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บทคดัย่อ 
 

    การวจิยัเร่ือง เจตคติของผูบ้ริหารธนาคารพาณิชยไ์ทยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
ท่ีมีต่อการปฏิบติังานการตรวจสอบภายในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อวดัเจตคติของผูบ้ริหารของ
ธนาคารพาณิชยท่ี์มีต่องานตรวจสอบภายใน 3 ดา้นคือบทบาทและหน้าท่ีของผูต้รวจสอบภายใน 
คุณสมบัติเฉพาะตัวของผู ้ตรวจสอบภายใน และวิธีการปฏิบัติงานของผู ้ตรวจสอบภายใน 
เปรียบเทียบระดับเจตคติของผูบ้ริหารท่ีมีต่องานตรวจสอบภายในตามลกัษณะส่วนบุคคลของ
ผู ้บริหาร จ าแนกตาม เพศ อายุ  ต  าแหน่ง หน้า ท่ีในปัจจุบัน ระยะเวลาในการปฏิบัติ งาน 
ประสบการณ์ในการไดรั้บการตรวจสอบ ระดบัการศึกษา และหน่วยงานท่ีสังกดั และหาขอ้สรุป 
เพื่อเสนอแนะให้ธนาคารปรับปรุงเจตคติของผูบ้ริหารธนาคารท่ีมีต่องานทางด้านการตรวจสอบ
ภายในให้ดียิ่งข้ึน โดยผูว้ิจยัใชป้ระชากรจากคณะกรรมการ และผูบ้ริหารของธนาคารพาณิชยท่ี์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์จ านวน 13 ธนาคาร จ านวน 543 คน และด าเนินการสุ่มประชากร
ดงักล่าวด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่ายได้กลุ่มตวัอย่างจ านวน 231 คน ซ่ึงผูว้ิจยัใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับการวจิยั   
 ผลการวิจยั  พบว่า 1)ผูบ้ริหารมีระดบัเจตคติเห็นดว้ยกบังานตรวจสอบภายในทั้งสาม
มิติ 2) การเปรียบเทียบระดบัเจตคติของผูบ้ริหารท่ีมีต่องานตรวจสอบภายในจ าแนก ตามลกัษณะ
ส่วนบุคคลของผูบ้ริหาร พบว่ามีเพียงลกัษณะของผูบ้ริหารท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั และ
ผูบ้ริหารท่ีสังกดัหน่วยงานแตกต่างกนัเท่านั้น ท่ีส่งผลให้เจตคติของผูบ้ริหารท่ีมีต่อการปฏิบติังาน
ตรวจสอบภายในแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 3) แนวทางการพฒันาเจตคติของผูบ้ริหารท่ีมีต่อการ
ปฏิบติังานตรวจสอบภายใน ตามลกัษณะส่วนบุคคลของผูบ้ริหารควรมีความรู้ความเขา้ใจ และมี
ประสบการณ์ในการปฏิบติังานในต าแหน่งหนา้ท่ีนั้น และสามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากผูต้รวจสอบ
ไปใชใ้นการบริหารความเส่ียงภายในธนาคารไดเ้ป็นอย่างดี  ธนาคารควรให้ความรู้ ให้ค  าแนะน า
เก่ียวกบัการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง แก่ผูบ้ริหารธนาคารและพนกังานในทุกส่วนงาน
ให้มากยิ่งข้ึน ผูต้รวจสอบภายในควรก าหนดระดบัความเส่ียง หรือตวัช้ีวดัในแต่ละดา้นท่ีเขา้ตรวจ 
และอธิบายให้ผูบ้ริหารของธนาคารยอมรับค่าท่ีก าหนด  เพื่อให้ผูต้รวจสอบใชเ้ป็นแนวทางในการ
ปฏิบติัให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและผูต้รวจสอบภายในควรจดัล าดับความส าคญั  หรือก าหนด
ขอบเขตของงานท่ีตรวจสอบให้ชดัเจนและเหมาะสมกบัเวลาท่ีตรวจ เพื่อสามารถให้ค  าแนะน าแก่
ธนาคารไดค้รอบคลุมทุกประเด็น 
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Abstract 
 

Research The Aptitude towards internal Audit of  the Management in commercial 
Bank listed in the Stock Exchange of Thailand. The objectives of this research were  to appraise 
of attitude of executives of commercial banks in Thailand towards internal audit in three 
dimensions: roles and functions of the auditors, personal qualification of the auditors, and 
performance approaches of the auditors; to compare attitude levels of those auditors categorized 
by their gender, age, current position, length of incumbency, auditing experience, educational 
level, and divisional office; and to propose guidelines for improvement of attitude relevant to 
internal audit of those executives.  The population of this study was retrieved from Siam 
Commercial Bank’s Committee and executive personals. The data were collected from 231 
committees and executives of 13 banks registered under the Stock Exchanges of Thailand.  The 
instrument used for collecting data for research was a questionnaire.  
 The findings were as follows.  1) The attitude of those executives towards internal 
audit was at the agree level in all three dimensions.  2) Comparisons of attitude levels of those 
internal auditors showed that only those categorized by their educational levels, and their 
divisional offices did have statistical significant effects on their attitude.  3) The proposed 
guidelines for improvement of attitude relevant to internal audit of those executives were that they 
should possess knowledge, understanding, and auditing experience applicable to risk management 
of their banks; that executives and all personnel of the banks should be provided with more 
knowledge and more advice on internal audit and risk management; that internal auditors should 
identify acceptable risk levels or risk indices of individual aspects of audit, and should explain to 
the executives for their approval to be used as common standards; and that internal auditors 
should clearly prioritize, or clearly specify scopes of auditing tasks appropriated with time frames 
in order that they could cover all aspects of their advice given to the banks. 
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บทที ่1 
 

ความเป็นมาของปัญหา    
 

ในธุรกิจธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ต้องให้
ความส าคญัในเร่ืองระบบการควบคุมภายในท่ีดี ซ่ึงเป็นหน้าท่ีโดยตรงของผูบ้ริหารในการก าหนด
ระบบการควบคุมภายใน ตามท่ีก  าหนดไวใ้นกรอบการควบคุมภายในท่ีดีของคณะกรรมการชุดหน่ึง 
ซ่ึงเรียกว่า The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) 
นอกจากนั้นตอ้งมีหน่วยงานตรวจสอบภายในมาตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของธนาคาร 
ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีส าคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถลดความเส่ียงจากการด าเนินงานของธุรกิจเพื่อให้องค์กร
บรรลุเป้าหมาย สร้างผลตอบแทนให้กบันักลงทุน ซ่ึงหน่วยงานตรวจสอบภายในจะมีหน้าท่ีมา
โดยตรงในการตรวจสอบ ผูม้ีหน้าท่ีในการตรวจสอบภายในตอ้งมีความเป็นอิสระและเท่ียงธรรม 
ความซ่ือสัตย ์ยุติธรรม ตลอดจนมีมนุษย์สัมพนัธ์ท่ีดี มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบ 
โดยเฉพาะในเร่ืองท่ีมีความส าคญั การด าเนินงานขององค์กรจึงจะบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้ซึงจะ
ส่งเสริมการท างานขององค์กรให้ลดความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้  ผูต้รวจสอบภายใน
บทบาทหนา้ท่ีของผูต้รวจสอบภายใน ควรท่ีจะพิจารณาจากกรอบงานการปฏิบติั งานของสมาคม    
ผูต้รวจสอบภายใน (The Institute of Internal Auditor: IIA)ซ่ึงไดก้ล่าวว่าผูต้รวจสอบภายในควรมี
จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานและมีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน                 
ซ่ึงจรรยาบรรณในการปฏิบติังาน ประกอบดว้ย ความซ่ือตรง ความเท่ียงธรรมเป็นกลาง การรักษา
ความลบัและความรู้ความ สามารถ ส่วนมาตรฐานการปฏิบัติงานประกอบด้วย  มาตรฐาน
คุณลกัษณะงาน มาตรฐานการปฏิบติังาน และมาตรฐานการนาไปใช ้ซ่ึงจรรยาบรรณและมาตรฐาน
การตรวจสอบภายในจะช่วยควบคุมใหผู้ต้รวจสอบภายในทางานไดต้รงตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบ  
มีการวางแผนการปฏิบัติงานและการรายงานผลการตรวจ  สอบให้ผูบ้ริหารรับทราบอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

การตรวจสอบภายในเป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็น และผูม้ีหน้าท่ีส าคญัในการดูแลในการ
ปฏิบติังานตรวจสอบภายในคือ ผูม้ีอ  านาจสูงสุดในหน่วยงานคือ ผูอ้  านวยการตรวจสอบภายใน 
และมีการแบ่งสายงานตรวจ สอบตามลกัษณะของงานตรวจสอบ หรือตามพ้ืนท่ีการตรวจสอบไม่ว่า
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จะเป็นแบบใดก็ตามจะมีผลต่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน ในการก าหนดว่าจะตรวจสอบ
เร่ืองใด หรือหน่วยงานใดก่อนหลงั ซ่ึงผูม้ีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบภายในจะมี ผูส้อบบญัชี
รับอนุญาต หน่วยงานก ากบัดูแล และท่ีส าคญัคือฝ่ายจดั การซ่ึงประกอบดว้ยผูบ้ริหารและพนักงาน
ของหน่วยงานรับตรวจ  

ธนาคารพาณิชยเ์ป็นสถาบนัการเงินท่ีส าคญั ไดแ้ก่ การสร้างเงินฝาก การประกอบธุรกิจ
รับฝากเงินเมื่อทวงถามหรือส้ินระยะเวลาอนัก  าหนดไว ้และใชป้ระโยชน์จากการเงินทางใดทาง
หน่ึงเช่น การกูย้ืมเงิน ซ้ือขาย เก็บเงินตามตัว๋หรือตราสารเปล่ียนมือ การซ้ือขายระหว่างประเทศ 
นอกจากนั้นธนาคารพาณิชยย์งัท าหน้าท่ีรับฝากเงิน บริการถอนเงิน และการกูย้ืมเงินแลว้ยงัท า
หนา้ท่ีอ่ืนๆ อีก เช่น การรับฝากทรัพยสิ์นมีค่า การบริการโอนเงินระหว่างประเทศ การแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ การประกนัภยั และการบริการด้านอ่ืนๆ นอกจากน้ียงัมีการให้บริการดา้น    
การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ การเรียกเก็บเงินตามตั๋ว การค ้ าประกัน การให้บริการช าระ                            
ค่าสาธารณูปโภค บตัรเครดิต เป็นตน้ จึงท าให้ธุรกิจธนาคารเป็นธุรกิจสถาบนัการเงินท่ีมีบทบาท
ส าคญัอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจ เพราะธนาคารเป็นธุรกิจท่ีให้บริการเพ่ืออ  านวยความสะดวก
รวดเร็วและความมัน่คงปลอดภยัแก่ผูใ้ชบ้ริการ (พรนพ พุกกะพนัธ,์ 2548)  

ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในปัจจุบันมีการแข่งขันทางการตลาดกันสูงข้ึน โดยแต่ละ
ธนาคารให้ความส าคญักบัการบริหารจดัการเพื่อมุ่งเน้นพฒันาคุณภาพของผลิตภณัฑ์และบริการ
ทางการเงินเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ และท าใหล้กูคา้เกินความพึงพอใจสูงสุดทั้งดา้น
คุณภาพและจริยธรรม ประกอบกับนโยบายของแต่ละธนาคารท่ีก  าหนดให้มีการพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพการบริการต่างๆ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือน าไปสู่การรับรองคุณภาพ อีกทั้งยงัเป็นการ
เตรียมพร้อมเพื่อรองรับการขยายตัวของบริการทางการเงินในอนาคต ธนาคารแต่ละธนาคาร          
จึงมุ่งเน้นการให้บริการท่ีมีคุณภาพ มีการปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ โดยการน าอุปกรณ์
เคร่ืองมือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเช่น การน าเอาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการ
ใหบ้ริการแก่ลกูคา้ เป็นตน้ ทั้งน้ีเพ่ือใหก้ารบริการมีความหลากหลายและทนัสมยัยิง่ข้ึน รวมทั้งการ
พฒันาบุคลากรในการใหบ้ริการของธนาคารใหมี้ความพร้อมทั้งในดา้นความรู้และการใหบ้ริการแก่
ลูกคา้ แต่ธนาคารแต่ละแห่งยงัประสบปัญหาการแข่งขันจากคู่แข่งทางการตลาดเป็นอย่างมาก 
โดยเฉพาะปัญหาในดา้นการให้บริการ เพื่อสร้างความประทบัใจแก่ลูกคา้ และให้ลูกคา้ให้ความ
ไวว้างใจท่ีเขา้มาใชบ้ริการและท าธุรกรรมทางการเงินกบัธนาคาร จึงท าให้ธนาคารพาณิชยแ์ต่ละ
แห่งมีนโยบายในการปรับปรุงคุณภาพการใหบ้ริการให้สูงข้ึน เพ่ือรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดไว ้
(ธนาคารธนชาต, 2554) 
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ฉะนั้น การตรวจสอบภายในจึงเป็นแนวทางหน่ึงของการพฒันาระบบงานของธนาคาร 
ซ่ึงแต่ละธนาคารจะไดม้าจากการระดมความคิดของผูบ้ริหารและพนักงานเป็นผูป้ฏิบติังานเพื่อให้
บรรลุกลยทุธต์ามท่ีวางไวก้ารตรวจสอบภายในมีควรระบุการควบคุมใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
และตรวจว่าองคก์รไดมี้ระบบดงักล่าวหรือไม่และไดป้ฏิบติัตามระบบการควบคุมท่ีไดก้  าหนดข้ึน
หรือไม่การตรวจสอบภายในในปัจจุบนัตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานสากลในการปฏิบติังานวิชาชีพ
ตรวจสอบภายในของสถาบนัผูต้รวจสอบภายในซ่ึงมีทั้งมาตรฐานดา้นคุณสมบติัและมาตรฐานการ
ปฏิบติังาน  

ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในนั้นเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในต้องใช้
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์สูง เป็นงานท่ีตอ้งอาศยัความร่วมมือ และไดรั้บการยอมรับ
จากบุคลากรการตรวจ สอบภายในจึงจ าเป็นตอ้งมีบุคลากรท่ีดีมีมาตรฐานปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความ
ซ่ือสตัยสุ์จริต เท่ียงธรรม มีมนุษยส์มัพนัธอ์นัดี มีความขยนัหมัน่เพียร ปฏิบติังานเต็มความสามารถ 
และเป็นผูใ้หค้  าปรึกษา และความเช่ือมัน่กบัหน่วยงาน เพื่อใหง้านบรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน มาตรฐานการรายงาน  มาตรฐานการตรวจสอบติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน เป็นผูท่ี้ตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเท่ียงตรงปราศจากอคติ
ส่วนตนตลอดจนเป็นผูท่ี้ใฝ่หาความรู้ในวิทยาการสมยัใหม่อยู่ตลอดเวลา (ชนะทพั อินทามระ, 
2553, น.2) 

การก ากับดูแลกิจการท่ีดีมีผลต่อบทบาทต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  เป็น
เคร่ืองมือส าคญัในการบริหารต่อฝ่ายบริหารระดบัสูงส าหรับบริษทัมหาชน บริษทัจดทะเบียน ใน
การจดัโครงสร้างและบทบาทอ านาจหน้าท่ีในการปฏิบติังานเป็นการถ่วงดุลระหว่างอ  านาจของ
ผูบ้ริหารต่อการปฏิบติังานเพื่อให้การบริหารการจดัการในระดบัสูงมีความโปร่งใสตรวจสอบได้
สร้างความเช่ือมัน่ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สีย เช่น ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน  

 การวดัเจตคติจากผูบ้ริหารคณะกรรมการตอ้งมีการจดัระบบการควบคุมดา้นการ
ด าเนินงานดา้นรายงานทางการเงินและดา้นการปฏิบติัตามกฎระเบียบนโยบายซ่ึงคณะกรรมการท่ีมี
ความเป็นอิสระในการปฏิบติังานสามารถวดัเจตคติไดจ้ากผูบ้ริหาร และคณะกรรมการซ่ึงถือเป็น
ผูบ้ริหารระดบัสูงประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะกรรมการดา้นการก ากับดูแล     
ซ่ึงเป็นคณะกรรมการอิสระ นอกจากนั้ นยงัควรมีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ
คณะกรรมการสรรหาซ่ึงลว้นแต่มีส่วนช่วยปรับปรุงการตรวจสอบภายในให้ประสบผลส าเร็จและ
เพ่ิมมูลค่าขององค์กรโดยลกัษณะของผูบ้ริหารและหน่วยงานรับตรวจโดยเฉพาะการก ากบัดูแล
กิจการจะมีผลต่อการใชห้น่วยงานตรวจสอบภายในให้เกิดประโยชน์สูงสุดสร้างความมัน่ใจใน
ความเป็นอิสระความ เพียงพอของทรัพยากร การไม่ถูกจ  ากดัขอบเขตของการตรวจสอบเป็นการ
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ปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิผลเพื่อให้ธุรกิจด าเนินไปตามกลยุทธ์ท่ีตอ้งการ เป็นการให้
ความส าคญัต่อการตรวจ สอบภายในมุมมองของผูบ้ริหารฝ่ายต่างๆว่าไม่ไดม้องในความถกูตอ้งของ
บญัชีและการเงินแต่เป็นการใหค้  าปรึกษาและใหค้  าแนะน าแก่หน่วยงานท่ีรับตรวจ 

 

วตัถุประสงค์ของงานวจิยันี้ 
 
1. เพื่อวดัเจตคติของผูบ้ริหารท่ีมีต่องานตรวจสอบภายใน 
2. เพื่อหาความสมัพนัธร์ะหว่างลกัษณะส าคญัของผูบ้ริหารกบัระดบัเจตคติท่ีมีต่องาน

ตรวจสอบภายใน 
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงท่ีส าคัญต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

เพื่อใหผู้บ้ริหารมีเจตคติท่ีดี 
 

สมมตฐิาน 
 
 ผูว้ิจยัก  าหนดสมมติฐานงานวิจยั 2 ขอ้ ดงัน้ี 
 1.  ลกัษณะของผูบ้ริหารท่ีแตกต่างกนัมีเจตคติต่องานตรวจสอบภายในท่ีแตกต่างกนั 
 2.  ลกัษณะงานของหน่วยงานท่ีแตกต่างกนัมีเจตคติต่องานตรวจสอบภายในท่ีแตกต่าง
กนั 
 

ขอบเขตของการวจิยั 
 

ผูว้ิจัยศึกษาเจตคติของผูบ้ริหารของธนาคารพาณิชยไ์ทย เฉพาะส านักงานใหญ่ท่ี         
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีต่อการตรวจสอบภายในซ่ึงประกอบดว้ยลกัษณะส่วนตวัของ
ผูบ้ริหารและลกัษณะของหน่วยงานรับตรวจ โดยประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคือ ผูบ้ริหารของฝ่าย
ต่างๆ และคณะกรรมการท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบภายในของปี พ.ศ.2557 
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กรอบแนวความคดิในการวจิยั 
 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง เจตคติของผูบ้ริหารธนาคารพาณิชยไ์ทยท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยท่ี์มีต่อการปฏิบติังานการตรวจสอบภายใน ในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง
ทั้งตวั แปรตน้ และตวัแปรตามโดยน าแนวคิดทฤษฏีท่ีเก่ียวกบัเจตคติมาเป็นกรอบแนวคิดส าหรับ
การวิจยั โดยผูว้ิจยัมีกรอบแนวคิดส าหรับการวิจยั ดงัน้ี 
 

ตวัแปรต้น  ตวัแปรตาม 

ลกัษณะของผูบ้ริหารของหน่วยรับตรวจ 
- เพศ 
- อาย ุ
- ต าแหน่งหนา้ท่ีในปัจจุบนั 
- ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 
- ประสบการณ์ในการไดรั้บการ

ตรวจสอบ 
- ระดบัการศึกษา 
- หน่วยงานท่ีสงักดั 

 

เจตคติของผูบ้ริหาร
ธนาคารพาณิชยไ์ทยท่ีมีต่อ

การปฏิบติังานการ
ตรวจสอบภายใน 

 

 

นิยามศัพท์  
 

 เจตคติ หมายถึง ความรู้สึก หรือท่าทีของบุคคลท่ีมีต่อบุคคล ว ัตถุส่ิงของ หรือ
สถานการณ์ต่างๆ ความรู้สึก หรือท่าทีจะเป็นไปในท านองท่ีพึงพอใจ หรือไม่พอใจ  เห็นดว้ยหรือ 
ไม่เห็นดว้ยก็ได ้

ธนาคารพาณิชย์ไทย หมายถึง ธนาคารพาณิชย์ไทยเฉพาะท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย แต่ไม่รวมธนาคารพาณิชยเ์พื่อรายยอ่ยและธนาคารพาณิชยท่ี์เป็นบริษทั
ลกูของธนาคารต่างประเทศ 

การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการใหค้วามเช่ือมัน่และการให้ค  าปรึกษาอย่าง
เท่ียงธรรมและเป็นอิสระ  ซ่ึงจัดให้มีข้ึนเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของการ
ตรวจสอบภายในจะช่วยใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้
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หน่วยงานตรวจสอบภายใน หมายถึง ส านักงานตรวจสอบภายใน หรือส่วนงานท่ี
เก่ียวขอ้งซ่ึงมีหนา้ท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

หน่วยรับตรวจ หมายถึง ธนาคารพาณิชยไ์ทยสาขาต่างๆ เฉพาะท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย แต่ไม่รวมธนาคารพาณิชยเ์พื่อรายยอ่ยและธนาคารพาณิชยท่ี์เป็นบริษทั
ลกูของธนาคารต่างประเทศ 

ผู้บริหาร หมายถึง หัวหน้าส่วนงานหรือหัวหน้าหน่วยงานผูรั้บผิดชอบในการ
ปฏิบติังานของหน่วยงานนั้น 

คณะกรรมการบริหาร หมายถึง ผูบ้ริหาร หัวหน้าส่วนงานหรือหัวหน้าหน่วยงาน
ผูรั้บผดิชอบหน่วยตรวจสอบของธนาคารพาณิชยไ์ทย 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวจิยันี้ มีดังนี้ 
 

1.  ท าใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อเจตคติของผูบ้ริหารท่ีมีต่อการตรวจสอบภายใน 
2.  ท าใหท้ราบถึงความสัมพนัธ์ของความตอ้งการของผูบ้ริหารและความตอ้งการของ

การตรวจสอบภายใน 
3.  สามารถใชเ้ป็นขอ้มลูปรับปรุง แผนการตรวจสอบภายใน 
4.  ท าให้การตรวจสอบภายในบรรลุวตัถุประสงค์ของการตรวจสอบท่ีวางไว้และมี

ประสิทธิผลมากท่ีสุด 
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บทที ่2 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
            การวิจยั เร่ือง เจตคติของผูบ้ริหารธนาคารพาณิชยไ์ทยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
ท่ีมีต่อการปฏิบติังานการตรวจสอบภายใน ผูว้ิจยัศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
มาเป็นพ้ืนฐานในเพื่อสนบัสนุนการศึกษาวิจยั ดงัน้ี                                                           
 
 1.  ระบบธนาคารพาณิชยไ์ทย 

 2.  ระบบการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 
 3.  มาตรฐานสากลการปฏิบติังานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 

              4.  ทฤษฎีเก่ียวกบัเจตคติ 
 5.  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

1.  ระบบธนาคารพาณิชย์ไทย  
 
 รัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วันั้น เป็นเวลาท่ีชาวต่างประเทศ จาก
ทวีปยโุรป และอเมริกา กาํลงัขยายเสน้ทางการคา้ขายมาทางตะวนัออกอย่างรวดเร็ว  และนับตั้งแต่
ประเทศไทยทาํสนธิสญัญาทางการคา้กบัประเทศองักฤษ ท่ีเรียกว่า “สัญญาเบาวร่ิ์ง” ใน พ.ศ.2398 
แลว้ก็มีการทาํสัญญาการคา้เช่นเดียวกนัน้ีกบัประเทศฝร่ังเศส โปรตุเกส เดนมาร์ค เนเธอร์แลนด ์
และรัสเซีย เป็นตน้ หลงัจากนั้นไม่นานก็มีเรือสินคา้จากต่างประเทศเขา้มาซ้ือสินคา้จากไทยมากข้ึน 
จากเดิมปีละไม่ก่ีลาํ เป็นปีละ 300 ถึง 400 ลาํ บรรดาพ่อคา้ชาวยุโรปต่างนาํเหรียญเงินของประเทศ
ตน มาชาํระค่าสินคา้ แต่ประชาชนไม่ยอมรับ จึงตอ้งนาํเหรียญเงินไปแลกเงินพดดว้งท่ีพระคลงัมหา
สมบติั แต่เงินพดดว้งผลิตดว้ยมือจึงทาํไดช้า้ไม่ทนัต่อความตอ้งการ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้
เจา้อยูห่วั จึงโปรดเกลา้ฯ ใหส้ัง่ซ้ือเคร่ืองจกัรทาํเหรียญเงินจากประเทศองักฤษเขา้มาผลิตเหรียญเงิน
กลมแบนชนิดราคาต่างๆ ข้ึนใชร้วมทั้งเงินปลีก ท่ีมีมูลค่าตํ่า การใชเ้บ้ียหอย เป็นเงินตราในระบบ
เศรษฐกิจจึงลดลงและหายไปในท่ีสุด นอกจากระบบการเงินท่ีเร่ิมมีระเบียบตามแบบสากลแลว้ 
พระองคย์งัไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหต้ดัถนนขุดคลองปรับปรุงประเพณีโบราณต่างๆ ให้ทนัสมยัข้ึน คร้ัน

 

DPU



8 

มาในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั พระองคท์รงทะนุบาํรุงบา้นเมือง ให้เขา้
สู่ความเจริญในทุกดา้นนับตั้งแต่การบริหารแผ่นดิน การสาธารณสุข การศึกษา  การคมนาคม      
การศาลและกฎหมาย การเลิกทาส การปรับปรุงระบบภาษีอากร  การแยกพระราชทรัพย ์                  
ส่วนพระมหากษตัริยอ์อกจากทางการโดยเด็ดขาด การเปล่ียนระบบเกณฑ์แรงงาน เป็นการเกณฑ์
ทหาร เป็นตน้ จึงเป็นผลให้เศรษฐกิจและการคา้ของประเทศเจริญข้ึนอย่างรวดเร็วความตอ้งการ
เงินตราของประเทศ และสถาบนัการเงินท่ีจะอาํนวยความสะดวกให้แก่  ธุรกิจการคา้ทั้งใน และ
ต่างประเทศ ในดา้นการใหกู้ย้มื การโอนเงิน การจ่ายเงินตามคาํสั่งจ่าย และตัว๋เงิน ก็เกิดมีข้ึน เมื่อ
ความตอ้งการสถาบันการเงิน เพ่ืออาํนวยความสะดวกมีสูงข้ึน จึงมีชาวต่างประเทศมายื่นแสดง
ความประสงค ์จะตั้งสถาบนัการเงินข้ึน โดยใน พ.ศ.2431 ชาวองักฤษไดข้อตั้งธนาคารของรัฐข้ึนให้
ช่ือว่า “แบงก์หลวงแห่งกรุงสยาม” (Royal Bank of Siam) ธนาคารท่ีกล่าว มีอาํนาจในการ
ดาํเนินงาน ดา้นการเงินแทนรัฐบาล เช่น จดัเก็บภาษี พิมพธ์นบตัร ให้กูย้ืมแก่องค์การต่างๆ และ
รัฐบาล ต่อมาใน พ.ศ.2440 นายพลดุ๊ก เดอ มารียอง ไดย้ื่นขอ้เสนอตั้ง “แบงก์หลวงแห่งรัฐสยาม” 
(Royal State Bank of Siam) และใน พ.ศ.2441 ผูบ้ริหารธนาคารในกรุงโคเปนเฮเกนประเทศ
เดนมาร์ก ก็ยื่นขอ้เสนอขอตั้ง “แบงก์แห่งกรุงสยาม” ข้ึนเช่นกนั แต่ก็ไม่ไดรั้บอนุญาตให้ตั้งข้ึน
ดาํเนินการทั้งหมด ในดา้นท่ีเป็นธนาคารเอกชน หรือธนาคารพาณิชยน์ั้นก็มีการยื่นขอเปิดดาํเนิน 
การเช่นกนั และโดยท่ีเป็น การดาํเนินงานของธนาคารพาณิชย์ ซ่ึงมิไดเ้ก่ียวกบัระบบการเงินของ
รัฐบาล แต่เป็นการขอตั้งข้ึนเพ่ืออาํนวยความสะดวกในการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ การ
จ่ายเงิน ตามคาํสัง่จ่ายเช็ค และตัว๋เงิน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในส่วนท่ีเป็นการคา้ระหว่างประเทศ การ
รับฝาก และให้กูย้ืมเงิน เป็นตน้ ธนาคารพาณิชยต่์างประเทศ จึงไดรั้บอนุญาตให้ เปิดสาขาข้ึน 
ดาํเนินงานในกรุงเทพฯ ไดใ้น พ.ศ.2431 พ.ศ.2437 และ พ.ศ.2440 ตามลาํดบั  

การดาํเนินธุรกิจการธนาคารพาณิชยข์องสาขาธนาคารพาณิชยต่์างประเทศในขณะนั้น 
โดยท่ีกิจการรวมทั้งการดาํเนินงาน การบริหารธนาคารพาณิชยเ์ป็นความรู้ของชาวต่างประเทศ
เท่านั้น เม่ือมีการนาํกิจการธนาคารพาณิชยเ์ขา้มาดาํเนินงานในประเทศไทย จึงยงัไม่มีคนไทยผูใ้ด
สามารถท่ีจะเข้าใจและช่วยดําเนินการได้ธุรกิจธนาคารพาณิชย์จึงเป็นกิจการงานของชาว
ต่างประเทศเท่านั้น แต่ชาวต่างประเทศก็ไม่มีความเขา้ใจในสภาพธุรกิจการคา้ การประเมินราคา
หลกัทรัพยข์นบธรรมเนียม ประเพณี ภาษา ตลอดจนบุคคล ท่ีอยู่ในวงการคา้ของประเทศไทย  
ดงันั้น จึงไม่อาจติดต่อกบัลูกคา้ท่ีเป็นชาวจีน และชาวไทย ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสาขาธนาคาร
พาณิชยต่์างประเทศ จึงใช้วิธีจ้างผูท่ี้มีความชาํนาญในเร่ืองต่างๆ  ท่ีตนไม่ถนัดทาํการแทน ซ่ึง     
ส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจชาวจีนให้ทาํหน้าท่ีเป็นผูติ้ดต่อเจรจาวิเคราะห์สินเช่ือ ประเมินความเส่ียง 
และเร่งรัดหน้ี เป็นตน้ ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีน้ีมกัจะเป็นผูท่ี้เป็นท่ีรู้จกักนัในหมู่นกัธุรกิจ นกัการคา้ มีฐานะดี 
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และมีเงินฝากท่ีธนาคารท่ีตนทาํงานอยู่ในบางคร้ังตวักลางเหล่าน้ียงัตอ้งคํ้ าประกนั การกูย้ืมของ
ลูกค้าบางรายด้วยเงินฝากของตน ในธนาคารอีกด้วยการทาํหน้าท่ีต่างๆ น้ีได้รับค่าตอบแทน
บางส่วนเป็นเงินเดือน และค่านายหน้า ท่ีคิดเป็นอตัราส่วนกบัสินเช่ือเป็นการตอบแทน ระบบท่ี
กล่าวน้ีเรียกว่า “ระบบคอมปราโด” ระบบน้ี มีส่วนช่วยให้นักธุรกิจ พ่อคา้ชาวจีน และชาวไทย 
สามารถกูย้ืมจากสาขาธนาคารต่างประเทศไดพ้อควร แมว้่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการกูย้ืมสูงข้ึน          
ก็ตาม ซ่ึงลกูคา้มกัตอ้งจาํยอมเน่ืองจากในระบบการเงินขณะนั้น นอกจากโรงรับจาํนาํแลว้ ก็มีเพียง
สาขาธนาคารพาณิชยต่์างประเทศเท่านั้น ท่ีเปิดดาํเนินการ นอกจากจะนําระบบคอมปราโด            
เขา้มาแลว้ สาขาธนาคารพาณิชยต่์างประเทศยงัไดน้าํระบบการหักบญัชีระหว่างธนาคารเขา้มาใช้
ดว้ยโดยใชเ้วลาเยน็ของวนัทาํการในการหกัโอนกนั และในท่ีสุด เพื่ออาํนวยความสะดวกกนัในการ
ชาํระค่าสินคา้เป็นจาํนวนเงินมากๆ ในขณะท่ีเงินตราของไทยยงัมีแต่เหรียญเงินชนิดต่างๆ เท่านั้น
เพื่อแกไ้ขความขาดแคลนเงินบาท สาขาธนาคารต่างประเทศต่างก็ทยอยพิมพ ์“บตัรธนาคาร” (Bank 
Note) ของตนข้ึน และนาํออกใชโ้ดยเร่ิมนาํออกใช ้ตั้งแต่วนัท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ.2432 เป็นตน้มา 
และเร่ิมหมุนเวียนในมือพ่อคา้ประชาชน แมว้่าบตัรธนาคารจะหมุนเวียนอยู่ในวงแคบแต่ก็ไดส้ร้าง
ความคุน้เคยใหก้บัประชาชนพอควร และพากนัเรียก “บตัรธนาคาร” (Bank Note) ว่า “แบงก์” จน 
คาํว่าแบงก ์มีความหมายถึง เงินตราท่ีเป็นกระดาษ จนแมเ้มื่อรัฐบาลไดน้าํ “ธนบตัร” ออกใชต้ั้งแต่ 
พ.ศ.2445 แลว้ก็ตาม ประชาชนก็ยงัคงเรียกธนบตัรของรัฐบาลว่า แบงก์ อยู่ เช่นกนัมาจนปัจจุบนั 
กิจการของสาขาธนาคารพาณิชยต่์างประเทศ ทั้ง 3 แห่งต่างดาํเนินธุรกิจเร่ือยมา  และสามารถ
ควบคุมธุรกิจการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดจาก การคา้ต่างประเทศของไทยไวไ้ดท้ั้งหมด 
จนกระทัง่ เมื่อเสนาบดีกระทรวงพระคลงัมหาสมบัติ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย ทรงพิจารณา     
เห็นว่า ถึงเวลาท่ีประเทศไทยควรจะมีสถาบนัการเงิน หรือธนาคารข้ึนเป็นของตนเอง เพื่อใชเ้ป็น
เคร่ืองมือในการดาํเนินนโยบายทางการเงินของประเทศ จึงไดท้ดลองจดัตั้งธนาคารพาณิชยข์นาด
เลก็ข้ึนใน พ.ศ.2447 จึงนบัไดว้่าใน พ.ศ. ท่ีกล่าวน้ี ประเทศไทยเร่ิมมีสถาบนัการเงินท่ีมีบทบาทต่อ
การเงิน การคา้และธุรกิจต่างๆ ของประเทศข้ึนเป็นคร้ังแรก แมว้่าจะมีขนาดเล็ก และเป็นการ
ทดลองดาํเนินงานก็ตาม (ธนาคารไทยพาณิชย,์ 2558) 

 

 การด าเนินงานของธนาคารพาณิชย์ 
ระบบธนาคารพาณิชย ์(อนุสรณ์ สรพรหม และคณะ, 2542) 
1.  ระบบธนาคารพาณิชยอิ์สระ (Independent or Unit Banking System)  

  ระบบธนาคารท่ีแต่ละธนาคารมี เจ้าของต่างกันและดําเนินงานโดยอิสระ               
ไม่เก่ียวขอ้งกบัธนาคารอ่ืนโดยมีสาํนกังานเพียงแห่งเดียว ธนาคารในระบบน้ีมกัจะเป็นธนาคารใน

DPU



10 

ทอ้งถ่ินท่ีเจา้ของผูถื้อหุน้ ผูบ้ริหาร พนักงานและลูกคา้ต่างเป็นคนในทอ้งถ่ินทั้งส้ินซ่ึงมีแพร่หลาย
ในสหรัฐอเมริกาท่ีแต่ละรัฐมีอาํนาจในการปกครองตนเองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและจะ           
ไม่ยนิยอมใหธ้นาคารในรัฐอ่ืนมาเปิดสาขาในรัฐของตนได้ ส่วนในประเทศไทยมีเฉพาะธนาคาร
พาณิชยข์องต่างประเทศท่ีมาเปิดดาํเนินการเท่านั้นท่ีอยูใ่นระบบธนาคารเด่ียวหรืออิสระน้ี  

 ขอ้ดีของธนาคารแบบอิสระ   
 1.  ตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถ่ินไดดี้ เน่ืองจากธนาคารแบบอิสระน้ี ผูท่ี้

เก่ียวขอ้ง เช่น ผูถื้อหุ้น ผูบ้ริหาร พนักงาน  และลูกคา้ของธนาคารต่างก็เป็นคนท้องถ่ินเดียวกัน       
ยอ่มรู้ภาวะเศรษฐกิจและความตอ้งการของคนในทอ้งถ่ินเดียวกนัอยา่งถ่องแท ้ 

 2.  เงินทุนในท้องถ่ินจะถูกนํามาใช้เพ่ือความเจริญของท้องถ่ินนั้นเป็นอย่างดี       
ไม่ถกูผนัไปใชใ้นทอ้งถ่ินอ่ืน 

 3.  ระบบธนาคารแบบอิสระน้ี ถา้มีจาํนวนมากในแต่ละทอ้งถ่ินจะเป็นการป้องกนั
อาํนาจการผกูขาดทางการเงินยอ่มส่งผลดีต่อประชาชนผูใ้ชบ้ริการในทอ้งถ่ินนั้นๆ 
 

 ขอ้เสียของธนาคารแบบอิสระ  
 1.  เป็นระบบธนาคารท่ีขาดความมัน่คงทั้งน้ีเพราะไม่สามารถกระจายความเส่ียง

ไดดี้เท่ากบัระบบธนาคารรูปแบบอ่ืน เพราะการให้สินเช่ืออยู่ในวงจาํกดัตามทอ้งถ่ิน ไม่สามารถ
กระจายความเส่ียงตามภูมิภาค ความสาํเร็จหรือลม้เหลวของธนาคารข้ึนอยู่กบัการเศรษฐกิจของ
ทอ้งถ่ินนั้นโดยตรง 

 2.  ธนาคารมกัจะมีเงินทุนหมุนเวียนน้อยกว่าธนาคารในรูปแบบอ่ืน  และถ้า
เศรษฐกิจขยายตัวไดอ้ย่างรวดเร็ว  ธนาคารอาจจะมีเงินทุนเวียนไม่เพียงพอในการสนองความ
ตอ้งการสินเช่ือของทอ้งถ่ินก็ได ้

