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ขึ้น มีผูรับการตรวจเพียงสวนนอยเห็นวาการตรวจสอบภายในมีผลดีตอการบริหารอยางไร
เพราะ กฎ ระเบียบ ขอบังคับมีความยุงยาก แตอยางไรก็ตามผูรับการตรวจสอบเกื อบจะ
ทั้งหมดยังมีความพรอมในการจัดเตรียมเอกสารเพื่อรองรับการตรวจสอบ
คำสำคัญ : มุมมอง, ทัศนคติ, การมีปฏิสัมพันธ, การตรวจสอบภายใน, ผูตรวจสอบภายใน

Abstract
The objectives of this research were to (1) study the Attitude of board
on internal auditors of the Royal Thai Police and board on Division of Provincial
Police in Ubon Ratchathani (2) study the interaction of Internal Auditor of the
Royal Thai Police and Inspector’s Division of Provincial Police in Ubon
Ratchathani and (3) Suggestion for interaction in the internal audit system. The
researcher methods were qualitative research methods, Base on semistructured selection interview, of which the content validity was tested. The
key informants are divided into 2 groups, which are 1) Police officers at the
executive level and operational level in internal audit performing their duties
in the police station. and 2) A group of police officers perform internal
inspections at Ubon Ratchathani Provincial Police Division. By key informants in
this research totally 63 polices.
The research results showed that:
(1) From the perspective of the management of the internal audit
department Internal Audit Office Royal Thai Police Is an agency that is
responsible for internal audit of various departments under the Royal Thai
Police. From the examination, it was found that the impact on trust in public
administration Partly because officials who lack knowledge and understanding
about laws, regulations, cabinet resolutions Commands and various commands
as well as relevant operational procedures. The management has realized the
importance of the internal control system. In order to effectively control the

Journal of Buddhist Education and Research 147
ปที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2562

organization management 2) Direct interaction with internal auditors and
auditors must have direct communication and interaction with auditors and
auditors. And 3) Suggestion for interaction in the internal audit system, the
internal auditor must use the principles of internal auditing for internal auditors.
There are principles regarding appointments, operations, cash counting,
opportunities, notification of inspection results. Human relations, behavior,
acceptance of benefits.
Keywords: Perspective, Attitude, Interaction, Internal Audits, Inspectors

