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บทคัดยอ  

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาการรับรูบทบาทผูตรวจสอบภายในตอ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ของหนวยงานสวนกลางและสวนกลางที่ตั้งอยูในสวนภูมิภาค 

กรมสงเสริมการเกษตร (2) เพื่อศึกษาการรับรูบทบาทผูตรวจสอบภายในตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายใน ของหนวยงานสวนกลางและสวนกลางที่ตั้งอยูในสวนภูมิภาค กรมสงเสริมการเกษตร 

จําแนกตามปจจัยสวนบคุคล (3) เพื่อศึกษาบทบาทผูตรวจสอบภายในทีม่ีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบตังิาน

ตรวจสอบภายใน ของหนวยงานสวนกลางและสวนกลางที่ตั้งอยูในสวนภูมิภาค กรมสงเสริมการเกษตร 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ บุคคลของหนวยงานสวนกลางและสวนกลางที่ตั้งอยูในสวน
ภูมิภาค กรมสงเสริมการเกษตร จํานวนทั้งหมด 346 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บ 
รวบรวมขอมูลสถิติที่ใชในการวิเคราะหเชิงพรรณนา ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย (X) และ 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบ โดยใชสถิติ t-test และสถิติความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกตางระหวางตัวแปรจะนําไปเปรียบเทียบเปน
รายคูโดยใชวิธีของ LSD และใชสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)  
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ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 31 - 41 ป ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี สถานะการทํางาน ขาราชการ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานนอยกวา 5 ป การรับรูบทบาท 
ผูตรวจสอบภายในตอประสิทธภิาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยภาพรวม พบวา อยูในระดับมากที่สุด 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา เพศ ระดับการศึกษา สถานะการทํางานตางกัน ทําใหการรับรู
บทบาทผูตรวจสอบภายในตางกัน สวนอายุ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานตางกัน ทําใหการรับรูบทบาท 
ผูตรวจสอบภายในตอประสทิธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในไมตางกัน ผลการศึกษาการรับรูบทบาท
ผูตรวจสอบภายในที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบุคลากรในหนวยงาน
สวนกลางและสวนกลางที่ตั้งอยูในสวนภูมิภาค กรมสงเสริมการเกษตร พบวา การรับรูบทบาทผูตรวจสอบ
ภายในทั้งหมด 5 ดาน และมีตัวแปรอิสระจํานวน 4 ตัวแปร ที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในโดยรวม โดยเรียงลําดับจากดานที่มีผลสูงสุด คือ ดานจริยธรรมของผูตรวจสอบภายใน 
ดานการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การกํากับดูแล การปฏิบัติงานดานการใหความเชื่อมั่น 
ดานการใหสารสนเทศ การปฏิบัติงานดานการใหคําปรึกษาตามลําดับ 

คําสําคัญ: การรับรูบทบาท; ผูตรวจสอบภายใน; ประสิทธิภาพ 
 

Abstract 

The objectives of this study were (1) to study was crried out to investigate the 

perception of the roles of the internal auditors of Government center of agrncies under the 

Department of Agricultural Extension located in the region. (2) to study was crried out to 

investigate the perception of the roles of the internal auditors of government center of 

agrncies under the Department of Agricultural Extension located in the region by personal 

factors. ( 3 )  to study was crried out to the roles of the internal auditors affecting the 

performance of the internal auditors of Government center of agrncies under the 

Department of Agricultural Extension located in the region.  

The sample group used in this research was 346 of Government center of agrncies 
under the Department of Agricultural Extension located in the region. The questionnaire 
was used to be a tool for collecting the data. The data collected were analyzed by using 
the frequency, percentage, mean and standard deviation. The hypotheses were tested by 
Independent Sample (t-test), One-Way ANOVA, (F-test), in case of its had statistical 
significant different testing a pair of variables by Least Square Difference methods (LSD) and 
Multiple Regression Analysis. 

The results of study revealed that most of respondents were frmale beteen  
31  -  41  years old, gradusted with Bachelor’s detree, working status officialdom, had not 
less than 5 years of work periods. According to the perception of the offiers toward  
the roles of the internal auditor, The Percepion of the internal auditor’s role in the overall 
performance of the internal audit was found to be at the most. 
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The results of hypothesis testing showed that the officers with diffent gender,   
education and working status had differences of the officers having geen chedked by 
internal auditors in the perception toward internal auditing efficiency. However, the officers 
with different age, work periods had no differences in the perception toward internal 
auditing efficiency. The results of study the perception of the roles of the internal auditors 
toeard internal auditing effiency of Government center of agrncies under the Department 
of Agricultural Extension located in the region showed, that the perception of the roles of 
the internal auditors in all 5 aspects and there were 4 independent variables that affecting 
the overall performance of the internal auditors in order from the most effective side is 
ethics of internal auditors, risk management internal control governance, assurance 
performance, information dissemination,  counseling operations, respectively. 

Keywords: perception of the roles; internal auditors; efficiency 
 

บทนํา 

รัฐบาลมีวัตถุประสงคที่ชัดเจนในการสนับสนุนใหทุกองคกร มีกระบวนการกํากับดูแลกิจการ 

ที่ดี  ( Good Corporate Governance ) ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบาย ปฏิรูประบบราชการ เพื่อ

ปรับเปลี่ยนระบบบริหารภาครัฐไปสูการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม ซึ่งมุงเนนที่ผลสัมฤทธิ์ของงาน โดย

ใหความสําคัญกับความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความประหยัดของการดําเนินงาน การตรวจสอบ

ภายในถือเปนองคประกอบที่สําคัญของระบบการบริหารจัดการที่ดีและรัฐบาลไดนํามาใชเปนยุทธศาสตร

หลักในการบริหารราชการแผนดินและสนับสนุนใหองคกรปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบ ขอบังคับตาม

กฎหมายและวัตถุประสงคขององคกร 

ปจจุบันงานตรวจสอบภายในมีหนาที่ดําเนินการเพื่อเพิ่มคุณคาใหเกิดการพัฒนางานอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยใชวิธีการตรวจสอบที่เปนมาตรฐานสากลและใชกันโดยทั่วไป คือ  

