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บทคัดยอ  

           การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพ 

ของขาราชการสํานักงานตรวจสอบภายในกลาโหม สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และเพื่อศึกษา

เปรียบเทียบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของขาราชการสํานักงานตรวจสอบภายใน

กลาโหม สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จําแนกตามปจจัยประชากร 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ขาราชการสํานักงานตรวจสอบภายในกลาโหมสํานักงาน

ปลัดกระทรวงกลาโหม จํานวน 140 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่

ใชในการวิเคราะหเชิงพรรณนา ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย (𝑥𝑥𝑥) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบ โดยใชสถิติ t - test และสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One - way 

ANOVA) หากพบความแตกตางระหวางตัวแปรจะนําไปเปรียบเทียบเปนรายคูโดยใชวิธีของ LSD 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ขาราชการสํานักงานตรวจสอบภายในกลาโหม สํานักงาน

ปลัดกระทรวงกลาโหมขาราชการสํานักงานตรวจสอบภายในกลาโหม ที่มีอายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน 

ตางกัน มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการตางกันและ

ขาราชการสํานักงานตรวจสอบภายในกลาโหม ที่มีเพศ และชั้นยศตางกัน มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ 

การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการไมตางกัน 

คําสําคัญ: ความรูความเขาใจ; การพัฒนาศักยภาพ; สํานักงานตรวจสอบภายในกลาโหม   
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ABSTRACT 

            The purpose of this research was to (I) study the understanding of potential 

development of the Office of Defence internal Audit officers and (II) to compare the 

understanding of potential development of the Office of Defence internal Audit officers. It 

was classified by demographics.  

 The sample was a group of 140 Defence internal Audit officers and the 

questionnaire was used as the research tool. The descriptive statistics used for data 

analysis were percentage, means, standard deviation, t - test, One - way Anova, and LSD if 

the hypothesized would have difference. 

 The finding of this research found that (I) the understanding of potential 

development on the performance of Defence internal Audit the understanding of potential 

development on the performance of the Office of Defence officers was significantly 

difference between ages, education backgrounds and positions. (II) Also, internal Audit 

officers was no significant different between gender and rank. 

Keywords: Knowledge and Understanding; potential development; Office of Defence internal Audit  

 

บทนํา 

            ในยุคของการเปล่ียนแปลงที่รวดเร็วและสภาวะที่มีการแขงขันอยางรุนแรงในสังคมโลกปจจุบัน 

ทําใหองคกรตาง ๆ ตองหันกลับมาทบทวน และใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ 

มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการมุงเนนที่จะสรางทุนมนุษย (Human Capital Building) และการจัดการความรู 

(Knowledge Management) เพื่อสรางความไดเปรียบในการเปนผูนําในการปรับตัวใหทันกับกระแสการเปล่ียนแปลง 

ดังคํากลาวที่วาองคกรที่อยูรอดได คือองคกรที่สามารถปรับตัวตามกระแสการเปล่ียนแปลงไดแตองคกร 

ที่จะประสบความสําเร็จไดจะตองสามารถคาดคะเนความเปล่ียนแปลงลวงหนาและปรับตัวไดกอนและการที่

จะเปนองคกรแหงความเปนเลิศไดตลอดกาลนั้นองคกรจะตองสามารถตอบสนองการเปล่ียนแปลง 

การคาดคะเนการเปล่ียนแปลง และสามารถกําหนดแนวโนมการเปล่ียนแปลงไดตลอดจนความสามารถ 

ในการเปนผูนําในการเปล่ียนแปลงไดในที่สุด 

           การพัฒนาบุคลากรทรัพยากรบุคคลในภาคเอกชนนั้นถือวาเปน สินทรัพยที่ มีค าสูงสุด 

ในการดําเนินธุรกิจ ดังนั้น แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรควรเปนการลงทุนอยางตอเนื่องระยะยาว 

การพัฒนาความรู ทักษะ และคุณลักษณะของบุคลากร โดยใชเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร 2 รูปแบบ 

ไดแก การสอนงาน (Coaching) การแบงปนความรู (Knowledge Sharing) และ การมอบหมายโครงการ 

