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บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจยัเร่ืองธรรมาภิบาลในการบริหารส านักตรวจสอบภายใน ส านักงานศาล
ยติุธรรม มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นเร่ืองธรรมาภิบาลในการบริหารส านกั
ตรวจสอบภายใน ส านกังานศาลยติุธรรม ประชากรในคร้ังน้ี คือประชากร และกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น
การศึกษาคร้ังน้ี คือ พนกังานท่ีปฏิบติังานท่ีส านกัตรวจสอบภายใน ส านกังานศาลยุติธรรม จ านวน 
28 คน ขนาดตวัอยา่ง ส าหรับตารางของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie  & Morgan,  1970  อา้งใน ธีร
วฒิุ เอกะกุล,2543)  ตารางน้ีใชใ้นการประมาณค่าสัดส่วนของประชากรเช่นเดียวกนั และก าหนดให้
สัดส่วนของลกัษณะท่ีสนใจในประชากร เท่ากบั 0.5 ระดบัความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้5% และ
ระดบัความเช่ือมัน่ 95% สามารถค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งได ้26 คน โดยแบ่งเป็นผูบ้ริหาร 
6 คน และเป็นผูป้ฏิบติังาน 15 คน จ าแนกตามต าแหน่งงาน อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา 
และรายได ้เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการ วิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ 
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทดสอบ
สมมติฐานโดยใชส้ถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One-way ANOVA)  กลุ่มตวัอยา่งมี
ต าแหน่งงานเป็นผูบ้ริหาร คิดเป็นร้อยละ 23.08  มีต าแหน่งงานเป็นผูป้ฏิบติังาน คิดเป็นร้อยละ 
76.92 ส่วนใหญ่มีอายุอยูร่ะหวา่ง 41 - 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.62 อายุอยูร่ะหวา่ง 30 - 40 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 34.62 มีอายุนอ้ยกวา่ 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 15.38 และมีอายุมากกวา่ 50 ปี ข้ึนไป คิดเป็นร้อย
ละ 15.38 ส่วนใหญ่สมรสแลว้ คิดเป็นร้อยละ 69.23 รองลงมาเป็นโสด คิดเป็นร้อยละ 19.23 และ
เป็นหมา้ย/หย่าร้าง คิดเป็นร้อยละ 11.54 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
57.69 รองลงมาจบการศึกษาระดับต ่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 23.08 และน้อยท่ีสุดจบ
การศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 19.23 ส่วนใหญ่มีรายไดม้ากกวา่ 30,000 บาท ข้ึน
ไป คิดเป็นร้อยละ 34.62 มีรายไดอ้ยูร่ะหวา่ง 25,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.77 มีรายไดอ้ยู่
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ระหวา่ง 20,000 – 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.23 และรายไดน้อ้ยกวา่ 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
15.38 

ผลการวิจยัโดยภาพรวมพบวา่ค่าเฉล่ียความคิดเห็นเร่ืองธรรมาภิบาลในการบริหารส านกั
ตรวจสอบภายใน ส านกังานศาลยติุธรรม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่
ส านกัตรวจสอบภายในไดด้ าเนินการในเร่ืองหลกัคุณธรรมมากท่ีสุดกว่าหลกัธรรมาภิบาลอ่ืน ๆ 
โดยเฉพาะเร่ืองผูบ้ริหารส านกัตรวจสอบภายในบริหารงานโดยยึดหลกัความถูกตอ้งและเป็นธรรม 
รองลงมาคือหลกัการมีส่วนร่วมโดยเฉพาะเร่ืองการบริหารงานในส านกัตรวจสอบภายในผูบ้ริหาร
เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมรับรู้ ร่วมคิด และร่วมปฏิบติั หลกันิติธรรมโดยเฉพาะเร่ืองส านกั
ตรวจสอบภายในมีนโยบายรณรงคใ์ห้บุคลากรปฏิบติัหนา้ท่ี โดยยึดถือหลกัความชอบธรรม  หลกั
ความคุม้ค่าโดยเฉพาะเร่ืองผูบ้ริหารส านักตรวจสอบภายในรณรงค์ให้บุคลากรปฏิบติังานโดย
ค านึงถึงประสิทธิภาพและท างานอย่างมีคุณภาพ หลักนิติธรรมโดยเฉพาะเร่ือง หลักความ
รับผดิชอบโดยเฉพาะเร่ืองผูบ้ริหารของส านกัตรวจสอบภายในมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบติังาน 
ใส่ใจต่อปัญหาท่ีเกิดข้ึนและพร้อมท่ีจะแกไ้ข  และน้อยท่ีสุดคือหลกัความโปร่งใสโดยเฉพาะเร่ือง
การพิจารณาเล่ือนต าแหน่ง โยกยา้ย ถอดถอน ของส านกัตรวจสอบภายในใชก้ฎเกณฑ์ท่ีมีคุณธรรม
โดยมีคณะกรรมการร่วมพิจารณา 

ส าหรับการทดสอบสมมติฐานพบวา่ 1) กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต าแหน่งงานต่างกนัมีความคิดเห็น
ต่อธรรมาภิบาลในการบริหารส านกัตรวจสอบภายใน ส านกังานศาลยุติธรรม แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะหลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผดิชอบ และหลกัความคุม้ค่า
พิจารณารายประเด็นค าถาม พบวา่ 2) กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุต่างกนัมีความคิดเห็นต่อธรรมาภิบาลใน
การบริหารส านกัตรวจสอบภายใน ส านกังานศาลยุติธรรม  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 เฉพาะหลกันิติธรรม หลกัความรับผิดชอบ หลกัความคุม้ค่า หลกัคุณธรรม 3) กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนัมีความคิดเห็นต่อธรรมาภิบาลในการบริหารส านกัตรวจสอบ
ภายใน ส านกังานศาลยุติธรรม แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะหลกัความ
โปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความคุม้ค่า หลกัคุณธรรม 4) กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษา
ต่างกนัมีความคิดเห็นต่อธรรมาภิบาลในการบริหารส านกัตรวจสอบภายใน ส านกังานศาลยุติธรรม  
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะหลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบ 
หลกัความคุม้ค่า  5)กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดต่้างกนัมีความคิดเห็นต่อธรรมาภิบาลในการบริหารส านกั
ตรวจสอบภายใน ส านกังานศาลยติุธรรม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในทุก ๆ 
ดา้น คือหลกันิติธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบ หลกัความ
คุม้ค่า หลกัคุณธรรม 
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ขอ้เสนอแนะการศึกษาคร้ังน้ี 1) หลกันิติธรรม ผูบ้ริหารของส านกัตรวจสอบภายใน 
ส านักงานศาลยุติธรรมควรส่งเสริมให้มีการปฏิรูปกฎระเบียบให้เหมาะสมกับสภาพการณ์
เปล่ียนแปลงอยู่เสมอ 2) หลกัความโปร่งใส ผูบ้ริหารของส านกัตรวจสอบภายใน ส านกังานศาล
ยติุธรรม ควรส่งเสริมความโปร่งใสในเร่ืองการพิจารณาเล่ือนต าแหน่ง โยกยา้ย ถอดถอน ของส านกั
ตรวจสอบภายในใชก้ฎเกณฑ์ท่ีมีคุณธรรมโดยมีคณะกรรมการร่วมพิจารณา 3) หลกัการมีส่วนร่วม 
ผูบ้ริหารของส านกัตรวจสอบภายใน ส านกังานศาลยุติธรรมตอ้งเปิดโอกาสให้บุคลากรเสนอความ
คิดเห็นในการตดัสินปัญหา 4) หลกัความรับผิดชอบ ผูบ้ริหารของส านักตรวจสอบภายใน 
ส านักงานศาลยุติธรรม ต้องส่งเสริมให้พนักงานมีความตระหนักในหน้าท่ีและงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 5) หลกัความคุม้ค่า ผูบ้ริหารของส านกัตรวจสอบภายใน ส านกังานศาลยุติธรรม ตอ้ง
ส่งเสริมให้การปฏิบติังานของส านักตรวจสอบภายในมีความรวดเร็ว และมีคุณภาพ 6) หลกั
คุณธรรม ผูบ้ริหารของส านกัตรวจสอบภายใน ส านกังานศาลยุติธรรมควรบริหารงานดว้ยความ
ยติุธรรม 
 