การตรวจสอบทางการเงิน การตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกําหนด การตรวจสอบการดําเนินงาน  

การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ การตรวจสอบการบริหาร และการตรวจสอบพิเศษ สงผลให 

ผูตรวจสอบภายในตองปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยขยายขอบเขตจากการตรวจสอบความ

ถูกตองทางดานการเงินการบัญชีไปสูการตรวจสอบที่เนนประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของงานเปนสําคัญ 

ทําใหบทบาทของผูตรวจสอบภายในเปลี่ยนแปลงไปจากการทํางาน เพื่อใหขอเสนอแนะนโยบายและแนว

ทางการดําเนินงานดานการตรวจสอบภายในครอบคลุมทุกดาน รวมทั้งพัฒนาใหทันสมัยและตรงกับความ

ตองการและวัตถุประสงคของฝายบริหาร เรียกวา การตรวจสอบเพื่อการบริหาร (Management – 

Oriented Audit) การตรวจสอบโดยใชแนวความเสี่ยง (Risk Base Approach ) การตรวจสอบแบบมีสวน

รวม (Participative Audit) การตรวจสอบในเชิงรุกแบบกาวหนาและสรางสรรค (Proactive and 

Constructive) การติดตามแนวการคิดทางการบริหารใหม การใชเคร่ืองมือทางคอมพิวเตอรและขอมูล

ขาวสารทางเทคโนโลยีสมัยใหม โดยมีลักษณะการบริการ คือบริการใหความเชื่อมั่นและบริการใหคําปรึกษา 

ซึ่งงานตรวจสอบภายในที่มีคุณภาพจะสงผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดําเนินงานของ
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สวนราชการ ชวยสนับสนุนและสงเสริมใหมีผลการดําเนินงานที่เปนไปตามเปาหมาย และนโยบายของ

รัฐบาล ภายใตการบริหารความเสี่ยงระดับองคกร การควบคุมที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งมี

กระบวนการกํากับดูแลที่ดี อันจะเปนประโยชนตอกรมสงเสริมการเกษตร 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ของหนวยงานสวนกลางและสวนกลาง

ที่ตั้งอยูในสวนภูมิภาค กรมสงเสริมการเกษตร 

2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ของหนวยงานสวนกลางและสวนกลาง

ที่ตั้งอยูในสวนภูมิภาค กรมสงเสริมการเกษตร จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล  

3. เพื่อศึกษาการรับรูบทบาทผูตรวจสอบภายในที่มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ภายใน ของหนวยงานสวนกลางและสวนกลางที่ตั้งอยูในสวนภูมิภาค กรมสงเสริมการเกษตร 

 

สมมติฐานในการวิจัย 

1. ปจจัยสวนบุคคลของบุคลากรหนวยงานสวนกลางและสวนกลางที่ตั้งอยูในสวนภูมิภาค  

กรมสงเสริมการเกษตรที่ตางกัน นาจะทําให ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตางกัน  

2. การรับรูบทบาทผูตรวจสอบภายในมีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  

ของหนวยงานสวนกลางและสวนกลางที่ตั้งอยูในสวนภูมิภาค กรมสงเสริมการเกษตร 

 

ขอบเขตของงานวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้ ศึกษาการรับรูบทบาทผูตรวจสอบภายในตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ภายใน ของหนวยงานสวนกลางและสวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค กรมสงเสริมการเกษตร ผูวิจัยไดกําหนด

ขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 

1. ขอบเขตของประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ บุคคลของหนวยงานสวนกลางและสวนกลางที่

ตั้งอยูในสวนภูมิภาค กรมสงเสริมการเกษตร จํานวนทั้งหมด 69 หนวยงาน ซึ่งมีประชากรทั้งหมด 2,530 คน 

2. ขอบเขตของกลุมตัวอยาง โดยขนาดของกลุมตัวอยางคิดจากสูตรการคํานวณกลุมตัวอยางของ 

Yamane (1973) เพื่อกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางที่ ใช ในการศึกษา ผูวิจัยได กําหนดคาความ

คลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางที่ยอมรับได 0.05 หรือคิดเปนคาความคลาดเคลื่อนที่ 5% จึงทําใหมีระดับ

ความเชื่อมั่นที่ 95% ไดจํานวน 346 คน ทั้งนี้ผูวิจัยใชขนาดกลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้จํานวน 345.39 

คน สุมกลุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified random sampling) โดยการสุมทุกชั้นแบบกําหนดสัดสวน 

3. ขอบเขตของเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้จะใชเคร่ืองมือในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถาม

เก่ียวกับประเด็นสําคัญตาง ๆ ในดานของปจจัยสวนบุคคลของประชากรในหนวยงานสวนกลางและ

สวนกลางที่ตั้งอยูในสวนภูมิภาค กรมสงเสริมการเกษตร จํานวนทั้งหมด 69 หนวยงาน กลุมตัวอยางที่ใช
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ศึกษาคร้ังนี้คือ บุคคลของหนวยงานสวนกลางและสวนกลางที่ตั้งอยูในสวนภูมิภาค กรมสงเสริมการเกษตร 

จํานวนทั้งหมด 69 หนวยงาน จํานวน 346 คน  

4. ขอบเขตดานเนื้อหาและประเด็นในการศึกษา ผูวิจัยทําการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีตาง ๆ 

รวมถึงการทบทวนวรรณกรรมที่เ ก่ียวของกับการรับรูบทบาทผูตรวจสอบภายในตอประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หนวยงานสวนกลางและสวนกลางที่ตั้งอยูในสวนภูมิภาค กรมสงเสริม

การเกษตร ซึ่งประกอบดวยตัวแปรดังตอไปนี้ 

    ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบดวย 2 ตัวแปรไดแก  

    (1) ปจจัยสวนบุคคลของประชากรที่เปนในหนวยงานสวนกลางและสวนกลางที่ตั้งอยูในสวน

ภูมิภาค กรมสงเสริมการเกษตร แบงเปนดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานะการทํางาน และระยะเวลา

ในการปฏิบัติงาน 

    (2) บทบาทผูตรวจสอบภายใน แบงเปน 5 ดาน ไดแก 1. การปฏิบัติงานดานการใหความ

เชื่อมั่น 2. การปฏิบัติงานดานการใหคําปรึกษา 3. ดานการใหสารสนเทศ 4. ดานการบริหารความเสี่ยง การ

