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 การศกึษาคน้คว้าอสิระเรื5อง การประเมนิประสทิธผิลการควบคุมภายในกระบวนการ
วางแผนเชงิกลยทุธข์องวทิยาลยัเทคโนโลยพีณชิยการสยาม ในพระอุปถมัภส์มเดจ็พระเจา้ภคนีิ
เธอเจ้าฟ้าเพชรรตันราชสุดา สิรโิสภาพณัณวดี มวีตัถุประสงค์เพื5อประเมนิประสิทธผิลของ
กระบวนการวางแผนกลยุทธแ์ละเพื5อเสนอแนะแนวทางการวางแผนและแนวทางการตรวจสอบ
เชิงกลยุทธ์ของวิทยาลยั การศึกษาใช้แบบสอบถามความคิดเห็นเกี5ยวกับประสิทธิผลการ
ควบคุมภายในกระบวนการวางแผนเชงิกลยทุธข์องวทิยาลยัจากตวัอย่างที5ใชศ้กึษาคอื ผูบ้รหิาร 
ผูอ้ํานวยการ คณาจารย ์และบุคลากร จาํนวน 98 คน ในช่วงเดอืน เมษายน - พฤษภาคม พ.ศ. 
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 ผลการศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็เกี5ยวกบัประสทิธผิลของการวางแผน
เชงิกลยทุธอ์ยูใ่นระดบัเพยีงพอ ยกเวน้ดา้นการประเมนิความเสี5ยงกระบวนการวางแผนประเดน็
การไม่ระบุและวเิคราะห์ขอ้มูลที5สําคญัในการวางแผน เช่น ปจัจยัเสี5ยงจากคู่แข่ง ขอ้มูลปจัจยั
เสี5ยงที5ต้องการใชใ้นวางแผนและตดิตามผลการดําเนินงานที5รวบรวมไวย้งัไม่ครบถ้วน ทนัเวลา
ดงันั >นผูบ้รหิารควรมกีารวเิคราะหแ์ละประเมนิความเสี5ยง ตลอดจนนําผลประเมนิความเสี5ยงมา
เป็นข้อมูลในการวางแผนเชงิกลยุทธ์ นอกจากนี>ผู้บรหิารควรให้ความสําคญัในการตรวจสอบ
เชงิกลยุทธ์ โดยการทําความเขา้ใจเป้าหมาย พนัธกจิ ศกัยภาพของวทิยาลยั และระบุสิ5งที5ผู้มี
ส่วนไดเ้สยีแต่ละกลุ่มคาดหวงั  การวเิคราะหพ์นัธกจิ จดุอ่อน จดุแขง็ และศกัยภาพของวทิยาลยั 
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การวเิคราะห์แผนกลยุทธ์ การประเมนิการจดัการความเสี5ยง และ การตดิตามผล เพื5อสรา้ง
มลูค่าเพิ5มและปรบัปรงุผลการดาํเนินงานขององคก์ร 
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บทที� 1 
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 
 
 ปจัจบุนัการบรหิารจดัการธุรกจิใหป้ระสบความสําเรจ็และสามารถสรา้งผลตอบแทนใน
อตัราที#เหมาะสมได้อย่างยั #งยนืมคีวามจําเป็นที#จะต้องอาศยัการวางแผนและบรหิารงานที#มี
ประสทิธภิาพ  การจดัการเชงิกลยุทธเ์ป็นเครื#องมอืในการบรหิาร โดยสรา้งความเชื#อมโยงของ
เป้าหมายการปฏบิตัิงานทุกระดบัในองค์กรให้มุ่งไปในทศิทางเดยีวกนั มกีารวเิคราะห์ข้อมูล
สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกองคก์รในมติขิองอดตี ปจัจุบนั และอนาคต และกําหนดการ
วางแผน การดําเนินการ และการประเมนิผล เพื#อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท์ี#วางไวแ้ละช่วยให้
องคก์รสามารถสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัอยา่งยั #งยนื  
 วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการสยาม ในพระอุปถมัภ์สมเด็จพระเจ้าภคนีิเธอเจ้าฟ้า
เพชรรตันราชสุดา สริโิสภาพณัณวด ี(ต่อไปจะเรยีกว่า “วทิยาลยั”) สงักดัสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสรมิการศกึษาเอกชน ได้รบัอนุญาตให้จดัตั :งเมื#อวนัที# 27 มนีาคม พ.ศ. 2511 ตั :งอยู่ที# 72  
ซอยจรญัสนิทวงศ ์56  ถนนจรญัสนิทวงศ ์แขวงบางยี#ขนั เขตบางพลดั จงัหวดักรุงเทพมหานคร  
บรเิวณวทิยาลยัตั :งอยู่บนเนื:อที# 7 ไร่ 2 งาน 93 ตารางวา และพื:นที#สนาม สําหรบัเล่นกฬีา
และจอดรถอกีประมาณ 2 ไร่โดยเปิดสอนหลกัสูตรกรมอาชวีศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร โดยมี
นายประเสรฐิ  เทพพทิกัษ์ เป็นประธานกรรมการบรหิาร ผูร้บัใบอนุญาต เปิดสอน 2 ระดบั คอื 
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี (ปวช.)  ประเภทวชิาพณชิยกรรมสาขาวชิาการขาย สาขาวชิาการ
บญัชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก และประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ท่องเที#ยว สาขาวชิาการโรงแรมและการท่องเที#ยว ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชั :นสูง (ปวส.)  
ประเภทวชิาบรหิารธุรกจิ สาขาวชิาการตลาด สาขาวชิาการบญัช ีสาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ 
สาขาวชิาการจดัการธุรกจิคา้ปลกี ประเภทวชิาอุตสาหกรรมการท่องเที#ยว สาขาวชิาการจดัการ
ธุรกิจท่องเที#ยว สาขางานมคัคุเทศก์ทั #วไป ประเภทวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื#อสาร 
สาขาวชิาเทคโนโลยสีานสนเทศ วทิยาลยัฯมบีทบาทสําคญัในการใหค้วามรู ้ถ่ายทอดวฒันธรรม 
และฝึกทกัษะอาชพีแก่นักศกึษา เพื#อการเป็นสมาชกิที#ดขีองสงัคม มคีวามสําคญัต่อการพฒันา
ประเทศชาติ และการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ให้มคีุณภาพเหมาะสม และจดัการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และมาตรฐานการ 
ศกึษาของสาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา องคก์รมหาชน (สมศ.) โดย
การบรหิารงานของวทิยาลยัมฝี่ายปฏบิตัิงานประกอบด้วย  ฝ่ายบรหิารงานทั #วไป ฝ่ายวชิาการ
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ฝา่ยทะเบยีนและวดัผล ฝา่ยกจิการนกัศกึษา และฝา่ยมาตรฐานการศกึษาและวจิยั   
วทิยาลยัเทคโนโลยพีณชิยการสยาม ในพระอุปถมัภฯ์ มจีาํนวนนักศกึษาดงัรายละเอยีด

ต่อไปนี: 
 
ตารางที# 1  สถติจิาํนวนผูเ้รยีนจาํแนกตามหลกัสตูร ประเภทวชิาในช่วงปี 2556 – 2554 
 

หลกัสตูร/ประเภทวิชา 
ปีการศึกษา รวม 

2556 2555 2554 
ผูเ้รยีนรวมทั :งสถานศกึษา 777 954 1,661 3,392 
ปวช. 443 613 1,168 2,224 
ปวส. 334 341 493 1,168 
ปวช. แยกตามประเภทวิชา     
     -ประเภทวชิาพาณชิยกรรม 425 597 1,137 2,159 
     -ประเภทวชิาอุตสาหกรรมท่องเที#ยว 18 16 31 65 

รวม 443 613 1,168 2,224 
ปวส. แยกตามประเภทวิชา     
     -ประเภทวชิาบรหิารธุรกจิ 308 311 479 1,098 
     -ประเภทวชิาอุตสาหกรรมท่องเที#ยว 5 - 14 19 
     -ประเภทวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
      และการสื#อสาร 

21 30 - 51 

รวม 334 341 493 1,168 
ที#มา: วทิยาลยัเทคโนโลยพีณชิยการสยาม ในพระอุปถมัภฯ์   ขอ้มลูสาํนกังานทะเบยีน   
วนัที# 28  กรกฎาคม 2557 
 
 วทิยาลยัไดก้ําหนดเป้าหมายเชงิกลยทุธ ์5 ดา้น ประกอบดว้ย 1) การเพิ#มขดีความสามารถ
ในการแข่งขนัตามสาขาวชิาชพี 2) การขยายโอกาสทางการศกึษา เพื#อรองรบัการเปิดเสรทีาง
อาเซยีน 3) การวจิยัและสรา้งนวตักรรมเพื#อการพฒันาวชิาชพี 4) การสรา้งภาคเีครอืข่ายความ
รว่มมอืทางการศกึษาดา้นวชิาการและวชิาชพีและ 5) การพฒันาผูเ้รยีนใหเ้ป็นผูม้จีติอาสา เพื#อ
ตอบสนองความต้องการของสงัคมการปฏบิตัิงานตามแผนกลยุทธ์ประจาํปีการศึกษา 2555 
ที#ผ่านมาพบว่าการเพิ#มขดีความสามารถในการแข่งขนัตามสาขาวชิาชพียงัไม่ได้บรรลุผลตาม
เกณฑ์การประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในตามมาตรฐานอาชวีศึกษา  ตวัชี:วดัในมาตรฐาน
ด้านผู้เรยีนและผู้สําเรจ็การศึกษาอาชีวศึกษา ยงัไม่บรรลุเป้าหมาย เช่น ระดบัคุณภาพของ
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ผูเ้รยีนที#มคีะแนนเฉลี#ยจากการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาต ิดา้นอาชวีศกึษา (V-NET) ค่า
คะแนนเฉลี#ยระดบัชาตขิึ:นไปในกลุ่มภาษาองักฤษ อยู่ในระดบัต้องปรบัปรุงเร่งด่วน ซึ#งตํ#ากว่า
เกณฑม์าตรฐานที#กําหนดเป็นปญัหาต่อการพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษาของสถานศกึษา 
 จากปจัจยัดา้นคุณภาพนักศกึษาซึ#งมรีะดบัตํ#าขา้งต้น แสดงใหเ้หน็ว่า แมว้ทิยาลยัจะมี
แผนกลยุทธ์ด้านการเพิ#มขดีความสามารถในการแข่งขนัตามสาขาวชิาชพี แต่ผลการประเมนิ
คุณภาพตามตัวชี:ว ัดดังกล่าวก็ยงัคงประสบกับปญัหาคุณภาพของนักศึกษา กระบวนการ
วางแผนเชงิกลยุทธ์อาจไม่ได้พจิารณาถงึปจัจยัภายในและปจัจยัภายนอกอย่างเพยีงพอทําให้
กระบวนการวางแผนและการปฏิบัติตามแผนยังขาดประสิทธิผล สาเหตุอาจเกิดจาก
สภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในเรื#องการกํากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนการให้
ความสําคญัในการปฏบิตัติามแผนตั :งแต่ผู้บรหิารระดบัสูงจนถงึระดบัปฏบิตักิารไม่ได้เน้นเป็น
ภารกจิหลกัขององคก์รโดยรวมและการผลกัดนัใหบุ้คลากรในองคก์รทุกคนไดร้บัผดิชอบเพื#อการ
ปฏบิตังิานในหน้าที#อยา่งเตม็ความสามารถยงัมน้ีอยเกนิไปการวางแผนกลยทุธท์ี#ด ีต้องเป็นแผน
ที#มคีวามชดัเจน สามารถวดัผลและบรรลุได้ พจิารณาสภาพแวดล้อมที#เป็นจรงิ มกีารประเมนิ
และตดิตามผลอยา่งต่อเนื#องสมํ#าเสมอ  

COSO (The Committee of Sponsoring Organizatons of the Treadway-
Commission) ไดว้างกรอบแนวคดิในการควบคุมภายในแบบบูรณาการ ปรบัปรุง 2013 (COSO 
Internal Control – Integrated Framework 2013, ออนไลน์: www.theiia.org) โดยระบุ
องคป์ระกอบการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ คอื สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมนิ
ความเสี#ยง กจิกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื#อสาร และการตดิตามและประเมนิผล และ
มหีลกัการการควบคุมรวม 17 หลกัการ ซึ#งเป็นปจัจยัที#มผีลกระทบต่อการควบคุมภายในสําหรบั
การปฏบิตังิานในองค์กรทุกระดบั โดยมเีป้าหมายเพื#อให้องค์กรบรรลุวตัถุประสงค์ทั :งด้านการ
ปฏิบตัิงาน การรายงานด้านการเงนิ หรอืการปฏิบตัิตามมาตรฐานกฎเกณฑ์ข้อบงัคบั การ
ประเมนิประสทิธิผลกระบวนการวางแผนตามหลกัการและองค์ประกอบที#กําหนดตามกรอบ
แนวคิดการควบคุมภายใน จะทําให้เข้าใจปจัจยัที#มผีลกระทบต่อประสิทธผิลในการวางแผน 
รวมถึงปญัหาและอุปสรรคของวิทยาลยัที#ทําให้กระบวนการวางแผนไม่บรรลุผลได้ และผล
การศึกษานําไปสู่การเสนอแนะแนวทางการวางแผนและการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ได้มี
ประสทิธภิาพดยีิ#งขึ:น 

การศกึษาเรื#องการประเมนิประสทิธผิลกระบวนการวางแผนตามแนวทางการควบคุม
ภายในแบบ COSO จงึเป็นสิ#งจาํเป็นและมคีวามสาํคญัต่อการบรรลุเป้าหมายของวทิยาลยั 
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วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
 
 1. เพื#อประเมนิประสทิธผิลของกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ของวทิยาลยัเทคโนโลยี
พณชิยการสยาม ในพระอุปถมัภฯ์ 
 2. เพื#อเสนอแนะทางการวางแผนที#มปีระสทิธผิล แนะแนวทางการตรวจสอบเชงิ 
กลยทุธข์องวทิยาลยัเทคโนโลยพีณชิยการสยาม ในพระอุปถมัภฯ์ 
 
ขอบเขตของการวิจยั 

  
 การศกึษาครั :งนี:เป็นการประเมนิประสทิธผิลการควบคุมภายในกระบวนการวางแผน
เชงิกลยทุธข์องวทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการสยาม ในพระอุปถมัภส์มเดจ็พระเจา้ภคนีิเธอ เจา้
ฟ้าเพชรรตันราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี โดยศึกษาความคิดเห็นเกี#ยวกับประสิทธิผลของ
กระบวนการวางแผนจาก ผู้บริหาร ผู้อํานวยการ คณาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัย
เทคโนโลยพีณิชยการสยาม ในพระอุปถมัภ์ฯ ทั :งสิ:นจาํนวน 130 คน กําหนดขนาดของกลุ่ม
ตวัอย่างตามวธิกีารคํานวณของทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1973) ที#ระดบัความเมื#อมั #น 
95% ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 98 คน ตวัแปรที#ใชใ้นการศกึษา แบ่งเป็นดงันี: 
 ตวัแปรอสิระ คอื ปจัจยัที#มผีลกระทบประสทิธผิลในการวางแผนตามองค์ประกอบการ
ควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO 2013 ดงัต่อไปนี: 

1. สภาพแวดลอ้มการควบคุมประกอบดว้ยหลกัการ 5  ขอ้ 
   การยดึมั #นในคุณค่าความซื#อสตัยแ์ละจรยิธรรม 
   ความรบัผดิในการกํากบัดแูลของกรรมการและผูบ้รหิาร 
   โครงสรา้งองคก์ร อํานาจหน้าที#และความรบัผดิชอบ 
   การยดึมั #นในหลกัความสามารถของทรพัยากรบุคคล 
   ความรบัผดิชอบในผลการปฏบิตังิาน 

2. การประเมนิความเสี#ยง ประกอบดว้ยหลกัการ 4  ขอ้ 
วตัถุประสงคข์องการวางแผน 

   การระบุและการวเิคราะหค์วามเสี#ยง 
   การกําหนดวธิกีารควบคุมเพื#อป้องกนัความเสี#ยงรวมถงึการทุจรติ 
   การระบุและวเิคราะหส์่วนเปลี#ยนแปลงที#มนียัสาํคญั 
 3. กจิกรรมในการควบคุม ประกอบดว้ยหลกัการ 3  ขอ้ 
   การเลอืกและการพฒันากจิกรรมการควบคุม 
   การควบคุมดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 



5 
 

   นโยบายและขั :นตอนการปฏบิตังิาน 
 4. สารสนเทศและการสื#อสารประกอบดว้ยหลกัการ 3  ขอ้ 
   สารสนเทศของการควบคุมภายใน 
   การสื#อสารภายในองคก์ร 
   การสื#อสารภายนอกองคก์ร 
 5. การตดิตามและประเมนิผลประกอบดว้ยหลกัการ 2  ขอ้ 
   การประเมนิผลแบบต่อเนื#องและประเมนิอสิระ 
   การรายงานขอ้บกพรอ่ง 
 ตัวแปรตาม คือ ระดับความคิดเห็นเกี#ยวกับประสิทธิผลการควบคุมภายในเรื#อง
กระบวนการวางแผนเชงิกลยทุธข์องวทิยาลยั 
 การเก็บข้อมูลผู้วิจยัขอความร่วมมือจากผู้บริหาร ผู้อํานวยการ คณาจารย์ และ
บุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์ฯ ในเดือน เมษายน - 
พฤษภาคม  2557 
 การดําเนินการศึกษาประสทิธิผลการควบคุมกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยามครั :งนี:ได้ ดําเนินการศึกษาภายใต้กรอบแนวทางของ 
COSO 2013 ดงัรปูภาพที# 1 
 
ตวัแปรอิสระ       ตวัแปรตาม 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
    
ภาพที# 1  กรอบแนวคดิการวจิยั 
 
 

 

ประสทิธผิลการควบคุมกระบวนการ 
วางแผนการเชงิกลยทุธข์องวทิยาลยั 

 

 

ปัจจยัการควบคมุภายใน 

ตามแนวทางของ COSO 2013 

ประกอบด้วย 

1.  สภาพแวดลอ้มการควบคุม(5  หลกัการ) 
2.  การประเมนิความเสี#ยง (4  หลกัการ) 
3.  กจิกรรมในการควบคุม (3  หลกัการ) 
4.  สารสนเทศและการสื#อสาร (3  หลกัการ) 
5.  การตดิตามและประเมนิผล (2  หลกัการ) 
. 
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ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รบั 
 
 1. เพื#อเป็นแนวทางให้ผู้บรหิารนําไปใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนและแก้ไข
ปญัหาเพื#อใหผู้บ้รหิารสามารถกําหนดแผนงานรองรบัใหท้นัต่อการเปลี#ยนแปลงของสถานการณ์
ในปจัจบุนั 
 2. เพื#อ เ ป็นแนวทางในการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์สําหรับผู้ตรวจสอบภายใน
สถานศกึษา หรอืองคก์รอื#นที#มลีกัษณะคลา้ยกนั  
 3. เป็นขอ้มูลสําหรบับุคคลทั #วไปใชเ้ป็นแนวทางในประเมนิปจัจยัเสี#ยงที#เกี#ยวขอ้งกบั
การวางแผนเชงิกลยทุธ ์
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บทที� 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที�เกี�ยวข้อง 

 
 การศกึษาประสทิธผิลการควบคุมภายในกระบวนการวางแผนเชงิกลยทุธข์องวทิยาลยั
เทคโนโลยพีณชิยการสยาม ในพระอุปถมัภฯ์ ไดท้ําการศกึษาคน้ควา้เอกสารแนวคดิทฤษฎแีละ
งานวจิยัที.เกี.ยวขอ้งดงันี/ 
 1. แนวคดิเกี.ยวกบัการวางแผนเชงิกลยทุธ ์
 2. การวางแผนของวทิยาลยัเทคโนโลยพีณชิยการสยาม ในพระอุปถมัภฯ์ 
 3. แนวคดิและทฤษฎเีกี.ยวกบัการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO 2013 
 4. แนวคดิการตรวจสอบภายในเชงิกลยทุธ ์
 5. งานวจิยัที.เกี.ยวขอ้ง 

 
แนวคิดเกี�ยวกบัการวางแผนเชิงกลยทุธ ์
  
 การวางแผนเป็นกระบวนการวเิคราะหแ์ละตดัสนิใจ ของผูบ้รหิารที.จะกําหนดวธิกีารไว้
ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบเพื.อใช้เป็นแนวทางปฏบิตัใิห้บรรลุตามเป้าหมาย และวตัถุประสงค์ที.
กําหนดไว้ โดยการนําข้อมูลในอดีตมากําหนดแผนงานในอนาคต การวางแผนช่วยกําหนด
ทิศทางให้กับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในองค์กรให้รู้ว่า จะต้องทําอะไร อย่างไร เพื.อไปสู่
เป้าหมายขององคก์ร แผนจงึทําหน้าที.ประสานงาน และทําใหเ้กดิความร่วมมอืของคนในองคก์ร
และใหทุ้กคนในองคก์รยอมรบัแผนที.กําหนดขึ/น 
 การวางแผนเป็นองค์ประกอบสําคัญของการบริหารงานในองค์กรให้สามารถ
ดําเนินการภายใต้ทิศทางการปฏิบตัิที.ได้กําหนดขึ/นภายใต้หลกัการตดัสินใจที.มเีหตุผลผ่าน
กระบวนการวางแผน เพื.อใหอ้งคก์รนั /นสามารถประสบผลสําเรจ็เป็นผูนํ้าในธุรกจิไดอ้ย่างยั .งยนื 
โดยแผนที.ด ีควรมลีกัษณะที.สําคญัคอื 1)มคีวามชดัเจน ในสาระของแผน และสามารถนําไป
ปฏบิตัิได้จรงิ 2)คํานึงถึงทรพัยากรในการปฏบิตัิตามแผนให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิล 3)ได้รบัการยอมรบัจากสมาชกิที.เกี.ยวขอ้งในการดําเนินกจิกรรมตามแผนนั /น 4)มี
ความยดืหยุ่น ในองคก์รที.มกีารวางแผนที.ด ีถอืว่าประสบความสําเรจ็ในการดําเนินธุรกจิได้ใน
ระดบัหนึ.ง หากการวางแผนนั /นเกดิจากทมีบรหิารที.มปีระสทิธภิาพ ร่วมกบัสมาชกิในองคก์รที.มี
ความยินดี เต็มใจปฏิบัติตามกิจกรรมในแผนที.กําหนดไว้อย่างเต็มศักยภาพอีกทั /งมปีจัจยั
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สนับสนุนที.สําคญั เช่น ทรพัยากรทางการจดัการ และมสีภาพแวดลอ้มภายนอกที.เป็นโอกาส มี
ความพร้อมขององค์กรในการรบัมอืกับการเปลี.ยนแปลงจากปจัจยัที.ไม่สามารถควบคุมได้
นอกจากนี/แผนที.ไดก้ําหนดไวม้กีารกําหนดไวใ้นลกัษณะต่างๆ เพื.อเตรยีมพรอ้มในแต่ละรปูแบบ
ของปญัหาที.เกดิขึ/น และสามารถจดัการไดอ้ยา่งสมบรูณ์แบบที.สุด (เฉลมิพร เยน็เยอืก, 2555: 86-87) 
 การวางแผนที.ดีต้องอาศัยองค์ประกอบการจดัการเชิงกลยุทธ์ซึ.งเป็นรูปแบบการ
จดัการโดยมุ่งเน้นความสําเรจ็ขององคก์ร โดยการพจิารณาสภาพแวดลอ้มเป็นปจัจยัสําคญัและ
หาแนวทางที.เป็นเอกลกัษณ์และโดดเด่นเฉพาะตวัมาเป็นจุดเด่นที.สําคญัต่อการแข่งขนั การ
จดัการเชงิกลยุทธป์ระกอบดว้ยขั /นตอนต่างๆ ไดแ้ก่ การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มทั /งภายในและ
ภายนอกองคก์ร การกําหนดพนัธกจิและเป้าหมายเชงิกลยุทธ ์การสรา้งกลยุทธ ์การนํากลยุทธ์
ไปปฏบิตั ิและ ควบคุมและประเมนิผลการวางแผน คอืการแปลความหมายของวสิยัทศัน์และ
พนัธกจิใหเ้ป็นวตัถุประสงค ์เพื.อกําหนดทศิทางและกําหนดวธิกีารปฏบิตัเิพื.อใหบ้รรลุผลอย่าง
ชดัเจน   
 
 สรปุกระบวนการจดัการเชงิกลยทุธ ์แสดงตามภาพที. 2  ดงัต่อไปนี/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที. 2 กระบวนการจดัการเชงิกลยทุธ ์
ที.มา : สาคร สุขศรวีงศ,์ 2556: 235 

การกําหนดพนัธกจิ 
และเป้าหมายเชงิกลยทุธ ์

การวเิคราะห ์
สภาพแวดลอ้ม 

ภายใน 

การวเิคราะห ์
สภาพแวดลอ้ม 

ภายนอก 

การกําหนดพนัธกจิ 
และเป้าหมายเชงิกลยทุธ ์

การนํากลยุทธไ์ปปฏบิตั ิ
(Strategy Implementation) 

การควบคุมและประเมนิผล 
(Controlling and Evaluation) 
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 การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อม (Environment Scanning) เป็นการตดิตามประเมนิผล 
จากขอ้มูลของสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก เพื.อตรวจสอบสถานการณ์ขององค์กร ทั /งที.
ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ โดยปจัจยัที.ควบคุมได้ก็คอืปจัจยัภายในองค์กรและเมื.อทําการ
วเิคราะหแ์ล้วพบว่า เมื.อปจัจยัภายในเหล่านั /นเกดิการเปลี.ยนแปลงแลว้ทําใหผ้ลการดําเนินงาน
ขององคก์รดขีึ/นเรยีกว่า จุดแขง็ (Strengths) และหากไม่ดจีะเรยีกจุดอ่อน (Weaknesses) ส่วน
ปจัจยัภายนอกจะเป็นปจัจยัที.องค์กรควบคุมไม่ได้แต่ต้องนํามาใช้ในการกําหนดกลยุทธ์ของ
องคก์รเพื.อการปรบัตวัขององคก์รโดยหากปจัจยัภายนอกเกดิการเปลี.ยนแปลงแลว้ทําใหผ้ลการ
ดําเนินงานดขีึ/นเรยีกว่า โอกาส (Opportunities) และหากไม่ดเีรยีกว่า อุปสรรค (Threats) และ
การวเิคราะหส์ถานการณ์ในภาพรวมคอื การวเิคราะห ์SWOT analysis 
 การกาํหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) เป็นการพฒันาการวางแผนระยะยาว
ขององค์กร โดยประมวลและวเิคราะห์ปจัจยัเชงิกลยุทธ์อนัจะก่อให้เกดิ โอกาส และ อุปสรรค 
ชี/ให้เหน็ถงึ จุดแขง็ และ จุดอ่อน เพื.อนําขอ้มลูที.ได้ไปสงัเคราะหเ์ป็นแนวทางในการกําหนดกล
ยุทธ์ขององค์กร ขั /นตอนนี/เป็นขั /นตอนหรอืวธิกีารที.เกี.ยวข้องกบักระบวนการในการตดัสนิใจ 
(Thomas,1963) เพื.อเป็นแนวทางในการกําหนดกลยทุธ ์
 การปฏิบติัตามกลยุทธ์ (Strategy Implementation) เป็นการดําเนินตามกลยุทธเ์พื.อ
การบรรลุเป้าหมายที.กําหนดไวข้ององคก์ร (David, 1972) โดยเน้นใหค้วามสําคญัในเรื.องความ
สอดคล้องระหว่างกลยุทธ์กับโครงสร้างขององค์กรโดยการปฏิบัติตามกลยุทธ์ (Strategy 
Implementation) ประกอบไปดว้ย แผน/โครงการ (Programs) งบประมาณ (Budgets) และ
กระบวนการในการดาํเนินการ (Procedures) 
 การประเมินผลและการควบคุมกลยุทธ์ (Evaluation and Control) เป็นการ
ตรวจสอบควบคุมและประเมนิผลการดําเนินงานองคก์รว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรอืไม่ รวมทั /ง
ตอ้งปรบัเปลี.ยนกลยทุธใ์หส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ที.เกดิขึ/น 
 การวางแผนที.ดีประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ การกําหนดวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมาย การกําหนดแผนวธิกีาร การนําแผนไปปฏบิตั ิและการประเมนิผลตามแผนสรปุ 
ผงัการวางแผนตามภาพที. 3 
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ภาพที. 3  องคป์ระกอบของการวางแผน 
ที.มา : วลยัพร รตันเศรษฐ, 2555: 71 
 เป้าหมาย คือ กระบวนการของเป้าหมาย หรือ วัตถุประสงค์ ว่าจะทําอะไร และ
กําหนดทศิทาง เป้าหมายจาํเป็นต้องกําหนดใหช้ดัเจนแน่นอน (Specific) และ ทา้ทาย (Challenging) 
เป้าหมายที.ดตีอ้งยดึหลกั S.M.A.R.T. คอื 

- Specific มคีวามชดัเจน / เฉพาะเจาะจง 
- Measurable สามารถวดัได ้(ควรใส่เป็นตวัเลข) 
- Attainable สามารถบรรลุได ้(ไมค่วรยากเกนิไป) 
- Relevant เกี.ยวขอ้งกบัการปฏบิตังิาน 
- Timely มรีะยะเวลาที.เหมาะสม 

 แผนวิธีการ คอื กําหนดว่าจะมวีธิกีารอย่างไร เกณฑก์ารประเมนิผล อธบิายวธิกีาร
จดัสรรค่าใชจ้่าย และการใชท้รพัยากร กําหนดเวลาในการทํางานทรพัยากร (Resources) และ
ค่าใช้จ่าย (Cost) เป็นส่วนสําคญัอย่างหนึ.งในการวางแผนและการนําแผนไปปฏบิตั ิไดแ้ก่ คน 
เงนิ วสัดุอุปกรณ์ ซึ.งผูว้างแผนจะตอ้งระบุใหช้ดัเจน 