ภูมหิลงั 

ธรรมาภิบาล (Good Governance) เป็นหลกัการท่ีไดรั้บการยอมรับจากหน่วยงานในระดบั
สากล วา่เป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้องคก์ารประสบความส าเร็จ เม่ือปี ค.ศ.1989 นบัเป็นคร้ังแรกท่ีมี
การน า Good Governance มาใชโ้ดยปรากฏในรายงานของธนาคารโลก (World Bank) เร่ือง “Sub-
Sahara Africa from Crisis to Sustainable Growth” กล่าวถึง ความส าคญัของการมีการบริหาร
จดัการท่ีดี (Governance) และการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ รวมถึงอธิบายเก่ียวกบัการก ากบัดูแลท่ีดีหรือธรร
มาภิบาล ว่าเป็นลกัษณะและวิถีทางของการใช้อ านาจในการใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจและทาง
สังคมของประเทศเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน ซ่ึงครอบคลุมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ การ
บริหารจดัการภาครัฐ ภาระรับผิดชอบ กรอบตวับทกฎหมายเก่ียวกบัการพฒันาความโปร่งใสและ
ขอ้มูลข่าวสาร สถาบนัแห่งธนาคารโลก (World Bank Institute) ไดว้างระเบียบวิธีในการศึกษาวิจยั
เชิงเปรียบเทียบเพื่อวดัระดบัคุณภาพของการบริหารกิจการบา้นเมืองของบรรดาประเทศต่างๆ ทัว่
โลก ซ่ึงครอบคลุมประเด็น 6 มิติ ดงัน้ี  

1. การมีสิทธิมีเสียงของประชาชนและภาระรับผิดชอบ (Voice and Accountability) ซ่ึง
เก่ียวขอ้งกบัการท่ีประชาชนสามารถเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัตั้งรัฐบาลดว้ยตนเอง รวมถึงการมี
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและส่ือมวลชน ตลอดจนเสรีภาพในการชุมนุมและ
สมาคม 
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2. ความมีเสถียรภาพทางการเมืองและการปราศจากความรุนแรง  (Political Stability and 
Absence of Violence) ซ่ึงเป็นเร่ืองของโอกาสความเป็นไปไดท่ี้รัฐบาลจะไร้เสถียรภาพหรือถูกโค่น
ลม้ โดยอาศยัวิธีการต่างๆ ท่ีไม่เป็นไปตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญ เช่น การใชค้วามรุนแรงทาง
การเมืองและการก่อการร้าย 

3. ประสิทธิผลของรัฐบาล (Government Effectiveness) ซ่ึงให้ความส าคญัในเร่ืองของ
คุณภาพการให้บริการและความสามารถของขา้ราชการหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ตลอดจนระดบัความ
เป็นอิสระจากการแทรกแซงทางการเมือง  รวมถึงคุณภาพของการก าหนดนโยบายและการน า
นโยบายไปปฏิบติั ความมุ่งมัน่จริงจงัของรัฐบาลท่ีมีต่อนโยบายดงักล่าว 

4. คุณภาพของมาตรการควบคุม (Regulatory Quality) ซ่ึงเป็นเร่ืองขีดความสามารถของ
รัฐบาลในการก าหนดนโยบายและออกมาตรการควบคุม รวมถึงการบงัคบัใชน้โยบายและมาตรการ
ดงักล่าวใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสมและเอื'อต่อการส่งเสริมใหภ้าคเอกชนสามารถพฒันาได ้
5. นิติธรรม (Rule of Law) ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัระดบัของการที่ีบุคคลฝ่ายต่างๆ มีความมัน่ใจและยอมรับ
ปฏิบติัตามกฎกติกาในการอยู่ร่วมกนัของสังคม โดยเฉพาะคุณภาพของการบงัคบัให้ปฏิบติัตาม
เง่ือนไขสัญญา การต ารวจและการอ านวยความยุติธรรม รวมถึงโอกาสความเป็นไปได้ท่ีจะเกิด
อาชญากรรมและความรุนแรง 

6. การควบคุมปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ (Control of Corruption) ซ่ึงเป็นเร่ืองเก่ียวกบั
การใช้อ านาจรัฐเพื่อประโยชน์ส่วนตวั ทั้งในรูปแบบของการทุจริตประพฤติมิชอบเพียงเล็กน้อย
หรือขนานใหญ่ รวมถึงการเขา้ครอบครองรัฐโดยชนชั้นน าทางการเมืองและนกัธุรกิจเอกชนท่ีมุ่ง
เขา้มาแสวงหาผลประโยชน์ 

ส าหรับประเทศไทย “ธรรมาภิบาล” (Good Governance) เร่ิมน ามาใช้กนัเม่ือประมาณ 10 
กวา่ปีท่ีผ่านมาโดยปรากฏในรายงานของธนาคารโลก เม่ือปี ค.ศ. 1989 เม่ือแนวความคิด Good 
Governance เขา้มาในประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2540 หลงัจากเกิดเหตุวิกฤติทางเศรษฐกิจของ
ประเทศในช่วงกลางปี พ.ศ. 2540 อนัมี สาเหตุส าคญัมาจากความไม่โปร่งใสในการบริหารงานทั้ง
ในภาครัฐและเอกชน ท าให้สังคมไทย ต่ืนตวัในเร่ืองธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน โดยไดย้กเร่ือง “ความ
โปร่งใส” มาเป็นส่วนหน่ึงในแนว ทางการบริหารจดัการประเทศ รวมถึงรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ซ่ึงได้ระบุ เร่ืองการสร้างธรรมาภิบาลไวอ้ย่าง นอกจากนั้น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ไดใ้ห ้ความส าคญักบัการสร้างระบบบริหารจดัการท่ี
ดีให้เกิดข้ึนในสังคมไทย โดยเฉพาะในพระราช กฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และ วิธีการบริหาร
จดัการบา้นเมืองท่ีดีพ.ศ. 2546 ท่ีให้ความส าคญั กบัการเสริมสร้างการบริหารจดัการ ท่ีดีให้เกิดข้ึน
ในการท างานของขา้ราชการไทย “การบริหาร จดัการท่ีดี” สามารถน าไปใชไ้ดท้ั้งภาครัฐและเอกชน 
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ธรรมสามารถใชใ้นการบริหารงานน้ี มี ความหมายอยา่งกวา้ง กล่าวคือ หาไดมี้ความหมายเพียง
หลกัธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ความถูกตอ้งชอบธรรม
ทั้งปวง ซ่ึงวญิญูชนพึงมีและพึง ประพฤติปฏิบติั อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได ้นกัวิชาการหลาย
ท่านไดแ้ปลความหมายค าวา่ Good Governance โดยเสนอใชค้  าวา่ กลไกลประชารัฐท่ีดี, ประชารัฐ, 
ธรรมรัฐ, ศุปศาสนการบา้งแต่ปัจจุบนันิยมใช้ค  าว่า ธรรมาภิบาล เพราะค าว่าธรรมาภิบาลจะมี
ความหมายอยา่งกวา้งขวางครอบคลุมทั้งการบริหารจดัการท่ีดีขององคก์ารธุรกิจ และการปกครองท่ี
ดีของภาครัฐ ซ่ึงปัจจุบนัในภาคราชการไดมี้ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการสร้างระบบ
บริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 ซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 10 
สิงหาคม 2542 ระเบียบน้ีมีผลบงัคบักบัหน่วยงานของภาครัฐตั้งแต่วนัท่ี 11 สิงหาคม 2542 เป็นตน้
มา โดยระเบียบน้ีก าหนดให้ทุกหน่วยงานของภาครัฐ ด าเนินการบริหารจดัการโดยยึดหลกัการ 6 
หลกั ไดแ้ก่ หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัความมีส่วนร่วม หลกัความ
รับผิดชอบ และหลกัความคุม้ค่า อย่างไรก็ตามในปี พ.ศ.2546 ไดมี้การยกเลิกระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีดงักล่าวน้ีพร้อมทั้งออกพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 เพื่อใหมี้ผลบงัคบัใชแ้ทน 

