บทความการวิจยั
ธรรมาภิบาลในการบริหารสานักตรวจสอบภายใน สานักงานศาลยุติธรรม
The Principles of good Governance in Audit Department, the Court of Justice
ภัทธีรา วังหอม
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาวิจยั เรื่ องธรรมาภิ บาลในการบริ ห ารส านัก ตรวจสอบภายใน ส านัก งานศาล
ยุติธรรม มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบความคิดเห็นเรื่ องธรรมาภิบาลในการบริ หารสานัก
ตรวจสอบภายใน สานักงานศาลยุติธรรม ประชากรในครั้งนี้ คือประชากร และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานที่ปฏิบตั ิงานที่สานักตรวจสอบภายใน สานักงานศาลยุติธรรม จานวน
28 คน ขนาดตัวอย่าง สาหรับตารางของเครจซี่ และมอร์ แกน (Krejcie & Morgan, 1970 อ้างใน ธี ร
วุฒิ เอกะกุล,2543) ตารางนี้ใช้ในการประมาณค่าสัดส่ วนของประชากรเช่นเดียวกัน และกาหนดให้
สัดส่ วนของลักษณะที่สนใจในประชากร เท่ากับ 0.5 ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% และ
ระดับความเชื่อมัน่ 95% สามารถคานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้ 26 คน โดยแบ่งเป็ นผูบ้ ริ หาร
6 คน และเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงาน 15 คน จาแนกตามตาแหน่งงาน อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
และรายได้ เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย (Mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) กลุ่มตัวอย่างมี
ตาแหน่ งงานเป็ นผูบ้ ริ หาร คิดเป็ นร้ อยละ 23.08 มี ตาแหน่ งงานเป็ นผูป้ ฏิ บตั ิงาน คิดเป็ นร้อยละ
76.92 ส่ วนใหญ่มีอายุอยูร่ ะหว่าง 41 - 50 ปี คิดเป็ นร้อยละ 34.62 อายุอยูร่ ะหว่าง 30 - 40 ปี คิดเป็ น
ร้อยละ 34.62 มีอายุนอ้ ยกว่า 30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 15.38 และมีอายุมากกว่า 50 ปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้อย
ละ 15.38 ส่ วนใหญ่สมรสแล้ว คิดเป็ นร้อยละ 69.23 รองลงมาเป็ นโสด คิดเป็ นร้อยละ 19.23 และ
เป็ นหม้าย/หย่าร้ าง คิดเป็ นร้ อยละ 11.54 ส่ วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ
57.69 รองลงมาจบการศึ ก ษาระดับ ต่ า กว่า ปริ ญ ญาตรี คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 23.08 และน้อ ยที่ สุ ด จบ
การศึกษาระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 19.23 ส่ วนใหญ่มีรายได้มากกว่า 30,000 บาท ขึ้น
ไป คิดเป็ นร้อยละ 34.62 มีรายได้อยูร่ ะหว่าง 25,001 – 30,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 30.77 มีรายได้อยู่
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ระหว่าง 20,000 – 25,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 19.23 และรายได้นอ้ ยกว่า 20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ
15.38
ผลการวิจยั โดยภาพรวมพบว่าค่าเฉลี่ ยความคิดเห็นเรื่ องธรรมาภิบาลในการบริ หารสานัก
ตรวจสอบภายใน สานักงานศาลยุติธรรม โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยกลุ่มตัวอย่างเห็นว่า
สานักตรวจสอบภายในได้ดาเนิ นการในเรื่ องหลักคุ ณธรรมมากที่สุดกว่าหลักธรรมาภิบาลอื่น ๆ
โดยเฉพาะเรื่ องผูบ้ ริ หารสานักตรวจสอบภายในบริ หารงานโดยยึดหลักความถูกต้องและเป็ นธรรม
รองลงมาคือหลักการมีส่วนร่ วมโดยเฉพาะเรื่ องการบริ หารงานในสานักตรวจสอบภายในผูบ้ ริ หาร
เปิ ดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่ วมรับรู ้ ร่ วมคิด และร่ วมปฏิบตั ิ หลักนิ ติธรรมโดยเฉพาะเรื่ องสานัก
ตรวจสอบภายในมีนโยบายรณรงค์ให้บุคลากรปฏิบตั ิหน้าที่ โดยยึดถือหลักความชอบธรรม หลัก
ความคุ ม้ ค่ า โดยเฉพาะเรื่ องผูบ้ ริ หารส านัก ตรวจสอบภายในรณรงค์ใ ห้บุ คลากรปฏิ บ ตั ิ งานโดย
ค านึ ง ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพและท างานอย่ า งมี คุ ณ ภาพ หลัก นิ ติ ธ รรมโดยเฉพาะเรื่ อ ง หลัก ความ
รับผิดชอบโดยเฉพาะเรื่ องผูบ้ ริ หารของสานักตรวจสอบภายในมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบตั ิงาน
ใส่ ใจต่อปั ญหาที่เกิดขึ้นและพร้ อมที่จะแก้ไข และน้อยที่สุดคือหลักความโปร่ งใสโดยเฉพาะเรื่ อง
การพิจารณาเลื่อนตาแหน่ง โยกย้าย ถอดถอน ของสานักตรวจสอบภายในใช้กฎเกณฑ์ที่มีคุณธรรม
โดยมีคณะกรรมการร่ วมพิจารณา
สาหรับการทดสอบสมมติฐานพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างที่มีตาแหน่งงานต่างกันมีความคิดเห็น
ต่อธรรมาภิบาลในการบริ หารสานักตรวจสอบภายใน สานักงานศาลยุติธรรม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะหลักการมีส่วนร่ วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุม้ ค่า
พิจารณารายประเด็นคาถาม พบว่า 2) กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อธรรมาภิบาลใน
การบริ หารสานักตรวจสอบภายใน สานักงานศาลยุติธรรม แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เฉพาะหลักนิ ติธรรม หลักความรั บผิดชอบ หลักความคุ ม้ ค่า หลักคุณธรรม 3) กลุ่ ม
ตัวอย่างที่มีสถานภาพสมรสต่างกันมีความคิดเห็นต่อธรรมาภิบาลในการบริ หารสานักตรวจสอบ
ภายใน สานักงานศาลยุติธรรม แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะหลักความ
โปร่ งใส หลักการมีส่วนร่ วม หลักความคุม้ ค่า หลักคุณธรรม 4) กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษา
ต่างกันมีความคิดเห็นต่อธรรมาภิบาลในการบริ หารสานักตรวจสอบภายใน สานักงานศาลยุติธรรม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะหลักการมีส่วนร่ วม หลักความรับผิดชอบ
หลักความคุม้ ค่า 5)กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่างกันมีความคิดเห็นต่อธรรมาภิบาลในการบริ หารสานัก
ตรวจสอบภายใน สานักงานศาลยุติธรรม แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุก ๆ
ด้าน คื อหลักนิ ติธรรม หลักความโปร่ งใส หลักการมีส่วนร่ วม หลักความรั บผิดชอบ หลักความ
คุม้ ค่า หลักคุณธรรม
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ข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งนี้ 1) หลักนิ ติธรรม ผูบ้ ริ หารของสานักตรวจสอบภายใน
ส านัก งานศาลยุ ติ ธ รรมควรส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารปฏิ รู ป กฎระเบี ย บให้ เ หมาะสมกับ สภาพการณ์
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 2) หลักความโปร่ งใส ผูบ้ ริ หารของสานักตรวจสอบภายใน สานักงานศาล
ยุติธรรม ควรส่ งเสริ มความโปร่ งใสในเรื่ องการพิจารณาเลื่อนตาแหน่ง โยกย้าย ถอดถอน ของสานัก
ตรวจสอบภายในใช้กฎเกณฑ์ที่มีคุณธรรมโดยมีคณะกรรมการร่ วมพิจารณา 3) หลักการมีส่วนร่ วม
ผูบ้ ริ หารของสานักตรวจสอบภายใน สานักงานศาลยุติธรรมต้องเปิ ดโอกาสให้บุคลากรเสนอความ
คิดเห็ นในการตัดสิ นปั ญหา 4) หลักความรับผิดชอบ ผูบ้ ริ หารของสานักตรวจสอบภายใน
ส านัก งานศาลยุ ติ ธ รรม ต้อ งส่ ง เสริ ม ให้ พ นัก งานมี ค วามตระหนัก ในหน้า ที่ แ ละงานที่ ไ ด้รั บ
มอบหมาย 5) หลักความคุม้ ค่า ผูบ้ ริ หารของสานักตรวจสอบภายใน สานักงานศาลยุติธรรม ต้อง
ส่ งเสริ มให้การปฏิ บตั ิงานของสานักตรวจสอบภายในมี ความรวดเร็ ว และมีคุณภาพ 6) หลัก
คุณธรรม ผูบ้ ริ หารของสานักตรวจสอบภายใน สานักงานศาลยุติธรรมควรบริ หารงานด้วยความ
ยุติธรรม

ภูมหิ ลัง
ธรรมาภิบาล (Good Governance) เป็ นหลักการที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานในระดับ
สากล ว่าเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้องค์การประสบความสาเร็ จ เมื่อปี ค.ศ.1989 นับเป็ นครั้งแรกที่มี
การนา Good Governance มาใช้โดยปรากฏในรายงานของธนาคารโลก (World Bank) เรื่ อง “SubSahara Africa from Crisis to Sustainable Growth” กล่าวถึง ความสาคัญของการมีการบริ หาร
จัดการที่ดี (Governance) และการฟื้ นฟูเศรษฐกิจ รวมถึงอธิ บายเกี่ยวกับการกากับดูแลที่ดีหรื อธรร
มาภิบาล ว่าเป็ นลักษณะและวิถีทางของการใช้อานาจในการใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิ จและทาง
สังคมของประเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ซึ่ งครอบคลุมการมีส่วนร่ วมของภาคส่ วนต่างๆ การ
บริ หารจัดการภาครัฐ ภาระรับผิดชอบ กรอบตัวบทกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาความโปร่ งใสและ
ข้อมูลข่าวสาร สถาบันแห่ งธนาคารโลก (World Bank Institute) ได้วางระเบียบวิธีในการศึกษาวิจยั
เชิ งเปรี ยบเทียบเพื่อวัดระดับคุ ณภาพของการบริ หารกิ จการบ้านเมืองของบรรดาประเทศต่างๆ ทัว่
โลก ซึ่งครอบคลุมประเด็น 6 มิติ ดังนี้
1. การมีสิทธิ มีเสี ยงของประชาชนและภาระรับผิดชอบ (Voice and Accountability) ซึ่ ง
เกี่ยวข้องกับการที่ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดตั้งรัฐบาลด้วยตนเอง รวมถึงการมี
เสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่ อมวลชน ตลอดจนเสรี ภาพในการชุมนุ มและ
สมาคม
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2. ความมีเสถียรภาพทางการเมืองและการปราศจากความรุ นแรง (Political Stability and
Absence of Violence) ซึ่งเป็ นเรื่ องของโอกาสความเป็ นไปได้ที่รัฐบาลจะไร้เสถียรภาพหรื อถูกโค่น
ล้ม โดยอาศัยวิธีการต่างๆ ที่ไม่เป็ นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เช่น การใช้ความรุ นแรงทาง
การเมืองและการก่อการร้าย
3. ประสิ ทธิ ผลของรัฐบาล (Government Effectiveness) ซึ่ งให้ความสาคัญในเรื่ องของ
