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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ในปี 2563 แนวโน้มอุตสาหกรรมผลิตยางพารา ยังคงชะลอตัวถึงหดตัวลงโดยเฉพาะ
กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ เนื่องจากยอดขายยานยนต์ทวโลกลดลงและฐานการ
ั่
ผลิตรถยนต์หลายค่ายยังปิ ดฐานการผลิตชัวคราวต่
่
อเนื่องจาก ผลกระทบจากเชือ้ ไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 (coronavirus disease starting in 2019) และส่วนหนึ่ ง
เป็ นผลมาจากนโยบายกีดกันทางการค้า สงครามการค้าของสหรัฐฯและการโต้ตอบของประเทศ
คู่ค้า ทัง้ นี้จากความกังวลต่อความไม่แน่นอนทางการเมืองและภัยธรรมชาติ สาหรับเศรษฐกิจ
ไทยมีการหดตัวในหลายกลุ่ม เนื่องจากการหดตัวตามธุรกิจตัวแทนจาหน่ ายรายได้จากภาค
การค้าลดลงราว 9% รายได้จากภาคการผลิตหดตัวลง 12% เนื่องมาจากการกีดกันทางการค้า
ภาวะเศรษฐกิจ โลกที่ช ะลอตัว และผลของค่ า เงิน บาทที่แ ข็ง แนวโน้ ม แผนการลงทุ น ของ
ผู้ป ระกอบการยัง คงมองถึง การลงทุ น เพิ่ม เติม ใน Automation R & D และ IT เพื่อ พัฒ นา
ประสิทธิภาพและลดต้นทุนในระยะยาวเป็ นหลัก (ที่มารายงานภาวะเศรษฐกิจไทยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย) ภาพรวมอุตสาหกรรมยางพาราปริมาณการผลิตยางรถยนต์และถุงมือยางปี 2562
ลดลงจากปี ก่อนจากการผลิตแปรรูปขันต้
้ นทีล่ ดลงสืบเนื่องมาจากปริมาณน้ าฝนตกชุกปั ญหาน้ า
ท่วมและราคายางายางตกต่ าทาให้มกี ารกรีดยางลดลงการผลิตยางลดลงตามการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจภายในประเทศการส่งออกชะลอตัว เนื่องจากค่าเงินบาททีแ่ ข็งตัวและความสามารถใน
การแข่งขันด้านราคาทีก่ ระทบแนวโน้มอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางปี 2563 การผลิตยาง
รถยนต์และถุงมือยางคาดว่าจะปรับตัวเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.30 และ 1.20 ตามลาดับส่วนการผลิต
ยางแปรรูปขัน้ ต้นคาดว่าจะมีการปรับตัวลดลงร้อยละ 5.00 เนื่องจากจีนและญี่ปนุ่ มีแนวโน้มที่จะ
ใช้ลดลง (ที่มารายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี 2561 และแนวโน้ มปี 2562 สานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม)
บริษัท นอร์ ท อีส รับ เบอร์ จ ากัด (มหาชน) (Northeast Rubber Public Company
Limited) ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ ายยางแผ่นรมควัน (Ribbed Smoked Sheet : RSS) ยาง
แท่ง (Standard Thai Rubber: STR) และยางผสม (Mixtures Rubber) เพื่อจาหน่ายไปยังผูผ้ ลิต
ในอุตสาหกรรมยานยนต์และกลุ่มผูค้ า้ คนกลางทัง้ ในประเทศและต่างประเทศอาทิ จีน สิงคโปร์
ฮ่องกง มาเลเซีย เป็ นต้น
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ซึ่งบริษทั ได้รบั อนุญาตเป็ นผูผ้ ลิตและส่งออกยางพาราไปยังนอกราชอาณาจักร นอกจากนี้บริษทั
เป็ น ผู้จ ัด ให้มีก ารวิเ คราะห์ท ดสอบคุณ ภาพยางภายใต้ก ารดาเนิ นงานของบริษัทเอง ตาม
พระราชบัญญัตคิ วบคุมยาง พ.ศ.2542 และบริษทั ยังมุ่งมันผลิ
่ ตสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานสากล
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ทาให้สามารถผลิตยางทีม่ คี ุณภาพ และเป็ นทีไ่ ด้รบั การยอมรับจาก
ลูกค้าทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ผ่านการนาของนายชูวทิ ย์ จึงธนสมบูรณ์ และบริษัท มี
เป้ าหมายในการเป็ นบริษทั ชัน้ นาในการผลิตยางที่มีคุณภาพเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมในระดับ
สากล โดยเป็ นผูน้ าตลาดทัง้ ในประเทศและต่างประเทศรวมถึงสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าจน
เป็ นที่ยอมรับในวงการค้ายาง ยึดมันด
่ าเนินธุรกิจด้วยความสุจริต โปร่งใส่และยุติธรรม เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูท้ ่เี กี่ยวข้องในการดาเนินธุรกิจ โดยเน้นถึงความปลอดภัยของชุมชน
และสังคม รวมถึงการดูแลอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่ามีประสิทธิภาพสูงสุด
ความต้องการบรรลุประสิทธิผลขององค์กร ไม่ว่าจะเป็ น การบรรลุประสิทธิผลในรูปแบบของ
กาไร การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการตอบสนองความต้องการ
และการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผมู้ สี ่วนได้สว่ นเสียขององค์กร ดัง วิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหารทีก่ ล่าว
ไว้ว่า “บริษัทฯ มุ่งมันที
่ ่จะผลิตสินค้าให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล พร้อมทัง้ พัฒนาคุณภาพ
สินค้าอย่างสม่ าเสมอ ทาให้สามารถผลิตยางที่มีคุณภาพ และเป็ นที่ยอมรับของลูกค้าทัง้ ใน
ประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนเป็ นผูน้ าด้านอุตสาหกรรมยางพาราในประเทศไทย
และจากสถานการณ์ท่เี กิดขึ้น ในปั จจุบนั ทาให้มกี ารแข่งขันทางธุรกิจที่สูงขึ้นในทุกๆ
ด้าน องค์กรต่างก็หากลยุทธ์หรือวิธกี ารต่าง ๆ เพื่อที่จะทาให้องค์กรเกิดการเติบโตและอยู่รอด
ได้ โดยในส่ว นของการปรับ โครงสร้า งองค์กร (Re-engineering) เป็ น วิธีก ารหนึ่งที่มีค วาม
แพร่หลายและกาลังเป็ นที่นิยมั สาหรับองค์กรบางแห่ง เนื่องจากองค์กรได้เล็งเห็นถึงความรู้
ทักษะ และประสบการณ์ของพนักงานแต่ละคนในการทีจ่ ะพัฒนาระบบการทางานของแผนกหรือ
หน่ ว ยงานให้สาเร็จ ตามเป้ าหมายที่ต งั ้ ไว้ องค์ก รสามารถขับ เคลื่อนไปในทิศ ทางที่องค์กร
ต้องการและบรรลุผลสาเร็จตามเป้ าหมายทีต่ งั ้ ไว้ได้นั น้ ผูน้ าล้วนมีส่วนสาคัญอย่างมากต่อการ
สร้างค่านิยม สร้างแรงบันดาลใจ สร้างแรงจูงใจให้ผตู้ ามเกิดความตระหนักในความสาคัญของ
เป้ าหมายหรือผลงานกระตุ้นให้ผตู้ ามถ่ายโอนความสนใจส่วนตนไปสู้องค์กรหรือทีม และการ
ยกระดับความต้องการของผู้ตามให้สูงขึน้ ผู้นาจึงเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญอย่างมากต่อการ
ปรับเปลี่ยนขัน้ ตอนและกระบวนการทางานเพื่อให้บรรลุประสิทธิผล และประสบความสาเร็จใน
การบริห ารงานด้า นต่ า งๆ ขององค์ก าร ผู้บ ริห ารต้อ งเป็ น ผู้น าในการบริห ารจัด การ การ
ประสานงานของคนในองค์การ ดังนัน้ ผู้บริหารต้องให้ความสนใจต่อบุคลากรในองค์การทุก
ระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเป็ นกระบวนการหรือพฤติก รรมที่ผู้น า
กระตุน้ ปลูกฝั งและสร้างแรงบันดาลใจในการทางานของผูร้ ่วมงานให้สูงขึน้ ตามความคาดหวัง
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ผูน้ าทีด่ จี งึ ต้องมีความรู้ ทักษะ ความสามารถและประสบการณ์ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องของ
การสื่อสารในองค์การ ต้องมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากการสื่อสารในองค์การ
ที่ดถี อื เป็ นพื้นฐานทีส่ าคัญในการสร้างความมันใจ
่ และการยอมรับ ซึ่งจะนาไปสู่ความไว้วางใจ
ระหว่ า งผู้ร่ ว มงานในองค์ ก าร และเป็ น พื้น ฐานส าคัญ อย่ า งยิ่ง ในการสร้ า งพัน ธะสัญ ญา
(Commitment) และท าให้เ กิด ความร่ ว มมือ และการประสานงาน (Cooperation)รวมถึง การ
ตระหนักรูถ้ งึ วิสยั ทัศน์ร่วมขององค์การ (Shared vision) คือ องค์การต้องการจะเป็ นอะไร และ
ตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของค่านิยมร่วม (Shared value) คือ จะไปให้ถงึ จุดนัน้ ด้วยกันโดยยึดถืออะไร
เป็ นหลักและแนวทาง ผูร้ ่วมงานจะตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตน มีความ
จงรักภักดีและอุทศิ ตนเพื่อองค์การ ผูบ้ ริหารจึงต้องสร้างแรงจูงใจ สร้างแรงบันดาลใจ โน้มน้าว
ความคิดเพื่อให้ผรู้ ่วมงานเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความเชื่อ ทัศนคติ และเสริมสร้างคุณค่า
ขององค์การ ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงจึงมีความสาคัญต่อผูบ้ ริหารทุกองค์การเนื่องจากส่งผล
กระทบต่อการปฏิบตั งิ านของผูร้ ่วมงานและส่งผลต่อประสิทธิภาพในการด้านต่าง ๆ ขององค์กร

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อวิเคราะห์และประเมินประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของบริษทั นอร์ทอีส รับ
เบอร์ จากัด (มหาชน)
2.เพื่อศึกษาภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงทีส่ ่งผลต่อประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของ
บริษทั นอร์ทอีส รับเบอร์ จากัด (มหาชน)
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงและประสิทธิผลของการ
ตรวจสอบภายในบริษทั นอร์ทอีส รับเบอร์ จากัด (มหาชน)

ระเบียบและวิธีการศึกษา
ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาเรื่องภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับการประเมินประสิทธิผลการตรวจสอบ
ภายในของบริษัท นอร์ท อีส รับ เบอร์ จ ากัด (มหาชน) เป็ น การวิจ ัย เชิง ส ารวจ ( Survey
Research) โดยใช้ข้อมูล จากแบบสอบถามการรับ รู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงกับการประเมินประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน ซึ่ งจะทา
การวิเคราะห์ขอ้ มมูลเชิงปริมาณทีไ่ ด้มาจากการใช้แบบสอบถาม
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร(Population) คือ บุคลากรภายในบริษทั นอร์ทอีส รับเบอร์ จากัด (มหาชน)
โดยจะใช้ป ระชากร ระดับ หัว หน้ างานและระดับ ปฏิบตั ิง าน ซึ่ง ผู้ศ ึก ษาท าการคัด เลือกกลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษาจากบริษทั นอร์ทอีส รับเบอร์ จากัด (มหาชน) ด้วยวิธกี ารสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ประชากรที่ใช้ในการศึกษามีจานวน 658 คน กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้
ในการศึกษา 40 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้น ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง
ตัวแปรตาม ประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน
ข้อมูลส่วนบุคคล
-เพศ
-อายุ

-ระดับการศึกษา
-ตาแหน่งงาน
-ระยะเวลาในการ
ปฏิบตั งิ าน

ตัวแปรต้น(X)
การรับรู้ภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลง

-การมีอทิ ธิพลอย่างมี
อุดมการ
-การสร้างแรงบันดาลใจ
-การกระตุ้นทางปัญญา
-การคานึงถึงความเป็ น
ปัจเจกบุคคล

รูปภาพที่ 1 ตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษา

ตัวแปรตาม(Y)
การรับรู้เกี่ยวกับการ
ประเมิ นประสิ ทธิ ผลการ
ตรวจสอบภายในองค์กร
-การวางแผนการตรวจสอบ
-การปฏิบตั งิ านตรวจสอบ

-การรายงานผลการ
ปฏิบตั กิ ารตรวจสอบ
-การติดตามผลการ
ตรวจสอบ
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ระยะเวลาที่ศึกษา
ระยะเวลาที่ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามของบริษทั นอร์ทอีส รับเบอร์
จากัด (มหาชน) ระหว่างเดือน มีนาคม –กรกฎาคม 2563
กรอบแนวคิ ดและตัวแปรในการศึกษาตัวแปรในการศึกษา ประกอบด้วย 1. ลักษณะ
ส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม 2. ความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงต่อการ
ประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายใน โดยจาแนกตามองค์ประกอบของงานตรวจสอบภายใน
ดังนี้ ด้านการวางแผนการตรวจสอบ ด้านการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ ด้านการรายงานผลการ
ปฏิบตั กิ ารตรวจสอบ และด้านการติดตามผลการตรวจสอบ
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ข้อมูลจากแบบสอบถามภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับการประเมินประสิทธิผ ลการ
ตรวจสอบภายในของบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จากัด (มหาชน) โดย แบบสอบถามจะเป็ น
คาถามชนิดปลายปิ ด โดยการแบ่งคาถามออกเป็ น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับข้อมูลทัวไปของผู
่
้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งคาถามมีลกั ษณะให้เลือกตอบเพียงข้อเดียว
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน อายุงาน ส่วนที่ 2 เป็ นการประเมินภาวะผูน้ าการ
เปลีย่ นแปลงทีส่ ่งผลต่อการตรวจสอบภายในของธุรกิจผลิตยาง ส่วนที่ 3 เป็ นแบบประเมินการ
ตรวจสอบภายในเพื่อประเมินประสิทธิผลของระบบการ ควบคุมภายในและการปฏิบตั ิตาม
องค์ป ระกอบของงานตรวจสอบภายใน ดัง นี้ ด้า นการวางแผนการตรวจสอบ ด้า นการการ
ปฏิบตั ิงานตรวจ ด้านการรายงานผลการปฏิบตั ิการตรวจสอบ และด้านการติดตามผลการ
ตรวจสอบ และในส่วนที่ 4 เป็ นการการแสดงความคิดเห็นของตัวผูต้ อบแบบสอบถาม
การวัดคุณภาพของเครื่องมือ
การออกแบบ แบบสอบถาม และนาแบบสอบถามไปทดสอบกับ พนักงงานที่ทางาน
ภายใน บริษทั นอร์ทอีส รับเบอร์ จากัด (มหาชน) จานวน 40 ชุด เพื่อทดสอบประสิทธิผลของ
แบบสอบถาม และทาการทดสอบด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ เพื่อทดสอบความสอดคล้อง
ของชุดคาถามด้วยการคานวณค่าความเชือ่ มั ่นของแบบสอบถามด้วยค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์
การเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บรวบรวมจาก ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยเก็บจากแบบสอบถามของพนักง
งาน บริษทั นอร์ทอีส รับเบอร์ จากัด (มหาชน) จานวน 40 คน เพื่อประเมินประสิทธิผลของการ
ตรวจสอบภายในและการปฏิบตั งิ านตามระบบการตรวจสอบภายใน แล้วนามาวิเคราะห์และแปล
ผลข้อมูลเพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในบริษทั นอร์ทอีส
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รับเบอร์ จากัด (มหาชน) และข้อมูลทุติยภู มิ (Secondary Data) โดยการศึกษาและรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสารที่เกีย่ วข้องทัง้ จากหนังสือ บทความทางวิชาการ ทฤษฎี และงานวิจยั เพื่อนา
ข้อมูลทีไ่ ด้มาเป็ น แนวทางในศึกษาครัง้ นี้
ระยะเวลาการศึกษา
ดาเนินการศึกษาตัง้ แต่เดือน มีนาคม-กรกฎาคม 2563 และเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
ช่วงวันที่ 11 กรกฎาคม 2563

นิยามคาศัพท์
ภาวะผูน้ า หมายถึง กระบวนการที่ผนู้ าใช้อทิ ธิพลหรืออานาจที่ตนมีอยู่ในการโน้มน้าว
ให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาภายในองค์กร ได้ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตนอย่างมีประสิทธิภาพให้บรรลุเป้ าหมาย
ขององค์การผู้
ประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน หมายถึง การที่ผตู้ รวจสอบภายในดาเนินกิจกรรมให้
สาเร็จตามเป้ าหมายหรือวัตถุประสงค์ทก่ี าหนดไว้ในด้านความสามารถความเป็ นอิสระและเที่ยง
ธรรมและการปฏิบตั งิ าน
พนักงาน หมายถึง บุคคลทีป่ ฎิบตั งิ านอยู่ใน บริษทั นอร์ทอีส รับเบอร์ จากัด (มหาชน)
ซึ่งประกอบไปด้วย พนักงานระดับหัวหน้า และพนักงานระดับปฏิบตั กิ าร
ผู้ต รวจสอบภายใน หมายถึง ผู้ต รวจสอบภายในบริษัท นอร์ท อีส รับ เบอร์ จ ากัด
(มหาชน)
ผูร้ บั การตรวจสอบ หมายถึง ฝ่ ายงานของบริษทั นอร์ทอีส รับเบอร์ จากัด (มหาชน) ที่
เคยได้รบั การตรวจสอบจากฝ่ ายตรวจสอบภายใน

ประโยชน์ ที่ได้รบั
1. ผลการศึกษาใช้เป็ นข้อมูลให้ผตู้ รวจสอบภายใน นาไปวางแผน ปฏิบตั งิ านใน กิจกรรม
การตรวจสอบภายในได้มปี ระสิทธิผลดียงิ่ ขึน้
2. ผูบ้ ริหารได้ขอ้ มูลแนวทางในการเลือกและพัฒนาระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
สร้างความเชือ่ มันแก่
่ บุคคลภายนอก

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงกับการประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในของ
บริษัท นอร์ท อีส รับ เบอร์ จ ากัด (มหาชน) ผู้ศ ึก ษาค้น คว้า อิสระได้ศ ึกษา ค้น คว้าเอกสาร
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อสนับสนุนและอ้างอิงการวิจยั ไว้ดงั นี้
1.แนวคิดเกีย่ วกับภาวะผูน้ า
2.แนวคิดเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน
3.แนวคิดเกีย่ วกับประสิทธิผลการตรวจภายใน

แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นา
ทฤษฎีภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง (Transformational Leadership Theory) เป็ นทฤษฎี
ภาวะผู้นาแนวใหม่ท่เี ป็ นการเปลี่ยนแปลงไปสู่ค วามเป็ น ผู้นาที่มีวสิ ยั ทัศน์ มี คุ ณธรรม มีการ
กระจายอ านาจหรือ เสริม สร้ า งพลัง จู ง ใจ และกระตุ้ น ผู้ต ามให้มีภ าวะผู้น าภาวะผู้น าการ
เปลีย่ นแปลง เป็ นกระบวนการทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเปลีย่ นแปลงเจตคติ และสมมติฐานของสมาชิก
ในองค์การ สร้างความผูกพันในการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ท่สี าคัญขององค์การ
ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงจะเกี่ยวข้องกับอิทธิพลของผูน้ าที่มตี ่อผูต้ าม แต่อทิ ธิพลนัน้ จะเป็ น
การให้อานาจแก่ผตู้ ามให้กลับกลายมาเป็ นผูน้ า ผูน้ าการเปลี่ยนแปลงจะมีการถ่ายโอนอานาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบที่สาคัญให้กบั ผู้ตาม โดยผูน้ าจะให้ความสนใจต่อการปฏิบตั งิ านของผู้
ตาม และพัฒนาผูต้ ามให้เจริญเติบโตไปพร้อมกัน ไม่วา่ จะเป็ นการสอนทักษะทีม่ คี วามจาเป็ นต่อ
การแก้ปัญหา กระตุน้ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทีส่ าคัญ กระตุน้ การแบ่งปั นความคิดส่งเสริม
ความร่วมมือในการทางานเป็ นทีม รวมทัง้ ส่งเสริมการแก้ไขปั ญหาต่างๆอย่างสร้างสรรค์ ผูน้ าที่
มีลกั ษณะเปลี่ยนแปลงจะเน้นการปรับปรุงโครงสร้างและระบบเน้นสร้างค่านิยมและอุดมการณ์
ของตนที่เข้มแข็งซึ่งสามารถส่งผลต่อการเพิม่ แรงจูงใจของผูต้ ามให้ปฏิบตั ไิ ปในแนวทางทีด่ ตี ่อ
ส่วนร่วมมากกว่าเพื่อประโยชน์ของตนเอง
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ทฤษฎี ภ าวะผู้ น าการเปลี่ ย น แปลงข อง Burn (Burns’ Theory of Transforming
Leadership) Burn (อ้างใน รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2545) ได้อธิบายความหมายของ ภาวะผูน้ าการ
เปลี่ยนแปลงไว้ว่าเป็ นภาวะผูน้ าในเชิงกระบวนการทีผ่ นู้ ามีอทิ ธิพลต่อผูต้ ามและผูต้ ามสามารถ
ส่ ง อิท ธิพ ลต่ อ การแก้ไ ขพฤติก รรมของผู้น าได้เ ช่น เดีย วกัน โดยผู้น าจะพยายามยกระดับ
แนวความคิดและค่านิยมทางศีลธรรมของผู้ตามให้สูงขึน้ เช่น ในเรื่องเสรีภาพความยุติธ รรม
ความเท่าเทียมกัน สันติภาพ และมนุษยธรรมโดยไม่ยดึ ตามอารมณ์
ทฤษฎี ภ าวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของ Bass (Bass's Theory of Transforming
Leadership) Bass ได้เสนอทฤษฎีภาวะผู้นาการเปลี่ย นแปลงโดยอาศัยพื้นฐานแนวความคิด
ของ Burn ทีม่ รี ายละเอียดทีเ่ พิม่ มากขึน้ โดยกาหนดให้ผนู้ าการเปลีย่ นแปลงพยายามทีจ่ ะเปลีย่ น
สภาพหรือเพิม่ พลังผูต้ าม โดยการทาให้พวกเขาตระหนักในความสาคัญและคุณค่าในผลลัพธ์
ของงานมากขึ้นหรือยกระดับความต้องการของผู้ตามหรือชักจูงให้พ วกเขาเห็น แก่องค์ก าร
มากกว่าการสนใจของตนเองโดยผ่านทางการมีอทิ ธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized Influence
or Charisma) การสร้ า งแรงบัน ดาลใจ (Inspirational Motivation) การกระตุ้ น ทางปั ญ ญา
( Intellectual Stimulation) ห รื อ ก า ร ค า นึ ง ถึ ง ค ว า ม เ ป็ น ปั จ เ จ ก บุ ค ค ล ( Individualized
Consideration) ซึ่งผูน้ าจะยกระดับวุฒภิ าวะและอุดมการณ์ของผูต้ ามที่เกีย่ วกับผลสัมฤทธิ ์ การ
บรรลุ ส ัจ การแห่ ง ตน ความเจริญ รุ่ ง เรือ งของสัง คม องค์ก า รและผู้อ่ืน รวมถึง ช่ว ยกระตุ้น
ความหมายของงานและพัฒนาความต้องการทางศีลธรรมของผูต้ ามให้สูงขึน้ ด้วยซึ่งผลจากการมี
อิทธิพลทาให้ผู้ตามมีความเชื่อมันและเคารพในตั
่
วผู้นาและได้รบั การจูงใจให้ทาสิ่งต่างๆ ได้
มากกว่าทีค่ าดหวังในตอนแรก
โมเดลภาวะผู้นาแบบเต็มรูปแบบ (Model of Full Range of Leadership) ของ Bass
and Avolio ได้เสนอ โมเดลภาวะผูน้ าแบบเต็มรูปแบบโดยโมเดลนี้ประกอบด้วย ภาวะผูน้ าการ
เปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) เป็ นกระบวนการที่ผนู้ ามีอทิ ธิพลต่อผูต้ าม โดย
เปลีย่ นแปลงความพยายามและพัฒนาความสามารถของผูต้ ามไปสู่ระดับทีส่ ูงขึน้ และมีศกั ยภาพ
มากขึน้ ทาให้ผตู้ ามเกิดการตระหนักรู้ในภารกิจและวิสยั ทัศน์ของกลุ่มและองค์การ จูงใจผูต้ าม
มองให้ไกลเกินกว่าความสนใจของตนเพื่อไปสู่ผลประโยชน์ของกลุ่มหรือองค์การซึ่งกระทาโดย
ผ่านองค์ประกอบของพฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการคือ
1) การมีอิท ธิพ ลอย่ า งมีอุ ด มการณ์ (Idealized Influence or Charisma Leadership)
หมายถึงการที่ผนู้ าประพฤติตวั เป็ นแบบอย่างที่ดสี าหรับผูต้ าม โดยผูน้ าจะต้องเป็ นผูท้ ่มี คี วาม
เฉลียวฉลาด และมีสมรรถภาพในการปฏิบตั ิงาน มีค วามเชื่อมันในอุ
่ ดมการณ์ ความเชื่อและ
ค่านิยมของตน มีศลี ธรรมและจริยธรรมอันดีงาม สามารถควบคุมอารมณ์ในสถานการณ์ต่างๆได้
เป็ นอย่างดี มีการใช้อานาจเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มมากกว่าผลประโยชน์ข องตน นอกจากนี้
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ผูน้ าจะคอยเสริมสร้างความภาคภูมใิ จ ความจงรักภักดีและความมันใจของผู
่
ต้ าม ทาให้ผตู้ ามมี
ความรูส้ กึ เป็ นพวกเดียวกันกับผูน้ า โดยอาศัยวิสยั ทัศน์และการมีจุดประสงค์ร่วมกันผูน้ าจะคอย
แสดงความมันใจ
่ เพื่อเสริมสร้างความรู้สึกเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อให้ บรรลุเ ป้ าหมายที่
ต้องการร่วมกันซึ่งส่งผลให้ผนู้ าเป็ นทีเ่ คารพยกย่องศรัทธาไว้วางใจและ น่ านับถือแก่ผตู้ าม ทา
ให้ผตู้ ามพยายามทีจ่ ะเลียนแบบพฤติกรรมของผูน้ าจากการสร้างความมันใจในตนเอง
่
2) การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation) หมายถึง การที่ผู้นาจะประพฤติ
ปฏิบตั ติ นให้เกิดเป็ นแรงบันดาลใจ โดยการสร้างแรงจูงใจภายในให้กบั ผูต้ ามพยายามให้ผตู้ าม
มองงานทีท่ าอยู่เป็ นสิง่ ทีม่ คี ุณค่าและก่อให้เกิดเป็ นความท้าทาย ผูน้ าจะกระตุน้ จิตวิญญาณของ
ผูต้ ามให้มกี ารแสดงออกซึ่งความกระตือรือร้นโดยการสร้างเจตคติทด่ี แี ละการคิดในแง่บวก ผูน้ า
จะทาให้ผตู้ ามสัมผัสกับภาพที่งดงามของอนาคตผูน้ าจะสร้างและสื่อความหวังที่ผนู้ าต้อ งการ
อย่างชัดเจน ผูน้ าจะแสดงการอุทศิ ตัวหรือความผูกพันต่อเป้ าหมายและวิสยั ทัศน์ร่วมกันผูน้ าจะ
แสดงความเชือ่ มันและความตั
่
ง้ ใจอย่างแน่ วแน่ ทจ่ี ะสามารถบรรลุเป้ าหมายได้ และช่วยให้ผตู้ าม
พัฒนาความผูกพันของตนต่อเป้ าหมายในระยะยาว
3) การกระตุ้นทางปั ญญา (Intellectual Stimulation) หมายถึง การที่ผนู้ ามีการกระตุ้น
ให้ผู้ต ามตระหนักถึงปั ญ หาต่ าง ๆ ที่เ กิด ขึ้น ในหน่ ว ยงานเพื่อให้ผู้ตามมีค วามต้องการที่จะ
แสวงหาแนวทางใหม่ ๆ มาแก้ไขปั ญหาเพื่อหาข้อสรุปใหม่ท่ีดกี ว่าเดิม และทาให้เกิดสิง่ ใหม่ทม่ี ี
ความสร้างสรรค์ โดยผู้นาจะกระตุ้นให้ผู้ตามเกิดการคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ มีการ
ตัง้ สมมติฐานการเปลี่ยนกรอบการมองปั ญหาและการเผชิญกับสถานการณ์เก่า ๆ ด้วยวิถที าง
แบบใหม่ ๆ มีการจูงใจและสนับสนุนความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ใหม่ ๆ ในการพิจารณาปั ญหาและ
การหาคาตอบของปั ญหา มีการให้กาลังใจผูต้ ามให้พยายามหาทางแก้ปัญหาด้วยวิธใี หม่ ๆ โดย
ไม่วจิ ารณ์ความคิดของผูต้ ามแม้วา่ มันจะแตกต่างไปจากความคิดของผูน้ า ผูน้ าทาให้ผตู้ ามรู้สกึ
ว่าปั ญหาที่เกิดขึ้นเป็ นสิ่งที่ท้าทายและเป็ นโอกาสที่ดที ่จี ะแก้ปัญหาร่ วมกัน โดยผู้นาจะสร้าง
ความเชื่อมันให้
่ ผตู้ ามว่าปั ญหาทุกอย่างต้องมีวธิ แี ก้ไขแม้บางปั ญหาจะมีอุปสรรคมากมาย ผูน้ า
จะพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้จากความร่วมมือร่วมใจในการแก้ปัญหา
ของผูร้ ่วมงานทุกคน ผูต้ ามจะได้รบั การกระตุน้ ให้ตงั ้ คาถามต่อค่านิยมของตนเอง ความเชือ่ และ
ประเพณี ดัง นัน้ จะเห็น ได้ว่า การกระตุ้ น ทางปั ญ ญาถือ ว่ า เป็ น ส่ ว นส าคัญ ของการพัฒ นา
ความสามารถของผูต้ ามให้มคี วามเข้าใจ และแก้ไขปั ญหาด้วยตนเอง
4) การคานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล (Individualized Consideration หมายถึง การที่
ผูน้ าคอยให้การดูแลเอาใจใส่ผตู้ ามเป็ นรายบุคคล เพื่อทาให้ผตู้ ามมีความรูส้ กึ ว่าตนเองเป็ นผูท้ ่มี ี
คุณค่าและมีความสาคัญผูน้ าจะทาหน้าที่เป็ นผูฝ้ ึ กสอนและที่ปรึกษาให้กบั ผูต้ ามแต่ละคน เพื่อ
พัฒนาศักยภาพผูต้ ามให้สูงขึน้ โดยการให้โอกาสในการเรียนรู้สงิ่ ใหม่ ๆ สร้างบรรยากาศของ
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การให้แรงสนับสนุ นผู้นาจะมีการมอบหมายงานเพื่อเป็ นเครื่องมือในการพัฒนาผูต้ ามและเปิ ด
โอกาสให้ผู้ต ามได้ใ ช้ค วามสามารถพิเ ศษอย่ า งเต็ม ที่พ ร้อ มกับ เรีย นรู้สิ่ง ใหม่ ๆ ที่ท้า ทาย
ความสามารถผู้นาจะดูแลผู้ตามว่าต้องการคาแนะนาการสนับสนุ นและการช่วยเหลือให้เกิด
ความก้าวหน้าในการทางานทีร่ บั ผิดชอบอยู่หรือไม่ โดยผูต้ ามจะไม่รสู้ กึ ว่าเขากาลังถูกตรวจสอบ
นอกจากนี้ผนู้ ายังคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านความจาเป็ นและความต้องการ
ผูน้ าจะเอาใจใส่เป็ นพิเศษในความต้องการของปั จเจกบุคคล เพื่อความสัมฤทธิและเติ
บโตของผู้
์
ตามแต่ละคนผูน้ ามุ่งเน้นมีการติดต่อสื่อสารแบบสองทางและมีการจัดการด้วยการเดินดูรอบ ๆ
และมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูต้ ามเป็ นการส่วนตัวและให้ความสนใจกับความกังวลของแต่ละบุคคล โดย
ผูน้ าจะมีการรับฟั งปั ญหาอย่างมีประสิทธิภาพมีการเอาใจเขามาใส่ใจเรา ซึ่งการประพฤติของ
ผูน้ าแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจและยอมรับในความแตกต่ างระหว่างบุคคลและมองว่าปั จเจก
บุคคลเป็ นบุคคลมากกว่าการเป็ นพนักงานหรือเป็ นเพียงปั จจัยการผลิต
รัง สรรค์ ประเสริฐ ศรี (2548) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของภาวะผู้น าไว้ว่ า ภาวะผู้น าคือ
พฤติกรรมส่วนตัวของบุคคลหนึ่งที่จะชักนากิจกรรมของกลุ่มให้บรรลุเป้ าหมายร่วมกันหรือมี
ความสัมพันธ์ในลักษณะอิทธิพลระหว่างผู้นาและผู้ตาม ซึ่งทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้
บรรลุจุดหมายร่วมกันหรือเป็ นความสามารถที่จะเสริมสร้างความเชื่อมันให้
่ การสนับสนุนบุคคล
เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายองค์การ
พิเชษฐ์ วงศ์เกียรติขจร (2553) ได้ให้ ความหมายของ ภาวะผูน้ าไว้วา่ ภาวะผูน้ า คื อศิล
ปะที่จ าเป็ น และส าคัญ ยิ่ง ต่ อ นัก บริห ารที่จ ะนาพาองค์ก ารไปสู่ ค วามสาเร็จ เป็ น ผู้ต้อ งสินใจ
ก าหนดปั ญ หา วางแผนและรับ ผิด ชอบต่ อ ความอยู่ ร อด หรือ การพัฒ นาขององค์ การเป็ น
กระบวนการที่จะมีอทิ ธิพลเหนือคนอื่นกระตุ้นให้คนร่วมมือหรือปฏิบตั งิ านตาม ผูน้ าด้วยความ
ศรัทธานับถือและด้วยความเต็มใจที่จะประสานความสัมพันธ์กนั จนงานสาเร็จบรรลุเป้ าหมาย
ของกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพยิง่
รัต ติ ก รณ์ จงวิศ าล (2544) ได้ ใ ห้ ความหมายว่ า ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลง
(Transformational Leadership) หมายถึง ระดับพฤติกรรมทีผ่ นู้ าแสดงให้เห็นในการจัดการหรือ
การทางานเป็ นกระบวนการทีผ่ นู้ ามีอทิ ธิพลต่อผูร้ ่วมงานโดยการเปลีย่ นสภาพหรือเปลีย่ นแปลง
ความพยายามของผู้ร่วมงานให้สูงขึน้ กว่าความพยายามที่คาดหวังพัฒนาความสามารถของ
ผู้ร่ ว มงานไปสู่ ร ะดับ ที่สู ง ขึ้น และมีศกั ยภาพมากขึ้น ท าให้เ กิด การตระหนัก รู้ใ นภารกิจ และ
วิสยั ทัศน์ของกลุ่มจูงใจให้ผรู้ ่วมงานมองไกลเกินกว่าความสนใจของพวกเขาไปสู่ประโยชน์ของ
กลุ่มหรือสังคม
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ยูคล์ (Yukl, 2006, p.264) ได้ให้ความหมายของผูน้ าการเปลี่ยนแปลงในด้านลักษณะที่
มีอทิ ธิผลให้พนักงาน มีความรูส้ กึ เชือ่ ใจ เคารพ จงรักภักดี และยอมรับในตัวผูน้ า ผูน้ าลักษณะนี้
สามารถจูงใจให้หนักงานทางานได้ผลเกินความคาดหวัง
แบส (Bass,1985 อ้างถึงใน Schultz และ Schultz, 1998,p.211) ให้ความหมายไว้
ว่า ผูน้ าการเปลีย่ นแปลงมีพฤติกรรมทีม่ คี วามชัดเจนมากกว่า พวกเขาไม่ได้ถูกจากัดโดยการ
รับรูข้ องผูต้ าม ผูน้ าต้องตัง้ ใจทางานเพือ่ ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงหรือเปลีย่ นรูปแบบเสนอของ
ลูกน้อง และปรับปรุงข้อเสนอเหล่านัน้ เสียใหม่มากกว่าทีจ่ ะเชือ่ ว่าต้องทางานให้ตรงกับความ
คาดหวังของลูกน้อง
Mushinsky (1997, p.373) ให้ความหมายผูน้ าการเปลีย่ นแปลงไว้วา่ เป็ นกระบวนการที่
มีอทิ ธิพลต่อการเปลีย่ นแปลงทัศนคติและสมติฐานของสมชิกในองค์การและสรางความผูกพันใน
การเลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ขององค์การ ภาระผูน้ าการเปลีย่ นแปลงเกีย่ วข้องกับ
อิทธิของผูน้ าทีม่ ตี ่อผูต้ าม แต่ผลกระทบของอิทธิพลนัน้ เป็ นการให้อานาจแก่ผตู้ ามให้กลับมา
เป็ นผูน้ า และเป็ นทีเ่ ปลีย่ นแปลงหน่วยงานในกระบวนการการเปลีย่ นแปลงองค์การ ดังนัน้
ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง จึงมองว่าเป็ นกระบวนการร่วมและเกีย่ วข้องกับการดาเนินการของ
ผูน้ าในระดับต่างๆในหน่วยงานย่อยขององค์การ
Koizes and Posner (1993) ได้อธิบายองค์ประกอบ 5 ประการทีผ่ นู้ าจะสามารถสร้าง
การเปลีย่ นแปลงในองค์การได้ตามเป้ าหมาย ประกอบไปด้วย
1.การแสวงหาโอกาสและกระบวนการที่ท้าทาย หมายความว่า ผู้นาที่ยอมรับและจะ
ปฏิบตั หิ รือดาเนินงานอย่างท้าทายกล้าทีจ่ ะเสีย่ งและทดลองการเปลีย่ นแปลงเพื่อสิง่ ใหม่การค้น
ระบบการขยายความคิดหรือหาแนวทางในการทางานใหม่ ๆ ที่ดกี ว่าเดิม โดยมีก ารเสริมสร้าง
แรงจูงใจของผูร้ ่วมงานให้เกิดความรู้สกึ ที่ท้าทายและต้องการคิดค้นสิ่งใหม่หรือการเปิ ดรับสิ่ง
ใหม่เข้ามาปรับปรุงภายในองค์การอย่างสม่าเสมอและเพื่อการเรียนรูส้ งิ่ ใหม่จากความผิดพลาด
ในครัง้ ก่อนเพื่อทีจ่ ะนามาปรับปรุงและพัฒนาเป็ นปั จจัยนาไปสู่ความสาเร็จในงานและอาชีพ
2. การสร้างแรงบันดาลใจและความร่วมมือของผู้ร่วมงานด้วยการสร้างวิสยั ทัศน์ ร่ วม
หมายความว่า การทีผ่ นู้ านัน้ สามารถมองการณ์ไกล จินตนาการณ์ถงึ ภาพในอนาคตขององค์การ
และนามากาหนดเป้ าหมาย เพื่อทางานและเพื่อเป็ นเครื่องมือในการกาหนดทิศทางในการ
ดาเนินงานขององค์การสามารถโน้มน้ามหรือสื่อสารเพื่อให้ผรู้ ่วมงานไ ด้เกิดการยอมรับและเข้า
มามีส่วนร่วมในการสานวิสยั ทัศน์สู่เป้ าหมาย
3. การช่วยเหลือหรือสนับสนุนให้ผอู้ ่นื แสดงความสามารถ หมายความว่า การทีผ่ นู้ านัน้
แสดงออกถึงความเชื่อมันในความสามารถของผู
่
้ร่วมงาน สร้างพลังอานาจให้กบั ผู้ร่วมงาน
เชือ่ มันถึ
่ งความสามารถของตนเองและช่วยให้โอกาสให้ผรู้ ่วมงานได้แสดงถึงความสามารถ โดย
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มอบหมายงานหรืออานาจการดาเนินงานซึ่งจะส่งผลให้ผรู้ ่วมงานมีความตัง้ ใจในการทางานจน
เกิดผลงานทีเ่ กินกว่าเป้ าหมายทีไ่ ด้คาดหวังไว้
4. การเป็ นแบบอย่างที่ดี หมายความว่า การที่ผนู้ านัน้ ได้กระทาการปฏิบตั ติ นเป็ นแบบ
อย่าทีด่ ใี ห้กบั ผูต้ าม ทัง้ ในเรื่องค่านิยมขององค์การและทัศนคติเชิงบวกมีมาตรฐานในการทางาน
สามารถเป็ นแบบอย่างที่ดีและสามารถโน้ มน้ าวให้ผู้ตามมีแนวคิดและปฏิบตั ิตามผู้นา ซึ่งจะ
ส่ ง ผลต่ อ งานมีก ารตรวจสอบพฤติก รรมของผู้น าและผู้ ต ามอย่ า งสม่ า เสมอว่า เป็ น ไปตาม
มาตรฐานหรือค่านิยมที่กาหนดไว้หรือไม่และสามารถนามาปรับปรุงเมื่อพบว่าการปฏิบตั ไิ ม่
เป็ นไปตามทีก่ าหนดไว้
5. การเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ หมายความว่า การที่ผนู้ านัน้ สร้างความคาดหวังใน
ผลสาเร็จของงานกระตุ้นให้ผนู้ าสนับสนุ นและให้กาลัง ใจ เพื่อหวังให้ผตู้ ามรับรู้และตระหนักใน
คุณค่าและความคาดหวังจากผูน้ าพร้อมทัง้ ผูน้ าจะต้องยกย่องชมเชยให้รางวัลแก่ผตู้ าม เมื่อผู้
ตามสามารถกระทาได้สาเร็จตามที่คาดหวังจะส่งผลให้ผู้ตามเกิดขวัญและกาลังใจตัง้ ใจที่จะ
ปฏิบตั งิ านด้วยความเชือ่ มันและสร้
่
างบรรยากาศทีด่ ใี นองค์การ

แนวคิดเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายใน (กระทรวงการคลังกรมบัญชีก ลาง. ๒๕๔๖. แนวปฏิบ ัติก าร
ตรวจสอบภายใน กรุงเทพฯ: กลุ่มงานมาตรฐานด้านการตรวจสอบภายใน) การตรวจสอบ
ภายในเป็ น เครื่อ งมือหรือ กลไกที่สาคัญ ของฝ่ ายบริห ารในการประเมิน ผลสัม ฤทธิข์ องการ
ดาเนินงานและระบบการควบคุมภายในขององค์กรทัง้ นี้ปัจจัยสาคัญประการหนึ่งที่จะทาให้งาน
ตรวจสอบภายในประสบความสาเร็จคือผูบ้ ริหารสามารถนาผลผลิตของงานตรวจสอบภายในไป
ใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้เกิดมูลค่าเพิม่ และความสาเร็จแก่องค์กร
ฉะนัน้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดดังกล่าวผูร้ บั ผิดชอบการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในอัน ได้แก่
ผูต้ รวจสอบภายในหรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายให้ปฏิบตั งิ านด้านการตรวจสอบภายในจึงควรมีความ
เข้าใจถึงภาพรวมเกีย่ วกับการตรวจสอบภายในมีความรูใ้ นหลักการและวิธกี ารตรวจสอบรวมทัง้
ต้องปฏิบตั งิ านให้เป็ นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทัวไปทั
่ ง้ จากหลักการสากล
และตามทีก่ าหนดโดยหน่วยงานกลางที่เกีย่ วข้องของทางราชการเพื่อให้ผปู้ ฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กล่าว
สามารถเลือกใช้เทคนิคแนวทางการตรวจสอบที่เหมาะสมกับภารกิจและสภาพแวดล้อมของ
องค์กรซึ่งปั จจุบนั การตรวจสอบภายในนอกจากตรวจสอบข้อมูลทางการเงินและการบัญชีแล้วยัง
ตรวจสอบการปฏิบตั งิ านด้านอื่น ๆ ด้วยดังนัน้ การตรวจสอบภายในจึงต้องเผชิญกับสิง่ ทีท่ า้ ทาย
หลายประการเช่นความเจริญเติบโตขององค์กรภาวะการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ รวมถึงเทคโนโลยี
ทางด้านต่าง ๆ เป็ นต้นดังนัน้ ผูต้ รวจสอบภายในจึงจาเป็ นต้องมีการพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพทัง้
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ในด้านความรูท้ กั ษะและความสามารถอื่น ๆ เพิม่ เติมอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั หิ น้าทีซ่ ่งึ ระบุได้ดงั ต่อไปนี้
1. สอบทานและรายงานความเชื่อ ถือ ได้แ ละครบถ้ ว นของข้อ มู ล ด้า นการเงิน การ
ปฏิบตั งิ านตลอดจนวิธกี ารทีใ่ ช้ในการวินิจฉัยและวัดผลการดาเนินงาน
2. สอบทานการดาเนินงานหรือแผนงานเพื่อให้แน่ ใจว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
เป้ าหมายทีก่ าหนดไว้และมีการปฏิบตั งิ านตามแผนทีก่ าหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดมี
กระบวนการกากับดูแลทีด่ แี ละเหมาะสม
3. สอบทานระบบงานทีม่ ผี ลกระทบสาคัญต่อการดาเนินงานและการรายงานว่าได้มกี าร
ปฏิบตั ทิ ส่ี อดคล้องกับนโยบายแผนงานระเบียบปฏิบตั ทิ ก่ี าหนดไว้รวมถึงกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
4. สอบทานความเหมาะสมของการเก็บรักษาทรัพย์สนิ และทดสอบว่าทรัพย์สนิ นัน้ มีอยู่
จริง
5. ประเมินว่าการใช้ทรัพยากรขององค์กรเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภ าพและคุ้มค่ า ซึ่ง
หน้าทีห่ ลักของผูต้ รวจสอบภายใน ได้แก่ การประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในด้วย
การใช้เทคนิคการตรวจสอบด้วยวิธกี ารต่าง ๆ ทัง้ เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ลักษณะของงานตรวจสอบภายในจึงเป็ นการประเมินอย่างเป็ นระบบและสนับสนุนให้มี
การปรับปรุงความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยงระบบการ
ควบคุมและระบบการกากับดูแลกิจการที่ดเี พื่อสร้างความมันใจอย่
่
างสมเหตุสมผลว่าระบบต่าง
ๆ สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายขององค์กร
งานตรวจสอบภายในสามารถให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อปรับ ปรุงวิธกี ารปฏิบตั งิ านต่าง ๆ ขององค์กร
ทัง้ ในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลดังนัน้ การจะเข้าใจถึงลักษณะของงานตรวจสอบภายใน
จึงควรเข้าใจความหมายและวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงการควบคุมและการกากับ
ดูแลกิจการทีด่ กี ่อน
การบริ หารความเสี่ยง เป็ นแนวคิดทางการบริหารที่มคี วามสาคัญอย่างมากในปั จจุบนั
เนื่องจากแต่ละองค์กรต่างเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่มกี ารแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วองค์กรจึงเผชิญกับความเสี่ยงที่จะส่งผลทางลบกับองค์กรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนัน้
องค์กรต้องมีการจัดการกับความเสี่ยงขององค์กรอย่างเหมาะสมเพื่ อที่จะสามารถลดความ
สูญเสียที่เกิดขึ้นแก่องค์กร รวมไปถึงการสร้างโอกาสและ / หรือมูลค่าเพิ่มให้กบั องค์ก รใน
อนาคต
การควบคุม คือ การกระทาใด ๆ ทีฝ่ ่ ายบริหารกาหนดให้มขี น้ึ เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายตามทีก่ าหนดไว้แบ่งการควบคุมได้เป็ น 5 ประเภทดังนี้
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1. การควบคุมแบบป้ องกัน (Preventive Controls) เป็ นการป้ องกันจากสิง่ ที่ไม่ตอ้ งการ
ให้เกิดขึน้ ในอนาคต
2. การควบคุมแบบค้นหา (Detective Controls) เป็ นการค้นหาสิง่ ทีไ่ ม่ถูกต้องในองค์กร
3. การควบคุมแบบแก้ไข (Corrective Controls) เป็ นการแก้ไขปั ญหาทีต่ รวจพบ
4. การควบคุมแบบสังการ
่
(Directive Controls) เป็ นการส่งเสริมสิง่ ทีต่ อ้ งการให้เกิดขึน้
ในองค์กร
5. การควบคุมแบบทดแทน (Compensating Controls) เป็ นการควบคุมที่ช่วยทดแทน
หรือชดเชยการควบคุมทีข่ าดไป
กิจกรรมการตรวจสอบภายในควรมีส่วนช่วยให้องค์กรสามารถดารงประสิทธิภาพในการ
ควบคุมต่าง ๆ ได้ด้วยการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมนัน้ ๆ และ
สนับ สนุ น ให้เกิดการปรับ ปรุ งให้ดีข้นึ อย่า งต่อ เนื่องโดยให้ค รอบคลุ มถึง การก ากับ ดูแ ลการ
ดาเนินงานและระบบข้อมูลสารสนเทศขององค์กรซึ่งจะรวมถึงความถูกต้องครบถ้วนและเชือ่ ถือ
ได้ขอ้ มูลด้านการเงินและการดาเนินงานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบตั งิ านการ
ดูแลทรัพย์สนิ และการปฏิบตั ติ ามกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ
การกากับดูแลกิ จการที่ดี กระบวนการกากับดูแลกิจการที่ดหี มายถึงการกากับดู แล
กิจการทีก่ ่อให้เกิดความเป็ นธรรมต่อกลุ่มต่าง ๆ ผูม้ สี ่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์กบั องค์กรการ
กากับดูแลกิจการทีด่ จี ะเกิดขึน้ เมื่อกระบวนการบริหารจัดการต่าง ๆ ภายในองค์กรไม่ว่าจะเป็ น
นโยบายกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็ นไปด้วยความโปร่งใสและ
น่ าเชื่อถือการขาดกระบวนการกากับดูแลที่ดอี าจทาให้การบริหารงานล้มเหลวหรือสร้างความ
เสียหายให้เกิดขึน้ กับองค์กรการตรวจสอบภายในจะทาหน้าที่สนับสนุ นให้กระบวนการกากับ
ดูแลทีด่ เี กิดขึน้ โดยการประเมินผลและปรับปรุงกระบวนการกากับดูแล เพื่อเสริมสร้างจริยธรรม
และคุณค่าที่เหมาะสมภายในองค์กร เพื่อให้หลักประกันว่าการบริหารจัดการภายในองค์กรมี
ประสิทธิผลและผูป้ ฏิบตั งิ านมีความรับผิดชอบในผลงานตามหน้าที่ และเพื่อประสานงานและ
สื่อสารข้อมูลระหว่างผูบ้ ริหารขององค์กรผูต้ รวจสอบภายในและผูป้ ฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิผล
การตรวจสอบภายใน (Internal Auditing) คื อ การให้ ค วามเชื่อ มัน่ และการให้
คาปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็ นอิสระเพื่อเพิม่ คุณค่าและปรับปรุงการดาเนินงานขององค์กร
สามารถช่วยให้องค์กรบรรลุเป้ าหมายด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการ
บริห ารความเสี่ย งการควบคุ ม และการก ากับ ดู แ ลโดยผู้ต รวจสอบภายในเป็ น ผู้ท่ีท าหน้ าที่
วิเคราะห์เสนอแนะและให้คาปรึกษาจากกระบวนการตรวจสอบภายในปั จจุบนั การตรวจสอบ
ภายในได้ พ ัฒ นาบทบาทและรู ป แบบการตรวจสอบโดยมุ่ ง เน้ น ที่ จ ะเปลี่ ย นทั ศ นคติ ท่ี
บุคคลภายนอกมักมองในด้านลบจากการจับผิดมาเป็ นการส่งเสริมให้งานประสบความสาเร็จ
หรือเพิม่ คุณค่าให้กบั องค์กรผูต้ รวจสอบภายในควรรับฟั งข้อเท็จจริงที่เกิดขึน้ ประสานงานหรือ
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เป็ น ที่ป รึก ษาในการแก้ไ ขให้ง านทุ ก ส่ ว นด าเนิ น ไปสู่ เ ป้ า หมายขององค์ก ร แนวคิด ในการ
ตรวจสอบภายในจึงรวมถึง การพัฒนางานให้ทนั สมัยและตรงกับความต้องการและวัตถุประสงค์
ของฝ่ ายบริหาร ซึ่งฝ่ ายบริหารเป็ นลูกค้าทีส่ าคัญของงานตรวจสอบภายใน (Customer focused)
เน้นการตรวจสอบที่เรียกว่าการตรวจสอบเพื่อการบริหาร (Management-Oriented Audit) การ
ตรวจสอบแบบนี้ ได้พ ัฒนาเป็ นการตรวจสอบเพื่อเสนอข้อมูล สาคัญ เพื่อการบริหารสาหรับ
ผูบ้ ริหารในการวิเคราะห์หรือสอบทานงานหรือเรื่องสาคัญ ๆ ทีผ่ บู้ ริหารสนใจ การตรวจสอบโดย
ใช้แนวความเสี่ยง (Risk-Based Approach) โดยผู้ตรวจสอบต้องเข้าใจโครงสร้างการควบคุม
และปั จจัยความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ ต่อหน่วยงานอย่างเพียงพอ เพื่อเลือกกิจกรรมการตรวจสอบทีม่ ี
โอกาสจะเกิดความผิดพลาดอย่างมีสาระสาคัญ รวมทัง้ การวางแผนและกาหนดเทคนิ ค การ
ตรวจสอบที่จะลดความเสี่ยงในต้านการตรวจสอบให้น้ อยที่สุด การตรวจสอบแบบมีส่วนร่วม
(Participative Audit) เป็ น การตรวจสอบโดยเน้ น ถึง การประสานงานกัน ระหว่ า งผู้บ ริห าร
ผู้ปฏิบตั ิงานและผู้ตรวจสอบทัง้ ในการวางแผนการตรวจการประชุม ปรึกษาหารือเพื่อ แก้ไ ข
ปั ญหาของหน่ วยงานร่วมกัน การตรวจสอบในเชิงรุกแบบก้าวหน้าและสร้างสรรค์ (Proactive
and Constructive) โดยทาหน้าที่ในการส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดสิง่ ที่ดี (catalyst) รวมทัง้ การ
ป้ องกันไม่ให้เกิดปั ญหาไม่ใช่การแก้ไขปั ญหาในภายหลังการติดตามแนวการคิดทางการบริหาร
ใหม่ผตู้ รวจสอบต้องศึกษาความรู้ทท่ี นั สมัย การใช้เครื่องมือทางคอมพิวเตอร์และไอทีสมัยใหม่
ในการปฏิบ ัติง านของตนเช่น การสืบ ค้นติด ตามสารสนเทศทางอิน เตอร์เ น็ ต การโปรแกรม
เครื่องมือการตรวจสอบทีท่ นั สมัยรวมทัง้ การจัดทาฐานข้อมูลทีใ่ ช้ในเปรียบเทียบ
มาตรฐานการปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายในนับ เป็ น วิช าชีพ สาขาหนึ่ง ที่มีมาตรฐานในการปฏิบ ัติง านโดย
มาตรฐานสากลทีก่ าหนดโดยสถาบันวิชาชีพเรียกว่าสถาบันผูต้ รวจสอบภายใน (The Institute of
Internal Auditors: IA) ทาหน้าทีก่ ากับดูแลการตรวจสอบภายในระหว่างประเทศสานักงานใหญ่
ตัง้ ที่ร ัฐ ฟลอริด้า ประเทศสหรัฐ อเมริกาโดยมีส มาชิก (Charter) จากประเทศต่ า ง ๆ รวมทัง้
ประเทศไทยทัง้ นี้ในภาคราชการไทยกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางซึ่งเป็ นหน่วยงานกลาง
ด้านการตรวจสอบภายในได้กาหนดมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมเพื่อ ให้ผู้
ตรวจสอบภายในภาคราชการถือปฏิบตั มิ าตรฐานการตรวจสอบภายในเป็ นการกาหนดข้อปฏิบตั ิ
หลัก ๆ ของการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในประกอบด้วยมาตรฐานด้านคุณสมบัตแิ ละมาตรฐาน
การปฏิบตั งิ านซึ่งมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้
1.มาตรฐานด้านคุณสมบัติ (ประกอบด้วย)

16

1.การกาหนดถึงวัตถุประสงค์อานาจหน้ าที่ค วามรับผิดชอบของงานตรวจทัง้ นี้หน่ วย
ตรวจสอบภายในควรกาหนดวัตถุประสงค์อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของงานตรวจสอบ
ภายในอย่างเป็ นทางการไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายในเพื่อใช้เป็ นกรอบอ้างอิงและเป็ น
แนวทางปฏิบตั งิ านทีส่ าคัญของหน่วยตรวจสอบภายใน
2.การกาหนดถึงความเป็ นอิสระและความเที่ยงธรรมการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน
ควรมีความเป็ นอิสระและผูต้ รวจสอบภายในควรปฏิบตั หิ น้าทีด่ ้วยความเทีย่ งธรรมซื่อสัตย์สุจริต
และมีจริยธรรม
3.การปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในด้วยความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบ
ผูต้ รวจสอบภายในควรปฏิบตั หิ น้าที่ด้วยความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบเยี่ย งผู้
ประกอบวิชาชีพ
4.การสร้างหลักประกันคุณภาพและการปรับปรุงการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื่องหัวหน้ า
หน่วยตรวจสอบภายในควรปรับปรุงและรักษาระดับคุณภาพของงานตรวจสอบภายในโดยมีการ
ปรับปรุงงานตรวจสอบภายในให้ค รอบคลุมทุก ๆ ด้านและติดตามดู แลประสิทธิภาพของงาน
อย่างต่อเนื่อง
2.มาตรฐานการปฏิ บตั ิ งานโดยกล่าวถึงประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1.การบริหารงานตรวจสอบภายในหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายในควรบริหารงาน
ตรวจสอบภายในให้เกิดสัมฤทธิผลมี
์ ประสิทธิภาพเพื่อให้งานตรวจสอบภายในสามารถสร้าง
คุณค่าเพิม่ ให้กบั องค์กร
2.ลัก ษณะของงานตรวจสอบภายในงานตรวจสอบภายในคือการประเมินเพื่อเพิ่ม
คุณค่าและปรับปรุงการปฏิบตั งิ านขององค์กรให้ถงึ เป้ าหมายที่วางไว้และปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของการบริหารความเสีย่ งโดยการควบคุมและการกากับดูแล
3.การวางแผนการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในผู้ตรวจสอบภายในควรจัดทาแผนการ
ปฏิบตั งิ านตามภารกิจทีไ่ ด้รบั มอบหมายทัง้ ในด้านการให้หลักประกันและการให้คาปรึกษาโดย
ควรคานึงถึง
วัตถุประสงค์ของงานและวิธกี ารดาเนินงานตรวจสอบภายในอันจะทาให้การปฏิบตั งิ าน
บรรลุผล
ความเสีย่ งทีส่ าคัญ ๆ ทีม่ ผี ลกระทบต่อความสาเร็จและความเสีย่ งทีอ่ ยู่ในระดับทีย่ อมรับ
ได้
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ความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสีย่ งและระบบการ
ควบคุมเมื่อเปรียบเทียบกับกรอบการปฏิบตั งิ านกฎระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง
โอกาสในการปรับปรุงกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในให้ดี
ขึน้
4. การปฏิบตั งิ านตรวจสอบผูต้ รวจสอบภายในควรรวบรวมวิเคราะห์ประเมินและบันทึก
ข้อมูลให้เพียงพอต่อการปฏิบตั ิงานที่ได้รบั มอบหมายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และหัวหน้า
หน่ วยงานตรวจสอบภายในควรควบคุมการปฏิบตั งิ านที่ได้มอบหมายอย่างใกล้ชดิ เพื่อให้เกิด
ความมันใจว่
่ าการปฏิบตั งิ านจะสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ทก่ี าหนดไว้อย่างมีคุณภาพซึ่งจะ
เป็ นการช่วยพัฒนาเจ้าหน้าทีต่ รวจสอบภายในด้วย
5.การรายงานผลการปฏิบตั งิ านผูต้ รวจสอบภายในควรรายงานผลการปฏิบตั งิ านอย่าง
ทันกาลโดยรายงานดังกล่าวประกอบด้วยวัตถุประสงค์ขอบเขตการสรุปผลการตรวจสอบความ
คิดเห็นข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขทีส่ ามารถนาไปปฏิบตั ไิ ด้ดว้ ยความถูกต้อง
ครบถ้วนชัดเจนเทีย่ งธรรมรัดกุมสร้างสรรค์และรวดเร็วรวมทัง้ ควรเผยแพร่ผลการปฏิบตั งิ านให้
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องและเหมาะสมได้รบั ทราบ
6.การติดตามผลหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรกาหนดระบบการติดตามผลว่า
ได้มกี ารนาข้อเสนอแนะในรายงานผลการปฏิบตั งิ านไปสู่การปฏิบตั ิ
7.การยอมรับสภาพความเสี่ยงหัวหน้ าหน่ วยงานตรวจสอบภายในควรนาเรื่องความ
เสีย่ งทีอ่ าจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรซึ่งยังไม่ได้รบั การแก้ไขหารือกับผูบ้ ริหาร
ระบบการควบคุมภายใน (จันทนา สาขากร,นิพนั ธ์ เห็นโชค ชัยชนะ และศิลปพร ศรีจนั ่
เพชร,2548) หมายึง นโยบายและวิธกี ารปฏิบตั ซิ ่งึ ผ้บริหารของกิจการกาหนดขึน้ เพื่อช่วยให้
บรรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ข องผู้บ ริห ารของกิจ การก าหนดขึ้น เพื่อ ช่ว ยให้บ รรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ข อง
ผู้บ ริห ารที่จ ะท าให้ เ กิด ความมัน่ ใจเที่ท่ีส ามารถท าได้ ว่ า การด าเนิ น ธุ ร กิจ เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการปฏิบตั ติ ามนโยบายของผูบ้ ริหาร การป้ องกันสินทรัพย์และการตรวจ
พบการทุจริตและข้อผิดพลาด ความถูกต้องและความครบถ้วนองการบันทึกบัญชี และการจัด
ข้อมูลทางการเงิน

แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน
Steers (1977, หน้า 5) ได้ให้ความหมายของคาว่าประสิทธิผล คือ ความสามารถของ
องค์การที่จะได้มาซึ่งทรัพยากรที่มคี ุณค่าและสามารถใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อที่จะบรรลุ
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เป้ าหมายในการปฏิบตั งิ านขององค์การและ James (1937 อ้างถึงในภรณีมหานนท์ 2529, หน้า
46-51) ได้ศกึ ษาประสิทธิผลขององค์การ โดยได้จากัดความคาว่าประสิทธิผลเป็ นความสามารถ
ในการบรรลุ เ ป้ าหมายโดยมีต ัว แปรแทรกซ้ อนเป็ น ตัว บ่ ง ชี้ค วามมีป ระสิทธิผ ลขององค์การ
ประกอบด้วยตัวแปร ได้แก่
1. ความสามารถในการผลิต (Productivity)
2. การยินยอมการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบขององค์การ (Conformity)
3. ขวัญ (Morale)
4. ความสามารถในการปรับตัว (Adaptiveness)
5. การเป็ นปึ กแผ่น (Institutionalization)
The Institute of Internal Auditors: IA (2017) ได้อธิบายถึงประสิทธิผลการตรวจสอบ
ภายในว่าคือ“ประสิทธิผลของการตรวจสอบ คือ ระดับการสัมฤทธิผลของวั
ตถุประสงค์ทก่ี าหนด
์
ไว้ ซึ่งคานิยามดังกล่าวสามารถนามาใช้กบั ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการตรวจสอบ
ภายในได้โดยการตรวจสอบภายในควรกาหนดให้มตี วั ชีว้ ดั ผลการปฏิบตั งิ าน และตัวชีว้ ดั อื่น ๆ
ที่เ กี่ย วข้อ งตามความเหมาะสมกับ สภาพแวดล้อมองค์การ เพื่อ วัด ระดับ การบรรลุ ผ ลของ
วัตถุประสงค์การตรวจสอบภายในทัง้ เชิงปริมาณและคุณภาพ”
มาตรฐานสากลส าหรับ การปฏิบ ัติง านวิช าชีพ การตรวจสอบภายใน (International
Standards for the Professional Practice of Internal Auditing) ได้มกี ารกาหนดมาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในกระทาได้ภ ายใต้สภาพแวดล้อมทางกฎหมายและวัฒ นธรรมที่
หลากหลายสาหรับองค์กรที่มวี ตั ถุประสงค์ ขนาด ความซับซ้อนและโครงสร้างขององค์กรที่
แตกต่างกันและกระทาโดยบุคคลภายในหรือภายนอกองค์กรก็ได้ แม้วา่ ความแตกต่างเหล่านี้จะ
มีผ ลกระทบกับ การปฏิบ ัติง านตรวจสอบภายใน ในแต่ ล ะสภาพแวดล้ อ มการปฏิบ ัติต าม
มาตรฐานสากลสาหรับการปฏิบตั งิ านวิชาชีพการตรวจสอบภายในเป็ นสิง่ จาเป็ นในการปฏิบตั ิ
หน้าทีใ่ นความรับผิดชอบของผูต้ รวจสอบภายใน
ความมีประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในในภาพรวมนัน้ เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิ
หน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมายให้สาเร็จและบรรลุวตั ถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน ตลอดจนการ
ปฏิบตั งิ านให้เป็ นไปตามแผนการตรวจสอบ ด้วยบุคคลากรด้านการตรวจสอบภายในทีม่ คี วามรู้
ความสามารถและมีความเป็ นอิสระสอดคล้องกับมาตรฐานสากลการปฏิบตั ิงานวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing)
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สมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ได้อธิบายถึง ประสิทธิผลของการตรวจสอบ
ภายในหมายถึงการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล ประกอบไปด้วย ความ
ซื่อสัตย์ ความเที่ยงธรรม การรักษาความลับ ความรู้ความสามารถในหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ไหวพริบ ความสามารถในการวิเคราะห์การพัฒนาความรู้อย่างสม่ าเสมอความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกบั การตรวจสอบการให้ขอ้ เสนอแนะหรือความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงการ
ปฏิบตั งิ านให้ผรู้ บั การตรวจสอบทักษะในการแก้ปัญหาและทีส่ าคัญต้องเป็ นผูม้ มี นุษยสัมพันธ์ทด่ี ี
เพื่อให้การปฏิบตั งิ านเป็ นทีย่ อมรับกับฝ่ ายบริหารและผูป้ ฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้อง

งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
เกริ ก เกี ย รติ ต่ อ ไพบู ล ย์ (2558) ศึก ษาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งภาวะผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลง ความพึงพอใจในงานกับพฤติกรรมการเป็ นสามชิกที่ดขี ององค์การโยมีทุนทาง
จิตวิทยาด้านบวกเป็ นตัวแปรกากับ วัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการ
เปลี่ยนแปลงความพึงพอใจในงานกับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์การ โดยมีทุนทาง
จิตวิทยาด้านบวกเป็ นตัวแปรกากับผู้เข้าร่วม ในการศึกษาครัง้ นี้เป็ นพนักงาน บริษทั เอกชน
แห่งหนึ่งในเขตสมุทรสาครจานวน 290 คนข้อมูลที่รวบรวมด้วยแบบสอบถามประกอบด้วย 5
ส่วนคือ 1) ข้อมูลปั จจัยส่วนบุ คคล 2) ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง 3) ความพึงพอใจในงาน 4)
พฤติก รรรมการเป็ น สมาชิก ที่ดีข ององค์ก าร 5) ทุ น ทางจิต วิท ยาด้า นบวกสถิติท่ีใ ช้ใ นการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลสถิตเิ ชิงพรรณนาค่าสหสัมพันธ์และวิเคราะห์ถอดถอยพหุคูณเชิงชัน้ ผลการวิจยั
พบว่า 1) ค่าเฉลี่ยภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงเท่ากับ 3.83 ความพึงพอใจในงานเท่ากับ 3.80
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์การเท่ากับ 3.88 และทุนทางจิตวิทยาด้านบวกเท่ากับ
3.75 2) ภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลงและความพึงพอใจในงานมีค วามสัมพัน ธ์ท างบวกกับ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ 3) ทุนทางจิตวิทยาด้า นบวกไม่เป็ นตัวแปรกากับ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงความพึงพอใจในงานกับพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกทีด่ ขี ององค์การ
จุฑามาศ เลาห์จรี ะกุล (2554) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ า พฤติกรรมการ
เป็ นสมาชิกขององค์การ บรรยากาศองค์การ กับประสิทธิผลองค์การ ธนาคารไทยพาณิชย์
จากัด (มหาชน) วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับภาวะผูน้ าของผูบ้ งั คับบัญชาพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกขององค์การบรรยากาศองค์การและประสิทธิผลองค์การธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด
(มหาชน) เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูน้ าพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกขององค์ การ
และบรรยากาศองค์การของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ทีม่ ปี ั จจัยส่วนบุคคล
แตกต่างกันและ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาของผูบ้ งั คับบัญชาพฤติกรรมการเป็ น
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สมาชิกขององค์การบรรยากาศองค์การกับประสิทธิผลองค์การธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด
(มหาชน) กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ พนักงานสาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด
(มหาชน) จานวน 384 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามและวิเคราะห์ขอ้ มูล โดย
ใช้ค่าสถิตริ ้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิตทิ ดสอบสมมติฐาน คือ การทดสอบ
ความแตกต่ างระหว่าง ค่ า เฉลี่ยระหว่าง 2 กลุ่ ม (t-test) การวิเ คราะห์ค วามแปรปรวนแบบ
จ าแนกทางเดีย ว (F-test) การวิเ คราะห์ค วามแตกต่ า งรายคู่ ด้ว ยวิธี LSD และสัม ประสิท ธิ ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั ผลการวิจยั พบว่า พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) มี
ความคิด เห็นเกี่ยวกับ ภาวะผู้นาของผู้บ ัง คับ บัญ ชาโดยรวมพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกของ
องค์การโดยรวมและประสิทธิผลองค์การโดยรามอยู่ในระดับสูงมากและมีความคิดเห็นเกีย่ วกับ
บรรยากาศองค์การโดยรวมอยู่ในระดับสูง พนักงานธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ที่มี
เพศระดับ การศึก ษาและต าแหน่ ง งานแตกต่ า งกัน มีค วามคิด เห็น เกี่ย วกับ ภาวะผู้น าของ
ผูบ้ งั คับบัญชาโดยรวมและบรรยากาศองค์การโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ. 05 ส่วนพนักงานทีม่ รี ะดับการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกขององค์การ
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ. 05 ภาวะผูน้ าโดยรวมพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิก ขององค์ก ารโดยรวม และบรรยากาศองค์ก ารโดยรวมมีค วามสัม พัน ธ์เ ชิง บวกกับ
ประสิทธิผลองค์การโดยรวมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ. 01
จิต รภารุ่ น ประพัน ธ์ (2554) ศึก ษาปั จ จัย ที่มีค วามสัม พัน ธ์ก ับ ประสิท ธิผ ลการ
ตรวจสอบภายใน บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) ในมุมมองผูร้ บั การตรวจ ผลการศึกษา
พบว่าปั จจัยที่ความสัมพันธ์กบั ประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของ บริษทั การบินไทย จากัด
(มหาชน) ในมุมมองของผูร้ บั การตรวจนัน้ ได้ประกอบไปด้วนปั จจัยการได้รบั การสนับสนุนจาก
ผูบ้ ริหารและผูร้ บั การตรวจปั จจัยคุณสมบัตขิ องผูต้ รวจสอบภายใน ปั จจัยคุณภาพงานตรวจสอบ
และปั จ จัย ความเข้าใจขององค์ก รการประสานงานข้อ มูล การรายงานมีผ ลต่ อ ระดับ ความมี
ประสิทธิผลของงานตรวจสอบภายใน บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) ในระดับทีม่ นี ยั สาคัญ
และมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
วรางคณา กาญจนพาที (2556) ศึก ษาภาวะผู้น าและภาวะผู้ต ามที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลองค์กร:กรณีศกึ ษา ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย ผลการวิจยั
พบว่า ระดับความคิดเห็นด้านภสวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง ภสวะผูต้ ามและประสิทธิผลองค์กร
โดยรวมอยู่ในระดับสูง ด้านความสัมพันธ์ของปั จจัย พบว่า ตัวแปรภาวะผู้ นาการเปลี่ยนแปลง
กับประสิทธิผลองค์กร มีค่าสัมพันธิในระดับสูงมาก ด้านความีอทิ ธิพลของปั จจัยพบว่าภาวะผูน้ า
การเปลี่ยนแปลงมีอทิ ธิผลต่อประสิทธิผลต่ององค์กรอย่างมีนัยสาคัญ การสัมภาษณ์ ผูบ้ ริหาร
ระดับสูง พบว่าบทบาทหน้าทีข่ องผูน้ าต้องมีความเหมาะสมและปฏิบตั ใิ ห้เป็ นในทิศทางเดียวกัน
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และการัด สิน ใจของผุ้ต้ อ งเป็ น ไปตามเป้ า หมายองค์ก ร มีค วามยืด หยุ่ น เหมาะสมกับ การ
ปฏิบตั งิ าน
ธิษ ณา สุ น ทรวัต ร (2561) ศึก ษาวัฒ นธรรมองค์ก รที่ส่ ง ผลต่ อ ประสิท ธิผ ลการ
ตรวจสอบภายในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มธุรกิจพาณิชย์
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการรับรู้ของพนักงานบริษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ กลุ่มธุรกิจพาณิชย์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่า งวัฒนธรรมองค์ก รกับ
ประสิทธิผลของงานตรวจสอบภายใน ของพนักงานบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กลุ่ม
ธุรกิจพาณิชย์ เพื่อศึกษาความแตกต่างของวัฒนธรรมองค์กร ของงานตรวจสอบภายในระหว่าง
บริษทั ทีอ่ ยู่กบั ไม่อยู่ในกลุ่มดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ทม่ี มี ูลค่าตามราคาตลาดสูง(SET100) ใน
กลุ่มธุรกิจพาณิชย์ และเพื่อศึกษาความแตกต่ างของประสิท ธิผ ลของงานตรวจสอบภายใน
ระหว่า งบริษัท ที่อยู่ก ับไม่อ ยู่ในกลุ่มดัชนีร าคาตลาดหลักทรัพย์ท่ีมีมูล ค่าตามราคาตลาดสูง
(SET100) ในกลุ่มธุรกิจพาณิชย์ โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของผูต้ รวจสอบภายในและ
ผูร้ บั การตรวจสอบในบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มธุรกิจพาณิชย์
จานวน 160 ชุด จาก 23 บริษัท โดยวัฒนธรรมองค์ก รประกอบด้วยวัฒนธรรมแบบปรับ ตัว
วัฒ นธรรมแบบมุ่ ง ผลส าเร็จ วัฒ นธรรมแบบเครือ ญาติ และวัฒ นธรรมแบบราชการ ด้า น
ประสิทธิผลของงานตรวจสอบภายในประกอบด้วย การบรรลุผลการตรวจสอบภายในและความ
พึงพอใจในงานตรวจสอบภายในผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างโดยส่วนใหญ่มรี ะดับการรับรู้
วัฒนธรรมองค์กรแบบมุ่งผลสาเร็จ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่ากลุ่มตัวอย่างรับรูเ้ รื่ององค์กรมี
วิสยั ทัศน์ทช่ี ดั เจน มุ่งเน้นความสาเร็จตามเป้ าหมายขององค์กรเป็ นสาคัญมากทีส่ ุด ด้านการรับรู้
ประสิทธิผลของงานตรวจสอบภายในนัน้ มีระดับการรับรูค้ วามพึงพอใจในงานตรวจสอบภายใน
มากที่สุ ด กลุ่ ม ตัว อย่ า งยัง เห็น ว่ า วัฒ นธรรมแบบเครือ ญาติแ ละวัฒ นธรรมแบบราชการมี
ความสัมพันธ์กบั ประสิทธิผลของงานตรวจสอบภายในมากกว่า และการศึกษาความแตกต่างของ
วัฒนธรรมองค์กรและประสิทธิผลของงานตรวจสอบภายในระหว่างบริษทั ทีอ่ ยู่กบั บริษทั ไม่อยู่ใน
กลุ่มดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ทม่ี มี ูลค่าตามราคาตลาดสูง (SET100) พบว่าไม่มคี วามแตกต่าง
กัน
รชต อาลี (2561) ศึก ษาความ สัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งภาวะผู้น ากับ ปั จ จัย ที่มีผ ลต่ อ
ประสิทธิผลการตรวจสอบภายในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่ม
ธนาคารพาณิชย์ วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นากับปั จจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิผลการตรวจสอบภายในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่ม
ธนาคารพาณิชย์ โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นผู้รบั การตรวจ จากธนาคารพาณิชย์กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ คือ ผูร้ บั การตรวจจากธนาคารพาณิชย์ จานวน 80 คน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ผตู้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ น เพศหญิงพบว่าอายุของผูต้ อบแบบสอบถาม
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ส่วนใหญ่ อยู่ในช่วง 36-50 ปี และ ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ตาแหน่ งงานของผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในระดั บ
พนักงานและอายุงานของผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มากกว่า 10 ปี ขน้ึ ไป การรับรูป้ ั จจัยด้าน
ภาวะผู้น าคือ ผู้น าแบบทีม ผู้น าแบบมุ่ ง คน และผู้น าแบบมุ่ ง งาน การรับ รู้ปั จ จัย ที่มีผ ลต่ อ
ประสิทธิผลการตรวจสอบภายในคือ คุณภาพงานตรวจสอบ คุณสมบัตขิ องผูต้ รวจสอบภายใน
และการให้ ก ารสนั บ สนุ น จากฝ่ ายบริห ารและสภาพแวดล้ อ มภายในองค์ก ร ภาวะผู้น ามี
ความสัมพันธ์กบั ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน อย่างมีนยั สาคัญ
สิภทั ร์รดา ผิวขาว (2559) ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน
ของ บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กลุ่ม ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วัตถุประสงค์เพื่อ
ศึก ษาปั จ จัย ที่ส่ ง ผลต่ อ ประสิท ธิผ ลการตรวจสอบภายในของ บริษัท จดทะเบีย นในตลาด
หลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านองค์กร
ด้านภาวะผูน้ าและด้านคุณสมบัตขิ องผู้ตรวจสอบภายในกับประสิ ทธิผลการตรวจสอบภายใน
ของ บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์การศึกษาเป็ นการ
วิจยั เชิงสารวจโดยใช้แ บบสอบถามความคิดเห็นพนักงานของ บริษัท จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประกอบด้วยผูต้ รวจสอบภายในและผูร้ บั การตรวจ
ซึ่ง ได้ร ับ การตอบกลับ จ านวน 86 คนจาก 54 บริษัท ผลการศึก ษาพบว่า ปั จ จัยที่ส่ง ผลต่อ
ประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของ บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เรียงลาดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ปั จจัยด้านคุณสมบัตปิ ั จจัยด้านองค์ก รและ
ปั จจัยด้านภาวะผูน้ าประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน มีการรับรู้เรื่องการตรวจสอบภายในช่วย
ลดโอกาสการกระทาที่ส่อทุจริตการประพฤติไม่ชอบหรือเหตุการณ์ท่มี คี วามเสี่ยงสูงมีค่าเฉลีย่
มากที่สุดและความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลกับประสิทธิผลการตรวจสอบ
ภายใน ในภาพรวมมีความสัมพันธ์เป็ นบวกอย่างมีนัยสาคัญซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน กลุ่ม
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ควรสนับสนุนให้มกี ารจัดฝึกอบรมเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจด้าน
งานตรวจสอบภายในตลอดจนการจัดโครงสร้างฝ่ ายตรวจสอบภายในให้มคี วามเป็ นอิสระเพื่อ
สามารถปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในให้มปี ระสิทธิผลมากยิง่ ขึน้
สุนิษา นุ ชน้อย (2559) ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของ
บริษทั ไทยโพลีคอนส์ จากัด วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการตรวจสอบ
ภายในกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือผูร้ บั การตรวจสอบภายในของ บริษทั ไทยโพลีคอนส์
จากัด (มหาชน) จานวน 30 คนจากการใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั ผล
จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ น เพศหญิง มีอายุในช่วงระหว่าง 31-40 ปี มีวุฒ ิ
การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี ระดับตาแหน่ งเจ้าหน้าทีม่ ปี ระสบการณ์การทางานระหว่าง 1-5 ปี
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ด้านปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน บริษทั ไทยโพลีคอนส์ จากัด (มหาชน)
พบว่าการรับรู้ปัจจัยคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายในมีความเหมาะสมในระดับมากการรับรู้
ปั จจัยการสนับสนุ นจากฝ่ ายบริหารและสภาวะแวดล้อมองค์กรอยู่ในระดับมากการรับรู้ปัจจัย
กิจกรรมตรวจสอบอยู่ในระดับมาก การรับรู้ประสิทธิผลการตรวจสอบภายในมีประสิทธิผลด้าน
บริการและด้านผลการปฏิบตั อิ ยู่ในระดับในระดับมากซึ่งการรับรู้ปัจจัยทีส่ มั พันธ์กบั ประสิทธิผล
การตรวจสอบภายใน บริษทั ไทยโพลีคอนส์ จากัด (มหาชน) มากที่สุดคือ ปั จจัยด้านกิจกรรม
การตรวจสอบ ประกอบ ด้วยรายงานผลการตรวจสอบมีทม่ี รี ายละเอียดประเด็นการตรวจสอบที่
ครบถ้วนมีความน่าเชือ่ ถือมีความถูกต้องและผูต้ รวจสอบภายในสามารถสรุปประเด็นที่ตรวจพบ
กับผูร้ บั ตรวจเพื่อให้เข้าใจถึงปั ญหาสามารถร่วมกันแก้ไขได้เป็ นปั จจัยที่สมั พันธ์กบั ประสิทธิผล
ของการตรวจสอบมากทีส่ ุด
วชิราภรณ์ เพียรประสงค์ (2558) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวผูน้ าการเปลีย่ นแปลง
กับ ประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของธุรกิจพฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย วัต ถุ ป ระสงค์เพื่อ ศึก ษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับ
ประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของ บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กลุ่ ม ธุ ร กิจพัฒ นาอสัง หาริมทรัพย์การศึก ษาใช้แ บบสอบถามความคิดเห็นของผู้ป ฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบภายในและผูร้ บั การตรวจจาก บริษทั ในกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จานวน 43
คน ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง ประกอบ ด้วยภาวะผูน้ าด้านการปฏิบตั ติ นเป็ นแบบอย่างภาวะ
ผูน้ าด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ภาวะผูน้ าด้านการกระตุ้นทางปั ญญาและภาวะผูน้ าด้า นการ
คานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล ผลการศึกษา พบว่า พนักงานมีการรับรู้รูปแบบภาวะผูน้ าของ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มรี ะดับมากในทุกด้าน ประกอบ ด้วยภาวะผูน้ าด้าน การปฏิบตั ติ น
เป็ นแบบอย่างด้าน การสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปั ญญา ด้านการคานึงถึงความ
เป็ นปั จเจกบุคคลและมีค วามคิด เห็น ว่า ประสิท ธิผ ลการตรวจสอบภายใน กลุ่มธุรกิจ พัฒ นา
อสังหาริมทรัพย์อยู่ในระดับมากทัง้ ด้านความรูค้ วามสามารถความเป็ นอิสระและเทีย่ งธรรมของผู้
ตรวจสอบภายใน การปฏิบตั งิ านตรวจสอบการรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามผลการ
ตรวจสอบของหน่ วยงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิผลอยู่ในระดับมากรูปแบบภาวะผูน้ าการ
เปลี่ย นแปลงมีค วามสัม พัน ธ์ ก ับ ประสิท ธิผ ลการตรวจสอบภายในของกลุ่ ม ธุ ร กิจ พัฒ นา
อสังหาริมทรัพย์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.0
แซสซี่แ ซคเกอร์แ ละบินติไลลา (Sassi Sakour and Binti Laila, 2015) ศึก ษาเรื่อง
ประสิทธิผลการตรวจสอบภายในในรัฐวิสาหกิจลิเบียเพื่อนามาพัฒนากรอบการทางานโดย
พิจารณาความสัมพันธ์ 4 ปั จจัย ได้แก่ ปั จจัยเรื่องความเป็ นอิสระและความเที่ยงธรรมของผู้
ตรวจสอบภายในปั จจัยเรื่องความสามารถของผูต้ รวจสอบภายในที่จะสามารถปฏิบตั หิ น้ าที่ท่ี
ได้รบั มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพปั จจัยเรื่องขอบเขตการดาเนินงานตรวจสอบภายในทีม่ ี
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การขยายไปถึงการประเมินและการวัดประสิทธิผลการควบคุมภายในรวมถึงการบริก ารให้
คาปรึกษาที่เกีย่ วข้องกับการพัฒนาองค์กรและระบบต่างๆและปั จจัยเรื่องความรู้ความสามารถ
ของผูต้ รวจสอบภายในพบว่าทัง้ 4 ปั จจัยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการตรวจสอบ
ภายใน
Duygulu and Ciraklar (2008) ศึก ษาเกี่ย วกับ ประสิทธิผลของทีมและบทบาทภาวะ
ผูน้ ากลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มตัวอย่างจากสมาชิกทีมทีท่ างานทัง้ ด้านธุรกิจและไม่ใช่ดา้ นธุรกิจ
ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกทีมฟุตบอลทีมวอลเล่บอลทีมโฟ็ คแดนซ์ทมี ทีท่ างานในโรงภาพยนต์และ
ในโรงงานอุตสาหกรรมรวมทัง้ หมาด 149 คนโดยใช้แบบสอบถาม ผลการศึกษา พบว่า การสอน
งานของผู้นาที่ความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของทีมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ
0.01

บทที่ 3
วิธีการศึกษา
การศึกษาค้นคว้าอิสระครัง้ นี้ ผูศ้ กึ ษาได้ศกึ ษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการ
เปลี่ยนแปลงกับการประเมินประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน บริษทั นอร์ทอีส รับเบอร์ จากัด
(มหาชน) เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดประสิทธิผลขึน้ ในองค์กร โดยใช้วธิ กี ารวิจยั เชิงสารวจ
(Survey Research) โดยใช้แ บบสอบถาม แล้ว น ามาประมวลผลโดยใช้โ ปรแกรมสาเร็จรูป
ทางด้านสถิติ SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) และนาข้อมูลมาวิเคราะห์
เนื้อหาเพื่อหาคาตอบตามวัตถุประสงค์ ซึ่งมีขนตอนในการด
ั้
าเนินการวิจยั ดังนี้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาค้นคว้าอิสระ ได้แก่ ผูบ้ ริหารจานวน และพนักงาน ของบริษทั
นอร์ทอีส รับเบอร์ จากัด (มหาชน) จานวน 658 คน
กลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาค้นคว้าอิสระในครัง้ นี้ ผูศ้ กึ ษาค้นคว้าอิสระได้ทาการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วย
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกจากบุคลากรภายในบริษทั
นอร์ทอีส รับเบอร์ จากัด (มหาชน) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามีจานวน 40 คน ระดับ
หัวหน้างาน 10 คน และระดับปฏิบตั งิ าน 30 คน

กรอบแนวคิดและตัวแปร
ในการศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ได้กาหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผล
การตรวจสอบภายใน บริษทั นอร์ทอีส รับเบอร์ จากัด (มหาชน) โดยใช้วธิ หี าค่าทางสถิติ เพื่อ
ให้ผลเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ า
การเปลี่ ย นแปลงกับ การประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลการตรวจสอบภายใน ซึ่ ง ใช้ ว ิธี ก ารแจก
แบบสอบถาม โดยมีตวั แปรอิสระประกอบด้วย 2 ปั จจัย คือ ปั จจัยส่วนบุคคล เกีย่ วกับ เพศ อายุ
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ระดับการศึกษา ตาแหน่ งงาน ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านและปั จจัยด้านภาวะผูน้ าการ
เปลีย่ นแปลง ประกอบด้วยการมีอทิ ธิพลอย่างมีอุดมการ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุน้ ทาง
ปั ญญา และการคานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล ตัวแปรตาม คือ การวางแผนการตรวจสอบ การ
ปฏิบตั งิ านตรวจสอบ การรายงานผลการปฏิบตั กิ ารตรวจสอบและการติดตามผลการตรวจสอบ
ผู้วจิ ยั กาหนดตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ดัง
ภาพทีแ่ สดงต่อไปนี้