 3.  การใหบ้ริการจะชา้กว่าระบบธนาคารสาขาและเกิดค่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูง 
 4.  ผูบ้ริหารหรือพนักงานของธนาคารเป็นคนทอ้งถ่ินเดียวกนัอาจมีความคุน้เคย

กบัลูกค้าเป็นการส่วนตวัอย่างดี อาจจะทาํให้การให้กูย้ืมโดยความสัมพนัธ์ส่วนตวัมากกว่าการ
พิจารณาตามหลกัการ อาจจะเกิดความไม่ปลอดภยัในหน้ีสินเงินกูน้ั้นได ้

 
2.  ระบบธนาคารแบบสาขา (Branch Banking System)  
 ระบบธนาคารท่ีแต่ละธนาคารมีสาํนักงานใหญ่แห่งหน่ึง  และมีสาขากระจายไป       

ทัว่ประเทศ รวมถึงอาจเปิดดาํเนินการสาขาในต่างประเทศดว้ย  สํานักงานใหญ่จะเป็นผูก้าํหนด
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นโยบายการบริหารของธนาคารตลอดจนขอ้ปฏิบติัของสาขาต่างๆ  พนักงานระดับสูงของสาขา
มกัจะถกูแต่งตั้งไปจากสาํนกังานใหญ่ 

 ขอ้ดีของระบบธนาคารพาณิชยแ์บบสาขา  
 1.  มีความมัน่คงมากและลม้ไดย้าก เพราะมีเงินทุนในการดาํเนินงานมากสามารถ

กระจายเงินทุนไดดี้และมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากมีสาขาตั้งกระจดักระจายทัว่ประเทศ 
 2.  ประหยดัค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานต่อหน่วยได ้เน่ืองจากระบบธนาคารสาขา

มีขนาดใหญ่มาก และบริการบางอยา่งสามารถใชร่้วมกบัสาํนกังานใหญ่ได ้ 
 3.  เป็นระบบธนาคารท่ีสามารถให้บริการแก่ลูกคา้สะดวกและรวดเร็วกว่า เช่น 

ฝากเงินท่ีสาขาหน่ึงแต่สามารถถอนเงินฝากจากอีกสาขาหน่ึงเป็นตน้ 
 4.  เป็นระบบธนาคารท่ีสามารถปรับปรุงความรู้และวิทยาการให้ทันสมัยแก่

พนกังานเป็นอยา่งดีดว้ยการจดัฝึกอบรมพนกังานของธนาคารของตน 
 
 ขอ้เสียของระบบธนาคารพาณิชยแ์บบสาขา  
 1.  เป็นระบบธนาคารท่ีมีลกัษณะท่ีเป็นแหล่งเงินก็ผกูขาด  เพราะบริษทัท่ีดาํเนิน

กิจการธนาคารมีนอ้ยบริษทัและผลประโยชน์จะตกแก่บุคคลกลุ่มเดียวกนัเท่านั้น เวน้แต่มีกฎหมาย
กาํหนดใหเ้ป็นบริษทัมหาชน 

 2.  เป็นระบบธนาคารท่ีผูบ้ริหารธนาคารเป็นบุคคลภายนอกทอ้งถ่ิน เช่น ผูจ้ดัการ
สาขา ซ่ึงจะทาํใหไ้ม่รู้ภาวะเศรษฐกิจของทอ้งถ่ินนั้นดีพอ อาจมีผลทาํใหบ้ริหารงานไม่ดีเท่าท่ีควร 

 3.  เป็นระบบธนาคารท่ีระดมทุนจากทอ้งถ่ินหน่ึงไปใชย้งัอีกทอ้งถ่ินหน่ึง เช่น  
จากเขตชนบทเขา้มาในเมือง อาจจะทาํใหก้ารกระจายรายได ้ไม่เป็นธรรมยิง่ข้ึน 

 4.  การให้บริการบางอย่างล่าชา้ เพราะตอ้งปฏิบติัและไดรั้บคาํสั่งจากสาํนักงาน
ใหญ่ก่อนจึงจะกระทาํได ้เช่น การขอกูข้องลูกคา้รายใหญ่ในสาขาต่างจงัหวดัมากเกินวงท่ีกาํหนด
จะตอ้งขอความเห็นชอบจากสาํนกังานใหญ่ เป็นตน้ 

 5.  เน่ืองจากสาขาของแต่ละธนาคารมีมากมาย การควบคุมจึงเป็นไปไดย้าก  อาจ
เกิดการทุจริตไดด้งัท่ีปรากฏอยูบ่่อย ๆ 

 
 3.  ระบบธนาคารแบบลกูโซ่และกลุ่ม (Chain and Group Banking System)  

 ในบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา รัฐแต่ละรัฐอาจมีกฎหมายห้ามการมีระบบ
ธนาคารสาขาจึงเกิดมีระบบธนาคารแบบลกูโซ่และกลุ่มข้ึน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในการดาํเนิน
ธุรกิจร่วมกนั อยา่งไรก็ตาม จะตอ้งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สังคม ลกัษณะของธนาคารแบบ
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ลูกโซ่ คือการรวมตัวกันของธนาคารตั้งแต่สองแห่งข้ึนไป ซ่ึงมีเงินทุนและเจา้ของตลอดจน
พนักงานของตนเองเป็นเอกเทศอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันด้วยวิธีใดก็ได้  แต่มิใช่ควบคุม
สาํนักงานใหญ่ หรือบริษทัผูถื้อหุ้นขา้งมาก (Holding Company) แต่อาจจะควบคุมโดยผูถื้อหุ้น   
ขา้งมากหรือคณะกรรมการการบริหารของธนาคารเหล่านั้น เป็นตน้ ส่วนธนาคารแบบกลุ่มนั้นเป็น
การรวมตวักนัของธนาคารในลกัษณะถกูควบคุมโดยบริษทัถือหุน้ขา้งมากหรือบริษทัในเครือก็ได้ 

 

2.  ระบบการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 
 ความหมายของการตรวจสอบภายใน 
 การตรวจสอบภายในหมายถึงกิจกรรมการให้หลกัประกนัอย่างเท่ียงธรรมและการให้
คาํปรึกษาอย่างเป็นอิสระซ่ึงจดัให้มีข้ึนเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบติังานขององค์กรให ้    
ดีข้ึน การตรวจสอบภายในช่วยใหอ้งคก์รบรรลุถึงเป้าหมายท่ีวางไวด้ว้ยการประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเส่ียง การควบคุมและการกาํกบัดูแลอยา่งเป็นระบบและ
เป็นระเบียบ (สมาคมผูต้รวจสอบภายใน : The Institute of Internal Auditors : IIA, 2557) 
 การตรวจสอบภายใน (กระทรวงการคลงั , 2551, น. 1) หมายถึงกิจกรรมการให้ความ
เช่ือมั่น และการให้คาํปรึกษาอย่างเท่ียงธรรมและเป็นอิสระซ่ึงจัดให้มีข้ึนเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและ
ปรับปรุงการปฏิบติังานของส่วนราชการใหดี้ข้ึนการตรวจสอบภายในจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุ
เป้าหมาย และวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวด้ว้ยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการ
บริหารความเส่ียงการควบคุม และการกาํกบัดูแลอยา่งเป็นระบบ 

การตรวจสอบภายใน (ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าดว้ยการตรวจสอบภายใน, 2544: 1) 
หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบติัตามแผนงานท่ีเก่ียวกบัการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน 
การบริหารพสัดุและทรัพยสิ์น การบริหารงานดา้นอ่ืน ๆ ตลอดจนการตรวจสอบบญัชี การวิเคราะห์
ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายในของส่วนราชการรวมทั้งการรายงาน
ผลการตรวจสอบและขอ้เสนอแนะ 

สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งรัฐอเมริกา (Institute of internal auditors, 2553) ไดใ้ห ้
คาํจาํกดัความ “การตรวจสอบภายใน ” ไวว้่า การตรวจสอบภายใน คือ การประเมินการปฏิบติังาน
ในหนา้ท่ีต่างๆ ภายในองคก์รอยา่งมีอิสระเพ่ือใหบ้ริการแก่ฝ่ายบริหาร (บุญยืน คาํหงษ์, 2542, น.5) 
ไดใ้หค้วามหมายของการตรวจสอบภายในหรือท่ีภาษาองักฤษนิยมใชค้าํว่า “Internal auditing” ว่า
เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ภายในองค์การอย่างอิสระด้วยการสอบทานการ
ปฏิบัติงานเพื่อ ให้บริการแก่ฝ่ายบริหารโดยตัวเองเป็นส่วนหน่ึงของเคร่ืองมือควบคุมของฝ่าย
บริหารท่ีทาํหนา้ท่ีวดัและประเมินประสิทธิผลของเคร่ืองมือควบคุมอยา่งอ่ืน 
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ศรีพงษ์ เจียมประสิทธ์ิ (2542, น.42) ไดใ้ห้ความหมาย การตรวจสอบภายใน คือ มี
ลกัษณะเป็นกิจกรรมประเมินอย่างอิสระโดยคณะบุคคลภายในองค์กรเองทาํการสอบทานการ
ปฏิบติังานทุกหน่วยงานขององคก์รว่าเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอนัเป็นเคร่ืองมือ
สนบัสนุนการบริหารงานของฝ่ายบริหาร กล่าวคือ การตรวจสอบภายในจะใหข้อ้มลู หรือรายงานท่ี
ถกูตอ้งท่ีไดรั้บจากระบบการตรวจสอบภายในว่า การดาํเนินงานของหน่วยงานต่างๆ กาํลงัมีปัญหา
ขอ้ขดัข้อง ณ จุด ใดซ่ึงผูบ้ริหารควรจะรีบแก้ไขเพ่ือป้องกนัความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับ
หน่วยงานและองคก์รได ้

จากความหมายการตรวจสอบภายในดงักล่าว  จึงสรุปได้ว่าการตรวจสอบภายใน
หมายถึง การปฏิบติังานท่ีมีบทบาทครอบคลุมถึงการตรวจสอบความถูกตอ้งของรายงานการเงิน  
เพื่อการป้องกนั และดูแลทรัพยสิ์นต่างๆ ขององค์กรตลอดจนการตรวจสอบประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  ตามนโยบายของผูบ้ริหาร  ซ่ึงการตรวจสอบภายในเป็นเคร่ืองมือสนับสนุน                 
การบริหารงานของฝ่ายบริหาร เพื่อประเมินประสิทธิผลของการควบคุมต่างๆ ตั้งแต่การวิเคราะห์ 
การประเมินผล การแนะนาํใหค้วามรู้ การใหค้าํปรึกษา  

 
 วตัถุประสงค์และขอบเขตของการตรวจสอบภายใน 
 วตัถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน  คือ การปฏิบติังานโดยอิสระปราศจากการ
แทรกแซงในการทาํหนา้ท่ีตรวจสอบและประเมินผลการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กร ดว้ย
การปฏิบติังานเก่ียวกับการวิเคราะห์ ประเมิน ให้คาํปรึกษา ให้ข้อมูลและขอ้เสนอแนะ เพื่อ
สนับสนุนผูป้ฏิบัติงานทุกระดับขององค์กรสามารถปฏิบัติหน้าท่ีและดาํเ นินงานเป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ผลการดาํเนินงานตรวจสอบ
ภายในจะอยูใ่นรูปของรายงานผลท่ีมีประโยชน์ต่อการตดัสินใจของผูบ้ริหาร รวมถึงการสนับสนุน
ให้มีการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพภายใตค่้าใช้จ่ายท่ีเหมาะสมขอบเขตของงานตรวจสอบ
ภายใน ประกอบดว้ย 

1.  การสอบทานความเช่ือถือได้และความสมบูรณ์ของสารสนเทศ  ด้านการบัญชี 
การเงินและการดาํเนินงาน 

2.  การสอบทานให้เกิดความมัน่ใจว่าระบบท่ีใชเ้ป็นไปตามนโยบาย แผน และวิธี
ปฏิบติังานท่ีองคก์รกาํหนดไว ้และควรแสดงผลกระทบสาํคญัท่ีเกิดข้ึน 

3.  การสอบทานวิธีการป้องกนัดูแลทรัพยสิ์นว่าเหมาะสม และสามารถพิสูจน์ความมี
อยูจ่ริงของทรัพยสิ์นเหล่านั้นได ้

4.  การประเมินการใชท้รัพยากรว่าเป็นไปโดยความประหยดัและมีประสิทธิภาพ 
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5.  การสอบทานการปฏิบติังานในความรับผดิชอบของเจา้หน้าท่ีระดบัต่างๆ ว่าไดผ้ล
ตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย รวมถึงความคืบหนา้ตามแผนงานท่ีกาํหนดไว ้

6.  การสอบทานและประเมินผลความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในขององคก์ร (กระทรวงการคลงั, 2546, น. 2) 
  

ประเภทของการตรวจสอบภายใน 
 ลกัษณะการดาํเนินงานของแต่ละองค์กรท่ีมีความหลากหลายแตกต่างกัน  ทาํให้
จาํเป็นตอ้งใชว้ิธีปฏิบติัการตรวจสอบใหเ้หมาะสม เพ่ือใหม้ัน่ใจว่างานตรวจสอบภายในครอบคลุม
ถึงกิจกรรมต่าง ๆในองคก์ร โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหท้ราบถึงจุดอ่อน จุดแข็งของการบริหารงาน 
ระบบการควบคุมภายในความถูกตอ้งเช่ือถือไดข้องขอ้มูลทางบญัชีและการเงิน  การควบคุมดูแล
และการใชท้รัพยากร การปฏิบติัตามระเบียบคาํสั่ง การประเมินประสิทธิผล ประสิทธิภาพและ
ความประหยดัในการจัดการและการบริหารงานของผูบ้ริหารในองค์กร  จากนั้นจึงรวบรวม
ขอ้บกพร่องต่าง ๆ ทาํรายงานเสนอแนะฝ่ายบริหาร เพ่ือพิจารณาสั่งการแกไ้ขปรับปรุงต่อไป
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการตรวจสอบแต่ละระบบงาน หรือแต่ละกิจกรรมจะมีส่วนสาํคญั
ในการกาํหนดวิธีการตรวจ สอบ และสามารถแยกประเภทของการตรวจสอบภายในท่ีใช้กัน
โดยทัว่ไปเป็น 6 ประเภท ดงัน้ี 

1.  การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) 
2.  การตรวจสอบการดาํเนินงาน (Performance Auditing) 
3.  การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) 
4.  การตรวจสอบการปฏิบติัตามขอ้กาํหนด (Compliance Auditing) 
5.  การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Auditing) 
6.  การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) 
 
1.  การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) เป็นการตรวจสอบความถูกตอ้ง

เช่ือถือไดข้องขอ้มลูและตวัเลขต่างๆ ทางการเงิน การบญัชีและรายงานทางการเงิน โดยครอบคลุม
ถึงการดูแลป้องกนัทรัพยสิ์น และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงาน
ต่างๆ ว่ามีเพียงพอท่ีจะมัน่ใจไดว้่าข้อมูลท่ีบนัทึกในบญัชี รายงาน ทะเบียน และเอกสารต่างๆ 
ถกูตอ้ง และสามารถสอบทานไดห้รือเพียงพอท่ีจะป้องกนัการร่ัวไหล สูญหาย ของทรัพยสิ์นต่างๆ 
ได ้
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2.  การตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance Auditing) เป็นการตรวจสอบผลการ
ดาํเนินงานตามแผนงาน งานและโครงการขององค์กร ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์และเป้าหมาย 
หรือหลกัการท่ีกาํหนดการตรวจสอบเนน้ถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุม้ค่า โดยตอ้งมี
ผลผลิตและผลลพัธเ์ป็นไปตามวตัถุประสงคห์รือเป้าหมาย ซ่ึงวดัจากตวัช้ีวดัท่ีเหมาะสม ทั้งน้ี ตอ้ง
คาํนึงถึงความเพียงพอ ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเส่ียงและการควบคุม
ภายในขององคก์รประกอบดว้ย 

 2.1  ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ มีการจดัระบบงานใหม้ัน่ใจไดว้่าการใช้
ทรัพยากรสําหรับแต่ละกิจกรรมสามารถเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุน อนัมีผลทาํให้องค์กรไดรั้บ
ผลประโยชน์อยา่งคุม้ค่า 

 2.2  ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) คือ มีการจดัระบบงาน และวิธีปฏิบติังาน
ซ่ึงทาํใหผ้ลท่ีเกิดจากการดาํเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายขององคก์ร 

 2.3  ความคุ้มค่า (Economy) คือ มีการใชจ่้ายเงินอย่างรอบคอบ ระมดัระวงั         
ไม่สุรุ่ยสุร่ายฟุ่ มเฟือย ซ่ึงส่งผลใหอ้งคก์รสามารถประหยดัตน้ทุนหรือลดการใชท้รัพยากรตํ่ากว่าท่ี
กาํหนดไว ้โดยยงัไดรั้บผลผลิตตามเป้าหมาย 

3.  การตรวจสอบการบริหาร  (Management Auditing) เป็นการตรวจสอบการ
บริหารงานดา้นต่างๆ ขององค์กร ว่ามีระบบการบริหารจดัการเก่ียวกบัการวางแผน  การควบคุม   
การประเมินผลเก่ียวกบัการงบประมาณ การเงิน การพสัดุและทรัพยสิ์นรวมทั้งการบริหารงานดา้น
ต่างๆ ว่าเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัภารกิจขององค์กร  รวมทั้งเป็นไปตามหลกัการ
บริหารงานและหลกัการกาํกบัดูแลท่ีดี (Good Governance) ในเร่ืองความน่าเช่ือถือ ความรับผดิชอบ 
ความเป็นธรรม และความโปร่งใส 

4.  การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนด  (Compliance Auditing) เป็นการ
ตรวจสอบการปฏิบติังานต่างๆ ขององคก์รว่าเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั คาํสัง่ 
มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้งท่ีกาํหนดทั้งจากภายนอกและภายในองค์กรการตรวจสอบประเภทน้ี 
อาจจะทาํการตรวจสอบโดยเฉพาะหรือถือเป็นส่วนหน่ึงของการตรวจสอบทางการเงิน  หรือการ
ตรวจสอบการดาํเนินงานก็ได ้

5.  การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ  (Information System Auditing) เป็นการ
พิสูจน์ความถูกต้องและเช่ือถือได้ของระบบงานและข้อมูลท่ีได้จากการประมวลผลด้วย
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งระบบการเขา้ถึงขอ้มลูในการปรับปรุงแกไ้ขและการรักษาความปลอดภยัของ
ขอ้มูล การตรวจสอบประเภทน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงานตรวจสอบภายในเกือบทุกงานท่ีนาํระบบ
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงานไม่ว่าเป็นการตรวจสอบทางการเงิน  การตรวจสอบการ
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ดาํเนินงาน หรือการตรวจสอบการบริหารผูต้รวจสอบภายในจึงจาํเป็นตอ้งมีความรู้ในระบบงาน
สารสนเทศน้ี เพ่ือใหส้ามารถดาํเนินการตรวจสอบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพการตรวจสอบประเภทน้ี
อาจจา้งผูต้รวจสอบท่ีมีความเช่ียวชาญทางคอมพิวเตอร์โดยตรงมาดาํเนินการตรวจสอบ เน่ืองจาก
เป็นงานเทคนิคเฉพาะ ผูต้รวจสอบภายในอาจมีความรู้ ความชาํนาญไม่เพียงพอ และต้องใช้
เวลานานพอสมควรท่ีจะเรียนรู้ ซ่ึงอาจทาํเกิดความเสียหายแก่งานขององค์กรไดว้ตัถุประสงค์ท่ี
สาํคญัท่ีสุดของการตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ ก็เพื่อใหท้ราบถึงความน่าเช่ือถือของขอ้มูลและ
ความปลอดภยัของระบบการประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์ 

6.  การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) หมายถึง การตรวจสอบในกรณีท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากฝ่ายบริหาร หรือกรณีท่ีมีการทุจริตหรือการกระทาํท่ีส่อไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย 
หรือกรณีท่ีมีเหตุอนัควรสงสยัว่า จะมีการกระทาํท่ีส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดข้ึน 
ซ่ึงผูต้รวจสอบภายในจะดาํเนินการตรวจสอบเพื่อค้นหาสาเหตุ  ข้อเท็จจริง ผลเสียหายหรือ
ผูรั้บผดิชอบ พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการป้องกนั (กระทรวงการคลงั, 2546, น.3-5) 
 

ความส าคญัและประโยชน์ของการตรวจสอบภายใน 
การตรวจสอบภายใน เป็นการใหบ้ริการขอ้มลูแก่ฝ่ายบริหาร และเป็นหลกัประกนัของ

องคก์รในดา้นการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 
ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายขององคก์ร โดยการเสนอรายงานเก่ียวกบักิจกรรมการเพ่ิมมูลค่าขององค์กร รวมทั้งการ
เป็นผูใ้หค้าํปรึกษากบัฝ่ายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทาํงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล และ
ดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยดัและคุ้มค่า ซ่ึงการตรวจสอบภายในมีส่วนผลักดัน
ความสาํเร็จดงักล่าว ดงัน้ี (กระทรวงการคลงั, กรมบญัชีกลาง, 2546, น.1) 

1.  ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกาํกับดูแลท่ีดี (Good Corporate Governance) และ
ความโปร่งใสในการปฏิบติังาน (Transparency) ป้องกนัการประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป็น
การลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจนทาํใหก้ารดาํเนินงานไม่บรรลุวตัถุประสงค ์

2.  ส่ง เสริมให้เ กิดการบันทึกบัญชีและรายงานตามหน้า ท่ีความรับผิดชอบ
(Accountability and Responsibility)ทาํใหอ้งคก์รไดข้อ้มูลหรือรายงานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
และเป็นพ้ืนฐานของหลักความโปร่งใส (Transparency) และความสามารถตรวจสอบได ้
(Auditability) 

3.  ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติ ( Efficiency and 
Effectiveness of Performance) ขององคก์ร เน่ืองจากการตรวจสอบภายในเป็นการประเมินวเิคราะห์ 
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เปรียบเทียบขอ้มลูทุกดา้นในการปฏิบติังาน จึงเป็นขอ้มลูสาํคญัท่ีช่วยปรับปรุงระบบงานให้สะดวก 
รัดกุม ลดขั้นตอนท่ีซํ้าซอ้น และใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ตลอดเวลา ช่วยลดเวลา และค่าใชจ่้าย 
เป็นส่ือกลางระหว่างผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานในการประสานงาน และลดปัญหาความไม่เขา้ใจใน
นโยบาย 

4.  เป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอาํนาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้การจดัสรรการ
ใช้ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามลาํดับความสําคัญ เพื่อให้ได้ผลงานท่ีเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อองคก์ร 

5.  ใหส้ญัญาณเตือนภยัล่วงหน้า (Warning Signals) ของการประพฤติมิชอบหรือการ
ทุจริตในองค์กร ลดโอกาสความร้ายแรงและความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาสของ
ความสาํเร็จของงาน 
 

ความรู้พืน้ฐานส าหรับผู้ตรวจสอบภายใน 
การตรวจสอบภายในมีบทบาทสําคัญทั้ งในภาครัฐบาล และภาคเอกชนโดยใน

ภาครัฐบาล ไดเ้ลง็เห็นความสาํคญัของการตรวจสอบภายในจึงจดัให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ทุกกระทรวง ทบวง กรม  ส่วนในภาคเอกชนจะมีหน่วยงานตรวจสอบภายในในธุรกิจขนาดใหญ่
และธุรกิจขนาด กลางหลายแห่ง เพื่อเป็นหูเป็นตาให้ฝ่ายบริหารในอันท่ีจะประเมินผลการ
ปฏิบติังานและรายงานต่อผูบ้ริหารเพือ่เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดงันั้น ผูต้รวจสอบภายใน
ตอ้งมีความรู้ และจรรยาบรรณในวิชาชีพเพื่อใหเ้ป็นท่ีน่าเช่ือถือและยอมรับของผูบ้ริหารขององคก์ร
และบุคคลทัว่ไป  

วิชาชีพการตรวจสอบภายในไดม้ีการพฒันาอย่างมาก จนทาํให้ผูต้รวจสอบภายในมี
บทบาทและหนา้ท่ีเพ่ิมมากข้ึน มีการพฒันาวิชาชีพ แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนัจึงทาํให้
บทบาทของผูต้รวจสอบภายในนอกจากจะทาํหน้าท่ีตรวจสอบแลว้   ยงัทาํหน้าท่ีประสานงาน
ระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบติังานเสมือนเป็นพ่ีเล้ียงคอยให้คาํแนะนาํแก่หน่วยปฏิบติัไม่ว่าจะ
เป็นปัญหาดา้นระบบงาน ระบบบญัชี ระบบการควบคุมภายใน ดงันั้นบุคลากรท่ีจะเป็นผูต้รวจสอบ
ภายในจึงมิใช่แค่จบจากสาขาบญัชีดงัแต่ก่อนแต่จะตอ้งเปิดกวา้งสาํหรับบุคคลในสาขาอ่ืนๆ เช่น 
สาขาวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์คอมพิวเตอร์ เป็นตน้  

ฉะนั้นผูต้รวจสอบภายในท่ีดีจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ในวชิาชีพ และความรู้ในสาขา วิชา
อ่ืน ซ่ึงจาํเป็นต่อการปฏิบติังานตรวจสอบภายในและตอ้งมีคุณสมบติัส่วนตวัท่ีจาํเป็นและเหมาะสม 

ดงัน้ี (กรมบญัชีกลาง, 2546, น.7) 
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1.  มีความเช่ียวชาญในหลกัวิชาพ้ืนฐานท่ีจาํเป็นต่อการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน 
เช่น การบญัชี เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานขององคก์รทั้ง
จากภายในและภายนอกองคก์ร และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.  มีความรู้ ความชาํนาญ ในการปรับใชม้าตรฐานการตรวจสอบภายใน  และเทคนิค
การตรวจสอบต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นในการตรวจสอบภายใน 
 3.  มีความรอบรู้เขา้ใจในหลกัการบริหาร เทคนิคการบริหารงานสมยัใหม่ การวางแผน
งานการจดัทาํและการบริหารงบประมาณ 
 4.  มีความสามารถในการส่ือสาร การทาํความเขา้ใจในเร่ืองต่างๆ การวิเคราะห์ การ
ประเมินผล การเขียนรายงาน 
 5.  มีความเช่ือมัน่ในตนเอง มีความซ่ือสตัยสุ์จริตต่อองคก์รและเพื่อนร่วมงาน 
 6.  มีมนุษยส์มัพนัธท่ี์ดี วางตวัเป็นกลาง รู้จกักาลเทศะ ยดึมัน่ในอุดมการณ์ หลกัการท่ี
ถกูตอ้ง กลา้แสดงความเห็นในส่ิงท่ีไดว้ิเคราะห์ และประเมินจากการตรวจสอบ 
 7.  มีความอดทน หนกัแน่น รับฟังความคิดเห็นผูอ่ื้น 
 8.  มีปฏิภาณ ไหวพริบ มีความสามารถท่ีจะวินิจฉัยและตดัสินปัญหาต่างๆ ไดอ้ย่าง
ถกูตอ้งเท่ียงธรรม 
 9.  เป็นผูม้ีวิสัยทศัน์ มองการณ์ไกล ติดตามวิวฒันาการท่ีทนัสมยั มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์และมองปัญหาดว้ยสายตาเยีย่งผูบ้ริหาร 

 
ล าดับขั้นตอนของการตรวจสอบภายใน 
เม่ือผูต้รวจสอบไดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบภารกิจงานตรวจสอบ ส่ิงแรกท่ีตอ้งทาํก็

คือ การเตรียมการหาข้อมูลและสํารวจเบ้ืองต้น เพ่ือทําความเข้าใจหน่วยรับตรวจและจัดทํา
วตัถุประสงคง์านตรวจสอบ โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี (ไพรัช ศรีวิไลฤทธ์ิ, 2555) 

1.  การสํารวจเบ้ืองต้น เป็นการศึกษาทําความเข้าใจหน่วยรับตรวจ เน่ืองจาก                
ผูต้รวจสอบจาํ เป็น ตอ้งรู้ขอบเขตของงาน ขอ้เท็จจริงของหน่วยงาน กิจกรรมการสาํรวจเบ้ืองตน้ 
ประกอบไปดว้ย 

 - การประชุมเร่ิมงานตรวจสอบ   เทคนิคการตรวจท่ีใชคื้อ การสมัภาษณ์  
 - การเยีย่มชมสถานท่ีปฏิบติังาน  การสงัเกตการณ์ และ   
  - การศึกษาเอกสาร        การอ่านทาํความเขา้ใจเอกสาร 
 ขอ้มลูท่ีไดจ้ะถกูนาํมาใชใ้น การเขียนรายละเอียดเก่ียวกบัผูรั้บการตรวจและวิธีการ

เชิงวิเคราะห์  
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2.  การเขียนรายละเอียดเก่ียวกบัผูรั้บการตรวจ ขอ้มลูท่ีผูต้รวจสอบรวบรวมไดจ้ากการ
เปิด การประชุม การสํารวจพ้ืนท่ีจริง และการศึกษาเอกสาร ผูต้รวจสอบจะตอ้งสรุปเขียนเป็น
รายละเอียดเก่ียวกบัผูรั้บการตรวจ 

 - คาํบรรยายการทาํงาน  
 - ผงัทางเดินเอกสาร 
 - ผงัการจดัองคก์ร 
 - ขอ้มลูท่ีเก่ียวกบัการเงินและการปฏิบติังาน 
3. วิธีการเชิงวิเคราะห์  นอกจากขอ้มูลแลว้ ควรวิเคราะห์หาสาระท่ีเป็นความหมาย

ของขอ้มลู จากคาํนวณหาอตัราส่วน แนวโนม้ขอ้มลูทางการเงิน และการปฏิบติังาน โดยอาจ ใชก้าร
เปรียบเทียบการดําเนินงานของผูรั้บการตรวจกับการปฏิบัติงานในอดีต หรืออัตราเฉล่ียของ
อุตสาหกรรม หรือของคู่แข่งขนั หรือหน่วยงานอ่ืน จุดประสงคข์องวิธีการเชิงวิเคราะห์ เพื่อให ้

 - เขา้ใจการปฏิบติังานของผูรั้บการตรวจ และ 
 - ส่ิงท่ีเบ่ียงเบน แนวโนม้ท่ีสาํคญั หรือปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนได ้จะได ้
 - จดัแบ่งเวลาไปใชใ้นการตรวจสอบส่วนงานท่ีมีปัญหาและความเส่ียงสูง 

 
จริยธรรมแห่งวชิาชีพการตรวจสอบภายใน 
1.  วตัถุประสงค ์

  เพ่ือเป็นการยกฐานะและศกัด์ิศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายในให้ไดรั้บการยกย่อง 
และยอมรับจากบุคคลทัว่ไปรวมทั้งให้การปฏิบติัหน้าท่ีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผูต้รวจสอบ
ภายใน จึงต้องพึงประพฤติปฏิบัติตนภายใต้กรอบความประพฤติท่ีดีงามในอันท่ีจะนํามาซ่ึง
หลกัประกนัความเช่ือมัน่ท่ีเท่ียงธรรมและท่ีปรึกษาท่ีเป่ียมดว้ยคุณภาพ 

 2.  แนวปฏิบติั 
  2.1  หลกัปฏิบติัท่ีกาํหนดในจริยธรรมของผูต้รวจสอบภายในเป็นหลกัการพ้ืนฐาน

ในการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีผูต้รวจสอบภายในพึงปฏิบติัโดยใชส้ามญัสาํนึกและวิจารณญาณอนัเหมาะสม 
  2.2  ผู้ตรวจสอบภายในควรประพฤติปฏิบัติตน  ตามกรอบจริยธรรมน้ี 

นอกเหนือจากการปฏิบติัตามจรรยาบรรณของขา้ราชการ และกฎหมายหรือระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2.3  ผูต้รวจสอบภายในควรยดึถือและดาํรงไวซ่ึ้งหลกัปฏิบติัดงั ต่อไปน้ี 
   2.3.1 ความมีจุดยนืท่ีมัน่คง (Integrity) ความมีจุดยนืท่ีมัน่คงของผูต้รวจสอบ

ภายในจะช่วยใหเ้กิดความเช่ือถือและยอมรับจากบุคคลทัว่ไป 
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  2.3.2 ความเท่ียงธรรม (Objectivity) ผูต้รวจสอบภายในตอ้งรวบรวมขอ้มูล
ประเมินผลและรายงานผลการตรวจสอบดว้ยความเท่ียงธรรม  ผูต้รวจสอบภายในตอ้งทาํหน้าท่ี
ประเมินอยา่งเป็นธรรมในทุก ๆ สถานการณ์และไม่ปล่อยให้ความรู้สึกส่วนตวั หรือความรู้สึกนึก
คิดของบุคคลอ่ืนเขา้มามีอิทธิพลเหนือการประเมิน นั้น 

  2.3.3  การปกปิดความลบั (Confidentiality) ผูต้รวจสอบภายในจะตอ้งเคารพ
ต่อค่าและสิทธิแห่งขอ้มูลท่ีตนไดรั้บทราบจากการปฏิบัติงาน และไม่เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวโดย
ไม่ไดรั้บอนุญาตจากผูท่ี้มีอาํนาจหนา้ท่ีโดยตรงเสียก่อนยกเวน้ในกรณีท่ีมีพนัธะในแง่ของงานอาชีพ
และเก่ียวขอ้งกบักฎหมายเท่านั้น 

  2.3.4  ความสามารถในหน้าท่ี (Competency) ผูต้รวจสอบภายในจะตอ้งนาํ
ความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ไปใชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ีใหบ้ริการตรวจสอบภายในอยา่งเต็มท่ี 

3.  หลกัปฏิบติังาน 
 3.1  ความมีจุดยนืท่ีมัน่คง (Integrity) 
  3.1.1 ผูต้รวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าท่ีของตนด้วยความซ่ือสัตย์

ขยนัหมัน่เพียรและมีความรับผดิชอบ 
  3.1.2  ผูต้รวจสอบภายในตอ้งไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งในการกระทาํใดๆ ท่ีขดัต่อ

กฎหมายหรือไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมในการกระทาํท่ีอาจนาํความเส่ือมเสียมาสู่วิชาชีพ  การตรวจสอบ
ภายใน หรือสร้างความเสียหายต่อส่วนราชการ 

  3.1.3  ผูต้รวจสอบภายในตอ้งให้ความเคารพและสนับสนุนการปฏิบติัตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และจรรยาบรรณของทางราชการ 

 3.2  ความเท่ียงธรรม (Objectivity) 
  3.2.1 ผูต้รวจสอบภายในตอ้งไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือสร้างความสมัพนัธใ์ด  ๆ

ท่ีจะนาํไปสู่ความขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของทางราชการ  รวมทั้งกระทาํการใดๆ ท่ีจะทาํให้เกิด
อคติจนเป็นเหตุใหไ้ม่สามารถปฏิบติังานตรวจสอบตามหนา้ท่ีความรับผดิชอบไดอ้ยา่งเท่ียงธรรม 

  3.2.2  ผูต้รวจสอบภายในไม่ พึงรับส่ิงของใดๆ ท่ีจะทาํให้เกิด หรืออาจ
ก่อใหเ้กิดความไม่เท่ียงธรรมในการใชว้ิจารณญาณเยีย่งของผูป้ระกอบวิชาชีพพึงปฏิบติั 

  3.2.3  ผูต้รวจสอบภายในต้องเปิดเผยหรือรายงานข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสาํคญั ทั้งหมดท่ีตรวจพบ ซ่ึงหากละเวน้ไม่เปิดเผยหรือไม่รายงานขอ้เท็จจริง ดงักล่าวแลว้ จะ
ทาํใหร้ายงานการตรวจสอบบิดเบือนไปจากขอ้เท็จจริง หรือเป็นการปิดบงัการกระทาํท่ีผดิกฎหมาย 
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 3.3  การปกปิดความลบั (Confidentiality) 
  3.3.1 ผูต้รวจสอบภายในตอ้งมีความรอบคอบในการใชข้อ้มูลต่างๆ ท่ีไดรั้บ

จากการปฏิบติังานตรวจสอบ 
  3.3.2  ผูต้รวจสอบภายใน ต้องไม่นําข้อมูลดงักล่าวไปใช้ในการแสวงหา

ผลประโยชน์เพ่ือตนเอง และจะไม่กระทาํการใด ๆ  ท่ีขดัต่อกฎหมาย และประโยชน์ของทางราชการ 
 3.4  ความสามารถในหนา้ท่ี (Competency) 
  3.4.1  ผูต้รวจสอบภายในตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความรู้ความสามารถ ทกัษะ

และประสบการณ์ 
  3.4.2  ผูต้รวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดหลักมาตรฐานการ

ตรวจสอบ ภายในของส่วนราชการ 
  3.4.3  ผูต้รวจสอบภายในต้องพฒันาศกัยภาพของตนเอง  รวมทั้งพฒันา

ประสิทธิผลและคุณภาพของการใหบ้ริการอยา่งสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง 
 

 การควบคุมภายใน 
 แนวคิดหลกัการควบคุมภายในท่ีสาํคญัของธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงิน (เจริญ 
เจษฎาวลัย,์ 2546, น.87-114) 
 การควบคุมภายในของธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินจะมีความสลบัซบัซอ้น ซ่ึง
แต่ละกิจการก็อาจ มีลกัษณะแตกต่างกนัออกไปในรายละเอียดปลีกยอ่ย ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆ ท่ี
ประกอบอยู่ภายในขององค์กรนั้นๆ เช่น ขนาดของการประกอบการ ลกัษณะและชนิดของการ
บริการ ระบบการบนัทึกบญัชี จาํนวนพนักงาน อย่างไรก็ตาม ในหลกัการใหญ่ๆแลว้ต่างก็จะมี
ระบบควบคุมภายในท่ีหนีไม่พน้จากท่ีสมาคมผูส้อบบัญชีของ สหรัฐอเมริกาไดก้าํหนดไว ้แต่
เน่ืองจากลกัษณะธุรกิจธนาคารพาณิชยมี์คุณสมบติัเฉพาะตวัท่ีแตกต่างไปจาก ธุรกิจอ่ืน ฉะนั้น 
วิธีการท่ีนาํมาใชจึ้งอาจมีลกัษณะพิเศษแต่ทุกธนาคารก็มกัจะมีระบบควบคุมภายในลกัษณะคลา้ยๆ 
กนัโดยมากนิยมจดัใหมี้ระบบควบคุมภายใน ในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
 1.  การควบคุมโดยการแบ่งแยกหนา้ท่ี (Segregation of Duty) หมายถึง การไม่ยอมให้
บุคคลใด บุคคลหน่ึงปฏิบติังานโดยลาํพงัผูเ้ดียวตั้งแต่ตน้จนจบ และวิธีท่ีดีท่ีสุดคือ การกาํหนดให้
บุคคลตั้งแต่ 2 คนหรือ มากกว่าข้ึนไปมีส่วนร่วมในการผา่นรายการแต่ละขั้นตอน โดยให้แต่ละคน
แบ่งแยกหนา้ท่ีกนัทาํเป็นตอนๆ ไป ตวัอยา่งท่ีนิยมยกมากว่าถึงก็คือ การแบ่งแยกหน้าท่ีดา้นรักษา
เงินสดออกจากหนา้ท่ีการลงบญัชี กล่าวคือ ห้ามมิให้ผูท้าํหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัเงินสดทาํหน้าท่ี
ผ่านรายการบัญชีแยกประเภท หรือทาํหน้าท่ีลงบญัชี หรือ เจา้หน้าท่ีสินเช่ือจะต้องไม่ทาํหน้าท่ี