บทนำ
จากกระแสโลกาภิวัตนที่เปนอยูในปจจุบันการดำเนินงานของแตละองคกรสงผลให
เกิดการแขงขันในทุกรูปแบบผลที่ตามมาทุกองคกรจึงจำเปนตองปรับแนวทางการดำเนินงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร จึงเกิดการปฏิรูป
ในหนวยงานของระบบราชการในหลายๆดานเชนการปรับปรุงโครงสรางของสวนราชการเพื่อ
รองรับกับสภาพการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของโลกในปจจุบันที่เนนการบริหารงานแบบ
มุงผลสัมฤทธิ์ของงานเพื่อใหสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธี การ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งเปนการบริหารงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดมีการควบคุมดูแลความโปรงใสสามารถตรวจสอบไดโดยมุงเนนถึงประโยชน
สุขของประชาชนเปนหลัก โดยทุกองคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงไดใหความสำคัญกับ
การตรวจสอบภายในอยางมากเนือ่ งจากการตรวจสอบภายในเปนกระบวนการสอบทานการ
ทำงานขององคกรอยางเปนระบบเปนเครื่ องมื อวัดความสำเร็จและความล มเหลวที่ อาจ
เกิดขึ้นในอนาคต ทั้งยังเปนเครื่องมือหรือผูชวยของผูบริหารในการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานของสวนตาง ๆ ในหนวยงาน รวมถึงเปนหลักประกันความมั่นใจวาหนวยงานมี
ระบบควบคุ ม ภายในที ่ เ พี ย งพอและเหมาะสมพรอ มสามารถนำผลการตรวจสอบไปใช
ประโยชน ในการปรั บ ปรุ งเพื ่ อเพิ ่ มประสิ ทธิ ภ าพประสิทธิ ผ ลในการบริห ารงานให บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายและสอดคลองกับนโยบายขององคกรตอไป (กรมบัญชีกลาง, 2548)
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การตรวจสอบภายในยังถือวามีความสำคัญอยางยิ่งเนื่องจากเปนเครื่องมือทางการ
บริหาร และสงเสริมการปฏิบัติงานในองคกรใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร
ได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อี ก ทั ้ ง ยั ง เป น หลั ก ประกั น ถึ ง ความเชื ่ อ มั ่ น จากการประเมิ น
ประสิ ทธิ ภ าพ ประสิ ทธิ ผ ล และความคุ  มค าของกระบวนการปฏิบ ัติงาน เพื่อกอใหเกิด
กิจกรรมการเพิ่มมูลคาและความสำเร็จแกองคกร การตรวจสอบภายในยังชวยในการสงเสริม
ใหเกิดกระบวนการกำกับดูแลที่ดี ความโปรงใสในการปฏิบัติงาน สงเสริมใหเกิดการบันทึก
บัญชีและรายงานตามหนาที่ความรับผิดชอบสงเสริมใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การปฏิบัติงานเปนมาตรการถวงดุลแหงอำนาจ และสงเสริมใหการจัดสรรการใชทรัพยากร
ขององคกรเป น ไปอยางเหมาะสม (จันทนา สาขากร และคณะ, 2554) จากความสำคั ญ
ดั งกล า วที ่ กล า วมานั ้ น จึ งมี ความจำเปน อยา งยิ่ งที ่จ ะต องมีร ะบบการตรวจสอบภายใน
เนื่องจากเปนการเสริมสรางความมั่นใจแกผูบริหารตอการดำเนินงานของสวนตาง ๆ ภายใน
องคกรวาเปนไปอยางมีคุณภาพ คุมคา และมีประสิทธิภาพสามารถรับมือกับความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม ดังนั้นการตรวจสอบภายในที่ดีจึงมีความจำเปนตองปรับปรุง
และพัฒนาใหเปนสวนหนึ่งที่เปนคุณคาของกระบวนการเพื่อเปนการประกันผลดำเนินงานที่
มั่นคงขององคกร และไมอาจย่ำการตรวจภายในใหอยูกับที่เชนนี้เหมือนอยางที่เปนมาในอดีต
ตามความเปนจริงแลวกระบวนการการตรวจสอบภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้นจะตอง
เปนไปอยางอิสระ และครอบคลุมหลักทุกธุร กรรม ระบบงานทุกระบบ และประเด็ น ทุ ก
ประเด็นในการดำเนินธุรกิจขององคการ งานตรวจสอบภายในจึงเขาถึงไดทุกเรื่องที่เกี่ยวของ
กั บ องค การ แต ถึ งอย า งไรก็ ตามกระบวนการการตรวจสอบภายในยังมีจ ุดออนที่สำคัญ
กลาวคือมีขอจำกัดดานเวลา กำลังคน งบประมาณ จึงไมอาจเขาตรวจสอบทุกเรื่องได และใช
วิธีการสุมตัวอยางบางสวนมาอยูในแผนการตรวจสอบภายใน ซึ่งบางครั้งกลุมตัวอยางที่ไดมา
จะเปนกลุมตัวอยางที่ใหขอมูลที่ถูกตองและตรงประเด็นไดมากแคไหน ฐานความเสี่ยงที่กลาว
มาขางตนจะตองเปนอีกประเด็นหนึ่งที่ผูทำการตรวจสอบตองทำการบริหารจัดการใหดที ี่สุด
เทาที่จะทำได เพื่อใหการคัดเลือกกิจกรรมในแผนการตรวจสอบภายในมีความเหมาะสม ถา
ไมเหมาะสมก็อาจจะทำใหรายงานการตรวจสอบภายในไมสรางมูลคาเพิ่มในระดับองคกร
นอกจากนี้ความผิดพลาดและบกพรองในการปฏิบัติงานของบุคคลก็เปนเรื่องสวนหนึ่งที่ตอง
ทำการบริหารจัดการให เกิดขึ้นน อยที่ส ุดเพื่ อให กระบวนการตรวจสอบภายนั้น บรรลุ ถึง
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วัตถุประสงคและเปาหมายขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ (สำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานตำรวจแหงชาติ, 2561)
การตรวจสอบภายในโดยทั่วไปมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหองคกร
สามารถบรรลุเปาหมายไดตามวัตถุประสงคผูตรวจสอบภายในและเจาหนาที่ของหนวยรับ
ตรวจต อ งมี ก ารติ ด ต อ ประสานงานกั น อย า งใกล ช ิ ด โดยผู  ร ั บ ตรวจมี ก ารขอคำแนะนำ
คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบคำสั่งตาง ๆที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานซึ่งภาระหนาที่
ของผูตรวจสอบภายในจะตองปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของหนวยรับตรวจตาง ๆ ที่
กำหนดไวตามแผนการปฏิบั ติงานโดยเนน การตรวจสอบดานการเงิน การบัญชีและการ
บริหารพัสดุ รวมถึงการประสานงานกับหนวยรับตรวจนอกจากนี้ผูรับตรวจเองจะตองมีหนาที่
ที่จะอำนวยความสะดวกในการเตรียมเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของตองตอบคำถาม
ชี ้ แจงในประเด็ น ที่ ผ ู ตรวจสอบภายในตองการจะทราบขอมูลเมื่อผูตรวจสอบภายในได
ดำเนิ น การตรวจสอบแล ว มี ข อบกพร องเกิ ดขึ้น ผู ตรวจสอบภายในจะให คำแนะนำหรื อ
ขอเสนอแนะใหผูรับตรวจปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบของทางราชการหรือในกรณีเกิดการ
ทุจริตผูตรวจสอบภายในจะตองรายงานใหหัวหนาหนวยรับตรวจทราบทันทีเนื่องจากทำให
เกิดความเสียหายกับทางราชการ บางครั้งการใหคำแนะนำดวยวาจาผูรับตรวจไมปฏิบัติตาม
คำแนะนำสาเหตุ เนื่องจากการที่ผูรับตรวจมีความคิดวาผูตรวจสอบภายในจองจับผิดการ
ปฏิบัติงานของผูรับตรวจ ซึ่งอาจทำใหผูรับตรวจไมพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบ
ภายใน และหากมีการตรวจสอบครั้งตอไปอาจจะไมใหความรวมมือหรือไมอำนวยความ
สะดวกใหกับผูตรวจสอบภายใน และไมปฏิบัติตามหรือนอกจากนี้ผูรับตรวจอาจมีทัศนคติที่
ไมดีไมมีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการตรวจสอบภายใน และไมเห็นความสำคัญ
ของการตรวจสอบภายในอันจะมีผลกอใหเกิดความเสียหายตอหนวยรับตรวจ (อุษณา ภัทร
มนตรี, 2557) ดังนั้นในการปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายในนั้นเจาหนาที่ตรวจสอบ
ภายในตองใชทักษะความรูความสามารถและประสบการณในการตรวจสอบภายในสูงซึ่งเปน
งานที่ตองอาศัยความรวมมือมีสายสัมพันธอันดีกับหนวยงานตาง ๆ ขณะเดียวกันก็ตองรักษา
คุณคาของความเปนอิสระไวเชนกันและตองการการยอมรับจากบุคลากรของสวนราชการทุก
ระดับรวมทั้งเปนงานที่ต องมี การคิดนอกกรอบและมองการณไกลมี ความรวดเร็วในการ
ตอบสนองตอสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาขององคกรเพื่อที่จะเสนอให
หัวหนาสวนราชการใชเปนเครื่องมือหรือขอมูลในการกำหนดแนวทางปรับปรุงระบบงาน

