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บทคดัย่อ 
 
การคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกับปัญหาและการพฒันาประสิทธิภาพการ

ตรวจสอบภายในของกรมอนามยัในทศันะของผูรั้บตรวจ กลุ่มตวัอยา่งสาํหรับการวิจยัคร้ังน้ีคือ ผูรั้บ
ตรวจในตาํแหน่งผูอ้าํนวยการกอง สํานัก ศูนย  ์หัวหน้ากลุ่มอาํนวยการ เจา้หน้าท่ีปฏิบติังานด้าน
การเงินและบญัชี เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานดา้นพสัดุ จาํนวน 187 คน โดยใชก้ารวิจยัแบบผสม สถิติท่ีใชใ้น
การวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว และการวิเคราะห์สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั             

ผลการศึกษาพบว่า 1) ความเห็นเก่ียวกบัปัญหาการตรวจสอบภายในดา้นความมีมนุษย์
สมัพนัธ์อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 2) ความเห็นเก่ียวกบัการพฒันาโดยการสร้างความเขา้ใจประชาสัมพนัธ์
เก่ียวกบัการตรวจสอบภายในอยูใ่นระดบัมาก 3) ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 พบว่า ตาํแหน่งหนา้ท่ี
ความรับผิดชอบท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการพฒันาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในท่ีแตกต่างกนั  
และปัญหาของการตรวจสอบภายในมีความสัมพนัธ์กบัการพฒันาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน
ของกรมอนามยั  

ดังนั้น การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ผูต้รวจสอบภายในควรให้ความสําคญักับการ
ส่ือสารในการตรวจสอบทั้งทางวาจาและลายลกัษณ์อกัษรต่อผูรั้บตรวจ มีการช้ีแจง สร้างความเขา้ใจ
และทศันคติท่ีดีระหวา่งกนั เพื่อสร้างความมัน่ใจและลดความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้
คาํสําคญั :  ปัญหา  ประสิทธิภาพ  การตรวจสอบภายใน 
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ABSTRACT 
 

This independent study aimed to investigate the auditees’ views on problems and quality 
development of internal auditing in the Department of Health. The sample of this study includes 187 
auditees in the position of division/department/center directors, heads of administration, finance and 
accounting officers, and supply officers. The mixed methods were used. The statistical analyses 
including frequency, percentage, standard deviation, One-way ANOVA, and Pearson’s Correlation 
analysis were applied in this study.  

The results show that 1) opinion on internal auditing problems in the aspect of 
interpersonal relation is at the highest level, 2) opinion on development in public relations 
understanding creation at the high level, 3) different positions and responsibilities had different 
internal auditing efficiency development, and internal auditing problems were related with internal 
auditing quality development in the Department of Health at statistically significant number of 0.05.  

Therefore, internal auditors should emphasize on both verbal and written communication 
when associating with the auditees.  Elucidation, understanding, and attitudes betterment should be 
approached in order to create more confidence and reduce risk to an acceptable level. 
Keyword:  problems, efficiency, internal audit 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 การศึกษาคนควาอิสระฉบับนี้ สามารถสําเร็จลุลวงไปดวยดี ผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณ  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร ประธานกรรมการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภา  ทองคง 
กรรมการ และ ดร.ชัยมงคล  ผลแกว  กรรมการและอาจารยท่ีปรึกษา  ท่ีไดเสียสละเวลาอันมีคาในการ
ใหคําแนะนําใหความรู ช้ีแนวทางแกปญหา ตั้งแตเร่ิมตนการทําการศึกษาคนควาจนกระทั่งเสร็จ
สมบูรณ  รวมถึงคณาจารยทุกทานท่ีไดประสิทธ์ิประสาทวิชาความรูตาง ๆ ทําใหการศึกษาคนควาอิสระ
ในคร้ังนี้ถูกตองสมบูรณมากข้ึน ผูศึกษาจึงใครขอกราบขอบพระคุณทุกทานไวเปนอยางสูง ณ โอกาสน้ี
 ขอขอบคุณเจาหนาท่ีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขทุกทานท่ีกรุณาเสียสละเวลาอันมีคา
ในการตอบแบบสอบถามและเสนอความคิดเห็นตาง ๆ ซ่ึงเปนสวนสําคัญท่ีทําใหการศึกษาคาควา
อิสระฉบับนี้สําเร็จ  
 สุดทายนี้ ผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ญาติพี่นอง เพื่อน ๆ และเจาหนาท่ี
โครงการปริญญาโท ท่ีใหการสงเสริมสนับสนุนใหกําลังใจ และใหความชวยเหลือดวยดีตลอดมา  
ผูศึกษาหวังวาการศึกษาคนควาอิสระฉบับนี้จะมีประโยชนไมมากก็นอย  และหากมีขอผิดพลาด
ประการใดปรากฏในรายงานฉบับนี้ ผูศึกษาขออภัยและนอมรับไว ณ โอกาสนี้  
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ตารางท่ี 4.9  คาเฉล่ีย ความเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับการพัฒนากระบวนการใหคําปรึกษา 
     แกหนวยรับตรวจและผูเกี่ยวของตามความคิดเห็นของผูรับตรวจจําแนกตาม 
        ตําแหนงหนาท่ี และความรับผิดชอบ คือ   ผูอํานวยการกอง สํานัก ศูนย หวัหนา 
     กลุมอํานวยการ เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี  เจาหนาท่ีปฏิบัติงาน 
     ดานพัสดุ โดยรวมและรายดาน       58 
ตารางท่ี 4.10 คาเฉล่ีย ความเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับการสรางความเขาใจโดยประชาสัมพันธ
  เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามความคิดเห็นของผูรับตรวจจําแนกตามตําแหนง
  หนาท่ี และความรับผิดชอบ คือ   ผูอํานวยการกอง สํานกั ศูนย หัวหนากลุม  
                      อํานวยการ เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี  เจาหนาท่ีปฏิบัตงิานดาน 
      พัสดุ โดยรวมและรายดาน         59 

 



(10) 
 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

        หนา 
ตารางท่ี 4.11  แสดงการเปรียบเทียบระดับความเหน็เกีย่วกับการพัฒนาประสิทธิภาพ 
      การตรวจสอบภายในของผูรับตรวจโดยจําแนกตามตาํแหนงหนาท่ี 
      ความรับผิดชอบ          60 
ตารางท่ี 4.12 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธีแบบ Least Significant     
 Difference (LSD.)          61 
ตารางท่ี 4.13 แสดงคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางปญหาการตรวจสอบภายใน และ 
   การพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน       62 
ตารางท่ี 4.14 ความเหน็ของผูรับตรวจท่ีมีตอปญหาการตรวจสอบภายใน      63 
ตารางท่ี 4.15 ความเหน็ของผูรับตรวจท่ีมีตอการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน  66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(11) 
 

สารบัญภาพ 
 

        หนา 
ภาพท่ี 1.1  กรอบแนวคิดในการวิจยั        16    
ภาพท่ี 2.1 โครงสรางกรมอนามัย         31 
 



บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การกําหนดยุทธศาสตร และทิศทางการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 11 พุทธศักราช 2555- 2559 ไดกําหนดข้ึนเพื่อเปนการเสริมสรางภูมิคุมกัน และ
ปองกันปญหาปจจัยเส่ียงตาง ๆ สรางเสริมใหมีความเขมแข็งเปนการพัฒนาควบคูไปกับการพัฒนาคน
ในสังคมไทยใหมีคุณภาพและนําไปสูการพัฒนาท่ีม่ันคงและยั่งยืน เปนการสรางความเปนธรรมใหกับ
คนในสังคมของประเทศ ใหตระหนักและรับรูคุณคาท่ีมีรวมกันและเห็นแกสวนรวม เสริมสรางการ
บริหารราชการแผนดินใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส มีระบบการตรวจสอบท่ีดีและมีการควบคุมท่ี
เพียงพอและรัดกุม ยอมรับรวมกันบนพ้ืนฐานของความไวเนื้อเช่ือใจกัน และชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  
เสริมสรางระบบบริหารราชการแผนดินใหมีความเขมแข็ง มีประสิทธิภาพ  และมีระบบการถวงดุลอํานาจ 
การตรวจสอบท่ีเขมงวดครอบคลุมทุกดาน  มีการพัฒนาบุคลากรของสวนราชการ สํานึกรับผิดชอบตอ
หนาท่ีอยางแทจริง (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11, น.10-11 ) 

การตรวจสอบภายในเปนเคร่ืองมือสมัยใหมท่ีมีสวนชวยสงเสริมใหการปฏิบัติงานประสบ
ความสําเร็จโดยใชกระบวนการบริหารความเส่ียง ระบบการควบคุมภายใน และการควบคุมดูแลท่ีมี
ความเหมาะสม ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  รักษาผลประโยชนขององคกร และชวยสอดสองดูแล
และรายงานผลใหผูบริหารทราบอยางเปนอิสระและทันกาล  (ชัยมงคล  ผลแกว,  2557, น.3-4)  และองคกร
ไดนําระบบของการตรวจสอบมาใชเพื่อเปนการสงเสริมกระบวนการทํางานตาง  ๆ  ใหเกิด
ประสิทธิภาพ มีการควบคุมดูแลกํากับอยางเพียงพอเหมาะสมและเปนการดูแลบริหารราชการแผนดิน
ใหมีความโปรงใส ตรวจสอบไดและบรรลุเปาหมาย วัตถุประสงคขององคกร (มหาวิทยาลัย
รามคําแหง สํานักงานตรวจสอบภายใน, น.1) 

กรมอนามัยเปนหนวยงานภาครัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีภารกิจในการชวย
สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา โดยมีการศึกษา วิเคราะห วิจัยและพัฒนาดานการ
สงเสริมสุขภาพ การบริหารจัดการปจจัยท่ีเอ้ือตอการมีสุขภาพดีของประชาชน รวมท้ังการประเมินผล
กระทบตอสุขภาพ เพื่อมุงเนนใหประชาชนมีทักษะและความรู รวมถึงการสนับสนุนใหหนวยงานใน
สวนภูมิภาค และภาคีเครือขายใหมีสวนรวมสงเสริมสุขภาพและจัดการส่ิงแวดลอมเพ่ือเสริมสรางให
คนไทยมีสุขภาพดีถวนหนา แตในชวงเวลาประมาณ 10 ป ท่ีผานมา พบวากรมอนามัย ตองเผชิญกับ
ปญหาของเจาหนาท่ียังขาดความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานจึงสงผลใหไมเปนไปตามระเบียบ 
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ขอบังคับ กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรี เชน จากรายงานผลการตรวจสอบของสํานักตรวจสอบ
การเงินท่ี 16 กลุม 2 สํานักงานตรวจเงินแผนดิน ไดตรวจสอบบัญชีกรมอนามัย  และไดตั้งขอสังเกต
หลายประการไดแก การเบิกจายคาพาหนะรถรับจางสูงกวาปกติ  การทุจริตการจัดเก็บรายไดของ
หนวยงาน ซ่ึงสาเหตุเกิดจากผูปฏิบัติงานและการควบคุมรายรับและนําสงเงินไมครบถวน  ผูมีหนาท่ี
รับผิดชอบไดออกใบเสร็จรับเงินท่ีสามารถยกเลิกใบเสร็จรับเงินไดเองในระบบคอมพิวเตอร จาก
ปญหาท่ีเกิดข้ึนดังกลาวทําใหเกิดความไมโปรงใสภายในหนวยงาน จึงไดนําหลักการการตรวจสอบ
ภายในมาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดความโปรงใส สามารถตรวจสอบได และมีจิตสํานึก
รับผิดชอบตอหนาท่ีท่ีมีตอประชาชน ซ่ึงนโยบายดังกลาวสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติการบริหารจัดการองคกรราชการแนวใหม  อยางไรก็ดีเนื่องจากขอจํากัดในการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานทําใหเกิดขอสงสัยเกี่ยวกับคุณภาพการตรวจสอบภายใน เชน ความไมชํานาญงานท่ีเพียงพอ
ของผูปฏิบัติงาน และไมสามารถใหคําแนะนําและตอบขอซักถามไดทุกประเด็นตามท่ีตองการ 
ผูรับตรวจบางหนวยงานไมเขาใจหรือมีความรูสึกวาหนวยตรวจสอบภายในจองจับผิด  การรายงานผล
การตรวจบางครั้งผูรับตรวจไมเขาใจ   จากปญหาท่ีพบขางตนทําใหผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาและ
ทําความเขาใจถึงปญหาและการพัฒนาประสิทธิภาพของการตรวจสอบภายในของกรมอนามัย เพื่อใช
เปนแนวทางท่ีทําใหหนวยงานรับรูถึงปญหาและทราบถึงการพัฒนาประสิทธิภาพของหนวยงานได 
และชวยใหหนวยงานมีความเขมแข็งประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค และเปาหมายองคกรท่ี
กําหนดไว 

  
1.2 วัตถุประสงคการวิจัย 

1.2.1 เพื่อศึกษาระดับความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของ
กรมอนามัย 

1.2.2 เพื่อศึกษาปจจัยดานตําแหนงงาน/หนาท่ีความรับผิดชอบท่ีมีผลตอระดับความคิดเห็น 
เกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของกรมอนามัย 

1.2.3 เพื่อศึกษาปจจัยดานปญหาการตรวจสอบภายในท่ีมีผลตอการพัฒนาประสิทธิภาพ
การตรวจสอบภายในของกรมอนามัย 
 

1.3 สมมติฐานการวิจัย 
1.3.1 ผูรับตรวจที่มีตําแหนงหนาท่ีความรับผิดชอบแตกตางกันมีผลกระทบตอการพัฒนา

ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน  
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1.3.2 ปญหาการตรวจสอบภายในมีความสัมพันธกับการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบ
ภายใน 

 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาคร้ังนี้มุงเนนศึกษาความคิดเห็นของผูรับตรวจท่ีมีตอปญหาและการพัฒนา
ประสิทธิภาพของการตรวจสอบภายในของกรมอนามัยรายละเอียดดังนี้ 
 1.4.1  กลุมตัวอยางไดแก  ผูบริหารและเจาหนาท่ีผูท่ีเกี่ยวของกับการตรวจสอบภายในของ
กรมอนามัย คือ  

         1)  ผูอํานวยการกอง/สํานัก/ศูนย   
        2)  หัวหนากลุมอํานวยการ 
         3)  เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี  
         4)  เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานการพัสดุ   

1.4.2  ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษา การศึกษาในคร้ังนี้ใชประมาณ 10 เดือน ตั้งแตเดือน
สิงหาคม 2557 - พฤษภาคม 2558 
 1.4.3  ขอบเขตดานเน้ือหา เปนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปญหาการตรวจสอบภายในและ
แนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพของการตรวจสอบภายใน กรมอนามัย  ประกอบดวย  
  1.4.3.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก 
   1) ตําแหนงหนาท่ีความรับผิดชอบ คือ ผูอํานวยการกอง สํานัก ศูนย หัวหนา
กลุมอํานวยการ เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานพัสดุ 
   2) ปญหาการตรวจสอบภายใน ไดแก ปญหาดานความรู ความเช่ียวชาญและ
ทักษะการทํางาน  ปญหาดานการรายงานผลการตรวจสอบ ปญหาดานความมีมนุษยสัมพันธของ        
ผูตรวจสอบภายในและปญหาดานคําแนะนํา คําปรึกษา แกหนวยรับตรวจ 
  1.4.3.2 ตัวแปรตาม  ไดแก การพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน  คือ  
การพัฒนาระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน การพัฒนากระบวนการใหคําปรึกษาแกหนวย
รับตรวจและผูเกี่ยวของและการสรางความเขาใจโดยประชาสัมพันธเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 
 
1.5 คําจํากัดความในการวิจัย 
 หนวยตรวจสอบภายใน  หมายถึง หนวยท่ีมีภารกิจในการตรวจสอบของแตละสวนราชการ
ตามท่ีไดมีการกําหนดไวในกฎกระทรวงการแบงสวนราชการ 
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 หนวยรับตรวจ หมายถึง หนวยงานท่ีมีภารกิจหนาท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของสวนราชการ 
 การตรวจสอบภายใน หมายถึง การปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือใหความม่ันใจ ใหการชวยเหลือ ให
คําแนะนํา ใหคําปรึกษาอยางเท่ียงธรรม เปนอิสระ ชวยในการปรับปรุงการทํางานไดอยางนาเช่ือถือ 
สงผลใหเกิดคุณคาแกสวนราชการ และบรรลุภารกิจหนาท่ีตามวัตถุประสงคและเปาหมายของ
หนวยงาน 
 จริยธรรมของผูตรวจสอบภายใน หมายถึง  หลักการพึงปฏิบัติของผูตรวจสอบ โดยการใช
สามัญสํานึกและจิตวิญญาณอยางมีเหตุผล และเหมาะสม 
 คุณคาของหนวยงาน  (Add Value) หมายถึง  การที่สวนราชการสามารถปรับปรุงการดําเนินงานใน
รูปแบบตาง ๆ ท่ีนาเช่ือถือ และเหมาะสมกอใหเกิดประโยชนแกหนวยงานดวยวิธีการตาง ๆ เชน
คําแนะนําปรึกษา ขอเสนอแนะการปฏิบัติงาน เพื่อใหองคกรบรรลุเปาหมายท่ีไดวางไว 
 ความถูกตองเท่ียงธรรม (Objectivity) หมายถึง  ทัศนคติโดยปราศจากความลําเอียง ไมถูก 
ชักนําจากผูอ่ืน  มีหลักในการใชดุลยพินิจพิจารณา ปญหาและอุปสรรคไดถูกแกไขอยางเหมาะสมและ
คุณภาพของงานมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอ  
 งานคําแนะนําและงานคําปรึกษา (Consulting Services)  หมายถึง  การบริการใหคําแนะนํา
คําปรึกษา ขอคิดเห็น และอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ  เพื่อเพ่ิมมูลคาใหแกสวนราชการ และคําแนะนําคําปรึกษา
นั้นจะไดนํามาพัฒนาปรับปรุงทําใหเกิดความคลองตัวในการทํางานมากข้ึน  
 แนวทางการพัฒนาการตรวจสอบภายใน หมายถึง เปนการแกไขปญหาการปฏิบัติงานตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการตรวจสอบภายในของสวนราชการ พ.ศ.2551  และการพัฒนางาน
การตรวจสอบ  
 ประสิทธิภาพ  หมายถึง  กระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีลักษณะความคุมคากับตนทุนท่ีเสียไป
หรือประหยัดทรัพยากร เวลา  และกระบวนการปฏิบัติงานน้ันตองเสร็จทันภายในระยะเวลาท่ีได
กําหนดไว   
 
1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การศึกษาความเห็นของผูรับตรวจท่ีมีตอปญหาและการพัฒนาประสิทธิภาพของการ
ตรวจสอบภายในของกรมอนามัย   ไดกําหนดตัวแปรอิสระ  และตัวแปรตาม มีดังนี้       
 
 



 
 

16 
 

                      ตัวแปรอิสระ                                                                   ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
 
   
 
 
 

 

ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

จากกรอบแนวคิดการศึกษาขางตน ผูศึกษาไดเลือกการศึกษาแบบผสม (Mixed Method)  
ซ่ึงเปนการศึกษาระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) เปนการใชขอมูลท่ีมีอยูใน
ลักษณะของตัวเลข หรือกําหนดคาเปนปริมาณและใชวิธีการทางสถิติทดสอบและโอกาสที่คาดวาจะ
เกิดข้ึนของขอมูลท่ีไดจากกลุมตัวอยาง  และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เปนการ
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) โดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structure interview) 
กับผูปฏิบัติงานดานตาง ๆ ตามตําแหนง/หนาท่ีความรับผิดชอบท่ีเกี่ยวของกับการตรวจสอบภายใน 
 

ปญหาการตรวจสอบภายใน 
1) ปญหาดานความรู ความเช่ียวชาญ และทักษะ 
     การทํางานของผูตรวจสอบ  
 2) ปญหารายงานผลการตรวจสอบ 
3) ปญหาดานความมีมนุษยสัมพันธของ 
     ผูตรวจสอบภายใน 
4) ปญหาดานการใหคําแนะนํา ปรึกษา  
     แกหนวยรับตรวจ 
ท่ีมา: มาตรฐานการตรวจสอบภายในของ
สวนราชการ 

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การพัฒนาประสิทธิภาพ 
การตรวจสอบภายใน 

1) พัฒนาระบบและกลไกการ
ตรวจสอบภายใน 
2) พัฒนากระบวนการใหคําปรึกษาแก
หนวยรับตรวจและผูเกีย่วของ 
3) สรางความเขาใจโดยประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 
ท่ีมา: มาตรฐานสากลการปฏิบัติงาน
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน 

 

ตําแหนง/หนาท่ีความรับผิดชอบ 
1) ผูอํานวยการกอง/สํานัก/ศูนย 
2) หัวหนากลุมอํานวยการ 
3) เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานการเงินและ
บัญชี 
4) เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานการพัสดุ 
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1.7 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1.7.1 เพื่อทราบระดับความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของ
กรมอนามัย 
 1.7.2 ทําใหทราบปญหาท่ีมีผลกระทบตอการบริหารจัดการการตรวจสอบภายในใหมี 
ประสิทธิภาพ 
 1.7.3 ผลจากการศึกษาครั้งนี้ สามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพ 
การตรวจสอบภายในของกรมอนามัย 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 การศึกษาเร่ือง ความเห็นของผูรับตรวจท่ีมีตอปญหาและแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ
การตรวจสอบภายในของกรมอนามัย ผูศึกษาไดดําเนินการทบทวนวรรณกรรม และรวบรวมขอมูล
ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ ท้ังในเร่ือง แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยตาง ๆ ดังนี้ 
 2.1 ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 
 2.2 โครงสรางมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
 2.3 แนวคิดการพัฒนาการตรวจสอบภายใน 
 2.4 ปญหาการตรวจสอบภายใน 
 2.5 คุณภาพการตรวจสอบภายใน 
 2.6 โครงสรางกรมอนามัย 
 2.7 งานวิจัยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
    
2.1 ความรูเกีย่วกับการตรวจสอบภายใน 
 2.1.1  ความหมายของการตรวจสอบภายใน 

        การตรวจสอบภายใน มีผูใหคํานิยามไวหลากหลาย ดังนี้  
        สมาคมผูตรวจสอบภายในสากล (The Institute of internal Auditors: IIA) ไดให

ความหมายไววา ดังน้ี 
        งานตรวจสอบภายใน คือ  การใหความเช่ือม่ันและการใหคําปรึกษาอยางเท่ียงธรรม

เปนอิสระเพ่ือเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการดําเนินงานขององคกร การตรวจสอบภายชวยใหองคกร
บรรลุเปาหมายดวยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเส่ียง การ
ควบคุมและการกํากับดูแลอยางเปนระบบและเปนระเบียบ 
         คําแปลดังกลาวมาจากตนฉบับภาษาอังกฤษวา 
         Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity 
designed to add value and improve an organization’s operations. It helps an organization 
accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve 
the effectiveness of risk management, control, and governance processes. (The Institute of Internal 
Auditors, https://na.theiia.org)  
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  กรมบัญชีกลาง ไดใหความหมายไว ดังนี้ 
  การตรวจสอบภายใน คือ  กิจกรรมการใหความเช่ือม่ันและการใหคําปรึกษา 
อยางเท่ียงธรรมและเปนอิสระ ซ่ึงจัดใหมีข้ึนเพื่อเพิ่มคุณคา และปรับปรุงการปฏิบัติงานของ 
สวนราชการใหดีข้ึน การตรวจสอบภายในจะชวยใหสวนราชการบรรลุเปาหมาย และวัตถุประสงคท่ี
กําหนดไว ดวยการประเมิน และปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเส่ียง การควบคุม
และการกํากับดูแลอยางเปนระบบ 
  จากการใหความหมายขางตนสามารถจําแนกงานลักษณะงานตรวจสอบภายใน 
(กรมบัญชีกลาง สํานักกํากับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ, 2555, น.2-3) ไดเปน 2 ลักษณะ ดังนี้  

  1. งานบริการใหความเชื่อม่ัน (Assurance Services) เปนวิธีการอยางเปนอิสระ 
เช่ือม่ัน กํากับ และควบคุมดูแลงานดานตาง ๆ ของสวนราชการ  เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงตาง ๆ และไดรับการปรังปรุงพัฒนากอใหเกิดประโยชนตอหนวยงาน และ
สะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพท่ีไดรับ 

  2. งานบริการใหคําปรึกษา (Consulting Services) ผูรับบริการไดรับคุณคาจาก
คําแนะนําคําปรึกษา และขอคิดเห็น เพื่อนํามาปรับปรุง กํากับดูแลกระบวนการบริหารจัดการ 
ความเส่ียง ใหเกิดความรวดเร็วในการดําเนินงาน และสรางคุณคาใหกับองคกร  