DPU



22 

จ่ายเงิน หรือรับชาํระเงินจากลกูหน้ี หรือไปทาํหนา้ท่ีลงบญัชีดว้ย ตามหลกั การแบ่งแยกหน้าท่ีการ
งานท่ีดีนั้นจะตอ้งเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรผงัทางเดินของงาน (Flow Chart) และระเบียบวิธีปฏิบติั
ต่างๆ ใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสม สามารถตรวจสอบได ้การจดัองคก์รท่ีเหมาะสมจะช่วยให้ ผูบ้ริหาร
งาน สามารถบริหารงาน ไดส้ะดวกและง่ายข้ึน เพราะมีการจดักลุ่มงานท่ีสอดคลอ้ง และสมัพนัธก์บั
ผูป้ฏิบติังานแต่ละคนในแต่ละหนา้ท่ีต่างก็รู้ถึงความสัมพนัธ์ท่ีผูอ่ื้นมีต่อตน และความสัมพนัธ์ของ
ตนท่ีตอ้งมีต่อฝ่ายอ่ืน ถา้ผูท้าํงานทุกคนต่างรู้ขอบเขตหนา้ท่ีของตน และความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบั
ฝ่ายอ่ืน แลว้ความร่วมมือประสานงานก็จะดีข้ึน  
 2.  การควบคุมการปฏิบัติงานโดยสองฝ่าย (Dual Control) ระบบควบคุมภายใน
ประเภท Dual Control พิจารณาเผินๆ ก็คลา้ยกบัระบบควบคุมภายในประเภทการแบ่งแยกหน้าท่ี 
แต่จะต่างกันในรายละเอียด คือ ระบบ Dual Control เป็นระบบควบคุมภายในเก่ียวกับเร่ืองการ
ปฏิบติังานของคนหน่ึง จะตอ้งถกูตรวจสอบ โดยบุคคลอีกคนหน่ึงเพื่อพิจารณาว่า       
  - รายการท่ีเกิดข้ึนนั้นไดก้ระทาํโดยผูท่ี้รับมอบอาํนาจอยา่งถกูตอ้ง 
  - มีการบนัทึกรายการท่ีเกิดข้ึนไวอ้ยา่งถกูตอ้ง 
  - รายการนั้นไดจ้ดัทาํไวอ้ยา่งครบถว้นสมบูรณ์ทุกประการ 
  ดงันั้น Dual Control จึงหมายถึงการทาํงานของบุคคลท่ีหน่ึง จะตอ้งไดรั้บการ
ตรวจสอบ การทาํงานนั้นโดยบุคคลท่ีสอง และทั้งบุคคลท่ีหน่ึงและบุคคลท่ีสอง จะตอ้งรับผิดชอบ
ร่วมกนัในรายการ ท่ีเกิดข้ึน ปกติมกักาํหนดใหบุ้คคลทั้งสองลงนามกาํกบัการปฏิบติังานของตนลง
ในเอกสาร ประกอบการจด บนัทึกรายการท่ีเกิดข้ึนไวด้ว้ย เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าทั้งสองฝ่ายไดป้ลด
เร่ืองภาระความรับผิดชอบของตน เสร็จส้ินแลว้ ลกัษณะ Dual Control ท่ีนิยมปฏิบติัในสาขา คือ 
การออก Cashier’s check หรือ ตราสารทางการเงินท่ีตอ้งให้คนหน่ึงทาํแลว้อีกคนหน่ึงเช็ค โดยทั้ง
สองคนตอ้งลงนามร่วมกนัในตราสาร ทางการเงินนั้น 
   3.  การควบคุมดูแลรักษาทรัพยสิ์นร่วมกนั Joint Custody ระบบควบคุมภายในแบบ 
Joint Custody บางคร้ังเรียกว่า Dual Custody ซ่ึงหมายถึงการปฏิบติังานอย่างใดอย่างหน่ึง ท่ีอยู่
ภายใต ้การร่วมรู้เห็นของบุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไป และทุกคน ต่างก็มีความรับผิดชอบร่วมกนั ใน
การดูแลปกป้อง ทรัพยสิ์นหรือการจดับนัทึกรายการท่ีเกิดข้ึน ตามปกติมกันิยมกาํหนดให้ใชก้าร
ควบคุมดูแลทรัพยสิ์นท่ีมีค่า และมีความเส่ียงต่อความเสียหายได้ง่าย เช่น การเก็บรักษาเงินสด 
หลกัทรัพยท่ี์มีค่าหรือเอกสารตราสารท่ีสาํคญั กุญแจหรือรหัสตูเ้ซฟ หรือประตูห้องมัน่คง วิธีการ
กาํหนดความรับผิดชอบในการดูแลทรัพยสิ์นร่วมกัน ข้ึนอยู่ก ับเง่ือนไขต่างๆ ท่ีจะต้องนํามา
พิจารณาประกอบกนัดว้ย คือ  
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  1.  สถานท่ี มีห้องมัน่คงหรือไม่ ประตูห้องมัน่คงมีก่ีชั้น มีระบบเปิดปิดประตู
อยา่งไร 
  2.  ตูเ้ซฟ ลกัษณะตูเ้ซฟเป็นชนิดไหน มีกุญแจก่ีลกู มีรหสัเซฟหรือไม่ 
  3.  ลกัษณะทรัพยสิ์น หลกัทรัพย ์หรือตราสารท่ีสาํคญัมีอะไรบา้ง เป็นเงินสดหรือ
หลกัทรัพย ์รัฐบาล ใบหุน้ โฉนด เอกสารสญัญาหรือเอกสารสาํคญัอ่ืนๆ ของธนาคารหลกัสาํคญัใน
การควบคุมกุญแจและรหสัเซฟหรือหอ้งมัน่คง อุปกรณ์ท่ีใชเ้ก็บรักษาตวัทรัพย ์และเอกสารท่ีสาํคญั 
คือ กุญแจชุดจริงและชุดสํารอง รหัสและคู่มือการใชร้หัส ซ่ึงการควบคุมดูแล เคร่ืองมือ ทั้งสอง
ประเภทดงักล่าวน้ี มีหลกัการว่า 
   - บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายให้เก็บกุญแจหรือรหัสเซฟจะตอ้งระมดัระวงั ใน
การเก็บรักษา เป็นพิเศษ จะตอ้งไม่เก็บไวใ้นท่ีพนกังานอ่ืน ๆ เขา้มาหยบิฉวยไปไดง่้าย 
   - รหสัเซฟจะตอ้งเก็บไวเ้ป็นความลบัสุดยอด 
   -  กุญแจชุดสาํรองหรือคู่มือการใช้รหัสจะตอ้งเก็บใส่ซองไวเ้ป็นพิเศษ ดว้ย
การปิดผนึก ใหแ้น่นหนา มีป้ายปิดซองประทบัตราและใหผู้ร่้วมรับผิดชอบเซ็นช่ือกาํกบัคร่อมป้าย
ซองไว ้
   - กุญแจเซฟและบานประตูห้องนิรภัยอาจมีทั้งใช้กุญแจและใช้รหัสประตู 
ลกูกรงภายใน หอ้งนิรภยัมีหลายชั้น แต่ละชั้นอาจมีระบบเปิดปิดแตกต่างกนั อาจกาํหนดให้บุคคล
หน่ึงถือกุญแจอีกคนหน่ึง ถือรหสั 
   -  เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบต้องห้ามไม่ให้เข้าร่วมรับผิดชอบในการควบคุมใน
ลกัษณะ Joint Custody เพราะจะทาํใหก้ารปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายในขาดความเป็นอิสระไป 
  4. การควบคุมโดยการพิสูจน์ยอดอยา่งอิสระ (Independent Balancing) ระบบการ
บญัชี ในปัจจุบนัทุกแห่งจะใชร้ะบบบญัชีคู่ และตามหลกัการบญัชีคู่นั้นทุกรายการทางการเงินท่ี
ผา่นบญัชีไป จะตอ้ง ไดดุ้ลกนัเสมอ วิธีการน้ีเป็นวิธีการท่ีนกับญัชีกาํหนดข้ึนอยา่งมีระบบแบบแผน 
เพ่ือใหเ้กิดความถกูตอ้ง ในการ จดบนัทึกและประมวลผลของเร่ืองราวทางบญัชี นั่นก็หมายถึงการ
บนัทึกทางการเงินทุกรายการจะตอ้งไดดุ้ลกนัอยา่งเสมอและจะตอ้งสามารถพิสูจน์สอบยนัยอดกนั
ไดทุ้กขณะ ฉะนั้นกิจการท่ีมีระบบควบคุมภายใน ท่ีดี จึงมกัจะสร้างหลกัการควบคุม โดยการพิสูจน์
ยอดอย่างอิสระให้ครอบคลุมท่ีสําคัญๆ อย่างทั่วถึง โดยให้ถือเป็น ส่วนหน่ึงของการปฏิบัติ
ประจาํวนั และมีรายงานเก่ียวกับผลการพิสูจน์นั้นส่งให้ฝ่ายจัดการทราบเป็นระยะๆ ตาม ท่ี
เห็นสมควร  
  5.  การควบคุมโดยการแจ้งตัวอย่างลายมือช่ือผูรั้บมอบอาํนาจ ( Authorized 
Signature Control) จากเอกสารและตราสารของแต่ละธนาคารต่างก็มีมากมายหลายชนิด หลาย
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ลกัษณะ และแต่ละวนัปริมาณงาน ท่ีธนาคารแต่ละธนาคารติดต่อกนั หรือหักโอนบญัชีซ่ึงกนัและ
กนัมีอยูอ่ยา่งมากมาย ซ่ึงนอกจาก ธนาคาร กบัธนาคารแลว้ต่างก็ตอ้งติดต่อสร้างภาระผกูพนัซ่ึงกนั
และกนัแลว้ ยงัมีตวัแทนธนาคารหรือองคก์รรัฐบาล ท่ีธนาคารทุกธนาคารต่างตอ้งเก่ียวขอ้งกนัใน
เร่ืองการติดต่อทางดา้นเอกสาร ฉะนั้นเพ่ือประโยชน์ ในการควบคุม ร่วมกนัให้เกิดความมัน่ใจว่า
เอกสารตราสารเหล่านั้นมาจากไหน จึงเกิดมีระบบควบคุมเกิดข้ึนอย่างหน่ึง คือ ระบบการแจ้ง
ตวัอยา่งลายมือช่ือผูรั้บอาํนาจใหก้ระทาํการแทนธนาคารนั้นๆ เพ่ือใหฝ่้ายท่ีไดรั้บใชเ้ช็ค ตรวจสอบ
ยนัอีกฝ่ายหน่ึงว่าเป็นเอกสารตราสารท่ีกระทาํการในธนาคารนั้นจริงๆ ประโยชน์ท่ีไดรั้บ จากการ 
ควบคุมภายในระบบน้ี คือ 
   -  เพื่อใหฝ่้ายผูรั้บนาํไปใชเ้ช็คสอบลายมือช่ือในเอกสารหรือตราสารการเงินท่ี
ตนไดรั้บ ว่าเป็นเอกสารท่ีลงนามโดยผูมี้อาํนาจท่ีถกูตอ้งของธนาคารนั้น 
   -  เพื่อประโยชน์ในการควบคุมภายในของธนาคารเองว่า เอกสารหลกัฐานท่ี
ไดรั้บจาก ต่างสาขาหรือต่างหน่วยงานนั้น กระทาํโดยผูมี้อาํนาจท่ีแทจ้ริง  
  6.  การควบคุมโดยรหสั (Code control) ธุรกิจธนาคารพาณิชยเ์ป็นธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเร่ือง การเงินเป็นจาํนวนมากและหลาย ๆ กรณีก็ตอ้งการความรวดเร็ว เช่นในเร่ืองของการโอน
เงิน ซ่ึงอาจโอนโดย ทางโทรเลข ทางโทรศพัทท์างไกล การโอนเงินเหล่านั้นต่างก็จาํเป็นตอ้งปกปิด
ในลกัษณะต้องให้เป็นความลับ สุดยอด วิธีการควบคุมป้องกันไม่ให้ผูอ่ื้นรู้ความลบัและเพื่อ
ประโยชน์ต่อการป้องกนัการทุจริตท่ีเกิดข้ึน จึงตอ้ง ใชร้ะบบการใชร้หสัแทน 
  7.  การควบคุมโดยการให้หมายเลข (Numbered control) การควบคุมโดยการให้
หมายเลข เป็นเร่ืองการควบคุมท่ีรวมอยู่ในเร่ืองระบบการบญัชีทั้งระบบจะมีให้รหัสบญัชีแทนช่ือ
บญัชี เพื่อประโยชน์ในการคน้หาหรืออา้งอิง รหัสบญัชีอาจมีในรูปรหัสหมายเลขท่ีเรียงตามลาํดบั
เป็นหมวดหมู่ สุดแลว้แต่ความเหมาะสมของการบญัชีของแต่ละกิจการ สาํหรับธนาคารพาณิชยแ์บ่ง
ไดด้งัน้ี 
   1.  การให้หมายเลขบญัชีลูกคา้ Subsidiary Ledger ทั้งเงินฝากและเงินกูเ้พ่ือ
ประโยชน์ ในการควบคุมและอา้งอิง จึงใชห้ลกัการน้ีให้หมายเลขบญัชีลูกคา้ทุกประเภท เช่นเงิน
ฝากกระแสรายวนั เงินฝากสะสมทรัพยห์รือเงินฝากประจาํ 
        2.  การใหห้มายเลขในแบบฟอร์มตราสารทางการเงิน เช่น เช็คเพื่อการเดินทาง 
แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ ตั๋วแลกเงิน ใบหุ้น หรือเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการเงิน ซ่ึงจะใช้หลกัการ
ควบคุมโดยใหพ้ิมพห์มายเลข ไวล่้วงหนา้ก่อน 
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   3.  การใหห้มายเลขในเอกสารทางการคา้ เป็นเอกสารท่ีสาํคญัของธนาคารท่ีมี
ลกัษณะผกูพนั ทางการเงิน เช่น เลตเตอร์ออฟเครดิต หนงัสือคํ้าประกนัประเภทต่างๆ ซ่ึงธนาคารจะ
ออกหมายเลขกาํกบัไว ้ในการควบคุมไวเ้ช่นเดียวกนั 
   4.  การใหห้มายเลขบนทรัพยสิ์น เช่น เคร่ืองใชส้าํนกังาน วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ท่ี
ใชใ้นการทาํงาน ซ่ึงธนาคารจะใหห้มายเลขประเภททรัพยสิ์นปะติดกบัตวัทรัพยสิ์นเพื่อสะดวกใน
การคน้หา ตรวจสอบในภายหลงั 
  8.  การกาํหนดใหห้ยดุพกัผอ่น (Mandatory Vacation) พนกังานท่ีปฏิบติัหน้าท่ีใน
ตาํแหน่ง ท่ีมีโอกาสทาํการทุจริตหรือทาํหน้าท่ีท่ีมีโอกาสจะเกิดความเส่ียงต่อความเสียหาย ควร
กาํหนดใหห้ยดุพกัผอ่น ซ่ึงเป็นช่วงเวลาปิดงบบญัชีประจาํเดือนหรือช่วงวนัส้ินเดือน เหตุผลท่ีเลือก
ช่วงเวลาดงักล่าวก็เพื่อปิดโอกาส ช่วงท่ีพนักงานผูก้ระทาํการทุจริตมีรายได ้เช่น เงินเดือน โบนัส 
มากลบเกล่ือนเงินท่ีตนยกัยอก และในช่วงท่ีหยุด ให้พกัผ่อนนั้นจะตอ้งมีการมอบหมายงานของ
พนกังานผูน้ั้นใหห้นกังานคนอ่ืนปฏิบติัแทน 
  9.  การโยกยา้ยสับเปล่ียนหน้าท่ีการงาน (Job Rotation) เป็นการให้พนักงานท่ี         
ทาํหนา้ท่ี พน้จากหนา้ท่ีท่ีปฏิบติัเป็นประจาํเพื่อจะไดม้ีพนักงานอ่ืนมาทาํหน้าท่ีแทน ซ่ึงหากมีการ
ปิดบงั ซ่อนเร้นการทุจริตไว ้การทุจริตนั้นก็มีโอกาสเปิดเผยออกมาซ่ึงมกัจะใชก้บังานในหน้าท่ี
บนัทึกหรือควบคุม บญัชีเงินฝากหรือเก่ียวกับเงินสด โดยกาํหนดให้มีการสับเปล่ียนตวับุคคลท่ี        
ทาํหนา้ท่ีเหล่าน้ีเป็นระยะๆ โดยไม่มี หลกัเกณฑท่ี์แน่นอนว่าจะสบัเปล่ียนไปทาํหนา้ท่ีอะไร และจะ
สับเปล่ียนเม่ือใด ประโยชน์ของการโยกยา้ย สับเปล่ียนหน้าท่ีน้ีนอกจากจะไดผ้ลทางด้านการ
ควบคุมภายในแลว้ ยงัมีผลในดา้นการพฒันาบุคคลใหเ้กิด ความรู้ความชาํนาญในงานประเภทอ่ืนๆ 
อีกดว้ย 
  10. การติดตามพฤติกรรมส่วนตวัของพนักงาน (Outside Activities of Personnel) 
การทราบ ความเป็นไปของพนกังานจดัเป็นส่วนหน่ึงของการควบคุมภายใน เช่น ในเร่ืองเก่ียวกบั
ฐานะทางการเงินส่วนตวั ของพนกังาน ความสมัพนัธใ์กลชิ้ดเป็นพิเศษกบัลกูคา้ หรือการไปร่วมทาํ
การค้ากับลูกค้า หรือไปร่วมทาํธุรกิจ โดยเฉพาะบริษัทท่ีต้องรับผิดชอบเก่ียวกับเงินๆ ทองๆ 
พฤติกรรมของพนกังานท่ีควรดูแลเป็นพิเศษ เช่น  
   -  การโยกยา้ยทรัพยสิ์นภายในสาํนักงานประเภทการเคล่ือนยา้ยไดง่้ายไปใช้
ส่วนตวัใน กิจกรรมท่ีไม่ใช่ของธนาคาร 
   -  การยกัยอกอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้สํานักงาน ถา้ปรากฏว่าอุปกรณ์
เหล่าน้ีสูญหาย อยูเ่นืองๆ ก็ควรจบัความสนใจพฤติการณ์ของคนท่ีเก่ียวขอ้ง 
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   -  การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเศษส่ิงของเหลือใช ้เช่นเศษกระดาษ
ประจาํวนั กล่องบรรจุหีบห่อ พฤติกรรมของพนกังานลกัษณะน้ีจะตอ้งมีการดูแลอยา่งสมํ่าเสมอ 
   -  การแอบแฝงสั่งจ่ายเงินธนาคารเพ่ือประโยชน์ส่วนตวั เช่นพนักงานผูมี้
หนา้ท่ีจดัซ้ือ หรือพนักงานผูมี้อาํนาจอนุมติัค่าใชจ่้าย อาจมีพฤติกรรมแอบแฝงสั่งซ้ือส่ิงของหรือ
จดัทาํของโดยรวมส่ิงท่ี ตอ้งการจะนาํไปใชป้ระโยชน์ส่วนตวัเขา้ไปดว้ย 
  11. การควบคุมภายในเก่ียวกบัความปลอดภยั (Security system) ธนาคารพาณิชย์
หรือสถาบนัการเงินใหญ่ๆ มกัจะออกแบบท่ีมีอุปกรณ์ภายในซบัซอ้น กว่าธุรกิจเอกชนโดยทัว่ไป 
โดยเฉพาะสาํนกังานใหญ่ของธนาคารแต่ละธนาคาร มกัจะเส่ียงต่ออนัตรายต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน  
  เน่ืองจากระบบควบคุมภายในและระบบรักษาความปลอดภยัถกูละเลย ซ่ึงหลกัการ
ควบคุมภายในเก่ียวกบัความปลอดภยัไดแ้ก่  
  - ระบบป้องกนัอคัคีภยัและการแจง้เหตุอคัคีภยัซ่ึงไดแ้ก่ อุปกรณ์ดบัเพลิงชนิดต่าง 
ๆ อุปกรณ์แจง้เหตุเตือนภยั อุปกรณ์ตรวจจบัควนัไฟและความร้อน คาํแนะนาํและคู่มือวิธีปฏิบติัใน
การหนีไฟ 
  - ระบบการป้องกนัเก่ียวกบัการใชลิ้ฟต ์ซ่ึงจะตอ้งมีการป้องกนัภยัไวอ้ยา่งเพียงพอ 
เช่นมีปุ่มสญัญาณรับแจง้เหตุ มีโทรศพัท์ภายในลิฟต์ และควรมีการตรวจสอบสัญญาณท่ีกล่าวมา
เป็นระยะๆ เพ่ือใหม้ัน่ใจว่ายงัใชง้านไดอ้ยูเ่สมอ 
  -  ระบบป้องกนัภายในห้องมัน่คง (Strong room) ภายในห้องมัน่คงเป็นสถานท่ี
ปฏิบติังาน อีกแห่งหน่ึงท่ีมีโอกาสเกิดเหตุร้ายข้ึน ดงันั้นจึงควรมีระบบควบคุมภายในท่ีรัดกุมอย่าง
เพียงพอ ไดแ้ก่ มีระบบ แจง้เหตุจากภายในหอ้งมัน่คง ระบบถ่ายเทอากาศ ระบบไฟ ระบบแจง้เหตุ
ในห้องมัน่คง โดยมีสัญญาณติดต่อ กบัสถานีตาํรวจและควรมีคาํแนะนาํป้องกันอุบติัเหตุไวท้ั้ ง
ภายในและภายนอกห้องมัน่คง โดยเฉพาะภายนอก ห้องมัน่คงควรมีป้ายเตือนเร่ืองการปิดห้อง
มัน่คงว่าก่อนปิดจะตอ้งมีการสาํรวจว่าภายในหอ้งมัน่คงไม่มีผูใ้ดติด คา้งอยู ่
 

3.  มาตรฐานสากลการปฏิบัตงิานวชิาชีพการตรวจสอบภายใน 
 

ปัจจุบนังานตรวจสอบภายในถือเป็นงานวิชาชีพหน่ึงท่ีตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานสากล
ในการปฏิบติังานวชิาชีพการตรวจสอบภายใน ซ่ึงสถาบนัผูต้รวจสอบภายในระหว่างประเทศ (IIA) 
ไดม้ีการปรับปรุงและประกาศใชม้าตรฐานการตรวจสอบภายในฉบับใหม่ โดยไดถู้กนาํออกมา
เผยแพร่ เมื่อเดือนธนัวาคม 2546 (ค.ศ.2003) และมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2547 (ค.ศ.
2004) มาตรฐานสากลการปฏิบติังานวิชาชีพการตรวจสอบภายในเป็นส่วนหน่ึงของกรอบการ
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ปฏิบติั งานวิชาชีพ (Professional Practices Framework) ประกอบดว้ยมาตรฐาน 3 ประเภท คือ 
มาตรฐานทางดา้นคุณสมบติั (Attribute Standards – series number 1000) มาตรฐานการปฏิบติังาน 
(Performance Standards – series number 2000) และมาตรฐานการนาํไปปฏิบติั (Implementation 
Standards-series number nnnn.Xn) โดยมาตรฐานดา้นคุณสมบติั คือ มาตรฐานเก่ียวกบัลกัษณะของ
องค์กร และบุคลากรท่ีทาํหน้าท่ีตรวจสอบภายใน ส่วนมาตรฐานการปฏิบติังาน คือ มาตรฐานท่ี
กล่าวถึงลกัษณะของกิจกรรม การตรวจสอบภายใน และการกาํหนดบรรทัดฐานทางคุณภาพ ท่ี
สามารถนําไปใช้ประเมินผล การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน มาตรฐานด้านคุณส มบัติและ 
มาตรฐานการปฏิบติังาน สามารถนาํมาใชก้บังานตรวจสอบภายในโดยทัว่ไป ส่วนมาตรฐานการ
นาํไปปฏิบัติ จะนําไปใช้ได้กับภารกิจบางประเภทเท่านั้น (เช่น การตรวจสอบการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ การตรวจสอบสืบสวนกรณีทุจริตหรือโครงการการประเมินผลการควบคุมดว้ยตนเอง) 

มาตรฐานดา้นคุณสมบติัและมาตรฐานการปฏิบติังานมี่อยู่เพียงชุดเดียว แต่มาตรฐาน
การนําไปปฏิบติัจะมีหลายชุด โดยแต่ละชุดมีไวส้าํหรับแต่ละประเภทหลกัๆ ของกิจกรรมการ
ตรวจสอบภายใน เช่น มาตรฐานการนําไปปฏิบัติสําหรับการใช้ความเช่ือมัน่ จะมีตวัอกัษร A 
ตามหลงัรหสัชุด และมาตรฐานการนาํไปปฏิบติัสาํหรับการใชค้าํปรึกษา จะมีตวัอกัษร C ตามหลงั
รหสัชุด  
 ในท่ีน้ีจะขอกล่าวถึงเฉพาะมาตรฐานดา้นคุณสมบัติและมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ี
เก่ียวกบัการวางแผน การปฏิบติังานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบ และการติดตามผล
ความคืบหนา้ ท่ีมีต่อการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน 
 3.1  มาตรฐานดา้นคุณสมบติั (Attribute Standards) 
       หมวดท่ี 1000- วตัถุประสงค ์อาํนาจหนา้ท่ี และความรับผดิชอบ 
       วตัถุประสงค์ อาํนาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายใน ควร
กาํหนดใหช้ดัเจนไวใ้นกฎบตัรของงานตรวจสอบภายใน ทั้งน้ีควรสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากลการ
ปฏิบติังานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการขององคก์ร 
  หมวดท่ี 1000.A1- การตรวจสอบภายในท่ีมีลกัษณะเป็นงานบริการ ให้ความ
เช่ือมัน่แก่องค์กรควรกาํหนดไวใ้นกฎบัตรของงานตรวจสอบภายใน และหากมีการให้บริการ
ลกัษณะน้ีแก่บุคคลหรือองคก์รภายนอก ก็ควรระบุไวใ้นกฎบตัรเช่นเดียวกนั 
  หมวดท่ี 1000.C1- การตรวจสอบภายในท่ีมีลกัษณะเป็นงานบริการให้คาํปรึกษา 
ควรระบุไวใ้นกฎบตัรของงานตรวจสอบภายใน 
   หมวดท่ี 1110- ความเป็นอิสระและความเท่ียงธรรม 
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  การปฏิบติังานตรวจสอบภายในควรมีความเป็นอิสระ และผูต้รวจสอบภายใน ควร
ปฏิบติังานในหนา้ท่ีดว้ยความเท่ียงธรรม 
  หมวดท่ี 1110- ความเป็นอิสระภายในองคก์ร 
  หัวหน้าผูบ้ริการงานตรวจสอบภายใน ควรข้ึนตรงต่อผูบ้ริหาร ในระดับท่ี
เอ้ืออาํนวย ใหก้ารปฏิบติังานตรวจสอบภายใน สามารถดาํเนินไปไดอ้ย่างเต็มท่ี ตามภาระหน้าท่ีท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 
  หมวดท่ี 1110.A1 กิจกรรมการตรวจสอบภายในควรปลอดจากการแทรกแซงใดๆ 
  หมวดท่ี 1120- ความเท่ียงธรรมของผูต้รวจสอบ 
  ผูต้รวจสอบภายในควรมีทัศนคติท่ีเป็นกลาง ไม่ลาํเอียง และไม่มีอคติ และ
หลีกเล่ียงในเร่ืองของความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest) 
   
หมวดท่ี 1130- เหตุบัน่ทอนความเป็นอิสระหรือความเท่ียงธรรม 
  กรณีท่ีความเป็นอิสระหรือความเท่ียงธรรมถูกบัน่ทอนไม่ว่าจะโดยข้อเท็จจริง 
หรือโดยเหตุการณ์ท่ีปรากฏ อนัอาจชกันาํใหเ้ขา้ใจเช่นนั้น ควรเปิดเผยรายละเอียดของเหตุบัน่ทอน
ดงักล่าวต่อผูเ้ก่ียวขอ้งตามความเหมาะสม โดยลกัษณะของการเปิดเผยควรข้ึนอยู่กบัเหตุบัน่ทอนท่ี
เกิดข้ึน 
  หมวดท่ี 1130.A1- ผูต้รวจสอบภายในควรละเวน้การประเมินงาน ท่ีตนเองเคย
รับผิดชอบมาก่อน การท่ีผูต้รวจสอบภายในให้บริการให้ความเช่ือมัน่ แก่กิจกรรมท่ีผูต้รวจสอบ
ภายในเคยรับผดิชอบในรอบปีท่ีผา่นมา อาจทาํให้พิจารณาไดว้่า เป็นเหตุบัน่ทอนความเท่ียงธรรม
ของผูต้รวจสอบภายใน 
  หมวดท่ี 1130.A2- ภารกิจให้ความเช่ือมัน่แก่กิจกรรมท่ีหัวหน้าผูบ้ริหารงาน 
ตรวจสอบรับผิดชอบ ควรควบคุมดูแลโดยหน่วยงานอ่ืนท่ีไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับงานตรวจสอบ
ภายใน 
  หมวดท่ี 1130.C1- ผูต้รวจสอบภายในสามารถให้บริการให้คาํปรึกษา ในงานท่ี
ตนเองเคยรับผดิชอบมาก่อนได ้
  หมวดท่ี 1130.C2- ถา้ผูต้รวจสอบภายในพิจารณาว่าอาจมีเหตุบัน่ทอนความเป็น
อิสระหรือความเท่ียงธรรมในงานบริการให้คาํปรึกษาใด ๆ ผูต้รวจสอบภายในควรเปิดเผยให้
ผูรั้บบริการไดรั้บทราบ ก่อนรับภารกิจนั้น 
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  หมวดท่ี 1200- ความเช่ียวชาญและความระมดัระวงัเยีย่งวิชาชีพ 
  ภารกิจการตรวจสอบภายใน ควรกระทาํดว้ยความเช่ียวชาญและความระมดัระวงั
เยีย่งวิชาชีพ 
  หมวดท่ี 1210- ความเช่ียวชาญเยีย่งวิชาชีพ 
  ผูต้รวจสอบภายในควรมีความรู้ ทกัษะ และความสามารถอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็นต่อการ
ปฏิบติัหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย กิจกรรมตรวจสอบภายในควรดาํเนินการโดย ผูม้ีความรู้ ทกัษะ 
และความสามารถอ่ืนท่ีจาํเป็นต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ 
  หมวดท่ี 1210.A1- หัวหน้าผูบ้ริหารงานตรวจสอบควรขอคาํแนะนํา และความ
ช่วยเหลือจากภายนอก หากพนักงานในหน่วยงานตรวจสอบภายในขาดความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถอ่ืนท่ีจาํเป็น ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดของภารกิจ 
  หมวดท่ี 1210.A2- ผูต้รวจสอบภายในควรมีความรู้เพียงพอท่ีสามารถระบุขอ้บ่งช้ี 
ของการทุจริต แต่ไม่จาํเป็นตอ้งมีความเช่ียวชาญเทียบเท่ากบัผูม้ีหนา้ท่ีโดยตรงในการสืบสวน และ
สอบสวนการทุจริต 
  หมวดท่ี 1210.A3- ผูต้รวจสอบภายในควรมีความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัความเส่ียงการ 
ควบคุมเก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ และรู้เทคนิคการตรวจสอบทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าผูต้รวจสอบภายในทุกคนต้องมีความเช่ียวชาญเทียบเท่ากับ                    
ผูต้รวจสอบภายในท่ีรับผดิชอบงานตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศโดยตรง 
  หมวดท่ี 1210.C1- หัวหน้าผูบ้ริหารงานตรวจสอบควรปฏิเสธการให้คาํปรึกษา 
หรือควรขอคาํแนะนาํ และความช่วยเหลือจากภายนอก หากพนักงานในหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในขาดความรู้ ทกัษะ และความสามารถอ่ืน ท่ีจาํเป็นต่อการให้บริการให้คาํปรึกษานั้น ไม่ว่า
เพียงบางส่วนหรือทั้งหมดของภารกิจ 
  หมวดท่ี 1220- ความระมดัระวงัเยีย่งวิชาชีพ 
  ผูต้รวจสอบภายในควรปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความระมดัระวงั และใช้ทักษะเยี่ยง          
ผูต้รวจสอบภายในท่ีมีความรู้ ความสามารถและความรอบคอบ อย่างสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม
ความระมดัระวงัเยีย่งวิชาชีพ ไม่ไดห้มายความว่าจะไม่มีความผดิพลาดใด ๆ เกิดข้ึน 
  หมวดท่ี 1220.A1- ผูต้รวจสอบภายในควรปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงั เยี่ยง
วิชาชีพ โดยคาํนึงถึงส่ิงต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

 การขยายของเขตของงานท่ีตรวจสอบเท่าท่ีจาํเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ของ
ภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 ความซบัซอ้น ความมีนยัสาํคญัและความสาํคญัของงานท่ีใหค้วามเช่ือมัน่ 
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 ความเพียงพอและประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเส่ียง การควบคุม 
และการกาํกบัดูแล 

 ความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดข้อผิดพลาด ความผิดปกติหรือการไม่ปฏิบัติ ตาม
กฎระเบียบอยา่งมีนยัสาํคญั 

 ความคุม้ค่าของความเช่ือมัน่ต่อผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะเกิดแก่องคก์ร 
  หมวดท่ี 1220.A2- ในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพ               
ผูต้รวจสอบภายใน ควรพิจารณาใชค้อมพิวเตอร์ และเทคนิคการวิเคราะห์ขอ้มูลอ่ืนๆ เป็นเคร่ืองมือ
ช่วยในการตรวจสอบ 
  หมวดท่ี 1220.A-3 ผูต้รวจสอบภายในควรตระหนักถึงความเส่ียงท่ีมีนัยสาํคญั ท่ี
อาจมีผลกระทบต่อเป้าหมายการดาํเนินงานและทรัพยากรขององค์กร อย่างไรก็ตาม แมว้่าผู ้
ตรวจสอบภายในจะไดใ้ชค้วามระมดัระวงัเยีย่งวิชาชีพในกระบวนการใหค้วามเช่ือมัน่แลว้ ก็ไม่อาจ
เป็นหลกัประกนัว่า จะสามารถบ่งช้ี ถึงความเส่ียงท่ีมีนยัสาํคญัไดท้ั้งหมด 
  หมวดท่ี 1220.C1- ผูต้รวจสอบภายในควรปฏิบติังานให้คาํปรึกษาและดว้ยความ
ระมดัระวงัเยีย่งวิชาชีพ โดยคาํนึงถึง 

 ความตอ้งการและความคาดหวงั ของผูรั้บคาํปรึกษา รวมทั้งลกัษณะของงาน
เวลา และการส่ือสารผลของภารกิจ 

 ความซบัซอ้น และขอบเขตของงานท่ีจาํเป็น เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของ
ภารกิจ 

 ความคุม้ค่าของภารกิจการให้คาํปรึกษา ต่อผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะเกิดแก่
องคก์ร 

หมวดท่ี 1300- โครงการประกนัและปรับปรุงคุณภาพ 
หวัหนา้ผูบ้ริหารงานตรวจสอบ ควรพฒันาและดาํเนินโครงการประกนั และ 
ปรับปรุงคุณภาพ เพื่อให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมของการตรวจสอบภายใน พร้อม

ทั้งติดตามประสิทธิผลอยา่งต่อเน่ือง โครงการน้ีประกอบดว้ยการประเมินคุณภาพเป็นระยะ ๆ จาก
ทั้งภายในและภายนอก อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงแต่ละโครงการควรช่วยให้กิจกรรมการตรวจสอบภายใน
เพ่ิมคุณค่า และปรับปรุงการดาํเนินงานขององค์กรและเพ่ือให้เกิดความเช่ือมัน่ว่า งานตรวจสอบ
ภายในไดป้ฏิบติัสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน และประมวลจรรยาบรรณ ของการตรวจสอบภายใน 
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  หมวดท่ี 1310- โครงการประกนัและปรับปรุงคุณภาพ 
  กิจกรรมการตรวจสอบภายในควรกาํหนดกระบวนการในการติดตามผลและ
ประเมิน ประสิทธิผล โดยรวมของ โครงการประกนัและปรับปรุงคุณภาพ กระบวนการประเมิน
ดงักล่าว ควรมีการประเมิน ทั้งจากภายใน และภายนอกองคก์ร 
  หมวดท่ี 1311- การประเมินภายในองคก์ร 
  การประเมินผลจากภายในองคก์ร ควรประกอบดว้ย 

 การสอบทานการปฏิบติังานตรวจสอบภายในตามปกติ 
 การสอบทานเป็นระยะ โดยใชว้ิธีประเมินตนเองหรือสอบทานโดยบุคคลอ่ืน 