ส าหรับแผนงานบริหารงานการแผน่ดิน พ.ศ. 2555-2558 ไดก้ าหนดแนวนโยบายผลดา้น
การบริหารจดัการท่ีดี โดยรัฐบาลจะพฒันาและปรับปรุงระบบการบริหารงานหากรัฐเพื่อให้ส่วน
ราชการมีความพร้อมกาลงัคน ท่ีมี ขีดความสามารถในการปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิด
ประสิทธิผลมีความคุม้ค่า และเกิดความเป็นธรรมในการใช้บริการสาธารณะ และจะปรับปรุง
กฎหมายและกระบวนการยติุธรรม สนบัสนุนการพฒันาการเมือง และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการด าเนินนโยบายสาธารณะ การป้องกันและปราบปรามและทุจริตประพฤติมิชอบของ
ขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีของรัฐ เพื่อใหเ้กิดการบริหารงานราชการแผน่ดินท่ีดี โดยท่ีเป้าหมายในเชิง
นโยบาย คือระบบการบริหารงานภาครัฐ สามารถอ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน
รวมทั้งยกระดบัคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาลเป็นท่ียอมรับของประชาชน การพฒันาระบบ
การบริหารงานบุคคลของภาครัฐทนัสมยัเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพ เพื่อสนองตอบความตอ้งการ
ของประชาชน พร้อมทั้งกระจายอ านาจ และพฒันา ขีดความสามารถ  

ธรรมาภิบาลในปัจจุบนันบัว่ามีความส าคญัต่อการบริหารงานในองค์กรอยา่งมาก หากมี
การน าแนวคิดธรรมาภิบาลไปสู่การปฏิบติัอย่างจริงจงัและต่อเน่ือง จะท าให้องค์กรเขม้แข็ง มี
ความชอบธรรมดา้นกฎหมาย มีเสถียรภาพ มีโครงสร้างการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ มีความ
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาธรรมาภิบาลในการบริหารส านกั
ตรวจสอบภายใน ส านกังานศาลยุติธรรม และเพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางพฒันาการบริหารงานตาม
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หลกัธรรมาภิบาลของส านักตรวจสอบภายใน ส านักงานศาลยุติธรรม เพื่อน าผลการวิจยัไปใช้เป็น
แนวทาง การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลส าหรับผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ส าหรับน าไปวางแผน
ก าหนดนโยบายการบริหารในดา้นต่าง ๆ ภายในส านกัตรวจสอบภายใน ส านกังานศาลยุติธรรมให้มี
ความสอดคลอ้งกบัหลกัธรรมาภิบาล  
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1. เพื่อศึกษาธรรมาภิบาลในการบริหารส านกัตรวจสอบภายใน ส านกังานศาลยติุธรรม 
2. เพื่อเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัธรรมาภิบาลในการบริหารส านกัตรวจสอบ

ภายใน ส านกังานศาลยติุธรรม 
 

ขอบเขตของการวจิัย 
การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดก้ าหนดขอบเขตของคก์ารศึกษาไวด้งัน้ี 
1. ขอบเขตของเนือ้หา  
 มุ่งศึกษาธรรมาภิบาลในการบริหารส านักตรวจสอบภายใน ส านักงานศาลยุติธรรม 

ไดแ้ก่ หลกันิติธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบ หลกัความคุม้ค่า 
หลกัคุณธรรม 

 1.1 ตวัแปรอิสระ คือ ลกัษณะส่วนบุคคล 
1) ต าแหน่งงาน  
2) อาย ุ
3) สถานภาพสมรส  
4) ระดบัการศึกษา 
5) รายได ้

 1.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  
1) หลกันิติธรรม  
2) หลกัความโปร่งใส  
3) หลกัการมีส่วนร่วม  
4) หลกัความรับผดิชอบ  
5) หลกัความคุม้ค่า  
6) หลกัคุณธรรม  
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2. ขอบเขตประชากรและขนาดตัวอย่าง 
ประชากร และกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนกังานท่ีปฏิบติังานท่ีส านกั

ตรวจสอบภายใน ส านกังานศาลยุติธรรม จ านวน 28 คน ขนาดตวัอยา่ง ส าหรับตารางของเครจซ่ี
และมอร์แกน (Krejcie  & Morgan,  1970  อา้งใน ธีรวฒิุ เอกะกุล,2543)  ตารางน้ีใชใ้นการประมาณ
ค่าสัดส่วนของประชากรเช่นเดียวกนั และก าหนดให้สัดส่วนของลกัษณะท่ีสนใจในประชากร 
เท่ากับ 0.5 ระดับความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ 5% และระดับความเช่ือมั่น 95% สามารถ
ค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งได ้26 คน 

 
การสร้างเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามเร่ือง ธรรมาภิบาลในการบริหารส านัก
ตรวจสอบภายใน ส านกังานศาลยุติธรรม เป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วน 5 ระดบั (Rating 
scale) โดยก าหนดเกณฑ ์คะแนนการประมาณค่าดงัน้ี  

 คะแนน   5   หมายถึง   ระดบัธรรมาภิบาลในการบริหารมากท่ีสุด 
 คะแนน  4   หมายถึง   ระดบัธรรมาภิบาลในการบริหารมาก 
 คะแนน  3   หมายถึง   ระดบัธรรมาภิบาลในการบริหารปานกลาง 
 คะแนน  2   หมายถึง   ระดบัธรรมาภิบาลในการบริหารนอ้ย 
 คะแนน   1  หมายถึง   ระดบัธรรมาภิบาลในการบริหารนอ้ยท่ีสุด 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1. น าแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมได ้น ามาคดัเลือกฉบบัท่ีสมบูรณ์ 
2. ตรวจแบบสอบถามและลงรหสั (Code Book) ในแบบสอบถามทุกขอ้ 
3. น าขอ้มูลท่ีตรวจสอบ และลงรหสัแลว้ ไปวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อ

