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บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการรับรู้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู ้ตรวจสอบภายใน             

และเปรียบเทียบการรับรู้ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายใน ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั 

(มหาชน) โดยสอบถามจากพนักงานท่ีรับการตรวจสอบจ านวน 347 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน Indeperodent Sarnpolas t-test, One way ANOVA โดยก าหนดนยัส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05  

ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอาย ุ31-40  ปี มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ต าแหน่ง

พนกังาน และส่วนใหญ่มีระยะเวลาการท างานนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 5 ปี พบวา่ระดบัการรับรู้ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน

ของผูต้รวจสอบภายใน ด้านการวางแผนการตรวจสอบ การปฏิบัติงานตรวจสอบ การรายงานผลการปฏิบัติการ

ตรวจสอบ  และการติดตามผลการตรวจสอบ มีการรับรู้บทบาทของผูต้รวจสอบภายในอยูใ่นระดบัมาก 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ ของผูรั้บตรวจส่งผลต่อการรับรู้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู ้

ตรวจสอบภายในไม่แตกต่างกนั ส่วน อายุ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน และระยะเวลาการท างาน ของผูรั้บตรวจนั้น

ส่งผลต่อการรับรู้ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายในแตกต่างกนั  

ค าสัาคัญ : การรับรู้บทบาท ผูต้รวจสอบภายใน ผูรั้บตรวจ ประสิทธิภาพ 
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Perception of Performance of Internal Auditors of Muang Thai Life Assurance Public 

Company Limited 

 

Abstract 

 This study aimed to study the perception of performance of internal auditors. And to compare the perceptions 

of performance of internal auditors of Muang Thai Life Assurance Public Company Limited   The data were collected 

from 347 officers who had been checked by internal auditors, and were analyzed through the application of Frequency, 

Percentage, Means, Standard Deviation, Independent Samples t-test, One-way ANOVA with the significant level at 
0.05. 

 The results of the study showed that the majority of the sample were male, aged 31-40  years and studied at 

the bachelor's degree level. Employee position And most have a period of work less than or equal to 5 years, found that 

the perceived performance efficiency of internal auditors in audit planning. Audit performance Reporting of audit 
results And follow up the audit results The role of internal auditors was perceived at a high level. 

 The results of the hypothesis testing showed that the gender of the auditors did not differ in the perception of 

the performance of the internal auditors, as well as the age, education level, job position and length of service. Of the 
auditors affect the perception of the performance of the internal auditors differently 

Key words: Perception of role,  Internal auditors, Auditee,  Performance 

 

บทน า 

 การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกองค์กรในปัจจุบนัภายใตส้ภาวะการแข่งขนัในเชิง

ธุรกิจท าให้กิจการตอ้งเผชิญภาวะเส่ียงท่ีจะไม่บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆจึงมุ่งหวงัการบริหารงาน

ขององคก์ร มีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้และโดยปกติรายงานเป็นเคร่ืองมือในการควบคุมและแจง้ผลการปฏิบติังาน

อยา่งหน่ึง แต่ท าอยา่งไรผูบ้ริหารจึงจะมัน่ใจไดว้า่ ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและหน่วยงานในก ากบัดูแลปฏิบติัการตามกฎเกณฑ์

และนโยบายท่ีวางไวอ้ย่างจริงจงัและสม ่าเสมอ คงตอ้งมี “ผูช่้วย” ท่ีมีความสามารถในการตรวจสอบและสอบทานการ

ปฏิบติังานว่า ก าลงัด าเนินไปตามแผนงานท่ีวางไวห้รือไม่ สามารถตรวจสอบว่ากฎเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคบัไดรั้บการ

ปฏิบติัตามหรือไม่ เพ่ือใหค้ าปรึกษาและขอ้เสนอแนะในการป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจท าใหก้ารปฏิบติังานไม่เป็นไปตาม
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เป้าหมาย รวมทั้งสามารถตรวจสอบงานอ่ืน ๆ ท่ีผูบ้ริหารให้ความสนใจเป็นพิเศษ “ผูช่้วย” คนนั้น คือ “ผูต้รวจสอบ

ภายใน” เพ่ือช่วยให้การด าเนินงานให้องค์กรบรรลุวตัถุประสงค์ ซ่ึงคุณค่า (Valued) และพนัธกิจ (Mission) ตาม

วิสยัทศัน ์(Vision) ของกิจการ  

การตรวจสอบภายใน (Internal Auditing) เป็นเคร่ืองมือส าคญัอย่างหน่ึงท่ีสามารถใหคุ้ณค่าแก่ฝ่ายบริหารและ

กิจการ เพ่ือสนบัสนุนใหอ้งคก์รไดต้ระหนกัรู้ และปรับกระบวนการจดัการและการด าเนินงานใหท้นัต่อสภาพการณ์ท่ี

เปล่ียนไป อนัจะช่วยใหฝ่้ายบริหารมัน่ใจไดว้่ากิจการภายใตค้วามรับผิดชอบดูแลนั้นด ารงคุณภาพท่ีจะสามารถบรรลุ

