การศึกษาประสิทธิผลงานตรวจสอบภายในของ
บริษทั ซินเน็ ค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

สุธิรา บัวเทศ

การศึกษาค้นคว้าอิสระเป็ นส่วนหนึ่ งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการตรวจสอบภายใน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปี การศึกษา 2562
ลิขสิทธ์ ิ ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การศึกษาประสิทธิผลงานตรวจสอบภายในของ
บริษทั ซินเน็ ค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

สุธิรา บัวเทศ

การศึกษาค้นคว้าอิสระเป็ นส่วนหนึ่ งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการตรวจสอบภายใน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปี การศึกษา 2562
ลิขสิทธ์ ิ ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ
ชื่อผู้ศึกษา
ปริญญา
สาขาวิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ปี การศึกษา

การศึกษาประสิทธิผลงานตรวจสอบภายในของ
บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จากัด มหาชน
นางสาวสุธริ า บัวเทศ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
การตรวจสอบภายใน
อาจารย์ ดร.พรสิริ ปุณเกษม
2562

บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาระดับความเห็นของพนักงานเกีย่ วกับ
ระดับประสิทธิผลของหน่วยงานตรวจสอบภายใน บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ในมุมมองของผูท้ ่เี คยได้รบั การตรวจสอบ การศึกษาใช้แบบสอบถามสารวจความคิดเห็น จาก
พนักงานทีเ่ คยได้รบั การตรวจสอบ จานวน 90 คน
ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศชาย ร้อยละ 52.30 มีชว่ งอายุ
ระหว่าง 30-40 ปี ร้อยละ 45.60 มีการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 62.20 มีระยะเวลา
ในการทางาน อยู่ระหว่าง 5-10 ปี ร้อยละ 38.90 และ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ สังกัดฝ่ าย
คลังสินค้า ร้อยละ 21.10 ความคิดเห็นต่อระดับประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในโดยรวมอยู่
ในระดับ มาก (ค่าเฉลีย่ 3.86) โดยประสิทธิผลการตรวจสอบทีม่ รี ะดับมากทีส่ ุดคือ ด้านจริยธรรม
และคุณสมบัตขิ องผูต้ รวจสอบภายใน (ค่าเฉลี่ย 4.06) รองลงมาคือ ด้านการสร้างคุณค่าให้กบั
องค์กร (ค่าเฉลี่ย 3.96) และด้านการรายงานการปฏิบตั ิงานการตรวจสอบ ด้านการประเมิน
ความเสี่ยง (ค่าเฉลี่ย 3.92) เนื่องจากในการทางานหน่ วยงานตรวจสอบมีความสุจริต โปรงใส
เนื่องจากในการทางานขึน้ ตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการวางแผนการทาการตรวจสอบ
อย่างชัดเจนโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ และหน่ วยงานตรวจสอบมีการเก็บรักษาความลับของข้อมูลที่
ได้มาอย่างรอบครอบ ไม่ได้นาไปเปิ ดเผยหรือนาข้อมูลทีไ่ ด้มาไปใช้ส่วนตน

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่องการศึกษาประสิทธิผลของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ฉบับนี้
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แนะนา และช่วยเหลือในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของการศึกษาค้นคว้าอิสระ จนกระทัง่
สาเร็จเป็ นรูปเล่ม ผูศ้ กึ ษาจึงใคร่ขอขอบพระคุณอาจารย์ไว้ ณ ทีน่ ้ี
ผู้ศกึ ษาขอขอบพระคุณพนักงานของบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ทีเ่ ป็ นกลุ่มตัวอย่างทุกท่านทีใ่ ห้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ในการศึกษา และหวังเป็ น
อย่างยิง่ ว่าผลการศึกษาในครัง้ นี้จะเป็ นประโยชน์ ต่อผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องทุกท่าน
สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และทุกคนทีใ่ ห้การส่งเสริมสนับสนุนและเป็ น
กาลังใจมาโดยตลอด ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้ รวมทัง้ พี่ๆ และเพื่อนๆ นักศึกษา
ปริญญาโททุกท่านทีใ่ ห้ความช่วยเหลือและเป็ นกาลังใจ คอยให้คาปรึกษาและคาแนะนาซึ่งทาให้
การศึกษาในครัง้ นี้ประสบผลสาเร็จด้วยดี
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บทที่ 1
บทนา
เทคโนโลยีมบี ทบาทต่อการดาเนินวิถึชวี ติ ที่เปลี่ยนไปจากเดิม นวัตกรรมเทคโนโลยี
หลายอย่างเข้ามาแทรกแซงขัดจังหวะ จนกลายเป็ นคากล่าวถึงการขัดจังหวะทางเทคโนโลยี
(Disruptive Technology) เช่นการทาธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ การใช้จ่ายเงิน
แบบสังคมไร้เงินสด ธุรกิจและอุตสาหกรรมหลายแห่งต้องปรับตัวให้กา้ วทันสอดรับต่อการแทรกแซง
ขัดจังหวะทางเทคโนโลยี ตลอดจนพัฒนาตัวเองให้สามารถอยู่ร อดแข่งขันได้ ไม่ว่าจะเป็ น
อุตสาหกรรมธนาคารแบบไร้ธนาคาร การตลาดแบบออนไลน์ การผลิตผลิตภัณฑ์ท่มี นี วัตกรรม
และเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม เป็ นต้น

องค์กรและลักษณะธุรกิจขององค์กร
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) มีท่มี าจากบริษทั คอมเพ็ค (ประเทศ
ไทย) จากัด ซึ่งก่อตัง้ เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2531 โดยบริษทั มีวตั ถุประสงค์นาเข้าและจัด
จาหน่ ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง คอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ และระบบสารสนเทศ ต่อมาในปี
พ.ศ. 2542 ได้มกี ารร่วมทุนกับ บริษทั ซินเน็ค เทนโนโลยี อินเตอร์เนชันแนล
่
จากสาธารณรัฐ
ใต้หวัน ผูจ้ ดั จาหน่ายอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี รายใหญ่ของโลก ในปี
พ.ศ. 2545 ได้มกี ารเปลี่ยนชื่อจาก บริษทั คอมเพ็ค (ประเทศไทย) จากัด เป็ น บริษทั ซินเน็ค
(ประเทศไทย) จากัด และย้ายสานักงานใหญ่พร้อมศูนย์ขนส่งและกระจายสินค้าแห่งใหม่ ตัง้ อยู่
ที่ ถนนสุคนธสวัสดิ ์ เลียบทางด่วนรามอินทรา
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ได้รบั ใบรับรองมาตรฐานสากล ISO
9001:2000 ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 14001:2004 ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม จาก
บูโร เวอริทชั เซอทิฟิเคชัน่ ด้านการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสังประกอบ
่
และบริการ
หลังการขาย ต่อมา เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 บริษัทได้จดทะเบียนเป็ น บริษัท
มหาชนกับกระทรวงพาณิชย์ และเปลีย่ นชือ่ เป็ น บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
และได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิ ดทาการซื้อขายให้กบั นักลงทุน
วันแรกในวันที่ 16 มิถุนายน 2551
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ จัดจาหน่ ายผลิตภัณฑ์
ประเภทสินค้าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ ระบบสารสรเทศ
วัสดุส้นิ เปลืองที่ใช้กบั คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ส่อื สารต่างๆ โดยบริษั ท ซินเน็ค (ประเทศไทย)
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จากัด (มหาชน) ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นผูแ้ ทนจาหน่ายสินค้าจากผูผ้ ลิตที่เป็ นเจ้าของผลิตภัณฑ์ชนั ้ นา
ระดับโลกหลากหลายประเภทมากกว่า 60 ตราสินค้าเช่น Samsung, Apple, Huawei, Asus,
Dell, Canon, Epson เป็ น ต้น และมีฐ านลู กค้าผู้ป ระกิบ การด้า นสิน ค้าคอมพิวเตอร์มากกว่า
5,000 ราย เช่นกลุ่มลูกค้าผูว้ างระบบซอฟท์แวร์ปฎิบตั กิ ารรายใหญ่ ผูผ้ ลิตจาหน่ายคอมพิวเตอร์
ภายใต้เครื่องหมายการค้าของตัวเอง รวมถึงผูใ้ ห้บริการเครื่อข่ายห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีก
ขนาดใหญ่ ร้า นค้า ปลีก ค้า ส่ ง ทัว่ ประเทศ ร้า นจ าหน่ ายอุป กรณ์ ค รื่อ งเขีย น รวมถึงภู มิภ าค
อินโดไซน่า เป็ นต้น
ปั จจุบนั ธุรกิจมีทุนจดทะเบียน 880,000,000 บาท ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 847,361,206 บาท
ทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่ เลขที่ 433 ถนนสุคนธสวัสดิ ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
10230 มีสาขาในกรุงเทพทัง้ หมด 5 สาขา และสาขาต่างจังหวัด 6 สาขา และศูนย์บริการ HUAWEI
BY SYNNEX ทัง้ หมด 8 ศูนย์บริการ
บริษทั ซินเน็ค ประเทศไทย มีบริษทั ที่ถอื หุน้ รายใหญ่ 2 บริษทั ได้แก่ บริษทั ที.เค.เอส
เทคโนโลยี่ จากัด (มหาชน) จานวน 38.51% และ King’s Eye Investments Ltd. 34.99% บริษทั
ซินเน็ค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ได้มีการเข้าถือหุ้นในบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท พี ที
ออโตเมชัน่ (ไทยแลนด์) จากัด จานวน 50% บริษทั พริซ่มึ โซลูชนส์
ั ่ จากัด จานวน 99.99%
และบริษทั เน็คซ์ แคปปิ ตอล จากัด
เนื่องจากธุรกิจอยู่ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีไอที สินค้ามีการพัฒนาเทคโนโลยีและออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างรวดเร็ว เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าภายใต้การบริหารความเสี่ยงการควบคุม และ
การกากับดูแลที่ดี มีประสิทธิผล หน่ วยงานตรวจสอบภายในมีบทบาทสาคัญในการให้บ ริการ
สร้างความเชื่อมันและให้
่
คาปรึกษา โดยการประเมินกระบวนการควบคุม การกากับดูแลการ
ดาเนินงานทุกขัน้ ตอน ตัง้ แต่ การจัดซื้อ การขาย การบริหารสินค้าคงเหลือ เพื่อให้ผลการดาเนินงาน
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กรทีไ่ ด้กาหนดไว้
ดัง นัน้ เพื่อ ให้การตรวจสอบภายในมีก ารพัฒ นากระบวนการอย่า งเป็ นระบบและมี
ประสิทธิผล นอกจากผูต้ รวจสอบต้องมีความรูค้ วามสามารถแล้ว บริษทั ยังต้องมีความพร้อมด้าน
ระบบงานและระบบสารสนเทศ รวมทัง้ ต้องได้รบั การสนับสนุนและความเชื่อถือในการตรวจสอบ
ภายในจากผู้บริหารองค์กร และความร่วมมือจากผู้รบั ตรวจด้วย เพราะหากผลงานไม่เป็ นที่
ยอมรับและผูร้ บั การตรวจไม่ยอมแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึน้ จะทาให้งานตรวจสอบนัน้ สูญเปล่าและ
ผลเสียจะตกอยู่กบั องค์กรเนื่องจากปั ญหาในการปฎิบตั งิ านนัน้ ยังไม่ได้แก้ไขอย่างถูกต้อง
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ปัญหาและลักษณะปัญหาที่เกิดขึ้นกับองค์กร
ปั ญหาที่พบพนักงานของหน่ วยงานตรวจสอบสอบภายในมีค วามรู้สกึ ไม่ได้รบั ความ
ร่ ว มมือ จากผู้ร ับ การตรวจเท่ า ที่ค วร เนื่ อ งจากเมื่อ มีก ารตรวจสอบและได้มีก ารสอบถาม
ข้อเท็จจริงกับทางผูร้ บั การตรวจสอบเพิม่ เติม ทางผูร้ บั ตรวจบางหน่วยงานไม่มกี ารตอบกลับถึง
สาเหตุของข้อสงสัย หรือต้องใช้ระยะเวลานาน และบางกรณีต้องมีการติดตามขอข้อมูลที่เคย
สอบถามมากกว่า 2 ครัง้ ถึงจะได้รบั การตอบกลับ และในบางกรณีทางหน่วยงานผูร้ บั ตรวจไม่ให้
ความร่วมมือกับหน่ วยงานตรวจสอบ ทาให้บางหัวข้อต้องทาการยกเลิกตรวจสอบชัวคราว
่
หรือไม่สามารถออก เอกสารการปิ ดตรวจได้

ผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้นขององค์กร
จากปั ญหาข้างต้นผลกระทบของต่อหน่วยงานตรวจสอบมีดงั ต่อไปนี้ การตอบกลับข้อ
สงสัยล่าช้าทาให้หน่ วยงานตรวจสอบใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบนานกว่ากาหนด เนื่องจาก
ต้องรอข้อมูลจากผูร้ บั ตรวจ และการที่ผรู้ บั ตรวจไม่ตอบกลับข้อสงสัยเลยทาให้ผู้ตรวจสอบไม่
สามารถสรุปได้ว่าข้อมูลดังกล่าวเป็ นความจริงหรือเท็จประการใด ทาให้ข้อมูลที่สรุปมาไม่มี
ความน่าเชือ่ ถือ
ผลกระทบต่อองค์กร เนื่องจากหน่วยงานตววจสอบเป็ นผูช้ ่วยผูบ้ ริหารเรื่องการตรวจสอบ
ข้อผิดผลาด และวิธกี ารปฎิบตั งิ านเป็ นไปตามกฎทีบ่ ริษทั ได้ตงั ้ ไว้ จะทาผูบ้ ริหารไม่ทราบถึงข้อ
ผิดผลาดในหน่วยงานทีต่ นเองกากับหรือทราบข้อผิดผลาดล่าช้า ต้องรอให้เกิดเรื่องขึน้ ก่อนถึงจะ
มารูภ้ ายหลัง ในการทีผ่ ตู้ รวจสอบไม่สามารถตรวจสอบรายการทีผ่ รู้ บั ตรวจไม่ให้ความร่วมมือทา
ให้ไม่ทราบว่าภายในเกิดการทุจริงเกิดขึน้ หรือไม่
ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาประสิทธิผลการทางานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อต้องการ
ทดสอบว่าวิธกี ารตรวจสอบในปั จจุบนั มีผลต่อประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน หรือไม่
อย่างไร โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลจาก ผูร้ บั การตรวจ และ หัวหน้างาน

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลการปฎิบตั งิ านของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน บริษทั ซินเน็ค
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ในมุมมองของผูร้ บั การตรวจ
2. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มผี ลต่อประสิทธิผลงานตรวจสอบภายในของบริษทั ซินเน็ค
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
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3. เพื่อเปรียบเทียบระดับการรับรู้ประสิทธิผลการปฎิบตั งิ านของหน่ วยงานตรจสอบ
ภายในของพนักงาน

ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของพนักงานบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน) เกี่ยวกับระดับประสิทธิผลหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ด้านคุณสมบัติของ
ผูต้ รวจสอบภายใน และการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ด้านประชากร
ผูศ้ กึ ษาได้กาหนดประชากรทีจ่ ะทาการศึกษา คือ พนักงานของบริษทั ซินเน็ค (ประเทศ
ไทย) จากัด (มหาชน) โดยเป็ นพนักงานทีเ่ คยได้เป็ นผูร้ บั การตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน โดยมีประชากรทัง้ หมด 824 คน และแบ่งเป็ นฝ่ ายใหญ่ๆ ได้ดงั นี้ ฝ่ ายขาย ฝ่ ายการตลาด
ฝ่ ายควบคุมสินค้า ฝ่ ายคลังสินค้า ฝ่ ายนาเข้า ฝ่ ายบริการลูกค้า และฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวแปรที่ศึกษา
ด้านเวลา
ผูศ้ กึ ษาได้กาหนดระยะเวลาในการศึกษาไว้ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม
2563 รวมระยะเวลาทัง้ สิน้ 2 เดือน

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
1. ผูบ้ ริหารและพนักงานตรวจสอบภายในอาจใช้เป็ นข้อมูลจากการศึกษาเป็ นแนวทาง
ในการวางแผนการปฎิบตั งิ านและวิธกี ารตรวจสอบ
2. ผูบ้ ริหารหน่ วยงานได้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยที่มผี ลประสิทธิผลการปฏิบตั ิงาน
อาจนาไปประยุกต์ วางแผนและกาหนดนโยบายการกากับดูแลและการตรวจสอบให้มปี ระสิทธิภาพ
ยิง่ ขึน้

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง การศึกษาประสิทธิผลของหน่วยงานตรวจสอบภายในของ
บริษัท ซิน เน็ ค (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ผู้ว ิจ ัย ได้ท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อนามาใช้เป็ นกรอบแนวคิดในการศึกษาครัง้ นี้ โดยเรียงลาดับการนาเสนอ
ในประเด็นดังนี้
1. แนวคิดเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน
2. ประสิทธิผลงานตรวจสอบภายใน
3. แนวคิดทีเ่ กีย่ วข้องกับการควบคุมภายใน
4. การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน

แนวคิดเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
มาตรฐานสากลการปฎิ บตั ิ งานวิ ชาชีพการตรวจสอบภายใน
มาตรฐานด้านคุณสมบัติ (Attribute Standards)
วัตถุประสงค์ อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของ กิจกรรมการตรวจสอบภายใน
ต้องกาหนดไว้ในกฎบัตรงานตรวจสอบภายใน ทัง้ นี้ควรสอดคล้องกับคานิยามของการตรวจสอบ
ภายใน ประมวลจรรยาบรรณและมาตรฐาน หัวหน้าผูบ้ ริหารงานตรวจสอบต้องทบทวนกฏบัตร
งานตรวจสอบภายในเป็ น ระยะๆ และนาเสนอต่อผูบ้ ริหารระดับสูงและคณะกรรมการเพื่ออนุมตั ิ
ต้องมีการกาหนดสถานภาพของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ในองค์กร ซึ่งรวมถึงสายการรายงาน
และความสัมพันธ์ของหัวหน้าผูบ้ ริหารงานตรวจสอบกับคณะกรรมการ การกาหนดอานาจใน
การเข้าถึงข้อมูล และทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ าน ตรวจสอบและบุคลากร การกาหนด
ขอบเขตของกิจกรรมการตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายในที่มลี กั ษณะเป็ นการบริการให้ความเชื่อมันแก่
่ องค์ กรลักษณะงาน
เป็ นงานริการให้คาปรึกษาต้องกาหนดไว้ในกฎบัตรงานตรวจสอบภายในและหากมีการให้บริการ
ลักษณะนี้แก่บุคคลหรือองค์กรภายนอกก็ตอ้ งระบุไว้ในกฎบัตรงานตรวจสอบภายในเช่นเดียวกัน
ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความเป็ นอิสระและผู้ตรวจสอบภายในควรปฏิบตั งิ านในหน้าที่ด้วย
ความเที่ยงธรรมในการทาการตรวจสอบภายในต้องปราศจากการแทรกแซงใดๆ ทัง้ ในเรื่อง
ขอบเขตของการตรวจสอบภายใน การปฏิบตั งิ าน และการสื่อสารผลการปฏิบตั งิ าน ผูต้ รวจสอบ
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ภายในต้องมีทศั นคติทไ่ี ม่ลาเอียง ไม่มอี คติ และหลีกเลีย่ งในเรื่องของความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์
ใดๆ ผูต้ รวจสอบภายในต้องละเว้นการประเมินงานทีต่ นเองเคยรับผิดชอบมาก่อน การทีผ่ ตู้ รวจ
สอบภายในให้บริการให้ความเชื่อมันแก่
่ กจิ กรรมที่ผตู้ รวจสอบภายในเคยรับผิดชอบในรอบปี ท่ี
ผ่านมาอาจทาให้พจิ ารณาได้วา่ เป็ นเหตุบนทอนความเที
ั่
ย่ งธรรมของผูต้ รวจสอบภายใน ภารกิจ
การให้ความเชือ่ มันแก่
่ กจิ กรรมทีห่ วั หน้าผูบ้ ริหารงานตรวจสอบรับผิดชอบต้องควบคุมดู แลโดย
หน่ วยงานอื่นที่ไม่มสี ่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการตรวจสอบภายใน ผู้ ตรวจสอบภายในสามารถ
บริการให้คาปรึกษาในงานทีต่ นเองเคยรับผิดชอบมาก่อนได้
ถ้าผูต้ รวจสอบภายในพิจารณาว่าอาจมีเหตุบนทอนความเป็
ั่
นอิสระหรือความเทีย่ งธรรม
ในงานบริการให้คาปรึกษาใดๆ ผูต้ รวจสอบภายในต้องเปิ ดเผยให้ผรู้ บั บริการได้รบั ทราบก่อนรับ
ภารกิจนัน้ ความเชีย่ วชาญและความระมัดระวัง เยี่ยงวิชาชีพ ภารกิจการตรวจสอบภายในต้อง
กระทาด้วยความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเยี่ยงวิช าชีพ
ผูต้ รวจสอบภายในต้องมีความรูท้ กั ษะและความสามารถอื่นๆ ทีจ่ าเป็ นต่อการปฏิบตั หิ น้าทีท่ ่ไี ด้รบั
มอบหมายกิจกรรมตรวจสอบภายในต้องดาเนินการโดยผูม้ คี วามรูท้ กั ษะและความสามารถอื่นที่
จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ท่รี บั ผิดชอบหัวหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบต้องขอคาแนะนาและ
ความช่วยเหลือหากผูต้ รวจสอบภายในขาดความรู้ทกั ษะและความสามารถอื่นที่จาเป็ นในการ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบไม่ ว่าจะเป็ นบางส่วนหรือทัง้ หมดของภารกิจ ผู้ตรวจสอบภายในต้องมี
ความรู้เพียงพอที่จะสามารถประเมินความเสี่ยงของการเกิดทุจริต และแนวทางในการบริหาร
จัดการทุจริตขององค์กรแต่ไม่จาเป็ นต้องมีความเชีย่ วชาญเทียบเท่ากับผูม้ หี น้าทีโ่ ดยตรงในการ
สืบสวนและสอบสวนการทุจริต ผูต้ รวจสอบภายในต้องมีความรูเ้ พียงพอเกีย่ วกับความเสีย่ งและ
การควบคุมหลักของเทคโนโลยีสารสนเทศและรูเ้ ทคนิคการตรวจสอบด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้ปฏิบตั ภิ ารกิจทีไ่ ด้รบั มอบหมายได้ อย่างไรก็ตามผูต้ รวจสอบภายในทุกคนไม่จาเป็ นต้อง
มีความเชีย่ วชาญเทียบเท่ากับผูต้ รวจสอบภายในทีร่ บั ผิดชอบงานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยตรง หัวหน้าผูบ้ ริหารงานตรวจสอบต้องปฏิเสธภารกิจการให้คาปรึกษา หรือขอคาแนะนา
และความช่วยเหลือ ในกรณีทผ่ี ตู้ รวจสอบภายในขาดความรู้ ทักษะและความสามารถอื่นทีจ่ าเป็ น
ต่อการบริการให้คาปรึกษานัน้ ไม่วา่ เพียงบางส่วนหรือทัง้ หมดของภารกิจ ความระมัดระวังเยี่ยง
วิชาชีพ ผูต้ รวจสอบภายในต้องปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความระมัดระวัง และใช้ทกั ษะเยีย่ งผูต้ รวจสอบ
ภายในทีม่ คี วามรู้ ความสามารถและความสุขมุ รอบคอบ อย่างสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม ความ
ระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพไม่ได้หมายความว่ าจะไม่มีค วามผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้น ผู้ตรวจสอบ
ภายในต้องตระหนักถึงความเสีย่ งทีม่ นี ยั สาคัญทีอ่ าจมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ การปฏิบตั งิ าน
และทรัพยากรขององค์กรอย่างไรก็ตามแม้ว่าผูต้ รวจสอบภายในจะได้ใช้ความระมัดระวังเยีย่ ง
วิชาชีพในกระบวนการให้ความเชื่อมันแล้
่ วก็ไม่อาจเป็ นหลักประกันว่าจะสามารถบ่งชีถ้ งึ ความ
เสีย่ งทีม่ นี ยั สาคัญได้ทงั ้ หมด ผูต้ รวจสอบภายในต้องปฏิบตั งิ านให้คาปรึกษาด้วยความระมัดระวัง
เยี่ยงวิชาชีพโดยคานึงถึง ความต้องการและความคาดหวังของผูร้ ับคาปรึกษา รวมทัง้ ลักษณะ
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ของงาน เวลาทีใ่ ช้ในการปฏิบตั งิ านและการสื่อสารผลของภารกิจความสัมพันธ์ของความซับซ้อน
และขอบเขตของงานทีจ่ าเป็ นเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของ ภารกิจ และความคุม้ ค่าของภารกิจ
การให้คาปรึกษาต่อผลประโยชน์ ท่คี าดว่าจะเกิดแก่องค์กร การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
ผูต้ รวจสอบภายในต้องแสวงหาความรู้ ทักษะ และความสามารถอื่นๆ เพิม่ เติมเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง โครงการประกันและปรับปรุงคุณภาพ หัวหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบต้องพัฒนา
และด าเนิ น โครงการประกันและปรับ ปรุ ง คุณ ภาพให้ค รอบคลุ ม ทุ ก แง่ มุ ม ของกิจกรรมการ
ตรวจสอบภายใน ความจาเป็ นของโครงการประกันและปรับปรุงคุณภาพ โครงการประกันและ
ปรับปรุงคุณภาพต้องมีการประเมินทัง้ จากภายในและภายนอกองค์กร การประเมินภายใน
องค์กรการประเมินภายในองค์กรต้องประกอบด้วย การติดตามประเมินผลการปฏิบตั กิ จิ กรรม
การตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง และการประเมินตนเองเป็ นระยะ หรือประเมินโดยบุคคลอื่น
ภายในองค์กรทีม่ คี วามรูเ้ กีย่ วกับ การปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในอย่างเพียงพอ การรายงานผล
ของโครงการประกันและปรับปรุงคุณภาพ หัวหน้ าผู้บริหารงานตรวจสอบต้องสื่อสารผลของ
โครงการประกันและปรับปรุงคุณภาพต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการ การใช้ขอ้ ความ
"สอดคล้องตามมาตรฐานสากลการปฏิบตั งิ านวิชาชีพการตรวจสอบภายใน" หัวหน้าผูบ้ ริหารงาน
ตรวจสอบสามารถระบุวา่ กิจกรรมการตรวจสอบภายในสอดคล้องกับมาตรฐานสากลการปฏิบตั งิ าน
วิชาชีพการตรวจสอบภายในก็ต่อเมื่อผลการประเมินของโครงการประกันและปรับปรุงคุณภาพ
สนับสนุนกับข้อความดังกล่าวจริง การเปิ ดเผยข้อมูลการไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน เมื่อการปฏิบตั ิ
ไม่สอดคล้องกับคานิยามของการตรวจสอบภายใน ประมวลจรรยาบรรณและมาตรฐานส่ง ผล
กระทบต่อขอบเขตหรือการดาเนินกิจกรรมการตรวจสอบภายในหัวหน้าผูบ้ ริหารงานตรวจสอบ
ต้อ งเปิ ด เผยถึง การปฏิบ ัติท่ีไ ม่ ส อดคล้อ งและผลกระทบที่เ กิด ขึ้น ต่ อ ผู้บ ริห ารระดับ สู ง และ
คณะกรรมการ
มาตรฐานด้านการปฏิบตั งิ าน (Performance Standards)
การบริหารกิจกรรมการตรวจสอบภายในหัวหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบต้องบริหาร
กิจกรรมการตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิผล เพื่อให้เกิดความมันใจว่
่ าการตรวจสอบภายใน
เป็ นการเพิม่ คุณค่าให้แก่องค์กร บทตีความ: การบริหารกิจกรรมการตรวจสอบภายในจะเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิผลก็ต่อเมื่อ ผลของกิจกรรมการตรวจสอบภายในบรรลุตามวัตถุประสงค์และ
ความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรงานตรวจสอบภายใน  กิจกรรมการตรวจสอบภายใน
สอดคล้องกับคานิยามของการตรวจสอบภายในและมาตรฐาน และบุคคลทีม่ สี ่วนในกิจกรรมการ
ตรวจสอบภายในแสดงให้เห็นว่ามีการปฏิบตั ทิ ส่ี อดคล้องกับประมวลจรรยาบรรณและมาตรฐาน
กิจกรรมการตรวจสอบภายในเพิม่ คุณค่าให้แก่องค์กร (และผู้มีส่วนได้เสีย) เมื่อกิจกรรมการ
ตรวจสอบดังกล่าวมีความเทีย่ งธรรมและสามารถให้ความเชื่อมันในเรื
่
่องที่ เกีย่ วข้อง และมีส่วน
สนับสนุนความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการกากับดูแล การบริหารความเสีย่ ง
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และการควบคุม การวางแผนหัวหน้าผูบ้ ริหารงานตรวจสอบต้องจัดทาแผนงานตรวจสอบตาม
ความเสี่ยงเพื่อ กาหนดลาดับความสาคัญของกิจกรรมการตรวจสอบภายในใหส้อดคล้องกับ
เป้ าหมาย แผนภารกิจของกิจกรรมการตรวจสอบภายในต้องจัดทาอย่างน้ อยปี ละครัง้ โดยใช้
ข้อมูลที่รวบรวมได้จากการประเมินความเสีย่ ง และต้องนาข้อมูลข่าวสารจากผูบ้ ริหารระดับสูง
และคณะกรรมการมาใช้ประกอบการพิจารณาในการทาแผนด้วย หัวหน้าผูบ้ ริหารงานตรวจสอบ
ต้องระบุและพิจารณาความคาดหวังของผูบ้ ริหารระดับสูงคณะกรรมการและผูม้ สี ่วนได้เสียของ
องค์กรที่มตี ่อความเห็นของการตรวจสอบภายในและข้อสรุปอื่นๆ ในการพจารณารับงานให้
คาปรึกษาหัวหน้าผูบ้ ริหารงานตรวจสอบควรพิจารณาถึงโอกาสทีจ่ ะก่อให้เกิดการปรับปรุงเกีย่ วกับ
การบริหารความเสีย่ ง การเพิม่ คุณค่า และการปรับปรุงการดาเนินงานขององค์กร และต้องรวม
ภารกิจที่รบั ไว้ลงในแผนงานตรวจสอบด้วย การสื่อสารและอนุ มตั ิแผนงานตรวจสอบ หัวหน้า
ผูบ้ ริหารงานตรวจสอบต้องสื่อสารแผนกิจกรรมการตรวจสอบภายในและทรัพยากรทีจ่ าเป็ นต้อง
ใช้ตลอดจนการปรับเปลีย่ นแผนระหว่างกาลทีม่ นี ยั สาคัญต่อผูบ้ ริหารระดับสูงและคณะกรรมการ
เพื่อสอบทานและอนุมตั หิ วั หน้าผูบ้ ริหารงานตรวจสอบต้องสื่อสารถึงผลกระทบของข้อจากัดของ
ทรัพยากรทีจ่ ะมีต่อแผนงานด้วย การบริหารทรัพยากร หัวหน้าผูบ้ ริหารงานตรวจสอบต้องมันใจ
่
ว่าทรัพยากรสาหรับงานตรวจสอบมีความเหมาะสม เพียงพอและสามารถนามาใช้อย่างมีประสิทธิผล
เพื่อให้บรรลุตามแผนงานที่ได้รบั อนุ มตั ิ นโยบายและวิธีการปฏิบตั ิงาน หัวหน้ าผู้บริหารงาน
ตรวจสอบต้องกาหนดนโยบายและวิธกี ารปฏิบตั งิ านให้ชดั เจนเพื่อเป็ นแนวทางสาหรับกิจกรรม
การตรวจสอบภายใน การประสานงานหัวหน้าผูบ้ ริหารงานตรวจสอบควรแลกเปลีย่ นสารสนเทศ
และประสานงานกับผู้ให้บริการด้านการให้ค วามเชื่อมันและให้
่
คาปรึกษาทัง้ จากภายในและ
ภายนอกองค์กรเพื่อให้เกิดความมันใจว่
่ าขอบเขตงานที่ตรวจสอบนัน้ ครอบคลุมเรื่องที่สาคัญ
อย่างเหมาะสมแล้วและเพื่อลดการปฏิบตั งิ านทีซ่ บั ซ้อนกัน การรายงานต่อผูบ้ ริหารระดับสูงและ
คณะกรรมการ หัวหน้าผูบ้ ริหารงานตรวจสอบต้องรายงานต่อผูบ้ ริหารระดับสูง และคณะกรรมการ
เป็ นระยะๆ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์อานาจหน้าทีค่ วามรับผิดชอบตลอดจนผลการดาเนินงานตาม
แผนงานของกิจกรรมการตรวจสอบภายในรายงานดังกล่าวต้องระบุถงึ ประเด็นความเสี่ยงและ
การควบคุมที่มนี ัยสาคัญรวมถึงความเสี่ยงจากการทุจริตประเด็นการกากับดูแลและเรื่องอื่น ๆ
ทีผ่ บู้ ริหารระดับสูงและคณะกรรมการต้องการทราบหรือร้องขอ ให้ผบู้ ริการจากภายนอกองค์กร
และความรับผิดชอบขององค์กรต่อการตรวจสอบภายในกรณีทก่ี ารตรวจสอบภายในดาเนินการ
โดยผูใ้ ห้บริการจากภายนอกองค์กรผูใ้ ห้บริการจากภายนอกต้องทาให้องค์กรตระหนักว่าองค์กร
ยังคงมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการดารงไว้ซ่งึ กิจกรรมการตรวจสอบภายในทีม่ ปี ระสิทธิผล ลักษณะ
ของงาน กิจกรรมการตรวจสอบภายในต้องสามารถประเมินและช่วยสนับ สนุนให้มกี ารปรับปรุง
กระบวนการกากับดูแลการบริหารความเสีย่ ง และการควบคุม โดยใช้วธิ กี ารทีเ่ ป็ นระบบและเป็ น
ระเบียบ การกากับดูแล กิจกรรมการตรวจสอบภายในต้องประเมินและให้คะแนนที่เหมาะสม
สาหรับการปรับปรุงกระบวนการกากับดูแล เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ต่าง กิจกรรมการตรวจสอบ
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ภายใน ต้องประเมินการออกแบบ การนาไปปฏิบตั แิ ละความมีประสิทธิผลของกิจกรรมโครงการ
และวัตถุประสงค์ทเ่ี กีย่ วข้องกับจริยธรรมขององค์กรได้ กิจกรรมการตรวจสอบภายในต้องประเมิน
ว่าการกากับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรสนับสนุ นวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของ
องค์กรได้หรือไม่ การบริหารความเสี่ยงกิจกรรมการตรวจสอบภายในต้อ งประเมินความมี
ประสิทธิผลและมีส่วนช่วยในการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสีย่ ง
2120.A1 – กิจกรรมการตรวจสอบภายในต้องประเมินความเสี่ยงขององค์กรทีเ่ กีย่ วกับ
การกากับดูแล การดาเนินงาน และระบบสารสนเทศขององค์กรในเรื่องต่อไปนี้  การบรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กร  ความถูกต้อง ครบถ้วน และเชือ่ ถือได้ของสารสนเทศทาง
การเงินและสารสนเทศการดาเนินงาน  ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดาเนินงาน
และแผนงาน (Programs)  การดูแลรักษาทรัพย์สิน และการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับนโยบาย
กิจกรรมการตรวจสอบภายในต้องประเมินโอกาสของการเกิดทุจริต และวิธกี ารในการ
บริหารความเสี่ยงจากการทุจริตในองค์กร ระหว่างปฏิบตั ภิ ารกิจการให้คาปรึกษาผูต้ รวจสอบ
ภายในต้องระบุความเสี่ยงทีเ่ กีย่ วข้องกับวัตถุประสงค์ของภารกิจและต้องตระหนัก ถึงการมีอยู่
ของความเสี่ยงอื่นๆ ที่มนี ัยสาคัญ ผูต้ รวจสอบภายใน ต้องผสมผสานและนาความรูใ้ นเรื่องของ
ความเสีย่ งทีไ่ ด้มาจากการให้บริการให้คาปรึกษาไปใช้ในการประเมินผลของกระบวนการบริหาร
จัดการความเสี่ยงขององค์กร การให้ค วามช่วยเหลือฝ่ ายบริหารในการจัดให้มีการปรับปรุ ง
กระบวนการบริหารความเสี่ยงผู้ตรวจสอบภายในต้องย้ าเตือนว่าการบรหิารความเสี่ยงเป็ น
หน้าทีร่ บั ผิดชแลตามปกติของฝ่ ายบริหาร การควบคุมกิจกรรมการตรวจสอบภายในต้องช่วยให้
องค์กรคงไว้ซ่งึ การควบคุมที่มปี ระสิทธิผล โดยการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภ าพของ
ระบบการควบคุมและสนับสนุ นให้มกี ารปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมการตรวจสอบภายใน
ต้องทาการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุ มเพื่อตอบสนองต่อความเสีย่ ง
ภายใต้การกากับดูแลการดาเนินงานและระบบสารสนเทศขององค์กร ผูต้ รวจสอบภายในต้อง
ผสมผสานและนาความรู้ในเรื่องของการควบคุมที่ได้มาจากการให้บริ การให้คาปรึกษาไปใช้ใน
การประเมินกระบวนการควบคุมขององค์กร การวางแผนภารกิจ ผูต้ รวจสอบภายในต้องจัดทา
และบันทึกแผนของแต่ละภารกิจที่รบั ผิดชอบ รวมถึง วัตถุประสงค์ ขอบเขต เวลาที่ใช้และการ
จัดสรรทรัพยากร เพื่อภารกิจนัน้ ๆ ในการวางแผนภารกิจทีเ่ ป็ นการให้บริการแก่องค์กรภายนอก
ผูต้ รวจสอบภายในต้องทาความเข้าใจกับผูร้ บั บริการเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเกีย่ วกับวัตถุประสงค์
ขอบเขตความรับผิดชอบและความคาดหวังอื่นๆ ของผูร้ บั บริการรวมทัง้ ข้อจากัดในการเผยแพร่
ผลงานและการเข้าถึงเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ ในภารกิจให้คาปรึกษาผูต้ รวจสอบ
ภายในต้องทาความเข้าใจกับผูร้ บั บริการเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต ความรับผิดชอบ และ
ความคาดหวังอื่นๆ ของผูร้ บั บริการ ในกรณีทเ่ี ป็ นเรื่องทีส่ าคัญ ต้องบันทึกเรื่องทีท่ าความเข้าใจ
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ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร วัตถุประสงค์ของภารกิจในแต่ละภารกิจต้องมีการกาหนดวัตถุประสงค์ไว้
ผูต้ รวจสอบภายในต้องทาการประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ตรวจสอบ
วัตถุประสงค์ของภารกิจต้องสะท้อนให้เห็นผลการประเมินความเสีย่ ง การกาหนดวัตถุประสงค์
ของภารกิจผูต้ รวจสอบภายในต้องคานึงถึงความเป็ นไปได้ท่จี ะเกิดข้อผิดพลาด การทุจริต การไม่
ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ และความเสีย่ งอื่นๆ ทีม่ นี ยั สาคัญ หลักเกณฑ์ทเ่ี พียงพอเป็ นสิง่ จาเป็ นต่อ
การประเมินการกากับดูแลการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมผูต้ รวจสอบภายในต้องมันใจว่
่ า
ขอบเขตที่ฝ่ายบริหารและหรือคณะกรรมการใช้ในการกาหนด หลักเกณฑ์เพื่อชีว้ ่า มีการบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายหรือไม่นนั ้ มีความเพียงพอ หากเพียงพอแล้ว ผูต้ รวจสอบภายในต้อง
ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันนัน้ ในการประเมินผลหากยังไม่เพียงพอผูต้ รวจสอบภายในต้องร่วมมือกับ
ฝ่ ายบริหารและ/หรือคณะกรรมการเพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินทีเ่ หมาะสม