คุณภาพการให้บริ การและความสามารถของข้าราชการหรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนระดับความ
เป็ นอิสระจากการแทรกแซงทางการเมือง รวมถึ งคุ ณภาพของการกาหนดนโยบายและการนา
นโยบายไปปฏิบตั ิ ความมุ่งมัน่ จริ งจังของรัฐบาลที่มีต่อนโยบายดังกล่าว
4. คุณภาพของมาตรการควบคุม (Regulatory Quality) ซึ่ งเป็ นเรื่ องขีดความสามารถของ
รัฐบาลในการกาหนดนโยบายและออกมาตรการควบคุม รวมถึงการบังคับใช้นโยบายและมาตรการ
ดังกล่าวให้เป็ นไปอย่างเหมาะสมและเอื'อต่อการส่ งเสริ มให้ภาคเอกชนสามารถพัฒนาได้
5. นิติธรรม (Rule of Law) ซึ่ งเกี่ยวข้องกับระดับของการทีี ่บุคคลฝ่ ายต่างๆ มีความมัน่ ใจและยอมรับ
ปฏิ บตั ิตามกฎกติกาในการอยู่ร่วมกันของสังคม โดยเฉพาะคุ ณภาพของการบังคับให้ปฏิ บตั ิ ตาม
เงื่ อนไขสัญญา การตารวจและการอานวยความยุติธรรม รวมถึ งโอกาสความเป็ นไปได้ที่จะเกิ ด
อาชญากรรมและความรุ นแรง
6. การควบคุมปั ญหาทุจริ ตประพฤติมิชอบ (Control of Corruption) ซึ่ งเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับ
การใช้อานาจรัฐเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ทั้งในรู ปแบบของการทุจริ ตประพฤติมิชอบเพียงเล็กน้อย
หรื อขนานใหญ่ รวมถึ งการเข้าครอบครองรัฐโดยชนชั้นนาทางการเมืองและนักธุ รกิ จเอกชนที่มุ่ง
เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์
สาหรับประเทศไทย “ธรรมาภิบาล” (Good Governance) เริ่ มนามาใช้กนั เมื่อประมาณ 10
กว่าปี ที่ผ่านมาโดยปรากฏในรายงานของธนาคารโลก เมื่อปี ค.ศ. 1989 เมื่อแนวความคิด Good
Governance เข้ามาในประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2540 หลังจากเกิดเหตุวิกฤติทางเศรษฐกิจของ
ประเทศในช่วงกลางปี พ.ศ. 2540 อันมี สาเหตุสาคัญมาจากความไม่โปร่ งใสในการบริ หารงานทั้ง
ในภาครัฐและเอกชน ทาให้สังคมไทย ตื่นตัวในเรื่ องธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น โดยได้ยกเรื่ อง “ความ
โปร่ งใส” มาเป็ นส่ วนหนึ่ งในแนว ทางการบริ หารจัดการประเทศ รวมถึ งรั ฐธรรมนู ญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซึ่ งได้ระบุ เรื่ องการสร้ างธรรมาภิ บาลไว้อย่าง นอกจากนั้น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้ให้ ความสาคัญกับการสร้างระบบบริ หารจัดการที่
ดีให้เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยเฉพาะในพระราช กฤษฎี กาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริ หาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 ที่ให้ความสาคัญ กับการเสริ มสร้างการบริ หารจัดการ ที่ดีให้เกิดขึ้น
ในการทางานของข้าราชการไทย “การบริ หาร จัดการที่ดี” สามารถนาไปใช้ได้ท้ งั ภาครัฐและเอกชน
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ธรรมสามารถใช้ในการบริ หารงานนี้ มี ความหมายอย่างกว้าง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียง
หลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึง ศีลธรรม คุณธรรม จริ ยธรรม และ ความถูกต้องชอบธรรม
ทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึง ประพฤติปฏิบตั ิ อาทิ ความโปร่ งใสตรวจสอบได้ นักวิชาการหลาย
ท่านได้แปลความหมายคาว่า Good Governance โดยเสนอใช้คาว่า กลไกลประชารัฐที่ดี, ประชารัฐ,
ธรรมรัฐ, ศุปศาสนการบ้างแต่ปัจจุบนั นิ ยมใช้คาว่า ธรรมาภิบาล เพราะคาว่าธรรมาภิบาลจะมี
ความหมายอย่างกว้างขวางครอบคลุมทั้งการบริ หารจัดการที่ดีขององค์การธุ รกิจ และการปกครองที่
ดีของภาครัฐ ซึ่ งปั จจุบนั ในภาคราชการได้มีระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้ างระบบ
บริ หารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ซึ่ งได้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาเมื่อวันที่ 10
สิ งหาคม 2542 ระเบียบนี้ มีผลบังคับกับหน่วยงานของภาครัฐตั้งแต่วนั ที่ 11 สิ งหาคม 2542 เป็ นต้น
มา โดยระเบียบนี้ กาหนดให้ทุกหน่วยงานของภาครัฐ ดาเนินการบริ หารจัดการโดยยึดหลักการ 6
หลัก ได้แก่ หลักนิ ติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่ งใส หลักความมีส่วนร่ วม หลักความ
รับผิดชอบ และหลักความคุ ม้ ค่า อย่างไรก็ตามในปี พ.ศ.2546 ได้มีการยกเลิกระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรี ดงั กล่าวนี้พร้อมทั้งออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพื่อให้มีผลบังคับใช้แทน
สาหรับแผนงานบริ หารงานการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 ได้กาหนดแนวนโยบายผลด้าน
การบริ หารจัดการที่ดี โดยรัฐบาลจะพัฒนาและปรับปรุ งระบบการบริ หารงานหากรัฐเพื่อให้ส่วน
ราชการมีความพร้อมกาลังคน ที่มี ขีดความสามารถในการปฏิ บตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เกิ ด
ประสิ ทธิ ผลมีความคุ ม้ ค่า และเกิ ดความเป็ นธรรมในการใช้บริ การสาธารณะ และจะปรับปรุ ง
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สนับสนุนการพัฒนาการเมือง และการมีส่วนร่ วมของประชาชน
ในการดาเนิ นนโยบายสาธารณะ การป้ องกันและปราบปรามและทุ จริ ตประพฤติ มิช อบของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้เกิดการบริ หารงานราชการแผ่นดินที่ดี โดยที่เป้ าหมายในเชิง
นโยบาย คือระบบการบริ หารงานภาครัฐ สามารถอานวยความสะดวกและให้บริ การแก่ประชาชน
รวมทั้งยกระดับคุ ณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาลเป็ นที่ยอมรับของประชาชน การพัฒนาระบบ
การบริ หารงานบุคคลของภาครัฐทันสมัยเสริ มสร้างความเป็ นมืออาชีพ เพื่อสนองตอบความต้องการ
ของประชาชน พร้อมทั้งกระจายอานาจ และพัฒนา ขีดความสามารถ
ธรรมาภิบาลในปั จจุบนั นับว่ามีความสาคัญต่อการบริ หารงานในองค์กรอย่างมาก หากมี
การนาแนวคิดธรรมาภิบาลไปสู่ การปฏิ บตั ิ อย่างจริ งจังและต่อเนื่ อง จะทาให้องค์กรเข้มแข็ง มี
ความชอบธรรมด้านกฎหมาย มีเสถียรภาพ มีโครงสร้างการบริ หารที่มีประสิ ทธิ ภาพ มีความ
โปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้ ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาธรรมาภิบาลในการบริ หารสานัก
ตรวจสอบภายใน สานักงานศาลยุติธรรม และเพื่อศึกษาปั ญหาและแนวทางพัฒนาการบริ หารงานตาม
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หลักธรรมาภิบาลของสานักตรวจสอบภายใน สานักงานศาลยุติธรรม เพื่อนาผลการวิจยั ไปใช้เป็ น
แนวทาง การบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลสาหรับผูบ้ ริ หารและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง สาหรับนาไปวางแผน
กาหนดนโยบายการบริ หารในด้านต่าง ๆ ภายในสานักตรวจสอบภายใน สานักงานศาลยุติธรรมให้มี
ความสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาธรรมาภิบาลในการบริ หารสานักตรวจสอบภายใน สานักงานศาลยุติธรรม
2. เพื่อเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็ นเกี่ ยวกับธรรมาภิบาลในการบริ หารสานักตรวจสอบ
ภายใน สานักงานศาลยุติธรรม

ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาได้กาหนดขอบเขตของค์การศึกษาไว้ดงั นี้
1. ขอบเขตของเนือ้ หา
มุ่งศึ กษาธรรมาภิ บาลในการบริ หารสานักตรวจสอบภายใน สานักงานศาลยุติธรรม
ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักความโปร่ งใส หลักการมีส่วนร่ วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุม้ ค่า
หลักคุณธรรม
1.1 ตัวแปรอิสระ คือ ลักษณะส่ วนบุคคล
1) ตาแหน่งงาน
2) อายุ
3) สถานภาพสมรส
4) ระดับการศึกษา
5) รายได้
1.2 ตัวแปรตาม ได้แก่
1) หลักนิติธรรม
2) หลักความโปร่ งใส
3) หลักการมีส่วนร่ วม
4) หลักความรับผิดชอบ
5) หลักความคุม้ ค่า
6) หลักคุณธรรม
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2. ขอบเขตประชากรและขนาดตัวอย่าง
ประชากร และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานที่ปฏิบตั ิงานที่ สานัก
ตรวจสอบภายใน สานักงานศาลยุติ ธรรม จานวน 28 คน ขนาดตัวอย่าง สาหรับตารางของเครจซี่
และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 อ้างใน ธีรวุฒิ เอกะกุล,2543) ตารางนี้ ใช้ในการประมาณ
ค่าสั ดส่ วนของประชากรเช่ นเดี ยวกัน และก าหนดให้สั ดส่ วนของลัก ษณะที่ ส นใจในประชากร
เท่ า กับ 0.5 ระดับ ความคลาดเคลื่ อ นที่ ย อมรั บ ได้ 5% และระดับ ความเชื่ อ มัน่ 95% สามารถ
คานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้ 26 คน

การสร้ างเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามเรื่ อง ธรรมาภิ บาลในการบริ หารสานัก
ตรวจสอบภายใน สานักงานศาลยุติธรรม เป็ นแบบสอบถาม แบบมาตราส่ วน 5 ระดับ (Rating
scale) โดยกาหนดเกณฑ์ คะแนนการประมาณค่าดังนี้
คะแนน 5 หมายถึง ระดับธรรมาภิบาลในการบริ หารมากที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง ระดับธรรมาภิบาลในการบริ หารมาก
คะแนน 3 หมายถึง ระดับธรรมาภิบาลในการบริ หารปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง ระดับธรรมาภิบาลในการบริ หารน้อย
คะแนน 1 หมายถึง ระดับธรรมาภิบาลในการบริ หารน้อยที่สุด

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. นาแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้ นามาคัดเลือกฉบับที่สมบูรณ์
2. ตรวจแบบสอบถามและลงรหัส (Code Book) ในแบบสอบถามทุกข้อ
3. นาข้อมูลที่ตรวจสอบ และลงรหัสแล้ว ไปวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปเพื่อ
นามาคานวณทางสถิติ
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สรุปผลการวิจัย
ผูว้ ิ จ ัย ขอน าเสนอข้อมู ล ตามวัต ถุ ป ระสงค์ข องการวิ จยั โดยสรุ ป ผลการวิจ ัย ข้อมู ล แบ่ ง
ออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามตาแหน่งงาน
อายุ สถานภาพสมรส ระดับ การศึ ก ษา และรายได้ โดยใช้ค่ า สั ด ส่ ว นร้ อยละ (Percentage
distribution) ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ ยวกับธรรมาภิบาลในการบริ หารสานักตรวจสอบภายใน
สานักงานศาลยุติธรรม ได้แก่ หลักนิ ติธรรม หลักความโปร่ งใส หลักการมีส่วนร่ วม หลักความ
รับผิดชอบ หลักความคุม้ ค่า หลักคุณธรรม โดยใช้ค่าเฉลี่ย (  ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐานเปรี ยบเทียบลักษณะส่ วนบุคคลส่ งผลต่อธรรมาภิบาลใน
การบริ หารสานักตรวจสอบภายใน สานักงานศาลยุติธรรม
ตอนที่ 1 สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างมีตาแหน่ งงานเป็ นผูบ้ ริ หาร จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.08 มีตาแหน่ ง
งานเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงาน จานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 76.92 ส่ วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 41 - 50 ปี
จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.62 อายุอยูร่ ะหว่าง 30 - 40 ปี จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.62 มี
อายุนอ้ ยกว่า 30 ปี จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.38 และมีอายุมากกว่า 50 ปี ขึ้นไป จานวน 4 คน
คิดเป็ นร้อยละ 15.38 ส่ วนใหญ่สมรสแล้ว จานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 69.23 รองลงมาเป็ น
โสด จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.23 และเป็ นหม้าย/หย่าร้าง จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.54
ส่ วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.69 รองลงมาจบการศึกษา
ระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.08 และน้อยที่สุดจบการศึกษาระดับสู งกว่า
ปริ ญญาตรี จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.23 ส่ วนใหญ่มีรายได้มากกว่า 30,000 บาท ขึ้นไป
จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.62 มีรายได้อยูร่ ะหว่าง 25,001 – 30,000 บาท จานวน 8 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 30.77 มีรายได้อยูร่ ะหว่าง 20,000 – 25,000 บาท จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.23 และ
รายได้นอ้ ยกว่า 20,000 บาท จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.38
ตอนที่ 2 สรุ ปผลการวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ยธรรมาภิบาลในการบริ หารสานักตรวจสอบภายใน
สานักงานศาลยุติธรรม
ผลการวิจยั ข้อมูลการวิเคราะห์พบว่าค่าเฉลี่ ยความคิดเห็ นเรื่ องธรรมาภิบาลในการบริ หาร
สานักตรวจสอบภายใน สานักงานศาลยุติธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  =4.21, S.D.=
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0.221) โดยกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าสานักตรวจสอบภายในได้ดาเนิ นการในเรื่ องหลักคุณธรรมมากที่สุด
กว่าหลักธรรมาภิบาลอื่น ๆ (  =4.49, S.D.= 0.638) รองลงมาคือหลักการมีส่วนร่ วม(  =4.44, S.D.=
0.480) หลักนิ ติธรรม (  =4.32, S.D.= 0.178) หลักความคุ ม้ ค่า (  =4.20, S.D.= 0.256) หลักนิ ติ
ธรรม (  =4.32, S.D.= 0.178) หลักความรับผิดชอบ (  =4.05, S.D.= 0.308) และน้อยที่สุดคือหลัก
ความโปร่ งใส (  =3.77, S.D.= 0.257)
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความคิดเห็นแต่ละหลักธรรมาภิบาล กพบว่า 1) ค่าเฉลี่ยความคิดเห็ น
เรื่ องธรรมาภิบาลในการบริ หารสานักตรวจสอบภายใน สานักงานศาลยุติธรรม ตามหลักนิติธรรม
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด (  =4.32, S.D.= 0.178) และเมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามพบว่า
เรื่ องสานักตรวจสอบภายในมีนโยบายรณรงค์ให้บุคลากรปฏิบตั ิหน้าที่ โดยยึดถือหลักความชอบ
ธรรม กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าสานักตรวจสอบภายในได้ดาเนิ นการในเรื่ องนี้ ตามหลักนิ ติธรรมมากกว่า
ประเด็นอื่ นๆ (  =4.88, S.D.= 0.326) รองลงมาคือส านักตรวจสอบภายในปฏิ บตั ิ งานตาม
กฎกระทรวงยุติธรรม (  =4.85, S.D.= 0.368) และสาหรับเรื่ องสานักตรวจสอบภายในมีการปฏิรูป
กฎระเบียบให้เหมาะสมกับสภาพการณ์เปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ (  =3.50, S.D.= 0.707) กลุ่มตัวอย่าง
เห็ นว่าสานักตรวจสอบภายในได้ดาเนิ นการในเรื่ องนี้ น้อยที่ สุดกว่าประเด็นอื่น 2) ค่าเฉลี่ ยความ
คิดเห็ นเรื่ องธรรมาภิบาลในการบริ หารสานักตรวจสอบภายใน สานักงานศาลยุติธรรม ตามหลัก
ความโปร่ งใสโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =3.77, S.D.= 0.257) และเมื่อพิจารณารายประเด็น
คาถามพบว่าเรื่ องกระบวนการทางานของสานักตรวจสอบภายในเปิ ดเผยตรงไปตรงมาสร้างความ
ไว้วางใจซึ่ ง กันและกัน พร้ อมที่ จะได้รับ การตรวจสอบตลอดเวลา กลุ่ มตัวอย่างเห็ นว่า สานัก
ตรวจสอบภายในได้ดาเนิ นการในเรื่ องนี้ ตามหลักความโปร่ งใสมากกว่าประเด็นอื่นๆ (  =4.77,
S.D.= 0.587) รองลงมาคือสานักตรวจสอบภายในจัดให้มีห้องข้อมูลสาธารณะที่ประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ (  =3.69, S.D.= 3.69) และสาหรับเรื่ องการพิจารณาเลื่อนตาแหน่ ง โยกย้าย ถอด
ถอน ของส านัก ตรวจสอบภายในใช้กฎเกณฑ์ที่ มี คุณธรรมโดยมี ค ณะกรรมการร่ วมพิ จารณา
(  =3.38, S.D.= 0.571) กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าสานักตรวจสอบภายในได้ดาเนิ นการในเรื่ องนี้ นอ้ ยที่สุด
กว่าประเด็นอื่ น 3) ค่าเฉลี่ ยความคิ ดเห็ นเรื่ องธรรมาภิบาลในการบริ หารสานักตรวจสอบภายใน
สานักงานศาลยุติธรรม ตามหลักการมีส่วนร่ วมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  =4.44, S.D.=
0.480) และเมื่ อพิจารณารายประเด็นคาถามพบว่าเรื่ องการบริ หารงานในสานักตรวจสอบภายใน
ผูบ้ ริ หารเปิ ดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่ วมรับรู้ ร่ วมคิด และร่ วมปฏิบตั ิ กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าสานัก
ตรวจสอบภายในได้ด าเนิ น การในเรื่ อ งนี้ ตามหลัก การมี ส่ ว นร่ ว มมากที่ สุ ด กว่า ประเด็ น อื่ น ๆ
(  =4.81, S.D.= 0.491) รองลงมาคือผูบ้ ริ หารสานักตรวจสอบภายในนาข้อคิดเห็นของผูร้ ่ วมงาน
มาร่ วมพิจารณา เพื่อปรับปรุ งการบริ หารให้บรรลุเป้ าหมาย (  =4.69, S.D.= 0.736) และสาหรับเรื่ อง
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ผูบ้ ริ หารส านักตรวจสอบภายในเปิ ดโอกาสให้บุคลากรเสนอความคิดเห็ นในการตัดสิ นปั ญหา
(  =4.04, S.D.= 1.148) กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าสานักตรวจสอบภายในได้ดาเนิ นการในเรื่ องนี้ นอ้ ยที่สุด
กว่าประเด็นอื่น 4) ค่าเฉลี่ ยความคิ ดเห็ นเรื่ องธรรมาภิบาลในการบริ หารสานักตรวจสอบภายใน
สานักงานศาลยุติธ รรม ตามหลัก ความรับผิดชอบโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =4.05, S.D.=
0.308) และเมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามพบว่าเรื่ องผูบ้ ริ หารของสานักตรวจสอบภายในมีความ
รับผิดชอบต่อการปฏิ บตั ิงาน ใส่ ใจต่อปั ญหาที่เกิ ดขึ้นและพร้ อมที่ จะแก้ไข กลุ่มตัวอย่างเห็ นว่า
สานักตรวจสอบภายในได้ดาเนิ นการในเรื่ องนี้ ตามหลักความรั บผิดชอบมากกว่า ประเด็นอื่ นๆ
(  =4.65, S.D.= 0.689) รองลงมาคือการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่สานักตรวจสอบ
ภายในผูเ้ กี่ ยวข้องสามารถตรวจสอบความถู ก ต้องได้ (  =4.62, S.D.= 0.496) และส าหรับเรื่ อง
ผูบ้ ริ ห ารและเจ้า หน้า ที่ ข องส านัก ตรวจสอบภายในมี ความตระหนัก ในหน้าที่ แ ละงานที่ ไ ด้รั บ
มอบหมาย (  =3.42, S.D.= 0.902) กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าสานักตรวจสอบภายในได้ดาเนิ นการในเรื่ อง
นี้ นอ้ ยที่สุดกว่าประเด็นอื่น 5) ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเรื่ องธรรมาภิบาลในการบริ หารสานักตรวจสอบ
ภายใน สานักงานศาลยุติธรรม ตามหลักความคุ ม้ ค่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =4.20, S.D.=
0.256) และเมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามพบว่าเรื่ องผูบ้ ริ หารสานักตรวจสอบภายในรณรงค์ให้
บุคลากรปฏิบตั ิงานโดยคานึ งถึงประสิ ทธิ ภาพและทางานอย่างมีคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าสานัก
ตรวจสอบภายในได้ดาเนิ นการในเรื่ องนี้ ตามหลักความคุม้ ค่ามากที่สุดกว่าประเด็นอื่นๆ (  =4.81,
S.D.= 0.402) รองลงมาคือเรื่ องร้องเรี ยน ร้องทุกข์ของบุคลากรต่อการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสานัก
ตรวจสอบภายในมีจานวนลดลง (  =4.62, S.D.= 0.496) และสาหรับเรื่ องการปฏิบตั ิงานของสานัก
ตรวจสอบภายในมีความรวดเร็ ว และมีคุณภาพ (  =3.50, S.D.= 0.510) กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าสานัก
ตรวจสอบภายในได้ดาเนิ นการในเรื่ องนี้ นอ้ ยที่สุดกว่าประเด็นอื่น 6) ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเรื่ องธรร
มาภิบาลในการบริ หารสานักตรวจสอบภายใน สานักงานศาลยุติธรรม ตามหลักคุณธรรมโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  =4.49, S.D.= 0.638) และเมื่ อพิจารณารายประเด็นคาถามพบว่าเรื่ อง
ผูบ้ ริ หารสานักตรวจสอบภายในบริ หารงานโดยยึดหลักความถูกต้องและเป็ นธรรม กลุ่ มตัวอย่าง
