องค์ประกอบการเพิม่ ประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน ในมุมมองของ
ผูร้ บั ตรวจของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
วราลักษณ์ มิง่ ขวัญ
อาจารย์ ดร.ศิริเดช คําสุพรหม

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาถึงองค์ประกอบการเพิ่มประสิทธิผลของการ
ตรวจสอบภายใน ในมุ ม มองของผู้ รั บ ตรวจของสํา นั ก งานหลั ก ประกัน สุข ภาพแห่ ง ชาติ โดย
พิจารณาองค์ประกอบการเพิ่มประสิทธิผล 8 องค์ประกอบคือ 1) นโยบายระเบียบวิธีการแนว
ทางการตรวจสอบ 2) การสนับสนุ นของฝ่ ายบริหาร 3) ความเป็ นอิสระ ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ4) ความพร้ อมของระบบงานและระบบสารสนเทศ 5) จริยธรรมและคุณธรรมของผู้
ตรวจสอบภายใน 6) ความรู้ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน 7) มนุษย์
สัมพันธ์และการประสานงานของผู้ตรวจสอบภายใน 8) การยอมรับและเข้ าใจของหน่วยรับตรวจ
ในงานวิ จั ย นี้ ได้ เ ลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งจากผู้ รั บ ตรวจของสํา นั ก งานหลั ก ประกัน สุข ภาพ
แห่งชาติ ซึ่งใช้ วิธกี ารสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย 830 คน ส่งแบบสอบถามทั้งหมด 450 ชุด คัดเลือก
แบบสอบถามเฉพาะที่สมบูรณ์ท้งั หมด 282 ชุด คิดเป็ นร้ อยละ 63 โดยสถิติท่ใี ช้ ในการวิเคราะห์
ข้ อมูล 2 วิธี คือ วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจก่อนเพื่อทดสอบตัวแปรที่ได้ ว่ามีความสัมพันธ์
กันและจัดกลุ่มได้ จากนั้นผู้วิจัยนํากลุ่มตัวแปรที่ได้ มาทําการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA)

1. บทนํา
รั ฐ บาลให้ การสนั บ สนุ น ให้ องค์กรทุ กแห่ งในประเทศไทยมี ก ารกํา กับ ดู แลที่ดี (Good
Corporate Governance) รวมถึงหน่วยงานของรัฐ อีกทั้งรัฐบาลยังมีนโยบาย(คําแถลงนโยบาย
คณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2551) ประกอบด้ วยพัฒนาระบบงานให้ มีความ
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ส่งเสริมให้ ใช้ หลักธรรมมาภิบาลเป็ นแนวทาง
ในการปฏิบัติราชการ และพัฒนาสมรรถนะของข้ าราชการและเจ้ าหน้ าที่ของรัฐทุกระดับอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ มีขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและการส่งมอบบริการสาธารณะ ซึ่งเป็ น
การปฏิรูประบบราชการ เพื่อปรับเปลี่ยนระบบบริหารภาครัฐไปสู่การบริหารจัดการแนวใหม่ท่ใี ห้
ความสําคัญกับความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความประหยัดขอบการดําเนินงาน สํานักงาน


นักศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อาจารย์ท่ปี รึกษาสารนิพนธ์หลัก
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หลักประกันสุขาภพแห่ งชาติซ่ึงเป็ นหน่วยงานของรัฐก็เห็นความสําคัญในเรื่องดังกล่าวได้ กาํ หนด
วิสัยทัศขององค์กรไว้ ว่า “ทุ กคนที่อาศั ยอยู่ บนแผ่ นดินไทย ได้ รับความคุ้ มครองหลั กประกัน
สุขภาพอย่ างถ้ วนหน้ าด้ วยความมั่นใจ” ( สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่ งชาติ 2556) การ
ดําเนินงานของสํานักงานหลั กประกันสุขภาพแห่ งชาติได้ ดําเนินการให้ สอดคล้ อง กับแนวทาง
บริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี ได้ กาํ หนดให้ มีการปรับปรุงระบบงานกรตรวจสอบและประเมินผล
เพื่ อ ทํา ให้ ส ายงานการตรวจสอบภายในมี บ ทบาทให้ ส อดคล้ อ งกับ นโยบายรั ฐ บาล เพื่ อ เป็ น
หลักประกันให้ กบั สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในการประเมินประสิทธิผล ประสิทธิภาพ
ของระบบการตรวจสอบภายในที่เ หมาะสม เป็ นเครื่ อ งมื อ กระตุ้ น ให้ การปฏิบั ติ ง านบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ าหมาย ทําให้ การดําเนินงานเป็ นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี
หรือหลักธรรมมาภิบาล ซึ่งประกอบไปด้ วย นิติกรรม คุณธรรม ความโปร่งใส่ ตรวจสอบได้ ความ
มี ส่ ว นร่ ว มความรั บ ผิ ด ชอบ ความคุ้ ม ค่ า และยั ง ป้ องกัน การประพฤติ มิ ช อบหรื อ ทุ จ ริ ต เพื่ อ
ประโยชน์สงู สุดในการดําเนินงานของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
การตรวจสอบภายใน ในหน่วยงานราชการผู้ตรวจสอบและเจ้ าหน้ าที่หน่วยงานรับตรวจจะ
มีความเกี่ยวพันกัน ติดต่อประสานงานกัน ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้ าที่ต้องให้ คาํ ปรึกษาในเรื่องที่
เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติงาน เช่น กฎหมาย ระเบียบต่างๆ ผู้ตรวจสอบภายในยังต้ องปฏิบัติงาน
ด้ านการตรวจสอบภายในของหน่ วยรับตรวจต่ างๆที่กาํ หนดไว้ ตามแผนการปฏิบัติงาน ซึ่งต้ อง
เกี่ยวพันกับหน่วยรับตรวจ หน่วยรับตรวจเองก็มีหน้ าที่ อํานวยความสะดวกและให้ ความร่วมมือ
จัดให้ มีระบบการจั ดเก็บเอกสาร จัดเตรี ยมรายละเอียดแผนงาน งานโครงการและเอกสารที่
เกี่ยวข้ อง จัดทําบัญชี รายงานทางการเงิน และจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชีให้ เรียบร้ อย
เป็ นปัจจุบัน ชี้แจงตอบข้ อซักถาม ปฏิบัติตามข้ อทักท้ วงและข้ อเสนอแนะ เมื่อผู้ตรวจสอบภายใน
ตรวจพบข้ อผิดพลาด จะให้ คาํ แนะนํากับหน่วยรับตรวจให้ ปฏิบัติให้ ถูกต้ องตามกฎระเบียบของ
หน่วยงานราชการ หรือหากเจอข้ อทุจริตผู้ตรวจสอบภายในต้ องรายงานให้ ผู้บังคับการหน่วยรับ
ตรวจทราบทันที
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ.2545 แต่งตั้งคณะอนุ กรรมการตรวจสอบ และให้ สาํ นักตรวจสอบทําหน้ าที่เลขานุการของ
