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บทคัดย่อ
การศึก ษาค้นคว้า อิสระนี้มวี ตั ถุป ระสงค์ เพื่อ ประเมินความรู ้ ความเข้าใจเกีย่ วกับการ
ตรวจสอบภายในในมุมมองของผูร้ บั การตรวจ ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (สานักงานใหญ่)
เพื ่อ ศึก ษาระด บั ความคิด เห็น ที ่ม ตี ่อ การตรวจสอบภายใน ในมุม มองของผู ร้ บั การตรวจ
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (สานักงานใหญ่) และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่วน
บุคคลกับความรู้ ความเข้าใจ และความคิดเห็นทีม่ ตี ่อการตรวจสอบภายในในมุมมองของผูร้ บั การ
ตรวจสอบ ธนาคารกรุง ไทย จ ากัด (มหาชน) (ส านัก งานใหญ่) โดยศึก ษาจากกลุม่ ตัว อย่า ง
พนักงานประจาสานักงานใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) จานวน 40 คน จาก 9 สายงาน
เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ร้อยละ 67.50 เป็ นเพศหญิง มีอายุอยู่
ในช่ ว ง 46 ปี ข้ึน ไป ร้ อ ยละ 55 มีร ะดับ การศึก ษาปริญ ญาโทหรือ สู ง กว่ า ร้ อ ยละ 24 ท างานที่
ธนาคารกรุงไทย 21 ปี ขึน้ ไป ร้อยละ 21 ได้รบั การตรวจสอบจากฝ่ ายตรวจสอบมากกว่า 5 ครัง้ ขึน้ ไป
ร้อยละ 15 และส่วนใหญ่สงั กัดสายงานบริหารคุณภาพสินเชื่อและกระบวนการธุรกิจเครือ ข่ายราย
ย่อย ร้อยละ 25
ผลการศึกษาระดับความรู้ ความเข้าใจในการตรวจสอบภายใน พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมี
ความรู้ความเข้าใจในงานตรวจสอบภายในในระดับสูง มีความคิดเห็นต่อการตรวจสอบภายใน ทัง้
ความคิดเห็นด้านวิธกี ารปฏิบตั งิ านตรวจสอบ ความคิดเห็นด้านความรอบรู้ในวิชาชีพ และคุณสมบัติ
ส่วนตัวของผูต้ รวจสอบ ในระดับเห็นด้วย ผลการทดสอบสมมติฐานทาให้ทราบว่า1)ระดับความเข้าใจ
ในด้านความหมายและด้านบทบาทหน้ าที่ การตรวจสอบภายในในมุ มมองของผู้ร ับการตรวจ
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (สานักงานใหญ่) ไม่มคี วามแตกต่างกันตามระยะเวลาทีท่ างานใน

จ
ธนาคารกรุงไทยจากัด (มหาชน) และตามประสบการณ์ในการได้รบั การตรวจสอบ 2)ระดับความคิดเห็น
ที่มีต่อคุณสมบัติ ของผู้ตรวจสอบภายในในมุม มองของผู ร้ บั การตรวจ ธนาคารกรุง ไทย จากัด
(มหาชน) (สานักงานใหญ่) ไม่มคี วามแตกต่างกัน ตามระยะเวลาที่ทางานในธนาคารกรุงไทย และตาม
ประสบการณ์ ในการได้ร ับการตรวจสอบ 3)ระดับ ความคิด เห็น ที่มีต่อ วิธีการปฏิบ ัติง านของฝ่ าย
ตรวจสอบภายใน ในมุมมองของผูร้ บั การตรวจ ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (สานักงานใหญ่)
ไม่ มีค วามแตกต่ า งกัน ตามระยะเวลาที่ท างานในธนาคารกรุ ง ไทย จ ากัด (มหาชน) และ ตาม
ประสบการณ์ในการได้รบั การตรวจสอบ ยกเว้นด้านการวางแผนการตรวจสอบของฝ่ ายตรวจสอบที่มี
ผลสรุปออกมาว่า ระดับความคิดเห็น ในมุมมองของผูร้ บั การตรวจสอบ ธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน) (สานักงานใหญ่) ที่มตี ่อวิธกี ารปฏิบตั งิ านของฝ่ ายตรวจสอบภายใน ด้านการวางแผนการ
ตรวจสอบของฝ่ ายตรวจสอบ มีความแตกต่างกันตามประสบการณ์ในการได้รบั การตรวจสอบ
จากผลการศึกษาจะเห็นว่าความคิดเห็น ในมุมมองของผูร้ บั การตรวจสอบ ด้านการวาง
แผนการตรวจสอบของฝ่ ายตรวจสอบมีความแตกต่างกันตามประสบการณ์ในการได้รบั การตรวจสอบ
แสดงให้เห็นว่าประสบการณ์ในการได้รบั การตรวจสอบนัน้ มีอทิ ธิพลต่อความคิดเห็น ดังนัน้ เพื่อเป็ น
การทดแทนประสบการณ์ในการได้รบั การตรวจสอบทีแ่ ตกต่างกัน องค์กรอาจจัดกิจกรรม เช่น การ
จัดอบรมและจาลองสถานการณ์เกี่ยวกับการตรวจสอบที่อาจเกิดขึน้ ได้ เพื่อเป็ นการเตรียมความ
พร้อม และเพื่อให้ความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน ความสามารถในการรับรู้และเข้าใจ
ในเรื่องการตรวจสอบภายใน เพิม่ ขึน้ ไปพร้อม ๆ กัน ระหว่างผูต้ รวจและผูร้ บั การตรวจ

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง ความคิดเห็นทีม่ ตี ่อการตรวจสอบภายในในมุมมองของผูร้ บั การ
ตรวจสอบธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (สานักงานใหญ่) ครัง้ นี้สาเร็จได้ด้วยความกรุณา ความ
อนุเคราะห์ จากบุคคลหลายท่าน ผูศ้ กึ ษาจึงขอขอบพระคุณมา ณ ทีน่ ้ี
กราบขอบพระคุณอาจารย์ศริ ิพรรณ เขื่อนข่ายแก้ว อาจารย์ท่ปี รึกษาการค้นคว้าอิสระ
อาจารย์ ดร.สุตาภัทร ทิพย์รงั ศรี กรรมการ และรองศาสตราจารย์ศริ โิ สภาคย์ บูรพาเดชะ ประธาน
กรรมการ ทีไ่ ด้ให้ความช่วยเหลือ คาแนะนา และตรวจทานแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ
กราบขอบพระคุณคุณพ่อและคุณแม่ ทีเ่ ป็ นกาลังใจ และให้การสนับสนุนในทุกด้านตลอดมา
ขอบคุณเพื่อนนักศึกษาปริญญาโท สาขาตรวจสอบภายในทุกท่าน สาหรับความช่วยเหลือ
และคาแนะนาต่าง ๆ
ขอบคุณคุณรัชนี มวลศรี พนั กงานธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (สานักงานใหญ่ )
สาหรับความกรุณาที่สละเวลาในการให้ขอ้ มูล คาปรึกษา และข้อแนะนาเพื่อจัดทาแบบสอบถาม
และขอบคุณในความอนุ เคราะห์ของผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่ านที่ได้เ สียสละเวลาในการตอบ
แบบสอบถาม
สุดท้ายนี้ หากมีขอ้ ผิดพลาดประการใด ผูศ้ กึ ษาขออภัยเป็ นอย่างยิง่ ในข้อผิดพลาดนัน้ และ
ผู้ศ ึก ษาหวัง เป็ น อย่ า งยิ่ง ว่า การศึก ษาค้น คว้า อิส ระเล่ ม นี้ จ ะเป็ น ประโยชน์ ส าหรับ องค์ก รหรือ
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนผูท้ ่สี นใจศึกษาเรื่องความคิดเห็นเกีย่ วกับ
การตรวจสอบภายใน
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญ
ปั จ จัย ส าคัญ อย่ า งหนึ่ ง ในการที่ จ ะช่ ว ยให้ อ งค์ ก รสามารถด าเนิ น การไปได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือ การควบคุมภายใน การควบคุมภายในทีด่ ยี ่อมส่งเสริมให้องค์กร
นัน้ สามารถเติบโตได้อย่างมันคง
่ และมีความน่ าเชื่อถือ เชื่อมัน่ ในสายตาของนักลงทุน ซึ่งการที่
องค์ ก รจะมี ก ารควบคุ ม ภายในที่ดีไ ด้ นัน้ ต้ อ งอาศัย ความร่ ว มมือ จากทุ ก ภาคส่ ว นในองค์ก ร
โดยเฉพาะพนักงานทีถ่ อื เป็ นทรัพยากรสาคัญในการขับเคลื่อนองค์กร การตรวจสอบภายในทีด่ ตี อ้ ง
อาศัย ผู้ต รวจสอบภายในที่มีค วามรู้ ความสามารถ มีจ ริย ธรรมและจรรยาบรรณของวิช าชีพ
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนมีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั งิ าน เช่นเดียวกันกับพนักงานผูไ้ ด้รบั การ
ตรวจสอบ ย่อมต้องมีความเข้าใจพืน้ ฐานในงานตรวจสอบภายใน เพื่อส่งเสริมให้การทางานร่วมกัน
มีประสิทธิภาพมากขึน้ การสื่อสารระหว่างปฏิบตั งิ านเป็ นไปอย่างเข้าใจซึ่งกันและกัน
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ประกอบธุ รกิจธนาคารพาณิชย์ ที่ให้บริการแก่ภาครัฐ
เอกชน และประชาชนทัวไป
่ มีสาขาครอบคลุมทุกจังหวัดของประเทศ ธนาคารกรุงไทยมีแนวคิด
"กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ" หรือ "Growing Together" โดยมีความมุ่งมันที
่ ่จะพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรและสร้างการบริการทีม่ คี ุณค่า เพื่อสนับสนุ นการเติบโตและความมังคั
่ งแก่
่ ลูกค้า สร้าง
คุ ณ ภาพที่ดีข้ึน แก่ ส ัง คม ตลอดจนสร้ า งผลตอบแทนที่ดีอ ย่ า งยัง่ ยืน แก่ ผู้ถือ หุ้น ธนาคารให้
ความสาคัญกับระบบการควบคุมภายในที่ดี เนื่องจากสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในทีด่ จี ะ
ช่วยลดความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจ รวมถึงสร้างแนวทางในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะนามาซึ่งการบรรลุเป้ าหมายที่สาคัญในการดาเนินธุรกิจ ทัง้ นี้
คณะกรรมการธนาคารให้ความสาคัญต่อระบบการควบคุมภายในที่ดี โดยมีการกากับดูแลและ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อความมันใจอย่
่
างสมเหตุสมผล การดาเนินธุรกิ จของธนาคารสามารถ
บรรลุวตั ถุประสงค์ รวมทัง้ ป้ องกันไม่ให้เกิดการกระทาอันอาจก่อความเสียหายต่อทรัพย์สนิ และ
ชือ่ เสียง
ธนาคารกรุงไทยมีการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทาให้ธนาคารสามารถก้าวทัน
ปั จจัยแวดล้อมการดาเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อาทิ ปรับปรุงกระบวนการภายในให้มี
ประสิทธิภาพ สร้างนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการทีต่ รงตามความต้องการของลูกค้ามีแนวทาง
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การพัฒนาด้านดิจทิ ลั นอกจากนี้ธนาคารยังมุ่งพัฒนาทักษะบุคลากรให้มคี วามยืดหยุน่ และสามารถ
ทางานได้หลากหลายมากขึน้ ซึ่งทุกอย่างจะต้องดาเนินการอย่างโปร่งใส เป็ นธรรม คานึงถึงผูม้ สี ว่ น
เกีย่ วข้องทุกภาคส่วนภายใต้หลักบรรษัทภิบาล การกากับดูแลกิจการทีร่ วมถึงการปฏิบตั ติ าม
กฎเกณฑ์และกฎหมาย
ดังนัน้ เห็นว่าธนาคารกรุงไทยให้ความสาคัญในเรื่องการดาเนินงานภายใต้ความโปร่งใส
เป็ นธรรม ผูศ้ กึ ษาจึงสนใจในประเด็นเรื่องของความคิดเห็นที่มตี ่อการตรวจสอบภายในในมุมมอง
ของผูร้ บั การตรวจสอบธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (สานักงานใหญ่) ทัง้ ในแง่วธิ กี ารทางาน
และคุณสมบัตเิ ฉพาะตัวของผูต้ รวจสอบภายใน รวมทัง้ ประเมินความรู้ ความเข้าใจต่อการตรวจสอบ
ภายใน เพื่อข้อมูลทีไ่ ด้จะเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั งิ านร่วมกันของพนักงานทุกสายงาน ทุกระดับ
และเป็ นไปตามหลักสาคัญทีธ่ นาคารกรุงไทยได้ให้ความสาคัญ
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อประเมินความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบในมุมมองของผู้รบั การตรวจ
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (สานักงานใหญ่)
2. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นที่มตี ่อการตรวจสอบภายในในมุมมองของผูร้ บั การตรวจ
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (สานักงานใหญ่)
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุค คลกับความรู้ ความเข้าใจ และความ
คิด เห็น ที่มีต่ อ การตรวจสอบภายในในมุ ม มองของผู้ร ั บ การตรวจธนาคารกรุ ง ไทย จ ากัด
(มหาชน) (สานักงานใหญ่)
สมมติ ฐานการศึกษา
1. ระดับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในในมุมมองของผู้รบั การตรวจ
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (สานักงานใหญ่) มีความแตกต่างกันตามปั จจัยส่วนบุคคล
2. ระดับความคิดเห็นที่มตี ่อการตรวจสอบในมุมมองของผู้รบั การตรวจธนาคารกรุงไทย
จากัด (มหาชน) (สานักงานใหญ่) มีความแตกต่างกันตามปั จจัยส่วนบุคคล
3.ระดับความคิดเห็นทีม่ ตี ่อวิธกี ารปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในในมุมมองของผูร้ บั การตรวจ
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (สานักงานใหญ่ ) มีความแตกต่างกันตามปั จจัยส่วนบุคคล
ขอบเขตการศึกษา
ในการศึกษาครัง้ นี้ ผูศ้ กึ ษาได้กาหนดขอบเขตในการศึกษา คือ พนักงานธนาคารกรุงไทย
(สานักงานใหญ่) ซึ่งธนาคารกรุงไทย มีสายงานทัง้ สิน้ 20 สายงาน โดยผูศ้ กึ ษาได้เลือกกลุ่มตัวอย่าง
มา 9 สายงาน ดังนี้
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

สายงานบริหารคุณภาพสินเชือ่ และกระบวนการธุรกิจเครือค่ายรายย่อย
สายงานเทคโนโลยี
สายงานบริหารการเงิน
สายงานธุรกิจภาครัฐ
สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน
สายงานบริหารจัดการทางการเงินเพือ่ ธุรกิจ
สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 2
สายงานปฏิบตั กิ าร
สายงานปรับโครงสร้างหนี้และบริหารทรัพย์สนิ

