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บทคัดย่อ
การศึก ษาค้นคว้าอิสระนี้ผู้ศ ึก ษาได้ศ ึกษาเกี่ยวกับความสัม พันธ์ของประสิทธิภ าพ
การปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในทีส่ ่งผลต่อ ความพึงพอใจในงาน ของพนักงานบริษทั ทีป่ ระกอบ
ธุรกิจศูนย์การค้า มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบ ัติงาน
ตรวจสอบภายใน ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน และศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในที่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษทั ที่ประกอบธุรกิจศูนย์การค้า ทาการรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้คอื ผูร้ บั การตรวจสอบทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารและพนักงานจานวน 74 คน
เครื่อ งมือที่ใช้ในการศึกษาและทดสอบสมมติฐานประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณา สัม ประสิทธิ ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั และการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณ
ผลการศึกษา พบว่าผูร้ บั การตรวจมีระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน
ตรวจสอบภายในโดยรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด เริม่ จากด้านการรายงานผลการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
ด้านการติดตามผลการตรวจสอบ ด้านการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ และด้านการวางแผนการตรวจสอบ
ตามลาดับ และมีระดับความพึงพอใจในงานส่วนปั จจัยด้านแรงกระตุน้ อยู่ในระดับมาก ส่วนปั จจัย
ด้า นสุ ข อนามัย อยู่ ใ นระดับ มากที่สุ ด และประสิท ธิภ าพการปฏิบ ัติง านตรวจสอบภายในมี
ความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในงานของผูร้ บั ตรวจในระดับค่อนข้างสูงไปในทิศทางเดียวกัน
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และผลกระทบ พบว่าปั จจัยของประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบภายในทีส่ ่งผลต่อความพึงพอใจในงานของผูร้ บั ตรวจอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
0.05 คือ ปั จจัยด้านการวางแผนการตรวจสอบ

จ
โดยสรุป ปั จจัยด้านการวางแผนการตรวจสอบเป็ นปั จจัยของประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน
ตรวจสอบภายในที่ส่ง ผลต่ อ ความพึง พอใจในงานของผู้รบั ตรวจ ดัง นัน้ ผู้บ ริหารหน่ วยงาน
ตรวจสอบหรือผูต้ รวจสอบ ควรมุ่งเน้นและให้ความสาคัญต่อการวางแผนการตรวจสอบ นาไปสู่
การปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในที่มปี ระสิทธิภาพ ช่วยให้ผรู้ บั การตรวจพึงพอใจในงานทีป่ ฏิบตั ิ
อันจะนามาซึ่งความสาเร็จโดยรวมขององค์กรต่อไป
คาสาคัญ: ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน ความพึงพอใจในงาน

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ของประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในทีส่ ่งผลต่อ
ความพึงพอใจในงาน ของพนักงานบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจศูนย์การค้า สาเร็จได้ดว้ ยความกรุณา
และช่วยเหลือเป็ นอย่างดียงิ่ จาก อาจารย์ ดร.พรสิริ ปุณเกษม อาจารย์ท่ปี รึกษาที่เมตตาและ
เป็ นผูส้ นับสนุนการศึกษาของผูศ้ กึ ษา ทีไ่ ด้ให้คาปรึกษาแนะนา ชีแ้ นะแนวทางการศึกษาค้นคว้า
ข้อมูล พิจารณา แก้ไข ปรับปรุงข้อบกพร่องของการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้ ตลอดจนให้
กาลังใจในการทาการศึกษาค้นคว้าอิสระจนกระทังผลงานเสร็
่
จสมบูรณ์ ทัง้ ทีท่ ่านมีภารกิจทีต่ ้อง
ปฏิบตั ิอย่างมากมาย ผู้ศกึ ษาใคร่ขอขอบพระคุณและขอแสดงความนับถือท่านเป็ นอย่างสูง
ไว้ ณ ทีน่ ้ี
ผูศ้ กึ ษาขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อทองอินทร์ และ คุณแม่แจ่มจันทร์ ยะมัง ผูเ้ ป็ นบิดา
และมารดาผู้ใ ห้ ก าเนิ ด ให้ ก ารเลี้ย งดู และอบรมสัง่ สอนมาเป็ น อย่ า งดี ขอขอบพระคุ ณ
คุณประดับ ติบ๊ ใจ คุณธนะสิทธิ ์ ติบ๊ ใจ และ ร.ต.ท.ภวัต ติบ๊ ใจ ญาติผใู้ หญ่ทเ่ี คารพ ทีใ่ ห้การสนับสนุ น
ผูศ้ กึ ษาในทุกๆ ด้าน ตลอดระยะเวลาที่ศกึ ษา จนทาให้การศึกษาค้นคว้าอิสระเล่มนี้สาเร็จลุล่วง
เป็ นอย่างดี
ขอขอบคุณผูต้ อบแบบสอบถามทุกท่านที่กรุณาให้ความอนุ เคราะห์ตอบแบบสอบถาม
จนทาให้การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
สุดท้ายนี้ คุณความดีหรือคุณประโยชน์ใดๆ ของการศึกษาค้นคว้าอิสระเล่มนี้ ผูศ้ กึ ษา
ขอมอบเป็ นเครื่องบูชาพระคุณอันยิง่ ใหญ่ของบิดา มารดา ตลอดจนครอบครัว และอุทศิ ให้แด่
ครู บ าอาจารย์ทุ ก ท่ า นผู้ซ่ึง ประสิท ธิป์ ระสาทวิช าความรู้อ ัน เป็ น พื้นฐานให้เ กิด ผลส าเร็จใน
การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ แต่หากงานการศึกษาค้นคว้าอิสระนี้มขี อ้ บกพร่องประการใด ผูศ้ กึ ษา
ขอน้อมรับไว้แต่เพียงผูเ้ ดียวและกราบขออภัยมา ณ ที่น้ี และยินดีรบั คาแนะนา เพื่อให้เกิดการ
ปรับปรุง และเกิดความรูใ้ หม่
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ศูนย์การค้าเป็ นการประกอบธุรกิจบริการให้เช่าพื้นที่สาหรับการขายสินค้าหรือบริการ
แบบขายปลีก โดยทาสัญญาให้เช่าพืน้ ที่ในระยะเวลาที่กาหนด ศูนย์การค้าอาจตัง้ อยู่ในอาคาร
หรือกลุ่มของอาคาร และอาจมีหา้ งสรรพสินค้าอยู่ภายในอาคารด้วย ธุรกิจศูนย์การค้าเป็ นหนึ่ง
ในธุรกิจทีไ่ ด้รบั ความนิยมจากลูกค้าซึ่งมาใช้บริการทัง้ การซื้อสินค้า และการใช้ประกอบกิจกรรม
อื่นๆ ทัง้ การบันเทิง การศึกษา การพักผ่อน รวมอยู่ดว้ ย
การดาเนินธุรกิจศูนย์การค้า เกี่ยวข้องกับผูม้ สี ่วนได้เสียหลายฝ่ าย ทัง้ ผูถ้ อื หุ้น ร้านค้า
ลูกค้า และผูใ้ ช้บริการ จาเป็ นต้องให้ความสาคัญกับการกากับดูแลกิจการทีด่ ี โดยดาเนินธุรกิจ
อย่างมีจริยธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะส่งผลให้กจิ การบรรลุวตั ถุประสงค์ เป็ น
องค์การที่เติบโต อยู่รอดได้อย่างยังยื
่ น การบริหารจัดการศูนย์การค้าตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี จะจัดให้มโี ครงสร้างสายงานตรวจสอบภายใน รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ การปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในดาเนินการโดยเป็ นไปตามหลักการมาตรฐานสากล
การปฏิ บ ั ติ ง านวิ ช าชี พ การตรวจสอบภายใน (The Institute of Internal Auditors. (2017).
International Professional Practices Framework fon Internsl Auditing (IPPF). Florida, USA.)
ทาหน้าที่บริการให้ความเชื่อมันและให้
่
คาปรึกษาอย่างเป็ นอิสระ เที่ยงธรรม โดยการประเมิน
และเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนากระบวนการด้านการกากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และ
การควบคุ ม ภายในอย่า งเป็ น ระบบ เพื่อ เพิ่ม คุณ ค่ าองค์กร ให้บ รรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ ขอบเขต
มาตรฐานการปฏิบ ัติง านครอบคลุ ม ถึง การวางแผนภารกิจ การตรวจสอบ การปฏิบ ัติง าน
ภาคสนาม การสื่อสารรายงานผลการตรวจสอบ และการติดตามผล
การปฏิบตั งิ านในการตรวจสอบภายในนัน้ ผูต้ รวจสอบภายในจะต้องใช้ความรูค้ วามสามารถ
และประสบการณ์ เป็ นงานทีต่ อ้ งอาศัย ความร่วมมือและได้รบั การยอมรับจากบุคลากรทุก ระดับ
ในองค์กร รวมทัง้ เป็ นงานทีต่ ้องมีผลงานใช้เป็ นเครื่องมือหรือข้อมูลในการบริหารงานและแก้ไข
ปั ญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การตรวจสอบภายในจึงจาเป็ นต้องมีบุคลากรทีด่ ี มีมาตรฐาน
ปฏิบตั หิ น้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม มีมนุ ษย์สมั พันธ์อนั ดี มีจริยธรรม มีความขยัน
หมันเพี
่ ยรในการปฏิบตั งิ านเต็มความสามารถ และเป็ นผูใ้ ห้การปรึกษาและสนับสนุนกับหน่ วยงาน
เพื่อให้งานบรรลุ เป้ าหมายตามมาตรฐานในการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน มาตรฐานการรายงาน
มาตรฐานการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานเป็ นผู้ตดั สินใจอย่างมีเหตุผ ล
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ปฏิบตั หิ น้าที่อย่าง เที่ยงตรงปราศจากอคติส่วนตน ตลอดจนเป็ นผูท้ ่ใี ฝ่ หาความรู้ในวิทยาการ
สมัยใหม่อยู่ตลอดเวลา
ทัง้ นี้ ก ารปฏิบ ัติง านของผู้ต รวจสอบภายในต้อ งสะท้อนให้เ ห็น ถึง คุณ ภาพของงาน
ตรวจสอบภายในต่อผูม้ สี ่วนได้เสีย เนื่องจากผลการปฏิบตั งิ านของผูต้ รวจสอบภายในมีส่วนช่วย
ในการเพิม่ ความเชือ่ มันให้
่ แก่ผบู้ ริหารของบริษทั ฯ และบุคคลากร งานตรวจสอบภายในจึงไม่ได้
เป็ นแค่การให้ความเชือ่ มัน่ หรือให้คาปรึกษา แต่ยงั หมายรวมถึงการวิเคราะห์ และประเมินความ
เสี่ยงต่างๆ เป็ นการเพิม่ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายใน และต้องสร้าง
มูลค่าเพิม่ ให้กบั องค์กร (Value Added) จึงกล่าวได้ว่า คุณภาพงานตรวจสอบภายในเกิด จาก
การทีผ่ ตู้ รวจสอบภายในปฏิบตั งิ านเป็ นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจรรยาบรรณ
โดยการตรวจสอบภายในเป็ นเครื่องมือสาคัญ ที่ส่งเสริมการดาเนินงานขององค์กรให้เป็ นใปใน
ทิศ ทางที่เ หมาะสมและโปร่ ง ใส ผู้ต รวจสอบภายในต้อ งเตรีย มความพร้อมเพื่อ รองรับ การ
เปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้อมทัง้ ภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อเป็ นทีย่ อมรับจากทุกฝ่ ายจึง
ทาให้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในมีคุณภาพได้รบั การยอมรับนับถือ และมีค วามเชื่อมันใน
ระดับที่หน่ วยงานรับตรวจเต็ม ใจที่จ ะนาข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปรับปรุงของหน่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายในไปปฏิบตั จิ งึ จะถือได้วา่ ผูต้ รวจสอบภายในและหน่ วยงานตรวจสอบภายในของ
องค์กรปฏิบตั หิ น้าทีส่ าเร็จลุล่วง และบรรลุวตั ถุประสงค์ตามเป้ าหมายได้อย่างแท้จริง
การปฏิบตั งิ านการตรวจสอบภายใน อาศัยการบูรณาการตรวจสอบหลายด้าน ทัง้ ด้าน
การตรวจสอบการเงิน การตรวจสอบการดาเนินงาน การตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
ข้อบังคับ การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตรวจสอบการทุจริต ผูต้ รวจสอบ
ภายในต้องปรับการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ โดยขยายขอบเขตจากการตรวจสอบความถูกต้อง
ทางด้านบัญชีและการใช้จ่ายเงิน ไปสู่การตรวจสอบทีเ่ น้นประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ ์ของงาน
เป็ นสาคัญ ทาให้บทบาทของผูต้ รวจสอบภายในเปลี่ยนแปลงไปจากการทางานค้นหาข้อผิดพลาด
มาเป็ นผูท้ ่คี อยช่วยเหลือให้ขอ้ แนะนาและคาปรึกษาแก่ผปู้ ฏิบตั งิ านทุกระดับในองค์กร เพื่อให้
สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็ นการเพิม่ คุณค่าให้แก่องค์กร
ความพึงพอใจในการทางานจะเป็ นการกระตุ้นให้พนักงานในองค์กรมีกาลังใจมีค วาม
ตัง้ ใจ และเต็มใจที่จะปฏิบตั หิ น้าที่อย่างเต็มความสามารถในองค์กรธุรกิจ มีความมุ่งมันที
่ จ่ ะให้
ผลงานออกมาดีทส่ี ุดและมีความรูส้ กึ ว่าเป็ นส่วนหนึ่งขององค์กรต้องการพัฒนาองค์กรของตนให้
บรรลุ เ ป้ า หมาย ทัง้ นี้ ป ระสิท ธิภ าพของงานตรวจสอบภายในในบทบาทของผู้ต รวจสอบที่
เปลี่ยนแปลงไปควรจะช่วยส่งเสริมให้ผรู้ บั การตรวจสอบมีความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของ
ตนเองมากยิง่ ขึน้ เช่น ด้านความสาเร็จในงาน ด้านลักษณะของงาน ด้านผูบ้ ริหารหรือหัวหน้า
หน่วยงาน และด้านนโยบายและการบริหาร
ความพึงพอใจในงานคือทัศนคติท่ดี ีต่องานของพนักงานเมื่อผลตอบแทนที่จบั ต้องได้
ความพึงพอใจในงาน ในรูปแบบทัศนคติท่ดี ตี ่องาน เมื่อมี รางวัลที่เป็ นรูปธรรม จับต้องได้และ/
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หรือจับต้องไม่ได้ ตอบสนองความคาดหวัง เป็ นเรื่องเกี่ยวกับความรู้สกึ พึงพอใจของพนักงาน
เกีย่ วกับงานของตนในองค์กร (Khan et al., 2016)
ความเจริญรุ่งเรืองและความก้าวหน้าของบริษทั ใดๆ ซ่อนอยู่ในความพึงพอใจในการ
ทางานของพนักงาน ประกอบด้วยความรูส้ กึ เชิงบวกและเชิงลบที่เกิดขึน้ ระหว่างการมีปฏิสมั พันธ์
ของพนักงานกับงานของพวกเขา ซึ่งมีอทิ ธิพลต่อแง่มุมต่างๆ ของบริษทั (Genc และ Coskun,
2016)
Khan et al. (2016) กล่าวว่า ความพึงพอใจของพนักงานที่สูงขึน้ อาจเป็ นเหตุผลสาคัญ
สาหรับความสาเร็จขององค์กร นอกจากนี้การศึกษาของ Latif et al. (2013) พบความสัมพันธ์
เชิงบวกระหว่างความพึงพอใจในงานและประสิทธิภาพขององค์กร จะเห็นได้ว่าจากการพัฒนา
ความสามารถของมนุษย์สามารถสร้างความแตกต่างในการทางานของอุตสาหกรรมต่างๆ ดังนัน้
บริษทั ต่างๆ จึงตรวจสอบพฤติกรรมของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพิจารณาเพิม่ แรง
กระตุน้ ในการทางาน บริษทั แสวงหาความพึงพอใจของพนักงานซึ่งนาไปสู่การใช้ทรัพยากรมนุ ษย์
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสภาวะความภักดีต่อบริษทั ซึ่งมีน้ าหนักทีช่ ดั เจนในวิกฤตการณ์ 5
ทฤษฎีทม่ี ชี อ่ื เสียงทีส่ ุดทีก่ ล่าวถึงองค์ประกอบความพึงพอใจในงานคือทฤษฎีสองปั จจัย
และทฤษฎีความเสมอภาคของเฮอร์ซเบิร์ก (Antoncic and Antoncic, 2011) ทฤษฎีสองปั จจัย
ยอดนิยมของ Herzberg et al.’s (1959) เสนอว่าพนักงานส่วนใหญ่มคี วามต้ องการ 2 ประเภท
คือปั จจัยด้านสุขอนามัย และปั จจัยด้านแรงจูงใจ ปั จจัยด้านสุขอนามัยคือความต้องการที่อาจ
ได้รบั ความพึงพอใจจากเงื่อนไขเฉพาะบางอย่าง เช่นการกากับดูแลความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
สภาพการทางานทางกายภาพ เงินเดือนผลประโยชน์ ฯลฯ ในขณะทีแ่ รงจูงใจ ได้แก่ การเติบโต
การรับรูค้ วามรับผิดชอบ ความสาเร็จของผลงาน และความก้าวหน้า
ในฐานะทีผ่ วู้ จิ ยั เป็ นส่วนหนึ่งในหน่วยงานตรวจสอบภายใน จึงต้องการศึกษาว่าการรับรู้
ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในด้านใดด้านหนึ่งอาจมีค วามสัมพันธ์ก ับ ความ
พึงพอใจในงานของพนักงานผูร้ บั การตรวจสอบของบริษทั ที่ประกอบธุรกิจศูนย์การค้า โดยผล
จากการศึกษาอาจนาไปประยุกต์ เพื่อเสนอแนะ ปรับปรุงพัฒนากิจกรรมการตรวจสอบภายใน
เพื่อเป็ นประโยชน์ในการสร้างการทางานร่วมกันระหว่างผูต้ รวจสอบภายในและผูร้ บั การตรวจสอบ
เพื่อการนามาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยรวมขององค์กรได้

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกีย่ วกับประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในของ
พนักงานบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจศูนย์การค้า
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกีย่ วกับความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษัททีป่ ระกอบ
ธุรกิจศูนย์การค้า
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3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน
ตรวจสอบภายในกับความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจศูนย์การค้า

สมมติฐานในการศึกษา
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในมีความสัมพันธ์
กับระดับความพึงพอใจในงานของพนักงานของบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจศูนย์การค้า

ขอบเขตการศึกษา
การศึกษานี้เป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ของประสิทธิภ าพการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
ภายในทีส่ ่งผลต่อความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษทั ที่ประกอบธุรกิจศูนย์การค้า โดยเป็ น
การวิจยั เชิงสารวจความคิดเห็นตามแบบสอบถาม มีขอบเขตการศึกษาดังนี้
1. ขอบเขตเนื้ อหา
เป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ของประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในที่ส่งผล
ต่อความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจศูนย์การค้า ใช้การสารวจความคิดเห็น
ของพนักงานบริษทั ธุรกิจศูนย์การค้า ซึ่งเป็ นผูร้ บั บริการการตรวจสอบ เกี่ยวกับ ประสิทธิภาพ
การปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในรวม 4 ด้าน ได้แก่ การวางแผนการตรวจสอบ การปฏิบตั งิ าน
ตรวจสอบ การรายงานผลการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ และการติดตามผลการตรวจสอบ และความ
คิดเห็นเกีย่ วกับความพึงพอใจในงาน รวม 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความสาเร็จของงาน ด้านลักษณะ
ของงาน ด้านผู้บริหาร/หัวหน้ าหน่ วยงาน และด้านนโยบายและการบริห าร ในมุมมองของ
พนักงานของบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจศูนย์การค้า
2. ขอบเขตของระยะเวลาที่ศึกษา
ระยะเวลาในการทางานศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของประสิทธิภาพงานตรวจสอบ
ภายในทีส่ ่งผลต่อความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจศูนย์การค้า เริม่ ตัง้ แต่
วันที่ 15 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 และเก็บข้อมูลแบบสอบถามระหว่างวันที่
20 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
3. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ประกอบด้วย ผู้บริหาร/หัวหน้ าหน่ วยงาน และ
พนักงานของหน่ วยงานที่ได้รบั การตรวจสอบภายใน จากบริษัทที่ประกอบธุรกิจศูนย์การค้า
ได้แก่ MBK CENTER, THE MALL CENTRAL และ PLATINUM
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4. ข้อมูลและตัวแปรในการศึกษา
ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คลของผู้ต อบแบบสอบถาม ได้แ ก่ เพศ อายุ ระดับ การศึก ษา
ประสบการณ์การทางาน และตาแหน่งงาน
ตัว แปรอิ ส ระ (X) เป็ น ระดับ ความคิด เห็น เกี่ย วกับ ประสิท ธิภ าพการปฏิบ ัติง าน
ตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย
1. ระดับการรับรู้ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน ด้านการวางแผนการ
ตรวจสอบ
2. ระดับการรับรู้ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน ด้านการปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบ
3. ระดับการรับรูป้ ระสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน ด้านการรายงานผลการ
ปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
4. ระดับการรับรูป้ ระสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน ด้านการติดตามผลการ
ตรวจสอบ
ตัวแปรตาม (Y) เป็ นระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับความพึงพอใจในงาน ประกอบด้วย
1. ระดับความพึงพอใจในการงาน ด้านความสาเร็จในงาน
2. ระดับความพึงพอใจในการงาน ด้านลักษณะของงาน
3. ระดับความพึงพอใจในการงาน ด้านผูบ้ ริหาร/หัวหน้าหน่วยงาน
4. ระดับความพึงพอใจในการงาน ด้านนโยบายและการบริหาร
5. ระดับความพึงพอใจในการงานรวม

คานิยามศัพท์
ผูต้ รวจสอบภายใน (Internal Auditor) หมายถึง พนักงานทีป่ ฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน
ในระดับต่างๆ ของบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจศูนย์การค้า เป็ นผูท้ ไ่ี ด้รบั การแต่งตัง้ หรือมอบหมายให้
ปฏิบตั หิ น้าทีต่ รวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร
ให้ ค าปรึก ษา ให้ ข้อ เสนอแนะ เพื่อ เป็ น การสนั บ สนุ น แก่ ผู้ป ฏิบ ัติง าน ให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ
ผูป้ ฏิบตั งิ านทุกระดับขององค์กรให้สามารถปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ และสนับสนุน
ให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม
ผูร้ บั การตรวจ (Client) หมายถึง บุคคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านในหน้าทีด่ า้ นบัญชี การเงิน ขาย
และการตลาด ระบบสารสนเทศ วิศ วกรรม จัด ซื้อ และฝ่ ายทรัพ ยากรบุ ค คล ของบริษัทที่
ประกอบธุรกิจศูนย์การค้า
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ประโยชน์ ที่จะได้รบั
1. ผูบ้ ริหารงานบุคคล สามารถนาข้อมูลจากการไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนดึงดูด
และธารงรักษาบุคลากร สนับสนุนประสิทธิภาพในการทางาน
2. ผู้ตรวจสอบภายใน อาจใช้ข้อมูลจากการศึกษาเป็ นแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการตรวจสอบภายในให้มปี ระสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
การศึกษา เรื่อง ความสัมพันธ์ของประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในที่ส่งผล
ต่อ ความพึงพอใจในงาน ของพนักงานบริษัทที่ประกอบธุรกิจ ศูนย์การค้า ผู้ศกึ ษาได้ศกึ ษา
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง มาเพื่อประยุกต์ใช้เป็ นแนวทางในการศึกษาวิจยั โดย
แบ่งเป็ นหัวข้อดังต่อไปนี้
1. แนวคิดและมาตรฐานสากลการปฏิบตั งิ านวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
2. แนวคิดเกีย่ วกับประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน
3. แนวคิดเกีย่ วกับความพึงพอใจในการทางาน
4. งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง

