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ประทุม  ภูพัฒน.  (2552).  ทัศนคตขิองผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในบริษทั         
จันวาณิชย ซีเคียวรติี้ พร้ินทติ้ง จํากัด.  สารนิพนธ บธ.ม. (การจัดการ).  กรุงเทพฯ: 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ:           
รองศาสตราจารยสุพาดา สิริกุตตา. 

 
  การวิจัยครั้งน้ีมีความมุงหมายเพื่อศึกษาทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงาน

ตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณชิย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัดวาไดปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
การตรวจสอบภายใน โดยแบงเปน 2 ดาน คือ ดานคุณสมบัติและดานการปฏิบัติงาน      

  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ พนักงานในหนวยงานของผูรับการตรวจ จํานวน 
328 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม มีคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม
ทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายใน เทากับ 0.8638 สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูลคือ คารอยละ คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที การวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว การเปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยรายคู โดยวิธีการของความแตกตางอยางมีนัยสําคัญนอยที่สุด
หรือดันเน็ตต ที3 และสถิติคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน     

  ผลการวิจัยพบวา 
  1. ผูรับการตรวจสวนใหญระดับการศึกษาปริญญาตรี อายุงาน 1-3 ป ตําแหนงระดับพนักงาน 

สังกัดหนวยงานฝายผลิต ประสบการณในการไดรับการตรวจสอบ 1-2 ครั้งตอป และมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบระดับมาก และมีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในระดับ
ปานกลาง และมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในระดับสูง 

  2. ผูรับการตรวจสวนใหญมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาไดปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ดานคุณสมบัติและดานการปฏิบัติในระดับดี 
 3. ผูรับการตรวจที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน
และมีความสัมพันธระดับคอนขางต่ํากับทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ดานคุณสมบัติ ดานการปฏิบัติงานและโดยรวม ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.01  
               4. ผูรับการตรวจที่มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในมีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกันและมีความสัมพันธระดับคอนขางต่ํากับทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ดานคุณสมบัติ ดานการปฏิบัติงานและโดยรวม ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.01  
  5. ผูรับการตรวจที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอ
หนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัดวาไดปฏิบัติตามมาตรฐาน
วิชาชีพตรวจสอบภายในโดยรวมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
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 This research is aimed to study attitude of clients toward internal audit 

department in Chanwanit Security Printing Co., Ltd. and the standards for the 

professional practice of internal audit in 2 parts which are attribute standards and 

performance standards.  

 The samples used in this research were 328 employees of client divisions. The 

tool that is used for collecting data is the questionnaire. The reliability of this questionnaire 

is 0.8638. The statistics for data analysis are percentage, mean, and standard deviation. 

The difference analysis is utilized by using t-test and one way analysis of variance. Pair 

Comparison between two group means is utilized by using Least Significant Difference or 

Dunnett’s T3 and Pearson product moment correlation coefficient.  

 The results showed that:  

1. Most clients hold bachelor degree, having duration of work between 1-3 year-old, 

having staff positions in production department, experiences have been auditing 1-2 

times per year, having high competence in their job duties, receiving internal audit 

information in moderate levels, and having good knowledge in internal audit process. 

2. Most clients have attitudes toward internal audit department in doing their 

jobs according to the standards for the professional practice of internal audit in 

categories of attribute standards and performance standards in good levels. 

3. The clients having high competence in their job duties have very low positively 

correlated to attitude toward audit internal department in doing their jobs according to the 

standards for the professional practice of internal audit in categories of overall attribute 

standards and performance standards with statistical significance of 0.01 levels.  

4. The clients receiving internal audit information have rather low positively 

correlated to attitude toward audit internal department in doing their jobs according to the 

standards for the professional practice of internal audit in categories of overall attribute 

standards and performance standards with statistical significance of 0.01 levels.  

5. The difference in clients’ knowledge in internal audit process influences the 

difference in attitudes toward internal audit department in Chanwanit Security Printing 

Co., Ltd. according to the standards for the professional practice of internal audit with 

statistical significance of 0.05 levels.   



             อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการสอบ 
ไดพิจารณาสารนิพนธเรื่อง ทัศนคติของผูรับการตรวจทีมี่ตอหนวยงานตรวจสอบภายใน บริษทั จันวาณิชย  
ซีเคียวริตี้ พริ้นทติ้ง จํากัด ของ ประทุม  ภูพัฒน ฉบับน้ีแลว เห็นสมควรรับเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตาม 
หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการ ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒได 
 
   อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ 
 

 .………………………………......…………… 
(รองศาสตราจารยสุพาดา  สิริกุตตา) 

 
   ประธานคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร 
 
                                  …………………………..…….…………………. 

(รองศาสตราจารยสุพาดา  สิริกุตตา) 
 

   คณะกรรมการสอบ 
 
                                 …………….………………….…………….........ประธาน 
                    (รองศาสตราจารยสุพาดา  สิริกุตตา) 
 
                                 ……………………………………………….......กรรมการสอบสารนิพนธ 
                                      (รองศาสตราจารย ดร.ณักษ  กุลิสร) 
 
                                 ……………………………………………….......กรรมการสอบสารนิพนธ 
                                      (รองศาสตราจารยศิริวรรณ  เสรีรัตน) 
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(ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติมา  สังขเกษม) 
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ประกาศคุณูปการ 
 

   สารนิพนธฉบับน้ีสําเร็จสมบูรณไดดวยความอนุเคราะหอยางดียิ่งจาก รองศาสตราจารย 
สุพาดา  สิริกุตตา อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธที่ไดใหคําปรึกษาแนะนํา  และขอคิดเห็นตางๆ ใน
การทําวิจัย  ตลอดจนการตรวจแกไขขอบกพรอง  จนทําใหสารนิพนธฉบับน้ีเสร็จสมบูรณ  ซึ่ง
ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของทานเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้ 
    ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยศิริวรรณ เสรีรัตน และผูชวยศาสราจารย ดร.
ณักษ กุลิสร ที่กรุณาเปนคณะกรรมการพิจารณาโครงการสารนิพนธ   ใหความอนุเคราะหเปน
ผูเชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถามแกไขเครื่องมือในการวิจัยใหสมบูรณ   และเปนคณะกรรมการสอบ   
ปากเปลา ซึ่งผูวิจัยฯ รูสึกซาบซึ้งในความกรุณา ของคณาจารย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทุก
ทาน ที่กรุณาใหคําปรึกษาแนะนําแนวทางในการทําสารนิพนธฉบับนี้ตั้งแตเร่ิมตนจนสําเร็จ
สมบูรณ จึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 
    ขอกราบขอบพระคุณ คุณมารชัย กองบุญมา กรรมการผูจัดการ บริษัท จันวาณิชยซี
เคียวริตี้ พริ้นทติ้ง จํากัด ที่อนุเคราะหใหทําการศึกษาวิจัยฯ และ อนุญาตใหนําแบบสอบถามให
พนักงาน บริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พริ้นทติ้ง จํากัด ตอบแบบสอบถามเปนประโยชนอยางยิ่ง
ในการทําสารนิพนธ  
    ขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทานที่กรุณาใหความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม
จนทําใหสารนิพนธฉบบันี้สําเร็จลุลวงไปดวยด ี
     ขอขอบพระคุณสุวิมล กลุาเลศิ CIA CPA Chief Audit Executive Advanced Info 
Service PLC. คณาจารยโครงการอบรมการตรวจสอบภายในเพื่อเตรียมตวัเปนผูตรวจสอบภายใน
รับอนุญาตสากลรุนที่13 จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย และสมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย 
ผูถายทอดวิชาความรูดานการปฏบิตัิงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล 
     ขอขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม และทุกคนในครอบครัว และขอบคุณคุณสมเกียรติ 
แซโคว นองๆ ในแผนกตรวจสอบภายในเพื่อนรวมงานทุกคนของ บริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ 
พริ้นทติ้ง จํากัด ตลอดจน เพ่ือนๆ ทุกคน ที่เปนแรงใจ และใหความชวยเหลือทําใหสารนิพนธ
ฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดี 
 
 ทายสุดนี้ คณุคาและประโยชนของสารนิพนธฉบบันี ้ ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องบูชา
พระคุณอันยิ่งใหญของบิดา มารดา ผูใหความรัก กําลงัใจ ความเมตตา ความหวงใย และคณุ
มารชัย กองบุญมา ผูสนบัสนุนใหไดรบัการศึกษา และแผนกตรวจสอบภายใน บริษทั จัน
วาณิชย ซีเคยีวริตี ้ พร้ินทติ้ง จํากัด ผูเปนกําลังใจและเปนแรงผลักดันที่สําคัญ รวมทั้งพระคุณ
ของครูอาจารยทุกทานที่ไดอบรมสั่งสอนประสิทธิป์ระสาทวิชาความรูอันเปนพ้ืนฐานสําคัญทําให
เกิดผลสําเร็จในการทําสารนิพนธครั้งนี ้
                           ประทุม ภูพัฒน 
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        บทที่1 
                     บทนํา 
 

ภูมิหลัง 
 ในการดําเนินธุรกิจภายใตสภาพเศรษฐกิจที่มีการแขงขันแบบเสรี สงผลใหองคกรตางๆ 
ตองเผชิญหนากับสภาวะการแขงขันทางธุรกิจที่ทวีความรุนแรง หากผูบริหารจะนําพาองคกรให
สามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกรตามที่กําหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และประหยัดนั้น จะตองมีองคประกอบการบริหารจัดการ ไดแก การวางแผน การจัด
องคกร การสั่งการการควบคุม การประสานงาน การติดตามผลงาน และการประเมินผลงาน ในบางครั้ง
ผูบริหารไมสามารถควบคุมและติดตามผลการดําเนินงานไดอยางใกลชิด ดังน้ันผูบริหารจําเปนตอง
กําหนดใหมีหนวยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเปนเครื่องมือสําคัญที่ทําหนาที่ในการตรวจสอบและ
ประเมินผลการดําเนินงานในดานตางๆ ของกิจการและนําเสนอรายงานผลการตรวจสอบ การ
วิเคราะหระบบการควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยง การใหขอคิดเห็น และขอเสนอแนะใหกับฝาย
บริหาร เพ่ือนําไปพิจารณาปรับปรุงแกไขการดําเนินงานของกิจการไดอยางถูกตองเหมาะสม ซึ่งจะทํา
ใหการดําเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายตามที่กําหนดไว 
 ปจจุบันองคกรตางๆ ไดตระหนักถึงบทบาทและความสําคัญของการตรวจสอบภายในที่มี
ตอการดําเนินงานขององคกรอยางกวางขวาง ทั้งบทบาททางดานการชวยใหบรรลุวัตถุประสงคของ
องคกร การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน และการปฏิบัติตามนโยบาย 
กฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ รวมถึงเปนสวนหนึ่งของกลไกในการกํากับและดูแลกิจการที่ดี ซึ่งการ
ตรวจสอบภายในจะตองใหความเชื่อม่ันและการใหคําปรึกษา อยางเที่ยงธรรมและเปนอิสระ เพ่ือเพ่ิม
คุณคาและปรับปรุงการดําเนินงานขององคกร บทบาทและหนาที่ของผูตรวจสอบภายในในประเทศ
ไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ซึ่งถูกกําหนดดวยหัวหนาผูตรวจสอบหรือผูบริหารสูงสุดใน
องคกรนั้น และความเขาใจในบทบาทหนาที่ของผูตรวจสอบเองเปนปจจัยสําคัญตอทัศนคติของผูอยูใน
องคกร ซึ่งถูกสรางขึ้นโดยการแสดงบทบาทและการทําหนาที่ของผูตรวจสอบนั่นเอง 
 บริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พริ้นทติ้ง จํากัด จัดตั้งหนวยงานตรวจสอบภายในขึ้น พ.ศ. 2545 
โดยคณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหหนวยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงและรายงานผลการตรวจสอบ
ตอกรรมการผูจัดการใหญ และทําหนาที่ตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ในองคกร 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานและระบบการควบคุมภายในขององคกรเพ่ือให
ม่ันใจวาองคกรสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของกิจการไดอยางมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ภายใตคาใชจายและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยขอมูลการประเมินความเสี่ยง
ในกิจกรรมตางๆ ภายในองคกรจะถูกนําไปใชในการจัดทําแผนการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบ
จะนําเสนอตอกรรมการผูจัดการใหญเปนผูอนุมัติใหดําเนินการได ทําใหบทบาทหนาที่หนวยงาน
ตรวจสอบภายในไดรับการยอมรับจากหนวยงานตางๆ ในองคกรวาเปนหนวยงานที่ดีมีประโยชน 
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แตการยอมรับการตรวจสอบของหนวยงานตรวจสอบภายในจากหนวยงานตางๆ ภายในองคกรดวย
ความเต็มใจยังมีนอย ทําใหการปฏิบัติตามขอเสนอแนะของหนวยงานตรวจสอบภายในสําเร็จออกมา
ระดับหน่ึงเทานั้น การใหความรวมมือของหนวยงานตางๆ จะใหความรวมมือตามหนาที่ความรับผิดชอบ
เทานั้น เชน ผูตรวจสอบอยากไดขอมูลหรือเอกสารประเภทใดก็จัดหาใหเฉพาะที่ขอไวเทานั้น เปนตน 
การยอมรับการตรวจสอบของหนวยงานตรวจสอบภายในดวยความเต็มใจและเห็นประโยชนที่แทจริง
จะทําใหความสําเร็จของงานออกมาในระดับที่ดีขึ้น แตทําอยางไรจึงจะใหหนวยงานในองคกรยอมรับ
ดวยความรูสึกที่ดี หากภาพลักษณของหนวยงานตรวจสอบภายในออกมาในความรูสึกที่ดี การ
ปฏิบัติงานราบรื่น ผลงานจะดีตามไปดวย งานตรวจสอบจึงเปนงานที่จําเปนตองไดรับการยอมรับ 
ภาพพจนของคําวา "ตรวจสอบ" เปนสิ่งนากลัวตั้งแตยังไมรูดวยซ้ําวาจะทําอะไรบาง การเปลี่ยน
ความรูสึกนึกคิดก็ขึ้นอยูกับผูตรวจสอบ ผูตรวจสอบจึงตองระลึกเสมอวา ผูตรวจสอบตองรูวา
หนวยงานที่รับการตรวจสอบนั้นคิดอยางไร รูสึกอยางไรกับงานตรวจสอบ 
 จากความสําคัญของปญหาที่ไดกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงทัศนคติของ
ผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายใน บริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด เพ่ือ
นําไปปรับปรุงแกไขบทบาท การติดตอสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธระหวางผูตรวจสอบและผูรับการ
ตรวจในการปฏิบัติงานตรวจสอบของหนวยงานตรวจสอบภายในใหเกิดผลการทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของหนวยงานตรวจสอบภายในยิ่งขึ้นตอไป 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะสวนบุคคลที่มีผลตอทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบ
ภายในของบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของ
ผูรับการตรวจกับทัศนคตติอหนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบของ
ผูรับการตรวจกับทัศนคติตอหนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พริ้นทติ้ง จํากัด 

4. เพ่ือศึกษาความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในที่มีผลตอทัศนคติที่มีตอ
หนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด 
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ความสําคัญของการวิจัย 
 ผลการศึกษาของการวิจัยครั้งนี้ ทําใหผูจัดการแผนกตรวจสอบภายในของบริษัท จันวาณิชย 
ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด สามารถนําผลวิจัยครั้งนี้ไปเปนขอมูลในการวางแผน การบริหารงาน การ
ควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบภายใน การรายงานผลการตรวจสอบ เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาการ
ปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพ และสรางมูลคาเพิ่มใหกับหนวยงานผูรับการตรวจ
มากยิ่งขึ้นและกอเกิดประโยชนสูงสุดกับองคกร 
 นอกจากนี้ยังใชเปนแนวทางในการสรางความรู ความเขาใจใหพนักงานในสวนพนักงานที่
มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในไมเพียงพอและชวยใหผูรับการตรวจสอบไดแสดง
ทัศนคติ และขอเสนอแนะตางๆ ตอการทํางานของหนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัท จันวาณิชย 
ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตในการศึกษา คือ เปนการศึกษาเฉพาะพนักงาน
ของหนวยงานผูรับการตรวจตางๆ ที่ปฏิบัติงานอยูในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด 
 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ี คือ พนักงานของหนวยงานผูรับการตรวจตางๆ ใน
บริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พริ้นทติ้ง จํากัด มีจํานวนเทากับ 1,167 คน จากฐานขอมูลประวัติพนักงาน
ฝายบุคคล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2552 ไมรวมผูตรวจสอบภายในของหนวยงานตรวจสอบ จํานวน 8 คน 

 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานของหนวยงานผูรับการตรวจตางๆ ของ
บริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พริ้นทติ้ง จํากัด ผูวิจัยทราบจํานวนประชากร จึงสามารถคํานวณขนาดของ
กลุมตัวอยางโดยใชสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane. 1970: 580-581) (ประคอง กรรณสูต. 
2525: 12) โดยกําหนดความเชื่อม่ันที่ระดับ 95 % และความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได 5 % ไดขนาด
ตัวอยาง 298 คน และสํารองไวเผ่ือแบบสอบถามไมสมบูรณ 10 % โดยนับรวมเปนกลุมตัวอยาง 
รวมเปนจํานวน 328 ราย โดยใชวิธีการสุมตัวอยางมี 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
         1. วิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified random sampling) โดยการแบงพนักงาน
ออกเปน 3 ฝายคือ ฝายขายและการตลาด ฝายผลิต ฝายสนับสนุน และสุมทุกฝายๆ ในแตละชั้นภูมิ
ตามอัตราสวน (Proportional Stratified random sampling) 
         2. วิธีการสุมตัวอยางแบบอยางงาย (Simple random sampling) โดยวิธีจับฉลากจากรายชื่อ
พนักงานของหนวยงานผูรับการตรวจ บริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พริ้นทติ้ง จํากัด ในแตละฝายจนครบ
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จํานวนกลุมตัวอยางที่ตองการจํานวน 328 รายและแจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยางที่เลือกจน
ครบจํานวน 
 

ตาราง 1  การสุมตัวอยางโดยจําแนกตามการแบงกลุมพนักงานตามหนวยงานที่ผูรบัการตรวจสังกัด 
 

  ประชากร ตัวอยาง 
สังกัด หนวยงาน ระดับ ระดับ รวม ระดับ ระดับ รวม 

  บริหาร ปฏิบตัิการ (คน) บริหาร ปฏิบตัิการ (คน) 
1. ฝายขายและการตลาด 3 11 25 36 3 7 10 
2. ฝายผลิต 14 11 850 861 3 239 242 
3. ฝายสนับสนุน 17 17 253 270 5 71 76 

รวม 35 39 1,128 1,167 11 317 328 
 

 ตัวแปรที่ศึกษา 
  ในการวิจัยครั้งนี้จะศึกษาวิจัยตัวแปร ดังตอไปน้ี 
   1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) แบงเปนดังนี้ 
    1.1 คุณลักษณะสวนบุคคลของผูรับการตรวจ ไดแก 
     1.1.1 ระดับการศึกษา 
       1.1.1.1 ต่ํากวาปริญญาตรี 
       1.1.1.2 ปริญญาตรี 
       1.1.1.3 สูงกวาปริญญาตรี 
     1.1.2 อายุงาน (โดยนับจํานวนเต็มป ไมนับเศษเดือน) 
       1.1.2.1 1-3 ป 
       1.1.2.2 4-6 ป 
       1.1.2.3 7-9 ป 
       1.1.2.4 10 ป ขึ้นไป  
     1.1.3 ระดับตําแหนงที่ปฏิบัติงานในปจจุบัน 
       1.1.3.1 พนักงาน 
       1.1.3.2 หัวหนางาน 
       1.1.3.3 ผูจัดการ 
     1.1.4 หนวยงานที่สังกัด 
       1.1.4.1 ฝายขายและการตลาด  
       1.1.4.2 ฝายผลิต 
       1.1.4.3 ฝายสนับสนุน 
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     1.1.5 ประสบการณในการไดรับการตรวจสอบในปที่ผานมา จํานวนครั้งตอป 
    1.2 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ 
    1.3 การรับรูขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 
    1.4 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน 
   2. ตัวแปรตาม (Dependent variables) แบงเปนดังนี้ 
    ทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัท จัน
วาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด ในดาน 
    2.1 คุณสมบัติของหนวยงานตรวจสอบ 
     2.1.1 บทบาท อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ 
     2.1.2 ความเปนอิสระและความเที่ยงธรรม 
       2.1.2.1 ความเปนอิสระภายในองคกร 
       2.1.2.2 ความเที่ยงธรรมของผูตรวจสอบ 
     2.1.3 ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพ 
    2.2 การปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบ 
     2.2.1 การวางแผนใหสอดคลองกับเปาหมายองคกร 
     2.2.2 การปฏิบัติการตรวจสอบ 
     2.2.3 การรายงานผลการตรวจสอบ 
     2.2.4 การติดตามผลการตรวจสอบ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



6 
 

 นิยามศัพทเฉพาะ 
 เพ่ือใหเกิดความเขาใจในความหมายที่ตรงกัน ในการวิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยไดกําหนด
ความหมายและขอบเขตของคําศัพทเฉพาะตางๆ ไวดังนี้ 

1. ผูรับการตรวจ หมายถึง หนวยงาน สวนงาน แผนก ฝายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
ดานขายและการตลาด การผลิต การสนับสนุนหนวยงานตางๆ ในสังกัดบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวรติี ้
พร้ินทติ้ง จํากัด 

2. การตรวจสอบภายใน หมายถึง การใหความเชื่อม่ันและการใหคําปรึกษา อยางเที่ยงธรรม
และเปนอิสระ เพ่ือเพ่ิมคุณคาและปรับปรุงการดําเนินงานขององคกร การตรวจสอบภายในชวยให
องคกรบรรลุเปาหมาย ดวยการประเมินและการปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
การควบคุม การกํากับดูแล อยางเปนระบบและเปนระเบียบ 

3. หนวยงานตรวจสอบภายใน หมายถึง หนวยงานในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ 
พร้ินทติ้ง จํากัด ที่มีความอิสระ มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงตอกรรมการผูจัดการใหญ (Managing 
Director) มีบทบาทหนาที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตรวจสอบดานการเงินและบัญชี ตรวจสอบ
ดานการปฏิบัติงาน ตรวจสอบดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ตรวจสอบดานสารสนเทศ ตรวจสอบ
กรณีพิเศษ ของหนวยงานในสังกัดบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด 

4. ผูตรวจสอบภายใน หมายถึง เจาหนาที่สังกัดหนวยงานตรวจสอบภายใน ทําหนาที่
เปนผูตรวจสอบทางดานการเงินและบัญชี ตรวจสอบดานการปฏิบัติงาน ตรวจสอบดานการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ ตรวจสอบดานสารสนเทศ ตรวจสอบกรณีพิเศษ ของหนวยงานในสังกัดบริษัท จันวาณิชย 
ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด 

5. ทัศนคติ หมายถึง ความคิดเห็นของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายใน
ของบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด ทั้งในดานบวกและดานลบ เกี่ยวกับคุณสมบัติของ
หนวยงานตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน  

6. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ หมายถึง ขอเท็จจริงหรือรายละเอียด
ของงานที่รับผิดชอบอันเปนประสบการณซึ่งสะสมและถายทอดสืบตอกันไป โดยสามารถนําความรู 
ความจําไปดัดแปลง ปรับปรุงเพ่ือใหสามารถนําไปประยุกตใชกับงานที่รับผิดชอบของผูรับการตรวจ 

7. การรับรูขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน หมายถึง การรับรูขาวสารของ
พนักงานภายในองคกรเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในเมื่อมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนา
ระบบงานตรวจสอบ เชน ขาวประชาสัมพันธ เสียงตามสาย อินทราเน็ตงาน และจากผูบังคับบัญชา 
หรือเพ่ือนรวมงาน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework)  
 ในการศึกษาวิจัย  เรื่องทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท 
จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด ไดมีการกําหนดตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ดังตอไปน้ี 

 

 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
 

2. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ 

3. การรับรูขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

1. คุณลักษณะสวนบุคคลของผูรับการตรวจ 

       1.1 ระดับการศึกษา 

       1.2 อายุงาน 

       1.3 ระดับตําแหนงท่ีปฏิบัติงานในปจจุบัน 

       1.4 หนวยงานที่สังกัด 

       1.5 ประสบการณในการไดรับการตรวจสอบ 

4. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบ 

    ภายใน 

ทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบ
ภายในบริษัทจันวาณิชยซีเคียวริตี้พร้ินทติ้ง จํากัดในดาน 
1. คุณสมบัติของหนวยงานตรวจสอบ 
   1.1 บทบาท อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ 

1.2 ความเปนอสิระและความเที่ยงธรรม 
   1.2.1 ความเปนอิสระภายในองคกร 
   1.2.2 ความเที่ยงธรรมของผูตรวจสอบ 

   1.3 ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพ 
 
2. การปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบ 
  2.1 การวางแผนใหสอดคลองกับเปาหมายองคกร 
  2.2 การปฏิบัติการตรวจสอบ 
  2.3 การรายงานผลการตรวจสอบ 
  2.4 การติดตามผลการตรวจสอบ 
  
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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สมมุติฐานในการวิจัย 
 1. ผูรับการตรวจที่มีคุณลักษณะสวนบุคคลแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบ
ภายในบริษัทจันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พริ้นทติ้ง จํากัด แตกตางกัน 
 2. ผูรับการตรวจที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบมีความสัมพันธกับทัศนคติที่
มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด 
 3. ผูรับการตรวจที่มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในมีความสัมพันธกับทัศนคติที่
มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด 
 4. ผูรับการตรวจที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในแตกตางกันมีทัศนคติที่
มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด แตกตางกัน 
 



 

บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยเร่ือง ทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย 
ซีเคียวริตี้ พริ้นทติ้ง จํากัด ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเพื่อนําขอมูล ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
เพ่ือใชเปนแนวทางในการศึกษาวิจัย ดังนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ดานความหมาย บทบาทและ
ประโยชนของการตรวจสอบภายใน 

2. มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรูและความรูความเขาใจ 
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในดานความหมาย บทบาท 
และประโยชนของการตรวจสอบภายใน 

1.1 ความหมายของการตรวจสอบภายใน 
  จากคํานิยามตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในฉบับใหม ป ค.ศ. 2002 ของ
สมาคมผูตรวจสอบภายในของประเทศสหรัฐอเมริกา (The Institute of Internal Auditors: IIA) ไดนิยาม
ความหมายไววา 
  “Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity 
designed to add value and improve an organization’s operations. It helps an organization 
accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and 
improve the effectiveness of risk management, control, and governance process.” 
  จากคํานิยามความหมายใหมของการตรวจสอบภายในขางตน แปลความเปนภาษาไทยไดวา 
  “การตรวจสอบภายใน คือ การใหความเชื่อม่ันและการใหคําปรึกษา อยางเที่ยงธรรม
และเปนอิสระ เพ่ือเพ่ิมคุณคาและปรับปรุงการดําเนินงานขององคกร การตรวจสอบภายในชวยให
องคกรบรรลุเปาหมาย ดวยการประเมินและการปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความ
เสี่ยง การควบคุมและการกํากับดูแล อยางเปนระบบและเปนระเบียบ” 
  ซึ่งนิยามใหมนี้ สมาคมผูตรวจสอบภายในของประเทศสหรัฐอเมริกาไดเปลี่ยนจากคํา
นิยามตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในเดิม โดยนิยามความหมายเดิมไววา 
  “Internal auditing is an independent appraisal function established within an 
organization to examine and evaluate its activities as a service to the organization. The objective 
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of internal auditing is to assist member of the organization in the effective discharge of their 
responsibilities. To this end, internal auditing furnishes them with analyses, appraisals, 
recommendations counsel, and information concerning the activities reviewed.’’ 
  จากคํานิยามความหมายเดิมของการตรวจสอบภายในขางตน แปลความเปนภาษาไทยไดวา 
  “การตรวจสอบภายในเปนงานการสอบทานโดยอิสระ ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายในองคกร เพ่ือ
เปนหนวยงานที่ใหบริการดานการตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรมตางๆ ขององคกรโดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือใหความชวยเหลือตอสวนตางๆ ขององคกรในการปฏิบัติงานตามหนาที่ความ
รับผิดชอบอยางมีประสิทธิภาพ หนวยงานตรวจสอบภายในจะชวยในการวิเคราะห ประเมิน และให
ขอเสนอแนะ คําปรึกษา และขอมูลที่เกี่ยวของกับกิจกรรมที่ทําการตรวจสอบตอหนวยงานตางๆ 
ขององคกร นอกจากนี้ยังรวมถึงการเสนอใหมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพโดยมีตนทุนที่
เหมาะสมกับหนวยงานตางๆ ขององคกร’’ 
  โดยหากเปรียบเทียบความหมายของการตรวจสอบภายในใหมกับความหมายเดิมจะ
พบความแตกตาง เชน (อุษณา ภัทรมนตรี.  2547: 6) 
   คํานิยามเดิมเนนวาการตรวจสอบภายในตองปฏิบัติหนาที่โดยหนวยงานภายใน
องคกร แตในความหมายใหม การตรวจสอบภายในอาจทําโดยหนวยงานอิสระ อาจเปนหนวยงาน
ภายในหรือนอกก็ได แตเปนการปฏิบัติงานตรวจสอบที่เที่ยงธรรม ไมมีอคติ และไมมีความขัดแยง
ของผลประโยชน 
   คํานิยามเดิมเนนการตรวจสอบและประเมินผล แตในความหมายใหมเนนการใหบริการ
ประเมินและการใหคําปรึกษา 
   บทบาทเดิมที่ชวยการปฏิบัติงานในระดับสมาชิกองคกร แตนิยามใหมเนนการใหบริการ 
เพ่ือเพ่ิมคุณคาและการปรับปรุงการปฏิบัติงานขององคกร และชวยใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคใน
ระดับองคกร 
   เนนแนวการปฏิบัติงานที่เปนระบบและมีระเบียบวิธีในการประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลที่ดี นอกจากนี้ ยังมี
ผูใหคํานิยามการตรวจสอบภายในไวหลายนิยาม ไดแก 
  อุษณา ภัทรมนตรี (2547: 6) สรุปความหมายของการตรวจสอบภายในวา การตรวจสอบ
ภายในเปนกิจกรรมอิสระที่จัดใหมีขึ้น เพ่ือใหบริการดานการประเมินผลที่เที่ยงธรรมและการให
คําปรึกษา เกี่ยวกับการเพิ่มคุณคาและการปรับปรุงการปฏิบัติการสําหรับองคกร การตรวจสอบ
ภายในชวยใหองคกรบรรลุตามวัตถุประสงคตางๆ ที่กําหนด โดยนําแนวปฏิบัติงานที่เปนระบบและมี
ระเบียบวิธีมาใชในการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม 
และการกํากับดูแล 
  จันทนา สาขากร, นิพันธ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร ศรีจ่ันเพชร (2551: 4-1) ได
พิจารณาความหมายของการตรวจสอบภายในตามคําศัพทที่ใช สามารถแยกออกไดเปน 2 คํา คือ 
คําวา “การตรวจสอบ’’ และคําวา “ภายใน’’ 
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  การตรวจสอบ หมายความถึงการตรวจสอบความถูกตองของตัวเลข การบวก ลบ คูณ 
หาร การตรวจสอบการทํางานของ พนักงาน หรืออาจหมายความไปถึงการประเมินคาการ
ปฏิบัติงานดานตางๆ ของหนวยงานทุกระดับ 
  ภายใน หมายความถึงขอบเขตของกิจกรรมที่ตรวจสอบ ซึ่งเปนกิจกรรมที่เกิดขึ้น
ภายในขององคกรและหรือกระทําโดยพนักงานภายในองคกรนั้นเอง 
  จากการเปลี่ยนแปลงความหมายของการตรวจสอบภายในดังกลาว ผูวิจัยจะนําความ
แตกตางระหวางความหมายของการตรวจสอบเดิม และความหมายใหมที่กําหนดโดยสถาบันผูตรวจสอบ
ภายในของประเทศสหรัฐอเมริกาไปใชเปนคําถามในแบบสอบถาม เพ่ือประเมินความรูความเขาใจของ
พนักงานบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด ในดานความหมายใหมของการตรวจสอบภายใน 

1.2 บทบาทของการตรวจสอบภายใน 
  จากแนวทางการตรวจสอบภายใน โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสมาคม
ผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ระบุวาวิชาชีพตรวจสอบภายในระดับ
สากลและประเทศไทยไดพัฒนาขึ้นอยางมากในชวงหาปที่ผานมา ผูตรวจสอบภายในในปจจุบัน
ไมไดมีหนาที่เพียงการตรวจสอบดานบัญชีและการเงินอีกตอไป แตยังมีหนาที่บริการใหความเชื่อม่ัน 
(Assurance Service) และบริการใหคําปรึกษา (Consulting Service) อยางเที่ยงธรรมและเปนอิสระ 
โดยนําวิธีการที่เปนระบบมาประเมินเพื่อใหความเชื่อม่ันแกลูกคาของผูตรวจสอบภายในซึ่งประกอบไปดวย
ผูรับการตรวจ ผูบริหารระดับสูง คณะกรรมการตรวจสอบวา ระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหาร
ความเสี่ยงและการกํากับดูแลกิจการ ไดถูกจัดใหมีขึ้นเปนอยางดีและมีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่จะชวย
ใหองคกรสามารถดําเนินกิจการใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวอยางยั่งยืน และมีจริยธรรม 
  ในปจจุบันผูตรวจสอบภายในจึงมีบทบาทสําคัญที่จะชวงองคกรใหบรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายที่วางไว ในหลายองคกรผูตรวจสอบภายในมีบทบาทเปนผูนําหรือกําลังหลักในการ
ผลักดันใหองคกรมีระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี และมีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในองคกร 
ผูตรวจสอบภายในปจจุบันจึงไมไดเปนแตเพียงผูตรวจและรายงานอีกตอไป แตไดรับการยอมรับเปน
เสมือนหุนสวน (Partner) ของผูบริหาร เปนคลังขอมูล เปนผูใหคําแนะนํา เปนนักวิเคราะหและเปนผู
ปรับปรุง ผูประเมินความเสี่ยงและเปนสวนหนึ่งของทีมที่จะรวมแรงกันสรางมูลคาเพิ่มใหกับองคกร 
  ในเชิงของโครงสรางองคกร มาตรฐานการตรวจสอบภายในสากลไดกําหนดใหผูตรวจสอบ
ภายในรายงานตรง (Functional Reporting) ตอคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานดานการบริหาร 
(Administrative Reporting) ตอ Chief Executive Officer (CEO) ผูบริหารที่อยูในระดับที่สูงพอที่จะ
ชวยใหผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางเปนอิสระ ซึ่งแนวโนมของการจัดโครงสราง
ของหนวยงานตรวจสอบภายในปจจุบันจะเปนไปตามแนวทางดังกลาวมากขึ้นเรื่อยๆ และจะชวย
สงเสริมใหการตรวจสอบภายในพัฒนา และมีความสําคัญตอองคกรมากยิ่งขึ้น 
  อุษณา ภัทรมนตรี (2547: 16) ไดกลาวถึงบทบาทการตรวจสอบภายในสมัยใหมไววา 
การตรวจสอบภายในสมัยใหมไดเปลี่ยนแนวคิดและทัศนคติ ที่บุคคลภายนอกมักมองในดานลบ มา

  



12 
 
เปนการสงเสริมใหงานประสบความสําเร็จหรือเพ่ิมคุณคาใหกับองคกร ผูตรวจสอบภายในควรทํา
หนาที่เปนหูเปนตาโดยรับฟงขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น และประสานงานหรือใหคําปรึกษาในการปรับปรุง
ใหงานทุกสวนดําเนินไปอยางสอดคลองและนําไปสูเปาหมายรวมขององคกร แนวคิดในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบสมัยใหม รวมถึง 

1. การพัฒนางานใหทันสมัยและตรงกับความตองการและวัตถุประสงคของฝายบริหาร 
ซึ่งฝายบริหารเปนลูกคาที่สําคัญของงานตรวจสอบภายใน โดยเนนการตรวจสอบที่เรียกวา การ
ตรวจสอบเพื่อการบริหาร (Management-Oriented Audit) โดยเสนอขอมูลสําคัญเพ่ือการบริหารและ
ตัดสินใจ เชน การเพิ่มกําไร การลดตนทุน และผลสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ การ
ตรวจสอบแบบนี้ กลาวกันวา ผูตรวจสอบตองคิดเยี่ยงผูบริหาร และควรเสนอขอมูลที่ผูบริหาร
ตองการ ไมใชรายงานเรื่องเล็กๆ นอยๆ หรือรายงานแตความผิดพลาดดานบัญชี 

2. การตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง (Risk-Based Approach) โดยผูตรวจสอบ
ตองเขาใจกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยางเพียงพอ เพ่ือเลือกกิจกรรมการตรวจสอบที่มีระดับ
ความเสี่ยงสูง รวมทั้งการวางแผนและกําหนดเทคนิคการตรวจสอบที่จะลดความเสี่ยงในดานการ
ตรวจสอบใหนอยที่สุด 

3. การตรวจสอบแบบมีสวนรวม (Participative Audit) เปนการตรวจสอบโดยมีการประชุม
ประสานงานกันระหวางผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน และผูตรวจสอบ ทั้งในการวางแผนและแกไข
ปญหาของกิจการรวมกัน และเปนการตรวจสอบเพื ่อใหเกิดความเขาใจและยอมรับผลการ
ตรวจสอบ ซึ่งจะเปนประโยชนในการแกไขและการบริหารงาน 

4. การตรวจสอบในเชิงรุกแบบกาวหนาและสรางสรรค (Proactive and Constructive) 
โดยทําหนาที่ในการสงเสริมหรือกระตุนใหเกิดสิ่งที่ดี รวมทั้งการปองกันไมใหเกิดปญหา ไมใช
การแกไขปญหาในภายหลัง 

5. การติดตามแนวความคิดทางการบริหารใหม ผูตรวจสอบตองศึกษาความรูที่ทันสมัย 
เชน แนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารเชิงคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management) การบริหาร
แบบทันเวลา (Just in Time) การปรับกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Reengineering) 
การประเมินผลการควบคุมตนเอง (Control Self Assessment) การหาวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด (Benchmarking) 
ฯลฯ เพ่ือเสนอแนะกิจกรรมที่เพ่ิมคุณคา (Value-added Activities) ใหกับองคกร 

6. การใชเครื่องมือทางคอมพิวเตอรและสารสนเทศสมัยใหม เพ่ือนํามาใชในการปฏบิตังิาน
ของตน เชน การสืบคนติดตามสารสนเทศทางอินเตอรเน็ต การใชโปรแกรมและเครื่องมือการ
ตรวจสอบที่ทันสมัย รวมทั้งการจัดทําฐานขอมูลที่ใชในการอางอิงเปรียบเทียบ 
  จากบทบาทของการตรวจสอบภายในสมัยใหมดังกลาว ผูวิจัยจะนําไปใชเปนคําถามใน
แบบสอบถามเพื่อประเมินความรูความเขาใจของพนักงานบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พริ้นทติ้ง จํากัด 
ในดานบทบาทการตรวจสอบภายใน 
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 1.3 ความสําคัญและประโยชนของการตรวจสอบภายใน 
  อุษณา ภัทรมนตรี (2547: 18) ไดสรุปความสําคัญของการตรวจสอบภายในสมัยใหมไววา 
เปนกิจกรรมประเมินผลอิสระ เพ่ือสงเสริมการปฏิบัติงานในองคกรใหบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมาย โดยการเสนอรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมการเพิ่มมูลคาขององคกร เพ่ือใหองคกรไดรับ
ผลตอบแทนระยะยาวสูงสุด และองคกรไดรับการพัฒนาใหมีการเจริญเติบโตอยางมั่นคงยั่งยืน ฯลฯ 
การตรวจสอบภายในมีสวนผลักดันความสําเร็จดังกลาวได เน่ืองจากการตรวจสอบภายในเปนงานที่
เกี่ยวของและมีประโยชน ดังนี้ 

1. สงเสริมใหเกิดกระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ซึ่ง
เปนขอเรียกรองและความตองการจากสังคมภายในประเทศและจากผูลงทุนตางชาติในปจจุบัน ใหมี
การกํากับดูแลซ่ึงเปนมาตรการถวงดุลแหงอํานาจ (Check and Balance) ระหวางคณะกรรมการ
บริษัทและฝายจัดการ เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายและพันธกิจ ที่จะเพิ่มมูลคาของ
องคกรและรักษาผลประโยชนระยะยาวของทุกฝาย 

2. สงเสริมให เกิดความรับผิดชอบและการรายงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ 
(Responsibility and Accountability) โดยการแบงหนาที่ความรับผิดชอบใหชัดเจน และมีการรายงาน
ตามหนาที่ที่รับผิดชอบที่มีหลักฐานพิสูจนได คําวา “Accountability” เปนคํานิยมใชในประเทศ
สหรัฐอเมริกา เม่ือมีประกาศใชกฏหมาย FCPA ซึ่งตอตานการใหสินบนและคอรรัปชั่น โดยกําหนด
วารายจายทุกรายการที่จะบันทึกบัญชีไดตองมีหลักฐาน หากไมมีหลักฐานหรือพิสูจนไมไดวาใครเปน
ผูรับและตามวัตถุประสงคใดขององคกร ไมใหถือเปนรายจายทางบัญชี ซึ่งเปนพื้นฐานของหลัก
ความโปรงใส (Transparency) และความสามารถตรวจสอบได (Auditability) ในระยะตอมา 

3. สงเสริมใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (Efficiency and 
Effectiveness of Operations) การตรวจสอบเปนการประเมินและวิเคราะหเปรียบเทียบการใช
ทรัพยากรและผลของการปฏิบัติงาน อยางเที่ยงธรรม เปนกลาง และมีมาตรฐานสงเสริมใหการ
จัดสรรการใชทรัพยากรขององคกรเปนไปอยางเหมาะสมตามลําดับความสําคัญ เพ่ือใหไดผลงานที่
เปนประโยชนสูงสุดตอองคกร มิใชหนวยงานหนึ่งมีทรัพยากรมากเกินความจําเปน แตอีกหนวยงาน
หนึ่งเกิดความขาดแคลน หรือเกิดปญหาที่แตละหนวยงานพยายามหาประโยชนสูงสุดสําหรับ
หนวยงานของตน แตเกิดผลเสียตอเปาหมายรวม (Sub optimization) 

4. ใหสัญญาณเตือนภัยลวงหนา (Warning Signals) การตรวจสอบชวยลดโอกาสของการ
ประพฤติไมชอบ การทุจริต หรือเหตุการณความเสี่ยงที่สูงเกินกวาที่ฝายบริหารกําหนดไว โดยการ
สื่อสารใหทราบตัวชี้วัดการทุจริต และเพื่อการแกไขปญหาอยางทันกาล 
 จากประโยชนของการตรวจสอบภายในดังกลาว ผูวิจัยจะนําไปใชเปนแนวคําถามใน
แบบสอบถามเพื่อประเมินความรูความเขาใจของพนักงานบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พริ้นทติ้ง จํากัด 
ในดานประโยชนของการตรวจสอบภายใน 
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2. มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 
 ปจจุบันงานตรวจสอบภายในถือเปนงานวิชาชีพหนึ่ง ที่ตองปฏิบัติตามมาตรฐานสากลการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ซึ่งสถาบันผูตรวจสอบภายในระหวางประเทศ (IIA) ไดมีการ
ปรับปรุงและประกาศใชมาตรฐานการตรวจสอบภายในฉบับใหม โดยไดถูกนําออกเผยแพรเม่ือเดือน 
ธันวาคม 2546 (ค.ศ.2003) และมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2547 (ค.ศ.2004) 
 มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในเปนสวนหนึ่งของกรอบการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพ (Professional Practices Framework) ประกอบดวยมาตรฐาน 3 ประเภท คือ 
มาตรฐานทางดานคุณสมบัติ (Attribute Standards - series number 1000) มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน (Performance Standards - series number 2000) และมาตรฐานการนําไปปฏิบัติ 
(Implementation Standards-series number nnnn.Xn) โดยมาตรฐานดานคุณสมบัติ คือ มาตรฐาน
เกี่ยวกับลักษณะขององคกร และบุคลากรที่ทําหนาที่ตรวจสอบภายใน  สวนมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
คือ มาตรฐานที่กลาวถึงลักษณะของกิจกรรมการตรวจสอบภายใน และการกําหนดบรรทัดฐานทาง
คุณภาพ ที่สามารถนําไปใชประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน มาตรฐานดานคุณสมบัติและ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน สามารถนํามาใชกับงานตรวจสอบภายในโดยทั่วไป  สวนมาตรฐานการ
นําไปปฏิบัติจะนําไปใชไดกับภารกิจบางประเภทเทานั้น (เชน การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏ
ระเบียบ การตรวจสอบสืบสวนกรณีทุจริตหรือโครงการการประเมินผลการควบคุมดวยตนเอง) 
 มาตรฐานดานคุณสมบัติและมาตรฐานการปฏิบัติงานมีอยูเพียงชุดเดียว แตมาตรฐานการ
นําไปปฏิบัติจะมีหลายชุด โดยแตละชุดมีไวสําหรับแตละประเภทหลักๆ ของกิจกรรมการตรวจสอบ
ภายใน เชน มาตรฐานการนําไปปฏิบัติสําหรับการใหความเชื่อม่ัน จะมีตัวอักษร A ตามหลังรหัสชุด 
และมาตรฐานการนําไปปฏิบัติสําหรับการใหคําปรึกษา จะมีตัวอักษร C ตามหลังรหัสชุด 
 ในที่นี้จะขอกลาวเฉพาะมาตรฐานดานคุณสมบัติและมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับ
การวางแผนงาน การปฏิบัติงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบ และการติดตามผลความ
คืบหนา ซึ่งผูวิจัยจะนําไปใชเปนแนวในการตั้งคําถามเกี่ยวกับทัศนคติของพนักงานบริษัท จันวาณชิย ซี
เคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด ที่มีตอการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในทั้งสี่ดานดังกลาว 

2.1 มาตรฐานดานคุณสมบัติ (Attribute Standards) 
หมวดที ่1000- วัตถุประสงค อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบ 

  วัตถุประสงค อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายใน ควรกําหนดให
ชัดเจนไวในกฏบัตรของงานตรวจสอบภายใน ทั้งน้ีควรสอดคลองกับมาตรฐานสากลการปฏิบัติงาน
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน และไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการขององคกร 

หมวดที่ 1000.A1- การตรวจสอบภายในที่มีลักษณะเปนงานบริการใหความเชื่อม่ัน
แกองคกรควรกําหนดไวในกฏบัตรของงานตรวจสอบภายใน และหากมีการใหบริการลักษณะนี้แก
บุคคลหรือองคกรภายนอก ก็ควรระบุไวในกฎบัตรเชนเดียวกัน 
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หมวดที่ 1000.C1- การตรวจสอบภายในที่มีลักษณะเปนงานบริการใหคําปรึกษา 
ควรระบุไวในกฎบัตรของงานตรวจสอบภายใน 

หมวดที ่1110- ความเปนอิสระและความเที่ยงธรรม 
  การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในควรมีความเปนอิสระ และผูตรวจสอบภายในควร
ปฏิบัติงานในหนาที่ดวยความเที่ยงธรรม 

หมวดที่ 1110- ความเปนอิสระภายในองคกร 
   หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบภายใน ควรขึ้นตรงตอผูบริหาร ในระดับที่เอ้ืออํานวย
ใหการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน สามารถดําเนินไปไดอยางเต็มที่ ตามภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

หมวดที่ 1110.A1- กิจกรรมการตรวจสอบภายในควรปลอดจากการแทรกแซงใดๆ 
หมวดที่ 1120- ความเที่ยงธรรมของผูตรวจสอบ 

   ผูตรวจสอบภายในควรมีทัศนคติที่เปนกลาง ไมลําเอียง และไมมีอคติ และ
หลีกเลี่ยงในเรื่องของความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflicts of Interest) 

หมวดที่ 1130- เหตุบั่นทอนความเปนอิสระหรือความเที่ยงธรรม 
   กรณีที่ความเปนอิสระหรือความเที่ยงธรรมถูกบั่นทอนไมวาจะโดยขอเท็จจริง หรือ
โดยเหตุการณที่ปรากฏ อันอาจชักนําใหเขาใจเชนนั้น ควรเปดเผยรายละเอียดของเหตุบั่นทอนดังกลาว
ตอผูเกี่ยวของตามความเหมาะสม โดยลักษณะของการเปดเผยควรขึ้นอยูกับเหตุบั่นทอนที่เกิดขึ้น 

หมวดที่ 1130.A1- ผูตรวจสอบภายในควรละเวนการประเมินงานที่ตนเองเคย
รับผิดชอบมากอน การที่ผูตรวจสอบภายในใหบริการใหความเชื่อม่ันแกกิจกรรมที่ผูตรวจสอบ
ภายในเคยรับผิดชอบในรอบปที่ผานมา อาจทําใหพิจารณาไดวาเปนเหตุบั่นทอนความเที่ยงธรรม
ของผูตรวจสอบภายใน 

หมวดที่ 1130.A2- ภารกิจใหความเชื่อม่ันแกกิจกรรมที่หัวหนาผูบริหารงาน
ตรวจสอบรับผิดชอบ ควรควบคุมดูแลโดยหนวยงานอื่นที่ไมมีสวนเกี่ยวของกับงานตรวจสอบภายใน 

หมวดที่ 1130.C1- ผูตรวจสอบภายในสามารถใหบริการใหคําปรึกษา ในงาน
ที่ตนเองเคยรับผิดชอบมากอนได 

หมวดที่ 1130.C2- ถาผูตรวจสอบภายในพิจารณาวาอาจมีเหตุบั่นทอนความ
เปนอิสระหรือความเที่ยงธรรมในงานบริการใหคําปรึกษาใดๆ ผูตรวจสอบภายในควรเปดเผยให
ผูรับบริการไดรับทราบ กอนรับภารกิจนั้น 

หมวดที ่1200- ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพ 
  ภารกิจการตรวจสอบภายใน ควรกระทําดวยความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพ 

หมวดที่ 1210- ความเชี่ยวชาญเยี่ยงวิชาชีพ 
   ผูตรวจสอบภายในควรมีความรู ทักษะ และความสามารถอื่นๆ ที่จําเปนตอการ
ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย กิจกรรมตรวจสอบภายในควรดําเนินการโดย ผูมีความรู ทักษะ และ
ความสามารถอื่นที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบ 
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หมวดที่ 1210.A1- หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบควรขอคําแนะนําและความ
ชวยเหลือจากภายนอก หากพนักงานในหนวยงานตรวจสอบภายในขาดความรู ทักษะ และ
ความสามารถอื่นที่จําเปน ไมวาจะเปนบางสวนหรือทั้งหมดของภารกิจ 

หมวดที่ 1210.A2- ผูตรวจสอบภายในควรมีความรูเพียงพอที่สามารถระบุขอ
บงชี้ของการทุจริต แตไมจําเปนตองมีความเชี่ยวชาญเทียบเทากับผูมีหนาที่โดยตรง ในการ
สืบสวนและสอบสวนการทุจริต 

หมวดที่ 1210.A3- ผูตรวจสอบภายในควรมีความรูทั่วไปเกี่ยวกับความเสี่ยง
การควบคุมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และรูเทคนิคการตรวจสอบทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อยางไรก็ตาม ไมไดหมายความวาผูตรวจสอบภายในทุกคนตองมีความเชี่ยวชาญเทียบเทากับ
ผูตรวจสอบภายในที่รับผิดชอบงานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง 

หมวดที่ 1210.C1- หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบควรปฏิเสธการใหคําปรึกษา 
หรือควรขอคําแนะนําและความชวยเหลือจากภายนอก หากพนักงานในหนวยงานตรวจสอบภายใน 
ขาดความรู ทักษะ และความสามารถอื่น ที่จําเปนตอการใหบริการใหคําปรึกษานั้น ไมวาเพียง
บางสวนหรือทั้งหมดของภารกิจ 

หมวดที่ 1220- ความระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพ 
   ผูตรวจสอบภายในควรปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวัง และใชทักษะเยี่ยง 
ผูตรวจสอบภายในที่มีความรู ความสามารถและความรอบคอบ อยางสมเหตุสมผล อยางไรก็ตาม
ความระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพ ไมไดหมายความวาจะไมมีความผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้น 

หมวดที่ 1220.A1- ผูตรวจสอบภายในควรปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวังเยี่ยง
วิชาชีพ โดยคํานึงถึงสิ่งตางๆ ดังตอไปน้ี 
      การขยายขอบเขตของงานที่ตรวจสอบเทาที่จําเปน เพ่ือใหบรรลเุปาหมาย
ของภารกิจที่ไดรับมอบหมาย 
      ความซับซอน ความมีนัยสําคัญและความสําคัญของงานที่ใหความเชื่อม่ัน 
      ความเพียงพอและประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสีย่ง การควบคมุ 
และการกํากับดูแล 
      ความเปนไปไดที่จะเกิดขอผิดพลาด ความผิดปกติหรือการไมปฏิบัติ
ตามกฏระเบียบอยางมีนัยสําคัญ 
      ความคุมคาของความเชื่อม่ันตอผลประโยชนที่คาดวาจะเกิดแกองคกร 

หมวดที่ 1220.A2- ในการปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพ        
ผูตรวจสอบภายในควรพิจารณาใชคอมพิวเตอร และเทคนิคการวิเคราะหขอมูลอ่ืนๆ เปนเครื่องมือ
ชวยในงานตรวจสอบ 

หมวดที่ 1220.A3- ผูตรวจสอบภายในควรตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ 
ที่อาจมีผลกระทบตอเปาหมายการดําเนินงานและทรัพยากรขององคกร อยางไรก็ตาม แมวาผู
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ตรวจสอบภายในจะไดใชความระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพในกระบวนการใหความเชื่อม่ันแลว ก็ไมอาจเปน
หลักประกันวา จะสามารถบงชี้ ถึงความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญไดทั้งหมด 

หมวดที่ 1220.C1- ผูตรวจสอบภายในควรปฏิบัติงานใหคําปรึกษาดวยความ
ระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพ โดยคํานึงถึง 
      ความตองการและความคาดหวัง ของผูรับคําปรึกษา รวมทั้งลักษณะของงาน 
เวลา และการสื่อสารผลของภารกิจ 
      ความซับซอน และขอบเขตของงานที่จําเปน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของภารกิจ 
      ความคุมคาของภารกิจการใหคําปรึกษา ตอผลประโยชนที่คาดวาจะเกิดแกองคกร 

หมวดที่ 1230- การพัฒนาวิชาชีพอยางตอเน่ือง 
   ผูตรวจสอบภายในควรแสวงหาความรู ทักษะและความสามารถอื่นๆ เพ่ิมเติม 
เพ่ือพัฒนาความเปนมืออาชีพ 

หมวดที ่1300- โครงการประกันและปรับปรุงคุณภาพ 
  หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบ ควรพัฒนาและดําเนินโครงการประกันและปรับปรุง
คุณภาพ  เพ่ือใหครอบคลุมทุกกิจกรรมของการตรวจสอบภายใน พรอมทั้งติดตามประสิทธิผลอยาง
ตอเน่ือง    โครงการนี้ประกอบดวยการประเมินคุณภาพเปนระยะๆ จากทั้งภายในและภายนอก
อยางตอเน่ือง  ซึ่งแตละโครงการ ควรชวยใหกิจกรรมการตรวจสอบภายในเพิ่มคุณคาและปรับปรุง
การดําเนินงานขององคกรและเพื่อใหเกิดความเชื่อม่ันวา งานตรวจสอบภายในไดปฏิบัติสอดคลอง
กับมาตรฐาน และประมวลจรรยาบรรณของการตรวจสอบภายใน 

หมวดที่ 1310- การประเมินโครงการประกันและปรับปรุงคุณภาพ 
   กิจกรรมการตรวจสอบภายในควรกําหนดกระบวนการในการติดตามผลและ
ประเมินประสิทธิผลโดยรวมของโครงการประกันและปรับปรุงคุณภาพ กระบวนการประเมินดังกลาว 
ควรมีการประเมินทั้งจากภายในและภายนอกองคกร 

หมวดที่ 1311- การประเมินภายในองคกร 
   การประเมินผลจากภายในองคกร ควรประกอบดวย 
     การสอบทานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามปกติ 
      การสอบทานเปนระยะ โดยใชวิธีประเมินตนเองหรือสอบทานโดยบุคคลอื่นภายใน
องคกรที่มีความรูเกี่ยวกับมาตรฐานและปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

หมวดที่ 1312- การประเมินจากภายนอกองคกร 
   การประเมินจากภายนอกองคกร เชน การสอบทาน การประกันคุณภาพ ควรจัดใหมีขึ้น
อยางนอยทุกหาปตอครั้ง โดยผูประเมินหรือคณะผูประเมินจากภายนอกองคกร ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมและมีความเปนอิสระ 

หมวดที่ 1320- การรายงานผลการประเมินโครงการประกันและปรับปรุงคุณภาพ 

  



18 
 
   หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบควรรายงานผลการประเมินจากภายนอกองคกร ตอ
คณะกรรมการขององคกร 

หมวดที่ 1330- การใชขอความ "ปฏิบัติตามมาตรฐาน" 
   ผูตรวจสอบภายในไดรับการสนับสนุนใหรายงานวา กิจกรรมงานตรวจสอบภายใน
ของตนได "ปฏิบัติตาม มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน" อยางไรก็ตาม 
ผูตรวจสอบภายในจะใชขอความดังกลาวไดก็ตอเม่ือผลการประเมินผลของโครงการปรับปรุง
คุณภาพไดแสดงใหเห็นวากิจกรรมตรวจสอบภายในนั้นไดปฏิบัติตามมาตรฐานจริง 

หมวดที่ 1340- การเปดเผยขอมูลการไมปฏิบัติตามมาตรฐาน 
   แมวากิจกรรมการตรวจสอบภายในควรดําเนินตามมาตรฐาน ทุกประการ และ
ผูตรวจสอบภายในควรปฏิบัติตนตามประมวลจรรยาบรรณ แตอาจจะมีบางกรณีที่ผูตรวจสอบภายใน
ไมสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานและประมวลจรรยาบรรณไดทุกประการ ในกรณีที่การไมปฏิบัติตาม
มาตรฐานมีผลกระทบตอขอบเขตหรือการปฏิบัติงานตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายในควรเปดเผยการ
ไมปฏิบัติตามมาตรฐานและประมวลจรรยาบรรณ รวมทั้งผลกระทบ ใหผูบริหารระดับสูงหรือ
คณะกรรมการขององคกรทราบ 

2.2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standards) 
หมวดที ่2000- การจัดการกิจการการตรวจสอบภายใน 

  หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบควรจัดการกิจกรรมการตรวจสอบภายในอยางมี
ประสิทธิผล เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวา การตรวจสอบภายในเปนการเพิ่มคุณคาใหแกองคกร 

หมวดที่ 2010- การวางแผน 
   หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบ ควรจัดทําแผนงานตรวจสอบตามความเสี่ยง 
(Risk-based Plan) เพ่ือกําหนดความสําคัญของแตละกิจกรรมที่จะตรวจสอบใหสอดคลองกับ
เปาหมายขององคกร 

หมวดที่ 2010.A1- แผนภารกิจของกิจกรรมการตรวจสอบภายใน ควรจัดทํา
อยางนอยปละครั้ง โดยใชขอมูลจากการประเมินความเสี่ยงและควรนําขอมูลขาวสารจากผูบริหาร
ระดับสูงและคณะกรรมการขององคกรมาใชประกอบการพิจารณาในการทําแผนดวย 

หมวดที่ 2010.C1- ในการพิจารณารับงานใหคําปรึกษา หัวหนาผูบริหารงาน
ตรวจสอบควรพิจารณาถึงโอกาสที่จะกอใหเกิดการปรับปรุงเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การเพิ่ม
คุณคาและการปรับปรุงการดําเนินงานขององคกร และควรบรรจุภารกิจที่รับไวนั้นลงในแผนดวย 

หมวดที่ 2020- การนําเสนอและอนุมัติแผนงานตรวจสอบ 
   หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบ ควรนําเสนอแผนงานตรวจสอบและทรัพยากรที่
จําเปนตองใช ตลอดจนการปรับเปลี่ยนแผนระหวางกาลที่มีนัยสําคัญตอผูบริหารระดับสูงและ
คณะกรรมการขององคกรเพื่อสอบทานและอนุมัติ ในกรณีที่มีขอจํากัดเกี่ยวกับทรัพยากร หัวหนา
ผูบริหารงานตรวจสอบ ควรแจงถึงผลกระทบที่จะมีตอแผนงานดวย 
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หมวดที่ 2030- การจัดการทรัพยากร 
   หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบควรมั่นใจวา ทรัพยากรสําหรับงานตรวจสอบมี
ความเหมาะสมเพียงพอและสามารถนํามาใชปฏิบัติตามแผนงานที่ไดรับอนุมัติไดอยางมีประสิทธิผล 

หมวดที่ 2040- นโยบายและวิธีปฏิบัติงาน 
   หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบ ควรกําหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานให
ชัดเจน เพ่ือเปนแนวทางสําหรับกิจกรรมการตรวจสอบภายใน 

หมวดที่ 2050- การประสานงาน 
   หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบ ควรมีการแลกเปลี่ยนขอมูลและประสานงานกับ
ผูใหบริการดานการใหความเชื่อม่ันและใหคําปรึกษาทั้งจากภายในและภายนอกองคกร เพ่ือใหเกิด
ความมั่นใจวาขอบเขตงานที่ตรวจสอบนั้นครอบคลุมเรื่องที่สําคัญอยางเหมาะสมแลวและเพ่ือลดการ
ปฏิบัติงานที่ซ้ําซอนกัน 

หมวดที่ 2060- การรายงานตอคณะกรรมการและผูบริหารระดับสูง 
   หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบควรรายงานตอคณะกรรมการขององคกรและ
ผูบริหารระดับสูงเปนระยะๆ เกี่ยวกับวัตถุประสงค อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจนผลการ
ดําเนินงานตามแผนงาน รายงานดังกลาวควรระบุถึงประเด็นความเสี่ยงและการควบคุมที่มีนัยสําคัญ ประเด็น
การกํากับดูแล ตลอดจนประเด็นอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการขององคกรและผูบริหารระดับสูงตองการทราบ 

หมวดที ่2100- ลักษณะของงาน 
  กิจกรรมการตรวจสอบภายใน ควรจะสามารถประเมินและชวยสนับสนุนใหมีการ
ปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและกระบวนการกํากับดูแล โดยใชวิธีการที่เปน
ระบบและเปนระเบียบ 

หมวดที่ 2110- การบริหารความเสี่ยง 
   กิจกรรมการตรวจสอบภายใน ควรชวยองคกรโดยการบงชี้และประเมินความเสี่ยง
ที่มีนัยสําคัญและสนับสนุนใหมีการปรับปรุงระบบบริหารและควบคุมความเสี่ยง 

หมวดที่ 2110.A1- กิจกรรมการตรวจสอบภายใน ควรมีการติดตามดูแลและ
ประเมินประสิทธิผลของระบบบริหารความเสี่ยงขององคกร 

หมวดที่ 2110.A2- กิจกรรมการตรวจสอบภายใน ควรประเมินความเสี่ยงของ
องคกรที่เกี่ยวกับระบบการกํากับดูแล การดําเนินงานและระบบสารสนเทศขององคกรในเรื่องตอไปน้ี 
      ความถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือไดของขอมูลทางการเงินและการดําเนินงาน 
      ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน 
      การดูแลรักษาทรัพยสิน 
      การปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบขอบังคับและสัญญา 
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หมวดที่ 2110.A2- ระหวางภารกิจการใหคําปรึกษา ผูตรวจสอบภายในควรระบุ
ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับวัตถุประสงคของกิจกรรมตามภารกิจและระมดัระวงัถงึการมอียูของความเสีย่ง
อ่ืนๆ ที่มีนัยสําคัญ 

หมวดที่ 2110.C2- ผูตรวจสอบภายใน ควรผสมผสานและนําความรูในเรื่อง
ของความเสี่ยงที่ไดมาจากการใหบริการใหคําปรึกษา ไปใชในกระบวนการกําหนดและประเมินความ
เสี่ยงที่มีนัยสําคัญขององคกร 

หมวดที่ 2120- การควบคุม 
   กิจกรรมการตรวจสอบภายใน ควรมีสวนชวยใหองคกรคงไวซึ่งการควบคุมที่มี
ประสิทธิผล โดยการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมและสนับสนุนใหมี
การปรับปรุงอยางตอเน่ือง 

หมวดที่ 2120.A1- โดยอาศัยผลของการประเมินความเสี่ยงกิจกรรมการ
ตรวจสอบภายในจะทําการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุม โดยใหครอบคลุมถึง
การกํากับดูแล การดําเนินงานและระบบสารสนเทศ ทั้งน้ีรวมถึงเรื่องตอไปน้ี 
      ความถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือไดของขอมูลทางการเงินและการดําเนินงาน 
      ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน 
      การดูแลรักษาทรัพยสิน 
      การปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบขอบังคับและสัญญา 

หมวดที่ 2120.A2- ผูตรวจสอบภายใน ควรทราบชัดถึงขอบเขตของเปาหมาย 
และวัตถุประสงคในการปฏิบัติงานตามโครงการ ซึ่งไดกําหนดขึ้นใหสอดคลองกับเปาหมายและ
วัตถุประสงคขององคกร 

หมวดที่ 2120.A3- ผูตรวจสอบภายในควรสอบทานความสอดคลองของผลการ
ดําเนินงานและโครงการตางๆ กับเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว เพ่ือใหแนใจวาการ
ดําเนินงานและโครงการตางๆ ไดรับการนําไปปฏิบัติจริงและไดผลดังที่กําหนด 

หมวดที่ 2120.A4- การประเมินการควบคุมจําเปนจะตองมีเกณฑวัดที่
เหมาะสม ผูตรวจสอบควรทราบเกณฑที่ผูบริหารไดกําหนดไว เพ่ือวัดความสําเร็จตามเปาหมายและ
วัตถุประสงคและใชเกณฑนั้นในการประเมินการควบคุม หากผูตรวจสอบเห็นวาเกณฑดังกลาว
ไมเหมาะสม ควรรวมกับผูบริหารกําหนดเกณฑที่เหมาะสมตอไป 

หมวดที่ 2120.C1- ระหวางการใหบริการใหคําปรึกษา ผูตรวจสอบควรระบุ
การควบคุมที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของกิจกรรมตามภารกิจและระมัดระวังถึงการมีอยูของ
จุดออนของการควบคุมที่มีนัยสําคัญ 

หมวดที่ 2120.C2- ผูตรวจสอบภายใน ควรผสมผสานและนําความรูในเรื่อง
ของการควบคุมที่ไดมาจากการใหบริการใหคําปรึกษาไปใชในกระบวนการกําหนดและการประเมินความ
เสี่ยงที่มีนัยสําคัญขององคกร 
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หมวดที่ 2130- การกํากับดูแล 
   กิจกรรมการตรวจสอบภายใน ควรสามารถประเมินและใหคําแนะนําไดอยาง
เหมาะสมเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการกํากับดูแล เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตอไปน้ี: 
     เพ่ือเสริมสรางจริยธรรรมและคุณคาที่เหมาะสมภายในองคกร 
     เพ่ือใหหลักประกันวาการบริหารและการจัดการในองคกรมีประสิทธิผลและ
ผูปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบในผลงานตามหนาที่ 
     เพ่ือสื่อสารขอมูลความเสี่ยงและการควบคุมไปยังสวนงานตางๆ ภายใน
องคกรไดอยางมีประสิทธิผล 
     เพ่ือประสานงานและสื่อสารขอมูลระหวางคณะกรรมการขององคกร ผูสอบ
บัญชี ผูตรวจสอบภายในและผูบริหารขององคกรอยางมีประสิทธิผล 

หมวดที่ 2130.A1- กิจกรรมการตรวจสอบภายใน ควรประเมินการวางแผน 
การนําไปปฏิบัติและความมีประสิทธิผลของวัตถุประสงคโครงการและกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
จริยธรรมขององคกร 
    หมวดที่ 2130.C1–วัตถุประสงคของภารกิจใหคําปรึกษา ควรสอดคลองกับ
คุณคาและเปาหมายโดยรวมขององคกร 
  หมวดที่ 2200–การวางแผนภารกิจ 
  ผูตรวจสอบภายในควรจัดทําและบันทึกแผนของแตละภารกิจที่รับผิดชอบ โดยแสดง
ถึงขอบเขต วัตถุประสงค เวลาและการใชทรัพยากรเพื่อภารกิจนั้นๆ 
   หมวดที่ 2201–ขอพิจารณาในการวางแผน 
   ในการวางแผนภารกิจ ผูตรวจสอบควรคํานึงถึง 
     วัตถุประสงคของกิจกรรมที่จะสอบทานและวิธีการที่จะใชในการควบคุมผลการ
ดําเนินงานของกิจกรรมนั้น 
     ความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญของกิจกรรม วัตถุประสงค ทรัพยากรและการดําเนินงาน 
ตลอดจนวิธีการที่จะใชในการจัดการกับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได 
     ความเพียงพอ และความมีประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ของกิจกรรมนั้น เม่ือเปรียบเทียบกับกรอบปฏิบัติหรือแบบจําลองการควบคุม (Control framework and 
model) ที่เกี่ยวของ 
     โอกาสที่จะปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมสําหรับกิจกรรมนั้น 
อยางมีนัยสําคัญ 
    หมวดที่ 2201.A1–ในภารกิจที่เปนการใหบริการแกองคกรภายนอก ผูตรวจสอบ
ควรทําความเขาใจกับผูรับบริการเปนลายลักษณอักษรเกี่ยวกับวัตถุประสงค ขอบเขต ความรบัผิดชอบ
และความคาดหวังอ่ืนๆ ของผูรับบริการ รวมทั้งขอจํากัดในการเผยแพรผลงานและการเขาถึง
เอกสารขอมูลที่เกี่ยวของกับภารกิจ 
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    หมวดที่ 2201.C1–ในภารกิจใหคําปรึกษา ผูตรวจสอบควรทําความเขาใจกับ
ผูรับบริการเกี่ยวกับวัตถุประสงค ขอบเขต ความรับผิดชอบและความคาดหวังอ่ืนๆ ของผูรับบริการ 
ในกรณีที่เปนเรื่องที่สําคัญ ควรบันทึกเรื่องที่ทําความเขาใจไวเปนลายลักษณอักษร 
   หมวดที่ 2210–วัตถุประสงคของภารกิจ 
   ควรมีการกําหนดวัตถุประสงคไวในแตละภารกิจ 

หมวดที่ 2210.A1- ผูตรวจสอบควรทําการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับ
กิจกรรมที่ตรวจสอบ วัตถุประสงคของภารกิจ ควรสอดคลองกับผลการประเมินความเสี่ยง 

หมวดที่ 2210.A2- ในการกําหนดวัตถุประสงคของภารกิจ ผูตรวจสอบควร
คํานึงถึงความเปนไปไดที่จะเกิดขอผิดพลาด ความผิดปกติ การฝาฝนและความเสี่ยงอ่ืนๆ ที่มีนัยสําคัญ 

หมวดที่ 2210.C1- วัตถุประสงคของการใหบริการใหคําปรึกษา ควรระบุถึง 
ความเสี่ยง การควบคุมและกระบวนการกํากับดูแล ภายในขอบเขตที่ตกลงรวมกับผูรับบริการ 
   หมวดที่ 2220–ขอบเขตของภารกิจ 
   ควรมีการกําหนดขอบเขตของภารกิจใหเพียงพอที่จะบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

หมวดที่ 2220.A1- ขอบเขตของภารกิจควรครอบคลุมการพิจารณาสิ่งตางๆ ที่
เกี่ยวของ ไดแก ระบบงาน การบันทึกขอมูล บุคลากร และทรัพยสินที่มีตัวตน รวมถึงสวนที่อยูใน
ความควบคุมดูแลของบุคคลที่สาม 

หมวดที่ 2220.A2- ในระหวางภารกิจการใหความเชื่อม่ัน หากผูรับบริการ
ตองการบริการคําปรึกษาในเรื่องที่มีนัยสําคัญ ผูตรวจสอบควรทําความเขาใจกบัผูรบับรกิารเปนลายลกัษณ
อักษรเกี่ยวกับ วัตถุประสงค ขอบเขต ความรับผิดชอบและความคาดหวังอ่ืนๆ ของผูรับบริการและใน
การสื่อสารผลของภารกิจการใหคําปรึกษา ผูตรวจสอบควรปฏิบัติตามมาตรฐานในเรื่องการใหคําปรึกษา 

หมวดที่ 2220.A3- ในการใหบริการใหคําปรึกษา ผูตรวจสอบควรมั่นใจวาได
กําหนดขอบเขตของภารกิจไวเพียงพอที่จะบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว ในระหวางดําเนินการ 
หากมีขอจํากัดทําใหไมสามารถปฏิบัติตามขอบเขตที่กําหนดไวได ผูตรวจสอบควรหารือกับ
ผูรับบริการถึงขอจํากัดดังกลาว เพ่ือพิจารณาวาควรจะดําเนินภารกิจตอไปหรือไม 
   หมวดที่ 2230–การจัดสรรทรัพยากรสําหรับภารกิจ 
   ผูตรวจสอบควรกําหนดทรัพยากรใหเหมาะสม เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของภารกิจ 
การจัดสรรบุคลากรขึ้นอยูกับลักษณะและความยากงายของภารกิจ ตลอดจนขอจํากัดในเรื่องเวลาและ
ทรัพยากรที่มีอยู 
   หมวดที่ 2240–แนวทางการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
   ผูตรวจสอบควรจัดทําแนวทางการปฏิบัติงานที่จะทําใหภารกิจบรรลุวัตถุประสงค
ที่กําหนดไว แนวทางการปฏิบัติงานดังกลาวควรทําเปนลายลักษณอักษร 
    หมวดที่ 2240.A1–แนวทางการปฏิบัติงาน ควรกําหนดวิธีการที่ใชในการระบุ 
วิเคราะห ประเมิน และบันทึกขอมูลระหวางการปฏิบัติงาน แนวทางการปฏิบัติงานดังกลาวควรไดรบั
การอนุมัติกอนนําไปปฏิบัติและหากมีการเปลี่ยนแปลงควรดําเนินการขอไดรับการอนุมัติโดยทันที 
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    หมวดที่ 2240.C1–แนวทางการปฏิบัติงานใหคําปรึกษา อาจมีรูปแบบและ
สาระที่แตกตางกันไปขึ้นอยูกับลักษณะของงานนั้นๆ 
  หมวดที่ 2300–การปฏิบัติภารกิจ 
  ผูตรวจสอบควรระบุ วิเคราะห ประเมิน และบันทึกขอมูลใหเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
ใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
   หมวดที่ 2310–การระบุขอมูล 
   เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว ผูตรวจสอบควรระบุและรวบรวมขอมูลที่ใช
ในการปฏิบัติภารกิจใหเพียงพอ นาเชื่อถือ มีความเกี่ยวของและเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน 
   หมวดที่ 2320–การวิเคราะหและประเมินผล 
   ขอสรุปและผลการปฏิบัติภารกิจของผูตรวจสอบ ควรอยูบนพ้ืนฐานของการ
วิเคราะหและการประเมินผลที่เหมาะสม 
   หมวดที่ 2330–การบันทึกขอมูล 
   ผูตรวจสอบภายใน ควรบันทึกขอมูลที่เกี่ยวของเพ่ือสนับสนุนขอสรุปและผลการปฏิบัติภารกิจ 

หมวดที่ 2330.A1- หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบควรควบคุมการเขาถึงบันทึก
และขอมูลที่ไดจากการปฏิบัติภารกิจ การเผยแพรขอมูลใหแกบุคคลภายนอกตองไดรับความ
เห็นชอบจากผูบริหารระดับสูงและ/หรือที่ปรึกษาทางดานกฏหมายกอน ตามความเหมาะสม 

หมวดที่ 2330.A2- หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบ ควรกําหนดระยะเวลาใน
การเก็บรักษาบันทึกและขอมูลที่ไดจากการปฏิบัติภารกิจ ระยะเวลาในการเก็บรักษาควรสอดคลอง
กับขอกําหนดขององคกรและทางการ หรือความจําเปนอ่ืนๆ 

หมวดที่ 2330.C1- หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบ ควรกําหนดนโยบายในการ
เก็บและดูแลรักษาบันทึกและขอมูลที่ไดจากการปฏิบัติภารกิจ รวมถึงนโยบายในการเผยแพรตอ
บุคคลภายในและภายนอกองคกร นโยบายดังกลาวควรสอดคลองกับขอกําหนดขององคกรและ
ทางการ หรือความจําเปนอ่ืนๆ 
   หมวดที่ 2340–การกํากับการปฏิบัติภารกิจ 
   ควรมีการกํากับดูแลการปฏิบัติภารกิจที่เหมาะสม เพ่ือใหม่ันใจวาภารกิจไดบรรลุ
ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว ผลงานมีคุณภาพและผูปฏิบัติภารกิจมีพัฒนาการที่ดีขึ้น 
  หมวดที่ 2400–การรายงานผล การปฏิบัติภารกิจ 
  ผูตรวจสอบควรรายงานผลการปฏิบัติภารกิจโดยไมชักชา 
   หมวดที่ 2410–เกณฑของการรายงานผลการปฏิบัติภารกิจ 
   การรายงานผลการปฏิบัติภารกิจ ควรรวมถึงวัตถุประสงคและขอบเขตของภารกิจ 
ตลอดจนขอสรุป ขอเสนอแนะและแผนเพื่อนําไปปฏิบัติ 

หมวดที่ 2410.A1- ในรายงานสรุปผลการปฏิบัติภารกิจ ผูตรวจสอบควรมี
ความเห็นและ/หรือขอสรุปในภาพรวม ตามความเหมาะสม 
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หมวดที่ 2410.A2- ในรายงานสรุปผลการปฏิบัติภารกิจ ผูตรวจสอบควร
รายงานผลงานที่เปนที่นาพอใจของผูรับการตรวจดวย 

หมวดที่ 2410.A3- เม่ือมีการเผยแพรผลการตรวจสอบตอบุคคลภายนอก
องคกร ควรระบุขอจํากัดในการเผยแพรและการนําผลการตรวจสอบไปใชตอ 