 จากความหมายและลักษณะงานการตรวจสอบภายในขางตนการศึกษาคร้ังนี้ ไดให
ความหมายของการตรวจสอบภายในของหนวยงานภาครัฐวา การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรม
การใหความเช่ือม่ันและการใหคําปรึกษาอยางเท่ียงธรรมและเปนอิสระ ซ่ึงจัดใหมีข้ึนเพื่อเพิ่มคุณคา 
และปรับปรุงการปฏิบัติงานของสวนราชการใหดีข้ึน การตรวจสอบภายในจะชวยใหสวนราชการ
บรรลุเปาหมาย และวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว ดวยการประเมิน และปรับปรุงประสิทธิผลของ
กระบวนการบริหารความเส่ียง การควบคุมและการกํากับดูแลอยางเปนระบบ 
 2.1.2  ความสําคัญของการตรวจสอบภายใน 

 การตรวจสอบภายในเปนส่ิงสําคัญขององคกร เพ่ือชวยฝายบริหารของสวนราชการ 
ในการผลักดันพัฒนาแนวทางปฏิบัติท่ีเปนระเบียบและมีแบบแผนกอใหเกิดการควบคุมดูแล และการ
กํากับท่ีดี (Good Governance) ดังนั้นจึงมีสวนชวยสงเสริมผลักดันใหเกิดความสําเร็จในสวนราชการ
หลายประการ ดังนี้ 

 2.1.2.1 สงเสริมผลักดัน ควบคุมดูแลและกํากับใหเกิดระเบียบและแบบแผนท่ีดีของ
สวนราชการ  
 



 
 

20 
 

  2.1.2.2 สงเสริมผลักดันการทํางานของสวนราชการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  2.1.2.3 สงเสริมใหการบริหารทรัพยากร งบประมาณของสวนราชการมีระเบียบ 
แบบแผน และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศ 
  2.1.2.4 เปนการสรางคุณคาใหกับสวนราชการ 
 การกําหนดวัตถุประสงคของการตรวจสอบภายในของหนวยงานภาครัฐ  และ
กรมบัญชีกลาง เปนหนวยงานที่อยูในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง มีสวนชวยสงเสริมให
การตรวจสอบภายในของแตละสวนราชการบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงค และใหมีการประเมินผล
งานอยางเปนระบบและมีระเบียบแบบแผน เพื่อชวยใหสวนราชการพัฒนากระบวนการจัดการความ
เส่ียง การกํากับดูแล และควบคุมใหมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลยิ่งข้ึน 
 เจริญ  เจษฎาวัลย (2545, น.151) อธิบายวา วัตถุประสงคของการตรวจสอบตามแนวคิด
สมัยใหมมิไดมุงเนนท่ีเร่ืองการตรวจสอบเพ่ือความถูกตอง และความนาเช่ือถือไดของการบันทึกทาง
การเงินของกิจการเทานั้น แตมุงเนนท่ีมีการสอบทานและประเมินผลการดําเนินงานวา สามารถบรรลุ
เปาหมายและวัตถุประสงคท่ีคาดหวังไวอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 พรเพ็ญ องอาจวาจา (2549, น.15-16) ไดกลาววา  วัตถุประสงคของการมีการตรวจสอบ
ภายในท่ีสําคัญจะชวยใหฝายบริหารจัดการทุกระดับสามารถปฏิบัติงานประสบความสําเร็จตามความ
คาดหมายอยางนาเช่ือถือ กอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยตองปฏิบัติตามกิจกรรมตาง ๆ 
ดังนี้  
 1. การเสียคาใชจายท่ีสมเหตุสมผล โดยไดมีการทบทวนและประเมินผลการใชจายนั้น
บนพื้นฐานของความสมเหตุสมผลนั้นอยางเพียงพอและใชระบบการควบคุมใหเหมาะสม  
 2. เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาการปฏิบัติกิจกรรมนั้นเปนไปตามระเบียบตามแบบแผนและคูมือ
การทํางานอยางเครงครัด 
 3. มีความม่ันใจวาทรัพยสินของกิจการนั้นมีการบันทึกดวยจํานวน และตัวเงินท่ีถูกตอง  
และมีมาตรการในการปองกันการสูญหายของทรัพยสินนั้น 
 4. ขอมูลท่ีจัดทําข้ึนนั้นวามีความนาเช่ือถือ 
 5. มีการเปรียบเทียบผลงานกับขอบเขตท่ีหนวยงานมอบหมายใหทํา 
 6. มีขอเสนอแนะเพื่อใหเกิดประโยชนการปรับปรุงวิธีการทํางานใหดียิ่งข้ึน 
 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (2548, น.14) ไดกลาววา การดําเนินงานของกิจกรรม 
ในองคกรตองมีการประเมินความเสี่ยงจากกิจกรรมนั้นกอนที่จะจัดทําแผนการทํางาน โดยอยู
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ภายใตการใชทรัพยากรอยางมีคุณคา  และมีการติดตามควบคุมการทํางานเพื่อใหไปตามระเบียบ
ตามแบบแผนขององคกรดวย  

 
2.2  โครงสรางมาตรฐานในการตรวจสอบภายใน  

สวนราชการหนวยงานภาครัฐของประเทศไทยใหการยอมรับหลักการตรวจสอบภายในซ่ึง
ปรากฏใหเห็นเม่ือ พ.ศ. 2505 โดยการใชระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง พ.ศ. 2505 (จันทนา สาขากร 
และคณะฯ, 2557, น.4-2) และการผลักดันปจจัยตาง ๆ ไดใหการยอมรับมากข้ึนคือ ความเสียหายจาก
ของธุรกิจทําใหเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ จึงไดออกกฎหมายใหองคกรเพื่อใชสอบทาน และเหตุผลท่ี
หนวยงานมีการดําเนินธุรกิจท่ีซับซอน  ความทันสมัยของเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงอยางไมหยุดนิ่ง
การตรวจสอบจึงมีสวนสําคัญในการดูแลปองกันองคกร หนวยงานกํากับดูแลไดแก สภาวิชาชีพบัญชี  
รวมท้ังหนวยงานกํากับดูแลหนวยงานของรัฐวิสาหกิจและรัฐบาล เชน สํานักงานตรวจเงินแผนดิน 
(สตง.) มีหนาท่ีกํากับดูแลหนวยงานราชการและหนวยงานของรัฐวิสาหกิจ และกระทรวงการคลังท่ีมี
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปนผูกํากับดูแล  (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 
2548) 

สําหรับหนวยงานที่กํากับดูแล และเปนผูกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานในวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายในของสวนราชการตาง ๆ คือ กรมบัญชีกลาง โดยไดมีการพัฒนาโครงสรางในวิชาชีพ
การตรวจสอบภายในใหเปนไปตามมาตรฐานของสมาคมผูตรวจสอบภายในสากล  เพื่อใหไดรับการ
ยอมรับจากผูบริหาร และผูรับตรวจ (จันทนา  สาขากร, นิพันธ เห็นโชคชัยชนะและ ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, 
2555, น.4-11) โครงสรางมาตรฐานฯ ประกอบดวย 2 สวนท่ีสําคัญ (กรมบัญชีกลาง, 2555, น.50-74) คือ   

2.2.1  มาตรฐานดานคุณสมบัติ  
 เปนการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยตรวจสอบภายในไวในกฎบัตร โดยการ

ปฏิบัติงานอยูบนพื้นฐานของความเท่ียงธรรมและอิสระปฏิบัติโดยยึดผลประโยชนสวนรวมเปนหลักโดย
ใชความรูอยางมืออาชีพท่ีสะสมมาชวยเหลือ แนะนํา ขจัดปญหา ปองกันความเส่ียงตามระเบียบตามแบบ
แผนขององคกรเพ่ือใหองคกรคงอยูบนความโปรงใส ตรวจสอบได  

2.2.2  มาตรฐานดานการปฏิบัติงาน  
 ยุทธวิธีของการทํางานของสวนราชการท่ีมีข้ึนเพ่ือเพิ่มคุณคา และปรับปรุงการ

ปฏิบัติงานของสวนราชการใหดีข้ึน ชวยใหสวนราชการบรรลุถึงเปาหมาย และวัตถุประสงคท่ี 
กําหนดไว  ดวยการประเมิน และปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเส่ียง การควบคุม
และการกํากับดูแลอยางเปนระบบระเบียบแบบแผน 
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   จากโครงสรางมาตรฐานการตรวจสอบภายใน  กรมอนามัย ไดใหความสําคัญกับการพัฒนา
งานตรวจสอบภายในอยูเสมอ เพื่อใหเกิดการทํางานท่ีดีข้ึน การใชทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ และ
หนวยงานปรับตัวเองเพื่อใหเปนท่ียอมรับ และใชเปนเคร่ืองมือชวยใหผูบริหารติดตามและประเมิน
การปฏิบัติงานของสวนงานตาง ๆ ในหนวยงาน  เสนอแนะแนวทางหรือมาตรการท่ีจะชวยลดความ
เส่ียงทําใหผลการดําเนินงานนั้นมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามวัตถุประสงคและเปาหมายของ
องคกรท่ีไดกําหนดไว   โดยการตรวจสอบภายในครอบคลุมทุกดาน ซ่ึงแตเดิมการตรวจสอบทาง 
การเงินและบัญชี  และหลักฐานตาง ๆ เปนการตรวจสอบท่ีมุงเนนประสิทธิภาพของงานเปนสําคัญ จึง
ทําใหแนวคิดและเปล่ียนวิธีปฏิบัติไป   โดยลักษณะและขอบเขตของงานตรวจสอบภายในมีความ
หลากหลายมากข้ึน  และตรวจสอบภายในในอนาคตนั้นคืองานบริการท่ีจะสามารถใหหลักประกันท่ีมี
ความเปนธรรมและสรางคุณคาแกสวนราชการ   ดวยการปรับปรุงและประเมินประสิทธิภาพของ
กระบวนการบริหารจัดการความเส่ียง   การควบคุมและการกํากับดูแลภายในสวนราชการอยางเปน
ระบบ มีระเบียบแบบแผน  เพื่อใหการดําเนินงานของสวนราชการนั้นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
บรรลุผลสําเร็จตามท่ีมุงหวังไว   
 
2.3  แนวคิดการพัฒนาการตรวจสอบภายใน   

การตรวจสอบภายในสมัยใหมใชแนวคิดท่ีเชิงสรางสรรค โดยมุงเนนท่ีจะเปล่ียนทัศนคติใน
ดานลบของผูรับตรวจ (มหาวทิยาลัยรามคําแหง, 2553, น.3-4)  ดังนี้  

1. การพัฒนางานการตรวจสอบ ใหมีความทันสมัยและตรงตามท่ีตองการของฝายบริหาร
ไดอยางเพียงพอ โดยการตรวจสอบเพื่อใหขอมูลแกผูบริหารในการวิเคราะห การตัดสินใจ และสอบ
ทานของการปฏิบัติงาน  

2. การตรวจสอบโดยใชแนวความเส่ียง ผูตรวจสอบตองมีความเขาใจอยางแทจริงใน
โครงสรางการควบคุม และปจจัยความเส่ียงท่ีจะกอใหเกิดข้ึนตอองคกร และการตรวจสอบมีโอกาสที่
จะพบความผิดพลาดอยางมีสาระสําคัญ ชวยลดความเส่ียงนั้นได 

3. ตรวจสอบแบบมีการประสานงานระหวางกันของผูปฏิบัติงาน ผูบริหารของหนวยงาน และ
ผูตรวจสอบ วางแผนการตรวจสอบเพ่ือตรวจสอบใหเกิดความเขาใจ จะเปนประโยชนในการแกไข
ปญหาและการบริหารงาน   

4. การตรวจสอบในเชิงรุกแบบกาวหนาและสรางสรรค  เปนการปองกันปญหา และการ
ผลักดันการกระตุนใหเกิดส่ิงท่ีดีกับหนวยงาน ไมใชเปนการแกไขปญหาในภายหลัง  
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5. ผูตรวจสอบตองศึกษาความรูตาง ๆ ท่ีทันสมัย มีความคิดทางการบริหารสมัยใหม เชน
แนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารงานตรวจสอบเชิงคุณภาพอยางรวดเร็วทันเวลา การปรับปรุง
กระบวนการทํางาน การคนหาวิธีปฏิบัติงานท่ีดีท่ีสุด การประเมินผลและการควบคุมตนเอง เพื่อจะ
เสนอแนะกิจกรรมท่ีเพิ่มคุณคาใหกับหนวยงาน  

6. การใชเคร่ืองมือทางคอมพิวเตอรและไอทีสมัยใหม ชวยกระบวนการทํางานของตนเอง 
เชน การสืบคนติดตามสารสนเทศทางอินเตอรเน็ต การประยุกตใชโปรแกรมที่ทันสมัยเพื่อเปน
เคร่ืองมือท่ีชวยการตรวจสอบดานตาง ๆ และจัดทําฐานขอมูลท่ีใชการอางอิงเปรียบเทียบกันได 
 พรเพ็ญ องอาจวาจา (2549) อธิบายวา การแกไขปญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติงานท่ี
รับมอบหมายนั้น ควรจะมีการแกไขดานระบบและวิธีการทํางาน โดยมีการชี้แจงทําความเขาใจให
ผูรับตรวจทราบถึงวัตถุประสงคในการตรวจสอบกอนท่ีจะเขาตรวจสอบ และปจจัยตาง ๆ ท่ีสงผล
กระทบตอการปฏิบัติงานควรมีการประชาสัมพันธประสานความรวมมือระหวางผูตรวจและหนวย 
รับตรวจทราบถึงการตรวจสมัยใหม โดยเนนการใหคําแนะนํา คําปรึกษามากกวาการตรวจเพื่อจับผิด
 เจริญ  เจษฎาวัลย (2545, น.149-150) อธิบายวา ฝายตรวจสอบภายในที่ดีควรมีนวัตกรรม 
(Innovation) ใหม ๆ เสมอ โดยเฉพาะการกําหนดวัตถุประสงค และขอบเขตในการทํางานตรวจสอบ 
และมีการบริหารการปฏิบัติงานคุณภาพท่ีดี  มีการนําเอาแนวความคิดใหม ๆ มาใช คือ 
 1. มีระบบการจัดลําดับความสําคัญและประเมินผลความเส่ียง ทุกคร้ังท่ีมีการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ  
 2. มีระบบการสอบทาน โปรแกรมการตรวจสอบ และนํามาปรับปรุงใหมอยางสม่ําเสมอ
 3. ในเร่ืองของเทคโนโลยีใหม ๆ ท่ีชวยลดตนทุนเกิดความสะดวกรวดเร็วในการทํางาน
และท่ีสําคัญผูปฏิบัติงานนั้นจะตองพัฒนาตัวเองใหทันกับเทคโนโลยีสมัยใหมดวย 
 4. การพัฒนาบุคลากร ฝายตรวจสอบภายในควรมีแผนการพัฒนาเจาหนาท่ีอยางเปนระบบ 
โดยมีการฝกอบรม เรียนรู เขาใจเทคโนโลยีใหม ๆ อยางผูเช่ียวชาญอยูเสมอ 
 5. การเพิ่มมูลคาใหกับองคการ งานตรวจสอบภายในควรมีระบบของการทํางานในเชิงบริหาร
คุณภาพ เรียนรูจากกิจกรรมตาง ๆ ท่ีสําคัญ ๆ เชน การเปนผูใหคําปรึกษา (Consultants) และใหความ
รวมมือชวยเหลือในการพัฒนาใหพนักงานของหนวยงานสามารถปฏิบัติงานไดอยางคลองตัว โดยการ
ใหคําแนะนําแกองคการนั้นตองมีความสอดคลองกับระบบการควบคุมภายในท่ีดี  
 วารุณี สุกใส (2550) พบวาการวางแผนพัฒนาประสิทธิภาพงานการตรวจสอบของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี มีกระบวนการกล่ันกรองความคิดเกี่ยวกับการจัดระดับของความเส่ียง โดยให
ขอเสนอแนะวา เม่ือมีการจัดอันดับของความเส่ียงแลวควรท่ีจะไดเสนอแนะและทําความเขาใจกับ 
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ทุกฝายใหมากโดยอาจจะแบงผังโครงสรางองคกร ตามสายบังคับบัญชา ศึกษาทําความเขาใจ
ระบบงานรวมกัน จัดกิจกรรมท่ีมีภารกิจใกลเคียงกัน เขากลุมเดียวกัน เพื่อกําหนดปจจัยเส่ียงและ
เกณฑความเส่ียงท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับภารกิจ การนําระบบควบคุมภายในมาใชรวมถึงการให
ขอแนะนําเกี่ยวกับการทําแผนการตรวจสอบประจําป การพัฒนาแนวทางปฏิบัติแผนปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในดานครุภัณฑใหเปนปจจุบัน และมีการกําหนดประเด็นหัวขอของการตรวจสอบไว
ในแผนการตรวจสอบประจําป รวมทั้งการกําหนดงบประมาณท่ีใชใหเปนไปตามแผนการตรวจสอบ
ประจําป 
 เจษฎา  ยิ่งเจริญ (2552) ไดใหขอคิดเห็นวา การประยุกตใชแนวคิดการตรวจสอบ 
เชิงสรางสรรคควรมีกลยุทธ แนวทางการตรวจสอบเพ่ือเกิดมูลคาและคุณคาท่ีสรางสรรคแกองคกร ซ่ึง
การเพิ่มคุณคาใหกับหนวยงานโดยใหการสนับสนุนทุกหนวยงาน มีระบบติดตามควบคุมภายในท่ีดี 
สามารถใหขอคิดเห็นตอระบบนั้นไดดวยตนเองเพ่ือใหเกิดความพอใจแกลูกคา  นั่นคือ รายงานท่ี
แสดงความเห็นท่ีสรางสรรคตอการบริหารท่ีมีคุณภาพ ตรงกับความตองการโดยเฉพาะของหนวยงาน
นั้น ๆ และการทําความเขาใจท่ีดีระหวางผูตรวจสอบกับหนวยงานผูรับตรวจ ซ่ึงจะเปนการขจัดขอ
ขัดแยงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต มากกวาแกไขปญหาท่ีระบบงาน ปจจัยแหงความสําเร็จของระบบงาน
ตรวจสอบภายใน ไดแก 
 1. การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ของหนวยงาน
ควรมีการกําหนดทิศทางหรือกลยุทธท่ีใชในการแกไขจุดออนของฝายตรวจสอบภายใน หรือขจัด
อุปสรรคของการปฏิบัติงาน โดยการศึกษาพฤติกรรมของผูรับตรวจเพื่อนํามาพัฒนารายงานผลการ
ตรวจสอบใหสามารถแกไขจุดออนและอุปสรรคตาง ๆของหนวยงานได ซ่ึงการมีระบบติดตาม
ควบคุมภายในที่ดี เหมาะสม สามารถถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ สรางความโปรงใส และสราง
มูลคาเพิ่มใหองคกร อีกทั้งเปนการสรางมูลคาธุรกิจสูงสุด   
 2. ผูบริหารสูงสุดตองเปนผูนําและมีวิสัยทัศนสามารถมองทิศทางการทํางานใหมีการนําไป
ปฏิบัติไดอยางสรางสรรคเกิดประสิทธิภาพประเมินผล ท่ีเหมาะสมและทาทายความสําเร็จ และท่ี
สําคัญคือ ความโปรงใสของผูบริหารหรือผูนําระดับสูง ท่ีมีระบบการติดตามควบคุมท่ีดีสามารถ
ตรวจสอบได 
 พัชรี  มหิธิธรรมธร (2552, น.101) พบวา ปจจัยท่ีจะทําใหการตรวจสอบภายในประสบ
ความสําเร็จหรือนําไปสูความมีประสิทธิภาพใหแกหนวยงานนั้นไดแก ปจจัยดานคุณสมบัติความ
พรอมของผูตรวจสอบภายใน ทัศนคติของผูรับการตรวจ และฝายบริหารใหการสนับสนุน   ซ่ึงปจจัย
ดังกลาวชวยใหการตรวจสอบเปนไปตามระเบียบแบบแผนและขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ 
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ดานการรายงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบ  ดานการปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย ดานระบบการ
ควบคุมภายในใหมีความนาเชื่อถือ และดานการใหสัญญาเตือนภัยลวงหนา มีประสิทธิผล 
 จากแนวคิดของการพัฒนางานการตรวจสอบภายในขางตน จะเห็นไดวามีการพัฒนาการ
ตรวจสอบภายในเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยูหลายประการ และการศึกษาคร้ังนี้ไดใช
เปนแนวทางเพื่อสงเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน ดังนี้  
 1. การพัฒนาระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน 
 2. การพัฒนากระบวนการใหคําปรึกษาแกหนวยรับตรวจและผูเกี่ยวของ 
 3. การสรางความเขาใจโดยประชาสัมพันธเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 
 และจากการทบทวนวรรณกรรมตาง ๆ ไดกําหนดขอคําถามสําหรับความเห็นเกี่ยวกับ 
แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของกรมอนามัย ตามตารางท่ี 2.1  
 
ตารางท่ี 2.1  แสดงขอคําถามสําหรับความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน
        ของกรมอนามัย 

ขอคําถาม งานวิจยั 
1. การพัฒนาระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน พรเพ็ญ  องอาจวาจา  (2549)   

พีระนันท  บัตรจัตุรัส (2553) 
วารุณี   สุกใส  (2550)   
ประทุม ภูพัฒน (2552) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2550) 

2. การพัฒนากระบวนการใหคําปรึกษาแก 
    หนวยรับตรวจและผูเกี่ยวของ 

จันทนา สาขากร, นิพันธ เห็นโชคชัยชนะ 
และศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2557) 

3. การสรางความเขาใจโดยประชาสัมพันธเกี่ยวกับ 
    การตรวจสอบภายใน 

พรเพ็ญ  องอาจวาจา  (2549)   
พีระนันท  บัตรจัตุรัส (2553) 

 
2.4 ปญหาของการตรวจสอบภายใน 
 การตรวจสอบภายในนั้นถึงแมจะเปนการใหความเช่ือม่ันอยางสมเหตุสมผลวามีสวน 
จะชวยใหองคกรประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมาย แตในทางปฏิบัติท่ีแทจริงการ
ตรวจสอบภายในมีขอจํากัดและปญหาของงานตรวจสอบน้ันมีอยูหลายประการซ่ึงไดมีนักวิชาการ
หลายทานไดรวบรวมประเด็นของปญหาเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในไว ดังตอไปนี้ 
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 ชัยมงคล  ผลแกว  (2557)  กลาววา  ผลงานของผูตรวจสอบภายในไมสามารถใหความ
ม่ันใจวาระบบการดําเนินงานนั้นมีความถูกตอง ครบถวน และสามารถปองกันการทุจริตภายใน
องคกรได 100%  เนื่องจากมีขอจํากัดหลายประการ ไดแก 
 1. ขอบเขตและปริมาณงานท่ีมากทําใหผูตรวจสอบภายในไมสามารถตรวจสอบได 
ทุกกระบวนงานไดอยางครบถวน และสมบูรณ 
 2. ประสบการณในการทํางานท่ีแตกตางกันทําใหการเพิ่มมูลคาใหกับหนวยงานแตกตางกัน  
 3. บางคร้ังการสรุปความคิดเห็นจากผูตรวจสอบเพื่อใหผูรับตรวจยอมรับนั้นเปนการยาก 
ท่ีจะหาหลักฐานมายืนยันได 
 เกียรติศักดิ์  จีรเธียรนาถ (2552) กลาวถึงปญหาการตรวจสอบภายในวามีสวนเกี่ยวของและ
เช่ือมโยงกับระบบการทํางานของหนวยงานใหเกดิประสิทธิภาพการทํางาน และไดสรุปปญหาของการ
ตรวจสอบฯ สําหรับประเทศไทยไวดังนี้ 

1. ปญหาโครงสรางหลัก  
1.1 บรรษัทภิบาล  (Corporate Governance) ในการปฏิบัติงานยังเปนไปตามระเบียบ

แบบแผน และกฎเกณฑซ่ึงเปนส่ิงจําเปนพื้นฐานของหนวยงาน และมีผลตอการมุงสรางความรุงเรือง
ใหกับหนวยงานเอง 

1.2 ระบบของการควบคุมภายใน (Internal Control System) ท่ีใชอยูมีรูปแบบท่ีลาสมัย 
ไมเหมาะกับเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน  มีกิจกรรมที่ใชในการควบคุมท่ีไมเพียงพอเหมาะสมและ
เปนไปตามนโยบาย ซ่ึงในความเปนจริงผูท่ีเกี่ยวทุกคนทุกฝายควรไดรับรูการควบคุมท่ีเพียงพอ
เหมาะสม       

1.3 การตรวจสอบโดยการใชกฎหมาย  ในหนวยงานของทางราชการจะเนนท่ีการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ และการตรวจสอบจะเปนการเนนในอดีตมากกวาปจจุบันอนาคตขางหนาซ่ึงผลท่ีไดรับ
จะชวยสงเสริมคุณภาพท่ีดีในการทํางานอยางไมเพียงพอ 

2. ปญหาความเช่ือและทัศนคติ 
        2.1 ความเชื่อของสังคมโดยรวมยังคงมีทัศนคติเกี่ยวกับการตรวจสอบทุกประเภท คือ  