นิ ยามศัพท์
ความคิ ดเห็น หมายถึง การแสดงออกทางความรู้สกึ ของบุคคลที่มตี ่อบุคคล เหตุการณ์
หรือสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง ซึ่งแสดงออกด้วยทางวาจาและลายลักษณ์อกั ษร
การตรวจสอบภายใน หมายถึง การปฏิบตั กิ จิ กรรมเกี่ยวกับการตรวจสอบ ประเมินผล
การปฏิบตั งิ านของหน่วยงาน หรือองค์กร ว่าเป็ นไปตามมาตรฐาน และให้ความเชือ่ มัน่ คาปรึกษา
และคาแนะนาเพื่อนาไปสู่การปรับปรุงแก้ไขปั ญหาทีอ่ าจพบจากการตรวจสอบภายใน
พนักงาน หมายถึง พนักงานประจาสานักงานใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) และ
เคยได้รบั การตรวจสอบจากฝ่ ายตรวจสอบภายใน
ประสบการณ์ หมายถึง ความจัดเจนทีเ่ กิดจากการกระทาหรือได้พบเห็นมา การรูส้ กึ สัมผัส
การรับรู้ การจา การคิด ตลอดจนอารมณ์ต่าง ๆ
ความรู้ หมายถึ ง สิ่ ง ที่ ส ัง่ สมมาจากการศึก ษาค้ น คว้ า หรื อ ประสบการณ์ รวมทัง้
ความสามารถเชิงปฏิบตั แิ ละทักษะ ความเข้าใจหรือสารสนเทศที่ได้รบั มาจากประสบการณ์ สิง่ ที่
ได้รบั มาจากการได้ยนิ ได้ฟัง การคิด หรือการปฏิบตั ิ องค์วชิ าในแต่ละสาขา
ความสามารถ หมายถึง การจัดระบบความเชีย่ วชาญ การจัดการความรูท้ ม่ี อี ยู่ หรือบูรณา
การการปฏิบตั งิ านเพื่อสนับสนุนระบบ และสร้างสมรรถนะขององค์กร
บทบาท หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลทีแ่ สดงตามตาแหน่งหรือสถานะทางสังคมทีบ่ ุคคล
นัน้ ๆ ดารงตาแหน่งอยู่ ซึ่งมีทงั ้ บทบาททีป่ ฏิบตั จิ ริง กับบทบาทตามความคาดหวังของบุคคลอื่น
ความอิ สระ หมายถึง การปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในได้อย่างมีอสิ ระ ไม่ถูกขัดขวางในการ
วางแผน การกาหนดขอบเขต การรวบรวมหลักฐาน และการสื่อสารผลการตรวจ ความเป็ นอิสระ
จะพิจารณาจากการจัดโครงสร้างองค์การของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน และการสื่อสารให้ขน้ึ
ตรงต่อผูบ้ ริหารระดับสูงและคณะกรรมการองค์การ
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ความเที่ ยงธรรม หมายถึง ทัศ นคติ พฤติก รรม และการใช้ดุล ยพินิ จของผู้ต รวจสอบ
ภายในทีป่ ราศจากอคติและความลาเอียงในการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ ความเทีย่ งธรรมจะเกิดขึน้ ได้
เมื่อผูต้ รวจสอบภายในไม่ไปเกีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านใด ๆ ทีต่ อ้ งตัดสิน ใจในฐานะผูบ้ ริหาร หรือ
ในสภาพทีอ่ าจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์
ประสิ ทธิ ภาพ หมายถึง การใช้ทรัพยากรและเวลาน้อย แต่งานบรรลุเป้ าประสงค์และมี
คุ ณ ภาพมาก หรือ ความสามารถในการใช้ทรัพยากรในกระบวนการเปลี่ย นแปลงเพื่อบรรลุ
จุดหมายขององค์การได้ดี หรือ ทางเลือกที่ใช้กระบวนการทีใ่ ห้อตั ราส่วนผลลัพธ์ต่อต้นทุนสูงสุด
ไม่ซ้าซ้อน หรือเสียเวลาเปล่า
ประสิ ทธิ ผล หมายถึง ผลสาเร็จที่ได้จากการเปรียบเทียบค่าผลลัพธ์ของงานว่าบรรลุตาม
วัต ถุ ป ระสงค์ท่ีก าหนดไว้ห รือ ไม่ หรือ หมายถึง ทางเลือ กที่ไ ด้ผ ลลัพ ธ์ต รงตามวัต ถุ ป ระสงค์
เป้ าหมายทีก่ าหนดไว้สูงสุด
ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ ทีอ่ าจเกิดขึน้ และมีผลทางด้าน
บวกต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์
การให้ความเชื่อมัน่ หมายถึง การตรวจสอบหลักฐานอย่างเทีย่ งธรรมเพื่อการประเมินผล
อิสระเกีย่ วกับกระบวนการกากับดูแล การบริหารความเสีย่ ง และการควบคุมสาหรับองค์การ
การให้คาปรึกษา หมายถึง การให้คาปรึกษา คาแนะนา โดยลักษณะและขอบเขตงานจะ
เป็ นไปตามข้อ ตกลงที่ทาร่วมกันกับผู้บริหาร และมีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิ่มคุณค่า และปรับปรุง
กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกากับดูแลขององค์การ โดยไม่เข้าไปร่วม
รับผิดชอบในฐานะผูบ้ ริหาร
กระบวนการ หมายถึง วิธีการกระทาที่แทรกในขัน้ ตอนการปฏิบ ัติงานตามปกติ เพื่อ
เปลีย่ นสิง่ นาเข้าเป็ นผลลัพธ์ทต่ี อ้ งการ กระบวนการไม่ใช่สงิ่ ทีค่ งทีแ่ ต่ควรปรับปรุงเปลีย่ นแปลงให้
ดีขน้ึ อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
การควบคุม หมายถึง กิจกรรมใด ๆ ทีก่ ระทาโดยฝ่ ายบริหาร คณะกรรมการองค์การ และ
กลุ่มบุคคลอื่น ๆ เพื่อจัดการความเสีย่ ง และช่วยให้องค์ก ารบรรลุเป้ าหมายและวัตถุประสงค์
แบบสอบถาม หมายถึง รู ป แบบของค าถามเป็ น ชุ ด ๆ ที่ไ ด้ ถู ก รวบรวมไว้อ ย่ า งมี
หลักเกณฑ์และเป็ น ระบบ เพื่อใช้วดั สิ่งที่ผู้วจิ ยั ต้องการจะวัดจากกลุ่มตัวอย่า งหรือ ประชากร
เป้ าหมายให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงทัง้ ในอดีต ปั จจุบนั และการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคต
คุณสมบัติ หมายถึง ลักษณะประจาตัวซึ่งบุคคลต้องมีก่อนทีจ่ ะได้มาซึ่งสิทธิหรือตาแหน่ง
กลยุทธ์ หมายถึง แนวทางทีท่ าให้องค์กรประสบความสาเร็จหรือเกิดการได้เปรียบทางการ
แข่งขัน หรือ การกาหนดเป้ าหมายและวิธกี ารเดินหน้าสู่เป้ าหมาย ทีผ่ า่ นการวิเคราะห์ภาพรวมทัง้
ภายในและภายนอก องค์ประกอบและปั จจัยตัวแปรทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมด
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ประโยชน์ ที่จะได้รบั จากการศึกษา
1. ทาให้ทราบถึงความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในในมุมมองของผูร้ บั การ
ตรวจธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (สานักงานใหญ่)
2. ท าให้ท ราบความคิด เห็น ที่มีต่ อ การตรวจสอบภายในในมุ ม มองของผู้ร ับ การตรวจ
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (สานักงานใหญ่)
3. เพื่อนาข้อมูลที่ได้เป็ นแนวทางในการพัฒนาความรู้ ความสามารถของผูต้ รวจสอบ และ
ปรับปรุงพัฒนาวิธกี ารปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในให้ดยี งิ่ ขึน้