หมวดที่ 2410.C1- การรายงานความคืบหนาและผลของงานใหคําปรึกษา อาจมี
รูปแบบและสาระแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับลักษณะของแตละงานและความตองการของผูรับคําปรึกษา 
   หมวดที่ 2420–คุณภาพของการรายงาน 
   การรายงานผลการปฏิบัติภารกิจ ควรมีความถูกตอง เที่ยงธรรม ชัดเจน รัดกุม 
สรางสรรค ครบถวนและทันกาล 
   หมวดที่ 2421–ขอผิดพลาดและสิ่งที่ถูกละเลย 
   กรณีที่รายงานที่ไดสงไปใหผูเกี่ยวของมีขอผิดพลาดหรือมีการละเลยในประเด็นที่สําคัญ 
หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบควรรีบแกไขและจัดสงฉบับที่แกไขแลวใหแกผูที่เคยไดรับรายงานทุกราย 
   หมวดที่ 2430–การเปดเผยกรณีไมไดปฏิบัติตาม มาตรฐาน 
   กรณีที่การไมปฏิบัติตามมาตรฐาน มีผลกระทบตอการปฏิบัติภารกิจใดๆ ควรมี
การเปดเผยในรายงานผลการตรวจสอบในเรื่องตอไปน้ี  
     มาตรฐานขอใดบางที่ไมสามารถปฏิบัติไดครบถวน 
     เหตุผลที่ไมไดปฏิบัติตามมาตรฐาน และ 
     ผลกระทบตอภารกิจจากการที่ไมปฏิบัติตามมาตรฐาน 
   หมวดที่ 2440–การเผยแพรผลงานตรวจสอบ 
   หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบ ควรรายงานผลการปฏิบัติภารกิจใหแกบุคคลที่
เกี่ยวของตามความเหมาะสม 

หมวดที่ 2440.A1- หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบเปนผูรับผิดชอบในการ
เสนอรายงานสรุปผลการตรวจสอบตอผูเกี่ยวของที่สามารถทําใหเกิดความเชื่อม่ันวาผลการ
ตรวจสอบนั้นจะไดรับการพิจารณาอยางเหมาะสม 

หมวดที่ 2440.A2- กอนการเสนอผลการตรวจสอบแกบุคคลภายนอก ที่ไมใช
โดยขอบังคับทางกฏหมายหรือคําสั่งของทางการ หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบควร 
      ประเมินความเสี่ยงที่มีตอองคกร 
      ปรึกษากับฝายบริหารระดับสูงและ/หรือที่ปรึกษาทางดานกฏหมาย ตามความเหมาะสม 
       ควบคุมการเผยแพรผลการตรวจสอบโดยระบุขอจํากัดการใชผลการตรวจสอบ 

หมวดที่ 2440.C1- หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบเปนผูรับผิดชอบในการเสนอ
รายงานสรุปผลการใหบริการใหคําปรึกษาตอผูรับบริการ 

หมวดที่ 2440.C2- ระหวางใหบริการใหคําปรึกษา อาจมีการพิจารณาในประเด็น
เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแล หากประเด็นนั้นๆ มีสาระสําคัญตอ
องคกร ผูตรวจสอบควรรายงานใหผูบริหารระดับสูง และคณะกรรมการขององคกรทราบ 
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  หมวดที่ 2500–การติดตามผลการตรวจสอบ 
  หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบ ควรสรางและรักษาไวซึ่งระบบการติดตาม การไม
ปฏิบัติตามผลการตรวจสอบที่ไดรายงานตอฝายจัดการแลว 
   หมวดที่ 2500.A1–หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบ ควรจัดใหมีกระบวนการติดตาม
ผลการตรวจสอบ เพ่ือใหม่ันใจวาขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไขน้ัน ฝายจัดการไดนําไปปฏิบัติ
อยางมีประสิทธิผลหรือผูบริหารระดับสูงไดยอมรับความเสี่ยงจากการไมปฏิบัติตาม 
   หมวดที่ 2500.C1–ในกิจกรรมการตรวจสอบควรมีการติดตาม การไมปฏิบัติตาม
ผลของภารกิจการใหคําปรึกษา ตามขอบเขตที่ไดตกลงไวกับผูรับบริการ 
  หมวดที่ 2600–ขอยุติการยอมรับความเสี่ยงของฝายจัดการ 
  เม่ือหัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบ มีความเห็นวาความเสี่ยงที่เหลืออยูที่ฝายจัดการ
ยอมรับน้ัน อาจจะไมอยูในระดับที่องคกรจะยอมรับได หัวหนาผูบริหารงานงานตรวจสอบควรหารือ
กับผูบริหารระดับสูง หากยังไมสามารถหาขอยุติได หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบและผูบริหาร
ระดับสูงควรรวมกันเสนอตอคณะกรรมการขององคกรเพื่อพิจารณาหาขอยุติ 
 จากมาตรฐานดานคุณสมบัติและมาตรฐานการปฏิบัติงานทั้ง 2 ดานขางตน ผูวิจัยไดนํา
สาระสําคัญของมาตรฐานดานคุณสมบัติและมาตรฐานการปฏิบัติงานในแตละดานมาประกอบกับ
สภาวะปจจุบันในการปฏิบัติงานจริงของหนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ 
พริ้นทติ้ง จํากัด มาเปนแนวทางในการตั้งคําถามเพื่อประเมินระดับทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอ
หนวยงานตรวจสอบภายใน  
 

3.   แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู และความรูความเขาใจ 
 3.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการรับรู (เสรี วงษมณฑา.  2542: 79-94) 
  การรับรู (Perception) หมายถึง กระบวนการที่มนุษยเลือกที่จะรับรู สรุปการรับรู ตีความหมาย
การรับรูสิ่งใดสิ่งหน่ึงที่สัมผัส เพ่ือที่จะสรางภาพในสมอง ใหเปนภาพที่มีความหมายและมีความกลมกลืน 
  การรับสัมผัส (Sensation) เปนเรื่องของการตอบสนองแบบทันทีทันใด ตรงไปตรงมา 
  

          การรับรู (Perception)   =   ความคิด (Thinking)   +   การรับสัมผัส (Sensation) 

 
   การรับรู ประกอบดวย 

1. ระดับต่ําสุดที่บุคคลรับรูได (The Absolute Threshold) หมายถึง ระดับต่ําสุด
ซึ่งแตละบุคคลสามารถสัมผัสกับความรูสึกได จุดนี้บุคคลจะสามารถปองกันความแตกตางระหวาง
การรับรูบางสิ่งและไมรับรูอะไรเลย 

2. ความแตกตางต่ําสุดที่บุคคลจะเห็นได (The Differential Threshold) หมายถึง 
ความแตกตางนอยที่สุดที่จะทําใหบุคคลสามารถรับรูความแตกตางได 
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3. ระดับของการรับรู (Threshold of Awareness) แบงไดเปน 3 ระดับ ดังนี้ 
3.1 ระดับต่ําสุดที่บุคคลสามารถรับรูได (Lower Threshold) คือ เปนคนที่มีการ

รับรูเรื่องตางๆ ไดนอยมาก 
3.2 ระดับสูงสุดที่บุคคลสามารถรับรูได (Upper Threshold) คือ เปนคนที่มีการ

รับรูเรื่องตางๆ ไดสูงมาก 
3.3 ความแตกตางต่ําสุดที่บุคคลสามารถรับรูได (Difference Threshold) คือ 

เปนคนที่รับรูเรื่องตางๆ แตกตางจากผูอ่ืน 
   4. การรับรูโดยไมรูตัว (Subliminal perception) หมายถึง การรับรูสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

เขาไปในสมองของเราโดยที่เราไมรูตัววาเรากําลังเรียนรูสิ่งนั้น เรียกวาการรับรูในจิตใตสํานึก 
(Conscious awareness) 
  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรับรูของมนุษย ประกอบดวย 

1. องคประกอบทางดานเทคนิค ไดแก ขนาด สี ความเขม การเคลื่อนไหว ตําแหนง 
ความแตกตาง และการจับแยก 

2. ความพรอมทางดานสมอง ไดแก ความฝงใจหรือการยึดม่ัน นิสัยการมอง ความ
ม่ันใจและความรอบคอบ ความใสใจ โครงสรางในสมอง ความคุนเคย และความคาดหวัง 

3. ประสบการณในอดีต 
4. สภาวะอารมณ 
5. ปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมจากการรับรู 

  แนวความคิดสําคัญที่เกี่ยวของกับการเลือกสรรการรับรู มีดังนี้ 
1. กระบวนการเลือกสรร ประกอบดวย 

1.1 การเลือกที่จะเปดรับขอมูล เชน การเลือกที่จะรับรูเฉพาะขาวสารที่สนใจ เทานั้น  
1.2 การเลือกที่จะสนใจขอมูล เกิดขึ้นเม่ือตั้งใจรับสิ่งกระตุนอยางใดอยางหนึ่ง

กอนเพ่ือตั้งใจรับรูขาวสารอยางตอเน่ือง 
1.3 การเลือกที่จะตีความขอมูล เปนเรื่องราวของการมองวาอะไรเปนอยางไร 

การตีความขึ้นอยูกับทัศนคติ ความเชื่อถือและประสบการณ 
1.4 การเลือกที่จะจดจํา เชน การจดจําสิ่งตางๆ เชน จําตราสินคาไดเม่ือคิดจะซื้อ 
1.5 การปองกันการรับรู เปนการใชกลวิธีปองกันตนเองในการมองอะไรสิ่งใด

นั้นบางครั้งตองปองกันตนเองเพ่ือไมใหเกิดความเจ็บปวดจากการมองนั้น  
1.6 การปดกั้นการรับรู เปนการปองกันตนเองจากสิ่งกระตุน เพ่ือปองกันไมให

สิ่งกระตุนน้ันเขามาสูการรับรูแบบรูสึกตัว  
2. วิธีประมวลภาพแหงการรับรู ประกอบดวย 

2.1 รูปรางลักษณะและพื้นหลัง คือ การมองรูปภาพมักจะเดนชัดกวาพื้นหลัง 
2.2 การจัดกลุม คือ มนุษยมักจะมองสิ่งที่เห็นเปนกลุมมากกวามองสิง่ตางๆ ทีแ่ยก

จากกัน 
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2.3 หลักการตอเติมสิ่งที่ไมสมบูรณใหสมบูรณ เนนที่ความตองการเพื่อความ
สมบูรณของแตละบุคคล และสะทอนถึงการจัดระเบียบแบบจิตใตสํานึกของแตละบุคคล และการรับรู
ถึงสิ่งกระตุนที่ไมสมบูรณใหสมบูรณหรือเปนภาพรวมทั้งหมด (Schiffman; & Kanuk.  1994: 658) 

3. ปจจัยที่ทําใหเกิดการบิดเบือนสิ่งกระตุน ประกอบดวย 
3.1 รูปลักษณทางกายภาพ หมายถึง การปรากฏใหเห็นดวยสภาพรางกาย   
3.2 การมองแบบรวมกลุม บุคคลมีแนวโนมจะสรางภาพที่มีความหมายในจิตใจ

จากสิ่งกระตุนตางๆ ที่เคยเห็นอยางซ้ําซากแบบเหมารวมเปนพวกเดียวกัน 
3.3 การพิจารณาสิ่งบอกเหตุที่ไมเกี่ยวของกัน เปนการตอบสนองตอสิ่งกระตุน

หรือสัญญาณที่ไมเกี่ยวของกัน  
3.4 ความรูสึกครั้งแรกที่ฝงใจ ความประทับใจในครั้งแรกมีแนวโนมจะถาวร ใน

การกําหนดความประทับใจผูรับขาวสารจะไมทราบวาสิ่งกระตุนสิ่งไหนสําคัญ 
3.5 การเขาถึงขอสรุปกอนเวลา คนจํานวนมากจะทําการสรุปกอนที่จะสํารวจ

เหตุการณที่เกี่ยวของ 
3.6 การมองเห็นหลายสิ่งไปในทางเดียวกัน เปนสถานการณในการรับรูของ

บุคคลเกี่ยวกับสิ่งตางๆ หลายประการ ซึ่งขึ้นกับการประเมินเพียง 1 ทัศนะเทานั้น  
 3.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความรูความเขาใจ 
  ในการศึกษาแนวความคิดหรือทฤษฎีเกี่ยวกับความรูความเขาใจไดมีผูวิจัยไวมากใน
ที่นี้ผูวิจัยจะรวบรวมความหมายและสาระสําคัญที่เกี่ยวของมาอธิบายพอสังเขปดังน้ี 
  ความหมายของคําวา ความรูและความเขาใจ 
  ประภาเพ็ญ สุวรรณ (สุชาดา ชื่นพิชัย.  2546: 20-21; อางอิงจาก ประภาเพ็ญ สุวรรณ.  
2520) ไดใหความหมายของความรูและความเขาใจไววา ความรูเปนพฤติกรรมเบื้องตนซึ่งผูเรียน
เพียงแตจําไดอาจจะโดยการนึกออกหรือโดยการมองเห็น ไดยินก็จําได ความรูในขั้นน้ีไดแก ความรู
เกี่ยวกับคําจํากัดความความหมาย ขอเท็จจริง ทฤษฎี กฏ โครงสราง วิธีการแกปญหา เปนตน จะ
เห็นวาการจําไดหรือระลึกไดนี้ไมไดใชกระบวนการของการใชความคิดที่ซับซอนหรืออาจกลาวไดวา
ไมไดใชความสามารถของสมองมากนักซึ่งเปนระดับของพฤติกรรมขั้นตน และไดใหความหมายของ
ความเขาใจไววาความเขาใจ หมายถึง ความสามารถในการนําความรู ความจําไปดัดแปลง ปรับปรุง
เพ่ือใหสามารถจับใจความ อธิบาย แยกแยะ จัดลําดับหรือเปรียบเทียบขอเท็จจริงตางๆ ได โดย
ความเขาใจเกิดขึ้นเม่ือบุคคลไดมีประสบการณกับขาวสารหนึ่งๆ อาจจะโดยการไดยิน ไดฟง ไดอาน 
เปนที่คาดวาบุคคลนั้นจะทําความเขาใจกับขาวสารนั้นๆ ความเขาใจนี้เองอาจจะแสดงออกในรูปของ
ทักษะหรือความสามารถตอไปน้ี 

1. การแปล (Translation) หมายความวา ความสามารถเขียนบรรยายเกี่ยวกับ
ขาวสารนั้นๆ โดยใชคําพูดของตนเองซึ่งออกมาในรูปแบบที่แตกตางจากเดิมหรือออกมาในภาษาอื่น
แตความหมายยังเหมือนเดิม 
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2. การใหความหมาย (Interpretation) หมายถึงการใหความหมายตอสิ่งตางๆ 
หรือขาวสารตางๆ ซึ่งออกมาในรูปความคิดเห็นขอสรุปตามที่บุคคลนั้นเขาใจ 

3. การคาดคะเน (Extrapolation) หมายถึง ความสามารถในการตั้งความหมาย
หรือคาดหวังอะไรจะเกิดขึ้น ซึ่งความสามารถนั้นจะเกิดจากความเขาใจสภาพการณและแนวโนมที่
อธิบายไวในขาวสารนั้นๆ จึงสรุปไดวา ความรู หมายถึง ความสามารถในการรักษาไวซึ่งขอเท็จจริง
จําในสิ่งที่เคยมีประสบการณมากอนได 
  วิชัย วงษใหญ (สุชาดา ชื่นพิชัย.  2546: 21; อางอิงจาก วิชัย วงษใหญ.  2520) ได
กลาวถึงความหมายของความรูไววา ความรูเปนพฤติกรรมเบื้องตนที่ผูเรียนสามารถจําไดหรือระลึก
ไดโดยการมองเห็น การไดยิน ความรูในที่นี้คือ ขอเท็จจริง กฏเกณฑ คําจํากัดความ เปนตน 
  ไพศาล หวังวานิช (สุชาดา ชื่นพิชัย.  2546: 21; อางอิงจาก ไพศาล หวังวานิช.  2525) 
ไดใหความหมายของความรูไววา หมายถึง บรรดาขอเท็จจริงหรือรายละเอียดของเรื่องราวอันเปน
ประสบการณของบุคคลซึ่งสะสมและถายทอดสืบตอกันไป สวนความเขาใจนั้น ใหความหมายไววา 
หมายถึง ความสามารถในการนําความรู ความจําไปดัดแปลง ปรับปรุงเพื่อใหสามารถจับใจความ
อธิบายหรือเปรียบเทียบยนยอเรื่องราว ความคิด ขอเท็จจริงตางๆ ได 
  บลูม (สุชาดา ชื่นพิชัย.  2546: 22; อางอิงจาก Bloom.  n.d.) ไดอธิบายความหมาย
ของความรูความเขาใจไววา“ความรู”หมายถึงการเรียนรูที่เนนถึงความจําและการระลึกไดที่มีตอ
ความคิดวัตถุและปรากฏการณตางๆ เปนความจําที่เริ่มจากสิ่งงายๆ ที่เปนอิสระแกกันไปจนถึง
ความจําในสิ่งที่ยุงยากซับซอนและมีความสัมพันธตอกันซึ่งแบงออกเปนความรูในสิ่งเฉพาะ ความรูใน
วิธีการที่จะจัดการกระทํากับสิ่งที่เฉพาะ และความรูที่เปนสากลและนามธรรมในแตละสาขาวิชา เปน
ตน สวน “ความเขาใจ”นั้นเพ่ือรวมจุดหมาย พฤติกรรมหรือการตอบสนองที่เปนตัวแทนความ
เขาใจของขอความทางวรรณกรรมที่บรรจุไวในการสื่อความหมาย ซึ่งมีอยู 3 ประเภทคือ การแปล 
การตีความ และการสรุปเพื่อทํานาย 
  โรเซนเบิกซ และโฮวแลนด (สุชาดา ชื่นพิชัย.  2546: 22; อางอิงจาก Rosenberg; & 
Hovland.  n.d.) ใหความหมายของความเขาใจไววา หมายถึง ความเชื่อหรือความนึกคิด (Concept) 
หรือการสําเหนียก (Conception) ตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงซ่ึงเปนไปไดทั้งทางดีและทางไมดี ความรู ความ
เขาใจนี้เปนสิ่งที่ถายทอดจากกลุมสังคมมาสูตัวบุคคล 
  กูด (สุชาดา ชื่นพิชัย.  2546: 22; อางอิงจาก Good.  n.d.) ใหความหมายของความรู
ไววา “ความรู” หมายถึง มวลประสบการณตางๆ ที่บุคคลไดรับจากการศึกษาขอเท็จจริง 
ปรากฏการณและรายละเอียดตางๆ โดยผานการรวบรวมและสะสมไวเพ่ือสําหรับนําไปใชประโยชน 
 3.3 การวัดความรู 
  วิธีการวัดวาใครมีความรูในเรื่องนั้นหรือไม สามารถทําไดโดยการตั้งคําถามที่เกี่ยวกับ
ความรูในเนื้อหา ขอเท็จจริง (นิยาม ศัพท กฏ ความจริง) วิธีการ (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดประเภท 
หรือระเบียบแบบแผน) ความรูรวบยอดของเรื่องราวน้ันๆ (หลักการ ทฤษฎี โครงสราง) โดยจะถาม 

  



29 
 
แตเพียงอยางเดียวหรือครบทั้ง 3 อยางก็ได ถาสามารถตอบไดถูกตองก็เรียกวาเปนผูมีความรูใน
เร่ืองนั้น ถานึกไมออก ลืมหรือตอบผิดก็เปนผูไมมีความรู จึงอาจกลาวไดวา คนที่มีความรู คือผูที่จํา
เน้ือเร่ือง วิธีการ สรุปเน้ือหาของเรื่องนั้นไดกับสามารถระลึกไดทั้ง 3 สิ่งน้ันออกมาไดนั่นเอง วิธีการ
วัดความรูทําไดหลายวิธี แตละวิธีมีลักษณะเฉพาะแตกตางกันแตวิธีที่นิยมใช คือ การวัดโดยการใช
แบบทดสอบ (Test) ที่วัดไดครอบคลุมเน้ือหาทุกเรื่อง (สุชาดา ชื่นพิชัย.  2546: 22)  
 จากแนวคิดเกี่ยวกับความรูความเขาใจ พบวา มีหลายทานที่ไดศึกษาถึงความรูความ
เขาใจ (เสาวรภย ธรรมานุรักษกุล. 2545; สุชาดา ชื่นพิชัย. 2546; ทัศนีย แสงทองสกุลเลิศ; 2546) 
โดยใชแบบสอบถามชนิดเลือกตอบตามความเขาใจวาใชหรือไมใช ในการวัดเพื่อจะไดทราบวา
พนักงานมีความรูความเขาใจตอเรื่องที่ศึกษาอยูในระดับใด โดยใชเกณฑการใหคะแนน คือขอที่ตอบ
ถูกได 1 คะแนน ขอที่ตอบผิดใหคะแนน 0 
 ดังนั้น ผูวิจัยจึงใชแบบสอบถามชนิดเลือกตอบตามความเขาใจวาใชหรือไมใชเปนวิธีวัด
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับดานความหมาย บทบาท และประโยชนของการตรวจสอบภายใน โดยใช
เกณฑการใหคะแนนคือ ตอบถูกใหคะแนน 1 ตอบผิดใหคะแนน 0 และจากแนวคิดเกี่ยวกับความรู
ความเขาใจและการรับรู ผูวิจัยไดนําสาระสําคัญมาเปนแนวทางในการตั้งคําถามเกี่ยวกับความรู
ความเขาใจในงานที่รับผิดชอบ และการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน เพ่ือประเมินระดบั
ความคิดเห็น และการรับรูของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายใน 
 

4.  ทฤษฎีเก่ียวกับทัศนคติ 
 4.1 ความหมายของทัศนคติ 
  ทัศนคติ มาจากศัพทภาษาลาตินวา “Aptus” หมายความวา “เหมาะเจาะ” (Fitness) 
หรือการปรับใหเหมาะ (Adaptation) ในทางจิตวิทยาถือวาทัศนคติเปนตัวแปรหนึ่งที่ไมสามารถจะ
สังเกตเห็นไดโดยงาย แตจะตองศึกษาคนควาดวยกรรมวิธีที่ซับซอน สเปนเซอร (Spencer) เปนคน
แรกที่นําคําวา“Attitude”มาใช และตอมามีการใหความหมายของคํานี้มากกวา 80 ความหมาย 
(จุฑารัตน เอ้ืออํานวย.  2549: 167-168) 
  ธํารงศักดิ์ หม่ืนจักร และ ศรีสงา กรรณสูต (2523: 149) ไดใหความหมายของทัศนคติ
ไววา คือ สภาพความรูสึกของบุคคลที่มีตอสิ่งเราและสิ่งแวดลอมตางๆ รอบตัว เชน สัญลักษณ 
เครื่องหมาย บุคคล คําพูด สิ่งของ วัตถุ หรือสิ่งที่เปนนามธรรมตางๆ โดยที่ความรูสึกนี้อาจเปนใน
ทางบวก หรือลบ เชน ชอบหรือไมชอบ ซึ่งเปนผลมาจากการประเมินสิ่งแวดลอมหรือสิ่งเราโดยตัว
ของบุคคลนั้นเอง 
  ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2520: 1) ทัศนคติ เปนความเชื่อ ความรูสึกของบุคคลที่มีตอสิ่ง
ตางๆ เชน บุคคล สิ่งของ การกระทําสถานการณ และอ่ืนๆ รวมทั้งทาทีที่แสดงออกที่บงถึงสภาพ
ของจิตใจที่มีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง ทัศนคติเปนนามธรรม และเปนสวนที่ทําใหเกิดการแสดงออกดานการ
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ปฏิบัติ แตทัศนคติไมใชแรงจูงใจ (Motive) และแรงขับ (Drive) หากแตเปนสภาพแหงความพรอมที่จะ
โตตอบ (State of readiness) และแสดงใหทราบถึงแนวทางของการสนองตอบของบุคคลตอสิ่งเรา 

    เธอรสโตน (ประภาเพ็ญ สุวรรณ.  2520: 1; อางอิงจาก Thurstone. 1928. Attitudes 
Can Be Measured. pp. 531) “ทัศนคติเปนผลรวมทั้งหมดของมนุษยเกี่ยวกับความรูสึก อคติ 
ความคิด ความกลัวตอสิ่งบางอยาง...การแสดงออกทางดานการพูดเปนความคิด (Opinion) และ
ความคิดนี้เปนสัญลักษณของทัศนคติ ดังน้ัน ถาเราอยากจะวัดทัศนคติ เราก็สามารถทําไดโดยวัด
ความคิดของบุคคลที่มีตอสิ่งตางๆ” 

  เธอรสโตน (ประภาเพ็ญ สุวรรณ.  2520: 1; อางอิงจาก Thurstone. 1946. Comment. pp. 
39) ทัศนคติเปนระดับของความมากนอยของความรูสึกในดานบวกและลบที่มีตอสิ่งหนึ่ง (Psychological 
object) ซึ่งอาจจะเปนอะไรไดหลายอยาง เปนตนวา สิ่งของ บุคคล บทความ องคกร ความคิด ฯลฯ 
ความรูสึกเหลานี้ ผูรูสึกสามารถบอกความแตกตางวา เห็นดวย หรือ ไมเห็นดวย 
  กรอดอน อัลพอรต (ประภาเพ็ญ สุวรรณ.  2520: 2; อางอิงจาก Gordon Allport. 1935. 
Attitudes. pp. 810) ทัศนคติ หมายถึง สภาวะของความพรอมทางดานจิต ซึ่งเกิดขึ้นจากประสบการณ 
สภาวะความพรอมน้ี จะเปนแรงที่จะกําหนดทิศทางของปฏิกิริยาของบุคคลที่จะมีตอบุคคล สิ่งของ 
หรือสถานการณที่เกี่ยวของ 
  จี เมอฟร; แอล บี เมอฟร; และ ที นิวคัม (ประภาเพ็ญ สุวรรณ.  2520: 2; อางอิงจาก 
G. Murphy; L.B. Murphy; & T. Newcome. 1937:  887) ทัศนคติ หมายถึง วิถีทางหรือความ
พรอมในการเห็นดวย หรือไมเห็นดวยกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
  เคิรช; และ ครัชฟลด (ประภาเพ็ญ สุวรรณ.  2520: 2; อางอิงจาก D. Kretch; & R.S. 
Crutchfield. 1948:  152) ทัศนคติเปนผลรวมของกระบวนการที่กอใหเกิดสภาพการจูงใจ อารมณ การยอมรับ
และการตระหนักถึง (Cognitive) ซึ่งกระบวนการเหลานี้เปนสวนหนึ่งของประสบการณของบุคคล 
  ดี เคทซ; และ อี สกอตแลน (ประภาเพ็ญ สุวรรณ.  2520: 2; อางอิงจาก D. Katz; & E. 
Scotland 1959. A Preliminary Statement of a Theory of Attitude Structure and Change. pp. 482) 
ทัศนคติ หมายถึง ความโนมเอียงหรือแนวโนมในการจะประเมินคาสิ่งตางๆ หรือสัญลักษณของสิ่ง
นั้นในทางใดทางหนึ่ง 
  ดี เคทซ (ประภาเพ็ญ สุวรรณ.  2520: 2; อางอิงจาก D. Katz. 1960. The Functional 
Approach to the Study of Attitudes. pp. 383) ทัศนคติ หมายถึง สวนประกอบสองสวน คือ 
ความรูสึกในการที่จะชอบหรือไมชอบ และความรูหรือความเชื่อซ่ึงอธิบายถึงลักษณะ ตลอดจน
ความสัมพันธของสิ่งหนึ่งที่มีตอสิ่งอ่ืนๆ 
  มิลตัล โรคีซ (ประภาเพ็ญ สุวรรณ. 2520: 3; อางอิงจาก Milton Rokeach. 1970. 
Beliefs, Attitudes and Values. pp. 112) ทัศนคติเปนการผสมผสาน หรือการจัดระเบียบของความ
เชื่อที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือสถานการณใดสถานการณหนึ่ง ผลรวมของความเชื่อน้ี จะเปน
ตัวกําหนดแนวโนมของบุคคลในการที่จะมีปฏิกิริยาตอบสนองในลักษณะที่ชอบหรือไมชอบ 
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  เอนเจล คอลลาท และ แบล็กเวล (ธงชัย สันติวงษ. 2549: 167; อางอิงจาก Engel; 
Kollat; & Balckwell. n.d. An organization of concepts, beliefs, habits and motives associated 
with a particular object. pp. 166) ทัศนคติ หมายถึง ระเบียบของแนวความคิด ความเชื่อ อุปนิสัย 
และสิ่งจูงใจที่เกี่ยวของกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ 
  พรทิพา พลีคาม (2544: 6) ไดใหความหมายของทัศนคติ หมายถึง ความรูสึก 
ความคิดของบุคคลที่เปนผลมาจากประสบการณ และพรอมที่จะแสดงออกเปนการตอบสนองตอสิ่ง
ตางๆ ที่อาจเปนไปไดทั้งทางบวกและทางลบ ทัศนคติเปนสิ่งที่ไมสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน 
การที่เราจะรับทราบทัศนคติของบุคคลหนึ่งไดก็ตองใชวิธีการแปลความหมายของการแสดงออก 
  กาญจนา พรหมเกิด (2546: 7) ไดใหความหมายของทัศนคติ หมายถึง ความรูสึกนึก
คิด และความคิดเห็นที่มีอารมณของบุคคล หรือทาที ที่มีตอสิ่งหน่ึงสิ่งใด สถานการณใดสถานการณ
หน่ึงที่ไดรับทราบ หรือไดเห็น กอใหเกิดความรูสึกทางอารมณวาชอบหรือเกลียด เห็นดวยหรือไม
เห็นดวย และมีแนวโนมที่จะตอบสนองตอสิ่งนั้นซึ่งเปนไปไดทั้งในทางสนับสนุนหรือตอตาน การที่
จะทราบทัศนคติของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เห็นไดจากพฤติกรรมที่บุคคลนั้นแสดงออกมา 
  จากความหมายขางตนสรุปไดวา ทัศนคติ หมายถึง ความคิด ความเชื่อ ที่มีอารมณ
ความรูสึกแฝงอยู เปนสภาวะความพรอมทางจิต ซึ่งเกิดขึ้นจากประสบการณ สภาวะความพรอมน้ี
จะเปนตัวกําหนดทิศทางหรือเปนตัวกระตุนปฏิกิริยาตอบสนองของบุคคลตอสิ่งตางๆ หรือ
สถานการณที่เกี่ยวของในรูปแบบของความชอบหรือไมชอบ 
 4.2 คุณลักษณะของทัศนคติ (ธงชัย สันติวงษ.  2549: 168-169) สรุปได 4 ประการ คือ 

4.2.1 ทัศนคติเปนสิ่งที่มีอยูภายใน กลาวคือ เปนเรื่องของระเบียบความนึกคิดที่เกิดขึ้น
ภายในของแตละคน 

4.2.2 ทัศนคติจะมิใชสิ่งที่มีมาแตกําเนิด ตรงกันขามทัศนคติจะเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับ
การเรียนรูเร่ืองราวตางๆ ที่ตนไดเกี่ยวของอยูดวยในภายนอก และทัศนคติจะกอตัวจากการประเมิน
หลังจากที่ไดเกี่ยวของกับสิ่งภายนอกดังกลาวแลว ทั้งหมดนี้ยอมแสดงวา ทัศนคติที่มีอยูจะเปนผลที่
เกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนรู ดังเชนน้ี Myers และ Reynolds ไดเนนวา เปนผลของการเรียนรูที่
เกิดขึ้นจากที่บุคคลนั้นๆ ไดเกี่ยวของกับคนอื่นๆ (ธงชัย สันติวงษ.  2549: 168; อางอิงจาก Myers; 
& Reynolds. n.d.; 148) 
  ปจจัยที่มีผลในการกํากับเปนทัศนคติดังกลาวนั้น สวนสําคัญน้ันมักจะเกิดจากอิทธิพล
ของกลุมที่เกี่ยวของดวยที่บุคคลนั้นๆ ไดรับขาวสารขอมูลมา กลุมที่สําคัญก็คือ กลุมครอบครัว และ
เพ่ือนรวมงาน หรือกลุมทางสังคมที่ ไดไปเกี่ยวของดวย นอกจากนี้ทัศนคติยังขึ้นอยูกับ
บุคลิกลักษณะทาทาง ซึ่งเปนผลของการเรียนรูที่ไดจากการปฏิบัติตอบตอโลกภายนอกอีกดวย 
(ธงชัย สันติวงษ.  2549: 168; อางอิงจาก Bennett; & Kassarjian. pp. 80-82) 

4.2.3 ทัศนคติจะมีลักษณะมั่นคงถาวร กลาวคือ ภายหลังจากที่ทัศนคติไดกอตวัขึน้มาแลว 
ทัศนคติดังกลาวจะไมเปนภาวะที่เกิดขึ้นเปนการชั่วคราว หากแตจะมีความมั่นคงถาวรตามสมควร 
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และไมเปลี่ยนแปลงในทันทีทันใดที่ไดรับตัวกระตุนที่แตกตางไป ทั้งน้ีเพราะทัศนคติที่กอตัวขึ้นนั้น 
จะมีกระบวนการคิดวิเคราะห ประเมิน และสรุปจัดระเบียบเปนความเชื่อ การเปลี่ยนแปลงก็ยอมตอง
ใชเวลาเพื่อปรับตามกระบวนการดังกลาวดวย (ธงชัย สันติวงษ.  2549: 169; อางอิงจาก Carolyn 
W. Sherif; & Muzafer Sherif. 1967. Attitude Ego-Involvement, and Change. pp. 112-113) 

4.2.4 ทัศนคติจะมีความหมายอิงถึงตัวบุคคลและสิ่งของเสมอ ความหมายในที่นี้คือ 
ทัศนคติจะมิใชเกิดขึ้นมาไดเองจากภายใน หากแตเปนสิ่งที่กอตัว หรือเรียนรูเอามาจากสิ่งที่มีตัวตน
ที่อางอิงถึงได สิ่งที่ใชอางอิงเพ่ือการสรางทัศนคติอาจเปน ตัวบุคคล กลุมคน สถาบัน สิ่งของ 
คานิยม เรื่องราวทางสังคม หรือแมแตความนึกคิดตางๆ (ธงชัย สันติวงษ.  2549: 169; อางอิงจาก 
Carolyn W. Sherif; & Muzafer Sherif. 1967. Attitude Ego-Involvement, and Change. pp. 112-113) 
  เปนที่นาสังเกตวาการแยกคําวาทัศนคติออกจากคําวาคานิยม ซึ่งในความหมายที่
แทจริง ทั้งสองสิ่งก็คือเร่ืองเดียวกันน่ันเอง แตแตกตางกันเล็กนอยที่วา คานิยม (Values) เปนสิ่งที่
เปนพ้ืนฐานมากกวา และใชในความหมายที่กวางกวาทัศนคติ ทั้งนี้เพ่ือที่จะใหมีความคลองตัวใน
การใชประโยชนสําหรับการพิจารณาปญหาเทานั้น 

4.3 สวนประกอบของทัศนคติ (ธงชัย สันติวงษ.  2549: 169-170) 
  ทัศนคตินั้นประกอบขึ้นดวยสวนประกอบ (Components) 3 สวนตอไปนี้ ความเขาใจ
หรือสวนของความเชื่อ (cognitive of belief component) ความชอบพอ หรือสวนของความรูสึก 
(affection of feeling component) ซึ่งมีเร่ืองที่เกี่ยวกับความรูสึกทางอารมรณเกี่ยวของอยูดวย และ
พฤติกรรมหรือสวนของแนวโนมในการกระทํา หรือแสดงออก (behavioral or action-tendency 
component) ซึ่งเปนสวนที่หมายถึงความพรอมเพรียงในการประพฤติของแตละคน ที่จะใชปฏิบัติ
ตอบในทันทีทันใดตอสิ่งของตางๆ (ธงชัย สันติวงษ.  2549: 169; อางอิงจาก W.J.Mckeachie; & 
Charotte L. Doyle. 1996. Psychology. pp. 560) รายละเอียดอาจขยายไดดังนี้ คือ 

4.3.1 ความเขาใจหรือสวนของความเชื่อ จะมีขอบเขตครอบคลุมถึงขาวสารขอมูลและ
ความเชื่อที่มีตอสิ่งของหรือปรากฏการณตางๆ สิ่งเหลานี้จะเปนขอมูลที่ไดเก็บสะสมมา และการมี
ประสบการณมาจากอดีต ความเชื่อน้ีจะเปนความเชื่อที่ไดมาจากการประเมิน ซึ่งมักจะออกผลเปน
แนวโนมทางใดทางหนึ่งวา ดี-ไมดี ชอบ-ไมชอบ มีคุณคา-ไมมีคุณคา เปนตน 

4.3.2 ความชอบพอ หรือสวนของความรูสึก จะมีขอบเขตครอบคลุมถึงความรูสึก
ตางๆ รวมตลอดทั้งอารมณดวย ความรูสึกเหลานี้จะเกิดขึ้นจากสาเหตุหลายทาง เชน บุคลิกทาทางหรือ
อุปนิสัยและสิ่งจูงใจ เปนตน ความรูสึกอาจแสดงออกเปน ดี-เลว เกลียด-รัก ทางบวก-ทางลบ ชอบ-ไมชอบ 

4.3.3 พฤติกรรม หรือแนวโนมในการแสดงออก ซึ่งหมายถึง แนวโนมของการประพฤติ
หรือการกระทํา ซึ่งเปนไปในทางใดทางหนึ่ง และซึ่งจะกลับกลายมาเปนการเรียนรูในสิ่งที่ไดปฏิบัติ
ตอบตางๆ (learned responses) และเก็บสะสมไวในความทรงจําโดยผานสวนของประสบการณที่
ไดรับมาในอดีต (past experience)  
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  สวนดังกลาวจะเปนสวนของพฤติกรรม หรือทางโนมเอียงในการที่จะปฏิบัติเปนอยาง
ใดอยางหนึ่ง ถาหากคนดังกลาวมีทัศนคติในทางไมดีแลว ความพรอมเพรียงในการปฏิบัติตอบทาง
พฤติกรรมของเขาก็จะเปนไปในทางพยายามโจมตี ทําลาย ใสไฟ หรือกลั่นแกลงสิ่งน้ันๆ ในทาง
ตรงกันขามถามีทัศนคติดีตอสิ่งน้ันๆ เขาก็จะชมเชยสนับสนุน ใหความชวยเหลือ อุดหนุน ชวยซ้ือ 
ชวยแนะนําคนอื่นตอๆ ไป เปนตน 

4.4 หนาที่หรือกลไกของทัศนคติ (ธงชัย สันติวงษ.  2549: 170-173)  
  ทัศนคติตางๆ ตางก็กอตัวมาในขณะที่คนตองเกี่ยวของกับสิ่งตางๆ และบุคคลตางๆ 
อยูตลอดเวลาในชีวิตประจําวัน ดวยเหตุนี้จึงเปนที่แนนอนวา ความรูสึก ความเชื่อ และแบบของการ
ปฏิบัติตอบที่แสดงออกจะมีลักษณะเกิดขึ้นมาซ้ําๆ ซากๆ เสมอ จนในที่สุดจะถูกเก็บไวเปนความ
ทรงจําในแบบใดแบบหนึ่ง และในทางกลับกัน ปจจัยพื้นฐานที่สัมพันธกันเหลานี้ก็จะกลับกลายมา
เปนแนวโนมที่เปนไปทางใดทางหนึ่งที่จะถูกนํามาใชประเมินเปนลักษณะของการชอบหรือไมชอบ
สิ่งของหรือตัวบุคคล ตอจากนั้นผลจากการจัดระเบียบทางจิตใจจนกลายเปนทัศนคตินี้เอง ก็จะชวย
ใหการกระทําของเขามีความสม่ําเสมอ คงที่เปนแบบใดแบบหนึ่ง และสามารถคาดการณได กลาวอีก
นัยหน่ึงก็คือ ตัวบุคคลจะมีแผนที่จัดไว เพ่ือสําหรับการคิดและการประพฤติในทางตางๆ และซ่ึงจะ
กลายเปนสิ่งที่ชวยใหบุคคลดังกลาว ไมตองเผชิญกับปญหายุงยากในทุกครั้งที่ตองเผชิญกับ
ปรากฏการณที่แปลกและใหม ที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่ทัศนคติไดกอตัวขึ้นแลว  

  ดวยตําแหนงที่ตั้งของทัศนคติและคานิยม ยอมแสดงใหเห็นวา ทัศนคติที่มีอยูนี้จะมีผล
อยางมากตอกระบวนการเปรียบเทียบ ในฐานะที่จะเปนเครื่องกรองสิ่งที่รับเขามาตางๆ (perceptual 
filter) และในขณะเดียวกัน ทัศนคติที่มีอยูนี้ก็ยังเปนกลไกที่คอยกํากับชุดของการปฏิบัติตอบในทุก
ขั้นตอนของการตัดสินใจอีกดวย  
  แดเนียล เคทซ (อางในธงชัย สันติวงษ.  2549: 171-173 อางอิงจาก Daniel Katz. 
1960. The Functional Approach to the Study of Attitudes. pp. 163-191) ไดสรุปวา ทัศนคติจะ
ทําหนาที่เปนกลไกที่สําคัญ 4 ประการ ดังนี้ 

4.4.1 เพ่ือใชสําหรับการปรับตัว (adjustment) หมายความวา ตัวบุคคลทุกคนจะอาศัย
ทัศนคติเปนเครื่องยึดถือสําหรับการปรับพฤติกรรมของตนใหเปนไปในทางที่จะกอใหเกิดประโยชน
แกตนสูงที่สุด และใหผลเสียนอยที่สุด ดังนี้ทัศนคติจึงสามารถเปนกลไกที่จะสะทอนใหเห็นถึง
เปาหมายที่พึงประสงคและที่ไมพึงประสงคของเขา และดวยสิ่งเหลานี้เองที่จะทําใหแนวโนมของ
พฤติกรรมเปนไปในทางที่ตองการมากที่สุด 

4.4.2 เพ่ือการปองกันตน (ego-defensive) โดยปกติในทุกขณะ คนโดยทั่วไปมักจะมี
แนวโนมที่จะไมยอมรับความจริงในสิ่งซ่ึงเปนที่ขัดแยงกับความนึกคิดของตน (self-image) ดังนี้ 
ทัศนคติจึงสามารถสะทอนออกมาเปนกลไกที่ปองกันตน โดยการแสดงออกจะเปนความรูสึกดูถูก
เหยียดหยาม หรือติฉินนินทาคนอื่น และขณะเดียวกันก็จะยกตนเองใหสูงกวา ดวยการมีทัศนคติที่
ถือวาตนนั้นเหนือกวาผูอ่ืน 
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4.4.3 เพ่ือการแสดงความหมายของคานิยม (value expressive) ตามที่ไดเคยกลาว
มาแลววาทัศนคตินั้นเปนสวนหนึ่งของคานิยมตางๆ และดวยทัศนคตินี้เองที่จะใชสําหรับสะทอนให
เห็นถึงคานิยมตางๆ เหลานี้ในลักษณะที่จําเพาะเจาะจงยิ่งขึ้น ดังน้ีทัศนคติจึงสามารถใชสําหรับ
อรรถาธิบายและบรรยายความเกี่ยวกับคานิยมตางๆ เหลานี้ได 

4.4.4 เพ่ือเปนตัวจัดระเบียบเปนความรู (knowledge) ทัศนคติจะเปนมาตรฐานที่ตัว
บุคคลจะสามารถใชประเมินและทําความเขาใจกับสภาพแวดลอมที่มีอยูรอบตัวเขาดวย กลไก
ดังกลาวนี้เองที่ทําใหตัวบุคคลสามารถรูและเขาใจถึงระบบและระเบียบของสิ่งตางๆ ที่มีอยูรอบตัวเขาได 
  การพิจารณาในแงน้ี ทัศนคติจะเปนมาตรฐานเพื่อเปรียบเทียบ หรือเปนขอบเขตแนวทาง
สําหรับที่จะใชอางอิงถึงเพ่ือสําหรับหาทางเขาใจ คนหาความหมาย ขยายความใหเห็นขอแตกตาง 
ตรวจสอบดูความผิดปกติ และแมแตเพ่ือเสริมสรางใหการรับรู และเขาใจเรื่องนั้นๆ ละเอียดขึ้นตอไปอีก 

4.5 การกอตัวของทัศนคติ (ธงชัย สันติวงษ. 2549: 173)  
  ทัศนคติจะกอตัวขึ้นมาและเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากปจจัยหลายประการหลายทางดวยกัน คือ 

4.5.1 การจูงใจทางรางกาย (Biological Motivations) ทัศนคติจะเกิดขึ้นเม่ือบุคคลใดบุคคล
หนึ่งกําลังดําเนินการตอบสนองตามความตองการ หรือแรงผลักดันพื้นฐานทางรางกายอยู ตัว
บุคคลดังกลาวจะสรางทัศนคติที่ดีตอบุคคล หรือสิ่งของที่สามารถชวยใหเขามีโอกาสตอบสนองความ
ตองการของตนได และในทางตรงกันขามจะสรางทัศนคติที่ไมดีตอสิ่งของหรือบุคคลที่ขัดขวางมิให
เขาตอบสนองความตองการได 

4.5.2 ขาวสารขอมูล (Information) ทัศนคติจะมีพ้ืนฐานมาจากชนิด และขนาดของ
ขาวสารขอมูลที่แตละคนไดรับมา รวมทั้งขึ้นอยูกับลักษณะของแหลงที่มาของขาวสารขอมูลอีกดวย 
ดวยกลไกของการเลือกเฟนในการมองเห็น จะเขาใจปญหาตางๆ (Selective Perception) ขาวสาร
ขอมูลบางสวนที่เขามาสูตัวบุคคลนั้น จะทําใหบุคคลนั้นเก็บไปคิดและสรางเปนทัศนคติขึ้นมาได 

4.5.3 การเขาเกี่ยวของกับกลุม (Group Affiliation) ทัศนคติบางอยางอาจจะมาจากกลุม
ตางๆ ที่เขาเกี่ยวของอยูดวย (เชน ครอบครัว วัดที่ไปประกอบศาสนกิจ ในกลุมเพ่ือรวมงาน กลุมกีฬา 
และกลุมสังคมตางๆ) ทั้งโดยทางตรงและทางออม 
  ในทางตรงกันขามกลุมตางๆ หาไดมีความหมายเฉพาะแตเพียงเปนแหลงรวมของ
คานิยมตางๆ เทานั้นไม หากแตยังมีการถายทอดขอมูลใหแกตัวบุคคลในกลุม ซึ่งทําใหสามารถ
สรางทัศนคติขึ้นได โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมของครอบครัว และกลุมเพ่ือรวมงาน ตางก็เปนกลุมที่
สําคัญที่สุด (Primary Group) ที่จะเปนแหลงทัศนคติใหแกบุคคลที่อยูในกลุมดังกลาวได 

4.5.4 ประสบการณ (Experience) ประสบการณของคนที่มีตอวัตถุสิ่งของยอมเปนสวน
สําคัญที่จะทําใหบุคคลตางๆ ตีคาสิ่งที่เขาไดมีประสบการณมานั้นจนกลายเปนทัศนคติได 

4.5.5 ลักษณะทาทาง (Personality) ถึงแมวาลักษณะทาทางจะเปนเร่ืองที่มีความหมาย
กวางที่สุดตามที่กลาวมาแลวก็ตาม แตลักษณะทาทางหลายประการ ตางก็มีสวนทางออมที่สําคัญใน
การสรางทัศนคติใหกับตัวบุคคลไดดวย 
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  ปจจัยตางๆ ของการกอตัวของทัศนคติเทาที่กลาวมาขางตนนี้นั้น ในความเปนจริงจะ
มิไดมีการเรียงลําดับความสําคัญแตอยางใดเลย ทั้งน้ีเพราะปจจัยแตละทางเหลานี้ ตัวไหนจะมี
ความสําคัญมากกวานั้น ยอมสุดแลวแตวา ในการอางอิงเพ่ือกอตัวเปนทัศนคตินั้น บุคคลดังกลาวได
เกี่ยวของกับสิ่งของหรือแนวความคิดที่มีลักษณะแตกตางไปอยางไร ดังนั้น ปจจัยใดจะมีความสําคัญ
ตอการกอตัวของทัศนคติกี่มากนอยยอมสุดแลวแตวา การพิจารณาสรางทัศนคติตอสิ่งดังกลาวจะ
เกี่ยวของกับปจจัยใดมากที่สุด 

4.6 การเปลี่ยนแปลงของทัศนคติ (ประภาเพ็ญ สุวรรณ.  2526: 101-121)  
  พ้ืนฐานสําคัญของขอเท็จจริงในการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมภายในของบุคคล
จําเปนตองศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ดังนี้ 

4.6.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับความตรงกันหรือความเหมือนกันของความคิด (Theories of Cognitive 
Consistency)  
    ไฮเดอร (ประเภาเพ็ญ สุวรรณ.  2520: 101-102; อางอิงจาก F. Heber. 1946. 
Attitudes and Cognitive Organization. pp. 107-112) ใหความเห็นวา เม่ือนาย ก. ชอบนาย ข. 
และนาย ข. ชอบสิ่งของ ค. จะมีแนวโนมที่ทําใหนาย ก. ชอบสิ่งของ ค. ดวย โปรดสังเกตวามี
สวนประกอบอยูสวน คือ ก. ข. ค. ซึ่งอาจจะมีความเกี่ยวของกันทั้งทางดานบวกและดานลบ คือ ข. 
อาจจะชอบ ค. หรือ ข. ไมชอบ ค. ภาวการณที่สมดุลจะเกิดเม่ือความสัมพันธระหวางสวนประกอบ
นั้นเปนไปทางดานบวก (เชน ข. ชอบ ค. และ ก. ชอบ ค.) หรือความสัมพันธระหวาง 2 คูเปนไปใน
ทางดานลบ (เชน ก. ไมชอบ ค. ข. ไมชอบ ค. และ ก. ชอบ ข.) เชนเดียวกันเม่ือมีความสัมพันธ
ระหวาง 3 คูเปนไปในทางดานลบ หรือความสัมพันธคูหน่ึงเปนไปในทางดานลบภาวะนี้จะทําใหเกิด
สถานการณที่ไมปกติเกิดขึ้น คือ เปนภาวการณที่ขาดความสมดุล เม่ือภาวการณไมสมดุลเกิดขึ้น จะ
มีแนวโนมที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธระหวางองคประกอบตางๆ เพ่ือใหเกิด
ภาวการณที่สมดุลขึ้น ตัวอยางเชน เม่ือ ก. ชอบ ค. และ ข. ไมชอบ ค. แต ก. ชอบ ข. ภาวการณที่
สมดุลจะเกิดไดในกรณีที่ ก. พยายามที่จะไมชอบ ค. หรือ ถา ก. ชักชวนหรือจูงใจให ข. ชอบ ค. 
หรือถา ก.เปลี่ยนความคิดเปนไมชอบ ข.ความสัมพันธของสวนประกอบตางๆ ดังกลาว จะ
เปลี่ยนแปลงมากหรือนอยขึ้นอยูกับระดับความสัมพันธของแตละสวนประกอบ 
   สโตเนอร และ โรเจอร (ประภาเพ็ญ สุวรรณ.  2526: 103-104; อางอิงจาก I.D. 
Steiner; & E.D. Rogers. 1963. Alternative Responses to Dissonance. pp. 128-136) ไดศึกษา
สถานการณที่เกิดขึ้นเม่ือบุคคลคนพบวาการตัดสินใจของตัวเองขัดกับของเพื่อนเพศเดียวกันที่เขา
เคารพ จากการศึกษาพบวาบุคคลเหลานั้น แกปญหาภาวะความไมสมดุลนี้โดยใชวิธีการดังตอไปน้ี 
วิธีการใดวิธีการหนึ่ง  
    1. เปลี่ยนความคิดของตัวเองใหเขากับของเพ่ือน 
    2. ไมยอมรับเพ่ือนคนนั้นโดยถือวาเขามีความสามารถนอยกวาตน 
    3. พยายามลืมความขัดแยงในดานความคิดนั้นๆ และ 
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    4. ไมใหความสําคัญตอเรื่องนั้น 
   นอกจากนี้ยังพบวาผูหญิงจะแกปญหาโดยใชวิธีการขอ ข. นอยมาก และมักจะทนทาน
ตอความขัดแยงไดมากกวาผูชาย กลุมผูศึกษาไดสรุปวา โดยทั่วไปแลวประสบการณเดิมของบุคคล
ในการแกปญหาตางๆ จะมีบทบาทสําคัญในการแกปญหาความไมสมดุลน้ี กลาวโดยทั่วไปถาบุคคล
นั้นเคยใชการประนีประนอมมากอน แนวโนมที่เขาจะใชวิธีนี้ยอมมีมาก 
   มีวิธีการอ่ืนๆ ที่บุคคลจะปฏิบัติเม่ืออยูในภาวะที่เกิดการขัดแยง ไดแก 
    1. ไมคิดถึงเรื่องนั้น 
    2. หาเหตุผลที่จะสนับสนุนความคิดของตนเอง 
    3. หาเหตุผลอ่ืนๆ 
    4. แยกความแตกตาง 
    5. หาเหตุผลที่เหนือกวา 
   ในดานที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ โดยวิธีการเปลี่ยนแปลง สวนประกอบทาง 
Cognitive element นี้ มีนักจิตวิทยาไดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของ cognitive element ที่
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไดยากหรืองาย มีผูใหขอสังเกตวา สวนประกอบทางดานความรู 
(cognitive element) ใดที่บุคคลนั้นมีความมั่นใจมากโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงยอมทําไดยาก ถา
สวนประกอบดานความรูใดเกี่ยวของกับอารมณอยางมาก ก็จะเปลี่ยนยากเชนเดียวกัน (ประภาเพ็ญ 
สุวรรณ.  2526: 104; อางอิงจาก R. Abelson; & M.J. Rosenberg. 1958. Symbolic Psychologic. 
pp. 1-13) สวนประกอบที่ไมไดหาเหตุผลมาสนันสนุนหรือเจาของ“โออวด”เกี่ยวกับสวนประกอบ
นั้นนอยโอกาสที่จะเปลี่ยนจะทําไดงาย 

4.6.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแยงของความคิด (Cognitive Dissonance Theory) 
   ลีออน เฟสติงเกอร (ประภาเพ็ญ สุวรรณ.  2526: 104-108; อางอิงจาก Leon Festinger. 
1957) ความคิดของทฤษฎีนี้มีพ้ืนฐานมาจากธรรมชาติกลไกของการปรับตัวของมนุษย ซึ่งสรุปวา 
มนุษยไมสามารถจะทนตอสิ่งเปลี่ยนแปลง ขัดแยง หรือไมลงรอยกันได (Human beings cannot 
tolerate inconsistency.) ซึ่งขยายความไดวา เม่ือใดมนุษยมีสิ่งที่ขัดแยงกัน มนุษยจะพยายาม
หาทางที่จะขจัดความขัดแยงน้ันใหหมดไป เม่ือภาวะทางจิตใจอยูในภาวะที่ขัดแยงหรือไมลงรอยกัน 
ภาวะจิตใจนี้จะทําใหเกิดสิ่งสองสิ่งขึ้นในตัวบุคคล คือ กระตุนใหบุคคลนั้นมีกิจกรรมอยางใดอยาง
หน่ึง (activate) และนําทาง (direct) ใหบุคคลนั้นมีปฏิกิริยาไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ซึ่งการทํา
พฤติกรรมนั้นๆ จะทําใหภาวะความไมสบายใจอันเกิดจากความขัดแยงของความคิดลดลงได  
   หลักการของทฤษฎีนี้ก็คือ ถาพฤติกรรมของบุคคลประกอบดวยสวนประกอบของ
ความขัดแยง สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลไดโดยการเปลี่ยนสวนประกอบของการรับรูที่ทํา
ใหเกิดความขัดแยงนั้น ซึ่งประภาเพ็ญ สุวรรณ ไดสรุปเปนขอๆ ดังนี้ 

4.6.2.1 ความขัดแยง (Dissonance) ของการรับรูเกิดขึ้นจากความไมลงรอยกันหรือ
ความแตกตางระหวางการรับรู ความรูหรือความคิดเห็น ตั้งแตสองอยางขึ้นไป เม่ือความคิดหนึ่งเปน
ของบุคคลนั้น และอีกความคิดหนึ่งมาจากสิ่งแวดลอมภายนอก 
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4.6.2.2 ความมากนอยของความขัดแยงนี้ ขึ้นอยูกับสัดสวนระหวางความเหมือนกัน 
(Consonant) และความแตกตางกันของความคิดเห็นเหลานั้น ความขัดแยงจะมาจากจํานวนเหตุผล
ที่ใหตอการเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

4.6.2.3 ความขัดแยงน้ีถายิ่งมีมากบุคคลนั้นก็ยิ่งจะมีแรงขับ (Drive) มาก ในการที่
จะทําใหความขัดแยงน้ันหมดไป จะโดยการเปลี่ยนแปลงความรูเกี่ยวกับเรื่องน้ันๆ ที่ไมลงรอยกัน 
หรือจะโดยการเพิ่มเหตุผลเพื่อใหสวนประกอบคลายกันมากยิ่งขึ้น 

4.6.2.4 บุคคลสามารถลดความขัดแยงโดยการเปลี่ยนพฤติกรรมของตน หรือโดยการ
เปลี่ยนสิ่งแวดลอมภายใน (psychological Environment) อันไดแกทัศนคติและการรับรู (perception) 
หรือเปลี่ยนสิ่งแวดลอมภายนอกตัวบุคคล  

4.6.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสวนรวม (Active Participation Theory) 
   ผลการวิจัยทางจิตวิทยาสังคมบางเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติไดเสนอแนะ
วา“การเปลี่ยนทัศนคติ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทําใหเกิดขึ้นไดโดยการสรางสถานการณให
เกิดการมีสวนรวมในกลุมบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ”(ประภาเพ็ญ สุวรรณ.  2526: 112-113; 
อางอิงจาก Kurt Lewin. 1947.  Group Decision and Social Change.) 
   เคิรท เลวิน ไดทําการวิจัยเปรียบเทียบหลายเรื่องเก่ียวกับการจัดประสบการณการ
เรียนรูสองอยาง คือ การอภิปรายกลุมและการสอนเปนรายบุคคล เชน การวิจัยเรื่องการชักชวนให
ประชาชนชาวอเมริกันบริโภคเครื่องในวัวใหมากขึ้นในระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 การทดลองทํา
โดยจัดใหมีการอภิปรายกลุมและการบรรยาย (lecture) จากการติดตามผลพบวา กลุมที่ใชวิธี
บรรยายอยางเดียว รอยละ 3 ของหญิงที่มารับฟงคําบรรยายใชสวนประกอบที่แนะนําในการปรุง
อาหาร และรอยละ 32 ของกลุมที่ใชวิธีการอภิปรายใชสวนประกอบที่แนะนําในการปรุงอาหาร 
   เปนที่แนชัดวามีองคประกอบอื่นๆ อีกหลายอยางที่มีผลตอความแตกตางของการ
ปฏิบัติของทั้งสองกลุมดังกลาว องคประกอบอันแรก คือ ในกลุมที่ใชวิธีการบรรยายนั้นผูฟงเปนแต
ผูรับฟงไมมีสวนรวม แตในกลุมที่ใชวิธีการอภิปรายกลุม การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุมมีมาก ทุก
คนมีโอกาสที่จะออกความคิดเห็น องคประกอบที่สอง ในการบรรยายนั้นผูฟงไมไดมีความรูสึกผูกมัด 
(commit) วาจะทําสิ่งใดสิ่งหน่ึง แตในการประชุมกลุมการตัดสินใจและความพยายามที่จะทําสิ่งหน่ึง
สิ่งใดจะมีอยูในสมาชิกแตละคนไมมากก็นอย องคประกอบที่สาม วิธีการบรรยายนั้นจะกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติของบุคคลในสวนสติปญญา (cognitive component) เทานั้น แตในการประชุม
กลุมน้ันจะมีผลตอองคประกอบของทัศนคติทั้งดานสติปญญา และองคประกอบทางการปฏิบัติ 
(behavioral component) ดวย และอีกประการหนึ่ง ดังเปนที่ทราบกันอยูแลววาความคิดเห็นของ
กลุมมีผลตอองคประกอบทางดานทัศนคติของบุคคลมาก ในขณะที่ขบวนการของกลุมกําลังดําเนิน
อยูบุคคลในกลุมจะสามารถมองเห็นความเชื่อของกลุมไดจากการอภิปราย และความคิดเห็นของ
กลุมอาจจะมีสวนทําใหความคิดเห็นของบุคคลเปลี่ยนแปลงได ขณะเดียวกันบุคคลนั้นก็จะพยายาม
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ สมาชิกคนอื่นในกลุม ถาเปลี่ยนไมไดก็อาจจะคลอยตามได (If you cannot 
beat’em, join em) 
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   คอช และ เฟรนซ (ประภาเพ็ญ สุวรรณ.  2526: 113-114; อางอิงจาก L.L.Coch; & 
R.P.French. 1948. Overcoming Resistance to Cange. pp. 512-532) ไดทําการศึกษาพบวา การ
ไดมีสวนรวม (participation) ในการชวยแกปญหาบางอยางทําใหบุคคลที่มีสวนรวมนั้นเกิดความรูสกึ
พอใจตอวิธีการการแกปญหานั้น เพราะบุคคลนั้นมีความรูสึกวาตัวเองได “ลงทุน”ในการใหความ
คิดเห็น การไดตัดสินใจ ไดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงความคิดความรูที่เกี่ยวกับสิ่งบางอยางที่ไมลงรอย
กับการตัดสินใจ และอุทิศพลังงานทุกอยาง เพ่ือใหไดมาซึ่งวิธีการแกปญหานั้นๆ ซึ่งขบวนการ
เหลานี้มีผลทําใหบุคคลนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของตนเอง การมีสวนรวมในรูปน้ีเปนสิ่งที่
แสดงออกมาใหคนอ่ืนไดรูซึ่งเรียกวา “overt participation”สําหรับ “การมีสวนรวม”ที่มิไดแสดง
ออกมาใหคนอ่ืนเห็น หรือที่เรียกวา “covert participation”นั้น ก็มีสวนที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติไดเชนกัน 
   จอหนสัน และ นีล (ประภาเพ็ญ สุวรรณ.  2526: 116; อางอิงจาก D.W. Johnson; & 
D. Neale. 1970. The Effects of Modele, Reference Groups, and Social Responsibility Norms 
upon Participation in Prosocial Action Activities. pp. 81, 87-92) พบวา นักศึกษาที่รวมในกิจกรรม
สังคมจะเปนสมาชิกของกลุมนักศึกษาซึ่งมีความชอบและทัศนคติที่ดีตอกิจกรรมสังคม และมีทัศนคติ
ที่ไมดีตอบุคคลซึ่งไมเห็นดวยกับการทํากิจกรรมสังคม 
   วัตสัน และ จอหนสัน (ประภาเพ็ญ สุวรรณ.  2526: 116; อางอิงจาก G.Watson; & 
D.W.Johnson. 1972. Social Psychology: Issues and Insights.) ผลการวิจัยเกี่ยวกับการตามกัน 
(conformity) กลุมอางอิง (reference group) บรรทัดฐานของกลุม การตัดสินใจของกลุม และ
กระบวนการเปรียบเทียบของสังคม ซึ่งมีพบตอทัศนคติและพฤติกรรมของสมาชิกในกลุม สามารถ
สรุปประเด็นมาประยุกตในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติไดดังนี้ 

1. ทัศนคติของบุคคลจะมีผลอยางมากจากกลุมที่เขามีสวนรวมและกลุมที่เขาตองการ
จะรวมดวย 

2. ถาทัศนคติของบุคคลสอดคลองกับมาตรฐานหรือบรรทัดฐานของกลุม จะเปน
แรงเสริมกําลัง (reinforcement) ใหกับทัศนคตินั้นมากขึ้น ในทางตรงกันขาม จะเปนการลงโทษ ถาบุคคล
นั้นมีทศันคติที่ไมตรงกับมาตรฐานและบรรทัดฐานของกลุม 

3. บุคคลที่ขึ้นอยูกับกลุม หรือติดกับกลุมอยางมากจะเปนบุคคลที่เปลี่ยนแปลง
ทัศนคติไดยากที่สุด ถาการเปลี่ยนแปลงนั้นเปนความพยายามของบุคคลภายนอก 

4. การสนับสนุนหรือเห็นดวยกับทัศนคติบางอยางของสมาชิกในกลุมถึงแมเพียงแต
หน่ึงคนเทานั้นก็สามารถจะ ลดแรงเสริม ของกลุมใหญที่จะมีอิทธิพลตอทัศนคติของสมาชิกในกลุมได 

5. ถึงแมจะเปนเพียงสมาชิกในกลุมจํานวน 2 คนเทานั้น ที่ยึดม่ันในความคิดหรือ
ทัศนคติบางอยาง ก็จะมีอิทธิพลของสมาชิกคนอื่นๆ ในกลุมไดเชนกัน 

6. การมีสวนรวมในการอภิปรายกลุม และการตัดสินใจของกลุม จะชวยแกไขหรือ
ลดการตอตานที่จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติใหมๆ ถากลุมตัดสินใจที่จะยอมรับทัศนคติใหมสมาชิกใน
กลุมก็จะยอมรับทัศนคตินั้นดวย 
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7. ถาบุคคลเปลี่ยนแปลงกลุมอางอิงของตน ทัศนคติของบุคคลจะมีแนวโนมทีจ่ะ
เปลี่ยนแปลงดวย 
  4.6.4 ทฤษฎีการเรียนรูจากสังคม (Social Learning Theory)  
   ทฤษฎีการเรียนรูจากสังคมนี้ไดเนนวา คนเราพิจารณาหรือประเมินผลสืบเน่ืองของ
พฤติกรรม การปฏิบัติของตนโดยใชมาตรฐาน (Standards) ซึ่งเรากําหนดขึ้นเองจากมาตรฐานนี้ จะ
บอกไดวาผลสืบเนื่องน้ันเปนรางวัล หรือการลงโทษ มาตรฐานที่บุคคลใชนี้ อาจจะเกิดขึ้นจากแหลง
ตางๆ หลายแหลง เชน การสอนของครู พอ แม ประสบการณตรง การเลียนแบบจากแบบอยางที่
ตนเองชอบ ฯลฯ 
   กระบวนการเกิดความคิด (Cognitive Processer) การที่ผลสืบเน่ืองที่เกิดจากการทํา
พฤติกรรมที่แลวมาจะมีผลตอพฤติกรรมของบุคคลในอนาคตนั้นบุคคลผูนั้นจะตอง จําไดวาอะไรได
เกิดขึ้นพรอมทั้ง คาดหวัง วาสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นอีกถาเขากระทําพฤติกรรมนั้น ซึ่งสิ่งที่เขาทําพฤติกรรม
นั้น เกิดจากประสบการณเดิมของตน การจําไดนี้ขึ้นอยูกับ กระบวนการของความคิดที่เกิดขึ้น ซึ่ง
ความคิดนี้ก็จะมีผลตอพฤติกรรมในอนาคตที่จะเกิดขึ้น 
   ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยการเรียนรูจากสังคม ไดกลาวถึงองคประกอบ
ที่สําคัญ 4 อยาง ที่มีผลตอพฤติกรรมของคน ซึ่งไดแก ความสําเร็จในการกระทําพฤติกรรมหนึ่งๆ 
การสังเกตพฤติกรรมของบุคคลอื่น คําพูดที่จูงใจ และการเราทางอารมณ (Englewood Cliffr. N.J. 1977) 
จากแนวความคิดของทฤษฎี สามารถจะใชวิธีการเพื่อจะเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม
ดังตอไปน้ี 
    1. การใหแรงเสริมกําลังโดยตรง (Direct reinforcement) เปนวิธีการหนึ่งที่ใชในการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากความเชื่อที่วา บุคคลจะเกิดการเรียนรูเม่ือบุคคลนั้นไดมี
ประสบการณตรงกับผลสืบเนื่องที่เกิดจากพฤติกรรม ที่สลับซับซอน จําเปนจะตองใชวิธีการ “ตะลอม ”

