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บทคดัย่อ 

 

การศึกษาครัง้น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปจัจยัที่มผีลต่อประสิทธิผลการตรวจสอบ
ภายในของการยางแห่งประเทศไทย  และเพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่าง ปจัจยัดา้นโครงสรา้ง
หน่วยตรวจสอบภายใน ปจัจยัด้านทรพัยากรบุคคลและสิ่งอ านวยความสะดวก ปจัจยัด้าน
อ านาจหน้าทีข่องหน่วยตรวจสอบภายใน ปจัจยัดา้นคุณสมบตัขิองผูต้รวจสอบภายใน และปจัจยั
ด้านการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในกับประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน โดยส ารวจความ
คดิเหน็จากกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 58 คน ประกอบดว้ย ผู้ตรวจสอบภายใน จ านวน 20 คน และ
และผู้รบัตรวจ จ านวน 38 คน เครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ แบบสอบถามความคดิเห็น 
และสถติทิี่ใช้ในการวเิคราะหข์อ้มูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณู  
 ผลการศึกษา พบว่าในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างเห็นว่า ปจัจัยด้านโครงสร้างหน่วย
ตรวจสอบภายใน ปจัจยัด้านทรพัยากรบุคคลและสิ่งอ านวยความสะดวก ปจัจยัด้านอ านาจ
หน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายใน ปจัจยัด้านคุณสมบตัิของผู้ตรวจสอบภายในและปจัจยัด้าน
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมคีวามส าคญัอยู่ในระดับมาก และการรบัรู้ประสิทธิผลการ
ตรวจสอบภายในของการยางแห่งประเทศไทยอยู่ในระดับมากเช่นกัน ปจัจัยที่มีผลต่อ
ประสทิธผิลการตรวจสอบภายในอย่างมนีัยส าคญั คือ ปจัจยัด้านโครงสรา้งหน่วยตรวจสอบ
ภายใน ปจัจยัด้านทรพัยากรบุคคลและสิง่อ านวยความสะดวก และปจัจยัด้านการปฏบิตัิงาน
ตรวจสอบภายใน ขอ้เสนอแนะผูบ้รหิารและผู้ตรวจสอบภายในของการยางแห่งประเทศไทย การ
ตรวจสอบภายในให้เกิดประสิทธิผลนัน้ผู้ตรวจสอบภายใน ควรมีการพัฒนาความรู้ความ
เชีย่วชาญในงานดา้นต่าง ๆ ทีต่อ้งเขา้ท าการตรวจสอบ และตอ้งเขา้ใจวฒันธรรมของหน่วยงาน 



จ 
 

ของผู้รบัตรวจเพราะต้องมกีารประสานงานกบัผู้รบัตรวจเพื่อให้ได้มาซึ่งขอ้มูลที่จ าเป็นในการ
ท างาน  ทัง้นี้ผู้บรหิารระดบัสูงควรใหค้วามส าคญักบัการตรวจสอบภายในด้วยซึ่งจะช่วยให้เกดิ
ความน่าเชื่อถอืต่อผูต้รวจสอบภายใน ใหค้วามส าคญัต่อมาตรฐานการปฏบิตังิาน จรยิธรรมของ
ผูต้รวจสอบภายใน เพื่อส่งเสรมิใหเ้กดิกระบวนการก ากบัดแูลทีด่ ีความโปรง่ใสในการปฏบิตังิาน 
เพื่อการป้องกนัการประพฤตมิชิอบหรอืการทุจรติอนัเป็นการลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จนท าให้
การด าเนินงานขององค์กรไม่บรรลุวตัถุประสงค ์และควรน าผลการศกึษาไปใชเ้ป็นขอ้มลูในการ
ปรบัปรงุพฒันาการปฏบิตังิานตรวจสอบภายในเพื่อใหเ้กดิประสทิธผิลดยีิง่ขึน้ 
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การศกึษาค้นคว้าอสิระเรื่อง ปจัจยัที่มผีลต่อประสทิธผิลการตรวจสอบภายในของการ
ยางแห่งประเทศไทย ส าเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ีดว้ยความกรุณาของรองศาสตราจารย ์ดร .พนารตัน์  
ปานมณี อาจารยท์ี่ปรกึษาที่กรุณาใหค้ าปรกึษาและชี้แนะในการแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ ตลอด
การจัดท าการศึกษาค้นคว้าอิสระให้มีความสมบูรณ์  ขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร .พรสิร ิ        
ปุณเกษม ประธานกรรมการและอาจารย์ ดร .ศิรพิรรณ เขื่อนข่ายแก้ว กรรมการในการจดั
ท าการศกึษาคน้ควา้อสิระ ผูศ้กึษาขอขอบพระคุณอยา่งสงูมา ณ ทีน่ี้  
 ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒทิุกท่าน ที่ให้ข้อมูลการศึกษา พร้อมทัง้
กลุ่มตวัอย่างทุกท่านทีก่รุณาใหค้วามอนุเคราะหต์อบแบบสอบถาม พรอ้มทัง้คณาจารยห์ลกัสูตร
วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการตรวจสอบภายใน มหาวทิยาลยัหอการค้าไทยทุกท่านที่
ไดม้อบความรูต้ลอดการศกึษาในหลกัสตูร เพื่อนรว่มรุน่ทุกท่านทีไ่ดใ้หค้ าปรกึษาและใหก้ าลงัใจ
ทัง้เรือ่งการท างานและการเรยีนตลอดระยะเวลาทีศ่กึษาดว้ยกนั และขอขอบพระคุณบดิา มารดา 
และสมาชกิในครอบครวัทุกท่านทีค่อยเป็นก าลงัใจส่งเสรมิและสนับสนุนตลอดการศกึษาในครัง้นี้ 
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บทท่ี  1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 
 ยางพาราและผลติผลจากยางพารามคีวามส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยและ
ประชาคมโลกเป็นอย่างมาก โดยในปจัจบุนัน้ีประเทศไทยประสบปญัหาราคายางพาราตกต ่าและ
มแีนวโน้มปรบัตวัลดลงอย่างต่อเนื่อง เหน็ไดจ้ากขอ้มูลการส่งออกยางพาราที่มแีนวโน้มลดลง 
จากปี 2558 ถงึปจัจุบนั แสดงในตารางที1่ ปรมิาณยางส่งออกไปยงัประเทศผูซ้ือ้ปลายทางทีล่ดลง
เรื่อยมา เนื่องมาจากปรมิาณผลผลติและความต้องการใชย้างพาราไม่เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
ปจัจุบนัมผีู้ผลติยางพาราอยู่ 3 ประเทศหลกัๆก็คอืประเทศไทย อนิโดนีเซยี และมาเลเซยี ที่มี
การผลติน ้ายางพาราออกมาสู่ตลาดมากกว่าความต้องการยงัไม่นับรวมทัง้ผู้ผลติยางพาราราย
ใหม่คอืประเทศกมัพูชาและเวยีดนามทีม่ผีลผลติออกมาสู่ตลาดเพิม่มากขึน้ซึ่ง เป็นการสวนทาง
กบัความต้องการใชย้างพารา อกีส่วนหน่ึงมาจากปญัหาเศรษฐกจิโลกชะลอตวั โดยเฉพาะผูใ้ช้
ยางพารารายใหญ่คอืประเทศจนี สหรฐั และประเทศญี่ปุน่ไดเ้กดิการชะลอการสัง่ซือ้ และการเกง็
ก าไรของนักลงทุนทัง้ตลาดซือ้ขายจรงิในประเทศและตลาดล่วงหน้า ส่งผลกระทบต่อการซือ้ขาย
ท าใหร้าคาในตลาดนัน้ๆ มคีวามผนัผวนลดลง จงึมกีารตัง้กองทุนรกัษาเสถยีรภาพราคายางขึน้
เมือ่วนัที ่28 ม.ิย.60 ในทีป่ระชุมร่วมระหว่างภาครฐั และภาคเอกชน เพื่อกระตุ้นแรงซือ้ตลาดใน
ประเทศ ผลกัดนั และพยุงราคาให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสม สะทอ้นกบัความเป็นจรงิ หลายครัง้ที่
ผูผ้ลติยางพารามคีวามพยายามที่จะรวมตวักนัเพื่อควบคุมผลผลติให้ออกมาเพยีงพอกบัตลาด 
ปญัหาเหล่าน้ีมทีศิทางและแนวทางแก้ไขทีต่้องใช้เวลา โดยสามารถแก้ปญัหาเบื้องต้นดว้ยการ
น ายางพาราและผลผลติที่ไดม้าแปรรปูเพื่อเพิม่มลูค่าแก่สนิค้า เช่นผลติหมอนยางพารา ที่นอน
ยางพาราหรอืแมแ้ต่เครื่องใชท้ีท่ าจากยางพาราโดยต้องศกึษาคุณสมบตัพิเิศษของยางพาราว่ามี
ความโดดเด่นทางด้านไหนควรดงึคุณสมบตัเิหล่านัน้มาเพื่อใช้ในการผลติสนิค้า และเป็นการ
เพิม่มลูค่าใหก้บัเกษตรกร (สุนนัทน์วลพรหมสกุล, 2560, หน้า1) 
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ตารางที ่1 ปรมิาณยางส่งออกไปยงัประเทศผูซ้ือ้ปลายทาง 

 
ทีม่า : กรมศุลกากร, 2560 
 

การปฏิรูประบบการบรหิารจดัการเกี่ยวกับยางพารา การวิจยัและพัฒนา การรกัษา
เสถยีรภาพระดบัราคายางพารา การด าเนินธุรกจิ และการจดัสรรประโยชน์อย่างเป็นธรรมและ
ยัง่ยนืเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวติของเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยางจงึเป็น
สิง่จ าเป็นอย่างยิง่ในการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ ดงันัน้ เพื่อเป็นการส่งเสรมิและ
สนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยาง จ าเป็นต้องจดัให้มีองค์กรกลาง
รบัผิดชอบดูแลการบรหิารจดัการเกี่ยวกับยางพาราของประเทศ ทัง้ระบบอย่างครบวงจร มี
เอกภาพสามารถด าเนินการไปได้อย่างเป็นอิสระ คล่องตัว และใช้ยางพาราและผลติผลจาก
ยางพาราให้เกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลสูงสุด สมควรจดัตัง้การยางแห่งประเทศไทยขึ้น
เพื่อท าหน้าทีส่่งเสรมิและพฒันากจิการเกีย่วกบัยางพาราของประเทศ  
 การยางแห่งประเทศไทยเกดิจากการรวม 3 หน่วยงาน คอื ส านักงานกองทุนสงเคราะห์
การท าสวนยาง องคก์ารสวนยาง และสถาบนัวจิยัยางเป็นรฐัวสิาหกจิในสงักดักระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที่15 กรกฎาคม 2558 ตามพระราชบญัญตัิการยางแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ. 2558 ตามพระราชบญัญตักิารยางแห่งประเทศไทย เป็นองคก์รกลางรบัผดิชอบดูแล
การบรหิารยางพาราของประเทศทัง้ระบบอย่างครบวงจร เป็นองค์กรที่บรหิารจดัการเกี่ยวกบั
การเงนิของกองทุน ตลอดจนส่งเสรมิและสนับสนุนให้ประเทศเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม
ผลติภณัฑย์างพารา ส่งเสรมิสนับสนุนการวจิยัพฒันาและเผยแพร่ขอ้มลูและสารสนเทศเกี่ยวกบั
ยางพารา รวมทัง้ส่งเสรมิสนบัสนุนและใหค้วามช่วยเหลอืเกษตรกรชาวสวนยาง เป็นสถาบนัการ
เกษตรกรของชาวสวนยางและผู้ประกอบการด้านวิชาการเงินการผลิตการแปรรูปการ
อุสาหกรรมการตลาด การประกอบธุรกจิและการด าเนินการอื่นที่เกี่ยวขอ้งเพื่อยกระดบัรายได้
และคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เป็นสถาบันที่ด าเนินการยกระดับราคายางพาราให้มีเสถียรภาพ 
ด าเนินการส่งเสรมิและสนับสนุนการปลูกแทนและการปลูกใหม่ โดยมคีณะกรรมการการยาง
แห่งประเทศไทยท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและควบคุมดูแลโดยทัว่ไป และมผีู้ว่าการยางแห่ง
ประเทศไทยบรหิารกิจการของการยางแห่งประเทศไทย ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 

Export of Rubber By Country of Destination in 2015-2017 

Year China  Japan  Malaysia U.S.A S.Korea Others  Total 

2558 1,782,241.44     231,065.47    609,497.31    165,159.07    157,651.56    707,881.66    3,653,496.51     

2559 1,602,204.70     210,538.88    598,271.21    196,968.03    146,945.06    738,042.95    3,492,970.82     

2560 1,739,135.72     218,477.57    627,666.62    184,794.88    122,807.39    769,272.13    1,739,135.72     
Source  INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY CENTER WITH COOPERATION OF THE CUSTOMS DEPARTMENT 

 (Unit / Metric Ton)  
หน่วย / เมตรกิตนั
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ขอ้บงัคบั และนโยบายที่คณะกรรมการก าหนดการยางแห่งประเทศไทย (การยางแห่งประเทศ
ไทย,รายงานประจ าปี, 2560, หน้า1)  
 คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย  ก ากับดูแลให้การยางแห่งประเทศไทย มี
หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี้  คณะกรรมการ
ตรวจสอบปฏิบตัิตามคู่มอืการปฏิบตัิงานส าหรบัคณะกรรมการตรวจสอบในรฐัวิสาหกิจโดย
สอดคล้องตามระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบ
ภายในของรฐัวสิาหกิจพ.ศ. 2555 ก าหนดเพื่อให้ความเหน็ที่เป็นอสิระและเที่ยงธรรมเกี่ยวกบั
การบรหิารจดัการองค์กรในแต่ละด้านซึ่งจะช่วยให้องคก์รบรรลุวตัถุประสงค์และมกีารปรบัปรุง
พฒันาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มมูลค่าและปรบัปรุงการด าเนินงานให้ดขีึ้น ทัง้นี้ เพื่อการบรหิาร
ความเสี่ยงการควบคุมภายในและกระบวนการก ากับดูแลกิจการที่ดีในปี 2560 การยางแห่ง
ประเทศไทยมกีารด าเนินงานการตรวจสอบภายใน โดยด าเนินงานตามขอบเขตทีก่ าหนดในกฎ
บตัร ส านักตรวจสอบภายในการยางแห่งประเทศไทย รวมทัง้คู่มอืการปฏบิตังิานการตรวจสอบ
ภายในของรฐัวสิาหกจิส่งเสรมิและพฒันาความรูค้วามเชีย่วชาญของเจา้หน้าทีต่รวจสอบภายใน 
อาทิ หลักสูตรการพัฒนาผู้บรหิารงานตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการตรวจสอบเขา้รบัการอบรมของสถาบนัพระปกเกลา้หลกัสูตรการก ากบัดูแลกจิการ
ส าหรบักรรมการและผู้บรหิารระดับสูงของรฐัวิสาหกิจ (การยางแห่งประเทศไทย ,รายงาน
ประจ าปี, 2560, หน้า 28) 
 ปจัจุบนัฝ่ายตรวจสอบภายในของการยางแห่งประเทศไทย มบุีคลากรด้านการตรวจ
ภายในไม่เพยีงพอและยงัขาดความรูท้ี่จ าเป็นทีต่้องใชใ้นการปฏบิตังิาน โดยผู้ตรวจสอบภายใน
จะมคีวามรูเ้ฉพาะดา้น เช่นความรูท้างดา้นบญัชเีป็นส่วนใหญ่ จงึท าใหก้ารปฏบิตังิานตรวจสอบ
ภายในด้านอื่น ๆ ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร รวมไปถึงการประเมินความเสี่ยงของ
กระบวนการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน ไม่สามารถระบุจุดเสี่ยง  และจุดควบคุมที่ส าคญัได ้
ท าใหก้ารปฏบิตังิานการตรวจสอบภายในไมบ่รรลุวตัถุประสงค ์เพราะยงัขาดความรู้ความเขา้ใจ
ในการประเมินความเสี่ยง ถึงแม้จะมีระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ
ปฏบิตังิานผูต้รวจสอบภายในเป็นกรอบในการปฏบิตังิาน แต่อย่างไรกต็ามยงัไม่สามารถยนืยนั
ไดว้่า ผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในจะมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด และการปฏบิตังิานของผู้ตรวจสอบภายใน กระบวนการบรหิารความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน การก ากับดูแล รวมถึงระเบียบต่างๆได้ด าเนินการตามเกณฑ์ระเบียบ
กระทรวงการคลงัหรอืไม่ และผู้รบัตรวจมกัมทีศันคติในด้านลบว่าเป็นการจบัผดิท าให้ผลการ
ตรวจสอบหรอืข้อเสนอแนะที่ได้ อาจจะไม่สามารถท าให้เกิดประโยชน์ หรอืไม่สามารถน าไป
แกไ้ขปญัหาไดจ้รงิกบัผูร้บัตรวจ 
 การยางแห่งประเทศไทยมลีกัษณะการด าเนินงานที่หลากหลายและความแตกต่างของ
หน่วยงานท าใหจ้ าเป็นต้องใชว้ธิปีฏบิตักิารตรวจสอบให้เหมาะสมเพื่อใหม้ัน่ใจว่างานตรวจสอบ
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ภายในครอบคลุมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์กร เพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็งของการ
บรหิารงาน และระบบการควบคุมภายในโดยมีปจัจยัที่ส าคัญต่อประสิทธิผลการตรวจสอบ
ภายใน เช่น ปจัจยัด้านโครงสรา้งหน่วยตรวจสอบภายใน  หน่วยตรวจสอบภายในที่ได้รบัการ
สนบัสนุนจากฝา่ยบรหิาร นับว่าเป็นปจัจยัทีส่ าคญัยิง่ทีส่่งผลกระทบต่อระดบัคุณภาพ และคุณค่า
ของบรกิาร หน่วยตรวจสอบภายในควรมสีายบงัคบับญัชาขึ้นตรงต่อผู้บรหิารสูงสุด เพื่อที่จะ
สามารถปฏิบัติงานได้ในขอบเขตที่กว้าง ท าให้ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้รบัการ
พิจารณาสัง่การให้บังเกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอ ปจัจัยด้าน
ทรพัยากรบุคคลและสิ่งอ านวยความสะดวก จ านวนบุคลากรและสถานที่การปฏิบัติงานที่
เหมาะสมและเพยีงพอนับเป็นปจัจยัส าคญัที่จะส่งผลให้การปฏบิตังิานการตรวจสอบภายในมี
ประสทิธภิาพทีด่ไีด ้ โดยผูต้รวจสอบภายในตอ้งมกีารพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่า
ยิง่การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศต่าง ๆ มาสนับสนุนงานการตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบ
ภายในต้องมีความรอบรู้ข่าวสารโดยท าความเข้าใจต่อปจัจยัหรือสภาพแวดล้อมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่ องเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ตรงประเด็น รวมถึงสามารถเป็น
หน่วยงานสนับสนุนที่มปีระสทิธภิาพและให้ขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานรบัตรวจ
ซึง่เป็นการเพิม่มลูค่าใหแ้ก่องคก์ร 
 จากผลการศกึษาในอดตีพบว่าปจัจยัที่มผีลต่อการตรวจสอบภายในอย่างมปีระสทิธผิล 
ประกอบดว้ย ปจัจยัดา้นอ านาจหน้าทีข่องผูต้รวจสอบภายใน งานตรวจสอบภายในเป็นลกัษณะ
งานสนับสนุน ผู้รบัผดิชอบในการปฏบิัติหน้าที่งานตรวจสอบ จงึไม่ควรมอี านาจสัง่การหรอืมี
อ านาจบรหิารงานในสายงานที่ตรวจสอบ ต้องมคีวามเป็นอสิระใน กจิกรรมที่ตนตรวจสอบ ท า
ให้สามารถเข้าถึงเอกสาร หลกัฐาน และทรพัยากรต่าง ๆ รวมทัง้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานได้ และไม่ควรเข้าไปมีส่วนได้เสียหรอืส่วนร่วมในการปฏิบัติงานขององค์กร ใน
กจิกรรมที่ผูต้รวจสอบภายในต้องตรวจสอบหรอืประเมนิผล ผูต้รวจสอบภายในต้องมคีวามเป็น
อิสระทัง้ในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ ดังนัน้ จึงไม่ควรเป็น
กรรมการในคณะกรรมการใด ๆ ขององคก์รหรอืหน่วยงานในสงักดัอนัมผีลกระทบต่อความเป็น
อสิระในการปฏบิตัิงานและการเสนอความเหน็ ปจัจยัด้านคุณสมบตัิของผู้ตรวจสอบภายใน ผู้
ตรวจสอบภายในต้องเป็นผูท้ี่ยดึถอืซึง่การปฏบิตังิานดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ ขยนัหมัน่เพยีร มี
ความรบัผิดชอบ มีความเที่ยงธรรม และจะต้องเก็บรกัษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติงาน 
เพื่อให้ผู้ถอืหุ้นผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี  ผู้บรหิาร  รวมถึงสงัคมเกิดความมัน่ใจได้ว่า องค์กรมกีาร
ด าเนินงาน มกีารบรหิารความเสีย่ง มกีารควบคุมและการก ากบัดูแลอย่างเป็นระบบ ตลอดจนมี
การปฏบิตังิานตามกฎหมายและระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้งเป็นการส่งเสรมิสนับสนุนใหก้ารด าเนินการ
ขององค์กรบรรลุเป้าหมายได้อย่างมปีระสิทธภิาพและประสิทธผิล ปจัจยัด้านการปฏิบตัิงาน
ตรวจสอบภายในการปฏบิตัิงานตรวจสอบภายในนอกจากจะครอบคลุมถึงงานการตรวจสอบ
และการสอบทานแล้ว การตรวจสอบภายในจ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ การประเมินความ
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เพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน และการบรหิารความเสีย่งขององคก์ร เพื่อให้ผูถ้อืหุ้นผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและผู้บริหาร ได้ร ับรู้ถึงระบบการปฏิบัติงานที่มีผลกระทบส าคัญต่อการ
ด าเนินงานขององค์กรว่า หน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กรมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ
นโยบาย แผนงาน เป็นไปตามมาตรฐาน กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บังคบั และค าสัง่ทีไ่ดก้ าหนดไว ้
ซึ่งจะท าให้การปฏิบตัิงานด าเนินไปได้ตรงตามเป้าหมายและวตัถุประสงค์ขององค์กรอย่างมี
ประสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล (ดลยา  ไชยวงศ,์ ม.ป.ป.) 
 ความมปีระสทิธผิล คอื การจดัระบบงานและวธิปีฏิบตัิงานซึ่งท าให้ผลที่เกิดจากการ
ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร โดยประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในนัน้ เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นการประเมินวิเคราะห ์
เปรยีบเทียบข้อมูลทุกด้านในการปฏบิตัิงาน จงึเป็นข้อมูลส าคญัที่ช่วยปรบัปรุงระบบงานให้
สะดวก รดักุม ลดขัน้ตอนที่ซ ้าซ้อน เพื่อให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ตลอดเวลา ช่วยลดเวลา 
และค่าใชจ้่าย และช่วยเป็นสื่อกลางระหว่างผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตังิานในการประสานงาน และลด
ปญัหาความไมเ่ขา้ใจในนโยบายขององคก์ร 
 จากความเป็นมาดงักล่าว ผู้ศึกษามคีวามสนใจศึกษาปจัจยัที่มผีลต่อประสทิธผิลการ
ตรวจสอบภายในของการยางแห่งประเทศไทยและศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิผลการ
ตรวจสอบภายใน ในการพฒันาและปรบัปรุงการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายในให้มี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
 
1.2 วตัถปุระสงคข์องกำรศึกษำ 
 
 1.  เพื่อศึกษาปจัจยัปจัจยัด้านโครงสรา้งหน่วยตรวจสอบภายใน ปจัจยัด้านทรพัยากร
บุคคลและสิง่อ านวยความสะดวก ปจัจยัด้านอ านาจหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายใน ปจัจยั
ดา้นคุณสมบตัขิองผูต้รวจสอบภายใน และปจัจยัด้านการปฏบิตังิานตรวจสอบภายในทีม่ผีลต่อ
ประสทิธผิลการตรวจสอบภายในของการยางแห่งประเทศไทย 
 2.  เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัปจัจยัด้านโครงสรา้งหน่วยตรวจสอบภายใน 
ปจัจยัด้านทรพัยากรบุคคลและสิ่งอ านวยความสะดวก ปจัจยัด้านอ านาจหน้าที่ของหน่วย
ตรวจสอบภายใน ปจัจยัด้านคุณสมบตัิของผู้ตรวจสอบภายใน และปจัจยัด้านการปฏบิตัิงาน
ตรวจสอบภายใน กบัประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน 
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1.3 สมมติฐำนของกำรศึกษำ 
 
 การศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อประสทิธผิลการตรวจสอบภายในของการยางแห่งประเทศไทย 
ไดก้ าหนดสมมตฐิานการวจิยัดงันี้ 
 Ho: ปจัจยัด้านโครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน ปจัจยัด้านทรพัยากรบุคคลและสิ่ง
อ านวยความสะดวก ปจัจยัด้านอ านาจหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายใน ปจัจยัด้านคุณสมบตัิ
ของผูต้รวจสอบภายใน และปจัจยัด้านการปฏบิตังิานตรวจสอบภายในมผีลต่อประสทิธผิลไม่มี
ความสมัพนัธก์บัประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน 
 Ha: ปจัจยัด้านโครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน ปจัจยัด้านทรพัยากรบุคคลและสิ่ง
อ านวยความสะดวก ปจัจยัด้านอ านาจหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายใน ปจัจยัด้านคุณสมบตัิ
ของผู้ตรวจสอบภายใน และปจัจยัด้านการปฏบิตัิงานตรวจสอบภายในมผีลต่อประสทิธผิลมี
ความสมัพนัธก์บัประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน 
 
1.4 ขอบเขตของกำรศึกษำ  
       
 1.  ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 
 งานวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาปจัจัยที่มีผลต่อ
ประสทิธผิลการตรวจสอบภายในของการยางแห่งประเทศไทย โดยมปีจัจยัดา้นโครงสรา้งหน่วย
ตรวจสอบภายใน ปจัจยัด้านทรพัยากรบุคคลและสิ่งอ านวยความสะดวก ปจัจยัด้านอ านาจ
หน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายใน ปจัจยัด้านคุณสมบตัขิองผู้ตรวจสอบภายใน ปจัจยัด้านการ
ปฏบิตังิานการตรวจสอบภายใน และแนวทางการเพิม่ประสทิธผิลของงานตรวจสอบภายใน  
 ประชำกร 
 ขอบเขตประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือพนักงานของการยางแห่งประเทศไทยซึ่ง
ปฏิบตัิงานในปีงบประมาณ 2560 จ านวน 388 อัตรา แต่เนื่องจากหน่วยรบัตรวจที่ได้รบัการ
ตรวจไปในงบประมาณ 2560 มเีพยีง 4 หน่วยงานรวม 47 อตัรา และผู้รบัตรวจอีก 20  อตัรา 
จงึท าใหก้ลุ่มประชากรลดลงเหลอืเพยีง 67 อตัรา  
 กลุ่มตวัอย่ำง 
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ ประกอบดว้ยผูต้รวจสอบภายในและผูร้บัตรวจของ
การยางแห่งประเทศไทยซึ่งปฏบิตังิานในปีงบประมาณ 2560 ซึ่งไดม้าจากวธิกีาสุ่มแบบเจาะจง
(Purposive sampling) ไดแ้ก่ ผู้ตรวจสอบภายในจ านวน 20 คน และผู้รบัตรวจ จ านวน 38 คน 
รวมทัง้สิน้ 58 คน 
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 2.  ขอบเขตตวัแปร 
ข้อมูลด้ำนปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพการ

ท างาน ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ท างาน และสถานภาพการอบรมของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตัวแปรต้น คือ ปจัจยัที่มีผลต่อประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของการยางแห่ง
ประเทศไทย ซึง่ประกอบดว้ย ปจัจยัดา้นโครงสรา้งหน่วยตรวจสอบภายใน ปจัจยัดา้นทรพัยากร
บุคคลและสิง่อ านวยความสะดวก ปจัจยัด้านอ านาจหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายใน ปจัจยั
ดา้นคุณสมบตัขิองผูต้รวจสอบภายใน และปจัจยัดา้นการปฏบิตังิานการตรวจสอบภายใน 
 ตัวแปรตำม คือ ประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของการยางแห่งประเทศไทย 
ประกอบด้วย การรบัรูผ้ลการปฏิบตัิงานและการประกนัคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ความ
ทนัเวลา การน าขอ้เสนอแนะไปปฏบิตั ิและความพงึพอใจต่อการปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน 
 

กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
 
                              ตวัแปรต้น                                                        ตวัแปรตำม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่1 กรอบแนวคดิปจัจยัทีม่ผีลต่อประสทิธผิลการตรวจสอบภายในของการยางแห่งประเทศไทย 
 
 3.  ขอบเขตพ้ืนท่ี 
 สถานทีใ่นการด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูแบบสอบถามการยางแห่งประเทศไทย 67/ 
25 ถนนบางขนุนนท ์แขวงบางขนุนนท ์เขตบางกอกน้อย กรงุเทพมหานคร 10700 
 

1. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล 
1.1 ปจัจยัดา้นโครงสรา้งหน่วย
ตรวจสอบภายใน 
1.2 ปจัจยัดา้นทรพัยากรบุคคลและสิง่
อ านวยความสะดวก 
1.3 ปจัจยัดา้นอ านาจหน้าทีข่องหน่วย
ตรวจสอบภายใน 
1.4 ปจัจยัดา้นคุณสมบตัขิองผูต้รวจสอบ
ภายใน 
1.5 ปจัจยัดา้นการปฏบิตังิานการ
ตรวจสอบภายใน 

ประสิทธิผลกำรตรวจสอบ
ภำยใน 
- การรบัรู้ผลการปฏิบัติงานและ
การประกนัคุณภาพงานตรวจสอบ
ภายใน 
- ความทนัเวลา 
- การน าขอ้เสนอแนะไปปฏบิตั ิ
- ความพงึพอใจต่อการปฏบิตังิาน
ตรวจสอบภายใน 
 
 
 



8 
 

 4.  ขอบเขตระยะเวลำ 
 การศึกษาวจิยัมกีารวางแผนรเิริม่ด าเนินการตัง้แต่เดือน ธนัวาคม 2560 – เมษายน 
2561 
 
1.5 นิยำมศพัท ์
 
 “รฐัวสิาหกจิ” หมายความว่า องคก์ารของรฐับาลตามกฎหมายว่าดว้ยการจดัตัง้องคก์าร
หรอืหน่วยงานธุรกจิทีร่ฐับาลเป็นเจา้ของ 
 “หัวหน้างานรฐัวิสาหกิจ” หมายความว่า ผู้ว่าการ ผู้อ านวยการ กรรมการผู้จดัการ 
ผูจ้ดัการหรอืต าแหน่งทีเ่รยีกชื่ออยา่งอื่น 
 
1.6 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รบั 
 
 1. ผู้บรหิารและผู้ตรวจสอบภายในของการยางแห่งประเทศไทยได้ทราบถึงปจัจยัที่
ส่งผลกระทบต่อประสทิธผิลการตรวจสอบภายในเพื่อน าไปใช้ในการปรบัปรุงและพฒันาการ
ตรวจสอบใหม้ปีระสทิธผิลมากยิง่ขึน้ 
 2. หน่วยงานตรวจสอบภายในของรฐัวสิาหกิจอื่น สามารถน าผลการศึกษาไปใช้เป็น
แนวทางในการพฒันาเพื่อเพิม่ประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน 
 3. บุคคลทัว่ไปทีส่นใจสามารถใชข้อ้มลูเบือ้งตน้ในการศกึษาคน้ควา้และวจิยัต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 2 
แนวคิด  ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
การศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อประสทิธผิลการตรวจสอบภายในของการยางแห่งประเทศไทย 

ผูศ้กึษาไดค้น้ควา้เกี่ยวกบัแนวคดิ  ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งมาใชเ้ป็นแนวทางในการท า
วจิยั โดยล าดบัเนื้อหาส าคญัดงัต่อไปนี้ 
 2.1 ความเป็นมาของการยางแห่งประเทศไทย 