วตัถุประสงคแ์ละแผนงานทางธุรกิจท่ีคาดหวงัไดก้ารควบคุมภายใน ส่ิงต่างๆ ท่ีคณะกรรมการบริษทัหรือองค์กร ฝ่าย

บริหารและรวมถึงผูป้ฏิบติังานไดก้ าหนดข้ึน เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางและ/หรือวิธีการปฏิบติังานใหง้านแต่ละเร่ืองส าเร็จลง

ไดด้ว้ยดีอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ตั้งแต่การก าหนดเป้าหมาย แผนงาน การก าหนดโครงสร้างองคก์ร และ

โครงสร้างของแต่ละฝ่ายงาน การก าหนดบทบาทหนา้ท่ีและอ านาจการอนุมติั การก าหนดวิธีการปฏิบติังานต่างๆ ให้

ชดัเจน การรายงานผลการปฏิบติังาน และวิธีการตรวจสอบติดตามการปฏิบติัตามการควบคุมภายในท่ีก าหนด และการ
ตรวจสอบภายในกท็ าหนา้ท่ีตรวจสอบหรือเป็นท่ีปรึกษาในเร่ืองดงักล่าว 

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ต่างมีวตัถุประสงคเ์พ่ือช่วยลดโอกาสการเกิดและลดผลกระทบ

จากความเส่ียงท่ีจะเกิดกับองค์กร และเพ่ิมโอกาสให้องค์กรบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

จากความส าคญัของปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ ผูศึ้กษาซ่ึงเป็นผูต้รวจสอบภายในบริษทัเมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั 

(มหาชน) จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงการรับรู้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูต้รวจสอบภายใน ของบริษัท 

เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) เพ่ือน าไปปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบในของบริษทั

ต่อไป   

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1) เพ่ือศึกษาการรับรู้ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายใน 
2) เพ่ือเปรียบเทียบการรับรู้ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายในจ าแนกตามปัจจยัประชากร 

สมมตฐิานของการวิจยั 

พนกังานผูรั้บตรวจท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั มีระดบัการรับรู้เก่ียวกบัประสิทธิภาพภาพการตรวจสอบ
ภายใน บริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) ต่างกนั  
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ขอบเขตของการศึกษา 

 การวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดก้ าหนดขอบเขตการวิจยั คือประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ประชากรไดแ้ก่ พนกังาน (ผูรั้บ

ตรวจ) ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) จ านวน 2,610 คน กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา จ านวน 347 

คน   

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจยั 

 1)  เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันา ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายใน 

 2) เพ่ือเป็นแนวทางเพ่ิมเติมองค์ความรู้ พฒันาบุคลากร จากผลการวิจัยของปัจจัยเก่ียวกับกระบวนการ

ตรวจสอบภายในการรับรู้ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายใน ดา้นต่าง ๆ การวางแผนการตรวจสอบ 

การปฏิบติังานตรวจสอบ การายงานผลการปฏิบติังาน และการติดตามผลการตรวจสอบ 

 

ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัประสิทธิภาพการปฏิบัตงิาน 

 ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานนั้น พิจารณาจากแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ โดยมีการประเมินจากปัจจยัน าเขา้ หรือ

จ านวนของการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า และเกิดประโยชนสู์งสุด อาจกล่าวถึงผลการปฏิบติังาน (performance) ซ่ึงถือได้

ว่าเป็นเร่ืองเดียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน(efficiency) คือ เม่ือผลการปฏิบติังานท่ีดีก็ถือว่า มีประสิทธิภาพใน

การท างานสูงและถา้ผลงานการปฏิบติังานไม่ดีกถื็อไดว้า่มีประสิทธิภาพในการท างานต ่า และซ่ึงมีนกัวิชาการหลายท่าน

ไดใ้ห้ความเห็น ดงัน้ีแนวคิดเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการท างานส าหรับในเร่ืองของคนท างานจะตอ้งมีแนวคิดการ

ปฏิบติัตวัในการท างานและการพฒันาตนเองอยูเ่สมอซ่ึงสมพิศ สุขแสน (อา้งถึงใน ชลดา อกัษรศิริวิทยา 2559)ไดเ้ขียน

ในเทคนิคการท างานใหมี้ประสิทธิภาพดงันั้นคนท างานท่ีมีประสิทธิภาพควรมีลกัษณะดงัน้ี   
1) ความฉับไว หมายถึง การใชเ้วลาไดอ้ย่างดีท่ีสุดรวดเร็วไม่ท างานล่าชา้แบบชา้ชามเย็นชามนั่นคือคนท่ีมี

ประสิทธิภาพถา้นายมอบหมายงานใหท้ าภายในเวลา 10 นาทีก็ควรท าใหเ้สร็จตามก าหนดไม่ควรใชเ้วลาถึงคร่ึงชัว่โมง
หรืองานบริการผูรั้บบริการย่อมตอ้งการความรวดเร็วดงันั้นผูใ้ห้บริการจะตอ้งสร้างวฒันธรรมการให้บริการแบบ
เบด็เสร็จจุดเดียว (One Stop Service)  