150

Journal of Buddhist Education and Research
Vol. 5 No. 2 July - December 2019

ตลอดจนแกไขปญหาและอุปสรรคตาง ๆ เพื่อไมใหเกิดผลเสียหายกับทางราชการและมีการ
ใชจายงบประมาณอยางประหยัดคุมคาเกิดประสิทธิภาพในการบริห ารงานแบบมุง เนน
ผลสัมฤทธิ์การตรวจสอบภายในจึงจำเปนตองมีบุคลากรที่ดีมีมาตรฐานปฏิบัติหนาที่ ดวย
ความซื่อสัตยสุจริตเที่ยงธรรมมีมนุษยสัมพันธอันดีมีความขยันหมั่นเพียรปฏิบัติงานเต็ม
ความสามารถและเปนผูใหคำปรึกษาและใหความเชื่อมั่น กับหนวยงานเพื่ อให งานบรรลุ
เปาหมายตามมาตรฐานในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอยางมีคุณภาพตอไป
ดวยเหตุที่ทางผูวิจัยเปนเจาหนาที่สังกัดอยูในสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงาน
ตำรวจแห งชาติ และปฏิ บ ั ติ ห น า ที่ทางดานการตรวจสอบภายในกับ เจาหนาที่ในสถานี
ตำรวจภูธร มีประสบการณการเขาตรวจสอบงานดานการเงิน การบัญชีและพัสดุ จากผลการ
ปฏิบัติงานของผูวิจัยในหนวยงานสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแหงชาติ ได
พบวาปญหาที่พบในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ณ ปจจุบันคือ ไมสามารถทราบไดวา
เจาหนาที่ของหนวยงานตรวจสอบ และหนวยงานที่เปนผูรับการตรวจสอบมีความรู ความ
เข า ใจเกี ่ ย วกั บการปฏิบ ัติ งานตรวจสอบภายในของผูตรวจสอบภายในมากนอยเพียงใด
มีทัศนคติตอการตรวจสอบที่เปนไปในทิศทางบวกหรือลบและการตรวจสอบในแตล ะครั้ง
เปนไปในทิศทางเดียวกันหรือไมระหวางผูตรวจสอบและในสวนของผูรับการตรวจสอบ อีกทั้ง
หนวยงานที่เปนผูรับการตรวจสอบนั้นเมื่อเขาปฏิบัติการตรวจสอบ ผูรับการตรวจสอบจะมี
มุมมองของทัศนคติวาในการเขาตรวจสอบของหนวยงานนั้น หมายถึงการตรวจจับเพื่อหา
ความผิดหรือเปนการขุดคุยเพื่อหาประเด็นที่ไมดีตอการปฏิบัติหนาที่ของหนวยรับตรวจ ซึ่ง
ประเด็นดังกลาวกอใหเกิดปญหาของการสรางเอกสารอันเปนเท็จตามมา รวมถึงจากการ
สังเกตของผูวิจัยเองไดเล็งเห็นวา ผูรับการตรวจสอบจะมีภาวะความเครียด ความกังวลใจใน
การตรวจสอบ ซึ่งผลที่ตามมาคือมีการแสดงเจตนารมณที่ไมตรงกันและขัดแยงกัน ประกอบ
กับการนำเอกสารมาแสดงอยางไมมีความมั่นใจหรือบิดเบือนจากวัตถุประสงคที่ตองแสดง
เพื่อการตรวจสอบ ประกอบกับเกิดการสื่อสารเอกสารที่ไมตรงกัน รวมทั้งมีความเขาใจผิดวา
การตรวจสอบเป นการตรวจสอบเพื่อการหาขอบกพรองแบบที่ไมควรเกิ ดขึ้ น ในปญ หา
ดั งกล า ว จึ งเป น ที ่มาของการประเด็น การวิจัย ในครั้งนี้ที่สนใจที่จ ะทำการศึกษาวิจัยใน
ประเด็นทัศนคติ และปฏิสัมพันธในการตรวจสอบภายในของผูตรวจสอบภายใน สำนักงาน
ตำรวจแห ง ชาติ ก ั บ หน ว ยรั บ การตรวจสอบในสั ง กั ด กองบั ง คั บ การตำรวจภู ธ รจั งหวั ด
อุบลราชธานี เพื่อเปนการสรางทั ศนคติร ะหวางผูร ับการตรวจสอบและผูตรวจสอบใหมี
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ปฏิสัมพันธที่ดีตอกันกอนการรับการตรวจสอบ รวมถึงหากลวิธีที่ใชในการตรวจสอบแบบใดที่
ชวยสงเสริมเพื่ อลดความเครี ยดและความกังวลกอนรับ การตรวจซึ่งผลจากการวิจ ั ย นั้น
สามารถนำไปใช ป ระโยชน ในการบริห ารจัด การงานดานการตรวจสอบภายในเพื่อ ให มี
ประสิทธิภาพตามเปาหมายและนโยบายของสวนราชการตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษามุมมอง ทัศนคติที่มีตอการตรวจสอบภายในของขาราชการในสำนักงาน
ตำรวจแหงชาติ
2. เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธในการตรวจสอบภายในระหวางผูตรวจสอบและผูรับตรวจ
3. เสนอแนะแนวทางในการเสริมสรางปฏิสัมพันธระหวางผูตรวจกับผูถูกตรวจสอบ