 กระบวนการวางแผนที.ดแีละมปีระสทิธภิาพตอ้งตอบคาํถามต่อไปนี/ เช่น 
- ขณะนี/องคก์รอยูใ่นสภาพเช่นไร อยูต่รงไหน 
- ในอนาคตองคก์ร จะไปอยูต่รงไหน 
- องคก์รจะไปถงึเป้าหมายดงักล่าวเมื.อไร 
- องคก์รจะตอ้งทาํอะไรบา้ง  
- ใครจะเป็นผูท้าํ 
- ตอ้งใชท้รพัยากรอะไรบา้ง 
- ทาํอยา่งไร 

 การนําแผนไปปฏิบติั (Implementation) 
 การตัดสนิใจเลือกแผนงานและโครงการไปปฏิบตัิให้เกิดผลสําเรจ็ตามเป้าหมายที.
กําหนดไว้ ซึ.งขั /นตอนนี/จะต้องนํากลยุทธ์หลายอย่างทั /ง กลยุทธ์ภายในองค์กรและกลยุทธ์
ภายนอกองคก์รไปใชพ้จิารณาประกอบ 

ขอ้มลู เป้าหมาย วธิกีารและ

กระบวนการ 

การนําแผนไป
ปฏบิตั ิ

การ
ประเมนิผล 

ทรพัยากร 
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 การประเมินผลตามแผน (Evaluation) 
การตรวจสอบการควบคุมและการวัดผลการปฏิบัติตามแผนเพื.อให้ทราบถึง

ความก้าวหน้า ขอ้บกพร่อง ขอ้จํากดั ของแผนนั /นๆ เพื.อจะได้ปรบัปรุงแผนให้สามารถนําไป
ปฏบิตัไิดบ้รรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคท์ี.กําหนดไว ้ 
 
การวางแผนของวิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอปุถมัภฯ์ 
 
 วทิยาลยัจดัทําแผนพฒันา เน้นนโยบายในการบรหิารจดัการ และดําเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์การจดัการศึกษาของวทิยาลยั เพื.อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงาน ประกอบด้วย
ประเดน็ยุทธศาสตร ์กลยุทธ์ กจิกรรม โครงการ ตวับ่งชี/ความสําเรจ็ตามแผนงานและเป้าหมาย
ความสําเรจ็  การวางแผนกลยุทธ์ จดัทําโดยฝ่ายบรหิารงานทั .วไป งานนโยบายและแผนงาน  
โดยมอบให้แต่ละฝ่ายประกอบด้วย ฝ่ายวชิาการ ฝ่ายทะเบยีนและวดัผล ฝ่ายกจิการนักเรยีน
นักศกึษา และฝ่ายมาตรฐานการศกึษาและวจิยั กําหนดแผนปฏบิตังิานประจําปีการศกึษา จะ
ประกอบด้วยรายละเอียด เช่น แผนงาน กิจกรรมตามแผน โครงการกิจกรรม งบประมาณ 
ผู้รบัผดิชอบ และตวับ่งชี/ตามเกณฑม์าตรฐานอาชวีศกึษา (สอศ.)  และมาตรฐานตวับ่งชี/การ
ประเมนิคุณภาพภายนอก (สมศ.) ดา้นอาชวีศกึษา  
 กระบวนการวางแผนของวทิยาลยัฯ มขี ั /นตอนและวธิกีารหลกั 5 ขั /นตอนประกอบดว้ย 
(1) การกําหนดพนัธกจิ (2) การกําหนดเป้าหมาย (3) การกําหนดยุทธศาสตร ์(4) การกําหนด
กลยทุธ ์และ (5) การกําหนดแผนงาน แสดงตามภาพที. 4 

 
           
           
            
 
ภาพที. 4  กระบวนการวางแผน 
ที.มา : วทิยาลยัเทคโนโลยพีณชิยการสยาม ในพระอุปถมัภฯ์, รายงานประกนัคุณภาพภายใน 
ประจาํปีการศกึษา 2555 
 
 การวางแผนกลยทุธข์องวทิยาลยัในปีพ.ศ. 2555 เริ.มจากการกําหนด ปรชัญา
วสิยัทศัน์ พนัธกจิ เป้าหมายและยทุธศาสตร ์ดงันี/ 
  ปรชัญาวิทยาลยั (Philosophy) 

ระเบยีบวนิยัด ี มคีุณธรรม  นําหน้าวชิาชพี 

พนัธกจิ 

(Mission) 

เป้าหมาย 

(Goals) 

ยทุธศาสตร ์

(Strategics) 

กลยทุธ ์

(Strategy) 

แผนงาน 

(Plans) 
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 วิสยัทศัน์ (Vision) 
แหล่งเรยีนรู้ของคนรุ่นใหม่ที.มทีกัษะวชิาชพี คดิอย่างสร้างสรรค์ และก้าวทนั

เทคโนโลย ี
 พนัธกิจ (Mission) 

1. ผลติบณัฑติที.มคีวามรูค้วามสาสมารถ ทกัษะวชิาชพี คุณธรรม จรยิธรรมเพื.อเป็น
นกัธุรกจิมอือาชพีตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

2. สรา้งนวตักรรม องค์ความรู ้และงานวจิยัให้สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรต์ามแผนพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมของชาต ิ

3. บรกิารทางวชิาการ วชิาชพี และเทคโนโลยสีู่ชุมชนและสงัคมอยา่งมคีุณภาพ 
4. อนุรกัษ์สิ.งแวดลอ้มและทาํนุบาํรงุศลิปวฒันธรรมอนัดงีามของไทย 
เป้าหมาย (Goals) 

 วทิยาลยัฯไดก้ําหนดเป้าหมายเพื.อเป็นแผนพฒันา ประกอบดว้ย 5 ประเดน็ ดงันี/ 
1. เพิ.มขดีความสามารถในการแขง่ขนัตามสาขาวชิาชพี 
2. ขยายโอกาสทางการศกึษา เพื.อรองรบัการเปิดเสรทีางอาเซยีน 
3. วจิยัและสรา้งนวตักรรมเพื.อการพฒันาวชิาชพี 
4. สรา้งภาคเีครอืขา่ยความรว่มมอืทางการศกึษาดา้นวชิาการและวชิาชพี 
5. พฒันาผูเ้รยีนใหเ้ป็นผูม้จีติอาสา เพื.อตอบสนองความตอ้งการของสงัคม 

 ยทุธศาสตร ์(Strategies) 
 ยทุธศาสตรที์� 1 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและเชื.อมต่อการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
  กลยทุธท์ี. 1 พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนรู้ให้เ ป็นที.ยอมรับของ
ตลาดแรงงานและสงัคมทั /งในประเทศและภมูภิาคอาเซยีน 
  กลยทุธท์ี. 2 ส่งเสรมิการเรยีนรู ้การคน้ควา้ดว้ยตนเอง และจากประสบการณ์จรงิ 
  กลยทุธท์ี. 3 สนบัสนุนทรพัยากรเพื.อการเรยีนรู ้
  กลยทุธท์ี. 4 สร้างเครอืข่ายความร่วมมอืกับสถานประกอบการ และสมาคม
วชิาชพี 
 ยทุธศ์าสตรที์� 2 บรูณาการการวจิยัและนวตักรรม เพื.อถ่ายทอดองคค์วามรูสู้่ชุมชน 
  กลยทุธท์ี. 1 การผลติงานวจิยั และนวตักรรมเชงิบูรณาการที.ตอบสนองความ
ตอ้งการสงัคมและชุมชน 
 ยทุธศ์าสตรที์� 3 การเสรมิสรา้งความเขม็แขง็ใหก้บัชุมชนและสงัคม 
  กลยทุธท์ี. 1 เสรมิสรา้งแหล่งบรกิารทางวชิาการ และวชิาชพี 
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  กลยทุธท์ี. 2 สรา้งความรว่มมอืกบัองคก์รเครอืขา่ยในการใหบ้รกิารทาง
วชิาการ 
 ยทุธศ์าสตรที์� 4 การบูรณาการศลิปวฒันธรรม ประเพณ ีและการอนุรกัษ์สิ.งแวดลอ้ม 
  กลยทุธท์ี. 1 ส่งเสรมิศลิปะ วฒันธรรม ประเพณี และการอนุรกัษ์สิ.งแวดลอ้ม เพื.อ
นําไปสู่อตัลกัษณ์ของนกัศกึษา 
 ยทุธศ์าสตรที์� 5 การพฒันาการบรหิารจดัการใหม้ปีระสทิธภิาพ 
  กลยทุธท์ี. 1 พฒันาศกัยภาพคร ูและบุคลากร 
  กลยทุธท์ี. 2 บรูณาการเทคโนโลยสีารสนเทศในการบรหิาร 
  กลยทุธท์ี. 3 การพฒันามาตรฐานแหล่งเรยีนรู ้
  กลยทุธท์ี. 4 ปรบัปรงุระบบการบรหิารงานแบบเชงิรกุ 
 ยทุธศ์าสตรที์� 6 จดัระบบการประเมนิคุณภาพแบบมสี่วนรว่ม 
  กลยทุธท์ี. 1 ยกระดบัระบบการประกนัคุณภาพใหเ้ป็นมาตรฐานการศกึษา 
 การกําหนดแผนปฏบิตักิารและตวัชี/วดัที.สอดคลอ้งกบัพนัธกจิ เป้าหมายและยุทธศาสตร์
แสดงในตารางที. 2  
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ตารางที. 2  ตารางแผนปฏบิตักิารของวทิยาลยัประจาํปีการศกึษา 2555 

พนัธกจิ ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ ตวัชี/วดั เป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม 
ตวัชี/วดัของโครงการ/

กจิกรรม 
1. ผลติบณัฑติ 
ที.มคีวามรู ้
ความสามารถ ทกัษะ
วชิาชพี คุณธรรม 
จรยิธรรมเพื.อเป็นนกั
ธุรกจิมอือาชพีตาม
ปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง 
 

ยุทธศาสตรท์ี� 1 
การพฒันา
กระบวนการเรยีนรู ้
ใหส้อดคลอ้งกบั 
ความตอ้งการของ
ตลาดแรงงานและ
เชื.อมต่อการเรยีน
ตลอดชวีติ 

1. จดัการศกึษาดว้ย
นวตักรรมที.ทนัสมยั
เพื.อสรา้งบณัฑติให้
เป็นคนเก่ง คนด ีมี
ความสขุ มทีกัษะ
วชิาชพีเพื.อตอบสนอง
ความตอ้งการของ
ชุมชนและสงัคม 
2. จดัการเรยีนการ
สอนที.เน้นผูเ้รยีนเป็น
สาํคญั โดยเน้นผูเ้รยีน
ใหม้ทีกัษะดา้นภาษา
ดา้นธุรกจิและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
สามารถเรยีนรูด้ว้ย
ตนเองอย่างต่อเนื.อง 

1. ผูเ้รยีนผ่าน
สมรรถนะทางการ
เรยีนทางดา้นภาษา 
2. โครงการที.
นกัศกึษาไดร้บัรางวลั
เพิ.มขึ/นทั /งภายในและ
ภายนอก 

1. รอ้ยละ 60 ของ
ผูเ้รยีนที.ผ่านสมรรถนะ
ทางการเรยีนทาง 
ดา้นภาษา 
2. รอ้ยละ 20  
ของโครงการที.
นกัศกึษาไดร้บัรางวลั
เพิ.มขึ/นทั /งภายในและ
ภายนอก 
3. ลดจาํนวนผูอ้อก
กลางคนัของนกัศกึษา 
4. เพิ.มจาํนวน
นกัศกึษา และศษิยเ์ก่า
ใหไ้ดร้บัการยกย่องใน
เวทตี่างๆ  
 
 

โครงการสมัผสัความ
เป็นอาเซยีน 
 
 
โครงการเสรมิสรา้ง
ประสบการณ์พฒันา
คุณภาพชวีติ (ชมรม) 
 

รอ้ยละ 80 ของ
นกัเรยีน นกัศกึษา  
ไดเ้ขา้ร่วมโครงการ/
กจิกรรม 
รอ้ยละ 80 ของ
นกัเรยีน นกัศกึษา 
ไดเ้รยีนรู ้และมี
ประสบการณ์ใน 
การพฒันาตนเอง
อย่างต่อเนื.อง 
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ตารางที. 2  ตารางแผนปฏบิตักิารของวทิยาลยัประจาํปีการศกึษา 2555 (ต่อ) 

พนัธกจิ ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ ตวัชี/วดั เป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม 
ตวัชี/วดัของโครงการ/

กจิกรรม 

    

5. รอ้ยละ 50 ของ
จาํนวนผลงานทาง
วชิาชพีหรอืสิ.งประดษิฐ์
ของผูเ้รยีนที.นําไปใช้
ประโยชน์ 
6. รอ้ยละ 80 ของ
ผูเ้รยีนที.ไดเ้รยีนรูจ้าก
การศกึษาดงูานทาง
วชิาการที.ตรงสาขาวชิา 
7. ทุกสาขาเพิ.มจาํนวน
รายวชิาที.มกีารสอน
ดว้ย E-Learning  
8. จาํนวนทุนการศกึษา 
ใหก้บัผูเ้รยีน 
9. รอ้ยละ 5 ของผูใ้ช ้
บรกิารแต่ละแหล่ง
เรยีนรูท้ี.เพิ.มขึ/น 
 

 
 
 
 
 
โครงการเรยีนรูน้อก
หอ้งเรยีน 
 
 
 
 
 
โครงการเพชรพกิุล 
 
โครงการแหล่งเรยีนรู ้
หลกัปรชัญาเศรษฐกจิ 
พอเพยีง 
 

 
 
 
 
 
รอ้ยละ 80 ของ
นกัเรยีน นกัศกึษาที.
เขา้ร่วมโครงการ/
กจิกรรม และสามารถ
นําความรู ้มาใชใ้น
การบรูณาการใชก้บั
ชวีติตนเองได ้
นกัเรยีน นกัศกึษา
เกดิความภาคภูมใิจใน
ตนเองและสถาบนั 
นกัเรยีน นกัศกึษา  
ไดม้แีหล่งเรยีนรู ้
นอกหอ้งเรยีน 
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ตารางที. 2  ตารางแผนปฏบิตักิารของวทิยาลยัประจาํปีการศกึษา 2555 (ต่อ) 

พนัธกจิ ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ ตวัชี/วดั เป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม 
ตวัชี/วดัของโครงการ/

กจิกรรม 

    

10. เพิ.มจาํนวนสถาน
ประกอบการ และ 
หน่วยงานที.ใหค้วาม
ร่วมมอืทางการศกึษา 
(ปีละ 3 แหง่) 
11. จาํนวนกจิกรรม
หรอืผลงานที.ทาํร่วมกบั
สถานประกอบการหรอื
หน่วยงาน  
(ปีละ 2 แหง่) 

โครงการสรา้ง
เครอืขา่ยความร่วมมอื 

สถานประกอบการ 
หน่วยงานทั /งภาครฐั
และเอกชนใหค้วาม
ร่วมมอืในการจดั
การศกึษากบัวทิยาลยั 

2. สรา้งนวตักรรม 
องคค์วามรู ้และ
งานวจิยัใหส้อดคลอ้ง
กบัยุทธศาสตรต์าม
แผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมของชาต ิ

ยุทธศาสตรท์ี� 2 
บรูณาการการวจิยั
และนวตักรรมเพื.อ
ถ่ายทอดองคค์วามรู้
สูชุ่มชน 

3. สรา้งนวตักรรมและ
งานวจิยัใหม้คีุณภาพ
และมมีาตรฐานเป็นที.
ยอมรบัของสงัคม 

1. จาํนวนผลงานวจิยั
ตําราสื.อและ
นวตักรรมที.ไดร้บั
รางวลั 
2. ครผููส้อนที.ทาํ
ผลงานวจิยัในชั /น
เรยีนที.นําไปใช้
ประโยชน์ 

1. จาํนวน 10 
บทความของครแูละ
บุคลากรที.ไดร้บัการ
เผยแพร่ 
2. รอ้ยละ 10 ของคร ู
ที.ทาํผลงานวจิยัในชั /น
เรยีนที.นําไปใช้
ประโยชน์ 

โครงการผลติงานวจิยั 
ตํารา สื.อและนวตักรรม 
 

จาํนวนผลงานวจิยั 
สื.อ และนวตักรรม
ของครทูี.มคีุณภาพ 
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ตารางที. 2  ตารางแผนปฏบิตักิารของวทิยาลยัประจาํปีการศกึษา 2555 (ต่อ) 

พนัธกจิ ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ ตวัชี/วดั เป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม 
ตวัชี/วดัของโครงการ/

กจิกรรม 
    3. จาํนวน 5 ผลงาน 

วจิยัของสถาบนั     
ฝา่ยละ 1 เรื.อง/ปี 
4. จาํนวน 13 ผลงาน 
วจิยั ตํารา สื.อ และ
นวตักรรมที.ไดร้บั
รางวลั 
5. จาํนวน 2 โครงการ
กจิกรรม/ที.ถ่ายทอด
องคค์วามรู ้นวตักรรม
และเทคโนโลยี
สิ.งประดษิฐไ์ป 
สูชุ่มชน 

 
 
 
 
 
 
 
โครงการเผยแพร่ 
ผลงานวจิยั ตํารา สื.อ  
และนวตักรรม 

 
 
 
 
 
 
 
จาํนวนผลงานที.นําไป
เผยแพร่ใหก้บัผูท้ี.
สนใจ 

3. บรกิารทาง
วชิาการ/วชิาชพีและ
เทคโนโลยสีูชุ่มชน 
และสงัคมอย่างมี
คุณภาพ 

ยุทธศาสตรท์ี� 3 
การเสรมิสรา้งความ
เขม้แขง็ใหก้บัชมุชน
และสงัคม 
 

 1. โครงการ/กจิกรรม
ที.จดับรกิารความรู้
ทางวชิาการและ
วชิาชพี 

1. จาํนวนโครงการ
กจิกรรมที./จดับรกิาร
ความรูท้างวชิาการ 
และวชิาชพี 2 
โครงการ/ปีการศกึษา/
สาขาวชิา/กจิกรรม 

โครงการใหบ้รกิาร
วชิาการ วชิาชพี 
 

คร ูและนกัเรยีน 
นกัศกึษาได ้
ทาํงานดา้นการ
ใหบ้รกิารทางดา้น
วชิาการและ 
วชิาชพีร่วมกนั 
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ตารางที. 2  ตารางแผนปฏบิตักิารของวทิยาลยัประจาํปีการศกึษา 2555 (ต่อ) 

พนัธกจิ ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ ตวัชี/วดั เป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม 
ตวัชี/วดัของโครงการ/

กจิกรรม 
    2. รอ้ยละ 80 ของ

ประสทิธผิลของ
โครงการกจิกรรมที./
วชิาชพีและ/ใหบ้รกิาร
วชิาการ สง่เสรมิ
ความรูใ้นการพฒันา
ชุมชนและทอ้งถิ.น 
3. ชุมชน ทอ้งถิ.น 
สามารถนําความรูท้ี.ได้
จากการจดัโครงการ
กจิกรรมนําไป/ประยุกต ์
ใชไ้ดด้ว้ยตนเองอย่าง
ยั .งยนื 
4. จาํนวน 50 
ผูใ้ชบ้รกิาร(ภายนอก)  
แหล่งเรยีนรู ้(คน/ปี) 
5. จาํนวน 1 หลกัสตูร
การอบรมระยะสั /น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการเสรมิสรา้ง
ความเขม้แขง็สูชุ่มชน
และสงัคม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความพงึพอใจของ
ผูร้บัความรูจ้ากการ
บรกิารทางวชิาการ 
และวชิาชพี 
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ตารางที. 2  ตารางแผนปฏบิตักิารของวทิยาลยัประจาํปีการศกึษา 2555 (ต่อ) 

พนัธกจิ ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ ตวัชี/วดั เป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม 
ตวัชี/วดัของโครงการ/

กจิกรรม 
    6. จาํนวน 2 เครอืขา่ย   

ในการใหบ้รกิารวชิาการ 
7. จาํนวน 2 โครงการ/ 
กจิกรรมที.ใหบ้รกิาร
วชิาการ 

โครงการบรกิาร
วชิาการและวชิาชพีสู่
สงัคม (CSR) 

ความพงึพอใจทั /งผูใ้ห้
และผูร้บั 
 

4. อนุรกัษ์
สิ.งแวดลอ้มและทาํนุ
บาํรุงศลิปวฒันธรรม
อนัดงีามของไทย 
 

ยุทธศาสตรท์ี� 4 
การบรูณาการ
ศลิปวฒันธรรม
ประเพณี และการ
อนุรกัษ์ สิ.งแวดลอ้ม
เพื.อนําไปสูอ่ตัลกัษณ์
ของนกัศกึษา 
 

4. จดักจิกรรมเพื.อ
สง่เสรมิการอนุรกัษ์
สิ.งแวดลอ้ม และ
จรรโลงศลิปวฒันธรรม
ของไทยอย่างต่อเนื.อง 
 

1. โครงการ/กจิกรรม
เกี.ยวกบัศลิปะ 
วฒันธรรมประเพณี 
การอนุรกัษ์
สิ.งแวดลอ้มและ      
จติอาสา 
 

1. จาํนวน 4 โครงการ/
กจิกรรมเกี.ยวกบัศลิปะ 
วฒันธรรม ประเพณี 
การอนุรกัษ์สิ.งแวดลอ้ม 
และจติอาสา 
2. รอ้ยละ 80 ของ
ผูเ้รยีนที.เขา้ร่วม
โครงการ/กจิกรรม 

โครงการพฒันา
คุณธรรม จรยิธรรม 
และระเบยีบวนิยั 
โครงการเทดิพระเกยีรต ิ
โครงการกฬีาสมัพนัธ ์
โครงการอนุรกัษ์ 
วฒันธรรมไทย  
และสิ.งแวดลอ้ม 
โครงการจติอาสา 

รอ้ยละ 90 ของ
นกัเรยีน นกัศกึษาที.
เขา้ร่วมโครงการ/
กจิกรรม 
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ตารางที. 2  ตารางแผนปฏบิตักิารของวทิยาลยัประจาํปีการศกึษา 2555 (ต่อ) 

พนัธกจิ ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ ตวัชี/วดั เป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม 
ตวัชี/วดัของโครงการ/

กจิกรรม 

 

ยุทธศาสตรท์ี� 5 
การพฒันาการ
บรหิารจดัการใหม้ี
ประสทิธผิล 
 

5. บรหิารจดัการองค์
อย่างเป็นระบบ โดยมี
สว่นร่วมของ
ผูเ้กี.ยวขอ้ง 

 

1. จดัสรรทุนการศกึษา 
10 (ทุน/ปี) 
 
2. รอ้ยละ 90 ของ
บุคลากรที.ไดร้บั 
การพฒันาทกัษะ
วชิาชพี (อย่างน้อย 1 
คน/ปีการศกึษา) 
3. รอ้ยละ 10ของ
บุคลากรที.ศกึษาต่อใน 
ระดบัที.สงูขึ/น 
4. เพิ.มจาํนวนคร ูและ
บุคลากรที.ไดร้บัการยก
ย่องในเวทตี่างๆ (คน)  
5. รอ้ยละ 90 ของ
บุคลากรที.ไดศ้กึษาดู
งานวชิาการหรอื
วชิาชพี 
 

โครงการพฒันา
ศกัยภาพบุคลากรมอื
อาชพี 
โครงการจติอาสาความ
เป็นคร ู
 

ครแูละบุคลากรมี
ความเชื.อมั .นใน
วชิาชพีของตนเอง 
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ตารางที. 2  ตารางแผนปฏบิตักิารของวทิยาลยัประจาํปีการศกึษา 2555 (ต่อ) 

พนัธกจิ ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ ตวัชี/วดั เป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม 
ตวัชี/วดัของโครงการ/

กจิกรรม 

    

6. ระดบัคุณภาพของ
สารสนเทศเพื.อใชใ้น
การตดัสนิใจ ( 7 ขอ้) 
7. รอ้ยละ 100 ของ
หอ้งเรยีน/อาคาร 
สถานที.ที.ไดร้บัการ
ปรบัปรุง 
8. มกีารปรบัปรุงภมูิ
ทศัน์ดว้ยระบบ 5 ส. 
9. มกีารวางแผน 
การบรหิารความเสี.ยง 
ทั /ง 5 ดา้น 
10. รอ้ยละ 10 ของ
ความเสี.ยงที.ลดลง 
11. นบัจาํนวนองค์
ความรูท้ี.ไดน้ําไปใช้
ประโยชน์ (1 เรื.อง) 

โครงการพฒันาระบบ
บรหิารจดัการ 
 
โครงการพฒันา/
ปรบัปรุงแหล่งเรยีนรู ้
 
 
โครงการบรหิารความ
เสี.ยง 
 
 
 
 
 
โครงการถ่ายทอดองค์
ความรู ้
 

วทิยาลยัฯ มรีะบบ
การบรหิารจดัการที.
ทนัสมยั 
วทิยาลยัฯ ม ี
แหล่งเรยีนรูท้ี.เอื/อต่อ
การจดัการเรยีนการ
สอน 
ลดความเสี.ยงในดา้น
ต่างๆ ใหเ้กดิขึ/น
น้อยลง 
 
 
 
 
คร ูและบุคลากรได้
แลกเปลี.ยนเรยีนรูใ้น
เรื.องต่างๆ 
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ตารางที. 2  ตารางแผนปฏบิตักิารของวทิยาลยัประจาํปีการศกึษา 2555 (ต่อ) 

พนัธกจิ ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ ตวัชี/วดั เป้าหมาย โครงการ/กจิกรรม 
ตวัชี/วดัของโครงการ/

กจิกรรม 
 ยุทธศาสตรท์ี� 6

จดัระบบการประกนั
คุณภาพแบบมสีว่น
ร่วม 

  1. มคีู่มอืการประกนั
คุณภาพการศกึษาของ
วทิยาลยั 
2. รอ้ยละ 5 ผลการ
ประเมนิคุณภาพ
การศกึษาภายใน
เพิ.มขึ/น โดย
ผูท้รงคุณวฒุภิายนอก 
(1 ครั /ง/ปีการศกึษา) 
3. รอ้ยละ 80 ของ
บุคลากรที.มสีว่นร่วมใน
การประกนัคุณ 

โครงการประกนั
คุณภาพการศกึษา 

1. มคีู่มอืการประกนั
คุณภาพการศกึษา
ของวทิยาลยั 
2. ผลการประเมนิโดย
ภาพรวมทุกตวับ่งชี/
อยู่ในระดบัด ี
3. คร ูและบุคลากร
ทุกคนมสีว่นร่วมใน
การประกนัคุณภาพ
ของวทิยาลยั 

ที.มา : วทิยาลยัเทคโนโลยพีณชิยการสยาม ในพระอุปถมัภฯ์, รายงานการประเมนิคุณภาพภายใน ประจาํปีการศกึษา 2555 
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แนวคิดและทฤษฎีเกี�ยวกบัการควบคมุภายในตามแนวทาง COSO 2013 
 
  COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)
ได้วางกรอบแนวคดิในการควบคุมภายในแบบบูรณาการ ปรบัปรุง 2013 (COSO Internal 
Control – Integrated Framework 2013, ออนไลน์: www.theiia.org) โดยระบุองคป์ระกอบการ
ควบคุมภายใน 5 องคป์ระกอบ 
 องคป์ระกอบของการควบคมุภายในตามแนวคิดของ COSO  
 1. สภาพแวดลอ้มการควบคุม (Control Environment) 
 2. การประเมนิความเสี.ยง (Risk Assessment) 
 3. กจิกรรมการควบคุม (Control Activities) 
 4. ขอ้มลูสารสนเทศและการสื.อสารในองคก์ร (Information and Communication) 
 5. การตดิตามและประเมนิผล (Monitoring) 
 1. สภาพแวดล้อมการควบคมุ (Control Environment) 
  สภาพแวดล้อมของการควบคุมในองค์กร เป็นตัวกําหนดแนวทางขององค์กร 
(Tone of Organization) และใหค้วามสาํคญักบัการควบคุมภายในที.มุ่งใหเ้กดิจติสํานึก หรอืการ
ควบคุมแบบไมเ่ป็นทางการ (Soft control) ซึ.งประกอบดว้ย 5 หลกัการคอื 
        1.1  การยดึมั .นในคุณค่าความซื.อสตัยแ์ละจรยิธรรม 
        1.2  ความรบัผดิชอบในการกํากบัดแูลของกรรมการและผูบ้รหิาร 
  1.3  โครงสรา้งองคก์ร อํานาจหน้าที.และความรบัผดิชอบ   
        1.4  การยดึมั .นในความสามารถของทรพัยากรบุคคล 
        1.5  ความรบัผดิชอบในผลการปฏบิตังิาน 
 2. การประเมินความเสี�ยง (Risk Assessment) 
  การประเมนิความเสี.ยง เป็นการประเมนิเพื.อใหท้ราบว่าองคก์รมคีวามเสี.ยงอย่างไร 
ในเรื.องใด ขั /นตอนใด และมรีะดบัความสําคญัและโอกาสที.จะเกดิมากน้อยเพยีงใด เพื.อนํามา
พจิารณาว่าองคก์รควรมกีารจดัการอย่างไร เพื.อใหม้ั .นใจว่าความเสยีหายจากความเสี.ยงนั /นจะ
เกดิขึ/น หรอือาจเกดิขึ/นก็จะอยู่ในระดบัที.ไม่เป็นอุปสรรค์ต่อความสําเรจ็ตามวตัถุประสงค์ของ
องคก์ร ซึ.งประกอบดว้ย 4  หลกัการคอื 
        2.1  วตัถุประสงคข์องการวางแผน 
        2.2  การระบุและการวเิคราะหค์วามเสี.ยง 
        2.3  การกําหนดวธิกีารควบคุมเพื.อป้องกนัความเสี.ยงรวมเรื.องทุจรติ 
        2.4  การระบุและวเิคราะหส์่วนเปลี.ยนแปลงที.มนียัสาํคญั 
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 3. กิจกรรมการควบคมุ (Control Activities) 
     กจิกรรมการควบคุม หมายถงึ นโยบาย และมาตรการต่างๆที.ฝ่ายบรหิารนํามาใช้
เพื.อให้เกิดความมั .นใจว่าคําสั .งต่างๆที.ฝ่ายบรหิารกําหนดขึ/นเพื.อลดหรอืควบคุมความเสี.ยง 
ไดร้บัการตอบสนองและการปฏบิตัติาม เพื.อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 
  สิ.งสําคญัที.มผีลต่อกิจกรรมการควบคุม คอื การกําหนดนโยบาย และมาตรการ 
หรอืขั /นตอนในการปฏบิตังิานตามนโยบาย 
  กจิกรรมการควบคุมตอ้งมอียูใ่นทุกหน้าที.และทุกระดบัของการปฏบิตังิานในองคก์ร 
ในการปฏบิตัิงานทุกด้านจะต้องจดัให้มกีจิกรรมการควบคุมอย่างเหมาะสมเพยีงพอกบัระดบั
ความเสี.ยงต่อความผดิพลาดหรอืความเสยีหาย ซึ.งประกอบดว้ย 3  หลกัการคอื 
        3.1  การเลอืกและการพฒันากจิกรรมการควบคุม 
        3.2  การควบคุมดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
        3.3  นโยบายและขั /นตอนการปฏบิตังิาน 
 4. ข้อมูลสารสนเทศและการสื�อสารในองคก์ร (Information and Communication) 

  ขอ้มูลสารสนเทศ หมายถงึ ขอ้มูลข่าวสารทั /งที.เกี.ยวกบัการเงนิและไม่ใช่การเงนิ 
ทั /งจากแหล่งภายในและภายนอก ใชเ้พื.อเป็น Warning signals และเพื.อเป็นเครื.องชี/นําทางการ
ปฏบิตัหิน้าที. 

