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บทคดัย่อ 

 วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) ระดบัความพึงพอใจของผูรั้บการตรวจสอบต่อการปฏิบติังานตรวจสอบของ
ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน 2) ระดบัความส าคญัของปัจจยัค ้าจุนท่ีมีผลต่อระดบัความพึงพอใจของผูรั้บการ
ตรวจสอบ 3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัค ้าจุนกบัระดบัความพึงพอใจของผูรั้บการตรวจสอบ กลุ่ม
ตวัอย่าง คือ เจา้หน้าท่ีของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จ านวน 300 คน โดยวิธีสุ่มไม่ค านึงถึงความน่าจะเป็น 
(Non-probability sampling) แบบลูกโซ่ (Snowball sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือแบบสอบถาม สถิติ
ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าความถ่ี ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบใช้สถิติ 
Independent Samples Test, One-way ANOVA และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า         
1) ระดบัความพึงพอใจของผูรั้บการตรวจสอบต่อการปฏิบติังานตรวจสอบโดยรวมอยู่ในระดบัสูง มีค่าเฉล่ีย 
(mean) เท่ากบั 7.87 (S.D. = 1.18) กลุ่มท่ีมีความพึงพอใจนอ้ยกว่ากลุ่มอ่ืนคือกลุ่มตวัอยา่งเพศชาย การศึกษาต ่า
กว่าปริญญาตรี ต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป ส่วนอาย ุและระดบัการศึกษา แตกต่างกนั ระดบัความพึง
พอใจไม่แตกต่างกัน เพศและระดบัต าแหน่งงานแตกต่างกัน ความพึงพอใจแตกต่างกัน 2) ปัจจัยค ้ าจุน มี
คะแนนระดบัความส าคญัโดยเฉล่ียเท่ากบั 8.20 อยู่ในระดบัสูงมาก (S.D. = 1.16) ปัจจยัท่ีมีความส าคญัน้อย
ท่ีสุดคือดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างผูต้รวจกบัผูรั้บตรวจ และ 3) ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัค ้ าจุนกบัระดบั
ความพึงพอใจอยูใ่นทิศทางเดียวกนั (เชิงบวก) ในระดบัปานกลางถึงระดบัสูง (r = .60 ถึง .72) ขอ้เสนอแนะ: ผู ้
ตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่น ควรสร้างความรู้ความเขา้ใจกบับุคลากรหน่วยงานผูรั้บการตรวจ 
ใหม้ากข้ึน 

ค าส าคญั: ความพึงพอใจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน  
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ABSTRACT 

The objectives of this study were 1) the level of satisfaction of the auditee towards the audit 
performance. 2) the importance of hygiene factors affecting the satisfaction level of the auditee 3) the 
correlation between hygiene factors and the level of satisfaction of the auditee. The sample group was 300 
persons.  It was a random method using non-probability sampling - snowball sampling. The research tool was 
questionnaires. The statistics tools used for data analysis were percentage, mean, frequency, standard 
deviation, Independent Samples Test, One-way ANOVA and Pearson’s r correlation coefficient. The results 
showed that 1) the level of satisfaction of the auditee on the overall audit performance was high (mean = 7.87, 
S.D. = 1.18), the less satisfied groups were  male, under bachelor’s degree, general administration office; the 
age and educational level were different, the satisfaction levels were not different, sex and job position level 

were different, the satisfaction level were different 2 ) the importance of hygiene factors were at very high 
level (mean = 8.20, S.D. = 1.16), the least important was the relationship between the auditor and the auditee; 
and 3) the correlations between hygiene factors and the level of satisfaction of auditee were in the same 
direction (positive) at moderate to high (r = .60 to .72). Recommendations: the auditor should create more 
understanding with the auditee. 
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บทน า 

 ตามพระราชบญัญติัวินัยการเงินการคลงัของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 80 บญัญติัหลกัการส าคญั
เร่ืองการตรวจเงินแผน่ดินไวว้า่ การตรวจเงินแผน่ดินตอ้งกระท าดว้ยความสุจริต รอบคอบ โปร่งใส่ เท่ียงธรรม 
กล้าหาญ ปราศจากอคติ และเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาลและปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามมาตรฐานทาง
จริยธรรม โดยมีทิศทางและเป้าหมายให้ผูป้ฏิบติังานตรวจสอบตอ้งปฏิบติัตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน
และหลกัเกณฑม์าตรฐานเก่ียวกบัการตรวจเงินแผ่นดินท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการและมาตรฐานการตรวจเงิน
แผ่นดินสากลท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนดตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการ
ตรวจเงินแผน่ดิน พ.ศ. 2561 ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจและเลือกท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจของ
ผู ้ รั บการตรวจสอบต่อการป ฏิบัติ ง านตรวจสอบส านักง านการตรวจ เ งินแผ่น ดิน  กรณี ศึกษา 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ และปัจจยัค ้าจุน ประกอบดว้ย ดา้น
ความรู้ความสามารถของผูต้รวจสอบ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู ้ตรวจกับผู ้รับตรวจ และด้าน
ประสิทธิภาพของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และความพึงพอใจของผูรั้บการตรวจสอบต่อการ
ปฏิบติังานตรวจสอบของส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน ประกอบดว้ยดา้นปฏิบติัการตรวจสอบ (Audit)  และ



ด้านเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ (Auditor) ตลอดจนประเด็นปัญหาและปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบของส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อน าความรู้ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการวิจยัมาเป็นแนวทางในการ
พฒันาการปฏิบติังาน และปรับปรุงดา้นผูป้ฏิบติังานตรวจสอบ ให้เกิดประสิทธิภาพของการปฏิบติัหนา้ท่ีการ
ตรวจสอบท่ีดีต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
1) เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูรั้บการตรวจสอบต่อการปฏิบติังานตรวจสอบของส านกังานการ

ตรวจเงินแผน่ดินจ าแนกตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์  
2) เพื่อศึกษาระดบัความส าคญัของปัจจยัค ้าจุนท่ีมีผลต่อระดบัความพึงพอใจของผูรั้บการตรวจสอบต่อ

การปฏิบติังานตรวจสอบส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน 
3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัค ้ าจุนกบัระดบัความพึงพอใจของผูรั้บการตรวจสอบต่อการ

ปฏิบติังานตรวจสอบส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1)  เพื่อทราบถึงระดบัความพึงพอใจของผูรั้บการตรวจต่อการปฏิบติังานตรวจสอบของส านักงานการ
ตรวจเงินแผน่ดิน  

2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูรั้บการตรวจต่อการปฏิบติังานตรวจสอบส านกังานการตรวจเงิน
แผ่นดิน ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ต ามตวัแปรปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์  เพื่อน าผลท่ีไดจ้าก
การศึกษาไปพฒันา ปรับปรุงให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน และส่งผลต่อเน่ืองไปสู่การ
ปรับปรุงใหเ้กิดความพึงพอใจในการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

3) เพื่อเป็นแนวทางให้แก่หน่วยงานตรวจสอบส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน น าผลท่ีไดจ้ากการวิจยัไป
ปรับปรุงพฒันาการให้บริการท่ีตรงตามความตอ้งการ และตอบสนองต่อผูรั้บการตรวจสอบอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

ขอบเขตของการวจิยั 
การศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผูรั้บการตรวจสอบต่อการปฏิบติังานตรวจสอบส านักงานการตรวจเงิน
แผน่ดิน กรณีศึกษา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ผูวิ้จยัไดก้  าหนดขอบเขตในการวิจยัไวด้งัน้ี 

1) การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาความพึงพอใจของผูรั้บการตรวจสอบเป็นเจา้หนา้ท่ี นกัวิชาการการเงิน 
และบัญชี นักวิชาการพัสดุ จนถึงผู ้บริหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน  

2) ตวัแปรการวิจยั 
 ตัวแปรอิสระ ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ประกอบดว้ยดา้นเพศ ดา้น

อาย ุดา้นระดบัการศึกษา และดา้นระดบัต าแหน่งงาน  ปัจจยัค ้าจุน ประกอบดว้ย ดา้นความรู้ความสามารถของ

ผูต้รวจสอบ ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งผูต้รวจกบัผูรั้บตรวจ และดา้นประสิทธิภาพของส านกังานการตรวจเงิน

แผน่ดิน  



 ตัวแปรตาม ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ระดบัความพึงพอใจของผูรั้บการตรวจต่อการปฏิบติังาน

ตรวจสอบของส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน ดา้นการปฏิบติัตรวจสอบ (Audit) ดา้นเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ 

(Auditor) 

ด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการศึกษาวจิยัคร้ังนี ้
จ านวนประชากรท่ีใชศึ้กษา 824 คน (ขอ้มูลจากกองการเจา้หน้าท่ี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์)  โดย

ประกอบด้วยพนักงาน แบ่งตามต าแหน่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่  1) ผูบ้ริหาร  2) นักวิชาการเงินและบัญชี   3) 

นกัวิชาการพสัดุ  4) เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป  สุ่มตวัอยา่งไม่นอ้ยกวา่ 270 คน แต่เพื่อป้องกนัการเกบ็ขอ้มูลท่ี
ไม่สมบูรณ์จากแบบสอบถาม จึงเพิ่มขนาดตวัอยา่งเป็นจ านวน 300 ตวัอยา่ง ซ่ึงขนาดของกลุ่มตวัอยา่งค านวณ

ตามสูตรการค านวณของทาโร ยามาเน่ (Taro  Yamane, 1973, p. 126) ก าหนดให้มีความคลาดเคล่ือนของกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ียอมใหเ้กิดข้ึนเท่ากบั 0.05 หรือร้อยละ 5 คือ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%   

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจ 

ความหมายของความพึงพอใจ Vroom (1964) กล่าววา่ ความพึงพอใจ หมายถึง ผลท่ีไดจ้ากการท่ีบุคคล
เขา้ไปมีส่วนร่วมใน ส่ิงนั้น ทฤษฎีดา้นบวกจะแสดงให้เป็นสภาพความพึงพอใจในส่ิงนั้น และทศันคติดา้นลบ
จะแสดงให้ เห็นถึงสภาพความไม่พึงพอใจนั่นเอง Oliver (1980) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ภาวการณ์
แสดงออกถึงความรู้สึกใน ทางบวก ท่ีเกิดจากการประเมินเปรียบเทียบประสบการณ์การไดรั้บบริการท่ีตรงกบั
ส่ิงท่ีลูกคา้คาดหวงั หรือดีเกิดกว่าท่ีความคาดหวงั Spector (1987) กล่าวว่า ความพึงพอใจ คือ ผลลพัธ์ท่ีไดจ้าก
กระบวนการประเมินผล การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างส่ิงท่ีแต่ละบุคคลคาดหวงั และผลการ
ด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง Kotler & Armstrong (2008) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรู้สึกใน
ทางบวก  ของบุคคลต่อสินค้าหรือการบริการ  Gronroos (1990) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการบริการ 
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 2 ประการ คือ (1) องคป์ระกอบดา้นการรับรู้ถึงคุณภาพของสินคา้หรือการบริการ 
คือ การท่ีผูรั้บบริการ จะรับรู้ไดว้่าสินคา้ หรือการบริการท่ีไดรั้บมีลกัษณะตามค ามัน่สัญญาของกิจกรรม หรือ
การบริการแต่ละประเภทตามท่ีควรจะเป็นมากนอ้ยเพียงใด จึงจะสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ในส่ิงท่ีลูกคา้
ตอ้งการ และ (2) องคป์ระกอบดา้นการรับรู้คุณภาพของการน าเสนอบริการ คือ ผูรั้บบริการจะรับรู้ว่า วิธีการ
น าเสนอบริการในกระบวนการบริการของผูใ้ห้บริการมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใดในการท่ีจะส่งมอบ
บริการให้กบัลูกคา้ ส่ิงเหล่าน้ีจึงเก่ียวขอ้งกบัการสร้างความพึงพอใจให้กบัผูบ้ริโภคไดอ้ย่างแทจ้ริง Rust & 
Oliver (1994) กล่าวว่า ความพึงพอใจสามารถสะทอ้นให้เห็นไดใ้นระดบัหน่ึงเท่านั้น เช่ือว่าประสบการณ์เป็น
ตวัท าให้เกิดความรู้สึกท่ีดี ดงันั้นความพึงพอใจจึงเป็นการตอบสนองของอารมณ์โดยรวมท่ีเกิดจากการใช้
สินคา้หรือบริการ Patrick (2002) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นตวับ่งช้ีท่ียอดเยี่ยมของการตดัสินใจซ้ือซ ้ า หรือ 
กลบัมาใช้บริการซ ้ า การวดัความพึงพอใจในการให้บริการ  Millet (2012) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการ
ให้บริการ (Satisfactory Service) หรือ ความสามารถในการสร้างความพึงพอใจให้กบัผูรั้บบริการ โดยการ
พิจารณาจากองค์ประกอบ 5 ด้าน ดังน้ี การให้บริการอย่างเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง ความ



