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บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือศึกษาถงึองค์ประกอบการเพ่ิมประสทิธผิลของการ

ตรวจสอบภายใน ในมุมมองของผู้รับตรวจของสาํนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดย

พิจารณาองค์ประกอบการเพ่ิมประสทิธิผล 8 องค์ประกอบคือ 1) นโยบายระเบียบวิธีการแนว

ทางการตรวจสอบ 2) การสนับสนุนของฝ่ายบริหาร 3) ความเป็นอิสระ ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ4) ความพร้อมของระบบงานและระบบสารสนเทศ 5) จริยธรรมและคุณธรรมของผู้

ตรวจสอบภายใน 6) ความรู้ ความเช่ียวชาญในการปฏบิัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน 7) มนุษย์

สมัพันธแ์ละการประสานงานของผู้ตรวจสอบภายใน 8) การยอมรับและเข้าใจของหน่วยรับตรวจ  

ในงานวิจัยน้ีได้เลือกกลุ่มตัวอย่างจากผู้รับตรวจของสํานักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ  ซ่ึงใช้วิธกีารสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย 830 คน  ส่งแบบสอบถามทั้งหมด 450 ชุด คัดเลือก

แบบสอบถามเฉพาะที่สมบูรณ์ทั้งหมด 282 ชุด คิดเป็นร้อยละ 63 โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล 2 วิธี คือ วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสาํรวจก่อนเพ่ือทดสอบตัวแปรที่ได้ว่ามีความสัมพันธ์

กันและจัดกลุ่มได้ จากน้ันผู้วิจัยนํากลุ่มตัวแปรที่ได้มาทาํการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

ยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA) 

 

1. บทนาํ 

รัฐบาลให้การสนับสนุนให้องค์กรทุกแห่งในประเทศไทยมีการกาํกับดูแลที่ดี (Good 

Corporate Governance) รวมถึงหน่วยงานของรัฐ อกีทั้งรัฐบาลยังมีนโยบาย(คาํแถลงนโยบาย

คณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาเม่ือวันที่ 7 ตุลาคม 2551) ประกอบด้วยพัฒนาระบบงานให้มีความ

รวดเรว็ มีประสทิธภิาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ส่งเสริมให้ใช้หลักธรรมมาภิบาลเป็นแนวทาง

ในการปฏบิัติราชการ และพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่าง

ต่อเน่ือง เพ่ือให้มีขีดความสามารถในการปฏบิัติราชการและการส่งมอบบริการสาธารณะ ซ่ึงเป็น

การปฏริูประบบราชการ เพ่ือปรับเปล่ียนระบบบริหารภาครัฐไปสู่การบริหารจัดการแนวใหม่ที่ให้

ความสาํคัญกบัความมีประสทิธภิาพ ประสทิธผิลและความประหยัดขอบการดาํเนินงาน สาํนักงาน
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หลักประกันสขุาภพแห่งชาติซ่ึงเป็นหน่วยงานของรัฐกเ็หน็ความสาํคัญในเร่ืองดังกล่าวได้กาํหนด

วิสัยทัศขององค์กรไว้ว่า “ทุกคนที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินไทย ได้รับความคุ้มครองหลักประกัน

สุขภาพอย่างถ้วนหน้าด้วยความม่ันใจ” ( สาํนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2556) การ

ดาํเนินงานของสาํนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ดําเนินการให้สอดคล้อง กับแนวทาง

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้กาํหนดให้มีการปรับปรุงระบบงานกรตรวจสอบและประเมินผล 

เพ่ือทาํให้สายงานการตรวจสอบภายในมีบทบาทให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล เพ่ือเป็น

หลักประกนัให้กบัสาํนักงานหลักประกนัสขุภาพแห่งชาติในการประเมินประสทิธผิล ประสทิธภิาพ 

ของระบบการตรวจสอบภายในที่ เหมาะสม เป็นเคร่ืองมือกระตุ้ นให้การปฏิบัติงานบรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ทาํให้การดาํเนินงานเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