ประสิทธิผลงานตรวจสอบภายใน
การบริหารกิจกรรมการตรวจสอบภายในจะเป็ นไปอย่างมีประสิทธิผลก็ต่อเมื่อผลงาน
การตรวจสอบภายในได่บรรลุตามวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรงาน
ตรวจสอบภายใน มีการปฏิบตั งิ านสอดคล้องกับมาตรฐาน และผูต้ รวจสอบภายในแสดงให้เห็น
ว่ามีการปฏิบตั ทิ ส่ี อดคล้องกับประมวลจรรยาบรรณและมาตรฐาน
การตรวจสอบภายในสามารถเพิม่ คุณค่าให้แก่องค์กร เมื่อกิจกรรมการตรวจสอบมีความ
เทีย่ งธรรมและสามารถให้ความเชือ่ มัน่ และมีส่วนสนับสนุนความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ของกระบวนการกากับดูแล การบริหารความเสีย่ ง และการควบคุม และดาเนินการดังนี้
1. จัดทาแผนงานตรวจสอบตามความเสีย่ งเพื่อกาหนดลาดับความสาคัญของกิจกรรม
การตรวจสอบภายในใหส้อดคล้องกับเป้ าหมาย ในการระบุความเสีย่ งได้พจิ ารณาข้อมูลทีไ่ ด้รบั
จากผูบ้ ริหารระดับสูงและคณะกรรมการ ทบทวนและปรับแผนตามความจาเป็ นเพื่อสนองต่อ
ความเปลีย่ นแปลงขององค์กรในด้านธุรกิจ ความเสีย่ ง การปฏิบตั งิ าน แผนงาน ระบบงาน และ
การควบคุม
แผนภารกิจของกิจกรรมการตรวจสอบภายในต้องจัดทาอย่างน้อยปี ละครัง้ โดยใช้
ข้อมูลที่รวบรวมได้จากการประเมินความเสีย่ ง และต้องนาข้อมูลข่าวสารจากผูบ้ ริหารระดับสูง
และคณะกรรมการมาใช้ประกอบการพิจารณาในการทาแผนด้วย
2. ระบุและพิจารณาความคาดหวังของผูบ้ ริหารระดับสูงคณะกรรมการและผูม้ สี ่วนได้
เสียขององค์กรทีม่ ตี ่อความเห็นของการตรวจสอบภายในและข้อสรุปอื่นๆ พิจารณาถึงโอกาสที่จะ
ก่อให้เกิดการปรับปรุงเกีย่ วกับการบริหารความเสีย่ ง การเพิม่ คุณค่า และการปรับปรุงการดาเนินงาน
ขององค์กร และต้องรวมภารกิจทีร่ บั ไว้ลงในแผนงานตรวจสอบด้วย
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3. สื่อสารแผนกิจกรรมการตรวจสอบภายในและทรัพยากรที่จาเป็ นต้องใช้ตลอดจน
การปรับเปลีย่ นแผนระหว่างกาลทีม่ นี ยั สาคัญต่อผูบ้ ริหารระดับสูงและคณะกรรมการเพื่อสอบทาน
และอนุ มตั หิ วั หน้าผูบ้ ริหารงานตรวจสอบต้องสื่อสารถึงผลกระทบของข้อจากัดของทรัพยากรที่
จะมีต่อแผนงานด้วย
4. การบริหารทรัพยากร มีความเหมาะสม เพียงพอและสามารถนามาใช้อย่างมีประสิทธิผล
เพื่อให้บรรลุตามแผนงานทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ
5. กาหนดนโยบายและวิธกี ารปฏิบตั งิ านให้ชดั เจนเพื่อเป็ นแนวทางสาหรับกิจกรรม
การตรวจสอบภายใน รูปแบบและเนื้อหาของนโยบายและวิธกี ารปฏิบตั งิ านขึน้ อยู่กบั ขนาดและ
โครงสร้างของกิจกรรมการตรวจสอบภายในและความซับซ้อนของงาน
6. ควรแลกเปลี่ยนสารสนเทศและประสานงานกับผูใ้ ห้บริการด้านการให้ความเชือ่ มัน่
และให้คาปรึกษาทัง้ จากภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้เกิดความมันใจว่
่ าขอบเขตงานที่
ตรวจสอบนัน้ ครอบคลุมเรื่องทีส่ าคัญอย่างเหมาะสมแล้วและเพื่อลดการปฏิบตั งิ านทีซ่ บั ซ้อนกัน
7. การรายงานต่อผูบ้ ริหารระดับสูงและคณะกรรมการ เป็ นระยะๆ เกีย่ วกับวัตถุประสงค์
อ านาจหน้ า ที่ค วามรับ ผิด ชอบตลอดจนผลการด าเนิ น งานตามแผนงานของกิจ กรรมการ
ตรวจสอบภายใน รายงานดังกล่าวต้องระบุถงึ ประเด็นความเสี่ยงและการควบคุมที่มนี ัยสาคัญ
รวมถึงความเสี่ยงจากการทุจริตประเด็นการกากับดูแลและเรื่องอื่นๆที่ผู้บริหารระดับสูงและ
คณะกรรมการต้องการทราบหรือร้องขอ

แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน
การควบคุมภายในถือเป็ นพื้นฐานของการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งหลายองค์กรมีการ
นามาใช้ ซึ่งกรอบงานการควบคุมภายในได้ถูกพัฒนามาอย่างยาวนานโดยคณะกรรมการที่มชี ่อื
ว่า The Committee of Sponsoring Organizations of the Tredway Commission หรือทีเ่ รียกว่า
COSO โดยเมื่อแรกก่อตัง้ ในปี พ.ศ. 2528 เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการควบคุมภายในทีม่ ี
ประสิทธิผลตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รปั ชันของประเทศสหรั
่
ฐอเมริกา (อุษณา ภัทรมนตรี ,
2555: 1-11)
ประชุม รอดประเสริฐ (2539) กล่าวว่า “การประเมินหรือการประเมินผล” มีความหมาย
ตรงกับคาในภาษาอังกฤษว่า “EVALUATION” หมายถึงกระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจดาเนินการสิง่ ใดสิง่ หนึ่งนอกจากนี้ยงั มีความหมายเกีย่ วเนื่องกับคาอื่นๆ
อีก หลายคาเช่นการวิจยั (Research) การวัด ผล (Measurement) การตรวจสอบรายงานผล
(Appraisal) การควบคุมดูแล (Monitoring) การประมาณการ (Assessment) และการพิจารณา
ตัดสิน (Judgment) เป็ นต้นคาดังกล่าวอาจสรุปเป็ นความหมายหรือคาจากัดความร่วมกันได้วา่
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การประมาณค่าหรือการประมาณผลที่เกิดขึน้ จากการดาเนินงานโดยอาศัยข้อมูลทีไ่ ด้เก็บรวบรวม
ด้วยวิธกี ารสอบถามทดสอบสังเกตและวิธกี ารอื่นแล้วทาการวิเคราะห์เพื่อตัดสินว่าการดาเนินงาน
นัน้ มีคุณค่าหรือบรรลุวตั ถุประสงค์ของการดาเนินงานนัน้ มากน้อยเพียงใด
Suchman (1967) กล่าวว่า การประเมินผลหมายถึงกระบวนการศึกษาเกีย่ วกับผลลัพธ์
ทีพ่ งึ ปรารถนาและไม่ปรารถนาทีเ่ กิดจากการดาเนินงานเพื่อตัดสินคุณค่าหรือปริมาณความสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ โดยมีขนั ้ ตอน คือ 1. การกาหนดจุดมุ่งหมายในการประเมินผล 2. การกาหนด
เกณฑ์เพื่อตรวจสอบความสาเร็จ 3. การอธิบายกับความสาเร็จ 4. การรายงานและเสนอแนะการ
ดาเนินงานต่อไป สอดคล้องกับ Chase (1978) กล่าวว่าการประเมินผลหมายถึงการตัดสินหรือ
การให้ความเห็นเกี่ยวกับสิง่ ใดสิง่ หนึ่งและ (Brown, 1983) ได้ให้ความหมายการประเมินผลว่า
หมายถึงการตีความหมายของบุคคลต่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่งเพื่อตอบคาถามว่าดีเพียงใด
กล่าวโดยสรุป การประเมินผล หมายถึงกระบวนการศึกษาศักยภาพของผู้ ปฏิบตั ิงาน
หรือการวัดทัศนคติของผูป้ ฏิบตั งิ านเพื่อให้ทราบถึงประสิทธิผลการทางานของบุคคลกลุ่มบุคคล
ในองค์การ ซึ่งเป็ นการตรวจสอบประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านว่าดีเพียงใดบรรลุเป้ าหมายมาก
น้อยเพียงใด รูปแบบการประเมินผล
การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งาน
องค์กรเป็ นทีท่ ราบกันว่าการประเมินผลการปฏิบตั งิ านขององค์กรเป็ นสิง่ ทีม่ คี วามสาคัญ
และจาเป็ นอย่างยิง่ ต่ออนาคตขององค์กรโดยระบบการประเมินผลการปฏิบตั งิ านทีอ่ งค์กรต่างๆ
ได้นามาใช้เช่น Economic Value Added, Balanced Scorecard ซึ่งแต่ละระบบมุ่งเน้นในเรื่องที่
จะประเมินต่างๆ กันมีคากล่าวที่ว่า You Get What you Measure ซึ่งหมายความว่า ท่านวัด
อะไรท่านก็ได้สงิ่ นัน้ เช่นหากองค์กรให้ความสาคัญกับตัววัดผลทางด้านการเงินหรือวัดผลกาไร
เพียงอย่างเดียวโดยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อส่งผลให้เกิดกาไรเพิ่มขึน้ ก็อาจส่งผลดีกบั
องค์กรในระยะสัน้ แต่อาจไม่เป็ นผลดีในระยะยาวหรือหากมีการลดค่าใช้จ่ายที่เกีย่ วข้องกับการ
ฝึ กอบรมหรือการวิจยั พัฒนาลงอาจจะทาให้อ งค์กรไม่สามารถต่อ สู่หรือ แข่งขันกับคู่ แ ข่ง ได้
เนื่องจากความสามารถของพนักงานไม่ได้รบั การพัฒนา (จากการลดค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมด้าน
ทักษะทีจ่ าเป็ นให้กบั พนักงาน) หรือองค์กรไม่มผี ลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด (จากการลดค่าใช้จ่าย
ในการวิจยั และพัฒนาลง) ดังนัน้ ระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานขององค์กรจึงเป็ นสิ่งที่
จาเป็ นและส่งผลกระทบต่อการปฏิบตั งิ านเพื่อนาองค์กรไปสู่เป้ าหมายทีไ่ ด้ตงั ้ ไว้จงึ จาเป็ นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องมีระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานที่ดดี งั นัน้ คาถามที่สาคัญถัดไปคือระบบการ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านที่ดคี วรเป็ นอย่างไรได้มกี ารเสนอแนวคิดไว้ว่าระบบการประเมินผล
การปฏิบตั งิ านทีด่ คี วรมีการแสดงให้เห็นในลักษณะดังนี้ 1) ให้ภาพทีม่ คี วามสมดุลของภารกิจใน
องค์กร 2) สะท้อนให้เห็น ถึงผลการปฏิบตั ิงานที่มีความกระชับแต่ให้เห็นถึงความสาคัญของ
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ภารกิจ 3) ประกอบด้วยหลายมุมมอง 4) ให้ภาพที่ครบถ้วนของภารกิจในองค์กร 5) เชื่อมโยง
กับทุกส่วนในองค์กร6)สามารถบ่งบอกให้เห็นผลลัพธ์แต่ละอย่างทีเ่ กิดขึน้ อย่างชัดเจน
ปั จจุบนั มีนกั คิดหลายท่านเสนอแนวคิดเกีย่ วกับระบบการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ
องค์กรขึน้ มาอย่างมากและเป็ นที่นิยมแพร่หลาย เช่น ระบบการประเมินผลการปฏิบตั งิ านแบบ
สมดุลหรือทีเ่ รารูจ้ กั กันในชือ่ Balanced Scorecard (BSC) ระบบการประเมินผลแบบมูลค่าเพิม่
เชิงเศรษฐศาสตร์ หรือ Economic Value Added (EVA) เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม หากมีการพิจารณา
แนวคิดการประเมินผลดังกล่าวจะพบว่า ระบบ BSC แม้ว่าเป็ นการเน้นความสมดุลของมุมมอง
หลายมุมมอง และมีความเชือ่ มโยงกับกลยุทธ์กต็ ามแต่กย็ งั มีการละเลยมุมมองทีเ่ กีย่ วข้องกับผูม้ ี
ส่วนได้เสียอื่นๆ นอกเหนือจากลูกค้าส่วนระบบ EVA เป็ นการให้ความสาคัญในด้านหนึ่งเพียง
ด้านเดียวโดยมุ่งเน้นความสาคัญด้านการเงินเป็ นสิ่งที่สาคัญที่สุด นัน่ คือการปฏิบตั ิงานของ
องค์กรใดๆ ก็ตาม จะต้องนาไปสู่การได้กาไรในเชิงเศรษฐกิจ (กาไรที่มากกว่าสิง่ ที่ควรจะได้)
จากพิจารณาข้อดีและข้อจากัดของระบบการประเมินผลที่กล่าวมาข้างต้นนี้จงึ ได้มกี ารนาเสนอ
แนวคิดการประเมินผลการปฏิบ ัติงานขององค์กรในรู ปแบบใหม่ท่เี รียกว่า Performance Prism
โดยให้มมี ุมมองทีห่ ลากหลายมากขึน้ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็ น 5 ด้านดังต่อไปนี้ 1) ด้านความ
พึงพอใจของผูม้ สี ่วนได้เสียขององค์กรเพื่อให้ทราบว่าใครเป็ นผู้ มสี ่วนได้เสียขององค์กรและมี
ความต้องการอะไรจากองค์กร 2) ด้านกลยุทธ์เพื่อให้ทราบว่าองค์กรมีการใช้กลยุทธ์ใดที่จะ
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร 3) ด้านกระบวนการเพื่อให้ทราบว่า
กระบวนการใดทีม่ คี วามสาคัญทีอ่ งค์กรจาเป็ นต้องดาเนินการ 4) ด้านความสามารถเพื่อให้ทราบ
ว่าองค์กรมีความสามารถใดที่จะนาไปสู่ค วามเป็ นเลิศในการดาเนินการและ 5) ด้านการให้
ประโยชน์เพื่อให้ทราบว่าองค์กรต้องการประโยชน์อะไรจากผูม้ สี ่วนได้เสียขององค์กรในการที่จะ
ทาให้องค์กรรักษาและพัฒนาความสามารถขององค์กรได้ต่อไป
มุมมองทัง้ 5 ด้านนี้ มุมมองที่ถือว่าเป็ นแนวคิดของผลลัพธ์ท่สี าคัญใน Performance
Prism คือมุมมองที่ 1 ด้านความพึงพอใจของผูม้ สี ่วนได้เสียขององค์กรส่วนมุมมองอื่นๆ ทีเ่ หลือ
ถือว่าเป็ นแรงขับหรือเป็ นสาเหตุทจ่ี ะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจของผูม้ สี ่วนได้เสียขององค์กรขึน้
ซึ่งมุมมองทัง้ 5 ด้านนี้จะมีความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กนั และจะช่วยแก้ไขปั ญหาของระบบการ
ประเมินผลแบบอื่นๆ ที่จะมุ่งเน้นมุมมองใดมุมมองหนึ่งขณะที่แนวคิดของ Performance Prism
จะเพิม่ มุมมองให้ครอบคลุมและมีความหลากหลายมากกว่าทีจ่ ะให้ความสาคัญไม่ใช่แต่เฉพาะสิง่
ที่จะทาประโยชน์ให้กบั ผู้มสี ่วนได้เสียขององค์กรแต่ยงั เป็ นมุมมองถึงประโยชน์ท่อี งค์กรควรจะ
ได้รบั กลับคืนจากผูม้ สี ่วนได้เสียขององค์กรด้วยเพื่อไม่ให้เป็ นการทุ่มเททรัพยากรมากจนเกินไป
ในการเอาใจผูม้ สี ่วนได้เสียโดยไม่ได้คานึงถึงผลตอบแทนกลับมาและยังเป็ นการให้ความสาคัญ
กับผูม้ สี ่วนได้เสียทีม่ ตี ่อองค์กรด้วย
อย่างไรก็ตามแนวคิดของ Performance Prism นับว่าเป็ นสิง่ ทีค่ ่อนข้างใหม่และยังไม่มี
ใครนาไปใช้แพร่หลายมากนักทาให้ไม่สามารถวิเคราะห์ผลการนาไปใช้ได้อย่างละเอียดดังนัน้
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หากองค์กรใดมีความสนใจนาแนวความคิดนี้ไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านแล้วควรมี
การศึกษาและทาความเข้าใจเป็ นอย่างดีเสียก่อนก็อาจเป็ นทางเลือกหนึ่งขององค์กรในการ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านในอนาคตต่อไป
การประเมินผลหรือการวัดผลของประสิทธิผลขององค์การ
Etzioni (1964) การประเมินผลหรือการวัดผลของประสิทธิผลขององค์การเป็ นเรื่องที่ทา
ได้ค่อนข้างยาก เพราะองค์การมีลกั ษณะเป็ นระบบทีซ่ บั ซ้อน การที่จะสร้างแนวคิดแบบใดแบบ
หนึ่งโดยลาพังที่เกี่ยวกับประสิทธิผลย่อมเป็ นที่ไม่เพียงพอ จึงได้มกี ารศึกษาวิจยั มากมายเพื่อ
แสวงหาตัวแปรหรือบรรทัดฐานในการวัดประสิทธิผลขององค์การ ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้
ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์สร้างแบบจาลองเพื่อวัดประสิทธิผลแยกออกเป็ น 3 แนวทางคือ
1. ประเมินประสิทธิผลองค์การในแง่เป้ าหมาย (The Goal Approach) เป็ นการใช้วธิ ี
วัดผลที่ตงั ้ อยู่บนวิธกี ารและเป้ าหมายขององค์การ โดยพบว่า ความสามารถในการผลิต ความ
ยืด หยุ่ น คล่ องตัว และการปราศจากซึ่ง ความกดดัน ข้อ ขัด แย้ง มีค วามสัมพันธ์ต่อ กัน และ
เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลเป็ นเกณฑ์ท่บี ่งชี้ ความมีประสิทธิผล ปั จจัยเหล่านี้สมั พันธ์กนั อย่าง
ใกล้ชดิ กับเป้ าหมายขององค์การ แนวความคิดในการนาเป้ าหมายมาใช้ในการประเมิน ผล
องค์การมีขอ้ จากัดอยู่หลายประการ ได้แก่ การกาหนดเป้ าหมาย ซึ่งสามารถวัดผลดาเนินงาน
ขององค์การได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน แต่เป้ าหมายบางอย่างไม่สามารถวัดผลสาเร็จได้เป็ นตัวเลข
หรือรูปธรรมที่ชดั เจนได้ หรือเป็ นเป้ าหมายระยะยาว ความสอดคล้องและความสัมพันธ์ของ
เป้ าหมายต่างๆ ซึ่งโดยทัวไปแล้
่
วองค์การมักจะกาหนดเป้ าหมายการดาเนินงานไว้มากกว่าหนึ่ง
เป้ าหมาย และแต่ละเป้ าหมายนัน้ อาจขัดแย้งกันเอง รวมทัง้ การที่เป้ าหมายขององค์การได้รบั
การยอมรับจากฝ่ ายต่างๆ มากน้อยเพียงใด
2. ประเมินประสิทธิผลองค์การในแง่ของระบบทรัพยากร (The System Resource
Approach) เป็ นการพยายามหลีกเลี่ยงจุดอ่อน และข้อบกพร่องบางประการของการประเมินผล
ในแง่ของเป้ าหมาย โดยไม่พจิ ารณาถึงเป้ าหมายขององค์การเลย เพราะเห็นว่าเป็ นได้ยากทีจ่ ะ
ใช้ก ารบรรลุ เ ป้ า หมายเป็ น เครื่องวัดประสิท ธิผ ลองค์การ จึง มีก ารใช้แ บบจ าลองของระบบ
ทรัพยากรแทน แบบจาลองนี้ตงั ้ อยู่บนแนวคิดว่าองค์การเป็ นระบบเปิ ดซึ่งมีความสัมพันธ์กบั
สภาพแวดล้อมในการแลกเปลีย่ น และการแข่งขันกันดังนัน้ ประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถ
ขององค์การในการแสวงหาประโยชน์จากสภาพแวดล้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรทีห่ ายากและ
มีคุณค่า องค์การจะมีประสิทธิผลสูงสุดก็เมื่อองค์การสามารถแสวงหาประโยชน์สูงสุดได้จาก
ต าแหน่ ง ที่ท าการต่ อรอง และได้ป ระโยชน์ มากที่สุ ดในการจัดหาทรัพ ยากร อย่ า งไรก็ตาม
แนวความคิดด้านระบบทรัพยากรไม่ได้แตกต่างไปจากการใช้เป้ าหมายเท่าใดนัก เพราะที่จริง
เป้ าหมายอย่างหนึ่งขององค์การก็คอื การสรรหาทรัพยากรจากสภาพแวดล้อม เป็ นแต่เพียงการ
มองเป้ าหมายองค์การในฐานะทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั สภาพแวดล้อมมากขึน้ นันเอง
่
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3. ประเมิน ประสิท ธิผ ลโดยใช้ห ลายเกณฑ์ (The Multiple Criteria Effectiveness)
วิธกี ารนี้มคี วามหมายเป็ นทีย่ อมรับกันอย่างกว้างขวาง ทัง้ ในแง่ของนักวิชาการและเมื่อนามาใช้
ในการวัดประสิทธิผลขององค์การในทางปฏิบตั ิ ใช้ประเมินหน่วยงานต่างๆ ได้ดี คือความสามารถ
ในการผลิตและประสิทธิภาพ โดยวัดจากผลผลิต ลักษณะขององค์การ เช่น บรรยากาศของ
องค์การ รูปแบบการอานวยการ และสมรรถนะขององค์การในการปฏิบตั งิ าน และพฤติกรรมใน
การผลิต เช่น การร่วมมือร่วมใจการพัฒนา การปฏิบตั งิ าน The Committee of the Federation
des Experts COM tables Europe’ (Fee) (1991) ได้เสนอตัวชีว้ ดั ผลการปฏิบตั ิงานที่ดี ควรมี
คุณสมบัตทิ ่มี คี วามเหมาะสม มีความเพียงพอ มีประโยชน์ มีความเป็ นไปได้ สามารถเสร็จได้
ทัน เวลา มีค วามคงเส้นคงวา สามารถนามาเปรีย บเทียบกัน ได้ มีค วามชัด เจน ควบคุมได้
มีความครบถ้วนสมบูรณ์ มีขอบเขตจากัด และตรงประเด็น

งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ธรรมรัต น์ มีธ รรม (2558) ศึก ษาเรื่อง “ปั จ จัย ที่มีผ ลกระทบต่อประสิทธิผ ลของงาน
ตรวจสอบภายใน กรณีศกึ ษาองค์กรมหาชน” เพื่อศึกษาปั จจัยที่มผี ลกระทบต่อประสิทธิผลของ
งานตรวจสอบภายใน กลุ่มตัวอย่าง คือ กรรมการบริหารกรรมการตรวจสอบ ผูอ้ านวยการและ
ผูต้ รวจสอบภายใน จานวน 237 คนในองค์กรมหาชนจานวน 29 แห่ง การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติ
เชิงพรรณนาและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษา พบว่า 1. ระบบสารสนเทศ และ
การรายงานการตรวจสอบที่เป็ นที่ยอมรับของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องส่งผลต่อประสิทธิผลของงาน
ตรวจสอบภายในด้านกระบวนการกากับดูแลกิจการ 2. วัฒนธรรมการทางานและการรายงาน
การตรวจสอบที่เ ป็ น ที่ย อมรับ ของทุ กฝ่ ายที่เ กี่ยวข้องส่ ง ผลกระทบต่ อประสิท ธิผ ลของงาน
ตรวจสอบภายในด้านความรับผิดชอบและการรายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 3. ระบบ
สารสนเทศ วัฒนธรรมการทางานและการรายงานการตรวจสอบที่เป็ นที่ยอมรับของทุก ฝ่ ายที่
เกีย่ วข้องส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลของงานตรวจสอบภายใน ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการปฏิบตั งิ านและ 4. วัฒนธรรมการทางาน และการรายงานการตรวจสอบที่เป็ นทีย่ อมรับ
ของทุ ก ฝ่ ายที่เ กี่ย วข้อ งส่ ง ผลกระทบต่ อ ประสิท ธิผ ลของงานตรวจสอบภายในด้า นการให้
สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า ผลการวิจยั ชีใ้ ห้เห็นถึงวัฒนธรรมการทางานระบบสารสนเทศและการ
รายงานการตรวจสอบที่เป็ นที่ยอมรับของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องส่งผลกระทบ ต่อประสิทธิผลของ
งานตรวจสอบภายใน ดังนัน้ จึงเห็นได้ว่าปั จจัยด้านองค์กรมหาชนเป็ นตัวแปรที่กาหนดให้การ
ตรวจสอบภายในบรรลุวตั ถุประสงค์
สิภทั ร์รดา ผิวขาว (2559) ศึกษา เรื่อง “ปั จจัยทีส่ ่งผลต่อประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน
ของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์” มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาปั จจัยทีส่ ่งผลต่อประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของบริษทั จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์
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กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านองค์กร ด้านภาวะ
ผูน้ าและด้านคุณสมบัตขิ องผูต้ รวจสอบภายในกับประสิทธิผลการตรวจสอบ ภายในของบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การศึกษาเป็ นการ วิจยั เชิงสารวจ
โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น พนักงานของบริษทั จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ฯ จานวน
86 คนจาก 54 บริษทั ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยทีส่ ่งผลต่อประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของ
บริษัท จดทะเบีย นในตลาดหลักทรัพ ย์ก ลุ่ ม ธุร กิจ พัฒ นาอสัง หาริม ทรัพย์ ได้แ ก่ ปั จ จัย ด้า น
คุณสมบัติ ปั จจัยด้านองค์กรและปั จจัยด้านภาวะผูน้ า ประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในหรือ
เหตุการณ์ท่มี ีความเสี่ยงสูง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดและความสัมพัน ธ์ระหว่าง ปั จจัยที่ส่งผลต่ อ
ประสิทธิผล กับประสิทธิผลการตรวจสอบภายในในภาพรวม มีความสัมพันธ์ เป็ นบวก อย่างมี
นัยสาคัญซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ควร สนับสนุ นให้มกี าร
ฝึกอบรมเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจด้านงานตรวจสอบภายใน การจัดโครงสร้างฝายตรวจสอบ
ภายในให้มคี วามเป็ นอิสระเพื่อสามารถปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในให้มปี ระสิทธิผลมากยิง่ ขึน้
โมฮัมเหม็ด อัลฟาฮัด (2560) ศึกษา เรื่อง “ผลกระทบจากการตรวจสอบภายใน เกีย่ วกับ
ผลการดาเนินงานขององค์กร กรณีศกึ ษากลุ่มบริษทั ในจอร์เดน” โดยศึกษาถึงการตรวจสอบ
ผลกระทบจากการตรวจสอบภายในเกี่ย วกับ ผลการดาเนินงานขององค์กร Jordan Electric
Power จอร์แดนเทเลคอมและปิ โตรเลียมแห่งชาติ กลุ่มตัวอย่ างจานวน 290 คนได้รบั เลือก
สาหรับการศึกษา ข้อมูลได้รบั การเก็บรวบรวมผ่านแบบสอบถามและวิเคราะห์ด้วยสถิตกิ าร
ถดถอยเชิงเส้น ตัวแปรอิสระ คือ การตรวจสอบภายใน และตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพของ
องค์กร การวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่ามีผลกระทบสาคัญต่อการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับ องค์กร
ประสิทธิภาพใน ของบริษทั ที่กาลังศึกษาอยู่ การตรวจสอบภายในประกอบด้วยแผนงานของ
องค์กรและประสานงานทุกวิธที ่ใี ช้ในธุรกิจเพื่อปกป้ องตรวจสอบความถูกต้องและความเชือ่ ถือ
ได้ของข้อมูลทางบัญชีส่งเสริมประสิทธิภ าพการดาเนินงานและส่งเสริมให้มีการปฏิบ ัติต าม
นโยบายการบริหารที่กาหนดไว้ กาหนดความน่ าเชื่อถือความเป็ นจริงและความสมบูรณ์ของ
ข้อมูลทางการเงินและการดาเนินงานทีม่ าจากหน่ วยงานต่างๆ ทีม่ กี ารตัดสินใจทางธุรกิจที่เหมาะสม
ในทุกระดับของการจัดการการตรวจสอบภายในเป็ นกิจกรรมที่เป็ นอิสระและการให้ 18 คาปรึกษา
ซึ่งเพิม่ มูลค่าและช่วยปรับปรุงการทางานขององค์กร การดาเนินการตรวจสอบภายใน ทีป่ ระสบ
ความสาเร็จ ควรมีความเป็ นอิสระการจัดการ ไม่ควรได้รบั อิทธิพลจากงานข้อมูล ข้อสรุปและการ
ประเมินผล
Dana R. Hermanson, Joson L. Smith และNathaniel M. Stephens (2012) ได้ศกึ ษา
เรื่อง ประสิทธิผลองค์การของระบบการควบคุมภายใน ในองค์ประกอบการควบคุมเฉพาะโดย
การสารวจความคิดเห็นจากหัวหน้าผูต้ รวจสอบภายในจานวน 500 คน เกีย่ วกับประสิทธิผลการ
ควบคุมภายใน ด้านการรายงานการเงิน ผลการวิจยั พบว่า มีประสิทธิผลสูงโดยเฉพาะด้านการ
กากับดูแลจากผูบ้ ริหาร และกิจการภาครัฐมีการปฏิบตั ติ ามระเบียบสูงกว่ากิจการทัวไป
่ ในเรื่อง
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การติดตามผลสถาบันการเงินมี ประสิทธิผลมากกว่ ากิจการการให้บริการ และปั จจัยที่เพิ่ม
ประสิทธิผลการควบคุมคือการให้ฝ่าย ตรวจสอบภายในรายงานต่อกรรมการตรวจสอบ
Mahdi Salehi, Mahmoud Mousavi Shiri และFatemeh Ehsanpour (2013) ได้ศ ึก ษา
เรื่อง ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ในส่วนของการธนาคาร โดยอ้างอิงจากธนาคาร
Mellat ประเทศอิหร่าน ในปี 2011 และได้ออกแบบและพัฒนาแบบสอบถามเพื่อการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ผลการวิจยั พบว่า ระบบการควบคุมภายใน ในส่วนของการธนาคารมีประสิทธิผลมากและ
ช่วยป้ องกันการเกิดข้อผิดพลาดและการทุจริตได้

บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา
ข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า เรื่องประสิทธิผลของหน่ วยงานตรวจสอบ
ภายในของพนักงานประจาสานักงานใหญ่ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ใช้วธิ กี ารเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ลักษณะดังนี้
1. ข้อมูลปฐมภู มิ (Primary Data) ใช้วธิ ีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงาน บริษัท
ซินเน็ค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ทีไ่ ด้รบั การตรวจสอบจากฝ่ ายตรวจสอบสานักงานใหญ่
จานวน 90 คน โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires)
2. ข้อมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary Data) โดยการค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ วารสาร สารนิพนธ์
วิทยานิพนธ์ทใ่ี กล้เคียง และเอกสารต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

การเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมคิ ือ แบบสอบถาม (Questionnaires) โดย
แบ่งออกเป็ น 4 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไปเกี
่
ย่ วกับผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ระยะเวลาในการทางาน ตาแหน่งงานปั จจุบนั และ หน่วยงานทีส่ งั กัด
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นเกีย่ วกับประสิทธิผลการตรวจสอบของหน่ วยงาน
ตรวจสอบ โดยมีทงั ้ หมด 10 ด้าน ดังนี้ ด้านความเป็ นอิสระของผูป้ ฎิบตั งิ านตรวจสอบภายใน
ด้านจริยธรรมและคุณสมบัตขิ องผูต้ รวจสอบภายใน ด้านความรู้ ความเชีย่ วชาญและทักษะการ
ทางานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ด้านการวางแผนการตรวจสอบ ด้านการปฎิบตั งิ านตรวจสอบ
ด้านการรายงานการปฎิบตั กิ ารตรวจสอบ ด้านการติดตามผลการตรวจสอบ ด้านการส่งเสริม
กระบวนการกากับดูแลกิจการ ด้านการประเมินความเสี่ยง และ ด้านการสร้างคุณค่าให้กบั องค์กร
โดยผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบได้คาตอบเดียว เพื่อแสดงระดับการรับรู้บทบาท
ผู้ตรวจสอบภายในที่มตี ่อการปฎิบตั ิงานตรวจสอบภายใน โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภท
อันตรภาค (Interval scale) ดังนี้
ระดับการรับรู้
มากทีส่ ุด
คะแนนเท่ากับ 5
ระดับการรับรู้
มากท
คะแนนเท่ากับ 4
ระดับการรับรู้
ปานกลาง
คะแนนเท่ากับ 3
ระดับการรับรู้
น้อย
คะแนนเท่ากับ 2
ระดับการรับรู้
น้อยทีส่ ุด
คะแนนเท่ากับ 1
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ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่ เติม เป็ นประโยชน์เปิ ดเกีย่ วกับข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงแก้ไขการปฎิบตั งิ านตรวจสอบภายใน

สถิติที่ใช้ในการศึกษา
สถิตเิ ชิงพรรณนา Descriptive Statistics)
ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม นามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเ ชิงพรรณนา โดย
วิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบ
ส่วนที่ 1 ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทางาน ตาแหน่งงานปั จจุบนั
และ หน่ วยงานที่สงั กัด โดยนาข้อมูล ที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ ซึ่งประกอบด้วย
การหาค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์การรับรู้ประสิทธิผลการปฎิบตั งิ านของผูต้ รวจสอบภายในของ
บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ในมุมมองของผูร้ บั ตรวจโดยนาข้อมูลที่รวบรวม
ได้มาวิเคราะห์ หาค่าทางสถิติ ซึ่งประกอบด้วย การหาค่าเฉลีย่
เกณฑ์การแปลผล มาจากการหาค่าคะแนนเฉลี่ยและแปลความหมายของคะแนนทัง้ 5
ระดับค่าเฉลีย่ ด้วยวิธกี ารคานวนอันตรภาคชันเพื
้ ่อแบ่งช่วงระดับค่าเฉลีย่ ดังนี้
ค่าเฉลีย่ คะแนนระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถึง มีระดับการรับรูน้ ้อยทีส่ ุด
ค่าเฉลีย่ คะแนนระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถึง มีระดับการรับรูน้ ้อยท
ค่าเฉลีย่ คะแนนระหว่าง 2.61 – 3.40 หมายถึง มีระดับการรับรูป้ านกลาง
ค่าเฉลีย่ คะแนนระหว่าง 3.41 – 4.20 หมายถึง มีระดับการรับรูม้ าก
ค่าเฉลีย่ คะแนนระหว่าง 4.21 – 5.00 หมายถึง มีระดับการรับรูม้ ากทีส่ ุด

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง การศึกษาประสิทธิผลงานตรวจสอบภายใน ของบริษทั
ซินเน็ค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) มีผลการวิเคราะห์สรุปดังนี้
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
2. การรับรูป้ ระสิทธิผลงานตรวจสอบภายใน
3. ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการรับรูป้ ระสิทธิผลงานตรวจสอบภายใน

ช้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาในการทางาน ตาแหน่ งปั จจุบนั และ หน่ วยงานต้นสังกัด ผลการศึกษามี
รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1 จานวน และร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามประเภท
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
43
47
90

ร้อยละ
47.80
52.20
100.00

จากตารางที่ 1 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศหญิง จานวน 43 คน คิดเป็ นร้อยละ
47.80 และเพศชาย จานวน 47 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.20
ตารางที่ 2 จานวน และร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามอายุ
อายุ
ต่ากว่า 30 ปี
30 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 ปี ขน้ึ
รวม

จานวน
31
41
16
2
90

ร้อยละ
34.40
45.60
17.80
2.20
100.00
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จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่ว นใหญ่ อยู่ ในช่วงอายุ ระหว่าง 30-40 ปี
คิดเป็ นร้อยละ 45.60 รองลงมาคือ ช่างอายุต่ากว่า 30 ปี ร้อยละ 34.40 ช่างอายุ 41-50 ปี ร้อยละ
17.80 ช่างอายุ 51 ปี ขึน้ ไป ร้อยละ 2.20
ตารางที่ 3 จานวน และร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโทปี
รวม

จานวน
21
56
13
90

ร้อยละ
23.30
62.20
14.50
100.00

จากตารางที่ 3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา คือ ปริญญาตรี
คิดเป็ นร้อยละ 62.20 รองลงมาคือ ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 23.30 ระดับปริญญาโท
ร้อยละ 14.50
ตารางที่ 4 จานวน และร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามระยะเวลาในการทางาน
ระยะเวลาในการทางาน
ต่ากว่า 5 ปี
5 – 10 ปี
10 – 15 ปี
มากกว่า 15 ปี ขน้ึ ไป
รวม

จานวน
32
35
16
7
90

ร้อยละ
35.60
38.90
17.80
7.70
100.00

จากตารางที่ 4 พบว่าผูต้ อบแบบสอบสอบถามส่วยใหญ่มรี ะยะเวลาในการทางาน ในช่วง
5-10 ปี คิดเป็ นร้อยละ 38.90 รองลงมาคือ ช่วงระยะเวลา ต่ ากว่า 5 ปี คิดเป็ นร้อยละ 35.60
ระยะเวลา 10-15 ปี คิดเป็ นร้อยละ 17.80 ช่วงระยะเวลา มากกว่า 15 ปี ขึน้ ไป คิดเป็ นร้อยละ
7.70
ตารางที่ 5 จานวน และร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามระดับตาแหน่ง
ตาแหน่ งปัจจุบนั
ระดับปฏิบตั งิ าน
ระดับหัวหน้างาน
รวม

จานวน
79
11
90

ร้อยละ
87.80
12.20
100.00
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จากตารางที่ 5 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มตี าแหน่ งระดับปฎิบตั งิ าน คิดเป็ น
ร้อยละ 87.80 รองลงมาคือ ตาแหน่ง ระดับหัวหน้างาน คิดเป็ นร้อยละ 12.20
ตารางที่ 6 จานวน และร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามหน่วยงานสังกัด
หน่ วยงานสังกัด
Sale
Marketing / Marcom
Product Controller
Warehouse
Shipping & Shipment
Service
Information Technology
รวม

จานวน
16
18
11
19
4
16
6
90

ร้อยละ
17.80
20.00
12.20
21.10
4.40
17.80
6.70
100.00

จากตารางที่ 6 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่หน่ วยงาน Warehouse คิดเป็ น
ร้อยละ 21.10 รองลงมาคือ หน่ วยงาน Marketing / Marcom คิดเป็ นร้อยละ 20.00 หน่ วยงาน
Saleและหน่วยงานSeevice คิดเป็ นร้อยละ 17.80 หน่วยงาน Product Controller คิดเป็ นร้อยละ
12.20 หน่วยงาน

การรับรู้ประสิทธิผลการปฎิบตั ิ งานของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน
การรับรู้ประสิทธิผลการปฎิบตั ิงานของผู้ตรวจสอบภายใน ศึกษาจากแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของผูร้ บั ตรวจแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 10 ด้าน ดังนี้ ด้านความเป็ นอิสระของ
ผูป้ ฎิบตั งิ านตรวจสอบภายใน ด้านจริยธรรมและคุณสมบัตขิ องผูต้ รวจสอบภายใน ด้านความรู้
ความเชีย่ วชาญและทักษะการทางานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ด้านการวางแผนการตรวจสอบ
ด้านการปฎิบตั งิ านตรวจสอบ ด้านการรายงานการปฎิบตั กิ ารตรวจสอบ ด้านการติดตามผลการ
ตรวจสอบ ด้านการส่งเสริมกระบวนการกากับดูแลกิจการ ด้านการประเมินความเสีย่ ง และ ด้าน
การสร้างคุณค่าให้กบั องค์กร โดยมีรายละเอียดดังนี้
ความเป็ นอิ สระของผูป้ ฎิ บตั ิ งานตรวจสอบภายใน
ระดับการรับรู้ประสิทธิผลการปฎิบตั งิ านของหน่วยงานตรวจสอบภายในด้านความเป็ น
อิสระแสดงในตารางที่ 7 ดังนี้
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ตารางที่ 7 จานวน ร้อยละและค่าเฉลีย่ การรับรูป้ ระสิทธิผลด้านความเป็ นอิสระ
ระดับการรับรู้
1. ด้านความเป็ นอิสระของ
ผูป้ ฎิบตั งิ านตรวจสอบ
ภายใน
1.หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในไม่ได้ปฎิบตั งิ าน
ภายใต้ขอบเขตทีห่ น่วยงาน
รับตรวจรับผิดชอบเท่านัน้
2.หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในสามารถตรวจสอบ
การปฎิบตั งิ านต่างๆ ได้
หากหน่วยงานผูร้ บั ตรวจไม่
อนุ ญาต
3.หน่วยงานตรวจสอบไม่มี
ส่วนเกีย่ วข้องหรือสร้าง
ความสัมพันธ์ใดๆ ทีจ่ ะ
นาไปสูค่ วามขัดแย้งกับ
ผลประโยชน์ขององค์กร
4.หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในมีความเป็ นอิสระใน
การปฎิบตั งิ านตรวจสอบ
การแสดงความเห็น และ
สามารถรายงานผลการ
ตรวจสอบได้อย่างมีเสรีภาพ
5.หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในมีสทิ ธิในการเข้าถึง
และมีเสรีภาพในการสอบ
ทานข้อมูล เอกสาร และการ
ปฎิบตั งิ าน

รวม

ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบน
(แปลผล) มาตรฐาน

มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ทีส่ ุด
กลาง
ทีส่ ุด
7
27 42 11
3
90
(7.78) (30.0) (46.7) (12.2) (3.3) (100)

3.27
(ปาน
กลาง)

0.897

13 24 37 13
3
90
(14.4) (26.7) (41.1) (14.4) (3.3) (100)

3.34
(ปาน
กลาง)

1.007

18 41 24
6
1
90
(20.0) (45.6) (26.7) (6.7) (1.1) (100)

3.77
(มาก)

0.887

21 41 25
3
(23.3) (45.6) (27.8) (3.3)

-

90
(100)

3.89
(มาก)

0.8

27 38 21
4
(30.0) (42.2.) (23.3) (4.4)

-

90
(100)

3.98
(มาก)

0.848

รวม

3.65
(มาก)
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จากตารางที่ 7 พบว่าความเป็ นอิสระของผู้ปฎิบตั งิ านของหน่ วยงานตรวจสอบ ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีก ารรับรู้ ป ระสิทธิผลการปฎิบ ัติงานของผู้ตรวจสอบภายในอยู่ ในระดับ มาก
(ค่าเฉลีย่ 3.65) มีสทิ ธิในการเข้าถึงและมีเสรีภาพในกรสอบทานข้อมูล เอกสารและการปฎิบตั งิ าน
(ค่าเฉลี่ย 3.98) โดยประเด็นที่มีการรับรู้ต่ ากว่าเกณฑ์เฉลี่ยได้แก่ หน่ วยงานตรวจสอบภายใน
ไม่ได้ปฎิบตั ิงานภายใต้ขอบเขตที่หน่ วยงานรับตรวจรับผิดชอบเท่ านัน้ (ค่าเฉลี่ย 3.27) และ
หน่ วยงานตรวจสอบภายในสามารถตรวจสอบการปฎิบตั งิ านต่างๆ ได้ หากหน่ วยงานผูร้ บั ตรวจ
ไม่อนุญาต (ค่าเฉลีย่ 3.34)
จริ ยธรรมและคุณสมบัติของผูต้ รวจสอบภายใน
ระดับ การรับ รู้ป ระสิทธิผลการปฎิบตั ิงานของผู้ ต รวจสอบภายในด้านจริยธรรมและ
คุณสมบัตขิ องหน่วยงานตรวจสอบภายในในตารางที่ 8 ดังนี้
ตารางที่ 8 จานวนร้อยละและค่าเฉลี่ยการรับรู้ประสิทธิผลด้านจริยธรรมและคุณสมบัติของ
ผูต้ รวจสอบภายใน
ระดับการรับรู้
2. ด้านจริยธรรมและคุณสมบัติ
ของผูต้ รวจสอบภายใน
1.หน่วยงานตรวจสอบภายใน
มีการแต่งกายและการวางตัว
เป็ นกลางเหมาะสมกับ
กาลเทศะ และมีทศั นคติทด่ี ตี อ่
ผูร้ บั การตรวจ
2.หน่วยงานตรวจสอบภายใน
มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปรงใส
และปราศจากอคติส่วนตัวใน
การปฎิบตั งิ าน
3.หน่วยงานตรวจสอบภายใน
สามารถอธิบายเรื่องที่
ตรวจสอบให้แก่ผรู้ บั ตรวจ
สามารถเข้าใจ และยอมรับ
เรื่องทีต่ รวจสอบได้
4.หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ทีป่ ฎิบตั งิ านร่วมกับท่านไม่ได้
เป็ นบุคคลครอบครัวเดียวกัน
หรือเป็ นญาติกบั ท่าน

รวม

มาก มาก ปาน น้อย
ทีส่ ุด
กลาง
16
48
23
3
(17.8) (53.3) (25.6) (3.3)

น้อย
ทีส่ ุด
-

29
49
11
1
(32.2) (54.4) (12.2) (1.1)

ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบน
(แปลผล) มาตรฐาน

90
(100)

3.86
(มาก)

0.743

-

90
(100)

4.18
(มาก)

0.68

16
50
20
4
(17.8) (55.6) (22.2) (4.4)

-

90
(100)

3.87
(มาก)

0.753

49
22
16
2
(54.4) (24.4) (17.8) (2.2)

1
(1.1)

90
(100)

4.29
(มาก)

0.915
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ตารางที่ 8 จานวนร้อยละและค่าเฉลี่ยการรับรู้ประสิทธิผลด้านจริยธรรมและคุณสมบัติของ
ผูต้ รวจสอบภายใน (ต่อ)
ระดับการรับรู้
2. ด้านจริยธรรมและคุณสมบัติ มาก มาก ปาน น้อย
ของผูต้ รวจสอบภายใน
ทีส่ ุด
กลาง
5.หน่วยงานตรวจสอบภายใน
35
34
19
1
เก็บรักษาความลับของข้อมูล (38.9) (37.8) (21.1) (1.1)
ทีผ่ รู้ บั ตรวจให้เป็ นอย่างดี โดย
ไม่นาข้อมูลไปเปิ ดเผยและใช้
ประโยชน์สว่ นตน
รวม

รวม
น้อย
ทีส่ ุด
1
(1.1)

90
(100)

ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบน
(แปลผล) มาตรฐาน

4.12
(มาก)

0.859

4.06
(มาก)

จากตารางที่ 8 พบว่าจริยธรรมและคุณสมบัตขิ องผูต้ รวจสอบภายใน ผูต้ อบแบบสอบถาม
มีการรับรู้ประสิทธิผลการปฎิบตั งิ านของหน่วยงานตรวจสอบภายใน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลีย่
4.06) โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ปฎิบตั งิ านร่วมกับท่านไม่ได้เป็ นบุคคลครอบครัวเดียวกัน
หรือเป็ นญาติกบั ท่านอยู่ในระดับความคิดเห็นมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.29) ประเด็นที่มกี ารรับรูต้ ่า
กว่าเกณฑ์เฉลี่ย ได้แก่ หน่ วยงานตรวจสอบภายในสามารถอธิบายเรื่องที่ตรวจสอบให้แก่ ผรู้ บั
ตรวจสามารถเข้าใจ และยอมรับเรื่องที่ตรวจสอบได้ (ค่าเฉลี่ย 3.87) และหน่ วยงานตรวจสอบ
ภายในมีการแต่งกายและการวางตัวเป็ นกลางเหมาะสมกับกาลเทศะ และมีทศั นคติท่ดี ตี ่อผูร้ บั
การตรวจ (ค่าเฉลีย่ 3.86)
ความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะการทางาน
ระดับการรับรูป้ ระสิทธิผลการปฎิบตั งิ านของผูต้ รวจสอบภายในด้านความรู้ ความเชีย่ วชาญ
และทักษะการทางานของหน่วยงานตรวจสอบภายในแสดงในตารางที่ 9 ดังนี้
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ตารางที่ 9 จานวน ร้อยละและค่าเฉลี่ยการรับรู้ประสิทธิผลด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญและ
ทักษะการทางานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ระดับการรับรู้
3. ด้านความรู้ ความเชีย่ วชาญ
และทักษะการทางานของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
1.ผูต้ รวจสอบภายในมี
ความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับ
นโยบายและระเบียบปฎิบตั ิ
ต่างๆ ในเรื่องทีต่ รวจสอบ
2.หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในมีความเข้าใจในระบบ
การควบคุมภายในสามารถ
ให้ความรูแ้ ละข้อเสนอแนะ
ด้านการควบคุมภายในของ
หน่วยงานรับตรวจได้เป็ น
อย่างดี
3.หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในสามารถค้นพบ
ประเด็นจากการตรวจสอบที่
เพิม่ คุณค่าให้องค์กร
4.หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในมีความสามารถและ
ศิลปะในการสื่อสารเพื่อให้
เกิดความเข้าใจตรงกันและ
ลดความขัดแย้งทีอ่ าจจะ
เกิดขึน้