ยติุธรรมในการบริการท่ีมีฐานคติท่ีว่าคนทุกคนเท่าเทียมกนั ดงันั้นผูใ้ชบ้ริการทุกคนจะไดรั้บการปฏิบติัอย่าง
เท่าเทียมกนั ไม่มีการแบ่งแยกกีดกนัในการให้บริการ ผูใ้ช้บริการทุกคนจะไดรั้บการปฏิบติัในฐานะท่ีเป็น
ปัจเจกบุคคลท่ีใชม้าตรฐานการให้บริการเดียวกนั การให้บริการอยา่งทนัเวลา (Timely Service) หมายถึง ใน
การบริการจะตอ้งมองวา่การใหบ้ริการสาธารณะจะตอ้งตรงเวลา ถา้ไม่มีการตรงเวลาจะน ามาซ่ึงการสร้างความ
ไมพึงพอใจให้แก่ ผูใ้ชบ้ริการ การให้บริการอยา่งเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะ
ตอ้งมีจ านวนการให้บริการ และสถานท่ีให้บริการอย่างเหมาะสม (The right quantity at the geographical) ซ่ึง 
Millet เห็นว่าความเสมอภาค หรือการตรงเวลาจะไม่มีความหมายเลยถา้มี จ านวนการให้บริการท่ีไม่เพียงพอ 
และสถานท่ีตั้ งท่ีให้บริการสร้างความไม่ยุติธรรมให้เกิดข้ึนแกผูใ้ช้บริการ การให้บริการอย่างต่อเน่ือง 
(Continuous Service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะท่ีเป็นไปอย่างสม ่าเสมอ โดยยึดประโยชน์ของ
สาธารณะเป็นหลกัไม่ใช่ยึดความพอใจขององค์กรท่ีให้บริการว่าจะให้หรือหยุดบริการเม่ือใดก็ได้ การ
ให้บริการอยา่งกา้วหนา้ (Progressive Service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะท่ีมีการปรับปรุงคุณภาพ และ
ผลการปฏิบติังาน กล่าวอีกนัยหน่ึง คือการเพิ่มประสิทธิภาพหรือ ความสามารถท่ีท าหน้าท่ีไดม้ากข้ึนโดยใช้
ทรัพยากรเท่าเดิม จากความหมายของความพึงพอใจในการบริการท่ีกล่าวมาแลว้พอจะสรุปไดว้่าการบริการ 
หมายถึง กิจกรรมหรือการด าเนินการใดๆ เพื่อเป็นการให้ความสะดวกแก่บุคคลอ่ืนซ่ึงกิจกรรมนั้นไม่สามารถ
จบัตอ้งได ้แต่สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บได ้และสามารถท าให้เกิดความ ประทบัใจ หรือความ
พึงพอใจกบัผูใ้ชบ้ริการได ้ซ่ึงหลกัการให้บริการประกอบไปดว้ยการให้บริการ อยา่งเสมอภาค การให้บริการ
อย่างทนัเวลา การให้บริการอยา่งเพียงพอ การให้บริการอยา่งต่อเน่ือง การให้บริการอย่างกา้วหน้า (เบญชภา 
แจง้เวชฉาย, 2559) ความพึงพอใจของผูใ้หบ้ริการ (job satisfaction) เป็นส่ิงท่ีผูใ้หบ้ริการรู้สึกทางบวกต่องานท่ี
ท าและส่งผลต่อคุณภาพในการใหบ้ริการต่อผูรั้บบริการ ดงันั้น ผูใ้หบ้ริการจะตอ้งด าเนินนโยบายต่างๆ เพื่อให้
ผูใ้ห้บริการคงความพึงพอใจในการท างานต่อไป ซ่ึงการประเมินระดบัคุณภาพการบริการ ส่วนใหญ่ใชก้าร
ตรวจสอบ ทดสอบ ประเมินค่าโดยการให้หน่วยคะแนน โดยการวดัระดับความพึงพอใจท่ีความรวดเร็ว 
อธัยาศยัการให้บริการ ความถูกตอ้งการให้บริการของเจา้หน้าท่ีเป็นส าคญัดว้ย  (ส านักงานตรวจสอบภายใน 
มหาวิทยาลยันเรศวร, 2558) 
แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัปัจจยัค า้จุน 

ทฤษฎีแรงจูงใจของ Frederick Herzberg (MANTIRA MASMETHA, 2014) Frederick Herzberg ได้
คิดค้นทฤษฎีการจูงใจในการท างาน ซ่ึงเป็นท่ียอมรับกันอย่างกวา้งขวางในวงการบริหาร ช่ือทฤษฎีของ 
Herzberg มีช่ือเรียกแตกต่างกนัออกไป คือ “motivation maintenance theory” หรือ “ dual factor theory” หรือ “ 
the motivation-hygiene theory”ในการเร่ิมต้นค้นควา้เพื่อสร้างทฤษฎี Herzberg ได้ด าเนินการสัมภาษณ์นัก
วิศวกรและนกับญัชี ซ่ึงจุดมุ่งหมายของการคน้ควา้ เพื่อศึกษาทศันคติท่ีเก่ียวกบังานเพื่อท่ีจะให้มีหนทางเพิ่ม
ผลผลิต ลดการขาดงาน และสร้างความสัมพนัธ์อนัดีในการท างาน และเพื่อประโยชน์ทัว่ไปส าหรับทุกๆ คนก็
คือความเขา้ใจเก่ียวกบัอิทธิพลต่างๆ ท่ีจะมีส่วนช่วยในการปรับปรุงขวญัและก าลงัใจท่ีจะส่งผลให้ทุกคนมี
ความสุขกายสบายใจและมีความพึงพอใจมากยิง่ข้ึน จากการวิเคราะห์ค าตอบจากขอ้ความท่ีผูถู้กสมัภาษณ์ตอบ



มา ปรากฏว่า ปัจจยัหลายๆ อย่างท่ีแตกต่างกนัมีส่วนสัมพนัธ์โดยตรงกบัความรู้สึกท่ีดีและท่ีไม่ดีท่ีเกิดข้ึน 
ปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ีสามารถแยกออกไดเ้ป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ คือ ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ท่ีดีและมีผล
เก่ียวกับความพึงพอใจเก่ียวกับงานท่ีท าก็คือ ความส าเร็จ (achievement) การยอมรับ (recognition) ความ
รับผิดชอบ ความกา้วหนา้ และคุณลกัษณะของงานท่ีท าอยู ่คือ ฐานะ ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลกบัหัวหน้า
งาน กบัเพื่อนร่วมงานกบัลูกนอ้ง เทคนิคในการบงัคบับญัชา นโยบายของบริษทัและก ารบริหาร ความมัน่คงใน
งาน สภาพการท างาน เงินเดือน และเร่ืองราวส่วนตวัท่ีถูกกระทบโดยสภาพของงาน Herzberg ใหช่ื้อปัจจยักลุ่ม
หลงัน้ี ว่า “ปัจจัยท่ีเก่ียวกับการบ ารุงรักษาจิตใจ” (hygiene or maintenance factors) เหตุผลท่ีเรียกช่ือเช่นน้ี 
เพราะปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ีลว้นแต่เป็นปัจจยัท่ีมีผลในทางป้องกนัเป็นส่วนใหญ่ กล่าวคือ ปัจจยัเหล่าน้ี จะไม่
สามารถสร้างแรงจูงใจไดแ้ต่อาจป้องกนัมิให้แรงจูงใจเกิดข้ึนมาได ้การตอ้งสนใจติดตามดูปัจจยัท่ีจ าเป็นเพื่อ
การรักษาจิตใจน้ี จึงนบัว่าเป็นเร่ืองท่ีจ าเป็นแต่ปัจจยักลุ่มน้ี พียงกลุ่มเดียวยอ่มไม่เป็นการเพียงพอส าหรับท่ีจะ
ให้เป็นเง่ือนไขส าหรับการสร้างแรงจูงใจ มี 2 ปัจจัย คือ  1) ปัจจัยค ้ าจุน (Maintenance Factor or Hygiene 
Factor) 2) ปัจจยัจูงใจ (Motivation Factor) ปัจจยัค ้าจุน หรืออาจเรียกวา่ ปัจจยัสุขอนามยั หมายถึง ปัจจยัท่ีจะค ้า
จุนให้แรงจูงใจในการท างานของบุคคลมีอยู่ตลอดเวลาถา้ไม่มีหรือมีในลกัษณะไม่สอดคลอ้งกบับุคคลใน
องคก์ร บุคคลในองคก์รจะเกิดความไม่ชอบงานข้ึนและปัจจยัท่ีมาจากภายนอกบุคคลไดแ้ก่ เงินเดือน หมายถึง 
เงินเดือนและการเล่ือนขั้นเงินเดือนในหน่วยงานนั้นๆ เป็นท่ีพอใจของบุคลากรในการท างาน โอกาสท่ีจะไดรั้บ
ความกา้วหนา้ในอนาคต นอกจากจะหมายถึงการท่ีบุคคลไดรั้บการแต่งตั้งเล่ือนต าแหน่งภายในหน่วยงานแลว้
ย ังหมายถึงสถานการณ์ท่ีบุคคลสามารถได้รับความก้าวหน้าในทักษะวิชาชีพด้วย  ความสัมพันธ์กับ
ผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน หมายถึง การติดต่อไปไม่ว่าเป็นกิริยา หรือวาจาท่ีแสดงถึง
ความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั สามารถท างานร่วมกนัมีความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัอยา่งดี สถานะของอาชีพ หมายถึง 
อาชีพนั้นเป็นท่ียอมรับนบัถือของสงัคมท่ีมีเกียรติและศกัด์ิศรี นโยบายและการบริหารงาน หมายถึง การจดัการ
และการบริหารองคก์ร การติดต่อส่ือสารภายในองคก์ร สภาพการท างาน หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน 
เช่น แสงเสียง อากาศ ชัว่โมงการท างาน รวมทั้งลกัษณะของส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ เช่นอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือต่างๆ 
อีกดว้ย ความเป็นอยูส่่วนตวั หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีหรือไม่ดีอนัเป็นผลท่ีไดรั้บจากงานในหน้าท่ีของเขาไม่มี
ความสุขและพอใจกบัการท างานในแห่งใหม่ ความมัน่คงในการท างาน หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อ
ความมัน่คงในการท างานความยัง่ยนืของอาชีพหรือความมัน่คงขององคก์ร วิธีการปกครองของผูบ้งัคบับญัชา 
หมายถึง ความสามารถของผูบ้งัคบับญัชาในการด าเนินงานหรือความยติุธรรมในการบริหาร 
วธีิด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ในการวิจยัเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูรั้บการตรวจต่อการปฏิบติังานตรวจสอบของส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน : กรณีศึกษามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์นั้นมี ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด 2 
ขั้นตอน ดงัน้ี 