หรือหลักธรรมมาภิบาล ซ่ึงประกอบไปด้วย นิติกรรม คุณธรรม ความโปร่งใส่ ตรวจสอบได้ ความ

มีส่วนร่วมความรับผิดชอบ ความคุ้มค่า และยังป้องกันการประพฤติมิชอบหรือทุจริต เพ่ือ

ประโยชน์สงูสดุในการดาํเนินงานของสาํนักงานหลักประกนัสขุภาพแห่งชาติ 

การตรวจสอบภายใน ในหน่วยงานราชการผู้ตรวจสอบและเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับตรวจจะ

มีความเกี่ยวพันกนั ติดต่อประสานงานกนั ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่ต้องให้คาํปรึกษาในเร่ืองที่

เกี่ยวข้องกับการปฏบิัติงาน เช่น กฎหมาย ระเบียบต่างๆ  ผู้ตรวจสอบภายในยังต้องปฏบิัติงาน

ด้านการตรวจสอบภายในของหน่วยรับตรวจต่างๆที่กาํหนดไว้ตามแผนการปฏิบัติงาน ซ่ึงต้อง

เกี่ยวพันกับหน่วยรับตรวจ หน่วยรับตรวจเองกมี็หน้าที่ อาํนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือ 

จัดให้มีระบบการจัดเกบ็เอกสาร จัดเตรียมรายละเอียดแผนงาน งานโครงการและเอกสารที่

เกี่ยวข้อง จัดทาํบัญชี รายงานทางการเงิน และจัดเกบ็เอกสารประกอบรายการบัญชีให้เรียบร้อย

เป็นปัจจุบัน ช้ีแจงตอบข้อซักถาม ปฏบิัติตามข้อทกัท้วงและข้อเสนอแนะ เม่ือผู้ตรวจสอบภายใน

ตรวจพบข้อผิดพลาด จะให้คาํแนะนาํกับหน่วยรับตรวจให้ปฏบิัติให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของ

หน่วยงานราชการ หรือหากเจอข้อทุจริตผู้ตรวจสอบภายในต้องรายงานให้ ผู้บังคับการหน่วยรับ

ตรวจทราบทนัท ี

สาํนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

พ.ศ.2545 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ และให้สาํนักตรวจสอบทาํหน้าที่เลขานุการของ

คณะอนุกรกรมการตรวจสอบ สั่ง ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2546 ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข ประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีอํานาจหน้าที่

ตรวจสอบการบริหารเงินและการดาํเนินงานของสาํนักงานหลักประกนัสขุภาพแห่งชาติ เพ่ือให้การ

ดาํเนินงานเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และมีผู้รับผิดชอบ ทั้งน้ีตามระเบียบที่คณะกรรมการหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติกาํหนด การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ในส่วนงานราชการ เจ้าหน้าที่

ตรวจสอบภายในต้องมีมาตรฐานคุณสมบัติ มีความเช่ียวชาญและความระมัดระวังรอบคอบ เป็น

อิสระ ติดตามงานตรวจสอบและปรับปรุงงานอย่างต่อเน่ือง รายละเอียดในกฎบัตรปี2545ได้มี
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การปรับปรุงแก้ไขล่าสุด ในปี 2555 ได้มีการปรับปรุงกฎบัตรของสาํนักตรวจสอบ สาํนักงาน

หลักประกนัสขุภาพแห่งชาติ มีการปรับปรุง ให้สาํนักตรวจสอบทาํหน้าที่เป็นสาํนักงานเลขานุการ

ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ และให้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบ และ

รายงานเลขาธกิาร สปสช. ตามระเบียบสาํนักงานหลักประกนัสขุภาพแห่งชาตว่ิาด้วยการตรวจสอบ 

พ.ศ.2554 

ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ มักจะพบกับปัญหาเกี่ยวกับการ

ปฏบิัติงานตามระเบียบ เช่น ความไม่ทนัต่อเหตุการณ์ และไม่ชัดเจนของระเบียบ ทาํให้เจ้าหน้าที่

