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บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) สภาพปญหาในกระบวนการปฏิบัติงาน 

ตรวจสอบภายใน และ 2) เปรียบเทียบสภาพปญหาในกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

จำแนกตามอาย ุระดบัการศกึษา ประสบการณทำงาน ตำแหนงงาน สถานภาพการดำรงตำแหนงงาน 

จำนวนคณะและหนวยงานเทียบเทาคณะ จำนวนบุคลากรสายผูสอนและสายสนับสนุน จำนวน 

ผูปฏบิตังิานการเงินและบัญช ีจำนวนผูตรวจสอบภายใน และผูบงัคบับญัชาสูงสุดของหนวยตรวจสอบ

ภายใน ตัวอยาง จำนวน 100 คน เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังน้ี ไดแก แบบสอบถาม 

ที่มีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.940 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การแจกแจงความถ่ี รอยละ 

คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว เมื่อพบ 

นัยสำคัญทางสถิติจะทดสอบความแตกตางคาเฉล่ียเปนรายคูดวยวิธีการของฟชเชอร  

 ผลการวิจัยพบวา 
 1. สภาพปญหาในกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยภาพรวมอยูในระดับนอย 

 2. การเปรียบเทียบสภาพปญหาในกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน จำแนก

ตามจำนวน ผูตรวจสอบภายใน และผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงานตรวจสอบภายใน ภาพรวม

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนสถานภาพอ่ืน ๆ ไมแตกตางกัน 

คำสำคัญ:  สภาพปญหา กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หนวยงานตรวจสอบภายใน  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were to 1) study problems in the internal audit 

process, 2) compare problems in the internal audit process when classified by age, 

education level, work experience, work position, work status, faculty and centers under 

supervision of university, employees in academic units and academic support units, 

amounts of financial and accounting officers in financial division department, amount of 

internal audits, and the director of internal audit units. The research samples consisted of 

100 people. The research instrument was a set of questionnaire with the reliability of 0.940. 

Descriptive statistics used for data analysis were frequency, percentage, arithmetic mean, 

standard deviation, t-test, one-way ANOVA, pair-wise comparisons by Fisher’s Least 

Significant Difference (LSD).  

 The research findings were as follows. 

 1. The problems in the internal audit process was in low level.  

 2. According to the comparison of problems in the internal audit process. 

There was statistically significant difference at the level of .05 when classified by amount 

of internal audits, and the director of internal audit units. Other status is not difference. 

 

Keywords: problems,  internal audit process, internal audit units, Rajabhat Universities 

 

บทนำ 

 เน่ืองมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมีหนวยงานภายในจำนวนมาก จึงตองมีการควบคุม

การใชทรัพยากรใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัดและคุมคา ไดมีการจัดตั้งหนวยงานตรวจ

สอบภายในตามโครงสรางการแบงสวนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทำหนาท่ีเปนเคร่ืองมือหรือ 

ผูชวยฝายบริหาร ตลอดจนสงเสริมการปฏิบัติงานของสวนงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย ใหบรรลุ

วัตถุประสงคและเปาหมายตามท่ีกำหนดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการบริการใหหลักประกัน 

ความเช่ือมั่น (assurance services) จากการตรวจสอบหลักฐานตาง ๆ อยางเท่ียงธรรมเพ่ือนำมา

ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุมคาของกระบวนการปฏิบัติงาน กระบวนการบริหาร

ความเส่ียง การควบคุมและการกำกับดูแลของสวนงานตาง ๆ และการบริการใหคำปรึกษา (consulting 

services) และการนำเสนอรายงาน เพ่ือกอใหเกิดกิจกรรม การเพ่ิมมูลคาและความสำเร็จแกองคกร 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2553: 2)   
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 นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยราชภัฏตองมรีะบบการตรวจสอบภายในท่ีด ีและมวิีธีการปฏิบตังิาน 

ในการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือมีทิศทางในอนาคตตอไปอยางเหมาะสม ซึ่งการตรวจสอบ

ภายในใหประสบความสำเร็จ จะตองมกีารปฏิบตังิานในการตรวจสอบท่ีมปีระสิทธิภาพ มคีวามเขาใจ