ภายในองคก์รท่ีมีความรู้เก่ียวกบัมาตรฐานและปฏิบติังานตรวจสอบภายใน 
  หมวดท่ี 1312- การประเมินจากภายนอกองคก์ร 
  การประเมินจากภายนอกองคก์ร เช่น  การสอบทาน  การประกนัคุณภาพ ควรจดั
ให้มีข้ึนอย่างน้อยทุกห้าปีต่อคร้ัง โดยผูป้ระเมินหรือคณะผูป้ระเมินจากภายนอกองค์กร ท่ีมี
คุณสมบติัเหมาะสมและมีความเป็นอิสระ 
  หมวดท่ี 1320- การรายงานผลการประเมินโครงการประกนัและปรับปรุงคุณภาพ
หวัหนา้ผูบ้ริหารงานตรวจสอบควรรายงานผลการประเมินจากภายนอกองค์กร ต่อคณะกรรมการ
ขององคก์ร 
  หมวดท่ี 1330- การใชข้อ้ความ “ปฏิบติัตามมาตรฐาน” 
  ผูต้รวจสอบภายในได้รับการสนับสนุนให้รายงานว่า กิจกรรมงานตรวจสอบ
ภายในของตนได ้“ปฏิบติัตาม มาตรฐานสากลการปฏิบติังานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน” อยา่งไร
ก็ตาม ผูต้รวจสอบภายในจะใชข้อ้ความดงักล่าวได้ก็ต่อเมื่อผลการประเมินของโครงการปรับปรุง 
คุณภาพไดแ้สดงใหเ้ห็นว่ากิจกรรมตรวจสอบภายในนั้นไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานจริง 
  หมวดท่ี 1340- การเปิดเผยขอ้มลูการไม่ปฏิบติัตามมาตรฐาน 
  แมว้่ากิจกรรมการตรวจสอบภายในควรดาํเนินตามมาตรฐานทุกประการ และ
ผูต้รวจสอบภายในควรปฏิบติัตนตามประมวลจรรยาบรรณ แต่อาจจะมี บางกรณีท่ีผูต้รวจสอบ
ภายในไม่สามารถปฏิบติัตามมาตรฐานและประมวลจรรยาบรรณไดทุ้กประการ ในกรณีท่ีการ           
ไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานมีผลกระทบต่อขอบเขตหรือการปฏิบติั งานตรวจสอบ ผูต้รวจสอบภายใน
ควรเปิดเผยการไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานและ ประมวลจรรยาบรรณ รวมทั้งผลกระทบให้ผูบ้ริหาร
ระดบัสูงหรือคณะกรรมการขององคก์รทราบ 
 3.2  มาตรฐานการปฏิบติังาน (Performance Standards) 
      หมวดท่ี 2000- การจดัการกจิการการตรวจสอบภายใน 
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  หวัหน้าผูบ้ริหารงานตรวจสอบควรจดัการกิจกรรมการตรวจสอบภายในอย่างมี
ประสิทธิผล เพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจว่า การตรวจสอบภายในเป็นการเพ่ิมคุณค่าใหแ้ก่องคก์ร 
       หมวดท่ี 2010- การวางแผน 
       หัวหน้าผูบ้ริหารงานตรวจสอบ ควรจัดทาํแผนงานตรวจสอบตามความเส่ียง 
(Risk-bases Plan) เพื่อกาํหนดความสําคัญของแต่ละกิจกรรมท่ีจะตรวจสอบให้สอดคลอ้งกับ
เป้าหมายขององคก์ร 
                   หมวดท่ี 2010.A1- แผนภารกิจของกิจกรรมการตรวจสอบภายใน ควรจดัทาํอย่าง
น้อย ปีละคร้ัง โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินความเส่ียงและควรนําขอ้มูลข่าวสารจากผูบ้ริหาร
ระดบัสูงและคณะกรรมการของ องคก์รมาใชป้ระกอบการพิจารณาในการทาํแผนดว้ย 
  หมวดท่ี 2010.C1- ในการพิจารณารับงานให้คาํปรึกษา หัวหน้าผูบ้ริหารงาน
ตรวจสอบควรพิจารณาถึงโอกาสท่ีจะก่อใหเ้กิดการปรับปรุงเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียง การเพ่ิม
คุณค่าและการปรับปรุงการดาํเนินงานขององคก์ร และควรบรรจุภารกิจท่ีรับไวน้ั้นลงในแผนดว้ย 
  หมวดท่ี 2020- การนาํเสนอและอนุมติัแผนงานตรวจสอบ 
  หวัหนา้ผูบ้ริหารงานตรวจสอบ ควรนาํเสนอแผนงานตรวจสอบและทรัพยากรท่ี
จาํเป็นต้องใช้ ตลอดจนการปรับเปล่ียนแผนระหว่างกาลท่ีมีนัยสําคัญต่อผูบ้ริหารระดับสูงและ
คณะกรรมการองค์กรเพื่อสอบทานและอนุมติั ในกรณีท่ีมีข้อจาํกัดเก่ียวกบัทรัพยากร หัวหน้า  
ผูบ้ริหารงานตรวจสอบ ควรแจง้ถึงผลกระทบ ท่ีจะมีต่อแผนงานดว้ย 
  หมวดท่ี 2030- การจดัการทรัพยากร 
  หัวหน้าผูบ้ริหารงานตรวจสอบควรมัน่ใจว่า ทรัพยากรสาํหรับงานตรวจสอบมี
ความเหมาะสม เพียงพอและสามารถนํามาใช้ปฏิบัติตามแผนงานท่ีได้รับอนุมัติได้อย่างมี
ประสิทธิผล 
  หมวดท่ี 2040- นโยบายและวิธีปฏิบติังาน 
  หวัหนา้ผูบ้ริหารงานตรวจสิบ ควรกาํหนดนโยบายและวิธีการปฏิบติังานใหช้ดัเจน 
เพื่อเป็นแนวทางสาํหรับกิจกรรมการตรวจสอบภายใน 
  หมวดท่ี 2050- การประสานงาน 
  หวัหนา้ผูบ้ริหารงานตรวจสอบ ควรมีการแลกเปล่ียนขอ้มูลและประสานงานกบั
ผูใ้หบ้ริการ ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่และใหค้าํปรึกษาทั้งจากภายในและภายนอกองคก์ร เพ่ือให้เกิด
ความมัน่ใจว่าขอบเขตงานท่ีตรวจสอบนั้นครอบคลุมเร่ืองท่ีสาํคญัอย่างเหมาะสมแลว้และเพ่ือลด
การปฏิบติังานท่ีซํ้าซอ้นกนั 
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  หมวดท่ี 2060- การรายงานต่อคณะกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง 
  หัวหน้าผูบ้ริหารงานตรวจสอบควรรายงานต่อคณะกรรมการขององค์กรและ
ผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นระยะๆ เก่ียวกบัวตัถุประสงค์ อาํนาจหนา้ท่ี ความรับผดิชอบ ตลอดจนผลการ
ดาํเนินงานตามแผนงาน รายงานดงักล่าวควรระบุถึงประเด็นความเส่ียงและการควบคุมท่ีมีนยัสาํคญั 
ประเด็นการกาํกบัดูแล ตลอดจนประเด็นอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการขององค์กรและผูบ้ริหารระดบัสูง
ตอ้งการทราบ 
  หมวดท่ี 2100- ลกัษณะของงาน 
  กิจกรรมการตรวจสอบภายใน ควรจะสามารถประเมินและช่วยสนบัสนุนใหม้ีการ
ปรับปรุง ระบบการบริหารความเส่ียง การควบคุมและกระบวนการกาํกบัดูแล โดยใชว้ิธีการท่ีเป็น
ระบบและเป็นระเบียบ 
       หมวดท่ี 2110- การบริหารความเส่ียง 

กิจกรรมการตรวจสอบภายใน ควรช่วยองคก์รโดยการบ่งช้ีและประเมินความเส่ียง
ท่ีมีนยัสาํคญั และสนบัสนุนใหม้ีการปรับปรุงระบบบริหารและควบคุมความเส่ียง 
  หมวดท่ี 2110.A1- กิจกรรมการตรวจสอบภายใน ควรมีการติดตามดูแลและ
ประเมินประสิทธิผล ของระบบบริหารความเส่ียงขององคก์ร 
  หมวดท่ี 2110.A2- กิจกรรมการตรวจสอบภายใน ควรประเมินความเส่ียงของ
องค์กรท่ีเก่ียวกับ ระบบการกาํกบัดูแล การดาํเนินงานและระบบสารสนเทศขององค์กรในเร่ือง
ต่อไปน้ี 

 ความถกูตอ้ง ครบถว้นและเช่ือถือไดข้องขอ้มลูทางการเงินและการดาํเนินงาน 
 ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดาํเนินงาน 
 การดูแลรักษาทรัพยสิ์น 
 การปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัและสญัญา 
หมวดท่ี 2110.A2 ระหว่างภารกิจการให้คาํปรึกษา ผูต้รวจสอบภายในควรระบุ

ความเส่ียง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวตัถุประสงคข์องกิจกรรมตามภารกิจและระมดัระวงัถึงการมีอยูข่องความ
เส่ียง  อ่ืน ๆ ท่ีมีนยัสาํคญั 
  หมวดท่ี 2110.C2- ผูต้รวจสอบภายใน ควรผสมผสานและนาํความรู้ในเร่ืองของ
ความเส่ียง ท่ีไดม้าจากการใหบ้ริการใหค้าํปรึกษา ไปใชใ้นกระบวนการกาํหนดและประเมินความ
เส่ียงท่ีมีนยัสาํคญัขององคก์ร 
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       หมวดท่ี 2120- การควบคุม 
       กิจกรรมการตรวจสอบภายใน ควรมีส่วนช่วยให้องค์กรคงไวซ่ึ้งการควบคุมท่ีมี
ประสิทธิผล โดยการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมและสนับสนุน
ใหม้ีการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 
  หมวดท่ี 2120.A1- โดยอาศยัผลของการประเมินความเส่ียงกิจกรรมการตรวจสอบ
ภายใน จะทาํการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุม โดยใชค้รอบคลุมถึงการ
กาํกบัดูแล การดาํเนินงานและระบบสารสนเทศ ทั้งน้ีรวมถึงเร่ืองต่อไปน้ี 

 ความถกูตอ้ง ครบถว้นและเช่ือถือไดข้องขอ้มลูทางการเงินและการดาํเนินงาน 
 ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดาํเนินงาน 
 การดูแลรักษาทรัพยสิ์น 
 การปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัและสญัญา 
 
หมวดท่ี 2120.A2- ผูต้รวจสอบภายใน ควรทราบชดัถึงขอบเขตของเป้าหมายและ

วตัถุประสงค์ในการปฏิบัติงานตามโครงการ ซ่ึงได้กาํหนดข้ึนให้สอดคลอ้งกับเป้าหมายและ
วตัถุประสงคข์ององคก์ร 

หมวดท่ี 2120.A3- ผูต้รวจสอบภายในควรสอบทานความสอดคลอ้งของผลการ
ดาํเนินงาน และโครงการต่าง ๆ กบัเป้าหมายและวตัถุประสงค์ท่ีกาํหนดไว ้เพื่อให้แน่ใจว่าการ
ดาํเนินงานและโครงการต่าง ๆ ไดรั้บการนาํไปปฏิบติัจริงและไดผ้ลดงัท่ีกาํหนด 

หมวดท่ี 2120.A4- การประเมินการควบคุมจาํเป็นจะตอ้งมีเกณฑ์วดัท่ีเหมาะสม        
ผูต้รวจสอบควรทราบเกณฑ์ท่ีผูบ้ริหารได้ก ําหนดไว้ เพื่อว ัดความสําเร็จตามเป้าหมายและ
วตัถุประสงค ์และใชเ้กณฑ์นั้นในการประเมินการควบคุม หากผูต้รวจสอบเห็นว่าเกณฑ์ดงักล่าว   
ไม่เหมาะสม ควรร่วมกบัผูบ้ริหารกาํหนดเกณฑท่ี์เหมาะสมต่อไป 

หมวดท่ี 2120-C1. ระหว่างการให้บริการให้คาํปรึกษา ผูต้รวจสอบควรระบุการ
ควบคุม ท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของกิจกรรมตามภารกิจและระมดัระวงัถึงมีการมีอยู่ของ
จุดอ่อนของการควยคุมท่ีมีนยัสาํคญั 

หมวดท่ี 2120.C2- ผูต้รวจสอบภายใน ควรผสมผสานและนาํความรู้ในเร่ืองของ
การควบคุม ท่ีไดม้าจากการบริการใหค้าํปรึกษาไปใชใ้นกระบวนการกาํหนดและการประเมินความ
เส่ียงท่ีมีนยัสาํคญัขององคก์ร 
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หมวดท่ี 2130- การกาํกบัดูแล 
กิจกรรมการตรวจสอบภายใน ควรสามารถประเมินให้ค ําแนะนําได้อย่าง

เหมาะสม เก่ียวกบัการปรับปรุงกระบวนการกาํกบัดูแล เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคต่์อไปน้ี 
 เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมและคุณค่าท่ีเหมาะสมภายในองคก์ร 
 เพื่อใหห้ลกัประกนัว่าการบริหารและการจดัการในองค์กรมีประสิทธิผลและ

ผูป้ฏิบติังานมีความรับผดิชอบในผลงานตามหนา้ท่ี 
 เพื่อส่ือสารข้อมูลความเส่ียงและการควบคุมไปยงัส่วนงานต่างๆ ภายใน

องคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 
 เพื่อประสานงานและส่ือสารขอ้มูลระหว่างคณะกรรมการขององค์กร ผูส้อบ

บญัชี ผูต้รวจสอบภายในและผูบ้ริหารขององคก์รอยา่งมีประสิทธิผล 
หมวดท่ี 2130.A1- กิจกรรมการตรวจสอบภายใน ควรประเมินการวางแผนการ

นาํไปปฏิบติั และความมีประสิทธิผลของวตัถุประสงค์โครงการและกิจกรรมต่างๆ ท่ี เก่ียวขอ้งกบั
จริยธรรม ขององคก์ร 

หมวดท่ี 2130.C1- วตัถุประสงคข์องภารกิจใหค้าํปรึกษา ควรสอดคลอ้งกบัคุณค่า
และเป้าหมายโดยรวมขององคก์ร 

หมวดท่ี 2200- การวางแผนภารกิจ 
ผูต้รวจสอบภายในควรจดัทาํและบนัทึกแผนของแต่ละภารกิจท่ีรับผิดชอบ โดย

แสดงถึงขอบเขต วตัถุประสงค ์เวลาและการใชท้รัพยากรเพ่ือภารกิจนั้นๆ  
หมวดท่ี 2201- ขอ้พิจารณาในการวางแผน 
ในการวางแผนภารกิจ ผูต้รวจสอบควรคาํนึงถึง 
 วตัถุประสงคข์องกิจกรรมท่ีจะสอบทานและวิธีการท่ีจะใชใ้นการควบคุมผล 

การดาํเนินงานของกิจกรรมนั้น 
 ความเส่ียงท่ีมีนัยสําคัญของกิจกรรม ว ัตถุประสงค์ ทรัพยากรและการ

ดาํเนินงาน ตลอดจนวิธีการท่ีจะใชใ้นการจดัการกบัผลกระทบท่ีเกิดจากความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ี 
ยอมรับได ้

 ความเพียงพอ และความมีประสิทธิผลของการบริหารความเส่ียงและการ
ควบคุม ของกิจกรรมนั้น เม่ือเปรียบเทียบกบักรอบปฏิบติัหรือแบบจาํลองการควบคุม (Control 
framework and model) ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 โอกาสท่ีจะปรับปรุงการบริหารความเส่ียงและการควบคุมสาํหรับกิจกรรมนั้น
อยา่งมีนยัสาํคญั 
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หมวดท่ี 2201.A1- ในภารกิจท่ีเป็นการให้บริการแก่องค์กรภายนอก ผูต้รวจสอบ
ควร ทาํความเข้าใจกับผูรั้บบริการเป็นลายลกัษณ์อกัษรเก่ียวกับวตัถุประสงค์  ขอบเขต ความ
รับผดิชอบ และความคาดหวงัอ่ืน ๆ ของผูรั้บบริการ รวมทั้งขอ้จาํกดัในการเผยแพร่ผลงาน และการ
เขา้ถึงเอกสารขอ้มลู ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภารกิจ 

หมวดท่ี 2201.C1- ในภารกิจให้คาํปรึกษา ผูต้รวจสอบควรทาํความเข้าใจกับ
ผูรั้บบริการ เก่ียวกบัวตัถุประสงค ์ขอบเขต ความรับผดิชอบและความคาดหวงัอ่ืนๆ ของผูรั้บบริการ
ในกรณีท่ีเป็นเร่ืองสาํคญั ควรบนัทึกเร่ืองท่ีทาํความเขา้ใจไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

หมวดท่ี 2210- วตัถุประสงคข์องภารกิจ 
ควรมีการกาํหนดวตัถุประสงคไ์วใ้นแต่ละภารกิจ 
หมวดท่ี 2210.A1- ผูต้รวจสอบควรทาํการประเมินความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับ

กิจกรรมท่ีตรวจสอบ วตัถุประสงคข์องภารกิจ ควรสอดคลอ้งกบัผลการประเมินความเส่ียง 
หมวดท่ี 2210.A2- ในการกาํหนดวตัถุประสงค์ของภารกิจ ผูต้รวจสอบควร

คาํนึงถึง ความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดขอ้ผิดพลาด ความผิดปกติ การฝ่าฝืนและความเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีมี
นยัสาํคญั 

หมวดท่ี 2210.C1- วตัถุประสงคข์องการใหบ้ริการให้คาํปรึกษา ควรระบุถึงความ
เส่ียง การควบคุมและกระบวนการกาํกบัดูแล ภายในขอบเขตท่ีตกลงร่วมกบัผูรั้บบริการ 

หมวดท่ี 2220- ขอบเขตของภารกิจ 
ควรมีการกาํหนดขอบเขตของภารกิจใหเ้พียงพอท่ีจะบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีกาํหนด

ไว ้
หมวดท่ี 2220.A1- ขอบเขตของภารกิจควรครอบคลุมการพิจารณาส่ิงต่างๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ระบบงาน การบนัทึกขอ้มลู บุคลากร และทรัพยสิ์นท่ีมีตวัตนั รวมถึงส่วนท่ีอยู่ใน
ความควบคุมดูแลของบุคคลท่ีสาม 

หมวดท่ี 2220.A2- ในระหว่างภารกิจการใหค้วามเช่ือมัน่ หากผูรั้บบริการตอ้งการ
บริการคาํปรึกษาในเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญั ผูต้รวจสอบควรทาํความเขา้ใจกบัผูรั้บบริการ เป็นลายลกัษณ์
อกัษรเก่ียวกบัวตัถุประสงค ์ขอบเขต ความรับผดิชอบและความคาดหวงัอ่ืนๆ ของผูรั้บบริการและ
ในการส่ือสารผลของภารกิจการใหค้าํปรึกษา ผูต้รวจสอบควรปฏิบติัตามมาตรฐาน ในเร่ืองการให้
คาํปรึกษา 

หมวดท่ี 2220.A3- ในการให้บริการให้คาํปรึกษา ผูต้รวจสอบควรมัน่ใจว่าได้
กาํหนดขอบเขต ของภารกิจไวเ้พียงพอท่ีจะบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีกาํหนดไว ้ในระหว่างดาํเนินการ
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หากมีข้อจาํกัดทาํให้ไม่สามารถ ปฏิบัติตามขอบเขตท่ีกาํหนดไวไ้ด้ ผูต้รวจสอบควรหารือกับ 
ผูรั้บบริการถึงขอ้จาํกดัดงักล่าว เพ่ือพิจารณาว่า ควรจะดาํเนินภารกิจต่อไปหรือไม่ 

หมวดท่ี 2230- การจดัสรรทรัพยากรสาํหรับภารกิจ 
ผูต้รวจสอบควรกาํหนดทรัพยากรให้เหมาะสม เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของ

ภารกิจ การจดัสรรบุคลากรข้ึนอยูก่บัลกัษณะและความยากง่ายของภารกิจ ตลอดจนขอ้จาํกดัในเร่ือง
เวลาและทรัพยากรท่ีมีอยู ่

หมวดท่ี 2240- แนวทางการปฏิบติังานตามภารกิจ 
ผูต้รวจสอบควรจดัทาํแนวทางการปฏิบติังานท่ีจะทาํใหภ้ารกิจบรรลุวตัถุประสงค์

ท่ีกาํหนดไว ้แนวทางการปฏิบติังานดงักล่าวควรทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
หมวดท่ี 2240.A1- แนวทางการปฏิบัติงาน ควรกาํหนดวิธีการท่ีใชใ้นการระบุ

วิเคราะห์ ประเมิน และบนัทึกขอ้มูลระหว่างการปฏิบติังาน แนวทางการปฏิบติังานดงักล่าวควร
ไดรั้บการอนุมติัก่อนนาํไปปฏิบติั และหากมีการเปล่ียนแปลงควรดาํเนินการขอไดรั้บอนุมติัโดย
ทนัที 

หมวดท่ี 2240.C1- แนวทางการปฏิบติังานให้คาํปรึกษา อาจมีรูปแบบและสาระท่ี
แตกต่างกนัไป ข้ึนอยูก่บัลกัษณะของงานนั้น ๆ 

หมวดท่ี 2300- การปฏิบติัภารกิจ 
ผูต้รวจสอบควรระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และบันทึกข้อมูลให้เพียงพอต่อการ

ปฏิบติังาน ใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้
หมวดท่ี 2310- การระบุขอ้มลู 
เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้ผูต้รวจสอบควรระบุและรวบรวมขอ้มูลท่ี

ใชใ้นการปฏิบติั ภารกิจใหเ้พียงพอ น่าเช่ือถือ มีความเก่ียวของและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน 
หมวดท่ี 2320- การวิเคราะห์และประเมินผล 
ข้อสรุปและผลการปฏิบัติภารกิจของผูต้รวจสอบ ควรอยู่บนพ้ืนฐานของการ

วิเคราะห์และการประเมินผลท่ีเหมาะสม 
หมวดท่ี 2330- การบนัทึกขอ้มลู 
ผูต้รวจสอบภายใน ควรบนัทึกขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อสนับสนุนขอ้สรุปและผลการ

ปฏิบติัภารกิจ 
หมวดท่ี 2330.A1- หัวหน้าผูบ้ริหารงานตรวจสอบควรควบคุมการเขา้ถึงบนัทึก

และข้อมูลท่ีได้จากการปฏิบัติภารกิจ การเผยแพร่ข้อมูลให้แก้บุคคลภายนอกต้องได้รับความ
เห็นชอบ จากผูบ้ริหาร ระดบัสูงและ/หรือท่ีปรึกษาทางดา้นกฎหมายก่อน ตามความเหมาะสม 
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หมวดท่ี 2330.A2- หวัหนา้ผูบ้ริหารงานตรวจสอบ ควรกาํหนดระยะเวลา ในการ
เก็บรักษาบนัทึกและขอ้มลูท่ีไดจ้ากการปฏิบติัภารกิจ ระยะเวลาในการเก็บรักษา ควรสอดคลอ้งกบั
ขอ้กาํหนดขององคก์รและทางการ หรือความจาํเป็นอ่ืนๆ  

หมวดท่ี 2330.C1- หวัหนา้ผูบ้ริหารงานตรวจสอบ ควรกาํหนดนโยบายในการเก็บ 
และดูแลรักษาบนัทึกและขอ้มลูท่ีไดจ้ากการปฏิบติัภารกิจ รวมถึงนโยบายในการเผยแพร่ต่อบุคคล
ภายใน และภายนอกองคก์ร นโยบายดงักล่าวควรสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดขององค์กรและทางการ 
หรือความจาํเป็นอ่ืนๆ 

หมวดท่ี 2340- การกาํกบัการปฏิบติัภารกิจ 
ควรมีการกาํกบัดูแลการปฏิบติัภารกิจท่ีเหมาะสม เพ่ือใหม้ัน่ใจว่าภารกิจ ไดบ้รรลุ 

ตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้ผลงานมีคุณภาพและผูป้ฏิบติัภารกิจมีพฒันาการท่ีดีข้ึน 
หมวดท่ี 2400- การรายงานผล การปฏิบติัภารกิจ 
ผูต้รวจสอบควรรายงานผลการปฏิบติัภารกิจโดยไม่ชกัชา้ 
หมวดท่ี 2410- เกณฑข์องการรายงานผลการปฏิบติัภารกิจ 
การรายงานผลการปฏิบติัภารกิจ ควรรวมถึงวตัถุประสงคแ์ละขอบเขตของภารกิจ 

ตลอดจนขอ้สรุป ขอ้เสนอแนะและแผนเพื่อนาํไปปฏิบติั 
หมวดท่ี 2410.A1- ในรายงานสรุปผลการปฏิบัติภารกิจ ผูต้รวจสอบควรมี

ความเห็น และ/หรือขอ้สรุปในภาพรวม ตามความเหมาะสม  
หมวดท่ี 2410.A2- ในรายงานสรุปผลการปฏิบติัภารกิจ ผูต้รวจสอบควรรายงาน 

ผลงานท่ีเป็นท่ีน่าพอใจของผูรั้บการตรวจดว้ย 
หมวดท่ี 2410.A3- เมื่อมีการเผยแพร่ผลการตรวจสอบต่อบุคคลภายนอกองค์กร 

ควรระบุขอ้จาํกดัในการเผยแพร่และการนาํผลการตรวจสอบไปใชต่้อ 
หมวดท่ี 2410.C1- การรายงานความคืบหน้าและผลของงานให้คาํปรึกษา อาจมี

รูปแบบและสาระแตกต่างกันไป ข้ึนอยู่ก ับลกัษณะของแต่ละงานและความต้องการของผูรั้บ
คาํปรึกษา 

หมวดท่ี 2420- คุณภาพของการรายงาน 
การรายงานผลการปฏิบติัภารกิจ ควรมีความถูกต้อง เท่ียงธรรม ชัดเจน รัดกุม 

สร้างสรรค ์ครบถว้นและทนักาล 
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หมวดท่ี 2421- ขอ้ผดิพลาดและส่ิงท่ีถกูละเลย 
กรณีท่ีรายงานท่ีไดส่้งไปให้ผูเ้ก่ียวขอ้งมีขอ้ผิดพลาดหรือมีการละเลยในประเด็น

สาํคญั หวัหนา้ผูบ้ริหารงานตรวจสอบควรรีบแกไ้ขและจดัส่งฉบบัท่ีแกไ้ขแลว้ให้แกผู้ท่ี้เคยไดรั้บ
รายงานทุกราย 

หมวดท่ี 2430- การเปิดเผยกรณีไม่ไดป้ฏิบติัตามมาตรฐาน 
กรณีท่ีการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน มีผลกระทบต่อการปฏิบติัภารกิจใดๆ ควรมี  

การเปิดเผยในรายงานผลการตรวจสอบในเร่ืองต่อไปน้ี 
 มาตรฐานขอ้ใดบา้งท่ีไม่สามารถปฏิบติัไดค้รบถว้น 
 เหตุผลท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามมาตรฐาน 
 ผลกระทบต่อภารกิจจากการท่ีไม่ปฏิบติัตามมาตรฐาน 
หมวดท่ี 2440- การเผยแพร่ผลงานตรวจสอบ 
หัวหน้าผูบ้ริหารงานตรวจสอบ ควรรายงานผลการปฏิบติัภารกิจให้แก่บุคคลท่ี

เก่ียวขอ้ง ตามความเหมาะสม 
หมวดท่ี 2440.A1- หัวหน้าผูบ้ริหารงานตรวจสอบเป็นผูรั้บผิดชอบในการเสนอ

รายงาน สรุปผลการตรวจสอบต่อผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีสามารถทาํให้เกิดความเช่ือมัน่ว่าผลการตรวจสอบ
นั้นจะไดรั้บการพิจารณา อยา่งเหมาะสม 

หมวดท่ี 2440.A2- ก่อนการเสนอผลการตรวจสอบแก่บุคคลภายนอก ท่ีไม่ใช่โดย
ขอ้บงัคบัทางกฎหมายหรือคาํสัง่ของทางการ หวัหนา้ผูบ้ริหารงานตรวจสอบควร 

 ประเมินความเส่ียงท่ีมีต่อองคก์ร 
 ปรึกษากบัฝ่ายบริหารระดบัสูงและ/หรือท่ีปรึกษาทางดา้นกฎหมาย ตามความ

เหมาะสม 
 ควบคุมการเผยแพร่ผลการตรวจสอบโดยระบุข้อจํากัดการใช้ผลการ

ตรวจสอบ 
หมวดท่ี 2440.C1- หัวหน้าผูบ้ริหารงานตรวจสอบเป็นผูรั้บผิดชอบในการเสนอ

รายงาน สรุปผลการใหบ้ริการใหค้าํปรึกษาต่อผูรั้บบริการ 
หมวดท่ี 2240.C2- ระหว่างการให้บริการให้คาํปรึกษา อาจมีการพิจารณาใน

ประเด็น เก่ียวกับการบริหารความเส่ียง การควบคุม และการกาํกับดูแล หากประเด็นนั้นๆ มี
สาระสาํคญัต่อองคก์ร ผูต้รวจสอบควรรายงานใหผู้บ้ริหารระดบัสูง และคณะกรรมการขององค์กร
ทราบ 
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หมวดท่ี 2500- การติดตามผลการตรวจสอบ 
หัวหน้าผูบ้ริหารงานตรวจสอบ ควรสร้างและรักษาไวซ่ึ้งระบบการติดตาม การ      

ไม่ปฏิบติัตามผลการตรวจสอบท่ีไดร้ายงานต่อฝ่ายจดัการแลว้ 
หมวดท่ี 2500.A1- หัวหน้าผูบ้ริหารงานตรวจสอบ ควรจัดให้มีกระบวนการ

ติดตาม ผลการตรวจสอบ เพ่ือให้ม่นใจว่าขอ้เสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแกไ้ขนั้น ฝ่ายจดัการได้
นาํไปปฏิบติั อยา่งมีประสิทธิผลหรือผูบ้ริหารระดบัสูงไดย้อมรับความเส่ียงจากการไม่ปฏิบติัตาม 

หมวดท่ี 2500.C1- ในกิจกรรมการตรวจสอบควรมีการติดตาม การไม่ปฏิบติัตาม
ผล ของภารกิจการใหค้าํปรึกษา ตามขอบเขตท่ีไดต้กลงไวก้บัผูรั้บบริการ 

หมวดท่ี 2600- ขอ้ยติุการยอมรับความเส่ียงของฝ่ายจดัการ 
เมื่อหวัหนา้ผูบ้ริหารงานตรวจสอบ มีความเห็นว่าความเส่ียงท่ีเหลืออยูท่ี่ฝ่ายจดัการ

ยอมรับนั้น อาจจะไม่อยูใ่นระดบัองค์กรท่ีจะยอมรับได ้หัวหน้าผูบ้ริหารงานตรวจสอบควรหารือ
กบัผูบ้ริหารระดบัสูง หากยงัไม่สามารถหาขอ้ยุติได ้หัวหน้าผูบ้ริหารงานตรวจสอบและผูบ้ริหาร
ระดบัสูงควรร่วมกนัเสนอต่อคณะกรรมการขององคก์รเพ่ือพิจารณาหาขอ้ยติุ 

จากมาตรฐานดา้นคุณสมบติัและมาตรฐานการปฏิบติังานทั้ง 2 ดา้นขา้งตน้ ผูว้ิจยั
ไดน้าํสาระสาํคญั ของมาตรฐานดา้นคุณสมบติัและมาตรฐานการปฏิบติัในแต่ละดา้นมาประกอบ
กบัสภาวะปัจจุบนัในการปฏิบติังานจริงของหน่วยงานตรวจสอบภายในของธนาคารพาณิชยม์าเป็น
แนวทางในการตั้งคาํถาม เพ่ือประเมินระดบัทศันคติของผูรั้บการตรวจท่ีมีต่อหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน 
 

4. ทฤษฎเีกี่ยวกับเจตคติ 
 
 ความหมายของเจตคต ิ
 เจตคติบางคร้ังก็เรียกทศันคติ มีความหมายตามคาํอธิบายของนักจิตวิทยา เช่น Allport 
(อา้งถึงใน นวลศิริ เปาโรหิต, 2545, น.125) ไดใ้ห้ความหมายของเจตคติว่า เป็นสภาวะของความ
พร้อมทางจิตใจซ่ึงเกิดจากประสบการณ์ สภาวะความพร้อมน้ีเป็นแรงท่ีกาํหนดทิศทางของปฏิกิริยา
ระหว่างบุคคลท่ีมีต่อบุคคล ส่ิงของและ สถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง เจตคติจึงก่อรูปไดด้งัน้ี 
 1. เกิดจากการเรียนรู้ วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมในสงัคม 
 2. การสร้างความรู้สึกจากประสบการณ์ของตนเอง 
 3. ประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากเดิม มีทั้งทางบวกและลบ จะส่งผลถึงเจตคติต่อส่ิงใหม่ท่ี
คลา้ยคลึงกนั 
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 4.  การเลียนแบบบุคคลท่ีตนเองให้ความสาํคญั และรับเอาเจตคตินั้นมาเป็นของตน
Belkin and Skydell (อา้งถึงใน จุฑารัตน์ เอ้ืออาํนวย, 2549, น.58) ใหค้วามสาํคญัของเจตคติว่า เป็น
แนวโน้มท่ีบุคคลจะตอบสนองในทางท่ีพอใจหรือไม่พอใจต่อสถานการณ์ต่างๆ  เจตคติจึงมี
ความหมายสรุปได ้ ดงัน้ี 
  1.  ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงต่าง ๆ หลงัจากท่ีบุคคลไดมี้ประสบการณ์ในส่ิง
นั้น ความรู้สึกน้ีจึงแบ่งเป็น3 ลกัษณะ คือ  
                  1.1  ความรู้สึกในทางบวกเป็นการแสดงออกในลกัษณะของความพึงพอใจ เห็น
ดว้ย ชอบและสนบัสนุน 
   1.2  ความรู้สึกในทางลบ เป็นการแสดงออกในลกัษณะไม่พึงพอใจ ไม่เห็นดว้ย 
ไม่ชอบ และไม่สนบัสนุน 
   1.3  ความรู้สึกท่ีเป็นกลางคือไม่มีความรู้สึกใดๆ 
  2.  บุคคลแสดงความรู้สึกทางดา้นพฤติกรรม ซ่ึงแบ่งพฤติกรรมเป็น 2 ลกัษณะ คือ 
   2.1  พฤติกรรมภายนอก เป็นพฤติกรรมท่ีสังเกตได ้มีการกล่าวถึง  สนับสนุน 
ท่าทางหนา้ตาบ่งบอก ความพึงพอใจ 
   2.2  พฤติกรรมภายใน  เป็นพฤติกรรมท่ีสังเกตไม่ได้ ชอบหรือไม่ชอบก็              
ไม่แสดงออก เจตคติแบ่งเป็น 5 ประเภท ไดแ้ก่ 
    1.  เจ ต ค ติ ใน ด้า น ค ว า ม รู้ สึก ห รื อ อ า ร ม ณ์  ( Affective Attitude) 
ประสบการณ์ท่ีคนได้สร้างความพึงพอใจและความสุขใจ จนกระทาํให้มีเจตคติท่ีดีต่อส่ิงนั้น 
ตลอดจนเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีคลา้ยคลึงกนั 
    2.  เจตคติทางปัญญา (Intellectual Attitude) เป็นเจตคติท่ีประกอบด้วย
ความคิดและความรู้เป็นแกน บุคคลอาจมีเจตคติต่อบางส่ิงบางอย่างโดยอาศยัการศึกษา ความรู้         
จนเกิดความเขา้ใจและมีความสมัพนัธก์บัจิตใจ คืออารมณ์และความรู้สึกร่วม หมายถึง  มีความรู้สึก
จนเกิดความซาบซ้ึงเห็นดีเห็นงามดว้ย เช่น เจตคติท่ีมีต่อศาสนาเจตคติท่ีไม่ดีต่อยาเสพติด 
    3.  เจตคติทางการกระทาํ (Action-oriented Attitude) เป็นเจตคติท่ีพร้อม
จะนาํไปปฏิบติั เพื่อสนอง ความตอ้งการของบุคคล เช่น เจตคติท่ีดีต่อการพูดจาไพเราะอ่อนหวาน
เพื่อใหค้นอ่ืนเกิดความนิยม เจตคติท่ีมีต่องานในสาํนกังาน 
    4.  เจตคติทางดา้นความสมดุล (Balanced Attitude) ประกอบดว้ยความ 
สัมพนัธ์ทางดา้นความรู้สึกและอารมณ์เจตคติทางปัญญาและเจตคติทางการกระทาํเป็นเจตคติ  ท่ี
สามารถตอบสนองต่อความพึงพอใจในการทาํงาน ทาํให้บุคคลสามารถทาํงานตามเป้าหมายของ
ตนเองและองคก์ารได ้
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    5.  เจตคติในการป้องกันตัวเอง (Ego-defensive Attitude) เป็นเจตคติ
เก่ียวกบัการป้องกนัตนเองใหพ้น้จากความขดัแยง้ภายในใจ  ประกอบดว้ยความสัมพนัธ์ทั้ง 3 ดา้น 
คือ ความสมัพนัธด์า้นความรู้สึก อารมณ์ ดา้นปัญญาและดา้นการกระทาํ 
 
  องค์ประกอบของเจตคต ิ
 โดยทัว่ไป เจตคติประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 3 ประการ คือ 
  1.  องค์ประกอบดา้นความรู้ความเขา้ใจ (Cognitive Component) เป็นองค์ประกอบ
ดา้นความรู้ความเขา้ใจของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงเร้านั้นๆ เพื่อเป็นเหตุผลท่ีจะสรุปความ และรวมเป็น
ความเช่ือหรือช่วยในการประเมินค่าส่ิงเร้านั้นๆ 
 2.  องคป์ระกอบดา้นความรู้สึกและอารมณ์ (Affective Component) เป็นองค์ประกอบ
ดา้นความรู้สึกหรืออารมณ์ของบุคคลท่ีมีความสมัพนัธก์บัส่ิงเร้าต่าง เป็นผลต่อเน่ืองมาจากท่ีบุคคล
ประเมินค่าส่ิงเร้านั้ น แล้วพบว่าพอใจหรือไม่พอใจ  ต้องการหรือ ไม่ต้องการ ดีหรือเลว 
องคป์ระกอบทั้งสองอยา่งมีความสมัพนัธก์นั เจคติบางอยา่งจะประกอบดว้ยความรู้ความเขา้ใจมาก 
แต่ประกอบดว้ยองคป์ระกอบดา้นความรู้สึกและอารมณ์น้อย เช่น เจตคติท่ีมีต่องานท่ีทาํ  ส่วนเจต
คติท่ีมีต่อแฟชัน่เส้ือผา้จะมีองคป์ระกอบดา้นความรู้สึกและอารมณ์สูง แต่มีองคป์ระกอบดา้นความรู้
ความเขา้ใจตํ่า 
 3. องค์ประกอบดา้นพฤติกรรม (Behavioral Component) เป็นองค์ประกอบทางดา้น
ความพร้อม หรือความโน้มเอียงท่ีบุคคลประพฤติปฏิบติั หรือตอบสนองต่อส่ิงเร้าในทิศทางท่ีจะ
สนบัสนุนหรือคดัคา้นทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความเช่ือหรือความรู้สึกของบุคคลท่ีไดรั้บจากการประเมินค่า
ใหส้อดคลอ้งกบัความรู้สึกท่ีมีอยู่ เจตคติท่ีบุคคลมีต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด หรือบุคคลหน่ึงบุคคลใด ตอ้ง
ประกอบดว้ยทั้งสามองค ์ประกอบเสมอ แต่จะมีปริมาณมากนอ้ยแตกต่างกนัไปโดยปกติบุคคลมกั
แสดงพฤติกรรมในทิศทางท่ีสอดคลอ้งกบัเจตคติท่ีมีอยูแ่ต่ก็ไม่เสมอไปทุกกรณี ในบางคร้ังเรามีเจต
คติอยา่งหน่ึง แต่ก็ไม่ไดแ้สดงพฤติกรรมตามเจตคติท่ีมีอยูก่็มี 
 