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นทีม่ ตี ่อการตรวจสอบภายในในมุมมองของผูร้ บั การตรวจสอบ
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (สานักงานใหญ่) ในครัง้ นี้ผศู้ กึ ษาได้ค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจบั ทีเ่ กีย่ วข้องมาเป็ นแนวทางในการศึกษา ดังนี้
1. แนวคิดเกีย
่ วกับความคิดเห็น
2. แนวคิดเกีย
่ วกับการตรวจสอบภายใน
3. งานวิจยั ทีเ่ กีย
่ วข้อง
1. แนวคิ ดเกี่ยวกับความคิ ดเห็น
ความหมายของความคิ ดเห็น
จิร สรา ตัน มงคลกาญจน (2550) ได้ก ล่ าวถึง ความคิดเห็นไว้ว่า ความคิดเห็น คือ การ
แสดงออกซึ่งความคิดเห็นให้กบั ผูอ้ ่นื ได้รบั ทราบถึงความเชื่อ ความรู้สกึ ของตนเอง ต่อสิง่ ใดสิง่
หนึ่ง หรือต่อบุคคลอื่น โดยความคิดเห็นจะมีอยู่ในแต่ละบุคคล และความคิดเห็นถือเป็ นสิทธิส่วน
บุคคลที่จะสามารถแสดงออกเพื่อสื่อสารให้ผไู้ ด้รบั ทราบ โดยมีขอบเขตตามที่กฎหมายกาหนด
โดยไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น ในด้านการปฏิบตั งิ าน หากมีความคิดเห็นทีด่ แี ละเป็ นประโยชน์
ก็สามารถทาให้การปฏิบตั งิ านประสบกับความสาเร็จและเป็ นผลดีต่อหน่วยงานหรือองค์กร
สุพตั รา สุภาพ (2545) ได้กล่าวถึงความคิดเห็นไว้ว่า ความคิดเห็นเป็ นการแสดงออกของ
บุคคลหรือกลุ่มคนที่มตี ่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง โดยเฉพาะการพูดหรือการเขียน ซึ่งในการแสดงออกนี้
จะต้องอาศัยพื้นความรู้ ประสบการณ์ และพฤติกรรมระหว่างบุคคล ก่อนที่จะมีการตัดสินใจ
แสดงออก ซึ่งการแสดงออกนี้อาจได้รบั การยอมรับหรือปฏิเสธจากผูอ้ ่นื ก็ได้
ศรัณ ย์ พงษ์ ร ัต นานุ กู ล (2549) ได้ก ล่ า วถึง ความคิด เห็น ไว้ว่า ความคิด เห็น คือ การ
แสดงออกทางความคิด ท่านมีความรู้สกึ ที่มตี ่อบุคคลหรือสิง่ ใดสิง่ หนึ่งอันเป็ นผลที่เกิดจากการ
เรียนรู้หรือประสบการณ์ ซึ่งมีลกั ษณะส่งเสริม คือ พอใจ นิยมชมเชย สนับสนุ นและปฏิบตั ติ าม
ด้วยความเต็มใจ หรือในลักษณะต่อต้าน คือ การขัดแย้ง ไม่ร่วมมือ ไม่ปฏิบตั ติ าม
ฮอร์นบี และคณะ (1968) ได้กล่าวถึงความคิดเห็นว่า ความคิดเห็น คือ ความเชือ่ หรือการ
ลงความเห็นทีไ่ ม่ได้เป็ นความรูส้ กึ อันแท้จริง ความคิดเห็น คือ ความคิดเห็นในบางสิง่ บางอย่างที่
อาจเป็ นจริงได้
กู๊ ด (1973) ได้ก ล่ า วถึง ความคิด เห็น ว่า ความคิด เห็น หรือ ทัศ นะ หมายถึง ความเชื่อ
ความคิด หรือการลงความเห็นเกีย่ วกับสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง ซึ่งไม่อาจบอกได้วา่ ถูกต้องหรือไม่
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ความสาคัญของความคิ ดเห็น
จิต รจ านง สุ ภ าพ (2554) ได้ก ล่ า วถึง ความส าคัญ ของความคิดเห็น ว่า ความคิด เห็นมี
อิทธิพลครอบงา และมีบทบาทกาหนดวิถชี วี ติ และสังคมของมนุษย์เป็ นอย่างมาก สามารถพัฒนา
ชีวติ สังคม หรือมนุษยชาติทงั ้ หมดไปสู่ความเจริญงอกงามหลุดพ้น หรือนาไปสู่ความเสื่อม ความ
พินาศก็ได้ดงั จะมองเห็นในชีวติ ของบุคคล ทิฐิ เป็ นตัวชักจูง และกาหนดวิถชี วี ติ ทัง้ ในด้านรับเข้า
และด้านแสดงออก กล่าวคือ จะมองเห็นโลกและชีวติ เป็ นอย่างไร และจะปฏิบตั ติ ่อโลกและชีวติ
นัน้ อย่างไร เริม่ ตัง้ แต่การแปลความหมายของประสบการณ์ท่รี บั เข้ามาใหม่อย่างไร จะตีค่าจะ
ตัดสินวินิจฉัยอย่างไร จะหันไปหาหรือเลือกรับสิง่ ใด ส่วนใดในแง่ใด จะเห็นด้วยหรือไม่ จะอยู่
ฝ่ ายใด และชักนาแนวคิด การพูด การกระทาทีจ่ ะสนองตอบได้ แสดงปฏิกริ ยิ า ออกไปเองว่าจะ
เอาอย่างไร พูดหรือทาอย่างไรกับบุคคล สิง่ ของ สภาพแวดล้อม หรือสถานการณ์นนั ้ ๆ พร้อม
ทัง้ สร้างเหตุผลประกอบสาหรับการทีจ่ ะพูด จะทาเช่นนัน้
Feldmanh (1971) การสารวจความคิดเห็น เป็ นการศึกษาความรู้สกึ ของบุคคลทีม่ ตี ่อสิง่ ใด
สิง่ หนึ่ง แต่ละคนจะแสดงความเชือ่ และความรูส้ กึ ใด ๆ ออกมาโดยการพูดหรือการเขียน เป็ นต้น
การส ารวจความคิด เห็น จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การวางนโยบายต่ า ง ๆ เพราะจะท าให้ก าร
ดาเนินงานต่าง ๆ เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย โครงการพัฒนาใด ๆ ก็ตาม ถ้าจะให้สาเร็จและ
บรรลุเป้ าหมายอย่างแท้จริง ก็ควรจะต้องได้รบั ความร่วมมือจากประชาชน การเผยแพร่โครงการ
และการรับฟั งความคิดเห็นจากประชาชนต่อโครงการ จึงจะเกิดผลดี คือ จะช่วยให้โครงการนัน้
สอดคล้องเป็ นไปตามความต้องการของท้องถิน่ อันเป็ นสิง่ แวดล้อมทางสังคมที่ใช้ประเมินค่า
โครงการ และทาให้ประชาชนเกิดความรูส้ กึ ในการเข้ามามีส่วนร่วม ทาให้ไม่เกิดการต่อต้าน ถ้า
สาธารณชนเกิดความสานึกในการเป็ นเจ้าของเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหรือรักษาไว้ซ่ึงจะเป็ น
ประโยชน์ต่อการวางนโยบายต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงนโยบาย หรือการเปลี่ยนแปลงระบบงาน
รวมทัง้ การฝึกหัดการทางานด้วย
ประเภทของความคิ ดเห็น
Remmer (1954) ได้แบ่งความคิดเห็นออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี้
1. ความคิดเห็นเชิงบวกสุด – เชิงลบสุด (Extreme opinion) หมายถึง ความคิดเห็นที่
สามารถวัดผลได้จากทิศทางของความคิดเห็นนัน้ ที่ได้เกิดจากการเรียนรู้และประสบการณ์
มนอดีตจนถึงปั จจุบนั จากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ กล่าวคือ ความคิดเห็นในทิศทางบวกสุด
ได้แก่ ความคิดเห็นที่แสดงออกด้วยความรัก ความคิดเห็นที่แสดงถึงการมองโลกในแง่ดี
ส่วนความคิดเห็นทิศทางลบสุด ได้แก่ ความรังเกียจเป็ นการมองโลกในแง่รา้ ย ความคิดเห็น
ในทิศทางนี้จะรุนแรงและเปลีย่ นแปลงยาก
2. ความคิดเห็นจากความรู้ความเข้าใจ (Cognitive contents) หมายถึง ความคิดเห็น
ทีม่ าจากศึกษาข้อมูลสิง่ หนึ่งทีต่ อ้ งอาศัยความรู้และความเข้าใจทีม่ ตี ่อสิง่ นัน้ เช่น ความรู้
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3. ความเข้าใจในทางที่ดี ได้แก่ การแสดงว่ายอมรับเป็ นการบ่งบอกถึงว่าเห็นด้วย
ส่วนความรู้ความเข้าใจในทางทีไ่ ม่ดี ได้แก่ การแสดงว่าไม่ยอมรับเป็ นการบ่งบอกถึงว่าไม่
เห็นด้วย
4. การแยกแยะเป็ นส่วน (Differentiation) หมายถึง การพิจารณาความคิดเห็นต่อสิง่
ใดสิง่ หนึ่งแบบละเอียดจะทาให้สามารถแยกการวิเคราะห์ได้ดกี ว่าการิจารณาความคิดเห็น
แบบไม่ละเอียด
ปัจจัยที่ทาให้เกิ ดความคิ ดเห็น
1) ความรู้ ประสบการณ์ โดยตรงของบุคคล
2) อิทธิพลหรือแรงกดดันจากสิง่ รอบข้าง
3) ทัศนคติส่วนตัว ทัศนคติของกลุ่ม ทีม่ ตี ่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง
4) ความแตกต่างของเรื่องในอุดมคติกบั สภาพแวดล้อมตามความเป็ นจริง
การวัดความคิ ดเห็น
Likert’ s method เป็ นการวัดคุณลักษณะภายในจิตใจ ความรู้สึกที่แตกต่างกันของแต่ละ
บุคคล ไม่สามารถทาการวัดโดยตรงได้ โดยผลของการวัดความคิดเห็นจะเป็ นข้อมูลเชิงปริมาณ
ที่ให้ผตู้ อบแบบสอบถามสามารถแสดงลักษณะความคิดว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย โดยมีการ
กาหนดตัวเลือกให้ เลือกตอบด้วยการให้คะแนน โดยระดับคะแนนจะมีตงั ้ แต่ทางบวกมากทีส่ ุด
ไปจนถึงระดับ ทางลบมากทีส่ ุด ได้แก่ ระดับคะแนน 5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิง่ ระดับคะแนน
4 หมายถึง เห็นด้วย ระดับคะแนน 3 หมายถึง เฉย ๆ ระดับคะแนน 2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย
ระดับ คะแนน 1 หมายถึง ไม่ เ ห็น ด้ ว ยอย่ า งยิ่ง เป็ น การวัด ความคิด เห็น ที่นิ ย มใช้ใ นการ
ประเมินผลจากแบบสอบถาม
2. แนวคิ ดเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
ความหมายของการตรวจสอบภายใน
ส ถ า บั น ผู้ ต ร ว จ ส อ บ ภ า ย ใ น (The Institute of Internal Auditors: IIA) (2000) ไ ด้ ใ ห้
ความหมายของการตรวจสอบไว้ว่า การตรวจสอบภายใน คือ กิจกรรมให้ความเชื่อมัน่ และให้
คาปรึกษาอย่างอิสระและเทีย่ งธรรม เพื่อเพิม่ คุณค่าและการปรับปรุงการดาเนินงานขององค์การ
การตรวจสอบภายในจะช่วยให้องค์กรบรรลุตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่กาหนด โดยการประเมิน
และการปรับปรุงประสิทธิผลขงกระบวนการบริหารความเสีย่ ง การควบคุม และกากับดูแล อย่าง
เป็ นระบบและมีระเบียบวิธปี ฏิบตั ิ
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วัตถุประสงค์และขอบเขตของการตรวจสอบภายใน
กรมบัญชีกลาง ได้ให้ความหมายของวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายในไว้ว่า คือ การ
ปฏิบตั โิ ดยอิสระปราศจากการแทรกแซงในการทาหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการดาเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์กร ด้วยการปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับการวิเคราะห์ ประเมิน ให้คาปรึกษา
ให้ขอ้ มูลและข้อเสนอแนะ เพื่อสนับสนุ นผูป้ ฏิบตั งิ านทุกระดับขององค์กรสามารถปฏิบตั หิ น้าที่
และดาเนินงานเป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องอย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ผล
การดาเนินงานตรวจสอบภายในจะอยู่ในรูปของรายงานผลที่มปี ระโยชน์ต่อการตัดสินใจของ
ผู้บ ริห าร รวมถึง การสนับ สนุ น ให้มีการควบคุม ภายในที่มีป ระสิทธิภ าพภายใต้ค่ า ใช้จ่ายที่
เหมาะสม นอกจากนี้ยงั ได้กล่าวถึงขอบเขตไว้ดงั นี้
ขอบเขตของการตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย
1. การสอบทานความเชื่อถือได้และความสมบูรณ์ของสารสนเทศ ด้านการบัญชี การเงิน
และการดาเนินงาน
2. การสอบทานให้เกิดความมันใจว่
่ าระบบทีใ่ ช้เป็ นไปตามนโยบาย แผน และวิธปี ฏิบตั งิ าน
ทีอ่ งค์กรกาหนดไว้ และการแสดงผลกระทบสาคัญทีเ่ กิดขึน้
3. การสอบทานวิธกี ารป้ องกันดูแลทรัพย์สนิ ว่าเหมาะสม และสามารถพิสูจน์ความมีอยู่จริง
ของทรัพย์สนิ เหล่านัน้ ได้
4. การประเมินการใช้ทรัพยากรว่าเป็ นไปโดยความประหยัดและมีประสิทธิภาพ
5. การสอบทานการปฏิบตั งิ านในความรับผิดชองของเจ้าหน้าทีร่ ะดับต่าง ๆ ว่าได้ผลตาม
วัตถุประสงค์และเป้ าหมาย รวมถึงความคืบหน้าตามแผนงานทีก่ าหนดไว้
6. การสอบทานและประเมินผลความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในองค์กร
ประเภทของการตรวจสอบภายใน
กรมบัญชีกลาง ได้กล่าวว่า ลักษณะการดาเนินงานของแต่ละองค์กรที่มคี วามหลากหลาย
แตกต่ า งกัน ท าให้จ าเป็ น ต้อ งใช้ว ิธีป ฏิบ ัติก ารตรวจสอบให้เ หมาะสม เพื่อ ให้ม นใจว่
ั ่ า งาน
ตรวจสอบภายในครอบคลุมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์กร โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึง
จุดอ่อน จุดแข็งของการบริหารงาน ระบบการควบคุมภายใน ความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล
ทางบัญชีและการเงิน การควบคุมดูแลและการใช้ทรัพยากร การปฏิบตั ติ ามระเบียบคาสัง่ การ
ประเมินประสิทธิผล ประสิทธิภาพและความประหยัดในการจัดการและการบริหารงานของ
ผูบ้ ริหารในองค์กร จากนัน้ จึงรวบรวมข้อบกพร่องต่าง ๆ ทารายงานเสนอแนะฝ่ ายบริหาร เพื่อ
พิจ ารณาสัง่ การแก้ไ ขปรับ ปรุ ง ต่ อ ไป จึง ได้จ าแนกประเภทของการตรวจสอบภายในตาม
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายเป็ น 6 ประเภท
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พิไล เปี่ ยมพงศ์สานต์และคณะ (2541) ได้จาแนกประเภทของการตรวจสอบภายในตาม
วัตถุประสงค์แบละเป้ าหมายเป็ น 6 ประเภท ได้แก่
1. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) หมายถึง การตรวจสอบความถูกต้อง
เชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน โดยครอบคลุมถึงการดูแลป้ องกันทรัพย์สนิ และประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่าง ๆ ว่ามีเพียงพอที่จะมันใจได้
่
วา่ ข้อมูลที่
บันทึกในบัญชี รายงาน ทะเบียน และเอกสารต่าง ๆ ถูกต้อง และสามารถสอบทานได้หรือเพียง
พอทีจ่ ะป้ องกันการรัวไหลสู
่
ญหายของสินทรัพย์
2. การตรวจสอบปฏิบตั กิ าร (Operational Auditing) หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบตั งิ าน
ของหน่วยงาน ระบบงาน ตลอดจนวิธปี ฏิบตั งิ านแต่ละกิจกรรมตามที่ฝ่ายบริหารกาหนดไว้ โดย
มุ่งเน้น 3 ประการ คือ
2.1 ความมีป ระสิท ธิภ าพ (Efficiency) คือ มีก ารจัด ระบบงานให้ม นใจได้
ั่
ว่า การใช้
ทรัพยากรสาหรับแต่ละกิจกรรมสามารถเพิม่ ผลผลิตและลดต้นทุน อันมมีผลทาให้องค์กรได้รบั
ผลประโยชน์อย่างคุม้ ค่า
2.2 ความประหยัด (Economy) คือ มีก ารใช้จ่ า ยเงิน อย่ า งระมัด ระวัง ไม่ สุ รุ่ ย สุ ร่ าย
ฟุ่มเฟื อย ซึ่งส่งผลให้องค์กรสามารถลดต้นทุนหรือใช้ทรัพยากรต่ ากว่าที่กาหนดไว้ โดยยังคง
ได้รบั ผลผลิตตามเป้ าหมาย
2.3 ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) คือ มีการจัดระบบงานและวิธปี ฏิบตั งิ านซึ่งทา
ให้ผลทีเ่ กิดจากการดาเนินงานเป็ นไปตามเป้ าหมายขององค์กร
3. การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) หมายถึง การตรวจสอบระบบการ
ควบคุ ม ด้า นบริหาร (Management Control) รวมไปถึง การตรวจสอบประสิท ธิภ าพของการ
บริหารงานด้านต่าง ๆ เช่นการวางแผน การบริหารงานงบประมาณ การกากับดูแล และการสอบ
ทานและการควบคุมงานของผูบ้ ริหารทุกระดับชัน้ เป็ นการตรวจสอบเพื่อประเมินฝ่ ายบริหาร
มากกว่าเป็ นการตรวจสอบเพื่อสนองความต้องการของผูบ้ ริหาร
4. การตรวจสอบการปฏิ บ ั ติ ต ามข้ อ ก าหนด (Compliance Auditing) หมายถึ ง การ
ตรวจสอบการปฏิบตั งิ านต่าง ๆ ขององค์กรว่าเป็ นไปตามข้อกาหนดทัง้ จากภายนอกและภายใน
องค์กร ได้แก่ กฎหมาย ระเบียบปฏิบตั ิ มาตรฐาน นโยบาย แผนงาน และวิธที ก่ี าหนดไว้
5. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Auditing) หมายถึง การ
ตรวจอสบงานที่ใช้ระบบสารสนเทศในการดาเนินงาน ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของงานตรวจสอบงาน
ภายในเกือบทัง้ หมด มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงความน่าเชือ่ ถือของข้อมูลและความปลอดภัย
ของระบบ ซึ่งในการตรวจสอบการพัฒนาระบบงานทัง้ ทางด้านการออกแบบและระบบการเลือก
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ รวมทัง้ software ต่าง ๆ ผูต้ รวจสอบภายในต้องคานึงถึงวัตถุประสงค์
นี้เป็ นหลักสาคัญ
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6. การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) หมายถึง การตรวจสอบในกรณีทไ่ี ด้รบั มอบจาก
ฝ่ ายบริหาร หรือกรณีท่มี กี ารทุจริตหรือการกระทาที่ส่อไปทางทุจริต การกระทาที่ผดิ กฎหมาย
หรือมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าจะมีการกระทาทีส่ ่อไปในทางทุจริต การกระทาที่ผดิ กฎหมาย หรือมี
เหตุอนั ควรสงสัยว่าจะมีการกระทาทีส่ ่อไปในทางทุจริต การกระทาทีผ่ ดิ กฎหมายหรือพฤติกรรม
มิชอบเกิดขึน้ ซึ่งงจะต้องดาเนินการตรวจสอบเพื่อค้นหาสาเหตุ ข้อเท็จจริง ผลเสียหายและ
ผูร้ บั ผิดชอบพร้อมทัง้ เสนอแนะมาตรการป้ องกัน
ความสาคัญและประโยชน์ ของการตรวจสอบภายใน
อุษณา ภัทรมนตรี (2560) ได้สรุปความสาคัญของการตรวจสอบภายในไว้ว่า มีส่ วนสร้าง
ความเชือ่ มันและส่
่
งเสริมการปฏิบตั งิ านในองค์การให้บรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้ าหมาย เพื่อเพิม่
คุณค่าขององค์กรและการเจริญเติบโตอย่างมันคงยั
่ งยื
่ น ฯลฯ เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็ น
งานทีเ่ กีย่ วข้องกับ
1. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกากับดูแลกิจการทีด่ ี (Good Corporate Governance) เป็ น
ข้อเรียกร้องและความต้องการจากสังคมภายในประเทศและจากผูล้ งทุนต่างชาติในปั จจุบนั ให้มี
การก ากั บ ดู แ ลซึ่ ง เป็ นมาตรการถ่ ว งดุ ล แห่ ง อ านาจ (Checked and Balance) ระหว่ า ง
คณะกรรมการบริษทั และฝ่ ายจัดการ เพื่อให้การปฏิบตั งิ านเป็ นนโยบายและพันธกิจ ที่ จะเพิม่
คุณค่าขององค์กรและรักษาผลประโยชน์ระยะยาวของทุกฝ่ าย
2. ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด ความรั บ ผิ ด ชอบและการรายงานตามหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
(Responsibility and Accountability) โดยการแบ่งหน้ าที่ค วามรับผิดชอบในแต่ละตาแหน่ งให้
ชัด เจน และมี ก ารรายงานตามหน้ า ที่ ท่ีร ับ ผิด ชอบนั ้น อย่ า งมี ห ลัก ฐานพิ สู จ น์ ไ ด้ ค าว่ า
“Accountability” เป็ นคานิยมที่ใช้ในประเทศสหรัฐอเมริการ ตามผลของกฎหมาย FCPA ซึ่ง
ต่อต้านการให้สนิ บนและคอร์รปั ชัน่ โดยกาหนดว่ารายจ่ายทุ กรายการที่จะบันทึกบัญชีได้ตอ้ งมี
หลักฐานว่าใครเป็ นผูร้ บั และเป็ นรายจ่ายตามวัตถุประสงค์ใดขององค์กร หากไม่มหี ลักฐานหรือ
ให้ต รวจสอบไม่ ไ ด้ ไม่ ใ ห้ถือ เป็ น รายจ่ า ยทางบัญ ชี ซึ่ง เป็ น พื้น ฐานของหลัก ความโปร่ ง ใส
(Transparency) และความสามารถตรวจสอบได้ (Auditability) ในระยะต่อมา
3. ส่ ง เสริม ให้ เ กิด ประสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ลของการปฏิบ ัติง าน (Efficiency and
Effectiveness of Operations) การตรวจสอบเป็ นการประเมินและวิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้
ทรัพยากรและผลการปฏิบตั ิงาน อย่างเที่ยงธรรม เป็ นกลาง และมีมาตรฐานส่งเสริมให้การ
จัด สรรการใช้ท รัพ ยากรขององค์ ก รเป็ น ไปอย่ า งเหมาะสมตามล าดับ ความส าคัญ เพื่อ
ผลประโยชน์อย่างยังยื
่ นต่อองค์กรในระยะยาว
4. สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้ า (Warning Signals) การตรวจสอบช่วยลดโอกาสของการ
ประพฤติไม่ชอบ การทุจริต หรือเหตุการณ์ความเสีย่ งที่สูงเกิ นกว่าทีฝ่ ่ ายบริหารกาหนดไว้ โดย
การสื่อสารให้ทราบตัวชีว้ ดั การทุจริต และเพื่อการแก้ไขปั ญหาอย่างทันกาล
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คุณสมบัติของผูต้ รวจสอบภายใน
กรมบัญชีกลาง ได้กล่าวว่า ผูต้ รวจสอบภายในที่ดจี ะต้องเป็ นผูท้ ่มี คี วามรู้ในวิชาชีพ และ
ความรูใ้ นสาขาวิชาอื่นซึ่งจาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน และต้องมีคุณสมบัตสิ ่วนตัว
ทีจ่ าเป็ นและเหมาะสม ดังนี้
1. มีความเชีย่ วชาญในหลักวิชาพื้นฐานที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน และ
เทคนิ คการตรวจสอบภายใน เช่น การบัญ ชี เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย ระเบีย บ ข้อ บังคับที่
เกี่ย วข้อ งกับ การปฏิบ ัติงานขององค์กรทั ง้ จากภายในและภายนอกองค์กร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. มีความรู้ ความชานาญ ในการปรับใช้มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และเทคนิคการ
ตรวจสอบต่าง ๆ ทีจ่ าเป็ นในการตรวจสอบภายใน
3. มีความรู้รอบตัวเข้าใจในหลักการบริหาร เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่ การวางแผน
งาน การจัดทาและการบริหารงบประมาณ
4. มีค วามสามารถในการสื่อ สาร การท าความเข้า ใจเรื่อ งต่ า ง ๆ การวิเ คราะห์ การ
ประเมินผล การเขียนรายงาน
5. มีความเชือ่ มันในตนเอง
่
มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กรและเพื่อมร่วมงาน
6. มีมนุ ษย์สมั พันธ์ท่ดี ี วางตัวเป็ นกลาง รู้จกั กาลเทศะ ยึดมันในอุ
่
ดมการณ์ หลักการที่
ถูกต้อง กล้าแสดงความคิดเห็นในสิง่ทว่ี เิ คราะห์ได้ และประเมินจากการตรวจสอบ
7. มีความอดทน หนักแน่น รับฟั งความคิดเห็นผูอ้ ่นื
8. มีปฏิภาณ ไหวพริบ มีความสามารถทีจ่ ะวินิจฉัยและตัดสินปั ญหาต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
เทีย่ งธรรม
9. เป็ นผูม้ วี สิ ยั ทัศน์ มองการณ์ไกล ติดตามวิวฒ
ั นาการทีท่ นั สมัย มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
และมองปั ญหาด้วยสายตาเยีย่ งผูบ้ ริหาร
จริ ยธรรมของผูต้ รวจสอบภายใน
กรมบัญชีกลาง ได้กล่าวถึงจริยธรรมของผูต้ รวจสอบภายในไว้วา่ เพื่อเป็ นการยกฐานะและ
ศักดิศรี
่ รวมทัง้ ให้
์ ของวิชาชีพตรวจสอบภายใน ให้ได้รบั การยกย่องและยอมรับจากบุคคลทัวไป
การปฏิบตั หิ น้าที่เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผูต้ รวจสอบภายในควรยึดถือและดารงไว้ซ่งึ หลัก
ปฏิบตั ดิ งั นี้
1. ความมีจุดยืนทีม่ นคง
ั ่ ในเรื่องของความซื่อสัตย์ ความขัยหมันเพี
่ ยร และความรับผิดชอบ
2. การรักษาความลับ ในเรื่องของการเคารพสิทธิแห่งข้อมูลทีไ่ ด้รบั
3. ความเที่ยงธรรมในเรื่องของการไม่มสี ่วนเกีย่ วข้องหรือสร้างความสัมพันธ์ใด ๆ ในอันที่
จะทาให้มผี ลกระทบต่อความเทีย่ งธรรมในการปฏิบตั งิ าน
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4. ความสามารถในหน้าที่ ในเรื่องของความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในงานทีป่ ฏิบตั ติ าม
มาตรฐานการตรวจสอบภายในและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ขัน้ ตอนการปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบภายใน
ไพรัช พร้อมโกมล (2541) ได้กล่าถึงขันตอนการปฏิ
้
บตั งิ านตรวจสอบภายในไว้ดงั นี้
1. วางแผลการตรวจสอบ
1.1 สารวจข้อมูลเพื่อรวบรวมเรื่องทีจ่ ะต้องตรวจสอบ
1.2 กาหนดระดับความสาคัญของเรื่องทีจ่ ะตรวจสอบ
1.3 ขอความคิดเห็นชอบจากฝ่ ายบริหาร
2. การมอบหมายงาน จะมอบหมายงานเป็ นกลุ่ม และแต่ละกลุ่มที่ได้รบั มอบหมายงาน
จะต้องประกอบด้วยผูต้ รวจสอบหลายระดับ ได้แก่ ผูค้ วบคุม หัวหน้ า และผูร้ ่วม
3. สารวจขัน้ ต้น ประชุมกับหัวหน้าหน่ วยงานหรือเจ้าหน้าที่ท่เี กี่ยวข้องกับงานทีจ่ ะทาการ
ตรวจสอบ เพื่อทาความรู้จกั กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ในการเข้าตรวจสอบ และ
เพื่อเป็ นการขอความร่วมมือในการปฏิบตั ิงาน อาทิเช่น การขอข้อมูล เอกสาร รวมไปถึงการ
รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การสัมภาษณ์ ค้นคว้าจากหลักฐานเอกสาร ศึกษาระบบ
ปฏิบตั งิ าน เป็ นต้น
4. ประเมินผลการควบคุมภายใน โดยการเปรียบเทียบข้อมูลจริงที่ได้จากการสารวจกับ
มาตรฐานหรือหลักเกณฑ์การปฏิบตั งิ าน ทัง้ ส่วนที่องค์กรกาหนดและกฎหมาย หรือบังคับทาง
ราชการก าหนดไว้ จากนัน้ จึงรวบรวมปั ญหาที่ไม่ เ ป็ นตามที่ม าตรฐานก าหนดเพื่อทดสอบ
รายการให้แน่ใจ
5. กาหนดแผนงานตรวจสอบ
5.1 ระบุปัญหาทีพ่ บจากการประเมินการควบคุมภายใน
5.2 กาหนดแนวทาง เทคนิคการตรวจสอบเพื่อให้ได้ขอ้ เท็จจริงเพิม่ เติม
6. ดาเนินการตรวจสอบ
6.1 ใช้แผนการตรวจสอบเป็ นแนวทางในการตรวจสอบ
6.2 สุ่มเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
6.3 ใช้วธิ กี ารตรวจสอบตามความเหมาะสม เช่น วิเคราะห์ สอบทาน สังเกตการณ์ เป็ น
ต้น
7. รายงานผลการตรวจสอบ
7.1 สรุปปั ญหาทีต่ รวจพบในการปฏิบตั งิ าน
7.2 ข้อมูลทีน่ าเสนอจะต้องประกอบด้วย ปั ญหาทีม่ อี ยู่ สาเหตุของปั ญหา และผลกระทบ
ทีเ่ กิดขึน้ หรืออาจเกิดขึน้
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8.ติดตามผล หลังเสนอรายงานผลการตรวจสอบแล้วจะต้องมีการติดตามหน่ วยงานทีไ่ ด้รบั
การตรวจสอบว่าได้ทาการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามทีเ่ สนอหรือไม่ หากไม่ได้มกี ารปรับปรุง
แก้ไข หรือผูบ้ ริหารรับทราบว่าแล้วแต่ไม่ได้มคี าสังให้
่ แก้ไขตามข้อเสนอแนะแต่อย่างใด แสดงว่า
ผูบ้ ริหารยอมรับความเสีย่ งนัน้ ๆ
3. งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ยุวดี เครือรัฐติกาล (2559) ได้ศกึ ษาเรื่อง ทัศนคติของผูบ้ ริหารบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีต่อบทบาทหน้ าที่ของฝ่ ายตรวจสอบภายใน ซึ่งได้ทาการศึกษา
เฉพาะบริษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มสี ถานที่ตงั ้ ในกรุงเทพมหานคร
(ไม่รวมกลุ่มบริษทั จดทะเบียนที่แก้ไขการดาเนินงานไม่ได้ตามกาหนด ธุรกิจขนาดกลาง กองทุน
รวมและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์) ผลการศึกษาพบว่าทัศนคติของผูบ้ ริหารทีม่ ตี ่ อบทบาทหน้าที่
ของหน่ วยตรวจสอบภายในมีความแตกต่างกันตามลักษณะส่วนบุค คล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และสาขาวิชาทีจ่ บการศึกษาของผูบ้ ริหาร ยกเว้นระยะเวลาทีป่ ฏิบตั งิ านในตาแหน่ง และ
ทัศนคติของผูบ้ ริหารที่มตี ่อบทบาทหน้าทีข่ องหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความแตกต่างกันตาม
ลักษณะธุรกิจและลักษณะของหน่ วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ยกเว้นขนาดธุรกิจ จานว
บุคลากร หน่วยงานตรวจสอบภายในและสายการบังคับบัญชาของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษาค้นคว้าเรือ่ ง ความคิดเห็นทีม่ ตี อ่ การตรวจสอบภายในในมุมมองของผูร้ บั การ
ตรวจ ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (สานักงานใหญ่) ได้กาหนดระเบียบวิธกี ารศึกษา ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษา คือ พนักงานธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (สานักงาน
ใหญ่) จานวนประมาณ 29,266 คน โดยผูศ้ กึ ษาใช้วธิ เี ลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) จากทัง้ หมด 20 สายงาน ผูศ้ กึ ษาได้เลือกกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด 40 คน จาก 9 สายงาน
ประกอบด้วยสายงาน ดังนี้
1) สายงานบริหารคุณภาพสินเชือ่ และกระบวนการธุรกิจเครือค่ายรายย่อย 10 คน
2) สายงานเทคโนโลยี
5 คน
3) สายงานบริหารการเงิน
3 คน
4) สายงานธุรกิจภาครัฐ
1 คน
5) สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน
2 คน
6) สายงานบริหารจัดการทางการเงินเพื่อธุรกิจ
2 คน
7) สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 2
6 คน
8) สายงานปฏิบตั กิ าร
9 คน
9) สายงานปรับโครงสร้างหนี้และบริหารทรัพย์สนิ
2 คน
รวม 40 คน
กรอบแนวคิ ด
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล
-ระยะเวลาการทางาน
-ประสบการณ์ในการได้รบั
การตรวจสอบ