2.2 ปญัหาการตรวจสอบภายในของการยางแห่งประเทศไทย 
 2.3 แนวคดิเกีย่วกบัประสทิธผิล 

2.4 แนวคดิเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 
2.5 แนวคดิเกีย่วกบัวฒันธรรมองคก์รในรฐัวสิาหกจิ  
2.6 ปจัจยัดา้นโครงสรา้งหน่วยตรวจสอบภายใน 
2.7 ปจัจยัดา้นทรพัยากรบุคคลและสิง่อ านวยความสะดวก  
2.8 ปจัจยัดา้นอ านาจหน้าทีข่องหน่วยตรวจสอบภายใน  
2.9 ปจัจยัดา้นคุณสมบตัขิองผูต้รวจสอบภายใน 
2.10 ปจัจยัดา้นการปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน  
2.11 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
2.1 ความเป็นมาของการยางแห่งประเทศไทย 
 

การยางแห่งประเทศไทย ( Rubber Authority of Thailand : กยท.; RAOT) รฐัวสิาหกจิ
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จัดตั ้งขึ้น เมื่ อ วันที่ 15 ก รกฎาคม 2558 ต าม
พระราชบญัญตัิการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 โดยได้รวม 3 หน่วยงานเข้าด้วยกนั คอื 
สถาบนัวจิยัยางกรมวชิาการเกษตร ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง และองค์การ
สวนยาง มภีารกจิในการบรหิารจดัการยางในประเทศไทยแบบครบวงจรให้มปีระสทิธภิาพและ
บรหิารจดัการเกี่ยวกับเงนิกองทุนตลอดจนส่งเสรมิและสนับสนุนให้ประเทศเป็นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมผลติภณัฑย์างพาราโดยมคีณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยท าหน้าทีก่ าหนด
นโยบายและควบคุมดแูลโดยทัว่ไปและมผีูว้่าการยางแห่งประเทศไทยบรหิารกจิการของการยาง
แห่งประเทศไทยให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการ
ก าหนด (การยางแห่งประเทศไทย,รายงานประจ าปี, 2560, หน้า3) 



10 
 

ตารางที ่2 รายนามผูว้่าการประธานคณะกรรมการของการยางแห่งประเทศไทย รอบ 4 ปี 
 

รายนามผูว่้าการ 
ช่ือ วาระ หมายเหตุ 

นายวรีะศกัดิ ์ขวญัเมอืง 16 กรกฎาคม 2558 – 12 พฤศจกิายน 2558(119
วนั) 

(รกัษาการ) 

นายเชาว ์ทรงอาวุธ 12 พฤศจกิายน 2558 – 15 มนีาคม 2559 ( 123 
วนั) 

(รกัษาการ) 

นายธธีชั สุขสะอาด 15 มนีาคม 2559 – 28 มนีาคม 2561  
นายธนวรรธน์ พลวชิยั 28 มนีาคม 2561 – 10 พฤษภาคม 2561 (รกัษาการ) 
นายเยีย่ม  ถาวโรฤทธิ ์ 10 พฤษภาคม 2561 – ปจัจบุนั (รกัษาการ) 
รายนามประธานคณะกรรมการ 
นายสมชาย ชาญณรงคกุ์ล 7 สงิหาคม 2558 - 6 ตุลาคม 2558 ( 60 วนั) (รกัษาการ) 
นายเชาว ์ทรงอาวุธ 6 ตุลาคม 2558 - 12 มกราคม 2559 ( 98 วนั) (รกัษาการ) 
พลเอกฉตัรเฉลมิ เฉลมิสุข 12 มกราคม 2559 – ปจัจุบนั   
 
ทีม่า : การยางแห่งประเทศไทย,รายงานประจ าปี, 2560. 
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ภาพที ่2 โครงสรา้งการบรหิารงานของการยางแห่งประเทศไทย
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การยางแห่งประเทศไทยตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ด ี
(Corporate Government)อนัเป็นปจัจยัหลกัส าคญัในการเสรมิสรา้งพฒันาองคก์รเชื่อมโยงแนว
ทางการปฏบิตักิารก ากบัดูแลกจิการทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาลกบัความสมัพนัธร์ะหว่างบุคลากร
ทุกส่วนของการยางแห่งประเทศไทยเพื่อให้เกดิแนวทางในการปฏบิตังิานที่สามารถปฏบิตัิได้
จรงิ เพื่อส่งเสรมิใหก้ารยางแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานทีม่ปีระสทิธภิาพในการด าเนินงานมี
การก ากบัดูแลกจิการและบรหิารจดัการที่ดเีลศิท าให้เกดิการยดึเหนี่ยว และสามารถตอบสนอง
ความพงึพอใจและความคาดหวงัของประชาชน และภาคธุรกจิได้อย่างมปีระสทิธภิาพ มคีวาม
โปร่งใสในการด าเนินธุรกิจ และตรวจสอบได้ รวมถึงการมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมมีการ
ส่งเสรมิให้บุคลากรในองคก์รเป็นทัง้คนเก่งและคนดมีจีรยิธรรมและธรรมาภบิาลซึ่งจะช่วยสรา้ง
ความเชื่อมัน่ต่อผูร้บับรกิารผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีหรอืเกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย 

คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยก ากบัดูแลให้มรีะบบควบคุมภายในเพื่อช่วยให้
การด าเนินงานมปีระสทิธภิาพส่งเสรมิใหอ้งคก์รมหีลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ชี่วยสนับสนุนให้
การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไวแ้ละสามารถตอบสนองความต้องการของผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยีอย่างเหมาะสมโดยยดึหลกัการปฏบิตัิตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิว่า
ดว้ยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2545 

คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยก ากบัดูแลให้มหีน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่ง
รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบปฏบิตัติามคู่มอืการปฏบิตังิาน
ส าหรบัคณะกรรมการตรวจสอบในรฐัวสิาหกจิโดยสอดคล้องตามระเบยีบกระทรวงการคลงัว่า
ด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรฐัวสิาหกิจพ.ศ.  2555 ก าหนด
เพื่อใหค้วามเหน็ที่เป็นอสิระและเที่ยงธรรมเกี่ยวกบัการบรหิารจดัการองคก์รในแต่ละดา้นซึง่จะ
ช่วยให้องค์กรบรรลุวตัถุประสงค์และมกีารปรบัปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มมูลค่าและ
ปรับปรุงการด าเนินงานให้ดีขึ้นทัง้นี้ เพื่ อการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในและ
กระบวนการก ากับดูแลกิจการที่ดีในปี 2560 การยางแห่งประเทศไทยมกีารด าเนินงานการ
ตรวจสอบภายใน โดยด าเนินงานตามขอบเขตที่ก าหนดในกฎบตัร ส านักตรวจสอบภายในการ
ยางแห่งประเทศไทย รวมทัง้คู่มอืการปฏบิตังิานการตรวจสอบภายในของรฐัวสิาหกจิส่งเสรมิ
และพฒันาความรูค้วามเชี่ยวชาญของเจา้หน้าที่ตรวจสอบภายใน อาท ิหลกัสูตรการพฒันาผู้
บรหิารงานตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบเขา้รบั
การอบรมของสถาบนัพระปกเกล้าหลกัสูตรการก ากบัดูแลกจิการส าหรบักรรมการและผูบ้รหิาร
ระดบัสงูของรฐัวสิาหกจิ (การยางแห่งประเทศไทย,รายงานประจ าปี, 2560, หน้า 24-28) 
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2.2 ปัญหาการตรวจสอบภายในของการยางแห่งประเทศไทย 
 

ฝ่ายตรวจสอบภายในของการยางแห่งประเทศไทย มบีุคลากรด้านการตรวจภายในไม่
เพยีงพอและยงัขาดความรูท้ี่จ าเป็นที่ต้องใช้ในการปฏบิตัิงาน โดยผู้ตรวจสอบภายในจะมคีวามรู้
เฉพาะด้าน เช่นความรูท้างด้านบญัชเีป็นส่วนใหญ่ จงึท าให้การปฏบิตังิานตรวจสอบภายในด้าน
อื่น ๆ ยงัไม่มปีระสทิธภิาพเท่าที่ควร รวมไปถงึการประเมนิความเสี่ยงของกระบวนการตรวจสอบ 
(Audit Universe) ผูต้รวจสอบภายใน ไม่สามารถระบุจุดเสีย่ง  และจุดควบคุมทีส่ าคญัได ้ท าใหก้าร
ปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในไม่บรรลุวตัถุประสงค์ เพราะยงัขาดความรู้ความเข้าใจในการ
ประเมนิความเสีย่ง ถงึแมจ้ะมรีะเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิว่าดว้ยการปฏบิตังิานผูต้รวจ
สอบภายในเป็นกรอบในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ตามยงัไม่สามารถยืนยันได้ว่า ผลการ
ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด และการปฏบิตังิานของผู้ตรวจสอบภายใน กระบวนการบรหิารความเสีย่ง การควบคุม
ภายใน การก ากบัดูแล รวมถงึระเบยีบต่างๆได้ด าเนินการตามเกณฑร์ะเบยีบกระทรวงการคลงั
หรอืไม่ และผู้รบัตรวจมกัมีทัศนคติในด้านลบว่าเป็นการจบัผิดท าให้ผลการตรวจสอบหรอื
ขอ้เสนอแนะทีไ่ด ้อาจจะไมส่ามารถท าใหเ้กดิประโยชน์ หรอืไมส่ามารถน าไปแกไ้ขปญัหาไดจ้รงิ
กบัผูร้บัตรวจ 
 
2.3 แนวคิดเก่ียวกบัประสิทธิผล 
 

ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถงึ การพจิารณาทางเลอืกในกระบวนการทีม่ ี
ข ัน้ตอนการปฏบิตังิานทีใ่ชเ้วลาน้อย ไม่ซบัซอ้น ไม่ท าใหเ้กดิของช ารุด (Defect) หรอืมขียะของ
เสีย (Waste) น้อยที่สุด หรอื การเลือกกระบวนการที่ท าให้อัตราส่วนผลผลิต (Output) หรอื
ผลลพัธ ์(Outcomes) ต่อสิง่น าเขา้ (Inputs) มากทีสุ่ด  

ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถงึ การพจิารณาทางเลอืกที่ท าใหผ้ลผลติ 
(Output) และผลลพัธ์ (Outcomes) ตรงตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายที่ฝ่ายบรหิารก าหนดไว้
มากทีสุ่ด 

สรุปไดส้ัน้ๆ ว่าความประหยดั (Economy) = ทางเลอืกทีใ่ชต้้นทุนสิง่น าเขา้(Input) น้อย
ที่สุดในระยะยาวประสิทธิภาพ (Efficiency) = ทางเลือกที่ใช้กระบวนการ (Process) ที่ ให้
อตัราส่วนผลลพัธต่์อต้นทุน ซ ้าซอ้น หรอืเสยีเวลาเปล่า ประสทิธผิล (Effectiveness)=ทางเลอืก
ที่ได้ผลลพัธ์(Output) ตรงตามวตัถุประสงค์เป้าหมายที่ก าหนดไว้สูงสุด (อุษณา  ภทัรมนตร ,ี 
2558, หน้า 18) 
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 ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) คอื มกีารจดัระบบงาน และวธิปีฏบิตังิาน ซึง่ท า
ใหผ้ลทีเ่กดิจากการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายขององคก์ร (กรกรมบญัชกีลาง, 2546, หน้า 
8) 

ชุตมิา  มูลดบั, ณรณชยั  ภูแก้ว  และศฤงคาร  กุลุพราหมณ์  (2556) ไดก้ล่าวถงึหลกั
ประสทิธผิล   (Effective) หมายถงึ การใชเ้วลาอย่างรวดเรว็และใชท้รพัยากรอย่างประหยดัและ
คุม้ค่าแต่ยงัไมแ่น่ว่าผลทีไ่ดจ้ะเป็นไปตามวตัถุประสงคห์รอืไม ่หมายความว่า การด าเนินการนัน้
ต้องใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด  เกิดผลเสียหรือผลกระทบที่น้อยที่สุด รวมทัง้การใช้
ทรพัยากรธรรมชาตอิยา่งคุม้ค่า  และหลกีเลีย่งผลกระทบทีม่ต่ีอสิง่แวดลอ้มใหม้ากทีสุ่ด 
 สรุปได้ว่า  การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลนั ้นต้องให้เกิดความสมดุลของ
ประสทิธภิาพ ประสทิธผิลและความคุม้ค่า 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
1. ประหยดัตน้ทุน 1. ผลเป็นไปตามทีค่าดมุง่หวงั 
2. ประหยดัทรพัยากร 2. ผลเป็นไปตามวตัถุประสงค ์
3. ประหยดัเวลา 
4. เสรจ็ทนัก าหนด 

3. ผลเป็นไปตามเป้าหมาย 
- ทัง้ดา้นเป้าหมายเชงิปรมิาณ 

5. ผลผลติทีไ่ดท้คีุณภาพ - และเป้าหมายเชงิคุณภาพ 
หลกัประสทิธผิลนัน้จะมุ่งสู่การปฏบิตังิานทีบ่รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร ปฏบิตัหิน้าทีต่าม

พนัธกจิใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์างองคก์าร มกีระบวนการปฏบิตังิานอย่างเป็นระบบทีม่มีาตรฐาน 
มกีารจดัการความเสี่ยงมุ่งเน้นการปฏิบัติงานเป็นเลิศ มีการติดตามประเมินผลและพัฒนา
ปรบัปรงุการปฏบิตังิานทีด่ขี ึน้และเท่าทนัการเปลีย่นแปลงทัง้หลาย 
  1. ความตอ้งการของประชาชนและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทุกฝา่ย 
  2. ปฏบิตัหิน้าทีต่ามพนัธกจิ 
  3. กระบวนการปฏบิตังิานทีม่มีาตรฐาน 
  4. ตดิตามประเมนิผลและพฒันาต่อเนื่อง 
 การตัง้เป้าหมายหลกัประสิทธิผล ดงันี้ 
 1. การก าหนดเป้าหมาย 

                             
 
   
   

2. การวางแผน แผนทีด่ชี่วยลดความเสีย่งในการเกดิความผดิพลาดของ 
 

- วดัได ้(Measurable) - ก าหนดได ้(Time) 
- ท าได ้(Achievable) - ชดัเจน (Specific) 
- เป็นไปได ้(Realities)  

- ผลงาน - เวลา - งบประมาณ 
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 3. การเปิดเผย/โปรง่ใสของการกระบวนการ 

 4. เป็นไปตามกฎหมาย 
 5. มกีารประเมนิความเสีย่ง 
           - เพื่อใหส้ามารถปรบัปรงุขอ้บกพรอ่งและรบักบัการเปลีย่นแปลงไดด้ ี
การรกัษาคณุภาพงานของผูต้รวจสอบภายใน 

กระทรวงการคลงั (2555, หน้า 13) อธบิายถงึการรกัษาคุณภาพงานของผูต้รวจสอบภายในดงันี้ 
 1.  หน่วยตรวจสอบภายในควรมกีารควบคุมในทุกขัน้ตอนของการปฏบิตังิานตรวจสอบ
ภายใน เพื่อใหม้ัน่ใจในคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน 
 2.  หน่วยตรวจสอบภายในควรประเมนิตนเองเกี่ยวกบัการปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน
หรอืให้หน่วยงานอื่นภายในรฐัวสิาหกจิ ที่มคีวามรูเ้กี่ยวกบัการตรวจสอบภายในและมาตรฐาน
การปฏบิตัิงานตรวจสอบภายในประเมนิการปฏบิตัิงานตรวจสอบภายใน  เพื่อให้มัน่ใจว่าการ
ปฏบิตังิานตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานและเพื่อประโยชน์ของผูม้ปีระโยชน์รว่มทุกฝา่ย 
 3.  บุคคลที่มีความเป็นอิสระจากภายนอกองค์กรท าการประเมินการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน โดยควรก าหนดใหม้ขีึน้อยา่งน้อยทุก 5 ปี 
 
ตารางที ่3  การประเมนิคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 
 
การประเมินคณุภาพ
งานตรวจสอบภายใน 

การประเมินตนเอง การประเมินคณุภาพ 
ภายในองคก์ร ภายนอกองคก์ร 

การรบัฟงัความเหน็
ของผูร้บัการตรวจ
เกีย่วกบัผลการ
ปฏบิตังิานภาย หลงั
เสรจ็สิน้การปฏบิตั ิงาน
ตรวจสอบทุกครัง้โดย
ใชแ้บบส ารวจความ 
เหน็จากภายในองคก์ร 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
ประเมนิผลการปฏบิตั ิ
งานของหน่วยตรวจ 
สอบภายในตามแนว 
ทางทีก่ าหนดไวใ้นคู่มอื
การประเมนิตนเองและ
จดัท าแผนกลยุทธเ์พื่อ
ปรบัปรงุการปฏบิตังิาน
ตรวจสอบภายใน 

การประเมนิในแต่
ละงวดโดยการ
ประเมนิตนเองของ
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน หรอืโดย
บุคคลอื่นภายใน
องคก์รทีม่คีวามรู้
เกีย่วกบัแนว 
ทางการตรวจสอบ 
และมาตรฐานการ 
ตรวจสอบ 

การประเมนิคุณภาพ 
จากภายนอกองคก์ร 
ซึง่ควรด าเนินการ 
อยา่งสม ่าเสมอ 
อยา่งน้อยทุก 5 ปี 
โดยผูเ้ชีย่วชาญทีม่ ี
คุณสมบตัเิหมาะสม 
และมคีวามเป็น
อสิระจากภายนอก 
องคก์ร 

ทีม่า :กระทรวงการคลงั, คู่มอืการปฏบิตังิานตรวจสอบภายในของรฐัวสิาหกจิ, 2555 ) 

- เปิดเผยแผนงาน/กระบวนการปฏบิตังิาน - ตรวจสอบได ้
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2.4 แนวคิดเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 
 
 การตรวจสอบภายใน หมายถงึกจิกรรมการใหค้วามเชื่อมัน่และการใหค้ าปรกึษาอยา่ง
เที่ยงธรรมและเป็นอสิระ ซึ่งออกแบบมาเพื่อเพิม่คุณค่าและปรบัปรุงการปฏบิตังิานขององค์กร 
หน่วยงานตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้ด้วยการประเมินและปรบัปรุง
ประสทิธผิลของกระบวนการก ากบัดูแลการบรหิารความเสี่ยง และการควบคุมอย่างเป็นระบบ
และเป็นระเบียบ  (ที่มา : The Institute of Internal Auditors : IIA  อ้างถึงใน มาตรฐานสากล
ส าหรบัการปฏบิตังิานวชิาชพีการตรวจสอบภายใน (มาตรฐาน), 2560, หน้า 35)  
 การตรวจสอบภายในตามทีก่ าหนดไวใ้นระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยคณะกรรมการ
ตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2555 หมายความถึง งานที่
รฐัวิสาหกิจก าหนดขึ้นเกี่ยวกับการสร้างความเชื่อมัน่โดยการตรวจสอบประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกากับดูแลที่ด ีกระบวนการบรหิาร
ความเสีย่ง และการปฏบิตังิานต่างๆ ของรฐัวสิาหกจิอย่างเป็นระบบ รวมทัง้การรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและการให้ค าแนะน าปรกึษาอย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อเพิ่มคุณค่าและ
ยกระดับกระบวนการปฏิบัติงานของรฐัวิสาหกิจให้บรรลุเป้าหมายหรอืวตัถุประสงค์ตามที่
ก าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ซึง่ค่านิยามขา้งต้นสอดคลอ้งกบัค านิยามทีก่ าหนดโดยสมาคมผู้
ตรวจสอบภายในประเทศสหรฐัอเมรกิา และได้รบัการยอมรบัทัว่โลกรวมทัง้ประเทศไทย ที่ได้
ก าหนดไวว้่า “การตรวจสอบภายในคอื การใหค้วามเชื่อมัน่และการใหค้ าปรกึษาอย่างเทีย่งธรรม
และเป็นอสิระ เพื่อเพิม่คุณค่าและปรบัปรุงการด าเนินงานขององค์กร การตรวจสอบภายในช่วย
ให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ด้วยการประเมนิและปรบัปรุงประสิทธผิลของกระบวนการบรหิาร
ความเสีย่ง การควบคุม และการก ากบัดแูลอยา่งเป็นระบบ และเป็นระเบยีบ” 
 การตรวจสอบภายในเป็นการใหค้วามเหน็ทีเ่ป็นอสิระและเทีย่งธรรมเกี่ยวกบัการบรหิาร
ความเสี่ยงการควบคุมภายในและการกากบัดูแลกิจการที่ด ีต่อฝ่ายบรหิารและคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งรวมถึงการติดตามและประเมนิประสทิธผิลของระบบการบรหิารความเสี่ยงของ
รฐัวสิาหกจิโดยสนบัสนุนรฐัวสิาหกจิในการก าหนดและประเมนิผลกระทบจากความเสีย่งทีส่ าคญั
และน าไปสู่การปรบัปรุงระบบการควบคุมภายใน เพื่อใหเ้กดิความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลใน
การบรรลุวตัถุประสงคห์รอืเป้าหมายทีก่ าหนดไวข้องรฐัวสิาหกจิ (กระทรวงการคลงั, ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ, 2555, หน้า 14) 
  

วตัถปุระสงคแ์ละขอบเขตการตรวจสอบภายใน 
 กรมบัญชีกลาง (2546, หน้า 6-12) วตัถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน คือ การ
ปฏิบัติงานโดยอิสระปราศจากการแทรกแซงในการท าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการ
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ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์กรด้วยการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ประเมนิ ให้
ค าปรกึษาให้ขอ้มูลและข้อเสนอแนะเพื่อสนับสนุนผู้ปฏบิตัิงานทุกระดบัองค์กรสามารถปฏบิัติ
หน้าที่และ ด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมายระเบยีบขอ้บงัคบัที่เกี่ยวอย่างมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
ผลการด าเนินงานตรวจสอบภายในจะอยู่ในรปูของรายงานผลที่มปีระโยชน์ต่อการตดัสนิใจของ
ผู้บริหาร รวมถึงการสนับสนุนให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพภายใต้ค่าใช้จ่ายที่
เหมาะสม 
  

ขอบเขตของงานตรวจสอบภายใน   
 1.  การสอบทานความเชื่อถือได้และความสมบูรณ์ของสารสนเทศ ด้านการบัญช ี
การเงนิ และการด าเนินงาน 
 2.  การสอบทานใหเ้กดิความมัน่ใจว่าระบบทีใ่ชเ้ป็นไปตามนโยบายแผนและวธิกีาร 
ปฏบิตังิานทีอ่งคก์รก าหนดไว ้และควรแสดงผลกระทบส าคญัทีเ่กดิขึน้ 
    3.  การสอบทานวธิกีารป้องกนัการดูแลทรพัยส์นิว่าเหมาะสม และสามารถพสิูจน์ความ
มอียูจ่รงิของทรพัยส์นิเหล่านัน้ได้ 
    4.  การประเมนิการใชท้รพัยากรว่าเป็นไปโดยความประหยดั และมปีระสทิธภิาพ 
   5.  การสอบทานการปฏบิตัิงานในความรบัผดิชอบของเจ้าหน้าที่ระดบัต่างๆว่าได้ผล
ตามและเป้าหมายรวมถงึความคบืหน้าตามแผนงานทีก่ าหนดไว ้
    6.  การสอบทานและประเมนิผลความเหมาะสมและความเพยีงพอของระบบการควบคุม
ภายในขององคก์ร 
 

ประเภทของการตรวจสอบภายใน 
ลักษณะการด าเนินงานของแต่ละองค์กรที่มีความหลากหลายแตกต่างกันท าให้

จ าเป็นต้องใช้วธิกีารปฏิบตัิการตรวจสอบให้เหมาะสม เพื่อให้มัน่ใจว่างานตรวจสอบภายใน
ครอบคลุมถงึกจิกรรมต่างๆในองค์กรโดยวตัถุประสงค์เพื่อให้ทราบถงึจุดอ่อนจุดแขง็ ของการ
บรหิารงานระบบการควบคุมภายใน ความถูกต้องเชื่อถอืไดข้องขอ้มลูทางบญัชแีละการเงนิ การ
ควบคุมดูแลและการใช้ทรพัยากร การปฏิบัติตามระเบียบค าสัง่ การประเมินประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพและความประหยดั ในการจดัการและการ บรหิารงานของผู้บรหิารในองค์กร
จากนัน้จงึรวบรวมขอ้บกพรอ่งต่าง ๆ ท ารายงานเสนอแนะฝา่ยบรหิาร 
เพื่อพิจารณาสัง่การแก้ไขปรบัปรุงต่อไปวตัถุประสงค์และเป้าหมายของการตรวจสอบแต่ละ
ระบบงานหรอื แต่ละกจิกรรมจะมสี่วนส าคญัในการก าหนดวธิกีารตรวจสอบและสามารถแยก
ประเภทของการตรวจสอบภายทีใ่ชก้นัโดยทัว่ไปเป็น 6 ประเภทดงันี้ 
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 1.  การตรวจสอบทางการเงนิ (Financial Auditing) 
2.  การตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance Auditing) 

 3.  การตรวจสอบการบรหิาร (Management Auditing) 
 4.  การตรวจสอบการปฏบิตัติามขอ้ก าหนด (Compliance Auditing) 
 5.  การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Auditing) 
 6.  การตรวจสอบการปฏบิตังิาน (Operational Auditing) 
  
