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บทคัดย่อ 

   
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการควบคุมภายในขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ในจงัหวดัเชียงใหม่จ  าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการความรู้กบัการ
ควบคุมภายใน และศึกษาการจดัการความรู้ท่ีส่งผลต่อการควบคุมภายใน กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี คือ 
บุคลากรท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท ารายงานควบคุมภายในระดบัองค์กรจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 139 แห่ง การวิจยัเชิงปริมาณน้ีเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามออนไลน์ สถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณนา คือ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ สถิติเชิงอนุมาน คือ การทดสอบค่าเฉล่ียของกลุ่ม
ตวัอยา่ง 2 กลุ่มท่ีมีความเป็นอิสระต่อกนั (Independent Sample T-test) การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) กรณีพบความแตกต่างจะทดสอบโดยใช้วิธี LSD การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson's Correlation) และการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regressions) 

ผลการศึกษาพบว่า (1) ลกัษณะส่วนบุคคล ด้านอายุ มีผลต่อระดบัประสิทธิภาพของการควบคุม
ภายใน ดา้นการประเมินความเส่ียง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (2) การจดัการความรู้ทั้ง 7 ดา้น 
คือ ดา้นการบ่งช้ีความรู้ ดา้นการสร้างและแสวงหาความรู้ ดา้นการจดัความรู้ให้เป็นระบบ ดา้นการประมวล
และกลัน่กรองความรู้ ดา้นการเขา้ถึงความรู้ ดา้นการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ และดา้นการเรียนรู้ มี
ความสัมพนัธ์กบัการควบคุมภายในขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ทั้ง 5 ดา้น คือ ดา้น
สภาพแวดลอ้มการควบคุม ดา้นการประเมินความเส่ียง ดา้นกิจกรรมควบคุม ดา้นสารสนเทศและการส่ือสาร 
และดา้นกิจกรรมการติดตามผล อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (3) การจดัการความรู้ ดา้นการบ่งช้ี 
ดา้นการสร้างและแสวงหาความรู้ และดา้นการเขา้ถึงความรู้ ส่งต่อการควบคุมภายในขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ค าส าคัญ : การจดัการความรู้, การควบคุมภายใน, องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 
1 นางธารญา  เรือนติปิน  ต  าแหน่ง นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบติัการ  สงักดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่สูน  อ  าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่ 



ABSTRACT 
 

The aims of this research were to study the demographic factors affecting the internal control 
performance, to study the relationship among knowledge management and internal control and to study 
knowledge management affecting internal control. The samples of this research were 139 of local 
administrative officer. This quantitative research was collected by online questionnaire. The data were 
analyzed using the descriptive statistics of frequency, percentage, arithmetic mean and standard deviation. 
The inferential statistics of Independent Samples T-test, One Way ANOVA, Least Significant Difference 
(LSD) method in case of the result shows a significant difference, Pearson's Correlation Coefficient and 
Multiple Regressions. 

The results of the research found that (1) the demographic factors including age affected the 
internal control performance in the risk assessment at 0.05 level (2) There are seven components of 
knowledge management  factors including knowledge identification, knowledge creation and acquisition , 
knowledge organization, knowledge codification and refinement, knowledge access, knowledge sharing 
and learning were significantly correlated with the five components of internal control factors including 
control environment, risk assessment, control activities, information and communication and monitoring 
activities at 0.01 level. (3) The knowledge management factors including knowledge identification, 
knowledge creation and acquisition and knowledge access affected the internal control at 0.05 level.  
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บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 เม่ือพระราชบญัญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.2561 ได้บงัคบัใช้ ท าให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินต้องเปล่ียนรูปแบบการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย
มาตรฐานและหลกัเกณฑ์ปฏิบติัการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 โดยมีวตัถุประสงค์
ส าคญั คือ เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ประหยดัและช่วยป้องกนัหรือลดความเส่ียงจากการผดิพลาด ความเสียหาย ความ
ส้ินเปลือง ความสูญเปล่าของการใชท้รัพยสิ์นหรือการกระท าอนัเป็นทุจริต (กระทรวงการคลงั, 2561) แมว้า่
การด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่จะมีกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และหนงัสือ