ถึงความหมายและความสำคัญของการมีระบบการตรวจสอบภายในองคกร และเปนท่ียอมรับกันวา

หนวยงานตาง ๆ จะประสบผลสำเร็จอยางมีประสิทธิภาพไดนั้น นอกจากวิธีการดำเนินงาน 

ที่ถูกตองบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ และฝายบริหารท่ีมีประสิทธิภาพแลวการมีระบบ 

การตรวจสอบภายในท่ีดีจะชวยใหการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยตาง ๆ มีประสิทธิภาพมากข้ึน  

(ธนิฏฐาพร  จันทรินทร, 2546: 1-2) แตการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในน้ันยังคงมีปญหาในกระบวนการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบหลายประการ ซึ่งมีการสัมภาษณผูตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

7 แหง (ไพรสน ทัพหนา, นพพร กุลเลิศพิทยา, ประไพพรรณ โสภา, ปทมา ศรีสรรจันทร, เพียงใจ 

เรืองชัย, วิญญารักษ ทิพพิชัย และศรัญญา สังกะสินสู, 2555: สัมภาษณ) สรุปประเด็นปญหาไดดังน้ี 

1) ปญหาดานการวางแผนการตรวจสอบภายใน มีปญหาเน่ืองจากการวางแผนการตรวจสอบ 

โดยขาดการประเมินความเสี่ยงกิจกรรมที่จะตรวจสอบ การขาดขอมูลที่ใชประกอบการวางแผน 

ทำใหขาดประสิทธิภาพในการวางแผน การวางแผนการตรวจสอบโดยบุคคลเดียวในการตรวจสอบ

ทำใหเกิดความลาชาและขาดการประสานงานกับหนวยรับตรวจ การวางแผนการตรวจสอบโดยขาด

การกำหนดชวงระยะเวลาดำเนินการตามแผนไวอยางชัดเจนและเหมาะสม 2) ปญหาดานการปฏิบตังิาน

ตรวจสอบภายใน มีปญหาเน่ืองจากการจัดเตรียมเอกสารจากหนวยรับตรวจ เพราะหนวยรับตรวจ 

ไมใหความรวมมือในการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน เพราะคิดวามาจับผิดการทำงาน และสง

เอกสารมาใหตรวจสอบไมครบถวน ทำใหขอมูลไมตรงกับความเปนจริง มีการปกปดขอมูล ทำให 

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเปนไปดวยความยากลำบากและเกิดความลาชาไมตรงตามแผน 

การตรวจสอบท่ีกำหนดไว รวมถึงผูตรวจสอบมีจำนวนนอยไมเพียงพอตอการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในสงผลใหการปฏิบัติงานตรวจสอบไมครอบคลุมกิจกรรม ภารกิจขององคกร 3) ปญหาดาน 

การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายใน มีปญหาเน่ืองจากการเขียนรายงานไมเปนหรือรายงาน

ขาดสาระสำคัญ ไมเปนท่ีนาสนใจ หรือใชเวลาในการจัดทำรายงานนานเกินควรจนทำใหรายงานน้ัน
ดอยคุณคา เน่ืองจากไมทันเหตุการณหรือไมเปนไปตามแผนงานที่กำหนดไวและมีความลาชา และ 

4) ปญหาดานการติดตามผลการตรวจสอบภายใน มีปญหาเน่ืองจากถาไมมีการส่ังการจากหัวหนา

สวนราชการหรือผูปฏิบัติไมไดนำขอเสนอแนะหรือวิธีการปรับปรุงไปใชอยางถูกตอง หรือไมปฏิบัติ

ตามขอเสนอแนะทำใหการเพ่ิมประสิทธิภาพของหนวยงานยอมไมมีผล อาจยังเกิดความเส่ียงตอ

องคกรอยู การติดตามใหผูปฏิบัติตามระเบียบหรือวิธีการปฏิบัติงานท่ีแนะนำใหถูกตองน้ันจึงเปน 