(shape) พฤติกรรมการตอบสนองของเขา โดยพยายามใหทําพฤติกรรมที่เพ่ิมความยากขึ้นไปเรื่อยๆ 
โดยวิธีนี้บุคคลจะเรียนรูปฏิกิริยาตอบสนองใหมและมีประสบการณตรงกับผลสืบเนื่องจากการกระทํา
ปฏิกิริยาตอบสนองนั้นๆ 
    2. การหยุดพฤติกรรม (Extinction) เม่ือตองการจะใหบุคคลเลิกทําพฤติกรรมใด
พฤติกรรมหนึ่ง เราก็สามารถทําไดโดยไมใหผลสืบเนื่อง (conrequenes) ที่เขาคาดหวังเกิดขึ้น 
    3. การใหรูถึงแรงเสริมกําลังและการหยุดพฤติกรรมโดยการสังเกตจากบุคคลอื่น 
(Vicarious reinforcement and vicarious extinction) การใหบุคคลนั้นสังเกตการกระทําบุคคลอื่น
แทนที่จะไดประสบการณโดยตรง จะชวยทําใหบุคคลนั้นเปลี่ยนทัศนคติหรือพฤติกรรมของเขาได 
    4. การสอน กฏ หรือการสื่อสาร (หรือคําพูดที่ชักจูงใจ) (Instruction rules, or 
communications (or verbal persuation) วิธีการทําไดโดยการใหกฏเกณฑกับบุคคลนั้น หรือใหเหตุผล
ใหขอมูลที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางสิ่งเรากับการตอบสนอง ซึ่งสิ่งที่ใหนี้แตกตางจากความเชื่อ
เดิมของบุคคลนั้นก็อาจจะชวยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือเปลี่ยนทัศนคติได  
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 4.7 กระบวนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติโดยการยินยอม การเลียนแบบ และการ
เปลี่ยนแปลงอันเน่ืองมาจากความตองการอยากจะเปลี่ยน (Three Processes of Attitude 
Change: Compliance, Identification, and Internalization) 
  เคลแมน (ประภาเพ็ญ สุวรรณ.  2526: 122-124; อางอิงจาก H.C. Kelman, 1958. 
Compliance, Identification and Internalization: Three Processes of Attitude Change. pp. 50-60) 
ไดอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ในดานที่เกี่ยวกับกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
เขาเชื่อวาทัศนคติอยางเดียวกัน อาจจะเกิดขึ้นในตัวบุคคลสองคนดวยกระบวนการ หรือวิธีการที่
แตกตางกัน ดังน้ัน กระบวนการที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติไดดีที่สุดนั้นอาจจะไม
เหมือนกัน Kelman แบงกระบวนการเกิดทัศนคติหรือเปลี่ยนแปลงทัศนคติไวสามอยาง คือ การ
ยินยอม (compliance) การเลียนแบบ (identification) และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความตองการ
ที่อยากจะเปลี่ยนแปลงจริงๆ (internalization) 
 1.  การยินยอม (compliance) 
  การยินยอมจะเกิดไดเม่ือบุคคลยอมรับสิ่งที่มีอิทธิพลตอตัวเขา และเพื่อมุงหวังจะให
เกิดความพึงพอใจจากบุคคลหรือกลุมบุคคลที่มีอิทธิพลน้ัน การที่เขายอมทําตามสิ่งที่อยากใหเขาทํา
นั้น ไมใชเพราะเขาเชื่อหรือเห็นดวยกับสิ่งน้ัน แตเปนเพราะเขาคาดหวังวา เขาจะไดรับรางวัลหรือ
การยอมรับจากคนอื่นในการเห็นดวยและทําตาม ดังน้ัน ความพึงพอใจที่ไดจากการยอมทําตามนั้น 
เปนผลมาจากอิทธิพลของสังคมหรืออิทธิพลของสิ่งที่กอใหเกิดการยอมรับนั้น 
  ทัศนคติที่เกิดขึ้นอันสืบเนื่องมาจากกระบวนการยินยอมทําตามนี้ อาจจะอธิบายไดในแง
ของการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมของบุคคลในสังคม 
  จํานวนทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปอันเปนผลมาจากการยอมทําตามนี้ ขึ้นอยูกับความสําคัญ
ของผลที่คาดวาจะไดรับหลังจากการยอมทําตามนั้นๆ หรืออีกนัยหนึ่งอาจจะพูดไดวา การยอมทําตามนี้
เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ซึ่งพลังที่ผลักดันใหบุคคลยอมทําตามนั้นมากหรือนอยขึ้นอยูกับ
ความมากนอยหรือความรุนแรงของรางวัลและการลงโทษ เคลแมน กลาววา บุคคลจะยอมทําตามในบาง
สิ่งบางอยางก็ตอเม่ือเขาอยูในภาวะที่ผูมีอิทธิพลที่จะบังคับเขาไดคอยจับตามอยูเทานั้น ดังน้ันเราจะ
คาดหวังวาบุคคลจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่ถาวรจากการยินยอมนั้นยอมจะเปนไปไมได 
 2.  การเลียนแบบ (identification) 
  การเลียนแบบเปนภาวการณที่เกิดขึ้นเม่ือบุคคลยอมรับสิ่งเราหรือสิ่งกระตุน ซึ่งการ
ยอมรับนี้เปนผลมาจากการที่เขาตองการที่จะสรางความสัมพันธที่ดีหรือที่พึงพอใจระหวางตัวเขากับ
บุคคล หรือกลุมคนอ่ืน ความสัมพันธนี้อาจจะออกมาในรูปการรับเอาบทบาททั้งหมดของบุคคลหรือ
กลุมบุคคลมาเปนของตน หรือแลกเปลี่ยนบทบาทซึ่งกันและกัน บุคคลนั้นจะเชื่อในสิ่งที่เขารับมา
หรือเลียนแบบนั้น แตจะไมรวมถึงเน้ือหารายละเอียดของสิ่งนั้นๆ การที่เขาเลียนแบบหรือมีปฏิกิริยา
แบบน้ัน ก็เปนเพราะวาปฏิกิริยานั้นเกี่ยวกับความตองการความพึงพอใจที่บุคคลไดจากการ
เลียนแบบนั้นยอมขึ้นอยูกับการกระทํานั้นๆ โดยตรง 
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  จากการเลียนแบบน้ีทัศนคติของบุคคลจะเปลี่ยนไปมากหรือนอยขึ้นอยูกับสิ่งที่มาเราให
เกิดการเลียนแบบนั้น หรืออาจจะกลาวไดวา การเลียนแบบเปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติซึ่ง
กําลังผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนี้ จะมากหรือนอยขึ้นอยูกับ “การเปนที่ดึงดูดความสนใจ”
(attractiveness) ของสิ่งเราที่มีตอบุคคลนั้น ดังไดกลาวมาแลวการยอมทําตาม (compliance) ขึ้นอยู
กับคุณสมบัติของแหลงขาวดานการควบคุมการใหรางวัลและการลงโทษ แตการเลียนแบบ 
(identification) ขึ้นอยูกับ “พลัง” (power) ของแหลงขาว อยางไรก็ตามนักจิตวิทยาหลายคนไดใหคํา
จํากัดความของคําวา “พลัง”วาเปนความสามารถในการที่จะควบคุมการใหรางวัลและการลงโทษที่
บุคคลจะไดรับ ดังน้ัน ถาความหมายของ “พลัง”หมายถึงความสามารถดังกลาวแลว ความแตกตาง
ระหวาง “การยินยอม”และ “การเลียนแบบ”จะมีหรือไมนั้นยังเปนปญหาอยู เคลแมน ไดอธิบายถึง
แหลงของพลังไวสามอยางคือ วิธีการควบคุม การเปนที่ดึงดูดความสนใจ และความเชื่อถือได ซึ่งแตละ
องคประกอบมีสวนที่จะสรางใหเกิดภาวการณที่เปนเง่ือนไขใหเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
ที่แตกตางกัน 
  เคลแมน ไดอธิบายวา เม่ือบุคคลยอมรับหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆ โดยใชการเลียนแบบ 
(identification) แลว บุคคลนั้นจะมีแนวโนมที่จะกระทําสิ่งดังกลาวก็ตอเม่ืออยูในสถานการณที่จะ
ดํารงไวซึ่งสัมพันธภาพบางอยางในสังคม หรือกลาวอีกนัยหน่ึงก็คือ ทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไป สวน
ใหญจะขึ้นอยูกับความตองการที่จะคงไวซึ่งสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นในสังคม 
 3.  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความตองการที่อยากจะเปลี่ยน (internalization) 
  กระบวนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติแบบน้ีจะเกิดขึ้นก็ตอเม่ือบุคคลนั้น ยอมรับสิ่งที่มามี
อิทธิพลเหนือกวา อันสืบเนื่องมาจากสิ่งน้ันตรงกับความตองการภายในของบุคคลนั้นตรงกับคานิยม
ของเขา ตรงกับความตองการของเขา พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปโดยกระบวนการนี้จะสอดคลองกับ
คานิยมที่เขามีอยูเดิม ความพึงพอใจที่บุคคลไดจากการเปลี่ยนแปลงโดยวิธีนี้จะขึ้นอยูกับเน้ือหา
รายละเอียดของพฤติกรรมนั้นๆ 
  ขอสังเกต มีนักจิตวิทยาที่ศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองการเปลี่ยนแปลงทัศนคติไดตั้งขอสังเกตวา 
ความคิดของเคลแมนนี้ไมนาจะเรียกวาเปนทฤษฎีเพราะไมไดเปนผลมาจากการทดลอง ซึ่งอาจจะ
กลาวไดวา เคลแมน ไดเสนอความหมายของทัศนคติสามชนิด คือ ทัศนคติที่เกิดจากการยินยอม 
(compliance attitudes) ทัศนคติที่เกิดจากการเลียนแบบ (identification attitudes) และทัศนคติที่
เกิดขึ้นจากความตองการและคานิยมของบุคคลนั้น (internalized attitudes) (Charles A. Kiesler; 
Barry E. Collins; & Norman Miller, 1969. Attitude Change: A Critical Analysis of Theoretical 
Approaches. pp. 339) 
 จากแนวความคิดเกี่ยวกับทัศนคติ ผูวิจัยจะนําไปใชเปนแนวทางในการออกแบบสอบถาม 
และกําหนดตัวแปรอิสระที่มีผลตอทัศนคติ เพ่ือประเมินทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงาน
ตรวจสอบภายในของบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พริ้นทติ้ง จํากัด ในดานคุณสมบัติของหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน และดานปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน 
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5. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 ผลงานการศึกษาที่เก่ียวของ 
 เพ็ญศรี สรณารักษ (2538) ศึกษาเรื่อง ทัศนคติของขาราชการสํานักงานตรวจเงนิแผนดินทีมี่
ตอการตรวจสอบการดําเนินงาน พบวา อายุและระดับการศึกษา ไมมีความสัมพันธกับการคาดหวัง
ในการเปลี่ยนแปลงระบบการตรวจสอบ แตเพศจะมีความสัมพันธกับระดับทัศนคติที่มีตอการ
เปลี่ยนแปลงระบบการตรวจสอบ และมีขอเสนอแนะวา สํานักงานตรวจเงินแผนดินควรวางแผน
ประชาสัมพันธใหเห็นถึงความสําคัญ และประโยชนของการตรวจสอบการดําเนินงาน และสราง
สิ่งจูงใจใหเกิดความเต็มใจในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินไดมีผลงานทางดาน
การตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ และกอใหเกิดประโยชนโดยรวมตอไปในอนาคต 
 ลักขณา วงศมณฑา (2542) ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของพนักงานกลุมบริษัทสามารถ
เทเลคอมตอการตรวจสอบภายใน พบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา สาขาที่จบการศึกษา ความรู
เกี่ยวกับการตรวจสอบภาย ลักษณะงานที่แตกตางกันและการรูจักหรือไมรูจักการตรวจสอบภายในมี
ความคิดเห็นตอการตรวจสอบภายในไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนเวลาการทํางาน
กับบริษัทที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการตรวจสอบภายในแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 โดยมีขอเสนอแนะวาผูบริหารควรใหความสําคัญกับการตรวจสอบภายในเพื่อเปนการ
กระตุนพนักงาน และควรจัดโปรแกรมความรูเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในไวกับการปฐมนิเทศน
พนักงานใหม 
 พรทิพา พลีคาม (2544) ศึกษาเรื่อง ทัศนคติของผูรับการตรวจสอบที่มีตอการตรวจสอบ
ภายในของสํานักตรวจสอบภายใน องศการโทรศัพทแหงประเทศไทย พบวา สวนปจจัยที่มีผลตอ
ทัศนคติในการตรวจสอบภายในของสํานักตรวจสอบภายใน ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษาที่สําเร็จ
สูงสุด และระยะเวลาการปฏิบัติงานใน องศการโทรศัพทแหงประเทศไทย สวนหนาที่ในสวนงานไมมี
ผลตอทัศนคติของผูรับการตรวจสอบที่มีตอการตรวจสอบภายในของสํานักตรวจสอบภายใน 
 เสาวรภย ธรรมานุรักษกุล (2545) ศึกษาทัศนคติของพนักงานที่มีตอการตรวจสอบภายใน
ของสายงานตรวจสอบธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) พบวา การทดสอบสมมติฐานคุณลักษณะ
สวนบุคคลของพนักงานฯ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สาขาวิชาที่จบการศึกษา อัตราเงินเดือน 
ระดับพนักงาน ตําแหนงงาน ประสบการณการทํางานในธนาคาร หนวยงานที่สังกัด ประสบการณ
การไดรับการตรวจสอบ ที่แตกตางกันมีทัศนคติตอการตรวจสอบภายในของสายงานตรวจสอบ
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
และปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของสายงานตรวจสอบ
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) สวนใหญเสนอแนะวาพนักงานตรวจสอบควรมีสวนผลักดันใหมี
การยกเลิกหรือปรับปรุงแกไขระเบียบวิธีปฏิบัติที่พนักงานสาขาไมสามารถปฏิบัติไดจริง โดยหา
วิธีการปองกันความเสี่ยงในวิธีอ่ืนๆ แทน คิดเปนรอยละ 41.46 รองลงมาคือ มีความคิดเห็นวา
พนักงานตรวจสอบควรยืดหยุนในการเขียนรายงานผลการตรวจสอบ กรณีที่มีการปฏิบัติที่ไมถูกตอง
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แตไมรายแรงหรือไมมีเจตนาทุจริตหรือไดรับการแกไขแลวไมควรบันทึกในรายงานฯ รวมทั้งกรณี
สาขามีการปฏิบัติงานที่ดีควรมีคําชมเชย คิดเปนรอยละ 21.95 และพนักงานตรวจสอบควรมี
แนวทางหรือวิธีการปฏิบัติงานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน คิดเปนรอยละ 14.63 
 ทัศนีย แสงทองสกุลเลิศ (2546) ศึกษาทัศนคติของผูจัดการสํานักงานบริการโทรศัพทที่มี
ตอผูตรวจสอบภายในสํานักตรวจสอบภายใน องคกรโทรศัพทแหงประเทศไทย พบวา เพศ อายุ 
ระยะเวลาทํางานในองคกรโทรศัพทแหงประเทศไทย ระยะเวลาการปฏิบัติงานในตําแหนงผูจัดการ
ฝายงานที่สังกัด ประสบการณการเคยรับการตรวจสอบ และการมีความรูความเขาใจในงาน
ตรวจสอบภายใน สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา และสาขาที่สําเร็จการศึกษาตางกัน มี
ทัศนคติตอผูตรวจสอบภายใน โดยรวม แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนความคิดเห็น
และขอเสนอแนะของผูจัดการ ทางดานคุณสมบัติ ผูสอบภายในควรมีความรู ความชํานาญในงานที่
ตรวจสอบ การมีมนุษยสัมพันธดี การรับฟงความคิดเห็นของผูรับตรวจ การมีทัศนคติที่ดีตอผูรับ
ตรวจ และมีความเที่ยงธรรม สวนดานการปฏิบัติงาน ผูตรวจสอบภายในควรใหคําแนะนํา ชวย
แกปญหา เปนที่ปรึกษาแกผูรับตรวจ ควรตรวจสอบเพื่อแกไข ปองกัน มิใชเพ่ือจับผิด ปฏิบัติหนาที่
ดวยความซื่อสัตย มีความรับผิดชอบ และควรปฏิบัติงานอยางเต็มประสิทธิภาพ 
 กาญจนา พรหมเกิด (2545) ศึกษาความคิดเห็นของผูรับการตรวจตอผูตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พบวา ปจจัยที่มีผลตอความคิดเห็นของผูรับตรวจตอผูตรวจสอบภายใน 
คือ ความรูความเขาใจเกี่ยวกับงาน และระบบการบริหารงาน สําหรับปญหาที่พบจากการเขาไป
ตรวจสอบตอการปฏิบัติงานไดแก ผูรับตรวจจะตองทํางานประจํานอกเวลาราชการ เพราะจะตองรับ
การสัมภาษณและหาเอกสารประกอบใหผูตรวจสอบ ทําใหเกิดผลเสียหายในระบบงานและความไม
คลองตัวในการปฏิบัติงาน สวนขอเสนอแนะคือ ผูตรวจสอบควรกําหนดระยะเวลาการตรวจสอบที่
แนนอนและเหมาะสมเพื่อใหผูรับตรวจเตรียมเอกสารใหครบถวน ไมลาชา ผูตรวจสอบควร
ปฏิบัติงานดวยความยืดหยุนพิจารณาเหตุผลตามความเปนจริงที่เกิดขึ้นอิงกับระเบียบปฏิบัติแบบ
ยืดหยุนแตไมเกิดผลเสียหายแกราชการ 
 สุชาดา ชื่นพิชัย (2546) ศึกษาความคิดเห็นของพนักงานที่มีตอการตรวจสอบภายใน : กรณี
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) สําหรับปจจัยสวนบุคคลพบวา อายุ ตําแหนง
งาน และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานมีความสัมพันธเชิงบวกกับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน แตมีความสัมพันธเชิงลบกับความคิดเห็นตอการตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ พบวา 
ประสบการณการไดรับการตรวจสอบ และความรู ความเขาใจ มีความสัมพันธเชิงบวกตอการ
ตรวจสอบภายในโดยรวม ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และ 0.01 ซึ่งแปลผลไดวาพนักงานที่มี
อายุตําแหนงงานและระยะเวลาทํางานยิ่งมากจะยิ่งมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการตรวจสอบ แต
อาจไมชอบการตรวจสอบภายใน แตพนักงานที่มีประสบการณไดรับการตรวจสอบ จะมีความรู 
ความเขาใจและเห็นดวยกับการตรวจสอบภายในมากขึ้น 
 วราลักษณ รังสีวุฒิศักดิ์ (2548) ศึกษาความคิดเห็นของพนักงานที่มีการใหบริการงานตรวจสอบ
ภายใน : กรณีศึกษาธนาคารยูโอบี รัตนสิน จํากัด (มหาชน) พบวา กลุมตัวอยางที่แตกตางกันใน
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เรื่องระดับการศึกษาและระดับความรูความเขาใจในงานตรวจสอบมีระดับความคิดเห็นแตกตางกนัใน
การใหบริการงานตรวจสอบภายในดานความเชื่อถือได กลุมตัวอยางแตกตางกันในเรื่องหนวยงานที่สังกัด 
มีระดับความคิดเห็นแตกตางกันในดานสิ่งที่สามารถจับตองได ความสามารถตอบสนอง และการ
รับประกัน ความสามารถตอบสนองการรับประกัน และความเขาใจลูกคา ดังนั้นผูบริหารของหนวยงาน
ควรใหความสําคัญกับการตรวจสอบภายใน สงเสริมใหพนักงานทุกคนที่เปนผูรับการตรวจสอบ มีความรู
ความเขาใจในงานดานการตรวจสอบภายในอยางทั่วถึง และผูบริหารของหนวยงานตรวจสอบภายใน 
ควรพิจารณาหาแนวทางในการพัฒนาผูตรวจสอบภายในใหเปนผูมีความรู ความสามารถ และปรับปรุง
วิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 ปยวรรณ มณีกาญจน (2550) ศึกษาความคิดเห็นของพนักงานสวนตําบลที่มีตอการ
ตรวจสอบภายใน กรณีศึกษา องคกรบริหารสวนตําบลในจังหวัดกาญจนบุรี พบวา โดยภาพรวม
พนักงานสวนตําบลมีความคิดเห็นตอการตรวจสอบภายในอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง แตยังมี
พนักงานสวนตําบลบางสวนที่มีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยวางานตรวจสอบภายในตามมาตรฐาน
วิชาชีพไมสามารถใหหลักประกันวาจะคนพบการทุจริตได และมีความคิดเห็นในระดับไมแนใจเกี่ยวกับ
การปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบภายในวาควรปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเทานั้น ไมควรปฏิบัติงานดาน
อ่ืนๆ และจากการทดสอบสมมติฐาน พบวา พนักงานสวนตําบลที่สังกัดสวนงานการศึกษา มีความ
คิดเห็นตอการตรวจสอบภายในแตกตางกันในดานคุณสมบัติเฉพาะของผูตรวจสอบภายในและดาน
ขอบเขตการตรวจสอบภายใน ขอเสนอแนะจากการศึกษาคือ ผูบริหารควรใหความสําคัญกับการ
ตรวจสอบภายใน เพ่ือใหทราบถึงวัตถุประสงคของการตรวจสอบภายในวาเปนการประเมินผล และให
คําปรึกษา เพ่ือใหหนวยงานมีการควบคุมภายในที่ดี 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี  ผูวิจัยไดนําแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ดาน
ความหมาย บทบาท ประโยชนของการตรวจสอบภายใน และมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพ
การตรวจสอบภายในของสมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศสหรัฐอเมริกามาใช โดยนํามาตรฐาน
มาใชเพียง 2 ดาน ไดแก 1.) มาตรฐานดานคุณสมบัติ 2.) มาตรฐานดานการปฏิบัติงาน ซึ่งมีจํานวน
ทั้งหมด 88 ขอ โดยไดนํามาตรฐานที่ปฏิบัติอยูจริงมาใชในการออกแบบสอบถามจํานวน 19 ขอ 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติของเธอรสโตน  (ประภาเพ็ญ สุวรรณ.  2520: 1) มาเปนแนวทางใน
การศึกษาทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัท การทําความเขาใจ
ในทฤษฎีเหลานี้ ทําใหม่ันใจวา การศึกษาทัศนคติของผูรับการตรวจเปนไปอยางถูกตอง นอกจากนี้
ยังศึกษาลักษณะของตัวแปรอิสระ คือ คุณลักษณะสวนบุคคลของผูรับการตรวจ ไดแก ระดับการศึกษา 
อายุงาน ตําแหนงที่ดํารงอยูในปจจุบัน หนวยงานที่สังกัด การเขารับการฝกอบรม ประสบการณใน
การไดรับการตรวจสอบ วาสงผลอยางไรตอทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในทางดาน
คุณสมบัติของหนวยงานตรวจสอบภายใน และดานปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน และ
ยังศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ คือ ความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ การรับรู
ขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน มี
ความสัมพันธอยางไรตอทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายใน 

  



 

 

บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายใน
บริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด โดยมีสาระสําคัญถึงวิธีดําเนินการวิจัยอยางเปนขั้นตอน 
เพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลจากกลุมตัวอยางและจะนําไปวิเคราะหดวยวิธีทางสถิติตอไป โดยจะดําเนินการ
วิจัยตามขั้นตอน ดังนี้คือ 

1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
4. การจัดกระทําขอมูล และการวิเคราะหขอมูล 

 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ี คือ พนักงานของหนวยงานผูรับการตรวจตางๆ ใน
บริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด มีจํานวนเทากับ 1,167 คน จากฐานขอมูลประวัติพนักงาน
ฝายบุคคล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2552 ไมรวมผูตรวจสอบภายในของหนวยงานตรวจสอบ จํานวน 8 คน  
 
 การเลือกกลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ พนักงานของหนวยงานผูรับการตรวจตางๆ ใน
บริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พริ้นทติ้ง จํากัด ผูวิจัยทราบจํานวนประชากร จึงสามารถคํานวณขนาด
ของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane. 1970: 580-581) (ประคอง กรรณสูต. 
2525: 12) โดยกําหนดความเชื่อม่ันที่ระดับ 95 % และความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได 5 % ไดขนาด
ตัวอยาง 298  คน และสํารองไวเผื่อแบบสอบถามไมสมบูรณ 10 % โดยนับรวมเปนกลุมตัวอยาง รวม
เปนจํานวน 328 ราย 
 

                  n  =   21 Ne
N
+

 

   n  แทน   จํานวนกลุมตวัอยาง 
   N  แทน   ขนาดของประชากรทั้งหมดที่ศึกษา 

   e  แทน   คาความคลาดเคลื่อนของกลุมตวัอยาง   
 

n   =                            =   297.89 หรือประมาณ 298 ราย 1,167 
1 + (1,167 (.05)2) 



46 
 

 การสุมตัวอยาง 
  ใชวิธีการสุมตัวอยางมี 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
   1. วิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified random sampling) โดยแบงพนักงาน
ออกเปน 3 ฝายคือ ฝายขายและการตลาด ฝายผลิต ฝายสนับสนุน และสุมทุกฝายๆ ในแตละชั้นภูมิ
ตามอัตราสวน (Proportional Stratified random sampling) 
   2. วิธีการสุมตัวอยางแบบอยางงาย (Simple random sampling) โดยวิธีจับฉลาก 
จากรายชื่อพนักงานของหนวยงานผูรับการตรวจ บริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พริ้นทติ้ง จํากัด ใน
แตละฝายจนครบจํานวนกลุมตัวอยางที่ตองการจํานวน 328 ราย และแจกแบบสอบถามใหกับกลุม
ตัวอยางที่เลือกจนครบจํานวน โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยสามารถแสดงไดดังนี้ 
 
ตาราง 2  การสุมตัวอยางโดยจําแนกตามการแบงกลุมพนักงานตามหนวยงานที่ผูรับการตรวจสังกัด 
 

  ประชากร ตัวอยาง 
สังกัด หนวยงาน ระดับ ระดับ รวม ระดับ ระดับ รวม 

  บริหาร ปฏิบตัิการ (คน) บริหาร ปฏิบตัิการ (คน) 
1. ฝายขายและการตลาด 3 11 25 36 3 7 10 
2. ฝายผลติ 14 11 850 861 3 239 242 
3. ฝายสนับสนุน 17 17 253 270 5 71 76 

รวม 35 39 1,128 1,167 11 317 328 

 

การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือและการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) 
ที่ผูวิจัยออกแบบโดยกําหนดกรอบแนวคิดในการสรางแบบสอบถามที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
โดยดําเนินการสรางตามลําดับ ดังนี้ 

1. ศึกษาความรูเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในจากตํารา เอกสาร บทความ ทฤษฎี
หลักการ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพ่ือนํามาใชในการสรางแบบสอบถาม 

2. ขอบเขตของแบบสอบถามจะถามเกี่ยวของกับความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานที่
รับผิดชอบ การรับรูขาวสารประชาสัมพันธ ความรูความเขาใจในงานตรวจสอบภายใน และทัศนคติ
ที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานดานคุณสมบัติ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

3. รูปแบบของแบบสอบถามที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล แบงออกเปน 5 ตอน ดังนี้  
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 ตอนที่ 1 เปนคําถามขอมูลคุณลักษณะทั่วไปของพนักงานของหนวยงานผูรับการตรวจ 
ตางๆ ในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พริ้นทติ้ง จํากัด มีจํานวน 5 ขอ มีลักษณะคําถามปลายปด
แบบเลือกตอบเพียงขอเดียวหรือระบุจํานวนครั้งลงไปในชองคําตอบ ไดแก 
 ขอที่ 1. ระดับการศึกษา เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) ดังนี้ 
   1. ต่ํากวาปริญญาตรี 
   2. ปริญญาตรี 
   3. สูงกวาปริญญาตรี 
 ขอที่ 2. อายุงาน เปนระดับการวัดของขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) โดย
ขอมูลจากฝายบุคคล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2552 พนักงานของหนวยงานผูรับการตรวจอายุงานมาก
ที่สุดคือ 13 ป และอายุงานนอยที่สุดคือ 1 ป ดังนั้นการวิจัยครั้งน้ีจึงไดใชชวงอายุดังกลาวเปนเกณฑ
ในการกําหนดชวงอายุงาน โดยแบงออกเปนชวง ดังนี้ 
   1. 1-3 ป   
   2. 4-6 ป 
   3. 7-9 ป 
   4. 10 ปขึ้นไป 
 ขอที่ 3. ระดับตําแหนงที่ปฏิบัติงานในปจจุบัน เปนระดับการวัดของขอมูลประเภทนาม
บัญญัติ (Nominal Scale) ดังนี้ 
   1. พนักงาน 
   2. หัวหนางาน 
   3. ผูจัดการ 
 ขอที่ 4. หนวยงานที่สังกัด เปนระดับการวัดของขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
ดังนี้ 
   1. ฝายขายและการตลาด 
   2. ฝายผลิต 
   3. ฝายสนับสนุน 
 ขอที่ 5. ประสบการณในการไดรับการตรวจสอบในปที่ผานมา จํานวน...ครั้งตอป เปน
ระดับการวัดของขอมูลประเภทอัตราสวน (Ratio Scale)  
 
 ตอนที่ 2 เปนคําถามขอมูลความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบของพนักงานใน
หนวยงานผูรับการตรวจตางๆ ของบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พริ้นทติ้ง จํากัด มีจํานวน 5 ขอ 
เปนลักษณะคําถามปลายปดแบบมาตราสวนประมาณคา ตามแบบของลิเคิทสเกล (Likert Scale) 
โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) มี 5 ระดับ คือ 
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ระดับความคิดเห็น คาคะแนน 
เห็นดวยอยางยิ่ง 5 
เห็นดวย 4 
ไมแนใจ  3 
ไมเห็นดวย 2 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 1 

 หลังจากนั้นนําผลคะแนนที่ไดมาหาระดับคะแนนเฉลี่ย โดยกําหนดความสําคัญระดับ
ความรูความเขาใจ โดยการหาชวงกวางของอันตรภาคชั้น จะไดชวงกวางระดับ 0.8 คือ 
 
    ความกวางของอันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด
         จํานวนชั้นที่ตองการแบง 
             แทนคา  จากสูตร =    5 – 1  = 0.8 

5                                                             
 เม่ือรวบรวมขอมูลและแจกแจงความถี่แลว จะใชคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมาพิจารณา
ระดับความคิดเห็น ซึ่งมีเกณฑในการพิจารณาดังนี้  

คะแนนเฉลีย่  ระดับความรูความเขาใจ 
4.21 - 5.00 หมายถึง ความรูความเขาใจมากที่สุด 
3.41 - 4.20 หมายถึง ความรูความเขาใจมาก 
2.61 - 3.40 หมายถึง ความรูความเขาใจปานกลาง 

1.81 - 2.60 หมายถึง ความรูความเขาใจนอย 

1.00 - 1.80 หมายถึง ความรูความเขาใจนอยที่สดุ 

  
 ตอนที่ 3 เปนคําถามขอมูลการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของพนักงานใน
หนวยงานผูรับการตรวจตางๆ ของบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พริ้นทติ้ง จํากัด มีจํานวน 3 ขอ 
เปนลักษณะคําถามปลายปดแบบมาตราสวนประมาณคา ตามแบบของลิเคิทสเกล (Likert Scale) 
โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) มี 5 ระดับ คือ 

ระดับการรับรู คาคะแนน 
รับรูมากที่สุด 5 
รับรูมาก 4 
รับรูปานกลาง 3 
รับรูนอย 2 
รับรูนอยที่สุด 1 
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 หลังจากนั้นนําผลคะแนนที่ไดมาหาระดับคะแนนเฉลี่ย โดยกําหนดความสําคัญระดับการรับรู 
โดยการหาชวงกวางของอันตรภาคชั้น จะไดชวงกวางระดับ 0.8 คือ 
 
    ความกวางของอันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด
         จํานวนชั้นที่ตองการแบง 
             แทนคา  จากสูตร =    5 – 1  = 0.8 

5                                                             
 
 เม่ือรวบรวมขอมูลและแจกแจงความถี่แลว จะใชคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมาพิจารณา
ระดับการรับรู ซึ่งมีเกณฑในการพิจารณาดังน้ี  

คะแนนเฉลีย่  ระดับการรับรู 
4.21 - 5.00 หมายถึง มีการรับรูเกี่ยวกับขาวสารมากที่สุด 
3.41 - 4.20 หมายถึง มีการรับรูเกี่ยวกับขาวสารมาก 
2.61 - 3.40 หมายถึง มีการรับรูเกี่ยวกับขาวสารปานกลาง 

1.81 - 2.60 หมายถึง มีการรับรูเกี่ยวกับขาวสารนอย 

1.00 - 1.80 หมายถึง มีการรับรูเกี่ยวกับขาวสารนอยที่สุด 

  
 ตอนที่ 4 เปนคําถามในการวัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายของพนักงาน
ในหนวยงานผูรับการตรวจตางๆ ของบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด มีจํานวน 14 ขอ 
โดยขอคําถามจะครอบคลุมเน้ือหา 3 ดาน ไดแก 

1. ความหมายของการตรวจสอบภายใน ไดแก คําถามขอ 1.1-1.5 
2. บทบาทการตรวจสอบภายใน ไดแก คําถามขอ 2.1-2.5 
3. ประโยชนการตรวจสอบภายใน ไดแก คําถามขอ 3.1-3.4  

 โดยมีลักษณะคําถามปลายปดแบบมีคําตอบใหเลือกได 2 ขอ คือ ใช และ ไมใช โดยเกณฑ
การใหคะแนนจะแบงระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในเปน 3 ระดับ คือ นอย 
ปานกลาง และมาก โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) ซึ่งมีเกณฑในการ
พิจารณาตรวจใหคะแนนเปนรายขอ ดังนี้  
 ขอที่ตอบวาใช แปลวา ถูก คือ ขอ 1.1, 1.3, 1.5, 2.1, 2.3, 3.1, 3.3, 3.4  
 ขอที่ตอบวาไมใช แปลวา ถูก คือ ขอ 1.2, 1.4, 2.2, 2.4, 2.5, 3.2  
 ตอบคําถามถูกได 1 คะแนน 
 ตอบคําถามผิดได 0 คะแนน 
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 หลังจากนั้นนําผลคะแนนที่ไดมาหาคารอยละ (Percentage) โดยกําหนดความสําคัญของ
ปจจัย โดยใชชวงหางของคะแนนแตละกลุมรอยละ 33.0 ตามสูตร 
 
    ความกวางของอันตรภาคชั้น = คารอยละสูงสุด – คารอยละต่ําสุด
            จํานวนชั้นที่ตองการแบง 
             แทนคา  จากสูตร =    1 – 0     = 0.33 หรือ 33.0 % 

 3                                                             
 จากเกณฑการใหคะแนนดังกลาวสามารถแบงความหมายของระดับคะแนนความรูความเขาใจ
ตามเกณฑรอยละ ดังนี้ 
คะแนนที่ไดอยูระหวางรอยละ 00.0 – 33.0 หมายถึง มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน
ระดับต่ํา 
คะแนนที่ไดอยูระหวางรอยละ 34.0 – 66.0 หมายถึง มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน
ระดับปานกลาง 
คะแนนที่ไดอยูระหวางรอยละ 67.0 – 100.0 หมายถึง มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน
ระดับสูง  

 
 ตอนที่ 5 เปนคําถามในการวัดทัศนคติของพนักงานในหนวยงานผูรับการตรวจตางๆ ของ
บริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พริ้นทติ้ง จํากัด มีจํานวน 19 ขอ โดยขอคําถามจะครอบคลุมเน้ือหา 2 ดาน 
ไดแก 

  1. มาตรฐานดานคุณสมบัติ (Attribute Standards)  
     1.1 บทบาท อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ ไดแก คําถามขอ 1.1.1-1.1.3 
     1.2 ความเปนอิสระและความเที่ยงธรรม           ไดแก คําถามขอ 1.2.1-1.2.2 
     1.3 ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพ ไดแก คําถามขอ 1.3.1-1.3.5  
  2. มาตรฐานดานการปฏิบัติงาน (Performance Standards)  
     2.1 การวางแผนใหสอดคลองกับเปาหมายองคกร ไดแก คําถามขอ 2.1.1-2.1.3 
     2.2 การปฏิบัติงานตรวจสอบ ไดแก คําถามขอ 2.2.1-2.2.2 
     2.3 การรายงานผลการตรวจสอบ ไดแก คําถามขอ 2.3.1-2.3.2 
     2.4 การติดตามผลการตรวจสอบ ไดแก คําถามขอ 2.4.1-2.4.2 
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 โดยมีลักษณะคําถามปลายปดแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ตามแบบ
ของลิเคิทสเกล (Likert Scale) โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) มี 5 ระดับ คือ 

ระดับทศันคติ คาคะแนน 
เห็นดวยอยางยิ่ง  5 
เห็นดวย 4 
ไมแนใจ  3 
ไมเห็นดวย 2 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 1 

 หลังจากนั้นนําผลคะแนนที่ไดมาหาระดับคะแนนเฉลี่ย โดยกําหนดความสําคัญระดับทัศนคติ 
โดยการหาชวงกวางของอันตรภาคชั้น จะไดชวงกวางระดับ 0.8 คือ 
 
    ความกวางของอันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด
         จํานวนชั้นที่ตองการแบง 
             แทนคา  จากสูตร =    5 – 1  = 0.8 

5                                                     
 เม่ือรวบรวมขอมูลและแจกแจงความถี่แลว จะใชคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมาพิจารณา
ระดับทัศนคติ ซึ่งมีเกณฑในการพิจารณาดังน้ี  

 คะแนนเฉลีย่  ระดับทศันคติ 
4.21 - 5.00 หมายถึง ผูรับการตรวจมีทัศนคติตอหนวยงานตรวจสอบภายในระดับดีมาก 
3.41 - 4.20 หมายถึง ผูรับการตรวจมีทัศนคติตอหนวยงานตรวจสอบภายในระดับดี 
2.61 - 3.40 หมายถึง ผูรับการตรวจมีทัศนคติตอหนวยงานตรวจสอบภายในระดับปานกลาง 
1.81 - 2.60 หมายถึง ผูรับการตรวจมีทัศนคติตอหนวยงานตรวจสอบภายในระดบัคอนขางไมดี 
1.00 - 1.80 หมายถึง ผูรับการตรวจมีทัศนคติตอหนวยงานตรวจสอบภายในระดับไมดีอยางมาก 

  
4. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษาทําการตรวจสอบและเสนอแนะเพิ่มเติม 
5. นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขใหถูกตองและความเหมาะสมของเนื้อหา จากนั้นนําไป

ปรึกษากับคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธเพ่ือปรับปรุงใหมีความชัดเจนกอนนําไปใช 
6. นําแบบสอบถามที่แกไขตามคําแนะนําแลวมาดําเนินการทดสอบ (Try Out) กับพนักงาน

ของหนวยงานผูรับการตรวจตางๆ ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ชุด 
7. ทําการวิเคราะหหาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใชวิธีหาคา

สัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) โดยใชสูตรของครอนบัค (Cronbach) (กัลยา วานิชยบัญชา.  
2550: 35) 
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 โดยผลการวิเคราะหคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามตอนที่ 5 ทัศนคติของ
ผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด 
วาไดปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน รวม 2 ดาน เทากับ 0.8638 และเม่ือ
พิจารณาเปนรายดานจะไดคาความเชื่อม่ันในดานคุณสมบัติ เทากับ 0.8015 และดานการปฏิบัติงาน 
เทากับ 0.8290 ซึ่งคาเชื่อม่ันดังกลาวใกลกับ 1 แสดงวา มีคาความเชื่อม่ันสูง 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การดําเนินการวิจัยครั้งน้ีใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
ซึ่งเปนแบบสอบถามแบบตรวจรายการ (Check List) ลิเคิทสเกล (Likert Scale) เม่ือได
แบบสอบถามกลับมาแลว จะนํามาคัดเลือกใหเหลือเพียงแบบสอบที่มีความถูกตองสมบูรณเทานั้นที่
จะนํามาใชในการศึกษาและรวบรวมแบบสอบถามที่ไดนํามาจัดกระทําขอมูลเพื่อวิจัยตอไป  

 
การจัดกระทําขอมูล และการวิเคราะหขอมูล 
 ภายหลังจากการเก็บรวบรวมขอมูลแลว นําแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความครบถวน
สมบูรณและนําไปวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป SPSS (Statistic Package for Social 
Sciences) โดยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. การตรวจสอบขอมูล (Editing) ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของการตอบแบบสอบถาม
และแยกแบบสอบถามที่ไมสมบูรณออก 

2. นําขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 1 ซึ่งเปนขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถามมาแจกแจงความถี่และแสดงผลเปนรอยละ โดยใชสถิติคารอยละ (Percentage) และ
นํามาทดสอบโดยการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุมที่เปนอิสระกัน (Independent t-test) 
หรือ t-test และทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่มากกวา 2 กลุมขึ้นไป โดย
การทดสอบแบบการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) หรือ F-test 

3. นําขอมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 2, 3 และ 5 ซึ่งเปนขอมูลความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
งานที่รับผิดชอบ การรับรูขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และทัศนคติของผูตอบแบบสอบถาม
ที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายใน มาแจกแจงความถี่ คารอยละ (Percentage โดยใชคาเฉลี่ยเลขคณิต 
(Arithmetic Mean) และหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และนํามาทดสอบ
สมมติฐานหาความสัมพันธของตัวแปร 2 ตัวแปรที่อิสระตอกันดวยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)  

4. นําขอมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 4 ซึ่งเปนขอมูลความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายในของผูตอบแบบสอบถาม มาแจกแจงความถี่และแสดงผลเปนรอยละ โดยใชสถิติคารอยละ 
(Percentage) เพ่ือการจัดกลุมตัวอยางเปน 3 กลุม และนํามาทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ย
ของกลุมตัวอยางที่มากกวา 2 กลุมขึ้นไป โดยการทดสอบแบบการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
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(One-way Analysis of Variance) หรือ F-test หากพบวา กลุมตัวอยางมีเพียง 2 กลุม จะนํามา
ทดสอบโดยการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุมที่เปนอิสระกัน (Independent t-test) 
หรือ t-test  

5.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล สถิติที่ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 
  5.1 คาสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) เปนการอธิบายลักษณะขอมูลจากการ
ประมวลผลดวยคารอยละ (Percentage) คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation) 
   5.1.1 คารอยละ (Percentage) (กัลยา วานิชยบัญชา. 2550: 44) 
 

                              P   =  x100
n
f   

   เม่ือ     P  แทน คารอยละ 
     f  แทน ความถีข่องคะแนน 

     n  แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 

       5.1.2 คาคะแนนเฉลี่ย (Mean หรือ X ) (กัลยา วานิชยบัญชา. 2550: 48) 
 

                                 X   = 
n

x∑   
 

   เม่ือ     X   แทน คาคะแนนเฉลีย่ 
          แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด ∑x

      n  แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 

       5.1.3 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (กัลยา วานิชยบัญชา. 
2550: 49-50) 

                 = ..DS
)

22

1-n(n
x)(xn∑ ∑−

 

 

เม่ือ      S.D.  แทน  คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนของกลุมตวัอยาง 
    แทน  ผลรวมของคะแนนแตละตวัยกกําลังสอง ∑ x2

            แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง ∑ 2x)(
                n  แทน  ขนาดของกลุมตัวอยาง 
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  5.2 สถิติที่ใชหาคุณภาพแบบสอบถาม  
   หาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม (Reliability of the test) โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์

แอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient) (กัลยา วานิชยบัญชา. 2550: 
34-35) 

 Cronbach's alpha  :      α = 
variance/ covariance 1)(k1

variance/ covariance k
−+

 

      เม่ือ        α           แทน คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
        k  แทน จํานวนคําถาม 
          econvarianc  แทน คาเฉลีย่ของคาแปรปรวนรวมระหวางคําถามตางๆ 
       variance  แทน คาเฉลีย่ของคาความแปรปรวนของคําถาม 
 

    5.3 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 
    5.3.1 คาสถิติ t-test (Independent t-test) (กัลยา วานิชยบัญชา. 2550: 108-109) 
     ใชทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม เพ่ือ
ทดสอบสมมุติฐานยอยขอที่ 1.3 ในสวนของคุณลักษณะสวนบุคคล ดานระดับตําแหนงที่ปฏิบัติงานใน
ปจจุบัน ขอที่ 1.4 ในดานหนวยงานที่สังกัด และสมมติฐานขอที่ 4ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน โดยมีสูตรในการหาคา t โดยมีสูตรดังนี้   

                กรณีที่ความแปรปรวนของทั้ง 2 กลุมไมเทากัน  S1
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2

2

2
2

1

2
1

21

n
S

n
S

XXt

+

−
=

 

1n
n
S

1n
n
S

n
S

n
S

2

2

2

2
2

1

2

1

2
1

2

2
2

1

2
1

−

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

+
−

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+

=df  

1
2  = 2                  กรณีที่ความแปรปรวนของทั้ง 2 กลุมเทากัน S  S2

t = ( ) ( )
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

−+

−−
+

−

2

1

1

1
21

2

12
11

21

2

211

nn

XX

nn
SnSn

 

 221
−+= nndf  

 

 



55 
 

           เม่ือ   แทน  คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t-distribution t

1Χ  แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ 1 
2Χ  แทน  คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ 2 

2
1S  แทน คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ 1 
2
2S  แทน  คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ 2 

  แทน ขนาดของกลุมตัวอยางที่ 1 1n

  แทน ขนาดของกลุมตัวอยางที่ 2  2n

    df แทน ชั้นแหงความเปนอิสระ( + - 2)    1n 2n

 
    5.3.2 การวิเคราะหความแปรปรวนโดยใช Levene’s Test (กัลยา วานิชยบัญชา.  
2550: 116) มีสูตรดังนี้ 

F              =    
MSE

MSTrt    

  เม่ือ F แทน   คาสถติิที่ใชพิจารณาใน F-distribution 
  เม่ือ MSTrt แทน   ความผันแปรระหวางทรีเมนท (Mean Square for Treatment) 
  เม่ือ MSE แทน   คาความแปรปรวนภายในกลุม (Mean Square for Error) 
  เม่ือ k แทน   จํานวนกลุมตวัอยางในการทดสอบ 

 

   MSTrt       =    
)1( −k

SSTrt  

   5.3.3 คาสถิติ F-test (One-way Analysis of Variance) (กัลยา วานิชยบัญชา. 
2550: 114-115) 
               ใชทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่มากกวา 2 กลุม
หรือวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว เพ่ือทดสอบสมมติฐานยอยขอที่ 1.1 ในสวนของคุณลักษณะ
สวนบุคคล ดานระดับการศึกษา ขอที่ 1.2 และดานอายุงาน ขอที่ 1.5 ประสบการณในการไดรับการ
ตรวจสอบ โดยทดสอบคาเฉลี่ยอยางนอยหน่ึงคูที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดวยการ
เปรียบเทียบพหูคูณ โดยมีสูตรดังน้ี 
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ตาราง 3  แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) 

แหลงความแปรปรวน Df SS MS F 
ระหวางกลุม(B) 
 

k-1 
 

)(BSS  
1
)(

)( −
=

k
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MS B
B  

ภายในกลุม(W) 
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n-k 
 

)(WSS  
 kn
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MS W

W −
= )(
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                              =     F
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  เม่ือ F แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน F-distribution 
df  แทน     ชั้นแหงความเปนอิสระ ไดแก ระหวางกลุม = k-1 

ภายในกลุม = n-k และรวมทั้งหมด = n-1 
k แทน จํานวนกลุมของตัวอยางที่นํามาทดสอบสมมติฐาน 
n แทน จํานวนตัวอยางทั้งหมด  

)(BSS  แทน ผลรวมกําลังสองระหวางกลุม(Between Sum of Squares) 

)(WSS   แทน  ผลรวมกําลังสองภายในกลุม (Within Sum of Squares) 

)(BMS   แทน    คาประมาณของความแปรปรวนระหวางกลุม  
(Mean Square between groups) 

)(WMS  แทน     คาประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม 
  (Mean Square within groups)  

 โดยดูคาความแปรปรวนจากตาราง Homogeneity of Variances และจะใชสถิติวิเคราะหจาก
คา ANOVA (F) หรือ คา Brown-Forsythe (B)  
 สูตรการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว Brown-forsythe (B) (Hartung. 2001: 300) สามารถ
เขียนได ดังนี้ 
 

            B     =        MSB
        MSW 
 

 
   โดย    คา    MSW’  = 
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   เม่ือ  B แทน    คาสถิติที่ใชพิจารณาใน Brown-forsythe 
 MSB แทน คาความแปรปรวนระหวางกลุม 
  MSW แทน คาความแปรปรวนภายในกลุมสําหรับสถิติ Brown-forsythe 
  K แทน จํานวนกลุมตวัอยาง 
  n       แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
  N แทน ขนาดประชากร 
  Si

2 แทน คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยาง 
   

 และถาผลการทดสอบมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติแลว  ตองทําการทดสอบเปน
รายคูตอไป  เพ่ือดูวามีคูใดบางที่แตกตางกัน  โดยใชวิธี Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 
หรือ Dunnett T3 

 ดังนี้   สูตร การวิเคราะหผลตางคาเฉลี่ยรายคู LSD สามารถเขียนได

   LSD = 
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
+

−−
ji

1 n
1

n
1MSEt

k/2;nα
 

  
เม่ือ 

kn/2;1
t

−−α
 แทน คาที่ใชพิจารณาในการแจกแจงแบบ t-test ที่ระดับความ

เชื่อม่ัน 95% และชั้นหางความเปนอิสระภายในกลุม 
 MSE   แทน คาความแปรปรวนภายในกลุม ( ) wMS

 
i
n    แทน จํานวนขอมูลของกลุม i 

    แทน จํานวนขอมูลของกลุม j 
j
n

 สูตรการวิเคราะหผลตางคาเฉลี่ยรายคู Dunnett T3 (Keppel.  1982: 153-155) สามารถเขียน
ได ดังนี้  

                                           
 

                   เม่ือ       แทน  คาสถิตทิี่ใชพิจารณาใน Dunnett test 

                              แทน  คาจากตาราง Critical values of the Dunnett test 

                                แทน    คาความแปรปรวนภายในกลุม 
                              S          แทน    ขนาดของกลุมตัวอยาง 
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   5.3.4 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) (กัลยา วานิชยบัญชา 2550: 131-132)  
           ใชหาคาความสัมพันธของตัวแปร 2 ตัวแปรที่เปนอิสระตอกัน โดยใชทดสอบ
สมมติฐานขอที่ 2 และ 3 เพ่ือหาความสัมพันธระหวางความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ 
และการรับรูขาวสารประชาสัมพันธเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในกับทัศนคติที่มีตอหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน ซึ่งคํานวณไดจากสูตร ดังนี ้

 

r xy  = 
( ) ( ) ⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ∑ ∑−∑ ∑−

∑ ∑ ∑−
2222 yynxxn

y)x)((xyn  

 
 เม่ือ    r xy  แทน    สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

         แทน ผลรวมคะแนนชุด X ∑ x
         แทน ผลรวมคะแนนชุด Y ∑ y

         แทน ผลรวมคะแนนชุด x แตละตัวยกกําลังสอง 2x∑
         แทน ผลรวมคะแนนชุด y แตละตัวยกกําลังสอง 2y∑
         แทน ผลรวมของผลคูณระหวางคะแนนชุด x และชุด y ∑ xy
         n           แทน ขนาดของตัวอยาง 

           โดยที่คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ จะมีคาระหวาง -1≤  r ≤1 ความหมายของ คา r คือ 
1) คา r  เปน ลบ    แสดงวา x  และ y  มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม 
2) คา r  เปน บวก  แสดงวา x  และ y  มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน 
3) ถา r  มีคาเขาใกล  1   หมายถึง  x  และ  y  มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน 

และมีความสัมพันธกันมาก 
4) ถา r  มีคาเขาใกล –1   หมายถึง  x  และ  y  มีความสัมพันธในทิศทางตรงขามกัน    

และมีความสัมพันธกันมาก 
5) ถา  r  =  0  แสดงวา x และ y  ไมมีความสัมพันธกัน 
6) ถา  r  เขาใกล  0 แสดงวา  x  และ  y  มีความสัมพันธกันนอย 

 การอานความหมายคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (สากล จริยวิทยานนท. 2542:  508)  
คาสัมประสิทธิ์ (r) 
       0.01 - 0.20 หมายถึง มีคาสัมพันธต่ํา 
   0.21 - 0.40 หมายถึง มีความสัมพันธคอนขางต่ํา 
   0.41 - 0.60 หมายถึง มีความสัมพันธปานกลาง 
   0.61 - 0.80 หมายถึง  มีความสัมพันธคอนขางสูง 
   0.81 - 1.00 หมายถึง มีความสัมพันธสูง 

 



 

 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจัยครั้งนี้ มุงศึกษา ทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในของ
บริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พริ้นทติ้ง จํากัด ในการวิเคราะหและการแปลความหมายของผลการ
วิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณตางๆ ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 เพ่ือใหเกิดความเขาใจในการสื่อความหมายที่ตรงกัน ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณและอักษรยอ
ตางๆ ในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 n  แทน จํานวนผูรับการตรวจ 

X   แทน คาคะแนนเฉลี่ย (Mean)  
S.D.  แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
t  แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t-distribution  
F-Ratio  แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน F-distribution 
F-Prob., p       แทน ความนาจะเปนสําหรับการบอกนัยสําคัญทางสถิติ (Probability) 
SS  แทน    ผลบวกกําลังสองของคะแนน (Sum of Squares)                     

 MS  แทน    คาเฉลี่ยของผลบวกกําลังสองของคะแนน (Mean of Squares) 
df  แทน ชั้นแหงความเปนอิสระ (Degree of freedom)  
r  แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
*  แทน นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
**  แทน นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

 Ho  แทน สมมติฐานหลัก (Null hypothesis) 
 H1  แทน สมมติฐานรอง (Alternative hypothesis) 
 

การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล และการแปลผลการวิเคราะหขอมูลของการวิจัยครั้งน้ี
ผูวิจัยไดวิเคราะห และนําเสนอในรูปแบบของตารางประกอบคําอธิบาย โดยการแบงการนําเสนอ
ออกเปน 6 ตอน ตามลําดับ ดังนี้  

ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลคุณลักษณะทั่วไปของพนักงานของหนวยงานผูรับการตรวจ 
โดยจําแนกตามระดับการศึกษา อายุงาน ระดับตําแหนงที่ปฏิบัติงานในปจจุบัน หนวยงานที่สังกัด 
ประสบการณในการไดรับการตรวจสอบในปที่ผานมา 
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ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบของพนักงานใน
หนวยงานผูรับการตรวจ 

ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของพนักงานใน
หนวยงานผูรับการตรวจ 

ตอนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในของพนักงาน
ในหนวยงานผูรับการตรวจ 

ตอนที่ 5 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับทัศนคติของผูรับการตรวจสอบที่มีตอหนวยงาน
ตรวจสอบภายในของบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พริ้นทติ้ง จํากัดวาไดปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพตรวจสอบภายในจําแนกตามดานคุณสมบัติและดานการปฏิบัติงาน 

ตอนที่ 6 การวิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน  
  

ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา 
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลคุณลักษณะทั่วไปของพนักงานของหนวยงานผูรับการตรวจ 

จําแนกตามระดับการศึกษา อายุงาน ระดับตําแหนงที่ปฏิบัติงานในปจจุบัน หนวยงานที่สังกัด 
ประสบการณในการไดรับการตรวจสอบในปที่ผานมา โดยการนํามาแจกแจงจํานวน (ความถี่) และหา
คารอยละ ดังแสดงในตาราง 4  
 

ตาราง 4  แสดงจํานวนและคารอยละ ของคุณลักษณะทั่วไปของพนักงานของหนวยงานผูรับการตรวจ
 ที่ตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับการศึกษา อายุงาน ระดับตําแหนงที่ปฏิบัติงานในปจจุบัน 
 หนวยงานที่สังกัด ประสบการณในการไดรับการตรวจสอบในปที่ผานมา 
 

คุณลักษณะทั่วไปของผูรับการตรวจ จํานวน ( คน )         รอยละ 
1. ระดับการศึกษา   

ต่ํากวาปริญญาตรี 110 33.5 
ปริญญาตรี 192 58.5 
สูงกวาปริญญาตรี 26 8.0 

รวม 328 100.0 
2. อายุงาน   

1-3 ป 136 41.5 
4-6 ป 111 33.8 
7-9 ป 47 14.3 
10 ปขึ้นไป 34 10.4 

รวม 328 100.0 
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 ตาราง 4  (ตอ) 
 

 คุณลักษณะทั่วไปของผูรับการตรวจ จํานวน ( คน )         รอยละ 

3.  ระดับตําแหนงที่ปฏิบัติงานในปจจุบัน   
พนักงาน 246 75.0 
หัวหนางาน 71 21.6 
ผูจัดการ 11 3.4 

รวม 328 100.0 
4. หนวยงานที่สังกัด   

ฝายขายและการตลาด 10 3.0 
ฝายผลิต 242 73.8 
ฝายสนับสนุน 76 23.2 

รวม 328 100.0 
5. ประสบการณในการไดรับการตรวจสอบในปที่ผานมา  

ไมเคยไดรับการตรวจสอบ 60 18.3 
1 ครั้งตอป 169 51.5 
2 ครั้งตอป 59 18.0 
3 ครั้งตอป 24 7.3 
4 ครั้งตอป 8 2.4 
5 ครั้งตอป 6 1.8 
7 ครั้งตอป  1 0.3 
12 ครั้งตอป 1 0.3 

รวม 328 100.0 

 
 จากตาราง 4 ผลการวิเคราะหขอมูลคุณลักษณะทั่วไปของพนักงานในหนวยงานผูรับการตรวจ
ที่ตอบแบบสอบถามที่ใชเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 328 คน จําแนกตามคุณลักษณะ 
ดังนี้  
 ระดับการศึกษา พนักงานของหนวยงานผูรับการตรวจ สวนใหญเปนผูที่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 192 คน คิดเปนรอยละ 58.5 รองลงมาคือ ผูที่มีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี 
จํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 33.5 และผูที่มีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 26 คน คิดเปน
รอยละ 8.0 ตามลําดับ 
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 อายุงาน พนักงานของหนวยงานผูรับการตรวจ สวนใหญมีอายุงาน 1 - 3 ป จํานวน 136 คน 
คิดเปนรอยละ 41.5 รองลงมาคือ อายุงาน  4 - 6 ป จํานวน 111 คน คิดเปนรอยละ 33.8 อายุงาน 7 - 9 ป 
จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 14.3 และอายุงาน 10 ปขึ้นไป จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 10.4 ตามลําดับ 
 ระดับตําแหนงที่ปฏิบัติงานในปจจุบัน พนักงานของหนวยงานผูรับการตรวจ สวนใหญอยู
ในระดับตําแหนงพนักงาน จํานวน 246 คน คิดเปนรอยละ 75.0 รองลงมาคือ ระดับตําแหนงหัวหนางาน 
จํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 21.6 และระดับตําแหนงผูจัดการ จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 3.4  
ตามลําดับ 
   หนวยงานที่สังกัด พนักงานของหนวยงานผูรับการตรวจ สวนใหญสังกัดในหนวยงานฝายผลิต 
จํานวน 242 คน คิดเปนรอยละ 73.8 รองลงมาคือ สังกัดในหนวยงานฝายสนับสนุน จํานวน 76 คน คิด
เปนรอยละ 23.2 และสังกัดในหนวยงานฝายขายและการตลาด จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 3.0 
ตามลําดับ  
 ประสบการณในการไดรับการตรวจสอบในปที่ผานมา พนักงานในหนวยงานผูรับการตรวจ 
สวนใหญมีประสบการณในการไดรับการตรวจในปที่ผานมา 1 ครั้งตอป จํานวน 169 คน คิดเปน รอยละ 51.5 
รองลงมา คือ ไมเคยไดรับการตรวจในปที่ผานมา จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ18.3 ไดรับการตรวจ
ปที่ผานมา 2 ครั้งตอป จํานวน 59 คน คิดเปน รอยละ 18.0 ไดรับการตรวจปที่ผานมา 3 ครั้งตอป 
จํานวน 24 คน คิดเปน รอยละ 7.3  ไดรับการตรวจในปที่ผานมา 4 ครั้งตอป จํานวน 8 คน คิดเปน 
รอยละ 2.4 ไดรับการตรวจในปที่ผานมา 5 ครั้งตอป จํานวน 6 คน คิดเปน รอยละ 1.8 ไดรับการ
ตรวจในปที่ผานมา 7 ครั้งตอป จํานวน 1 คน คิดเปน รอยละ 0.3 และไดรับการตรวจในปที่ผานมา 
12 ครั้งตอป จํานวน 1 คน คิดเปน รอยละ 0.3 ตามลําดับ 
 เนื่องจากขอมูลคุณลักษณะทั่วไปของพนักงานในหนวยงานผูรับการตรวจที่ตอบแบบสอบถาม
ที่ใชเปนกลุมตัวอยางมีความถี่ของขอมูลในกลุมยอยกระจายตัวอยางไมสม่ําเสมอ และมีจํานวนความถี่
นอยเกินไป ผูวิจัยจึงทําการรวมกลุมขอมูลใหมใหกระจายสม่ําเสมอ เพ่ือทําการทดสอบสมมติฐาน ดาน
ระดับตําแหนงที่ปฏิบัติงานในปจจุบัน หนวยงานที่สังกัด และประสบการณในการไดรับการตรวจสอบ 
ซึ่งไดกลุมใหม ดังแสดงในตาราง 5 ดังน้ี 
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ตาราง 5  แสดงจํานวนและคารอยละ ของคุณลักษณะทั่วไปของพนักงานของหนวยงานผูรับการ
 ตรวจที่ตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับตําแหนงที่ปฏิบัติงานในปจจุบัน หนวยงานที่สังกัด 
 ประสบการณในการไดรับการตรวจสอบในปที่ผานมา ที่ตอบแบบสอบถามในการจัดกลุมใหม 
 

 คุณลักษณะทั่วไปของผูรับการตรวจ จํานวน ( คน )         รอยละ 

3.  ระดับตําแหนงที่ปฏิบัติงานในปจจุบัน   
พนักงาน 246 75.0 
หัวหนางานขึ้นไป 82 25.0 

รวม 328 100.0 
4. หนวยงานที่สังกัด   

ฝายผลิต 242 73.8 
ฝายสนับสนุน   86 26.2 

รวม 328 100.0 
5. ประสบการณในการไดรับการตรวจสอบในปที่ผานมา  

ไมเคยไดรับการตรวจสอบ 60 18.3 
1 – 2 ครั้งตอป 228 69.5 
มากกวา 2 ครั้งตอป 40 12.2 

รวม 328 100.0 

 
 จากตาราง 5 ผลการวิเคราะหขอมูลคุณลักษณะทั่วไปของพนักงานในหนวยงานผูรับการตรวจ
ที่ตอบแบบสอบถามที่ใชเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ี จํานวน 328 คน จําแนกตามตัวแปรได
ดังนี้ 
 ระดับตําแหนงที่ปฏิบัติงานในปจจุบัน พนักงานของหนวยงานผูรับการตรวจ สวนใหญ
อยูในระดับตําแหนงพนักงาน จํานวน 246 คน คิดเปนรอยละ 75.0 ระดับตําแหนงหัวหนางานขึ้นไป 
จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 25 
 หนวยงานที่สังกัด พนักงานของหนวยงานผูรับการตรวจ สวนใหญสังกัดในหนวยงาน
ฝายผลิต จํานวน 242 คน คิดเปนรอยละ 73.8 สังกัดในหนวยงานฝายสนับสนุน จํานวน 86 คน คิดเปน
รอยละ 26.2   
 ประสบการณในการไดรับการตรวจสอบในปที่ผานมา พนักงานของหนวยงานผูรับการตรวจ 
สวนใหญมีประสบการณในการไดรับการตรวจในปที่ผานมา 1 - 2 ครั้งตอป จํานวน 228 คน คิดเปน 
รอยละ 69.5 ไมเคยมีประสบการณในการไดรับการตรวจในปที่ผานมา จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 18.3 
และมีประสบการณในการไดรับการตรวจในปที่ผานมามากกวา 2 ครั้งตอป จํานวน 40 คน คิดเปน
รอยละ 12.2 ตามลําดับ  
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ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบของพนักงานใน
หนวยงานผูรับการตรวจ จําแนกตามระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ โดยการนํามา
แจกแจงจํานวน (ความถี่) หาคารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังแสดงในตาราง 6  
  

ตาราง 6  แสดงจํานวน คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
 งานที่รับผิดชอบของพนักงานในหนวยงานผูรับการตรวจ  
 

เห็นดวย 
อยางยิง่ 

เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย 
ไมเห็นดวย
อยางยิง่ 

ระดับความรูความเขาใจ 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานท่ี
รับผิดชอบของพนักงานใน

หนวยงานผูรับการตรวจตางๆ (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) X  S.D. แปลผล 

         
1.  งานที่ทานรับผิดชอบ สามารถใชความรู
ที่ทานไดรับจากการเขาฝกอบรมที่
เกี่ยวของกับงาน การศึกษาจากคูมือ
ปฏิบัติงาน การไปอบรมภายนอก ฯลฯ    

47 
(14.3) 

182 
(55.5) 

75 
(22.9) 

20 
(6.1) 

4 
(1.2) 

3.76 0.817 มาก 
 

2.  ทานใชความรู ความชํานาญ ในการปฏิบัติ 
งานที่ทานรับผิดชอบ เพื่อใหปฏิบัติงานเสร็จ
ทันตามกําหนดเวลาสงมอบงาน  

107 

(32.6) 

206 

(62.8) 

13 

(4.0) 

2 

(0.6) 

- 4.27 0.562 มากที่สุด 

3. ความรู ความสามารถ ความเขาใจ
เกี่ยวกับงานที่ทานรับผิดชอบเพียงพอที่จะ
แกไขปญหาที่เกิดข้ึนในการปฏิบัติงานได 

50 
(15.2) 

218 
(66.5) 

57 
(17.4) 

3 
(0.9) 

- 3.96 0.602 มาก 

4. ทานสามารถนําความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับงานที่ทานรับผิดชอบ เสนอแนะความ
คิดเห็นตอผูบังคับบัญชาไดเปนอยางดี 

35 
(10.7) 

204 
(62.2) 

80 
(24.4) 

6 
(1.8) 

3 
(0.9) 

3.80 0.683 มาก 

5. ทานใชความรู ความสามารถและ
ประสบการณเกีย่วกับงานที่ทานรับผิดชอบ 
ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะแกเพื่อน
รวมงานไดเปนอยางด ี

75 
(22.9) 

216 
(65.9) 

35 
(10.7) 

2 
(0.6) 

- 4.11 0.591 มาก 

ความรูความเขาใจในงานที่รับผิดชอบโดยรวม             n = 328 3.98 0.685 มาก 

 
 จากตาราง 6 ผลการวิเคราะหขอมูลความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบของพนักงาน
ในหนวยงานผูรับการตรวจที่ตอบแบบสอบถามที่ใชเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 328 คน 
พบวา พนักงานในหนวยงานผูรับการตรวจที่มีความรูความเขาใจในงานที่รับผิดชอบโดยรวมอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากบั 3.98 โดยเมื่อวิเคราะหความรูความเขาใจเปนรายขอ พบวา 
พนักงานในหนวยงานผูรับการตรวจที่มีความรูความเขาใจในงานที่รับผิดชอบระดับมากที่สุด คือ 
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สามารถใชความรู ความชํานาญ ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ เพ่ือใหปฏิบัติงานเสร็จทันตาม
กําหนดเวลาสงมอบงาน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.27 
 พนักงานที่ มีความรูความเขาใจในงานที่รับผิดชอบระดับมาก คือ สามารถใชความรู 
ความสามารถและประสบการณเกี่ยวกับงานที่ทานรับผิดชอบ ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะแก
เพ่ือนรวมงานไดเปนอยางดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 และสามารถใชความรู ความสามารถ ความ
เขาใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ เพียงพอที่จะแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานได โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.96 และสามารถนําความรู ความเขาใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ เสนอแนะความ
คิดเห็นตอผูบังคับบัญชาไดเปนอยางดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 และสามารถใชความรูความเขาใจที่
ไดรับจากการเขาฝกอบรมเกี่ยวของกับงาน การศึกษาจากคูมือปฏิบัติงาน การไปอบรมภายนอก ฯลฯ 
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.76 ตามลําดับ 
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ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของพนักงานใน
หนวยงานผูรับการตรวจ จําแนกตามระดับการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน โดยการนํามา
แจกแจงจํานวน (ความถี่) หาคารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังแสดงในตาราง 7 
  

ตาราง 7  แสดงจํานวน คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการรับรูขาวสารประชาสัมพันธ
 เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของพนักงานในหนวยงานผูรับการตรวจตางๆ 
 

เห็นดวย
อยางยิง่ 

เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย 
ไมเห็นดวย
อยางยิง่ 

ระดับการรับรู 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 

การรับรูขาวสารเกี่ยวกับ 
การตรวจสอบภายใน 

 (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) X  S.D. แปลผล 
 

        
1. การรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการตรวจ 
สอบภายในโดยใชส่ือ เชน เสียงตามสาย อี
เมลล บอรดประชาสัมพันธ อินทราเน็ต ในที่
ทํางานของทาน 

12 

(3.7) 

43 

(13.1) 

143 

(43.6) 

85 

(25.9) 

45 

(13.7) 

2.67 0.990 ปานกลาง 

2. การรับรูขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายในโดยการแจงหรือติดประกาศ คําสั่ง 
กฎระเบียบขอบังคับใหมทุกครั้งใหทานไดรับรู 

8 

(2.4) 

43 

(13.1) 

133 

(40.5) 

109 

(33.2) 

35 

(10.7) 

2.63 0.926 ปานกลาง 

3. บริษัทไดแจงเกี่ยวกับกฎบัตร นโยบาย 
วัตถุประสงคการตรวจสอบ ผังโครงสราง
องคกรวาหนวยงานตรวจสอบขึ้นตรงตอ
กรรมการผูจัดการใหทานไดรับรู 

13 

(4) 

46 

(14) 

134 

(40.9) 

92 

(28) 

43 

(13.1) 

2.68 1.001 ปานกลาง 

การรับรูขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในโดยรวม                 n = 328 2.66 0.972 ปานกลาง 

 

 จากตาราง 7 ผลการวิเคราะหขอมูลการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของ
พนักงานในหนวยงานผูรับการตรวจที่ตอบแบบสอบถามที่ใชเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ 
จํานวน 328 คน พบวา พนักงานในหนวยงานผูรับการตรวจสอบมีระดับการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายในโดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 2.66 โดยเม่ือวิเคราะหการ
รับรูขาวสารเปนรายขอ พบวา พนักงานในหนวยงานผูรับการตรวจมีการรับรูขาวสารอยูในระดับปานกลาง
ทุกขอ คือ บริษัทไดแจงเกี่ยวกับกฎบัตร นโยบาย วัตถุประสงคการตรวจสอบ ผังโครงสรางองคกรวา
หนวยงานตรวจสอบขึ้นตรงตอกรรมการผูจัดการใหผูรับการตรวจไดรับรู  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.68 
รองลงมาเปนการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในโดยใชสื่อ เชน เสียงตามสาย อี
เมลล บอรดประชาสัมพันธ อินทราเน็ต ในที่ทํางานของผูรับการตรวจ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.67 
และเปนการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในโดยการแจงหรือติดประกาศ คําสั่ง 
กฎระเบียบขอบังคับใหมทุกครั้งใหผูรับการตรวจไดรับรู โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.63 ตามลําดับ 



67 
 

ตอนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในของพนักงาน
ในหนวยงานผูรับการตรวจ จําแนกตามระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน โดยการ
นํามาแจกแจงจํานวน (ความถี่) หาคารอยละ ดังแสดงในตาราง 8 ถึง 9 
 
ตาราง 8  แสดงจํานวน คารอยละ ลําดับที่ของความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในของ
 พนักงานในหนวยงานผูรับการตรวจ โดยจําแนกเปนรายขอตามเนื้อหาดานความหมายของการ
 ตรวจสอบภายใน ดานบทบาทของการตรวจสอบภายในและดานประโยชนของการตรวจสอบภายใน  
 

มีความรูความเขาใจ 
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน 

ถูกตอง ไมถูกตอง 

 
จํานวน 
(รอยละ) 

ลําดับที่ 
จํานวน 
(รอยละ) 

ลําดับที่ 

1. ความหมายของการตรวจสอบภายใน     
1.1 การตรวจสอบภายในเปนการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของระบบการควบคุม 301 

(91.8) 
3 27 

(8.2) 
12 

1.2 การตรวจสอบภายในเปนผูควบคุมระบบการปฏิบัติงานดานตางๆ ในองคกร *** 177 
(54) 

12 151 
(46) 

3 

1.3 การตรวจสอบภายในเปนการปฏิบัติงานดวยความเปนอิสระทั้งดานโครงสรางใน
องคกรและความมีใจเปนอิสระ 

209 
(63.7) 

11 119 
(36.3) 

4 

1.4 การตรวจสอบภายในเปนงานที่เนนเร่ืองการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
เทานั้นไมรวมถึงการบริการใหคําปรึกษาเพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของ
องคกร *** 

218 
(66.5) 

10 110 
(33.5) 

5 

1.5 การตรวจสอบภายในเปนงานใหบริการดานการประเมินผลอิสระและใหคําปรึกษา
เพื่อเพ่ิมคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในระดับองคกร 

260 
(79.3) 

8 68 
(20.7) 

7 

2. บทบาทการตรวจสอบภายใน      
2.1 การตรวจสอบภายในเปนการพัฒนางานใหทันสมัยและตรงกับความตองการและ
วัตถุประสงคของฝายบริหาร 

261 
(79.6) 

7 67 
(20.4) 

8 

2.2 การตรวจสอบภายในเปนการตรวจสอบงานโดยไมรับฟงคําชี้แจงของผูรับการตรวจ*** 309 
(94.2) 

2 19 
(5.8) 

13 

2.3 การตรวจสอบภายในเปนการตรวจสอบในเชิงรุกแบบกาวหนาและสรางสรรค ในการ
สงเสริมใหเกิดส่ิงที่ดีและปองกันไมใหเกิดปญหา 

299 
(91.2) 

5 29 
(8.8) 

10 

2.4 ผูบริหารมีหนาที่ความรับผิดชอบในการกําหนดและรักษาระบบการควบคุมภายใน *** 94 
(28.7) 

14 234 
(71.3) 

1 

2.5 ผูตรวจสอบภายในมีหนาที่ความรับผิดชอบในการกําหนด และกํากับดูแลระบบการ
ควบคุมภายใน *** 

119 
(36.3) 

13 209 
(63.7) 

2 



68 
 

ตาราง 8  (ตอ)  
 

มีความรูความเขาใจ 
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน 

ถูกตอง ไมถูกตอง 

 
จํานวน 
(รอยละ) 

ลําดับที่ 
จํานวน 
(รอยละ) 

ลําดับที่ 

3. ประโยชนการตรวจสอบภายใน      
3.1 การตรวจสอบภายในชวยสงเสริมใหเกิดกระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดี  310 

(94.5) 
1 18 

(5.5) 
14 

3.2 การตรวจสอบภายในทําใหขาดระบบในการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงาน *** 300 
(91.5) 

4 28 
(8.5) 

11 

3.3 การตรวจสอบภายในเปนมาตรการถวงดุลแหงอํานาจ โดยสงเสริมใหการจัดสรร 
การใชทรัพยากรขององคกรเปนไปอยางเหมาะสม ตามลําดับความสําคัญ 

251 
(76.5) 

9 77 
(23.5) 

6 

3.4 การตรวจสอบภายในชวยใหสัญญาณเตือนภัยลวงหนา ของการประพฤติไมชอบ
หรือการทุจริตในองคกร 
 

290 
(88.4) 

6 38 
(11.6) 

9 

รวมจํานวน (คะแนน) 
รวมรอยละ 

3,398 
(74.0) 

 
1,196 
(26.0) 

 

 
*** หมายถึง คําถามที่ตอบวาไมใช แปลวา มีความรูความเขาใจถูกตอง คือ ขอ 1.2, 1.4, 2.2, 2.4, 2.5, 3.2 

 

 จากตาราง 8 ผลการวิเคราะหขอมูลความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในของ
พนักงานในหนวยงานผูรับการตรวจที่ตอบแบบสอบถามที่ใชเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ 
จํานวน 328 คน พบวา พนักงานในหนวยงานผูรับการตรวจมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบ
ภายในถูกตอง โดยในประเด็นขอที่พนักงานในหนวยงานผูรับการตรวจเขาใจและตอบถูกมากที่สุด 3 
ลําดับแรก จากคําถาม 14 ขอ เรียงตามลําดับไดดังนี้ 
 ลําดับ 1 คําถามขอที่ 3.1 เปนคําถามที่พนักงานในหนวยงานผูรับการตรวจมีความรูความ
เขาใจถูกตองมากที่สุด เปนคําถามเกี่ยวกับความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในดาน
ประโยชนการตรวจสอบภายใน โดยพนักงานในหนวยงานผูรับการตรวจมีความรูความเขาใจถูกตองวา 
การตรวจสอบภายในชวยสงเสริมใหเกิดกระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีจํานวนผูที่มีความรู
ความเขาใจถูกตอง จํานวน 310 คน คิดเปนรอยละ 94.5  
 ลําดับ 2 คําถามขอที่ 2.2 เปนคําถามเกี่ยวกับความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบ
ภายในดานบทบาทการตรวจสอบภายใน โดยพนักงานในหนวยงานผูรับการตรวจมีความรูความ
เขาใจถูกตองวา การตรวจสอบภายในเปนการตรวจสอบงานโดยรับฟงคําชี้แจงของผูรับการตรวจ มี
จํานวนผูที่มีความรูความเขาใจถูกตอง จํานวน 309 คน คิดเปนรอยละ 94.2 
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 ลําดับ 3 คําถามขอที่ 1.1 เปนคําถามเกี่ยวกับความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบ
ภายในดานความหมายของการตรวจสอบภายใน โดยพนักงานในหนวยงานผูรับการตรวจมีความรู
ความเขาใจถูกตองวา การตรวจสอบภายในเปนการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของระบบการ
ควบคุม มีจํานวนผูที่มีความรูความเขาใจถูกตอง จํานวน 301 คน คิดเปนรอยละ 91.8 
 สําหรับประเด็นขอที่พนักงานในหนวยงานผูรับการตรวจมีความรูความเขาใจไมถูกตอง
มากที่สุด 3 ลําดับแรก เรียงตามลําดับไดดังนี้ 
 ลําดับ 1 คําถามขอที่ 2.4 เปนคําถามที่พนักงานในหนวยงานผูรับการตรวจมีความรูความ
เขาใจไมถูกตองมากที่สุด เปนคําถามเกี่ยวกับความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในดาน
บทบาทการตรวจสอบภายใน โดยพนักงานในหนวยงานผูรับการตรวจมีความรูความเขาใจไม
ถูกตองวา ผูบริหารมีหนาที่ความรับผิดชอบในการกําหนดและรักษาระบบการควบคุมภายใน มี
จํานวนผูที่มีความรูความเขาใจไมถูกตอง จํานวน 234 คน คิดเปนรอยละ 71.3  
 ลําดับ 2 คําถามขอที่ 2.5 เปนคําถามเกี่ยวกับความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบ
ภายในดานบทบาทการตรวจสอบภายใน โดยพนักงานในหนวยงานผูรับการตรวจมีความรูความ
เขาใจไมถูกตองวา ผูตรวจสอบภายในมีหนาที่ความรับผิดชอบในการกําหนด และกํากับดูแลระบบ
การควบคุมภายใน มีจํานวนผูที่มีความรูความเขาใจไมถูกตอง จํานวน 209 คน คิดเปนรอยละ 63.7  
 ลําดับ 3 คําถามขอที่ 1.2 เปนคําถามเกี่ยวกับความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบ
ภายในดานความหมายของการตรวจสอบภายใน โดยพนักงานในหนวยงานผูรับการตรวจมีความรู
ความเขาใจไมถูกตองวา การตรวจสอบภายในเปนผูควบคุมระบบการปฏิบัติงานดานตางๆ ใน
องคกร มีจํานวนผูที่มีความรูความเขาใจไมถูกตอง จํานวน 151 คน คิดเปนรอยละ 46  
 
 จากขอมูลการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน
ของพนักงานในหนวยงานผูรับการตรวจ จํานวน 14 ขอ ผูวิจัยไดรวมคะแนนที่ตอบถูกและสรุปผล
ระดับความรูความเขาใจตามเกณฑการใหคะแนน โดยสามารถแบงระดับความรูความเขาใจของ
พนักงานในหนวยงานผูรับการตรวจตามเกณฑรอยละ ดังแสดงในตาราง 9 
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ตาราง 9  แสดงระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในของพนักงานในหนวยงาน
 ผูรับการตรวจตางๆ 
 

ระดับความรู  ความเขาใจ ระดับคะแนน (รอยละ) จํานวน (คน) รอยละ 
ต่ํา (0-4 คะแนน)         00.0 – 33.0          –           – 
ปานกลาง (5-9 คะแนน)         34.0 – 66.0         92         28.0 
สูง (10-14 คะแนน)         67.0 – 100.0        236         72.0 

รวม                –        328        100.0 

 
  จากตาราง 9 เม่ือนําคะแนนที่ตอบไดมาแบงกลุมเปน 3 ระดับ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปน
ผูมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในระดับสูง คือ ระดับคะแนนรอยละ 67.0 – 100.0 
มีจํานวน 236 คน คิดเปนรอยละ 72 ลําดับถัดมาคือระดับปานกลาง คือ ระดับคะแนนรอยละ 34.0 – 66.0 
มีจํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 28.0 และไมพบผูที่มีความรูความเขาเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน
ระดับต่ํา หรือผูที่ระดับคะแนนรอยละ 00.0 – 33.0   
 

ตอนที่ 5 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติของผูรับการตรวจสอบที่มีตอหนวยงาน
ตรวจสอบภายในของบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริต้ี พร้ินทติ้ง จํากัดวาไดปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพตรวจสอบภายใน จําแนกตามดานคุณสมบัติและดานการปฏิบัติงาน โดยการนํามาแจกแจง
จํานวน (ความถี่) หาคารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังแสดงในตาราง 10 
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ตาราง 10  แสดงจํานวน คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนคติของผูรับการตรวจ     
 ที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด วาไดปฏิบัติงาน
 ตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน จําแนกตามดานคุณสมบัติและดานการปฏิบัติงาน 
 

เห็นดวย
อยางยิง่ 

เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย 
ไมเห็นดวย
อยางยิง่ 

ระดับทัศนคติ 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 

ทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอ 
หนวยงานตรวจสอบภายในวาไดปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) X  S.D. แปลผล 

1. ดานคุณสมบัติ         

1.1 บทบาท อํานาจหนาท่ี ความรับผิดชอบ     
   

1.1.1 มีการกําหนดวัตถุประสงค อํานาจ
หนาที่และความรับผิดชอบของงานตรวจสอบ
ภายในอย างชั ด เจนไว ในกฎบัตรของ
หนวยงานตรวจสอบภายใน 

41 
(12.5) 

154 
(47.0) 

127 
(38.7) 

5 
(1.5) 

1 
(0.3) 

3.70 0.715 ดี 

1.1.2 ในกฎบัตรของหนวยงานตรวจสอบ
ภายในไดกําหนดไว การตรวจสอบภายในมี
ลักษณะเปนงานบริการใหความเชื่อม่ันแก
องคกรวาระบบการควบคุมภายในที่รัดกุม 
ไมใชเปนการตรวจสอบเพื่อหาการทุจริต 

51 
(15.5) 

163 
(49.7) 

99 
(30.2) 

14 
(4.3) 

1 
(0.3) 

3.76 0.774 ดี 

1.1.3 ในกฎบัตรฯ  ไดกํ าหนดไว ว าการ
ตรวจสอบภายในมีลักษณะเปนงานบริการให
คําปรึกษาแนะนําแกหนวยงานตางๆ และ
ผูรับการตรวจ  

39 
(11.9) 

142 
(43.3) 

128 
(39.0) 

16 
(4.9) 

3 
(0.9) 

3.60 0.795 ดี 

1.2 ความเปนอิสระและความเที่ยงธรรม         

1.2.1 หนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 
ข้ึนตรงตอผูบริหารสูงสุด และมีความอิสระ
ภายในองคกร 

84 
(25.6) 

169 
(51.5) 

61 
(18.6) 

12 
(3.7) 

2 
(0.6) 

3.98 0.803 ดี 

1.2.2 ผูตรวจสอบภายในมีทัศนคติเปนกลาง 
ไมลําเอียง ไมมีอคติและหลีกเลี่ยงเร่ืองของ
ความขัดแยงทางผลประโยชน 

119 
(36.3) 

148 
(45.1) 

54 
(16.5) 

5 
(1.5) 

2 
(0.6) 

4.15 0.789 ดี 

1.3 ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวงัเย่ียงวิชาชีพ        

1.3.1 ผูตรวจสอบภายในมีความรู ทักษะ และ
ความสามารถอื่นๆ ที่จําเปนตอการปฏิบัติ
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย กิจกรรมตรวจสอบ
ภายในควรดําเนินการโดยผูมีความรู ทักษะ 

93 
(28.4) 

154 
(47.0) 

75 
(22.9) 

4 
(1.2) 

2 
(0.6) 

4.01 0.786 ดี 
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ตาราง 10  (ตอ) 
 

เห็นดวย
อยางยิง่ 

เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย 
ไมเห็นดวย
อยางยิง่ 

ระดับทัศนคติ 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 

ทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอ 
หนวยงานตรวจสอบภายในวาไดปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) X  S.D. แปลผล 
         

1.3.2 หนวยงานตรวจสอบไดขอคําแนะนํา และ
คําปรึกษาจากภายนอก, ผูชํานาญงานในบริษัท 
หากผูตรวจสอบภายในขาดความรู ทักษะ ความ 
สามารถอื่นที่จําเปน ไมวาจะเปนบางสวนหรือ
ทั้งหมดของภารกิจ 

46 
(14.0) 

151 
(46.0) 

114 
(34.8) 

15 
(4.6) 

2 
(0.6) 

3.68 0.792 ดี 

1.3.3 ผูตรวจสอบภายในปฏิบัติหนาที่ดวย
ความระมัดระวัง ใชทักษะเยี่ยงผูตรวจสอบ
ภายในที่มีความรู ความสามารถและความ
รอบคอบ อยางสมเหตุสมผล อยางไรก็ตาม
ความระมัดระวังเยี่ยงมืออาชีพ ไมไดหมาย 
ความวาจะไมมีความผิดพลาดใดๆ เกิดข้ึน 

64 
(19.5) 

190 
(57.9) 

62 
(18.9) 

9 
(2.7) 

3 
(0.9) 

3.92 0.756 ดี 

1.3.4 ผูตรวจสอบภายในไดใชคอมพิวเตอร
แล ะ เทคนิ ควิ เ ค ร า ะห ข อ มู ลอื่ นๆ เป น
เครื่องมือชวยในงานตรวจสอบอยูเสมอ 

46 
(14.0) 

150 
(45.7) 

121 
(36.9) 

10 
(3.0) 

1 
(0.3) 

3.70 0.756 ดี 

1.3.5 ผูตรวจสอบภายในไดใหคําปรึกษา 
แนะนําอยางระมัดระวังเยี่ยงมืออาชีพ  

31 
(9.5) 

151 
(46.0) 

132 
(40.2) 

11 
(3.4) 

3 
(0.9) 

3.60 0.744 ดี 

รวมดานคุณสมบัติ      3.81 0.791 ดี 

2. ดานการปฏิบัติงาน          

2.1 การวางแผนใหสอดคลองกับเปาหมายองคกร       

2.1.1 แผนกตรวจสอบภายในไดจัดทํา
แผนงานตรวจสอบตามความเสี่ยง โดย
กําหนดความสําคัญของแตละกิจกรรมที่
ตรวจสอบใหสอดคลองกับเปาหมายองคกร 

39 
(11.9) 

172 
(52.4) 

112 
(34.1) 

5 
(1.5) 

- 3.75 0.677 ดี 

2.1.2 แผนการตรวจสอบประจําปไดจัดทํา
อยางนอยปละครั้ง โดยใชขอมูลจากการ
ประเมินความเสี่ยงและนําขอมูลขาวสารจาก
ผูบริหารระดับสูงมาใชประกอบพิจารณาในการ
ทําแผนการตรวจสอบประจําปดวย 

42 
(12.8) 

165 
(50.3) 

111 
(33.8) 

8 
(2.4) 

2 
(0.6) 

3.72 0.737 ดี 

2.1.3 หนวยงานตรวจสอบภายในไดกําหนด
นโยบายและวิธีการปฏิบัติงานใหชัดเจน เพื่อ
เปนแนวทางสําหรับกิจกรรมการตรวจสอบ
ภายใน 

45 
(13.7) 

177 
(54.0) 

100 
(30.5) 

5 
(1.5) 

1 
(0.3) 

3.79 0.699 ดี 
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ตาราง 10  (ตอ) 
 

เห็นดวย
อยางยิง่ 

เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย 
ไมเห็นดวย
อยางยิง่ 

ระดับทัศนคติ 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 

ทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอ 
หนวยงานตรวจสอบภายในวาไดปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) X  S.D. แปลผล 
         

2.2 การปฏิบัติการตรวจสอบ          

2.2.1 ไดกําหนดความชัดเจนของขอบเขตการ
ตรวจสอบ เปาหมาย วัตถุประสงคในการตรวจ 
สอบตามโครงการ ซ่ึงไดกําหนดขึ้นใหสอด 
คลองกับเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร 