มาก
ทีส่ ุด

มาก

ปาน น้อย
กลาง

รวม

ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
(แปลผล) มาตรฐาน

น้อย
ทีส่ ุด

21
43
23
3
(23.3) (47.8) (25.6) (3.3)

-

90
(100)

3.91
(มาก)

0.788

20
33
35
2
(22.2) (36.7) (38.9) (2.2)

-

90
(100)

3.79
(มาก)

0.814

18
48
21
3
(20.0) (53.3) (23.3) (3.3)

-

90
(100)

3.9
(มาก)

0.75

12
45
27
6
(13.3) (50.0) (30.0) (6.7)

-

90
(100)

3.7
(มาก)

0.785

รวม

3.83
(มาก)

จากตารางที่ 9 พบว่าความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะการทางานของผู้ตรวจสอบ
ภายใน ผูต้ รวจสอบมีการรับรู้ประสิทธิผลการปฎิบตั งิ านของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน อยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.83) โดยตรวจสอบภายในมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและ
ระเบียบปฎิบตั ติ ่างๆ ในเรื่องที่ตรวจสอบ มีระดับความเห็นสูงสุด (ค่าเฉลี่ย 3.91) ประเด็นที่มี
การรับรูต้ ่ากว่าเกณฑ์เฉลีย่ ได้แก่ หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเข้าใจในระบบการควบคุม
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ภายในสามารถให้ความรูแ้ ละข้อ เสนอแนะด้านการควบคุมภายในของหน่วยงานรับตรวจได้เป็ น
อย่างดี (ค่าเฉลี่ย 3.79) หน่ วยงานตรวจสอบภายในมีความสามารถและศิลปะในการสื่อสาร
เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันและลดความขัดแย้งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ (ค่าเฉลีย่ 3.7)
การวางแผนการตรวจสอบ
ระดับการรับรู้ประสิทธิผลการปฎิบตั งิ านของผู้ตรวจสอบภายในด้านการวางแผนการ
ตรวจสอบแสดงในตารางที่ 10 ดังนี้
ตารางที่ 10 จานวน ร้อยละและค่าเฉลีย่ การรับรูป้ ระสิทธิผลด้านการวางแผนการตรวจสอบ
4. ด้านการวางแผนการ
ตรวจสอบ
1.ผูร้ บั ตรวจทราบวัตถุประสงค์
ในการตรวจสอบแต่ละครัง้
ของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน
2.การตรวจสอบภายในมีการ
กาหนดวัตถุประสงค์ของเรื่อง
ทีต่ รวจสอบและขอบเขตการ
ตรวจสอบได้อย่างครอบคลุม
3.หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในมีการแจ้งล่วงหน้า
ก่อนการเข้ามาตรวจสอบ
4.ระยะเวลา และจานวนผู้
ตรวจสอบในหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน มีความ
เหมาะสมและเพียงพอต่อ
การปฎิบตั งิ าน
5.หน่วยงานตรวจสอบได้ทา
ความเข้าใจกับผูร้ บั ตรวจ ถึง
ข้อจากัดในการเผยแพร่ผลงาน
และการเข้าถึงเอกสารข้อมูล
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฎิบตั งิ าน

ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
(แปลผล) มาตรฐาน

ระดับการรับรู้

รวม

มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ทีส่ ุด
กลาง
ทีส่ ุด
22
41
18
6
3
(24.4) (45.6) (20.0) (6.7) (3.3)

90
(100)

3.81
(มาก)

0.993

13
43
25
9
(14.4) (47.8) (27.8) (10.0)

90
(100)

3.67
(มาก)

0.848

-

20
31
23
11
5
(22.2) (34.4) (25.6) (12.2) (5.6)

90
3.56
(100) (ปานกลาง)

1.133

8
40
35
6
1
(8.9) (44.4) (38.9) (6.7) (1.1)

90
3.35
(100) (ปานกลาง)

0.796

14
38
28
5
5
(15.6) (42.2) (31.1) (5.6) (5.6)

90
(100)

1.006

รวม

3.57
(มาก)

3.63
(มาก)
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จากตารางที่ 10 พบว่าการวางแผนการตรวจสอบ ผูต้ อบแบบสอบถามมีการรับรู้ประสิทธิผล
การปฎิบตั งิ านของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.67) ความคิดเห็น
ผูร้ บั ตรวจทราบวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบแต่ละครัง้ ของหน่ วยงานตรวจสอบภายในอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลีย่ 3.81) ประเด็นทีม่ กี ารรับรูต้ ่ากว่าเกณฑ์เฉลีย่ ได้แก่ หน่วยงานตรวจสอบได้
ทาความเข้าใจกับผูร้ บั ตรวจ ถึงข้อจากัดในการเผยแพร่ผลงานและการเข้าถึงเอกสารข้อมูลที่
เกีย่ วข้องกับการปฎิบตั งิ าน (ค่าเฉลีย่ 3.57) หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการแจ้งล่วงหน้าก่อน
การเข้ามาตรวจสอบ (ค่าเฉลี่ย 3.56) ระยะเวลา และจานวนผูต้ รวจสอบในหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฎิบตั งิ าน (ค่าเฉลีย่ 3.35)
การปฎิ บตั ิ งานตรวจสอบ
ระดับการรับรู้ประสิทธิผลการปฎิบตั ิงานของผู้ตรวจสอบภสยในด้านการปฎิบตั ิงาน
ตรวจสอบแสดงในตารางที่ 11 ดังนี้
ตารางที่ 11 จานวน ร้อยละและค่าเฉลีย่ การรับรูป้ ระสิทธิผลด้านการปฎิบตั งิ านตรวจสอบ
ระดับการรับรู้
5. ด้านการปฎิบตั งิ าน
ตรวจสอบ
1.หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในมีการปฎิบตั หิ น้าที่
ด้วยความระมัดระวัง
รอบคอบและได้ใช้ทกั ษะ
อย่างเหมาะสม เพื่อให้ผล
การปฎิบตั งิ านเป็ นทีย่ อมรับ
และน่าเชื่อถือ
2.การสืบค้นข้อมูลข่าวสารที่
เกีย่ วข้องกับหน่วยรับตรวจ
และการเผยแพร่ขอ้ มูล
ข่าวสารของบริษทั สามารถ
เข้าถึงง่าย
3.ผูบ้ ริหารหน่วยรับตรวจให้
การสนับสนุนข้อมูลและ
ส่งเสริมให้พนักงานในหน่วย
สนันสนุนการตรวจของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

รวม

มาก มาก ปาน น้อย
ทีส่ ุด
กลาง
22
43
21
4
(24.4) (47.8) (23.3) (4.4)

น้อย
ทีส่ ุด
-

14
35
36
5
(15.6) (38.9) (40.0) (5.6)

13
50
22
5
(14.4) (55.6) (24.4) (5.6)

ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
(แปลผล) มาตรฐาน

90
(100)

3.92
(มาก)

0.81

-

90
(100)

3.64
(มาก)

0.812

-

90
(100)

3.79
(มาก)

0.757
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ตารางที่ 11 จานวน ร้อยละและค่าเฉลีย่ การรับรูป้ ระสิทธิผลด้านการปฎิบตั งิ านตรวจสอบ (ต่อ)
ระดับการรับรู้
5. ด้านการปฎิบตั งิ าน
ตรวจสอบ
4.เปิ ดโอกาศให้ผรู้ บั ตรวจ
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ซักถามชีแ้ จงในปัญหาที่
ตรวจพบ ก่อนสรุปผล และ
รายงานผลการตรวจสอบ
5.หน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน สามารถตอบข้อ
หารือ เพือ่ ให้ผรู้ บั การตรวจ
เกิดความชัดเจนถึงแนว
ทางการปฎิบตั งิ านทีไ่ ม่
เหมาะสม

รวม

มาก มาก ปาน น้อย
ทีส่ ุด
กลาง
25
41
21
3
(27.8) (45.6) (23.3) (3.3)

น้อย
ทีส่ ุด
-

24
37
26
3
(26.7) (41.1) (28.9) (3.3)

-

รวม

ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
(แปลผล) มาตรฐาน

90
(100)

3.98
(มาก)

0.807

90
(100)

3.91
(มาก)

0.83

3.85
(มาก)

จากตารางที่ 11 พบว่าการปฎิบตั งิ านตรวจสอบ ผูต้ อบแบบสอบถามมีการรับรูป้ ระสิทธิผล
การปฎิบตั งิ านของผูต้ รวจสอบภายใน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.85) การเปิ ดโอกาศให้ผรู้ บั
ตรวจร่วมแสดงความคิดเห็น ซักถามชีแ้ จงในปั ญหาทีต่ รวจพบ ก่อนสรุปผล และรายงานผลการ
ตรวจสอบ มีระดับความคิดเห็นสูงสุด (ค่าเฉลีย่ 3.91) ประเด็นทีม่ กี ารรับรูต้ ่ากว่าเกณฑ์เฉลี่ยคือ
ผูบ้ ริหารหน่วยรับตรวจให้การสนับสนุนข้อมูลและส่งเสริมให้พนักงานในหน่วย สนันสนุนการตรวจ
ของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน (ค่าเฉลี่ย 3.79) การสืบค้นข้อมูลข่าวสารที่เกีย่ วข้องกับหน่วย
รับตรวจ และการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารของบริษทั สามารถเข้าถึงง่าย (ค่าเฉลีย่ 3.64)
การรายงานการปฎิ บตั ิ การตรวจสอบ
ระดับการรับรูป้ ระสิทธิภาพผลการปฎิบตั งิ านของผูต้ รวจสอบในด้านการรายงานปฎิบตั ิ
การตรวจสอบแสดงในตารางที่ 12 ดังนี้
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ตารางที่ 12 จ านวน ร้ อ ยละและค่ า เฉลี่ย การรับ รู้ ป ระสิท ธิผ ลด้ า นการรายงานปฎิบ ัติก าร
ตรวจสอบ
ระดับการรับรู้
6. ด้านการรายงานการ
ปฎิบตั กิ ารตรวจสอบ
1.ผูบ้ งั คับบัญชาและ
พนักงานภายในหน่วยงาน
รับตรวจมีการสื่อสารถึง
ประเด็นทีต่ รวจพบและได้รบั
รายงาน
2.ผูต้ รวจสอบภายในมีการ
รายงานผลการตรวจสอบ
เบื้องต้นทาให้ทราบจุดอ่อน
หรือข้อผิดผลาดจากการ
ปฎิบตั งิ าน และได้ให้
ข้อเสนอแนะหรือแนวทางที่
สามารถนาไปปฎิบตั ไิ ด้เพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขการปฎิบตั งิ าน
ให้มปี ระสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
3.การรายงานผลการ
ตรวจสอบมีความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูล มีความชัดเจน
เข้าใจได้ง่ายและมีการอ้างอิง
ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
4.รายงานผลการตรวจสอบที่
ได้รบั มีความครบถ้วน
สมบูรณ์ ชัดเจน เทีย่ งธรรม
ทัง้ ประเด็นปัญหาทีต่ รวจพบ
ข้อสรุปข้อเสนอแนะ และ
แนวทางแก้ไข
5.ข้อเสนอแนะทีฝ่ ่ ายตรวจสอบ
ให้ผรู้ บั ตรวจปฎิบตั ติ ามเป็ น
ประโชยน์ต่อองค์กร และ
สามารถปฎิบตั ไิ ด้จริง

รวม

มาก มาก ปาน น้อย
ทีส่ ุด
กลาง
20
41
26
3
(22.2) (45.6) (28.9) (3.3)

น้อย
ทีส่ ุด
-

20
42
25
3
(22.2) (46.7) (27.8) (3.3)

24
39
27
(26.7) (43.3) (30.0)

ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
(แปลผล) มาตรฐาน

90
(100)

3.87
(มาก)

0.796

-

90
(100)

3.88
(มาก)

0.791

-

90
(100)

3.97
(มาก)

o.796

21
41
26
2
(23.3) (45.6) (28.9) (2.2)

-

90
(100)

3.9
(มาก)

0.78

26
38
21
5
(28.9) (42.2) (23.3) (5.6)

-

90
(100)

3.94
(มาก)

0.866

-
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ตารางที่ 12 จ านวน ร้ อ ยละและค่ า เฉลี่ย การรับ รู้ ป ระสิท ธิผ ลด้ า นการรายงานปฎิบ ัติก าร
ตรวจสอบ (ต่อ)
ระดับการรับรู้
6. ด้านการรายงานการ
ปฎิบตั กิ ารตรวจสอบ
6.หน่วยงานตรวจสอบภายใน
เปิ ดโอกาสให้ผรู้ บั การตรวจ
ชีแ้ จงข้อเท็จจริงก่อนสรุปผล
และรายงานผลการตรวจสอบ

มาก มาก ปาน น้อย
ทีส่ ุด
กลาง
25
39
24
2
(27.8) (43.3) (26.7) (2.2)

รวม

รวม
น้อย
ทีส่ ุด
-

90
(100)

ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
(แปลผล) มาตรฐาน

3.97
(มาก)

0.8

3.92
(มาก)

จากตารางที่ 12 พบว่าการรายงานปฎิบตั กิ ารตรวจสอบ ผูต้ อบแบบสอบถามมีการรับรู้
ประสิทธิผลการปฎิบตั งิ านของผูต้ รวจสอบภายใน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลีย่ 3.92) การรายงาน
ผลการตรวจสอบมีความน่าเชื่อถือของข้อมูล มีความชัดเจน เข้าใจได้ง่ายและมีการอ้างอิงระเบียบ
ที่เ กี่ย วข้อ ง (ค่ า เฉลี่ย 3.97) หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในเปิ ดโอกาสให้ผู้รบั การตรวจชี้แจง
ข้อเท็จจริงก่อนสรุปผลและรายงานผลการตรวจสอบ (ค่าเฉลีย่ 3.97) ประเด็นทีม่ กี ารรับรูต้ ่ากว่า
เกณฑ์เฉลีย่ ได้แก่ รายงานผลการตรวจสอบทีไ่ ด้รบั มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ชัดเจน เทีย่ งธรรม
ทัง้ ประเด็นปั ญหาที่ตรวจพบ ข้อสรุปข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไข (ค่าเฉลีย่ 3.90) ผูต้ รวจสอบ
ภายในมีการรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นทาให้ทราบจุดอ่อนหรือข้อผิดผลาดจากการปฎิบตั ิ
งาน และได้ให้ขอ้ เสนอแนะหรือแนวทางที่สามารถนาไปปฎิบตั ไิ ด้เพื่อปรับปรุงแก้ไขการปฎิบตั ิ
งานให้มีป ระสิทธิภาพและประสิทธิผ ล (ค่ า เฉลี่ย 3.88) ผู้บ ัง คับ บัญ ชาและพนักงานภายใน
หน่วยงานรับตรวจมีการสื่อสารถึงประเด็นทีต่ รวจพบและได้รบั รายงาน (ค่าเฉลีย่ 3.87)
การติ ดตามผลการตรวจสอบ
ระดับการรับรู้ประสิทธิผลการปฎิบตั งิ านของผูต้ รวจสอบภายในด้านการติดตามผลการ
ตรวจสอบแสดงในตารางที่ 13 ดังนี้
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ตารางที่ 13 จานวน ร้อยละและค่าเฉลีย่ การรับรูป้ ระสิทธิผลด้านการติดตามผลการตรวจสอบ
ระดับการรับรู้
7. ด้านการติดตามผลการ
ตรวจสอบ
1.หน่วยงานตรวจสอบได้
ติดต่อผูร้ บั ตรวจ เพื่อติดตาม
ผลความคืบหน้าในการแก้ไข
ปรับปรุงการปฎิบตั งิ านตาม
รายงานผลการตรวจสอบ
2.ผูต้ รวจสอบมีส่วนร่วมใน
การหาแนวทางการแก้ไข
ปัญหา เมื่อผูร้ บั การตรวจไม่
สามารถแก้ไขประเด็น
ข้อสังเกตทีต่ รวจพบได้ตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด
3.ข้อผิดผลาดทีท่ ่านไม่
สามารถแก้ไขได้ ผูต้ รวจสอบ
ได้ประสานงานกับหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ หาข้อยุตแิ ละ
วิธกี ารแก้ไขกับผูร้ บั การ
ตรวจได้แล้วเสร็จ

มาก มาก ปาน น้อย
ทีส่ ุด
กลาง
20
47
21
2
(22.2) (52.2) (23.3) (2.2)

รวม
น้อย
ทีส่ ุด
-

ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
(แปลผล) มาตรฐาน

90
(100)

3.94
(มาก)

0.74

16
47
25
1
1
(17.8) (52.2) (27.8) (1.1) (1.1)

90
(100)

3.84
(มาก)

0.763

18
43
23
5
1
(20.0) (47.8) (25.6) (5.6) (1.1)

90
(100)

3.8
(มาก)

0.864

รวม

3.86
(มาก)