สิ่งจำเปนอยางย่ิง 
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 ผูวิจัยในฐานะผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงตองการศึกษาสภาพปญหา 

ในกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหนวยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

วาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในไดอยางครบถวน สมบูรณ 

ดังนั้นเพ่ือใหผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบภายในไดอยางมั่นใจและไดผลงาน 

ที่มีคุณภาพ และไดรับการยอมรับจากผูบริหารและหนวยรับตรวจ เ พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ในการพัฒนางานตรวจสอบ และหาแนวทางการแกไขปรบัปรงุการทำงานภายในหนวยงานตรวจสอบ

ภายในใหมีประสิทธิภาพนำความสำเร็จมาสูองคกร โดยปราศจากปญหาในการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ภายในตอไป 

 

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือศึกษาสภาพปญหาในกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหนวยงาน

ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบสภาพปญหาในกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของ 

หนวยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ จำแนกตามอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ

ทำงาน ตำแหนงงาน สถานภาพการดำรงตำแหนงงาน จำนวนคณะและหนวยงานเทียบเทาคณะ 

จำนวนบุคลากรสายผูสอนและสายสนับสนุน จำนวนผูปฏิบัติงานการเงินและบัญชี จำนวนผูตรวจ

สอบภายใน และผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยตรวจสอบภายใน 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 การศึกษาในครั้งนี้มีความมุงหมายเพ่ือศึกษาสภาพปญหาในกระบวนการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายใน ของหนวยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งผูวิจัยไดดำเนินการวิจัย
ตามขั้นตอนดังน้ี 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  1.1  ประชากร 

     ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก ผูอำนวยการ/หัวหนา และผูปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏท้ัง 40 แหง จำนวน 104 คน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2555: 7-10) 
  1.2  กลุมตัวอยาง 

     กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี เน่ืองจากประชากรมีจำนวนท่ีแนนอน (finite 

population) จึงใชสูตรในการคำนวณหาขนาดของกลุมตัวอยาง (ธานินทร ศิลปจารุ, 2553: 45)  

ผูวิจัยกำหนดขนาดตัวอยางโดยใชความเช่ือมั่น รอยละ 95 และยอมใหมีความคลาดเคล่ือนรอยละ 5 

ไดกลุมตัวอยางจำนวน 100 คน ซึ่งไดจากการสุมตัวอยางแบบแบงกลุม (cluster sampling)  
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 2.  ตัวแปรที่ศึกษา 

   2.1 ตัวแปรอิสระ (independent variables) ไดแก สถานภาพท่ัวไปของผูตอบ

แบบสอบถาม และสถานภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

     2.1.1  สถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

       1)  อายุ 

       2)  ระดับการศึกษา 

        2.1) ปริญญาตรีหรือต่ำกวา 

        2.2) สูงกวาปริญญาตรี  

       3)  ประสบการณทำงาน 

       4)  ตำแหนงงาน 

        4.1) ผูอำนวยการ/หัวหนา 

        4.2) ผูปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

       5)  สถานภาพการดำรงตำแหนงงาน 

        5.1) ขาราชการ 

        5.2) พนักงานราชการ 

        5.3) พนักงานมหาวิทยาลัย 

        5.4) ลูกจางประจำ 

        5.5) ลูกจางชั่วคราว 

     2.1.2  สถานภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

       1) จำนวนคณะและหนวยงานเทียบเทาคณะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

       2) จำนวนบุคลากรสายผูสอนและสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ             

       3) จำนวนผูปฏบิตังิานการเงินและบัญชขีองกองคลังและคณะ/หนวยงาน 

        เทียบเทาคณะ 
       4)  จำนวนผูตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

       5)  ผูบงัคบับญัชาสูงสดุของหนวยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

        5.1) อธิการบดี 
        5.2) ผูที่ไดรับมอบหมาย 

   2.2 ตวัแปรตาม (dependent variables) ไดแก กระบวนการปฏิบตังิานตรวจสอบภายใน 

     2.1 ดานการวางแผนการตรวจสอบภายใน 
     2.2 ดานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

     2.3 ดานการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายใน 

     2.4 ดานการติดตามผลการตรวจสอบภายใน 
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 3.  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

   เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสำหรับการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดจัดทำเคร่ืองมือ

เปนแบบสอบถาม (questionnaire) เพ่ือใชสอบถามเก่ียวกับสภาพปญหาในกระบวนการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายใน ของหนวยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งแบงออกเปน 3 ตอน เปนแบบตรวจสอบ

รายการ (checklist) แบบสอบถามมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ 

(ธานินทร ศิลปจารุ, 2553: 74-75) เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสภาพและปญหาในกระบวนการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  

 4. การหาคุณภาพของเครื่องมือ 

     ในการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ ผูวิจัยไดดำเนินการตามข้ันตอนตามลำดับ ดังน้ี 

     4.1 การหาความเท่ียงตรง (validity) นำแบบสอบถามทีส่ราง เสนอตอคณะกรรมการ

และท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบ แกไข และใหความเห็นชอบ เพ่ือเสนอตอผูเช่ียวชาญ 

จำนวน 5 ทาน โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (index of item objective congruence: IOC) โดยให

คะแนนเปน 3 ระดับ คือ +1 หมายถึง สอดคลอง 0 หมายถึง ไมแนใจ -1 หมายถึง ไมสอดคลอง  

โดยคาดัชนคีวามสอดคลองของแบบสอบถามตองมคีาต้ังแต 0.5 ขึน้ไป (พิชติ ฤทธ์ิจรญู, 2551: 421-422) 
เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหาของเคร่ืองมือ (content validity) และใหขอเสนอแนะ 

ปรับปรุงแกไขแบบสอบถาม ใหมีความสมบูรณกอนนำไปใช 

    4.2  การหาคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (reliability) นำแบบสอบถามที่ปรับปรุง

แกไขแลวไปทดลองใช (tryout) กับประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยาง คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคล จำนวน 30 คน เพ่ือหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ จากน้ันนำแบบสอบถามที่ไดรับคืน 

จากการทดลองใชทุกฉบับมาหาคาความเช่ือมั่นโดยใชการหาสัมประสิทธ์ิแอลฟา ของครอนบาค 

(Cronbach) (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2551: 248) ไดคาความเช่ือมั่น 0.940 แลวจึงนำแบบสอบถาม 
ทีผ่านการหาคาความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมอืแลวใหอาจารยผูควบคุมวทิยานิพนธพิจารณาใหความเห็นชอบ 
และนำไปใชในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางตอไป 

 5. การเก็บรวบรวมขอมูล 

  ผูวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยนำแบบสอบถามสงไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั้ง 40 แหง และดำเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง โดยติดตอประสานงานกับหนวยงานตรวจสอบ

ภายในของมหาวิทยาลัยแตละแหง ใหครบตามจำนวนของกลุมตัวอยาง 

 

ผลการวิจัย 
 สภาพปญหาในกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ของหนวยงานตรวจสอบ

ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ผูวิจัยไดใชโปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูลแลวนำเสนอ 

ผลการวิเคราะหขอมูลในรูปของตารางพรอมคำบรรยายประกอบตามลำดับ ซึ่งผูวิจัยไดดำเนินการ
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วิเคราะห และนำเสนอผลการวิเคราะหขอมูล แบงออกเปน 5 ตอน โดยจำแนกตามลักษณะของ

ขอมูล หรือตัวแปรตาง ๆ ที่ใชในการศึกษา และการใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ตามวัตถุประสงค

การวิจัย ดังน้ี 

 1. ศึกษาสภาพปญหาในกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหนวยงาน 

ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 
ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของสภาพปญหาในกระบวนการ 

 ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหนวยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

 ดานภาพรวม 

 
  

X  S.D.  