ควบคุมภายใน การกํากับดูแล 5. ดานจริยธรรมของผูตรวจสอบภายใน 

    ตัวแปรตาม (Dependent Variables)  คือ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

หนวยงานสวนกลางและสวนกลางที่ตั้งอยูในสวนภูมิภาค กรมสงเสริมการเกษตร แบงเปน 4 ดาน ไดแก  

1. ดานการวางแผนการตรวจสอบ 2. ดานการปฏิบัติงานตรวจสอบ 3. ดานการรายงานผลการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ 4. ดานการติดตามผลการตรวจสอบ 

5. ขอบเขตดานระยะเวลาการดําเนินการศึกษาวิจัย ตั้งแตเดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน  

พ.ศ. 2563 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เพื่อทําใหทราบถึงการรับรูบทบาทผูตรวจสอบภายในตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายใน ของหนวยงานสวนกลางและสวนกลางที่ตั้งอยูในสวนภูมิภาค กรมสงเสริมการเกษตร 

2. เพื่อใหทราบถึงระดับความคิดเห็นบทบาทผูตรวจสอบภายในตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายใน 

3. เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบ

ภายในใหสอดคลองกับความตองการของหนวยรับตรวจ 

4. เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาความรูความเขาใจเก่ียวกับการตรวจสอบภายในของหนวยรับ

ตรวจใหเห็นถึงความสําคัญของการตรวจสอบภายในมากยิ่งข้ึน 
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วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของ ผูวิจัยไดแยกออกเปน 5 ดาน ดังนี้  
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 

สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย (2554, หนา 1-4) การตรวจสอบภายใน คือ กิจกรรม

การใหความเชื่อม่ันและการใหคําปรึกษาอยางเที่ยงธรรม และเปนอิสระ เพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการ

ดําเนินงานขององคกร การตรวจสอบภายในชวยใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคดวยการประเมินและปรับปรุง

ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแล อยางเปนระบบและเปน

ระเบียบ ประกอบดวย มาตรฐานดานคุณสมบัติ (Attribute Standards) และมาตรฐานดานการปฏิบัติงาน 

(Performance Standards) มาตรฐานดานคุณสมบัติคือ มาตรฐานเก่ียวกับลักษณะขององคกรและ

บุคลากรที่ทําหนาที่ตรวจสอบภายใน มาตรฐานดานการปฏิบัติงาน คือ มาตรฐานที่กลาวถึงลักษณะของ

กิจกรรมการตรวจสอบภายใน และการกําหนดบรรทัดฐานทางคุณภาพ ที่สามารถนําไปใชประเมินผล 

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน มาตรฐานดานคุณสมบัติและมาตรฐานดานการปฏิบัติงานสามารถนํามาใช

กับงานตรวจสอบภายในโดยทั่วไป สวนมาตรฐานดานการนําไปปฏิบัติเปนการขยายความมาตรฐาน 

ดานคุณสมบัติและดานการปฏิบัติงาน ทั้งในการนําไปใชงานตอกิจกรรมดานการใหความเชื่อมั่น (A) หรือ

ดานการใหคําปรึกษา (C)  

การบริการใหความเชื่อมั่น เก่ียวของกับการประเมินหลักฐานอยางเที่ยงธรรมโดยผูตรวจสอบ

ภายใน เพื่อใหความเห็นหรือขอสรุปอยางเปนอิสระตอหนวยงาน/องคกร การปฏิบัติงานหนาที่กระบวนการ

ระบบงานหรือเร่ืองอ่ืน ๆ โดยผูตรวจสอบภายในจะเปนผูกําหนดลักษณะและขอบเขตของภารกิจการให

ความเชื่อมั่น ซึ่งจะมีที่เก่ียวของ 3 ฝาย คือ 

(1) เจาของงาน ไดแก บุคคลหรือกลุมบุคคลที่ เ ก่ียวของ โดยตรงกับหนวยงาน/องคกร  

การปฏิบัติงาน หนาที่ กระบวนการระบบงาน หรือเร่ืองอ่ืน ๆ 

(2) ผูตรวจสอบภายใน ไดแก บุคคลหรือกลุมบุคคลที่ทําการประเมิน และ 

(3) ผูใชไดแกบุคคลหรือกลุมบุคคลที่ใชผลการประเมิน 

การบริการใหคําปรึกษา (Consulting Services) มีลักษณะเปนการใหคําแนะนําและโดยทั่วไปจะ

ใหบริการก็ตอเมื่อไดรับการรองขอจากผูรับบริการเปนการเฉพาะลักษณะและขอบเขตของภารกิจการให

คําปรึกษาจะข้ึนอยูกับขอตกลงกับผูรับบริการ ภารกิจการใหคําปรึกษาจะมีผูที่เก่ียวของ 2 ฝาย คือ 

(1) ผูตรวจสอบภายใน ไดแก บุคคลหรือกลุมบุคคลที่เปนผูใหคําปรึกษา และ 

(2) ผูรับบริการ ไดแก บุคคลหรือกลุมบุคคลที่ตองการรับคําปรึกษา การใหบริการใหคําปรึกษา 

ผูตรวจสอบภายในควรใหคําปรึกษาอยางเที่ยงธรรม และไมเขาไปรวมรับผิดชอบในฐานะฝายบริหาร 

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสวนราชการ 

แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง กลุมงานมาตรฐานดานการตรวจสอบภายใน 

(2551, หนา 1-2) การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการใหความเชื่อมั่น และการใหคําปรึกษาอยาง

เที่ยงธรรมและเปนอิสระ ซึ่งจัดใหมีข้ึนเพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสวนราชการใหดีข้ึน 

การตรวจสอบภายในจะชวยใหสวนราชการบรรลุถึงเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดได ดวยการ
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ประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกํากับดูแลอยาง

เปนระบบและเปนระเบียบ  

วัตถุประสงคและเปาหมายของการตรวจสอบแตละระบบงาน หรือแตละกิจกรรมจะมีสวนสําคัญ

ในการกําหนดวิธีการตรวจสอบ และสามารถแยกประเภทของการตรวจสอบภายในที่ใชกัน โดยทั่วไปเปน  