 การสื.อสาร หมายถงึ การรบัและส่งขอ้มูลระหว่างกนัเพื.อให้เกิดความเขา้ใจอนัดี
ระหว่างบุคคลหรอืหน่วยงานที.เกี.ยวขอ้งสมัพนัธก์นั ทั /งภายในและภายนอกองคก์ร 

 ระบบการสื.อสารทั /งภายในและภายนอกควรได้รบัการประเมนิและปรบัปรุงเป็น
ระยะๆ อยา่งสมํ.าเสมอ ซึ.งประกอบดว้ย 3  หลกัการคอื 

       4.1  สารสนเทศของการควบคุมภายใน 
       4.2  การสื.อสารภายในองคก์ร 
       4.3  การสื.อสารภายนอกองคก์ร 

 5. การติดตามและประเมินผล (Monitoring) 
  การตดิตามผล หมายถงึ การสอดส่องดแูล ซึ.งใชส้าํหรบัระบบการควบคุมภายในที.
อยูร่ะหว่างการออกแบบหรอืการนําออกสู่การปฏบิตั ิ
  การประเมนิผล หมายถงึ การเปรยีบเทยีบผล การปฏบิตังิานกบัระบบการควบคุม
ภายในที.กําหนดไวว้่ามคีวามสอดคลอ้งหรอืไม่ เพยีงใด และสอบทานระบบการควบคุมภายในที.
กําหนดไวว้่ามคีวามสอดคล้องหรอืไม่ เพยีงใด และสอบทานระบบการควบคุมภายในที.กําหนด
ไวว้่ายงัเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มในปจัจบุนัหรอืไม ่ซึ.งประกอบดว้ย 2  หลกัการคอื  
        5.1  การประเมนิผลแบบต่อเนื.องและประเมนิอสิระ 
        5.2  การรายงานขอ้บกพรอ่ง  
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 COSO 2013  ดา้นกรอบแนวคดิการควบคุมภายในไดส้รา้งหลกัการ 17  ประการที.
แทรกไวใ้นองคป์ระกอบ 5  องคป์ระกอบของการควบคุมภายในดงันี/ 

องคป์ระกอบที� 1  สภาพแวดล้อมการควบคมุ (Control Environment) 
ม ี5  หลกัการ 
        หลกัการที� 1  กจิการแสดงใหเ้หน็ถงึ การยดึมั .นในคุณค่าของความซื.อสตัยแ์ละ
จรยิธรรม 
     ประเดน็ที.มุง่เน้น (Points of Focus) 
     (1) กําหนดแนวทางจากระดบับน (Tone at the Top) 
     (2) วางมาตรฐานของกฎบตัรที.จาํเป็น 
     (3) ประเมนิความเหมาะสมของกฎบตัรที.ใชเ้ทยีบกบัมาตรฐาน 
     (4) ระบุประเดน็ที.ยงัเบี.ยงเบนจากสถานะที.ควรจะเป็นและมคีวามเหมาะสม 
         หลกัการที� 2  คณะกรรมการแสดงใหเ้หน็ถงึความเป็นอสิระจากฝ่ายบรหิารและ
ดาํเนินการจรงิในการสอดส่อง (Oversight) การพฒันาและผลดาํเนินงานที.เกดิจรงิดา้นการ
ควบคุมภายใน 
     ประเดน็ที.มุง่เน้น (Points of Focus) 
     (5) จดัวางความรบัผดิชอบดา้นการสอดส่อง (Oversight)  
     (6) ทาํใหม้คีุณสมบตัขิองความเชี.ยวชาญในการสอดส่องการควบคุมภายใน 
     (7) ดาํเนินการสอดส่องอยา่งเป็นอสิระ 
     (8) ทาํการสอดส่องทั /งระบบการควบคุมภายใน 
          หลกัการที� 3  ผู้บริหารที.ทาํหน้าที.ที.กําหนดภายใต้การสอดส่อง 
(Oversight) จากคณะกรรมการบรษิทั กําหนดโครงสรา้งองคก์ร สายการรายงานและการมอบ
อํานาจการกระทําอยา่งเหมาะสม พรอ้มหน้าที.ความรบัผดิชอบที.สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
     ประเดน็ที.มุง่เน้น (Point of Focus) 
     (9) พจิารณาโครงสร้างองค์กรโดยรวมที.เป็นสภาพแวดล้อมของการ
ควบคุม 
     (10) จดัวางสายการรายงาน การบงัคบับญัชา 
     (11) กําหนด มอบหมาย และจํากดัขอบเขตของอํานาจกระทําการและ
ความรบัผดิชอบ 
        หลกัการที� 4  กจิการแสดงใหเ้หน็ว่ามคีวามมุง่มั .นในการจงูใจ พฒันาและธาํรง
รกัษาสมรรถนะระดบัรายบุคคลตามการเปลี.ยนแปลงของวตัถุประสงค ์
     ประเดน็ที.มุง่เน้น (Point of Focus) 
     (12) จดัทาํนโยบาย แนวพงึปฏบิตัแิละวธิปีฏบิตั ิ
     (13) ประเมนิสมรรถนะและระบุประเดน็ที.ยงัเป็นจดุอ่อนหรอืบกพรอ่ง 
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     (14) สรา้งระบบแรงจใูจ พฒันาและธาํรงรกัษาบุคลากร 
     (15) วางแผนและเตรยีมการทดแทนกนัของบุคลากร 
        หลกัการที� 5  กจิการยดึมั .นใหเ้กดิความรบัผดิชอบต่อผลงานระดบับุคคลในดา้น
ความรบัผดิชอบดา้นการควบคุมภายในที.สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
     ประเดน็ที.มุง่เน้น (Points of Focus) 
      (16) ใช้บงัคบัหลกัตามความรบัผิดชอบ ผ่านการจดัวางโครงสร้าง
องคก์ร การมอบอํานาจ และกําหนดความรบัผดิชอบ 
      (17) จดัวางเครื.องวัดผลการดําเนินงาน ระบบแรงจูงใจและการ
พจิารณาความดคีวามชอบ 
      (18) ประเมินผลผ่านการวัดผลดําเนินงาน แรงจูงใจ และการ
พจิารณาความดคีวามชอบอยา่งต่อเนื.อง 
      (19) พจิารณาแรงกดดนั การบบีคั /นที.ยงัคงมอียูเ่กนิควร 
      (20) ประเมนิผลการดําเนินงานและการพจิารณาความดคีวามชอบ
หรอืวนิยัส่วนบุคคล 
 องคป์ระกอบที� 2 การประเมินความเสี�ยง (Risk Assessment) ม ี4  หลกัการ        
                 หลกัการที� 6  กจิการระบุวตัถุประสงคท์ี.เจาะจงและมคีวามชดัเจนเพยีงพอที.จะระบุ

และคน้หาความเสี.ยงที.เกี.ยวขอ้งกบัการไมบ่รรลุตามวตัถุประสงค ์
     ประเดน็ที.มุง่เน้น (Points of Focus)  
     (1)  วตัถุประสงคก์ารดาํเนินงาน (Operations Objectives) 
       (ก) สะทอ้นการตดัสนิใจใชใ้นทางเลอืกของบรหิาร 
       (ข) พจิารณาค่าเบี.ยงเบนความเสี.ยง (Tolerance) ที.ยอมรบัได ้
       (ค) รวมเป้าหมายผลดําเนินงานด้านการปฏิบตัิและเป้าหมายผล
ดาํเนินงานทางการเงนิ 
       (ง) จดัสรรทรพัยากรสนบัสนุน 
     (2)  วตัถุประสงคก์ารรายงานทางการเงนิแก่บุคคลภายนอก 
       (ก) ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทางบญัช ี
       (ข) พจิารณาดว้ยเอกสารหลกัฐาน 
       (ค) สะทอ้นกจิกรรม ธุรกรรมขององคก์ร 
     (3)  วตัถุประสงคก์ารรายงานที.ไมใ่ช่ทางการเงนิที.เปิดเผยแก่
บุคคลภายนอก 
       (ก) ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามมาตรฐานและกรอบแนวทางที.กําหนดจากภายนอก 
       (ข) สะทอ้นกจิกรรม ธุรกรรมขององคก์ร 
       (ค) พจิารณาระดบัของความเที.ยงตรงที.จาํเป็น 
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     (4)  วตัถุประสงคก์ารรายงานเพื.อบรหิารจดัการภายในกจิการ 
       (ก) สะทอ้นการตดัสนิใจใชท้างเลอืกของผูบ้รหิาร 
       (ข) พจิารณาระดบัของความเที.ยงตรงที.จาํเป็น 
       (ค) สะทอ้นกจิกรรม ธุรกรรมขององคก์ร 
     (5)  วตัถุประสงคด์า้นการกํากบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑ ์
       (ก) สะทอ้นการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบภายนอก 
       (ข) พจิารณาค่าเบี.ยงเบนความเสี.ยง (Tolerance) ที.ยอมรบัได ้
        หลกัการที� 7  กจิการระบุความเสี.ยงที.กระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคร์ะดบั
กจิการและวเิคราะหข์อ้มลูความเสี.ยงในการกําหนดวธิกีารที.จะจดัการกบัความเสี.ยงดงักล่าว 
     ประเดน็ที.มุง่เน้น (Points of Focus) 
     (6)  ครอบคลุมทั /งองคก์รหน่วยงานย่อย ระดบัแผนก หน่วยปฏบิตั ิและ
ระดบักจิกรรม เจา้ของภาระงาน 
     (7)  วเิคราะหป์จัจยัเสี.ยงทั /งภายในและภายนอก 
     (8)  ดําเนินการระบุความเสี.ยงด้วยบุคคลที.อยู่ในตําแหน่งบริหารที.
เหมาะสม 
     (9)  ประมาณการความสาํคญัระดบัความเสี.ยงที.รวบรวมได ้
     (10) กําหนดแนวทางและวธิกีารตอบโตก้บัความเสี.ยง 
        หลกัการที� 8  กจิการพจิารณาความเป็นไปไดใ้นการทุจรติในระหว่างการคน้หา
และระบุความเสี.ยงที.ส่งผลต่อความสาํเรจ็ของวตัถุประสงค ์
   ประเดน็ที.มุง่เน้น (Points of Focus) 
   (11) พจิารณาการทุจรติในหลายรปูแบบ 
   (12) การคน้หาและระบุทั /งมลูเหตุจงูใจและแรงกดดนัใหเ้กดิการทุจรติ 
   (13) การคน้หาและระบุโอกาสในการเกดิการทุจรติ 
   (14) การคน้หาและระบุทศันคตขิองบุคคลและคดิแบบยบัยั /งชั .งใจ 
         หลกัการที� 9  กจิการระบุและคน้หาความเปลี.ยนแปลงที.สามารถส่งผลอยา่งมี
นยัสาํคญัต่อระบบการควบคุมภายใน 

ประเดน็ที.มุง่เน้น (Points of Focus) 
(15) การค้นหาความเสี.ยงจากความเปลี.ยนแปลงที.มาจากสภาพแวดล้อม

ภายนอก 
(16) การคน้หาความเสี.ยงจากความเปลี.ยนแปลงที.มาจากโมเดลธุรกจิ 
(17) การคน้หาความเสี.ยงจากความเปลี.ยนแปลงในบุคลากรที.เป็นผูนํ้าหลกั 
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องคป์ระกอบที� 3 กิจกรรมการควบคมุ (Control Activities) ม ี3 หลกัการ 
        หลกัการที� 10  กจิการเลอืกสรรและพฒันากจิกรรมการควบคุมที.มสี่วน
สนบัสนุนการบรรเทาและลดความเสี.ยงที.ส่งผลต่อการบรรลุวตัถุประสงคใ์หล้งมาอยู่ในระดบัที.
ยอมรบัได ้
   ประเดน็ที.มุง่เน้น (Points of Focus) 
   (1) บรูณาการกบัการระบุและคน้หาความเสี.ยง 
   (2) พจิารณาปจัจยัเฉพาะเจาะจงระดบัองคก์ร 
   (3) กําหนดกระบวนการดาํเนินธุรกจิที.เชื.อถอืได ้
   (4) ประเมนิส่วนผสมของกจิกรรมการควบคุมรปูแบบต่างๆ 
   (5) พจิารณาว่าระดบักจิกรรมควรครอบคลุมถงึระดบัใด 
   (6) กําหนดการแบ่งแยกหน้าที.ออก เพื.อสอบทานและถ่วงอํานาจกนั 
         หลกัการที� 11  กจิการเลอืกสรรและพฒันากจิกรรมการควบคุมทั .วไปในดา้น
เทคโนโลยเีพื.อสนบัสนุนการบรรลุวตัถุประสงค ์
   ประเดน็ที.มุง่เน้น (Points of Focus) 
   (7) กําหนดการพึ.งพาระหว่างการใช้เทคโนโลยใีนกระบวนการทาง
ธุรกจิและการควบคุมทั .วไปทางเทคโนโลย ี
   (8) จดัวางกจิกรรมการควบคุมดว้ยโครงสรา้งพื/นฐานทางเทคโนโลยทีี.
น่าเชื.อถอื 
   (9) จดัวางกจิกรรมการควบคุมดว้ยกระบวนการบรหิารเพื.อรกัษาความ
ปลอดภยัดา้นสารสนเทศที.น่าเชื.อถอื 
   (10) จดัวางกจิกรรมการควบคุมดว้ย กระบวนการในเรื.อง 
    (ก) การจดัซื/อจดัหาเทคโนโลย ี
    (ข) การพฒันาเทคโนโลย ี
    (ค) การธาํรงรกัษาเทคโนโลย ี
        หลกัการที� 12  กจิการถ่ายทอดและส่งต่อกจิกรรมการควบคุมผ่านนโยบายที.
จดัวางสิ.งที.เป็นความคาดหวงัและดว้ยการกําหนดขั /นตอนที.ทําใหเ้กดิการรบัช่วงนโยบายสู่
ภาคปฏบิตั ิ
   ประเดน็ที.มุง่เน้น (Points of Focus) 
   (11) จดัวางนโยบาย และขั /นตอนการปฏิบตัิงานเพื.อสนับสนุนการ
ถ่ายทอดและส่งต่อทศิทางที.ผูบ้รหิารกําหนด 
   (12) จดัวางความรบัผดิชอบและความรบัผดิชอบต่อผลงานเพื.อบรหิาร
จดัการที.สอดคลอ้งนโยบายและขั /นตอนการปฏบิตั ิ
   (13) ดาํเนินงานใหเ้ป็นไปดว้ยลกัษณะที.เหมาะสมและทนัเวลา 
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   (14) ดาํเนินการแกไ้ขใหเ้หมาะสมและถูกตอ้ง 
   (15) ดาํเนินการใชบุ้คลากรที.มสีมรรถนะที.เหมาะสม 
   (16) การทบทวนนโยบายและขั /นตอนการปฏบิตังิาน 
 องคป์ระกอบที� 4 สารสนเทศและการสื.อสาร (Information & Communication)  
ม ี3  หลกัการในส่วนนี/ 
        หลกัการที� 13  กจิการทาํใหไ้ดม้า จดัหาและใชเ้ฉพาะสารสนเทศที.มคีุณภาพ
และเชื.อถอืได ้เพื.อสนบัสนุนการทํางานของระบบการควบคุมภายใน  
     ประเดน็ที.มุง่เน้น (Points of Focus) 
     (1) ระบุสารสนเทศที.จาํเป็นตอ้งมแีละตอ้งใชง้าน 
     (2) ตรวจสอบหาแหล่งขอ้มลูทั /งภายในและภายนอก 
     (3) ดาํเนินการรวบรวมขอ้มลูใหเ้ขา้มาเป็นสารสนเทศ 
     (4) ธาํรงรกัษาและประกนัคุณภาพของสารสนเทศตลอดทุกกระบวนการทางธุรกจิ 
     (5) พิจารณาเปรียบเทียบต้นทุนและประโยชน์ของการลงทุนใน
สารสนเทศที.มคีุณภาพ 
        หลกัการที� 14  กจิการทาํการสื.อสารสารสนเทศภายในกจิการ รวมทั /งความ
เกี.ยวขอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละความรบัผดิชอบดา้นการควบคุมภายในและความจาํเป็นในการ
สนบัสนุนการทํางานของการควบคุมภายในอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
     ประเดน็ที.มุง่เน้น (Points of Focus) 
     (6) ทาํการสื.อสารสารสนเทศเพื.อการควบคุมภายใน 
     (7) ทาํการสื.อสารสารสนเทศกบัคณะกรรมการบรษิทั 
     (8) กําหนดสายการสื.อสารที.แยกจากกนั เพื.อใชส้อบทานกนั 
     (9) เลอืกสรรวธิกีารสื.อสารที.เชื.อถอืไดเ้หมาะสม 
        หลกัการที� 15  กจิการสื.อสารกบับุคคลภายนอก เกี.ยวกบัสภาวการณ์ที.กระทบ
ต่อประสทิธภิาพการทํางานของการควบคุมภายใน 
     ประเดน็ที.มุง่เน้น (Points of Focus) 
     (10) ทาํการสื.อสารกบับุคคลภายนอก 
     (11) พฒันาศกัยภาพในการสื.อสารกลบัสู่ภายใน 
     (12) ทาํการสื.อสารขอ้มลูป้อนกลบัแก่คณะกรรมการบรษิทั 
     (13) กําหนดสายการสื.อสารที.แยกจากกนั เพื.อใชส้อบทานกนั 
     (14) เลอืกสรรวธิกีารสื.อสารที.เชื.อถอืได ้เหมาะสม 
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องคป์ระกอบที� 5 การติดตามผล (Monitoring Activities) ม ี2 หลกัการ  
        หลกัการที� 16  กจิการเลอืกสรร พฒันา ดาํเนินการตดิตามประเมนิผลการ
ดาํเนินการอยา่งต่อเนื.องโดยเจา้ของภาระงานและแยกประเมนิจากบุคคล/หน่วยงานอื.นเพื.อให้
มั .นใจว่าองคป์ระกอบของการควบคุมภายในจะมกีารจดัวางและทาํงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
   ประเดน็ที.มุง่เน้น (Points of Focus) 
   (1) พจิารณาส่วนผสมระหว่างการประเมนิอย่างต่อเนื.องโดยเจา้ของ
ภาระงานระหว่างปฏบิตังิานและการประเมนิจากบุคคลอื.น 
   (2) พจิารณาอตัราการเปลี.ยนแปลง 
   (3) จดัวาง baseline ดว้ยความเขา้ใจ 
   (4) ใชบุ้คลากรที.มคีวามรู ้
   (5) บรูณาการกจิกรรมการประเมนิผลกบักระบวนการทางธุรกจิ 
   (6) ปรบัขอบเขตและความถี.ตามความจาํเป็น 
   (7) ประเมนิผลที.องิตามวตัถุประสงค ์
        หลกัการที� 17  กจิการประเมนิและสื.อสารจดุอ่อนและขอ้บกพรอ่งของการ
ควบคุมภายในในเวลาที.เหมาะสมแก่ผูเ้กี.ยวขอ้งที.รบัผดิชอบในการแกไ้ขใหถู้กตอ้ง รวมถงึ
ผูบ้รหิารและคณะกรรมการบรษิทัตามสมควร 
   ประเดน็ที.มุง่เน้น (Points of Focus) 
   (8) คน้หาและระบุผลลพัธ ์
   (9) ทาํการสื.อสารประเดน็ที.เป็นจดุอ่อนและขอ้พกพรอ่ง 
   (10) กํากบัตดิตามการแกไ้ขจนกว่าจะเกดิความถูกตอ้ง 
 
 แนวคิดการตรวจสอบภายในเชิงกลยทุธ ์
 
        งานตรวจสอบเชงิกลยุทธ ์(Strategy Audit) เกี.ยวขอ้งกบัการคน้หาทศิทางของธุรกจิที.
แท้จริงและเปรียบเทียบกับทิศทางที.จะนําไปสู่ความสําเร็จของกิจการ ในสภาวะที.มีความ
เปลี.ยนแปลงด้านสภาพแวดล้อมภายนอกองคก์ร ซึ.งเป็นสิ.งที.กจิการมกีารดําเนินการและไม่ได้
ดาํเนินการ วธิกีารที.กจิการมกีารปรบัเปลี.ยนภายในกจิการเพื.อสนับสนุนกลยุทธอ์ย่างเหมาะสม 
และสาระของกลยุทธ์ที.ใช้อยู่เปรยีบเทยีบกบัคู่แข่ง จุดประสงค์ของการตรวจสอบกลยุทธ์ทาง
ธุรกจิของกิจการ เพื.อช่วยให้ผู้บรหิารได้มเีครื.องมอื มขี้อมูลสารสนเทศ และมกีารดําเนินการ
ประเมนิระดบัของความไดเ้ปรยีบและเหมาะสมของการมุง่เน้นที.มาจากกลยทุธ ์ณ ขณะนั /น  
        การตรวจสอบเชิงกลยุทธ์เป็นการตรวจสอบสถานะปจัจุบันของกิจการทั /งในเชิง
คุณภาพและเชงิปรมิาณ เพื.อที.ว่าจะช่วยทบทวนผลการดําเนินงานเท่าที.ผ่านมา ทําใหเ้กดิความ
เข้าใจประเด็นเชงิกลยุทธ์ที.จะนําไปสู่การกําหนดเป้าหมายทางธุรกิจที.เหมาะสม และเพิ.มพูน
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คุณค่าเชงิกลยุทธ์ในอนาคตขององคก์ร การตรวจสอบกลยุทธเ์ป็นเครื.องมอืสําคญัที.มุ่งเน้นการ
สร้างคุณค่าให้แก่องค์ ช่วยเพิ.มโอกาสในการปรบัปรุงกระบวนการบริหารความเสี.ยงและ
ปรบัปรุงการดําเนินงานขององค์กรก็จะช่วยให้เกดิความเชื.อมั .นได้มากขึ/นว่าจะช่วยให้องค์กร
บรรลุวตัถุประสงค์ตามเป้าหมายได้ จําเป็นต้องมกีารวางแผนการตรวจสอบภายในอย่างเป็น
ระบบ โดยเน้นการวางแผนการตรวจสอบภายในตามความเสี.ยง (Risk-Based Internal Audit 
Plan) โดยนําผลการประเมนิความเสี.ยงมาเป็นเครื.องมอืเพื.อเลอืกหน่วยงานหรอืเรื.องที.จะนํามา
ตรวจสอบ การกําหนดลําดับกิจกรรมในการตรวจสอบ และความถี.ในแต่ละกิจกรรมการ
ตรวจสอบ (บุปผา  ชวะพงษ์, 2554) 
        การตรวจสอบเชงิกลยุทธเ์ป็นกจิกรรมในลกัษณะของการใหค้ําแนะนํา มกีระบวนการ
ดําเนินงานเพื.อสร้างมูลค่าเพิ.มและปรบัปรุงผลการดําเนินงานขององค์กร โดยกรอบแนวทาง
สาํคญัของการตรวจสอบเชงิกลยทุธ ์ไดแ้ก่ 
 1. การทําความเขา้ใจเป้าหมาย พนัธกจิ ศกัยภาพของวทิยาลยั และระบุสิ.งที.ผูม้สี่วน
ไดเ้สยีแต่ละกลุ่มคาดหวงั 
 2. การวเิคราะหพ์นัธกจิ จดุอ่อน จดุแขง็ และศกัยภาพของวทิยาลยั 
 3. การวเิคราะหแ์ผนกลยทุธ ์
 4. การประเมนิการจดัการความเสี.ยง 
 5. การรายงานผลการตรวจสอบและตดิตามผล 
  กจิกรรมการตรวจสอบภายในต้องทําการประเมนิความเพยีงพอและประสทิธผิลของ
การวางแผนกลยุทธ์ เพื.อตอบสนองต่อความเสี.ยงจากปจัจยัภายในและภายนอก ในเรื.อง
ดงัต่อไปนี/ 
 1.  การบรรลุวตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธข์ององคก์ร 
 2. ความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื.อถือได้ของข้อมูลทางการเงินและข้อมูลการ
ดาํเนินงาน 
 3. ความมปีระสทิธผิลและประสทิธภิาพของการดาํเนินงานและแผนงาน (Programs) 
 4. การดแูลรกัษาทรพัยส์นิ และ 
 5.  การปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบั นโยบาย วธิกีารปฏบิตังิาน (Procedures) 
และสญัญา 
 