1.  2.30 0.78  

2.  2.84 0.83  

3.  2.26 0.77  

4.  2.52 0.97  

 2.48 0.75  

 

  จากตารางท่ี 1 พบวา สภาพปญหาในกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

ของหนวยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาพรวมอยูในระดับนอย ( x̄ = 2.48,  

S.D. = 0.75) โดยเรียงลำดับคาเฉล่ียมากไปนอย ดังน้ี ดานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

( x̄ = 2.84, S.D. = 0.83) ดานการติดตามผลการตรวจสอบภายใน ( x̄ = 2.52, S.D. = 0.97)  
ดานการวางแผนการตรวจสอบภายใน ( x̄ = 2.30, S.D. = 0.78) ดานการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ

ภายใน ( x̄ = 2.26, S.D. = 0.77) 

 2. เปรียบเทียบสภาพปญหาในกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหนวยงาน

ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อจำแนกตามอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณทำงาน       
ตำแหนงงาน สถานภาพการดำรงตำแหนงงาน จำนวนคณะและหนวยงานเทียบเทาคณะ จำนวน

บุคลากรสายผูสอนและสายสนับสนุน จำนวนผูปฏิบัติงานการเงินและบัญชี จำนวนผูตรวจสอบ

ภายใน และผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยตรวจสอบภายใน 

  2.1 การทดสอบความแตกตางระหวางตัวแปร ไดแก ระดับการศึกษา ตำแหนงงาน 

และผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยตรวจสอบภายใน โดยใชคาสถิติทดสอบที (t-test)  

(n = 100) 
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ตารางที่ 2  การเปรียบเทียบระดับสภาพปญหาในกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ของ 

 หนวยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อจำแนกตามระดับการศึกษา  

 ตำแหนงงาน และผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยตรวจสอบภายใน  

  

1.    t p 

X  S.D.  X  S.D.    

2.49 0.72 2.47 0.80 0.15 .879 

2.  /  

 
t p 

X  S.D.  X  S.D.    

2.31 0.87 2.54 0.69 1.28 .209 

3.  

     

  t p 

X  S.D.  X  S.D.    

2.41 0.74 2.94 0.63  2.52 .013* 

P*  .05 

   จากตารางท่ี 2 พบวา การเปรียบเทียบสภาพปญหาในกระบวนการปฏิบัติงาน 

ตรวจสอบภายใน ของหนวยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อจำแนกตามระดับ 

การศึกษา และตำแหนงงานไมแตกตางกันจึงไมมีนัยสำคัญทางสถิติ สวนผูบังคับบัญชาสูงสุด 

ของหนวยตรวจสอบภายใน แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2.2 การทดสอบความแตกตางระหวางตัวแปร ไดแก อายุ ประสบการณการทำงาน 
สถานภาพการดำรงตำแหนงงาน จำนวนคณะและหนวยงานเทียบเทาคณะ จำนวนบุคลากร 

สายผูสอนและสายสนับสนุน จำนวนผูปฏิบัติงานการเงินและบัญชี และจำนวนผูตรวจสอบภายใน 

โดยวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) 

 

  

(n = 100) 
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบระดับสภาพปญหาในกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ของ 

 หนวยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อจำแนกตามอายุ ประสบการณ 

 การทำงาน สถานภาพการดำรงตำแหนงงาน จำนวนคณะและหนวยงานเทียบเทา 

 คณะ จำนวนบุคลากรสายผูสอนและสายสนับสนุน จำนวนผูปฏิบัติงานการเงินและ 

 บัญชีและจำนวนผูตรวจสอบภายใน 

 

 
 

 
SS           df         MS        F        p 

1.   1.03 2 0.52 0.64 .532 

 54.53 97 0.56    

 55.56 99     

2.   0.05 2 0.03 0.04 .957 

 55.51 97 0.57     

 55.56 99      

3.  

     

 0.60 4 0.15 0.26 .905 

 54.96 95 0.58     

 55.56 99     . 

4.  

     

 1.75 2 0.87 1.57 .212 

 53.81 97 0.55     

 55.56 99       

5.  

     

 1.16 2 0.58 1.04 .359 

 54.40 97 0.56     

 55.56 99       

6.  