สั่งการเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน แต่หลายแห่งยงัประสบปัญหาในดา้นการควบคุมภายใน (สรัญญา ทั้ง
สุข, 2561; สุวลีย ์เดชะปราปต,์ 2558; ปริศนา ธาติ, 2553) ไม่วา่จะเป็นบุคลากรในองคก์รยงัขาดความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการปฏิบติังานท่ีไม่ชัดเจน ไม่ให้ความส าคญักบัระบบควบคุมภายใน การไม่กล้า
แสดงความคิดเห็น ขาดการมีส่วนร่วมของบุคลากร การเปล่ียนแปลงภาระงานส่งผลต่อความเข้าใจท่ี
คลาดเคล่ือนของผูป้ฏิบัติ ข้อจ ากัดด้านงบประมาณท่ีท าให้การกระจายงบประมาณในการสนับสนุน
ฝึกอบรมไม่ดีเท่าท่ีควร ส่งผลให้ผูรั้บผิดชอบในบางภาระงานไม่มีทกัษะท่ีดีพอในการปฏิบติังาน  จ านวน
บุคลากรมีไม่เพียงพอท่ีจะด าเนินงานตามระบบควบคุมภายใน ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากปัญหาเหล่าน้ี พบวา่เกิด
จากตวัแปรท่ีส าคญั คือ บุคลากรในองคก์ร แนวคิดท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม
ภายในขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน คือ การจดัการความรู้ (Knowledge Management) เน่ืองจากการ
จดัการความรู้เป็นกระบวนการสะสม รวบรวม จดัเก็บความรู้จากบุคลากรในองคก์รอยา่งเป็นระบบ ช่วยให้
บุคลากรคนอ่ืนในองคก์รสามารถเขา้ถึงความรู้ต่างๆ เหล่านั้นไดโ้ดยง่าย ก่อให้เกิดการแบ่งปันและถ่ายโอน
ไหลเวียนอยู่ในองค์กร หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน าการจัดการความรู้มาใช้จะสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการควบคุมภายในไดดี้ยิง่ข้ึน  
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลของบุคลากรสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 2. เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นในการจดัการความรู้ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม ่
 3. เพื่อศึกษาระดบัประสิทธิภาพของการควบคุมภายในขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 4. เพื่อเปรียบเทียบการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่จ  าแนก
ตามลกัษณะส่วนบุคคล 

5. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการความรู้กบัการควบคุมภายในขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม ่
 6. เพื่อศึกษาการจดัการความรู้ท่ีส่งผลต่อการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
จงัหวดัเชียงใหม ่
 
สมมติฐานของการวจัิย 
 1. บุคลากรสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีลกัษณะส่วนบุคคลต่างกนัมี
ระดบัประสิทธิภาพของการควบคุมภายในท่ีแตกต่างกนั 
 2. การจดัการความรู้มีความสัมพนัธ์กับการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
จงัหวดัเชียงใหม ่
 3. การจดัการความรู้ส่งผลต่อการควบคุมภายในขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ 

 



ขอบเขตของการวจัิย  
 ขอบเขตด้านเน้ือหา ประกอบด้วย ตวัแปรตน้ คือ การจดัการความรู้ 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการบ่งช้ี
ความรู้ ดา้นการสร้างและแสวงหาความรู้ ดา้นการจดัความรู้ให้เป็นระบบ ดา้นการประมวลและกลัน่กรอง
ความรู้ ดา้นการเขา้ถึงความรู้ ดา้นการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ ดา้นการเรียนรู้ และตวัแปรตาม คือ การ
ควบคุมภายใน 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสภาพแวดลอ้มการควบคุม ดา้นการประเมินความเส่ียง ดา้นกิจกรรมการ
ควบคุม ดา้นสารสนเทศและการส่ือสาร และดา้นกิจกรรมการติดตามผล 
 ขอบเขตดา้นประชากรวิจยั บุคลากรท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท ารายงานควบคุมภายในระดบั
องคก์ร จากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 211 แห่ง 
 ขอบเขตด้านระยะเวลาจดัเก็บข้อมูล เร่ิมจดัเก็บขอ้มูลระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2563 ถึงเดือน
ธนัวาคม 2563 
 
กรอบแนวคิดการวจัิย 
      ตวัแปรตน้      ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1  กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
 
 

ลกัษณะส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. ระยะเวลาในการท างาน 
 
การจัดการความรู้ 
1. ดา้นการบ่งช้ีความรู้  
2. ดา้นการสร้างและแสวงหาความรู้  
3. ดา้นการจดัความรู้ใหเ้ป็นระบบ  
4. ดา้นการประมวลและกลัน่กรองความรู้  
5. ดา้นการเขา้ถึงความรู้  
6. ดา้นการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้  
7. ดา้นการเรียนรู้  
 

การควบคุมภายใน 
1. ดา้นสภาพแวดลอ้มการควบคุม 
2. ดา้นการประเมินความเส่ียง 
3. ดา้นกิจกรรมการควบคุม 
4. ดา้นสารสนเทศและการส่ือสาร 
5. ดา้นกิจกรรมการติดตามผล 
 



แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 

 การจดัการความรู้ คือ การรวบรวมองคค์วามรู้ท่ีมีอยูใ่นองคก์รซ่ึงกระจดักระจายอยูใ่นตวับุคคลหรือ
เอกสาร มาพฒันาให้เป็นระบบเพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเขา้ถึงความรู้และพฒันาตนเองให้เป็นผูรู้้ 
รวมทั้ งปฏิบติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด 
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการและสถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ อา้งถึงใน ศศิธร สุดเจริญ 
(2555) ไดแ้บ่งการจดัการความรู้ออกเป็น 7 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

1. การบ่งช้ีความรู้ (Knowledge Identification) หมายถึง การคน้หาวา่ในองคก์รมีความรู้อะไรบา้ง 
และความรู้เหล่านั้นอยูใ่นรูปแบบใด หรืออยูท่ี่ใคร หรือองคก์รจ าเป็นตอ้งมีความรู้ใดเพิ่มเติม จากนั้นจึงน า
ความรู้เหล่านั้นมาจดัล าดบัความส าคญั 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) หมายถึง การสร้างความรู้
ใหม่ หรือแสวงหาความรู้จากภายนอก การรักษาความรู้เดิม ก าจดัความรู้ท่ีไม่ไดใ้ชแ้ลว้ 

3. การจดัการความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) หมายถึง การเก็บรวบรวม ความรู้
ต่างๆ ใหเ้ป็นระบบ เพื่อง่ายต่อการคน้หา และสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

4. การประมวลและกลัน่กรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) หมายถึง การ
ประมวลความรู้ใหอ้ยูใ่นรูปแบบและภาษาท่ีเขา้ใจง่าย สะดวกต่อการใชง้านไดจ้ริง 

5. การเขา้ถึงความรู้ (Knowledge Access) หมายถึง การท าให้ผูใ้ชค้วามรู้ เขา้ถึงความรู้ท่ีตอ้งการได้
ง่ายและสะดวก 

6. การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) หมายถึง การน าความรู้ เทคนิคในการ
ท างาน เทคนิคในการแกไ้ขปัญหา ประสบการณ์ในการปฏิบติังานมาแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 

7. การเรียนรู้ (Learning) หมายถึง เป็นการน าความรู้ท่ีไดจ้ากการแลกเปล่ียนไปใชป้ระโยชน์ในการ
ปฏิบติังาน เพื่อแกไ้ขปัญหา พฒันาการท างาน หรือเพื่อปรับปรุงงานใหดี้ข้ึนกวา่เดิม  
 การควบคุมภายใน คือ กระบวนการปฏิบติังานท่ีผูก้  ากบัดูแล หวัหนา้หน่วยงานของรัฐ ฝ่ายบริหาร 
และบุคลากรของหน่วยงานของรัฐจดัให้มีข้ึน เพื่อสร้างความมัน่ใจอยา่งสมเหตุสมผลวา่การด าเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐจะบรรลุวตัถุประสงคด์า้นการด าเนินงาน ดา้นการรายงาน และดา้นการปฏิบติัตามกฎหมาย 
ระเบียบ และขอ้บงัคบั กระทรวงการคลงั (2561) ไดแ้บ่งการควบคุมภายในออกเป็น 5 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

1. สภาพแวดลอ้มการควบคุม (Control Environment) คือ ปัจจยัพื้นฐานในการด าเนินงานท่ีส่งผลให้
มีการน าการควบคุมภายในมาปฏิบติัทัว่ทั้งหน่วยงานของรัฐ เป็นส่ิงท่ีผูก้  ากบัดูแลและฝ่ายบริหารจะตอ้ง
สร้างบรรยากาศใหทุ้กระดบัตระหนกัถึงความส าคญัของการควบคุมภายใน รวมทั้งการด าเนินงานท่ีคาดหวงั
ของผูก้  ากบัดูแลและฝ่ายบริหาร ทั้งน้ี สภาพแวดลอ้มการควบคุมดงักล่าวเป็นพื้นฐานส าคญัท่ีส่งผลกระทบ
ต่อองคป์ระกอบของการควบคุมภายในอ่ืนๆ 



2. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) คือ กระบวนการท่ีด าเนินการอย่างต่อเน่ืองและเป็น
ประจ า เพื่อระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 
รวมถึงก าหนดวิธีการจดัการความเส่ียงนั้น ฝ่ายบริหารควรค านึงถึงการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม
ภายนอกและภารกิจภายในทั้งหมดท่ีมีผลต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์องหน่วยงานของรัฐ  

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) คือ การปฏิบติัท่ีก าหนดไวใ้นนโยบายและกระบวนการ
ด าเนินงาน เพื่อใหม้ัน่ใจวา่การปฏิบติัตามการสั่งการของฝ่ายบริหารจะลดหรือควบคุมความเส่ียงให้สามารถ
บรรลุวตัถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุมควรไดรั้บการน าไปปฏิบติัทัว่ทุกระดบัของหน่วยงานของรัฐ ใน
กระบวนการปฏิบติังาน ขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ รวมถึงการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการด าเนินงาน  

4. สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication) คือ ส่ิงจ าเป็นส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐท่ีจะช่วยให้มีการด าเนินการควบคุมภายในท่ีก าหนด เพื่อสนับสนุนให้บรรลุวตัถุประสงค์ของ
หน่วยงานของรัฐ การส่ือสารเกิดข้ึนได้ทั้ งจากภายในและภายนอก และเป็นช่องทางเพื่อให้ทราบถึง
สารสนเทศท่ีส าคญัในการควบคุมการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ การส่ือสารจะช่วยให้บุคลากรใน
หน่วยงานมีความเขา้ใจถึงความรับผิดชอบและความส าคญัของการควบคุมภายในท่ีมีผลต่อการบรรลุ
วตัถุประสงค ์

5. กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities) คือ การประเมินผลระหว่างการปฏิบติังาน การ
ประเมินผลเป็นรายคร้ัง หรือเป็นการประเมินผลทั้งสองวิธีร่วมกนั เพื่อให้เกิดความมัน่ใจวา่ไดมี้การปฏิบติั
ตามหลกัการในแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ กรณีท่ีผลการประเมินการ
ควบคุมภายในจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐ ให้รายงานต่อฝ่ายบริหาร และผูก้  ากบัดูแล
อยา่งทนัเวลา  
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ บุคลากรท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท ารายงานควบคุม
ภายในระดบัองค์กร (คณะกรรมการติดตามประเมินผลระดบัองค์กร) จากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
จงัหวดัเชียงใหม่จ  านวน 211 แห่ง ใชสู้ตรค านวณของ Taro Yamane ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 139 แห่ง  
 การสุ่มตวัอย่างใช้หลกัความน่าจะเป็น โดยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Sampling) 
ตามรูปแบบการจดัตั้งขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จากนั้นใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) จากประชากรวจิยัในแต่ละกลุ่มอีกคร้ัง จนไดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่งครบตามท่ีก าหนด 
 การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ใช้วิธีการทดสอบความถูกต้องของเน้ือหา โดยน าแบบสอบถาม
ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญหรือผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบับริบทงานวิจยั จ  านวน 3 ท่าน เพื่อหาค่าดชันีความ
สอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค ์(Item-Objective Congruence Index: IOC) โดยค่าท่ีไดจ้ะตอ้งมี



ค่าไม่ต ่ากวา่ 0.5 และการทดสอบความน่าเช่ือถือ โดยน าแบบสอบถามไปทดสอบกบั 10% ของกลุ่มตวัอยา่ง 
เพื่อหาค่าสัมประสิทธ์ิ Cronbach’s Alpha โดยค่าท่ีไดจ้ะตอ้งไม่ต ่ากวา่ 0.7 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามออนไลน์ ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 
แบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และ
ระยะเวลาในการท างาน  

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัการจดัการความรู้ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่  
ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัการควบคุมภายในขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่  
ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะอ่ืน  

 การวิเคราะห์ขอ้มูล ใชส้ถิติเชิงพรรณนา คือ ความถ่ี (Frequencies) และค่าร้อยละ (Percent) ในการ
วเิคราะห์ลกัษณะส่วนบุคคล ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใน
การวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นในการจดัการความรู้และระดบัประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่  
 สถิติเชิงอนุมาน คือ Independent Samples T-test  และ One Way ANOVA ใชใ้นการวิเคราะห์
เปรียบเทียบการควบคุมภายในจ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล กรณีท่ีพบความแตกต่างรายคู่ใช้ Least 
Significant Difference (LSD) ใช ้ Pearson’s Correlation ในการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการ
ความรู้กบัการควบคุมภายใน และใช ้Multiple Regressions ในการวิเคราะห์การจดัการความรู้ท่ีส่งผลต่อการ
ควบคุมภายในขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่  
 

ผลการวจัิย 
 

1. ลกัษณะส่วนบุคคลของบุคลากรสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 68.3 โดยมากมีอายุระหวา่ง 40-49 ปี จ  านวน 67 คน คิดเป็น
ร้อยละ 48.2 ระดบัการศึกษาสูงสุดส่วนใหญ่อยู่ในระดบัสูงกว่าปริญญาตรี จ  านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 
51.1 ส่วนมากมีระยะเวลาการท างานมากกวา่ 10 ปี จ  านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 51.1  