แนวคิดและมาตรฐานสากลการปฏิบตั ิ งานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจ กรรมการให้ค วามเชื่อมันและการให้
่
คาปรึกษา
อย่ า งเที่ย งธรรมและเป็ น อิส ระ เพื่อ เพิ่ม คุ ณ ค่ า และปรับ ปรุ ง การด าเนิ น งานขององค์ก ร
การตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กรบรรลุเป้ าหมาย ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผ ล
ของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกากับดูแล อย่างเป็ นระบบ และเป็ น
ระเบียบ (The Institute of Internal Auditors : IIA, 2017)
งานตรวจสอบภายใน เป็ นเครื่องมือสาคัญอย่างหนึ่งทีส่ ามารถให้คุณค่าแก่ฝ่ายบริหาร
และกิจการ เพื่อสนับสนุ นให้องค์กรได้ตระหนักปั ญหา และนาข้อสังเกตจากการตรวจสอบไป
ปรับปรุงการดาเนินงานให้มปี ระสิทธิแปลงภาพ และพร้อมรับสถานการณ์ท่เี ปลี่ยน ช่วยให้ฝ่าย
บริหารมันใจได้
่
วา่ กิจการสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ทค่ี าดหวังได้
วัตถุประสงค์และประเภทของการตรวจสอบภายใน
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน คือการมุ่งสร้างคุณค่าให้องค์กร ช่วยให้องค์กร
บรรลุวตั ถุประสงค์ โดยการประเมินและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม
และการก ากับดู แลอย่ างเป็ นระบบและมีระเบียบ (The Institute of Internal Auditors. (2017).
International Professional Practices Framework fon Internsl Auditing (IPPF). Florida,
USA.)
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ประเภทของการตรวจสอบภายใน
ลัก ษณะการด าเนิ น งานของแต่ ล ะองค์ก รที่มีค วามหลากหลายแตกต่ า งกัน ท าให้
จาเป็ นต้องใช้วธิ ปี ฏิบตั กิ ารตรวจสอบให้เหมาะสม เพื่อให้มนใจว่
ั ่ างานตรวจสอบภายในครอบคลุม
ถึงกิจกรรมต่างๆ ในองค์กร โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็งของการบริหารงาน
ระบบการควบคุมภายใน ความถูกต้องเชือ่ ถือได้ของข้อมูลทางบัญชีและการเงิน การควบคุมดูแล
และการใช้ทรัพยากร การปฏิบตั ิ ตามระเบียบคาสัง่ การประเมินประสิทธิผลประสิทธิภาพและ
ความประหยัดในการจัดการและการบริหารงาน ของผู้บริหารในองค์กร จากนัน้ จึงรวบรวม
ข้อบกพร่องต่างๆ ทารายงานเสนอแนะฝ่ ายบริหาร เพื่อพิจารณา สังการแก้
่
ไขปรับปรุงต่อไป
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายของการตรวจสอบแต่ละระบบงาน หรือแต่ละกิจกรรม จะมี
ส่วนสาคัญในการกาหนดวิธกี ารตรวจสอบ และสามารถแยกประเภท ของการตรวจสอบภายในที่
ใช้กนั โดยทัวไปเป็
่
น 6 ประเภท ดังนี้
1. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)
2. การตรวจสอบการดาเนินงาน (Performance Auditing)
3. การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)
4. การตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามข้อกาหนด (Compliance Auditing)
5. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Auditing)
6. การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing)
1. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) เป็ นการตรวจสอบความถูกต้อง
เชื่อ ถือ ได้ของข้อมูล และตัว เลขต่า งๆ ทางการเงิน การบัญ ชีแ ละรายงานทางการเงิน โดย
ครอบคลุมถึงการดูแล ป้ องกันทรัพย์สนิ และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ของระบบงานต่างๆ ว่ามีเพียง พอทีจ่ ะมันใจได้
่
วา่ ข้อมูลทีบ่ นั ทึกในบัญชี รายงาน ทะเบียน และ
เอกสารต่างๆ ถูกต้อง และสามารถสอบทานได้หรือเพียงพอที่จะป้ องกันการรัวไหล
่
สูญหาย
ของทรัพย์สนิ ต่างๆ ได้
2. การตรวจสอบการดาเนินงาน (Performance Auditing) เป็ นการตรวจสอบผลการ
ดาเนินงานตามแผนงาน งานและโครงการขององค์กร ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย
หรือหลักการทีก่ าหนด การตรวจสอบเน้นถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุม้ ค่า โดยต้อง
มีผลผลิตและผลลัพธ์เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ หรือเป้ าหมาย ซึ่งวัดจากตัวชีว้ ดั ทีเ่ หมาะสม ทัง้ นี้
ต้องคานึงถึงความเพียงพอ ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในขององค์กร ประกอบด้วย
2.1 ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ มีการจัดระบบงานให้มนใจได้
ั่
วา่ การใช้
ทรัพยากรสาหรับแต่ละกิจกรรมสามารถเพิม่ ผลผลิตและลดต้นทุน อันมีผลทาให้องค์กรได้รบั
ผลประโยชน์อย่างคุม้ ค่า
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2.2 ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) คือ มีการจัดระบบงาน และวิธปี ฏิบตั งิ าน
ซึ่งทาให้ผลทีเ่ กิดจากการดาเนินงานเป็ นไปตามเป้ าหมายขององค์กร
2.3 ความคุ้ม ค่ า (Economy) คือ มีก ารใช้จ่ า ยเงิน อย่ า งรอบคอบ ระมัด ระวัง
ไม่สุรุ่ยสุร่าย ฟุ่มเฟื อย ซึ่งส่งผลให้องค์กรสามารถประหยัดต้นทุนหรือ ลดการใช้ทรัพยากรต่ ากว่า
ทีก่ าหนดไว้ โดยยังได้รบั ผลผลิตตามเป้ าหมาย
3. การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) เป็ นการตรวจสอบการบริหารงาน
ด้านต่างๆ ขององค์กร ว่ามีระบบการบริหารจัดการเกีย่ วกับการวางแผน การควบคุม การประเมินผล
เกี่ยวกับการงบประมาณการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สนิ รวมทัง้ การบริหารงานด้านต่างๆ ว่า
เป็ นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจขององค์กร รวมทัง้ เป็ นไปตามหลักการบริหารงาน
และหลักการกากับดูแลทีด่ ี (Good Governance) ในเรื่องความน่าเชือ่ ถือ ความรับผิดชอบ ความ
เป็ นธรรม และความโปร่งใส
4. การตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามข้อกาหนด (Compliance Auditing) เป็ นการตรวจสอบ
การปฏิบตั งิ านต่างๆ ขององค์กร ว่าเป็ นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสัง่ มติ
คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องทีก่ าหนดทัง้ จากภายนอกและภายในองค์กร การตรวจสอบประเภทนี้
อาจจะทาการตรวจสอบโดยเฉพาะหรือถือเป็ นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบทางการเงิน หรือ
การตรวจสอบการดาเนินงานก็ได้
5. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Auditing) เป็ นการพิสูจน์
ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของระบบงานและข้อมูล ที่ได้จากการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์
รวมทัง้ ระบบการเข้าถึงข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขและการรักษาความ ปลอดภัยของข้อมูล
การตรวจสอบประเภทนี้ เป็ นส่วนหนึ่งของงานตรวจสอบภายในเกือบทุกงานทีน่ าระบบคอมพิวเตอร์
มาใช้ในการปฏิบตั งิ าน ไม่ว่าเป็ นการตรวจสอบทางการเงิน การตรวจสอบการดาเนินงาน หรือ
การตรวจสอบการบริหาร ผูต้ รวจสอบภายในจึงจาเป็ นต้องมีความรู้ในระบบงานสารสนเทศนี้
เพื่อให้สามารถดาเนินการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ การตรวจสอบประเภทนี้อาจจ้าง
ผูต้ รวจสอบที่มคี วามเชีย่ วชาญทางคอมพิวเตอร์โดยตรงมาดาเนินการตรวจสอบ เนื่องจากเป็ น
งานเทคนิคเฉพาะ ผูต้ รวจสอบภายในอาจมีความรู้ ความชานาญไม่เพียงพอ และต้องใช้เวลานาน
พอสมควรที่จะเรียนรู้ ซึ่งอาจทาเกิดความเสียหายแก่งานขององค์กรได้ วัตถุประสงค์ท่สี าคัญ
ที่สุดของการตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ ก็เพื่อให้ทราบถึงความน่ าเชื่อถือของข้อมูล และ
ความปลอดภัยของระบบการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์
6. การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) หมายถึง การตรวจสอบในกรณีท่ไี ด้รบั
มอบหมายจากฝ่ ายบริหาร หรือการตรวจสอบการทุจริต (Fraud audit) กรณีท่มี กี ารทุจริตหรือ
การกระทาทีส่ ่อไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย หรือ กรณีทม่ี เี หตุอนั ควรสงสัยว่า จะมีการกระทาที่
ส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมชิ อบเกิดขึน้ ซึ่ งผู้ตรวจสอบภายในจะดาเนินการตรวจสอบ
เพื่อค้นหาสาเหตุ ข้อเท็จจริง ผลเสียหายหรือผูร้ บั ผิดชอบ พร้อมทัง้ เสนอแนะมาตรการป้ องกัน
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มาตรฐานสากลการปฏิ บัติ งานวิ ช าชี พ การตรวจสอบภายใน (International
Standards for the Professional Practice of Internal Auditing)
มาตรฐานสากลการปฏิบตั งิ านวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ในหมวดคาแนะนาทีบ่ งั คับ
ปฏิบตั ิ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ส่วน คือ คานิยาม คุณค่าสาคัญ ประมวลจรรยาบรรณ และ
มาตรฐาน ในส่วนของมาตรฐาน แบ่งเป็ น ได้แก่มาตรฐาน 2 ด้าน คือ มาตรฐานด้านคุณสมบัติ
(Attribute Standards) และมาตรฐานด้านการปฏิบตั งิ าน (Performance Standards) โดยมาตรฐาน
ด้านการปฏิบตั งิ านมีขนั ้ ตอนการปฏิบตั งิ านทีส่ าคัญ 4 เรื่อง คือ การวางแผนภารกิจการตรวจสอบ
การปฏิบตั งิ านภารกิจ การสื่อสารผลการปฏิบตั งิ าน และการติดตามผล (The Institute of Internal
Auditors. (2017). International Professional Practices Framework fon Internsl Auditing
(IPPF). Florida, USA.)
การวางแผนภารกิ จการตรวจสอบ
ตามมาตรฐานสากล หมวด 2200 ระบุวา่ ผูต้ รวจสอบภายในต้องจัดทาและจดบันทึกแผน
สาหรับแต่ละงานที่ได้รบั มอบหมาย ซึ่งรวมถึง วัตถุประสงค์ ขอบเขต ช่วงเวลาที่จะปฏิบตั งิ าน
และการจัดสรรทรัพยากรสาหรับงานนัน้ ๆ แผนนี้จะต้องคานึงถึง กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ ของ
องค์กร และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รบั มอบหมาย และในการวางแผนสาหรับงานที่
ได้รบั มอบหมาย ผูต้ รวจสอบภายในต้องคานึงถึง :
1. กลยุทธ์และวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่กาลังจะสอบทานและวิธกี ารที่จะใช้ในการ
ควบคุมผลการดาเนินงานของกิจกรรมนัน้
2. ความเสี่ย งที่มีนัย ส าคัญ ต่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ ทรัพ ยากร และการด าเนิ น งานของ
กิจกรรมนัน้ ตลอดจนหนทางที่จะใช้ในการจัดการกับผลกระทบที่อาจเกิดจากความเสี่ยงนัน้
ให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้
3. ความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของกระบวนการการกากับดูแล การบริหาร
ความเสีย่ งและ การควบคุมของกิจกรรมนัน้ เมื่อเปรียบเทียบกับกรอบ (Framewok) หรือต้นแบบ
(Model) ทีเ่ กีย่ วข้อง
4. โอกาสที่จะปรับปรุงกระบวนการการกากับดู แ ล การบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมสาหรับกิจกรรมนัน้ ได้อย่างมีนยั สาคัญ
ทัง้ นี้ ใ นการวางแผนการปฏิบ ัติงานสาหรับกลุ่ม บุค คลภายนอกองค์กร ผู้ต รวจสอบ
ภายในต้องทาความเข้าใจกับผูร้ บั บริการเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต
ภาระหน้ าที่ ของแต่ละฝ่ าย และความคาดหวังอื่นๆ ของผู้รบั บริการ รวมทัง้ ข้อจากัดในการ
เผยแพร่ผลงาน และการเข้าถึงเอกสารข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย และในงานให้
คาปรึกษา ผูต้ รวจสอบภายในต้องทาความเข้าใจกับผูร้ บั บริการเกีย่ วกับ วัตถุประสงค์ ขอบเขต
ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ าย และความคาดหวังอื่นๆ ของผูร้ บั บริการในกรณีทเ่ี ป็ นงานที่สาคัญ
ต้องบันทึกความเข้าใจนี้ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
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ผูต้ รวจสอบภายในต้องทาการประเมินเบื้องต้นถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่
ตรวจสอบวัตถุประสงค์ของงานที่ได้รบั มอบหมายต้องสะท้อนให้เห็นผลจากการประเมินนี้ โดย
ในการกาหนดวัตถุประสงค์ของงานที่ได้รบั มอบหมาย ผู้ตรวจสอบภายในต้องคานึงถึงความ
เป็ นไปได้ทจ่ี ะเกิดข้อผิดพลาด การทุจริต การไม่ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ และความเสีย่ งอื่นๆ ทีม่ ี
นัยสาคัญ และเกณฑ์ทเ่ี พียงพอเป็ นสิง่ จาเป็ นต่อการประเมินการกากับดูแล การบริหารความเสี่ยง
และการควบคุม ผูต้ รวจสอบภายในต้องมันใจในขอบเขตที
่
ฝ่ ่ ายบริหารและ/หรือคณะกรรมการใช้
ในการกาหนดเกณฑ์ทเ่ี หมาะสมเพื่อตัดสินได้วา่ มีการบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายแล้ว หาก
เหมาะสมแล้ว ผู้ต รวจสอบภายในต้องใช้เ กณฑ์นัน้ ในการประเมินผล หากยัง ไม่เหมาะสม
ผูต้ รวจสอบภายในต้องระบุเกณฑ์การประเมินที่เหมาะสมด้วยการหารือกับฝ่ ายบริหารและ/หรือ
คณะกรรมการ วัตถุประสงค์ของงานให้คาปรึกษาต้องระบุถงึ กระบวนการกากับดูแล การบริหาร
ความเสีย่ ง และการควบคุม โดยอยู่ภายในขอบเขตทีไ่ ด้ตกลงไว้กบั ผูร้ บั บริการ และต้องสอดคล้อง
กับคุณค่า กลยุทธ์ และวัตถุประสงค์ขององค์กร
ขอบเขตของงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายทีก่ าหนดขึน้ นัน้ จะต้องเพียงพอทีจ่ ะบรรลุวตั ถุประสงค์
ของงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายได้ โดยขอบเขตของงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายต้องรวมถึงการคานึงถึงสิง่
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ ระบบงาน การบันทึกข้อมูล บุคลากร และทรัพย์สนิ ทีจ่ บั ต้องได้รวมทัง้
ทรัพย์สนิ ที่อยู่ในความควบคุมดูแลของกลุ่มบุคคลที่สาม และหากมีโอกาสในการให้บริการให้
คาปรึกษาทีม่ นี ยั สาคัญเกิดขึน้ ในระหว่างการปฏิบตั งิ าน ให้ความเชือ่ มัน่ ผูต้ รวจสอบภายในควร
ทาความเข้าใจกับผูร้ บั บริการเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต ภาระหน้าที่
ของแต่ละฝ่ าย และความคาดหวังอื่นๆ ของผูร้ บั บริการ รวมทัง้ การสื่อสารผลของการปฏิบตั งิ าน
ให้คาปรึกษาซึ่งต้องเป็ นไปตามมาตรฐานที่เกีย่ วกับงานการให้คาปรึกษา ทัง้ นี้ในการปฏิบตั งิ าน
ให้คาปรึกษา ผูต้ รวจสอบภายในต้องมันใจว่
่ าได้กาหนดขอบเขตของงานที่ได้รบั มอบหมายไว้
เพียงพอทีจ่ ะบรรลุวตั ถุประสงค์ทไ่ี ด้ตกลงไว้ หากผูต้ รวจสอบภายในได้กาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับ
ขอบเขตขึน้ มาในระหว่างการปฏิบตั งิ าน จะต้องมีการพูดคุยถึงเงื่อนไข เหล่านี้กบั ผูร้ บั บริการว่า
จะยังคงต้องการให้ปฏิบตั งิ านต่อไปหรือไม่ และในระหว่างการปฏิบตั งิ านให้คาปรึกษา ผูต้ รวจสอบ
ภายในต้องกล่าวถึงวิธกี ารควบคุมให้ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานที่ได้รบั มอบหมายและ
ต้องตื่นตัวต่อประเด็นการควบคุมทีม่ นี ยั สาคัญ และผูต้ รวจสอบภายในต้องกาหนดทรัพยากรให้
เหมาะสมและเพีย งพอเพื่อ ให้บ รรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ข องงานที่ไ ด้ร ับ มอบหมายได้ โดยอาศัย
การประเมินลักษณะและความซับซ้อนของงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายแต่ละงาน ข้อจากัดในเรื่องเวลา
รวมทัง้ ทรัพยากรทีม่ อี ยู่
ผูต้ รวจสอบภายในต้องสร้างและจัดทาเอกสารแนวการปฏิบตั งิ านทีจ่ ะบรรลุวตั ถุประสงค์
ของงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายได้ โดยแนวการปฏิบตั งิ านต้องรวมถึงวิธกี ารทีใ่ ช้ในการระบุ วิเคราะห์
ประเมิน และบันทึก ข้อมูลในระหว่างการปฏิบตั งิ าน แนวการปฏิบตั งิ านต้องได้รบั การอนุ ม ัติ
ก่อนนาไปใช้ปฏิบตั ิ และหากมีการเปลี่ยนแปลง ต้องได้รบั การอนุ มตั โิ ดยทันที และแนวการ
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ปฏิบตั ิงานสาหรับงานการให้คาปรึกษาอาจมีรูปแบบและเนื้อหาที่แ ตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กบั
ลักษณะของการปฏิบตั งิ าน
การปฏิ บตั ิ ภารกิ จการตรวจสอบ
ตามมาตรฐานสากล หมวด 2300 กาหนดแนวปฏิบตั ใิ นการตรวจสอบว่าผูผ้ ตู้ รวจสอบ
ภายในต้องระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และบันทึกข้อมูลให้เพียงพอต่อการปฏิบตั งิ านเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ท่กี าหนดไว้ โดยผูต้ รวจสอบภายในต้องระบุขอ้ มูลที่เพียงพอ น่ าเชื่อถือ มีความ
เกี่ยวข้อง และเป็ นประโยชน์เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายได้ และต้องลง
ความเห็นและสรุปผลการปฏิบตั งิ านโดยตัง้ อยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์และ การประเมินที่
เหมาะสม ทัง้ นี้ผตู้ รวจสอบภายในต้องจัดทาและรวบรวมข้อมูลที่พอเพียง เชื่อถือได้ เกี่ยวข้อง
และมีประโยชน์ เพื่อสนับสนุ นผลการตรวจสอบและข้อสรุปจากการปฏิบตั ิงาน โดยหัวหน้ า
หน่ วยงานตรวจสอบภายในต้องควบคุมการเข้าถึงบันทึกข้อมูลที่ได้จากการปฏิบตั งิ านหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องขออนุมตั จิ ากผูบ้ ริหารระดับสูงและ/หรือทีป่ รึกษากฎหมายก่อนที่
จะส่งข้อมูลไปให้บุคคลภายนอก ตามความเหมาะสม และต้องกาหนดข้อกาหนดในการเก็บ
รักษาข้อมูลจากการปฏิบตั ิงาน ไม่ว่าบันทึกข้อมูลจะถูกเก็บรักษาอยู่ในสื่อรูปแบบใดก็ต าม
ข้อกาหนดในการเก็บรักษาบันทึกข้อมูลจะต้องสอดคล้องกับแนวทางขององค์กรและทางการที่
เกีย่ วข้องกันหรือข้อกาหนดอืน่ ๆ รวมทัง้ ต้องกาหนดนโยบายในการเก็บและรักษาบันทึกข้อมูลที่
ได้จากการปฏิบตั ิงานให้คาปรึกษา รวมทัง้ การเผยแพร่ต่อบุคคลภายในและภายนอกองค์กร
นโยบายเหล่านี้ตอ้ งสอดคล้องกับแนวทางขององค์กรและทางการที่เกีย่ วข้องกันหรื อข้อกาหนด
อื่นๆ ต้องมีการควบคุมและดูแลการปฏิบตั งิ านอย่างเหมาะสมเพื่อให้มนใจว่
ั ่ าได้บรรลุวตั ถุประสงค์
ของการปฏิบตั งิ าน คุณภาพของงานเชือ่ ถือได้ และพนักงานได้รบั การพัฒนา
การสื่อสารผลการปฏิ บตั ิ งาน
ตามมาตรฐานสากล หมวด 2400 ระบุว่าผู้ผู้ตรวจสอบภายในต้องสื่อสารผลของการ
ปฏิบตั งิ านทีไ่ ด้รบั มอบหมาย โดยการสื่อสารต้องรวมถึงวัตถุประสงค์ขอบเขตและผลของงานที่
ได้รบั มอบหมาย ในการสื่อสารถึงผลการปฏิบตั งิ านชุดสุดท้ายจะต้องมีขอ้ สรุปและเสนอแนะที่ใช้
การได้และ/หรือแผนดาเนินการแก้ไข ในบางกรณีผตู้ รวจสอบภายในควรให้ความเห็นด้วยตาม
ความเหมาะสม ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในจะต้องคานึงถึงความคาดหวังของผูบ้ ริหาร
ระดับสูง คณะกรรมการ และผูม้ สี ่วนได้เสียอื่นรวมทัง้ ต้องสนับสนุนด้วยข้อมูลทีเ่ พียงพอ เชือ่ ถือได้
มีความเกีย่ วข้อง และเป็ นประโยชน์ ทัง้ นี้ผตู้ รวจสอบภายในควรแสดงการยอมรับการปฏิบตั งิ าน
ซึ่งเป็ นทีน่ ่าพอใจไว้ในการสื่อสารผลการปฏิบตั งิ านด้วย โดยในการเผยแพร่ผลการตรวจสอบต่อ
บุคคลภายนอกองค์กร ต้องระบุขอ้ จากัดในการเผยแพร่และการนาผลการตรวจสอบไปใช้ต่อไว้
ด้วย การสื่อสารถึงความคืบหน้าและผลของงานให้คาปรึกษาอาจมีรูปแบบและเนื้อหา แตกต่าง
กันไปขึน้ อยู่กบั ลักษณะของงานแต่ละงานและความต้องการของผูร้ บั บริการ
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การสื่อสารผลการปฏิบตั งิ านต้องมีความถูกต้อง เที่ยงธรรม ชัดเจน กระชับ สร้างสรรค์
ครบถ้วน และใน เวลาทีเ่ หมาะสม กรณีทก่ี ารสื่อสารชุดสุดท้ายมีขอ้ ผิดพลาดหรือมีการตกหล่น
ไปในประเด็นที่มีนัยสาคัญ หัวหน้ าหน่ วยงานตรวจสอบภายในควรสื่อสารข้อมู ลที่แก้ไ ขให้
ถูกต้องแล้วไปยังกลุ่มคนที่เคยได้รบั รายงานแล้วทุกราย และการทีจ่ ะระบุว่าการปฏิบตั งิ าน “ได้
ดาเนินการไปอย่างสอดคล้องกับมาตรฐานสากลสาหรับการปฏิบตั งิ านวิชาชีพตรวจสอบภายใน”
จะเป็ นการเหมาะสมเฉพาะในกรณีท่มี ีผลของโครงการประกันคุณภาพและปรับปรุงงานมา
สนับสนุ นเท่านัน้ และกรณีท่กี ารปฏิบตั ไิ ม่สอดคล้องตามประมวลจรรยาบรรณ หรือมาตรฐาน
มีผลกระทบต่อการปฏิบตั งิ านในการสื่อสารถึงผลการปฎิบตั งิ านต้องเปิ ดเผยเรื่องต่อไปนี้ :
1. หลักการหรือหลักความประพฤติในประมวลจรรยาบรรณ หรือ มาตรฐาน ข้อใดบ้าง
ทีไ่ ม่สามารถปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องได้ครบถ้วน
2. เหตุผลทีป่ ฏิบตั ไิ ม่สอดคล้องตามมาตรฐาน
3. ผลกระทบจากการทีป่ ฏิบตั ไิ ม่สอดคล้องตามมาตรฐาน ทีม่ ตี ่องานและผลการปฏิบตั ิ
งานทีไ่ ด้ส่อื สารไปแล้ว
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องสื่อสารผลการปฏิบตั งิ านไปยังกลุ่มบุคคลที่เหมาะสม
โดยหัว หน้ า หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในมีห น้ า ที่ใ นการสื่อสารผลการตรวจสอบชุด สุดท้าย
ต่อผูเ้ กี่ยวข้องที่สามารถทาให้เกิดความเชื่อมันได้
่ ว่าผลการตรวจสอบนัน้ จะได้รบั การพิจารณา
อย่างเหมาะสม และหากไม่มขี อ้ กาหนดในทางกฎหมายไว้เป็ นอย่างอื่นแล้ว ก่อนการเสนอผล
การตรวจสอบแก่บุคคลภายนอก หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้อง :
1. ประเมินความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ต่อองค์กร
2. ปรึกษากับฝ่ ายบริหารระดับ สูง และ/หรือที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย ตามความ
เหมาะสม
3. ควบคุมการเผยแพร่ผลการตรวจสอบโดยระบุขอ้ จากัดในการใช้ผลการตรวจสอบ
โดยหัว หน้ าหน่ ว ยงานตรวจสอบภายในเป็ นผู้ร ับ ผิดชอบในการสื่อ สารผลการให้บ ริการให้
คาปรึกษาชุดสุดท้ายให้แก่ผรู้ บั บริการ และในระหว่างการให้บริการให้คาปรึกษา อาจมีการพบ
ประเด็น เกี่ยวกับ การกากับ ดูแ ล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม หากประเด็นนัน้ ๆ
มีนยั สาคัญต่อองค์กร ผูต้ รวจสอบต้องรายงานให้ผบู้ ริหารระดับสูงและคณะกรรมการทราบ
เมื่อมีการให้ความเห็นในภาพรวมจะต้องคานึงถึงกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และความเสีย่ ง
ขององค์กร รวมทัง้ ความคาดหวังของผูบ้ ริหารระดับสูง คณะกรรมการ และผูม้ สี ่วนได้เสียอื่น
ทัง้ นี้ ความเห็นโดยรวมดังกล่าวต้องสนับสนุ นด้วยข้อมูลที่เพียงพอ น่าเชือ่ ถือ มีความเกีย่ วข้อง
และเป็ นประโยชน์
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การติ ดตามผล
ตามมาตรฐานสากล หมวด 2500 ระบุวา่ ผูห้ วั หน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องสร้าง
และรักษาไว้ซ่งึ ระบบการติดตามประเมินผลของการดาเนิ นการในเรื่องทีไ่ ด้รายงานไว้ในผลการ
ตรวจสอบซึ่งได้ส่อื สารต่อฝ่ ายบริหารแล้ว โดยหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายในต้องจัดให้มี
กระบวนการติดตามผลการตรวจสอบ เพื่อเฝ้ าติดตามและเพื่อให้เกิดความมันใจว่
่ าฝ่ ายบริหาร
ได้นาข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขนัน้ ไปปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิผล หรือผูบ้ ริหารระดับสูง
ได้ยอมรับความเสี่ยงจากการไม่ดาเนินการแก้ไข และหน่ วยงานตรวจสอบภายในต้องมีการเฝ้ า
ติดตามการดาเนินการตามผลจากการปฏิบตั ิงานให้คาปรึกษาภายในขอบเขตทีไ่ ด้ตกลงไว้กบั
ผูร้ บั บริการ

แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบตั ิ งาน
ประสิ ทธิ ภาพ หมายถึง การทางานโดยใช้ทรัพยากรในการทางานให้น้อยที่สุด และใช้
ความสามารถ เพื่อให้ได้ผลงานที่มคี ุณภาพเป็ นที่น่าพอใจ และสาเร็จตามเป้ าหมายที่วางไว้
ภายในระยะเวลาทีไ่ ด้กาหนดไว้ และยังรวมถึงการนาความรูค้ วามสามารถจากการทางานไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ในการทางานให้กบั ตัวเองและประโยชน์ให้กบั ผูอ้ ่นื เพื่อการนาไปสู่การบรรลุผล
สาเร็จตามเป้ าหมายในอนาคตมากยิง่ ขึน้ (อรรัตน์ เรืองจารัส, 2555, หน้า 10)
สมาคมผู้ต รวจสอบภายในสากล (The Institute of Internal Auditors: IIA) ได้ร ะบุ ใน
มาตรฐานสากลการปฏิบตั งิ านวิชาชีพการตรวจสอบภายใน หมวด 1300 เรื่องโครงการประกัน
และปรับปรุงคุณภาพ ว่าหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องพัฒนาและรักษาไว้ซ่งึ โครงการ
ประกันคุณภาพและปรับปรุงงาน ทีค่ รอบคลุมหน่วยงานตรวจสอบภายในทุกๆ แง่มุม โครงการ
ประกันคุณภาพและปรับปรุงงานได้รบั การออกแบบเพื่อช่วยในการประเมินผลการปฏิบตั ติ าม
มาตรฐานของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน รวมทัง้ การประเมินว่าผูต้ รวจสอบภายในได้ประยุกต์ใช้
ประมวลจรรยาบรรณในการปฏิบตั งิ าน นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังประเมินความมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทัง้ ชีใ้ ห้เห็นถึงโอกาสในการปรับปรุงงานให้
ดีขน้ึ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรส่งเสริมให้คณะกรรมการเข้ามากากับดูแลโครงการ
ประกันคุณภาพและปรับปรุงงาน
(Hung and Hair, 2556 อ้ า งถึง ใน วารสารระบบสารสนเทศด้ า นธุ ร กิจ , อรพรรณ
แสงศิวะเวทย์, 2561, หน้า 30) กล่าวว่า คุณภาพหรือผลงานของผูต้ รวจสอบภายในนัน้ ส่งผลต่อ
การรับรู้และทัศนคติของ ผูบ้ ริหาร หากผูต้ รวจสอบภายในไม่สามารถแสดงให้ผบู้ ริหารรับรู้และ
ยอมรับในคุณภาพของงานตรวจสอบภายในอาจ ส่งผลต่อการได้รบั การสนับสนุนจากผูบ้ ริหาร
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(Martin, 2556 อ้างถึงใน วารสารระบบสารสนเทศด้านธุรกิจ, อรพรรณ แสงศิวะเวทย์,
2561, หน้า 30) กล่าวว่า คุณภาพของงานตรวจสอบภายในนัน้ มาจากการวางแผนการดาเนินการ
ตรวจสอบและการจัดทาระบบการควบคุมคุณภาพของบริษทั ซึ่งผูบ้ ริหารระดับสูงอยู่ในฐานะที่
จะต้องตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้ตรวจสอบภายในด้าน คุณภาพของการ
ตรวจสอบ หากผู้ต รวจสอบภายในไม่ สามารถปฏิบ ัติงานให้คุณ ภาพอยู่ใ นระดับ ที่ผู้บ ริหาร
พึงพอใจได้ก็ จะส่งผลต่อการรับรูแ้ ละทัศนคติในการสนับสนุนจากผูบ้ ริหารอีกด้วย
สรุปได้ว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน หมายถึง ความสามารถในการดาเนินงาน
ต่างๆ ให้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ท่กี าหนดไว้ โดยใช้ทรัพยากรที่มอี ย่างคุ้มค่ามากที่สุด
ทาให้เกิดการประหยัดด้านต้นทุน และเกิดผลสาเร็จทันเวลาภายในคุณภาพทีต่ งั ้ ไว้

แนวคิดและทฤษฏี เกี่ยวกับความพึงพอใจในการทางาน
ความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน หมายถึง ความรูส้ กึ นึกคิดของบุคคลทีม่ ตี ่อการปฏิบตั งิ าน
ของตนเอง ซึ่งเป็ นผลมาจากปั จจัยต่างๆ หรือส่วนประกอบทีเ่ กีย่ วข้องในงานหรือ กิจกรรมนัน้ ๆ
ความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของบุคคลในองค์การจะมีผลต่อความสาเร็จของงาน และองค์การ
รวมทัง้ ความสุขของผูท้ างานด้วย นอกจากนี้ความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านยังเป็ นเครื่องหมาย
แสดงถึงประสิทธิภาพของการปฏิบตั งิ านอีกด้วย (เจนจิราพร รอนไพริน, 2558, หน้า 8)
(Morse, 1955, หน้า 27 อ้างถึงใน เจนจิราพร รอนไพริน, 2558, หน้า 7) ให้ความหมาย
ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถลดความเครียดของผู้ปฏิบตั งิ านให้น้อยลง โดยถ้าผู้ปฏิบตั งิ านมี
ความเครียดในการทางานก็จะทาให้เกิดความไม่พงึ พอใจในการปฏิบตั งิ าน ซึ่งมีพ้นื ฐานเกิดมา
จากความต้องการของมนุษย์ทไ่ี ม่ได้รบั การตอบสนอง จึงทาให้เกิดความเครียด ในขณะเดียวกัน
การได้รบั การตอบสนองความต้องการจะสามารถลด ความเครียดได้ และจะส่งผลให้เกิดความ
พึงพอใจในการปฏิบตั งิ านได้
Campbell ได้จาแนกทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องกับความพึงพอใจในการทางาน (Job Satisfaction)
ออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ Content Theories และ Process Theories โดย Content Theories จะ
เป็ นกลุ่มทีใ่ ห้ความสนใจต่อปั จจัย (Factors) ทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจในการทางานว่ามีอะไรบ้าง
ทฤษฎีท่อี ยู่ในกลุ่มนี้ ก็ได้แก่ ทฤษฎีลาดับขัน้ ของความพึงพอใจของมาสโลว์ (Hierarchy of
Needs, Maslow, 1943) ทฤษฎี 2 ปั จจัย (Two Factor Theory) ของเฮอส์เบอร์ก (Herzberg)
เป็ นต้น (1970 อ้างถึงใน อุทุมพร รุ่งเรือง, 2555, หน้า 10)
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สกึ ที่เกิดขึน้ เมื่อได้รบั ผลสาเร็จตามความมุ่งหมายเป็ น
ความสุขของบุคคลที่เกิดจากการปฏิบตั งิ าน และได้ รบั ผลตอบแทน คือ ผลที่เป็ นความพึงพอใจ
ที่ทาให้บุคคลเกิดความรูส้ กึ กระตือรือร้นมีความมุ่งมันที
่ ่จะทางาน มีขวัญกาลังใจ สิง่ เหล่านี้จะมี
ผลต่อประสิทธิภาพของการทางาน (ภคณัฏฐ์ สวัสดิวศิ ษิ ฏ์, 2556, หน้า 17)
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สรุปได้ว่า ความพึงพอใจในการทางาน หมายถึง ความรู้สกึ เพียงพอของบุคคลที่มตี ่อ
การงานของตนเองที่ทา เป็ นผลมาจากปั จจัยต่างๆ ส่วนประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในงาน หรือ
กิจกรรมนัน้ ๆ ทีต่ นปฏิบตั ิ โดยจะส่งผลต่อคุณภาพของงานทีป่ ฏิบตั ิ หรือผลสาเร็จของงาน ทัง้ นี้
การทีบ่ ุคคลได้รบั การตอบสนองความต้องการ จะทาให้สามารถลดความเครียดได้ และจะส่งผล
ให้เกิดความพึงพอใจในการทางานได้อกี ด้วย
การส่งเสริ มให้เกิ ดความพึงพอใจในงาน
เนื่องจากความไม่พึงพอใจในการทางานจะส่งผลเสียให้กบั องค์การมีหลายประการ
องค์การควรทีจ่ ะมีการเพิม่ ระดับความพึงพอใจ และป้ องกันมิให้เกิดความไม่พงึ พอใจในงานของ
พนักงาน ถึงแม้ว่าความไม่พงึ พอใจอาจไม่เกี่ยวกับผลงานโดยตรงทัง้ หมดก็ตาม แต่อย่างน้อย
การส่งเสริมความพอใจเพื่อให้พนักงานมีความสุขต่อการทางานก็เป็ นสิง่ ทีค่ วรทาและเหนืออื่นใด
ความพอใจเป็ นจุดหมายปลายทางทีพ่ งึ ปรารถนาในตัวของมันเอง มีขอ้ แนะนาทีค่ วรปฏิบตั ิเพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดความพอใจในงาน และเป็ นการสร้างขวัญ และกาลังใจให้กบั บุคคลในองค์การ
ดังนี้ (ภคณัฏฐ์ สวัสดิวศิ ษิ ฏ์, 2556, หน้า 22-23)
1. จ่ายค่าจ้างทุกคนอย่างเป็ นธรรม เพราะทุกคนเชือ่ ว่าการจ่ายเงินเดือนหรือค่าตอบแทน
ทีข่ าดความยุตธิ รรมจะเป็ นส่วนทีท่ าให้บุคลากรเกิดความไม่พงึ พอใจอาจรวมไปถึงผลประโยชน์
อย่างอื่นๆ ทีต่ ามมา
2. ปรับปรุงคุณภาพการบังคับ บัญ ชาพบว่า บุค ลากรมีค วามเชื่อถือกับหัวหน้ า ที่มี
ความสามารถให้การบริหาร จะมีความพึงใจไปในทางทีส่ ูงมาก เช่น หัวหน้ามีการประพฤติกรรม
ให้เกียรติกบั ลูกน้องและรักษาผลประโยชน์ทล่ี ูกน้องควรทีจ่ ะได้รบั
3. กระจายอานาจการควบคุมในองค์การ การกระจายอานาจในการบริหารทัง้ หลาย
ซึ่งเคยรวมศูนย์อยู่ท่คี นกลุ่มเล็กๆ หรือมักอยู่ในระดับบนให้ลงสู่พนักงานระดับล่าง ให้เป็ นการ
กระจายทัง้ อานาจ และความรับผิดชอบในการตัดสินใจด้านการทางานให้เป็ นไปตามทีพ่ นักงาน
ต้องการจะส่งผลให้เกิดความพอใจต่องาน
4. มอบหมายงานให้ส อดคล้อ งกับ ความสนใจของพนัก งาน เนื่ อ งจากบุ ค ลากรมี
ความคิดและถนัดทีแ่ ตกต่างกันออกไป ดังนัน้ การมอบหมายงาน และอยากให้งานมีประสิทธิภาพ
ควรจะมอบงานนัน้ ให้ต่อกับความถนัดของงาน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจของบุคลากร
5. ให้พนักงานมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมของบุคลากรไม่ว่าจะเป็ นรูปแบบใด ๆ ก็ตาม
จะมีส่วนทีเ่ กิดความรูส้ กึ ของบุคลากรมีความผูกพันในองค์กรมากขึน้
6. สร้างความไว้วางใจทัง้ สองฝ่ าย คือ ผูบ้ ริหารกับพนักงาน ควรที่จะมีความไว้วางใจ
ต่อกัน เพื่อให้งานนัน้ มีประสิทธิภาพ และองค์กรจะมีความสุขเมื่ออยู่ร่วมกัน
7. หน้าที่การงานที่มนคง
ั ่ และมีโอกาสในการเจริญก้าวหน้า เนื่องจากงานที่มนคงจะ
ั่
ช่วยสร้างความจงรักภักดีต่อองค์การ เพราะถ้าองค์การมีการให้พนักงานออกจากงานบ่อยๆ
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จะทาให้พนักงานขาดความผูกพัน และความภักดีต่อองค์การก็จะลดลงไปด้วย
การเสริมสร้างความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ และผูใ้ ห้บริการในกระบวนการบริการ และ
การจัดการงานบริการ เพื่อการกาหนดเป้ าหมาย ทิศทาง และกลยุทธ์การบริการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ซึ่งจะทาให้ปัญหาข้อบกพร่องของการให้บริการที่เกิดขึน้ ในระบบบริการลดน้อยลง และนาไปสู่
ความสาเร็จขององค์การบริการในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผรู้ บั บริการ
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจในการทางาน
Maslow (1970) ผูป้ ฏิบตั งิ านจะเกิดความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านมากน้อยเพียงใดนัน้
ขึน้ อยู่กบั สิง่ จูงใจ ดังนัน้ สิง่ จูงใจจึงเป็ นพื้นฐานในการกาหนดองค์ประกอบของความพึงพอใจใน
การปฏิบตั งิ าน
ทฤษฏีแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งานของ Maslow
ทฤษฏีลาดับความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s hierarchy of Needs) อยู่บนสมมติฐาน
3 ประการ คือ
1. มนุ ษย์มคี วามต้องการ ความต้องการนี้จะมีอยู่เสมอไม่ส้นิ สุด เมื่อความต้องการใด
ได้รบั การตอบสนองแล้ว ความต้องการอื่นก็จะเข้ามาแทน ซึ่งจะเป็ นเช่นนี้เรื่อยไปไม่มที ส่ี น้ิ สุด
2. ความต้องการที่ได้รบั การตอบสนองแล้ว จะไม่เป็ นสิง่ จูงใจของพฤติกรรมอีกต่อไป
ความต้องการทีม่ อี ทิ ธิพลก่อให้เกิดพฤติกรรมที่แสดงออกมานัน้ เป็ นความต้องการทีย่ งั ไม่ได้รบั
การตอบสนอง ความต้องการที่ได้รบั การตอบสนองเสร็จสิ้นไปแล้วเท่านัน้ ที่เป็ นสิ่งจูงใจของ
พฤติกรรม
3. ความต้องการของมนุ ษย์มเี ป็ นลาดับขัน้ จากความต้องการต่ าไปหาสูงตามลาดับ
เมื่อความต้องการขัน้ ต่ าได้รบั การตอบสนองแล้ว ความต้องการขัน้ สูงถัดไปก็จะติดตามมาเป็ น
ตัวกาหนดพฤติกรรมต่อไป

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดความต้องการของมาสโลว์ (Maslow)
ทีม่ า: Maslow (1970) อ้างอิงใน คิด ฉัตรประภาชัย (2560)
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Maslow แบ่งความต้องการของมนุษย์ไว้ 5 ขันตอน
้
จากต่าไปสูง ดังนี้
ขัน้ ที่ 1 ความต้อ งการทางด้า นร่ า งกาย (Physiological Needs) เป็ น ความต้อ งการ
ขัน้ พื้นฐานของมนุ ษย์เพื่อความอยู่รอด เช่น ความต้องการในเรื่องอาหาร น้ า เครื่องนุ่ งห่ม
ยารักษาโรค การพักผ่อน ทีพ่ กั อาศัย และความต้องการทางเพศ
ขัน้ ที่ 2 ความต้องการด้านความมันคงปลอดภั
่
ย (Safety Needs) เป็ นความต้องการทีจ่ ะ
ได้รบั การคุม้ ครองป้ องกันภัยต่างๆ ทีจ่ ะเกิดหรืออาจเกิดแก่ชวี ติ ทรัพย์สนิ สิทธิ เสรีภาพ ความ
มันคงทางเศรษฐกิ
่
จ ความมันคงในหน้
่
าทีก่ ารงาน สถานะทางสังคม
ขัน้ ที่ 3 ความต้องการทางด้านสังคม (Belongingness and Love Needs) เป็ น ความ
ต้องการเกีย่ วกับการอยู่ร่วมกันอย่างมีเพื่อนพรรคพวก การได้รบั การยอมรับจากบุคคลอื่น และ
การเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม
ขัน้ ที่ 4 ความต้องการมีชอ่ื เสียง เกียรติยศได้รบั การยกย่องทางสังคม (Esteem Needs)
เป็ นความต้องการเกีย่ วกับความมันใจในตนเอง
่
ในเรื่องของความรู้ความสามารถ รวมทัง้ ความ
ต้องการทีจ่ ะให้บุคคลอื่นยกย่องสรรเสริญ หรือเป็ นทีย่ อมรับนับถือในสังคม และความต้องการใน
ด้านสถานภาพ
ขัน้ ที่ 5 ความต้องการที่จะได้รบั ความสาเร็จในชีวติ (Self-Actualization Needs) เป็ น
ความต้องการขัน้ สูงของมนุษย์ เป็ นความต้องการทีอ่ ยากจะให้เกิดความสาเร็จในทุกสิง่ ทุกอย่าง
ตามความนึกคิดหรือตามความคาดหวังของตน
ทฤษฎีของ Maslow สามารถอธิบายถึงความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านได้ว่า ความพึงพอใจ
ในการทางานของบุคลากรในองค์การแต่ละระดับนัน้ จะมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไป
ไม่วา่ จะเป็ น พนักงานระดับปฏิบตั กิ าร และผูบ้ ริหาร จะมีความพึงพอใจในการทางานทีแ่ ตกต่างกัน
เพราะเนื่องจากระดับความต้องการของทัง้ สองแตกต่างกัน
ทฤษฎีสองปัจจัยของ HERZBERG
Frederick Herzberg (1959) ได้ตงั ้ ทฤษฏีปัจจัยสองประการขึน้ ปั จจัยสองประการตาม
ทฤษฎีน้ีกล่าวถึงปั จจัยด้านแรงกระตุ้น (Motivators Factors) ซึ่งเป็ นปั จจัยที่ก่อให้เกิดความ
พอใจในการทางาน และปั จจัยด้านสุขอนามัย (Hygiene Factors) ซึ่งเป็ นปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ความไม่พอใจในการทางาน ปั จจัยด้านแรงกระตุน้ เป็ นปั จจัยทีจ่ ูงใจให้คนชอบ และรักงาน เป็ น
ตัวการสร้างความพึงพอใจให้บุคคลในองค์การปฏิบตั งิ าน มี 5 ประการ คือ
1. ความสาเร็จของงาน (Achievement) หมายถึง การที่บุคคลสามารถทางานได้เสร็จ
สิน้ และประสบความสาเร็จอย่างดี ความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ การรูจ้ กั ป้ องกันปั ญหาที่
เกิดขึน้ ครัง้ เมื่อผลงานสาเร็จเกิดความรูส้ กึ พึงพอใจในผลสาเร็จของงานนัน้
2. การได้รบั การยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การที่ได้รบั การยอมรับนับถือ
ไม่ ว่า จากผู้บ ังคับบัญ ชา จากเพื่อ น จากผู้ม าขอรับ คาปรึก ษา หรือ จากบุ ค คลในหน่ วยงาน
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การยอมรับนับถือนี้อาจอยู่ในรูปของการยกย่องชมเชย แสดงความยินดี การให้กาลังใจ หรือ
การแสดงออกอื่นใดทีท่ าให้เห็นถึง การยอมรับในความสามารถ
3. ลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ (Work itself) หมายถึง งานนัน้ เป็ นงานที่น่าสนใจต้อง
อาศัยความคิดริเริม่ ท้าทายให้ต้องลงมือทา หรือเป็ นงานทีม่ ลี กั ษณะสามารถทาตัง้ แต่ต้นจนจบ
ได้โดยลาพังแต่ผเู้ ดียว
4. ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง การได้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบใน
งานใหม่ๆ และมีอานาจรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในงานนัน้ ๆ โดยไม่มกี ารตรวจหรือควบคุมอย่า ง
ใกล้ชดิ
5. ความก้าวหน้า (Advancement and growth in capacity) หมายถึง ได้รบั เลื่อนขัน้
เลื่อนตาแหน่ง ให้สูงขึน้ ของบุคคลในองค์การการ มีโอกาสได้ศกึ ษาเพื่อหาความรู้เพิม่ เติม หรือ
ได้รบั การฝึกอบรม
ปั จจัยด้านสุขอนามัย (Hygiene Factors) เป็ นปั จจัยทีเ่ กีย่ วกับสภาพแวดล้อมของงานที่
คนงานต้องเกีย่ วข้องอยู่เสมอ หากคนงานไม่ได้รบั การตอบสนองในปั จจัยเหล่านี้อย่างเพียงพอ
แล้ว จะนาไปสู่ความไม่พงึ พอใจในการปฏิบตั งิ านได้ ปี จจัยด้านสุขอนามัยมีอยู่ 9 ประการ คือ
1. เงินเดือน หมายถึง เงินเดือน และการเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนอย่างเป็ นธรรมในหน่วยงาน
2. โอกาสที่จะได้รบั ความก้าวหน้าในอนาคต หมายถึง โอกาสที่จะได้รบั การแต่งตัง้
เลื่อนตาแหน่ง และได้รบั ความก้าวหน้าในทักษะวิชาชีพ
3. ความสัมพันธ์กบั ผู้บงั คับบัญชา ผู้ใต้บงั คับบัญชา เพื่อนร่วมงาน หมายถึง การที่
บุคคลสามารถทางานร่วมกัน มีความเข้าใจอันดีและมีความสัมพัน ธ์อนั ดีกบั ผูบ้ งั คับบัญชาผูใ้ ต้
บังคับ บัญชา ผูร้ ่วมงาน
4. ฐานะอาชีพ หมายถึง อาชีพนัน้ เป็ นทีย่ อมรับของสังคม มีเกียรติ มีศกั ดิ ์ศรี
5. เทคนิคการนิเทศ หมายถึง ความสามารถของผูบ้ งั คับบัญชาในการดาเนินงาน หรือ
การยึดหลัก ความยุตธิ รรมในการบริหาร
6. นโยบายและการบริหารงาน หมายถึง การจัดการ การบริหารงานขององค์การและ
การติดต่อสื่อสารในองค์การ
7. สภาพการปฏิบตั งิ าน ได้แก่ สภาพทางกายภาพของงาน เช่น แสง สี เสียงอากาศ
ชัวโมง
่
8. ความเป็ นอยู่ส่วนตัว หมายถึง ความรูส้ กึ ดีหรือไม่ดอี นั เป็ นผลทีไ่ ด้รบั จากงานของเขา
9. ความมันคงในงาน
่
หมายถึง ความรูส้ กึ ของบุคคลทีม่ ตี ่อความมันคงในการปฏิ
่
บตั งิ าน
และยังยื
่ นของอาชีพ หรือความมันคงขององค์
่
การ
Herzberg ยังเสนอให้หน่วยงานกระตุน้ ให้พนักงานพึงพอใจในงานเพราะจะทาให้องค์การ
ประสบความสาเร็จ โดยที่ไม่ละเลยการให้ความสาคัญแก่ปีจจัยด้านสุขอนามัย เพราะถ้าปั จจัย
ด้านสุขอนามัยอ่อนแอจะสร้างความไม่พอใจให้แก่พนักงานมาก และจะเป็ นอุปสรรคในการปฏิบตั ิ
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งาน ทาให้พนักงานไม่พอใจงานทีท่ า ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียแก่หน่ วยงาน ดังนัน้ ถ้าความสามารถ
ลดความไม่พงึ พอใจของพนักงาน หรือป้ องกันความไม่พงึ พอใจของพนักงานไม่ให้เกิดขึน้ ก็จะ
เป็ นผลในการลดความคับข้องใจ และความรูส้ กึ ในปั ญหาต่าง ๆ ของหน่วยงานจะลดลง หลังจาก
นัน้ ค่อยเริม่ กระตุน้ ด้วยปั จจัยจูงใจจะเป็ นการง่ายและได้ผลดีกว่า

งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
รัชนิดา โสมะ และจีราภรณ์ พงศ์พนั ธุ์พฒ
ั นะ (2560) ได้ทาการศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การ
ตรวจสอบภายในที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยในสังกัดสานัก งาน
คณะกรรมการไม่การอุดมศึกษา ผลการวิจยั พบว่า กลยุทธ์การตรวจสอบภายในด้านการวางแผน
การปฏิบตั งิ าน และกลยุทธ์การตรวจสอบภายในด้านการติดตามผล มีผลกระทบในเชิงบวกกับ
ประสิทธิภาพของการดาเนินงาน ดังนัน้ ผูบ้ ริหารควรให้ความสาคัญกับกลยุทธ์การตรวจสอบ
ภายในทัง้ 2 ด้าน เพื่อสนับสนุนให้การปฏิบตั งิ านบรรลุเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ อันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการขององค์กร
อรรัตน์ เรืองจารัส (2555) ได้ทาการศึกษาเรื่อง การรับรูบ้ ทบาทของผูต้ รวจสอบภายใน
ต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในของธนาคารออมสินสานักงานใหญ่ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ทีอ่ ายุ 36-40 ปี ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ตาแหน่ง
ระดับปฏิบตั ิการ 6-7 ส่วนใหญ่ มีระยะเวลาทางาน 6-10 ปี ผลการศึกษา พบว่า เพศ ระดับ
การศึกษา ตาแหน่งงาน และระยะเวลาการทางาน ของผูร้ บั การตรวจส่งผลต่อการรับรู้ ประสิทธิภาพ
การปฏิบตั งิ านของผูต้ รวจสอบภายในไม่แตกต่างกัน ส่วนอายุของผูร้ บั การตรวจสอบนัน้ ส่งผล
ต่อการรับรู้ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของผูต้ รวจสอบภายในที่แตกต่างกัน ระดับการรับรูข้ อง
ผูร้ บั การตรวจสอบภายในที่มีต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในภาพรวมอยู่ ใน
ระดับมาก ทัง้ ในด้านการวางแผนการตรวจสอบภายใน ด้านการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ ด้าน
การรายงานผลการปฏิบตั กิ ารตรวจสอบ และด้านการติดตามผลการตรวจสอบ และการรับรูบ้ ทบาท
ของผูต้ รวจสอบภายในไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของผูต้ รวจสอบภายใน
เพ็ญพิชชา มีแสง (2561) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ปั จจัยที่มผี ลต่อคุณภาพงานตรวจสอบ
ภายใน บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภค
บริโภค ผลการศึกษา พบว่า ผูร้ บั การตรวจทีม่ ี เพศ อายุ ตาแหน่ง และ ประสบการณ์การทางาน
ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพงานตรวจสอบภายในบริษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคโดยรวมไม่แตกต่างกันในทุกด้าน ส่วนผูร้ บั
การตรวจที่มรี ะดับการศึกษาสูงสุดต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคโดยรวม
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แตกต่างกัน เมื่อแบ่งพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ผูร้ บั การตรวจทีมรี ะดับการศึกษาสูงสุดต่างกัน
จะมีความคิดเห็นต่อคุณภาพงานตรวจสอบภายในบริษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กลุ่ม อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคแตกต่างกันในด้านคุณค่าของงานตรวจสอบ และด้าน
ความพึงพอใจของผูร้ บั การตรวจและผูบ้ ริหาร
ธนพัฒน์ ธรรมฉวี (2554) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของผูร้ บั การตรวจสอบที่มี
ต่อการตรวจสอบภายในของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน : กรณีศกึ ษา ธนาคารเอบีซี จากัด
(มหาชน) ผลการศึกษา พบว่า ผู้รบั การตรวจสอบส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการตรวจสอบ
ภายใน ด้านการวางแผนภารกิจ ด้านการปฏิบตั ภิ ารกิจ ด้านการรายงาน และ ด้านการติดตาม
ผลการรายงานอยู่ในระดับมาก และผูร้ บั การตรวจที่เป็ นเพศชายมีความคิดเห็นเห็นด้วยสูงกว่า
ผูร้ บั การตรวจเพศหญิง โดยผูร้ บั การตรวจที่มอี ายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่ ง และระยะเวลาใน
การทางานสูงขึน้ จะมีระดับความคิดเห็นเห็นด้วยมากขึน้ ทัง้ นี้หน่วยงานทีผ่ รู้ บั การตรวจสังกัดอยู่
มีผลต่อความคิดเห็นของผู้รบั การตรวจต่อการตรวจสอบภายใน โดยผู้รบั การตรวจที่ส ัง กัด
หน่ วยงานบริหารจะมีความคิดเห็นเห็นด้วยมากที่สุด และผลการทดสอบความสัมพันธ์ พบว่า
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในกับความคิดเห็นต่อการตรวจสอบภายในของ
ผู้รบั การตรวจสอบที่มตี ่อการตรวจสอบภายในของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน : กรณีศกึ ษา
ธนาคารเอบีซี จากัด (มหาชน) มีความสัมพันธ์เชิงบวก
เจนจิราพร รอนไพริน (2558) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของ
พนักงานธนาคารกรุงไทยจากัด (มหาชน) สาขาอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ผลการศึกษา
พบว่า ระดับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
จังหวัดสระแก้ว ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มคี ่าเฉลี่ยสูงสุด เป็ นด้านความมันคงใน
่
งาน รองลงมาคือ ด้านลักษณะของงาน ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ
และ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ตามลาดับ และหากจาแนกตาม
ปั จจัยส่วนบุคคล พบว่า พนักงานธนาคารกรุงไทยจากัด(มหาชน) จังหวัดสระแก้ว ทีม่ ี เพศ อายุ
สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ระดับเงินเดือน และ ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านแตกต่างกัน
มีความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านไม่แตกต่างกัน
อุทุมพร รุ่งเรือง (2555) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการทางาน ที่มผี ลต่อ
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษทั อุตสาหกรรมแปรรูปโครงสร้างเหล็ก ผลการวิจยั พบว่า
พนักงานมีความพึงพอใจในการทางานอยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก และเมื่อแยกเป็ นรายด้าน พบว่า
ด้านนโยบายการบริหารบริษทั ด้านความมันคงในการท
่
างาน ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ และ
ด้านสภาพแวดล้อมการทางาน อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ส่วนด้านระบบผลตอบแทนอยู่ในระดับ
พึงพอใจปานกลาง ในด้านความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน พบว่า พนักงานมีความผูกพันต่อ
องค์กรอยู่ในระดับความผูกพันมาก โดยความพึงพอใจในการทางานด้านนโยบายการบริหาร
ของบริษทั มีผลต่อความผูกพันขององค์กรของพนักงานบริษทั อุตสาหกรรมแปลรูปโครงสร้าง
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เหล็กในด้านพฤติกรรม และความพึงพอใจในการทางานด้านความก้าวหน้าในอาชีพ มีผลต่อ
ความผูกพันขององค์กรของพนักงานบริษทั อุตสาหกรรมแปลรูปโครงสร้างเหล็กในด้านทัศนคติ
ด้านพฤติกรรม และด้านความถูกต้องหรือบรรทัดฐานทางสังคม
ปริญญา สัตยธรรม (2550) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของ
พนักงาน กรณีศกึ ษา : บริษัท วาย เอช เอส อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด ผลการศึกษาพบว่า
พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
โดยความพึงพอในในด้านเงินเดือนและสวัสดิการอยู่ในระดับปานกลาง มีความพึงพอใจลักษณะ
งานที่ทาอยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจต่อสภาพการทางานอยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจต่อ
ความก้าวหน้าในการทางานอยู่ในระดับปานกลาง ความพึงพอใจ ต่อผูบ้ งั คับบัญชาอยู่ในระดับ
มาก ความพึงพอใจต่อเพื่อนร่วมงาน และต่อความมันคงในการท
่
างานอยู่ในระดับมากเช่นกัน
อนู อ าร์ บิน อัส ซิน (Anuar bin Hussin, 2011) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์
ระหว่างความพึงพอใจในงานและประสิท ธิภ าพของงานของพนัก งานในกลุ่ม บริษัทซื้ อ ขาย
หลักทรัพย์ ผลการศึกษาพบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างองค์ประกอบของความพึงพอใจ
ในงานซึ่งได้แก่ การส่งเสริมการทางาน การกากับดูแลและเพื่อนร่วมงาน ยกเว้น ค่าจ้างสาหรับ
การปฏิบ ัติง านของพนั ก งานมีค วามแตกต่ า งอย่ า งมีนัย ส าคัญ โดยระหว่ า งต าแหน่ ง และ
ประสิทธิภาพของงาน พิสูจน์แล้วว่ามิตคิ วามพึงพอใจในงาน ได้แก่ ค่าจ้าง การเลื่อนตาแหน่ ง
การทางาน การกากับดูแลและเพื่อนร่วมงาน มีค วามสัมพันธ์กนั ถึง 17.8% นาไปสู่การเพิม่
ประสิทธิภาพของงานในองค์กร
อาบูดูไอนิ วูบูลี (Abuduaini Wubuli, 2009) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อความ
พึงพอใจในงานของพนักงานของร้านอาหารจานด่วน ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้านองค์กร เช่น
สภาพการทางาน ค่าจ้าง ความเป็ นธรรม และการเลื่อนตาแหน่ ง มีผลอย่างมากต่อความพึงพอใจ
ในการทางานของพนักงานในร้านอาหารจานด่วน อย่างไรก็ตามปั จจัยส่วนบุคคลเช่นอายุและ
เพศไม่ได้มนี ยั สาคัญมีอทิ ธิพลต่อความพึงพอใจในการทางานของพนักงานในร้านอาหารจานด่วน

บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ของประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในทีส่ ่งผล
ต่อความพึงพอใจในงาน ของพนักงานบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจศูนย์การค้า ครัง้ นี้ เป็ นงานวิจยั เชิง
ปริมาณ ( Quantitative Research) โดยการใช้วธิ กี ารสารวจ (Survey Method) และเก็บข้อมูล
จากการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ทัง้ นี้ ผูศ้ กึ ษาได้กาหนดแนวทางในการดาเนินการศึกษา
โดยมีระเบียบวิธกี ารศึกษา ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. กรอบแนวคิดในการศึกษา
3. ตัวแปรในการศึกษา
4. เครื่องมือทีใ่ ช้ในการศึกษา
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
6. การวิเคราะห์ขอ้ มูล

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ของประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
ภายในที่ส่งผลต่อ ความพึงพอใจในงานครัง้ นี้ ได้แก่ ผูบ้ ริหารและพนักงานของหน่ วยงานผู้รบั
การตรวจต่างๆ ของบริษัทที่ประกอบธุรกิจศูนย์การค้า ได้แก่ MBK CENTER, THE MALL,
CENTRAL และ PLATINUM
กลุ่มตัวอย่าง
ผูศ้ กึ ษาคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วธิ แี บบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยศึกษา
ข้อมูลความคิดเห็นจากผูบ้ ริหารและพนักงานของหน่ วยงานผูร้ บั การตรวจต่างๆ ของบริษทั ที่
ประกอบธุรกิจศูนย์การค้า ผูศ้ กึ ษาได้เก็บข้อมูลจากการส่งแบบสอบถามออนไลน์ทางอีเมล์ ไลน์
และเฟสบุ๊ค จานวน 100 ตัวอย่าง โดยได้รบั ตอบกลับทัง้ สิ้นจานวน 74 ตัวอย่าง หรือคิดเป็ น
ร้อยละ 74
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กรอบแนวคิดในการศึกษา
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
2. อายุ
3. การศึกษา
4. ประสบการณ์ทางาน
5. ตาแหน่งงาน
ตัวแปรอิ สระ (Independent Variables)

ตัวแปรตาม (Dependent Variables)

การรับรู้ประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิ งาน
ตรวจสอบภายใน
1. ด้านการวางแผนการตรวจสอบ
2. ด้านการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
3. ด้านการรายงานผลการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
4. ด้านการติดตามผลการตรวจสอบ

ความพึงพอใจในงาน
1. ด้านความสาเร็จในงาน
2. ด้านลักษณะของงาน
3. ด้านผูบ้ ริหาร/หัวหน้าหน่วยงาน
4. ด้านนโยบายและการบริหาร
5. ความพึงพอใจในการงานรวม

ภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม เรื่อง ความสัมพันธ์ของประสิทธิภาพ
การปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในทีส่ ่งผลต่อความพึงพอใจในงานของ
พนักงานบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจศูนย์การค้า

ตัวแปรในการศึกษา
ผูศ้ ึกษากาหนดตัวแปรในการศึกษาค้นคว้าอิ สระ ไว้ดงั นี้
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)
X1 = ระดับการรับรูป้ ระสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน
ด้านการวางแผนการตรวจสอบ
X2 = ระดับการรับรูป้ ระสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน
ด้านการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
X3 = ระดับการรับรูป้ ระสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน
ด้านการรายงานผลการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
X4 = ระดับการรับรูป้ ระสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน
ด้านการติดตามผลการตรวจสอบ
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ตัวแปรตาม (Dependent Variables)
Y1 = ระดับความพึงพอใจในงานด้านความสาเร็จในงาน
Y2 = ระดับความพึงพอใจในงานด้านลักษณะของงาน
Y3 = ระดับความพึงพอใจในงานด้านผูบ้ ริหาร/หัวหน้างาน
Y4 = ระดับความพึงพอใจในงานด้านนโยบายและการบริหาร
Y5 = ระดับความพึงพอใจในงานรวม

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมู ลในครัง้ นี้ เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire)
ทีผ่ ศู้ กึ ษาได้สร้างขึน้ จากการศึกษาค้นคว้าทฤษฎี แนวคิด การทบทวนวรรณกรรม และงานวิจยั
อื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็ นการสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ
การศึกษา ประสบการณ์การทางาน และตาแหน่งงานปั จจุบนั ได้แก่
1. เพศ เป็ นการวัดของข้อมูลประเภทเรียงลาดับ (Ordinal Scale) ได้แก่
 ชาย
 หญิง
2. อายุ เป็ นการวัดของข้อมูลประเภทเรียงลาดับ (Ordinal Scale) โดยการกาหนดอายุ
งานออกเป็ นช่วงๆ ได้แก่
 21 - 25 ปี
 26 - 30 ปี
 31 - 35 ปี
 36 - 40 ปี
 41 - 45 ปี
 46 ปี ขน้ึ ไป
3. การศึกษา เป็ นการวัดของข้อมูลประเภทการเรียงลาดับ (Ordinal Scale) ได้แก่
 ต่ากว่าปริญญาตรี
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
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4. ประสบการณ์การทางาน เป็ นการวัดของข้อมูลประเภทการเรียงลาดับ (Ordinal
Scale) ได้แก่
 น้อยกว่า 1 ปี
 1 - 5 ปี
 6 - 10 ปี
 11 ปี ขน้ึ ไป
5. ตาแหน่ งงานปั จจุบนั เป็ นการวัดของข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
ได้แก่
 ผูอ้ านวยการ / หัวหน้าหน่วยงาน หรือเทียบเท่า
 ผูจ้ ดั การ / หัวหน้างาน หรือเทียบเท่า
 พนักงาน / เจ้าหน้าที่
ส่วนที่ 2 เป็ นคาถามเกีย่ วกับการรับรูป้ ระสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในของ
บริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจศูนย์การค้า โดยผูศ้ กึ ษาทาการศึกษาอ้างอิงตามมาตรฐานสากลการปฏิบตั ิ
งานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ได้แก่ มาตรฐานด้านการวางแผนการตรวจสอบ มาตรฐานด้าน
การปฏิบตั งิ านตรวจสอบ มาตรฐานด้านการรายงานผลการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ และมาตรฐาน
ด้านการติดตามผลการตรวจสอบ ในแบบสอบถามส่วนนี้จะประกอบด้วยคาถามที่ครอบคลุม
เนื้อหาทัง้ 4 ด้าน รวมทัง้ สิน้ จานวน 20 ข้อ ดังนี้
1. ประสิทธิภาพด้านการวางแผนการตรวจสอบ
จานวน 5 ข้อ
2. ประสิทธิภาพด้านการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
จานวน 5 ข้อ
3. ประสิทธิภาพด้านการรายงานผลการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ จานวน 5 ข้อ
4. ประสิทธิภาพด้านการติดตามผลการตรวจสอบ
จานวน 5 ข้อ
ลักษณะคาถามเป็ นแบบปลายปิ ด (Close-ended Questions) ให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
เลือกตอบ เพื่อแสดงระดับการรับรูป้ ระสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน ของผูร้ บั การตรวจ
ที่มีต่อการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Sammated Rating
Scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval
Scale) 5 ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ค่าคะแนนระดับ
5
หมายถึง
รับรูม้ ากทีส่ ุด
ค่าคะแนนระดับ
4
หมายถึง
รับรูม้ าก
ค่าคะแนนระดับ
3
หมายถึง
รับรูป้ านกลาง
ค่าคะแนนระดับ
2
หมายถึง
รับรูน้ ้อย
ค่าคะแนนระดับ
1
หมายถึง
รับรูน้ ้อยทีส่ ุด

27
แปลความหมายของข้อมูลจากผลคะแนนที่ได้ตงั ้ แต่ 1 - 5 โดยหาระดับคะแนนเฉลี่ย
เพื่อกาหนดความสาคัญของระดับการรับรู้ โดยการหาช่วงกว้างของอันตรภาคชัน้ ซึ่งได้ชว่ งกว้าง
ระดับ 0.8 ดังนี้
คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด
จานวนชันที
้ ต่ อ้ งการแบ่ง
5–1
=
= 0.8
5

ความกว้างของอัตรภาคชัน้ =

เมื่อรวบรวมข้อมูลและทาการแจกแจงความถี่แล้ว ผูศ้ กึ ษาจะใช้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม
ตัวอย่างมาพิจาณาแปลความหมายของระดับคะแนนเฉลีย่ การรับรูไ้ ด้ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
หมายถึง
4.21 - 5.00
มีระดับการรับรูป้ ระสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน
ในระดับมากทีส่ ุด
3.41 - 4.20
มีระดับการรับรูป้ ระสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน
ในระดับมาก
2.61 - 3.40
มีระดับการรับรูป้ ระสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน
ในระดับปานกลาง
1.81 - 2.60
มีระดับการรับรูป้ ระสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน
ในระดับน้อย
1.00 - 1.80
มีระดับการรับรูป้ ระสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน
ในระดับน้อยทีส่ ุด
ส่วนที่ 3 เป็ นคาถามเกีย่ วกับความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษทั ที่ประกอบธุรกิจ
ศูนย์การค้า โดยผูศ้ กึ ษาทาการศึกษาอ้างอิงตามทฤษฎีสองปั จจัยของเฮิร์ซเบิร์ก (Herzberg’s
two - factors theory) ประกอบด้วย ปั จจัยจูงใจ (Motivation factors) 2 ประการ และ ปั จจัยค้าจุน
(Hygiene factor) 2 ประการ รวมทัง้ สิน้ จานวน 20 ข้อ ดังนี้
ปัจจัยด้านแรงกระตุ้น (Motivation factors)
1. ความพึงพอใจในงานด้านความสาเร็จในงาน
จานวน 5 ข้อ
2. ความพึงพอใจในงานด้านลักษณะของงาน
จานวน 5 ข้อ
ปัจจัยด้านสุขอนามัย (Hygiene factor)
3. ความพึงพอใจในงานด้านผูบ้ ริหาร/หัวหน้าหน่วยงาน จานวน 5 ข้อ
4. ความพึงพอใจในงานด้านนโยบายและการบริหาร
จานวน 5 ข้อ
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ลักษณะคาถามเป็ นแบบปลายปิ ด (Close-ended Questions) ให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
เลือกตอบ เพื่อแสดงระดับความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษทั ที่ประกอบธุรกิจศูนย์การค้า
เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Sammated Rating Scale) ตามแบบของลิเคิรท์ (Likert) โดย
ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) 5 ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ค่าคะแนนระดับ
5
หมายถึง
พึงพอใจมากทีส่ ดุ
ค่าคะแนนระดับ
4
หมายถึง
พึงพอใจมาก
ค่าคะแนนระดับ
3
หมายถึง
พึงพอใจปานกลาง
ค่าคะแนนระดับ
2
หมายถึง
พึงพอใจน้อย
ค่าคะแนนระดับ
1
หมายถึง
พึงพอใจน้อยทีส่ ุด
แปลความหมายของข้อมูลจากผลคะแนนที่ได้ตงั ้ แต่ 1 - 5 โดยหาระดับคะแนนเฉลี่ย
เพื่อกาหนดความสาคัญของระดับความพึงพอใจ โดยการหาช่วงกว้างของอันตรภาคชัน้ ซึ่งได้
ช่วงกว้างระดับ 0.8 ดังนี้
คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด
จานวนชันที
้ ต่ อ้ งการแบ่ง
5–1
=
= 0.8
5

ความกว้างของอัตรภาคชัน้ =

เมื่อรวบรวมข้อมูลและทาการแจกแจงความถี่แล้ว ผูศ้ กึ ษาจะใช้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม
ตัวอย่างมาพิจาณาแปลความหมายของระดับคะแนนเฉลีย่ ความพึงพอใจได้ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
หมายถึง
4.21 - 5.00
มีระดับความพึงพอใจในงานในระดับมากทีส่ ดุ
3.41 - 4.20
มีระดับความพึงพอใจในงานในระดับมาก
2.61 - 3.40
มีระดับความพึงพอใจในงานในระดับปานกลาง
1.81 - 2.60
มีระดับความพึงพอใจในงานในระดับน้อย
1.00 - 1.80
มีระดับความพึงพอใจในงานในระดับน้อยทีส่ ุด
การวัดคุณภาพของเครื่องมือ
ผูศ้ กึ ษาทาการวิเคราะห์หาความเชือ่ มัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม ขันตอนดั
้
งนี้
1. นาแบบสอบถามทีไ่ ด้สร้างขึน้ มาตรวจสอบเนื้อหา (Content Validity) โดยการเสนอ
ต่ออาจารย์ท่ปี รึกษาตรวจสอบความครบถ้วน ความสอดคล้องของเนื้อหา และให้ขอ้ เสนอแนะ
เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ แก้ ไ ขเนื้ อ หาและภาษาที่ ใ ช้ใ นแบบสอบถาม เพื่ อ ให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกับ
วัตถุประสงค์ของการศึกษา ชัดเจน เข้าใจง่าย และสื่อถึงสิง่ ทีต่ อ้ งการวัด
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2. นาแบบสอบถามที่แก้ไขแล้ว มาดาเนินการทดสอบ (Try Out) โดยการเก็บข้อมูล
จากพนักงานของหน่วยงานผูร้ บั การตรวจจากกลุ่มธุรกิจต่างๆ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 11
ชุด
3. นาข้อคาถามจากแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับการรับรู้ประสิทธิภ าพ
การปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน และส่วนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน ไปทาการ
ทดสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s
Alpha Coeffifient)
ผลการทดสอบความเชื่อมั ่นของแบบสอบถามหรือค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟาค่าอยู่ระหว่าง
0 - 1 หากค่าที่ได้มคี ่าใกล้ 1 มากเท่าไหร่ แปลว่า แบบสอบถามยิง่ จะมีความเชื่อมันสู
่ งเท่านัน้
โดยผลการทดสอบของแบบสอบถามเป็ นดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธิครอนบั
คแอลฟา (Cronbach’s Alpha Coefficient)
์
Cronbach’s
ระดับความ
ตัวแปร
Alpha
เชื่อมัน่
ส่วนที่ 2 การรับรู้ประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบภายใน
ด้านการวางแผนการตรวจสอบ (5 ข้อ)
0.848
สูง
ด้านการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ (5 ข้อ)
0.834
สูง
ด้านการรายงานผลการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ (5 ข้อ)
0.912
สูงมาก
ด้านการติดตามผลการตรวจสอบ (5 ข้อ)
0.841
สูง
รวม 20 ข้อ
0.946
สูงมาก
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจในงาน
ด้านความสาเร็จในงาน (5 ข้อ)
0.753
พอใช้
ด้านลักษณะของงาน (5 ข้อ)
0.879
สูง
ด้านผูบ้ ริหาร/หัวหน้าหน่วยงาน (5 ข้อ)
0.906
สูงมาก
ด้านนโยบายและการบริหาร (5 ข้อ)
0.913
สูงมาก
รวม 20 ข้อ
0.955
สูงมาก
รวมทัง้ ฉบับ 40 ข้อ
0.974
สูงมาก
หมายเหตุ ** การแปรผลความเชื่อมันมี
่ ระดับเกณฑ์ดงั นี้
ค่าสัมประสิ ทธิ์
ความหมาย
Cronbach’s Alpha > 0.900
แบบสอบถามความมีความเชื่อมันสู
่ งมาก
Cronbach’s Alpha = 0.801 - 0.900
แบบสอบถามความมีความเชื่อมันสู
่ ง
Cronbach’s Alpha = 0.700 - 0.800
แบบสอบถามความมีความเชื่อมันพอใช้
่
Cronbach’s Alpha < 0.700
แบบสอบถามความมีความเชื่อมันต
่ ่า (ควรปรับปรุง)
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จากตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธิครอนบั
คแอลฟา (Cronbach’s Alpha Coefficient) จาก
์
การทดสอบแบบสอบถามทัง้ ฉบับค่าความเชื่อมั ่นสูงมาก โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟา เท่ากับ
0.974 ประกอบด้วย คาถามส่วนที่ 2 เกี่ยวกับการรับรู้ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
ภายใน จานวนข้อคาถาม 20 ข้อ มีค่าสัมประสิทธิแอลฟามี
ความเชือ่ มันสู
่ งมาก (0.946) และ
์
คาถามส่วนที่ 3 เกีย่ วกับความพึงพอใจในงาน จานวนคาถาม 20 ข้อ มีค่าสัมประสิทธิแอลฟา
์
มีความเชือ่ มันสู
่ งมาก (0.955)

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวมรวมข้อมูลเพื่อทาการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ผูศ้ กึ ษาได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูล
จาก 2 แหล่ง ดังนี้
1. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยทาการศึกษาค้นคว้า และรวบรวม
ข้อมูลจาก บทความ แนวคิด ทฤษฏี หนังสือ วิทยานิพนธ์ งานวิจยั มาตรฐานสากลการปฏิบตั ิงาน
วิช าชีพ การตรวจสอบภายใน และการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสถิติต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อใช้ขอ้ มูลเป็ นแนวทางในการศึกษาวิจยั
2. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมข้อมูลศึกษาวิจยั โดยการแจก
แบบสอบถาม (Questionnaire) ให้พ นัก งานกลุ่ ม ตัว อย่ า ง ซึ่ง เป็ น เครื่อ งมือ ที่อ อกแบบโดย
ผูศ้ กึ ษากาหนดโครงสร้างแบบสอบถาม จากการประยุกต์ตามกรอบแนวคิด ทฤษฏี และวัตถุประสงค์
ของการค้นคว้าอิสระ รวมทัง้ จากวิทยานิพนธ์และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน
และจากวิทยานิพนธ์และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการทางาน ซึ่งเป็ นคาถาม
ปลายปิ ดแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 4 ส่วน พร้อมชีแ้ จ้งรายละเอียดในแบบสอบถาม

