รายงานวิจัย
เรื่อง ความคิดเห็นของผู้รับตรวจต่อการปฏิบตั ิงาน
การตรวจสอบภายใน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

โดย
นางสาวชนิษฐา ทิพยมนตรี
นักตรวจสอบภายในชานาญการ

สานักงานตรวจสอบภายใน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของผู้รับตรวจต่อการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้รับตรวจที่มีต่อการปฏิบัติงาน
การตรวจสอบภายใน ศึกษากระบวนการตรวจสอบที่มีผ ลต่อความคิดเห็ นของผู้ รับตรวจต่อการ
ปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน และเสนอแนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น โดยใช้การวิจัยเชิงสารวจเก็บข้อมูลจากผู้รับตรวจในสถาบัน
บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ ประกอบด้ ว ย เลขานุ ก ารคณะ/ผู้ อ านวยการกอง หั ว หน้ า งานและ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ จานวน 119 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปเพื่อการวิจั ย และนาเสนอผลการศึกษาด้ว ยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าไคสแควร์
ผลการวิจัยพบว่าความคิดเห็นของผู้รับตรวจที่มีต่อการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ได้แก่
ด้านคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน ด้านกระบวนการตรวจสอบ และด้านคุณภาพงานตรวจสอบ
ผู้รับตรวจมีความคิดเห็น เห็นด้วยเป็นส่วนใหญ่ โดยมีเห็นด้วยอย่างยิ่งในด้านกระบวนการตรวจสอบ
ที่ เ กี่ ย วกั บ ผู้ ต รวจสอบ ได้ จั ด ท าแผนการตรวจสอบประเมิ น ความเสี่ ย งครอบคลุ ม ทุ ก กิ จ กรรม/
หน่วยงาน การปฏิบัติงานตรวจสอบมีกระบวนการที่มีการประเมินความเพียงพอ ประสิทธิภ าพ
ประสิทธิผลของระบบ การควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าจุดควบคุมสาคัญที่กาหนดขึ้น มีการปฏิบัติ
อย่างเหมาะสม ด้านคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน ด้านกระบวนการตรวจสอบ และด้านคุณภาพ
งานตรวจสอบ มี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวกกั บ ความคิ ด เห็ นของผู้ รั บ ตรวจ แสดงว่ า คุ ณ สมบั ติ ข องผู้
ตรวจสอบภายในที่ดีเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้ความคิดเห็นของผู้รับตรวจต่อการปฏิบัติงานการตรวจสอบ
ภายในเป็นไปในแนวทางที่ดีเพิ่มขึ้นเช่นกัน
ดังนั้น สานักงานตรวจสอบภายในควรมี แนวทางการพัฒนา เช่น ผู้ตรวจสอบภายในและ
สานักงานตรวจสอบภายในต้องพัฒนา ความรู้ ความเข้าใจทักษะ เทคนิค วิธีการ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
งานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง ควรปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อให้ผล
การปฏิบั ติงานเป็ น ไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในของส่ วนราชการ ควร
ส่งเสริมให้หน่วยรับ ตรวจเห็ น ถึ งความสาคัญของรายงานผลการตรวจสอบ รวมถึงความเข้า ใจใน
ประเด็นปัญหาข้อเสนอแนะตามรายงาน ทั้งนี้ผู้ตรวจสอบภายในควรกาหนดแนวทางในการกากับ
ติดตามให้ผู้รับตรวจปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในกรอบเวลาที่ฝ่ายตรวจสอบเสนอ

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นของผู้รับตรวจต่อการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดทาขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลในการกาหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้ มีประสิ ทธิภ าพเพิ่มมากขึ้น โดยได้รับความกรุณาอย่างยิ่งจากรอง
ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา ที่ได้ให้ความกรุณาให้คาปรึกษาแนะนา ตลอดจนตรวจสอบ และ
แก้ไขข้อบกพร่อง จนงานวิจัยสาเร็จได้ด้วยดี ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้
ขอขอบคุณ ผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายใน ที่ให้คาแนะนา กากับตรวจสอบ แก้ไข
รายละเอียดต่าง ๆ ขอขอบคุณ คุณกาญจนา วงศ์จันทร์ ที่ให้ความช่วยเหลือวิเคราะห์และแปลผล
ข้อมูล ขอบคุณ คุณภาวณา เขมะรัตน์ ที่ให้ความช่วยเหลือในการตรวจรูปแบบ และขอขอบคุณ
เจ้าหน้าที่ผู้รับการตรวจสอบทุกท่านที่กรุณาให้ข้อมูลตอบแบบสอบถาม และขอขอบคุณ คุณวลัยพร
มะมูฮาหมัด ที่ให้ความช่วยเหลือในการจัดพิมพ์รายงานนี้
ท้ายนี้ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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สารบัญ
หน้า
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ

(2)
(3)
(4)
(6)
(8)

บทที่ 1 บทนา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์การวิจัย
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ขอบเขตการศึกษา
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
แนวคิดและทฤษีเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
ความหมายของการตรวจสอบภายใน
ความสาคัญและประโยชน์ของการตรวจสอบภายใน
วัตถุประสงค์และขอบเขตการตรวจสอบภายใน
ประเภทของการตรวจสอบภายใน
ความรับผิดชอบและอานาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน
มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน
จรรยาบรรณการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน
คุณภาพงานตรวจสอบภายใน
กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
กระบวนการวางแผนการตรวจสอบ
กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
กระบวนการจัดทารายงานและติดตามผล

1
1
3
3
3
4
4
5
5
5
6
7
8
9
11
12
12
13
15
19
22

5
(5)
ปัจจัยความสาเร็จของการตรวจสอบภายใน
แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการทางาน
แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผล
แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
แนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็น
ความหมายของความคิดเห็น
ความสาคัญของความคิดเห็น
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน
คาอธิบายศัพท์เฉพาะ
การตรวจสอบภายใน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สายการบังคับบัญชา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
การปฏิบัติงาน
บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจัย
วิธีการศึกษา
กรอบแนวคิดในการวิจัย
สมมติฐานการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 4 ผลการวิจัย
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
อภิปรายผล

26
27
27
28
29
29
31
31
38
40
43
43
44
45
46
46
47
47
48
49
51
71
71
72

บรรณานุกรม
ภาคผนวก
แบบสอบถาม
แผนพัฒนารายบุคคล
ประวัติผู้เขียน

80
84
85
92
95

6

สารบัญตาราง
ตารางที่
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
4.2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการปฏิบัติงาน
การตรวจสอบภายใน ด้านคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบ
4.3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการปฏิบัติงาน
การตรวจสอบภายใน ด้านกระบวนการตรวจสอบ
4.4 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการปฏิบัติงาน
การตรวจสอบภายใน ด้านคุณภาพงานตรวจสอบ
4.5 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในระดับความพึงพอใจ
ต่อการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4.6 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างกันของระดับความคิดเห็น
ของผู้รับตรวจต่อการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในกับเพศ
4.7 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างกันของระดับความคิดเห็น
ของผู้รับตรวจต่อการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในกับอายุ
4.8 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็น
ของผู้รับตรวจต่อการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในกับการศึกษา
4.9 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็น
ของผู้รับตรวจต่อการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในกับสาขาวิชาที่จบ
4.10 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็น
ของผู้รับตรวจต่อการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในกับตาแหน่งงาน
4.11 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็น
ของผู้รับตรวจต่อการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในกับ
ประสบการณ์ในการทางาน
4.12 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นด้านคุณสมบัติ
ของผู้ตรวจภายใน (x1) ด้านกระบวนการตรวจสอบ (X2)
และด้านคุณภาพงานตรวจสอบ (X3) ของผู้รับตรวจต่อการปฏิบัติงาน
การตรวจสอบภายในโดยรวม

หน้า
52
55
58
59
61
62
63
64
65
66
67

68

7
(7)
4.13 แสดงการวิเคราะห์คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายในมีความสัมพันธ์กับ
ความคิดเห็นของผู้รับตรวจต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในโดยรวม
4.14 แสดงการวิเคราะห์กระบวนการตรวจสอบมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็น
ของผู้รับตรวจต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในโดยรวม
4.15 แสดงการวิเคราะห์คุณภาพงานตรวจสอบภายในมีความสัมพันธ์กับ
ความคิดเห็นของผู้รับตรวจต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในโดยรวม
5.1 แสดงแนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบ ตามปัจจัยที่ได้รับ
คะแนนจากความคิดเห็นของผู้รับตรวจในระดับคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด

68
69
70
77

สารบัญภาพ
ภาพที่

หน้า
2.1 แสดงกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
2.2 แสดงโครงสร้างการบริหารงาน สานักงานตรวจสอบภายใน
2.3 แสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

14
41
42

บทที่ 1
บทนา
หลักการและเหตุผล
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสถาบันให้เป็นสถาบันการศึกษา
ระดับสากล (World Class University) ตามวิสัยทัศน์ที่กาหนด คือ “สถาบันชั้นนาแห่งชาติที่สร้าง
ผู้นาและองค์ความรู้ ในระดับสากลเพื่อการเปลี่ยนแปลง” ซึ่งการพัฒนาสถาบันให้ได้ตามเป้าหมาย
ดังกล่าว สถาบันต้องอาศัยการดาเนินงานอย่างมีศักยภาพในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพของทุก
หน่วยงาน และสามารถปรับตัวให้ ทันต่อสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยอาศัยบุคลากร
ที่มีขีดสมรรถนะสูงอันเป็นกาลังสาคัญให้สถาบันสามารถดาเนินงานตามนโยบายและภารกิจสัมฤทธิ์
ผลตามเป้ าหมายที่กาหนด สถาบั นจึงได้จัดให้ มีโครงการประเมินผลการดาเนินงานเพื่อคัดเลื อก
หน่ ว ยงานดี เ ด่ น ของสถาบั น ประจ าปี ง บประมาณ 2560 เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริม และสนั บสนุนให้
หน่วยงานต่าง ๆ ภายในสถาบันยกระดับมาตรฐานในการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการหน่วยงาน
ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด การพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และเป็ น ขวั ญ ก าลั ง ใจให้ แ ก่ เ จ้ า หน้ า ที่ และ
หน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นให้ มีแรงจูงใจในการปฏิบัติห น้าที่อย่างเต็มประสิทธิภ าพ ซึ่ง
หลักเกณฑ์การประเมิน ประการหนึ่ง หน่วยงานต้องมีการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย (R2R: Routine
to Research) นอกจากนี้ ตัวชี้วัดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของสานักงานตรวจสอบภายในและแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ 2560 ตัวชี้ วัดหนึ่งก็คือ การนาเสนอผลงานเชิงนวั ตกรรมและวิจัยเชิง
นวัตกรรม (R2R Practice)
งานตรวจสอบภายในเป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ส าคั ญ ของฝ่ า ยบริ ห าร ในการตรวจสอบ ติ ด ตาม
ประเมินผลการดาเนินงานภายในส่วนราชการ เพื่อให้ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
บทบาทที่สาคัญของงานตรวจสอบภายใน คือ การสนับสนุนและส่งเสริมให้การปฏิบัติงานในทุกระดับ
ของหน่วยงานในส่วนราชการบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิ ทธิภาพ มีการใช้
ทรั พ ยากรอย่ า งคุ้ ม ค่ า ภายใต้ ก ารบริ ห ารความเสี่ ย ง การควบคุ ม และการก ากั บ ดู แ ลที่ ดี (Good
Governance) ที่ เ หมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล จากแนวคิ ด ดั ง กล่ า ว การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจึงเป็นเรื่ องสาคัญ งานตรวจสอบภายในที่มีคุณภาพจะส่งผลต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดาเนินงานของสถาบัน ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้สถาบันมีผลการ
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ดาเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมาย และนโยบายรัฐบาล กระบวนการกากับดูแลที่ดีจะเป็นประโยชน์ต่อ
สถาบันภายใต้การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร มีการควบคุมที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล
สถาบั น บั ณฑิ ตพั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ ได้ ก าหนดยุ ทธศาสตร์ การพั ฒ นาสถาบั น จ านวน 8
ยุทธศาสตร์ ซึ่งในยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาระบบบริหารงานต่าง ๆ ของสถาบัน ให้เอื้อต่อการ
ปฏิบัติภารกิจไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ประกอบด้วย 8 กลยุทธ์ ซึ่งกลยุทธ์ที่ 3.3 พัฒนาระบบ
และกลไกในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ (Corporate Governance) ซึ่งเป็น
บทบาทและหน้าที่ของการตรวจสอบภายใน เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นองค์ประกอบที่สาคัญ
ของระบบบริหารจัดการที่ดี ที่จะส่งเสริมให้เกิดระบบและกลไกในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล สถาบัน
จึ ง ก าหนดให้ มี ส ายการบั ง คั บ บั ญ ชาขึ้ น ตรงต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบสถาบั น ซึ่ ง แต่ ง ตั้ ง จาก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาสถาบัน
ในการศึก ษานี้ เห็ น ความส าคั ญของการเพิ่ มประสิ ทธิภ าพการตรวจสอบภายใน สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งที่ผ่านมาความเชื่อของคนทั่ว ๆ ไปมีทัศนคติต่องานตรวจสอบภายใน
คือ “การจับผิด” ส่งผลต่อปัจจัยความสาเร็จของการตรวจสอบภายใน และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวกับการดาเนินการตรวจสอบ การรวบรวมหลักฐาน การจัดทาสรุปผลการตรวจสอบ ผู้มีหน้าที่
ตรวจสอบแต่ละกิจ กรรมสรุป และส่ง รายงานให้ผู้ มีห น้าที่สอบทานรายงานก่อนเสนอหัวหน้ าส่ ว น
ราชการเมื่อใกล้จะสิ้นสุดเวลาตามที่ระเบียบกาหนด ซึ่งอาจจะทาให้การปฏิบัติงานนั้น ๆ ไม่ครอบคลุม
ประเด็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นหรือการรวบรวมข้อมูลไม่เพียงพอต่อการสนับสนุนข้อสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน ทาให้ รายงานผลการตรวจสอบไม่เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการและหน่วยงาน และไม่
สามารถใช้เป็ นเครื่ องมื อสนั บสนุ นให้ การดาเนินงานของส่ วนราชการมีประสิ ทธิภ าพ ประกอบกั บ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ กาหนดให้หน่ วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการต้องได้รับ
การประเมินผลการประกันคุณ ภาพงานตรวจสอบภายในจากภายนอกอย่างน้อยทุก 5 ปี สานักงาน
ตรวจสอบภายในจึงจาเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินผลการประกันคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในจากกรมบัญชีกลางในทุกด้าน ได้แก่ ด้านคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน ด้านการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ และด้านคุณภาพงานตรวจสอบ ดังนั้นผู้วิจัย จึงสนใจศึกษาความคิดเห็นของ
ผู้รับตรวจต่อการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อให้ทราบว่า
ผู้ รั บ ตรวจมี ค วามคิ ด เห็ น และพึ ง พอใจต่ อ การปฏิ บั ติ ง านการตรวจสอบภายในอย่ า งไร และน า
ผลการวิ จั ย มาวางแผน ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นากระบวนงานการให้ บ ริ ก ารตรวจสอบภายใน ให้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้รับตรวจต่อการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
2) เพื่อศึกษากระบวนการตรวจสอบที่มีผลต่อความคิดเห็นของผู้รับตรวจต่อการปฏิบัติงาน
การตรวจสอบภายใน
3) เพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเพิ่มขึ้น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) นาผลการวิจัยมาเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานการตรวจสอบ
ภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยจัดทาแผนในการปรับปรุงขั้นตอนหรือปัจจัยที่
ผู้รับตรวจมีความคิดเห็นในระดับคะแนนน้อย และแผนพัฒนาบุคลากร
2) สามารถนาผลการวิจัยไปใช้ในการปรับทัศนคติของผู้รับตรวจ
3) นาผลการวิจัยไปปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบ

ขอบเขตการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้กาหนดขอบเขตในการศึกษา ดังนี้
ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาการศึกษาเริ่มตั้งแต่ กรกฎาคม - กันยายน 2560
ขอบเขตด้านประชากร เป็นการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จานวน 140 คน ประกอบด้วยเลขานุการคณะ/สานัก และผู้อานวยการกอง จานวน 33 คน หัวหน้ากลุ่ม
งาน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ จานวน 107 คน
ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาความคิดเห็นของผู้รับตรวจต่อการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ด้านคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบ กระบวนการตรวจสอบ และคุณภาพ
งานตรวจสอบ