47 
(14.3) 

191 
(58.2) 

85 
(25.9) 

5 
(1.5) 

- 3.85 0.666 ดี 

2.2.2 ไดตรวจสอบความสอดคลองของผลการ
ดําเนินงานและโครงการตางๆ กับเปาหมาย
และวัตถุประสงคที่กําหนดไว เพื่อใหแนใจวา
การดําเนินงาน และโครงการตางๆ ไดรับการ
นําไปปฏิบัติจริงและไดผลดังที่กําหนด 

42 
(12.8) 

185 
(56.4) 

95 
(29.0) 

6 
(1.8) 

- 3.80 0.673 ดี 

2.3 การรายงานผลการตรวจสอบ          

2.3.1 แผนกตรวจสอบไดรายงานผลการ
ต ร ว จ สอบ ให แ ก ห น ว ย ง านผู รั บ ก า ร
ตรวจสอบที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม 

39 
(11.9) 

156 
(47.6) 

120 
(36.6) 

12 
(3.7) 

1 
(0.3) 

3.67 0.743 ดี 

2.3.2 กอนการเสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบของบริษัทฯ  แกหน วยงาน
ภายนอกบริษัทฯ แผนกตรวจสอบภายในได
มีการประเมินความเสี่ยงที่ มีตอองคกร 
ปรึกษากับผูบ ริหารระดับสูงและหรือผู
ชํานาญงานที่เกี่ยวของกอน 

42 
(12.8) 

141 
(43.0) 

136 
(41.5) 

9 
(2.7) 

- 3.66 0.733 ดี 

2.4 การติดตามผลการตรวจสอบ         
2.4.1 แผนกตรวจสอบภายในไดมีการ
ติดตามผลการตรวจสอบ เพื่อใหม่ันใจวา
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไขน้ัน 
หนวยงานผู รับการตรวจตางๆ ไดนําไป
ปฏิบัติอยางมีประสิทธิผล หรือผูบริหาร
ระดับสูงไดยอมรับความเสี่ยงจากการไม
ปฏิ บัติตามขอเสนอแนะของหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน  

40 
(12.2) 

169 
(51.5) 

110 
(33.5) 

9 
(2.7) 

- 3.73 0.705 ดี 

2.4.2 แผนกตรวจสอบภายในไดมีการติดตาม 
ผลกระทบจากหนวยงานที่ไมไดปฏิบัติตาม
การใหคําปรึกษาจากแผนกตรวจสอบภายใน 

26 
(7.9) 

155 
(47.3) 

139 
(42.4) 

7 
(2.1) 

1 
(0.3) 

3.60 0.678 ดี 

รวมดานการปฏิบัติงาน      3.73 0.705 ดี 

ทัศนคติผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในโดยรวม                      n = 328 3.77 0.753 ดี 
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จากตาราง 10  ผลการวิเคราะหขอมูลระดับทัศนคติของพนักงานในหนวยงานผูรับการตรวจ
ที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาไดปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ที่ตอบแบบสอบถาม
ที่ใชเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 328 คน โดยรวมอยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.77 
โดยเม่ือวิเคราะหตามมาตรฐานวชิาชีพตรวจสอบภายในเปนรายดาน พบวา ทัศนคติของผูรับการตรวจ
ที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาไดปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในดานคุณสมบัติและ
ดานการปฏิบัติงาน อยูในระดับดีทั้ง 2 ดาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.81 และ 3.73 ตามลําดับ และเม่ือวิเคราะห
ตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในเปนรายขอ พบวา 

1. ดานคุณสมบัติ 
1.1 พนักงานในหนวยงานผูรับการตรวจมีระดับทัศนคติอยูในระดับดี ดังน้ีในขอเรื่อง

บทบาท อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ พบวา ในกฎบัตรของหนวยงานตรวจสอบภายในไดกําหนด
ไววาการตรวจสอบภายในมีลักษณะเปนงานบริการใหความเชื่อม่ันแกองคกรวาระบบการควบคุม
ภายในที่รัดกุม ไมใชเปนการตรวจสอบเพื่อหาการทุจริต โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.76 รองลงมา คือ 
ในกฎบัตรหนวยงานตรวจสอบภายในไดมีการกําหนดวัตถุประสงค อํานาจหนาที่และความ
รับผิดชอบของงานตรวจสอบภายในอยางชัดเจนไวในกฎบัตรของหนวยงานตรวจสอบภายใน โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.70 และในกฎบัตรฯ ไดกําหนดไววาการตรวจสอบภายในมีลักษณะเปนงานบริการ
ใหคําปรึกษาแนะนําแกหนวยงานตางๆ และผูรับการตรวจ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.60 ตามลําดับ 

1.2 พนักงานในหนวยงานผูรับการตรวจมีระดับทัศนคติอยูในระดับดี ดังนี้เร่ืองความเปน
อิสระและความเที่ยงธรรม พบวา ผูตรวจสอบภายในมีทัศนคติเปนกลาง ไมลําเอียง ไมมีอคติและ
หลีกเลี่ยงเร่ืองของความขัดแยงทางผลประโยชน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 รองลงมา คือ 
หนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ขึ้นตรงตอผูบริหารสูงสุดและมีความอิสระภายในองคกร 
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 ตามลําดับ 

1.3 พนักงานในหนวยงานผูรับการตรวจมีระดับทัศนคติอยูในระดับดี ดังน้ีเร่ืองความ
เชี่ยวชาญและความระมัดระวังเย่ียงวิชาชีพ พบวา ผูตรวจสอบภายในมีความรู ทักษะ และ
ความสามารถอื่นๆ ที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย กิจกรรมตรวจสอบภายในควร
ดําเนินการโดยผูมีความรู ทักษะ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.01 รองลงมา คือผูตรวจสอบภายในปฏิบัติ
หนาที่ดวยความระมัดระวัง ใชทักษะเยี่ยงผูตรวจสอบภายในท่ีมีความรู ความสามารถและความ
รอบคอบ อยางสมเหตุสมผล อยางไรก็ตามความระมัดระวังเยี่ยงมืออาชีพ ไมไดหมายความวาจะไม
มีความผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้น โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.92 และผูตรวจสอบภายในไดใชคอมพิวเตอร
และเทคนิควิเคราะหขอมูลอ่ืนๆ เปนเคร่ืองมือชวยในงานตรวจสอบอยูเสมอ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.70 และหนวยงานตรวจสอบไดขอคําแนะนํา และคําปรึกษาจากภายนอก ผูชํานาญงานในบริษัท 
หากผูตรวจสอบภายในขาดความรู ทักษะ ความสามารถอื่นที่จําเปน ไมวาจะเปนบางสวนหรือ
ทั้งหมดของภารกิจ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.68 และผูตรวจสอบภายในไดใหคําปรึกษา แนะนําอยาง
ระมัดระวังเยี่ยงมืออาชีพ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.60 ตามลําดับ 



75 
 

2. ดานการปฏิบัติงาน 
2.1 พนักงานในหนวยงานผูรับการตรวจมีระดับทัศนคติอยูในระดับดีดังนี้ เร่ืองการ

วางแผนใหสอดคลองกับเปาหมายองคกร พบวา หนวยงานตรวจสอบภายในไดกําหนดนโยบายและ
วิธีการปฏิบัติงานใหชัดเจน เพ่ือเปนแนวทางสําหรับกิจกรรมการตรวจสอบภายใน โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.79 รองลงมา คือ หนวยงานตรวจสอบภายในไดจัดทําแผนงานตรวจสอบตามความเสี่ยง โดย
กําหนดความสําคัญของแตละกิจกรรมที่ตรวจสอบใหสอดคลองกับเปาหมายองคกร โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.75 และแผนการตรวจสอบประจําปไดจัดทําอยางนอยปละครั้ง โดยใชขอมูลจากการประเมิน
ความเสี่ยงและนําขอมูลขาวสารจากผูบริหารระดับสูงมาใชประกอบพิจารณาในการทําแผนการ
ตรวจสอบประจําปดวย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.72 ตามลําดับ 

2.2 พนักงานในหนวยงานผูรับการตรวจมีระดับทัศนคติอยูในระดับดีดังนี้ เรื่องการ
ปฏิบัติการตรวจสอบ พบวา ไดกําหนดความชัดเจนของขอบเขตการตรวจสอบ เปาหมาย 
วัตถุประสงคในการตรวจสอบตามโครงการ ซึ่งไดกําหนดขึ้นใหสอดคลองกับเปาหมายและ
วัตถุประสงคขององคกร  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.85 รองลงมา คือ ไดตรวจสอบความสอดคลองของ
ผลการดําเนินงานและโครงการตางๆ กับเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว เพ่ือใหแนใจวาการ
ดําเนินงาน และโครงการตางๆ ไดรับการนําไปปฏิบัติจริงและไดผลดังที่กําหนด โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.80 

2.3 พนักงานในหนวยงานผูรับการตรวจมีระดับทัศนคติอยูในระดับดีดังนี้ เรื่องการ
รายงานผลการตรวจสอบ พบวา หนวยงานตรวจสอบไดรายงานผลการตรวจสอบใหแกหนวยงาน
ผูรับการตรวจที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67 รองลงมา คือ กอนการเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบของบริษัทฯ แกหนวยงานภายนอกบริษัทฯ แผนกตรวจสอบภายในไดมี
การประเมินความเสี่ยงที่มีตอองคกร ปรึกษากับผูบริหารระดับสูงและหรือผูชํานาญงานที่เกี่ยวของ
กอน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.66 

2.4 พนักงานในหนวยงานผูรับการตรวจมีระดับทัศนคติอยูในระดับดีดังนี้ เรื่องการ
ติดตามผลการตรวจสอบ พบวา หนวยงานตรวจสอบภายในไดมีการติดตามผลการตรวจสอบ 
เพ่ือใหม่ันใจวาขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไขนั้น หนวยงานผูรับการตรวจตางๆ ไดนําไปปฏิบัติ
อยางมีประสิทธิผล หรือผูบริหารระดับสูงไดยอมรับความเสี่ยงจากการไมปฏิบัติตามขอเสนอแนะ
ของหนวยงานตรวจสอบภายใน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.73 รองลงมา คือ หนวยงานตรวจสอบภายใน
ไดมีการติดตาม ผลกระทบจากหนวยงานที่ไมไดปฏิบัติตามการใหคําปรึกษาจากแผนกตรวจสอบ
ภายใน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.60 
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ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน 
ตอนที่ 6 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยแบงเปน 4 สวนใหญๆ ดังนี้ 

 1. ผูรับการตรวจที่มีคุณลักษณะสวนบุคคลแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบ
ภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พริ้นทติ้ง จํากัด แตกตางกัน 
 2. ผูรับการตรวจที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบมีความสัมพันธกับทัศนคติที่
มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด 
 3. ผูรับการตรวจที่มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในมีความสมัพันธกบัทศันคติ
ที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด 
 4. ผูรับการตรวจที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในแตกตางกันมีทัศนคติที่
มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด แตกตางกัน 

 สมมติฐานขอที่ 1 : ผูรับการตรวจที่มีคุณลักษณะสวนบุคคล ไดแก ระดับการศึกษา อายุงาน 
ระดับตําแหนงที่ปฏิบัติงานในปจจุบัน หนวยงานที่สังกัด และประสบการณการไดรับการตรวจสอบแตกตางกนั
มีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด แตกตางกัน 
 สามารถเขียนเปนสมมติฐานยอยไดดังนี้ 

  สมมติฐานขอ 1.1 : ผูรับการตรวจที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงาน
ตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด แตกตางกัน สามารถเขยีนสมมติฐาน
ทางสถิติไดดังนี้ 

  H0  :  ผูรับการตรวจที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบ
ภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด ไมแตกตางกัน 

  H1  :  ผูรับการตรวจที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบ
ภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด แตกตางกัน 

  สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหสมมติฐาน จะใชการทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ย
ของกลุมตัวอยางที่มากกวา 2 กลุม โดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of 
Variance : One Way ANOVA) โดยใชระดับความเชื่อม่ัน 95% 
  ในการทดสอบสมมติฐานดังกลาว หากคาความแปรปรวนของขอมูลทุกกลุมเทากันจึง
ทดสอบความแตกตางดวย ANOVA และถาความแปรปรวนของขอมูลทุกกลุมไมเทากัน จึงทดสอบ
ความแตกตางดวย Brown-Forsythe 
  การทดสอบความเทากันของคาความแปรปรวนระหวางกลุมตางๆ ดวย Levene’s test ดัง
แสดงในตาราง 11 ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติดังนี้ 
  H0  :  คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน 
  H1  :  คาความแปรปรวนของแตละกลุมแตกตางกัน    
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ตาราง 11  แสดงการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมโดยใช Levene’s test     
 

ทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายใน 
วาไดปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน 

Levene   
Statistic 

df1 df2 Sig. 

1. ดานคุณสมบัติ  
1.1 บทบาท อํานาจหนาท่ี ความรับผิดชอบ  
1.1.1 มีการกําหนดวัตถุประสงค อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของงานตรวจสอบ
ภายในอยางชัดเจนไวในกฎบัตรของหนวยงานตรวจสอบภายใน 

0.326 2 325 0.722 

1.1.2 ในกฎบัตรของหนวยงานตรวจสอบภายในไดกําหนดไว การตรวจสอบภายในมี
ลักษณะเปนงานบริการใหความเชื่อม่ันแกองคกรวาระบบการควบคุมภายในที่รัดกุม 
ไมใชเปนการตรวจสอบเพื่อหาการทุจริต 

0.971 2 325 0.380 

1.1.3 ในกฎบัตรฯ ไดกําหนดไววาการตรวจสอบภายในมีลักษณะเปนงานบริการให
คําปรึกษาแนะนําแกหนวยงานตางๆ และผูรับการตรวจ  

4.226* 2 325 0.015 

1.2 ความเปนอิสระและความเที่ยงธรรม     
1.2.1 หนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ข้ึนตรงตอผูบริหารสูงสุด และมีความ
อิสระภายในองคกร 

1.742 2 325 0.177 

1.2.2 ผูตรวจสอบภายในมีทัศนคติเปนกลาง ไมลําเอียง ไมมีอคติและหลีกเลี่ยงเรื่อง
ของความขัดแยงทางผลประโยชน 

2.807 2 325 0.062 

1.3 ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังเย่ียงวิชาชีพ     
1.3.1 ผูตรวจสอบภายในมีความรู ทักษะ และความสามารถอื่นๆ ที่จําเปนตอการปฏิบัติ
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย กิจกรรมตรวจสอบภายในควรดําเนินการโดยผูมีความรู ทักษะ 

1.294 2 325 0.276 

1.3.2 หนวยงานตรวจสอบไดขอคําแนะนํา และคําปรึกษาจากภายนอก, ผูชํานาญ
งานในบริษัท หากผูตรวจสอบภายในขาดความรู ทักษะ ความสามารถอื่นที่จําเปน 
ไมวาจะเปนบางสวนหรือทั้งหมดของภารกิจ 

1.285 2 325 0.278 

1.3.3 ผูตรวจสอบภายในปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวัง ใชทักษะเยี่ยงผูตรวจสอบภายใน
ที่มีความรู ความสามารถและความรอบคอบ อยางสมเหตุสมผล อยางไรก็ตามความ
ระมัดระวังเยี่ยงมืออาชีพ ไมไดหมายความวาจะไมมีความผิดพลาดใด  ๆเกิดข้ึน 

0.145 2 325 0.865 

1.3.4 ผูตรวจสอบภายในไดใชคอมพิวเตอรและเทคนิควิเคราะหขอมูลอื่นๆ เปน
เครื่องมือชวยในงานตรวจสอบอยูเสมอ 

2.101 2 325 0.124 

1.3.5 ผูตรวจสอบภายในไดใหคําปรึกษา แนะนําอยางระมัดระวังเยี่ยงมืออาชีพ  0.362 2 325 0.696 

รวมดานคุณสมบัติ 2.077 2 325 0.127 
2. ดานการปฏิบัติงาน     
2.1 การวางแผนใหสอดคลองกับเปาหมายองคกร     
2.1.1 แผนกตรวจสอบภายในไดจัดทําแผนงานตรวจสอบตามความเสี่ยง โดย
กําหนดความสําคัญของแตละกิจกรรมที่ตรวจสอบใหสอดคลองกับเปาหมายองคกร 

1.289 2 325 0.277 

2.1.2 แผนการตรวจสอบประจําปไดจัดทําอยางนอยปละครั้ง โดยใชขอมูลจากการ
ประเมินความเสี่ยงและนําขอมูลขาวสารจากผูบริหารระดับสูงมาใชประกอบพิจารณา
ในการทําแผนการตรวจสอบประจําปดวย 

0.501 2 325 0.607 

2.1.3 หนวยงานตรวจสอบภายในไดกําหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานใหชัดเจน เพื่อ
เปนแนวทางสําหรับกิจกรรมการตรวจสอบภายใน 

0.098 2 325 0.907 
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ตาราง 11  (ตอ)     
 

ทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายใน 
วาไดปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน 

Levene   
Statistic 

df1 df2 Sig. 

2.2 การปฏิบัติการตรวจสอบ     
2.2.1 ไดกําหนดความชัดเจนของขอบเขตการตรวจสอบ เปาหมาย วัตถุประสงคในการตรวจสอบ
ตามโครงการ ซ่ึงไดกําหนดขึ้นใหสอดคลองกับเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร 

1.461 2 325 0.233 

2.2.2 ไดตรวจสอบความสอดคลองของผลการดําเนินงานและโครงการตางๆ กับ
เปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว เพื่อใหแนใจวาการดําเนินงาน และโครงการ
ตางๆ ไดรับการนําไปปฏิบัติจริงและไดผลดังที่กําหนด 

0.532 2 325 0.588 

2.3 การรายงานผลการตรวจสอบ     
2.3.1 แผนกตรวจสอบไดรายงานผลการตรวจสอบใหแกหนวยงานผูรับการตรวจสอบ
ที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม 

2.104 2 325 0.124 

2.3.2 กอนการเสนอรายงานผลการตรวจสอบของบริษัทฯ แกหนวยงานภายนอกบริษัท
ฯ แผนกตรวจสอบภายในไดมีการประเมินความเสี่ยงที่มีตอองคกร ปรึกษากับผูบริหาร
ระดับสูงและหรือผูชํานาญงานที่เกี่ยวของกอน 

0.859 2 325 0.425 

2.4 การติดตามผลการตรวจสอบ     
2.4.1 แผนกตรวจสอบภายในไดมีการติดตามผลการตรวจสอบ เพื่อใหม่ันใจวา
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไขน้ัน หนวยงานผูรับการตรวจตางๆ ไดนําไป
ปฏิบัติอยางมีประสิทธิผล หรือผูบริหารระดับสูงไดยอมรับความเสี่ยงจากการไม
ปฏิบัติตามขอเสนอแนะของหนวยงานตรวจสอบภายใน  

3.236* 2 325 0.041 

2.4.2 แผนกตรวจสอบภายในไดมีการติดตาม ผลกระทบจากหนวยงานที่ไมไดปฏิบัติ
ตามการใหคําปรึกษาจากแผนกตรวจสอบภายใน 

0.758 2 325 0.469 

รวมดานการปฏิบัติงาน 0.354 2 325 0.702 

รวม 2 ดาน 0.883 2 325 0.415 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
 

 จากตาราง 11 พบวา ผลการทดสอบความเทากันของคาความแปรปรวนของทัศนคติของ
ผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาไดปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในโดยรวม 
2 ดาน จําแนกตามระดับการศึกษา โดยใชสถิติ Levene’s test มีคา p เทากับ 0.415 ซึ่งมากกวา 0.05 
คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา คาความแปรปรวนของแตละ
กลุมไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จึงทดสอบดวย F-test  ดังแสดงในตาราง 12 
 ซึ่งพิจารณาตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในเปนรายดานดังนี้ 
 1. ดานคุณสมบัติ มีคา p เทากับ 0.127 ซึ่งมากกวา 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) 
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จึงทดสอบดวย F-test ดังแสดงในตาราง 12 
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 2. ดานการปฏิบัติงาน มีคา p เทากับ 0.702 ซึ่งมากกวา 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก 
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จึงทดสอบดวย F-test ดังแสดงในตาราง 12 
 และเม่ือพิจารณาตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในรายเรื่อง พบวา 

1. ดานคุณสมบัติ 
1.1 เรื่องบทบาท อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบวา 

1.1.1 ในกฎบัตรของหนวยงานตรวจสอบภายในไดกําหนดวัตถุประสงค อํานาจหนาที่ 
ความรับผิดชอบอยางชัดเจน มีคา p เทากับ 0.722 ซึ่งมากกวา 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) 
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05  จึงทดสอบดวย F-test ดังแสดงในตาราง 12 

1.1.2 ในกฎบัตรฯ ไดกําหนดเปนงานบริการใหความเชื่อม่ันแกองคกร ไมใชตรวจหาทุจริต 
มีคา p เทากับ 0.380 ซึ่งมากกวา 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
แสดงวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จึงทดสอบ
ดวย F-test ดังแสดงในตาราง 12 

1.1.3 ในกฎบัตรฯ ไดกําหนดวาเปนงานบริการใหคําปรึกษาแนะนําแกหนวยงานผูรับการตรวจ
มีคา p เทากับ 0.015 ซึ่งนอยกวา 0.05 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
แสดงวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถติ ิ0.05 จึงทดสอบความ
แตกตางดวย Brown-Forsythe ดังแสดงในตาราง 14 

1.2 เรื่องความเปนอิสระและความเที่ยงธรรมวา 
1.2.1 หนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ขึ้นตรงตอผูบริหารสูงสุดและมีความ

อิสระ มีคา p เทากับ 0.177 ซึ่งมากกวา 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
แสดงวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  จึงทดสอบ
ดวย F-test ดังแสดงในตาราง 12 

1.2.2 ผูตรวจสอบภายในมีทัศนคติไมลําเอียง ไมมีอคติและไมขัดแยงทางผลประโยชน 
มีคา p เทากับ 0.062 ซึ่งมากกวา 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
แสดงวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  จึงทดสอบ
ดวย F-test ดังแสดงในตาราง 12 

1.3 เรื่องความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพวา 
1.3.1 ผูตรวจสอบภายในมีความรู ทักษะความสามารถในงานตรวจสอบภายใน มีคา p 

เทากับ 0.276 ซึ่งมากกวา 0.05  คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
แสดงวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  จึงทดสอบ
ดวย F-test ดังแสดงในตาราง 12 
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1.3.2 หนวยงานตรวจสอบไดขอคําแนะนํา คําปรึกษาจากภายนอกหนวยงานตรวจสอบ 
หากผูตรวจสอบขาดความรู ทักษะ มีคา p เทากับ 0.278 ซึ่งมากกวา 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก 
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน จึง
ทดสอบดวย F-test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  ดังแสดงในตาราง 12 

1.3.3 ผูตรวจสอบภายในปฏิบัติงานดวยความระมัดระวัง ใชความรู ทักษะและความ
รอบคอบเยี่ยงมืออาชีพ มีคา p เทากับ 0.865 ซึ่งมากกวา 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05  จึงทดสอบดวย F-test ดังแสดงในตาราง 12 

1.3.4 ผูตรวจสอบภายในไดใชเครื่องมือชวยตรวจสอบ เชน คอมพิวเตอร เทคนิควิเคราะห
ขอมูล มีคา p เทากับ 0.124 ซึ่งมากกวา 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) แสดงวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จึงทดสอบ
ดวย F-test ดังแสดงในตาราง 12 

1.3.5 ผูตรวจสอบภายในไดใหคําปรึกษา แนะนําเยี่ยงมืออาชีพ มีคา p เทากับ 0.696 
ซึ่งมากกวา 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา คาความ
แปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  จึงทดสอบดวย F-test ดังแสดง
ในตาราง 12 

2. ดานการปฏิบัติงาน 
2.1 เรื่องการวางแผนใหสอดคลองกับเปาหมายองคกรวา 

2.1.1 หนวยงานตรวจสอบภายในไดจัดทําแผนงานตรวจสอบตามความเสี่ยงและ
สอดคลองกับเปาหมายองคกร มีคา p เทากับ 0.277 ซ่ึงมากกวา 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก 
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  จึงทดสอบดวย F-test ดังแสดงในตาราง 12 

2.1.2 หนวยงานตรวจสอบภายในไดจัดทําแผนงานตรวจสอบอยางนอยปละครั้ง 
โดยใชการประเมินความเสี่ยงและขอมูลของผูบริหาร มีคา p เทากับ 0.607 ซึ่งมากกวา 0.05 คือ 
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา คาความแปรปรวนของแตละกลุม
ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  จึงทดสอบดวย F-test ดังแสดงในตาราง 12 

2.1.3 หนวยงานตรวจสอบภายในไดกําหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานไวชัดเจน 
มีคา p เทากับ 0.907 ซึ่งมากกวา 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
แสดงวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  จึงทดสอบ
ดวย F-test ดังแสดงในตาราง 12 

2.2 เรื่องการปฏิบัติการตรวจสอบวา  
2.2.1 หนวยงานตรวจสอบภายในไดกําหนดขอบเขตและวัตถุประสงคการตรวจสอบ 

โดยสอดคลองกับเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร มีคา p เทากับ 0.233 ซึ่งมากกวา 0.05 คือ 
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ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา คาความแปรปรวนของแตละกลุม
ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  จึงทดสอบดวย F-test ดังแสดงในตาราง 12 

2.2.2 หนวยงานตรวจสอบภายในไดตรวจสอบผลการดําเนินงานวาสําเร็จและได 
ผลลัพธตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว มีคา p เทากับ 0.588 ซึ่งมากกวา 0.05 คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมไม
แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  จึงทดสอบดวย F-test ดังแสดงในตาราง 12 

2.3 เรื่องการรายงานผลการตรวจสอบวา 
2.3.1 หนวยงานตรวจสอบภายในไดรายงานผลการตรวจแกหนวยงานผูรับการตรวจที่

เกี่ยวของอยางเหมาะสม มีคา p เทากับ  0.124 ซึ่งมากกวา 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05  จึงทดสอบดวย F-test ดังแสดงในตาราง 12 

2.3.2 ไดประเมินความเสี่ยงตอบริษัทและปรึกษาผูบริหารระดับสูงแลว กอนเสนอ
รายงานผลการตรวจแกหนวยงานภายนอกบริษัท มีคา p เทากับ 0.425 ซึ่งมากกวา 0.05 คอื ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมไม
แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  จึงทดสอบดวย F-test ดังแสดงในตาราง 12 

2.4 เรื่องการติดตามผลการตรวจสอบวา 
2.4.1 หนวยงานตรวจสอบภายในไดติดตามผลการตรวจวาผูรับการตรวจไดนํา

ขอเสนอแนะไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิผลหรือผูบริหารระดับสูงเลือกไมปฏิบัติโดยยอมรับความเสี่ยง มี
คา p เทากับ 0.041 ซึ่งนอยกวา 0.05 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
แสดงวาคาความแปรปรวนของแตละกลุมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จึงทดสอบความ
แตกตางดวย Brown-Forsythe ดังแสดงในตาราง 16 

2.4.2 หนวยงานตรวจสอบภายในไดติดตามผลกระทบหากผูรับการตรวจไมปฏิบัติ
ตามขอเสนอแนะคําแนะนํา มีคา p เทากับ 0.469 ซึ่งมากกวา 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05  จึงทดสอบดวย F-test ดังแสดงในตาราง 12 
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ตาราง 12  แสดงการทดสอบความแตกตางของทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกัน 
 มีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายใน บริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พริ้นทติ้ง จํากัด จําแนกตาม 
 ระดับการศึกษา ทดสอบโดยใชสถิติ  F-test 
 

ทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอ
หนวยงานตรวจสอบภายในวาไดปฏิบัติ
ตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน 

แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F-Ratio F-Prob. 

1. ดานคุณสมบัติ        
1.1 บทบาท อํานาจหนาท่ี ความรับผิดชอบ      

1.1.1 มีการกําหนดวตัถุประสงค อํานาจหนาที่และ
ความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายในอยาง
ชัดเจนไวในกฎบัตรของหนวยงานตรวจสอบภายใน 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
325 
327 

2.812 
164.307 
167.119 

1.406 
0.506 

2.781 0.063 

1.1.2 ในกฎบัตรของหนวยงานตรวจสอบ
ภายในไดกําหนดไว การตรวจสอบภายในมี
ลักษณะเปนงานบริการใหความเชื่อม่ันแก
องคกรวาระบบการควบคุมภายในที่ รัดกุม 
ไมใชเปนการตรวจสอบเพื่อหาการทุจริต 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
325 
327 

.602 
195.371 
195.973 

0.301 
0.601 

0.501 
 

0.607 

1.2 ความเปนอิสระและความเที่ยงธรรม 
1.2.1 หนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 
ข้ึนตรงตอผูบริหารสูงสุด และมีความอิสระ
ภายในองคกร 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
325 
327 

4.836 
206.015 
210.851 

2.418 
0.634 

3.815* 0.023 

1.2.2 ผูตรวจสอบภายในมีทัศนคติเปนกลาง 
ไมลําเอียง ไมมีอคติและหลีกเลี่ยงเรื่องของ
ความขัดแยงทางผลประโยชน 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
325 
327 

1.337 
202.342 
203.680 

0.669 
0.623 

1.074 0.343 

1.3 ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังเย่ียงวิชาชีพ  
1.3.1 ผูตรวจสอบภายในมีความรู ทักษะ และ
ความสามารถอื่นๆ ที่จําเปนตอการปฏิบัติ
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย กิจกรรมตรวจสอบ
ภายในควรดําเนินการโดยผูมีความรู ทักษะ 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

2 

325 

327 

1.649 

200.302 

201.951 

0.825 

0.616 

1.338 0.264 

1.3.2 หนวยงานตรวจสอบไดขอคําแนะนําและคาํปรกึษา
จากภายนอก, ผูชํานาญงานในบริษัท หากผูตรวจสอบ
ภายในขาดความรู ทักษะ ความสามารถอื่นที่จําเปน ไม
วาจะเปนบางสวนหรือทั้งหมดของภารกิจ 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

2 

325 

327 

0.062 

204.963 

205.024 

0.031 

0.631 

0.049 0.952 

1.3.3 ผูตรวจสอบภายในปฏิบัติหนาที่ดวยความ
ระมัดระวัง ใชทักษะเยี่ยงผูตรวจสอบภายในที่มี
ความรู ความสามารถและความรอบคอบ อยาง
สมเหตุสมผล อยางไรก็ตามความระมัดระวัง
เยี่ยงมืออาชีพ ไมไดหมายความวาจะไมมีความ
ผิดพลาดใดๆ เกิดข้ึน 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

2 

325 

327 

1.844 

185.250 

187.095 

0.922 

0.570 

1.618 0.200 
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ตาราง 12  (ตอ)    
 

ทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอ
หนวยงานตรวจสอบภายในวาไดปฏิบัติ
ตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน 

แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F-Ratio F-Prob. 

1.3.4 ผูตรวจสอบภายในไดใชคอมพิวเตอร
และเทคนิควิเคราะหขอมูลอื่นๆ เปนเครื่องมือ
ชวยในงานตรวจสอบอยูเสมอ 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
325 
327 

3.314 
183.406 
186.720 

1.657 
0.564 

2.936 0.054 

1.3.5 ผูตรวจสอบภายในไดใหคําปรึกษา 
แนะนําอยางระมัดระวังเยี่ยงมืออาชีพ  

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
325 
327 

0.460 
180.418 
180.878 

0.230 
0.555 

0.414 0.661 

รวมดานคุณสมบัติ 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
325 
327 

0.840 
71.813 
72.653 

0.420 
0.221 

1.901 0.151 

 2. ดานการปฏิบัติงาน       
2.1 การวางแผนใหสอดคลองกับเปาหมายองคกร 
2.1.1 แผนกตรวจสอบภาย ในได จั ดทํ า
แผนงานตรวจสอบตามความเสี่ ยง  โดย
กําหนดความสําคัญของแตละกิจกรรมที่
ตรวจสอบใหสอดคลองกับเปาหมายองคกร 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
325 
327 

0.936 
149.061 
149.997 

0.468 
0.459 

1.021 0.362 

2.1.2 แผนการตรวจสอบประจําปไดจัดทํา
อยางนอยปละครั้ง  โดยใชขอมูลจากการ
ประเมินความเสี่ยงและนําขอมูลขาวสารจาก
ผูบริหารระดับสูงมาใชประกอบพิจารณาใน
การทําแผนการตรวจสอบประจําปดวย 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
325 
327 

0.740 
177.013 
177.753 

0.370 
0.545 

0.679 0.508 

2.1.3 หนวยงานตรวจสอบภายในไดกําหนด
นโยบายและวิธีการปฏิบัติงานใหชัดเจน เพื่อเปน
แนวทางสําหรับกิจกรรมการตรวจสอบภายใน 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
325 
327 

1.827 
158.075 
159.902 

0.914 
0.486 

1.878 0.154 

2.2 การปฏิบัติการตรวจสอบ       

2.2.1 ไดกําหนดความชัดเจนของขอบเขตการ
ตรวจสอบ เปาหมาย วัตถุประสงคในการตรวจสอบ
ตามโครงการ ซ่ึงไดกําหนดขึ้นใหสอดคลองกับ
เปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
325 
327 

1.515 
143.461 
144.976 

0.757 
0.441 

1.716 0.181 

2.2.2 ไดตรวจสอบความสอดคลองของผลการ
ดําเนินงานและโครงการตางๆ กับเปาหมาย
และวัตถุประสงคที่กําหนดไว เพื่อใหแนใจวา
การดําเนินงาน และโครงการตางๆ ไดรับการ
นําไปปฏิบัติจริงและไดผลดังที่กําหนด 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
325 
327 

1.430 
146.689 
148.119 

0.715 
0.451 

1.584 0.207 
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ตาราง 12  (ตอ) 
 

ทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอ
หนวยงานตรวจสอบภายในวาไดปฏิบัติ
ตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน 

แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F-Ratio F-Prob. 

2.3 การรายงานผลการตรวจสอบ       
2.3.1 แผนกตรวจสอบไดรายงานผลการ
ตรวจสอบใหแกหนวยงานผูรับการตรวจสอบที่
เกี่ยวของอยางเหมาะสม 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
325 
327 

0.822 
179.617 
180.439 

0.411 
0.553 

0.743 0.476 
 

2.3.2 กอนการเสนอรายงานผลการตรวจสอบ
ของบริษัทฯ แกหนวยงานภายนอกบริษัทฯ 
แผนกตรวจสอบภายในไดมีการประเมินความ
เ ส่ียงที่ มีต อองคกร  ปรึกษากับ ผูบ ริหาร
ระดับสูงและหรือผูชํานาญงานที่เกี่ยวของกอน 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
325 
327 

2.459 
173.297 
175.756 

1.229 
0.533 

2.306 0.101 

2.4 การติดตามผลการตรวจสอบ       
2.4.2 แผนกตรวจสอบภายในไดมีการติดตาม 
ผลกระทบจากหนวยงานที่ไมไดปฏิบัติตามการ
ใหคําปรึกษาจากแผนกตรวจสอบภายใน 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
325 
327 

1.359 
149.117 
150.476 

0.679 
0.459 

1.481 0.229 

รวมดานการปฏิบัติงาน 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
325 
327 

1.339 
77.217 
78.556 

0.670 
0.238 

2.819 0.061 

รวม 2 ดาน 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
325 
327 

0.620 
64.035 
64.655 

0.310 
0.197 

1.573 0.209 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
 

 จากตาราง 12 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบ
ภายในวาไดปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน โดยใชสถติกิารวเิคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way Analysis of Variance: One Way ANOVA)  ในการทดสอบสมมติฐาน  พบวา โดยรวม 
มีคา F-Prob. มีคาเทากับ 0.209 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา 
ผูรับการตรวจที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย 
ซีเคียวริตี้ พริ้นทติ้ง จํากัด โดยรวม ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 ซึ่งพิจารณาตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในเปนรายดาน ดังนี้ 
   1. ดานคุณสมบัติ มีคา F-Prob. เทากับ 0.151 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) 
หมายความวา  ผูรับการตรวจที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายใน
บริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด ดานคุณสมบัติ ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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  2. ดานการปฏิบัติงาน มีคา F-Prob. เทากับ 0.061 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก 
(H0) หมายความวา ผูรับการตรวจที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายใน 
บริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พริ้นทติ้ง จํากัด ดานการปฏิบัติงาน ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 และเม่ือพิจารณาตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในเปนรายเรื่อง พบวา  

1. ดานคุณสมบัติ  
1.1 เร่ืองบทบาท อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบวา ในกฎบัตรของหนวยงานตรวจสอบภายใน

ไดกําหนดวัตถุประสงค อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบอยางชัดเจน และเปนงานบริการใหความเชื่อม่ัน
แกองคกร ไมใชตรวจหาทุจริต มีคา F-Prob. เทากับ 0.063 และ 0.607 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 นั่นคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา  ผูรับการตรวจที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีทัศนคติที่มี
ตอหนวยงานตรวจสอบภายในเรื่องบทบาท อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบวาในกฎบัตรของหนวยงาน
ตรวจสอบภายในไดกําหนดวัตถุประสงค อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบอยางชัดเจนและเปนงาน
บริการใหความเชื่อม่ันแกองคกร ไมใชตรวจหาทุจริตไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถติิ 0.05            

1.2 เร่ืองความเปนอิสระและความเที่ยงธรรมวา 
1.2.1 หนวยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงตอผูบริหารสูงสุดและมีความอิสระ มีคา F-Prob. 

เทากับ 0.023 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูรับการตรวจที่
มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในเรื่องเร่ืองความเปนอิสระและ
ความเที่ยงธรรมวาหนวยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงตอผูบริหารสูงสุดและมีความอิสระ แตกตางกนั ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
         ดังนั้นเพ่ือใหทราบวาคาเฉลี่ยของระดับการศึกษาคูใดบางที่แตกตางกนั  ผูวจัิยจึงได
ทําการทดสอบการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยหลายๆ คูในเวลาเดียวกัน (Multiple 
Comparison) ดวยวิธี Least Significant Difference (LSD) ดังแสดงในตาราง 13    

   

ตาราง 13  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของผูรับการตรวจที่มีระดับการศึกษาตางกันกับ
 ทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายใน ดานคุณสมบัติ เร่ืองความอิสระ และ
 ความเที่ยงธรรมวาหนวยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงตอผูบริหารสูงสุดและมีความอิสระ โดยวิธี LSD 
 

ระดับการศึกษา x  ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี 
ต่ํากวาปริญญาตรี 3.81 - -0.25* 

(0.010) 
-0.31 

(0.079) 
ปริญญาตรี 4.06  - -0.06 

(0.727) 
สูงกวาปริญญาตรี      4.12   - 

 

*  มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
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 จากตาราง 13 พบวา ผูรับการตรวจที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี กับผูรับการตรวจที่มี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีความนาจะเปน (p) เทากับ 0.010 ซึ่งนอยกวา 0.05 หมายความวา ผูรับ
การตรวจที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีมีทัศนคติท่ีมีตอหนวยงานตรวจสอบภายใน ดาน
คุณสมบัติ เรื่องความอิสระ และความเที่ยงธรรม วาหนวยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงตอผูบริหาร
สูงสุดและมีความอิสระ แตกตางกันกับผูรับการตรวจที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05 กลาวคือ ผูรับการตรวจที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีมีทัศนคติที่มีตอหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน ดานคุณสมบัติ เร่ืองความอิสระ และความเที่ยงธรรม วาหนวยงานตรวจสอบภายใน
ขึ้นตรงตอผูบริหารสูงสุดและมีความอิสระ นอยกวาผูรับการตรวจที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมี
ผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.25 สําหรับรายคูอ่ืนไมพบวามีความแตกตางที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

1.2.2 ผูตรวจสอบมีทัศนคติไมลําเอียง ไมมีอคติและไมขัดแยงทางผลประโยชน มีคา 
F-Prob. เทากับ 0.343 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา ผูรับการ
ตรวจที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในเรื่องความเปนอิสระและ
ความเที่ยงธรรมวาผูตรวจสอบมีทัศนคติไมลําเอียง ไมมีอคติและไมขัดแยงทางผลประโยชน ไมแตกตางกัน 
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

1.3 เรื่องความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพวาผูตรวจสอบมีความรู ทักษะ
ความสามารถในงานตรวจสอบภายใน และไดขอคําแนะนํา คําปรึกษาจากภายนอกหนวยงานตรวจสอบ 
หากผูตรวจสอบขาดความรู ทักษะ และปฏิบัติงานดวยความระมัดระวัง ใชความรู ทักษะและความ
รอบคอบเยี่ยงมืออาชีพ และไดใชเครื่องมือชวยตรวจสอบ เชน คอมพิวเตอร เทคนิควิเคราะหขอมูล และ
ไดใหคําปรึกษา แนะนําเยี่ยงมืออาชีพ  มีคา F-Prob. เทากับ 0.264, 0.952, 0.200, 0.054 และ 0.661 
ตามลําดับ ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา ผูรับการตรวจที่มีระดับ
การศึกษาแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในเรื่องความเชี่ยวชาญและความ
ระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพโดยรวม ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

2. ดานการปฏิบัติงาน 
2.1 เร่ืองการวางแผนใหสอดคลองกับเปาหมายองคกร วาหนวยงานตรวจสอบไดจัดทํา

แผนงานตรวจสอบตามความเสี่ยงและสอดคลองกับเปาหมายองคกร และจัดทําอยางนอยปละครั้ง โดย
ใชการประเมินความเสี่ยงและขอมูลของผูบริหาร และไดกําหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานไวชัดเจน 
มีคา F-Prob. เทากับ 0.362, 0.508 และ 0.154 ตามลําดับ ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก 
(H0) หมายความวา ผูรับการตรวจที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบ
ภายใน ดานการปฏิบัติงาน เรื่องการวางแผนใหสอดคลองกับเปาหมายองคกรโดยรวม ไมแตกตางกัน ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

2.2 เร่ืองการปฏิบัติการตรวจสอบ วาหนวยงานตรวจสอบภายในไดกําหนดขอบเขตและ
วัตถุประสงคการตรวจสอบ ใหสอดคลองกับเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร และไดตรวจสอบผล
การดําเนินงานวาสําเร็จและไดผลลัพธตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว มีคา F-Prob. เทากับ 
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0.181 และ 0.207 ตามลําดับ ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา ผูรับ
การตรวจที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในดานการปฏิบัติงาน 
เร่ืองการปฏิบัติการตรวจสอบโดยรวม ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

2.3 เรื่องการรายงานผลการตรวจสอบ วาหนวยงานตรวจสอบภายในไดไดรายงานผล
การตรวจแกหนวยงานผูรับการตรวจที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม และไดประเมินความเสีย่งตอบริษัทและ
ปรึกษาผูบริหารระดับสูงแลว กอนเสนอรายงานผลการตรวจแกหนวยงานภายนอกบริษัท มีคา F-Prob. 
เทากับ 0.476 และ 0.101 ตามลําดับ ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา 
ผูรับการตรวจที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายใน เร่ืองการ
รายงานผลการตรวจสอบโดยรวม ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

2.4 เรื่องการติดตามผลการตรวจสอบวา 
2.4.2 หนวยงานตรวจสอบภายในไดติดตามผลกระทบหากผูรับการตรวจไมปฏิบัติตาม

ขอเสนอแนะคําแนะนํา มีคา F-Prob. เทากับ 0.229 มีคา F-Prob. ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน
หลัก (H0) หมายความวา ผูรับการตรวจที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน เร่ืองการติดตามผลการตรวจสอบวาหนวยงานตรวจสอบภายในไดติดตามผลกระทบหาก
ผูรับการตรวจไมปฏิบัติตามขอเสนอแนะคําแนะนําไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

 
ตาราง 14  แสดงการทดสอบความแตกตางของทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบ
 ภายในวาไดปฏิบตัิตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ดานคุณสมบัติ เร่ืองบทบาท อํานาจ
 หนาที่ความรับผิดชอบ ในกฎบัตรฯ ไดกําหนดวาเปนงานบริการใหคําปรึกษาแนะนําแกหนวยงาน
 ผูรับการตรวจ จําแนกตามระดับการศึกษา ทดสอบโดยใชสถิติทดสอบ Brown – Forsythe 
              

ทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายใน 
วาไดปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน 

Statistic df1 df2 Sig. 

1. ดานคุณสมบัติ     
1.1 บทบาท อํานาจหนาท่ี ความรับผิดชอบ     
1.1.3 ในกฎบัตรฯ ไดกําหนดไววาการตรวจสอบภายในมีลักษณะเปนงานบริการ
ใหคําปรึกษาแนะนําแกหนวยงานตางๆ และผูรับการตรวจ  

3.135* 2 190.308 0.046 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
 

 จากตาราง 14 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับการศึกษากับทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอ
หนวยงานตรวจสอบภายในวาไดปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในโดยใชสถิติ Brown – Forsythe 
ในการทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปผลไดวา ในกฎบัตรฯ ไดกําหนดไววาการตรวจสอบภายในมี
ลักษณะเปนงานบริการใหคําปรึกษาแนะนําแกหนวยงานตางๆ และผูรับการตรวจ มีคา Probability (p) 
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เทากับ 0.04 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูรับการตรวจที่มี
ระดับการศึกษาแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ 
พริ้นทติ้ง จํากัด แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 ดังนั้นเพ่ือใหทราบวาคาเฉลี่ยของระดับการศึกษาคูใดบางท่ีแตกตางกัน  ผูวิจัยจึงไดทําการ
ทดสอบการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยหลายๆ คูในเวลาเดียวกัน (Multiple Comparison) 
ดวยวิธี Dunnett T3 ดังแสดงในตาราง 15 
 

ตาราง 15  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของผูรับการตรวจที่มีระดับการศึกษาตางกันกับทัศนคติ
 ของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายใน ดานคุณสมบัติ เร่ืองบทบาท อํานาจหนาที่ ความ
 รับผิดชอบในกฎบัตรฯ ไดกําหนดไววาการตรวจสอบภายในมีลักษณะเปนงานบริการให
 คําปรกึษาแนะนําแกหนวยงานตางๆ และผูรับการตรวจ โดยวิธี Dunnett T3 
 

ระดับการศึกษา x  ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี 
ต่ํากวาปริญญาตรี 3.63 - -0.01 

(1.000) 
0.36* 

(0.028) 
ปริญญาตรี 3.64  - 0.37* 

(0.011) 
สูงกวาปริญญาตรี      3.27   - 

 

*  มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
 

 จากตาราง 15 พบวา 
1. ผูรับการตรวจที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี กับผูรับการตรวจที่มีระดับการศึกษาสูง

กวาปริญญาตรี มีความนาจะเปน (p) เทากับ 0.028 ซึ่งนอยกวา 0.05 หมายความวาผูรับการตรวจที่
มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายใน ดานคณุสมบัติ เร่ือง
ในกฎบัตรฯ ไดกําหนดไววาการตรวจสอบภายในมีลักษณะเปนงานบริการใหคําปรึกษาแนะนําแก
หนวยงานตางๆ และผูรับการตรวจ แตกตางกันกับผูรับการตรวจที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 กลาวคือ ผูรับการตรวจที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีมีทัศนคติที่มี
ตอหนวยงานตรวจสอบภายใน ดานคุณสมบัติเร่ืองในกฎบัตรฯ ไดกําหนดไววาการตรวจสอบภายในมี
ลักษณะเปนงานบริการใหคําปรึกษาแนะนําแกหนวยงานตางๆ มากกวาผูรับการตรวจที่มีการศึกษา
ระดับสูงกวาปริญญาตรี โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.36 

2. ผูรับการตรวจที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี กับผูรับการตรวจที่มีระดับการศึกษาสูงกวา
ปริญญาตรี มีความนาจะเปน (p) เทากับ 0.011 ซึ่งนอยกวา 0.05 หมายความวาผูรับการตรวจที่มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรีมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายใน ดานคุณสมบัติเรื่องในกฎบัตรฯ ได
กําหนดไววาการตรวจสอบภายในมีลักษณะเปนงานบริการใหคําปรึกษาแนะนําแกหนวยงานตางๆ และ
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ผูรับการตรวจแตกตางกันกับผูรับการตรวจที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 กลาวคือ ผูรับการตรวจที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบ
ภายใน ดานคุณสมบัติเรื่องในกฎบัตรฯ ไดกําหนดไววาการตรวจสอบภายในมีลักษณะเปนงานบริการให
คําปรึกษาแนะนําแกหนวยงานตางๆ มากกวาผูรับการตรวจที่มีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี โดยมี
ผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.37  
 สําหรับรายคูอ่ืนไมพบวามีความแตกตางที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 
ตาราง 16  แสดงการทดสอบความแตกตางของทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบ
 ภายในวาไดปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ดานการปฏิบัติงาน เร่ืองการติดตามผล
 การตรวจสอบวาหนวยงานตรวจสอบภายในไดติดตามผลการตรวจวาผูรับการตรวจไดนํา
 ขอเสนอแนะไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิผลหรือผูบริหารระดับสูงเลือกไมปฏิบัติโดยยอมรับความเสี่ยง 
 จําแนกตามระดับการศึกษา ทดสอบโดยใชสถิติทดสอบ Brown – Forsythe 
 

ทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายใน 
วาไดปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน 

Statistic df1 df2 Sig. 

2. ดานการปฏิบัติงาน  
2.4 การติดตามผลการตรวจสอบ  
2.4.1 แผนกตรวจสอบภายในได มีการติดตามผลการตรวจสอบ  เพื่อให ม่ันใจวา
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไขน้ัน หนวยงานผูรับการตรวจตางๆ ไดนําไปปฏิบัติอยาง
มีประสิทธิผล หรือผูบริหารระดับสูงไดยอมรับความเสี่ยงจากการไมปฏิบัติตามขอเสนอแนะ
ของหนวยงานตรวจสอบภายใน  

5.149* 2 141.440 0.007 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
 

 จากตาราง 16 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับการศึกษากับทัศนคติของผูรับการตรวจ
ที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาไดปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในโดยใชสถิติ 
Brown – Forsythe ในการทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปผลไดวา หนวยงานตรวจสอบภายในได
ติดตามผลการตรวจวาผูรับการตรวจไดนําขอเสนอแนะไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิผลหรือผูบริหาร
ระดับสูงเลือกไมปฏิบัติโดยยอมรับความเสี่ยง มีคา Probability (p) เทากับ 0.007 ซึ่งนอยกวา 0.05 
นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูรับการตรวจที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมี
ทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด แตกตางกัน 
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 ดังน้ันเพ่ือใหทราบวาคาเฉลี่ยของกลุมอายุคูใดบางที่แตกตางกัน ผูวิจัยจึงไดทําการ
ทดสอบการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยหลายๆ คูในเวลาเดียวกัน (Multiple Comparison) 
ดวยวิธี Dunnett T3 ดังแสดงในตาราง 17 
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ตาราง 17  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของผูรับการตรวจที่มีระดับการศึกษาตางกันกับทัศนคติ
 ของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายใน ดานการปฏิบัติงาน เร่ืองการติดตามผลการ
 ตรวจสอบวาหนวยงานตรวจสอบภายในไดติดตามผลการตรวจวาผูรับการตรวจไดนําขอเสนอแนะ
 ไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิผลหรือผูบริหารระดับสูงเลอืกไมปฏิบัติโดยยอมรับความเสี่ยง โดยวิธีDunnett T3 
 

ระดับการศึกษา x  ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี 
ต่ํากวาปริญญาตรี 3.83 - -0.10 

(0.500) 
0.44* 

(0.004) 
ปริญญาตรี 3.72  - 0.34* 

(0.028) 
สูงกวาปริญญาตรี      3.38   - 

 

*  มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
 

 จากตาราง 17 พบวา  
1. ผูรับการตรวจที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี กับผูรับการตรวจที่มีระดับการศึกษา

สูงกวาปริญญาตรี มีความนาจะเปน (p) เทากับ 0.004 ซึ่งนอยกวา 0.05 หมายความวาผูรับการตรวจ
ที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายใน ดานการปฏิบัติงาน 
เรื่องการติดตามผลการตรวจสอบวาหนวยงานตรวจสอบภายในไดติดตามผลการตรวจวาผูรับการ
ตรวจไดนําขอเสนอแนะไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิผลหรือผูบริหารระดับสูงเลือกไมปฏิบัติโดยยอมรับ
ความเสี่ยง แตกตางกันกับผูรับการตรวจที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05 กลาวคือ ผูรับการตรวจที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีมีทัศนคติที่มีตอหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน ดานการปฏิบัติงาน เร่ืองการติดตามผลการตรวจสอบวาหนวยงานตรวจสอบ
ภายในไดติดตามผลการตรวจวาผูรับการตรวจไดนําขอเสนอแนะไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิผลหรือ
ผูบริหารระดับสูงเลือกไมปฏิบัติโดยยอมรับความเสี่ยง มากกวาผูรับการตรวจที่มีการศึกษาระดับสูงกวา
ปริญญาตรีโดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.44   

2. ผูรับการตรวจที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี กับผูรับการตรวจที่มีระดับการศึกษาสูงกวา
ปริญญาตรี มีความนาจะเปน (p) เทากับ 0.028 ซึ่งนอยกวา 0.05 หมายความวาผูรับการตรวจที่มี
ระดับการศึกษาปริญญาตรีมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายใน ดานการปฏิบัติงาน เร่ืองการ
ติดตามผลการตรวจสอบวาหนวยงานตรวจสอบภายในไดติดตามผลการตรวจวาผูรับการตรวจไดนํา
ขอเสนอแนะไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิผลหรือผูบริหารระดับสูงเลือกไมปฏิบัติโดยยอมรับความเสี่ยง
แตกตางกันกับผูรับการตรวจที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
กลาวคือ ผูรับการตรวจที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมีทัศนคติท่ีมีตอหนวยงานตรวจสอบภายใน 
ดานการปฏิบัติงาน เรื่องการติดตามผลการตรวจสอบวาหนวยงานตรวจสอบภายในไดติดตามผล
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การตรวจวาผูรับการตรวจไดนําขอเสนอแนะไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิผลหรือผูบริหารระดับสูงเลือก
ไมปฏิบัติโดยยอมรับความเสี่ยง มากกวาผูรับการตรวจที่มีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี โดยมี
ผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.34  
 สําหรับรายคูอ่ืนไมพบวามีความแตกตางที่ระดับนัยสําคัญทางสถติิ 0.05 
 
  สมมติฐานขอ 1.2 : ผูรับการตรวจที่มีอายุงานแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงาน
ตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด แตกตางกัน สามารถเขียนสมมติฐาน
ทางสถิติไดดังนี้ 

  H0  :  ผูรับการตรวจที่มีอายุงานแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายใน
บริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด ไมแตกตางกัน 

  H1  :  ผูรับการตรวจที่มีอายุงานแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายใน
บริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด แตกตางกัน 

  สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหสมมติฐาน จะใชการทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ย
ของกลุมตัวอยางที่มากกวา 2 กลุม โดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of 
Variance: One Way ANOVA) โดยใชระดับความเชื่อม่ัน 95% 
  ในการทดสอบสมมติฐานดังกลาว หากคาความแปรปรวนของขอมูลทุกกลุมเทากันจึง
ทดสอบความแตกตางดวย ANOVA และถาความแปรปรวนของขอมูลทุกกลุมไมเทากัน จึงทดสอบ
ความแตกตางดวย Brown-Forsythe 
  การทดสอบความเทากันของคาความแปรปรวนระหวางกลุมตางๆ ดวย Levene’s test 
ดังแสดงในตาราง 18 ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติดังนี้ 
  H0  :  คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน 
  H1  :  คาความแปรปรวนของละกลุมแตกตางกัน  
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ตาราง 18  แสดงการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมโดยใช Levene’s test     
 

ทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายใน 
วาไดปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน 

Levene    
Statistic 

df1 df2 Sig. 

1. ดานคุณสมบัติ  
1.1 บทบาท อํานาจหนาท่ี ความรับผิดชอบ  
1.1.1 มีการกําหนดวัตถุประสงค อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของงานตรวจสอบ
ภายในอยางชัดเจนไวในกฎบัตรของหนวยงานตรวจสอบภายใน 

0.437 3 324 0.727 

1.1.2 ในกฎบัตรของหนวยงานตรวจสอบภายในไดกําหนดไว การตรวจสอบภายในมี
ลักษณะเปนงานบริการใหความเชื่อม่ันแกองคกรวาระบบการควบคุมภายในที่รัดกุม 
ไมใชเปนการตรวจสอบเพื่อหาการทุจริต 

1.677 3 324 0.172 

1.1.3 ในกฎบัตรฯ ไดกําหนดไววาการตรวจสอบภายในมีลักษณะเปนงานบริการให
คําปรึกษาแนะนําแกหนวยงานตางๆ และผูรับการตรวจ  

0.687 3 324 0.560 

1.2 ความเปนอิสระและความเที่ยงธรรม     
1.2.1 หนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ข้ึนตรงตอผูบริหารสูงสุด และมีความ
อิสระภายในองคกร 

1.531 3 324 0.206 

1.2.2 ผูตรวจสอบภายในมีทัศนคติเปนกลาง ไมลําเอียง ไมมีอคติและหลีกเลี่ยงเร่ือง
ของความขัดแยงทางผลประโยชน 

0.252 3 324 0.860 

1.3 ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังเย่ียงวิชาชีพ     
1.3.1 ผูตรวจสอบภายในมีความรู ทักษะ และความสามารถอื่นๆ ที่จําเปนตอการปฏิบัติ
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย กิจกรรมตรวจสอบภายในควรดําเนินการโดยผูมีความรู ทักษะ 

2.123 3 324 0.097 

1.3.2 หนวยงานตรวจสอบไดขอคําแนะนํา และคําปรึกษาจากภายนอก, ผูชํานาญ
งานในบริษัท หากผูตรวจสอบภายในขาดความรู ทักษะ ความสามารถอื่นที่จําเปน 
ไมวาจะเปนบางสวนหรือทั้งหมดของภารกิจ 

2.087 3 324 0.102 

1.3.3 ผูตรวจสอบภายในปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวัง ใชทักษะเยี่ยงผูตรวจสอบภายใน
ที่มีความรู ความสามารถและความรอบคอบ อยางสมเหตุสมผล อยางไรก็ตามความ
ระมัดระวังเยี่ยงมืออาชีพ ไมไดหมายความวาจะไมมีความผิดพลาดใด  ๆเกิดข้ึน 

2.525 3 324 0.058 

1.3.4 ผูตรวจสอบภายในไดใชคอมพิวเตอรและเทคนิควิเคราะหขอมูลอื่นๆ เปนเคร่ืองมือ
ชวยในงานตรวจสอบอยูเสมอ 

3.356* 3 324 0.019 

1.3.5 ผูตรวจสอบภายในไดใหคําปรึกษา แนะนําอยางระมัดระวังเยี่ยงมืออาชีพ  2.129 3 324 0.096 
รวมดานคุณสมบัติ 1.581 3 324 0.194 

2. ดานการปฏิบัติงาน     
2.1 การวางแผนใหสอดคลองกับเปาหมายองคกร     
2.1.1 แผนกตรวจสอบภายในไดจัดทําแผนงานตรวจสอบตามความเสี่ยง โดยกําหนด
ความสําคัญของแตละกิจกรรมที่ตรวจสอบใหสอดคลองกับเปาหมายองคกร 

2.445 3 324 0.064 

2.1.2 แผนการตรวจสอบประจําปไดจัดทําอยางนอยปละครั้ง โดยใชขอมูลจากการประเมิน
ความเส่ียงและนําขอมูลขาวสารจากผูบริหารระดับสูงมาใชประกอบพิจารณาในการทํา
แผนการตรวจสอบประจําปดวย 

0.616 3 324 0.605 

2.1.3 หนวยงานตรวจสอบภายในไดกําหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานใหชดัเจน เพือ่เปน
แนวทางสําหรับกิจกรรมการตรวจสอบภายใน 

3.649* 3 324 0.013 
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ตาราง 18  (ตอ)     
 

ทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายใน 
วาไดปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน 

Levene    
Statistic 

df1 df2 Sig. 

2.2 การปฏิบัติการตรวจสอบ     
2.2.1 ไดกําหนดความชัดเจนของขอบเขตการตรวจสอบ เปาหมาย วัตถุประสงคในการตรวจสอบ
ตามโครงการ ซ่ึงไดกําหนดขึ้นใหสอดคลองกับเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร 

1.965 3 324 0.119 

2.2.2 ไดตรวจสอบความสอดคลองของผลการดําเนินงานและโครงการตางๆ กับ
เปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว เพื่อใหแนใจวาการดําเนินงาน และโครงการ
ตางๆ ไดรับการนําไปปฏิบัติจริงและไดผลดังที่กําหนด 

0.628 3 324 0.597 

2.3 การรายงานผลการตรวจสอบ     

2.3.1 แผนกตรวจสอบไดรายงานผลการตรวจสอบใหแกหนวยงานผู รับการ
ตรวจสอบที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม 

3.805* 3 324 0.011 

2.3.2 กอนการเสนอรายงานผลการตรวจสอบของบริษัทฯ แกหนวยงานภายนอกบริษัท
ฯ แผนกตรวจสอบภายในไดมีการประเมินความเสี่ยงที่มีตอองคกร ปรึกษากับผูบริหาร
ระดับสูงและหรือผูชํานาญงานที่เกี่ยวของกอน 

1.153 3 324 0.328 

2.4 การติดตามผลการตรวจสอบ     

2.4.1 แผนกตรวจสอบภายในไดมีการติดตามผลการตรวจสอบ เพื่อใหม่ันใจวา
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไขน้ัน หนวยงานผูรับการตรวจตางๆ ไดนําไป
ปฏิบัติอยางมีประสิทธิผล หรือผูบริหารระดับสูงไดยอมรับความเสี่ยงจากการไม
ปฏิบัติตามขอเสนอแนะของหนวยงานตรวจสอบภายใน  

5.764* 3 324 0.001 

2.4.2 แผนกตรวจสอบภายในไดมีการติดตาม ผลกระทบจากหนวยงานที่ไมได
ปฏิบัติตามการใหคําปรึกษาจากแผนกตรวจสอบภายใน 

4.118* 3 324 0.007 

รวมดานการปฏิบัติงาน 3.283* 3 324 0.021 

รวม 2 ดาน 2.650* 3 324 0.049 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
 

 จากตาราง 18 พบวา ผลการทดสอบความเทากันของคาความแปรปรวนของทัศนคติของ
ผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาไดปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน 
โดยรวม 2 ดาน จําแนกตามอายุงาน โดยใชสถิติ Levene’s test มีคา p เทากับ 0.049 ซึ่งนอยกวา 0.05 คือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา คาความแปรปรวนของแตละกลุม
แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จึงทดสอบความแตกตางดวย Brown-Forsythe ดัง
แสดงในตาราง 20 
 ซึ่งพิจารณาตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในเปนรายดานดังนี้ 

1. ดานคุณสมบัติ มีคา p เทากับ 0.194 ซึ่งมากกวา 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก 
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05  จึงทดสอบดวย F-test ดังแสดงในตาราง 19  
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2. ดานการปฏิบัติงาน มีคา p เทากับ 0.021 ซึ่งนอยกวา 0.05 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมแตกตางกัน ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จึงทดสอบความแตกตางดวย Brown-Forsythe ดังแสดงในตาราง 20 
 และเม่ือพิจารณาตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในรายเรื่อง พบวา 

1. ดานคุณสมบัติ 
1.1 เรื่องบทบาท อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบวา 

1.1.1 ในกฎบัตรของหนวยงานตรวจสอบภายในไดกําหนดวัตถุประสงค อํานาจหนาที่ 
ความรับผิดชอบอยางชัดเจน มีคา p เทากับ 0.727 ซึ่งมากกวา 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก 
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกันที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  จึงทดสอบดวย F-test ดังแสดงในตาราง 19 

1.1.2 ในกฎบัตรฯ ไดกําหนดเปนงานบริการใหความเชื่อม่ันแกองคกร ไมใชตรวจหาทุจริต 
มีคา p เทากับ 0.172 ซึ่งมากกวา 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) แสดงวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จึง
ทดสอบดวย F-test ดังแสดงในตาราง 19 

1.1.3 ในกฎบัตรฯ ไดกําหนดวาเปนงานบริการใหคําปรึกษาแนะนําแกหนวยงาน
ผูรับการตรวจ มีคา p เทากับ 0.560 ซึ่งมากกวา 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) แสดงวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จึง
ทดสอบดวย F-test ดังแสดงในตาราง 19 

1.2 เรื่องความเปนอิสระและความเที่ยงธรรมวา  
1.2.1 หนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯขึ้นตรงตอผูบริหารสูงสุดและมีความอสิระ

มีคา p เทากับ 0.206 ซึ่งมากกวา 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) แสดงวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จึง
ทดสอบดวย F-test ดังแสดงในตาราง 19 

1.2.2 ผูตรวจสอบภายในมีทัศนคติไมลําเอียง ไมมีอคติและไมขัดแยงทางผลประโยชน 
มีคา p เทากับ 0.860 ซึ่งมากกวา 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) แสดงวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จึง
ทดสอบดวย F-test ดังแสดงในตาราง 19 

1.3 เรื่องความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพวา  
1.3.1 ผูตรวจสอบภายในมีความรู ทักษะความสามารถในงานตรวจสอบภายใน มีคา p 

เทากับ 0.097 ซึ่งมากกวา 0.05  คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา 
คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จึงทดสอบดวย F-test 
ดังแสดงในตาราง 19 
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1.3.2 หนวยงานตรวจสอบไดขอคําแนะนํา คําปรึกษาจากภายนอกหนวยงาน
ตรวจสอบ หากผูตรวจสอบขาดความรู ทักษะ มีคา p เทากับ 0.102 ซึ่งมากกวา 0.05 คอื ยอมรบัสมมตฐิาน
หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน 
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จึงทดสอบดวย F-test ดังแสดงในตาราง 19 

1.3.3 ผูตรวจสอบภายในปฏิบัติงานดวยความระมัดระวัง ใชความรู ทักษะและความ
รอบคอบเยี่ยงมืออาชีพ มีคา p เทากับ 0.058 ซึ่งมากกวา 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ 
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จึงทดสอบดวย F-test ดังแสดงในตาราง 19 

1.3.4 ผูตรวจสอบภายในไดใชเครื่องมือชวยตรวจสอบ เชน คอมพิวเตอร เทคนิควิเคราะห
ขอมูล  มีคา p เทากับ 0.019 ซึ่งนอยกวา 0.05 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) แสดงวาความแปรปรวนในกลุมนี้มีความแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  จึง
ทดสอบความแตกตางดวย Brown-Forsythe ดังแสดงในตาราง 21 

1.3.5 ผูตรวจสอบภายในไดใหคําปรึกษา แนะนําเยี่ยงมืออาชีพ มีคา p เทากับ 0.096 
ซึ่งมากกวา 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา คาความ
แปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จึงทดสอบดวย F-test ดัง
แสดงในตาราง 19 

2 ดานการปฏิบัติงาน 
2.1 เรื่องการวางแผนใหสอดคลองกับเปาหมายองคกรวา 

2.1.1 หนวยงานตรวจสอบภายในไดจัดทําแผนงานตรวจสอบตามความเสี่ยงและ
สอดคลองกับเปาหมายองคกร มีคา p เทากับ 0.064 ซ่ึงมากกวา 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) 
และปฏิเสธ สมมติฐานรอง (H1) แสดงวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จึงทดสอบดวย F-test ดังแสดงในตาราง 19 

2.1.2 หนวยงานตรวจสอบภายในไดจัดทําแผนงานตรวจสอบอยางนอยปละครั้ง โดย
ใชการประเมินความเสี่ยงและขอมูลของผูบริหาร มีคา p เทากับ 0.605 ซึ่งมากกวา 0.05 คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ สมมติฐานรอง (H1) แสดงวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมไม
แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จึงทดสอบดวย F-test ดังแสดงในตาราง 19 

2.1.3 หนวยงานตรวจสอบภายในไดกําหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานไวชัดเจน 
มีคา p เทากับ 0.013 ซึ่งนอยกวา 0.05 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
แสดงวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จึงทดสอบ
ความแตกตางดวย Brown-Forsythe ดังแสดงในตาราง 22 

2.2 เรื่องการปฏิบัติการตรวจสอบวา   
2.2.1 หนวยงานตรวจสอบภายในไดกําหนดขอบเขตและวัตถุประสงคการตรวจสอบ 

โดยสอดคลองกับเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร มีคา p เทากับ 0.119 ซึ่งมากกวา 0.05 คือ 
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ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ สมมติฐานรอง (H1) แสดงวา คาความแปรปรวนของแตละ
กลุมไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จึงทดสอบดวย F-test ดังแสดงในตาราง 19 

2.2.2 หนวยงานตรวจสอบภายในไดตรวจสอบผลการดําเนินงานวาสําเร็จและไดผลลัพธ
ตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว มีคา p เทากับ 0.597 ซึ่งมากกวา 0.05 คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ สมมติฐานรอง (H1) แสดงวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมไม
แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จึงทดสอบดวย F-test ดังแสดงในตาราง 19 

2.3 เรื่องการรายงานผลการตรวจสอบวา    
2.3.1 หนวยงานตรวจสอบภายในไดรายงานผลการตรวจแกหนวยงานผูรับการตรวจที่

เกี่ยวของอยางเหมาะสม มีคา p เทากับ 0.011 ซึ่งนอยกวา 0.05 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05 จึงทดสอบความแตกตางดวย Brown-Forsythe ดังแสดงในตาราง 23 

2.3.2 ไดประเมินความเสี่ยงตอบริษัทและปรึกษาผูบริหารระดับสูงแลว กอนเสนอรายงาน
ผลการตรวจแกหนวยงานภายนอกบริษัท มีคา p เทากับ 0.328 ซึ่งมากกวา 0.05 คือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก 
(H0) และปฏิเสธ สมมติฐานรอง (H1) แสดงวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จึงทดสอบดวย F-test ดังแสดงในตาราง 19 

2.4 เรื่องการติดตามผลการตรวจสอบวา   
2.4.1 หนวยงานตรวจสอบภายในไดติดตามผลการตรวจวาผูรับการตรวจไดนํา

ขอเสนอแนะไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิผลหรือผูบริหารระดับสูงเลือกไมปฏิบัติโดยยอมรับความเสี่ยง 
มีคา p เทากับ 0.001 ซึ่งนอยกวา 0.05 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
แสดงวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จึงทดสอบ
ความแตกตางดวย Brown-Forsythe ดังแสดงในตาราง 24 

2.4.2 หนวยงานตรวจสอบภายในไดติดตามผลกระทบหากผูรับการตรวจไมปฏิบัติ
ตามขอเสนอแนะคําแนะนํา มีคา p เทากับ 0.007 ซึ่งนอยกวา 0.05 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมแตกตางกัน ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จึงทดสอบความแตกตางดวย Brown-Forsythe ดังแสดงในตาราง 24 
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ตาราง 19  แสดงการทดสอบความแตกตางของทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีอายุงานที่แตกตางกัน มี
 ทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายใน บริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พริ้นทติ้ง จํากัด จําแนก
 ตามอายุงาน ทดสอบโดยใชสถิติ F-test 
 

ทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอ
หนวยงานตรวจสอบภายในวาไดปฏิบัติ
ตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน 

แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F-Ratio F-Prob. 

1. ดานคุณสมบัติ        
1.1 บทบาท อํานาจหนาท่ี ความรับผิดชอบ      
1.1.1 มีการกําหนดวัตถุประสงค อํานาจหนาที่
และความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายใน
อยางชัดเจนไว ในกฎบัตรของหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

3 
324 
327 

2.229 
164.890 
167.119 

0.743 
0.509 

1.460 0.225 

1.1.2 ในกฎบัตรของหนวยงานตรวจสอบ
ภายในไดกําหนดไว การตรวจสอบภายในมี
ลักษณะเปนงานบริการใหความเชื่อม่ันแก
องคกรวาระบบการควบคุมภายในที่ รัดกุม 
ไมใชเปนการตรวจสอบเพื่อหาการทุจริต 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

3 
324 
327 

3.726 
192.246 
195.973 

1.242 
0.593 

2.093 
 

0.101 

1.1.3 ในกฎบัตรฯ ไดกําหนดไววาการตรวจสอบ
ภายในมีลักษณะเปนงานบริการใหคําปรึกษา
แนะนําแกหนวยงานตาง  ๆและผูรับการตรวจ  

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

3 
324 
327 

0.090 
206.385 
206.476 

0.030 
0.637 

0.047 0.986 

1.2 ความเปนอิสระและความเที่ยงธรรม 

1.2.1 หนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 
ข้ึนตรงตอผูบริหารสูงสุด และมีความอิสระ
ภายในองคกร 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

3 
324 
327 

0.372 
210.478 
210.851 

0.124 
0.650 

0.191 0.903 

1.2.2 ผูตรวจสอบภายในมีทัศนคติเปนกลาง 
ไมลําเอียง ไมมีอคติและหลีกเลี่ยงเรื่องของ
ความขัดแยงทางผลประโยชน 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

3 
324 
327 

2.715 
200.965 
203.680 

0.905 
0.620 

1.459 0.226 

 1.3 ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังเย่ียงวิชาชีพ  

1.3.1 ผูตรวจสอบภายในมีความรู ทักษะ และ
ความสามารถอื่นๆ ที่จําเปนตอการปฏิบัติ
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย กิจกรรมตรวจสอบ
ภายในควรดําเนินการโดยผูมีความรู ทักษะ 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

3 
324 
327 

0.603 
201.348 
201.951 

0.201 
0.621 

0.324 0.808 

1.3.2 หนวยงานตรวจสอบไดขอคําแนะนํา 
และคําปรึกษาจากภายนอก, ผูชํานาญงานใน
บริษัท หากผูตรวจสอบภายในขาดความรู 
ทักษะ ความสามารถอื่นที่จําเปน ไมวาจะเปน
บางสวนหรือทั้งหมดของภารกิจ 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

3 
324 
327 

0.125 
204.900 
205.024 

0.042 
0.632 

0.066 0.978 
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ตาราง 19  (ตอ) 
 

ทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอ
หนวยงานตรวจสอบภายในวาไดปฏิบัติ
ตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน 

แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F-Ratio F-Prob.

1.3.3 ผูตรวจสอบภายในปฏิบัติหนาที่ดวยความ
ระมัดระวัง ใชทักษะเยี่ยงผูตรวจสอบภายในที่มี
ความรู ความสามารถและความรอบคอบ อยาง
สมเหตุสมผล อยางไรก็ตามความระมัดระวังเยี่ยงมือ
อาชีพ ไมไดหมายความวาจะไมมีความผิดพลาดใด  ๆ
เกิดข้ึน 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

3 
324 
327 

3.112 
183.982 
187.095 

1.037 
0.568 

1.827 0.142 

1.3.5 ผู ตรวจสอบภายในได ให คํ าปรึกษา 
แนะนําอยางระมัดระวังเยี่ยงมืออาชีพ  

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

3 
324 
327 

0.335 
180.543 
180.878 

0.112 
0.557 

0.200 0.896 

รวมดานคุณสมบัติ 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

3 
324 
327 

0.352 
72.300 
72.653 

0.117 
0.223 

0.526 0.665 

2. ดานการปฏิบัติงาน       

2.1 การวางแผนใหสอดคลองกับเปาหมายองคกร 

2.1.1 แผนกตรวจสอบภายในไดจัดทําแผนงาน
ตรวจสอบตามความ เ สี่ ย ง  โ ดยกํ า หนด
ความสําคัญของแตละกิจกรรมที่ตรวจสอบให
สอดคลองกับเปาหมายองคกร 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

3 
324 
327 

1.034 
148.963 
149.997 

0.345 
0.460 

0.750 0.523 

2.1.2 แผนการตรวจสอบประจําปไดจัดทําอยาง
นอยปละครั้ง โดยใชขอมูลจากการประเมิน
ความเสี่ยงและนําขอมูลขาวสารจากผูบริหาร
ระดับสูงมาใชประกอบพิจารณาในการทํา
แผนการตรวจสอบประจําปดวย 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

3 
324 
327 

0.802 
176.951 
177.753 

0.267 
0.546 

0.490 0.690 

2.2 การปฏิบัติการตรวจสอบ       
2.2.1 ไดกําหนดความชัดเจนของขอบเขตการ
ตรวจสอบ เปาหมาย วัตถุประสงคในการตรวจสอบ
ตามโครงการ ซ่ึงไดกําหนดขึ้นใหสอดคลองกับ
เปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

3 
324 
327 

0.033 
144.942 
144.976 

0.011 
0.447 

0.025 0.995 

2.2.2 ไดตรวจสอบความสอดคลองของผลการ
ดําเนินงานและโครงการตางๆ กับเปาหมายและ
วัตถุประสงคที่กําหนดไว เพื่อใหแนใจวาการ
ดําเนินงาน และโครงการตางๆ ไดรับการนําไป
ปฏิบัติจริงและไดผลดังที่กําหนด 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

3 
324 
327 

2.015 
146.104 
148.119 

0.672 
0.451 

1.489 0.217 
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ตาราง 19  (ตอ) 
 

ทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอ
หนวยงานตรวจสอบภายในวาไดปฏิบัติ
ตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน 

แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F-Ratio F-Prob. 