งานวิจยัที�เกี�ยวข้อง 
 
 จากการศึกษาผลการวิจยัของผู้ทําการศึกษาที.ผ่านมาในอดีตเรื.อง การประเมิน
ประสทิธผิลการวางแผน การดาํเนินงาน และการควบคุมภายใน สามารถสรปุไดด้งันี/ 
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 สกัรนิทร ์อยู่ผ่องและอคัครตัน์ พูลกระจ่าง (2556) ไดศ้กึษาเรื.อง การศกึษารูปแบบ
การบรหิารเชงิกลยุทธส์ําหรบัสถานประกอบการขนาดเลก็ ผลการวจิยัพบว่า องค์ประกอบการ
บรหิารเชงิกลยทุธ ์ตามความคดิเหน็ผูบ้รหิาร ความคดิเหน็ของผูบ้รหิารที.มต่ีอการบรหิารเชงิกล
ยุทธ์สําหรบัสถานประกอบการขนาดเลก็ ในภาพรวมมปีระสทิธผิลเหมาะสม ได้แก่ ด้านการ
กําหนดกลยุทธ์ ระดบัมากสูงสุด ด้านการบรหิารเชงิกลยุทธ์ด้านการควบคุมเชงิกลยุทธ์ ระดบั
มาก และด้านการปฏบิตัิตามกลยุทธ์ อยู่ในระดบัปานกลาง การบรหิารจดัการองค์กรสําหรบั
สถานประกอบการขนาดเลก็ ในภาพรวมผลวจิยัพบว่า มปีระสทิธผิลอยู่ในระดบัมากทุกด้าน 
เรื.องลาํดบัดงันี/ ดา้นการจดัโครงสรา้งองคก์ร มากสูงสุด รองลงมา ดา้นการนํา ดา้นการวางแผน 
และด้านการควบคุมส่วนรูปแบบการบรหิารเชงิกลยุทธ์สําหรบัสถานประกอบการขนาดเล็ก 
ประกอบดว้ย องคป์ระกอบการบรหิารเชงิกลยุทธ ์ขั /นตอนในการปฏบิตั ิการบรหิารตามรปูแบบ 
POLC และแนวทางปฏบิตั ิ 
 ภาคภูม ิ นันทปรชีา (2555) ไดศ้กึษาเรื.อง ปจัจยัที.มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธผิลการ
ดําเนินงานโดยตวัชี/วดัตามแนวคดิ Balanced Scorecard : กรณีศกึษา สถาบนัพฒันาองคก์ร
ชุมชน (องค์การมหาชน) ผลการศึกษาพบว่า สถาบนัฯมกีารจดัทําตวัชี/วดั 2 ลกัษณะคอื 1)
ตัวชี/วดัที.สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดเพื.อวดัผลการดําเนินงานขององค์กร และ 2) ตัวชี/วดัที.
สถาบันฯจัดทําเพื.อวัดผลการดําเนินงานในระดับส่วนงานของสถาบันฯ ซึ.งขั /นตอนและ
กระบวนการจดัทําแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ การจดัทํายุทธศาสตร์และแผนงานประจําปีของ
องคก์ร 2) การจดัทาํตวัชี/วดัของสาํนกังาน ก.พ.ร. 3) การจดัทาํตงัชี/วดัระดบัส่วนงาน ซึ.งปจัจยัที
มคีวามสมัพนัธ์กับประสทิธิผลการดําเนินงานที.สนับสนุนต่อประสิทธผิลการดําเนินงานโดย
ตวัชี/วดัตามแนวคดิ Balanced Scorecard ประกอบด้วย 7 ปจัจยั ได้แก่ ปจัจยัด้านผู้นํา 
นโยบายของผู้บรหิารองค์กร ด้านการจดัการขอ้มูล ความสมัพนัธ์ภายในส่วนงาน การสื.อสาร
ภายในส่วนงาน การตดิตามประเมนิผล การพฒันาความรูค้วามสามารถของบุคลากรในองคก์ร 
และปจัจัยที.เป็นอุปสรรค์ต่อประสิทธิผลการดําเนินงานโดยตัวชี/ว ัดตามแนวคิด Balanced 
Scorecard ประกอบดว้ย 7 ปจัจยั ไดแ้ก่ ความไมเ่ขา้ใจ และความวติกกงัวลของบุคลากร ความ
ซบัซ้อนของการจดัทําตัวชี/วดัระดบัส่วนงาน การตั /งตวัชี/วดัส่วนงาน ระยะเวลาในการจดัทํา 
ความศรัทธาของบุคลากรต่อหัวหน้างาน การกําหนดตัวชี/ว ัดของสํานักงาน ก.พ.ร. และ
ความรู้สกึของบุคลากร โดยปจัจยัต่างๆ มคีวามเกี.ยวข้องและเป็นปจัจยัที.มคีวามสมัพนัธ์ต่อ
ประสทิธผิลการดาํเนินงานโดยตวัชี/วดัตามแนวคดิ Balanced Scorecard 
 วนัวสิาข ์ พวงมะล ิ(2554) ไดศ้กึษาเรื.อง ปจัจยัที.ส่งผลกระทบต่อประสทิธผิลของการ
ควบคุมภายในตามแนวทาง COSO กรณศีกึษา การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เขต 1 (ภาคใต้) จงัหวดั
เพชรบุร ีโดยกลุ่มตวัอย่างเป็นหวัหน้าฝ่ายบญัช ีของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เขต 1 (ภาคใต้) 
จงัหวดัเพชรบุร ีรวบรวมขอ้มลูโดยการใชแ้บบสอบถาม ผลการศกึษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
มคีวามเหน็ว่า ปจัจยัที.ส่งผลต่อระดบัประสทิธผิลในการควบคุมภายในมากที.สุด 3 อนัดบัแรกคอื 
1) ปจัจยัดา้นกฎระเบยีบและการตดิต่อสื.อสาร 2) ปจัจยัดา้นความเหมาะสมระหว่างงานและคน 
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และความเป็นกนัเองของผูบ้งัคบับญัชา 3) ปจัจยัดา้นผูบ้งัคบับญัชา และการสนับสนุนจากฝ่าย
บรหิาร จาการศึกษาพบว่าปจัจยัด้านกฎระเบยีบและการติดต่อสื.อสารเป็นปจัจยัที.ส่งผลต่อ
ประสทิธผิลของการควบคุมภายในมากที.สุด เนื.องจากถ้าองคก์รมกีารกําหนดระเบยีบและคู่มอื
ในการปฏบิตังิานที.มคีวามชดัเจน เขา้ใจง่าย และไม่คลุมเครอืก็จะทําให้พนักงานในองค์กรทุก
คนเข้าใจง่ายและสามารถปฏบิตังิานได้จรงิตามระเบยีบและคู่มอืในการปฏบิตังิานขององค์กร
อยา่งถูกตอ้งและมปีระสทิธภิาพ 
 หยดฟ้า  ราชมณี (2554) ไดศ้กึษาเรื.อง การดําเนินการวางแผนกลยุทธข์องโรงเรยีน
ระดบัประถมศึกษาในภาคใต้ ผลการศึกษาพบว่า มกีารดําเนินการวางแผนกลยุทธ์ครบทั /ง 6 
ดา้นไดแ้ก่ ดา้นการศกึษาเบื/องต้นเกี.ยวกบัสภาพของโรงเรยีน ดา้นการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม
ของโรงเรยีน ดา้นการประเมนิสถานภาพของโรงเรยีน ดา้นการจดัวางทศิทางของโรงเรยีน ดา้น
การกําหนดกลยทุธข์องโรงเรยีน และดา้นการยกรา่งและการตรวจสอบทบทวนแผนกลยุทธ ์และ
ปจัจยัที.มอีิทธิพลต่อระดบัปญัหาในการวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรยีนระดบัประถมศึกษาใน
ภาคใต้โดยภาพรวม ได้แก่ จํานวนครูในโรงเรยีน จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในเชงิคุณภาพ
พบว่า ควรจดัทาํฐานขอ้มลูของโรงเรยีนเกี.ยวกบัสภาพของโรงเรยีน เศรษฐกจิ สงัคม การศกึษา 
ชุมชนและท้องถิ.นให้เป็นปจัจุบนัมากที.สุด และให้ผูเ้กี.ยวขอ้งทุกฝ่ายมสี่วนร่วมในการวางแผน
กลยทุธข์องโรงเรยีน  
 ดนุชา อาชามาส (2554) ได้ศึกษาเรื.อง ปจัจยัที.ส่งผลต่อประสิทธิภาพการควบคุม
ภายในระบบสารสนเทศ:การประปานครหลวง โดยศกึษาถงึปจัจยัที.ส่งผลต่อประสทิธภิาพการ
ควบคุมภายในระบบสารสนเทศการประปานครหลวง ผลจากวิจัยพบว่าระดับความมี
ประสทิธภิาพการควบคุมภายในระบบสารสนเทศการประปานครหลวง ประกอบไปดว้ย 7 ปจัจยั
คอื ปจัจยัด้านบุคลากร ปจัจยัด้านการกําหนดนโยบายและการวางแผนขององคก์ร ปจัจยัด้าน
โครงสรา้งการจดัองคก์ร ปจัจยัดา้นความพรอ้ม การใหบ้รกิารและการตดิตามผลดา้นสารสนเทศ 
ปจัจยัด้านการสนับสนุนด้านคอมพวิเตอร ์ปจัจยัด้านคณะกรรมการกํากบัดูแล และปจัจยัด้าน
สภาพแวดลอ้มภายในที.เกี.ยวขอ้ง 
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บทที� 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
 การศกึษาในครั �งนี�เป็นการศกึษาเชงิปรมิาณเพื�อศกึษาความคดิเหน็เกี�ยวกบัประสทิธผิล
ของกระบวนการวางแผนของวทิยาลยั โดยมกีารดาํเนินการศกึษาตามรายละเอยีดดงันี� 
 1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 2.  เครื�องมอืที�ใชใ้นการศกึษา 
 3. วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 4.  การวเิคราะหข์อ้มลูและสถติทิี�ใช ้
 5. การนําเสนอขอ้มลู 
 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 
 ประชากรในการศึกษาครั �งนี� คือ ผู้บรหิาร ผู้อํานวยการ คณาจารย์ และบุคลากร
วทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการสยาม ในพระอุปถมัภฯ์ ซึ�งมจีาํนวนทั �งสิ�น 130  คน (ขอ้มลูเดอืน
กุมภาพนัธ ์2557)  และเลอืกกลุ่มตวัอยา่งโดยกําหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งตามวธิกีารคํานวณ
ของทาโร ยามาเน (TARO YAMANE, 1973)  ที�ระดบัความเชื�อมั �นรอ้ยละ 95  ซึ�งมปีระชากร
ทั �งสิ�น 130  คน ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 98  คน 
 
เครื�องมือที�ใช้ในการศึกษา 
 
 เครื�องมอืที�ใช้ในการศกึษาครั �งนี� ผู้ศกึษาได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื�องมอืในการเก็บ
รวบรวมขอ้มลู โดยการส่งแบบสอบถามใหก้ลุ่มตวัอย่างโดยตรง ระหว่างวนัที� 6  พฤษภาคม 
2557  ถงึวนัที� 23  พฤษภาคม 2557  จาํนวน 98  คน ไดร้บัคําตอบ 98  คน คดิเป็นรอ้ยละ 
100  แบบสอบถามสรา้งขึ�นจากการศกึษากรอบแนวคดิการควบคุมภายในตามแนว COSO  
และจากเอกสารงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้งขอ้คําถามในแบบสอบถาม
ให้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์การวจิยั ซึ�งลกัษณะของแบบสอบถามจะมทีั �งส่วนที�เป็นคําถาม
ปลายเปิดและปลายปิดจาํแนกเป็น  3  ส่วน ดงันี� 
 ส่วนที� 1  ขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ�งเป็นคําถามปลายปิด โดยมี
คาํตอบใหเ้ลอืกตอบ จาํนวน 5  ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา ตําแหน่งงาน และประสบการณ์
ในการทาํงาน   
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 ส่วนที� 2  แบบสอบถามความคดิเหน็เกี�ยวกบัการประเมนิประสทิธผิลการควบคุม
ภายในกระบวนการวางแผนเชงิกลยทุธข์องวทิยาลยั  
 คําถามเกี�ยวกับระดับความคิดเห็นที�มีผลต่อประเมินประสิทธิผลการควบคุม
กระบวนการวางแผนเชงิกลยุทธ์ของวิทยาลยั ตามองค์ประกอบการควบคุมภายใน COSO 
2013 ม ี5  องคป์ระกอบ ดงันี� 

1. สภาพแวดลอ้มการควบคุม 
   1.1 การยดึมั �นในคุณค่าความซื�อสตัยแ์ละจรยิธรรม  คาํถาม 3  ขอ้ 
   1.2  ความรบัผดิชอบในการกํากบัดแูลของกรรมการและผูบ้รหิาร  คาํถาม 2  ขอ้ 
   1.3  โครงสรา้งองคก์ร อํานาจหน้าที�และความรบัผดิชอบ  คาํถาม 2  ขอ้ 
   1.4  การยดึมั �นในความสามารถของทรพัยากรบุคคล  คาํถาม 2  ขอ้ 
   1.5  ความรบัผดิชอบในผลการปฏบิตังิาน  คาํถาม 1  ขอ้ 
 2.  การประเมนิความเสี�ยง 
   2.1 วตัถุประสงคข์องการวางแผน คาํถาม 8  ขอ้ 
   2.2  การระบุและการวเิคราะหค์วามเสี�ยง คาํถาม 4  ขอ้ 
   2.3  การกําหนดวธิกีารควบคุมเพื�อป้องกนัความเสี�ยงรวมเรื�องทุจรติ คําถาม 2  ขอ้ 
   2.4  การระบุและวเิคราะหส์่วนเปลี�ยนแปลงที�มนีัยสาํคญั คาํถาม 3  ขอ้ 
 3. กจิกรรมในการควบคุม 
   3.1 การเลอืกและการพฒันากจิกรรมการควบคุม คาํถาม 5  ขอ้ 
   3.2  การควบคุมดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ คาํถาม 2  ขอ้ 
   3.3  นโยบายและขั �นตอนการปฏบิตังิาน คาํถาม 2  ขอ้ 
 4.  สารสนเทศและการสื�อสาร 
   4.1 สารสนเทศของการควบคุมภายใน คาํถาม 1  ขอ้ 
   4.2 การสื�อสารภายในองคก์ร คาํถาม 2  ขอ้ 
   4.3  การสื�อสารภายนอกองคก์ร คาํถาม 2  ขอ้ 
 5.  การตดิตามและประเมนิผล 
   5.1 การประเมนิผลแบบต่อเนื�องและประเมนิอสิระ คาํถาม 3  ขอ้ 
   5.2  การรายงานขอ้บกพรอ่ง คาํถาม 2 ขอ้ 
 ส่วนที� 3  ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะเพิ�มเตมิในการเพิ�มประสทิธผิลการควบคุม
กระบวนการวางแผนเชงิกลยุทธ ์ตามแนวทาง COSO 2013  เป็นคําถามแบบเปิดใหต้อบตาม
ความคดิเหน็ไดอ้ยา่งเปิดกวา้ง 
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วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 
 ข้อมลูปฐมภมิู 
 การศึกษาใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการจดัทําแบบสอบถาม ผู้ให้ข้อมูลที�ใช้ใน
การศึกษาครั �งนี� ได้แก่ ผู้บรหิาร ผู้อํานวยการ คณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลยัเทคโนโลยี
พณิชยการสยาม ในพระอุปถมัภฯ์เรื�อง การประเมนิประสทิธผิลระบบการควบคุมกระบวนการ
วางแผนเชงิกลยุทธ์ของวทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการสยาม ในพระอุปถมัภ์ฯเพื�อว่างกรอบ
แนวทางในการตรวจสอบเชงิกลยทุธข์องวทิยาลยั 

 
การวิเคราะหข้์อมลูและสถิติที�ใช้ 
 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลเป็นการนําขอ้มลูที�เก็บรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถามทั �งหมดมาทํา
การวเิคราะห์โดยใชค้่าความถี� (Frequency) รอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลี�ย (Mean) โดยใช้
โปรแกรมคอมพวิเตอรส์ําเรจ็รปู SPSS For Windows (ธานินทร ์ศลิป์จาร, 2551: 45) ทําการ
ประมวลผลขอ้มูล เพื�อให้ได้ค่าสถติแิละอธบิายในลกัษณะสถติเิชงิพรรณนา (Descriptive -
Statistics) 
 ส่วนที� 1 ข้อมูลทั �วไป จําแนกตามคุณลกัษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา ตําแหน่งงาน และประสบการณ์ในการทํางาน มาแจก
แจงความถี� (Frequency) และแสดงผลเป็นรอ้ยละ (Percentage) โดยใชส้ถติริอ้ยละ (Percentage) 
 ส่วนที� 2 การประเมนิประสทิธผิลระบบการควบคุมภายในกระบวนการวางแผนเชงิกล
ยทุธข์องวทิยาลยั เป็นแบบคาํถามปลายปิด ใหค้ะแนน 3 ระดบั ระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนาม
บญัญตั ิ(Nominal Scale) เพื�ออธบิายประสทิธผิลของกระบวนการวางแผนกลยุทธข์องวทิยาลยั
ตามหลกัการควบคุมภายในของ COSO 2013 โดยแบ่งความคดิเห็นเกี�ยวกบัประสทิธผิล
การวางแผน ออกเป็น 2  กลุ่ม แต่ละกลุ่มแบ่งคาํตอบเป็น 3  ระดบัดงันี� 
 กลุ่มที� 1  ประสทิธผิลของการออกแบบระบบ 
               ระดบัความคิดเหน็                    คะแนน 
               มปีระสทิธผิลทั �งหมด    1 
               มปีระสทิธผิลบางส่วน  0.5 
               ไม่มปีระสทิธผิล   0 
 กลุ่มที� 2  ประสทิธผิลของการปฏบิตัติามระบบ 
               ระดบัความคิดเหน็                    คะแนน 
               มปีระสทิธผิลทั �งหมด    1 
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               มปีระสทิธผิลบางส่วน  0.5 
               ไม่มปีระสทิธผิล   0   
 1.  คํานวณค่าเฉลี�ย และวเิคราะห์แปลความหมายระดบัคะแนน โดยจดัช่วงคะแนน 
แบ่งตามอนัตรภาค ดงันี� 
 
 การหาช่วงคะแนน คะแนนสงูสุด - คะแนนตํ�าสุด = 1 - 0 
                 จาํนวนชั �น     3 
                = 0.33 
 ช่วงคะแนนและความหมายของประสทิธผิลของระบบการควบคุมและประสทิธผิลของ
การปฏบิตัติามระบบ 
 ระดบัคะแนน   ระดบัประสิทธิผล 
            0.67 - 1.00   เหมาะสม 
            0.34 - 0.66   ปานกลาง 
            0     - 0.33   ตํ�า 
 2. วเิคราะห์แปลความหมายรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถามที�เหน็ว่าไม่มปีระสทิธผิล
โดยพจิารณา 1 ใน 5  ส่วนของจาํนวนผูต้อบแบบสอบถาม คดิเป็นรอ้ยละ 20  ขึ�นไป อยู่ในระดบั
ที�ตอ้งนํามาวเิคราะหป์รบัปรงุแกไ้ข  
 
การนําเสนอข้อมูล 
 
 แบบสอบถามที�ได้ นํามาตรวจสอบประมวลผล วิเคราะห์ และแปลผลตามระดบัของ
ประสทิธผิลการออกแบบระบบการควบคุมภายใน และประสทิธผิลการปฏบิตัติามระบบ ตามเกณฑ์
การจัดระดับค่าเฉลี�ยไว้เป็นช่วงคะแนน นําเสนอผลการศึกษาในรูปแบบตารางแสดงการ
เปรยีบเทียบประสิทธิผลของระบบการวางแผนและระดบัประสิทธผิลการปฏิบตัิตามระบบการ
ควบคุม โดยวเิคราะหใ์นลกัษณะขอ้มลูการแจกแจง และสถติเิชงิพรรณนา ลกัษณะทั �วไปดา้นเพศ 
อายุ ระดบัการศกึษา ระยะเวลาในการทํางาน  แสดงเป็นความถี�และรอ้ยละ และรายละเอยีดของ
ข้อมูลที�เกี�ยวกับประสิทธิผลของระบบและประสิทธิผลของการปฏิบตัิตามระบบ แสดงผลเป็น
ค่าเฉลี�ย และการแปลความหมายเปรยีบเทยีบตามค่าเฉลี�ย 
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บทที� 4 
ผลการศึกษา 

 
 ผลการศึกษาเรื�อง การประเมนิประสทิธผิลการควบคุมภายในกระบวนการวางแผน
เชงิกลยุทธ์ของวิทยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ 
เจา้ฟ้าเพชรรตันราชสุดา สริโิสภาพณัณวดนํีาเสนอขอ้มลูออกเป็น 3  ส่วน ดงันี2 
 ส่วนที� 1 ขอ้มลูทั �วไป ของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ส่วนที� 2 การประเมินประสิทธิผลกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของวิทยาลัย
เทคโนโลยพีณชิยการสยาม ในพระอุปถมัภฯ์ 
 ส่วนที	 3 ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะเพิ	มเติมในการเพิ	มประสทิธผิลการควบคุม
ภายในกระบวนการวางแผนเชงิกลยุทธ ์ตามแนวทาง COSO 2013  เป็นคําถามแบบเปิดให้
ตอบตามความคดิเหน็ไดอ้ยา่งเปิดกวา้ง  โดยมรีายละเอยีดของแต่ละส่วนดงันี2 
 

ข้อมลูทั 
วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

 ขอ้มูลทั �วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย ผู้บรหิาร ผู้อํานวยการ คณาจารย์
และบุคลากร จาํนวน 98 คน จากผลการสํารวจโดยการส่งแบบสอบถามดว้ยตนเองระหว่าง
วนัที� 6  พฤษภาคม 2557  ถงึวนัที� 23  พฤษภาคม 2557  แสดงในตารางที� 3  ต่อไปนี2 
 

ตารางที� 3  จาํนวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามขอ้มลูทั �วไป  
 ของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
ขอ้มลูทั �วไป  จาํนวน (คน) รอ้ยละ 
 เพศ   
 ชาย 36 36.7 
 หญงิ 62 63.3 
 รวม 98 100.0 
 อาย ุ   
 30-40 ปี 60 61.2 
 มากกวา่ 40-50 ปี 10 10.2 
 มากกวา่ 50 ปีขึ2นไป 28 28.6 
 รวม 98 100.0 
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ตารางที� 3  จาํนวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามขอ้มลูทั �วไป  
 ของผูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ) 
 
ขอ้มลูทั �วไป  จาํนวน (คน) รอ้ยละ 
 ระดบัการศกึษา   
 ปรญิญาตร ี 85 86.7 
 ปรญิญาโท 12 12.2 
 สงูกวา่ปรญิญาโท 1 1.0 
 รวม 98 100.0 
 ตาํแหน่งงาน   
 ผูบ้รหิาร 5 5.1 
 ผูอ้ํานวยการ 1 1.0 
 คร ูอาจารย ์ 82 83.7 
 บุคลากร 10 10.2 
 รวม 98 100.0 
 ประสบการณ์ในการทํางาน   
 5-10 ปี 58 59.2 
 มากกวา่ 10-15 ปี 8 8.2 
 มากกวา่ 15 ปีขึ2นไป 32 32.7 
 รวม 98 100.0 

 
 จากตารางที� 3  พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เป็นจํานวน 62 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 63.3  เป็นเพศชายจาํนวน 36  คน คดิเป็นรอ้ยละ 36.7 ส่วนใหญ่มอีายุ 30-40 ปี 
เป็นจาํนวน 60 คน คดิเป็นรอ้ยละ 61.2 ระดบัการศกึษาส่วนใหญ่มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
เป็นจํานวน 85 คน คดิเป็นรอ้ยละ 86.7 ผู้ตอบมตีําแหน่งงานส่วนใหญ่เป็นครู อาจารย ์เป็น
จาํนวน 82 คน คดิเป็นรอ้ยละ 83.7 ประสบการณ์ในการทํางานโดยเฉลี�ยอยู่ระหว่าง 5-10 ปี 
เป็นจาํนวน 58 คน คดิเป็นรอ้ยละ 59.2 
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การประเมินประสิทธิผลกระบวนการวางแผนเชิงกลยทุธข์อง 
วิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอปุถมัภฯ์ 
 
 การประเมนิประสิทธิผลกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์แสดงผลเป็นร้อยละและ
ค่าเฉลี�ยของระดบัความคดิเหน็จาํแนกตามองคป์ระกอบการควบคุมภายใน 5  องคป์ระกอบ คอื  
 1.  สภาพแวดลอ้มการควบคุม  
 2.  การประเมนิความเสี�ยง  
 3.  กจิกรรมการควบคุม  
 4.  สารสนเทศและการสื�อสาร และ 
 5.  การตดิตามผลและประเมนิผล 

 
 1.  การประเมินประสิทธิผลกระบวนการวางแผนเชิงกลยทุธ ์
ด้านสภาพแวดล้อมการควบคมุ 
  การประเมนิประสทิธผิลกระบวนการวางแผนเชงิกลยุทธ์ด้านสภาพแวดล้อมการ
ควบคุม ประเมนิตามหลกัการ 5  หลกัการ ประกอบดว้ย 
  หลกัการที	 1  การยดึมั 	นในคุณค่าความซื	อสตัยแ์ละจรยิธรรม 

  หลกัการที	 2  ความรบัผดิชอบในการกํากบัดแูลของกรรมการและผูบ้รหิาร  

   หลกัการที	 3  โครงสรา้งองคก์ร อํานาจหน้าที	และความรบัผดิชอบ  

  หลกัการที	 4  การยดึมั 	นในความสามารถของทรพัยากรบุคคล 

   หลกัการที	 5  ความรบัผดิชอบในผลการปฏบิตังิาน  

   โดยใหผู้ต้อบแสดงความคดิเหน็เกี�ยวกบัประสทิธผิลของระบบงานและการปฏบิตัิ

ตามระบบ แสดงผลในตารางที� 4 
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ตารางที� 4  สรปุประสทิธผิลระบบการควบคุมภายในดา้นสภาพแวดลอ้มการควบคุม 
 

ดา้นสภาพแวดลอ้ม 
การควบคุม 

ประสทิธผิลของ 
การออกแบบระบบ 

ประสทิธผิลของ 
การปฏบิตัติามระบบ 

ค่าเฉลี�ย การแปลผล ค่าเฉลี	ย การแปลผล 
หลกัการที	 1  การยดึมั 	นใน
คุณค่าความซื	อสตัยแ์ละ
จรยิธรรม 

0.47 ปานกลาง 0.44 ปานกลาง 

หลกัการที� 2  ความรบัผดิชอบ
ในการกํากบัดแูลของกรรมการ
และผูบ้รหิาร 

0.53 ปานกลาง 0.47 ปานกลาง 

หลกัการที� 3  โครงสรา้งองคก์ร 
อํานาจหน้าที�และความ
รบัผดิชอบ 

0.55 ปานกลาง 0.52 ปานกลาง 

หลกัการที� 4  การยดึมั �นใน
หลกัความสามารถของ
ทรพัยากรบุคคล 

0.54 ปานกลาง 0.50 ปานกลาง 

หลกัการที� 5  ความรบัผดิชอบ
ในผลการปฏบิตังิาน 

0.58 ปานกลาง 0.51 ปานกลาง 

รวม 0.53 ปานกลาง 0.49 ปานกลาง 
 
 จากตารางที� 4  พบว่า ประสทิธผิลการควบคุมภายใน ดา้นสภาพแวดลอ้มการควบคุม 
ตามความคดิเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี�ยวกับประสทิธิผลของการออกแบบระบบโดย
รวมอยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลี�ย 0.53  และประสทิธผิลการปฏบิตัติามระบบโดยรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง มคี่าเฉลี�ย 0.49 
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ตารางที� 5  รอ้ยละและค่าเฉลี�ยระดบัประสทิธผิลการออกแบบระบบการควบคุมภายใน และประสทิธผิลการปฏบิตัติามระบบ ดา้นสภาพแวดลอ้มการควบคุม  
 

 
 

สภาพแวดลอ้มการควบคุม 

รอ้ยละและค่าเฉลี	ย 
ประสทิธผิลของการออกแบบระบบ ประสทิธผิลของการปฏบิตัติามระบบ 

ไม่ม ี
ประสทิธผิล 

มปีระสทิธ ิ
ผลบางสว่น 

มปีระสทิธ ิ
ผลทั =งหมด 

ค่า 
เฉลี	ย 

การ 
แปลผล 

ไม่ม ี
ประสทิธผิล 

มปีระสทิธ ิ
ผลบางสว่น 

มปีระสทิธ ิ
ผลทั =งหมด 

ค่า 
เฉลี	ย 

การ 
แปลผล 

หลกัการที� 1  การยึดมั �นในคณุค่าความซื�อสตัยแ์ละจริยธรรม 
1.1  ผูบ้รหิารระดบัสงูจดัใหม้ี
ประกาศที	แสดงถงึคุณค่าทาง
จรยิธรรมอย่างชดัเจน โดยใหเ้ป็นที	
เขา้ใจในทุกระดบัขององคก์ร 

13.3 78.6 8.2 0.47 ปานกลาง 7.1 84.7 8.2 0.51 ปานกลาง 

1.2  จดัใหม้กีระบวนการต่างๆ เพื	อ
ใชต้ดิตามดแูลการปฏบิตัติาม
หลกัการของความซื	อตรงและ
คุณค่าทางจรยิธรรมที	ด ี

6.1 85.7 8.2 0.51 ปานกลาง 20.4 71.4 8.2 0.44 ปานกลาง 

1.3  มกีารระบุถงึการหลกีเลี	ยงการ
ปฏบิตัติามความซื	อตรงและคุณค่า
ทางจรยิธรรมที	ดอีย่างทนัเวลา และ
มกีารปรบัปรุงแกไ้ขในระดบัที	
เหมาะสมภายในองคก์ร 

20.4 71.4 8.2 0.44 ปานกลาง 27.6 70.4 2.0 0.37 ปานกลาง 

รวม 0.47 ปานกลาง รวม 0.44 ปานกลาง 
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ตารางที	 5  รอ้ยละและค่าเฉลี	ยระดบัประสทิธผิลการออกแบบระบบการควบคุมภายใน และประสทิธผิลการปฏบิตัติามระบบ 
ดา้นสภาพแวดลอ้มการควบคุม (ต่อ) 

 

 
 

สภาพแวดลอ้มการควบคุม 

รอ้ยละและค่าเฉลี	ย 
ประสทิธผิลของการออกแบบระบบ ประสทิธผิลของการปฏบิตัติามระบบ 

ไม่ม ี
ประสทิธผิล 

มปีระสทิธ ิ
ผลบางสว่น 

มปีระสทิธ ิ
ผลทั =งหมด 

ค่า 
เฉลี	ย 

การ 
แปลผล 

ไม่ม ี
ประสทิธผิล 

มปีระสทิธ ิ
ผลบางสว่น 

มปีระสทิธ ิ
ผลทั =งหมด 

ค่า 
เฉลี	ย 

การ 
แปลผล 

หลกัการที� 2  ความรบัผิดชอบในการกาํกบัดแูลของกรรมการและผูบ้ริหาร 
2.1  คณะกรรมการวทิยาลยัฯ ได้
กาํหนดและสื	อสารถงึอาํนาจหน้าที	
ทั =งในระดบัของคณะกรรมการ
วทิยาลยัฯ และอาํนาจหน้าที	ได้
มอบหมายใหผู้บ้รหิาร 

8.2 77.6 14.3 0.53 ปานกลาง 7.1 85.7 7.1 0.50 ปานกลาง 

2.2  ปรชัญาและรปูแบบการ
ดาํเนินงานของผูบ้รหิารให้
ความสาํคญักบัการควบคุม
กระบวนการวางแผนเชงิกลยุทธ ์

13.3 66.3 20.4 0.54 ปานกลาง 18.4 75.5 6.1 0.44 ปานกลาง 

รวม 0.53 ปานกลาง รวม 0.47 ปานกลาง 
หลกัการที� 3  โครงสรา้งองคก์รอาํนาจหน้าที�และความรบัผิดชอบ 
3.1  ผูบ้รหิารกาํหนดการควบคุม
กระบวนการวางแผนเชงิกลยุทธท์ี	
เหมาะสม สาํหรบัแต่ละหน้าที	งาน
ในองคก์ร 

27.6 38.8 33.7 0.53 ปานกลาง 23.5 57.1 19.4 0.48 ปานกลาง 



   44 

 

ตารางที	 5 รอ้ยละและค่าเฉลี	ยระดบัประสทิธผิลการออกแบบระบบการควบคุมภายใน และประสทิธผิลการปฏบิตัติามระบบ  
 ดา้นสภาพแวดลอ้มการควบคุม (ต่อ) 
 

 
 

สภาพแวดลอ้มการควบคุม 

รอ้ยละและค่าเฉลี	ย 
ประสทิธผิลของการออกแบบระบบ ประสทิธผิลของการปฏบิตัติามระบบ 

ไม่ม ี
ประสทิธผิล 

มปีระสทิธ ิ
ผลบางสว่น 

มปีระสทิธ ิ
ผลทั =งหมด 

ค่า 
เฉลี	ย 

การ 
แปลผล 

ไม่ม ี
ประสทิธผิล 

มปีระสทิธ ิ
ผลบางสว่น 

มปีระสทิธ ิ
ผลทั =งหมด 

ค่า 
เฉลี	ย 

การ 
แปลผล 

3.2  การมอบอาํนาจหน้าที	และ
ความรบัผดิชอบมกีารกาํหนด
ขอบเขตที	เหมาะสม 

11.2 65.3 23.5 0.56 ปานกลาง 11.2 67.3 21.4 0.55 ปานกลาง 

รวม 0.55 ปานกลาง รวม 0.52 ปานกลาง 
หลกัการที� 4  การยึดมั �นในหลกัความสามารถของทรพัยากรบุคคล 
4.1  ฝา่ยบรหิารกาํหนดแนวปฏบิตัิ
ดา้นทรพัยากรบุคคลซึ	งแสดงถงึ
ภาระผกูพนัต่อความซื	อตรง ความมี
จรยิธรรม และความสามารถ 