ข้อมูลส่วนบุคคล
-เพศ
-อายุ
-ระดับการศึกษา
-ตาแหน่งงาน
-ระยะเวลาในการ
ปฏิบตั งิ าน

ตัวแปรต้น(X)

ตัวแปรตาม(Y)
การรับรู้เกี่ยวกับการ
ประเมิ นประสิ ทธิ ผลการ
ตรวจสอบภายในองค์กร

-การวางแผนการ
ตรวจสอบ
-การปฏิบตั งิ านตรวจสอบ

การรับรู้ภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลง

-การรายงานผลการ
ปฏิบตั กิ ารตรวจสอบ

-การมีอทิ ธิพลอย่างมี
อุดมการ

-การติดตามผลการ
ตรวจสอบ

-การสร้างแรงบันดาลใจ
-การกระตุ้นทางปัญญา
-การคานึงถึงความเป็ น
ปัจเจกบุคคล

รูปภาพที่ 1 ตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษา
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สมมติฐานการศึกษาค้นคว้าอิสระ
𝐻0: ภาวะผูน
้ าไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน
𝐻1 :

ภาวะผูน้ ามีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาค้นคว้าอิสระเชิงพรรณาในครัง้ นี้
เป็ น แบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้ศ ึก ษาคนคว้า อิส ระ ก าหนดโครงสร้ า งเนื้ อ หาของ
แบบสอบถาม ตามกรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้าอิสระ ที่มคี าถามชนิด
ปลายเปิ ดและปลายปิ ด ซึ่งลักษณะปลาบปิ ดจะเป็ น แบบเลือกตอบ(Check List) ซึ่งผู้ศกึ ษา
ค้นคว้าอิสระได้กาหนดตัวเลือกไว้ โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 4 ตอน มีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
เป็ นแบบสอบถามเกีย่ วกับปั จจัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นแบบ
ส ารวจรายการ (Check List) จ านวน 5 ข้อ ประกอบ ด้ว ยค าถามเกี่ย วกับ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ตาแหน่งงานและระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน
ตอนที่ 2 การรับรูภ้ าวะผูน้ าการเปลีบ่ นแปลง
เป็ นคาถามเกีย่ วกับการรับรูภ้ าวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง บริษทั นอร์ทอีส รับเบอร์ จากัด
(มหาชน) ตามทฤษฏีภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง ซึ่งประกอบด้วย การมีอทิ ธิพลอย่างมีอุด มการ
การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปั ญญา และการคานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล โดยใน
แบบสอบถามส่วนนี้ประกอบด้วยคาถามครอบคลุมเนื้อหา 4 ด้าน จานวน 18 ข้อ ดังนี้
1. การมีอิท ธิพลอย่างมีอุดมการ(Idealized Influence of Charisma Leadership :II) ข้อ
คาถาม 5 ข้อ
2. การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation : IM) ข้อคาถาม 4 ข้อ
3. การกระตุน้ ทางปั ญญา (Intellectual Stimulation: IS) ข้อคาถาม 4 ข้อ
4. การคานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล (Individualized Consideration: IC) ข้อคาถาม 5
ข้อ
โดยคาถามเป็ นคาถามแบบให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพื่อแสดงระดับการรับรู้
บทบาทผู้ตรวจสอบภายในของผู้ร ับการตรวจที่มีต่อการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน ซึ่งใช้
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับตามวิธี Likert's Scale (Cooper and Schindler,
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1989) เพื่อประเมินรับรูบ้ ทบาทของผูต้ รวจสอบภายในต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
ภายใน โดยเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละคาตอบ ดังนี้
เห็นด้วยอย่างยิง่
กาหนดให้
มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน
เห็นด้วย
กาหนดให้
มีค่าเท่ากับ 4 คะแนน
ไม่แน่ใจ
กาหนดให้
มีค่าเท่ากับ 3 คะแนน
ไม่เห็นด้วย
กาหนดให้
มีค่าเท่ากับ 2 คะแนน
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
กาหนดให้
มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน
ในการพิจารณาระดับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงกับการประเมิน
ประสิทธิผลการควบคุมภายใน ผูศ้ กึ ษาค้นคว้าอิสระกาหนดเกณฑ์เทียบระดับความคิดเห็นโดย
พิจารณาจากระดับของการใช้คะแนนที่มีค่าตัง้ แต่ 1-5 โดยแบ่งระดับของคะแนนออกเป็ น 5
ระดับ ซึ่งในแต่ะละระดับจะมีคะแนนห่างกันเป็ นอันตรภาคชัน้ ซึ่งคานวณ ได้ดงั นี้
5−1

ความกว้างของอันตรภาคชัน้ = 5
ความกว้างของอันตรภาคชัน้ = 0.80
จากการคานวณข้างต้นจึง กาหนดเกณฑ์เทียบระดับ ความคิดเห็น ในความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงกับการประเมินประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน ได้ดงั นี้
คะแนน 4.21-5.00 หมายถึง มีความสัมพันธ์กบั ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงสูงมาก
คะแนน 3.41-4.20 หมายถึง มีความสัมพันธ์กบั ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงสูง
คะแนน 2.61-3.40 หมายถึง มีความสัมพันธ์กบั ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงปานกลาง
คะแนน 1.81-2.60 หมายถึง มีความสัมพันธ์กบั ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงต่า
คะแนน 1.00-1.80 หมายถึง มีความสัมพันธ์กบั ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงต่ามาก
ตอนที่ 3 การรับรูเ้ กีย่ วกับการประเมินประสิทธิผลการตรวจสอบภายในองค์กร
เป็ นคาถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบ ัตงิ านตรวจสอบภายในบริษทั นอร์ทอิส รับ
เบอร์ จากัด (มหาชน) ตามมาตรฐานสากลการปฏิบตั ิงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ซึ่ง
ประกอบด้ว ย การวางแผนการตรวจสอบ การปฏิบ ัติง านตรวจสอบ การรายงานผลการ
ปฏิบตั กิ ารตรวจสอบและการติดตามผลการตรวจสอบ โดยในแบบสอบถามส่วนนี้ประกอบด้วย
คาถามครอบคลุมเนื้อหา 4 ด้าน จานวน 20 ข้อดังนี้
1. การวางแผนการตรวจสอบมีจานวนข้อคาถาม 5 ข้อ
2. การปฏิบตั งิ านตรวจสอบมีจานวนข้อคาถาม 5 ข้อ
3. การสื่อสารผลการปฏิบตั กิ ารตรวจสอบมีจานวนข้อคาถาม 5 ข้อ
4. การติดตามผลการตรวจสอบมีจานวนข้อคาถาม 5 ข้อ
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โดยคาถามเป็ นคาถามแบบให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพื่อแสดงระดับการรับรู้
บทบาทผู้ตรวจสอบภายในของผู้ร ับการตรวจที่มีต่อการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน ซึ่งใช้
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับตามวิธี Likert's Scale (Cooper and Schindler,
1989) เพื่อประเมินรับรูบ้ ทบาทของผูต้ รวจสอบภายในต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
ภายใน โดยเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละคาตอบ ดังนี้
เห็นด้วยอย่างยิง่
กาหนดให้มคี ่าเท่ากับ 5 คะแนน
เห็นด้วย
กาหนดให้มคี ่าเท่ากับ 4 คะแนน
ไม่แน่ใจ
กาหนดให้มคี ่าเท่ากับ 3 คะแนน
ไม่เห็นด้วย
กาหนดให้มคี ่าเท่ากับ 2 คะแนน
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
กาหนดให้มคี ่าเท่ากับ 1คะแนน
ในการพิจารณาระดับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงกับการประเมิน
ประสิทธิผลการควบคุมภายใน ผูว้ จิ ยั กาหนดเกณฑ์เทียบระดับความคิดเห็นโดยพิจารณาจาก
ระดับของการใช้คะแนนทีม่ คี ่าตัง้ แต่ 1-5 โดยแบ่งระดับของคะแนนออกเป็ น 5 ระดับ ซึ่งในแต่ะ
ละระดับจะมีคะแนนห่างกันเป็ นอันตรภาคชัน้ ซึ่งคานวณ ได้ดงั นี้
5−1

ความกว้างของอันตรภาคชัน้ = 5
ความกว้างของอันตรภาคชัน้ = 0.80
จาการคานวณข้างต้นจึงกาหนดเกณฑ์เทียบระดับความคิดเห็นในความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงกับการประเมินประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน ได้ดงั นี้
คะแนน 4.21-5.00 หมายถึง ความสัมพันธ์กบั การประเมินประสิทธิผลการตรวจสอบ
ภายในสูงมาก
คะแนน 3.41-4.20 หมายถึง ความสัมพันธ์กบั การประเมินประสิทธิผลการตรวจสอบ
ภายในสูง
คะแนน 2.61-3.40 หมายถึง ความสัม พันธ์กบั การประเมินประสิทธิผลการตรวจสอบ
ภายในปานกลาง
คะแนน 1.81-2.60 หมายถึง ความสัมพันธ์กบั การประเมินประสิทธิผลการตรวจสอบ
ภายในต่า
คะแนน 1.00-1.80 หมายถึง ความสัมพันธ์กบั การประเมินประสิทธิผลการตรวจสอบ
ภายในต่ามาก
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
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การสร้างเครื่องมือที่ใช้ศึกษา
ผูศ้ กึ ษาได้ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าอิสระใน ซึ่งแบบสอบถาม
ดังกล่าวได้มกี ารพัฒนามาจากการทบทวนวรรณกรรม มีขนตอนในการสร้
ั้
างแบบสอบถาม ดังนี้
1. ศึกษาข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง กับประสิทธิผลของการ
ตรวจสอบภายในและปั จจัยทีม่ ผี ลกระทบต่อความมีประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน
2. ศึกษาข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร ผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง กับภาวะผูน้ า
3. รวบรวมข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษาและทบวรรณวรรมการ
4. สรุปและวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้รบั จากการศึกษาและการทบทวนวรรณกรรมและนามา
กาหนดเป็ นกรอบโครงสร้าง

การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล
การเก็บรวบรวม
1. ส่งแบบสอบถามด้วยตนเอง 40 ชุด ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ให้ผรู้ บั การตรวจ
ของ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จากัด (มหาชน) เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลนามาวิเคราะห์
สามารถเก็บข้อมูลแบบสอบถามมาได้ 37 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 92.5
2. ตรวจทานแบบสอบถามที่ได้คนื มาโดยจะคัดลือกเฉพาะชุดที่ตอบได้สมบูร ณ์ท่สี ุด
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลหลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูศ้ กึ ษาค้นคว้าอิสระจะนาข้อมูลทีไ่ ด้
จากแบบสอบถามมาตรวจสอบความครบถ้วนและนาข้อมูลมากรอกรหัสลงในโปรแกรมทาง
คอมพิวเตอร์และนามากาหนดค่าสถิตทิ จ่ี ะใช้ในการวิเคราะห์
ผูศ้ กึ ษาได้นาแบบสอบถามมาทาการวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปโดยดาเนินการ
ดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็ นการบรรยายลักษณะข้อมูลขัน้ ต้นที่
เก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างโดยนามาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1.1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถามวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency)
และหาค่าร้อยละ (Percentage)
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1.2 การรับ รู้ ปั จ จัย ด้ า นภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลง และการรับ รู้ ปั จ จัย ที่มีผ ลต่ อ
ประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน วิเคราะห์โดยใช้ค่ าเฉลี่ย (𝑥̅ ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D. )
2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัวแปร คือ ตัวแปรอิสระภาวะผูน้ าการ
เปลี่ยนแปลงและตัวแปรตามประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน โดยใช้สถิติหาค่าสัมประสิทธิ ์
สหสัมพันธ์ ด้วย วิธสี เปี ยร์แมน (Spearman Rank Correlation Coefficient) เกณฑ์สาหรับการ
แปลผลค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ มีรายละเอียดดังนี้
ค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ จะมีค่าระหว่าง = 1 = r <1 ความหมายค่า r
1. ค่ า r เป็ นลบ แสดงว่า X กับ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามคือ ถ้า X เพิม่ Y
จะลตถ้า X ลด Y จะเพิม่
2. ค่า r เป็ นบวก แสดงว่า X กับ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันคือ ถ้า X เพิม่ Y
จะเพิม่ ถ้า X. ลด Y จะลด
ค่าสัมประสิทธิสหสั
ความหมาย
์ มพันธ์
0.71-1.00
มีความสัมพันธ์กนั สูง
0.31-0.70
มีความสัมพันธ์กนั ปานกลาง
0.01-0.30
มีความสัมพันธ์ต่า
เท่ากับ 0.00
ไม่มคี วามสัมพันธ์กนั

สถิติที่ใช้ในการศึกษา
ผูศ้ กึ ษาค้นคว้าอิสระนาข้อมูลไปวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมสาเร็จรูปแล้วนาข้อมูลเสนอใน
รูปตารางการประกอบการบรรยายโดยใช้
1. แบบสอบถามส่วนที่ 1 ใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive) ซึ่งเป็ นการค่าหาทางสถิติ
พืน้ ฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าร้อยละ (Percentage)
เพื่ออธิบายคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
2. แบบสอบถามส่ ว นที่ 2 และ 3 ใช้ส ถิติเ ชิง พรรณนา (Descriptive) ซึ่ง เป็ น การค่า
หาทางสถิตพิ ้นื ฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่
(Mean) และค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เพื่ออธิบายระดับความเห็นของ
กลุ่มตัวอย่าง

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึก ษาเรื่อ ง ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลงกับ การประเมิน
ประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จากัด (มหาชน) ผู้ศกึ ษาค้นคว้า
อิสระได้นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลการวิ เคราห์ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน บริ ษทั นอร์ทอีส รับเบอร์ จากัด
(มหาชน) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่ งงานและระยะเวลาในการปฏิ บตั ิ งาน
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของพนักงาน บริษทั นอร์ทอีส รับเบอร์ จากัด (มหาชน) จาแนก
ตามข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคล
1.เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2.อายุ
ไม่เกิน 25 ปี
26-35ปี
36-45 ปี
รวม
3.ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
รวม

จานวน(คน)

ร้อยละ

9
28
37

24.3
75.7
100.0

1
21
15
37

2.7
56.8
40.5
100.0

36
1
37

97.3
2.7
100.0
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ตารางที่ 1 จ านวนและร้อ ยละของพนัก งาน บริษัท นอร์ท อีส รับ เบอร์ จ ากัด (มหาชน)
จาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อ)
ข้อมูลส่วนบุคคล
4.ตาแหน่ งงาน
ระดับปฎิบตั กิ าร
ระดับหัวหน้างานขึน้ ไป
รวม
5.ระยะเวลาการปฎิ บตั ิ งาน
น้อยกว่า 1 ปี
1-5 ปี
6-10 ปี
มากกว่า 10 ปี
รวม

จานวน(คน)

ร้อยละ

22
15
37

59.5
40.5
100.0

4
22
8
3
37

10.8
59.5
21.6
8.1
100.0

จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างพนักงาน บริษทั นอร์ทอีส รับเบอร์ จากัด (มหาชน)
จานวน 37 คน มีลกั ษณะข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้
เพศ: พนักงานส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 75.7 และเป็ นเพศชาย 9
คน คิดเป็ นร้อยละ 24.3
อายุ: พนักงานส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 26-35ปี 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.8 รองลงมา
คือ อายุระหว่าง 36-45 ปี 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.5 และอายุไม่เกิน 25 ปี 1 คน คิดเป็ นร้อยละ
2.7
ระดับการศึกษา: พนักงานส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี 36 คน คิด
เป็ นร้อยละ 97.3 และระดับปริญญาโท 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.7
ตาแหน่ งงาน: พนักงานส่วนใหญ่ เป็ นพนักงานระดับปฎิบตั กิ าร 22 คน คิดเป็ นร้อยละ
59.5 และระดับระดับหัวหน้างานขึน้ ไป 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.5
ระยะเวลาการปฎิบตั งิ านกับบริษทั : พนักงานส่วนใหญ่ มีระยะเวลาการปฎิบตั งิ านกับ
บริษทั 1-5 ปี 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.5 รองลงมา คือ 6-10 ปี 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.6 ,
ระยะเวลาการปฎิบตั งิ านกับบริษทั น้อยกว่า 1 ปี 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.8 และระยะเวลาการ
ปฎิบตั งิ านกับบริษทั มากกว่า 10 ปี 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.1 ตามลาดับ
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ส่ วนที่ 2 การรับรู้ภาวะผู้นาการเปลี่ ยนแปลงของพนั ก งาน บริ ษัท นอร์ทอี ส รับเบอร์
จากัด (มหาชน)
จากการศึกษาการรับรู้ปัจจัยด้านภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผู้ตอบแบบสอบถาม
โดยการวิเคราะห์ ค่าเฉลีย่ (𝑥) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (𝑆. 𝐷. ) จากกลุ่มตัวอย่าง 37 คน ผูว้ จิ ยั
วิเคราะห์ขอ้ มูลได้รายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 2 ค่ า เฉลี่ ย (𝑥) ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (𝑆. 𝐷. ) และการรับ รู้ ภ าวะผู้ น าการ
เปลีย่ นแปลง การมีอทิ ธิพลอย่างมีอุดมการ(Idealized Influence of Charisma Leadership :II)
การรับรู้ภาวะผูน้ าการ
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน
ระดับการรับรู้
เปลี่ยนแปลง
(𝒙)
มาตรฐาน 𝑆.𝐷.
การมีอิทธิ พลอย่างมีอุดมการ(Idealized Influence of Charisma Leadership :II)
1 . ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า ข อ ง ท่ า น มี
3.97
0.76
สูง
วิสยั ทัศน์ และสามารถถ่ายทอดไป
ยังผูต้ าม
2.ผู้บังคับบัญชาของท่านสามารถ
4
0.85
สูง
ควบคุม อารมณ์ ไ ด้ ใ นสถานการณ์
วิกฤตได้เป็ นอย่างดี
3.ผู้น าของท่า นมีค วามเชื่อ มัน่ ใน
4.08
0.83
สูง
ต นเ อ ง แ ล ะ มี ค ว า มแ น่ ว แ น่ ใ น
อุดมการณ์
4.ผู้บัง คับ บัญ ชาของท่า นมีค วาม
4.38
0.55
สูงมาก
ต้อ งการทีจ่ ะปฏิบัติงานให้ป ระสบ
ความสาเร็จสูงสุด
5.ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาของท่ า นจะใช้
3.92
0.8
สูง
อ านาจเพื่ผ ลประโยชน์ ส่ ว นรวม
มากกว่าผลประโยชน์สว่ นตน
รวม
4.07
0.75
สูง

จากตารางที่ 2 แสดงความคิด เห็น ของพนัก งาน บริษัท นอร์ท อีส รับ เบอร์ จ ากัด
(มหาชน) เกี่ยวกับการรับรู้ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง การมีอทิ ธิพลอย่างมีอุดมการ(Idealized
Influence of Charisma Leadership :II) พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูน้ าการ
เปลี่ยนแปลง การมีอทิ ธิพลอย่างมีอุดมการ โดยรวมอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย 4.03 และส่วน
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 เมื่อพิจารณารายหัวข้อ พบว่า ผูบ้ งั คับบัญชาของท่านมีวสิ ยั ทัศน์และ
สามารถถ่ายทอดไปยังผูต้ าม, ผูบ้ งั คับบัญชาของท่านสามารถควบคุมอารมณ์ได้ในสถานการณ์
วิกฤตได้เป็ นอย่างดี,ผู้นาของท่านมีค วามเชื่อมันในตนเองและมี
่
ค วามแน่ วแน่ ในอุดมการณ์ ,
ผูบ้ งั คับบัญชาของท่านจะใช้อานาจเพือ่ ผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน อยู่ใน
ระดับสูง (ค่าเฉลีย่ = 3.97,4,4.08,3.92 ตามลาดับ)
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย (𝑥) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝑆. 𝐷. ) และการรับรู้ภ าวะผู้นาการเปลี่บน
แปลง การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation : IM)
การรับรู้ภาวะผูน้ าการ
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน
เปลี่ยนแปลง
(𝒙)
มาตรฐาน 𝑆.𝐷.
การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation : IM)
1.ผูบ้ งั คับบัญชาของท่านมีความ
4.14
0.59
กระตื อ รื อ ร้ น และเอาใจใส่ ต่ อ
หน้าทีก่ ารงานเสมอ
2.ผูบ้ งั คับบัญชาของท่านได้แสดง
4.24
0.6
ให้เ ห็น ถึง ความตัง้ ใจอย่ า งแน่ ว
แน่ ท่ีจ ะท างานหรือ บริห ารงาน
เพื่อให้งานสาเร็จตามทีก่ าหนด
3.ผู้บ ัง คับ บัญ ชาของท่ า นแสดง
4.05
0.62
ถึง การทุ่ ม เทต่ อ เป้ า หมายและ
วิ ส ั ย ทั ศ น์ ผู้ น า อ า จ ส ร้ า ง แรง
บันดาลใจผ่านความเป็ นปั จ เจก
บุคคล และการกระตุน้ ทางปั ญญา
4.ผูบ้ งั คับบัญชาของท่านได้แสดง
4
0.75
พฤติก รรมในการกระตุ้นให้เกิด
ความกระตือรือร้นและทุ่มเทใน
การทางาน
รวม
4.11
0.51