จากตารางที่ 13 พบว่าการติดตามผลการตรวจสอบ ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับ รู้
ประสิทธิผลการปฎิบตั งิ านของผูต้ รวจสอบภายใน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.86) หน่ วยงาน
ตรวจสอบได้ตดิ ต่อผูร้ บั ตรวจ เพื่อติดตามผลความคืบหน้าในการแก้ไขปรับปรุงการปฎิบตั งิ าน
ตามรายงานผลการตรวจสอบ มีระดับความคิดเห็นสูงสุด (ค่าเฉลีย่ 3.94) ประเด็นทีม่ กี ารรับรูต้ ่า
กว่าเกณฑ์เฉลี่ย คือ .ผู้ตรวจสอบมีส่วนร่วมในการหาแนวทางการแก้ไขปั ญหา เมื่อผู้รบั การ
ตรวจไม่สามารถแก้ไขประเด็นข้อสังเกตที่ตรวจพบได้ตามระยะเวลาที่กาหนด (ค่าเฉลี่ย 3.84)
ข้อผิดผลาดทีท่ ่านไม่สามารถแก้ไขได้ ผูต้ รวจสอบได้ประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อ
หาข้อยุตแิ ละวิธกี ารแก้ไขกับผูร้ บั การตรวจได้แล้วเสร็จ (ค่าเฉลีย่ 3.80)
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การส่งเสริ มกระบวนการกากับดูแลกิ จการ
ระดับ การรับ รู้ป ระสิท ธิผ ลการปฎิบ ัติง านของผู้ต รวจสอบภายในด้า นการส่ ง เสริม
กระบวนการกากับดูแลกิจการแสดงในตารางที่ 14 ดังนี้
ตารางที่ 14 จานวน ร้อยละและค่าเฉลีย่ การรับรูป้ ระสิทธิผลด้านการส่งเสริมกระบวนการกากับ
ดูแลกิจการ
ระดับการรับรู้
8. ด้านการส่งเสริม
กระบวนการกากับดูแลกิจการ
1.หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในมีส่วนช่วยผลักดัน
และส่งเสริมให้เกิดการกากับ
ดูแลกิจการที่ดภี ายในองค์กร
2.หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในมีส่วนร่วมในการดูแล
กิจกรรมภายในองค์กรให้
เป็ นไปโดยเหมาะสมและ
ปราศจากความขัดแย้ง
3.หน่วยงานตรวจสอบภายใน
มีส่วนช่วยในการบริหาร
จัดการบริษทั ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
คานึงถึงผูม้ สี ่วนได้เสียทุกฝ่ าย

มาก มาก ปาน น้อย
ทีส่ ุด
กลาง
24
34
29
3
(26.7) (37.8) (32.2) (3.3)

รวม
น้อย
ทีส่ ุด
-

ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
(แปลผล) มาตรฐาน

90
(100)

3.88
(มาก)

0.846

18
41
26
4
1
(20.0) (45.6) (28.9) (4.4) (1.1)

90
(100)

3.79
(มาก)

0.855

30
39
19
2
(33.3) (43.3) (21.1) (2.2)

90
(100)

4.08
(มาก)

0.796

รวม

-

3.91
(มาก)

จากตารางที่ 14 พบว่าการส่งเสริมกระบวนการกากับดูแลกิจการ ผูต้ อบแบบสอบถามมี
การรับรู้ประสิทธิผลการปฎิบตั ิงานของผู้ตรวจสอบภายใน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.91)
หน่ วยงานตรวจสอบภายในมีส่วนช่วยในการบริหารจัดการบริษัทที่มีประสิทธิภ าพ โปร่งใส
ตรวจสอบได้ และคานึงถึงผู้มีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย มีระดับความคิดเห็นสูงสุด (ค่าเฉลี่ย 4.08)
ประเด็นที่มกี ารรับรู้ต่ ากว่าเกณฑ์เฉลี่ย คือ หน่ วยงานตรวจสอบภายในมีส่วนช่วยผลักดันและ
ส่งเสริมให้เกิดการกากับดูแลกิจการที่ดภี ายในองค์กร (ค่าเฉลี่ย 3.88) หน่ วยงานตรวจสอบ
ภายในมีส่วนร่วมในการดูแลกิจกรรมภายในองค์กรให้เป็ นไปโดยเหมาะสมและปราศจากความ
ขัดแย้ง (ค่าเฉลีย่ 3.79)
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การประเมิ นความเสี่ยง
ระดับการรับรู้ประสิทธิผลการปฎิบตั งานของผูต้ รวจสอบภายในด้านการประเมินความเสี่ยง
แสดงในตารางที่ 15 ดังนี้
ตารางที่ 15 จานวน ร้อยละและค่าเฉลีย่ การรับรูป้ ระสิทธิผลต้านการประเมินความเสีย่ ง
ระดับการรับรู้
9. ด้านการประเมินความ
เสีย่ ง
1.หน่วยงานตรวจสอบภายใน
มีส่วนช่วยผลักดันและส่งเสริม
การบริหารความเสีย่ ง และ
ประเมินความเสีย่ งภายใน
องค์กร
2.หน่วยงานตรวจสอบภายใน
มีการวิเคราะห์และประเมินผล
กระทบของความเสีย่ ง และ
ความถี่ทจ่ี ะเกิดโอกาสทีจ่ ะ
เกิดความเสีย่ ง
3.หน่วยงานตรวจสอบภายใน
มีการพิจารณาความคุม้ ค่า
ของต้นทุนทีจ่ ะเกิดขึน้ จาก
การกาหนดวิธกี ารควบคุม
เพื่อป้ องกันหรือลดความเสีย่ ง
4.หน่วยงานตรวจสอบภายใน
มีการพิจารณาและประเมิน
ความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ทุจริต
5.หน่วยงานตรวจสอบภายใน
มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคน
ทราบเกีย่ วกับวิธกี ารควบคุม
เพื่อป้องกันหรือลดความ
เสีย่ ง และมีการติดตามผล
การปฎิบตั งิ านตามวิธกี าร
ควบคุมทีก่ าหนด

รวม

มาก มาก ปาน น้อย
ทีส่ ุด
กลาง
22
50
17
1
(24.4) (55.6) (18.9) (1.1)

น้อย
ทีส่ ุด
-

11
57
20
2
(12.2) (63.3) (22.2) (2.2)

ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
(แปลผล) มาตรฐาน

90
(100)

4.03
(มาก)

0.694

-

90
(100)

3.86
(มาก)

0.646

15
51
18
6
(16.7) (56.7) (20.0) (6.7)

-

90
(100)

3.83
(มาก)

0.783

23
44
22
1
(25.6) (48.9) (24.4) (1.1)

-

90
(100)

3.99
(มาก)

0.742

22
35
32
1
(24.4) (38.9) (35.6) (1.1)

-

90
(100)

3.87
(มาก)

0.796

รวม

3.92
(มาก)
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จากตารางที่ 15 พบว่าการประเมินความเสีย่ ง ผูต้ อบแบบสอบถามมีการรับรูป้ ระสิทธิผล
การปฎิบตั งิ านของผูต้ รวจสอบภายใน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลีย่ 3.92) หน่วยงานตรวจสอบภายใน
มีส่วนช่วยผลักดันและส่งเสริมการบริหารความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยงภายในองค์กร
มีความคิดเห็นในระดับความคิดเห็นสูงสุด (ค่าเฉลีย่ 4.03) ประเด็นทีม่ กี ารรับรูต้ ่ากว่าเกณฑ์เฉลี่ย
คือ หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกีย่ วกับวิธกี ารควบคุมเพื่อป้ องกัน
หรือลดความเสี่ยง และมีการติดตามผลการปฎิบตั ิงานตามวิธกี ารควบคุมที่กาหนด (ค่าเฉลี่ย
3.87) หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบของความเสีย่ ง และความถี่
ที่จะเกิดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (ค่าเฉลี่ย 3.86) หน่ วยงานตรวจสอบภายในมีการพิจารณา
ความคุ้มค่าของต้นทุนที่จะเกิดขึน้ จากการกาหนดวิธกี ารควบคุมเพื่อป้ องกัน หรือลดความเสี่ยง
(ค่าเฉลีย่ 3,83)
การสร้างคุณค่าให้องค์กร
ระดับการรับรู้ประสิทธิผลการปฎิบตั ิงานของผู้ตรวจสอบภายในด้านการสร้างคุณค่า
ให้กบั องค์กรแสดงในตารางที่ 15 ดังนี้
ตารางที่ 16 จานวน ร้อยละและค่าเฉลีย่ การรับรูป้ ระสิทธิผลด้านการสร้างคุณค่าให้กบั องค์การ
ระดับการรับรู้
10. ด้านการสร้างคุณค่า
ให้กบั องค์กร
1.การตรวจสอบภายใน
สามารถชีใ้ ห้เห็นถึงประเด็น
ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ และสามารถ
ควบคุม ป้ องกัน และแก้ไข
จุดอ่อนของการปฎิบตั งิ านได้
2.การตรวจสอบภายในช่วย
ส่งเสริมให้มรี ะบบการควบคุม
ภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
3.การตรวจสอบสร้างความ
มันใจให้
่
ท่านว่าได้ปฎิบตั งิ าน
ตรงตามข้อบังคับ ระเบียบ
คาสังและประกาศ
่
ขององค์กร

รวม

มาก มาก ปาน น้อย
ทีส่ ุด
กลาง
24
36
29
1
(26.7) (40.0) (32.2) (1.1)

น้อย
ทีส่ ุด
-

21
43
24
2
(23.3) (47.8) (26.7) (2.2)
22
45
22
1
(24.4) (50.0) (24.4) (1.1)

ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
(แปลผล) มาตรฐาน

90
(100)

3.92
(มาก)

0.796

-

90
(100)

3.92
(มาก)

0.768

-

90
(100)

3.98
(มาก)

0.734
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ตารางที่ 16 จานวน ร้อยละและค่าเฉลี่ยการรับรูป้ ระสิทธิผลด้านการสร้างคุณค่าให้กบั องค์การ
(ต่อ)
ระดับการรับรู้
10. ด้านการสร้างคุณค่า
ให้กบั องค์กร
4.การตรวจสอบภายในช่วย
ให้เกิดมาตรการบริหารความ
เสีย่ งเพื่อลดผลกระทบต่อ
องค์กร ในระดับทีย่ อมรับได้
5.การตรวจสอบภายในช่วย
ลดโอกาสการกระทาทีส่ ่อ
ทุจริตการประพฤติไม่ชอบ หรือ
เหตุการณ์ทม่ี คี วามเสีย่ งสูง

รวม

มาก มาก ปาน น้อย
ทีส่ ุด
กลาง
22
45
21
2
(24.4) (50.0) (23.3) (2.2)

น้อย
ทีส่ ุด
-

27
43
18
2
(30.0) (47.8) (20.0) (2.2)

-

รวม

ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
(แปลผล) มาตรฐาน

90
(100)

3.97
(มาก)

0.756

90
(100)

4.06
(มาก)

0.77

3.96
( มาก)

จากตารางที่ 16 พบว่ าการสร้ างคุ ณค่ าให้ ก ับองค์ กร ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้
ประสิทธิผลการปฎิบตั งิ านของผูต้ รวจสอบภายใน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลีย่ 3.96) การตรวจสอบ
ภายในช่วยลดโอกาสการกระทาทีส่ ่อทุจริตการประพฤติไม่ชอบ หรือเหตุการณ์ทม่ี คี วามเสีย่ งสูง
อยู่ในระดับความคิดเห็นสูงสุด (ค่าเฉลี่ย 4.06) ประเด็นที่มกี ารรับรู้ต่ ากว่าเกณฑ์เฉลี่ย คือ การ
ตรวจสอบภายในสามารถชีใ้ ห้เห็นถึงประเด็นปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ และสามารถควบคุม ป้ องกัน และ
แก้ไขจุดอ่อนของการปฎิบตั งิ านได้ (ค่าเฉลีย่ 3.92) การตรวจสอบภายในช่วยส่งเสริมให้มรี ะบบ
การควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพ (ค่าเฉลีย่ 3.92)
ระดับการรับรูผ้ ระสิทธิผลการปฎิบตั งิ านของผูต้ รวจสอบภายในทัง้ หมด 10 ด้านแสดงใน
ตารางที่ 17 ตังนี้
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ตารางที่ 17 สรุปผลการรับรู้ประสิทธิผลการปฎิบตั งิ านของหน่ วยงานตรวจสอบภายในทัง้ 10
ด้าน
ระดับการรับรูป้ ระสิทธิผลการปฎิบตั งิ านตรวจสอบภายใน

ค่าเฉลีย่ การแปลผล

1. ด้านความเป็ นอิสระของผูป้ ฎิบตั งิ านตรวจสอบภายใน

3.65

มาก

2. ด้านจริยธรรมและคุณสมบัตขิ องผูต้ รวจสอบภายใน
3. ด้านความรู้ ความเชีย่ วชาญและทักษะการทางานของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน
4. ด้านการวางแผนการตรวจสอบ

4.06

มาก

3.83

มาก

3.63

มาก

5. ด้านการปฎิบตั งิ านตรวจสอบ

3.85

มาก

6. ด้านการรายงานการปฎิบตั กิ ารตรวจสอบ

3.92

มาก

7. ด้านการติดตามผลการตรวจสอบ

3.86

มาก

8. ด้านการส่งเสริมกระบวนการกากับดูแลกิจการ

3.91

มาก

9. ด้านการประเมินความเสีย่ ง

3.92

มาก

10. ด้านการสร้างคุณค่าให้กบั องค์กร

3.96

มาก

3.86

มาก

รวม

จากตารางที่ 17 สรุปผลการรับรูป้ ระสิทธิผลของหน่วยงานตรวจสอบภายในทัง้ 10 ด้าน
พบว่าการรับรู้ประสิทธิผลการปฎิบตั งิ ายของผูต้ รวจสอบภายใน อยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลีย่ 3.86)
ด้านจริยธรรมและคุณสมบัตขิ องผูต้ รวจสอบภายใน อยู่ในระดับความรับรูส้ ูงสุด (ค่าเฉลีย่ 4.06)
ประเด็นที่มีการรับรู้ต่ ากว่าเกณฑ์เฉลี่ย ได้แก่ ด้านการปฎิบตั งิ านตรวจสอบ (ค่าเฉลี่ย 3.85)
ด้านความรู้ ความเชีย่ วชาญและทักษะการทางานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน (ค่าเฉลีย่ 3.83)
ด้านความเป็ นอิสระของผู้ปฎิบตั ิงานตรวจสอบภายใน (ค่าเฉลี่ย 3.65) ด้านการวางแผนการ
ตรวจสอบ (ค่าเฉลีย่ 3.63)

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่องประสิทธิผลของการศึกษาประสิทธิผลงานตรวจสอบภายในของ บริษทั
ซินเน็ค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาประสิทธิผลการปฎิบตั งิ าน
ของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ในมุมมองของ
ผูร้ บั การตรวจ (2) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อประสิทธิผลงานตรวจสอบภายในของบริษทั ซินเน็ค
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (3) เพื่อเปรียบเทียบระดับการรับรู้ประสิทธิผลการปฎิบตั ิงาน
ของหน่ วยงานตรจสอบภายในของพนักงาน การศึกษาครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ และใช้
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งสรุปผลการศักษาดังนี้

สรุปผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของพนั
่
กงานประจาสาขา บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน) ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศชายร้อยละ 52.30 มีชว่ งอายุระหว่าง 30-40 ปี
ร้อยละ 45.60 มีการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 62.20 มีระยะเวลาในการทางาน อยู่
ระหว่าง 5-10 ปี ร้อยละ 38.90 และ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ สังกัดฝ่ ายคลังสินค้า ร้อยละ
21.10
ส่วนที่ 2 ความรับรู้ด้านการปฎิบตั งิ านของหน่วยงานตรวจสอบภายใน บริษทั ซินเน็ค
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ผลการศึกษา ความคิดเห็นด้านวิธปี ฎิบตั งิ านตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบ
บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อวิธกี าร
ปาฎิบตั ิงานของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย ด้วยค่าเฉลี่ย 3.86
เมื่อพิจรณาในแต่ละด้าน เรียงลาดับค่าเฉลีย่ จากมากไปน้อย ได้ดงั นี้
1. ด้านจริยธรรมและคุณสมบัตขิ องผูต้ รวจสอบภายใน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเห็น
ด้วยว่าวิธกี ารปฎิบตั งิ านตรวจสอบภายในด้านจริยธรรมและคุณสมบัตขิ องผูต้ รวจสอบภายใน
เป็ นไปตามทีส่ อบถามด้วยค่าเฉลีย่ 4.06
2. ด้านการสร้างคุณค่าให้กบั องค์กร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยว่าวิธีการ
ปฎิบตั งิ านตรวจสอบภายในด้านการสร้างคุณค่าให้กบั องค์กรเป็ นไปตามทีส่ อบถามด้วยค่าเฉลีย่
3.96
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3. ด้านการประเมินความเสี่ยง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยว่าวิธกี ารปฎิบตั ิ
งานตรวจสอบภายในด้านการประเมินความเสีย่ งเป็ นไปตามทีส่ อบถามด้วยค่าเฉลีย่ 3.92
4. ด้านการรายงานการปฎิบตั กิ ารตรวจสอบ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยว่ า
วิธีก ารปฎิบ ัติงานตรวจสอบภายในด้านการรายงานการปฎิบ ัติการตรวจสอบเป็ นไปตามที่
สอบถามด้วยค่าเฉลีย่ 39.2
5. ด้านการส่งเสริมกระบวนการกากับดูแลกิจการ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วย
ว่าวิธีการปฎิบตั ิงานตรวจสอบภายในด้านการส่งเสริมกระบวนการกากับดูแลกิจการเป็ นไป
ตามทีส่ อบถามด้วยค่าเฉลีย่ น 39.1
6. ด้านการติดตามผลการตรวจสอบ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยว่าวิธกี าร
ปฎิบตั งิ านตรวจสอบภายในด้านการติดตามผลการตรวจสอบเป็ นไปตามทีส่ อบถามด้วยค่าเฉลีย่
3.86
7. ด้านการปฎิบตั งิ านตรวจสอบ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยว่าวิธกี ารปฎิบตั ิ
งานตรวจสอบภายในด้านการปฎิบตั งิ านตรวจสอบเป็ นไปตามทีส่ อบถามด้วยค่าเฉลีย่ 3.85
8. ด้านความรู้ ความเชีย่ วชาญและทักษะการทางานของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยว่าวิธกี ารปฎิบตั งิ านตรวจสอบภายในด้านความรู้ ความเชีย่ วชาญ
และทักษะการทางานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ นไปตามทีส่ อบถามด้วยค่าเฉลีย่ 3.83
9. ด้านความเป็ นอิสระของผูป้ ฎิบตั ิงานตรวจสอบภายใน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
เห็นด้วยว่าวิธกี ารปฎิบตั งิ านตรวจสอบภายใน ด้านความเป็ นอิสระของผูป้ ฎิบตั งิ านตรวจสอบ
ภายในเป็ นไปตามทีส่ อบถามด้วยค่าเฉลีย่ 3.65
10. ด้านการวางแผนการตรวจสอบ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยว่าวิธกี ารปฎิบตั ิ
งานตรวจสอบภายในด้านการวางแผนการตรวจสอบเป็ นไปตามทีส่ อบถามด้วยค่าเฉลีย่ 3.63
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
1. ควรตรวจสอบในอยู่ภ ายในไตรมาส เนื่ อ งจากถ้าตรวจย้อนหลังมากกว่านัน้ จะ
เสียเวลาหาเอกสาร
2. ส่วนมากจะเป็ นตาถามเดิมๆ ในกลุ่มสินค้าเดิมที่เคยมีประเด็นและเป็ นปกติของ
สินค้านัน้ ๆ แต่ทาง IA ก็ยงั ส่งคาถามมาเหมือนเดิม
3. ควรแจ้งผลการตรวจสอบและสรุปผลการตรวจสอบให้ผรู้ บั ตรวจโดยตรง หรือมีการ
สอบถามข้อมูลต่างๆ โดยตรงกับผูร้ บั การตรวจ เนื่องจากบางครัง้ ผูร้ บั การตรวจไม่ได้ข้อสรุป
หรือแนวทางแก้ไขจากหัวหน้างาน
4. เปิ ดโอกาศให้ผรู้ บั ตรวจร่วมแสดงความคิดเห็น ซักถามชี้แจงในปั ญหาที่ตรวจพบ
ก่อนสรุปผล และรายงานผลการตรวจสอบ
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5. จัดการตรวจสอบให้ครอบคลุมและเพิม่ ความถีใ่ นการตรวจสอบหากทาได้ เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ขององค์กร