การจับผิด ไมไวใจซ่ึงกันและกันระหวางผูตรวจกับผูรับการตรวจ 
        2.2 ความเชื่อของฝายบริหารหนวยงาน คิดวาการตรวจสอบเปนสิ่งที่ควรมีไวตาม

กฎหมายหรือขอบังคับ และเปนการสรางความแตกแยก คอยจับผิด ไมประหยัดงบประมาณ  
ซ่ึงปญหาท่ีเกิดข้ึนลวนแตเปนทัศนคติดานลบท่ีไมอยากใหมีการตรวจสอบภายใน  
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 2.3 ความเชื่อของผูตรวจสอบภายใน ผูตรวจสอบสวนนอยเช่ือวางานตรวจสอบน้ันจะ
สามารถสรางมูลคาเพิ่มแกองคกรได และสวนใหญยังคงเนนการตรวจในประเด็นเล็กนอย   
       2.4 ผูปฏิบัติหนาท่ีตรวจสอบท่ีดีจะตองเปนนักบัญชี    และนักบัญชีนั้นตองมี
ความเช่ียวชาญดานบัญชีและการเงินเทานัน้   

3. ปญหาเร่ืองประสบการณการตรวจสอบองคความรูการตรวจสอบ 
       3.1 ประสบการณการตรวจสอบและองคความรูการตรวจสอบ คือ การมองยอนหลัง 

และมองเปนจดุ ๆ ไมมีการมองภาพรวมและองครวม 
        3.2 การฝกอบรมท่ีไมเพียงพอ 
        3.3 จุดมุงหมายในการทาํงาน โดยเนนการตรวจสอบการปฏิบัติใหถูกตองตามกฎเกณฑ  

จึงทําใหยากท่ีจะปรับตัว และสรางขอมูลเพิ่มได 
4. มูลคาตนทุนและคาใชจายในการตรวจ 

        4.1 การตรวจใชเวลานานเกินไป กระบวนการตรวจไมไดใชเทคโนโลยีเขามาจึงชวยทํา
ใหเกิดความรวดเร็วในการตรวจสอบ  

4.2 การตรวจจุดเล็กโดยละเลยระบบ ทําใหส้ินเปลืองคาใชจายมาก และผลตอบแทนท่ี
ไดไมคุมคา  

4.3 การเบิกคาใชจายที่มีนัยสําคัญคือการนําระบบ IT เขามาชวยจะทําใหลดคาใชจาย
เดินทางไดกวา 60% ของที่เคยใช แตมิใชใหผูตรวจสอบไปอยูตามหนวยงานที่กระจายตามพื้นท่ี 
เพราะจะทําใหลดการใชจายทางตรงแตไมไดผลงานเทาท่ีควรจะเปน 
 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (2555) ไดกลาววาไวในรายงานผล
การตรวจและประเมินผลภาคราชการท่ีมีสวนเกี่ยวของกับกระทรวงสาธารณสุข มีขอคนพบเกี่ยวกับ
ประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 
 1. การประเมินผลสอบทานการตรวจสอบ ยังคงพบขอจํากัดของการทํางานดานตาง ๆ ท่ีมี
สวนเก่ียวของกับระบบบริหารภายในหนวยงาน เชน พบขอบกพรองดานเอกสาร ประสบการณและ
ทักษะความชํานาญ และขาดความรูความเขาใจ  
 2. การรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณตํ่ากวาเปาหมายท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 
 3. การสอบทานผลการดําเนินงานกรณีพิเศษ รูปแบบของการรายงานผลยังไมเปนไปตาม
รูปแบบและแนวทางของการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการท่ีกําหนด และขาดขอมูลท่ี
เพียงพอในการวัดผล  
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 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงสาธารณสุข (2556) จากรายงาน
ผลของคณะกรรมการฯ รอบ 12 เดือน ผลการสอบทานพบวาหนวยงานการตรวจสอบภายในของ
กระทรวงสาธารณสุขในภาพรวม พบปญหาและอุปสรรค ดังนี้ 
 1. สวนราชการภาคราชการไดใหความสําคัญกับความกาวหนาในหนาท่ีตําแหนงของ
ผูปฏิบัติงานการตรวจสอบนอย ทําใหบุคลากรที่ดีมีความสามารถและประสบการณการทํางานท่ีสูง 
อยูในระบบลดนอยลงเนื่องจากขาดแรงจูงใจในดานของคาตอบแทนเม่ือเปรียบเทียบกับวิชาชีพ 
ดานอ่ืน ๆ 
 2. ปริมาณงานของผูตรวจสอบและคุณภาพงานของผูตรวจสอบภายใน บางสวนราชการยังมี
ปริมาณของผูปฏิบัติงานนอยและการพัฒนาองคความรูวิชาชีพผูตรวจสอบยังไมทันสมัยตอเหตุการณ
ท่ีเปล่ียนแปลงไป ถาจํานวนผูตรวจสอบภายในมีนอยแตมีภารกิจท่ีตองปฏิบัติงานมากทําใหไมสามารถ
พัฒนาตนเองไมมากเทาท่ีควร  
 3. การตรวจสอบผลการดําเนินงาน (Performance Auditing) พบวา ผลการดําเนินงานบาง
โครงการไมเปนไปตามแผน และการเบิกจายเงินไมสามารถปฏิบัติไดตามปงบประมาณ    
 กรมบัญชีกลาง (2550, น.19-21) ไดสรุปปญหาการตรวจสอบภายในในอดีต การบริการ
ตรวจสอบภายในเปนการทํางานในลักษณะฝายสนับสนุน จึงไมไดกําหนดใหมีฐานะเทียบเทากอง
หรือสํานัก และมีโครงสรางท่ีไมชัดเจน ทําใหการทํางานตรวจสอบไมเกิดประสิทธิภาพและบรรลุ
เปาหมาย วัตถุประสงคอยางแทจริง รวมท้ังเปนผลใหการของบประมาณและการใชงบประมาณเพ่ือ
การปฏิบัติงานไมเอ้ือตอการดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จและการมีภารกิจมากข้ึนจากการปรับเปลี่ยน
การบริหารงานภาครัฐ จึงทําใหไมสามารถตรวจสอบไดครบถวน และครอบคลุมทุกหนวยรับตรวจ และ
หัวหนาสวนราชการไมใหความสําคัญงานตรวจสอบภายในเทาท่ีควร หรือการมอบหมายงานใหผูท่ีมี
หนาท่ีดูแลกํากับงานตรวจสอบภายในไมเหมาะสมขัดตอหลักของความเปนอิสระ 
  จากปญหาของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในดังกลาวขางตนนั้น พบวามีประเด็นปญหา
ท่ีเกิดข้ึนในหลายรูปแบบ และสงผลกระทบตอประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในท่ีผูศึกษาไดคนพบ
จากการปฏิบัติงานของหนวยงานเอง เชน จากรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการท่ี
เกี่ยวของกับกระทรวงสาธารณสุขของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และจาก
การทบทวนวรรณกรรมตาง ๆ เชน อุษณา  ภัทรมนตรี (2543, น.7-10) ไดกลาววา เทคนิคการทํางาน
ใหไดรับผลดีและเปนท่ียอมรับ ผูปฏิบัติงานตองนําหลักมนุษยสัมพันธมาประยุกตใชพรอมกับวิธีการ
ตรวจสอบจะชวยใหการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  จึงไดสรุปปญหา
สําคัญท่ีใชในการศึกษา ซ่ึงมีดังตอไปนี้ 
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 1. ปญหาดานความรู ความเช่ียวชาญและทักษะในการทํางานของผูตรวจสอบภายใน 
 2. ปญหารายงานผลการตรวจสอบ 
 3. ปญหาดานความมีมนุษยสัมพันธของผูตรวจสอบภายใน 
 4. ปญหาดานการใหคําแนะนํา ปรึกษา แกหนวยรับตรวจ 
 และจากการทบทวนวรรณกรรมตาง ๆ ไดกําหนดขอคําถามสําหรับความเห็นเกี่ยวกับ
ปญหาการตรวจสอบภายในของกรมอนามัยท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ตามตารางท่ี 2.2  
 
ตารางท่ี 2.2  แสดงขอคําถามสําหรับความเห็นเกี่ยวกับปญหาการตรวจสอบภายในของกรมอนามัย 

ขอคําถาม งานวิจยั 
1. ปญหาดานความรู ความเช่ียวชาญและทักษะ 
    ในการทํางานของผูตรวจสอบภายใน 

พรพิมล นิลทจันทร (2549) 
พีระนันท  บัตรจัตุรัส (2553) 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (2548) 

2. ปญหารายงานผลการตรวจสอบ กัญญา  เดือนนวล (2546) 
อัจฉรารัตน สิทธิ (2553) 
พีระนันท  บัตรจัตุรัส (2553) 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (2548) 

3. ปญหาดานความมีมนุษยสัมพันธของ 
    ผูตรวจสอบภายใน 

กัญญา  เดือนนวล (2546) 
พีระนันท  บัตรจัตุรัส (2553) 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (2548) 

4. ปญหาดานการใหคําแนะนํา ปรึกษา  
    แกหนวยรับตรวจ 

กัญญา  เดือนนวล (2546) 
พีระนันท  บัตรจัตุรัส (2553) 
วารุณี   สุกใส (2550)   

 
2.5  ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน 

จิราพร พฤกษศรี (2556) กลาววา งานบริการถือเปนงานของการตรวจสอบภายในอยาง
หนึ่ง และงานบริการที่มีคุณภาพจะสงผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดําเนินงาน
ของสวนราชการ และชวยสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลภายใตการบริหารความเส่ียงและการควบคุม
ท่ีเหมาะสม  
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คุณภาพของงานตรวจสอบภายใน หมายถึง งานตรวจสอบภายในที่มีการปฏิบัติงาน 
ท่ีเปนไปตามมาตรฐานและผลการปฏิบัติงานสามารถสรางความพึงพอใจใหหนวยรับตรวจ การนํา
ระบบการประกันคุณภาพมาใชกับการตรวจสอบภายใน จึงเปนวิธีการที่จะทําใหหนวยงานตรวจสอบ
ภายในของสวนราชการมีการพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายในใหเปนไปตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสวนราชการ เพื่อเปนการสราง
ความเช่ือม่ันแกบุคคลท่ัวไปตอผลการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน 

อนันท  งามสะอาด (2550) กลาววา  ประสิทธิภาพเปนกระบวนการดําเนินงานเพ่ือใหเกิด
ความประหยัด มีคุณภาพทั้งกระบวนการตั้งแตการนําเขา การผลิต และผลผลิตท่ีได โดยสามารถเสร็จ
ทันตามกําหนดเวลา  

จากความหมายประสิทธิภาพดังกลาวขางตน การศึกษาคร้ังนี้จึงไดใหความหมายของ
ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในวา  การปฏิบัติงานท่ีเปนไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
ของกรมบัญชีกลาง โดยใชทรัพยากรที่มีจํากัดอยางเหมาะสม ประหยัด และบรรลุวัตถุประสงคของ
องคกร และเกิดความพึงพอใจแกหนวยรับตรวจ 
 
2.6  โครงสรางกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศในราชกิจจานุ เบกษา  เลมท่ี  126 ตอนท่ี  98 ก  วันท่ี  28 ธันวาคม  2552  
กรมอนามัยมีภารกิจในการสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีสุขภาพดี โดยมีการศึกษา วิเคราะห วิจัย 
พัฒนาและการถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีในดานการสงเสริมสุขภาพ การจัดการปจจัยเส่ียง
ตอสุขภาพ และการจัดการอนามัยส่ิงแวดลอมท่ีไดเอ้ือตอการมีสุขภาพดี รวมท้ังการประเมินผล
กระทบตอสุขภาพ เพ่ือมุงเนนใหประชาชนไดมีความรูและทักษะในการดูแลตนเอง ชุมชน และ
ครอบครัวรวมตลอดจนถึงการสนับสนุนใหหนวยงานสวนภูมิภาคองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รวมท้ังมีสวนรวมสงเสริมสุขภาพและจัดการอนามัยส่ิงแวดลอมเพ่ือใหคนไทยมีสุขภาพดีถวนหนา 
โครงสรางกรมอนามัย ดังภาพท่ี 2.1 
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      โครงสรางองคกร 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 2.1 โครงสรางกรมอนามัย 

กรมอนามัย 

 

กลุมตรวจสอบภายใน 
 

ศูนยอนามัยท่ี 1-12 

กลุมภารกิจดานการ 
สงเสริมสุขภาพ

 

สํานักสงเสริม
สุขภาพ 

 

สํานักทันต
สาธารณสุข 

สํานักอนามัย 
การเจริญพันธุ

กลุมพัฒนาความ
รวมมือทันต

สาธารณสุขระหวาง
ประเทศ 

 

ศูนยพัฒนาอนามัย
พื้นท่ีสูง 

สํานักสราง 
และจัดการความรู 

กลุมบริหารกฎหมาย 
สาธารณสุข 

กลุมภารกิจดาน
อนามัยส่ิงแวดลอม

สํานักอนามัย
สิ่งแวดลอม

สํานักสุขาภิบาล
อาหารและนํ้า 

กองประเมิน
ผลกระทบตอ

สุขภาพ

ศูนยหองปฏิบัติการ
กรมอนามัย 

กลุมภารกิจดาน
ลดปจจัย

สํานักโภชนาการ 

กองออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพ

สํานักสื่อสารและ
ตอบโตความเส่ียง

สํานักความรวมมือ
ระหวางประเทศ

กลุมภารกิจ
อํานวยการ

 

สํานักงานเลขานุการ
กรม 

 

กองแผนงาน 

 

กองการเจาหนาท่ี 

 

กองคลัง 

 

กลุมพัฒนาระบบ
บริหาร 
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  กลุมตรวจสอบภายในกรมอนามัย กอตั้งเม่ือป พ.ศ.2525 แตสํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ยังมิไดกําหนดอัตรากําลังและใหเรียกช่ือวา  “หนวยตรวจสอบภายใน”  
และไดกําหนดอัตรากําลังใหในปงบประมาณ  2530 มีอัตรากําลังจํานวน  5 อัตรา  ตอมาใน
ปงบประมาณ 2546  เปล่ียนช่ือเปน “กลุมตรวจสอบภายใน” ปจจุบันมีเจาหนาท่ีท้ังหมด จํานวน 20 
คน  และมีเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบตรวจสอบในการปฏิบัติงานของหนวยงานรับตรวจในสังกัดกรม
อนามัย มีจํานวน 13  คน ประกอบดวยเจาหนาท่ีนักวิชาการตรวจสอบภายใน จํานวน 8 คน  นักจัดการ
งานท่ัวไป จํานวน 1 คน เจาพนักงานธุรการ จํานวน 2 คน และเจาพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 คน  
จํานวนหนวยรับตรวจท้ังส้ิน  33  หนวยงาน ซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีในการตรวจสอบ (Authority) ไวใน 
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจําป พ.ศ. 2557 ดังนี้ 
 1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย สามารถเขาถึงบุคคล 
ขอมูล เอกสาร ทรัพยสิน ของเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับงานตรวจสอบและมีการใหคําแนะนําหรือ
คําปรึกษาตออธิบดี รองอธิบดี ผูบริหารและผูท่ีเกี่ยวของทุกระดับ รวมท้ังมีการเขารวมประชุมกับ
ผูบริหารในเร่ืองเกี่ยวกับนโยบาย และการดําเนินงานของกรมอนามัย เพ่ือใหไดรับทราบขอมูลท่ีเปน
ประโยชน 
 2. การปฏิบัติงานไมไดมีอํานาจหนาท่ีในการกําหนดระบบการควบคุมภายใน วิธี
ปฏิบัติงาน  และนโยบายในการบริหารความเส่ียง แตหนาท่ีดังกลาวอยูในความรับผิดชอบของ
ผูบริหารที่เกี่ยวของ  และมีหนาท่ีเปนเพียงผูใหปรึกษาแนะนํา 
 3. ผูตรวจสอบภายในจะตองมีความเปนอิสระหรือมีความเท่ียงธรรม ในการตรวจสอบและ 
ในกรณีท่ีมีเหตุหรือขอจํากัดท่ีผูตรวจสอบไมสามารถทําไดจะตองมีการเปดเผยถึงเหตุใหผูท่ีเกี่ยวของ
ทราบตามความเหมาะสม   
 
2.7  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 จากการศึกษางานวิจัยท่ีผานมา ผูศึกษาพบวา  มีงานวิจัยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับหัวของานวิจัย
ท่ีนาสนใจ  และนํามาเปนประโยชนในการศึกษาดังน้ี 
 ปนัดดา จรัสพิทยากุล (2538) ไดกลาววา ปญหาการทํางานตามภารกิจของผูตรวจสอบใน
สถานศึกษาที่ไดทําการศึกษาวิจัยพบปญหา 3 ดาน คือ ดานบุคคล ดานการสนับสนุน และดานการ
ดําเนินงานตรวจสอบ โดยปญหาในดานตัวบุคคลมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
 วรรณรัต สาระสุข (2554) ไดกลาววา ปญหาการตรวจสอบภายในสาขาของ ธกส. ฝาย
กิจการทางภาคเหนือตอนบน พบวา ปญหาการตรวจสอบเรียงลําดับดังนี้  
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 1. ปญหาดานการวางแผนการตรวจสอบท่ีสําคัญไดแก โปรแกรมท่ีชวยใชในการวิเคราะห
ขอมูลไมทันสมัยไมเหมาะสมเพียงพอกับการใชงานตรวจสอบ กําหนดขอบเขตและปริมาณท่ีใชเปน
กลุมตัวอยางมีจํานวนมากโดยมีรายละเอียดในการตรวจสอบมากเกินไป การกําหนดวัตถุประสงคและ
วิธีการตรวจสอบมีหัวขอท่ีตองตรวจสอบมาก  
 2. ปญหาดานการทํางานตรวจสอบท่ีสําคัญ ไดแก เวลาการปฏิบัติงานมีจํากัด ไมสามารถ
สุมเก็บตัวอยางไดเพียงพอ และโปรแกรมชวยงานตรวจสอบไมทันสมัย และไมมีคูมือชวยในการ
ทํางาน ชนะทัพ อินทามระ, พลตรี (2553) ไดกลาววา การเพ่ิมประสิทธิภาพของการตรวจสอบภายใน
เพื่อการบริหารมุงเนนผลสัมฤทธ์ิของกองทัพไทยควรจะพิจารณาปรับปรุงพัฒนางานตรวจสอบ
ภายในใหสามารถตอบสนองความตองการของผูรับตรวจ ใหมีความพึงพอใจและเปนท่ียอมรับ และ
ใหมีการปฏิบัติตามกระบวนการของการประกันคุณภาพหนวยงานตรวจสอบภายใน เพ่ือเปนการให
ความรูและแนะนํา คําปรึกษาปญหาหนวยรับตรวจเพื่อใหเปนท่ียอมรับและนาเช่ือถือจากผูรับตรวจ
 กัญญา เดือนนวล (2546) ไดกลาววา ระดับของการศึกษา และระดับตําแหนงของผูรับตรวจ
ไมมีผลตอประสิทธิภาพของการทํางานดานการตรวจสอบ  ดานรายงานของผลการตรวจสอบ ดาน
คุณลักษณะท่ัวไปของผูตรวจสอบ และระดับการศึกษามีผลตอประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในดาน
การใหคําปรึกษา และคําแนะนํา  
 พรเพ็ญ องอาจวาจา (2549)  ไดกลาววา ความตองการในการพัฒนางานตรวจสอบจาก
ปญหาท่ีพบของการตรวจสอบการดําเนินงานของผูตรวจสอบหนวยงานการทาเรือแหงประเทศไทย 
พบวา  
 1. ปจจัยท่ีมีความสําคัญในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมากท่ีสุด คือ ดานนโยบายและ
การสนับสนุนของฝายบริหาร และความพรอมดานทักษะความรู และความสามารถของผูตรวจสอบ
ภายใน หนวยงานตรวจสอบภายในควรมีระบบการทํางานตรวจสอบ และมีกระบวนการตรวจสอบ
ดําเนินงานอยางครบถวน และเร่ืองท่ีไดรับการปฏิบัตินอยคือ การประเมินถึงความคุมคา ความ
ประหยัด และประสิทธิผลของงานท่ีตรวจ 
 2. การพิจารณาระดับปญหาและระดับของความตองการพัฒนา โดยเร่ืองท่ีตองการพัฒนา
มากคือ การประเมินผลความเส่ียง การจัดทําแนวทางการตรวจสอบ การประเมินประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และความคุมคาของงานที่จะตรวจสอบ  สวนเร่ืองท่ีตองการพัฒนาที่ไมแตกตางกันคือ 
กลยุทธในการเลือกงานท่ีจะตรวจสอบ การปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม การสรุปผลและการจัดทํา
รายงานผลของการตรวจสอบ  
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 มณี  หัสชู (2549) ไดกลาววา ปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบของสวน
ราชการตาง ๆ ไดแก 
 1. ปจจัยดานการนํานโยบายของแตละสวนราชการ ควรมีมาตรการติดตามควบคุม
ประเมินผลงาน การกําหนดภารกิจและมอบหมายงาน ความชัดเจนในวัตถุประสงคของนโยบาย และ
การสนับสนุนทรัพยากร 
 2. ปจจัยดานแรงจูงใจ ผูบังคับบัญชาจะเปนแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบ
ภายในมากท่ีสุด  ทําใหไดรับการยอมรับนับถือ คาตอบแทน และความกาวหนาในหนาท่ีการงาน
ตามลําดับ 
 3. ปจจัยท่ีสําคัญมีผลตอการทํางานของผูตรวจสอบภายใน คือ  
      3.1 ปจจัยท่ัวไปของสวนบุคคล ประกอบดวยตัวแปร อายุ ระดับตําแหนง ประสบการณ 
      3.2 ปจจัยดานการนํานโยบายยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของไปปฏิบัติไดแก ตัวแปรของความ
ชัดเจนในนโยบาย การมอบหมายงานภารกิจหนาท่ี การควบคุมและประเมินผล 
      3.3 ปจจัยดานแรงจูงใจ ไดแกตัวแปร ความกาวหนาในหนาท่ีการงาน ผูบังคับบัญชา 
และการยอมรับนับถือ  
      3.4 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ การศึกษา สถานภาพ ท่ีไมสงผลตอการปฏิบัติงานของ 
ผูตรวจสอบ 
    3.5 ปจจัยดานการนํานโยบายสนับสนุนการใหทรัพยากร  
    3.6 ปจจัยแรงจูงใจ ไดแก คาตอบแทน  
 กรรณิการ  ปญญาดี (2554) ไดกลาววา  การศึกษาแนวทางของการพัฒนากระบวนการ
ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา โดยมีการศึกษาลักษณะการดําเนินงาน 
สภาพปญหา อุปสรรคของการตรวจสอบภายใน ดานการดําเนินงานและกระบวนการในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน แลวเปรียบเทียบกับมาตรฐานของการตรวจสอบภายในของสวนราชการ พบวา
กระบวนการของการตรวจสอบภายในยังไมครอบคลุมตามมาตรฐานของการตรวจสอบภายในของ
สวนราชการ เชน ความรูความสามารถและความเช่ียวชาญของผูตรวจสอบภายใน กฎบัตร กรอบ
อัตรากําลัง ดังนั้นควรมีการพัฒนาการดําเนินงานและดานกระบวนการของการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน เชน ควรมีการทบทวนกฎบัตรของหนวยงาน ควรมีการวางแผนกําหนดนโยบายในการสราง
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานโดยการเล่ือนตําแหนง 
 จากงานวิจัยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของดังกลาวพบวา งานวิจัยสวนใหญมุงเนนดานการศึกษาเพียง
ดานเดียว เชน ปญหาการตรวจสอบภายใน ปจจัยในการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน แต
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ในการศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาปญหาและแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพของการตรวจสอบภายใน 
เพื่อใหรับรูถึงปญหาที่เกิดข้ึน และมีแนวทางอะไรท่ีจะใชพัฒนา และจากการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวกับเร่ืองดังกลาว พรเพ็ญ  องอาจวาจา (2549, น.200-202) พบวา ปญหาท่ีพบของการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบนั้นมีหลายประการและตองการจะพัฒนาปญหาดังกลาวนั้นดังนี้ 
 1. ปญหาโดยรวมของกระบวนการทํางานตรวจสอบทั่ว ๆ ไปอยูในระดับปานกลางและ
ตองการท่ีจะพัฒนาต้ังแตการประเมินและจัดระดับความเส่ียง การทําแผน การติดตามผลตลอดจนการ
รวบรวมขอมูล 
 2. ปญหากระบวนการทํางานตรวจสอบดําเนินงานปญหาโดยรวมอยูระดับมากและตองการ
พัฒนาดานความคุมคาและคูมือการทํางาน 
 3. ปญหาดานปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการตรวจสอบและเร่ืองท่ีตองการพัฒนาคือ การ
เตรียมความพรอมขอมูล ดานความรูความสามารถผูตรวจสอบ ความพรอมดานระบบปฏิบัติงาน ซ่ึงมี
ความสอดคลองกับปญหางานวิจัยของ วรรณรัต สาระสุข (2554) คือ ปญหาโปรแกรมชวยงาน
ตรวจสอบไมไดรับการพัฒนาและไมมีคูมือ ปญหารายงานติดตามผลตรวจสอบและไมมีส่ิงท่ีจะ
ชวยงานตรวจสอบหรือการไดรับสนับสนุนเคร่ืองมือและอุปกรณ เชน ระบบสารสนเทศในการชวย
จัดทํารายงาน การสงรายงานใหกับผูบริหารลาชา   
 สําหรับส่ิงท่ีตองมีการพัฒนาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ พรเพ็ญ  องอาจวาจา (2549, 
น.200-202) พบวามีความตองการที่จะพัฒนาดานตาง ๆ ดังนี้ 
 1. ดานกระบวนการจัดทําแนวการตรวจสอบท่ีปฏิบัติไดจริงผูมีสวนเกี่ยวของควรมีการแจง
ขอบเขตของงานตรวจสอบใหสามารถปฏิบัติงานใหไดตรงตามตองการ และช้ีแจงใหหนวยรับตรวจ
ทราบถึงวัตถุประสงคในการตรวจสอบกอนท่ีจะดําเนินการเขาตรวจสอบ 
 2. ดานตรวจสอบดําเนินงานควรมีการจัดทําคูมือตรวจสอบ 
 3. ปจจัยดานวิธีปฏิบัติการตรวจสอบ ควรประชาสัมพันธใหหนวยรับตรวจทราบถึง       
การตรวจสอบสมัยใหมท่ีเนนการใหคําแนะนํา ปรึกษาหารือ มากกวาวิธีตรวจเพ่ือจับผิด และควรมี
การจัดใหมีโครงการฝกอบรมใหความรูกับผูตรวจสอบภายในอยางท่ัวถึงซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 
กรรณิการ  ปญญาดี (2554) และมหาวิทยาลัยรามคําแหง (2553) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
(2548) คือ ในการพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายใน ควรมีการพัฒนาปจจัยดานความรูความสามารถ
และความเช่ียวชาญโดยการศึกษาความรู ทักษะท่ีทันสมัย และมีมนุษยสัมพันธ  มีการใชเคร่ืองมือทาง
คอมพิวเตอร  และระบบ IT ในการปฏิบัติงาน การตรวจสอบควรเปนแบบเชิงรุกแบบกาวหนาและ
สรางสรรคเพื่อเปนการปองกัน ไมใชเปนการแกไขปญหาในภายหลัง และจากการศึกษาคร้ังนี้มีแนวทาง
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ในการพัฒนาท่ีสอดคลองกับประสิทธิภาพของการตรวจสอบภายในในระดับใดนั้น จึงเลือกปจจัย
ดังกลาวนั้นมาเปนสวนหนึ่งของการศึกษา ดังท่ีแสดงในกรอบแนวคิดการวิจัย (ภาพท่ี 1.1) 
 จากการทบทวนของวรรณกรรม ผูศึกษาพบวา ปญหาในการปฏิบัติงานมีหลายประการ
แลวแตลักษณะของธุรกิจหรือหนวยงานของแตละประเภท ซ่ึงจะมีปญหาท่ีแตกตางกันออกไป 
ถึงแมวาจะมีผูศึกษาในประเด็นของปญหาดังกลาวแตยังไมสามารถอธิบายปญหาของการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบไดชัดเจนหรือครอบคลุมทุกประเด็น เชน  ปญหาความรู  ความชํานาญในวิชาชีพซ่ึงจะตอง
มีความรูทักษะ และวิชาการตาง ๆ การส่ือสารระหวางผูตรวจสอบภายในกับผูรับตรวจ เปนตน 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
จากผลการศึกษาบทท่ี 2  ไดอธิบายถึงแนวคิดทฤษฎีตลอดจนงานวิจัยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