13.3 70.4 16.3 0.52 ปานกลาง 7.1 84.7 8.2 0.51 ปานกลาง 

4.2  ฝา่ยบรหิารสนบัสนุนพนกังาน 
โดยจดัหาเครื	องมอืและการฝึกอบรม
ที	จาํเป็นต่อการควบคุมกระบวนการ
วางแผนเชงิกลยุทธ ์

8.2 72.4 19.4 0.56 ปานกลาง 13.3 75.5 11.2 0.49 ปานกลาง 

รวม 0.54 ปานกลาง รวม 0.50 ปานกลาง 
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ตารางที	 5  รอ้ยละและค่าเฉลี	ยระดบัประสทิธผิลการออกแบบระบบการควบคุมภายใน และประสทิธผิลการปฏบิตัติามระบบ 
 ดา้นสภาพแวดลอ้มการควบคุม (ต่อ) 
 

 
 

สภาพแวดลอ้มการควบคุม 

รอ้ยละและค่าเฉลี	ย 
ประสทิธผิลของการออกแบบระบบ ประสทิธผิลของการปฏบิตัติามระบบ 

ไม่ม ี
ประสทิธผิล 

มปีระสทิธ ิ
ผลบางสว่น 

มปีระสทิธ ิ
ผลทั =งหมด 

ค่า 
เฉลี	ย 

การ 
แปลผล 

ไม่ม ี
ประสทิธผิล 

มปีระสทิธ ิ
ผลบางสว่น 

มปีระสทิธ ิ
ผลทั =งหมด 

ค่า 
เฉลี	ย 

การ 
แปลผล 

หลกัการที� 5  ความรบัผิดชอบในผลการปฏิบตัิงาน 
ผูบ้รหิารกําหนดความรบัผดิชอบของ
ผูม้บีทบาทสาํคญัต่อการวางแผน
เชงิกลยุทธ ์

9.2 66.3 24.5 0.58 ปานกลาง 11.2 75.5 13.3 0.51 ปานกลาง 

รวม 0.58 ปานกลาง รวม 0.51 ปานกลาง 
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 จากตารางที� 5 สามารถประเมินประสิทธิผลกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ ์
ดา้นสภาพแวดลอ้มของการควบคุมโดยแยกตามหลกัการ 5  หลกัการ  แสดงผลดงันี2 
 หลกัการที� 1 การยึดมั �นในคุณค่าความซื�อสัตย์และจริยธรรม พบว่า ระดับ
ประสทิธผิลของการออกแบบระบบการควบคุมภายในโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลางมคี่าเฉลี	ย
0.47  และประสทิธผิลการปฏบิตัิตามระบบโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ค่าเฉลี	ย 0.44  
ประเดน็ที	ผูต้อบแบบสอบถามเหน็ว่าสภาพแวดลอ้มในการควบคุมกระบวนการวางแผนและการ
ปฏบิตัติามระบบไม่มปีระสทิธผิลเกนิรอ้ยละ 20 คอื การดําเนินการใหพ้นักงานตระหนักถงึเรื	อง
การไมป่ฏบิตัติามคุณค่าความซื	อสตัยแ์ละจรยิธรรมที	ดอียา่งทนัเวลา  
 หลกัการที� 2 ความรบัผิดชอบในการกํากบัดูแลของกรรมการและผู้บริหาร 
พบว่า ระดบัประสทิธผิลของการออกแบบระบบการควบคุมภายในโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
มคี่าเฉลี	ย 0.53 และประสทิธผิลการปฏบิตัติามระบบโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลี	ย
0.47 
 หลกัการที� 3 โครงสร้างองค์กรอาํนาจหน้าที�และความรบัผิดชอบ พบว่า ระดบั
ประสทิธผิลของการออกแบบระบบการควบคุมภายในโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลี	ย
0.55 และประสทิธผิลการปฏบิตัติามระบบโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลี	ย 0.52  ประเดน็ 
ที	ผูต้อบแบบสอบถามเหน็ว่าสภาพแวดล้อมในการควบคุมกระบวนการวางแผนและการปฏบิตัิ
ตามระบบไม่มปีระสทิธผิลเกนิรอ้ยละ 20 คอื ผูบ้รหิารต้องกําหนดการควบคุมกระบวนการวางแผน
เชงิกลยทุธท์ี	เหมาะสม สาํหรบัแต่ละหน้าที	งานในองคก์ร 
 หลกัการที� 4 การยึดมั �นในหลกัความสามารถของทรพัยากรกรบุคคล พบว่า 
ระดบัประสิทธิผลของการออกแบบระบบการควบคุมภายในโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลางมี
ค่าเฉลี	ย 0.54 และประสทิธผิลการปฏบิตัติามระบบโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลี	ย 
0.50 
 หลกัการที� 5 ความรบัผิดชอบในผลการปฏิบติังาน พบว่า ระดบัประสทิธผิลของ
การออกแบบระบบการควบคุมภายในโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลางมคี่าเฉลี	ย 0.58  และประสทิธผิล
การปฏบิตัติามระบบโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มคี่าเฉลี	ย 0.51 
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 2. การประเมินประสิทธิผลกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ด้านการประเมิน
ความเสี
ยง 
  การประเมนิประสทิธผิลกระบวนการวางแผนตามการประเมนิความเสี�ยงประเมนิ
ตามหลกัการ 4  หลกัการ ประกอบดว้ย  
  หลกัการที	 6  วตัถุประสงคข์องการวางแผน   

  หลกัการที	 7  การระบุและวเิคราะหค์วามเสี	ยง   

  หลกัการที	 8  การกําหนดวธิกีารควบคุมเพื	อป้องกนัความเสี	ยงเรื	องการทุจรติ   

  หลกัการที	 9  การระบุและวเิคราะหส์่วนเปลี	ยนแปลงที	มนียัสาํคญั  

  โดยให้ผูต้อบแสดงความคดิเหน็เกี�ยวกบัประสทิธผิลของระบบงานและการปฏบิตัิ
ตามระบบ แสดงผลในตารางที� 5 
 
ตารางที� 6  สรปุประสทิธผิลระบบการควบคุมภายในดา้นการประเมนิความเสี�ยง 
 

ดา้นการประเมนิ 
ความเสี�ยง 

ประสทิธผิลของการ 
ออกแบบระบบ 

ประสทิธผิลของการ 
ปฏบิตัติามระบบ 

ค่าเฉลี�ย การแปลผล ค่าเฉลี�ย การแปลผล 
หลกัการที� 6  วตัถุประสงคข์อง
การวางแผน 

0.62 ปานกลาง 0.50 ปานกลาง 

หลกัการที� 7  การระบุและการ
วเิคราะหค์วามเสี�ยง 

0.44 ปานกลาง 0.35 ปานกลาง 

หลกัการที� 8  การกําหนด
วธิกีารควบคุมเพื�อป้องกนั 
ความเสี�ยง 

0.38 ปานกลาง 0.36 ปานกลาง 

หลกัการที� 9  ระบุและวเิคราะห์
ส่วนเปลี�ยนแปลงที�มนียัสําคญั 

0.43 ปานกลาง 0.33 ตํ�า 

รวม 0.47 ปานกลาง 0.38 ปานกลาง 
 

 จากตารางที� 6  พบว่า ประสทิธผิลการควบคุมภายใน ดา้นการประเมนิความเสี�ยงตาม
ความคดิเหน็ของผูต้อบแบบสอบถาม เกี�ยวกบัประสทิธผิลของการออกแบบระบบโดยรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง มคี่าเฉลี�ย 0.47  และประสทิธผิลการปฏบิตัติามระบบโดยรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง มคี่าเฉลี�ย 0.38  และการปฏิบตัิตามหลกัการควบคุมเรื�องการระบุและวิเคราะห์ส่วน
เปลี�ยนแปลงที�มนียัสาํคญัมปีระสทิธผิลไมเ่พยีงพอ 
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ตารางที� 7  รอ้ยละและค่าเฉลี�ยระดบัประสทิธผิลการออกแบบระบบการควบคุมภายใน และประสทิธผิลการปฏบิตัติามระบบ ดา้นการประเมนิความเสี�ยง 
 

 
 

การประเมนิความเสี	ยง 

รอ้ยละและค่าเฉลี	ย 
ประสทิธผิลของการออกแบบระบบ ประสทิธผิลของการปฏบิตัติามระบบ 

ไม่ม ี
ประสทิธผิล 

มปีระสทิธ ิ
ผลบางสว่น 

มปีระสทิธ ิ
ผลทั =งหมด 

ค่า 
เฉลี	ย 

การ 
แปลผล 

ไม่ม ี
ประสทิธผิล 

มปีระสทิธ ิ
ผลบางสว่น 

มปีระสทิธ ิ
ผลทั =งหมด 

ค่า 
เฉลี	ย 

การ 
แปลผล 

หลกัการที� 6  วตัถปุระสงคข์องการวางแผน 
6.1  แผนที	จดัทาํมกีารกาํหนด
วตัถุประสงคเ์ป้าหมาย วธิกีาร
ดาํเนินงาน งบประมาณ อตัรากาํลงั
และระยะเวลาดาํเนินงานไวอ้ย่าง
ชดัเจน 

2.0 49.0 49.0 0.73 เหมาะสม 1.0 86.7 12.2 0.56 ปานกลาง 

6.2  วตัถุประสงคท์ี	กาํหนดมคีวาม
ชดัเจนเจาะจง (Specific) 

4.1 68.4 27.6 0.62 ปานกลาง 1.0 94.9 4.1 0.52 ปานกลาง 

6.3  วตัถุประสงคท์ี	กาํหนด 
สามารถวดัไดป้ระเมนิผลได ้
(Measurable) 

12.2 57.1 30.6 0.59 ปานกลาง 9.2 79.6 11.2 0.51 ปานกลาง 

6.4  วตัถุประสงคท์ี	กาํหนด ผูป้ฏบิตัิ
ยอมรบัและสามารถบรรลุเป้าหมาย
ได ้(Attainable) 

4.1 75.5 20.4 0.58 ปานกลาง 8.2 83.7 8.2 0.50 ปานกลาง 

6.5  วตัถุประสงคท์ี	กาํหนด อยูบ่น
พื=นฐานเกี	ยวกบัผูป้ฏบิตังิาน 
(Relevant) 

14.3 53.1 32.7 0.59 ปานกลาง 15.3 2.4 12.2 0.48 ปานกลาง 
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ตารางที� 7  รอ้ยละและค่าเฉลี�ยระดบัประสทิธผิลการออกแบบระบบการควบคุมภายใน และประสทิธผิลการปฏบิตัติามระบบ ดา้นการประเมนิความเสี�ยง (ต่อ) 
 

 
 

การประเมนิความเสี	ยง 

รอ้ยละและค่าเฉลี	ย 
ประสทิธผิลของการออกแบบระบบ ประสทิธผิลของการปฏบิตัติามระบบ 

ไม่ม ี
ประสทิธผิล 

มปีระสทิธ ิ
ผลบางสว่น 

มปีระสทิธ ิ
ผลทั =งหมด 

ค่า 
เฉลี	ย 

การ 
แปลผล 

ไม่ม ี
ประสทิธผิล 

มปีระสทิธ ิ
ผลบางสว่น 

มปีระสทิธ ิ
ผลทั =งหมด 

ค่า 
เฉลี	ย 

การ 
แปลผล 

6.6  วตัถุประสงคท์ี	กาํหนดมกีรอบ
ระยะเวลา (Timely) ที	เหมาะสม 

14.3 51.0 34.7 0.60 ปานกลาง 22.4 63.3 14.3 0.46 ปานกลาง 

6.7  วตัถุประสงคท์ี	กาํหนด 
สอดคลอ้งกบัพนัธกจิ 

7.1 41.8 51.0 0.72 ปานกลาง 13.3 66.3 20.4 0.54 ปานกลาง 

6.8  บุคลากรทุกคนที	เกี	ยวขอ้งมี
สว่นร่วมในการกาํหนดวตัถุ 
ประสงคแ์ละใหก้ารยอมรบั 

20.4 58.2 21.4 0.51 ปานกลาง 19.4 78.6 2.0 0.41 ปานกลาง 

รวม 0.62 ปานกลาง รวม 0.50 ปานกลาง 
หลกัการที� 7  การระบุและวิเคราะหค์วามเสี�ยง 
7.1  มกีารพจิารณากระบวนการ
ทางธุรกจิที	มผีลกระทบต่อการ
วางแผน 

21.4 69.4 9.2 0.44 ปานกลาง 24.5 72.4 3.1 0.39 ปานกลาง 

7.2  มกีารระบแุละประเมนิความ
เสี	ยงที	อาจเกดิขึ=นจากปจัจยัภายใน
และภายนอก 

5.1 84.7 10.2 0.53 ปานกลาง 20.4 78.6 1.0 0.40 ปานกลาง 

7.3  มกีารกาํหนดเกณฑใ์นการพจิารณา
ระดบัความสาํคญัของความเสี	ยง 

37.8 41.8 20.4 0.41 ปานกลาง 43.9 53.1 3.1 0.30 ตํ	า 
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ตารางที� 7  รอ้ยละและค่าเฉลี�ยระดบัประสทิธผิลการออกแบบระบบการควบคุมภายใน และประสทิธผิลการปฏบิตัติามระบบ ดา้นการประเมนิความเสี�ยง (ต่อ) 
 

 
 

การประเมนิความเสี	ยง 

รอ้ยละและค่าเฉลี	ย 
ประสทิธผิลของการออกแบบระบบ ประสทิธผิลของการปฏบิตัติามระบบ 

ไม่ม ี
ประสทิธผิล 

มปีระสทิธ ิ
ผลบางสว่น 

มปีระสทิธ ิ
ผลทั =งหมด 

ค่า 
เฉลี	ย 

การ 
แปลผล 

ไม่ม ี
ประสทิธผิล 

มปีระสทิธ ิ
ผลบางสว่น 

มปีระสทิธ ิ
ผล

ทั =งหมด 

ค่า 
เฉลี	ย 

การ 
แปลผล 

7.4 มกีารวเิคราะหแ์ละประเมนิ
ระดบัความสาํคญัหรอืผลกระทบ
ของความเสี	ยงและความถี	ที	จะเกดิ
หรอืโอกาสที	จะเกดิความเสี	ยง 

32.7 58.2 9.2 0.38 ปานกลาง 40.8 54.1 5.1 0.32 ตํ	า 

รวม 0.44 ปานกลาง รวม 0.35 ปานกลาง 
หลกัการที� 8  การกาํหนดวิธีการควบคมุเพื�อป้องกนัความเสี�ยงรวมเรื�องการทุจริต 
8.1  มกีารวเิคราะหส์าเหตุของ
ความเสี	ยงที	อาจเกดิขึ=นและกาํหนด
วธิกีารควบคุมเพื	อป้องกนัหรอืลด
ความเสี	ยง 

30.6 59.2 10.2 0.40 ปานกลาง 39.8 55.1 5.1 0.33 ตํ	า 

8.2  มกีารพจิารณาความคุม้ค่าของ
ตน้ทุนที	จะเกดิขึ=นจากการกาํหนด
วธิกีารควบคุมเพื	อป้องกนัหรอืลด
ความเสี	ยง 

38.8 51.0 10.2 0.36 ปานกลาง 27.6 67.3 5.1 0.39 ปานกลาง 

รวม 0.38 ปานกลาง รวม 0.36 ปานกลาง 
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ตารางที� 7  รอ้ยละและค่าเฉลี�ยระดบัประสทิธผิลการออกแบบระบบการควบคุมภายใน และประสทิธผิลการปฏบิตัติามระบบ ดา้นการประเมนิความเสี�ยง (ต่อ) 
 

 
 

การประเมนิความเสี	ยง 

รอ้ยละและค่าเฉลี	ย 
ประสทิธผิลของการออกแบบระบบ ประสทิธผิลของการปฏบิตัติามระบบ 

ไม่ม ี
ประสทิธผิล 

มปีระสทิธ ิ
ผลบางสว่น 

มปีระสทิธ ิ
ผลทั =งหมด 

ค่า 
เฉลี	ย 

การ 
แปลผล 

ไม่ม ี
ประสทิธผิล 

มปีระสทิธ ิ
ผลบางสว่น 

มปีระสทิธ ิ
ผลทั =งหมด 

ค่า 
เฉลี	ย 

การ 
แปลผล 

หลกัการที� 9  ระบุและวิเคราะหส์่วนเปลี�ยนแปลงที�มีนัยสาํคญั 
9.1  มกีารแจง้ใหบ้คุลากรทุกคน
ทราบเกี	ยวกบัวธิกีารควบคุมเพื	อ
ป้องกนัหรอืลดความเสี	ยง 

33.7 44.9 21.4 0.44 ปานกลาง 36.7 62.2 1.0 0.32 ตํ	า 

9.2  มกีารตดิตามผลการปฏบิตัิ
ตามวธิกีารควบคุมที	กาํหนดเพื	อ
ป้องกนัหรอืลดความเสี	ยง 

34.7 53.1 12.2 0.39 ปานกลาง 45.9 45.9 8.2 0.31 ตํ	า 

9.3  กจิกรรมการควบคุมได้
ออกแบบไวเ้พื	อลดความเสี	ยงที	อาจ
สง่ผลต่อวตัถุประสงคข์องการ
ควบคุมกระบวนการวางแผน 
เชงิกลยุทธ ์

25.5 59.2 15.3 0.45 ปานกลาง 33.7 62.2 4.1 0.35 ปานกลาง 

รวม 0.43 ปานกลาง รวม 0.33 ตํ	า 
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 จากตารางที� 7 สามารถประเมินประสิทธิผลกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ ์
ดา้นการประเมนิความเสี�ยง โดยแยกตามหลกัการ 4  หลกัการ  แสดงผลดงันี2 
 หลกัการที� 6 วตัถปุระสงค์ของการวางแผน พบว่า ระดับประสิทธิผลของการ
ออกแบบระบบการควบคุมภายในโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มคี่าเฉลี	ย 0.62 และประสทิธผิล
การปฏบิตัติามระบบโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มคี่าเฉลี	ย 0.50 ประเดน็ที	ผูต้อบแบบสอบถาม
เหน็ว่าการประเมนิความเสี	ยงในการควบคุมกระบวนการวางแผนและการปฏบิตัติามระบบไม่มี
ประสทิธผิลเกนิรอ้ยละ 20 คอื บุคลากรทุกคนที	เกี	ยวขอ้งมสี่วนร่วมในการกําหนดวตัถุประสงค์
และใหก้ารยอมรบั 
 หลกัการที� 7 การระบุและวิเคราะห์ความเสี�ยง พบว่า ระดบัประสทิธผิลของการ
ออกแบบระบบการควบคุมภายในโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มคี่าเฉลี	ย 0.44 และประสทิธผิล
การปฏบิตัติามระบบโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลี	ย 0.35  ประเดน็ที	ผูต้อบแบบสอบถาม
เหน็ว่าการประเมนิความเสี	ยงในการควบคุมกระบวนการวางแผนและการปฏบิตัติามระบบไม่มปีระสทิธผิลเกนิ
รอ้ยละ  20 คอื การกําหนดเกณฑ์ในการพจิารณาระดบัความสําคญัของความเสี	ยง, การวเิคราะห์และ
ประเมนิระดบัความสําคญัหรอืผลกระทบของความเสี	ยงและความถี	ที	จะเกดิหรอืโอกาสที	จะเกดิ
ความเสี	ยง, การพจิารณากระบวนการทางธุรกจิที	มผีลกระทบต่อการวางแผน, และการระบุและ
ประเมนิความเสี	ยงที	อาจเกดิขึ=นจากปจัจยัภายในและภายนอก 

 หลกัการที� 8 การกําหนดวิธีการควบคุมเพื�อป้องกันความเสี�ยงรวมเรื�องการ
ทุจริตพบว่า ระดบัประสทิธผิลของการออกแบบระบบการควบคุมภายในโดยรวมอยู่ในระดบั
ปานกลางมคี่าเฉลี	ย 0.38  และประสทิธผิลการปฏบิตัติามระบบโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มี
ค่าเฉลี	ย 0.36 ประเด็นที	ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าการประเมนิความเสี	ยงในการควบคุม
กระบวนการวางแผนและการปฏบิตัติามระบบไม่มปีระสทิธผิลเกนิรอ้ยละ 20 คอื การพจิารณา
ความคุม้ค่าของต้นทุนที	จะเกดิขึ=นจากการกําหนดวธิกีารควบคุมเพื	อป้องกนัหรอืลดความเสี	ยง, 
และการวเิคราะห์สาเหตุของความเสี	ยงที	อาจเกดิขึ=นและกําหนดวธิกีารควบคุมเพื	อป้องกนัหรอื
ลดความเสี	ยง 
 หลกัการที� 9 การระบุและวิเคราะห์ส่วนเปลี�ยนแปลงที�มีนัยสาํคญั พบว่า ระดบั
ประสทิธผิลของการออกแบบระบบการควบคุมภายในโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลี	ย
0.43 และประสทิธผิลการปฏบิตัติามระบบโดยรวมอยู่ในระดบัตํ	า มคี่าเฉลี	ย 0.33 ประเดน็ที	ผูต้อบ
แบบสอบถามเหน็ว่าการประเมนิความเสี	ยงในการควบคุมกระบวนการวางแผนและการปฏบิตัิ
ตามระบบไม่มปีระสทิธผิลเกนิรอ้ยละ 20 คอื การตดิตามผลการปฏบิตัติามวธิกีารควบคุมที	
กําหนดเพื	อป้องกนัหรอืลดความเสี	ยง, การแจง้ใหบุ้คลากรทุกคนทราบเกี	ยวกบัวธิกีารควบคุม
เพื	อป้องกนัหรอืลดความเสี	ยง, และกจิกรรมการควบคุมไดอ้อกแบบไวเ้พื	อลดความเสี	ยงที	อาจ
ส่งผลต่อวตัถุประสงคข์องการควบคุมกระบวนการวางแผนเชงิกลยทุธ ์ 
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 3.  การประเมินประสิทธิผลกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ด้านกิจกรรมการ
ควบคมุ  
  การประเมนิประสทิธผิลกระบวนการวางแผนตามกจิกรรมการควบคุมประเมนิตาม
หลกัการ 3  หลกัการ ประกอบดว้ย 
  หลกัการที	 10  การเลอืกและการพฒันากจิกรรมการควบคุม 

  หลกัการที	 11  การควบคุมดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

  หลกัการที	 12  นโยบายและขั =นตอนการปฏบิตังิาน  

  โดยให้ผูต้อบแสดงความคดิเหน็เกี�ยวกบัประสทิธผิลของระบบงานและการปฏบิตัิ
ตามระบบ แสดงผลในตารางที�  8 
 
ตารางที� 8  สรปุประสทิธผิลระบบการควบคุมภายใน ดา้นกจิกรรมการควบคุม  
 

 
ดา้นกจิกรรมการควบคุม 

ประสทิธผิลของการออกแบบ
ระบบ 

ประสทิธผิลของการ 
ปฏบิตัติามระบบ 

ค่าเฉลี	ย การแปลผล ค่าเฉลี	ย การแปลผล 
หลกัการที	 10  การเลอืก
และการพฒันากจิกรรม
การควบคุม 

0.50 ปานกลาง 0.43 ปานกลาง 

หลกัการที	 11  เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

0.52 ปานกลาง 0.49 ปานกลาง 

หลกัการที	 12  นโยบาย
และขั =นตอนการปฏบิตังิาน 

0.49 ปานกลาง 0.37 ปานกลาง 

รวม 0.50 ปานกลาง 0.43 ปานกลาง 
 
 จากตารางที� 8  พบว่า ประสทิธผิลการควบคุมภายใน ดา้นกจิกรรมการควบคุม ตาม
ความคดิเหน็ของผูต้อบแบบสอบถาม เกี�ยวกบัประสทิธผิลของการออกแบบระบบโดยรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง มคี่าเฉลี�ย 0.50  และประสทิธผิลการปฏบิตัติามระบบโดยรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง มคี่าเฉลี�ย 0.43 

 
 
 



54 

 

ตารางที	 9  รอ้ยละและค่าเฉลี	ยระดบัประสทิธผิลการออกแบบระบบการควบคุมภายใน และประสทิธผิลการปฏบิตัติามระบบ ดา้นกจิกรรมการควบคุม  
 

 
 

กจิกรรมการควบคุม 

รอ้ยละและค่าเฉลี	ย 
ประสทิธผิลของการออกแบบระบบ ประสทิธผิลของการปฏบิตัติามระบบ 

ไม่ม ี
ประสทิธผิล 

มปีระสทิธ ิ
ผลบางสว่น 

มปีระสทิธ ิ
ผลทั =งหมด 

ค่า 
เฉลี	ย 

การ 
แปลผล 

ไม่ม ี
ประสทิธผิล 

มปีระสทิธ ิ
ผลบางสว่น 

มปีระสทิธ ิ
ผลทั =งหมด 

ค่า 
เฉลี	ย 

การ 
แปลผล 

หลกัการที� 10  การเลือกและการพฒันากิจกรรมการควบคมุ 
10.1  ผูบ้รหิารใชค้วามสมดุลอยา่ง
เหมาะสมของการควบคุมแบบ
ป้องกนัการควบคุมแบบคน้หา เพื	อลด
ความเสี	ยงต่อการบรรลุวตัถุประสงค ์

12.2 85.7 2.0 0.45 ปานกลาง 23.5 71.4 5.1 0.41 ปานกลาง 

10.2  กจิกรรมการควบคุมไดอ้อกแบบ
ไวเ้พื	อบรรเทาความเสี	ยงที	อาจสง่ผล
ต่อวตัถุประสงคข์องการวางแผน 

15.3 73.5 11.2 0.48 ปานกลาง 27.6 66.3 6.1 0.39 ปานกลาง 

10.3  การเลอืกกจิกรรมการควบคุม
ครอบคลุมถงึความเสี	ยงดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศที	เกี	ยวขอ้ง 

17.3 71.4 11.2 0.47 ปานกลาง 29.6 58.2 12.2 0.41 ปานกลาง 

10.4  มกีารแบ่งแยกหน้าที	งานอย่าง
สมเหตุสมผลระหว่างบุคคลหรอื
กระบวนการเพื	อบรรเทาความเสี	ยง
และสามารถทาํใหบ้รรลุวตัถุประสงค์
ของการวางแผน 

5.1 73.5 21.4 0.58 ปานกลาง 17.3 77.6 5.1 0.44 ปานกลาง 
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ตารางที	 9  รอ้ยละและค่าเฉลี	ยระดบัประสทิธผิลการออกแบบระบบการควบคุมภายใน และประสทิธผิลการปฏบิตัติามระบบดา้นกจิกรรมการควบคุม (ต่อ) 
 

 
 

กจิกรรมการควบคุม 

รอ้ยละและค่าเฉลี	ย 
ประสทิธผิลของการออกแบบระบบ ประสทิธผิลของการปฏบิตัติามระบบ 

ไม่ม ี
ประสทิธผิล 

มปีระสทิธ ิ
ผลบางสว่น 

มปีระสทิธ ิ
ผลทั =งหมด 

ค่า 
เฉลี	ย 

การ 
แปลผล 

ไม่ม ี
ประสทิธผิล 

มปีระสทิธ ิ
ผลบางสว่น 

มปีระสทิธ ิ
ผลทั =งหมด 

ค่า 
เฉลี	ย 

การ 
แปลผล 

10.5  ในการเลอืกวธิกีารควบคุม 
ผูบ้รหิารพจิารณาค่าใชจ้่ายของ
กจิกรรมควบคุมที	สมัพนัธก์บั
ผลประโยชน์ที	คาดว่าจะไดร้บัจาก
การควบคุม 

13.3 65.3 21.4 0.54 ปานกลาง 18.4 67.3 14.3 0.48 ปานกลาง 

รวม 0.50 ปานกลาง รวม 0.43 ปานกลาง 
หลกัการที� 11  การควบคมุด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
11.1  มกีารสรา้งการควบคุมอยูใ่น
โปรแกรมคอมพวิเตอรแ์ละมขี ั =นตอน
การปฏบิตังิานที	ทาํดว้ยมอืสนบัสนุน 

6.1 82.7 11.2 0.53 ปานกลาง 8.2 80.6 11.2 0.52 ปานกลาง 

11.2  การควบคุมไดร้บัการออกแบบ
เพื	อใหก้ารประมวลผลสารสนเทศมี
ความครบถว้นและถูกตอ้งซึ	งมี
ความสาํคญัอย่างยิ	งต่อกระบวนการ
วางแผน 

11.2 74.5 14.3 0.52 ปานกลาง 
 

14.3 76.5 9.2 0.47 ปานกลาง 

รวม 0.52 ปานกลาง รวม 0.49 ปานกลาง 
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ตารางที	 9  รอ้ยละและค่าเฉลี	ยระดบัประสทิธผิลการออกแบบระบบการควบคุมภายใน และประสทิธผิลการปฏบิตัติามระบบดา้นกจิกรรมการควบคุม (ต่อ) 
 

 
 

กจิกรรมการควบคุม 

รอ้ยละและค่าเฉลี	ย 
ประสทิธผิลของการออกแบบระบบ ประสทิธผิลของการปฏบิตัติามระบบ 

ไม่ม ี
ประสทิธผิล 

มปีระสทิธ ิ
ผลบางสว่น 

มปีระสทิธ ิ
ผลทั =งหมด 

ค่า 
เฉลี	ย 

การ 
แปลผล 

ไม่ม ี
ประสทิธผิล 

มปีระสทิธ ิ
ผลบางสว่น 

มปีระสทิธ ิ
ผลทั =งหมด 

ค่า 
เฉลี	ย 

การ 
แปลผล 

หลกัการที� 12  นโยบายและขั >นตอนการปฏิบตัิงาน 
12.1  มกีารดาํเนินการตามขั =นตอน
การปฏบิตังิานอย่างทนัเวลา 

20.4 57.1 22.4 0.51 ปานกลาง 30.6 58.2 11.2 0.40 ปานกลาง 

12.2  มกีารทบทวนนโยบายและ
ขั =นตอนการปฏบิตังิานเป็นระยะๆ 
เพื	อพจิารณาว่ายงัคงสามารถใชง้าน
ได ้