2. ระดบัความคิดเห็นในการจดัการความรู้ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ 
โดยภาพรวม พบวา่ มีระดบัความคิดเห็นในการจดัการความรู้โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง โดยดา้นการ
สร้างและแสวงหาความรู้มีค่าเฉล่ียระดบัความคิดเห็นสูงสุด รองลงมาคือดา้นการบ่งช้ีความรู้ ดา้นการเขา้ถึง
ความรู้ ดา้นการเรียนรู้ ดา้นการแบ่งปันแลกเปล่ียน ดา้นการจดัการความรู้ให้เป็นระบบและดา้นการประมวล
และกลัน่กรองความรู้ ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 1 

 
 
 



ตารางที ่1 ค่าเฉล่ียและค่าคลาดเคล่ือนมาตรฐานระดบัความคิดเห็นของการจดัการความรู้ สรุปรวม 

การจัดการความรู้ สรุปรวม 
ระดับความคิดเห็น 

Mean S.D. แปลค่า 
1 ดา้นการบ่งช้ีความรู้  4.43 0.462 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
2 ดา้นการสร้างและแสวงหาความรู้ 4.58 0.435 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
3 ดา้นการจดัความรู้ใหเ้ป็นระบบ 4.16 0.554 เห็นดว้ย 
4 ดา้นการประมวลและกลัน่กรองความรู้ 4.16 0.545 เห็นดว้ย 
5 ดา้นการเขา้ถึงความรู้ 4.35 0.505 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
6 ดา้นการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ 4.26 0.502 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

7 ดา้นการเรียนรู้ 4.34 0.508 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
รวมการจัดการความรู้ 4.33 0.394 เห็นด้วยอย่างยิง่ 

 

3. ระดบัประสิทธิภาพของการควบคุมภายในขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ 
โดยภาพรวม พบว่า มีระดบัประสิทธิภาพของการควบคุมภายในโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยด้าน
สภาพแวดล้อมการควบคุมมีระดับประสิทธิภาพของการควบคุมภายในอยู่ในสูงสุด รองลงมา คือด้าน
สารสนเทศและการส่ือสาร ดา้นการประเมินความเส่ียง ดา้นกิจกรรมควบคุม และดา้นกิจกรรมการติดตาม
ผล ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 2 
ตารางที ่2 ค่าเฉล่ียและค่าคลาดเคล่ือนมาตรฐานระดบัประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน สรุปรวม 

การควบคุมภายใน สรุปรวม 
ระดับประสิทธิภาพ 

Mean S.D. แปลค่า 
1 ดา้นสภาพแวดลอ้มการควบคุม 4.32 0.560 มากท่ีสุด 
2 ดา้นการประเมินความเส่ียง  4.21 0.617 มากท่ีสุด 
3 ดา้นกิจกรรมการควบคุม 4.04 0.686 มาก 
4 ดา้นสารสนเทศและการส่ือสาร 4.23 0.604 มากท่ีสุด 
5 ดา้นกิจกรรมการติดตามผล 4.01 0.651 มาก 

รวมการควบคุมภายใน 4.16 0.549 มาก 
 

4. เปรียบเทียบการควบคุมภายในขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่จ  าแนกตาม
ลกัษณะส่วนบุคคล พบว่า บุคลากรสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีอายุต่างกนัมีระดบัประสิทธิภาพ
ของการควบคุมภายในโดยรวมไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือพิจารณารายดา้น พบความแตกต่างในดา้นการประเมิน
ความเส่ียง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส าหรับส าหรับเพศ ระดบัการศึกษา และระยะเวลาในการ
ท างานท่ีต่างกนั มีระดบัประสิทธิภาพของการควบคุมภายในโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั ดงัตารางท่ี 3 



ตารางที ่ 3 สรุปการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 บุคลากรสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ี
มีลกัษณะส่วนบุคคลต่างกนัมีประสิทธิภาพการควบคุมภายในท่ีแตกต่างกนั 

ลกัษณะส่วน
บุคคล 

การควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจงัหวัดเชียงใหม่ 
รวม สภาพแวดล้อม 

การควบคุม 
การประเมนิ
ความเส่ียง 

กจิกรรมการ
ควบคุม 

สารสนเทศ 
และการส่ือสาร 

กจิกรรมการ
ตดิตามผล 

เพศ t-Test=-0.489 t-Test=-1.691 t-Test=-0.122 t-Test=-0.071 t-Test=-0.037 t-Test=-0.531 
Sig.=0.626 Sig.=0.093 Sig.=0.903 Sig.=0.944 Sig.=0.970 Sig.=0.596 
ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 

อายุ ANOVA=1.985 ANOVA=3.416 ANOVA=0.917 ANOVA=1.077 ANOVA=1.501 ANOVA=1.896 
Sig.=0.119 Sig.=0.019* Sig.=0.435 Sig.=0.361 Sig.=0.217 Sig.=0.133 
ไม่แตกต่าง แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 