น ามาค านวณทางสถิติ 
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สรุปผลการวจิัย 
ผูว้ิจ ัยขอน าเสนอข้อมูลตามวตัถุประสงค์ของการวิจยัโดยสรุปผลการวิจัยข้อมูลแบ่ง

ออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามต าแหน่งงาน 

อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และรายได้ โดยใช้ค่าสัดส่วนร้อยละ (Percentage 
distribution) ในการวเิคราะห์ขอ้มูล  

ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัธรรมาภิบาลในการบริหารส านกัตรวจสอบภายใน 
ส านักงานศาลยุติธรรม ได้แก่ หลกันิติธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความ
รับผดิชอบ หลกัความคุม้ค่า หลกัคุณธรรม โดยใชค้่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

ตอนท่ี 3 การทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบลกัษณะส่วนบุคคลส่งผลต่อธรรมาภิบาลใน
การบริหารส านกัตรวจสอบภายใน ส านกังานศาลยติุธรรม 

 
ตอนที ่1 สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 กลุ่มตวัอย่างมีต าแหน่งงานเป็นผูบ้ริหาร จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 23.08  มีต าแหน่ง
งานเป็นผูป้ฏิบติังาน จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 76.92 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 41 - 50 ปี 
จ านวน 9  คน คิดเป็นร้อยละ 34.62 อายุอยูร่ะหวา่ง 30 - 40 ปี จ  านวน 9  คน คิดเป็นร้อยละ 34.62 มี
อายุนอ้ยกวา่ 30 ปี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 15.38 และมีอายุมากกวา่ 50 ปี ข้ึนไป จ านวน 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 15.38  ส่วนใหญ่สมรสแลว้ จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 69.23 รองลงมาเป็น
โสด จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 19.23 และเป็นหมา้ย/หยา่ร้าง จ  านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 11.54 
ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ  านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 57.69 รองลงมาจบการศึกษา
ระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี จ  านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 23.08 และนอ้ยท่ีสุดจบการศึกษาระดบัสูงกวา่
ปริญญาตรี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 19.23 ส่วนใหญ่มีรายไดม้ากกว่า 30,000 บาท ข้ึนไป 
จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 34.62 มีรายไดอ้ยูร่ะหวา่ง 25,001 – 30,000 บาท จ านวน 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 30.77 มีรายไดอ้ยูร่ะหวา่ง 20,000 – 25,000 บาท จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 19.23 และ
รายไดน้อ้ยกวา่ 20,000 บาท จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 15.38 

ตอนที่ 2 สรุปผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยธรรมาภิบาลในการบริหารส านักตรวจสอบภายใน 

ส านักงานศาลยุติธรรม 

ผลการวิจยัขอ้มูลการวิเคราะห์พบว่าค่าเฉล่ียความคิดเห็นเร่ืองธรรมาภิบาลในการบริหาร
ส านกัตรวจสอบภายใน ส านกังานศาลยุติธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( =4.21, S.D.= 
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0.221) โดยกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่ส านกัตรวจสอบภายในไดด้ าเนินการในเร่ืองหลกัคุณธรรมมากท่ีสุด
กวา่หลกัธรรมาภิบาลอ่ืน ๆ ( =4.49, S.D.= 0.638) รองลงมาคือหลกัการมีส่วนร่วม( =4.44, S.D.= 
0.480)  หลกันิติธรรม ( =4.32, S.D.= 0.178) หลกัความคุม้ค่า ( =4.20, S.D.= 0.256) หลกันิติ
ธรรม ( =4.32, S.D.= 0.178) หลกัความรับผิดชอบ ( =4.05, S.D.= 0.308)   และนอ้ยท่ีสุดคือหลกั
ความโปร่งใส ( =3.77, S.D.= 0.257) 

เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียความคิดเห็นแต่ละหลกัธรรมาภิบาล กพบวา่ 1) ค่าเฉล่ียความคิดเห็น
เร่ืองธรรมาภิบาลในการบริหารส านกัตรวจสอบภายใน ส านกังานศาลยุติธรรม ตามหลกันิติธรรม
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( =4.32, S.D.= 0.178) และเม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามพบวา่
เร่ืองส านกัตรวจสอบภายในมีนโยบายรณรงคใ์ห้บุคลากรปฏิบติัหนา้ท่ี  โดยยึดถือหลกัความชอบ
ธรรม กลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่ส านกัตรวจสอบภายในไดด้ าเนินการในเร่ืองน้ีตามหลกันิติธรรมมากกวา่
ประเด็นอ่ืนๆ ( =4.88, S.D.= 0.326) รองลงมาคือส านักตรวจสอบภายในปฏิบติังานตาม
กฎกระทรวงยุติธรรม ( =4.85, S.D.= 0.368)  และส าหรับเร่ืองส านกัตรวจสอบภายในมีการปฏิรูป
กฎระเบียบให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์เปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ ( =3.50, S.D.= 0.707) กลุ่มตวัอยา่ง
เห็นว่าส านักตรวจสอบภายในได้ด าเนินการในเร่ืองน้ีน้อยท่ีสุดกว่าประเด็นอ่ืน 2) ค่าเฉล่ียความ
คิดเห็นเร่ืองธรรมาภิบาลในการบริหารส านกัตรวจสอบภายใน ส านักงานศาลยุติธรรม ตามหลกั
ความโปร่งใสโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( =3.77, S.D.= 0.257) และเม่ือพิจารณารายประเด็น
ค าถามพบวา่เร่ืองกระบวนการท างานของส านกัตรวจสอบภายในเปิดเผยตรงไปตรงมาสร้างความ
ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั พร้อมท่ีจะได้รับการตรวจสอบตลอดเวลา กลุ่มตวัอย่างเห็นว่าส านัก
ตรวจสอบภายในไดด้ าเนินการในเร่ืองน้ีตามหลกัความโปร่งใสมากกว่าประเด็นอ่ืนๆ ( =4.77, 
S.D.= 0.587) รองลงมาคือส านกัตรวจสอบภายในจดัให้มีห้องขอ้มูลสาธารณะท่ีประชาชนสามารถ
เขา้ถึงขอ้มูลได ้( =3.69, S.D.= 3.69) และส าหรับเร่ืองการพิจารณาเล่ือนต าแหน่ง โยกยา้ย ถอด
ถอน ของส านักตรวจสอบภายในใช้กฎเกณฑ์ท่ีมีคุณธรรมโดยมีคณะกรรมการร่วมพิจารณา 
( =3.38, S.D.= 0.571) กลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่ส านกัตรวจสอบภายในไดด้ าเนินการในเร่ืองน้ีนอ้ยท่ีสุด
กว่าประเด็นอ่ืน 3) ค่าเฉล่ียความคิดเห็นเร่ืองธรรมาภิบาลในการบริหารส านักตรวจสอบภายใน 
ส านกังานศาลยุติธรรม ตามหลกัการมีส่วนร่วมโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( =4.44, S.D.= 
0.480) และเม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามพบว่าเร่ืองการบริหารงานในส านักตรวจสอบภายใน
ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมรับรู้ ร่วมคิด และร่วมปฏิบติั กลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่ส านกั
ตรวจสอบภายในได้ด าเนินการในเร่ืองน้ีตามหลักการมีส่วนร่วมมากท่ีสุดกว่าประเด็นอ่ืนๆ 
( =4.81, S.D.= 0.491) รองลงมาคือผูบ้ริหารส านกัตรวจสอบภายในน าขอ้คิดเห็นของผูร่้วมงาน
มาร่วมพิจารณา เพื่อปรับปรุงการบริหารใหบ้รรลุเป้าหมาย ( =4.69, S.D.= 0.736) และส าหรับเร่ือง
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ผูบ้ริหารส านักตรวจสอบภายในเปิดโอกาสให้บุคลากรเสนอความคิดเห็นในการตดัสินปัญหา 
( =4.04, S.D.= 1.148) กลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่ส านกัตรวจสอบภายในไดด้ าเนินการในเร่ืองน้ีนอ้ยท่ีสุด
กว่าประเด็นอ่ืน 4) ค่าเฉล่ียความคิดเห็นเร่ืองธรรมาภิบาลในการบริหารส านักตรวจสอบภายใน 
ส านักงานศาลยุติธรรม ตามหลักความรับผิดชอบโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.05, S.D.= 
0.308) และเม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามพบว่าเร่ืองผูบ้ริหารของส านกัตรวจสอบภายในมีความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบติังาน ใส่ใจต่อปัญหาท่ีเกิดข้ึนและพร้อมท่ีจะแก้ไข กลุ่มตวัอย่างเห็นว่า
ส านักตรวจสอบภายในได้ด าเนินการในเร่ืองน้ีตามหลักความรับผิดชอบมากกว่าประเด็นอ่ืนๆ 
( =4.65, S.D.= 0.689) รองลงมาคือการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและเจา้หน้าท่ีส านกัตรวจสอบ
ภายในผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งได้ ( =4.62, S.D.= 0.496) และส าหรับเร่ือง
ผูบ้ริหารและเจ้าหน้าท่ีของส านักตรวจสอบภายในมีความตระหนักในหน้าท่ีและงานท่ีได้รับ
มอบหมาย ( =3.42, S.D.= 0.902) กลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่ส านกัตรวจสอบภายในไดด้ าเนินการในเร่ือง
น้ีนอ้ยท่ีสุดกวา่ประเด็นอ่ืน 5) ค่าเฉล่ียความคิดเห็นเร่ืองธรรมาภิบาลในการบริหารส านกัตรวจสอบ
ภายใน ส านกังานศาลยุติธรรม ตามหลกัความคุม้ค่าโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( =4.20, S.D.= 
0.256) และเม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามพบว่าเร่ืองผูบ้ริหารส านกัตรวจสอบภายในรณรงค์ให้
บุคลากรปฏิบติังานโดยค านึงถึงประสิทธิภาพและท างานอยา่งมีคุณภาพ กลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่ส านกั
ตรวจสอบภายในไดด้ าเนินการในเร่ืองน้ีตามหลกัความคุม้ค่ามากท่ีสุดกวา่ประเด็นอ่ืนๆ ( =4.81, 
S.D.= 0.402) รองลงมาคือเร่ืองร้องเรียน ร้องทุกขข์องบุคลากรต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารส านกั
ตรวจสอบภายในมีจ านวนลดลง ( =4.62, S.D.= 0.496) และส าหรับเร่ืองการปฏิบติังานของส านกั
ตรวจสอบภายในมีความรวดเร็ว และมีคุณภาพ ( =3.50, S.D.= 0.510) กลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่ส านกั
ตรวจสอบภายในไดด้ าเนินการในเร่ืองน้ีนอ้ยท่ีสุดกวา่ประเด็นอ่ืน 6) ค่าเฉล่ียความคิดเห็นเร่ืองธรร
มาภิบาลในการบริหารส านกัตรวจสอบภายใน ส านกังานศาลยุติธรรม ตามหลกัคุณธรรมโดยภาพ
รวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( =4.49, S.D.= 0.638) และเม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามพบว่าเร่ือง
ผูบ้ริหารส านกัตรวจสอบภายในบริหารงานโดยยึดหลกัความถูกตอ้งและเป็นธรรม กลุ่มตวัอย่าง
เห็นวา่ส านกัตรวจสอบภายในไดด้ าเนินการในเร่ืองน้ีตามหลกัคุณธรรมมากท่ีสุดกวา่ประเด็นอ่ืนๆ 
( =4.85, S.D.= 0.464) รองลงมาคือการบริหารงานของผูบ้ริหารส านกัตรวจสอบภายในไดรั้บการ
ยอมรับจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ( =4.42, S.D.= 0.902) และส าหรับเร่ืองส านกัตรวจสอบภายในบริหารงาน
ดว้ยความยติุธรรม ( =4.31, S.D.= 0.838) กลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่ส านกัตรวจสอบภายในไดด้ าเนินการ
ในเร่ืองน้ีนอ้ยท่ีสุดกวา่ประเด็นอ่ืน 

เม่ือพิจารณาตามลกัษณะส่วนบุคคลในเร่ืองอายุ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีช่วงอายุอยูร่ะหวา่ง 
31 – 40 ปี ( =4.33, S.D.= 0.203) เห็นวา่ส านกัตรวจสอบภายในไดด้ าเนินการตามหลกัธรรมาภิ
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บาลมากกวา่ช่วงอายุอ่ืน โดยเฉพาะหลกัคุณธรรม  รองลงมาคือช่วงอายุอยู่ระหว่าง 41 – 50 ปี 
( =4.31, S.D.= 0.165) โดยเฉพาะหลกัการมีส่วนร่วม  และส าหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีช่วงอายุมากกวา่ 
50 ปี  ข้ึนไป (  =3.94, S.D.= 0.044) เห็นว่าส านักตรวจสอบภายในได้ด า เนินการตาม 
หลกัธรรมาภิบาลนอ้ยกวา่ช่วงอายอ่ืุน โดยเฉพาะหลกัคุณธรรม 

ลกัษณะส่วนบุคลในเร่ืองอาย ุเม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามตามหลกันิติธรรม พบวา่กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีช่วงอายุน้อยกว่า 30 ปี ( =4.46, S.D.= 0.137) เห็นว่าส านักตรวจสอบภายในได้
ด าเนินการตามหลักนิติธรรมมากกว่าช่วงอายุอ่ืนโดยเฉพาะเร่ืองการบริหารงานภายในส านัก
ตรวจสอบภายในมีการกระจายอ านาจอย่างทัว่ถึง รองลงมาคือช่วงอายุอยู่ระหว่าง 31 – 40 ปี 
( =4.37, S.D.= 0.075) โดยเฉพาะเร่ืองส านกัตรวจสอบภายในมีนโยบายรณรงคใ์ห้บุคลากรปฏิบติั
หนา้ท่ี โดยยดึถือหลกัความชอบธรรม ส านกัตรวจสอบภายในปฏิบติังานตามกฎกระทรวงยุติธรรม 
และขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีไดรั้บการพฒันาศกัยภาพใหมี้ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น อยา่งเท่าเทียม
กนั และนอ้ยท่ีสุดคือช่วงอายุมากกวา่ 50 ปี ข้ึนไป ( =4.07, S.D.= 0.184) โดยเฉพาะเร่ืองส านกั
ตรวจสอบภายในมีการปฏิรูปกฎระเบียบใหเ้หมาะสมกบัสภาพการณ์เปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ 