18.4 69.4 12.2 0.47 ปานกลาง 33.7 66.3 0.0 0.33 ตํ	า 

รวม 0.49 ปานกลาง รวม 0.37 ปานกลาง 
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 จากตารางที� 9 สามารถประเมินประสิทธิผลกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ ์
ดา้นกจิกรรมการควบคุมโดยแยกตามหลกัการ 3  หลกัการ  แสดงผลดงันี2 
 หลกัการที� 10 การเลือกและการพัฒนากิจกรรมการควบคุม พบว่า ระดับ
ประสทิธผิลของการออกแบบระบบการควบคุมภายในโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลี	ย
0.50 และประสทิธผิลการปฏบิตัติามระบบโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลี	ย 0.43 ประเดน็
ที	ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่ากิจกรรมการควบคุมกระบวนการวางแผนและปฏบิตัติามระบบไม่มี
ประสทิธผิลเกนิรอ้ยละ 20 คอื  การเลอืกกจิกรรมการควบคุมครอบคลุมถงึความเสี	ยงดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศที	เกี	ยวขอ้ง, กจิกรรมการควบคุมไดอ้อกแบบไวเ้พื	อบรรเทาความเสี	ยงที	อาจส่งผลต่อ
วตัถุประสงค์ของการวางแผน,และผู้บรหิารใช้ความสมดุลอย่างเหมาะสมของการควบคุมแบบ
ป้องกนัการควบคุมแบบคน้หา เพื	อลดความเสี	ยงต่อการบรรลุวตัถุประสงค ์
 หลกัการที� 11 การควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า ระดบัประสทิธผิล
ของการออกแบบระบบการควบคุมภายในโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลางมคี่าเฉลี	ย 0.52 และประสทิธผิล
การปฏบิตัติามระบบโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มคี่าเฉลี	ย 0.49 
 หลกัการที� 12 นโยบายและขั >นตอนการปฏิบติังาน พบว่า ระดบัประสทิธผิลของ
การออกแบบระบบการควบคุมภายในโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลางมคี่าเฉลี	ย 0.49 และ
ประสทิธผิลการปฏบิตัติามระบบโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลี	ย 0.37 ประเดน็ที	ผูต้อบ
แบบสอบถามเห็นว่ากิจกรรมการควบคุมกระบวนการวางแผนและปฏิบัติตามระบบไม่มี
ประสทิธผิลเกนิรอ้ยละ 20 คอื การดําเนินการตามขั =นตอนการปฏบิตังิานอย่างทนัเวลา และการ
ทบทวนนโยบายและขั =นตอนการปฏบิตังิานเป็นระยะๆ เพื	อพจิารณาว่ายงัคงสามารถใชง้านได ้
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 4.  การประเมินประสิทธิผลกระบวรการวางแผนเชิงกลยทุธ์ 
ด้านสารสนเทศและการสื
อสาร 
  การประเมินประสิทธิผลกระบวนการวางแผนตามสารสนเทศและการสื�อสาร
ประเมนิตามหลกัการ 2  หลกัการ ประกอบดว้ย 
  หลกัการที	 13  สารสนเทศของการควบคุมภายใน    

  หลกัการที	 14  การสื	อสารภายในองคก์ร   

  หลกัการที	 15  การสื	อสารภายนอกองคก์ร   

  โดยให้ผูต้อบแสดงความคดิเหน็เกี�ยวกบัประสทิธผิลของระบบงานและการปฏบิตัิ
ตามระบบ แสดงผลในตารางที�  10 

 
ตารางที� 10  สรปุประสทิธผิลระบบการควบคุมภายใน ดา้นสารสนเทศและการสื�อสาร 
 

ดา้นสารสนเทศ 
และการสื�อสาร 

ประสทิธผิลของการออกแบบ
ระบบ 

ประสทิธผิลของการ 
ปฏบิตัติามระบบ 

ค่าเฉลี	ย การแปลผล ค่าเฉลี	ย การแปลผล 
หลกัการที� 13  
สารสนเทศของการ
ควบคุมภายใน 

0.36 ปานกลาง 0.33 ตํ�า 

หลกัการที� 14  การสื�อสาร
ภายในองคก์ร 

0.53 ปานกลาง 0.49 ปานกลาง 

หลกัการที� 15  การสื�อสาร
ภายนอก 
องคก์ร 

0.57 ปานกลาง 0.50 ปานกลาง 

รวม 0.52 ปานกลาง 0.45 ปานกลาง 
 
 จากตารางที� 10  พบว่า ประสทิธผิลการควบคุมภายใน ดา้นสารสนเทศและการสื�อสาร 
ตามความคดิเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี�ยวกับประสทิธิผลของการออกแบบระบบโดย
รวมอยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลี�ย 0.52  และประสทิธผิลการปฏบิตัติามระบบโดยรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง มคี่าเฉลี�ย 0.45 และการปฏบิตัิตามหลกัการควบคุมเรื�องสารสนเทศของการ
ควบคุมภายในมปีระสทิธผิลตํ�า 
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ตารางที� 11  รอ้ยละและค่าเฉลี�ยระดบัประสทิธผิลการออกแบบระบบการควบคุมภายใน และประสทิธผิลการปฏบิตัติามระบบ 
 ดา้นสารสนเทศและการสื�อสาร 
 

 
 

สารสนเทศและการสื	อสาร 

รอ้ยละและค่าเฉลี	ย 
ประสทิธผิลของการออกแบบระบบ ประสทิธผิลของการปฏบิตัติามระบบ 

ไม่ม ี
ประสทิธผิล 

มปีระสทิธ ิ
ผลบางสว่น 

มปีระสทิธ ิ
ผลทั =งหมด 

ค่า 
เฉลี	ย 

การ 
แปลผล 

ไม่ม ี
ประสทิธผิล 

มปีระสทิธ ิ
ผลบางสว่น 

มปีระสทิธ ิ
ผลทั =งหมด 

ค่า 
เฉลี	ย 

การ 
แปลผล 

หลกัการที� 13  สารสนเทศของการควบคมุภายใน 
ขอ้มลูที	ตอ้งใชใ้นการดาํเนินการแต่ละ
องคป์ระกอบของการควบคุม  
(5 องคป์ระกอบ) ถูกรวบรวมไวอ้ย่าง
ครบถว้น ถูกตอ้งเป็นจรงิ ทนัเวลา 

33.7 61.2 5.1 0.36 ปานกลาง 36.7 60.2 3.1 0.33 ตํ	า 

รวม    0.36 ปานกลาง รวม   0.33 ตํ	า 
หลกัการที� 14  การสื�อสารภายในองคก์ร 
14.1  ผูบ้รหิารสื	อสารกบับุคลากรทุก
คนในวทิยาลยั โดยเฉพาะอย่างยิ	งกบัผูท้ี	มี
บทบาทหน้าที	ที	สง่ผลกระทบต่อการ
วางแผน ว่าตอ้งมกีารดาํเนินการควบคุม
ภายในเกี	ยวกบัการวางแผนอย่างจรงิจงั 

10.2 71.4 18.4 0.54 ปานกลาง 15.3 65.3 19.4 0.52 ปานกลาง 
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ตารางที� 11  รอ้ยละและค่าเฉลี�ยระดบัประสทิธผิลการออกแบบระบบการควบคุมภายใน และประสทิธผิลการปฏบิตัติามระบบ 
 ดา้นสารสนเทศและการสื�อสาร (ต่อ) 
 

 
 

สารสนเทศและการสื	อสาร 

รอ้ยละและค่าเฉลี	ย 
ประสทิธผิลของการออกแบบระบบ ประสทิธผิลของการปฏบิตัติามระบบ 

ไม่ม ี
ประสทิธผิล 

มปีระสทิธ ิ
ผลบางสว่น 

มปีระสทิธ ิ
ผลทั =งหมด 

ค่า 
เฉลี	ย 

การ 
แปลผล 

ไม่ม ี
ประสทิธผิล 

มปีระสทิธ ิ
ผลบางสว่น 

มปีระสทิธ ิ
ผลทั =งหมด 

ค่า 
เฉลี	ย 

การ 
แปลผล 

14.2  มชีอ่งทางการสื	อสารแบบเปิด
ระหว่างผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตัเิพื	อใหท้ั =ง
สองฝา่ยมขีอ้มลูสารสนเทศที	จาํเป็นต่อ
การดาํเนินบทบาทหน้าที	ของตนได้
อย่างสมบรูณ์ตามวตัถุประสงคข์องการ
วางแผน 

12.2 71.4 16.3 0.52 ปานกลาง 22.4 62.2 15.3 0.46 ปานกลาง 

รวม  0.53 ปานกลาง รวม 0.49 ปานกลาง 
หลกัการที� 15  การสื�อสารภายนอกองคก์ร 
15.1  ผูบ้รหิารสื	อสารกบัหน่วยงาน
ภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ	งกบัผูท้ี	มี
บทบาทหน้าที	ที	สง่ผลกระทบต่อการ
วางแผน 

14.3 59.2 26.5 0.56 ปานกลาง 19.4 67.3 13.3 0.47 ปานกลาง 
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ตารางที� 11  รอ้ยละและค่าเฉลี�ยระดบัประสทิธผิลการออกแบบระบบการควบคุมภายใน และประสทิธผิลการปฏบิตัติามระบบ 
 ดา้นสารสนเทศและการสื�อสาร (ต่อ) 
 

 
 

สารสนเทศและการสื	อสาร 

รอ้ยละและค่าเฉลี	ย 
ประสทิธผิลของการออกแบบระบบ ประสทิธผิลของการปฏบิตัติามระบบ 

ไม่ม ี
ประสทิธผิล 

มปีระสทิธ ิ
ผลบางสว่น 

มปีระสทิธ ิ
ผลทั =งหมด 

ค่า 
เฉลี	ย 

การ 
แปลผล 

ไม่ม ี
ประสทิธผิล 

มปีระสทิธ ิ
ผลบางสว่น 

มปีระสทิธ ิ
ผลทั =งหมด 

ค่า 
เฉลี	ย 

การ 
แปลผล 

15.2  มชี่องทางการสื	อสารแบบเปิด
ระหว่างผูบ้รหิารและกบัหน่วยงาน
ภายนอกเพื	อใหท้ั =งสองฝา่ยมขีอ้มลู
สารสนเทศที	จาํเป็นต่อการดาํเนิน
บทบาทหน้าที	ของตนไดอ้ย่าง
สมบรูณ์ตามวตัถุประสงคข์องการ
วางแผน 

6.1 71.4 22.4 0.58 ปานกลาง 8.2 78.6 13.3 0.53 ปานกลาง 

รวม 0.57 ปานกลาง รวม 0.50 ปานกลาง 
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 จากตารางที� 11 สามารถประเมนิประสิทธผิลกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้าน
สารสนเทศและการสื�อสาร โดยแยกตามหลกัการ 3 หลกัการ แสดงผลดงันี2 
 หลกัการที� 13 สารสนเทศของการควบคุมภายใน พบว่า ระดบัประสทิธผิลของ
การออกแบบระบบการควบคุมภายในโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลางมคี่าเฉลี	ย 0.36 และประสทิธผิล
การปฏบิตัติามระบบโดยรวมอยู่ในระดบัตํ	า มคี่าเฉลี	ย 0.33 ประเดน็ที	ผู้ตอบแบบสอบถามเหน็
ว่าสารสนเทศและการสื	อสารกระบวนการวางแผนและการปฏบิตัติามระบบไม่มปีระสทิธผิลเกนิ 
รอ้ยละ 20 คอื ขอ้มูลที	ต้องใช้ในการดําเนินการแต่ละองค์ประกอบของการควบคุม (5 
องคป์ระกอบ) ถูกรวบรวมไวอ้ยา่งครบถว้น ถูกตอ้งเป็นจรงิ ทนัเวลา  
 หลกัการที� 14 การสื�อสารภายในองคก์ร พบว่า ระดบัประสทิธผิลของการออกแบบ
ระบบการควบคุมภายในโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลางมคี่าเฉลี	ย 0.53 และประสิทธิผลการ
ปฏบิตัติามระบบโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลี	ย 0.49 ประเดน็ที	ผูต้อบแบบสอบถามเหน็
ว่าสารสนเทศและการสื	อสารกระบวนการวางแผนและการปฏบิตัติามระบบไม่มปีระสทิธผิลเกนิ 
รอ้ยละ 20 คอื ช่องทางการสื	อสารแบบเปิดระหว่างผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตัเิพื	อใหท้ั =งสองฝ่ายมขีอ้มลู
สารสนเทศที	จําเป็นต่อการดําเนินบทบาทหน้าที	ของตนได้อย่างสมบูรณ์ตามวตัถุประสงค์ของการ
วางแผน 
 หลกัการที
 15 การสื�อสารภายนอกองค์กร พบว่า ระดับประสิทธิผลของการ
ออกแบบระบบการควบคุมภายในโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลางมคี่าเฉลี	ย 0.57 และประสทิธผิล
การปฏบิตัติามระบบโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มคี่าเฉลี	ย 0.50 
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 5.  การประเมินประสิทธิผลกระบวรการวางแผนเชิงกลยทุธ์ 
ด้านการติดตามและประเมินผล 
  การประเมินประสิทธิผลกระบวนการวางแผนตามการติดตามและประเมนิผล
ประเมนิตามหลกัการ 2  หลกัการ ประกอบดว้ย 
  หลกัการที	 16  การประเมนิผลแบบต่อเนื	องและประเมนิอสิระ   

  หลกัการที	 17  การรายงานขอ้บกพรอ่ง 

  โดยใหผู้ต้อบแสดงความคดิเหน็เกี�ยวกบัประสทิธผิลของระบบงานและการปฏบิตั ิ
ตามระบบ แสดงผลในตารางที� 12 

 
ตารางที� 12  สรปุประสทิธผิลระบบการควบคุมภายใน ดา้นการตดิตามและประเมนิผล 
 

ดา้นการตดิตามและ
ประเมนิผล 

ประสทิธผิลของการ 
ออกแบบระบบ 

ประสทิธผิลของ 
การปฏบิตัติามระบบ 

ค่าเฉลี	ย การแปลผล ค่าเฉลี	ย การแปลผล 
หลกัการที� 16  การ
ประเมนิผลแบบต่อเนื�องและ
ประเมนิอสิระ 

0.52 ปานกลาง 0.47 ปานกลาง 

หลกัการ 17  การรายงาน
ขอ้บกพรอ่ง 

0.60 ปานกลาง 0.45 ปานกลาง 

รวม 0.56 ปานกลาง 0.45 ปานกลาง 
 
 จากตารางที� 12  ประสทิธผิลการควบคุมภายใน ดา้นการตดิตามและประเมนิผล ตาม
ความคดิเหน็ของผูต้อบแบบสอบถาม เกี�ยวกบัประสทิธผิลของการออกแบบระบบโดยรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง มคี่าเฉลี�ย 0.56  และประสทิธผิลการปฏบิตัติามระบบโดยรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง มคี่าเฉลี�ย 0.45   
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ตารางที� 13  รอ้ยละและค่าเฉลี	ยระดบัประสทิธผิลการออกแบบระบบการควบคุมภายใน และประสทิธผิลการปฏบิตัติามระบบ 
 ดา้นการตดิตามและประเมนิผล 
 

 
 

การตดิตามและประเมนิผล 

รอ้ยละและค่าเฉลี	ย 
ประสทิธผิลของการออกแบบระบบ ประสทิธผิลของการปฏบิตัติามระบบ 

ไม่ม ี
ประสทิธผิล 

มปีระสทิธ ิ
ผลบางสว่น 

มปีระสทิธ ิ
ผลทั =งหมด 

ค่า 
เฉลี	ย 

การ 
แปลผล 

ไม่ม ี
ประสทิธผิล 

มปีระสทิธ ิ
ผลบางสว่น 

มปีระสทิธ ิ
ผลทั =งหมด 

ค่า 
เฉลี	ย 

การ 
แปลผล 

หลกัการที� 16  การประเมินผลแบบต่อเนื�องและประเมินอิสระ 
16.1  การตดิตามสอดสอ่งดแูลอย่าง
ต่อเนื	อง 

16.3 65.3 18.4 0.51 ปานกลาง 26.5 63.3 10.2 0.42 ปานกลาง 

16.2  การประเมนิผลเกี	ยวกบัการ
ควบคุมกระบวนการวางแผนเชงิกล
ยุทธเ์ป็นไปอย่างเหมาะสม 

19.4 55.1 25.5 0.53 ปานกลาง 19.4 70.4 10.2 0.45 ปานกลาง 

16.3  ฝา่ยบรหิารไดร้บัขอ้มลู
ยอ้นกลบัเกี	ยวกบัความมปีระสทิธผิล
ของการควบคุมกระบวนการวางแผน
เชงิกลยทุธ ์

6.1 81.6 12.2 0.53 ปานกลาง 12.2 82.7 5.1 0.46 ปานกลาง 

รวม 0.52 ปานกลาง รวม 0.47 ปานกลาง 
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ตารางที� 13  รอ้ยละและค่าเฉลี	ยระดบัประสทิธผิลการออกแบบระบบการควบคุมภายใน และประสทิธผิลการปฏบิตัติามระบบ 
 ดา้นการตดิตามและประเมนิผล (ต่อ) 
 

 
 

การตดิตามและประเมนิผล 

รอ้ยละและค่าเฉลี	ย 
ประสทิธผิลของการออกแบบระบบ ประสทิธผิลของการปฏบิตัติามระบบ 

ไม่ม ี
ประสทิธผิล 

มปีระสทิธ ิ
ผลบางสว่น 

มปีระสทิธ ิ
ผลทั =งหมด 

ค่า 
เฉลี	ย 

การ 
แปลผล 

ไม่ม ี
ประสทิธผิล 

มปีระสทิธ ิ
ผลบางสว่น 

มปีระสทิธ ิ
ผลทั =งหมด 

ค่า 
เฉลี	ย 

การ 
แปลผล 

หลกัการที� 17  การรายงานขอ้บกพรอ่ง 
17.1  ขอ้บกพร่องที	ไดร้บัรายงานจาก
ทั =งภายในและภายนอกองคก์รถูกนํามา
พจิารณาถงึความมนียัต่อการควบคุม
กระบวนการวางแผนเชงิกลยุทธ ์
รวมทั =งมกีารกําหนดและดําเนิน
มาตรการแกไ้ขอย่างทนัเวลา 

9.2 64.3 26.5 0.59 ปานกลาง 16.3 77.6 6.1 0.45 ปานกลาง 

17.2  มกีารรายงานขอ้บกพร่องของ
การควบคุมภายในที	เกี	ยวขอ้งกบั
กจิกรรมที	สง่เสรมิใหเ้กดิประสทิธผิล
ของกระบวนการวางแผน 

1.0 75.5 23.5 0.61 ปานกลาง 12.2 78.6 99.2 0.48 ปานกลาง 

รวม 0.60 ปานกลาง รวม 0.45 ปานกลาง 
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 จากตารางที� 13 สามารถประเมินประสิทธิผลกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ ์
ดา้นการตดิตามและประเมนิผล โดยแยกตามหลกัการ 3  หลกัการ  แสดงผลดงันี2 
 หลกัการที� 16 การประเมินผลแบบต่อเนื� องและประเมินอิสระ พบว่า ระดับ
ประสทิธผิลของการออกแบบระบบการควบคุมภายในโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลี	ย
0.52 และประสิทธิผลการปฏิบัติตามระบบโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี	ย 0.47 
ประเดน็ที	ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าสารสนเทศและการสื	อสารกระบวนการวางแผนและการ
ปฏบิตัติามระบบไมม่ปีระสทิธผิลเกนิรอ้ยละ 20 คอื ไมม่กีารตดิตามสอดส่องดแูลอยา่งต่อเนื	อง 
 หลกัการที
 17 การรายงานข้อบกพร่อง พบว่า ระดบัประสทิธผิลของการออกแบบ
ระบบการควบคุมภายในโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลางมคี่าเฉลี	ย 0.60 และประสทิธผิลการปฏบิตัิ
ตามระบบโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มคี่าเฉลี	ย 0.45 

 
ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะประสิทธิผลกระบวนการวางแผนเชิงกลยทุธ์ 
  
 จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารคณะครู อาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยได้แสดง
ความเหน็สอดคล้องกนั โดยภาพรวมของการวางแผนและการดําเนินการอย่างเป็นระบบ ซึ	งมี
การปฏิบัติตามแผนที	ได้กําหนดไว้ และจากการสังเกตการณ์สภาพแวดล้อมทั 	วไปในการ
วางแผน มขีอ้สงัเกตดา้นปญัหาและอุปสรรค ดงัต่อไปนี=  
 1. (ปจัจัยด้านองค์กร) วิทยาลัยเป็นสถานศึกษาเอกชน การตัดสินใจขึ=นอยู่กับ
ผูบ้รหิารขาดการสอบทาน ขาดระบบถ่วงดุลอํานาจ การกระจายอํานาจไม่เหมาะสม ทําใหก้าร
ทาํงานไมย่ดืหยุน่  
 2. (ปจัจยัดา้นผูบ้รหิาร) ไม่มรีะบบการกํากบัตดิตาม ประเมนิผล และสื	อสารภายในที	
เพยีงพอ การสนบัสนุน การส่งเสรมิ การปรบัปรงุแกไ้ขไมเ่พยีงพอ ไมต่่อเนื	อง  
 3. (ปจัจยัดา้นบุคลากร) บุคลากรขาดทกัษะ ความรูด้า้นการวางแผน  
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บทที� 5 
สรปุ อภิปรายผล และเสนอแนะ 

 
 การศกึษาเรื�อง การประเมนิประสทิธผิลการควบคุมภายในกระบวนการวางแผนเชงิ 
กลยุทธข์องวทิยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการสยาม ในพระอุปถมัภ์สมเดจ็พระเจา้ภคนีิเธอ เจา้ฟ้า
เพชรรตันราชสุดา สริโิสภาพณัณวด ีมวีตัถุประสงคเ์พื�อประเมนิประสทิธผิลการควบคุมภายใน
กระบวนการวางแผนเชงิกลยุทธ์ของวทิยาลยั และเพื�อเสนอแนะแนวทางการวางแผน และ
แนวทางการตรวจสอบเชงิกลยทุธข์องวทิยาลยัที�มปีระสทิธผิล  
 ในบทนี0สรปุเป็น 4  ส่วน คอื  สรุปผลการศกึษา อภปิรายผล และเสนอแนะ แนวทางการ
วางแผนและตรวจสอบเชงิกลยทุธ ์และขอ้เสนอแนะสาํหรบัการวจิยัครั 0งต่อไป 
 
สรปุผลการศึกษา 
 

 กลุ่มตวัอย่างที�ใชใ้นการศกึษาได้แก่ ผู้บรหิาร ผู้อํานวยการ คณาจารย ์และบุคลากร
ของวทิยาลยั จํานวน 98 คน จากการศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่คอืเพศหญงิรอ้ยละ 
63.3 มอีายอุยูใ่นช่วงระหว่าง 30-40 ปีรอ้ยละ 61.2 ส่วนใหญ่จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
รอ้ยละ 86.7 และเป็นคร ูอาจารยร์อ้ยละ 83.7 ประสบการณ์ในการทาํงาน 5-10 ปีรอ้ยละ 59.2 
 การประเมินประสิทธิผลกระบวนการวางแผนเชิงกลยทุธ ์
 ผลที�ได้จากการศึกษาประเมนิระดบัประสทิธผิลระบบการควบคุมภายในกระบวนการ
วางแผนเชงิกลยุทธข์องวทิยาลยั ตามกรอบแนวคดิการควบคุมภายในของ COSO (Committee 
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) มดีงันี0 

1. สภาพแวดล้อมทั �วไป 
  ดา้นสภาพแวดลอ้มทั �วไปในการวางแผนเชงิกลยุทธโ์ดยภาพรวมมปีระสทิธผิลอยู่
ในระดบัปานกลาง ส่วนความคดิเหน็เกี�ยวกบัสภาพแวดลอ้มทั �วไปในการวางแผนเชงิกลยุทธ์ที�
เหน็ว่ามปีระสทิธผิลบางส่วนหรอืไมม่ปีระสทิธผิล เกนิกว่ารอ้ยละ 20  คอื 
 1. องค์กรไม่ได้มกีารรายงานเรื�องการไม่ปฏบิตัิตามเรื�องคุณค่าความซื�อสตัย์
และจรยิธรรมอยา่งทนัเวลา และมกีารปรบัปรงุแกไ้ขในระดบัที�เหมาะสม 
 2. การกําหนดการควบคุมกระบวนการวางแผนเชงิกลยุทธ์ที�เหมาะสมสําหรบั
แต่ละหน้าที�งานในองคก์รโดยผูบ้รหิาร 
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 2. การประเมินปัจจยัเสี�ยงในการวางแผน 
  ดา้นการประเมนิความเสี�ยงกระบวนการวางแผนเชงิกลยุทธโ์ดยภาพรวมมปีระสทิธผิล
อยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนความคิดเห็นกบัปจัจยัเสี�ยงในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที�เห็นว่ามี
ประสทิธผิลบางส่วนหรอืไมม่ปีระสทิธผิล เกนิกว่ารอ้ยละ 20  คอื 
 1. การกําหนดเกณฑใ์นการพจิารณาระดบัความสําคญัของความเสี�ยงในการ
วางแผน 
 2. การติดตามผลการปฏิบตัิตามวธิีการควบคุมที�กําหนดเพื�อป้องกนัหรอืลด
ความเสี�ยง 
 3. การวเิคราะหแ์ละประเมนิระดบัความสาํคญัหรอืผลกระทบของความเสี�ยงและ
ความถี�ที�จะเกดิหรอืโอกาสที�จะเกดิความเสี�ยง 
 3. การควบคมุกระบวนการวางแผน 
  ด้านกิจกรรมการควบคุมกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์โดยภาพรวมมี
ประสทิธผิลอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนความคดิเห็นเกี�ยวกบัการควบคุมกระบวนการวางแผน
เชงิกลยทุธท์ี�เหน็ว่ามปีระสทิธผิลบางส่วนหรอืไมม่ปีระสทิธผิล เกนิกว่ารอ้ยละ 20  คอื 
 1. การทบทวนนโยบายและขั 0นตอนการปฏบิตังิานเป็นระยะๆ เพื�อพจิารณาว่า
ยงัคงสามารถใชง้านได ้
 2. การดาํเนินการตามขั 0นตอนการปฏบิตังิานอยา่งทนัเวลา  
 3. การเลือกกิจกรรมการควบคุมครอบคลุมถึงความเสี�ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที�เกี�ยวขอ้ง 
 4. การสื�อสารและรายงานผลการปฏิบติังานตามแผน 
  ด้านสารสนเทศและการสื�อสารกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์โดยภาพรวมมี
ประสทิธผิลอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนความคดิเห็นเกี�ยวกบัการควบคุมกระบวนการวางแผน
ด้านสารสนเทศและการสื�อสารที�เหน็ว่ามปีระสทิธผิลบางส่วนหรอืไม่มปีระสทิธผิล เกนิกว่า
รอ้ยละ 20  คอื 

1. ข้อมูลที�ต้องใช้ในการดําเนินการแต่ละองค์ประกอบของการควบคุม (5 
องคป์ระกอบ) ถูกรวบรวมไวอ้ยา่งครบถว้น ถูกตอ้งเป็นจรงิ และทนัเวลา 
 2. ช่องทางการสื�อสารแบบเปิดระหว่างผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตัเิพื�อใหท้ั 0งสองฝ่ายมี
ขอ้มลูสารสนเทศที�จาํเป็นต่อการดําเนินบทบาทหน้าที�ของตนไดอ้ย่างสมบูรณ์ตามวตัถุประสงค์
ของการวางแผน 
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 5. การติดตามผลการปฏิบติังานตามแผน 
  ด้านการติดตามและประเมนิผลกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์โดยภาพรวมมี
ประสทิธผิลอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนความคดิเหน็เกี�ยวกบัการตดิตามผลการปฏบิตังิานตาม
แผนที�ผูต้อบเหน็ว่ามปีระสทิธผิลบางส่วน ไดแ้ก่ การตดิตามสอดส่องดแูลอยา่งต่อเนื�อง  
 
อภิปรายผลและเสนอแนะ 
 
 จากผลการศกึษา สรปุขอ้สงัเกตและเสนอแนะการปรบัปรงุกระบวนการวางแผนเชงิ 
กลยทุธข์องวทิยาลยัฯ ดงัตารางที� 14 ต่อไปนี0 
 
ตารางที� 14  สรปุขอ้สงัเกตและเสนอแนะการปรบัปรงุกระบวนการวางแผนเชงิกลยุทธ ์
 

ประเดน็พจิารณา ขอ้สงัเกต ขอ้เสนอแนะ 
สภาพแวดลอ้มทั �วไปในการ
วางแผนเชงิกลยุทธ ์
 

1. องคก์รไมไ่ดม้กีารรายงาน
เรื�องการไมป่ฏบิตัติาม เรื�อง
คุณค่าความซื�อสตัยแ์ละ
จรยิธรรมอย่างทนัเวลา และ
การปรบัปรงุแกไ้ขในระดบัที�
เหมาะสม  
 

1.  ผูบ้รหิารควรจดัใหม้ี
ประกาศที�แสดงถงึคุณค่า
ความซื�อสตัยแ์ละจรยิธรรม
อยา่งชดัเจน โดยใหเ้ป็นที�
เขา้ใจในทุกระดบัทั �วทั 0งองคก์ร 
 

 2.  การกําหนดการควบคุม
กระบวนการวางแผนเชงิกล
ยทุธท์ี�เหมาะสมสาํหรบัแต่ละ
หน้าที�งานในองคก์รโดย
ผูบ้รหิาร ไม่มกีารมอบหมาย
อํานาจหน้าที�อย่างชดัเจน  

2.  การปฏบิตังิานทุกภาระ
งานควรมกีารกําหนดหน้าที�
และความรบัผดิชอบที�ชดัเจน 
ครบถว้นและทําและทําเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร 
การกระจายอํานาจคํานึงถงึ
ศกัยภาพและความพรอ้มของ
ผูร้บัมอบอํานาจอย่างเพยีงพอ 