ระดบัการศึกษา ANOVA=1.511 ANOVA=0.285 ANOVA=0.929 ANOVA=0.244 ANOVA=0.983 ANOVA=0.598 
Sig.=0.224 Sig.=0.753 Sig.=0.397 Sig.=0.784 Sig.=0.377 Sig.=0.551 
ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 

ระยะเวลาในการ
ท างาน 

ANOVA=0.615 ANOVA=0.846 ANOVA=0.920 ANOVA=0.444 ANOVA=0.219 ANOVA=0.644 
Sig.=0.542 Sig.=0.431 Sig.=0.401 Sig.=0.642 Sig.=0.803 Sig.=0.527 
ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 

*ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 

5. ความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการความรู้กบัการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ในจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ การจดัการความรู้มีความสัมพนัธ์กบัการควบคุมภายในขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ดงัตารางท่ี 4 
ตารางที่ 4 สรุปการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 การจดัการความรู้มีความสัมพนัธ์กบัการควบคุมภายในของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ 

ปัจจัยการ
จดัการความรู้ 

การควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจงัหวัดเชียงใหม่ 
รวม สภาพแวดล้อม 

การควบคุม 
การประเมนิ
ความเส่ียง 

กจิกรรมการ
ควบคุม 

สารสนเทศ 
และการส่ือสาร 

กจิกรรมการ
ตดิตามผล 

การบ่งช้ีความรู้ R = 0.506** R = 0.449** R = 0.488** R = 0.402** R = 0.445** R = 0.520** 
Sig = 0.00 Sig = 0.00 Sig = 0.00 Sig = 0.00 Sig = 0.00 Sig = 0.00 

สมัพนัธ์ สมัพนัธ์ สมัพนัธ์ สมัพนัธ์ สมัพนัธ์ สมัพนัธ์ 

การสร้างและ
แสวงหาความรู้ 

R = 0.491** R = 0.398** R = 0.546** R = 0.532** R = 0.503** R = 0.563** 
Sig = 0.00 Sig = 0.00 Sig = 0.00 Sig = 0.00 Sig = 0.00 Sig = 0.00 

สมัพนัธ์ สมัพนัธ์ สมัพนัธ์ สมัพนัธ์ สมัพนัธ์ สมัพนัธ์ 

การจัดความรู้ให้
เป็นระบบ 

R = 0.480** R = 0.522** R = 0.563** R = 0.465** R = 0.603** R = 0.601** 
Sig = 0.00 Sig = 0.00 Sig = 0.00 Sig = 0.00 Sig = 0.00 Sig = 0.00 

สมัพนัธ์ สมัพนัธ์ สมัพนัธ์ สมัพนัธ์ สมัพนัธ์ สมัพนัธ์ 
การประมวลและ
กลัน่กรองความรู้ 

R = 0.471** R = 0.491** R = 0.581** R = 0.517** R = 0.565** R = 0.600** 
Sig = 0.00 Sig = 0.00 Sig = 0.00 Sig = 0.00 Sig = 0.00 Sig = 0.00 

สมัพนัธ์ สมัพนัธ์ สมัพนัธ์ สมัพนัธ์ สมัพนัธ์ สมัพนัธ์ 



ตารางที่ 4 สรุปการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 การจดัการความรู้มีความสัมพนัธ์กบัการควบคุมภายในของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ (ต่อ) 

ปัจจัยการ
จดัการความรู้ 

การควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจงัหวัดเชียงใหม่ 
รวม สภาพแวดล้อม 

การควบคุม 
การประเมนิ
ความเส่ียง 

กจิกรรมการ
ควบคุม 

สารสนเทศ 
และการส่ือสาร 

กจิกรรมการ
ตดิตามผล 

การเข้าถึงความรู้ R = 0.520** R = 0.574** R = 0.596** R = 0.534** R = 0.613** R = 0.647** 
Sig = 0.00 Sig = 0.00 Sig = 0.00 Sig = 0.00 Sig = 0.00 Sig = 0.00 

สมัพนัธ์ สมัพนัธ์ สมัพนัธ์ สมัพนัธ์ สมัพนัธ์ สมัพนัธ์ 
การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู้ 

R = 0.558** R = 0.500** R = 0.551** R = 0.582** R = 0.539** R = 0.620** 
Sig = 0.00 Sig = 0.00 Sig = 0.00 Sig = 0.00 Sig = 0.00 Sig = 0.00 

สมัพนัธ์ สมัพนัธ์ สมัพนัธ์ สมัพนัธ์ สมัพนัธ์ สมัพนัธ์ 

การเรียนรู้ R = 0.557** R = 0.560** R = 0.624** R = 0.627** R = 0.566** R = 0.668** 
Sig = 0.00 Sig = 0.00 Sig = 0.00 Sig = 0.00 Sig = 0.00 Sig = 0.00 