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,
2560: 11)
1) ยุ ทธศาสตร์ การสรรหา/คัดเลื อก และพัฒ นาบุคคลทุก กลุ่ ม ให้ มี ขีด ความสามารถสู ง
(Talent People) สามารถขับเคลื่อนสถาบันไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกได้
2) ยุทธศาสตร์การระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาสถาบัน
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานต่าง ๆ ของสถาบัน ให้เอื้อต่อการปฏิบัติภารกิจ
ไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
4) ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์ก รภายนอก ทั้งในระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติ
5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสถาบันใหม่ (Rebranding)
6) ยุทธศาสตร์การรักษาความเป็นเลิศทางวิชาการด้านหลักสูตร งานวิจัย และการบริการ
วิชาการที่มีความโดดเด่นและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
7) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม
8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งของศูนย์พัฒนาวิชาการต่าง ๆ ของสถาบัน
สานักงานตรวจสอบภายในได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบัน ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.3 ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารงานต่าง ๆ ของสถาบันให้เอื้อต่อการปฏิบัติ
ภารกิจสู่ความเป็นเลิศ
กลยุทธ์ที่ 3.3 พัฒนาระบบและกลไกในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการ (Corporate Governance)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา สานักงานตรวจสอบภายใน การให้ความเชื่อมั่นและให้คาปรึกษา
อย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนงานในสถาบันให้ดีขึ้น โดย
มีกลยุทธ์ ดังนี้
1) ตรวจสอบการบริหารการปฏิบัติงานและการดาเนินงานของหน่วยรับ
ตรวจให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและบรรลุวัตถุประสงค์
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2) ตรวจสอบการบริ ห ารพั ส ดุ แ ละทรั พ ย์ สิ น ของสถาบั น ให้ ถู ก ต้ อ ง
เหมาะสมเป็นไปตามระเบียบของทางราชการอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
3) ให้คาปรึกษาแนะนาการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่หน่วยรับตรวจเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
ความหมายของการตรวจสอบภายใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ได้ให้ความหมายของการตรวจสอบภายในไว้
ดังนี้
ระเบี ยบคณะกรรมการตรวจเงิ นแผ่ นดิ น ว่ าด้ วยการปฏิ บั ติ หน้าที่ ของผู้ ตรวจสอบภายใน
(สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, 2546: 2) การตรวจสอบภายใน (Internal Auditing) หมายความว่า
“กิจกรรมที่ดาเนินการอย่างเป็นอิสระและเป็นกลาง ที่หน่วยรับตรวจจัดให้มีขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจ
และให้คาแนะนาปรึกษาเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดาเนินงานการตรวจสอบภายในช่วยให้หน่วย
รับตรวจบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนด โดยการประเมินและปรับปรุงประสิ ทธิผลของกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง การควบคุมการกากับดูแลอย่างเป็นระบบและมีระเบียบแบบแผนที่ดี”
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ (กระทรวงการคลัง,
2551: 1) การตรวจสอบภายใน หมายความว่า “กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คาปรึกษา
อย่ างเที่ย งธรรมและเป็น อิส ระ ซึ่งจัดให้ มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุง การปฏิบัติงานของส่วน
ราชการให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายในจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม
และการกากับดูแลอย่างเป็นระบบ”
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (2548: 14) การตรวจสอบภายใน คือ “การให้ความ
เชื่อมั่นและการให้คาปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดาเนินงาน
ขององค์ ก ร การตรวจสอบภายในช่ ว ยให้ อ งค์ ก รบรรลุ เ ป้ า หมายด้ ว ยการประเมิ น และปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกากับดูแลอย่างเป็นระบบและเป็น
ระเบียบ”
ความสาคัญและประโยชน์ของการตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายใน เป็นการให้บริการข้อมูลแก่ฝ่ายบริหาร และเป็นหลักประกันขององค์กร
ในด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้าน
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การเงินและการบริหารงาน เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร
และมีความโปร่งใสโดยการเสนอรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมการเพิ่มมู ลค่าขององค์กร รวมทั้ง การเป็น
ผู้ให้คาปรึกษากับฝ่ายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานเพื่อเพิ่มประสิทธิผล และดูแลให้
มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าซึ่งการตรวจสอบภายในมีส่วนผลักดันความสาเร็จดังกล่าว
ดังนี้ (กรมบัญชีกลาง, 2546: 1)
1) ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด กระบวนการก ากั บ ดู แ ลที่ ดี (Good Governance) และความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน (Transparency) ป้องกันการประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลด
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนทาให้การดาเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์
2) ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การบั น ทึ ก บั ญ ชี แ ละรายงานตามหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ช อบ
(Accountability and Responsibility) ทาให้องค์กรได้ข้อมูลหรือรายงานตามหน้าที่ที่รับผิ ดชอบ
และเป็ น พื้ น ฐานของหลั ก ความโปร่ ง ใส (Transparency) และความสามารถตรวจสอบได้
(Audittability)
3) ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (Efficiency and
Effectiveness of Performance) ขององค์ ก ร เนื่ อ งจากการตรวจสอบภายในเป็ น การประเมิ น
วิเคราะห์ เปรียบเทียบข้อมูลทุกด้านในการปฏิบัติงาน จึงเป็นข้อมูลที่สาคัญที่ช่วยปรับปรุง งานให้
สะดวก รัดกุม ลดขั้นตอนที่ซ้าซ้อนและให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลอดเวลา ช่วยลดเวลาและ
ค่าใช้จ่าย เป็นสื่อกลางระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในการประสานและลดปัญหาความไม่เข้าใจ
ในนโยบาย
4) เป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอานาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรร
การใช้ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามลาดับความสาคัญ เพื่อให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กร
5) ให้สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Warning Signals) ของการประพฤติมิชอบหรือ
การทุจริตในองค์กร ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาสของ
ความสาเร็จของงาน
วัตถุประสงค์และขอบเขตการตรวจสอบภายใน (กรมบัญชีกลาง, 2546: 2)
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน คือ การปฏิบัติงานโดยอิสระปราศจากการแทรกแซง
ในการท าหน้ า ที่ ต รวจสอบและประเมิ น ผลการด าเนิ น กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ภายในองค์ ก ร ด้ ว ยการ
ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการวิเคราะห์ ประเมิน ให้คาปรึกษา ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ เพื่อสนับสนุน
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับขององค์กรสามารถปฏิบัติ หน้าที่และดาเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผลการดาเนินงานตรวจสอบภายในจะอยู่ในรูปของ
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รายงานผลที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร รวมถึงการสนับสนุนให้มีการควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
ขอบเขตของงานตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย
1) การสอบทานความเชื่อถือได้และความสมบูรณ์ของสารสนเทศ ด้านการบัญชี
การเงิน และการดาเนินงาน
2) การสอบทานให้เกิดความมั่นใจว่าระบบที่ใช้เป็นไปตามนโยบาย แผน และวิธี
ปฏิบัติงานที่องค์กรกาหนดไว้ และควรแสดงผลกระทบสาคัญที่เกิดขึ้น
3) การสอบทานวิธีการป้องกันดูแลทรัพย์สินว่าเหมาะสม และสามารถพิสูจน์ความมี
อยู่จริงของทรัพย์สินเหล่านั้นได้
4) การประเมินการใช้ทรัพยากรว่าเป็นไปโดยความประหยัดและมีประสิทธิภาพ
5) การสอบทานการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ระดับต่าง ๆ ว่า
ได้ผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมถึงความคืบหน้าตามแผนงานที่กาหนดไว้
6) การสอบทานและประเมินผลความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในขององค์กร
ประเภทของการตรวจสอบภายใน
ลักษณะการดาเนินงานของแต่ละองค์กรที่มีความหลากหลายแตกต่างกัน ทาให้จาเป็นต้องใช้วิธี
ปฏิบัติการตรวจสอบให้เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่างานตรวจสอบภายในครอบคลุมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ใน
องค์ กร ซึ่ งการวางแผนการตรวจสอบภายในจะต้ องครอบคลุ มประเภทงานให้ ความเชื่ อมั่ น ดั งนี้
(กรมบัญชีกลาง, 2546: 2)
1) ตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) เป็นการตรวจสอบความถูกต้ อง
เชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางการเงิน การบัญชีและรายงานทางการเงิน โดยครอบคลุมถึง
การดูแลป้องกันทรัพย์สิน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่าง ๆ
ว่ามีความเพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่บันทึกในบัญชี รายงาน ทะเบียน และเอกสารต่าง ๆ ถูกต้อง
และสามารถสอบทานได้หรือเพียงพอที่จะป้องกันการรั่วไหล สูญหาย ของทรัพย์สินต่าง ๆ ได้
2) ตรวจสอบการดาเนินงาน (Performance Auditing) เป็นการตรวจสอบผลการ
ดาเนินงานตามแผนงาน งานและโครงการขององค์กร ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือ
หลักการที่กาหนดการตรวจสอบเน้นถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่า โดยต้องมีผลผลิต
และผลลัพธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย ซึ่งวัดจากตัวชี้วัดที่เหมาะสม
3) ตรวจสอบการบริ ห าร (Management Auditing) เป็ น การตรวจสอบการ
บริหารงานด้านต่าง ๆ ขององค์กร ว่ามีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุม การ
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ประเมินผลเกี่ยวกับงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านต่าง ๆ ว่า
เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจขององค์กร รวมทั้งเป็นไปตามหลักการบริหารงานและ
หลักการกากับดูแลที่ดี (Good Governance) ในเรื่องความน่าเชื่อถือ ความรับผิดชอบ ความเป็น
ธรรม และความโปร่งใส
4) ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกาหนด (Compliance Auditing) เป็นการตรวจสอบ
การปฏิบั ติงานต่าง ๆ ขององค์กรว่าเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ ง มติ
คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องที่กาหนด ทั้งจากภายนอกและภายในองค์กร
5) ตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Auditing) เป็ น การ
พิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ ของระบบงานและข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์
รวมทั้งระบบการเข้าถึงข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
6) ตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) หมายถึง การตรวจสอบในกรณีที่ได้รับ
มอบหมายจากฝ่ายบริห าร หรือกรณีที่มีการทุจริตหรือการกระทาที่ส่อไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย
หรือกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า จะมีการกระทาที่ส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดขึ้น ซึ่ง
ผู้ตรวจสอบภายในจะดาเนินงานตรวจสอบเพื่อค้นหาสาเหตุ ข้อเท็จจริง ผลเสียหายหรือผู้รับผิดชอบ
พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการป้องกัน
ความรับผิดชอบและอานาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน (กรมบัญชีกลาง, 2546: 5)
งานตรวจสอบภายในเป็ น ลั ก ษณะงานสนั บ สนุ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ง าน
ตรวจสอบ จึงไม่ควรมีอานาจสั่งการหรือมีอานาจบริหารงานในสายงานที่ตรวจสอบ และต้องมีความ
เป็นอิสระในกิจกรรมที่ตนตรวจสอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างอิสระทั้งในการปฏิบัติงานและ
ทัศนคติของผู้ตรวจสอบ ความเป็นอิสระมีองค์ประกอบที่สาคัญ 2 ส่วน ได้แก่
1) สถานภาพในองค์กรของผู้ ตรวจสอบภายใน และการสนับสนุนที่ผู้ ตรวจสอบ
ภายในได้รับจากฝ่ายบริหาร นับว่าเป็นปัจจัยที่สาคัญยิ่งที่ส่งผลกระทบต่อระดับคุณภาพ และคุณค่า
ของบริการที่ผู้ตรวจสอบภายในจะให้แก่ฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายในควรขึ้นตรงต่อผู้บริหารสูงสุด
เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานได้ในขอบเขตที่กว้าง และเพื่อให้ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จะได้รับ
การพิจารณาสั่งการให้บังเกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ
การกาหนดสายการบังคับบัญชาให้ขึ้นตรงต่อผู้บริหารสูงสุด จะทาให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในมีอิสระในการตรวจสอบ และทาให้สามารถเข้าถึงเอกสาร หลักฐาน และทรัพยากรต่าง ๆ
รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่ต้องได้รับการตรวจสอบ
2) ผู้ตรวจสอบภายในไม่ควรเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
ขององค์กร ในกิจกรรมที่ผู้ตรวจสอบภายในต้องตรวจสอบหรือประเมินผล ผู้ตรวจสอบภายในต้องมี
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ความเป็นอิสระทั้งในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ ดังนั้น จึงมิควรเป็น
กรรมการในคณะกรรมการใด ๆ ขององค์กร หรือหน่วยงานในสังกัดอันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระ
ในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น
มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
กรมบัญชีกลางกาหนดมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในของส่ วนราชการเพื่ อให้ ผู้ ตรวจสอบภายในของส่ วนราชการใช้ เป็ นแนวทางการปฏิ บั ติ งาน
ตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน : ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
1) มาตรฐานด้านคุณสมบัติ
2) มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน
1) มาตรฐานด้านคุณสมบัติ
1000: วัตถุประสงค์ อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องกาหนดวัตถุประสงค์ อานาจหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างเป็นทางการไว้ในกฎ
บัตรการตรวจสอบภายใน โดยให้สอดคล้องกับ ภารกิจงานตรวจสอบภายใน
ตามคานิยามของการตรวจสอบภายในที่กาหนดไว้ในระเบียบ มาตรฐานและ
จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในต้องทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในเป็นระยะ ๆ และนาเสนอ
หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) ให้ความเห็นชอบ
เพื่อใช้เป็นกรอบอ้างอิงและเป็นแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
โดยให้ มีการเผยแพร่กฎบัตร การตรวจสอบภายในดังกล่าวให้ หน่วยงาน
ภายในของส่วนราชการทราบทั่วกัน
1100: ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม
การปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบภายในต้ อ งมีค วามเป็น อิ ส ระ และผู้ ต รวจสอบ
ภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม
1200: ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องกระทาด้วยความเชี่ยวชาญและความ
ระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
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1300: การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องปรับปรุงและรักษาคุณภาพของงาน
ตรวจสอบภายในโดยมี ก ารปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพงานตรวจสอบภายในให้
ครอบคลุมในทุกด้าน
2) มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน
2000: การบริหารงานตรวจสอบภายใน
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องบริหารงานตรวจสอบภายในอย่างมี
ประสิ ท ธิ ผ ล เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความมั่ น ใจว่ า การปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบภายใน
สามารถสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับส่วนราชการ
2100: ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องสามารถประเมินและช่วยสนับสนุนให้มี
การปรับปรุงกระบวนการกากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม
ของส่วนราชการ โดยใช้วิธีการที่เป็นระบบ ระเบียบ และอาศัยความเสี่ยง
ของส่วนราชการ ทั้งนี้การตรวจสอบภายในจะมีความน่าเชื่อถือและเพิ่ม
คุณค่าเมื่อผู้ตรวจสอบภายในมีการปฏิบัติงานในเชิงรุก และการประเมินผล
ของผู้ตรวจสอบภายในได้ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติ งาน
อย่างลึกซึ้ง รวมทั้งได้คานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย
2200: การวางแผนการปฏิบัติงาน
ผู้ ตรวจสอบภายในต้ อ งจั ด ทาแผนการปฏิบั ติง านตามที่ ไ ด้รั บ มอบหมาย
รวมทั้งกาหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต ระยะเวลา และการจัดสรรทรัพยากร
โดยแผนการปฏิบัติงานต้องพิจารณาถึงยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ และความ
เสี่ยงของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
2300: การปฏิบัติงาน
ผู้ ตรวจสอบภายในต้องระบุ วิเคราะห์ ประเมินผล และจัดเก็บข้อมู ล ให้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
2400: การรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ผู้ ตรวจสอบภายในต้ องรายงานผลการปฏิบั ติง านตรวจสอบตามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายอย่างทันท่วงที
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2500: การติดตามผล
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องกาหนดและรักษาระบบการติดตาม
การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ
2600: การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร
ในกรณีที่หั ว หน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเห็ นว่า ความเสี่ ยงที่
เหลื อ อยู่ ที่ ฝ่ า ยบริ ห ารยอมรั บ นั้ น อาจจะไม่ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่ ส่ ว นราชการ
สามารถยอมรับได้ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องหารือกับผู้บริหาร
ระดับสูง หากยังไม่สามารถหาข้ อยุติได้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ต้องเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) เพื่อ
พิจารณาหาข้อยุติต่อไป
จรรยาบรรณการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (กรมบัญชีกลาง, 2560, น. 42)
1) หลักปฏิบัติที่กาหนดในจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เป็นหลักการ
พื้นฐานใน การปฏิบัติหน้าที่ที่ผู้ตรวจสอบภายในพึงปฏิบัติ โดยใช้สามัญสานึกและวิจารณญาณอัน
เหมาะสม
2) ผู้ตรวจสอบภายในควรประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบจริยธรรมนี้ นอกเหนือจาก
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของข้าราชการ และกฎหมายหรือระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
3) ผู้ตรวจสอบภายในพึงยึดถือและดารงไว้ซึ่งหลักปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(1) ความซื่อสัตย์ (Integrity) ความซื่อสัตย์ของผู้ตรวจสอบภายในจะสร้างให้
เกิดความไว้วางใจและทาให้ดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบภายในมีความน่าเชื่อถือและยอมรับจากบุคคล
ทั่วไป
(2) ความเที่ยงธรรม (Objectivity) ผู้ตรวจสอบภายในจะแสดงความเที่ยงธรรม
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการรวบรวมข้อมูล ประเมินผล และรายงานด้วยความไม่ลาเอียง ผู้ตรวจสอบ
ภายในต้องทาหน้ าที่อย่ างเป็ น ธรรมในทุก ๆ สถานการณ์ และไม่ปล่ อยให้ ความรู้สึ กส่ ว นตัว หรือ
ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอื่นเข้ามามีอิทธิพลเหนือการปฏิบัติงาน
(3) การปกปิดความลับ (Confidentiality) ผู้ตรวจสอบภายในจะเคารพในคุณค่า
และสิทธิของผู้เป็นเจ้าของข้อมูลที่ได้รับทราบจากการปฏิบัติงาน และไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว โดยไม่ได้
รับอนุญาตจากผู้ที่มีอานาจหน้ าที่โดยตรงเสียก่อน ยกเว้นในกรณีที่มีพันธะในแง่ของงานอาชี พและ
เกี่ยวข้องกับกฎหมายเท่านั้น
(4) ความสามารถในหน้าที่ (Competency) ผู้ตรวจสอบภายในจะนาความรู้
ทักษะและประสบการณ์มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่
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คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน
นอกเหนื อ จากคุ ณ สมบั ติ ต ามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ ง ของส านั ก งานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (สานักงาน ก.พ.) ผู้ตรวจสอบภายในที่ดีจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในวิชาชีพ และ
ความรู้ ในสาขาวิชาอื่นซึ่งจาเป็นต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และต้องมีคุณสมบัติส่วนตัวที่
จาเป็นและเหมาะสม ดังนี้
1) มีความเชี่ยวชาญในหลักวิชาพื้นฐานที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
เช่น การบัญชี เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กร ทั้งจาก
ภายใน และภายนอกองค์กร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) มีความรู้ ความชานาญ ในการปรับใช้มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และเทคนิค
การตรวจสอบต่าง ๆ ที่จาเป็นในการตรวจสอบภายใน
3) มีความรอบรู้ เข้ า ใจในหลั ก การบริห าร เทคนิคการบริห ารงานสมั ยใหม่ การ
วางแผนงาน การจัดทาและการบริหารงบประมาณ
4) มีความสามารถในการสื่อสารการทาความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ การวิเคราะห์ การ
ประเมินผล การเขียนรายงาน
5) มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน
6) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี วางตัวเป็นกลาง รู้จักกาลเทศะ ยึดมั่นในอุดมการณ์ หลักการ
ที่ถูกต้อง กล้าแสดงความเห็นในสิ่งที่ได้วิเคราะห์ ผลประเมินจากการตรวจสอบ
7) มีความอดทน หนักแน่น รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
8) มีปฏิภาณ ไหวพริบ มีความสามารถที่จะวินิจฉัยและตัดสินปัญหาต่าง ๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง เที่ยงธรรม
9) เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล ติดตามวิวัฒนาการที่ทันสมัย มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และมองปัญหาด้วยสายตาเยี่ยงผู้บริหาร
คุณภาพงานตรวจสอบภายใน
ระบบคุณภาพ หมายถึง ระบบโครงสร้างขององค์กร ความรับผิดชอบ วิธีการ กระบวนการ
และทรัพยากรที่ดาเนินการจนผลิตภัณฑ์ได้คุณภาพ (พูลพร แสงบางปลา, 2536)
คุณภาพ หมายถึง คุณลักษณะที่เป็นไปตามมาตรฐานที่เหมาะสม ปราศจากข้อผิดพลาด ทา
ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
องค์ประกอบที่สาคัญของคุณภาพ มี 2 ประการ ดังนี้
1) คุณ ภาพตามความสอดคล้อ งของการปฏิบ ัต ิต ามมาตรฐาน (Quality of
Conformance)
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2) คุณภาพตามการรับรู้ (Perceive Quality) หมายถึง คุณภาพที่พิจารณาจากการ
ตอบสนองความต้องการเป็นที่พอใจตามความคาดหวังของผู้ที่เกี่ยวข้อง (อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล และจิรุตม์
ศรีรัตนบัลล์, 2543)
คุณภาพจึงเป็นเรื่องจาเป็นสาหรับงานบริการ งานตรวจสอบภายในที่มีคุณภาพจะส่งผลต่อ
การเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดาเนินงานของส่วนราชการ และช่วยสนับสนุนและส่งเสริม
ให้ส่วนราชการมีผลการดาเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมาย และนโยบายของรัฐบาลภายใต้การบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งการกากับดูแลที่ดี
คุณภาพของงานตรวจสอบภายในจึงหมายถึง งานตรวจสอบภายในที่มีการปฏิบัติงานที่
เป็นไปตามมาตรฐานและผลการปฏิบัติงานสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับหน่วยรับตรวจ การนา
ระบบการประกันคุณภาพมาใช้กับงานตรวจสอบภายใน จึงเป็นวิธีการที่จะทาให้หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในของส่ ว นราชการมี ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพงานตรวจสอบภายในให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายในและจริยธรรม การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ เพื่อเป็นสร้างความ
เชื่อมั่นแก่บุคคลทั่วไปต่อผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน
สานักงานตรวจสอบภายใน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ผ่านเกณฑ์การประกัน
คุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ในระดับ “เป็นไปตามมาตรฐานระดับดี” ในปีงบประมาณ 2558
กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจาเป็นต้องดาเนินการอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างมั่นใจและได้ผลงานที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ขั้นตอนของการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบที่สาคัญ ประกอบด้วย การวางแผนตรวจสอบ การปฏิบัติงานตรวจสอบ และการ
จัดทารายงานและติดตามผล ดังภาพที่ 2.1
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กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
(Internal Audit Process)
การวางแผนตรวจสอบ

การสารวจข้อมูลเบื้องต้น
การประเมินผลระบบ
การควบคุมภายใน
การประเมินความเสี่ยง
การวางแผนการตรวจสอบ
- แผนการตรวจสอบระยะยาว
- แผนการตรวจสอบประจาปี
การวางแผนการปฏิบัติงาน
ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ

การปฏิบัติงานตรวจสอบ

ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ
การปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้น
งานตรวจสอบ
- การรวบรวมหลักฐาน
- การรวบรวมกระดาษทาการ
- การสรุปผลการตรวจสอบ