ตรวจสอบภายใน กบั เจ้าหน้าที่หน่วยรับตรวจ มักเกดิความสบัสน เข้าใจไม่ตรงกนัในแง่ของการ

ตรวจสอบ และยังพบปัญหาอกีอย่างหน่ึง คือการไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยรับตรวจ ทาํให้

การตรวจสอบภายในอาจไม่มีประสทิธผิลเท่าที่ควร ถงึแม้การตรวจสอบภายในในส่วนราชการจะมี

การปรับปรุงข้อบังคับเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในอย่างต่อเน่ือง เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบ

ภายในสามารถปฏบิัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น การตรวจสอบภายในกยั็งคงต้องมี

ปัญหาและอุปสรรค์ในการปฏบิัติงานไม่ว่าจะเป็นด้านกาํลังคน ด้านเทคโนโลยี ความเป็นอสิระใน

การปฏบิัติงาน หน่วยรับตรวจไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ อาจไม่เข้าใจในลักษณะของการ

ตรวจและรายงานการตรวจ มองการตรวจสอบเป็นการจับผิด อนัเป็นผลให้ผู้ตรวจและผู้รับตรวจ

เกิดความไม่เข้าใจกัน จาํเป็นที่จะต้องทาํความเข้าใจ สร้างการยอมรับในการตรวจสอบ จะส่งผล

ให้เกดิการประสานงานและความร่วมมือที่ดีต่อกนั  

 

2. วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

1) ศึกษาองค์ประกอบการเพ่ิมประสทิธภิาพในการตรวจสอบภายใน  

2) เพ่ือกาํหนดแนวทางในการวางแผนการตรวจสอบ 

 

3. วิธีดาํเนนิการวิจยั   

  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย ผู้รับตรวจของสาํนักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ จาํนวน 830 คนเป็นเจ้าหน้าที่ทั้งหมดของสาํนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดย

เลือกวิธกีารสุ่มตัวอย่างแบบง่าย(Simple Random Sampling) ในการศึกษาคร้ังน้ีใช้สตูรของ Taro 

Yamane (1967) ดังน้ี         n คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง , N คือ จาํนวน

ประชากรทั้งหมดที่ศึกษา ,  e คือ ความคลาดเคล่ือนเน่ืองจากการสุ่มตัวอย่าง เท่ากบั 0.05 ได้

จาํนวนประชากรตัวอย่าง 270 ตัวอย่าง เพ่ือให้ได้ระดับความแม่นยาํ ระดับความเช่ือม่ันในการ

ประมาณค่า ผู้วิจัยจึงใช้กลุ่มตัวอย่างจาํนวน 450  คน   
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  การสร้างเคร่ืองมือในงานวิจัย ใช้แบบสอบถามปลายปิด (Closed Form) จะเป็นแบบ

เลือกตอบ (Checklist) ซ่ึงผู้วิจัยกาํหนดตัวเลือกไว้ โดยแบ่งเป็น 4 ส่วนดังน้ี ส่วนที่ 1 ข้อมูล

ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกบัองค์กร และหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลองค์ประกอบเกี่ยวกับประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในและ ส่วนที่ 4 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับองค์ประกอบที่มีผลต่อประสิทธิผลของการตรวจสอบ เพ่ือให้

แบบสอบถามมีความถูกต้องของเน้ือหาและความเหมาะสมของคาํถามในแต่ละหัวข้อว่าเป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาคร้ังน้ีหรือไม่ จึงได้นาํแบบสอบถามไปทดสอบก่อนการเกบ็ข้อมูล

จริง กับผู้รับการตรวจ ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษา เพ่ือหาข้อบกพร่องที่อาจจะเกิดขึ้ นจาก

แบบสอบถามจาํนวน 20 คน เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจเน้ือหาของแบบสอบถาม และได้ทาํการ