 คุณลกัษณะของเจตคต ิ
 เจตคติมีคุณลกัษณะท่ีสาํคญัดงัน้ี 
 1.  เจตคติเกิดจากประสบการณ์ ส่ิงเร้าต่าง ๆ รอบตวับุคคล การอบรมเล้ียงดู การเรียนรู้
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรม เป็นส่ิงท่ีก่อให้เกิดเจตคติ แมว้่าจะมีประสบการณ์ท่ี
เหมือนกนัก็เป็นเจตคติท่ีแตกต่างกนัได ้ดว้ยสาเหตุหลายประการ เช่น สติปัญญา อาย ุเป็นตน้ 
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 2. เจตคติเป็นการเตรียม หรือความพร้อมในการตอบสนองต่อส่ิงเร้า เป็นการเตรียม
ความพร้อมภายในของจิตใจมากกว่าภายนอกท่ีสังเกตได ้ สภาวะความพร้อมท่ีจะตอบสนอง มี
ลกัษณะท่ีซบัซอ้นของบุคคลว่า ชอบหรือ ไม่ชอบ ยอมรับหรือไม่ยอมรับ เก่ียวขอ้งกบัอารมณ์ดว้ย 
 3.  เจตคติมีทิศทางของการประเมิน ทิศทางของการประเมินคือลกัษณะความรู้สึกหรือ
อารมณ์ท่ีเกิดข้ึน ถา้เป็นความรู้สึกหรือประเมินว่าชอบ พอใจ เห็นดว้ย ก็คือเป็นทิศทางในทางท่ีดี 
เรียกว่าเป็นทิศทางในทางบวก และถา้ประเมินออกมาในทางไม่ดี เช่น ไม่ชอบ ไม่พอใจ ก็มีทิศทาง
ในทางลบ เจตคติทางลบไม่ไดห้มายความว่าไม่ควรมีเจตคตินั้นเป็นเพียงความรู้สึกท่ีไม่ดีต่อส่ิงนั้น 
 4.  เจตคติมีความเขม้ คือมีปริมาณมากนอ้ยของความรู้สึก ถา้ชอบมากหรือไม่เห็นดว้ย
อยา่งมากก็แสดงว่ามี ความเขม้สูง ถา้ไม่ชอบเลยหรือเกลียดท่ีสุดก็แสดงว่ามีความเขม้สูงไปอีกทาง
หน่ึง 
 5.  เจตคติมีความคงทนเจตคติเป็นส่ิงท่ีบุคคลยึดมัน่ถือมัน่และมีส่วนในการกาํหนด
พฤติกรรมของคนนั้น การยดึมัน่ในเจตคติต่อส่ิงใด ทาํใหก้ารเปล่ียนแปลงเจตคติเกิดข้ึนไดย้าก 
 6. เจตคติมีทั้งพฤติกรรมภายในและพฤติกรรมภายนอกพฤติกรรมภายในเป็นสภาวะ
ทางจิตใจซ่ึงหากไม่ไดแ้สดงออกก็ไม่สามารถรู้ไดว้่าบุคคลนั้นมีเจตคติอย่างไรในเร่ืองนั้น เจตคติ
เป็นพฤติกรรมภายนอกแสดงออกเน่ืองจากถกูกระตุน้ และการกระตุน้ยงัมีสาเหตุอ่ืนๆ ร่วมอยูด่ว้ย 
 7.  เจตคติต้องมีส่ิงเร้าจึงมีการตอบสนองข้ึน ไม่จาํเป็นว่าเจตคติท่ีแสดงออกจาก
พฤติกรรมภายในและพฤติกรรมภายนอกจะตอ้งตรงกนั เพราะก่อนแสดงออกนั้นก็จะปรับปรุงให้
เหมาะกบัสภาพของสงัคม แลว้จึงแสดงออกเป็นพฤติกรรมภายนอก 
 
 การเกดิและการเปลีย่นแปลงเจตคต ิ
 เจตคติเกิดจากการมีประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางออ้ม หากประสบการณ์ท่ีเราไดรั้บ
เพ่ิมเติมแตกต่างจากประสบการณ์เดิม เราก็อาจเปล่ียนแปลงเจตคติได ้การเปล่ียนแปลงเจตคติมี            
2 ทาง 
 1.  การเปล่ียนแปลงในทางเดียวกนั (Congruent Change) หมายถึง เจตคติเดิมของ
บุคคลท่ีเป็นไปในทางบวกจะเพ่ิมมากข้ึนในทางบวก แต่ถา้เจตคติเป็นไปทางลบก็เพ่ิมมากข้ึน
ในทางลบดว้ย 
 2.  การเปล่ียนแปลงไปคนละทาง (Incongruent Change) หมายถึง การเปล่ียนแปลงเจต
คติเดิมของบุคคลท่ีเป็นไปในทางบวกจะลดลงและไปเพ่ิมทางลบ 
 หลกัการของการเปล่ียนแปลงเจตคติ รวมทั้งการเปล่ียนแปลงไปในทางเดียวกนั หรือ
การเปล่ียนแปลงไป คนละทางนั้น มีหลกัการว่า เจตคติท่ีเปล่ียนแปลงไปในทางเดียวกนัเปล่ียนได้
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ง่ายกว่าเจตคติท่ีเปล่ียนแปลงไปคนละทาง เพราะการเปล่ียนแปลงไปในทางเดียวกนัมีความมัน่คง 
ความคงท่ีมากกว่าการเปล่ียนแปลงไปคนละทางการเปล่ียนแปลงเจตคติเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัต่อไปน้ี 
 1. ความสุดขีด (Extremeness) เจตคติท่ีอยู่ปลายสุดเปล่ียนแปลงไดย้ากกว่าเจตคติท่ี    
ไม่รุนแรงนกั เช่น ความรักท่ีสุดและความเกลียดท่ีสุดเปล่ียนแปลงยากกว่าความรักและความเกลียด
ท่ีไม่มากนกั 
 2.  ความซบัซอ้น (Multicomplexity) เจตคติท่ีเกิดจากสาเหตุเดียวกนัเปล่ียนไดง่้ายกว่า
เกิดจากหลายๆ สาเหตุ 
 3. ความคงท่ี (Consistency) เจตคติท่ีมีลกัษณะคงท่ีมาก หมายถึงเจตคติท่ีเป็นความเช่ือ
ฝังใจ เปล่ียนแปลงยากกว่าเจตคติทัว่ไป 
 4.  ความสัมพนัธ์เก่ียวเน่ือง (Interconnectedness) เจตคติท่ีมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและ
กนั โดยเฉพาะท่ีเป็นไปในทางเดียวกนัเปล่ียนแปลงไดย้ากกว่าเจตคติท่ีมีความสัมพนัธ์ไปในทาง
ตรงกนัขา้ม 
 5  ความแข็งแกร่งและจาํนวนความตอ้งการ (Strong and Number of Wants Served) 
หมายถึง เจตคติท่ีมีความจาํเป็นและความตอ้งการในระดบัสูง  เปล่ียนแปลงไดย้ากกว่าเจตคติท่ี      
ไม่แข็งแกร่งและไม่อยูใ่นความตอ้งการ 
 6.  ความเก่ียวเน่ืองกับค่านิยม (Centrality of Related Values) เจตคติหลายเร่ือง
เก่ียวเน่ืองจากค่านิยมความเช่ือว่าค่านิยมนั้นดีน่าปรารถนา และเจตคติสืบเน่ืองจากค่านิยม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมนั้นเป็นส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไดย้าก 
 

การวดัเจตคต ิ
 เจตคติเป็นพฤติกรรมภายในท่ีมีลกัษณะเป็นนามธรรม ซ่ึงตวัเราเองเท่านั้นท่ีทราบ การ
วดั เจตคติโดยตรงจึงทาํไม่ได ้แต่การศึกษาเจตคตินั้นสามารถกระทาํได ้เจตคติสามารถวดัไดโ้ดย
การสร้างแบบวดัเจตคติเพ่ือถามความรู้สึกต่อส่ิงเร้าในรูปของความชอบหรือไม่ชอบ แบบวดัเจตคติ
ท่ีนิยมใชม้ีอยู ่3-4 วิธี คือ (สุวิทย ์บุญช่วย และคณะ, 2541, น.10-12; สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์, 2538 
น.166) 

1.  วิธีลิเคิรอท์สเกล (Likert Scale) เป็นวิธีการวดัเจตคติท่ีรู้จกักนัแพร่หลายมากท่ีสุด
วิธีหน่ึง การวดัเจตคติของลิเคร์ท เร่ิมดว้ยการรวบรวมหรือเรียบเรียงขอ้ความท่ีเก่ียวขอ้งกบัเจตคติท่ี
ตอ้งการจะศึกษาใหค้วามหมายส่ิงท่ีตอ้งการจะวดัใหแ้น่นอน ชดัเจน และครอบคลุมขอบเขตเน้ือหา
ท่ีตอ้งการวดัทั้งหมด และขอ้ความท่ีสร้างข้ึนตอ้งประกอบไปดว้ยขอ้ความท่ีสนับสนุนและต่อตา้น
ในเร่ืองท่ีตอ้งการจะวดั กล่าวคือ มีขอ้ความท่ีเป็นบวกและเป็นลบคละกนัไป และนาํขอ้ความท่ี
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รวบรวมได้ไปลองใชก้ับกลุ่มตวัอย่างท่ีต้องการจะทาํการศึกษา  โดยกาํหนดคาํตอบของแต่ละ
ขอ้ความใหเ้ลือกตอบคือ เห็นดว้ยอยา่งยิง่ เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย และไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่การ
ใหค้ะแนนนั้นจะข้ึนอยูก่บัชนิดของขอ้ความว่าเป็นขอ้ความท่ีสนับสนุนหรือเป็นบวก ถา้ตอบเห็น
ดว้ยอยา่งยิง่ใหค้ะแนน 5 คะแนน และลดลงไปจนถึงตอบไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่งให้คะแนน 1 คะแนน 
ส่วนขอ้ความท่ีต่อตา้นหรือเป็นลบ ถา้ตอบไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่งให้คะแนน 5 คะแนน และลดลง
เร่ือยๆ ไปจนถึง เห็นดว้ยอยา่งยิง่ ให้คะแนน 1 คะแนน คะแนนของผูต้อบแต่ละคนในแบบวดัเจต
คติ คือผลรวมของคะแนนทุกขอ้ในแบบวดัเจตคติ  ซ่ึงลิเคร์ทถือว่าผูท่ี้มีเจตคติท่ีดีต่อส่ิงใดย่อมมี
โอกาสท่ีจะตอบเห็นดว้ย กบัขอ้ความท่ีสนบัสนุนส่ิงนั้นมาก และในทานองเดียวกนัผูท่ี้มีเจตคติไม่ดี
ต่อส่ิงใดนั้น โอกาสท่ีจะเห็นดว้ยกบัขอ้ความท่ีสนับสนุนส่ิงนั้นก็มีน้อยและโอกาสท่ีจะตอบเห็น
ดว้ยกบัขอ้ความท่ีต่อตา้นส่ิงนั้นจะมีมาก คะแนนรวมของทุกขอ้จะเป็นเคร่ืองช้ีใหเ้ห็นถึงเจตคติของ
ผูต้อบในแบบวดัเจตคติของแต่ละคน 

2.  วิธีเทอร์สโตน สเกล (Thurstone Scale) วิธีการวดัแบบเทอร์สโตนน้ีเป็นปัญหาดา้น
การมีช่วงเท่ากนั มากกว่าการวดัแบบอ่ืน ซ่ึงในทางปฏิบติั หมายถึง วิธีการให้นํ้ าหนักหรือคะแนน
แต่ละขอ้ความท่ีประกอบข้ึนมาเป็นสากล ขอ้ความแต่ละขอ้ความจะมีน้าหนักในแต่ละช่วงเท่ากนั 
โดยเทอร์สโตนยดึหลกัท่ีว่า “ คุณลกัษณะใดๆ ในความรู้สึกของคนเรานั้นจะมีตั้งแต่เห็นดว้ยน้อย
ท่ีสุด ไปจนถึงเห็นดว้ยมากท่ีสุด” โดยจะแบ่งช่วงความรู้สึกออกเป็น 11 ช่วงเท่า  กนั ความคิดเห็น
แต่ละขอ้ความจะมีนํ้ าหนกัค่าเจตคติต่างกนัไปจะอยูใ่นช่วยไหนนั้นก็แลว้แต่ขอ้ความคิดเห็นนั้น 

3.  วิธีกทัแมน สเกล (Gateman Scale) จากขอ้บกพร่องเทอร์สโตนและลิเคร์ท สเกล ใน
เร่ืองเก่ียวกบัความหมายของคะแนนและความเป็นมิติเดียวกนัตลอดจน  ความสามารถในการนาํ
คะแนนมาสร้างเป็นสเกลใชแ้กข้อ้บกพร่องท่ีกทัแมนไดใ้ห้ความสนใจและคิดหาวิธีสร้างสเกลท่ีมี
คุณสมบติัเด่น 

4.  วิธีการหาความแตกต่างของความหมาย (Semantic Deferential) เป็นการศึกษา
เก่ียวกบัความคิดรวบยอด (Concepts) ของบุคคลแต่ละบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีมีต่อส่ิงต่างๆ ผูท่ี้คิด
วิธีน้ี คือ ชาร์ล ออสกูล (Charles E. Osgood) และ ผูร่้วมงาน เป็นการศึกษาถึงความหมายของ         
ส่ิงต่างๆ ตามความคิดเห็นของกลุ่มท่ีจะศึกษาโดยการใหป้ระเมินค่าเก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีตอ้งการ
วดั อาจจะเป็นสถานท่ี บุคคล เหตุการณ์ การประมาณค่านั้นใชค้าํคุณศพัท์ ซ่ึงตรงขา้ม และมีลาํดบั
ของความมากนอ้ยจากดา้นหน่ึงไปสู่อีกดา้นหน่ึงรวมทั้งหมด 7 อนัดบั (บางคร้ังใช ้5 หรือ 3 อนัดนั) 
ในการท่ีจะใหผู้ต้อบประเมินค่ามาก หรือน้อยน้ีทาํให้เช่ือไดว้่าแบบวดัน้ีสามารถใชว้ดัเจตคติของ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลต่อส่ิงต่างๆ ได ้และสามารถเปรียบเทียบเจตคติท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงของกลุ่ม
ต่างๆ ไดจ้ะเห็นไดว้่า การวดัเจตคติมีหลายวิธี และวิธีของลิเคอร์ทสเกล เป็นวิธีท่ีนิยมใชก้ัน
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แพร่หลายสาํหรับการวิจยัคร้ังน้ีไดน้าํวิธีของลิเคอร์ทสเกลมาประยุกต์เป็น 5 ระดบั เพื่อวดัระดบั
ความคิดเห็นของผูบ้ริหารธนาคารพาณิชยท่ี์มีต่อการปฏิบติังานการตรวจสอบภายใน 
 

5.  เอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 
 

กญัญา เดือนนวล (2549 : บทคดัยอ่) ความคิดเห็นของผูรั้บตรวจเก่ียวกบัประสิทธิภาพ
การตรวจสอบภายในของกรมการผงัเมือง แนะแนวทางในการปรับปรุงการตรวจสอบภายในของ
กรมการผงัเมืองใหต้รงกบัความตอ้งการของผูรั้บตรวจ ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูรั้บตรวจท่ีมี
หน้าท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบติังานเก่ียวกบัการบริหารงบประมาณ  การบริหารการเงินการ
บญัชี การบริหารพสัดุ และการบริหารทรัพยสิ์น จาํนวน 245 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวม
ขอ้มูล คือ แบบสอบถามความคิดเห็น  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าความ
เบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าความแปรปรวนทางเดียว ผลการศึกษาพบว่าผูรั้บตรวจท่ีตอบแบบสอบ 
ถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 58.50 อายุของผูรั้บตรวจส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี 
มากกว่าคร่ึงหน่ึงของผูรั้บตรวจจบการศึกษาปริญญาตรี ตาํแหน่งท่ีปฏิบติั งานในปัจจุบนัมากกว่า
หน่ึงในสามดาํรงตาํแหน่งเจ้าพนักงานธุรการระดับตาํแหน่งส่วนใหญ่มีระดบั  5-6 ระยะเวลาท่ี
ปฏิบติังานในตาํแหน่งปัจจุบนัส่วนใหญ่ มีระยะเวลา 5-10 ปี และมีหนา้ท่ีความรับผดิชอบส่วนใหญ่
เป็นผูป้ฏิบติังานดา้นการพสัดุโดยไดรั้บมอบหมาย  ในเร่ืองความคิดเห็นของผูรั้บตรวจเก่ียวกับ
ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของกรมการผงัเมืองในภาพรวม อยู่ในระดบัสูง ทั้ง 4 ดา้น 
ประกอบดว้ย ดา้นการปฏิบติังานการตรวจสอบภายใน ดา้นการรายงานผลการตรวจสอบ ดา้นการ
ใหค้าํแนะนาํ ปรึกษา และดา้นคุณลกัษณะของผูต้รวจสอบภายใน เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ผูรั้บตรวจเก่ียวกับประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของกรมการผงัเมือง  จาํแนกตามระดับ
การศึกษาพบว่า ระดบัการศึกษาของผูรั้บตรวจไม่มีผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการ
ตรวจสอบภายในของกรมการผงัเมือง ใน 3 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นการปฏิบติังานการตรวจสอบ
ภายใน ด้านการรายงานผลการตรวจสอบ  และด้านคุณลกัษณะของผูต้รวจสอบภายในอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สาํหรับดา้นการใหค้าํแนะนาํ ปรึกษาพบว่า ระดบัการศึกษาของผูรั้บ
ตรวจ มีผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของกรมการผงัเมือง  เมื่อ
จาํแนกตามระดบัตาํแหน่งพบว่า ระดับตาํแหน่งของผูรั้บตรวจไม่มีผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกับ
ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของกรมการผงัเมืองใน 3 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นการปฏิบติังาน
การตรวจสอบภายใน ดา้นการรายงานผลการตรวจสอบ  และด้านคุณลกัษณะของผูต้รวจสอบ
ภายใน สาํหรับดา้นการให้คาํแนะนาํ ปรึกษาพบว่า ระดบัตาํแหน่งของผูรั้บตรวจ มีผลต่อความ
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คิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของกรมการผงัเมือง และจาํแนกตามหนา้ท่ีความ
รับผิดชอบพบว่า  หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู ้รับตรวจไม่มีผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกับ
ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของกรมการผงัเมือง ใน 4 ดา้น ประกอบดว้ยดา้นการปฏิบติังาน
การตรวจสอบภายใน ดา้นการรายงานผลการตรวจสอบ  ดา้นการให้คาํแนะนาํ ปรึกษา และดา้น
คุณลกัษณะของผูต้รวจสอบภายใน 
 ชาญณุกร เพญ็ศิริ (2548: บทคดัยอ่) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการมีประสิทธิผลของ
การตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัเหล่านั้นกบัประสิทธิผลของการตรวจสอบ
ภายใน กลุ่มตัวอย่างคือกรรมการตรวจสอบของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย จาํนวน 430 คน โดยใชว้ิธีการเลือกตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย ์ไดรั้บแบบสอบถามคืน จาํนวน 129 ชุดคิดเป็นร้อยละ 30 ใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลได้ค่าความเช่ือมัน่เท่ากับ 0.849 วิเคราะห์
ขอ้มลูโดยใชส้ถิติพ้ืนฐาน เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจยั และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 
ผลการศึกษา พบว่า ตัวแปรอิสระ คือ 1. ปัจจัยดา้นโครงสร้างองค์กร ไดแ้ก่ นโยบายและการ
สนบัสนุนจากฝ่ายบริหาร และความพร้อมของระบบงานและสารสนเทศมีความคิดเห็นในระดบั
เห็นดว้ย 2. ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของผูต้รวจสอบภายใน ไดแ้ก่ ความเป็นอิสระและเท่ียงธรรมของ
ผูต้รวจสอบภายใน และความรู้ ทกัษะ และมนุษยสัมพนัธ์ของผูต้รวจสอบภายในอยู่ในระดบัเห็น
ดว้ยอยา่งยิง่ ส่วนการประสานงานของผูต้รวจสอบภายในอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 3. ปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 
ขนาดของกิจการ และความเขา้ใจและยอมรับของผูรั้บการตรวจอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยตวัแปรตาม คือ  
 1.  การส่งเสริมใหเ้กิดกระบวนการกาํกบัดแูลกิจการ ไดแ้ก่ กระบวน การจดัทาํรายงาน
ทางการเงินใหม้ีความถกูตอ้งอยู่ในระดบัค่อนขา้งมาก ส่วนการดูแลระบบการควบคุมภายในของ
บริษทัใหม้ีความน่าเช่ือถือและการดูแลให้บริษทัปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยู่
ในระดบัมาก สาํหรับ  
 2.  การส่งเสริมใหเ้กิดความรับผดิชอบและการรายงานตามหนา้ท่ีความรับผดิชอบ  
 3.  การส่งเสริมใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบติังาน และ  
 4.  การใหส้ญัญาณเตือนภยัล่วงหนา้อยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก และ  
 5.  ความมีประสิทธิผลในภาพรวม กรรมการตรวจสอบมีความคิดเห็นในระดบัเห็น
ดว้ย ปัจจยัโครงสร้างองค์กรและปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของผูต้รวจสอบภายใน  ส่งผลกระทบต่อ
ความมีประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในทุกดา้น ส่วนขนาดกิจการส่งผลกระทบต่อความมี
ประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในเฉพาะดา้นการดูและกระบวนการจดัทาํรายงานทางการเงิน
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ของบริษทัใหม้ีความถกูตอ้ง การดูแลระบบควบคุมภายในของบริษทัให้มีความน่าเช่ือถือ การดูแล
ใหบ้ริษทัปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง การใหส้ญัญาณเตือนภยัล่วงหนา้ และความ
มีประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในภาพรวม และความเขา้ใจและยอมรับของผูรั้บการตรวจ
ส่งผลกระทบต่อความมีประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในทุกดา้น  ยกเวน้ดา้นการส่งเสริมให้
เกิดความรับผดิชอบและการรายงานตามหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
 รณธรรม ขาวประทุม (2553: บทคดัยอ่) ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาวิจยัผลกระทบของคุณภาพการ
ตรวจสอบภายในท่ีมีต่อประสิทธิภาพการดาํเนินงานและความเช่ือมัน่ของลูกคา้ของธุรกิจท่ีไดรั้บ
การส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูบ้ริหารธุรกิจท่ีไดรั้บการ
ส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย จาํนวน 255 คน และใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูพบว่า ผูบ้ริหารธุรกิจท่ีไดรั้บการลงทุน มีความคิดเห็นดว้ยเก่ียวกบัการมีคุณภาพ การ
ตรวจสอบภายในโดยรวมและเป็นรายดา้นทุกดา้น อยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นความถูกตอ้ง ดา้น
ความชดัเจน ดา้นความกระชบั ดา้นความทนัต่อเวลา ดา้นความสร้างสรรค์ และดา้นการจูงใจ มี
ความคิดเห็นดว้ยเก่ียวกบัการมีประสิทธิภาพการดาํเนินงานโดยรวมและเป็นรายดา้นทุกดา้น อยู่ใน
ระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จ ดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากร ดา้น
กระบวนการปฏิบติังาน และดา้นความพอใจของทุกฝ่าย และมีความคิดเห็นดว้ยเก่ียวกบัการมีความ
เช่ือมัน่ของลกูคา้โดยรวม และดา้นการต่อสัญญาของลูกคา้ อยู่ในระดบัมากและดา้นการบอกต่อ
ของลกูคา้ และดา้นคาํร้องเรียนของลกูคา้ อยูใ่นระดบัปานกลางและจากการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์
และผลกระทบ พบว่า 1) คุณภาพการตรวจสอบภายในดา้นความถูกตอ้ง และดา้นความชดัเจน มี
ความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัประสิทธิภาพการดาํเนินงาน ดา้นการบรรลุเป้าหมาย
ความสาํเร็จ 2) คุณภาพการตรวจสอบภายใน ดา้นความกระชบั มีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิง
บวกกบัประสิทธิภาพการดาํเนินงานโดยรวม และดา้นกระบวนการปฏิบติังาน  3) คุณภาพการ
ตรวจสอบภายใน ดา้นความสร้างสรรค์ และดา้นการจูงใจ มีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวก
กบัประสิทธิภาพการดาํเนินงานโดยรวมดา้นการบรรลุเป้าหมายความสาํเร็จ  ดา้นการจดัหาและใช้
ปัจจยัทรัพยากร ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน และดา้นความพอใจของทุกฝ่าย และความเช่ือมัน่ของ
ลูกคา้โดยรวมดา้นการต่อสัญญาของลูกคา้ ดา้นการบอกต่อของลูกคา้ และดา้นคาํร้องเรียนของ
ลกูคา้ 4) คุณภาพการตรวจสอบภายใน ดา้นความกระชบั มีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงลบกบั
ความเช่ือมัน่ของลกูคา้ ดา้นการบอกต่อของลกูคา้ และดา้นคาํร้องเรียนของลูกคา้ 5) ประสิทธิภาพ
การดาํเนินงานดา้นกระบวนการปฏิบติังาน  มีความสมัพนัธแ์ละผลกระทบเชิงบวกกบัความเช่ือมัน่
ของลกูคา้โดยรวม ดา้นการต่อสัญญาของลูกคา้ ดา้นการบอกต่อของลูกคา้ และดา้นคาํร้องเรียน
ของลูกคา้และ 6) ประสิทธิภาพการดาํเนินงาน ดา้นความพอใจของทุกฝ่าย มีความสัมพนัธ์และ
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ผลกระทบเชิงบวกกบัความเช่ือมัน่ของลูกคา้โดยรวม ดา้นการต่อสัญญาของลูกคา้ และดา้น               
คาํร้องเรียนขอลกูคา้โดยสรุป คุณภาพการตรวจสอบภายใน มีความสมัพนัธแ์ละผลกระทบเชิงบวก
กบัประสิทธิภาพการดาํเนินงานและความเช่ือมัน่ของลกูคา้ของธุรกิจท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน
ในประเทศไทย  
 ยุวดี เครือรัฐติกาล (2553: บทคดัย่อ)  ไดท้าํการศึกษา ทศันคติของผูบ้ริหารบริษทัท่ี     
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีมีต่อบทบาทหน้าท่ีของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน เฉพาะบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีมีสถานท่ีตั้ งใน
กรุงเทพมหานคร (ไม่รวมกลุ่มบริษทัจดทะเบียนท่ีแกไ้ขการดาเนินงานไม่ไดต้ามกาํหนด ธุรกิจ
ขนาดกลาง กองทุนรวม และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย)์ โดยส่ง แบบสอบถามไปยงัประธาน
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายจดัการของบริษทั จาํนวน  340  บริษทั พบว่า  ว่าทศันคติของผูบ้ริหารท่ีมีต่อบทบาท
หนา้ท่ีของหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความแตกต่างกนัตามลกัษณะส่วนบุคคลไดแ้ก่  เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา และสาขาวิชาท่ีจบการศึกษาของผูบ้ริหาร ยกเวน้ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานในตาํแหน่ง 
และทศันคติของผูบ้ริหารท่ีมีต่อ บทบาทหนา้ท่ีของหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความแตกต่างกนั
ตามลกัษณะธุรกิจไดแ้ก่ ประเภท ธุรกิจและลกัษณะของหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทั 
ยกเวน้ขนาดธุรกิจ จาํนวนบุคลากร หน่วยงานตรวจสอบภายในและสายการบงัคับบัญชาของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 จิรวรา ตันมงคลกาญจน (2550: บทคัดย่อ) ไดศ้ึกษาระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อการ
ตรวจสอบภายในของพนกังานประจาํสาํนกังานใหญ่ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั (มหาชน) โดย
ใชแ้บบสอบถามทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากพนักงานประจาํสาํนักงานใหญ่ธนาคารนครหลวง
ไทย จาํนวน 335 ตวัอยา่ง พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจในงานตรวจสอบภายใน
ระดบัสูงผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อผูต้รวจสอบภายใน และมีความคิดเห็นต่อวิธีการ
ปฏิบติังานตรวจสอบภายในในระดบัเห็นดว้ย สมมติฐานทาํใหท้ราบว่า (1) ระดบัความรู้ความเขา้ใจ
ในงานตรวจสอบภายในของพนักงานมีความแตกต่างกนัตามเพศ ระยะเวลาท่ีทาํงานในธนาคาร 
ตาํแหน่งงานท่ีปฏิบติั จาํนวนคร้ังท่ีเคยไดรั้บการตรวจสอบและสายงานท่ีสังกดั (2) ระดบัความ
คิดเห็นท่ีมีต่อผูต้รวจสอบภายในของพนกังานมีความแตกต่างกนัตามระยะท่ีทาํงานในธนาคาร และ
สายงานท่ีสงักดั (3) ระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อวิธีปฏิบติังานตรวจสอบภายในของพนักงานมีความ
แตกต่างกนัตามระยะเวลาท่ีทาํงานในธนาคาร ระดบัการศึกษา และสายงานท่ีสงักดั 
 อจัฉรารัตน์ สิทธิ (2553: บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ือง ทศันคติของปัจจยัท่ีมีต่อประสิทธิผล
ของการตรวจสอบภายในในมุมมองของผูรั้บตรวจของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ผลการวิจยัพบว่า ผูรั้บการตรวจมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกนัว่าปัจจยัท่ีศึกษาใน
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คร้ังน้ีมีผลต่อประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในในระดบัเห็นดว้ยโดยท่ีปัจจยัดา้นจริยธรรมและ
คุณธรรมของผูต้รวจสอบภายในนั้ นมีผลต่อประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ปัจจัยด้านความมีมนุษยสัมพนัธ์ของผูต้รวจสอบภายใน  ซ่ึงถือเป็นคุณสมบัติของ         
ผูต้รวจสอบภายในท่ีมีความสาํคญัเพราะจะช่วยให้การตรวจสอบภายในมีความโปร่งใส มีความ
ราบร่ืนและปราศจากความขดัขอ้งในการปฏิบติังานและปัจจยัดา้นนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติัมี
ความสาํคญัเพราะการท่ีองคก์รมีนโยบายและระเบียบปฏิบติัในการทาํงานท่ีชดัเจนแลว้จะช่วยให้
การทาํงานเป็นไปในทิศทางเดียวกนั และเสริมสร้างระบบการควบคุมภายในท่ีดี ซ่ึงจะส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน สาํหรับความเห็นของผูรั้บการตรวจต่อประสิทธิผลของการ
ตรวจสอบภายในพบว่ามีความเห็นไปในทิศทางเดียวกนัว่า ประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน
ในแต่ละดา้นมีความสาํคญัในระดบัมาก โดยท่ีประสิทธิผลดา้นการส่งเสริมการกาํกบัดูแลกิจการ
นั้น มีความสาํคญัท่ีสุดเพราะหากองคก์รมีการตรวจสอบภายในท่ีมีความเป็นอิสระมีความโปร่งใส
จะช่วยผลกัดนัใหเ้กิดการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีได ้รองลงมาคือ ความมีประสิทธิผลดา้นการประเมิน
ความเส่ียงและใหส้ญัญาณเตือนภยัล่วงหนา้นั้นทางองคก์รควรใหค้วามสาํคญัในการประเมินความ
เส่ียงอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อจะไดห้าแนวทาวในการป้องกนั ควบคุม และลดผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนให้
อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้และดา้นประสิทธิผลในภาพรวม ซ่ึงหากมีประสิทธิผลในทุกๆ ดา้นลว้น 
ทาํใหก้ารตรวจสอบภายในนั้นเกิดมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน 
 พชัรี มหิธิธรรมธร(2552: บทคดัยอ่)  ไดศ้กึษาแนวทางการพฒันาระบบการตรวจสอบ
ภายใน  ผลการตรวจสอบภายในดา้นต่างๆจากกลุ่มตวัอยา่งพนกังานภายในบริษทัแห่งหน่ึงท่ีเคยได้ 
รับการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบภายใน พบว่า ประสิทธิผลการตรวจสอบภายในดา้นการปฏิบติั
ตามขอ้กาํหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ดา้นความรับผิดชอบและการรายงานตามหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ ดา้นการปฏิบัติงานตามท่ีไดรั้บมอบหมายเกิดจากปัจจยัคุณสมบัติของผูต้รวจสอบ
ภายในและทศันคติของผูรั้บตรวจ ดา้นการควบคุมภายในใหม้ีความน่าเช่ือถือ ดา้นการให้สัญญาณ
เตือนภัยล่วงหน้า เกิดจากปัจจัยคุณสมบัติของผูต้รวจสอบภายในและทัศนคติของผูรั้บตรวจ 
ทศันคติของผูรั้บตรวจและการสนบัสนุนจากฝ่ายบริหาร  

พีรันธร ทา้วคาํ (2554: บทคัดย่อ) ไดศ้ึกษาแนวทางการตรวจสอบภายในดา้นบญัชีและ
การเงินขององค์การบริหารส่วนตาํบลในอาํเภอแม่สรวย จงัหวดัเชียงใหม่ ดว้ยแบบสอบถามแก่
ตวัแทนเจา้หน้าท่ีท่ีปฏิบติังานในองค์การบริหารส่วนตาํบล จาํนวน 6 แห่งประกอบดว้ย นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล หัวหน้าส่วนการคลัง เจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบภายในหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติังานดา้นบญัชีและการเงิน รวมจาํนวนทั้งส้ิน    
24 คน  ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบติังานตรวจสอบและการปฏิบติังาน
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ตรวจสอบดา้นบญัชีและการเงิน ระดบัการประเมินอยูใ่นระดบั Generally  Conforms (GC) แสดงว่า 
โครงสร้างนโยบายหลกัการปฏิบติั ขั้นตอน กระบวนการปฏิบติัรวมทั้งกิจกรรมท่ีสาํคญัต่างๆ ของ
ดา้นการตรวจสอบภายในสอดคลอ้ง และเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ปัจจยัส่งเสริม
แนวทางการปฏิบติังานตรวจสอบภายในบญัชีและการเงินระดบัการประเมินอยู่ในระดบั Partially 
Conforms (PC) แสดงว่างาน หรือกิจกรรมการตรวจสอบภายในแสดงให้เห็นถึงความพยายามของ
หน่วยงานท่ีจะปฏิบัติงานหรือพฒันางานให้สอดคลอ้งและเป็นไปตามข้อกาํหนดท่ีระบุไวใ้น
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน ส่วนกิจกรรมหรือประเด็นท่ีไม่ไดป้ฏิบติัเป็นไปตามแนวทางท่ี
ราชการกาํหนดจัดอยู่ในระดับ Does Not conforms (DNC) แสดงว่า งานหรือกิจกรรมการ
ตรวจสอบภายในท่ีมีการปฏิบติังานหรือพฒันางานยงัไม่สอดคลอ้ง หรือไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดท่ี
ระบุไวใ้นมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
 เสาวรภย ์ธรรมนุรักษ์กุล (2545) ไดศ้ึกษาทศันคติของพนักงานท่ีมีต่อการตรวจสอบ
ภายในของสายงาน ตรวจสอบธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) พบว่า ทศันคติของพนักงานท่ีมี
ต่อศกัยภาพของพนักงานในสาย งานตรวจสอบโดยรวมอยู่ในระดบัค่อนขา้งดี ซ่ึงไดแ้ก่ มีความ
ละเอียดถ่ีถว้น มีจริยธรรมซ่ือสัตยสุ์จริตต่อหน้าท่ี มีกริยาวาจาท่ีสุภาพ มีปฏิภาณไหวพริบและ    
ช่างสังเกต มีการทาํงานท่ีเป็นทีมท่ีดีตรงต่อเวลา เป็นผูม้ีความ สามารถ เหมาะสมกบังานทราบ
กฎระเบียบอยา่งถกูตอ้งแม่นยาํ มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีมีความ สามารถในการ ประสานงาน ทาํความ
เขา้ใจและรับรู้ไดร้วดเร็ว ขยนัขนัแข็งกระตือรือร้น มีความเป็นผูน้าํและมีทศันคติในระดบั ปาน
กลางในเร่ืองเป็นผูท่ี้มีระเบียบวินยัและมีประสบการณ์เพียงพอในการตรวจสอบ ดา้นคุณภาพของ
การปฏิบติั งานการตรวจสอบภายในพบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัค่อนขา้งดี ซ่ึงพิจารณาได ้6 เร่ือง 
ได้แก่ การวางแผนตรวจสอบ การตรวจสอบและประเมินผล การส่ือสารระหว่างพนักงาน
ตรวจสอบและพนักงานผูรั้บการตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบ การติดตามผลการ
ตรวจสอบ การเป็นท่ีปรึกษา ซ่ึงมีทศันคติในระดบัค่อนข้างดี ใน เร่ืองมีการเตรียมขอ้มูลก่อนเขา้
ตรวจสอบสาขาเป็นการล่วงหน้ามีการวางแผนการตรวจสอบมีการกาํหนดวตัถุประสงค์และ
ขอบเขตในการตรวจสอบ การตรวจสอบมีเหตุผลและหลกัฐานอา้งอิงท่ีชดัเจน สามารถส่ือสารให้   
ผูรั้บการตรวจสอบเขา้ใจ มีการอธิบายเหตุผลประกอบส่ือสารไดโ้ดยตรงประเด็น คาํแนะนาํเป็น
ประโยชน์ และมีส่วนสนบัสนุนในการปฏิบติังานสาขา กรณีพบว่า มีขอ้สังเกตท่ีสาํคญัมากๆ สาย
งานตรวจสอบมีส่วนร่วมในการ กาํกบัสัง่การแกไ้ข มีทศันคติในระดบัปานกลาง ในเร่ือง ควรมีการ
แจง้ใหส้าขาทราบล่วงหนา้ก่อนเขา้ทาํ การ ตรวจสอบสาขาทุกคร้ังไม่ใช่ขอ้ความท่ีรุนแรงเกินกว่า
เหตุ และดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างพนกังานตรวจสอบ และพนกังานผูรั้บการตรวจสอบ มีทศันคติ
ในระดบัค่อนขา้งไม่ดีในเร่ืองพนกังานตรวจสอบขอเอกสารมากสร้าง ภาระในการคน้หาในสาขา 
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 ทัศนีย์ แสงทองสกุลเลิศ (2546) ได้ศึกษาทัศนคติของผูจ้ ัดการสํานักงานบริการ
โทรศพัทท่ี์มีต่อผูต้รวจ สอบภายใน สาํนกังานตรวจสอบภายใน องคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย 
พบว่า ผูจ้ ัดการส่วนใหญ่มีความรู้ ความเขา้ใจในงานตรวจสอบภายใน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
ทศันคติต่อคุณสมบติัผูต้รวจสอบภายใน โดย พิจารณาจากความรอบรู้ในวิชาชีพ คุณสมบติัส่วนตวั 
ซ่ึงผูจ้ ัดการมีทัศนคติระดับดี ด้านการปฏิบัติงานโดย พิจารณาจาก การวางแผนตรวจสอบ           
การดาํเนินการตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบ การติดตามผลตรวจสอบ การเป็นท่ีปรึกษา       
ผูจ้ดัการฯ มีทศันคติระดบัค่อนขา้งดี ส่วนความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัส่ิงท่ี ผูจ้ดัการฯ 
ตอ้งการจากผูต้รวจสอบภายใน สาํนกังานตรวจสอบภายใน พบว่า คุณสมบติัของผูต้รวจสอบท่ีตอ้ง 
การมากท่ีสุด คือ การมีความรู้ความชาํนาญในงานท่ีตรวจสอบ รองลงมา คือ การมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ี
ดี มีอธัยาศยั ไมตรี รับฟังความคิดเห็นของผูรั้บการตรวจ มีทศันคติท่ีดีกบัผูรั้บตรวจ มีความยติุธรรม
ปราศจากอคติ ตรงไป ตรงมา โปร่งใส ไม่เห็นแก่อามิส ยดึหลกัการมากกว่าความรู้สึกของตนเอง มี
ประสบการณ์ในงานท่ีตรวจสอบ มีความรอบรู้ในหลายๆ ด้าน มีวิสัยทัศน์มองการณ์ไกลมอง
หลายๆ ดา้น มีความเมตตากรุณา มีศีลธรรม ตาม ลาํดบั ในดา้นการปฏิบติังาน พบว่า การปฏิบัติท่ี
เป็นท่ีตอ้งการมากท่ีสุด คือ การให้คาํแนะนาํหลกัปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง ช่วยแกปั้ญหา เป็นท่ีปรึกษาแก่
ผูรั้บตรวจเพื่อประโยชน์ต่อองคก์ร รองลงมาไดแ้ก่ การตรวจสอบเพื่อแกไ้ข ป้องกนั มิใช่เพื่อการ
จบัผดิ เป็นตน้ นอกจากน้ียงัพบว่า ผูจ้ดัการสาํนกังานบริการโทรศพัท์ท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
และระยะเวลาการปฏิบติังานในตาํแหน่งท่ีต่างกนั มีระดบัทศันคติต่อผูต้รวจสอบภายในโดยรวม 
และรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
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บทที ่3 
ระเบียบวธิีวจิัย 