การวิเคราะห์ข้อมูล
ผูศ้ กึ ษาได้ทาการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ทีส่ ารวจข้อมูลผ่าน
ช่องทางทางออนไลน์ (Online) แล้วทาการตรวจสอบข้อมูล ซึ่งผูศ้ กึ ษานาแบบสอบถามดังกล่าว
มารวบรวมและประมวลผลข้อมูล เพื่อศึกษา วิเคราะห์ คานวณหาค่าสถิติ โดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูป (SPSS) เพื่อศึกษาเกีย่ วปั จจัยต่างๆ จากแบบสอบถามแต่ละส่วน ดังนี้
1. ใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่ออธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทางาน และตาแหน่ งงาน ประกอบด้วย
ค่าสถิตริ อ้ ยละ (Percentage) และ การแจกแจงความถี่ (Frequency)
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2. ใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่ออธิบายความสอดคล้องของตัวแปร
เกี่ยวกับการรับรู้แ ละประสิทธิภาพการปฏิบ ัติงานตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย
(Mean) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. ใช้สถิตกิ ารหาค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson’s product moment
correlation efficient) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ตวั แปร 2 ตัวแปร ระหว่างการรับรู้ประสิทธิภาพ
การปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในกับความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษทั ที่ประกอบธุรกิจ
ศูนย์การค้า และนาไปเทียบกับเกณฑ์ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ จะมีค่าระหว่าง -1 < r < 1
ความหมายของค่า r
 หากค่า r เป็ นลบ แสดงว่า X กับ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม
 หากค่า r เป็ นบวก แสดงว่า X กับ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์
0.81 – 1.00
0.61 – 0.80
0.41 – 0.60
0.21 – 0.40
0.01 – 0.20
เท่ากับ 0.00

ความหมาย
มีความสัมพันธ์สูง
มีความสัมพันธ์ค่อนข้างสูง
มีความสัมพันธ์ปานกลาง
มีความสัมพันธ์ค่อนข้างต่า
มีความสัมพันธ์ต่า
ไม่มคี วามสัมพันธ์กนั

4. ใช้การวิเคราะห์สมการการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
เพื่อ วิเ คราะห์ค วามสัม พัน ธ์ข องตัว แปรแต่ ล ะตัว ต่ อ การรับ รู้ป ระสิท ธิภ าพการปฏิบ ัติง าน
ตรวจสอบภายในกับ ความพึง พอใจในงานของพนักงานบริษัทที่ประกอบธุ รกิจศูนย์การค้า
ค่า Sig ทีร่ ะดับนัยสาคัญที่ 0.05 โดยแบบจาลอง Y = a + b1x1 + b2x2 + …. bkxk
Y
= ตัวแปรตาม
a
= ค่าคงทีข่ องสมการ
b1 b2 … bk = สัมประสิทธิ ์ของการถดถอย
X1 X2 … Xk = ตัวแปรอิสระ

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ของประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในที่ส่งผล
ต่อความพึงพอใจในงาน ของพนักงานบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจศูนย์การค้า ผูศ้ กึ ษาใช้แบบสอบถาม
(Questionnaire) เพื่อสารวจ (Survey) ความคิดเห็นของพนักงานบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจศูนย์การค้า
จานวน 100 ชุด ได้แบบสอบถามตอบกลับมาจานวน 74 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 74 ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยวิธกี ารทางสถิตโิ ดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ เป็ นดังนี้
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล แบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี้
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
2. ระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน
3. ระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับความพึงพอใจในงาน
4. ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในกับความพึงพอใจ
ในงาน
สัญลักษณ์ทใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
x̅
แทน ค่าเฉลีย่
SD แทน ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
N
แทน จานวนของกลุม่ ตัวอย่าง
t
แทน ค่าสถิตทิ ใ่ี ช้พจิ ารณาในการแจกแจงแบบ ที (t-distribution)
F
แทน ค่าสถิตทิ ใ่ี ช้พจิ ารณาในการแจกแจงแบบ เอฟ (F-distribution)
Sig. แทน ระดับนัยสาคัญทางสถิตเิ พื่อใช้ทดสอบสมมติฐาน
df
แทน ระดับชัน้ ความเป็ นอิสระ (Degree of Freedom)
r
แทน ค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์
SS แทน ผลรวมของค่าความเบีย่ งเบนยกกาลังสอง (Sum Squares)
MS แทน ค่าเฉลีย่ ของผลบวกกาลังสองของคะแนน (Mean of Squares)
*
แทน ระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
**
แทน ระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
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ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนที่ 1 เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคลทัวไปของผู
่
ร้ บั การตรวจ
และเป็ นผู้ตอบแบบสอบถามในการศึกษาครัง้ นี้ โดยจาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ประสบการณ์การทางาน และตาแหน่งงาน ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแสดงได้ ดังตารางที่ 2 - 6
ตารางที่ 2 จานวนและค่าร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
เพศ
จานวน (คน)
ร้อยละ
ชาย
27
36.5
หญิง
47
63.5
รวม
74
100.00
จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นถึงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคลทัวไป
่ จาแนกตามเพศ
ผลการศึกษาชีใ้ ห้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการศึกษาค้นคว้าครัง้ นี้ส่วนใหญ่
เป็ นเพศหญิงจานวน 47 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.50 ที่เหลือเป็ นเพศชาย จานวน 27 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 36.50
ตารางที่ 3 จานวนและค่าร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามอายุ
อายุ
จานวน (คน)
ร้อยละ
21 – 25 ปี
1
1.4
26 – 30 ปี
16
21.6
31 – 35 ปี
20
27.0
36 – 40 ปี
16
21.6
41 – 45 ปี
5
6.8
46 ปี ขน้ึ ไป
16
21.6
รวม
74
100.00
จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นถึงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคลทัวไป
่ จาแนกตามอายุ
ผลการศึกษาชีใ้ ห้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างทีต่ อบแบบสอบถามในการศึกษาค้นคว้าครัง้ นี้ส่วนใหญ่มี
อายุ 31-35 ปี จานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.0 รองลงมาคือช่วงอายุ 26-30 ปี 36-40 ปี และ
46 ปี ขน้ึ ไป ทัง้ 3 ช่วงอายุ เป็ นจานวนเท่ากันช่วงอายุละ 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.6 ต่อมาเป็ น
ช่วงอายุ 41-45 ปี จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.8 และน้อยทีส่ ุดเป็ นช่วงอายุ 21-25 ปี จานวน
1 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.4
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ตารางที่ 4 จานวนและค่าร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

จานวน (คน)
3
56
14
1
74

ร้อยละ
4.1
75.7
18.9
1.4
100.00

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นถึงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคลทัวไป
่ จาแนกตามระดับ
การศึกษา ผลการศึกษาชีใ้ ห้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างทีต่ อบแบบสอบถามในการศึกษาค้นคว้าครัง้ นี้
ส่วนใหญ่มรี ะดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี จานวน 56 คน คิดเป็ นร้อยละ 75.7 รองลงมาคือ
ระดับปริญญาโท จานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.9 ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จานวน 3 คน
คิดเป็ นร้อยละ 4.1 และน้อยทีส่ ุดคือ ระดับปริญญาเอก จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.4
ตารางที่ 5 จานวนและค่าร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามประสบการณ์การทางาน
ประสบการณ์การทางาน
1 – 5 ปี
6 – 10 ปี
11 ปี ขน้ึ ไป
รวม

จานวน (คน)
21
21
32
74

ร้อยละ
28.4
28.4
43.2
100.00

จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุค คลทัวไป
่ จาแนกตาม
ประสบการณ์การทางาน ผลการศึกษาชีใ้ ห้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างทีต่ อบแบบสอบถามในการศึกษา
ค้นคว้าครัง้ นี้ ส่วนใหญ่ มีประสบการณ์การทางานในบริษัทที่ประกอบธุรกิจ ศูนย์การค้า เป็ น
ระยะเวลา 11 ปี ขน้ึ ไป จานวน 32 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.2 รองลงมามีประสบการณ์การทางาน
ในบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจศูนย์การค้าอยู่ในช่วงระยะเวลา 1-5 ปี และ 6-10 ปี เท่ากัน จานวนช่วง
ประสบการณ์ละ 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.4
ตารางที่ 6 จานวนและค่าร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามตาแหน่งงาน
ตาแหน่ งงาน
ผูอ้ านวยการ / หัวหน้าหน่วยงาน หรือเทียบเท่า
ผูจ้ ดั การ / หัวหน้างาน หรือเทียบเท่า
พนักงาน / เจ้าหน้าที่
รวม

จานวน (คน)
3
22
49
74

ร้อยละ
4.1
29.7
66.2
100.00
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จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็นถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุค คลทัวไป
่ จาแนกตาม
ตาแหน่งงาน ผลการศึกษาชีใ้ ห้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างทีต่ อบแบบสอบถามในการศึกษาค้นคว้าครัง้
นี้ส่วนใหญ่มตี าแหน่งระดับพนักงาน/เจ้าหน้าที่ จานวน 49 คน คิดเป็ นร้อยละ 66.2 รองลงมาคือ
ตาแหน่งระดับผูจ้ ดั การ/หัวหน้างาน หรือเทียบเท่า 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.7 และน้อยทีส่ ุดคือ
ตาแหน่งระดับผูอ้ านวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน หรือเทียบเท่า จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.1

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบตั ิ งานตรวจสอบภายใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในส่วนที่ 2 เป็ นการวิเคราะห์เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน ทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผนการตรวจสอบ
ด้านการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ ด้านการรายงานผลการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ และด้านการติดตาม
ผลการตรวจสอบ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแสดงได้ ดังตารางที่ 7 - 11
ตารางที่ 7 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ประสิทธิภาพ
การปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในโดยรวม
การรับรู้ประสิ ทธิ ภาพ
ระดับความ
SD
x̅
การปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบภายใน
คิ ดเห็น
1. ด้านการวางแผนการตรวจสอบ
4.21
0.68
มากทีส่ ุด
2. ด้านการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
4.29
0.66
มากทีส่ ุด
3. ด้านการรายงานผลการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
4.34
0.65
มากทีส่ ุด
4. ด้านการติดตามผลการตรวจสอบ
4.30
0.61
มากทีส่ ุด
เฉลี่ยรวมทัง้ 4 ด้าน
4.29
0.61
มากที่สดุ
จากตารางที่ 7 แสดงให้เห็นถึง ระดับการรับรู้ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
ภายในโดยรวมทัง้ 4 ด้าน พบว่า จากความคิดเห็นของผูร้ บั การตรวจ ระดับการรับรู้โดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.29 และหากพิจารณาแยกเป็ นรายด้าน พบว่า การรับรู้
ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ซึ่ง ด้านการรายงาน
ผลการปฏิบตั ิงานตรวจสอบมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดอยู่ท่ี 4.34 รองลงมาคือ ด้านการติดตามผล
การตรวจสอบมีค่าเฉลีย่ อยู่ท่ี 4.30 ด้านการปฏิบตั งิ านตรวจสอบมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.29 และน้อยสุด
คือด้านการวางแผนการตรวจสอบมีค่าเฉลีย่ อยู่ท่ี 4.21
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ตารางที่ 8 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ประสิทธิภาพ
การปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน ด้านการวางแผนการตรวจสอบ
ระดับความ
ด้านการวางแผนการตรวจสอบ
SD
x̅
คิ ดเห็น
1. ผู้ต รวจสอบได้ท าความเข้า ใจกับ ผู้ร ับ ตรวจเป็ น ลาย 4.23 0.69
มากทีส่ ุด
ลัก ษณ์ อ ัก ษรเกี่ ย วกับ วัต ถุ ป ระสงค์ ขอบเขต ความ
รับผิดชอบ และความคาดหวังอื่นๆ ของผูร้ บั ตรวจ
2. ผูต้ รวจสอบได้ทาความเข้าใจกับผูร้ บั ตรวจ ถึงข้อจากัด 4.26 0.74 มากที่สดุ
ในการเผยแพร่ ผ ลงานและการเข้า ถึง เอกสารข้อ มู ล ที่
เกีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ าน
3. ผู้ต รวจสอบได้ก าหนดให้มีก ารประเมิน ความเสี่ย งที่ 4.14 0.78
มาก
เกีย่ วข้องกับกิจกรรมทีต่ รวจสอบ
4. ผูต้ รวจสอบกาหนดวัตถุประสงค์ของภารกิจให้สอดคล้อง 4.22 0.78
มากทีส่ ุด
กับผลการประเมินความเสีย่ ง
5. ผูต้ รวจสอบได้ระบุถงึ ความเสีย่ ง การควบคุม และ
4.23 0.75
มากทีส่ ุด
กระบวนการกากับดูแล ภายในขอบเขตทีต่ กลงร่วมกัน
เฉลี่ย
4.21 0.68 มากที่สดุ
จากตารางที่ 8 สรุปผลการการวิเคราะห์ของกลุ่มตัวอย่างจานวน 74 คน มีระดับการรับรู้
ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในด้านการวางแผนการตรวจสอบในระดับมากทีส่ ุด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 และเมื่อแยกพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูร้ บั การตรวจสอบมีระดับ รับรู้
เกี่ยวกับการทีผ่ ตู้ รวจสอบได้ทาความเข้าใจกับผูร้ บั ตรวจถึงข้อจากัดในการเผยแพร่ผลงานและ
การเข้าถึงเอกสารข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านมากที่สุด ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.26 รองลงมา
เป็ นการรับรู้เกี่ยวกับการที่ผู้ตรวจสอบได้ทาความเข้าใจกับผู้รบั ตรวจเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ ขอบเขต ความรับผิดชอบ และความคาดหวังอื่นๆ ของผูร้ บั ตรวจ และ
การรับรูเ้ กีย่ วกับการทีผ่ ตู้ รวจสอบได้ระบุถงึ ความเสีย่ ง การควบคุม และกระบวนการกากับดูแล
ภายในขอบเขตทีต่ กลงร่วมกัน ทีร่ ะดับค่าเฉลีย่ 4.23 ถัดไปเป็ นการรับรูเ้ กีย่ วกับเรื่องทีผ่ ตู้ รวจสอบ
กาหนดวัตถุประสงค์ของภารกิจให้สอดคล้องกับผลการประเมินความเสีย่ ง ทีร่ ะดับค่าเฉลีย่ 4.22
และท้ายสุดผูร้ บั การตรวจสอบรับรู้เกี่ยวกับการที่ผตู้ รวจสอบได้กาหนดให้มกี ารประเมินความ
เสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรมทีต่ รวจสอบ ทีร่ ะดับค่าเฉลีย่ ที่ 4.14
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ตารางที่ 9 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ประสิทธิภาพ
การปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน ด้านการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
ระดับความ
ด้านการปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบ
SD
x̅
คิ ดเห็น
1. ผูต้ รวจสอบได้ประเมินความเพียงพอ ประสิทธิภาพและ 4.23 0.69
มากทีส่ ุด
ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มนใจว่
ั่ า
จุ ด ควบคุ ม ส าคัญ ที่ก าหนดขึ้น มีก ารปฏิบ ัติต ามอย่ า ง
เหมาะสม
2. ผูต้ รวจสอบได้ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ 4.27 0.75
มากทีส่ ุด
กระบวนการก ากั บ ดู แ ล เพื่ อ ให้ ม ั น่ ใจว่ า เหมาะสมมี
ประสิทธิผล
3. ผู้ตรวจสอบได้ประเมินกระบวนการบริหารความเสี่ยง 4.24 0.74
มากทีส่ ุด
เพื่อ ให้มนใจว่
ั ่ าความเสี่ย งสาคัญและมาตรการลดความ
เสีย่ งเหมาะสมมีประสิทธิผล
4. ผูต้ รวจสอบได้ระบุและรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบตั ิ 4.30 0.77
มากทีส่ ุด
ภารกิจ ให้เ พีย งพอน่ า เชื่อ ถือ มีค วามเกี่ย วข้อ งและเป็ น
ประโยชน์ต่อการปฏิบตั งิ าน
5. ข้อสรุปและผลการปฏิบตั ภิ ารกิจของผูต้ รวจสอบอยู่บน 4.39 0.68 มากที่สดุ
พืน้ ฐานของการวิเคราะห์และการประเมินผลทีเ่ หมาะสม
เฉลี่ย
4.29 0.66 มากที่สดุ
จากตารางที่ 9 สรุปผลการการวิเคราะห์ของกลุ่มตัวอย่างจานวน 74 คน มีระดับการรับรู้
ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในด้านการปฏิบตั ิงานตรวจสอบในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.29 และเมื่อแยกพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูร้ บั การตรวจสอบมีระดับการรับรู้
เกีย่ วกับเรื่องข้อสรุปและผลการปฏิบตั ภิ ารกิจของผูต้ รวจสอบว่าอยู่บนพืน้ ฐานของการวิเคราะห์
และการประเมินผลที่เหมาะสมมากที่สุด ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.39 รองลงมาเป็ นการรับรู้เกี่ยวกับ
เรื่องที่ผู้ตรวจสอบได้ระบุและรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบตั ิภ ารกิจให้เพียงพอน่ าเชื่อถือมี
ความเกี่ยวข้องและเป็ นประโยชน์ ต่อการปฏิบตั งิ าน ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.30 ถัดไปเป็ นการรับรู้
เกีย่ วกับผูต้ รวจสอบได้ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการกากับดูแล เพื่อให้
มัน่ ใจว่ า เหมาะสมมีป ระสิท ธิผ ล ที่ร ะดับ ค่ า เฉลี่ย ที่ 4.27 ผู้ต รวจสอบรับ รู้ เ กี่ย วกับ การที่
ผู้ตรวจสอบได้ประเมินกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าความเสี่ยงสาคัญและ
มาตรการลดความเสี่ยงเหมาะสมมีป ระสิท ธิผ ล ที่ร ะดับ ค่ าเฉลี่ย 4.24 และท้า ยสุ ดผู้รบั การ
ตรวจสอบรับรูเ้ กีย่ วกับการทีผ่ ตู้ รวจสอบได้ประเมินความเพียงพอ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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ของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าจุดควบคุมสาคัญที่กาหนดขึ้น มีการปฏิบตั ติ าม
อย่างเหมาะสม ทีร่ ะดับค่าเฉลีย่ 4.23
ตารางที่ 10 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับการรับรูป้ ระสิทธิภาพ
การปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน ด้านการรายงานผลการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
ระดับความ
ด้านการรายงานผลการปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบ
SD
x̅
คิ ดเห็น
1. รายงานผลการตรวจสอบครอบคลุ มถึง สาระที่สาคัญ 4.36 0.69 มากที่สดุ
ต่างๆ หรือความเสีย่ งทีส่ าคัญของหน่วยงาน
2. ผูร้ บั ตรวจสามารถนาข้อเสนอแนะตามรายงานการ
4.31 0.72
มากทีส่ ุด
ตรวจสอบไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบตั งิ านได้
3. รายงานการตรวจสอบมีความชัดเจนเข้าใจง่าย
4.32 0.72
มากทีส่ ุด
4. ในการรายงานสรุ ป ผลการตรวจสอบ ผู้ต รวจสอบได้ 4.38 0.74
มากทีส่ ุด
สอบถามข้อเท็จจริง และเปิ ดโอกาสให้ชแ้ี จงสาเหตุทท่ี าให้
เกิดข้อผิดพลาดก่อนสรุปผล
5. ในรายงานสรุปผลการปฏิบตั กิ ารงาน ผู้ตรวจสอบได้มี 4.32 0.74
มากทีส่ ุด
ความเห็ น และ/หรื อ ข้ อ สรุ ป ในภาพรวมตามความ
เหมาะสม
เฉลี่ย
4.34 0.65 มากที่สดุ
จากตารางที่ 10 สรุปผลการการวิเคราะห์ของกลุ่มตัวอย่างจานวน 74 คน มีระดับการ
รับรู้ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในด้านการรายงานผลการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
ในระดับ มากที่สุด ค่ า เฉลี่ย เท่ ากับ 4.34 และเมื่อ แยกพิจารณาเป็ น รายข้อ พบว่า ผู้ร ับ การ
ตรวจสอบรับรู้ว่าในด้านการรายงานสรุปผลการตรวจสอบ ผูต้ รวจสอบได้สอบถามข้อเท็จจริง
และเปิ ดโอกาสให้ช้แี จงสาเหตุท่ที าให้เกิดข้อผิดพลาดก่อนสรุปผลมากที่สุด ที่ระดับค่าเฉลี่ย
4.38 รองลงมาเป็ นการรับรู้เกีย่ วกับรายงานผลการตรวจสอบ ครอบคลุมถึงสาระทีส่ าคัญต่างๆ
หรือความเสีย่ งทีส่ าคัญของหน่วยงาน ทีร่ ะดับค่าเฉลีย่ 4.36 ถัดไปเป็ นการรับรูเ้ กีย่ วกับรายงาน
การตรวจสอบมีความชัดเจนเข้าใจง่าย และผู้รบั การตรวจสอบรับรู้ว่าในรายงานสรุปผลการ
ปฏิบตั ิการงาน ผู้ตรวจสอบได้มีความเห็น และ/หรือ ข้อสรุปในภาพรวมตามความเหมาะสม
ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.32 และท้ายสุดผู้รบั การตรวจสอบรับ รู้เกี่ย วกับเรื่องของการที่ผู้ร ับ ตรวจ
สามารถนาข้อเสนอแนะตามรายงานการตรวจสอบไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบตั งิ านได้ ที่ระดับ
ค่าเฉลีย่ 4.31
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ตารางที่ 11 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับการรับรูป้ ระสิทธิภาพ
การปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน ด้านการติดตามผลการตรวจสอบ
ระดับความ
ด้านการติ ดตามผลการตรวจสอบ
SD
x̅
คิ ดเห็น
1. ผู้ต รวจสอบได้ติด ต่ อผู้ร ับ ตรวจ เพื่อ ติด ตามผลความ 4.31 0.62
มากทีส่ ุด
คืบหน้าในการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบตั งิ านตามรายงานผล
การตรวจสอบ
2. ข้อผิดพลาดที่ท่านไม่สามารถแก้ไขได้ ผู้ตรวจสอบได้ 4.20 0.66
มาก
ประสานงานกับ หน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้อ งเพื่อ หาข้อยุ ติและ
วิธกี ารแก้ไขกับผูร้ บั ตรวจได้แล้วเสร็จ
3. ผูต้ รวจสอบมีส่วนร่วมในการหาแนวทางแก้ไข เมื่อผูร้ บั 4.27 0.71
มากทีส่ ุด
ตรวจไม่สามารถแก้ไขประเด็นข้อสังเกตที่ตรวจพบได้ตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด
4. หัวหน้ าผู้บริหารงานตรวจสอบได้จดั ให้มกี ระบวนการ 4.39 0.68 มากที่สดุ
ติดตามผลการตรวจสอบ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าข้อเสนอแนะ เพื่อ
การปรับปรุงแก้ไขนัน้ ฝ่ ายจัดการได้นาไปปฏิบตั ิอย่างมี
ประสิทธิผล หรือผูบ้ ริหารระดับสูงได้ยอมรับความเสีย่ งจาก
การไม่ปฏิบตั ติ าม
5. ในกิจกรรมการตรวจสอบ ได้มกี ารติดตามการไม่ปฏิบตั ิ 4.31 0.70
มากทีส่ ุด
ตามผลของภารกิจตามขอบเขตทีไ่ ด้ตกลงไว้กบั ผูร้ บั ตรวจ
เฉลี่ย
4.30 0.61 มากที่สดุ
จากตารางที่ 11 สรุปผลการการวิเคราะห์ของกลุ่มตัวอย่างจานวน 74 คน มีระดับการ
รับรูป้ ระสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในด้านการติดตามผลการตรวจสอบในระดับมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 และเมื่อแยกพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูร้ บั การตรวจสอบมีระดับ
การรับรูม้ ากทีส่ ุด เกีย่ วกับการที่หวั หน้าผูบ้ ริหารงานตรวจสอบได้จดั ให้มกี ระบวนการติดตามผล
การตรวจสอบ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขนัน้ ฝ่ ายจัดการได้นาไปปฏิบตั ิ
อย่างมีประสิทธิผล หรือผูบ้ ริหารระดับสูงได้ยอมรับความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบตั ติ าม ที่ระดับ
ค่าเฉลี่ย 4.39 รองลงมาเป็ นการรับรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจสอบได้ตดิ ต่อผู้รบั ตรวจ เพื่อติดตามผล
ความคืบ หน้ า ในการแก้ไ ขปรับ ปรุ ง การปฏิบ ัติง านตามรายงานผลการตรวจสอบ และรับ รู้
เกี่ยวกับการที่ในกิจกรรมการตรวจสอบ ได้มกี ารติดตามการไม่ปฏิบตั ติ ามผลของภารกิจตาม
ขอบเขตทีไ่ ด้ตกลงไว้กบั ผูร้ บั ตรวจ ทีร่ ะดับค่าเฉลีย่ 4.31 ถัดไปเป็ นการรับรูเ้ กีย่ วกับผูต้ รวจสอบ
มีส่วนร่วมในการหาแนวทางแก้ไข เมื่อผูร้ บั ตรวจไม่สามารถแก้ไขประเด็นข้อสังเกตที่ตรวจพบ
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ได้ตามระยะเวลาที่กาหนด ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.27 และท้ายสุด ผูร้ บั การตรวจสอบรับรู้เกี่ยวกับ
การทีข่ อ้ ผิดพลาดทีท่ ่านไม่สามารถแก้ไขได้ ผูต้ รวจสอบได้ประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อหาข้อยุตแิ ละวิธกี ารแก้ไขกับผูร้ บั ตรวจได้แล้วเสร็จ ทีร่ ะดับค่าเฉลีย่ 4.20