1) ขอ้มูลปฐมภูมิ (primary data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลภาคสนาม โดยการเกบ็

แบบสอบถามของบุคลากรของมหาวิทยาลยัเกษตรศาตร์ 



2) ขอ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) ผูว้ิจยัรวบรวมจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีไดจ้ากการศึกษา

คน้ควา้จากต ารา เอกสารทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ วารสาร ผลงานวิจยั  บทความทางวิชาการ และเอกสารอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้ง เพือ่น ามาใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างกรอบแนวความคิด และสมมติฐานของการวิจยั 

สรุปผลข้อค้นพบ  

สรุปผลข้อค้นพบตามวตัถุประสงค์ ดงันี ้ 

ข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ที่ 1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูรั้บการตรวจสอบ ต่อการ

ปฏิบติังานตรวจสอบของส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน ของเจา้หนา้ท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จ าแนกตาม
ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ จากผลการวิจยั พบวา่ระดบัความพึงพอใจของผูรั้บการตรวจสอบต่อการปฏิบติังาน

ตรวจสอบของส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน ของเจา้หนา้ท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง 
มีค่าเฉล่ีย (mean) เท่ากับ 7.87 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.18 เ ม่ือจ าแนกตามปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์ พบว่า กลุ่มเพศหญิงมีความพึงพอใจมากกวา่กลุ่มเพศชาย ดา้นอายกุลุ่มท่ีมีอายมุากกว่า 50 ปี
ข้ึนไปมีระดบัความพึงพอใจมากกว่ากลุ่มอ่ืน กลุ่มตวัอย่างตามต าแหน่งงานผูบ้ริหาร มีระดบัความพึงพอใจ

มากกว่ากลุ่มอ่ืน  และพบว่ากลุ่มเพศชาย มีระดบัความพึงพอใจต ่าท่ีสุด รองลงมาคือระดบัการศึกษาต ่ากว่า
ปริญญาตรี และกลุ่มต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 

ข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ที่ 2) เพื่อศึกษาระดบัความส าคญัของปัจจยัค ้ าจุนท่ีมีผลต่อระดบัความพึง

พอใจของผูรั้บการตรวจสอบต่อการปฏิบติังานตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ของเจา้หน้าท่ี
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จากผลการวิจยั พบว่าปัจจยัค ้ าจุน (โดยรวม) มีคะแนนระดบัความส าคญัโดยมี

ค่าเฉล่ีย (mean) เท่ากับ 8.20 คะแนน มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.16 ด้านความสัมพนัธ์
ระหว่างผูต้รวจกับผูรั้บตรวจ (RE) มีระดับคะแนนเฉล่ียน้อยกว่าปัจจัยค ้ าจุนอ่ืน เท่ากับ 8.07 อยู่ในระดับ

คะแนนสูงมากโดยมีค่า Standard Deviation เท่ากบั 1.26 ดา้นประสิทธิภาพของส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน 
(EF) มีระดบัคะแนนเฉล่ียมากกว่าปัจจยัค ้ าจุนอ่ืน เท่ากบั 8.31 อยู่ในระดบัคะแนนสูงมาก โดยมีค่า Standard 

Deviation เท่ากบั 1.16 ดา้นความรู้ความสามารถของผูต้รวจสอบ (CO) กลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียระดบัคะแนนใน
เร่ืองผูต้รวจสอบปฏิบติังานตามมาตรฐานทางวิชาชีพ เกิดผลสมัฤทธ์ิเป็นประโยชน์ต่อหน่วยรับตรวจ มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 8.32 (ระดบัคะแนนสูงมาก) รองลงมาคือ ผูต้รวจสอบมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัระเบียบ ขอ้บงัคบั 
พระราชบญัญติั กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งของหน่วยรับตรวจ เดียวกนัมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.27 (ระดบัคะแนนสูงมาก) 

ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างผูต้รวจกับผูรั้บตรวจ (RE) กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉล่ียระดับคะแนนในเร่ืองการผู ้
ตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานร่วมกบัเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจได้เป็นอย่างดีและในเร่ืองผู ้

ตรวจสอบมีเมตตากบัเจา้หน้าท่ีของหน่วยงานรับตรวจซ่ึงมีระดบัค่าเท่ากนัคือค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.08 (ระดบั
คะแนนสูงมาก) คะแนนมากท่ีสุด รองลงมาคือ  ผูต้รวจสอบมีมนุษยส์ัมพนัธ์ดีกบัเจา้หน้าท่ีของหน่วยงานรับ

ตรวจ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.06 (ระดบัคะแนนสูงมาก) ดา้นประสิทธิภาพของส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน (EF) 



กลุ่มตวัอยา่งมี ค่าเฉล่ีย เร่ือง ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดินมีวิธีปฏิบติัการตรวจสอบท่ีดี สามารถป้องกนัการ
ใช้จ่ายเงินแผ่นดินไม่คุม้ค่า มีคะแนนมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.36 (ระดบัคะแนนสูงมาก) รองลงมาคือ 

ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดินมีนโยบายการตรวจสอบท่ีดี สามารถตรวจสอบพบการทุจริตมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
8.33 (ระดบัคะแนนสูงมาก) 

ข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ที่ 3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัค ้าจุนกบัระดบัความพึงพอใจ

ของผูรั้บการตรวจสอบต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ของเจ้าหน้าท่ี
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ พิจารณาจากค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สนัของตวัแปรอิสระ 3 ตวั ดา้นความรู้

ความสามารถของผูต้รวจสอบ (CO) ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างผูต้รวจกบัผูรั้บตรวจ (RE) ดา้นประสิทธิภาพ
ของส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน (EF) พบวา่ ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัค ้าจุน กบัระดบัความพึงพอใจของ

ผู ้รับการตรวจสอบต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ของเจ้าหน้าท่ี

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ อยูใ่นระดบัปานกลางถึงระดบัสูง (มีค่า Pearson Correlations (r) โดยไม่ค านึงถึง

เคร่ืองหมายระหวา่ง 0.60 ถึง 0.72)  