การจัดทารายงานและ
ติดตามผล

รายงานผลการปฏิบัติงาน
- การจัดทารายงาน
- รูปแบบรายงาน
การติดตามผล

ภาพที่ 2.1 แสดงกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

กระดาษ
ทาการ
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กระบวนการวางแผนการตรวจสอบ (Audit Plan)
แผนการตรวจสอบ หมายถึง แผนการปฏิบัติงานที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจัดทา
ขึ้น โดยทาไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจสอบ จานวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลาในการตรวจสอบ
แต่ละเรื่อง ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชน์ในการสอบทานความก้าวหน้าของงานตรวจสอบเป็นระยะ เพื่อให้งานตรวจสอบดาเนินไป
อย่างราบรื่นทันตามกาหนดเวลา (กรมบัญชีกลาง, 2546: 11)
การวางแผนการตรวจสอบ แบ่งเป็น 2 ประเภท
1) การวางแผนการตรวจสอบ (Audit Plan)
2) การวางแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan)
การวางแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ
1) แผนการตรวจสอบระยะยาว เป็นแผนที่จัดทาไว้ล่วงหน้ามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี
ขึ้นไป โดยทั่วไปมีระยะเวลา 3 – 5 ปีและแผนฯ ต้องกาหนดให้ครอบคลุมหน่วยรับตรวจที่อยู่ในความ
รับผิดชอบทั้งหมด
2) แผนการตรวจสอบประจาปี เป็นแผนที่จัดทาไว้ล่วงหน้ามีรอบระยะเวลา 1 ปี
และต้องจัดทาให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบระยะยาวที่กาหนดไว้ โดยการดึงหน่วยงานและเรื่อง
ที่ จ ะตรวจสอบในแต่ ล ะปี ต ามที่ ป รากฏในแผนการตรวจสอบระยะยาว มาจั ด ท าเป็ น แผนการ
ตรวจสอบประจาปี ประกอบด้วยสาระสาคัญ ดังนี้
(1) วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ที่ชัดเจน เพื่อจะได้กาหนดขอบเขตการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
(2) ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ
(3) ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
(4) งบประมาณที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ข้อกาหนดที่สาคัญในการวางแผนการตรวจสอบ
1) สอดคล้องกับนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง
2) สอดคล้องกับผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน
3) สอดคล้องกับผลการประเมินความเสี่ยง
4) มีทิศทาง/ระยะเวลาชัดเจน
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ขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบ (กรมบัญชีกลาง, 2546: 13-17)
1) การสารวจข้อมูลเบื้องต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในเรียนรู้ และทา
ความเข้าใจเกี่ยวกับงานของหน่วยงานที่ต้องทาการตรวจสอบในรายละเอียด รวมทั้งทาความคุ้นเคย
กับหน่วยงานและระบบงานที่จะเลือกมาตรวจสอบ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถประเมิน
ความเสี่ยงในขั้นต้นก่อนจะดาเนินการตรวจสอบได้อย่างเหมาะสมและเป็นระบบ โดยศึกษาข้อมูลต่าง ๆ
ได้แก่
(1) โครงสร้างของส่วนราชการ
(2) โครงสร้างหน่วยงานภายในส่วนราชการ ตาแหน่ง อัตรากาลัง
(3) ผังทางเดินของขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(4) ผังกระบวนการปฏิบัติงาน
(5) ข้อมูลผลการดาเนินงานของหน่วยงานและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น แผน/ผล
การปฏิบัติงานประจาปี ผลการตรวจสอบย้อนหลัง
(6) ข้อมูลอื่น ๆ ที่ได้รับจากแหล่งภายนอก เกี่ยวกับส่วนราชการ
(7) ระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานและกิจกรรมต่าง ๆ
2) การประเมิน ระบบการควบคุมภายในของหน่ว ยรับตรวจ เพื่อประเมินความ
เพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้ทราบว่าระบบการควบคุมภายในที่ได้จัด
วางไว้นั้นได้นาไปปฏิบัติตามที่กาหนด และผลงานบรรลุตามเป้าหมายขององค์กร โดยมีขั้นตอนการ
ประเมิน ดังนี้
(1) เลือกเรื่องหรือสิ่งที่จะประเมิน
(2) ทาความเข้าใจโครงสร้างของระบบการควบคุมภายใน
(3) ทดสอบการมีอยู่จริง และการปฏิบัติงานจริงของระบบการควบคุมภายใน
(4) ประเมินประสิทธิผล
(5) สรุปผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน
3) การประเมินความเสี่ยง เพื่อวางแผนการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในสามารถ
เลือกประเมินความเสี่ยงในระดับหน่วยงานทุกหน่วยงานหรือระดับกิจกรรมทุกกิจกรรมภายในองค์กร
ก็ ไ ด้ ต ามความเหมาะสมกั บ ศั ก ยภาพของตน ทั้ ง นี้ ไ ม่ ว่ า จะประเมิ น ความเสี่ ย งในระดั บ ใดจะ
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน หลัก ๆ คือ
(1) การระบุปัจจัยเสี่ยง เป็นการค้นหาถึงสถานการณ์หรือสาเหตุที่จะก่อให้เกิด
ความเสี่ยงขึ้นภายในองค์กร โดยผู้ตรวจสอบภายในอาจพิจารณาข้อมูลที่ได้จากการสารวจเบื้องต้น
จากสภาพแวดล้อมทั่วไปทั้งภายในและภายนอกขององค์กร และนามาแยกเป็นประเภทของข้อมูลที่
เกี่ยวกับด้านกลยุทธ์ ด้านการดาเนินงาน ด้านความรู้ ด้านการเงิน และด้านกฎหมาย ระเบียบ เช่น
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ปัจจัยเสี่ยงเรื่องของแผนและผลการปฏิบัติงาน ปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการดาเนินงาน
ปัจจัยเสี่ยงเรื่องการจัดการฐานข้อมูล เป็นต้น
(2) การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อผู้ตรวจสอบภายในสามารถระบุสาเหตุความ
เสี่ยงภายในองค์กรว่าเป็นเรื่องใดในระดับหน่วยงานหรือกิจกรรมแล้ว ก็ให้ทาการวิเคราะห์ว่าปัจจัย
เสี่ยงนั้นมีผลกระทบอย่างไรต่อองค์กรและมีโอกาสหรือความถี่ที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด โดยอาจ
กาหนดเกณฑ์ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงที่พบเป็น 3 ระดับ ได้แก่ สูง กลาง ต่า และให้คะแนนกากับไว้ด้วย
เช่น ระดับสูง = 3 คะแนน ระดับกลาง = 2 คะแนน ระดับต่า = 1 คะแนน หรืออาจกาหนดเป็น 5
ระดับ เช่น สู งมาก สู ง ปานกลาง ต่า ต่ามาก เพื่อให้ ได้คะแนนที่ส ามารถวิเคราะห์ ความเสี่ยงได้
ละเอียดเพิ่มมากขึ้นก็ย่อมได้
สานักงานตรวจสอบภายใน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กาหนดเกณฑ์
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยกาหนดเป็น 5 ลาดับ คือ สูงมาก สูง
ปานกลาง ต่า และต่ามาก
ทั้งนี้การวิเคราะห์ความเสี่ยงนี้ ผลกระทบที่เกิดอาจเทียบกับจานวนเงินที่ต้องเสีย
ไปจากการดาเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ หรือการระบุผลกระทบเป็นปริมาณหรือตัวเลข
ขั้นตอนสุดท้ายของการวิเคราะห์ ผู้ตรวจสอบภายในต้องสรุปในภาพรวมของส่วน
ราชการว่าแต่ละหน่วยงานหรือกิจกรรมที่เลือกประเมินมีความเสี่ยงโดยเฉลี่ยด้วยคะแนนเท่าใดบ้าง
(3) จัดลาดับความเสี่ ยง เมื่อทราบแล้วว่าในแต่ล ะ หน่วยงาน หรือกิจกรรม
ตามที่เลือกประเมิน มีคะแนนความเสี่ยงเท่าใดแล้ว ให้นามาจัดเรียงลาดับจากคะแนนมากสุดไปหา
น้อยสุดเพื่อใช้ในการวางแผนการตรวจสอบระยะยาวและประจาปีต่อไป
สานักงานตรวจสอบภายใน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประเมินความ
เสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ง
ดาเนินการใน 3 ระดับ คือ
(1) ระดับองค์กร เป็นการประเมินความเสี่ยงขององค์กรในภาพรวม 7 ปัจจัย
ได้แก่ การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง การกาหนดนโยบายแผนกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร
และอัตรากาลัง ด้านนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล การกาหนดอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน ผลการ
ปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการ และการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน
(2) ระดับหน่วยงาน เป็นการประเมินความเสี่ยงของทุกหน่วยงานในองค์กร
จานวน 6 ปัจจัย ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านปฏิบัติงาน ด้านบุคลากร ด้านการเงินและงบประมาณ ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านเครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการดาเนินงาน
(3) ระดับกิจกรรม เป็นการประเมินความเสี่ยงของทุกกิจกรรมภายในหน่วยงาน
จานวน 5 ปัจจัย ได้แก่ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน กระบวนการและวิธีปฏิบัติงาน การปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ ความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมของผู้ปฏิบัติงาน การติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัติงาน
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การประมวลผล
(1) น าข้อมูล จากข้ อค าถามทุ กด้ านมาประมวลผล ให้ ค่าคะแนนระดั บ การ
ประเมินอยู่ในระดับใด คานวณหาค่าคะแนนความเสี่ยงเฉลี่ยรวม
ค่าเฉลี่ยคะแนนความเสี่ยงรวม = คะแนนความเสี่ยงของทุกปัจจัยรวมกัน
จานวนปัจจัยเสี่ยง
(2) นาค่าเฉลี่ยที่ได้มาแปรผล ซึ่งเกณฑ์การแปรผลเฉลี่ยทางสถิติของผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล กาหนดช่วงค่าเฉลี่ยทางสถิติ ดังนี้
4.20 – 5.00 หมายความว่า มีระดับความเสี่ยงมากที่สุด
3.40 – 4.19 หมายความว่า มีระดับความเสี่ยงมาก
2.60 – 3.39 หมายความว่า มีระดับความเสี่ยงปานกลาง
1.80 – 2.59 หมายความว่า มีระดับความเสี่ยงน้อย
1.00 – 1.79 หมายความว่า มีระดับความเสี่ยงน้อยที่สุด
การจัดลาดับความเสี่ยง
นาค่าคะแนนเฉลี่ยมาเรียงลาดับตามค่าคะแนนจากมากไปหาน้อย และค่าแปรผล
จากค่าคะแนนเฉลี่ยดังกล่าว เป็นค่าความเสี่ยงมากที่สุด – ความเสี่ยงน้อยที่สุด โดยจาแกนตามระดับ
องค์กร ระดับหน่วยงาน และระดับกิจกรรม เพื่อกาหนดองค์กร หน่วยงานและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง
ที่ควรดาเนินการตรวจสอบในแผนการตรวจสอบภายในประจาปีต่อไป
4) การวางแผนการตรวจสอบ จากผลการประเมินระบบการควบคุมภายในและการ
ประเมิน ความเสี่ยง จะสามารถพิจารณาได้ว่าควรวางแผนการตรวจสอบระยะยาว ในหน่วยงานหรือ
กิจกรรมใด เมื่อได้กาหนดแผนการตรวจสอบระยะยาวแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในต้องกาหนดแผนการ
ตรวจสอบประจาปี โดยการนาข้อมูลจากแผนการตรวจสอบระยะยาวในแต่ละปีมาจัดทาแผนการ
ตรวจสอบประจาปี
(1) แผนการตรวจสอบระยะยาว
(1.1) นาลาดับความเสี่ยงมาจัดช่วง
(1.2 พิจารณาความถี่ที่ควรเข้าทาการตรวจสอบ
(1.3) คานวณคน/วัน
(2) แผนการตรวจสอบประจาปี
(2.1) กาหนดวัตถุประสงค์
(2.2) ขอบเขตการปฏิบัติงาน
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(2.3) ผู้รับผิดชอบ
(2.4) งบประมาณที่ใช้
5) การเสนอและอนุมัติแผน เมื่อวางแผนการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอ
แผนการตรวจสอบต่อผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนของ
ทุกปี (สาหรับสถาบันจะเสนอแผนการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบสถาบันเพื่อพิจารณาและ
เสนอให้อธิการบดีพิจารณาอนุมัติ)
6) การวางแผนปฏิบั ติ ง าน ผู้ ต รวจสอบภายในควรวางแผนการปฏิ บัติ ง านตาม
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบ
ประจาปี โดยอาศัยข้อมูลจากการสารวจข้อมูลเบื้องต้น การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งผลการประเมินความเสี่ยง เพื่อให้การวางแผนการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องครอบคลุมประเด็น
การตรวจสอบที่มีความส าคัญการวางแผนการปฏิบั ติงานควรจัด ทาเป็นลายลั กษณ์ อัก ษรและมี
ลักษณะยืดหยุ่น โดยสามารถแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมตามสภาวการณ์ได้ตลอดเวลา และผ่านการ
สอบทานและเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน การวางแผนปฏิบัติงานมีขั้นตอน ดังนี้
(1) กาหนดวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน
(2) กาหนดขอบเขต/ประเด็นการตรวจสอบ
(3) กาหนดแนวทางการปฏิบัติงาน
กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (กรมบัญชีกลาง, 2546: 20)
การปฏิบัติงานตรวจสอบ หมายถึง กระบวนการตรวจสอบ สอบทาน และรวบรวมหลักฐาน
เพื่อวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามนโยบาย แผนงาน
ระเบียบปฏิบัติขององค์กร รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเสนอข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ
และข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจในการบริหารงาน
ข้อกาหนดที่สาคัญในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
1) ผู้ ตรวจสอบภายในที่มี ความรู้ ความสามารถ เชี่ยวชาญ ทักษะ ระมัดระวั ง
รอบคอบ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม การปกปิดความลับ
2) แผนการตรวจสอบและแผนปฏิบัติงานตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ
3) หลักฐานข้อมูลสารสนเทศที่เพียงพอ
การปฏิบัติงานตรวจสอบ ประกอบด้วยสาระสาคัญ 3 ขั้นตอน ดังนี้ (กรมบัญชีกลาง, 2546:
20-24)
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1) ก่อนปฏิบัติงานตรวจสอบ
หลังจากจัดทาแผนการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดทา
ตารางการปฏิบัติงานตรวจสอบในรายละเอียดของงานตรวจสอบแต่ละงานหรือกิจกรรม และทาความ
ตกลงกับหน่วยรับตรวจในเรื่องความพร้อมขอบเขตของการตรวจสอบ กาหนดวันและระยะเวลาที่ใช้
ในการตรวจสอบการดาเนินการก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ มีขั้นตอน ดังนี้
(1) แจ้งผู้รับตรวจ
(2) คัดเลือกทีมตรวจสอบ
(3) บรรยายสรุปงานตรวจสอบ
(4) กาหนดหัวหน้าทีมตรวจสอบ
(5) การเตรียมการเบื้องต้น
• สอบทานงานตรวจสอบที่ทามาแล้ว
• ศึกษาแผนการดาเนินงานของหน่วยงานรับตรวจ
• ศึกษารายละเอียดข้อมูลอ้างอิง
2) ระหว่างปฏิบัติงานตรวจสอบ
ผู้ ต รวจสอบภายในเริ่ ม ปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบด้ ว ยการประชุ ม เปิ ด งานตรวจสอบ
ระหว่างทีมตรวจสอบกับ ผู้ รั บ ตรวจที่เกี่ยวข้อง หั ว หน้าทีมตรวจสอบจะเป็นผู้ ดาเนินการประชุม
อธิบายวัตถุประสงค์รายละเอียดของขอบเขตการตรวจสอบให้ผู้รับตรวจทราบ ระหว่างการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบมีขั้นตอนที่ควรดาเนินการ ดังนี้
(1) การมอบหมายงานตรวจสอบ หั ว หน้าทีมตรวจสอบควรมอบหมายงาน
ตามที่ผู้ตรวจสอบภายในแต่ละคนมีความถนัด ความรู้ ความชานาญ
(2) วิธีป ฏิบั ติการตรวจสอบ ผู้ ตรวจสอบภายในควรเลื อ กวิธี การตรวจและ
เทคนิค การตรวจสอบให้เหมาะสมในแต่ละขั้นตอน
(3) การกากับดูแลการปฏิบัติงาน
หัวหน้าทีมตรวจสอบมีหน้าที่กากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ร่วมทีมอย่างละเอียด
สม่าเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามวิธีปฏิบัติการตรวจสอบ และขอบเขตการ
ตรวจสอบที่ ก าหนดไว้ พร้ อมทั้ งเวลาที่ ใช้ ในการปฏิ บั ติ งานให้ สอดคล้ องกั บตารางการปฏิ บั ติ ง าน
ตรวจสอบทีก่ าหนดไว้
(4) การนาแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบมาใช้
ผู้ตรวจสอบภายในต้องนาแผนการปฏิบัติงานที่ได้จัดทาไว้ล่วงหน้า มาใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
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(5) การเปลี่ยนแปลงขอบเขตของการตรวจสอบ
หัวหน้าทีมตรวจสอบอาจจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงขอบเขตของการตรวจสอบ
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพที่ เ ปลี่ ย นไป โดยพิ จ ารณาความสมเหตุ ส มผลและความคุ้ ม ค่ า ที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลงขอบเขต การตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในทุกครั้ง
(6) การประชุมปิดงานตรวจสอบ
การประชุ ม ปิ ด งานตรวจสอบ จะกระท าเป็ น ขั้ น ตอนสุ ด ท้ า ยเมื่ อ หั ว หน้ า ที ม
ตรวจสอบได้จัดทาสรุปผลสิ่งที่ตรวจพบ หรือเมื่อจัดทาร่างรายงานผลการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
แล้ ว ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ต้ อ งประกอบด้ ว ยผู้ บ ริ ห ารหน่ ว ยรั บตรวจที่ มี อ านาจสั่ ง การให้ ป ฏิบั ติ ตาม
ข้อเสนอแนะ
3) การปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ
หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานตรวจสอบในหน่วยรับตรวจแล้ว หัวหน้าทีมตรวจสอบ
ควรสอบทานให้แน่ใจว่าทีมตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ เสร็จสมบูรณ์และเป็นไปตามแผนการ
ตรวจสอบที่กาหนดไว้นอกจากนี้ หัวหน้าทีมตรวจสอบต้องสอบทานกระดาษทาการ เอกสาร หลักฐาน
ที่รวบรวมไว้จาก การตรวจสอบและข้อสรุปสิ่งที่ตรวจพบ สอบทานร่างรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในแต่ละคน โดยประเมินจากความสาเร็จของงานตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ประกอบด้วย
(1) รวบรวมหลักฐาน หมายถึง การรวบรวมเอกสาร ข้อมูล หรือข้อเท็จจริงต่าง ๆ
ที่ ผู้ ต รวจสอบภายในได้ จ ากการใช้ เ ทคนิ ค และวิ ธี ก ารต่ า ง ๆ ในการรวบรวมขึ้ น ระหว่ างท าการ
ตรวจสอบ คุณสมบัติของหลัก ฐานมีความเพียงพอ ความเชื่อถือได้และจัดหามาได้ ความเกี่ยวข้อง
และความมีประโยชน์
(2) รวบรวมกระดาษทาการ หมายถึง การรวบรวมเอกสารที่ผู้ตรวจสอบภายใน
จัดทาขึ้นในระหว่างการตรวจสอบเพื่อบันทึกรายละเอียดการทางาน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลต่าง ๆ ที่
ใช้ในการตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ ข้อมูลจากการประเมินและวิเคราะห์
และผลสรุปของการตรวจสอบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ลักษณะของกระดาษทาการที่ดีควรประกอบด้วยลักษณะ ดังนี้
- ความถูกต้องและสมบูรณ์
- ความชัดเจนและเข้าใจง่าย
- ความเรียบร้อยและอ่านง่ายเป็นรูปแบบเดียวกัน
- ความเพียงพอและตรงกับวัตถุประสงค์
(3) สรุปผลการตรวจสอบ เป็นวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนการ
จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานหลังจากที่ผู้ตรวจสอบภายในได้ทาการตรวจสอบ เรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้ว
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เสร็จ หรือเป็นเรื่องที่เห็นว่าจาเป็นต้องรายงานผลระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยผู้ตรวจสอบ
จะต้องรวบรวมข้อเท็จจริงและหลักฐานต่าง ๆ ที่ได้ระหว่างการตรวจสอบ เพื่อสรุปหาข้อตรวจพบหรือ
สิ่ งที่ตรวจพบทั้งด้านดีและปั ญหาข้ อบกพร่อ งที่ คิดว่า มี ค่า ควรแก่ก ารตรวจสอบ และรายงานให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบ
กระบวนการจัดทารายงานและติดตามผล
ขั้นตอนการจัดทารายงาน (กรมบัญชีกลาง, 2546: 28-29)
การจั ด ท ารายงานเป็ น การรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านให้ ผู้ บ ริ ห ารทราบถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์
ขอบเขต วิธีปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดทุกขั้นตอน สรุปข้อบกพร่องที่ตรวจพบ
ประเด็ น ความเสี่ ย ง ที่ ส าคั ญ และการควบคุ ม รวมทั้ ง เรื่ อ งอื่ น ๆ ที่ ผู้ บ ริ ห ารควรทราบ พร้ อ ม
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง เพื่อเสนอผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาสั่งการแก้ไขปรับปรุง
ต่อไป
ขั้นตอนการทารายงานผลการตรวจสอบหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานตรวจสอบในหน่วย
รับตรวจแล้ว หัวหน้าทีมตรวจสอบควรสอบทานให้แน่ใจว่าทีมตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ เสร็จ
สมบูรณ์และเป็นไปตามแผนการตรวจสอบที่กาหนดไว้นอกจากนี้ หัวหน้าทีมตรวจสอบต้องสอบทาน
กระดาษทาการ เอกสาร หลักฐานที่รวบรวมไว้จากการตรวจสอบและข้อสรุปสิ่งที่ตรวจพบ สอบทาน
ร่างรายงานผลการปฏิบัติงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในแต่ละคน โดยประเมิน
จากความสาเร็จของงานตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้
1) รวบรวมข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ในกระดาษทาการ เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงในการ
เขียนรายงาน
2) สอบทาน วิเคราะห์ และสรุปข้อมูล ที่ได้จากกระดาษทาการ โดยนาหลั กฐาน
ข้อเท็จจริงที่พบจากการตรวจสอบมาเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์มาตรฐาน หรือสิ่งที่ควรจะเป็น แล้ว
หาสาเหตุ หรือเหตุผลของความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ควรจะเป็น กับข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่ตรวจพบว่าสิ่ง
ที่เกิดขึ้นนั้นมีสาเหตุจากอะไร รวมทั้งแยกแยะว่าผลกระทบจะเกิดมากน้อยเพียงพอ เพื่อจะได้กาหนด
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขไว้ในรายงานต่อไป
3) พิจารณาและคัดเลือกเรื่องที่จะเสนอในรายงาน โดยแยกออกเป็นเรื่องที่สาคัญ
จาเป็นต้องแก้ไขเร่งด่วน เรื่องที่ไม่มีความสาคัญหรือสาคัญน้อย ซึ่งผู้ตรวจสอบควรจะรายงานเฉพาะ
ปัญหาที่อาจสร้างความเสียหายแก่องค์กรได้อย่างมีนัยสาคัญ หากไม่แก้ทันท่วงที สาหรับปัญหาที่ไม่มี
ความสาคัญไม่ควรเสนอไว้ในรายงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร แต่อาจชี้แจงโดยตรงต่อผู้ปฏิบัติหรือ
ผู้บังคับบัญชาของผู้ปฏิบัติเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง
4) พิจารณาว่าควรใช้รายงานในรูปแบบใด โดยปกติควรรายงานเป็นลายลั ก ษณ์
อักษร แต่ในกรณีที่ตรวจพบเหตุการณ์ที่ไม่ปกติและเป็นเรื่องเร่งด่วนที่มีผลกระทบสูง ควรรายงาน
ด้านวาจาในเบื้องต้นก่อน
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5) ร่างรายงาน เมื่อพิจารณารูปแบบรายงานแล้ว ในกรณีที่จะเสนอรายงานเป็นลาย
ลักษณ์อักษร เมื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายงานแล้ว ผู้ตรวจสอบควรนาร่างรายงานไป
หารือกับหน่วยรับตรวจด้วย
6) ในการหารือกับหน่วยรับตรวจ ผู้ตรวจสอบควรจะปรึกษาหารือกับผู้รับผิดชอบ
งานโดยตรง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิธีการแก้ปัญ หาเพื่อให้ได้ข้อสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดี
ที่สุดในสถานการณ์ขณะนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการยอมรับและเกิดผลดีต่อหน่วยงาน จะทาให้รายงานที่
เสนอออกไปสามารถไปสู่การปฏิบัติได้ นอกจากนั้น ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยรับตรวจ
ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบมีความเห็นหรือแนวทางแก้ไขปัญหาแตกต่างกับผู้รับตรวจ
ผู้ตรวจสอบจะต้องบันทึกความคิดเห็นและแนวทางแก้ไขปัญหาที่ผู้รับตรวจเสนอไว้ควบคู่กับความ
คิดเห็นของผู้ตรวจสอบ เพื่อประกอบการพิจารณาของหัวหน้าส่วนราชการต่อไ
7) ปรับปรุงร่างรายงาน ผู้ตรอวจสอบต้องปรับปรุงหรือแก้ไขร่างรายงานให้สมบูรณ์
และนาเสนอหัวหน้าหน่วยตรวจสอบพิจารณาก่อนเสนอหัวหน้าส่วนราชการได้รับทราบข้อเท็จจริงที่
เกิดขึ้น เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
สานักงานตรวจสอบภายใน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รายงานผลการตรวจสอบเป็น
ลายลักษณ์อักษรเสนออธิการบดี และสรุปรายงานผลการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ
สถาบันในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
การเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่ผู้ตรวจสอบ จะต้องเอาใจใส่เป็น
พิเศษเพราะรายงานนั้นแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในทั้งหมด
ลักษณะของรายงานที่ดีต้องเป็นรายงานที่มีประโยชน์ต่อผู้อ่านรายงานเรื่องที่มีสาระสาคัญ ข้อตรวจ
พบเป็นเรื่องที่ตรงกับข้อเท็จจริง ข้อเสนอแนะหรือ ข้อแนะนาเป็นประโยชน์และสามารถปฏิบัติได้โดย
สรุป
ลักษณะของรายงานผลการปฏิบัติงานที่ดี มีองค์ประกอบดังนี้
1) ความถูกต้อง (Accuracy) รายงานผลการปฏิบัติงานต้องมีความถูกต้อง ข้อความทุก
ประโยคตัวเลขทุกตัว เอกสารอ้างอิงทุกชนิดต้องมาจากหลักฐานที่น่าเชื่อถือ และผู้ตรวจสอบได้ประเมิน
ข้อมูลเหล่านั้นแล้วการอ้างอิงทุกครั้งต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบและสามารถให้คาอธิบายแล้วพิสูจน์
ข้อเท็จจริงได้ทุกเรื่องการรายงานสิ่งใดก็ย่อมหมายความว่าสิ่งนั้นผู้ตรวจสอบได้ทราบหรือได้ยอมรับแล้ว
ว่าเป็นสิ่งที่ตรงตามข้อเท็จจริง
2) ความชัดเจน (Clarity) หมายถึง ความสามารถในการสื่อข้อความหรือความต้องการ
ของผู้ตรวจสอบ หรือสิ่งที่ต้องการเสนอให้ผู้อ่านรายงานเข้าใจเช่นเดียวกั บผู้ตรวจสอบภายใน โดยไม่
ต้องมีการตีความหรืออธิบายเพิ่มเติม
3) ความกะทัดรัด (Conciseness) หมายถึง การตัดทอนความคิด ข้อความ คาพูดที่
ฟุ่มเฟือยหรือสิ่งที่ไม่ใช่สาระสาคัญและสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องที่จะรายงานออกไป
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4) การทันต่อเวลา (Timeliness) การเสนอรายงานต้องกระทาภายในเวลาที่เหมาะสม
ทันต่อการแก้ไขสถานการณ์ ผู้ตรวจสอบภายในควรพิจารณาว่าสิ่งที่ตรวจพบ ควรรายงานในขณะและ
เวลาใด เพราะผู้บริหารต้องนาสิ่งที่เสนอในรายงานไปดาเนินการต่อมิใช่เก็บรายงานไว้เป็นจดหมาย
เหตุเพื่อการศึกษาทางประวัติศาสตร์
5) การวิจารณ์ อย่างสร้างสรรค์ (Constructive Criticism) การรายงานควรแสดงให้
เห็นคุณภาพและความจริงใจของผู้ตรวจสอบ ผู้รายงานควรชี้ให้เห็นส่วนดีของการปฏิบัติงานก่อนที่จะ
กล่าวถึงข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่ต้องการให้ปรับปรุง ทาให้ผู้อ่านคล้อยตามคาแนะนาและข้อเสนอแนะ
และมีความพอใจที่จ ะให้ความร่วมมือในการแก้ไขปรับปรุง การวิจารณ์ข้อบกพร่องโดยไม่มีการให้
ข้อเสนอแนะ หรือการวิจารณ์โดยปราศจากการเสนอแนะข้อยุติที่ชอบด้วยเหตุผลเป็นสิ่งที่ไม่ควร
กระทา
6) ความจูงใจ (Pursuance) การเสนอรายงานควรจูงใจให้ผู้อ่านจับประเด็นได้ตั้งแต่ต้น
จนจบโดยการใช้รูปแบบถ้ อยคาและศิลปะของภาษา ทาให้ผู้อ่านยอมรับและเกิดความรู้สึกต้องการ
แก้ไขปัญหาหรือข้อแนะนาที่ผู้ตรวจสอบเสนอในรายงาน โดยชี้ให้เห็นปัญหา ประโยชน์ร่วมกันและ
ประโยชน์ต่อองค์กรไม่ตาหนิโดยไม่มีข้อแนะนาในเชิงสร้างสรรค์ ให้ทราบถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
หากไม่แก้ไข
รูปแบบของรายงานผลการปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับผลของการตรวจสอบ และความต้องการของ
ฝ่ายบริหาร รูปแบบและวิธีการรายงานที่ใช้กันโดยทั่วไป มีดังนี้
1) การรายงานเป็นลายลั กษณ์อั กษร (Written Report) เป็นวิธีการรายงานที่ มี
ลั กษณะเป็ น ทางการใช้ร ายงานผลการปฏิบั ติง านเมื่ อ การตรวจสอบงานหนึ่ง งานใดแล้ ว เสร็จ ผู้
ตรวจสอบภายในจะต้องจัดทารายงานสรุปผลการตรวจสอบ เสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะเป็นลาย
ลักษณ์อักษรเสนอต่อผู้บริหาร
2) การรายงานด้วยวาจา (Oral Report) แยกเป็น
(4) การรายงานด้วยวาจาที่ไม่เป็นทางการ ส่วนใหญ่ใช้กับรายงานที่ต้องกระทา
โดยเร่งด่วนเพือ่ ให้ทันต่อเหตุการณ์จะใช้ในกรณีที่ควรแจ้งให้ผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยรับตรวจทราบ
ทันทีที่ตรวจพบเพราะหากปล่อยให้ล่าช้าอาจมีความเสียหายมากขึ้น
(5) การรายงานด้วยวาจาที่เป็นทางการ เป็นการรายงานโดยการเขียนรายงาน
และมีการนาเสนอด้วยวาจาประกอบ
นอกจากนี้ การรายงานด้ ว ยวาจายั ง ใช้ ใ นกรณี เ สนอรายงานผลความคื บ หน้ า หรื อ ผล
การตรวจสอบโครงการพิเศษที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร เพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่
ตรวจพบ หรือขอความคิดเห็นเพิ่มเติม หรือขอความช่วยเหลือในกรณีการตรวจสอบมีปัญหาหรือ
อุปสรรค เช่น ผู้รับตรวจไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่ให้เอกสารบางอย่างเพื่อการตรวจสอบ
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ขั้นตอนการทารายงานผลการตรวจสอบหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานตรวจสอบในหน่วย
รับตรวจแล้ว หัวหน้าทีมตรวจสอบควรสอบทานให้แน่ใจว่าทีมตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ เสร็จ
สมบูรณ์และเป็นไปตามแผนการตรวจสอบที่กาหนดไว้นอกจากนี้ หัวหน้าทีมตรวจสอบต้องสอบทาน
กระดาษทาการ เอกสาร หลักฐานที่รวบรวมไว้จากการตรวจสอบและข้อสรุปสิ่งที่ตรวจพบ สอบทาน
ร่างรายงานผลการปฏิบัติงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในแต่ละคน โดยประเมิน
จากความสาเร็จของงานตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ประกอบด้วย
1) รวบรวมข้อมูลจากกระดาษทาการ
2) สอบทานและสรุปข้อมูล
3) รวบรวมปัญหาที่พบจากการตรวจสอบ
4) พิจารณาข้อตรวจพบและคัดเลือกปัญหา
5) รูปแบบรายงาน
(1) รายงานด้วยวาจา
(2) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษร
6) ร่างรายงาน
7) หารือกับหน่วยรับตรวจ
8) จัดทารายงานการตรวจสอบ
9) เสนอรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ
สานักงานตรวจสอบภายใน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รายงานผลการตรวจสอบเป็น
ลายลักษณ์อักษรเสนออธิการบดี และสรุปรายงานผลการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ
สถาบันในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
การติดตามผล (Follow Up)
การติดตามผลเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ซึ่งถือได้ว่า
เป็นขั้นตอนที่สาคัญยิ่งของการตรวจสอบ เพราะแสดงถึงคุณภาพและประสิทธิผลของงานตรวจสอบ
ว่าผู้รับการตรวจและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานการปฏิบัติงานตรวจสอบหรือไม่
และข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมแล้วหรือยัง เมื่อผู้ตรวจสอบภายในเสนอรายงาน
ผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารระดับสูงแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในต้องติดตามผลว่าผู้บริหารฯ ได้สั่งการ
หรือไม่ประการใด และหากสั่งการแล้ว หน่วยรับตรวจดาเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ
ภายในที่ผู้บริหารสั่งการหรือไม่เพื่อให้แน่ใจว่าข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม หรือมี
ปัญหาและอุปสรรคอย่างไร และรายงานผลการติดตามต่อผู้บริหารต่อไป ทั้งนี้ผู้บริหารที่ได้รับทราบ
แล้วมิได้สั่งการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ แสดงว่าผู้บริหารยอมรับภาระความเสี่ยงหากเกิดความเสียหาย
ขึ้นในอนาคต (กรมบัญชีกลาง, 2546: 31-32)
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แนวทางการติดตามผล ประกอบด้วย
1) กาหนดวิธีการและเวลาที่เหมาะสม
2) กาหนดตารางเวลาที่ใช้ในการติดตามผล
3) ติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไข จุดอ่อน และข้อบกพร่องของหน่วยรับ
ตรวจ
4) มีส่วนร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยรับตรวจในการแนะนาวิธีการและแก้ไข
ปัญหา จุดอ่อนและข้อบกพร่อง
5) ประเมินประสิทธิภาพ การติดตามผลและเวลาในการดาเนินงานของฝ่ายบริหาร
ปัจจัยความสาเร็จของการตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายในจะประสบความสาเร็จ และเป็นประโยชน์ต่อองค์การในระดับใด ขึ้นอยู่
กับปัจจัยพื้นฐานความสาเร็จที่สาคัญ ซึ่งประกอบด้วย (อุษณา, 2552: 19-20)
1) นโยบายและการสนับสนุนของฝ่ายบริหาร งานตรวจสอบจะพัฒนาไปในทิศทาง
ใดต้องมาจากนโยบายและความต้องการของฝ่ายบริหารเป็นหลัก โดยฝ่ายบริหารต้องกาหนดนโยบาย
และแสดงการสนับสนุนงานตรวจสอบภายในในด้านต่างๆ โดยเฉพาะในด้านดังต่อไปนี้
(1) การกาหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน (Internal Audit Charter) และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit
Committee Charter) ให้ชัดเจน การกาหนดสายการบังคับบัญชาให้ขึ้นตรงต่อผู้บริหารระดับสูงหรือ
คณะกรรมการตรวจสอบ
(2) การมอบอานาจในการตรวจสอบให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
ซึ่งอานาจของผู้ตรวจสอบ คือ อานาจในการเข้าถึงรายงาน เอกสาร ข้อมูลและทรัพย์สินทุกชนิด ที่
ต้องใช้ในการตรวจสอบ รวมทั้งอานาจในการเรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาสัมภาษณ์หรือสอบถาม
(3) การสนับสนุนด้านงบประมาณและทรัพยากรที่จาเป็นในการตรวจสอบ
(4) การติดตามและสั่งการตามรายงานการตรวจสอบภายใน
(5) การให้เวลาเข้าประชุมปรึกษาหารือกับหน่วยตรวจสอบ
(6) การใช้หน่วยงานตรวจสอบเป็นสถานฝึกอบรมผู้บริหาร และบุคลากรสาคัญ
เพราะเป็นหน่ว ยงานที่มีขอบเขตงานเกี่ ยวกับการปฏิบัติงานทุกระดับ ทาให้มองเห็ นภาพของทุ ก
กิจการได้ชัดเจน ซึ่งแนวความคิดดังกล่าวใช้ปฏิบัติในธุรกิจสมัยใหม่
2) ความพร้อมของระบบงานและสารสนเทศ
งานตรวจสอบเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และประเมินผล ซึ่งต้องอาศัยข้อมูลทั้งด้าน
การเงิน การบัญชี และการปฏิบัติงาน ดัง นั้น กิจการที่มีข้อมูลพร้อมย่อมพัฒนางานตรวจสอบได้เร็ว
และกว้างขวางกว่ากิจการที่ระบบข้อมูลยังล่าสมัยหรือเชื่อถือไม่ได้
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3) ความเข้าใจและยอมรับของผู้รับการตรวจสอบ
โดยต้องเกิดจากความเข้าใจงานตรวจสอบภายใน เพราะหากไม่เข้าใจ ไม่ยอมรับและ
ผู้รับการตรวจไม่ยอมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ทาให้งานตรวจสอบนั้นสูญเปล่า และผลเสียจะตกอยู่กับ
กิจการ เนื่องจากมีปัญหาในการปฏิบัติงานนั้นยังไม่ได้แก้ไขอย่างถูกต้อง
4) ความรู้ ทักษะ และมนุษย์สัมพันธ์ของผู้ตรวจสอบภายใน
ผู้ตรวจสอบภายในควรปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
ควรมีความสามารถในการเรียนรู้ มีไหวพริบ และมีการใช้ความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลต้องพัฒนาความรู้
โดยเฉพาะด้านการตรวจสอบ และการบริหารที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา มีทักษะในการแก้ปัญหาและ
ตัดสินใจ รวมทั้งใช้มนุษย์สัมพันธ์และวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้ อง ทั้งนี้ผู้
ตรวจสอบควรนาวิธีการตรวจสอบแบบมีส่วนร่วม (Participative Audit) มาใช้ให้เหมาะสม รวมทั้ง
การสามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
5) ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานตรวจสอบภายในกับหน่วยงานอื่น
นอกเหนื อ จากที่ ผู้ ต รวจสอบภายใน เป็ น ผู้ ที่ มี ม นุ ษ ย์ สั ม พั น ธ์ ที่ ดี แ ล้ ว หน่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายในเองยังต้องมีความสัมพันธ์ในระดับที่เหมาะสมกับหน่วยงาน และ/หรือฝ่ายต่าง ๆ ด้วย

แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการทางาน
ประสิทธิผล (Effectiveness) และประสิทธิภาพในการทางาน (Efficiency) คือเมื่อผลจาก
การปฏิบัติงานเป็นไปในทางที่ดีก็จะถือว่ามีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการทางานสูง และถ้า
เป็นไปในทางตรงกันข้ามก็แสดงว่ามีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการทางานต่า ซึ่งความหมายของ
คาว่า “ประสิทธิผลและ ประสิทธิภาพ” นั้น มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้
แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผล (Effectiveness)
ความหมายของประสิทธิผล ได้มีนักวิชาการให้ความหมายไว้ต่าง ๆ ดังนี้
กิบสัน และคณะ (2988: 812, อ้างถึงใน สมใจ ลักษณะ, 2549: 5) นิยามประสิทธิผลได้ว่า
ประสิทธิผลเป็นเรื่องของการกระทาใด ๆ หรือความพยายามใด ๆ ที่มีความมุ่งหมายจะได้รับผลอะไร
สักอย่างให้เกิดขึ้น การกระทาหรือความพยายามจะมีประสิทธิผลสูงต่าเพียงใดขึ้นกับว่าผลที่ได้รับนั้น
ตรงครบถ้วน ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และใช้พลังงานน้อยเพียงใด
พิภพ วชังเงิน (2547: 10) ได้อธิบายถึงการวัดหรือประเมินความมีประสิทธิผลขององค์การว่า
การวัดความมีป ระสิ ทธิผ ลขององค์ การไม่ควรวัด แต่ เพีย งเฉพาะปริมาณผลผลิ ตที่ ได้อ อกมาหรื อ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ต้องวัดขนาดความสาเร็จด้วยว่าบรรลุผลสาเร็จดีขนาดไหน ต้อง
วัดให้ลึกลงไปทั้ง 2 ทาง คือ
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1) วัดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ผลผลิตที่ทาออกมาได้ ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ไหม
2) วัดความสามารถขององค์การ ว่าช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิก ผู้ร่วมงาน
ทุกตาแหน่งหน้าที่ ระดับชั้นให้ดีขึ้น และช่วยตอบสนองความต้องการได้เพียงใด
สรุปได้ว่า ประสิทธิผล หมายถึง ผลสาเร็จที่ได้จากการเปรียบเทียบผลลัพธ์ของงานว่าบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้หรือไม่ โดยวัดใน 2 ด้าน คือ 1) วัดผลผลิตที่ทาออกมาว่าถึงเป้าหมาย
หรื อไม่ 2) วัดความสามารถขององค์การ ว่าช่ว ยยกระดั บคุณภาพชีวิตของสมาชิกทุกคนให้ ดีขึ้น
และข่วยตอบสนองความต้องการได้หรือไม่
พิทยา บวรวัฒนา (2530: 10) กล่าวว่า ประสิทธิผลขององค์การ เป็นเรื่องของการพิจารณา
ว่าองค์การประสบความสาเร็จเพียงใดการดาเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือสภาพขององค์การ
ที่ตั้งไว้หรือปรารถนาให้บังเกิดขึ้น
วิ ว รรณ ธาราหิ รั ญ โชติ (2532: 3-5) กล่ า วไว้ ใ นหนั ง สื อ เทคนิ ค การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ผ ลว่ า
ประสิทธิผลในการทางาน (Effectiveness) มีความหมายต่างกันไปสาหรับแต่ละคน บางหมายถึง
ผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่พยายามรักษาต้นทุนให้คงที่ บางคนหมายถึงการทางานให้ถูกต้อง
บางคนหมายถึง การทางานอย่างฉลาดขึ้นและหนักขึ้น บางคนหมายถึงการประกอบการโดยได้ผลงาน
มากขึ้น เป็นต้น
ติน ปรัชญาพฤทธิ์ (2542: 130) หนังสือ “ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ ” กล่าวว่าประสิทธิผล
(effectiveness) หมายถึง ระดับคนที่สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายได้มากน้อยเพียงใด
อุษณา ภัทรมนตรี (2547: 13) กล่าวว่าประสิทธผล (effectiveness) หมายถึง ความสามารถ
ที่จะบริหารงานให้ได้ผลผลิต (output) มากที่สุดเมื่อเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ฝ่ายบริหาร
กาหนดไว้
โดยสรุปได้ว่า ประสิทธิผลในการทางานก็คือ ความสามารถในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ คือ
วัตถุดิบเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือผลที่ตั้งไว้ ประสิทธิผลในการทางานเป็นกุญแจที่นาไปสู่ ผลกาไร
เพราะเป็นการทาสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้น เป็นการทางานอย่างฉลาดขึ้นไม่ใช่การทางานหนักขึ้น ฉะนั้น
ประสิทธิผล ในความหมายของผู้วิจัยจึงหมายถึง การที่ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานด้านการ
ตรวจสอบภายในของส่วนงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่มาตรฐานการตรวจสอบภายในกาหนด
แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
ความหมายของประสิทธิภาพ
นั ก วิ ช าการและนั ก บริ ห ารหลายท่ า นได้ แ สดงทั ศ นะเกี่ ย วกั บ ความหมายของค าว่ า
ประสิทธิภาพ แตกต่างกันออกไป ดังนี้
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กฤษฎ์ อุทัยรัตน์ (2545: 350) กล่าวว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ที่บรรลุแล้วโดย
การเทียบกับทรัพยากรที่ใช้ไป
กิ บ สั น และคณะ (1988: 37) อ้ า งถึ ง ในสมใจ ลั ก ษณะ, 2549: 6) ให้ ค วามหมายของ
ประสิทธิภาพว่า โดยทั่ว ๆ ไปเมื่อพูดถึงประสิทธิภาพก็จะหมายถึงอัตราส่วนของผลผลิตต่อปัจจัยการ
วัดประสิทธิภาพจะวัดตัวบ่งชี้หลายตัวประกอบด้วยกัน เช่น
1) ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยผลผลิต
2) อัตราการได้ผลตอบแทนในเงินลงทุนหรือทรัพย์สินที่เป็นทุน
3) อัตราการสูญเปล่าสิ้นเปลืองการใช้ทรัพยากร
4) อัตราส่วนของผลกาไรต่อค่าใช้จ่ายในการลงทุน
ติณ ปรัชญาพฤทธิ์ (2542: 130) ประสิทธิภาพ หมายถึง การสนับสนุนให้มีวิธีการบริหารที่จะ
ได้รับผลดีมากที่สุด โดยสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด นั่นคือการลดค่าใช้จ่ายทางด้านวัตถุและบุคลากร
ลง ในขณะที่พยายามเพิ่มความแม่นตรง ความเร็วและความราบเรียบของการบริหารให้มากขึ้น
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2542: 26) ประสิทธิภาพ หมายถึง เป็นความสามารถในการ
บรรลุจุดมุ่งหมาย โดยใช้ทรัพยากรต่าสุด คือ ใช้วิธีการให้เกิดการจัดสรรทรั พยากรที่สิ้นเปลืองน้อย
ที่สุด โดยมีเป้าหมาย คือ ประสิทธิผล หรือให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้สูงสุด ประสิทธิภาพจะ
แสดงถึงความสาคัญระหว่างปัจจัยนาเข้า และผลผลิต
อุษณา ภัทรมนตรี (2547: 13) กล่าวว่า ความมีประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถที่จะ
บริหารงานให้มีขั้นตอนกระบวนการที่ดี ทาให้ได้ผลผลิตมากที่สุดเมื่อเทียบกับสิ่งนาเข้า และมีของเสีย
หรือความสูญเปล่าน้อยที่สุด
สรุปได้ว่าประสิทธิภาพในการทางาน คือ การทางานโดยใช้ทรัพยากรในการทางานให้น้อยที่สุด
และใช้ความสามารถเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่น่าพอใจ และสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ภายใน
ระยะเวลาที่ได้กาหนดไว้ และยังรวมถึงการนาความรู้ ความสามารถจากการทางานไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ในการทางานให้กับตัวเองและประโยชน์ให้กับผู้อื่น เพื่อการนาไปสู่การบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายใน
อนาคตมากยิ่งขึ้น

แนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็น
ความหมายของความคิดเห็น
Hilgard (1962: 626 อ้างถึงใน กาญจนา พรหรมเกิด, 2546: 6) กล่าวว่า “ความคิดเห็น คือ
การพิจารณาตัดสินหรือความเชื่อที่นาไปสู่การคาดคะเนหรือการแปลผลในพฤติกรรม หรือเหตุการณ์
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
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Maier (1955: 52 อ้างถึงใน กาญจนา พรหรมเกิด , 2546: 5) กล่าวว่า ความคิดเห็นเป็น
การแสดงออกของทัศนคติส่วนหนึ่ง และเป็นการแปลความหมายของข้อเท็จจริง อีกส่วนหนึ่งซึ่งการ
แปลความหมายย่อมขึ้นอยู่กับอิทธิพลและทัศนคติของบุคคลที่มีต่อกันกับสิ่งนั้น
จอห์น ดับบลิว เบส์ก (1997: 169) อ้างถึงใน วิเชียร พุฒิวิญญู, 2539: 29) ความคิดเห็นคือ
การแสดงออกในด้านความเชื่อที่จะนาไปสู่การคาดคะเน หรือการแปลผลในพฤติกรรมหรือเหตุการณ์
นพมาศ ธีร ะเวคิน (2539: 99 อ้างถึงใน สุ กัญญา ภู่พัฒ นากุล , 2541: 22) อธิบายว่า
ความคิดเห็นนั้นถูกจัดว่าเป็นส่วนที่มนุษย์ได้แสดงออกมาโดยการพูดหรือการเขียน มนุษย์นั้นจะพูด
จากใจจริง พูดตามสังคม หรือพูดเพื่อเอาใจผู้ฟังก็ตาม แต่เมื่อพูดหรือเขียนไปแล้วก็ทาให้เกิดผลได้ คน
ส่วนใหญ่มักจะถือว่าสิ่งที่มนุษย์แสดงออกมานั้นเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความในใจ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่นิยม
กันมาก ที่จะสารวจความคิดเห็นต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเรียกกันว่า การสารวจประชามติ จึงอาจกล่าวได้ว่า
การหยั่งประชามติ เป็นเครื่องมือสาคัญทางวิชาการที่ใช้ศึกษาและสารวจการแสดงออกทางความ
คิดเห็นในปัจจุบัน
พจนานุกรมทางการศึกษา (2546: 231 อ้างถึงใน เกษมสุข เพชรดี, 2541: 5) ให้คาจากัด
ความว่า ความคิดเห็น หมายถึง ความเชื่อ การตัดสินใจ ความรู้สึกประทับใจ ที่ไม่ได้มาจากการพิสูจน์
หรือชั่งน้าหนักว่าเป็นการถูกต้องหรือไม่
วิเชียร แพทยาคม (2509: 162-163 อ้างถึงใน เกษมสุข เพชรดี, 2541: 5) กล่าวว่า ความ
คิดเห็น (Opinion) กับทัศนคติ (Attitude) มักจะถูกใช้สลับกันเสมอ ทัศนคติมักจะหมายถึงความ
พยายามที่ จ ะท า (Intention to act) ซึ่ ง จะเกี่ ย วข้ อ งอย่ า งมากกั บ อุ ป นิ สั ย และพฤติ ก รรม ส่ ว น
ความคิดเห็นเป็นเพียงคาพูดและเครื่องหมาย แต่ที่ทุกคราวที่พูด พูดถึงการทดสอบทัศนคติ มักจะเผย
ถึงความคิดเห็นด้วย
ศรีสมบูรณ์ แย้มกมล (2538: 47 อ้างถึงใน สุกัญญา ภู่พัฒนากุล, 2541: 21) สรุปเกี่ยวกับ
ความคิดเห็นว่า เป็นการแสดงออกทางความรู้สึก หรือความเชื่อมั่นต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่ง ซึ่งอาจเกิดจากการประเมินผลสิ่งนั้นโดยมีอารมณ์ ประสบการณ์ และสภาพแวดล้ อม
ในขณะนั้นเป็นพื้นฐานการแสดงออก ซึ่งอาจจะถูกต้องหรือไม่ก็ได้ อาจจะได้รับการยอมรับหรือปฎิเสธ
จากคนอื่นก็ได้ ความคิดเห็นนี้อาจเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา การแสดงความคิดเห็นอาจทาด้วย
คาพูด หรือการเขียนก็ได้
สุชา จันทน์เอม และสุรางค์ จันทน์เอม (2520: 104 อ้างถึงใน พรสิทธิ์ ลี้ตระกูล, 2541: 5)
กล่าวว่า ความคิดเห็นเป็นส่วนหนึ่งของทัศนคติ เราไม่สามารถแยกความคิดเห็น ทัศนคติออกจากกัน
ได้ เพราะความคิดเห็นมีลักษณะคล้ายกับทัศนคติ แต่ความคิดเห็นแตกต่างจากทัศนคติตรงที่ทัศนคติ
เป็นความพร้อมทางจิตใจที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ งที่อาจแสดงออกมาได้ทั้งคาพูด และการกระทา ทัศนคติ
ไม่เหมือนความคิดเห็นตรงที่ไม่ใช่สิ่งเร้าที่จะแสดงออกมาได้อย่างเปิดเผยหรือตอบสนองอย่างตรง ๆ
และลักษณะของความคิดเห็นไม่ลึกซึ้งเหมือนทัศนคติ
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อุทัย หิรัญโต (2519: 80-81 อ้างถึงใน กาญจนา พรหมเกิด, 2546: 6) ให้ความเห็นว่า ความ
คิดเห็นของคนเรามีหลายระดับ คือ อย่างผิวเผินก็มี อย่างลึกซึ่งก็มี สาหรับความคิดเห็นที่เป็นทัศนคติ
นั้น เป็นความคิดเห็นที่ลึกซึ่งและติดต่อไปเป็นเวลานาน ๆ เป็นความคิดเห็นทั่ว ๆ ไป ไม่เฉพาะอย่าง
ซึ่งมีประจาตัวของบุคคลทุกคน ความคิดเห็นที่ไม่ลึกซึ่งและเป็นความคิดเห็นเฉพาะอย่าง และมีอยู่เป็น
ระยะสั้น เรียกว่า Opinion เป็นความคิดเห็นประเภทหนึ่งที่ไม่ตั้งอยู่บนรากฐานของพยานหลักฐานที่
เพียงพอแก่การพิสูจน์ มีความรู้แห่งอารมณ์น้อยและเกิดขึ้นได้ง่าย แต่สลายตัวเร็ว
จากความหมายของความคิ ด เห็ น ดั ง กล่ า วมานี้ จึ ง สรุ ป ได้ ว่ า “ความคิ ด เห็ น ” เป็ น การ
แสดงออกถึงความคิด ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดซึ่งอาจจะเป็นบุคคล กลุ่มคน หรือ
สถานการณ์ โดยอาศัยพื้นฐานความรู้ ประสบการณ์ และสภาพแวดล้อมซึ่งความคิดเห็ นดัง กล่ าว
อาจจะแสดงออกถึงการยอมรับหรือ ปฎิเสธ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ต้องการหรือไม่ต้องการ ซึ่งแปล
ความหมายย่อมขึ้นอยู่กับอิทธิพลและทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งนั้นในลักษณะของการประเมินค่า
ความสาคัญของความคิดเห็น
การสารวจความคิดเห็นเป็นการศึกษาความรู้สึกของบุคคล กลุ่มคน ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แต่ละ
คนจะแสดงความเชื่อ และความรู้สึกใด ๆ ออกมาโดยการพูด การเขียน เป็นต้น การสารวจความ
คิดเห็นเป็นประโยชน์ ต่อการวางนโยบายต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงระบบงาน รวมถึงในการฝึ ก หั ด
ทางานด้วย เพราะจะทาให้การดาเนินงานต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามความ
พอใจของผู้ร่วมงาน
Tomas (1979, อ้างถึงใน สุกัญญา ภู่พัฒนากุล, 2541: 23) กล่าววว่า ความคิดเห็นโดยทั่ว ๆ
ไปต้องมีสิ่งประกอบ 3 อย่าง คือบุคคลที่จะถูกวัดสิ่งเร้าและมีการตอบสนองซึ่งจะออกมาเป็นระดับสูง
ต่า มากน้อย วิธีวัดความคิดเห็นโดยมากจะใช้การตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ โดยผู้ที่จะตอบ
คาถามเลือกตอบแบบสอบถาม

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน
กัญญา เดือนนวล (2545: บทคัดย่อ) ศึกษาความคิดเห็นของผู้รับตรวจเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
การตรวจสอบภายในของกรมการผังเมือง และแนวทางในการปรับปรุงการตรวจสอบภายในของ
กรมการผังเมืองให้ตรงกับความต้องการของผู้รับตรวจ พบว่าความคิดเห็นของผู้รับตรวจเกี่ยวกับ
ประสิ ท ธิ ภ าพการตรวจสอบภายในของกรมการผั ง เมื อ งในภาพรวม อยู่ ใ นระดั บ สู ง ทั้ ง 4 ด้ า น
ประกอบด้วย ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ด้านการรายงานผลการตรวจสอบ ด้านการให้
คาแนะนา ปรึกษา และด้านคุณลักษณะของผู้ตรวจสอบภายใน เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้รับ
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ตรวจเกี่ยวกับประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของกรมผังเมือง จาแนกตามระดับการศึกษาพบว่า
ระดับการศึกษาของผู้รับตรวจไม่มีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของ
กรมผังเมืองใน 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ด้านการรายงานผลการ
ตรวจสอบ และด้านคุณลักษณะของผู้ตรวจสอบ ภายในอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สาหรับ
ด้านการให้คาแนะนา ปรึกษาพบว่า ระดับการศึกษาของผู้รับตรวจ มีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของกรมการผังเมือง เมื่อจาแนกตามระดับตาแหน่งพบว่า ระดับ
ตาแหน่งของผู้รับตรวจไม่มีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพ การตรวจสอบภายในของกรมผัง
เมืองใน 3 ด้าน ประกอบด้ว ย ด้ านการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ด้ านการรายงานผลการ
ตรวจสอบ และด้านคุณลักษณะของผู้ตรวจสอบภายใน สาหรับด้านการให้คาแนะนา ปรึกษาพบว่า
ระดับตาแหน่งของผู้รับตรวจ มีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของ
กรมการผังเมือง และจาแนกตามหน้าที่ความรับผิดชอบพบว่า หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับตรวจไม่
มี ผ ลต่ อ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการตรวจสอบภายในของกรมผั ง เมื อ ง ใน 4 ด้ า น
ประกอบด้วย ด้านการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ด้านการรายงานผลการตรวจสอบ ด้านการให้
คาแนะนา ปรึกษา และด้านคุณลักษณะของผู้ตรวจสอบภายใน
กาญจนา พรหมเกิด (2546: บทคัดย่อ) ศึกษาความคิดเห็นของผู้รับตรวจต่อผู้ตรวจสอบ
ภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า ผู้รับตรวจมีความคิดเห็นที่ดีต่อผู้ตรวจสอบภายใน โดยเห็น
ว่าผู้ตรวจสอบภายใน สามารถให้คาแนะนา คาปรึกษา รวมถึงแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะแก่ผู้ รับ
ตรวจ ทาให้ผู้รับตรวจปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบกาหนด นามาซึ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงาน ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นของผู้รับตรวจต่อผู้ตรวจสอบภายใน คือ ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับงานและระบบการบริหารงาน สาหรับปัญหาที่พบจากการเข้าไปตรวจสอบต่อการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ของผู้รับตรวจ ได้แก่ ผู้รับตรวจจะต้องทางานประจานอกเวลาราชการ เพราะจะต้องรับการ
สัมภาษณ์และหาเอกสารประกอบให้ผู้ตรวจสอบ ทาให้เกิดผลเสียหายในระบบงานประจา บางครั้งใน
การทางานของผู้ ตรวจสอบภายในระเบี ยบข้ อบั งคั บมากเกินไปท าให้ เกิดความไม่คล่ องตัว ในการ
ปฏิบั ติงาน ส่ วนข้อเสนอแนะ คือ ผู้ ตรวจสอบควรกาหนดระยะเวลาการตรวจสอบที่แน่นอนและ
เหมาะสมเพื่อให้ผู้รับตรวจเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ไม่ล่าช้า อีกทั้งผู้รับตรวจจะได้มีเวลาสะสางงาน
ประจาให้เสร็จสิ้นและไม่เกิดข้อผิดพลาดในการเข้าตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบควรปฏิบัติงานด้วยความ
ยืดหยุ่นพิจารณาเหตุผลตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับระเบียบปฏิบัติแบบยืดหยุ่นแต่ไม่เกิดผลเสียหาย
แก่ราชการ
ทัศนีย์ แสงทองสกุลเลิศ (2546: บทคัดย่อ) ศึกษาทัศนคติของผู้จัดการสานักงานบริ การ
โทรศัพท์ที่มีต่อผู้ตรวจสอบภายใน สานักงานตรวจสอบภายใน องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
พบว่า ผู้จัดการส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจในงานตรวจสอบภายใน โดยรวมอยู่ในระดับ ดี มาก
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ทัศนคติต่อคุณสมบัติ ผู้ตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากความรอบรู้ในวิชาชีพ คุณสมบัติส่วนตัว
ซึ่งผู้ จั ดการมีทั ศนคติร ะดับ ดี ด้านการปฏิบัติงานโดยพิจารณาจากการวางแผนตรวจสอบ การ
ดาเนินการตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบ การติดตามผลตรวจสอบ การเป็นที่ปรึกษา ผู้
จั ด การฯ มี ทั ศ นคติ ร ะดั บ ค่ อ นข้ า งดี ส่ ว นความคิ ด เห็ นและข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ สิ่ ง ที่ ผู้ จัด การฯ
ต้องการจากผู้ตรวจสอบภายใน พบว่า คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบที่ต้องการมากที่สุด คือ การมีความรู้
ความชานาญในงานที่ตรวจสอบ รองลงมา คือ การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีมีอัธยาศัยไมตรี รับฟังความ
คิดเห็นของผู้รับการตรวจ มีทัศนคติที่ดีกับผู้รับตรวจ มีความยุติธรรมปราศจากอคติ ตรงไป ตรงมา
โปร่งใส ไม่เห็นแก่อามิส ยึดหลักการมากกว่าความรู้สึกของตนเอง มีประสบการณ์ในงานที่ตรวจสอบ
มีความรอบรู้ในหลาย ๆ ด้าน มีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล มองหลาย ๆ ด้าน มีความเมตตากรุณา
มีศีลธรรม ตามลาดับ ในด้านการปฏิบัติงานพบว่า การปฏิบัติที่เป็นที่ต้องการมากที่สุด คือ การให้
คาแนะนาหลักปฏิบัติที่ถูกต้อง ช่วยแก้ปัญหาเป็น ที่ปรึกษาแก่ผู้รับตรวจ เพื่อประโยชน์ต่อองค์กร
รองลงมาได้แก่ การตรวจสอบเพื่อแก้ไข ป้องกัน มิใช่เพื่อการจับผิด เป็นต้น นอกจากนี้ยัง พบว่า
ผู้จัดการสานักงานบริการ โทรศัพท์ ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษาและระยะเวลาการปฏิบัติงานใน
ตาแหน่งที่ต่างกัน มีระดับทัศนคติต่อผู้ตรวจสอบภายในโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
ชาญนุ กร เพ็ญศิริ (2548: บทคัดย่อ ) ศึกษาปัจจัยที่มีผ ลกระทบต่อประสิ ทธิผ ลของการ
ตรวจสอบภายใน : มุมมองคณะกรรมการตรวจสอบ พบว่า ในภาพรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นว่าปัจจัยด้านโครงสร้างองค์กรและปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้ตรวจสอบภายใน ส่งผลกระทบต่อ
ความมีประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในทุกด้าน ส่วนขนาดของกิจการส่งผลกระทบต่อความมี
ประสิทธิผลของ การตรวจสอบภายในเฉพาะด้านการดูแล และกระบวนการจัดทารายงานทางการเงิน
ให้มีความถูกต้อง การดูแลระบบควบคุมภายในให้มีความน่าเชื่อถือ การดูแลให้บริษั ทปฏิบัติตาม
ข้อกาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การให้สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า และความมีประสิทธิผลของการ
ตรวจสอบภายในในภาพรวม และความเข้าใจและยอมรับของผู้รับการตรวจส่งผลกระทบต่อความมี
ประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในทุกด้าน ยกเว้นด้านการส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบและ
รายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
พรพิมล นิลทจันทร์ (2549) ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของนั ก
วิชาชีพตรวจสอบภายในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พบปัจจัยที่ส่งเสริมประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่
ของนักวิชาชีพตรวจสอบภายใน มีดังนี้ ด้านคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบ ได้แก่ ผู้ตรวจสอบภายในควร
ปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความระมัดระวัง รอบคอบ ใช้ทักษะเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ มีความเข้าใจ
กรอบหน้าที่และความรั บผิดชอบของตนในการปฏิบัติหน้าที่ และควรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ ยวกั บ
กฎระเบียบต่าง ๆ ของทางราชการ ด้านความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ การมีสายการบังคับ
บัญชาและการรายงานผลที่ขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ ด้านการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร ได้แก่ การ
สนับสนุนด้านงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และการพิจารณาความดีความชอบอย่างเพียงพอและเหมาะสม
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รวมทั้งยังมีปัญหาเรื่องอัตรากาลังของผู้ตรวจสอบภายในมีไม่เพียงพอกับปริมาณงาน ด้านความร่วมมือ
จากหน่วยรับตรวจ ได้แก่ หน่วยรับตรวจมีการจัดเตรียมเอกสาร มีการจัดเจ้าหน้าที่ประสานงาน ทัศนคติ
ของผู้ รั บตรวจ ได้แก่ ผู้ รั บการตรวจรู้สึ กได้ ว่าผู้ ตรวจสอบภายในมี การเตรี ยมความพร้ อมก่ อนเข้ า
ดาเนินการตรวจสอบ มีการแจ้งกาหนดการตรวจสอบ ระหว่างการตรวจสอบ
จิรวรา ตันมงคลกาญจน (2550: บทคัดย่อ) ศึกษาระดับความคิดเห็นที่มีต่อการตรวจสอบ
ภายในของพนักงานประจาสานักงานใหญ่ธนาคารนครหลวงไทย จากัด (มหาชน) โดยใช้แบบสอบถาม
ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานประจาสานักงานใหญ่ธนาคารนครหลวงไทย จานวน 335
ตัวอย่าง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจในงานตรวจสอบภายในระดับสู ง ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อผู้ตรวจสอบภายใน และมีความคิดเห็นต่อ วิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในในระดับเห็ นด้วย สมมติฐานทาให้ทราบว่า 1) ระดับความรู้ ความเข้าใจในงานตรวจสอบ
ภายในของพนักงานมีความแตกต่างกันตามเพศ ระยะเวลาที่ทางานในธนาคาร ตาแหน่งงานที่ปฏิบัติ
จานวนครั้งที่เคยได้รับการตรวจสอบและสายงานที่สังกัด 2) ระดับความคิดเห็ นที่มีต่อผู้ตรวจสอบ
ภายในของพนักงานมีความแตกต่างกันตามระยะเวลาที่ทางานในธนาคาร และสายงานที่สังกัด (3)
ระดั บ ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ง านตรวจสอบภายในของพนั ก งานมี ค วามแตกต่ า งกั น ตาม
ระยะเวลาที่ทางานในธนาคาร ระดับการศึกษา และสายงานที่สังกัด
พัชรี มหิธิธรรมธร (2552: บทคัดย่อ) ศึกษาแนวทางการพัฒนาระดับการตรวจสอบภายใน
ผลการตรวจสอบภายในด้านต่าง ๆ จากกลุ่มตัวอย่างพนักงานภายในบริษัทแห่งหนึ่งที่เคยได้รับการ
ตรวจสอบจากผู้ ตรวจสอบภายใน พบว่ า ประสิ ท ธิ ผ ลการตรวจสอบภายในด้า นการปฏิบัติ ตาม
ข้อกาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้านความรับผิดชอบและการรายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
ด้านการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายเกิดจากปัจจัยคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายในและทัศนคติ
ของผู้รับตรวจ ด้านการควบคุมภายในให้มีความน่าเชื่อถือ ด้านการให้สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า เกิด
จากปัจจัยคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายในและทัศนคติของผู้รับตรวจ และการสนับสนุนจากฝ่าย
บริหาร
กรรณิการ์ ศรี ใส (2552: บทคัดย่ อ) ศึกษาความคิ ดเห็ นของพนั กงานที่มี ต่ อการพัฒนางาน
ตรวจสอบตามแนวทางการปฏิบัติงานของผู้ ตรวจสอบภายในหน่วยงาน : กรณศึกษาการประปาส่ วน
ภูมิภาค พบว่า
1) ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบ พบว่า มีการตรวจสอบ
ภายในช่ว ยทาให้ การดูแลรั กษาทรัพย์สิ นและการใช้ทรั พยากร เป็นไปโดยมีประสิ ทธิภ าพ มีการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ช่วยทาให้การปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุ
และทรัพย์สิน และด้านอื่น ๆ ของหน่วยงานถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ มีการตรวจสอบ
ภายในสามารถป้องกันปรามมิให้เกิดความเสียหายหรือการทุจริตรั่วไหลเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สิน
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ต่ า ง ๆ ขององค์ ก ร มี ก ารตรวจสอบภายในสามารถช่ว ยเหลื อ ให้ ก ารปฏิบั ติง านด้า นการบริห าร
งบประมาณ การเงิน การพัสดุ มีประสิทธิภาพ และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
เหมาะสมและจานวนเจ้าหน้าที่ดาเนินการตรวจสอบเพียงพอ ตามลาดับ
2) ด้านการรายงานผลการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบ พบว่า ผู้ตรวจสอบ
ภายในรายงานผลการตรวจสอบแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามระเบียบของราชการ มีความ
ชัดเจน เข้าใจได้ สามารถเป็นตัวชี้วัดแนวทางปฏิบัติงานไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด มีการอ้างอิงระเบียบที่
เกี่ยวข้องประกอบผลการรายงาน มีการแจ้งผลการตรวจสอบภายใน ภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว และ
มีการติดตามผลการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ
3) ด้ านการให้ ค าแนะน าปรึ กษาของผู้ ตรวจสอบ พบว่ า ผู้ ตรวจสอบภายใน ให้
คาแนะนา ปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายด้านการเงิน การคลัง ข้อบังคับ คาสั่งและมติคณะรัฐมนตรีได้เป็น
อย่างดี เปรียบเสมือนผู้ชานาญการ มีการให้คาแนะนา คาปรึกษา สามารถแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน
ด้านการงบประมาณ การเงิน การพัสดุ และด้านอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบภายใน เป็น
ผู้ ให้ ความรู้ ข้ อมู ล ข่ าวสาร เกี่ ย วกั บระเบี ยบของราชการสม่ าเสมอ ผู้ ตรวจสอบภายในเป็ นผู้ ให้
คาปรึกษาแนะนา ได้ตลอดเวลา และผู้ตรวจสอบภายใน สามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของท่านได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
4) ด้านคุณลักษณะของผู้ตรวจสอบ พบว่า ผู้ตรวจสอบภายในมีความซื่อสัตย์ สุจริต มี
จริยธรรมโปร่งใส และปราศจากอคติส่วนตัวในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจสอบภายในมีความรับผิดชอบ
กระตือรือร้น มีความรู้ความสามารถในระเบียบต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ
ภายในได้เป็นอย่างดี
ยุ ว ดี เครื อรั ฐ ติกาล (2553: บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษา ทัศนคติของผู้ บริห ารบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีต่อบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
เฉพาะบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีสถานที่ตั้งในกรุงเทพมหานคร (ไม่
รวมกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่แก้ไขการดาเนินงานไม่ได้ตามกาหนด ธุรกิจขนาดกลาง กองทุนรวม และ
กองุทนรวมอสั งหาริ มทรั พย์) โดยส่ งแบบสอบถามไปยังประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการของบริษัท
จานวน 340 บริษัท พบว่า ทัศนคติของผู้บริหารที่มีต่อบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายในมี
ความแตกต่า งกัน ตามลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึ ก ษา และสาขาวิช าที่ จ บ
การศึกษาของผู้บริหาร ยกเว้นระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในตาแหน่งและทัศนคติของผู้บริหารที่มีต่ อ
บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความแตกต่างกันตามลักษณะธุรกิจ ได้แก่ ประเภท
ธุรกิจและลักษณะของหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ยกเว้นขนาดธุรกิจ จานวนบุคลากร
หน่วยงานตรวจสอบภายในและสายการบังคับบัญชาของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
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อัจฉรารัตน์ สิทธิ (2553: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง ทัศนคติของปัจจัยที่มีต่อประสิทธิผลของ
การตรวจสอบภายในในมุมมองของผู้รับตรวจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ผลการวิจัยพบว่า ผู้รับการตรวจมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าปัจจัยที่ศึกษาในครั้งนี้ผลต่อ
ประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในในระดับเห็นด้วย โดยที่ปัจจัยด้านจริยธรรมและคุณธรรมของผู้
ตรวจสอบภายในนั้นมีผลต่อประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในมากที่สุด รองลงมา คือ ปัจจัยด้าน
ความมี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ข องผู้ ต รวจสอบภายใน ซึ่ ง ถื อ เป็ น คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ต รวจสอบภายในที่ มี
ความสาคัญและจะช่วยให้การตรวจสอบภายในมีความโปร่งใส มีความราบรื่นและปราศจากความ
ขัดข้องในการปฏิ บั ติงานและปั จจั ยด้านนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติมีความสาคัญเพราะการที่
องค์กรมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติในการทางานที่ชัดเจนแล้วจะช่วยให้การทางานเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน และเสริมสร้างระบบการควบคุมภายในที่ดี ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิผลของการตรวจสอบ
ภายใน สาหรับความเห็นของผู้รับการตรวจต่อประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน พบว่ามีความเห็น
ไปในทิศทางเดียวกันว่า ประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในในแต่ละด้านมีความสาคัญในระดับมาก
โดยที่ประสิทธิผลด้านการส่งเสริมการกากับดูแลกิจการนั้น มีความสาคัญที่สุดเพราะหากองค์กรมีการ
ตรวจสอบภายในที่มีค วามเป็นอิสระมีความโปร่งใสจะช่วยผลักดันให้เกิดการกากับดูแลกิจการที่ดี
รองลงมาคือ ความมีประสิทธิผลด้านการประเมินความเสี่ยงและให้สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้านั้นทาง
องค์กรควรให้ ความสาคัญในการประเมินความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ เพื่อจะได้ห าแนวทางในการ
ป้องกัน ควบคุม และลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และด้านประสิทธิผลใน
ภาพรวม ซึ่งหากมีประสิทธิผลในทุก ๆ ด้านล้วนทาให้การตรวจสอบภายในนั้นเกิดมีประสิทธิภาพและ
มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
อรรัตน์ เรืองจารัส (2555: บทคัดย่อ) ศึกษาการรับรู้บทบาทของผู้ ตรวจสอบภายในต่ อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของธนาคารออมสิน สานักงานใหญ่ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 36-40 ปี มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ตาแหน่งระดับปฏิบัติการ 6-7
และส่วนใหญ่มีระยะเวลาทางานกับธนาคาร 6-10 ปี การรับรู้บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในของผู้รับ
การตรวจสอบ พบว่า ฝ่ายตรวจสอบภายในให้ความรู้กับผู้รับการตรวจสอบเพียงเรื่องการควบคุม
ภายในในการปฏิบัติงานที่ดีในด้านต่าง ๆ เท่านั้นและระดับการรับรู้ของผู้รับการตรวจสอบที่มี ต่ อ
ประสิ ทธิภาพการปฏิบั ติงานตรวจสอบภายใน ด้านการวางแผนการตรวจสอบ ด้านการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ ด้านการรายงานผลการปฏิบัติการตรวจสอบ และด้านการติดตามผลการตรวจสอบภายใน มี
การรับรู้บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ ระดับ
การศึกษา ตาแหน่งงาน และระยะเวลาการทางานของผู้รับการตรวจสอบส่งผลต่อ การรับรู้ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในไม่แตกต่างกัน ส่วนอายุของผู้รับการตรวจสอบนั้นส่งผลต่อการรับรู้
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในแตกต่างกัน และการรับรู้บทบาทของผู้ตรวจสอบ
ภายในไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน
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จิตรภา รุ่นประพันธ์ (2555: บทคัดย่อ) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการ
ตรวจสอบภายในของบริ ษัทการบิ นไทย จ ากัด (มหาชน) ในมุมมองของผู้ รับตรวจ พบว่า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 60.6 อายุของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วง
41-50 ปี เป็นพนักงานระดับปฏิบัติการร้อยละ 75.0 ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ปฏิบัติง าน
มากกว่า 20 ปี จากการวิจัยพบ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของบริษัท
การบินไทย จากัด (มหาชน) ในมุมมองของผู้รับตรวจ ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยการได้รับ
การสนับสนุนจากผู้บริหารและผู้รับตรวจ ปัจจัยคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน ปัจจัยคุณภาพงาน
ตรวจสอบ และปัจจัยความเข้าใจองค์กร การประสานงาน แหล่งข้อมูล และการรายงานผล มีผลต่อ
ระดับ ความมีป ระสิ ทธิผ ลการตรวจสอบภายในบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ในระดับที่ มี
นัยสาคัญ และมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
นงนิ ภา ตุ ลยานนท์ (2557: บทคั ดย่ อ) ศึ กษาเจตคติ ของผู้ บริ หารธนาคารพาณิ ชย์ ไทยที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน พบว่า 1) ผู้บริหารมีระดับเจตคติ
เห็นด้วยกับงานตรวจสอบภายในทั้งสามมิติ 2) การเปรียบเทียบระดับเจตคติของผู้บริหารที่มีต่องาน
ตรวจสอบภายในจาแนกตามลักษณะส่วนบุคคลของผู้บริหาร พบว่ามีเพียงลักษณะของผู้บริหารที่มีระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน และผู้บริหารที่สังกัดหน่วยงานแตกต่างกันเท่านั้น ที่ส่งผลให้เจตคติของผู้บริหารที่
มีต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ 3) แนวทางการพัฒนาเจตคติของ
ผู้บริหารที่มีต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตามลักษณะส่วนบุคคลของผู้บริหารควรมีความรู้ ความ
เข้าใจ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในตาแหน่งหน้าที่นั้น และสามารถนาความรู้ที่ได้ จากผู้
ตรวจสอบไปใช้ในการบริหารความเสี่ยงภายในธนาคารได้เป็นอย่างดี ธนาคารควรให้ความรู้ ให้คาแนะนา
เกี่ยวกับการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงแก่ผู้บริหารธนาคารและพนักงานในทุกส่วนงานให้มาก
ยิ่งขึ้น ผู้ตรวจสอบภายในควรกาหนดระดับความเสี่ยง หรือตัวชี้วัดในแต่ละด้านที่เข้าตรวจและอธิบายให้
ผู้บริหารของธนาคารยอมรับค่าที่กาหนด เพื่อให้ผู้ตรวจสอบใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันและผู้ตรวจสอบภายในควรจัดลาดับความสาคัญ หรือกาหนดขอบเขตของงานที่ตรวจสอบให้
ชัดเจนและเหมาะสมกับเวลาที่ตรวจ เพื่อสามารถให้คาแนะนาแก่ธนาคารได้ครอบคลุมทุกประเด็น
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คาอธิบายศัพท์เฉพาะ
การตรวจสอบภายใน