2) ความถูกตอ้งแม่นย  า หมายถึง การผิดพลาดในงานนอ้ยตลอดจนมีความแม่นย  าในกฎระเบียบขอ้มูลตวัเลข
หรือสถิติต่างๆตลอดจนไม่เลินเล่อจนท าใหเ้กิดความเสียหายแก่องคก์ารตอ้งตรวจทานงานก่อนเสนอนายเสมอ   

3) ความรู้ หมายถึง การมีองคค์วามรู้ในงานดีรู้จกัศึกษาหาความรู้ในเร่ืองงานท่ีก าลงัท าอยู่ตลอดเวลามิใช่การมี
วุฒิการศึกษาสูงเท่านั้น แต่คนท่ีมีประสิทธิภาพจะเป็นผูท่ี้แสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลาดงัค ากล่าวท่ีว่า“ No one is too 
old to learn” หรือท่ีเรียกว่า“ พวกน ้าไม่เต็มแกว้”ทั้งการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เรียนรู้จากองคก์าร เรียนรู้จากผูอ่ื้น เรียนรู้จาก
อินเทอร์เน็ต เป็นตน้ โดยเรียนให ้“รู้จริงและรู้แจง้” และน าความรู้นั้นมาปรับปรุงการท างานใหดี้ข้ึน  
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4) ประสบการณ์ หมายถึง การรอบรู้หรือรู้รอบดา้นจากการการไดเ้ห็นไดส้ัมผสัไดล้งมือปฏิบติับ่อยๆมิใช่มี
ความรู้ดา้นวิชาการ แต่เพียงอย่างเดียว เช่น เป็นหมอท่ีรักษาคนไขม้านาน เป็นอาจารยท่ี์สอนนกัศึกษามานานหรือเป็น
เจ้าหน้าท่ีธุรการมานานบุคลเหล่าน้ีเราอาจเรียกว่า  “ ผู ้มีชั่วโมงบินสูงในการท างาน” คนเหล่าน้ีถือว่าเป็นผู ้มี
ประสบการณ์สูงจะท างานผิดพลาดนอ้ยสมควรท่ีองค์การจะตอ้งธ ารงรักษาบุคคลเหล่าน้ีให้อยู่ในองค์การนานท่ีสุด
เพราะคนเหล่าน้ีจะท าใหอ้งคก์ารพฒันาไดเ้ร็ว  

ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน (efficiency) หมายถึง การปฏิบติังานหรือการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ี
วางไว้หรือได้ผลส าเร็จของงานโดยใช้เวลาและทรัพยากรตามท่ีก าหนดไว้หรือการใช้ทรัพยากรเท่าเดิม เช่น
ความสามารถความถูกตอ้งและความรวดเร็วทนัเวลาท่ีก าหนดไวใ้นแผนปฏิบติังาน รวมทั้งการส าเร็จเสร็จส้ินตรงเวลา
และบรรลุตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรมและใหค้วามหมายประสิทธิภาพทางดา้นการผลิตไว ้5 กรณี 

1) ใชปั้จจยั (input) เท่าเดิมไดผ้ล (output) เพ่ิมข้ึน 
2) ใชปั้จจยั (input) ลดลงไดผ้ล (output) เท่าเดิม  
3) ใชว้ตัถุดิบเพ่ิมข้ึน 5% ใหผ้ลผลิตเพ่ิมข้ึนมากกวา่ 5% 
4) การใชเ้วลาเท่าเดิม ไดผ้ลงาน / ผลผลิตเพ่ิมข้ึน  
5) การใชเ้วลาลดลง ไดผ้ลงาน / ผลผลิตเท่าเดิม   
จากความหมายขา้งตน้สรุปไดว้า่ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน หมายถึง ความสามารถในการด าเนินงานดา้น

ต่างๆ ใหส้ าเร็จตามวตัถุประสงคห์รือจุดมุ่งหมายท่ีวางไว ้โดยใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด เม่ือองคก์ารมี
บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ องคก์ารกจ็ะอยูร่อดและเติบโตกา้วหนา้ และมีความยัง่ยืนในองคก์ารนัน่เอง 
 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัการรับรู้  

ทฤษฎีการรับรู้ (Perception Theory) การรับรู้ป็นพ้ืนฐานการเรียนรู้ท่ีส าคญัของบุคคลเพราะการตอบสนอง
พฤติกรรมใดๆจะข้ึนอยูก่บัการรับรู้จากสภาพแวดลอ้มของตน และความสามารถในการแปลความหมายของสภาพนั้นๆ  
ดงันั้นการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพจึงข้ึนอยู่กบัปัจจยัการรับรู้และส่ิงเร้าท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงปัจจยัการรับรู้ประกอบดว้ย
ประสาทสมัผสั และปัจจยัทางจิต คือความรู้เดิม ความตอ้งการ  และเจตคติ เป็นตน้ การรับรู้จะประกอบดว้ยกระบวนการ
สามดา้น คือการรับสมัผสั การแปลความหมาย และอารมณ์  