การศึกษาคร้ังนี้ ซ่ึงมุงเนนท่ีจะอธิบายปญหาและการพัฒนาประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายในของ
หนวยงานภาครัฐ โดยใชขอมูลจากกรมอนามัยเปนกรณีศึกษา ซ่ึงขอมูลจากการทบทวนวรรณกรรม
สะทอนใหรูถึงความสําคัญและจําเปนในคร้ังนี้ และยังเปนแนวทางของการศึกษาคร้ังนี้ดวย ซ่ึงวิธีการ
ดําเนินการวิจัยท่ีนําเสนอในบทนี้ การกําหนดปญหาการวางระเบียบแบบแผนและออกแบบการศึกษา  
การกําหนดประชากร  เพื่อใหไดขอมูลของประชากรจริงในการวิเคราะหขอมูล การสังเคราะหและ
การสรุปรายงานผล และการเขียนรายงานของการศึกษา เร่ือง ความเห็นของผูรับตรวจท่ีมีตอปญหา
และการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของกรมอนามัย ผูศึกษาไดจัดทํารายละเอียดของ
ขอมูลตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับระเบียบของการศึกษาดังน้ี 
 
3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง (Population and Sampling)  
 ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ผูอํานวยการกอง สํานัก ศูนย, หัวหนากลุมอํานวยการ, 
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานการเงินและเจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานพัสดุ ของผูรับตรวจในหนวยงาน
สวนกลาง และสวนภูมิภาค จํานวนท้ังส้ิน 198 คน  รายละเอียดดังตารางท่ี 3.1 
 
ตารางท่ี 3.1  จํานวนของประชากรท่ีจําแนกตามตําแหนงหนาท่ีความรับผิดชอบ 

ลําดับท่ี ตําแหนง/หนาท่ีความรับผิดชอบ ประชากร (หนวยงาน) 
สวนกลาง สวนภูมิภาค รวม 

1 ผูอํานวยการกอง สํานัก ศูนย 19 14 33 
2 หัวหนากลุมอํานวยการ 19 14 33 
3 เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี 38 28 66 
4 เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานพัสดุ 38 28 66 
 รวม 114 84 198 

 

 



 
 

38 
 

 การคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรการคํานวณจํานวนตัวอยางโดยวิธีของ 
Yamane (มณี หัสชู, 2549, น.48) กําหนดวาคาของความคลาดเคล่ือนในการสุมตัวอยางรอยละ 5 

    n = N/(1+Nd2)    
  โดยที่  
   n   =  จํานวนของตัวอยางท่ีใชในการศึกษา 
         N  =  จํานวนรวมทั้งหมดของประชากรที่ใชเพื่อการศึกษา 
         d   =  ความผิดพลาดท่ียอมรับไดของการสุมตัวอยาง  
                                               (กรณีศึกษาครั้งนี้ d  =  0.05) 
                   จะได  n   =  198/(1+198(0.05)2) 
                   =  132.441 
                     ~ 133 คน  
ในการวิจัยคร้ังนี้ จํานวนขนาดของกลุมตัวอยางท่ีสุมได คือ 133 คน แตเพื่อความแมนยํา

ชัดเจนในเร่ืองท่ีจะศึกษาคนควา และเปนการยืนยันขอมูลท่ีไดจากการรวบรวมและการทดสอบทาง
สถิติของการศึกษาเชิงปริมาณ ผูศึกษาจึงไดเพิ่มจํานวนขนาดของตัวอยางเปน 187 คน เพื่อใชเปน 
ตัวแทนท่ีดีของประชากรท้ังหมด รายละเอียดตารางท่ี 3.2  

 
ตารางท่ี 3.2  จํานวนกลุมตัวอยางของประชากรท้ังหมด 

ลําดับท่ี ตําแหนง/หนาท่ีความรับผิดชอบ 
ประชากร (หนวยงาน) 

รวม สวนกลาง สวนภูมิภาค 
1 ผูอํานวยการกอง สํานัก ศูนย 16 14 30 
2 หัวหนากลุมอํานวยการ 18 14 32 
3 เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี 38 21 59 
4 เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานพัสดุ 38 28 66 
 รวม 110 77 187 

 การศึกษาคร้ังนี้จะเนนการศึกษาเชิงปริมาณเปนหลักซ่ึงจะชวยใหไดขอมูลจากกลุมตัวอยาง
ท่ีหลากหลาย มีความถูกตอง นาเช่ือถือตามหลักทางสถิติท่ีเกี่ยวของ อยางไรก็ดี การศึกษาเชิงปริมาณ
มีจุดออน คือ ผูศึกษาไมสามารถลงลึกในรายละเอียดไดมากตามท่ีตองการ และขอมูลท่ีไดรับไมมีความ
หลากหลาย แตเนนความสําคัญท่ีคําถามของผูศึกษาเทานั้น  ดังนั้นเพื่อใหการศึกษาคร้ังนี้สามารถ
อธิบายถึงปญหาและการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของกรมอนามัยไดครอบคลุมมาก
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ท่ีสุด จึงไดทําการศึกษาเชิงคุณภาพประกอบ ซ่ึงการศึกษาเชิงคุณภาพนี้เปนการศึกษาเพียงสวนยอย 
เพื่อยืนยันขอคนพบจากการศึกษาเชิงปริมาณเทานั้น โดยไดดําเนินการสัมภาษณเชิงลึก ผูปฏิบัติงาน
ดานตาง ๆ จํานวนท้ังส้ิน 7 คน  ดังรายละเอียดตามตารางท่ี 3.3 
 
ตารางท่ี 3.3  แสดงจํานวนผูเขารับการสัมภาษณ 

ตําแหนงหนาท่ีความรับผิดชอบ จํานวน 
(คน) 

ลําดับผูเขารับ 
การสัมภาษณ 

ผูอํานวยการกอง สํานัก ศูนย 1 01 
หัวหนากลุมอํานวยการ 2 02, 03 
เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี 2 04, 05 
เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานพัสดุ 2 06, 07 

รวม 7  
 
3.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสอบถาม เพื่อสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึง
พอใจของผูรับตรวจตอการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในกรมอนามัย ซ่ึงคําถามจะแบงเปน 3 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1  ขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก หนาท่ีความรับผิดชอบ ลักษณะคําถามเปน
แบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
 ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาการตรวจสอบภายใน 4 ดาน คือ ปญหาดานความรู 
ความเช่ียวชาญ และทักษะการทํางานของผูตรวจสอบภายใน ปญหารายงานผลการตรวจสอบ ปญหา
ดานความมีมนุษยสัมพันธของผูตรวจสอบภายใน ปญหาดานการใหคําแนะนํา ปรึกษาแกหนวย 
รับตรวจ 
 ตอนท่ี 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน 3 ดาน คือ 
การพัฒนาระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน พัฒนากระบวนการใหคําปรึกษาแกหนวยรับตรวจ
และผูเกี่ยวของ สรางความเขาใจโดยประชาสัมพันธเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 
 วิธีการสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 
          การกําหนดปญหาการศึกษา (Definition the Problem) การกําหนดคําถามหรือขอสงสัย 
คร้ังนี้ไววา  อะไรคือปญหาหลักในการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของหนวยงาน
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ภาครัฐ และเพื่อใหสามารถตอบคําถามการวิจัยขางตนไดอยางเหมาะสม ผูศึกษาไดกําหนดคําถามของ
การวิจัยดังนี้ 
 1. ผูรับตรวจท่ีมีตําแหนงหนาท่ีความรับผิดชอบแตกตางกันมีความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา
ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในที่แตกตางกันหรือไม 
 2.  ปญหาการตรวจสอบภายในมีความสัมพันธกับการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบ
ภายในอยางไร 
 การวางแผนการออกแบบการศึกษา (Research Design) การวางกลยุทธเพ่ือใหไดมาซ่ึง
คําตอบของปญหาการศึกษา เปนการประมวลความคิดจากทฤษฎีตาง ๆ ท่ีผูอ่ืนศึกษาไวกอนหนาท่ี
แลว ผูศึกษาจะนํามาใชประกอบการอางอิงสําหรับงานศึกษาวิจัยของตน ซ่ึงจะตองมีการพิจารณาและ
กล่ันกรองไดเปนอยางดี การกําหนดรูปแบบของการศึกษา วิธีการตาง ๆ ซ่ึงจะเกิดผลดีตองมีการ
ออกแบบใหเหมาะสมกับปญหาและสมมติฐาน (มนัส สุวรรณ, 2544)  
 จากคําถามการศึกษาขางตนเปนการศึกษาเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ในทัศนะของ 
ผูรับตรวจ โดยมุงเนนการศึกษาปญหาการตรวจสอบภายในและการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ตรวจสอบภายใน ซ่ึงเกี่ยวของกับบุคลากรหลายฝาย เพื่อใหคําตอบท่ีครอบคลุมมากท่ีสุด จากผูรับการ
ตรวจอยางแทจริงซ่ึงมีจํานวนมาก ผูศึกษาจึงเลือกการศึกษาแบบผสมซ่ึงเปนการศึกษาระหวาง
การศึกษาเชิงปริมาณ ใชขอมูลท่ีมีอยูในลักษณะของตัวเลข หรือกําหนดคาเปนปริมาณไดและใช
วิธีการทางสถิติทดสอบและโอกาสที่คาดวาจะเกิดข้ึนของขอมูลท่ีไดจากกลุมตัวอยางโดยใช
แบบสอบถามเปนเคร่ืองมือตอบขอสงสัยการศึกษาดังกลาวไดอยางนาเช่ือถือ และการศึกษาเชิง
คุณภาพ  เปนการสัมภาษณเชิงลึก โดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง กับผูปฏิบัติงานดานตาง ๆ 
ตามตําแหนง/หนาท่ีความรับผิดชอบเพื่อใหสามารถยืนยันขอคนพบที่ไดจากการรวบรวมขอมูลของ
การวิจัยเชิงปริมาณ   และการศึกษาเชิงปริมาณคร้ังนี้ไดจําแนกตัวแปรแบงเปน 2 ประเภท ไดแก  
ประเภทท่ี 1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) เปนตัวแปรท่ีจะทําการศึกษา ประเภทท่ี 2  
ตัวแปรตาม (Dependent variable) เปนตัวแปรท่ีเกิดข้ึนหรือแปรผันไปตามตัวแปรอิสระ และมี
ความสัมพันธกับตัวแปรตาม (วรางคณา จันทรคง, 2556) รายละเอียดดังนี้ คือ 
 1. ตัวแปรอิสระ 

1.1  ตําแหนง/หนาท่ีความรับผิดชอบ 
1.1.1  ผูอํานวยการกอง สํานกั ศูนย    
1.1.2  หัวหนากลุมอํานวยการ 

1.1.3  เจาหนาที่ปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี 
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 1.1.4  เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานพัสดุ 
1.2 ปญหาการตรวจสอบภายใน  

1.2.1 ปญหาดานความรู ความเช่ียวชาญ และทักษะการทํางานของผูตรวจสอบ 
1.2.2 ปญหาการรายงานผลการตรวจสอบ 

  1.2.3 ปญหาดานความมีมนุษยสัมพันธของผูตรวจสอบภายใน 
  1.2.4 ปญหาดานการใหคําแนะนํา คําปรึกษา แกหนวยรับตรวจ 

2. ตัวแปรตามไดแก ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน คือ 
        2.1 การพัฒนาระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน 
        2.2 การพัฒนากระบวนการใหคําปรึกษาแกหนวยงานรับตรวจและผูเกี่ยวของ 
        2.3 สรางความเขาใจโดยประชาสัมพันธท่ีเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 
 การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา การทดสอบเคร่ืองมือ ผูศึกษาไดนําแบบสอบถาม 
ท่ีไดสรางข้ึนไปทดสอบกอนนําออกใชจริงโดยมีการทดสอบ ดังนี ้

3.2.1 การทดสอบความเท่ียงตรง คือ  การนําแบบสอบถามที่ไดจัดทําข้ึนเสนอตออาจารย 
ท่ีปรึกษาเพื่อพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสม  การใชภาษาท่ีถูกตอง ครอบคลุมเนื้อหา และ
โครงสรางแบบสอบถาม เพื่อนําไปปรับปรุงพัฒนาแกไขกอนนําไปทดลองกับกลุมตัวอยาง 

3.2.2 นําเครื่องมือท่ีไดปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวไปทดลองใช (Try out) กับผูรับตรวจ
ของกรมอนามัย จํานวน 30 ชุด และผูศึกษาทําการคํานวณคาความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยใชวิธี
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Cornbrash’ s  Alpha Coefficient)  เพื่อประเมินคุณภาพของแบบสอบถามวา  
แตละขอคําถามมีความสัมพันธกันหรือไม ผลจากการทดสอบแบบสอบถามมีคาความเช่ือม่ันใน
ภาพรวมเทากับ 0.822  แยกเปนรายดานมีคาความเช่ือม่ันดังนี้ 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาการตรวจสอบภายใน    
     ปญหาดานความรู ความเช่ียวชาญ และทักษะการทํางาน- 

    ของผูตรวจสอบภายใน            0.838 
     ปญหาดานรายงานผลการตรวจสอบ          0.859 
     ปญหาดานความมีมนุษยสัมพันธของผูตรวจสอบภายใน        0.938 
     ปญหาดานการใหคําแนะนําปรึกษาแกหนวยรับตรวจ       0.911 
ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน 

    การพัฒนาระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน        0.913 
    การพัฒนากระบวนการใหคําปรึกษาแกหนวยรับตรวจและผูเกี่ยวของ  0.936 
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    การสรางความเขาใจโดยประชาสัมพันธเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน   0.960 
 
3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล (Data Collection)  
 ดําเนินการรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ และปฐมภูมิ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 3.3.1  แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลท่ีผูใชทําการเก็บขอมูลดวยตนเองได
ตรงตามท่ีผูใชตองการ ซ่ึงวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลใชวิธีการกรอกแบบสอบถาม และการรวบรวมขอมูล
ท่ีไดมาจากผูบริหารและเจาหนาท่ีผูท่ีเกี่ยวของกับการตรวจสอบภายในกรมอนามัย คือ ผูอํานวยการ
กอง สํานัก ศูนย  หัวหนากลุมอํานวยการ  เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานทางดานการเงินและบัญชี  เจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ  การรวบรวมขอมูลดังนี้ 

1)  แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยไดแบงออกเปน 3  ตอน ไดแก 
          ตอนท่ี 1 ขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก  หนาท่ีความรับผิดชอบ  
          ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาการตรวจสอบภายใน 
          ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการพฒันาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน 

2) แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง เปนการสัมภาษณท่ีเปนทางการและมาตรฐานเดียวกัน 
โดยมีการกําหนดคําถามไวลวงหนา  ไมสามารถดัดแปลงคําถามได  ตองสัมภาษณไปตาม
แบบสอบถามท่ีมีโครงสราง การสัมภาษณประมาณคนละ 30 นาที  และใชเคร่ืองบันทึกเสียง เพื่อใช
ตรวจสอบและปองกันความผิดพลาด หรือคลาดเคล่ือนของขอมูล    
 3.3.2 แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดมาจากการรวบรวมขอมูล การวิเคราะห
ขอมูล การสรุปผลและการรายงานผล การตีความหมาย การเขียนรายงานวิจัย เพ่ือใชในการศึกษาถึง
ปญหาและแนวทางของการปฏิบัติ โดยนํามาประกอบการวิเคราะหและกําหนดแนวทางของการศึกษา
ถึงเร่ืองดังกลาว 
 
3.4  วิธีการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลประกอบดวย 2 สวน คือ การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม และการ
วิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ ซ่ึงมีข้ันตอนและวิธีการวิเคราะหดังนี้ 
 3.4.1  การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม 
      หลังจากรวบรวมขอมูลไดครบตามตองการแลว จะนําเอาขอมูลท่ีไดมาตรวจสอบคา
ความสมบูรณเสียกอน แลวนําไปบันทึกโดยจัดแยกแบงหมวดหมู ตามสถิติแยกประเภทของขอมูล
ตามตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตามท่ีไดศึกษา เชน ปญหาการตรวจสอบภายใน และการพัฒนา
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ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน เปนตน ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 
การวิเคราะหของขอมูลไดยึดหลักความเรียบงาย ชัดเจน  ไมซับซอน ซึ่งการวิเคราะหสวนใหญ 
จะจัดทําเปนตารางเพื ่อแสดงความถี่และคารอยละ หรือคาเฉล่ีย มีการทดสอบสมมติฐาน และ 
นําขอมูลมาดําเนินการดังนี้ 

 1.1 การลงรหัสขอมูลเพื่อใชเปนเกณฑในการแปลงคําตอบท่ีไดจากขอมูลของ
แบบสอบถาม ซ่ึงผูศึกษาวิจัยตองทําการตรวจสอบขอมูล 

 1.2 การลงรหัส หรือการสัมภาษณใหออกมาในรูปของตัวเลขหรือรหัสขอมูล 
 1.3 การประมวลผล เปนการนําขอมูลท่ีอยูในแฟมของขอมูลมาวิเคราะห 
 1.4 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล และสถิติท่ีใชในการวิจัยแบงออกเปน 2 ประเภท 

ดังนี้ 
                     1.4.1  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
                    1.4.2  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  

 1.5 การเก็บรวบรวมขอมูลท่ีไดท้ังหมด และทําการตรวจสอบขอมูล และนําขอมูลท่ี
ไดรับท้ังหมดนั้นมาประมวลผลเพื่อหาคาทางสถิติตาง ๆ  ดวยระบบโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อทําการ
วิเคราะหขอมูล  ซ่ึงมีข้ันตอนในการปฏิบัติดังนี้ 

              1.5.1 ตรวจสอบความถูกตอง ความครบถวนและความสมบูรณของแบบ 
สอบถามทุกฉบับ 
                 1.5.2 การบันทึกลงในระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร มีหลักเกณฑของการ
จัดลําดับคะแนนตามความเห็นโดยสวนท่ี  2  และ 3 โดยแบบสอบถาม ใชมาตรวัดแบบ Semantic 
Differential Scale  คือมาตรวัดทัศนคติของออสกูด   (Osgood Scale,1957)   ซ่ึงมีช่ือเรียกอีกหนึ่งอยาง
วา  มาตรวัดโดยอาศัยการจําแนกความหมายของคํา ซ่ึงมีการใหระดับคะแนนเปน ระดับความเห็น 5 
ระดับ ซ่ึงมีเกณฑในการใหคะแนน  คือ 
 
   นอยท่ีสุด 1 2 3 4 5 มากท่ีสุด 
 
 คะแนนท่ีไดจะนํามาวิเคราะหหาคาเฉล่ียและแปลความหมายจากระดับความคิดเหน็เฉล่ีย  
ของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชคาคะแนนวิธีคํานวณความกวางของ   อันตรภาคช้ัน  (Interval Scale) 
เกณฑการแปลความหมายของคาเฉล่ีย มีดงันี้ 
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  ความกวางของอันตรภาคช้ัน = (คะแนนสูงสุด  -  คะแนนตํ่าสุด) 
        จํานวนช้ัน  
      = 5-1      
        5 

= 0.80    
 คาเฉล่ีย 1.00 - 1.80  หมายถึง  ระดับความเหน็อยูในระดับนอยท่ีสุด 
 คาเฉล่ีย 1.81 - 2.60  หมายถึง  ระดับความเหน็อยูในระดับนอย 
 คาเฉล่ีย 2.61 - 3.40  หมายถึง  ระดับความเหน็อยูในระดับปานกลาง 
 คาเฉล่ีย 3.41 - 4.20   หมายถึง  ระดับความเหน็มาก 
 คาเฉล่ีย 4.21 - 5.00 หมายถึง  ระดับความเหน็มากท่ีสุด       

  1.6 การทดสอบสมมติฐานการศึกษาท่ีใชในการหาคา คือ การหาคาทางสถิติเพื่อ
ทดสอบสมมติฐานสถิติเชิงอนุมาน (อิศรัฎฐ  รินไธง) (website) 
 3.4.2  การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ  
    หลังจากการสัมภาษณแลว ผูศึกษาไดทําการถอดเทปของผูใหสัมภาษณ จํานวน
ท้ังส้ิน 7 คน อานและทําความเขาใจ วิเคราะหโดยการแยกประเด็นท่ีสําคัญเกี่ยวกับปญหาและการ
พัฒนาประสิทธิภาพกาตรวจสอบภายใน 