6 ประเภท ดังนี้  

1. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)  

2. การตรวจสอบการดาํเนินงาน (Performance Auditing)  

3. การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)  

4. การตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกําหนด (Compliance Auditing)  

5. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Auditing)  

6. การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) 

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 

มาตรฐานการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ ( Internal Control Standard for 

Government Agency) พ.ศ. 2561 กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง (2561, หนา 1-2)  

การควบคุมภายใน : กระบวนการปฏิบัติงานที่ผูกํากับดูแล หัวหนาหนวยงานของรัฐ ฝายบริหาร 

และบุคลากรของหนวยงานของรัฐจัดใหมีข้ึน เพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงาน 

ของหนวยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงคดานการดําเนินงาน ดานการรายงาน และดานการปฏิบัติตาม

กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ  

ความเสี่ยง : ความเปนไปไดของเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งที่อาจเกิดข้ึน ซึ่งเปนอุปสรรคตอการ

บรรลุวัตถุประสงค 

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู 

Bernstein (1999) อางใน การรับรูนโยบายสาธารณะดานการพัฒนาระบบสาธารณสุขและ

หลักประกันทางสังคมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ชุติมา อนิทรตา (2562, หนา 7-

8) ไดอธิบายไววาการรับรู คือ กระบวนการที่เกิดข้ึนภายหลังจากที่สิ่งเรากระตุน การรูสึกและถูกตีความ

เปนสิ่งที่มีความหมายโดยใชความรู ประสบการณและความเขาใจของบุคคล การรับรูเปนสิ่งที่ตองเรียนรู 

(perception is learned) ดังนั้นถาหากขาดการเรียนรูหรือประสบการณจะมีเพียงการรับสัมผัสเทานั้น

พฤติกรรมการรับรู เปนกระบวนการตอบสนองตอสิ่งแวดลอมที่ตอเนื่องจากการรูสึกสัมผัสรับรู เปน

กระบวนการแปลความหมายของสิ่งเราที่ผานเขามาในกระบวนการรูสึก เมื่อเคร่ืองรับสัมผัสกับสิ่งเรา  

เราจะเกิดความรูสึกแลวสงความรูสึกนั้นไปแปลความหมายกลายเปนการรับรู ซึ่งการรับรูจะเกิดข้ึนไดตอง

ประกอบดวยกระบวนการที่สําคัญตอไปนี้  

1. การสัมผัส  

2. ชนิดและธรรมชาติของสิ่งเรา  

3. การแปลความหมายจากการสัมผัส  

4. การใชความรูเดิมหรือการใชประสบการณเพื่อแปลความหมาย  
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แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทหนาที ่

ธงชัย สันติวงษ และชัยยศ  สันติวงษ  (2526) อางในนันธิดา จันทรศิริ (2553, หนา 9) ศึกษาการ

รับรูบทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่ปฏิบัติจริงของประชาชนที่มีตอการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหาร

สวนตําบลในจังหวัดสงขลา ไดกลาวถึงความหมายของบทบาทวา หมายถึง สิ่งที่เชื่อมโยงกันระหวางบุคคล

กับองคการ และแสดงพฤติกรรมของคนในองคการที่คาดวาจะแสดงออก บทบาทเกิดจากผลการเก่ียวของกัน

ขององคการที่เปนทางการเทคนิควิธีการ องคการที่ไมเปนทางการ และความคาดหมายของบุคคลในงานที่ทํา 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

อรรัตน เรืองจํารัส (2555, บทคัดยอ) ศึกษา การรับรูบทบาทของผูตรวจสอบภายในตอ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของธนาคารออมสิน สํานักงานใหญ  พบวา กลุมตัวอยางที่

ตอบแบบสอบถามในคร้ังนี้สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 36-40 ป การศึกษาในระดับปริญญาตรี ตําแหนง

ระดับปฏิบัติการ 6-7 และระยะเวลาการทํางานสวนใหญทํางานกับธนาคารเปนระยะเวลา 6-7 ป จาก

การศึกษาการวัดระดับความคิดเห็นของผูรับการตรวจในภาพรวมอยูในระดับมาก ในดานการวางแผนการ

ตรวจสอบภายใน ดานการปฏิบัติงานตรวจสอบ ดานการรายงานผลการปฏิบัติการตรวจสอบ และดานการ

ติดตามผลการตรวจสอบภายใน ปจจัยสวนบคุคล ไดแก เพศ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน และระยะเวลา

การทํางานของผูรับการตรวจสอบสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในแตกตางกัน  

กลุมตรวจสอบภายใน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร (2560, หนา 136-138) ศึกษาการเพิ่ม

ศักยภาพระบบการตรวจสอบภายในของกระทรวงศึกษาธิการ เพิม่เสริมสรางธรรมาภิบาลภายใตการปฏิรูป

การศึกษา  พบวา ปจจัยสําคัญที่สงผลอยางมากตอศักยภาพของระบบการตรวจสอบภายในของ

กระทรวงศึกษาธิการ คือ ปจจัยดานบุคลากรทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ โดยพบวา หนวยงานตรวจสอบ

ภายในมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงนอยกวากรอบอัตรากําลังที่กําหนดไว หรือมีอัตรากําลังเปนไปตามกรอบ

ที่กําหนดแตไมเพียงพอกับภาระงาน ซึ่งตองใชระยะเวลาถึง 5 ป จึงจะตรวจสอบไดครบทุกหนวยรับตรวจ 

และมีเพียงหนึ่งในสามที่มีวุฒิบัตรดานการตรวจสอบภายใน ในดานวุฒิการศึกษาสวนใหญจบทางดานบัญชี

และบริหารธุรกิจ ขณะที่ขอบเขตภาระหนาที่ตองการผูมีความรูความสามารถสาขาอ่ืน ๆ เพิ่มมากข้ึน 

ในประเด็นคุณสมบัติและคุณลักษณะของผูตรวจสอบภายในซึ่งทุกกลุมเห็นวา เปนปจจัยที่มีผลตอ