ลกัษณะส าคญัของการรับรู้ 
กลุวรรณ วิทยาวงศรุจิ. (2563) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะท่ีส าคญัของการรับรู้มี 6 ประการ คือ 
1. ตอ้งมีพ้ืนฐานขอ้มูลหรือความรู้ในเร่ืองนั้นมาก่อน (Knowledge Based) หรือถา้ไม่มีความรู้ อยา่งนอ้ยกต็อ้งมี

ประสบการณ์เดิมในเร่ืองนั้นอยูบ่า้ง 
2. จะตอ้งประกอบดว้ยขอ้วินิจฉยั (Inferential) ในขั้นตอนของกระบวนการรับรู้ ทั้งน้ีเพราะในการรับรู้เร่ืองใด

เร่ืองหน่ึง มนุษย์ไม่สามารถรับข้อมูลทุกชนิดในเร่ืองนั้นพร้อมกันได้ ดังนั้นจึงต้องอาศัยวิธีการวินิจฉัย โดยการ
ตั้งสมมติฐานหรือปะติดปะต่อเร่ืองต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนัเพ่ือใหก้ารรับรู้ในส่ิงนั้นเกิดความสมบูรณ์มากท่ีสุด 
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3. จะตอ้งมีความสามารถในการแยกแยะ (Categorical) ลกัษณะหรือคุณสมบติัท่ีส าคญัของขอ้มูลนั้นไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง ซ้ึงในลกัษณะน้ีจะตอ้งอาศยัความจากประสบการณ์เดิมมาใช ้

4. ลกัษณะของการรับรู้จะตอ้งมีความสมัพนัธ์เช่ือมโยง ของขอ้มูลต่าง ๆหลายประเภท 
5. กระบวนการของการรับรู้จะตอ้งอาศัยของการดดัแปลง (Adaptive) ขอ้มูลจากประสบการณ์เดิมมาใช้ให้

เหมาะสมกบัแต่ละเร่ืองท่ีก าลงัรับรู้อยูใ่นขณะนั้น 
6. กระบวนการของการรับรู้มกัจะเป็นไปโดยอตัโนมติั ซ่ึงเป็นการท างานของสมองในการรับรู้ขอ้มูลต่างๆ มี

การแปลความหมายจากส่ิงท่ีไดส้มัผสั และเกิดการรับรู้ส่ิงเร้านั้นในลกัษณะของส่วนรวมท่ีมีความหมาย 
กระบวนการของการรับรู้ 
กระบวนการของการรับรู้จะตอ้งประกอบไปดว้ยส่ิงเหล่าน้ี 
1. มีส่ิงเร้าท่ีจะรับเขา้สู่ร่างกายทางประสาทสมัผสัโดยผา่นอวยัวะรับสมัผสัทั้ง 5 
2. ประสาทรับสัมผสั รับส่ิงเร้าเขา้มา ซ่ึงประสาทสัมผสัและความรู้สึกสัมผสั เช่น หู ตา จมูก ล้ิน ผิวหนัง 

จะตอ้งสมบูรณ์พอท่ีจะสมัผสัส่ิงเร้านั้น และส่งต่อไปยงัสมองเพ่ือแปลความหมาย 
3. การแปลความหมายเกิดจากประสบการณ์เดิมหรือความรู้เดิมเก่ียวกบัส่ิงเร้าท่ีไดส้มัผสั 
 

งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

กาญจนา พรหมเกิด (2546) ศึกษาความคิดเห็นของผูรั้บตรวจต่อผูต้รวจสอบภายในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูรั้บตรวจต่อผูต้รวจสอบภายในดา้น ดา้นจริยธรรม ดา้นภาวะผูน้ าดา้นการ
ปฏิบติังานการตรวจสอบภายใน ดา้นให้ค าแนะน าค าปรึกษา และศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความคิดเห็นของผูรั้บตรวจ 
ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา อายรุาชการต าแหน่งท่ีด ารงอยู่ในปัจจุบนั การเขา้รับการฝึกอบรม ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบังาน 
และระบบการบริหารงาน พบว่าผูรั้บตรวจมีความคิดเห็นท่ีดีต่อผูต้รวจสอบภายใน โดยเห็นว่าผูต้รวจสอบภายใน
สามารถใหค้ าแนะน าค าปรึกษา รวมถึงแกไ้ขปัญหาและขอ้เสนอแนะแก่ผูรั้บตรวจ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความคิดเห็นของผูรั้บ
ตรวจต่อผูต้รวจสอบภายใน คือความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบังานและระบบการบริหารงาน 

ฉวีวรรณ สุวรรณเทียบ (2557) ศึกษาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของส านกังานตรวจสอบภายในตาม
ความคิดเห็นของบุคคลากรหน่วยรับตรวจวตัถุประสงคข์องการวิจยัเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรหน่วยรับตรวจ
ท่ีมีต่อประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของส านกังานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลยัรามค าแหง  เพ่ือเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของบุคลากรหน่วยรับตราจท่ีมีต่อประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของส านักงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลยัรามค าแหงใน แต่ละดา้น และเพ่ือเสนอแนวทางพฒันาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของส านกังาน
ตรวจสอบภายในมหาวิทยาลยัรามค าแหง ผลการวิจยัพบว่าบุคลากรหน่วยรับตรวจมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการ
ตรวจภายในของส านกังานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลยัรามค าแหงโดยรวมอยู่ในระดบัมากค าเฉล่ียเท่ากบั 4.49 ส่วน
รายดา้นพบว่าดา้นกฎ ขอ้บงัคบั และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งอยู่ในระดบัมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.61 รองลงมาดา้นการ
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ตรวจสอบการเงินและบญัชีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.50 ดา้นจริยธรรมการปฏิบติังานตรวจสอบภายในอยู่
ในระดบัมากมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.48 และดา้นการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมากมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.39 ตามล าดบั  

มณี หสัชู (2549) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายในของส่วนราชการ การวิจยัคร้ังน้ีมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาประเภทการตรวจสอบภายในของผูต้รวจสอบภายในของส่วนราชการ, ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลการ
ปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายในของส่วนราชการ และศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบ
ภายในของส่วนราชการผลการวิจยัปัจจยัดา้นการน านโยบายไปปฏิบติัของผูต้รวจสอบภายในของส่วนราชการใน
ภาพรวม พบวา่อยูใ่นระดบัปานกลางและเม่ือแยกพิจารณาเป็นรายดา้นโดยล าดบัจากมากไปหานอ้ยคือมาตรการควบคุม
และประเมินผลการก าหนดภารกิจและมอบหมายงานความชัดเจนในวตัถุประสงค์ของนโยบายและการสนับสนุน
ทรัพยากร  ปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายในของส่วนราชการในภาพรวม พบว่าอยู่ในระดบั
ปานกลางและเม่ือแยกพิจารณาเป็นรายดา้นโดยล าดบัจากมากไปหานอ้ยคือผูบ้งัคบับญัชาการไดรั้บการยอมรับนบัถือ
ค่าตอบแทนและโอกาสกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน  ปัจจยัท่ีส าคญัต่อการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายในคือปัจจยัส่วน
บุคคลซ่ึง ไดแ้ก่ ตวัแปรอายุ ระดบัต าแหน่ง ประสบการณ์ ปัจจยัดา้นการน านโยบายไปปฏิบติัซ่ึง ไดแ้ก่ ตวัแปรความ
ชัดเจนในวตัถุประสงค์ของนโยบายการก าหนดภารกิจและมอบหมายงานการควบคุมและประเมินผลปัจจัยดา้น
แรงจูงใจซ่ึง ไดแ้ก่ ตวัแปรโอกาสความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานผูบ้งัคบับญัชาการยอมรับนบัถือและพบว่าปัจจยัท่ีไม่
ส่งผลต่อการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายในคือปัจจยัส่วนบุคคลซ่ึง ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ การศึกษา ปัจจยัดา้นการน า
นโยบายไปปฏิบัติซ่ึง ได้แก่ ตัวแปรการสนับสนุนทรัพยากรปัจจัยซ่ึง ได้แก่ ค่าตอบแทน และปัจจัยด้านบุคคลผู ้
ตรวจสอบภายในท่ีอายแุตกต่างกนัจะมีการปฏิบติังานตรวจสอบทางการเงินตรวจสอบด าเนินงานตรวจสอบการปฏิบติั
ตามขอ้ก าหนดและตรวจสอบพิเศษไม่แตกต่างกนั ส่วนระดบัต าแหน่ง ประสบการณ์ แตกต่างกนัจะมีการปฏิบติังาน
ตรวจสอบระบบสารสนเทศแตกต่างกนั  

ศรีรัตน์ สุวรรณโณ (2549) ศึกษาความคิดเห็นของผูรั้บตรวจท่ีมีต่อการปฏิบัติงานจริงของฝ่ายตรวจสอบ 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดบัความคิดเห็นของผูรั้บตรวจท่ีมีต่อการ
ปฏิบติังานจริงของฝ่ายตรวจสอบ และเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูรั้บตรวจท่ีมีต่อผูต้รวจสอบภายใน ของ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรพบระดบัความคิดเห็นของผูรั้บตรวจท่ีมีต่อการปฏิบติังานจริงของฝ่าย
ตรวจสอบ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอยู่ในระดบัมากใน 2 ดา้น ดา้นคุณสมบติัของผูต้รวจสอบ
ภายในและดา้นการรายงานและติดตามผลการแกไ้ข ส่วนดา้นการปฏิบติังานการตรวจสอบและดา้นการใหค้วามรู้ให้
ค าแนะน า อยู่ในระดบัปานกลาง ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความคิดเห็นของผูรั้บตรวจต่อการปฏิบติังานจริงของฝ่าย
ตรวจสอบ ไดแ้ก่ ต าแหน่งท่ีปฏิบติังานในปัจจุบนัใน ขณะท่ีปัจจยัอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศึกษา อายงุานระยะเวลาท่ี
ปฏิบติังานในต าแหน่งปัจจุบนั และความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการตรวจสอบไม่มีผลต่อความคิดเห็นของผูรั้บตรวจต่อ
การปฏิบติังานจริง 
 สุมนา ปรุงศกัด์ิ (2551) ศึกษาความพึงพอใจของผูรั้บการตรวจต่อการปฏิบติังานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลยั
รามค าแหง วตัถุประสงค์ของการวิจยัเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูรั้บการตรวจต่อการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน



8 
 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง  และเพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูรั้บการตรวจต่อการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลยัรามค าแหงโดยจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล ผลการวิจยัพบว่าความพึงพอใจของผูรั้บการตรวจต่อการ
ปฏิบติังานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลยัรามค าแหงอยู่ในระดบัมาก (X = 3.68) และจากการวิเคราะห์โดยจ าแนกเป็น
ดา้นต่าง ๆ พบว่าความพึงพอใจของผูรั้บการตรวจต่อการปฏิบติังานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลยัรามค าแหงอยู่ใน
ระดบัมากทั้ง 5 ดา้นประกอบดว้ยดา้นการประสานงาน ดา้นการปฏิบติังาน ดา้นการรายงานค าแนะน า และปรึกษาและ
สถานภาพส่วนบุคคลวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) พบว่าความพึงพอใจของผูรั้บการตรวจท่ีมีช่วง
อายุ วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง ระดบั สถานภาพการรับราชการ ต่างกนัมีความพึงพอใจแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ. 0.5 ส่วนสถานภาพส่วนบุคคลด้านประสบการณ์ท างานต่างกันมีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั. 05  

อารวย ดีเลิศ (2549) ศึกษาประสิทธิผลในการปฏิบติังานของพนกังานตรวจสอบภายในธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร ผลการศึกษาพบว่าผลการศึกษาลกัษณะทัว่ไปของประชากรตวัอย่าง ดา้นปัจจยัส่วนบุคคล 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 36 –45 ปี จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีวุฒิการศึกษาดา้น
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ส่วนทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ มีความช าานาญปานกลางผลการศึกษาความ
คิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิผลในการปฏิบติังานของพนกังานตรวจสอบภายใน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาแยก
ตามปัจจยัดา้นต่าง ๆ ทั้ง3 ดา้น คือดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน ดา้นความพึงพอใจในการปฏิบติังาน และดา้น
แรงจูงใจในการปฏิบติังานพบว่าประชากรตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามมีความเห็นต่อองคป์ระกอบทั้ง 3ดา้นในระดบั
มาก โดยเกณฑสู์งสุดอยู่ในดา้นความพึงพอใจในการปฏิบติังาน รองลงมาไดแ้ก่ดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน 
และล าาดบัท่ี 3 คือดา้นแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 
 

กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังาน 

1.เพศ 

2.อาย ุ

3.ระดบัการศึกษา 

4.ต าแหน่ง 

5.ระยะเวลาการท างาน 

การรับรู้ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายใน 

1.การวางแผนการตรวจสอบ 

2.การปฏิบติังานตรวจสอบ 

3.การรายงานผลการปฏิบติังานตรวจสอบ 

4.การติดตามผลการตรวจสอบ 

ตวัแปรตาม ตวัแปรตน้ 
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วธีิด าเนินการวจิยั 

 ขอบเขตของการวิจยั การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษา “การรับรู้ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบ
ภายใน ของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน)”โดยมีขอบเขตการศึกษา มีดงัน้ี  

 1.ขอบเขตดา้นเน้ือหา การวิจยัเร่ือง การรับรู้ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายใน ของบริษทั 

เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงผูวิ้จยัท าการศึกษาถึงการปฏิบติังานอยา่งประสิทธิภาพจากแนวคิด วรรณกรรม 
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

 2.ขอบเขตดา้นประชากร ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังานของบริษทัเมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั 

(มหาชน)” จ านวน 2,610 คน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา จ านวน 347 คน  คิดเป็นร้อยละ 13.29โดยค านวนจากสูตร

ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคล่ือนท่ี 0.05  

 3.ขอบเขตดา้นระยะเวลา การวิจยัเร่ือง การรับรู้ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายใน ของบริษทั 

เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) มีระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2563 - กุมภาพนัธ์ 2564 ภาคเรียน

การศึกษาท่ี 1 ปี การศึกษา 2563 

  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั ประกอบด้วย 

ผูศึ้กษาน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติวิเคราะห์ขอ้มูลจาก

แบบสอบถามแต่ละส่วนดงัน้ี  

1. การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ใชอ้ธิบายขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 

เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่งระยะเวลาในการท างาน และระยะเวลาการท างาน 

2. ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3. ค่า t-test (Independent Sample test) ใชท้ดสอบเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของตวัแปรอิสระท่ีมีการแบ่งกลุ่มเป็น 2 

กลุ่ม  

4. ค่า F-test (One-way ANOVA) ใชท้ดสอบเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของตวัแปรอิสระซ่ึงจ าแนกออกเป็นตั้งแต่ 2 