70 

 

ตารางที� 14  สรปุขอ้สงัเกตและเสนอแนะการปรบัปรงุกระบวนการวางแผนเชงิกลยุทธ ์(ต่อ) 
 

ประเดน็พจิารณา ขอ้สงัเกต ขอ้เสนอแนะ 
การประเมนิความเสี�ยง
กระบวนการวางแผนเชงิกล
ยทุธ ์

1.  ไมก่ําหนดเกณฑใ์นการ
พจิารณาระดบัความสําคญั
ของความเสี�ยงในการวางแผน 
2.  ไมม่กีารตดิตามผลการ
ปฏบิตัติามวธิกีารควบคุมที�
กําหนดเพื�อป้องกนัหรอืลด
ความเสี�ยง 
3.  ไมม่กีารวเิคราะหแ์ละ
ประเมนิระดบัความสําคญัหรอื
ผลกระทบของความเสี�ยงและ
ความถี�ที�จะเกดิหรอืโอกาสที�จะ
เกดิความเสี�ยง  

ควรมกีารกําหนดนโยบาย
ความเสี�ยง วเิคราะหแ์ละ
ประเมนิความเสี�ยง ตลอดจน
นําผลประเมนิความเสี�ยงมา
เป็นขอ้มลูในการวางแผน 
กลยทุธ ์

การควบคุมกระบวนการ
วางแผนเชงิกลยุทธ ์
 
 
 

1.  ไมม่กีารทบทวนนโยบาย
และขั 0นตอนการปฏบิตังิาน
เป็นระยะๆ เพื�อพจิารณาว่า
ยงัคงสามารถใชง้านได ้ 
2.  ไมม่กีารดําเนินการตาม
ขั 0นตอนการปฏบิตังิานอยา่ง
ทนัเวลา 
3.  กจิกรรมการควบคุมไม่
ครอบคลุมถงึความเสี�ยงดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศที�
เกี�ยวขอ้ง 

1.  ผูบ้รหิารควรมกีารทบทวน
นโยบาย และขั 0นตอนการ
ปฏบิตังิานสมํ�าเสมอ เพื�อ
ปรบัปรงุแผนการทํางานอย่าง
ทนัเวลา 
 
 
2.  ผูบ้รหิารควรกําหนด
กจิกรรมควบคุมถงึความเสี�ยง
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศที�
เกี�ยวขอ้ง 

การควบคุมสารสนเทศและ
การสื�อสารกระบวนการ
วางแผนเชงิกลยุทธ ์
 

1.  ขอ้มลูที�ตอ้งใชใ้นการ
ดาํเนินการแต่ละองคป์ระกอบ
ของการควบคุมที�รวบรวมไว้
ยงัไมค่รบถว้น ถูกตอ้งเป็น
จรงิ ทนัเวลา และมี
ประสทิธผิลไมเ่พยีงพอ 

1.  ผูบ้รหิารควรกําหนดขอ้มลู
แต่ละองคป์ระกอบของการ
ควบคุมที�ตอ้งใชใ้นการ
ดาํเนินการวางแผนกลยทุธ์
อยา่งครบถว้น ถูกตอ้งเป็น
จรงิ และทนัเวลา 
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ตารางที� 14  สรปุขอ้สงัเกตและเสนอแนะการปรบัปรงุกระบวนการวางแผนเชงิกลยุทธ ์(ต่อ) 
 

ประเดน็พจิารณา ขอ้สงัเกต ขอ้เสนอแนะ 
  2.  ขาดช่องทางการสื�อสาร

แบบเปิดระหว่างผูบ้รหิารและ
ผูป้ฏบิตัเิพื�อใหท้ั 0งสองฝา่ยมี
ขอ้มลูสารสนเทศที�จาํเป็นต่อ
การดําเนินบทบาทหน้าที�ของ
ตนไดอ้ยา่งสมบรูณ์ตาม
วตัถุประสงคข์องการวางแผน 

2.  ผูบ้รหิารควรมกีารสื�อสาร
ชี0แจงทําความเขา้ใจแก่ผูท้ี�
เกี�ยวขอ้ง และประเมนิผลการ
ชี0แจงว่ามคีวามเขา้ใจหรอืไม ่ 
 

การตดิตามและประเมนิผล
กระบวนการวางแผนเชงิกล
ยทุธ ์
 

ขาดการตดิตามสอดส่องดแูล
อยา่งต่อเนื�อง  

1.  ควรมกีารกําหนดระบบ
การกํากบัตดิตาม ทบทวน
เชงิกลยทุธศาสตรส์มํ�าเสมอ 
ทาํใหป้รบัแผนกลยทุธไ์ด้
ทนัเวลา 
2.  ผูบ้รหิารควรกําหนดระบบ
การบรหิาร การตดิตาม และ
ประเมนิผลที�มปีระสทิธภิาพ 

 

 
แนวทางการวางแผนและตรวจสอบเชิงกลยทุธ ์
 
 จากผลการศกึษา ผูบ้รหิารวทิยาลยั ควรพจิาณาปรบัปรุงกระบวนการวางแผนเชงิ 
กลยทุธใ์หม้ปีระสทิธผิลดยีิ�งขึ0น ในสิ�งต่อไปนี0 
 1. เพิ�มกลไกในการส่งเสรมิความยดึมั �นในคุณค่าความซื�อสตัยแ์ละจรยิธรรม 
 2. ปรบัปรุงขอบเขตภาระหน้าที�ให้เหมาะสม จดัทําเป็นลายลกัษณ์อกัษร และเพิ�ม
ศกัยภาพบุคลากรโดยการอบรมเรื�องการวางแผนเชงิกลยทุธส์าํหรบัผูเ้กี�ยวขอ้งทุกคน 
 3. กําหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดบัความสําคญัของความเสี�ยงในการวางแผน
เชงิกลยทุธข์ององคก์ร ใหอ้ยูใ่นระดบัหรอืเกณฑค์วามเสี�ยงที�ยอมรบัไดใ้หช้ดัเจน 
 4. เพิ�มกระบวนการตดิตามผลการปฏบิตัวิธิกีารควบคุมที�กําหนดเพื�อป้องกนัหรอืลด
ความเสี�ยง 
 5. จดัตั 0งหน่วยงานหรอืมอบหมายผู้กํากบัดูแลการวางแผนกลยุทธ์โดยเฉพาะ และ
ตอ้งมบุีคลากรที�มคีวามรบัผดิชอบในการตดิตามและประเมนิผล 
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 นอกจากนี0วทิยาลยัควรให้ความสําคญัในงานตรวจสอบภายในเพื�อสร้างมูลค่าเพิ�ม
ใหก้บัองคก์ร ซึ�งขอบเขตของงานตรวจสอบไม่ไดค้รอบคลุมเฉพาะการตรวจสอบการปฏบิตักิาร
ตรวจสอบดา้นการการเงนิ การตรวจสอบทุจรติ หรอืการตรวจสอบการปฏบิตัติามกฎเกณฑ ์แต่
งานตรวจสอบ ควรขยายขอบเขตรวมไปถงึการใหค้วามเชื�อมั �นในการวางแผนเชงิกลยทุธ ์
 การตรวจสอบเชงิกลยุทธเ์ป็นกจิกรรมในลกัษณะของการใหค้ําแนะนํา มกีระบวนการ
ดําเนินงานเพื�อสร้างมูลค่าเพิ�มและปรบัปรุงผลการดําเนินงานขององค์กร โดยกรอบแนวทาง
สาํคญัของการตรวจสอบเชงิกลยทุธ ์ไดแ้ก่ 
 1. การทําความเขา้ใจเป้าหมาย พนัธกจิ ศกัยภาพของวทิยาลยั และระบุสิ�งที�ผูม้สี่วน
ไดเ้สยีแต่ละกลุ่มคาดหวงั 
 2. การวเิคราะหพ์นัธกจิ จดุอ่อน จดุแขง็ และศกัยภาพของวทิยาลยั 
 3. การวเิคราะหแ์ผนกลยทุธ ์
 4. การประเมนิการจดัการความเสี�ยง 
 5. การรายงานผลการตรวจสอบและตดิตามผล 
 
ข้อเสนอแนะสาํหรบัการวิจยัครั 3งต่อไป 
 

การศกึษาวจิยัต่อไป เปรยีบเทยีบการการวางแผนเชงิกลยุทธ์ของวทิยาลยัระหว่าง
วทิยาลยัขนาดเลก็ ขนาดกลางขนาดใหญ่ ว่ามคีวามแตกต่างกนัอยา่งไร และควรวจิยัเชงิลกึดว้ย
กระบวนการวจิยัเชงิคุณภาพ เรื�องการประเมนิประสทิธผิลของระบบการควบคุมภายในเรื�องการ
วางแผน หรอืดา้นอื�นๆ เช่นการปฏบิตังิานสารสนเทศ หรอื ดา้นบญัชกีารเงนิ เป็นตน้ 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามเพื�อการวิจยั 
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เรื�อง การประเมนิประสทิธผิลการควบคุมภายในกระบวนการวางแผนเชงิกลยุทธข์องวทิยาลยั
เทคโนโลยพีณชิยการสยาม ในพระอุปถมัภส์มเดจ็พระเจา้ภคนีิเธอ เจา้ฟ้าเพชรรตันราชสุดาสริิ
โสภาพณัณวด ี
 
ผูต้อบแบบสอบถาม : ผูบ้รหิาร ผูอ้ํานวยการ คณาจารย ์และบุคลากรทางการศกึษา 
 วทิยาลยัเทคโนโลยพีณชิยการสยาม ในพระอุปถมัภฯ์ 
 
คาํชี-แจง 
 1. แบบสอบถามนี2เป็นส่วนหนึ4งของการศกึษาคน้คว้าอสิระด้านการตรวจสอบภายใน 
ตามหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการตรวจสอบภายใน มหาวทิยาลยัหอการค้า
ไทย ประจําปีการศกึษา 2556 โดยขอ้มูลที4ไดร้บัจากการตอบแบบสอบถามเหล่านี2จะนําไปใช้เพื4อ
การศึกษาวิจยัตามวตัถุประสงค์ที4ระบุไว้ข้างต้นเท่านั 2น โดยข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็น
ความลบั และขอขอบพระคุณท่านผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านอยา่งสงู 
 2. แบบสอบถามมทีั 2งหมด 3 ส่วน ไดแ้ก่ 
  ส่วนที4 1 ขอ้มลูทั 4วไป (ปจัจยัทางกายภาพ) ของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ส่วนที4 2 การประเมนิประสิทธิผลระบบการควบคุมภายในกระบวนการวางแผน
เชงิกลยทุธข์องวทิยาลยั 
  ส่วนที4 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ4มเติมในการเพิ4มประสิทธิผลระบบการ
ควบคุมภายใน 
 3. ขอ้มูลที4ได้รบัจากการตอบแบบสอบถามเหล่านี2จะนําไปใชเ้พื4อการศกึษาวจิยัตาม
วตัถุประสงค์ที4ระบุไว้ข้างต้นเท่านั 2น ขอความกรุณาท่านได้ตอบแบบสอบถามครบทุกขอ้ ตาม
สภาพจริงของสถานศึกษาของท่าน โดยข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ และ
ขอขอบพระคุณท่านผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านอยา่งสงู 
 

ภดูทิ  ไชยผล 
นกัศกึษาหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ  

สาขาวชิาการตรวจสอบภายใน  
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 



77 

 

ส่วนที� 1 ข้อมลูทั �วไป (ปัจจยัทางกายภาพ) ของผูต้อบแบบสอบถาม 
คาํชี-แจง กรณุาทาํเครื4องหมาย � ลงในช่อง � หน้าขอ้ความที4ตรงกบัขอ้เทจ็จรงิของท่าน 
 มากที4สุดและขอความกรณุาตอบคาํถามใหค้รบทุกขอ้ 
 
1. เพศ 
 �1. ชาย     �2. หญงิ 
 
2. อาย ุ
 �1. ตํ4ากว่า 30 ปี    �2. 30-40 ปี 
 �3. มากกว่า 40-50 ปี    �4. มากกว่า 50ปีขึ2นไป 
 
3. ระดบัการศึกษา 
 �1. ตํ4ากว่าปรญิญาตร ี   �2. ปรญิญาตร ี
 �3. ปรญิญาโท    �4. สงูกว่าปรญิญาโท 
 
4. ตาํแหน่งงาน 
 �1. ผูบ้รหิาร     �2. ผูอ้ํานวยการ 
 �3. คร ูอาจารย ์    �4. บุคลากร 
 
5. ประสบการณ์ในการทาํงาน 
 �1. น้อยกว่า 5 ปี    �2. 5-10 ปี 
 �3. มากกว่า 10-15 ปี    �4. มากกว่า 15ปีขึ2นไป 
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ส่วนที� 2 การประเมนิประสทิธผิลระบบการควบคุมภายในกระบวนการวางแผนเชงิกลยทุธข์องวทิยาลยั 
แบบสอบถามการประเมินประสิทธิผลระบบการควบคมุภายใน 
 ตามหลกัของ COSO 2013 
 

การประเมินประสิทธิผล 
การควบคมุกระบวนการ 

วางแผนเชิงกลยุทธข์องวิทยาลยั 

ประสิทธิผลของ 
การออกแบบการควบคมุ 

ประสิทธิผลของ 
การดาํเนินการตามหลกัการ 
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สภาพแวดลอ้มการควบคมุ (Control Environment) 
1.  ความซื�อตรงและคณุค่าทางจริยธรรม: องคก์รแสดงใหเ้หน็ถงึ การยดึมั 4นในคุณค่าของความซื4อตรง
และจรยิธรรมทางธุรกจิ 
1.1  ผูบ้รหิารระดบัสงูจดัใหม้ปีระกาศ
ที4แสดงถงึคุณค่าทางจรยิธรรมอย่าง
ชดัเจน โดยใหเ้ป็นที4เขา้ใจในทุก
ระดบัขององคก์ร 

      

1.2  จดัใหม้กีระบวนการต่างๆ เพื4อ
ใชต้ดิตามดแูลการปฏบิตัติาม
หลกัการของความซื4อตรงและคุณค่า
ทางจรยิธรรมที4ด ี

      

1.3  มกีารระบุถงึการหลกีเลี4ยงการ
ปฏบิตัติามความซื4อตรงและคุณค่า
ทางจรยิธรรมที4ดอียา่งทนัเวลา และมกีาร
ปรบัปรุงแกไ้ขในระดบัที4เหมาะสม
ภายในองคก์ร 

      

2.  ความรบัผิดชอบในการกาํกบัดแูลของกรรมการและผูบ้ริหาร:คณะกรรมการแสดงใหเ้หน็ถงึความ
เป็นอสิระจากฝา่ยบรหิารและดาํเนินการจรงิในการสอดสอ่ง (Oversight) การพฒันาและผลดาํเนินงานที4เกดิ
จรงิปรชัญาและรปูแบบการดาํเนินงานของผูบ้รหิารสนบัสนุนใหก้ะบวนการวางแผนเชงิกลยุทธม์ปีระสทิธผิล 
2.1  คณะกรรมการวทิยาลยัฯ ได้
กาํหนดและสื4อสารถงึอาํนาจหน้าที4ทั 2ง
ในระดบัของคณะกรรมการวทิยาลยัฯ 
และอาํนาจหน้าที4ไดม้อบหมายให้
ผูบ้รหิาร 
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การประเมินประสิทธิผล 
การควบคมุกระบวนการ 

วางแผนเชิงกลยุทธข์องวิทยาลยั 

ประสิทธิผลของ 
การออกแบบการควบคมุ 

ประสิทธิผลของ 
การดาํเนินการตามหลกัการ 
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2.2  ปรชัญาและรปูแบบการดาํเนินงาน
ของผูบ้รหิารใหค้วามสาํคญักบัการ
ควบคุมกระบวนการวางแผนเชงิกล
ยุทธ ์

      

3.  โครงสรา้งองคก์รอาํนาจหน้าที�และความรบัผิดชอบ:โครงสรา้งองคก์รสนบัสนุนใหก้ารควบคุมภายใน
เกี4ยวกบักระบวนการวางแผนเชงิกลยุทธม์ปีระสทิธผิลฝา่ยบรหิาร คร ูอาจารยแ์ละบุคลากรทางการศกึษา
ไดร้บัมอบอาํนาจหน้าที4และความรบัผดิชอบในระดบัที4เหมาะสมเพื4อใหเ้กดิการควบคุมภายในที4มปีระสทิธผิล
เกี4ยวกบักระบวนการวางแผนเชงิกลยุทธ ์
3.1  ผูบ้รหิารกาํหนดการควบคุม
กระบวนการวางแผนเชงิกลยุทธท์ี4
เหมาะสม สาํหรบัแต่ละหน้าที4งานใน
องคก์ร 

      

3.2  การมอบอาํนาจหน้าที4และความ
รบัผดิชอบมกีารกาํหนดขอบเขตที4
เหมาะสมหรอืไม ่

      

4.  ทรพัยากรบุคคลและความสามารถ:มกีารออกแบบนโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นทรพัยากรบุคคลและ
นําไปใชเ้พื4อใหเ้กดิการควบคุมที4มปีระสทิธผิลเกี4ยวกบักระบวนการวางแผนเชงิกลยุทธ ์
4.1  ฝา่ยบรหิารกาํหนดแนวปฏบิตัิ
ดา้นทรพัยากรบุคคลซึ4งแสดงถงึ
ภาระผกูพนัต่อความซื4อตรง ความมี
จรยิธรรม และความสามารถหรอืไม ่

      

4.2  ฝา่ยบรหิารสนบัสนุนพนกังาน 
โดยจดัหาเครื4องมอืและการฝึกอบรม
ที4จาํเป็นต่อการควบคุมกระบวนการ
วางแผนเชงิกลยุทธห์รอืไม ่

      

5.  ความรบัผิดชอบในผลการปฏิบติังาน 
5.1  ผูบ้รหิารกาํหนดความ
รบัผดิชอบของผูม้บีทบาทสาํคญัต่อ
การวางแผนเชงิกลยุทธห์รอืไม ่
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การประเมินประสิทธิผล 
การควบคมุกระบวนการ 

วางแผนเชิงกลยุทธข์องวิทยาลยั 

ประสิทธิผลของ 
การออกแบบการควบคมุ 

ประสิทธิผลของ 
การดาํเนินการตามหลกัการ 
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การประเมินความเสี�ยง(Risk Assessment) 
6.  วตัถปุระสงคข์องการวางแผน : กจิการระบวุตัถุประสงคท์ี4เจาะจงและมคีวามชดัเจนเพยีงพอที4จะระบุ
และคน้หาความเสี4ยงที4เกี4ยวขอ้งกบัการไม่บรรลุวตัถุประสงค ์
6.1  แผนที4จดัทาํมกีารกาํหนด
วตัถุประสงคเ์ป้าหมาย วธิกีาร
ดาํเนินงาน งบประมาณ อตัรากาํลงั
และระยะเวลาดาํเนินงานไวอ้ย่าง
ชดัเจน 

      

6.2  วตัถุประสงคท์ี4กาํหนดมคีวาม
ชดัเจนเจาะจง (Specific) 

      

6.3  วตัถุประสงคท์ี4กาํหนด สามารถ
วดัไดป้ระเมนิผลได ้(Measurable) 

      

6.4  วตัถุประสงคท์ี4กาํหนด ผูป้ฏบิตัิ
ยอมรบัและสามารถบรรลุเป้าหมาย
ได ้(Attainable) 

      

6.5  วตัถุประสงคท์ี4กาํหนด 
เกี4ยวขอ้งกบัผูป้ฏบิตังิาน (Relevant) 

      

6.6  วตัถุประสงคท์ี4กาํหนด มกีรอบ
ระยะเวลา (Timely) ที4เหมาะสม 

      

6.7  วตัถุประสงคท์ี4กาํหนด 
สอดคลอ้งกบัพนัธกจิ 

      

6.8  บุคลากรทุกคนที4เกี4ยวขอ้งมสีว่น
ร่วมในการกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละ
ใหก้ารยอมรบั 

      

7.  การระบุและการวิเคราะหค์วามเสี�ยง : กจิการระบคุวามเสี4ยงที4กระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคร์ะดบั
กจิการวเิคราะหข์อ้มลูความเสี4ยงในการกําหนดวธิกีารที4จดัการกบัความเสี4ยง 
7.1  มกีารพจิารณากระบวนการทาง
ธุรกจิที4มผีลกระทบต่อการวางแผน 

      

7.2  มกีารระบแุละประเมนิความ
เสี4ยงที4อาจเกดิขึ2นจากปจัจยัภายใน
และภายนอก  
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การประเมินประสิทธิผล 
การควบคมุกระบวนการ 

วางแผนเชิงกลยุทธข์องวิทยาลยั 

ประสิทธิผลของ 
การออกแบบการควบคมุ 

ประสิทธิผลของ 
การดาํเนินการตามหลกัการ 
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7.3  มกีารกาํหนดเกณฑใ์นการ
พจิารณาระดบัความสาํคญัของความ
เสี4ยง 

      

7.4  มกีารวเิคราะหแ์ละประเมนิ
ระดบัความสาํคญัหรอืผลกระทบของ
ความเสี4ยงและความถี4ที4จะเกดิหรอื
โอกาสที4จะเกดิความเสี4ยง 

      

8.  การกาํหนดวิธีการควบคมุเพื�อป้องกนัความเสี�ยง: พจิารณาความเป็นไปไดข้องความเสี4ยงเพื4อการ
กาํหนดวธิกีารควบคุมและป้องกนัความเสี4ยง 
8.1  มกีารวเิคราะหส์าเหตุของความ
เสี4ยงที4อาจเกดิขึ2นและกาํหนดวธิกีาร
ควบคุมเพื4อป้องกนัหรอืลดความ
เสี4ยง 

      

8.2  มกีารพจิารณาความคุม้ค่าของ
ตน้ทุนที4จะเกดิขึ2นจากการกาํหนด
วธิกีารควบคุมเพื4อป้องกนัหรอืลด
ความเสี4ยง 

      

9.  ระบุและวิเคราะหส่์วนเปลี�ยนแปลงที�มีนัยสาํคญั 

9.1  มกีารแจง้ใหบ้คุลากรทุกคน
ทราบเกี4ยวกบัวธิกีารควบคุมเพื4อ
ป้องกนัหรอืลดความเสี4ยง 

      

9.2  มกีารตดิตามผลการปฏบิตัติาม
วธิกีารควบคุมที4กาํหนดเพื4อป้องกนั
หรอืลดความเสี4ยง 

      

9.3  กจิกรรมการควบคุมไดอ้อกแบบ
ไวเ้พื4อลดความเสี4ยงที4อาจสง่ผลต่อ
วตัถุประสงคข์องการควบคุม
กระบวนการวางแผนเชงิกลยุทธ ์
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การประเมินประสิทธิผล 
การควบคมุกระบวนการ 

วางแผนเชิงกลยุทธข์องวิทยาลยั 

ประสิทธิผลของ 
การออกแบบการควบคมุ 

ประสิทธิผลของ 
การดาํเนินการตามหลกัการ 
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กิจกรรมการควบคมุ (Control Activities) 
10.  การเลือกและการพฒันากิจกรรมการควบคมุ:มกีารเลอืกและพฒันากจิกรรมการควบคุมโดย
พจิารณาจากความคุม้ค่าและความเป็นไปไดข้องกจิกรรมการควบคุมที4มปีระสทิธผิลเพื4อลดความเสี4ยงต่อการ
บรรลุวตัถุประสงคข์องกระบวนการวางแผนเชงิกลยุทธ ์
10.1  ผูบ้รหิารใชค้วามสมดุลอยา่ง
เหมาะสมของการควบคุมแบบ
ป้องกนัการควบคุมแบบคน้หา เพื4อ
ลดความเสี4ยงต่อการบรรลุ
วตัถุประสงค ์

      

10.2  กิจกรรมการควบคุมได้
ออกแบบไวเ้พื4อบรรเทาความเสี4ยงที4
อาจส่งผลต่อวัตถุประสงค์ของการ
วางแผน 

      

10.3  การเลอืกกจิกรรมการควบคุม
ครอบคลุมถงึความเสี4ยงดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศที4เกี4ยวขอ้ง 

      

10.4  มกีารแบ่งแยกหน้าที4งานอย่าง
สมเหตุสมผลระหว่างบุคคลหรอื
กระบวนการเพื4อบรรเทาความเสี4ยง
และสามารถทาํใหบ้รรลุวตัถุประสงค์
ของการวางแผน 

      

10.5  ในการเลอืกวธิกีารควบคุม 
ผูบ้รหิารพจิารณาค่าใชจ้่ายของ
กจิกรรมควบคุมที4สมัพนัธก์บั
ผลประโยชน์ที4คาดว่าจะไดร้บัจาก
การควบคุม 

 
 
 
 
 

     

11.  เทคโนโลยีสารสนเทศ:  ในกรณีที4มกีารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ การควบคุมเทคโนโลยสีารสนเทศจะ
ไดร้บัการออกแบบและนําไปใชเ้พื4อสนบัสนุนใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องกระบวนการวางแผนเชงิกลยุทธ ์
11.1  มกีารสรา้งการควบคุมอยูใ่น
โปรแกรมคอมพวิเตอรแ์ละมขี ั 2นตอน
การปฏบิตังิานที4ทาํดว้ยมอืสนบัสนุน 
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การประเมินประสิทธิผล 
การควบคมุกระบวนการ 

วางแผนเชิงกลยุทธข์องวิทยาลยั 

ประสิทธิผลของ 
การออกแบบการควบคมุ 

ประสิทธิผลของ 
การดาํเนินการตามหลกัการ 
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11.2  การควบคุมไดร้บัการ
ออกแบบเพื4อใหก้ารประมวลผล
สารสนเทศมคีวามครบถว้นและ
ถูกตอ้งซึ4งมคีวามสาํคญัอย่างยิ4งต่อ
กระบวนการวางแผน 

      

12.  นโยบายและขั -นตอนการปฏิบติังาน: มกีารกาํหนดและสื4อสารนโยบายที4เกี4ยวขอ้งกบักระบวนการ
วางแผนเชงิกลยุทธ ์พรอ้มดว้ยขั 2นตอนการปฏบิตังิานที4สอดคลอ้งกบันโยบาย เพื4อใหบ้คุลากรในองคก์ร
ปฏบิตัติามการสั 4งการของฝา่ยบรหิาร 
12.1  มกีารดาํเนินการตามขั 2นตอน
การปฏบิตังิานอย่างทนัเวลา 

      

12.2  มกีารทบทวนนโยบายและ
ขั 2นตอนการปฏบิตังิานเป็นระยะๆ 
เพื4อพจิารณาว่ายงัคงสามารถใชง้าน
ได ้

      

สารสนเทศและการสื�อสาร (Information & Communication) 
13.  สารสนเทศของการควบคมุภายใน: สารสนเทศที4จาํเป็นในการสนับสนุนการทาํงานขององคป์ระกอบการ
ควบคุมอื4นจะถูกระบ ุรวบรวม นําไปใชแ้ละเผยแพร่ในรปูแบบและตามกรอบเวลา ซึ4งทาํใหบุ้คลากรสามารถ
ดาํเนินการเกี4ยวกบัการควบคุมภายในที4ตนรบัผดิชอบได ้
13.1 ข้อมูลที4ต้องใช้ในการ
ดําเนินการแต่ละองค์ประกอบของ
การควบคุม 
(5 องคป์ระกอบ) ถูกรวบรวมไว้
อย่างครบถว้น ถูกตอ้งเป็นจรงิ 
ทนัเวลา 

      

14.  การสื�อสารภายในองคก์ร: การสื4อสารสรา้งและช่วยสนบัสนุนใหเ้กดิความเขา้ใจ ตลอดจนมกีาร
ดาํเนินการตามวตัถุประสงคข์องการควบคุมภายใน กระบวนการ และความรบัผดิชอบรายบุคคลในทุกระดบั
ขององคก์ร 
14.1  ผูบ้รหิารสื4อสารกบับุคลากร
ทุกคนในวทิยาลยั โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ4งกบัผูท้ี4มบีทบาทหน้าที4ที4สง่ผล
กระทบต่อการวางแผน ว่าตอ้งมกีาร
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ดาํเนินการควบคุมภายในเกี4ยวกบั
การวางแผนอย่างจรงิจงั 

การประเมินประสิทธิผล 
การควบคมุกระบวนการ 

วางแผนเชิงกลยุทธข์องวิทยาลยั 

ประสิทธิผลของ 
การออกแบบการควบคมุ 

ประสิทธิผลของ 
การดาํเนินการตามหลกัการ 
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14.2  มชี่องทางการสื4อสารแบบเปิด
ระหว่างผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตัเิพื4อให้
ทั 2งสองฝา่ยมขีอ้มลูสารสนเทศที4
จาํเป็นต่อการดาํเนินบทบาทหน้าที4
ของตนไดอ้ย่างสมบรูณ์ตาม
วตัถุประสงคข์องการวางแผน 

      

15.  การสื�อสารภายนอกองคก์ร : มกีารสื4อสารกบัหน่วยงานภายนอกถงึผลกระทบต่อการบรรลุ
วตัถุประสงคก์ระบวนการวางแผนเชงิกลยุทธ ์
15.1  ผูบ้รหิารสื4อสารกบัหน่วยงาน
ภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ4งกบัผูท้ี4มี
บทบาทหน้าที4ที4สง่ผลกระทบต่อการ
วางแผน 

      

15.2  มชี่องทางการสื4อสารแบบเปิด
ระหว่างผูบ้รหิารและกบัหน่วยงาน
ภายนอกเพื4อใหท้ั 2งสองฝา่ยมขีอ้มลู
สารสนเทศที4จาํเป็นต่อการดาํเนิน
บทบาทหน้าที4ของตนไดอ้ย่าง
สมบรูณ์ตามวตัถุประสงคข์องการ
วางแผน 

      