(Project Assignment) เพื่อใหบุคลากรสามารถนําความรูมาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการพัฒนา
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ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพเพื่อสงมอบสินคาที่เหนือความคาดหวังใหกับลูกคา ซึ่งจะสรางความแข็งแกรงใหกับ

องคกรและรองรับการเติบโตของธุรกิจอยางยั่งยืน  

           การพัฒนาและปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐเปนหนึ่งในประเด็นการดําเนินการปฏิรูปประเทศ 

ที่สําคัญตามกรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และแผนการ 

ปฏิรูปประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) กําหนดใหตองมีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

เพื่อจูงใจใหผูมีความรูความสามารถอยางแทจริงเขามาทํางานในหนวยงานของรัฐ รวมทั้งพัฒนาบุคลากร

ภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ สงเสริมการเรียนรูอยางตอเนื่อง มุงเนนใหกําลังคนภาครัฐ มีสมรรถนะสูง 

มีความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ทันสมัย ปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพและยึดมั่นในคุณธรรม รวมถึงพัฒนา

ภาวะผูนําในทุกระดับใหมีขีดความสามารถสูง มีความรับผิดชอบ มีความเปนมืออาชีพ 

           กระทรวงกลาโหมกําหนดใหมีสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมในพระราชบัญญัติจัดระเบียบ

ปองกันราชอาณาจักร พ.ศ.๒๔๗๖ พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑ 

ไดบัญญัติบทบาทและหนาที่ของสํานักงานปลัดกระทรวงกระทรวงกลาโหม ไว ดังนี้ “ มาตรา ๑๓ สํานักงาน

ปลัดกระทรวง มีหนาที่เกี่ยวกับงานนโยบายและยุทธศาสตรงานราชการบประจําทั่วไปของกระทรวง 

และราชการสวนหนึ่ งสวนใดของกระทรวง ซึ่ งมิ ไดกํ าหนดให เปนหนาที่ ของสวนราชการอื่น ใด 

มีปลัดกระทรวงกลาโหมเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ ” ทําใหสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมมีหนาที่

กําหนดเปาหมาย ยุทธศาสตร และแผนการดําเนินการที่เช่ือมโยงกับรัฐบาลไปยังหนวยปฏิบัติ รวมถึง 

การกํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติราชการของหนวยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมใหเปนไปดวย 

ความถูกตอง เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล และเปนไปตามนโยบายรัฐบาลเพื่อตอบสนองเจตนารมณ 

ของประเทศ ประชาชน และสังคมไทย 

 สํานักงานตรวจสอบภายในกระทรวงกลาโหม เปนหนวยงานตรวจสอบภายในของสวนราชการ 

ที่ขึ้นตรงตอสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและสวนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมตามที่ไดรับ

มอบหมาย จึงมีความจําเปนตองพัฒนากําลังพลในหนวยงานเปนนโยบายสําคัญ เนื่องจากกําลังพลถือวา 

เปนหัวใจขับเคล่ือนหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ  

 ดวยเหตุผลที่กลาวมาขั้นตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนา

ศักยภาพของขาราชการสํานักงานตรวจสอบภายในกลาโหม สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ทั้งนี้เพื่อจะ 

นําผลการศึกษาวิจัยที่ได มาเปนขอมูลในการจัดทําแนวทางในการพัฒนาขาราชการสํานักงานตรวจสอบ

ภายในกลาโหม สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ใหมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิผล

สูงสุด สงผลใหองคกรบรรลุเปาหมายที่วางไว รวมถึงเปนแนวทางใหผูบังคับบัญชาระดับสูงนําไปวางแผน

ปรับปรุงการบริหารงานของขาราชการสํานักงานตรวจสอบภายในกลาโหม สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

ตอไป 
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วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของขาราชการสํานักงานตรวจสอบ

ภายในกลาโหม สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  

 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของขาราชการสํานักงาน

ตรวจสอบภายในกลาโหม สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จําแนกตามปจจัยประชากร 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

 ปจจัยประชากรตางกัน ทําใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

ของขาราชการตางกัน 

 

ขอบเขตของงานวิจัย 

            การวิจัยครั้งนี้ ศึกษาความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของขาราชการสํานักงาน

ตรวจสอบภายในกลาโหม สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยดังนี้ 

 1. ขอบเขตดานเน้ือหาและประเด็นในการวิจัย 

 ผูวิจัยทําการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีตางๆรวมถึงการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับความรู

ความเขาใจการพัฒนาศักยภาพขอบเขตของประชากร 

           2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ขาราชการสํานักงานตรวจสอบภายในกลาโหม สํานักงาน

ปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งมีประชากรทั้งหมด 204 คน (ที่มา : สํานักงานตรวจสอบภายในกลาโหม, 2563)  

ขนาดของกลุมตวัอยางคิดจากสูตรการคํานวณกลุมตวัอยางของ Yamane (1973) เพื่อกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง

ที่ใชในงานวิจัย โดยกําหนดคาความคลาดเคล่ือนที่ยอมรับไดที่ 0.05 หรือคิดเปนคาความคาดเคล่ือนที่ 5% 

โดยคาความเชื่อมั่นจะอยูที่ระดับ 95% ไดจํานวน 135 คน ทั้งนี้ผูวิจัยใชขนาดกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ 

จํานวน 140 คน สุมกลุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified random sampling) โดยการสุมทุกชั้นแบบ

กําหนดสัดสวน 

           3. ขอบเขตดานระยะเวลา 

ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย ตั้งแตเดือน ธันวาคม 2563 - กุมภาพันธ 2564 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทราบถึงการพัฒนาศักยภาพของขาราชการสํานักงานตรวจสอบภายในกลาโหม สํานักงาน

ปลัดกระทรวงกลาโหม  
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2. สามารถเปนขอมูลในการวางแผนการดําเนินงาน การพัฒนาศักยภาพของขาราชการสํานักงาน

ตรวจสอบภายในกลาโหม สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของและสนับสนุนใหเกิด

การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

            ในการศึกษาเรื่อง ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของขาราชการ สํานักงานตรวจสอบ

ภายในกลาโหม สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

เพื่อเปนแนวทางในการวิจัย โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัความรูความเขาใจ 

ในพจนานุกรมทางการศึกษาวาความรู หมายถึง ขอเท็จจริง (facts) ความจริง(truth) กฎเกณฑและ

ขอมูลตาง ๆ ที่มนุษยไดรับและรวบรวมสะสมไว จากมวลประสบการณตาง ๆ (Carter V. Good, 1973 อางถึงใน 

ศิพล รื่นใจชน, 2549) ความรูเปนเรื่องเกี่ยวกับการระลึกถึงเฉพาะเรื่อง ระลึกถึงวิธีการ กระบวนการ

หรือสถานการณตาง ๆ โดยเนนความจํา (Bloom B.S., 1971 อางถึงใน ศิพล รื่นใจชน, 2549) 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

แนวคิดเกี่ยวกับศักยภาพเริ่มจากการนําเสนอบทความทางวิชาการของเดวิด แมคเคิลแลนด 

(David C. McClelland) นักจิตวิทยาแหงมหาวิทยาลัยฮาววารด เมื่อป ค.ศ.1960 ซึ่งกลาวถึงความสัมพันธ

ระหวางคุณลักษณะที่ดีของบุคคล (excellent performer) ในองคการกับระดับทักษะความรู ความสามารถ 

โดยกลาววา การวัด IQ และการทดสอบบุคลิกภาพ ยังไมเหมาะสมในการทํานายความสามารถหรือสมรรถนะ

ของบุคคลได เพราะไมไดสะทอนความสามารถที่แทจริงออกมาได (เดวิด แมคเคิลแลนด (David C. 