 2.3 การรายงานผลการตรวจสอบ       

2.3.2 กอนการเสนอรายงานผลการตรวจสอบ
ของบริษัทฯ แกหนวยงานภายนอกบริษัทฯ 
แผนกตรวจสอบภายในไดมีการประเมินความ
เ ส่ียงที่ มีต อองคกร  ปรึกษากับผูบ ริหาร
ระดับสูงและหรือผูชํานาญงานที่เกี่ยวของกอน 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

3 
324 
327 

0.249 
175.507 
175.756 

0.083 
0.542 

0.153 0.928 

 

 จากตาราง 19 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบ
ภายในวาไดปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในดานคุณสมบัติ โดยใชสถิติการวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA)  ในการทดสอบ
สมมติฐาน พบวา ดานคุณสมบัติ มีคา F-Prob. เทากับ 0.665 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา  ผูรับการตรวจที่มีอายุงานแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงาน
ตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พริ้นทติ้ง จํากัด ดานคุณสมบัติ ไมแตกตางกันที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
 และเม่ือพิจารณาตามมาตรฐานวชิาชีพตรวจสอบภายในเปนรายเรื่อง พบวา  

1. ดานคุณสมบัติ  
1.1 เร่ืองบทบาท อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ วาในกฎบัตรของหนวยงานตรวจสอบ

ภายในไดกําหนดวัตถุประสงค อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบอยางชัดเจน และเปนงานบริการให
ความเชื่อม่ันแกองคกร ไมใชตรวจหาทุจริต และเปนงานบริการใหคําปรึกษาแนะนําแกหนวยงาน
ผูรับการตรวจ มีคา F-Prob. เทากับ 0.225, 0.101 และ 0.986 ตามลําดับ ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา ผูรับการตรวจที่มีอายุงานแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอ
หนวยงานตรวจสอบภายในเรื่องบทบาท อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบโดยรวม ไมแตกตางกันที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05         

1.2 เร่ืองความเปนอิสระและความเที่ยงธรรม วาหนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 
ขึ้นตรงตอผูบริหารสูงสุดและมีความอิสระ และผูตรวจสอบมีทัศนคติไมลําเอียง ไมมีอคติและไมขัดแยง
ทางผลประโยชน มีคา F-Prob. เทากับ 0.903 และ 0.226 ตามลําดับ ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา ผูรับการตรวจที่มีอายุงานแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน เรื่องความเปนอิสระและความเที่ยงธรรม โดยรวม ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05         
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1.3 เรื่องความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพ วาผูตรวจสอบภายในมีความรู 
ทักษะความสามารถในงานตรวจสอบภายใน และไดขอคําแนะนํา คําปรึกษาจากภายนอกหนวยงาน
ตรวจสอบ หากผูตรวจสอบขาดความรู ทักษะ และปฏิบัติงานดวยความระมัดระวัง ใชความรู ทักษะและ
ความรอบคอบเยี่ยงมืออาชีพ และไดใหคําปรึกษา แนะนําเยี่ยงมืออาชีพ มีคา F-Prob. เทากับ 0.808, 
0.978, 0.142 และ 0.896 ตามลําดับ ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา 
ผูรับการตรวจที่มีอายุงานแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในเรื่องความเชี่ยวชาญ
และความระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพวาผูตรวจสอบภายในมีความรู ทักษะความสามารถในงานตรวจสอบ
ภายใน และไดขอคําแนะนํา คําปรึกษาจากภายนอกหนวยงานตรวจสอบ หากผูตรวจสอบขาดความรู 
ทักษะ และปฏิบัติงานดวยความระมัดระวัง ใชความรู ทักษะและความรอบคอบเยี่ยงมืออาชีพ และได
ใหคําปรึกษา แนะนําเยี่ยงมืออาชีพไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05         

2. ดานการปฏิบัติงาน 
2.1 เร่ืองการวางแผนใหสอดคลองกับเปาหมายองคกรวา หนวยงานตรวจสอบภายในได

จัดทําแผนงานตรวจสอบตามความเสี่ยงและสอดคลองกับเปาหมายองคกร และจัดทําอยางนอยปละครั้ง 
โดยใชการประเมินความเสี่ยงและขอมูลของผูบริหาร มีคา F-Prob. เทากับ 0.523 และ 0.690 ตามลําดับ 
ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา ผูรับการตรวจที่มีอายุงานแตกตางกัน
มีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายใน เรื่องการวางแผนใหสอดคลองกับเปาหมายองคกรวา 
หนวยงานตรวจสอบภายในไดจัดทําแผนงานตรวจสอบตามความเสี่ยงและสอดคลองกับเปาหมาย
องคกร และจัดทําอยางนอยปละครั้ง โดยใชการประเมินความเสี่ยงและขอมูลของผูบริหารไม
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

2.2 เร่ืองการปฏิบัติการตรวจสอบวา หนวยงานตรวจสอบภายในไดกําหนดขอบเขตและ
วัตถุประสงคการตรวจสอบ ใหสอดคลองกับเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร และไดตรวจสอบผล
การดําเนินงานวาสําเร็จและไดผลลัพธตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว มีคา F-Prob. เทากับ 
0.995 และ 0.217 ตามลาํดับ ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา
ผูรับการตรวจที่มีอายุงานแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในเรื่องการปฏิบัติการ
ตรวจสอบโดยรวม ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

2.3 เร่ืองการรายงานผลการตรวจสอบ วาหนวยงานตรวจสอบภายในไดประเมินความเสี่ยง
ตอบริษัทและปรึกษาผูบริหารระดับสูงแลว กอนเสนอรายงานผลการตรวจแกหนวยงานภายนอกบริษัท 
มีคา F-Prob. เทากับ 0.928 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา 
ผูรับการตรวจที่มีอายุงานแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในเรื่องการรายงาน
ผลการตรวจสอบวาหนวยงานตรวจสอบภายในไดประเมินความเสี่ยงตอบริษัทและปรึกษาผูบริหาร
ระดับสูงแลว กอนเสนอรายงานผลการตรวจแกหนวยงานภายนอกบริษัทไมแตกตางกันที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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ตาราง 20  แสดงการทดสอบความแตกตางของทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายใน
 วาไดปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในดานคุณสมบัติและโดยรวม 2 ดาน (ดานคุณสมบัติ
 และดานการปฏิบัติงาน) จําแนกตามอายุงาน ทดสอบโดยใชสถิติทดสอบ Brown – Forsythe 
              

ทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายใน 
วาไดปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน 

Statistic df1 df2 Sig. 

ดานการปฏิบัติงาน 0.588 3 210.299 0.624 

รวม 2 ดาน 0.495 3 216.529 0.686 

  

 จากตาราง 20 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบอายุงานกับทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงาน
ตรวจสอบภายในวาไดปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในดานการปฏิบัติงานและโดยรวม 2 ดาน 
โดยใชสถิติ Brown – Forsythe ในการทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปผลไดวา ทัศนคติของผูรับการตรวจ
ที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาไดปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในดานการปฏิบัติงาน
และโดยรวม 2 ดาน  มีคา Probability (p) เทากับ 0.624 และ 0.686 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก(H0) หมายความวา ผูรับการตรวจที่มีอายุงานแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงาน
ตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด วาไดปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ
ตรวจสอบภายในดานการปฏิบัติงานและโดยรวม 2 ดานไมแตกตางกัน ที่ระดับนยัสําคัญทางสถิติ 0.05 
 

ตาราง 21  แสดงการทดสอบความแตกตางของทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายใน
 วาไดปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ดานคุณสมบัติ เรื่องความเชี่ยวชาญและความ
 ระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพวาผูตรวจสอบภายในไดใชเครื่องมือชวยตรวจสอบ เชน คอมพิวเตอร เทคนิค
 วิเคราะหขอมูล  จําแนกตามอายุงาน ทดสอบโดยใชสถิติทดสอบ Brown – Forsythe 
              

ทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายใน 
วาไดปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน 

Statistic df1 df2 Sig. 

1. ดานคุณสมบัติ  
1.3 ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังเย่ียงวิชาชีพ  
1.3.4 ผูตรวจสอบภายในไดใชคอมพิวเตอรและเทคนิควิเคราะหขอมูลอื่นๆ เปน
เครื่องมือชวยในงานตรวจสอบอยูเสมอ 

1.909 3 253.621 0.129 

  
 จากตาราง 21 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบอายุงานกับทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงาน
ตรวจสอบภายในวาไดปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในโดยใชสถิติ Brown – Forsythe ในการ
ทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปผลไดวา ผูตรวจสอบภายในไดใชเครื่องมือชวยตรวจสอบ เชน คอมพิวเตอร 
เทคนิควิเคราะหขอมูล มีคา Probability (p) เทากับ 0.129 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) 
หมายความวา ผูรับการตรวจที่มีอายุงานแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย 
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ซีเคียวริตี้ พริ้นทติ้ง จํากัด  เรื่องความเชี่ยวชาญและระมัดระวังเยี่ยงมืออาชีพวาผูตรวจสอบภายในไดใช
เครื่องมือชวยตรวจสอบ เชน คอมพิวเตอร เทคนิควิเคราะหขอมูลไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 

ตาราง 22  แสดงการทดสอบความแตกตางของทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายใน
 วาไดปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ดานการปฏิบัติงาน เร่ืองการวางแผนใหสอดคลอง
 กับเปาหมายองคกรวาไดกําหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานไวชัดเจน  จําแนกตามอายงุาน ทดสอบ
 โดยใชสถิติทดสอบ Brown – Forsythe 
 

             ทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายใน 
วาไดปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน 

Statistic df1 df2 Sig. 

2. ดานการปฏิบัติงาน  
2.1 การวางแผนใหสอดคลองกับเปาหมายองคกร  
2.1.3 หนวยงานตรวจสอบภายในไดกําหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานใหชัดเจน เพื่อ
เปนแนวทางสําหรับกิจกรรมการตรวจสอบภายใน 

0.628 3 204.801 0.597 

 
 จากตาราง 22 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบอายุงานกับทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงาน
ตรวจสอบภายในวาไดปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในโดยใชสถิติ Brown – Forsythe ในการ
ทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปผลไดวา การวางแผนใหสอดคลองกับเปาหมายองคกร โดยไดกําหนด
นโยบายและวิธีการปฏิบัติงานไวชัดเจน มีคา Probability (p) เทากับ 0.597 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา ผูรับการตรวจที่มีอายุงานแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอ
หนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด เร่ืองการวางแผนใหสอดคลอง
กับเปาหมายองคกร โดยไดกําหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานไวชัดเจนไมแตกตางกัน ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 

ตาราง 23  แสดงการทดสอบความแตกตางของทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายใน
 วาไดปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ดานการปฏิบัติงาน เรื่องการรายงานผลการ
 ตรวจสอบวาไดรายงานผลการตรวจแกหนวยงานผูรับการตรวจที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม  จําแนกตาม
 อายุงาน ทดสอบโดยใชสถิติทดสอบ Brown – Forsythe 
              

ทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายใน 
วาไดปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน 

Statistic df1 df2 Sig. 

2. ดานการปฏิบัติงาน  
2.3 การรายงานผลการตรวจสอบ  
2.3.1 แผนกตรวจสอบไดรายงานผลการตรวจสอบใหแกหนวยงานผูรับการ
ตรวจสอบที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม 

1.945 3 226.871 0.123 
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 จากตาราง 23 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบอายุงานกับทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงาน
ตรวจสอบภายในวาไดปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในโดยใชสถิติ Brown – Forsythe ในการ
ทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปผลไดวา การรายงานผลการตรวจสอบวาไดรายงานผลการ
ตรวจสอบแกหนวยงานผูรับการตรวจที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม  มีคา Probability (p) เทากับ 0.123 
ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา ผูรับการตรวจที่มีอายุงาน
แตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พริ้นทติ้ง 
จํากัดเรื่องการรายงานผลการตรวจสอบวาไดรายงานผลการตรวจแกหนวยงานผูรับการตรวจที่
เกี่ยวของอยางเหมาะสมไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 

ตาราง 24  แสดงการทดสอบความแตกตางของทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายใน
 วาไดปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ดานการปฏิบัติงาน เร่ืองการติดตามผลการ
 ตรวจสอบวาไดติดตามผลการตรวจวาผูรับการตรวจไดนําขอเสนอแนะไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิผล
 หรือผูบริหารระดับสูงเลือกไมปฏิบัติโดยยอมรับความเสี่ยง และไดติดตามผลกระทบหากผูรับการตรวจ
 ไมปฏิบัติตามขอเสนอแนะ คําแนะนํา จําแนกตามอายุงาน ทดสอบโดยใชสถิติทดสอบ Brown –Forsythe 
              

ทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายใน 
วาไดปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน 

Statistic df1 df2 Sig. 

2. ดานการปฏิบัติงาน  
2.4 การติดตามผลการตรวจสอบ  
2.4.1 แผนกตรวจสอบภายในไดมีการติดตามผลการตรวจสอบ เพื่อใหม่ันใจวา
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไขน้ัน หนวยงานผูรับการตรวจตางๆ ไดนําไป
ปฏิบัติอยางมีประสิทธิผล หรือผูบริหารระดับสูงไดยอมรับความเสี่ยงจากการไม
ปฏิบัติตามขอเสนอแนะของหนวยงานตรวจสอบภายใน  

1.411 3 219.926 0.241 

2.4.2 แผนกตรวจสอบภายในไดมีการติดตาม ผลกระทบจากหนวยงานที่ไมได
ปฏิบัติตามการใหคําปรึกษาจากแผนกตรวจสอบภายใน 

1.167 3 201.461 0.324 

 

 จากตาราง 24 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบอายุงานกับทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงาน
ตรวจสอบภายในวาไดปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในโดยใชสถิติ Brown – Forsythe 
ในการทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปผลไดวา การติดตามผลการตรวจสอบวาไดติดตามผลการ
ตรวจวาผูรับการตรวจไดนําขอเสนอแนะไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิผลหรือผูบริหารระดับสูงเลือกไม
ปฏิบัติโดยยอมรับความเสี่ยง และไดติดตามผลกระทบหากผูรับการตรวจไมปฏิบัติตามขอเสนอแนะ
คําแนะนํา มีคา Probability (p) เทากับ 0.241 และ 0.324 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา ผูรับการตรวจที่มีอายุงานแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงาน
ตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัดเรื่องการติดตามผลการตรวจสอบวา
ไดติดตามผลการตรวจวาผูรับการตรวจไดนําขอเสนอแนะไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิผลหรอืผูบริหาร
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ระดับสูงเลือกไมปฏิบัติโดยยอมรับความเสี่ยง และไดติดตามผลกระทบหากผูรับการตรวจไมปฏิบัติ
ตามขอเสนอแนะคําแนะนําที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
   
  สมมติฐานขอ 1.3 : ผูรับการตรวจที่มีระดับตําแหนงที่ปฏิบัติงานในปจจุบันแตกตางกัน
มีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในบรษิัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด แตกตางกัน 
สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 

  H0  :  ผูรับการตรวจที่มีระดับตําแหนงที่ปฏิบัติงานในปจจุบันแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอ
หนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พริ้นทติ้ง จํากัด ไมแตกตางกัน 

  H1  :  ผูรับการตรวจที่มีระดับตําแหนงที่ปฏิบัติงานในปจจุบันแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอ
หนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พริ้นทติ้ง จํากัด แตกตางกัน 

  สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหสมมติฐาน จะใชการทดสอบคาโดยใชกลุมตัวอยางทั้งสองกลุม
เปนอิสระกัน (Independent Samples t-test) ใชระดับความเชื่อม่ัน 95% ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) ก็ตอเม่ือ 2-tailed Prob.(p) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน ดังแสดงในตาราง 25  
    การทดสอบความเทากันของคาความแปรปรวนระหวางกลุมตางๆ ดวย Levene’s 
test มีสมมติฐานทางสถิติดังนี้ 
        H0  :  คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน 
        H1  :  คาความแปรปรวนของแตละกลุมแตกตางกัน 
 
ตาราง 25  แสดงการทดสอบความแตกตางของทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายใน
 วาปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในดานคุณสมบัติและดานการปฏิบัติงาน จําแนก
 ตามระดับตําแหนงที่ปฏิบัติงานในปจจุบัน ทดสอบโดยใชสถิติ t-test 
 

ระดับ Levene’s test t-test for Equality Means ทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาไดปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ตําแหนง X  S.D. F Sig t df p 

1. ดานคุณสมบัติ           
1.1 บทบาท อํานาจหนาท่ี ความรับผิดชอบ         

Equal variances 
assumed 

พนักงาน 3.68 0.722 0.689 0.407 -0.847 326 0.398 1.1.1 มีการกําหนดวัตถุประสงค อํานาจหนาที่และความ
รับผิดชอบของงานตรวจสอบภายในอยางชัดเจนไวในกฎ
บัตรของหนวยงานตรวจสอบภายใน 

Equal variances 
not assumed 

หัวหนางานขึ้นไป 3.76 0.695      

Equal variances 
assumed 

พนักงาน 3.74 0.781 0.176 0.675 -0.782 326 0.435 1.1.2 ในกฎบัตรของหนวยงานตรวจสอบภายในได
กําหนดไว การตรวจสอบภายในมีลักษณะเปนงาน
บริการใหความเชื่อม่ันแกองคกรวาระบบการควบคุม
ภายในที่รัดกุม ไมใชเปนการตรวจสอบเพื่อหาการทุจริต 

Equal variances 
not assumed 

หัวหนางานขึ้นไป 3.82 0.756      

Equal variances 
assumed 

พนักงาน 3.58 0.793 0.012 0.912 -0.882 326 0.378 1.1.3 ในกฎบัตรฯ ไดกําหนดไววาการตรวจสอบภายในมี
ลักษณะเปนงานบริการใหคําปรึกษาแนะนําแก
หนวยงานตางๆ  และผูรับการตรวจ  

Equal variances 
not assumed 

หัวหนางานขึ้นไป 3.67 0.802      
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ตาราง  25  (ตอ) 
 

ระดับ Levene’s test t-test for Equality Means ทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาไดปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ตําแหนง X  S.D. F Sig t df p 

1.2 ความเปนอิสระและความเที่ยงธรรม         
Equal variances 
assumed 

พนักงาน 3.95 0.783 0.253 0.615 -1.232 326 0.219 1.2.1 หนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 
ขึ้นตรงตอผูบริหารสูงสุด และมีความอิสระ
ภายในองคกร 

Equal variances 
not assumed 

หัวหนางานขึ้นไป 4.07 0.858      

Equal variances 
assumed 

พนักงาน 4.12 0.809 0.117 0.732 -1.091 326 0.276 1.2.2 ผูตรวจสอบภายในมีทัศนคติเปนกลาง 
ไมลําเอียง ไมมีอคติและหลีกเลี่ยงเร่ืองของ
ความขัดแยงทางผลประโยชน 

Equal variances 
not assumed 

หัวหนางานขึ้นไป 4.23 0.725      

1.3 ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพ         
Equal variances 
assumed 

พนักงาน 4.04 0.804 0.610 0.435 1.299 326 0.195 1.3.1 ผูตรวจสอบภายในมีความรู ทักษะ และความสามารถ
อื่นๆ  ที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
กิจกรรมตรวจสอบภายในควรดําเนินการโดยผูมีความรู 
ทักษะ 

Equal variances 
not assumed 

หัวหนางานขึ้นไป 3.91 0.724      

Equal variances 
assumed 

พนักงาน 3.68 0.801 0.116 0.734 0.000 326 1.000 1.3.2 หนวยงานตรวจสอบไดขอคําแนะนํา และ
คําปรึกษาจากภายนอก, ผูชํานาญงานในบริษัท 
หากผูตรวจสอบภายในขาดความรู  ทักษะ 
ความสามารถอื่นที่จําเปน ไมวาจะเปนบางสวน
หรือทั้งหมดของภารกิจ 

Equal variances 
not assumed 

หัวหนางานขึ้นไป 3.68 0.768      

Equal variances 
assumed 

พนักงาน 3.91 0.788 3.946* 0.048    1.3.3 ผูตรวจสอบภายในปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวัง
ใชทักษะเยี่ยงผูตรวจสอบภายในที่มีความรู ความสามารถ
และความรอบคอบ อยางสมเหตุสมผล อยางไรก็ตามความ
ระมัดระวังเย่ียงมืออาชีพ ไมไดหมายความวาจะไมมีความ
ผิดพลาดใดๆ  เกิดขึ้น 

Equal variances 
not assumed 

หัวหนางานขึ้นไป 3.96 0.656   -0.599 164.901 0.550 

Equal variances 
assumed 

พนักงาน 3.70 0.771 1.461 0.228 -0.084 326 0.933 1.3.4 ผูตรวจสอบภายในไดใชคอมพิวเตอร
และเทคนิควิเคราะหขอมูลอื่นๆ เปนเคร่ืองมือ
ชวยในงานตรวจสอบอยูเสมอ 

Equal variances 
not assumed 

หัวหนางานขึ้นไป 3.71 0.711      

Equal variances 
assumed 

พนักงาน 3.57 0.756 0.963 0.327 -1.029 326 0.304 
1.3.5 ผูตรวจสอบภายในไดใหคําปรึกษา 
แนะนําอยางระมัดระวังเย่ียงมืออาชีพ  Equal variances 

not assumed 
หัวหนางานขึ้นไป 3.67 0.704      

Equal variances 
assumed 

พนักงาน 3.80 0.478 0.051 0.822 -0.845 326 0.399 
รวมดานคุณสมบัติ 

Equal variances 
not assumed 

หัวหนางานขึ้นไป 3.85 0.450      

2. ดานการปฏิบัติงาน           
2.1 การวางแผนใหสอดคลองกับเปาหมายองคกร         

Equal variances 
assumed 

พนักงาน 3.76 0.695 0.705 0.402 0.800 326 0.424 2.1.1 แผนกตรวจสอบภายในไดจัดทํา
แผนงานตรวจสอบตามความเสี่ยง โดย
กําหนดความสําคัญของแตละกิจกรรมที่
ตรวจสอบใหสอดคลองกับเปาหมายองคกร 

Equal variances 
not assumed 

หัวหนางานขึ้นไป 3.70 0.622      

Equal variances 
assumed 

พนักงาน 3.72 0.765 1.926 0.166 0.043 326 0.966 2.1.2 แผนการตรวจสอบประจําปไดจัดทําอยางนอยปละ
คร้ัง โดยใชขอมูลจากการประเมินความเสี่ยงและนํา
ขอมูลขาวสารจากผูบริหารระดับสูงมาใชประกอบ
พิจารณาในการทําแผนการตรวจสอบประจําปดวย 

Equal variances 
not assumed 

หัวหนางานขึ้นไป 3.72 0.653      

Equal variances 
assumed 

พนักงาน 3.81 0.692 0.827 0.364 0.912 326 0.363 2.1.3 หนวยงานตรวจสอบภายในไดกําหนดนโยบาย
และวิธีการปฏิบัติงานใหชัดเจน เพื่อเปนแนวทาง
สําหรับกิจกรรมการตรวจสอบภายใน 

Equal variances 
not assumed 

หัวหนางานขึ้นไป 3.73 0.721      
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ตาราง  25  (ตอ) 
 

ระดับ Levene’s test t-test for Equality Means ทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาไดปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ตําแหนง X  S.D. F Sig t df p 

2.2 การปฏิบัติการตรวจสอบ           
Equal variances 
assumed 

พนักงาน 3.87 0.673 0.056 0.812 0.957 326 0.339 2.2.1 ไดกําหนดความชัดเจนของขอบเขตการ
ตรวจสอบ เปาหมาย วัตถุประสงคในการตรวจสอบ
ตามโครงการ ซึ่งไดกําหนดขึ้นใหสอดคลองกับ
เปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร 

Equal variances 
not assumed 

หัวหนางานขึ้นไป 3.79 0.643      

Equal variances 
assumed 

พนักงาน 3.82 0.684 0.035 0.851 0.710 326 0.478 2.2.2 ไดตรวจสอบความสอดคลองของผลการ
ดําเนินงานและโครงการตางๆ กับเปาหมายและ
วัตถุประสงคที่กําหนดไว เพื่อใหแนใจวาการ
ดําเนินงาน และโครงการตาง  ๆไดรับการนําไปปฏบิตัิ
จริงและไดผลดังที่กําหนด 

Equal variances 
not assumed 

หัวหนางานขึ้นไป 3.76 0.639      

2.3 การรายงานผลการตรวจสอบ           
Equal variances 
assumed 

พนักงาน 3.64 0.768 5.094* 0.025    2.3.1 แผนกตรวจสอบไดรายงานผลการตรวจสอบ
ใหแกหนวยงานผูรับการตรวจสอบที่เกี่ยวของอยาง
เหมาะสม 

Equal variances 
not assumed 

หัวหนางานขึ้นไป 3.76 0.658   -1.298 160.225 0.196 

Equal variances 
assumed 

พนักงาน 3.67 0.740 0.019 0.889 0.521 326 0.603 2.3.2 กอนการเสนอรายงานผลการตรวจสอบของบริษัทฯ แก
หนวยงานภายนอกบริษัทฯ แผนกตรวจสอบภายในไดมีการ
ประเมินความเสี่ยงที่มีตอองคกร ปรึกษากับผูบริหาร
ระดับสูงและหรือผูชํานาญงานที่เกี่ยวของกอน 

Equal variances 
not assumed 

หัวหนางานขึ้นไป 3.62 0.714      

2.4 การติดตามผลการตรวจสอบ          
Equal variances 
assumed 

พนักงาน 3.77 0.699 1.076 0.300 1.633 326 0.104 2.4.1 แผนกตรวจสอบภายในไดมีการติดตามผลการ
ตรวจสอบ เพื่อใหม่ันใจวาขอเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงแกไขนั้น หนวยงานผูรับการตรวจตาง  ๆได
นําไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิผล หรือผูบริหาร
ระดับสูงไดยอมรับความเสี่ยงจากการไมปฏิบัติตาม
ขอเสนอแนะของหนวยงานตรวจสอบภายใน  

Equal variances 
not assumed 

หัวหนางานขึ้นไป 3.62 0.714      

Equal variances 
assumed 

พนักงาน 3.63 0.674 0.245 0.621 1.223 326 0.222 2.4.2 แผนกตรวจสอบภายในได มีการติดตาม 
ผลกระทบจากหนวยงานที่ไมไดปฏิบัติตามการให
คําปรึกษาจากแผนกตรวจสอบภายใน 

Equal variances 
not assumed 

หัวหนางานขึ้นไป 3.52 0.689      

Equal variances 
assumed 

พนักงาน 3.75 0.494 0.005 0.944 0.861 326 0.390 
รวมดานการปฏบิัติงาน 

Equal variances 
not assumed 

หัวหนางานขึ้นไป 3.69 0.478      

Equal variances 
assumed 

พนักงาน 3.77 0.451 0.007 0.935 -0.019 326 0.985 
รวม 2 ดาน 

Equal variances 
not assumed 

หัวหนางานขึ้นไป 3.77 0.427      

 

*  มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
 

 จากตาราง 25 ผลการทดสอบความเทากันของคาความแปรปรวนของทัศนคติของผูรับการตรวจ
ที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาไดปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในโดยรวม 2 ดาน 
จําแนกตามระดับตําแหนงที่ปฏิบัติงานในปจจุบัน มีคา Probability (p) เทากับ 0.935 ซึ่งมากกวา 0.05 
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05 ดังนั้น จึงพิจารณาคาที ในกรณี Equal Variances assumed 
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 ผลการวิเคราะหทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาไดปฏิบัติ
ตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในโดยรวม จําแนกตามระดับตําแหนงที่ปฏิบัติงานในปจจุบัน 
โดยใชสถิติทดสอบคาที (t-test) พบวา มีคา Probability (p) เทากับ 0.985 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา ผูรับการตรวจที่มีระดับตําแหนงที่ปฏิบตังิานในปจจุบนัแตกตาง
กันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัดโดยรวม ไม
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 ซึ่งพิจารณาตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในเปนรายดาน ดังนี้ 

1. ดานคุณสมบัติ มีคา Probability (p) เทากับ 0.822 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05 ดังนั้น จึงพิจารณาคาที ในกรณี Equal Variances assumed 
 ผลการวิเคราะหทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาไดปฏิบัติ
ตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในดานคุณสมบัติ จําแนกตามระดับตําแหนงที่ปฏิบัติงานใน
ปจจุบัน โดยใชสถิติทดสอบคาที (t-test) พบวา มีคา Probability (p) เทากับ 0.399 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่น
คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา ผูรับการตรวจที่มีระดับตําแหนงที่ปฏิบัติงานในปจจุบัน
แตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด
ดานคุณสมบัติ ไมแตกตางกัน ที่ระดับนยัสําคัญทางสถิติ 0.05 

2. ดานการปฏิบัติงาน มีคา Probability (p) เทากับ 0.944 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05 ดังนั้น จึงพิจารณาคาที ในกรณี Equal Variances assumed 
 ผลการวิเคราะหทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาไดปฏิบัติ
ตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในดานการปฏิบัติงาน จําแนกตามระดับตําแหนงที่ปฏิบัติงานใน
ปจจุบัน โดยใชสถิติทดสอบคาที (t-test) พบวา มีคา Probability (p) เทากับ 0.390 ซึ่งมากกวา 0.05 
นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา ผูรับการตรวจที่มีระดับตําแหนงที่ปฏิบัติงานใน
ปจจุบันแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พริ้นทติ้ง 
จํากัดดานการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิต ิ0.05 
 และเม่ือพิจารณาตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในเปนรายเรื่อง พบวา 

1. ดานคุณสมบัติ 
1.1 เรื่องบทบาท อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบวาในกฎบัตรของหนวยงานตรวจสอบ

ภายในไดกําหนดวัตถุประสงค อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบอยางชัดเจนและเปนงานบริการใหความ
เชื่อม่ันแกองคกร ไมใชตรวจหาทุจริต และเปนงานบริการใหคําปรึกษาแนะนําแกหนวยงานผูรับการ
ตรวจ มีคา Probability (p) เทากับ 0.407, 0.675 และ 0.912 ตามลําดับ ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้น จึงพิจารณาคาที ในกรณี Equal Variances assumed    
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     ผลการวิเคราะหโดยใชสถิติทดสอบคาที (t-test) พบวา มีคา Probability (p) เทากับ 0.398, 
0.435 และ 0.378 ตามลําดับ ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา 
ผูรับการตรวจที่มีระดับตําแหนงที่ปฏิบัติงานในปจจุบันแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงาน
ตรวจสอบภายในเรื่องบทบาท อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบโดยรวมไมแตกตางกัน ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

1.2 เร่ืองความเปนอิสระ และความเที่ยงธรรมวาหนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 
ขึ้นตรงตอผูบริหารสูงสุดและมีความอิสระ และผูตรวจสอบมีทัศนคติไมลําเอียง ไมมีอคติและไมขัดแยงทาง
ผลประโยชน มีคา Probability (p) เทากับ 0.615 และ 0.732 ตามลําดับ ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน  ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 ดังนั้น จึงพิจารณาคาที ในกรณี Equal Variances assumed 
  ผลการวิเคราะหโดยใชสถิติทดสอบคาที (t-test) พบวา มีคา Probability (p) เทากับ 0.219 
และ 0.276 ตามลําดับ ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา ผูรับการ
ตรวจที่มีระดับตําแหนงที่ปฏิบัติงานในปจจุบันแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายใน
เร่ืองความเปนอิสระ และความเที่ยงธรรมโดยรวมไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

1.3 เร่ืองความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพวาผูตรวจสอบภายในมีความรู 
ทักษะความสามารถในงานตรวจสอบภายใน และหนวยงานตรวจสอบภายในไดขอคําแนะนํา คําปรึกษา
จากภายนอกหนวยงานตรวจสอบ หากผูตรวจสอบขาดความรู ทักษะ และผูตรวจสอบภายในไดใช
เครื่องมือชวยตรวจสอบ เชน คอมพิวเตอร เทคนิควิเคราะหขอมูล และไดใหคําปรึกษา แนะนําเยี่ยงมือ
อาชีพ มีคา Probability (p) เทากับ 0.435, 0.734, 0.228 และ 0.327 ตามลําดับ ซ่ึงมากกวา 0.05 นั่นคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดังน้ัน จึงพิจารณาคาที ในกรณี Equal Variances assumed  

ผลการวิเคราะหโดยใชสถิติทดสอบคาที (t-test) พบวา มีคา Probability (p) เทากับ 
0.195, 1.000, 0.933 และ 0.304 ตามลําดับ ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) 
หมายความวา ผูรับการตรวจที่มีระดับตําแหนงที่ปฏิบัติงานในปจจุบันแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอ
หนวยงานตรวจสอบภายในเรื่องความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพวาผูตรวจสอบภายใน
มีความรู ทักษะความสามารถในงานตรวจสอบภายใน และหนวยงานตรวจสอบภายในไดขอคําแนะนํา 
คําปรึกษาจากภายนอกหนวยงานตรวจสอบ หากผูตรวจสอบขาดความรู ทักษะ และผูตรวจสอบภายใน
ไดใชเครื่องมือชวยตรวจสอบ เชน คอมพิวเตอร เทคนิควิเคราะหขอมูล และไดใหคําปรึกษา แนะนําเยี่ยง
มืออาชีพไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05   

สวนผูตรวจสอบภายในปฏิบัติงานดวยความระมัดระวัง ใชความรู ทักษะและความ
รอบคอบเยี่ยงมืออาชีพ มีคา Probability (p) เทากับ 0.048 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 ดังนั้น จึงพิจารณาคาที ในกรณี Equal Variances not assumed 
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ผลการวิเคราะหโดยใชสถิติทดสอบคาที (t-test) พบวา มีคา Probability (p) เทากับ 
0.550 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา ผูรับการตรวจที่มีระดับ
ตําแหนงที่ปฏิบัติงานในปจจุบันแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในเรื่องความ
เชี่ยวชาญและความระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพวาผูตรวจสอบภายในปฏิบัติงานดวยความระมัดระวัง ใช
ความรู ทักษะและความรอบคอบเยี่ยงมืออาชีพไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

2. ดานการปฏิบัติงาน 
2.1 เร่ืองการวางแผนใหสอดคลองกับเปาหมายองคกรวาหนวยงานตรวจสอบภายในได

จัดทําแผนงานตรวจสอบตามความเสี่ยงและสอดคลองกับเปาหมายองคกร และจัดทําอยางนอยปละครั้ง 
โดยใชการประเมินความเสี่ยงและขอมูลของผูบริหาร มีคา Probability (p) เทากับ 0.402, 0.166 และ 
0.364 ตามลําดับ ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา คาความ
แปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้น จึงพิจารณาคาที ในกรณี 
Equal Variances assumed  

ผลการวิเคราะหโดยใชสถิติทดสอบคาที (t-test) พบวา มีคา Probability (p) เทากับ 0.424, 
0.966 และ 0.363 ตามลําดับ ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา 
ผูรับการตรวจที่มีระดับตําแหนงที่ปฏิบัติงานในปจจุบันแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบ
ภายในเรื่องการวางแผนใหสอดคลองกับเปาหมายองคกรโดยรวมไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05  

2.2 เร่ืองการปฏิบัติการตรวจสอบวาหนวยงานตรวจสอบภายในไดกําหนดขอบเขตและ
วัตถุประสงคการตรวจสอบ ใหสอดคลองกับเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร และไดตรวจสอบผล
การดําเนินงานวาสําเร็จและไดผลลัพธตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว มีคา Probability (p) 
เทากับ 0.812 และ 0.851 ตามลําดับ ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา 
คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้น จึงพิจารณาคาที 
ในกรณี Equal Variances assumed  

ผลการวิเคราะหโดยใชสถิติทดสอบคาที (t-test) พบวา มีคา Probability (p) เทากับ 
0.339 และ 0.478 ตามลําดับ ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา 
ผูรับการตรวจที่มีระดับตําแหนงที่ปฏิบัติงานในปจจุบันแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบ
ภายในเรื่องการปฏิบัติการตรวจสอบโดยรวมไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

2.3 เรื่องการรายงานผลการตรวจสอบวาหนวยงานตรวจสอบภายในไดไดรายงานผลการ
ตรวจแกหนวยงานผูรับการตรวจที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม มีคา Probability (p) เทากับ 0.025 ซึ่งนอย
กวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมแตกตาง
กัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดังน้ัน จึงพิจารณาคาที ในกรณี Equal Variances not assumed 

ผลการวิเคราะหโดยใชสถิติทดสอบคาที (t-test) พบวา มีคา Probability (p) เทากับ 
0.196 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา ผูรับการตรวจที่มีระดับ
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ตําแหนงที่ปฏิบัติงานในปจจุบันแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในเรื่องการรายงานผล
การตรวจสอบวาหนวยงานตรวจสอบภายในไดไดรายงานผลการตรวจแกหนวยงานผูรับการตรวจที่เกี่ยวของ
อยางเหมาะสมไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

สวนหนวยงานตรวจสอบภายในไดประเมินความเสี่ยงตอบริษัทและปรึกษาผูบริหาร
ระดับสูงแลว กอนเสนอรายงานผลการตรวจแกหนวยงานภายนอกบริษัท มีคา Probability (p) เทากับ 
0.889 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา คาความแปรปรวนของแต
ละกลุมไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้น จึงพิจารณาคาที ในกรณี Equal 
Variances assumed 

ผลการวิเคราะหโดยใชสถิติทดสอบคาที (t-test) พบวา มีคา Probability (p) เทากับ 
0.603 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา ผูรับการตรวจที่มีระดับ
ตําแหนงที่ปฏิบัติงานในปจจุบันแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในเรื่องการ
รายงานผลการตรวจสอบวาหนวยงานตรวจสอบภายในไดประเมินความเสี่ยงตอบริษัทและปรึกษา
ผูบริหารระดับสูงแลว กอนเสนอรายงานผลการตรวจแกหนวยงานภายนอกบริษัทไมแตกตางกัน ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

2.4 เร่ืองการติดตามผลการตรวจสอบวาหนวยงานตรวจสอบภายในไดติดตามผลการ
ตรวจวาผูรับการตรวจไดนําขอเสนอแนะไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิผลหรือผูบริหารระดับสูงเลือกไม
ปฏิบัติโดยยอมรับความเสี่ยง และไดติดตามผลกระทบหากผูรับการตรวจไมปฏิบัติตามขอเสนอแนะ
คําแนะนํา มีคา Probability (p) เทากับ 0.300 และ 0.621 ตามลําดับ ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05 ดังน้ัน จึงพิจารณาคาที ในกรณี Equal Variances assumed  

ผลการวิเคราะหโดยใชสถิติทดสอบคาท ี(t-test) พบวา มีคา Probability (p) เทากับ 
0.104 และ 0.222 ตามลําดับ ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา 
ผูรับการตรวจที่มีระดับตําแหนงที่ปฏิบัติงานในปจจุบันแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบ
ภายในเรื่องการติดตามผลการตรวจสอบโดยรวมไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

 
 

 



111 
 

สมมติฐานขอ 1.4 :  ผูรับการตรวจที่มีหนวยงานที่สังกัดแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอ
หนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด แตกตางกัน สามารถเขียน
สมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี  

H0  :  ผูรับการตรวจที่มีหนวยงานที่สังกัดแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบ
ภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด ไมแตกตางกัน 

H1  :  ผูรับการตรวจที่มีหนวยงานที่สังกัดแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบ
ภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด แตกตางกัน 

              สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหสมมติฐาน จะใชการทดสอบคาโดยใชกลุมตัวอยางทั้ง
สองกลุมเปนอิสระกัน (Independent Samples t-test) ใชระดับความเชื่อม่ัน 95% ดังน้ันจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือ 2-tailed Prob.(p) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน ดัง
แสดงในตาราง 26  
    การทดสอบความเทากันของคาความแปรปรวนระหวางกลุมตางๆ ดวย Levene’s 
test มีสมมติฐานทางสถิติดังนี้ 
        H0  :  คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน 
        H1  :  คาความแปรปรวนของแตละกลุมแตกตางกัน 
 
ตาราง  26  แสดงการทดสอบความแตกตางของทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายใน
 วาปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในดานคุณสมบัติและดานการปฏิบัติงาน จําแนกตาม
 หนวยงานที่สังกัด ทดสอบโดยใชสถิติ t-test 
 

หนวยงาน Levene’s test t-test for Equality Means ทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาไดปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ที่สังกัด X  S.D. F Sig t df p 

1. ดานคุณสมบัติ           
1.1 บทบาท อํานาจหนาท่ี ความรับผิดชอบ         

Equal variances 
assumed 

ฝายผลิต 3.74 0.723 0.008 0.928 0.694 326 0.488 1.1.1 มีการกําหนดวัตถุประสงค อํานาจหนาที่
และความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายใน
อย างชัดเจนไว ในกฎบัตรของหน วยงาน
ตรวจสอบภายใน 

Equal variances 
not assumed 

ฝายสนับสนุน 3.68 0.713      

Equal variances 
assumed 

ฝายผลิต 3.77 0.777 0.434 0.510 0.116 326 0.908 1.1.2 ในกฎบัตรของหนวยงานตรวจสอบภายใน
ไดกําหนดไว การตรวจสอบภายในมีลักษณะเปน
งานบริการใหความเชื่อม่ันแกองคกรวาระบบการ
ควบคุมภายในที่รัดกุม ไมใชเปนการตรวจสอบ
เพื่อหาการทุจริต 

Equal variances 
not assumed 

ฝายสนับสนุน 3.76 0.775      

Equal variances 
assumed 

ฝายผลิต 3.57 0.805 0.013 0.908 -0.460 326 0.646 1.1.3 ในกฎบัตรฯ  ไดกํ าหนดไว ว าการ
ตรวจสอบภายในมีลักษณะเปนงานบริการให
คําปรึกษาแนะนําแกหนวยงานตางๆ และผูรับ
การตรวจ  

Equal variances 
not assumed 

ฝายสนับสนุน 3.62 0.792      
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ตาราง  26  (ตอ) 
 

หนวยงาน Levene’s test t-test for Equality Means ทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาไดปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ที่สังกัด X  S.D. F Sig t df p 

1.2 ความเปนอิสระและความเที่ยงธรรม         
Equal variances 
assumed 

ฝายผลิต 4.13 0.716 0.258 0.612 2.016* 326 0.045 1.2.1 หนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 
ขึ้นตรงตอผูบริหารสูงสุด และมีความอิสระ
ภายในองคกร 

Equal variances 
not assumed 

ฝายสนับสนุน 3.93 0.827      

Equal variances 
assumed 

ฝายผลิต 4.20 0.700 0.734 0.392 0.660 326 0.510 1.2.2 ผูตรวจสอบภายในมีทัศนคติเปนกลาง 
ไมลําเอียง ไมมีอคติและหลีกเลี่ยงเร่ืองของ
ความขัดแยงทางผลประโยชน 

Equal variances 
not assumed 

ฝายสนับสนุน 4.13 0.819      

1.3 ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพ         
Equal variances 
assumed 

ฝายผลิต 3.93 0.748 0.399 0.528 -1.126 326 0.261 1.3.1 ผูตรวจสอบภายในมีความรู ทักษะ และความสามารถ
อื่นๆ  ที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
กิจกรรมตรวจสอบภายในควรดําเนินการโดยผูมีความรู 
ทักษะ 

Equal variances 
not assumed 

ฝายสนับสนุน 4.04 0.798      

Equal variances 
assumed 

ฝายผลิต 3.71 0.780 0.347 0.556 0.359 326 0.720 1.3.2 หนวยงานตรวจสอบไดขอคําแนะนํา และ
คําปรึกษาจากภายนอก, ผูชํานาญงานในบริษัท 
หากผูตรวจสอบภายในขาดความรู  ทักษะ 
ความสามารถอื่นที่จําเปน ไมวาจะเปนบางสวน
หรือทั้งหมดของภารกิจ 

Equal variances 
not assumed 

ฝายสนับสนุน 3.67 0.797      

Equal variances 
assumed 

ฝายผลิต 3.98 0.632 5.436* 0.020    1.3.3 ผูตรวจสอบภายในปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวัง
ใชทักษะเยี่ยงผูตรวจสอบภายในที่มีความรู ความสามารถ
และความรอบคอบ อยางสมเหตุสมผล อยางไรก็ตามความ
ระมัดระวังเย่ียงมืออาชีพ ไมไดหมายความวาจะไมมีความ
ผิดพลาดใดๆ  เกิดขึ้น 

Equal variances 
not assumed 

ฝายสนับสนุน 3.90 0.796   0.842 186.964 0.401 

Equal variances 
assumed 

ฝายผลิต 3.80 0.717 3.970* 0.047    1.3.4 ผูตรวจสอบภายในไดใชคอมพิวเตอร
และเทคนิควิเคราะหขอมูลอื่นๆ เปนเคร่ืองมือ
ชวยในงานตรวจสอบอยูเสมอ 

Equal variances 
not assumed 

ฝายสนับสนุน 3.67 0.767   1.495 159.077 0.137 

Equal variances 
assumed 

ฝายผลิต 3.69 0.756 0.116 0.733 1.286 326 0.199 
1.3.5 ผูตรวจสอบภายในไดใหคําปรึกษา 
แนะนําอยางระมัดระวังเย่ียงมืออาชีพ  Equal variances 

not assumed 
ฝายสนับสนุน 3.57 0.739      

Equal variances 
assumed 

ฝายผลิต 3.85 0.461 0.733 0.392 0.927 326 0.354 
รวมดานคุณสมบัติ 

Equal variances 
not assumed 

ฝายสนับสนุน 3.80 0.475      

2. ดานการปฏิบัติงาน           
2.1 การวางแผนใหสอดคลองกับเปาหมายองคกร         

Equal variances 
assumed 

ฝายผลิต 3.71 0.666 0.020 0.887 -0.600 326 0.549 2.1.1 แผนกตรวจสอบภายในไดจัดทํา
แผนงานตรวจสอบตามความเสี่ยง โดย
กําหนดความสําคัญของแตละกิจกรรมที่
ตรวจสอบใหสอดคลองกับเปาหมายองคกร 

Equal variances 
not assumed 

ฝายสนับสนุน 3.76 0.682      

Equal variances 
assumed 

ฝายผลิต 3.74 0.706 0.098 0.754 0.316 326 0.752 2.1.2 แผนการตรวจสอบประจําปไดจัดทําอยางนอยปละ
คร้ัง โดยใชขอมูลจากการประเมินความเสี่ยงและนํา
ขอมูลขาวสารจากผูบริหารระดับสูงมาใชประกอบ
พิจารณาในการทําแผนการตรวจสอบประจําปดวย 

Equal variances 
not assumed 

ฝายสนับสนุน 3.71 0.749      

Equal variances 
assumed 

ฝายผลิต 3.74 0.654 0.088 0.767 -0.748 326 0.455 2.1.3 หนวยงานตรวจสอบภายในไดกําหนดนโยบาย
และวิธีการปฏิบัติงานใหชัดเจน เพื่อเปนแนวทาง
สําหรับกิจกรรมการตรวจสอบภายใน 

Equal variances 
not assumed 

ฝายสนับสนุน 3.81 0.715      
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ตาราง  26  (ตอ) 
 

หนวยงาน Levene’s test t-test for Equality Means ทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาไดปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ที่สังกัด X  S.D. F Sig t df p 

2.2 การปฏิบัติการตรวจสอบ           
Equal variances 
assumed 

ฝายผลิต 3.73 0.693 4.150* 0.042    2.2.1 ไดกําหนดความชัดเจนของขอบเขตการ
ตรวจสอบ เปาหมาย วัตถุประสงคในการตรวจสอบ
ตามโครงการ ซึ่งไดกําหนดขึ้นใหสอดคลองกับ
เปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร 

Equal variances 
not assumed 

ฝายสนับสนุน 3.90 0.652   -1.915 141.875 0.057 

Equal variances 
assumed 

ฝายผลิต 3.71 0.749 9.365* 0.002    2.2.2 ไดตรวจสอบความสอดคลองของผลการ
ดําเนินงานและโครงการตางๆ กับเปาหมายและ
วัตถุประสงคที่กําหนดไว เพื่อใหแนใจวาการ
ดําเนินงาน และโครงการตาง  ๆไดรับการนําไปปฏบิตัิ
จริงและไดผลดังที่กําหนด 

Equal variances 
not assumed 

ฝายสนับสนุน 3.83 0.642   -1.382 131.985 0.169 

2.3 การรายงานผลการตรวจสอบ           
Equal variances 
assumed 

ฝายผลิต 3.65 0.748 0.062 0.804 -0.284 326 0.777 2.3.1 แผนกตรวจสอบไดรายงานผลการตรวจสอบ
ใหแกหนวยงานผูรับการตรวจสอบที่เกี่ยวของอยาง
เหมาะสม 

Equal variances 
not assumed 

ฝายสนับสนุน 3.68 0.742      

Equal variances 
assumed 

ฝายผลิต 3.64 0.718 0.265 0.607 -0.279 326 0.780 2.3.2 กอนการเสนอรายงานผลการตรวจสอบของบริษัทฯ 
แกหนวยงานภายนอกบริษัทฯ แผนกตรวจสอบภายในได
มีการประเมินความเสี่ยงที่ มีตอองคกร ปรึกษากับ
ผูบริหารระดับสูงและหรือผูชํานาญงานที่เกี่ยวของกอน 

Equal variances 
not assumed 

ฝายสนับสนุน 3.67 0.740      

2.4 การติดตามผลการตรวจสอบ          
Equal variances 
assumed 

ฝายผลิต 3.67 0.743 1.334 0.249 -0.877 326 0.381 2.4.1 แผนกตรวจสอบภายในไดมีการติดตามผลการ
ตรวจสอบ เพื่อใหม่ันใจวาขอเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงแกไขนั้น หนวยงานผูรับการตรวจตาง  ๆได
นําไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิผล หรือผูบริหาร
ระดับสูงไดยอมรับความเสี่ยงจากการไมปฏิบัติตาม
ขอเสนอแนะของหนวยงานตรวจสอบภายใน  

Equal variances 
not assumed 

ฝายสนับสนุน 3.75 0.691      

Equal variances 
assumed 

ฝายผลิต 3.60 0.756 4.010* 0.046    2.4.2 แผนกตรวจสอบภายในได มีการติดตาม 
ผลกระทบจากหนวยงานที่ไมไดปฏิบัติตามการให
คําปรึกษาจากแผนกตรวจสอบภายใน 

Equal variances 
not assumed 

ฝายสนับสนุน 3.60 0.650   0.015 132.373 0.988 

Equal variances 
assumed 

ฝายผลิต 3.69 0.511 0.727 0.395 -0.918 326 0.359 
รวมดานการปฏบิัติงาน 

Equal variances 
not assumed 

ฝายสนับสนุน 3.75 0.483      

Equal variances 
assumed 

ฝายผลิต 3.77 0.451 0.001 0.977 0.035 326 0.972 
รวม 2 ดาน 

Equal variances 
not assumed 

ฝายสนับสนุน 3.77 0.443      

 

*  มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
 

 จากตาราง 26 ผลการทดสอบความเทากันของคาความแปรปรวนของทัศนคติของผูรับการ
ตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาไดปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในโดยรวม 
2 ดาน จําแนกตามหนวยงานที่สังกัด มีคา Probability (p) เทากับ 0.977 ซึ่งมากกวา 0.05 ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้น จึงพิจารณาคาที ในกรณี Equal Variances assumed 
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 ผลการวิเคราะหทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาไดปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในโดยรวม จําแนกตามหนวยงานที่สังกัด โดยใชสถิติทดสอบคาที 
(t-test) พบวา มีคา Probability (p) เทากับ 0.972 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) 
หมายความวา ผูรับการตรวจที่มีหนวยงานที่สังกัดแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายใน
บริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัดโดยรวม ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
 ซึ่งพิจารณาตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในเปนรายดาน ดังนี้ 

1. ดานคุณสมบัติ มีคา Probability (p) เทากับ 0.392 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้น จึงพิจารณาคาที ในกรณี Equal Variances assumed 
 ผลการวิเคราะหทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาไดปฏิบัติ
ตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในดานคุณสมบัติ จําแนกตามหนวยงานที่สังกัด โดยใชสถิติ
ทดสอบคาที (t-test) พบวา มีคา Probability (p) เทากับ 0.354 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา ผูรับการตรวจที่มีหนวยงานที่สังกัดแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอ
หนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัดดานคุณสมบัติ ไมแตกตางกัน 
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

2. ดานการปฏิบัติงาน มีคา Probability (p) เทากับ 0.395 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้น จึงพิจารณาคาที ในกรณี Equal Variances assumed 
 ผลการวิเคราะหทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาไดปฏิบัติ
ตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในดานการปฏิบัติงาน จําแนกตามหนวยงานที่สังกัด โดยใชสถิติ
ทดสอบคาที (t-test) พบวา มีคา Probability (p) เทากับ 0.359 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา ผูรับการตรวจที่มีหนวยงานที่สังกัดแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอ
หนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พริ้นทติ้ง จํากัดดานการปฏิบัติงานไม
แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 และเม่ือพิจารณาตามมาตรฐานวชิาชีพตรวจสอบภายในเปนรายเรื่อง พบวา 

1. ดานคุณสมบัติ 
1.1 เรื่องบทบาท อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบวาในกฎบัตรของหนวยงานตรวจสอบ

ภายในไดกําหนดวัตถุประสงค อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบอยางชัดเจนและเปนงานบริการใหความ
เชื่อม่ันแกองคกร ไมใชตรวจหาทุจริต และเปนงานบริการใหคําปรึกษาแนะนําแกหนวยงานผูรับการ
ตรวจ มีคา Probability (p) เทากับ 0.928, 0.510 และ 0.908 ตามลําดับ ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้น จึงพิจารณาคาที ในกรณี Equal Variances assumed 
  ผลการวิเคราะหโดยใชสถิติทดสอบคาที (t-test) พบวา มีคา Probability (p) เทากับ 0.488, 
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0.908 และ 0.646 ตามลําดับ ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา 
ผูรับการตรวจที่มีหนวยงานที่สังกัดแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในเรื่อง
บทบาท อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบโดยรวมไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

1.2 เร่ืองความเปนอิสระ และความเท่ียงธรรมวาหนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 
ขึ้นตรงตอผูบริหารสูงสุดและมีความอิสระ และผูตรวจสอบมีทัศนคติไมลําเอียง ไมมีอคติและไมขัดแยง
ทางผลประโยชน มีคา Probability (p) เทากับ 0.612 และ 0.392 ตามลําดับ ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน  ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้น จึงพิจารณาคาที ในกรณี Equal Variances assumed 
  ผลการวิเคราะหโดยใชสถิติทดสอบคาที (t-test) พบวา หนวยงานตรวจสอบภายในของ
บริษัทฯ ขึ้นตรงตอผูบริหารสูงสุดและมีความอิสระ มีคา Probability (p) เทากับ 0.045 ซึ่งนอยกวา 0.05 
นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูรับการตรวจที่มีหนวยงานที่สังกัดแตกตางกันมี
ทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในเรื่องความเปนอิสระ และความเที่ยงธรรมหนวยงานตรวจสอบ
ภายในของบริษัทฯ ขึ้นตรงตอผูบริหารสูงสุดและมีความอิสระแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
โดยผูรับการตรวจที่หนวยงานสงักัดในฝายผลิตมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ วา
ขึ้นตรงตอผูบริหารสูงสุดและมีความเปนอิสระ มากกวากับผูรับการตรวจที่หนวยงานสังกัดในฝายสนับสนนุ 
โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.20 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  สวนผูตรวจสอบมีทัศนคติไมลําเอียง ไมมีอคติและไมขัดแยงทางผลประโยชน มีคา 
Probability (p) เทากับ 0.510 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา 
ผูรับการตรวจที่มีหนวยงานที่สังกัดแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในเรื่องความ
เปนอิสระ และความเที่ยงธรรมผูตรวจสอบมีทัศนคติไมลําเอียง ไมมีอคติและไมขัดแยงทางผลประโยชน
ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

1.3 เร่ืองความเชี่ยวชาญและความระมดัระวังเยี่ยงวิชาชีพวาผูตรวจสอบภายในมีความรู 
ทักษะความสามารถในงานตรวจสอบภายใน และหนวยงานตรวจสอบภายในไดขอคําแนะนํา คําปรึกษา
จากภายนอกหนวยงานตรวจสอบ หากผูตรวจสอบขาดความรู ทักษะ และไดใหคําปรึกษา แนะนํา
เยี่ยงมืออาชีพ มีคา Probability (p) เทากับ 0.528, 0.556 และ 0.733 ตามลําดับ ซึ่งมากกวา 0.05 
นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน 
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้น จึงพิจารณาคาที ในกรณี Equal Variances assumed 
  ผลการวิเคราะหโดยใชสถิติทดสอบคาที (t-test) พบวา มีคา Probability (p) เทากับ 
0.261, 0.720 และ 0.199 ตามลําดับ ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา 
ผูรับการตรวจที่มีหนวยงานที่สังกัดแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในเรื่องความ
เชี่ยวชาญและความระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพวาผูตรวจสอบภายในมีความรู ทักษะความสามารถในงาน
ตรวจสอบภายใน และหนวยงานตรวจสอบภายในไดขอคําแนะนํา คําปรึกษาจากภายนอกหนวยงาน
ตรวจสอบ หากผูตรวจสอบขาดความรู ทักษะ และไดใหคําปรึกษา แนะนําเยี่ยงมืออาชีพไมแตกตางกัน 
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ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  สวนผูตรวจสอบภายในปฏิบัติงานดวยความระมัดระวัง ใชความรู ทักษะและความ
รอบคอบเยี่ยงมืออาชีพ และไดใชเครื่องมือชวยตรวจสอบ เชน คอมพิวเตอร เทคนิควิเคราะหขอมูล มีคา 
Probability (p) เทากับ 0.020 และ 0.047 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้น 
จึงพิจารณาคาที ในกรณี Equal Variances not assumed 
  ผลการวิเคราะหโดยใชสถิติทดสอบคาที (t-test) พบวา มีคา Probability (p) เทากับ 
0.401 และ 0.137 ตามลําดับ ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา 
ผูรับการตรวจที่มีหนวยงานที่สังกัดแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในเรื่องความ
เชี่ยวชาญและความระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพวาผูตรวจสอบภายในปฏิบัติงานดวยความระมัดระวัง ใช
ความรู ทักษะและความรอบคอบเยี่ยงมืออาชีพ และไดใชเครื่องมือชวยตรวจสอบ เชน คอมพิวเตอร 
เทคนิควิเคราะหขอมูลไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

2. ดานการปฏิบัติงาน 
2.1 เร่ืองการวางแผนใหสอดคลองกับเปาหมายองคกรวาหนวยงานตรวจสอบภายในได

จัดทําแผนงานตรวจสอบตามความเสี่ยงและสอดคลองกับเปาหมายองคกร และจัดทําอยางนอยปละครั้ง 
โดยใชการประเมินความเสี่ยงและขอมูลของผูบริหาร มีคา Probability (p) เทากับ 0.887, 0.754 และ 
0.767 ตามลําดับ ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา คาความ
แปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้น จึงพิจารณาคาที ใน
กรณี Equal Variances assumed 
  ผลการวิเคราะหโดยใชสถิติทดสอบคาที (t-test) พบวา มีคา Probability (p) เทากับ 0.549, 
0.752 และ 0.455 ตามลําดับ ซึ่งมากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา 
ผูรับการตรวจที่มีหนวยงานที่สังกัดแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในเรื่องการ
วางแผนใหสอดคลองกับเปาหมายองคกรโดยรวมไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

2.2 เร่ืองการปฏิบัติการตรวจสอบวาหนวยงานตรวจสอบภายในไดกําหนดขอบเขตและ
วัตถุประสงคการตรวจสอบ ใหสอดคลองกับเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร และไดตรวจสอบผล
การดําเนินงานวาสําเร็จและไดผลลัพธตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว มีคา Probability (p) 
เทากับ 0.042 และ 0.002 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้น 
จึงพิจารณาคาที ในกรณี Equal Variances not assumed 
  ผลการวิเคราะหโดยใชสถิติทดสอบคาที (t-test) พบวา มีคา Probability (p) เทากับ 
0.057 และ 0.169 ตามลําดับ ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา 
ผูรับการตรวจที่มีหนวยงานที่สังกัดแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในเรื่องการ
ปฏิบัติการตรวจสอบโดยรวมไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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2.3 เร่ืองการรายงานผลการตรวจสอบวาหนวยงานตรวจสอบภายในไดไดรายงานผลการตรวจ
แกหนวยงานผูรับการตรวจที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม และไดประเมินความเสี่ยงตอบริษัทและปรึกษา
ผูบริหารระดับสูงแลว กอนเสนอรายงานผลการตรวจแกหนวยงานภายนอกบริษัท มีคา Probability (p) 
เทากับ 0.804 และ 0.607 ตามลําดับ ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา 
คาความแปรปรวนของแตละกลุมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดังน้ัน จึงพิจารณาคาที 
ในกรณี Equal Variances not assumed 
  ผลการวิเคราะหโดยใชสถิติทดสอบคาที (t-test) พบวา มีคา Probability (p) เทากับ 
0.777 และ 0.780 ตามลําดับ ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา 
ผูรับการตรวจที่มีหนวยงานที่สังกัดแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในเรื่องการ
รายงานผลการตรวจสอบวาโดยรวมไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

2.4 เร่ืองการติดตามผลการตรวจสอบวาหนวยงานตรวจสอบภายในไดติดตามผลการ
ตรวจวาผูรับการตรวจไดนําขอเสนอแนะไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิผลหรือผูบริหารระดับสูงเลือกไม
ปฏิบัติโดยยอมรับความเสี่ยง มีคา Probability (p) เทากับ 0.249 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05 ดังนั้น จึงพิจารณาคาที ในกรณี Equal Variances assumed 
  ผลการวิเคราะหโดยใชสถิติทดสอบคาที (t-test) พบวา มีคา Probability (p) เทากับ 
0.381 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา ผูรับการตรวจที่มี
หนวยงานที่สังกัดแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในเรื่องการติดตามผลการ
ตรวจสอบวาหนวยงานตรวจสอบภายในไดติดตามผลการตรวจวาผูรับการตรวจไดนําขอเสนอแนะไป
ปฏิบัติอยางมีประสิทธิผลหรือผูบริหารระดับสูงเลือกไมปฏิบัติโดยยอมรบัความเสี่ยงไมแตกตางกัน ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  สวนหนวยงานตรวจสอบไดติดตามผลกระทบหากผูรับการตรวจไมปฏิบัติตาม
ขอเสนอแนะคําแนะนํา มีคา Probability (p) เทากับ 0.046 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
ดังนั้น จึงพิจารณาคาที ในกรณี Equal Variances not assumed 
  ผลการวิเคราะหโดยใชสถิติทดสอบคาที (t-test) พบวา มีคา Probability (p) เทากับ 
0.988 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา ผูรับการตรวจที่มี
หนวยงานที่สังกัดแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในเรื่องการติดตามผลการ
ตรวจสอบวาหนวยงานตรวจสอบไดติดตามผลกระทบหากผูรับการตรวจไมปฏิบัติตามขอเสนอแนะ
คําแนะนําไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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สมมติฐานขอ 1.5 :  ผูรับการตรวจที่มีประสบการณในการไดรับการตรวจสอบแตกตางกัน
มีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด แตกตางกัน 
สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี  

H0  :  ผูรับการตรวจที่มีประสบการณในการไดรับการตรวจสอบแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอ
หนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด ไมแตกตางกัน 

H1  :  ผูรับการตรวจที่มีประสบการณในการไดรับการตรวจสอบแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอ
หนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด แตกตางกัน 

    สําหรบัสถติทิี่ใชในการวเิคราะหสมมตฐิาน จะใชการทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ย
ของกลุมตวัอยางที่มากกวา 2 กลุม โดยการวเิคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of 
Variance : One Way ANOVA) โดยใชระดับความเชื่อม่ัน 95%  

    ในการทดสอบสมมติฐานดังกลาว หากคาความแปรปรวนของขอมูลทุกกลุมเทากันจึง
ทดสอบความแตกตางดวย ANOVA และถาความแปรปรวนของขอมูลทุกกลุมไมเทากัน จึงทดสอบ
ความแตกตางดวย Brown-Forsythe  

    การทดสอบความเทากันของคาความแปรปรวนระหวางกลุมตางๆ ดวย Levene’s 
test ดังแสดงในตาราง 27 ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติดังนี้ 
     H0  :  คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน 
        H1  :  คาความแปรปรวนของแตละกลุมแตกตางกัน  
 

ตาราง 27  แสดงการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมโดยใช Levene’s test     
 

ทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายใน 
วาไดปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน 

Levene    
Statistic 

df1 df2 Sig. 

1. ดานคุณสมบัติ  
1.1 บทบาท อํานาจหนาท่ี ความรับผิดชอบ  
1.1.1 มีการกําหนดวัตถุประสงค อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของงานตรวจสอบ
ภายในอยางชัดเจนไวในกฎบัตรของหนวยงานตรวจสอบภายใน 

1.334 2 325 0.265 

1.1.2 ในกฎบัตรของหนวยงานตรวจสอบภายในไดกําหนดไว การตรวจสอบภายในมี
ลักษณะเปนงานบริการใหความเชื่อม่ันแกองคกรวาระบบการควบคุมภายในที่รัดกุม 
ไมใชเปนการตรวจสอบเพื่อหาการทุจริต 

0.098 2 325 0.907 

1.1.3 ในกฎบัตรฯ ไดกําหนดไววาการตรวจสอบภายในมีลักษณะเปนงานบริการให
คําปรึกษาแนะนําแกหนวยงานตางๆ และผูรับการตรวจ  

2.230 2 325 0.109 

1.2 ความเปนอิสระและความเที่ยงธรรม     
1.2.1 หนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ข้ึนตรงตอผูบริหารสูงสุด และมีความ
อิสระภายในองคกร 

0.428 2 325 0.652 



119 
 

ตาราง 27  (ตอ)     
 

ทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายใน 
วาไดปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน 

Levene    
Statistic 

df1 df2 Sig. 

1.2.2 ผูตรวจสอบภายในมีทัศนคติเปนกลาง ไมลําเอียง ไมมีอคติและหลีกเลี่ยงเร่ือง
ของความขัดแยงทางผลประโยชน 

0.780 2 325 0.459 

1.3 ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังเย่ียงวิชาชีพ     
1.3.1 ผูตรวจสอบภายในมีความรู ทักษะ และความสามารถอื่นๆ ที่จําเปนตอการปฏิบัติ
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย กิจกรรมตรวจสอบภายในควรดําเนินการโดยผูมีความรู ทักษะ 

0.176 2 325 0.839 

1.3.2 หนวยงานตรวจสอบไดขอคําแนะนํา และคําปรึกษาจากภายนอก, ผูชํานาญ
งานในบริษัท หากผูตรวจสอบภายในขาดความรู ทักษะ ความสามารถอื่นที่จําเปน 
ไมวาจะเปนบางสวนหรือทั้งหมดของภารกิจ 

1.961 2 325 0.142 

1.3.3 ผูตรวจสอบภายในปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวัง ใชทักษะเยี่ยงผูตรวจสอบภายใน
ที่มีความรู ความสามารถและความรอบคอบ อยางสมเหตุสมผล อยางไรก็ตามความ
ระมัดระวังเยี่ยงมืออาชีพ ไมไดหมายความวาจะไมมีความผิดพลาดใด  ๆเกิดข้ึน 

1.153 2 325 0.317 

1.3.4 ผูตรวจสอบภายในไดใชคอมพิวเตอรและเทคนิควิเคราะหขอมูลอื่นๆ เปน
เครื่องมือชวยในงานตรวจสอบอยูเสมอ 

0.239 2 325 0.788 

1.3.5 ผูตรวจสอบภายในไดใหคําปรึกษา แนะนําอยางระมัดระวังเยี่ยงมืออาชีพ  1.252 2 325 0.287 

รวมดานคุณสมบัติ 2.078 2 325 0.127 

2. ดานการปฏิบัติงาน     
2.1 การวางแผนใหสอดคลองกับเปาหมายองคกร     
2.1.1 แผนกตรวจสอบภายในไดจัดทําแผนงานตรวจสอบตามความเสี่ยง โดยกําหนด
ความสําคัญของแตละกิจกรรมที่ตรวจสอบใหสอดคลองกับเปาหมายองคกร 

0.807 2 325 0.447 

2.1.2 แผนการตรวจสอบประจําปไดจัดทําอยางนอยปละครั้ง โดยใชขอมูลจากการ
ประเมินความเสี่ยงและนําขอมูลขาวสารจากผูบริหารระดับสูงมาใชประกอบพิจารณา
ในการทําแผนการตรวจสอบประจําปดวย 

0.401 2 325 0.670 

2.1.3 หนวยงานตรวจสอบภายในไดกําหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานใหชัดเจน เพื่อ
เปนแนวทางสําหรับกิจกรรมการตรวจสอบภายใน 

3.752* 2 325 0.024 

2.2 การปฏิบัติการตรวจสอบ     
2.2.1 ไดกําหนดความชัดเจนของขอบเขตการตรวจสอบ เปาหมาย วัตถุประสงคในการ
ตรวจสอบตามโครงการ ซ่ึงไดกําหนดขึ้นใหสอดคลองกับเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร 

1.304 2 325 0.273 

2.2.2 ไดตรวจสอบความสอดคลองของผลการดําเนินงานและโครงการตางๆ กับ
เปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว เพื่อใหแนใจวาการดําเนินงาน และโครงการ
ตางๆ ไดรับการนําไปปฏิบัติจริงและไดผลดังที่กําหนด 

1.738 2 325 0.177 

2.3 การรายงานผลการตรวจสอบ     
2.3.1 แผนกตรวจสอบไดรายงานผลการตรวจสอบใหแกหนวยงานผูรับการตรวจสอบ
ที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม 

0.539 2 325 0.584 

2.3.2 กอนการเสนอรายงานผลการตรวจสอบของบริษัทฯ แกหนวยงานภายนอกบริษัท
ฯ แผนกตรวจสอบภายในไดมีการประเมินความเสี่ยงที่มีตอองคกร ปรึกษากับผูบริหาร
ระดับสูงและหรือผูชํานาญงานที่เกี่ยวของกอน 

5.484* 2 325 0.005 
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ตาราง 27  (ตอ)     
 

ทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายใน 
วาไดปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน 

Levene    
Statistic 

df1 df2 Sig. 

2.4 การติดตามผลการตรวจสอบ     

2.4.1 แผนกตรวจสอบภายในไดมีการติดตามผลการตรวจสอบ เพื่อใหม่ันใจวา
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไขน้ัน หนวยงานผูรับการตรวจตางๆ ไดนําไป
ปฏิบัติอยางมีประสิทธิผล หรือผูบริหารระดับสูงไดยอมรับความเสี่ยงจากการไม
ปฏิบัติตามขอเสนอแนะของหนวยงานตรวจสอบภายใน  

1.722 2 325 0.180 

2.4.2 แผนกตรวจสอบภายในไดมีการติดตาม ผลกระทบจากหนวยงานที่ไมได
ปฏิบัติตามการใหคําปรึกษาจากแผนกตรวจสอบภายใน 

3.111* 2 325 0.046 

รวมดานการปฏิบัติงาน 2.689 2 325 0.069 

รวม 2 ดาน 2.944 2 325 0.054 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
 

 จากตาราง 27 พบวา ผลการทดสอบความเทากันของคาความแปรปรวนของทัศนคติของ
ผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายใน วาไดปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน 
โดยรวม 2 ดาน จําแนกตามประสบการณในการไดรับการตรวจสอบ โดยใชสถิติ Levene’s test มี
คา p เทากับ 0.054 ซึ่งมากกวา 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
แสดงวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  จึงทดสอบดวย 
F-test  ดังแสดงในตาราง 28 
 ซึ่งพิจารณาตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในเปนรายดานดังนี้ 

1. ดานคุณสมบัติ มีคา p เทากับ 0.127 ซึ่งมากกวา 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก 
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  จึงทดสอบดวย F-test ดังแสดงในตาราง 28 

2. ดานการปฏิบัติงาน มีคา p เทากับ 0.069 ซึ่งมากกวา 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) 
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05  จึงทดสอบดวย F-test ดังแสดงในตาราง 28 
 และเม่ือพิจารณาตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในรายเรื่อง พบวา 

1. ดานคุณสมบัติ 
1.1 เรื่องบทบาท อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบวา 

1.1.1 ในกฎบัตรของหนวยงานตรวจสอบภายในไดกําหนดวัตถุประสงค อํานาจ
หนาที่ ความรับผิดชอบอยางชัดเจน มีคา p เทากับ 0.265 ซึ่งมากกวา 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก 
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  จึงทดสอบดวย F-test ดังแสดงในตาราง 28 
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1.1.2 ในกฎบัตรฯ  ไดกําหนดเปนงานบริการใหความเชื่อม่ันแกองคกร ไมใชตรวจหาทุจริต 
มีคา p เทากับ 0.907ซึ่งมากกวา 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
แสดงวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  จึงทดสอบ
ดวย F-test ดังแสดงในตาราง 28 

1.1.3 ในกฎบัตรฯ  ไดกําหนดวาเปนงานบริการใหคําปรึกษาแนะนําแกหนวยงานผูรับการตรวจ 
มีคา p เทากับ 0.109 ซึ่งมากกวา 0.05 คือ ยอมรบัสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) แสดงวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  จึง
ทดสอบดวย F-test ดังแสดงในตาราง 28 

1.2 เรื่องความเปนอิสระและความเที่ยงธรรมวา 
1.2.1 หนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ขึ้นตรงตอผูบริหารสูงสุดและมีความอิสระ 

มีคา p เทากับ 0.652 ซึ่งมากกวา 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) แสดงวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  จึง
ทดสอบดวย F-test ดังแสดงในตาราง 28 

1.2.2 ผูตรวจสอบภายในมีทัศนคติไมลําเอียง ไมมีอคติและไมขัดแยงทางผลประโยชน 
มีคา p เทากับ 0.459 ซึ่งมากกวา 0.05 คือ ยอมรับสมมตฐิานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) แสดงวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  จึง
ทดสอบดวย F-test ดังแสดงในตาราง 28 

1.3 เรื่องความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพวา 
1.3.1 ผูตรวจสอบภายในมีความรู ทักษะความสามารถในงานตรวจสอบภายใน มีคา p 

เทากับ 0.839 ซึ่งมากกวา 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
แสดงวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จึงทดสอบ
ดวย F-test ดังแสดงในตาราง 28 

1.3.2 หนวยงานตรวจสอบไดขอคําแนะนํา คําปรึกษาจากภายนอกหนวยงานตรวจสอบ 
หากผูตรวจสอบขาดความรู ทักษะ มีคา p เทากับ 0.142 ซึ่งมากกวา 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก 
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน จึง
ทดสอบดวย F-test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  ดังแสดงในตาราง 28 

1.3.3 ผูตรวจสอบภายในปฏิบัติงานดวยความระมัดระวัง ใชความรู ทักษะและความ
รอบคอบเยี่ยงมืออาชีพ มีคา p เทากับ 0.317 ซึ่งมากกวา 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05  จึงทดสอบดวย F-test ดังแสดงในตาราง 28 

1.3.4 ผูตรวจสอบภายในไดใชเครื่องมือชวยตรวจสอบ เชน คอมพิวเตอร เทคนิควิเคราะห
ขอมูล  มีคา p เทากับ 0.788 ซึ่งมากกวา 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) แสดงวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  จึง
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ทดสอบดวย F-test ดังแสดงในตาราง 28  
1.3.5 ผูตรวจสอบภายในไดใหคําปรึกษา แนะนําเยี่ยงมืออาชีพ มีคา p เทากับ 0.287 

ซึ่งมากกวา 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา คาความแปรปรวน
ของแตละกลุมไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  จึงทดสอบดวย F-test ดังแสดงในตาราง 28 

2. ดานการปฏิบัติงาน 
2.1 เรื่องการวางแผนใหสอดคลองกับเปาหมายองคกรวา  

2.1.1 หนวยงานตรวจสอบภายในไดจัดทําแผนงานตรวจสอบตามความเสี่ยงและ
สอดคลองกับเปาหมายองคกร มีคา p เทากับ 0.447 ซึ่งมากกวา 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก 
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  จึงทดสอบดวย F-test ดังแสดงในตาราง 28 

2.1.2 หนวยงานตรวจสอบภายในไดจัดทําแผนงานตรวจสอบอยางนอยปละคร้ัง โดย
ใชการประเมินความเสี่ยงและขอมูลของผูบริหาร มีคา p เทากับ 0.670 ซึ่งมากกวา 0.05 คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมไม
แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  จึงทดสอบดวย F-test ดังแสดงในตาราง 28 

2.1.3 หนวยงานตรวจสอบภายในไดกําหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานไวชัดเจน 
มีคา p เทากับ 0.024 ซึ่งนอยกวา 0.05 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
แสดงวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จึงทดสอบความ
แตกตางดวย Brown-Forsythe ดังแสดงในตาราง 29 

2.2 เรื่องการปฏิบัติการตรวจสอบวา    
2.2.1 หนวยงานตรวจสอบภายในไดกําหนดขอบเขตและวัตถุประสงคการตรวจสอบ 

โดยสอดคลองกับเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร มีคา p เทากับ 0.273 ซึ่งมากกวา 0.05 คือ 
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา คาความแปรปรวนของแตละ
กลุมไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  จึงทดสอบดวย F-test ดังแสดงในตาราง 28 

2.2.2 หนวยงานตรวจสอบภายในไดตรวจสอบผลการดําเนินงานวาสําเร็จและไดผล
ลัพธตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว มีคา p เทากับ 0.177ซึ่งมากกวา 0.05 คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมไม
แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  จึงทดสอบดวย F-test ดังแสดงในตาราง 28 

2.3 เรื่องการรายงานผลการตรวจสอบวา    
2.3.1 หนวยงานตรวจสอบภายในไดรายงานผลการตรวจแกหนวยงานผูรับการตรวจ

ที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม มีคา p เทากับ  0.584 ซึ่งมากกวา 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก 
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  จึงทดสอบดวย F-test ดังแสดงในตาราง 28 

2.3.2 ไดประเมินความเสี่ยงตอบริษัทและปรึกษาผูบริหารระดับสูงแลว กอนเสนอ
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รายงานผลการตรวจแกหนวยงานภายนอกบริษัท มีคา p เทากับ 0.005 ซึ่งนอยกวา 0.05 คือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมแตกตางกัน 
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จึงทดสอบความแตกตางดวย Brown-Forsythe ดังแสดงในตาราง 30 

2.4 เรื่องการติดตามผลการตรวจสอบวา   
2.4.1 หนวยงานตรวจสอบภายในไดติดตามผลการตรวจวาผูรับการตรวจไดนํา

ขอเสนอแนะไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิผลหรือผูบริหารระดับสูงเลือกไมปฏิบัติโดยยอมรับความเสี่ยง มี
คา p เทากับ 0.180 ซึ่งมากกวา 0.05 คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
แสดงวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  จึงทดสอบ
ดวย F-test ดังแสดงในตาราง 28 

2.4.2 หนวยงานตรวจสอบภายในไดติดตามผลกระทบหากผูรับการตรวจไมปฏิบัติ
ตามขอเสนอแนะคําแนะนํา มีคา p เทากับ 0.046 ซึ่งนอยกวา 0.05 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 จึงทดสอบความแตกตางดวย Brown-Forsythe ดังแสดงในตาราง 31 
 

ตาราง 28  แสดงการทดสอบความแตกตางของทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีประสบการณในการไดรับ
 การตรวจสอบที่แตกตางกัน มีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายใน บริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ 
 พร้ินทติ้ง จํากัด จําแนกตามประสบการณในการไดรับการตรวจสอบ ทดสอบโดยใชสถิติ F-test 
 

ทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอ
หนวยงานตรวจสอบภายในวาไดปฏิบัติ
ตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน 

แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F-Ratio F-Prob. 