ศักยภาพของระบบการตรวจสอบภายในระดับมากที่สุด รวมทั้งพบวา ผูตรวจสอบภายในมีมนุษยสัมพันธ

และการสื่อสารที่ดีในการปฏิบัติงานมีความเขาใจในองคกร มีภาวะผูนํา 

ขอจํากัดที่สําคัญของระบบการตรวจสอบภายในของกระทรวงศึกษาธิการ อีกประการหนึ่ง คือ 

ความกาวหนาในวิชาชีพของบุคลากรของหนวยงานตรวจสอบภายในที่ปจจุบัน พบวา หนวยงานตรวจสอบ

ภายในของกระทรวง กรม สถาบันอุดมศึกษามีสถานะต่ํากวาระดับกอง/สํานัก โดยระดับสูงสุดของผูบริหาร

หนวยงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กรม คือ ระดับเชี่ยวชาญ สวนสถาบันอุดมศึกษา คือ ระดับ

ชํานาญการพิเศษ ซึ่งไมไดรับคาตอบแทนพิเศษตามระดับตําแหนงหรือประสบการณตามที่หนวยงานอ่ืน ๆ 

ที่ทําหนาที่คลายคลึงกัน และที่สําคัญอยางยิ่ง ความกาวหนาในสายอาชีพจะเปนการสรางเสนทางสั่งสม

ประสบการณและผลงานที่จําเปนสําหรับการดํารงตําแหนงผูตรวจสอบภายในเพื่อเปนการเตรียมการ
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วางแผนกําลังคนและวางแนวทางในการพัฒนาและการเตรียมความพรอมกําลังคนในตําแหนงนี้ใหเปนผูมี

ศักยภาพและสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

ณภัทร คงเมือง (2558, บทคัดยอ) ศึกษาผลกระทบรวมระหวางคุณลักษณะของผูตรวจสอบ

ภายในและปจจัยพื้นฐานขององคกรตอการประสบความสําเร็จของการตรวจสอบภายใน องคการบริหาร

สวนตําบลในจังหวัดนครราชสีมา พบวา คุณสมบัติของผูตรวจสอบภายในรวมกับการไดรับสนับสนุนจาก

ฝายบริหาร สงผลกระทบรวมในทางบวกตอการประสบความสําเร็จอยางมีนัยสําคัญและคุณสมบัติของ 

ผูตรวจสอบภายในรวมกับความพรอมของระบบงานและสารสนเทศ สงผลกระทบรวมในทางบวกตอการ

ประสบความสําเร็จอยางมีนัยสําคัญ 

วีรเดช เกตุอํ่า (2557, บทคัดยอ) ศึกษาการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในของบริษัท 

ที่ประกอบธุรกิจการประกันวินาศภัย พบวา โดยสวนใหญผูตอบแบบสอบถามเปนผูชาย มีอายุอยูระหวาง 

31 - 40 ป มีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี มีประสบการณการทํางานอยูระหวาง 5 - 10 ป 

ตําแหนงงานโดยสวนใหญอยูในระดับผูอํานวยการหรือหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน และ ผูจัดการ

หรือหัวหนางานผลการศึกษาแบงตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในออกเปน 2 ดาน 

คือ ดานคุณสมบัติและดานการปฏิบัติงาน ดานคุณสมบัติโดยสวนใหญการประกันคุณภาพการตรวจสอบ

ภายในมีความสอดคลองเปนไปตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน แตมี 

บางประเด็นที่ผลการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน พบวา สอดคลองเปนไปตามมาตรฐานแตผล

การประเมินต่ํากวาคาเฉลี่ยอยางมีนัยสําคัญ ดานการปฏิบัติงานโดยสวนใหญคุณภาพงานตรวจสอบภายใน

ดานการปฏิบัติงาน สอดคลองเปนไปตามมาตรฐานสากลวิชาชีพการตรวจสอบภายใน แตมีบางประเด็นที่มี

ผลการประเมินต่ํากวาคาเฉลี่ยอยางมีนัยสําคัญ 

สุพัตรา บุญโญปกรณ (2561, หนา 83) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการควบคุมภายในที่ดีของสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิพบวา ผูวิจัยไดศึกษาจากกลุมตัวอยางที่เปนบคุลากร

ในหนวยงาน ปจจัยสําคัญที่สงผลตอการควบคุมภายในที่ดีที่วัดจากระดับความมีประสิทธิผลการควบคุม

ภายในในความเห็นของกลุมตัวอยาง มีทั้งสิ้น 3 ปจจัยที่จะสงผลตอการควบคุมภายในที่ดีของสํานักงานฯ 

ซึ่งแตละปจจัยจะสงผลตอระดับประสิทธิผลโดยรวมที่แตกตางกัน ไดดังนี้ 1. ปจจัยดานการพัฒนาบุคลากร

และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 2. ปจจัยดานการติดตามประเมินผล 3. ปจจัยดานการจัดโครงสรางองคกร 

สวนปจจัยดานการติดตอสื่อสารที่ไมพบวามีสาระสําคัญตอระบบการควบคุมภายในที่ดี 

พงศธร มูฮัมหมัด (2557, หนา 58-59) ศึกษาการศึกษาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ 

ผูตรวจสอบภายในบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) ในมุมมองผูรับตรวจ พบวา สํารวจขอมูล

จากแบบสอบถาม 94 คน ประกอบดวยเพศชาย จํานวน 51 คน เพศหญิงจํานวน 43 คน สวนใหญมีอายุ 

มากกวา 35 – 50 ป สวนใหญมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี ระยะเวลาในการทํางานกับบริษัท 16 

ปข้ึนไป ดานตําแหนงสวนใหญอยูในระดับผูจัดการฝาย ซึ่งผูวิจัยสรุปการวิจัยไดเปน 3 สวน ประกอบดวย 

1) การรับรูบทบาทหนาที่ของผูตรวจสอบภายใน 2) การวิเคราะหประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ 

ผูตรวจสอบภายใน และ 3) การเปรียบเทียบการรับรูประสิทธิผลการปฏิบัติงานระหวางผูบริหารและ