ปรับปรุงแบบสอบถามตามที่ได้รับคาํแนะนาํเพ่ือให้แบบสอบถามมีความกระชับและเข้าใจมาก

ย่ิงขึ้น  

การทดสอบความเช่ือม่ัน(Reliability) ของการวิจัย เพ่ือเพ่ือให้แบบสอบถามมีความ

เที่ยงตรงและสมบูรณ์ในเน้ือหาและสอดคล้องเหมาะสมกบัขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

จึงนาํแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือพิจารณาตรวจทานรายละเอียดว่าครอบคุลม

เน้ือหาขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการวิจัย และได้นาํข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุงเพ่ือให้ได้

คาํถามที่เข้าใจง่ายและตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัยมากที่สุด จึงได้ดาํเนินการหาความเช่ือม่ัน 

(Reliability) ของแบบสอบถามด้วยค่าสมัประสทิธิ์แอลฟาของคอนบัค (Alpha Coefficient of 

Cronbach ) ผลลัพธค่์าแอลฟาที่ได้จะแสดงระดับความคงที่ของแบบสอบถามโดยแอลฟาจะมีค่า

ระหว่าง 0 ถึง 1 ค่าที่ได้ใกล้เคียงกบั 1 แสดงว่ามีความเช่ือม่ันสูง จากแบบสอบถามของชุด

ทดลองใช้ โดยหากปรกกฎว่าค่าสัมประสิทธิ์ Alpha ของตัวแปรใดมีค่าน้อยกว่า 0.70 จะมีการ

ปรับปรงุและเพ่ิมเติมแบบสอบถามในส่วนน้ี ผลที่ได้วัดมีค่าสมัประสทิธิ์ Alpha เป็นไปตามเกณฑ ์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล  ประชากรของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อายุงาน 

ประสบการณ์ทาํงาน ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive) เป็นการหาค่าทางสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ 

การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าร้อยละ (Percentage) เพ่ืออธิบาย

คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง และใช้สถติิเชิงอนุมาน ข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถาม ผู้ศึกษาจะทาํ

การทดสอบ สมุติฐานโดยการศึกษาองค์ประกอบ ได้แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังน้ี ขั้นที ่

1 การวิเคราะห์ประกอบเชิงสาํรวจ เพ่ือระบุจาํนวนองค์ประกอบ ทดสอบให้ม่ันใจว่าตัวแปรสงัเกต

ได้มีความสัมพันธ์กันและสามารถจัดกลุ่มได้ ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ใช้

ยืนยันตรวจสอบความสัมพันธ์ว่าเป็นอย่างที่คาดไว้หรือไม่ โดยการวิเคราะห์หาความตรงเชิง

โครงสร้าง ซ่ึงผู้วิจัยได้ศึกษา มีสมมุติฐานว่าคุณลักษณะที่ศึกษามีกี่องค์ประกอบ ประกอบด้วยตัว

แปรอะไรบ้าง ตรงกบัที่คาดคะเนไว้หรือไม่ แล้วใช้วิธกีารวิเคราะห์องค์ประกอบเพ่ือตรวจสอบ ว่า

ข้อมูลเชิงประจักษ์มีความสอดคล้องกลมกลืนกับสมมุติฐานเพียงใด และเพ่ือตรวจสอบความ

เที่ยงตรงของโมเดลองค์ประกอบของสมรรถนะขององค์ประกอบขององค์ประกอบการเพ่ิม
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ประสทิธิผลของการตรวจสอบภายใน ในมุมมองของผู้รับตรวจของสาํนักงานหลักประกนัสขุภาพ

แห่งชาติ  

จากการทบทวนวรรณกรรม และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในการศึกษาองค์ประกอบการเพ่ิม

ประสทิธิผลของการตรวจสอบภายใน ในมุมมองของผู้รับตรวจของสาํนักงานหลักประกนัสขุภาพ

แห่งชาติ  8 องค์ประกอบ ดังน้ี 1) นโยบายระเบียบวิธีการแนวทางการตรวจสอบ 2)การ

สนับสนุนของฝ่ายบริหาร 3)ความเป็นอสิระ ของคณะกรรมการตรวจสอบ 4)ความพร้อมของ

ระบบงานและระบบสารสนเทศ 5) จริยธรรมและคุณธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน 6)ความรู้ 

ความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน 7)มนุษย์สัมพันธ์และการประสานงาน

ของผู้ตรวจสอบภายใน 8) การยอมรับและเข้าใจของหน่วยรับตรวจ ทั้ง 8 องค์ประกอบเป็น

องค์ประกอบที่สาํคัญในการเพ่ิมประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน ในมุมมองของผู้รับตรวจ  

ซ่ึงได้มีงานวิจัยที่ได้ศึกษาถงึองค์ประกอบดังกล่าวไว้ดังน้ี 

ผจงศักดิ์  หมวดสง (2538) ,สุทธิเดช กอศรีพร (2533) และ อัจฉรารัตน์ สิทธ ิ 

(2553 ) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบ 1 นโยบายระเบียบวิธกีารแนวทางการตรวจสอบ  อจัฉรารัตน์ 

สิทธิ (2553),พรพิมล นิลทจันทร์ (2549),และอุษณา ภัทรมนตรี(2552) ได้กล่าวถึง 

องค์ประกอบที่ 2 การสนับสนุนของฝ่ายบริหาร อจัฉรารัตน์ สทิธิ (2553 ), ประทุม ภู่พัฒน์ 

(2552)   และ สรุปสาระสาํคัญ หลักการกาํกับดูแลกิจการที่ดีสาํหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 

(2555) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบที่ 3ความเป็นอิสระ ของคณะกรรมการตรวจสอบ อุษณา ภัทร

มนตรี (2550 ) และ  อจัฉรารัตน์ สทิธ ิ(2553 ) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบที่ 4 ความพร้อมของ

ระบบงานและระบบสารสนเทศ มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายในของส่วนงานราชการ กรมบัญชีกลาง (2554) จริยธรรมการปฏบิัติงานตรวจสอบ

ภายใน และ แนวทางการประกนัคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. 2555 กรบบัญชีกลาง 

ได้กล่าวถึง องค์ประกอบที่ 5 จริยธรรมและคุณธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน กาญจนา พรหมเกดิ 

(2546) และคุณสมบติัของผูต้รวจสอบภายใน (แนวปฏิบติัการตรวจสอบภายใน กลุ่มงาน

มาตรฐานดา้นการตรวจสอบภายใน กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั2546) ไดก้ล่าวถึง 

องคป์ระกอบที่ 6 ความรู้  ความเช่ียวชาญในการปฏบิัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน อุษณา ภัทร

มนตรี (2552),พรพิมล นิลทจันทร์ (2549)  และ แนวปฏิบติัการตรวจสอบภายใน กลุ่มงาน

มาตรฐานดา้นการตรวจสอบภายใน กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั2546 ไดก้ล่าวถึง

องคป์ระกอบที่ 7 มนุษย์สัมพันธ์และการประสานงานของผู้ตรวจสอบภายใน อัจฉรารัตน์ สิทธ ิ

(2553),อุษณา ภัทรมนตรี (2552) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2548 ได้กล่าวถึง 

องค์ประกอบที่ 8 การยอมรับและเข้าใจของหน่วยรับตรวจ จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมผู้วิจัย

จึงได้นาํมาสรปุเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยได้ดังน้ี 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิการวิจัย 

 

บรรณานุกรม 

 

อษุณา ภัทรมนตรี. การตรวจสอบภายในสมัยใหม่ (แนวคิดและกรณศีึกษา).กรงุเทพมหานคร :  

สาํนักพิมพ์  มหาวิทยาลัยเกษตราศาสตร์,2550. 

หนังสอื  การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน  แนวคิดและกรณศีึกษา   :   อษุณา  ภัทรมนตรี. 

หนังสอื  แนวทางการปฏบิัติงานตรวจสอบภายใน    :   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. 