3.4.3  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
  ผูศึกษาไดวิเคราะหขอมูลและทําการประมวลผลดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  SPSS  for  windows  โดยเลือกเฉพาะวิธีวิเคราะหขอมูลท่ีสอดคลองกับ
ความมุงหมายของการศึกษาคร้ังนี้ คือ    
  1. ศึกษาตําแหนงหนาท่ีความรับผิดชอบของผูตรวจสอบภายในของกรมอนามัย  ของ
ผูตอบแบบสอบถาม  โดยหาตัวแปรพื้นฐานใชคารอยละ (Percentage) เพื่อท่ีจะบอกวาในจํานวน
ตัวอยางท่ีนํามาศึกษานั้นในแตละกลุมมีจํานวนกี่เปอรเซ็นต เพื่อเปรียบเทียบความถ่ีของขอมูล 
แตละกลุมกับจํานวนขอมูลท้ังหมดท่ีเทียบเปน 100 คารอยละท่ีมีคาสูงจะดี 
   2. ศึกษาภาพรวมของตําแหนงหนาท่ีความรับผิดชอบของผูตรวจสอบภายใน 
ของกรมอนามัย ท่ีมีตอสภาพปญหาการตรวจสอบภายใน และการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบ
ภายใน โดยสถิติท่ีใช คือ 
       2.1 คาเฉล่ียเลขคณิต (Mean) เปนการวดัแนวโนมเขาสูศูนยกลางของขอมูลท่ีนิยมใช
มากท่ีสุด คาเฉล่ียของขอมูลหาไดจากผลรวมของทุกคาของขอมูลท้ังหมดหารดวยจํานวน 
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ขอมูลท้ังหมด คาเฉล่ียท่ีมีคาสูงจะดีกวา 
              2.2 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เปนการวัดการกระจายของ

ขอมูลวาเปนการแจกแจงปกติ (Normal Distribution)   
              2.3 คาแจกแจงความถ่ี (Frequency) เพื่อวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะทาง

ประชากรและการกระจายของขอมูล 
   3.  เปรียบเทียบความเห็นของผูรับตรวจจําแนกตามตําแหนงหนาท่ีความรับผิดชอบท่ี
แตกตางกัน สงผลตอการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของกรมอนามัย โดยใช สถิติ 
ANOVA (One-Way Analysis of Variance) ใชทดสอบเปรียบเทียบความแปรปรวนของตัวแปรอิสระ 
โดยผลจะปรากฏเปนคา  Sig. (Significant)  เปนการบอกนัยสําคัญทางสถิติ  และถา  Sig. นอยกวา 
0.05 แสดงวายอมรับสมมติฐาน หมายความวาตัวแปรตนท่ีแตกตางกัน และจะมีการทดสอบรายคูโดย
ใชวิธี LSD (Least Significant Difference) 
   4. การทดสอบความสัมพันธระหวางปญหาการตรวจสอบภายในกับการพัฒนา
ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน โดยใชคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน(Pearson 
Correlation)  จะปฏิเสธสมมติฐานเม่ือคา Sig. มีคามากกวา 0.05 และพิจารณาวาตัวแปร 2 ตัวนั้น  
มีความสัมพันธกันหรือไมและสัมพันธกันในระดับใดโดยพิจารณาไดจากคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 
ซ่ึงมีเกณฑดังนี้ (ชูศรี  วงศรัตนะ, 2541, น.316) 
       4.1 คาสัมประสิทธ์ิ 0.70 ข้ึนไป ถือเปนความสัมพันธในระดับสูง  
       4.2 คาสัมประสิทธ์ิ 0.30 - 0.69 ถือวามีความสัมพันธในระดับปานกลาง 
       4.3 คาสัมประสิทธ์ิต่ํากวา 0.30 ถือวามีความสัมพันธในระดับตํ่า 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห 

  
 บทนี้นําเสนอผลการวิเคราะหเกี่ยวกับปญหาและการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบ
ภายในของกรมอนามัย ตามความคิดเห็นของผูรับตรวจตามตําแหนงหนาท่ีความรับผิดชอบ ไดแก 
ผูอํานวยการกอง สํานัก ศูนย หัวหนากลุมอํานวยการ  เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี  
เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานพัสดุ   ท้ังขอมูลท่ีไดจากการศึกษาเชิงปริมาณ โดยนําเสนอขอมูลดังนี้ 
สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ผลการวิเคราะหขอมูล 
เชิงปริมาณ และผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ตามลําดบั 
 คาสถิติท่ีใชในการศึกษาเชิงปริมาณคร้ังนี้ไดแก การแจกแจงจํานวน ความถ่ี รอยละ 
คะแนนเฉล่ีย และความเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะหคา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ เพื่อใหผูอานเขาใจการวิเคราะหขอมูลมากข้ึน ผูศึกษาจึงไดนําเสนอ
สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 X  แทน คะแนนเฉล่ีย 
 SD  แทน ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 n  แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 
 Sig. แทน ความนาจะเปนสําหรับบอกนัยสําคัญทางสถิติ 
 t  แทน คาสถิติการแจกแจงแบบ ที (t-test) 
 F   แทน คาสถิติการแจกแจงแบบ เอฟ (F-test) 
 df  แทน ช้ันแหงความเปนอิสระ 
 SS  แทน ผลรวมของความเบ่ียงเบนมาตรฐานแตละตัวยกกําลังสอง 
 MS แทน คาความแปรปรวน  
 p  แทน ความนาจะเปน 
 r  แทน  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 
 
4.1  การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 ผู ศึกษาไดนํา เสนอผลการวิ เคราะหขอมูลโดยแบงเปน  2 สวน  คือ  สวนท่ี  1 เปน 
ผลการศึกษาเชิงปริมาณ ประกอบดวย 5 ตอน และสวนท่ี 2 เปน ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
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 สวนท่ี 1 ผลการศึกษาเชิงปริมาณ 
 ตอนท่ี 1  การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม 
โดยใชคาสถิติ การแจกแจงจํานวนและคารอยละ 
 ตอนท่ี 2  การวิเคราะหขอมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปญหาการตรวจสอบภายใน
ตามความคิดเห็นของผูรับตรวจโดยจําแนกตามตําแหนงหนาท่ีความรับผิดชอบไดแก ผูอํานวยการกอง 
สํานัก ศูนย หัวหนากลุมอํานวยการ  เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี  เจาหนาท่ีปฏิบัติงาน
ดานพัสดุ  โดยใชคะแนนเฉล่ีย  และความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 ตอนท่ี 3  การวิเคราะหขอมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ตรวจสอบภายในตามความคิดเห็นของผูรับตรวจโดยจําแนกตามตําแหนงหนาท่ีความรับผิดชอบ
ไดแก ผูอํานวยการกอง สํานัก ศูนย หัวหนากลุมอํานวยการ  เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานการเงินและ
บัญชี  เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานพัสดุ  โดยใชคะแนนเฉล่ีย  และความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 ตอนท่ี 4  เพื่อทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความเห็นของผูรับตรวจจําแนกตามตําแหนง
หนาท่ีความรับผิดชอบท่ีแตกตางกันมีผลกระทบตอการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของ
กรมอนามัยท่ีแตกตางกัน โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  
 ตอนท่ี 5  เพื่อทดสอบสมมติฐานความสัมพันธระหวางปญหาการตรวจสอบภายในกับการ
พัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน โดยใชการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ  
 สวนท่ี 2 ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ 
    ตอนท่ี 6  ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ท่ีผูศึกษาไดศึกษาปญหาการตรวจสอบภายใน
และการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน ตามตําแหนงหนาท่ีและความรับผิดชอบของ
หนวยงานในสังกัดกรมอนามัย โดยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก โดยใชแบบสัมภาษณแบบโครงสราง 
เพื่อพิสูจนขอคนพบที่ไดจากการสํารวจของการศึกษาเชิงปริมาณ 
 
4.2  ผลการวิเคราะหขอมลู 
 สวนท่ี 1 ผลการศึกษาเชิงปริมาณ 
 ตอนท่ี 1 การวเิคราะหขอมูลเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปแสดงคาความถ่ี และคารอยละ เกีย่วกบั
กลุมตัวอยางเปนผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม ตําแหนง/หนาท่ีความรับผิดชอบ  ดังนี้  
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ตารางท่ี  4.1  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสถานะ 
ตําแหนง/หนาท่ีความรับผิดชอบ จํานวน รอยละ 

1.  ผูอํานวยการกอง สํานัก ศูนย 30 16.00 
2.  หัวหนากลุมอํานวยการ 32 17.10 
3.  เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี 59 31.60 
4.  เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานพัสดุ 66 35.30 

รวม 187 100.00 
 จากตารางท่ี  4.1  แสดงผลการวิเคราะหขอมูลจําแนกตามตําแหนงหนาท่ีความรับผิดชอบ 
ท่ีใชเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้จํานวน 187 คน โดยสามารถจําแนกไดดังนี้ 
 พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีตําแหนงหนาท่ีความรับผิดชอบเปน เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานพัสดุ 
จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 35.30   เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี  จํานวน 59 คน 
คิดเปนรอยละ 31.60 หัวหนากลุมอํานวยการ จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 17.10   ผูอํานวยการกอง 
สํานัก ศูนย จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 16.00  เทากัน  ตามลําดับ 
 ตอนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการตรวจสอบภายในตาม
ความคิดเห็นของผูรับตรวจโดยจําแนกตามตําแหนงหนาท่ีความรับผิดชอบไดแกผูอํานวยการกอง 
สํานัก ศูนย หัวหนากลุมอํานวยการ  เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี  เจาหนาท่ีปฏิบัติงาน
ดานพัสดุ  โดยใชคะแนนเฉล่ีย และความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 
ตารางท่ี 4.2   คาเฉล่ีย ความเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับ ปญหาการตรวจสอบภายในตามความคิดเห็น
     ของผูรับตรวจจําแนกตามตําแหนงหนาท่ีและความรับผิดชอบคือ ผูอํานวยการกอง 
     สํานัก ศูนย หัวหนากลุมอํานวยการ  เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี       
     เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานพัสดุ โดยรวมและรายดาน  

สภาพปญหาการตรวจสอบภายใน ระดับความคิดเห็น 
X SD แปลผล อันดับ 

1.  ปญหาดานความรู ความเชี่ยวชาญ และ 
     ทักษะการทํางานของผูตรวจสอบภายใน 

3.86 0.75 มาก (4) 

2.  ปญหารายงานผลการตรวจสอบ 
 

4.05 0.76 มาก (3) 
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ตารางท่ี 4.2   คาเฉล่ีย ความเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับ ปญหาการตรวจสอบภายในตามความคิดเห็น
     ของผูรับตรวจจําแนกตามตําแหนงหนาท่ีและความรับผิดชอบคือ ผูอํานวยการกอง 
     สํานัก ศูนย หัวหนากลุมอํานวยการ  เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี       
     เจาหนาที่ปฏิบัติงานดานพัสดุ โดยรวมและรายดาน (ตอ) 

สภาพปญหาการตรวจสอบภายใน 
ระดับความคิดเห็น 

X SD แปลผล อันดับ 
3. ปญหาดานความมีมนุษยสัมพันธของ 
    ผูตรวจสอบภายใน 

4.22 0.75 มากท่ีสุด (1) 

4. ปญหาดานการใหคําแนะนํา ปรึกษาแก 
    หนวยรับตรวจ 

4.08 0.77 มาก (2) 

รวม 4.05 0.69 มาก  
 จากตารางท่ี 4.2  แสดงระดับความเหน็ของปญหาการตรวจสอบภายใน ของผูรับตรวจ คือ
ผูอํานวยการกอง สํานัก ศูนย  หัวหนากลุมอํานวยการ  เจาหนาท่ีปฏิบัตงิานดานการเงินและบัญชี  
เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานพัสดุ อยูในระดับมาก  โดยมีคาเฉล่ีย 4.05   
 พบวาความเห็นของผูรับตรวจเกี่ยวกับปญหาการตรวจสอบภายใน อยูในระดับมาก-มาก 
ท่ีสุด โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ดังนี้ ปญหาดานความมีมนุษยสัมพันธของผูตรวจสอบ
ภายใน (คาเฉล่ีย = 4.22)  ปญหาดานการใหคําแนะนําปรึกษาแกหนวยรับตรวจ (คาเฉล่ีย = 4.08) 
ปญหาการรายงานผลการตรวจสอบ (คาเฉลี่ย = 4.05) และปญหาดานความรู ความเช่ียวชาญและ
ทักษะการทํางานของผูตรวจสอบภายใน (คาเฉล่ีย = 3.86)  
 
ตารางท่ี 4.3   คาเฉล่ีย ความเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับ ปญหาดานความรู ความเช่ียวชาญ และทักษะ
     การทํางานของผูตรวจสอบภายในตามความคิดเห็นของผูรับตรวจจําแนกตามตําแหนง
     หนาท่ีและความรับผิดชอบคือ   ผูอํานวยการกอง สํานัก ศูนย หัวหนากลุมอํานวยการ  
     เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี  เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานพัสดุ โดยรวมและ
     รายดาน  
ปญหาดานความรู ความเช่ียวชาญ และทักษะ

การทํางานของผูตรวจสอบภายใน 
ระดับความคิดเห็น 

X SD แปลผล อันดับ 
1.  ผูตรวจสอบภายในขาดความรู   
     ความสามารถและทักษะในการตรวจสอบ 

3.79 0.88 มาก (4) 



 
 

50 
 

ตารางท่ี 4.3   คาเฉล่ีย ความเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับ ปญหาดานความรู ความเช่ียวชาญ และทักษะ
     การทํางานของผูตรวจสอบภายในตามความคิดเห็นของผูรับตรวจจําแนกตามตําแหนง
     หนาท่ีและความรับผิดชอบคือ   ผูอํานวยการกอง สํานัก ศูนย หัวหนากลุมอํานวยการ  
     เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี  เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานพัสดุ โดยรวมและ
     รายดาน (ตอ) 
ปญหาดานความรู ความเช่ียวชาญ และทักษะ

การทํางานของผูตรวจสอบภายใน 
ระดับความคิดเห็น 

X SD แปลผล อันดับ 
2.  ผูตรวจสอบภายในขาดความรู ความเขาใจ 
    เกี่ยวกับกฎระเบียบตาง ๆ ของทางราชการ 

3.88 0.83 มาก (3) 

3. ผูตรวจสอบภายในขาดความรู  
    ความสามารถถายทอดความคิดของตนเอง 
    ท้ังวาจา และลายลักษณอักษรเพื่อส่ือให 
    ผูรับตรวจไดเขาใจตรงตามท่ีตองการ 

3.79 0.86 มาก (5) 

4. ผูตรวจสอบภายในไมไดปฏิบัติหนาท่ีดวย 
    ความระมัดระวัง  รอบคอบ และใชทักษะ 
    เยี่ยงผูประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ 

4.03 0.83 มาก (1) 

5. ผูตรวจสอบภายในทําใหทานรูสึกวาถูกจอง 
    จับผิดการปฏิบัติงาน 

3.70 0.99 มาก (6) 

6. ผูตรวจสอบภายในไมรับฟงความคิดเหน็ 
    ของผูรับตรวจ 

3.96 0.89 มาก (2) 

รวม 3.86 0.75 มาก  
 จากตารางท่ี 4.3 แสดงระดับความเห็นปญหาดานความรู ความเช่ียวชาญ และทักษะ 
การทํางานของผูตรวจสอบภายในอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย 3.86 
 พบวา ผูรับตรวจมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาดานความรู ความเช่ียวชาญ และทักษะ 
การทํางานของผูตรวจสอบภายใน อยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ดังนี้   
ผูตรวจสอบภายในไมไดปฏิบัติหนาท่ีดวย  ความระมัดระวัง  รอบคอบ และใชทักษะเยี่ยงผูประกอบ
วิชาชีพพึงปฏิบัติ (คาเฉล่ีย = 4.03)   ตรวจสอบภายในไมรับฟงความคิดเห็นของผูรับตรวจ (คาเฉล่ีย = 
3.96)  ผูตรวจสอบภายในขาดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกฎระเบียบตาง ๆ ของทางราชการ (คาเฉล่ีย 
= 3.88)  ผูตรวจสอบภายในขาดความรู  ความสามารถและทักษะในการตรวจสอบ  (คาเฉล่ีย = 3.79) 
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ผูตรวจสอบภายในขาดความรูความสามารถถายทอดความคิดของตนเองท้ังวาจา และลายลักษณอักษร
เพื่อส่ือใหผูรับตรวจไดเขาใจตรงตามท่ีตองการ (คาเฉล่ีย = 3.79) ผูตรวจสอบภายในทําใหทานรูสึกวา
ถูกจองจับผิดการปฏิบัติงาน (คาเฉล่ีย = 3.70)   
  
ตารางท่ี  4.4  คาเฉล่ีย ความเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับปญหาดานรายงานผลการตรวจสอบตามความ 
  คิดเห็นของผูรับตรวจจําแนกตามตําแหนงหนาท่ีและความรับผิดชอบ คือ ผูอํานวยการ
  กอง สํานัก ศูนย  หัวหนากลุมอํานวยการ เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี  
  เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานพัสดุ โดยรวมและรายดาน 

ปญหาดานรายงานผลการตรวจสอบ 
ระดับความคิดเห็น 

X SD แปลผล อันดับ 
1. รายงานผลการตรวจสอบไมเปนการเสนอแนะ 
    แนวทางการปฏิบัติท่ีถูกตองตามระเบียบ 
    ของทางราชการ 

4.05 0.88 มาก (3) 

2. รายงานผลการตรวจสอบไมชัดเจนไมสามารถ 
    เขาใจได และไมมีการอางอิงระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
    ประกอบผลการรายงาน    

4.01 0.88 มาก (5) 

3. รายงานผลการตรวจสอบภายในไมสามารถ 
    เปนตัวช้ีวัดแนวทางปฏิบัติงานไมใหเกดิ 
    ขอผิดพลาดได 

3.82 0.85 มาก (6) 

4. รายงานผลการตรวจสอบท่ีไดรับมีขอมูลท่ี 
    ไมถูกตอง ตรงตอขอเท็จจริง 

4.10 0.83 มาก (2) 

5. รายงานผลการตรวจสอบท่ีไดรับไมมีความ 
    ครบถวน สมบูรณ ท้ังขอสรุป ขอเสนอแนะ 
    และความคิดเห็น 

4.01 0.89 มาก (4) 

6. รายงานผลการตรวจสอบใชถอยคําท่ีไมสุภาพ  
    และไมสรางสรรค และมุงใหมีการพจิารณา   
    ลงโทษ 

4.29 0.92 มาก
ท่ีสุด 

(1) 

รวม 4.05 0.76 มาก  
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 จากตารางท่ี 4.4  แสดงระดับความเห็นปญหาดานรายงานผลการตรวจสอบอยูในระดับมาก 
โดยมีคาเฉล่ีย 4.05 
 พบวา  ผูรับตรวจมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาดานรายงานผลการตรวจสอบภายใน อยูใน
ระดับมาก - มากท่ีสุด โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ดังนี้  รายงานผลการตรวจสอบใช
ถอยคําท่ีไมสุภาพ และไมสรางสรรค และมุงใหมีการพิจารณาลงโทษ  (คาเฉล่ีย = 4.29)  รายงานผล
การตรวจสอบท่ีไดรับมีขอมูลท่ีไมถูกตอง ตรงตอขอเท็จจริง  (คาเฉล่ีย = 4.10) รายงานผลการ
ตรวจสอบไมเปนการ เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติท่ีถูกตองตามระเบียบของทางราชการ (คาเฉล่ีย = 
4.05)  รายงานผลการตรวจสอบท่ีไดรับไมมีความครบถวน สมบูรณ ทั้งขอสรุป ขอเสนอแนะ  และความ
คิดเห็น (คาเฉล่ีย = 4.01)    รายงานผลการตรวจสอบไมชัดเจน ไมสามารถเขาใจได และไมมีการอางอิง
ระเบียบท่ีเกี่ยวของประกอบผลการรายงาน  (คาเฉล่ีย = 4.01)  รายงานผลการตรวจสอบภายใน 
ไมสามารถ เปนตัวช้ีวัดแนวทางปฏิบัติงานไมใหเกิดขอผิดพลาดได (คาเฉล่ีย = 3.82)   
 
ตารางท่ี 4.5  คาเฉล่ีย ความเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับปญหาดานความมีมนุษยสัมพันธของ 
       ผูตรวจสอบภายในตามความคิดเห็นของผูรับตรวจจําแนกตามตําแหนงหนาท่ีและความ 
   รับผิดชอบ คือ ผูอํานวยการกอง สํานัก ศูนย หัวหนากลุมอํานวยการ เจาหนาท่ีปฏิบัติงาน 
   ดานการเงินและบัญชี เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานพัสดุ โดยรวมและรายดาน 

ปญหาดานความมีมนุษยสัมพันธ 
ของผูตรวจสอบภายใน 

ระดับความคิดเห็น 
X SD แปลผล อันดับ 

1.  ผูตรวจสอบภายในไมมีมนุษยสัมพนัธท่ีดี 
    ในการปฏิบัติงานและไมสามารถ 
    ประสานงานกับทุกฝายท่ีเกี่ยวของได 

4.26 0.84 มากท่ีสุด (4) 

2.  ผูตรวจสอบภายในไมสามารถส่ือ 
     ความหมายในการปฏิบัติงานใหเขาใจได 
     เปนอยางด ี

4.11 0.81 มาก (5) 

3.  มีผูตรวจสอบภายในมีอคติสวนตัวในการ 
     ปฏิบัติหนาท่ี 

4.32 0.85 มากท่ีสุด (1) 

4.  ผูตรวจสอบภายในไมมีความสุภาพ 
     ออนโยน ออนนอมถอมตน 

4.31 0.80 มากท่ีสุด (2) 
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ตารางท่ี 4.5  คาเฉล่ีย ความเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับปญหาดานความมีมนุษยสัมพันธของ 
       ผูตรวจสอบภายในตามความคิดเห็นของผูรับตรวจจําแนกตามตําแหนงหนาท่ีและความ 
   รับผิดชอบ คือ ผูอํานวยการกอง สํานัก ศูนย หัวหนากลุมอํานวยการ เจาหนาท่ีปฏิบัติงาน 
   ดานการเงินและบัญชี เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานพัสดุ โดยรวมและรายดาน (ตอ) 

ปญหาดานความมีมนุษยสัมพันธ 
ของผูตรวจสอบภายใน 

ระดับความคิดเห็น 
X SD แปลผล อันดับ 

5.  ผูตรวจสอบภายในทําใหเจาหนาท่ีไมเขาใจ 
    ภารกิจของผูตรวจสอบภายในวาเปนผูเขา 
    มาชวยเหลือ ใหคําปรึกษา แนะนํา หรือเปน 
    การจับผิด   

4.05 0.89 มาก (66) 

6.  ผูตรวจสอบภายในไมไดช้ีแจงเกีย่วกับเร่ือง 
     ท่ีตนจะตรวจสอบ 

4.26 0.85 มากท่ีสุด (3) 

รวม 4.22 0.75 มากท่ีสุด  
 จากตารางท่ี  4.5  แสดงระดับความเห็นปญหาดานความมีมนุษยสัมพันธผูตรวจสอบภายใน
อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ีย 4.22 
 พบวา  ผูรับตรวจมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาดานความมีมนุษยสัมพันธของผูตรวจสอบ
ภายในอยูในระดับมาก-มากท่ีสุด โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ดังนี้  มีผูตรวจสอบภายใน
มีอคติสวนตัวในการปฏิบัติหนาท่ี (คาเฉล่ีย = 4.32) ผูตรวจสอบภายในไมมีความสุภาพออนโยน  
ออนนอมถอมตน (คาเฉล่ีย = 4.31) ผูตรวจสอบภายในไมไดช้ีแจงเกี่ยวกับเร่ืองท่ีตนจะตรวจสอบ  
(คาเฉล่ีย=4.26) ผูตรวจสอบภายในไมมีมนุษยสัมพันธท่ีดีในการปฏิบัติงานและไมสามารถ
ประสานงานกับทุกฝายท่ีเกี่ยวของได  (คาเฉล่ีย = 4.26) ผูตรวจสอบภายในไมสามารถส่ือ ความหมาย
ในการปฏิบัติงานใหเขาใจได เปนอยางดี (คาเฉล่ีย = 4.11) ผูตรวจสอบภายในทําใหเจาหนาท่ีไมเขาใจ
ภารกิจของผูตรวจสอบภายในวาเปนผูเขามาชวยเหลือ ใหคําปรึกษา แนะนํา หรือเปนการจับผิด  
(คาเฉล่ีย = 4.05)    
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ตารางท่ี  4.6 คาเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับ  ปญหาดานการใหคําแนะนํา  ปรึกษาแก
    หนวยรับตรวจ ตามความคิดเห็นของผูรับตรวจจําแนกตามตําแหนงหนาท่ี และความ
    รับผิดชอบ คือ ผูอํานวยการกอง สํานัก ศูนย หัวหนากลุมอํานวยการ เจาหนาท่ีปฏิบัติงาน 
   ดานการเงินและบัญชี เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานพัสดุโดยรวมและรายดาน  

ปญหาดานการใหคําแนะนํา ปรึกษา 
แกหนวยรับตรวจ 

ระดับความคิดเห็น 
X SD แปลผล อันดับ 

1. ผูตรวจสอบภายในไมสามารถใหคําแนะนํา 
    ปรึกษา เกีย่วกับกฎหมาย ระเบียบดานการเงิน 
    การคลัง พัสดุ ขอบังคับ คําส่ังและมติคณะ 
    รัฐมนตรี ไดเปนอยางด ี

4.07 0.82 มาก (4) 