-

-

ความเข้ า ใจในความหมาย และ
บทบาทหน้ า ที่ ข องการตรวจสอบ
ภายใน
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ที่ มี ต่ อ คุ ณ ส ม บั ติ
เฉพาะตัวของผูต้ รวจสอบภายใน
ความคิดเห็นที่มตี ่อวิธกี ารปฏิบตั งิ าน
ตรวจสอบภายใน
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เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
การศึกษาครัง้ นี้ผศู้ กึ ษาใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่
ทางานในธนาคารกรุงไทย ประสบการณ์ในการได้รบั การตรวจสอบ และสายงานทีส่ งั กัด
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความเข้าใจในความหมาย และบทบาทหน้าที่ของการตรวจสอบ
ภายใน
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกีย่ วกับความคิดเห็นต่อคุณสมบัตเิ ฉพาะตัวของผูต้ รวจสอบภายในของฝ่ าย
ตรวจสอบภายใน ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกีย่ วกับความคิดเห็นต่อวิธกี ารปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในของฝ่ า ย
ตรวจสอบภายใน ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาครัง้ นี้ผศู้ กึ ษาได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนามาวิเคราะห์ ประกอบด้วย 2
ส่วน ดังนี้
1. ข้อมูลปฐมภูมิ ผูศ้ กึ ษาได้ทาการรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามโดยใช้ Google Form
โดยส่งเป็ น link ผ่านทางอีเมล์และแอพพลิเคชัน่ Line
2. ข้อมูลทุตยิ ภูมิ ผูศ้ กึ ษาได้ทาการรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ บทความ ผลการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ งานวิจยั ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
การวิ เคราะห์ข้อมูล
จากแบบสอบถาม เป็ นคาถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน
ดังนี้
1) เกีย่ วกับระดับความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน ให้เลือกคาตอบระดับความเข้าใจ 5
ระดับ ดังนี้
ระดับความเข้าใจ
คะแนน
สูงมาก
5
สูง
4
ปานกลาง
3
น้อย
2
ไม่เข้าใจ
1
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2) เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นที่มตี ่อการตรวจสอบภายใน และระดับความคิดเห็นที่มีต่อวิธกี าร
ปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน ให้เลือกคาตอบระดับความคิดเห็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับความคิดเห็น
คะแนน
เห็นด้วยอย่างยิง่
5
เห็นด้วย
4
ไม่แน่ใจ
3
ไม่เห็นด้วย
2
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
1
3) เกีย่ วกับระดับความคิดเห็นทีม่ ตี ่อวิธกี ารปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน
ระดับความคิดเห็น
คะแนน
เห็นด้วยอย่างยิง่
5
เห็นด้วย
4
ไม่แน่ใจ
3
ไม่เห็นด้วย
2
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
1
4) ระดับค่าเฉลีย่ ของการแปลความของแต่ละระดับ
คะแนนค่าเฉลีย่
ระดับความเข้าใจ

ระดับความคิดเห็น

4.50 – 5.00

=

สูงมาก

เห็นด้วยอย่างยิง่

3.50 – 4.49

=

สูง

เห็นด้วย

2.50 – 3.49

=

ปานกลาง

ไม่แน่ใจ

1.50 – 2.49

=

น้อย

ไม่เห็นด้วย

1.00 – 1.49

=

ไม่เข้าใจ

ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
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สถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
1.สถิ ติ เ ชิง พรรณนา (Descriptive Statistic) ประกอบด้ ว ย ความถี่ (Frequency) ร้ อ ยละ
(Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. สถิตเิ ชิงอนุ มาน (Inferential Statistic) สถิตเิ ชิงอนุ มานที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานใน
การศึกษา คือ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way Anova) การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบปั จจัยเดียว ใช้สาหรับทดสอบผลต่างระหว่างค่าเฉลีย่ ของประชากรมากกว่า 2 กลุ่ม

บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึกษาค้นคว้าเรื่อง ความคิดเห็นที่มตี ่อการตรวจสอบภายในในมุมมองของผู้รบั การ
ตรวจสอบ ธนาคารกรุ ง ไทย จ ากัด (มหาชน) (ส านัก งานใหญ่ ) ผู้ศ ึก ษาได้ท าการเก็บ ข้อ มู ล
แบบสอบถามโดยใช้ Google Form ซึ่งส่งผ่านทาง E mail และ Application Line ได้รบั ตอบกลับ
ทัง้ สิน้ 40 ชุด ซึ่งสามารถแบ่งข้อมูลของแบบสอบถามได้เป็ น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 ตารางจานวน ร้อยละ ของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามเพศ
ลาดับ
1
2

เพศ
หญิง
ชาย
รวม

จานวน (คน)
27
13
40

ร้อยละ
67.50
32.50
100

จากตารางที่ 1 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 27 คน และเพศ
ชาย 13 คน คิดเป็ น ร้อยละ 67.50 และ 32.50 ตามลาดับ
ตารางที่ 2 ตารางจานวน ร้อยละ ของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามอายุ
ลาดับ
อายุ
จานวน (คน)
1
ต่ากว่า 25 ปี
2
25 – 35 ปี
6
3
36 – 45 ปี
12
4
46 ปี ขน้ึ ไป
22
40
รวม

ร้อยละ
15.00
30.00
55.00
100

จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาส่วนใหญ่มอี ายุ 46 ปี ขนึ้ ไป จานวน
22 คน คิดเป็ นร้อยละ 55 รองลงมาอยู่ในช่วง 36 – 45 ปี จานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 30 และ
อายุช่วง 25 – 35 ปี จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 15
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ตารางที่ 3 ตารางจานวน ร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาจาแนกตามระดับการศึกษา
ลาดับ
1
2
3

ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ปริญญาโทหรือสูงกว่า
รวม

จานวน (คน)
1
15
24
40

ร้อยละ
2.50
37.50
60.00
100

จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาส่วนใหญ่มรี ะดับการศึกษาปริญญาโท
หรือสูงกว่า จานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 60 ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จานวน 15 คนคิดเป็ น
ร้อย 37.50 และ ระดับต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.50
ตารางที่ 4 ตารางจานวน ร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจาแนกตามระยะเวลาที่ทางานใน
ธนาคารกรุงไทย
ลาดับ
1
2
3
4
5

ระยะเวลาที่ทางานในธนาคารกรุงไทย
ต่ากว่า 5 ปี
5 – 10 ปี
11 – 15 ปี
16 -20 ปี
21 ปี ขน้ึ ไป
รวม

จานวน (คน)
10
3
6
21
40

ร้อยละ
25.00
7.50
15.00
52.50
100

จากตารางที่ 4 พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ใ ช้ใ นการศึก ษาส่ ว นใหญ่ มีร ะยะเวลาท างานใน
ธนาคารกรุงไทย 21 ปี ขน้ึ ไป จานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.50 ระยะเวลา 5 – 10 ปี จานวน 10
คน คิดเป็ นร้อยละ 25 ระยะเวลา 16 – 20 ปี จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 15 และระยะเวลา 11 –
15 ปี จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.50
ตารางที่ 5 ตารางจานวน ร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจาแนกตามประสบการณ์ใน
การได้รบั การตรวจสอบ
ลาดับ
1
2
3
4

ประสบการณ์ ในการได้รบั การตรวจสอบ
ไม่เคย
1 – 2 ครัง้
3 – 5 ครัง้
มากกว่า 5 ครังขึ
้ น้ ไป
รวม

จานวน (คน)
14
11
15
40

ร้อยละ
35.00
27.50
37.50
100
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จากตารางที่ 5 พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่ างที่ใช้ใ นการศึกษาส่วนใหญ่ เคยได้ร ับการตรวจสอบ
มากกว่า 5 ครัง้ ขึน้ ไป จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.50 เคยได้รบั การตรวจสอบ 1- 2 ครัง้ จานวน
14 คน คิดเป็ นร้อยละ 35 และเคยได้รบั การตรวจสอบ 3 – 5 ครัง้ จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ
27.50
ตารางที่ 6 ตารางจานวน ร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาจาแนกตามสายงานทีส่ งั กัด
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

สายงานที่สงั กัด
สายงานบริหารคุณภาพสินเชือ่ และกระบวนการ
ธุรกิจเครือค่ายรายย่อย
สายงานเทคโนโลยี
สายงานบริหารการเงิน
สายงานธุรกิจภาครัฐ
สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน
สายงานบริหารจัดการทางการเงินเพือ่ ธุรกิจ
สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 2
สายงานปฏิบตั กิ าร
สายงานปรับโครงสร้างหนี้และบริหารทรัพย์สนิ
รวม

จานวน (คน)
10

ร้อยละ
25.00

5
3
1
2
2
6
9
2
40

12.50
7.50
2.50
5.00
5.00
15.00
22.50
5.00
100

จากตารางที่ 6 พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการศึก ษาจ าแนกตามสายงานที่ส ัง กัด
ประกอบด้วยทัง้ หมด 9 สายงาน โดยส่วนมากสังกัดสายงานบริหารคุณภาพสินเชื่อและกระบวนการ
ธุรกิจเครือค่ายรายย่อย จานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 25 รองลงมา คือ สายงานปฏิบตั กิ าร จานวน 9
คน คิดเป็ นร้อยละ 22.50 สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 2 จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 15 สายงาน
เทคโนโลยี จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.50 สายงานบริหารการเงิน จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 7.50 ซึ่งมีสายงานทีม่ จี านวนคนสังกัดเท่ากันอยู่ 3 สายงาน ได้แก่ สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาด
ทุ น สายงานบริห ารจัด การทางการเงิน เพื่อ ธุร กิจ และสายงานปรับ โครงสร้า งหนี้ แ ละบริห าร
ทรัพย์สนิ มีจานวนสายงานละ 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 5 และสายงานสุดท้าย คือ สายงานธุรกิจภาครัฐ
มีจานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.50
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ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความเข้าใจในความหมาย และบทบาทหน้ าที่ ของการตรวจสอบ
ภายใน ในมุมมองของผูร้ บั การตรวจ ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (สานักงานใหญ่)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในส่วนนี้ใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ประกอบด้วย ความถี่
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่ าเฉลี่ย (Mean) ได้ผลการ
วิเคราะห์ ดังนี้
ตารางที่ 7 ตารางจ านวน ร้ อ ยละ ส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน และค่ า เฉลี่ย ของความเข้า ใจใน
ความหมายของการตรวจสอบภายในในมุมมองของผูร้ บั การตรวจ
ความหมายของ
การตรวจสอบภายใน

ระดับความเข้าใจในความหมาย
ค่า
สูง
สูง
ปาน น้ อย ไม่ รวม
S.D.
มาก
กลาง
เข้าใจ
8
21
10
1
40 0.744
(20.0) (52.5) (25.0) (2.5)
(100)

1.การตรวจสอบภาย
ใน คือ กิจกรรมการให้ความ
เชื่อมัน่ และคาปรึกษาอย่าง
อิสระและเทีย่ งธรรม
2.การตรวจสอบภาย
16
19
5
ใน คือ การประเมินและปรับปรุง (40.0) (47.5) (12.5)
ประสิทธิผลของงานด้านบริหาร
ความเสีย่ ง การควบคุม และ
กากับดูแล
3.การตรวจสอบภายในเป็ นการ
18
18
4
ตรวจสอบเอกสารและการ
(45.0) (45.0) (10.0)
ปฏิบตั งิ าน เพื่อเชื่อมันว่
่ า
ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบตั ิ
ตามข้อกาหนด
4.การตรวจสอบภายในเป็ นการ
19
17
3
1
สอบทานและควบคุมการ
(47.5) (42.5) (7.5) (2.5)
ปฏิบตั งิ าน หาจุด
บกพร่อง เพือ่ นาไป
สู่การแก้ไขและให้คาแนะนาใน
การปฏิบตั งิ าน
รวม

ค่าเฉลี่ย
(แปลง
ผล)
3.90
(สูง)

-

40 0.679
(100)

4.27
(สูง)

-

40 0.662
(100)

4.35
(สูง)

-

40 0.736
(100)

4.35
(สูง)

4.21
(สูง)
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จากตารางที่ 7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษามีระดับความเข้าใจในความหมายของการ
ตรวจสอบภายในอยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลีย่ 4.21 ซึ่งประเด็นทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุดเท่ากัน 2 ประเด็น ได้แก่
1) การตรวจสอบภายในเป็ นการตรวจสอบเอกสารและการปฏิบตั งิ าน เพื่อเชื่อมันว่
่ าถูกต้อง ครบถ้วน
และปฏิบตั ิตามข้อกาหนด 2) การตรวจสอบภายในเป็ นการสอบทานและควบคุม การปฏิบตั ิงาน หา
จุดบกพร่อง เพื่อนาไปสู่การแก้ไขและให้คาแนะนาในการปฏิบตั งิ าน ทัง้ สองประเด็นมีค่าเฉลีย่ 4.35
รองลงมา คือ การตรวจสอบภายใน คือ การประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของงานด้านบริหาร
ความเสี่ย ง การควบคุ ม และก ากับ ดู แ ล ค่ าเฉลี่ย 4.27 และประเด็น ที่มีค่ า เฉลี่ย ต่ า สุ ด คือ การ
ตรวจสอบภายใน คือ กิจกรรมการให้ความเชือ่ มัน่ และคาปรึกษาอย่างอิสระและเทีย่ งธรรม ค่าเฉลีย่
3.90
ตารางที่ 8 ตารางจานวน ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าเฉลี่ย ของความเข้าใจในบทบาท
และหน้าทีข่ องการตรวจสอบภายในในมุมมองของผูร้ บั การตรวจ
บทบาทและ
หน้ าที่ของการ
ตรวจสอบภายใน

ระดับความเข้าใจ

ค่า
รวม
สูง
สูง
ปาน น้ อย ไม่
S.D.
เข้าใจ
มาก
กลาง
15
17
8
40 0.747
(37.5) (42.5) (20.0)
(100)

1.ตรวจสอบโดยใช้แนวความ
เสีย่ ง ซึง่ ผูต้ รวจสอบต้อง
เข้าใจกระบวนการบริหาร
ความเสีย่ งอย่างเพียงพอ เพื่อ
เลือกกิจกรรมจากระดับความ
เสีย่ งทีม่ ี
2.ตรวจสอบแบบมีส่วนร่วม
15
17
7
1
โดยเน้นการประสานงานกัน (37.5) (42.5) (17.5) (2.5)
ระหว่างผูบ้ ริหารผูป้ ฏิบตั งิ าน
และผูต้ รวจสอบ เพื่อแก้ไข
ปัญหาข้อผิดพลาทีเ่ กิดขึน้
ร่วมกัน
3.ติดตามแนวความคิดทาง
13
18
7
2
การบริหารใหม่ๆ อยู่เสมอ
(32.5) (45.0) (17.5) (5.0)
เพื่อเพิม่ วิสยั ทัศน์ และเป็ น
ประโยชน์ต่อการทางาน
ตรวจสอบ
4.แนะนาและให้คาปรึกษา
11
21
6
2
เพื่อให้การทางานของผูไ้ ด้
(27.5) (52.5) (15.0) (5.0)
รับการตรวจสอบเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ค่าเฉลี่ย
(แปลงผล)
4.17
(สูง)

-

40 0.802
(100)

4.15
(สูง)

-

40 0.846
(100)

4.05
(สูง)

-

40
(100)

4.03
(สูง)

0.8
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ตารางที่ 8 ตารางจานวน ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าเฉลี่ย ของความเข้าใจในบทบาท
และหน้าทีข่ องการตรวจสอบภายในในมุมมองของผูร้ บั การตรวจ (ต่อ)
บทบาทและ
หน้ าที่ของการ
ตรวจสอบภายใน

ระดับความเข้าใจ
สูง
มาก

สูง

ปาน น้ อย ไม่
เข้าใจ
กลาง

รวม

ค่า
S.D.