     

 1.93 2 0.96 1.74 .181 

 53.63 97 0.55     

 55.56 99       

7.   3.65 2 1.83 3.42 .037* 

 51.90 97 0.54     

 55.56 99       

P*  .05 

(n = 100) 
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 จากตารางท่ี 3 พบวา การเปรียบเทียบสภาพปญหาในกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ภายใน ของหนวยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อจำแนกตามอายุ ประสบการณ 

การทำงาน สถานภาพการดำรงตำแหนงงาน จำนวนคณะและหนวยงานเทียบเทาคณะ จำนวน

บุคลากรสายผูสอนและสายสนับสนุน จำนวนผูปฏิบัติงานการเงินและบัญชีไมแตกตางกันจึงไมมี 

นัยสำคัญทางสถิติ สวนจำนวนผูตรวจสอบภายใน แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

อภิปรายผล 

 การวิจัย เร่ืองสภาพปญหาในกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหนวยงาน

ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ผูวิจัยอภิปรายผลการวิจัยดังน้ี 

 1. สภาพปญหาในกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหนวยงานตรวจสอบ

ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

  1.1 ดานการวางแผนการตรวจสอบภายใน พบวา สภาพปญหาในกระบวนการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหนวยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในภาพรวมอยูใน

ระดับนอย ซึง่ไมสอดคลองกับงานวิจยัของกาญจนา พูลทวี (2542: 76) ทีไ่ดศกึษาปญหาการตรวจสอบ

ภายในของกลุมธุรกิจผูคาสงน้ำมัน ซึ่งพบวา ปญหาท่ีเกิดจากการตรวจสอบภายในของกลุมธุรกิจ 

ผูคาสงน้ำมันในดานการวางแผน การตรวจสอบภายใน มีปญหาอยูในระดับปานกลาง ทั้งน้ี 

เปนเพราะวา กลุมธรุกจิผูคาสงนำ้มนัเปนองคกรทางธุรกจิจงึอาจมแีนวทางการวางแผนการตรวจสอบ

ภายในท่ีแตกตางกับมหาวิทยาลัยซึ่งเปนองคกรทางดานการศึกษา สงผลใหมีระดับสภาพปญหา

แตกตางกัน 

  1.2 ดานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน พบวา สภาพปญหาในกระบวนการปฏิบัติ

งานตรวจสอบภายในของหนวยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกาญจนา พูลทวี (2542: 76) ไดศึกษาปญหาการตรวจสอบ

ภายในของกลุมธุรกิจผูคาน้ำมัน ซึ่งพบวา มีปญหาดานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน อยูในระดับ

ปานกลาง และสอดคลองกับงานวิจัยของวาสนา อินทรเจียม (2549: ข) ไดศึกษาปญหาและ 
ความตองการในการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในในมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งพบวา ปญหา 

ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน อยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ผูที่ทำหนาท่ี 

ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกองคกร คือ ผูตรวจสอบภายใน จึงอาจพบปญหาใกลเคียงกัน  

  1.3 ดานการรายงานผลการตรวจสอบภายใน พบวา สภาพปญหาในกระบวนการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหนวยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในภาพรวมอยู 

ในระดับนอย ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของกาญจนา พูลทวี (2542: 76) ที่ไดศึกษาปญหา 

การตรวจสอบภายในของกลุมธุรกิจผูคาสงน้ำมัน ซึ่งพบวา ปญหาท่ีเกิดจากการตรวจสอบภายใน
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ของกลุมธุรกิจผูคาสงน้ำมันในดานการรายงานผลการตรวจสอบภายในมีปญหาอยูในระดับปานกลาง 

ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา กลุมธุรกิจผูคาสงน้ำมันเปนองคกรธุรกิจมีการรายงานผลท่ีคำนวณผลกำไร 

ขาดทุน การรายงานอาจบิดเบือนจากความเปนจริง ซึ่งไมเหมือนกับมหาวิทยาลัยท่ีเปนองคกร

ทางการศึกษา สามารถรายงานผลไดตามสภาพความเปนจรงิ สงผลใหสภาพระดับปญหาแตกตางกัน 

  1.4 ดานการติดตามผลการตรวจสอบภายใน พบวา สภาพปญหาในกระบวนการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหนวยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในภาพรวมอยู 

ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกาญจนา พูลทวี (2542: 76) ไดศึกษาปญหา 