 
การวิจยัเร่ือง เจตคติของผูบ้ริหารธนาคารพาณิชยไ์ทยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

ท่ีมีต่อการปฏิบติังานการตรวจสอบภายใน ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการวิจยั โดยใชว้ิธีการวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research) เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการวิจยัและสามารถตอบค าถามในการวิจยัน้ีได้
ทุกประเด็น ซ่ึงผูว้ิจยัขอน าเสนอขั้นตอนในการด าเนินงาน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 
 1.  ขั้นตอนในการด าเนินการวิจยั 
 2.  ประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง 
 3.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
 4.  การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 5.  การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
 6.  การวิเคราะห์ขอ้มลู 
 7.  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู 
 

1.  ขั้นตอนในการด าเนินการวจิยั 
 
 ส าหรับการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดบู้รณาการการวิจยัเชิงปริมาณและการวิจยัเชิงคุณภาพ
เพื่อคน้หาเจตคติของผูบ้ริหารท่ีมีต่อการปฏิบติังานการตรวจสอบภายใน  ดงัรายละเอียดเก่ียวกบัวิธี 
ด  าเนินการวิจยั ตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาขอ้มูลจากวรรณกรรม เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการ
ตรวจสอบภายในและเจตคติของผูบ้ริหารท่ีมีต่อการปฏิบติังานการตรวจสอบภายใน ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ  

ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาระเบียบวิธีการวิจยั เขียนโครงร่าง และด าเนินการสร้างและพฒันา
เคร่ืองมือวิจยั โดยการก าหนดโครงสร้างเน้ือหาดา้นวิชาการ และดา้นงบประมาณ 
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ขั้นตอนท่ี 3 การตรวจสอบเคร่ืองมือดา้นเน้ือหา โดยผูท้รงคุณวุฒิ และน าขอ้เสนอแนะ
มาปรับปรุงขอ้ค าถามตามค าแนะน าของผูท้รงคุณวุฒิ 

ขั้นตอนท่ี 4 การทดสอบความเช่ือมัน่ (reliability) โดยการน าแบบสอบถามท่ีผ่านการ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาจากผูท้รงคุณวุฒิไปทดลองใช ้ (Try out) กบักลุ่มประชากรท่ี
ไมใ่ช่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 ชุด  แลว้น ามาหาค่าความเช่ือมัน่ดว้ยวิธีของครอบคั (Cronbach Alpha 
Coefficient) จากสูตร 

   












 






s
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t
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เพื่อใหไ้ดค่้าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.80 ข้ึนไปซ่ึงเป็นค่าท่ีสามารถน าเอาแบบสอบถามมาใชเ้ก็บขอ้มูล
จริงได ้ 

ขั้นตอนท่ี 5 การเก็บรวบรวมขอ้มลู โดยการเก็บขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 231 คน
และขอ้มลูจากการสมัภาษณ์คณะกรรมการจ านวน  10  คน 

ขั้นตอนท่ี 6 วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามโดยใช้การแจกแจงความถ่ี 
(frequency) 

ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation) และสรุปผลการวิเคราะห์ และการทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยใช้สถิติอนุมาน 
(inferential statistics) เพื่อใชท้ดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตน้กบัตวัแปรตาม 
 

2.  ประชากร และกลุ่มตวัอย่าง 
 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ คณะกรรมการ และผูบ้ริหารของธนาคารพาณิชยไ์ทยท่ีจด
ทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ต่ไม่รวมธนาคารพาณิชยเ์พื่อรายยอ่ยและธนาคารพาณิชยท่ี์เป็นบริษทั
ลกูของธนาคารต่างประเทศ จ  านวน 543 คน และผูว้ิจยัท าการหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตร
ของ Yamane  

  จากสูตร       n  =   
eN

N
2

1
 

  เมื่อ  n คือ ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
  N  คือ  ประชากรทั้งหมด 
  e   คือ  ความคลาดเคล่ือน (5 %) 
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  แทนค่าสูตร   n =  
eN

N
2

1
 

  n = 543/(1+543(.0025))  =  231   คน 
  n = 231  นาย 
 

ดงันั้นจะไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลจ านวน 231 คน ซ่ึงผูว้ิจยัใชว้ิธีการ
เลือกตวัอยา่งแบบสดัส่วนอยา่งง่ายไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่ง ดงัตารางต่อไปน้ี 

 
ล าดบั ช่ือธนาคาร คกก  ผูบ้ริหาร กลุ่มตวัอยา่ง 

1 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 5  58 24 
2 ธนาคารไทยพาณิชย ์ 10  14 11 
3 ธนาคารธนชาต 4  29 14 
4 ธนาคารยโูอบีรัตนสิน 4  47 21 
5 ธนาคารซีไอเอม็บี 5  60 28 
6 ธนาคารกรุงศรี 6  20 11 
7 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 4  36 17 
8 ธนาคารกสิกรไทย 5  96 43 
9 ธนาคารกรุงไทย 6  14 8 
10 ธนาคารเกียรตินาคิน 6  28 14 
11 ธนาคารยโูอบี 6  24 13 
12 ธนาคารแสตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 18  10 12 
13 ธนาคารทิสโก ้ 3  25 12 
 รวม 82  461 231 

 

3.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 
 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามผูว้ิจยัสร้างข้ึนตามแนวคิด ทฤษฎี 
ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับเจตคติ และการตรวจสอบภายใน โดยท่ีลกัษณะของแบบสอบถามมี         
ทั้งค  าถามแบบปลายเปิดและปลายปิด ดงัรายละเอียด ต่อไปน้ี 
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 แบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 1  ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2  เจตคติของผูบ้ริหาร/หน่วยผูรั้บการตรวจสอบท่ีมีต่อการปฏิบติังานตรวจสอบ
ภายใน 
 ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็น  
 แบบสัมภาษณ์  
              ส าหรับคณะกรรมการบริหารธนาคารพาณิชย ์
 ส าหรับการวดัเจตคติในแบบสอบถามตอนท่ี 2 ผูว้ิจยัใชก้ารวดัแบบมาตราส่วนแบบ
ช่วง 5 ระดบั โดยก าหนดเกษฑใ์นการใหค้ะแนน ดงัน้ี 
 เห็นดว้ยอยา่งยิง่                 ไดค้ะแนน  5  คะแนน 
    เห็นดว้ย                            ไดค้ะแนน  4  คะแนน 
 ไม่แน่ใจ                           ไดค้ะแนน  3  คะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย                       ไดค้ะแนน  2  คะแนน 
 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่            ไดค้ะแนน  1  คะแนน 
 ส่วนการแปลผลคะแนนในแต่ละระดบั ผูว้ิจยัก  าหนดช่วงของคะแนน จากสูตร 
 

ช่วงคะแนน = 
5

15   = .80 

 

 ดงันั้นจะไดช่้วงของคะแนนในแต่ละระดบั คือ 
 เห็นดว้ยอยา่งยิง่                4.21 – 5.00 
    เห็นดว้ย                            3.41 – 4.20 
 ไม่แน่ใจ                           2.61 – 3.40  
 ไม่เห็นดว้ย                       1.81 – 2.60 
 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่          1.00 – 1.80 
 

4.  การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 
 
 ผูว้ิจัยได้ด  าเนินการศึกษาต ารา หนังสือ เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับเจตคติของ
ผูบ้ริหารท่ี มีต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายใน  ตลอดจนกระทั้ ง
แนวความคิด ทฤษฎีของนกัวิชาการต่างๆ เพื่อน ามาสร้างเป็นแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี 
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 1.  ศึกษารายละเอียดเก่ียวกับหลักการ ทฤษฎี เทคนิค ท่ีเก่ียวข้องกับเจตคติของ
ผูบ้ริหารท่ีมีต่อการปฏิบติังานตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายใน  
 2.  วิเคราะห์เน้ือหาตามแนวคิด และทฤษฎี  เพ่ือน ามาสร้างเป็นแบบสอบถามเจตคติ
ของผูบ้ริหารท่ี มีต่อการปฏิบติังานตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายใน 
 3.  ผูว้ิจยัศึกษาแนวคิดการวดัเจตคติของลิเคร์ทและกระบวนการในการตรวจสอบ
ภายในมา เป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั 
 4.  น าเน้ือหาท่ีไดต้ามขอ้ 3 มาเขียนเป็นเน้ือหาโดยละเอียด เพ่ือน าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ
ตรวจสอบความถกูตอ้งของเน้ือหา เพ่ือจะไดน้ ามาปรับปรุงใหดี้ยิง่ข้ึน 
 5.   น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนน าเสนอผูเ้ช่ียวชาญตรวจ เพ่ือหาความเท่ียงตรงของ
เน้ือหา และปรับปรุงเน้ือหาตามท่ีผูเ้ช่ียวชาญเสนอแนะ 
 6.  น าแบบฝึกท่ีแกไ้ขแลว้ไปทดลองใชก้บักลุ่มประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง 30 คน 
เพื่อหาค่าความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม เพื่อจะไดท้ าการปรับปรุงแกไ้ขใหส้มบูรณ์มากข้ึน ก่อน
น าไปใชป้ฎิบติัจริง 
 

5.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ือท าการวิเคราะห์ในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามท่ีผ่านการ
ทดสอบความเท่ียงตรงและความเช่ือมัน่แลว้ มาเก็บรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างดว้ยตนเองโดย
ด าเนินการสุ่มอยา่งง่ายไดก้กลุ่มตวัอยา่งท่ีก  าหนดดงัตารางขา้งตน้ และผูว้ิจยัส่งแบบสอบถามทาง
ไปรษณีย ์เมื่อไดรั้บแบบสอบถามกลบัมาไดต้รวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีไดรั้บดว้ย
ตนเอง จึงท าใหไ้ดรั้บแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี คิด
เป็นร้อยเปอร์เซ็นต ์
 

6.  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 ขอ้มลูท่ีรวบรวมมาไดจ้ะน ามาลงรหสัขอ้มลูเพื่อน าไปวิเคราะห์หาค่าทางสถิติต่อไป ซ่ึง
ผูว้ิจยัขอน าเสนอล าดบัขั้นตอนในการวิเคราะห์ขอ้มลู ดงัน้ี 
 1.  ก าหนดรหสัขอ้มลูในแบบสอบถาม เพื่อท าเป็นคู่มือลงรหัส 
 2.  ลงรหสัขอ้มลูในแบบสอบถามแต่ละชุดท่ีเก็บรวบรวมมา 
 3.  บนัทึกขอ้มลูเขา้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
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 4.  ประมวลผลขอ้มลูดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มลูทางสถิติดว้ย
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 

7.  สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

ในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มลู ดงัน้ี 
1. ค่าเฉล่ีย  ในการค านวณหาค่าเฉล่ีย คณะผูศึ้กษาใชสู้ตรดงัน้ี    

    
n

x
x


                

เมื่อ          แทน      ค่าเฉล่ีย 
X       แทน      ผลรวมของขอ้มลูทั้งหมด 
n          แทน      จ านวนขอ้มลูทั้งหมด 

2.  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  มีสูตรดงัน้ี     
 S.D. =            nX2  - (X)2  
                n (n-1) 
เมื่อ 

                          S.D. แทน    ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัอยา่ง 
            X    แทน    ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

                          n    แทน    จ านวนขอ้มลูทั้งหมด หรือขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
  

3.  ค่าร้อยละ จากสูตร 
 

100
N

R
P  

   
 4.  สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อใชท้ดสอบความแตกต่างระหว่างตวัแปร
ตน้กบัตวัแปรตาม โดยใชส้ถิติ  t-Test  และ One-Way ANOVA 
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บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจยัเร่ือง เจตคติของผูบ้ริหารธนาคารพาณิชยไ์ทยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

ท่ีมีต่อการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ผูว้ิจัยได้ด  าเนินการวิจัยโดยใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ส าหรับประชากรท่ีใชใ้นการวิจัย คือ คณะกรรมการ และ
ผูบ้ริหารของธนาคารพาณิชยไ์ทยท่ีจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์แต่ไม่รวมธนาคารพาณิชยเ์พื่อ
รายย่อยและธนาคารพาณิชยท่ี์เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ  จ  านวน 543 คน และ
ด าเนินการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้
ในการวิเคราะห์จ านวน 231 คน ซ่ึงผูว้ิจยัขอน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มลูทางสถิติตามล าดบั ดงัน้ี 

 

1.  สัญลักษณ์ทางสถิต ิ    
 X   คือ ค่าเฉล่ียท่ีค  านวณไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่ง 
                S     คือ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 
               df    คือ องศาความเป็นอิสระ 
                n      คือ ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
              sig.  คือ ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีค  านวณไดจ้ากโปรแกรมวิเคราะห์ขอ้มลูทางสถิติ 
          α     คือ ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีผูว้ิจยัก  าหนดเท่ากบั 0.05 
 

2.  ผลการวเิคราะห์จ านวน ร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของข้อมูล 
 2.4.1  ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 2.4.2  ข้อมูลเก่ียวกับเจตคติของผูบ้ริหารธนาคารท่ีมี ต่อบทบาทและหน้าท่ีของ             
ผูต้รวจสอบภายใน 
 2.4.3  ขอ้มลูเก่ียวกบัคุณสมบติัเฉพาะตวัของผูต้รวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 2.4.4  ขอ้มลูเก่ียวกบัวิธีการปฏิบติังานการตรวจสอบภายใน 
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3.  ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 

 ผลการวเิคราะห์จ านวน ร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของข้อมูล 
     2.4.1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
ตารางที่ 1  แสดงจ านวน และร้อยละของขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม       

     n = 231 คน 
ตวัแปร จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ 
           ชาย 
           หญิง 
รวม 

 
70 
161 
231 

 
30.3 
69.7 
100.0 

2. อาย ุ
         อายรุะหว่าง 20 – 30 ปี 
         อายรุะหว่าง 31 – 40 ปี 
         อายรุะหว่าง 41 – 50 ปี 
          มากกว่า 51  ปี ข้ึนไป 
รวม 

 
25 
85 
84 
37 
231 

 
10.8 
36.8 
36.4 
16.0 
100.0 

3. ระดบัการศึกษา 
          ปริญญาตรี 
          ปริญญาโท 
          ปริญญาเอก 
รวม 

 
122 
107 
2 

231 

 
52.8 
46.3 
0.9 

100.0 
4. ต าแหน่งหนา้ท่ีในปัจจุบนั 
          ผูจ้ดัการ 
          รองผูจ้ดัการ 
          หวัหนา้ส่วนงาน 
          เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังาน 
รวม 

 
60 
25 
27 
119 
231 

 
26.0 
10.8 
11.7 
51.5 

100 .0 

DPU



61 

ตารางที่ 1 (ต่อ) 

n = 231 คน 
ตวัแปร จ านวน ร้อยละ 

5. ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานในต าแหน่งปัจจุบนั 
         ระยะเวลาระหว่าง 1   – 10 ปี 
          ระยะเวลาระหว่าง 11 – 20 ปี 
          ระยะเวลาระหว่าง 21 – 30 ปี 
          ระยะเวลาระหว่าง 31 – 40   ปี  
รวม 

 
203 
  28 

- 
- 

231 

 
87.9 
12.1 

- 
- 

100.0 
6. ประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบในช่วง 1 ปีท่ีผา่นมา 
         ไม่เคย 
          1 – 2  คร้ัง 
          3 – 5 คร้ัง 
          มากกว่า 5 คร้ัง  
รวม 

 
58 
106 
21 
46 
231 

 
25.1 
45.9 
9.1 
19.9 
100.0 

7. ประเภทของงานท่ีไดรั้บการตรวจจากผูต้รวจสอบ  
         สินเช่ือ 
         เงินฝาก 
         ต่างประเทศ 
         สนบัสนุน 
         ปฏิบติัการ 
         ส่งเสริมการตลาด 
         บตัรเครดิต 
         อ่ืนๆ ระบุ 
รวม 

 
101 
38 
16 
9 
12 
8 
10 
37 
231 

 
43.7 
16.5 
6.9 
3.9 
5.2 
3.5 
4.3 
16.0 
100.0 

 
 จากตารางท่ี 1 พบว่า กลุ่มตวัอยา่ง 
 1.  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นหญิง จ  านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 69.7 รองลงมาเป็น
เพศชาย จ  านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 30.3  
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 2.  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 31 – 50 ปี จ  านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 73.2 
รองลงมาอายุระหว่าง 51 ปี ข้ึนไป จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 อายุระหว่าง 20 – 30 ปี 
จ  านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ  10.8  
 3.  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ  านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 
52.8 รองลงมามีการศึกษาระดบัปริญญาโท จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ  46.3 และมีการศึกษา
ระดบัปริญญาเอก จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ  0.9 
 4.  ปัจจุบนักลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ปฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ จ  านวน 
119 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5 รองลงมาปฏิบติัหน้าท่ีในต าแหน่งผูจ้ ัดการ จ  านวน 60 คน คิดเป็น       
ร้อยละ 26.0 ปฏิบติัหน้าท่ีในต าแหน่งหัวหน้าส่วนงาน จ านวน 27  คน คิดเป็นร้อยละ 11.7 และ
ปฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่งรองผูจ้ดัการ จ  านวน 25  คน คิดเป็นร้อยละ  10.8 
 5.  ระยะเวลาท่ีกลุ่มตวัอย่างปฏิบติังานในต าแหน่งปัจจุบนั ส่วนใหญ่อยู่ในต าแหน่ง
ระหว่าง 1 – 10 ปี จ  านวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 87.9 และอยู่ในต าแหน่งระหว่าง 11 – 20 ปี 
จ  านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ  12.1 
 6.  ประสบการณ์ในการไดรั้บการตรวจสอบในช่วง 1 ปีท่ีผ่านมา กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่เคยไดรั้บการตรวจสอบประมาณ 1–2 คร้ัง จ  านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 45.9 รองลงมา      
ไม่เคยไดรั้บการตรวจสอบ จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 25.1 ไดรั้บการตรวจสอบมากกว่า 5 คร้ัง 
จ  านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 19.9 และไดรั้บการตรวจสอบประมาณ 3–5 คร้ัง จ  านวน 21 คน        
คิดเป็นร้อยละ  9.1 
 7.  ประเภทของงานท่ีไดรั้บตรวจ ส่วนใหญ่งานสินเช่ือ จ  านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ  
43.7 รองลงมางานเงินฝาก และงานแนะน าเร่ืองอ่ืนๆ จ านวน 38 และ37 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5 
และ 16.0 งานต่างประเทศ จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 6.9 งานปฏิบติัการ จ  านวน 12 คน คิดเป็น
ร้อยละ  5.2 งานบัตรเครดิต จ  านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 งานส่งเสริมการตลาดกับงาน
สนบัสนุนจ านวน 8 และ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 กบั 3.9 ตามล าดบั 
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2.4.2 ข้อมูลเก่ียวกับเจตคติของผูบ้ริหารธนาคารท่ีมี ต่อบทบาทและหน้าท่ีของ             
ผูต้รวจสอบภายใน 

 
ตารางที่ 2  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนเก่ียวกบัเจตคติของผูบ้ริหารธนาคารท่ีมี

ต่อบทบาทและหนา้ท่ีของผูต้รวจสอบภายใน 
                     n  =  231  คน 

เจตคติของผูบ้ริหาร 

ระดบัเจตคติ 
เห็น
ดว้ย

อยา่งยิง่ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่
เห็น
ดว้ย 

ไม่เห็น
ดว้ย

อยา่งยิง่ 
X  S 

1. ผูต้รวจสอบภายไดท้  าการประเมิน
กิจกรรมต่างๆ ใหก้บัธนาคารในดา้นการ
บริหารความเส่ียงการควบคุม และการก ากบั
ดูแลกิจการที่ดี 

84 
(36.4) 

127 
(55.0) 

20 
(8.7) 

- - 4.27 0.61 

2. ผูต้รวจสอบภายในด าเนินการตรวจสอบ
เอกสารทางบญัชี และการปฏิบติังานเพื่อ
ความถูกตอ้งครบถว้นใหเ้ป็นไปตาม
ระเบียบตามที่ก  าหนด 

90 
(39.0) 

133 
(57.6) 

8 
(3.5) 

- - 4.35 0.54 

3. ผูต้รวจสอบภายในไดต้รวจทานและ
ควบคุมการปฏิบติังาน เพื่อหาขอ้บกพร่อง
พร้อมช่วยแกไ้ขแนะน า 

88 
(38.1) 

126 
(54.5) 

15 
(6.5) 

2 
(0.9) 

- 4.29 0.62 

4. ผูต้รวจสอบภายในไดว้ิเคราะห์
เปรียบเทียบการใชท้รัพยากรกบัผลการ
ปฏิบติังานอยา่งเที่ยงธรรมเป็นกลาง และมี
มาตรฐาน 

56 
(24.2) 

126 
(54.5) 

46 
(19.9) 

3 
(1.3) 

- 4.01 0.70 

5. ผูต้รวจสอบภายในมีความเขา้ใจการตรวจ
และเลือกตรวจกิจกรรมที่มีระดบัความเส่ียง
สูง 

67 
(29.0) 

120 
(51.9) 

39 
(16.9) 

4 
(1.7) 

.291 
(0.4) 

4.07 0.75 

6. ผูต้รวจสอบภายในใชว้ิธีการแบบมีส่วน
ร่วมโดยเนน้ถึงการประสาน งานระหว่าง
ผูบ้ริหารกบัผูป้ฏิบติังาน เพื่อหาขอ้ผิดพลาด
ร่วมกนั 

57 
(24.7) 

108 
(46.8) 

50 
(21.6) 

16 
(6.9) 

- 3.89 0.85 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 
                                                                                                                                       n  =  231  คน 

เจตคติของผูบ้ริหาร 

ระดบัเจตคติ 
เห็น
ดว้ย

อยา่งยิง่ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่
เห็น
ดว้ย 

ไม่เห็น
ดว้ย

อยา่งยิง่ 
X  S 

7. ผูต้รวจสอบภายในมีความคิดสร้างสรรค์
ส่งเสริมใหเ้กิดส่ิงท่ีดี และป้องกนัปัญหาท่ี
อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 

45 
(19.5) 

133 
(57.5) 

44 
(19.0) 

8 
(3.5) 

1 
(0.4) 

4.09 2.74 

8. ผูต้รวจสอบภายในติดตามแนวคิด
ทางการบริหารใหม่ๆเช่น การบริหารเชิง
คุณภาพ (TQM) การบริหารแบบทนัเวลา 
(JIT) การประเมินผลแบบการควบคุม
ตนเอง (CSA) เพื่อน าไปเสนอแนะกจิกรรม
ท่ีเพิ่มคุณค่าใหแ้ก่ธนาคาร 

35 
(15.2) 

119 
(51.5) 

73 
(31.6) 

4 
(1.7) 

- 3.80 0.70 

9. ผูต้รวจสอบคน้หาขอ้ผิดพลาดของการ
ปฏิบติังาน และรายงานใหผู้บ้ริหารไดรั้บ
ทราบ 

83 
(35.9) 

124 
(53.7) 

13 
(5.6) 

11 
(4.8) 

- 4.20 0.75 

10. ผูต้รวจสอบแนะน าและใหค้  า ปรึกษา
แก่ผูป้ฏิบติังานเพื่อใหก้ารท า งานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

74 
(32.0) 

135 
(58.4) 

18 
(7.8) 

3 
(1.3) 

1 
(0.4) 

4.20 0.67 

11.ผูต้รวจสอบภายในช่วยตดัสินใจแกไ้ข
ขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน ภายใตก้ฎระเบียบ 
และค าสั่งธนาคาร 

50 
(21.6) 

128 
(55.4) 

44 
(19.0) 

8 
(3.5) 

1 
(0.4) 

3.94 0.76 

12.ผูต้รวจสอบยดึหลกัการปฏิบติังานให้
เป็นไปตามนโยบายเพื่อเพิ่มคุณค่าและรักษา
ประโยชน์ของธนาคาร 

81 
(35.1) 

130 
(56.3) 

19 
(8.2) 

1 
(0.4) 

- 4.25 0.63 

13.การตรวจสอบภายในของผูต้รวจสอบจะ
ช่วยส่งเสริมความโปร่งใสในการปฏิบติังาน
และท าใหบ้รรลุเป้าหมายที่ก  าหนดไว  ้

107 
(46.3) 

100 
(43.3) 

22 
(9.5) 

2 
(0.9) 

- 4.35 0.68 

14.การตรวจสอบภายในของผูต้รวจสอบ
ช่วยลดโอกาสการประพฤติมิชอบใน
ธนาคารไดเ้ป็นอยา่งดี 

103 
(44.6) 

113 
(48.9) 

14 
(6.1) 

1 
(0.4) 

- 4.37 0.61 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 
                                                                                                                                       n  =  231  คน 

เจตคติของผูบ้ริหาร 

ระดบัเจตคติ 
เห็น
ดว้ย

อยา่งยิง่ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่
เห็น
ดว้ย 

ไม่เห็น
ดว้ย

อยา่งยิง่ 
X  S 

15.การตรวจสอบภายในของผูต้รวจสอบ
ช่วยใหผู้บ้ริหารมัน่ใจไดว้่ามีการใช้
ทรัพยากร และทรัพยสิ์นเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของธนาคาร 

80 
(34.6) 

104 
(45.0) 

41 
(17.7) 

6 
(2.6) 

- 4.11 0.78 

รวม 4.13 0.46 
 
 จากตารางท่ี 2 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีเจตคติเก่ียวกบับทบาท และหน้าท่ีของผูต้รวจสอบ
ภายใน โดยพิจารณาจากคะแนนเฉล่ียของคะแนนระดบัเจตคติ 5 ระดบั คือ เห็นดว้ยอย่างยิ่ง เห็น
ดว้ยไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย และไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ ตามเกณฑก์ารแปลผลของช่วงคะแนนท่ีผูว้ิจยัได้
น าเสนอมาแลว้ในบทท่ี 3 คือ ช่วงคะแนน 5.00 – 4.21 เห็นดว้ยอย่างยิ่ง ช่วงคะแนน 4.20 – 3.41  
เห็นดว้ย ช่วงคะแนน 3.40 – 2.61 ไม่แน่ใจ ช่วงคะแนน 2.60 – 1.81 ไม่เห็นดว้ย และช่วงคะแนน 
1.80 – 1.00 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ ตามล าดบั ดงัน้ี 
 1. กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยอย่างยิ่งท่ีผูต้รวจสอบภายได้ท าการประเมินกิจกรรมต่างๆ
ให้กับธนาคาร ในด้านการบริหารความเส่ียงการควบคุม และการก ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยได้
คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.27  
 2.  กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยอยา่งยิง่ท่ีผูต้รวจสอบภายในด าเนินการตรวจสอบเอกสารทาง
บญัชี และการปฏิบติังานเพื่อความถูกตอ้งครบถว้นให้เป็นไปตามระเบียบตามท่ีก  าหนด โดยได้
คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.35 
 3.  กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยท่ีผูต้รวจสอบภายในไดต้รวจทานและควบคุมการปฏิบติังาน 
เพื่อหาขอ้บกพร่องพร้อมช่วยแกไ้ขแนะน า โดยไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.29 
 4.  กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยท่ีผูต้รวจสอบภายในไดว้ิเคราะห์เปรียบเทียบการใชท้รัพยากร
กบัผลการปฏิบติังานอยา่งเท่ียงธรรมเป็นกลาง และมีมาตรฐาน โดยไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.01 
 5.  กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยท่ีผูต้รวจสอบภายในมีความเขา้ใจการตรวจและเลือกตรวจ
กิจกรรมท่ีมีระดบัความเส่ียงสูง โดยไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.07 
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 6.  กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยท่ีผูต้รวจสอบภายในใชว้ิธีการแบบมีส่วนร่วมโดยเน้นถึงการ
ประสาน งานระหว่างผูบ้ริหารกับผูป้ฏิบติังาน เพื่อหาข้อผิดพลาดร่วมกนั โดยได้คะแนนเฉล่ีย
เท่ากบั 3.89 
 7.  กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยท่ีผูต้รวจสอบภายในมีความคิดสร้างสรรคส่์งเสริมให้เกิดส่ิงท่ี
ดี และป้องกนัปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.09 
 8.  กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยท่ีผูต้รวจสอบภายในติดตามแนวคิดทางการบริหารใหม่ๆเช่น 
การบริหารเชิงคุณภาพ (TQM) การบริหารแบบทนัเวลา (JIT) การประเมินผลแบบการควบคุม
ตนเอง (CSA) เพ่ือน าไปเสนอแนะกิจกรรมท่ีเพ่ิมคุณค่าให้แก่ธนาคาร โดยไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั 
3.80 
 9.  กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยท่ีผูต้รวจสอบค้นหาข้อผิดพลาดของการปฏิบัติงาน และ
รายงานใหผู้บ้ริหารไดรั้บทราบ โดยไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.20 
 10. กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยท่ีผูต้รวจสอบแนะน าและใหค้  า ปรึกษาแก่ผูป้ฏิบติังานเพื่อให้
การท า งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.20 
 11. กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยท่ีผูต้รวจสอบภายในช่วยตดัสินใจแกไ้ขขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน 
ภายใตก้ฎระเบียบ และค าสัง่ธนาคาร โดยไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.94 
 12. กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยท่ีผูต้รวจสอบยึดหลกัการปฏิบติังานให้เป็นไปตามนโยบาย
เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและรักษาประโยชน์ของธนาคาร โดยไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.25 
 13. กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยอยา่งยิง่ท่ีการตรวจสอบภายในของผูต้รวจสอบจะช่วยส่งเสริม
ความโปร่งใสในการปฏิบติังานและท าใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีก  าหนดไว ้โดยไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั 
4.35 
 14. กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยท่ีการตรวจสอบภายในของผูต้รวจสอบช่วยลดโอกาสการ
ประพฤติมิชอบในธนาคารไดเ้ป็นอยา่งดี โดยไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.37 
 15. กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยท่ีการตรวจสอบภายในของผูต้รวจสอบช่วยให้ผูบ้ริหารมัน่ใจ
ไดว้่ามีการใชท้รัพยากร และทรัพยสิ์นเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคาร โดยไดค้ะแนนเฉล่ีย
เท่ากบั 4.11 
 สรุป เจตคติของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีต่อบทบาท และหน้าท่ีของผูต้รวจสอบภายในทั้ง 15 
ขอ้อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย โดยไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.13 
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 2.4.3  ขอ้มลูเก่ียวกบัคุณสมบติัเฉพาะตวัของผูต้รวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 

ตารางที่ 3 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนเก่ียวกับคุณสมบัติเฉพาะตัวของ            
ผูต้รวจสอบภายใน  

                                                                                                          n  =  231  คน 

เจตคติของผูบ้ริหาร 

ระดบัเจตคติ 
เห็น
ดว้ย

อยา่งยิง่ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ดว้ย 

ไม่เห็น
ดว้ย

อยา่งยิง่ 
X  S 

1. ผูต้รวจมีความรอบรู้เหมาะสมกบั
งานตรวจสอบ 

75 
(32.5) 

125 
(54.1) 

27 
(11.7) 

3 
(1.3) 

1 
(0.4) 

4.16 0.71 

2. ช่วยแกปั้ญหาและตอบขอ้สงสัย
ใหท้่านไดอ้ยา่งชดัเจนตรงประเดน็ 

60 
(26.0) 

115 
(49.8) 

49 
(21.2) 

7 
(3.0) 

- 3.98 0.77 

3. มีความเขา้ใจในระเบียบ
ปฏิบติังานของธนาคารเป็นอยา่งดี 

77 
(33.3) 

133 
(57.6) 

20 
(8.7) 

1 
(0.4) 

- 4.23 0.63 

4. ทราบขั้นตอนการปฏิบติังานใน
งานที่เขา้ท าการตรวจเป็นอยา่งดี 

60 
(26.0) 

130 
(56.3) 

38 
(16.5) 

3 
(1.3) 

- 4.06 0.68 

5. มีการพฒันาตนเองใหมี้ความรู้
โดยติดตามระเบียบ ค  าสั่งการ
ปฏิบติังานใหม่ๆ ของธนาคารอยู่
เสมอ 

63 
(27.3) 

130 
(56.3) 

36 
(15.6) 

2 
(0.9) 

- 4.09 0.67 

6. มีความสามารถในการเรียนรู้ มี
ไหวพริบช่างสังเกต และมีการใช้
ความคิดเป็นเหตุเป็นผล 

55 
(23.8) 

151 
(65.4) 

21 
(9.1) 

3 
(1.3) 

1 
(0.4) 

4.10 0.64 

7. มีความเช่ือมัน่ในตนเองวางตวั
เหมาะสม 

44 
(19.0) 

150 
(64.9) 

36 
(15.6) 

1 
(0.9) 

- 4.20 0.60 

8. มีมนุษยสัมพนัธ์และรักษา
สัมพนัธภาพอนัดีกบัท่าน 

48 
(20.8) 

140 
(60.6) 

42 
(18.2) 

1 
(0.4) 

- 4.01 0.63 

 
 

DPU



68 

ตารางที่ 3 (ต่อ) 
                                                                                                          n  =  231  คน 

เจตคติของผูบ้ริหาร 

ระดบัเจตคติ 
เห็น
ดว้ย

อยา่งยิง่ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ดว้ย 

ไม่เห็น
ดว้ย

อยา่งยิง่ 
X  S 

9. มีลกัษณะความเป็นผูน้  า และมี
ความสามารถในการถา่ยทอดความ
คิดเห็น 

38 
(16.5) 

143 
(61.9) 

47 
(20.3) 

3 
(1.3) 

- 3.93 0.64 

10. มีความกระตือรือร้นในการ
ท างาน 

67 
(29.0) 

126 
(54.5) 

35 
(15.2) 

3 
(1.3) 

- 4.10 0.71 

รวม 4.07 0.52 
 
 จากตารางท่ี 3 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีเจตคติเก่ียวกบัคุณสมบติัเฉพาะตวัของผูต้รวจสอบ
ของฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากคะแนนเฉล่ียของคะแนนระดบัเจตคติ 5 ระดบั และใช้
เกณฑแ์ปลผลจากคะแนนท่ีได ้เหมือนกบัตารางท่ี 2 ผลปรากฏดงัน้ี 
 1. กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยท่ีผูต้รวจมีความรอบรู้เหมาะสมกับงานตรวจสอบโดย             
ไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั  4.16 
 2. กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยท่ีผูต้รวจช่วยแก้ปัญหาและตอบข้อสงสัยให้ท่านได้อย่าง
ชดัเจนตรงประเด็นโดยไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.98 
 3. กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยท่ีผูต้รวจมีความเขา้ใจในระเบียบปฏิบติังานของธนาคารเป็น
อยา่งดีโดยไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.23 
 4. กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยท่ีผูต้รวจทราบขั้นตอนการปฏิบติังานในงานท่ีเขา้ท าการตรวจ
เป็นอยา่งดี โดยไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.06 
 5. กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยท่ีผูต้รวจมีการพฒันาตนเองให้มีความรู้โดยติดตามระเบียบ 
ค  าสัง่การปฏิบติังานใหม่ๆ ของธนาคารอยูเ่สมอ โดยไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.09 
 6. กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยท่ีผูต้รวจมีความสามารถในการเรียนรู้ มีไหวพริบช่างสังเกต 
และมีการใชค้วามคิดเป็นเหตุเป็นผล โดยไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.10 
 7. กลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยท่ีผูต้รวจมีความเช่ือมัน่ในตนเองวางตวัเหมาะสม โดยได้
คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.20 
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 8. กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยท่ีผูต้รวจมีมนุษยส์มัพนัธ์และรักษาสัมพนัธภาพอนัดีกบัท่าน 
โดยไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.01 
 9. กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยท่ีผูต้รวจมีลกัษณะความเป็นผูน้  าและมีความสามารถในการ
ถ่ายทอดความคิดเห็น โดยไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.93 
 10. กลุ่มตัวอย่างเห็นดว้ยท่ีผูต้รวจมีความกระตือรือร้นในการท างานโดยไดค้ะแนน
เฉล่ียเท่ากบั 4.10 
 สรุป เจตคติของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีต่อคุณสมบติัเฉพาะตวัของผูต้รวจสอบภายในทั้ง 10 
ขอ้อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย โดยไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.07 
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 2.4.4 ขอ้มลูเก่ียวกบัวิธีการปฏิบติังานการตรวจสอบภายใน 
 