เห็นว่าสานักตรวจสอบภายในได้ดาเนิ นการในเรื่ องนี้ ตามหลักคุ ณธรรมมากที่สุดกว่าประเด็นอื่นๆ
(  =4.85, S.D.= 0.464) รองลงมาคือการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสานักตรวจสอบภายในได้รับการ
ยอมรับจากผูท้ ี่เกี่ยวข้อง (  =4.42, S.D.= 0.902) และสาหรับเรื่ องสานักตรวจสอบภายในบริ หารงาน
ด้วยความยุติธรรม (  =4.31, S.D.= 0.838) กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าสานักตรวจสอบภายในได้ดาเนิ นการ
ในเรื่ องนี้นอ้ ยที่สุดกว่าประเด็นอื่น
เมื่อพิจารณาตามลักษณะส่ วนบุคคลในเรื่ องอายุ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุอยูร่ ะหว่าง
31 – 40 ปี (  =4.33, S.D.= 0.203) เห็นว่าสานักตรวจสอบภายในได้ดาเนิ นการตามหลักธรรมาภิ
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บาลมากกว่าช่วงอายุอื่น โดยเฉพาะหลักคุณธรรม รองลงมาคือช่ วงอายุอยู่ระหว่าง 41 – 50 ปี
(  =4.31, S.D.= 0.165) โดยเฉพาะหลักการมีส่วนร่ วม และสาหรับกลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุมากกว่า
50 ปี ขึ้ นไป (  =3.94, S.D.=
0.044) เห็ น ว่ า ส านั ก ตรวจสอบภายในได้ ด าเนิ น การตาม
หลักธรรมาภิบาลน้อยกว่าช่วงอายุอื่น โดยเฉพาะหลักคุณธรรม
ลักษณะส่ วนบุคลในเรื่ องอายุ เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามตามหลักนิ ติธรรม พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่ มีช่วงอายุน้อยกว่า 30 ปี (  =4.46, S.D.= 0.137) เห็ นว่าสานักตรวจสอบภายในได้
ดาเนิ น การตามหลัก นิ ติธ รรมมากกว่า ช่ วงอายุอื่ นโดยเฉพาะเรื่ อ งการบริ หารงานภายในส านัก
ตรวจสอบภายในมีการกระจายอานาจอย่างทัว่ ถึ ง รองลงมาคื อช่ วงอายุอยู่ระหว่าง 31 – 40 ปี
(  =4.37, S.D.= 0.075) โดยเฉพาะเรื่ องสานักตรวจสอบภายในมีนโยบายรณรงค์ให้บุคลากรปฏิบตั ิ
หน้าที่ โดยยึดถือหลักความชอบธรรม สานักตรวจสอบภายในปฏิบตั ิงานตามกฎกระทรวงยุติธรรม
และข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อย่างเท่าเทียม
กัน และน้อยที่สุดคือช่ วงอายุมากกว่า 50 ปี ขึ้นไป (  =4.07, S.D.= 0.184) โดยเฉพาะเรื่ องสานัก
ตรวจสอบภายในมีการปฏิรูปกฎระเบียบให้เหมาะสมกับสภาพการณ์เปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ
ลักษณะส่ วนบุคลในเรื่ องอายุ เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามตามหลักความโปร่ งใส พบว่า
กลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุน้อยกว่า 30 ปี (  =3.89, S.D.= 0.267) เห็นว่าสานักตรวจสอบภายในได้
ดาเนินการตามหลักความโปร่ งใสมากกว่าช่วงอายุอื่นโดยเฉพาะเรื่ องกระบวนการทางานของสานัก
ตรวจสอบภายในเปิ ดเผยตรงไปตรงมาสร้ างความไว้วางใจซึ่ งกันและกัน พร้อมที่จะได้รับการ
ตรวจสอบตลอดเวลา รองลงมาคือช่วงอายุอยูร่ ะหว่าง 31 – 40 ปี (  =3.75, S.D.= 0.100) โดยเฉพาะ
เรื่ องสานักตรวจสอบภายในมีนโยบายรณรงค์ให้บุคลากรปฏิบตั ิหน้าที่ โดยยึดถือหลักความชอบ
ธรรม สานักตรวจสอบภายในปฏิบตั ิงานตามกฎกระทรวงยุติธรรม และข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อย่างเท่าเทียมกัน และน้อยที่สุดคือช่วงอายุ
มากกว่า 50 ปี ขึ้นไป (  =3.60, S.D.= 0.231) โดยเฉพาะเรื่ องสานักตรวจสอบภายในมีการปฏิรูป
กฎระเบียบให้เหมาะสมกับสภาพการณ์เปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ
ลักษณะส่ วนบุคลในเรื่ องอายุ เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามตามหลักการมีส่วนร่ วมพบว่า
กลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 41 – 50 ปี (  =4.71, S.D.= 0.266) เห็ นว่าสานักตรวจสอบ
ภายในได้ดาเนิ นการตามหลักการมีส่วนร่ วมมากกว่าช่วงอายุอื่นโดยเฉพาะเรื่ องการบริ หารงานใน
สานักตรวจสอบภายในผูบ้ ริ หารเปิ ดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่ วมรับรู ้ ร่ วมคิด และร่ วมปฏิบตั ิ และ
การวางแผนงานภายในสานักตรวจสอบภายในเปิ ดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่ วมแสดงประชามติ
รองลงมาคือช่วงอายุอยูร่ ะหว่าง 31 – 40 ปี (  =4.44, S.D.= 0.662) โดยเฉพาะเรื่ องการบริ หารงาน
ในสานักตรวจสอบภายในผูบ้ ริ หารเปิ ดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่ วมรับรู ้ ร่ วมคิด และร่ วมปฏิบตั ิ
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และผูบ้ ริ หารสานักตรวจสอบภายในเปิ ดโอกาสให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่ วมในการประเมินผลงาน
และน้อยที่สุดคือช่วงอายุน้อยกว่า 30 ปี (  =4.10, S.D.= 0.258) โดยเฉพาะเรื่ องการวางแผนงาน
ภายในสานักตรวจสอบภายในเปิ ดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่ วมแสดงประชามติ
ลักษณะส่ วนบุคลในเรื่ องอายุ เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามตามหลักความรับผิดชอบ
พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุมากกว่า 50 ปี ขึ้นไป (  =4.40, S.D.= 0.283) เห็นว่าสานักตรวจสอบ
ภายในได้ดาเนิ นการตามหลักความรั บผิดชอบมากกว่าช่ วงอายุอื่นโดยเฉพาะเรื่ องผูบ้ ริ หารของ
สานักตรวจสอบภายในมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบตั ิงาน ใส่ ใจต่อปั ญหาที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะ
แก้ไข และการปฏิ บตั ิงานของผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่สานักตรวจสอบภายในผูเ้ กี่ ยวข้องสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้ รองลงมาคือช่ วงอายุอยู่ระหว่าง 41 – 50 ปี (  =4.13, S.D.= 0.200)
โดยเฉพาะเรื่ องผูบ้ ริ หารของสานักตรวจสอบภายในมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบตั ิงาน ใส่ ใจต่อ
ปั ญหาที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะแก้ไข และน้อยที่สุดคือช่วงอายุนอ้ ยกว่า 30 ปี (  =3.70, S.D.= 0.115)
โดยเฉพาะเรื่ องผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่ของสานักตรวจสอบภายในมีความตระหนักในหน้าที่และ
งานที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะส่ วนบุคลในเรื่ องอายุ เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามตามหลักความคุ ม้ ค่าพบว่า
กลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 41 – 50 ปี (  =4.32, S.D.= 0.199) เห็ นว่าสานักตรวจสอบ
ภายในได้ดาเนินการตามหลักความคุม้ ค่ามากกว่าช่วงอายุอื่นโดยเฉพาะเรื่ องสานักตรวจสอบภายใน
กาหนดนโยบายในการประหยัดพลังงาน เช่น ปิ ดไฟแสงสว่างช่วงเวลาพัก รองลงมาคือช่วงอายุอยู่
ระหว่าง 31 – 40 ปี (  =4.30, S.D.= 0.252) โดยเฉพาะเรื่ องร้องเรี ยน ร้องทุกข์ของบุคลากรต่อการ
บริ หารงานของผูบ้ ริ หารส านั ก ตรวจสอบภายในมี จานวนลดลง และผูบ้ ริ หารส านัก ตรวจสอบ
ภายในรณรงค์ให้บุคลากรปฏิบตั ิงานโดยคานึ งถึงประสิ ทธิ ภาพและทางานอย่างมีคุณภาพ และน้อย
ที่สุดคือช่ วงอายุนอ้ ยกว่า 30 ปี (  =3.86, S.D.= 0.762) โดยเฉพาะเรื่ องการปฏิบตั ิงานของสานัก
ตรวจสอบภายในมี ค วามรวดเร็ ว และมี คุณภาพ การใช้ว สั ดุ อุปกรณ์ ส านัก งานภายในส านัก
ตรวจสอบภายในเป็ นไปอย่างเหมาะสมและคุม้ ค่า และสานักตรวจสอบภายในกาหนดนโยบายใน
การประหยัดพลังงาน เช่น ปิ ดไฟแสงสว่างช่วงเวลาพัก
ลักษณะส่ วนบุคลในเรื่ องอายุ เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามตามหลักคุณธรรมพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่มีช่วงอายุอยูร่ ะหว่าง 31 – 40 ปี 41 – 50 ปี (  =4.97, S.D.= 0.083) เห็นว่าสานักตรวจสอบ
ภายในได้ดาเนินการตามหลักคุณธรรมมากกว่าช่วงอายุอื่นโดยเฉพาะเรื่ องผูบ้ ริ หารสานักตรวจสอบ
ภายในบริ หารงานโดยยึดหลักความถูกต้องและเป็ นธรรม ผู้บริ หารสานักตรวจสอบภายในรณรงค์
ให้บุคลากรฏิ บตั ิ งานด้วยความถู กต้องและเป็ นธรรมกับทุกฝ่ าย และการบริ หารงานของผูบ้ ริ หาร
สานักตรวจสอบภายในได้รับการยอมรับจากผูท้ ี่เกี่ยวข้อง รองลงมาคือช่วงอายุอยูร่ ะหว่าง 31 – 40
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ปี (  =4.64, S.D.= 0.470) โดยเฉพาะเรื่ องผูบ้ ริ หารสานักตรวจสอบภายในบริ หารงานโดยยึดหลัก
ความถูกต้องและเป็ นธรรม และน้อยที่สุดคือช่วงอายุมากกว่า 50 ปี ขึ้นไป (  =3.38, S.D.= 0.323)
โดยเฉพาะเรื่ องผูบ้ ริ หารสานักตรวจสอบภายในรณรงค์ให้บุคลากรฏิบตั ิงานด้วยความถูกต้องและ
เป็ นธรรมกับทุกฝ่ าย
เมื่อพิจารณาตามลักษณะส่ วนบุคคลในเรื่ องสถานภาพสมรส พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็ นโสด
(  =4.33, S.D.= 0.203) เห็นว่าสานักตรวจสอบภายในได้ดาเนิ นการตามหลักธรรมาภิบาลมากกว่า
สถานภาพสมรสอื่น โดยเฉพาะหลักคุณธรรม รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่หม้าย/หย่าร้าง (  =4.31,
S.D.= 0.165) โดยเฉพาะหลักคุณธรรม และสาหรับกลุ่มตัวอย่างที่สมรสแล้ว (  =3.94, S.D.= 0.044)
เห็ นว่าสานักตรวจสอบภายในได้ดาเนิ นการตามหลักธรรมาภิบาลน้อยกว่าช่ วงอายุอื่น โดยเฉพาะ
หลักความโปร่ งใส
ลักษณะส่ วนบุ คลในเรื่ องสถานภาพสมรส เมื่ อพิจารณารายประเด็นคาถามตามหลักนิ ติ
ธรรมพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็ นหม้าย/หย่าร้าง (  =4.97, S.D.= 0.083) เห็นว่าสานักตรวจสอบภายใน
ได้ด าเนิ น การตามหลัก นิ ติ ธ รรมมากกว่า สถานภาพสมรสอื่ น โดยเฉพาะเรื่ อ งผูบ้ ริ ห ารส านัก
ตรวจสอบภายในบริ หารงานโดยยึดหลักความถูก ต้องและเป็ นธรรม ผูบ้ ริ หารส านักตรวจสอบ
ภายในรณรงค์ให้บุคลากรฏิบตั ิงานด้วยความถูกต้องและเป็ นธรรมกับทุกฝ่ าย และการบริ หารงาน