กลุ่มข้ึนไปและหาความแตกต่างดว้ย LSD  

 

สรุปผลการวจิยั 

ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามในการศึกษาคร้ังน้ีส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 181 คน คิดเป็นร้อย

ละ 52.16 มีอายุ 31-40 ปี จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 40.63 ดา้นระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรีจ านวน 308 คน 
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คิดเป็นร้อยละ 88.76 ดา้นต าแหน่งงานมีระดบัพนกังาน 291 คน  คิดเป็นร้อยละ 83.86 ดา้นระยะเวาลการท างานส่วน

ใหญ่ท างานท่ีบริษทัฯเป็นระยะเวลา 11-15 ปี จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 34.58 

ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของบริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั 

(มหาชน) 

การวิเคราะห์ของกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 347 คน โดยรวมมีระดบัการรับรู้ดา้นการวางแผนการตรวจสอบใน

ระดบัมาก ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66 ระดบัการรับรู้ดา้นการปฏิบติังานตรวจสอบในระดบัมากซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66 

ระดบัการรับรู้ดา้นการรายงานผลการปฏิบติัการตรวจสอบในระดบัมาก ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.68 ระดบัการรับรู้ดา้นการ

รายงานผลการปฏิบติัการตรวจสอบในระดบัมาก  ซ่ึงม่ีคาเฉล่ียเท่ากบั 3.71 

ส่วนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล เพ่ือทดสอบสมมติฐาน  

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ มีระดบัการรับรู้เก่ียวกบัประสิทธิภาพภาพการตรวจสอบภายใน

แตกต่างกนัพบวา่ 

1. เพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการรับรู้ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายในไม่แตกต่างกนั  

2. อายุแตกต่างกันการรับรู้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูต้รวจสอบภายในแตกต่างกันอย่างมีระดบั

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

3. ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัส่งผลต่อการรับรู้ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายในแตกต่างกนั

อยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

4. ต าแหน่งงานแตกต่างกนัส่งผลต่อการรับรู้ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายในแตกต่างกนั

อยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

5. ระยะเวลาการท างานแตกต่างกนัส่งผลต่อการรับรู้ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายใน

แตกต่างกนัอยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 

อภิปรายผลการวจิยั 

จากการศึกษาเร่ืองการรับรู้ของผูรั้บตรวจท่ีมีต่อประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน ของบริษทั เมืองไทย

ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) สามารถน ามาอภิปรายผล ไดด้งัน้ี 

จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามในการศึกษาคร้ังน้ีส่วนใหญ่เป็นเพศชายพบว่า กลุ่ม

ตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามในการศึกษาคร้ังน้ีส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 181 คน มีอายุ 31-40 ปีการศึกษาระดบั

ปริญญาตรี ต าแหน่งงานมีระดบัพนกังงานระยะเวลาการท างานส่วนใหญ่ท างานท่ีบริษทัฯเป็นระยะเวลา 11-15 ปี 

จากผลการวิเคราะห์แต่ละประเดน็ของการรับรู้ของผูรั้บตรวจท่ีมีต่อประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในซ่ึงผูรั้บ

การตรวจสอบส่วนใหญ่ตอบค าถามเก่ียวกบับทบาทของผูต้รวจสอบภายในไดถู้กตอ้ง  
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จากการศึกษาการวดัระดบัการรับรู้ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายในพบว่าระดบัการรับรู้

ของผูรั้บการตรวจในภาพรวมอยู่ในระดบัมากในดา้นการวางแผนการตรวจสอบใน ดา้นการปฏิบติังานตรวจสอบ ดา้น

การรายงานผลการปฏิบติัการตรวจสอบ และดา้นการติดตามผลการตรวจสอบ ในซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของสุมนา 

ปรุงศกัด์ิ (2551) รายงานการวิจยัเร่ืองความพึงพอใจของผูรั้บการตรวจต่อการปฏิบติังานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลยั

รามค าแหง 

จากการทดสอบสมมติฐานพบวา่เพศ ของผูรั้บการตรวจสอบส่งผลต่อการรับรู้ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ

ผูต้รวจสอบภายในไม่แตกต่างกนั ส่วนอายุของผูรั้บตรวจนั้นส่งผลต่อการรับรู้ของผูรั้บตรวจท่ีมีต่อประสิทธิภาพการ

ตรวจสอบภายในแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคลอ้งกับผลการวิจัยของอรรัตน์ เรืองจ ารัส (2555) การรับรู้บทบาทของผู ้

ตรวจสอบภายในต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานตรวจสอบภายในของธนาคารออมสิน ส านกังานใหญ่ ผลการศึกษา

พบวา่ อายแุตกต่างกนัการรับรู้ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบภายในแตกต่างกนัอยา่งมีระดบันยัส าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05  ส่วนระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน ระยะเวลาการท างาน ของผูรั้บตรวจนั้นส่งผลต่อการรับรู้ของผูรั้บ

ตรวจท่ีมีต่อประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ฉวีวรรณ สุวรรณเทียบ 