คณะอนุ กรกรมการตรวจสอบ สั่ง ณ วัน ที่ 29 กรกฎาคม 2546 ลงนามโดยรั ฐมนตรี ว่า การ
กระทรวงสาธารณสุ ข ประธานคณะกรรมการหลั ก ประกัน สุข ภาพแห่ ง ชาติ มี อ ํา นาจหน้ า ที่
ตรวจสอบการบริหารเงินและการดําเนินงานของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้ การ
ดําเนินงานเป็ นไปโดยถูกต้ องตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนที่เกี่ยวข้ อง มีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ มีความโปร่ งใส และมีผ้ ูรับผิดชอบ ทั้งนี้ตามระเบียบที่คณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่ งชาติกาํ หนด การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ในส่วนงานราชการ เจ้ าหน้ าที่
ตรวจสอบภายในต้ องมีมาตรฐานคุณสมบัติ มีความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบ เป็ น
อิสระ ติดตามงานตรวจสอบและปรับปรุงงานอย่างต่ อเนื่อง รายละเอียดในกฎบัตรปี 2545ได้ มี
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การปรับปรุงแก้ ไขล่ าสุด ในปี 2555 ได้ มีการปรับปรุงกฎบัตรของสํานักตรวจสอบ สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่ งชาติ มีการปรับปรุง ให้ สาํ นักตรวจสอบทําหน้ าที่เป็ นสํานักงานเลขานุการ
ของคณะอนุ กรรมการตรวจสอบ และให้ รับผิดชอบขึ้นตรงต่ อคณะอนุ กรรมการตรวจสอบ และ
รายงานเลขาธิการ สปสช. ตามระเบียบสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้ วยการตรวจสอบ
พ.ศ.2554
ในการปฏิบั ติ งานตรวจสอบภายในของส่ วนราชการ มั กจะพบกับ ปั ญ หาเกี่ยวกับ การ
ปฏิบัติงานตามระเบียบ เช่น ความไม่ทนั ต่อเหตุการณ์ และไม่ชัดเจนของระเบียบ ทําให้ เจ้ าหน้ าที่
ตรวจสอบภายใน กับ เจ้ าหน้ าที่หน่วยรับตรวจ มักเกิดความสับสน เข้ าใจไม่ตรงกันในแง่ของการ
ตรวจสอบ และยังพบปั ญหาอีกอย่างหนึ่ง คือการไม่ได้ รับความร่ วมมือจากหน่วยรับตรวจ ทําให้
การตรวจสอบภายในอาจไม่มีประสิทธิผลเท่าที่ควร ถึงแม้ การตรวจสอบภายในในส่วนราชการจะมี
การปรั บปรุงข้ อบังคับเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในอย่ างต่ อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้ ผ้ ูตรวจสอบ
ภายในสามารถปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น การตรวจสอบภายในก็ยังคงต้ องมี
ปัญหาและอุปสรรค์ในการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็ นด้ านกําลังคน ด้ านเทคโนโลยี ความเป็ นอิสระใน
การปฏิบัติงาน หน่วยรับตรวจไม่ให้ ความร่วมมือในการตรวจสอบ อาจไม่เข้ าใจในลักษณะของการ
ตรวจและรายงานการตรวจ มองการตรวจสอบเป็ นการจับผิด อันเป็ นผลให้ ผ้ ูตรวจและผู้รับตรวจ
เกิดความไม่เข้ าใจกัน จําเป็ นที่จะต้ องทําความเข้ าใจ สร้ างการยอมรับในการตรวจสอบ จะส่งผล
ให้ เกิดการประสานงานและความร่วมมือที่ดีต่อกัน