ของผูบ้ ริ หารสานักตรวจสอบภายในได้รับการยอมรับจากผูท้ ี่เกี่ยวข้อง รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่
เป็ นโสด (  =4.64, S.D.= 0.470) โดยเฉพาะเรื่ องผูบ้ ริ หารสานักตรวจสอบภายในบริ หารงานโดยยึด
หลักความถู กต้องและเป็ นธรรม และน้อยที่ สุ ดคื อคื อกลุ่ ม ตัวอย่า งที่ ส มรสแล้ว (  =3.38, S.D.=
0.323) โดยเฉพาะเรื่ องผูบ้ ริ ห ารส านัก ตรวจสอบภายในรณรงค์ใ ห้บุ ค ลากรฏิ บ ัติงานด้วยความ
ถูกต้องและเป็ นธรรมกับทุกฝ่ าย
ลักษณะส่ วนบุคลในเรื่ องสถานภาพสมรส เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามตามหลักความ
โปร่ งใสพบว่ากลุ่ มตัวอย่างที่เป็ นโสด (  =4.12, S.D.= 0.110) เห็ นว่าสานักตรวจสอบภายในได้
ดาเนิ นการตามหลักความโปร่ งใสมากกว่าสถานภาพสมรสอื่นโดยเฉพาะเรื่ องกระบวนการทางาน
ของสานักตรวจสอบภายในเปิ ดเผยตรงไปตรงมาสร้ างความไว้วางใจซึ่ งกันและกัน พร้อมที่จะ
ได้รับการตรวจสอบตลอดเวลา และสานักตรวจสอบภายในกาหนดตัวชี้ วดั การปฏิ บตั ิ งานที่เป็ น
รู ปธรรมและเปิ ดเผยต่อสาธารณะ รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่สมรสแล้ว (  =3.69, S.D.= 0.219)
โดยเฉพาะเรื่ องกระบวนการทางานของสานักตรวจสอบภายในเปิ ดเผยตรงไปตรงมาสร้างความ
ไว้วางใจซึ่ งกันและกัน พร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบตลอดเวลา และน้อยที่สุด คือคือกลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็ นหม้าย/หย่าร้าง (  =3.67, S.D.= 0.115) โดยเฉพาะเรื่ องการพิจารณาเลื่ อนตาแหน่ ง โยกย้าย

14
ถอดถอน ของสานักตรวจสอบภายในใช้กฎเกณฑ์ที่มีคุณธรรมโดยมีคณะกรรมการร่ วมพิจารณา
และสานักตรวจสอบภายในกาหนดตัวชี้วดั การปฏิบตั ิงานที่เป็ นรู ปธรรมและเปิ ดเผยต่อสาธารณะ
ลักษณะส่ วนบุคลในเรื่ องสถานภาพสมรส เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามตามหลักการมี
ส่ วนร่ วมพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็ นโสด (  =4.96, S.D.= 0.089) เห็ นว่าสานักตรวจสอบภายในได้
ดาเนิ นการตามหลักการมีส่วนร่ วมมากกว่าสถานภาพสมรสอื่นโดยเฉพาะเรื่ องการบริ หารงานใน
สานักตรวจสอบภายในผูบ้ ริ หารเปิ ดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่ วมรับรู ้ ร่ วมคิด และร่ วมปฏิ บตั ิ
ผูบ้ ริ หารส านักตรวจสอบภายในเปิ ดโอกาสให้บุคลากรเสนอความคิดเห็ นในการตัดสิ นปั ญหา
ผูบ้ ริ หารส านัก ตรวจสอบภายในนาข้อคิ ดเห็ นของผูร้ ่ วมงานมาร่ วมพิ จารณา เพื่ อปรั บปรุ งการ
บริ ห ารให้บ รรลุ เ ป้ าหมาย และการวางแผนงานภายในส านัก ตรวจสอบภายในเปิ ดโอกาสให้
บุคลากรมีส่วนร่ วมแสดงประชามติ รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่สมรสแล้ว (  =4.33, S.D.= 0.423)
โดยเฉพาะเรื่ องการบริ หารงานในสานักตรวจสอบภายในผูบ้ ริ หารเปิ ดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่ วม
รับรู้ ร่ วมคิด และร่ วมปฏิบตั ิ และน้อยที่สุดคือคือกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นหม้าย/หย่าร้าง (  =4.20, S.D.=
0.693) โดยเฉพาะเรื่ องการวางแผนงานภายในสานักตรวจสอบภายในเปิ ดโอกาสให้บุคลากรมีส่วน
ร่ วมแสดงประชามติ
ลักษณะส่ วนบุคลในเรื่ องสถานภาพสมรส เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามตามหลักความ
รับผิดชอบพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็ นหม้าย/หย่าร้าง (  =4.20, S.D.= 0.200) เห็นว่าสานักตรวจสอบ
ภายในได้ดาเนินการตามหลักความรับผิดชอบมากกว่าสถานภาพสมรสอื่นโดยเฉพาะเรื่ องผูบ้ ริ หาร
และเจ้าหน้าที่ของสานักตรวจสอบภายในมีความตระหนักในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย
ผูบ้ ริ หารของสานักตรวจสอบภายในมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบตั ิงาน ใส่ ใจต่อปั ญหาที่เกิดขึ้น
และพร้อมที่จะแก้ไข รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่สมรสแล้ว (  =4.04, S.D.= 0.347) โดยเฉพาะเรื่ อง
การปฏิ บตั ิ งานของผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่ สานักตรวจสอบภายในผูเ้ กี่ ยวข้องสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้ และน้อยที่สุดคือคือกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นโสด (  =4.00, S.D.= 0.200) โดยเฉพาะเรื่ อง
ผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่ของสานักตรวจสอบภายในมีความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระทาของตน
ลักษณะส่ วนบุคลในเรื่ องสถานภาพสมรส เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามตามหลักความ
คุ ม้ ค่ า พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่า งที่ เป็ นโสด (  =4.46, S.D.= 0.064) เห็ นว่าส านัก ตรวจสอบภายในได้
ดาเนิ นการตามหลักความคุ ม้ ค่ามากกว่าสถานภาพสมรสอื่ นโดยเฉพาะเรื่ องการใช้วสั ดุ อุปกรณ์
สานักงานภายในสานักตรวจสอบภายในเป็ นไปอย่างเหมาะสมและคุ ม้ ค่าสานักตรวจสอบภายใน
กาหนดนโยบายในการประหยัดพลังงาน เช่น ปิ ดไฟแสงสว่างช่วงเวลาพัก เรื่ องร้องเรี ยน ร้องทุกข์
ของบุคลากรต่อการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสานักตรวจสอบภายในมีจานวนลดลง ผูบ้ ริ หารสานัก
ตรวจสอบภายในรณรงค์ให้บุคลากรปฏิบตั ิงานโดยคานึงถึงประสิ ทธิ ภาพและทางานอย่างมีคุณภาพ
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รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นหม้าย/หย่าร้ าง (  =4.43, S.D.= 0.70) โดยเฉพาะเรื่ องการใช้วสั ดุ
อุปกรณ์สานักงานภายในสานักตรวจสอบภายในเป็ นไปอย่างเหมาะสมและคุม้ ค่า สานักตรวจสอบ
ภายในกาหนดนโยบายในการประหยัดพลังงาน เช่ น ปิ ดไฟแสงสว่างช่วงเวลาพัก เรื่ องร้ องเรี ยน
ร้ อ งทุ ก ข์ข องบุ ค ลากรต่ อ การบริ ห ารงานของผูบ้ ริ ห ารส านัก ตรวจสอบภายในมี จ านวนลดลง
ผูบ้ ริ หารสานักตรวจสอบภายในรณรงค์ให้บุคลากรปฏิบตั ิงานโดยคานึงถึงประสิ ทธิภาพและทางาน
อย่างมีคุณภาพ และน้อยที่สุดคือคือกลุ่มตัวอย่างที่ สมรสแล้ว (  =4.09, S.D.= 0.231) โดยเฉพาะ
เรื่ องการปฏิบตั ิงานของสานักตรวจสอบภายในมีความรวดเร็ ว และมีคุณภาพ
ลัก ษณะส่ ว นบุ ค ลในเรื่ อ งสถานภาพสมรส เมื่ อ พิ จ ารณารายประเด็ น ค าถามตามหลัก
คุณธรรมพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็ นโสด และเป็ นหม้าย/หย่าร้าง (  =5.00, S.D.= 0.000) เห็นว่าสานัก
ตรวจสอบภายในได้ดาเนินการตามหลักคุณธรรมมากกว่าสถานภาพสมรสอื่นโดยเฉพาะเรื่ องสานัก
ตรวจสอบภายในบริ หารงานด้วยความยุติธรรม ผูบ้ ริ หารสานักตรวจสอบภายในบริ หารงานโดยยึด
หลักความถูกต้องและเป็ นธรรม ผูบ้ ริ หารสานักตรวจสอบภายในรณรงค์ให้บุคลากรฏิบตั ิงานด้วย
ความถูกต้องและเป็ นธรรมกับทุ กฝ่ าย การบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสานักตรวจสอบภายในได้รับ
การยอมรับจากผูท้ ี่เกี่ยวข้อง รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นหม้าย/หย่าร้าง (  =4.26, S.D.= 0.650)
โดยเฉพาะเรื่ องผูบ้ ริ หารสานักตรวจสอบภายในบริ หารงานโดยยึดหลักความถูกต้องและเป็ นธรรม
ลักษณะส่ วนบุ คลในเรื่ องสถานภาพสมรสพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาสู งกว่า
ปริ ญญาตรี (  =4.40, S.D.= 0.119) เห็ นว่าสานักตรวจสอบภายในได้ดาเนิ นการตามหลักธรรมาภิ
บาลมากกว่าระดับการศึ กษาอื่น โดยเฉพาะหลักคุ ณธรรม รองลงมาคือกลุ่ มตัวอย่างที่มีระดับ
การศึ ก ษาปริ ญญาตรี (  =4.23, S.D.= 0.228) โดยเฉพาะหลัก การมี ส่ วนร่ วม และส าหรั บกลุ่ ม
ตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี (  =4.01, S.D.= 0.039) เห็นว่าสานักตรวจสอบภายใน
ได้ดาเนินการตามหลักธรรมาภิบาลน้อยกว่าช่วงอายุอื่น โดยเฉพาะหลักความรับผิดชอบ
เมื่ อพิ จารณาตามลัก ษณะส่ วนบุ ค คลในเรื่ องระดับ การศึ ก ษา เมื่ อพิ จารณารายประเด็น
ค าถามตามหลัก นิ ติธ รรมพบว่า กลุ่ ม ตัวอย่า งที่ มี ระดับ การศึ ก ษาต่ า กว่า ปริ ญญาตรี และสู ง กว่า
ปริ ญญาตรี (  =4.40, S.D.= 0.140 และ S.D.= 0.064) เห็นว่าสานักตรวจสอบภายในได้ดาเนิ นการ
ตามหลักนิติธรรมมากกว่าระดับการศึกษาอื่นโดยเฉพาะเรื่ องการบริ หารงานภายในสานักตรวจสอบ
ภายในมีการกระจายอานาจอย่างทัว่ ถึ งสานักตรวจสอบภายในมีนโยบายรณรงค์ให้บุคลากรปฏิบตั ิ
หน้าที่ โดยยึดถือหลักความชอบธรรมสานักตรวจสอบภายในปฏิบตั ิงานตามกฎกระทรวงยุติธรรม
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อย่างเท่าเทียมกัน
รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่ มีระดับการศึ กษาปริ ญญาตรี (  =4.26, S.D.= 0.196) โดยเฉพาะเรื่ อง
สานักตรวจสอบภายในมีนโยบายรณรงค์ให้บุคลากรปฏิบตั ิหน้าที่ โดยยึดถือหลักความชอบธรรม
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ลักษณะส่ วนบุคลในเรื่ องระดับการศึกษา เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามตามหลักความ
โปร่ งใสพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี (  =3.84, S.D.= 0.261) เห็ นว่า
สานักตรวจสอบภายในได้ดาเนิ นการตามหลักความโปร่ งใสมากกว่าระดับการศึกษาอื่นโดยเฉพาะ
เรื่ องกระบวนการทางานของสานักตรวจสอบภายในเปิ ดเผยตรงไปตรงมาสร้างความไว้วางใจซึ่ งกัน
และกัน พร้ อมที่จะได้รับการตรวจสอบตลอดเวลา รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี (  =3.76, S.D.= 0.304) โดยเฉพาะเรื่ องกระบวนการทางานของสานักตรวจสอบภายใน