การกากับดูแล

งานบริการให้ความเชื่อมั่น

งานบริการให้คาปรึกษา

กิจกรรมให้ ความเชื่อมั่นและการให้ คาปรึ กษาอย่า งเที่ ย ง
ธรรมและเป็ น อิ ส ระ ซึ่ ง จั ด ให้ มี ขึ้ น เพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ค่ า และ
ปรั บ ปรุ ง การปฏิ บั ติ ง านของส่ ว นราชการให้ ดี ขึ้ น การ
ตรวจสอบภายในจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม
และการกากับดูแลอย่างเป็นระบบ
กระบวนการดาเนินงาน เพื่อกากับดูแลและควบคุมให้การ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในส่วนราชการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเป็น
ธรรม
การตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ อย่างเที่ยงธรรม เพื่อให้ได้มา
ซึ่งการประเมินผลอย่างอิสระ โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในกระบวนการการกากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และ
การควบคุมของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบ งบการเงิน
ผลการดาเนินงาน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบต่าง ๆ และการตรวจสอบ
ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงินการบัญชี
เป็นต้น
การบริ ก ารให้ ค าปรึ ก ษาแนะน า และบริ ก ารอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยลั กษณะงานและขอบเขตของงานจะจัดทา
ข้ อ ตกลงร่ ว มกั บ ผู้ รั บ บริ ก าร และมี จุ ด ประสงค์ เพื่ อ เพิ่ ม
คุ ณ ค่ า ให้ กั บ ส่ ว นราชการ โดยการปรั บปรุ งกระบวนการ
กากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของส่วน
ราชการให้ดีขึ้น เช่น การให้คาปรึกษาแนะนา ในเรื่องความ
คล่องตัวในการดาเนินงาน การออกแบบระบบงาน วิธีการ
ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานและการฝึกอบรม เป็นต้น
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แนวทางการปฏิบัติงาน

แผนการตรวจสอบ

แผนการปฏิบัติงาน

หน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้ตรวจสอบภายใน

ผู้รับตรวจ

การกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับวิธี ก ารปฏิ บัติ งานตามที่
ได้รับมอบหมาย ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดทาเป็นลาย
ลั กษณ์อักษร ซึ่งจะเป็นส่ ว นหนึ่งของแผนการปฏิบั ติ ง าน
เพื่อให้ทีมงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแต่ละเรื่องที่
จะตรวจสอบ ด้วยวัตถุประสงค์อะไร ที่หน่วยรับตรวจใด ณ
เวลาใด และใช้วิธีการและเทคนิคการตรวจสอบใด จึงจะ
ช่วยให้การรวบรวมหลักฐานในรายละเอียดเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
แผนการปฏิบัติงานที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจัดทา
ขึ้นไว้ล่ วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจสอบ จานวนหน่วยรับ
ตรวจ ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ผู้ รับผิ ดชอบในการ
ตรวจสอบ รวมทั้ ง งบประมาณที่ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน
ตรวจสอบ เพื่อประโยชน์ในการสอบทานความก้าวหน้าของ
การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นระยะ ๆ และให้ปฏิบัติงานได้
อย่างราบรื่นทันตามกาหนดเวลา
แผนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งผู้ ตรวจสอบ
ภายในจัดทาไว้ล่วงหน้าว่าจะตรวจสอบเรื่องใด ที่หน่วยรับ
ตรวจใด ด้ ว ยวั ต ถุ ป ระสงค์ ขอบเขต วิ ธี ก ารใด และ
ทรัพยากรที่ใช้เท่าใด จึงจะทาให้การปฏิบัติงานตรวจสอบ
บรรลุผลสาเร็จ
หน่วยงานในองค์การหรือสถาบันที่เป็นหน่วยงานอิสระ มี
สายการบังคับบัญชาโดยตรงจากอธิการบดี ทาหน้าที่และ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
และการพัสดุ ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒ นบริหารศาสตร์
เจ้ า หน้ า ที่ สั ง กั ด หน่ ว ยตรวจสอบภายใน ท าหน้ า ที่ เ ป็ นผู้
ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุของหน่วยงาน
ในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หน่วยงานหรือส่วนราชการหรือผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ
งานการเงิ น การบั ญ ชี การพั ส ดุ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง การ
ทะเบียน เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ให้เป็นไป
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ประสิทธิผล

ประสิทธิภาพ

ความคิดเห็น

ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ คาสั่งมติคณะรัฐมนตรีและ
นโยบายสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การที่ ผู้ ต รวจสอบภายในสามารถปฏิ บั ติ ง านด้ า นการ
ตรวจสอบภายในของ ส่วนงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และแผนที่กาหนด
การทางานโดยใช้ทรัพยากรในการทางานน้อยที่สุด และใช้
ความสามารถเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ และสาเร็จตาม
เป้าหมายและภายในระยะเวลาที่กาหนด
ความคิดเห็น มุมมอง ความรู้สึก ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เรื่องใด
เรื่องหนึ่งซึ่งอาจจะดีหรือไม่ดี อาจจะลบหรือบวก ทั้ง ๆ ที่
ความรู้สึก มุมมอง ความคิดเห็นนั้น อาจจะไม่ตรงกับความ
เป็นจริง

การตรวจสอบภายใน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สานักงานตรวจสอบภายใน จัดตั้งตามคาสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ 126/2533
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2533 โดยกาหนดรูปแบบการบริหารงานเป็นหน่วยงานอิสระ มีสายการบังคับบัญชา
ขึ้นตรงต่ออธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
สถาบัน ตามระเบียบของทางราชการและมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันโครงสร้างการ
บริหารงานสานักงานตรวจสอบภายใน ตามประกาศสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง การ
แบ่งส่วนราชการในสานักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ลงวันที่ 1 กันยายน 2551
แบ่งเป็น 4 กลุ่มงาน อยู่ภายใต้การกากับดูแลของสภาสถาบัน ประกอบด้วย กลุ่มตรวจสอบภายใน 1
กลุ่มตรวจสอบภายใน 2 กลุ่มตรวจสอบภายใน 3 และกลุ่มงานบริหารและธุรการ
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โครงสร้างการบริหารงาน สานักงานตรวจสอบภายใน
สภาสถาบัน
คณะกรรมการตรวจสอบ
อธิการบดี
ผู้อานวยการ
สานักงานตรวจสอบภายใน

กลุ่มงานตรวจสอบ 1

กลุ่มงานตรวจสอบ 2

กลุ่มงานตรวจสอบ 3

กลุ่มงานบริหารและธุรการ

(ตามประกาศสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสานักงานอธิการบดี ลงวันที่ 1 กันยายน 2551)

ภาพที่ 2.2 แสดงโครงสร้างการบริหารงาน สานักงานตรวจสอบภายใน

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
สานักงานตรวจสอบภายใน

กลุ่มงานตรวจสอบ 1

- งานตรวจสอบรายงานทางการเงิน/บัญชี
- ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ
สัญญา
- ตรวจสอบการดาเนินงาน/การปฏิบัติงาน
- ตรวจสอบการบริหารงาน
- ตรวจสอบสารสนเทศ
- ตรวจสอบการดูแลรักษาทรัพย์สิน
- ให้คาปรึกษาหน่วยรับตรวจ
โดยรับผิดชอบหน่วยงาน ดังนี้
• กองคลังและพัสดุ
• คณะบริหารธุรกิจ
• คณะภาษาและการสื่อสาร
• คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
• คณะการจัดการการท่องเที่ยว
• คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
• สานักวิจัย
• ศูนย์บริการวิชาการ
• ศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
• ศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ
• หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
• ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร

ภาพที่ 2.3 แสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

กลุ่มงานตรวจสอบ 3
- งานตรวจสอบรายงานทางการเงิน/บัญชี
- ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ
สัญญา
- ตรวจสอบการดาเนินงาน/การปฏิบัติงาน
- ตรวจสอบการบริหารงาน
- ตรวจสอบสารสนเทศ
- ตรวจสอบการดูแลรักษาทรัพย์สิน
- ให้คาปรึกษาหน่วยรับตรวจ
โดยรับผิดชอบหน่วยงาน ดังนี้
• คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
• คณะสถิติประยุกต์
• คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
• วิทยาลัยนานาชาติ
• สานักบรรณสารการพัฒนา
• สานักงานอธิการบดี
• ศูนย์ศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กับการพัฒนาที่ยั่งยืน
• ศูนย์สารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล”
• ศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ
• สานักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กลุ่มงานบริหารและธุรการ
-

งานสารบรรณ
งานงบประมาณ
งานพัสดุ
งานบุคคล
งานพิมพ์และอื่น ๆ
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- งานตรวจสอบรายงานทางการเงิน/บัญชี
- ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ
สัญญา
- ตรวจสอบการดาเนินงาน/การปฏิบัติงาน
- ตรวจสอบการบริหารงาน
- ตรวจสอบสารสนเทศ
- ตรวจสอบการดูแลรักษาทรัพย์สิน
- ให้คาปรึกษาหน่วยรับตรวจ
โดยรับผิดชอบหน่วยงาน ดังนี้
• คณะรัฐประศาสนศาสตร์
• คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
• คณะนิติศาสตร์
• สานักสิริพัฒนา
• สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม
• ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและ
จัดการภัยพิบัติ
• ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา
• ศูนย์กฎหมายเพื่อการพัฒนา

กลุ่มงานตรวจสอบ 2
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คณะกรรมการตรวจสอบ หมายถึง คณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการสภาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่เข้ามาช่วยคณะกรรมการให้ปฏิบัติงานในประเด็นที่อาจถูกมองข้ามและ
เพื่ อ ให้ ส ถาบั น มี ร ะบบการก ากั บ ดู แ ลที่ ดี วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องแนวทางปฏิ บั ติ ที่ ดี ส าหรั บ การจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้ถูกกาหนดไว้อย่างกว้าง ๆ ให้สะท้อนถึงความสาคัญของบทบาทของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาสถาบันฯ อย่างน้อย 3 คน โดยมี
ผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ
สายการบังคับบัญชา
1) ผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายใน เป็นผู้บริหารสูงสุดของสานักงาน และมี
สายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบสถาบัน โดยมีอธิการบดีเป็นผู้ดูแลด้านการ
บริหาร
2) การกาหนดอัตรากาลังและผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สานักงานตรวจสอบ
ภายใน คณะกรรมการตรวจสอบสถาบัน พิจารณาให้ความเห็นเสนออธิการบดี
3) การเสนอแผนการตรวจสอบประจ าปี ใ ห้ เ สนอต่ อ อธิ ก ารบดี โ ดยผ่ า นความ
เห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบสถาบัน
4) ผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบต่ออธิการบดี
และสรุปเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากการตรวจสอบเรื่องที่เป็นปัญหาเร่งด่วนหรือเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับนโยบาย ให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
งานตรวจสอบภายใน เป็นกิจกรรมให้ความเชื่อมั่นและการให้คาปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและ
เป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น และจะ
ช่วยให้ส่วนราชการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ด้านการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน
บัญชี การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน การประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหาร
ความเสี่ ย ง ค้น หาข้อบกพร่ องของระบบงานว่ามีจุด ใดที่เป็ นช่องทางให้ เกิด การรั่ว ไหล หรือการ
ปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ การควบคุมและกากับดูแลอย่างเป็นระบบโดยทาการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานที่คณะ/สานัก และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการดาเนินงานด้าน
ต่าง ๆ ให้ ส อดคล้ องกับ นโยบายของสถาบัน และข้อเสนอแนะหรือความเห็ นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยคานึงถึงความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน การกากับดูแล ตลอดจนการประเมินคุณภาพ การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่ง
รวมถึง
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1) ความถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น และเชื่ อ ถื อ ได้ ข องข้ อ มู ล ทางการเงิ น และข้ อ มู ล การ
ดาเนินงาน
2) ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดาเนินงาน
3) การดูแลรักษาทรัพย์สิน
4) การปฏิบัตติ ามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และสัญญา
สานักงานตรวจสอบภายในแบ่งการปฏิบัติงานเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
1) กลุ่มงานตรวจสอบ 1 รับผิดชอบงานตรวจสอบการเงิน/บัญชี ตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และสัญญา ตรวจสอบการดาเนินงาน และตรวจสอบการดูแล
รักษาทรัพย์สินให้คาปรึกษาหน่วยรับตรวจ โดยรับผิดชอบหน่วยงาน ดังนี้ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะนิติศาสตร์ สานักสิริพัฒนา สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์
สาธารณประโยชน์และประชาสังคม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ ศูนย์อาเซียน
และเอเซียศึกษา และศูนย์กฎหมายเพื่อการพัฒนา
2) กลุ่มงานตรวจสอบ 2 รับผิดชอบงานตรวจสอบการเงิน/บัญชี ตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และสัญญา ตรวจสอบการดาเนินงาน และตรวจสอบการดูแล
รักษาทรัพย์สิน ให้ คาปรึกษาหน่วยรับตรวจ โดยรับผิดชอบหน่วยงาน ดังนี้ กองคลังและพัสดุ คณะ
บริหารธุรกิจ คณะภาษาและการสื่อสาร คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะการจัดการการท่องเที่ยว
คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสานักวิจัย ศูนย์บริการวิชาการ ศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ศูนย์
นวัตกรรมทางธุรกิจ และหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
3) กลุ่มงานตรวจสอบ 3 รับผิดชอบงานตรวจสอบการเงิน/บัญชี ตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และสัญญา ตรวจสอบการดาเนินงาน และตรวจสอบการดูแล
รักษาทรัพย์สิน ให้คาปรึกษาหน่วยรับตรวจ โดยรับผิดชอบหน่วยงาน ดังนี้ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
คณะสถิติประยุกต์ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ วิทยาลัยนานาชาติ สานักบรรณสาร
การพัฒนา สานักงานอธิการบดี ศูนย์ศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ศูนย์
สารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสานักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์
4) กลุ่มงานบริหารและธุรการ รับผิดชอบงานสารบรรณ งานงบประมาณ งานพัสดุ
งานบุคคล งานพิมพ์และอื่นๆ
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
งานตรวจสอบภายในเป็ นเครื่องมือของฝ่ายบริห ารในการตรวจสอบ ติ ดตามประเมินผล
การดาเนิ น งานภายในส่ ว นราชการ เพื่อให้ ผ ลการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถาบัน เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนด บทบาทที่สาคัญของงานตรวจสอบภายใน คือ การสนับสนุนให้การปฏิบัติงานใน
ทุกระดับของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ด้านการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน บัญชี
การบริหารพัสดุและทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าภายใต้การบริหาร
ความเสี่ยง ด้านการดาเนินงาน การเงินและการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องการ
ควบคุมและการกากับดูแลที่ดี ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีการพัฒนาและ
ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้งานตรวจสอบภายในของส่วนราชการมีความเข้มแข็ง หัวหน้าส่วน
ราชการสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะทาให้ส่วนราชการมีการบริ หารจัดการที่โปร่งใส เป็นธรรมและ
ตรวจสอบได้ รวมทั้ ง ลดโอกาสการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ในการบริ ห ารราชการ ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง ได้
ทาการศึกษาเพื่อรั บ ทราบความคิดเห็นของผู้ รับตรวจที่มีต่อการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อนาไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
การศึกษาวิจัย เรื่อง “ความคิดเห็นของผู้รับตรวจต่อการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ” ใช้การวิจัยเชิงสารวจ (Survey Reserch) โดยบทนี้จะเป็นการ
นาเสนอในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีวิ จัยซึ่งผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัย ประกอบด้วยรายละเอียด
ดังนี้
1) วิธีการศึกษา
2) กรอบแนวคิด
3) สมมติฐานการวิจัย
4) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
5) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
6) การวิเคราะห์ข้อมูล
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วิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ
1) การศึ ก ษาจากเอกสาร (Documentary Rescarch) โดยศึ ก ษาจากหนั ง สื อ
บทความ ทฤษฎี แนวความคิด วิทยานิพนธ์ ระเบียบ วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2) การวิจัยภาคสนาม (Field Work Research) เก็บรวบรวมข้อมูล จากผู้รับตรวจ
โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือ

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่หน่วยรับตรวจที่มีต่อการปฏิบัติงาน
การตรวจสอบภายในของสถาบัน
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. สาขาวิชา
5. ตาแหน่งปัจจุบัน
6. ประสบการณ์ในการทางาน
กระบวนการ
1. ด้านคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน
- จริยธรรมและคุณธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน
- ความรู้ ความเชีย่ วชาญและทักษะการทางานของผู้ตรวจสอบ
ภายใน
- บทบาทการเป็นผู้ประสานงานของผู้ตรวจสอบภายใน
- ความมีมนุษยสัมพันธ์ของผู้ตรวจสอบภายใน
2. ด้านกระบวนการตรวจสอบ
- การวางแผนการตรวจสอบ
- การปฏิบัติงานตรวจสอบ
3. ด้านคุณภาพงานตรวจสอบ
- การรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ
- การติดตามผลการตรวจสอบ
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน

ความคิดเห็นของผู้รับตรวจ
ต่อการปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบภายใน
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สมมติฐานการวิจัย
1) ผู้รับตรวจที่มีเพศที่แตกต่างจะมีความคิดเห็น ต่อการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในที่
แตกต่าง
2) ผู้รับตรวจที่มีช่วงอายุที่แตกต่างจะมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
ทีแ่ ตกต่าง
3) ผู้ รั บ ตรวจที่มีการศึกษาที่แตกต่างจะมีความคิดเห็ น ต่อการปฏิบัติงานการตรวจสอบ
ภายในทีแ่ ตกต่าง
4) ผู้ รั บ ตรวจที่ จ บการศึ ก ษาสาขาวิ ช าที่ แ ตกต่ า งจะมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การปฏิ บั ติ ง าน
การตรวจสอบภายในที่แตกต่าง
5) ผู้รับตรวจที่มีตาแหน่งแตกต่างจะมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในที่
แตกต่าง
6) ผู้ รั บ ตรวจที่ มี ป ระสบการณ์ ใ นการท างานที่ ส ถาบั น ที่ แ ตกต่ า ง จะมี ค วามคิ ด เห็ น ต่อ
การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในที่แตกต่าง
7) คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ต รวจสอบภายในมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความคิ ด เห็ นของผู้ รั บ ตรวจต่อ
การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
8) กระบวนการตรวจสอบมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นของผู้รับตรวจต่อ การปฏิบัติงาน
การตรวจสอบภายใน
9) คุณภาพงานการตรวจสอบภายในมี ความสั ม พันธ์กับ ความคิด เห็ นของผู้ รั บตรวจต่ อ
การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
ผู้วิจัยได้กาหนดระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 (ระดับความมีนัยสาคัญ = 0.05) โดยถ้าผล
การทดสอบได้ค่าระดับความมีนัยสาคัญที่คานวณได้น้อยกว่าระดับความมีนัยสาคัญที่ กาหนดไว้ แสดง
ว่าจะเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ผู้รับตรวจในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประกอบด้วย
เลขานุ ก ารคณะ/ส านั ก และผู้ อ านวยการกอง จ านวน 33 คน หั ว หน้ า กลุ่ ม งานและเจ้ า หน้ า ที่
ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ จานวน 107 คน รวม 140 คน การแจกแบบสอบถามเป็น
แบบบังเอิญ ได้รับคืนมา จานวน 119 คน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดย
ใช้ ต าราง Krejcie & Morgan จ านวนประชากร 140 กลุ่ ม ตั ว อย่ า งจะเท่ า กั บ 103 (Krejcie and
Morgan, 1970: 608-609 อ้างถึงใน สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 2554)
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบคาถามปลายเปิดและปลายปิด เป็นเครื่องมือ
ในการเก็บ รวบรวมข้อมูล โดยแบบสอบถามได้จัดทาขึ้นตามกรอบงานวิจัย รวมถึงงานวิจัยอื่นที่
เกี่ยวข้อง จาแนกออกเป็น 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย คาถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วน
บุคคล จานวน 7 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สาขาวิชาที่จบการศึกษา ตาแหน่งงาน
ในปั จ จุ บั น และประสบการณ์ ใ นการท างาน ซึ่งเป็นคาถามปลายปิด โดยมีคาตอบให้ เลื อ กตอบ
(Multiple Choices)
ส่ ว นที่ 2 ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความคิ ด เห็ น ของผู้ รั บ ตรวจต่ อ การปฏิ บั ติ ง านการ
ตรวจสอบภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยผู้วิจัยได้ใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) 6 ระดับ โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้ความเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในแต่ละคาถาม ว่า
อยู่ในระดับใด ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดความหมายของมาตราส่วนประกอบค่า ดังนี้
ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วย
ค่อนข้างเห็นด้วย
ค่อนข้างไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