ค่าเฉลี่ย
(แปลงผล)

รวม

4.10
(สูง)

จากตารางที่ 8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามีความเข้าใจในบทบาทและหน้าทีข่ อง
การตรวจสอบภายในอยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ย 4.10 ซึ่งประเด็นทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุด ได้แก่ บทบาท
และหน้าทีข่ องการตรวจสอบภายใน คือ ตรวจสอบโดยใช้แนวความเสีย่ ง ซึ่งผูต้ รวจสอบต้องเข้าใจ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเพียงพอ เพื่อเลือกกิจกรรมจากระดับความเสี่ยงที่มี ค่าเฉลีย่
4.17 รองลงมา คือ บทบาทและหน้าทีข่ องการตรวจสอบภายใน คือ ตรวจสอบแบบมีส่วนร่วมโดย
เน้นการประสานงานกันระหว่างผูบ้ ริหาร ผูป้ ฏิบตั งิ าน และผูต้ รวจสอบ เพื่อแก้ไขปั ญหาข้อผิดพลาด
ที่เ กิด ขึ้น ร่ ว มกัน ค่ า เฉลี่ย 4.15 บทบาทและหน้ า ที่ข องการตรวจสอบภายใน คือ ติด ตาม
แนวความคิดทางการบริหารใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพื่อเพิม่ วิสยั ทัศน์ และเป็ นประโยชน์ต่อการทางาน
ตรวจสอบ ค่าเฉลี่ย 4.05 ประเด็นที่มคี ่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การตรวจสอบภายใน คือการแนะนา ให้
คาปรึกษาเพื่อให้การทางานของผูไ้ ด้รบั การตรวจสอบเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ค่าเฉลีย่
4.03
ตารางที่ 9 ตารางระดับความเข้าใจในความหมาย บทบาทหน้ าที่ของการตรวจสอบภายในใน
มุมมองของผูร้ บั การตรวจ
ความเข้าใจในการตรวจสอบภายใน

ค่าเฉลี่ย ค่า S.D. ระดับความเข้าใจ

ด้านความหมายของการตรวจสอบภายใน

4.21

0.71

สูง

ด้านบทบาทและหน้าทีข่ องการตรวจสอบภายใน

4.10

0.80

สูง

รวม

4.16

0.75

สูง

จากตารางที่ 9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษามีความเข้าใจในงานตรวจสอบภายในอยู่
ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลีย่ 4.16 และค่า S.D. 0.75

25
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิ ดเห็นที่มีต่อคุณสมบัติเฉพาะตัวของผูต้ รวจสอบภายในของ
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน ธนาคารกรุง ไทย จ ากัด (มหาชน) ในมุ ม มองของผู้รบั การตรวจ
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (สานักงานใหญ่)
การวิเ คราะห์ข้อ มู ล ในส่ ว นนี้ ใ ช้ส ถิติเ ชิง พรรณนา (Descriptive Statistic) ประกอบด้วย
ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าเฉลีย่ (Mean) ได้ผล
การวิเคราะห์ ดังนี้
ตารางที่ 10 ตารางจานวน ร้อยละ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และค่าเฉลีย่ ของความคิดเห็นต่อความรอบ
รูใ้ นวิชาชีพของผูต้ รวจสอบภายในในมุมมองของผูร้ บั การตรวจ
ความรอบรู้
ในวิ ชาชีพ ของผูต้ รวจ
สอบภายใน
1.มีความรู้ ความสามารถ
เหมาะสมกับ
งานตรวจสอบ
2.ช่วยแก้ปัญหา
และตอบข้อสงสัยได้อย่างชัดเจนและตรงประเด็น
3.ทราบระบบ
งานและขัน้ ตอนการ
ปฏิบตั งิ านในงานที่เข้า
ตรวจสอบ
เป็ นอย่างดี
4.พัฒนาตนเองให้มคี วามรู้ ติด
ตามนโยบาย กลยุทธ์
ใหม่ของธนาคาร อยูเ่ สมอ
รวม

ระดับความเข้าใจ
รวม

ค่า
S.D.

ค่าเฉลี่ย
(แปลงผล)

เห็นด้วย
อย่างยิ่ ง
15
(37.5)

เห็น
ด้วย
13
(32.5)

ไม่
แน่ ใจ
12
(30.0)

ไม่เห็น
ด้วย
-

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ ง
-

40
(100)

0.829

4.08
(สูง)

14
(35.0)

11
(27.5)

12
(30.0)

3
(7.5)

-

40
(100)

0.982

3.90
(สูง)

16
(40.0)

1
(27.5)

10
(25.0)

3
(7.5)

-

40
(100)

0.987

4.00
(สูง)

17
(42.5)

11
(27.5)

10
(25.0)

2
(5.0)

40
(100)

0.944

4.07
(สูง)

4.01
(สูง)

จากตารางที่ 10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามีความคิดเห็นต่อความรอบรู้ในวิชาชีพ
ของผูต้ รวจสอบภายใน อยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลีย่ 4.01 ซึ่งประเด็นทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุด คือ ผูต้ รวจสอบ
มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมกับงานตรวจสอบ ค่าเฉลี่ย 4.08 รองลงมา คือ ผูต้ รวจสอบพัฒนา
ตนเองให้มคี วามรู้ ติดตามนโยบาย กลยุทธ์ใหม่ของธนาคารอยู่เสมอ ค่าเฉลี่ย 4.07 ผูต้ รวจสอบทราบ
ระบบงานและขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านในงานที่เข้าตรวจสอบ ค่าเฉลีย่ 4.00 และประเด็นทีม่ คี ่าเฉลีย่ ต่ าสุด
คือ ผูต้ รวจสอบช่วยแก้ปัญหาและตอบข้อสงสัยได้อย่างชัดเจนและตรงประเด็น ค่าเฉลีย่ 3.90
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ตารางที่ 11 ตารางจานวน ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าเฉลี่ย ของความคิดเห็นต่อคุณสมบัติ
ประจาตัวของผูต้ รวจสอบภายในในมุมมองของผูร้ บั การตรวจ
คุณสมบัติ
ประจาตัวของ
ผูต้ รวจสอบ
ภายใน

1.วางตนเหมาะ
สมกับกาลเทศะ
2.มีความ
สามารถ ในการเรียนรู้
มีไหว
พริบ ช่างสังเกต และมีการ
ใช้ความคิด
อย่างมีเหตุมผี ล
3.มีความ
สามารถ ในการ
ประสารงาน
มีมนุ ษย์สมั พันธ์ และรักษา
สัมพันธภาพ
อันดีกบั ท่าน
4.มีความ
สามารถ ในการ
ถ่ายทอดความ
คิดเห็น ทัง้ ด้วย
วาจา และลาย
ลักษณ์ อกั ษร
รวม

ระดับความคิ ดเห็น
ค่าเฉลี่ย (แปลง
ผล)

เห็นด้วย
อย่างยิ่ ง

เห็น
ด้วย

ไม่
แน่ ใจ

ไม่เห็น
ด้วย

ไม่เห็น
ด้วย
อย่างยิ่ ง

รวม

ค่า S.D.

14
(35.0)
16
(40.0)

18
(45.0)
13
(32.5)

7
(17.5)
8
(20.0)

1
(2.5)
3
(7.5)

-

40
(100)
40
(100)

0.791

15
(37.5)

17
(42.5)

5
(12.5)

3
(7.5)

-

40
(100)

0.9

4.10
(สูง)

17
(42.5)

14
(35.0)

6
(15.5)

3
(7.5)

-

40
(100)

0.939

4.13
(สูง)

-

0.959

4.13
(สูง)
4.05
(สูง)

4.10
(สูง)

จากตารางที่ 11 พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษามีความคิดเห็นต่อคุณสมบัตปิ ระจาตัว
ของผู้ตรวจสอบภายใน อยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ย 4.10 ซึ่งประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากัน 2
ประเด็น ได้แก่ 1) วางตนเหมาะสมกับ กาลเทศะ และ 2) มีค วามสามารถในการถ่ายทอดความ
คิดเห็นทัง้ ด้วยวาจาและลายลักษณ์อกั ษร ทัง้ สองประเด็นมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 4.13 รองลงมา คือ มี
ความสามารถในการประสานงาน มีมนุ ษย์สมั พันธ์ และรักษาสัมพันธภาพอันดีกบั ท่าน ค่าเฉลี่ย
4.10 และประเด็นทีม่ คี ่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ มีความสามารถในการเรียนรู้ มีไหวพริบ ช่างสังเกต และมี
การใช้ความคิดอย่างมีเหตุมผี ล ค่าเฉลีย่ 4.05
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ตารางที่ 12 ตารางระดับความคิดเห็นต่อคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบภายในของฝ่ ายตรวจสอบ
ภายในในมุมมองของผูร้ บั การตรวจ
ความคิ ดเห็นต่อคุณสมบัติเฉพาะตัว

ค่าเฉลี่ย ค่า S.D. ระดับความเข้าใจ

ด้านความรอบรูใ้ นวิชาชีพของผูต้ รวจสอบภายใน

4.01

0.94

สูง

ด้านคุณสมบัตปิ ระจาตัวของผูต้ รวจสอบภายใน

4.10

0.90

สูง

รวม

4.06

0.92

สูง

จากตารางที่ 12 พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษามีความคิดเห็นต่อคุณสมบัตเิ ฉพาะของผู้
ตรวจสอบภายในของฝ่ ายตรวจสอบภายใน ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) อยู่ในระดับสูง โดยมี
ค่าเฉลีย่ 4.06 และค่า S.D. 0.92
ส่ วนที่ 4 ข้อมูล เกี่ยวกับความคิ ดเห็นที่ มีต่ อวิ ธีการปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบภายในของฝ่ าย
ตรวจสอบภายใน ธนาคารกรุ ง ไทย จ ากัด (มหาชน) ในมุ ม มองของผู้ร ับ การตรวจ
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (สานักงานใหญ่)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในส่วนนี้ใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ประกอบด้วย
ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลีย่ (Mean) ได้ผลการวิเคราะห์ ดังนี้
ตารางที่ 13 ตารางจานวน ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นต่อการ
วางแผนการตรวจสอบของฝ่ ายตรวจสอบในมุมมองของผูร้ บั การตรวจ
การวางแผนการ
ตรวจสอบ
ของฝ่ าย
ตรวจสอบ

1.มีกาวางแผน
การตรวจสอบ
เรื่องที่ตอ้ งการเข้า
ทากาตรวจ
สอบได้อย่าง
ชัดเจน
2.มีการกาหนด
ระยะเวลาในการ
เข้าตรวจสอบ
อย่างชัดเจน
และเหมาะสม

ระดับความคิ ดเห็น

ค่าเฉลี่ย
(แปลงผล)

รวม

ค่า S.D.

-

40
(100)

0.8

4.23
(สูง)

-

40
(100)

0.716

4.27
(สูง)

เห็นด้วยอย่างยิ่ ง

เห็นด้วย

ไม่แน่ ใจ

ไม่เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ ง

17
(42.5)

16
(40.0)

6
(15.0)

1
(2.5)

17
(42.5)

17
(42.5)

6
(15.0)

-
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ตารางที่ 13 ตารางจานวน ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นต่อการ
วางแผนการตรวจสอบของฝ่ ายตรวจสอบในมุมมองของผูร้ บั การตรวจ (ต่อ)
การวางแผนการ
ตรวจสอบ
ของฝ่ าย
ตรวจสอบ

3.มีการกาหนด
วัตถุประสงค์ และ
ขอบเขตในการ
ตรวจสอบอย่าง
ชัดเจน และแจ้งให้
ทราบก่อนเข้าทา
กาตรวจสอบ
4.มีการแจ้งข้อ
มูลที่จาเป็ นที่ท่าน
ควรทราบล่วง
หน้าเพื่อความ
รวดเร็วในการ
ปฏิบตั งิ าน
รวม

ระดับความคิ ดเห็น

ค่าเฉลี่ย
(แปลงผล)

รวม

ค่า S.D.

-

40
(100)

0.730

4.33
(สูง)

-

40
(100)

0.758

4.20
(สูง)

เห็นด้วยอย่างยิ่ ง

เห็นด้วย

ไม่แน่ ใจ

ไม่เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ ง

19
(47.5)

15
(37.5)

6
(15.0)

-

16
(40.0)

16
(40.0)

8
(20.0)

-

4.26
(สูง)

จากตารางที่ 13 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามีความคิดเห็นต่อการวางแผนการ
ตรวจสอบของฝ่ ายตรวจสอบ อยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลีย่ 4.26 ซึ่งประเด็นทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุด คือ มี
การกาหนดวัตถุประสงค์ และขอบเขตในการตรวจสอบอย่างชัดเจน และแจ้งให้ทราบก่อนเข้าทากา
ตรวจสอบค่าเฉลีย่ 4.33 รองลงมา คือ มีการกาหนดระยะเวลาในการเข้าตรวจสอบอย่างชัดเจนและ
เหมาะสม ค่าเฉลีย่ 4.27 มีการวางแผนการตรวจสอบได้อย่างชัดเจน ค่าเฉลีย่ 4.23 และประเด็นทีม่ ี
ค่ า เฉลี่ยต่ าสุ ด คือ มีก ารแจ้งข้อ มูลที่จาเป็ นที่ท่านควรทราบล่ว งหน้ า เพื่อ ความรวดเร็วในการ
ปฏิบตั งิ าน ค่าเฉลีย่ 4.20
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ตารางที่ 14 ตารางแสดงจานวน ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นต่อ
วิธกี ารตรวจสอบของฝ่ ายตรวจสอบในมุมมองของผูร้ บั การตรวจ
ระดับความคิ ดเห็น
วิ ธีการตรวจสอบ
ของฝ่ ายตรวจสอบ

เห็นด้วยอย่างยิ่ ง

เห็นด้วย

ไม่แน่ ใจ

ไม่เห็น
ด้วย

ไม่เห็น
ด้วย
อย่างยิ่ ง

รวม

ค่า S.D.

ค่าเฉลี่ย
(แปลงผล)

1.การปฏิบตั งิ าน
ตรวจสอบดาเนิน
การโดยกระทบการ
ปฏิบตั งิ านประจาวัน
ของท่านน้อยที่สดุ
2.การตรวจสอบเป็ น
การตรวจสอบเพื่อ
การป้ องกัน ช่วย
แก้ไขข้อผิดพลาดที่
เกิดขึน้ มากกว่าตรวจ
เพื่อการจับผิด
3.ผูต้ รวจสอบได้
สอบถามข้อเท็จจริง
และเปิ ดโอกาสให้
ชี้แจงสาเหตุท่ที าให้
เกิดข้อผิดพลาด ก่อน
สรุปผลและรายงาน
การตรวจสอบ
4.มีการตรวจสอบ
อย่างเป็ นขัน้ ตอน ไม่
สร้างความสับสน
ให้แก่ท่าน
รวม

15
(37.5)

20
(50.0)

4
(10.0)

1
(2.5)

-

40
(100)

0.733

4.22
(สูง)

16
(40.0)

17
(42.5)

6
(15.0)

1
(2.5)

-

40
(100)

0.791

4.20
(สูง)

17
(42.5)

18
(45.0)

4
(10.0)

1
(2.5)

-

40
(100)

0.751

4.28
(สูง)

16
(40.0)

17
(42.5)

6
(15.0)

1
(2.5)

-

40
(100)

0.791

4.20
(สูง)

4.23
(สูง)

จากตารางที่ 14 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามีความคิดเห็นต่อวิธกี ารตรวจสอบ
ของฝ่ ายตรวจสอบ อยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลีย่ 4.23 ซึ่งประเด็นทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุด คือ ผูต้ รวจสอบ
ได้สอบถามข้อเท็จจริงและเปิ ดโอกาสให้ช้แี จงสาเหตุท่ที าให้เกิดข้อผิดพลาดก่อนสรุปผล และ
รายงานการตรวจสอบ ค่าเฉลีย่ 4.28 รองลงมา คือ การปฏิบตั งิ านตรวจสอบดาเนินการโดยกระทบ
การปฏิบตั งิ านประจาวันของท่านน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.22 และประเด็นที่มคี ่าเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากัน 2
ประเด็น ได้แก่ 1) การตรวจสอบเป็ นการตรวจสอบเพื่อการป้ องกัน ช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้
มากกว่าตรวจเพื่อการจับผิด 2) มีการตรวจสอบอย่างเป็ นขัน้ ตอน ไม่สร้างความสับสนให้แก่ท่าน
ทัง้ สองประเด็นมีค่าเฉลีย่ 4.20
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ตารางที่ 15 ตารางจานวน ร้อยละ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และค่าเฉลีย่ ของความคิดเห็นต่อการ
ให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะระหว่างทาการตรวจสอบของฝ่ ายตรวจสอบในมุมมองของผูร้ บั การ
ตรวจ
การให้คาปรึกษาและ
ข้อเสนอแนะระหว่าง
ทาการตรวจสอบ ของ
ฝ่ ายตรวจสอบ
1.ท่านได้รบั คาปรึก
ษา และข้อเสนอ
แนะที่ดใี นประเด็นที่ท่าน
สงสัยอย่างชัดเจน
2.ท่านได้รบั คาแนะ
นาการปฏิบตั งิ านจากผู้
ตรวจสอบ ซึ่งอ้างอิง
ระเบียบการปฏิบตั งิ าน
อย่างถูกต้อง
3.ผูต้ รวจสอบให้ความ
ช่วยเหลือ ประสานงาน
กับหน่ วยงานที่เกี่ยว
ข้อง เพื่อให้เกิดความ
ถูกต้องเป็ นมาตรฐาน
เดียวกัน
4.มีคาแนะนาที่เป็ น
ประโยชน์ และมีสว่ น
สนับสนุ นในการ
ปฏิบตั งิ านของฝ่ ายงาน
รวม

ระดับความคิ ดเห็น
ค่าเฉลี่ย
(แปลงผล)

เห็นด้วย
อย่างยิ่ ง

เห็นด้วย

ไม่แน่ ใจ

ไม่เห็น
ด้วย

ไม่เห็น
ด้วย
อย่างยิ่ ง

รวม

ค่า S.D.