2.5 แนวคิดเก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์รในรฐัวิสาหกิจ  
 
 ณัฐวี  โฆษะฐิ (ม.ป.ป., หน้า 1-4) ได้กล่าวถึงการเข้าใจความหมายของวฒันธรรม
องคก์รและปจัจยัทีห่ล่อหลอมวฒันธรรมองคก์รเป็นสิง่ส าคญัดงัน้ี 
 วฒันธรรมองคก์ร หมายถงึทศันคตแิละพฤตกิรรมของพนักงานและผูบ้รหิารส่วนใหญ่
แสดงออกให้เห็นอย่างสม ่าเสมอมาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งปจัจัยหลักที่หล่อหลอมให้เกิด
วฒันธรรมองคก์รนัน้คอืทศันคตแิละพฤตกิรรมผูน้ าขององคก์รนัน้เอง 
 ปจัจบุนัรฐัวสิาหกจิไทยตกอยูภ่ายใตแ้รงกดดนัทีส่่งผลจ าเป็นตอ้งปรบัเปลีย่นทศิทางกล
ยุทธ์ เช่นนโยบายของรฐับาลที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงบทบาทของรัฐวิสาหกิจ ระบบ
ประเมนิผลการด าเนินงาน การแข่งขนัทีเ่ปิดเสรทีีท่าใหร้ฐัวสิาหกจิต้องด าเนินกจิการแข่งขนักบั
ภาคเอกชน การเขา้มาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
อย่างต่อเนื่อง ดงัตวัอย่างในกรณีของเปิดเสรตีลาดโทรคมนาคมที่ส่งผลรฐัวสิาหกจิทีเ่กี่ยวขอ้ง
ต้องแปลงสภาพเป็นบรษิัท(Corporatization) ซึ่งปจัจยัต่างๆ ข้างต้นไม่เพียงแต่กดดนัให้การ
ด าเนินงานของรฐัวสิาหกิจเปลี่ยนไป แต่ยงัส่งผลให้วฒันธรรมองค์กรปจัจุบนัที่ได้รบัการหล่อ
หลอมมาเป็นระยะเวลานานไมส่อดคลอ้งกบัสภาพการแข่งขนัและการดาเนินธุรกจิในปจัจบุนั 
 รฐัวสิาหกิจที่ต้องปรบัเปลี่ยนบทบาทสู่การแข่งขนักับภาคเอกชน รฐัวสิาหกิจนัน้พบ
ปญัหารอ้งเรยีนจากลูกคา้ขาดจติใจบรกิาร เมื่อเขา้ไปดูวธิกีารทางานในบทบาทเดมิ พบว่าเวลา
ที่ลูกค้าเขา้มาขอความช่วยเหลอืในด้านความสะดวกรวดเรว็ต่างๆ พนักงานผู้ให้บรกิารได้น า
เรือ่งของลูกคา้เขา้ไปปรกึษากบัผูบ้รหิารแลว้ไดร้บัค าตอบว่าตอ้งองิตามระเบยีบทีก่ าหนดไว ้ท า
ให้ไม่สามารถปฏบิตัติามคารอ้งขอของลูกค้าได ้และเมื่อพนักงานผู้ให้บรกิารไปปรกึษาแล้วพบ
คาตอบเดยีวกนัหลายๆ ครัง้พนักงาน จงึเกดิการเรยีนรูว้่าระเบยีบทีก่ าหนดไวม้คีวามส าคญักว่า
ความต้องการของลูกค้า และส่งผลให้จิตใจในการบริการของพนักงานลดลงจะเห็นได้ว่า
วฒันธรรมองค์กรเกิดจากการเรยีนรู้ร่วมกันระหว่างพนักงานและผู้บรหิารว่าทัศนคติและ
พฤตกิรรมแบบไหนทีแ่สดงออกแลว้เกดิประโยชน์ต่อตน ทัง้ในแง่ของผลงาน ผลตอบแทน และ
ความรูส้กึพงึพอใจในการท างาน ซึง่เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่งจนทศันคตแิละพฤตกิรรมถูกหล่อ
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หลอมเป็นวฒันธรรมองค์กรแลว้ บ่อยครัง้ พนักงานรุ่นหลงักไ็ดร้บัการหล่อหลอมให้ปฏบิตัติาม 
และมองว่าเป็นเรือ่งปกตขิององคก์ร เมือ่รฐัวสิาหกจิถึงคราวทีจ่ าเป็นตอ้งเปลีย่นแปลงทศิทางกล
ยุทธแ์ละบทบาทขององคก์ร ทศันคตแิละพฤตกิรรมที่พนักงานและผูบ้รหิารไดห้ล่อหลอมขึน้มา
เป็นวฒันธรรมองคก์ร ซึง่แมใ้นอดตีอาจจะเป็นวฒันธรรมทีช่่วยใหร้ฐัวสิาหกจิประสบความส าเรจ็
กลบัถูกทา้ทายว่าจะเป็นวฒันธรรมองคก์รทีเ่หมาะสมกบัทศิทางกลยทุธใ์หมข่ององคห์รอืไม่ 
 วฒันธรรมองค์กรที่เหมาะสมกบับทบาทใหม่ควรเป็นแบบใด รวมถึงรฐัวสิาหกิจจะมี
แนวทางอย่างไรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่จ าเป็นต่อความส าเรจ็ ความท้าทายหลกัๆ ที่ส่งผล
กระทบต่อความส าเรจ็ในการเปลีย่นแปลงวฒันธรรมองคก์รของรฐัวสิาหกจิไทย โดยอาจจะเป็น
จากทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร ซึง่สามารถสรปุเป็นหวัขอ้หลกัๆ ไดด้งันี้ 
 1. การเปลี่ยนสู่บทบาทใหม่ที่แตกต่างจากบทบาทเดิมอย่างยิง่ ท าให้พนักงานต้อง
ปฏิบัติงานภายนอกคอมฟอร์ตโซน  (Comfort Zone) เช่น การเปิดเสรีในการแข่งขันทาให้
รฐัวสิาหกจิที่เคยด าเนินธุรกจิในตลาดผูกขาด เกดิมผีู้ดาเนินธุรกจิจากภาคเอกชนเขา้มาเป็นคู่
แขง่ขนั 
 2. ความมัน่คงทางอาชพีและรายได้ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการจา้งงานตลอดชพี และ
การขึน้เงนิเดอืนอย่างน้อย 1 ขัน้ทุกปีไม่ว่าองค์กรจะมกี าไรหรอืขาดทุน การจดัสรรโบนัสเป็น
จ านวนเท่าของเงนิเดอืนเท่ากนัทัง้องค์กร ท าใหข้าดเครื่องมอืในการสรา้งแรงจูงใจให้พนักงาน
เหน็ว่าการเปลีย่นแปลงเป็นเรือ่งส าคญัทีก่ระทบต่อปากทอ้งของตน 
 3. ระบบประเมนิผลการปฏบิตังิานที่ไม่มปีระสทิธภิาพ เช่น การตัง้ตวัชีว้ดัที่ขาดความ
ทา้ทาย ท าใหพ้นักงานไดร้บัผลประเมนิการปฏบิตักิารทีสู่งพอๆกนัทัง้องคก์ร ซึ่งนอกจากจะไม่
สามารถแบ่งแยกระดบัความสามารถของพนักงานได้อย่างชดัเจนแล้ว ยงัส่งผลให้ขาดความ
เชื่อมโยงระหว่างผลงานกบัระบบรางวลัตอบแทน 
 4. กฎระเบยีบทีข่าดความยดืหยุ่นและมคีวามยุ่งยากในการปรบัปรุงแก้ไขใหส้อดคลอ้ง
กบัสถานการณ์ ท าใหก้ารปรบัเปลีย่นองคก์รเกดิขึน้อยา่งล าบากและล่าชา้  
 ประเด็นข้างต้นส่งผลให้หน่วยงานรฐัวิสาหกิจจึงมีความท้าทายในการปรบัเปลี่ยน
วฒันธรรมองคก์รใหป้ระสบความส าเรจ็มากกว่าภาคเอกชน เพราะเครื่องมอืที่สามารถใชผ้ลกัดนั
การเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมองค์กรมอีย่างจ ากัดโดยเฉพาะในด้านการสร้างแรงจูงใจต่อการ
เปลี่ยนแปลงวฒันธรรมองค์กรและการสรา้งความตระหนักให้พนักงานเหน็ถงึความเร่งด่วนใน
การเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมองค์กรการเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมองค์กรให้ประสบความส าเรจ็
ภายใต้ความทา้ทายต่างๆ ทีร่ฐัวสิาหกจิเผชญิอยูน่ัน้ ปจัจยัส าคญัสู่ความส าเรจ็การเปลีย่นแปลง
วฒันธรรมองคก์ร ไดแ้ก่ 
  -  การสนบัสนุนของผูบ้รหิารระดบัสงู 
  -  การมสี่วนรว่มของพนกังานทัว่ทัง้องคก์ร 
  -  การสื่อสารทีม่ปีระสทิธภิาพ 
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  -  การด าเนินโครงการและตดิตามผลอยา่งต่อเนื่อง 
  ผู้บริหารระดับสูงของรฐัวิสาหกิจสามารถด าเนินบทบาทการสนับสนุนการ
เปลีย่นแปลงวฒันธรรมองคก์รไดโ้ดย 
  -  การเน้นดา้นความส าคญัของวฒันธรรมองคก์ร 
  -  การเป็นแบบอย่างในการปฏบิตัิตนที่สอดคล้องกบัวฒันธรรมองค์กรที่เป็น
เป้าหมาย 
  -  การมสี่วนร่วมในกจิกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการผลกัดนัการเปลี่ยนแปลง
วฒันธรรมองคก์รอยา่งสม ่าเสมอ 
 พนักงานทัว่ทัง้องคก์รควรได้มสี่วนร่วมในการระบุพฤตกิรรมและทศันคตทิี่พงึประสงค ์
และการมสี่วนร่วมในก าหนดกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมองค์กร และการสรา้ง Change 
Agent ในทุกระดบัเป็นผู้ผลกัดนัการเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมองค์กรให้เกดิความต่อเนื่อง โดย
บทบาทที่ส าคัญของ Change Agent คือ การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไป
ราบรืน่ การก าหนดเนื้อหาและแนวทางการสื่อสารทีเ่หมาะสมกบัผูร้บัสารภายในองคก์ร และการ
ระบุปจัจยัเสี่ยงต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมองค์กรด้านการสื่อสารเพื่อ
เปลี่ยนแปลงวฒันธรรมองค์กร มวีตัถุประสงค์หลกั คอื การสร้างการรบัรู้และความเข้าใจใน
วฒันธรรมองค์กรเป้าหมาย ความคาดหวงัของการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติของ
พนักงาน รวมถึงประโยชน์ที่พนักงานจะได้รบัจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  เพื่อเพิ่มแรง
สนบัสนุนและลดการต่อตา้นการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ 
 การสื่อสารเพื่อเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมองค์กรที่มปีระสทิธภิาพนัน้ จากสถติทิี่ทีป่รกึษา
ได้ท าการรวบรวมจากหน่วยงานรฐัวสิาหกจิพบว่าพนักส่วนใหญ่ต้องการให้เพิม่ความน่าสนใจ
ของสื่อและข้อมูล น าเทคโนโลยใีหม่ๆ มาใช้ในการสื่อสาร และปรบัการน าเสนอข้อมูลให้ผู้รบั
สามารถเขา้ใจง่ายขึน้ ดงันัน้ ผูก้ าหนดกลยุทธก์ารสื่อสารตอ้งน าความคดิสรา้งสรรคม์าใชใ้นการ
ออกแบบแนวทางการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ให้มคีวามน่าสนใจ จดจ าได้ และครอบคลุมถงึ
พนักงานกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ทัว่ทัง้องคก์ร เช่น การสรา้งกระแสเพื่อใหเ้กดิความร่วมมอืร่วมใจ
ในการเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ซึ่งเป็นช่องทางที่
พนักงานสามารถรบัสารได้อย่างรวดเรว็และทัว่ถึง โดยประชาสมัพนัธ์ให้กลุ่มเป้าหมายทัว่ทัง้
องค์กรได้เขา้มามสี่วนร่วมกบัโครงการนี้ โดยตรง หรอืการออกแบบกจิกรรมเหตุการณ์จ าลองที่
สะท้อนถงึพฤตกิรรมและทศันคติปจัจุบนัที่พนักงานควรปรบัปรุง หรอืพฤตกิรรมที่คาดหวงัใน
การเปลีย่นแปลง โดยใหพ้นักงานขององคก์รเขา้ร่วมโดยไม่รูต้วั เพื่อแอบถ่ายเหตุการณ์จ าลอง
เพื่อจดัท าเป็นคลปิวดีโีอ เผยแพร่ต่อภายในองคก์ร ผ่าน Touch Point ต่างๆ เช่น จอมอนิเตอร ์
(Monito) ณ จุดต่างๆ โซเชยีลมเีดยี (Social Media) หรอื แอพพลเิคชัน่ (Application) เพื่อให้
พนักงานทัว่ทัง้องค์กรได้เห็นภาพที่ชดัเจนของพฤติกรรมและทัศนคติที่ต้องการให้เกิดการ
เปลีย่นแปลง  
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 นอกจากนี้การด าเนินโครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงวฒันธรรม
องค์กรตามกรอบเวลาที่วางไว้ก็มคีวามส าคญั เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมองค์กรนัน้ 
จ าเป็นต้องอาศยัแรงผลกัดนัอย่างต่อเนื่องจงึจะประสบความส าเรจ็ ดงันัน้ รฐัวสิาหกจิจงึมคีวาม
จ าเป็นต้องวางแผนงานและงบประมาณรองรบัการด าเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆที่มี
วตัถุประสงคเ์พื่อเปลีย่นแปลงวฒันธรรมองค์กรไวล้่วงหน้า เพื่อป้องกนัการขาดตอนที่จะส่งผล
ให้แรงผลกัดนัการเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมองค์กรลดลง อันจะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่การ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรจะไม่ประสบผลตามเป้าหมายที่วางไว้ การเปลี่ยนแปลง
วฒันธรรมองค์กรของรฐัวสิาหกิจภายใต้ข้อจ ากดัต่างๆ ส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงวฒันธรรม
องคก์รของรฐัวสิาหกจิมคีวามทา้ทายอย่างยิง่ ผูน้ าการเปลีย่นแปลงวฒันธรรมองคก์รจะตอ้งวาง
กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรที่พนักงานทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมตลอดทัง้
กระบวนการอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการสื่อสารอย่างมคีวามคดิสรา้งสรรค์และน าเทคโนโลยี
สมยัใหม่เขา้มาเป็นเครื่องมอืในการผลกัดนัการเปลีย่นแปลงรวมถงึการเป็นแบบอย่างที่ดใีหแ้ก่ 
พนักงาน เพื่อผลกัดนัให้การเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมองคก์รเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ทัง้น้ี 
ในบางกรณีการบริหารการเปลี่ยนแปลงประสบปญัหาการขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง
หน่วยงานภายในองค์กร การใชผู้้เชีย่วชาญจากภายนอกสามารถช่วยให้เกดิความเป็นกลางใน
การก าหนดกลยทุธก์ารบรหิารการเปลีย่นแปลงยิง่ขึน้ 
 
2.6 ปัจจยัด้านโครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน 
 
           ดลยา ไชยวงศ์ (ม.ป.ป.) ได้กล่าวถึงการจดัโครงสร้างและการบริหารหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในเป็นเรื่องที่ก าหนดในมาตรฐานตรวจสอบภายในการบรหิารงานหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในทีด่จีะช่วยเพิม่คุณภาพของผลงาน และเพิม่ความยอมรบัของทุกฝา่ยทีม่ต่ีองาน
ตรวจสอบภายใน ดงันัน้องค์การควรมกีารจดัโครงสรา้งองค์การที่สนับสนุนการด าเนินงานและ
การบรหิารงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยโครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในมี
ความส าคญัมากต่อประสทิธผิลการปฏิบตัิงาน โดยก าหนดไว้มาตรฐานการตรวจสอบ ฝ่าย
บรหิารระดบัสูงที่มอี านาจเพียงพอที่ท าให้ เกิดความเป็นอิสระในต่างประเทศ คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นตวัแทนของคณะกรรมการบรหิารในการก ากบัดูแล กระบวนการก ากบัดูแลที่ด ี
นิยมใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในขึน้ตรงกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
ในประเทศไทยไม่ยอมรบัแต่ให้ผู้บรหิารหน่วยงานตรวจสอบขึน้ตรงกบักรรมการผู้จดัการใหญ่ 
เพื่อใหม้ัน่ใจว่าจะไดร้บัรายงานทนัเวลา หน่วยงานตรวจสอบภายในขึน้กบัผูบ้รหิารสงู 3 รปูแบบ 
 1.  คณะกรรมการบรหิาร (Board of Director ) 
 2.  ประธานบรษิทั หรอื กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ( President or Managing Director ) 
 3.  คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee ) 
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           ไมว่่าจะขึน้ตรงตามรปูแบบใด เรื่องส าคญัในหน่วยงานตรวจสอบ เช่น การแต่งตัง้ ถอด
ถอน การให้ความดีความชอบ การพิจารณางบประมาณ แผนและรายงานการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีส่วนในการพิจารณาหรอืเป็นส่วนร่วมกันทัง้ 3 ฝ่าย และ
ขอ้ก าหนดควรก าหนดในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ การจดัโครงสรา้งภายในหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน 
ประกอบดว้ย 
  - ผูบ้รหิารระดบัสงูสุด คอื ผูอ้ านวยการส านกังานตรวจสอบภายใน 
  - ผูบ้รหิารระดบัรอง คอื ผูจ้ดัการฝา่ยตรวจสอบภายใน 
  - พนกังานตรวจสอบอาวุโส  
  - พนกังานตรวจสอบ 
 
2.7 ปัจจยัด้านการทรพัยากรบคุคลและส่ิงอ านวยความสะดวก 
 
 สถาบนัการบนิพลเรอืน (2554, หน้า 25) ไดส้รุปว่า ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
ควรก ากับดูแลให้มทีรพัยากรส าหรบัใช้ในการตรวจสอบที่มอียู่อย่างเหมาะสมและเพียงพอ
ตลอดจนมปีระสทิธภิาพ เพื่อให้สามารถบรรลุแผนงานที่ไดร้บัอนุมตัแิผนก าลงัคน งบประมาณ
ทางการเงนิ รวมทัง้จ านวนผูต้รวจสอบภายใน และความรูท้กัษะความช านาญอื่นๆทีต่้องการใช้
ในการปฏบิตังิาน ก าหนดขึน้จากตารางเวลาของกจิกรรมทีต่อ้งปฏบิตักิจิกรรม การบรหิารความ
ตอ้งการศกึษาและการฝึกอบรม และความพยายามในการวจิยัและพฒันาดา้นการตรวจสอบ  
 ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายในควรสรา้งโปรแกรมเพื่อการคดัเลอืกและการพฒันา
ทรพัยากรมนุษยข์องกจิกรรมการตรวจสอบภายในโปรแกรมซึง่ควรใหม้สีิง่ดงัต่อไปนี้  
 1.  ค าอธบิายลกัษณะงานที่เป็นลายลกัษณ์อกัษรส าหรบัแต่ละระดบัของผู้ตรวจสอบ
ภายใน  
 2.  การคดัเลอืกผูท้ีม่คีุณสมบตัแิละมคีวามสามารถ  
 3.  การฝึกอบรมและการใหโ้อกาสการศกึษาอยา่งต่อเนื่องแก่ผูต้รวจสอบภายใน  
 4.  การประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบภายในแต่ละคนอย่างน้อยปีละครัง้ 
 
2.8 ปัจจยัด้านอ านาจหน้าท่ีของหน่วยตรวจสอบภายใน 
  

งานตรวจสอบภายในเป็นลกัษณะงานที่คอยสนับสนุนผูร้บัผดิชอบในการปฏบิตัหิน้าที ่
จงึไม่ควรมอี านาจสัง่การหรอืมอี านาจบรหิารงานในสายงานที่ตรวจสอบ และต้องมคีวามเป็น
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อิสระใน กิจกรรมที่ตนตรวจสอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างอิสระทัง้ในเรื่องการ
ปฏบิตังิานและทศันคตขิองผูต้รวจสอบ โดยความเป็นอสิระมอีงคป์ระกอบทีส่ าคญั 2 ส่วน คอื 
 1.  สถานภาพในองค์กรของผู้ตรวจสอบภายใน และการสนับสนุนจากฝ่ายบรหิาร ซึ่ง
เป็นปจัจยัทีส่ าคญัทีส่่งผลกระทบต่อระดบัคุณภาพและคุณค่าของบรกิารทีผู่ต้รวจสอบภายในจะ
ให้แก่ฝ่ายบรหิาร ผู้ตรวจสอบภายในควรขึน้ตรงต่อผู้บรหิารสูงสุด เพื่อที่จะสามารถปฏบิตังิาน
ไดใ้นขอบเขตทีก่วา้ง และเพื่อใหข้อ้ตรวจพบ ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ จะไดร้บัการพจิารณาสัง่การให้
เกดิผลไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพเพยีงพอ 
 2.  ผู้ตรวจสอบภายในไม่ควรเข้าไปมสี่วนได้เสยี หรอืส่วนร่วมในการปฏบิตัิงานของ
องค์กรในกจิกรรมที่ผู้ตรวจสอบภายในต้องตรวจสอบหรอืประเมนิผลผู้ตรวจสอบภายในต้องมี
ความเป็น อสิระทัง้ในการปฏบิตังิานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ ดงันัน้จงึไม่ควร
เป็นกรรมการใน คณะกรรมการ ใด ๆ ขององค์กร หรอืหน่วยงานในสงักดัอนัมผีลกระทบต่อ
ความเป็นอสิระในการ ปฏบิตัิงานและการเสนอความเหน็ กระทรวงการคลงั (2555, หน้า 15-
27) อธบิายถงึหน้าทีข่องหน่วยตรวจสอบภายในดงันี้ 
  2.1 สอบทานและประเมนิความเสีย่งและระบบการควบคุมภายในทีเ่กี่ยวกบัการ
ก ากบัดแูลการปฏบิตังิาน และระบบสารสนเทศของกจิกรรมหรอืหน่วยงานทีต่รวจสอบ 
  2.2 ตรวจสอบความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงนิ การ
ปฏบิตัิตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั วธิปีฏบิตัิงาน มตคิณะรฐัมนตร ีประกาศ และคาสัง่ที่
เกีย่วขอ้งกบัการดาเนินงานของรฐัวสิาหกจิ 
  2.3 ตรวจสอบรายการที่อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ โอกาสเกิดการ
ทุจรติและประสทิธภิาพขององคก์รในการบรหิารความเสีย่งจากการทุจรติภายในองคก์ร 
  2.4 ตรวจสอบการจดัเก็บรายได้ รายจ่ายและสทิธิประโยชน์ที่รฐัวิสาหกิจพึง
ไดร้บั 
  2.5 เสนอแนะวธิหีรอืมาตรการในการปรบัปรุงแก้ไขเพื่อให้การดาเนินงานของ
หน่วยงานในรฐัวสิาหกจิเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง มปีระสทิธผิล ประสทิธภิาพ และประหยดัยิง่ขึน้ 
  2.6 ประสานงานและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระเบียบปฏิบตัิและการควบคุม
ภายใน แก่หน่วยงานในรฐัวสิาหกจิ 
  2.7 ให้คาแนะนาแก่ผู้บรหิารในทุกระดบัเพื่อให้เกดิการปฏบิตัติามหลกัการกา
กบัดแูลกจิการทีด่ ี
  2.8  จดัท ารายงานผลการตรวจสอบภายในเสนอต่อผูบ้รหิารหน่วยรบัตรวจและ
ผู้บรหิารระดบัสูงที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ผู้บรหิารสูงสุดเพื่อให้ค าแนะน าในการปรบัปรุงระบบการ
ควบคุมภายในของหน่วยงานนัน้และรายงานสรุปประเดน็ส าคญัที่พบพรอ้มทัง้ขอ้เสนอแนะใน
การปรบัปรงุต่อผูบ้รหิารสงูสุดและคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ 
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  2.9 ติดตามผลการตรวจสอบและการปฏบิตัิตามข้อเสนอแนะของฝ่ายบรหิาร
เพื่อท าการปรบัปรงุแกไ้ขการด าเนินงานใหม้ปีระสทิธภิาพ มปีระสทิธผิลและประหยดัยิง่ขึน้ 
  2.10 ประสานงานกบัสานกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ หรอืผูส้อบบญัชภีายนอก 
  2.11 ปฏบิตังิานอื่นที่เกี่ยวกบัการตรวจสอบภายในตามที่ได้รบัมอบหมายจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบประจาปีทีว่างไว ้ 
 
2.9 ปัจจยัด้านคณุสมบติัของผูต้รวจสอบภายใน 
 
 1.  หวัหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในต้องมคีุณวุฒิขัน้ต ่ าระดับ
ปริญญาตรี และมีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้ร ับ
มอบหมายหวัหน้าหน่วยตรวจสอบภายในมคีวามรบัผดิชอบในการด าเนินการเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่า
หน่วยตรวจสอบภายในมีบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ คุณสมบัติและประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานให้ได้ตามวัตถุประสงค์การตรวจสอบและตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้นอกจากนี้ 
หวัหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นผูก้ าหนดทกัษะของการปฏบิตังิานตรวจสอบภายในทีจ่าเป็น
ของหน่วยงาน และจดัใหม้แีนวทางในการสนบัสนุน 
 2.  การเสรมิสรา้งทกัษะ ความรู ้และความสามารถของผูต้รวจสอบภายในหวัหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรู้เพียงพอเกี่ยวกับความเสี่ยง  และการ
ควบคุมหลกัของเทคโนโลยสีารสนเทศ และรูเ้ทคนิคการตรวจสอบด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อใหป้ฏบิตัภิารกจิทีไ่ดร้บัมอบหมายได้ อย่างไรกต็ามผูต้รวจสอบภายในทุกคนไม่จาเป็นต้อง
มีความเชี่ยวชาญเทียบเท่ากับผู้ตรวจสอบภายในที่รบัผิดชอบงานตรวจสอบเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยตรง 
 3.  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบภายในต้องมคีวามรู้เพียงพอที่
สามารถประเมินความเสี่ยงของการเกิดทุจรติ  และแนวทางในการบรหิารจดัการทุจรติของ
องค์กรแต่ไม่จ าเป็นต้องมคีวามเชี่ยวชาญเทียบเท่ากับผู้มหีน้าที่ โดยตรงในการสืบสวนและ
สอบสวนการทุจรติ 
 4.  หวัหน้าหน่วยตรวจสอบภายในมคีวามรบัผดิชอบในการก าหนดขนาดของหน่วย
ตรวจสอบภายใน ระดบัของเจา้หน้าที่ คุณสมบตัิและประสบการณ์ในการปฏบิตังิาน และสอบ
ทานใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่พยีงพอและเหมาะสมอยูต่ลอดเวลา 
 5.  หวัหน้าหน่วยตรวจสอบภายในควรจดัใหม้กีารใหค้ าแนะนาและช่วยเหลอืในกรณทีีผู่้
ตรวจสอบภายในขาดความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่จ าเป็นไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรอื
ทัง้หมดในการปฏบิตังิานเพื่อใหค้วามเชื่อมัน่ (Assurance Services) ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
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 6.  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต้องปฏิเสธการปฏิบัติงานให้คาแนะน าปรกึษา 
(Consulting Services) หากไม่มผีู้ตรวจสอบภายในที่มคีุณสมบตัิที่จ าเป็นต่อการให้ค าแนะน า
ปรกึษานัน้ ไมว่่าเพยีงบางส่วนหรอืทัง้หมดของงาน 
 7.  ผู้ตรวจสอบภายในอาจขอค าแนะน าและความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ  ทัง้
ภายในและ ภายนอกตามความจ าเป็นในปฏบิตังิานเพื่อใหค้วามเชื่อมัน่ (Assurance Services) 
และการปฏบิตังิานใหค้ าแนะน าปรกึษา (Consulting Services) ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
 
 วฒิุบตัรวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 
 หน่วยตรวจสอบภายในควรมบีุคลากรอย่างน้อย 1 คน ที่ได้ระดบัวุฒบิตัรผู้ตรวจสอบ
ภาย ในวชิาชพีรบัอนุญาต (The Certified Internal Auditor - CIA) หรอืวุฒบิตัรอื่นที่เกี่ยวขอ้ง
กบัวชิาชพีการตรวจสอบภายใน 
 
 จริยธรรมของผูต้รวจสอบภายใน 
 เพื่อเป็นการยกฐานะและศกัดิศ์รขีองวชิาชพีตรวจสอบภายในให้ไดร้บัการยกย่อง และ
ยอมรบัจากบุคคลทัว่ไป รวมทัง้ให้การปฏิบตัิหน้าที่เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ผู้ตรวจสอบ
ภายในควรยดึถอืและด ารงไวซ้ึง่หลกัปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 
 1. ความมีจุดยนืที่ม ัน่คง ในเรื่องของความซื่อสตัย์ ความขยนัหมัน่เพียร และความ
รบัผดิชอบ 
 2. การรกัษาความลบั เรือ่งของการเคารพต่อสทิธแิห่งขอ้มลูทีไ่ดร้บัทราบ 
 3. ความเที่ยงธรรม ในเรื่องของการไม่มสี่วน เกี่ยวขอ้ง หรอืสรา้งความสมัพนัธ์ใดๆใน
อนัทีจ่ะท าใหม้ผีลกระทบต่อความเทีย่งธรรมในการปฏบิตังิาน 
 4. ความสามารถในหน้าที่ ในเรื่องของความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในงานที่ท า
ปฏบิตังิานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื่อง 
  

ขอบเขตความรู้พื้นฐานท่ีใช้ทดสอบเป็นผูต้รวจสอบภายใน  
 1. บทบาทของกจิกรรมงานตรวจสอบภายในดา้นการก ากบัดูแล การบรหิารความเสีย่ง 
การควบคุมภายในเน้นความรูเ้กี่ยวกบัมาตรฐานคุณลกัษณะงานตรวจสอบภายใน การวางแผน
ตามแนวความเสีย่งเพื่อจดัล าดบัความส าคญัของงานตรวจ การวางแผนการปฏบิตังิาน บทบาท
เกี่ยวกบัการก ากบัดูแลกจิการ บทบาทและหน้าที่งานตรวจสอบภายในอื่น องคค์วามรูเ้กี่ยวกบั
การก ากบัดแูล ความเสีย่ง และการควบคุม 
 2. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเน้นความรู้เกี่ยวกับเอกสารและมาตรฐานการ
ปฏบิตังิาน การปฏบิตังิานตรวจสอบพิเศษ ความรูเ้กี่ยวกบัการทุจรติ สญัญาณการทุจรติ การ
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สบืสวนกรณีทุจรติ การประเมนิผลตนเอง การใหบ้รกิารค าปรกึษา การตดิตามผลการตรวจสอบ 
เทคนิคและวธิกีารตรวจสอบ การสุ่มตวัอย่าง การวเิคราะห์ทางสถติ ิการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบ 
ทกัษะการแก้ปญัหาเทคโนโลยสีารสนเทศ และการใช้คอมพิวเตอรช์่วยเทคนิคการตรวจสอบ
สงูสุด 
 
2.10 ปัจจยัด้านการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน 
 

1. หวัหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและผูต้รวจสอบภายในต้องปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยทศันคติ
ทีเ่ที่ยง ธรรม ไม่มอีคต ิมคีวามซื่อสตัย์ สุจรติ และควรหลกีเลีย่งความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
และไมค่วรใหม้ปีจัจยัใดๆ ทีม่ผีลกระทบต่อการใชว้จิารณญาณเขา้มาเกี่ยวขอ้ง 
 2. ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรมสามารถแสดงให้เห็นได้จากการก าหนดหน้าที่
และความผดิรบัชอบของผูต้รวจสอบภายในอย่างเหมาะสม โดยผูต้รวจสอบภายในไม่ควรไดร้บั
มอบหมายให้ปฏิบัติงานอื่นที่ไม่ใช่งานที่เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน หรอืมอบหมายให้
ตรวจสอบเพื่อให้ความเชื่อมัน่ในกิจกรรมที่ตนเคยทาหน้าที่บรหิารหรอืมีส่วนเกี่ยวข้องใน
ระยะเวลา 1 ปี ก่อนการตรวจสอบ และในกจิกรรมอื่นๆ ทีห่วัหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเหน็ว่า
อาจมผีลกระทบต่อความเป็นอสิระและความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน เช่น งานตรวจ
ก่อนจ่าย งานประจา หรอืการเป็นกรรมการใน คณะกรรมการต่างๆ อย่างไรกต็าม ผู้ตรวจสอบ
ภายในสามารถปฏบิตัหิน้าทีใ่หค้ าปรกึษาเกี่ยวกบัการปฏบิตังิานในกจิกรรมทีต่นเคยรบัผดิชอบ
มาก่อนได ้
 3. ในการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในที่ต้องใช้เวลานานหลายปี หรอืการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ ภายในเป็นประจ าทุกงวด ควรพจิารณาสบัเปลี่ยนผูต้รวจสอบภายในอย่างสม ่าเสมอ 
เพื่อให้เกิดความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงาน แต่ไม่ควรสบัเปลี่ยนบ่อย
เกนิไปจนท าให้ขาดความต่อ เนื่องในการปฏบิตังิาน ทัง้นี้ การสบัเปลี่ยนโดยทัว่ไปจะท าอย่าง
น้อยทุก 3-5 ปี 
 4. ผู้บรหิารหน่วยรบัตรวจมคีวามรบัผดิชอบในการพจิารณาและปฏบิตัติามค าปรกึษา
หรอืขอ้เสนอแนะจากการตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายใน 
 5. ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่มอีคตกิบัผู้บรหิารหน่วยรบัตรวจ ไม่ว่าผู้บรหิารหน่วยรบั
ตรวจจะยอมรบัหรอืไมย่อมรบัค าแนะน าและขอ้เสนอแนะทีเ่คยเสนอไว ้
 6. ในกรณีที่หน่วยตรวจสอบภายในรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานอื่นนอกเหนือจากงาน
ตรวจ สอบภายใน ควรจดัให้มกีารสอบทานการปฏบิตัิงานเพื่อให้ความเชื่อมัน่แก่กิจกรรมที่
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในรบัผิดชอบ โดยการสอบทานดังกล่าวควรควบคุมดูแลโดย
หน่วยงานอื่นทีไ่มม่สี่วนเกีย่วขอ้งกบังานตรวจสอบภายใน 
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การวางแผนการตรวจสอบภายใน 
 1. หน่วยตรวจสอบภายในต้องจดัท าแผนการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มัน่ใจว่าการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กร เพื่อให้องค์กรบรรลุ
เป้าหมายและวตัถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยพจิารณาความเสี่ยงที่อาจท าให้วตัถุประสงค์ของ
หน่วยงานหรอืขององคก์รไมบ่รรลุผลตามทีก่ าหนดไว้ 
 2. หน่วยตรวจสอบภายในต้องจดัท าแผนตรวจสอบภายในประจาปี และหารอืร่วมกบั
ผูบ้รหิารระดบัสูงเพื่อขอความเหน็ในแผนตรวจสอบภายใน รวมถงึขอ้เสนอแนะในประเดน็ต่างๆ 
ทีค่วรท าการตรวจสอบเพิม่เตมิ เพื่อใชใ้นการจดัสรรทรพัยากรในการปฏบิตังิานตรวจสอบ 
 3. ผู้บริหารสูงสุดต้องพิจารณาแผนตรวจสอบภายในประจาปีก่อนนาเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่ออนุมตักิารวางแผนการตรวจสอบในรายละเอยีดและการปฏบิตังิาน
ตรวจสอบ 
 4. หน่วยตรวจสอบภายในต้องจดัท าแผนการตรวจสอบในรายละเอียดเพื่อใช้ในการ
ปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน โดยพจิารณาตามความเสีย่งในกจิกรรมต่างๆ ทีท่ าใหว้ตัถุประสงค์
ของหน่วยงานหรอืกจิกรรมทีท่าการตรวจสอบไม่บรรลุผลตามทีก่ าหนดไว้ 
 5. หน่วยตรวจสอบภายในปฏบิตังิานตรวจสอบ โดยรวบรวมขอ้มลูและเอกสารหลกัฐาน
ต่างๆ บนัทกึผลการตรวจสอบ สอบทานผลการตรวจสอบ และจดัท ารายงานผลการตรวจสอบ 
 6. หน่วยตรวจสอบภายในต้องติดตามการปฏิบัติตามรายงานและข้อเสนอแนะที่ได้
รายงานไว้อย่างสม ่าเสมอ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่ผู้บรหิารหน่วยรบั
ตรวจทีเ่กีย่วขอ้งไมป่ฏบิตัติามทีไ่ดเ้สนอแนะไว ้
  