คะแนน
6
5
4
3
2
1

การแปลผลคะแนนในแต่ละระดับ ผู้วิจัยกาหนดช่วงของคะแนนจากสูตร
ช่วงคะแนน = 6 – 1 =0.83
6
ช่วงของคะแนนในแต่ละระดับ คือ
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
5.16 – 6.00
เห็นด้วย
4.33 – 5.15
ค่อนข้างเห็นด้วย
3.50 – 4.32
ค่อนข้างไม่เห็นด้วย
2.67 – 3.49
ไม่เห็นด้วย
1.84 – 2.66
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
1 – 1.83
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ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน กาหนดความหมายของมาตรา
ส่วนประกอบต่าง ๆ ดังนี้
1) มากที่สุด
2) มาก
3) ปานกลาง
4) น้อย
5) น้อยที่สุด
การแปลผลคะแนนในแต่ละระดับ ผู้วิจัยกาหนดช่วงของคะแนนจากสูตร
ช่วงคะแนน = 5 – 1 =0.80
5
ช่วงของคะแนนในแต่ละระดับ คือ
ความพึงพอใจมากที่สุด
4.21 – 5.00
ความพึงพอใจมาก
3.41 – 4.20
ความพึงพอใจปานกลาง
2.61 – 3.40
ความพึงพอใจน้อย
1.81 – 2.60
ความพึงพอใจน้อยที่สุด
1 – 1.80

การวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามแล้วได้ นาข้อมูลที่ได้มาลงรหัส เพื่อประมวลผลโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามแต่ละส่วน ดังนี้
1) การแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าสถิติร้อยละ ใช้อธิบายข้อมูลปัจจัย
ส่วนบุคคล
2) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้อธิบาย
ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและปัจจัยการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
3) ค่า t-Test (Independent Sample Test) ใช้ทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของ
ตัวแปร 2 ประชากร ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
4) ค่า F-Test (One-way ANOVA) ใช้ทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปร ตั้งแต่
2 ประชากรขึ้นไปที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
5) ค่ า สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์ สั ม พั น ธ์ แ บ บ เ พี ย ร์ สั น ( Pearson’ s prodnct moment
correlation efficient) ใช้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นของผู้รับตรวจและปัจจั ยที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายใน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01
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ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ โดยทั่วไปนิยมใช้สัญญลักษณ์ ( r ) แทนสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของกลุ่มการบอกระดับหรือขนาดของความสัมพันธ์ จะใช้ตัวเลขของค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ หาก
ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์มีค่าเข้าใกล้ -1 หรือ +1 แสดงถึงการมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง แต่หาก
มีค่าเข้าใกล้ 0 แสดงถึง การมีความสัมพันธ์กันในระดับน้ อย หรือไม่มีเลย สาหรับการพิจารณาค่าสัม
ประสิทธ์สหสัมพันธ์ โดยทั่วไปอาจใช้เกณฑ์ดังนี้ (Hinkle D. E. 1998, p.118)
ค่า ( r ) ระดับของความสัมพันธ์ เกณฑ์การแปลผลความสัมพันธ์ของค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นของผู้รับตรวจต่อการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน กาหนดเกณฑ์
การแปลความหมาย 5 ระดับ ดังนี้ (นฤมล อนุศิริกุล,2557:33)
0.90 - 1.00 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก
0.70 - 0.90 มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง
0.50 - 0.70 มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง
0.30 - 0.50 มีความสัมพันธ์กันในระดับต่า
0.00 - 0.30 มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ามาก
เครื่องหมาย ( +,-- )หน้าตัวเลขสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ จะบอกถึงทิศทางของความสัมพันธ์
โดยหาก
r มีเครื่องหมาย + (บวก) หมายถึง การมีความสัมพันธ์กันไปใน
ทิศทางเดียวกัน (ตัวแปรหนึ่งมีค่าสูง อีก
ตัวหนึ่งจะมีค่าสูงไปด้วย)
r มีเครื่องหมาย – (ลบ) หมายถึง การมีความสัมพันธ์กันไปใน
ทิศทางตรงกันข้าม (ตัวแปรหนึ่งมีค่าสูง
ตัวแปรอีกตัวหนึ่งจะมีค่าต่า)
ยกเว้นค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์บางชนิดที่มีลักษณะ 0 ≤ r ≤ 1 ซึ่งจะบอกได้เพียงขนาด
หรือระดับ
ของความสัมพันธ์เท่านั้น ไม่สามารถบอกทิศทางของความสัมพันธ์ได้

บทที่ 4
ผลการวิจัย
ในการศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็นของผู้รับตรวจต่อการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของ
สถาบั น บั ณฑิตพัฒ นบริ ห ารศาสตร์ ” โดยการเก็บรวบรวมข้ อ มูล ที่ ได้จ ากแบบสอบถามมี ผ ลการ
วิเคราะห์ดังต่อไปนี้
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
̅
×
แทน
ค่าเฉลี่ย
SD
แทน
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
n
แทน
จานวนของกลุ่มตัวอย่าง
t
แทน
ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาในการแจกแจงแบบที (t-distribution)
F
แทน
ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาในการแจกแจงแบบเอฟ (F-distribution)
Sig.
แทน
ระดับนัยสาคัญทางสถิติเพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
df.
แทน
ระดับชั้นความเป็นอิสระ (Degree of Freedom)
SS
แทน
ผลรวมของค่าความเบี่ยงเบนยกกาลังสอง (Sum Squares)
Scheffe
แทน
การวิเคราะห์ความแปรปรวน
*
แทน
ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**
แทน
ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

การนาเสนอผลการวิเคราะห์
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา ตาแหน่งงานปัจจุบัน และประสบการณ์ในการทางานที่สถาบัน
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
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ผลการวิเคราะห์
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สาขาวิชาที่สาเร็จ
การศึกษา ตาแหน่งงานปัจจุบัน และประสบการณ์ในการทางานที่สถาบัน ดังนี้
ตารางที่ 4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2. อายุ
น้อยกว่า 30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
61 ปีขึ้นไป
รวม
3. ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่น ๆ
รวม
4. สาชาวิชา
การบัญชี
การเงิน
มนุษยศาสตร์
เศรษฐศาสตร์

จานวน (n)

ร้อยละ

24
95
119

20.2
79.8
100

13
33
37
35
1
119

10.9
27.8
31.1
29.4
0.8
100

69
47
2
1
119

58.0
39.5
1.7
0.8
100

29
5
2
4

24.6
4.2
1.7
3.4

53
ตารางที่ 4.1 (ต่อ)

การจัดการ
สังคมศาสตร์
การตลาด
บริหารธุรกิจ
ศิลปศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์
อื่น ๆ
รวม
5. ตาแหน่งงานปัจจุบัน
ปฏิบัติงาน/ปฏิบัติการ
ชานาญการ/ชานาญการพิเศษ
หัวหน้างาน
ผู้บริหาร (เลขาคณะ/ผอ.)
อื่น ๆ
รวม
6. ประสบการณ์ในการทางานที่
สถาบัน
น้อยกว่า 1 ปี
1-5 ปี
6-10 ปี
11-15 ปี
16-20 ปี
มากกว่า 20 ปี
รวม

จานวน (n)
17
9
4
11
12
2
3
2
18
119
จานวน (n)

ร้อยละ
14.4
7.6
3.4
9.3
10.2
1.7
2.5
1.7
15.3
100
ร้อยละ

62
17
21
16
3
119

52.1
14.3
17.7
13.4
2.5
100

3
22
19
14
14
47
119

2.5
18.4
16.0
11.8
11.8
39.5
100
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จากตาราง 4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า
1) เพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 79.8 และเพศชายคิดเป็นร้อยละ
20.2
2) อายุ มีช่วงอายุอยู่ที่ 41-50 ปี มากที่สุด คือร้อยละ 31.1 รองลงมา ได้แก่ อายุ
ระหว่าง 51-60 ปี ร้อยละ 29.4 และอายุระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 27.8
3) ระดับการศึกษา เกินกว่ากึ่งหนึ่งมีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 58
รองลงมาคือ การศึกษาระดับปริญญาโท ร้อยละ 39.5
4) สาขาวิชา จบการศึกษาสาขาการบัญชี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 24.6 รองลงมา
สาขาอื่น ๆ เช่นร้อยละ 15.3 และสาขาการจัดการ ร้อยละ 14.4 ส่วนน้อยที่สุด คือ สาขามนุษยศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 1.7
5) ตาแหน่งงานปัจจุบัน เกินกว่ากึ่งหนึ่งมี ตาแหน่งปฏิบัติงาน/ปฏิบัติการ คิดเป็น
ร้อยละ 52.1 รองลงมา คือ หัวหน้างาน ร้อยละ 17.7 และตาแหน่งชานาญการ/ชานาญการพิเศษ
ร้อยละ 14.3
6) ประสบการณ์ ใ นการท างานที่ ส ถาบั น มากที่ สุ ด ปฏิ บั ติ ง านในสถาบั น มี ช่ ว ง
ระยะเวลาอยู่ที่มากกว่า 20 ปี ร้อยละ 39.5 รองลงมา ได้แก่ ระยะเวลาระหว่าง 1-5 ปี ร้อยละ 18.4
และระหว่าง 6-10 ปี ร้อยละ 16
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
ข้อมูลในส่วนนี้เป็นการวัดระดับความคิดเห็นต่อ การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน โดยใช้
ข้อมูลจากแบบสอบถามในส่วนที่ 2 โดยวัดระดับความคิดเห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้วย
อย่างยิ่ง เห็นด้วย ค่อนข้างเห็นด้วย ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ในด้าน
ต่ าง ๆ ได้ แก่ ด้ านคุ ณสมบั ติ ของผู้ ตรวจสอบ ด้ านกระบวนการตรวจสอบ และด้ านคุ ณภาพงาน
ตรวจสอบ โดยนาข้อมูลที่ได้มาแปลความหมาย ดังนี้
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ตารางที่ 4.2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
ด้านคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบ
ความคิดเห็นของผู้รับตรวจ

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบน
การแปลค่า
มาตรฐาน

1. จริยธรรมและคุณธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน
1. ผู้ ต รวจสอบภายในมี ค วามเป็ น อิ ส ระในการ
ปฏิบัติงาน
2. ผู้ ต รวจสอบภายในมี การวางตั ว เหมาะสมกับ
กาลเทศะ
3. ผู้ตรวจสอบภายในมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความ
โปร่ ง ใสและปราศจากอคติ ส่ ว นตั ว ในการ
ปฏิบัติงาน
4. ผู้ ต รวจสอบภายในมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ อดทน
กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน

4.70

0.708

เห็นด้วย

4.82

0.633

เห็นด้วย

4.94

0.642

เห็นด้วย

4.86

0.667

เห็นด้วย

จริยธรรมและคุณธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน
4.82
0.572
โดยรวม
2. ความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะการทางานของผู้ตรวจสอบภายใน
1. ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้ด้านการตรวจสอบ
4.84
0.736
2.

3.

4.

5.

และมีทักษะที่ดีในการตรวจสอบ
ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
นโยบายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่หน่วยงาน
กาหนดไว้
ผู้ตรวจสอบภายในมีความรอบรู้ในวิชาพื้นฐาน
อื่ น เช่ น กฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ ด้ า น
คอมพิวเตอร์ ด้านสถิติวิเคราะห์ เป็นต้น
ผู้ ตรวจสอบภายในมี ความเข้ าใจในระบบการ
ควบคุมภายในและเสนอแนวการควบคุมภายใน
ใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันได้
ผู้ ต รวจสอบภายในมี ความเข้าใจกรอบหน้าที่
และความรับผิดชอบของตนในการปฏิบัติหน้าที่

เห็นด้วย
เห็นด้วย

4.89

0.661

เห็นด้วย

4.53

0.687

เห็นด้วย

4.77

0.657

เห็นด้วย

4.97

0.657

เห็นด้วย
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ)
ความคิดเห็นของผู้รับตรวจ
6. ผู้ตรวจสอบภายในมีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ระมัดระวังรอบคอบและใช้ทักษะเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพพึงปฏิบัติ
7. ผู้ตรวจสอบภายในสามารถให้คาปรึกษาที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและการบริหาร

ค่าเฉลี่ย
4.92

4.92

0.738

เห็นด้วย

0.594

เห็นด้วย

0.692

เห็นด้วย

4.85

0.840

เห็นด้วย

4.85

0.673

เห็นด้วย

4.81

0.673

เห็นด้วย

4.97

0.775

เห็นด้วย

4.81

0.728

เห็นด้วย

4.89

0.713

เห็นด้วย

ความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะการทางาน
4.83
ของผู้ตรวจสอบภายในโดยรวม
3. บทบาทการเป็นผู้ประสานงานของผู้ตรวจสอบภายใน
1. ผู้ตรวจสอบภายในมีการติดตามผลของการ
4.75
ตรวจสอบอยู่เป็นประจา
2. ผู้ตรวจสอบภายในเปิดโอกาสให้ผู้รับการตรวจ
ชี้แจงข้อเท็จจริงก่อนสรุปผลและรายงานผลการ
ตรวจสอบ
3. ผู้ตรวจสอบภายในมีส่วนร่วมในการนาเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และผู้บริหารระดับสูง

บทบาทการเป็นผู้ประสานงานของผู้ตรวจสอบ
ภายในโดยรวม
4. ความมีมนุษยสัมพันธ์ของผู้ตรวจสอบภายใน
1. มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ที่ ดี สามารถสื่ อ สารกั บ
หน่วยงานรับ การตรวจและฝ่ายบริหาร เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน
2. ผู้ตรวจสอบมีการถ่ายทอดความคิดของตนเอง
ทั้งด้านวาจาและลายลักษณ์อักษร เพื่อสื่อสาร
ให้ ผู้ รั บ ตรวจได้ เ ข้า ใจตรงตามที่ ต้ อ งการและ
ครอบคลุมเนื้อหา

ความมีมนุษยสัมพันธ์ของผู้ตรวจสอบภายใน
โดยรวม

ค่าเบี่ยงเบน
การแปลค่า
มาตรฐาน
0.715
เห็นด้วย

57
จากตารางที่ 4.2 ผู้รับตรวจมีความคิดเห็นต่อ การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ด้าน
คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบโดยรวม เห็นด้วย เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า
1) จริยธรรมและคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน ผู้รับตรวจเห็นด้วยที่ผู้ตรวจสอบ
ภายในมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และปราศจากอคติส่วนตัวในการปฏิบัติงาน คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.94 รองลงมา คือ มีความรับผิดชอบ อดทน กระตือรือร้น คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 และ
คะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
4.70
2) ความรู้ความเชี่ยวชาญ และทักษะการทางานของผู้ตรวจสอบภายใน ผู้รับตรวจ
เห็นด้วยที่ผู้ตรวจสอบภายใน มีความเข้าใจกรอบหน้าที่ และความรับผิดชอบ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
4.97 รองลงมา คือ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และใช้ทักษะเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพพึงปฏิบัติ และสามารถให้คาปรึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และการบริหาร คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.92 และคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้ตรวจสอบภายในมีความรอบรู้ในวิชาพื้นฐานอื่น
เช่น กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านสถิติวิเคราะห์ เป็นต้น คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
4.53
3) บทบาทการเป็ นผู้ประสานงานของผู้ตรวจสอบภายใน ผู้รับตรวจเห็นด้ว ยที่ผู้
ตรวจสอบภายในเปิดโอกาสให้ผู้รับตรวจชี้แจงข้อเท็จจริงก่อนสรุปผล และรายงานผลการตรวจสอบ
และมีส่วนร่วมในการนาเสนอรายงานผลการตรวจสอบ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 และคะแนนเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ ผู้ตรวจสอบภายในมีการติดตามผลของการตรวจสอบอยู่เป็นประจา คะแนนเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.75
4) ความมีมนุษยสัมพันธ์ของผู้ตรวจสอบภายใน ผู้รับตรวจเห็นด้วยที่ผู้ตรวจสอบ
ภายในมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับหน่วยงานรับตรวจ และฝ่ายบริหาร คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
4.97 รองลงมาคือมีการถ่ายทอดความคิดเห็นทั้งด้านวาจาและลายลักษณ์อักษร เพื่อสื่อสารให้ผู้รับ
ตรวจได้เข้าใจตรงตามที่ต้องการและครอบคลุมเนื้อหา คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.81
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ตารางที่ 4.3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
ด้านกระบวนการตรวจสอบ

ค่าเฉลี่ย

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

5.48

8.670

เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง

4.70

0.658

เห็นด้วย

การวางแผนการตรวจสอบโดยรวม
2. การปฏิบัติงานตรวจสอบ

4.80

0.580

เห็นด้วย

1. กระบวนการตรวจสอบมี ก ารประเมิ น ความ
เพียงพอ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ
การควบคุ ม ภายใน เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า จุ ด ควบคุ ม
สาคัญที่กาหนดขึ้น มีการปฏิบัติอย่างเหมาะสม
2. ผู้ตรวจสอบมีการแจ้งล่วงหน้าถึงวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตก่อนการตรวจสอบ
3. ผู้ ตรวจสอบได้ ระบุ และรวบรวมข้ อมู ลที่ ใช้ ในการ
ปฏิบัติภารกิจให้เพียงพอน่าเชื่อถือมีความเกี่ยวข้อง
และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
4. กระบวนการตรวจสอบข้อสรุปและผลการปฏิบัติ
ภารกิจของ การตรวจสอบอยู่บนพื้นฐานของการ
วิเคราะห์และการประเมินผลที่เหมาะสม
5. ผู้ ต รวจสอบภายในมี ความรู้ความสามารถและ
ความชานาญใน การปฏิบัติงานตรวจสอบ
6. ผู้ตรวจสอบได้สอบถามข้อเท็จจริง และเปิดโอกาส
ให้ผู้รับตรวจชี้แจงสาเหตุที่ทาให้เกิดข้อผิดพลาด
ก่อนสรุปผล และรายงานผลการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานตรวจสอบโดยรวม

5.50

8.665

เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง

4.77

0.730

เห็นด้วย

4.84

0.610

เห็นด้วย

4.76

0.647

เห็นด้วย

4.84

0.736

เห็นด้วย

4.88

0.783

เห็นด้วย

4.80

0.580

เห็นด้วย

ความคิดเห็นของผู้รับตรวจ

การแปลค่า

1. การวางแผนการตรวจสอบ
1. ผู้ ตรวจสอบได้ จั ดท าแผนการตรวจสอบตามผล
การประเมิ นความเสี่ ยงครอบคลุ มทุ กกิ จกรรม/
หน่วยงาน
2. ผู้ตรวจสอบได้ระบุถึงความเสี่ยงการควบคุม และ
กระบวนการกากับดูแล ภายในขอบเขตที่ตกลง
ร่วมกัน
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จากตารางที่ 4.3 ผู้ รั บ ตรวจมีความคิดเห็ นต่อ การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ด้าน
กระบวนการตรวจสอบ โดยรวมเห็นด้วย เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า
1) การวางแผนการตรวจสอบ ผู้รับตรวจเห็นด้วยอย่างยิ่ง ที่ผู้ตรวจสอบได้จัดทา
แผนการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยงครอบคลุมทุกกิจกรรม/หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 5.48 รองลงมาคือ เห็นด้วยที่ผู้ตรวจสอบ ได้ร ะบุถึงความเสี่ยงการควบคุมและกระบวนการ
กากับดูแลภายในขอบเขตที่ตกลงร่วมกัน คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.70
2) การปฏิบัติงานตรวจสอบ ผู้รับตรวจเห็นด้วยอย่างยิ่ง ที่กระบวนการตรวจสอบ
ภายใน มีการประเมิน ความเพีย งพอ ประสิทธิภาพและประสิ ทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
เพื่อให้มั่นใจว่าจุดควบคุมสาคัญที่กาหนดขึ้น มีการปฏิบัติอย่างเหมาะสม คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.50
รองลงมา คือ เห็นด้วยที่ผู้ตรวจสอบได้สอบถามข้อเท็จจริง และเปิดโอกาสให้ผู้รับตรวจชี้แจงสาเหตุที่
ทาให้เกิดข้อผิดพลาดก่อนสรุปผล และรายงานผลการตรวจสอบ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.88 และ
ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้ ความสามารถ และความชานาญในการปฏิบัติงาน และได้รวบรวมข้อมูลที่
ใช้ในการปฏิบัติงานเพียงพอน่าเชื่อถือ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 และปัจจัยที่มีระดับคะแนนเฉลี่ย
น้ อยที่สุ ด คือ กระบวนการตรวจสอบข้อสรุปและผลการปฏิบัติภ ารกิจของการตรวจสอบอยู่บ น
พื้นฐานของการวิเคราะห์และประเมินผลที่เหมาะสม คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.76
ตารางที่ 4.4 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
ด้านคุณภาพงานตรวจสอบ

ความคิดเห็นของผู้รับตรวจ

ค่าเฉลี่ย

ค่า
เบี่ยงเบน การแปลค่า
มาตรฐาน

1. การรายงานผลการปฏิบัติการตรวจสอบ
1. รายงานผลการตรวจสอบครอบคลุมถึงสาระที่สาคัญ
ต่าง ๆ หรือความเสี่ยงที่สาคัญของหน่วยงาน
2. ผู้รับตรวจสามารถนาข้อเสนอแนะตามรายงานการ
ตรวจสอบไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้
3. รายงานการตรวจสอบมีความชัดเจนเข้าใจง่าย
4. รายงานสรุปผลการตรวจสอบผู้ตรวจสอบได้รายงาน
ผลงานตามข้อมูลที่ตรวจพบ

4.86

0.655

เห็นด้วย

4.88

0.703

เห็นด้วย

4.88
4.92

0.691
0.720

เห็นด้วย
เห็นด้วย
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ)

ความคิดเห็นของผู้รับตรวจ

ค่าเฉลี่ย

5. รายงานสรุ ป ผลการปฏิ บั ติ ง านผู้ ต รวจสอบได้ มี
ความเห็ น และ/หรื อ ข้ อ สรุ ป ในภาพรวมตาม
ข้อเท็จจริง
การรายงานผลการปฏิบัติการตรวจสอบโดยรวม

4.91

ค่า
เบี่ยงเบน การแปลค่า
มาตรฐาน
0.725
เห็นด้วย

4.88

0.642

เห็นด้วย

4.82

0.732

เห็นด้วย

4.74

0.786

เห็นด้วย

4.76

0.736

เห็นด้วย

4.77

0.715

เห็นด้วย

2. การติดตามผลการตรวจสอบ
1. ผู้ตรวจสอบได้ติดต่อผู้รับตรวจ เพื่อติดตามผลความ
คื บ หน้ า ในการแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง การปฏิ บั ติ ง านตาม
รายงานผลการตรวจสอบ
2. ข้ อ ผิ ด พลาดที่ ห น่ ว ยรั บ ตรวจไม่ ส ามารถแก้ไ ขได้
ผู้ตรวจสอบได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อหาข้อยุติและวิธีการแก้ไขกับผู้รับตรวจได้แล้ว
เสร็จ
3. ผู้ตรวจสอบมีส่วนร่วมในการหาแนวทางแก้ไข เมื่อ
ผู้รับตรวจไม่สามารถแก้ไขประเด็นข้อสังเกตที่ตรวจ
พบได้ตามระยะ เวลาที่กาหนด

การติดตามผลการตรวจสอบโดยรวม

จากตารางที่ 4.4 พบว่า ผู้รับตรวจมีความคิดเห็นต่อ การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
ด้านคุณภาพงานตรวจสอบ โดยรวมเห็นด้วย เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า
1) การรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ ผู้รับตรวจเห็นด้วยที่รายงานสรุปผลการ
ตรวจสอบผู้ตรวจสอบภายในได้รายงานตามข้อมูลที่ตรวจพบ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.92 รองลงมา คือ
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบได้มีความเห็นและ/หรือข้อสรุปในภาพรวมตามข้อเท็จจริง
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.91 และปัจจัยที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ รายงานผลการตรวจสอบ
ครอบคลุมถึงสาระที่สาคัญต่าง ๆ หรือความเสี่ยงที่สาคัญของหน่วยงาน คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.86
2) การติดตามผลการตรวจสอบ ผู้รับตรวจเห็นด้วยที่ผู้ตรวจสอบได้ติดต่อผู้รับตรวจ
เพื่อติดตามผลความคืบหน้าในการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานตามรายงานผลการตรวจสอบ คะแนน
เฉลี่ ย เท่ากับ 4.82 รองลงมาคือผู้ ตรวจสอบมีส่ ว นร่ว มในการหาแนวทางแก้ไข เมื่อผู้ รับตรวจไม่
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สามารถแก้ไขประเด็นข้อสังเกตที่ตรวจพบได้ตามระยะเวลาที่กาหนด คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 และ
ปั จ จั ย ที่ มี ร ะดั บ คะแนนเฉลี่ ย น้ อ ยที่ สุ ด คื อ ข้ อ ผิ ด พลาดที่ ห น่ ว ยรั บ ตรวจไม่ ส ามารถแก้ ไ ขได้ ผู้
ตรวจสอบได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อยุติและวิธีการแก้ไขกับผู้รับตรวจได้แล้ว
เสร็จ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.74
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
ในส่ ว นนี้ เป็ น การวิเคราะห์ ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของกลุ่ ม
ตัวอย่าง ดังนี้
ตารางที่ 4.5 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน
การตรวจสอบภายใน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ความพึงพอใจของผู้รับตรวจ
1. การส่งหนังสือแจ้งขอเข้าตรวจสอบ
2. การขอเอกสารหลักฐานเพื่อทาการ
ตรวจสอบ
3. ระยะเวลาการปฏิบัติงานตรวจสอบ
4. การรายงานผลการตรวจสอบ รวดเร็ว
ทันเวลา
รวม

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การแปลค่า
3.94
0.668
ความพึงพอใจมาก
3.87
0.747
ความพึงพอใจมาก
3.93
3.95

0.607
0.622

ความพึงพอใจมาก
ความพึงพอใจมาก

3.92

0.605

ความพึงพอใจมาก

จากตารางที่ 4.5 สรุปผลการวิเคราะห์ของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 119 คน โดยภาพรวมมีระดับ
ความพึงพอใจมากทั้งหมด ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ ยรวมเท่ากับ 3.92 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้ ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจมากในการรายงานผลการตรวจสอบรวดเร็ว ทันเวลามากที่สุด โดยมี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 รองลงมามีความพึงพอใจมากในเรื่องการส่งหนังสือแจ้งขอเข้าตรวจสอบ ซึ่ง
มีคะแนนเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน มากนัก คือ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 และมีความพึงพอใจที่มีคะแนน
เฉลี่ยน้อยที่สุด ในเรื่องการขอเอกสารหลักฐานเพื่อทาการตรวจสอบ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.87
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ส่วนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ผู้รับตรวจที่มีเพศที่แตกต่างจะมีความคิดเห็นต่อ การปฏิบัติงานการตรวจสอบ
ภายในที่แตกต่าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้สถิติ Independent Simplest – test โดยกาหนด
ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4.6 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของผู้รับตรวจต่อการ
ปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในกับเพศ
ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติ
งานการตรวจสอบภายใน
ด้านคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบ
ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ด้านคุณภาพงานตรวจสอบ
ภาพรวม