แนวปฏบิัติการตรวจสอบภายใน กลุ่มงานมาตรฐานด้านการตรวจสอบภายใน  

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง. 

มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ :  

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง. 

แนวทางการประกนัคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. 2555 : กรมบัญชีกลาง     

องค์ประกอบการเพิ่มประสทิธิภาพการตรวจสอบ 

1.นโยบายระเบียบวิธีการแนวทางการตรวจสอบ 

2.การสนบัสนุนของฝ่ายบริหาร 

3.ความเป็นอิสระ ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

4.ความพร้อมของระบบงานและระบบสารสนเทศ 

5.จริยธรรมและคุณธรรมของผูต้รวจสอบภายใน 

6.ความรู้ ความเช่ียวชาญในการปฏิบติังานของผู ้

ตรวจสอบภายใน 

7.มนุษยสมัพนัธ์และการประสานงานของผูต้รวจสอบ

ภายใน 

8.การยอมรับและเขา้ใจของหน่วยรับตรวจ  

แนวคิดทศันคติการ

เพิ่มประสทิธิภาพ

ของผู้ รับตรวจ 

สํานกังาน

หลกัประกนัสขุภาพ
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             กระทรวงการคลัง. 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ  พ.ศ.2551  :  

กระทรวงการคลัง. 

สรปุสาระสาํคัญ หลักการกาํกบัดูแลกจิการที่ดีสาํหรับบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่ง 

         ประเทศไทย, 2555. 

พรพิมล นิลทจันทร์  “ปัจจัยที่มีผลต่อประสทิธผิลในการปฏบิัติหน้าที่ของนักวิชาชีพตรวจสอบ.  

ภายใน"สงักดักระทรวงศึกษาธิการ” หลักสตูรพัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑติ 

คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2549. 

ประทุม ภู่พัฒน์ “ทศันคติของผู้รับการตรวจที่มีต่อหน่วยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณชิย์ ซี 

คียวริตี้  พร้ินทต์ิ้ ง จาํกดั” หลักสตูรปริญญาธุรกจิมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,2549. 

อจัฉรารัตน์ สทิธ ิ“ทศันคติของปัจจัยที่มีผลต่อประสทิธผิลและประสทิธผิลของการตรวจสอบ 

ภายในในมุมมองของผู้รับการตรวจ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ” บั ญ ชี ม ห า บั ณ ฑิ ต  ค ณ ะ พ า ณิ ช ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ก า ร บั ญ ชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2553. 

กาญจนา พรหมเกดิ “ความคิดเหน็ของผู้รับตรวจต่อผู้ตรวจสอบภายใน” หลักสตูรบริหารธุรกจิ 

มหาบัณฑติสาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย,2546. 

ศรีพงษ์ เจียมประสทิธิ์ “ความคิดเหน็ของผู้รับตรวจต่อการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 

ศึกษาเฉพาะกรณสีาํนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท” ภาคนิพนธป์ริญญาพัฒนาบริหารศาสตร์ 

มหาบัณฑติ สาขาพัฒนาสงัคม สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์,2542. 

ผจงศักดิ์ หมวดสง “การศึกษาเกี่ยวกบัการพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายในของ 

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติ,2538. 

ศันสนีย์ เรืองกรี “การวิเคราห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อทศันคติของงผู้รับตรวจที่มีต่อผู้ตรวจสอบ 

ภายในของธนาคารไทย วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ สาขาวิชาการบัญชี

บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. 

ชนะทพั อนิทามระ “กรเพ่ิมประสทิธภิาพการตรวจสอบภายในเพ่ือการบริหารมุ่งเน้นผลสมัฤทธิ์ 

ของกองทัพไทย” หลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 52 วิทยาลัยป้องกัน

ราชอาณาจักร,2553. 

ชานุกร เพญ็ศิริ “ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความมีประสทิธผิลของการตรวจสอบภายใน ในมุมมอง 

ของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” 

วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย,2548. 
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