1. ดานคุณสมบัติ        
1.1 บทบาท อํานาจหนาท่ี ความรับผิดชอบ      
1.1.1 มีการกําหนดวัตถุประสงค อํานาจหนาที่
และความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายใน
อย า งชั ด เจนไว ในกฎบัตรของหน วยงาน
ตรวจสอบภายใน 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

2 

325 

327 

0.042 

167.077 

167.119 

0.021 

0.514 

0.041 

 

0.960 

1.1.2 ในกฎบัตรของหนวยงานตรวจสอบภายใน
ไดกําหนดไว การตรวจสอบภายในมีลักษณะ
เปนงานบริการใหความเชื่อม่ันแกองคกรวา
ระบบการควบคุมภายในที่รัดกุม ไมใชเปนการ
ตรวจสอบเพื่อหาการทุจริต 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

2 

325 

327 

0.054 

195.919 

195.973 

0.027 

0.603 

0.045 

 

0.956 

1.1.3 ในกฎบัตรฯ ไดกําหนดไววาการตรวจสอบ
ภายในมีลักษณะเปนงานบริการใหคําปรึกษา
แนะนําแกหนวยงานตาง  ๆและผูรับการตรวจ  

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

7 

320 

327 

0.476 

206.000 

206.476 

0.238 

0.634 

0.375 0.687 
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ตาราง 28  (ตอ) 
 

ทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอ
หนวยงานตรวจสอบภายในวาไดปฏิบัติ
ตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน 

แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F-Ratio F-Prob. 

1.2 ความเปนอิสระและความเที่ยงธรรม 

1.2.1 หนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 
ข้ึนตรงตอผูบริหารสูงสุด และมีความอิสระ
ภายในองคกร 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

 2 
325 
327 

0.057 
210.794 
210.851 

0.028 
0.649 

0.044 0.957 

1.2.2 ผูตรวจสอบภายในมีทัศนคติเปนกลาง ไม
ลําเอียง ไมมีอคติและหลีกเลี่ยงเร่ืองของความ
ขัดแยงทางผลประโยชน 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
325 
327 

0.561 
203.118 
203.680 

0.281 
0.625 

0.449 0.639 

1.3 ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังเย่ียงวิชาชีพ  

1.3.1 ผูตรวจสอบภายในมีความรู ทักษะ และ
ความสามารถอื่นๆ ที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่
ที่ไดรับมอบหมาย กิจกรรมตรวจสอบภายใน
ควรดําเนินการโดยผูมีความรู ทักษะ 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
325 
327 

0.858 
201.093 
201.951 

0.429 
0.619 

0.693 0.501 

1.3.2 หนวยงานตรวจสอบไดขอคําแนะนํา และ
คําปรึกษาจากภายนอก, ผูชํานาญงานในบริษัท
หากผู ตรวจสอบภายในขาดความรู  ทั กษะ
ความสามารถอื่นที่จําเปน ไมวาจะเปนบางสวนหรือ
ทั้งหมดของภารกิจ 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
325 
327 

0.709 
204.316 
205.024 

0.354 
0.629 

0.564 0.570 

1.3.3 ผูตรวจสอบภายในปฏิบัติหนาที่ดวยความ
ระมัดระวัง ใชทักษะเยี่ยงผูตรวจสอบภายในที่มี
ความรู ความสามารถและความรอบคอบ อยาง
สมเหตุสมผล อยางไรก็ตามความระมัดระวัง
เยี่ยงมืออาชีพ ไมไดหมายความวาจะไมมีความ
ผิดพลาดใดๆ เกิดข้ึน 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
325 
327 

0.509 
186.586 
187.095 

0.254 
0.574 

0.443 0.642 

1.3.4 ผูตรวจสอบภายในไดใชคอมพิวเตอรและ
เทคนิควิเคราะหขอมูลอื่นๆ เปนเคร่ืองมือชวยใน
งานตรวจสอบอยูเสมอ 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
325 
327 

1.056 
185.663 
186.720 

0.528 
0.571 

0.925 0.398 

1.3.5 ผูตรวจสอบภายในไดใหคําปรึกษา แนะนํา
อยางระมัดระวังเยี่ยงมืออาชีพ  

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
325 
327 

0.471 
180.407 
180.878 

0.236 
0.555 

0.424 0.655 

รวมดานคุณสมบัติ 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
325 
327 

0.005 
72.648 
72.653 

0.003 
0.224 

0.011 0.989 
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ตาราง 28  (ตอ) 
 

ทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงาน
ตรวจสอบภายในวาไดปฏิบัติตามมาตรฐาน

วิชาชีพตรวจสอบภายใน 

แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F-Ratio F-Prob. 

2. ดานการปฏิบัติงาน       
2.1 การวางแผนใหสอดคลองกับเปาหมายองคกร 

2.1.1 แผนกตรวจสอบภายในไดจัดทําแผนงานตรวจ 
สอบตามความเสี่ยง โดยกําหนดความสําคัญของแตล
กิจกรรมที่ตรวจสอบใหสอดคลองกับเปาหมายองคกร 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
325 
327 

0.264 
149.732 
149.997 

0.132 
0.461 

0.287 0.751 

2.1.2 แผนการตรวจสอบประจําปไดจัดทําอยางนอยปละ
คร้ัง โดยใชขอมูลจากการประเมินความเสี่ยงและนําขอมูล
ขาวสารจากผูบริหารระดับสูงมาใชประกอบพิจารณาในการ
ทําแผนการตรวจสอบประจําปดวย 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
325 
327 

0.428 
177.325 
177.753 

0.214 
0.546 

0.392 0.676 

2.2 การปฏิบัติการตรวจสอบ       
2.2.1 ไดกําหนดความชัดเจนของขอบเขตการตรวจสอบ 
เปาหมาย วัตถุประสงคในการตรวจสอบตามโครงการ ซ่ึง
ไดกําหนดขึ้นใหสอดคลองกับเปาหมายและวัตถุประสงค
ขององคกร 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
325 
327 

0.169 
 144.807 
144.976 

0.084 
0.446 

0.189 0.828 

2.2.2 ไดตรวจสอบความสอดคลองของผลการดําเนิน
งานและโครงการตางๆ กับเปาหมายและวัตถุประสงค
ที่กําหนดไว เพื่อใหแนใจวาการดําเนินงาน โครงการ
ตางๆ ไดรับการนําไปปฏิบัติจริงและไดผลดังที่กําหนด 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
325 
327 

0.270 
147.849 
148.119 

0.135 
0.455 

0.297 0.743 

 2.3 การรายงานผลการตรวจสอบ       
2.3.1 แผนกตรวจสอบไดรายงานผลการตรวจสอบ
ใหแกหนวยงานผูรับการตรวจสอบที่เกี่ยวของอยาง
เหมาะสม 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
325 
327 

0.265 
180.174 
180.439 

0.133 
0.554 

0.239 0.787 
 

 2.4 การติดตามผลการตรวจสอบ       
2.4.1 แผนกตรวจสอบภายในไดมีการติดตามผลการตรวจ  
สอบ เพื่อใหม่ันใจวาขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไขน้ั
หนวยงานผูรับการตรวจตางๆ ไดนําไปปฏิบัติอยางมีปร
สิทธิผล หรือผูบริหารระดับสูงไดยอมรับความเสี่ยงจากการ  
ไมปฏิบัติตามขอเสนอแนะของหนวยงานตรวจสอบภายใน  

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
325 
327 

0.346 
162.044 
162.390 

0.173 
0.499 

0.347 0.707 

รวมดานการปฏิบัติงาน 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
325 
327 

0.031 
78.525 
78.556 

0.016 
0.242 

0.064 0.938 

รวม 2 ดาน 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
325 
327 

0.014 
64.641 
64.655 

0.007 
0.199 

0.035 0.965 
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 จากตาราง 28 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงาน
ตรวจสอบภายในวาไดปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน โดยใชสถิติการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA)  ในการทดสอบสมมติฐาน  
พบวา โดยรวม มีคา F-Prob. มีคาเทากับ 0.965 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมตฐิานหลัก (H0) 
หมายความวา ผูรับการตรวจที่มีประสบการณในการไดรับการตรวจสอบแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอ
หนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พริ้นทติ้ง จํากัด โดยรวม ไมแตกตางกัน ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 ซึ่งพิจารณาตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในเปนรายดาน ดังนี้ 

1. ดานคุณสมบัติ มีคา F-Prob. เทากับ 0.989 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก 
(H0) หมายความวา  ผูรับการตรวจที่มีประสบการณในการไดรับการตรวจสอบแตกตางกันมีทัศนคติที่มี
ตอหนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พริ้นทติ้ง จํากัด ดานคุณสมบัติ ไมแตกตาง
กันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

2. ดานการปฏบิัติงาน มีคา F-Prob. เทากับ 0.938 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก 
(H0) หมายความวา  ผูรับการตรวจที่มีประสบการณในการไดรับการตรวจสอบแตกตางกันมีทัศนคติที่มี
ตอหนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พริ้นทติ้ง จํากัด ดานการปฏิบัติงาน ไม
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 และเม่ือพิจารณาตามมาตรฐานวิชาชพีตรวจสอบภายในเปนรายเรื่อง พบวา 

1. ดานคุณสมบัติ 
1.1 เร่ืองบทบาท อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ วาในกฎบัตรของหนวยงาน

ตรวจสอบภายในไดกําหนดวัตถุประสงค อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบอยางชัดเจน และเปนงาน
บริการใหความเชื่อม่ันแกองคกร ไมใชตรวจหาทุจริต และเปนงานบริการใหคําปรึกษาแนะนําแก
หนวยงานผูรับการตรวจ มีคา F-Prob. เทากับ 0.960, 0.956 และ 0.687 ตามลําดับ ซึ่งมากกวา 
0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา ผูรับการตรวจที่มีประสบการณในการไดรับ
การตรวจสอบแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายใน เรื่องบทบาท อํานาจหนาที่ 
ความรับผิดชอบโดยรวม ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

1.2 เร่ืองความเปนอิสระและความเที่ยงธรรม วาหนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 
ขึ้นตรงตอผูบริหารสูงสุดและมีความอิสระ และผูตรวจสอบมีทัศนคติไมลําเอียง ไมมีอคติและไม
ขัดแยงทางผลประโยชน  มีคา F-Prob. เทากับ 0.957 และ 0.639 ตามลําดับ ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา ผูรับการตรวจที่มีประสบการณในการไดรับการ
ตรวจสอบแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายใน เรื่องความเปนอิสระและความ
เที่ยงธรรมโดยรวม ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

1.3 เรื่องความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพ วาผูตรวจสอบมีความรู ทักษะ
ความสามารถในงานตรวจสอบภายใน และไดขอคําแนะนํา คําปรึกษาจากภายนอกหนวยงานตรวจสอบ 
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หากผูตรวจสอบขาดความรู ทักษะ และปฏิบัติงานดวยความระมัดระวัง ใชความรู ทักษะและความ
รอบคอบเยี่ยงมืออาชีพ และไดใชเครื่องมือชวยตรวจสอบ เชน คอมพิวเตอร เทคนิควิเคราะหขอมูล และ
ไดใหคําปรึกษา แนะนําเยี่ยงมืออาชีพ  มีคา F-Prob. เทากับ 0.501, 0.570, 0.642, 0.398 และ 0.655 
ตามลาํดับ ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา ผูรับการตรวจที่มี
ประสบการณในการไดรับการตรวจสอบแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายใน เร่ืองความ
เชี่ยวชาญและความระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพโดยรวม ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

2. ดานการปฏิบัติงาน  
2.1 เร่ืองการวางแผนใหสอดคลองกับเปาหมายองคกร วาหนวยงานตรวจสอบภายในได

จัดทําแผนงานตรวจสอบตามความเสี่ยงและสอดคลองกับเปาหมายองคกร และจัดทําอยางนอยปละครั้ง 
โดยใชการประเมินความเสี่ยงและขอมูลของผูบริหาร มีคา F-Prob. เทากับ 0.751 และ 0.676 ตามลําดับ 
ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา ผูรับการตรวจที่มีประสบการณ
ในการไดรับการตรวจสอบแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายใน เร่ืองการวางแผน
ใหสอดคลองกับเปาหมายองคกรโดยรวม ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

2.2 เร่ืองการปฏิบัติการตรวจสอบ วาหนวยงานตรวจสอบภายในไดกําหนดขอบเขตและ
วัตถุประสงคการตรวจสอบ ใหสอดคลองกับเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร และไดตรวจสอบผล
การดําเนินงานวาสําเร็จและไดผลลัพธตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว มีคา F-Prob. เทากบั 
0.828 และ 0.743 ตามลําดับ ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา ผูรับ
การตรวจที่มีประสบการณในการไดรับการตรวจสอบแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบ
ภายใน เร่ืองการปฏิบัติการตรวจสอบโดยรวม ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

2.3 เร่ืองการรายงานผลการตรวจสอบ วาหนวยงานตรวจสอบไดรายงานผลการตรวจแก
หนวยงานผูรับการตรวจที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม มีคา F-Prob. เทากับ 0.787 ซ่ึงมากกวา 0.05 นั่น
คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา ผูรับการตรวจที่มีประสบการณในการไดรับการ
ตรวจสอบแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายใน เรื่องการปฏิบัติการตรวจสอบ วา
หนวยงานตรวจสอบไดรายงานผลการตรวจแกหนวยงานผูรับการตรวจที่เกี่ยวของอยางเหมาะสมไม
แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

2.4 เรื่องการติดตามผลการตรวจสอบ วาหนวยงานตรวจสอบภายในไดติดตามผลการ
ตรวจวาผูรับการตรวจไดนําขอเสนอแนะไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิผลหรือผูบริหารระดับสูงเลือกไม
ปฏิบัติโดยยอมรับความเสี่ยง มีคา F-Prob. เทากับ 0.707 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา ผูรับการตรวจที่มีประสบการณในการไดรับการตรวจสอบ
แตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายใน เร่ืองการติดตามผลการตรวจสอบวา
หนวยงานตรวจสอบภายในไดติดตามผลการตรวจวาผูรับการตรวจไดนําขอเสนอแนะไปปฏิบัติอยาง
มีประสิทธิผลหรือผูบริหารระดับสูงเลือกไมปฏิบัติโดยยอมรับความเสี่ยงไมแตกตางกัน ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
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ตาราง 29  แสดงการทดสอบความแตกตางของทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบ
 ภายในวาไดปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ดานการปฏิบัติงาน เรื่องการวางแผนให
 สอดคลองกับเปาหมายองคกรวาไดกําหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานไวชัดเจน  จําแนกตาม
 ประสบการณในการไดรับการตรวจสอบ ทดสอบโดยใชสถิติทดสอบ Brown – Forsythe 
 

ทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายใน 
วาไดปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน 

Statistic df1 df2 Sig. 

2. ดานการปฏิบัติงาน  
2.1 การวางแผนใหสอดคลองกับเปาหมายองคกร  
2.1.3 หนวยงานตรวจสอบภายในไดกําหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานใหชัดเจน 
เพื่อเปนแนวทางสําหรับกิจกรรมการตรวจสอบภายใน 

1.032 2 141.695 0.359 

 
 จากตาราง 29 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบประสบการณในการไดรับการตรวจสอบกับทัศนคติ
ของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาไดปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบ
ภายในโดยใชสถิติ Brown – Forsythe ในการทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปผลไดวา การวางแผน
ใหสอดคลองกับเปาหมายองคกร โดยไดกําหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานไวชัดเจน มีคา 
Probability (p) เทากับ 0.359 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา 
ผูรับการตรวจที่มีประสบการณในการไดรับการตรวจสอบแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงาน
ตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พริ้นทติ้ง จํากัด เร่ืองการวางแผนใหสอดคลองกับ
เปาหมายองคกร โดยไดกําหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานไวชัดเจนไมแตกตางกัน ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 
ตาราง 30  แสดงการทดสอบความแตกตางของทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบ
 ภายในวาไดปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ดานการปฏิบัติงาน เรื่องการรายงานผล
 การตรวจสอบวาไดประเมินความเสี่ยงตอบริษัทและปรึกษาผูบริหารระดับสูงแลว กอนเสนอรายงาน
 ผลการตรวจแกหนวยงานภายนอกบริษัท  จําแนกตามประสบการณในการไดรับการตรวจสอบ 
 ทดสอบโดยใชสถิติทดสอบ Brown – Forsythe 
              

ทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายใน 
วาไดปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน 

Statistic df1 df2 Sig. 

2. ดานการปฏิบัติงาน  
2.3 การรายงานผลการตรวจสอบ  
2.3.2 กอนการเสนอรายงานผลการตรวจสอบของบริษัทฯ แกหนวยงานภายนอก
บริษัทฯ แผนกตรวจสอบภายในไดมีการประเมินความเสี่ยงที่มีตอองคกร 
ปรึกษากับผูบริหารระดับสูงและหรือผูชํานาญงานที่เกี่ยวของกอน 

0.979 2 128.074 0.379 
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  จากตาราง 30 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบประสบการณในการไดรับการตรวจสอบกับทัศนคติ
ของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาไดปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน
โดยใชสถิติ Brown – Forsythe ในการทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปผลไดวา การรายงานผลการ
ตรวจสอบวาไดประเมินความเสี่ยงตอบริษัทและปรึกษาผูบริหารระดับสูงแลว กอนเสนอรายงานผลการ
ตรวจแกหนวยงานภายนอกบริษัท  มีคา Probability (p) เทากับ 0.379 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา ผูรับการตรวจที่มีประสบการณในการไดรับการตรวจสอบแตกตางกัน
มีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัดดานการ
ปฏิบัติงาน เร่ืองการรายงานผลการตรวจสอบวาไดประเมินความเสี่ยงตอบริษัทและปรึกษาผูบริหาร
ระดับสูงแลว กอนเสนอรายงานผลการตรวจแกหนวยงานภายนอกบริษัท  ไมแตกตางกัน ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 

ตาราง 31  แสดงการทดสอบความแตกตางของทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบ
 ภายในวาไดปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ดานการปฏิบัติงาน เร่ืองการติดตามผล
 การตรวจสอบวาไดติดตามผลกระทบหากผูรับการตรวจไมปฏิบัติตามขอเสนอแนะคําแนะนํา 
 จําแนกตามประสบการณในการไดรับการตรวจสอบ ทดสอบโดยใชสถิติทดสอบ Brown – Forsythe 
              

ทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายใน 
วาไดปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน 

Statistic df1 df2 Sig. 

2. ดานการปฏิบัติงาน  
2.4 การติดตามผลการตรวจสอบ  
2.4.2 แผนกตรวจสอบภายในไดมีการติดตาม ผลกระทบจากหนวยงานที่ไมได
ปฏิบัติตามการใหคําปรึกษาจากแผนกตรวจสอบภายใน 

2.019 2 142.094 0.137 

 

 จากตาราง 31 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบประสบการณในการไดรับการตรวจสอบกับทัศนคติ
ของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาไดปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน
โดยใชสถิติ Brown – Forsythe ในการทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปผลไดวา การรายงานผลการ
ตรวจสอบวาไดรายงานผลการตรวจสอบแกหนวยงานผูรับการตรวจที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม  มีคา 
Probability (p) เทากับ 0.137 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา ผูรับ
การตรวจที่มีประสบการณในการไดรับการตรวจสอบแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบ
ภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พริ้นทติ้ง จํากัดเรื่องการรายงานผลการตรวจสอบวาไดรายงานผล
การตรวจแกหนวยงานผูรับการตรวจที่เกี่ยวของอยางเหมาะสมไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิต ิ0.05 
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 สมมติฐานขอที่ 2 : ผูรับการตรวจที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบมีความสัมพันธ
กับทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พริ้นทติ้ง จํากัด 

 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 

 H0  :  ผูรับการตรวจที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบไมมีความสัมพันธกับทัศนคติ
ที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด 

 H1  :  ผูรับการตรวจที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบมีความสัมพันธกับทัศนคติ
ที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด 

 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหสมมติฐาน จะใชการทดสอบคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
อยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ใชหาคาความสัมพันธ
ของตัวแปรสองตัวที่เปนอิสระตอกันหรือหาความสัมพันธระหวางขอมูล 2 ชุด และการทดสอบ
สมมติฐานใชระดับความเชื่อม่ัน 95% ดังน้ัน จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือ คา Probability (p) 
นอยกวา 0.05 และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ หรือคา r จะมีคาระหวาง -1≤  r ≤ 1 ผลการทดสอบ
สมมติฐานดังแสดงในตาราง 32 
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ตาราง 32  แสดงความสัมพันธระหวางผูรับการตรวจที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบกับ
 ทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายใน บริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พริ้นทติ้ง จํากัด 
 

ตัวแปรอิสระ ผูรับการตรวจที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ 

ตัวแปรตาม ทัศนคติท่ีมีตอหนวยงานตรวจสอบภายใน r p 
ระดับความ 
สัมพันธ 

ทิศทาง 

1. ดานคุณสมบัติ     

1.1 บทบาท อํานาจหนาท่ี ความรับผิดชอบ     

1.1.1 มีการกําหนดวัตถุประสงค อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของงาน
ตรวจสอบภายในอยางชัดเจนไวในกฎบัตรของหนวยงานตรวจสอบภายใน 

0.203** 0.000 มีความสัมพันธ
ต่ํา 

เดียวกัน 

1.1.2 ในกฎบัตรของหนวยงานตรวจสอบภายในไดกําหนดไว การตรวจสอบภายใน
มีลักษณะเปนงานบริการใหความเชื่อม่ันแกองคกรวาระบบการควบคุมภายในที่
รัดกุม ไมใชเปนการตรวจสอบเพื่อหาการทุจริต 

0.166** 0.003 มีความสัมพันธ
ต่ํา 

เดียวกัน 

1.1.3 ในกฎบัตรฯ ไดกําหนดไววาการตรวจสอบภายในมีลักษณะเปนงานบริการให
คําปรึกษาแนะนําแกหนวยงานตาง  ๆและผูรับการตรวจ  

0.217** 0.000 มีความสัมพันธ 
คอนขางต่ํา 

เดียวกัน 

1.2 ความเปนอิสระและความเที่ยงธรรม     

1.2.1 หนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ข้ึนตรงตอผูบริหารสูงสุด และมีความ
อิสระภายในองคกร 

0.186** 0.001 มีความสัมพันธ
ต่ํา 

เดียวกัน 

1.2.2 ผูตรวจสอบภายในมีทัศนคติเปนกลาง ไมลําเอียง ไมมีอคติและหลีกเลี่ยง
เร่ืองของความขัดแยงทางผลประโยชน 

0.196** 0.000 มีความสัมพันธ
ต่ํา 

เดียวกัน 

 1.3 ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังเย่ียงวิชาชีพ      

1.3.1 ผูตรวจสอบภายในมีความรู ทักษะ และความสามารถอื่นๆ ที่จําเปนตอการปฏิบัติ
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย กิจกรรมตรวจสอบภายในควรดําเนินการโดยผูมีความรู ทักษะ 

0.172** 0.002 มีความสัมพันธ
ต่ํา 

เดียวกัน 

1.3.2 หนวยงานตรวจสอบไดขอคําแนะนํา และคําปรึกษาจากภายนอก, ผูชํานาญงานใน
บริษัท หากผูตรวจสอบภายในขาดความรู ทักษะ ความสามารถอื่นที่จําเปน ไมวาจะเปน
บางสวนหรือทั้งหมดของภารกิจ 

0.230** 0.000 มีความสัมพันธ
คอนขางต่ํา 

เดียวกัน 

1.3.3 ผูตรวจสอบภายในปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวัง ใชทักษะเยี่ยงผูตรวจสอบ
ภายในที่มีความรู ความสามารถและความรอบคอบ อยางสมเหตุสมผล อยางไรก็ตาม
ความระมัดระวังเยี่ยงมืออาชีพ ไมไดหมายความวาจะไมมีความผิดพลาดใดๆ เกิดข้ึน 

0.124* 0.025 มีความสัมพันธ
ต่ํา 

เดียวกัน 

1.3.4 ผูตรวจสอบภายในไดใชคอมพิวเตอรและเทคนิควิเคราะหขอมูลอื่นๆ เปน
เครื่องมือชวยในงานตรวจสอบอยูเสมอ 

0.176** 0.001 มีความสัมพันธ
ต่ํา 

เดียวกัน 

1.3.5 ผูตรวจสอบภายในไดใหคําปรึกษา แนะนําอยางระมัดระวังเยี่ยงมืออาชีพ  0.226** 0.000 มีความสัมพันธ
คอนขางต่ํา 

เดียวกัน 

รวม ดานคุณสมบัติ 0.310** 0.000 มีความสัมพันธ
คอนขางต่ํา 

เดียวกัน 
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ตาราง 32  (ตอ) 
 

ตัวแปรอิสระ ผูรับการตรวจที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ 

ตัวแปรตาม ทัศนคติท่ีมีตอหนวยงานตรวจสอบภายใน r p 
ระดับความ 
สัมพันธ 

ทิศทาง 

2. ดานการปฏิบัติงาน     

2.1 การวางแผนใหสอดคลองกับเปาหมายองคกร     
2.1.1 แผนกตรวจสอบภายในไดจัดทําแผนงานตรวจสอบตามความเสี่ยง โดย
กําหนดความสําคัญของแตละกิจกรรมที่ตรวจสอบใหสอดคลองกับเปาหมายองคกร 

0.206** 0.000 มีความสัมพันธ
ต่ํา 

เดียวกัน 

2.1.2 แผนการตรวจสอบประจําปไดจัดทําอยางนอยปละครั้ง โดยใชขอมูลจากการ
ประเมินความเสี่ยงและนําขอมูลขาวสารจากผูบริหารระดับสูงมาใชประกอบ
พิจารณาในการทําแผนการตรวจสอบประจําปดวย 

0.232** 0.000 มีความสัมพันธ
คอนขางต่ํา 

เดียวกัน 

2.1.3 หนวยงานตรวจสอบภายในไดกําหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานใหชัดเจน เพื่อ
เปนแนวทางสําหรับกิจกรรมการตรวจสอบภายใน 

0.171** 0.002 มีความสัมพันธ
ต่ํา 

เดียวกัน 

2.2 การปฏิบัติการตรวจสอบ     
2.2.1 ไดกําหนดความชัดเจนของขอบเขตการตรวจสอบ เปาหมาย วัตถุประสงคในการตรวจสอบ
ตามโครงการ ซ่ึงไดกําหนดขึ้นใหสอดคลองกับเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร 

0.162** 0.003 มีความสัมพันธ
ต่ํา 

เดียวกัน 

2.2.2 ไดตรวจสอบความสอดคลองของผลการดําเนินงานและโครงการตางๆ กับ
เปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว เพื่อใหแนใจวาการดําเนินงาน และโครงการ
ตางๆ ไดรับการนําไปปฏิบัติจริงและไดผลดังที่กําหนด 

0.264** 0.000 มีความสัมพันธ
คอนขางต่ํา 

เดียวกัน 

2.3 การรายงานผลการตรวจสอบ     
2.3.1 แผนกตรวจสอบไดรายงานผลการตรวจสอบใหแกหนวยงานผู รับการ
ตรวจสอบที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม 

0.149** 0.007 มีความสัมพันธ
ต่ํา 

เดียวกัน 

2.3.2 กอนการเสนอรายงานผลการตรวจสอบของบริษัทฯ แกหนวยงานภายนอก
บริษัทฯ แผนกตรวจสอบภายในไดมีการประเมินความเสี่ยงที่มีตอองคกร ปรึกษา
กับผูบริหารระดับสูงและหรือผูชํานาญงานที่เกี่ยวของกอน 

0.181** 0.001 มีความสัมพันธ
ต่ํา 

เดียวกัน 

2.4 การติดตามผลการตรวจสอบ     
2.4.1 แผนกตรวจสอบภายในไดมีการติดตามผลการตรวจสอบ เพื่อใหม่ันใจวาขอเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุงแกไขน้ัน หนวยงานผูรับการตรวจตางๆ  ไดนําไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิผล หรือผูบริหาร
ระดับสูงไดยอมรับความเสี่ยงจากการไมปฏิบัติตามขอเสนอแนะของหนวยงานตรวจสอบภายใน  

0.193** 0.000 มีความสัมพันธ
ต่ํา 

เดียวกัน 

2.4.2 แผนกตรวจสอบภายในไดมีการติดตาม ผลกระทบจากหนวยงานที่ไมได
ปฏิบัติตามการใหคําปรึกษาจากแผนกตรวจสอบภายใน 

0.152** 0.006 มีความสัมพันธ
ต่ํา 

เดียวกัน 

รวม ดานการปฏิบัติงาน 
0.271** 0.000 มีความสัมพันธ 

คอนขางต่ํา 
เดียวกัน 

รวม 2 ดาน 
0.315** 0.000 มีความสัมพันธ

คอนขางต่ํา  
เดียวกัน 

 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
**มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 
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 จากตาราง 32 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางผูรับการตรวจที่มีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบกับทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ 
พร้ินทติ้ง จํากัด วาปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในดานคุณสมบัติ ดานการปฏิบัติงานและ
โดยรวม พบวา มีคา Probability (p) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูรับการตรวจที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานที่
รับผิดชอบ มีความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ
ตรวจสอบภายใน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหพันธ (r) เทากับ 0.310** 
0.271** และ 0.315** ซึ่งมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธระดับคอนขางต่ํา กลาวคือ 
ผูรับการตรวจที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบสูงขึ้นก็จะมีทัศนคติที่มีตอหนวยงาน
ตรวจสอบภายในวาปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในดขีึ้นเล็กนอย 

1. ดานคุณสมบัติ 
1.1 เรื่องบทบาท อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบวา  

1.1.1 ในกฎบัตรของหนวยงานตรวจสอบภายในไดกําหนดวัตถุประสงค อํานาจหนาที่ 
ความรับผิดชอบอยางชัดเจน มีคา Probability (p) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูรับการตรวจที่มีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบมีความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน โดยในกฎบัตรไดกําหนดวัตถุประสงค อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ
อยางชัดเจน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหพันธ (r) เทากับ 0.203** ซึ่งมี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธระดับต่ํา กลาวคือ ผูรับการตรวจที่มีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบสูงขึ้นก็จะมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน โดยในกฎบัตรไดกําหนดวัตถุประสงค อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ
อยางชัดเจนดีขึ้นเล็กนอย 

1.1.2 ในกฎบัตรของหนวยงานตรวจสอบภายในไดกําหนดไววาเปนงานบริการให
ความเชื่อม่ันแกองคกร ไมใชตรวจหาทุจริตมีคา Probability (p) เทากับ 0.003 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูรับการตรวจที่มีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบมีความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวา
ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน โดยในกฎบัตรไดกําหนดวาเปนงานบริการใหความเชือ่ม่ัน
แกองคกร ไมใชตรวจหาทุจริต ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิต ิ0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหพันธ (r) เทากับ 
0.166** ซึ่งมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธระดับต่ํา กลาวคือ ผูรับการตรวจที่มี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบสูงขึ้นก็จะมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวา
ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน โดยในกฎบัตรไดกําหนดไววาเปนงานบริการใหความ
เชื่อม่ันแกองคกร ไมใชตรวจหาทุจริตดีขึ้นเล็กนอย 
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1.1.3 ในกฎบัตรของหนวยงานตรวจสอบภายในไดกําหนดไววาเปนงานบริการให
คําปรึกษาแนะนําแกหนวยงานผูรับการตรวจ มีคา Probability (p) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่น
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูรับการตรวจที่มีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบมีความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวา
ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน โดยในกฎบัตรไดกําหนดไววาเปนงานบริการใหคาํปรกึษา
แนะนําแกหนวยงานผูรับการตรวจ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหพันธ (r) 
เทากับ 0.217** ซึ่งมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธระดับคอนขางต่ํา กลาวคือ 
ผูรับการตรวจที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบสูงขึ้นก็จะมีทัศนคติที่มีตอหนวยงาน
ตรวจสอบภายในวาปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน โดยในกฎบัตรไดกําหนดไววาเปน
งานบริการใหคําปรึกษาแนะนําแกหนวยงานผูรับการตรวจดีขึ้นเล็กนอย 

1.2 เรื่องความเปนอิสระและความเที่ยงธรรมวา 
1.2.1 หนวยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงตอผูบริหารสูงสุดและมีความอิสระ มีคา 

Probability (p) เทากับ 0.001 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูรับการตรวจที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบมี
ความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบ
ภายใน โดยข้ึนตรงตอผูบริหารสูงสุดและมีความอิสระ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหพันธ (r) เทากับ 0.186** ซึ่งมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธ
ระดับต่ํา กลาวคือ ผูรับการตรวจที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบสูงขึ้นก็จะมีทัศนคติ
ที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในวาหนวยงาน
ตรวจสอบภายในขึ้นตรงตอผูบริหารสูงสุดและมีความอิสระดีขึ้นเล็กนอย 

1.2.2 ผูตรวจสอบภายในมีทัศนคติไมลําเอียง ไมมีอคติและไมขัดแยงทางผลประโยชน 
มีคา Probability (p) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูรับการตรวจที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบมี
ความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบ
ภายใน โดยผูตรวจสอบมีทัศนคติไมลําเอียง ไมมีอคติและไมขัดแยงทางผลประโยชน ที่ระดับนยัสําคัญ
ทางสถิติ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหพันธ (r) เทากับ 0.196** ซึ่งมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน
และมีความสัมพันธระดับต่ํา กลาวคือ ผูรับการตรวจที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ
สูงขึ้นก็จะมีทศันคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน 
วาผูตรวจสอบมีทัศนคติไมลําเอียง ไมมีอคติและไมขัดแยงทางผลประโยชน ดีขึ้นเล็กนอย 

1.3 เรื่องความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพวา    
1.3.1 ผูตรวจสอบภายในมีความรู ทักษะความสามารถในงานตรวจสอบภายใน มีคา 

Probability (p) เทากับ 0.002 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา ผูรับการตรวจที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบมีความสัมพันธกับ
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ทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน โดยผู
ตรวจสอบภายในมีความรู ทักษะความสามารถในงานตรวจสอบภายใน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 
โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหพันธ (r) เทากับ 0.172** ซึ่งมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันและมี
ความสัมพันธระดับต่ํา กลาวคือ ผูรับการตรวจที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบสูงขึ้น
ก็จะมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน โดย
ผูตรวจสอบภายในมีความรู ทักษะความสามารถในงานตรวจสอบภายในดีขึ้นเล็กนอย 

1.3.2 หนวยงานตรวจสอบภายในไดขอคําแนะนํา คําปรึกษาจากภายนอกหนวยงาน
ตรวจสอบ หากผูตรวจสอบขาดความรู ทักษะ มีคา Probability (p) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่น
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูรับการตรวจที่มีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบมีความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวา
ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน โดยไดขอคําแนะนํา คําปรึกษาจากภายนอกหนวยงาน
ตรวจสอบ หากผูตรวจสอบขาดความรู ทักษะ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหพันธ (r) เทากับ 0.230** ซึ่งมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธระดับคอนขางต่ํา 
กลาวคือ ผูรับการตรวจที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบสูงขึ้นก็จะมีทัศนคติที่มีตอ
หนวยงานตรวจสอบภายในวาปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน โดยไดขอคําแนะนํา 
คําปรึกษาจากภายนอกหนวยงานตรวจสอบ หากผูตรวจสอบขาดความรู ทักษะดีขึ้นเล็กนอย  

1.3.3 ผูตรวจสอบภายในปฏิบัติงานดวยความระมัดระวัง ใชความรู ทักษะและความ
รอบคอบเยี่ยงมืออาชีพ มีคา Probability (p) เทากับ 0.025 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูรับการตรวจที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
งานที่รับผิดชอบมีความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาปฏิบัติตามมาตรฐาน
วิชาชีพตรวจสอบภายใน โดยผูตรวจสอบภายในปฏิบัติงานดวยความระมัดระวัง ใชความรู ทักษะและ
ความรอบคอบเยี่ยงมืออาชีพ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหพันธ (r) เทากับ 
0.124* ซึ่งมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธระดับต่ํา กลาวคือ ผูรับการตรวจที่มี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบสูงขึ้นก็จะมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวา
ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน โดยผูตรวจสอบภายในปฏิบัติงานดวยความระมัดระวัง 
ใชความรู ทักษะและความรอบคอบเยี่ยงมืออาชีพดีขึ้นเล็กนอย 

1.3.4 ผูตรวจสอบภายในไดใชเครื่องมือชวยตรวจสอบ เชน คอมพิวเตอร เทคนิค
วิเคราะหขอมูล มีคา Probability (p) เทากับ 0.001 ซึ่งมากกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูรับการตรวจที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานที่
รับผิดชอบมีความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาปฏิบัติตามมาตรฐาน
วิชาชีพตรวจสอบภายใน โดยผูตรวจสอบภายในไดใชเครื่องมือชวยตรวจสอบ เชน คอมพิวเตอร 
เทคนิควิเคราะหขอมูล ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหพันธ (r) เทากับ 
0.176** ซึ่งมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธระดับต่ํา กลาวคือ ผูรับการตรวจที่มี
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ความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบสูงขึ้นก็จะมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวา
ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน โดยผูตรวจสอบภายในไดใชเครื่องมือชวยตรวจสอบ 
เชน คอมพิวเตอร เทคนิควิเคราะหขอมูลดีขึ้นเล็กนอย  

1.3.5 ผูตรวจสอบภายในไดใหคําปรึกษา แนะนําเยี่ยงมืออาชีพ มีคาProbability (p) 
เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา ผูรับการตรวจที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานที่รบัผิดชอบมีความสัมพันธกับทศันคติ
ที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาปฏบิัตติามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน โดยผูตรวจสอบ
ภายในไดใหคาํปรึกษา แนะนําอยางระมัดระวังเยี่ยงมืออาชีพ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีคา
สัมประสิทธิส์หพันธ (r) เทากับ 0.226** ซึ่งมีความสัมพันธในทศิทางเดียวกันและมีความสัมพันธระดับ
ต่ํา กลาวคือ ผูรับการตรวจที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกบังานที่รับผิดชอบ โดยสามารถใชความรูที่ไดรับ
จากการเขาฝกอบรมที่เกี่ยวของกับงาน การศึกษาจากคูมือการปฏิบัติงานการไปอบรมภายนอกสูงขึ้นก็
จะมีทัศนคติทีมี่ตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาปฏบิัตติามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน โดยผู
ตรวจสอบภายในไดใหคําปรกึษา แนะนําเยี่ยงมืออาชีพ ดีขึ้นเล็กนอย 

2. ดานการปฏิบัติงาน 
2.1 เรื่องการวางแผนใหสอดคลองกับเปาหมายองคกรวา  

2.1.1 หนวยงานตรวจสอบภายในไดจัดทําแผนงานตรวจสอบตามความเสี่ยงและ
สอดคลองกับเปาหมายองคกร มีคา Probability (p) เทากับ 0.001 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูรับการตรวจที่มีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบมีความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาปฏิบัติ
ตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน โดยไดจัดทําแผนงานตรวจสอบตามความเสี่ยงและสอดคลอง
กับเปาหมายองคกร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหพันธ (r) เทากับ 0.206** 
ซึ่งมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธระดับต่ํา กลาวคือ ผูรับการตรวจที่มีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบสูงขึ้นก็จะมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาปฏิบัติ
ตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน โดยไดจัดทําแผนงานตรวจสอบตามความเสี่ยงและสอดคลอง
กับเปาหมายองคกรดีขึ้นเล็กนอย  

2.1.2 หนวยงานตรวจสอบภายในไดจัดทําแผนการตรวจสอบประจําปอยางนอยปละครั้ง 
โดยใชการประเมินความเสี่ยงและขอมูลของผูบริหาร มีคา Probability (p) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 
0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูรับการตรวจ
ที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบมีความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบ
ภายในวาปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน โดยไดจัดทําแผนการตรวจสอบประจําปอยาง
นอยปละครั้ง โดยใชการประเมินความเสี่ยงและขอมูลของผูบริหาร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 
โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหพันธ (r) เทากับ 0.232** ซึ่งมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันและมี
ความสัมพันธระดับคอนขางต่ํา กลาวคือ ผูรับการตรวจที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานที่
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รับผิดชอบ สูงขึ้นก็จะมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ
ตรวจสอบภายใน โดยไดจัดทําแผนการตรวจสอบประจําปอยางนอยปละครั้ง โดยใชการประเมินความ
เสี่ยงและขอมูลของผูบริหารดีขึ้นเล็กนอย  

2.1.3 หนวยงานตรวจสอบภายในไดกําหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานไว
ชัดเจน มีคา Probability (p) เทากับ 0.002 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูรับการตรวจที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานที่
รับผิดชอบมีความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาปฏิบัติตามมาตรฐาน
วิชาชีพตรวจสอบภายใน โดยไดกําหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานไวชัดเจน ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหพันธ (r) เทากับ 0.171** ซึ่งมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน
และมีความสัมพันธระดับต่ํา กลาวคือ ผูรับการตรวจที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ
สูงขึ้นก็จะมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบ
ภายใน โดยไดกําหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานไวชัดเจนดีขึ้นเล็กนอย  

2.2 เรื่องการปฏิบัติการตรวจสอบวา   
2.2.1 หนวยงานตรวจสอบภายในไดกําหนดขอบเขตและวัตถุประสงคการตรวจสอบ 

ใหสอดคลองกับเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร มีคา Probability (p) เทากับ 0.003 ซึ่งนอยกวา 
0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูรบัการตรวจที่
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบมีความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบ
ภายในวาปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน โดยไดกําหนดขอบเขตและวัตถุประสงคการ
ตรวจสอบ ใหสอดคลองกับเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดย
มีคาสัมประสิทธิ์สหพันธ (r) เทากับ 0.162** ซึ่งมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธ
ระดับต่ํา กลาวคือ ผูรับการตรวจที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบสงูขึน้กจ็ะมีทศันคตทิีมี่
ตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน โดยไดกําหนดขอบเขต
และวัตถุประสงคการตรวจสอบ ใหสอดคลองกับเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกรดีขึ้นเล็กนอย 

2.2.2 หนวยงานตรวจสอบภายในไดตรวจสอบผลการดําเนินงานวาสําเร็จและไดผลลัพธ
ตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว มีคา Probability (p) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูรับการตรวจที่มีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบมีความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวา
ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน โดยไดตรวจสอบผลการดําเนินงานวาสําเร็จและไดผล
ลัพธตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหพันธ (r) เทากับ 0.264** ซึ่งมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธระดับคอนขางต่ํา 
กลาวคือ ผูรับการตรวจที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ สูงขึ้นก็จะมีทัศนคติที่มีตอ
หนวยงานตรวจสอบภายในวาปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน โดยไดตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานวาสําเร็จและไดผลลัพธตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไวดีขึ้นเล็กนอย 
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2.3 เรื่องการรายงานผลการตรวจสอบวา 
2.3.1 หนวยงานตรวจสอบภายในไดรายงานผลการตรวจแกหนวยงานผูรับการตรวจ

ที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม มีคา Probability (p) เทากับ 0.007 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูรับการตรวจที่มีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบมีความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาปฏิบัติ
ตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน โดยไดรายงานผลการตรวจแกหนวยงานผูรับการตรวจที่
เกี่ยวของอยางเหมาะสม ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหพันธ (r) เทากับ 
0.149** ซึ่งมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธระดับต่ํา กลาวคือ ผูรับการตรวจที่มี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบสูงขึ้นก็จะมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวา
ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน โดยไดรายงานผลการตรวจแกหนวยงานผูรับการตรวจที่
เกี่ยวของอยางเหมาะสมดีขึ้นเล็กนอย 

2.3.2 หนวยงานตรวจสอบภายในไดประเมินความเสี่ยงตอบริษัทและปรึกษา
ผูบริหารระดับสูงแลว กอนเสนอรายงานผลการตรวจแกหนวยงานภายนอกบริษัท มีคา Probability (p) 
เทากับ 0.001 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา ผูรับการตรวจที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบมีความสัมพันธกับ
ทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน โดยได
ประเมินความเสี่ยงตอบริษัทและปรึกษาผูบริหารระดับสูงแลว กอนเสนอรายงานผลการตรวจแก
หนวยงานภายนอกบริษัท ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหพันธ (r) เทากับ 
0.181** ซึ่งมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธระดับต่ํา กลาวคือ ผูรับการตรวจที่
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบสูงขึ้นก็จะมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายใน
วาปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน โดยไดประเมินความเสี่ยงตอบริษัทและปรึกษา
ผูบริหารระดับสูงแลว กอนเสนอรายงานผลการตรวจแกหนวยงานภายนอกบริษัท ดีขึ้นเล็กนอย   

2.4 เรื่องการติดตามผลการตรวจสอบวา   
2.4.1 หนวยงานตรวจสอบภายในไดติดตามผลการตรวจวาผูรับการตรวจไดนํา

ขอเสนอแนะไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิผลหรือผูบริหารระดับสูงเลือกไมปฏิบัติโดยยอมรับความเสี่ยง  
มีคา Probability (p) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูรับการตรวจที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานที่
รับผิดชอบมีความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ
ตรวจสอบภายใน โดยหนวยงานตรวจสอบภายในไดติดตามผลการตรวจวาผูรับการตรวจไดนํา
ขอเสนอแนะไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิผลหรือผูบริหารระดับสูงเลือกไมปฏิบัติโดยยอมรับความเสี่ยง  
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหพันธ (r) เทากับ 0.193** ซึ่งมีความสัมพันธ
ในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธระดับต่ํา กลาวคือ ผูรับการตรวจที่มีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบสูงขึ้นก็จะมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาปฏิบัติตาม
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มาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน โดยไดติดตามผลการตรวจวาผูรับการตรวจไดนําขอเสนอแนะไป
ปฏิบัติอยางมีประสิทธิผลหรือผูบริหารระดับสูงเลือกไมปฏิบัติโดยยอมรับความเสี่ยงดีขึ้นเล็กนอย 

2.4.2 หนวยงานตรวจสอบภายในไดติดตามผลกระทบหากผูรับการตรวจไมปฏิบัติ
ตามขอเสนอแนะคําแนะนํา มีคา Probability (p) เทากับ 0.006 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูรับการตรวจที่มีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบมีความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน โดยไดติดตามผลกระทบหากผูรับการตรวจไมปฏิบัติตามขอเสนอแนะ
คําแนะนํา ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหพันธ (r) เทากับ 0.152** ซึ่งมี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธระดับต่ํา กลาวคือ ผูรับการตรวจที่มีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบสูงขึ้นก็จะมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน โดยไดติดตามผลกระทบหากผูรับการตรวจไมปฏิบัติตาม
ขอเสนอแนะคําแนะนําดีขึ้นเล็กนอย 
 
 สมมติฐานขอที่ 3 : ผูรับการตรวจที่มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในมีความสัมพันธ
กับทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด 

 สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 

 H0  :  ผูรับการตรวจที่มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ไมมีความสัมพันธกับทัศนคติ
ที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด 

 H1  :  ผูรับการตรวจที่มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน มีความสัมพันธกับทัศนคติ
ที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด 

 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหสมมติฐาน จะใชการทดสอบคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
อยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ใชหาคาความสัมพันธ
ของตัวแปรสองตัวที่เปนอิสระตอกันหรือหาความสัมพันธระหวางขอมูล 2 ชุด และการทดสอบสมมติฐาน
ใชระดับความเชื่อม่ัน 95% ดังนั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือ คา Probability (p) นอยกวา 
0.05 และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ หรือคา r จะมีคาระหวาง -1≤  r ≤ 1 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ดังแสดงตาราง 33 
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ตาราง 33  แสดงความสัมพันธระหวางผูรับการตรวจที่มีการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 
 กับทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายใน บริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พริ้นทติ้ง จํากัด  
 

ตัวแปรอิสระ ผูรับการตรวจที่มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน  

ตัวแปรตาม ทัศนคติท่ีมีตอหนวยงานตรวจสอบภายใน r p 
ระดับความ 
สัมพันธ 

ทิศทาง 

1. ดานคุณสมบัติ     

1.1 บทบาท อํานาจหนาท่ี ความรับผิดชอบ     
1.1.1 มีการกําหนดวัตถุประสงค อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของงาน
ตรวจสอบภายในอยางชัดเจนไวในกฎบัตรของหนวยงานตรวจสอบภายใน 

0.207** 0.000 มีความสัมพันธ
ต่ํา 

เดียวกัน 

1.1.2 ในกฎบัตรของหนวยงานตรวจสอบภายในไดกําหนดไว การตรวจสอบภายใน
มีลักษณะเปนงานบริการใหความเชื่อม่ันแกองคกรวาระบบการควบคุมภายในที่
รัดกุม ไมใชเปนการตรวจสอบเพื่อหาการทุจริต 

0.179** 0.001 มีความสัมพันธ
ต่ํา 

เดียวกัน 

1.1.3 ในกฎบัตรฯ ไดกําหนดไววาการตรวจสอบภายในมีลักษณะเปนงานบริการให
คําปรึกษาแนะนําแกหนวยงานตาง  ๆและผูรับการตรวจ  

0.214** 0.000 มีความสัมพันธ
คอนขางต่ํา 

เดียวกัน 

1.2 ความเปนอิสระและความเที่ยงธรรม     
1.2.1 หนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ข้ึนตรงตอผูบริหารสูงสุด และมีความ
อิสระภายในองคกร 

0.030 0.586 ไมสัมพันธกัน - 

1.2.2 ผูตรวจสอบภายในมีทัศนคติเปนกลาง ไมลําเอียง ไมมีอคติและหลีกเลี่ยง
เร่ืองของความขัดแยงทางผลประโยชน 

0.077 0.164 ไมสัมพันธกัน - 

 1.3 ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังเย่ียงวิชาชีพ      

1.3.1 ผูตรวจสอบภายในมีความรู ทักษะ และความสามารถอื่นๆ ที่จําเปนตอการปฏิบัติ
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย กิจกรรมตรวจสอบภายในควรดําเนินการโดยผูมีความรู ทักษะ 

0.107 0.052 ไมสัมพันธกัน - 

1.3.2 หนวยงานตรวจสอบไดขอคําแนะนํา และคําปรึกษาจากภายนอก, ผูชํานาญงานใน
บริษัท หากผูตรวจสอบภายในขาดความรู ทักษะ ความสามารถอื่นที่จําเปน ไมวาจะเปน
บางสวนหรือทั้งหมดของภารกิจ 

0.159** 0.004 มีความสัมพันธ
ต่ํา 

เดียวกัน 

1.3.3 ผูตรวจสอบภายในปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวัง ใชทักษะเยี่ยงผูตรวจสอบ
ภายในที่มีความรู ความสามารถและความรอบคอบ อยางสมเหตุสมผล อยางไรก็ตาม
ความระมัดระวังเยี่ยงมืออาชีพ ไมไดหมายความวาจะไมมีความผิดพลาดใดๆ เกิดข้ึน 

0.114* 0.040 มีความสัมพันธ
ต่ํา 

เดียวกัน 

1.3.4 ผูตรวจสอบภายในไดใชคอมพิวเตอรและเทคนิควิเคราะหขอมูลอื่นๆ เปน
เครื่องมือชวยในงานตรวจสอบอยูเสมอ 

0.037 0.499 ไมสัมพันธกัน - 

1.3.5 ผูตรวจสอบภายในไดใหคําปรึกษา แนะนําอยางระมัดระวังเยี่ยงมืออาชีพ  0.199** 0.000 มีความสัมพันธ
ต่ํา 

เดียวกัน 

รวม ดานคุณสมบัติ 
0.215** 0.000 มีความสัมพันธ

คอนขางต่ํา 
เดียวกัน 

 



141 
 

ตาราง 33   (ตอ) 
 

ตัวแปรอิสระ ผูรับการตรวจที่มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

ตัวแปรตาม ทัศนคติท่ีมีตอหนวยงานตรวจสอบภายใน r p 
ระดับความ 
สัมพันธ 

ทิศทาง 

2. ดานการปฏิบัติงาน     

2.1 การวางแผนใหสอดคลองกับเปาหมายองคกร     
2.1.1 แผนกตรวจสอบภายในไดจัดทําแผนงานตรวจสอบตามความเสี่ยง โดย
กําหนดความสําคัญของแตละกิจกรรมที่ตรวจสอบใหสอดคลองกับเปาหมายองคกร 

0.201** 0.000 มีความสัมพันธ
ต่ํา 

เดียวกัน 

2.1.2 แผนการตรวจสอบประจําปไดจัดทําอยางนอยปละครั้ง โดยใชขอมูลจากการ
ประเมินความเสี่ยงและนําขอมูลขาวสารจากผูบริหารระดับสูงมาใชประกอบ
พิจารณาในการทําแผนการตรวจสอบประจําปดวย 

0.267** 0.000 มีความสัมพันธ
คอนขางต่ํา 

เดียวกัน 

2.1.3 หนวยงานตรวจสอบภายในไดกําหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานใหชัดเจน เพื่อ
เปนแนวทางสําหรับกิจกรรมการตรวจสอบภายใน 

0.200** 0.000 มีความสัมพันธ
ต่ํา 

เดียวกัน 

2.2 การปฏิบัติการตรวจสอบ     
2.2.1 ไดกําหนดความชัดเจนของขอบเขตการตรวจสอบ เปาหมาย วัตถุประสงคในการตรวจสอบ
ตามโครงการ ซ่ึงไดกําหนดขึ้นใหสอดคลองกับเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร 

0.253** 0.000 มีความสัมพันธ
คอนขางต่ํา 

เดียวกัน 

2.2.2 ไดตรวจสอบความสอดคลองของผลการดําเนินงานและโครงการตางๆ กับ
เปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว เพื่อใหแนใจวาการดําเนินงาน และโครงการ
ตางๆ ไดรับการนําไปปฏิบัติจริงและไดผลดังที่กําหนด 

0.166** 0.003 มีความสัมพันธ
ต่ํา 

เดียวกัน 

2.3 การรายงานผลการตรวจสอบ     
2.3.1 แผนกตรวจสอบไดรายงานผลการตรวจสอบใหแกหนวยงานผู รับการ
ตรวจสอบที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม 

0.241** 0.000 มีความสัมพันธ 
คอนขางต่ํา 

เดียวกัน 

2.3.2 กอนการเสนอรายงานผลการตรวจสอบของบริษัทฯ แกหนวยงานภายนอก
บริษัทฯ แผนกตรวจสอบภายในไดมีการประเมินความเสี่ยงที่มีตอองคกร ปรึกษา
กับผูบริหารระดับสูงและหรือผูชํานาญงานที่เกี่ยวของกอน 

0.233** 0.000 มีความสัมพันธ
คอนขางต่ํา 

เดียวกัน 

2.4 การติดตามผลการตรวจสอบ     

2.4.1 แผนกตรวจสอบภายในไดมีการติดตามผลการตรวจสอบ เพื่อใหม่ันใจวาขอเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุงแกไขน้ัน หนวยงานผูรับการตรวจตางๆ  ไดนําไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิผล หรือผูบริหาร
ระดับสูงไดยอมรับความเสี่ยงจากการไมปฏิบัติตามขอเสนอแนะของหนวยงานตรวจสอบภายใน  

0.212** 0.000 มีความสัมพันธ
คอนขางต่ํา 

เดียวกัน 

2.4.2 แผนกตรวจสอบภายในไดมีการติดตาม ผลกระทบจากหนวยงานที่ไมได
ปฏิบัติตามการใหคําปรึกษาจากแผนกตรวจสอบภายใน 

0.185** 0.001 มีความสัมพันธ
ต่ํา 

เดียวกัน 

รวม ดานการปฏิบัติงาน 
0.313** 0.000 มีความสัมพันธ 

คอนขางต่ํา 
เดียวกัน 

รวม 2 ดาน 
0.283** 0.000 มีความสัมพันธ

คอนขางต่ํา  
เดียวกัน 

 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
**มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 
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 จากตาราง 33 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางผูรับการตรวจที่มีการรับรูขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในกับทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย 
ซีเคียวริตี้ พริ้นทติ้ง จํากัด วาปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในดานคุณสมบัติ ดานการ
ปฏิบัติงานและโดยรวม พบวา มีคา Probability (p) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูรับการตรวจที่มีการรับรูขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในมีความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหพันธ (r) เทากับ 
0.215** 0.313* และ 0.283** ซึ่งมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธระดับคอนขางต่ํา 
กลาวคือ ผูรับการตรวจที่มีการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในสูงขึ้นก็จะมีทัศนคติที่มีตอ
หนวยงานตรวจสอบภายในวาปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในดีขึ้นเล็กนอย พบวา 

1. ดานคุณสมบัติ 
1.1 เรื่องบทบาท อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบวา 

1.1.1 ในกฎบัตรของหนวยงานตรวจสอบภายในไดกําหนดวัตถุประสงค อํานาจหนาที่ 
ความรับผิดชอบอยางชัดเจน มีคา Probability (p) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูรับการตรวจที่มีการรับรูขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในมีความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายใน
วาปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน โดยไดกําหนดวัตถุประสงค อํานาจหนาที่ ความ
รับผิดชอบอยางชัดเจน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหพันธ (r) เทากับ 
0.207** ซึ่งมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธระดับต่ํา กลาวคือ ผูรับการตรวจที่
มีการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในสูงขึ้นก็จะมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบ
ภายในวาปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน โดยไดกําหนดวัตถุประสงค อํานาจหนาที่ 
ความรับผิดชอบอยางชัดเจนดีขึ้นเล็กนอย 

1.1.2 ในกฎบัตรของหนวยงานตรวจสอบภายในไดกําหนดวาเปนงานบริการให
ความเชื่อม่ันแกองคกร ไมใชตรวจหาทุจริต มีคา Probability (p) เทากับ 0.001 ซึ่งนอยกวา 0.01 
นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูรับการตรวจที่มี
การรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในมีความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอหนวยงาน
ตรวจสอบภายในวาปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน โดยในกฎบัตรไดกําหนดวาเปน
งานบริการใหความเชื่อม่ันแกองคกร ไมใชตรวจหาทุจริต ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหพันธ (r) เทากับ 0.179** ซึ่งมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธ
ระดับต่ํา กลาวคือ ผูรับการตรวจที่มีการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในสูงขึ้นก็จะมี
ทศันคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน โดยใน
กฎบัตรไดกําหนดวาเปนงานบริการใหความเชื่อม่ันแกองคกร ไมใชตรวจหาทุจริตดีขึ้นเล็กนอย 
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1.1.3 ในกฎบัตรของหนวยงานตรวจสอบภายในไดกําหนดวาเปนงานบริการให
คําปรึกษาแนะนําแกหนวยงานผูรับการตรวจ มีคา Probability (p) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูรับการตรวจที่มีการรับรู
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในมีความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบ
ภายในวาปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน โดยในกฎบัตรไดกําหนดวาเปนงานบริการให
คําปรึกษาแนะนําแกหนวยงานผูรับการตรวจ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหพันธ (r) เทากับ 0.214** ซึ่งมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธระดับคอนขางต่ํา 
กลาวคือ ผูรับการตรวจที่มีการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในสูงขึ้นก็จะมีทัศนคติที่มี
ตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน โดยในกฎบัตรได
กําหนดวาเปนงานบริการใหคําปรึกษาแนะนําแกหนวยงานผูรับการตรวจดีขึ้นเล็กนอย 

1.2 เรื่องความเปนอิสระและความเที่ยงธรรมวา 
1.2.1 หนวยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงตอผูบริหารสูงสุดและมีความอิสระ มีคา 

Probability (p) เทากับ 0.586 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูรับการตรวจที่มีการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 
ไมมีความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ
ตรวจสอบภายใน โดยขึ้นตรงตอผูบริหารสูงสุดและมีความอิสระ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

1.2.2 ผูตรวจสอบภายในมีทัศนคติไมลําเอียง ไม มีอคติและไมขัดแยงทาง
ผลประโยชน มีคา Probability (p) เทากับ 0.164 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก 
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูรับการตรวจที่มีการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายใน ไมมีความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน โดยผูตรวจสอบภายในมีทัศนคติไมลําเอียง ไมมีอคติและไม
ขัดแยงทางผลประโยชน ที่ระดับนยัสําคัญทางสถิติ 0.05  

1.3 เร่ืองความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพวา 
1.3.1 ผูตรวจสอบภายในมีความรู ทักษะความสามารถในงานตรวจสอบภายใน มีคา 

Probability (p) เทากับ 0.052 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูรับการตรวจที่มีการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายในโดยใชสื่อตางๆ ภายในบริษัท ไมมีความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบ
ภายในวาปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน โดยผูตรวจสอบภายในมีความรู ทักษะ
ความสามารถในงานตรวจสอบภายใน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิต ิ0.05 

1.3.2 หนวยงานตรวจสอบภายในไดขอคําแนะนํา คําปรึกษาจากภายนอกหนวยงาน
ตรวจสอบ หากผูตรวจสอบขาดความรู ทักษะ มีคา Probability (p) เทากับ 0.004 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูรับการตรวจที่มีการรับรู
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในมีความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวา
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ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน โดยไดขอคําแนะนํา คําปรึกษาจากภายนอกหนวยงาน
ตรวจสอบ หากผูตรวจสอบขาดความรู ทักษะ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหพันธ 
(r) เทากับ 0.159** ซึ่งมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธระดับต่ํา กลาวคือ ผูรับการ
ตรวจที่มีการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในสูงขึ้นก็จะมีทัศนคติที่มีตอหนวยงาน
ตรวจสอบภายในวาปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน โดยไดขอคําแนะนํา คําปรึกษาจาก
ภายนอกหนวยงานตรวจสอบ หากผูตรวจสอบขาดความรู ทักษะดีขึ้นเล็กนอย 

1.3.3 ผูตรวจสอบภายในปฏิบัติงานดวยความระมัดระวัง ใชความรู ทักษะและความ
รอบคอบเยี่ยงมืออาชีพ มีคา Probability (p) เทากับ 0.040 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูรับการตรวจที่มีการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายในมีความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน โดยผูตรวจสอบภายในปฏิบัติงานดวยความระมัดระวัง ใชความรู 
ทักษะและความรอบคอบเยี่ยงมืออาชีพ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหพันธ 
(r) เทากับ 0.114* ซึ่งมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธระดับต่ํา กลาวคือ ผูรับการ
ตรวจที่มีการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในสูงขึ้นก็จะมีทัศนคติที่มีตอหนวยงาน
ตรวจสอบภายในวาปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน โดยผูตรวจสอบภายในปฏิบัติงาน
ดวยความระมัดระวัง ใชความรู ทักษะและความรอบคอบเยี่ยงมืออาชีพดีขึ้นเล็กนอย 

1.3.4 ผูตรวจสอบภายในไดใชเครื่องมือชวยตรวจสอบ เชน คอมพิวเตอร เทคนิค
วิเคราะหขอมูล มีคา Probability (p) เทากับ 0.499 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคอื ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) 
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูรับการตรวจที่มีการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายในไมมีความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน โดยผูตรวจสอบภายในไดใชเครื่องมือชวยตรวจสอบ เชน 
คอมพิวเตอร เทคนิควิเคราะหขอมูล ที่ระดับนัยสําคญัทางสถิติ 0.05 

1.3.5 ผูตรวจสอบภายในไดใหคําปรึกษา แนะนําเยี่ยงมืออาชีพ มีคาProbability (p) 
เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา ผูรับการตรวจที่มีการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในมีความสัมพันธ
กับทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน โดยผู
ตรวจสอบภายในไดใหคําปรึกษา แนะนําเยี่ยงมืออาชีพ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหพันธ (r) เทากับ 0.199** ซึ่งมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธ
ระดับต่ํา กลาวคือ ผูรับการตรวจที่มีการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในสูงขึ้นก็จะมี
ทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน โดยผู
ตรวจสอบภายในไดใหคําปรกึษา แนะนําเยี่ยงมืออาชีพดีขึ้นเล็กนอย 

2. ดานการปฏิบัติงาน 
2.1 เรื่องการวางแผนใหสอดคลองกับเปาหมายองคกรวา 
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2.1.1 หนวยงานตรวจสอบภายในไดจัดทําแผนงานตรวจสอบตามความเสี่ยงและสอดคลอง
กับเปาหมายองคกร มีคา Probability (p) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูรับการตรวจที่มีการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายในมีความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน โดยไดจัดทําแผนงานตรวจสอบตามความเสี่ยงและสอดคลองกับ
เปาหมายองคกร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหพันธ (r) เทากับ 0.201** 
ซึ่งมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธระดับต่ํา กลาวคือ ผูรับการตรวจที่มีการรับรู
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในสูงขึ้นก็จะมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวา
ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน โดยไดจัดทําแผนงานตรวจสอบตามความเสี่ยงและ
สอดคลองกับเปาหมายองคกรดีขึ้นเล็กนอย 

2.1.2 หนวยงานตรวจสอบภายในไดจัดทําแผนงานตรวจสอบอยางนอยปละครั้ง โดย
ใชการประเมินความเสี่ยงและขอมูลของผูบริหาร มีคา Probability (p) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูรับการตรวจที่มีการรับรูขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในมีความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวา
ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน โดยไดจัดทําแผนงานตรวจสอบอยางนอยปละครั้ง โดยใช
การประเมินความเสี่ยงและขอมูลของผูบริหาร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหพันธ (r) เทากับ 0.267** ซึ่งมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธระดับคอนขางต่ํา 
กลาวคือ ผูรับการตรวจที่มีการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในสูงขึ้นก็จะมีทัศนคติที่มีตอ
หนวยงานตรวจสอบภายในวาปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน โดยไดจัดทําแผนงาน
ตรวจสอบอยางนอยปละครั้ง โดยใชการประเมินความเสี่ยงและขอมูลของผูบริหารดีขึ้นเล็กนอย 

2.1.3 หนวยงานตรวจสอบภายในไดกําหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานไวชัดเจน 
มีคา Probability (p) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูรับการตรวจที่มีการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายในมีความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ
ตรวจสอบภายใน โดยไดกําหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานไวชัดเจน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหพันธ (r) เทากับ 0.200** ซึ่งมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันและมี
ความสัมพันธระดับต่ํา กลาวคือ ผูรับการตรวจที่มีการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
สูงขึ้นก็จะมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบ
ภายใน โดยไดกําหนดนโยบายและวธิีการปฏิบัติงานไวชัดเจนดีขึ้นเล็กนอย 

2.2 เรื่องการปฏิบัติการตรวจสอบวา 
2.2.1 หนวยงานตรวจสอบภายในไดกําหนดขอบเขตและวัตถุประสงคการตรวจสอบ 

ใหสอดคลองกับเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร มีคา Probability (p) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 
0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูรบัการตรวจที่
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มีการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในมีความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอหนวยงาน
ตรวจสอบภายในวาปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน โดยไดกําหนดขอบเขตและ
วัตถุประสงคการตรวจสอบ ใหสอดคลองกับเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหพันธ (r) เทากับ 0.253** ซึ่งมีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกันและมีความสัมพันธระดับคอนขางต่ํา กลาวคือ ผูรับการตรวจที่มีการรับรูขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในสูงขึ้นก็จะมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน โดยไดกําหนดขอบเขตและวัตถุประสงคการตรวจสอบ ให
สอดคลองกับเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกรดีขึ้นเล็กนอย 

2.2.2 หนวยงานตรวจสอบภายในไดตรวจสอบผลการดําเนินงานวาสําเร็จและไดผล
ลัพธตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว มีคา Probability (p) เทากับ 0.003 ซึ่งนอยกวา 0.01 
นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูรับการตรวจที่มี
การรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในมีความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอหนวยงาน
ตรวจสอบภายในวาปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน โดยไดตรวจสอบผลการดําเนินงาน
วาสําเร็จและไดผลลัพธตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 
โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหพันธ (r) เทากับ 0.166** ซึ่งมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธ
ระดับต่ํา กลาวคือ ผูรับการตรวจที่มีการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในสูงขึ้นก็จะมี
ทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน โดยได
ตรวจสอบผลการดําเนินงานวาสําเร็จและไดผลลัพธตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไวดีขึ้นเล็กนอย 

2.3 เรื่องการรายงานผลการตรวจสอบวา 
2.3.1 หนวยงานตรวจสอบภายในไดรายงานผลการตรวจแกหนวยงานผูรับการตรวจ

ที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม มีคา Probability (p) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูรับการตรวจที่มีการรับรูขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในมีความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายใน
วาปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน โดยไดรายงานผลการตรวจแกหนวยงานผูรับการ
ตรวจที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหพันธ (r) 
เทากับ 0.241** ซึ่งมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธระดับคอนขางต่ํา กลาวคือ 
ผูรับการตรวจที่มีการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในสูงขึ้นก็จะมีทัศนคติที่มีตอ
หนวยงานตรวจสอบภายในวาปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน โดยไดรายงานผลการ
ตรวจแกหนวยงานผูรับการตรวจที่เกี่ยวของอยางเหมาะสมดีขึ้นเล็กนอย 

2.3.2 หนวยงานตรวจสอบภายในไดประเมินความเสี่ยงตอบริษัทและปรึกษาผูบริหาร
ระดับสูงแลว กอนเสนอรายงานผลการตรวจแกหนวยงานภายนอกบริษัท มีคา Probability (p) 
เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคอื ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา ผูรับการตรวจที่มีการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในมีความสัมพันธ
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กับทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน โดย
ไดประเมินความเสี่ยงตอบริษัทและปรึกษาผูบริหารระดับสูงแลว กอนเสนอรายงานผลการตรวจแก
หนวยงานภายนอกบริษัท ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหพันธ (r) เทากบั 
0.233** ซึ่งมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธระดับคอนขางต่ํา กลาวคือ ผูรับ
การตรวจที่มีการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในสูงขึ้นก็จะมีทัศนคติที่มีตอ
หนวยงานตรวจสอบภายในวาปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน โดยไดประเมินความเสี่ยง
ตอบริษัทและปรึกษาผูบริหารระดับสูงแลว กอนเสนอรายงานผลการตรวจแกหนวยงานภายนอก
บริษัทดีขึ้นเล็กนอย 

2.4 เรื่องการติดตามผลการตรวจสอบวา 
2.4.1 หนวยงานตรวจสอบภายในไดติดตามผลการตรวจวาผูรับการตรวจไดนํา

ขอเสนอแนะไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิผลหรือผูบริหารระดับสูงเลือกไมปฏิบัติโดยยอมรับความเสี่ยง  
มีคา Probability (p) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูรับการตรวจที่มีการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในมี
ความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบ
ภายใน โดยไดติดตามผลการตรวจวาผูรับการตรวจไดนําขอเสนอแนะไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิผลหรือ
ผูบริหารระดับสูงเลือกไมปฏิบัติโดยยอมรับความเสี่ยง ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหพันธ (r) เทากับ 0.212** ซึ่งมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธระดับ
คอนขางต่ํา กลาวคือ ผูรับการตรวจที่มีการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในสูงขึ้นก็จะมี
ทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ไดติดตามผล
การตรวจวาผูรับการตรวจไดนําขอเสนอแนะไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิผลหรือผูบริหารระดับสูงเลือกไม
ปฏิบัติโดยยอมรับความเสี่ยงดีขึ้นเล็กนอย 

2.4.2 หนวยงานตรวจสอบภายในไดติดตามผลกระทบหากผูรับการตรวจไมปฏิบัติ
ตามขอเสนอแนะคําแนะนํา มีคา Probability (p) เทากับ 0.001 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูรับการตรวจที่มีการรับรูขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในมีความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายใน
วาปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน โดยไดติดตามผลกระทบหากผูรับการตรวจไม
ปฏิบัติตามขอเสนอแนะคําแนะนํา ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหพันธ (r) 
เทากับ 0.185** ซึ่งมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธระดับต่ํา กลาวคือ ผูรับการ
ตรวจที่มีการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในสูงขึ้นก็จะมีทัศนคติที่มีตอหนวยงาน
ตรวจสอบภายในวาปฏิบัตติามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน โดยไดติดตามผลกระทบหากผูรับ
การตรวจไมปฏิบัติตามขอเสนอแนะคําแนะนําดีขึ้นเล็กนอย 
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 สมมติฐานขอที่ 4 : ผูรับการตรวจที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน
แตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด 
แตกตางกัน 

 H0  :  ผูรับการตรวจที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในแตกตางกันมีทัศนคติ
ที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด ไมแตกตางกัน 

 H1  :  ผูรับการตรวจที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในแตกตางกันมีทัศนคติ
ที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด แตกตางกัน 

 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหสมมติฐาน จะใชการทดสอบคาโดยใชกลุมตัวอยางทั้งสอง
กลุมเปนอิสระกัน (Independent Samples t-test) ใชระดับความเชื่อม่ัน 95% ดังนั้นจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือ 2-tailed Prob.(p) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน ดัง
แสดงในตาราง 34 
 การทดสอบความเทากันของคาความแปรปรวนระหวางกลุมตางๆดวย Levene’s test มี
สมมติฐานทางสถิติดังนี้ 
 H0  :  คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน 
 H1  :  คาความแปรปรวนของแตละกลุมแตกตางกัน 
 
ตาราง  34  แสดงการทดสอบความแตกตางของทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายใน
 วาปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในดานคุณสมบัติและดานการปฏิบัติงาน จําแนกตาม
 ระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน ทดสอบโดยใชสถิติ t-test 
 

ระดับความรู Levene’s test t-test for Equality Means ทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาไดปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ความเขาใจ X  S.D. F Sig t df p 

1. ดานคุณสมบัติ           
1.1 บทบาท อํานาจหนาท่ี ความรับผิดชอบ         

Equal variances 
assumed 

ปานกลาง 3.60 0.727 0.181 0.671 -1.591 326 0.113 1.1.1 มีการกําหนดวัตถุประสงค อํานาจหนาที่
และความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายใน
อย างชัดเจนไว ในกฎบัตรของหน วยงาน
ตรวจสอบภายใน 

Equal variances 
not assumed 

สูง 3.74 0.708      

Equal variances 
assumed 

ปานกลาง 3.59 0.758 1.039 0.309 -2.536* 326 0.012 1.1.2 ในกฎบัตรของหนวยงานตรวจสอบภายใน
ไดกําหนดไว การตรวจสอบภายในมีลักษณะเปน
งานบริการใหความเชื่อม่ันแกองคกรวาระบบการ
ควบคุมภายในที่รัดกุม ไมใชเปนการตรวจสอบ
เพื่อหาการทุจริต 

Equal variances 
not assumed 

สูง 3.83 0.772      

Equal variances 
assumed 

ปานกลาง 3.25 0.750 0.352 0.554 -5.232* 326 0.000 1.1.3 ในกฎบัตรฯ  ไดกํ าหนดไว ว าการ
ตรวจสอบภายในมีลักษณะเปนงานบริการให
คําปรึกษาแนะนําแกหนวยงานตางๆ และผูรับ
การตรวจ  

Equal variances 
not assumed 

สูง 3.62 0.792      



149 
 

ตาราง  34  (ตอ) 
 

ระดับความรู Levene’s test t-test for Equality Means ทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาไดปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ความเขาใจ X  S.D. F Sig t df p 

1.2 ความเปนอิสระและความเที่ยงธรรม         
Equal variances 
assumed 

ปานกลาง 3.73 0.713 0.148 0.700 -3.590* 326 0.000 1.2.1 หนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 
ขึ้นตรงตอผูบริหารสูงสุด และมีความอิสระ
ภายในองคกร 

Equal variances 
not assumed 

สูง 4.08 0.816      

Equal variances 
assumed 

ปานกลาง 3.93 0.875 0.226 0.635 -3.115* 326 0.002 1.2.2 ผูตรวจสอบภายในมีทัศนคติเปนกลาง 
ไมลําเอียง ไมมีอคติและหลีกเลี่ยงเร่ืองของ
ความขัดแยงทางผลประโยชน 

Equal variances 
not assumed 

สูง 4.23 0.739      

1.3 ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพ         
Equal variances 
assumed 

ปานกลาง 3.87 0.867 2.329 0.128 -2.062* 326 0.040 1.3.1 ผูตรวจสอบภายในมีความรู ทักษะ และความสามารถ
อื่นๆ  ที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
กิจกรรมตรวจสอบภายในควรดําเนินการโดยผูมีความรู 
ทักษะ 

Equal variances 
not assumed 

สูง 4.07 0.746      

Equal variances 
assumed 

ปานกลาง 3.53 0.762 0.060 0.806 -2.159* 326 0.032 1.3.2 หนวยงานตรวจสอบไดขอคําแนะนํา และ
คําปรึกษาจากภายนอก, ผูชํานาญงานในบริษัท 
หากผูตรวจสอบภายในขาดความรู  ทักษะ 
ความสามารถอื่นที่จําเปน ไมวาจะเปนบางสวน
หรือทั้งหมดของภารกิจ 

Equal variances 
not assumed 

สูง 3.74 0.797      

Equal variances 
assumed 

ปานกลาง 3.82 0.755 0.416 0.519 -1.627 326 0.105 1.3.3 ผูตรวจสอบภายในปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวัง
ใชทักษะเยี่ยงผูตรวจสอบภายในที่มีความรู ความสามารถ
และความรอบคอบ อยางสมเหตุสมผล อยางไรก็ตามความ
ระมัดระวังเย่ียงมืออาชีพ ไมไดหมายความวาจะไมมีความ
ผิดพลาดใดๆ  เกิดขึ้น 

Equal variances 
not assumed 

สูง 3.97 0.754      

Equal variances 
assumed 

ปานกลาง 3.63 0.752 0.036 0.849 -1.059 326 0.290 1.3.4 ผูตรวจสอบภายในไดใชคอมพิวเตอร
และเทคนิควิเคราะหขอมูลอื่นๆ เปนเคร่ืองมือ
ชวยในงานตรวจสอบอยูเสมอ 

Equal variances 
not assumed 

สูง 3.73 0.757      

Equal variances 
assumed 

ปานกลาง 3.38 0.724 0.132 0.717 -3.352* 326 0.001 
1.3.5 ผูตรวจสอบภายในไดใหคําปรึกษา 
แนะนําอยางระมัดระวังเย่ียงมืออาชีพ  Equal variances 

not assumed 
สูง 3.68 0.736      

Equal variances 
assumed 

ปานกลาง 3.63 0.479 0.138 0.711 -4.389* 326 0.000 
รวมดานคุณสมบัติ 

Equal variances 
not assumed 

สูง 3.88 0.451      

2. ดานการปฏิบัติงาน           
2.1 การวางแผนใหสอดคลองกับเปาหมายองคกร         

Equal variances 
assumed 

ปานกลาง 3.68 0.725 1.916 0.167 -1.038 326 0.300 2.1.1 แผนกตรวจสอบภายในไดจัดทํา
แผนงานตรวจสอบตามความเสี่ยง โดย
กําหนดความสําคัญของแตละกิจกรรมที่
ตรวจสอบใหสอดคลองกับเปาหมายองคกร 