สรุปผลข้อค้นพบตามสมมตฐิาน ดงันี ้

สมมติฐานที่ 1 พบว่า เพศแตกต่างกนัระดบัความพึงพอใจของผูรั้บการตรวจสอบต่อการปฏิบติังาน

ตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ของเจา้หนา้ท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ แตกต่างกนั ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติแอลฟ่าเท่ากบั 0.05 

สมมติฐานที่ 2 พบว่า อายุแตกต่างกนัระดบัความพึงพอใจของผูรั้บการตรวจสอบต่อการปฏิบติังาน

ตรวจสอบของส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน ของเจา้หนา้ท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ไม่แตกต่างกนั  

สมมติฐานที่ 3 พบว่า ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัระดบัความพึงพอใจของผูรั้บการตรวจสอบต่อการ

ปฏิบติังานตรวจสอบของส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน ของเจา้หนา้ท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ไม่แตกต่าง

กนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติแอลฟ่าเท่ากบั 0.05 

สมมตฐิานที ่4 พบวา่ หน่วยงานท่ีสงักดัแตกต่างกนัระดบัความพึงพอใจของผูรั้บการตรวจสอบต่อการ

ปฏิบติังานตรวจสอบของส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน ของเจา้หนา้ท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ แตกต่างกนั 
เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธีผลต่างนัยส าคญัน้อยท่ีสุด (Least Significant Difference : LSD) 

พบวา่ คู่ท่ีมีความแตกต่างกนั ไดแ้ก่ 
กลุ่มผูบ้ริหาร แตกต่างกบั นกัวิชาการเงินและบญัชี  

กลุ่มนกัวิชาการเงินและบญัชี แตกต่างกบั ผูบ้ริหารและนกัวิชาการพสัดุ  
กลุ่มนกัวิชาการพสัดุ แตกต่างกบั เจา้หนา้ท่ีบริหารทัว่ไป ผูบ้ริหารและนกัวิชาการเงินและบญัชี 

กลุ่มท่ีไม่แตกต่างกนั คือ: กลุ่มนกัวิชาการเงินและบญัชี กบักลุ่มนกัวิชาการพสัดุ เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน
ทัว่ไป และกลุ่มอ่ืนๆ 



: กลุ่มนกัวิชาการพสัดุ กบั เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปและกลุ่มอ่ืนๆ 
: เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป กบักลุ่มอ่ืนๆ 

สมมติฐานที่ 5 พบว่าปัจจยัค ้าจุน ดา้นความรู้ความสามารถของผูต้รวจสอบ มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง

เดียวกนัในระดบัสูงกบัระดบัความพึงพอใจของผูรั้บการตรวจสอบต่อการปฏิบติังานตรวจสอบของส านกังาน
การตรวจเงินแผน่ดิน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัแอลฟ่า เท่ากบั 0.01 

สมมติฐานที่ 6 ปัจจยัค ้าจุนดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างผูต้รวจกบัผูรั้บตรวจ มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง

เดียวกนัในระดบัปานกลางกบัระดบัความพึงพอใจของผูรั้บการตรวจสอบต่อการปฏิบติังานตรวจสอบของ

ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัแอลฟ่า เท่ากบั 0.01 

สมมติฐานที่ 7 ปัจจยัค ้าจุน ดา้นการยอมรับของผูรั้บการตรวจสอบมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั

ในระดบัค่อนขา้งสูงกบัระดบัความพึงพอใจของผูรั้บการตรวจสอบต่อการปฏิบติังานตรวจสอบของส านักงาน

การตรวจเงินแผน่ดิน  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัแอลฟ่าเท่ากบั 0.001 

การอภิปรายผล  

ตามขอ้คน้พบท่ีไดต้ามวตัถุประสงคแ์ละขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการตั้งสมมติฐานไวโ้ดยจะอภิปรายถึงขอ้

แตกต่างของการวิจยัในคร้ังน้ีกบัการวิจยั ของนักวิชาการบางท่านท่ีไดท้บทวนวรรณกรรมไวใ้นบทท่ี 2 และ
อภิปรายผลท่ีเก่ียวกบัคุณค่าทางระเบียบวิธีการวิจยัคุณค่าทางทฤษฎี รวมทั้งคุณค่าในภาคปฏิบติั ดงัน้ี การ

อภิปรายผลขอ้คน้พบท่ีไดต้ามวตัถุประสงคแ์ละขอ้คน้พบท่ีไม่ไดต้ั้งสมมติฐานไว ้

การอภิปรายผลข้อค้นพบที่ได้ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูรั้บการตรวจสอบ

ต่อการปฏิบติังานตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ของเจา้หน้าท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
จ าแนกตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอยา่งโดยรวมมีระดบัความพึงพอใจของ

ผูรั้บการตรวจสอบต่อการปฏิบติังานตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อยู่ในระดบัสูง โดยมี
ค่าเฉล่ีย (mean) เท่ากบั 7.87 คะแนน มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.18 ซ่ึงแบ่งออกเป็น เพศหญิง

คิดเป็นจ านวนคน 246 คนและเพศชายคิดเป็นจ านวนคน 54 คน กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอาย ุ41-50 ปี ระดบั
การศึกษาส่วนใหญ่เป็น ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และปฏิบติังานในต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบญัชี มาก

ท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั งานวิจยัของ ณัฐพล คลศิลป์ ไดศึ้กษาระดบัความพึงพอใจของผูรั้บการตรวจสอบต่อ
การปฏิบติังานตรวจสอบภายในของพนกังานกลุ่มบริษทั สุรพลฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน) (2563) จ าแนกตามปัจจยั

ดา้นประชากรศาสตร์ จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ แบ่งออกเป็นเพศหญิงคิดเป็นจ านวนคน 
119 คนและเพศชายคิดเป็นจ านวนคน 103 คน กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 30 - 40 ปี ระดบัการศึกษาส่วน

ใหญ่เป็น ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีหน่วยงานท่ีสังกดัสายงานปฏิบติัการ ในระดบัต าแหน่งงาน ระดบั

ปฏิบติัการ (S1 – S4) มากท่ีสุด  



การอภิปรายผลข้อค้นพบที่ได้ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาระดบัความส าคญัของปัจจยัค ้าจุนท่ีมีผลต่อ

ระดบัความพึงพอใจของผูรั้บการตรวจสอบต่อการปฏิบติังานตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ของเจา้หน้าท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ พบว่า มีระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัสูง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.87 

(ระดบัคะแนนสูง) โดยมีค่า Standard Deviation เท่ากบั 1.18  เม่ือพิจารณาในแต่ละปัจจยัค ้าจุน สามารถสรุปผล
การศึกษาของแต่ละปัจจยั ไดด้งัต่อไปน้ี 

ดา้นความรู้ความสามารถของผูต้รวจสอบ กลุ่มตวัอย่างมีค่าเฉล่ียระดบัคะแนนในเร่ืองผูต้รวจสอบ
ปฏิบติังานตามมาตรฐานทางวิชาชีพ เกิดผลสัมฤทธ์ิเป็นประโยชน์ต่อหน่วยรับตรวจ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.32 

(ระดบัคะแนนสูงมาก) รองลงมาคือ ผูต้รวจสอบปฏิบติังานตามมาตรฐานทางวิชาชีพ  เกิดผลสัมฤทธ์ิเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยรับตรวจ 8.27 (ระดบัคะแนนสูงมาก) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั งานวิจยัของ รมิตา อินใส วรวิทย ์