เปิ ดเผยตรงไปตรงมาสร้างความไว้วางใจซึ่ งกันและกัน พร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบตลอดเวลา
และน้อยที่ สุ ดคื อคื อกลุ่ ม ตัวอย่างที่ มี ระดับ การศึ กษาต่ ากว่า ปริ ญญาตรี (  =3.73, S.D.= 0.103)
โดยเฉพาะเรื่ องสานักตรวจสอบภายในกาหนดตัวชี้ วดั การปฏิบตั ิงานที่เป็ นรู ปธรรมและเปิ ดเผยต่อ
สาธารณะ
ลักษณะส่ วนบุคลในเรื่ องระดับการศึกษา เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามตามหลักการมี
ส่ วนร่ วมพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี (  =4.60, S.D.= 0.363) เห็ นว่าสานัก
ตรวจสอบภายในได้ดาเนิ นการตามหลักการมีส่วนร่ วมมากกว่าระดับการศึกษาอื่นโดยเฉพาะเรื่ อง
การวางแผนงานภายในสานักตรวจสอบภายในเปิ ดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่ วมแสดงประชามติ
รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี (  =4.52, S.D.= 0.657) โดยเฉพาะ
เรื่ องการบริ หารงานในสานักตรวจสอบภายในผูบ้ ริ หารเปิ ดโอกาสให้บุ คลากรมีส่วนร่ วมรับรู ้ ร่ วม
คิด และร่ วมปฏิบตั ิ ผูบ้ ริ หารสานักตรวจสอบภายในเปิ ดโอกาสให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่ วมในการ
ประเมินผลงาน และน้อยที่สุดคือคือกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริ ญญาตรี (  =3.97,
S.D.= 0.294) โดยเฉพาะเรื่ องการวางแผนงานภายในสานักตรวจสอบภายในเปิ ดโอกาสให้บุคลากร
มีส่วนร่ วมแสดงประชามติ
ลักษณะส่ วนบุคลในเรื่ องระดับการศึกษา เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามตามหลักความ
รับผิดชอบพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี (  =4.20, S.D.= 0.141) เห็นว่า
ส านัก ตรวจสอบภายในได้ด าเนิ น การตามหลัก ความรั บ ผิ ด ชอบมากกว่ า ระดับ การศึ ก ษาอื่ น
โดยเฉพาะเรื่ องผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่ของสานักตรวจสอบภายในมีความตระหนักในหน้าที่และ
งานที่ได้รับมอบหมาย ผูบ้ ริ หารของสานักตรวจสอบภายในมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบตั ิงาน ใส่
ใจต่อปั ญหาที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะแก้ไข รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี
(  =4.16, S.D.= 0.275) โดยเฉพาะเรื่ องผูบ้ ริ หารของสานักตรวจสอบภายในมีความรับผิดชอบต่อ
การปฏิบตั ิงาน ใส่ ใจต่อปั ญหาที่เกิ ดขึ้นและพร้อมที่จะแก้ไข และน้อยที่สุดคือคือกลุ่มตัวอย่างที่มี
ระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี (  =3.67, S.D.= 0.103) โดยเฉพาะเรื่ องผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่ของ
สานักตรวจสอบภายในมีความตระหนักในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย
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ลักษณะส่ วนบุคลในเรื่ องระดับการศึกษา เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามตามหลักความ
รับผิดชอบพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี (  =4.43, S.D.= 0.507) เห็นว่า
ส านัก ตรวจสอบภายในได้ด าเนิ น การตามหลัก ความรั บ ผิ ด ชอบมากกว่ า ระดับ การศึ ก ษาอื่ น
โดยเฉพาะเรื่ องการใช้วสั ดุอุปกรณ์สานักงานภายในสานักตรวจสอบภายในเป็ นไปอย่างเหมาะสม
และคุม้ ค่า สานักตรวจสอบภายในกาหนดนโยบายในการประหยัดพลังงาน เช่น ปิ ดไฟแสงสว่าง
ช่วงเวลาพัก เรื่ องร้องเรี ยน ร้องทุกข์ของบุคลากรต่อการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสานักตรวจสอบ
ภายในมีจานวนลดลง ผูบ้ ริ หารสานักตรวจสอบภายในรณรงค์ให้บุคลากรปฏิบตั ิงานโดยคานึงถึง
ประสิ ทธิ ภาพและทางานอย่างมีคุณภาพ รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี
(  =4.26, S.D.= 0.211) โดยเฉพาะเรื่ องผูบ้ ริ ห ารส านัก ตรวจสอบภายในรณรงค์ใ ห้บุ คลากร
ปฏิบตั ิงานโดยคานึงถึงประสิ ทธิ ภาพและทางานอย่างมีคุณภาพ และน้อยที่สุดคือคือกลุ่มตัวอย่างที่มี
ระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี (  =3.86, S.D.= 0.402) โดยเฉพาะเรื่ องการปฏิบตั ิงานของสานัก
ตรวจสอบภายในมีค วามรวดเร็ ว และมีคุณภาพ การใช้วสั ดุ อุปกรณ์ สานักงานภายในสานัก
ตรวจสอบภายในเป็ นไปอย่างเหมาะสมและคุม้ ค่า สานักตรวจสอบภายในกาหนดนโยบายในการ
ประหยัดพลังงาน เช่น ปิ ดไฟแสงสว่างช่วงเวลาพัก
ลัก ษณะส่ ว นบุ ค ลในเรื่ อ งระดับ การศึ ก ษา เมื่ อ พิ จ ารณารายประเด็ น ค าถามตามหลัก
คุณธรรมพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี (  =5.00, S.D.= 0.000) เห็ นว่า
สานักตรวจสอบภายในได้ดาเนิ นการตามหลักคุณธรรมมากกว่าระดับการศึกษาอื่นโดยเฉพาะเรื่ อง
สานักตรวจสอบภายในบริ หารงานด้วยความยุติธรรม ผูบ้ ริ หารสานักตรวจสอบภายในบริ หารงาน
โดยยึดหลักความถูกต้องและเป็ นธรรม ผูบ้ ริ หารสานักตรวจสอบภายในรณรงค์ให้บุคลากรฏิบตั ิ
งานด้วยความถูกต้องและเป็ นธรรมกับทุกฝ่ าย การบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสานักตรวจสอบภายใน
ได้รับการยอมรับจากผูท้ ี่เกี่ยวข้อง รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี
(  =4.42, S.D.= 0.465) โดยเฉพาะเรื่ องผูบ้ ริ หารสานักตรวจสอบภายในบริ หารงานโดยยึดหลั ก
ความถูกต้องและเป็ นธรรม ผูบ้ ริ หารสานักตรวจสอบภายในรณรงค์ให้บุคลากรฏิบตั ิงานด้วยความ
ถูกต้องและเป็ นธรรมกับทุกฝ่ าย และน้อยที่สุดคือคือกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี
(  =4.35, S.D.= 0.731) โดยเฉพาะเรื่ องผูบ้ ริ หารสานักตรวจสอบภายในรณรงค์ให้บุคลากรฏิบตั ิงาน
ด้วยความถูกต้องและเป็ นธรรมกับทุกฝ่ าย
เมื่อพิจารณาตามลักษณะส่ วนบุคคลในเรื่ องรายได้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้อยูร่ ะหว่าง
25,001 – 30,000 บาท (  =4.46, S.D.= 0.054) เห็นว่าสานักตรวจสอบภายในได้ดาเนิ นการตามหลัก
ธรรมาภิบาลมากกว่ากลุ่มรายได้อื่น โดยเฉพาะหลักคุณธรรม รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้
อยูร่ ะหว่าง 20,000 – 25,000 บาท (  =4.19, S.D.= 0.181) โดยเฉพาะหลักคุณธรรม และสาหรับกลุ่ม
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ตัวอย่างที่มีรายได้น้อยกว่า 20,000 บาท (  =4.01, S.D.= 0.039) เห็ นว่าสานักตรวจสอบภายในได้
ดาเนินการตามหลักธรรมาภิบาลน้อยกว่าช่วงอายุอื่น โดยเฉพาะหลักความรับผิดชอบ
ลักษณะส่ วนบุคลในเรื่ องรายได้ เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามตามหลักนิ ติธรรมพบว่า
กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้น้อยกว่า 20,000 บาท (  =4.46, S.D.= 0.137) เห็นว่าสานักตรวจสอบภายใน
ได้ดาเนิ นการตามหลักนิ ติธรรมมากกว่ากลุ่มรายได้อื่นโดยเฉพาะเรื่ องการบริ หารงานภายในสานัก
ตรวจสอบภายในมี ก ารกระจายอานาจอย่า งทัว่ ถึ ง สานักตรวจสอบภายในมี นโยบายรณรงค์ใ ห้
บุคลากรปฏิ บตั ิ หน้าที่ โดยยึดถื อหลักความชอบธรรม สานักตรวจสอบภายในปฏิ บตั ิงานตาม
กฎกระทรวงยุติธรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน อย่างเท่าเทียมกัน รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่ มีรายได้อยู่ระหว่าง 25,001 – 30,000 บาท
(  =4.38, S.D.= 0.131) โดยเฉพาะเรื่ องสานักตรวจสอบภายในมีนโยบายรณรงค์ให้บุคลากรปฏิบตั ิ
หน้าที่ โดยยึดถือหลักความชอบธรรม สานักตรวจสอบภายในปฏิบตั ิงานตามกฎกระทรวงยุติธรรม
และน้อยที่ สุดคื อคื อกลุ่ มตัวอย่างที่ มีรายได้มากกว่า 30,000 บาท ขึ้นไป (  =4.17, S.D.= 0.186)
โดยเฉพาะเรื่ องข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้าน
อย่างเท่าเทียมกัน
ลักษณะส่ วนบุ คลในเรื่ องรายได้ เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามตามหลักความโปร่ งใส
พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้อยูร่ ะหว่าง 25,001 – 30,000 บาท (  =3.98, S.D.= 0.249) เห็นว่าสานัก
ตรวจสอบภายในได้ดาเนิ นการตามหลัก ความโปร่ ง ใสมากกว่า กลุ่ ม รายได้อื่นโดยเฉพาะเรื่ อ ง
กระบวนการทางานของสานักตรวจสอบภายในเปิ ดเผยตรงไปตรงมาสร้างความไว้วางใจซึ่ งกันและ
กัน พร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบตลอดเวลา สานักตรวจสอบภายในกาหนดตัวชี้ วดั การปฏิบตั ิงาน
ที่เป็ นรู ปธรรมและเปิ ดเผยต่อสาธารณะ รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้น้อยกว่า 20,000 บาท
(  =3.75, S.D.= 0.100) โดยเฉพาะเรื่ องกระบวนการทางานของสานักตรวจสอบภายในเปิ ดเผย
ตรงไปตรงมาสร้างความไว้วางใจซึ่ งกันและกัน พร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบตลอดเวลา และน้อย
ที่สุดคือคือกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้มากกว่า 30,000 บาท ขึ้นไป (  =3.64, S.D.= 0.279) โดยเฉพาะเรื่ อง
สานักตรวจสอบภายในกาหนดตัวชี้วดั การปฏิบตั ิงานที่เป็ นรู ปธรรมและเปิ ดเผยต่อสาธารณะ
ลักษณะส่ วนบุคลในเรื่ องรายได้ เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามตามหลักการมีส่วนร่ วม
พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้อยูร่ ะหว่าง 25,001 – 30,000 บาท (  =4.90, S.D.= 0.107) เห็นว่าสานัก
ตรวจสอบภายในได้ดาเนิ นการตามหลักการมีส่วนร่ วมมากกว่ากลุ่มรายได้อื่นโดยเฉพาะเรื่ องการ
บริ หารงานในสานักตรวจสอบภายในผูบ้ ริ หารเปิ ดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่ วมรับรู ้ ร่ วมคิด และ
ร่ วมปฏิบตั ิ ผูบ้ ริ หารสานักตรวจสอบภายในเปิ ดโอกาสให้บุคลากรเสนอความคิดเห็นในการตัดสิ น
ปั ญหา ผูบ้ ริ หารสานักตรวจสอบภายในนาข้อคิดเห็ นของผูร้ ่ วมงานมาร่ วมพิจารณา เพื่อปรับปรุ ง