McClelland),1960 อางถึงใน วาที่รอยตรีหญิง สุทธญาณ โอบออม, 2557) 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัดานตรวจสอบภายใน 

การตรวจสอบภายใน หมายถึงกิจกรรมการใหหลักประกันอยางเที่ยงธรรมและการใชคําปรึกษา

อยางเปนอิสระ ซึ่งจัดใหมีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององคกรใหดีขึ้น การตรวจสอบ

ภายในชวยใหองคกรบรรลุถึงเปาหมายที่วางไว ดวยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการ

บริหารความเส่ียง การควบคุม และกํากับดูแลอยางเปนระบบและเปนระเบียบ (แนวปฏิบัติการตรวจสอบ

ภายใน กลุมงานมาตรฐานดานการตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง, 2546) 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัประชากรศาสตร 

ประชากร (Composition) ศึกษาถึงการเปล่ียนแปลงและองคประกอบของการเปล่ียนแปลงดังกลาวนั้น 

องคประกอบของการเปล่ียนแปลงทางประชากร ไดแก การเกิด การตาย การยายถิ่น และการเปล่ียนแปลง

ฐานทางสังคม (Social mobility) จากคํานิยามทําใหเราทราบวาการศึกษาเรื่องประชากรเปนส่ิงสําคัญมาก

เนื่องจากลักษณะและองคประกอบที่แตกตางของประชากรเปนพื้นฐานในการที่จะศึกษาถึงพฤติกรรม 
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การเปล่ียนแปลงของประชากรในดานตางๆ ดังนั้นการเรียนรูและทําความเขาใจในวิชาประชากรศาสตรจึงมี

ความจําเปนอยางมากสําหรับนักการตลาดและนักสังคมศาสตรสาขาอื่นๆ เพื่อใหการศึกษาเกี่ยวกับ

พฤติกรรมของผูบริโภคประสบความสําเร็จ จึงตองอาศัยแนวคิดทางประชากรศาสตรเปนสวนชวยในการ

กําหนดคุณลักษณะตางๆของปจจัยที่จะทําการศึกษา (เฮาเซอรและดันแคน Philip H. Hauser and 

Dudley Duncan อางถึงใน สลักจิตภูประกร, 2555 และอางถึงใน ชนัญญา ทองสุข, 2562) 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ปริยาภัทร ศรีเพชร (2558) วิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร

หนวยงานอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง พบวา ปจจัยสวนบุคคล

ดานเพศ และระดับการศึกษาทําใหการพัฒนาศักยภาพทางการทํางานไมแตกตางกัน แตดานอายุและ

ตําแหนงงานทําใหการพัฒนาศักยภาพทางการทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 พิศิษฐ ชัยดิเรก (2549) วิจัยเรื่อง ความรูความเขาใจ ปญหาพรอมเสนอแนวทางการพัฒนาของ

ผูปฏิบัติงานในการจัดทํางบประมาณ แบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง พบวา

สภาพภูมิหลังของผูปฏิบัติงานที่มีความรูความเขาใจปญหาพรอมเสนอแนวทางการพัฒนาของผูปฏิบัติงาน 

ในการจัดทํางบประมาณสวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 69.2 สวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี 

คิดเปนรอยละ 62.5 

ขอมูลเกี่ยวกับกระทรวงกลาโหมและสาํนักงานตรวจสอบภายในกลาโหม 

สํานักปลัดกระทรวงกลาโหม มีหนาที่ เกี่ยวกับการเลขานุการ การรับรองและการประสาน 

การปฏิบัติงานดานพิธีการใหกับปลัดกระทรวงกลาโหม รองปลัดกระทรวงกลาโหม และผูดํารงตําแหนงอื่น

ตามที่ไดรับมอบหมาย การประชาสัมพันธใหกับสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวงกลาโหมในภาพรวม

และปฏิบัติราชการอื่นๆ ซึ่งมิไดอยูในอํานาจหนาที่ของสวนราชการในสํานักงานปลัดกระทรวงโดยเฉพาะ 

มีปลัดกระทรวงกลาโหมเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

สํานักงานตรวจสอบภายในกลาโหม มีหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในใหแก 

สวนราชการในสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและสํานักงานรัฐมนตรี ตามคําส่ังรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงกลาโหม ใหเปนไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ตรวจสอบการปฏิบัติราชการของสวน

ราชการในสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพิจารณาความรับผิดทางแพง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ

มอบหมาย มีผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในกลาโหมเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

 

วิธีที่ใชในการดําเนินวิจัย 

การออกแบบการวิจัย 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เปนการวิจัยที่เรียกวา แบบไมทดลอง (Non - Experimental Design)  เปน