เพศ
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

t-test for Equality of Means
Mean
S.D.
t
df
4.88
0.45
0.371
117
4.83
0.58
4.78
0.46
-0.162
117
4.80
0.60
4.88
0.54
0.454
117
4.81
0.67
4.85
0.45
0.24
117
4.81
0.58

Sig.
0.22
0.27
0.24
0.29

หมายเหตุ: * มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.6 แสดงผลวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็น
ของผู้รับตรวจต่อการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในกับเพศ โดยใช้สถิติ Independent Sample ttest ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.29 ซึ่งมีค่ามากกว่านัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 จึงสรุปว่า ผู้รับตรวจที่มีเพศแตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อการตรวจสอบภายในไม่
แตกต่างกัน
สมมติ ฐานที่ 2 ผู้ รั บ ตรวจที่มีช่ว งอายุที่แตกต่างจะมีความคิดเห็ นต่อ การปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบภายในที่แตกต่าง
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ตารางที่ 4.7 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของผู้รับตรวจต่อการ
ปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในกับอายุ
ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงาน
การตรวจสอบภายใน
ด้านคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบ

ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ด้านคุณภาพงานตรวจสอบ

ภาพรวม

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
2.242
58.077
60.319
2.029
59.938
61.966
1.593
62.374
63.966
2.074
53.792
55.866

df
4
114
118
4
114
118
4
114
118
4
114
118

MS
0.560
0.509

F
1.100

Sig.
0.360

0.507
0.526

0.965

0.430

0.398
0.547

0.728

0.575

0.518
0.472

1.099

0.361

จากตารางที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของ
ผู้รับตรวจต่อการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในกับอายุ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way ANOVA) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.361 ซึ่งมีค่ามากกว่า
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงสรุปว่า ผู้รับตรวจที่มีอายุที่แตกต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อการ
ปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 3 ผู้รับตรวจที่มีการศึกษาที่แตกต่างจะมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบภายในที่แตกต่าง
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ตารางที่ 4.8 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของผู้รับตรวจต่อการ
ปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในกับการศึกษา
ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงาน
การตรวจสอบภายใน

ด้านคุณสมบัติของผู้
ตรวจสอบ
ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ด้านคุณภาพงานตรวจสอบ

ภาพรวม

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
0.420
59.899
60.319
0.629
61.338
61.966
0.283
63.683
63.966
0.206
55.660
55.866

df
3
115
118
3
115
118
3
115
118
3
115
118

MS
0.140
0.521

F
0.269

Sig.
0.848

0.210
0.533

0.393

0.758

0.094
0.554

0.171

0.916

0.069
0.484

0.142

0.935

จากตารางที่ 4.8 ผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของ
ผู้รับตรวจต่อการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในกับการศึกษา โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.935 ซึ่งมีค่า
มากกว่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงสรุปว่า ผู้รับตรวจที่มีการศึกษาแตกต่างกันจะมีความคิด
เห็นต่อการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในไม่แตกต่างกัน
สมมติ ฐ านที่ 4 ผู้ รั บ ตรวจที่ จ บการศึ ก ษาสาขาวิ ช าที่ แ ตกต่ า งจะมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การ
ปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในที่แตกต่าง
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ตารางที่ 4.9 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของผู้รับตรวจต่อการ
ปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในกับสาขาวิชาที่จบ
ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงาน
การตรวจสอบภายใน
ด้านคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบ

ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ด้านคุณภาพงานตรวจสอบ

ภาพรวม

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
7.596
51.557
59.153
6.208
54.716
60.924
5.751
57.241
62.992
3.731
33.021
36.752

df
12
105
117
12
105
117
12
105
117
12
105
117

MS
0.633
0.491

F
1.289

Sig.
0.236

0.517
0.521

0.993

0.461

0.479
0.545

0.879

0.570

0.311
0.314

0.989

0.465

จากตารางที่ 4.9 ผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของ
ผู้รั บตรวจต่ อการปฏิบัติ งานการตรวจสอบภายในกั บสาขาวิ ชาที่จ บ โดยการวิเคราะห์ ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.465
ซึ่งมีค่ามากกว่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงสรุปว่า ผู้รับตรวจที่มีสาขาที่จบการศึกษาแตกต่าง
กันจะมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในไม่แตกต่างกัน
สมมติ ฐ านที่ 5 ผู้ รั บ ตรวจที่มี ตาแหน่ งแตกต่า งจะมี ความคิด เห็ นต่ อ การปฏิ บัติ ง านการ
ตรวจสอบภายในที่แตกต่าง
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ตารางที่ 4.10 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของผู้รับตรวจต่อการ
ปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในกับตาแหน่งงาน
ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงาน
การตรวจสอบภายใน
ด้านคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบ

ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ด้านคุณภาพงานตรวจสอบ

ภาพรวม

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
1.113
59.201
60.314
1.438
60.528
61.966
2.096
61.870
63.966
1.247
54.617
55.864

df
4
113
117
4
113
117
4
113
117
4
113
117

MS
0.278
0.524

F
0.531

Sig.
0.713

0.360
0.536

0.671

0.613

0.524
0.548

0.957

0.434

0.312
0.483

0.645

0.632

จากตารางที่ 4.10 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของ
ผู้รับตรวจต่อการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในกับตาแหน่งงาน โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.632 ซึ่งมีค่า
มากกว่านั ย ส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงสรุปว่า ผู้ รับตรวจที่มีตาแหน่งงานที่แตกต่างกันจะมี
ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 6 ผู้รับตรวจที่มีประสบการณ์ในการทางานที่สถาบันแตกต่าง จะมีความคิดเห็น
ต่อการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในที่แตกต่าง
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ตารางที่ 4.11 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของผู้รับตรวจต่อการ
ปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในกับประสบการณ์ในการทางาน
ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงาน
การตรวจสอบภายใน
ด้านคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบ

ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ด้านคุณภาพงานตรวจสอบ

ภาพรวม

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
2.005
58.315
60.319
1.083
60.883
61.966
6.713
57.253
63.966
3.416
52.450
55.866

df
5
113
118
5
113
118
5
113
118
5
113
118

MS
0.401
0.516

F
0.777

Sig.
0.568

0.217
0.539

0.402

0.847

1.343
0.507

2.650

0.026*

0.683
0.464

1.472

0.205

หมายเหตุ: * มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.11 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของ
ผู้รับตรวจต่อการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในกับประสบการณ์ในการทางาน โดยการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ
0.205 ซึ่งมีค่ามากกว่านัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 จึงสรุปว่า ผู้รับตรวจที่มีประสบการณ์ในการ
ทางานที่แตกต่างกัน จะมีความคิดเห็ นต่อการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในไม่แตกต่างกัน แต่
อย่างไรก็ตามหากพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านคุณภาพงานตรวจสอบมีค่านัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.026 แสดงว่าประสบการณ์ในทางานมีผลต่อการปฏิบัติงานความคิดเห็นต่อการตรวจสอบ
ภายในที่แตกต่าง ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.12 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นด้านคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน
(X1) ด้านกระบวนการตรวจสอบ (X2) และด้านคุณภาพงานตรวจสอบ (X3) ของผู้รับ
ตรวจต่อการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในโดยรวม
ความคิดเห็นของผู้รับตรวจ
ด้านคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน (X1)
ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบ
(X2)
ด้านคุณภาพงานตรวจสอบ
(X3)

X1

X2

X3

1.000
0.864**
0.811**

1.000
0.856**

1.000

หมายเหตุ: ** มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4.12 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นของผู้รับตรวจต่อการ
ปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน โดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson Correlation) พบว่า
ด้านคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน (X1) มีความสัมพันธ์ทางบวกกันในระดับสูงกับด้านกระบวนการ
ตรวจสอบ (X2) ด้วย ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.864 มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนด้าน
คุณสมบั ติของผู้ ตรวจสอบภายใน (X1) และด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบ (X2) ก็มีความสั มพันธ์
ทางบวกกันในระดับสูงเช่นกันกับด้านคุณภาพงานตรวจสอบ (X3) ด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสั มพันธ์
0.811 และ 0.856 ตามลาดับความสัมพันธ์นี้มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
สมมติฐานที่ 7 คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายในมีความสัมพันธ์กับ ความคิดเห็นของผู้รับ
ตรวจต่อการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในโดนรวม
ตารางที่ 4.13 แสดงการวิเคราะห์คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายในมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็น
ของผู้รับตรวจต่อการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในโดยรวม

กระบวนการ
ด้านคุณสมบัตขิ องผูต้ รวจสอบ
ภายใน

ความคิดเห็นของผูร้ บั ตรวจต่อการปฏิบตั งิ านการ
ตรวจสอบภายในโดยรวม
R
ระดับความสัมพันธ์
Sig.
ปานกลาง
0.000
0.688**
ทิศทางเดียวกัน

หมายเหตุ: ** มีระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
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จากตารางที่ 4.13 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติผู้ตรวจสอบภายในกับ
ความคิดเห็นของผู้รับตรวจต่อการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในโดยรวม พบว่า มีค่า sig เท่ากับ
0.000 ซึ่ ง น้ อ ยกว่ า 0.01 หมายความว่ า กระบวนการด้ า นคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ต รวจสอบภายใน มี
ความสัมพันธ์กับความคิดเห็นของผู้รับตรวจต่อการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในโดยรวม อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.688 แสดงว่า มี
ความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางและเป็นไปในทางเดียวกัน คือทางบวก กล่าวคือถ้าคุณสมบัติของผู้
ตรวจสอบภายใน ซึ่งประกอบด้วย จริยธรรมและคุณธรรม ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะการ
ท างาน บทบาทการเป็ น ผู้ ป ระสานงาน และความมี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ มี คุ ณ ภาพเพิ่ ม ขึ้ น จะมี ผ ลต่อ
ความสัมพันธ์กับความคิดเห็นของผู้รับตรวจต่อการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในที่เพิ่มขึ้นด้วย
สมมติฐานที่ 8 กระบวรการตรวจสอบมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นของผู้รับตรวจต่อการ
ปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในโดยรวม
ตารางที่ 4.14 แสดงการวิเคราะห์กระบวนการตรวจสอบมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นของผู้รับ
ตรวจต่อการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในโดยรวม

กระบวนการ
ด้านกนะบวนการตรวจสอบ

ความคิดเห็นของผูร้ บั ตรวจต่อการปฏิบตั งิ านการ
ตรวจสอบภายในโดยรวม
R
ระดับความสัมพันธ์
Sig.
ปานกลาง
0.000
0.635**
ทิศทางเดียวกัน

หมายเหตุ: ** มีระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
จากตารางที่ 4.14 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติผู้ตรวจสอบภายในกับ
ความคิดเห็นของผู้รับตรวจต่อ กระบวนการตรวจสอบภายในโดยรวม พบว่า มีค่า sig เท่ากับ 0.000
ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่ากระบวนการด้านกระบวนการตรวจสอบ มีความสัมพันธ์กับความ
คิดเห็นของผู้รับตรวจต่อการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในโดยรวม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.635 แสดงว่า มีความสัมพันธ์กันในระดับปาน
กลางและเป็นไปในทางเดียวกัน คือทางบวก กล่าวคือถ้า กระบวนการตรวจสอบมีการวางแผนการ
ตรวจสอบภายใน ตามผลการประเมินความเสี่ยงซึ่งครอบคลุมทุกกิจกรรมของหน่วยงาน ระบุถึงความ
เสี่ยง การควบคุมและกระบวนการกากับดูแล ภายในขอบเขตที่ตกลงร่วมกัน มีคุณภาพเพิ่มขึ้นจะมีผล
ต่อความสัมพันธ์กับความคิดเห็นของผู้รับตรวจต่อการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในที่เพิ่มขึ้นด้วย
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สมมติฐานที่ 9 คุณภาพงานตรวจสอบภายในมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นของผู้รับตรวจ
ต่อการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในโดยรวม
ตารางที่ 4.15 แสดงการวิเคราะห์คุณภาพงานตรวจสอบภายในมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นของ
ผู้รับตรวจต่อการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในโดยรวม

กระบวนการ
ด้านคุณภาพงานตรวจสอบ

ความคิดเห็นของผูร้ บั ตรวจต่อการปฏิบตั งิ านการ
ตรวจสอบภายในโดยรวม
R
ระดับความสัมพันธ์
Sig.
ปานกลาง
0.000
0.688**
ทิศทางเดียวกัน

หมายเหตุ: ** มีระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
จากตารางที่ 4.15 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติผู้ตรวจสอบภายในกับ
ความคิดเห็นของผู้รับตรวจต่อคุณภาพงานตรวจสอบโดยรวม พบว่า มีค่า sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อย
กว่า 0.01 หมายความว่ากระบวนการด้านคุณภาพงานตรวจสอบ มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็น
ของผู้รับตรวจต่อการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในโดยรวม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
โดยมีค่าสั มประสิ ทธิ์สหสัมพัน ธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.688 มีความสั มพันธ์กันในระดับปานกลางและ
เป็นไปในทางเดียวกัน คือทางบวก กล่าวคือถ้าคุณภาพงานตรวจสอบในเรื่องการรายงานผลการ
ปฏิบัติการตรวจสอบ หรือการติดตามแสดงผลหลังการตรวจสอบ มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น คุณภาพงาน
ตรวจสอบก็จะส่งผลต่อความสัมพันธ์กับความคิดเห็นของผู้รับตรวจต่ อการปฏิบัติงานการตรวจสอบ
ภายในที่เพิ่มขึ้นด้วย

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของผู้รับตรวจต่อ การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้รับตรวจที่มีต่อการปฏิบัติงาน
การตรวจสอบภายใน ศึกษาปั จ จั ยที่มีผ ลต่ อ ความคิดเห็ น ของผู้ รั บตรวจ และเสนอแนวทางการ
ปรับปรุง การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และเป็น
การเตรี ย มความพร้ อมเพื่ อรองรั บ การประเมินผลการประกันคุ ณภาพงานตรวจสอบภายในจาก
กรมบัญชีกลาง และให้ผู้รับตรวจมีความพึงพอใจมากขึ้น โดยจัดทาแผนการปรับปรุงขั้นตอนหรือ
ปัจจัยที่ผู้รับตรวจมีความคิดเห็นในระดับคะแนนน้อยหรือไม่พึงพอใจ
รูปแบบการวิจัย ดาเนินการวิจัย โดยวิธี การวิจัยเชิงสารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล โดยเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจงจากผู้รับตรวจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประกอบด้วย เลขานุการคณะ/
ผู้อานวยการ หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ จานวน 140 คน
แจกแบบสอบถามแบบบังเอิญ ได้รับคืนจานวน 119 คน
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการวิจัย และนาเสนอผลการศึกษาด้วย ความถี่
̅ ) ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (SD) การทดสอบ
(frequencies) ค่าร้ อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ ย ( ×
สมมติฐานใช้ ค่าไคสแควร์ (Chi-Square) โดยกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งผล
การศึกษานี้จะสามารถนาไปเป็นแนวทางเพื่อพัฒนาปรับปรุงการบริหารและวางแผนกลยุทธ์ข อง
หน่วยงานให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้รับตรวจและเพิ่มมูลค่าให้แก่
สถาบัน

สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้เสนอในบทที่ 4 สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ ดังนี้ ข้อมูลทั่วไป
ของผู้รับการตรวจสอบภายใน ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จบ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี ดารงตาแหน่งผู้ปฏิบัติงาน และมีประสบการณ์ในการ
ทางานมากกว่า 20 ปีความคิดเห็น กลุ่มตัวอย่างผู้รับตรวจมี ต่อการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
ด้านคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบ ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบ และด้านคุณภาพงานตรวจสอบสรุปผล
ได้ดังนี้

72
1) ด้านคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน พบว่า ผู้รับตรวจเห็นด้วยที่ ผู้ตรวจสอบ
ภายใน มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใสและปราศจากอคติส่วนตัวในการปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.94 มีความเข้าใจกรอบหน้าที่และความรับผิดชอบของตนในการปฏิบัติหน้าที่ คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.97 เปิดโอกาสให้ผู้รับตรวจชี้แจงข้อเท็จจริงก่อนสรุปผลและรายงานผลการตรวจสอบ และมี
ส่วนร่วมในการนาเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารระดับสูง
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับหน่วยงานรับการตรวจและฝ่าย
บริหาร คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.97
2) ด้านกระบวนการตรวจสอบ พบว่า ผู้รับ ตรวจเห็นด้วยอย่างยิ่งที่ผู้ตรวจสอบได้
จัดทาแผนการตรวจสอบประเมินความเสี่ยงครอบคลุมทุกกิจกรรม/หน่วยงาน คะแนนเฉลี่ย 5.48 การ
ปฏิบัติงานตรวจสอบมีกระบวนการที่มีการประเมินความเพียงพอ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
ระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าจุดควบคุมสาคัญที่กาหนดขึ้น มีการปฏิบัติอย่างเหมาะสม
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.5
3) ด้านคุณภาพงานตรวจสอบ พบว่า ผู้ รับตรวจเห็ นด้ว ยที่ร ายงานสรุ ปผลการ
ตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบได้รายงานผลงานตามข้อมูลที่ตรวจพบ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.92 และผู้ตรวจ
สอบได้ติดต่อผู้รับตรวจ เพื่อติดตามผลความคืบหน้าในการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานตามรายงาน
ผลการตรวจสอบ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.82
ส าหรั บ ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่ า ผู้ รั บ ตรวจที่ มี เ พศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา จบ
การศึกษาสาขาวิชา ตาแหน่งงานปัจจุบัน และประสบการณ์ในการทางานที่สถาบัน ที่แตกต่างกัน มี
ความคิดเห็ น ต่อการปฏิบั ติงานการตรวจสอบภายในไม่แตกต่างกัน ส าหรับปัจจัยด้านคุณสมบัติ
ประกอบด้วย จริยธรรมและคุณธรรมความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะการทางานของผู้ตรวจสอบ
ภายใน การเป็นผู้ประสานงานและความมีมนุษยสัมพันธ์ของผู้ตรวจสอบ ด้านกระบวนการตรวจสอบ
ประกอบด้ ว ย การวางแผนการตรวจสอบ และการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบและด้ า นคุ ณ ภาพงาน
ตรวจสอบ ประกอบด้วย การรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบและการติดตามผลการตรวจสอบ มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความคิดเห็นของผู้รับตรวจ

อภิปรายผล
ผลการวิจั ย ความคิดเห็ น ของผู้ รั บตรวจต่ อ การปฏิบั ติง านการตรวจสอบภายใน สถาบั น
บัณฑิต-พัฒนบริหารศาสตร์ ด้านคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบ โดยพิจารณาจากการมีความเข้าใจกรอบ
หน้าที่และความรับผิดชอบของตนในการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสาร
กับหน่วยงานรับการตรวจ และฝ่ายบริหาร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน มีความซื่อสัตย์
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สุจริต มีความโปร่งใส และปราศจากอคติส่วนตัวในการปฏิบัติงาน ผู้รับตรวจมีความคิดเห็นระดับเห็น
ด้ว ย ด้านกระบวนการตรวจสอบ โดยพิจารณาจาก กระบวนการตรวจสอบมีการประเมินความ
เพียงพอ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และการจัดทาแผนการตรวจสอบ
ตามผลการประเมินความเสี่ยงครอบคลุมทุกกิจกรรม/หน่วยงาน ผู้รับตรวจมีความคิดเห็นระดับเห็น
ด้วยอย่างยิ่ง ด้านคุณภาพงานตรวจสอบ โดยพิจารณาจากการสรุปผลการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบได้
รายงานผลงานตามข้อมูลที่ตรวจพบ และผู้ตรวจสอบได้ ติดต่อผู้รับตรวจเพื่อติดตามผลความคืบหน้า
ในการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานตามรายงานการตรวจสอบ ผู้รับตรวจมีความคิดเห็นในระดับเห็น
ด้วย เนื่องจากการปฏิบัติงานของสานักงานตรวจสอบภายใน ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายในและจริ ย ธรรมของผู้ ต รวจสอบภายในของส่ ว นราชการ มาตรฐานการตรวจสอบภายใน
ประกอบด้วย มาตรฐานคุณสมบัติ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน สาหรับการปฏิบัติตามจริยธรรมของ
ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบพึงยึดถือและดารงไว้ ซึ่งหลักปฏิบัติด้านความซื่อสัตย์ ความเที่ยงธรรม
การปกปิดความลับ และความสามารถในหน้าที่ โดยผู้ตรวจสอบภายในจะนาความรู้และประสบการณ์
มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้รับตรวจเห็นด้วยอย่างยิ่งในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน คือ ผู้ตรวจสอบได้จัดทาแผนการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง
ครอบคลุมทุกกิจกรรม/หน่วยงาน กระบวนการตรวจสอบมีการประเมินความเพียงพอประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจว่าจุดควบคุมที่สาคัญที่กาหนดขึ้นมีการ
ปฏิบัติอย่างเหมาะสม เนื่องจาก การจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี สานักงานตรวจสอบ
ภายในได้ประเมินความเสี่ยงในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และระดับกิจกรรม โดยใช้แบบประเมิน
ตามที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารก าหนด น ามาวิ เ คราะห์ แ ละจั ด ล าดั บ ความเสี่ ย งเพื่ อ จั ด ท าแผนการ
ตรวจสอบ และในขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในจะดาเนินการสารวจข้อมูล
เบื้องต้น และประเมินผลระบบการควบคุมภายในหน่วยงานที่จะตรวจสอบเพื่อกาหนดแนวปฏิบัติงาน
และขอบเขตของงานที่จะทาการตรวจสอบ สอดคล้องกับงานวิจัยของ นงนิภา ตุลยานนท์ (2557)
ศึกษาวิจัย เรื่องเจตคติของผู้บริหารธนาคารพาณิชย์ไทยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีต่อการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน พบว่า ผู้บริหารธนาคารเห็นด้วยอย่างยิ่ งกับบทบาทของผู้ตรวจสอบ
ภายในเกี่ยวกับการประเมินกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับธนาคารในด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุม
และการกากับดูแลกิจการที่ดี มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นเท่ากับ 4.27 การมีความเข้าใจการ
ตรวจและเลือกตรวจกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง และเห็นด้วยอย่างยิ่งที่ผู้ตรวจสอบภายในมีการวาง
แผนการตรวจสอบภายในเรื่องที่ต้องการเข้าทาการตรวจอย่างเป็นขั้นตอน งานวิจัยของ ทัศนีย์ แสง
ทองสกุลเลิศ (2546) ศึกษาทัศนคติของผู้จัดการสานักงานบริการโทรศัพท์ที่มีต่อผู้ตรวจสอบภายใน
สานักงานตรวจสอบภายใน องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย พบว่า ผู้จัดการส่วนใหญ่มีความรู้
ความเข้าใจในงานตรวจสอบภายใน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทัศนคติต่อคุณสมบัติผู้ตรวจสอบภายใน
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โดยพิจารณาจากความ รอบรู้ในวิชาชีพ คุณสมบัติส่วนตัว ซึ่งผู้จัดการมีทัศนคติระดับดี ด้านการ
ปฏิบัติงานโดยพิจารณาจากการวางแผนตรวจสอบ การดาเนินการตรวจสอบ การรายงานผลการ
ตรวจสอบ การติดตามผลตรวจสอบ การเป็นที่ปรึกษา ผู้จัดการฯ มีทัศนคติระดับค่อนข้างดี งานวิจัย
ของกัญญา เดือนนวล (2545) ศึกษาความคิดเห็นของผู้รับตรวจเกี่ยวกับประสิทธิภาพการตรวจสอบ
ภายในของกรมการผังเมือง และแนวทางในการปรับปรุงการตรวจสอบภายในของกรมการผังเมืองให้
ตรงกับ ความต้องการของผู้รั บ ตรวจ พบว่าความคิดเห็ นของผู้รับตรวจเกี่ยวกับประสิ ทธิภาพการ
ตรวจสอบภายในของกรมการผังเมืองในภาพรวม อยู่ในระดับสูง ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ด้านการรายงานผลการตรวจสอบ ด้านการให้คาแนะนา ปรึกษา และ
ด้านคุณลักษณะของผู้ตรวจสอบภายใน
สาหรับความพึงพอใจของผู้รับตรวจต่อการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน สถาบันบัณฑิต
พัฒน-บริหารศาสตร์ เรื่อง การส่งหนังสือแจ้งขอเข้าตรวจสอบ การขอเอกสารหลักฐานเพื่อทาการ
ตรวจสอบ ระยะเวลาการปฏิบัติงานตรวจสอบ และการรายงานผลการตรวจสอบ รวดเร็ว ทันเวลา
พบว่ามีระดับความ พึงพอใจมากทั้งหมด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าผู้รับตรวจมีความพึงพอใจมาก ใน
ระดับคะแนนที่สูงที่สุด รายการการรายงานผลการตรวจสอบรวดเร็ว ทันเวลา โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.95 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรพิมล นิลทจันทร์ (2549) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลใน
การปฏิบัติหน้าที่ของนักวิชาชีพตรวจสอบภายในสังกัดกระทรวงศึก ษาธิการ พบว่า ปัจจัยที่ส่งเสริม
ประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของนักวิชาชีพตรวจสอบภายใน ได้แก่ ด้านความร่วมมือจากหน่วยรับ
ตรวจ ได้แก่ หน่วยรับตรวจมีการจัดเตรียมเอกสาร มีการจัดเจ้าหน้าที่ประสานงาน ผู้รับการตรวจรู้สึก
ได้ว่าผู้ตรวจสอบภายในมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าดาเนินการตรวจสอบ มีการแจ้งกาหนดการ
ตรวจสอบ ระหว่างการตรวจสอบ งานวิจัยของ กรรณิการ์ ศรีใส (2552) ศึกษาความคิดเห็นของ
พนั ก งานที่ มี ต่ อ การพั ฒ นางานตรวจสอบตามแนวทางการปฏิ บั ติ ง านของผู้ ต รวจสอบภายใน :
กรณีศึกษา การประปาส่วนภูมิภาค พบว่า การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ส่งผลให้การดูแล
ทรัพย์สินและการใช้ทรัพยากรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบ ผู้ตรวจสอบภายในมี
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม โปร่งใส ปราศจากอคติส่วนตัวในการปฏิบัติหน้าที่ รายงานผลการ
ตรวจสอบมีความชัดเจน เข้าใจได้ สามารถเป็นตัวชี้วัดแนวทางการปฏิบัติงานไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ด้านคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบ ประกอบด้วย จริยธรรมและ
คุณธรรม ความรู้ ความเชี่ยวชาญและทั กษะการทางาน การประสานงานและความมีมนุษยสัมพันธ์
และกระบวนการตรวจสอบ ประกอบด้วย การวางแผนและการปฏิบัติงาน และด้านคุณภาพงาน
ตรวจสอบ ประกอบด้วย การรายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตาม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ความคิดเห็นของผู้รับตรวจ แสดงว่า ถ้าปัจจัยทั้ง 3 ด้านมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ความคิดเห็นของผู้รับตรวจ
ต่อการปฏิบั ติงานการตรวจสอบภายในเพิ่ มขึ้นด้ว ย ส าหรับ ผู้ รับตรวจที่มีคุณสมบัติส่ ว นบุค คลที่
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แตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา ตาแหน่ง และประสบการณ์ในการทางาน มีความคิดเห็นต่อ
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในไม่แตกต่างกัน เหตุผลจากการปฏิบัติงานของสานักงานตรวจสอบ
ภายใน ปฏิบัติงานด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม คือความซื่อสัตย์ของผู้ตรวจสอบภายในจะสร้าง
ให้เกิดความไว้วางใจและทาให้ ดุลยพินิจของผู้ ตรวจสอบภายในมีความน่าเชื่อถือและยอมรับจาก
บุคคลทั่วไป ความเที่ยงธรรม ผู้ตรวจสอบภายในจะแสดงความเที่ยงธรรมเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพใน
การรวบรวมข้อมูล ประเมินผลและรายงานด้วยความไม่ลาเอียง ผู้ตรวจสอบภายในต้องทาหน้าที่อย่าง
เป็นธรรมในทุก ๆ สถานการณ์ และไม่ปล่อยให้ความรู้สึกส่วนตัวหรือความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอื่น
เข้ามามีอิทธิผลเหนือการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ กัญญา เดือนนวล (2545) ศึกษา
ความคิดเห็นของผู้รับตรวจเกี่ยวกับประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของกรมการผังเมือง พบว่า
ความคิดเห็นของผู้รับตรวจเกี่ยวกับประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของกรมผังเมือง จาแนกตาม
ระดับการศึกษาพบว่า ระดับการศึกษาของผู้รับตรวจไม่มีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการ
ตรวจสอบภายในของกรมผังเมืองใน 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
ด้านการรายงานผลการตรวจสอบ และด้านคุณลักษณะของผู้ตรวจสอบภายใน เมื่อจาแนกตามระดับ
ตาแหน่ งพบว่า ระดับ ตาแหน่ งของผู้ รับตรวจ ไม่มีผ ลต่อความคิดเห็ นเกี่ยวกับประสิ ทธิภาพการ
ตรวจสอบภายในของกรมผังเมืองใน 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
ด้านการรายงานผลการตรวจสอบ และด้านคุณลักษณะของผู้ตรวจสอบภายใน และจาแนกตามหน้าที่
ความรั บ ผิ ด ชอบพบว่ า หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของผู้ รั บ ตรวจไม่ มี ผ ลต่ อ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
ประสิทธิภาพ การตรวจสอบภายในของกรมผังเมือง ใน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบภายใน ด้ า นการรายงานผลการตรวจสอบ ด้ า นการให้ ค าแนะน า ปรึ ก ษา และด้ า น
คุณลักษณะของผู้ตรวจสอบภายใน งานวิจัยของ อรรัตน์ เรืองจารัส (2555) ศึกษาการรับรู้บทบาท
ของผู้ ต รวจสอบภายในต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบภายในของธนาคารออมสิ น
สานักงานใหญ่ การทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน และระยะเวลาการ
ทางานของผู้รับตรวจส่งผลต่อการรับรู้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในไม่แตกต่าง
กัน งานวิจั ย ของจิ ตรภา รุ่ น ประพันธ์ (2555) ศึกษาปัจจัยที่ มีความสั มพันธ์กับประสิ ทธิผ ล การ
ตรวจสอบภายในของบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ในมุมมองของผู้รับตรวจ พบว่า ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ในมุมมอง
ของผู้รับตรวจ ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยการได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารและผู้รับตรวจ
ปัจจัยคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน ปัจจัยคุณภาพงานตรวจสอบ และปัจจัยความเข้าใจองค์กร
การประสานงาน แหล่งข้อมูล และการรายงานผล มีผลต่อระดับความมีประสิทธิผลการตรวจสอบ
ภายในบริ ษัท การบิ น ไทย จ ากัด (มหาชน) ในระดับ ที่มีนัยส าคัญ และมีความสั มพันธ์ในทิศทาง
เดียวกัน
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ผู้วิจัยนาความคิดเห็นของผู้รับตรวจต่อการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในที่มีคะแนนเฉลี่ย
ของแต่ละปัจจัยแต่ละด้านในระดับคะแนนน้อยที่สุด มาพิจารณาเพื่อกาหนดแนวทางการปรับปรุง
และพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น ดังนี้
1) ด้านคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน
(1) จริ ย ธรรมและคุณธรรมของผู้ ตรวจสอบภายในมีความเป็น อิส ระในการ
ปฏิ บั ติ ง าน ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย น้ อ ยที่ สุ ด เท่ า กั บ 4.7 เนื่ อ งจากผู้ รั บ ตรวจมองว่ า การปฏิ บั ติ ง าน
ตรวจสอบภายในอยู่ภายใต้การกากับดูแลของฝ่ายบริหาร อาจไม่มีความเป็นอิสระที่เพียงพอ
(2) ความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะการทางานของผู้ตรวจสอบภายใน ความ
รอบรู้ในวิชาพื้นฐานอื่น เช่น กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านสถิ ติวิเคราะห์ เป็นต้น
ระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 เนื่องจากที่ผ่านมาการปฏิบัติงานตรวจสอบผู้ตรวจสอบภายในได้รับ
การพัฒนาในเรื่องที่เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบ เทคนิคการตรวจสอบ และแนวการตรวจ ความสนใจที่
จะศึกษาความรู้ด้านอื่นไม่เพียงพอ
(3) บทบาทการเป็นผู้ประสานงานของผู้ตรวจสอบภายใน การติดตามผลของ
การตรวจสอบอยู่เป็นประจา ระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 เนื่องจากการติดตามผลการตรวจสอบ
บางครั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในจะติดตามเมื่อทาการตรวจสอบครั้งต่อไป
2) ด้านกระบวนการตรวจสอบ
(1) การวางแผนการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบได้ระบุถึงความเสี่ยงการควบคุม
และกระบวนการกากับดูแลภายในขอบเขตที่ตกลงร่วมกัน ระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.7 เนื่องจาก
การวางแผนการตรวจสอบใช้ผลจากการประเมินความเสี่ยงในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และ
ระดับกิจกรรม ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการประเมินอาจจะไม่สอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้รับตรวจ
(2) การปฏิบัติงานตรวจสอบ กระบวนการตรวจสอบข้อสรุปและผลการปฏิบัติ
ภารกิจของการตรวจสอบอยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์และประเมินผลที่เหมาะสม ระดับคะแนน
เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.76เนื่ อ งจากผู้ ต รวจสอบที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ ต รวจสอบ มี ค วามรู้ ทั ก ษะ และ
ประสบการณ์ในการวิเคราะห์และประเมินผลไม่เพียงพอ
3) ด้านคุณภาพงานตรวจสอบ
(1) รายงานผลการปฏิบัติการตรวจสอบ รายงานผลการตรวจสอบครอบคลุมถึง
สาระที่สาคัญต่าง ๆ หรือความเสี่ยงที่สาคัญของหน่วยงาน ระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 เนื่องจาก
ผู้ตรวจสอบแต่ละกิจกรรม ส่งสรุปรายงานและกระดาษทาการให้ผู้มีหน้าที่สอบทานล่าช้า ซึ่งอาจทา
ให้รายงานการตรวจสอบกิจกรรมนั้น ๆ ไม่ครอบคลุมประเด็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
(2) การติดตามผลการตรวจสอบ ข้อผิดพลาดที่หน่วยรับตรวจไม่สามารถแก้ไข
ได้ผู้ตรวจสอบได้ประสานงานกับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อ ยุติและวิธีการแก้ไขกับผู้รับตรจได้
แล้วเสร็จ ระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในที่รับผิดชอบตรวจสอบ
กิจกรรมนั้น อาจจะมีความรู้ ทักษะไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาและหาข้อยุติในประเด็นปัญหา
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จากการศึกษาความคิดเห็นของผู้รับตรวจต่อการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พบว่า กระบวนการด้านคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบ ด้านการปฏิบัติงาน
และด้านคุณภาพงานตรวจสอบมี ความสั ม พันธ์เชิ งบวกกับ ความคิ ดเห็ นของผู้ รับ ตรวจ ดังนั้น ผู้
ตรวจสอบภายในต้องพั ฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เทคนิค วิธีการ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาน
ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่ อง ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผ ลการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ จึงได้จัดทา
แนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบ ตามตารางที่ 5.1
ตารางที่ 5.1 แสดงแนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบ ตามปัจจัยที่ได้รับคะแนนจาก
ความคิดเห็นของผู้รับตรวจในระดับคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด
ผลการศึกษาที่พบ
ด้านคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบ
ภายใน
1) มีความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติงาน
2) มีความรอบรู้ในวิชาพื้นฐาน
อื่น ๆ เช่น กฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ด้านคอมพิวเตอร์
ด้านสถิติวเิ คราะห์ เป็นต้น
3) การติดตามผลการตรวจสอบ
เป็นประจา
ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบ
1) การระบุถึงความเสี่ยงการ
ควบคุมและกระบวนการกากับ
ดูแลภายในขอบเขตที่ ตกลง
ร่วมกัน
2) กระบวนการตรวจสอบ ข้อ
สรุปผลและการปฏิบัตภิ ารกิจ
ของการตรวจสอบอยู่บน
พื้นฐานของการวิเคราะห์และ
ประเมินผลที่เหมาะสม