สมัพนัธ์ สมัพนัธ์ สมัพนัธ์ สมัพนัธ์ สมัพนัธ์ สมัพนัธ์ 

รวม 
R = 0.652** R = 0.640** R = 0.721** R = 0.667** R = 0.702** R = 0.770** 

Sig = 0.00 Sig = 0.00 Sig = 0.00 Sig = 0.00 Sig = 0.00 Sig = 0.00 

สัมพนัธ์ สัมพนัธ์ สัมพนัธ์ สัมพนัธ์ สัมพนัธ์ สัมพนัธ์ 

**ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 
 

6. การจดัการความรู้ ดา้นการบ่งช้ีความรู้ ดา้นการสร้างและแสวงหาความรู้ และดา้นการเขา้ถึงความรู้ 
ส่งผลต่อการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 
60.6 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยดา้นการเขา้ถึงความรู้ส่งต่อการควบคุมภายในขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ สูงสุด รองลงมาคือ ดา้นการสร้างและแสวงหาความรู้ และดา้นการ
บ่งช้ีความรู้ ตามล าดับ ส่วนตวัแปรท่ีไม่ส่งผลคือ ด้านการจดัความรู้ให้เป็นระบบ  ด้านการประมวลและ
กลัน่กรองความรู้ ดา้นการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ และดา้นการเรียนรู้ ดงัตารางท่ี 5 
ตารางที ่5 สรุปการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 การจดัการความรู้ส่งผลต่อการควบคุมภายในขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std.Error Beta 
(ค่าคงท่ี) -0.719 0.373  -1.930 0.056 

การบ่งช้ีความรู้ 0.170 0.084 0.143 2.026 0.045* 

การสร้างและแสวงหาความรู้ 0.213 0.087 0.169 2.454 0.015* 

การจดัความรู้ใหเ้ป็นระบบ 0.071 0.093 0.071 0.762 0.447 

การประมวลและกลัน่กรองความรู้ 0.061 0.096 0.060 0.631 0.529 



ตารางที ่5 สรุปการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 การจดัการความรู้ส่งผลต่อการควบคุมภายในขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ (ต่อ) 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std.Error Beta 
การเขา้ถึงความรู้ 0.238 0.090 0.219 2.646 0.009* 

การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ 0.178 0.090 0.163 1.970 0.051 

การเรียนรู้ 0.187 0.097 0.173 1.924 0.057 

*ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 
อภิปรายผล 

 
1. อายตุ่างกนัมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในโดยรวมไม่แตกต่างกนั แต่มีความแตกต่างในดา้น 

การประเมินความเส่ียง สอดคล้องกับงานวิจัยของสุวินชา การพดัชี (2555) ท่ีศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์
ประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษา สังกดัส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นอายุท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมภายใน
ตามแนวคิดของ COSO ต่างกนัในดา้นการประเมินความเส่ียง ส าหรับเพศ ระดบัการศึกษา และระยะเวลาใน
การท างานต่างกนัมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั  สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของอจัฉริยา อ่ิมรส (2553) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้าน
การเงินและบญัชี กรณีศึกษาโรงพยาบาลรัฐบาลในจงัหวดักรุงเทพมหานคร พบว่า เพศ ประสบการณ์ท างาน 
ระดบัการศึกษา ท่ีต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมภายในดา้นการเงินและบญัชีทุกดา้นไม่แตกต่างกนั 
 2. การจดัการความรู้มีความสัมพนัธ์กบัการควบคุมภายในขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั
เชียงใหม่โดยรวม อาจเป็นเพราะวา่การควบคุมภายในเป็นเร่ืองท่ีทุกคนตอ้งมีส่วนร่วมในการจดัวางระบบ
การควบคุมภายในใหม้ากท่ีสุด จึงตอ้งใชค้วามรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ท่ีหลากหลายของทุกคน กระบวนการ
จดัการความรู้จะช่วยรวบรวมองค์ความรู้ท่ีมีอยูใ่นองคก์ร ซ่ึงกระจดักระจายอยูใ่นตวับุคคลหรือเอกสาร มา
พฒันาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนสามารถน าความรู้มาใชใ้นการจดัวางระบบการควบคุมภายในไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับงานวิจัยของชนิดา สุทธิคณะ (2553) ท่ีศึกษาเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่าง
กระบวนการจดัการความรู้กบัผลสัมฤทธ์ิการด าเนินงานขององค์การ กรณีศึกษากรมคุมประพฤติ พบว่า การ
จดัการความรู้มีความสัมพนัธ์กบัผลการด าเนินงานขององค์กรเพราะการจดัการความรู้เป็นกระบวนการเก็บ
รักษา และถ่ายทอดความรู้ของบุคลากรภายในองคก์รเพื่อจดัการทรัพยากรความรู้อนัมีค่าท่ีอยู่ในตวับุคคลให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผลการด าเนินงาน 