การวิจัยที่มีการศึกษาตามสภาพที่เปนไปตามธรรมชาติ โดยไมมีการจัดกระทําหรือควบคุมตัวแปรใดๆ เปน
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การรวบรวมขอมูลภาคสนามแบบวิจัยตัดขวา (Cross Sectional Studies) คือเปนการเก็บขอมูลในชวง

ระยะใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว โดยใชเครื่องมือวิจัยเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) 

ประชากรกลุมตัวอยางและวิธีสุมตัวอยางประชากร 

           กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ ขาราชการสํานักงานตรวจสอบภายในกลาโหม สํานักงาน

ปลัดกระทรวงกลาโหม ทั้งหมดจํานวน 204 คน ซึ่งเปนการรูจํานวนประชากรที่แนนอน โดยผูวิจัยไดกําหนด

ขนาดของกลุมตัวอยางจากการใชสูตรการคํานวณของทาโร ยามาเน (Taro Yamane,1973) ที่ระดับความ

เชื่อมั่นที่ 95% และยอมรับวาคาความคาดเคล่ือนไดไมมากกวา 5% จากการคํานวณไดขนาดกลุมตัวอยาง

เทากับจํานวน 135.09 คน เพื่อความสะดวกตอการคํานวณและกลุมตัวอยางที่ไดสามารถเปนตัวแทนที่ดีของ

ประชากรไดอยางสมบูรณยิ่งขึ้น ดังนั้น ผูวิจัยจึงใชกลุมตัวอยางเพื่อทําการเก็บขอมูลจํานวน 140 คน 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล

โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 สวน รายละเอียด ดังนี้ 

สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบเลือกตอบ ซึ่งขอคําถามเกี่ยวกับปจจัย

ประชากร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน ชั้นยศ รวม 5 ขอ  

สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการ จํานวน 20 ขอ 

ประกอบดวย ระดับความเขาใจในความรู เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และระดับความเขาใจใน

กระบวนการพัฒนาศักยภาพของขาราชการตามแนวการจัดการความรู (Knowledge Management : KM)

โดยแตละขอประกอบดวยคําถามในลักษณะเปนมาตรวัดประเมินคาความสําคัญ 5 ระดับ (Rating scale)  

สวนที่ 3 การแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพของขาราชการ สํานักงาน

ตรวจสอบภายในกลาโหม จํานวน 1 ขอ 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง โดยเก็บรวบขอมูลจากขาราชการสํานักงานตรวจสอบภายใน

กลาโหม สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยแจกแบบสอบถามในสํานักงาน

ตรวจสอบภายในกลาโหม สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยใหกลุมตัวอยางตอบทางลิงค Google Form 

และเก็บขอมูลทันทีหลังจากตอบแบบสอบถามเสรจ็เรียบรอย ใชเวลาตั้งแตวันที่ 11 - 14 มกราคม พ.ศ.2564 

การวิเคราะหขอมูล 

ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามนํามาใสรหัสและแปลงคาเปนตัวเลขเพื่อวิเคราะหขอมูลสําหรับ 

การวิจัยในครั้งนี้แบงการวิเคราะห คือ การเปรียบเทียบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพใน

การปฏิบัติงานของขาราชการสํานักงานตรวจสอบภายในกลาโหม สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

จําแนกตามปจจัยประชากร โดยใชวิธีการประมวลผลหาคาทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร  
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยเลือกใชสถิติในการวิเคราะหเพื่อใหสอดคลองกับลักษณะขอมูลและตอบวัตถุประสงค ดังนี้ 

1. ใชคารอยละ (Percentage) และคาความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุม 

ไดแก ขอมูลสวนบุคคลประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน และชั้นยศ ใชคาเฉล่ีย (Mean) 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะหตัวแปรดานระดับความเขาใจในความรู

เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในและดานระดับความเขาใจในกระบวนการพัฒนาศักยภาพของขาราชการ 

ตามแนวการจัดการความรู (Knowledge Management: KM) 

2. การวิเคราะหดวยสถิติเชิงอนุมาน (inference Statistics) เพื่อศึกษาความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการสํานักงานตรวจสอบภายในกลาโหม สํานักงาน