(2557) ศึกษาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของส านกังานตรวจสอบภายในตามความคิดเห็นของบุคลากรหน่วยรับ

ตรวจมหาวิทยาลยัรามค าแหง ผลการศึกษาพบว่าผูรั้บตรวจท่ีมีอายุ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน ระยะเวลาการท างาน 

แตกต่างกนัมีระดบัการรับรู้รับรู้ของผูรั้บตรวจท่ีมีต่อประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในแตกต่างกนั 

 

ข้อเสนอแนะจากผลการวจิยั 

จากการศึกษาแสดงใหเ้ห็นถึงความคิดเห็นต่อการตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายในของผูรั้บ

การตรวจสอบอยู่ในระดบัมาก ทั้งในดา้นการวางแผนการตรวจสอบ ดา้นการปฏิบติังานตรวจสอบ ดา้นการรายงานผล

การปฏิบติัการตรวจสอบ และดา้นการติดตามผลการตรวจสอบ แต่อยา่งไรกต็ามผลการศึกษาคร้ังน้ี คะแนนเฉล่ียของขอ้

ท่ีถามดา้นการปฏิบติังานตรวจสอบ ผูต้รวจสอบมีความรู้ความสามารถและความช านาญในการปฏิบติังานตรวจสอบ

เป็นขอ้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียต ่าท่ีอาจเกิดจากสาเหตุเน่ืองจากมีการประเมินความเส่ียงและทดสอบการควบคุมในในงานท่ี

รับผิดชอบเป็นประจ าทุกปี เพ่ือควบคุมความสูญเสียท่ีจะเกิดข้ึน โดยการปฎิบติังานตรวจสอบภายใน เร่ิมตน้จากบนัทึก

แจง้การเขา้ตรวจสอบไปยงัหวัหนา้หน่วยรับตรวจ ประชุมกบัหวัหนา้หน่วยรับตรวจ(ประชุมเปิดการตรวจสอบ Open 

Meeting) จะเก็บรวบรวมหลกัฐาน จดบนัทึกไวใ้นกระดาษ เพ่ือใหไ้ดข้อ้ตรวจพบหรือขอ้สรุปผลการตรวจสอบภายใน

ท่ีจะน าไปจดัท ารายงานการตรวจสอบภายในพร้อมกบัประเด็นอ่ืนๆต่อไป รวมทั้งการขอเอกสารการปฏิบติังานจาก

ผูรั้บตรวจท่ีเป็นฉบบัล่าสุด ส่งผลกระทบกบัเวลาการปฏิบติังานของผูรั้บตรวจ ดงันั้นหากผลการประเมินความเส่ียงจาก

ผูรั้บตรวจประจ าปีไม่มีการเปล่ียนแปลงใดๆ อาจลดขั้นตอนการปฏิบติังานประชุมเปิดการตรวจสอบลง โดยหากพบ

ประเดน็สงสยัจากการตรวจสอบใหป้ระสานงานโดยตรงจากผูป้ฏิบติังาน 
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ข้อเสนอแนะการวจิยัคร้ังต่อไป 

 1. ในการท าวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาเก่ียวกบัการรับรู้ของผูรั้บตรวจท่ีมีต่อประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน

ของบริษทัประกนัชีวิตอ่ืนๆซ่ึงอาจมีวิธีการและแนวทางในการตรวจสอบแตกต่างจากของบริษทัท่ีผูวิ้จยัปฏิบัติงาน 

ดงันั้นควรมีการศึกษาในภาพรวมทั้งอุตสาหกรรมเพ่ือใหผ้ลการศึกษาสะทอ้นผลลพัธ์ท่ีชดัเจนยิ่งข้ึนอีกทั้งการศึกษาใน

คร้ังน้ีเป็นการศึกษาธุรกิจในลกัษณะประกันชีวิตซ่ึงมีระบบ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีใช้ในในการรายงานผลการ

ตรวจสอบท่ีแตกต่างจากธุรกิจอ่ืน จึงควรมีการศึกษาในธุรกิจประเภทอ่ืนเปรียบเทียบ เพ่ือเป็นการพัฒนาขีด

ความสามารถและส่งผลดีต่อองคก์รอ่ืนต่อไป  

 2.  การศึกษาในคร้ังต่อไปอาจศึกษาในเร่ืองการรับรู้ของผูรั้บตรวจท่ีมีต่อประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน 

และวิธีการตรวจสอบการใหบ้ริการรับตรวจสอบภายในช่วยส่งเสริมใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในเชิงปฏิบติั

ขององคก์ร เช่น การตรวจสอบการทุจริตหรือความประพฤติมิชอบภายในองคก์ร เช่น การยกัยอกทรัพย ์การรับสินบน

หรือติดสินบน เป็นตน้ ซ่ึงถา้ผูต้รวจสอบภายในสามารถการส่งสญัญาณเตือนน้ีไดจ้ะช่วยลดความเส่ียงและโอกาสท่ีอาจ

เป็นเร่ืองร้ายแรงอนัมาจากการทุจริตต่อองคก์ร 
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