Equal variances 
not assumed 

สูง 3.77 0.658      

Equal variances 
assumed 

ปานกลาง 3.70 0.767 0.201 0.654 -0.412 326 0.680 2.1.2 แผนการตรวจสอบประจําปไดจัดทําอยางนอยปละ
คร้ัง โดยใชขอมูลจากการประเมินความเสี่ยงและนํา
ขอมูลขาวสารจากผูบริหารระดับสูงมาใชประกอบ
พิจารณาในการทําแผนการตรวจสอบประจําปดวย 

Equal variances 
not assumed 

สูง 3.73 0.727      

Equal variances 
assumed 

ปานกลาง 3.67 0.697 1.997 0.159 -1.929 326 0.055 2.1.3 หนวยงานตรวจสอบภายในไดกําหนดนโยบาย
และวิธีการปฏิบัติงานใหชัดเจน เพื่อเปนแนวทาง
สําหรับกิจกรรมการตรวจสอบภายใน 

Equal variances 
not assumed 

สูง 3.84 0.696      
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ตาราง  34  (ตอ) 
 

ระดับความรู Levene’s test t-test for Equality Means ทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาไดปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ความเขาใจ X  S.D. F Sig t df p 

2.2 การปฏิบัติการตรวจสอบ           
Equal variances 
assumed 

ปานกลาง 3.76 0.635 0.064 0.801 -1.579 326 0.115 2.2.1 ไดกําหนดความชัดเจนของขอบเขตการ
ตรวจสอบ เปาหมาย วัตถุประสงคในการตรวจสอบ
ตามโครงการ ซึ่งไดกําหนดขึ้นใหสอดคลองกับ
เปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร 

Equal variances 
not assumed 

สูง 3.89 0.675      

Equal variances 
assumed 

ปานกลาง 3.65 0.686 2.068 0.151 -2.535* 326 0.012 2.2.2 ไดตรวจสอบความสอดคลองของผลการ
ดําเนินงานและโครงการตางๆ กับเปาหมายและ
วัตถุประสงคที่กําหนดไว เพื่อใหแนใจวาการ
ดําเนินงาน และโครงการตาง  ๆไดรับการนําไปปฏบิตัิ
จริงและไดผลดังที่กําหนด 

Equal variances 
not assumed 

สูง 3.86 0.660
  

     

2.3 การรายงานผลการตรวจสอบ           
Equal variances 
assumed 

ปานกลาง 3.58 0.802 2.696 0.102 -1.443 326 0.150 2.3.1 แผนกตรวจสอบไดรายงานผลการตรวจสอบ
ใหแกหนวยงานผูรับการตรวจสอบที่เกี่ยวของอยาง
เหมาะสม 

Equal variances 
not assumed 

สูง 3.71 0.717      

Equal variances 
assumed 

ปานกลาง 3.55 0.717 0.066 0.797 -1.611 326 0.108 2.3.2 กอนการเสนอรายงานผลการตรวจสอบของบริษัทฯ 
แกหนวยงานภายนอกบริษัทฯ แผนกตรวจสอบภายในได
มีการประเมินความเสี่ยงที่ มีตอองคกร ปรึกษากับ
ผูบริหารระดับสูงและหรือผูชํานาญงานที่เกี่ยวของกอน 

Equal variances 
not assumed 

สูง 3.70 0.737      

2.4 การติดตามผลการตรวจสอบ          
Equal variances 
assumed 

ปานกลาง 3.60 0.712 1.092 0.297 -2.160* 326 0.031 2.4.1 แผนกตรวจสอบภายในไดมีการติดตามผลการ
ตรวจสอบ เพื่อใหม่ันใจวาขอเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงแกไขนั้น หนวยงานผูรับการตรวจตาง  ๆได
นําไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิผล หรือผูบริหาร
ระดับสูงไดยอมรับความเสี่ยงจากการไมปฏิบัติตาม
ขอเสนอแนะของหนวยงานตรวจสอบภายใน  

Equal variances 
not assumed 

สูง 3.78 0.696      

Equal variances 
assumed 

ปานกลาง 3.46 0.732 2.050 0.153 -2.472* 326 0.014 2.4.2 แผนกตรวจสอบภายในได มีการติดตาม 
ผลกระทบจากหนวยงานที่ไมไดปฏิบัติตามการให
คําปรึกษาจากแผนกตรวจสอบภายใน 

Equal variances 
not assumed 

สูง 3.66 0.649      

Equal variances 
assumed 

ปานกลาง 3.63 0.509 0.894 0.345 -2.404* 326 0.017 
รวมดานการปฏบิัติงาน 

Equal variances 
not assumed 

สูง 3.77 0.478      

Equal variances 
assumed 

ปานกลาง 3.63 0.452 0.037 0.848 -3.697* 326 0.000 
รวม 2 ดาน 

Equal variances 
not assumed 

สูง 3.83 0.430      

 

*  มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
 

 จากตาราง 34 ผลการทดสอบความเทากันของคาความแปรปรวนของทัศนคติของผูรับการตรวจ
ที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาไดปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในโดยรวม 2 ดาน 
จําแนกตามระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน มีคา Probability (p) เทากับ 0.848 ซึ่ง
มากกวา 0.05 ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน 
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้น จึงพิจารณาคาที ในกรณี Equal Variances assumed 
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 ผลการวิเคราะหทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาไดปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในโดยรวม จําแนกตามระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบ
ภายใน โดยใชสถิติทดสอบคาที(t-test) พบวา มีคา Probability (p) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ 
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูรับการตรวจที่มีระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับงาน
ตรวจสอบภายใน แตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ 
พร้ินทติ้ง จํากัดโดยรวม แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยผูรับการตรวจที่มีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในระดับปานกลางมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาได
ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในโดยรวม นอยกวาผูรับการตรวจที่มีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในระดับสูง โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.20 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 ซึ่งพิจารณาตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในเปนรายดาน ดังนี้ 

1. ดานคุณสมบัติ มีคา Probability (p) เทากับ 0.711 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้น จึงพิจารณาคาที ในกรณี Equal Variances assumed 
 ผลการวิเคราะหทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาไดปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในดานคุณสมบัติ จําแนกตามระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบ
ภายใน โดยใชสถิตทิดสอบคาที (t-test) พบวา มีคา Probability (p) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ 
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูรับการตรวจที่มีระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบ
ภายในแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง 
จํากัด ดานคุณสมบัติ แตกตางกัน ที่ระดับนัยสาํคัญทางสถิติ 0.05 โดยผูรับการตรวจที่มีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในระดับปานกลางมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาไดปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ดานคุณสมบัติ นอยกวาผูรับการตรวจที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงาน
ตรวจสอบภายในระดับสูง โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.25 ที่ระดับนัยสําคญัทางสถิติ 0.05 

2. ดานการปฏิบัติงาน มีคา Probability (p) เทากับ 0.345 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้น จึงพิจารณาคาที ในกรณี Equal Variances assumed 
 ผลการวิเคราะหทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาไดปฏิบัติ
ตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในดานการปฏิบัติงาน จําแนกตามระดับความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน โดยใชสถิติทดสอบคาที (t-test) พบวา มีคา Probability (p) เทากับ 0.017 
ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูรับการตรวจที่มีระดับความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท 
จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัดดานการปฏิบัติงานแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
โดยผูรับการตรวจที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในระดับปานกลางมีทัศนคติที่มีตอ
หนวยงานตรวจสอบภายในวาไดปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ดานการปฏิบัติงาน นอยกวา
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ผูรับการตรวจที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในระดับสูง โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.14 
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 และเม่ือพิจารณาตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในเปนรายเรื่อง พบวา 
 1.  ดานคุณสมบัติ 

1.1 เรื่องบทบาท อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบวาในกฎบัตรของหนวยงานตรวจสอบ
ภายในไดกําหนดวัตถุประสงค อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบอยางชัดเจนและเปนงานบริการใหความ
เชื่อม่ันแกองคกร ไมใชตรวจหาทุจริต และเปนงานบริการใหคําปรึกษาแนะนําแกหนวยงานผูรับการ
ตรวจ มีคา Probability (p) เทากับ 0.671, 0.309 และ 0.554 ตามลําดับ ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้น จึงพิจารณาคาที ในกรณี Equal Variances assumed 
  ผลการวิเคราะหโดยใชสถิติทดสอบคาที (t-test) พบวา ในกฎบัตรของหนวยงาน
ตรวจสอบภายในไดกําหนดวัตถุประสงค อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบอยางชัดเจน มีคา 
Probability (p) เทากับ 0.113 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา 
ผูรับการตรวจที่มีระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอ
หนวยงานตรวจสอบภายในเรื่องบทบาท อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบในกฎบัตรของหนวยงาน
ตรวจสอบภายในไดกําหนดวัตถุประสงค อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบอยางชัดเจนไมแตกตางกัน 
ที่ระดับนัยสาํคัญทางสถิติ 0.05 
  สวนในกฎบัตรของหนวยงานตรวจสอบภายในเปนงานบริการใหความเชื่อม่ันแก
องคกร ไมใชตรวจหาทุจริต และเปนงานบริการใหคําปรึกษาแนะนําแกหนวยงานผูรับการตรวจ มีคา 
Probability (p) เทากับ 0.012 และ 0.000 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา ผูรับการตรวจที่มีระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในแตกตางกันมี
ทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในเรื่องบทบาท อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบในกฎบัตร
ของหนวยงานตรวจสอบภายในเปนงานบริการใหความเชื่อม่ันแกองคกร ไมใชตรวจหาทุจริต และเปน
งานบริการใหคําปรึกษาแนะนําแกหนวยงานผูรับการตรวจแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
โดยผูรับการตรวจที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในระดับปานกลางมีทัศนคติที่มีตอ
หนวยงานตรวจสอบภายในวาไดปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในวากฎบัตรของหนวยงานตรวจสอบ
ภายในเปนงานบริการใหความเชื่อม่ันแกองคกร ไมใชตรวจหาทุจริต และเปนงานบริการใหคําปรึกษาแนะนําแก
หนวยงานผูรับการตรวจ นอยกวาผูรับการตรวจที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในระดับสูง โดย
มีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.24 และ 0.37 ตามลําดับ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

1.2 เร่ืองความเปนอิสระ และความเที่ยงธรรมวาหนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 
ขึ้นตรงตอผูบริหารสูงสุดและมีความอิสระ และผูตรวจสอบมีทัศนคติไมลําเอียง ไมมีอคติและไมขัดแยง
ทางผลประโยชน มีคา Probability (p) เทากับ 0.700 และ 0.635 ตามลําดับ ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ 
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ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน  ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้น จึงพิจารณาคาที ในกรณี Equal Variances assumed 
  ผลการวิเคราะหโดยใชสถิติทดสอบคาที (t-test) พบวา มีคา Probability (p) เทากับ 0.000 
และ 0.002 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูรับการตรวจ
ที่มีระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบ
ภายในเรื่องความเปนอิสระ และความเที่ยงธรรมโดยรวมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดย
ผูรับการตรวจที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในระดับปานกลางมีทัศนคติที่มีตอหนวยงาน
ตรวจสอบภายในวาไดปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในวาขึ้นตรงตอผูบริหารสูงสุดและมีความ
อิสระ และผูตรวจสอบมีทัศนคติไมลําเอียง ไมมีอคติและไมขัดแยงทางผลประโยชน นอยกวาผูรับการ
ตรวจที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในระดับสูง โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.35 และ 
0.30 ตามลําดับ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

1.3 เร่ืองความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพวาผูตรวจสอบภายในมีความรู 
ทักษะความสามารถในงานตรวจสอบภายใน และหนวยงานตรวจสอบภายในไดขอคําแนะนํา คําปรึกษา
จากภายนอกหนวยงานตรวจสอบ หากผูตรวจสอบขาดความรู ทักษะ และผูตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงานดวยความระมัดระวัง ใชความรู ทักษะและความรอบคอบเยี่ยงมืออาชีพ และไดใชเคร่ืองมือ
ชวยตรวจสอบ เชน คอมพิวเตอร เทคนิควิเคราะหขอมูล และไดใหคําปรึกษา แนะนําเยี่ยงมืออาชีพ มี
คา Probability (p) เทากับ 0.128, 0.806, 0.519, 0.849, และ 0.717 ตามลําดับ ซึ่งมากกวา 0.05 นั่น
คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้น จึงพิจารณาคาที ในกรณี Equal Variances assumed 
  ผลการวิเคราะหโดยใชสถิติทดสอบคาที (t-test) พบวา ผูตรวจสอบภายในปฏิบัติงาน
ดวยความระมัดระวัง ใชความรู ทักษะและความรอบคอบเยี่ยงมืออาชีพ และไดใชเครื่องมือชวยตรวจสอบ 
เชน คอมพิวเตอร เทคนิควิเคราะหขอมูล มีคา Probability (p) เทากับ 0.105 และ 0.290 ตามลําดับ 
ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา ผูรับการตรวจที่มีระดับความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายใน
เรื่องความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพวาผูตรวจสอบภายในปฏิบัติงานดวยความ
ระมัดระวัง ใชความรู ทักษะและความรอบคอบเยี่ยงมืออาชีพ และไดใชเครื่องมือชวยตรวจสอบ เชน 
คอมพิวเตอร เทคนิควิเคราะหขอมูล ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  สวนผูตรวจสอบภายในมีความรู ทักษะความสามารถในงานตรวจสอบภายใน และ
หนวยงานตรวจสอบภายในไดขอคําแนะนํา คําปรึกษาจากภายนอกหนวยงานตรวจสอบ หากผู
ตรวจสอบขาดความรู ทักษะ และผูตรวจสอบภายในไดใหคําปรึกษา แนะนําเยี่ยงมืออาชีพ มีคา 
Probability (p) เทากับ 0.040, 0.032 และ 0.001 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา ผูรับการตรวจที่มีระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในแตกตางกันมี
ทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในเรื่องความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพวา
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ผูตรวจสอบภายในมีความรู ทักษะความสามารถในงานตรวจสอบภายใน และหนวยงานตรวจสอบภายใน
ไดขอคําแนะนํา คําปรึกษาจากภายนอกหนวยงานตรวจสอบ หากผูตรวจสอบขาดความรู ทักษะ และ
ผูตรวจสอบภายในไดใหคําปรึกษา แนะนําเยี่ยงมืออาชีพแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดย
ผูรับการตรวจที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในระดับปานกลางมีทัศนคติที่มีตอหนวยงาน
ตรวจสอบภายในวาไดปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในวาผูตรวจสอบภายในมีความรู ทักษะ
ความสามารถในงานตรวจสอบภายใน และหนวยงานตรวจสอบภายในไดขอคําแนะนํา คําปรึกษาจาก
ภายนอกหนวยงานตรวจสอบ หากผูตรวจสอบขาดความรู ทักษะ และผูตรวจสอบภายในไดใหคําปรึกษา 
แนะนําเยี่ยงมืออาชีพนอยกวาผูรับการตรวจที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในระดับสูง 
โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.20, 0.21 และ 0.30 ตามลําดับ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

2. ดานการปฏิบัติงาน 
2.1 เร่ืองการวางแผนใหสอดคลองกับเปาหมายองคกรวาหนวยงานตรวจสอบภายในได

จัดทําแผนงานตรวจสอบตามความเสี่ยงและสอดคลองกับเปาหมายองคกร และจัดทําอยางนอยปละครั้ง 
โดยใชการประเมินความเสี่ยงและขอมูลของผูบริหาร มีคา Probability (p) เทากับ 0.167, 0.654 และ 
0.159 ตามลําดับ ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา คาความ
แปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้น จึงพิจารณาคาที ใน
กรณี Equal Variances assumed 
  ผลการวิเคราะหโดยใชสถิติทดสอบคาที (t-test) พบวา มีคา Probability (p) เทากับ 0.300, 
0.680 และ 0.055 ตามลําดับ ซึ่งมากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา ผูรับการตรวจ
ที่มีระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายใน
เร่ืองการวางแผนใหสอดคลองกับเปาหมายองคกรโดยรวมไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

2.2 เร่ืองการปฏิบัติการตรวจสอบวาหนวยงานตรวจสอบภายในไดกําหนดขอบเขตและ
วัตถุประสงคการตรวจสอบ ใหสอดคลองกับเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร และไดตรวจสอบผล
การดําเนินงานวาสําเร็จและไดผลลัพธตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว มีคา Probability (p) 
เทากับ 0.801 และ 0.151 ตามลําดับ ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) หมายความวา 
คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดังน้ัน จึงพิจารณา
คาที ในกรณี Equal Variances assumed 
  ผลการวิเคราะหโดยใชสถิติทดสอบคาที (t-test) พบวา มีคา Probability (p) เทากับ 0.115 ซึ่ง
มากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา ผูรับการตรวจที่มีระดับความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในเรื่องการปฏิบัติการ
ตรวจสอบวาหนวยงานตรวจสอบภายในไดกําหนดขอบเขตและวัตถุประสงคการตรวจสอบ ใหสอดคลองกับ
เปาหมายและวัตถุประสงคขององคกรไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  สวนหนวยงานตรวจสอบภายในไดตรวจสอบผลการดําเนินงานวาสําเร็จและไดผลลัพธ
ตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว มีคา Probability (p) เทากับ 0.012 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่น
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คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูรับการตรวจที่มีระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับงาน
ตรวจสอบภายในแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในเรื่องการปฏิบัติการ
ตรวจสอบวาหนวยงานตรวจสอบภายในไดตรวจสอบผลการดําเนินงานวาสําเร็จและไดผลลัพธตาม
เปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไวแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยผูรับการตรวจที่
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในระดับปานกลางมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบ
ภายในวาไดปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในวาไดตรวจสอบผลการดําเนินงานวาสําเร็จและ
ไดผลลัพธตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว นอยกวาผูรับการตรวจที่มีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในระดับสูง โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.21 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

2.3 เรื่องการรายงานผลการตรวจสอบวาหนวยงานตรวจสอบภายในไดรายงานผลการ
ตรวจแกหนวยงานผูรับการตรวจที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม และไดประเมินความเสี่ยงตอบริษัทและ
ปรึกษาผูบริหารระดับสูงแลว กอนเสนอรายงานผลการตรวจแกหนวยงานภายนอกบริษัท มีคา 
Probability (p) เทากับ 0.102 และ 0.797 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) 
หมายความวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
ดังนั้น จึงพิจารณาคาที ในกรณี Equal Variances assumed 
  ผลการวิเคราะหโดยใชสถิติทดสอบคาที (t-test) พบวา มีคา Probability (p) เทากับ 0.150 
และ 0.108 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา ผูรับการตรวจที่มีระดับ
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายใน
เรื่องการรายงานผลการตรวจสอบโดยรวมไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

2.4 เร่ืองการติดตามผลการตรวจสอบวาหนวยงานตรวจสอบภายในไดติดตามผลการ
ตรวจวาผูรับการตรวจไดนําขอเสนอแนะไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิผลหรือผูบริหารระดับสูงเลือกไม
ปฏิบัติโดยยอมรับความเสี่ยง และไดติดตามผลกระทบหากผูรับการตรวจไมปฏิบัติตามขอเสนอแนะ
คําแนะนํา มีคา Probability (p) เทากับ 0.297 และ 0.153 ตามลําดับ ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05 ดังนั้น จึงพิจารณาคาที ในกรณี Equal Variances assumed  
  ผลการวิเคราะหโดยใชสถิติทดสอบคาที (t-test) พบวา มีคา Probability (p) เทากับ 
0.031 และ 0.014 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
ผูรับการตรวจที่มีระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอ
หนวยงานตรวจสอบภายในเรื่องการติดตามผลการตรวจสอบโดยรวมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05 โดยผูรับการตรวจที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในระดับปานกลางมี
ทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาไดปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน เร่ืองการ
ติดตามผลการตรวจสอบโดยรวม นอยกวาผูรับการตรวจที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน
ระดับสูง โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.18 และ 0.20 ตามลําดับ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตาราง 35  แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
   

สรุปสมมติฐาน 
สถิติที่ใช One way Anova 

ผลการทดสอบ 

1. ผูรับการตรวจที่มีคณุลักษณะสวนบุคคลแตกตางกันมีทัศนคติทีมี่ตอหนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด แตกตางกนั   

1.1 ผูรับการตรวจที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีทัศนคตทิี่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติง้ จํากัด แตกตางกนั 

1 มาตรฐานดานคุณสมบัติ                                                 
1.1 เร่ืองบทบาท อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ  
1.1.1 ในกฎบัตรหนวยงานตรวจสอบไดกําหนดวัตถุประสงค อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบอยางชัดเจน ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

1.1.2 ในกฎบัตรหนวยงานตรวจสอบไดเปนงานบริการใหความเชื่อม่ันแกองคกร ไมใชตรวจหาทุจริต ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

1.1.3 ในกฎบัตรหนวยงานตรวจสอบไดเปนงานบริการใหคําปรึกษาแนะนําแกหนวยงานผูรับการตรวจ สอดคลองกับสมมติฐาน 

1.2 เร่ืองความเปนอิสระและความเที่ยงธรรม  

1.2.1 หนวยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงตอผูบริหารสูงสุดและมีความอิสระ สอดคลองกับสมมติฐาน 

1.2.2 ผูตรวจสอบภายในมีทศันคติไมลาํเอียง ไมมีอคติและไมขัดแยงทางผลประโยชน  ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

1.3 เร่ืองความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังเย่ียงวิชาชีพ  

1.3.1 ผูตรวจสอบภายในมีความรู ทักษะความสามารถในงานตรวจสอบภายใน ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

1.3.2 หนวยงานตรวจสอบภายในไดขอคําแนะนํา คําปรึกษาจากภายนอกหนวยงานตรวจสอบ หากผูตรวจขาดความรู ทักษะ  ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

1.3.3 ผูตรวจสอบภายในปฏบิัติงานดวยความระมดัระวัง ใชความรู ทักษะและความรอบคอบเยีย่งมืออาชีพ  ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

1.3.4 ผูตรวจสอบภายในไดใชเคร่ืองมือชวยตรวจสอบ เชน คอมพิวเตอร เทคนิควิเคราะหขอมูล ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

1.3.5 ผูตรวจสอบภายในไดใหคําปรึกษา แนะนําเยีย่งมืออาชีพ  ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

 รวมดานคุณสมบัต ิ ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

2 มาตรฐานดานการปฏบิัติงาน  

2.1 เร่ืองการวางแผนใหสอดคลองกับเปาหมายองคกร  

2.1.1 หนวยงานตรวจสอบภายในไดจัดทาํแผนงานตรวจสอบตามความเสี่ยงและสอดคลองกับเปาหมายองคกร ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

2.1.2 หนวยงานตรวจสอบภายในไดจัดทําแผนงานตรวจสอบอยางนอยปละคร้ัง โดยใชการประเมินความเสี่ยงและขอมูลของผูบริหาร ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

2.1.3 หนวยงานตรวจสอบภายในไดไดกําหนดนโยบายและวิธีการปฏบิัตงิานไวชัดเจน ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

2.2 เร่ืองการปฏิบัติการตรวจสอบ   

2.2.1 หนวยงานตรวจสอบภายในไดกําหนดขอบเขตและวัตถุประสงคการตรวจสอบ โดยสอดคลองกับเปาหมายและ
วัตถุประสงคขององคกร 

ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

2.2.2 หนวยงานตรวจสอบภายในไดตรวจสอบผลการดําเนินงานวาสําเร็จและไดผลลัพธตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่
กําหนดไว 

ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

2.3 เร่ืองการรายงานผลการตรวจสอบ   

2.3.1 หนวยงานตรวจสอบภายในไดรายงานผลการตรวจแกหนวยงานผูรับการตรวจที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

2.3.2 หนวยงานตรวจสอบภายในไดประเมินความเสี่ยงตอบริษัทและปรึกษาผูบริหารระดับสูงแลว กอนเสนอรายงานผลการ
ตรวจแกหนวยงานภายนอกบริษทั  

ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

2.4 เร่ืองการติดตามผลการตรวจสอบ   

2.4.1 หนวยงานตรวจสอบไดติดตามผลการตรวจวาผูรับการตรวจไดนําขอเสนอแนะไปปฏบิัตอิยางมีประสิทธิผลหรือผูบริหาร
ระดับสูงเลือกไมปฏิบตัิโดยยอมรับความเสี่ยง   

สอดคลองกับสมมติฐาน 

2.4.2 ไดติดตามผลกระทบหากผูรับการตรวจไมปฏิบัติตามขอเสนอแนะคําแนะนํา ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

 รวมดานการปฏิบัติงาน ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

 โดยรวม 2 ดาน ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 
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ตาราง 35  (ตอ) 
 

สรุปสมมติฐาน 
สถิติที่ใช One way Anova 

ผลการทดสอบ 

1. ผูรับการตรวจที่มีคณุลักษณะสวนบุคคลแตกตางกันมีทัศนคติทีมี่ตอหนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด แตกตางกนั   

1.2 ผูรับการตรวจที่มีอายุงานแตกตางกนัมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด แตกตางกัน 

1 มาตรฐานดานคุณสมบัติ                                                 
1.1 เร่ืองบทบาท อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ  
1.1.1 ในกฎบัตรหนวยงานตรวจสอบไดกําหนดวัตถุประสงค อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบอยางชัดเจน ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

1.1.2 ในกฎบัตรหนวยงานตรวจสอบไดเปนงานบริการใหความเชื่อม่ันแกองคกร ไมใชตรวจหาทุจริต ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

1.1.3 ในกฎบัตรหนวยงานตรวจสอบไดเปนงานบริการใหคําปรึกษาแนะนําแกหนวยงานผูรับการตรวจ ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

1.2 เร่ืองความเปนอิสระและความเที่ยงธรรม  

1.2.1 หนวยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงตอผูบริหารสูงสุดและมีความอิสระ ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

1.2.2 ผูตรวจสอบภายในมีทศันคติไมลาํเอียง ไมมีอคติและไมขัดแยงทางผลประโยชน  ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

1.3 เร่ืองความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังเย่ียงวิชาชีพ  

1.3.1 ผูตรวจสอบภายในมีความรู ทักษะความสามารถในงานตรวจสอบภายใน ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

1.3.2 หนวยงานตรวจสอบภายในไดขอคําแนะนํา คําปรึกษาจากภายนอกหนวยงานตรวจสอบ หากผูตรวจขาดความรู ทักษะ  ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

1.3.3 ผูตรวจสอบภายในปฏบิัติงานดวยความระมดัระวัง ใชความรู ทักษะและความรอบคอบเยีย่งมืออาชีพ  ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

1.3.4 ผูตรวจสอบภายในไดใชเคร่ืองมือชวยตรวจสอบ เชน คอมพิวเตอร เทคนิควิเคราะหขอมูล ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

1.3.5 ผูตรวจสอบภายในไดใหคําปรึกษา แนะนําเยีย่งมืออาชีพ  ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

 รวมดานคุณสมบัต ิ ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

2 มาตรฐานดานการปฏบิัติงาน  

2.1 เร่ืองการวางแผนใหสอดคลองกับเปาหมายองคกร  

2.1.1 หนวยงานตรวจสอบภายในไดจัดทาํแผนงานตรวจสอบตามความเสี่ยงและสอดคลองกับเปาหมายองคกร ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

2.1.2 หนวยงานตรวจสอบภายในไดจัดทําแผนงานตรวจสอบอยางนอยปละคร้ัง โดยใชการประเมนิความเสี่ยงและขอมูลของผูบริหาร ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

2.1.3 หนวยงานตรวจสอบภายในไดไดกําหนดนโยบายและวิธีการปฏบิัตงิานไวชัดเจน ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

2.2 เร่ืองการปฏิบัติการตรวจสอบ   

2.2.1 หนวยงานตรวจสอบภายในไดกําหนดขอบเขตและวัตถุประสงคการตรวจสอบ โดยสอดคลองกับเปาหมายและ
วัตถุประสงคขององคกร 

ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

2.2.2 หนวยงานตรวจสอบภายในไดตรวจสอบผลการดําเนินงานวาสําเร็จและไดผลลัพธตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่
กําหนดไว 

ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

2.3 เร่ืองการรายงานผลการตรวจสอบ   

2.3.1 หนวยงานตรวจสอบภายในไดรายงานผลการตรวจแกหนวยงานผูรับการตรวจที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

2.3.2 หนวยงานตรวจสอบภายในไดประเมินความเสี่ยงตอบริษัทและปรึกษาผูบริหารระดับสูงแลว กอนเสนอรายงานผลการ
ตรวจแกหนวยงานภายนอกบริษทั  

ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

2.4 เร่ืองการติดตามผลการตรวจสอบ   

2.4.1 หนวยงานตรวจสอบไดติดตามผลการตรวจวาผูรับการตรวจไดนําขอเสนอแนะไปปฏบิัตอิยางมีประสิทธิผลหรือผูบริหาร
ระดับสูงเลือกไมปฏิบตัิโดยยอมรับความเสี่ยง   

ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

2.4.2 ไดติดตามผลกระทบหากผูรับการตรวจไมปฏิบัติตามขอเสนอแนะคําแนะนํา ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

 รวมดานการปฏิบัติงาน ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

 โดยรวม 2 ดาน ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 
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ตาราง 35  (ตอ) 
 

สรุปสมมติฐาน 
สถิติที่ใช Independent t-test 

ผลการทดสอบ 

1. ผูรับการตรวจที่มีคณุลักษณะสวนบุคคลแตกตางกันมีทัศนคติทีมี่ตอหนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด แตกตางกนั   

1.3 ผูรับการตรวจที่มีระดับตําแหนงที่ปฏบิัตงิานในปจจุบนัแตกตางกันมีทัศนคตทิี่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติง้ จํากัด 
แตกตางกัน 

1 มาตรฐานดานคุณสมบัติ                                                 
1.1 เร่ืองบทบาท อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ  
1.1.1 ในกฎบัตรหนวยงานตรวจสอบไดกําหนดวัตถุประสงค อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบอยางชัดเจน ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

1.1.2 ในกฎบัตรหนวยงานตรวจสอบไดเปนงานบริการใหความเชื่อม่ันแกองคกร ไมใชตรวจหาทุจริต ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

1.1.3 ในกฎบัตรหนวยงานตรวจสอบไดเปนงานบริการใหคําปรึกษาแนะนําแกหนวยงานผูรับการตรวจ ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

1.2 เร่ืองความเปนอิสระและความเที่ยงธรรม  

1.2.1 หนวยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงตอผูบริหารสูงสุดและมีความอิสระ ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

1.2.2 ผูตรวจสอบภายในมีทศันคติไมลาํเอียง ไมมีอคติและไมขัดแยงทางผลประโยชน  ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

1.3 เร่ืองความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังเย่ียงวิชาชีพ  

1.3.1 ผูตรวจสอบภายในมีความรู ทักษะความสามารถในงานตรวจสอบภายใน ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

1.3.2 หนวยงานตรวจสอบภายในไดขอคําแนะนํา คําปรึกษาจากภายนอกหนวยงานตรวจสอบ หากผูตรวจขาดความรู ทักษะ  ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

1.3.3 ผูตรวจสอบภายในปฏบิัติงานดวยความระมดัระวัง ใชความรู ทักษะและความรอบคอบเยีย่งมืออาชีพ  ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

1.3.4 ผูตรวจสอบภายในไดใชเคร่ืองมือชวยตรวจสอบ เชน คอมพิวเตอร เทคนิควิเคราะหขอมูล ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

1.3.5 ผูตรวจสอบภายในไดใหคําปรึกษา แนะนําเยีย่งมืออาชีพ  ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

 รวมดานคุณสมบัต ิ ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

2 มาตรฐานดานการปฏบิัติงาน  

2.1 เร่ืองการวางแผนใหสอดคลองกับเปาหมายองคกร  

2.1.1 หนวยงานตรวจสอบภายในไดจัดทาํแผนงานตรวจสอบตามความเสี่ยงและสอดคลองกับเปาหมายองคกร ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

2.1.2 หนวยงานตรวจสอบภายในไดจัดทําแผนงานตรวจสอบอยางนอยปละคร้ัง โดยใชการประเมนิความเสี่ยงและขอมูลของผูบริหาร ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

2.1.3 หนวยงานตรวจสอบภายในไดไดกําหนดนโยบายและวิธีการปฏบิัตงิานไวชัดเจน ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

2.2 เร่ืองการปฏิบัติการตรวจสอบ   

2.2.1 หนวยงานตรวจสอบภายในไดกําหนดขอบเขตและวัตถุประสงคการตรวจสอบ โดยสอดคลองกับเปาหมายและ
วัตถุประสงคขององคกร 

ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

2.2.2 หนวยงานตรวจสอบภายในไดตรวจสอบผลการดําเนินงานวาสําเร็จและไดผลลัพธตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่
กําหนดไว 

ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

2.3 เร่ืองการรายงานผลการตรวจสอบ   

2.3.1 หนวยงานตรวจสอบภายในไดรายงานผลการตรวจแกหนวยงานผูรับการตรวจที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

2.3.2 หนวยงานตรวจสอบภายในไดประเมินความเสี่ยงตอบริษัทและปรึกษาผูบริหารระดับสูงแลว กอนเสนอรายงานผลการ
ตรวจแกหนวยงานภายนอกบริษทั  

ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

2.4 เร่ืองการติดตามผลการตรวจสอบ   

2.4.1 หนวยงานตรวจสอบไดติดตามผลการตรวจวาผูรับการตรวจไดนําขอเสนอแนะไปปฏบิัตอิยางมีประสิทธิผลหรือผูบริหาร
ระดับสูงเลือกไมปฏิบตัิโดยยอมรับความเสี่ยง   

ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

2.4.2 ไดติดตามผลกระทบหากผูรับการตรวจไมปฏิบัติตามขอเสนอแนะคําแนะนํา ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

 รวมดานการปฏิบัติงาน ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

 โดยรวม 2 ดาน ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 
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ตาราง 35  (ตอ) 
 

สรุปสมมติฐาน 
สถิติที่ใช Independent t-test 

ผลการทดสอบ 

1. ผูรับการตรวจที่มีคณุลักษณะสวนบุคคลแตกตางกันมีทัศนคติทีมี่ตอหนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด แตกตางกนั   

1.4 ผูรับการตรวจที่มีหนวยงานที่สังกัดแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณชิย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติง้ จํากัด แตกตางกนั 

1 มาตรฐานดานคุณสมบัติ                                                 
1.1 เร่ืองบทบาท อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ  
1.1.1 ในกฎบัตรหนวยงานตรวจสอบไดกําหนดวัตถุประสงค อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบอยางชัดเจน ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

1.1.2 ในกฎบัตรหนวยงานตรวจสอบไดเปนงานบริการใหความเชื่อม่ันแกองคกร ไมใชตรวจหาทุจริต ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

1.1.3 ในกฎบัตรหนวยงานตรวจสอบไดเปนงานบริการใหคําปรึกษาแนะนําแกหนวยงานผูรับการตรวจ ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

1.2 เร่ืองความเปนอิสระและความเที่ยงธรรม  

1.2.1 หนวยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงตอผูบริหารสูงสุดและมีความอิสระ สอดคลองกับสมมติฐาน 

1.2.2 ผูตรวจสอบภายในมีทศันคติไมลาํเอียง ไมมีอคติและไมขัดแยงทางผลประโยชน  ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

1.3 เร่ืองความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังเย่ียงวิชาชีพ  

1.3.1 ผูตรวจสอบภายในมีความรู ทักษะความสามารถในงานตรวจสอบภายใน ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

1.3.2 หนวยงานตรวจสอบภายในไดขอคําแนะนํา คําปรึกษาจากภายนอกหนวยงานตรวจสอบ หากผูตรวจขาดความรู ทักษะ  ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

1.3.3 ผูตรวจสอบภายในปฏบิัติงานดวยความระมดัระวัง ใชความรู ทักษะและความรอบคอบเยีย่งมืออาชีพ  ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

1.3.4 ผูตรวจสอบภายในไดใชเคร่ืองมือชวยตรวจสอบ เชน คอมพิวเตอร เทคนิควิเคราะหขอมูล ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

1.3.5 ผูตรวจสอบภายในไดใหคําปรึกษา แนะนําเยีย่งมืออาชีพ  ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

 รวมดานคุณสมบัต ิ ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

2 มาตรฐานดานการปฏบิัติงาน  

2.1 เร่ืองการวางแผนใหสอดคลองกับเปาหมายองคกร  

2.1.1 หนวยงานตรวจสอบภายในไดจัดทาํแผนงานตรวจสอบตามความเสี่ยงและสอดคลองกับเปาหมายองคกร ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

2.1.2 หนวยงานตรวจสอบภายในไดจัดทําแผนงานตรวจสอบอยางนอยปละคร้ัง โดยใชการประเมนิความเสี่ยงและขอมูลของผูบริหาร ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

2.1.3 หนวยงานตรวจสอบภายในไดไดกําหนดนโยบายและวิธีการปฏบิัตงิานไวชัดเจน ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

2.2 เร่ืองการปฏิบัติการตรวจสอบ   

2.2.1 หนวยงานตรวจสอบภายในไดกําหนดขอบเขตและวัตถุประสงคการตรวจสอบ โดยสอดคลองกับเปาหมายและ
วัตถุประสงคขององคกร 

ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

2.2.2 หนวยงานตรวจสอบภายในไดตรวจสอบผลการดําเนินงานวาสําเร็จและไดผลลัพธตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่
กําหนดไว 

ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

2.3 เร่ืองการรายงานผลการตรวจสอบ   

2.3.1 หนวยงานตรวจสอบภายในไดรายงานผลการตรวจแกหนวยงานผูรับการตรวจที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

2.3.2 หนวยงานตรวจสอบภายในไดประเมินความเสี่ยงตอบริษัทและปรึกษาผูบริหารระดับสูงแลว กอนเสนอรายงานผลการ
ตรวจแกหนวยงานภายนอกบริษทั  

ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

2.4 เร่ืองการติดตามผลการตรวจสอบ   

2.4.1 หนวยงานตรวจสอบไดติดตามผลการตรวจวาผูรับการตรวจไดนําขอเสนอแนะไปปฏบิัตอิยางมีประสิทธิผลหรือผูบริหาร
ระดับสูงเลือกไมปฏิบตัิโดยยอมรับความเสี่ยง   

ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

2.4.2 ไดติดตามผลกระทบหากผูรับการตรวจไมปฏิบัติตามขอเสนอแนะคําแนะนํา ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

 รวมดานการปฏิบัติงาน ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

 โดยรวม 2 ดาน ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 
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ตาราง 35  (ตอ) 
 

สรุปสมมติฐาน 
สถิติที่ใช One way Anova 

ผลการทดสอบ 

1. ผูรับการตรวจที่มีคณุลักษณะสวนบุคคลแตกตางกันมีทัศนคติทีมี่ตอหนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด แตกตางกนั   

1.5 ผูรับการตรวจที่มีประสบการณในการไดรับการตรวจสอบแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย ซเีคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากดั 
แตกตางกนั 

1 มาตรฐานดานคุณสมบัติ                                                 
1.1 เร่ืองบทบาท อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ  
1.1.1 ในกฎบัตรหนวยงานตรวจสอบไดกําหนดวัตถุประสงค อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบอยางชัดเจน ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

1.1.2 ในกฎบัตรหนวยงานตรวจสอบไดเปนงานบริการใหความเชื่อม่ันแกองคกร ไมใชตรวจหาทุจริต ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

1.1.3 ในกฎบัตรหนวยงานตรวจสอบไดเปนงานบริการใหคําปรึกษาแนะนําแกหนวยงานผูรับการตรวจ ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

1.2 เร่ืองความเปนอิสระและความเที่ยงธรรม  

1.2.1 หนวยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงตอผูบริหารสูงสุดและมีความอิสระ ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

1.2.2 ผูตรวจสอบภายในมีทศันคติไมลาํเอียง ไมมีอคติและไมขัดแยงทางผลประโยชน  ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

1.3 เร่ืองความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังเย่ียงวิชาชีพ  

1.3.1 ผูตรวจสอบภายในมีความรู ทักษะความสามารถในงานตรวจสอบภายใน ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

1.3.2 หนวยงานตรวจสอบภายในไดขอคําแนะนํา คําปรึกษาจากภายนอกหนวยงานตรวจสอบ หากผูตรวจขาดความรู ทักษะ  ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

1.3.3 ผูตรวจสอบภายในปฏบิัติงานดวยความระมดัระวัง ใชความรู ทักษะและความรอบคอบเยีย่งมืออาชีพ  ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

1.3.4 ผูตรวจสอบภายในไดใชเคร่ืองมือชวยตรวจสอบ เชน คอมพิวเตอร เทคนิควิเคราะหขอมูล ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

1.3.5 ผูตรวจสอบภายในไดใหคําปรึกษา แนะนําเยีย่งมืออาชีพ  ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

 รวมดานคุณสมบัต ิ ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

2 มาตรฐานดานการปฏบิัติงาน  

2.1 เร่ืองการวางแผนใหสอดคลองกับเปาหมายองคกร  

2.1.1 หนวยงานตรวจสอบภายในไดจัดทาํแผนงานตรวจสอบตามความเสี่ยงและสอดคลองกับเปาหมายองคกร ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

2.1.2 หนวยงานตรวจสอบภายในไดจัดทําแผนงานตรวจสอบอยางนอยปละคร้ัง โดยใชการประเมนิความเสี่ยงและขอมูลของผูบริหาร ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

2.1.3 หนวยงานตรวจสอบภายในไดไดกําหนดนโยบายและวิธีการปฏบิัตงิานไวชัดเจน ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

2.2 เร่ืองการปฏิบัติการตรวจสอบ   

2.2.1 หนวยงานตรวจสอบภายในไดกําหนดขอบเขตและวัตถุประสงคการตรวจสอบ โดยสอดคลองกับเปาหมายและ
วัตถุประสงคขององคกร 

ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

2.2.2 หนวยงานตรวจสอบภายในไดตรวจสอบผลการดําเนินงานวาสําเร็จและไดผลลัพธตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่
กําหนดไว 

ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

2.3 เร่ืองการรายงานผลการตรวจสอบ   

2.3.1 หนวยงานตรวจสอบภายในไดรายงานผลการตรวจแกหนวยงานผูรับการตรวจที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

2.3.2 หนวยงานตรวจสอบภายในไดประเมินความเสี่ยงตอบริษัทและปรึกษาผูบริหารระดับสูงแลว กอนเสนอรายงานผลการ
ตรวจแกหนวยงานภายนอกบริษทั  

ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

2.4 เร่ืองการติดตามผลการตรวจสอบ   

2.4.1 หนวยงานตรวจสอบไดติดตามผลการตรวจวาผูรับการตรวจไดนําขอเสนอแนะไปปฏบิัตอิยางมีประสิทธิผลหรือผูบริหาร
ระดับสูงเลือกไมปฏิบตัิโดยยอมรับความเสี่ยง   

ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

2.4.2 ไดติดตามผลกระทบหากผูรับการตรวจไมปฏิบัติตามขอเสนอแนะคําแนะนํา ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

 รวมดานการปฏิบัติงาน ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

 โดยรวม 2 ดาน ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 
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ตาราง 35  (ตอ) 
 

สรุปสมมติฐาน 
สถิติที่ใช Pearson Product Moment Correlation Coefficient 

ผลการทดสอบ 

2.  ผูรับการตรวจที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบมคีวามสัมพนัธกับทศันคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ 
พร้ินทติ้ง จํากัด 

1 มาตรฐานดานคุณสมบัติ                                                 
1.1 เร่ืองบทบาท อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ  
1.1.1 ในกฎบัตรหนวยงานตรวจสอบไดกําหนดวัตถุประสงค อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบอยางชัดเจน สอดคลองกับสมมติฐาน 

1.1.2 ในกฎบัตรหนวยงานตรวจสอบไดเปนงานบริการใหความเชื่อม่ันแกองคกร ไมใชตรวจหาทุจริต สอดคลองกับสมมติฐาน 

1.1.3 ในกฎบัตรหนวยงานตรวจสอบไดเปนงานบริการใหคําปรึกษาแนะนําแกหนวยงานผูรับการตรวจ สอดคลองกับสมมติฐาน 

1.2 เร่ืองความเปนอิสระและความเที่ยงธรรม  

1.2.1 หนวยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงตอผูบริหารสูงสุดและมีความอิสระ สอดคลองกับสมมติฐาน 

1.2.2 ผูตรวจสอบภายในมีทศันคติไมลาํเอียง ไมมีอคติและไมขัดแยงทางผลประโยชน  สอดคลองกับสมมติฐาน 

1.3 เร่ืองความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังเย่ียงวิชาชีพ  

1.3.1 ผูตรวจสอบภายในมีความรู ทักษะความสามารถในงานตรวจสอบภายใน สอดคลองกับสมมติฐาน 

1.3.2 หนวยงานตรวจสอบภายในไดขอคําแนะนํา คําปรึกษาจากภายนอกหนวยงานตรวจสอบ หากผูตรวจขาดความรู ทักษะ  สอดคลองกับสมมติฐาน 

1.3.3 ผูตรวจสอบภายในปฏบิัติงานดวยความระมดัระวัง ใชความรู ทักษะและความรอบคอบเยีย่งมืออาชีพ  สอดคลองกับสมมติฐาน 

1.3.4 ผูตรวจสอบภายในไดใชเคร่ืองมือชวยตรวจสอบ เชน คอมพิวเตอร เทคนิควิเคราะหขอมูล สอดคลองกับสมมติฐาน 

1.3.5 ผูตรวจสอบภายในไดใหคําปรึกษา แนะนําเยีย่งมืออาชีพ  สอดคลองกับสมมติฐาน 

 รวมดานคุณสมบัต ิ สอดคลองกับสมมติฐาน 

2 มาตรฐานดานการปฏบิัติงาน  

2.1 เร่ืองการวางแผนใหสอดคลองกับเปาหมายองคกร  

2.1.1 หนวยงานตรวจสอบภายในไดจัดทาํแผนงานตรวจสอบตามความเสี่ยงและสอดคลองกับเปาหมายองคกร สอดคลองกับสมมติฐาน 

2.1.2 หนวยงานตรวจสอบภายในไดจัดทําแผนงานตรวจสอบอยางนอยปละคร้ัง โดยใชการประเมนิความเสี่ยงและขอมูลของผูบริหาร สอดคลองกับสมมติฐาน 

2.1.3 หนวยงานตรวจสอบภายในไดไดกําหนดนโยบายและวิธีการปฏบิัตงิานไวชัดเจน สอดคลองกับสมมติฐาน 

2.2 เร่ืองการปฏิบัติการตรวจสอบ   

2.2.1 หนวยงานตรวจสอบภายในไดกําหนดขอบเขตและวัตถุประสงคการตรวจสอบ โดยสอดคลองกับเปาหมายและ
วัตถุประสงคขององคกร 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

2.2.2 หนวยงานตรวจสอบภายในไดตรวจสอบผลการดําเนินงานวาสําเร็จและไดผลลัพธตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่
กําหนดไว 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

2.3 เร่ืองการรายงานผลการตรวจสอบ   

2.3.1 หนวยงานตรวจสอบภายในไดรายงานผลการตรวจแกหนวยงานผูรับการตรวจที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม สอดคลองกับสมมติฐาน 

2.3.2 หนวยงานตรวจสอบภายในไดประเมินความเสี่ยงตอบริษัทและปรึกษาผูบริหารระดับสูงแลว กอนเสนอรายงานผลการ
ตรวจแกหนวยงานภายนอกบริษทั  

สอดคลองกับสมมติฐาน 

2.4 เร่ืองการติดตามผลการตรวจสอบ   

2.4.1 หนวยงานตรวจสอบไดติดตามผลการตรวจวาผูรับการตรวจไดนําขอเสนอแนะไปปฏบิัตอิยางมีประสิทธิผลหรือผูบริหาร
ระดับสูงเลือกไมปฏิบตัิโดยยอมรับความเสี่ยง   

สอดคลองกับสมมติฐาน 

2.4.2 ไดติดตามผลกระทบหากผูรับการตรวจไมปฏิบัติตามขอเสนอแนะคําแนะนํา สอดคลองกับสมมติฐาน 

 รวมดานการปฏิบัติงาน สอดคลองกับสมมติฐาน 

 โดยรวม 2 ดาน สอดคลองกับสมมติฐาน  
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ตาราง 35  (ตอ) 
 

สรุปสมมติฐาน 
สถิติที่ใช Pearson Product Moment Correlation Coefficient 

ผลการทดสอบ 

3 . ผูรับการตรวจที่มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในมีความสัมพันธกบัทศันคตทิี่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในบรษิัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ 
พร้ินทติ้ง จํากัด 

1 มาตรฐานดานคุณสมบัติ                                                 
1.1 เร่ืองบทบาท อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ  
1.1.1 ในกฎบัตรหนวยงานตรวจสอบไดกําหนดวัตถุประสงค อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบอยางชัดเจน สอดคลองกับสมมติฐาน 

1.1.2 ในกฎบัตรหนวยงานตรวจสอบไดเปนงานบริการใหความเชื่อม่ันแกองคกร ไมใชตรวจหาทุจริต สอดคลองกับสมมติฐาน 

1.1.3 ในกฎบัตรหนวยงานตรวจสอบไดเปนงานบริการใหคําปรึกษาแนะนําแกหนวยงานผูรับการตรวจ สอดคลองกับสมมติฐาน 

1.2 เร่ืองความเปนอิสระและความเที่ยงธรรม  

1.2.1 หนวยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงตอผูบริหารสูงสุดและมีความอิสระ ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

1.2.2 ผูตรวจสอบภายในมีทศันคติไมลาํเอียง ไมมีอคติและไมขัดแยงทางผลประโยชน  ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

1.3 เร่ืองความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังเย่ียงวิชาชีพ  

1.3.1 ผูตรวจสอบภายในมีความรู ทักษะความสามารถในงานตรวจสอบภายใน ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

1.3.2 หนวยงานตรวจสอบภายในไดขอคําแนะนํา คําปรึกษาจากภายนอกหนวยงานตรวจสอบ หากผูตรวจขาดความรู ทักษะ  สอดคลองกับสมมติฐาน 

1.3.3 ผูตรวจสอบภายในปฏบิัติงานดวยความระมดัระวัง ใชความรู ทักษะและความรอบคอบเยีย่งมืออาชีพ  สอดคลองกับสมมติฐาน 

1.3.4 ผูตรวจสอบภายในไดใชเคร่ืองมือชวยตรวจสอบ เชน คอมพิวเตอร เทคนิควิเคราะหขอมูล ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

1.3.5 ผูตรวจสอบภายในไดใหคําปรึกษา แนะนําเยีย่งมืออาชีพ  สอดคลองกับสมมติฐาน 

 รวมดานคุณสมบัต ิ สอดคลองกับสมมติฐาน 

2 มาตรฐานดานการปฏบิัติงาน  

2.1 เร่ืองการวางแผนใหสอดคลองกับเปาหมายองคกร  

2.1.1 หนวยงานตรวจสอบภายในไดจัดทาํแผนงานตรวจสอบตามความเสี่ยงและสอดคลองกับเปาหมายองคกร สอดคลองกับสมมติฐาน 

2.1.2 หนวยงานตรวจสอบภายในไดจัดทําแผนงานตรวจสอบอยางนอยปละคร้ัง โดยใชการประเมนิความเสี่ยงและขอมูลของผูบริหาร สอดคลองกับสมมติฐาน 

2.1.3 หนวยงานตรวจสอบภายในไดไดกําหนดนโยบายและวิธีการปฏบิัตงิานไวชัดเจน สอดคลองกับสมมติฐาน 

2.2 เร่ืองการปฏิบัติการตรวจสอบ   

2.2.1 หนวยงานตรวจสอบภายในไดกําหนดขอบเขตและวัตถุประสงคการตรวจสอบ โดยสอดคลองกับเปาหมายและ
วัตถุประสงคขององคกร 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

2.2.2 หนวยงานตรวจสอบภายในไดตรวจสอบผลการดําเนินงานวาสําเร็จและไดผลลัพธตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่
กําหนดไว 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

2.3 เร่ืองการรายงานผลการตรวจสอบ   

2.3.1 หนวยงานตรวจสอบภายในไดรายงานผลการตรวจแกหนวยงานผูรับการตรวจที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม สอดคลองกับสมมติฐาน 

2.3.2 หนวยงานตรวจสอบภายในไดประเมินความเสี่ยงตอบริษัทและปรึกษาผูบริหารระดับสูงแลว กอนเสนอรายงานผลการ
ตรวจแกหนวยงานภายนอกบริษทั  

สอดคลองกับสมมติฐาน 

2.4 เร่ืองการติดตามผลการตรวจสอบ   

2.4.1 หนวยงานตรวจสอบไดติดตามผลการตรวจวาผูรับการตรวจไดนําขอเสนอแนะไปปฏบิัตอิยางมีประสิทธิผลหรือผูบริหาร
ระดับสูงเลือกไมปฏิบตัิโดยยอมรับความเสี่ยง   

สอดคลองกับสมมติฐาน 

2.4.2 ไดติดตามผลกระทบหากผูรับการตรวจไมปฏิบัติตามขอเสนอแนะคําแนะนํา สอดคลองกับสมมติฐาน 

 รวมดานการปฏิบัติงาน สอดคลองกับสมมติฐาน 

 โดยรวม 2 ดาน สอดคลองกับสมมติฐาน  
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ตาราง 35  (ตอ) 
 

สรุปสมมติฐาน 
สถิติที่ใช Independent t-test 

ผลการทดสอบ 

4. ผูรับการตรวจที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในบริษทั จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ 
พร้ินทติ้ง จํากัด แตกตางกัน 

1 มาตรฐานดานคุณสมบัติ                                                 
1.1 เร่ืองบทบาท อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ  
1.1.1 ในกฎบัตรหนวยงานตรวจสอบไดกําหนดวัตถุประสงค อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบอยางชัดเจน ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

1.1.2 ในกฎบัตรหนวยงานตรวจสอบไดเปนงานบริการใหความเชื่อม่ันแกองคกร ไมใชตรวจหาทุจริต สอดคลองกับสมมติฐาน 

1.1.3 ในกฎบัตรหนวยงานตรวจสอบไดเปนงานบริการใหคําปรึกษาแนะนําแกหนวยงานผูรับการตรวจ สอดคลองกับสมมติฐาน 

1.2 เร่ืองความเปนอิสระและความเที่ยงธรรม  

1.2.1 หนวยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงตอผูบริหารสูงสุดและมีความอิสระ สอดคลองกับสมมติฐาน 

1.2.2 ผูตรวจสอบภายในมีทศันคติไมลาํเอียง ไมมีอคติและไมขัดแยงทางผลประโยชน  สอดคลองกับสมมติฐาน 

1.3 เร่ืองความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังเย่ียงวิชาชีพ  

1.3.1 ผูตรวจสอบภายในมีความรู ทักษะความสามารถในงานตรวจสอบภายใน สอดคลองกับสมมติฐาน 

1.3.2 หนวยงานตรวจสอบภายในไดขอคําแนะนํา คําปรึกษาจากภายนอกหนวยงานตรวจสอบ หากผูตรวจขาดความรู ทักษะ  สอดคลองกับสมมติฐาน 

1.3.3 ผูตรวจสอบภายในปฏบิัติงานดวยความระมดัระวัง ใชความรู ทักษะและความรอบคอบเยีย่งมืออาชีพ  ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

1.3.4 ผูตรวจสอบภายในไดใชเคร่ืองมือชวยตรวจสอบ เชน คอมพิวเตอร เทคนิควิเคราะหขอมูล ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

1.3.5 ผูตรวจสอบภายในไดใหคําปรึกษา แนะนําเยีย่งมืออาชีพ  สอดคลองกับสมมติฐาน 

 รวมดานคุณสมบัต ิ สอดคลองกับสมมติฐาน 

2 มาตรฐานดานการปฏบิัติงาน  

2.1 เร่ืองการวางแผนใหสอดคลองกับเปาหมายองคกร  

2.1.1 หนวยงานตรวจสอบภายในไดจัดทาํแผนงานตรวจสอบตามความเสี่ยงและสอดคลองกับเปาหมายองคกร ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

2.1.2 หนวยงานตรวจสอบภายในไดจัดทําแผนงานตรวจสอบอยางนอยปละคร้ัง โดยใชการประเมนิความเสี่ยงและขอมูลของผูบริหาร ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

2.1.3 หนวยงานตรวจสอบภายในไดไดกําหนดนโยบายและวิธีการปฏบิัตงิานไวชัดเจน ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

2.2 เร่ืองการปฏิบัติการตรวจสอบ   

2.2.1 หนวยงานตรวจสอบภายในไดกําหนดขอบเขตและวัตถุประสงคการตรวจสอบ โดยสอดคลองกับเปาหมายและ
วัตถุประสงคขององคกร 

ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

2.2.2 หนวยงานตรวจสอบภายในไดตรวจสอบผลการดําเนินงานวาสําเร็จและไดผลลัพธตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่
กําหนดไว 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

2.3 เร่ืองการรายงานผลการตรวจสอบ   

2.3.1 หนวยงานตรวจสอบภายในไดรายงานผลการตรวจแกหนวยงานผูรับการตรวจที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

2.3.2 หนวยงานตรวจสอบภายในไดประเมินความเสี่ยงตอบริษัทและปรึกษาผูบริหารระดับสูงแลว กอนเสนอรายงานผลการ
ตรวจแกหนวยงานภายนอกบริษทั  

ไมสอดคลองกับสมมตฐิาน 

2.4 เร่ืองการติดตามผลการตรวจสอบ   

2.4.1 หนวยงานตรวจสอบไดติดตามผลการตรวจวาผูรับการตรวจไดนําขอเสนอแนะไปปฏบิัตอิยางมีประสิทธิผลหรือผูบริหาร
ระดับสูงเลือกไมปฏิบตัิโดยยอมรับความเสี่ยง   

สอดคลองกับสมมติฐาน 

2.4.2 ไดติดตามผลกระทบหากผูรับการตรวจไมปฏิบัติตามขอเสนอแนะคําแนะนํา สอดคลองกับสมมติฐาน 

 รวมดานการปฏิบัติงาน สอดคลองกับสมมติฐาน 

 โดยรวม 2 ดาน สอดคลองกับสมมติฐาน 

 
 



   

บทที่  5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

   
สังเขปความมุงหมาย สมมติฐาน และวิธีการศึกษาคนควา 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายใน
บริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัดวาไดปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน 
ซึ่งแบงเปน 2 ดาน คือ มาตรฐานดานคุณสมบัติและมาตรฐานดานการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังศึกษา
คุณลักษณะทั่วไปของผูรับการตรวจ ประกอบดวย ระดับการศึกษา อายุงาน ระดับตําแหนงที่
ปฏิบัติงานในปจจุบัน หนวยงานที่สังกัด ประสบการณในการไดรับการตรวจสอบ และศึกษาถึง
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในระดับมากนอยเพียงใด โดยนํามาวิเคราะหความตางกัน
ของทัศนคติ และศึกษาความคิดเห็นของผูรับการตรวจวามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ 
การรับรูขาวสารเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในมากนอยเพียงใด โดยนํามาวิเคราะหหาความสัมพันธ
กับทัศนคติของที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งขอมูลเหลานี้จะสามารถนําไปเปนแนวทางเพื่อ
พัฒนาปรับปรุงการบริหารและวางแผนกลยุทธของหนวยงานตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือตอบสนองความตองการของผูรับการตรวจและเพิ่มมูลคาใหแกองคกร โดยมุงหวังให
เกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด และผูที่สนใจ 

 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะสวนบุคคลที่มีผลตอทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในของ
บริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของผูรับการ
ตรวจกับทัศนคติตอหนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พริ้นทติ้ง จํากัด 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบของผูรับ
การตรวจกับทัศนคติตอหนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด 

4. เพ่ือศึกษาความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในที่มีผลตอทัศนคติที่มีตอ
หนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวรติี้ พร้ินทติ้ง จํากัด 

   

ความสําคัญของการวิจัย 
 ผลการศึกษาของการวิจัยครั้งนี้ ทําใหผูจัดการแผนกตรวจสอบภายในของบริษัท จันวาณิชย 
ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด สามารถนําผลวิจัยครั้งนี้ไปเปนขอมูลในการวางแผน การบริหารงาน การ
ควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบภายใน การรายงานผลการตรวจสอบ เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาการ
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ปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพ และสรางมูลคาเพิ่มใหกับหนวยงานผูรับการตรวจ
มากยิ่งขึ้นและกอเกิดประโยชนสูงสุดกับองคกร 
 นอกจากนี้ยังใชเปนแนวทางในการสรางความรู ความเขาใจใหพนักงานในสวนพนักงานที่
มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในไมเพียงพอและชวยใหผูรับการตรวจสอบไดแสดง
ทัศนคติ และขอเสนอแนะตางๆ ตอการทํางานของหนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัท จันวาณิชย 
ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด 

 

สมมติฐานในการวิจัย 
1. ผูรับการตรวจที่มีคุณลักษณะสวนบุคคลแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบ

ภายในบริษัทจันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พริ้นทติ้ง จํากัด แตกตางกัน 
2. ผูรับการตรวจที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบมีความสัมพันธกับทัศนคติ

ที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด 
3. ผูรับการตรวจที่มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในมีความสัมพันธกับทัศนคติ

ที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด 
4. ผูรับการตรวจที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในแตกตางกนัมีทศันคตทิี่

มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด แตกตางกัน 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
    ในการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตในการศึกษา คือ เปนการศึกษาเฉพาะพนักงาน
ของหนวยงานผูรับการตรวจตางๆ ที่ปฏิบัติงานอยูในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด 
 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
      ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ พนักงานของหนวยงานผูรับการตรวจตางๆ ในบริษัท 
จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พริ้นทติ้ง จํากัด มีจํานวนเทากับ 1,167 คน จากฐานขอมูลประวัติพนักงานฝายบุคคล 
ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2552 ไมรวมผูตรวจสอบภายในของหนวยงานตรวจสอบ จํานวน 8 คน 
 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
       กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานของหนวยงานผูรับการตรวจตางๆ ของ
บริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พริ้นทติ้ง จํากัด ผูวิจัยทราบจํานวนประชากร จึงสามารถคํานวณขนาดของ
กลุมตัวอยางโดยใชสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane. 1970: 580-581) (ประคอง กรรณสูต. 
2525: 12) โดยกําหนดความเชื่อม่ันที่ระดับ 95 % และความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได 5 % ไดขนาด
ตัวอยาง 298 คน และสํารองไวเผ่ือแบบสอบถามไมสมบูรณ 10 % โดยนับรวมเปนกลุมตัวอยาง 
รวมเปนจํานวน 328 ราย โดยใชวิธีการสุมตัวอยางมี 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
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1. วิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified random sampling) โดยการแบง
พนักงานออกเปน 3 ฝายคือ ฝายขายและการตลาด ฝายผลิต ฝายสนับสนุน และสุมทุกฝายๆ ในแต
ละชั้นภูมิตามอัตราสวน (Proportional Stratified random sampling) 

2. วิธีการสุมตัวอยางแบบอยางงาย (Simple random sampling) โดยวิธีจับฉลากจาก
รายชื่อพนักงานของหนวยงานผูรับการตรวจ บริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด ในแตละ
ฝายจนครบจํานวนกลุมตัวอยางที่ตองการจํานวน 328 รายและแจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยาง
ที่เลือกจนครบจํานวน  

 

การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควา  
 ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี  ผูวิจัยไดทําการสรางเครื่องมือเปนแบบสอบถาม (Questionnaire)  
โดยแบงออกเปน 5 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 เปนคําถามขอมูลคุณลักษณะทั่วไปของพนักงานของหนวยงานผูรับการตรวจตางๆ 
ในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พริ้นทติ้ง จํากัด มี 5 ขอ เปนคําถามปลายปดแบบเลือกตอบเพียง
ขอเดียวหรือระบุจํานวนครั้งลงไปในชองคําตอบ มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ระดับการศึกษา เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale)  
2. อายุงาน เปนระดับการวัดของขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) 
3. ระดับตําแหนงที่ปฏิบัติงานในปจจุบัน เปนระดับการวัดของขอมูลประเภทนามบัญญัติ 

(Nominal Scale)  
4. หนวยงานที่สังกัด เปนระดับการวัดของขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)   
5. ประสบการณในการไดรับการตรวจสอบในปที่ผานมา จํานวน...ครั้งตอป เปนระดับการวัด

ของขอมูลประเภทอัตราสวน (Ratio Scale) 
 ตอนที่ 2 เปนคําถามขอมูลความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบของพนักงานใน
หนวยงานผูรับการตรวจตางๆ ของบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด มี 5 ขอ เปน
ลักษณะคําถามปลายปดแบบมาตราสวนประมาณคา ตามแบบของลิเคิทสเกล (Likert Scale) โดยใช
ระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) มี 5 ระดับ 
 ตอนที่ 3 เปนคําถามขอมูลการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของพนักงานใน
หนวยงานผูรับการตรวจตางๆ ของบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พริ้นทติ้ง จํากัด มี 3 ขอ เปนลักษณะ
คําถามปลายปดแบบมาตราสวนประมาณคา ตามแบบของลิเคิทสเกล (Likert Scale) โดยใชระดับการ
วัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) มี 5 ระดับ 
 ตอนที่ 4 เปนคําถามในการวัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายของพนักงานใน
หนวยงานผูรับการตรวจตางๆ ของบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พริ้นทติ้ง จํากัด มี 14 ขอ โดยขอคําถาม
จะครอบคลุมเน้ือหา 3 ดาน ไดแก 
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 1. ความหมายของการตรวจสอบภายใน มี 5 ขอ 
 2. บทบาทการตรวจสอบภายใน มี 5 ขอ 
 3. ประโยชนการตรวจสอบภายใน มี 4 ขอ  

 โดยมีลักษณะคําถามปลายปดแบบมีคําตอบใหเลือกได 2 ขอ คือ ใช และ ไมใช โดยเกณฑการ
ใหคะแนนจะแบงระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในเปน 3 ระดับ คือ นอย ปานกลาง 
และมาก โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale)  
   ตอนที่ 5 เปนคําถามในการวัดทัศนคติของพนักงานในหนวยงานผูรับการตรวจตางๆ ของ
บริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด มี 19 ขอ โดยขอคําถามจะครอบคลุมเนื้อหา 2 ดาน ไดแก 

 1. มาตรฐานดานคุณสมบัติ (Attribute Standards)  
    1.1 บทบาท อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ มี 3 ขอ 
    1.2 ความเปนอิสระและความเที่ยงธรรม           มี 2 ขอ 
    1.3 ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพ มี 5 ขอ  
 2. มาตรฐานดานการปฏิบัติงาน (Performance Standards)  
    2.1 การวางแผนใหสอดคลองกับเปาหมายองคกร มี 3 ขอ 
    2.2 การปฏิบัติงานตรวจสอบ มี 2 ขอ 
    2.3 การรายงานผลการตรวจสอบ มี 2 ขอ 
    2.4 การติดตามผลการตรวจสอบ มี 2 ขอ 

   โดยมีลักษณะคําถามปลายปดแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ตาม
แบบของลิเคิทสเกล (Likert Scale) โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) 
มี 5 ระดับ 

  

การเก็บรวมรวมขอมูล 
   การดําเนินการวิจัยครั้งน้ีใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
ซึ่งเปนแบบสอบถามแบบตรวจรายการ (Check List) ลิเคิทสเกล (Likert Scale) เม่ือได
แบบสอบถามกลับมาแลว จะนํามาคัดเลือกใหเหลือเพียงแบบสอบที่มีความถูกตองสมบูรณเทานั้นที่
จะนํามาใชในการศึกษาและรวบรวมแบบสอบถามที่ไดนํามาจัดกระทําขอมูลเพื่อวิจัยตอไป  

 

การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
   การจัดกระทําขอมูล 
   เม่ือไดแบบสอบถามคืนแลว ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่รวบรวมไดมาดําเนินการดังนี้ 

1. การตรวจสอบขอมูล (Editing) ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของการตอบแบบสอบถาม
แยกแบบสอบถามที่ไมสมบูรณออก 
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2. การลงรหัส (Coding) นําขอมูลจากแบบสอบถามที่สมบูรณเรียบรอยแลว มาลงรหัสตามที่
ไดกําหนดรหัสไวลวงหนา 

3. การประมูลผลขอมูล นําขอมูลที่ลงรหัสแลวมาวิเคราะห ประมวลผลขอมูล โดยใชเครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอร ซึ่งใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป SPSS. (Statistic Package for Social Sciences) 
 การวิเคราะหขอมูล 

1. การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) เพ่ืออธิบาย
ลักษณะของกลุมตัวอยาง ดังนี้ 

1.1 คารอยละ (Percentage) ใชอธิบายคุณลักษณะทั่วไปขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 1 
คุณลักษณะทั่วไป ไดแก ระดับการศึกษา อายุงาน ระดับตําแหนงที่ปฏิบัติงานในปจจุบัน หนวยงาน
ที่สังกัด และประสบการณในการไดรับการตรวจสอบ ตอนที่ 2 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานที่
รับผิดชอบ ตอนที่ 3 การรับรูขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ตอนที่ 4 ความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน และตอนที่ 5 ทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบ
ภายในของบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด 

1.2 คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) ใชอธิบายลักษณะขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 ความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ ตอนที่ 3 การรับรูขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และตอนที่ 5 
ทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด 

1.3 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชอธิบายลักษณะขอมูลจาก
แบบสอบถามตอนที่ 2 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ ตอนที่ 3 การรับรูขาวสาร
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และตอนที่ 5 ทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบ
ภายในของบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด 

2. การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistic) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 
2.1 สถิติวิเคราะหคาที (Independent t-test) ใชทดสอบความแตกตางระหวางคะแนน

เฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม เพ่ือทดสอบสมมุติฐานยอยขอที่ 1.3 ในสวนของคุณลักษณะสวน
บุคคล ดานระดับตําแหนงที่ปฏิบัติงานในปจจุบัน ขอที่ 1.4 ในดานหนวยงานที่สังกัด และสมมติฐาน
ขอที่ 4 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

2.2 สถิติวิเคราะหคาเอฟ (F-test) ใชทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยของ
กลุมตัวอยางที่มากกวา 2 กลุมหรือวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว เพ่ือทดสอบสมมติฐานยอยขอที่ 
1.1 ในสวนของคุณลักษณะสวนบุคคล ดานระดับการศึกษา ขอที่ 1.2 และดานอายุงาน ขอที่ 1.5 
ประสบการณในการไดรับการตรวจสอบ โดยทดสอบคาเฉลี่ยอยางนอยหนึ่งคูที่แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ดวยการเปรียบเทียบพหูคูณ 

2.3 สถิติคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) ใชหาคาความสัมพันธของตัวแปร 2 ตัวแปรที่เปนอิสระตอกัน โดยใชทดสอบสมมติฐาน
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ขอที่ 2 และ 3 เพ่ือหาความสัมพันธระหวางความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ และการรับรู
ขาวสารประชาสัมพันธเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในกับทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายใน 

 

สรุปผลการศึกษาคนควา 
   จากการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติ  ความคิดเห็น โดยรวมของผูรับการตรวจที่มี

ตอหนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด สามารถสรุปผลไดดังนี้ 
 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา 
1.1 การวิเคราะหขอมูลคุณลักษณะทัว่ไปของผูรับการตรวจ   

            จากการวิเคราะหขอมูลคุณลักษณะทั่วไปของผูรับการตรวจที่ตอบแบบสอบถามที่ใชเปน
กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 328 คน พบวา 
 ระดับการศึกษา พนักงานของหนวยงานผูรับการตรวจ สวนใหญเปนผูที่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 192 คน คิดเปนรอยละ 58.5 รองลงมาเปนผูที่มีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี 
จํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 33.5 และผูที่มีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 26 คน คิดเปน
รอยละ 8.0 ตามลําดับ 
 อายุงาน พนักงานของหนวยงานผูรับการตรวจ สวนใหญมีอายุงาน 1-3 ป จํานวน 136 คน 
คิดเปนรอยละ 41.5 รองลงมาคือ อายุงาน  4-6 ป จํานวน 111 คน คิดเปนรอยละ 33.8 อายุงาน 7-9 ป 
จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 14.3 และอายุ 10 ป  ขึ้นไป จํานวน 34  คน คิดเปนรอยละ 10.4 ตามลําดับ 
 ระดับตําแหนงที่ปฏิบัติงานในปจจุบัน พนักงานของหนวยงานผูรับการตรวจ สวนใหญ 
อยูในระดับตําแหนงพนักงาน จํานวน 246 คน คิดเปนรอยละ 75.0 ระดับตําแหนงหัวหนางานขึ้นไป 
จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 25 
 หนวยงานที่สังกัด พนักงานของหนวยงานผูรับการตรวจ สวนใหญสังกัดในหนวยงานฝายผลิต 
จํานวน 242 คน คิดเปนรอยละ 73.8 สังกัดในหนวยงานฝายสนับสนุน จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 26.2 
 ประสบการณในการไดรับการตรวจสอบในปที่ผานมา พนักงานของหนวยงานผูรับการตรวจ 
สวนใหญมีประสบการณในการไดรับการตรวจในปที่ผานมา 1 - 2 ครั้งตอป จํานวน 228 คน คิดเปน 
รอยละ 69.5 คน ไมเคยมีประสบการณในการไดรับการตรวจในปที่ผานมา จํานวน 60 คน คิดเปน
รอยละ 18.3 และมีประสบการณในการไดรับการตรวจในปที่ผานมามากกวา 2 ครัง้ตอป จํานวน 40 คน 
คิดเปน รอยละ 12.2 ตามลําดับ 

1.2 การวิเคราะหขอมูลความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบของผูรับการตรวจ 
 จากการวิเคราะหขอมูล พบวา พนักงานในหนวยงานผูรับการตรวจที่มีความรูความเขาใจ

ในงานที่รับผิดชอบโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 3.98 โดยเม่ือวิเคราะหเปนราย
ขอ พบวา พนักงานในหนวยงานผูรับการตรวจที่มีความรูความเขาใจในงานที่รับผิดชอบระดับมากที่สุด คือ 
สามารถใชความรูความเขาใจปฏิบัติงานที่รับผิดชอบใหเสร็จทันตามกําหนดเวลาสงมอบ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.27 
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 พนักงานที่มีความรูความเขาใจในงานที่รับผิดชอบระดับมาก คือ สามารถใชความรู 
ประสบการณในงานที่รับผิดชอบใหคําปรึกษาและแนะนําเพื่อรวมงานไดดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 และ
สามารถใชความรูความเขาใจแกไขปญหาที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงานได มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.96 และนํา
ความรูความเขาใจในงานนําเสนอความเห็นตอผูบังคับบัญชา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 และสามารถนํา
ความรูความเขาใจที่ไดรับจากการฝกอบรมหนางาน ศึกษาจากคูมือปฏิบัติงาน อบรมภายนอกไปใช
ปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.76 ตามลําดับ   

1.3 การวิเคราะหขอมูลการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของผูรับการตรวจ  
 จากการวิเคราะหขอมูล พบวา พนักงานในหนวยงานผูรับการตรวจมีระดับการรับรู
ขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในโดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 2.66 
โดยเม่ือวิเคราะหเปนรายขอ พบวา พนักงานในหนวยงานผูรับการตรวจมีการรับรูขาวสารอยูใน
ระดับปานกลางทุกขอ คือ บริษัทไดแจงกฎบัตร นโยบาย วัตถุประสงคการตรวจสอบ ผังโครงสราง
องคกรหนวยงานตรวจสอบขึ้นตรงตอกรรมการผูจัดการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.68 และรับรูขาวสารการ
ตรวจสอบภายในจากสื่อตางๆ ภายในบริษัท มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.67 และรับรูขาวสารการตรวจสอบ
ภายในจากการแจงหรือติดประกาศ คําสั่ง กฎระเบียบขอบังคับใหมทุกครั้ง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.63  

1.4 การวเคราะห์ิ ข้อมลูความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบังานตรวจสอบภายในของผูร้บัการตรวจ  
 จากการวิเคราะหขอมูลความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในของผูรับการตรวจ
ที่ตอบแบบสอบถามที่ใชเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ี จํานวน 328 คน จากคําถาม 14 ขอ 
พบวา พนักงานในหนวยงานผูรับการตรวจมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในถกูตอง 
โดยคําถามขอที่ตอบถูกมากที่สุด 3 ลําดับแรก คือ 
 ลําดับ 1 การตรวจสอบภายในชวยสงเสริมใหเกิดกระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีผูที่
ตอบถูกจํานวน 310 คน คิดเปนรอยละ 94.5 
 ลําดับ 2 การตรวจสอบภายในเปนการตรวจสอบงานโดยไมรับฟงคําชี้แจงของผูรับการตรวจ มี
ผูที่ตอบถูกจํานวน 309 คน คิดเปนรอยละ 94.2 
 ลําดับ 3 การตรวจสอบภายในเปนการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของระบบการควบคุม 
มีผูที่ตอบจํานวน 301 คน คิดเปนรอยละ 91.8 
 สวนคําถามขอที่ตอบผิดมากที่สุด 3 ลําดับแรก คือ 
 ลําดับ 1 ผูบริหารมีหนาที่ความรับผิดชอบในการกําหนดและรักษาระบบการควบคุมภายใน มี
ผูที่ตอบผิดจํานวน 234 คน คิดเปนรอยละ 71.3 
 ลําดับ 2 ผูตรวจสอบภายในมีหนาที่ความรับผิดชอบในการกําหนด และกํากับดูแลระบบ
การควบคุมภายใน มีผูที่ตอบผิดจํานวน 209 คน คิดเปนรอยละ 63.7 
 ลําดับ 3 การตรวจสอบภายในเปนผูควบคุมระบบการปฏิบัติงานดานตางๆ ในองคกร มีผูที่
ตอบผิดจํานวน 151 คน คิดเปนรอยละ 46  
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 จากขอมูลการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในของ
พนักงานในหนวยงานผูรับการตรวจ จํานวน 14 ขอ ผูวิจัยไดรวมคะแนนที่ตอบถูกและสรุปผลระดับ
ความรูความเขาใจตามเกณฑการใหคะแนน โดยสามารถแบงระดับความรูความเขาใจของพนักงานใน
หนวยงานผูรับการตรวจตามเกณฑรอยละ ดังนี้ ผูที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน
ระดับสูง คือ ระดับคะแนนรอยละ 67.0 – 100.0 มีจํานวน 236 คน คิดเปนรอยละ 72 ลําดับถัดมาคือ 
ระดับปานกลาง คือ ระดับคะแนนรอยละ 34.0 – 66.0 มีจํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 28.0 และไมพบผู
ที่มีความรูความเขาเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในระดับต่ํา หรือผูที่ระดับคะแนนรอยละ 00.0 – 33.0 

1.5 การวิเคราะหขอมูลทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายใน
ของบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พริ้นทติ้ง จํากัดวาไดปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
ตรวจสอบภายใน จําแนกตามดานคุณสมบัติและดานการปฏิบัติงาน  
    จากการวิเคราะหขอมูลทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในของบรษิทั 
จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พริ้นทติ้ง จํากัดวาไดปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในของ
จําแนกตามดานคุณสมบัติและดานการปฏิบัติงาน ที่ตอบแบบสอบถามที่ใชเปนกลุมตัวอยางใน
การศึกษาครั้งนี้ จํานวน 328 คน จากคําถาม 19 ขอ พบวา ผลการวิเคราะหขอมูลระดับทัศนคติของ
พนักงานในหนวยงานผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาไดปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ
ตรวจสอบภายใน ที่ตอบแบบสอบถามที่ใชเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 328 คน โดยรวม
อยูในระดับดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.77 โดยเมื่อวิเคราะหตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในเปนรายดาน 
พบวา ทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาไดปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ
ตรวจสอบภายในดานคุณสมบัติและดานการปฏิบัติงาน อยูในระดับดีทั้ง 2 ดาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.81 
และ 3.73 ตามลําดับ และเม่ือวิเคราะหตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในเปนรายขอ พบวา 

1. ดานคุณสมบัติ 
1.1 พนักงานในหนวยงานผูรับการตรวจมีระดับทัศนคติอยูในระดับดี ดังน้ี ในขอเรื่อง

บทบาท อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ พบวา ในกฎบัตรของหนวยงานตรวจสอบภายในไดกําหนดไววา
การตรวจสอบภายในมีลักษณะเปนงานบริการใหความเชื่อม่ันแกองคกร ไมใชตรวจหาทุจริต มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.76 รองลงมา คือ ในกฎบัตรหนวยงานตรวจสอบภายในไดกําหนดวัตถุประสงค อํานาจหนาที่ 
ความรับผิดชอบอยางชัดเจน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.70 และในกฎบัตรฯ ไดกําหนดไววาการตรวจสอบ
ภายในมีลักษณะเปนเปนงานบริการใหคําปรึกษาแนะนําแกหนวยงานผูรับการตรวจ มีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.60 ตามลําดับ 

1.2 พนักงานในหนวยงานผูรับการตรวจมีระดับทัศนคติอยูในระดับดี ดังน้ี เรื่องความ
เปนอิสระและความเที่ยงธรรม พบวา ผูตรวจสอบภายในมีทัศนคติไมลําเอียง ไมมีอคติและไมขัดแยง
ทางผลประโยชน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 รองลงมา คือ หนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ขึ้น
ตรงตอผูบริหารสูงสุดและมีความอิสระ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 ตามลําดับ 
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1.3 พนักงานในหนวยงานผูรับการตรวจมีระดับทัศนคติอยูในระดับดี ดังน้ี เร่ืองความ
เชี่ยวชาญและความระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพ พบวา ผูตรวจสอบภายในมีความรู ทักษะความสามารถ
ในงานตรวจสอบภายใน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.01 รองลงมา คือผูตรวจสอบภายในไดปฏิบัติงานดวย
ความระมัดระวัง ใชความรู ทักษะและความรอบคอบเยี่ยงมืออาชีพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.92 และ
ผูตรวจสอบภายในไดใชเครื่องมือชวยตรวจสอบ เชน คอมพิวเตอร เทคนิควิเคราะหขอมูล มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.70 และหนวยงานตรวจสอบไดขอคําแนะนํา คําปรึกษาจากภายนอกหนวยงานตรวจสอบ 
หากผูตรวจสอบขาดความรู ทักษะ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.68 และผูตรวจสอบภายในไดใหคําปรึกษา 
แนะนําเยี่ยงมืออาชีพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.60 ตามลําดับ 

2. ดานการปฏิบัติงาน 
2.1 พนักงานในหนวยงานผูรับการตรวจมีระดับทัศนคติอยูในระดับดี ดังน้ี เรื่องการ

วางแผนใหสอดคลองกับเปาหมายองคกร พบวา หนวยงานตรวจสอบภายในไดกําหนดนโยบายและ
วิธีการปฏิบัติงานไวชัดเจน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.79 รองลงมา คือ หนวยงานตรวจสอบภายในไดจัดทํา
แผนงานตรวจสอบตามความเสี่ยงและสอดคลองกับเปาหมายองคกร มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.75 และ
หนวยงานตรวจสอบภายในไดจัดทําแผนงานตรวจสอบอยางนอยปละครั้ง โดยใชการประเมินความ
เสี่ยงและขอมูลของผูบริหาร มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.72 ตามลําดับ 

2.2 พนักงานในหนวยงานผูรับการตรวจมีระดับทัศนคติอยูในระดับดี ดังน้ี เร่ืองการ
ปฏิบัติการตรวจสอบ พบวา ไดกําหนดขอบเขตและวัตถุประสงคการตรวจสอบ โดยสอดคลองกับ
เปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.85 รองลงมาคือ ไดตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานวาสําเร็จและไดผลลัพธตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 

2.3 พนักงานในหนวยงานผูรับการตรวจมีระดับทัศนคติอยูในระดับดีดังน้ี เร่ืองการ
รายงานผลการตรวจสอบ พบวา หนวยงานตรวจสอบไดรายงานผลการตรวจแกหนวยงานผูรับการ
ตรวจที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67 รองลงมา คือ หนวยงานตรวจสอบภายในได
ประเมินความเสี่ยงตอบริษัทและปรึกษาผูบริหารระดับสูงแลว กอนเสนอรายงานผลการตรวจแก
หนวยงานภายนอกบริษัทมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.66 

2.4 พนักงานในหนวยงานผูรับการตรวจมีระดับทัศนคติอยูในระดับดีดังน้ี เร่ืองการ
ติดตามผลการตรวจสอบ พบวา หนวยงานตรวจสอบภายในไดติดตามผลการตรวจวาผูรับการตรวจ
ไดนําขอเสนอแนะไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิผลหรือผูบริหารระดับสูงเลือกไมปฏิบัติโดยยอมรับความเสี่ยง 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.73 รองลงมา คือ หนวยงานตรวจสอบภายในไดติดตามผลกระทบหากผูรับการตรวจ
ไมปฏิบัติตามขอเสนอแนะคําแนะนํา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.60 
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ผลการวิเคราะหขอมูล  จากการทดสอบสมมติฐาน 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน จากการทดสอบสมมติฐาน แบงเปน 4 ขอ ดังน้ี  

 สมมติฐานขอที่ 1 : ผูรับการตรวจที่มีคุณลักษณะสวนบุคคล ไดแก ระดับการศึกษา อายุงาน 
ระดับตําแหนงที่ปฏิบัติงานในปจจุบัน หนวยงานที่สังกัด และประสบการณการไดรับการตรวจสอบ
แตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในบริษัทจันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้งจํากัด 
แตกตางกัน 
 สามารถเขียนเปนสมมติฐานยอยไดดังนี้ 

  สมมติฐานขอ 1.1 :  ผูรับการตรวจที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอ
หนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด แตกตางกัน 

  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ผูรับการตรวจที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีทัศนคติ
ที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัดวาไดปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน รายดานคุณสมบัติและดานการปฏิบัติงานและโดยรวม ไมแตกตางกัน 
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
  และเม่ือพิจารณาตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในแตละเรื่อง พบวา มีมาตรฐาน
วิชาชีพตรวจสอบภายในซึ่งผูรับการตรวจมีทัศนคติแตกตางกัน 3 ขอ ดังนี้ 

1. ดานคุณสมบัติ 
1.1 ผูรับการตรวจที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบ

ภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัดวาไดปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบ
ภายในเรื่องบทบาท อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบวาในกฎบัตรของหนวยงานตรวจสอบภายในได
กําหนดไวการตรวจสอบภายในเปนงานบริการใหคําปรึกษาแนะนําแกหนวยงานผูรับการตรวจ 
แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

1.2 ผูรับการตรวจที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบ
ภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัดวาไดปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบ
ภายในเรื่องความอิสระ ความเที่ยงธรรมวา หนวยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงตอผูบริหารสูงสุดและ
มีความอิสระ แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

2. ดานการปฏิบัติงาน 
2.1 ผูรับการตรวจที่ มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีทัศนคติที่ มีตอหนวยงาน

ตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พริ้นทติ้ง จํากัดวาไดปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
ตรวจสอบภายในเรื่องการติดตามผลการตรวจสอบวา หนวยงานตรวจสอบภายในไดติดตามผลการตรวจ
วาผูรับการตรวจไดนําขอเสนอแนะไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิผลหรือผูบริหารระดับสูงเลือกไมปฏิบัติโดย
ยอมรับความเสี่ยง แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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  สมมติฐานขอ 1.2 :  ผูรับการตรวจที่มีอายุงานแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบ
ภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด แตกตางกัน  

  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ผูรับการตรวจที่มีอายุงานแตกตางกันมีทัศนคติที่มี
ตอหนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด วาไดปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน รายดานคุณสมบัติและดานการปฏิบัติงานและโดยรวม ไม
แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
  และเม่ือพิจารณาตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในแตละเรื่อง พบวา 
  ผูรับการตรวจที่มีอายุงานแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท 
จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พริ้นทติ้ง จํากัดวาไดปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในดาน
คุณสมบัติและดานการปฏิบัติงานในแตละเรื่องไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 
  สมมติฐานขอ 1.3 :  ผูรับการตรวจที่มีระดับตําแหนงที่ปฏิบัติงานในปจจุบันแตกตางกันมี
ทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด แตกตางกัน  

     ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ผูรับการตรวจที่มีระดับตําแหนงที่ปฏิบัติงานในปจจุบัน
แตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พริ้นทติ้ง จํากัดวา
ไดปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน รายดานคุณสมบัติและดานการปฏิบัติงานและ
โดยรวม ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
  และเม่ือพิจารณาตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในแตละเรื่อง พบวา  
  ผูรับการตรวจที่มีระดับตําแหนงที่ปฏิบัติงานในปจจุบันแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอ
หนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัดวาไดปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในดานคุณสมบัติและดานการปฏิบัติงานในแตละเรื่องไมแตกตางกัน 
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
    สมมติฐานขอ 1.4 :  ผูรับการตรวจที่มีหนวยงานที่สังกัดแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงาน
ตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด แตกตางกัน สามารถเขียน 

      ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ผูรับการตรวจที่มีหนวยงานที่สังกัดแตกตางกันมีทัศนคติที่
มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัดวาไดปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน รายดานคุณสมบัติและดานการปฏิบัติงานและโดยรวม ไมแตกตางกนั ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
  และเมื่อพิจารณาตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในแตละเรื่อง พบวา มีมาตรฐานวิชาชีพ
ตรวจสอบภายในซึ่งผูรับการตรวจมีทัศนคติแตกตางกัน 1 ขอ ดังนี้ 
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  ผูรับการตรวจที่มีหนวยงานที่สังกัดแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายใน
บริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัดวาไดปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ดาน
คุณสมบัติ เรื่องความอิสระ ความเที่ยงธรรมวา หนวยงาตรวจสอบภายในขึ้นตรงตอผูบริหารสูงสุด
และมีความอิสระ แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 

  สมมติฐานขอ 1.5 :  ผูรับการตรวจที่มีประสบการณในการไดรับการตรวจสอบแตกตางกนัมี
ทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด แตกตางกัน  

   ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ผูรับการตรวจที่มีประสบการณในการไดรับการตรวจสอบ
แตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัดวาได
ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน รายดานคุณสมบัติและดานการปฏิบัติงานและโดยรวม ไม
แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
    และเมื่อพิจารณาตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในแตละเรื่อง พบวา  
  ผูรับการตรวจที่มีประสบการณในการไดรับการตรวจสอบแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอ
หนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัดวาไดปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพตรวจสอบภายในดานคุณสมบัติและดานการปฏิบัติงานในแตละเรื่องไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  
 

            สมมติฐานขอที่ 2 : ผูรับการตรวจที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบมีความสัมพันธ
กับทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด  

               ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ผูรับการตรวจที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ 
มีความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบ
ภายใน ดานคุณสมบัติ ดานการปฏิบัติงานและโดยรวม ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธระดับคอนขางต่ํา กลาวคือ 
ผูรับการตรวจที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบสูงขึ้นก็จะมีทัศนคติที่มีตอหนวยงาน
ตรวจสอบภายในวาปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในดีขึ้นเล็กนอย 
 และเม่ือพิจารณาตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในแตละเรื่อง พบวา 

1. ดานคุณสมบัติ 
1.1 ผูรับการตรวจที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบมีความสัมพันธกับ

ทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน เรื่องบทบาท 
อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบวา ในกฎบัตรไดกําหนดวัตถุประสงค อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบอยาง
ชัดเจน และเปนงานบริการใหความเชื่อม่ันแกองคกร ไมใชตรวจหาทุจริต และเปนงานบริการใหคําปรึกษา
แนะนําแกหนวยงานผูรับการตรวจ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดย
มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธระดับต่ําและคอนขางต่ํา กลาวคือ ผูรับการตรวจที่มี
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ความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบสูงขึ้นก็จะมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวา
ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน เรื่องบทบาท อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบโดยรวม ดีขึ้นเล็กนอย 

1.2 ผูรับการตรวจที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบมีความสัมพันธกับ
ทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน เร่ืองความ
เปนอิสระและความเที่ยงธรรมวา หนวยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงตอผูบริหารสูงสุดและมีความอิสระ 
ผูตรวจสอบมีทัศนคติไมลําเอียง ไมมีอคติและไมขัดแยงทางผลประโยชน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 
ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธระดับต่ํา 
กลาวคือ ผูรับการตรวจที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบสูงขึ้นก็จะมีทัศนคติที่มีตอ
หนวยงานตรวจสอบภายใน เรื่องความเปนอิสระและความเที่ยงธรรมโดยรวมดีขึ้นเล็กนอย 

1.3 ผูรับการตรวจที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบมีความสัมพันธกับ
ทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน เร่ืองความ
เชี่ยวชาญและความระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพวาผูตรวจสอบภายในมีความรู ทักษะความสามารถในงาน
ตรวจสอบภายใน และหนวยงานตรวจสอบภายในไดขอคําแนะนํา คําปรึกษาจากภายนอกหนวยงาน
ตรวจสอบ หากผูตรวจสอบขาดความรู ทักษะและผูตรวจสอบภายในไดใชเครื่องมือชวยตรวจสอบ เชน 
คอมพิวเตอร เทคนิควิเคราะหขอมูลและผูตรวจสอบภายในไดใหคําปรึกษา แนะนําอยางระมัดระวังเยี่ยง
มืออาชีพ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว และผูตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงานดวยความระมัดระวัง ใชความรู ทักษะและความรอบคอบเยี่ยงมืออาชีพ ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธระดับต่ําและคอนขางต่ํา กลาวคือ 
ผูรับการตรวจที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบสูงขึ้นก็จะมีทัศนคติที่มีตอหนวยงาน
ตรวจสอบภายในวาปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน เรื่องความเชี่ยวชาญและความ
ระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพโดยรวมดีขึ้นเล็กนอย 

2. ดานการปฏิบัติงาน 
2.1 ผูรับการตรวจที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบมีความสัมพันธกับ

ทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในเรื่องการ
วางแผนใหสอดคลองกับเปาหมายองคกรวา หนวยงานตรวจสอบภายในไดจัดทําแผนงานตรวจสอบ
ตามความเสี่ยงและสอดคลองกับเปาหมายองคกร และไดจัดทําแผนการตรวจสอบประจําปอยางนอย
ปละครั้ง โดยใชการประเมินความเสี่ยงและขอมูลของผูบริหาร และไดกําหนดนโยบายและวิธีการ
ปฏิบัติงานไวชัดเจน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธระดับต่ําและคอนขางต่ํา กลาวคือ ผูรับการตรวจ
ที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบสูงขึ้นก็จะมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบ
ภายในวาปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน เร่ืองการวางแผนใหสอดคลองกับเปาหมาย
องคกรโดยรวมดีขึ้นเล็กนอย  

2.2 ผูรับการตรวจที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบมีความสัมพันธกับ
ทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน เร่ืองการ
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ปฏิบัติการตรวจสอบวาหนวยงานตรวจสอบภายในไดกําหนดขอบเขตและวัตถุประสงคการ
ตรวจสอบ ใหสอดคลองกับเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร และไดตรวจสอบผลการดําเนินงาน
วาสําเร็จและไดผลลัพธตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธระดับต่ํา
และคอนขางต่ํา กลาวคือ ผูรับการตรวจที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบสูงขึ้นก็จะมี
ทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน เร่ืองการ
ปฏิบัติการตรวจสอบดีขึ้นเล็กนอย 

2.3 ผูรับการตรวจที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบมีความสัมพันธกับ
ทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน เร่ืองการ
รายงานผลการตรวจสอบวาหนวยงานตรวจสอบภายในไดรายงานผลการตรวจแกหนวยงานผูรับ
การตรวจที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม และไดประเมินความเสี่ยงตอบริษัทและปรึกษาผูบริหารระดับสูง
แลว กอนเสนอรายงานผลการตรวจแกหนวยงานภายนอกบริษัท ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธระดับต่ํา 
กลาวคือ ผูรับการตรวจที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบสูงขึ้นก็จะมีทัศนคติที่มีตอ
หนวยงานตรวจสอบภายในวาปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน เรื่องการรายงานผลการ
ตรวจสอบดีขึ้นเล็กนอย 

2.4 ผูรับการตรวจที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบมีความสัมพันธกับ
ทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในเรื่องการ
ติดตามผลการตรวจสอบวาหนวยงานตรวจสอบภายในไดติดตามผลการตรวจวาผูรับการตรวจไดนํา
ขอเสนอแนะไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิผลหรือผูบริหารระดับสูงเลือกไมปฏิบัติโดยยอมรับความเสี่ยงและ
ไดติดตามผลกระทบหากผูรับการตรวจไมปฏิบัติตามขอเสนอแนะคําแนะนํา ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธระดับ
ต่ํา กลาวคือ ผูรับการตรวจที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบสูงขึ้นก็จะมีทัศนคติที่มีตอ
หนวยงานตรวจสอบภายในวาปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน เรื่องการติดตามผลการ
ตรวจสอบโดยรวมดีขึ้นเล็กนอย 

 

 สมมติฐานขอที่ 3 : ผูรับการตรวจที่มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในมีความสัมพันธ
กับทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ผูรับการตรวจที่มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในมี
ความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน 
ดานคุณสมบัติ ดานการปฏิบัติงานและโดยรวม ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธระดับคอนขางต่ํา กลาวคือ ผูรับการตรวจที่มี
การรับรูขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในสูงขึ้นก็จะมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาปฏิบัติ
ตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในดีขึ้นเล็กนอย 
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 และเม่ือพิจารณาตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในแตละเรื่อง พบวา 
1. ดานคุณสมบัติ 

1.1 ผูรับการตรวจที่มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในมีความสัมพันธกับ
ทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน เรื่องบทบาท 
อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบวา ในกฎบัตรไดกําหนดวัตถุประสงค อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบอยาง
ชัดเจน และเปนงานบริการใหความเชื่อม่ันแกองคกร ไมใชตรวจหาทุจริต และเปนงานบริการใหคําปรึกษา
แนะนําแกหนวยงานผูรับการตรวจ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดย
มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธระดับต่ําและคอนขางต่ํา กลาวคือ ผูรับการตรวจที่มี
การรับรูขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในสูงขึ้นก็จะมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวา
ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน เร่ืองบทบาท อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบโดยรวม ดีขึ้นเล็กนอย 

1.2 ผูรับการตรวจที่มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในไมมีความสัมพันธกับ
ทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน เร่ืองความเปน
อิสระและความเที่ยงธรรมวา หนวยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงตอผูบริหารสูงสุดและมีความอิสระ ผู
ตรวจสอบมีทัศนคติไมลําเอียง ไมมีอคติและไมขัดแยงทางผลประโยชน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

1.3 ผูรับการตรวจที่มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในมีความสัมพันธกับทัศนคติ
ที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน เรื่องความเชี่ยวชาญ
และความระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพวาหนวยงานตรวจสอบภายในไดขอคําแนะนํา คําปรึกษาจากภายนอก
หนวยงานตรวจสอบ หากผูตรวจสอบขาดความรู ทักษะและผูตรวจสอบภายในไดใหคําปรึกษา แนะนํา
อยางระมัดระวังเยี่ยงมืออาชีพ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 และผูตรวจสอบภายในปฏิบัติงานดวย
ความระมัดระวัง ใชความรู ทักษะและความรอบคอบเยี่ยงมืออาชีพ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธระดับต่ําและ
คอนขางต่ํา กลาวคือ ผูรับการตรวจที่มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในสูงขึ้นก็จะมี
ทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน เร่ืองความ
เชี่ยวชาญและความระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพวาหนวยงานตรวจสอบภายในไดขอคําแนะนํา คําปรึกษาจาก
ภายนอกหนวยงานตรวจสอบ หากผูตรวจสอบขาดความรู ทักษะและผูตรวจสอบภายในไดใหคําปรึกษา 
แนะนําอยางระมัดระวังเยี่ยงมืออาชีพ และผูตรวจสอบภายในปฏิบัติงานดวยความระมัดระวัง ใชความรู 
ทักษะและความรอบคอบเยี่ยงมืออาชีพ ดีขึ้นเล็กนอย และ 
  ผูรับการตรวจที่มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในไมมีความสัมพันธกับ
ทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน เร่ืองความ
เชี่ยวชาญและความระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพวาผูตรวจสอบภายในมีความรู ทักษะความสามารถในงาน
ตรวจสอบภายใน และผูตรวจสอบภายในไดใชเครื่องมือชวยตรวจสอบ เชน คอมพิวเตอร เทคนิควิเคราะห
ขอมูล ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 
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2. ดานคุณสมบัติ 
2.1 ผูรับการตรวจที่มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในมีความสัมพันธกับ

ทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในเรื่องการ
วางแผนใหสอดคลองกับเปาหมายองคกรวา หนวยงานตรวจสอบภายในไดจัดทําแผนงานตรวจสอบตาม
ความเสี่ยงและสอดคลองกับเปาหมายองคกร และไดจัดทําแผนการตรวจสอบประจําปอยางนอยปละครั้ง 
โดยใชการประเมินความเสี่ยงและขอมูลของผูบริหาร และไดกําหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานไว
ชัดเจน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกันและมีความสัมพันธระดับต่ํา กลาวคือ ผูรับการตรวจที่มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายในสูงขึ้นก็จะมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบ
ภายใน เรื่องการวางแผนใหสอดคลองกับเปาหมายองคกรโดยรวมดีขึ้นเล็กนอย 

2.2 ผูรับการตรวจที่มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในมีความสัมพันธกับทัศนคติ
ที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน เร่ืองการปฏิบัติการ
ตรวจสอบวาหนวยงานตรวจสอบภายในไดกําหนดขอบเขตและวัตถุประสงคการตรวจสอบ ให
สอดคลองกับเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร และไดตรวจสอบผลการดําเนินงานวาสําเร็จและ
ไดผลลัพธตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธระดับต่ํา กลาวคือ ผูรับการ
ตรวจที่มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในสูงขึ้นก็จะมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบ
ภายในวาปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน เร่ืองการปฏิบัติการตรวจสอบดีขึ้นเล็กนอย 

2.3 ผูรับการตรวจที่มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในมีความสัมพันธกับทัศนคติ
ที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน เรื่องการรายงาน
ผลการตรวจสอบวาหนวยงานตรวจสอบภายในไดรายงานผลการตรวจแกหนวยงานผูรับการตรวจที่
เกี่ยวของอยางเหมาะสม และไดประเมินความเสี่ยงตอบริษัทและปรึกษาผูบริหารระดับสูงแลว กอน
เสนอรายงานผลการตรวจแกหนวยงานภายนอกบริษัท ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ซึ่งสอดคลอง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธระดับต่ําและคอนขางต่ํา 
กลาวคือ ผูรับการตรวจที่มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในสูงขึ้นก็จะมีทัศนคติที่มีตอ
หนวยงานตรวจสอบภายในวาปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน เรื่องการรายงานผลการ
ตรวจสอบดีขึ้นเล็กนอย 

2.4 ผูรับการตรวจที่มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในมีความสัมพันธกับทัศนคติ
ที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในเรื่องการติดตามผล
การตรวจสอบวาหนวยงานตรวจสอบภายในไดติดตามผลการตรวจวาผูรับการตรวจไดนําขอเสนอแนะ
ไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิผลหรือผูบริหารระดับสูงเลือกไมปฏิบัติโดยยอมรับความเสี่ยงและไดติดตาม
ผลกระทบหากผูรับการตรวจไมปฏิบัติตามขอเสนอแนะคําแนะนํา ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธระดับต่ํา 
กลาวคือ ผูรับการตรวจที่มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในสูงขึ้นก็จะมีทัศนคติที่มีตอ
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หนวยงานตรวจสอบภายในวาปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน เรื่องการติดตามผลการ
ตรวจสอบโดยรวมดีขึ้นเล็กนอย 

 
 สมมติฐานขอ 4: ผูรับการตรวจที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในแตกตางกันมี
ทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด แตกตางกัน 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ผูรับการตรวจที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบ
ภายในแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง 
จํากัด วาไดปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในโดยรวมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 ซึ่งพิจารณาตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในแตละดาน พบวา 
 ผูรับการตรวจที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอ
หนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัดวาไดปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพตรวจสอบภายในรายดานคุณสมบัติและดานการปฏิบัติงานแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 และเม่ือพิจารณาตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในแตละเร่ือง พบวา มีมาตรฐานวิชาชีพ
ตรวจสอบภายในซึ่งผูรับการตรวจมีทัศนคติแตกตางกัน 10 ขอ ดังนี้  

1. ดานคุณสมบัติ 
1.1 ผูรับการตรวจที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในแตกตางกันมี

ทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัดวาไดปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในเรื่องบทบาท อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบวาในกฎบัตรของ
หนวยงานตรวจสอบภายในไดกําหนดไวการตรวจสอบภายในเปนงานบริการใหความเชื่อม่ันแกองคกร 
ไมใชตรวจหาทุจริต และเปนงานบริการใหคําปรึกษาแนะนําแกหนวยงานผูรับการตรวจ แตกตางกัน ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

1.2 ผูรับการตรวจที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในแตกตางกันมี
ทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัดวาไดปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในเรื่องความอิสระ ความเที่ยงธรรมวาหนวยงานตรวจสอบภายใน
ขึ้นตรงตอผูบริหารสูงสุดและมีความอิสระ และผูตรวจสอบภายในมีทัศนคติไมลําเอียง ไมมีอคติและไม
ขัดแยงทางผลประโยชนแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

1.3 ผูรับการตรวจที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในแตกตางกันมี
ทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัดวาไดปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน เร่ืองความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพวาผูตรวจ
สอบภายในมีความรู ทักษะความสามารถในงานตรวจสอบภายใน และหนวยงานตรวจสอบภายในไดขอ
คําแนะนํา คําปรึกษาจากภายนอกหนวยงานตรวจสอบ หากผูตรวจขาดความรู ทักษะและผูตรวจสอบ
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ภายในไดใหคําปรึกษา แนะนําเยี่ยงมืออาชีพ แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคลอง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว 

2. ดานการปฏิบัติงาน 
2.1 ผูรับการตรวจที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในแตกตางกันมี

ทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัดวาไดปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน เร่ืองการปฏิบัติงานตรวจสอบวาหนวยงานตรวจสอบภายในได
ตรวจสอบผลการดําเนินงานวาสําเร็จและไดผลลัพธตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว แตกตาง
กัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

2.2 ผูรับการตรวจที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในแตกตางกันมี
ทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัดวาไดปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน เรื่องการติดตามผลการตรวจสอบวาหนวยงานตรวจสอบภายใน
ไดติดตามผลการตรวจวาผูรับการตรวจไดนําขอเสนอแนะไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิผลหรือผูบริหาร
ระดับสูงเลือกไมปฏิบัติโดยยอมรับความเสี่ยง และไดติดตามผลกระทบหากผูรับการตรวจไมปฏิบัติตาม
ขอเสนอแนะคําแนะนํา แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

    

การอภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาวิจัยเรื่องทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท 
จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด มีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปรายผลตามทัศนคติของผูรับการตรวจ ดังนี้ 

1. ผลการศึกษาวิจัย พบวา ผูรับการตรวจสวนใหญระดับการศึกษาปริญญาตรี อายุงาน 1-3 ป 
ตําแหนงระดับพนักงาน สังกัดหนวยงานฝายผลิต ประสบการณในการไดรับการตรวจสอบ 1-2 ครั้ง ตอป  

1.1 ผูรับการตรวจสวนใหญมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบในระดับมากที่สุด 
โดยสามารถใชความรูความเขาใจปฏิบัติงานที่รับผิดชอบใหเสร็จทันตามกําหนดเวลาสงมอบและในระดับ
มาก โดยสามารถใชความรู ประสบการณในงานที่รับผิดชอบใหคําปรึกษาและแนะนําเพื่อนรวมงานไดดี 

1.2 ผูรับการตรวจสวนใหญมีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในระดับปานกลาง 
โดยบริษัทไดแจงกฎบัตร นโยบาย วัตถุประสงคการตรวจสอบ ผังโครงสรางองคกรหนวยงาน
ตรวจสอบขึ้นตรงตอกรรมการผูจัดการ เน่ืองจากการเผยแพรประชาสัมพันธเกี่ยวกับงานตรวจสอบ
ภายในทางสื่อตางๆ ของบริษัทยังคอนขางนอย และการจัดทําประกาศกฎบัตรเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายในขึ้นเม่ือจัดตั้งหนวยงานตรวจสอบภายในซึ่งนานแลว ทําใหการรับรูขาวสารเกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายในคอนขางนอย 

1.3 ผูรับการตรวจสวนใหญมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในระดับสูง ทั้งน้ีเปน
ผลจากพนักงานในหนวยงานผูรับการตรวจสวนใหญมีประสบการณที่เคยไดรับการตรวจสอบ เม่ือ
ประกอบกับการสื่อสารทําความเขาใจขณะปฏิบัติงานตรวจสอบโดยผูตรวจสอบ จึงทําใหผูรับตรวจมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการตรวจสอบมากขึ้น 
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1.4 ทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาไดปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในโดยรวมอยูในระดับดี เน่ืองจากการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบ
ภายในไดยึดถือแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในอยางเครงครัด อีกทั้ง 
กระบวนการในการตรวจสอบยังเปนไปตามขั้นตอนของกระบวนการตรวจสอบ เร่ิมจากการวาง
แผนการตรวจสอบ การแจงเขาตรวจ การจัดทํากระดาษทําการและหารือขอคําชี้แจงจากผูรับการ
ตรวจกอนทําการสรุปและการรายงานผล การติดตามผลการตรวจสอบ โดยใหผูรับการตรวจเขามามี
สวนรวมในการหาแนวทางแกไข จึงทําใหผูรับการตรวจเกิดความรูความเขาใจในงานตรวจสอบ
ภายในและทัศนคติที่ดีตอหนวยงานตรวจสอบภายใน 

2. ผลการศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะทั่วไปของผูรับการตรวจ ไดแก ระดับการศึกษา อายุ
งาน ระดับตําแหนงที่ปฏิบัติงาน หนวยงานที่สังกัด ประสบการณในการไดรับการตรวจสอบ พบวา 

2.1 ผูรับการตรวจที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายใน
บริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด วาไดปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบ
ภายในดานคุณสมบัติและดานการปฏิบัติงานและโดยรวมไมแตกตางกัน  
  และเม่ือพิจารณาตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในแตละเรื่อง พบวา  

1. ดานคุณสมบัติ เรื่องบทบาท อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบวาในกฎบัตรของหนวยงาน
ตรวจสอบภายในไดกําหนดไวการตรวจสอบภายในเปนงานบริการใหคําปรึกษาแนะนําแกหนวยงาน
ผูรับการตรวจ แตกตางกัน เนื่องจากผูรับการตรวจที่มีระดับการศึกษาตางกัน ตางมีเหตุผลในการ
พิจารณาวาหนวยงานตรวจสอบภายในมีบทบาท อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบในการใหคําปรึกษา
แนะนําตามกฎบัตรฯไดตรงตามความตองการของหนวยงานผูรับการตรวจแตกตางกัน  

2. ดานคุณสมบัติ เรื่องความอิสระวาหนวยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงตอผูบริหารสูงสุด
และมีความอิสระแตกตางกัน เน่ืองจากผูรับการตรวจที่มีระดับการศึกษาตางกัน ตางมีเหตุผลในการ
พิจารณาวาหนวยงานตรวจสอบภายในมีความอิสระโดยขึ้นตรงตอกรรมการผูจัดการใหญตางกัน อีก
ทั้ง รองกรรมการผูจัดการ ผูอํานวยการฝาย ยังสามารถสั่งการตอหนวยงานตรวจสอบไดโดยตรง  

3. ดานการปฏิบัติงาน เรื่องการติดตามผลการตรวจสอบวา หนวยงานตรวจสอบภายในได
ติดตามผลการตรวจวาผูรับการตรวจไดนําขอเสนอแนะไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิผลหรือผูบริหาร
ระดับสูงเลือกไมปฏิบัติโดยยอมรับความเสี่ยงแตกตางกัน เน่ืองจากผูรับการตรวจที่มีระดับการศึกษา
ตางกัน ตางมีเหตุผลในการพิจารณาวาหนวยงานตรวจสอบภายในมีการติดตามผลการตรวจสอบวา
ผูรับการตรวจไดนําขอเสนอแนะไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิผลหรือผูบริหารระดับสูงเลือกไมปฏิบัติ
โดยยอมรับความเสี่ยงแตกตางกัน   
  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ทัศนีย แสงทองสกุลเลิศ (2546) ซึ่งสรุปผลงานวิจัยเร่ืองทัศนคติ
ของผูจัดการสํานักงานบริการโทรศัพทที่มีตอผูตรวจสอบภายใน สํานักตรวจสอบภายใน องคการโทรศัพท
แหงประเทศไทย พบวา ผูจัดการที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีทัศนคติตอผูตรวจสอบภายในโดยรวม
และดานคุณสมบัติ ไมแตกตางกัน แตพบดานการปฏิบัติงาน และรายเรื่อง ไดแก เร่ืองความรอบรูใน
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วิชาชีพ และเรื่องรายงานผลการตรวจสอบ แตกตางกัน ซึ่งอาจเปนผลมาจากสาขาวิชาที่สําเร็จ
การศึกษา ความรูความเขาใจในงาน ตลอดจนประสบการณของบุคคล แตกตางกัน และ 
  งานวิจัยของ วราลักษณ รังษีวุฒิศักดิ์ (2548) ซึ่งสรุปผลงานวิจัยเรื่องความคิดเห็นของ
พนักงานที่มีตอการใหบริการงานตรวจสอบภายใน กรณีศึกษา ธนาคารยูโอบี รัตนสิน จํากัด (มหาชน) 
พบวา ผูรับการตรวจสอบที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีความคิดเห็นตอการใหบริการงาน
ตรวจสอบภายในไมแตกตางกัน ยกเวนการใหบริการงานตรวจสอบภายในดานความเชื่อถือได
แตกตางกัน และ 
  งานวิจัยของ ปยวรรณ มณีกาญจน (2550) ซึ่งสรุปผลงานวิจัยเร่ืองความคิดเห็นของ
พนักงานสวนตําบลที่มีตอการตรวจสอบภายใน กรณีศึกษา องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัด
กาญจนบุรี พบวา พนักงานสวนตําบลที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีความคิดเห็นตอการ
ตรวจสอบภายในไมแตกตางกัน   

2.2 ผูรับการตรวจที่มีอายุงานแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท 
จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัดวาไดปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน รายดานคุณสมบัติ
และดานการปฏิบัติงานและโดยรวม ไมแตกตางกัน เน่ืองจากการตรวจสอบภายในมุงเนนที่การ
ตรวจสอบและประเมินการควบคุมภายในของกระบวนการทํางาน และหนวยงานตางๆ ตามลําดับ
ความเสี่ยง โดยไมไดเจาะจงที่อายุงานพนักงานแตอยางใด จึงทําใหทัศนคติไมแตกตางกัน 
  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เสาวรภย ธรรมานุรักษกุล (2545) ซึ่งสรุปผลงานวิจัยเร่ืองทัศนคติ
ของพนักงานที่มีตอการตรวจสอบภายในของสายงานตรวจสอบ ธนาคาร ทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
พบวา พนักงานที่มีประสบการณการทํางานในธนาคารแตกตางกันมีทัศนคติตอการตรวจสอบภายในของ
สายงานตรวจสอบภายใน โดยรวมและรายดาน คือ ดานศักยภาพของพนักงานตรวจสอบ ดานคุณภาพ
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน คือ การวางแผนการตรวจสอบ การตรวจสอบและการประเมินผล 
การสื่อสารระหวางพนักงานตรวจสอบและพนักงานผูรับการตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบ 
การติดตามผลการตรวจสอบ ไมแตกตางกัน แตพบวา พนักงานที่มีประสบการณการทํางานใน
ธนาคารแตกตางกันมีทัศนคติตอการตรวจสอบภายในของสายงานตรวจสอบ เร่ืองการเปนที่ปรึกษา 
และดานความสัมพันธระหวางพนักงานตรวจสอบภายในและผูรับการตรวจสอบ แตกตางกัน และ 
  งานวิจัยของ ทัศนีย แสงทองสกุลเลิศ (2546) ซึ่งสรุปผลงานวิจัยเรื่องทัศนคติของผูจัดการ
สํานักงานบริการโทรศัพทที่มีตอผูตรวจสอบภายใน สํานักตรวจสอบภายใน องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย 
พบวา ผูจัดการที่มีระยะเวลาในการทํางานใน ทศท. ตางกันมีทัศนคติตอผูตรวจสอบภายในโดยรวม
และรายดานคุณสมบัติ คือเร่ืองความรอบรูในวิชาชีพ คุณสมบัติผูตรวจสอบ และรายดานปฏิบัติงาน 
คือ เรื่องการวางแผนการตรวจสอบ การดําเนินการตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบ การ
ติดตามผลการตรวจสอบ ไมแตกตางกัน และ 
  งานวิจัยของ วราลักษณ รังษีวุฒิศักดิ์ (2548) ซึ่งสรุปผลงานวิจัยเรื่องความคิดเห็นของ
พนักงานที่มีตอการใหบริการงานตรวจสอบภายใน กรณีศึกษา ธนาคารยูโอบี รัตนสิน จํากัด (มหาชน) 
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พบวา ผูรับการตรวจสอบที่มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในธนาคารยูโอบี รัตนสิน จํากัด (มหาชน) ที่แตกตางกัน
มีความคิดเห็นตอการใหบริการงานตรวจสอบภายในไมแตกตางกัน และ 
  งานวิจัยของ ปยวรรณ มณีกาญจน (2550) ซึ่งสรุปผลงานวิจัยเร่ืองความคิดเห็นของ
พนักงานสวนตําบลที่มีตอการตรวจสอบภายใน กรณีศึกษา องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัด
กาญจนบุรี พบวา พนักงานสวนตําบลที่มีระยะเวลาการปฏิบัติหนาที่ในองคการบริหารสวนตําบลที่
แตกตางกันมีความคิดเห็นตอการตรวจสอบภายในไมแตกตางกัน 

2.3 ผูรับการตรวจที่มีระดับตําแหนงที่ปฏิบัติงานในปจจุบันแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอ
หนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัดวาไดปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพตรวจสอบภายใน รายดานคุณสมบัติและดานการปฏิบัติงานและโดยรวม ไมแตกตางกัน 
เน่ืองจากการตรวจสอบภายในมุงเนนที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการของหนวยงานตางๆ 
โดยไมไดเจาะจงที่ตําแหนงพนักงานแตอยางใด และมุงเนนการมีสวนรวม โดยมีการประชุม
ประสานงานกันระหวางผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน และผูตรวจสอบ ทั้งในการวางแผนและแกไขปญหาของ
กิจการรวมกัน และเปนการตรวจสอบเพื่อใหเกิดความเขาใจและยอมรับผลการตรวจสอบ ซึ่งจะเปน
ประโยชนในการแกไขและการบริหารงาน จึงทําใหทัศนคติไมแตกตางกัน 
  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เสาวรภย ธรรมานุรักษกุล (2545) ซึ่งสรุปผลงานวิจัยเรื่องทัศนคติ
ของพนักงานที่มีตอการตรวจสอบภายในของสายงานตรวจสอบ ธนาคาร ทหารไทย จํากัด (มหาชน) พบวา 
พนักงานที่มีระดับพนักงานแตกตางกันมีทัศนคติตอการตรวจสอบภายในของสายงานตรวจสอบภายใน 
โดยรวมและรายดาน คือ ดานศักยภาพของพนักงานตรวจสอบ ดานคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
คือ การวางแผนการตรวจสอบ การตรวจสอบและการประเมินผล การสื่อสารระหวางพนักงานตรวจสอบ
และพนักงานผูรับการตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบ การติดตามผลการตรวจสอบ และการ
เปนที่ปรึกษา ไมแตกตางกัน แตพบวา พนักงานที่มีระดับพนักงานแตกตางกันมีทัศนคติตอการ
ตรวจสอบภายในของสายงานตรวจสอบดานความสัมพันธระหวางพนักงานตรวจสอบภายในและ
ผูรับการตรวจสอบ แตกตางกัน และ 
  งานวิจัยของ วราลักษณ รังษีวุฒิศักดิ์ (2548) ซึ่งสรุปผลงานวิจัยเรื่องความคิดเห็นของ
พนักงานที่มีตอการใหบริการงานตรวจสอบภายใน กรณีศึกษา ธนาคารยูโอบี รัตนสิน จํากัด (มหาชน) 
พบวา ผูรับการตรวจสอบที่มีตําแหนงงานปจจุบันที่แตกตางกันมีความคิดเห็นตอการใหบริการงาน
ตรวจสอบภายในไมแตกตางกัน และ 
  งานวิจัยของ ปยวรรณ มณีกาญจน (2550) ซึ่งสรุปผลงานวิจัยเร่ืองความคิดเห็นของ
พนักงานสวนตําบลที่มีตอการตรวจสอบภายใน กรณีศึกษา องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัด
กาญจนบุรี พบวา พนักงานสวนตําบลที่มีระดับหนาที่ในตําแหนงงานที่แตกตางกันมีความคิดเห็นตอ
การตรวจสอบภายในไมแตกตางกัน 

2.4 ผูรับการตรวจที่มีหนวยงานที่สังกัดแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบ
ภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัดวาไดปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบ
ภายใน รายดานคุณสมบัติและดานการปฏิบัติงานและโดยรวม ไมแตกตางกัน เน่ืองจากกระบวนการ
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จัดทําแผนการตรวจสอบประจําป ใชวิธีการประเมินความเสี่ยงแตละกิจกรรมและกําหนดความถี่และ
หนวยงานที่เขาตรวจสอบ โดยไมไดเจาะจงที่หนวยงานใดหนวยงานหนึ่งโดยเฉพาะ 
  และเม่ือพิจารณาตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในแตละเรื่อง พบวา เร่ืองความ
อิสระ ความเที่ยงธรรมวา หนวยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงตอผูบริหารสูงสุดและมีความอิสระ 
แตกตางกัน เน่ืองจากผูบริหารระดับสูงบางทานยังสามารถสั่งการหนวยงานตรวจสอบภายใน
โดยตรง ไมผานความเห็นชอบจากกรรมการผูจัดการใหญ และการรับรูขอมูล กฎบัตร ผังโครงสราง
องคกรหนวยงานตรวจสอบขึ้นตรงตอกรรมการผูจัดการระดับปานกลาง ทําใหเกิดทัศนคติตอ
หนวยงานตรวจสอบภายในเรื่องความเปนอิสระ 
  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เสาวรภย ธรรมานุรักษกุล (2545) ซึ่งสรุปผลงานวิจัยเรื่องทัศนคติ
ของพนักงานที่มีตอการตรวจสอบภายในของสายงานตรวจสอบ ธนาคาร ทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
พบวา พนักงานที่มีหนวยงานที่สังกัดแตกตางกันมีทัศนคติตอการตรวจสอบภายในของสายงาน
ตรวจสอบภายใน โดยรวมและรายดาน คือ ดานศักยภาพของพนักงานตรวจสอบ ดานคุณภาพการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน คือ การตรวจสอบและการประเมินผล การสื่อสารระหวางพนักงานตรวจสอบ
และพนักงานผูรับการตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบ การติดตามผลการตรวจสอบ การเปนที่
ปรึกษาไมแตกตางกัน แตพบวา พนักงานที่มีหนวยงานที่สังกัดแตกตางกันมีทัศนคติตอการตรวจสอบ
ภายในของสายงานตรวจสอบ เรื่องการวางแผนการตรวจสอบ แตกตางกัน และ 
  งานวิจัยของ ทัศนีย แสงทองสกุลเลิศ (2546) ซึ่งสรุปผลงานวิจัยเรื่องทัศนคติของผูจัดการ
สํานักงานบริการโทรศัพทที่มีตอผูตรวจสอบภายใน สํานักตรวจสอบภายใน องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย 
พบวา ผูจัดการที่มีสังกัดตางฝายงานกัน มีทัศนคติตอผูตรวจสอบภายในโดยรวมและรายดานคุณสมบัติ
และดานปฏิบัติงาน ไมแตกตางกัน แตเม่ือพิจารณาเปนรายเร่ือง พบวา เร่ืองการรายงานผลการตรวจสอบ 
แตกตางกัน และ 
  งานวิจัยของ วราลักษณ รังษีวุฒิศักดิ์ (2548) ซึ่งสรุปผลงานวิจัยเรื่องความคิดเห็นของ
พนักงานที่มีตอการใหบริการงานตรวจสอบภายใน กรณีศึกษา ธนาคารยูโอบี รัตนสิน จํากัด (มหาชน) 
พบวา ผูรับการตรวจสอบที่มีสังกัดหนวยงานที่แตกตางกันมีความคิดเห็นตอการใหบริการงาน
ตรวจสอบภายในไมแตกตางกัน ยกวนการใหบริการงานตรวจสอบภายในดานสิ่งที่สามารถจับตอง 
ดานความสามารถตอบสนอง ดานการรับประกัน แตกตางกัน และ 
  งานวิจัยของ ปยวรรณ มณีกาญจน (2550) ซึ่งสรุปผลงานวิจัยเร่ืองความคิดเห็นของ
พนักงานสวนตําบลที่มีตอการตรวจสอบภายใน กรณีศึกษา องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัด
กาญจนบุรี พบวา พนักงานสวนตําบลที่มีสวนงานสังกัดที่แตกตางกันมีความคิดเห็นตอการ
ตรวจสอบภายในไมแตกตางกัน ยกเวนดานคุณสมบัติเฉพาะของผูตรวจสอบภายใน และดาน
ขอบเขตการตรวจสอบภายในแตกตางกัน 

2.5 ผูรับการตรวจที่มีประสบการณในการไดรับการตรวจสอบแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอ
หนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัดวาไดปฏิบัติตามมาตรฐาน
วิชาชีพตรวจสอบภายใน รายดานคุณสมบัติและดานการปฏิบัติงานและโดยรวม ไมแตกตางกัน เน่ืองจาก
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การตรวจสอบภายในเปนกิจกรรมกระทําอยางตอเน่ืองตลอดทั้งป อีกทั้งหนวยงานที่เขาตรวจเปนประจํา
ไดสรางความเขาใจแกหนวยงานนั้น จึงทําใหทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบไมแตกตางกัน 
  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ทัศนีย แสงทองสกุลเลิศ (2546) ซึ่งสรุปผลงานวิจัยเรื่องทัศนคติ
ของผูจัดการสํานักงานบริการโทรศัพทที่มีตอผูตรวจสอบภายใน สํานักตรวจสอบภายใน องคการโทรศัพท
แหงประเทศไทย พบวา ผูจัดการที่มีประสบการณการรับการตรวจสอบตางกันมีทัศนคติตอผูตรวจสอบ
ภายในโดยรวมและรายดานคุณสมบัติและดานปฏิบัติงาน ไมแตกตางกัน แตพบรายเรื่องการวางแผนการ
ตรวจสอบ แตกตางกัน และ 
  งานวิจัยของ เสาวรภย ธรรมานุรักษกุล (2545) ซึ่งสรุปผลงานวิจัยเรื่องทัศนคติของ
พนักงานที่มีตอการตรวจสอบภายในของสายงานตรวจสอบ ธนาคาร ทหารไทย จํากัด (มหาชน) พบวา 
พนักงานที่มีประสบการณในการไดรับการตรวจสอบแตกตางกันมีทัศนคติตอการตรวจสอบภายในของ
สายงานตรวจสอบภายใน ดานศักยภาพของพนักงานตรวจสอบ ดานคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน คือ การวางแผนการตรวจสอบ การตรวจสอบและการประเมินผล การสื่อสารระหวางพนักงาน
ตรวจสอบและพนักงานผูรับการตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบ การติดตามผลการตรวจสอบ 
การเปนที่ปรึกษา ไมแตกตางกัน แตพบวา พนักงานที่มีประสบการณการทํางานในธนาคารแตกตางกัน
มีทัศนคติตอการตรวจสอบภายในของสายงานตรวจสอบ โดยรวมและรายดาน คือ ดานความสัมพันธ
ระหวางพนักงานตรวจสอบภายในและผูรับการตรวจสอบ แตกตางกัน 

3. ผลการศึกษาวิจัย พบวา ผูรับการตรวจที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ มี
ความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบ
ภายใน ดานคุณสมบัติ ดานการปฏิบัติงานและโดยรวม โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันและมี
ความสัมพันธระดับคอนขางต่ํา เนื่องจากความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบของผูรับการ
ตรวจสงผลตอการปฏิบัติงานไดมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล หากผูรับการตรวจไมมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบหรือไมสามารถแกไขปญหาหนางาน หรือไมสามารถเสนอแนะ
การทํางานใหมๆ แกผูบังคับบัญชาได ทําใหพบประเด็นในการตรวจสอบแตละครั้ง และสงผลตอ
ทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในดวย 

 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กาญจนา พรหมเกิด (2546) ซึ่งสรุปผลงานวิจัยเร่ือง
ความคิดเห็นของผูรับตรวจตอผูตรวจสอบภายใน มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร พบวา ความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับงานของผูรับตรวจมีความสัมพันธกับความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบ
ภายใน ดานจริยธรรม ดานภาวะผูนํา ดานการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ดานการใหความรู 
คําแนะนํา คําปรึกษา กลาวคือ ผูรับตรวจที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานแตกตางกัน มีความ
คิดเห็นตอการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในตางกัน ทั้งน้ี อาจเปนเพราะวา ผูรับตรวจที่มีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับงานอยูในระดับมากมีความชัดเจนในรูปแบบการทํางาน นําไปสูการปฏิบัติงาน
อยางเปนระบบและมีขั้นตอนที่กําหนดไวอยางเปนแบบแผนตรงตามระเบียบขอบังคับของทาง
มหาวิทยาลัยฯ มีการยอมรับการปฏิบัติงานตรวจสอบและเขาใจปญหาของการปฏิบัติงานดานการ
ตรวจสอบไมไดมองวาเปนการมาจับผิด หรือหาขอผิดพลาดของระบบเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของแต
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เปนการเขามาตรวจทางการปฏิบัติงานของผูรับตรวจเอง พรอมชี้แนะแนวทางขอปฏิบัติที่ผิดพลาด
ไมถูกตองไดทันทวงทีจึงเปรียบเหมือนมีเกราะคุมกัน ปองกันในการปฏิบัติงานที่ถูกตองอีกระดับ
หน่ึงทําใหคุณภาพของงานดียิ่งขึ้น จากเหตุผลที่กลาวมาขางตน ความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานของ
ผูรับตรวจมีความสัมพันธกับความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว 

4. ผลการศึกษาวิจัย พบวา ผูรับการตรวจที่มีการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
มีความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบ
ภายใน ดานคุณสมบัติ ดานการปฏิบัติงานและโดยรวม โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันและมี
ความสัมพันธระดับคอนขางต่ํา เน่ืองจากทัศนคติจะกอตัวขึ้นมาจากปจจัย เชน ขาวสารขอมูล โดยทัศนคติ
จะมีพ้ืนฐานมาจากชนิด และขนาดของขาวสารขอมูลที่แตละคนไดรับมา รวมทั้งขึ้นอยูกับลักษณะของ
แหลงที่มาของขาวสารขอมูลอีกดวย ดวยกลไกของการเลือกเฟนในการมองเห็น จะเขาใจปญหาตางๆ 
ขาวสารขอมูลบางสวนที่เขามาสูตัวบุคคลนั้น จะทําใหบุคคลนั้นเก็บไปคิดและสรางเปนทัศนคติขึ้นมาได 
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการกอตัวของทัศนคติ (ธงชัย สันติวงษ. 2549: 173) ดังน้ันการรับรู
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน จากการเผยแพรประชาสัมพันธตามสื่อตางๆ ของบรษิทั 
เชน ประกาศ เสียงตามสาย อินทราเน็ต อีเมลล บอรดประชาสัมพันธ จดหมายแจงตรวจ จะทําใหผูรับ
การตรวจไดรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในและเกิดความรูความเขาใจในวัตถุประสงค
และประโยชนการเขาตรวจสอบในแตละครั้ง และสงผลตอทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในดวย 

5. ผลการศึกษาวิจัย พบวา ผูรับการตรวจที่มีระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบ
ภายในแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พริ้นทติ้ง 
จํากัด ดานคุณสมบัติ ดานการปฏิบัติงานและโดยรวม แตกตางกัน เน่ืองจากผูรับการตรวจที่มี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน เชน ความหมายของการตรวจสอบ บทบาทการ
ตรวจสอบภายใน และประโยชนของการตรวจสอบภายใน และผูรับการตรวจสวนใหญมี
ประสบการณที่เคยไดรับการตรวจสอบ ประกอบกับการสรางความรูความเขาใจที่ดีจากผูตรวจสอบ 
ทําใหการเขาตรวจสอบในแตละคร้ังเกิดการยอมรับและไมมีอคติตอการปฏิบัติงานของหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน และสงผลตอทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในที่ดี 
 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วราลักษณ รังษีวุฒิศักดิ์ (2548) ซึ่งสรุปผลงานวิจัยเรื่องความคิดเห็น
ของพนักงานที่มีตอการใหบริการงานตรวจสอบภายใน กรณีศึกษา ธนาคารยูโอบี รัตนสิน จํากัด (มหาชน) 
พบวา ผูรับการตรวจสอบที่มีความรูความเขาใจในงานดานการตรวจสอบภายในที่แตกตางกันมี
ความคิดเห็นตอการใหบริการงานตรวจสอบภายในดานสิ่งที่สามารถจับตอง ไมแตกตางกัน ยกเวน
การใหบริการงานตรวจสอบภายใน ดานความเชื่อถือได ดานความสามารถตอบสนอง ดานการ
รับประกัน ดานความเขาใจลูกคา แตกตางกัน และ 
 งานวิจัยของ ปยวรรณ มณีกาญจน (2550) ซึ่งสรุปผลงานวิจัยเรื่องความคิดเห็นของ
พนักงานสวนตําบลที่มีตอการตรวจสอบภายใน กรณีศึกษา องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัด
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กาญจนบุรี พบวา พนักงานสวนตําบลที่มีระดับความรู ความเขาใจในงานดานการตรวจสอบภายใน
ที่แตกตางกันมีความคิดเห็นตอการตรวจสอบภายในไมแตกตางกัน 

5.1 เม่ือพิจารณาผลการวิจัยเปนรายขอ พบวา ผูรับการตรวจที่มีระดับความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย 
ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด ดานการปฏิบัติงาน เรื่องการติดตามผลการตรวจสอบแตกตางกัน เนื่องจาก
การติดตามผลการตรวจสอบจะจัดทําขึ้นเฉพาะประเด็นที่ตรวจพบวาเกิดความเสี่ยงและผลกระทบสูง จึง
จําเปนตองดําเนินการแกไขเรงดวนโดยผูรับการตรวจ และไมติดตามทุกประเด็น ทําใหผูรับการตรวจมี
ทัศนคติตอหนวยงานตรวจสอบภายในเรื่องการติดตามผลการตรวจสอบแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงาน
การวิจัยของทัศนีย แสงทองสกุลเลิศ (2546) ซึ่งสรุปผลงานวิจัยเร่ืองทัศนคติของผูจัดการสํานักงาน
บริการโทรศัพทที่มีตอผูตรวจสอบภายใน สํานักตรวจสอบภายใน องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย 
พบวา ผูจัดการที่มีความรูความเขาใจในงานตรวจสอบภายในตางกันมีทัศนคติตอผูตรวจสอบภายในเรื่อง
การติดตามผลการตรวจสอบ แตกตางกัน  

 
ขอเสนอแนะที่ไดจากงานวิจัย 

จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง ทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายใน
บริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด ผูวิจัยขอนําขอมูลดังกลาวมาเสนอแนะ ดังนี้ 

1. หนวยงานตรวจสอบภายในควรพัฒนาการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในใหไดตามมาตรฐาน
วิชาชีพตรวจสอบภายในดานคุณสมบัติและดานการปฏิบัติงานครบทุกขอ และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในโดยผูรับการตรวจรวมกับผูบริหารหนวยงานตรวจสอบวาเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
ตรวจสอบภายในทุกโครงการตรวจสอบ เพ่ือนํามาแกไขปรับปรุงงานตรวจสอบภายในใหดียิ่งขึ้น  และ
กําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) เชน จํานวนขอเสนอแนะที่ผูรับการตรวจเห็นดวยนําไปปฏิบัติ ใช
วัดเรื่องความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพ ฯลฯ ซึ่งจะทําใหผูรับการตรวจเกิดทัศนคติที่ดี
ตอหนวยงานตรวจสอบภายในสงผลตอการใหความรวมมือในการตรวจสอบและการยอมรับใน
ขอเสนอแนะเพื่อนําไปแกไขประเด็นปญหาที่พบ ทําใหหนวยงานผูรับการตรวจเกิดการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพผลการดําเนินงานอยางตอเน่ือง สงผลใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว 
เน่ืองจากผลการวิจัยพบวา ทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในวาปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในดานคุณสมบัติและดานการปฏิบัติงานอยูในระดับดีทั้ง 2 ดาน 

2. บริษัทควรกําหนดเปาหมายใหสูงขึ้น เพ่ือนําความรูความสามารถของพนักงานไปใชผลิต
สินคาใหมีคุณภาพ และสงมอบไดทันเวลาเพื่อสรางความพึงพอใจแกลูกคาและความเชื่อถือไววางใจใน
ตราสินคาของบริษัทมากยิ่งขึ้น เน่ืองจากผลการวิจัยพบวา ผูรับการตรวจมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
งานที่รับผิดชอบในระดับมากที่สุด โดยสามารถใชความรูความชํานาญในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ ให
เสร็จทันตามกําหนดเวลาสงมอบงาน  
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3. หนวยงานตรวจสอบภายในควรทําการตลาดกิจกรรมตรวจสอบภายใน (Marketing Internal 
Audit) นําเสนองานตรวจสอบแบบสรางสรรค โดยนําเสนอรายงานผลการตรวจสอบและใหคําปรึกษา
แนะนําที่เปนประโยชนตอหนวยงานผูรับการตรวจ และควรเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายในผานสื่อตางๆ ในบริษัท เพ่ือใหหนวยงานผูรับการตรวจไดรับรูในวิธีการทํางานใหมๆ เกิดความ
ตระหนักและปองกันความเสี่ยงตอการไมบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว เนื่องจาก
ผลการวิจัย พบวา ผูรับการตรวจที่มีการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในระดับปานกลาง 
และการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในมีความสัมพันธทิศทางเดียวกันกับทัศนคติที่มีตอ
หนวยงานตรวจสอบภายใน โดยผูรับการตรวจที่มีการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
สูงขึ้นก็จะมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในดีขึ้น 

4. หนวยงานตรวจสอบภายใน ควรสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
ใหกับผูรับการตรวจมากยิ่งขึ้น โดยใชกระบวนการตรวจสอบภายใน เชน การเปดประชุมการตรวจสอบ 
การปดรายงานผลการตรวจสอบ และใหผูรับการตรวจมีสวนรวมแสดงความเห็นในกระบวนการ
ตรวจสอบมากขึ้น เชน การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การรับฟงคําชี้แจงสาเหตุ การ
เสนอความเห็นและแนวทาง แกไขปญหาในรายงานผลการตรวจสอบ และควรเผยแพรความรูเกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายในใหหนวยงานตางๆ ที่สนใจไดรับรู เชน การจัดทํา Website ภายในของหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน เพ่ือเผยแพรความรูที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานตางๆ เชน การควบคุมภายใน การ
บริหารความเสี่ยง (Risk Management) การควบคุมตนเอง (Control Self Assessment) เพ่ือใหผูรับการ
ตรวจเกิดความเขาใจและใหความรวมมือในการตรวจสอบ ทําใหเกิดความรวมมือในการแกไขและ
ปองกันปญหาที่เกิดขึ้น สงผลใหเกิดการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานขององคกรใหมากยิ่งขึ้น 
เนื่องจากผลการวิจัย พบวา ผูรับการตรวจบางทานเขาใจไมถูกตองเก่ียวกับความหมาย บทบาท 
ประโยชนของการตรวจสอบภายใน 

5. ผูบริหารระดับสูงควรกําหนดนโยบายที่ชัดเจนเรื่องการตรวจสอบภายใน เพ่ือใหผูรับการ
ตรวจรับทราบถึงบทบาทหนาที่ของผูตรวจและบทบาทหนาที่ของผูรับการตรวจ ซึ่งจะทําใหงานตรวจสอบ
ภายในประสบความสําเร็จเพราะหากผูรับการตรวจไมเขาใจ และไมยอมรับ หรือมีอคติตอหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน ผูรับการตรวจอาจไมใหความรวมมือในงานตรวจสอบไมวาจะเปนการใหขอมูล หรือ
ปฏิบัติตามขอเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ ซึ่งทําใหงานตรวจสอบนั้นสูญเปลาโดยเสียเวลา 
คาใชจาย ดังน้ันผูบริหารระดับสูงควรชี้แจงแกผูบริหารระดับกลางและระดับลางของหนวยงานตางๆ 
เพ่ือใหเกิดความเขาใจและยึดถือปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนดไว  เน่ืองจากผลการวิจัย พบวา ผูรับการ
ตรวจที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบ
ภายในแตกตางกัน  

6. กรรมการบริษัทควรแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน (Audit Committee) โดยกําหนด
สายการบังคับบัญชาใหหนวยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบภายใน เพ่ือใหเกิด
ความเปนอิสระในการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในปราศจากการแทรกแซงในการกําหนด
ขอบเขตงาน การปฏิบัติงาน และการรายงานผลการตรวจสอบสงเสริมใหเกิดกระบวนการกํากับดูแลกิจการ
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ที่ดีภายในองคกร และสรางความเชื่อม่ันใหแกผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียขององคกรดวย เน่ืองจาก
ผลการวิจัย พบวา ผูรับการตรวจที่มีระดับการศึกษา หนวยงานที่สังกัดแตกตางกันมีทัศนคติที่มีตอ
หนวยงานตรวจสอบภายใน เรื่องความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายในแตกตางกัน 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
สําหรับการวิจัยครั้งตอไป  
1. ควรศึกษาตัวแปรทัศนคติที่มีตอคุณสมบัติของผูตรวจสอบภายใน เชน ความรูทักษะ ความ

รอบรูในวิชาชีพ จรรยาบรรณตางๆ เพ่ือนําไปใชปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน 
2. ควรศึกษาตัวแปรทัศนคติที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในดานการใหบริการปรึกษา เพ่ือ

นําไปปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเปนงานที่มีความสําคัญอีกดานหนึ่ง 
3. ควรวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ของหนวยงานตรวจสอบและกําหนด

กลยุทธที่สอดคลองกับกลยุทธขององคกร เพ่ือไปสูจุดหมายเดียวกัน และหาแนวทางแกไขจุดออน
ของหนวยงานตรวจสอบและขจัดอุปสรรคของการตรวจสอบ พรอมกับศึกษาพฤติกรรมของผูรับการตรวจ 
เพ่ือนํามาพัฒนาการตรวจสอบใหตอบสนองตอความตองการของหนวยงานตางๆ ในองคกร ใหสามารถ
สนับสนุนการสรางมูลคาของธุรกิจโดยรวม และสามารถมีระบบการปฏิบัติงานที่มีระบบการควบคุมภายใน
ที่ดี ซึ่งจะสรางความโปรงใส และเพ่ิมมูลคาใหธุรกิจสูงสุด และยั่งยืนใหผูมีสวนไดสวนเสียกับองคกร 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 
เรื่อง     ทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด  

เรียน    ทานผูตอบแบบสอบถาม  
     แบบสอบถามนี้ไดจัดทําข้ึน เพื่อเปนสวนหน่ึงของการทําสารนิพนธของ นิสิตปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีวัตถุประสงค 
 1. เพื่อศึกษาทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด 
ดานตางๆ คือ คุณสมบัติของหนวยงานตรวจสอบ การปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบ การใหความรูคําแนะนํา และ
คําปรึกษา   

2. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัท จันวาณิชย ซี
เคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะสวนบุคคลของผูรับการตรวจกับทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอ
หนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัท จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ พร้ินทติ้ง จํากัด 
 ผูวิจัยฯ ใครขอความอนุเคราะหจากทานฯ กรุณาชวยตอบแบบสอบถาม ซ่ึงในการตอบแบบสอบถามครั้งน้ี ทานจะ
ไมไดรับผลกระทบในทางเสียหายแตประการใด และการนําเสนอผลการวิจัย ผูวิจัยจะนําเสนอเปนภาพรวมเทานั้น  จึง
ขอขอบพระคุณทานฯ ที่ใหความรวมมือ มา ณ โอกาสนี้ 

*** ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามทุกขอ*** 
                   ลงชื่อผูวิจัย  นางสาวประทุม  ภูพัฒน     
 

ตอนที่  1     คุณลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  

คําชี้แจง :  โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในชอง (     )   ที่ตรงกับตัวทานมากที่สุด 
1. ระดับการศึกษา 
(      )  1.   ต่ํากวาปริญญาตร ี  (      )  2.  ปริญญาตรี  
(      )  3.   สูงกวาปริญญาตรี 
 
2. อายุงาน (โดยนับจํานวนเต็มป ไมนับเศษเดือน)  
(      )  1.   1-3 ป              (      )  2.  4-6 ป  
(      )  3.   7-9 ป                                (      )  4.  10 ปขึ้นไป    
 
3.    ระดับตําแหนงที่ปฏิบตัิงานในปจจบุัน 
(      )  1. พนักงาน                   (      )  2. หัวหนางาน            (      )  3. ผูจัดการ                          
 
4.    หนวยงานที่สังกัด 
(      )  1. ฝายขายและการตลาด        (      )  2.  ฝายผลิต          (      )  3. ฝายสนับสนุน     
     
5.   ประสบการณในการไดรับการตรวจสอบในปที่ผานมา จํานวน.............คร้ังตอป 
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ตอนที่  2     ความรูความเขาใจเก่ียวกบังานที่รับผดิชอบ  
คําชี้แจง :  โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุดเพียงชองเดียว   

 
ระดับความคิดเห็น 

ทานมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ เห็นดวย 
อยางยิ่ง 

5 

เห็นดวย 
 
4 

ไมแนใจ 
 
3 

ไมเห็นดวย 
 
2 

ไมเห็นดวย 
อยางยิ่ง 

1 

1. งานที่ทานรับผิดชอบ สามารถใชความรูที่ทานไดรับจากการเขา
ฝกอบรมที่เกี่ยวของกับงาน (On the job training) การศึกษาจากคูมือการ
ปฏิบัติงาน (Procedure Manual)  การไปอบรมภายนอก ฯลฯ 

     

2. ทานใชความรู ความชํานาญ ในการปฏิบัติงานที่ทานรับผิดชอบเพ่ือให
ปฏิบัติงานเสร็จทันตามกําหนดเวลาสงมอบงาน 

     

3. ความรู ความสามารถ ความเขาใจเกี่ยวกับงานที่ทานรับผิดชอบเพียง
พอที่จะแกไขปญหาที่เกิดข้ึนในการปฏิบัติงานได 

     

4. ทานสามารถนําความรู ความเขาใจเกี่ยวกับงานที่ทานรับผิดชอบ เสนอแนะ
ความคิดเห็นตอผูบังคับบัญชาไดเปนอยางด ี

     

5. ทานใชความรู ความสามารถและประสบการณเกีย่วกับงานที่ทาน
รับผิดชอบ ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะแกเพื่อนรวมงานไดเปนอยางด ี

     

 
ตอนที่  3     การรับรูขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน  
คําชี้แจง :  โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุดเพียงชองเดียว   

ระดับการรับรู 

ทานรับรูขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รับรูมาก
ท่ีสุด 

5 

รับรูมาก 
 
4 

รับรูปาน
กลาง 

3 

รับรูนอย 
 
2 

รับรูนอย 
ท่ีสุด 

1 

1. การรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในโดยใชส่ือ เชน 
เสียงตามสาย อีเมลล บอรดประชาสัมพันธ อินทราเน็ต ในที่ทํางานของ
ทาน 

     

2. การรับรูขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในโดยการแจงหรือติด
ประกาศ คําสัง่ กฎระเบียบขอบังคับใหมทุกครัง้ใหทานไดรับรู 

     

3. บริษัทไดแจงเกี่ยวกับกฎบัตร นโยบาย วัตถุประสงคการตรวจสอบ ผัง
โครงสรางองคกรวาหนวยงานตรวจสอบขึ้นตรงตอกรรมการผูจัดการให
ทานไดรับรู 
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ตอนที่  4     ความรูความเขาใจเก่ียวกบังานตรวจสอบภายใน 
คําชี้แจง :  โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุดเพียงชองเดียว   

 

คําถาม 
ทานมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

ใช ไมใช 

1. ความหมายของการตรวจสอบภายใน    

1.1 การตรวจสอบภายในเปนการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของระบบการควบคุม   
1.2 การตรวจสอบภายในเปนผูควบคุมระบบการปฏิบัติงานดานตางๆ ในองคกร    
1.3 การตรวจสอบภายในเปนการปฏบัิติงานดวยความเปนอิสระทั้งดานโครงสรางในองคกรและความมีใจ
เปนอิสระ 

  

1.4 การตรวจสอบภายในเปนงานที่เนนเร่ืองการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานเทานั้นไมรวมถึง
การบริการใหคําปรึกษาเพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององคกร 

  

1.5 การตรวจสอบภายในเปนงานใหบริการดานการประเมินผลอิสระและใหคําปรึกษาเพื่อเพิม่คุณคาและ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในระดับองคกร 

  

2. บทบาทการตรวจสอบภายใน    

2.1 การตรวจสอบภายในเปนการพฒันางานใหทันสมัยและตรงกับความตองการและวัตถุประสงคของฝาย
บริหาร 

  

2.2 การตรวจสอบภายในเปนการตรวจสอบงานโดยไมรับฟงคําชี้แจงของผูรับการตรวจ   
2.3 การตรวจสอบภายในเปนการตรวจสอบในเชิงรุกแบบกาวหนาและสรางสรรค ในการสงเสริมใหเกิดสิ่งที่
ดีและปองกันไมใหเกิดปญหา 

  

2.4 ผูบริหารมีหนาที่ความรับผิดชอบในการกําหนดและรักษาระบบการควบคุมภายใน   
2.5 ผูตรวจสอบภายในมีหนาที่ความรับผิดชอบในการกําหนด และกํากับดูแลระบบการควบคุมภายใน   

3. ประโยชนการตรวจสอบภายใน    

3.1 การตรวจสอบภายในชวยสงเสริมใหเกิดกระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดี    
3.2 การตรวจสอบภายในทําใหขาดระบบในการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงาน   
3.3 การตรวจสอบภายในเปนมาตรการถวงดุลแหงอํานาจ โดยสงเสริมใหการจัดสรร การใชทรัพยากรของ
องคกรเปนไปอยางเหมาะสม ตามลําดับความสําคัญ 

  

3.4 การตรวจสอบภายในชวยใหสัญญาณเตือนภัยลวงหนา ของการประพฤติไมชอบหรือการทุจริตในองคกร   
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ตอนที่  5     ทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายใน 
คําชี้แจง :  โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุดเพียงชองเดียว 

 
ระดับความคิดเห็น คําถาม 

ทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในบริษทั
จันวาณิชย วาไดปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน 

เห็นดวย 
อยางยิ่ง 

5 

เห็นดวย 
 
4 

ไมแนใจ 
 
3 

ไมเห็นดวย 
 
2 

ไมเห็นดวย 
อยางยิ่ง 

1 

1. ดานคุณสมบัติ (Attribute Standards)      

1.1 บทบาท อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ      

1.1.1 มีการกําหนดวัตถุประสงค อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของ
งานตรวจสอบภายในอยางชัดเจนไวในกฎบัตรของหนวยงานตรวจสอบ
ภายใน 

     

1.1.2 ในกฎบัตรของหนวยงานตรวจสอบภายในไดกําหนดไว การ
ตรวจสอบภายในมีลักษณะเปนงานบริการใหความเชื่อม่ันแกองคกรวา
ระบบการควบคุมภายในที่รัดกุม ไมใชเปนการตรวจสอบเพื่อหาการทุจริต 

     

1.1.3 ในกฎบัตรฯ ไดกําหนดไววาการตรวจสอบภายในมีลักษณะเปนงานบริการ
ใหคําปรึกษาแนะนําแกหนวยงานตางๆ และผูรับการตรวจ  

     

1.2 ความเปนอิสระและความเที่ยงธรรม      
1.2.1 หนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ข้ึนตรงตอผูบริหารสูงสุด 
และมีความอิสระภายในองคกร 

     

1.2.2 ผูตรวจสอบภายในมีทัศนคติเปนกลาง ไมลําเอียง ไมมีอคติและ
หลีกเลีย่งเร่ืองของความขัดแยงทางผลประโยชน 

     

1.3 ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพ      
1.3.1 ผูตรวจสอบภายในมีความรู ทักษะ และความสามารถอื่นๆ ที่จําเปน
ตอการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย กิจกรรมตรวจสอบภายในควร
ดําเนินการโดยผูมีความรู ทักษะ 

     

1.3.2 หนวยงานตรวจสอบไดขอคําแนะนาํ และคําปรึกษาจากภายนอก, ผูชํานาญ
งานในบริษัท หากผูตรวจสอบภายในขาดความรู ทักษะ ความสามารถอื่นที่
จําเปน ไมวาจะเปนบางสวนหรือทัง้หมดของภารกิจ 

     

1.3.3 ผูตรวจสอบภายในปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวัง ใชทักษะเยี่ยง
ผูตรวจสอบภายในที่มีความรู ความสามารถและความรอบคอบ อยาง
สมเหตุสมผล อยางไรก็ตามความระมัดระวังเยี่ยงมืออาชีพ ไมได
หมายความวาจะไมมีความผิดพลาดใดๆ เกิดข้ึน 

     

1.3.4 ผูตรวจสอบภายในไดใชคอมพิวเตอรและเทคนิควิเคราะหขอมูลอื่นๆ 
เปนเคร่ืองมือชวยในงานตรวจสอบอยูเสมอ 

     

1.3.5 ผูตรวจสอบภายในไดใหคําปรึกษา แนะนําอยางระมัดระวังเยี่ยงมือ
อาชีพ  
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ระดับความคิดเห็น คําถาม 
ทัศนคติของผูรับการตรวจที่มีตอหนวยงานตรวจสอบภายในบริษทั
จันวาณิชย วาไดปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน 

เห็นดวย 
อยางยิ่ง 

5 

เห็นดวย 
 
4 

ไมแนใจ 
 
3 

ไมเห็นดวย 
 
2 

ไมเห็นดวย 
อยางยิ่ง 

1 

2. ดานการปฏิบติังาน (Performance Standards)      

2.1 การวางแผนใหสอดคลองกับเปาหมายองคกร      

2.1.1 แผนกตรวจสอบภายในไดจัดทําแผนงานตรวจสอบตามความเสี่ยง 
โดยกําหนดความสําคัญของแตละกิจกรรมที่ตรวจสอบใหสอดคลองกับ
เปาหมายองคกร 

     

2.1.2 แผนการตรวจสอบประจําปไดจัดทําอยางนอยปละคร้ัง โดยใชขอมูลจากการ
ประเมินความเสี่ยงและนําขอมูลขาวสารจากผูบริหารระดับสูงมาใชประกอบ
พิจารณาในการทําแผนการตรวจสอบประจําปดวย 

     

2.1.3 หนวยงานตรวจสอบภายในไดกําหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานใหชัดเจน 
เพื่อเปนแนวทางสําหรับกิจกรรมการตรวจสอบภายใน 

     

2.2 การปฏิบัติการตรวจสอบ       

2.2.1 ไดกําหนดความชัดเจนของขอบเขตการตรวจสอบ เปาหมาย 
วัตถุประสงคในการตรวจสอบตามโครงการ ซ่ึงไดกําหนดขึ้นใหสอดคลอง
กับเปาหมายและวตัถุประสงคขององคกร 

     

2.2.2 ไดตรวจสอบความสอดคลองของผลการดําเนินงานและโครงการตางๆ 
กับเปาหมายและวตัถุประสงคที่กําหนดไว เพื่อใหแนใจวาการดําเนินงาน 
และโครงการตางๆ ไดรับการนําไปปฏิบัติจริงและไดผลดังที่กําหนด 

     

2.3 การรายงานผลการตรวจสอบ       

2.3.1 แผนกตรวจสอบไดรายงานผลการตรวจสอบใหแกหนวยงานผูรับการ
ตรวจสอบที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม 

     

2.3.2 กอนการเสนอรายงานผลการตรวจสอบของบริษัทฯ แกหนวยงาน
ภายนอกบริษัทฯ แผนกตรวจสอบภายในไดมีการประเมินความเสี่ยงที่มีตอ
องคกร ปรึกษากับผูบริหารระดับสูงและหรือผูชํานาญงานที่เกี่ยวของกอน 

     

2.4 การติดตามผลการตรวจสอบ       

2.4.1 แผนกตรวจสอบภายในไดมีการติดตามผลการตรวจสอบ เพื่อใหม่ันใจ
วาขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไขน้ัน หนวยงานผูรับการตรวจตางๆ ได
นําไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิผล หรือผูบริหารระดับสูงไดยอมรับความเสี่ยง
จากการไมปฏิบัติตามขอเสนอแนะของหนวยงานตรวจสอบภายใน  

     

2.4.2 แผนกตรวจสอบภายในไดมีการติดตาม ผลกระทบจากหนวยงานที่ไมได
ปฏิบัติตามการใหคําปรึกษาจากแผนกตรวจสอบภายใน 

     

 



 

 

 
ภาคผนวก ข 
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