การรายงานผลการตรวจสอบ 
 รายงานตรวจสอบ หมายถงึการน าเสนอขอ้มูลที่ผูต้รวจสอบรวบรวมและวเิคราะหจ์น
ได้ผลสรุปน าเสนอต่อผู้บรหิารการรายงานเป็นการแจง้ข้อเทจ็จรงิต่างๆประสทิธผิลของระบบ
การควบคุมภายในและประสทิธภิาพของการด าเนินงาน นอกจากนั ้น รายงานการตรวจสอบยงั
อาจมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงระบบการควบคุมและวิธีปฏิบัติให้เหมาะสมและมี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้เพื่อสรา้งคุณค่าเพิม่ใหอ้งคก์ร  
 การเขยีนรายงานการตรวจสอบเป็นขัน้ตอนสุดท้ายของขัน้ตอนการตรวจสอบและเป็น
เครื่องมอืที่ผู้ตรวจสอบใช้ในการติดต่อกบัฝ่ายบรหิารรายงานการตรวจสอบจงึเปรยีบเสมอืน
ตวัแทนที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของการปฏบิตัิงานทัง้หมดของผู้ตรวจสอบภายในเนื่องจาก
ผู้รบัรายงานการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นผู้บรหิารหรอืผู้รบัตรวจไม่มโีอกาสทราบถงึรายละเอยีด
ของงานที่ตรวจสอบเพยีงแต่ได้รบัการบอกกล่าวจากรายงานเท่านัน้ผูบ้รหิารจะเหน็คุณค่าและ
ความส าคญัของงานตรวจสอบหรอืไม่เพยีงใดนัน้ขึน้อยู่กบัคุณภาพของรายงานเป็นส าคญัดงันัน้
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ผู้ตรวจสอบจงึควรท ารายงานอย่างมีคุณค่าจากข้อเท็จจรงิที่ผ่านการกลัน่กรองแล้วและให้
ข้อเสนอแนะที่สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างดี รายงานที่สามารถท าให้ผู้รบัผิดชอบน าไป
พิจารณาด าเนินการให้เกิดประโยชน์ให้ส่วนรวมต่อกิจการได้จงึจะถือว่างานตรวจสอบนัน้
บรรลุผลตามวตัถุประสงค์ของการตรวจสอบดงันัน้ผู้ตรวจสอบภายในจงึควรเอาใจใส่ในการ
จดัท ารายงานใหไ้ด้คุณภาพและมสีาระส าคญัเป็นทีน่่าสนใจของฝ่ายบรหิารและมขีอ้เสนอแนะที่
สามารถน าไปปฏบิตัไิดจ้รงิ 
 เมื่อเสรจ็สิ้นงานตรวจสอบภาคสนาม ณ ที่ท าการของหน่วยรบัตรวจแล้วปญัหาที่ผู้
ตรวจสอบส่วนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิง่ผู้ตรวจสอบมอืใหม่มกัจะประสบเสมอก็คือการเขยีน
รายงานผู้ตรวจสอบภายในจ านวนไม่น้อยทีพ่ลาดโอกาสที่จะแสดงให้ผูบ้รหิารทราบถงึผลงานที่
ไดท้ าไปแล้วว่ามคีุณค่ามากน้อยเพยีงใดเนื่องจากเขยีนรายงานไม่เป็นหรอืรายงานทีเ่ขยีนขาด
สาระส าคญัและไม่เป็นที่น่าสนใจหรอืใชเ้วลาในการจดัท ารายงานนานเกนิควรจนท าใหร้ายงาน
นัน้ด้อยคุณค่าไปเนื่ องจากไม่ทันต่อเหตุการณ์หรอืไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ถึงแม้ผู้
ตรวจสอบนัน้จะเป็นผูม้คีวามสามารถในการปฏบิตังิานแต่ถ้าไม่รูว้่าควรจะเขยีนรายงานอยา่งไร
จึงจะเป็นไปตามที่ตนต้องการจะแจ้งให้ผู้บริหารหรือผู้ร ับตรวจได้เข้าใจอย่างชัดแจ้งใน
สถานการณ์ทีต่นประสบงานตรวจสอบนัน้กถ็อืว่าไมบ่รรลุเป้าหมาย 
 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรอืปรกึษาหารอืกบัผู้รบัผิดชอบโดยตรงก่อนน าเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบเป็นการช่วยให้รายงานการตรวจสอบมคีุณค่าและช่วยให้ผู้รบัตรวจ
เขา้ใจในรายงานที่จะน าเสนอหากไม่มกีารแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ก่อนผู้รบัตรวจจะเกดิความ
ไม่เข้าใจซึ่งจะท าให้งานตรวจสอบครัง้ต่อไปไม่ได้รบัความร่วมมอืและจะเป็นผลเสยีหายต่อผู้
ตรวจสอบภายในดว้ย 
  1.  รายงานผลการตรวจสอบควรจดัท าและน าเสนออย่างรวดเรว็ ทนัเวลา มคีวามถูก
ต้องและเรยีบรอ้ย ทัง้นี้ เพื่อใชใ้นการสื่อสารกบัฝ่ายบรหิารและคณะกรรมการตรวจสอบซึง่อาจ
ก าหนดระยะเวลาในการนาเสนอ เช่น ภายใน 2 สปัดาห์ภายหลงัการปฏบิตังิานตรวจสอบเสรจ็
สิน้ เป็นตน้ เพื่อใหฝ้า่ยบรหิารไดด้ าเนินการปรบัปรงุแกไ้ขระบบการควบคุมภายในไดท้นัเวลา 
 2.  หวัหน้าหน่วยตรวจสอบภายในควรก าหนดแนวทางในการรายงานผลการตรวจสอบ 
ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัมาตรฐานและแนวทางที่คณะกรรมการตรวจสอบและบุคคลที่เกี่ยวขอ้งต้องการ
หรอืก าหนดไว ้
 3.  หวัหน้าหน่วยตรวจสอบภายในควรจดัท ารูปแบบของรายงานผลการตรวจสอบให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูร้บัรายงาน โดยทัว่ไปรายงานผลการตรวจสอบประกอบดว้ย 
  3.1 วตัถุประสงคก์ารตรวจสอบ 
  3.2 ขอบเขตการตรวจสอบ 
  3.3 บทคัดย่อส าหรบัผู้บรหิาร เป็นการสรุปภาพรวมผลการตรวจสอบ และ
น าเสนอเฉพาะประเดน็ส าคญัทีม่คีวามเสีย่งสงู 
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  3.4 ผลงานทีเ่ป็นทีน่่าพอใจของหน่วยรบัการตรวจ 
 5. รายละเอยีดของขอ้ตรวจพบ ซึง่จะระบุ ขอ้ตรวจพบ ปญัหา ผลกระทบและความเสีย่ง
ขอ้เสนอแนะเพื่อปรบัปรุง ความเหน็ของฝ่ายบรหิารเกี่ยวกบัขอ้ตรวจพบ และแผนในการดาเนิน
การปรบัปรงุแกไ้ข ประเดน็อื่นทีค่วรพจิารณา 
  6. การปิดการตรวจสอบควรเป็นการประชุมรว่มกบัผูบ้รหิาร หน่วยรบัตรวจทีเ่กี่ยวขอ้ง 
และผู้รบัผดิชอบหลกัในกจิกรรมหรอืกระบวนการที่ท าการตรวจสอบ โดยการน าเสนอรายงาน
ผลการตรวจสอบฉบบัร่างเพื่อหารอืและขอความเห็นของผู้บรหิารหน่วยรบัตรวจเกี่ยวกบัข้อ
ตรวจพบ และแผนในการด าเนินการปรบัปรงุแกไ้ข 
  7. ผูต้รวจสอบภายในตอ้งจดัทารายงานผลการตรวจสอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรเสนอต่อ
ผูบ้รหิารหน่วยรบัตรวจและผูบ้รหิารระดบัสงูทีเ่กี่ยวขอ้ง เมือ่เสรจ็สิน้การตรวจสอบ 
 8. หวัหน้าหน่วยตรวจสอบภายในมสีทิธิใ์นการรายงานเกี่ยวกบัการบรหิารความเสี่ยง
การควบคุมภายในและการก ากบัดแูลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
 9. หัวหน้าทีมตรวจสอบภายในเป็นผู้รบัผิดชอบในการเสนอรายงานสรุปผลการ
ใหบ้รกิารใหค้ าปรกึษาต่อผูร้บับรกิาร โดยการรายงานความคบืหน้าและผลของงานใหค้ าปรกึษา
อาจมรีูปแบบและสาระแตกต่างกนัไป ขึ้นอยู่กบัลกัษณะของแต่ละงานและความต้องการของ
ผู้รบัค าปรกึษา หากมกีารพจิารณาในประเดน็เกี่ยวกบัการบรหิารความเสี่ยงการควบคุม และ
การก ากับดูแล ซึ่งเป็นประเด็นที่มีสาระส าคญัต่อรฐัวิสาหกิจ ผู้ตรวจสอบควรรายงานให้กับ
ผูบ้รหิารสงูสุด คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการรฐัวสิาหกจิรบัทราบ 
 10. รายงานผลการตรวจสอบต้องมีความถูกต้อง เที่ยงธรรม ชัดเจน กระชับ และ
สรา้งสรรคแ์ละควรน าเสนออยา่งรวดเรว็ภายในเวลาทีก่ าหนด 
 11. รายงานผลการตรวจสอบควรชี้แจงเกี่ยวกับความปลอดภัยหรอืการเก็บรกัษา
ความลบัตามนโยบายของรฐัวสิาหกจิ และตามสาระส าคญัทีค่รอบคลุมในรายงานเพื่อหลกีเลีย่ง
การเปิดเผยทีไ่มไ่ดร้บัอนุญาต 
 12. รายงานผลการตรวจสอบไม่ควรน าเสนอต่อบุคคลภายนอกโดยไมไ่ดร้บัอนุญาตหรอื
ความยนิยอมจากผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้ง 
 13. หากรายงานผลการตรวจสอบที่น าเสนอไปแล้วมขีอ้ผดิพลาดหรอืมกีารละเว้นการ
ปฏบิตัทิีม่สีาระส าคญัซึง่ควรไดร้บัการแก้ไข ใหห้วัหน้าหน่วยตรวจสอบภายในทาการแก้ไขและ
น าเสนอรายงานทีแ่กไ้ขแลว้ใหก้บับุคคลทีร่บัรายงานทุกคน 
  

ขัน้ตอนการรายงานผลการตรวจสอบ  
 1. จดัท าร่างรายงานผลการตรวจสอบและใหห้วัหน้าหน่วยตรวจสอบภายในอนุมตัก่ิอน
ส่งใหห้น่วยรบัตรวจ 
 2. ขอความคดิเหน็ของฝา่ยบรหิารต่อขอ้ตรวจพบ 
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 3. จดัท ารายงานผลการตรวจสอบฉบบัสมบูรณ์และให้หวัหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
อนุมตั ิ
 4. ตรวจสอบว่าขอ้ตรวจพบในรายงานผลการตรวจสอบทัง้หมดมกีารระบุแนวทางแก้ไข
โดยฝา่ยบรหิารอยา่งครบถว้น 
 
2.11 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
 จิตรภา รุ่นประพันธ์ (2554) ศึกษาเรื่องปจัจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลใน
ตรวจสอบภายในบริษัท การบินไทยจ ากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาปจัจยัที่มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้
ตรวจสอบภายในกบัผู้รบัตรวจและน าผลวจิยัไปใชเ้ป็นแนวทางในการแก้ไขปรบัปรุงและพฒันา
ให้เกดิประสทิธผิลมากขึน้ วธิกีารศกึษาโดยรวบรวมขอ้ มลูใชแ้บบสอบถามวเิคราะหข์อ้มลูโดย
ใช้ค่าสถิติเชงิพรรณนาวเิคราะห์ปจัจยัหาความสมัพันธ์ของปจัจยัที่ มผีลต่อประสิทธผิลการ
ตรวจสอบภายในตลอดจนหาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องปจัจยัต่างๆผลการศกึษาพบว่า ผูร้บั
ตรวจที่ผ่านการตรวจสอบจากส านักงานตรวจสอบภายในของบริษัท การบินไทย  จ ากัด 
(มหาชน) จ านวน 340 คน พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ รอ้ยละ 60.6 ช่วง
อายุ 41 – 50 ปี เป็นพนักงานระดบัปฏบิตักิารรอ้ยละ 75 ซึ่งปฏบิตัิงานมามากกว่า 20 ปี จาก
การวจิยัพบปจัจยั ท ีมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน ประกอบดว้ย 4ปจัจยั
ไดแ้ก่ ปจัจยัการไดร้บัการสนบัสนุนจากผูบ้รหิารและผูร้บัตรวจ ปจัจยัคุณสมบตัขิองผูต้รวจสอบ
ภายใน ปจัจยัคุณภาพงานตรวจสอบ และปจัจยัความเขา้ใจองค์กรการประสานงานแหล่งขอ้มูล
และการรายงานผล มผีลต่อระดบัความมนีัยส าคญัต่อประสิทธผิลการตรวจสอบภายในของ
บรษิัทข้อจ ากัดในงานวิจยันี้  การศึกษาที่ไม่ได้ค านึงถึงช่วงเวลาของผู้รบัตรวจที่ผ่านการ
ตรวจสอบจากส านักงานตรวจสอบภายในนัน้หน่วยรบัตรวจทีเ่คยผ่านการตรวจสอบมายาวนาน 
เช่น ผ่านการตรวจสอบมานานกว่า 5ปี อาจส่งผลกระทบกับความถูกต้องของผลงานวิจยั
เนื่องจากแนวทางปฏิบัติของผู้ตรวจสอบภายในหรอืคุณภาพของานตรวจสอบภายในอาจ
เปลีย่นแปลงไปจากเดมิ 
 วนัวิสาข์ พวงมะลิ (2554) ศึกษาเรื่องปจัจยัที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายใน ตามแนวทาง COSO การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เขต1(ภาคใต้) จงัหวดัเพชรบุรมีี
วตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาระดบัประสทิธผิลของการควบคุมภายในเพื่อท าใหเ้หน็ภาพรวมของการ
ควบคุมภายในของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคไดอ้ยา่งชดัเจน รวมทัง้สามารถน าผลการศกึษาทีไ่ดไ้ป
ปรบัปรุงและพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นไปวิธี
การศกึษาโดยใชแ้บบสอบถามในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูกลุ่มตวัอยา่งคอืหวัหน้าแผนกบญัช ีของ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เขต1(ภาคใต้)จงัหวดัเพชรบุร ีซึง่มกีารส่งแบบสอบถามจานวน 120 ชุด 
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ผู้วจิยัได้รบัแบบสอบถามตอบกลบัมาทัง้สิ้น 120 ชุดโดยสถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูลได้แก่ 
การหาค่าสถิติพื้นฐานคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์ปจัจยั และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความเหน็ว่า ปจัจยัที่ส่งผลต่อระดบัประสทิธผิล ในการควบคุมภายในมากที่สุดสามอนัดบัแรก
คอื หน่ึงปจัจยัดา้นกฎระเบยีบและการตดิต่อสื่อสาร สองปจัจยัด้านความเหมาะสมระหว่างงาน
และคนและความเป็นกนัเองของผูบ้งัคบับญัชา สามปจัจยัดา้นผู้บงัคบับญัชาและการสนับสนุน
จากฝ่ายบรหิาร ผลวจิยัพบว่าปจัจยัด้านกฎระเบยีบและการตดิต่อสื่อสารเป็นปจัจยัที่ส่งผลต่อ
ประสทิธผิลของการควบคุมภายในมากทีสุ่ด เนื่องจากถ้าองคก์รมกีารก าหนดระเบยีบและคู่มอื
ในการปฏบิตังิานที่มคีวามชดัเจน เขา้ใจง่าย และไม่คลุมเครอื พนักงานทุกคนในองค์กรเขา้ใจ
และสามารถปฏบิตังิานได้จรงิตามระเบยีบและคู่มอืใน การปฏบิตัิงานขององค์กรอย่างถูกต้อง
และมปีระสทิธภิาพข้อจ ากดัในงานวจิยันี้การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามท าให้ได้
เฉพาะขอ้มลูในเชงิปรมิาณ แต่ไมไ่ดข้อ้มลูในเชงิลกึ  
 สายฝน ดว้งกูล (2557) ศกึษาเรื่องปจัจยัทีม่ผีลต่อการพฒันางานตรวจสอบภายในของ
ผู้ตรวจสอบภายในทหารบกมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาปจัจยัที่มผีลต่อการพฒันางานตรวจสอบ
ภายในของผูต้รวจสอบภายในทหารบก เพื่อน าไปใชใ้นการปรปัปรุงพฒันางานการตรวจสอบให้
มปีระสทิธผิลดยีิง่ขึน้วธิกีารศกึษาโดยใชแ้บบสอบถามเพื่อส ารวจ กลุ่มตวัอยา่งขา้ราชการสญัญา
บตัรและนายทหารสญัญาบตัรซึง่ปฏบิตังานตรวจสอบของส านักงานตรวจสอบภายในทหารบก
จ านวนทัง้สิ้น 120 คนจากสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling)ใช้สถิติเชิงพรรณนาในการ
วเิคราะห์ขอ้มลูเบื้องต้น ใชว้ธิกีารเชฟเฟ(Scheffe 's method)หาความแตกต่างของตวัแปรตาม
และตวัแปรอสิระเป็นรายคู่ หาความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระทีน่ ามาใชโ้ดยใชส้ถติิ ANOWA  
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมจี านวน 93 คน รอ้ยละ54.80 เป็นเพศชาย 51 คน ซึ่งมอีายุ 31-35 
ปี คดิเป็นรอ้ยละ 31.20 จ านวน 29 คน และมบีุคลากรที่มชีัน้ยศรอ้ยเอก คดิเป็นรอ้ยละ 36.60 
จ านวน 34 คน ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 73.10 จ านวน 68 คน บุคลากร
ทีจ่บสาขาบญัช ีคดิเป็นรอ้ยละ 50.50 จ านวน 47 คน ประสบการณ์ในการปฏบิตังิานตรวจสอบ
ภายใน 3-7ปี เป็นรอ้ยละ 30.10 จ านวน 28 คน โดยภาพรวมผู้ตรวจสอบภายในทหารบกส่วน
ใหญ่คดิว่า ปจัจยัดา้นความรูค้วามเชีย่วชาญของผูต้รวจสอบ มคีวามส าคญัมากทีสุ่ดส่วนสาเหตู
ที่ต้องการพฒันามากที่สุด สาเหตุที่ต้องพฒันามากสุดคอื เพื่อน าไปประยุกต์ใช้กบังานที่ต้อง
ปฏิบตัิ ผลการศึกษาปจัจยัที่มผีลต่อการพฒันางานตรวจสอบภายใน ได้แก่ เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา สาขาวิชา และด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรไม่แตกต่างกัน  ชัน้ยศและ
ประสบการณ์ในการปฏบิตัิงานตรวจสอบภายในแตกต่างกนัมผีลต่อการพฒันางานตรวจสอบ
ภายใน ดา้นความรูค้วามเชีย่วชาญของผูต้รวจสอบแตกต่างกนั  
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 ชยัวฒัน์ มาม ี(2559 ) ศกึษาเรื่องปจัจยัทีส่่งผลกระทบต่อประสทิธผิลของการตรวจสอบ
ภายในของกระทรวงอุตสาหกรรมมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัที่ส่งผล
กระทบต่อประสิทธิผลกับผลการตรวจสอบภายในเพื่อผู้บรหิารและผู้ตรวจสอบภายในของ
กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการอื่นทราบปจัจยัที่ส่งผล
กระทบต่อประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน เพื่อน าไปใชใ้นการปรปัปรุงพฒันาการตรวจสอบให้
มปีระสทิธิผลดียิง่ขึ้นวธิีการศึกษาโดยใช้แบบสอบถามเพื่อส ารวจ กลุ่มตัวอย่างผู้ตรวจสอบ
ภายในกบัผูร้บัตรวจจ านวนทัง้สิน้ 60 คนจากสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling)ใชส้ถติเิชงิ
พรรณนา หาความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลกับผลการตรวจสอบ
ภายในใช้สถิตกิารหาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ สเปียรแ์มน ผลการศกึษาพบว่ากลุ่มตวัอย่าง
เห็นว่าปจัจยัที่ส่งผลกระทบต่อประสทิธผิลของการตรวจสอบภายในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก
ที่สุด คอืปจัจยัด้านการปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน รองลงมาปจัจยัด้านคุณสมบตั ิปจัจยัด้าน
วฒันธรรมองคก์ร ปจัจยัดา้นทรพัยากร และปจัจยัดา้นอ านาจหน้าทีต่ามล าดบั ส่วนประสทิธผิล
การตรวจสอบภายในกลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามีประสิทธิผลภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มี
ความสัมพันธ์เป็นบวก ในระดับปลานกลางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.01ล าดับ
ความสมัพนัธ์จากมากไปน้อยได้แก่ ปจัจยัด้านคุณสมบตั ิปจัจยัด้านการปฏบิตังิานตรวจสอบ
ภายใน ปจัจยัด้านวฒันธรรมองค์กรและปจัจยัด้านอ านาจหน้าที่มคีวามสมัพันธ์เป็นบวกกับ
ประสทิธผิลกับผลการตรวจสอบภายในอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติข้อจ ากดัในงานวจิยันี้ กลุ่ม
ตรวจสอบภายใน(ระดบักรม)กระทรวงอุตสาหกรรมไม่ได้ประจ าอยู่เฉพาะในส่วนกลาง ยงัมี
ขอบเขตหน้าที่ความรบัผิดชอบตรวจสอบหน่วยรบัตรวจที่มอียู่ตามภูมภิาคและผู้ตรวจสอบ
ภายในมแีผนการตรวจสอบประจ าปีไมเ่หมอืนกนัทุกปี จงึท าใหผู้ร้บัตรวจเปลีย่นแปลงทุกปี 
 มานีรตัน์  พฒันตัง้สกุล และกนกศกัดิ ์ สุขวฒันาสนิิทธิ ์(2560) ศกึษาเรือ่งปจัจยัทีส่่งผล
ต่อประสทิธผิลของการตรวจสอบภายในของมหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐัมวีตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาเกี่ยวกับปจัจยัที่มีผลต่อประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในท าการเปรียบเทียบ
ประสทิธผิลของการตรวจสอบภายในและผลกระทบของปจัจยัดา้นบุคคลและดา้นการตรวจสอบ
ภายในสมยัใหม่ที่มต่ีอประสทิธผิลของ การตรวจสอบภายในของมหาวทิยาลยัในกากบัของรฐั 
วิธีการศึกษากลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มผู้รบัตรวจและกลุ่มผู้ตรวจสอบภายใน จานวน 398 คน 
เครื่องมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูแบบผสมผสาน การใช้แบบสอบถาม และการสมัภาษณ์
ผู้บรหิารแบบกึ่งโครงสร้าง วเิคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย หาค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test (ANOVA) และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) โดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติ ิในการวเิคราะหแ์ปลผลและ
น าเสนอ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุมากกว่า 40 ปี สมรส 
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ระดับเจ้าหน้าที่
ปฏบิตังิานปฏบิตักิาร มปีระสบการณ์การทางานมากกว่า 10 ปีขึน้ไป และมหีน้าทีป่ฏบิตังิานใน
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ปจัจุบนัด้านการตรวจสอบภายใน โดยมคีวามคดิเห็นด้วยเกี่ยวกบัปจัจยัการตรวจสอบภายใน
สมยัใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับสูงทุกด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนางานให้ทันสมัยและตรงกับ
วตัถุประสงค์ขององค์กรด้านการตรวจสอบตามผลการประเมนิความเสี่ยง ด้านการตรวจสอบ
แบบมีส่วนร่วมและการประเมินผลตนเอง ด้านการตรวจสอบในเชิงรุกแบบก้าวหน้าและ
สรา้งสรรค์ และมคีวามคดิเหน็ดว้ยเกี่ยวกบัประสทิธผิลของการตรวจสอบภายในโดยรวมอยู่ใน
ระดบัสูง ตามล าดบัดงันี้ ด้านการลดโอกาสที่จะเกดิความสูญเสยีจากการด าเนินงาน ด้านการ
ควบคุมภายในทีด่ ีดา้นการบรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงค ์และดา้นการเพิม่ประสทิธภิาพการ
ปฏิบตัิงาน ข้อจ ากัดในงานวจิยันี้ ผู้วจิยัเลอืกศึกษาเฉพาะความคิดความเห็นผู้บรหิารหน่วย
ตรวจสอบภายในและผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน  บัญชี พัสดุ และตรวจสอบภายในของ
มหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐัเท่านัน้ โดยในปจัจุบนัมหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐั ทีป่ระกาศผ่าน
ร่าง พ.ร.บ แล้วและมีจ านวน 20 แห่ง ดังนัน้ ผลการวิจยัครัง้นี้จงึไม่สามารถนาไปอ้างอิงเป็น
บทสรุปทัว่ไปกับองค์กรอื่นได้ อีกทัง้ในการน าผลการวจิยัที่ได้จากการวจิยัในครัง้นี้ไปใช้เพื่อ
พัฒนาการปฏิบัติงานจรงิ ย่อมต้องพิจารณาถึงปจัจยัและบริบทอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยที่
เปลีย่นแปลงไปดว้ย  
 Elsayed Nasser DAA (2015) ศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลของคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายใน  : ความสมัพนัธร์ะหว่างคุณลกัษณะเฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบและการมปีฏสิมัพนัธ์
กบัฝ่ายงานตรวจสอบภายใน กรณีศึกษาของอียปิต์ เพื่อตรวจสอบว่าคุณลกัษณะเฉพาะของ
คณะกรรมการตรวจสอบ (AC) ประกอบด้วย ความเป็นอิสระ ความรู ้ประสบการณ์ และการ
ฝึกอบรม และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบและภาระหน้าที่
รบัผิดชอบงานด้านการตรวจสอบภายใน ที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน พบว่า ประสทิธผิลของคณะกรรมการตรวจสอบภายในจะสูงขึน้ได้ก็ต่อเมื่อ
สมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานมากขึ้น ซึ่งจะส่งผล
โดยตรงต่อความสามารถในการแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับข้อสงสยัที่ตรวจพบและเกิดเป็น
ความเขา้ใจระหว่างกนัในการปฏบิตังิานตรวจสอบภายในภายใตข้อบเขตทีย่อมรบัได ้นอกจากนี้ 
ความรูแ้ละประสบการณ์ทีไ่ด้รบั ก็ส่งผลโดยตรงต่อการปฏบิตังิานของสมาชกิในงานตรวจสอบ
ภายใน อย่างน้อยต้องมคีวามเชี่ยวชาญทางด้านบญัชกีารเงนิ และมคีวามเชี่ยวชาญด้านงาน
ตรวจสอบ อีกทัง้ยงัส่งผลกระทบต่อการมปีฏิสมัพนัธ์ที่มภีาระหน้าที่รบัผิดชอบงานด้านการ
ตรวจสอบภายใน  โดยคณะกรรมการตรวจสอบใชเ้ป็นเครือ่งมอืหลกัในการก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบและกระบวนการตรวจสอบภายใน ซึ่งมคีวามสมัพันธ์กับกระบวนการ
บรหิารจดัการความเสี่ยงและการตดัสนิใจก าหนดให้มกีารควบคุมภายในรอบปีงบประมาณนัน้ 
ขอ้มลูเหล่านี้แสดงใหเ้หน็ถงึความสม ่าเสมอและมแีนวโน้มทีต่้องการใหง้านดา้นการตรวจสอบมี
คุณภาพเพิม่สูงขึน้ เพื่อที่คณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยธุรกจิสามารถไดป้ระโยชน์มากขึน้
จากการตรวจสอบภายในทีด่ ี
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 ALshbiel (2017) ศกึษาเรื่องแบบจ าลองความส าเรจ็ของประสทิธผิลของการตรวจสอบ
ภายใน กรณีศกึษาบรษิทัขนาดกลางและขนาดเลก็ในอุตสาหกรรมจอรแ์ดน  โดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อ ศกึษาปจัจยัทีส่่งผลกระทบต่อความมปีระสทิธภิาพการตรวจสอบภายใน ซึ่งประกอบด้วย
สมมตฐิาน 5 สมมติฐานที่ได้จากการศกึษาทบทวนวรรณกรรมต่าง ๆ ที่ครอบคลุมเนื้อหาของ
การศึกษา และท าการเก็บรวมรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จ านวนทัง้สิ้น 350 ชุด กลุ่ม
ตวัอย่างที่ใช้คอื ผู้ตรวจสอบภายในที่ปฏบิตัิงานอยู่ในการบรษิัทขนาดกลางและขนาดย่อมใน
อุตสาหกรรมจอรแ์ดน ขอ้มลูที่ได้เก็บรวบรวมมานี้ผ่านการทดสอบด้วยวธิกีารต่าง ๆ มากมาย  
รวมถงึการวเิคราะหแ์จกแจกค่าความเทีย่งตรงของขอ้มลูและการทดสอบสมมตฐิาน ผลลพัธท์ีไ่ด้
จากการทดสอบแสดงให้เห็นว่า ตัวแปรภายในองค์กรส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ
ตรวจสอบภายในอย่างมนีัยส าคญัทางสถิต ิผลการศึกษาพบว่า ความสมัพนัธ์ระหว่างความมี
ศักยภาพในการตรวจสอบภายใน ประกอบด้วยคุณภาพตรวจสอบภายในสามารถของทีม
ตรวจสอบ  คณะกรรมการตรวจสอบ  หน่วยงานสนับสนุนการบรหิารจดัการงานตรวจสอบ
ภายใน  และความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และ
ประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน ให้ความส าคัญต่อการศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวขอ้งกบัความมปีระสทิธผิลของการตรวจสอบภายในภายใต้บรบิทต่าง ๆ เพื่อน ามาใชเ้ป็น
ขอ้มลูสนบัสนุนตวัแปรต่าง ๆ ใหม้คีวามชดัเจนมากยิง่ขึน้ นอกจากนี้การเสนอกรอบแนวคดิทีใ่ช้
ในการศึกษาครัง้นี้จะเชื่อมโยงกับการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  โดยกรอบแนวคิดนี้
น ามาใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปจัจยัภายในองค์กรที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
ตรวจสอบภายใน ดงันัน้ การศกึษาครัง้น้ีจงึน ามาปจัจยัทัง้ 4 ตวัแปล ซึ่งมผีลต่อประสทิธผิลใน
การปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบภายในทีม่คีวามส าคญัต่อบรษิทัในอุตสาหกรรมจอรแ์ดน และเป็น
การให้ความส าคญักบัขอ้มูลในเชงิลกึที่มอียู่จ านวนมากทัง้ในกลุ่มประเทศอาหรบัและประเทศ
ก าลงัพฒันาอื่น ๆ  
 Lenz, Sarens และ Hoos (2017) ศึกษาเรื่องความสมัพันธ์ระหว่างผู้บรหิารระดับสูง
ดา้นการตรวจสอบภายใน (CAEs) และผูจ้ดัการอาวุโสดา้นการตรวจสอบภายใน (SM) และเพื่อ
ศึกษาถึงความสมัพันธ์ของประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน ( IA)  ซึ่งการศึกษานี้ เพื่อ
อธบิายถงึผลกระทบทีท่ าใหป้ระสทิธผิลของการปฏบิตังิานการตรวจสอบภายในเพิม่หรอืลด โดย
ท าการศึกษาปจัจยัที่มอียู่ภายในองค์กร ปจัจยัส่วนบุคคล และปจัจยัความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากรของหน่วยงานภาครฐัของประเทศเยอรมนี   จากข้อค้นพบแสดงให้เห็นว่า  การมี
ปฏสิมัพนัธแ์บบเป็นทางการและการมปีฏสิมัพนัธแ์บบไมเ่ป็นทางการ ระหว่างหวัหน้าตรวจสอบ
ผูบ้รหิารระดบัสงู (CAEs) และ ผูจ้ดัการอาวุโสดา้นการตรวจสอบภายใน (SM) เป็นปจัจยัส าคญั
ที่เกี่ยวขอ้งกบัการมปีระสทิธผิลของการตรวจสอบภายใน   ผลการศกึษาพบว่าประเดน็ความ
เสี่ยงที่ควรให้ความสนใจในการตรวจพบจากหน่วยงานรบัตรวจเป็นปจัจยัส าคญัที่ส่งผลต่อ
ประสทิธผิลของการตรวจสอบภายใน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ นอกจากนี้ ความคาดหวงัของ



35 
 

 

หวัหน้าตรวจสอบผูบ้รหิารระดบัสงู (CAEs) กผ็ลกัดนัใหป้ระสทิธผิลของการตรวจสอบภายในเป
ลี่นแปลงเพิม่ขึ้นหรอืลดลงได้  ดงันัน้ หวัหน้าตรวจสอบผู้บรหิารระดบัสูง (CAEs) จงึสามารถ
ขบัเคลื่อนงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธผิลที่ดไีด้   ในขณะที่การสรรหาหรอื
แต่งตัง้ผู้ที่จะมาท าหน้าที่หวัหน้าตรวจสอบผู้บรหิารระดบัสูง (CAEs) ไม่เพยีงแต่จะเพิม่มูลค่า
งานตรวจสอบภายในเท่านัน้ แต่ยังเป็นการยกระดับองค์กรให้สูงขึ้นได้อีกด้วย  โดยพบว่า 
หัวหน้าตรวจสอบผู้บรหิารระดับสูง (CAEs) ที่มีไหวพริบ และเลือกที่จะท าในสิ่งที่มีความ
แตกต่างไปจากทีผู่อ้ ื่นถอืเป็นลกัษณะอนัพงึประสงคท์ีด่ขีองผูต้รวจสอบภายใน (IA) แต่อยา่งไรก็
ตาม การแต่งตัง้ให้ผู้ตรวจสอบภายใน (IA) ด ารงต าแหน่งหวัหน้าตรวจสอบผู้บรหิารระดบัสูง 
(CAEs) นี้ ไม่พบว่าจะสรา้งมูลค่าเพิม่ได้แก่องคก์รไดอ้ย่างแท้จรงิ เนื่องจาก ขอ้คน้พบทีไ่ดก้าร
วจิยัในระดบัองค์กรแสดงให้เหน็ชดัว่า บรษิัทส่วนใหญ่จะมององค์กรที่ประสบความส าเรจ็โดย
การพิจารณาถึงปจัจยัที่ซ่อนอยู่เบื้องหลงัความส าเรจ็ขององค์กรนัน้ ๆ ซึ่งเป็นความลบัของ
องคก์รของแต่ละแห่ง  ซึ่งผู้ที่อยู่เบื้องหลงัความส าเรจ็ขององคก์รกค็อื "การปฏบิตัหิน้าที่ของผู้
ตรวจสอบภายใน" ที่มีผลต่อผลประกอบการขององค์กรอันเกิดจากประสิทธิผลจากการ
ปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบภายใน (IA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี  3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
 การศกึษาเรื่อง ปจัจยัที่มผีลประสทิธผิลการตรวจสอบภายในมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษา
ประสทิธผิลการตรวจสอบภายในและวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัทีม่ผีลกบัประสทิธผิล
การตรวจสอบภายในของการยางแห่งประเทศไทยโดยด าเนินการตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 3.2 ตวัแปรในการศกึษา 
 3.3 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา 
 3.4 การตรวจสอบเครือ่งมอืวดั 
 3.5 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 3.6 การวเิคราะหข์อ้มลู 
 3.7 การน าเสนอขอ้มลู  
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 
 ขอบเขตประชากรที่ใชใ้นการศกึษาประกอบดว้ยพนักงานของการยางแห่งประเทศไทย
ซึ่งปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2560 มจี านวนทัง้หมด 2,819 อัตรา ซึ่งส ารวจความคิดเห็น
เฉพาะพนักงานส่วนกลาง 388 อัตรา แต่เนื่ องจากหน่วยรบัตรวจที่ได้ร ับการตรวจไปใน
งบประมาณ 2560 มเีพยีง 4 หน่วยงานรวม 47 อตัรา และผูร้บัตรวจอกี 20  อตัรา จงึท าใหก้ลุ่ม
ประชากรลดลงเหลอืเพยีง 67 อตัรา ดงัรายละเอยีดภาพที ่3 และตารางที ่4 (ขอ้มลู ณ วนัที ่30 
กนัยายน 2560) 
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ภาพที ่ แผนผงัพนกังานและลกูจา้งของการยางแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2560 
ทีม่า : การยางแห่งประเทศไทยม, รายงานประจ าปี, 2560 
 