11
(27.5)

18
(45.0)

10
(25.0)

1
(2.5)

-

40
(100)

0.8

3.98
(สูง)

14
(35.0)

17
(42.5)

8
(20.0)

1
(2.5)

-

40
(100)

0.810

4.10
(สูง)

11
(27.5)

18
(45.0)

10
(25.0)

1
(2.5)

-

40
(100)

0.8

3.98
(สูง)

13
(32.5)

16
(40.0)

10
(25.0)

1
(2.5)

-

40
(100)

0.832

4.02
(สูง)

4.02
(สูง)

จากตารางที่ 15 พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษามีค วามคิดเห็นต่อการให้คาปรึกษา
และข้อเสนอแนะระหว่างทาการตรวจสอบของฝ่ ายตรวจสอบ อยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ย 4.02
ซึ่ง ประเด็น ที่ม คี ่า เฉลี่ย สูง สุด คือ ได้ร บั ค าแนะนาการปฏิบ ตั งิ านจากผูต้ รวจสอบ ซึ่ง อ้า งอิง
ระเบียบการปฏิบตั งิ านอย่างถูกต้อง ค่าเฉลี่ย 4.10 รองลงมา คือ ได้รบั คาแนะนาที่เป็ นประโยชน์
และมีส่วนสนับสนุ นในการปฏิบตั งิ านของฝ่ ายงาน ค่าเฉลี่ย 4.02 และประเด็นที่มคี ่าเฉลี่ยต่าสุด
เท่ากัน 2 ประเด็น ได้แก่ 1) ได้รบั คาปรึกษา และข้อเสนอแนะที่ดใี นประเด็นที่ท่านสงสัยอย่าง
ชัดเจน 2) ได้รบั ความช่วยเหลือ ประสานงานกับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความถูกต้อง
เป็ นมาตรฐานเดียวกัน ทัง้ สองประเด็นมีค่าเฉลี่ย 3.98
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ตารางที่ 16 ตารางจานวน ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นต่อ การ
สรุปผลและรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ ายตรวจสอบในมุมมองของผูร้ บั การตรวจ
การสรุปผลและ
รายงานผลการ
ตรวจสอบของ
ฝ่ ายตรวจสอบ
1.มีการสรุปผลการ
ตรวจสอบจากหลัก
ฐานที่ตรวจพบ และ
บันทึกข้อมูลไว้เป็ นลาย
ลักษณ์ อกั ษร
2.มีการสรุปผลการ
ตรวจสอบได้อย่าง
ถูกต้อง ตรงประ
เด็น ตามความเป็ นจริง
3.ข้อเสนอแนะหรือแนว
ทางแก้ไขในรายงาน
ตรวจสอบเป็ นประโยชน์
สามารถนาไปแก้ไขและ
ปฏิบตั ไิ ด้จริง
4.รายงานการตรวจ
สอบมีความชัดเจน
เข้าใจง่าย สามารถใช้
เป็ นแนวทางในการ
ทางานต่อไปได้
รวม

ระดับความคิ ดเห็น
ค่าเฉลี่ย
(แปลงผล)

เห็นด้วย
อย่างยิ่ ง

เห็นด้วย

ไม่แน่ ใจ

ไม่เห็น
ด้วย

ไม่เห็น
ด้วย
อย่างยิ่ ง

รวม

ค่า S.D.

17
(42.5)

18
(45.0)

5
(12.5)

-

-

40
(100)

0.687

4.30
(สูง)

13
(32.5)

21
(52.5)

5
(12.5)

1
(2.5)

-

40
(100)

0.736

4.15
(สูง)

14
(35.0)

17
(42.5)

8
(20.0)

1
(2.5)

-

40
(100)

0.810

4.10
(สูง)

14
(35.0)

19
(47.5)

6
(15.0)

1
(2.5)

-

40
(100)

0.770

4.15
(สูง)

4.18
(สูง)

จากตารางที่ 16 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามีความคิดเห็นต่อการสรุปผลและ
รายงานผลการตรวจสอบของฝ่ ายตรวจสอบ อยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ย 4.18 ซึ่งประเด็นที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การสรุปผลการตรวจสอบจากหลักฐานที่ตรวจพบ และบันทึกข้อมูลไว้เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร ค่าเฉลี่ย 4.30 รองลงมา มี 2 ประเด็นที่มคี ่าเฉลี่ยเท่ากัน ได้แก่ 1) มีการสรุปผลการ
ตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง ตรงประเด็นตามความเป็ นจริง 2) รายงานการตรวจสอบมีความชัดเจน
เข้าใจง่าย สามารถใช้เป็ นแนวทางในการทางานต่อไปได้ ทัง้ สองประเด็นมีค่าเฉลี่ย 4.15 และ
ประเด็นที่มคี ่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไขในรายงานตรวจสอบเป็ นประโยชน์
สามารถนาไปแก้ไขและปฏิบตั ไิ ด้จริง ค่าเฉลีย่ 4.10
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ตารางที่ 17 ตารางจานวน ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นต่อการ
ติดตามผลการตรวจสอบของฝ่ ายตรวจสอบในมุมมองของผูร้ บั การตรวจ
การติ ดตามผลการ
ตรวจสอบของฝ่ าย
ตรวจสอบ
1.ผูต้ รวจสอบได้ตดิ ต่อ
ท่าน เพื่อติดตามผล
ความคืบหน้าในการ
แก้ไข ปรับปรุงการ
ปฏิบตั ิ
งาน ตามรายงานผลการ
ตรวจสอบ
2.ข้อผิดพลาดที่ท่านไม่
สามารถแก้ไขได้ ผูต้ รวจ
สอบได้ประสาน
งานกับหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อยุติ
และวิธกี ารแก้ไขให้กบั
ท่านได้แล้วเสร็จ
3.ผูต้ รวจสอบมีความ
สม่าเสมอในการติดตาม
ความคืบหน้า
4.ผูต้ รวจสอบได้มกี าร
ติดตามผลการแก้ไข
ข้อผิดพลาดได้เป็ นไป
ตามเวลาที่กาหนด
รวม

ระดับความคิ ดเห็น
เห็นด้วย
อย่างยิ่ ง

เห็นด้วย

ไม่แน่ ใจ

ไม่เห็น
ด้วย

12
(30.0)

21
(52.5)

5
(12.5)

9
(22.5)

18
(45.0)

9
(22.5)
10
(25.0)

ไม่เห็น
ด้วย
อย่างยิ่ ง

ค่าเฉลี่ย
(แปลงผล)

รวม

ค่า S.D.

2
(5.0)

40
(100)

0.797

4.07
(สูง)

10
(25.0)

3
(7.5)

40
(100)

0.874

3.83
(สูง)

24
(60.0)

5
(12.5)

2
(5.0)

40
(100)

0.751

4.00
(สูง)

22
(55.0)

6
(15.0)

2
(5.0)

40
(100)

0.784

4.00
(สูง)

3.98
(สูง)

จากตารางที่ 17 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามีความคิดเห็นต่อการติดตามผลการ
ตรวจสอบของฝ่ ายตรวจสอบ อยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลีย่ 3.98 ซึ่งประเด็นที่มคี ่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้
ตรวจสอบได้ตดิ ต่อเพื่อติดตามผลความคืบหน้าในการแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบตั งิ านตามรายงานผล
การตรวจสอบ ค่าเฉลี่ย 4.07 รองลงมา มี 2 ประเด็นที่มคี ่าเฉลี่ยเท่ากัน ได้แก่ 1) ผูต้ รวจสอบมีความ
สม่ าเสมอในการติดตามความคืบหน้ า 2) ผู้ตรวจสอบได้มีการติดตามผลการแก้ไขข้อผิดพลาดได้
เป็ น ไปตามเวลาที่ก าหนด ทัง้ สองประเด็น มีค่ าเฉลี่ย 4.00 และประเด็น ที่มีค่ า เฉลี่ยต่ าสุ ด คือ
ข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถแก้ไขได้ผตู้ รวจสอบได้ประสานงานกับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อยุติ
และวิธกี ารแก้ไขให้ได้แล้วเสร็จ ค่าเฉลีย่ 3.83
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ตารางที่ 18 ตารางระดับความคิดเห็นต่อวิธกี ารปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในของฝ่ ายตรวจสอบ
ภายในในมุมมองของผูร้ บั การรตรวจ
ความคิ ดเห็นต่อวิ ธีการ
ปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบ

ค่าเฉลี่ย

ค่า S.D. ระดับความเข้าใจ

ด้านการวางแผนการตรวจสอบของฝ่ าย
ตรวจสอบ

4.26

0.75

สูง

ด้านวิธกี ารตรวจสอบของฝ่ ายตรวจสอบ

4.23

0.77

สูง

ด้านการให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะระหว่าง
ทาการตรวจสอบของฝ่ ายตรวจสอบ

4.02

0.81

สูง

ด้านการสรุปผลและรายงานผลการตรวจสอบ
ของฝ่ ายตรวจสอบ

4.18

0.75

สูง

ด้านการติดตามผลการตรวจสอบของฝ่ าย
ตรวจสอบ

3.98

0.80

สูง

รวม

4.13

0.78

สูง

จากตารางที่ 18 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามีค วามเห็นต่อวิธีการปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบภายในของฝ่ ายตรวจสอบภายใน ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) อยู่ในระดับสูง โดยมี
ค่าเฉลีย่ 4.13 และค่า S.D. 0.78
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ผลการทดสอบสมมติ ฐาน
ในการศึกษาครัง้ นี้ ผูศ้ กึ ษาได้ทาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผูท้ าแบบสอบถาม ทัง้ สิ้น 6 เรื่อง
ได้แก่
1) เพศ

4) ระยะเวลาทีท่ างานในธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)

2) อายุ

5) ประสบการณ์ในการได้รบั การตรวจสอบ

3) ระดับการศึกษา

6) สายงานทีส่ งั กัด

โดยในการทดสอบสมมติฐานผูศ้ กึ ษาให้ความสนใจในส่วนของระยะเวลาทีท่ างานในธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน) และประสบการณ์ในการได้รบั การตรวจสอบ ดังนัน้ สมมติฐานการศึกษา มีดงั นี้
สมมติ ฐานที่ 1 ระดับความเข้าใจในความหมาย และบทบาทหน้าที่ การตรวจสอบภายในในมุมมอง
ของผูร้ บั การตรวจ ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (สานักงานใหญ่) มีความแตกต่างกันตามปั จจัย
ส่วนบุคคล ได้แก่ ระยะเวลาทีท่ างานในธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) และประสบการณ์ในการได้รบั การ
ตรวจสอบ
สมมติ ฐานที่ 2 ระดับความคิดเห็นทีม่ ตี ่อคุณสมบัตขิ องผูต้ รวจสอบภายในของฝ่ ายตรวจสอบในมุม
ของผูร้ บั การตรวจ ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (สานักงาน) มีความแตกต่างกันตามปั จจัยส่วน
บุคคล ได้แก่ ระยะเวลาที่ทางานในธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) และประสบการณ์ในการได้ร ับการ
ตรวจสอบ
สมมติ ฐานที่ 3 ระดับความคิดเห็นที่มีต่อวิธกี ารปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในของฝ่ ายตรวจสอบ
ภายในในมุมมองของผูร้ บั การตรวจ ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (สานักงานใหญ่ ) มีความ
แตกต่างกันตามปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ระยะเวลาที่ทางานในธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) และ
ประสบการณ์ในการได้รบั การตรวจสอบ
ซึ่งในการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนนี้จะใช้สถิติเชิงอนุ มาน (Inferential Statistic) คือ สถิติทดสอบ
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Anova) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบปั จจัยเดียว
ใช้สาหรับทดสอบผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากรมากกว่า 2 กลุ่ม โดยทาการทดสอบที่ระดับ
นัยสำคัญ เท่ำกับ 0.05
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ผลการทดสอบสมมติ ฐานที่ 1
ตารางที่ 19 ตารางผลการทดสอบ One – way Anova เปรียบเทียบระดับความเข้าใจในความหมาย และ
บทบาทหน้ าที่ การตรวจสอบภายในในมุ มมองของผู้ร ับการตรวจ จ าแนกตามระยะเวลาที่ท างานใน
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ผลการทดสอบ
สมมติ ฐาน
ระดับความเข้าใจในการตรวจสอบภายใน N mean SD
F
Sig.
ด้านความหมายของการตรวจสอบภายใน
40 4.21 0.936 0.705
0.485
ด้านบทบาทและหน้าทีข่ องการตรวจสอบภายใน 40 4.10 0.897 0.799
0.551
จากตารางที่ 19 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า ค่า Sig.(2-tailed) ของระดับความเข้าใจใน
การตรวจสอบภายในจาแนกตามตามระยะเวลาที่ทางานในธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) แต่ละด้าน
มีค่าดังนี้ 1)ด้านความหมายของการตรวจสอบภายใน ค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.485 2)ด้านบทบาท
และหน้าทีข่ องการตรวจสอบภายใน ค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.551 ซึ่งทัง้ 2 ด้าน มีค่ามากกว่า 0.05
จึงสรุปได้วา่ ระดับความเข้าใจในการตรวจสอบภายในด้านความหมายของการตรวจสอบภายใน และ
ระดับความเข้าใจในการตรวจสอบภายในด้านบทบาทและหน้าทีข่ องการตรวจสอบภายใน ในมุมมอง
ผูร้ บั การตรวจ ไม่มคี วามแตกต่างกันตามระยะเวลาทีท่ างานในธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ตารางที่ 20 ตารางผลการทดสอบ One – way Anova เปรียบเทียบระดับความเข้าใจในความหมาย และ
บทบาทหน้าที่ การตรวจสอบภายในในมุมมองของผูร้ บั การตรวจ จาแนกตามประสบการณ์ในการได้รบั การ
ตรวจสอบ
ระดับความเข้าใจในการตรวจสอบภายใน

N mean SD

ผลการทดสอบ
สมมติ ฐาน
F
Sig.
1.400
0.259
0.514
0.602

ด้านความหมายของการตรวจสอบภายใน
40 4.21 0.936
ด้ า นบทบาทและหน้ า ที่ ข องการตรวจสอบ 40 4.10 0.897
ภายใน
จากตารางที่ 20 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า ค่า Sig.(2-tailed) ของระดับความเข้าใจ
ในการตรวจสอบภายในจาแนกตามประสบการณ์ในการได้รบั การตรวจสอบ แต่ละด้าน มีค่าดังนี้ 1)
ด้านความหมายของการตรวจสอบภายใน ค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.259 2)ด้านบทบาทและหน้าที่
ของการตรวจสอบภายใน ค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.602 ซึ่งทัง้ 2 ด้าน มีค่ามากกว่า 0.05 จึงสรุปได้
ว่า ระดับความเข้าใจในการตรวจสอบภายในด้านความหมายของการตรวจสอบภายใน และระดับความ
เข้าใจในการตรวจสอบภายในด้านบทบาทและหน้าทีข่ องการตรวจสอบภายใน ในมุมมองของผูร้ บั การ
ตรวจ ไม่มคี วามแตกต่างกันตามตามประสบการณ์ในการได้รบั การตรวจสอบ
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ผลการทดสอบสมมติ ฐานที่ 2
ตารางที่ 21 ตารางผลการทดสอบ One – way Anova เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นทีม่ ตี ่อคุณสมบัตขิ อง
ผูต้ รวจสอบภายในในมุมมองของผูร้ บั การตรวจ จาแนกตามระยะเวลาทีท่ างานในธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน)
ผลการทดสอบ
ระดับความความคิ ดเห็นต่อคุณสมบัติ
สมมติ ฐาน
N mean SD
เฉพาะตัว
F
Sig.
ด้ า นความรอบรู้ ใ นวิช าชีพ ของผู้ ต รวจสอบ 40 4.01 0.936 0.080
0.970
ภายใน
ด้านคุณสมบัตปิ ระจาตัวของผูต้ รวจสอบภายใน 40 4.10 0.897 0.195
0.899
จากตารางที่ 21 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า ค่า Sig.(2-tailed) ของระดับความ
คิดเห็นทีม่ ตี ่อคุณสมบัตขิ องผูต้ รวจสอบภายใน จาแนกตามตามระยะเวลาทีท่ างานในธนาคารกรุงไทย แต่
ละด้าน มีค่าดังนี้ 1)ด้านความรอบรูใ้ นวิชาชีพของผูต้ รวจสอบภายใน ค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.970
2)ด้านคุณสมบัตปิ ระจาตัวของผูต้ รวจสอบภายใน ค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.899 ซึ่งทัง้ 2 ด้าน มีค่า
มากกว่า 0.05 จึงสรุปได้ว่า ระดับความระดับความคิดเห็นต่อคุณสมบัติเฉพาะตัวของผู้ต รวจสอบ
ภายในด้านความรอบรู้ในวิชาชีพ และระดับความระดับความคิดเห็นต่อคุณสมบัติเฉพาะตัวของผู้
ตรวจสอบภายในด้านคุณสมบัติประจาตัว ในมุมมองของผู้รบั การตรวจ ไม่มคี วามแตกต่างกันตาม
ระยะเวลาทีท่ างานในธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ตารางที่ 22 ตารางผลการทดสอบ One – way Anova เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นทีม่ ตี ่อคุณสมบัตขิ อง
ผูต้ รวจสอบภายในในมุมมองของผูร้ บั การตรวจ จาแนกตามประสบการณ์ในการได้รบั การตรวจสอบ
ระดับความความคิ ดเห็นที่มี ต่อ
คุณสมบัติเฉพาะตัว
ด้ า น ค วา ม รอ บรู้ ใ น วิ ช าชี พ ของผู้
ตรวจสอบภายใน
ด้ า น คุ ณ ส ม บั ติ ป ร ะ จ า ตั ว ข อ ง ผู้
ตรวจสอบภายใน