ตารางที่ 4 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนเก่ียวกับวิธีการปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบภายใน 

n = 231  คน 

เจตคติของผูบ้ริหาร 

ระดบัเจตคติ 
เห็น
ดว้ย

อยา่งยิง่ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ดว้ย 

ไม่เห็น
ดว้ย

อยา่งยิง่ 
X  S 

1.มีการวางแผนการตรวจสอบใน
เร่ืองท่ีตอ้งการเขา้ท าการตรวจอยา่ง
เป็นขั้นตอน 

72 
(31.2) 

144 
(62.3) 

14 
(6.1) 

1 
(0.4) 

- 4.24 0.57 

2. มีการก  าหนดช่วงเวลาที่ท  าการ
ตรวจและประมาณการวนัเสร็จส้ิน
เหมาะสม 

61 
(26.4) 

156 
(67.5) 

14 
(6.1) 

- - 4.20 0.53 

3. มีการก  าหนดวตัถุประสงค ์ และ
ขอบเขตไวช้ดัเจน และแจง้ใหท้่าน
ทราบก่อน 

61 
(26.4) 

149 
(64.5) 

21 
(9.1) 

- - 4.17 0.57 

4.ในการตรวจสอบไดด้  าเนินการ
โดยกระทบการปฏิบติังานประจ าวนั
ของท่านนอ้ยที่สุด 

59 
(25.5) 

114 
(49.4) 

48 
(20.8 

10 
(4.3) 

- 3.96 0.79 

5.เป็นการตรวจเพื่อการป้องกนั
ขอ้ผิดพลาดมากกว่าตรวจเพื่อการ
จบัผิด 

69 
(29.9) 

109 
(47.2) 

47 
(20.3) 

6 
(2.6) 

- 4.04 0.77 

6.เป็นการท างานที่พยายามร่วมกนั
แกไ้ขขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน 

79 
(34.2) 

107 
(46.3) 

40 
(17.3) 

2 
(0.9) 

3 
(1.3) 

4.12 0.78 

7.ผูต้รวจสอบสอบถามขอ้เทจ็จริง 
และเปิดโอกาสใหช้ี้แจงสาเหตุ
ขอ้ผิดพลาดก่อนสรุปและรายงานผล 

74 
(32.0) 

139 
(60.2) 

13 
(5.6) 

4 
(1.7) 

1 
(0.4) 

4.20 0.69 

8.ใหค้  าปรึกษา และขอ้เสนอแนะที่ดี
ในประเดน็ที่ท่านสงสัยอยา่งชดัเจน 
และเขา้ใจ 

70 
(30.3) 

122 
(52.8) 

34 
(14.7) 

4 
(1.7) 

1 
(0.4) 

4.10 0.74 
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ตารางที่ 4 (ต่อ) 
n = 231  คน 

เจตคติของผูบ้ริหาร 

ระดบัเจตคติ 
เห็น
ดว้ย

อยา่งยิง่ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ดว้ย 

ไม่เห็น
ดว้ย

อยา่งยิง่ 
X  S 

9. ท่านไดรั้บค าแนะน า โดยอา้งอิง 
ระเบียบค าสั่งการปฏิบติังานของ
ธนาคารอยา่งถูกตอ้ง 

52 
(22.5) 

161 
(69.7) 

17 
(7.4) 

- 1 
(0.4) 

4.13 0.56 

10. ผูต้รวจมีการประสานงานกบั
หน่วยที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อหาขอ้ยติุใน
การปฏิบติังาน 

58 
(25.1) 

143 
(61.9) 

28 
(12.1) 

1 
(0.4) 

1 
(0.4) 

4.10 0.64 

11. มีค  าแนะน าที่เป็นประโยชน์ และ
มีส่วนสนบัสนุนในการปฏิบติังาน
ของธนาคาร 

60 
(26.0) 

149 
(64.5) 

19 
(8.2) 

2 
(0.9) 

1 
(0.4) 

4.14 0.62 

12. ผูต้รวจสอบไดส้รุปผลการ
ตรวจสอบจากหลกัฐานที่ตรวจพบ 
และไดบ้นัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์
อกัษร 

93 
(40.3) 

129 
(55.8) 

8 
(3.5) 

1 
(0.4) 

- 4.35 0.57 

13. สรุปผลการตรวจสอบไดต้รง
ประเดน็ตามความเป็นจริง 

63 
(27.3) 

150 
(64.9) 

17 
(7.4) 

1 
(0.4) 

- 4.19 0.57 

14. ขอ้เสนอแนะ และแนวทางการ
แกไ้ขในรายงานการตรวจสอบ 
สามารถน าไปแกไ้ขและปฏิบติัได้
จริง 

74 
(32.0) 

128 
(55.4) 

27 
(11.7) 

2 
(0.9) 

- 4.18 0.66 

15. รายงานการตรวจสอบมีความ
ชดัเจนอ่านเขา้ใจง่าย 

57 
(24.7) 

135 
(58.4) 

31 
(13.4) 

7 
(3.0) 

1 
(0.4) 

4.03 0.73 

16. ผูต้รวจสอบมีการติดตามผล
ความคืบหนา้ในการแกไ้ขปรับปรุง
งานตามรายงานผลการตรวจสอบ 

75 
(32.5) 

135 
(58.4) 

18 
(7.8) 

3 
(1.3) 

- 4.22 0.63 

17. ขอ้ผิดพลาดที่ท่านไม่สามารถ
แกไ้ขได ้ผูต้รวจไดป้ระสานกบั
หน่วยที่เกี่ยวขอ้งใหท้่านไดแ้ลว้
เสร็จ 

47 
(20.3) 

104 
(45.0) 

64 
(27.7) 

11 
(4.8) 

5 
(2.2) 

3.76 0.90 
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ตารางที่ 4 (ต่อ) 
n = 231  คน 

เจตคติของผูบ้ริหาร 

ระดบัเจตคติ 
เห็น
ดว้ย

อยา่งยิง่ 

เห็น
ดว้ย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ดว้ย 

ไม่เห็น
ดว้ย

อยา่งยิง่ 
X  S 

18. ผูต้รวจไดมี้การติดตามผลการ
แกไ้ขขอ้ผิดพลาดไดเ้ป็นไปตามเวลา
ที่ก  าหนด 

59 
(25.5) 

136 
(58.9) 

27 
(11.7) 

8 
(3.5) 

1 
(0.4) 

4.05 0.74 

รวม 4.12 0.50 
 
 จากตารางท่ี 4 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีเจตคติเก่ียวกบัวิธีปฏิบติังานของผูต้รวจสอบของ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากคะแนนเฉล่ียของคะแนนระดบัเจตคติ 5 ระดบั และใชเ้กณฑ์
แปลผลจากคะแนนท่ีได ้เหมือนกบัตารางท่ี 2 ผลปรากฏดงัน้ี 
 1. กลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยท่ีผูต้รวจมีการวางแผนการตรวจสอบในเร่ืองท่ีตอ้งการเข้า     
ท าการตรวจอยา่งเป็นขั้นตอน โดยไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.24 
 2. กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยท่ีผูต้รวจมีการก าหนดช่วงเวลาท่ีท าการตรวจและประมาณการ
วนัเสร็จส้ินเหมาะสม โดยไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั  4.20 
 3. กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยท่ีผูต้รวจมีการก าหนดวตัถุประสงค์ และขอบเขตไวช้ดัเจน 
และแจง้ใหท่้านทราบก่อน โดยไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั  4.17 
 4. กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยท่ีผูต้รวจไดด้  าเนินการโดยกระทบการปฏิบติังานประจ าวนั
ของท่านนอ้ยท่ีสุด โดยไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั  3.96 
 5. กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยว่าเป็นการตรวจเพื่อการป้องกนัขอ้ผดิพลาดมากกว่าตรวจเพื่อ
การจบัผดิ โดยไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั  4.04 
 6. กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยว่าเป็นการท างานท่ีพยายามร่วมกนัแกไ้ขขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึน
โดยไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.12 
 7. กลุ่มตัวอย่างเห็นดว้ยท่ีผูต้รวจสอบ สอบถามขอ้เท็จจริงและเปิดโอกาสให้ช้ีแจง
สาเหตุขอ้ผดิพลาดก่อนสรุปและรายงานผล โดยไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.20 
 8. กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยท่ีผูต้รวจสอบใหค้  าปรึกษา และขอ้เสนอแนะท่ีดีในประเด็นท่ี
ท่านสงสยัอยา่งชดัเจน และเขา้ใจ โดยไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.10 
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 9. กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยท่ีผูต้รวจใหค้  าแนะน า โดยอา้งอิง ระเบียบค าสัง่การปฏิบติังาน
ของธนาคารอยา่งถกูตอ้ง โดยไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั  4.13 
 10. กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยท่ีผูต้รวจมีการประสานงานกบัหน่วยท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อหาขอ้ยุติ
ในการปฏิบติังาน โดยไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั  4.10 
 11. กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยท่ีผูต้รวจให้ค  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ และมีส่วนสนับสนุน
ในการปฏิบติังานของธนาคาร  โดยไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั  4.14 
 12. กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยท่ีผูต้รวจสอบไดส้รุปผลการตรวจสอบจากหลกัฐานท่ีตรวจ
พบ และไดบ้นัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.35 
 13. กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยท่ีผูต้รวจสอบไดส้รุปผลการตรวจสอบไดต้รงประเด็นตาม
ความเป็นจริง โดยไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.19 
 14. กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยท่ีผูต้รวจสอบให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขใน
รายงานการตรวจสอบ สามารถน าไปแกไ้ขและปฏิบติัไดจ้ริง โดยไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั  4.18 
 15. กลุ่มตัวอย่างเห็นดว้ยท่ีผูต้รวจสอบได้รายงานการตรวจสอบมีความชัดเจนอ่าน
เขา้ใจง่าย โดยไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั  4.03 
 16. กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยท่ีผูต้รวจสอบมีการติดตามผลความคืบหน้าในการแก้ไข
ปรับปรุงงานตามรายงานผลการตรวจสอบ โดยไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั  4.22 
 17. กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยท่ีผูต้รวจสอบช่วยแกไ้ขขอ้ผดิพลาดท่ีท่านไม่สามารถแกไ้ขได ้
ผูต้รวจไดป้ระสานกบัหน่วยท่ีเก่ียวขอ้งใหท่้านไดแ้ลว้เสร็จ โดยไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั  3.76 
 18. กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยท่ีผูต้รวจสอบมีการติดตามผลการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดไดเ้ป็นไป
ตามเวลาท่ีก  าหนด โดยไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั  4.05 
 สรุป เจตคติของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อวิธีการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายในทั้ง 18 ขอ้ 
อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย โดยไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั  4.12 
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ตารางที่ 5  สรุปคะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของเจตคติทั้ง 3 ดา้น ดงัน้ี 
 

ขอ้ความ X  S ระดบัเจตคติ 
บทบาท และหนา้ท่ีของผูต้รวจสอบภายใน 4.13 0.46 เห็นดว้ย 
คุณสมบติัเฉพาะตวัของผูต้รวจสอบภายใน 4.07 0.52 เห็นดว้ย 
วิธีการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายใน 4.12 0.50 เห็นดว้ย 
 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 
 3.1 จากสมมติฐาน ขอ้ 1 กล่าวว่า ลักษณะของผู้บริหารที่แตกต่างกันมีเจตคติต่อการ
ปฏิบัตงิานตรวจสอบภายในที่แตกต่างกนั จากสมมติฐานดงักล่าว ผูว้ิจยัทดสอบความแตกต่างของ
ผูบ้ริหารธนาคารกบัเจตคติท่ีมีต่อวิธีการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน โดยมีตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง คือ 
ตวัแปรตน้ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งหน้าท่ีในการปฏิบติังาน ระยะเวลาใน
การปฏิบติังานในต าแหน่งปัจจุบนัประสบการณ์ในการไดรั้บการตรวจสอบในช่วง 1 ปี และตวัแปร
ตาม คือ เจตคติท่ีมีต่อวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ซ่ึงผูว้ิจัยใชส้ถิติส าหรับการทดสอบ
สมมติฐานในคร้ังน้ี คือ t - Test  และ One-Way ANOVA ผลการทดสอบสมมติฐาน ดงัน้ี 
 
ตารางที่ 6 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างเพศของผูบ้ริหารธนาคารกบัเจตคติท่ีมีต่อวิธีการ

ปฏิบติังานตรวจสอบภายในดว้ยสถิติ t – Test 
 
ตารางที่ 6.1  แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนระหว่างเพศ 
 

เพศ จ านวน X  t Sig. 
ชาย 71 4.08 2.249 0.135 
หญิง 161 4.14   

 
 จากตารางท่ี 6.1 พบว่า ความแปรปรวนระหว่างเพศมีความเป็นอิสระต่อกนั กล่าว คือ 
ความแปรปรวนของตวัแปรทั้งสองไม่แตกต่างกนั (

2

1
=

2

2
) เน่ืองจากค่า Sig. = 0.135 มากกว่า

ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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ตารางที่ 6.2  แสดงผลการทดสอบ Independent Samples Test 
 
 t df Sig. Mean Difference 
Equal Variance Assumed -.796 229 0.427 -1.0267 
Equal Variance not Assumed -.728 108.713 0.468 -1.0267 
 
 จากตารางท่ี 6.2 พบว่า ผูบ้ริหารท่ีมีเพศต่างกนัมีเจตคติต่อวิธีการปฏิบติังานตรวจสอบ
ภายในไม่แตกต่างกนั เพราะค่า Sig. = 0.427 ซ่ึงมีค่ามากกว่าค่านัยส าคญัทางสถิติท่ีก  าหนดไวท่ี้ 
0.05 
 สรุป เพศท่ีต่างกนัไม่ท าใหเ้จตคติของผูบ้ริหารต่อวิธีการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน 
แตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 7  ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างอายุของผูบ้ริหารธนาคารกบัเจตคติท่ีมีต่อวิธีการ

ปฏิบติังานตรวจสอบภายในดว้ยสถิติ One – Way ANOVA 
 
แหล่งความแปรปรวน ผลรวมก าลงัสอง df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

0.942 
56.613 
57.555 

3 
227 
230 

0.314 
0.249 

 
1.259 0.289 

 
 จากตารางท่ี 7 พบว่า ผูบ้ริหารธนาคารท่ีมีอายุต่างกันมีเจตคติต่อวิธีการปฏิบติังาน
ตรวจสอบภายในไม่แตกต่างกัน เพราะค่า Sig. = 0.289 ซ่ึงมีค่ามากกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติท่ี
ก  าหนดไวท่ี้ 0.05 
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ตารงที่ 8 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างระดบัการศึกษาของผูบ้ริหารธนาคารกบัเจตคติท่ีมี
ต่อวิธีการปฏิบติังานตรวจสอบภายในดว้ยสถิติ One – Way ANOVA 

  
ตารางที่ 8.1  ผลการทดสอบ One – Way ANOVA 
 
แหล่งความแปรปรวน ผลรวมก าลงัสอง df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

6.148 
51.407 
57.555 

3 
227 
230 

3.074 
0.225 

 
13.634 0.000 

 
 จากตารางท่ี 8 พบว่า ผูบ้ริหารธนาคารท่ีมีระดับการศึกษาต่างกนัมีเจตคติต่อวิธีการ
ปฏิบติังานตรวจสอบภายในแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.05  

 
ตารางที่ 8.2  ผลการทดสอบรายคู่ดว้ยวิธี LSD 
 

(I) การศึกษา (J) การศึกษา 
Mean Difference 

(I-J) 
Std. Error Sig. 

ปริญญาตรี  ปริญญาโท 
                   ปริญญาเอก 

.3105* 
-.4281 

.06289 

.33850 
.000 
.207 

ปริญญาโท  ปริญญาตรี 
                  ปริญญาเอก 

-.3105* 
-.7386* 

.06289 

.33888 
.000 
.030 

ปริญญาเอก ปริญญาตรี 
                  ปริญญาโท 

.4281 
.7386* 

.33850 

.33888 
.207 
.030 

* คือ นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 จากตารางท่ี 8.2 พบว่า ผูบ้ริหารธนาคารท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีเจตคติต่อวิธีการ
ปฏิบติังานตรวจสอบภายในแตกต่างกนั โดยผูบ้ริหารท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาโทเห็นดว้ยต่อ
วิธีการปฏิบติังานนอ้ยกว่าผูบ้ริหารท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีและปริญญาเอก 
 สรุป ระดบัการศึกษาท่ีต่างกนัท าใหเ้จตคติของผูบ้ริหารต่อวิธีการปฏิบติังานตรวจสอบ
ภายในแตกต่างกนั 
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ตารงที่ 9  ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างต าแหน่งหน้าท่ีในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหาร
ธนาคารกับเจตคติท่ีมีต่อวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้วยสถิติ  One–Way 
ANOVA 

 
แหล่งความแปรปรวน ผลรวมก าลงัสอง df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

0.160 
        57.395 

57.555 

3 
227 
230 

0.053 
0.253 

 
.211 0.888 

 
 จากตารางท่ี 9 พบว่า ผูบ้ริหารธนาคารท่ีมีต  าแหน่งหนา้ท่ีในการปฏิบติังานต่างกนัมีเจต
คติต่อวิธีการปฏิบติังานตรวจสอบภายในไม่แตกต่างกนั เพราะค่า Sig. = 0.289 ซ่ึงมีค่ามากกว่าค่า
นยัส าคญัทางสถิติท่ีก  าหนดไวท่ี้ 0.05  
 
ตารงที่ 10 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างระยะเวลาในการปฏิบติังานในต าแหน่งปัจจุบนั

ของผูบ้ริหารธนาคารกับเจตคติท่ีมีต่อวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้วยสถิติ           
t–Test 

 
ตารางที่ 10.1 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนระหว่างระยะเวลาในการปฏิบัติงานใน

ต าแหน่งปัจจุบนั 
 

ระยะเวลา จ านวน X  t Sig. 
1 – 10 ปี 203 4.09 1.122 .291 
11 – 20 ปี 28 4.36   

 
 จากตารางท่ี 10.1 พบว่า ความแปรปรวนระหว่างระยะเวลาในการปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งปัจจุบนัมีความเป็นอิสระต่อกนักล่าวคือความแปรปรวนของตวัแปรทั้งสองไม่แตกต่างกนั(


2

1
=

2

2
) เน่ืองจากค่า Sig. มากกว่าค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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ตารางที่ 10.2 แสดงผลการทดสอบ Independent Samples Test 
 
 t df Sig. Mean Difference 
Equal Variance Assumed -2.732 229 0.007 -.2718 
Equal Variance not Assumed -2.486 33.068 0.018 -.2718 
 
 จากตารางท่ี 10.2 พบว่า ผูบ้ริหารท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังานในต าแหน่งปัจจุบนั
ต่างกนัมีเจตคติต่อวิธีการปฏิบติังานตรวจสอบภายในไม่แตกต่างกนั เพราะค่า Sig. = 0.427 ซ่ึงมีค่า
มากกว่าค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีก  าหนดไวท่ี้ 0.05 
 สรุป ระยะเวลาในการปฏิบติังานในต าแหน่งปัจจุบนัท่ีต่างกนัท าใหเ้จตคติของผูบ้ริหาร
ต่อวิธีการปฏิบติังานตรวจสอบภายในแตกต่างกนั 
 
ตารงที่ 11 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างประสบการณ์ในการไดรั้บการตรวจสอบในช่วง 1 

ปี ของผูบ้ริหารธนาคารกบัเจตคติท่ีมีต่อวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในดว้ยสถิติ 
One – Way ANOVA 

 
แหล่งความแปรปรวน ผลรวมก าลงัสอง df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

1.064 
56.491 
57.555 

3 
227 
230 

0.355 
0.249 

 
1.425 0.236 

 
 จากตารางท่ี 11 พบว่า ผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์ในการไดรั้บการตรวจสอบในช่วง 1 ปี
ต่างกนัมีเจตคติต่อวิธีการปฏิบติังานตรวจสอบภายในไม่แตกต่างกนั  เพราะค่า Sig. = 0.236 ซ่ึงมีค่า
มากกว่าค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีก  าหนดไวท่ี้ 0.05 
 สรุป ประสบการณ์ในการได้รับการตรวจสอบในช่วง 1 ปีของผูบ้ริหารธนาคารท่ี
ต่างกนัไม่ส่งผลใหเ้จตคติของผูบ้ริหารต่อวิธีการปฏิบติังานตรวจสอบภายในแตกต่างกนั 
 กล่าวโดยสรุป จากสมมติฐานตามขอ้ 1 ท่ีกล่าวว่า ลกัษณะของผู้บริหารที่แตกต่างกันมี
เจตคตต่ิอการปฏิบัตงิานตรวจสอบภายในที่แตกต่างกนั ผลจากการทดสอบสมมติฐานท าให้ทราบ
ว่าลกัษณะของผูบ้ริหารท่ีแตกต่างกนัมีเจตคติต่อการปฏิบติังานตรวจสอบภายในท่ีแตกต่างกนั เรา
จึงตอ้งยอมรับสมมติฐานว่าเป็นจริง 
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 3.2 จากสมมติฐาน ขอ้ 2 กล่าวว่า ลกัษณะงานของหน่วยงานที่แตกต่างกันมีเจตคติต่อ
การปฏิบัตงิานตรวจสอบภายในที่แตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 12 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างลักษณะของงานกับเจตคติท่ีมีต่อวิธีการ

ปฏิบติังานตรวจสอบภายในดว้ยสถิติ  One – Way ANOVA 
 
แหล่งความแปรปรวน ผลรวมก าลงัสอง df MS F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

9.177 
        48.378 

57.555 

3 
227 
230 

1.311 
0.217 

 
6.043 0.000 

  
 จากตารางท่ี 12 พบว่า ผูบ้ริหารธนาคารท่ีมีลกัษณะของงานต่างกนัมีเจตคติต่อวิธีการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 จึงต้องท าการ
ทดสอบความแตกต่างรายคู่ ผลการทดสอบ ดงัน้ี 
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ตารางแสดงผลการทดสอบรายคู่ดว้ยวิธี LSD 
 

(I) ประเภท (J) ประเภท 
Mean Difference 

(I-J) 
Std. Error Sig. 

สินเช่ือ     เงินฝาก 
                ต่างประเทศ 
                สนบัสนุน 
                ปฏิบติัการ 
                ส่งเสริมการตลาด 
                บตัรเครดิต 
                อ่ืนๆ 

-.3362* 
-.6750* 
.1437 
-.2467 
-.2861 
-.0874 
-.2033* 

.0886 

.1253 

.1620 

.1422 

.1710 

.1544 

.0895 

.000 

.000 

.376 

.084 

.096 

.584 

.024 
เงินฝาก    สินเช่ือ     
                ต่างประเทศ 
                สนบัสนุน 
                ปฏิบติัการ 
                ส่งเสริมการตลาด 
                บตัรเครดิต 
                อ่ืนๆ 

-.3362* 
-.3388* 
.4799* 
-.2467 
-.0894 
.2515 
.1328 

.0886 

.1388 

.1726 

.1542 

.1811 

.1655 

.1075 

.000 

.015 

.006 

.564 

.783 

.130 

.218 
ต่างประเทศ สินเช่ือ     
                         เงินฝาก 
                        สนบัสนุน 
                        ปฏิบติัการ 
                ส่งเสริมการตลาด 
                       บตัรเครดิต 
                       อ่ืนๆ 

.6750* 

.3388* 

.8187* 

.4282* 
.3889 
.5903 
.4717* 

.1253 

.1388 

.1940 

.1778 

.2016 

.1877 

.1393 

.000 

.015 

.000 

.017 

.055 

.002 

.001 
สนบัสนุน  สินเช่ือ     
                  เงินฝาก 
                 ต่างประเทศ 
                 ปฏิบติัการ 
                ส่งเสริมการตลาด 
                 บตัรเครดิต 
                 อ่ืนๆ 

-.1437 
-.4799* 
.8187* 
-.3904 
-.4298 
-.2284 
-.3470* 

.1620 

.1726 

.1940 

.2053 

.2263 

.2140 

.1731 

.376 

.006 

.000 

.059 

.059 

.287 

.046 
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(I) ประเภท (J) ประเภท 
Mean Difference 

(I-J) 
Std. Error Sig. 

ปฏิบติัการ  สินเช่ือ     
                  เงินฝาก 
                 ต่างประเทศ 
                 สนบัสนุน 
                ส่งเสริมการตลาด 
                 บตัรเครดิต 
                 อ่ืนๆ 

.2467 
-.0894 
-.4282* 
.3904 
-.0394 
.1620 
.0434 

.1422 

.1542 

.1778 

.2053 

.2125 

.1994 

.1547 

.084 

.563 

.017 

.059 

.853 

.417 

.779 
ส่งเสริมการตลาด สินเช่ือ   
                เงินฝาก 
                ต่างประเทศ 
                สนบัสนุน 
                ปฏิบติัการ 
                บตัรเครดิต 
                อ่ืนๆ 

.2861 
-.0501 
-.3889 
.4298 
.0394 
.2014 
.0828 

.1710 

.1811 

.2016 

.2263 

.2125 

.2209 

.1816 

.096 

.783 

.055 

.059 

.853 

.363 

.649 
บตัรเครดิต     สินเช่ือ  
                       เงินฝาก 
                      ต่างประเทศ 
                      สนบัสนุน 
                      ปฏิบติัการ 
                ส่งเสริมการตลาด 
                      อ่ืนๆ 

.0847 
-.2515 
-.5903* 
.3904 
.2284 
-.1620 
-.2014 

.1544 

.1655 

.1877 

.2140 

.1994 

.2209 

.1660 

.584 

.130 

.002 

.287 

.853 

.417 

.363 
อ่ืนๆ        สินเช่ือ     
                เงินฝาก 
                ต่างประเทศ 
                สนบัสนุน 
                ปฏิบติัการ 
                ส่งเสริมการตลาด 
                บตัรเครดิต                

.2033* 
-.1328 
-.4717* 
.3470* 
-.0434 
-.0828 
.1186 

.0895 

.1075 

.1393 

.1731 

.1547 

.1861 

.1660 

.024 

.218 

.001 

.046 

.779 

.649 

.476 
 
* คือ นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากการทดสอบรายคู่ พบว่า ผูบ้ริหารธนาคารท่ีมีลกัษณะของงานต่างกนัมีเจตคติต่อ
วิธีการปฏิบติังานตรวจสอบภายในแตกต่างกนั โดยผูบ้ริหารท่ีมีลกัษณะงานประเภทเงินฝากเห็น
ดว้ยต่างกบัประเภทสินเช่ือ ฝ่ายต่างประเทศเห็นดว้ยต่างกบัประเภทสินเช่ือ และฝ่ายอ่ืนเห็นดว้ยต่าง
กบัประเภทสินเช่ืองานทัว่ไป 
 กล่าวโดยสรุปจากสมมติฐานขอ้ 2 ท่ีกล่าวว่า ลกัษณะงานของหน่วยงานที่แตกต่าง กัน
มีเจตคติต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่แตกต่างกัน ซ่ึงผลการการทดสอบทางสถิติ พบว่า 
ลกัษณะงานของหน่วยงานท่ีแตกต่างกนัมีเจตคติต่อการปฏิบติังานตรวจสอบภายในท่ีแตกต่างกนั
จริง  ดงันั้น เราจึงยอมรับสมมติฐานขอ้น้ี DPU



                                                                                                                                                

 
 

บทที ่5 
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัเร่ือง เจตคติของผูบ้ริหารธนาคารพาณิชยไ์ทยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

ท่ีมีต่อการปฏิบติังานการตรวจสอบภายใน ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการวิจยั โดยใชว้ิธีการวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research) มีวตัถุประสงคเ์พื่อวดัเจตคติของผูบ้ริหารท่ีมีต่องานตรวจสอบภายในหาความ 
สมัพนัธร์ะหว่างลกัษณะส าคญัของผูบ้ริหารกบัระดบัเจตคติท่ีมีต่องานตรวจสอบภายในและหาแนว
ทางการปรับปรุงวิธีการปฏิบติังานท่ีส าคญัต่อระบบงานตรวจสอบภายใน เพื่อใหผู้บ้ริหารมีเจตคติท่ี
ดีต่องานตรวจสอบภายใน ส าหรับประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ คณะกรรมการ และผูบ้ริหารของ
ธนาคารพาณิชยไ์ทยท่ีจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย ์แต่ไม่รวมธนาคารพาณิชยเ์พื่อรายย่อยและ
ธนาคารพาณิชยท่ี์เป็นบริษทัลกูของธนาคารต่างประเทศ จ านวน 543 คน หาขนาดของกลุ่มตวัอย่าง
โดยใชสู้ตรของ Yamane ไดก้ลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัจ  านวน 231 คน ซ่ึงผูว้ิจยัใชว้ิธีการเลือก
ตวัอยา่งแบบสดัส่วนอย่างง่าย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามผูว้ิจยัสร้างข้ึน
ตามแนวคิด  ทฤษฎี ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเจตคติ และการตรวจสอบภายใน โดยท่ีลกัษณะของ
แบบสอบถามมีทั้งค  าถามแบบปลายเปิดและปลายปิด ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อท าการ
วิเคราะห์ในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามท่ีผา่นการทดสอบความเท่ียงตรงและความเช่ือมัน่แลว้ มา
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างดว้ยตนเอง และตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ี
ไดรั้บดว้ยตนเอง จึงท าใหไ้ดรั้บแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดท่ีใชใ้นการวิจยัใน
คร้ังน้ี คิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นตแ์ลว้น าขอ้มลูท่ีรวบรวมมาไดจ้ะน ามาลงรหสัขอ้มลู เพื่อน าไปวิเคราะห์
หาค่าทางสถิติไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานทางสถิต
ดว้ยวิธีการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ย t – Test ส าหรับ 2 กลุ่มตวัอย่าง และดว้ยวิธี One 
– Way ANOVA ส าหรับกลุ่มตวัอยา่งมากกว่า 2 กลุ่มข้ึนไป 
 

สรุปผลการวจิยั 
 
 1.  ขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งจ  านวนทั้งส้ิน 231 คน 
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 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นหญิง  คิดเป็นร้อยละ  69.7  รองลงมาเป็นเพศชาย  คิดเป็น
ร้อยละ 30.3 ส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 30 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 73.2 รองลงมาอายรุะหว่าง 51 – 60 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 16.0 และอายุระหว่าง 20 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ  10.8 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 52.8 รองลงมามีการศึกษาระดบัปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 46.3 ปัจจุบนั
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 51.5  
รองลงมาปฏิบติัหน้าท่ีในต าแหน่งผูจ้ดัการ คิดเป็นร้อยละ 26.0 ปฏิบติัหน้าท่ีในต าแหน่งหัวหน้า
ส่วนงาน คิดเป็นร้อยละ 11.7 และปฏิบติัหน้าท่ีในต าแหน่งรองผูจ้ดัการ คิดเป็นร้อยละ 10.8  มี
ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ในต าแหน่งระหว่าง 1 – 10 ปี คิดเป็นร้อยละ  87.9 และอยู่ใน
ต าแหน่งระหว่าง 11 – 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.1  ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการได้รับการ
ตรวจสอบในช่วง 1 ปีท่ีผ่านมา  คิดเป็นร้อยละ 45.9 รองลงมาไม่เคยไดรั้บการตรวจสอบ คิดเป็น
ร้อยละ  25.1 ไดรั้บการตรวจสอบมากกว่า 5 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 19.9 และได้รับการตรวจสอบ
ประมาณ 3 – 5 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 9.1 ประเภทของงานท่ีไดรั้บตรวจ ส่วนใหญ่งานสินเช่ือ คิดเป็น
ร้อยละ 43.7 รองลงมางานเงินฝาก และงานแนะน าเร่ืองอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 16.5 และ 16.0 งาน
ต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 6.9 งานปฏิบติัการ คิดเป็นร้อยละ 5.2 งานบตัรเครดิต คิดเป็นร้อยละ 4.3  
งานส่งเสริมการตลาดกบังานสนบัสนุน คิดเป็นร้อยละ 3.5 กบั 3.9 ตามล าดบั 
 2.  ข้อมูลเ ก่ียวกับเจตคติของผู ้บริหารธนาคารท่ีมี ต่อบทบาทและหน้าท่ีของ                   
ผูต้รวจสอบกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยอย่างยิ่งกับบทบาทและหน้าท่ีของผูต้รวจสอบภายในเก่ียวกับ
ประเด็นในกิจกรรม ดงัน้ี 

1. การประเมินกิจกรรมต่างๆให้กบัธนาคาร ในด้านการบริหารความเส่ียงการ
ควบคุม และการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.27 

2. ผูต้รวจสอบภายในด าเนินการตรวจสอบเอกสารทางบญัชี และการปฏิบติังาน
เพื่อความถูกตอ้งครบถว้นให้เป็นไปตามระเบียบตามท่ีก  าหนด มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็น
เท่ากบั 4.35  

3. ตรวจทานและควบคุมการปฏิบัติงาน เพื่อหาข้อบกพร่องพร้อมช่วยแก้ไข
แนะน ามีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.29 

4. ยึดหลักการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและรักษา
ประโยชน์ของธนาคาร มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.25  

5. การตรวจสอบภายในของผูต้รวจสอบจะช่วยส่งเสริมความโปร่งใสในการ
ปฏิบติังานและท าใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีก  าหนดไว ้ มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.35 
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6. การตรวจสอบภายในของผูต้รวจสอบช่วยลดโอกาสการประพฤติมิชอบใน
ธนาคารไดเ้ป็นอยา่งดี มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.37 

กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยกบับทบาทและหนา้ท่ีของผูต้รวจสอบภายในเก่ียวกบัประเด็น
ในกิจกรรม ดงัน้ี 

1. วิเคราะห์เปรียบเทียบการใชท้รัพยากรกบัผลการปฏิบติังานอยา่งเท่ียงธรรมเป็น
กลาง และมีมาตรฐาน มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.01 

2. มีความเขา้ใจการตรวจและเลือกตรวจกิจกรรมท่ีมีระดบัความเส่ียงสูง มีค่าเฉล่ีย
ของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.07 

3. คน้หาขอ้ผิดพลาดของการปฏิบติังาน และรายงานให้ผูบ้ริหารได้รับทราบ มี
ค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.20  

4. แนะน าและใหค้  าปรึกษาแก่ผูป้ฏิบติังานเพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.20 

5. ใช้วิธีการแบบมีส่วนร่วมโดยเน้นถึงการประสาน งานระหว่างผูบ้ริหารกับ
ผูป้ฏิบติังาน เพื่อหาขอ้ผดิพลาดร่วมกนั มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 3.89 

6. มีความคิดสร้างสรรคส่์งเสริมใหเ้กิดส่ิงท่ีดี และป้องกนัปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน
ในอนาคต  มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.09 

7. ติดตามแนวคิดทางการบริหารใหม่ๆเช่น การบริหารเชิงคุณภาพ (TQM) การ
บริหารแบบทันเวลา (JIT) การประเมินผลแบบการควบคุมตนเอง (CSA) เพื่อน าไปเสนอแนะ
กิจกรรมท่ีเพ่ิมคุณค่าใหแ้ก่ธนาคาร มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 3.80 

8. ช่วยตดัสินใจแกไ้ขขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึน ภายใตก้ฎระเบียบ และค าสัง่ธนาคารมี
ค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 3.94 

9. ช่วยให้ผูบ้ริหารมั่นใจได้ว่ามีการใช้ทรัพยากร และทรัพย์สินเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของธนาคาร มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.11  

สรุป เจตคตขิองกลุ่มตวัอย่างที่มต่ีอบทบาท และหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในทั้ง 
15 ข้ออยู่ในระดับเห็นด้วย  โดยได้คะแนนเฉลีย่เท่ากบั 4.13 
 
 3.  ขอ้มลูเก่ียวกบัคุณสมบติัเฉพาะตวัของผูต้รวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

1. กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยอย่างยิ่งท่ีผูต้รวจมีความเขา้ใจในระเบียบปฏิบติังานของ
ธนาคารเป็นอยา่งดี มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.23 
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2. กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยท่ีผูต้รวจมีความรอบรู้เหมาะสมกับงานตรวจสอบ มี
ค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั  4.16 

3. กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยท่ีผูต้รวจช่วยแกปั้ญหาและตอบขอ้สงสัยให้ท่านไดอ้ย่าง
ชดัเจนตรงประเด็น มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 3.89  

4. กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยท่ีผูต้รวจทราบขั้นตอนการปฏิบติังานในงานท่ีเขา้ท าการ
ตรวจเป็นอยา่งดี มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 406 

5. กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยท่ีผูต้รวจมีการพฒันาตนเองให้มีความรู้โดยติดตาม
ระเบียบ ค  าสัง่การปฏิบติังานใหม่ๆ ของธนาคารอยู่เสมอ มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 
4.09 

6. กลุ่มตัวอย่างเห็นดว้ยท่ีผูต้รวจมีความสามารถในการเรียนรู้ มีไหวพริบช่าง
สงัเกต และมีการใชค้วามคิดเป็นเหตุเป็นผล มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.10 

7. กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยท่ีผูต้รวจมีความเช่ือมัน่ในตนเองวางตัวเหมาะสมมี
ค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.20 

8. กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยท่ีผูต้รวจมีมนุษยสัมพนัธ์และรักษาสัมพนัธภาพอนัดีกบั
ท่าน มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.01 

9. กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยท่ีผูต้รวจมีลกัษณะความเป็นผูน้  าและมีความสามารถใน
การถ่ายทอดความคิดเห็น มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 3.93 

10. กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยท่ีผูต้รวจมีความกระตือรือร้นในการท างาน มีค่าเฉล่ียของ
ระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.10 