ข้อเสนอแนะ

การนาไปปรับใช้กับงานประจา

1) ปฏิบัติตามมาตรฐาน, จริยธรม 1) กาหนดกรอบคุณธรรม
2) พัฒนาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
2) ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายในให้มีความรู้ ทักษะ และ
ภายในศึกษา อบรม อย่าง
ความสามารถอื่น ๆ ที่จาเป็นต่อ
ต่อเนื่อง
การปฏิบัติงานตรวจสอบ ให้เป็น 3) กาหนดเป็นนโยบาย/แนวปฏิบตั ิ
ผู้ตรวจสอบภายในอย่างมือ
อาชีพ ตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
3) ติดตามผลการตรวจสอบ
1) ประเมินความเสีย่ งและการ
ควบคุมภายในเพิม่ มากขึ้น
2) สรุปผลการปฏิบัติงานบนพื้นฐาน
ของการวิเคราะห์และประเมินผลที่
เหมาะสม

1) การประเมินความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน โดยศึกษา
เอกสารหลักฐานที่เพียงพอ
และครอบคลุมทุกกิจกรรม
2) สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายในได้รับการ
พัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้อง
3) ปรับขั้นตอนการปฏิบตั ิงานให้
เหมาะสม
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ตารางที่ 5.1 (ต่อ)
ผลการศึกษาที่พบ
ด้านคุณภาพงานตรวจสอบ
1) รายงานผลการตรวจสอบ
ครอบคลุมถึงสาระที่สาคัญต่าง ๆ
หรือความเสี่ยงที่สาคัญของ
หน่วยงาน
2) ข้อผิดพลาดที่หน่วยรับตรวจไม่
สามารถแก้ไขได้ผตู้ รวจสอบได้
ประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อยุติและวิธีการ
แก้ไขกับผู้รับตรวจได้แล้วเสร็จ

ข้อเสนอแนะ

การนาไปปรับใช้กับงานประจา

1) รายงานผลการตรวจสอบให้
ครอบคลุมถึงสาระที่สาคัญต่าง ๆ
หรือความเสี่ยงที่สาคัญของ
หน่วยงาน
2) ประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

กากับดูแลการปฏิบตั ิงานให้
ครอบคลุมสาระที่สาคัญของ
หน่วยงานและประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือศึกษา
วิธีการแก้ไขเพื่อหาข้อยุติ

ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบ
และด้ า นคุ ณ ภาพงานตรวจสอบ มี ค วามส าคั ญ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิภ าพของการตรวจสอบภายใน
โดยเฉพาะกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ดังนั้น การพัฒนาสานักงานตรวจสอบ
ภายใน สถาบันบัณฑิตพัฒน-บริหารศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพ มากขึ้น โดยมุ่งเน้นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินผลการ
ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน จากกรมบัญชีกลาง และผู้รับตรวจมีความพึงพอใจเพิ่ ม ขึ้น
สานักงานตรวจสอบภายในควรมีการพัฒนา ดังต่อไปนี้
1) ผู้ตรวจสอบภายในต้องพัฒนา ความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ ทักษะ เทคนิค
วิธีการ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญอย่างมือ
อาชีพ สามารถให้คาปรึกษา แนะนาที่เหมาะสมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ผู้ตรวจสอบภายในต้องศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานให้ทันต่อสถานการณ์ซึ่งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อให้สามารถปรับปรุงพัฒนากระบวนงานที่
เหมาะสม
3) ผู้ตรวจสอบภายใน ควรปฏิบัติงานโดยยึดมั่นจรรยาบรรณ กฎบัตร และกรอบ
คุณธรรมในการปฏิบัติงานมีความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม
4) ผู้ตรวจสอบภายใน ควรมีความรู้และเข้าใจในลักษณะการดาเนินงานของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อย่างแท้จริง เพื่อที่จะสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้น เพื่อที่จะสามารถหาแนวทางป้องกันและลดผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้
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5) สานักงานตรวจสอบภายใน ควรปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
ซึ่งจะส่งผลให้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีการบริหารจัดการที่ดี
6) สานักงานตรวจสอบภายใน ควรส่งเสริมให้หน่วยรับตรวจเห็นถึงความสาคัญของ
รายงานผลการตรวจสอบ รวมถึงความเข้าใจในประเด็นปัญหาข้อเสนอแนะตามรายงาน ทั้งนี้ผู้
ตรวจสอบภายในควรกาหนดแนวทางในการกากับ ติดตามให้ผู้รับตรวจปฏิบัติตามข้อเสนอแนะใน
กรอบเวลาที่ฝ่ายตรวจสอบเสนอ
7) สานักงานตรวจสอบภายใน ควรกาหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
แนวทางเดียวกัน กาหนดให้มีการประสานงานกับผู้รับตรวจ เพื่อสื่อสารให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน
8) พัฒนาและนาระบบสารสนเทศ มาใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการปฏิบัติงานเพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยในอนาคต
1) ควรศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างการบริหารงานตรวจสอบภายในของสถาบันบัณฑิต
พัฒน-บริหารศาสตร์กับสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงพัฒนาให้การบริหารงาน
ตรวจสอบภายในของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น
2) ควรศึกษาวิจัยถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการตรวจสอบ
ภายในของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในมุมมองของผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในต่อไป
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แบบสอบถาม
เรื่อง ความคิดเห็นของผู้รับตรวจต่อการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้รับตรวจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ของสถาบัน
บัณฑิต- พัฒนบริหารศาสตร์
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
2. การตอบแบบสอบถามชุดนี้มีความสาคัญ อย่างยิ่ง ต่อการวิเคราะห์ ข้อมูลในการศึกษา
กรุณาตอบให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกข้อ ให้ตรงกับความเห็นของท่าน เพื่อให้การวิจัยนี้มีความเที่ยงตรงและเกิด
ประโยชน์อย่างแท้จริง
คาชี้แจง กรุณาทาเครื่องหมาย / ลงหน้าข้อความที่ท่านต้องการเลือกตามความเป็นจริง
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
( ) ชาย

( ) หญิง

2. อายุ
( ) น้อยกว่า 30 ปี
( ) 41-50 ปี
( ) 61 ปีขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา
( ) ปริญญาตรี
( ) ปริญญาเอก
4. สาขาวิชา
( ) สาขาการบัญชี
มนุษยศาสตร์
( ) สาขาเศรษฐศาสตร์

( ) 31-40 ปี
( ) 51-60 ปี

( ) ปริญญาโท
( ) อื่น ๆ โปรดระบุ………………………
( ) สาขาการเงิน

(

)

สาขา

( ) สาขาการจัดการ

( ) สาขาสังคมศาสตร์
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( ) สาขาการตลาด
( ) สาขาบริหารธุรกิจ
( ) สาขาศิลปศาสตร์
( ) สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ( ) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ( ) สาขาวิทยาศาสตร์
( ) สาขาเกษตรศาสตร์
( ) สาขาอื่น ๆ โปรดระบุ…………………………………..
5. ตาแหน่งงานปัจจุบันของท่าน
( ) ระดับปฏิบัติการ/ปฏิบัติงาน
( ) ระดับชานาญการ/ชานาญการพิเศษ
( ) ระดับหัวหน้างาน
( ) ระดั บ ผู้ บ ริ ห าร (เลขานุ ก ารคณะ/
ผู้อานวยการกอง)
( ) อื่น ๆ โปรดระบุ………………………….
6. ประสบการณ์ในการทางานที่สถาบัน
( ) น้อยกว่า 1 ปี
( ) 1-5 ปี
( ) 11-15 ปี
( ) 16-20 ปี

( ) 6-10 ปี
( ) มากกว่า 20 ปี

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

1. ด้านคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบ
1.1 จริยธรรมและคุณธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน
ท่านคิดว่าผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็น
อิสระในการปฏิบัตงิ าน
ท่านคิดว่าผู้ตรวจสอบภายในมีการวางตัว
เหมาะสมกับกาลเทศะ
ท่านคิดว่าผู้ตรวจสอบภายในมีความซื่อสัตย์
สุจริต มีความโปร่งใสและปราศจากอคติ
ส่วนตัวในการปฏิบัตงิ าน
ท่านคิดว่าผู้ตรวจสอบภายในมีความ
รับผิดชอบ อดทน กระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงาน

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ไม่เห็นด้วย

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

ค่อนข้างเห็นด้วย

ความคิดเห็นของผู้รับตรวจ

เห็นด้วย

ข้อ

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ระดับความคิดเห็น

ข้อเสนอแนะ
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1.2 ความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะการทางานของผู้ตรวจสอบภายใน
ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้ดา้ นการ
ตรวจสอบ และมีทักษะที่ดีในการตรวจสอบ
ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่
หน่วยงานกาหนดไว้
ผู้ตรวจสอบภายในมีความรอบรูใ้ นวิชา
พื้นฐานอื่น เช่น กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านสถิติวิเคราะห์
เป็นต้น
ผู้ตรวจสอบภายในมีความเข้าใจในระบบการ
ควบคุมภายในและเสนอแนวการควบคุม
ภายในใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันได้
ผู้ตรวจสอบภายในมีความเข้าใจกรอบหน้าที่
และความรับผิดชอบของตนในการปฏิบัติ
หน้าที่
ผู้ตรวจสอบภายในมีการปฏิบัตหิ น้าที่ด้วย
ความระมัดระวังรอบคอบและใช้ทักษะเยี่ยงผู้
ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบตั ิ
ผู้ตรวจสอบภายในสามารถให้คาปรึกษาที่
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัตงิ านและการ
บริหาร
1.3 บทบาทการเป็นผู้ประสานงานของผู้ตรวจสอบภายใน
ผู้ตรวจสอบภายในมีการติดตามผลของ
การตรวจสอบอยู่เป็นประจา

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ไม่เห็นด้วย

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

ค่อนข้างเห็นด้วย

ความคิดเห็นของผู้รับตรวจ

เห็นด้วย

ข้อ

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ระดับความคิดเห็น

ข้อเสนอแนะ
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ผู้ตรวจสอบภายในเปิดโอกาสให้ผู้รับการ
ตรวจชี้แจงข้อเท็จจริงก่อนสรุปผลและ
รายงานผลการตรวจสอบ
ผู้ตรวจสอบภายในมีส่วนร่วมในการนาเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และผู้บริหารระดับสูง
1.4 ความมีมนุษยสัมพันธ์ของผู้ตรวจสอบภายใน
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับ
หน่วยงานรับการตรวจและฝ่ายบริหาร
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน
ผู้ตรวจสอบมีการถ่ายทอดความคิดของตนเอง
ทั้งด้านวาจาและลายลักษณ์อักษร เพื่อสื่อสาร
ให้ผู้รับตรวจได้เข้าใจตรงตามที่ตอ้ งการและ
ครอบคลุมเนื้อหา
2. ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบ
2.1 การวางแผนการตรวจสอบ
ผู้ตรวจสอบได้จัดทาแผนการตรวจสอบตาม
ผล การประเมินความเสี่ยงครอบคลุมทุก
กิจกรรม/หน่วยงาน
ผู้ตรวจสอบได้ระบุถึงความเสี่ยงการควบคุม
และกระบวนการกากับดูแล ภายในขอบเขต
ที่ตกลงร่วมกัน
2.2 การปฏิบัติงานตรวจสอบ
กระบวนการตรวจสอบมีการประเมินความ
เพียงพอ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
ระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าจุด

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ไม่เห็นด้วย

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

ค่อนข้างเห็นด้วย

ความคิดเห็นของผู้รับตรวจ

เห็นด้วย

ข้อ

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ระดับความคิดเห็น

ข้อเสนอแนะ
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ควบคุมสาคัญที่กาหนดขึ้น มีการปฏิบัติอย่าง
เหมาะสม
ผู้ตรวจสอบมีการแจ้งล่วงหน้าถึงวัตถุประสงค์
และขอบเขตก่อนการตรวจสอบ
ผู้ตรวจสอบได้ระบุและรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการ
ปฏิบัติภารกิจให้เพียงพอน่าเชื่อถือมีความ
เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัตงิ าน
กระบวนการตรวจสอบข้อสรุปและผลการ
ปฏิบัติภารกิจของ การตรวจสอบอยู่บน
พื้นฐานของการวิเคราะห์และการประเมินผล
ที่เหมาะสม
ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้ความสามารถ
และความชานาญใน การปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบ
ผู้ตรวจสอบได้สอบถามข้อเท็จจริง และเปิด
โอกาสให้ผู้รับตรวจชี้แจงสาเหตุที่ทาให้เกิด
ข้อผิดพลาดก่อนสรุปผล และรายงานผลการ
ตรวจสอบ
3. คุณภาพงานตรวจสอบ
3.1 การรายงานผลการปฏิบัติการตรวจสอบ
รายงานผลการตรวจสอบครอบคลุมถึงสาระที่
สาคัญต่าง ๆ หรือความเสี่ยงที่สาคัญของ
หน่วยงาน
ผู้รับตรวจสามารถนาข้อเสนอแนะตาม
รายงานการตรวจสอบไปใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานได้

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ไม่เห็นด้วย

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

ค่อนข้างเห็นด้วย

ความคิดเห็นของผู้รับตรวจ

เห็นด้วย

ข้อ

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ระดับความคิดเห็น

ข้อเสนอแนะ
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รายงานการตรวจสอบมีความชัดเจนเข้าใจ
ง่าย
รายงานสรุปผลการตรวจสอบผูต้ รวจสอบได้
รายงานผลงานตามข้อมูลที่ตรวจพบ
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานผูต้ รวจสอบได้
มีความเห็น และ/หรือ ข้อสรุปในภาพรวม
ตามข้อเท็จจริง
3.2 การติดตามผลการตรวจสอบ
ผู้ตรวจสอบได้ติดต่อผู้รับตรวจ เพื่อติดตาม
ผลความคืบหน้าในการแก้ไขปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานตามรายงานผลการตรวจสอบ
ข้อผิดพลาดที่หน่วยรับตรวจไม่สามารถแก้ไข
ได้ผู้ตรวจสอบได้ประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อยุติและวิธีการแก้ไขกับ
ผู้รับตรวจได้แล้วเสร็จ
ผู้ตรวจสอบมีส่วนร่วมในการหาแนวทางแก้ไข
เมื่อผู้รับตรวจไม่สามารถแก้ไขประเด็น
ข้อสังเกตที่ตรวจพบได้ตามระยะเวลาที่
กาหนด

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ไม่เห็นด้วย

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

ค่อนข้างเห็นด้วย

ความคิดเห็นของผู้รับตรวจ

เห็นด้วย

ข้อ

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ระดับความคิดเห็น

ข้อเสนอแนะ
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ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน

น้อยที่สุด

น้อย

ปานกลาง

มาก

ความพึงพอใจของผู้รับตรวจ

มากที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
ข้อเสนอแนะ

การส่งหนังสือแจ้งขอเข้าตรวจสอบ
การขอเอกสารหลักฐานเพื่อทาการตรวจสอบ
ระยะเวลาการปฏิบัติงานตรวจสอบ
การรายงานผลการตรวจสอบ รวดเร็ว ทันเวลา

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ /ความคิดเห็นเพิ่มเติม
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ขอขอบคุณอย่างยิ่ง
สานักงานตรวจสอบภายใน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

แผนพัฒนารายบุคคล
Individual Development Plan

รายชื่อบุคคล
1. นางเรณู
การะเกตุ

2. นางสาวชนิษฐา

ทิพยมนตรี

3. นางสาวรจเรศ

ลาภานิกรณ์

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการ
สานักงานตรวจสอบ
ภายใน
นักตรวจสอบภายใน
ชานาญการ

นักตรวจสอบภายใน
ชานาญการ

ประเภทวิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ

แผนการพัฒนา
- กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง และสัญญาต่าง ๆ
- ความรู้ด้านอื่น ๆ

แนวทางพัฒนา
- อบรม
- ศึกษาด้วยตนเอง

ช่วงเวลา
รายงานผล
1 ตุลาคม 2560 30 กันยายน 2561

- เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เทคนิค วิธีการ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน
- ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานให้ทนั ต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
- ความรู้ด้านอื่น ๆ
- เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เทคนิค วิธีการ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน
- ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานให้ทนั ต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
- ความรู้ด้านอื่น ๆ

- อบรม
- ศึกษาด้วยตนเอง

1 ตุลาคม 2560 สรุป
30 กันยายน 2561 การอบรม

- อบรม
- ศึกษาด้วยตนเอง

1 ตุลาคม 2560 สรุป
30 กันยายน 2561 การอบรม
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รายชื่อบุคคล
4. นางภัทรวรรณ
ทองเปลว

ตาแหน่ง
นักตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติการ

5. นางสาวกนกวรรณ

ยิ่งยงกิจมงคล

นักตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติการ

6. นางสาวเพไนย

โชคชัยพัฒนา

นักตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติการ

7. นายนครินทร์

ขาประสิทธิ์

นักตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติการ

แผนการพัฒนา
- เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เทคนิค วิธีการ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน
- ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานให้ทนั ต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
- ความรู้ด้านอื่น ๆ
- เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เทคนิค วิธีการ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน
- ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานให้ทนั ต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
- ความรู้ด้านอื่น ๆ
- เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เทคนิค วิธีการ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน
- ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานให้ทนั ต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
- ความรู้ด้านอื่น ๆ
- เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เทคนิค วิธีการ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน
- ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

แนวทางพัฒนา
- อบรม
- ศึกษาด้วยตนเอง

ช่วงเวลา
รายงานผล
1 ตุลาคม 2560 - สรุปการ
30 กันยายน 2561 อบรม

- อบรม
- ศึกษาด้วยตนเอง

1 ตุลาคม 2560 สรุป
30 กันยายน 2561 การอบรม

- อบรม
- ศึกษาด้วยตนเอง

1 ตุลาคม 2560 สรุป
30 กันยายน 2561 การอบรม

- อบรม
- ศึกษาด้วยตนเอง

1 ตุลาคม 2560 สรุป
30 กันยายน 2561 การอบรม
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8. นางสาววลัยพร

มะมูฮาหมัด

ตาแหน่ง

เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงาน
ทั่วไปปฏิบัติการ

แผนการพัฒนา
กับการปฏิบัติงานให้ทนั ต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
- ความรู้ด้านอื่น ๆ
- ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานให้ทนั ต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
- ความรู้ด้านอื่น ๆ

แนวทางพัฒนา

- อบรม
- ศึกษาด้วยตนเอง

ช่วงเวลา

รายงานผล

1 ตุลาคม 2560 สรุป
30 กันยายน 2561 การอบรม

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ

นางสาวชนิษฐา ทิพยมนตรี

วันเกิด

19 สิงหาคม 2509

สถานที่เกิด

อาเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

สถานที่อยู่ปัจจุบัน

บ้านเลขที่ 222 หมู่บ้านเกษราคลาสสิคโฮม
ซอยเสรีไทย 81/2 ถนนเสรีไทย
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

ตาแหน่งหน้าที่การงาน นักตรวจสอบภายในชานาญการ
สถานที่ทางานปัจจุบัน

สานักงานตรวจสอบภายใน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2536 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด มหาวิทยาลัยรามคาแหง
พ.ศ. 2552 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการสาหรับนักบริหาร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