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การบริ หารให้บรรลุเป้ าหมาย การวางแผนงานภายในสานักตรวจสอบภายในเปิ ดโอกาสให้บุคลากร
มีส่วนร่ วมแสดงประชามติ รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้มากกว่า 30,000 บาท ขึ้นไป (  =4.42,
S.D.= 0.367) โดยเฉพาะเรื่ องการวางแผนงานภายในสานักตรวจสอบภายในเปิ ดโอกาสให้บุคลากร
มีส่วนร่ วมแสดงประชามติ และน้อยที่สุดคือคือกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้อยูร่ ะหว่าง 20,000 – 25,000
บาท (  =4.00, S.D.= 0.566) โดยเฉพาะเรื่ องการบริ หารงานในสานักตรวจสอบภายในผูบ้ ริ หารเปิ ด
โอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่ วมรับรู ้ ร่ วมคิด และร่ วมปฏิบตั ิ ผูบ้ ริ หารสานักตรวจสอบภายในเปิ ด
โอกาสให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่ วมในการประเมินผลงาน
ลักษณะส่ วนบุคลในเรื่ องรายได้ เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามตามหลักความรับผิดชอบ
พบว่ากลุ่ มตัวอย่างที่ มีรายได้มากกว่า 30,000 บาท ขึ้ นไป (  =4.27, S.D.= 0.283) เห็ นว่าสานัก
ตรวจสอบภายในได้ดาเนิ นการตามหลักความรั บผิดชอบมากกว่ากลุ่ มรายได้อื่นโดยเฉพาะเรื่ อง
ผูบ้ ริ หารของสานักตรวจสอบภายในมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบตั ิงาน ใส่ ใจต่อปั ญหาที่เกิดขึ้น
และพร้อมที่จะแก้ไข การปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่สานักตรวจสอบภายในผูเ้ กี่ยวข้อง
สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้อยูร่ ะหว่าง 25,001 – 30,000
บาท (  =4.05, S.D.= 0.177) โดยเฉพาะเรื่ อง. ผูบ้ ริ หารของส านักตรวจสอบภายในมี ความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบตั ิงาน ใส่ ใจต่อปั ญหาที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะแก้ไข และน้อยที่สุดคือคือกลุ่ม
ตัวอย่า งที่ มี ร ายได้น้อยกว่า 20,000 บาท (  =3.70, S.D.= 0.115) โดยเฉพาะเรื่ องผูบ้ ริ หารและ
เจ้าหน้าที่ของสานักตรวจสอบภายในมีความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระทาของตน
ตอนที่ 3 สรุ ปผลทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบลักษณะส่ วนบุคคลส่ งผลต่ อธรรมาภิบาล
ในการบริหารสานักตรวจสอบภายใน สานักงานศาลยุติธรรม
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีตาแหน่งงานต่างกันมีความคิดเห็นต่อธรร
มาภิบาลในการบริ หารสานักตรวจสอบภายใน สานักงานศาลยุติธรรม แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะหลักการมีส่วนร่ วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุม้ ค่าพิจารณา
รายประเด็นคาถาม พบว่า
หลักนิ ติธรรมพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีตาแหน่งงานต่างกันมีความคิดเห็นต่อธรรมาภิบาลใน
การบริ หารสานักตรวจสอบภายใน สานักงานศาลยุติธรรม แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องสานักตรวจสอบภายในได้กาหนดกฎระเบียบ การปฏิบตั ิงาน
ตามระเบียบของทางราชการ การบริ หารงานภายในสานักตรวจสอบภายในมีการกระจายอานาจ
อย่างทัว่ ถึง สานักตรวจสอบภายในปฏิบตั ิงานตามกฎกระทรวงยุติธรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อย่างเท่าเทียมกัน
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หลักความโปร่ งใสพบว่ากลุ่ มตัวอย่างที่ มีตาแหน่ งงานต่างกันมี ความคิ ดเห็ นต่อธรรมาภิ
บาลในการบริ หารสานักตรวจสอบภายใน สานักงานศาลยุติธรรม แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เฉพาะประเด็นคาถามเรื่ อง การพิจารณาเลื่ อนตาแหน่ง โยกย้าย ถอดถอน ของ
สานักตรวจสอบภายในใช้กฎเกณฑ์ที่มีคุณธรรมโดยมีคณะกรรมการร่ วมพิจารณา สานักตรวจสอบ
ภายในจัดให้มีห้องข้อมูลสาธารณะที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ สานักตรวจสอบภายใน
กาหนดตัวชี้วดั การปฏิบตั ิงานที่เป็ นรู ปธรรมและเปิ ดเผยต่อสาธารณะ
หลักการมีส่วนร่ วมพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีตาแหน่ งงานต่างกันมีความคิ ดเห็ นต่อธรรมาภิ
บาลในการบริ หารสานักตรวจสอบภายใน สานักงานศาลยุติธรรม แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เฉพาะประเด็นคาถามเรื่ อง ผูบ้ ริ หารสานักตรวจสอบภายในเปิ ดโอกาสให้บุคลากร
เสนอความคิดเห็นในการตัดสิ นปั ญหา การวางแผนงานภายในสานักตรวจสอบภายในเปิ ดโอกาส
ให้บุคลากรมีส่วนร่ วมแสดงประชามติ ผูบ้ ริ หารสานักตรวจสอบภายในเปิ ดโอกาสให้บุคลากรทุก
คนมีส่วนร่ วมในการประเมินผลงาน
หลักความรับผิดชอบพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีตาแหน่งงานต่างกันมีความคิดเห็นต่อธรรมาภิ
บาลในการบริ หารสานักตรวจสอบภายใน สานักงานศาลยุติธรรม แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่ของสานักตรวจสอบภายในมี
ความตระหนักในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย ผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่ของสานักตรวจสอบ
ภายในมีความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระทาของตน ผูบ้ ริ หารของสานักตรวจสอบภายในมี
ความรั บผิดชอบต่อการปฏิ บตั ิงาน ใส่ ใจต่อปั ญหาที่เกิ ดขึ้นและพร้ อมที่จะแก้ไข ผูบ้ ริ หารและ
เจ้าหน้าที่ ของสานักตรวจสอบภายในปฏิ บตั ิ หน้าที่ โดยคานึ งถึ งความรั บผิดชอบต่อสังคม การ
ปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่สานักตรวจสอบภายในผูเ้ กี่ ยวข้องสามารถตรวจสอบความ
ถูกต้องได้
หลักความคุม้ ค่าพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีตาแหน่ งงานต่างกันมีความคิดเห็นต่อธรรมาภิบาล
ในการบริ หารสานักตรวจสอบภายใน สานักงานศาลยุติธรรม แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 เฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของสานักตรวจสอบภายในสร้างความ
พึงพอใจกับประชาชน การปฏิบตั ิงานของสานักตรวจสอบภายในมีความรวดเร็ ว และมี
คุ ณภาพการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ สานักงานภายในสานักตรวจสอบภายในเป็ นไปอย่างเหมาะสมและ
คุม้ ค่า สานักตรวจสอบภายในกาหนดนโยบายในการประหยัดพลังงาน เช่ น ปิ ดไฟแสงสว่าง
ช่วงเวลาพัก เรื่ องร้องเรี ยน ร้องทุกข์ของบุคลากรต่อการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารสานักตรวจสอบ
ภายในมีจานวนลดลง ผูบ้ ริ หารสานักตรวจสอบภายในรณรงค์ให้บุคลากรปฏิบตั ิงานโดยคานึงถึง
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ประสิ ทธิ ภาพและทางานอย่างมีคุณภาพ สานักตรวจสอบภายในมีการสารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการปฏิบตั ิงานอย่างสม่าเสมอ
หลักคุณธรรมพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีตาแหน่งงานต่างกันมีความคิดเห็นต่อธรรมาภิบาลใน
การบริ หารสานักตรวจสอบภายใน สานักงานศาลยุติธรรม แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เฉพาะประเด็ น ค าถามเรื่ อ งส านัก ตรวจสอบภายในบริ ห ารงานด้ว ยความยุติ ธ รรม
ผูบ้ ริ หารสานักตรวจสอบภายในรณรงค์ให้บุคลากรฏิบตั ิงานด้วยความถูกต้องและเป็ นธรรมกับทุกฝ่ าย
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อธรรมาภิบาล
ในการบริ หารสานักตรวจสอบภายใน สานักงานศาลยุติธรรม แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 เฉพาะหลักนิติธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุม้ ค่า หลักคุณธรรม
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพสมรสต่างกันมีความคิดเห็นต่อธรร
มาภิบาลในการบริ หารสานักตรวจสอบภายใน สานักงานศาลยุติธรรม แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เฉพาะหลักความโปร่ งใส หลักการมีส่วนร่ วม หลักความคุม้ ค่า หลักคุณธรรม
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็ นต่อ
ธรรมาภิบาลในการบริ หารสานักตรวจสอบภายใน สานักงานศาลยุติธรรม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะหลักการมีส่วนร่ วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุม้ ค่า
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ มีรายได้ต่างกันมีความคิดเห็ นต่อธรรมาภิ
บาลในการบริ หารสานักตรวจสอบภายใน สานักงานศาลยุติธรรม แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ในทุก ๆ ด้าน คือหลักนิ ติธรรม หลักความโปร่ งใส หลักการมีส่วนร่ วม หลักความ
รับผิดชอบ หลักความคุม้ ค่า หลักคุณธรรม

อภิปรายผล
จากการวิจยั อภิ ป รายได้ว่า ค่ า เฉลี่ ย ความคิ ดเห็ นเรื่ องธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารส านัก
ตรวจสอบภายใน สานักงานศาลยุติธรรม โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยกลุ่มตัวอย่างเห็นว่า
สานักตรวจสอบภายในได้ดาเนิ นการในเรื่ องหลักคุ ณธรรมมากที่สุดกว่าหลักธรรมาภิบาลอื่น ๆ
โดยเฉพาะเรื่ องผูบ้ ริ หารสานักตรวจสอบภายในบริ หารงานโดยยึดหลักความถูกต้องและเป็ นธรรม
รองลงมาคือหลักการมีส่วนร่ วมโดยเฉพาะเรื่ องการบริ หารงานในสานักตรวจสอบภายในผูบ้ ริ หาร
เปิ ดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่ วมรับรู ้ ร่ วมคิด และร่ วมปฏิบตั ิ หลักนิ ติธรรมโดยเฉพาะเรื่ องสานัก
ตรวจสอบภายในมีนโยบายรณรงค์ให้บุคลากรปฏิบตั ิหน้าที่ โดยยึดถือหลักความชอบธรรม หลัก
ความคุ ม้ ค่ า โดยเฉพาะเรื่ องผูบ้ ริ หารส านัก ตรวจสอบภายในรณรงค์ใ ห้บุ คลากรปฏิ บ ตั ิ งานโดย
ค านึ ง ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพและท างานอย่ า งมี คุ ณ ภาพ หลัก นิ ติ ธ รรมโดยเฉพาะเรื่ อ ง หลัก ความ