ปลัดกระทรวงกลาโหม จําแนกตามเพศและชั้นยศ โดยใชสถิติ t – test และเพื่อศึกษาความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการสํานักงานตรวจสอบภายในกลาโหม สํานักงาน

ปลัดกระทรวงกลาโหม จําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน และชั้นยศ โดยใชการวิเคราะหขอมูล

ดวยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) หากพบความแตกตางระหวางตัวแปรจะนําไปสู

การเปรียบเทียบรายคูโดยใชวิธี LSD 

 

สรุปผลการวิจัย 

การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามการวิจัยเรื่อง ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของ

ขาราชการสํานักงานตรวจสอบภายในกลาโหม สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สามารถสรุปผลการวิจัยได 

ดังตอไปนี้ 

1. ผลการวิเคราะหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการ

โดยภาพรวม มีระดับความรูความเขาใจอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากดานที่มีคาเฉล่ียมากที่สุด ไดแก 

ดานระดับความเขาใจในกระบวนการพัฒนาศักยภาพของขาราชการตามแนวการจัดการความรู 

(Knowledge Management : KM) ดานระดับความเขาใจในความรูเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

2. ผลการเปรียบเทียบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการ

จําแนกตามปจจัยประชากร ไดแก เพศ อาย ุระดับการศึกษา ตําแหนงงาน ช้ันยศ สามารถสรุปการวิจัยไดดังนี้ 

2.1 ขาราชการสํานักงานตรวจสอบภายในกลาโหม ที่มีอายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงานตางกัน 

ทําใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการตางกัน 

2.2 ขาราชการสํานักงานตรวจสอบภายในกลาโหม ที่มีเพศ และช้ันยศตางกัน ทําให

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการไมตางกัน 
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อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัยความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของขาราชการสํานักงานตรวจสอบ

ภายในกลาโหม สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สามารถสรุปตามวัตถุประสงคไดดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการ

โดยภาพรวม มีระดับความรูความเขาใจอยูในระดับมาก โดยมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพ

ในการปฏิบัติงานดานระดับความเขาใจในกระบวนการพัฒนาศักยภาพของขาราชการตามแนวการจัดการ

ความรู (Knowledge Management : KM) สูงที่สุด อภิปรายผลไดดังนี้ 

1.1 ดานระดับความเขาใจในกระบวนการพัฒนาศักยภาพของขาราชการตามแนว 

การจัดการความรู (Knowledge Management : KM) มีระดับความรูความเขาใจอยูในระดับมาก เปนไปได

วาขาราชการสํานักงานตรวจสอบภายในกลาโหม มีความเขาใจในการถายทอด แบงปน แลกเปล่ียนความรู

จากผูรู ขาราชการสามารถนําความรูจากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการมาใชเปนแนวทางการปฏิบัติราชการ 

แก ไขปญ หาที่ เป นอุปสรรคในการป ฏิบั ติ งาน ได  ซึ่ งสอดคลองกับแผนการจัดการเรียนรูของ 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสํานักงานรัฐมนตรี (๒๕๖๐) ไดทําเรื่อง แผนการจัดการความรู พบวา  

ถายทอด แบงปน แลกเปล่ียนความรู จากผูรู ผูที่มีความชํานาญในเรื่องนั้นๆ อยางไมเปนทางการ ซึ่งขอดี

ของการดําเนินการในรูปแบบนี้ทําใหเกิดการซักถาม/ตอบขอสงสัยไดทันที และใชเวลานอยเนื่องจาก 

จะแลกเปล่ียนเฉพาะสวนที่เกิดขอสงสัย และเปนปญหาตอการปฏิบัติหนาที่ อีกทั้งไมมีงบประมาณคาใชจาย

เกิดขึ้น 

1.2 ดานระดับความเขาใจในความรูเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน มีระดับความรู 

ความเขาใจอยูในระดับมาก เปนไปไดวาขาราชการสํานักงานตรวจสอบภายในกลาโหมมีความเขาใจเกี่ยวกับ

กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ขาราชการสามารถวางแผนและจัดทําแผนการตรวจสอบไดถูกตอง