สรุป เจตคตขิองกลุ่มตวัอย่างที่มต่ีอคุณสมบัตเิฉพาะตวัของผู้ตรวจสอบภายในทั้ง 
10 ข้ออยู่ในระดบัเห็นด้วย  โดยได้คะแนนเฉลีย่เท่ากบั 4.07 
 

4.  ขอ้มลูเกีย่วกบัวิธีการปฏิบติังานการตรวจสอบภายใน 
  กลุ่มตัวอย่างมีเจตคติเก่ียวกบัวิธีปฏิบัติงานของผูต้รวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ
ภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีการปฏิบติั ดงัน้ี 

1. กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยอย่างยิ่งท่ีผูต้รวจมีการวางแผนการตรวจสอบในเร่ืองท่ี
ตอ้งการเขา้ท าการตรวจอยา่งเป็นขั้นตอน มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.24 

2. กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยอย่างยิ่งท่ีผูต้รวจสอบได้สรุปผลการตรวจสอบจาก
หลกัฐานท่ีตรวจพบ และไดบ้นัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 
4.35 
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3. กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยอยา่งยิง่ท่ีผูต้รวจสอบมีการติดตามผลความคืบหนา้ในการ
แกไ้ขปรับปรุงงานตามรายงานผลการตรวจสอบมีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.22 

4. กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยท่ีผูต้รวจมีการก าหนดช่วงเวลาท่ีท าการตรวจและ
ประมาณการวนัเสร็จส้ินเหมาะสม มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.20 

5. กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยท่ีผูต้รวจมีการก าหนดวตัถุประสงค์ และขอบเขตไว้
ชดัเจน และแจง้ใหท่้านทราบก่อน มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.17 

6. กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยท่ีผูต้รวจได้ด  าเนินการโดยกระทบการปฏิบัติงาน
ประจ าวนัของท่านนอ้ยท่ีสุด มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 3.96 

7. กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยว่าเป็นการตรวจเพื่อการป้องกนัขอ้ผดิพลาดมากกว่าตรวจ
เพื่อการจบัผดิ มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.04 

8. กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยว่าเป็นการท างานท่ีพยายามร่วมกนัแกไ้ขขอ้ผิดพลาดท่ี
เกิดข้ึนมีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.12 

9. กลุ่มตัวอย่างเห็นดว้ยท่ีผูต้รวจสอบ สอบถามขอ้เท็จจริงและเปิดโอกาสให้
ช้ีแจงสาเหตุขอ้ผดิพลาดก่อนสรุปและรายงานผล มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.20 

10. กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยท่ีผูต้รวจสอบให้ค  าปรึกษา และข้อเสนอแนะท่ีดีใน
ประเด็นท่ีท่านสงสยัอยา่งชดัเจน และเขา้ใจ มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.10  

11. กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยท่ีผูต้รวจให้ค  าแนะน า โดยอา้งอิง ระเบียบค าสั่งการ
ปฏิบติังานของธนาคารอยา่งถกูตอ้ง มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.13 

12. กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยท่ีผูต้รวจมีการประสานงานกบัหน่วยท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อหา
ขอ้ยติุในการปฏิบติังาน  มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.10 

13. กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยท่ีผูต้รวจให้ค  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ และมีส่วน
สนบัสนุนในการปฏิบติังานของธนาคาร  มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.14 

14. กลุ่มตัวอย่างเห็นดว้ยท่ีผูต้รวจสอบไดส้รุปผลการตรวจสอบไดต้รงประเด็น
ตามความเป็นจริง มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั  4.19 

15. กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยท่ีผูต้รวจสอบ ใหข้อ้เสนอแนะ และแนวทางการแกไ้ขใน
รายงานการตรวจสอบ สามารถน าไปแกไ้ขและปฏิบัติไดจ้ริง มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็น
เท่ากบั 4.18 

16. กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยท่ีผูต้รวจสอบไดร้ายงานการตรวจสอบมีความชดัเจนอ่าน
เขา้ใจง่าย มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั  4.03 
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17. กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยท่ีผูต้รวจสอบช่วยแกไ้ขข้อผิดพลาดท่ีท่านไม่สามารถ
แกไ้ขได้ ผูต้รวจไดป้ระสานกบัหน่วยท่ีเก่ียวขอ้งให้ท่านได้แลว้เสร็จ  มีค่าเฉล่ียของระดบัความ
คิดเห็นเท่ากบั 3.76 

18. กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยท่ีผูต้รวจสอบมีการติดตามผลการแก้ไขขอ้ผิดพลาดได้
เป็นไปตามเวลาท่ีก  าหนด มีค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเท่ากบั 4.05 

สรุป เจตคตขิองกลุ่มตวัอย่างที่มต่ีอวธิีการปฏิบัตงิานของผู้ตรวจสอบภายในทั้ง 18 
ข้ออยู่ในระดับเห็นด้วย โดยได้คะแนนเฉลีย่เท่ากบั  4.12 
 
สรุป คะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของเจตคติทั้ง 3 ดา้นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ดงัน้ี 
 

ขอ้ความ X  S ระดบัเจตคติ 
บทบาท และหนา้ท่ีของผูต้รวจสอบภายใน 4.13 0.46 เห็นดว้ย 
คุณสมบติัเฉพาะตวัของผูต้รวจสอบภายใน 4.07 0.52 เห็นดว้ย 
วิธีการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายใน 4.12 0.50 เห็นดว้ย 
 
 จากตารางพบว่าเจตคติของผูบ้ริหารธนาคารส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบับทบาทและหน้าท่ี 
คุณสมบติัเฉพาะตวั และวิธีการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายใน 
 

5.  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
  กล่าวโดยสรุป จากสมมติฐานตามขอ้ 1 ท่ีกล่าวว่า ลักษณะของผู้บริหารที่แตกต่าง

กนัมเีจตคตต่ิอการปฏิบัตงิานตรวจสอบภายในที่แตกต่างกัน ผลจากการทดสอบสมมติฐานท าให้
ทราบว่าลกัษณะของผูบ้ริหารท่ีแตกต่างกนัมีเจตคติต่อการปฏิบติังานตรวจสอบภายในท่ีแตกต่างกนั 
เราจงึต้องยอมรับสมมตฐิานว่าเป็นจริง 

  จากสมมติฐานขอ้ 2 ท่ีกล่าวว่า ลกัษณะงานของหน่วยงานที่แตกต่าง กนัมเีจตคตต่ิอ
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่แตกต่างกัน ซ่ึงผลการการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ พบว่า 
ลกัษณะงานของหน่วยงานท่ีแตกต่างกนัมีเจตคติต่อการปฏิบติังานตรวจสอบภายในท่ีแตกต่างกนั
จริง ดงันั้น เราจงึยอมรับสมมตฐิานว่าเป็นจริง 
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อภปิรายผล 
 
              จากผลการวิจยั มีประเด็นท่ีน่าสนใจน ามาอภิปรายผลได ้ ดงัน้ี 
 1.  เจตคติของผูบ้ริหารท่ีมีต่อบทบาทและหน้าท่ีของผูต้รวจสอบภายใน โดยภาพรวม
อยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผูบ้ริหารเห็นด้วยอย่างยิ่งท่ีผูต้รวจสอบภายใน         
ยึดหลกัปฏิบติังานให้เป็นไปตามเป้าหมายของธนาคาร ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ รณธรรม  
ขาวประทุม (2553) ท่ีไดศ้ึกษาวิจยัผลกระทบของคุณภาพการตรวจสอบภายในท่ีมีต่อประสิทธิภาพ
การด าเนินงานและความเช่ือมัน่ของลกูคา้ของธุรกิจท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย 
โดยเก็บรวบรวมขอ้มลูจากผูบ้ริหารธุรกิจท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย จ านวน 255 
คน และใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลพบว่า ผูบ้ริหารธุรกิจท่ีไดรั้บการ
ลงทุน มีความคิดเห็นดว้ยเก่ียวกบัการมีคุณภาพ การตรวจสอบภายในโดยรวมและเป็นรายดา้น     

ทุกดา้น อยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นความถกูตอ้ง ดา้นความชดัเจน ดา้นความกระชบั ดา้นความ
ทนัต่อเวลา ดา้นความสร้างสรรค ์และดา้นการจูงใจ มีความคิดเห็นดว้ยเก่ียวกบัการมีประสิทธิภาพ
การด าเนินงานโดยรวมและเป็นรายดา้นทุกดา้น อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นการบรรลุเป้าหมาย
ความส าเร็จ ดา้นการจดัหาและใชปั้จจยัทรัพยากร ดา้นกระบวนการปฏิบติังาน และดา้นความ
พอใจของทุกฝ่าย และมีความคิดเห็นดว้ยเก่ียวกบัการมีความเช่ือมัน่ของลูกคา้โดยรวม และดา้น
การต่อสญัญาของลกูคา้ อยูใ่นระดบัมากและ ดา้นการบอกต่อของลูกคา้ และดา้นค าร้องเรียนของ
ลกูคา้ อยูใ่นระดบัปานกลางและจากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์และผลกระทบ พบว่า 1) คุณภาพ
การตรวจสอบภายในดา้นความถูกตอ้ง และดา้นความชดัเจน มีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิง
บวกกบัประสิทธิภาพการด าเนินงาน ดา้นการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ 2) คุณภาพการตรวจสอบ
ภายใน ดา้นความกระชบั มีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัประสิทธิภาพการด าเนินงาน
โดยรวม และดา้นกระบวนการปฏิบติังาน 3) คุณภาพการตรวจสอบภายใน ดา้นความสร้างสรรค์ 
และดา้นการจูงใจ มีความสมัพนัธแ์ละผลกระทบเชิงบวกกบัประสิทธิภาพการด าเนินงานโดยรวม
ดา้นการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ  ด้านการจัดหาและใช้ปัจจัยทรัพยากร ด้านกระบวนการ
ปฏิบติังาน และดา้นความพอใจของทุกฝ่าย และความเช่ือมัน่ของลูกคา้โดยรวมดา้นการต่อสัญญา
ของลูกคา้ ดา้นการบอกต่อของลูกคา้ และดา้นค าร้องเรียนของลูกคา้ 4) คุณภาพการตรวจสอบ
ภายใน ดา้นความกระชบั มีความสมัพนัธแ์ละผลกระทบเชิงลบกบัความเช่ือมัน่ของลูกคา้ ดา้นการ
บอกต่อของลกูคา้ และดา้นค าร้องเรียนของลกูคา้ 5) ประสิทธิภาพการด าเนินงานดา้นกระบวนการ
ปฏิบติังาน มีความสมัพนัธแ์ละผลกระทบเชิงบวกกบัความเช่ือมัน่ของลูกคา้โดยรวม ดา้นการต่อ
สญัญาของลกูคา้ ดา้นการบอกต่อของลูกคา้ และดา้นค าร้องเรียนของลูกคา้และ 6) ประสิทธิภาพ
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การด าเนินงาน ดา้นความพอใจของทุกฝ่าย มีความสมัพนัธแ์ละผลกระทบเชิงบวกกบัความเช่ือมัน่
ของลกูคา้โดยรวม ดา้นการต่อสญัญาของลกูคา้ และดา้นค าร้องเรียนขอลกูคา้โดยสรุป คุณภาพการ
ตรวจสอบภายใน มีความสมัพนัธแ์ละผลกระทบเชิงบวกกบัประสิทธิภาพการด าเนินงานและความ
เช่ือมัน่ของลูกค้าของธุรกิจท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย และเป็นการช่วยลด
โอกาสในการประพฤติมิชอบ ช่วยส่งเสริมความโปร่งใสในการปฏิบติังาน ช่วยตรวจทานและ
ควบคุมการปฏิบติังานตลอดจนการแนะน า และแกไ้ขปัญหาภายในธนาคารเป็นอยา่งดี 
 2.  เจตคติของผูบ้ริหารท่ีมีต่อคุณสมบติัเฉพาะตวัของผูต้รวจสอบภายใน โดยภาพรวม
อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ผูบ้ริหารเห็นดว้ยอย่างยิ่งท่ีผูต้รวจสอบภายในเขา้ใจ
ในระเบียบปฏิบติัเป็นอยา่งดี ท าใหเ้กิดประสิทธิภาพในการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ พชัรี มหิธิธรรมธร (2552) ไดศ้ึกษาแนวทางการพฒันาระบบการตรวจสอบภายใน  
ผลการตรวจสอบภายในดา้นต่างๆจากกลุ่มตวัอยา่งพนกังานภายในบริษทัแห่งหน่ึงท่ีเคยได ้รับการ
ตรวจสอบจากผูต้รวจสอบภายใน พบว่า ประสิทธิผลการตรวจสอบภายในดา้นการปฏิบัติตาม
ขอ้ก าหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ดา้นความรับผดิชอบและการรายงานตามหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
ดา้นการปฏิบัติงานตามท่ีไดรั้บมอบหมายเกิดจากปัจจัยคุณสมบัติของผูต้รวจสอบภายในและ
ทศันคติของผูรั้บตรวจ ด้านการควบคุมภายในให้มีความน่าเช่ือถือ ดา้นการให้สัญญาณเตือนภัย
ล่วงหนา้ เกิดจากปัจจยัคุณสมบติัของผูต้รวจสอบภายในและทศันคติของผูรั้บตรวจ ทศันคติของ
ผูรั้บตรวจและการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร ดังนั้ นจะเห็นได้ว่า เจตคติของผูบ้ริหารท่ีมีต่อ
คุณสมบติัเฉพาะตวัของผูต้รวจสอบภายใน จึงมีความสมัพนัธก์นัและจากผลการวิจยัท าให้ทราบว่า
ผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์จากการไดรั้บการตรวจสอบมาแลว้หลายๆ คร้ังจะทราบถึงระเบียบปฏิบติั
ในการตรวจของผูต้รวจเป็นอย่างดี ซ่ึงจะท าให้เกิดมาตรฐานในการตรวจสอบตามท่ีกล่าวไวใ้น
หวัขอ้มาตรฐานสากลของวิชาชีพในการตรวจสอบภายใน 
 3.  เจตคติของผูบ้ริหารท่ีมีต่อวิธีการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายใน โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัเห็นดว้ย เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ผูบ้ริหารเห็นดว้ยอยา่งยิง่ท่ีผูต้รวจสอบภายใน มีการวาง
แผนการตรวจสอบอย่างเป็นขั้นตอน มีการสรุปผลการตรวจสอบท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีการ
ติดตามความคืบหนา้ในการแกไ้ขปรับปรุงงานตามรายงานการตรวจสอบ 
 4.  จากสมมติฐานขอ้ 1 ท่ีกล่าวว่า ลกัษณะของผูบ้ริหารท่ีแตกต่างกนัมีเจตคติต่อการ
ปฏิบติังานตรวจสอบภายในท่ีแตกต่างกนั ผลจากการทดสอบสมมติฐานท าใหท้ราบว่าลกัษณะของ
ผูบ้ริหารท่ีแตกต่างกนัมีเจตคติต่อการปฏิบติังานตรวจสอบภายในท่ีแตกต่างกนั เราจึงตอ้งยอมรับ
สมมติฐานว่าเป็นจริง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของยวุดี เครือรัฐติกาล (2553) พบว่า  ว่าทศันคติ
ของผูบ้ริหารท่ีมีต่อบทบาทหนา้ท่ีของหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความแตกต่างกนัตามลกัษณะ
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ส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และสาขาวิชาท่ีจบการศึกษาของผูบ้ริหาร ยกเวน้
ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานในต าแหน่ง และทศันคติของผูบ้ริหารท่ีมีต่อ บทบาทหน้าท่ีของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในมีความแตกต่างกันตามลกัษณะธุรกิจไดแ้ก่  ประเภท ธุรกิจและลกัษณะของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทั ยกเวน้ขนาดธุรกิจ จ านวนบุคลากร หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในและสายการบังคบับญัชาของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  และจากผลการวิจยัน้ีลกัษณะ
พ้ืนฐานของผูบ้ริหารท่ีต่างกนัท่ีส่งผลท าใหเ้จตคติต่อการปฏิบติังานตรวจสอบภายในท่ีแตกต่างกนั 
ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรีกบัปริญญาโท ปริญญาโทกบัปริญญาเอก ระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานในต าแหน่งปัจจุบัน ส่วนตัวแปร เพศ อายุ ต  าแหน่งหน้าท่ี ในการปฏิบัติงาน 
ประสบการณ์ท่ีไดรั้บการตรวจสอบภายในจะไม่ส่งผลให้เจตคติต่อการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน
ท่ีแตกต่างกนั 

 5.  จากสมมติฐานขอ้ 2 ท่ีกล่าวว่า ลกัษณะงานของหน่วยงานที่แตกต่าง กนัมเีจตคตต่ิอ
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่แตกต่างกัน ซ่ึงผลการการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ พบว่า 
ลกัษณะงานของหน่วยงานท่ีแตกต่างกนัมีเจตคติต่อการปฏิบติังานตรวจสอบภายในท่ีแตกต่างกนั
จริง  ดงันั้น เราจึงยอมรับสมมติฐานว่าเป็นจริง ซ่ึงผลจากการวิจยัแสดงให้เห็นว่าลกัษณะของงาน
ไดแ้ก่ งานสินเช่ือ เงินฝาก ต่างประเทศ สนบัสนุน ปฏิบติัการ ส่งเสริมการตลาด และงานบตัรเครดิต
จะส่งผลต่อวิธีการปฏิบติังานตรวจสอบภายในท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ เมื่อท าการ
ทดสอบความแตกต่างรายคู่ พบว่า งานสินเช่ือกบังานเงินฝาก งานสินเช่ือกบังานต่างประเทศ จะมี
ความแตกต่างกนัในวิธีการปฏิบติังานส าหรับการตรวจสอบภายใน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัท่ี
พบว่า คะแนนเฉล่ียของวิธีการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบค่อนขา้งสูง กล่าวคือ อาจเกิดจากลกัษณะ
งานภายในหน่วยงานท่ีมีลกัษณะเฉพาะของแต่ละประเภทท่ีผูต้รวจสอบจะตอ้งมีความรอบรู้ในเร่ือง
นั้นๆ โดยเฉพาะ เมื่อพิจารณาจากคะแนนในภาพรวมและพิจารณารายข้อเก่ียวกับวิธีวิธีการ
ปฏิบติังานของผูต้รวจสอบและคุณลกัษณะเฉพาะตวัจะพบว่า มีคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยท า
ใหท้ราบว่า ลกัษณะงานท่ีตรวจกบัจะส่งผลต่อวิธีวิธีการปฏิบติังาน และคุณลกัษณะเฉพาะตวัของผู ้
ตรวจสอบ ซ่ึงท าใหผ้ลการวิจยัเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 
ข้อเสนอแนะ 
 
 1.  ขอ้เสนอแนะจากการวิจยัท่ีจะน าไปใชป้ระโยชน์ 
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  1.1  ผูบ้ริหารธนาคารจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบติังานในต าแหน่งหน้าท่ีนั้น และสามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากผูต้รวจสอบไปใชใ้นการบริหาร
ความเส่ียงภายในธนาคารได ้และมีเจตคติท่ีดีต่อผูต้รวจสอบ จึงจะส่งผลดีต่อธนาคารไดเ้ป็นอยา่งดี 
  1.2  ผูต้รวจสอบตอ้งใหค้วามรู้ ใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการควบคุมภายใน การจดัท า 
CSA การบริหารความเส่ียง แก่ผูบ้ริหารธนาคารและพนักงานในทุกส่วนงาน ท่ีเก่ียวข้องให้มาก
ยิง่ข้ึน 
  1.3  ผูต้รวจสอบภายในควรก าหนดระดบัความเส่ียง หรือตวัช้ีวดัในแต่ละดา้นท่ี
เข้าตรวจ และอธิบายให้ผูบ้ริหารของธนาคารยอมรับค่าท่ีก  าหนด เพื่อให้ผูต้รวจสอบใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบติัใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั 
  1.4  ผูต้รวจสอบภายในควรจดัล  าดบัความส าคญั หรือก าหนดขอบเขตของงานท่ี
ตรวจสอบให้ชัดเจน และเหมาะสมกับเวลาท่ีตรวจ เพื่อสามารถให้ค  าแนะน าแก่ธนาคารได้
ครอบคลุมทุกประเด็น 
 
 2.  ขอ้เสนอแนะส าหรับการวิจยัคร้ังต่อไป 
  2.1  หน่วยงานตรวจสอบภายในควรเผยแพร่ความรู้ และความเขา้ใจกบัผูบ้ริหาร
ธนาคารเพื่อใหท้ราบถึงบทบาท และหนา้ท่ีของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซ่ึงผูบ้ริหารสามารถใช้
เป็นเคร่ืองมือของผูบ้ริหารในการใชเ้ป็นขอ้มลูเพื่อการตดัสินใจในการบริหารความเส่ียงขององคก์ร 
  2.2  หน่วยงานตรวจสอบภายในควรเนน้การตรวจสอบให้ครอบคลุมทุกดา้นตาม
แนวทางการตรวจสอบภายในแบบสมบูรณ์ คือ การตรวจสอบปฏิบัติการ การตรวจสอบดา้นการ
ด าเนินงาน เพ่ือให้ทราบถึงความประหยดั ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งตอ้งช่วย
องคก์รในการตรวจสอบในดา้นความโปร่งใส ความเสมอภาค และจริยธรรม 
  2.3  หน่วยงานตรวจสอบภายในควรมีการสนับสนุนบุคลากรโดยจัดให้มีการ
อบรมเพ่ิมเติมความรู้อย่างต่อเน่ือง เพ่ือเป็นการสร้างความเช่ือมัน่แก่ผูรั้บตรวจ และควรเน้นเร่ือง
จรรยาบรรณของผูต้รวจสอบภายในเป็นระยะๆ ในเร่ือง ความซ่ือตรง ความเท่ียงธรรมเป็นกลาง  
การรักษาความลบั และความรู้ความสามารถของผูต้รวจสอบเอง 
  2.4  ผูต้รวจสอบภายในควรพิจารณาในเร่ืองกรอบงาน การบริหารความเส่ียงให้
มากยิง่ข้ึนโดยอาจท าเป็นคู่มือ นโยบาย การประชุม บอร์ดประชาสัมพนัธ์ ตลอดจนการติดตามผล
ของผูบ้ริหารธนาคาร เพื่อเป็นสญัญาณเตือนภยัล่วงหนา้ต่อองคก์ร และสามารถป้องกนัการทุจริตท่ี
จะเกิดข้ึนได ้
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แบบสอบถาม 

เร่ือง เจตคติของผูบ้ริหารธนาคารพาณิชยไ์ทยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีต่อการปฏิบติังาน   
        การตรวจสอบภายใน 

ค าช้ีแจง 
 1. เจตคติ หมายถึง ท่าทีหรือความรู้สึกของบุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงว ัตถุส่ิงของหรือ
สถานการณ์ต่างๆ ความรู้สึก หรือท่าทีจะเป็นไปในท านองท่ีพึงพอใจ หรือไม่พอใจเห็นดว้ยหรือไม่
เห็นดว้ยก็ได ้(ราชบณัฑิตยสถาน, 2546 : 321) 

2. ผูบ้ริหารธนาคารพาณิชยห์มายถึงหวัหนา้ส่วนงานหรือหวัหนา้หน่วยงานผูรั้บผดิชอบใน
การปฏิบติังานของหน่วยงานนั้น หรือผูรั้บผดิชอบในการตรวจสอบภายในโดยตรง  
 3. แบบสอบถามชุดน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาเจตคติผูบ้ริหารธนาคารพาณิชยไ์ทยท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีต่อการปฏิบติังานการตรวจสอบภายในโดยจะน าขอ้มูลท่ีไดรั้บไป
เป็นแนวทางในการปรับปรุงการตรวจสอบภายในของธนาคารพาณิชยไ์ทยท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยใ์หมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 4. ผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูบ้ริหารธนาคารและผูท่ี้รับผดิชอบในหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ตรวจ สอบภายในโดยตรง โดยแสดงความคิดเห็นตามความเป็นจริง ค  าตอบของท่านผูว้ิจยัจะเก็บไว้
เป็นความลบัโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบติัหน้าท่ีท่านของและหน่วยงานของท่านแต่ประการ
ใด 
 5. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5ส่วน คือ 
  5.1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบ 
  5.2ขอ้มลูเก่ียวกบัเจตคติของผูบ้ริหารธนาคารท่ีมีต่อบทบาทและหนา้ท่ีของผูต้รวจ 
สอบภายใน 
  5.3 ขอ้มลูเก่ียวกบัคุณสมบติัเฉพาะตวัของผูต้รวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน 
  5.4 ขอ้มลูเก่ียวกบัวิธีการปฏิบติังานการตรวจสอบภายใน 
  5.5 ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 
 
 ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
 
      อาจารยน์งนิภา  ตุลยานนท ์
                                                           คณะการบญัชี มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
1.  เพศ 

[   ]   1. ชาย   [   ]   2. หญิง 
 

2. อาย ุ ..................... ปี ...................... เดือน 
 
3. ระดบัการศึกษา 

[   ]   1. ปริญญาตรี   [   ]   2. ปริญญาโท 
[   ]   3. ปริญญาเอก   [   ]   4. อ่ืนๆ ระบุ.......................................... 
 

4. ต  าแหน่งหนา้ท่ีในการปฏิบติังานปัจจุบนั 
[   ]   1. ผูจ้ดัการ     [   ]   2.รองผูจ้ดัการ 
[   ]   3. หวัหนา้ส่วนงาน   [   ]   4. อ่ืนๆ ระบุ.......................................... 
 

5. ระยะเวลาในการปฏิบติังานในต าแหน่งในขอ้ 4 จนถึงปัจจุบนั ................. ปี ............... เดือน 
 
6. ประสบการณ์ในการไดรั้บการตรวจสอบของท่านในช่วง 1 ปีท่ีผา่นมา 

[   ]   1. ไม่เคย    [   ]   2.  1-2 คร้ัง 
[   ]   3.  3-5  คร้ัง   [   ]   4.  มากกว่า  5  คร้ังข้ึนไป 
 

7. จ  านวนพนกังานของหน่วยรับตรวจ....................................คน 
 
8. ประเภทของงาน 

[   ]   1. สินเช่ือ    [   ]   2. เงินฝาก   
[   ]   3.  ต่างประเทศ   [   ]4. สนบัสนุนโปรดระบุ......................... 
[   ]   5.  ปฏิบติัการ โปรดระบุ..................[   ]   6.  ส่งเสริมการตลาด โปรดระบุ..........   
[   ]   7.  บตัรเครดิต             [   ]   8. อ่ืน ๆ โปรดระบุ.................................... 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับเจตคติของผู้บริหารธนาคารที่มีต่อบทบาทและหน้าที่ของผู้ตรวจสอบ
ภายใน 

          ค าช้ีแจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย [ / ] ลงในช่องท่ีตรงกบัระดบัเจตคติของท่านมากท่ีสุด 

เจตคติของผูบ้ริหารธนาคาร 

ระดบัเจตคติ 

เห็นดว้ย 
อย่างยิ่ง 

เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ 
ไม่เห็น 
ดว้ย 

ไม่เห็น
ดว้ย 

อย่างยิ่ง 
ขอ้ 1.ผูต้รวจสอบภายไดท้ าการประเมิน
กิจกรรมต่างๆ ใหก้บัธนาคารในดา้นการ
บริหารความเส่ียงการควบคุม และการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี 

     
 
 

ขอ้ 2. ผูต้รวจสอบภายในด าเนินการ
ตรวจสอบเอกสารทางบญัชี และการ
ปฏิบติังาน เพ่ือความถูกตอ้งครบถว้นให้
เป็นไปตามระเบียบตามท่ีก าหนด 

     

ขอ้ 3. ผูต้รวจสอบภายในไดต้รวจทานและ
ควบคุมการปฏิบติังาน เพ่ือหาขอ้บกพร่อง 
พร้อมช่วยแกไ้ขแนะน า 

     

ขอ้ 4. ผูต้รวจสอบภายในไดว้เิคราะห์
เปรียบเทียบการใชท้รัพยากรกบัผลการ
ปฏิบติังาน อย่างเท่ียงธรรม เป็นกลาง และมี
มาตรฐาน 

     

ขอ้ 5. ผูต้รวจสอบภายในมีความเขา้ใจการ
ตรวจและเลอืกตรวจกิจกรรมท่ีมีระดบัความ
เส่ียงสูง 

     

ขอ้ 6. ผูต้รวจสอบภายในใชว้ธีิการแบบมี
ส่วนร่วมโดยเนน้ถงึการประสานงานระหวา่ง
ผูบ้ริหารกบัผูป้ฏิบติังาน เพ่ือหาขอ้ผิดพลาด
ร่วมกนั 

     

ขอ้ 7. ผูต้รวจสอบภายในมีความคิดสร้าง 
สรรค ์ส่งเสริมใหเ้กิดส่ิงท่ีดี และป้องกนั
ปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 
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ส่วนที่ 2 ต่อ 
 

เจตคติของผูบ้ริหารธนาคาร 

ระดบัเจตคติ 

เห็นดว้ย 
อย่างยิ่ง 

เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ 
ไม่เห็น 
ดว้ย 

ไม่เห็น
ดว้ย 

อย่างยิ่ง 
ขอ้ 8. ผูต้รวจสอบภายในติดตามแนวคิด
ทางการบริหารใหม่ๆเช่น การบริหารเชิง
คุณภาพ (TQM) การบริหารแบบทนัเวลา 
(JIT) การประเมินผลแบบการควบคุมตนเอง 
(CSA) เพ่ือน าไปเสนอแนะกิจกรรมท่ีเพ่ิม
คุณค่าใหแ้ก่ธนาคาร 

     
 
 

ขอ้ 9. ผูต้รวจสอบคน้หาขอ้ผิดพลาดของการ
ปฏิบติังาน และรายงานใหผู้บ้ริหารไดรั้บ
ทราบ 

     

ขอ้ 10. ผูต้รวจสอบแนะน า และใหค้  าปรึกษา 
แก่ผูป้ฏิบติังาน เพ่ือใหก้ารท างานมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

     

ขอ้ 11. ผูต้รวจสอบภายในช่วยตดัสินใจแกไ้ข
ขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน ภายใตก้ฎระเบียบ และ
ค าสั่งธนาคาร 

     

ขอ้ 12. ผูต้รวจสอบยึดหลกัการปฏิบติังานให้
เป็นไปตามนโยบายเพ่ือเพ่ิมคุณค่า และรักษา
ประโยชน์ของธนาคาร 

     

ขอ้ 13. การตรวจสอบภายในของผูต้รวจสอบ
จะช่วยส่งเสริมความโปร่งใสในการ
ปฏิบติังานและท าใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีก าหนด
ไว ้

     

ขอ้ 14. การตรวจสอบภายในของผูต้รวจสอบ
ช่วยลดโอกาสการประพฤติมิชอบในธนาคาร
ไดเ้ป็นอย่างด ี
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เจตคติของผูบ้ริหารธนาคาร 

ระดบัเจตคติ 

เห็นดว้ย 
อย่างยิ่ง 

เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ 
ไม่เห็น 
ดว้ย 

ไม่เห็น
ดว้ย 

อย่างยิ่ง 
ขอ้ 15. การตรวจสอบภายในของผูต้รวจสอบ
ช่วยใหผู้บ้ริหารมัน่ใจไดว้า่มีการใช ้
ทรัพยากร และทรัพยสิ์นเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน ์
สูงสุดของธนาคาร  
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกีย่วกบัคุณสมบตัเิฉพาะตวัของผู้ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 
ค าช้ีแจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย [ / ] ลงในช่องท่ีตรงกบัระดบัเจตคติของท่านมากท่ีสุด 
 

เจตคติของผูบ้ริหารธนาคาร 

ระดบัเจตคติ 

เห็นดว้ย 
อย่างยิ่ง 

เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ 
ไม่เห็น 
ดว้ย 

ไม่เห็น
ดว้ย 

อย่างยิ่ง 
ขอ้ 1. ผูต้รวจมคีวามรอบรู้เหมาะสมกบั
งานตรวจสอบ 

     

ขอ้ 2. ช่วยแกปั้ญหาและตอบขอ้สงสยัให้
ท่านไดอ้ยา่งชดัเจนตรงประเดน็ 

     

ขอ้ 3. มีความเขา้ใจในระเบียบปฏิบติังาน
ของธนาคารเป็นอยา่งดี 

     
 

ขอ้ 4. ทราบขั้นตอนการปฏิบติังานในงาน
ท่ีเขา้ท าการตรวจเป็นอยา่งดี 

     

ขอ้ 5. มีการพฒันาตนเองใหม้ีความรู้โดย
ติดตามระเบียบ ค  าสัง่การปฏิบติังานใหม่ๆ 
ของธนาคารอยูเ่สมอ 

     

ขอ้ 6. มีความสามารถในการเรียนรู้ มีไหว
พริบช่างสงัเกต และมีการใชค้วามคิดเป็น
เหตุเป็นผล 

     

ขอ้ 7. มีความเช่ือมัน่ในตนเอง วางตวั
เหมาะสม 

     

ขอ้ 8. มีมนุษยสมัพนัธ ์และรักษา
สมัพนัธภาพอนัดีกบัท่าน 

     

ขอ้ 9. มีลกัษณะความเป็นผูน้  า และมีความ 
สามารถในการถ่ายทอดความคิดเห็น 

     

ขอ้ 10. มีความกระตือรือร้นในการท างาน      
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ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกีย่วกบัวธิกีารปฏบิัตงิานการตรวจสอบภายใน 
 
ค าช้ีแจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย [ / ] ลงในช่องท่ีตรงกบัระดบัเจตคติของท่านมากท่ีสุด 

 

เจตคติของผูบ้ริหารธนาคาร 

ระดบัเจตคติ 

เห็นดว้ย 
อย่างยิ่ง 

เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ 
ไม่เห็น 
ดว้ย 

ไม่เห็น
ดว้ย 

อย่างยิ่ง 
ขอ้ 1. มีการวางแผนการตรวจสอบในเร่ืองท่ี
ตอ้งการเขา้ท าการตรวจอย่างเป็นขั้นตอน 

     

ขอ้ 2. มีการก าหนดช่วงเวลาท่ีท าการตรวจ
และประมาณการวนัเสร็จส้ินเหมาะสม 

     

ขอ้ 3. มีการก าหนดวตัถุประสงค ์และขอบ 
เขตไวช้ดัเจน และแจง้ใหท่้านทราบก่อน 

     
 

ขอ้ 4. ในการตรวจสอบไดด้ าเนินการโดย
กระทบการปฏิบติังานประจ าวนัของท่านนอ้ย
ท่ีสุด 

     

ขอ้ 5. เป็นการตรวจเพ่ือการป้องกนั
ขอ้ผิดพลาดมากกวา่ตรวจเพ่ือการจบัผิด 

     

ขอ้ 6. เป็นการท างานท่ีพยายามร่วมกนัแกไ้ข
ขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน 

     

ขอ้ 7. ผูต้รวจสอบสอบถามขอ้เทจ็จริง และ
เปิดโอกาสใหช้ี้แจงสาเหตุขอ้ผิดพลาดก่อน
สรุปและรายงานผล 

     

ขอ้ 8. ใหค้  าปรึกษา และขอ้เสนอแนะท่ีดีใน
ประเดน็ท่ีท่านสงสยัอย่างชดัเจน และเขา้ใจ 

     

ขอ้ 9. ท่านไดรั้บค าแนะน า โดยอา้งอิง 
ระเบียบค าสั่งการปฏิบติังานของธนาคาร
อย่างถูกตอ้ง 

     

ขอ้ 10. ผูต้รวจมีการประสานงานกบัหน่วยท่ี
เก่ียวขอ้ง เพ่ือหาขอ้ยุติในการปฏิบติังาน 
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ส่วนที่ 4(ต่อ) 
 

เจตคติของผูบ้ริหารธนาคาร 

ระดบัเจตคติ 

เห็นดว้ย 
อย่างยิ่ง 

เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ 
ไม่เห็น 
ดว้ย 

ไม่เห็น
ดว้ย 

อย่างยิ่ง 
ขอ้ 11. มีค  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ และมี
ส่วนสนบัสนุนในการปฏิบติังานของ
ธนาคาร 

     

ขอ้ 12. ผูต้รวจสอบไดส้รุปผลการตรวจ 
สอบจากหลกัฐานท่ีตรวจพบ และได้
บนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

     

ขอ้ 13. สรุปผลการตรวจสอบไดต้รง
ประเด็นตามความเป็นจริง 

     
 

ขอ้ 14. ขอ้เสนอแนะ และแนวทางการ
แกไ้ขในรายงานการตรวจสอบ สามารถ
น าไปแกไ้ขและปฏิบติัไดจ้ริง 

     

ขอ้ 15. รายงานการตรวจสอบมีความ
ชดัเจนอ่านเขา้ใจง่าย 

     

ขอ้ 16. ผูต้รวจสอบมีการติดตามผลความ
คืบหนา้ในการแกไ้ขปรับปรุงงานตาม
รายงานผลการตรวจสอบ 

     

ขอ้ 17. ขอ้ผดิพลาดท่ีท่านไม่สามารถแกไ้ข
ได ้ผูต้รวจไดป้ระสานกบัหน่วยท่ีเก่ียวขอ้ง
ใหท่้านไดแ้ลว้เสร็จ 

     

ขอ้ 18. ผูต้รวจไดม้ีการติดตามผลการ
แกไ้ขขอ้ผดิพลาดไดเ้ป็นไปตามเวลาท่ี
ก  าหนด 
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ส่วนที่ 5  ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
         
               ขอบพระคุณอยา่งยิง่ 

      ช่ือ อาจารยน์งนิภา ตุลยานนท ์
ผูท้  าวิจยั 
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ประวตัผิู้วจิยั 
 

ช่ือ นางนงนิภา ตุลยานนท ์
 
คุณวุฒิ บช.บ.มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 บช.ม.มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศกึษา คณะการบญัชี มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
 
ประสบการณ์ท างาน 
 2527-2535  พนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) สาขาบางล าภู 
 2535-2539 หวัหนา้สายเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย ์สาขางามวงศว์าน 
 2539-2545 อาจารยแ์ผนกบญัชี กรุงเทพการบญัชีวิทยาลยั 
 2545-2547 อาจารยป์ระจ าคณะการบญัชี มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
 2547-2552 หวัหนา้หมวดวิชาการตรวจสอบและระบบสารสนเทศทางการบญัชี 
 2553-2555 หวัหนา้หมวดวิชาการก ากบัดูแล 
 2555-2556 รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 2556 -ปัจจุบนั รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศกึษา  

 

DPU
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