2. วัตถุประสงค์การวิจยั
1) ศึกษาองค์ประกอบการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบภายใน
2) เพื่อกําหนดแนวทางในการวางแผนการตรวจสอบ

3. วิธีดาํ เนินการวิจยั
ประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ า งในงานวิ จั ย ผู้ รั บ ตรวจของสํา นั ก งานหลั ก ประกัน สุข ภาพ
แห่ งชาติ จํานวน 830 คนเป็ นเจ้ าหน้ าที่ท้งั หมดของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่ งชาติ โดย
เลือกวิธกี ารสุ่มตัวอย่างแบบง่าย(Simple Random Sampling) ในการศึกษาครั้งนี้ใช้ สตู รของ Taro
Yamane (1967) ดังนี้
n คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง , N คือ จํานวน
ประชากรทั้งหมดที่ศึกษา , e คือ ความคลาดเคลื่อนเนื่องจากการสุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 0.05 ได้
จํานวนประชากรตัวอย่าง 270 ตัวอย่าง เพื่อให้ ได้ ระดับความแม่นยํา ระดับความเชื่อมั่นในการ
ประมาณค่า ผู้วิจัยจึงใช้ กลุ่มตัวอย่างจํานวน 450 คน
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การสร้ างเครื่องมือในงานวิจัย ใช้ แบบสอบถามปลายปิ ด (Closed Form) จะเป็ นแบบ
เลือกตอบ (Checklist) ซึ่งผู้วิจัยกําหนดตัวเลือกไว้ โดยแบ่งเป็ น 4 ส่วนดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้ อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับองค์กร และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ส่วนที่ 3 ข้ อมูลองค์ประกอบเกี่ยวกับประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในและ ส่ วนที่ 4
ข้ อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับองค์ประกอบที่มีผลต่ อประสิทธิผลของการตรวจสอบ
เพื่อให้
แบบสอบถามมีความถูกต้ องของเนื้อหาและความเหมาะสมของคําถามในแต่ ละหัวข้ อว่าเป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้หรือไม่ จึงได้ นาํ แบบสอบถามไปทดสอบก่อนการเก็บข้ อมูล
จริง กับผู้รับการตรวจ ซึ่งไม่ ใช่ กลุ่มตัวอย่ างที่จะศึกษา เพื่อหาข้ อบกพร่ องที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
แบบสอบถามจํานวน 20 คน เพื่อตรวจสอบความเข้ าใจเนื้อหาของแบบสอบถาม และได้ ทาํ การ
ปรับปรุงแบบสอบถามตามที่ได้ รับคําแนะนําเพื่อให้ แบบสอบถามมีความกระชับและเข้ าใจมาก
ยิ่งขึ้น
การทดสอบความเชื่อมั่น(Reliability) ของการวิจัย เพื่อเพื่อให้ แบบสอบถามมีความ
เที่ยงตรงและสมบูรณ์ในเนื้อหาและสอดคล้ องเหมาะสมกับขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการวิจัย
จึงนําแบบสอบถามเสนอต่ ออาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อพิจารณาตรวจทานรายละเอียดว่ าครอบคุลม
เนื้อหาขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการวิจัย และได้ นาํ ข้ อเสนอแนะที่ได้ มาปรับปรุงเพื่อให้ ได้
คําถามที่เข้ าใจง่ ายและตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัยมากที่สุด จึงได้ ดาํ เนินการหาความเชื่อมั่น
(Reliability) ของแบบสอบถามด้ วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบัค (Alpha Coefficient of
Cronbach ) ผลลัพธ์ค่าแอลฟาที่ได้ จะแสดงระดับความคงที่ของแบบสอบถามโดยแอลฟาจะมีค่า
ระหว่าง 0 ถึง 1 ค่าที่ได้ ใกล้ เคียงกับ 1 แสดงว่ามีความเชื่อมั่นสูง จากแบบสอบถามของชุด
ทดลองใช้ โดยหากปรกกฎว่ าค่ าสัมประสิทธิ์ Alpha ของตัวแปรใดมีค่าน้ อยกว่า 0.70 จะมีการ
ปรับปรุงและเพิ่มเติมแบบสอบถามในส่วนนี้ ผลที่ได้ วัดมีค่าสัมประสิทธิ์ Alpha เป็ นไปตามเกณฑ์
การวิเคราะห์ข้อมูล ประชากรของกลุ่มตัวอย่าง ได้ แก่ เพศ อายุ การศึกษา อายุงาน
ประสบการณ์ทาํ งาน ใช้ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive) เป็ นการหาค่าทางสถิติพ้ ืนฐาน ได้ แก่
การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าร้ อยละ (Percentage) เพื่ออธิบาย
คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง และใช้ สถิติเชิงอนุมาน ข้ อมูลที่ได้ รับจากแบบสอบถาม ผู้ศึกษาจะทํา
การทดสอบ สมุติฐานโดยการศึกษาองค์ประกอบ ได้ แบ่งการศึกษาออกเป็ น 2 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่
1 การวิเคราะห์ประกอบเชิงสํารวจ เพื่อระบุจาํ นวนองค์ประกอบ ทดสอบให้ ม่นั ใจว่าตัวแปรสังเกต
ได้ มีความสัมพันธ์กันและสามารถจัดกลุ่มได้ ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ใช้
ยืนยันตรวจสอบความสัมพั นธ์ว่าเป็ นอย่ างที่คาดไว้ หรื อไม่ โดยการวิเคราะห์ หาความตรงเชิง
โครงสร้ าง ซึ่งผู้วิจัยได้ ศึกษา มีสมมุติฐานว่าคุณลักษณะที่ศึกษามีก่อี งค์ประกอบ ประกอบด้ วยตัว