ผูปฏิบัติงาน ผลการศึกษาคือ 1. การรับรูบทบาทหนาที่ของผูตรวจสอบภายใน จํานวนขอที่ผูตอบ
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แบบสอบถามตอบถูกมากที่สุดตามชวงคะแนนอยูในชวง 9 - 11 คะแนน ซึ่งอยูในระดับความคิดเห็นมาก 

แสดงวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความเขาใจในเร่ืองบทบาทหนาที่ของผูตรวจสอบภายใน  

2. การวิเคราะหประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในผู รับตรวจมีระดับความคิดเห็น

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน เร่ืองการสรางคุณคาใหกับองคกรมากที่สุดอยูในระดับ

มาก โดยมีความเห็นวาการตรวจสอบภายในชวยลดโอกาสการกระทําการสอทุจริต การประพฤติไมชอบ

หรือเหตุการณที่มีความเสี่ยงสูง และยังสรางความมั่นใจวาหนวยงานไดมีการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ

ขอบังคับที่องคกรกําหนดไว ความสําคัญอันดับรองลงมาคือ เร่ืองจริยธรรมและคุณสมบัติของผูตรวจสอบ

ภายในอยูในระดับมาก โดยมีความเห็นวาผูตรวจสอบภายในมีความซื่อสัตยสุจริต มีความโปรงใสและ

ปราศจากอคติสวนตัวในการปฏิบัติงาน เก็บรักษาความลับของขอมูลที่ผูรับตรวจใหเปนอยางดี โดยไมนํา

ขอมูลไปเปดเผยและใชในประโยชนสวนตน ตามมาดวยเร่ืองการปฏิบัติงานตรวจสอบอยูในระดับมาก  

โดยมีความเห็นวาผูตรวจสอบภายในมีการปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวังรอบคอบ และไดใชทักษะอยาง

เหมาะสม เพื่อใหผลการปฏิบัติงานเปนที่ยอมรับและนาเชื่อถือ การสืบคน ขอมูลขาวสารที่เก่ียวของกับ

หนวยรับตรวจ และการเผยแพรขอมูลขาวสารของบริษัท สามารถเขาถึงไดงาย และไดรับการสนับสนุนใน

การปฏิบัติงานที่ดีจากผูบริหาร 3. การเปรียบเทียบการรับรูประสิทธิผลการปฏิบัติงานระหวางผูบริหารและ

ผูปฏิบัติงานหนวยงานรับตรวจมีความแตกตางกันอยางเปนนัยสําคัญ คือ การรับรูดานจริยธรรมและ

คุณสมบัติของผูตรวจสอบภายในการวางแผนการตรวจสอบ และการติดตามผลการตรวจสอบ เนื่องจาก

ดานจริยธรรมและคุณสมบัติของผูตรวจสอบภายใน เร่ืองความซื่อสัตย ความเที่ยงธรรม การรักษาความลับ

และความสามารถในหนาที ่ความเขาใจในระดับผูบริหารกับผูปฏิบัติงานหนวยงานรับตรวจอาจแตกตางกัน 

ซ่ึงผูบริหารมีระดับความคิดเห็นที่มากกวาดานการวางแผนการตรวจสอบ เนื่องจากผูตรวจสอบภายใน 

จะประชุมเปดงานตรวจกับผูบริหารและระดับหัวหนางาน 

 ชุติมา อนิทรตา (2562, หนา 107) ศึกษาการรับรูนโยบายสาธารณะดานการพัฒนาระบบ

สาธารณสุขและหลักประกันทางสังคมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา ผลการ

วิเคราะหการรับรูนโยบายสาธารณะดานการพัฒนาระบบสาธารณสุข และหลักประกันทางสังคมของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยภาพรวม ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเปนรายดานโดยเรียงตามลําดับ ไดแก ดานสรางหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมดานการศึกษา

สุขภาพการมีงานทําที่เหมาะสมกับประชากรทุกกลุม ดานพัฒนาและยกระดับความรูอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ดานการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขแพทยสมัยใหม และแพทยแผน

ไทยและดานสงเสริมการปองกันและควบคุมปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ ผลการเปรียบเทียบการรับรูนโยบาย

สาธารณะดานการพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคมของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จําแนกตามดานเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และเงินเดือน 

สามารถสรุปการวิจัยไดดังนี้ ปจจัยสวนบุคคลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีอายุ

สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ เงินเดือนตางกัน ทําใหการรับรูนโยบายสาธารณะดานการพัฒนาระบบ

สาธารณสุขและหลักประกันทางสังคมตางกัน ปจจัยสวนบุคคลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ที่มีเพศตางกัน ทําใหการรับรูนโยบายสาธารณะดานการพัฒนาระบบสาธารณสุขและ

หลักประกันทางสังคมไมตางกัน 
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 ชนัญญา ทองสุข (2562, หนา 117-118) ศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานที่มีผลตอประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานของบุคคลากร สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 พบวา ผลการศึกษา

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงานสรรพากร พื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 โดยรวมอยูใน

ระดับมาก โดยมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานคุณภาพงานสูงที่สุด ดานคุณภาพงานสูงที่สุด  

ผลการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร สํานักงานสรรพากรพื้นที่

กรุงเทพมหานคร 3 จําแนกตามปจจัยประชากร ไดแก เพศตางกัน ทําใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

โดยรวมตางกัน โดยเพศชายในสํานักงานมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากกวาเพศหญิง ทั้งในดาน

คุณภาพงาน ดานปริมาณงาน และดานความรวดเร็วในการทํางาน อายุตางกัน ทําใหประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานโดยรวมไมตางกัน สถานภาพตางกัน ทําใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมตางกัน  

ซึ่งผลการวิจัยพบวา สถานภาพสมรสมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากที่สุด การศึกษาตางกัน ทําให

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมตางกัน โดยผูที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีมีประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติงาน ทั้งในดานคุณภาพงาน ดานปริมาณงาน และดานความรวดเร็วในการรายไดตอเดือน

ตางกัน ทําใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมตางกัน และอายุการทํางานตางกัน ทําใหประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานโดยรวมตางกัน  

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
วิธีการเก็บขอมูล 

ผูวิจัยนําแบบสอบถามฉบบัสมบูรณที่ไดรับการปรับปรุงแกไขและผานความเห็นชอบของอาจารยที่