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในส่วนที่ 3 เป็ นการวิเคราะห์เกีย่ วกับระดับความพึงพอใจในงานของ
ผูร้ บั การตรวจ บริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจศูนย์การค้า ทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความสาเร็จในงาน ด้าน
ลักษณะของงาน ด้านผูบ้ ริหาร/หัวหน้าหน่วยงาน และด้านนโยบายและการบริหาร ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลแสดงได้ ดังตารางที่ 12 - 16
ตารางที่ 12 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับความพึงพอใจใน
งานโดยรวม
ระดับความ
ความพึงพอในในงาน
SD
x̅
พึงพอใจ
ปัจจัยจูงใจ
1. ด้านความสาเร็จในงาน
4.02
0.62
มาก
2. ด้านลักษณะของงาน
4.20
0.61
มาก
ปัจจัยคา้ จุน
3. ด้านผูบ้ ริหาร/หัวหน้าหน่วยงาน
4.54
0.56
มากที่สดุ
4. ด้านนโยบายและการบริหาร
4.32
0.56
มากทีส่ ุด
ความพึงพอในในงานรวมทัง้ 4 ด้าน
4.27
0.52
มากที่สดุ
จากตารางที่ 12 แสดงให้เห็นถึงระดับความพึงพอใจในงานของผูร้ บั การตรวจ โดยรวมทัง้
4 ด้าน พบว่า จากความคิดเห็นของผูร้ บั การตรวจมีระดับความพึงพอใจในงานโดยรวมอยู่ในระดับ
มากทีส่ ุด ซึ่งมีค่าเฉลีย่ อยู่ท่ี 4.27 และหากแยกพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ระดับความพึงพอใจ
ในงานของผูร้ บั การตรวจในส่วนของปั จจัยจูงใจ อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความพึงพอใจในงาน
ด้านความสาเร็จในงาน มีระดับค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจที่ 4.02 และความพึงพอใจในงาน ด้านการ
ลักษณะของงาน มีระดับค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจที่ 4.20 ในส่วนปั จจัยค้าจุน อยู่ในระดับมากทีส่ ดุ
ได้แก่ ความพึงพอใจในงาน ด้านผูบ้ ริหาร/หัวหน้าหน่ วยงาน มีระดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่
4.54 และความพึงพอใจในงาน ด้านนโยบายและการบริหาร มีระดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่
4.32
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ตารางที่ 13 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับความพึงพอใจใน
งานของผูร้ บั การตรวจ ด้านความสาเร็จในงาน
ระดับ
ด้านความสาเร็จในงาน
SD ความพึง
x̅
พอใจ
1. งานตรวจสอบภายในสนับ สนุ นให้ท่า นสามารถทางานที่ 4.16 0.79
มาก
ได้รบั มอบหมายเสร็จตามเวลาทีก่ าหนด
2. หลัง จากตรวจสอบภายในท่ านรู้สึก ว่างานที่ท่ านได้ทามี 4.19 0.79
มาก
คุณภาพสูงและมีคุณค่า
3. ท่านมักจะได้รบั คาชมเชยจากหัวหน้าในผลงานที่
3.93 0.75
มาก
ตรวจสอบแล้ว
4. ท่านยังได้รบั คาติเตียนจากหัวหน้าในเรื่องการทางานของ 3.50 1.08
มาก
ท่านอยู่เสมอหลังจากการตรวจสอบ
5. ท่ า นได้ใ ช้ค วามรู้ค วามสามารถในการท างานอย่ า งเต็ม 4.34 0.69 มากที่สดุ
ความสามารถ เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะ
เฉลี่ย
4.02 0.62
มาก
จากตารางที่ 13 สรุปผลการการวิเคราะห์ของกลุ่มตัวอย่างจานวน 74 คน ผูร้ บั การตรวจ
มีระดับความพึงพอใจในงาน ด้านความสาเร็จในงานในระดับมาก ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.02 และเมื่อ
แยกพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูร้ บั การตรวจพึงพอใจที่ได้ใช้ความรูค้ วามสามารถในการทางาน
อย่างเต็มความสามารถ เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อ บกพร่องตามข้อเสนอแนะมากที่สุด ที่ระดับ
ค่าเฉลีย่ 4.34 รองลงมา คือ พึงพอใจทีห่ ลังจากตรวจสอบภายในผูร้ บั ตรวจรูส้ กึ ว่างานทีไ่ ด้ทามี
คุณภาพสูงและมีคุณค่า ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.19 พึงพอใจที่งานตรวจสอบภายในสนับสนุ นให้
สามารถทางานที่ได้รบั มอบหมายเสร็จตามเวลาที่กาหนด ที่ระระดับค่าเฉลี่ย 4.16 พึงพอใจที่
มักจะได้รบั คาชมเชยจากหัวหน้าในผลงานทีต่ รวจสอบแล้ว ทีร่ ะระดับค่าเฉลีย่ 3.93 และท้ายสุด
ผูร้ บั การตรวจสอบพึงพอใจที่ยงั ได้รบั คาติเตียนจากหัวหน้าในเรื่องการทางานของตนอยู่เสมอ
หลังจากการตรวจสอบ ทีร่ ะดับค่าเฉลีย่ 3.50
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ตารางที่ 14 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับความพึงพอใจใน
งานของผูร้ บั การตรวจ ด้านลักษณะของงาน
ระดับ
ด้านลักษณะของงาน
SD
ความพึง
x̅
พอใจ
1. ท่านได้ปฏิบตั งิ านอย่างเต็มความสามารถ และเป็ นไปตาม 4.50 0.63 มากที่สดุ
แนวทางการตรวจสอบและนโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
2. ท่ า นรู้ สึก ว่ า งานที่ท่ า นท ามีส่ ว นช่ ว ยให้ อ งค์ ก รบรรลุ 4.47 0.62 มากทีส่ ุด
วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการด าเนิ น งานอย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพและ
ประสิทธิผลมากยิง่ ขึน้ เมื่อได้รบั การตรวจสอบ
3. หลัง จากตรวจสอบท่ า นรู้ สึ ก มัน่ ใจว่ า งานของท่ า นมี 4.46 0.67 มากทีส่ ุด
ความถูกต้องน่าเชือ่ ถือเป็ นทีย่ อมรับ
4. ท่านมีโอกาสได้เข้าประชุมร่วมกับฝ่ ายตรวจสอบภายใน
3.39 1.12 ปานกลาง
5. ท่านสามารถชีแ้ จงสาเหตุทท่ี าให้เกิดข้อผิดพลาด และร่วม 4.18 0.80
มาก
หาแนวทางในการป้ องกันความเสี่ยงในการเกิดข้อผิดพลาด
ซ้า
เฉลี่ย
4.20 0.61
มาก
จากตารางที่ 14 สรุปผลการการวิเคราะห์ของกลุ่มตัวอย่างจานวน 74 คน ผูร้ บั การตรวจ
มีระดับความพึงพอใจในงาน ด้านลักษณะของงานในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 และเมื่อ
แยกพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูร้ บั การตรวจพึงพอใจที่ได้ปฏิบตั งิ านอย่างเต็มความสามารถ
และเป็ นไปตามแนวทางการตรวจสอบและนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี ที่ระดับค่าเฉลี่ย
4.50 รองลงมา คือ พึงพอใจทีร่ สู้ กึ ว่างานทีผ่ รู้ บั การตรวจทามีส่วนช่วยให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์
ในการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง่ ขึน้ เมื่อได้รบั การตรวจสอบ ทีร่ ะดับ
ค่ า เฉลี่ย 4.47 พึง พอใจที่หลังจากตรวจสอบรู้สึกมันใจว่
่ างานผู้ร ับ การตรวจมีค วามถูกต้ อง
น่ าเชื่อถือเป็ นที่ยอมรับ ที่ระระดับค่าเฉลี่ย 4.46 พึงพอใจที่สามารถชี้แจงสาเหตุท่ที าให้เกิด
ข้อผิดพลาด และร่วมหาแนวทางในการป้ องกันความเสีย่ งในการเกิดข้อผิดพลาดซ้า ที่ระระดับ
ค่าเฉลี่ย 4.18 และผู้รบั การตรวจสอบพึงพอใจที่มีโอกาสได้เข้าประชุมร่วมกับฝ่ ายตรวจสอบ
ภายในน้อยทีส่ ุด ทีร่ ะดับค่าเฉลีย่ 3.50
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ตารางที่ 15 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับความพึงพอใจใน
งานของผูร้ บั การตรวจ ด้านผูบ้ ริหาร/หัวหน้าหน่วยงาน
ระดับความ
ด้านผูบ้ ริหาร/หัวหน้ าหน่ วยงาน
SD
x̅
พึงพอใจ
1. ผู้บริหาร/หัวหน้ าหน่ วยงานของท่านให้ความสาคัญกับงาน 4.57 0.62 มากทีส่ ดุ
ตรวจสอบภายใน มีวสิ ยั ทัศน์การทางานสามารถพัฒนาองค์กร
สอดคล้องกับการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
2. ผู้ บ ริห าร/หัว หน้ า หน่ ว ยงานมีก ารประสานงานกับ ฝ่ าย 4.53 0.60 มากทีส่ ดุ
ตรวจสอบภายอยู่เสมอ เพื่อพิจารณาหาแนวทางป้ องกันความ
เสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ในกิจกรรมดาเนินงานใหม่ทเ่ี กิดขึน้
3. ผูบ้ ริหาร/หัวหน้าหน่ วยงานได้ร่วมประชุมกับฝ่ ายตรวจสอบ 4.46 0.60 มากทีส่ ดุ
ภายใน เพื่อประเมินความเพียงพอ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน
4. ผูบ้ ริหาร/หัวหน้าหน่วยงานเปิ ดโอกาสให้ท่านมีชอ่ งทางในการ 4.58 0.62 มากที่สดุ
แสดงความคิดเห็น และมีชอ่ งทางในการแจ้งเรือ่ งร้องเรียน
5. ผูบ้ ริหาร/หัวหน้าหน่วยงานได้ตระหนักและให้ความสาคัญต่อ 4.57 0.64 มากทีส่ ดุ
รายงานผลการตรวจสอบภายใน และมีการติดตามให้มกี ารนา
ข้อเสนอแนะไปปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิผล
เฉลี่ย
4.54 0.56 มากที่สดุ
จากตารางที่ 15 สรุปผลการการวิเคราะห์ของกลุ่มตัวอย่างจานวน 74 คน ผูร้ บั การตรวจ
มีระดับความพึงพอใจในงาน ด้านผูบ้ ริหาร/หัวหน้าหน่วยงานในระดับมากทีส่ ุด ค่าเฉลีย่ เท่ากับ
4.54 และเมื่อแยกพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูร้ บั การตรวจพึงพอใจทีผ่ บู้ ริหาร/หัวหน้าหน่วยงาน
เปิ ดโอกาสให้มชี อ่ งทางในการแสดงความคิดเห็น และมีชอ่ งทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียน ทีร่ ะดับ
ค่ า เฉลี่ย 4.58 รองลงมา คือ พึง พอใจที่ผู้บ ริห าร/หัว หน้ า หน่ ว ยงานให้ค วามส าคัญ กับงาน
ตรวจสอบภายใน มีวสิ ยั ทัศน์ การทางานสามารถพัฒนาองค์กรสอดคล้องกับการกากับดูแ ล
กิจการทีด่ ี และพึงพอใจทีผ่ บู้ ริหาร/หัวหน้าหน่วยงานได้ตระหนักและให้ความสาคัญต่อรายงาน
ผลการตรวจสอบภายในและมีการติดตามให้มกี ารนาข้อเสนอแนะไปปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิผล
ทีร่ ะดับค่าเฉลีย่ 4.57 พึงพอใจทีผ่ บู้ ริหาร/หัวหน้าหน่วยงานมีการประสานงานกับฝ่ ายตรวจสอบ
ภายอยู่เสมอ เพื่อพิจารณาหาแนวทางป้ องกันความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ในกิจกรรมดาเนินงานใหม่
ที่เกิดขึน้ ที่ระระดับค่าเฉลี่ย 4.53 และพึงพอใจที่ผบู้ ริหาร/หัวหน้าหน่ วยงานได้ร่วมประชุมกับ
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน เพื่อประเมินความเพียงพอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการ
ควบคุมภายในของหน่วยงาน ทีร่ ะดับค่าเฉลีย่ 3.50

44
ตารางที่ 16 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับความพึงพอใจใน
งานของผูร้ บั การตรวจ ด้านนโยบายและการบริหาร
ระดับ
ด้านนโยบายและการบริ หาร
SD
ความพึง
x̅
พอใจ
1. หลัง ตรวจสอบท่ า นรู้สึก ว่า นโยบายและระบบงานของ 4.43 0.62 มากที่สดุ
องค์กรมีความเหมาะสม
2. ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเกี่ยวกับนโยบายใน 3.96 0.84
มาก
การท างานให้กบั องค์ก ร ผ่า นการเสนอแนะข้อ คิดเห็นใน
ขัน้ ตอนการตรวจสอบภายใน
3. ท่านรู้สึกว่างานตรวจสอบภายในทาให้นโยบายและการ 4.53 0.62 มากทีส่ ุด
บริหารงานขององค์กรมีความโปร่งใส
4. การตรวจสอบสนับสนุ นองค์กรให้พฒ
ั นาขัน้ ตอนในการ 4.27 0.71 มากทีส่ ุด
ปฏิบตั งิ านทีส่ ะดวกรวดเร็ว
5. ท่ า นรู้สึก ว่างานตรวจสอบภายในเป็ น หลักประกันของ 4.43 0.70 มากทีส่ ุด
องค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทัง้ ในด้านการเงินและ
การบริหาร
เฉลี่ย
4.32 0.56 มากที่สดุ
จากตารางที่ 16 สรุปผลการการวิเคราะห์ของกลุ่มตัวอย่างจานวน 74 คน ผูร้ บั การตรวจ
มีระดับความพึงพอใจในงาน ด้านนโยบายและการบริหารในระดับมากทีส่ ดุ ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.32
และเมื่อแยกพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูร้ บั การตรวจพึงพอใจที่รู้สกึ ว่างานตรวจสอบภายใน
ทาให้นโยบายและการบริหารงานขององค์กรมีความโปร่งใส ทีร่ ะดับค่าเฉลีย่ 4.53 รองลงมา คือ
พึงพอใจที่หลังตรวจสอบท่านรู้สกึ ว่านโยบายและระบบงานขององค์กรมีค วามเหมาะสม และ
พึงพอใจทีร่ สู้ กึ ว่างานตรวจสอบภายในเป็ นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผล
และประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทัง้ ในด้านการเงินและการบริหาร
ทีร่ ะดับค่าเฉลีย่ 4.43 พึงพอใจทีก่ ารตรวจสอบสนับสนุนองค์กรให้พฒ
ั นาขันตอนในการปฏิ
้
บตั ิงาน
ที่สะดวกรวดเร็ว ที่ระระดับค่าเฉลี่ย 4.27 และผู้รบั การตรวจสอบพึงพอใจที่มสี ่วนร่วมในการ
เสนอความคิดเกี่ยวกับนโยบายในการทางานให้กบั องค์กร ผ่านการเสนอแนะข้อคิดเห็นใน
ขัน้ ตอนการตรวจสอบภายในน้อยทีส่ ุด ทีร่ ะดับค่าเฉลีย่ 3.96
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ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการปฏิบตั ิ งานตรวจสอบภายในกับความ
พึงพอใจในงาน
สมมติ ฐาน ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในมีค วามสัมพันธ์กบั ความ
พึงพอใจในงานของผูร้ บั ตรวจทีเ่ ป็ นพนักงานของบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจศูนย์การค้า
H0: ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจใน
งานของผูร้ บั ตรวจทีเ่ ป็ นพนักงานของบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจศูนย์การค้า
H1: ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจใน
งานของผูร้ บั ตรวจทีเ่ ป็ นพนักงานของบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจศูนย์การค้า
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
ภายในกับระดับความพึงพอใจในงาน ของพนักงานบริษทั ที่ประกอบธุรกิจศูนย์การค้า โดยใช้
การวิ เ คราะห์ ค่ า สัม ประสิ ทธิ์ สหสัม พัน ธ์ แ บบเพี ย ร์ ส ัน (Pearson’s product moment
correlation efficient) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตารางที่ 17 ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในกับความพึงพอใจในงาน
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ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน
ความพึงพอใจในงาน
ด้าน
ด้าน
ด้าน
ด้าน
ประสิทธิภาพ
ด้าน
ด้านลักษณะ ด้านผูบ้ ริหาร/ ด้านนโยบาย ความพึงพอใจ
ความสัมพันธ์ของประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน
การวางแผน การปฏิบตั งิ าน การรายงานผล การติดตามผล การปฏิบตั งิ าน ความสาเร็จใน ของงาน
หัวหน้างาน
และ
ในงาน
ตรวจสอบภายในทีส่ ่งผลต่อความพึงพอใจใน
การตรวจสอบ ตรวจสอบ
การปฏิบตั งิ าน การตรวจสอบ ตรวจสอบภายใน
งาน
(Y2)
(Y3)
การบริหาร
(Ytot)
งาน
(X1)
(X2)
ตรวจสอบ
(X4)
(Xtot)
(Y1)
(Y4)
(X3)
ด้านการวางแผน
Pearson Correlation
1
.833**
.784**
.820**
.919**
.727**
.654**
.577**
.607**
.725**
การตรวจสอบ (X1) Sig. (2-tailed)
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
**
**
**
**
**
**
**
ด้านการปฏิบตั งิ าน Pearson Correlation
1
.851
.850
.943
.595
.650
.615
.611
.696**
ตรวจสอบ (X2)
Sig. (2-tailed)
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
**
**
**
**
**
**
ด้านการรายงานผล Pearson Correlation
1
.896
.941
.602
.649
.581
.603
.687**
การปฏิบตั งิ าน
Sig. (2-tailed)
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
ตรวจสอบ (X3)
ด้านการติดตามผล Pearson Correlation
1
.948**
.632**
.647**
.601**
.567**
.691**
การตรวจสอบ (X4) Sig. (2-tailed)
.000
.000
.000
.000
.000
.000
ประสิทธิภาพการ
Pearson Correlation
1
.683**
.694**
.633**
.638**
.747**
ปฏิบตั งิ านตรวจสอบ Sig. (2-tailed)
.000
.000
.000
.000
.000
ภายใน (Xtot)
ด้านความสาเร็จในงาน Pearson Correlation
1
.801**
.640**
.668**
.882**
(Y1)
Sig. (2-tailed)
.000
.000
.000
.000
ด้านลักษณะของงาน Pearson Correlation
1
.726**
.742**
.924**
(Y2)
Sig. (2-tailed)
.000
.000
.000
**
ด้านผูบ้ ริหาร/หัวหน้า Pearson Correlation
1
.720
.865**
งาน (Y3)
Sig. (2-tailed)
.000
.000
ด้านนโยบายและ
Pearson Correlation
1
.877**
การบริหาร (Y4)
Sig. (2-tailed)
.000
ความพึงพอใจในงาน Pearson Correlation
1
(Ytot)
Sig. (2-tailed)
*p<0.05 **p<0.01
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จากตารางที่ 17 พบว่า ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบภายใน กับความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษทั ที่ประกอบธุรกิจศูนย์การค้า โดย
ใช้สถิตสิ มั ประสิทธิสหสั
์ มพันธ์แบบเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)
พบว่า มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่านัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.01 จึงปฏิเสธ H0
และยอมรับ H1 สรุปว่า ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในมีความสัมพันธ์กบั ความ
พึงพอใจในงานของผู้รบั ตรวจที่เป็ นพนักงานของบริษทั ที่ประกอบธุรกิจศูนย์การค้า และเมื่อ
พิจารณาระดับความสัมพันธ์จากค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ พบว่า มีระดับความสัมพันธ์อยู่ใน
ระดับค่อนข้างสูง ที่ r = 0.747** อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.01 และมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันเนื่องจากค่า r เป็ นบวก
เมื่อทาการพิจารณาแยกเป็ นรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่มคี วามสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
อยู่ในระดับค่อนข้างสูง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.01 ทุกด้าน ซึ่งสามารถเรียงลาดับ
ความสัมพันธ์จากมากไปน้อยได้ดงั นี้ การรับรูป้ ระสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในด้าน
การวางแผนการตรวจสอบสัมพันธ์กบั ระดับความพึงพอใจในการทางานของผูร้ บั ตรวจสูงทีส่ ุด
ที่ r = 0.725** รองลงมาคือ การรับรู้ประสิทธิภ าพการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในด้า นการ
ปฏิบตั งิ านตรวจสอบสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการทางานของผูร้ บั ตรวจ ที่ r = 0.696** ถัดมา
เป็ นการรับรู้ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในด้านการติดตามผลการตรวจสอบ
สัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการทางานของผู้รบั ตรวจ ที่ r = 0.691** และท้ายสุดคือการรับรู้
ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในด้านการรายงานผลการปฏิบ ัติงานตรวจสอบ
สัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการทางานของผูร้ บั ตรวจ ที่ r = 0.687**
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในที่ส่งผลต่อ ความพึงพอใจใน
งาน ของพนักงานบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจศูนย์การค้า โดยใช้การวิ เคราะห์สมการการถดถอย
พหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis) โดยมีรายละเอียดดังนี้
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การตรวจสอบข้อตกลงเบือ้ งต้น (Basic Assumption)

ภาพที่ 3 การตรวจสอบการแจกแจงแบบปกติของค่าความคาดเคลือ่ น
การตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นเกีย่ วกับการแจกแจงแบบปกติของค่าความคาดเคลื่อน
พบว่ า ค่ า ความคาดเคลื่อ นเมื่อ น ามาพล็อ ตกราฟมีแ นวโน้ ม เข้า สู่ ก ารแจกแจงปกติ และ
ผลทดสอบ Tests of Normality ค่ า K-S Test มีค่ า Sig เท่ า กับ 0.66 เป็ น ไปตามข้อ ตกลง
เบือ้ งต้นของการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (ดังแสดงในภาพที่ 3)

ภาพที่ 4 การตรวจสอบความแปรปรวนของค่าความคาดเคลื่อน
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การตรวจสอบข้อตกลงเบือ้ งต้นเกีย่ วกับความแปรปรวนของค่าความคาดเคลื่อน พบว่า
ความแปรปรวนของค่าความคาดเคลื่อนเมื่อนามาพล็อตกราฟมีแนวโน้มคงที่ เนื่องจากกราฟ
กระจายตัวแบบไม่มแี บบแผน เป็ นไปตามข้อตกลงเบือ้ งต้นของการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
(ดังแสดงในภาพที่ 4)
ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณ กาลังสองของค่าสหสัมพันธ์พหุคูณ กาลังสองของค่าสหสัมพันธ์
พหุคูณทีป่ รับแก้ และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
Model
R
R Square
Adjusted Std. Error of DurbinR Square the Estimate Watson
1
0.753a
0.568
0.543
0.354
2.177
a. Predictors: (Constant), X4, X1, X2, X3
การตรวจสอบข้อตกลงเบือ้ งต้นเกี่ยวกับความเป็ นอิสระจากกันของค่าความคาดเคลื่อน
ด้วยสถิตทิ ดสอบ Durbin Watson พบว่า ค่า Durbin Watson เท่ากับ 2.177 แสดงว่าค่าความ
คลาดเคลื่อนแต่ละค่าเป็ นอิสระจากกัน เนื่องจากค่า Durbin Watson มีค่าอยู่ระหว่าง 1.5 – 2.5
ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์พหุคูณมีค่า 0.753 และกาลังของค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์
พหุคูณมีค่า 0.568 แสดงว่าตัวแปรพยากรณ์ทงั ้ หมด 4 ตัว ร่วมกันพยากรณ์ได้รอ้ ยละ 56.80 และ
มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ 0.354
ค่าแสดงความแปรปรวนทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
Source of
Sum of
df
Mean
Variation
Squares
Square
Regression
11.344
4
2.836
Residual
8.637
69
0.125
Total
19.981
73
b. Predictors: (Constant), X4, X1, X2, X3

F

Sig.

22.658

0.000b

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน เพื่อทดสอบนัยสาคัญของค่าสัมประสิทธิ ์สหสัม พันธ์
พหุคูณ พบว่า ค่าสัม ประสิทธิส์ หสัมพันธ์พหุคูณมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 แสดงว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเกณฑ์และตัวแปรพยากรณ์ทงั ้ 4 ตัว มีค วามสัมพันธ์กนั ในเชิง
เส้นตรง สามารถนาไปสร้างเป็ นสมการต่อไปได้
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ตารางที่ 18 การวิเ คราะห์ ค วามสัมพันธ์ ร ะหว่ างระดับ ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับ ประสิ ทธิภ าพ
การปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในกับระดับความพึงพอใจในงาน
ตัวแปร
ด้านการวางแผน
การตรวจสอบ (X1)
ด้านการปฏิบตั งิ าน
ตรวจสอบ (X2)
ด้านการรายงานผล
การปฏิบตั งิ าน
ตรวจสอบ (X3)
ด้านการติดตามผล
การตรวจสอบ (X4)
F
Adjusted R2

Unstandardized
Coefficients
B
Std.Error

Standardized
Coefficients
Beta

t

Sig.