เลาหะเมทนี, (2562) ไดศึ้กษาเร่ืองทศันคติของผูรั้บตรวจและปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มของการตรวจสอบท่ีมี
ผลต่อการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายใน กรณีศึกษา ส านกังานสาธารณสุข จงัหวดัน่าน พบวา่ ทศันคติของ

ผูรั้บตรวจต่อการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายใน ดา้นความรู้ ความสามารถในลกัษณะงาน ตรวจสอบภายใน 
อยู่ในระดบัเห็นดว้ย และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้แสดงให้เห็นว่า เน่ืองจากการท่ีผูต้รวจสอบภายในมี ทกัษะ

และความรู้ ความสามารถทางดา้นการตรวจสอบภายในเป็นส่วนส าคญัท่ีมีส่วนช่วยให้การตรวจสอบภายในมี 
ความถูกตอ้งของหลกัฐานทางการเงิน และเอกสารต่างๆ และเป็นการช่วยสอบทานทบทวนและประเมินความ

เส่ียง ตลอดจนวิธีปฏิบัติงานอ่ืนๆว่าได้ด  า เนินการตามกฎระเบียบ ข้อบังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล อีกทั้งยงัมี ส่วนช่วยผลกัดนัใหเ้กิดความส าเร็จและส่งเสริมใหเ้กิดกระบวนการก ากบัดูแลท่ีดี 

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูต้รวจกับผู ้รับตรวจ กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉล่ียระดับคะแนนในเร่ืองผู ้
ตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจได้เป็นอย่างดี และเร่ือง ผู ้

ตรวจสอบมีเมตตากบัเจา้หน้าท่ีของหน่วยงานรับตรวจซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากนัท่ีเฉล่ียเท่ากบั 8.08  (ระดบัคะแนน
สูงท่ีสุด) รองลงมาคือ ผูต้รวจสอบมีมนุษยส์มัพนัธ์ดีกบัเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานรับตรวจ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.06 

(ระดบัคะแนนสูงมาก) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มทันา มัน่คง, (2554) ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในบริษทัไปรษณียไ์ทย พบว่า ความเขา้ใจและยอมรับของผู ้
ตรวจสอบ หมายถึง สัมพนัธภาพระหว่างผูต้รวจสอบภายในกบัผูรั้บตรวจเป็นไปดว้ยดี ต่างฝ่ายต่างร่วมมือกนั

มุ่งเนน้ประโยชน์ขององคก์รเป็นเป้าหมายร่วมกนั 
ดา้นประสิทธิภาพของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กลุ่มตวัอย่างมีค่าเฉล่ียระดบัคะแนนในเร่ือง

ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดินมีวิธีปฏิบติัการตรวจสอบท่ีดี สามารถป้องกนัการใชจ่้ายเงินแผน่ดินไม่คุม้ค่า มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 8.36 (ระดับคะแนนสูงมาก) รองลงมาคือ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีนโยบายการ

ตรวจสอบท่ีดี สามารถตรวจสอบพบการทุจริต มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.33 (ระดบัคะแนนสูงมาก) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
งานวิจยัของ รมิตา อินใส วรวิทย ์เลาหะเมทนี, (2562) ไดศึ้กษาเร่ืองทศันคติของผูรั้บตรวจและปัจจยัดา้น



สภาพแวดลอ้มของการตรวจสอบท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานของผูต้รวจสอบภายใน กรณีศึกษา ส านักงาน
สาธารณสุข จงัหวดัน่าน พบว่า  ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มของการตรวจสอบท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของผู ้

ตรวจสอบภายใน เก่ียวกบั นโยบาย และการสนบัสนุนของฝ่ายบริหาร อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย และเม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้แสดงให้เห็นว่า เน่ืองจากองค์กรมี การก าหนดนโยบาย ท่ีมีความชัดเจน มองเห็นภาพ มีความ

สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในปัจจุบนัซ่ึงเป็นส่วนส าคญัท่ี ส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนท่ีก าาหนด 

ทั้งน้ีฝ่ายบริหารไดใ้หค้วามร่วมมือในการจดัเตรียมขอ้มูล เวลา สถานท่ี ใหแ้ก่ผูต้รวจสอบภายในซ่ึงมีส่วนช่วย
ใหก้ารปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายในเป็นไปอยา่งราบร่ืน และฝ่ายบริหารไดมี้ การน าขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้าก

ผูต้รวจสอบภายในไปปรับปรุงแกไ้ขและปฏิบติัตาม 

การอภิปรายผลข้อค้นพบที่ได้ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัค ้าจุนกบั

ระดบัความพึงพอใจของผูรั้บการตรวจสอบต่อการปฏิบติังานตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ของเจา้หน้าท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ พบว่า เม่ือพิจารณาค่า Pearson Coefficient Correlation ซ่ึงเป็นค่า

ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร 2 ตวัแปร ไดแ้สดงค่าความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัหรือเชิงบวกระหว่างตวั
แปรอิสระ คือ ดา้นความรู้ความสามารถของผูต้รวจสอบ ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างผูต้รวจกบัผูรั้บตรวจ และ

ดา้นประสิทธิภาพของส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน กบั ระดบัความพึงพอใจของผูรั้บการตรวจสอบต่อการ
ปฏิบติังานตรวจสอบของส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน  (SA) ของเจา้หนา้ท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มีค่า

ระหวา่ง 0.60 ถึง 0.72 ซ่ึงแสดงวา่ความสมัพนัธ์ ดา้นความรู้ความสามารถของผูต้รวจสอบ (CO) อยูใ่นระดบัสูง  
ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างผูต้รวจกับผูรั้บตรวจ (RE) อยู่ในระดับค่อนข้างสูง และด้านประสิทธิภาพของ

ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน (EF) อยูใ่นระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ งานวิจยัของ รมิตา อิน
ใส วรวิทย ์เลาหะเมทนี, (2562) ไดศึ้กษาเร่ืองทศันคติของผูรั้บตรวจและปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มของการ

ตรวจสอบท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายใน กรณีศึกษา ส านกังานสาธารณสุข จงัหวดัน่าน พบวา่ 
ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มของการตรวจสอบ ไดแ้ก่ นโยบายและการสนบัสนุนของฝ่ายบริหาร ความพร้อมของ

ระบบงานและสารสนเทศ ความเขา้ใจและการยอมรับของผูรั้บตรวจและความสัมพนัธ์ระหว่างหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในกบัหน่วยงานอ่ืน มีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายใน และ
สอดคลอ้งกับการประเมิณความพึงพอใจของผูรั้บบริการ หน่วยตรวจสอบภายในส านักงานอธิการบดี ( 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ, 2562) ความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อการปฏิบติังาน
ของหน่วยตรวจสอบภายใน ดา้นกระบวนการปฏิบติังานตรวจสอบภายในในภาพรวม อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 

โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจจากมากไปน้อย คือ ระยะเวลาท่ีใชใ้นการ ปฏิบติังานตรวจสอบมีความ
เหมาะสม และการปฏิบติังานตรวจสอบไดค้รอบคลุมกิจกรรมท่ีมีความเส่ียงและ ส าคญั การเปิดโอกาสให้ผูรั้บ

การตรวจสอบช้ีแจงการปฏิบติังานในความ รับผิดชอบประเภทและปริมาณของขอ้มูลท่ีผูต้รวจสอบขอมีความ
สมเหตุสมผล และการให้ค  าแนะนะปรึกษาเก่ียวกบัเร่ืองท่ีตรวจสอบมีความชดัเจน และเหมาะสมผูต้รวจสอบ 