ปรึกษา ไปดําเนินการจัดทาแบบสอบถามเปนแบบออนไลนเพื่อเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจานวน 346 คน 

ซึ่งกลุมตัวอยางคือ ประชาชนในหนวยงานสวนกลางและสวนกลางที่ตั้งอยูในสวนภูมิภาค กรมสงเสริม

การเกษตร หลังจากรวบรวมขอมูลครบแลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหคํานวณผลโดยการใชโปแกรม

สําเร็จรูปทางสถิติ SPSS ระยะเวลาการดําเนินการศึกษาวิจัย ตั้งแตเดือน ตุลาคม ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 

2563 

การวิเคราะหขอมูล 

นําแบบสอบถามที่เก็บไดทั้งหมด แปลผลในโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้ สวนที่ 1: ปจจัยสวน
บุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ทําการวิ เคราะหปจจัยสวนบุคคล โดยนําขอมูลมาหาคารอยละ 
(Percentage) สวนที่ 2 : การรับรูบทบาทของผูตรวจสอบภายใน และประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในของบุคลากรในหนวยงานสวนกลางและสวนกลางที่ตั้งอยูในสวนภูมิภาค กรมสงเสริม
การเกษตร โดยจะหาคาเฉลี่ย (X) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทยีบ 
โดยใชสถิติ t-test และสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกตางระหวาง
ตัวแปรจะนําไปเปรียบเทียบเปนรายคูโดยใชวิธีของ LSD (Least Significant Difference Test) ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสติติ 0.05 สวนที่ 3 : การรับรูบทบาทของผูตรวจสอบภายในมีผลตอประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบุคลากรในหนวยงานสวนกลางและสวนกลางที่ตั้งอยูในสวนภูมิภาค กรม
สงเสริมการเกษตร โดยใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
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ผลการวิจัย 

ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของพนักงาน ผลการวิเคราะหพบวาเพศหญิงมากกวาเพศชาย จํานวน 249 

คน คิดเปนรอยละ 72.0 อายุระหวาง 31-40 ป จํานวน 113 คน คิดเปนรอยละ 32.7 ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี จํานวน 277 คน คิดเปนรอยละ 80.1 สถานะการทํางาน ขาราชการ จํานวน 246 คน คิดเปน

รอยละ 71.1 และระยะเวลาในการปฏิบัติงานนอยกวา 5 ป จํานวน 113 คน คิดเปนรอยละ 32.7 

ขอมูลการรับรูบทบาทผูตรวจสอบภายใน พบวา การรับรูบทบาทผูตรวจสอบภายใน ของบุคลากร

ในหนวยงานสวนกลางและสวนกลางที่ตั้งอยูในสวนภูมิภาค กรมสงเสริมการเกษตร โดยรวมอยูในระดับ

มากที่สุด ดวยคะแนนเฉลี่ย 4.32 โดยมีการรับรูบทบาทผูตรวจสอบภายใน ดานการบริหารความเสี่ยง  

การควบคุมภายใน การกํากับดูแล และดานจริยธรรมของผูตรวจสอบภายในสูงที่สุด สอดคลองกับอรรัตน 

เรืองจํารัส (2555, หนา 50-51) ศึกษาเร่ือง การรับรูบทบาทของผูตรวจสอบภายในตอประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของธนาคารออมสิน สํานักงานใหญ พบวา ระดับความคิดเห็นของผูรับการ

ตรวจในภาพรวมอยูในระดบัมาก  

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบุคลากรในหนวยงาน

สวนกลางและสวนกลางที่ตั้งอยูในสวนภูมิภาค กรมสงเสริมการเกษตร จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล เมื่อ

พิจารณาโดยภาพรวม พบวา  

บุคลากรในหนวยงานสวนกลางและสวนกลางที่ตั้งอยูในสวนภูมิภาค กรมสงเสริมการเกษตร ที่มี
เพศ ระดับการศึกษา และสถานการณทํางานตางกัน ทําใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมตางกัน 
สอดคลองกับชนัญญา ทองสุข (2562, หนา 117-118) ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตในการทํางานที่มีผลตอ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคคลากร สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 พบวา ผล
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร สํานักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 3 จําแนกตามปจจัยประชากรที่มีเพศตางกัน ทําใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
โดยรวมตางกัน สอดคลองกับ อรรัตน เรืองจํารัส (2555, หนา 67-68) ศึกษาเร่ือง การรับรูบทบาทของผู
ตรวจสอบภายในตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของธนาคารออมสิน สํานักงานใหญ  
พบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ ระดับการศึกษา ตําแหนงงานของผู รับการตรวจสอบสงผลตอ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในแตกตางกัน  

บุคลากรในหนวยงานสวนกลางและสวนกลางที่ตั้งอยูในสวนภูมิภาค กรมสงเสริมการเกษตร ที่มี

อายุ และระยะเวลาในการปฏิบัติงานตางกัน ทําใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมไมตางกัน 

สอดคลองกับชนัญญา ทองสุข (2562, หนา 117-118) ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตในการทํางานที่มีผลตอ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานของบุคคลากร สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 พบวา บุคลากร

สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 ที่มีอายุตางกัน ทําใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวม

ไมตางกัน ซึ่งผลการวิจัยพบวา อายุในชวงมากกวา 50 ป มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากกวาชวงอายุ

อ่ืน ๆ ทั้งในดานคุณภาพงาน และปริมาณงาน และสอดคลองกับ อรรัตน เรืองจํารัส (2555, หนา 65) 

ศึกษาเร่ือง การรับรูบทบาทของผูตรวจสอบภายในตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของ

ธนาคารออมสิน สํานักงานใหญ  พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานระยะเวลาการทํางานของผูรับการตรวจสอบ

สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในไมแตกตางกัน   
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บทสรุปและขอเสนอแนะ 
สรุปผลการวิจัย 

สรุปผลการวิจัยการรับรูบทบาทผูตรวจสอบภายในที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายในของบุคลากรในหนวยงานสวนกลางและสวนกลางที่ตั้งอยูในสวนภูมิภาค กรมสงเสริม