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษา ผูศ้กึษาใชว้ธิกีารสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) คอืผู้ตรวจสอบภายในและผู้รบัตรวจที่ถูกตรวจในปีงบประมาณ 2560 โดยแยกตาม
หน่วยงานดงัรายละเอียดตามตารางที่ 4 โดยจ านวนกลุ่มตวัอย่าง 58 คน มาจากการค านวณ
ขนาดของกลุ่มตวัอย่างจากสตูรของ Yamane (1973 อา้งถงึใน ธานินทร ์ ศลิป์จารุ, 2560, หน้า 
45)  
ดงันี้ คอื       n =       N  
                         1+ N𝑒2 
  เมือ่ n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
  N = ขนาดของประชากร 
  e = ค่าความคลาดเคลื่อนทีย่อมใหเ้กดิขึน้ไดร้อ้ยละ 5 
 
   แทนค่าในสตูร    n    =        67              =  57 คน 
                                        1+67 (0.05)2 
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ตารางที ่4 จ านวนกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยั 
 
ท่ี หน่วยงานภายในการยางแห่งประเทศ

ไทย 
จ านวนประชากร

(คน) 
จ านวนกลุ่ม
ตวัอย่าง(คน) 

หน่วยตรวจสอบภายใน   
1 ฝา่ยตรวจสอบภายใน 20 20 

หน่วยรบัตรวจ   
2 ฝา่ยส่งเสรมิและพฒันาการผลติ 15 10 
3 ฝา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 12 10 
4 ฝา่ยการคลงั 10 9 
5 ฝา่ยยุทธศาสตรอ์งคก์ร 10 9 

รวมทัง้ส้ิน 67 58 
 
3.2 ตวัแปรในการศึกษา 
 
  ปจัจยัด้านข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพการ
ท างาน ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ท างาน สถานภาพการอบรมของผูต้อบแบบสอบถาม 
   1.  ตวัแปรต้น(X) คอื ส่วนปจัจยัที่ส่งผลต่อประสทิธผิลการตรวจสอบภายในของการ
ยางแห่งประเทศไทย ซี่งประกอบด้วย ปจัจยัด้านโครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน ปจัจยัด้าน
ทรพัยากรบุคคลและสิง่อ านวยความสะดวก ปจัจยัด้านอ านาจหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายใน 
ปจัจยัดา้นคุณสมบตัผิูต้รวจสอบภายใน และปจัจยัดา้นการปฏบิตังิานการตรวจสอบภายใน 
  2.  ตวัแปรตาม(Y) คอื ประสทิธผิลการตรวจสอบภายในของการยางแห่งประเทศไทย
ประกอบด้วย การรบัรูผ้ลการปฏิบตัิงานและการประกนัคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ความ
ทนัเวลา การน าขอ้เสนอแนะไปปฏบิตั ิและความพงึพอใจต่อการปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน 
    
3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 
 ผู้ศึกษาเลอืกใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ความคดิเห็นเกี่ยวกบัปจัจยัที่ส่งผลประสทิธผิลการตรวจสอบภายในของการยางแห่งประเทศ
ไทย ซึง่แบบสอบถามอ้างองิมาจากงานงานวจิยัของนายชยัวฒัน์ มาม ี(2559) ศกึษาเรือ่งปจัจยั
ทีส่่งผลกระทบต่อประสทิธผิลของการตรวจสอบภายในของกระทรวงอุตสาหกรรม ลขิสทิธ์ของ
มหาวทิยาลยัหอการค้าไทยและอ้างอิงมาจาก นางสาวอจัฉรารตัน์  สทิธ ิ(2552) ศึกษาเรื่อง
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ทศันคตขิองปจัจยัทีม่ผีลต่อประสทิธผิลของการตรวจสอบภายใน มุมมองผูร้บัตรวจ ลขิสทิธข์อง
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 
3.4 การตรวจสอบเครื่องมือวดั 
 
  โดยผู้ศึกษาได้น าแบบสอบถามมาผสมผสานและท าการเรยีบเรยีงใหม่พร้อมส่งให้
ผูเ้ชีย่วชาญ 3 ท่านที่มคีวามรูค้วามสามารถด้านงานวจิยัและด้านงานตรวจสอบภายในประเมนิ 
ซึง่ประกอบดว้ย 
  1.  นายอภิรตัน์  เสถียรพจน์ ผู้อ านวยการกองตรวจสอบภูมิภาค2 การประปาส่วน
ภมูภิาค ในฐานะผูเ้ชีย่วชาญดา้นตรวจสอบภายใน 
  2.  นายอาคม  นามเทพ ผู้อ านวยการกองตรวจสอบภูมภิาค4 การประปาส่วนภูมภิาค 
ในฐานะผูเ้ชีย่วชาญดา้นตรวจสอบภายใน 
  3.  นายอคัรนัย  ขวญัอยู่  อาจารยป์ระจ าคณะสงัคมวทิยา  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
ในฐานะผูเ้ชีย่วชาญดา้นงานวจิยั 
 
  ผลการทดสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือวดัเป็นดงัน้ี 
  ส่วนท่ี 1 ลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  จ านวน 7 ขอ้ ไดค้ะแนนระหว่าง 
0.71-1.00 คะแนน 
  ส่วนท่ี 2 การรบัรู้ปจัจยัที่ส่งผลประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของการยางแห่ง
ประเทศไทยจ านวน 32 ขอ้ ไดค้ะแนนระหว่าง 0.78-1.00 คะแนน 
  ส่วนท่ี 3 ประสทิธผิลการตรวจสอบภายในของการยางแห่งประเทศไทยจ านวน 10 ขอ้ 
ไดค้ะแนนระหว่าง 0.8-1.00 คะแนน 
  ผูศ้กึษาใชเ้กณฑท์ีร่ะดบัมากกว่าหรอืเท่ากบั 0.50 คะแนน ( ธานินทร ์ ศลิป์จาร,ุ  2560, 
หน้า 109) ผลการทดสอบผ่านเกณฑท์ัง้ 3 ส่วน 
  นอกจากน้ีผูเ้ชีย่วชาญไดใ้หข้อ้เสนอแนะไวห้ลายขอ้ยกตวัอย่างเช่นในหวัขอ้ปจัจยัดา้น
การปฏบิตังิานขอ้1. การใช้ค า “ท่านเหน็ว่า” ควรใช้ใหเ้หมอืนกนัทัง้หมดหรอืไม่ กค็วรละไว้ทุก
ขอ้ ควรเลอืกอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อใหร้ปูประโยคแต่ละขอ้มคีวามสอดคลอ้งกนั และหวัขอ้ปจัจยั
ด้านคุณสมบตัผิู้ตรวจสอบภายในขอ้ 2.2 การใช้ค าว่า “หรอื” ต้องระมดัระวงัการใช้เนื่องจากผู้
ประเมนิจะตีความยาก ว่าจะให้ประเมนิเรื่องไหน(คอมฯ หรอื สารสนเทศ) ถ้าสองเรื่องมรีะดบั
ความรู้ที่ต่างกัน ทัง้นี้ผู้ศึกษามกีารปรบัปรุงเนื้อหา เลือกใช้ภาษาที่เหมาะสมเข้าใจง่ายตาม
ขอ้เสนอแนะจากผูเ้ชีย่วชาญเรยีบรอ้ยแลว้ 
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 การหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability)ของแบบสอบถามในโปรแกรม SPSS 
  ผู้ศึกษาได้น าแบบสอบถามไปทดสอบกบักลุ่มผู้ตรวจสอบภายในและผู้รบัตรวจที่การ
ประปาส่วนภูมภิาค ส านักงานใหญ่ (แจง้วฒันะ) จ านวน 30 ฉบบั ผลลพัธจ์าก Output Window 
ของโปรแกรม SPSS มคี่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามทัง้ชุดเท่ากบั 0.942 จากจ านวนข้อ
ค าถามในแบบสอบถาม 42 ขอ้ดงัต่อไปนี้ 
  1.  ปจัจยัดา้นโครงสรา้งหน่วยตรวจสอบภายใน ไดค้่าความเชอืมัน่ทีร่ะดบั 0.830 
 2.  ปจัจยัดา้นทรพัยากรบุคคลและสิง่อ านวยความสะดวก 0.927 
 3.  ปจัจยัดา้นอ านาจหน้าทีข่องหน่วยตรวจสอบภายใน  0.825 
 4.  ปจัจยัดา้นคุณสมบตัขิองผูต้รวจสอบภายใน  0.864 
 5.  ปจัจยัดา้นการปฏบิตังิานการตรวจสอบภายใน  0.873 
 6.  ประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน  0.914   
 ถอืว่าสามารถน าแบบสอบถามไปใชไ้ด้ โดยปกตแิลว้ค่าความเชื่อมัน่มคี่ายิง่สูงยิง่ด ีแต่
ไม่ควรต ่ ากว่า 0.80 กรณีหากค่าความเชื่อมัน่ไม่ถึง 0.80 .ให้เลือกตัดข้อค าถามที่มีค่า 
Corrected Item-Total Correlation น้อยทีสุ่ดออกหรอือาจจะต้องสรา้งจ านวนขอ้ค าถามเพิม่ขึน้
จากเดมิ (ธานินทร ์ ศลิป์จาร,ุ 2560, หน้า 417- 419) ซึง่แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 
 ส่วนท่ี 1 ลกัษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประเภทแบบตรวจสอบ
รายการ(Check list)  มทีัง้หมด 7 ขอ้ ประกอบดว้ยเพศ สถานภาพการท างาน  ใชม้าตรวดัแบบ
นามบญัญัติ(Nominal Scale) อายุ ระดบัการศกึษา ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ในการท างาน
และสถานภาพการฝึกอบรมและวุฒบิตัร ใชม้าตรวดัเรยีงล าดบั(Ordinal Scale) 
 ส่วนท่ี 2 การรบัรู้ปัจจยัท่ีส่งผลประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของการยาง
แห่งประเทศไทย ประกอบดว้ย 
 -  ปจัจยัดา้นวฒันธรรมองคก์รและความเขา้ใจองคก์ร มจี านวน 4 ขอ้ 
 -  ปจัจยัดา้นทรพัยากรบุคคลและสิง่อ านวยความสะดวก มจี านวน 4 ขอ้ 
   -  ปจัจยัดา้นอ านาจหน้าที ่มจี านวน 6 ขอ้ 
   -  ปจัจยัดา้นคุณสมบตัขิองผูต้รวจสอบภายใน มจี านวน 8 ขอ้ 
 -  ปจัจยัดา้นการปฏบิตังิานการตรวจสอบภายใน มจี านวน 10 ขอ้ 
 
 รปูแบบสอบถามเป็นขอ้ค าถามแบบปิด (Close ended question) ประเภทมาตรส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) (ธานินทร ์ ศลิป์จาร,ุ  2560, หน้า 72-75) ซึง่มคีวามหมาย
ดงันี้ 
     ระดบัที ่1 หมายถงึ  ระดบัความส าคญัของปจัจยัทีม่ผีลต่อประสทิธผิล ในระดบัน้อยทีสุ่ด 
     ระดบัที ่2 หมายถงึ  ระดบัความส าคญัของปจัจยัทีม่ผีลต่อประสทิธผิล ในระดบัน้อย 
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     ระดบัที ่3 หมายถงึ  ระดบัความส าคญัของปจัจยัทีม่ผีลต่อประสทิธผิล ในระดบัปานกลาง 
     ระดบัที ่4 หมายถงึ  ระดบัความส าคญัของปจัจยัทีม่ผีลต่อประสทิธผิล ในระดบัมาก 
     ระดบัที ่5 หมายถงึ  ระดบัความส าคญัของปจัจยัทีม่ผีลต่อประสทิธผิล ในระดบัมากทีสุ่ด 
 
 ส่วนท่ี 3 ประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของการยางแห่งประเทศไทย 
ประกอบดว้ย 
 -  การรบัรู้ผลการปฏบิตัิงานและการประกนัคุณภาพงานตรวจสอบภายใน มจี านวน 7 
ขอ้ 
 -  ความทนัเวลา มจี านวน 1 ขอ้ 
 -  การน าขอ้เสนอแนะไปปฏบิตั ิมจี านวน 1 ขอ้ 
 -  ความพงึพอใจต่อปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน มจี านวน 1 ขอ้ 
 รปูแบบสอบถามเป็นขอ้ค าถามแบบปิด (Close ended question) ประเภทมาตรส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั(Rating Scale) ซึง่มคีวามหมายดงันี้ 
 ระดบัที ่1 หมายถงึ  มรีะดบัประสทิธผิลในการตรวจสอบภายในน้อยทีสุ่ด 
 ระดบัที ่2 หมายถงึ  มรีะดบัประสทิธผิลในการตรวจสอบภายในน้อย 
 ระดบัที ่3 หมายถงึ  มรีะดบัประสทิธผิลในการตรวจสอบภายในปานกลาง 
 ระดบัที ่4 หมายถงึ  มรีะดบัประสทิธผิลในการตรวจสอบภายในมาก 
 ระดบัที ่5 หมายถงึ  มรีะดบัประสทิธผิลในการตรวจสอบภายในมากทีสุ่ด 
 
 ส่วนท่ี 4 ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการเพ่ิมประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน ซึ่งรูป
แบบสอบถามเป็นข้อค าถามแบบเปิด (Open ended question) เป็นการตัง้ค าถามโดยเปิด
โอกาสให้ผู้ตอบ ตอบได้อย่างเสร ีเพื่อให้ได้มาซึ่งความเห็นกว้างๆเกี่ยวกับ ปญัหา อุปสรรค 
ขอ้เสนอแนะ เพื่อสามารถน าไปพฒันางานตรวจสอบภายในของการยางแห่งประเทศไทย 
 
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 
 ผูว้จิยัด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูปฐมภูม ิ(Primary Data) โดยน าจดหมายน าจากทาง
มหาวทิยาลยัหอการค้าไทยออกให้ พรอ้มแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ เพื่อขอความอนุเคราะห์
จากผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย และขอความร่วมมอืจากผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
และฝ่ายรบัตรวจในการสละเวลาตอบแบบสอบถาม ในการแจกแบบสอบถามผู้วจิยัไปแจกให้
กลุ่มตวัอย่างโดยตรงและท าการเก็บรวบรวมด้วยตนเองจ านวน 2 ครัง้ ครัง้ที่ 1 เมื่อวนัที่ 27 
มีนาคม 2561 ครัง้ที่ 2 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ที่การยางแห่งประเทศไทย ผู้วิจ ัยแจก
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แบบสอบถามไปทัง้หมด 58 ฉบบัได้รบักลบัมา 58 ฉบบั จงึได้ด าเนินการน าแบบสอบถามมา
ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และน าไปวเิคราะห์ขอ้มลูทางสถติดิว้ยเครือ่ง
คอมพวิเตอรต่์อไป ดา้นขอ้มลูทุตยิภูม ิ(Secondary Data) คน้ควา้จากเอกสาร รายงานประจ าปี
ของการยางแห่งประเทศไทย 2560 หนังสอื ต ารา ทฤษฎ ีบทความ แนวความคดิ วทิยานิพนธ ์
งานวจิยั วรรณกรรม และสถติต่ิางๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
3.6 การวิเคราะหข้์อมลู 
  

ผู้วิจยัน าแบบสอบถามมาท าการวเิคราะห์ โดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปโดยด าเนินการ
ดงัต่อไปนี้ 
 1.  ข้อมูลสถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วเิคราะห์โดยการแจกแจงความถี่  
(Frequency) และหาค่ารอ้ยละ (Percentage) 
 2.  ความคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัทีม่ผีลต่อประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน วเิคราะหโ์ดย
ใช้ ใช้ค่าเฉลี่ย    ( X  ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) รูปแบบสอบถามเป็นประเภท มาตร
ส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) จะใช้ค่าเฉลี่ยเป็นตวัเลขสถิต ิจงึก าหนดเกณฑ์จากการ
หาช่วงระดบัชัน้ดงันี้ 

อนัตรภาคชัน้    =    คะแนนสงูสุด - คะแนนต ่าสุด      =   5  -  1   =  0.80   
                                           จ านวนอนัตรภาคชัน้                   5 
โดยมกีารก าหนดการแปลความหมายของตวัแปรตามล าดบัคะแนนของค่าเฉลีย่ ดงันี้  

ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 ก าหนดอยู่ใน ระดับความส าคัญของปจัจยัที่มีผลต่อประสิทธิผล    
มากทีสุ่ด  

ค่าเฉลีย่ 3.41 – 4.20  ก าหนดอยูใ่น  ระดบัความส าคญัของปจัจยัทีม่ผีลต่อประสทิธผิล มาก  
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40  ก าหนดอยู่ใน  ระดบัความส าคญัของปจัจยัที่มผีลต่อประสิทธผิล  

ปานกลาง  
ค่าเฉลีย่ 1.81 – 2.60 ก าหนดอยูใ่น ระดบัความส าคญัของปจัจยัทีม่ผีลต่อประสทิธผิล น้อย  

  
 3.  ความคดิเหน็เกีย่วกบัประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน วเิคราะหโ์ดยใช ้ใชค้่าเฉลีย่   
  ( X  ) ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) รูปแบบสอบถามเป็นประเภท มาตรส่วนประมาณค่า 5 
ระดบั (Rating Scale) จะใชค้่าเฉลีย่เป็นตวัเลขสถติ ิจงึก าหนดเกณฑจ์ากการหาช่วงระดบัชัน้ดงันี้ 
            อนัตรภาคชัน้    =    คะแนนสงูสุด - คะแนนต ่าสุด      =   5  -  1   =  0.80   
                                           จ านวนอนัตรภาคชัน้                   5 
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โดยมกีารก าหนดการแปลความหมายของตวัแปร ตามล าดบัคะแนนของค่าเฉลีย่ ดงันี้  
ค่าเฉลีย่  4.21 – 5.00  ก าหนดใหอ้ยูใ่น ระดบัประสทิธผิลในการตรวจสอบภายใน มากทีสุ่ด  
ค่าเฉลีย่  3.41 – 4.20  ก าหนดใหอ้ยูใ่น ระดบัประสทิธผิลในการตรวจสอบภายใน  มาก  
ค่าเฉลีย่  2.61 – 3.40  ก าหนดใหอ้ยูใ่น ระดบัประสทิธผิลในการตรวจสอบภายใน  ปานกลาง  
ค่าเฉลีย่  1.81 – 2.60  ก าหนดใหอ้ยูใ่น ระดบัประสทิธผิลในการตรวจสอบภายใน  เหน็ดว้ยน้อย  
 4.  วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยักบัประสทิธผิลการตรวจสอบภายในของการ
ยางแห่งประเทศไทยว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรโดยการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ 
(Multiple linear regression analysis) (กัลยา วาณิชย์บัญชา และฐิตา วาณิชย์บัญชา, 2560, 
หน้า334) ซึง่มเีงือ่นไขการวเิคราะหด์งัต่อไปนี้ 
 
 
 
  เง่ือนไขดงัน้ี 
  1.  ความคลาดเคลื่อน e เป็นตวัแปรทีม่กีารแจกแจงแบบปกต ิ
  2.  ค่าเฉลีย่ของความคลาดเคลื่อนเป็นศูนย ์
  3.  ค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนเป็นค่าคงที ่ทีไ่มท่ราบค่า V(e) =  𝜎𝑒

2 
  4.  𝑒𝑡 และ  𝑒𝑡+1 เป็นอสิระต่อกนั นัน่คอื covariance (𝑒𝑡 , 𝑒𝑡+1) = 0 
 โดยมเีงือ่นไขการเพิม่จากการวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิเสน้อย่างง่ายอกี 1 เงือ่นไข คอื 
  5. ตวัแปรอสิระ X's ตอ้งเป็นอสิระกนั มฉิะนัน้จะเรยีกว่า เกดิปญัหา Multicollinearity 
    
 5.  การวเิคราะห์เนื้อหาจากค าถามปลายเปิด ขอ้เสนอแนะ เพื่อปรบัปรุงและพฒันา โดยใช้วธิี
วเิคราะหเ์นื้อหา (Content Analysis) และสรปุความถี ่
 
3.7 การน าเสนอข้อมลู 
 
 น าขอ้มลูทีไ่ดจ้าการเกบ็รวบรวมแบบสอบถามมาตรวจสอบประเมนิผลวเิคราะหป์จัจยัที่
ส่งผลประสทิธผิลการตรวจสอบภายในของการยางแห่งประเทศไทย 
 
 
 
 

Y = β0 + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + . . . . βk Xk + e 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 
ในการศึกษาวจิยัเรื่อง “ปจัจยัที่มผีลต่อประสทิธผิลการตรวจสอบภายในของการยาง

แห่งประเทศไทย” ศึกษาโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตวัอย่าง จ านวน 58 คน ประกอบด้วย ผู้ตรวจสอบภายใน  จ านวน 20 คน และและผู้รบัตรวจ 
จ านวน 38 คน  ซึ่งผู้ศกึษาได้แบ่งการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเป็นส่วนย่อยได้ดงันี้ 
 4.1 ปจัจยัลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  
 4.2 การวเิคราะหป์จัจยัทีม่ผีลต่อประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน   
 4.3 การวเิคราะหป์ระสทิธผิลการตรวจสอบภายใน 
 4.4 การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัทีม่ผีลต่อประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน
ของการยางแห่งประเทศไทย 
 4.5 ขอ้เสนอแนะและแนวทางการเพิม่ประสทิธผิลในการตรวจสอบภายใน 
 
4.1 ปัจจยัลกัษณะส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

การวิเคราะห์ปจัจัยลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 58 คน 
ประกอบดว้ย ผูต้รวจสอบภายใน จ านวน 20 คน และและผูร้บัตรวจ จ านวน 38 คน ไดแ้ก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา  สถานภาพการท างาน  ต าแหน่งงาน  ประสบการณ์ท างาน  และ
สถานภาพการอบรมและวุฒบิตัรของผูต้รวจสอบภายใน  แสดงผลการวเิคราะหใ์นรปูของตาราง
แสดงเป็นจ านวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน รายละเอยีดปรากฏตามตารางที ่5 
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 ตารางที ่ 5 จ านวนและรอ้ยละ ของขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

 

ผูต้รวจสอบ
ภายใน 
(คน) 
(n=20) 
(%) 

ผูร้บัตรวจ 
(คน) 
(n=38) 
(%) 

รวม
(คน) 
(n=58) 
(%) 

1. เพศ    
ชาย 3 10 13 
 (15.00) (26.32) (22.41) 
หญงิ 17 28 45 

 (85.00) (73.68) (77.59) 
2. อายุ    

น้อยกว่า 30 ปี  4 9 13 
 (20.00) (23.68) (22.41) 
30 – 40 ปี 10 25 35 
 (50.00) (65.79) (60.34) 
41 – 50 ปี 1 1 2 
 (5.00) (2.63) (3.45) 
มากกว่า 50 ปี 5 3 8 
 (25.00) (7.89) (13.79) 

3. ระดบัการศึกษา 
   ต ่ากว่าปรญิญาตร ี

  
- - - 

 (0.00) (0.00) (0.00) 
   ปรญิญาตร ี 15 22 37 

 (75.00) (57.89) (63.79) 
   ปรญิญาโท 5 16 21 

 (25.00) (42.11) (36.21) 
   ปรญิญาเอก - - - 

 (0.00) (0.00) (0.00) 
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ตารางที ่ 5 จ านวนและรอ้ยละ ของขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ) 
 

 

ผูต้รวจสอบ
ภายใน 
(คน) 
(n=20) 
(%) 

ผูร้บัตรวจ 
(คน) 
(n=38) 
(%) 

รวม
(คน) 
(n=58) 
(%) 

4. สถานภาพการท างาน 
   ผูต้รวจสอบภายใน 

  
20 20 - 

 (34.48) (0.00) (34.48) 
   ผูร้บัตรวจ - 38 38 

 (0.00) (65.52) (65.52) 
5. ต าแหน่งงานปัจจบุนั    
   ระดบัปฏบิตักิาร  12 32 44 

 (60.00) (84.21) (75.86) 
   ระดบัผูบ้งัคบับญัชา 5 3 8 

 (25.00) (7.89) (13.79) 
   ระดบัผูบ้รหิาร 3 2 5 
 (15.00) (5.30) (8.60) 
   อื่นๆ ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารระดบักลาง 0 1 1 

 (0.00) (2.63) (1.72) 
6. ประสบการณ์ท างานในการท างาน    
   น้อยกว่า 1 ปี 1 0 1 

 (5.00) (0.00) (1.72) 
   1 – 5 ปี 9 26 35 

 (45.00) (68.42) (60.34) 
   6 – 10 ปี 4 7 11 

 (20.00) (18.42) (18.97) 
   มากกว่า 10 ปี 6 5 11 

 (30.00) (13.16) (18.97) 
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ตารางที ่ 5 จ านวนและรอ้ยละ ของขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ) 
 

 

ผูต้รวจสอบ
ภายใน 
(คน) 
(n=20) 
(%) 

ผูร้บัตรวจ 
(คน) 
(n=38) 
(%) 

รวม
(คน) 
(n=58) 
(%) 

7. สถานภาพการอบรมและวฒิุบตัรของผู้
ตรวจสอบ    ภายใน (ตอบเฉพาะผูต้รวจสอบ
ภายใน) 

   

วุฒบิตัรผูต้รวจสอบภายในรบัอนุญาตสากล (CIA) - - - 
(0.00) (0.00) (0.00) 

วุฒบิตัรผูต้รวจสอบบญัชรีบัอนุญาต (CPA) - - - 
(0.00) (0.00) (0.00) 

ประกาศนียบตัรผูต้รวจสอบภายในของประเทศไทย 
สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
(CPIAT) 

7 - 7 
(35.00) (0.00) (12.07) 

ประกาศนียบตัรผูต้รวจสอบภายในภาครฐั
กรมบญัชกีลาง (CGIA) 

- - - 
(0.00) (0.00) (0.00) 

ไมม่ ี 13 38 51 
 (65.00) (100.00) (87.93) 
 
 จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 58 คน 
สรปุไดด้งันี้ 
 1.  เพศ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 45 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 77.59 เป็นผู้ตรวจสอบภายใน จ านวน 17 คน คดิเป็นรอ้ยละ 85.00 เป็นผู้รบัตรวจ จ านวน 
28 คน คดิเป็นรอ้ยละ 73.67 ส่วนผูต้อบแบบสอบถามทีเ่พศชาย จ านวน 13 คน คดิเป็นจ านวน 
22.41 ตามล าดบั เป็นผู้ตรวจสอบภายใน จ านวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.00 เป็นผู้รบัตรวจ 
จ านวน 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.32 
 2.  อายุ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีายุ 30 – 40 ปี จ านวน 35 คน คดิเป็น
ร้อยละ 60.34 เป็นผู้ตรวจสอบภายใน จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 เป็นผู้รบัตรวจ 
จ านวน 25 คน คดิเป็นรอ้ยละ 65.79 รองลงมา คอื อายุน้อยกว่า 30 ปี จ านวน 13 คน คดิเป็น



48 
 

ร้อยละ 22.41  เป็นผู้ตรวจสอบภายใน จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 เป็นผู้รบัตรวจ 
จ านวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.68 และน้อยทีสุ่ดคอื อายุ 41 – 50 ปี จ านวน 2 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 3.45  เป็นผู้ตรวจสอบภายใน จ านวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.00 เป็นผู้รบัตรวจ จ านวน 1 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.63 
 3.  วุฒกิารศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มกีารศึกษาระดบัปรญิญาตร ี
จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 63.79 เป็นผู้ตรวจสอบภายใน จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 
75.00  เป็นผู้รบัตรวจ จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 57.89 รองลงมา คอื มกีารศึกษาระดบั
ปรญิญาโท จ านวน 21 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36.21 เป็นผูต้รวจสอบภายใน จ านวน 5 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 25.00  เป็นผูร้บัตรวจ จ านวน 16 คน คดิเป็นรอ้ยละ 42.11 
 4.  สถานภาพการท างาน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มสีถานภาพการท างาน 
เป็นผูต้รวจสอบภายใน จ านวน 20 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.48  และมสีถานภาพการท างาน เป็น
ผูร้บัตรวจ จ านวน 38 คน คดิเป็นรอ้ยละ 65.52 
 5.  ต าแหน่งงานปจัจุบนั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มตี าแหน่งงานในระดบั
ปฏบิตักิาร จ านวน 44 คน คดิเป็นรอ้ยละ 75.86 เป็นผูต้รวจสอบภายใน จ านวน 12 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 60.00  เป็นผูร้บัตรวจ จ านวน 32 คน คดิเป็นรอ้ยละ 84.21 รองลงมา คอื มี
ต าแหน่งงานในระดบัระดบัผูบ้งัคบับญัชา จ านวน 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.79 เป็นผูต้รวจสอบ
ภายใน จ านวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.00  เป็นผูร้บัตรวจ จ านวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.89 
และน้อยทีสุ่ดคอื มตี าแหน่งงานอื่นๆ ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารระดบักลาง จ านวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
1.72 เป็นผูร้บัตรวจ จ านวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.72 
 6.  ประสบการณ์ท างาน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มปีระสบการณ์ท างาน 1 
– 5 ปี จ านวน 35 คน คดิเป็นรอ้ยละ 60.34 เป็นผูต้รวจสอบภายใน จ านวน 9 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 45.00  เป็นผูร้บัตรวจ จ านวน 26 คน คดิเป็นรอ้ยละ 68.42 รองลงมา คอื มปีระสบการณ์
ท างาน 6 – 10 ปี จ านวน 11 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.97 เป็นผูต้รวจสอบภายใน จ านวน 4 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 20.00  เป็นผูร้บัตรวจ จ านวน 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.42 และมปีระสบการณ์
ท างานมากกว่า 10 ปีจ านวน 11 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.97 เป็นผูต้รวจสอบภายใน จ านวน 6 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.00  เป็นผูร้บัตรวจ จ านวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.16 น้อยทีสุ่ดคอื มี
ประสบการณ์ท างานน้อยกว่า 1 ปี จ านวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.72 เป็นผูร้บัตรวจ จ านวน 1 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.72 
 7.  สถานภาพการอบรมและวุฒบิตัรของผู้ตรวจสอบภายใน (ตอบเฉพาะผู้ตรวจสอบ
ภายใน) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่มสีถานภาพการอบรมและวุฒบิตัรของผู้
ตรวจสอบภายใน (ตอบเฉพาะผูต้รวจสอบภายใน) จ านวน 51 คน คดิเป็นรอ้ยละ 87.93 เป็นผู้
ตรวจสอบภายใน จ านวน 13 คน คดิเป็นรอ้ยละ 65.00  เป็นผูร้บัตรวจ จ านวน 38 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 100.00 รองลงมา คอื มปีระกาศนียบตัรผูต้รวจสอบภายในของประเทศไทย สมาคม
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ผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (CPIAT) จ านวน 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.07 เป็นผู้
ตรวจสอบภายใน จ านวน 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.00 
 
4.2 การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน 
 

การวเิคราะหป์จัจยัทีม่ผีลต่อประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน ประกอบดว้ย 5 ปจัจยั 
คอื  

1. ปจัจยัดา้นโครงสรา้งหน่วยตรวจสอบภายใน   
2. ปจัจยัดา้นทรพัยากรบุคคลและสิง่อ านวยความสะดวก 
3. ปจัจยัดา้นอ านาจหน้าทีข่องหน่วยตรวจสอบภายใน 
4. ปจัจยัดา้นคุณสมบตัขิองผูต้รวจสอบภายใน 
5. ปจัจยัดา้นการปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน 
6. ระดบัความส าคญัของปจัจยัทีม่ผีลต่อประสทิธผิล   
รายละเอยีดตามตารางที ่6 ถงึตารางที ่11 ดงันี้ 

 
ตารางที่ 6  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความส าคญัของปจัจยัที่มผีลต่อ

ประสทิธผิล  ในภาพรวม 
 (n = 58) 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน X  S.D. 
ระดบั

ความส าคญั
ของปัจจยั  

1. ปจัจยัดา้นโครงสรา้งหน่วยตรวจสอบภายใน 3.741 .662 มาก 
2. ปจัจยัด้านทรพัยากรบุคคลและสิ่งอ านวยความ