2.  ผูตรวจสอบภายในไมเปนผูใหคําปรึกษา 
     แนะนําไดตลอดเวลา   

3.93 0.89 มาก (5) 

3. การใหคําปรึกษา แนะนํา ไมสามารถแกไข 
    ปญหาการปฏิบัติงานดานงบประมาณการเงิน 
    การพัสดุ และดานอ่ืน ๆ ไดอยางมี 
    ประสิทธิภาพ 

4.09 0.82 มาก (2) 

4. การใหคําแนะนํา คําปรึกษาไมเปนประโยชน 
   ตอการปฏิบัติงานและไมสามารถนําไปปฏิบัติ 
   ไดจริง 

4.20 0.82 มาก (1) 

5. การใหคําปรึกษา แนะนําไมชวยใหเกิดความ 
     เขาใจและไมมีความคลองตัวในการดําเนินงาน 

4.14 0.88 มาก (3) 

รวม 4.08 0.77 มาก  
 จากตารางท่ี 4.6  แสดงระดับความเห็นปญหาดานการใหคําแนะนําปรึกษาแกหนวยรับตรวจ  
อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย 4.08 
 พบวา  คือ ผูรับตรวจมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาดานการใหคําแนะนํา ปรึกษาแกหนวย
รับตรวจ อยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ดังนี้   การใหคําแนะนํา คําปรึกษา
ไมเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานและไมสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง (คาเฉล่ีย = 4.20) การให
คําปรึกษา แนะนํา ไมสามารถแกไขปญหาการปฏิบัติงานดานงบประมาณ การเงิน การพัสดุ และดาน
อ่ืน ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  (คาเฉล่ีย = 4.09)  การใหคําปรึกษา แนะนําไมชวยใหเกิดความ เขาใจและ 
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ไมมีความคลองตัวในการดําเนินงาน  (คาเฉล่ีย = 4.14)  ผูตรวจสอบภายในไมสามารถใหคําแนะนํา 
ปรึกษา เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบดานการเงินการคลัง พัสดุ ขอบังคับ คําส่ังและมติคณะรัฐมนตรี  
ไดเปนอยางดี (คาเฉล่ีย = 4.07) ผูตรวจสอบภายในไมเปนผูใหคําปรึกษา แนะนําไดตลอดเวลา 
(คาเฉล่ีย = 3.93)   
 ตอนท่ี 3  การวิเคราะหขอมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ตรวจสอบภายในตามความคิดเห็นของผูรับตรวจโดยจําแนกตามตําแหนงหนาท่ีความรับผิดชอบ
ไดแก ผูอํานวยการกอง สํานัก ศูนย หัวหนากลุมอํานวยการ เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี  
เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานพัสดุ โดยใชคะแนนเฉล่ีย และความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 
ตารางท่ี  4.7  คาเฉล่ีย ความเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับ การพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน
     ตามความคิดเห็นของผูรับตรวจ  จําแนกตามตําแหนงหนาท่ีและความรับผิดชอบ คือ
     ผูอํานวยการกอง สํานัก ศูนย หัวหนากลุมอํานวยการ  เจาหนาท่ี ปฏิบัติงานดานการเงิน
     และบัญชี  เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานพัสดุ โดยรวมและรายดาน 

การพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน
ระดับความคิดเห็น 

X SD แปลผล อันดับ 
1. การพัฒนาระบบและกลไกการตรวจสอบ 
    ภายใน 

3.80 0.66 มาก (3) 

2. การพัฒนากระบวนการใหคําปรึกษาแก 
    หนวยรับตรวจและผูเกีย่วของ 

3.94 0.70 มาก (2) 

3. สรางความเขาใจโดยประชาสัมพันธ 
    เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3.94 0.73 มาก (1) 

รวม 3.90 0.62 มาก  
 จากตารางท่ี 4.7 แสดงระดับความเห็นเกี่ยวกับ การพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบ
ภายใน อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย 3.90 
 พบวา ผูรับตรวจมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน 
อยูในระดับมาก  โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ดังนี้   สรางความเขาใจโดยประชาสัมพันธ 
เกี่ ยวกับการตรวจสอบภายใน   (คา เฉล่ีย  = 3.94) การพัฒนากระบวนการให คําปรึกษาแก 
หนวยรับตรวจและผูเกี่ยวของ (คาเฉลี่ย = 3.94) การพัฒนาระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน 
(คาเฉล่ีย = 3.80)   
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ตารางท่ี  4.8  คาเฉล่ีย ความเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับการพัฒนาระบบกลไกการตรวจสอบภายใน
  ตามความคิดเห็นของผูรับตรวจจําแนกตามตําแหนงหนาท่ี และความรับผิดชอบ คือ
  ผูอํานวยการกอง สํานัก ศูนย หัวหนากลุมอํานวยการ เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานการเงิน
  และบัญชี  เจาหนาที่ปฏิบัติงานดานพัสดุ โดยรวมและรายดาน  

การพัฒนาระบบกลไกการตรวจสอบภายใน 
ระดับความคิดเห็น 

X SD แปลผล อันดับ 
1.  ควรมีคูมือการปฏิบัติงาน วิธีหรือข้ันตอน 
     การปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 

3.59 0.90 มาก (1) 

2.  มีการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน 
      และประเมินความเส่ียงไดอยางละเอียด รัดกุม 

3.41 0.81 มาก (2) 

3.  ผูตรวจสอบภายในควรมีการพัฒนาศักยภาพ 
     และฝกอบรมตนเองอยางสมํ่าเสมอและ 
     ตอเนื่อง 

3.36 0.77 ปานกลาง (4) 

4.  มีการกําหนดหนวยรับตรวจ กจิกรรม ขอบเขต 
     ของงาน ประเดน็การตรวจสอบ และอํานาจหนาท่ี 
     แกผูรับผิดชอบในการตรวจสอบภายในอยางชัดเจน  
     และเปนระบบ 

3.30 0.87 ปานกลาง (5) 

5.  มีการรายงานผลตอผูบังคับบัญชาในงานท่ีได 
     รับผิดชอบเปนลายลักษณอักษรในรอบปท่ีผานมา 

3.37 0.89 ปานกลาง (3) 

6.  การรับรูขอมูลขาวสารเกีย่วกบัการตรวจสอบ 
     ภายในโดยใชส่ือ เชน อีเมล บอรดประชาสัมพันธ 
     อินทราเน็ต เว็บไซต เพื่อรับรูขอมูลขาวสาร 

3.18 0.77 ปานกลาง (8) 

7.  มีการแจงหรือติดประกาศ คําส่ัง กฎระเบียบ 
     ขอบังคับใหมทุกคร้ังใหทานไดรับรู 

3.15 0.87 ปานกลาง (9) 

8. หนวยตรวจสอบภายในไดแจงเกีย่วกับ 
   กฎบัตร นโยบาย วัตถุประสงคการตรวจสอบ 
   ผังโครงสรางองคกรใหทานไดรับรูทางเว็บไซต  
 

3.25 0.81 ปานกลาง (6) 
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ตารางท่ี  4.8  คาเฉล่ีย ความเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบกลไกการตรวจสอบภายใน
  ตามความคิดเห็นของผูรับตรวจจําแนกตามตําแหนงหนาท่ี และความรับผิดชอบ คือ
  ผูอํานวยการกอง สํานัก ศูนย หัวหนากลุมอํานวยการ เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานการเงิน
  และบัญชี  เจาหนาที่ปฏิบัติงานดานพัสดุ โดยรวมและรายดาน  

การพัฒนาระบบกลไกการตรวจสอบภายใน 
ระดับความคิดเห็น 

X SD แปลผล อันดับ 
9. ผูตรวจสอบภายในไดใชคอมพิวเตอรและเทคนิค 
     วิเคราะหขอมูลอ่ืนๆเปนเคร่ืองมือชวยในงาน 
     ตรวจสอบอยูเสมอ 

3.24 0.78 ปานกลาง (7) 

รวม 3.32 0.63 ปานกลาง  
 จากตารางท่ี 4.8  แสดงระดับความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบกลไกการตรวจสอบภายใน
อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย 3.32 
 พบวา ผูรับตรวจมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบกลไกการตรวจสอบภายในอยูใน
ระดับมาก-ปานกลาง  โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ดังนี้ ควรมีคูมือการปฏิบัติงาน วิธี
หรือข้ันตอน การปฏิบัติงานท่ีชัดเจน (คาเฉล่ีย = 3.59)  มีการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน 
และประเมินความเส่ียงไดอยางละเอียด รัดกุม  (คาเฉล่ีย = 3.41)  มีการรายงานผลตอผูบังคับบัญชาในงานท่ี
ไดรับผิดชอบเปนลายลักษณอักษรในรอบปท่ีผานมา (คาเฉล่ีย = 3.37)  ผูตรวจสอบภายในควรมีการ
พัฒนาศักยภาพและฝกอบรมตนเองอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง  (คาเฉล่ีย = 3.36)  มีการกําหนดหนวย
รับตรวจ กิจกรรม ขอบเขตของงาน ประเด็นการตรวจสอบ และอํานาจหนาท่ี แกผูรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบภายในอยาง ชัดเจนและเปนระบบ (คาเฉล่ีย = 3.30)  หนวยตรวจสอบภายในไดแจงเกี่ยวกับ  
กฎบัตร นโยบาย วัตถุประสงคการตรวจสอบ ผังโครงสรางองคกรใหทานไดรับรูทางเว็บไซต   
(คาเฉล่ีย = 3.25)  ผูตรวจสอบภายในไดใชคอมพิวเตอรและเทคนิค วิเคราะหขอมูลอ่ืนๆ เปนเคร่ืองมือ
ชวยในงานตรวจสอบอยูเสมอ (คาเฉล่ีย = 3.24) การรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในโดยใช
ส่ือ เชน อีเมล บอรด   ประชาสัมพันธ อินทราเน็ต เว็บไซต เพื่อรับรูขอมูลขาวสาร (คาเฉล่ีย = 3.18)  มีการแจง
หรือติดประกาศ คําส่ัง กฎระเบียบ  ขอบังคับใหมทุกคร้ังใหทานไดรับรู  (คาเฉล่ีย = 3.15)   
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ตารางท่ี  4.9  คาเฉล่ีย ความเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการใหคําปรึกษาแกหนวย
     รับตรวจและผูเกี่ยวของตามความคิดเห็นของผูรับตรวจจําแนกตามตําแหนงหนาท่ี และ
      ความรับผิดชอบ คือ  ผูอํานวยการกอง สํานัก ศูนย หัวหนากลุมอํานวยการ เจาหนาท่ีปฏิบัติ 
      งานดานการเงินและบัญชี  เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานพัสดุ โดยรวมและรายดาน  

การพัฒนากระบวนการ ใหคําปรึกษา 
แกหนวยรับตรวจและผูเกี่ยวของ 

ระดับความคิดเห็น 
X SD แปลผล อันดับ 

1.  ควรจัดใหมีคลินิกการใหคําปรึกษาเพือ่สะดวก 
     และรวดเร็วแกผูรับตรวจ 

3.88 0.92 มาก (4) 

2.  ผูตรวจสอบภายในใหคําแนะนําเกีย่วกบัการ  
    ออกแบบระบบควบคุมภายในท่ีดี และปรับปรุง 
    พัฒนาระบบควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพ 

3.86 0.81 มาก (5) 

3. การบริการใหคําปรึกษาชวยเพิ่มคุณคา การ 
    ลดความเส่ียงใหนอยลง และเปนการปรับปรุง 
    กระบวนการกํากับดูแล   

4.01 0.77 มาก (1) 

4.  ผูตรวจสอบภายในใหคําปรึกษาอยางเท่ียงธรรม     4.00 0.77 มาก (2) 
5. การบริการใหคําปรึกษาทําใหผูตรวจสอบภายใน  
    เปนผูมีความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน 

3.98 0.80 มาก (3) 

รวม 3.94 0.70 มาก  
 จากตารางท่ี 4.9  แสดงระดับความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการใหคําปรึกษาแกหนวย 
รับตรวจและผูเกี่ยวของอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย 3.94 
 พบวา ผูรับตรวจมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการ ใหคําปรึกษาแกหนวย 
รับตรวจและผูเกี่ยวของอยูในระดับมาก  โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ดังนี้ การบริการ 
ใหคําปรึกษาชวยเพิ่มคุณคา การลดความเส่ียงใหนอยลง และเปนการปรับปรุงกระบวนการกํากับดูแล   
(คาเฉล่ีย = 4.01)  ผูตรวจสอบภายในใหคําปรึกษาอยางเท่ียงธรรม  (คาเฉล่ีย = 4.00)  การบริการ 
ใหคําปรึกษา ทําใหผูตรวจสอบภายในเปนผูมีความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน (คาเฉล่ีย = 3.98) ควร
จัดใหมีคลินิกการใหคําปรึกษาเพื่อความสะดวกและรวดเร็วแกผูรับตรวจ (คาเฉล่ีย = 3.88)  
ผูตรวจสอบ ภายในใหคําแนะนําเกี่ยวกับการออกแบบระบบควบคุมภายในท่ีดี และปรับปรุงพัฒนา
ระบบควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพ (คาเฉล่ีย = 3.86)   
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ตารางท่ี 4.10 คาเฉล่ีย  ความเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับการสรางความเขาใจโดยประชาสัมพันธ
      เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามความคิดเห็นของผูรับตรวจจําแนกตามตําแหนง
  หนาท่ี และความรับผิดชอบ คือ   ผูอํานวยการกอง สํานัก ศูนย หัวหนากลุมอํานวยการ 
      เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี  เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานพัสดุ โดยรวมและ     
      รายดาน  

การสรางความเขาใจโดยประชาสัมพันธ 
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

ระดับความคิดเห็น 
X SD แปลผล อันดับ 

1.  มีการประชุมกับหนวยรับตรวจเม่ือเริ่มการ 
     ตรวจสอบและเม่ือปดการตรวจ   

3.94 0.81 มาก (4) 

2.  มีการชี้แจงขอมูล วัตถุประสงคและขอบเขต  
     การตรวจสอบอยางชัดเจน   

3.96 0.81 มาก (3) 

3. มีการชี้แจง หารือ แลกเปล่ียนความคิดเหน็ 
    เกี่ยวกับขอเท็จจริงกอนสรุปผลและการเสนอ 
    รายงาน 

3.96 0.81 มาก (2) 

4.  หลังปฏิบัติงานตรวจสอบเสร็จและตรวจพบ 
    ขอบกพรอง ผูตรวจสอบภายในไดทําความ 
    เขาใจกับผูรับตรวจใหชัดเจนถึงขอบกพรอง 
    นั้น 

4.04 0.79 มาก (1) 

5.  หนวยตรวจสอบภายในควรมีการจัดทํา  
     เว็บไซต นําเสนอผลงานการตรวจสอบ 

3.79 0.87 มาก (5) 

รวม 3.94 0.72 มาก  
 จากตารางท่ี 4.10  แสดงระดับความเห็นเกี่ยวกับการสรางความเขาใจโดยประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย 3.94 
 พบวา ผูรับตรวจมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการสรางความเขาใจโดยประชาสัมพันธเกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายในอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ดังนี้    
 หลังปฏิบัติงานตรวจสอบเสร็จและตรวจพบขอบกพรอง ผูตรวจสอบภายในไดทําความ
เขาใจกับผูรับตรวจใหชัดเจนถึงขอบกพรองนั้น (คาเฉล่ีย = 4.04)  มีการชี้แจง หารือ แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับขอเท็จจริงกอนสรุปผลและการเสนอรายงาน  และมีการชี้แจงขอมูล วัตถุประสงคและ
ขอบเขตการตรวจสอบอยางชัดเจนมีคาเฉล่ียเทากัน (คาเฉล่ีย  =  3.96)   มีการประชุมกับหนวยรับตรวจ 
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เม่ือเร่ิมการตรวจสอบและเม่ือปดการตรวจ (คาเฉลี่ย = 3.94)  หนวยตรวจสอบภายในควรมีการจัดทํา 
เว็บไซต นําเสนอผลงานการตรวจสอบ (คาเฉล่ีย = 3.79)    
 ตอนท่ี 4  เพื่อทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความเห็นของผูรับตรวจจําแนกตามตําแหนง
หนาท่ีความรับผิดชอบท่ีแตกตางกันมีผลกระทบตอการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของ
กรมอนามัยท่ีแตกตางกัน โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
 สมมติฐานท่ี 1 ตําแหนงงานหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีแตกตางกันมีผลกระทบตอการพัฒนา 
ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน  
 
ตารางท่ี 4.11 แสดงการเปรียบเทียบระดับความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบ    
 ภายในของผูรับตรวจโดยจําแนกตามตําแหนงหนาท่ีความรับผิดชอบ 
การพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบ

ภายใน 
แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การพัฒนาระบบและกลไกการ ระหวางกลุม 3.100 3 1.033 2.675 0.049* 
ตรวจสอบภายใน ภายในกลุม 70.691 183 0.386   
 รวม 73.791 186    
พัฒนากระบวนการใหคําปรึกษาแก ระหวางกลุม 1.108 3 0.369 0.752 0.522 
หนวยรับตรวจและผูท่ีเกีย่วของ ภายในกลุม 89.834 183 0.491   
 รวม 90.942 186    
การสรางความเขาใจโดยติดตามบอรด ระหวางกลุม 1.172 3 0.391 0.746 0.526 
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน 

ภายในกลุม 95.853 183 0.524   

 รวม 97.025 186    
โดยรวม ระหวางกลุม 1.759 3 0.586 2.215 0.088 
 ภายในกลุม 48.438 183 0.265   
 รวม 71.945 186    
 จากตารางท่ี 4.11 แสดงการเปรียบเทียบระดับความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ตรวจสอบภายในของผูรับตรวจโดยจําแนกตามตําแหนงหนาท่ีความรับผิดชอบ ท่ีแตกตางกัน โดยใช
สถิติความแปรปรวนทางเดียว โดยรวมคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.088 ซ่ึงมากกวา 0.05 นั่นคือ  
ผูรับตรวจท่ีมีตําแหนงหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีแตกตางกันมีระดับความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา
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ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในที่ไมแตกตางกัน  แตเม่ือพิจารณารายดาน พบวา การพัฒนาระบบ
และกลไกการตรวจสอบภายใน มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

  ดังนั้น ผูศึกษาไดทําการทดสอบเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีแบบ Least  
Significant Difference (LSD) ดังแสดงตารางท่ี 4.12 

 
ตารางท่ี 4.12  แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธีแบบ Least Significant Difference  

         (LSD) 

การพัฒนาระบบและกลไกการ
ตรวจสอบภายใน 

ผลตางของคาเฉล่ียระหวาง 2 กลุม Mean Difference  (I-J) 
Mean ผูอํานวยการ

กอง สํานัก 
ศูนย 

หัวหนา
กลุม

อํานวยการ 

เจาหนาท่ี
ปฏิบัติงาน
ดานการเงิน
และบัญชี 

เจาหนาท่ี
ปฏิบัติงาน
ดานพัสด ุ

ผูอํานวยการกอง สํานัก ศูนย 3.60 - 0.3120 0.3834 0.3175 
   (0.049*) (0.0007*) (0.021*) 
หัวหนากลุมอํานวยการ 3.29  - 0.0713 0.0055 
    (0.602) (0.967) 
เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานการเงิน
และบัญชี 

3.22   - -0.0659 
(0.555) 

เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานพัสดุ 3.29    - 
      
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  จากตารางท่ี 4.12  เม่ือเปรียบเทียบรายคูดวยวิธี LSD พบวา ตําแหนงผูอํานวยการกอง 
สํานัก ศูนย  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน มีคาเฉล่ียมาก
ท่ีสุด เทากับ 3.60 แตกตางจากหัวหนากลุมอํานวยการ  เจาหนาท่ีปฏิบัติงานการเงินและบัญชี และ
เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานพัสดุ เทากับ 0.3120   0.3834 และ 0.3175  ตามลําดับ  
 ตอนท่ี 5  เพื่อทดสอบสมมติฐานความสัมพันธระหวางปญหาการตรวจสอบภายในกับการ
พัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน โดยใชการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (Pearson 
Correlation) 
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 สมมติฐานท่ี 2  ปญหาการตรวจสอบภายในของกรมอนามัยมีความสัมพนัธกับการพัฒนา
ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน  
 
ตารางท่ี 4.13  แสดงคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางปญหาการตรวจสอบภายใน และการพัฒนา
          ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน 

ปญหาการตรวจสอบ
ภายใน วิธีสถิติ 

การพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ตรวจสอบภายใน 

ระดับความสัมพันธ 

ปญหาดาน 
ความรู ความเช่ียวชาญ 

Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N  

0.316** 
0.000 
187 

มีความสัมพันธระดับ
ปานกลาง 

ปญหาดาน 
รายงานผลการตรวจสอบ 

Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N  

0.374** 
0.000 
187 

มีความสัมพันธระดับ
ปานกลาง 

ปญหาดาน 
ความมีมนุษยสัมพันธ 

Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N  

0.390** 
0.000 
187 

มีความสัมพันธระดับ
ปานกลาง 

ปญหาดาน 
การใหคําแนะนํา ปรึกษา 

Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N  

0.337* 
0.000 
187 

มีความสัมพันธระดับ
ปานกลาง 

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 จากตารางท่ี 4.13  พบวา ปญหาการตรวจสอบภายใน ประกอบดวย ปญหาการตรวจสอบ
ภายในดานความรูความเช่ียวชาญ และทักษะการทํางานของผูตรวจสอบภายใน  ปญหาดานรายงานผล
การตรวจสอบ ปญหาดานความมีมนุษยสัมพันธของผูตรวจสอบภายใน และปญหาดานการให
คําแนะนําปรึกษาแกหนวยรับตรวจ มีคา Sig. เทากับ 0.000 มีความสัมพันธทิศทางเดียวกันกับการ
พัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวาง 0.316 ถึง 0.390   
 จากผลการวิเคราะหเชิงปริมาณขางตน พบวา ปญหาการตรวจสอบภายในในทัศนะของ
ผูรับตรวจของกรมอนามัยคือ  1) ปญหาดานความมีมนุษยสัมพันธของผูตรวจสอบภายใน 2) ปญหา



 
 

63 
 

ดานการใหคําแนะนําปรึกษาแกหนวยรับตรวจ 3) ปญหาการรายงานผลการตรวจสอบ 4) ปญหาดาน
ความรู ความเช่ียวชาญและทักษะการทํางานของผูตรวจสอบภายใน ตามลําดับ นอกจากนี้ผลการศึกษา
ยังพบวา ผูรับตรวจท่ีมีตําแหนงหนาท่ีความรับผิดชอบแตกตางกันจะมีความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา
ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในไมแตกตางกัน แตเม่ือพิจารณารายดานแลวพบวา ผูรับตรวจท่ีมี
ตําแหนงหนาท่ีความรับผิดชอบแตกตางกันมีความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบ
ภายใน ดานการพัฒนาระบบและกลไกการตรวจสอบภายในแตกตางกัน และเพ่ือเปนการสนับสนุน
ขอคนพบจากการศึกษาเชิงปริมาณดังกลาวขางตน ผูศึกษาไดทําการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative 
research) ซ่ึงเปนการสัมภาษณเชิงลึก โดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง กับผูปฏิบัติงานดาน 
ตาง ๆ จําแนกตามตําแหนง/หนาท่ีความรับผิดชอบ ในตอนตอไป 
 สวนท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ  
 จากการสัมภาษณผูรับตรวจของกรมอนามัยในตําแหนงตาง ๆ ไดแก ผูอํานวยการกอง 
สํานัก ศูนย  หัวหนากลุมอํานวยการ เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี  เจาหนาท่ีปฏิบัติงาน
ดานพัสดุ จํานวนท้ังส้ิน 7 คน ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหและแยกเปนประเด็นท่ีสําคัญ ดังนี้  
 
ตารางท่ี 4.14  ความเห็นของผูรับตรวจท่ีมีตอปญหาการตรวจสอบภายใน 

ประเด็น ผูอํานวยการกอง 
สํานัก ศูนย 

หัวหนากลุม
อํานวยการ 

เจาหนาท่ี
ปฏิบัติงานดาน
การเงินและบัญชี 

เจาหนาท่ี
ปฏิบัติงานดาน

พัสดุ 
1. ปญหาดานความรู 
ความเช่ียวชาญและ
ทักษะการทํางานของ
ผูตรวจสอบภายใน 

ผูตรวจสอบภายใน
บางคนยังไมสามารถ 
ถายทอดความรู และ
สามารถหรือให
คําแนะนําที่ชัดเจนได 

ผูตรวจสอบภายใน
บางคนไมสามารถ
ถายทอดความเหน็
ของตนเองได
ตามท่ีผูรับตรวจ
ตองการ 

- ผูตรวจสอบภายใน 
บางคนยังมีทักษะใน
การประกอบวิชาชีพ 
ผูตรวจสอบภายใน 
ไมเพียงพอ  

2. ปญหาดานรายงาน
ผลการตรวจสอบ
ภายใน 

รายงานผลการ
ตรวจสอบใชภาษา
ราชการเกินไปทําให
ยากตอการเขาใจ 

การนําเสนอ
รายงานผลการ
ตรวจสอบมีการ
นําเสนอรายงาน
ในเรื่องที่ผิดพลาด
เพียงเล็กนอย 