ลกัษณะส่วนบุคลในเร่ืองอาย ุเม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามตามหลกัความโปร่งใส พบวา่
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีช่วงอายุน้อยกวา่ 30 ปี ( =3.89, S.D.= 0.267) เห็นวา่ส านกัตรวจสอบภายในได้
ด าเนินการตามหลกัความโปร่งใสมากกวา่ช่วงอายอ่ืุนโดยเฉพาะเร่ืองกระบวนการท างานของส านกั
ตรวจสอบภายในเปิดเผยตรงไปตรงมาสร้างความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั พร้อมท่ีจะไดรั้บการ
ตรวจสอบตลอดเวลา รองลงมาคือช่วงอายุอยูร่ะหวา่ง 31 – 40 ปี ( =3.75, S.D.= 0.100) โดยเฉพาะ
เร่ืองส านกัตรวจสอบภายในมีนโยบายรณรงคใ์ห้บุคลากรปฏิบติัหนา้ท่ี  โดยยึดถือหลกัความชอบ
ธรรม ส านกัตรวจสอบภายในปฏิบติังานตามกฎกระทรวงยุติธรรม และขา้ราชการและเจา้หน้าท่ี
ไดรั้บการพฒันาศกัยภาพใหมี้ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น อยา่งเท่าเทียมกนั และนอ้ยท่ีสุดคือช่วงอายุ
มากกวา่ 50 ปี ข้ึนไป ( =3.60, S.D.= 0.231) โดยเฉพาะเร่ืองส านกัตรวจสอบภายในมีการปฏิรูป
กฎระเบียบใหเ้หมาะสมกบัสภาพการณ์เปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ 

ลกัษณะส่วนบุคลในเร่ืองอาย ุเม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามตามหลกัการมีส่วนร่วมพบวา่
กลุ่มตวัอย่างท่ีมีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 41 – 50 ปี ( =4.71, S.D.= 0.266) เห็นว่าส านกัตรวจสอบ
ภายในไดด้ าเนินการตามหลกัการมีส่วนร่วมมากกวา่ช่วงอายุอ่ืนโดยเฉพาะเร่ืองการบริหารงานใน
ส านกัตรวจสอบภายในผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมรับรู้ ร่วมคิด และร่วมปฏิบติั และ
การวางแผนงานภายในส านกัตรวจสอบภายในเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมแสดงประชามติ 
รองลงมาคือช่วงอายุอยูร่ะหวา่ง 31 – 40 ปี ( =4.44, S.D.= 0.662) โดยเฉพาะเร่ืองการบริหารงาน
ในส านกัตรวจสอบภายในผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมรับรู้ ร่วมคิด และร่วมปฏิบติั 
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และผูบ้ริหารส านกัตรวจสอบภายในเปิดโอกาสใหบุ้คลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการประเมินผลงาน 
และนอ้ยท่ีสุดคือช่วงอายุน้อยกว่า 30 ปี ( =4.10, S.D.= 0.258) โดยเฉพาะเร่ืองการวางแผนงาน
ภายในส านกัตรวจสอบภายในเปิดโอกาสใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมแสดงประชามติ 

ลกัษณะส่วนบุคลในเร่ืองอายุ เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามตามหลกัความรับผิดชอบ
พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีช่วงอายุมากกวา่ 50 ปี ข้ึนไป ( =4.40, S.D.= 0.283) เห็นวา่ส านกัตรวจสอบ
ภายในได้ด าเนินการตามหลกัความรับผิดชอบมากกว่าช่วงอายุอ่ืนโดยเฉพาะเร่ืองผูบ้ริหารของ
ส านกัตรวจสอบภายในมีความรับผดิชอบต่อการปฏิบติังาน ใส่ใจต่อปัญหาท่ีเกิดข้ึนและพร้อมท่ีจะ
แก้ไข และการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและเจา้หน้าท่ีส านักตรวจสอบภายในผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถ
ตรวจสอบความถูกตอ้งได้ รองลงมาคือช่วงอายุอยู่ระหว่าง 41 – 50 ปี ( =4.13, S.D.= 0.200) 
โดยเฉพาะเร่ืองผูบ้ริหารของส านักตรวจสอบภายในมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบติังาน ใส่ใจต่อ
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนและพร้อมท่ีจะแกไ้ข และนอ้ยท่ีสุดคือช่วงอายุนอ้ยกวา่ 30 ปี ( =3.70, S.D.= 0.115) 
โดยเฉพาะเร่ืองผูบ้ริหารและเจา้หน้าท่ีของส านกัตรวจสอบภายในมีความตระหนกัในหน้าท่ีและ
งานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ลกัษณะส่วนบุคลในเร่ืองอายุ เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามตามหลกัความคุม้ค่าพบว่า
กลุ่มตวัอย่างท่ีมีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 41 – 50 ปี ( =4.32, S.D.= 0.199) เห็นว่าส านกัตรวจสอบ
ภายในไดด้ าเนินการตามหลกัความคุม้ค่ามากกวา่ช่วงอายอ่ืุนโดยเฉพาะเร่ืองส านกัตรวจสอบภายใน
ก าหนดนโยบายในการประหยดัพลงังาน เช่น ปิดไฟแสงสวา่งช่วงเวลาพกั รองลงมาคือช่วงอายุอยู่
ระหวา่ง 31 – 40 ปี ( =4.30, S.D.= 0.252) โดยเฉพาะเร่ืองร้องเรียน ร้องทุกขข์องบุคลากรต่อการ
บริหารงานของผูบ้ริหารส านักตรวจสอบภายในมีจ านวนลดลง และผูบ้ริหารส านักตรวจสอบ
ภายในรณรงคใ์หบุ้คลากรปฏิบติังานโดยค านึงถึงประสิทธิภาพและท างานอยา่งมีคุณภาพ และนอ้ย
ท่ีสุดคือช่วงอายุนอ้ยกว่า 30 ปี ( =3.86, S.D.= 0.762) โดยเฉพาะเร่ืองการปฏิบติังานของส านกั
ตรวจสอบภายในมีความรวดเร็ว และมีคุณภาพ การใช้วสัดุอุปกรณ์ส านักงานภายในส านัก
ตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างเหมาะสมและคุม้ค่า และส านกัตรวจสอบภายในก าหนดนโยบายใน
การประหยดัพลงังาน เช่น ปิดไฟแสงสวา่งช่วงเวลาพกั 