 3. การจดัการความรู้ ด้านการเข้าถึงความรู้ ส่งผลต่อการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ เน่ืองจากการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องถือปฏิบติัตาม
กฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวนัวิสาข ์พวงมะลิ (2554) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO กรณีศึกษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 
(ภาคใต)้ จงัหวดัเพชรบุรี พบวา่ การท่ีพนกังานไดรั้บแจง้เก่ียวกบัระเบียบหรือค าสั่งอยา่งรวดเร็ว ทนัเวลา จะท า
ใหพ้นกังานทราบถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในองคก์ร  
 ดา้นการสร้างและแสวงหาความรู้ ส่งผลต่อการควบคุมภายใน เน่ืองจากกฎหมาย ระเบียบ และหนงัสือ
สั่งการเขา้ใจยาก ตีความคลาดเคล่ือน ไม่สอดคลอ้งกนั ส่งผลให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบติังาน จึงตอ้งอาศยั
ความรู้ ประสบการณ์จากผูเ้ช่ียวชาญ ไม่ว่าจะเป็นการเข้ารับฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน สอดคล้องกับ
งานวิจยัของสุวินชา การพดัชี (2555) ท่ีศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์ประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การสนับสนุนของ
ผูบ้ริหาร การฝึกอบรม นโยบายขององค์กรและกฎระเบียบในการปฏิบติังาน ต่างเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้การ
บริหารการด าเนินงาน บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้และมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการควบคุมภายใน 
 ด้านการบ่งช้ีความรู้ ส่งผลต่อการควบคุมภายใน เน่ืองจากการบ่งช้ีความรู้จะท าให้องค์กรทราบว่า
จ าเป็นตอ้งมีความรู้ใด เพื่อให้บุคลากรมีความรู้นั้นๆ มาใช้ในการจดัวางระบบการควบคุมภายในท่ีมี องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจึงต้องจดัโครงสร้างองค์กรท่ีเหมาะสม แบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีรับผิดชอบ 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุพตัรา บุญโญปกรณ์ (2561) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการควบคุมภายในท่ีดีของ
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม พบว่า การจดัโครงสร้างองค์กร มีสายบงัคบับญัชาท่ี
ชดัเจน สอดคลอ้งกบัอ านาจตามกฎหมาย มีการก าหนดภาระหน้าท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร จะท าให้การท างาน
สะดวกรวดเร็ว และส่งผลใหก้ารควบคุมภายในมีประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

 1. น ากระบวนการจดัการความรู้ทั้ง 7 ขั้นตอน มาพฒันาและปรับใชใ้ห้สอดคลอ้งกบับริบทขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละแห่ง โดยควรใหค้วามส าคญักบัการจดัการความรู้ให้เป็นระบบและการประมวลและ
กลัน่กรองความรู้ 
 2. ส่งเสริมให้บุคลากรตระหนึกถึงความส าคญัของการควบคุมภายในให้มากยิ่งข้ึน รวมทั้งพฒันา
องค์ประกอบของการควบคุมภายในให้สอดคล้องตามบริบทของหน่วยงานและเป็นไปตามหลักการของ
กระทรวงการคลงั โดยควรให้ความส าคญักบักิจกรรมติดตามผล เช่น เพิ่มความถ่ีในการติดตามผลการควบคุม
ภายใน ใหเ้หมาะสมกบับริบทของหน่วยงานแต่ละแห่งหรือความเส่ียงของแต่ละกิจกรรม  
 3. สร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการจดัการความรู้ ไม่ว่าจะเป็น การท างานร่วมกนัเป็นทีม การมีส่วนร่วม
คิด ร่วมท า ร่วมวางแผน เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และเกิดความคิดสร้างสรรคใ์นการพฒันางาน 



 4. ให้ความส าคญักบัการสนับสนุนให้บุคลากรสามารถเข้าถึงความรู้ได้โดยสะดวก ทุกท่ี ทุกเวลา 
เพื่อใหส้ามารถน าความรู้มาใชไ้ดท้นัท่วงที รวมทั้งการจดัโครงสร้าง สายบงัคบับญัชา การแบ่งหนา้ท่ีและความ
รับผิดชอบท่ีชดัเจน สอดคล้องกบัต าแหน่งและความสามารถของบุคลากร เพื่อลดโอกาสการยา้ย โอน หรือ
ลาออก การส่งเสริมใหบุ้คลากรเขา้รับการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อพฒันาความรู้ ความสามารถอยูเ่สมอ 
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