นําเสนอปญหา 
ที่ไมมีสาระสําคัญ  
ไมสะทอนการ
ปฏิบัติงานที่ดี 

ผูรับรายงานไมเขาใจ
สิ่งที่ผูตรวจสอบ
ภายในไดนําเสนอ 
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ตารางท่ี 4.14 ความเห็นของผูรับตรวจท่ีมีตอปญหาการตรวจสอบภายใน (ตอ) 

ประเด็น ผูอํานวยการกอง 
สํานัก ศูนย 

หัวหนากลุม
อํานวยการ 

เจาหนาท่ี
ปฏิบัติงานดาน
การเงินและบัญชี 

เจาหนาท่ี
ปฏิบัติงานดาน

พัสดุ 
3. ปญหาดานความ
มีมนุษยสัมพันธ
ของผูตรวจสอบ
ภายใน 

ผูตรวจสอบภายในไม
สามารถสื่อความหมาย
ใหผูรับตรวจไดเขาใจ 
ทําใหไมสามารถแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นได
อยางมีประสิทธิภาพ 

ไมมีการย้ิมแยม
แจมใส ทําใหผูรับ
ตรวจไมกลาที่จะเขา
มาขอคําปรึกษา จึง
ทําใหเกิดความ
ผิดพลาดในการ
ทํางาน 

ผูตรวจสอบภายใน
ไมมีความสุภาพ
ออนโยน ยินดีให
คําปรึกษาหรือมี
ความรูสึกวา
ปฏิบัติงานโดยใช
ความคิดเห็น
สวนตัวมากกวาการ
ยึดถือปฏิบัติตาม
ระเบียบหรือขาด
ความเปนกลาง  

การท่ีผูตรวจสอบ
ภายในแสดงหนา
หนาตาไมคอย
ตอนรับทําให
บรรยากาศในการ
ปฏิบัติงานไมดีมีผล
ตอการปฏิบัติงาน 
ไมกลาที่จะซักถาม
ปญหาที่เกิดขึ้น ทํา
ใหปญหาไมไดรับ
การแกไข 

4. ปญหาการให
คําแนะนําปรึกษา
แกหนวยรับตรวจ 

ผูตรวจสอบภายใน 
ไมสามารถให
คําปรึกษาที่แกไข
ปญหาการปฏิบัติงาน 
ดานตาง ๆ ไดตรง
ตามท่ีผูรับตรวจ
ตองการ 

การใหคําแนะนํา
ปรึกษาในบางเรื่อง
ผูตรวจสอบยังไม
เขาใจและตอบไม
ตรงประเด็นทําให 
ไมสามารถนํามา
แกไขปญหาได 

เจาหนาที่บางทาน
ยังไมสามารถ 
ใหคําปรึกษาและ
คําแนะนํา 
ไดครอบคลุม 
ทุกประเด็น 

ผูตรวจสอบภายใน
ไมสามารถให
คําปรึกษาได 
เมื่อผูรับการตรวจ
ตองการ 

 จากตารางท่ี 4.14 การสัมภาษณพบวา ประเด็นปญหาหลักท่ีผูรับการตรวจกังวลใจมากท่ีสุด
คือ ปญหาดานความมีมนุษยสัมพันธของผูตรวจสอบภายใน ท่ีเนนความสําคัญของการมีทักษะในการ
ติดตอส่ือสารและ มนษุยสัมพันธ เพื่อประโยชนในการประสานงานและจูงใจผลงานตรวจสอบ (การ
สัมภาษณลําดบัท่ี 01 02 03 04 05 07)  
 “หนวยงานตรวจสอบภายใน ถือเปนหนวยงานท่ีมีบทบาทภารกิจในการใหคําปรึกษาแก
ผูรับตรวจ และเพื่อใหการทํางานเปนไปในทิศทางเดียวกัน ผูตรวจสอบภายในควรมีมนุษยสัมพันธใน
การติดตอประสานงาน การท่ีผูตรวจสอบภายในไมมีการยิ้มแยมแจมใส ทําใหผูรับตรวจไมกลาท่ีจะ
เขามาขอคําปรึกษา จึงทําใหเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานจากการที่ไมไดติดตอประสานงานกัน 
และการไมไดปรึกษาหารือใหเขาใจตรงกันทําใหผูรับตรวจรูสึกวาผูตรวจสอบภายในนั้นปฏิบัติหนาท่ี 
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ดวยความมีอคติสวนตัว” (การสัมภาษณลําดับท่ี 01) 
 “การตรวจสอบภายในของกรมอนามัย ไดปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการท่ีเกี่ยวของ
แตส่ิงท่ีพบคิดวา ผูตรวจสอบภายในควรปรับปรุงแกไขคือ ทักษะการส่ือสาร จากผลการตรวจสอบท่ี
ไดทําอยางไรถึงจะส่ือสารใหหนวยงานตาง ๆ ไดนําผลการตรวจสอบไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนมาก
ท่ีสุด เพราะเทาท่ีสังเกต ผูตรวจสอบภายในสามารถตรวจสอบพบประเด็นสําคัญ แตไมสามารถ
ส่ือสารใหผูท่ีเกี่ยวของมีความเขาใจได อีกท้ังยังขาดการประสายงานท่ีดีในการตรวจสอบแตละคร้ัง” 
(การสัมภาษณลําดับท่ี 02) 
 “บอยคร้ังท่ีพบวา ผูรับการตรวจสอบกับผูตรวจสอบภายในมีขอขัดแยงกัน เชนผูตรวจสอบ 
ภายในมองวา ความสําเร็จและประสิทธิผลของงานตรวจสอบมักวัดจากความยอมรับขอเสนอแนะใน
รายงานการตรวจสอบ แตผูรับตรวจมองวา ความสําเร็จของงานตรวจสอบภายในนี้จะเกิดข้ึนไดตอง
อาศัยเทคนิคและทักษะหลายประการโดยเฉพาะการสรางมนุษยสัมพันธ การส่ือสารใหเกิดความเขาใจ
และการยอมรับจากผูไดรับการตรวจ ซ่ึงจะทําใหความเส่ียงของการทํางานลดลงรวมทั้งหลักฐาน
เกี่ยวกับขอมูลเท็จจริงอ่ืนดวย” (การสัมภาษณลําดับท่ี 03) 
 อยางไรก็ตามก็มีผูท่ีไมเห็นดวยกับปญหาดานความมีมนุษยสัมพันธของผูตรวจสอบภายใน 
โดยใหเหตุผลวา  
 “การท่ีผูตรวจสอบภายในแสดงหนาตาไมคอยตอนรับ แตแทจริงแลวเปนบุคลิกภาพของ
แตละคนซ่ึงจะนํามาใชประเมินประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในไมได เพราะผูตรวจสอบบางคน
หนาตาไมตอนรับ แตการทํางานเปนคนท่ีตรงไปตรงมา และถือปฏิบัติตามกฎระเบียบ และขอบังคับ
ตาง ๆ ทําใหงานมีคุณภาพ” (การสัมภาษณลําดับท่ี 06) 
 จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวา ขอมูลทางสถิติมีความสอดคลองกับการสัมภาษณท่ีพบวา
ปญหาการตรวจสอบภายในท่ีผูรับตรวจมีความคิดเห็นเหมือนกันมากท่ีสุด คือ ปญหาดานความมี
มนุษยสัมพันธของผูตรวจสอบภายใน  
  สวนการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน ผลการสัมภาษณสามารถวิเคราะหและ
แยกเปนประเด็นท่ีสําคัญ ไดดังนี้    
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ตารางท่ี 4.15  ความเห็นของผูรับตรวจท่ีมีตอการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน 

ประเด็น ผูอํานวยการกอง 
สํานัก ศูนย 

หัวหนากลุม
อํานวยการ 

เจาหนาท่ี
ปฏิบัติงานดาน
การเงินและบัญชี 

เจาหนาท่ี
ปฏิบัติงานดาน

พัสดุ 
1. การพัฒนาระบบและ
กลไกการตรวจสอบ
ภายใน 

ควรมีการรายงานผล
การตรวจสอบตอ
ผูบังคับบัญชาเพ่ือ
ทราบถึงขอบกพรอง
หรือจุดเสี่ยงที่เกิดขึ้น
จะไดแกไขปญหาได
อยางทวงทีและการนํา
ระบบควบคุมภายใน
มาใชอยางเหมาะสม
ทําใหสามารถลด
ความเสี่ยงไดในระดับ
หน่ึง 

การมีคูมือการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
ทําใหผูรับตรวจ
สามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางถูกตองตาม
ระเบียบได และการ
ประเมินความเสี่ยง
ของหนวยรับตรวจ
ควรครอบคลุมทุก
เรื่องซึ่งจะชวยลด
ความเสี่ยงได 

ควรมีการพัฒนา
ศักยภาพของผู
ตรวจสอบภายใน
อยางสมํ่าเสมอ
เพ่ือใหสามารถตอบ
ขอสงสัยไดอยาง
ครบถวน และ
ถูกตอง 

ควรมีคูมือการ
ปฏิบัติงานเพ่ือ
ชวยใหผูรับตรวจ
สามารถ
ปฏิบัติงานได
อยางถูกตอง
ตอไป  

2. การพัฒนากระบวน 
การใหคําปรึกษาแก
หนวยรับตรวจ 
 

ควรพัฒนาการให
คําปรึกษาเพ่ือชวยให
การปฏิบัติมีคุณคา ลด
ความเสี่ยงลงได  

ควรมีการพัฒนา
กระบวนการให
คําปรึกษาซึ่งทําให
การทํางานผิดพลาด
นอยลง 

ควรมีหนวยงาน
สวนกลางในการให
คําปรึกษาเพ่ือให
สามารถแกไข
ปญหาไดอยาง
รวดเร็ว  

การใหคําปรึกษา
ผูรับตรวจควรให
คําปรึกษาอยาง
เที่ยงธรรม 
ถูกตอง และเปน
กลาง 

3. การสรางความเขาใจ
โดยประชาสัมพันธ
เก่ียวกับการตรวจสอบ
ภายใน 

ทุกครั้งที่ผูตรวจสอบ
ภายในจะเขาตรวจ  
ผูตรวจสอบภายใน
ควรช้ีแจงขอบเขต
ของการตรวจสอบ
อยางชัดเจน  เพ่ือให
ทราบถึงวัตถุประสงค
ที่จะตรวจสอบใน 
แตละเรื่อง 

เมื่อปฏิบัติงานตรวจ
เสร็จแลว ผูตรวจสอบ
ภายในควรทําความ
เขาใจกับผูรับตรวจ
ใหชัดเจนถึงขอ 
บกพรองที่เกิดขึ้น 
เพ่ือที่ผูรับตรวจจะ
ไดนํามาแกไข 
ถือปฏิบัติได 

ควรมีการแลกเปล่ียน
ขอคิดเห็นระหวาง
ผูรับตรวจและ
ผูตรวจสอบภายใน
เพ่ือทําความเขาใจ
ใหตรงกันกับ
ประเด็นที่ตรวจพบ
กอนที่จะออก
รายงาน 

หลังปฏิบัติงาน
ตรวจสอบเสร็จ
แลวผูตรวจสอบ
ภายในควรทํา
ความเขาใจกับ
ผูรับตรวจสื่อสาร
ใหเขาใจตรงกัน
เพ่ือเปนการ
ปองกันปญหาที่
จะเกิดขึ้นอีกครั้ง 
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 จากตารางท่ี 4.15 การสัมภาษณพบวา การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในของกรมอนามัยท่ีควรเนนคือ การสรางความเขาใจโดยประชาสัมพันธเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน (การสัมภาษณลําดับท่ี 01 02 03 04 05 07)  
 โดยผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี กลาววา  
 “ทุกครั ้ง ที ่ม ีการตรวจสอบเจาหนา ที ่ผู ตรวจสอบควรชี ้แจงขอมูล  ขอบเขตของ 
การตรวจสอบอยางชัดเจน เพื่อที่จะไดแจงเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของใหจัดเตรียมขอมูล  เอกสารหลักฐานตาง 
ๆ ตามท่ีผูตรวจสอบภายในตองการ และเม่ือตรวจสอบเสร็จแลวควรมีการหารือในขอท่ีตรวจพบ และ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกันกอนท่ีจะออกรายงาน ซ่ึงเปนการทําความเขาใจใหตรงกัน” (การสัมภาษณ
ลําดับท่ี 02) 
 “เมื่อปฏิบัติงานตรวจเสร็จแลว ผูตรวจสอบภายในควรทําความเขาใจกับผูรับตรวจให
ชัดเจนถึงขอบกพรองท่ีเกิดข้ึน เพื่อท่ีผูรับตรวจจะไดนํามาแกไข และถือปฏิบัติใหถูกตองตอไป  และ
แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นระหวางผูตรวจสอบภายในกับผูรับตรวจ เพราะบางคร้ังประเด็นท่ีตรวจพบ 
บางประเด็นเพียงเล็กนอยท่ีผูรับตรวจไมไดตั้งใจใหเกิด  ซ่ึงการพูดคุยกันทําใหเขาใจระหวางกัน 
มากข้ึน” (การสัมภาษณลําดับท่ี 03) 
 “การสรุปผลการตรวจสอบ เปนวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบข้ันสุดทายกอนการจัดทํารายงาน
ผลการปฏิบัติงาน หลังจากท่ีผูตรวจสอบภายในไดทําการตรวจสอบเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงแลวเสร็จ ซ่ึง
ผูตรวจสอบภายในควรทําความเขาใจกับผูรับตรวจส่ือสารใหเขาใจตรงกัน เพื่อเปนการปองกันปญหา
ท่ีจะเกิดข้ึนอีกคร้ัง และจึงเลือกประเด็นท่ีเห็นวาจําเปนตองรายงานผลการตรวจสอบเพื่อจะไดทราบ
ปญหาขอบกพรองท่ีคิดวามีคาควรแกการตรวจสอบและรายงานใหผู เกี่ยวของทราบตอไป”  
(การสัมภาษณลําดับท่ี 06) 
 จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวา ขอมูลทางสถิติมีความสอดคลองกับการสัมภาษณท่ีพบวา
การพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในที่ผูรับตรวจมีความคิดเห็นเหมือนกันคือ  การสรางความ
เขาใจ โดยประชาสัมพันธเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเร่ือง ความเห็นของผู รับตรวจท่ีมีตอปญหาและการพัฒนาประสิทธิภาพ 
การตรวจสอบภายในของกรมอนามัย มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปญหาของการตรวจสอบภายใน และ
การพัฒนาประสิทธิภาพของหนวยงานตรวจสอบภายใน เปนการใชการศึกษาแบบผสม  ซ่ึงเปน
การศึกษาระหวางการศึกษาเชิงปริมาณ  ใชขอมูลท่ีมีอยูในลักษณะของตัวเลข หรือกําหนดคาเปน
ปริมาณไดและใชวิธีการทางสถิติทดสอบและโอกาสที่คาดวาจะเกิดข้ึนของขอมูลท่ีไดจากกลุม
ตัวอยาง  และการศึกษาเชิงคุณภาพเชิงคุณภาพ ประชากรท่ีใชในการศึกษาไดแก  ผูบริหารและ
เจาหนาท่ีผูท่ีเกี่ยวของกับการตรวจสอบภายในของกรมอนามัย คือ ผูอํานวยการกอง/สํานัก/ศูนย  
หัวหนากลุมอํานวยการ เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี และเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดาน
การพัสดุ ในหนวยงานกรมอนามัยท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค จํานวน 33 แหง 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา คือ แบบสอบถาม โดยไดแบงออกเปน  3  สวน  สวนแรกสวนของ
ขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม สวนท่ีสองเปนแบบสอบถามเก่ียวกับปญหาการตรวจสอบภายใน และ
สวนท่ีสามเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน  โดยประชากรท่ี
ใชในการศึกษาจํานวนท้ังส้ิน 187 คน การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรม SPSS การแจกแจงจํานวนและ
คารอยละ คะแนนเฉล่ีย  ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว เพื่อใช
เปรียบเทียบความเห็นจากการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของผูรับตรวจโดยจําแนกตาม
ตําแหนงหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีแตกตางกัน และความสัมพันธของปญหาการตรวจสอบภายในกับ
การพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของกรมอนามัย และการสัมภาษณเชิงลึก โดยใชแบบ
สัมภาษณแบบมีโครงสราง  
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางคือผูรับตรวจตามตําแหนงหนาท่ีความรับผิดชอบ 
 การศึกษาระดับความคิดเห็นของผูรับตรวจท่ีมีตอปญหาและการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ตรวจสอบภายในของกรมอนามัย พบวา  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตําแหนงผูอํานวยการ สํานัก ศูนย คิด
เปนรอยละ 16.00  หัวหนากลุมอํานวยการ คิดเปนรอยละ 17.10  เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานการเงินและ
บัญชีคิดเปนรอยละ 31.60  และเจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานพัสดุ คิดเปนรอยละ 35.30   
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ตอนท่ี 2  ระดับความเห็นของผูรับตรวจท่ีมีตอปญหาการตรวจสอบภายใน ดังนี้ 
 สภาพปญหาการตรวจสอบภายในตามความคิดเห็นของผูรับตรวจจําแนกตามตําแหนง
หนาท่ีความรับผิดชอบ คือ ผูอํานวยการกอง สํานัก ศูนย หัวหนากลุมอํานวยการ  เจาหนาท่ีปฏิบัติงาน
ดานการเงินและบัญชี  เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานพัสดุ อยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ย 4.05 เม่ือพิจารณา 
รายดาน พบวา ปญหาดานความมีมนุษยสัมพันธของผูตรวจสอบภายใน มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 4.22 
โดยปญหาดังกลาวผูรับตรวจมีความรูสึกวาผูตรวจสอบภายในมีอคติสวนตัวในการปฏิบัติหนาท่ี มี
คาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 4.32  
 ตอนท่ี 3  ระดับความเห็นของผูรับตรวจท่ีมีตอการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบ
ภายใน ดังนี้ 
 การพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน ตามความคิดเห็นของผู รับตรวจ คือ 
ผูอํานวยการกอง สํานัก ศูนย หัวหนากลุมอํานวยการ  เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี  
เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานพัสดุ มีความเห็นอยูในระดับมาก  โดยมีคาเฉล่ีย 3.90  และเม่ือพิจารณา 
รายดานของการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน พบวา การพัฒนาโดยการสรางความเขาใจ
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในมีคาเฉล่ียระดับมาก คือ 3.94 โดยการพัฒนาดังกลาว  
หลังการปฏิบัติงานตรวจสอบเสร็จและตรวจพบขอบกพรองผูตรวจสอบภายในตองทําความเขาใจกับ 
ผูรับตรวจใหชัดเจนถึงขอบกพรองนั้น โดยมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดคือ 4.04  
 ตอนท่ี 4  เพ่ือทดสอบสมมติฐานวิเคราะหเปรียบเทียบความเห็นของผูรับตรวจโดยจําแนก
ตามตําแหนงหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีแตกตางกันสงผลตอการพัฒนาประสิทธิภาพของกรมอนามัย 
โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ดังนี้ 
 สมมติฐานท่ี 1 ตําแหนงงานหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีแตกตางกันสงผลตอการพัฒนา
ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในที่แตกตางกัน  
 พบวา การพิจารณาเปรียบเทียบความเห็นของผูรับตรวจท่ีจําแนกตามตําแหนงหนาท่ีความ
รับผิดชอบที่แตกตางกันสงผลตอการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน ดานการพัฒนาระบบ
และกลไกการตรวจสอบภายใน คา Sig.(2-tailed) เทากับ 0.049 ซ่ึงนอยกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานท่ีวา ตําแหนงหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีแตกตางสงผลตอการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ตรวจสอบภายใน ดานการพัฒนาระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 เม่ือเปรียบเทียบความแตกตางของตําแหนงหนาท่ีความรับผิดชอบพบวา ผูอํานวยการกอง 
สํานัก ศูนย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบและกลไกการตรวจสอบ มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด 
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เทากับ 3.60  โดยมีความเห็นแตกตางจากตําแหนงหัวหนากลุมอํานวยการ เจาหนาท่ีปฏิบัติงาน 
ดานการเงินและบัญชี และเจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานพัสดุ  
 ตอนท่ี 5  เพื่อทดสอบสมมติฐานความสัมพันธระหวางปญหาการตรวจสอบภายในกับ 
การพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน โดยใชการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ  
 สมมติฐานท่ี 2 ปญหาการตรวจสอบภายในมีความสัมพันธกับการพัฒนาประสิทธิภาพ 
การตรวจสอบภายใน 
 พบวา ปญหาการตรวจสอบภายในท้ัง 4 ดาน คือ ปญหาดานความรูความเช่ียวชาญ และ
ทักษะการทํางานของผูตรวจสอบภายใน  ปญหาดานรายงานผลการตรวจสอบ ปญหาดานความมี
มนุษยสัมพันธของผูตรวจสอบภายใน และปญหาดานการใหคําแนะนําปรึกษาแกหนวยรับตรวจ มี
ความสัมพันธกับการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในท้ัง 3 ดาน คือ การพัฒนาระบบและ
กลไกการตรวจสอบภายใน  การพัฒนากระบวนการใหคําปรึกษาแกหนวยรับตรวจและผูเกี่ยวของ  
การสรางความเขาใจโดยประชาสัมพันธเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน  มีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกันในระดับปานกลาง กับการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 
0.01  
 สวนท่ี 2  ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ท่ีผูศึกษาไดศึกษาปญหาการตรวจสอบภายใน
และการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน ตามตําแหนงหนาท่ีและความรับผิดชอบของ
หนวยงานในสังกัดกรมอนามัย โดยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก โดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง 
 พบวา ความเห็นเกี่ยวกับปญหาการตรวจสอบภายในของกรมอนามัยนั้น มีความสอดคลอง
กับการวิเคราะหในเชิงปริมาณ คือผูรับตรวจสวนใหญเห็นวาปญหาความมีมนุษยสัมพันธของ 
ผูตรวจสอบภายในเปนปญหาหลัก โดยผูรับตรวจมีความรูสึกวาผูตรวจสอบภายในไมมีความ 
ออนนอมถอมตน หรือมีอคติสวนตัวในการปฏิบัติหนาท่ี ขาดการประสานงานท่ีดี และความเห็นของ
ผูรับตรวจท่ีมีตอการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของกรมอนามัยนั้น มีความสอดคลอง
กับการวิเคราะหในเชิงปริมาณ คือ การพัฒนาโดยการสรางความเขาใจ ประชาสัมพันธตรวจสอบ  
โดยการปฏิบัติงานตรวจสอบเสร็จแลวและพบขอบกพรองท่ีเกิดข้ึน ผูตรวจสอบภายในควรทําความ
เขาใจกับผูรับตรวจใหชัดเจนถึงขอบกพรองนั้นเพื่อท่ีผูรับตรวจจะไดเขาใจ และแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน
ไดอยางถูกตอง สามารถลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนได 
 สรุปไดวา  ความเห็นของผูบริหาร คือ ผูอํานวยการกอง สํานัก ศูนย จะมองปญหาในเชิง
นโยบาย เชน การพัฒนาโดยการสรางความเขาใจประชาสัมพันธเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน 
ผูบริหารจะมองในภาพรวมวา  การปฏิบัติงานตรวจสอบเสร็จแลวและพบขอบกพรองท่ีเกิดข้ึน  
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ผูตรวจสอบภายในควรทําความเขาใจกับผูรับตรวจใหชัดเจนถึงขอบกพรองนั้นเพื่อท่ีผูรับตรวจจะได
เขาใจ และแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดอยางถูกตอง สามารถลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนได  สวน
ผูปฏิบัติงานคือ เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี  เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานพัสดุ จะมองวาถา
ผูตรวจสอบภายในมีมนุษยสัมพันธในการติดตอประสานงาน หรือหลังปฏิบัติการตรวจสอบเสร็จแลว
และผูตรวจสอบพบความผิดพลาดที่เกิดข้ึน ผูตรวจสอบภายในควรทําความเขาใจกับผูรับตรวจให
ชัดเจนถึงขอผิดพลาดน้ัน เพื่อท่ีผูปฏิบัติงานไดทราบเหตุผล และนําไปใชเปนแนวทางการปฏิบัติงาน
ในครั้งตอไป ทําใหสามารถลดความเส่ียงและขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน และเขาใจผูตรวจสอบภายใน 
มากข้ึน  
     