สะดวก 
3.586 .711 มาก 

3. ปจัจัยด้านอ านาจหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

4.187 .659 มาก 

4. ปจัจยัดา้นคุณสมบตัขิองผูต้รวจสอบภายใน 3.858 .618 มาก 
5. ปจัจยัดา้นการปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน 4.064 .480 มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน 

3.935 .446 มาก 
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จากตารางที ่6 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัปจัจยัทีม่ผีล
ต่อประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก (X = 3.935, S.D. =  .446)  
เมื่อพจิารณาเป็นรายปจัจยั พบว่า ปจัจยัที่มคี่าเฉลี่ยมากที่สุดคอื ปจัจยัด้านอ านาจหน้าที่ของ
หน่วยตรวจสอบภายใน ( X = 4.187, S.D. =  .659) รองลงมาคือ ปจัจยัด้านการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน ( X = 4.064, S.D. = .480) ส่วนขอ้ค าถามทีม่คี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ดคอื ปจัจยัดา้น
ทรพัยากรบุคคลและสิง่อ านวยความสะดวก ( X = 3.586, S.D. =.711) ตามล าดบั ทัง้นี้ ตาม
เกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัปจัจยัทีม่ผีลต่อประสทิธผิล
การตรวจสอบภายใน ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมากทุกปจัจยั 
 
ตารางที ่7 แสดงจ านวน  รอ้ยละ  ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานและระดบัความคดิเหน็เกี่ยว 

กบัปจัจยัทีม่ผีลต่อประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน  ปจัจยัด้านโครงสรา้งหน่วย
ตรวจสอบภายใน 

 (n = 58) 

ปัจจยัด้านโครงสร้างหน่วย
ตรวจสอบภายใน 

ระดบัความคิดเหน็ 

X  S.D. 
ระดบั 
ความ
คิดเหน็ 

มากท่ีสดุ มาก ปาน
กลาง น้อย น้อยท่ีสดุ 

1.  องคก์รมกีารก าหนดนโยบาย 
ระเบยีบการปฏบิตั ิขอ้ก าหนด
ต่างๆในการปฏบิตังิานไวอ้ยา่ง
ชดัเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

12 27 14 4 1 3.776 .918 มาก 

(20.69) (46.55) (24.14) (6.90) (1.72)    

2.  ผูบ้รหิารระดบัสงู พนกังาน 

ตระหนกัและใหค้วามส าคญักบั

การตรวจสอบภายใน 

7 17 22 8 4 3.259 1.069 ปานกลาง 

(12.07) (29.31) (37.93) 13.79) (6.90)    

3.  ภายใตโ้ครงสรา้งการบรหิารงาน 

ส านกัตรวจสอบภายในมคีวาม

เป็นอสิระในการปฏบิตังิาน 

15 33 9 1 0 4.069 .697 มาก 

(25.86) (56.90) (15.52) (1.72) (0.00)    

4. ส านกัตรวจสอบภายในไดร้บัการ
สนบัสนุนจากฝา่ยบรหิารหรอื
ไดร้บัความร่วมมอืจากหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้งภายในองคก์ร 

11 30 15 2 0 3.862 .760 มาก 

(18.97) (51.72) (25.86) (3.45) (0.00)    

        

ค่าเฉล่ียรวม 
ปัจจยัด้านวฒันธรรมองคก์รและความเข้าใจองคก์ร 

 3.741 .662 มาก 
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จากตารางที ่7 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัปจัจยัทีม่ผีล
ต่อประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน  ปจัจยัด้านโครงสรา้งหน่วยตรวจสอบภายในอยู่ในระดบั
มาก (X = 3.741, S.D. = .662) เมื่อแยกพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่มากทีสุ่ดคอื 
ข้อ 3. ภายใต้โครงสร้างการบริหารงาน ส านักตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการ
ปฏิบตัิงาน ( X = 4.069, S.D. = .697)  รองลงมาคอื ข้อ 4. ส านักตรวจสอบภายในได้รบัการ
สนับสนุนจากฝ่ายบรหิารหรอืได้รบัความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร           
( X = 3.862, S.D. = .760) ส่วนข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อ 2. ผู้บรหิารระดับสูง
พนักงานตระหนักและให้ความส าคัญกับการตรวจสอบภายใน ( X = 3.259, S.D. = 1.069) 
ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 8 แสดงจ านวน  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็น

เกีย่วกบัปจัจยัทีม่ผีลต่อประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน  ปจัจยัดา้นทรพัยากรบุคคล
และสิง่อ านวยความสะดวก   

 (n = 58) 

ปัจจยัด้านทรพัยากรบคุคลและส่ิง
อ านวยความสะดวก   

ระดบัความคิดเหน็ 

X  S.D. 
ระดบั 
ความ
คิดเหน็ 

มากท่ีสดุ มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยท่ีสดุ 

1. ส านกัตรวจสอบภายในมบีุคลากรทีม่ ี
ความรูแ้ละความช านาญทีเ่พยีงพอ 

7 18 29 4 0 3.483 .800 มาก 

(12.07) (31.03) (50.00) (6.90) (0.00)    

2.  ผูต้รวจสอบภายในมสีถานทีร่องรบัการ
ปฏบิตังิานเพยีงพอ และเหมาะสม 

12 30 15 1 0 3.914 .732 มาก 

(20.69) (51.72) (25.86) (1.72) (0.00)    

3.  มรีะบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีท่นัสมยั
สามารถสนบัสนุนการท างาน
ตรวจสอบภายในไดอ้ย่างทนัเวลา 

7 17 25 8 1 3.362 .931 ปานกลาง 

(12.07) (29.31) (43.10) (13.79) (1.72)    

4.  เครือ่งมอือุปกรณ์ สือ่ อเิลก็ทรอนกิส ์ที่
ใชใ้นการปฏบิตังิานมคีวามเพยีงพอ
ต่อการท างาน 

6 25 24 3 0 3.586 .750 มาก 

(10.34) (43.10) (41.38) (5.17) (0.00)    

ค่าเฉล่ียรวม 
ปัจจยัด้านทรพัยากร 

 3.586 .711 มาก 

 
จากตารางที ่8 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัปจัจยัทีม่ผีล

ต่อประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน  ปจัจยัด้านทรพัยากรบุคคลและสิง่อ านวยความสะดวก  อยู่
ในระดบัมาก (X = 3.586, S.D. = .711) เมือ่แยกพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่มาก
ที่สุดคือ ข้อ 2. ผู้ตรวจสอบภายในมีสถานที่รองรบัการปฏิบัติงานเพียงพอ และเหมาะสม          
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(X =3.914, S.D.= .732)  รองลงมาคอื ขอ้ 4. เครื่องมอือุปกรณ์ สื่อ อเิลก็ทรอนิกส ์ทีใ่ช้ในการ
ปฏบิตังิานมคีวามเพยีงพอต่อการท างาน (X = 3.586, S.D. = .750) ส่วนขอ้ค าถามทีม่คี่าเฉลีย่
น้อยที่สุดคือ ข้อ 3. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสามารถสนับสนุนการท างาน
ตรวจสอบภายในไดอ้ยา่ง (X = 3.362, S.D. = .931) ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 9 แสดงจ านวน  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็น

เกี่ยวกบัปจัจยัที่มผีลต่อประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน  ปจัจยัด้านอ านาจหน้าที่
ของหน่วยตรวจสอบภายใน 

 (n = 58) 

ปัจจยัด้านอ านาจหน้าท่ีของ
หน่วยตรวจสอบภายใน 

ระดบัความคิดเหน็ 

X  S.D. 
ระดบั 
ความ
คิดเหน็ 

มากท่ีสดุ มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยท่ีสดุ 

1. ส านกัตรวจสอบภายในมสีายการบงัคบั
บญัชาขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

30 23 3 0 2 4.362 .873 มากทีสุ่ด 
(51.72) (39.66) (5.17) (0.00) (3.45)    

2. ส านกัตรวจสอบภายในมหีน้าทีใ่นการ
ตรวจสอบการปฏบิตังิานทุกหน่วยงาน
ภายในองคก์ร 

28 26 4 0 0 4.414 .622 มากทีสุ่ด 
(48.28) (44.83) (6.90) (0.00) (0.00)    

3. ผูต้รวจสอบภายในมคีณะกรรมการ
ตรวจสอบก ากบัดแูลการปฏบิตังิาน 

28 26 3 0 1 4.379 .745 มากทีสุ่ด 
(48.28) (44.83 (5.17) (0.00) (1.72)    

4. ผูต้รวจสอบภายในปฏบิตังิานโดย
ปราศจากการแทรกแซงเพือ่ไมใ่หส้ญูเสยี
ความเป็นอสิระ 

23 22 11 0 1 4.121 .900 มาก 
(39.66) (37.93) (18.97) (0.00) (1.72)    

5. มผีูต้รวจสอบภายในมอี านาจในเขา้ถงึ
การตรวจสอบ ขอ้มลูเอกสาร ทรพัยส์นิที่
เกีย่วขอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารตรวจสอบ 
รวมทัง้การสมัภาษณ์บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง
กบังานตรวจสอบทัง้ภายในและภายนอก
องคก์รทีจ่ าเป็น 

19 28 8 0 2 4.052 .926 มาก 
(32.76) (48.28) (13.79) (0.00) (3.45)    

6. ผูต้รวจสอบภายในไมม่สีว่นรว่มในการ
ตรวจสอบหรอืประเมนิผลการปฏบิตังิาน
ขององคก์รในกจิกรรมทีต่นเคยสงักดัหรอื
เคยด ารงต าแหน่ง 

20 20 10 0 6 3.793 1.253 มาก 
(34.48) (34.48) (17.24) (0.00) (10.34)    

ค่าเฉล่ียรวม 
ปัจจยัด้านอ านาจหน้าท่ี 

 4.187 .659 มาก 

 
จากตารางที ่9 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัปจัจยัทีม่ผีล

ต่อประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน  ปจัจยัดา้นอ านาจหน้าทีข่องหน่วยตรวจสอบภายใน  อยูใ่น
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ระดบัมาก ( X = 4.187, S.D.= .659) เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มคี่าเฉลี่ยมาก
ที่สุดคอื ข้อ 2. ส านักตรวจสอบภายในมหีน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบตัิงานทุกหน่วยงาน
ภายในองค์ก ร  ( X = 4.414, S.D.= .622)  รอ งลงมาคือ  ข้อ  3. ผู้ ต รวจสอบภายในมี
คณะกรรมการตรวจสอบก ากบัดูแลการปฏบิตังิาน (X = 4.379, S.D.= .745) ส่วนขอ้ค าถามที่มี
ค่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ดคอื ขอ้ 6. ผูต้รวจสอบภายในไมม่สี่วนรว่มในการตรวจสอบหรอืประเมนิผลการ
ปฏิบัติงานขององค์กรในกิจกรรมที่ตนเคยสงักัดหรอืเคยด ารงต าแหน่ง ( X = 3.793, S.D.= 
1.253) ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 10 แสดงจ านวน  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัความคดิเห็น

เกี่ยวกับปจัจยัที่มีผลต่อประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน ปจัจยัด้านคุณสมบัติผู้
ตรวจสอบภายใน 

 (n = 58) 

ปัจจยัด้านคณุสมบติั 
ผูต้รวจสอบภายใน 

ระดบัความคิดเหน็ 

X  S.D. 
ระดบั 
ความ
คิดเหน็ 

มากท่ีสดุ มาก ปาน
กลาง น้อย น้อยท่ีสดุ 

1. ผูต้รวจสอบภายในมอีงคค์วามรูใ้น
กจิกรรมการด าเนินงานขององคก์ร 

14 26 15 3 0 3.879 .839 มาก 
(24.14) (44.83) (25.86) (5.17) (0.00)    

2. ผูต้รวจสอบภายในมคีวามรูอ้ื่นที่
เกีย่วขอ้งดา้น ศาสตรใ์นการตรวจสอบ 
เช่น การบญัช ีการเงนิ กฎหมาย 
เศรษฐศาสตร ์การจดัการดา้นคุณภาพ 
จรรยาบรรณและการทุจรติ เทคโนโลยี
สารสนเทศ การก ากบัดแูลกจิการ ความ
เสีย่งและการควบคุม 

9 25 16 8 0 3.603 .917 มาก 
(15.52) (43.10) (27.59) (13.79) (0.00)    

3. ผูต้รวจสอบภายในมคีวามรูเ้กีย่วกบั
มาตรฐาน ทฤษฎ ีและระเบยีบวธิกีาร
ตรวจสอบภายใน 

12 33 12 0 1 3.948 .759 มาก 
(20.69) (56.90) (20.69) (0.00) (1.72)    

4. ผูต้รวจสอบภายใน ด าเนินงานตาม
ขอบเขตทีก่ าหนดในกฎบตัรของส านกั
ตรวจสอบภายในรวมทัง้คู่มอืการ
ปฏบิตังิานการตรวจสอบภายในของ
รฐัวสิาหกจิ 

16 35 6 0 1 4.121 .727 มาก 
(27.59) (60.34) (10.34) (0.00) (1.72)    
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ตารางที่ 10 แสดงจ านวน  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัความคดิเห็น
เกีย่วกบัปจัจยัทีม่ผีลต่อประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน ปจัจยัดา้นคุณสมบตัผิูต้รวจสอบ
ภายใน (ต่อ) 

 (n = 58) 

ปัจจยัด้านคณุสมบติั 
ผูต้รวจสอบภายใน 

ระดบัความคิดเหน็ 

X  S.D. 
ระดบั 
ความ
คิดเหน็ 

มากท่ีสดุ มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยท่ีสดุ 

5. ผูต้รวจสอบภายในมคีวามเขา้ใจระบบ
การควบคุมภายในใหม่ๆ ทีส่อดคลอ้งกบั
สถานการณ์ปจัจุบนั 

12 24 20 1 1 3.776 .859 มาก 
(20.69) (41.38) (34.48) (1.72) (1.72)    

6. ผูต้รวจสอบภายในมทีกัษะในการถ่ายทอด
และสือ่สารกบัผูร้บัตรวจได ้

9 28 14 7 0 3.672 .886 มาก 
(15.52) (48.28) (24.14) (12.07) (0.00)    

7. ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ด้วย

ความระมดัระวงัรอบคอบและใช้ทกัษะ

ในแบบผูป้ระกอบวชิาชพีพงึปฏบิตั ิ

33 13 1 33 0 3.931 .697 มาก 
(56.90) (22.41) (1.72) (56.90) (0.00)    

8. ผูต้รวจสอบภายในมกีารพฒันาศกัยภาพ
และฝึกอบรมตนเองอย่างสม ่าเสมอ 

9 38 10 0 1 3.931 .697 มาก 
(15.52) (65.52) (17.24) (0.00) (1.72)    

ค่าเฉล่ียรวม 
ปัจจยัด้านคณุสมบติัผูต้รวจสอบภายใน 

 3.858 .618 มาก 

 
จากตารางที่ 10 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคีวามคดิเห็นเกี่ยวกบัปจัจยัที่มี

ผลต่อประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน  ปจัจยัด้านคุณสมบตัผิู้ตรวจสอบภายใน อยู่ในระดบั
มาก (X = 3.858, S.D.= .618) เมื่อแยกพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที่มคี่าเฉลีย่มากที่สุดคอื 
ข้อ 4. ผู้ตรวจสอบภายใน ด าเนินงานตามขอบเขตที่ก าหนดในกฎบตัรของส านักตรวจสอบ
ภายในรวมทัง้คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรฐัวิสาหกิจ  ( X = 4.121, S.D.= 
.727)  รองลงมาคอื ขอ้ 3. ผู้ตรวจสอบภายในมคีวามรู้เกี่ยวกบัมาตรฐาน ทฤษฎี และระเบยีบ
วธิกีารตรวจสอบภายใน (X = 3.948, S.D.= .759) ส่วนขอ้ค าถามที่มคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคอื ขอ้ 
2. ตรวจสอบภายในมคีวามรูอ้ื่นทีเ่กี่ยวขอ้งดา้น ศาสตรใ์นการตรวจสอบ เช่น การบญัช ีการเงนิ 
กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การจดัการด้านคุณภาพ จรรยาบรรณและการทุจรติ เทคโนโลยี
สารสนเทศ การก ากับดูแลกิจการ ความเสี่ยงและการควบคุม ( X = 3.603, S.D.= .917) 
ตามล าดบั 
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ตารางที่ 11 แสดงจ านวน  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัความคดิเห็น
เกีย่วกบัปจัจยัทีม่ผีลต่อประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน  ปจัจยัดา้นการปฏบิตังิาน
ตรวจสอบภายใน 

 (n = 58) 

ปัจจยัด้านการปฏิบติังาน
ตรวจสอบภายใน 

ระดบัความคิดเหน็ 

X  S.D. 
ระดบั 
ความ
คิดเหน็ 

มากท่ีสดุ มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อยท่ีสดุ 

1. ผูต้รวจสอบภายในมกีารน าผลการ

ประเมนิความเสีย่งของหน่วยรบัตรวจ

ไปประกอบการวางแผนการตรวจสอบ 

14 32 11 1 0 4.017 .713 มาก 
(24.14) (55.17) (18.97) (1.72) (0.00)    

2.  ผูต้รวจสอบภายในมกีารก าหนด
วตัถุประสงคข์องเรือ่งทีต่รวจสอบได้
อย่างครอบคลุมและชดัเจน 

9 33 16 0 0 3.879 .651 มาก 
(15.52) (56.90) (27.59) (0.00) (0.00)    

3. ผูต้รวจสอบภายในมกีารจดัทมีตรวจสอบ
และไดแ้จง้หน่วยรบัตรวจทราบก่อนเริม่
ปฏบิตังิานตรวจสอบ 

21 32 4 1 0 4.259 .664 มากทีสุ่ด 
(36.21) (55.17) (6.90) (1.72) (0.00)    

4. ผูต้รวจสอบภายในมกีารสือ่สารทีด่ี
ระหว่างหน่วยงานทีร่บัตรวจและผูท้ี่
เกีย่วขอ้ง 

7 37 13 0 0 3.845 .696 มาก 
(12.07) (63.79) (22.41) (0.00) (0.00)    

5. ผูร้บัตรวจมกีารเตรยีมความพรอ้มของ
เอกสารหรอืขอ้มลูใหก้บัผูต้รวจสอบ
ภายใน 

8 40 10 0 0 3.966 .561 มาก 
(13.79) (68.97) (17.24) (0.00) (0.00)    

6. ผูต้รวจสอบภายในมกีารใชเ้ทคนิคและ
วธิกีารตรวจสอบ ดา้นการสงัเกต การ
สอบทานเอกสาร การทดสอบ การตรวจ
นบัทีถู่กตอ้งเหมาะสม 

10 30 17 1 0 3.845 .721 มาก 
(17.24) (51.72) (29.31) (1.72) (0.00)    

7. ผู้ตรวจสอบภายในเปิดโอกาสให้ผู้รบั

ตรวจชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิก่อนสรุปผล 

19 31 7 0 1 4.155 .768 มาก 
(32.76) (53.45) (12.07) (0.00) (1.72)    

8. ผูต้รวจสอบภายในมกีารรายงานผลอย่าง
เป็นทางการทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

26 29 3 0 0 4.397 .591 มากทีสุ่ด 
(44.83) (50.00) (5.17) (0.00) (0.00)    

9. ผูต้รวจสอบภายในมสีว่นในการน าเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และผูบ้รหิาร
ระดบัสงู 

22 30 5 1 0 4.259 .690 มากทีสุ่ด 
(37.93) (51.72) (8.62) (1.72) (0.00)    

10. ผูต้รวจสอบภายในมกีารตดิตามผลการ
ด าเนินงานตามขอ้เสนอแนะ 

17 29 8 4 0 4.017 .848 มาก 
(29.31) (50.00) (13.79) (6.90) (0.00)    

ค่าเฉล่ียรวม 
ปัจจยัด้านการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน 

 4.064 .480 มาก 
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จากตารางที่ 11 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคีวามคดิเห็นเกี่ยวกบัปจัจยัที่มี
ผลต่อประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน  ปจัจยัดา้นการปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน อยู่ในระดบั
มาก (X = 4.064, S.D.= .480) เมื่อแยกพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที่มคี่าเฉลีย่มากที่สุดคือ 
ข้อ 8. ผู้ตรวจสอบภายในมีการรายงานผลอย่างเป็นทางการที่เป็นลายลักษณ์อักษร ( X = 
4.397, S.D.= .591)  รองลงมาคอื ข้อ 3. ผู้ตรวจสอบภายในมกีารจดัทมีตรวจสอบและได้แจ้ง
หน่วยรบัตรวจทราบก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ  ( X = 4.259, S.D.= .664) และข้อ 9. ผู้
ตรวจสอบภายในมสี่วนในการน าเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ผู้บรหิารระดบัสูง ( X = 4.259, S.D.= .690) ส่วนข้อค าถามที่มคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อ 4. ผู้
ตรวจสอบภายในมกีารสื่อสารที่ดีระหว่างหน่วยงานที่รบัตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง ( X = 3.845, 
S.D.= .696) และขอ้ 6. ผูต้รวจสอบภายในมกีารใชเ้ทคนิคและวธิกีารตรวจสอบ ดา้นการสงัเกต 
การสอบทานเอกสาร การทดสอบ การตรวจนับที่ถูกต้องเหมาะสม  (X = 3.845, S.D.= .721) 
ตามล าดบั 
 
2.3 การวิเคราะหป์ระสิทธิผลการตรวจสอบภายใน 
  
 การวเิคราะห์ประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน น าเสนอผลการวเิคราะหใ์นรปูของตาราง
แสดงจ านวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน รายละเอยีดปรากฏตามตารางที ่12 
 
ตารางที ่12  แสดงค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัประสทิธผิล

การตรวจสอบภายใน 
 (n = 58) 

ประสิทธิผล 
การตรวจสอบภายใน 

ระดบัความคิดเหน็ 

X  S.D. 
ระดบั 
ความ
คิดเหน็ 

มากท่ีสดุ มาก ปาน
กลาง น้อย น้อยท่ีสดุ 

1. ผูต้รวจสอบภายในสามารถปฏบิตังิาน

ไดจ้รงิและเป็นไปตามระยะเวลาที่

ก าหนดตามแผนการตรวจสอบ ใน

ระดบัใด  

( ระดบั 5 = มากกว่า 80%  

ระดบั 4 = 71-80%      

ระดบั 3 = 61-70% 

ระดบั 2 =51-60%      
ระดบั 1 = น้อยกว่า 51%) 

13 34 10 1 0 4.017 .688 มาก 
(22.41) (58.62) (17.24) (1.72) (0.00)    

(18.97) (43.10) (32.76) (5.17) (0.00)    
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ตารางที ่12  แสดงค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัประสทิธผิล
การตรวจสอบภายใน (ต่อ) 

 (n = 58) 

ประสิทธิผล 
การตรวจสอบภายใน 

ระดบัความคิดเหน็ 

X  S.D. 
ระดบั 
ความ
คิดเหน็ 

มากท่ีสดุ มาก ปาน
กลาง น้อย น้อยท่ีสดุ 

2.  ผูต้รวจสอบภายในสามารถส่งรายงานผล
การตรวจสอบใหก้บัหน่วยรบัตรวจได้
อย่างรวดเรว็และทนักาล 

20 28 10 0 0 4.172 .704 มาก 
(34.48) (48.28) (17.24) (0.00) (0.00)    

3. รายงานผลการตรวจสอบมคีวาม
น่าเชือ่ถอืของขอ้มลู ครบถว้นสมบรูณ์ 
ทัง้ประเดน็ปญัหาทีต่รวจพบ ขอ้สรุป 
ขอ้เสนอแนะ และแนวทางการแกไ้ข 

9 32 16 1 0 3.845 .696 มาก 
(15.52) (55.17) (27.59) (1.72) (0.00)    

4. ขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบภายใน
สามารถน าไปปฏบิตัไิดจ้รงิ 

11 25 19 3 0 3.759 .823 มาก 
(18.97) (43.10) (32.76) (5.17) (0.00)    

5. ผลการตรวจสอบภายในช่วยใหข้อ้ตรวจ
พบความเสีย่งในเรือ่งเดมิลดลง 

7 32 15 0 4 3.655 .947 มาก 
(12.07) (55.17) (25.86) (0.00) (6.90)    

6. งานตรวจสอบภายในมสี่วนช่วยในการ
ปรบัปรุงพฒันาการควบคุมภายในของ
หน่วยงาน 

15 26 13 0 4 3.828 1.045 มาก 
(25.86) (44.83) (22.41) (0.00) (6.90)    

7. งานตรวจสอบภายในมสี่วนช่วยในการ
ปรบัปรุงพฒันาดา้นการบรหิารความ
เสีย่งของหน่วยงาน 

15 25 12 2 4 3.776 1.093 มาก 
(25.86) (43.10) (20.69) (3.45) (6.90)    

8. การตรวจสอบภายในมสี่วนชว่ยผลกัดนั
และส่งเสรมิใหเ้กดิการก ากบัดแูลกจิการ
ทีด่ภีายในองคก์ร 

14 24 14 3 3 3.741 1.052 มาก 
(24.14) (41.38) (24.14) (5.17) (5.17)    

9. การตรวจสอบภายในชว่ยลดโอกาสการ
กระท าทีส่่อทุจรติ การประพฤตไิมช่อบ 
หรอืเหตุการณ์ทีม่คีวามเสีย่งสงู 

11 35 8 1 3 3.862 .926 มาก 
(18.97) (60.34) (13.79 (1.72) (5.17)    

10. ความพงึพอใจต่อการปฏบิตังิาน
ตรวจสอบภายใน 

7 34 13 2 2 3.724 .854 มาก 
(12.07) (58.62) (22.41) (3.45) (3.45)    

ค่าเฉล่ียรวม 
ประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน 

 3.838 .651 มาก 

 
จากตารางที ่12 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัประสทิธผิล

การตรวจสอบภายใน อยู่ในระดบัมาก ( X = 3.838, S.D.= 651) เมื่อแยกพจิารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่มากทีสุ่ดคอื ขอ้ 2. ผูต้รวจสอบภายในสามารถส่งรายงานผลการตรวจสอบ
ใหก้บัหน่วยรบัตรวจไดอ้ย่างรวดเรว็และทนักาล ( X = 4.172, S.D.= .704)  รองลงมาคอื ขอ้ 1. 
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ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏบิตัิงานได้จรงิและเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดตามแผนการ
ตรวจสอบ ในระดบัใด ( ระดบั 5 = มากกว่า 80%  ระดบั 4 = 71-80%  ระดับ 3 = 61-70% 
ระดบั 2 =51-60%  และระดบั 1 = น้อยกว่า 51%) (X = 4.259, S.D.= .664) ส่วนขอ้ค าถามทีม่ ี
ค่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ดคอื ขอ้ 5. ผลการตรวจสอบภายในช่วยให้ขอ้ตรวจพบความเสี่ยงในเรื่องเดมิ
ลดลง (X = 3.655, S.D.= .947) ตามล าดบั 
 
2.4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิผลการตรวจสอบ

ภายในของการยางแห่งประเทศไทย  
  
 การศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อประสทิธผิลการตรวจสอบภายในของการยางแห่งประเทศไทย 
ระหว่างตัวแปรอิสระ คือ  ปจัจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน ทัง้ 5 ปจัจัย 
ประกอบด้วย ปจัจยัด้านโครงสรา้งหน่วยตรวจสอบภายใน ปจัจยัด้านทรพัยากรบุคคลและสิง่
อ านวยความสะดวก ปจัจยัดา้นอ านาจหน้าทีข่องหน่วยตรวจสอบภายใน ปจัจยัดา้นคุณสมบตัผิู้
ตรวจสอบภายใน และปจัจัยด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และตัวแปรตาม คือ 
ประสิทธผิลการตรวจสอบภายใน  สถิติที่ใช้ คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 
linear regression analysis)  โดยผูว้จิยัไดท้ าการตรวจสอบเงือ่นไขใน 4 เรือ่งหลกั ดงันี้ 
 
ตารางที ่13  การตรวจสอบเงือ่นไขของการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณู  
 

เง่ือนไข ผลการตรวจสอบ 
1. ค่าเฉลีย่ของค่าคลาดเคลื่อนเท่ากบัศูนย ์ ค่าเฉลีย่ของค่าคลาดเคลื่อนเท่ากบัศูนย ์
2. ค่าคลาดเคลื่อนต้องมกีารแจกแจงแบบ

ปกต ิ
ค่าคลาดเคลื่อนมกีารแจกแจงแบบปกติ (ทดสอบ
โดยใช้One-sample Kolmogorov-Smirnov Test 
ไดค้่า P-value = .846) 

3. ค่าคลาดเคลื่อนตอ้งเป็นอสิระกนั  ค่าความคลาดเคลื่อนเป็นอิสระกัน (ค่า Durbin-
Watson จากตาราง Model Summary ของการ
วิเคราะห์การถดถอยมีค่ าเท่ ากับ  1.720 อยู่
ระหว่าง 1.5 ถึง 2.0 แสดงว่า ค่าความคลาด
เคลื่อนเป็นอสิระต่อกนั 

4. ค่าแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อนต้อง
คงทีทุ่กค่าของตวัแปรอสิระ 

ค่าแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อนมคี่าคงที ่

http://www.kkpho.go.th/index/component/attachments/download/1933
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 จากผลการตรวจสอบเงื่อนไขใน 4 เรื่องหลกั พบว่า เป็นไปตามเงื่อนไขทัง้ 4 เรื่อง ผู้
ศกึษาจงึท าการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณู ดงันี้ 
 
ตารางที ่14   ค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยของสมการ 

 

ตวัแปร 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t 
P-

value 
B 

Std. 
Error 

Beta 

ค่าคงที ่ .559 .564 - .992 .326 
1. ปจัจยัดา้นโครงสรา้งหน่วย

ตรวจสอบภายใน   
.366 .096 .372** 3.819 .000 

2. ปจัจยัดา้นทรพัยากรและสิง่
อ านวยความสะดวก 

-.387 .093 -.423** -4.166 .000 

3. ปจัจยัดา้นอ านาจหน้าทีข่อง
หน่วยตรวจสอบภายใน 

-.051 .121 -.052 -.422 .675 

4. ปจัจยัดา้นคุณสมบตัผิูต้รวจสอบ
ภายใน 

-.043 .143 -.041 -.302 .764 

5. ปจัจยัดา้นการปฏบิตังิาน
ตรวจสอบภายใน 

.905 .191 .667** 4.747 .000 

**มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
( 2R =.559) และมีค่ า 2R  ที่ปรับค่ าแล้วร้อยละ 51.70 (Adjust 2R = .517) โดยมีความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากบั .453  (Std. Error of the Estimate = .453) 
  จากตารางที ่14  สามารถเขยีนเป็นสมการพยากรณ์ไดด้งันี้ 
ประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน = .559  + .366 (ปจัจัยด้านโครงสร้างห น่วยตรวจสอบ

ภายใน) - .387 (ปจัจยัด้านทรพัยากรและสิง่อ านวยความ
สะดวก ) + .905 (ปจัจัยด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน) 

 
 สรุปได้ว่า ปจัจยัที่มผีลต่อประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน คอื ปจัจยัด้านวฒันธรรม
องค์กรและความเขา้ใจองค์กร  ปจัจยัด้านทรพัยากร  และปจัจยัด้านการปฏบิตังิานตรวจสอบ

http://www.kkpho.go.th/index/component/attachments/download/1933
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ภายใน สามารถท านาย ประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  
ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้
 
ตารางที ่15  การวเิคราะหป์จัจยัทีม่ผีลต่อประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน ประกอบดว้ย ปจัจยั

ด้านโครงสรา้งหน่วยตรวจสอบภายใน ปจัจยัด้านทรพัยากรบุคคลและสิง่อ านวย
ความสะดวก ปจัจยัด้านอ านาจหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายใน ปจัจยัด้าน
คุณสมบตัผิู้ตรวจสอบภายใน และปจัจยัด้านการปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน กบั
ประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน 

 

R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
Durbin-Watson 

.748 .559 .517 .452756 1.720 
 
 จากตารางที่ 15 ผลการวิเคราะห์การถดถอยระหว่างปจัจยัที่มผีลต่อประสิทธิผลการ
ตรวจสอบภายใน  พบว่า ปจัจยัที่มีผลต่อประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน คือ ปจัจยัด้าน
โครงสรา้งหน่วยตรวจสอบภายใน  ปจัจยัด้านทรพัยากรบุคคลและสิง่อ านวยความสะดวก และ
ปจัจยัด้านการปฏบิตัิงานตรวจสอบภายใน สามารถอธบิายความผนัแปรของประสทิธผิลการ
ตรวจสอบภายใน ได้รอ้ยละ 55.90 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 ( 2R =.559) และมคี่า 