Collinearity
Statistics
Tolerance VIF

0.308

0.120

0.399

2.571

0.012*

0.260

3.840

0.111

0.143

0.139

0.778

0.439

0.196

5.100

0.143

0.155

0.179

0.926

0.358

0.168

5.969

0.073

0.172

0.085

0.424
22.658
0.543

0.673

0.155

6.468

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
จากตารางที่ 18 แสดงให้เห็นถึงการทดสอบเงื่อนไขของ Multiple Regression Analysis
พบว่า ปั จจัยด้านการวางแผนการตรวจสอบ ด้านการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ ด้านการรายงานผล
การปฏิบตั งิ านตรวจสอบ และด้านการติดตามผลการตรวจสอบ ไม่เกิ ดปั ญหา Multicollinearity
แสดงว่าตัวแปรอิสระไม่มคี วามสัมพันธ์กนั เอง เนื่องจากค่า Tolerance ทุกตัวแปรมีค่ามากว่า
0.1 และค่า VIF ทุกตัวแปรมีค่าน้อยกว่า 10
ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (R) ระหว่างตัวแปรอิสระ ได้แก่ ด้านการวางแผนการตรวจสอบ
ด้านการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ ด้านการรายงานผลการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ และด้านการติดตาม
ผลการตรวจสอบ และตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษทั ที่ประกอบ
ธุรกิจศูนย์การค้า เท่ากับ 0.753 ดังนัน้ ปั จจัยกับความพึงพอใจในงาน ของพนักงานบริษทั ที่
ประกอบธุรกิจศูนย์การค้ามีความสัมพันธ์กนั โดยมีค่า R2 เท่ากับ 0.568 หรือร้อยละ 56.80 และ
มีปัจจัยด้านประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในส่งผลต่อ ความพึงพอใจในงานของ
พนักงานบริษทั ที่ประกอบธุรกิจศูนย์การค้า อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05จานวน 1
ด้าน ได้แก่ ปั จจัยด้านการวางแผนการตรวจสอบ (X1) ซึ่งส่งผลในทางบวก ส่วนปั จจัยด้านอื่นๆ
ไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และเสนอแนะ
จากการศึกษา เรื่อง ความสัมพันธ์ของประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในที่
ส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน ของพนักงานบริษทั ที่ประกอบธุรกิจศูนย์การค้า เป็ นงานวิจยั เชิง
ปริมาณ ( Quantitative Research) โดยการใช้วธิ กี ารสารวจ (Survey Method) และเก็บข้อมูล
จากการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษา คือ ผูร้ บั การตรวจสอบ
ของบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจศูนย์การค้า โดยการส่งแบบสอบถามจานวน 100 ชุด ได้รบั แบบสอบถาม
ตอบกลับมาจานวน 74 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 74 ประมวลผลข้อมูล เพื่อศึกษา วิเคราะห์ คานวณหา
ค่าสถิติ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป (SPSS) สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าสถิตริ อ้ ยละ
การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั
(Pearson’s product moment correlation efficient) และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ
(Multiple Regression Analysis) มีวตั ถุประสงค์ เพื่อ
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกีย่ วกับประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในของ
พนักงานบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจศูนย์การค้า
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกีย่ วกับความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษทั ทีป่ ระกอบ
ธุรกิจศูนย์การค้า
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับประสิทธิภาพการปฏิบตั ิ
งานตรวจสอบภายในกับความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจศูนย์การค้า
และมีสมมติฐานการศึกษา คือ
ระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในมีความสัมพันธ์
กับระดับความพึงพอใจในงานของพนักงานของบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจศูนย์การค้า

สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาความสัมพันธ์ของระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน
ตรวจสอบภายในมีค วามสัมพัน ธ์กบั ระดับ ความพึงพอใจในงานของพนัก งานของบริษัทที่
ประกอบธุรกิจศูนย์การค้า และทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผู้ศกึ ษาสามารถสรุปผลการศึกษาตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษา ได้ดงั นี้
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ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคลของผูร้ บั การตรวจที่เป็ นผูต้ อบแบบสอบถาม และใช้
เป็ นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี้ จานวน 74 คน พบว่า
เพศ กลุ่มตัวอย่างทีต่ อบแบบสอบถามในการศึกษาค้นคว้าครัง้ นี้ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
จานวน 47 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.5 ทีเ่ หลือเป็ นเพศชาย จานวน 27 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.5
อายุ กลุ่มตัวอย่างทีต่ อบแบบสอบถามในการศึกษาค้นคว้าครัง้ นี้ส่วนใหญ่มอี ายุ 31-35
ปี จานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.0 รองลงมาคือช่วงอายุ 26-30 ปี 36-40 ปี และ46 ปี ขน้ึ ไป
ทัง้ 3 ช่วงอายุ เป็ นจานวนเท่ากันช่วงอายุละ 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.6 ต่อมาเป็ นช่วงอายุ
41-45 ปี จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.8 และน้อยที่สุดเป็ นช่วงอายุ 21-25 ปี จานวน 1 คน
คิดเป็ นร้อยละ 1.4
ระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างทีต่ อบแบบสอบถามในการศึกษาค้นคว้าครัง้ นี้ ส่วนใหญ่
มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี จานวน 56 คน คิดเป็ นร้อยละ 75.7 รองลงมาคือ ระดับ
ปริญญาโท จานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.9 ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จานวน 3 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 4.1 และน้อยทีส่ ุดคือ ระดับปริญญาเอก จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.4
ประสบการณ์ การทางาน กลุ่มตัวอย่างทีต่ อบแบบสอบถามในการศึกษาค้นคว้าครัง้ นี้
ส่วนใหญ่มปี ระสบการณ์การทางานในบริษทั ที่ประกอบธุรกิจศูนย์การค้าเป็ นระยะเวลา 11 ปี ขน้ึ
ไป จานวน 32 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.2 รองลงมามีประสบการณ์การทางานในบริษทั ทีป่ ระกอบ
ธุรกิจศูนย์การค้าอยู่ในช่วงระยะเวลา 1-5 ปี และ 6-10 ปี เท่ากัน จานวนช่วงประสบการณ์ละ 21
คน คิดเป็ นร้อยละ 28.4
ตาแหน่ งงาน กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการศึกษาค้นคว้าครัง้ นี้ส่วนใหญ่มี
ตาแหน่ งระดับพนักงาน/เจ้าหน้าที่ จานวน 49 คน คิดเป็ นร้อยละ 66.2 รองลงมาคือ ตาแหน่ ง
ระดับผูจ้ ดั การ/หัวหน้างาน หรือเทียบเท่า 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.7 และน้อยทีส่ ุดคือตาแหน่ง
ระดับผูอ้ านวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน หรือเทียบเท่า จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.1
สรุปได้ว่า ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถามจานวน 74 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
ร้อยละ 63.5 มีอายุอยู่ในช่วง 31-35 ปี ร้อยละ 27 มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ร้อยละ
75.7 มีประสบการณ์การทางานเป็ นระยะเวลา 11 ปี ขน้ึ ไป ร้อยละ 43.2 และผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ปฏิบตั งิ านในตาแหน่งระดับพนักงาน/เจ้าหน้าที่ ร้อยละ 66.2
วัต ถุป ระสงค์ที่ 1 เพื่อ ศึก ษาความคิด เห็น เกี่ย วกับ ประสิท ธิภ าพการปฏิบ ัติง าน
ตรวจสอบภายในของพนักงานบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจศูนย์การค้า
สรุปได้ว่า ผูร้ บั การตรวจสอบมีระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน
ตรวจสอบภายในโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.29 และหากพิจารณาแยกเป็ น
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รายด้าน ผู้รบั การตรวจมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ประสิทธิภ าพการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
ภายในอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน เรียงลาดับจากมากไปน้ อยได้ดงั นี้ ด้านการรายงานผล
การปฏิบ ัติง านตรวจสอบมีค่ า เฉลี่ย มากที่สุ ด อยู่ ท่ี 4.34 รองลงมาคือ ด้า นการติด ตามผล
การตรวจสอบมีค่าเฉลีย่ อยู่ท่ี 4.30 ด้านการปฏิบตั งิ านตรวจสอบมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.29 และน้อยสุด
คือด้านการวางแผนการตรวจสอบมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.21 และเมื่อวิเคราะห์การรับรู้ประสิทธิภาพ
การปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในเป็ นรายข้อ พบว่า
1. ด้านการวางแผนการตรวจสอบใน ผูร้ บั การตรวจสอบมีระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับ
การที่ผตู้ รวจสอบทาความเข้าใจกับผูร้ บั ตรวจถึงข้อจากัดในการเผยแพร่ผลงานและการเข้าถึง
เอกสารข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องกับการปฏิบตั งิ านมากทีส่ ุด ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.26 รองลงมา เป็ นระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการที่ผู้ตรวจสอบได้ทาความเข้าใจกับผู้รบั ตรวจเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ ขอบเขต ความรับผิดชอบ และความคาดหวังอื่นๆ ของผูร้ บั ตรวจ และ
ระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับการทีผ่ ตู้ รวจสอบได้ระบุถงึ ความเสีย่ ง การควบคุม และกระบวนการ
กากับดูแล ภายในขอบเขตที่ตกลงร่วมกัน ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.23 ถัดไปเป็ นระดับความคิดเห็น
เกีย่ วกับเรื่องทีผ่ ตู้ รวจสอบกาหนดวัตถุประสงค์ของภารกิจให้สอดคล้องกับผลการประเมินความ
เสี่ยงที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.22 และท้ายสุดผูร้ บั การตรวจสอบมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการที่
ผูต้ รวจสอบได้กาหนดให้มกี ารประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ตรวจสอบ ที่ระดับ
ค่าเฉลีย่ ที่ 4.14
2. ด้านการปฏิบตั งิ านตรวจสอบใน ผูร้ บั การตรวจสอบมีระดับความคิดเห็นเกี่ย วกับ
เรื่องข้อสรุปและผลการปฏิบตั ภิ ารกิจของผูต้ รวจสอบว่าอยู่บนพืน้ ฐานของการวิเ คราะห์และการ
ประเมินผลที่เหมาะสมมากที่สุด ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.39 รองลงมามีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องที่ผู้ตรวจสอบได้ระบุและรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบตั ิภ ารกิจให้เพียงพอน่ าเชื่อถือมี
ความเกีย่ วข้องและเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั งิ าน ทีร่ ะดับค่าเฉลีย่ 4.30 ถัดไปมีระดับความคิดเห็น
เกีย่ วกับผูต้ รวจสอบได้ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการกากับดูแล เพื่อให้
มันใจว่
่ าเหมาะสมมีประสิทธิผล ทีร่ ะดับค่าเฉลีย่ ที่ 4.27 ผูต้ รวจสอบมีระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับ
การทีผ่ ตู้ รวจสอบได้ประเมินกระบวนการบริหารความเสีย่ ง เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าความเสีย่ งสาคัญและ
มาตรการลดความเสีย่ งเหมาะสมมีประสิทธิผล ทีร่ ะดับค่าเฉลีย่ 4.24 และท้ายสุดผูร้ บั การตรวจสอบ
มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการที่ผู้ตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอ ประสิทธิภ าพและ
ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าจุดควบคุมสาคัญทีก่ าหนดขึน้ มีการปฏิบตั ิ
ตามอย่างเหมาะสม ทีร่ ะดับค่าเฉลีย่ 4.23
3. ด้านการรายงานผลการปฏิบตั งิ านตรวจสอบใน ผูร้ บั การตรวจสอบมีระดับความคิดเห็น
เกีย่ วกับด้านการรายงานสรุปผลการตรวจสอบ ผูต้ รวจสอบได้สอบถามข้อเท็จจริง และเปิ ดโอกาส
ให้ชแ้ี จงสาเหตุท่ที าให้เกิดข้อผิดพลาดก่อนสรุปผลมากทีส่ ุด ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.38 รองลงมามี
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานผลการตรวจสอบ ครอบคลุมถึงสาระที่สาคัญต่างๆ หรือ
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ความเสี่ยงที่สาคัญของหน่ วยงาน ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.36 ถัดไปมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
รายงานการตรวจสอบมีความชัดเจนเข้าใจง่าย และผู้รบั การตรวจสอบมีระดับความคิดเห็น
เกีย่ วกับว่าในรายงานสรุปผลการปฏิบตั กิ ารงาน ผูต้ รวจสอบได้มคี วามเห็น และ/หรือ ข้อสรุปใน
ภาพรวมตามความเหมาะสม ที่ระระดับค่าเฉลี่ย 4.32 และท้ายสุดผู้รบั การตรวจสอบมีระดับ
ความคิดเห็นเกีย่ วกับเรื่องของการที่ผรู้ บั ตรวจสามารถนาข้อเสนอแนะตามรายงานการตรวจสอบ
ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบตั งิ านได้ ทีร่ ะดับค่าเฉลีย่ 4.31
4. ด้านการติดตามผลการตรวจสอบในระดับ ผูร้ บั การตรวจสอบมีระดับความคิดเห็น
มากที่สุดเกี่ยวกับการที่หวั หน้ าผู้บริหารงานตรวจสอบได้จดั ให้มกี ระบวนการติดตามผลการ
ตรวจสอบ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขนัน้ ฝ่ ายจัดการได้นาไปปฏิบตั ิ
อย่างมีประสิทธิผล หรือผู้บริหารระดับสูงได้ยอมรับความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบตั ติ าม ที่ระดับ
ค่าเฉลีย่ 4.39 รองลงมามีระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับผูต้ รวจสอบได้ตดิ ต่อผูร้ บั ตรวจ เพื่อติดตาม
ผลความคืบหน้าในการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบตั งิ านตามรายงานผลการตรวจสอบ และรับรูเ้ กี่ยวกับ
การที่ในกิจกรรมการตรวจสอบ ได้มกี ารติดตามการไม่ปฏิบตั ติ ามผลของภารกิจตามขอบเขตที่
ได้ตกลงไว้กบั ผูร้ บั ตรวจ ทีร่ ะดับค่าเฉลีย่ 4.31 ถัดไปมีระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับผูต้ รวจสอบมี
ส่วนร่วมในการหาแนวทางแก้ไข เมื่อผูร้ บั ตรวจไม่สามารถแก้ไขประเด็นข้อสังเกตที่ตรวจพบได้
ตามระยะเวลาทีก่ าหนด ทีร่ ะดับค่าเฉลีย่ 4.27 และท้ายสุด ผูร้ บั การตรวจสอบมีระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับการที่ขอ้ ผิดพลาดที่ท่านไม่สามารถแก้ไขได้ ผูต้ รวจสอบได้ประสานงานกับหน่ วยงานที่
เกีย่ วข้องเพื่อหาข้อยุตแิ ละวิธกี ารแก้ไขกับผูร้ บั ตรวจได้แล้วเสร็จ ทีร่ ะดับค่าเฉลีย่ 4.20
วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในงานของพนักงาน
บริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจศูนย์การค้า
สรุปได้ว่า ระดับความพึงพอใจในงานของผูร้ บั การตรวจโดยรวม ผูร้ บั การตรวจมีระดับ
ความพึงพอใจในงานโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.27 และหากแยกพิจารณา
เป็ นรายด้าน พบว่า ระดับความพึงพอใจในงานของผูร้ บั การตรวจในส่วนของปั จจัยจูงใจอยู่ใน
ระดับมาก ได้แก่ ด้านความสาเร็จในงาน มีระดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 4.02 และด้านการ
ลักษณะของงาน มีระดับค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจที่ 4.20 ในส่วนปั จจัยค้าจุนอยู่ในระดับมากที่สุด
ได้แก่ ด้านผูบ้ ริหาร/หัวหน้าหน่ วยงาน มีระดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 4.54 และด้านนโยบาย
และการบริหาร มีระดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 4.32 และเมื่อวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจใน
งานเป็ นรายข้อ พบว่า
1. ด้านความสาเร็จในงานใน ผูร้ บั การตรวจพึงพอใจทีไ่ ด้ใช้ความรูค้ วามสามารถในการ
ทางานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะมากทีส่ ุด ทีร่ ะดับ
ค่าเฉลี่ย 4.34 รองลงมา คือ พึงพอใจที่หลังจากตรวจสอบภายในผูร้ บั ตรวจรู้สกึ ว่างานทีไ่ ด้ทามี
คุณภาพสูงและมีคุณค่า ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.19 พึงพอใจที่งานตรวจสอบภายในสนับสนุ นให้
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สามารถทางานที่ได้รบั มอบหมายเสร็จตามเวลาที่กาหนด ที่ระระดับค่าเฉลี่ย 4.16 พึงพอใจที่
มักจะได้รบั คาชมเชยจากหัวหน้าในผลงานทีต่ รวจสอบแล้ว ทีร่ ะระดับค่าเฉลีย่ 3.93 และท้ายสุด
ผูร้ บั การตรวจสอบพึงพอใจที่ยงั ได้รบั คาติเตียนจากหัวหน้าในเรื่องการทางานของตนอยู่เสมอ
หลังจากการตรวจสอบ ทีร่ ะดับค่าเฉลีย่ 3.50
2. ด้านลักษณะของงาน ผูร้ บั การตรวจพึงพอใจทีไ่ ด้ปฏิบตั งิ านอย่างเต็มความสามารถ
และเป็ นไปตามแนวทางการตรวจสอบและนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี ที่ระดับค่าเฉลี่ย
4.50 รองลงมา คือ พึงพอใจทีร่ สู้ กึ ว่างานทีผ่ รู้ บั การตรวจทามีส่วนช่วยให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์
ในการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง่ ขึน้ เมื่อได้รบั การตรวจสอบ ทีร่ ะดับ
ค่ า เฉลี่ย 4.47 พึง พอใจที่หลังจากตรวจสอบรู้สึกมันใจว่
่ างานผู้ร ับ การตรวจมีค วามถูกต้อง
น่ าเชื่อถือเป็ นที่ยอมรับ ที่ระระดับค่าเฉลี่ย 4.46 พึงพอใจที่สามารถชี้แจงสาเหตุท่ที าให้เกิด
ข้อผิดพลาด และร่วมหาแนวทางในการป้ องกันความเสีย่ งในการเกิดข้อผิดพลาดซ้า ที่ระระดับ
ค่าเฉลี่ย 4.18 และผู้รบั การตรวจสอบพึงพอใจที่มีโอกาสได้เข้าประชุมร่วมกับฝ่ ายตรวจสอบ
ภายในน้อยทีส่ ุด ทีร่ ะดับค่าเฉลีย่ 3.50
3. ด้านผูบ้ ริหาร/หัวหน้าหน่ วยงาน ผูร้ บั การตรวจพึงพอใจที่ผบู้ ริหาร/หัวหน้าหน่ วยงาน
เปิ ดโอกาสให้มชี อ่ งทางในการแสดงความคิดเห็น และมีชอ่ งทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียน ทีร่ ะดับ
ค่ า เฉลี่ย 4.58 รองลงมา คือ พึง พอใจที่ผู้บ ริห าร/หัว หน้ า หน่ ว ยงานให้ค วามส าคัญ กับงาน
ตรวจสอบภายใน มีวสิ ยั ทัศน์ การทางานสามารถพัฒนาองค์กรสอดคล้องกับการกากับดูแ ล
กิจการทีด่ ี และพึงพอใจทีผ่ บู้ ริหาร/หัวหน้าหน่วยงานได้ตระหนักและให้ความสาคัญต่อรายงาน
ผลการตรวจสอบภายในและมีการติดตามให้มกี ารนาข้อเสนอแนะไปปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิผล
ทีร่ ะดับค่าเฉลีย่ 4.57 พึงพอใจทีผ่ บู้ ริหาร/หัวหน้าหน่วยงานมีการประสานงานกับฝ่ ายตรวจสอบ
ภายอยู่เสมอ เพื่อพิจารณาหาแนวทางป้ องกันความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ในกิจกรรมดาเนินงานใหม่
ที่เกิดขึน้ ที่ระระดับค่าเฉลี่ย 4.53 และพึงพอใจที่ผบู้ ริหาร/หัวหน้าหน่ วยงานได้ร่วมประชุมกับ
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน เพื่อประเมินความเพียงพอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการ
ควบคุมภายในของหน่วยงาน ทีร่ ะดับค่าเฉลีย่ 3.50
4. ด้านนโยบายและการบริหาร ผูร้ บั การตรวจพึงพอใจที่รู้สกึ ว่างานตรวจสอบภายใน
ทาให้นโยบายและการบริหารงานขององค์กรมีความโปร่งใส ทีร่ ะดับค่าเฉลีย่ 4.53 รองลงมา คือ
พึงพอใจที่หลังตรวจสอบท่านรู้สกึ ว่านโยบายและระบบงานขององค์กรมีค วามเหมาะสม และ
พึงพอใจทีร่ สู้ กึ ว่างานตรวจสอบภายในเป็ นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผล
และประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทัง้ ในด้านการเงินและการบริหาร
ทีร่ ะดับค่าเฉลีย่ 4.43 พึงพอใจทีก่ ารตรวจสอบสนับสนุนองค์กรให้พฒ
ั นาขันตอนในการปฏิ
้
บตั ิงาน
ที่สะดวกรวดเร็ว ที่ระระดับค่าเฉลี่ย 4.27 และผู้รบั การตรวจสอบพึงพอใจที่มสี ่วนร่วมในการ
เสนอความคิดเกี่ยวกับนโยบายในการทางานให้กบั องค์กร ผ่านการเสนอแนะข้อคิดเห็นใน
ขัน้ ตอนการตรวจสอบภายในน้อยทีส่ ุด ทีร่ ะดับค่าเฉลีย่ 3.96
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วัต ถุป ระสงค์ ที่ 3 เพื่อ ศึก ษาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งระดับ ความคิด เห็น เกี่ ย วกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในกับความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษทั ที่
ประกอบธุรกิจศูนย์การค้า
สมมติ ฐาน ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิง านตรวจสอบภายในมีค วามสัมพัน ธ์กบั ความ
พึงพอใจในงานของผูร้ บั ตรวจทีเ่ ป็ นพนักงานของบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจศูนย์การค้า
การวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่ า งระดับความคิ ด เห็น เกี่ ยวกับประสิ ท ธิ ภ าพ
การปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบภายใน กับความพึงพอใจในงานของพนักงานบริ ษทั ที่ประกอบ
ธุรกิ จศูนย์การค้า
ใช้สถิติสมั ประสิทธิสหสั
์ มพันธ์แบบเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation
Coefficient) พบว่า ประสิท ธิภ าพการปฏิบ ัติงานตรวจสอบภายในมีค วามสัมพัน ธ์กบั ความ
พึงพอใจในงานของผูร้ บั ตรวจที่เป็ นพนักงานของบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจศูนย์การค้า อยู่ในระดับ
ค่ อ นข้า งสู ง ในทิศ ทางเดีย วกัน เมื่อ ท าการพิจ ารณาแยกเป็ น รายด้า น พบว่ า ส่ ว นใหญ่ มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอยู่ในระดับค่อนข้างสูงทุกด้าน สามารถเรียงลาดับความสัมพันธ์
จากมากไปน้อยได้ดงั นี้
1) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ประสิทธิภ าพการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน ด้าน
การวางแผนการตรวจสอบสัมพันธ์กบั ระดับความพึงพอใจในการทางานของผู้รบั ตรวจ
2) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ประสิทธิภ าพการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน ด้าน
การปฏิบตั งิ านตรวจสอบ สัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการทางานของผูร้ บั ตรวจ
3) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ประสิทธิภ าพการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน ด้าน
การติดตามผลการตรวจสอบสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการทางานของผูร้ บั ตรวจ และ
4) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ประสิทธิภ าพการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน ด้าน
การรายงานผลการปฏิบตั งิ านตรวจสอบสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการทางานของผูร้ บั ตรวจ
การวิ เคราะห์ระดับความคิ ดเห็นเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบ
ภายในที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน ของพนักงานบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิ จศูนย์การค้า
ใช้การวิเคราะห์สมการการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) การทดสอบ
เงื่อนไข พบว่า ปั จจัยของประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
การวางแผนการตรวจสอบ ด้านการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ ด้านการรายงานผลการปฏิบตั งิ าน
ตรวจสอบ และด้านการติดตามผลการตรวจสอบ ไม่เกิดปั ญหา Multicollinearity แสดงว่าตัวแปร
อิสระไม่มคี วามสัมพันธ์กนั เอง
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พิจ ารณาจากค่ า สัม ประสิท ธิส์ หสัม พัน ธ์ร ะหว่า งตัว แปรอิส ระ ได้แ ก่ ประสิท ธิภ าพ
การปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในด้านการวางแผนการตรวจสอบ ด้านการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
ด้านการรายงานผลการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ และด้านการติดตามผลการตรวจสอบ และตัวแปรตาม
ได้แก่ ความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจศูนย์การค้า พบว่า ประสิทธิภาพ
การปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในกับ ความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษทั ที่ประกอบธุรกิจ
ศูนย์การค้ามีความสัมพันธ์กนั และมีปัจจัยด้านประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน
ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจศูนย์การค้า อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 จานวน 1 ด้าน ได้แก่ ปั จจัยด้านการวางแผนการตรวจสอบ ส่วนปั จจัยด้าน
อื่นๆ ไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ
สรุปได้ว่า ปั จจัยของประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั
ความพึงพอใจในงานของผูร้ บั ตรวจที่เป็ นพนักงานของบริษทั ที่ประกอบธุรกิจศูนย์การค้า คือ
ปั จจัยด้านการวางแผนการตรวจสอบ