5.2  การอภิปรายผลการวิจัย  

5.2.1 ความเห็นท่ีมีตอการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในโดยรวมอยูในระดับ
มาก เรียงลําดับจากมากไปหานอยคือ การสรางความเขาใจโดยประชาสัมพันธเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน ทุกคร้ังท่ีการตรวจสอบเสร็จส้ินลง ควรมีการทําความเขาใจระหวางผูตรวจสอบภายในและ
ผูรับตรวจทราบถึงขอบกพรองท่ีตรวจพบนั้น และช้ีแจงขอบเขตของการตรวจสอบ มีการประชุม
หารือเพื่อทําความเขาใจระบบการทํางาน กิจกรรมตาง ๆ การนําระบบควบคุมภายในมาใชเพื่อลด
ความเส่ียงของการปฏิบัติงานซ่ึงสอดคลองกับความเห็นงานวิจัยของวารุณี  สุกใส (2550)  การพัฒนา
กระบวนการใหคําปรึกษาแกหนวยรับตรวจและผูเกี่ยวของ  ซ่ึงจะสอดคลองกับงานวิจัยของชนะ  
อินทามระ (2553)  วาการเพ่ิมมูลคาใหกับองคกรควรมีระบบของการทํางานในเชิงคุณภาพ  โดยการ
เปนผูใหคําปรึกษา และใหความรวมมือชวยเหลือการพัฒนาใหพนักงานของหนวยงานจะสามารถทํา
ใหการปฏิบัติงานขององคกรมีความคลองตัว และเปนท่ียอมรับและนาเช่ือถือจากผูรับตรวจ    และการ
พัฒนาระบบกลไกการตรวจสอบภายในใหมีความทันสมัย ตรงตามท่ีตองการของผูบริหารและผูรับ
ตรวจอยางเพียงพอ คือการพัฒนาความรูตาง ๆใหทันสมัย มีความคิดทางการบริหารสมัยใหม เปนการ
ทํางานท่ีเปนการบริหารงานตรวจสอบแบบเชิงคุณภาพ รวดเร็ว มีการประยุกตใชเคร่ืองมือทาง
คอมพิวเตอรเพื่อชวยงานตรวจสอบใหรวดเร็ว คลองตัวและสามารถจัดเก็บฐานขอมูลไดอยางมี
ประสิทธิภาพ การพัฒนางานดังกลาวนั้น จะชวยสรางคุณคาใหกับหนวยงานตรวจสอบไดเชนกัน ซ่ึง
จะสอดคลองกับงานวิจัยของ กรรณิการ  ปญญาดี (2554) และ วรรณรัต  สาระสุข (2554) 

5.2.2 ผู รับตรวจท่ีมีตําแหนงหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีแตกตางสงผลตอการพัฒนา
ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน ดานการพัฒนาระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน เชน มีการ
ประเมินประสิทธิภาพการการตรวจสอบภายในและการประเมินความเส่ียงไดอยางละเอียด รัดกุม โดย
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ตําแหนงผู อํานวยการกอง  สํานัก  ศูนย   มีความเห็นแตกตางกันมากท่ีสุด  ดังนั้น  การพัฒนา
ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน ควรมีการพัฒนาระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน เชน การ
ประเมินประสิทธิภาพการการตรวจสอบภายในและการประเมินความเส่ียงอยางละเอียด และรัดกุม 
ซ่ึงจะทําใหการทํางานของหนวยงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของ 
วารุณี  สุกใส (2550) วา การพัฒนาประสิทธิภาพงานการตรวจสอบภายในควรมีกระบวนการ
กล่ันกรองความคิด และนําระบบการประเมินความเส่ียงมาใช เพื่อใหการทํางานใหไดรับผลดีและเปน
ท่ียอมรับ ซ่ึงจะชวยใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  และปญหาท่ีพบของ
การปฏิบัติงานตรวจสอบนั้นมีหลายประการ และปญหาท่ีมีความสําคัญตอการตรวจสอบประการหน่ึง
คือ ดานความมีมนุษยสัมพันธของผูตรวจสอบภายใน ปญหาดานความรู การใชเคร่ืองมือท่ีทันสมัย ซ่ึง
ปญหาดังกลาวตองมีการปองกัน แตไมใชเปนการแกไขปญหาในภายหลัง ซ่ึงปญหาดังกลาว
สอดคลองกับงานวิจัยของกรรณิการ ปญญาดี (2554)  

5.2.3 การศึกษาความสัมพันธระหวางปญหาการตรวจสอบภายในคือ ปญหาดานความรู
ความเชี่ยวชาญ และทักษะการทํางานของผูตรวจสอบภายใน  ปญหาดานรายงานผลการตรวจสอบ 
ปญหาดานความมีมนุษยสัมพันธของผูตรวจสอบภายใน และปญหาดานการใหคําแนะนําปรึกษาแก
หนวยรับตรวจ มีความสัมพันธกับการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน และมีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกันซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของพรเพ็ญ  องอาจวาจา (2549) ท่ีตองการศึกษาการพัฒนา
งานตรวจสอบภายในจากปญหาที่พบ โดยปญหานั้นไดแก ดานการปฏิบัติงานตามกระบวนการ
ตรวจสอบ ดานกระบวนการตรวจสอบการดําเนินงาน และปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ เชนปญหาดานความมีมนุษยสัมพันธของผูตรวจสอบภายใน โดยเร่ืองท่ีตองพัฒนาอยาง
มากคือ ความคุมคาของงานท่ีตรวจสอบ การจัดทําแนวทางการตรวจ การประเมินประสิทธิภาพการ
ตรวจสอบภายในเพื่อนําไปสูการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน  

จากผลการวิเคราะหดังกลาว ผูศึกษาสรุปไดวา ระดับความเห็นของผูรับตรวจเม่ือจําแนก
ตามตําแหนงหนาท่ีและความรับผิดชอบนั้นมีผลตอการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของ
กรมอนามัย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไวและเม่ือ
วิเคราะหความสัมพันธระหวางปญหาการตรวจสอบภายใน และการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ตรวจสอบภายในของกรมอนามัยพบวา มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 
0.01 โดยปญหาดานความมีมนุษยสัมพันธ  มีความสัมพันธเชิงบวกกับการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ตรวจสอบภายในมากท่ีสุด 
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5.3  ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 
 จากผลการวิเคราะหขอมูล ผูศึกษามีขอเสนอแนะเกี่ยวกับความเห็นท่ีไดรับจากผูรับตรวจ
โดยจําแนกตามตําแหนงหนาท่ีความรับผิดชอบ เพ่ือใชเปนแนวทางท่ีทําใหหนวยงานรับรูถึงปญหา
และทราบถึงการพัฒนาประสิทธิภาพของหนวยงานกรมอนามัยใหมีความเขมแข็งประสบความสําเร็จ
ตามเปาหมายขององคกรไดดังนี้ 
 5.3.1 ปญหาการตรวจสอบภายในของกรมอนามัยดานความมีมนุษยสัมพันธของ 
ผูตรวจสอบภายใน ถือเปนปญหาในทางปฏิบัติงานผูตรวจสอบภายในที่ตองมีการพัฒนา หาก 
ผูตรวจสอบภายในขาดการประสานงานท่ีดีกับผูปฏิบัติงานหลายฝาย ไมมีความสุภาพ ออนโยน 
ปฏิบัติงานดวยความอคติสวนตัวในการปฏิบัติหนาท่ีหรือไมเขาใจขั ้นตอนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในอยางชัดเจนแลว ทําใหการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในไมราบรื่น และ
ไมไดรับความรวมมือ ยอมรับอยางเต็มท่ีจากหนวยรับตรวจ และไมสามารถบรรลุวัตถุประสงค
การตรวจสอบที่ไดกําหนดไวได  ดังนั้น ผูตรวจสอบภายในควรตระหนักและเอาใจใสเปนพิเศษ 
เกี่ยวกับการส่ือสารในการตรวจสอบซ่ึงอาจจะเปนทางวาจาหรือทางลายลักษณอักษรตอผูรับตรวจ 
เชน การตําหนิแตตองมีขอแนะนําในเชิงสรางสรรค ช้ีใหเห็นความจําเปนท่ีตองแกไข หรือใหทราบ
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนหากไมไดรับการแกไข ซ่ึงจะทําใหผูรับตรวจมีความเขาใจและยอมรับมากยิ่งข้ึน  
 5.3.2 การพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของกรมอนามัย คือ การสรางความ
เขาใจโดยประชาสัมพันธเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ดังนี้ 
     5.3.2.1 กอนเร่ิมการดําเนินงานตรวจสอบแตละคร้ัง ควรมีการส่ือสารกับผูรับตรวจ
เพ่ือช้ีแจงเกี่ยวกับ รายละเอียดการตรวจสอบในแตละคร้ัง เชน ขอบเขตของงานตรวจสอบ แผนการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ วัตถุประสงคของการตรวจสอบ ผูท่ีจะดําเนินการตรวจสอบแตละเร่ือง และ
ระยะเวลาในการตรวจสอบ เพื่อสรางความเขาใจและทัศนคติท่ีดีกับผูรับตรวจ สรางความเขาใจ
ระหวางกัน และเปนการขอความรวมมือจากทุกฝายท่ีเกี่ยวของทําใหการปฏิบัติงานมีความราบร่ืน 
        5.3.2.2  ทุกคร้ังท่ีมีการตรวจสอบเสร็จส้ินและพบขอบกพรองท่ีตรวจพบ ควรทํา
ความเขาใจกับผูรับตรวจใหชัดเจนถึงขอบกพรองนั้น หรือเม่ือเจอประเด็นปญหาสําคัญท่ีกระทบตอ
การปฏิบัติงานของผูรับตรวจ โดยผูตรวจสอบภายในตองอธิบายประเด็นปญหา ความเส่ียง หรือความ
วิตกกังวล ท่ีอาจจะกระทบตอหนวยรับตรวจเพ่ือใหผูรับตรวจไดตระหนักถึงความจําเปนของการมี
ระบบการสอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน ซ่ึงจะชวยลดความผิดพลาดจากการ
ปฏิบัติงานท่ีจะเกิดข้ึนได รวมท้ังกอนท่ีจะนําเสนอรายงาน ควรมีการซักซอมและยืนยันความ
รับผิดชอบของแตละฝายหรือแตละบุคคล และตอบขอซักถามในประเด็นตาง ๆ ท่ีตรวจพบได 
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     5.3.2.3 การพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน โดยการประเมินประสิทธิภาพ
การตรวจสอบภายในและการประเมินความเส่ียงไดอยางละเอียด รัดกุม บางคร้ังการประเมินโดยการ
ใชวิธีการใดวิธีหนึ่ง ณ เวลาใดเวลาหน่ึงท่ีทําการประเมิน ไมไดครอบคลุมตลอดระยะเวลา ดังนั้น
วิธีการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพในอดีตแตเม่ือเวลาผานไปหรือมีการเปล่ียนแปลงทางองคกร 
วิธีการประเมินประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในนั้นอาจลาสมัยและใชไมไดผลในเวลาตอมา ดังนั้น
การพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน โดยการประเมินประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน
และการประเมินความเส่ียงจึงไมสามารถใหความม่ันใจไดวาระบบการดําเนินงานท่ีมีอยูนั้นมีความ
ถูกตอง ครบถวน และสามารถปองกันการทุจริตภายในองคกรได 100% ดังนั้น ควรมีการทบทวน
ระบบการการประเมินเปนประจํา เชน การประเมินนั้นไดมีการออกแบบครบถวน ถูกตอง รวมท้ัง
ผูบริหารของหนวยงานตองใหความสําคัญ และตระหนักวา ระบบการประเมินนั้นเปนกลไกสําคัญท่ี
จะสรางความม่ันใจตอฝายบริหารในการชวยใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม
และบรรลุเปาหมายตามท่ีไดตั้งไว และลดความเส่ียงการปฏิบัติงานในระดับท่ียอมรับได 
 
5.4  งานวิจัยที่เกี่ยวเน่ืองในอนาคต 
 การศึกษาความคิดเห็นของผูรับตรวจจําแนกตามหนาท่ีความผิดชอบของกรมอนามัยท่ีมีตอ
ปญหาการตรวจสอบภายใน และแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในนั้น ผูศึกษา 
มีขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในคร้ังตอไป ดังนี้ 
 5.4.1 การศึกษาคร้ังนี้ทําการศึกษาความเห็นของผู รับตรวจจําแนกตามหนาท่ีความ
รับผิดชอบที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบภายใน ดังนั้นในการวิจัยคร้ังตอไปควรขยายขอบเขตของ
ประชากรในการวิจัยโดยเปนความเห็นของเจาหนาท่ีกรมอนามัยท้ังหมด ท้ังท่ีเกี่ยวของและ 
ไมเกี่ยวของกับการตรวจสอบภายใน เพ่ือใหทราบถึงความคิดเห็นท่ีหลากหลาย หลายมุมมอง เพ่ือใช
เปนแนวทางการพัฒนาการทํางานของหนวยงานตรวจสอบภายในใหมีความเขมแข็งและม่ันใจไดวา
ระบบการดําเนินงานของหนวยงานนั้นมีความถูกตอง ครบถวน สามารถปองกันการทุจริตใหกับ
องคกรได 100% หรือไม 
 5.4.2 การศึกษาคร้ังนี้ทําการศึกษาเฉพาะองคกรของกรมอนามัยท่ีเปนหนวยงานของรัฐบาล 
ดังนั้นในการวิจัยคร้ังตอไปควรทําการศึกษาในองคกรประเภทอ่ืน ๆ เชน หนวยงานของรัฐวิสาหกิจ 
องคการอุตสาหกรรมตาง ๆ เพ่ือเปนการเปรียบเทียบปญหาและแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพของ
การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในภายในหนวยงาน ซ่ึงแตละหนวยงานอาจมีลักษณะของปญหา
และแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในมีลักษณะแตกตางกันหรือไม อยางไร 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง  ความเห็นของผูรับตรวจท่ีมีตอปญหาและการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบ

ภายใน ของกรมอนามัย 
 

คําชี้แจง  :  แบบสอบถามฉบับนี้จัดทําข้ึนเพ่ือเปนเคร่ืองมือสําหรับการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑติ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีวัตถุประสงคท่ีจะศึกษา
ความเหน็ของผูรับตรวจท่ีมีตอปญหาและการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของกรม
อนามัย   แบบสอบถามชุดนี้ประกอบดวย 
 ตอนท่ี 1  ขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก หนาท่ีความรับผิดชอบ 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปญหาการตรวจสอบภายใน  

ตอนท่ี 3  แบบสอบถามเก่ียวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน 
 ผูวิจัยจะนําไปใชเพื่อเปนการสรุปผลการวิจัยในลักษณะภาพรวม โดยไมมีผลเสียหายตอ
ผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือจากผูตอบแบบสอบถามดวยดี 
ในการตอบแบบสอบถามใหครบทุกตอน และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม  
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย / ในชอง (   )   หนาขอท่ีตรงกับทานมากท่ีสุด 

1.1 หนาท่ีความรับผิดชอบ 
(  )  1.  ผูอํานวยการกอง สํานกั ศูนย    
(  )  2.  หัวหนากลุมอํานวยการ 
(  )  3.  เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี    
(   ) 4.  เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานพัสด ุ
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ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกับปญหาการตรวจสอบภายใน  
คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย / ในชองใหตรงกับความเห็นของผูตอบคําถาม  

ประเด็นปญหา 
ระดับความเห็นตอการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน 
นอยที่สุด 

(1) 
นอย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากท่ีสุด 
(5) 

1. ปญหาดานความรู ความเชี่ยวชาญ และทักษะการทํางานของผูตรวจสอบภายใน 
1. ผูตรวจสอบภายในขาดความความรู ความสามารถ
และทักษะในการตรวจสอบ  

     

2. ผูตรวจสอบภายในขาดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
กฎระเบียบตาง ๆ ของทางราชการ  

     

3. ผูตรวจสอบภายในขาดความรูความสามารถ
ถายทอดความคิดของตนเองท้ังวาจา และลายลักษณ
อักษรเพื่อส่ือใหผูรับตรวจไดเขาใจตรงตามท่ีตองการ  

     

4. ผูตรวจสอบภายในไมไดปฏิบัติหนาท่ีดวยความ
ระมัดระวัง รอบคอบ และใชทักษะเยี่ยงผูประกอบ
วิชาชีพพึงปฏิบัติ  

     

5. ผูตรวจสอบภายในทําใหทานรูสึกวาถูกจองจับผิด
การปฏิบัติงาน  

     

6. ผูตรวจสอบภายในไมรับฟงความคิดเหน็ของผูรับ
ตรวจ  

     

2. ปญหารายงานผลการตรวจสอบ 
1. รายงานผลการตรวจสอบไมเปนการเสนอแนะแนว
ทางการปฏิบัติท่ีถูกตองตามระเบียบของทางราชการ  

     

2. รายงานผลการตรวจสอบไมชัดเจน ไมสามารถ
เขาใจได  และไมมีการอางอิงระเบียบท่ีเกี่ยวของ
ประกอบผลการรายงาน    
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ประเด็นปญหา 
ระดับความเห็นตอการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน 
นอยที่สุด 

(1) 
นอย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากท่ีสุด 
(5) 

3. รายงานผลการตรวจสอบภายในไมสามารถเปน
ตัวช้ีวัดแนวทางปฏิบัติงานไมใหเกิดขอผิดพลาดได  

     

4.รายงานผลการตรวจสอบที่ได รับมีขอมูลท่ีไม
ถูกตอง ตรงตอขอเท็จจริง  

     

5.  รายงานผลการตรวจสอบท่ีได รับไม มีความ
ครบถวน สมบูรณ ท้ังขอสรุป ขอเสนอแนะ และความ
คิดเห็น  

     

6. รายงานผลการตรวจสอบใชถอยคําท่ีไมสุภาพ และ
ไมสรางสรรค และมุงใหมีการพิจารณาลงโทษ 

     

3. ปญหาดานความมีมนษุยสัมพันธของผูตรวจสอบภายใน 
1. ผูตรวจสอบภายในไมมีมนุษยสัมพันธท่ีดีในการ
ปฏิบัติงานและไมสามารถประสานงานกับทุกฝายท่ี
เกี่ยวของได   

     

2. ผูตรวจสอบภายในไมสามารถส่ือความหมายในการ
ปฏิบัติงานใหเขาใจไดเปนอยางดี 

     

3. มีผูตรวจสอบภายในมีอคติสวนตัวในการปฏิบัติ
หนาท่ี 

     

4. ผูตรวจสอบภายในไมมีความสุภาพออนโยน ออน
นอมถอมตน  

     

5. ผูตรวจสอบภายในทําใหเจาหนาท่ีไมเขาใจภารกิจ
ของผูตรวจสอบภายในวาเปนผูเขามาชวยเหลือ ให
คําปรึกษา แนะนํา หรือเปนการจับผิด   

     

6. ผูตรวจสอบภายในไมไดช้ีแจงเกี่ยวกับเร่ืองท่ีตนจะ
ตรวจสอบ  
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ประเด็นปญหา 
ระดับความเห็นตอการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน 
นอยที่สุด 

(1) 
นอย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากท่ีสุด 
(5) 

4. ปญหาดานการใหคําแนะนํา ปรึกษาแกหนวยรบัตรวจ 

1. ผูตรวจสอบภายในไมสามารถใหคําแนะนํา ปรึกษา 
เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบดานการเงินการคลัง พัสดุ 
ขอบังคับ คําส่ังและมติคณะรัฐมนตรี ไดเปนอยางดี  

     

2. ผูตรวจสอบภายในไมเปนผูใหคําปรึกษาแนะนําได
ตลอดเวลา   

     

3. การใหคําปรึกษา แนะนํา ไมสามารถแกไขปญหา
การปฏิบัติงานดานงบประมาณ การเงิน การพัสดุ และ
ดานอ่ืน ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     

4. การใหคําแนะนํา คําปรึกษาไมเปนประโยชนตอ
การปฏิบัติงานและไมสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง  

     

5. การใหคําปรึกษา แนะนําไมชวยใหเกิดความเขาใจ
และไมมีความคลองตัวในการดําเนินงาน  
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ตอนท่ี 3  แบบสอบถามเก่ียวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน 
คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย / ในชองใหตรงกับความเห็นของผูตอบคําถาม 

 
ประเด็นการพัฒนาประสิทธิภาพ 

การตรวจสอบภายใน 

ระดับความเห็นตอการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน 
นอยที่สุด 

(1) 
นอย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากท่ีสุด 
(5) 

1. การพัฒนาระบบและกลไกการตรวจสอบภายใน 
1. ควรมีคู มือการปฏิบัติงาน วิธีหรือข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน  

     

2. มีการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในและ
ประเมินความเส่ียงไดอยางละเอียด รัดกุม 

     

3. ผูตรวจสอบภายในควรมีการพัฒนาศักยภาพและ
ฝกอบรมตนเองอยางสมํ่าเสมอ และตอเน่ือง 

     

4. มีการกําหนดหนวยรับตรวจ กิจกรรม ขอบเขตของงาน 
ประเด็นการตรวจสอบ และอํานาจหนาท่ีแกผูรับผิดชอบใน
การตรวจสอบภายในอยางชัดเจนและเปนระบบ 

     

5. มีการรายงานผลตอผูบังคับบัญชาในงานท่ีได
รับผิดชอบเปนลายลักษณอักษรในรอบปท่ีผานมา  

     

6. การรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในโดย
ใชส่ือ เชน อีเมล บอรดประชาสัมพันธ อินทราเน็ต 
เว็บไซต เพื่อรับรูขอมูลขาวสาร 

     

7. มีการแจงหรือติดประกาศ คําส่ัง กฎระเบียบ 
ขอบังคับใหมทุกคร้ังใหทานไดรับรู 

     

8. หนวยตรวจสอบภายในไดแจงเกีย่วกับกฎบัตร 
นโยบาย วัตถุประสงคการตรวจสอบ ผังโครงสราง
องคกรใหทานไดรับรูทางเวบ็ไซต   

     

9. ผูตรวจสอบภายในไดใชคอมพิวเตอรและเทคนิควิเคราะห
ขอมูลอ่ืน เๆปนเครื่องมือชวยในงานตรวจสอบอยูเสมอ       
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ประเด็นการพัฒนาประสิทธิภาพ 

การตรวจสอบภายใน 

ระดับความเห็นตอการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน 
นอยที่สุด 

(1) 
นอย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากท่ีสุด 
(5) 

2. พัฒนากระบวนการใหคําปรึกษาแกหนวยรับตรวจและผูเกี่ยวของ 
1. ควรจัดใหมีคลินิกการใหคําปรึกษาเพื่อสะดวกและ
รวดเร็วแกผูรับตรวจ 

     

2. ผูตรวจสอบภายในใหคําแนะนําเกี่ยวกับการ
ออกแบบระบบควบคุมภายในท่ีดี  และปรับปรุง
พัฒนาระบบควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพ  

     

3. การบริการใหคําปรึกษาชวยเพิ่มคุณคา การลดความ
เส่ียงใหนอยลง และเปนการปรับปรุงกระบวนการ
กํากับดแูล   

     

4. ผูตรวจสอบภายในใหคําปรึกษาอยางเท่ียงธรรม       
5. การบริการใหคําปรึกษาทําใหผูตรวจสอบภายใน
เปนผูมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 

     

3. สรางความเขาใจโดยประชาสัมพันธเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 
1. มีการประชมุกับหนวยรับตรวจเพื่อเร่ิมการ
ตรวจสอบและเม่ือปดการตรวจ   

     

2. มีการชี้แจงขอมูล วัตถุประสงคและขอบเขตการ
ตรวจสอบอยางชัดเจน   

     

3. มีการชี้แจงหารือ หารือ แลกเปล่ียนความคิดเห็น
เกี่ยวกับขอเท็จจริงกอนสรุปผลและการเสนอรายงาน  

     

4. หลังปฏิบัติงานตรวจสอบเสร็จและตรวจพบ
ขอบกพรอง ผูตรวจสอบภายในไดทําความเขาใจกับ
ผูรับตรวจใหชัดเจนถึงขอบกพรองน้ัน 

     

5. หนวยตรวจสอบภายในควรมีการจัดทํา  
เว็บไซต นําเสนอผลงานการตรวจสอบ 

     

 



84 
 

ประวัติผูเขียน 
 

ชื่อ - สกุล   นางดุลยรัตน  งามชม 
วัน เดือน ป เกิด  24 พฤศจิกายน 2517 
ท่ีอยู   30/664  หมู 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 
การศึกษา   พ.ศ. 2533  ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม จ.อางทอง 
         พ.ศ. 2538  ระดับอนุปริญญา (ปวส.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี 
   พ.ศ. 2541  ระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
   วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา   วาสุกรี 
ประสบการณการทํางาน พ.ศ. 2540 - ปจจุบัน นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ  
    กรมอนามัย 
   พ.ศ. 2538   บริษัทรังสิตพลาซา  จ.ปทุมธานี 
เบอรโทรศัพท  083-1380448,  02-5904628 
อีเมล dunyaratn@gmail.com   


	01_cov
	02_tit
	03_apv
	04_abs
	05_ack
	06_tbc
	07_ch1
	07_ch2
	07_ch3
	07_ch4
	07_ch5
	08_bib
	09_app
	10_bio