2R  ที่ปรบัค่าแล้วรอ้ยละ 51.70 (Adjust 2R = .517) โดยมคีวามคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการ
พยากรณ์เท่ากบั .453  (Std. Error of the Estimate = .453) 
 
ตารางที ่16   การวเิคราะหค์วามแปรปรวนของการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณู 
 
Model Sum of Squares df Mean Square F P-value 
Regression 13.517 5 2.703 13.188 .000** 
Residual 10.659 52 .205 

 
 

Total 24.177 57 
  

 
**มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
  

จากตารางที่ 16 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
พบว่า ค่า  F  ที่ค านวณได้มคี่าเท่ากับ 13.188 โดยมคี่า P-value เท่ากับ .000 ซึ่งต ่ากว่าค่า
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นัยส าคัญที่ตัง้ไว้ที่ระดับ .01 สรุปได้ว่า ปจัจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน 
สามารถท านาย ประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั .01 
 
2.5 ข้อเสนอแนะและแนวทางการเพ่ิมประสิทธิผลในการตรวจสอบภายใน 
 
  ปัญหา 
  จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลมผีู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกบัปญัหาใน
การปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน จ านวน  4  คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.90 โดยผูต้อบแบบสอบถามได้
แสดงความคดิเหน็ถงึปญัหาในการปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน ดงันี้ 
  1. บุคลากรดา้นการตรวจภายในมไีมเ่พยีงพอ   
  2. ผูต้รวจสอบภายในยงัขาดความรูท้ี่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน 
กล่าวคอื บุคลากรด้านการตรวจสอบภายในส่วนใหญ่จะมคีวามรู้เฉพาะด้าน ซึ่งผู้ตรวจสอบ
ภายในส่วนมากมกัจะมคีวามรู้ทางด้านบญัชเีป็นส่วนใหญ่ จงึท าให้การปฏิบตัิงานตรวจสอบ
ภายในของงานดา้นอื่น ๆ ยงัไมม่ปีระสทิธภิาพเท่าทีค่วร 
 3. ในการประเมนิความเสีย่งของกระบวนการตรวจสอบ (Audit Universe) ผู้ตรวจสอบ
ภายใน ไม่สามารถระบุจุดเสี่ยง และจุดควบคุมที่ส าคญั ท าให้การปฏบิตังิานการตรวจสอบไม่
บรรลุวตัถุประสงค์ เนื่องจากผู้ตรวจสอบภายในยงัขาดความรูค้วามเขา้ใจในการประเมนิความ
เสีย่ง 
  อปุสรรค 
 1. ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบตัิงานตรวจสอบต่อเนื่อง แต่มบีุคลากรด้านการตรวจ
ภายในไมเ่พยีงพอและถูกจ ากดัดว้ยระยะเวลาการตรวจ จงึท าใหผู้ต้รวจสอบภายในต้องก าหนด
ขอบเขตการตรวจสอบใหส้อดคลอ้งกบัระยะเวลา   
 2. ผูต้รวจสอบภายใน 1 คน จะตอ้งปฏบิตังิานตรวจสอบหลายงาน 
 3. บุคลากรด้านการตรวจสอบภายในส่วนใหญ่มอีายุมาก อาจเป็นอุปสรรคต่องานที่
อาศยัความคล่องตวั 
 4. การสื่อสารระหว่างผู้ตรวจสอบยงัขาดความเข้าใจที่ดต่ีอกัน เนื่องจากผู้ตรวจสอบ
ภายในไม่มคีวามเขา้ใจเกี่ยวกบักระบวนการในดา้นทีป่ฏบิตังิานดา้นการตรวจสอบภายในอย่าง
ถ่องแท ้จงึควรมกีารศกึษาเพิม่เตมิก่อนตรวจ 
 ข้อเสนอแนะ 
  จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลมผีู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ใน
การปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน จ านวน  2  คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.44 โดยผูต้อบแบบสอบถามได้
แสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ในการปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน ดงันี้ 



62 
 

  1. ควรก าหนดตารางสอนงานระหว่างผูต้รวจสอบภายในดว้ยกนัใหช้ดัเจนมากยิง่ขึน้ 
  2. ควรเพิ่มพูนความรู้ด้านการประเมินความเสี่ยง และการควบคุมภายในให้กับ
นกัวชิาการตรวจสอบภายในมากยิง่ขึน้ 
  ปัจจยัท่ีน าไปสู่ความส าเรจ็ / การพฒันาการตรวจสอบภายใน 
  จากการเก็บรวบรวมข้อมูลมผีู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปจัจยัที่
น าไปสู่ความส าเรจ็ / การพฒันาการตรวจสอบภายใน จ านวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.62 โดย
ผูต้อบแบบสอบถามไดแ้สดงความคดิเหน็เกี่ยวกบัขอ้เสนอแนะปจัจยัทีน่ าไปสู่ความส าเรจ็ / การ
พฒันาการตรวจสอบภายใน ดงันี้ 
 1. เมือ่พบขอ้ผดิปกตคิวรน าเสนอต่อผูบ้รหิารระดบัสงู เพื่อไมใ่หเ้กดิความเสยีหายต่อองคก์ร  
 2. บุคลากรด้านการตรวจสอบภายในทุกคนในองค์กรต้องให้ความร่วมมอื โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ผูบ้รหิารระดบัสงู ตอ้งใหค้วามส าคญัต่อการปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน 
 แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบติัหน้าท่ีของผูต้รวจสอบภายใน 
  จากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูมผีูต้อบแบบสอบถามไดใ้หข้อ้เสนอแนะเกีย่วกบัแนวทางการ
เพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตัหิน้าทีข่องผูต้รวจสอบภายใน จ านวน  5  คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.62 
โดยผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทางการเพิ่ม
ประสทิธภิาพการปฏบิตัหิน้าทีข่องผูต้รวจสอบภายใน ดงันี้ 
 1. ผูต้รวจสอบภายในควรศกึษาเพิม่เตมิในดา้นทีจ่ะปฏบิตังิานตรวจฯ ใหช้ดัเจน  
 2. ควรมกีารผลดัเปลีย่นหมนุเวยีนทมีผูต้รวจสอบภายใน ในการตรวจสอบหน่วยงานรบั
ตรวจเดมิ 
 3. ควรส่งเสรมิการเพิม่ประสทิธภิาพให้ผู้ตรวจสอบภายในมทีกัษะเพิม่ขึน้ โดยจดัให้มี
การแลกเปลีย่นความรู ้เพื่อเพิม่ความเขา้ใจในแนวทางการตรวจสอบภายในกบัรฐัวสิาหกจิอื่น ๆ 
จะท าใหผู้ต้รวจสอบภายในมมีุมมองทีก่วา้งมากขึน้ ซึง่จะเป็นการพฒันาการปฏบิตัหิน้าทีข่องผู้
ตรวจสอบภายในใหเ้กดิประสทิธผิลมากขึน้ดว้ย 
 4. ควรส่งเสรมิการพฒันาความรูแ้ก่ผูต้รวจสอบภายในอย่างต่อเนื่องสม ่าเสมอ   
 5. ควรก าหนดแผนการปฏบิตัิงานตรวจสอบภายในให้เหมาะสมทัง้ด้านคน งาน และ
ดา้นระยะเวลาในการตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี  5 
สรปุผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษา เรื่อง “ปจัจยัที่มีผลต่อประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของการยางแห่ง

ประเทศไทย”ในครัง้นี้ มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาประสทิธผิลการตรวจสอบภายในของการยาง
แห่งประเทศไทยและเพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัทีม่ผีลต่อประสทิธผิลการตรวจสอบ
ภายในกบัประสทิธผิลการตรวจสอบภายในผลการศกึษาสรุปไดด้งันี้ 
 
5.1 สรปุผลการศึกษา 
 
  ปัจจยัข้อมลูลกัษณะส่วนบคุคลของกลุ่มตวัอย่าง 

โดยภาพรวม พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ รอ้ยละ 77.59 มอีายุ 30 – 40 
ปี ร้อยละ 60.34 มีการศึกษาระดับปรญิญาตร ีร้อยละ 63.79   มสีถานภาพการท างานเป็น
ผู้ตรวจสอบภายใน รอ้ยละ 34.48มปีระสบการณ์ท างานในการท างาน 1 – 5 ปี รอ้ยละ 60.34 
และพบว่า ส่วนใหญ่ไม่มสีถานภาพการอบรมและวุฒบิตัรของผูต้รวจสอบภายใน (ตอบเฉพาะผู้
ตรวจสอบภายใน) รอ้ยละ 87.93สามารถแบ่งกลุ่มตวัอยา่งออกไดด้งันี้ 

1. กลุ่มตวัอย่างที่มสีถานภาพการท างานเป็นผู้ตรวจสอบภายใน คดิเป็นร้อยละ  
34.48ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง รอ้ยละ 85.00มอีายุ 30 - 40 ปี รอ้ยละ 50.00มกีารศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ีรอ้ยละ 75.00 มตี าแหน่งงานในระดบัปฏบิตักิาร รอ้ยละ 60.00 มปีระสบการณ์
ท างานในการท างาน 1 - 5 ปี รอ้ยละ 45.00 และพบว่า ส่วนใหญ่ไม่มสีถานภาพการอบรมและ
วุฒบิตัรของผูต้รวจสอบภายใน รอ้ยละ 65.00   

2. กลุ่มตวัอย่างที่มสีถานภาพการท างานเป็นผูร้บัตรวจ คดิเป็นรอ้ยละ 65.52 ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญงิ รอ้ยละ 73.67 มอีายุ 30 - 40 ปี รอ้ยละ 65.79 มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
รอ้ยละ 57.89 มตี าแหน่งงานในระดบัปฏบิตักิาร รอ้ยละ 84.21 และพบว่า ส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ท างานในการท างาน 1 - 5 ปี รอ้ยละ 68.42 
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ผลการวิเคราะหปั์จจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน 
 การวิเคราะห์ปจัจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน แบ่งเป็น 5 ปจัจัย 
ประกอบด้วย ปจัจยัด้านโครงสรา้งหน่วยตรวจสอบภายใน ปจัจยัด้านทรพัยากรบุคคลและสิง่
อ านวยความสะดวก ปจัจยัด้านอ านาจหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายใน ปจัจยัด้านคุณสมบตัิ
ของผูต้รวจสอบภายในและปจัจยัดา้นการปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน สามารถสรปุไดด้งัน้ี 
 กลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเห็นต่อปจัจยัที่มผีลต่อประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก( X = 3.935, S.D. =  .446)  เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ปจัจยัทีม่คี่าเฉลีย่มากที่สุดคอื ปจัจยัดา้นอ านาจหน้าที่ ( X =4.187, S.D. =  .659) รองลงมาคอื 
ปจัจยัดา้นการปฏบิตังิานตรวจสอบ (X = 4.064, S.D. = .480) ส่วนปจัจยัทีม่คี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด
คอื ปจัจยัดา้นทรพัยากรบุคคลและสิง่อ านวยความสะดวก (X = 3.586, S.D. =.711) ตามล าดบั
เมือ่แยกพจิารณาในแต่ละปจัจยั สรปุไดว้่า 
 ปจัจยัด้านโครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน  พบว่ากลุ่มตัวอย่างมคีวามคิดเห็นต่อ
ปจัจยัด้านโครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน อยู่ในระดบัมาก ( X =3.741, S.D. = .662) เมื่อ
แยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อ 3. ภายใต้โครงสร้างการ
บรหิารงาน ส านักตรวจสอบภายในมคีวามเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ( X = 4.069, S.D. = 
.697)  รองลงมาคอื ขอ้ 4. ส านักตรวจสอบภายในไดร้บัการสนับสนุนจากฝ่ายบรหิารหรอืไดร้บั
ความร่วมมอืจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งภายในองคก์ร( X = 3.862, S.D. = .760) ส่วนขอ้ค าถาม
ที่มคี่าเฉลีย่น้อยที่สุดคอื ขอ้ 2. ผู้บรหิารระดบัสูงพนักงาน ตระหนักและให้ความส าคญักบัการ
ตรวจสอบภายใน  (X = 3.259, S.D. = 1.069)ตามล าดบั 
 ปจัจยัด้านทรพัยากรบุคคลและสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความ
คดิเห็นต่อปจัจยัด้านทรพัยากรบุคคลและสิง่อ านวยความสะดวกอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.586, 
S.D. = .711) เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อ 2. ผู้
ตรวจสอบภายในมีสถานที่รองรบัการปฏิบัติงานเพียงพอ และเหมาะสม ( X =3.914, S.D.= 
.732)  รองลงมาคอื ข้อ 4. เครื่องมอือุปกรณ์ สื่ออเิลก็ทรอนิกส์ ที่ใช้ในการปฏบิตัิงานมคีวาม
เพยีงพอต่อการท างาน( X = 3.586, S.D. = .750) ส่วนขอ้ค าถามทีม่คี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ดคอื ขอ้ 3. 
มรีะบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีท่นัสมยัสามารถสนบัสนุนการท างานตรวจสอบภายในไดอ้ย่าง  
(X = 3.362, S.D. = .931)ตามล าดบั 
 ปจัจยัดา้นอ านาจหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายใน พบว่ากลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็
ต่อปจัจยัด้านอ านาจหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายใน อยู่ในระดบัมาก ( X = 4.187, S.D.= 
.659) เมื่อแยกพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า ขอ้ที่มคี่าเฉลี่ยมากที่สุดคอื ขอ้ 2. ส านักตรวจสอบ
ภายในมหีน้าทีใ่นการตรวจสอบการปฏบิตังิานทุกหน่วยงานภายในองค์กร ( X = 4.414, S.D.= 
.622)  รองลงมาคือ ข้อ 3. ผู้ตรวจสอบภายในมีคณะกรรมการตรวจสอบก ากับดูแลการ
ปฏบิตังิาน( X = 4.379, S.D.= .745) ส่วนขอ้ค าถามที่มคี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ดคอื ขอ้ 6. ผูต้รวจสอบ
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ภายในไม่มสี่วนร่วมในการตรวจสอบหรอืประเมนิผลการปฏบิตังิานขององค์กรในกจิกรรมทีต่น
เคยสงักดัหรอืเคยด ารงต าแหน่ง ( X = 3.793, S.D.= 1.253)ตามล าดบั 
 ปจัจยัดา้นคุณสมบตัขิองผูต้รวจสอบภายในพบว่า  กลุ่มตวัอยา่งมคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยั
ด้านคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายในอยู่ในระดับมาก ( X = 3.858, S.D.= .618) เมื่อแยก
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที่มคี่าเฉลี่ยมากที่สุดคอื ขอ้ 4. ผู้ตรวจสอบภายใน ด าเนินงาน
ตามขอบเขตที่ก าหนดในกฎบตัรของส านักตรวจสอบภายในรวมทัง้คู่มอืการปฏิบตัิงานการ
ตรวจสอบภายในของรฐัวสิาหกิจ ( X = 4.121, S.D.= .727)  รองลงมาคอื ข้อ 3. ผู้ตรวจสอบ
ภายในมคีวามรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน ทฤษฎี และระเบียบวธิกีารตรวจสอบภายใน( X = 3.948, 
S.D.= .759) ส่วนข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อ 2. ตรวจสอบภายในมคีวามรู้อื่นที่
เกี่ยวข้องด้าน ศาสตรใ์นการตรวจสอบ เช่น การบญัช ีการเงนิ กฎหมาย เศรษฐศาสตร ์การ
จดัการด้านคุณภาพ จรรยาบรรณและการทุจรติ เทคโนโลยสีารสนเทศ การก ากบัดูแลกิจการ 
ความเสีย่งและการควบคุม (X = 3.603, S.D.= .917)ตามล าดบั 
 ปจัจยัดา้นการปฏบิตังิานตรวจสอบภายในพบว่า  กลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยั
ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอยู่ในระดับมาก ( X = 4.064, S.D.= .480) เมื่อแยก
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที่มคี่าเฉลี่ยมากที่สุดคอื ขอ้ 8. ผูต้รวจสอบภายในมกีารรายงาน
ผลอย่างเป็นทางการที่เป็นลายลกัษณ์อกัษร ( X = 4.397, S.D.= .591)  รองลงมาคอื ขอ้ 3. ผู้
ตรวจสอบภายในมกีารจดัทีมตรวจสอบและได้แจ้งหน่วยรบัตรวจทราบก่อนเริม่ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ(X = 4.259, S.D.= .664)และขอ้ 9. ผูต้รวจสอบภายในมสี่วนในการน าเสนอรายงาน
ผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บรหิารระดบัสูง( X = 4.259, S.D.= .690)
ส่วนข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อ 4. ผู้ตรวจสอบภายในมีการสื่อสารที่ดีระหว่าง
หน่วยงานทีร่บัตรวจและผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง ( X = 3.845, S.D.= .696)และขอ้ 6. ผูต้รวจสอบภายในมี
การใชเ้ทคนิคและวธิกีารตรวจสอบ ดา้นการสงัเกต การสอบทานเอกสาร การทดสอบ การตรวจ
นบัทีถู่กตอ้งเหมาะสม(X = 3.845, S.D.= .721)ตามล าดบั 
 

ผลการวิเคราะหป์ระสิทธิผลการตรวจสอบภายใน  
 กลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเห็นต่อประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน อยู่ในระดบัมาก ( X

=3.838, S.D.= 651) เมื่อแยกพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที่มคี่าเฉลี่ยมากที่สุดคอื ขอ้ 2. ผู้
ตรวจสอบภายในสามารถส่งรายงานผลการตรวจสอบให้กบัหน่วยรบัตรวจได้อย่างรวดเรว็และ
ทนักาล ( X = 4.172, S.D.= .704)  รองลงมาคอื ขอ้ 1. ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏบิตังิาน
ได้จรงิและเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดตามแผนการตรวจสอบ ในระดับใด ( ระดับ 5 = 
มากกว่า 80%ระดบั 4 = 71-80%  ระดบั 3 = 61-70% ระดบั 2 =51-60%  และระดบั 1 = น้อย
กว่า 51%)( X = 4.259, S.D.= .664)ส่วนข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อ 5. ผลการ



66 
 

ตรวจสอบภายในช่วยให้ข้อตรวจพบความเสี่ยงในเรื่องเดิมลดลง ( X = 3.655, S.D.= .947) 
ตามล าดบั 
 

ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิผลการตรวจสอบ
ภายในของการยางแห่งประเทศไทย 

การศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อประสทิธผิลการตรวจสอบภายในของการยางแห่งประเทศไทย
ในครัง้นี้ผูศ้กึษาไดต้ัง้สมมตฐิานไว ้ซึง่สามารถสรปุไดด้งันี้ 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน 
ปจัจยัที่มผีลต่อประสทิธิผลการตรวจสอบภายในประกอบด้วย ปจัจยัด้านโครงสร้าง

หน่วยตรวจสอบภายใน ปจัจยัด้านทรพัยากรบุคคลและสิ่งอ านวยความสะดวก ปจัจยัด้าน
อ านาจหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายใน  ปจัจยัด้านคุณสมบตัผิู้ตรวจสอบภายใน  และปจัจยั
ดา้นการปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน มคีวามสมัพนัธก์นักบัประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปจัจยัที่มผีลต่อประสทิธผิลการตรวจสอบภายในคือ 
ปจัจยัด้านโครงสรา้งหน่วยตรวจสอบภายใน ปจัจยัด้านทรพัยากรบุคคลและสิง่อ านวยความ
สะดวกและปจัจยัด้านการปฏบิตังิานตรวจสอบมคีวามสมัพนัธก์นักบัประสทิธผิลการตรวจสอบ
ภายในอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมตฐิานที่ตัง้ไว้โดยพบว่า ปจัจยั
ด้านโครงสรา้งหน่วยตรวจสอบภายใน ปจัจยัด้านทรพัยากรบุคคลและสิง่อ านวยความสะดวก
และปจัจยัดา้นการปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน สามารถอธบิายความผนัแปรของประสทิธผิลการ
ตรวจสอบภายใน ได้รอ้ยละ 55.90 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั .05( 2R =.559) และมคี่า 

2R  ที่ปรบัค่าแล้วรอ้ยละ 51.70 (Adjust 2R = .517) โดยมคีวามคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการ
พยากรณ์เท่ากบั .453  (Std. Error of the Estimate = .453) 
 
 สามารถเขยีนเป็นสมการไดด้งันี้ 
ประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน = .559  + .366 (ปจัจัยด้านโครงสร้างห น่วยตรวจสอบ

ภายใน) - .387 (ปจัจยัด้านทรพัยากรและสิง่อ านวยความ
สะดวก ) + .905 (ปจัจัยด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน) 

  จงึสรุปได้ว่า ปจัจยัที่มผีลต่อประสทิธผิลการตรวจสอบภายในคอื ปจัจยัด้านโครงสรา้ง
หน่วยตรวจสอบภายใน  ปจัจยัด้านทรพัยากรบุคคลและสิง่อ านวยความสะดวกและปจัจยัด้าน
การปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน มอีทิธพิลต่อประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน อย่างมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .01 
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5.2 อภิปรายผล 
 

 การศึกษาเรื่อง ปจัจยัที่มีผลต่อประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของการยางแห่ง
ประเทศไทย ผูศ้กึษาไดข้อ้คน้พบจากผลการศกึษาซึง่สามารถน ามาอภปิรายผลไดด้งันี้ 
 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัปจัจยัทีม่ผีลต่อประสทิธผิลการตรวจสอบ
ภายใน ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก( X = 3.935, S.D. =  .446) ซึง่มคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัมากทัง้ 
5 ดา้น แต่เมือ่พจิารณาในรายละเอยีดจะพบประเดน็ทีน่่าสนใจดงันี้ 
 ปัจจยัด้านโครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน  พบว่า มคี่าเฉลีย่รวมอยูใ่นระดบัมาก  
( X =3.741, S.D. = .662) แสดงให้เห็นว่า งานด้านการตรวจสอบภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์กรแต่สิง่ส าคญัและจ าเป็นก็คอืการตรวจสอบต้องมคีวามเป็นกลางและต้องด ารงความเป็น
อสิระและความเทีย่งธรรม เพื่อใหอ้งคก์รมรีะบบการควบคุมภายในทีด่ทีีจ่ะสรา้งความมัน่ใจไดว้่า 
องคก์รมกีารควบคุมภายในที่เพยีงพอสามารถบรรลุภารกจิไดต้ามเป้าหมายขององคก์รไดอ้ย่าง
มปีระสทิธภิาพ นอกจากนี้การปฏิบตัิงานการตรวจสอบภายในต้องมกีารติดต่อประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ผู้ตรวจสอบจงึต้องมคีวามเข้าใจในวฒันธรรมของหน่วยงานรบั
ตรวจแต่ละแห่งดว้ยเพื่อให้การตดิต่อประสานงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมปีระสทิธภิาพ ดงัจะ
เหน็จากประเดน็ค าถามแรกคอื “ภายใต้โครงสรา้งการบรหิารงาน ส านกัตรวจสอบภายในมคีวาม
เป็นอสิระในการปฏบิตังิาน” โดยมคี่าเฉลี่ยสูงสุดถงึ 4.069 รายละเอียดดงัตารางที่ 7 ประเด็น
ค าถามต่อมาคือ “ส านักตรวจสอบภายในได้รบัการสนับสนุนจากฝ่ายบรหิารหรอืได้รบัความ
รว่มมอืจากหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งภายในองคก์ร” ทีม่คี่าเฉลีย่สงูถงึ 3.862 ทัง้นี้จากขอ้คน้พบทีไ่ด้
จากการศกึษามคีวามสอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ ชยัวฒัน์ มาม ี(2559 ) ศกึษาเรื่องปจัจยัที่
ส่งผลกระทบต่อประสทิธผิลของการตรวจสอบภายในของกระทรวงอุตสาหกรรมทีพ่บว่า ปจัจยัที่
ส่งผลกระทบต่อประสทิธผิลของการตรวจสอบภายในของกระทรวงอุตสาหกรรม  คอื ปจัจยัดา้น
โครงสรา้งหน่วยตรวจสอบภายใน ซึง่กลุ่มตวัอยา่งมคีวามคดิเหน็ อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 
 นอกจากนี้ย ังมีประเด็นที่ค้นพบคือ "ผู้บริหารระดับสูงพนักงาน ตระหนักและให้
ความส าคญักบัการตรวจสอบภายใน" มคี่าเฉลีย่ 3.259 ซึง่ต ่ากว่าขอ้อื่น ๆ  ทีเ่ป็นเช่นนี้อาจเป็น
เพราะว่า การปฏบิตังิานตรวจสอบภายในอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมทางกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั 
และวฒันธรรมที่หลากหลาย หากการปฏบิตังิานตรวจสอบภายในอาจพบหรอืมขีอ้สงสยั และ
อาจเกิดผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญ  ผู้บริหารระดับสูงควรให้ความส าคัญ โดยมอบให้
คณะกรรมการตรวจสอบมอี านาจเชญิให้ฝ่ายจดัการ  ผู้บรหิาร  หรอืพนักงานที่เกี่ยวขอ้งมาให้
ความเหน็ รว่มประชุม หรอืส่งเอกสารตามทีเ่หน็ว่าเกีย่วขอ้งจ าเป็น  
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 ปัจจยัด้านทรพัยากรบุคคลและส่ิงอ านวยความสะดวก พบว่า มคี่าเฉลีย่รวมอยู่ใน
ระดบัมาก ( X = 3.586, S.D. = .711)แสดงให้เห็นว่า สถานที่การปฏิบตัิงานที่เหมาะสมและ
เพียงพอนับเป็นปจัจัยส าคัญหน่ึงที่จะส่งผลให้การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในมี
ประสทิธภิาพที่ดไีด้ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ตรวจสอบภายในเองก็จะต้องมกีารพฒันาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่ายิง่การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศต่าง ๆ มาสนับสนุนงานการตรวจสอบ
ภายใน และผู้ตรวจสอบภายในจะต้องมคีวามรอบรูข้่าวสารโดยจะต้องท าความเขา้ใจต่อปจัจยั
หรอืสภาพแวดลอ้มที่มกีารเปลีย่นแปลงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ตรงประเดน็ 
รวมถงึสามารถเป็นหน่วยงานสนับสนุนทีม่ปีระสทิธภิาพและให้ขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานรบัตรวจซึ่งเป็นการเพิม่มูลค่าให้แก่องค์กร ดงัจะเหน็จากประเดน็ค าถามแรกคอื “ผู้
ตรวจสอบภายในมสีถานทีร่องรบัการปฏบิตังิานเพยีงพอ และเหมาะสม” โดยมคี่าเฉลีย่สูงสุดถงึ 
3.914 รายละเอียดดังตารางที่  9 และประเด็นค าถามต่อมาคือ “เครื่องมืออุปกรณ์  สื่อ
อเิลก็ทรอนิกส์ ที่ใช้ในการปฏบิตัิงานมคีวามเพยีงพอต่อการท างาน” ที่มคี่าเฉลี่ยสูงถึง 3.586
ทัง้นี้จากข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษามคีวามสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ชยัวฒัน์ มาม ี
(2559 ) ศกึษาเรื่องปจัจยัทีส่่งผลกระทบต่อประสทิธผิลของการตรวจสอบภายในของกระทรวง
อุตสาหกรรมทีพ่บว่า ปจัจยัทีส่่งผลกระทบต่อประสทิธผิลของการตรวจสอบภายในของกระทรวง
อุตสาหกรรม คอื ปจัจยัดา้นทรพัยากรซึง่กลุ่มตวัอยา่งมคีวามคดิเหน็ อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 
 นอกจากนี้ยงัมปีระเด็นที่ค้นพบคือ "มรีะบบเทคโนโลยสีารสนเทศที่ทนัสมยัสามารถ
สนับสนุนการท างานตรวจสอบภายในไดอ้ย่างทนัเวลา" มคี่าเฉลีย่ 3.362 ซึ่งต ่ากว่าขอ้อื่น ๆ ที่
เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า การปฏบิตังิานตรวจสอบภายในควรน าเทคโนโลยทีนัสมยัมาช่วยใน
การปฏบิตัิงานตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความรวดเรว็ ลดขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน อกีทัง้ยงั
สนบัสนุนใหก้ารปฏบิตังิานตรวจสอบภายในมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลเพิม่ขึ้นอกีดว้ย 
 ปัจจยัด้านอ านาจหน้าท่ีของหน่วยตรวจสอบภายใน พบว่า มคี่าเฉลี่ยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ( X = 4.187, S.D.= .659) แสดงให้เหน็ว่า งานการตรวจสอบภายในมอี านาจหน้าที่
ตรวจสอบการปฏบิตังิานของทุกหน่วยงาน และมอี านาจในการเขา้ถงึขอ้มูล เอกสาร ทรพัยส์นิ
ต่าง ๆ ขององคก์รในการสอบทานและประเมนิผลการควบคุมภายในทีด่ ี ซึง่ผูต้รวจสอบภายใน
จงึต้องสามารถรูถ้งึความเสีย่งทีอ่งคก์ารต้องเผชญิและสามารถทีจ่ะตอบสนองต่อความคาดหวงั
ของคณะกรรมการตรวจสอบ  ฝ่ายบรหิาร  รวมถงึผูถ้อืหุน้หรอืผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี ดงัจะเหน็จาก
ประเด็นค าถามแรกคือ “ส านักตรวจสอบภายในมหีน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุก
หน่วยงานภายในองค์กร” โดยมคี่าเฉลี่ยสูงสุดถึง 4.414รายละเอียดดงัตารางที่ 10 ประเด็น
ค าถามต่อมาคอื “ผู้ตรวจสอบภายในมคีณะกรรมการตรวจสอบก ากบัดูแลการปฏบิตังิาน” ที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงถึง 4.379 ทัง้นี้จากขอ้ค้นพบที่ได้จากการศึกษามคีวามสอดคล้องกบัผลการศึกษา
ของ ชยัวฒัน์ มาม ี(2559 ) ศึกษาเรื่องปจัจยัที่ส่งผลกระทบต่อประสทิธผิลของการตรวจสอบ
ภายในของกระทรวงอุตสาหกรรมทีพ่บว่า ปจัจยัทีส่่งผลกระทบต่อประสทิธผิลของการตรวจสอบ
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ภายในของกระทรวงอุตสาหกรรม  คอื ปจัจยัด้านอ านาจหน้าที่ซึ่งกลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเห็น 
อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 

นอกจากนี้ยงัมปีระเดน็ที่ค้นพบคอื "ผู้ตรวจสอบภายในไม่มสี่วนร่วมในการตรวจสอบ
หรอืประเมนิผลการปฏบิตัิงานขององค์กรในกิจกรรมที่ตนเคยสงักดัหรอืเคยด ารงต าแหน่ง" มี
ค่าเฉลี่ย 3.793 ซึ่งต ่ ากว่าข้ออื่น ๆ  ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า การปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในต้องให้ความส าคญัต่อด าเนินการที่เป็นอิสระและเที่ยงธรรม โดยมวีตัถุประสงค์ในการ
ประเมนิผลและปรบัปรุงความมปีระสทิธผิลของระบบการบรหิารความเสี่ยง  ระบบการควบคุม
ภายใน  และการก ากบัดูแลภายในองค์กร รวมถงึการปฏบิตัิตามกฎบตัรการตรวจสอบภายใน
อย่างเคร่งครดั งานตรวจสอบภายในจงึไม่มบีทบาทในการประเมนิผลการปฏบิตังิานขององคก์ร 
ทัง้น้ีก็เพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อขัดแย้งทางประประโยชน์ระหว่างผู้ตรวจสอบ กับผู้รบัการ
ตรวจสอบ 
 ปัจจยัด้านคุณสมบติัของผู้ตรวจสอบภายใน พบว่า มคี่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดบัมาก   
(X = 3.858, S.D.= .618)แสดงใหเ้หน็ว่า ผูต้รวจสอบภายในต้องเป็นผูท้ีย่ดึถอืซึง่การปฏบิตังิาน
ด้วยความซื่อสตัยส์ุจรติ ขยนัหมัน่เพยีร มคีวามรบัผดิชอบ มคีวามเที่ยงธรรม และจะต้องเก็บ
รกัษาความลบัที่ได้จากการปฏิบตัิงาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี  ผู้บรหิาร  รวมถึง
สงัคมเกดิความมัน่ใจได้ว่า องค์กรมกีารด าเนินงาน มกีารบรหิารความเสี่ยง มกีารควบคุมและ
การก ากบัดูแลอย่างเป็นระบบ ตลอดจนมกีารปฏบิตังิานตามกฎหมายและระเบยีบที่เกี่ยวขอ้ง 
อนัเป็นการส่งเสรมิสนับสนุนใหก้ารด าเนินการขององคก์รบรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
และประสิทธิผลดังจะเห็นจากประเด็นค าถามแรกคือ “ผู้ตรวจสอบภายใน ด าเนินงานตาม
ขอบเขตทีก่ าหนดในกฎบตัรของส านักตรวจสอบภายในรวมทัง้คู่มอืการปฏบิตังิานการตรวจสอบ
ภายในของรฐัวิสาหกิจ” โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดถึง 4.121 รายละเอียดดังตารางที่ 11 ประเด็น
ค าถามต่อมาคือ “ผู้ตรวจสอบภายในมคีวามรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน ทฤษฎี และระเบียบวธิกีาร
ตรวจสอบภายใน” ที่มีค่าเฉลี่ยสูงถึง 3.948 ทัง้นี้  จากข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษามีความ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ชัยวัฒน์ มามี (2559 ) ศึกษาเรื่องปจัจยัที่ส่งผลกระทบต่อ
ประสทิธผิลของการตรวจสอบภายในของกระทรวงอุตสาหกรรมทีพ่บว่า ปจัจยัทีส่่งผลกระทบต่อ
ประสทิธผิลของการตรวจสอบภายในของกระทรวงอุตสาหกรรม  คอื ปจัจยัด้านคุณสมบตัซิึง่
กลุ่มตวัอยา่งมคีวามคดิเหน็ อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 