วิธีดำเนินการวิจัย
วิธีการดำเนินการวิจัยในครั้งนี้ไดเริ่มตนดวยการกำหนดกลุมเปาหมายในการศึกษา
ซึ่งมี 2 กลุม ไดแก 1) กลุมขาราชการผูรับการตรวจสอบภายใน ซึ่งประกอบดวย ขาราชการ
ตำรวจระดับผูบริหารและระดับปฏิบัติการดานการตรวจสอบภายในที่ปฏิบัติหนาที่ในสถานี
ตำรวจภู ธ ร ได แ ก ผู  ก ำกั บ การ/สารวั ต รใหญ / สารวั ต รหั ว หน า สถานี จำนวน 19 นาย
เจาหนาที่การเงิน จำนวน 19 นาย และเจาหนาพัสดุ จำนวน 19 นาย รวมเปนจำนวน 57
นาย และ 2) กลุมผูตรวจสอบภายใน ซึ่งประกอบดวย ขาราชการตำรวจทำหนาที่ตรวจสอบ
ภายในที่กองบังคับการตำรวจภูธร จังหวัดอุบลราชธานีของ สำนักงานตรวจสอบภายใน
สังกัดสำนักงานตำรวจแหงชาติ จำนวน 6 นาย รวมผูใหขอมูลสำคัญ (Key Informants)
ทั้งสิ้น จำนวน 63 คน ซึ่งผูศึกษาไดทำการสัมภาษณกลุมเปาหมาย ทั้ง 2 กลุม จากนั้นนำ
ขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเนื้อหารวมทั้งความถี่และรอยละ

ผลการวิจัย
1. คุณลักษณะทั่วไปของกลุมขาราชการตำรวจที่แยกเปนหนวย
จำแนกตามบทบาท ประเภทผูตรวจ มีจำนวน 6 คน เปนหญิงทั้งหมด ตำแหนงชั้น
ยศ รองสารวัตรมากที่สุด จำนวน 4 คน (รอยละ 66.6) รองลงมา รองผูกำกับการและผูกำกับ
การ จำนวนตำแหนงละ 1 คน (รอยละ 16.66) อายุทำงาน ไมเกิน 5 ป จำนวน 2 คน (รอย
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ละ 33.3) ซึ่งมีจำนวนเทากับอายุทำงาน 5 – 9 ป สวนอายุงาน 10 - 14 ป และ 15 ปขึ้นไป
มีจำนวนอยางละ 1 คน (รอยละ 16.6) ประเภทผูถูกตรวจสอบ แบงออกเปน 1) ระดับ
ผูบริหาร จำนวน 19 คน เปนชายทั้งหมด สวนใหญชั้นยศผูกำกับการ จำนวน 12 คน (รอย
ละ 63.1) นอกนั้นชั้นยศสารวัตร จำนวน 7 คน (รอยละ 36.8) อายุทำงาน 15 ปขึ้นไปหมด
ทุกคน 2) ระดับผูปฏิบัติ จำนวน 38 คน สวนใหญเปนชาย จำนวน 29 คน (รอยละ 76.3)
หญิง จำนวน 9 คน (รอยละ 23.6) ทั้งหมดชั้นยศผูบังคับหมู อายุการทำงานมากที่สุด 10 14 ป จำนวน 12 คน (รอยละ 31.5) รองลงมาอายุทำงาน 15 ปขึ้นไป 5 - 9 ป ไมเกิน 5 ป
ตามลำดับ รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คุณลักษณะทั่วไปของกลุมขาราชการตำรวจที่แยกเปนหนวย จำแนกตามบทบาท
ลักษณะทั่วไป
ผูตรวจสอบ
ผูรับตรวจสอบ
ระดับผูบริหาร
ระดับผูปฏิบัติ
จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ
เพศ
ชาย
0
0.0
19
100.0
29
76.3
หญิง
6
100.0 0
0.0
9
23.6
ชั้นยศ
ผูบังคับหมู
รองสารวัตร
สารวัตร
รองผูกำกับการ
ผูกำกับการ
อายุการทำงาน
ไมเกิน 5 ป
5 - 9 ป