การเกษตร พบวา 

1. ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของบุคลากร ผลการวิเคราะหพบวาเพศหญิงมากกวาเพศชาย จํานวน 

249 คน คิดเปนรอยละ 72.0 อายุระหวาง 31-40 ป จํานวน 113 คน คิดเปนรอยละ 32.7 ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี จํานวน 277 คน คิดเปนรอยละ 80.1 สถานะการทํางาน ขาราชการ จํานวน 246 คน คิดเปน

รอยละ 71.1 และระยะเวลาในการปฏิบัติงานนอยกวา 5 ป จํานวน 113 คน คิดเปนรอยละ 32.7 

2. ขอมูลการรับรูบทบาทผูตรวจสอบภายในของบุคลากรในหนวยงานสวนกลางและสวนกลางที่

ตั้งอยูในสวนภูมิภาค กรมสงเสริมการเกษตร ในแตละดาน พบวา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ภายในของบุคลากรในหนวยงานสวนกลางและสวนกลางที่ตั้งอยูในสวนภูมิภาค กรมสงเสริมการเกษตร  

อยูในระดับมากที่สุด ดวยคะแนนเฉลี่ย 4.32 และเมื่อพิจารณารายดานพบวา ตามลําดับดังนี้ 

ลําดับที่ 1 ดานการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การกํากับดูแล ดวยคะแนนเฉลี่ย 4.38 

ลําดับที่ 2 ดานจริยธรรมของผูตรวจสอบภายใน ดวยคะแนนเฉลี่ย 4.38 

ลําดับที่ 3 การปฏิบัติงานดานการใหความเชื่อมั่น ดวยคะแนนเฉลี่ย 4.37 

ลําดับที่ 4 การปฏิบัติงานดานการใหคําปรึกษา ดวยคะแนนเฉลี่ย 4.37 

ลําดับที่ 5 ดานการใหสารสนเทศ ดวยคะแนนเฉลี่ย 4.12 

3. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบุคลากรในหนวยงาน

สวนกลางและสวนกลางที่ตั้งอยูในสวนภูมิภาค กรมสงเสริมการเกษตร จําแนกตามดานเพศ อายุ ระดับ

การศึกษา สถานะการทํางาน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เมื่อพิจาราณาโดยภาพรวม พบวา  

- บุคลากรในหนวยงานสวนกลางและสวนกลางที่ตั้งอยูในสวนภูมิภาค กรมสงเสริมการเกษตร  

ที่มีเพศตางกัน ทําใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมตางกัน 

- บุคลากรในหนวยงานสวนกลางและสวนกลางที่ตั้งอยูในสวนภูมิภาค กรมสงเสริมการเกษตร  

ที่มีระดับการศึกษาตางกันตางกัน ทําใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมตางกัน 

- บุคลากรในหนวยงานสวนกลางและสวนกลางที่ตั้งอยูในสวนภูมิภาค กรมสงเสริมการเกษตร  

ที่มีสถานการณทํางานตางกัน ทําใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมตางกัน 

- บุคลากรในหนวยงานสวนกลางและสวนกลางที่ตั้งอยูในสวนภูมิภาค กรมสงเสริมการเกษตร  

ที่มีอายุ ตางกัน ทําใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมไมตางกัน 

- บุคลากรในหนวยงานสวนกลางและสวนกลางที่ตั้งอยูในสวนภูมิภาค กรมสงเสริมการเกษตร  

ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานตางกัน ทําใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมไมตางกัน 

อภิปรายผลการวิจัย 

จากการวิจัย พบวา บุคลากรในหนวยงานสวนกลางและสวนกลางที่ตั้งอยูในสวนภูมิภาค  

กรมสงเสริมการเกษตรสวใหญเปนเพศหญิง จํานวน 249 คน อายุระหวาง 31-40 ป จํานวน 113 คน 

ระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 277 คน สถานะการทํางาน ขาราชการ จํานวน 246 คน และระยะเวลา
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ในการปฏิบัติงานนอยกวา 5 ป จํานวน 113 คน สอดคลองกับชนัญญา ทองสุข (2562, หนา 84) วิจัยเร่ือง 

คุณภาพชีวิตในการทํางานที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคคลากร สํานักงานสรรพากรพื้นที่

กรุงเทพมหานคร 3 ไดทําการศึกษา คุณภาพชีวิตในการทํางานที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานของ

บุคลากร สํานักงานสรรพากรพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 3  

การรับรูบทบาทผูตรวจสอบภายในที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของ

บุคลากรในหนวยงานสวนกลางและสวนกลางที่ตั้งอยูในสวนภูมิภาค กรมสงเสริมการเกษตร พบวา  

การรับรูบทบาทผูตรวจสอบภายในทั้งหมด 5 ดาน และมีตัวแปรอิสระจํานวน 4 ตัวแปร ที่มีผลตอ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในโดยรวม โดยเรียงลําดับจากดานที่มีผลสูงสุด คือ  

ดานจริยธรรมของผูตรวจสอบภายใน ดานการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในการกํากับดูแล  

การปฏิบัติ ง านด านการใหความเชื่ อมั่ น  ด านการใหสารสนเทศ  การปฏิบัติ ง านด านการให

คําปรึกษา ตามลําดับ 

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 

 จากผลวิจัยคร้ังนี้ มีขอเสนอแนะในการวิจัยเพื่อใหเปนประโยชนและเปนแนวทางแกองคกร 
ที่เก่ียวของ ดังนี้ 

การรับรูบทบาทผูตรวจสอบภายในตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
ของหนวยงานสวนกลางและสวนกลางที่ตั้งอยูในสวนภูมิภาค กรมสงเสริมการเกษตร ดานการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ ดานระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ซึ่งยังมีหนวยงานสวนกลางและสวนกลางที่
ตั้งอยูในสวนภูมิภาค กรมสงเสริมการเกษตร ที่ยังไมทราบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ของตรวจสอบภายในในดานดังกลาว ผูตรวจสอบภายในควรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในในดานการปฏิบัติงานตรวจสอบ ดานระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชนตอบุคลากรใน
หนวยงานสวนกลางและสวนกลางที่ตั้งอยูในสวนภูมิภาค กรมสงเสริมการเกษตร 
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