นอกจากนี้ยงัมีประเด็นที่ค้นพบคือ "ตรวจสอบภายในมีความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องด้าน 
ศาสตร์ในการตรวจสอบ เช่น การบัญชี การเงนิ กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การจดัการด้าน
คุณภาพ จรรยาบรรณและการทุจรติ เทคโนโลยสีารสนเทศ การก ากบัดูแลกิจการ ความเสี่ยง
และการควบคุม" มีค่าเฉลี่ย 3.603 ซึ่งต ่ ากว่าข้ออื่น ๆ  ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า การ
ปฏบิตังิานตรวจสอบภายในต้องอาศยัการมคีวามรูแ้บบกว้าง ๆ และต้องมคีวามรูร้อบด้านใน
วชิาแขนงต่าง ๆ เพื่อน ามาวเิคราะห์  เปรยีบเทียบข้อมูลในทุก ๆ ด้าน  ดงันัน้ ผู้ตรวจสอบ
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ภายในจงึต้องปฏบิตัิหน้าที่ด้วยความรดักุมรอบคอบ และน าความรูใ้นด้านต่าง ๆ มาใช้ในการ
ปฏบิตังิานตรวจสอบภายในเพื่อลดโอกาสความรา้ยแรงและความเสี่ยงทีอ่าจเกดิขึน้ รวมถงึเป็น
การเพิม่โอกาสของความส าเรจ็ขององคก์ร 
 ปัจจยัด้านการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน พบว่า มคี่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดบัมาก  
(X = 4.064, S.D.= .480) แสดงใหเ้หน็ว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบภายในนอกจากจะครอบคลุม
ถงึงานการตรวจสอบและการสอบทานแลว้ การตรวจสอบภายในจ าเป็นต้องมกีารวเิคราะห ์การ
ประเมนิความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และการบรหิารความเสี่ยงขององค์กร ก็
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีและผู้บรหิาร  ได้รบัรูถ้ึงระบบการปฏบิตัิงานที่มผีลกระทบ
ส าคัญต่อการด าเนินงานขององค์กรว่า หน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กรมีการปฏิบัติงานที่
สอดคลอ้งกบันโยบาย แผนงาน เป็นไปตามมาตรฐาน กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และค าสัง่ที่
ได้ก าหนดไว้ ซึ่งจะท าให้การปฏบิตัิงานด าเนินไปได้ตรงตามเป้าหมาย และวตัถุประสงค์ของ
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดังจะเห็นจากประเด็นค าถามแรกคือ “ผู้
ตรวจสอบภายในมกีารรายงานผลอยา่งเป็นทางการทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร” โดยมคี่าเฉลีย่สงูสุด
ถงึ 4.397 รายละเอยีดดงัตารางที่ 12 ประเดน็ค าถามต่อมาคอื “ผูต้รวจสอบภายในมกีารจดัทมี
ตรวจสอบและไดแ้จง้หน่วยรบัตรวจทราบก่อนเริม่ปฏบิตังิานตรวจสอบ” ทีม่คี่าเฉลีย่สงูถงึ 4.259
ทัง้นี้จากข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษามคีวามสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ชยัวฒัน์ มาม ี
(2559 ) ศกึษาเรื่องปจัจยัทีส่่งผลกระทบต่อประสทิธผิลของการตรวจสอบภายในของกระทรวง
อุตสาหกรรมทีพ่บว่า ปจัจยัทีส่่งผลกระทบต่อประสทิธผิลของการตรวจสอบภายในของกระทรวง
อุตสาหกรรม  คอื ปจัจยัดา้นการปฏบิตังิานตรวจสอบภายในซึง่กลุ่มตวัอยา่งมคีวามคดิเหน็ อยู่
ในระดบัมากทีสุ่ด 

นอกจากนี้ย ังมีประเด็นที่ค้นพบคือ "ผู้ตรวจสอบภายในมีการสื่อสารที่ดีระหว่าง
หน่วยงานที่รบัตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง"  และ "ผู้ตรวจสอบภายในมกีารใช้เทคนิคและวิธกีาร
ตรวจสอบ ดา้นการสงัเกต การสอบทานเอกสาร การทดสอบ การตรวจนับที่ถูกต้องเหมาะสม" 
มคี่าเฉลี่ย 3.845 ซึ่งต ่ากว่าข้ออื่น ๆ  ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า การปฏบิตัิงานตรวจสอบ
ภายในจ าเป็นตอ้งมกีารสื่อสารอยา่งถูกตอ้งตรงกนัระหว่างหน่วยงานทีร่บัตรวจและผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง 
และควรมกีารน าเทคนิคการตรวจแบบใหม ่ๆ มาประยุกต์ใชใ้นงานตรวจสอบ ซึง่จะเป็นการเพิม่
คุณค่า และเสรมิสรา้งความเชื่อมัน่แก่หน่วยงานรบัตรวจฯ ดงันัน้ ผู้ตรวจสอบภายในจงึต้องมี
ความรบัผดิชอบในงาน และต้องให้ความส าคญัต่อการสื่อสารขอ้มูลความเสี่ยงและการควบคุม
ไปยงัส่วนงานต่าง ๆ เพื่อให้งานตรวจสอบภายในเกดิคุณค่าและช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุ
เป้าหมายได ้
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 การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของการยางแห่ง
ประเทศไทย   พบว่าปจัจยัดา้นวฒันธรรมองคก์รและความเขา้ใจองคก์ร  ปจัจยัดา้นทรพัยากร
บุคคลและสิง่อ านวยความสะดวกและปจัจยัด้านการปฏบิตัิงานตรวจสอบภายในมอีทิธพิลต่อ
ประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน อยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 รายละเอยีดดงัตามรางที่
15 ซึ่งอธิบายได้ว่า ปจัจยัด้านวฒันธรรมองค์กรและความเข้าใจองค์กร และปจัจยัด้านการ
ปฏบิตังิานตรวจสอบภายในเป็นปจัจยัที่มผีลต่อประสทิธผิลการตรวจสอบภายในของการยาง
แห่งประเทศไทยโดยมคีวามสมัพันธ์ในเชงิบวก หมายความว่า ในการปฏิบตังานตรวจสอบ
ภายในหากยดึถือและปฏบิตัิงานด้วยความซื่อสตัยส์ุจรติมคีวามเป็นกลางและต้องด ารงความ
เป็นอิสระและความเที่ยงธรรมจะท าให้การด าเนินงานของการยางแห่งประเทศไทยมคีวาม
เชื่อถือต่อสังคมและส่งผลให้การด าเนินงานของการยางแห่งประเทศไทยเป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพและเกิดประสทิธผิลตามไปด้วยในขณะเดยีวกบัยงัมขี้อค้นพบอีกว่า ปจัจยัด้าน
ทรพัยากรบุคคลและสิ่งอ านวยความสะดวก  พบว่า เป็นปจัจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการ
ตรวจสอบภายในของการยางแห่งประเทศไทยโดยมคีวามสมัพนัธใ์นเชงิลบซึง่อาจเป็นผลมาจาก
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบนัน้ ผู้ตรวจสอบจ าเป็นต้องพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
เทคนิคการตรวจสอบที่เพียงพอ ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญ โดยเฉพาะการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถงึการใชเ้ครือ่งมอือุปกรณ์ รวมถงึสื่ออเิลคทรอนิกสต่์าง ๆ มาประยกุตใ์ชใ้นการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการท างาน อย่างไรก็ตาม ในการ
ปฏบิตังิานดา้นการตรวจสอบภายในจะต้องก าหนดแผนงานและความต้องการใชท้รพัยากรต่าง 
ๆ ไว้ล่วงหน้า ซึ่งแผนงานฯ ดังกล่าว จะต้องผ่านการอนุมัติจากผู้บริหารของหน่วยงาน
ตรวจสอบอกีทัง้ยงัต้องมกีารประสานงานกบัผู้บรหิารของหน่วยงานรบัตรวจอกีด้วย  ซึ่งอาจมี
ปจัจยัอื่นทีท่ าให้ไม่เป็นไปตามแผนทีก่ าหนดไว ้ส่งผลใหก้ารปฏบิตังิานไม่ได้เป็นไปตามแผนที่
วางไวแ้ละอาจจะเป็นไปไดว้่าท าใหก้ารปฏบิตังิานตรวจสอบภายในไมส่่งผลต่อประสทิธภิาพของ
องคก์ร  โดยจากขอ้คน้พบทีไ่ดจ้ากการศกึษามคีวามสอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ ชยัวฒัน์ มา
ม ี(2559) ศกึษาเรื่องปจัจยัทีส่่งผลกระทบต่อประสทิธผิลของการตรวจสอบภายในของกระทรวง
อุตสาหกรรมที่พบว่า ปจัจยัด้านวฒันธรรมองค์กร และปจัจยัด้านการปฏิบตัิงานตรวจสอบ
ภายในมคีวามสมัพนัธก์นักบัประสทิธผิลการตรวจสอบภายในของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี
ความสมัพนัธเ์ป็นบวก และสอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ จติรภา รุ่นประพนัธ ์(2554) ไดศ้กึษา
เรื่องปจัจยัที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในตรวจสอบภายในบริษัท การบินไทยจ ากัด 
(มหาชน) ซึง่พบว่า ปจัจยัความเขา้ใจองคก์รการประสานงานแหล่งขอ้มูลและการรายงานผล มี
ผลต่อระดบัความมนีัยส าคญัต่อประสทิธผิลการตรวจสอบภายในของบรษิัท การบนิไทยจ ากดั 
(มหาชน) 
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5.3 ข้อเสนอแนะ  
 

ข้อเสนอแนะส าหรบัการน าไปใช้ 
 จากผลการศกึษาเกี่ยวกบัปจัจยัทีม่ผีลต่อประสทิธผิลการตรวจสอบภายในของการยาง
แห่งประเทศไทย ผู้ศกึษามขีอ้ขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะซึง่สามารถแบ่งเป็นประเดน็ต่างๆ ได้
ดงันี้ 
 1. จากการที่ปจัจยัที่มผีลต่อประสทิธผิลการตรวจสอบภายในของการยางแห่งประเทศ
ไทยอยู่ในระดบัมาก นัน้ ผู้ศกึษาจงึมขีอ้เสนอแนะให้ผู้ถอืหุ้นผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี  และผู้บรหิาร 
ควรใหค้วามส าคญัต่องานการตรวจสอบภายในเป็นอย่างยิง่ เนื่องจากจะท าใหท้ราบถงึจุดอ่อน 
จุดแข็งของการบรหิารงาน ระบบการควบคุมภายใน ความถูกต้องเชื่อถือได้การปฏิบัติตาม
ระเบยีบค าสัง่  และการประเมนิประสทิธผิล ประสทิธภิาพและความประหยดัในการจดัการและ
การบรหิารงานของผู้บรหิารในองค์กร อีกทัง้ยงัเป็นการรวบรวมขอ้บกพร่องต่าง ๆ ที่เกดิจาก
การท างาน เพื่อเสนอแนะแก่ฝ่ายบรหิาร เพื่อพจิารณาสัง่การแก้ไขปรบัปรุงแก้ปญัหาต่าง ๆ ที่
เกดิขึน้ในการท างานต่อไป 
 2. จากประเดน็ขอ้คน้พบทีว่่า ปจัจยัดา้นโครงสรา้งหน่วยตรวจสอบภายใน  อยู่ในระดบั
มากซึ่งมคีวามสอดคล้องกบัข้อค้นพบที่ว่า ปจัจยัด้านโครงสรา้งหน่วยตรวจสอบภายใน  เป็น
ปจัจยัที่มมีอีทิธพิลต่อประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
นัน้ จงึมขี้อเสนอแนะว่า ในการตรวจสอบภายในให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนัน้ ผู้
ตรวจสอบภายใน ควรมกีารพฒันาความรูค้วามเชี่ยวชาญในงานด้านต่าง ๆ ที่ต้องเขา้ท าการ
ตรวจสอบ และต้องเขา้ใจวฒันธรรมของหน่วยงานของผู้รบัตรวจเพราะผู้ตรวจสอบต้องมกีาร
ประสานงานกับผู้รบัตรวจเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลและขอเอกสารที่จ าเป็นในการท างาน  ทัง้นี้
ผู้บริหารระดับสูงควรให้ความส าคัญกับการตรวจสอบภายในด้วยซึ่งจะช่วยให้เกิดความ
น่าเชื่อถอืต่อผูต้รวจสอบภายใน อนัจะส่งผลให้การปฏบิัตงิานตรวจสอบภายในมปีระสทิธภิาพ
และเกดิประสทิธผิลมากยิง่ขึน้ตามไปดว้ย 
 3. ขอ้คน้พบทีว่่า ปจัจยัดา้นการปฏบิตังิานตรวจสอบภายในอยู่ในระดบัมาก ซึง่มคีวาม
สอดคล้องกบัขอ้คน้พบที่ว่าปจัจยัด้านการปฏบิตังิานตรวจสอบภายในเป็นปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อ
ประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 นัน้ จงึมขีอ้เสนอแนะว่า
ผูต้รวจสอบภายในควรมทีกัษะการสื่อสารที่ดกีบัหน่วยงานรบัตรวจและผู้ที่เกี่ยวขอ้ง เนื่องจาก
ต้องมีการประสานงานร่วมกันอยู่ตลอดเวลา และผู้ตรวจสอบควรมีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องโดยเฉพาะทกัษะการใชเ้ทคนิคและวธิกีารตรวจสอบ ดา้นการสงัเกต และการสอบทาน
เอกสารทีถู่กตอ้งเหมาะสมอนัจะส่งผลใหก้ารปฏบิตังิานตรวจสอบภายในมปีระสทิธภิาพและเกดิ
ประสทิธผิลมากยิง่ขึน้ตามไปดว้ย 
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 4. ส่วนขอ้คน้พบทีว่่า ปจัจยัดา้นทรพัยากรบุคคลและสิง่อ านวยความสะดวกอยู่ในระดบั
มาก ซึ่งมคีวามสอดคล้องกับข้อค้นพบที่ว่า ปจัจยัด้านทรพัยากรบุคคลและสิ่งอ านวยความ
สะดวก  เป็นปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .01 นัน้ จงึมขีอ้เสนอแนะว่า ภายหลงัเมือ่เสรจ็สิน้การตรวจสอบฯ ผูต้รวจสอบภายในควร
ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์  มคีวามสร้างสรรค์ และเป็นที่ปรกึษาด้านระบบการควบคุม
ภายในต่อผู้รบัการตรวจสอบได้ โดยสามารถท าให้ผู้รบัการตรวจสอบทราบถึงความเสี่ยงที่
องค์กรต้องเผชิญ  และน าข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในไปพัฒนาและปรับปรุง
ประสิทธภิาพการปฏิบตัิงานซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์กรตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศในงานตรวจสอบภายใน 
 5. ควรให้ความส าคญัต่อมาตรฐานการปฏบิตังิานและจรยิธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน
อย่างจรงิจงั เพื่อส่งเสรมิให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลที่ดี (Good Governance) และความ
โปร่งใสในการปฏบิตังิาน (Transparency) เพื่อการป้องกนัการประพฤตมิชิอบหรอืการทุจรติอนั
เป็นการลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จนท าใหก้ารด าเนินงานขององคก์รไมบ่รรลุวตัถุประสงค์ 
 

ข้อจ ากดัของการศึกษา 
ผู้ศึกษาเลอืกศึกษาเฉพาะความคดิความเห็นผู้ตรวจสอบภายในและหน่วยรบัตรวจ 5 

ฝ่าย คอื ฝ่ายส่งเสรมิและพัฒนาการผลิต ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ ฝ่ายการคลงั และฝ่าย
ยทุธศาสตรอ์งคก์ร ทีถู่กตรวจในปีงบประมาณ 2560 ของการยางแห่งประเทศไทยเท่านัน้ ดงันัน้
ผลการวจิยัครัง้นี้จงึไม่สามารถน าไปอ้างองิเป็นบทสรุปทัว่ไปกบัองคก์รรฐัวสิาหกจิอื่นได้ อกีทัง้ใน
การน าผลการวจิยัทีไ่ดจ้ากการวจิยัในครัง้นี้ไปใชเ้พื่อพฒันาการปฏบิตังิานจรงิย่อมตอ้งพจิารณา
ถงึปจัจยัและบรบิทอื่นๆขององคก์รทีเ่ปลีย่นแปลงไปดว้ย 
 

ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาในอนาคต 
เนื่องจากการท าวจิยัในครัง้นี้เป็นการศึกษาปจัจยัที่มผีลต่อประสทิธผิลการตรวจสอบ

ภายในของการยางแห่งประเทศไทย ซึ่งการศึกษาครัง้นี้เป็นการวจิยัเชิงปรมิาณ โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มกัจะไม่ได้แสดงความคดิเห็นออกมาตามความคดิเหน็ของตนมากนัก  
ดงันัน้ ในการศกึษาในครัง้ต่อไปผูว้จิยัเสนอแนะใหผู้้ที่จะท าการศกึษาครัง้ต่อไปควรศกึษาด้วย
วธิกีารวจิยัเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลในเชงิลกึ อนัจะได้รบัค าตอบที่ดแีละเป็นประโยชน์ใน
อนาคต 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม 

 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง โปรดใส่เครือ่งหมาย  ลงในช่อง  หน้าขอ้ความทีต่รงกบัตวัท่านมากทีสุ่ด 
 
1. เพศ 
  ชาย     หญงิ 
2. อาย ุ
  น้อยกว่า 30 ปี    30 – 40 ปี 
  41 – 50 ปี     มากกว่า 50 ปี 
3. ระดบัการศกึษา 
  ต ่ากว่าปรญิญาตร ี    ปรญิญาตร ี
  ปรญิญาโท     ปรญิญาเอก 
4. สถานภาพการท างาน 
  ผูต้รวจสอบภายใน    ผูร้บัตรวจ 
5. ต าแหน่งงานปจัจบุนัของท่าน 
   ระดบัปฏบิตักิาร    ระดบัผูบ้งัคบับญัชา 
  ระดบัผูบ้รหิาร    อื่นๆ  โปรดระบุ……………………....... 
6. ประสบการณ์ในการท างาน 
  น้อยกว่า 1 ปี    1 – 5 ปี 
  6 – 10 ปี     มากกว่า 10 ปี 
7. สถานภาพการอบรมและวุฒบิตัรของผูต้รวจสอบภายใน (ตอบเฉพาะผูต้รวจสอบภายใน)  
  วุฒบิตัรผูต้รวจสอบภายในรบัอนุญาตสากล (CIA)    
          วุฒบิตัรผูต้รวจสอบบญัชรีบัอนุญาต (CPA) 
  ประกาศนียบตัรผูต้รวจสอบภายในของประเทศไทย สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่ง
ประเทศไทย (CPIAT) 

 ประกาศนียบตัรผูต้รวจสอบภายในภาครฐั กรมบญัชกีลาง (CGIA) 
 ไม่ม ี
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ส่วนท่ี 2 ความคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัทีม่ผีลต่อประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน 
ค าช้ีแจง โปรดใส่เครือ่งหมาย  ลงในช่อง  ทีต่รงกบัความคดิเหน็ของท่านมากทีสุ่ด

เพยีงช่องเดยีว 

 
 

ข้อ ประเดน็ความคิดเหน็ 

ระดบัความคิดเหน็ 
เหน็ 
ด้วย
มาก
ท่ีสดุ 

เหน็ 
ด้วย
มาก 

เหน็ 
ด้วย
ปาน
กลาง 

เหน็ 
ด้วย
น้อย 

เหน็ 
ด้วย
น้อย
ท่ีสดุ 

  5 4 3 2 1 
 1. ปัจจยัด้านโครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน 
1.1 องค์กรมีการก าหนดนโยบาย ระเบียบการ

ปฏบิตัิ   ข้อก าหนดต่างๆในการปฏบิตังิานไว้
อยา่งชดัเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

     

1.2 ผู้บรหิารระดับสูง พนักงาน ตระหนักและให้
ความ 
 
ส าคญักบัการตรวจสอบภายใน 
 
 

     

1.3 ภายใต้ โค รงสร้างการบริห ารงาน  ส านั ก
ตรวจสอบภายในมคีวามเป็นอสิระในการ 
ปฏบิตังิาน 
 

     

1.4 ส านักตรวจสอบภายในไดร้บัการสนับสนุนจาก
ฝ่ ายบ ริห ารห รือ ได้ ร ับ ความร่วมมือ จาก
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งภายในองคก์ร 

     

 2. ปัจจยัด้านทรพัยากรบุคคลและส่ิงอ านวยความสะดวก 
2.1 ส านักตรวจสอบภายในมีบุคลากรที่มีความรู้

และความช านาญทีเ่พยีงพอ 
 

     

2.2 ผู้ ต รวจสอบภายในมีสถานที่ รอ งรับการ
ปฏบิตังิานเพยีงพอ และเหมาะสม 

     

2.3 มรีะบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีท่นัสมยัสามารถ
สนับสนุนการท างานตรวจสอบภายในได้อย่าง
ทนัเวลา 

     

2.4 เครือ่งมอือุปกรณ์ สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ทีใ่ชใ้นการ
ปฏบิตังิานมคีวามเพยีงพอต่อการท างาน 
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ข้อ ประเดน็ความคิดเหน็ 

ระดบัความคิดเหน็ 
เหน็ 
ด้วย
มาก
ท่ีสดุ 

เหน็ 
ด้วย
มาก 

เหน็ 
ด้วย
ปาน
กลาง 

เหน็ 
ด้วย
น้อย 

เหน็ 
ด้วย
น้อย
ท่ีสดุ 

5 4 3 2 1 
3. ปัจจยัด้านอ านาจหน้าท่ีของหน่วยตรวจสอบภายใน 
3.1 ส านักตรวจสอบภายในมีสายการบังคับ

บญัชาขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
     

3.2 ส านักตรวจสอบภายในมีห น้าที่ ในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงาน
ภายในองคก์ร 

     

3.3 ผู้ ต รว จสอบภ าย ใน มีคณ ะก รรมก าร
ตรวจสอบก ากบัดแูลการปฏบิตังิาน 

     

3.4 ผูต้รวจสอบภายในปฏบิตังิานโดยปราศจาก
การแทรกแซงเพื่อไม่ให้สูญเสียความเป็น
อสิระ 

     

3.5 ผู้ตรวจสอบภายในมีอ านาจในเข้าถึงการ
ตรวจสอบ ข้อมูล  เอกสาร ทรัพย์สินที่
เกี่ยวข้องกับวตัถุ ประ สงค์การตรวจสอบ 
รวมทัง้การสมัภาษณ์ บุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบั
งานตรวจสอบทั ้งภายในและภายนอก 
องคก์รทีจ่ าเป็น 

     

3.6 ผู้ตรวจสอบภายในไม่มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบหรือประเมินผลการปฏิบัติงาน
ขององค์กรในกิจกรรมที่ตนเคยสงักัดหรอื
เคยด ารงต าแหน่ง 
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ข้อ ประเดน็ความคิดเหน็ 

ระดบัความคิดเหน็ 
เหน็ 
ด้วย
มาก
ท่ีสดุ 

เหน็ 
ด้วย
มาก 

เหน็ 
ด้วย
ปาน
กลาง 

เหน็ 
ด้วย
น้อย 

เหน็ 
ด้วย
น้อย
ท่ีสดุ 

5 4 3 2 1 
4. ปัจจยัด้านคณุสมบติัผู้ตรวจสอบภายใน 
4.1 ผู้ตรวจสอบภายในมอีงค์ความรูใ้นกิจกรรม

การด าเนินงานขององคก์ร 
     

4.2 ผู้ตรวจสอบภายในมคีวามรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง
ดา้น ศาสตรใ์นการตรวจสอบ เช่น การบญัช ี
การเงนิ กฎหมาย เศรษฐศาสตร ์การจดัการ
ด้านคุณภาพ จรรยาบรรณและการทุจริต 
เทคโนโลยสีารสนเทศ การก ากบัดแูลกจิการ 
ความเสีย่งและการควบคุม   

     

4.3 ผู้ ต รวจสอบภาย ในมีค วามรู้ เกี่ ย วกับ
มาตรฐาน ทฤษฎี  และระเบียบวิธีการ
ตรวจสอบภายใน 

     

4.4 ผูต้รวจสอบภายใน ด าเนินงานตามขอบเขต
ที่ก าหนดในกฎบัตรของส านักตรวจสอบ
ภายในรวมทั ้งคู่ มือการปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบภายในของรฐัวสิาหกจิ 

     

4.5 ผู้ตรวจสอบภายในมคีวามเข้าใจระบบการ
ควบคุ มภายใน ใหม่ๆที่ ส อดคล้อ งกับ
สถานการณ์ปจัจบุนั 

     

4.6 ผู้ตรวจสอบภายในมทีกัษะในการถ่ายทอด
และสื่อสารกบัผูร้บัตรวจได ้

     

4.7 ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความ
ระมดัระวงัรอบคอบและใช้ทกัษะในแบบผู้
ประกอบวชิาชพีพงึปฏบิตั ิ

     

4.8 ผู้ตรวจสอบภายในมีการพัฒนาศักยภาพ
และฝึกอบรมตนเองอยา่งสม ่าเสมอ 

     



6 
 

ข้อ ประเดน็ความคิดเหน็ 

ระดบัความคิดเหน็ 
เหน็ 
ด้วย
มาก
ท่ีสดุ 

เหน็ 
ด้วย
มาก 

เหน็ 
ด้วย
ปาน
กลาง 

เหน็ 
ด้วย
น้อย 

เหน็ 
ด้วย
น้อย
ท่ีสดุ 

5 4 3 2 1 
5. ปัจจยัด้านการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน 
5.1 ผู้ตรวจสอบภายในมกีารน าผลการประเมนิ

ค ว า ม เสี่ ย ง ข อ ง ห น่ ว ย รับ ต ร ว จ ไ ป
ประกอบการวางแผนการตรวจสอบ 

     

5.2 ผู้ ต ร ว จ ส อ บ ภ า ย ใน มี ก า ร ก า ห น ด
วตัถุประสงค์ของเรื่องที่ตรวจสอบได้อย่าง
ครอบคลุมและชดัเจน 

     

5.3 ผู้ตรวจสอบภายในมีการจดัทีมตรวจสอบ
และได้แจ้งหน่วยรับตรวจทราบก่อนเริ่ม
ปฏบิตังิานตรวจสอบ 

     

5.4 ผูต้รวจสอบภายในมกีารสื่อสารที่ด ีระหว่าง
หน่วย งานทีร่บัตรวจและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

     

5.5 ผู้ร ับตรวจมีการเตรียมความพร้อมของ
เอกสารหรอืขอ้มลูใหก้บัผูต้รวจสอบภายใน 

     

5.6 ผู้ตรวจสอบภายในมีการใช้เทคนิคและ
วธิกีารตรวจสอบ ด้านการสงัเกต การสอบ
ทานเอกสาร การทดสอบ การตรวจนับที่
ถูกตอ้งเหมาะสม 

     

5.7 ผู้ตรวจสอบภายในเปิดโอกาสให้ผู้รบัตรวจ
ชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิก่อนสรปุผล 

     

5.8 ผู้ตรวจสอบภายในมีการรายงานผลอย่าง
เป็นทางการทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

     

5.9 ผู้ตรวจสอบภายในมีส่วนในการน าเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และผูบ้รหิารระดบัสงู 
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ข้อ ประเดน็ความคิดเหน็ 

ระดบัความคิดเหน็ 
เหน็ 
ด้วย
มาก
ท่ีสดุ 

เหน็ 
ด้วย
มาก 

เหน็ 
ด้วย
ปาน
กลาง 

เหน็ 
ด้วย
น้อย 

เหน็ 
ด้วย
น้อย
ท่ีสดุ 

5 4 3 2 1 
5. ปัจจยัด้านการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน 
5.10 ผู้ตรวจสอบภายในมีการติดตามผลการ

ด าเนินงานตามขอ้เสนอแนะ  
     

 

ส่วนท่ี 3 ความคดิเหน็เกีย่วกบัประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน 

 

 
ประเดน็ความคิดเหน็ 

ระดบัความคิดเหน็ 
 
 
ข้อ 

มาก
ท่ีสดุ 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสดุ 

  5 4 3 2 1 
1. ผูต้รวจสอบภายในสามารถปฏบิตังิานไดจ้รงิ

และเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนดตาม
แผนการตรวจสอบ ในระดบัใด ( ระดบั 5 = 
มากกว่า 80% ระดบั 4 = 71-80%     ระดบั 3 
= 61-70% 
ระดบั 2 = 51-60%     ระดบั 1 = น้อยกว่า 
51%) 

     

2. ผูต้รวจสอบภายในสามารถส่งรายงานผลการ
ตรวจสอบใหก้บัหน่วยรบัตรวจไดอ้ยา่งรวดเรว็
และทนักาล 

     

3. รายงานผลการตรวจสอบมคีวามน่าเชื่อถอืของ
ขอ้มลู ครบถว้นสมบรูณ์ ทัง้ประเดน็ปญัหาที่
ตรวจพบ ขอ้สรปุ ขอ้เสนอแนะ และแนวทาง
การแกไ้ข 

     

4 ขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบภายในสามารถ
น าไปปฏบิตัไิดจ้รงิ 

     

5 ผลการตรวจสอบภายในช่วยใหข้อ้ตรวจพบ
ความเสีย่งในเรือ่งเดมิลดลง 
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ประเดน็ความคิดเหน็ 

 

ระดบัความคิดเหน็ 
มาก
ท่ีสดุ 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสดุ 

5 4 3 2 1 
6 งานตรวจสอบภายในมสี่วนช่วยในการ

ปรบัปรงุพฒันาการควบคุมภายในของ
หน่วยงาน 

     

7 งานตรวจสอบภายในมสี่วนช่วยในการ
ปรบัปรงุพฒันาดา้นการบรหิารความเสีย่ง
ของหน่วยงาน 

     

8 การตรวจสอบภายในมสี่วนช่วยผลกัดนัและ
ส่งเสรมิใหเ้กดิการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี
ภายในองคก์ร 

     

9 การตรวจสอบภายในช่วยลดโอกาสการ
กระท าทีส่่อทุจรติ การประพฤตไิมช่อบ หรอื
เหตุการณ์ทีม่คีวามเสีย่งสงู 

     

10 ความพงึพอใจต่อการปฏบิตังิานตรวจสอบ
ภายใน 

     

 
ส่วนท่ี 4  ขอ้เสนอแนะแนวทางการเพิม่ประสทิธผิลในการตรวจสอบภายใน 
 
 4.1 ปญัหา 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
 
4.2 อุปสรรค 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
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4.3 ขอ้เสนอแนะ 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
 
4.4 ปจัจยัทีน่ าไปสู่ความส าเสรจ็ / หรอืการพฒันาการตรวจสอบภายใน 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
 
4.5 ใหท้่านเสนอแนวทางการเพิม่ประสทิธผิลการปฏบิตัหิน้าทีข่องผูต้รวจสอบภายใน 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
 
 

ขอขอบพระคณุท่ีท่านสละเวลาอนัมีค่าตอบแบบสอบถามในครัง้น้ี 
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