ตามลําดับขั้นตอน ซึ่งสอดคลองกับ กรมบัญชีกลาง (๒๕๔๖) ไดทําเรื่องแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน 

พบวา  กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจําเปนตองดําเนินการอยางเปนขั้นตอน เพื่อให 

ผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบไดอยางมั่นใจและไดผลงานที่มีคุณภาพ 

2. ผลการเปรียบเทียบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการ 

จําแนกตามปจจัยประชากร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน ช้ันยศ อภิปรายผลไดดังนี้  

2.1 ขาราชการสํานักงานตรวจสอบภายในกลาโหม ที่มีเพศตางกัน ทําใหความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการโดยรวมไมตางกัน  ซึ่งผลวิจัย พบวา ขาราชการ

สํานักงานตรวจสอบภายในกลาโหม สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ที่มีเพศตางกัน ทําใหความรู 

ความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการโดยภาพรวมไมตางกัน เมื่อพิจารณา

เปนรายดาน พบวา ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานทุกดานก็ไมตางกัน  

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพิมพลภัส สุขสวัสดิ์ (2559) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
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การเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานระบบอินเทอรเน็ตของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี พบวา ดานเพศ 

การเปรียบเทียบระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานระบบอินเทอรเน็ต

ของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี ตามตวัแปรเพศ พบวา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สอดคลองกับงานวิจัยของ พิศิษฐ ชัยดิเรก (2549) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความรูความเขาใจ ปญหาพรอม

เสนอแนวทางการพัฒนาของผูปฏิบัติงานในการจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง พบวา สภาพภูมิหลังของผูปฏิบัติงานที่มีความรูความเขาใจปญหา พรอมเสนอ 

แนวทางการพัฒนาของผูปฏิบัติงานในการจัดทํางบประมาณสวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 69.2 

สวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 62.5 และสอดคลองกับงานวิจัยของ ฉวีวรรณ สุวรรณเทียบ 

(2557) ไดทําการศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในตามความคิดเห็นของบุคลากรหนวยรับตรวจ 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง พบวา เพศตางกันมีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในตาม 

ความคิดเห็นของบุคลากรหนวยรับตรวจ มหาวิทยาลัยรามคําแหงไมแตกตางกันทุกดาน 

2.2 ขาราชการสํานักงานตรวจสอบภายในกลาโหม ที่มีอายุตางกัน ทําใหความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการโดยรวมตางกัน  ซึ่งผลวิจัย พบวา ขาราชการ

สํานักงานตรวจสอบภายในกลาโหม สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ที่มีอายุตางกัน ทําใหความรู 

ความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการโดยภาพรวมตางกัน เมื่อพิจารณา

เปนรายดาน พบวาขาราชการอายุมากกวา 50 ป มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพ 

ของขาราชการดานระดับความเขาใจในความรูเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในมากกวาชวงอายุอื่นๆ 

ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ขณาลักษณ ตฤณวร (2545) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความรูความเขาใจ 

ของประชาชนกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา พบวา อายุมีความสัมพันธกับความรู

ความเขาใจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคลองกับงานวิจัยของ ฉวีวรรณ สุวรรณเทียบ (2557) 

ไดทําการศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในตามความคิดเห็นของบุคลากรหนวยรับตรวจ 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง พบวา อายุแตกตางกันมีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน 

ตามความคิดเห็นของบุคลากรหนวยรับตรวจ มหาวิทยาลัยรามคําแหงแตกตางกัน 

2.3 ขาราชการสํานักงานตรวจสอบภายในกลาโหม ที่มีระดับการศึกษาตางกัน ทําใหความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการโดยรวมตางกัน ซึ่งผลวิจัย พบวา 

ขาราชการสํานักงานตรวจสอบภายในกลาโหม สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ที่มีระดับการศึกษาตางกัน 

ทําใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการโดยภาพรวมตางกัน 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ระดับการศึกษาปริญญาตรีกับสูงกวาปริญญาตรีมีความตางกันในความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของขาราชการ ดานระดับความเขาใจในความรู เกี่ยวกับ 