มีการอธิบายขอบเขตและวตัถุประสงคก์ารตรวจสอบไวอ้ยา่งชดัเจน วามถ่ีในการเขา้ตรวจสอบ ท่ีเหมาะสม 
และความพึงพอใจต่อการให้ค าปรึกษาของหน่วยตรวจสอบภายใน มีการติดตามผลการตรวจสอบตาม

ขอ้เสนอแนะในคร้ังก่อนอยา่งเหมาะสม และประเด็นสุดทา้ย การตรวจสอบส่งผลกระทบต่อการท างานของ
บุคลากรในระดบัท่ีเหมาะสม ตามล าดบั ความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อการปฏิบติังานของหน่วยตรวจสอบ

ภายใน ดา้นเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบภายในในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่น ระดบั

มากทุกประเด็น โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ผูต้รวจสอบภายในมีอธัยาศยัดี 
สุขุม รอบคอบ สุภาพ อ่อนโยน (บุคลิกท่ีเหมาะสมกบัการปฏิบติัหนา้ท่ี) ผูต้รวจสอบมีทกัษะในการ ส่ือสารท่ี

ชดัเจนและมีประสิทธิภาพ ผูต้รวจสอบมีแนวคิดในเชิงบวกและสร้างสรรคแ์ละการมีมนุษย์  สัมพนัธ์ในการ
ติดต่อประสานงานกบัหน่วยรับตรวจ และประเด็นสุดทา้ย ผูต้รวจสอบภายในมีความรู้และความเช่ียวชาญใน

วิชาชีพการตรวจสอบ และผูต้รวจสอบมีความเป็นอิสระและ เป็นกลาง  

การอภิปรายผลข้อค้นพบที่ได้ตามสมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นเพศแตกต่างกนั ระดบั

ความพึงพอใจของผูรั้บการตรวจสอบต่อการปฏิบติังานตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ของ
เจา้หนา้ท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ แตกต่างกนั ซ่ึงขดัแยง้กบังานวิจยัของของสุพตัรา หมวดชนะ, (2553) ได้

ท าการศึกษาเร่ือง ทศันคติของผูรั้บตรวจท่ีมีต่อการตรวจสอบภายใน : กรณีศึกษา การกีฬาแห่งประเทศไทย
ส่วนกลางกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูรั้บตรวจท่ีมีเพศ ระดบัการศึกษา และระดบัต าแหน่งหนา้ท่ีแตกต่างกนั มี

ทศันคติต่อการตรวจสอบภายในไม่แตกต่างกนั 

การอภิปรายผลข้อค้นพบที่ได้ตามสมมติฐานข้อที่ 2 ดา้นอายุแตกต่างกนั ระดบัความพึงพอใจของผูรั้บการ

ตรวจสอบต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบของส านักงานการตรวจเ งินแผ่นดิน  ของเจ้าหน้า ท่ีของ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคลอ้งกับ งานวิจัยของ สุพตัรา หมวดชนะ, (2553) ได้
ท าการศึกษาเร่ือง ทศันคติของผูรั้บตรวจท่ีมีต่อการตรวจสอบภายใน : กรณีศึกษา การกีฬาแห่งประเทศไทย

ส่วนกลางกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูรั้บตรวจท่ีมีอายแุตกต่างกนัมีทศันคติต่อการตรวจสอบภายในแตกต่างกนั 
ในดา้นบทบาทการตรวจสอบภายใน โดยแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05  

การอภิปรายผลข้อค้นพบที่ได้ตามสมมติฐานข้อที่ 3 พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นระดบัการศึกษา
แตกต่างกนั ระดบัความพึงพอใจของผูรั้บการตรวจสอบต่อการปฏิบติังานตรวจสอบของส านกังานการตรวจ
เงินแผน่ดิน ของเจา้หนา้ท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงขดัแยง้กบังานวิจยัของปฏิญญา จองค า, 
ปราณี เอ่ียมละออภกัดี, (2559) เร่ือง ความพึงพอใจในผลงานของผูต้รวจสอบภายในและระบบการควบคุม
ภายในท่ีมีต่อคุณภาพบริการของธนาคารออมสิน จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ี
แตกต่างกนัต่อระดบัความพึงพอใจของผูรั้บตรวจ พบว่า ลกัษณะประชากรท่ีแตกต่างกนั ดา้นวุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์การท างาน และหน้าท่ีความรับผิดชอบ กับ ความพึงพอใจในผลงานของผูต้รวจสอบด้าน
คุณสมบัติและด้านการปฏิบัติงานมีความพึงพอท่ีไม่แตกต่างกัน ยกเวน้ความรับผิดชอบของผูรั้บตรวจท่ี
แตกต่างกนั จะมีความพึงพอใจในผลงานของผูต้รวจสอบดา้นการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบท่ีแตกต่างกนั 



การอภิปรายผลข้อค้นพบทีไ่ด้ตามสมมตฐิานข้อที ่4 พบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นระดบัต าแหน่งงาน

แตกต่างกนั ระดบัความพึงพอใจของผูรั้บการตรวจสอบต่อการปฏิบติังานตรวจสอบของส านกังานการตรวจ
เงินแผน่ดิน ของเจา้หนา้ท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั งานวิจยัของ สุพตัรา หมวด

ชนะ, (2553) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ทศันคติของผูรั้บตรวจท่ีมีต่อการตรวจสอบภายใน : กรณีศึกษา การกีฬาแห่ง
ประเทศไทยส่วนกลางกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัต าแหน่งแตกต่างกนั มีระดบัทศันคติต่อ

การตรวจสอบภายใน ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ดา้น บทบาทการตรวจสอบภายใน ดา้นการปฏิบติังาน
ตรวจสอบ และดา้นคุณสมบติัเฉพาะตวัของผูต้รวจสอบภายใน ไม่แตกต่างกนั 

การอภิปรายผลข้อค้นพบที่ได้ตามสมมติฐานข้อที่ 5 ปัจจยัค ้าจุน ดา้นความรู้ความสามารถของผูต้รวจสอบ มี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัสูง กบัระดบัความพึงพอใจของผูรั้บการตรวจสอบต่อการปฏิบติังาน
ตรวจสอบของส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน ของเจา้หนา้ท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการ

วิจยัของ น ้ าลิน เทียมแกว้, (2561) ดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก พบว่าผูใ้ชบ้ริการมี
ความพึง พอใจต่อบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการค าแนะน าและช่วยเหลือ และมีบุคลิกภาพ 

กิริยามารยาท และการส่ือสารท่ีเหมาะสมอยู่ในระดบัมากเท่ากัน รองลงมาไดแ้ก่ บุคลากรให้บริการดว้ย 
อธัยาศยัไมตรี มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีและบุคลากรมีความกระตือรือร้นและเต็มใจให้บริการ และสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของรมิตา อินใส วรวิทย ์เลาหะเมทนี, (2562) เร่ือง ทศันคติของผูรั้บตรวจและปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม
ของการตรวจสอบท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายใน กรณีศึกษา ส านกังานสาธารณสุข จงัหวดั

น่าน พบว่า ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มของการตรวจสอบ ไดแ้ก่ นโยบายและการสนับสนุนของฝ่ายบริหาร 
ความพร้อมของระบบงานและสารสนเทศ ความเขา้ใจและการยอมรับของผูรั้บตรวจและความสมัพนัธ์ระหวา่ง