ลกัษณะส่วนบุคลในเร่ืองอาย ุเม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามตามหลกัคุณธรรมพบวา่กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีช่วงอายอุยูร่ะหวา่ง 31 – 40 ปี 41 – 50 ปี ( =4.97, S.D.= 0.083) เห็นวา่ส านกัตรวจสอบ
ภายในไดด้ าเนินการตามหลกัคุณธรรมมากกวา่ช่วงอายอ่ืุนโดยเฉพาะเร่ืองผูบ้ริหารส านกัตรวจสอบ
ภายในบริหารงานโดยยึดหลกัความถูกตอ้งและเป็นธรรม ผู ้บริหารส านกัตรวจสอบภายในรณรงค์
ให้บุคลากรฏิบติังานด้วยความถูกตอ้งและเป็นธรรมกบัทุกฝ่าย และการบริหารงานของผูบ้ริหาร
ส านกัตรวจสอบภายในไดรั้บการยอมรับจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง รองลงมาคือช่วงอายุอยูร่ะหวา่ง 31 – 40 
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ปี ( =4.64, S.D.= 0.470) โดยเฉพาะเร่ืองผูบ้ริหารส านกัตรวจสอบภายในบริหารงานโดยยึดหลกั
ความถูกตอ้งและเป็นธรรม และนอ้ยท่ีสุดคือช่วงอายุมากกวา่ 50 ปี ข้ึนไป ( =3.38, S.D.= 0.323) 
โดยเฉพาะเร่ืองผูบ้ริหารส านกัตรวจสอบภายในรณรงคใ์ห้บุคลากรฏิบติังานดว้ยความถูกตอ้งและ
เป็นธรรมกบัทุกฝ่าย 

เม่ือพิจารณาตามลกัษณะส่วนบุคคลในเร่ืองสถานภาพสมรส พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นโสด 
( =4.33, S.D.= 0.203) เห็นวา่ส านกัตรวจสอบภายในไดด้ าเนินการตามหลกัธรรมาภิบาลมากกว่า
สถานภาพสมรสอ่ืน โดยเฉพาะหลกัคุณธรรม  รองลงมาคือกลุ่มตวัอยา่งท่ีหมา้ย/หยา่ร้าง ( =4.31, 
S.D.= 0.165) โดยเฉพาะหลกัคุณธรรม และส าหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีสมรสแลว้ ( =3.94, S.D.= 0.044) 
เห็นว่าส านกัตรวจสอบภายในไดด้ าเนินการตามหลกัธรรมาภิบาลนอ้ยกว่าช่วงอายุอ่ืน โดยเฉพาะ
หลกัความโปร่งใส 

ลกัษณะส่วนบุคลในเร่ืองสถานภาพสมรส เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามตามหลกันิติ
ธรรมพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นหมา้ย/หยา่ร้าง ( =4.97, S.D.= 0.083) เห็นวา่ส านกัตรวจสอบภายใน
ได้ด าเนินการตามหลักนิติธรรมมากกว่าสถานภาพสมรสอ่ืนโดยเฉพาะเร่ืองผูบ้ริหารส านัก
ตรวจสอบภายในบริหารงานโดยยึดหลักความถูกตอ้งและเป็นธรรม ผูบ้ริหารส านักตรวจสอบ
ภายในรณรงค์ให้บุคลากรฏิบติังานดว้ยความถูกตอ้งและเป็นธรรมกบัทุกฝ่าย และการบริหารงาน
ของผูบ้ริหารส านกัตรวจสอบภายในไดรั้บการยอมรับจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง รองลงมาคือกลุ่มตวัอยา่งท่ี
เป็นโสด ( =4.64, S.D.= 0.470) โดยเฉพาะเร่ืองผูบ้ริหารส านกัตรวจสอบภายในบริหารงานโดยยึด
หลักความถูกต้องและเป็นธรรม และน้อยท่ีสุดคือคือกลุ่มตวัอย่างท่ีสมรสแล้ว ( =3.38, S.D.= 
0.323) โดยเฉพาะเร่ืองผูบ้ริหารส านักตรวจสอบภายในรณรงค์ให้บุคลากรฏิบัติงานด้วยความ
ถูกตอ้งและเป็นธรรมกบัทุกฝ่าย 

ลกัษณะส่วนบุคลในเร่ืองสถานภาพสมรส เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามตามหลกัความ
โปร่งใสพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นโสด ( =4.12, S.D.= 0.110) เห็นว่าส านกัตรวจสอบภายในได้
ด าเนินการตามหลกัความโปร่งใสมากกวา่สถานภาพสมรสอ่ืนโดยเฉพาะเร่ืองกระบวนการท างาน
ของส านักตรวจสอบภายในเปิดเผยตรงไปตรงมาสร้างความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั พร้อมท่ีจะ
ได้รับการตรวจสอบตลอดเวลา และส านกัตรวจสอบภายในก าหนดตวัช้ีวดัการปฏิบติังานท่ีเป็น
รูปธรรมและเปิดเผยต่อสาธารณะ  รองลงมาคือกลุ่มตวัอยา่งท่ีสมรสแลว้ ( =3.69, S.D.= 0.219) 
โดยเฉพาะเร่ืองกระบวนการท างานของส านกัตรวจสอบภายในเปิดเผยตรงไปตรงมาสร้างความ
ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั พร้อมท่ีจะไดรั้บการตรวจสอบตลอดเวลา และนอ้ยท่ีสุดคือคือกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีเป็นหมา้ย/หย่าร้าง ( =3.67, S.D.= 0.115) โดยเฉพาะเร่ืองการพิจารณาเล่ือนต าแหน่ง โยกยา้ย 
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ถอดถอน ของส านกัตรวจสอบภายในใชก้ฎเกณฑ์ท่ีมีคุณธรรมโดยมีคณะกรรมการร่วมพิจารณา 
และส านกัตรวจสอบภายในก าหนดตวัช้ีวดัการปฏิบติังานท่ีเป็นรูปธรรมและเปิดเผยต่อสาธารณะ 

ลกัษณะส่วนบุคลในเร่ืองสถานภาพสมรส เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามตามหลกัการมี
ส่วนร่วมพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นโสด ( =4.96, S.D.= 0.089) เห็นว่าส านกัตรวจสอบภายในได้
ด าเนินการตามหลกัการมีส่วนร่วมมากกว่าสถานภาพสมรสอ่ืนโดยเฉพาะเร่ืองการบริหารงานใน
ส านกัตรวจสอบภายในผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมรับรู้ ร่วมคิด และร่วมปฏิบติั 
ผูบ้ริหารส านักตรวจสอบภายในเปิดโอกาสให้บุคลากรเสนอความคิดเห็นในการตดัสินปัญหา 
ผูบ้ริหารส านักตรวจสอบภายในน าข้อคิดเห็นของผูร่้วมงานมาร่วมพิจารณา เพื่อปรับปรุงการ
บริหารให้บรรลุเป้าหมาย และการวางแผนงานภายในส านักตรวจสอบภายในเปิดโอกาสให้
บุคลากรมีส่วนร่วมแสดงประชามติ รองลงมาคือกลุ่มตวัอยา่งท่ีสมรสแลว้ ( =4.33, S.D.= 0.423) 
โดยเฉพาะเร่ืองการบริหารงานในส านกัตรวจสอบภายในผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม
รับรู้ ร่วมคิด และร่วมปฏิบติั และนอ้ยท่ีสุดคือคือกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นหมา้ย/หยา่ร้าง ( =4.20, S.D.= 
0.693) โดยเฉพาะเร่ืองการวางแผนงานภายในส านกัตรวจสอบภายในเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วน
ร่วมแสดงประชามติ 