N

mean

SD

40

4.01

0.936

ผลการทดสอบ
สมมติ ฐาน
F
Sig.
1.054
0.359

40

4.10

0.897

0.213

0.809

จากตารางที่ 22 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า ค่า Sig.(2-tailed) ของระดับความ
คิดเห็นทีม่ ตี ่อคุณสมบัตขิ องผูต้ รวจสอบภายใน จาแนกตามประสบการณ์ในการได้รบั การตรวจสอบ แต่
ละด้าน มีค่าดังนี้ 1) ด้านความรอบรูใ้ นวิชาชีพของผูต้ รวจสอบภายใน ค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.359
2) ด้านคุณสมบัตปิ ระจาตัวของผูต้ รวจสอบภายใน ค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.809 ซึ่งทัง้ 2 ด้าน มีค่า
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มากกว่า 0.05 จึงสรุปได้ว่า ระดับความระดับความคิดเห็นต่อคุ ณสมบัติ เฉพาะตัวของผู้ตรวจสอบ
ภายในด้านความรอบรู้ในวิชาชีพ และระดับความระดับความคิดเห็นต่อคุ ณสมบัติเฉพาะตัวของผู้
ตรวจสอบภายในด้านคุ ณสมบัติประจาตัว ในมุมมองของผู้รบั การตรวจไม่มีความแตกต่างกันตาม
ประสบการณ์ในการได้รบั การตรวจสอบ
ผลการทดสอบสมมติ ฐานที่ 3
ตารางที่ 23 ตารางผลการทดสอบ One – way Anova เปรีย บเทีย บระดับ ความคิดเห็นที่มีต่อ
วิธกี ารปฏิบตั งิ านของฝ่ ายตรวจสอบภายในในมุมมองของผูร้ บั การตรวจ จาแนกตามระยะเวลาที่
ทางานในธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ระดับความความคิ ดเห็นที่มี ต่อวิ ธีการ
ปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบ

N mean

SD

ผลการทดสอบ
สมมติ ฐาน
F

Sig.

ด้านการวางแผนการตรวจสอบของฝ่ าย
ตรวจสอบ
ด้านวิธกี ารตรวจสอบของฝ่ ายตรวจสอบ

40 4.26

0.751

0.540

0.658

40 4.23

0.767

0.770

0.518

ด้านการให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะระหว่าง
ทาการตรวจสอบของฝ่ ายตรวจสอบ
ด้านการสรุปผลและรายงานผลการตรวจสอบ
ของฝ่ ายตรวจสอบ
ด้านการติดตามผลการตรวจสอบของฝ่ าย
ตรวจสอบ

40 4.02

0.811

1.462

0.241

40 4.18

0.750

1.491

0.233

40 3.98 0.8015

0.372

0.774

จากตารางที่ 23 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 พบว่า ค่า Sig.(2-tailed) ของระดับความคิดเห็น
ที่มตี ่อวิธกี ารปฏิบตั งิ านของฝ่ ายตรวจสอบ จาแนกตามตามระยะเวลาที่ทางานในธนาคารกรุงไทย แต่
ละด้าน มีค่าดังนี้ 1)ด้านการวางแผนการตรวจสอบของฝ่ ายตรวจสอบ ค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.658
2)ด้านวิธกี ารตรวจสอบของฝ่ ายตรวจสอบ ค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.518 3)ด้านการให้คาปรึกษาและ
ข้อเสนอแนะระหว่างทาการตรวจสอบของฝ่ ายตรวจสอบ ค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.241 4)ด้านการ
สรุปผลและรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ ายตรวจสอบ ค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.233 5)ด้านการ
ติดตามผลการตรวจสอบของฝ่ ายตรวจสอบ ค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.774 ซึ่งทัง้ 5 ด้าน มีค่ามากกว่า
0.05 จึงสรุปได้ว่า ระดับความระดับความคิดเห็นที่มีต่ อวิธีการปฏิบ ัติงานตรวจสอบทัง้ 5 ด้าน ใน
มุมมองของผู้รบั การตรวจ ไม่มีความแตกต่างกันตามระยะเวลาที่ทางานในธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน)
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ตารางที่ 24 ตารางผลการทดสอบ One – way Anova เปรีย บเทีย บระดับ ความคิดเห็นที่มีต่อ
วิธกี ารปฏิบตั งิ านของฝ่ ายตรวจสอบภายในในมุมมองของผูร้ บั การตรวจ จาแนกตามประสบการณ์ใน
การได้รบั การตรวจสอบ
ระดับความความคิ ดเห็นที่มี ต่อวิ ธีการ
ปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบ

N mean

SD

ผลการทดสอบ
สมมติ ฐาน
F

Sig.

ด้ า นการวางแผนการตรวจสอบของฝ่ าย 40 4.26
ตรวจสอบ

0.751

4.558

0.017*

ด้านวิธกี ารตรวจสอบของฝ่ ายตรวจสอบ

40 4.23

0.767

1.147

0.329

ด้านการให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะระหว่าง 40 4.02
ทาการตรวจสอบของฝ่ ายตรวจสอบ

0.811

0.392

0.679

ด้านการสรุปผลและรายงานผลการตรวจสอบ 40 4.18
ของฝ่ ายตรวจสอบ

0.750

1.329

0.277

ด้ า นการติ ด ตามผลการตรวจสอบของฝ่ าย 40 3.98 0.8015
ตรวจสอบ

1.082

0.350

จากตารางที่ 24 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 พบว่า ค่า Sig.(2-tailed) ของระดับความ
คิดเห็น ที่มตี ่อวิธกี ารปฏิบตั งิ านของฝ่ ายตรวจสอบในมุมมองของ จาแนกตามประสบการณ์ใน
การได้รบั การตรวจสอบ แต่ละด้าน มีค่าดังนี้ 1)ด้านการวางแผนการตรวจสอบของฝ่ ายตรวจสอบ
ค่า Sig.(2-tailed)* เท่ากับ 0.017 มีค่าน้อยกว่า 0.05 สรุปได้ว่า ระดับความคิดเห็นที่มตี ่อด้านการ
วางแผนการตรวจสอบในมุมมองของผู้รบั การตรวจ มีค วามแตกต่างกันตามประสบการณ์ในการ
ได้รบั การตรวจสอบ ในขณะที่ 2)ด้านวิธกี ารตรวจสอบของฝ่ ายตรวจสอบ ค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ
0.329 3)ด้านการให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะระหว่างทาการตรวจสอบของฝ่ ายตรวจสอบ ค่า
Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.679 4)ด้านการสรุปผลและรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ ายตรวจสอบ ค่า
Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.277 5)ด้านการติดตามผลการตรวจสอบของฝ่ ายตรวจสอบ ค่า Sig.(2tailed) เท่ากับ 0.350 มีค่ามากกว่า 0.05 จึงสรุปได้วา่ ระดับความระดับความคิดเห็นทีม่ ตี ่อวิธกี าร
ปฏิ บ ัติ ง านตรวจสอบด้ า น 2) – 5) ในมุ มมองของผู้ร ับ การตรวจไม่ มี ค วามแตกต่ า งกัน ตาม
ประสบการณ์ในการได้รบั การตรวจสอบ

บทที่ 5
สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ
การศึกษาค้นคว้า เรื่อง ความคิดเห็นที่มีต่ อการตรวจสอบภายในของพนักงานประจ า
สานักงานใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ของผูร้ บั การตรวจ ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (สานักงานใหญ่)
2) เพื่ อ ศึ ก ษาระดับ ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ การตรวจสอบภายในในมุ ม มองของผู้ ร ับ การตรวจ
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (สานักงานใหญ่ ) 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่วน
บุคคลกับความรู้ ความเข้าใจ และความคิดเห็นที่มตี ่อการตรวจสอบภายในในมุมมองผูร้ บั การตรวจ
ธนาคารกรุ ง ไทย จ ากัด (มหาชน) (ส านั ก งานใหญ่ ) ซึ่ ง จากการศึก ษากลุ่ มตัว อย่ า งพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (สานักงานใหญ่) จานวน 40 คน สามารถสรุปผลการศึกษา โดย
จาแนกตามส่วนได้ดงั นี้
สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 67.50 เป็ นเพศหญิง มีอายุ 46 ปี
ขึน้ ไป ร้อยละ 55 มีระดับการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกว่า ร้อยละ 24 ทางานทีธ่ นาคารกรุงไทย 21 ปี
ขึน้ ไป ร้อยละ 21 ได้รบั การตรวจสอบจากฝ่ ายตรวจสอบมากกว่า 5 ครัง้ ขึน้ ไป ร้อยละ 15 และส่วน
ใหญ่ สงั กัดสายงานบริห ารคุณภาพสินเชื่อและกระบวนการธุรกิจเครือข่ายรายย่อย ร้อยละ 25 มี
ความเข้าใจในความหมาย และบทบาทหน้าทีข่ องการตรวจสอบอยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลีย่ 4.16
ประกอบด้วย 2 ด้าน ดังนี้ ด้านความหมายของการตรวจสอบภายใน ค่าเฉลีย่ 4.21 หมายความว่า
กลุ่มตัวอย่างของผูไ้ ด้รบั การตรวจ มีความเข้าใจในความหมายของการตรวจสอบภายในเป็ นอย่างดี
และด้านบาทบาทและหน้าที่ของการตรวจสอบภายใน ค่าเฉลี่ย 4.10 หมายความว่า กลุ่มตัวอย่าง
ของผู้ได้รบั การตรวจ มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการตรวจสอบภายในเป็ นอย่างดี ขณะที่
ความคิ ด เห็ น ที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะตั ว ของผู้ ต รวจสอบภายในในมุ ม ของผู้ ร ั บ การตรวจ
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (สานักงานใหญ่) ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างของผูไ้ ด้รบั
การตรวจ มีความคิดเห็นต่อคุณสมบัติเฉพาะตัวของผู้ตรวจสอบภายในในระดับเห็นด้วย โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.06 ประกอบด้วย 2 ด้าน ดังนี้ ด้านคุณสมบัตปิ ระจาตัวของผูต้ รวจสอบภายใน ค่าเฉลีย่
4.10 หมายความว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งของผู้ ร ับ การตรวจเห็ น ด้ ว ยว่ า ผู้ ต รวจสอบภายในของ
ธนาคารกรุงไทย มีคุณสมบัตปิ ระจาตัวเหมาะสม เป็ นไปตามทีส่ อบถาม และด้านความรอบรูใ้ น
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วิชาชีพของผู้ตรวจสอบภายใน ค่าเฉลี่ย 4.01 หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างของผูไ้ ด้รบั การตรวจ
เห็นด้วยว่าผูต้ รวจสอบภายในของธนาคารกรุงไทยมีความรอบรู้ใน
ที่มีต่ อ วิธีป ฏิบ ัติง านตรวจสอบภายในของฝ่ ายตรวจสอบภายในในมุม มองของผู้ร ับ การตรวจ
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (สานักงานใหญ่) ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นที่มตี ่อวิธกี าร
ปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในในมุมมองของผูร้ บั การตรวจ มีความคิดเห็นต่อคุณสมบัตเิ ฉพาะตัวของ
ผูต้ รวจสอบภายในในระดับเห็นด้วย โดยมีค่าเฉลี่ย 4.13 ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้ ด้านการวาง
แผนการตรวจสอบของฝ่ ายตรวจสอบ ค่าเฉลี่ย 4.26 หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างของผูไ้ ด้รบั การ
ตรวจเห็นด้วยว่า ผูต้ รวจสอบภายในของธนาคารกรุงไทยมีการวางแผนงานตรวจสอบได้เ ป็ นไป
ตามที่ส อบถาม ด้า นวิธีก ารตรวจสอบของฝ่ ายตรวจสอบ ค่ า เฉลี่ย 4.23 หมายความว่า กลุ่ม
ตัว อย่ า งของผู้ไ ด้ร ับ การตรวจ เห็น ด้ว ยว่า ผู้ต รวจสอบภายในของธนาคารกรุ ง ไทย มีว ิธีก าร
ตรวจสอบเป็ นไปตามทีส่ อบถาม ด้านการสรุปผลและรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ ายตรวจสอบ
ค่าเฉลีย่ 4.18 หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างของผูไ้ ด้รบั การตรวจ เห็นด้วยว่า ผูต้ รวจสอบภายในของ
ธนาคารกรุ ง ไทย มีก ารสรุ ป ผลและรายงานผลการตรวจสอบเป็ น ไปตามที่ส อบถาม ด้า นให้
คาปรึกษาและข้อเสนอแนะระหว่างทาการตรวจสอบของฝ่ ายตรวจสอบ ค่าเฉลี่ย 4.02 หมายความ
ว่า กลุ่มตัวอย่างของผูไ้ ด้รบั การตรวจ เห็นด้วยว่า ผูต้ รวจสอบภายในของธนาคารกรุงไทย มีการให้
คาปรึกษาและข้อเสนอแนะระหว่างทาการตรวจสอบ เป็ นไปตามทีส่ อบถาม และด้านการติดตามผล
การตรวจสอบของฝ่ ายตรวจสอบ ค่าเฉลี่ย 3.98 หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างของผูไ้ ด้รบั การตรวจ
เห็นด้วยว่า ผูต้ รวจสอบภายในของธนาคารกรุงไทย มีการติดตามผลการตรวจสอบเป็ นไปตามที่
สอบถาม
สรุปผลการทดสอบสมมติ ฐาน
จากการทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปได้ดงั นี้
1. ระดับความเข้าใจในด้านความหมาย และด้านบทบาทหน้ าที่ การตรวจสอบภายในของ
พนักงานประจาสานักงานใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ไม่มีค วามแตกต่างกันตามระยะเวลาที่
ทางานในธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) และตามประสบการณ์ในการได้รบั การตรวจสอบ
2. ระดับความคิดเห็นของของพนักงานประจาสานักงานใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ที่มตี ่อคุณสมบัติ
ของผูต้ รวจสอบภายใน ไม่มคี วามแตกต่างกัน ตามระยะเวลาที่ทางานในธนาคารกรุงไทย และ
ตามประสบการณ์ในการได้รบั การตรวจสอบ
3. ระดับ ความคิด เห็นของพนักงานประจาส านักงานใหญ่ ธนาคารกรุ งไทย ที่มีต่ อ วิธีการ
ปฏิบ ัติง านของฝ่ ายตรวจสอบภายใน ไม่ มีค วามแตกต่ างกันตามระยะเวลาที่ทางานใน
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) และตามประสบการณ์ในการได้รบั การตรวจสอบ ยกเว้นด้าน
การวางแผนการตรวจสองของฝ่ ายตรวจสอบทีม่ ผี ลสรุปออกมาว่า ระดับความคิดเห็นของ
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4. พนักงานฯ ด้านการวางแผนการตรวจสอบของฝ่ าย ตรวจสอบ มีค วามแตกต่างกันตาม
ประสบการณ์ในการได้รบั การตรวจสอบ
อภิ ปรายผล
ผลการศึกษาระดับความเข้าใจในด้านความหมาย และด้านบทบาทหน้าที่ การตรวจสอบภายใน
พบว่า ไม่มคี วามแตกต่างกันตามระยะเวลาที่ทางานในธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) และตาม
ประสบการณ์ในการได้รบั การตรวจสอบ สอดคล้องกับ งานวิจยั ของ ยุวดี เครือรัฐติกาลศึกษาเรื่อง
ทัศนคติของผูบ้ ริหารบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มตี ่อบทบาทหน้าที่
ของฝ่ ายตรวจสอบภายใน ที่สรุปผลว่า ผลการศึกษาพบว่าทัศนคติของผูบ้ ริหารที่มตี ่อบทบาทหน้าที่
ของหน่วยตรวจสอบภายในมีความแตกต่างกันตามลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
และสาขาวิชาทีจ่ บการศึกษาของผูบ้ ริหาร ยกเว้นระยะเวลาทีป่ ฏิบตั งิ านในตาแหน่ง
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
จากศึกษาในเรื่องของความคิดเห็นของพนักงานประจาสานักงานใหญ่ ธนาคารกรุงไทย
แม้ว่าส่วนใหญ่จะมีความเห็นด้วยกับระดับความรอบรู้ในวิชาชีพของผูต้ รวจสอบ และเห็นด้วย
กับวิธกี ารปฏิบตั งิ านตรวจสอบของฝ่ ายตรวจสอบภายในของธนาคาร แต่กม็ บี างส่วนที่ แสดง
ความคิดเห็นไม่เห็นด้วย แม้จะเป็ นส่วนน้อยแต่กถ็ อื เรื่องเป็ นเรื่องทีฝ่ ่ ายตรวจสอบภายในควรให้
ความสาคัญ และเข้าไปเจาะลึกเพื่อให้ทราบถึงเหตุผลของความคิดเห็นดังกล่าว และร่วมกัน
พัฒนาแก้ไขให้การทางานของฝ่ ายตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ผูศ้ กึ ษาจึงเสนอแนะ
ดังนี้
1. ผูต้ รวจสอบภายในควรพัฒนาตนเองอยู่เสมอ กล่าวคือ ควรศึกษาหาความรูเ้ พิม่ เติม ทัง้ เรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในโดยตรง และเกี่ยวข้องโดยอ้อม เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อ
งานตรวจสอบภายใน ทัง้ นี้ควรหาความรูจ้ ากหลายแหล่ง ทัง้ จากภายในและภายนอกองค์กร
เพื่อให้เกิดการเปรียบเทียบ และเพิม่ ความหลากหลายในองค์ความรูท้ ไ่ี ด้รบั
2. ไม่เพียงแต่พฒ
ั นาตนในด้านขององค์ความรู้ แต่ผู้ตรวจสอบภายในควรจะต้องพัฒนาในด้าน
บุคลิกภาพ ความสามารถในการสื่อสาร เพื่อเสริมสร้างความน่ าเชื่อถือให้กบั ตัวบุคคลและ
ผลงานการตรวจสอบ
3. ผู้ตรวจสอบภายในต้องคอยติดตาม และทาความเข้าใจข้อบังคับ กฎระเบียบต่าง ๆ ของ
องค์กรอยู่เสมอ เพื่อให้การตรวจสอบเป็ นไปอย่างถูกต้องตามมาตรฐานขององค์กร และ
สามารถทาให้ตรวจสอบได้อย่างถูกจุด ถูกประเด็น ทัง้ ยังเป็ นการสร้างความน่าเชือ่ ถือให้กบั
ตัวของผูต้ รวจสอบเอง
4. ฝ่ ายตรวจสอบภายในควรเพิม่ ความสาคัญในเรือ่ งของการติดตามผลหลังการตรวจสอบ
เนื่องจากเป็ นกระบวนการทีส่ าคัญทีจ่ ะสามารถบอกเราได้วา่ เมือ่ ได้รบั การตรวจสอบ และ
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5. ได้รบั คาแนะนาเพือ่ ปรับปรุงพัฒนาแล้ว ผูไ้ ด้รบั การตรวจสอบได้ปฏิบตั ติ ามคาแนะนา
ดังกล่าวหรือไม่ หากพบว่าไม่ได้ปฏิบตั ติ ามก็ควรจะต้องมีการดาเนินการต่อไป โดยอาจเป็ น
การแจ้งให้ระดับหัวหน้าทราบก่อน หากยังไม่มกี ารแก้ไขใด ๆ ก็อาจจะแจ้งเรื่องต่อผูบ้ ริหาร
ต่อไป
ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครังต่
้ อไป
1. ผูท้ ส่ี นใจศึกษาครัง้ ต่อไปควรเพิม่ ข้อมูลส่วนบุคคลทีอ่ าจมีผลต่อความคิดเห็น เช่น ตาแหน่ง
งานปั จจุบนั
2. ควรเก็บข้อมูลเรื่องจุดแข็งและจุดอ่อนของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน และนามาวิเคราะห์
เพื่อหาแนวทางแก้ไขหรือต่อยอดวิธกี ารปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
3. ควรเพิม่ ความหลากหลายของประชากรทีศ่ กึ ษา เช่น ศึกษาจากพนักงานหลายสาขา อาจจะ
เลือกเป็ นเขต หรือจังหวัด เพื่อให้ได้รบั ข้อมูลที่หลากหลายจากพนักงาน เช่น หากศึกษา
จากกลุ่มตัวอย่างพนักงานสาขาต่างจังหวัด อาจทาให้เราได้รบั ข้อมูลที่แตกต่างออกไป
เนื่องจากสภาพแวดล้อมทีแ่ ตกต่างกันกับในเมือง
ข้อจากัด
จากการศึกษาข้อจากัดหลักทีผ่ ศู้ กึ ษาพบ คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามค่อนข้าง
ล่าช้า เนื่องจากในช่วงของการเก็บข้อมูลแบบสอบถามนัน้ อยู่ในช่วงการระบาดของโรคติดต่อ
Covid-19 บริษทั ส่วนใหญ่จงึ มีนโยบาย Work from Home สาหรับธนาคารกรุงไทยก็เช่นกัน ได้
มีนโยบายสลับกลุ่มพนักงานเข้าปฏิบตั งิ านทีส่ านักงาน เพื่อลดการพบปะกันของพนักงาน ทาให้
การประสานงานในการทาแบบสอบถามของ คุณรัชนี มวลศรี (พนักงานกรุงไทยผูก้ รุณาเป็ นผู้
ประสานงาน) เป็ นไปอย่างค่อนข้างลาบาก แม้จะเป็ นแบบสอบถามที่ทาผ่าน Online แต่การ
สื่อสาร พูดคุย กับพนักงานท่านอื่น ๆ เพื่อชีแ้ จงที่มาและวัตถุประสงค์ของการทาแบบสอบถาม
นัน้ ยังมีความจาเป็ นอยู่
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม
แบบสอบถามนี้จดั ทาเพื่อการศึกษาข้อมูล เรื่อง ความคิดเห็นที่มตี ่อการตรวจสอบภายใน
ของพนักงานประจาสานักงานใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จากัด (มหาชน) และเป็ นเครื่องมือใน
การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินความรู้ ความเข้าใจ
เกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน และศึกษาระดับความคิดเห็นทีม่ ตี ่อการตรวจสอบภายใน ของพนักงาน
ประจาสานักงานใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ผู้ศ ึก ษาขอขอบคุ ณ ท่ า นมา ณ โอกาส ส าหรับ ความอนุ เ คราะห์ ท่ีส ละเวลาในการท า
แบบสอบถาม
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
คาชีแ้ จง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงใน ( ) ตามข้อมูลจริงของท่าน
1. เพศ
( ) 1.1 ชาย