0
4
0
1
1

0.0
66.6
0.0
16.6
16.6

0
0
7
0
12

0.0
0.0
36.8
0.0
63.1

38
0
0
0
0

100.0
0.0
0.0
0.0
0.0

2
2

33.3
33.3

0
0

0.0
0.0

7
9

18.4
23.6
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ลักษณะทั่วไป

ผูตรวจสอบ

ผูรับตรวจสอบ
ระดับผูบริหาร
ระดับผูปฏิบัติ
จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ
10 - 14 ป
1
16.6
0
0.0
12
31.5
15 ปขึ้นไป
1
16.6 19
100.0
10
26.3
2. มุมมอง ทัศนคติที่มีตอการตรวจสอบภายใน
ข า ราชการตำรวจ สั ง กั ด สำนั ก งานตำรวจแห ง ชาติ ท ี ่ ป ฏิ บ ั ต ิ ห น า ที ่ ท ี ่ จ ั ง หวั ด
อุบลราชธานีมีทัศนคติและมุมมองตอการตรวจสอบภายในอยางไร ผลการศึกษาที่ปรากฏใน
แตละกลุมมีดังตอไปนี้
ทั ศ นคติ แ ละมุ มมองของผูร ับการตรวจสอบ สำหรับผูบริหาร เมื่อสัมภาษณ
ผูบริหารหนวยงานที่รับการตรวจสอบ จำนวน 19 คน ดวยคำถามที่วา “การตรวจสอบ
ภายในสามารถชวยใหการบริหาร การเงิน การบัญชีและการพัสดุภายในหนวยงานดีขึ้น
หรือไม” ตัวเลขที่ปรากฏในตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวา ผูบริหารสวนใหญมีทัศนคติและ
มุมมองเชิงบวกตอการตรวจสอบภายในวาการตรวจสอบภายในไดชวยใหการบริหารงาน
ดานการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ดีขึ้น เมื่อถามผูบริหารระบุวา การตรวจสอบภายในทำให
การบริหารงาน ดานการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ดีขึ้น ผลดีที่เกิดขึ้นสามารถมองเห็นได
วา ดานการเงิน ผูปฏิบัติงานดานการเงินไดนำเงินรายรับที่ไดรับมาเขาบัญชีธนาคารทุกวัน
ตามระเบียบกฎ ขอบังคับโดยไมมีการเก็บไวเปนเงินคงคางเปนเงินสดในมือเพื่อนำฝากในวัน
ทำการถัดไป ดานการบัญชี มีการบันทึกบัญชีเปนปจจุบัน การบันทึกบัญชีมีความชั ดเจน
ตรวจสอบได มีการรายงานเงินคงเหลือประจำวันใหกับผูบริหารไดรับทราบเปนปจจุบัน และ
ดานพัสดุ มีการจัดทำทะเบียนคุมพัสดุครุภัณฑ มีการตรวจสอบเรียกตรวจสิ่งของของทาง
ราชการที่เจาหนาที่ตำรวจเบิกไปใชงานเปนประจำตามระเบียบกฎ ขอบังคับ นอกจากนี้แลว
ภายในหนวยงานก็มีนโยบายเกี่ยวกับ การตรวจสอบภายใน เชน การตรวจพัสดุครุภ ั ณฑ
ประจำปของหนวยงาน โดยการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปและมีการเรียก
ตรวจสิ่งของของทางราชการที่เจาหนาที่ไดมีการเบิกจายไปใชงาน ตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ
อยูเสมอ เปนตน สวนผูบริหารมีทัศนคติและมุมมองเชิงลบตอการตรวจสอบภายใน จำนวน
4 คน (รอยละ 21.05) จากการสัมภาษณเห็นวา ยังมองไมเห็นวาการตรวจสอบภายในมีผลดี
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ตอดานการเงิน การบัญชี และการพัสดุอยางไร กฎระเบียบที่ใชในราชการก็มีความยุงยากตอ
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ตารางที่ 2 รอยละของผูบริหารหนวยงานที่รับตรวจที่มีทัศนคติและมุมมองเชิงบวกตอการ
ตรวจสอบภายใน
ประเด็นทัศนคติและมุมอง
จำนวน
รอยละ
- การตรวจสอบภายในชวยใหการบริหารงานการเงินดีขึ้น
15
78.9
- การตรวจสอบภายในชวยใหการบริหารงานการบัญชีดีขึ้น
15
78.9
- การตรวจสอบภายในชวยใหการบริหารงานการพัสดุดีขึ้น
15
78.9
การสะทอนตอกระบวนการตรวจสอบภายในของขาราชการตำรวจ สำหรับผูปฏิบตั ิ
เมื่อสัมภาษณผูปฏิบัติงานของหนวยงานที่รับการตรวจสอบ จำนวน 38 คน ดวยประเด็น
คำถามที่วา “เมื่อหนวยตรวจสอบภายใน จะเขาทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานดานการเงิน
การบัญชี และพัสดุในหนวยงาน หนวยงานมีความพร อมตอกระบวนการการตรวจสอบ
ดังกลาวหรือไม” ตัวเลขที่ปรากฏในตารางที่ 3 แสดงใหเห็นวาผูปฏิบัติงานสวนใหญมีความ
พรอมตอกระบวนการตรวจสอบสูงถึงรอยละ 78.9
ผูปฏิบัติงานเห็นวาความพรอมในกระบวนการตรวจเกิดจากเอกสารสวนใหญที่ตอง