การตรวจสอบภายในของกลุมธุรกิจผูคาน้ำมัน ผลการวิจัยพบวา กลุมธุรกิจผูคาสงน้ำมันมีปญหา

ดานการติดตามผลการตรวจสอบภายในอยูในระดับปานกลาง และสอดคลองกับงานวิจัยของ 

วาสนา อินทรเจียม (2549: ข) ไดศึกษาปญหาและความตองการในการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบ

ภายในในมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งพบวา ปญหาในดานการติดตามผลการตรวจสอบภายในอยู 

ในระดับปานกลาง  

 2. เปรียบเทียบสภาพปญหาในกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ของหนวยงาน

ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

  2.1  จำแนกตามสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก อายุ ระดับ 

การศึกษา ประสบการณทำงาน ตำแหนงงาน และสถานภาพการดำรงตำแหนงงาน พบวา ไมแตกตางกัน 

เน่ืองจากการตรวจสอบภายในเปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืน ซึ่งไมเก่ียวกับ 

ตัวผูตรวจสอบภายใน   

  2.2  จำแนกตามสถานภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏ ไดแก 

     2.2.1 จำนวนคณะและหนวยงานเทียบเทาคณะ พบวา สภาพปญหา 

ในกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหนวยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ภาพรวมไมแตกตางกัน เน่ืองจากกลุมตวัอยางท่ีเก็บรวบรวมขอมลูสวนใหญมจีำนวนคณะใกลเคียงกัน 

จึงทำใหปริมาณงาน ไมแตกตางกัน 
     2.2.2 จำแนกตามจำนวนบุคลากรสายผูสอนและสายสนับสนุน พบวา สภาพ
ปญหาในกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหนวยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ ภาพรวมไมแตกตางกัน เน่ืองจากบริบทของมหาวิทยาลัยไมเหมือนกัน จึงทำใหลักษณะ 

การทำงานแตกตางกัน 
     2.2.3 จำแนกตามจำนวนผูปฏิบัติงานการเงินและบัญชี พบวา สภาพปญหา 

ในกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหนวยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ภาพรวมไมแตกตางกันกัน เน่ืองจากจำนวนผูปฏบิตังิานการเงินและบัญช ีแตละมหาวิทยาลัยมไีมเทากัน 

ทำใหขั้นตอนการทำงาน มีจำนวนมากนอยแตกตางกัน เชน จำนวนผูปฏิบัติงานการเงินและบัญชี 

มีมาก ปญหาอาจจะนอยกวา มหาวิทยาลัยท่ีมีผูปฏิบัติงานการเงินและบัญชีนอย 
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     2.2.4 จำแนกตามจำนวนผูตรวจสอบภายใน พบวา สภาพปญหาในกระบวนการ 

ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหนวยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาพรวมแตกตาง

กันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หัวหนาหนวยตรวจสอบ

ภายในมีการจัดสายการตรวจสอบ หรือคัดเลือกทีมในการตรวจสอบใหเพียงพอ และตรงตามความรู 

ความสามารถในเร่ืองหรือกิจกรรมท่ีตรวจสอบ จำนวนผูตรวจสอบภายในเพียงพอสามารถทำให 

การดำเนินงานปฏิบัติงานตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น แตถาจำนวนผูตรวจสอบภายใน 

มีไมเพียงพอตอกิจกรรมท่ีตรวจสอบ ทำใหการตรวจสอบครอบคลุมทุกกิจกรรม ทำใหขาดประสิทธิภาพ  

     2.2.5 จำแนกตามผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยตรวจสอบภายใน พบวา 

สภาพปญหาในกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหนวยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ ภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งตามมาตรฐานดานคุณสมบัติ

ความเปนอิสระ และความเท่ียงธรรม การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในควรมีความเปนอิสระ 

เชน ในการกำหนดขอบเขตการตรวจสอบ การปฏิบัติงาน การรายงาน และส่ือสารผลการตรวจสอบ

โดยหัวหนางานตรวจสอบควรข้ึนตรงตอผูบริหารระดับสูงขององคกร  

 

ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยเร่ือง สภาพปญหาในกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ของ

หนวยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการวิจัยดังน้ี 

 1. ขอเสนอแนะท่ัวไป 

  1.1  ดานการวางแผนการตรวจสอบภายใน ในขอท่ีมีสภาพปญหามากท่ีสุด ไดแก  

ไดรับจัดสรรงบประมาณของหนวยตรวจสอบภายในไมเพียงพอ ดังน้ัน หนวยตรวจสอบภายในตองมี

กระบวนการบริหารงบประมาณใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน เชน การยุบรวมกิจกรรมท่ีคลายคลึงกัน 
การใชทรัพยากรอยางประหยัด และใหความคุมคามากท่ีสุด 

  1.2  ดานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ในขอที่มีสภาพปญหามากท่ีสุด ไดแก  

จำนวนผูตรวจสอบภายในมีไมเพียงพอเม่ือเปรียบเทียบกับหนวยงานและกิจกรรมท่ีทำการตรวจสอบ 

ดังน้ัน ควรเพ่ิมจำนวนผูตรวจสอบภายในใหเหมาะสมกับหนวยงานและกิจกรรมที่ทำการตรวจสอบ 
  1.3  ดานการรายงานผลการตรวจสอบภายใน ในขอที่มีสภาพปญหามากท่ีสุด 

ไดแก ระยะเวลาในการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบมีจำกัด เน่ืองจากมีการขยายระยะเวลา 
ในการตรวจสอบ แตไมขยายระยะเวลาในการจัดทำรายงาน มีการขยายระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

ตรวจสอบ จึงมีผลทำใหระยะเวลาในการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายในจำเปนตองเล่ือน 

ออกไปดวย ดังน้ัน ผูตรวจสอบภายในควรพิจารณาปรับหรือขยายระยะเวลาใหเหมาะสม 
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  1.4  ดานการติดตามผลการตรวจสอบภายใน ในขอที่มีสภาพปญหามากท่ีสุด ไดแก 

หนวยรับตรวจไมดำเนินการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน ดังน้ัน ผูบริหาร

ควรมีมาตรการในการบังคับ ควบคุม หนวยรับตรวจใหปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะของผูตรวจสอบ

ภายในอยางชัดเจน และควรมีการตรวจสอบซ้ำในเร่ืองที่มีการเสนอแนะจากผูตรวจสอบภายใน 

  1.5  จากการศึกษา พบวา ผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยตรวจสอบภายในของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ ผูที่ไดรับมอบหมายมีสภาพปญหาในกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

มากกวาอธิการบดี ดังน้ัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ควรใหอธิการบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดของ 

หนวยงานตรวจสอบ 

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

  ควรหาความสัมพันธ ระหวางสภาพปญหาในกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ภายใน ของหนวยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ กับปจจัยอ่ืนท่ีนอกเหนือจากสถานภาพ

ทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม และสถานภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชน ผลการประเมินคะแนนจาก 

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ 

 

สรุป 

 จากการศึกษาสภาพปญหาในกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหนวยงาน

ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ พบวา 1) ปญหาท่ีเกิดจากกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ภายใน ในภาพรวมท้ัง 4 ดาน คือ ดานการวางแผนการตรวจสอบภายใน ดานการปฏิบัติงาน 

ตรวจสอบภายใน ดานการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายใน และดานการติดตามผลการ 

ตรวจสอบภายใน มีปญหาอยูในระดับนอย และระดับปานกลาง 2) เมื่อจำแนกตามอายุ ระดับ 
การศึกษา ประสบการณทำงาน ตำแหนงงาน สถานภาพการดำรงตำแหนงงาน จำนวนคณะและ

หนวยงานเทียบเทาคณะ จำนวนบุคลากรสายผูสอนและสายสนับสนุน จำนวนผูปฏิบัติงานการเงิน

และบัญชี พบวา ไมแตกตางกัน แตการจำแนกตามจำนวนผูตรวจสอบภายใน และผูบังคับบัญชา
สูงสุดของหนวยตรวจสอบภายใน พบวา มีความแตกตางกัน  
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