หน่วยงานตรวจสอบภายในกบัหน่วยงานอ่ืน มีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบ
ภายใน  

การอภิปรายผลข้อค้นพบที่ได้ตามสมมติฐานที่ 6   ปัจจยัค ้ าจุน ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างผูต้รวจกบั

ผูรั้บตรวจ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัระดบัปานกลาง กบัระดบัความพึงพอใจของผูรั้บการตรวจสอบ

ต่อการปฏิบติังานตรวจสอบของส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน  ของเจา้หนา้ท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ซ่ึง
สอดคลอ้งกับ งานวิจัยของ ณัฐพล คลศิลป์ ได้ศึกษาระดับความพึงพอใจของผูรั้บการตรวจสอบต่อการ

ปฏิบติังานตรวจสอบภายในของพนักงานกลุ่มบริษทั สุรพลฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน) (2563)  พบว่า ในเร่ืองมี

มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีในการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานรับตรวจ มีการสร้างความเช่ือมัน่ในการสนบัสนุน
ให้กบัหน่วยงานรับตรวจปฏิบติังานใหดี้ข้ึน  และการประเมิณความพึงพอใจของผูรั้บบริการ หน่วยตรวจสอบ

ภายในส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ, 2562 พบว่าความพึงพอใจ
ของผูรั้บบริการต่อการปฏิบติังานของหน่วยตรวจสอบภายใน ดา้นเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบภายในในภาพรวม อยู่

ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่น ระดบัมากทุกประเดน็ โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจ



จากมากไปน้อย ไดแ้ก่ผูต้รวจสอบภายในมีอธัยาศยัดี สุขุม รอบคอบ สุภาพ อ่อนโยน (บุคลิกท่ีเหมาะสมกบั
การปฏิบติัหนา้ท่ี)  ผูต้รวจสอบมีทกัษะในการ ส่ือสารท่ีชดัเจนและมีประสิทธิภาพ ผูต้รวจสอบมีแนวคิดในเชิง

บวกและสร้างสรรคแ์ละการมีมนุษย  ์สัมพนัธ์ในการติดต่อประสานงานกบัหน่วยรับตรวจ มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 
และประเดน็สุดทา้ย ผูต้รวจสอบภายในมีความรู้และความเช่ียวชาญในวิชาชีพการตรวจสอบ และผูต้รวจสอบ

มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง มีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายในปัจจยัค ้ า

จุน ดา้นการยอมรับของผูรั้บการตรวจสอบ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัระดบัความพึงพอใจของผูรั้บ
การตรวจสอบต่อการปฏิบติังานตรวจสอบของส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของร

มิตา อินใส วรวิทย ์เลาหะเมทนี, (2562) เร่ือง ทศันคติของผูรั้บตรวจและปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มของการ
ตรวจสอบท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายใน กรณีศึกษา ส านกังานสาธารณสุข จงัหวดัน่าน พบวา่ 

ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มของการตรวจสอบ ไดแ้ก่ นโยบายและการสนบัสนุนของฝ่ายบริหาร ความพร้อมของ
ระบบงานและสารสนเทศ ความเขา้ใจและการยอมรับของผูรั้บตรวจและความสัมพนัธ์ระหว่างหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในกบัหน่วยงานอ่ืน มีความสมัพนัธ์ในทางบวกกบัการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายใน 

การอภิปรายผลข้อค้นพบที่ได้ตามสมมติฐานข้อที่ 7 พบว่า ปัจจยัค ้าจุน ดา้นประสิทธิภาพของส านกังานการ

ตรวจเงินแผ่นดิน มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัระดบัค่อนขา้งสูง กบัระดบัความพึงพอใจของผูรั้บการ
ตรวจสอบต่อการปฏิบติังานตรวจสอบของส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของรมิตา 

อินใส วรวิทย์ เลาหะเมทนี , (2562) เร่ือง ทัศนคติของผูรั้บตรวจและปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของการ
ตรวจสอบท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายใน กรณีศึกษา ส านกังานสาธารณสุข จงัหวดัน่าน พบวา่ 

ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มของการตรวจสอบ ไดแ้ก่ นโยบายและการสนบัสนุนของฝ่ายบริหาร ความพร้อมของ
ระบบงานและสารสนเทศ ความเขา้ใจและการยอมรับของผูรั้บตรวจและความสัมพนัธ์ระหว่างหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในกบัหน่วยงานอ่ืน มีความสมัพนัธ์ในทางบวกกบัการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายใน 

จากผลการวจิยัในคร้ังนี ้มข้ีอเสนอแนะในการวจิยัเพ่ือใช้ให้เป็นประโยชน์และแนวทาง ดงันี้ 

1) ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ กลุ่มประชากรเพศชาย ระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี ต าแหน่ง

เจา้หน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป มีระดบัความพึงพอใจของผูรั้บการตรวจสอบต่อการปฏิบติังานตรวจสอบของ

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินระดบัคะแนนความพึงพอใจต ่าท่ีสุด น าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัไปพฒันา

ปรับปรุงให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน และส่งผลต่อเน่ืองไปสู่การปรับปรุงให้เกิดความพึงพอใจใน

การปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

2) ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัค ้าจุนดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งผูต้รวจกบัผูรั้บตรวจ มีระดบัความ

พึงพอใจต ่าท่ีสุด โดยน าไปปรับปรุงพฒันาเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบของส านกังานการตรวจเงินแผน่ดินโดยเฉพาะ

ดา้นมนุษยส์มัพนัธ์ เพื่อตอบสนองต่อผูรั้บการตรวจสอบและใหง้านตรวจสอบมีประสิทธิภาพสูงสุด 



3) ควรขยายขอบเขตผูต้อบแบบสอบถามหรือประชากรในต าแหน่งอ่ืนๆ ภายในมหาวิทยาลยั เช่น

ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีในดา้นวิชาการ ดา้นการศึกษา ดา้นคอมพิวเตอร์ฯ โดยแบบสอบถามจะก าหนดเฉพาะ

ดา้น และศึกษาจากหน่วยงานมหาวิทยาลยัอ่ืนท่ีอยูภ่ายในก ากบัของรัฐเพิ่ม 

เอกสารอ้างองิ 

• รายงานการวิจัย  เร่ือง ความพึงพอใจของผูรั้บบริการของส านักงานตรวจสอบภายในประจ าปี

งบประมาณ 2558 (ส านกังานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลยันเรศวร, 2558) 

▪ ความพึงพอใจของผูรั้บการตรวจสอบต่อการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน กรณีศึกษากลุ่มบริษทั สุ

รพลฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน) (ณัฐพล คลศิลป์ 2563) 

▪ ทศันคติของผูรั้บตรวจและปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มของการตรวจสอบท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของผู ้

ตรวจสอบภายใน กรณีศึกษา ส านกังานสาธารณสุข จงัหวดัน่าน (รมิตา อินใส วรวิทย ์เลาหะเมทนี, 

2562)  

▪ ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ ท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น อ าเภอ

ท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี (โดยสถาบนัวิจยัและพฒันามหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง, 2559) 

▪ การประเมิณความพึงพอใจของผู ้รับบริการ หน่วยตรวจสอบภายในส านักงานอธิการบดี                          

(มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ, 2562) 

▪ รายงานการวิจัย  เ ร่ือง  การศึกษาความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ  ส านักวิทยบริการ 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ประจ าปีการศึกษา 2560 (น ้ าลิน เทียมแกว้, 2561) 