จัดเตรียมเปนเอกสารทางดานการเงิน บัญชี พัสดุที่มีการตรวจสอบและจัดทำเปนประจำจึง
ทำใหผูปฏิบัติงานมีความพรอมในกระบวนการตรวจสอบอยูเสมอ ซึ่งมีความสอดคลองกับ
ประเด็นขอคำถามที่วา “ขั้นตอนและวิธีการจัดเตรียมเอกสาร เพื่อรอรับการตรวจยุงยาก
หรือไม” ผูปฏิบัติงานสวนใหญ (อัตราสูงถึงรอยละ 92.1) เห็นวาไมมีความยุงยากในการ
เตรียมรองรับการตรวจสอบ (อัตราสูงถึงรอยละ 92.1) จากการสัมภาษณในสวนของผูที่ไมมี
ความพรอมในการตรวจสอบเนื่องจากเอกสารไมมีความพรอม ดานการเงิน การบัญชี ไม
สามารถทำเปนปจจุบันได บุคลากรขาดความเขาใจในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ดานพัสดุ
ทะเบียนคุมพัสดุไมเปนปจจุบัน การขอเบิกจายลงลายมือผูรับผิดชอบไมครบถวน
ในประเด็นขอคำถาม “ความตองการใหผูตรวจสอบภายในปรับปรุงวิธีการปฏิบัติตอ
ทานหรือไม กอน ระหวาง และหลัง” ผูปฏิบัติงานสวนใหญเห็นวาไมควรมีการปรับปรุงทั้ง
กอน ระหวาง และหลัง รอยละ 73.7 ผูปฏิบัติเห็นวา ผูตรวจสอบภายในสวนใหญเปนการ
ตรวจในลักษณะชี้แนะเสนอแนะ ใหคำปรึกษาใหปฏิบัติถูกตองตามระเบียบที่เกี่ยวของ ตอขอ
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ประเด็นคำถามที่วา “ควรมีการปรับปรุงการตรวจสอบในดานใดดังตอไปนี้ ดานการเตรียมตัว
กอนการตรวจสอบ ดานระบบกฎเกณฑ วิธีการตรวจสอบ” ผูปฏิบัติงานสวนใหญเห็นวาไม
ควรมีการปรับปรุงทั้งดานการเตรีย มตัว ก อนการตรวจสอบ ดานระบบกฎเกณฑ วิธีการ
ตรวจสอบ อัตรารอยละ 78.9 ผูปฏิบัติเห็นวา เปนการดำเนินงานตามระเบียบที่ถูกตองและ
กำหนดไวอยูแลวถึงแมจะเปนระเบียบที่ยุงยากในการปฏิบัติงานแตก็มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติงาน
ตารางที่ 3 รอยละของขาราชการตำรวจ สำหรับผูปฏิบัติ ที่ไดมีการสะทอนตอกระบวนการ
ตรวจสอบภายใน
ประเด็นการสะทอนตอกระบวนการตรวจสอบภายใน
จำนวน รอยละ
- ความพรอมของหนวยงานตอกระบวนการตรวจสอบภายในด าน 30
78.9
การเงิน การบัญชี และพัสดุ
- ความไม ย ุ  ง ยากต อ กระบวนการขั ้ น ตอนและวิ ธ ี ก ารจั ด เตรี ย ม 35
92.1
เอกสาร เพื่อรอรับการตรวจ
- ก อ น ระหว า ง หลั ง การตรวจสอบผู  ต รวจสอบภายในไม ค วร 28
73.7
ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติในการตรวจสอบภายใน
- ดานการเตรียมตัวกอนการตรวจสอบ ดานระบบกฎเกณฑ วิธีการ 30
78.9
ตรวจสอบ ไมควรมีการปรับปรุงกระบวนการการตรวจสอบ
ทัศนคติและมุมมองของผูตรวจสอบภายใน เมื่อสัมภาษณผูตรวจสอบภายในของ
หนวยงานที่รับการตรวจสอบ จำนวน 6 คน ดวยประเด็นคำถามที่วา “การตรวจสอบภายใน
สามารถชวยใหการบริหาร การเงิน การบัญชีและการพัสดุของหนวยงานดีขึ้นหรือไม” ตัว
เลขที่ปรากฏในตารางที่ 4 แสดงใหเห็นวา ผูตรวจสอบภายในสวนใหญเห็นวา การตรวจสอบ
ภายในสามารถชวยใหการบริหาร การเงิน การบัญชีและการพัสดุของหนวยงานดีขึ้นอัตรา
รอย 66.7 ซึ่งเห็นไดจากหนวยงานมีการจัดเตรียมเอกสารและมีความพรอมในการตรวจสอบ
เอกสารที่จัดเตรียมมีความเปนระเบียบเรียบรอย มีลายมือชื่อผูรับผิดชอบครบถวน ทำใหการ
บริ ห ารงานของหน ว ยงานมี ก ารปฏิบ ั ติ งานที ่เปน ระบบถู กต อ งตามระเบีย บกฎหมายที่
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เกี่ยวของ ในสวนที่เห็นวาเชิงลบเนื่องจากระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของมีความยุงยากในการ
ปฏิบัติงาน มีการปฏิบัติงานที่ลาชา
ตารางที่ 4 รอยละของผูตรวจสอบภายใน ที่มีทัศนคติและมุมมองเชิงบวกตอการตรวจสอบ
ภายใน
ประเด็นทัศนคติและมุมอง
จำนวน
รอยละ
- การตรวจสอบภายในชวยใหการบริหารงานการเงินดีขึ้น
4
66.7
- การตรวจสอบภายในชวยใหการบริหารงานการบัญชีดีขึ้น
4
66.7
- การตรวจสอบภายในชวยใหการบริหารงานการพัสดุดีขึ้น
4
66.7

อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาการวิจัยเรื่องทัศนคติและปฏิสัมพันธในการตรวจสอบภายในของ
ผูตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแหงชาติกับหนวยรับการตรวจสอบในสังกัดกองบังคับ
การตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี โดยการสัมภาษณกลุมขาราชการตำรวจที่แยกเปนหนวย
จำแนกตามบทบาท ประเภทผูตรวจ มีจำนวน 6 คน ประเภทผูถูกตรวจสอบ แบงออกเปน
1) ระดับผูบริหาร จำนวน 19 คน 2) ระดับผูปฏิบัติ จำนวน 38 คน รวมจำนวน 63 คน
สามารถสรุปและอภิปรายผลการศึกษาพบวา
1. มุมมอง ทัศนคติที่มีตอการตรวจสอบภายใน กลุมผูรับการตรวจสอบ สำหรับ
ผูบริหาร เห็นวา ผูบริหารสวนใหญมีทัศนคติและมุมมองเชิงบวกตอการตรวจสอบภายในมี
ผลดีตอ ดานการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ทุกดานสูงถึงจำนวน 15 คน (รอยละ 78.9)
ผลดีที่เกิดขึ้นสามารถมองเห็นไดวา ดานการเงิน ผูปฏิบัติงานดานการเงินไดนำเงินรายรับที่
ไดรับมาเขาบัญชีธนาคารทุกวันตามระเบียบกฎ ขอบังคับโดยไมมีการเก็บไวเปนเงินคงคาง
เปนเงินสดในมือเพื่อนำฝากในวันทำการถัดไป ดานการบัญชี มีการบันทึกบัญชีเปนปจจุบัน
การบั น ทึ กบั ญ ชี มี ความชั ดเจนตรวจสอบได มีการรายงานเงิน คงเหลือประจำวัน ให กั บ
ผูบริหารไดรับทราบเปนปจจุบัน และดานพัสดุ มีการจัดทำทะเบียนคุมพัสดุครุภัณฑ มีการ
ตรวจสอบเรียกตรวจสิ่งของของทางราชการที่เจาหนาที่ตำรวจเบิกไปใชงานเปนประจำตาม
ระเบียบกฎ ขอบังคับ นอกจากนี้แลวภายในหนวยงานก็มีนโยบายเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน เชน การตรวจพัสดุครุภัณฑประจำปของหนวยงาน โดยการแตงตั้งคณะกรรมการ
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ตรวจสอบพัสดุประจำปและมีการเรียกตรวจสิ่งของของทางราชการที่เจาหนาที่ไดมีการ
เบิกจายไปใชงาน ตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ อยูเสมอ เปนตน สวนผูบริหารมีทัศนคติและ
มุมมองเชิงลบตอการตรวจสอบภายใน จำนวน 4 คน (รอยละ 21.05) จากการสัมภาษณเห็น
วา ยังมองไมเห็นวาการตรวจสอบภายในมีผลดีต อดานการเงิน การบัญชี และการพั ส ดุ
อยางไร กฎระเบียบที่ใชในราชการก็มีความยุงยากตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
2. กลุมผูรับการตรวจสอบ สำหรับผูปฏิบัติ เห็นวาผูปฏิบัติงานสวนใหญมีความ
พรอมตอการตรวจสอบสูงถึงรอยละ 78.9 ความพรอมในการตรวจเกิดจากเอกสารสวนใหญ
ที่ตองจัดเตรียมเปนเอกสารทางดานการเงิน บัญชี พัสดุที่มีการตรวจสอบและจัดทำเปน
ประจำจึงทำใหผูปฏิบตั ิงานมีความพรอมในการตรวจสอบอยูเสมอ ผูปฏิบัติงานสวนใหญเห็น
วาไมมีความตองการใหผูตรวจสอบภายในปรับปรุงวิธีการปฏิบัติในการตรวจสอบภายใน
อัตรารอยละ 73.7 ผูปฏิบัติเห็นวา ผูตรวจสอบภายในสวนใหญเปนการตรวจในลักษณะ
ชี้แนะเสนอแนะ ใหคำปรึกษาใหปฏิบัติถูกตองตามระเบียบที่เกี่ยวของ ผูปฏิบัติงานสวนใหญ
เห็นวาไมควรมีการปรับปรุงทั้งดานการเตรียมตัวกอนการตรวจสอบ ดานระบบกฎเกณฑ
วิธีการตรวจสอบ อัตรารอยละ 78.9 ผูปฏิบัติเห็นวา เปนการดำเนินงานตามระเบียบที่ถูกตอง
และกำหนดไวอยูแลวถึงแมจะเปนระเบียบที่ยุงยากในการปฏิบัติงานแตก็มีความชัดเจนใน
การปฏิบัติงาน
3. กลุมผูตรวจสอบภายใน เห็นวาการตรวจสอบภายในสามารถชวยใหการบริหาร
การเงิน การบัญชีและการพัสดุของหนวยงานดีขึ้นอัตรารอย 66.7 ซึ่งเห็นไดจากหนวยงานมี
การจัดเตรียมเอกสารและมีความพรอมในการตรวจสอบ เอกสารที่จัดเตรียมมีความเปน
ระเบียบเรียบรอย มีลายมือชื่อผูรับผิดชอบครบถวน ทำใหการบริหารงานของหนวยงานมีการ
ปฏิบัติงานที่ เปนระบบถู กตองตามระเบี ยบกฎหมายที่เ กี่ยวข อง ในสวนที่เห็นว าเชิ งลบ
เนื่องจากระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของมีความยุงยากในการปฏิบัติงาน มีการปฏิบัติงานที่
ลาชาจากการศึกษาทั้ง 3 กลุมดังกลาว สรุปผลการศึกษาพบวา ทั้ง 3 กลุม มีมุมมอง ทัศนคติ
ที่มีตอการตรวจสอบภายในเชิงบวกทำใหการการบริหาร การเงิน การบัญชีและการพัสดุของ
หนวยงานดีขึ้นเปนปจจุบันอยางเปนระบบ ซึ่งสอดคลองตามหลักแนวคิดเกี่ยวกับ หนวยรับ
ตรวจตนแบบระดับสถานีตำรวจ ของสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแหงชาติ
(2555) ที่ไดใหแนวคิดวา การปรับปรุงตามแนวทางในปญหาที่เกิดขึ้น ไดแก เรื่องกฎหมาย
ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี คำสั่งและสั่งการตาง ๆ ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
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ควรจัดทำแนวปฏิบัติ ดานการเงิน การบัญชี การพัสดุ การจัดวางระบบการควบคุมภายใน
และการติดตามประเมินผลและกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาขึ้นดวยความ
รวมมือระหวางกองบัญชาการตำรวจนครบาล ตำรวจภูธรภาค 1-9 และสำนักงานตรวจสอบ
ภายใน โดยความเห็นชอบของสำนักงานตำรวจแหงชาติ เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติและเปนที่
เขาใจตรงกันของทุกหนวยงานทุกภาคสวน ในสวนที่ตองมีการปรับปรุงแกไข กฎระเบียบที่ใช
ในราชการก็มีความยุงยากตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่