การติดตามและประเมินผล(Monitoring & Evaluation) 
16.  การประเมินผลแบบต่อเนื�องและประเมินอิสระ:การประเมนิผลแบบต่อเนื4องทาํใหผู้บ้รหิารสามารถ
กาํหนดไดว้่าการควบคุมภายในเกี4ยวกบักระบวนการวางแผนเชงิกลยุทธย์งัคงทาํหน้าที4ไดอ้ย่างต่อเนื4องใน
ช่วงเวลาที4ผ่านไปหรอืไม ่
16.1  การตดิตามสอดสอ่งดแูลอย่าง
ต่อเนื4องหรอืไม ่

      

16.2  การประเมนิผลเกี4ยวกบัการ
ควบคุมกระบวนการวางแผนเชงิกล
ยุทธเ์ป็นไปอย่างเหมาะสมหรอืไม ่
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การประเมินประสิทธิผล 
การควบคมุกระบวนการ 

วางแผนเชิงกลยุทธข์องวิทยาลยั 

ประสิทธิผลของ 
การออกแบบการควบคมุ 

ประสิทธิผลของ 
การดาํเนินการตามหลกัการ 
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16.3  ฝา่ยบรหิารไดร้บัขอ้มลู
ยอ้นกลบัเกี4ยวกบัความมปีระสทิธผิล
ของการควบคุมกระบวนการวางแผน
เชงิกลยุทธห์รอืไม ่

      

17.  การรายงานขอ้บกพรอ่ง: มกีารระบุขอ้พร่องของการควบคุมภายใน และสื4อสารอย่างทนัเวลาไปยงัฝา่ย
ที4รบัผดิชอบเพื4อดาํเนินการแกไ้ข ตลอดจนรายงานต่อฝา่ยบรหิารและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 
17.1  ขอ้บกพร่องที4ไดร้บัรายงาน
จากทั 2งภายในและภายนอกองคก์ร
ถูกนํามาพจิารณาถงึความมนียัต่อ
การควบคุมกระบวนการวางแผน
เชงิกลยุทธ ์รวมทั 2งมกีารกาํหนดและ
ดาํเนินมาตรการแกไ้ขอย่างทนัเวลา
หรอือไม ่

      

17.2  มกีารรายงานขอ้บกพร่องของ
การควบคุมภายในที4เกี4ยวขอ้งกบั
กจิกรรมที4สง่เสรมิใหเ้กดิประสทิธผิล
ของกระบวนการวางแผน 

      

 

ส่วนที� 3 ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะเพิ4มเตมิในการเพิ4มประสทิธผิลระบบการควบคุมภายใน
กระบวนการวางแผนเชงิกลยทุธข์องวทิยาลยั 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบคุณ 
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ภาคผนวก ข 
ส่วนที� 2 การประเมนิประสทิธผิลระบบการควบคุมภายในกระบวนการวางแผนเชงิกลยทุธข์องวทิยาลยั 

แบบสอบถามการประเมินประสิทธิผลระบบการควบคมุภายใน 
ตามหลกัของ COSO 2013 
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การประเมินประสิทธิผล 
การควบคมุกระบวนการ 

วางแผนเชิงกลยทุธข์องวิทยาลยั 

จาํนวนและค่าเฉลี�ย 
ประสทิธผิลของระบบการควบคุม ประสทิธผิลของการปฏบิตัติามระบบ 

ไมม่ ี
ประสทิธผิล 

มปีระสทิธ ิ
ผลบางส่วน 

มปีระสทิธ ิ
ผลทั &งหมด 

ค่าเฉลี�ย 
 

ไมม่ ี
ประสทิธผิล 

มปีระสทิธ ิ
ผลบางส่วน 

มปีระสทิธ ิ
ผลทั &งหมด 

ค่าเฉลี�ย 
 

สภาพแวดล้อมการควบคมุ (Control Environment) 
1.  ความซื�อตรงและคณุค่าทางจริยธรรม: องคก์รแสดงใหเ้หน็ถงึ การยดึมั %นในคุณค่าของความซื%อตรงและจรยิธรรมทางธุรกจิ 

1.1  ผูบ้รหิารระดบัสงูจดัใหม้ปีระกาศที%แสดงถงึ
คุณค่าทางจรยิธรรมอย่างชดัเจน โดยใหเ้ป็นที%
เขา้ใจในทุกระดบัขององคก์ร 

13 77 8 0.47 7 83 8 0.51 

1.2  จดัใหม้กีระบวนการต่างๆ เพื%อใชต้ดิตาม
ดแูลการปฏบิตัติามหลกัการของความซื%อตรง
และคุณค่าทางจรยิธรรมที%ด ี

6 84 8 0.51 20 70 8 0.44 

1.3  มกีารระบุถงึการหลกีเลี%ยงการปฏบิตัติาม
ความซื%อตรงและคุณค่าทางจรยิธรรมที%ดอียา่ง
ทนัเวลา และมกีารปรบัปรงุแกไ้ขในระดบัที%
เหมาะสมภายในองคก์ร 

20 70 8 0.44 27 69 2 0.37 

2.  ความรบัผิดชอบในการกาํกบัดแูลของกรรมการและผูบ้ริหาร:คณะกรรมการแสดงใหเ้หน็ถงึความเป็นอสิระจากฝา่ยบรหิารและดาํเนินการจรงิ
ในการสอดส่อง (Oversight) การพฒันาและผลดําเนินงานที%เกดิจรงิปรชัญาและรปูแบบการดาํเนินงานของผูบ้รหิารสนบัสนุนใหก้ะบวนการวางแผน
เชงิกลยทุธม์ปีระสทิธผิล 
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การประเมินประสิทธิผล 
การควบคมุกระบวนการ 

วางแผนเชิงกลยทุธข์องวิทยาลยั 

จาํนวนและค่าเฉลี�ย 
ประสทิธผิลของระบบการควบคุม ประสทิธผิลของการปฏบิตัติามระบบ 

ไมม่ ี
ประสทิธผิล 

มปีระสทิธ ิ
ผลบางส่วน 

มปีระสทิธ ิ
ผลทั &งหมด 

ค่าเฉลี�ย 
 

ไมม่ ี
ประสทิธผิล 

มปีระสทิธ ิ
ผลบางส่วน 

มปีระสทิธ ิ
ผลทั &งหมด 

ค่าเฉลี�ย 
 

2.1  คณะกรรมการวทิยาลยัฯ ไดก้ําหนดและ
สื%อสารถงึอํานาจหน้าที%ทั Hงในระดบัของ
คณะกรรมการวทิยาลยัฯ และอํานาจหน้าที%ได้
มอบหมายใหผู้บ้รหิาร 

8 76 14 0.53 7 84 7 0.50 

2.2  ปรชัญาและรปูแบบการดําเนินงานของ
ผูบ้รหิารใหค้วามสําคญักบัการควบคุม
กระบวนการวางแผนเชงิกลยทุธ ์

13 65 20 0.54 18 74 6 0.44 

3.  โครงสร้างองคก์รอาํนาจหน้าที�และความรบัผิดชอบ:โครงสรา้งองคก์รสนบัสนุนใหก้ารควบคุมภายในเกี%ยวกบักระบวนการวางแผนเชงิกลยทุธม์ี
ประสทิธผิลฝา่ยบรหิาร คร ูอาจารยแ์ละบุคลากรทางการศกึษาไดร้บัมอบอํานาจหน้าที%และความรบัผดิชอบในระดบัที%เหมาะสมเพื%อใหเ้กดิการควบคุม
ภายในที%มปีระสทิธผิลเกี%ยวกบักระบวนการวางแผนเชงิกลยทุธ ์

3.1  ผูบ้รหิารกําหนดการควบคุมกระบวนการ
วางแผนเชงิกลยุทธท์ี%เหมาะสม สาํหรบัแต่ละ
หน้าที%งานในองคก์ร 

27 38 33 0.53 23 56 19 0.48 

3.2  การมอบอํานาจหน้าที%และความรบัผดิชอบ
มกีารกําหนดขอบเขตที%เหมาะสมหรอืไม่ 

11 64 23 0.56 11 66 21 0.55 
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การประเมินประสิทธิผล 
การควบคมุกระบวนการ 

วางแผนเชิงกลยทุธข์องวิทยาลยั 

จาํนวนและค่าเฉลี�ย 
ประสทิธผิลของระบบการควบคุม ประสทิธผิลของการปฏบิตัติามระบบ 

ไมม่ ี
ประสทิธผิล 

มปีระสทิธ ิ
ผลบางส่วน 

มปีระสทิธ ิ
ผลทั &งหมด 

ค่าเฉลี�ย 
 

ไมม่ ี
ประสทิธผิล 

มปีระสทิธ ิ
ผลบางส่วน 

มปีระสทิธ ิ
ผลทั &งหมด 

ค่าเฉลี�ย 
 

4.  ทรพัยากรบคุคลและความสามารถ:มกีารออกแบบนโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นทรพัยากรบุคคลและนําไปใชเ้พื%อใหเ้กดิการควบคุมที%มปีระสทิธผิล
เกี%ยวกบักระบวนการวางแผนเชงิกลยทุธ ์

4.1  ฝา่ยบรหิารกําหนดแนวปฏบิตัดิา้น
ทรพัยากรบุคคลซึ%งแสดงถงึภาระผกูพนัต่อ
ความซื%อตรง ความมจีรยิธรรม และ
ความสามารถหรอืไม่ 

13 69 16 0.52 7 83 8 0.51 

4.2  ฝา่ยบรหิารสนับสนุนพนกังาน โดยจดัหา
เครื%องมอืและการฝึกอบรมที%จาํเป็นต่อการ
ควบคุมกระบวนการวางแผนเชงิกลยทุธห์รอืไม่ 

8 71 19 0.56 13 74 11 0.49 

5.  ความรบัผิดชอบในผลการปฏิบตัิงาน 

5.1  ผูบ้รหิารกําหนดความรบัผดิชอบของผูม้ ี
บทบาทสาํคญัต่อการวางแผนเชงิกลยทุธ์
หรอืไม่ 

9 65 24 0.58 11 74 13 0.51 

การประเมินความเสี�ยง(Risk Assessment) 
6.  วตัถปุระสงคข์องการวางแผน : กจิการระบุวตัถุประสงคท์ี%เจาะจงและมคีวามชดัเจนเพยีงพอที%จะระบุและคน้หาความเสี%ยงที%เกี%ยวขอ้งกบัการไม่
บรรลุวตัถุประสงค ์
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การประเมินประสิทธิผล 
การควบคมุกระบวนการ 

วางแผนเชิงกลยทุธข์องวิทยาลยั 

จาํนวนและค่าเฉลี�ย 
ประสทิธผิลของระบบการควบคุม ประสทิธผิลของการปฏบิตัติามระบบ 

ไมม่ ี
ประสทิธผิล 

มปีระสทิธ ิ
ผลบางส่วน 

มปีระสทิธ ิ
ผลทั &งหมด 

ค่าเฉลี�ย 
 

ไมม่ ี
ประสทิธผิล 

มปีระสทิธ ิ
ผลบางส่วน 

มปีระสทิธ ิ
ผลทั &งหมด 

ค่าเฉลี�ย 
 

6.1  แผนที%จดัทํามกีารกําหนดวตัถุประสงค์
เป้าหมาย วธิกีารดาํเนินงาน งบประมาณ 
อตัรากําลงัและระยะเวลาดาํเนินงานไวอ้ยา่ง
ชดัเจน 

2 48 48 0.73 1 85 12 0.56 

6.2  วตัถุประสงคท์ี%กําหนดมคีวามชดัเจน
เจาะจง (Specific) 

4 67 27 0.62 1 93 4 0.52 

6.3  วตัถุประสงคท์ี%กําหนด สามารถวดัได้
ประเมนิผลได ้(Measurable) 

12 56 30 0.59 9 78 11 0.51 

6.4  วตัถุประสงคท์ี%กําหนด ผูป้ฏบิตัยิอมรบัและ
สามารถบรรลุเป้าหมายได ้(Attainable) 

4 74 20 0.58 8 82 8 0.50 

6.5  วตัถุประสงคท์ี%กําหนด เกี%ยวขอ้งกบั
ผูป้ฏบิตังิาน (Relevant) 

14 52 32 0.59 15 71 12 0.48 

6.6  วตัถุประสงคท์ี%กําหนด มกีรอบระยะเวลา 
(Timely) ที%เหมาะสม 

14 50 34 0.60 22 62 14 0.46 

6.7  วตัถุประสงคท์ี%กําหนด สอดคลอ้งกบัพนัธกจิ 7 41 50 0.72 13 65 20 0.54 
6.8  บุคลากรทุกคนที%เกี%ยวขอ้งมสี่วนรว่มใน
การกําหนดวตัถุประสงคแ์ละใหก้ารยอมรบั 

20 57 21 0.51 19 77 2 0.41 
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การประเมินประสิทธิผล 
การควบคมุกระบวนการ 

วางแผนเชิงกลยทุธข์องวิทยาลยั 

จาํนวนและค่าเฉลี�ย 
ประสทิธผิลของระบบการควบคุม ประสทิธผิลของการปฏบิตัติามระบบ 

ไมม่ ี
ประสทิธผิล 

มปีระสทิธ ิ
ผลบางส่วน 

มปีระสทิธ ิ
ผลทั &งหมด 

ค่าเฉลี�ย 
 

ไมม่ ี
ประสทิธผิล 

มปีระสทิธ ิ
ผลบางส่วน 

มปีระสทิธ ิ
ผลทั &งหมด 

ค่าเฉลี�ย 
 

7.  การระบแุละการวิเคราะหค์วามเสี�ยง : กจิการระบุความเสี%ยงที%กระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคร์ะดบักจิการวเิคราะหข์อ้มลูความเสี%ยงในการ
กําหนดวธิกีารที%จดัการกบัความเสี%ยง 

7.1  มกีารพจิารณากระบวนการทางธุรกจิที%มี
ผลกระทบต่อการวางแผน 

21 68 9 0.44 24 71 3 0.39 

7.2  มกีารระบุและประเมนิความเสี%ยงที%อาจ
เกดิขึHนจากปจัจยัภายในและภายนอก  

5 83 10 0.53 20 77 1 0.40 

7.3  มกีารกําหนดเกณฑใ์นการพจิารณาระดบั
ความสาํคญัของความเสี%ยง 

37 41 20 0.41 43 52 3 0.30 

7.4  มกีารวเิคราะหแ์ละประเมนิระดบั
ความสาํคญัหรอืผลกระทบของความเสี%ยงและ
ความถี%ที%จะเกดิหรอืโอกาสที%จะเกดิความเสี%ยง 

32 57 9 0.38 40 53 5 0.32 

8.  การกาํหนดวิธีการควบคมุเพื�อป้องกนัความเสี�ยง: พจิารณาความเป็นไปไดข้องความเสี%ยงเพื%อการกําหนดวธิกีารควบคุมและป้องกนัความเสี%ยง 

8.1  มกีารวเิคราะหส์าเหตุของความเสี%ยงที%อาจ
เกดิขึHนและกําหนดวธิกีารควบคุมเพื%อป้องกนั
หรอืลดความเสี%ยง 

30 58 10 0.40 39 54 5 0.33 
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การประเมินประสิทธิผล 
การควบคมุกระบวนการ 

วางแผนเชิงกลยทุธข์องวิทยาลยั 

จาํนวนและค่าเฉลี�ย 
ประสทิธผิลของระบบการควบคุม ประสทิธผิลของการปฏบิตัติามระบบ 

ไมม่ ี
ประสทิธผิล 

มปีระสทิธ ิ
ผลบางส่วน 

มปีระสทิธ ิ
ผลทั &งหมด 

ค่าเฉลี�ย 
 

ไมม่ ี
ประสทิธผิล 

มปีระสทิธ ิ
ผลบางส่วน 

มปีระสทิธ ิ
ผลทั &งหมด 

ค่าเฉลี�ย 
 

8.2  มกีารพจิารณาความคุม้ค่าของตน้ทุนที%จะ
เกดิขึHนจากการกําหนดวธิกีารควบคุมเพื%อ
ป้องกนัหรอืลดความเสี%ยง 

38 50 10 0.36 27 66 5 0.39 

9.  ระบแุละวิเคราะหส์่วนเปลี�ยนแปลงที�มีนัยสาํคญั 

9.1  มกีารแจง้ใหบุ้คลากรทุกคนทราบเกี%ยวกบั
วธิกีารควบคุมเพื%อป้องกนัหรอืลดความเสี%ยง 

33 44 21 0.44 36 61 1 0.32 

9.2  มกีารตดิตามผลการปฏบิตัติามวธิกีาร
ควบคุมที%กําหนดเพื%อป้องกนัหรอืลดความเสี%ยง 

34 52 12 0.39 45 45 8 0.31 

9.3  กจิกรรมการควบคุมไดอ้อกแบบไวเ้พื%อลด
ความเสี%ยงที%อาจส่งผลต่อวตัถุประสงคข์องการ
ควบคุมกระบวนการวางแผนเชงิกลยทุธ ์

25 58 15 0.45 33 61 4 0.35 

กิจกรรมการควบคมุ (Control Activities) 
10.  การเลือกและการพฒันากิจกรรมการควบคมุ:มกีารเลอืกและพฒันากจิกรรมการควบคุมโดยพจิารณาจากความคุม้ค่าและความเป็นไปไดข้อง
กจิกรรมการควบคุมที%มปีระสทิธผิลเพื%อลดความเสี%ยงต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์องกระบวนการวางแผนเชงิกลยทุธ ์

10.1  ผูบ้รหิารใชค้วามสมดุลอย่างเหมาะสมของ
การควบคุมแบบป้องกนัการควบคุมแบบคน้หา 
เพื%อลดความเสี%ยงต่อการบรรลุวตัถุประสงค ์

12 84 2 0.45 23 70 5 0.41 
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การประเมินประสิทธิผล 
การควบคมุกระบวนการ 

วางแผนเชิงกลยทุธข์องวิทยาลยั 

จาํนวนและค่าเฉลี�ย 
ประสทิธผิลของระบบการควบคุม ประสทิธผิลของการปฏบิตัติามระบบ 

ไมม่ ี
ประสทิธผิล 

มปีระสทิธ ิ
ผลบางส่วน 

มปีระสทิธ ิ
ผลทั &งหมด 

ค่าเฉลี�ย 
 

ไมม่ ี
ประสทิธผิล 

มปีระสทิธ ิ
ผลบางส่วน 

มปีระสทิธ ิ
ผลทั &งหมด 

ค่าเฉลี�ย 
 

10.2  กจิกรรมการควบคุมไดอ้อกแบบไวเ้พื%อ
บรรเทาความเสี%ยงที%อาจส่งผลต่อวตัถุประสงค์
ของการวางแผน 

15 72 11 0.48 27 65 6 0.39 

10.3  การเลอืกกจิกรรมการควบคุมครอบคลุม
ถงึความเสี%ยงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศที%
เกี%ยวขอ้ง 

17 70 11 0.47 29 57 12 0.41 

10.4  มกีารแบ่งแยกหน้าที%งานอย่าง
สมเหตุสมผลระหว่างบุคคลหรอืกระบวนการ
เพื%อบรรเทาความเสี%ยงและสามารถทําใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคข์องการวางแผน 

5 72 21 0.58 17 76 5 0.44 

10.5  ในการเลอืกวธิกีารควบคุม ผูบ้รหิาร
พจิารณาค่าใชจ้่ายของกจิกรรมควบคุมที%
สมัพนัธก์บัผลประโยชน์ที%คาดว่าจะไดร้บัจาก
การควบคุม 

13 64 21 0.54 18 66 14 0.48 

11.  เทคโนโลยีสารสนเทศ:  ในกรณทีี%มกีารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ การควบคุมเทคโนโลยสีารสนเทศจะไดร้บัการออกแบบและนําไปใชเ้พื%อ
สนบัสนุนใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องกระบวนการวางแผนเชงิกลยทุธ ์
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การประเมินประสิทธิผล 
การควบคมุกระบวนการ 

วางแผนเชิงกลยทุธข์องวิทยาลยั 

จาํนวนและค่าเฉลี�ย 
ประสทิธผิลของระบบการควบคุม ประสทิธผิลของการปฏบิตัติามระบบ 

ไมม่ ี
ประสทิธผิล 

มปีระสทิธ ิ
ผลบางส่วน 

มปีระสทิธ ิ
ผลทั &งหมด 

ค่าเฉลี�ย 
 

ไมม่ ี
ประสทิธผิล 

มปีระสทิธ ิ
ผลบางส่วน 

มปีระสทิธ ิ
ผลทั &งหมด 

ค่าเฉลี�ย 
 

11.1  มกีารสรา้งการควบคุมอยูใ่นโปรแกรม
คอมพวิเตอรแ์ละมขีั Hนตอนการปฏบิตังิานที%ทาํ
ดว้ยมอืสนบัสนุน 

6 81 11 0.53 8 79 11 0.52 

11.2  การควบคุมไดร้บัการออกแบบเพื%อใหก้าร
ประมวลผลสารสนเทศมคีวามครบถว้นและ
ถูกตอ้งซึ%งมคีวามสาํคญัอยา่งยิ%งต่อกระบวนการ
วางแผน 

11 73 14 0.52 14 75 9 0.47 

12.  นโยบายและขั Rนตอนการปฏิบตัิงาน: มกีารกําหนดและสื%อสารนโยบายที%เกี%ยวขอ้งกบักระบวนการวางแผนเชงิกลยทุธ ์พรอ้มดว้ยขั Hนตอนการ
ปฏบิตังิานที%สอดคลอ้งกบันโยบาย เพื%อใหบุ้คลากรในองคก์รปฏบิตัติามการสั %งการของฝา่ยบรหิาร 

12.1  มกีารดําเนินการตามขั Hนตอนการ
ปฏบิตังิานอย่างทนัเวลา 

20 56 22 0.51 30 57 11 0.40 

12.2  มกีารทบทวนนโยบายและขั Hนตอนการ
ปฏบิตังิานเป็นระยะๆ เพื%อพจิารณาว่ายงัคง
สามารถใชง้านได ้

18 68 12 0.47 33 65 0 0.33 

สารสนเทศและการสื�อสาร (Information & Communication) 
13.  สารสนเทศของการควบคมุภายใน: สารสนเทศที%จาํเป็นในการสนบัสนุนการทํางานขององคป์ระกอบการควบคุมอื%นจะถูกระบุ รวบรวม นําไปใชแ้ละ
เผยแพรใ่นรปูแบบและตามกรอบเวลา ซึ%งทาํใหบุ้คลากรสามารถดาํเนินการเกี%ยวกบัการควบคุมภายในที%ตนรบัผดิชอบได ้
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การประเมินประสิทธิผล 
การควบคมุกระบวนการ 

วางแผนเชิงกลยทุธข์องวิทยาลยั 

จาํนวนและค่าเฉลี�ย 
ประสทิธผิลของระบบการควบคุม ประสทิธผิลของการปฏบิตัติามระบบ 

ไมม่ ี
ประสทิธผิล 

มปีระสทิธ ิ
ผลบางส่วน 

มปีระสทิธ ิ
ผลทั &งหมด 

ค่าเฉลี�ย 
 

ไมม่ ี
ประสทิธผิล 

มปีระสทิธ ิ
ผลบางส่วน 

มปีระสทิธ ิ
ผลทั &งหมด 

ค่าเฉลี�ย 
 

13.1  ขอ้มลูที%ตอ้งใชใ้นการดาํเนินการแต่ละ
องคป์ระกอบของการควบคุม 
(5 องคป์ระกอบ) ถูกรวบรวมไวอ้ยา่งครบถว้น 
ถูกตอ้งเป็นจรงิ ทนัเวลา 

33 60 5 0.36 36 59 3 0.33 

14.  การสื�อสารภายในองคก์ร: การสื%อสารสรา้งและช่วยสนบัสนุนใหเ้กดิความเขา้ใจ ตลอดจนมกีารดําเนินการตามวตัถุประสงคข์องการควบคุม
ภายใน กระบวนการ และความรบัผดิชอบรายบุคคลในทุกระดบัขององคก์ร 

14.1  ผูบ้รหิารสื%อสารกบับุคลากรทุกคนใน
วทิยาลยั โดยเฉพาะอย่างยิ%งกบัผูท้ี%มบีทบาท
หน้าที%ที%ส่งผลกระทบต่อการวางแผน ว่าตอ้งมี
การดําเนินการควบคุมภายในเกี%ยวกบัการ
วางแผนอยา่งจรงิจงั 

10 70 18 0.54 15 64 19 0.52 

14.2  มชี่องทางการสื%อสารแบบเปิดระหว่าง
ผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตัเิพื%อใหท้ั Hงสองฝา่ยมขีอ้มลู
สารสนเทศที%จาํเป็นต่อการดําเนินบทบาทหน้าที%
ของตนไดอ้ยา่งสมบรูณ์ตามวตัถุประสงคข์อง
การวางแผน 

12 70 16 0.52 22 61 15 0.46 
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การประเมินประสิทธิผล 
การควบคมุกระบวนการ 

วางแผนเชิงกลยทุธข์องวิทยาลยั 

จาํนวนและค่าเฉลี�ย 
ประสทิธผิลของระบบการควบคุม ประสทิธผิลของการปฏบิตัติามระบบ 

ไมม่ ี
ประสทิธผิล 

มปีระสทิธ ิ
ผลบางส่วน 

มปีระสทิธ ิ
ผลทั &งหมด 

ค่าเฉลี�ย 
 

ไมม่ ี
ประสทิธผิล 

มปีระสทิธ ิ
ผลบางส่วน 

มปีระสทิธ ิ
ผลทั &งหมด 

ค่าเฉลี�ย 
 

15.  การสื�อสารภายนอกองคก์ร : มกีารสื%อสารกบัหน่วยงานภายนอกถงึผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคก์ระบวนการวางแผนเชงิกลยทุธ ์
15.1  ผูบ้รหิารสื%อสารกบัหน่วยงานภายนอก 
โดยเฉพาะอย่างยิ%งกบัผูท้ี%มบีทบาทหน้าที%ที%
ส่งผลกระทบต่อการวางแผน 

14 58 26 0.56 19 66 13 0.47 

15.2  มชี่องทางการสื%อสารแบบเปิดระหว่าง
ผูบ้รหิารและกบัหน่วยงานภายนอกเพื%อใหท้ั Hง
สองฝา่ยมขีอ้มลูสารสนเทศที%จาํเป็นต่อการ
ดาํเนินบทบาทหน้าที%ของตนไดอ้ยา่งสมบูรณ์
ตามวตัถุประสงคข์องการวางแผน 

6 70 22 0.58 8 77 13 0.53 

การติดตามและประเมินผล(Monitoring & Evaluation) 
16.  การประเมินผลแบบต่อเนื�องและประเมินอิสระ:การประเมนิผลแบบต่อเนื%องทาํใหผู้บ้รหิารสามารถกําหนดไดว้่าการควบคุมภายในเกี%ยวกบั
กระบวนการวางแผนเชงิกลยทุธย์งัคงทําหน้าที%ไดอ้ยา่งต่อเนื%องในช่วงเวลาที%ผ่านไปหรอืไม่ 
16.1  การตดิตามสอดส่องดูแลอยา่งต่อเนื%อง
หรอืไม่ 

16 64 18 0.51 26 62 10 0.42 

16.2  การประเมนิผลเกี%ยวกบัการควบคุม
กระบวนการวางแผนเชงิกลยทุธเ์ป็นไปอยา่ง
เหมาะสมหรอืไม่ 

19 54 25 0.53 19 69 10 0.45 
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การประเมินประสิทธิผล 
การควบคมุกระบวนการ 

วางแผนเชิงกลยทุธข์องวิทยาลยั 

จาํนวนและค่าเฉลี�ย 
ประสทิธผิลของระบบการควบคุม ประสทิธผิลของการปฎบิตัติามระบบ 

ไมม่ ี
ประสทิธผิล 

มปีระสทิธ ิ
ผลบางส่วน 

มปีระสทิธ ิ
ผลทั &งหมด 

ค่าเฉลี�ย 
 

ไมม่ ี
ประสทิธผิล 

มปีระสทิธ ิ
ผลบางส่วน 

มปีระสทิธ ิ
ผลทั &งหมด 

ค่าเฉลี�ย 
 

16.3  ฝา่ยบรหิารไดร้บัขอ้มลูยอ้นกลบัเกี%ยวกบั
ความมปีระสทิธผิลของการควบคุมกระบวนการ
วางแผนเชงิกลยุทธห์รอืไม่ 

6 80 12 0.53 12 81 5 0.46 

17.  การรายงานข้อบกพร่อง: มกีารระบุขอ้พรอ่งของการควบคุมภายใน และสื%อสารอย่างทนัเวลาไปยงัฝ่ายที%รบัผดิชอบเพื%อดาํเนินการแกไ้ข 
ตลอดจนรายงานต่อฝา่ยบรหิารและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

17.1  ขอ้บกพรอ่งที%ไดร้บัรายงานจากทั Hงภายใน
และภายนอกองคก์รถูกนํามาพจิารณาถงึความ
มนีัยต่อการควบคุมกระบวนการวางแผนเชงิกล
ยทุธ ์รวมทั Hงมกีารกําหนดและดาํเนินมาตรการ
แกไ้ขอยา่งทนัเวลาหรอือไม่ 

9 63 26 0.59 16 76 6 0.45 

17.2  มกีารรายงานขอ้บกพรอ่งของการควบคุม
ภายในที%เกี%ยวขอ้งกบักจิกรรมที%ส่งเสรมิใหเ้กดิ
ประสทิธผิลของกระบวนการวางแผน 

1 74 23 0.61 12 77 9 0.48 

 
 
 



ประวติัผูศึ้กษา 

 
 นายภูดทิ  ไชยผล เกดิเมื�อวนัที� 12 พฤศจกิายน พ.ศ. 2518 จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
สําเรจ็การศกึษาปรญิญาบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาวชิาการบญัช ี จากมหาวทิยาลยัธุรกจิ
บณัฑติย ์เมื�อปีการศกึษา 2549 และศกึษาต่อในระดบัปรญิญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขา
การตรวจสอบภายใน มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ในปีการศกึษา 2555 ประสบการณ์ทํางาน 12 
ปีได้รบัวางวางวลั ครูสอนดี ปจัจุบนัทํางานที� วิทยาลยัเทคโนโลยพีณิชยการสยาม ในพระ
อุปถมัภฯ์ ตําแหน่งอาจารยส์าขาวชิาการบญัช ี  
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