การตรวจสอบภายในอยางมีระดับนัยสําคัญ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของขณาลักษณ ตฤณวร (2545) 
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ไดทําการศึกษาเรื่อง ความรูความเขาใจของประชาชนกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับผูตรวจการแผนดิน 

ของรัฐสภา พบวา ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับความรูความเขาใจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2.4 ขาราชการสํานักงานตรวจสอบภายในกลาโหมที่มีตําแหนงงานตางกันทําใหความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการโดยรวมตางกันซึ่งผลวิจัย พบวา 

ขาราชการสํานักงานตรวจสอบภายในกลาโหม สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมที่มีระดับตางกัน ทําให

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการโดยภาพรวมตางกัน 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ตําแหนงงาน ระดับผูปฏิบัติงานกับระดับผูบริหารระดับตน มีความตางกัน 

ในความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของขาราชการดานระดับความเขาใจในความรูเกี่ยวกับ 

การตรวจสอบภายใน อยางมีระดับนัยสําคัญ 0.05 เปนตน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของปริยาภัทร ศรีเพชร (2558) 

ไดทําการศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรหนวยงานของอาชีวศึกษา 

จังหวัดระยอง กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง พบวา ตําแหนงงานมีความสัมพันธกับ

ความรูความเขาใจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2.5 ขาราชการสํานักงานตรวจสอบภายในกลาโหมที่มีชั้นยศตางกันทําใหความรู 

ความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการโดยรวมไมตางกัน ซึ่งผลวิจัย พบวา 

ขาราชการสํานักงานตรวจสอบภายในกลาโหม สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมที่มีชั้นยศตางกัน 

ทําใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการโดยภาพรวม 

ไมตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน

ทุกดานก็ไมตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพันจาตรี วิรัตน ทวีทรัพยสมบัติ (2552) ไดทําการศึกษา

เรื่อง การศึกษาระดับองคกรแหงการเรียนรูของขาราชการทหาร สังกัดกรมพระธรรมนูญ สํานักงาน

ปลัดกระทรวงกลาโหม พบวา ผลการทดสอบ t - test แบบ 2 กลุมตัวอยางที่เปนอิสระตอกัน ที่ระดับ

นัยสําคัญ 0.05 พบวา Sig. = 0.144 แสดงวาในภาพรวมแลว ระดับองคการแหงการเรียนรูของนายทหารชั้น

สัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวนไมแตกตางกัน 

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 

1. ควรจัดฝกอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพใหมากยิ่งขึ้น 

2. มีการจัดอบรมแลกเปล่ียนประสบการณในหนวยงาน 

   3. ควรมีการเพิ่มพูนความรูโดยเชิญวิทยากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณเรื่อง

การตรวจสอบภายในมาบรรยายเพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับขาราชการ 

  4. ควรจัดใหมีการอบรมเพื่อใหมีพื้นฐานและทักษะในการตรวจสอบใหกับขาราชการที่บรรจุใหม 

  5. จัดอบรมความรู อัพเดตระเบียบจากหนวยงานตางๆ 
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  6. มีการสัมมนาแลกเป ล่ียนประสบการณ กับหนวยงานดานตรวจสอบภายในในสังกัด

กระทรวงกลาโหม 

  7. ควรจัดใหมีการอบรมเพื่อพัฒนาและเสริมสรางทักษะในการตรวจสอบรวมทั้งแลกเปล่ียนความรู

ใหแกขาราชการสํานักงานตรวจสอบปละ 2 ครั้ง               

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

  เพื่อใหการศึกษาครั้งนี้สามารถนําไปประยุกตใช เกิดประโยชนสูงสุดมากยิ่งขึ้นผูวิจัยมีขอเสนอแนะ

เพื่อการวิจัยครั้งตอไป ดังนี้ 

  1. ควรศึกษาเกี่ยวกับความรูความเขาในใจการปฏิบัติงานในดานอื่น เพื่อขยายผลการศึกษาและ

เปนขอเสนอแนะกับหนวยงานอื่นๆ 

  2. ควรศึกษาความเขาความเขาใจในการปฏิบัติงานวิเคราะหผลเพื่อติดตามผลการเปล่ียนแปลงของ

ความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 
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