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รับผิดชอบโดยเฉพาะเรื่ องผูบ้ ริ หารของสานักตรวจสอบภายในมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบตั ิงาน
ใส่ ใจต่อปั ญหาที่เกิดขึ้นและพร้ อมที่จะแก้ไข และน้อยที่สุดคือหลักความโปร่ งใสโดยเฉพาะเรื่ อง
การพิจารณาเลื่อนตาแหน่ง โยกย้าย ถอดถอน ของสานักตรวจสอบภายในใช้กฎเกณฑ์ที่มีคุณธรรม
โดยมีคณะกรรมการร่ วมพิจารณา
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ ยความคิดเห็ นแต่ละหลักธรรมาภิบาลพบว่า 1) ค่าเฉลี่ ยความคิดเห็ น
เรื่ องธรรมาภิบาลในการบริ หารสานักตรวจสอบภายใน สานักงานศาลยุติธรรม ตามหลักนิติธรรม
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามพบว่าเรื่ องสานักตรวจสอบ
ภายในมีนโยบายรณรงค์ให้บุคลากรปฏิบตั ิหน้าที่ โดยยึดถือหลักความชอบธรรม กลุ่มตัวอย่างเห็น
ว่าสานักตรวจสอบภายในได้ดาเนินการในเรื่ องนี้ตามหลักนิติธรรมมากกว่าประเด็นอื่นๆ รองลงมา
คือสานักตรวจสอบภายในปฏิบตั ิงานตามกฎกระทรวงยุติธรรม และสาหรับเรื่ องสานักตรวจสอบ
ภายในมีการปฏิรูปกฎระเบียบให้เหมาะสมกับสภาพการณ์เปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า
สานักตรวจสอบภายในได้ดาเนินการในเรื่ องนี้นอ้ ยที่สุดกว่าประเด็นอื่น 2) ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเรื่ อง
ธรรมาภิบาลในการบริ หารสานักตรวจสอบภายใน สานักงานศาลยุติธรรม ตามหลักความโปร่ งใส
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามพบว่าเรื่ องกระบวนการทางานของ
สานักตรวจสอบภายในเปิ ดเผยตรงไปตรงมาสร้างความไว้วางใจซึ่ งกันและกัน พร้อมที่จะได้รับการ
ตรวจสอบตลอดเวลา กลุ่มตัวอย่างเห็ นว่าสานักตรวจสอบภายในได้ดาเนิ นการในเรื่ องนี้ ตามหลัก
ความโปร่ ง ใสมากกว่า ประเด็ นอื่ นๆ รองลงมาคื อส านัก ตรวจสอบภายในจัดให้มี ห้องข้อมูล
สาธารณะที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ และสาหรับเรื่ องการพิจารณาเลื่อนตาแหน่ง โยกย้าย
ถอดถอน ของสานักตรวจสอบภายในใช้กฎเกณฑ์ที่มีคุณธรรมโดยมีคณะกรรมการร่ วมพิจารณา
กลุ่ ม ตัวอย่า งเห็ นว่า ส านัก ตรวจสอบภายในได้ดาเนิ นการในเรื่ องนี้ น้อยที่ สุ ดกว่าประเด็ นอื่ น 3)
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเรื่ องธรรมาภิบาลในการบริ หารสานักตรวจสอบภายใน สานักงานศาลยุติธรรม
ตามหลักการมีส่วนร่ วมโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามพบว่า
เรื่ องการบริ หารงานในสานักตรวจสอบภายในผูบ้ ริ หารเปิ ดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่ วมรับรู ้ ร่ วม
คิด และร่ วมปฏิบตั ิ กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าสานักตรวจสอบภายในได้ดาเนิ นการในเรื่ องนี้ ตามหลักการ
มีส่วนร่ วมมากที่สุดกว่าประเด็นอื่นๆ รองลงมาคือผูบ้ ริ หารสานักตรวจสอบภายในนาข้อคิดเห็น
ของผูร้ ่ วมงานมาร่ วมพิจารณา เพื่อปรับปรุ งการบริ หารให้บรรลุเป้ าหมาย และสาหรับเรื่ องผูบ้ ริ หาร
สานักตรวจสอบภายในเปิ ดโอกาสให้บุคลากรเสนอความคิดเห็นในการตัดสิ นปั ญหา กลุ่มตัวอย่าง
เห็ นว่าสานักตรวจสอบภายในได้ดาเนิ นการในเรื่ องนี้ น้อยที่สุดกว่าประเด็นอื่น 4) ค่าเฉลี่ ยความ
คิดเห็ นเรื่ องธรรมาภิบาลในการบริ หารสานักตรวจสอบภายใน สานักงานศาลยุติธรรม ตามหลัก
ความรั บ ผิดชอบโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่ อ พิ จารณารายประเด็ น ค าถามพบว่า เรื่ อ ง
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ผูบ้ ริ หารของสานักตรวจสอบภายในมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบตั ิงาน ใส่ ใจต่อปั ญหาที่เกิดขึ้น
และพร้ อมที่จะแก้ไข กลุ่มตัวอย่างเห็ นว่าสานักตรวจสอบภายในได้ดาเนิ นการในเรื่ องนี้ ตามหลัก
ความรับผิดชอบมากกว่าประเด็นอื่นๆ รองลงมาคือการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่สานัก
ตรวจสอบภายในผูเ้ กี่ ย วข้องสามารถตรวจสอบความถูก ต้องได้ และส าหรับเรื่ องผูบ้ ริ หารและ
เจ้าหน้าที่ ของสานักตรวจสอบภายในมี ความตระหนักในหน้าที่ และงานที่ได้รับมอบหมาย กลุ่ ม
ตัวอย่างเห็ นว่าสานักตรวจสอบภายในได้ดาเนิ นการในเรื่ องนี้ น้อยที่สุดกว่าประเด็นอื่น 5) ค่าเฉลี่ ย
ความคิดเห็นเรื่ องธรรมาภิบาลในการบริ หารสานักตรวจสอบภายใน สานักงานศาลยุติธรรม ตาม
หลัก ความคุ ้ม ค่ า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่ อพิ จารณารายประเด็ นค าถามพบว่า เรื่ อ ง
ผูบ้ ริ หารสานักตรวจสอบภายในรณรงค์ให้บุคลากรปฏิบตั ิงานโดยคานึงถึงประสิ ทธิภาพและทางาน
อย่างมีคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างเห็ นว่าสานักตรวจสอบภายในได้ดาเนิ นการในเรื่ องนี้ ตามหลักความ
คุ ม้ ค่ า มากที่ สุ ดกว่า ประเด็ นอื่ นๆ รองลงมาคื อเรื่ องร้ องเรี ย น ร้ องทุ กข์ข องบุ ค ลากรต่ อการ
บริ หารงานของผูบ้ ริ หารสานักตรวจสอบภายในมีจานวนลดลง และสาหรับเรื่ องการปฏิบตั ิงานของ
สานักตรวจสอบภายในมีความรวดเร็ ว และมีคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าสานักตรวจสอบภายในได้
ดาเนิ นการในเรื่ องนี้ น้อยที่ สุดกว่าประเด็นอื่น 6) ค่าเฉลี่ ยความคิ ดเห็ นเรื่ องธรรมาภิ บาลในการ
บริ หารสานักตรวจสอบภายใน สานักงานศาลยุติธรรม ตามหลักคุณธรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่ สุ ด และเมื่ อ พิ จ ารณารายประเด็ น ค าถามพบว่ า เรื่ อ งผู้บ ริ ห ารส านัก ตรวจสอบภายใน
บริ หารงานโดยยึดหลักความถูกต้องและเป็ นธรรม กลุ่มตัวอย่างเห็ นว่าสานักตรวจสอบภายในได้
ดาเนิ นการในเรื่ องนี้ ตามหลักคุณธรรมมากที่สุดกว่าประเด็นอื่นๆ รองลงมาคือการบริ หารงานของ
ผูบ้ ริ ห ารส านัก ตรวจสอบภายในได้รั บ การยอมรั บ จากผู ้ที่ เ กี่ ย วข้อ ง และส าหรั บ เรื่ อ งส านัก
ตรวจสอบภายในบริ หารงานด้วยความยุติธ รรม กลุ่ มตัวอย่างเห็ นว่า สานัก ตรวจสอบภายในได้
ดาเนินการในเรื่ องนี้นอ้ ยที่สุดกว่าประเด็นอื่น
สาหรั บการเปรี ยบเที ยบสมมติ ฐานอภิ ปรายได้ว่ากลุ่ มตัวอย่างที่ มี ตาแหน่ งงานต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อธรรมาภิบาลในการบริ หารสานักตรวจสอบภายใน สานักงานศาลยุติธรรม แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะหลักการมีส่วนร่ วม หลักความรับผิดชอบ และหลัก
ความคุม้ ค่าพิจารณารายประเด็นคาถาม พบว่า
กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็ นต่อธรรมาภิบาลในการบริ หารสานักตรวจสอบ
ภายใน สานักงานศาลยุติธรรม แตกต่างกันอย่างมี นยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 เฉพาะหลักนิ ติ
ธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุม้ ค่า หลักคุณธรรม
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กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพสมรสต่างกันมีความคิดเห็นต่อธรรมาภิบาลในการบริ หารสานัก
ตรวจสอบภายใน สานักงานศาลยุติธรรม แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะ
หลักความโปร่ งใส หลักการมีส่วนร่ วม หลักความคุม้ ค่า หลักคุณธรรม
กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อธรรมาภิบาลในการบริ หารสานัก
ตรวจสอบภายใน สานักงานศาลยุติธรรม แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะ
หลักการมีส่วนร่ วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุม้ ค่า
กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่างกันมีความคิดเห็ นต่อธรรมาภิบาลในการบริ หารสานักตรวจสอบ
ภายใน สานักงานศาลยุติธรรม แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุก ๆ ด้าน คือหลัก
นิติธรรม หลักความโปร่ งใส หลักการมีส่วนร่ วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุม้ ค่า หลักคุณธรรม

ข้ อเสนอแนะ
1. หลักนิติธรรม ผูบ้ ริ หารของสานักตรวจสอบภายใน สานักงานศาลยุติธรรมควรส่ งเสริ ม
ให้มีการปฏิรูปกฎระเบียบให้เหมาะสมกับสภาพการณ์เปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ
2. หลักความโปร่ งใส ผูบ้ ริ หารของสานักตรวจสอบภายใน สานักงานศาลยุติธรรม ควร
ส่ งเสริ มความโปร่ งใสในเรื่ องการพิจารณาเลื่อนตาแหน่ง โยกย้าย ถอดถอน ของสานักตรวจสอบ
ภายในใช้กฎเกณฑ์ที่มีคุณธรรมโดยมีคณะกรรมการร่ วมพิจารณา
3. หลักการมีส่วนร่ วม ผูบ้ ริ หารของสานักตรวจสอบภายใน สานักงานศาลยุติธรรมต้อง
เปิ ดโอกาสให้บุคลากรเสนอความคิดเห็นในการตัดสิ นปัญหา
4. หลักความรับผิดชอบ ผูบ้ ริ หารของสานักตรวจสอบภายใน สานักงานศาลยุติธรรม ต้อง
ส่ งเสริ มให้พนักงานมีความตระหนักในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย
5. หลักความคุ ม้ ค่า ผูบ้ ริ หารของสานักตรวจสอบภายใน สานักงานศาลยุติธรรม ต้อง
ส่ งเสริ มให้การปฏิบตั ิงานของสานักตรวจสอบภายในมีความรวดเร็ ว และมีคุณภาพ
6. หลัก คุ ณธรรม ผูบ้ ริ หารของส านัก ตรวจสอบภายใน ส านัก งานศาลยุติธ รรมควร
บริ หารงานด้วยความยุติธรรม
ข้ อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่ อไป
1. ในการศึ ก ษาเรื่ อ งธรรมาภิ บ าลในการบริ หารส านัก ตรวจสอบภายใน ส านัก งานศาล
ยุติธรรม ควรมีการศึกษาในหน่ วยงานอื่นๆ ที่สังกัดสานักงานศาลยุติธรรม เพื่อให้ได้รับผลการศึกษา
ในภาพรวมขององค์กรและสามารถนาผลการศึ กาที่ ได้มาปรั บ ปรุ ง การทางานของส านักงานศาล
ยุติธรรม
2. ควรมี การศึ กษาปั ญหาและอุ ปสรรคในการทางานของพนักงานสังกัดสานักงานศาล
ยุติธรรม เพื่อนาเอาข้อมูลที่ได้รับมาปรับปรุ งการทางานของพนักงานต่อไป