ระดับการรับรู้

สูง

สูงมาก

สูง

สูง

สูง

จากตารางที่ 3 แสดงความคิด เห็น ของพนัก งาน บริษัท นอร์ท อีส รับ เบอร์ จ ากัด
(มหาชน) เกี่ยวกับการรับรู้ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration
Motivation : IM) พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง การสร้าง
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แรงบันดาลใจ โดยรวมอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย 4.11 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 เมื่อ
พิจารณารายหัวข้อ พบว่า ผูบ้ งั คับบัญชาของท่านมีความกระตือรือร้นและเอาใจใส่ต่อหน้าที่การ
งานเสมอ,ผูบ้ งั คับบัญชาของท่านแสดงถึงการทุ่มเทต่อเป้ าหมายและวิสยั ทัศน์ผนู้ าอาจสร้ างแรง
บันดาลใจผ่านความเป็ นปั จเจกบุค คล และการกระตุ้นทางปั ญญา,ผู้บงั คับบัญชาของท่านได้
แสดงพฤติกรรมในการกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นและทุ่มเทในการทางาน อยู่ในระดับสูง
(ค่าเฉลีย่ = 4.14,4.05,4.00 ตามลาดับ)
ตารางที่ 4 ค่ า เฉลี่ ย (𝑥) ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (𝑆. 𝐷. ) และการรับ รู้ ภ าวะผู้ น าการ
เปลีย่ นแปลง การกระตุน้ ทางปั ญญา (Intellectual Stimulation: IS)
การรับรู้ภาวะผูน้ าการ
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน
(𝒙)
เปลี่ยนแปลง
มาตรฐาน 𝑆.𝐷.
การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual Stimulation: IS)
1.ผู้ บ ั ง คั บ บั ญ ชาของ ท่ า นจะ
3.78
0.79
กระตุ้นให้ท่านเกิดความคิดริเริ่ม
สร้ า งรรค์ สิ่ง ใหม่ ๆ เพื่อ ให้ ง าน
สาเร็จได้ตามเป้ าหมายทีก่ าหนด
2.ผู้บงั คับบัญชาของท่านสามาร
3.92
0.8
ป รั บ ตั ว ใ ห้ อ ด ค ล้ อ ง กั บ
สถานการณ์ ต่ า งๆ ที่ไ ม่ มีค วาม
แน่นอนได้อย่าเหมาะสม
3.ผูบ้ งั คับบัญชาของท่านกระตุ้น
4
0.75
ให้ ต ระหนัก ถึง ปั ญ หา ต่ า งๆ ที่
เกิดขึ้นในหน่ วยงานและหาแนว
ทางแก้ไข
4.ผู้ บ ัง คับ บัญ ชาของท่ า นเปิ ด
3.95
0.81
โอกาสให้มสี ่วนร่วมในการ แสดง
ความคิดเห็นในการทางาน
รวม
3.91
0.63

ระดับการรับรู้

สูง

สูง

สูง

สูง

สูง

จากตารางที่ 4 แสดงความคิด เห็น ของพนัก งาน บริษัท นอร์ท อีส รับ เบอร์ จ ากัด
(มหาชน) เกี่ยวกับการรับรู้ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง การกระตุ้นทางปั ญญา (Intellectual
Stimulation: IS)พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นเกีย่ วกับภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง การกระตุน้
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ทางปั ญญา โดยรวมอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย 3.91 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 เมื่อ
พิจารณารายหัวข้อ พบว่า ผูบ้ งั คับบัญชาของท่านจะกระตุน้ ให้ท่านเกิดความคิดริเริม่ สร้างรรค์
สิง่ ใหม่ๆ เพื่อใหงานสาเร็จได้ตามเป้ าหมายที่กาหนด,ผูบ้ งั คับบัญชาของท่านสามารปรับตัวให้
อดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ที่ไม่มีค วามแน่ นอนได้อย่าเหมาะสม,ผู้บงั คับบัญชาของท่าน
กระตุ้นให้ตระหนักถึงปั ญหา ต่างๆ ที่เกิดขึน้ ในหน่ วยงานและหาแนวทางแก้ไข,ผูบ้ งั คับบัญชา
ของท่ า นเปิ ด โอกาสให้มีส่ ว นร่ ว มในการแสดงความคิด เห็น ในการท างาน อยู่ ใ นระดับ สู ง
(ค่าเฉลีย่ = 3.78,3.92,4.00,3.95ตามลาดับ)
ตารางที่ 5 ค่ า เฉลี่ ย (𝑥) ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (𝑆. 𝐷. ) และการรับ รู้ ภ าวะผู้ น าการ
เปลีย่ นแปลง การคานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล (Individualized Consideration: IC)
การรับรู้ภาวะผูน้ าการ
เปลี่ยนแปลง

ค่าเฉลี่ย
(𝒙)

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 𝑆.𝐷.

ระดับการรับรู้

การคานึ งถึงความเป็ นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration: IC)
1 . ผู้ บ ั ง คั บ บั ญ ช า ข อ ง ท่ า น
มอบหมายหน้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบโดยคานึงถึงความรู้
ความสามารถ และความถนัด
ข อ ง พ นั ก ง า น แ ต่ ล ะ ค น
ผู้ บ ั ง คั บ บั ญ ช า ข อ ง ท่ า น จ ะ
กระตุ้ น ให้ ท่ า นเกิ ด ความคิ ด
ริเริ่มสร้างรรค์สงิ่ ใหม่ๆ เพื่อให้
งานส าเร็จ ได้ต ามเป้ า หมายที่
กาหนด
2.ผู้บ ัง คับ บัญชาของท่านมีวาม
เข้าใจถึงความแตกต่างของแต่ละ
บุคคล
3.ผู้บ ัง คับ บัญ ชาของท่านมีการ
ส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาตนเอง ใน
ทุกด้าน

4.03

0.69

สูง

3.73

0.73

สูง

3.92

0.76

สูง
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ตารางที่ 5 ค่ า เฉลี่ย (𝒙) ส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน (𝑺. 𝑫. ) และการรับ รู้ภ าวะผู้น าการ
เปลีย่ นแปลง การคานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล (Individualized Consideration: IC)(ต่อ)
การรับรู้ภาวะผูน้ าการ
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน
ระดับการรับรู้
(𝒙)
เปลี่ยนแปลง
มาตรฐาน 𝑆.𝐷.
4.เมื่อท่านทางานผิดพลาดหรือ
3.95
0.91
สูง
ล่าช้า ผูบ้ งั คับบัญชาของท่าน จะ
ใช้ว ิธีก ารให้คาแนะนามากกว่า
การลงโทษ
5.ท่ า นมีค วามรู้ สึก ว่ า ผู้ว่ า ผู้น า
3.78
0.79
สูง
ของท่าน มีภาวะผู้นาแบบสร้าง
ความเปลี่ย นแปลงอยู่ ใ นระดับ
มาก
รวม
3.88
0.78
สูง
จากตารางที่ 5 แสดงความคิด เห็น ของพนัก งาน บริษัท นอร์ท อีส รับ เบอร์ จ ากัด
(มหาชน) เกี่ยวกับการรับรู้ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง การคานึ งถึงความเป็ นปั จเจกบุค คล
(Individualized Consideration: IC)พบว่ า พนั ก งานมีค วามคิด เห็น เกี่ย วกับ ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง การคานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย 3.88 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 เมื่อพิจารณารายหัวข้อ พบว่าผูบ้ งั คับบัญชาของท่านมอบหมาย
หน้าที่และความ รับผิดชอบโดยคานึงถึงความรู้ ความสามารถ และความถนัดของพนักงานแต่
ละคนผูบ้ งั คับบัญชาของท่านจะกระตุ้นให้ท่านเกิดความคิดริเริม่ สร้างรรค์สงิ่ ใหม่ๆ เพื่อให้งาน
สาเร็จได้ตามเป้ าหมายทีก่ าหนด,ผูบ้ งั คับบัญชาของท่านมีวามเข้าใจถึงความแตกต่างของแต่ละ
บุคคล,ผูบ้ งั คับบัญชาของท่านมีการส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาตนเอง ในทุกด้าน,เมื่อท่านทางาน
ผิดพลาดหรือล่าช้า ผูบ้ งั คับบัญชาของท่าน จะใช้วธิ กี ารให้คาแนะนามากกว่าการลงโทษ,ท่านมี
ความรู้สึกว่า ผู้นาของท่ าน มีภ าวะผู้น าแบบสร้างความเปลี่ยนแปลงอยู่ใ นระดับมาก อยู่ ใน
ระดับสูง (ค่าเฉลีย่ = 4.03,3.73,3.92,3.95,3.78 ตามลาดับ)
จากการศึกษาการรับรู้ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของพนักงาน บริษัท นอร์ทอีส รับ
เบอร์ จากัด (มหาชน) พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีการรับรู้ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงโดยรวม
อยู่ ใ นระดับ สูง เมื่อ เรียงจากมากไปน้ อยจะพบว่า แบบการสร้า งแรงบัน ดาลใจ (Inspiration
Motivation : IM) มีค่ า เฉลี่ย 4.11 และส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน 0.51 การมีอิท ธิพ ลอย่างมี
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อุดมการ(Idealized Influence of Charisma Leadership :II) มีค่าเฉลี่ย 4.07และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.75 การกระตุ้นทางปั ญญา (Intellectual Stimulation: IS) มีค่าเฉลี่ย 3.91 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 การคานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล (Individualized Consideration:
IC) มีค่าเฉลีย่ 3.88 และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.78 ตามลาดับ
ส่ วนที่ 3 การรับรู้ปัจจัยที่ส่งผลต่ อประสิ ทธิ ผลของการตรวจสอบภายในของพนั กงาน
บริ ษทั นอร์ทอีส รับเบอร์ จากัด (มหาชน)
จากการศึก ษาการรับ รู้ปั จ จัย ที่ส่ ง ผลต่ อ ประสิท ธิผ ลของการตรวจสอบภายในของ
พนักงาน บริษทั นอร์ทอีส รับเบอร์ จากัด (มหาชน) โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลีย่ (𝑥) ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน (𝑆. 𝐷. ) จากกลุ่มตัวอย่าง 37 คน ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ข้อมูลได้รายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 6 ค่ า เฉลี่ย (𝑥) ส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน (𝑆. 𝐷. ) และการรับ รู้ ปั จ จัย ที่ส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน ด้านการวางแผนการตรวจสอบ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผล ค่าเฉลี่ย
(𝒙)
ของการตรวจสอบภายใน
ด้านการวางแผนการตรวจสอบ
1.ผู้ตรวจสอบได้ทาความเข้าใจ
4.19
กั บ ผู้ ร ั บ ตรวจเป็ นลายลัก ษณ์
อั ก ษรเกี่ ย วกับ วัต ถุ ป ระสงค์
ขอบเขต ความรับ ผิด ชอบ และ
ความคาดหวัง อื่น ๆ ของผู้ร ับ
ตรวจ
2.ผู้ตรวจสอบได้ทาความเข้าใจ
4.11
กับผูร้ บั ตรวจถึงข้อจากัด ในการ
เผยแพร่ ผ ลงานและการเข้า ถึง
เอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบตั งิ าน

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 𝑆.𝐷.

ระดับการรับรู้

0.57

สูง

0.46

สูง
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ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย (𝒙) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝑺. 𝑫. ) และการรับรู้ปัจจัยที่ส่ง ผลต่ อ
ประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน ด้านการวางแผนการตรวจสอบ
ส่วนเบีย่ งเบน
ระดับการรับรู้
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผล ค่าเฉลีย่
(𝑥)
มาตรฐาน 𝑆.𝐷.
ของการตรวจสอบภายใน
3.ผูต้ รวจสอบได้กาหนดให้มกี าร
4.22
0.53
สูงมาก
ประเมินความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับ
กิจกรรมทีต่ รวจสอบ
4 . ผู้ ต ร ว จ ส อ บ ก า ห น ด
4.16
0.5
สูง
วั ต ถุ ป ระส ง ค์ ข อ ง ภ ารกิ จ ให้
สอดคล้ อ งกับ ผลการประเมิ น
ความเสีย่ ง
5.ผู้ ต รวจสอบได้ ร ะบุ ถึง ความ
4.03
0.6
สูง
เ สี่ ย ง ก า ร ค ว บ คุ ม แ ล ะ
กระบวนการก ากับ ดู แ ลภายใน
ขอบเขตทีต่ กลงร่วมกัน
รวม
4.13
0.53
สูง
จากตารางที่ 6 แสดงความคิด เห็น ของพนัก งาน บริษัท นอร์ท อีส รับ เบอร์ จ ากัด
(มหาชน) เกี่ยวกับการรับรู้ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน ด้านการวาง
แผนการตรวจสอบ พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นเกีย่ วกับการรับรูป้ ั จจัยทีส่ ่งผลต่อประสิทธิผล
ของการตรวจสอบภายใน ด้านการวางแผนการตรวจสอบ โดยรวมอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย
4.13 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 เมื่อพิจารณารายหัวข้อ พบว่า ผูต้ รวจสอบได้ทาความ
เข้าใจกับผูร้ บั ตรวจเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ ขอบเขต ความรับผิดชอบ และ
ความคาดหวังอื่น ๆ ของผูร้ บั ตรวจผูต้ รวจสอบได้ทาความเข้าใจกับผูร้ บั ตรวจถึงข้อจากัด ในการ
เผยแพร่ผลงานและการเข้าถึงเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงาน,ผู้ต รวจสอบได้ทา
ความเข้าใจกับผู้รบั ตรวจถึงข้อจากัด ในการเผยแพร่ผลงานและการเข้า ถึงเอกสารข้อ มู ล ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั งิ าน,ผูต้ รวจสอบกาหนดวัตถุประสงค์ของภารกิจให้สอดคล้องกับผลการ
ประเมินความเสี่ยง,ผู้ตรวจสอบได้ระบุถึงความเสี่ยงการควบคุมและกระบวนการกากับดูแล
ภายในขอบเขตทีต่ กลงร่วมกัน อยู่ในระดับสูง (ค่าเฉลีย่ =4.11,4.16,4.03 ตามลาดับ)
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ตารางที่ 7 ค่ า เฉลี่ย (𝑥) ส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน (𝑆. 𝐷. ) และการรับ รู้ ปั จ จัย ที่ส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน ด้านการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผล
ของการตรวจสอบภายใน
ด้านการปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบ
1 . ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม เ พี ย ง พ อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
ระบบการควบคุมภายในเพื่อให้
มั น่ ใ จ ว่ า จุ ด ค วบคุ ม ส า คั ญ ที่
ก าหนดขึ้ น มี ก ารปฏิ บ ั ติ ต าม
อย่างเหมาะสม
2.ผูต้ รวจสอบได้ระบุและรวบรวม
ข้อมูลทีใ่ ช้ในการปฏิบตั ภิ ารกิจให้
เ พี ย ง พ อ น่ า เ ชื่ อ ถื อ มี ค ว า ม
เกี่ย วข้อ งและเป็ น ประโยชน์ ต่อ
การปฏิบตั งิ าน
3.ข้ อ ส รุ ป และผลการปฏิ บ ั ติ
ภารกิ จ ของผู้ ต รวจสอบอยู่ บ น
พืน้ ฐานของการวิเคราะห์และการ
ประเมินผลทีเ่ หมาะสม
4.ผู้ต รวจสอบภายในมีค วามรู้
ความสามารถและความชานาญ
ในการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
5 . ผู้ ต ร ว จ ส อ บ ไ ด้ ส อ บ ถ า ม
ข้ อ เท็ จ จริ ง และเปิ ดโอกาสให้
ชี้ แ จ ง ส า เ ห ตุ ที่ ท า ใ ห้ เ กิ ด
ข้ อ ผิ ด พลาดก่ อ นสรุ ป ผลและ
รายงานผลการตรวจสอบ
รวม

ค่าเฉลี่ย

ระดับการรับรู้

(𝒙)

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 𝑆.𝐷.

4.11

0.57

สูง

4.16

0.55

สูง

4.16

0.6

สูง

4.27

0.56

สูงมาก

4.41

0.5

สูงมาก

4.25

0.44

สูงมาก
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จากตารางที่ 7 แสดงความคิด เห็น ของพนัก งาน บริษัท นอร์ท อีส รับ เบอร์ จ ากัด
(มหาชน) เกี่ยวกับการรับรู้ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผ ลของการตรวจสอบภายใน ด้านการ
ปฏิบ ัติง านตรวจสอบ พบว่ า พนั ก งานมีค วามคิด เห็น เกี่ย วกับ การรับ รู้ ปั จ จัย ที่ส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน ด้านการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ โดยรวมอยู่ในระดับสูงมาก
สูง ตามลาดับ มีค่าเฉลีย่ 4.25 และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.44 เมื่อพิจารณารายหัวข้อ พบว่า
อยู่ในระดับสูงมาก ผูต้ รวจสอบภายในมีความรูค้ วามสามารถและความชานาญในการปฏิบตั งิ าน
ตรวจสอบ,ผู้ต รวจสอบได้ส อบถามข้อ เท็จ จริง และเปิ ด โอกาสให้ ช้แี จงสาเหตุ ทีท่ าให้ เ กิด
ข้อ ผิด พลาดก่อนสรุ ป ผลและรายงานผลการตรวจสอบ (ค่ าเฉลีย่ =4.27,4.41ตามล าดับ ) ใน
ระดับสูง ประเมินความเพียงพอ ประสิทธิภ าพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าจุดควบคุมสาคัญทีก่ าหนดขึน้ มีการปฏิบตั ติ ามอย่างเหมาะสม, .ผูต้ รวจสอบได้
ระบุและรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบตั ภิ ารกิจให้เพียงพอน่ าเชื่อถือมีความเกี่ยวข้องและเป็ น
ประโยชน์ต่อการปฏิบตั งิ าน,ข้อสรุปและผลการปฏิบตั ภิ ารกิจของผูต้ รวจสอบอยู่บนพืน้ ฐานของ
การวิเคราะห์และการประเมินผลทีเ่ หมาะสม (ค่าเฉลีย่ =4.11,4.16,4.16 ตามลาดับ)
ตารางที่ 8 ค่ า เฉลี่ย (𝑥) ส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน (𝑆. 𝐷. ) และการรับ รู้ ปั จ จัย ที่ส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน ด้านการรายงานผลการปฏิบตั กิ ารตรวจสอบ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผล ค่าเฉลี่ย
(𝒙)
ของการตรวจสอบภายใน
ด้านการรายงานผลการปฏิ บตั ิ การตรวจสอบ
1.รายงานผลการตรวจสอบ
4.16
ครอบคลุมถึงสาระที่สาคัญต่างๆ
หรื อ ความเสี่ ย งที่ ส าคั ญ ของ
หน่วยงาน
2 . มี ผู้ รั บ ต ร ว จ ส า ม า ร ถ น า
4.19
ข้อ เสนอแนะตามรายงานการ
ตรวจสอบไปใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบตั งิ านได้
3.รายงานการตรวจสอบมีความ
4.27
ชัดเจนเข้าใจง่าย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 𝑆.𝐷.

ระดับการรับรู้

0.6

สูง

0.57

สูง

0.56

สูงมาก
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ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ย (𝒙) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝑺. 𝑫. ) และการรับรู้ปัจจัยที่ส่ง ผลต่ อ
ประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน ด้านการรายงานผลการปฏิบตั กิ ารตรวจสอบ(ต่อ)
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผล ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน
ระดับการรับรู้
(𝒙)
ของการตรวจสอบภายใน
มาตรฐาน 𝑆.𝐷.
4 . ใ น ร า ย ง า น ส รุ ป ผ ล ก า ร
4.05
0.74
สูง
ตรวจสอบผูต้ รวจสอบได้รายงาน
ผลงานที่เป็ นที่น่าพอใจของผูร้ บั
ตรวจ
5 . ใ น ร า ย ง า น ส รุ ป ผ ล ก า ร
4.19
0.57
สูง
ปฏิบ ัติก ารงานผู้ต รวจสอบได้มี
ความเห็น และ / หรือ ข้อสรุปใน
ภาพรวมตามความเหมาะสม
รวม
4.17
0.61
สูง
จากตารางที่ 8 แสดงความคิด เห็น ของพนัก งาน บริษัท นอร์ท อีส รับ เบอร์ จ ากัด
(มหาชน) เกี่ยวกับการรับรู้ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผ ลของการตรวจสอบภายใน ด้านการ
รายงานผลการปฏิบตั ิการตรวจสอบพบว่า พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ปัจจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในด้านการรายงานผลการปฏิบตั ิการตรวจสอบ
โดยรวมอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลีย่ 4.17 และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.64 เมื่อพิจารณารายหัวข้อ
พบว่า รายงานผลการตรวจสอบครอบคลุมถึงสาระที่สาคัญต่างๆหรือความเสี่ยงที่สาคัญของ
หน่วยงาน,มีผรู้ บั ตรวจสามารถนาข้อเสนอแนะตามรายงานการตรวจสอบไปใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบตั งิ านได้,ในรายงานสรุปผลการตรวจสอบผูต้ รวจสอบได้รายงานผลงานทีเ่ ป็ นทีน่ ่าพอใจของ
ผูร้ บั ตรวจ,ในรายงานสรุปผลการปฏิบตั กิ ารงานผูต้ รวจสอบได้มคี วามเห็นและ / หรือข้อสรุปใน
ภาพรวมตามความเหมาะสม อยู่ในระดับสูง (ค่าเฉลีย่ =4.16,4.19,4.05,4.19 ตามลาดับ)
ตารางที่ 9 ค่ า เฉลี่ย (𝑥) ส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน (𝑆. 𝐷. ) และการรับ รู้ ปั จ จัย ที่ส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน ด้านการติดตามผลการตรวจสอบ
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผล ค่าเฉลี่ย
(𝒙)
ของการตรวจสอบภายใน
ด้านการติ ดตามผลการตรวจสอบ
1.ผูต้ รวจสอบได้ตดิ ต่อผูร้ บั ตรวจ
4.19
เพื่อ ติด ตามผลความคืบหน้ าใน
การแก้ไขปรับปรุงการปฏิบตั งิ าน
ตามรายงานผลการตรวจสอบ
2.ข้อผิดพลาดที่ท่านไม่สามารถ
4.16
แ ก้ ไ ข ไ ด้ ผู้ ต ร ว จ ส อ บ ไ ด้
ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานที่
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ห า ข้ อ ยุ ติ แ ละ
วิธกี ารแก้ไขกับผูร้ บั ตรวจได้แล้ว
เสร็จ
3.ผู้ต รวจสอบมีส่ ว นร่ ว มในการ
4.08
หาแนวทางแก้ไขเมื่อผู้รบั ตรวจ
ไ ม่ ส า ม า ร ถ แ ก้ ไ ข ป ร ะ เ ด็ น
ข้ อ สั ง เกตที่ ต รวจพบได้ ต าม
ระยะเวลาทีก่ าหนด
4.หัวหน้าผูบ้ ริหารงานตรวจสอบ
4.14
ได้จดั ให้มกี ระบวนการติดตามผล
การตรวจสอบเพื่อ ให้ ม ัน่ ใจว่ า
ข้อ เสนอแนะเพื่อ การปรับ ปรุ ง
แก้ ไ ขนั ้น ฝ่ ายจัด การได้ น าไป
ปฏิบ ัติอ ย่ า งมีป ระสิท ธิผ ลหรือ
ผูบ้ ริหารระดับสูงได้ยอมรับความ
เสีย่ งจากการไม่ปฏิบตั ติ าม
5.ในกิจกรรมการตรวจสอบได้มี
4.16
การติดตามการไม่ปฏิบตั ติ ามผล
ของภารกิจตามขอบเขตที่ได้ตก
ลงไว้กบั ผูร้ บั ตรวจ
รวม
4.15

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 𝑆.𝐷.