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครังนี
้ ้
หน่ วยงานตรวจสอบภายในควรมีการแจ้งหน่วยงานรับตรวจก่อนเข้าทาการตรวจสอบ
ไม่ว่าจะกรณีเร่งด่วนก็ตาม และควรวางแผนการตรวจสอบอย่างครอบคลุมเพื่อไม่ต้องกลับมา
ตรวจสอบซ้าในเรื่องเดิมอีกครัง้ ต้องมีการจัดสรรทรัพยากรและเวลาอย่างเหมาะสม เพื่อไม่ให้ใช้
เวลาไปกับเรื่องไดเรื่องหนึ่งนานๆ หลังจากทีไ่ ด้ทาการตรวจสอบควรสรุปรายการทีต่ รวจพบกับ
ผูร้ บั ตรวจก่อนเข้าทาการปิ ดตรวจ และหลังจากการปิ ดตรวจเมื่อได้ขอ้ สรุปสมควรทีจ่ ะเขียนเป็ น
เอกสารแนวทางให้กบั ผูร้ บั ตรวจ เพื่อจะได้ปฎิบตั ไิ ปในแนวทางเดียวกัน

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครังต่
้ อไป
ควรทาการศึกษาความสัมพันธ์ของประสิทธิผลการปฏิบตั งิ านของหน่ วยงานตรวจสอบ
ภายใน ต่อมุมมองของระดับผูบ้ ริหาร ทีเ่ พื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาในครัง้ นี้ ว่าระดับพนักงาน
กับ ระดับ ผู้บ ริห าร มีค วามแตกต่ า งกัน มากน้ อยเพื่อ งได้ เพื่อ น าไปใช้ป รับ ปรุ ง พัฒ นางาน
ตรวจสอบภายใน
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
แบบสอบถามเพื่อการศึกษาค้นคว้าอิสระ
เรื่อง การศึกษาประสิทธิผลงานตรวจสอบภายในของ บริษท
ั ซินเน็ค (ประเทศไทย)

จากัด (มหาชน)
เรียน ท่านผูต้ อบแบบสอบถาม
แบบสอบถามนี้เป็ นส่วนหนึ่งของการค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อการศึกษาของนักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
โดยมีว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่อ การศึกษาการศึกษาประสิท ธิผ ลงานตรวจสอบภายใน ของ บริษัท
ซินเน็ค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ผูศ้ กึ ษาขอขอบพระคุณทุกท่านทีก่ รุณาเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม และแสดง
ความคิดเห็นอันเป็ นประโยชน์ โดยผูศ้ กึ ษาจะนาข้อมูลไปใช้เพื่อการศึกษาเท่านัน้ และขอเรียน
ว่าจะไม่เกิดผลกระทบใดๆ ต่อผูต้ อบแบบสอบถามทัง้ สิน้
รายละเอียดแบบสอบถาม
แบบสอบถามฉบับนี้ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
- ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
- ส่วนที่ 2 การรับรูป้ ระสิทธิผลการปฎิบตั งิ านของผูต้ รวจสอบภายใน
- ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
นางสาวสุธริ า บัวเทศ
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
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แบบสอบถาม
เรื่อง การศึกษาประสิทธิผลของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
คาชีแ้ จง โปรทาเครือ่ งหมาย  ลงใน  ทีท่ า่ นต้องการเลือกความเป็ นจริง
1. เพศ
 หญิง
 ชาย
2. อายุ
 ต่ากว่า 30 ปี
 41 - 50 ปี

 30 - 40 ปี
 51 ปี ขน้ึ ไป

3. ระดับการศึกษา
 ต่ากว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 สูงกว่าปริญญาโท
4. ระยะเวลาในการทางาน
 ต่ากว่า 5 ปี
 5 – 10 ปี
 10 – 15 ปี
 มากกว่า 15 ปี ขน้ึ ไป
5. ตาแหน่งปั จจุบนั
 O1 - O3 (ระดับปฎิบตั งิ าน)
 E1 – E3 (ระดับผูบ้ ริหาร)

 M1 – M3 (ระดับหัวหน้างาน)
 อื่นๆ (โปรดระบุ)……………………..

6. หน่วยงานสังกัด
 Sale
 Product Controller
 Shipping & Shipment
 Information Technology

 Marketing / Marcom
 Warehouse / Logistics & Assembly
 Service
 อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………….
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ส่วนที่ 2 การรับรู้ประสิ ทธิ ผลการปฎิ บตั ิ งานของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างทีต่ รงกับระดับการรับรูข้ องท่านมากทีส่ ุดเพียง
เครื่องหมายเดียว
การรับรูป้ ระสิทธิผลการปฎิบตั งิ านของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน
ด้านความเป็ นอิสระของผูป้ ฎิบตั งิ านตรวจสอบภายใน
1. หน่วยงานตรวจสอบภายในไม่ได้ปฎิบตั งิ านภายใต้
ขอบเขตทีห่ น่วยงานรับตรวจรับผิดชอบเท่านัน้
2. หน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถตรวจสอบการ
ปฎิบตั งิ านต่างๆ ได้ หากหน่วยงานผูร้ บั ตรวจไม่อนุญาต
3. หน่วยงานตรวจสอบไม่มสี ่วนเกีย่ วข้องหรือสร้าง
ความสัมพันธ์ใดๆ ทีจ่ ะนาไปสูค่ วามขัดแย้งกับ
ผลประโยชน์ขององค์กร
4. หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระในการ
ปฎิบตั งิ านตรวจสอบการแสดงความเห็น และสามารถ
รายงานผลการตรวจสอบได้อย่างมีเสรีภาพ
5. หน่วยงานตรวจสอบภายในมีสทิ ธิในการเข้าถึงและมี
เสรีภาพในการสอบทานข้อมูล เอกสาร และการปฎิบตั งิ าน
ด้านจริยธรรมและคุณสมบัตขิ องผูต้ รวจสอบภายใน
1. หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการแต่งกายและการวางตัว
เป็ นกลางเหมาะสมกับกาลเทศะ และมีทศั นคติทดี่ ตี ่อผูร้ บั
การตรวจ
2. หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความซือ่ สัตย์ สุจริต โปรงใส
และปราศจากอคติสว่ นตัวในการปฎิบตั งิ าน
3. หน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถอธิบายเรือ่ งที่
ตรวจสอบให้แก่ผรู้ บั ตรวจสามารถเข้าใจ และยอมรับเรือ่ งที่
ตรวจสอบได้
4. หน่วยงานตรวจสอบภายในทีป่ ฎิบตั งิ านร่วมกับท่านไม่ได้
เป็ นบุคคลครอบครัวเดียวกันหรือเป็ นญาติกบั ท่าน
5. หน่วยงานตรวจสอบภายในเก็บรักษาความลับของข้อมูล
ทีผ่ รู้ บั ตรวจให้เป็ นอย่างดี โดยไม่นาข้อมูลไปเปิ ดเผยและใช้
ประโยชน์สว่ นตน

ระดับการรับรู้
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ทีส่ ดุ
กลาง
ทีส่ ดุ
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ระดับการรับรู้
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ทีส่ ดุ
กลาง
ทีส่ ดุ
ด้านความรู้ ความเชีย่ วชาญและทักษะการทางานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
1. ผูต้ รวจสอบภายในมีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับนโยบาย
และระเบียบปฎิบตั ติ ่างๆ ในเรือ่ งทีต่ รวจสอบ
2. หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเข้าในระบบการ
ควบคุมภายในสามารถให้ความรูแ้ ละข้อเสนอแนะด้าน
การควบคุมภายในของหน่วยงานรับตรวจได้เป็ นอย่างดี
3. หน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถค้นพบประเด็นจาก
การตรวจสอบทีเ่ พิม่ คุณค่าให้องค์กร
4. หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความสามารถและศิลปะใน
การสือ่ สารเพือ่ ให้เกิดความเข้าใจตรงกันและลดความ
ขัดแย้งทีอ่ าจจะเกิดขึน้
ด้านการวางแผนการตรวจสอบ
1. ผูร้ บั ตรวจทราบวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบแต่ละครัง้
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
2. การตรวจสอบภายในมีการกาหนดวัตถุประสงค์ของเรือ่ ง
ทีต่ รวจสอบและขอบเขตการตรวจสอบได้อย่างครอบคลุม
3. หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการแจ้งล่วงหน้าก่อนการ
เข้ามาตรวจสอบ
4. ระยะเวลา และจานวนผูต้ รวจสอบในหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฎิบตั งิ าน
5. หน่วยงานตรวจสอบได้ทาความเข้าใจกับผูร้ บั ตรวจ ถึง
ข้อจากัดในการเผยแพร่ผลงานและการเข้าถึงเอกสาร
ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฎิบตั งิ าน
ด้านการปฎิบตั งิ านตรวจสอบ
1. หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการปฎิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความ
ระมัดระวังรอบคอบและได้ใช้ทกั ษะอย่างเหมาะสม เพือ่
ให้ผลการปฎิบตั งิ านเป็ นทีย่ อมรับและน่าเชือ่ ถือ
2. การสืบค้นข้อมูลข่าวสารทีเ่ กีย่ วข้องกับหน่วยรับตรวจและ
การเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารของบริษทั สามารถเข้าถึงง่าย
3. ผูบ้ ริหารหน่วยรับตรวจให้การสนับสนุนข้อมูลและส่งเสริม
ให้พนักงานในหน่วย สนันสนุนการตรวจของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน
การรับรูป้ ระสิทธิผลการปฎิบตั งิ านของหน่วยงาน
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4. เปิ ดโอกาศให้ผรู้ บั ตรวจร่วมแสดงความคิดเห็น ซักถาม
ชีแ้ จงในปั ญหาทีต่ รวจพบ ก่อนสรุปผล และรายงานผล
การตรวจสอบ
5. หน่วยงานตรวจสอบภายใน สามารถตอบข้อหารือ
เพือ่ ให้ผรู้ บั การตรวจเกิดความชัดเจนถึงแนวทางการ
ปฎิบตั งิ านทีไ่ ม่เหมาะสม
ด้านการรายงานการปฎิบตั กิ ารตรวจสอบ
1. ผูบ้ งั คับบัญชาและพนักงานภายในหน่วยงานรับตรวจมี
การสือ่ สารถึงประเด็นทีต่ รวจพบและได้รบั รายงาน
2. ผูต้ รวจสอบภายในมีการรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้น
ทาให้ทราบจุดอ่อนหรือข้อผิดผลาดจากการปฎิบตั งิ าน
และได้ให้ขอ้ เสนอแนะหรือแนวทางทีส่ ามารถนาไปปฎิบตั ิ
ได้เพือ่ ปรับปรุงแก้ไขการปฎิบตั งิ านให้มปี ระสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
3. การรายงานผลกาตรวจสอบมีความน่าเชือ่ ถือของข้อมูล
มีความชัดเจน เข้าใจได้งา่ ยและมีการอ้างอิงระเบียบที่
เกีย่ วข้อง
4. รายงานผลการตรวจสอบทีไ่ ด้รบั มีความครบถ้วน
สมบูรณ์ ชัดเจน เทีย่ งธรรม ทัง้ ประเด็นปั ญหาทีต่ รวจ
พบ ข้อสรุปข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไข
5. ข้อเสนอแนะทีฝ่ ่ ายตรวจสอบให้ผรู้ บั ตรวจปฎิบตั ติ าม
เป็ นประโชยน์ต่อองค์กร และสามารถปฎิบตั ไิ ด้จริง
6. หน่วยงานตรวจสอบภายในเปิ ดโอกาศให้ผรู้ บั การตรวจ
ชีแ้ จงข้อเท็จจริงก่อนสรุปผลและรายงานผลการตรวจสอบ
ด้านการติดตามผลการตรวจสอบ
1. หน่วยงานตรวจสอบได้ตดิ ต่อผูร้ บั ตรวจ เพือ่ ติดตามผล
ความคืบหน้าในการแก้ไขปรับปรุงการปฎิบตั งิ านตาม
รายงานผลการตรวจสอบ
2. ผูต้ รวจสอบมีสว่ นร่วมในการหาแนวทางการแก้ไขปั ญหา
เมือ่ ผูร้ บั การตรวจไม่สามารถแก้ไขประเด็นข้อสังเกตที่
ตรวจพบได้ตามระยะเวลาทีก่ าหนด

ระดับการรับรู้
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ทีส่ ดุ
กลาง
ทีส่ ดุ
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3. ข้อผิดผลาดทีท่ า่ นไม่สามารถแก้ไขได้ ผูต้ รวจสอบได้
ประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ หาข้อยุตแิ ละ
วิธกี ารแก้ไขกับผูร้ บั การตรวจได้แล้วเสร็จ
ด้านการส่งเสริมกระบวนการกากับดูแลกิจการ
1. หน่วยงานตรวจสอบภายในมีสว่ นช่วยผลักดันและ
ส่งเสริมให้เกิดการกากับดูแลกิจการทีด่ ภี ายในองค์กร
2. หน่วยงานตรวจสอบภายในมีส่วนร่วมในการดูแลกิจกรรม
ภายในองค์กรให้เป็ นไปโดยเหมาะสมและปราศจาก
ความขัดแย้ง
3. หน่วยงานตรวจสอบภายในมีสว่ นช่วยในการบริหาร
จัดการบริษทั ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
และคานึงถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ าย
ด้านการประเมินความเสีย่ ง
1. หน่วยงานตรวจสอบภายในมีสว่ นช่วยผลักดันและ
ส่งเสริมการบริหารความเสีย่ ง และประเมินความเสีย่ ง
ภายในองค์กร
2. หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการวิเคราะห์และประเมินผล
กระทบของความเสีย่ ง และความถีท่ จี่ ะเกิดโอกาสทีจ่ ะเกิด
ความเสีย่ ง
3. หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการพิจารณาความคุม้ ค่า
ของต้นทุนทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการกาหนดวิธกี ารควบคุม
เพือ่ ป้ องกันหรือลดความเสีย่ ง
4. หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการพิจารณาและประเมิน
ความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการทุจริต
5. หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการแจ้งให้บุคลากรทุกคน
ทราบเกีย่ วกับวิธกี ารควบคุมเพือ่ ป้ องกันหรือลดความ
เสีย่ ง และมีการติดตามผลการปฎิบตั งิ านตามวิธกี าร
ควบคุมทีก่ าหนด
ด้านการสร้างคุณค่าให้กบั องค์กร
1. การตรวจสอบภายในสามารถชีใ้ ห้เห็นถึงประเด็นปั ญหา
ทีเ่ กิดขึน้ และสามารถควบคุม ป้ องกัน และแก้ไขจุดอ่อน
ของการปฎิบตั งิ านได้

ระดับการรับรู้
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ทีส่ ดุ
กลาง
ทีส่ ดุ
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2. การตรวจสอบภายในช่วยส่งเสริมให้มรี ะบบการควบคุม
ภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
3. การตรวจสอบสร้างความมันใจให้
่
ทา่ นว่าได้ปฎิบตั งิ าน
ตรงตามข้อบังคับ ระเบียบ คาสังและประกาศ
่
ขององค์กร
4. การตรวจสอบภายในช่วยให้เกิดมาตรการบริหารความ
เสีย่ งเพือ่ ลดผลกระทบต่อองค์กร ในระดับทีย่ อมรับได้
5. การตรวจสอบภายในช่วยลดโอกาสการกระทาทีส่ อ่ ทุจริต
การประพฤติไม่ชอบ หรือเหตุการณ์ทมี่ คี วามเสีย่ งสูง

ส่วนที่ 3 ความคิ ดเห็นและข้อเสนอแสะเพิ่ มเติ ม
ท่ านคิ ดว่าการปฎิ บตั ิ งานของหน่ วยงานตรวจสอบภายในควรมีการปรับปรุงแก้ไขใน
เรื่องใดบ้างเพื่อให้งานตรวจสอบภายในมีประสิ ทธิ ผลมากยิ่ งขึน้ และสามารถสร้างคุณค่า
ให้กบั ธุรกิ จได้มากขึน้
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