ขอเสนอแนะ
การที่ผูตรวจสอบ และผูรับการตรวจสอบ ที่สรางสรรครวมกัน ดวยการทำงานเปน
ทีมเดียวกัน เขาใจเปาหมายตรงกัน เนื่องจากกำหนดรวมกัน ซึ่งเรียกวา “Collaboration”
มีปจจัยที่จะนำไปสูความสำเร็จตามแนวทาง Collaboration ไดแก
1. การสรางความไววางใจ และขจัดความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน
2. รวมกันกำหนดหลักการ และเปาหมาย พรอมสรางพันธะซึ่งกันและกัน
3. ใชทักษะในการเปนผูฟงที่ดี เปนพื้นฐานในการทำงานเปนทีมเดียวกัน
ผูตรวจสอบภายใน ควรมีการยึดหลัก 4 ประการ (Four Principles of conduct)
ไดแก
1. ความซื่อสัตย (Integrity) ความซื่อสัตยของผูตรวจสอบภายในสรางความไวเนื้อ
เชื่อใจและทำให วิจารณญาณของผูตรวจสอบภายในเปนที่นาเชื่อถือ
2. ความเที่ยงธรรม (Objectivity) ผูตรวจสอบภายในจะแสดงความเที่ยงธรรมเยี่ยง
ผู  ป ระกอบวิ ช าชี พ ใน การรวบรวม ประเมิ น และสื ่ อ สารข อ มู ล เกี ่ ย วกั บ กิ จ กรรมหรื อ
กระบวนการที่ตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายในจะประเมินสถานการณที่ เกี่ยวของอยางเปน
กลาง ไมลำเอียง และไมปลอยใหอคติหรือบุคคลอื่นมีอิทธิพลเหนือการประเมิน
3. การรักษาความลับ (Confidentiality) ผูตรวจสอบภายในจะเคารพคุณคาและ
สิทธิของผูเปนเจาของในขอมูลที่ตนไดรับ และไมเปดเผยขอมูลโดยปราศจากอำนาจหนาที่ที
เหมาะสม เวนแตเมื่อกฎหมายหรือวิชาชีพกำหนดไวเปนอยางอื่น
4. ความสามารถในหนาที่ (Competency) ผูตรวจสอบภายในจะใชความรู ทักษะ
และประสบการณที่จำเปนในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
สวนดานของหนวยรับตรวจ ควรยึดหลักการและหนาที่ดังนี้
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1. อำนวยความสะดวกและใหความรวมมือแกผูตรวจสอบภายใน
2. จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน รวมถึงขอมูลที่เกี่ยวของให
ครบถวน
3. จัดทำบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชีพรอมที่จะใหผูตรวจสอบ
ภายในตรวจสอบได
4. จัดใหมีระบบการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและครบถวน
5. ชี้แจงและตอบขอซักถามตาง ๆ พรอมทั้งหาขอมูลเพิ่มเติมใหแกผูตรวจสอบ
ภายใน
6. ปฏิบัติตามขอทักทวงและขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายในในเรื่องตาง ๆ ที่
เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมสั่งการใหปฏิบัติภายในเวลาที่กำหนด
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