อภิปรายผลและเสนอแนะ
จากผลการศึกษาข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถามในครัง้ นี้ จานวน 74 คน พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ทัง้ หมดมีอายุอยู่ในช่วง 31-35 ปี มีระดับการศึกษา
อยู่ในระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์การทางานในบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจศูนย์การค้าตัง้ แต่ 11
ปี ขน้ึ ไป และผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ปฏิบตั งิ านในตาแหน่งระดับพนักงาน/เจ้าหน้าที่
ผลการศึกษาในเรื่องระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
ภายในของผู้รบั การตรวจบริษัทที่ป ระกอบธุ รกิจ ศูน ย์การค้า พบว่า ทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
การวางแผนการตรวจสอบ ด้านการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ ด้านการรายงานผลการปฏิบตั งิ าน
ตรวจสอบ และด้านการติดตามผลการตรวจสอบ อยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากการตรวจสอบ
ภายในเป็ นการให้คาปรึกษากับฝ่ ายบริหาร ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทางาน เพื่อเพิม่
ประสิทธิผล ความมีประสิทธิภาพ คือ มีการจัดระบบงานให้มนใจได้
ั่
ว่าการใช้ทรัพยากรสาหรับ
แต่ละกิจกรรมสามารถเพิม่ ผลผลิตและลดต้นทุน อันมีผลทาให้องค์กรได้รบั ผลประโยชน์อย่าง
คุม้ ค่า อันจะก่อให้เกิดผล หรือการทางานได้อย่างประหยัดต้นทุนเสร็จทันเวลา เพื่อให้ได้ผลงาน
ทีม่ คี ุณภาพเป็ นทีน่ ่าพอใจ และสาเร็จตามเป้ าหมายที่วางไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อรรัตน์
เรืองจารัส (2555) ที่ทาการศึกษาเรื่อง การรับรู้บทบาทของผูต้ รวจสอบภายในต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในของธนาคารออมสินสานักงานใหญ่ ผลการศึกษาพบว่า ระดับ
การรับรู้ของผูร้ บั การตรวจสอบภายในที่มตี ่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ทัง้ ในด้านการวางแผนการตรวจสอบภายใน ด้านการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
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ด้า นการรายงานผลการปฏิบ ัติก ารตรวจสอบ และด้า นการติด ตามผลการตรวจสอบ และ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธนพัฒน์ ธรรมฉวี (2554) ที่ได้ทาการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของ
ผู้รบั การตรวจสอบที่มตี ่อการตรวจสอบภายในของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน : กรณีศกึ ษา
ธนาคารเอบีซี จากัด (มหาชน) ผลการศึกษา พบว่า ผูร้ บั การตรวจสอบส่วนใหญ่มคี วามคิดเห็น
ต่อการตรวจสอบภายใน ด้านการวางแผนภารกิจ ด้านการปฏิบตั ภิ ารกิจ ด้านการรายงาน และ
ด้านการติดตามผลการรายงานอยู่ในระดับมาก
ส่วนผลการศึกษาในเรื่องของระดับความพึงพอใจในงาน พบว่า ผูร้ บั การตรวจมีระดับ
ความพึงพอใจในงานในส่วนของปั จจัยด้านแรงกระตุ้น ได้แก่ ด้านความสาเร็จในงาน และด้าน
การลักษณะของงานอยู่ในระดับมาก และในส่วนปั จจัยด้านสุขอนามัย ได้แก่ ด้านผู้บริหาร/
หัวหน้าหน่ วยงาน และด้านนโยบายและการบริหาร อยู่ในระดับมากทีส่ ุด โดยความพึงพอใจใน
งานเกิดจากความรูส้ กึ เพียงพอของผูร้ บั การตรวจสอบทีม่ ตี ่อการงานของตนเองทีท่ า ซึ่งอาจเป็ น
ผลมาจากปั จจัยต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับประสิทธิภาพของการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในทีเ่ กีย่ วข้อง
ในงาน หรือ กิจกรรมนัน้ ๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ อนู อาร์ บิน อัสซิน (Anuar bin
Hussin, 2011) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานและประสิทธิภาพของ
งานของพนักงานในกลุ่มบริษทั ซื้อขายหลักทรัพย์ ผลการศึกษาพบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวก
ระหว่างองค์ประกอบของความพึงพอใจในงานซึ่งได้แก่ การส่งเสริมการทางาน การกากับดูแล
และเพื่อนร่วมงาน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อาบูดูไอนิ วูบูลี (Abuduaini Wubuli, 2009)
ได้ทาการศึกษาเรื่อง ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจในงานของพนักงานของร้านอาหารจานด่วน
ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้านองค์กร เช่น สภาพการทางาน ค่าจ้าง ความเป็ นธรรม และการเลื่อน
ตาแหน่ง มีผลอย่างมากต่อความพึงพอใจในการทางานของพนักงานในร้านอาหารจานด่วน และ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อุทุมพร รุ่งเรือง (2555) ทีไ่ ด้ทาการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการ
ทางาน ทีม่ ผี ลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษทั อุตสาหกรรมแปรรูปโครงสร้างเหล็ก
ผลการวิจยั พบว่า พนักงานมีความพึงพอใจในการทางานอยู่ในระดับพึงพอใจมาก และเมื่อแยก
เป็ น รายด้า น พบว่า ด้า นนโยบายการบริห ารบริษัท ด้า นความมันคงในการท
่
างาน ด้า น
ความก้าวหน้ า ในอาชีพ และด้า นสภาพแวดล้อมการท างาน อยู่ ใ นระดับ พึง พอใจมาก และ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปริญญา สัตยธรรม (2550) ที่ได้ทาการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจใน
การปฏิบ ัติง านของพนักงาน กรณีศ ึก ษา : บริษัท วาย เอช เอส อิน เตอร์เ นชันแนล
่
จากัด
ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก โดยความพึงพอในในด้านเงินเดือนและสวัสดิการอยู่ในระดับปานกลาง มีความ
พึงพอใจลักษณะงานที่ทาอยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจต่อสภาพการทางานอยู่ในระดับมาก
ความพึงพอใจต่อความก้าวหน้าในการทางานอยู่ในระดับปานกลาง ความพึงพอใจ ต่อผูบ้ งั คับบัญชา
อยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจต่อเพื่อนร่วมงาน และต่อความมันคงในการท
่
างานอยู่ในระดับ
มากเช่นกัน
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และจากการทดสอบสมมติฐ านที่ได้ก าหนดไว้ พบว่า ประสิท ธิภ าพการปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบภายในมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในงานของผู้รบั ตรวจที่เป็ นพนักงานของ
บริษัท ที่ป ระกอบธุ รกิจศูนย์การค้าโดยภาพรวมในทิศ ทางเดียวกัน อยู่ ใ นระดับค่อนข้างสูง
สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ได้ตงั ้ ไว้ ทัง้ นี้พบว่าปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานของผูร้ บั
ตรวจอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 คือ ปั จจัยด้านการวางแผนการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ รัชนิดา โสมะ และจีราภรณ์ พงศ์พนั ธุ์พฒ
ั นะ (2560) ได้ทาการศึกษาเรื่อง
กลยุทธ์การตรวจสอบภายในที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยในสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผลการวิจยั พบว่า กลยุทธ์การตรวจสอบภายในด้านการ
วางแผนการปฏิบตั งิ าน และกลยุทธ์การตรวจสอบภายในด้านการติดตามผล มีผลกระทบในเชิง
บวกกับประสิทธิภาพของการดาเนินงาน ดังนัน้ ผูบ้ ริหารควรให้ความสาคัญกับกลยุทธ์การตรวจสอบ
ภายในทัง้ 2 ด้า น เพื่อ สนับ สนุ น ให้การปฏิบ ัติง านบรรลุ เ ป้ าหมายและวัต ถุ ป ระสงค์ อัน จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการขององค์กร และสอดคล้องกับ Martin. (2556). อ้างถึง
ใน วารสารระบบสารสนเทศด้านธุรกิจ, อรพรรณ แสงศิวะเวทย์, 2561, หน้า 30 ว่า คุณภาพ
ของงานตรวจสอบภายในนัน้ มาจากการวางแผนการดาเนินการตรวจสอบและการจัดทาระบบ
การควบคุมคุณภาพของบริษทั และมาตรฐานสากลการปฏิบตั งิ านวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
(International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing ) ได้กล่าวถึงเรื่อง
การวางแผนว่า หัวหน้ าหน่ วยงานตรวจสอบภายในต้องจัดทาแผนงานตรวจสอบ โดยอาศัย
ความเสี่ยงเป็ นพื้นฐาน เพื่อกาหนดลาดับความสาคัญของงานต่างๆ ของหน่ วยงานตรวจสอบ
ภายใน โดยต้องสอดคล้องกับ เป้ าหมายขององค์กร ผูต้ รวจสอบภายในต้องจัดทาและจดบันทึก
แผนสาหรับแต่ละงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ซึ่งรวมถึง วัตถุประสงค์ ขอบเขต ช่วงเวลาทีจ่ ะปฏิบตั งิ าน
และการจัดสรรทรัพยากรสาหรับงานนัน้ ๆ แผนนี้จะต้องคานึงถึง กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ ของ
องค์กร
โดยการวางแผนการตรวจสอบทีด่ จี ะนาไปสู่การปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
อันจะนามาซึ่งประสิทธิผล หรือผลการดาเนินงานตรวจสอบภายในทีอ่ ยู่ในรูปของรายงานผลการ
ปฏิบตั งิ านตรวจสอบ โดยผลทีม่ ปี ระโยชน์ต่อการตัดสินใจของผูบ้ ริหาร รวมถึงการสนับสนุนให้มี
การควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพภายใต้ค่า ใช้จ่ายที่เหมาะสม สามารถเพิม่ คุณค่า สนับสนุน
ให้องค์กรได้ตระหนักรู้ และปรับกระบวนการจัดการและการดาเนินงานให้ทนั ต่อสภาพการณ์ท่ี
เปลีย่ นไป โดยลดโอกาสและผลกระทบจากความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ช่วยให้องค์กรบรรลุเป้ าหมาย
และแผนงานทางธุรกิจทีค่ าดหวังได้
ซึ่งส่งผลให้ผรู้ บั การตรวจสอบเกิดความพึงพอใจในงานตามผลการศึกษาทีแ่ สดงให้เห็น
ว่าผูร้ บั การตรวจมีระดับความพึงพอใจในงานตามทัศนะของ Herzberg ในส่วนของปั จจัยด้าน
แรงกระตุ้น ด้านความสาเร็จในงาน และด้านการลักษณะของงาน อยู่ในระดับมาก และในส่วน
ปั จจัยด้านสุขอนามัย ด้านผูบ้ ริหาร/หัวหน้าหน่ วยงาน และด้านนโยบายและการบริหาร อยู่ใน
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ระดับมากทีส่ ุด เนื่องจากได้รบั ผลสาเร็จตามความมุง่ หมายทีเ่ กิดจากการปฏิบตั งิ านตามแนวทาง
ทีไ่ ด้รบั จากข้อเสนอแนะในรายงานผลการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ และสิง่ เหล่านี้จะมีผลต่อประสิทธิภาพ
ของการทางานของผูร้ บั การตรวจอีกด้วย โดยความพึงพอใจในงาน เป็ นลาดับความต้องการ
ขัน้ ที่ 3 ตามทฤษฎีของ Maslow
ผู้ศ ึก ษาจึง สรุ ป ได้ว่า ปั จ จัย ของประสิท ธิภ าพการปฏิบ ัติง านตรวจสอบภายในที่มี
ความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในงานของผูร้ บั ตรวจที่เป็ นพนักงานของบริษทั ที่ประกอบธุรกิจ
ศูนย์การค้า คือ ปั จจัยด้านการวางแผนการตรวจสอบ

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครังนี
้ ้
จากผลของการศึกษา เรื่อง ความสัมพันธ์ของประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
ภายในทีส่ ่งผลต่อความพึงพอใจในงาน ของพนักงานบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจศูนย์การค้า ผูศ้ กึ ษา
มีขอ้ เสนอแนะทีอ่ าจจะเป็ นประโยชน์ในการพัฒนางานตรวจสอบภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ดังนี้
1. หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจศูนย์การค้า ควรให้ความสาคัญ
ต่อการวางแผนการตรวจสอบ โดยการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ตรวจสอบ
เพื่อระบุถงึ ความเสี่ยง การควบคุม และกระบวนการกากับดูแล จัดลาดับความสาคัญของงาน
ต่างๆ ของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน กาหนดวัตถุประสงค์ของภารกิจให้สอดคล้องกับผลการ
ประเมินความเสีย่ ง อันจะนาไปสู่การปฎิบตั งิ าน และรายงานผลการตรวจสอบทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
2. ผู้ตรวจสอบภายในของบริษทั ที่ประกอบธุรกิจศูนย์การค้า ควรทาความเข้าใจกับ
ผู้รบั ตรวจเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ ขอบเขต ความรับผิดชอบ และความ
คาดหวังอื่นๆ ของผูร้ บั ตรวจ ก่อนการปฏิบตั งิ านงานตรวจสอบ และควรชีแ้ จงถึงข้อจากัดในการ
เผยแพร่ผลงาน และการเข้าถึงเอกสารข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ าน เพื่อสร้างความเข้าใจ
กับผูร้ บั การตรวจสอบ ซึ่ง อาจเป็ นประโยชน์ในการสร้างการทางานร่วมกันระหว่างผูต้ รวจสอบ
ภายในและผูร้ บั การตรวจสอบ นามาซึ่งประสิทธิผลโดยรวมขององค์กร

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครังต่
้ อไป
1. ควรทาการศึกษาความสัมพันธ์ของประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในที่
ส่ ง ผลต่ อ ความพึง พอใจในงาน ของพนัก งานบริษัท ที่ป ระกอบธุ ร กิจ ในกล่ ม ธุ ร กิจ อื่น เพื่อ
เปรียบเทียบผลการศึกษาทีไ่ ด้รบั ว่าเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร เพื่อนาไปใช้ปรับปรุง
พัฒนางานตรวจสอบภายใน
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2. การศึกษาครัง้ นี้ ผูศ้ กึ ษาได้ศกึ ษาประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในด้าน
การวางแผนการตรวจสอบ ด้านการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ ด้านการรายงานผลการปฏิบตั งิ าน
ตรวจสอบ และด้านการติดตามผลการตรวจสอบ รวมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลเท่านัน้ โดยผูศ้ กึ ษา
ท่านอื่น อาจขยายขอบเขตเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในด้านอื่นๆ
ซึ่งอาจได้รบั ข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏบัตงิ านตรวจสอบภายใน
ได้หลากหลายมากยิง่ ขึน้
3. การศึกษาครัง้ นี้ ผูศ้ กึ ษาได้ศกึ ษาความพึงพอใจในงานของผูร้ บั การตรวจสอบด้าน
ด้านความสาเร็จในงาน ด้านการลักษณะของงาน ด้านผู้บริหาร/หัวหน้ าหน่ วยงาน และด้าน
นโยบายและการบริหาร เท่านัน้ ในการศึกษาครัง้ ต่อไปควรนาปั จจัยด้านอื่นๆ มาทาการศึกษา
ซึ่งอาจได้ความคิดเห็น และผลการศึกษาครอบคลุมปั จจัยความพึงพอใจทีห่ ลากหลายขึน้
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม

แบบสอบถาม
เรื่อง ความสัมพันธ์ของประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบภายใน
ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน ของพนักงานบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิ จศูนย์การค้า
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แบบสอบถามนี้ถูกจัดทาขึน้ เพื่อเป็ นส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระ เรื่องความสัมพันธ์
ของประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในทีส่ ่งผลต่อ ความพึงพอใจในงานของพนักงาน
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกีย่ วกับความพึงพอใจในการทางาน
ข้อมูลที่ได้รบั จากการตอบแบบสอบถามชุดนี้มคี วามสาคัญอย่างยิง่ ต่อการประมวลผล
และการท าการวิจ ัย ผู้ศ ึก ษาจะน าผลที่ไ ด้จ ากแบบสอบถามไปใช้เ พื่อสรุป ผลการศึกษาใน
ภาพรวม โดยคาตอบของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็ นความลับ
สุดท้ายนี้ผศู้ กึ ษาขอขอบพระคุณในความอนุ เคราะห์ของทุกท่านที่เสียสละเวลาในการ
ตอบแบบสอบถาม และแสดงความคิดเห็นอันเป็ นประโยชน์เป็ นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ หากมี
ข้อ สงสัยประการใดเกี่ย วกับ แบบสอบถามโปรดติด ต่อ ผู้ศ ึกษา นายสิร าวิช ญ์ ยะมัง (ยีนส์)
เบอร์โทรศัพท์ 08-5555-9350 หรือทาง E-mail : siravitch.yeen@gmail.com
( สิราวิชญ์ ยะมัง )
นักศึกษาปริญญาโท
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
คาชี้แจง: โปรดทาเครื่องหมาย () ลงใน ที่ตรงกับความเป็ นจริ ง
1. เพศ
ชาย

หญิง

21 - 25 ปี
31 - 35 ปี
41 - 45 ปี

26 - 30 ปี
36 - 40 ปี
46 ปี ขน้ึ ไป

ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาโท

ปริญญาตรี
ปริญาเอก

2. อายุ

3. การศึกษา

4. ประสบการณ์การทางาน
น้อยกว่า 1 ปี
6 - 10 ปี

1 - 5 ปี
11 ขึน้ ไป

5. ตาแหน่งงานปั จจุบนั
ผูอ้ านวยการ / หัวหน้าหน่วยงาน หรือเทียบเท่า
ผูจ้ ดั การ / หัวหน้างาน หรือเทียบเท่า
พนักงาน / เจ้าหน้าที่
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ส่วนที่ 2 การรับรู้ประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบภายใน
คาชีแ้ จง กรุณาทาเครือ่ งหมาย  ลงในช่องทีท่ ่านคิดว่าตรงกับการรับรูข้ องท่านมากทีส่ ดุ
เพียงเครือ่ งหมายเดียว
ระดับการรับรู้
การรับรู้ประสิ ทธิ ภาพ
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
การปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบภายใน
ที่สดุ
กลาง
ที่สดุ
(5) (4) (3) (2) (1)
ด้านการวางแผนการตรวจสอบ
1. ผูต้ รวจสอบได้ทาความเข้าใจกับผูร้ บั ตรวจเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรเกีย่ วกับ วัตถุประสงค์
ขอบเขต ความรับผิดชอบ และความคาดหวัง
อื่นๆ ของผูร้ บั ตรวจ
2. ผูต้ รวจสอบได้ทาความเข้าใจกับผูร้ บั ตรวจ
ถึงข้อจากัดในการเผยแพร่ผลงานและการเข้าถึง
เอกสารข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ าน
3. ผูต้ รวจสอบได้กาหนดให้มกี ารประเมินความ
เสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรมทีต่ รวจสอบ
4. ผูต้ รวจสอบกาหนดวัตถุประสงค์ของภารกิจให้
สอดคล้องกับผลการประเมินความเสีย่ ง
5. ผูต้ รวจสอบได้ระบุถงึ ความเสีย่ ง การควบคุม
และกระบวนการกากับดูแล ภายในขอบเขตทีต่ ก
ลงร่วมกัน
ด้านการปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบ
1. ผูต้ รวจสอบได้ประเมินความเพียงพอ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการ
ควบคุมภายใน เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าจุดควบคุมสาคัญ
ทีก่ าหนดขึน้ มีการปฏิบตั ติ ามอย่างเหมาะสม
2. ผูต้ รวจสอบได้ประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของกระบวนการกากับดูแล เพือ่ ให้
มันใจว่
่ าเหมาะสมมีประสิทธิผล
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การปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบภายใน
ด้านการปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบ
3. ผูต้ รวจสอบได้ประเมินกระบวนการบริหารความ
เสีย่ ง เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าความเสีย่ งสาคัญและ
มาตรการลดความเสีย่ งเหมาะสมมีประสิทธิผล
4. ผูต้ รวจสอบได้ระบุและรวบรวมข้อมูลทีใ่ ช้ในการ
ปฏิบตั ภิ ารกิจให้เพียงพอน่าเชือ่ ถือมีความ
เกีย่ วข้องและเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั งิ าน
5. ข้อสรุปและผลการปฏิบตั ภิ ารกิจของผูต้ รวจสอบ
อยู่บนพืน้ ฐานของการวิเคราะห์และการ
ประเมินผลทีเ่ หมาะสม
ด้านการรายงานผลการปฏิ บตั ิ การตรวจสอบ
1. รายงานผลการตรวจสอบครอบคลุมถึงสาระที่
สาคัญต่างๆ หรือความเสีย่ งทีส่ าคัญของ
หน่วยงาน
2. ผูร้ บั ตรวจสามารถนาข้อเสนอแนะตามรายงาน
การตรวจสอบไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบตั งิ าน
ได้
3. รายงานการตรวจสอบมีความชัดเจนเข้าใจง่าย
4. ในการรายงานสรุปผลการตรวจสอบ ผูต้ รวจสอบ
ได้สอบถามข้อเท็จจริง และเปิ ดโอกาสให้ชแ้ี จง
สาเหตุทท่ี าให้เกิดข้อผิดพลาดก่อนสรุปผล
5. ในรายงานสรุปผลการปฏิบตั กิ ารงาน ผูต้ รวจสอบ
ได้มคี วามเห็น และ/หรือ ข้อสรุปในภาพรวมตาม
ความเหมาะสม
ด้านการติ ดตามผลการตรวจสอบ
1. ผูต้ รวจสอบได้ตดิ ต่อผูร้ บั ตรวจ เพื่อติดตามผล
ความคืบหน้าในการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบตั งิ าน
ตามรายงานผลการตรวจสอบ

ระดับการรับรู้
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ที่สดุ
กลาง
ที่สดุ
(5) (4) (3) (2) (1)
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การปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบภายใน
2. ข้อผิดพลาดทีท่ ่านไม่สามารถแก้ไขได้ ผูต้ รวจสอบ
ได้ประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อหา
ข้อยุตแิ ละวิธกี ารแก้ไขกับผูร้ บั ตรวจได้แล้วเสร็จ
3. ผูต้ รวจสอบมีส่วนร่วมในการหาแนวทางแก้ไข
เมื่อผูร้ บั ตรวจไม่สามารถแก้ไขประเด็นข้อสังเกต
ทีต่ รวจพบได้ตามระยะเวลาทีก่ าหนด
4. หัวหน้าผูบ้ ริหารงานตรวจสอบได้จดั ให้มี
กระบวนการติดตามผลการตรวจสอบ เพือ่ ให้
มันใจว่
่ าข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงแก้ไขนัน้
ฝ่ ายจัดการได้นาไปปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิผล
หรือผูบ้ ริหารระดับสูงได้ยอมรับความเสีย่ งจาก
การไม่ปฏิบตั ติ าม
5. ในกิจกรรมการตรวจสอบ ได้มกี ารติดตามการไม่
ปฏิบตั ติ ามผลของภารกิจตามขอบเขตทีไ่ ด้ตกลง
ไว้กบั ผูร้ บั ตรวจ

ระดับการรับรู้
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ที่สดุ
กลาง
ที่สดุ
(5) (4) (3) (2) (1)
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ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจในการทางาน
คาชีแ้ จง กรุณาทาเครือ่ งหมาย  ลงในช่องทีท่ ่านคิดว่าตรงกับความพึงพอใจในการทางาน
ของ
ท่านมากทีส่ ุดเพียงเครื่องหมายเดียว
ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ความพึงพอใจในงาน
ที่สดุ
กลาง
ที่สดุ
(5) (4) (3) (2) (1)
ด้านความสาเร็จในงาน
1. งานตรวจสอบภายในสนับสนุนให้ทา่ นสามารถ
ทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมายเสร็จตามเวลาทีก่ าหนด
2. หลังจากตรวจสอบภายในท่านรูส้ กึ ว่างานทีท่ ่าน
ได้ทามีคุณภาพสูงและมีคุณค่า
3. ท่านมักจะได้รบั คาชมเชยจากหัวหน้าในผลงาน
ทีต่ รวจสอบแล้ว
4. ท่านยังได้รบั คาติเตียนจากหัวหน้าในเรื่องการ
ทางานของท่านอยู่เสมอหลังจากการตรวจสอบ
5. ท่านได้ใช้ความรูค้ วามสามารถในการทางาน
อย่างเต็มความสามารถเพือ่ ปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะ
ด้านลักษณะของงาน
1. ท่านได้ปฏิบตั งิ านอย่างเต็มความสามารถ และ
เป็ นไปตามแนวทางการตรวจสอบและนโยบาย
การกากับดูแลกิจการทีด่ ี
2. ท่านรูส้ กึ ว่างานทีท่ ่านทามีส่วนช่วยให้องค์กร
บรรลุวตั ถุประสงค์ในการดาเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง่ ขึน้ เมื่อ
ได้รบั การตรวจสอบ
3. หลังจากตรวจสอบท่านรูส้ กึ มันใจว่
่ างานของท่าน
มีความถูกต้องน่าเชือ่ ถือเป็ นทีย่ อมรับ
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ความพึงพอใจในการทางาน
ด้านลักษณะของงาน
4. ท่านมีโอกาสได้เข้าประชุมร่วมกับฝ่ ายตรวจสอบ
ภายใน
5. ท่านสามารถชีแ้ จงสาเหตุทท่ี าให้เกิด
ข้อผิดพลาด และร่วมหาแนวทางในการป้ องกัน
ความเสีย่ งในการเกิดข้อผิดพลาดซ้า
ด้านผูบ้ ริ หาร/หัวหน้ าหน่ วยงาน
1. ผูบ้ ริหาร/หัวหน้าหน่วยงานของท่านให้
ความสาคัญกับงานตรวจสอบภายใน
มีวสิ ยั ทัศน์การทางานสามารถพัฒนาองค์กร
สอดคล้องกับการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
2. ผูบ้ ริหาร/หัวหน้าหน่วยงานมีการประสานงานกับ
ฝ่ ายตรวจสอบภายอยู่เสมอ เพื่อพิจารณาหา
แนวทางป้ องกันความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ใน
กิจกรรมดาเนินงานใหม่ทเ่ี กิดขึน้
3. ผูบ้ ริหาร/หัวหน้าหน่วยงานได้ร่วมประชุมกับ
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน เพื่อประเมินความ
เพียงพอ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ
การควบคุมภายในของหน่วยงาน
4. ผูบ้ ริหาร/หัวหน้าหน่วยงานเปิ ดโอกาสให้ท่านมี
ช่องทางในการแสดงความคิดเห็น และมีชอ่ งทาง
ในการแจ้งเรือ่ งร้องเรียน
5. ผูบ้ ริหาร/หัวหน้าหน่วยงานได้ตระหนักและให้
ความสาคัญต่อรายงานผลการตรวจสอบภายใน
และมีการติดตามให้มกี ารนาข้อเสนอแนะไป
ปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิผล

ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ที่สดุ
กลาง
ที่สดุ
(5) (4) (3) (2) (1)
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ความพึงพอใจในการทางาน

1.
2.

3.
4.
5.

ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ที่สดุ
กลาง
ที่สดุ
(5) (4) (3) (2) (1)

ด้านนโยบายและการบริ หาร
หลังตรวจสอบท่านรูส้ กึ ว่านโยบายและระบบงาน
ขององค์กรมีความเหมาะสม
ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเกีย่ วกับ
นโยบายในการทางานให้กบั องค์กร ผ่านการ
เสนอแนะข้อคิดเห็นในขันตอนการตรวจสอบ
้
ภายใน
ท่านรูส้ กึ ว่างานตรวจสอบภายในทาให้นโยบาย
และการบริหารงานขององค์กรมีความโปร่งใส
การตรวจสอบสนับสนุนองค์กรให้พฒ
ั นาขันตอน
้
ในการปฏิบตั งิ านทีส่ ะดวกรวดเร็ว
ท่านรูส้ กึ ว่างานตรวจสอบภายในเป็ นหลักประกัน
ขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่
เหมาะสม ทัง้ ในด้านการเงินและการบริหาร
** ขอขอบพระคุณทีท่ ่านเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม**
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