แปรอะไรบ้ าง ตรงกับที่คาดคะเนไว้ หรือไม่ แล้ วใช้ วิธกี ารวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อตรวจสอบ ว่า
ข้ อมูลเชิงประจักษ์มีความสอดคล้ องกลมกลืนกับสมมุติฐานเพียงใด และเพื่อตรวจสอบความ
เที่ย งตรงของโมเดลองค์ ป ระกอบของสมรรถนะขององค์ ป ระกอบขององค์ป ระกอบการเพิ่ ม
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ประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน ในมุมมองของผู้รับตรวจของสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ
จากการทบทวนวรรณกรรม และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง ในการศึกษาองค์ประกอบการเพิ่ม
ประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน ในมุมมองของผู้รับตรวจของสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่ งชาติ
8 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) นโยบายระเบียบวิธีการแนวทางการตรวจสอบ 2)การ
สนับสนุนของฝ่ ายบริหาร 3)ความเป็ นอิสระ ของคณะกรรมการตรวจสอบ 4)ความพร้ อมของ
ระบบงานและระบบสารสนเทศ 5) จริยธรรมและคุณธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน 6)ความรู้
ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน 7)มนุ ษย์สัมพันธ์และการประสานงาน
ของผู้ตรวจสอบภายใน 8) การยอมรับและเข้ าใจของหน่วยรับตรวจ ทั้ง 8 องค์ประกอบเป็ น
องค์ประกอบที่สาํ คัญในการเพิ่มประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน ในมุมมองของผู้รับตรวจ
ซึ่งได้ มีงานวิจัยที่ได้ ศึกษาถึงองค์ประกอบดังกล่าวไว้ ดังนี้
ผจงศั ก ดิ์ หมวดสง (2538) ,สุท ธิ เ ดช กอศรี พ ร (2533) และ อั จ ฉรารั ต น์ สิท ธิ
(2553 ) ได้ กล่าวถึง องค์ประกอบ 1 นโยบายระเบียบวิธกี ารแนวทางการตรวจสอบ อัจฉรารัตน์
สิ ท ธิ (2553),พรพิ ม ล นิ ล ทจั น ทร์ (2549),และอุ ษ ณา ภั ท รมนตรี ( 2552) ได้ ก ล่ า วถึ ง
องค์ประกอบที่ 2 การสนับสนุนของฝ่ ายบริหาร อัจฉรารัตน์ สิทธิ (2553 ), ประทุม ภู่พัฒน์
(2552)
และ สรุปสาระสําคัญ หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสาํ หรับบริษัทจดทะเบียน ปี
(2555) ได้ กล่ าวถึง องค์ประกอบที่ 3ความเป็ นอิสระ ของคณะกรรมการตรวจสอบ อุษณา ภัทร
มนตรี (2550 ) และ อัจฉรารัตน์ สิทธิ (2553 ) ได้ กล่าวถึง องค์ประกอบที่ 4 ความพร้ อมของ
ระบบงานและระบบสารสนเทศ มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริ ยธรรมการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในของส่วนงานราชการ กรมบัญชีกลาง (2554) จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน และ แนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. 2555 กรบบัญชีกลาง
ได้ กล่าวถึง องค์ประกอบที่ 5 จริยธรรมและคุณธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน กาญจนา พรหมเกิด
(2546) และคุณสมบัติของผูต้ รวจสอบภายใน (แนวปฏิบตั ิการตรวจสอบภายใน กลุ่มงาน
มาตรฐานด้านการตรวจสอบภายใน กรมบัญชี กลาง กระทรวงการคลัง2546) ได้กล่าวถึง
องค์ประกอบที่ 6 ความรู้ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน อุษณา ภัทร
มนตรี (2552),พรพิมล นิลทจันทร์ (2549) และ แนวปฏิบตั ิการตรวจสอบภายใน กลุ่มงาน
มาตรฐานด้านการตรวจสอบภายใน กรมบัญชี กลาง กระทรวงการคลัง2546 ได้กล่าวถึง
องค์ประกอบที่ 7 มนุ ษย์สัมพันธ์และการประสานงานของผู้ตรวจสอบภายใน อัจฉรารัตน์ สิทธิ
(2553),อุษณา ภัทรมนตรี (2552) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย 2548 ได้ กล่ าวถึง
องค์ประกอบที่ 8 การยอมรับและเข้ าใจของหน่วยรับตรวจ จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมผู้วิจัย
จึงได้ นาํ มาสรุปเป็ นกรอบแนวคิดการวิจัยได้ ดังนี้
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กรอบแนวคิดในการวิจยั

องค์ ประกอบการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ

1.นโยบายระเบียบวิธีการแนวทางการตรวจสอบ
แนวคิดทัศนคติการ

2.การสนับสนุนของฝ่ ายบริ หาร

เพิ่มประสิทธิภาพ

3.ความเป็ นอิสระ ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ของผู้รับตรวจ

4.ความพร้อมของระบบงานและระบบสารสนเทศ

สํานักงาน

5.จริ ยธรรมและคุณธรรมของผูต้ รวจสอบภายใน

หลักประกันสุขภาพ

6.ความรู ้ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบตั ิงานของผู ้
ตรวจสอบภายใน
7.มนุษยสัมพันธ์และการประสานงานของผูต้ รวจสอบ
ภายใน
8.การยอมรับและเข้าใจของหน่วยรับตรวจ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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