( ) 1.2 หญิง

2. อายุ
( ) 2.1 ต่ากว่า 25 ปี
( ) 2.3 36 – 45 ปี

( ) 2.2 25 – 35 ปี
( ) 2.4 46 ปี ขน้ึ ไป

3. ระดับการศึกษา
( ) 3.1 ต่ากว่าปริญญาตรี
( ) 3.2 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
( ) 3.3 ปริญญาโทหรือสูงกว่า
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4. ระยะเวลาทีท่ างานในธนาคารกรุงไทย จากัด
( ) 4.1 ต่ากว่า 5 ปี
( ) 4.3 11 – 15 ปี
( ) 4.5 21 ปี ขน้ึ ไป
5. ประสบการณ์ในการได้รบั การตรวจสอบ
( ) 5.1 ไม่เคย
( ) 5.3 3 – 5 ครัง้

( ) 4.2 5 – 10 ปี
( ) 4.4 16 -20 ปี

( ) 5.2 1 – 2 ครัง้
( ) 5.4 มากกว่า 5 ครัง้ ขึน้ ไป

6. สายงานทีส่ งั กัด
( ) 6.1 สายงานบริหารคุณภาพสินเชือ่ และกระบวนการธุรกิจเครือค่ายรายย่อย
( ) 6.2 สายงานเทคโนโลยี
( ) 6.3 สายงานบริหารการเงิน
( ) 6.4 สายงานธุรกิจภาครัฐ
( ) 6.5 สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน
( ) 6.6 สายงานบริหารจัดการทางการเงินเพื่อธุรกิจ
( ) 6.7 สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 2
( ) 6.8 สายงานปฏิบตั กิ าร
( ) 6.9 สายงานปรับโครงสร้างหนี้และบริหารทรัพย์สนิ
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่ วกับความเข้าใจในความหมาย และบทบาทหน้าทีข่ องการตรวจสอบ
คาชีแ้ จง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในข้อทีต่ รงตามความเห็นของท่านมากทีส่ ุด

ความหมายของการตรวจสอบภายใน

ระดับความเข้าใจในความหมาย
สูง สูง ปาน
น้ อย
ไม่
มาก
กลาง
เข้าใจ

1.การตรวจสอบภายใน คือ กิจกรรมการให้ความเชื่อมัน่ และ
คาปรึกษาอย่างอิสระและเทีย่ งธรรม
2.การตรวจสอบภายใน คือ การประเมินและปรับ
ปรุงประสิทธิผลของงานด้านบริหารความเสีย่ ง การควบคุม
และกากับดูแล
3.การตรวจสอบภายในเป็ นการตรวจสอบเอกสารและการ
ปฏิบตั งิ าน เพื่อเชื่อมันว่
่ าถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบตั ติ าม
ข้อกาหนด
4.การตรวจสอบภายในเป็ นการสอบทานและควบ
คุมการปฏิบตั งิ าน หาจุดบกพร่อง เพื่อนาไปสู่การแก้ไขและ
ให้คาแนะนาในการปฏิบตั งิ าน

บทบาทและหน้ าที่ของการตรวจสอบภายใน
1.ตรวจสอบโดยใช้แนวความเสีย่ ง ซึง่ ผูต้ รวจสอบต้องเข้าใจ
กระบวนการบริหารความเสีย่ งอย่างเพียง
พอ เพื่อเลือกกิจกรรมจากระดับความเสีย่ งทีม่ ี
2.ตรวจสอบแบบมีส่วนร่วมโดยเน้นการประสานงานกันระหว่าง
ผูบ้ ริหาร ผูป้ ฏิบตั งิ าน และผูต้ รวจสอบ เพื่อแก้ไขปัญหา
ข้อผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ ร่วมกัน
3.ติดตามแนวความคิดทางการบริหารใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพื่อเพิม่
วิสยั ทัศน์ และเป็ นประโยชน์ต่อการทางานตรวจสอบ
4.แนะนา ให้คาปรึกษาเพื่อให้การทางานของผูไ้ ด้รบั การตรวจสอบ
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ระดับความเข้าใจในความหมาย
สูง สูง ปาน น้ อย ไม่
มาก
กลาง
เข้าใจ
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ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นด้านคุณสมบัตเิ ฉพาะตัวของผูต้ รวจสอบภายในของฝ่ ายตรวจสอบภายใน
ธนาคารกรุงไทย
คาชีแ้ จง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในข้อทีต่ รงตามความเห็นของท่านมากทีส่ ุด
ความรอบรู้ในวิ ชาชีพของผู้ตรวจสอบ
ภายใน

เห็นด้วย
อย่างยิ่ ง

ระดับความคิ ดเห็น
เห็น
ไม่
ไม่เห็น
ด้วย แน่ ใจ ด้วย

เห็นด้วย
อย่างยิ่ ง

ระดับความคิ ดเห็น
เห็น
ไม่ ไม่เห็น ไม่เห็นด้วย
ด้วย แน่ ใจ ด้วย
อย่างยิ่ ง

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ ง

1.มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับงาน
ตรวจสอบ
2.ช่วยแก้ปัญหาและตอบข้อสงสัยได้อย่าง
ชัดเจน และตรงประเด็น
3.ทราบระบบงานและขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านใน
งานทีเ่ ข้าตรวจสอบเป็ นอย่างดี
4.พัฒนาตนเองให้มคี วามรู้ ติดตามนโยบาย
และกลยุทธ์ใหม่ ๆ ของธนาคารอยู่เสมอ

คุณสมบัติประจาตัวของผูต้ รวจสอบภายใน
1.วางตนเหมาะสมกับกาลเทศะ
2.มีความสามารถในการเรียนรู้ มีไหวพริบ ช่าง
สังเกต และมีการใช้ความคิดอย่างมีเหตุมผี ล
3.มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษย์
สัมพันธ์และรักษาสัมพันธภาพอันดีกบั ท่าน
4.มีความสามารถในการถ่ายทอดความคิดเห็นทัง้
ด้วยวาจา และลายลักษณ์อกั ษร
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ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นด้านวิธกี ารปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในของฝ่ ายตรวจสอบภายใน
ธนาคารกรุงไทย
คาชีแ้ จง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในข้อทีต่ รงตามความเห็นของท่านมากทีส่ ุด
4.1 การวางแผนการตรวจสอบของฝ่ าย
ตรวจสอบ

เห็นด้วย
อย่างยิ่ ง

ระดับความคิ ดเห็น
เห็น
ไม่ ไม่เห็น ไม่เห็นด้วย
ด้วย แน่ ใจ ด้วย
อย่างยิ่ ง

1.มีการวางแผนการตรวจสอบ เรื่องทีต่ ้องการเข้า
ทาการตรวจสอบได้อย่างชัดเจน
2.มีการกาหนดระยะเวลาในการเข้าตรวจสอบ
อย่างชัดเจน และเหมาะสม
3.มีการกาหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตในการ
ตรวจสอบอย่างชัดเจน และแจ้งให้ทราบก่อนเข้า
ทาการตรวจสอบ
4.มีการแจ้งข้อมูลทีจ่ าเป็ นทีท่ ่านควรทราบ
ล่วงหน้า เพื่อความรวดเร็วในการปฏิบตั งิ าน

4.2 วิ ธีการตรวจสอบของฝ่ ายตรวจสอบ
1.การปฏิบตั งิ านตรวจสอบดาเนินการโดยกระทบ
การปฏิบตั งิ านประจาวันของท่านน้อยทีส่ ุด
2.การตรวจสอบเป็ นการตรวจสอบเพื่อการป้ องกัน
ช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ มากกว่าตรวจเพื่อ
การจับผิด
3.ผูต้ รวจสอบได้สอบถามข้อเท็จจริงและเปิ ด
โอกาสให้ชแ้ี จงสาเหตุทท่ี าให้เกิดข้อผิดพลาดก่อน
สรุปผลและรายงานการตรวจสอบ
4.มีการตรวจสอบอย่างเป็ นขัน้ ตอน ไม่สร้างความ
สับสนให้แก่ท่าน

เห็นด้วย
อย่างยิ่ ง

ระดับความคิ ดเห็น
เห็น
ไม่
ไม่เห็น
ด้วย แน่ ใจ ด้วย

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง
ยิ่ ง

51

4.3 การให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะระหว่าง
ทาการตรวจสอบของฝ่ ายตรวจสอบ

เห็นด้วย
อย่างยิ่ ง

ระดับความคิ ดเห็น
เห็น
ไม่ ไม่เห็น ไม่เห็น
ด้วย แน่ ใจ ด้วย ด้วยอย่าง
ยิ่ ง

1.ท่านได้รบั คาปรึกษา และข้อเสนอแนะทีด่ ใี น
ประเด็นทีท่ ่านสงสัยอย่างชัดเจน
2.ท่านได้รบั คาแนะนาการปฏิบตั งิ านจากผูต้ รวจ
สอบซึง่ อ้างอิงระเบียบการปฏิบตั งิ านอย่างถูกต้อง
3.ผูต้ รวจสอบให้ความช่วยเหลือประสานงานกับ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้เกิดความถูกต้องเป็ น
มาตรฐานเดียวกัน
4.มีคาแนะนาทีเ่ ป็ นประโยชน์และมีส่วนสนับสนุนใน
การปฏิบตั งิ านของฝ่ ายงาน

4.4 การสรุปผลและรายงานผลการ
ตรวจสอบของฝ่ ายตรวจสอบ
1.มีการสรุปผลการตรวจสอบจากหลักฐานที่
ตรวจพบ และบันทึกข้อมูลไว้เป็ นลายลักษณ์
อักษร
2.มีการสรุปผลการตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง
ตรงประเด็นตามความเป็ นจริง
3.ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไขในรายงาน
ตรวจสอบเป็ นประโยชน์ สามารถนาไปแก้ไข
และปฏิบตั ไิ ด้จริง
4.รายงานการตรวจสอบมีความชัดเจน เข้าใจ
ง่าย สามารถใช้เป็ นแนวทางในการทางานต่อไป
ได้

เห็นด้วย
อย่างยิ่ ง

ระดับความคิ ดเห็น
เห็น
ไม่
ไม่เห็น
ด้วย แน่ ใจ
ด้วย

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ ง
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4.5 การติ ดตามผลการตรวจสอบ
ของฝ่ ายตรวจสอบ
1.ผูต้ รวจสอบได้ตดิ ต่อท่านเพื่อติดตามผลความ
คืบหน้าในการแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบตั งิ านตาม
รายงานผลการตรวจสอบ
2.ข้อผิดพลาดทีท่ ่านไม่สามารถแก้ไขได้ ผู้ตรวจ
สอบได้ประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อ
หาข้อยุตแิ ละวิธกี ารแก้ไขให้กบั ท่านได้แล้วเสร็จ
3.ตรวจสอบมีความสม่าเสมอในการติดตามความ
คืบหน้า
4.ผูต้ รวจสอบได้มกี ารติดตามผลการแก้
ไขข้อผิดพลาดได้เป็ นไปตามเวลาที่กาหนด

เห็นด้วย
อย่างยิ่ ง

ระดับความคิ ดเห็น
เห็น
ไม่ ไม่เห็น ไม่เห็น
ด้วย แน่ ใจ ด้วย ด้วยอย่าง
ยิ่ ง
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