ระดับการรับรู้

0.52

สูง

0.5

สูง

0.49

สูง

0.67

สูง

0.44

สูง

0.52

สูง
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จากตารางที่ 9 แสดงความคิด เห็น ของพนัก งาน บริษัท นอร์ท อีส รับ เบอร์ จ ากัด
(มหาชน) เกี่ยวกับการรับรู้ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผ ลของการตรวจสอบภายใน ด้านการ
ติดตามผลการตรวจสอบ พบว่า พนักงานมีค วามคิดเห็นเกี่ยวกับการรับ รู้ปัจจัยที่ส่ง ผลต่ อ
ประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน ด้านการติดตามผลการตรวจสอบ โดยรวมอยู่ในระดับสูง
มีค่าเฉลีย่ 4.15 และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.52 เมื่อพิจารณารายหัวข้อ พบว่า ผูต้ รวจสอบได้
ติดต่อผูร้ บั ตรวจเพื่อติดตามผลความคืบหน้าในการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบตั งิ านตามรายงานผล
การตรวจสอบ,ข้อผิดพลาดทีท่ ่านไม่สามารถแก้ไขได้ผตู้ รวจสอบได้ ประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อยุตแิ ละวิธกี ารแก้ไขกับผูร้ บั ตรวจได้แล้วเสร็จ,ผูต้ รวจสอบมีส่วนร่วมในการ
หาแนวทางแก้ไขเมื่อผูร้ บั ตรวจไม่สามารถแก้ไขประเด็นข้อสังเกตทีต่ รวจพบได้ตามระยะเวลาที่
กาหนด,หัวหน้าผูบ้ ริหารงานตรวจสอบได้จดั ให้มกี ระบวนการติดตามผลการตรวจสอบเพื่อให้
มันใจว่
่ าข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขนัน้ ฝ่ ายจัดการได้นาไปปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิผลหรือ
ผูบ้ ริหารระดับสูงได้ยอมรับความเสีย่ งจากการไม่ปฏิบตั ติ าม,ในกิจกรรมการตรวจสอบได้มี การ
ติดตามการไม่ปฏิบตั ติ ามผลของภารกิจตามขอบเขตที่ได้ตกลงไว้กบั ผูร้ บั ตรวจ อยู่ในระดับสูง
(ค่าเฉลีย่ =4.19,4.16,4.08,4.14,4.16 ตามลาดับ)
จากการศึก ษาการรับ รู้ปั จ จัย ที่ส่ ง ผลต่ อ ประสิท ธิผ ลของการตรวจสอบภายในของ
พนักงาน บริษทั นอร์ทอีส รับเบอร์ จากัด (มหาชน) พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีการรับรูป้ ั จจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน โดยรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อเรียงจากมากไปน้อย
จะพบว่า ด้านการวางแผนการตรวจสอบ มีค่าเฉลีย่ 4.13และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.53 ด้าน
การปฏิบตั งิ านตรวจสอบ มีค่าเฉลีย่ 4.25 และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.44 ด้านการรายงานผล
การปฏิบตั กิ ารตรวจสอบมีค่าเฉลีย่ 4.17 และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.61 ด้านการติดตามผล
การตรวจสอบ มีค่าเฉลีย่ 4.15 และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.52 ตามลาดับ
ส่ วน 4 ผลการวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่า งภาวะผู้น าการเปลี่ ย นแปลงกับ
ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ทธิ ผลการตรวจสอบภายในด้ ว ยการวิ เ คราะห์ ส ัม ประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์แบบสเปี ยร์แมน
ผู้ศกึ ษาได้ทาการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรทัง้ หมดจากการประมวลผลด้ว ย
โปรแกรมทางสถิตเิ พื่อหาความสัมพันธ์ของสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (Coefficient of correlation)
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมู ล และความสัมพันธ์ของตัวแปร จากการทดสอบความ
เป็ นปกติของข้อมูล (Normality test) พบว่า มีการกระจายแบบปกติ จึงเลือกใช้วธิ แี บบสเปี ยร์
แมน Spearman's rank correlation coefficient และพบว่า ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์เป็ นบวก
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ตัง้ แต่ 0.243-0.854 และ Sig 0.000-0.001 ทัง้ นี้สามารถแปรผลได้ว่า ปั จจัยด้านภาวะผูน้ าการ
เปลีย่ นแปลงกับการประเมินประสิทธิผลการตรวจสอบภายในมีความสัมพันธ์กนั เชิงบวก
การวิเ คราะห์ค วามสัม พัน ธ์ร ะหว่า งภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลงกับ ปั จ จัย ที่มีผ ลต่อ
ประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของพนักงาน บริษทั นอร์ทอีส รับเบอร์ จากัด (มหาชน) โดยใช้
การวิ เ คราะห์ ค่ า สัม ประสิ ท ธิ ส์ หสัม พัน ธ์ แ บบสเปี ยร์ แ มน Spearman's rank correlation
coefficient มีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงกับปั จจัยที่มผี ล
ต่อประสิทธิผลการตรวจสอบภายในด้วยการวิเคราะห์สมั ประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบสเปี ยร์แมน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผล
ของการตรวจสอบภายใน

ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง

การมีอิทธิพล Correlation
อ ย่ า ง มี Coefficient
อุดมการ
Sig.
(2-tailed)
การสร้า งแรง Correlation
บันดาลใจ
Coefficient
Sig.
(2-tailed)
การ กร ะ ตุ้ น Correlation
Coefficient
ทางปั ญญา
Sig.
(2-tailed)
ปั จ เ จ ก Correlation
Coefficient
บุคคล
Sig.
(2-tailed)
วางแผนการ Correlation
Coefficient
ตรวจสอบ
Sig.
(2-tailed)
ปฏิบตั งิ าน
Correlation
Coefficient
ตรวจสอบ
Sig.
(2-tailed)

อุดมการ บันดาล
1

กระตุน้

ปั จเจก

วางแผน ปฏิบตั งิ าน

.
.675**

1

0.000

.

.518**

.607**

1

0.001

0.000

.

.535**

.587**

.640**

1

0.001

0.000

0.000

.

.529**

.472**

.668**

.455**

1

0.001

0.003

0.000

0.005

.

.473**

..464**

.505**

0.310

.590**

1

0.003

0.004

0.001

0.061

0.000

.

รายงาน ติดตาม
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ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงกับปั จจัยทีม่ ผี ล
ต่อประสิทธิผลการตรวจสอบภายในด้วยการวิเคราะห์สมั ประสิทธิสหสั
์ มพันธ์แบบสเปี ยร์แมน
ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง

รายงานผล

ติดตาม

Correlation
Coefficient
Sig.
(2-tailed)
Correlation
Coefficient
Sig.
(2-tailed)

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผล
ของการตรวจสอบภายใน

อุดมการ บันดาล
.537** .552**

กระตุน้
.360*

ปั จเจก
0.235

วางแผน ปฏิบตั งิ าน
.449** .712**

รายงาน ติดตาม
1

0.001

0.000

0.029

0.161

0.005

0.000

.

.456**

.379*

.374*

0.144

.462**

.772**

.726**

1

0.005

0.021

0.023

0.394

0.004

0.000

0.000

.

** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 level * มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05

จากตารางที่ 10 แสดงความคิดเห็นของพนักงาน บริษัท นอร์ท อีส รับ เบอร์ จ ากัด
(มหาชน) เกีย่ วกับผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงกับปั จจัยทีม่ ี
ผลต่อประสิทธิผลการตรวจสอบภายในด้วยการวิเคราะห์สมั ประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบสเปี ยร์แมน
พบว่า
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงแบบการมีอทิ ธิพลอย่างมีอุดมการ(Idealized Influence of
Charisma Leadership :II) มีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการตรวจสอบ
ภายในมีความสัมพันธ์กนั ปานกลาง กับ ปั จจัยด้านการวางแผนการตรวจสอบ ปั จจัยด้ านการ
ปฏิบตั งิ านตรวจสอบ ปั จจัยด้านการรายงานผลการปฏิบตั กิ ารตรวจสอบ ปั จจัยด้านการติดตาม
ผลการตรวจสอบ มีค่า r = 0.529 ,r = 0.473,r = 0.537 ตามลาดับ r = 0.456
ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงแบบการสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation : IM) มี
ความสัมพันธ์กบั ปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในมีความสัมพันธ์ปานกลาง
กับ ปั จจัยด้านการวางแผนการตรวจสอบ ปั จจัยด้านการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ ปั จจัยด้านการ
รายงานผลการปฏิบตั กิ ารตรวจสอบ ปั จจัยด้านการติดตามผลการตรวจสอบ มีค่า r = 0.472 ,r =
0.464,r = 0.552, r = 0.379 ตามลาดับ
ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงแบบการกระตุน้ ทางปั ญญา (Intellectual Stimulation: IS) มี
ความสัมพันธ์กบั ปั จจัยทีส่ ่งผลต่อประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในมีความสัมพันธ์ปานกลาง
กับ ปั จจัยด้านการวางแผนการตรวจสอบ ปั จจัยด้านการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ ปั จจัยด้านการ
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รายงานผลการปฏิบตั กิ ารตรวจสอบ ปั จจัยด้านการติดตามผลการตรวจสอบ มีค่า r = 0.668, r =
0.505 ,r = 0.360,r = 0.374 ตามลาดับ
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงแบบการคานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุค คล (Individualized
Consideration: IC) มีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในมี
ความสัมพันธ์ปานกลาง กับ ปั จจัยด้านการวางแผนการตรวจสอบ ปั จจัยด้านการรายงานผลการ
ปฏิบตั กิ ารตรวจสอบ มีค่า r = 0.455,r = 0.310 มีความสัมพันธ์ต่ า กับ ปั จจัยด้านการติดตาม
ผลการตรวจสอบ ปั จจัยด้านการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ มีค่า r = 0.235,r = 0.144 ตามลาดับ

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
สรุปผลการศึกษา
การศึกษาในครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อการศึกษาเรื่อง ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงกับการ
ประเมินประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของบริษทั นอร์ทอีส รับเบอร์ จากัด (มหาชน) เพื่อ
วิเคราะห์และประเมินประสิท ธิผลการตรวจสอบภายในของบริษัท และศึกษาความสัมพัน ธ์
ระหว่างภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่ งงาน อายุงาน ตลอดจนศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงบการประเมินประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของบริ ษทั นอร์ทอีส
รับเบอร์ จากัด (มหาชน)
การศึกษาค้นคว้าอิสระในครัง้ นี้ เป็ นการศึกษาเชิงสารวจ (Survey Research) โดยใช้ขอ้ มูลจาก
แบบสอบถามการรับรูแ้ ละความคิดเห็นเกีย่ วกับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง
กับการประเมินประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของบริษทั นอร์ ทอีส รับเบอร์ จากัด (มหาชน)
โดยจะใช้ป ระชากร ระดับ หัว หน้ า งานและระดับ ปฏิบ ัติง าน ผู้ศ ึก ษาค้น คว้าอิสระได้ ทาการ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาจากบริษทั นอร์ทอีส รับเบอร์ จากัด (มหาชน) ด้วยวิธกี ารสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประชากรที่ใช้ในการศึก ษามีจานวน 40 คน โดย
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้คอื แบบสอบถาม (Questionnaire และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้การ
แจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าสถิตริ ้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบสเปี ยร์แมน Spearman's rank
correlation coefficient โดยกาหนดระดับนัยสาคัญทางสติเท่ากับ .05 และ .01

ผลการศึกษา
1.ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน บริ ษทั นอร์ทอีส รับเบอร์ จากัด (มหาชน)
การศึกษาค้นคว้าอิสระในครัง้ นี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างพนักงานบริษทั นอร์ทอีส รับเบอร์
จากัด (มหาชน) จานวน 37 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 75.7 มีอายุระหว่าง 26-
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35ปี คิด เป็ น ร้อ ยละ 56.8 มีร ะดับ การศึก ษาในระดับ ปริญ ญาตรี ร้อ ยละ 97.3 เป็ น
พนักงานระดับปฎิบตั กิ าร ร้อยละ 59.5 และมีระยะเวลาการปฎิบตั งิ านกับบริษทั 1-5 ปี ร้อยละ
59.5
2.การรับรู้ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง
ผลการวิเคราะห์การรับรู้ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของพนักงาน บริษทั นอร์ทอีส รับ
เบอร์ จากัด (มหาชน) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้ภ าวะผู้นาแปลงโดยรวมอยู่ ใ น
ระดับสูง เมื่อเรียงจากมากไปน้อยจะพบว่า มีการรับรู้ แบบการสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration
Motivation : IM) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการ(Idealized Influence of Charisma Leadership
:II) การกระตุ้นทางปั ญญา (Intellectual Stimulation: IS) การคานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล
(Individualized Consideration: IC) ตามลาดับ เมื่อพิจารณาเป็ นรายหัวข้อจะพบว่า
ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงแบบการมี อิ ท ธิ พ ล(Idealized Influence of Charisma
Leadership :II) พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงแบบการมี
อิทธิพล โดยรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณารายหัวข้อ พบว่า ผูบ้ งั คับบัญชาของท่านมีวสิ ยั ทัศน์
และสามารถถ่ า ยทอดไปยัง ผู้ต าม, ผู้บ ัง คับ บัญ ชาของท่ า นสามารถควบคุ ม อารมณ์ ไ ด้ใ น
สถานการณ์วกิ ฤตได้เป็ นอย่างดี,ผู้นาของท่านมีความเชื่อมันในตนเองและมี
่
ความแน่ วแน่ ใน
อุดมการณ์,ผูบ้ งั คับบัญชาของท่านจะใช้อานาจเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์
ส่วนตน อยู่ในระดับสูง และผู้บงั คับบัญชาของท่านมีความต้องการที่จะปฏิบตั ิงานให้ประสบ
ความสาเร็จสูงสุด อยู่ในระดับสูงมาก
ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation : IM) พบว่า
พนักงานมีความคิดเห็นเกีย่ วกับภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง การสร้างแรงบันดาลใจ โดยรวมอยู่
ในระดับสูง เมื่อพิจารณารายหัวข้อ พบว่า ผูบ้ งั คับบัญชาของท่านมีความกระตือรือร้นและเอาใจ
ใส่ต่อหน้าที่การงานเสมอ,ผูบ้ งั คับบัญชาของท่านแสดงถึงการทุ่มเทต่อเป้ าหมายและวิสยั ทัศน์
ผู้ น าอาจสร้ า งแรงบัน ดาลใจผ่ า นความเป็ นปั จ เจกบุ ค คล และการกระตุ้ น ทางปั ญ ญา,
ผูบ้ งั คับบัญชาของท่านได้แสดงพฤติกรรมในการกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นและทุ่มเทใน
การทางาน อยู่ในระดับสูง ตามลาดับ และผูบ้ งั คับบัญชาของท่านได้แสดงให้เห็นถึงความตัง้ ใจ
อย่างแน่วแน่ทจ่ี ะทางานหรือบริหารงาน เพื่อให้งานสาเร็จตามทีก่ าหนด อยู่ในระดับสูงมาก
ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง การกระตุ้นทางปั ญญา (Intellectual Stimulation: IS)พบว่า
พนักงานมีความคิดเห็นเกีย่ วกับภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงแบบการกระตุน้ ทางปั ญญา โดยรวม
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อยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณารายหัวข้อ พบว่า ผู้บงั คับบัญชาของท่านจะกระตุ้น ให้ท่า นเกิด
ความคิดริเริม่ สร้างรรค์สงิ่ ใหม่ๆ เพื่อให้งานสาเร็จได้ตามเป้ าหมายทีก่ าหนด,ผูบ้ งั คับบัญชาของ
ท่านสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ที่ไม่มคี วามแน่ นอนได้อย่าเหมาะสม,
ผู้บงั คับบัญชาของท่านกระตุ้นให้ตระหนักถึงปั ญหา ต่างๆ ที่เกิดขึน้ ในหน่ วยงานและหาแนว
ทางแก้ไข,ผูบ้ งั คับบัญชาของท่านเปิ ดโอกาสให้มสี ่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการทางาน
อยู่ในระดับสูง
ภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลง การค านึ ง ถึง ความเป็ น ปั จ เจกบุ ค คล (Individualized
Consideration: IC)พบว่า พนักงานมีค วามคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง การ
ค านึ ง ถึง ความเป็ น ปั จ เจกบุ ค คล โดยรวมอยู่ ใ นระดับ สู ง เมื่อ พิจ ารณารายหัว ข้อ พบว่ า
ผูบ้ งั คับบัญชาของท่านมอบหมายหน้าทีแ่ ละความ รับผิดชอบโดยคานึงถึงความรู้ ความสามารถ
และความถนัดของพนักงานแต่ละคนผูบ้ งั คับบัญชาของท่านจะกระตุ้นให้ท่านเกิดความคิดริเริม่
สร้างรรค์สงิ่ ใหม่ๆ เพื่อให้งานสาเร็จได้ตามเป้ าหมายที่กาหนด,ผูบ้ งั คับบั ญชาของท่านมีความ
เข้าใจถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล,ผู้บงั คับบัญชาของท่านมีการส่งเสริมให้มกี ารพัฒนา
ตนเอง ในทุกด้าน,เมื่อท่านทางานผิดพลาดหรือล่าช้า ผูบ้ งั คับบัญชาของท่าน จะใช้วธิ กี ารให้
คาแนะนามากกว่าการลงโทษ,ท่านมีความรูส้ กึ ว่าผูว้ ่าผูน้ าของท่าน มีภาวะผูน้ าแบบสร้างความ
เปลีย่ นแปลงอยู่ในระดับมาก อยู่ในระดับสูง
3.การรับรู้ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลของการตรวจสอบภายใน
ผลการวิเคราะห์การรับรู้ปัจจัยที่ส่งผลต่อ ประสิทธิผ ลของการตรวจสอบภายในของ
พนักงาน บริษทั นอร์ทอีส รับเบอร์ จากัด (มหาชน) พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีการรับรูป้ ั จจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน โดยรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อเรียงจากมากไปน้อย
จะพบว่า ด้านการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ ด้านการรายงานผลการปฏิบตั กิ ารตรวจสอบ ด้านการ
ติดตามผลการตรวจสอบ ด้านการวางแผนการตรวจสอบ (ค่าเฉลี่ย 4.25,4.17,4.15 และ 4.13)
ตามลาดับ เมื่อพิจารณาเป็ นรายหัวข้อจะ พบว่า
การรับรู้ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน ด้านการวางแผนการ
ตรวจสอบ พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการ
ตรวจสอบภายใน ด้านการวางแผนการตรวจสอบ โดยรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณารายหัวข้อ
พบว่า ผูต้ รวจสอบได้ทาความเข้าใจกับผูร้ บั ตรวจเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์
ขอบเขต ความรับผิดชอบ และความคาดหวังอื่น ๆ ของผูร้ บั ตรวจผูต้ รวจสอบได้ทาความเข้าใจ
กับผูร้ บั ตรวจถึงข้อจากัด ในการเผยแพร่ผลงานและการเข้าถึงเอกสารข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
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ปฏิบตั งิ าน,ผูต้ รวจสอบได้ทาความเข้าใจกับผูร้ บั ตรวจถึงข้อจากัด ในการเผยแพร่ผลงานและการ
เข้าถึงเอกสารข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ าน,ผูต้ รวจสอบกาหนดวัตถุประสงค์ของภารกิจให้
สอดคล้อ งกับ ผลการประเมิน ความเสี่ย ง,ผู้ต รวจสอบได้ร ะบุ ถึง ความเสี่ยงการควบคุม และ
กระบวนการกากับดูแลภายในขอบเขตทีต่ กลงร่วมกัน อยู่ในระดับสูง
การรับรู้ปัจจัยที่ส่งผลต่อ ประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน ด้านการปฏิบตั ิง าน
ตรวจสอบ พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการ
ตรวจสอบภายใน ด้านการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ โดยรวมอยู่ในระดับสูงมากและ สูง ตามลาดับ
เมื่อพิจารณารายหัวข้อ พบว่า ผูต้ รวจสอบภายในมีความรู้ความสามารถและความชานาญใน
การปฏิบตั งิ านตรวจสอบ,ผูต้ รวจสอบได้สอบถามข้อเท็จจริงและเปิ ดโอกาสให้ชแ้ี จงสาเหตุทท่ี า
ให้เกิดข้อผิดพลาดก่อนสรุปผลและรายงานผลการตรวจสอบ อยู่ในระดับสูงมาก ประเมินความ
เพียงพอ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าจุดควบคุม
สาคัญทีก่ าหนดขึน้ มีการปฏิบตั ติ ามอย่างเหมาะสม, .ผูต้ รวจสอบได้ระบุและรวบรวมข้อมูลทีใ่ ช้
ในการปฏิบตั ภิ ารกิจให้เพียงพอน่าเชือ่ ถือมีความเกีย่ วข้องและเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั งิ าน,
ข้อ สรุ ป และผลการปฏิบ ัติภ ารกิจ ของผู้ต รวจสอบอยู่ บ นพื้น ฐานของการวิเ คราะห์แ ละการ
ประเมินผลทีเ่ หมาะสม อยู่ในระดับสูง
การรับรู้ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน ด้านการรายงานผลการ
ปฏิบตั กิ ารตรวจสอบพบว่า พนักงานมีความคิดเห็นเกีย่ วกับการรับรูป้ ั จจัยทีส่ ่งผลต่อประสิทธิผล
ของการตรวจสอบภายในด้านการรายงานผลการปฏิบตั กิ ารตรวจสอบ โดยรวมอยู่ในระดับสูง
เมื่อพิจารณารายหัวข้อ พบว่า รายงานผลการตรวจสอบครอบคลุมถึงสาระที่สาคัญต่างๆหรือ
ความเสีย่ งทีส่ าคัญของหน่วยงาน,มีผรู้ บั ตรวจสามารถนาข้อเสนอแนะตามรายงานการตรวจสอบ
ไปใช้ประโยชน์ ในการปฏิบตั ิงานได้,ในรายงานสรุปผลการตรวจสอบผู้ตรวจสอบได้รายงาน
ผลงานที่เป็ นที่น่าพอใจของผู้รบั ตรวจ,ในรายงานสรุปผลการปฏิบตั ิการงานผู้ตรวจสอบได้มี
ความเห็นและ / หรือข้อสรุปในภาพรวมตามความเหมาะสม อยู่ในระดับสูง
การรับรู้ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน ด้านการติดตามผลการ
ตรวจสอบ พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการ
ตรวจสอบภายใน ด้านการติดตามผลการตรวจสอบ โดยรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาราย
หัวข้อ พบว่า ผูต้ รวจสอบได้ตดิ ต่อผูร้ บั ตรวจเพื่อติดตามผลความคืบหน้าในการแก้ไขปรับปรุง
การปฏิบตั งิ านตามรายงานผลการตรวจสอบ,ข้อผิดพลาดที่ท่านไม่สามารถแก้ไขได้ผตู้ รวจสอบ
ได้ ประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ หาข้อยุตแิ ละวิธกี ารแก้ไขกับผูร้ บั ตรวจได้แล้วเสร็จ,
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ผูต้ รวจสอบมีส่วนร่วมในการหาแนวทางแก้ไขเมื่อผูร้ บั ตรวจไม่สามารถแก้ไขประเด็นข้อสังเกตที่
ตรวจพบได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด,หัว หน้ าผู้บ ริหารงานตรวจสอบได้จดั ให้มีก ระบวนการ
ติดตามผลการตรวจสอบเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขนัน้ ฝ่ ายจัดการได้
นาไปปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิผลหรือผูบ้ ริหารระดับสูงได้ยอมรับความเสีย่ งจากการไม่ปฏิบตั ติ าม
,ในกิจกรรมการตรวจสอบได้มกี ารติดตามการไม่ปฏิบตั ติ ามผลของภารกิจตามขอบเขตทีไ่ ด้ตก
ลงไว้กบั ผูร้ บั ตรวจ อยู่ในระดับสูง

อภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับปั จจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิผลการตรวจสอบภายในด้วยการวิเคราะห์สมั ประสิท ธิ ์สหสัม พันธ์แบบสเปี ย ร์ แ มน
พบว่า
ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงแบบการมี อิ ท ธิ พ ล(Idealized Influence of Charisma
Leadership :II) มีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในมี
ความสัมพันธ์กนั ปานกลาง กับ ปั จจัยด้านการวางแผนการตรวจสอบ ปั จจัยด้านการปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบ ปั จจัยด้านการรายงานผลการปฏิบตั กิ ารตรวจสอบ ปั จจัยด้านการติดตามผลการ
ตรวจสอบ
ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงแบบการสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation : IM) มี
ความสัมพันธ์กบั ปั จจัยทีส่ ่งผลต่อประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในมีความสัมพันธ์ปานกลาง
กับ ปั จจัยด้านการวางแผนการตรวจสอบ ปั จจัยด้านการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ ปั จจัยด้านการ
รายงานผลการปฏิบตั กิ ารตรวจสอบ ปั จจัยด้านการติดตามผลการตรวจสอบ
ภาวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลงแบบการกระตุน้ ทางปั ญญา (Intellectual Stimulation: IS) มี
ความสัมพันธ์กบั ปั จจัยทีส่ ่งผลต่อประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในมีความสัมพันธ์ปานกลาง
กับ ปั จจัยด้านการวางแผนการตรวจสอบ ปั จจัยด้านการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ ปั จจัยด้านการ
รายงานผลการปฏิบตั กิ ารตรวจสอบ ปั จจัยด้านการติดตามผลการตรวจสอบ
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงแบบการคานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุ ค คล (Individualized
Consideration: IC) มีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในมี
ความสัมพันธ์ปานกลาง กับ ปั จจัยด้านการวางแผนการตรวจสอบ ปั จจัยด้านการรายงานผลการ
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ปฏิบตั กิ ารตรวจสอบ และมีความสัมพันธ์ต่า กับ ปั จจัยด้านการติดตามผลการตรวจสอบ ปั จจัย
ด้านการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ

ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครังนี
้ ้
จากการศึกษา ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับการประเมินประสิทธิผลการตรวจสอบ
ภายในของบริษทั นอร์ทอีส รับเบอร์ จากัด (มหาชน) ผูศ้ กึ ษามีขอ้ เสนอแนะเพื่อนาผลวิจยั ไปใช้
ดังนี้
1.จากผลการศึกษาระดับการรับรู้ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของ บริษทั นอร์ทอีส รับ
เบอร์ จากัด (มหาชน) ผู้บงั คับบัญชาในแต่ละฝ่ ายงาน พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับสูงและเมื่อ
พิจารณาทัง้ 4 ด้าน พบว่าการรับรู้ภาวะผูน้ าแบบการมีอทิ ธิพล, การสร้างแรงบันดาลใจ, การ
กระตุน้ ทางปั ญญาและการคานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคลมีค่าเฉลีย่ โดยรวมสูง ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าผู้นามีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์การ เช่น การ
เปลีย่ นแปลงในวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ และวัฒนธรรมในองค์กร ตลอดทัง้ ส่งเสริมนวัตกรรมความคิด
ริเริม่ ใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในองค์ก ร สร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บงั คับบัญชาทุ่มเทแรงกายแรงใจ ซึ่งสิง่
เหล่านี้ลว้ นก่อให้เกิดผลดีกบั องค์การ ทัง้ สิน้ ประกอบกับผลการศึกษาครัง้ นี้พบว่า การรับรูภ้ าวะ
ผูน้ าการเปลี่ยนแปลงที่สร้างแรงบันดาลใจทาให้ประสิทธิผลการตรวจสอบภายในสูงขึน้ ดังนัน้
หัวหน้างานจึงควรมีเป้ าหมายในการเพิม่ ประสิทธภาพในการทางาน โดยการความร่วมมือของ
ผูร้ ่วมงานด้วยการสร้างวิสยั ทัศน์ร่วม และการทีผ่ นู้ านัน้ สามารถมองการณ์ไกล จินตนาการณ์ถงึ
ภาพในอนาคตขององค์การและนามากาหนดเป้ าหมาย เพื่อทางานและเพื่อเป็ นเครื่องมือในการ
กาหนดทิศทางในการดาเนินงานขององค์การสามารถโน้มน้า มหรือสื่อสารเพื่อให้ผรู้ ่วมงานได้
และทาให้เกิดการยอมรับและเข้ามามีส่วนร่วมในการสานวิสยั ทัศน์สู่เป้ าหมายพร้อมทีเ่ ปิ ดโอกาส
ให้พนักงานพัฒนาความสามารถเพื่อให้เกิดผลงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพพนักงานมีความเต็มใจทีจ่ ะ
ช่วยให้องค์การก้าวหน้าต่อไปได้
2. พนักงานมีระดับการรับรู้ภ าวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง แบบการสร้างแรงบันดาลใจ
(Inspiration Motivation: IM) ทีส่ ุดซึ่งเหมาะสมกับลักษณะการทางานของพนักงานการทีผ่ นู้ าได้
แสดงพฤติกรรมในการกระตุ้นให้ผตู้ ามเกิดความกระตือรือร้น และการสร้างแรงจูงใจให้ผตู้ าม
เกิดแรงบันดาลใจโดยพบว่าพนักงาน มีความทุ่มเทและพยายามที่จะทางานให้บรรลุเป้ าหมาย
และทาให้การทางานมีประสิทธิภาพมากขึน้
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ข้อเสนอแนะสาหรับศึกษาครังต่
้ อไป
จากการศึกษา ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับการประเมินประสิทธิผลการตรวจสอบ
ภายในของบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จากัด (มหาชน) ผู้ศกึ ษามีข้อเสนอแนะสาหรับ ศึก ษา
เพิม่ เติม ดังนี้
1. ศึกษาเกีย่ วกับรูปแบบภาวะผูน้ าแบบอื่นเพิม่ เติม
2. ศึกษาเกีย่ วกับปั จจัยทีม่ ผี ลต่อประสิทธิผลการตรวจสอบภายในเพิม่ เติม
3. เนื่องจากการศึกษาครัง้ นี้เป็ นวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อให้ทราบ
รายละเอียดในเชิงลึกสาหรับการศึกษาครัง้ ต่อไปอาจเพิ่มการวิจยั เชิงคุ ณภาพ (Qualitative
Research) เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกมากยิง่ ขึน้
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ภาคผนวก

แบบสอบถาม
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงกับการประเมิ นประสิ ทธิ ผล
การตรวจสอบภายใน บริ ษทั นอร์ทอีส รับเบอร์ จากัด (มหาชน)
คาชี้แจงทัวไป
่
1.แบบสอบถามฉบับนี้เป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาค้นคว่าอิสระ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการ
เปลีย่ นแปลงกับการประเมินประสิทธิผลของการตรวจสอบใน ของบริษทั ผลิตยาง จากัด อันจะเป็ นแนวทาง
เสนอแนะปรับปรุงประสิทธิผลการตรวจสอบภายในให้ดยี งิ่ ขึน้
2.แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็ น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ตอนที่ 2 การรับรูภ้ าวะผูน้ าการเปลีย่ นแปลง
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกีย่ วกับการประเมินประสิทธิผลการตรวจสอบภายในองค์กร
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
3.โปรดตอบคาถามทุกข้อ ทีต่ รงกับความคิดเห็นของท่านมากทีส่ ุด เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประสิทธิผลขององค์กรต่อไปในอนาคต
4.ทุกคาตอบทีไ่ ด้รบั จากแบบสอบถามฉบับนี้ถอื ว่ามีคุณค่ามาก ผูว้ จิ ยั จะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็ นความลับ
โดยจะนาเสนอผลการวิจยั ในภาพรวมเท่านัน้ จึงไม่มผี ลกระทบต่อการปฎิบตั งิ านของท่านแต่ประการใด

ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
นางสาวภัทราพร เจษฎาพัฒนพงศ์

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล
คาชี้แจ้ง: โปรดทาเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับความจริงของท่าน
1.เพศ
 ชาย

 หญิง

 ไม่เกิน 25 ปี
 36-45 ปี

 26-35ปี
 มากกว่า 45 ปี

2.อายุ

3.ระดับการศึกษา
 ต่ากว่าปริญญาตรี
 ปริญญาโท

 ปริญญาตรี
 ปริญญาเอก

4.ตาแหน่งงาน
 ระดับปฎิบตั กิ าร

 ระดับหัวหน้างานขึน้ ไป

5.ระยะเวลาการปฎิบตั งิ านกับบริษทั
 น้อยกว่า 1 ปี
 6-10 ปี

 1-5 ปี
 มากกว่า 10 ปี

ตอนที่ 2 การรับรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
คาชีแ้ จง: โปรดพิจารณาข้อความต่อไปแล้วทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างหลังข้อความในแต่ละข้อ ทีต่ รง
กับความคิดเห็นของท่านมากทีส่ ุด เพียง 1 คาตอบเท่านัน้ โดยข้อมมูลทีไ่ ด้จากคาตอบของท่านจะถือเป็ น
ความลับ โดยจะนาไปใช้แสดงผลรวมในการวิจยั เท่านัน้
ระดับความคิ ดเห็น
เห็น
ไม่
ไม่เห็น ไม่เห็น
ด้วย แน่ ใจ ด้วย
ด้วย
อย่างยิ่ ง

เห็น
ข้อ
ข้อมูล
ด้วย
อย่าง
ยิ่ ง
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
การมีอิทธิ พลอย่างมีอดุ มการ(Idealized Influence of Charisma Leadership :II) การที่ผ้นู า
ประพฤติ ปฏิ บตั ิ ตวั เป็ นแบบอย่างสาหรับผู้ตามผู้นาจะได้รบั การยกย่องเคารพนับถือ ทาให้ผ้ตู าม
เกิ ดความภาคภูมิใจเมื่อได้ร่วมงานกับผู้นา
1 ผูบ้ งั คับบัญชาของท่านมีวสิ ยั ทัศน์และสามารถ
ถ่ายทอดไปยังผูต้ าม
2 ผู้ บ ั ง คั บ บั ญ ชาของท่ า นสามารถควบคุ ม
อารมณ์ได้ในสถานการณ์วกิ ฤตได้เป็ นอย่างดี
3 ผู้น าของท่า นมีค วามเชื่อ มันในตนเองและมี
่
ความแน่วแน่ในอุดมการณ์
4 ผู้บ ัง คับ บัญ ชาของท่ า นมีค วามต้อ งการที่จะ
ปฏิบตั งิ านให้ประสบความสาเร็จสูงสุด
5 ผู้ บ ั ง คับ บั ญ ชาของท่ า นจะใช้ อ านาจเพื่ อ
ผลประโยชน์ ส่ว นรวมมากกว่ าผลประโยชน์
ส่วนตน
การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation : IM) หมายถึง การที่ผ้นู าได้แสดงพฤติ กรรมใน
การกระตุ้นให้ผ้ตู ามเกิ ดความกระตือรือร้น และการสร้างแรงจูงใจให้ผ้ตู ามเกิ ดแรงบันดาลใจ มี
ความทุ่มเทและพยายามที่จะทางานให้บรรลุเป้ าหมาย
6 ผูบ้ งั คับบัญชาของท่านมีความกระตือรือร้น
และเอาใจใส่ต่อหน้าทีก่ ารงานเสมอ
7 ผู้ บ ัง คับ บัญ ชาของท่ า นได้ แ สดงให้ เ ห็น ถึ ง
ความตั ้ง ใจอย่ า งแน่ ว แน่ ท่ี จ ะท างานหรื อ
บริหารงาน เพื่อให้งานสาเร็จตามทีก่ าหนด
8 ผูบ้ งั คับบัญชาของท่านแสดงถึงการทุ่มเทต่อ
เป้ าหมายและวิสยั ทัศน์ผนู้ าอาจสร้างแรง

ข้อ

ข้อมูล

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ ง
(5)

ระดับความคิ ดเห็น
เห็น
ไม่
ไม่เห็น ไม่เห็น
ด้วย แน่ ใจ ด้วย
ด้วย
อย่างยิ่ ง
(4)

(3)

(2)

(1)

บันดาลใจผ่านความเป็ นปัจเจกบุคคล และการ
กระตุ้นทางปัญญา
9 ผูบ้ งั คับบัญชาของท่านได้แสดงพฤติกรรมใน
การกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นและทุ่มเท
ในการทางาน
การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual Stimulation: IS)หมายถึง การที่ผ้นู ามีการกระตุ้นให้ผ้ตู าม
ตระหนักถึงปัญหาต่างๆที่เกิ ดขึ้นในหน่ วยงาน ทาให้ผ้ตู ามเกิ ดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ แสวงหา
แนวทางใหม่ๆมาแก้ปัญหาในหน่ วยงาน
10 ผู้บ ัง คับ บัญชาของท่านจะกระตุ้นให้ท่านเกิด
ความคิดริเ ริ่มสร้างรรค์ส ิ่ง ใหม่ๆ เพื่อ ให้ ง าน
สาเร็จได้ตามเป้ าหมายทีก่ าหนด
11 ผู้ บ ั ง คับ บั ญ ชาของท่ า นสามารปรับ ตัว ให้
สอดคล้อ งกับ สถานการณ์ ต่างๆ ที่ไม่มีความ
แน่นอนได้อย่างเหมาะสม
12 ผู้บงั คับบัญชาของท่านกระตุ้นให้ตระหนัก ถึง
ปั ญ หา ต่ า งๆ ที่เ กิด ขึ้น ในหน่ ว ยงานและหา
แนวทางแก้ไข
13 ผู้บ ัง คับ บัญ ชาของท่า นเปิ ด โอกาสให้มีส่ว น
ร่วมในการ แสดงความคิดเห็นในการทางาน
การคานึ งถึงความเป็ นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration: IC) หมายถึง พฤติ กรรมของ
ผู้นาที่เข้า ใจความแตกต่างของผู้ตามทัง้ ในเรื่องของความต้องการและ ความสามารถที่แตกต่าง
กันของแต่ละคน
14 ผู้บ ัง คับ บัญชาของท่านมอบหมายหน้ าที่และ
คว าม รั บ ผิ ด ชอ บ โดย ค า นึ ง ถึ ง ค ว า ม รู้
ความสามารถ และความถนัดของพนักงานแต่
ละคน
15 ผู้บงั คับบัญชาของท่านมีความเข้าใจถึง ความ
แตกต่างของแต่ละบุคคล

ข้อ

ข้อมูล

เห็น
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อย่าง
ยิ่ ง
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ระดับความคิ ดเห็น
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ด้วย
อย่างยิ่ ง
(4)

(3)

(2)

(1)

16 ผู้บงั คับบัญชาของท่านมีการส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาตนเอง ในทุกด้าน
17 เ มื่ อ ท่ า น ท า ง า น ผิ ด พ ล า ด ห รื อ ล่ า ช้ า
ผู้ บ ั ง คั บ บั ญ ชาของท่ า น จะใช้ ว ิ ธี ก าร ให้
คาแนะนามากกว่าการลงโทษ
18 ท่านมีความรู้ส ึกว่าผู้ว่าผู้นาของท่าน มีภ าวะ
ผูน้ าแบบ
สร้างความเปลีย่ นแปลงอยู่ในระดับมาก
ตอนที่ 3 ความคิ ดเห็นเกี่ยวกับประสิ ทธิ ผลตรวจสอบภายใน
คาชี้แจง: โปรดพิจารณาข้อความต่อไปแล้วทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างหลังข้อความในแต่ละข้อ ที่ตรง
กับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด เพียง 1 คาตอบเท่านัน้ โดยข้อมมูลที่ได้จากคาตอบของท่ านจะถือ เป็ น
ความลับ โดยจะนาไปใช้แสดงผลรวมในการวิจยั เท่านัน้

ข้อ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลของการ
ตรวจสอบภายใน

1.ด้านการวางแผนการตรวจสอบ
ผูต้ รวจสอบได้ทาความเข้าใจกับผูร้ บั ตรวจเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรเกีย่ วกับ วัตถุประสงค์
1.1
ขอบเขต ความรับผิดชอบ และความคาดหวัง
อื่น ๆ ของผูร้ บั ตรวจ
ผูต้ รวจสอบได้ทาความเข้าใจกับผูร้ บั ตรวจถึง
1.2 ข้อจากัด ในการเผยแพร่ผลงานและการเข้าถึง
เอกสารข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ าน
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ผูต้ รวจสอบได้กาหนดให้มกี ารประเมินความ
เสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรมทีต่ รวจสอบ
ผูต้ รวจสอบกาหนดวัตถุประสงค์ของภารกิจให้
1.4
สอดคล้องกับผลการประเมินความเสีย่ ง
ผูต้ รวจสอบได้ระบุถงึ ความเสีย่ งการควบคุม
1.5 และกระบวนการกากับดูแลภายในขอบเขตที่
ตกลงร่วมกัน
2.ด้านการปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบ
ประเมินความเพียงพอ ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
2.1
เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าจุดควบคุมสาคัญทีก่ าหนดขึน้
มีการปฏิบตั ติ ามอย่างเหมาะสม
ผูต้ รวจสอบได้ระบุและรวบรวมข้อมูลทีใ่ ช้ใน
2.2 การปฏิบตั ภิ ารกิจให้เพียงพอน่าเชื่อถือมีความ
เกีย่ วข้องและเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั งิ าน
ข้อสรุปและผลการปฏิบตั ภิ ารกิจของผู้
2.3 ตรวจสอบอยูบ่ นพืน้ ฐานของการวิเคราะห์และ
การประเมินผลทีเ่ หมาะสม
ผูต้ รวจสอบภายในมีความรูค้ วามสามารถและ
2.4
ความชานาญในการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
ผูต้ รวจสอบได้สอบถามข้อเท็จจริงและเปิ ด
2.5 โอกาสให้ชแ้ี จงสาเหตุทท่ี าให้เกิดข้อผิดพลาด
ก่อนสรุปผลและรายงานผลการตรวจสอบ
3.ด้านการรายงานผลการปฏิ บตั ิ การตรวจสอบ
รายงานผลการตรวจสอบครอบคลุมถึงสาระที่
3.1 สาคัญต่างๆหรือความเสีย่ งทีส่ าคัญของ
หน่วยงาน
มีผรู้ บั ตรวจสามารถนาข้อเสนอแนะตาม
3.2 รายงานการตรวจสอบไปใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบตั งิ านได้
1.3
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3.3 รายงานการตรวจสอบมีความชัดเจนเข้าใจง่าย
ในรายงานสรุปผลการตรวจสอบผูต้ รวจสอบได้
3.4
รายงานผลงานทีเ่ ป็ นทีน่ ่าพอใจของผูร้ บั ตรวจ
ในรายงานสรุปผลการปฏิบตั กิ ารงานผู้
3.5 ตรวจสอบได้มคี วามเห็นและ / หรือข้อสรุปใน
ภาพรวมตามความเหมาะสม
4.ด้านการติ ดตามผลการตรวจสอบ
ผูต้ รวจสอบได้ตดิ ต่อผูร้ บั ตรวจเพือ่ ติดตามผล
4.1 ความคืบหน้าในการแก้ไขปรับปรุงการ
ปฏิบตั งิ านตามรายงานผลการตรวจสอบ
ข้อผิดพลาดทีท่ ่านไม่สามารถแก้ไขได้ผตู้ รวจ
สอบได้ ประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
4.2
เพื่อหาข้อยุตแิ ละวิธกี ารแก้ไขกับผูร้ บั ตรวจได้
แล้วเสร็จ
ผูต้ รวจสอบมีส่วนร่วมในการหาแนวทางแก้ไข
4.3 เมื่อผูร้ บั ตรวจไม่สามารถแก้ไขประเด็น
ข้อสังเกตทีต่ รวจพบได้ตามระยะเวลาทีก่ าหนด
หัวหน้าผูบ้ ริหารงานตรวจสอบได้จดั ให้มี
กระบวนการติดตามผลการตรวจสอบเพื่อให้
มันใจว่
่ าข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขนัน้
4.4
ฝ่ ายจัดการได้นาไปปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิผล
หรือผูบ้ ริหารระดับสูงได้ยอมรับความเสีย่ งจาก
การไม่ปฏิบตั ติ าม
ในกิจกรรมการตรวจสอบได้มกี ารติดตามการ
4.5 ไม่ปฏิบตั ติ ามผลของภารกิจตามขอบเขตทีไ่ ด้
ตกลงไว้กบั ผูร้ บั ตรวจ
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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