ลกัษณะส่วนบุคลในเร่ืองสถานภาพสมรส เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามตามหลกัความ
รับผิดชอบพบวา่กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นหมา้ย/หยา่ร้าง ( =4.20, S.D.= 0.200) เห็นวา่ส านกัตรวจสอบ
ภายในไดด้ าเนินการตามหลกัความรับผิดชอบมากกวา่สถานภาพสมรสอ่ืนโดยเฉพาะเร่ืองผูบ้ริหาร
และเจา้หน้าท่ีของส านักตรวจสอบภายในมีความตระหนักในหน้าท่ีและงานท่ีได้รับมอบหมาย 
ผูบ้ริหารของส านกัตรวจสอบภายในมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบติังาน ใส่ใจต่อปัญหาท่ีเกิดข้ึน
และพร้อมท่ีจะแกไ้ข รองลงมาคือกลุ่มตวัอยา่งท่ีสมรสแลว้ ( =4.04, S.D.= 0.347) โดยเฉพาะเร่ือง
การปฏิบติังานของผูบ้ริหารและเจา้หน้าท่ีส านักตรวจสอบภายในผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถตรวจสอบ
ความถูกตอ้งได ้และนอ้ยท่ีสุดคือคือกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นโสด ( =4.00, S.D.= 0.200) โดยเฉพาะเร่ือง
ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีของส านกัตรวจสอบภายในมีความกลา้ท่ีจะยอมรับผลจากการกระท าของตน 

ลกัษณะส่วนบุคลในเร่ืองสถานภาพสมรส เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามตามหลกัความ
คุม้ค่าพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นโสด ( =4.46, S.D.= 0.064) เห็นว่าส านักตรวจสอบภายในได้
ด าเนินการตามหลกัความคุม้ค่ามากกว่าสถานภาพสมรสอ่ืนโดยเฉพาะเร่ืองการใช้วสัดุอุปกรณ์
ส านกังานภายในส านกัตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างเหมาะสมและคุม้ค่าส านกัตรวจสอบภายใน
ก าหนดนโยบายในการประหยดัพลงังาน เช่น ปิดไฟแสงสวา่งช่วงเวลาพกั เร่ืองร้องเรียน ร้องทุกข์
ของบุคลากรต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารส านกัตรวจสอบภายในมีจ านวนลดลง ผูบ้ริหารส านกั
ตรวจสอบภายในรณรงคใ์หบุ้คลากรปฏิบติังานโดยค านึงถึงประสิทธิภาพและท างานอยา่งมีคุณภาพ 
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 รองลงมาคือกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นหมา้ย/หย่าร้าง ( =4.43, S.D.= 0.70) โดยเฉพาะเร่ืองการใช้วสัดุ
อุปกรณ์ส านกังานภายในส านกัตรวจสอบภายในเป็นไปอยา่งเหมาะสมและคุม้ค่า ส านกัตรวจสอบ
ภายในก าหนดนโยบายในการประหยดัพลงังาน เช่น ปิดไฟแสงสวา่งช่วงเวลาพกั เร่ืองร้องเรียน 
ร้องทุกข์ของบุคลากรต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารส านักตรวจสอบภายในมีจ านวนลดลง 
ผูบ้ริหารส านกัตรวจสอบภายในรณรงคใ์หบุ้คลากรปฏิบติังานโดยค านึงถึงประสิทธิภาพและท างาน
อย่างมีคุณภาพ และน้อยท่ีสุดคือคือกลุ่มตวัอย่างท่ีสมรสแลว้ ( =4.09, S.D.= 0.231) โดยเฉพาะ
เร่ืองการปฏิบติังานของส านกัตรวจสอบภายในมีความรวดเร็ว และมีคุณภาพ 

ลักษณะส่วนบุคลในเร่ืองสถานภาพสมรส เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามตามหลัก
คุณธรรมพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นโสด และเป็นหมา้ย/หยา่ร้าง  ( =5.00, S.D.= 0.000) เห็นวา่ส านกั
ตรวจสอบภายในไดด้ าเนินการตามหลกัคุณธรรมมากกวา่สถานภาพสมรสอ่ืนโดยเฉพาะเร่ืองส านกั
ตรวจสอบภายในบริหารงานดว้ยความยุติธรรม ผูบ้ริหารส านกัตรวจสอบภายในบริหารงานโดยยึด
หลกัความถูกตอ้งและเป็นธรรม ผูบ้ริหารส านกัตรวจสอบภายในรณรงค์ให้บุคลากรฏิบติังานดว้ย
ความถูกตอ้งและเป็นธรรมกบัทุกฝ่าย การบริหารงานของผูบ้ริหารส านักตรวจสอบภายในไดรั้บ
การยอมรับจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง รองลงมาคือกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นหมา้ย/หย่าร้าง ( =4.26, S.D.= 0.650) 
โดยเฉพาะเร่ืองผูบ้ริหารส านกัตรวจสอบภายในบริหารงานโดยยดึหลกัความถูกตอ้งและเป็นธรรม 

ลกัษณะส่วนบุคลในเร่ืองสถานภาพสมรสพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี ( =4.40, S.D.= 0.119) เห็นว่าส านกัตรวจสอบภายในไดด้ าเนินการตามหลกัธรรมาภิ
บาลมากกว่าระดบัการศึกษาอ่ืน โดยเฉพาะหลกัคุณธรรม  รองลงมาคือกลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบั
การศึกษาปริญญาตรี ( =4.23, S.D.= 0.228) โดยเฉพาะหลักการมีส่วนร่วม และส าหรับกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี ( =4.01, S.D.= 0.039) เห็นวา่ส านกัตรวจสอบภายใน
ไดด้ าเนินการตามหลกัธรรมาภิบาลนอ้ยกวา่ช่วงอายอ่ืุน โดยเฉพาะหลกัความรับผดิชอบ 

เม่ือพิจารณาตามลักษณะส่วนบุคคลในเร่ืองระดับการศึกษา เม่ือพิจารณารายประเด็น
ค าถามตามหลักนิติธรรมพบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี และสูงกว่า
ปริญญาตรี  ( =4.40, S.D.= 0.140 และ S.D.= 0.064) เห็นวา่ส านกัตรวจสอบภายในไดด้ าเนินการ
ตามหลกันิติธรรมมากกวา่ระดบัการศึกษาอ่ืนโดยเฉพาะเร่ืองการบริหารงานภายในส านกัตรวจสอบ
ภายในมีการกระจายอ านาจอยา่งทัว่ถึงส านกัตรวจสอบภายในมีนโยบายรณรงคใ์ห้บุคลากรปฏิบติั
หนา้ท่ี โดยยึดถือหลกัความชอบธรรมส านกัตรวจสอบภายในปฏิบติังานตามกฎกระทรวงยุติธรรม  
ขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีไดรั้บการพฒันาศกัยภาพให้มีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น  อยา่งเท่าเทียมกนั 
รองลงมาคือกลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี( =4.26, S.D.= 0.196) โดยเฉพาะเร่ือง
ส านกัตรวจสอบภายในมีนโยบายรณรงคใ์หบุ้คลากรปฏิบติัหนา้ท่ี โดยยดึถือหลกัความชอบธรรม 
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ลกัษณะส่วนบุคลในเร่ืองระดบัการศึกษา เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามตามหลกัความ
โปร่งใสพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี  ( =3.84, S.D.= 0.261) เห็นว่า
ส านกัตรวจสอบภายในไดด้ าเนินการตามหลกัความโปร่งใสมากกวา่ระดบัการศึกษาอ่ืนโดยเฉพาะ
เร่ืองกระบวนการท างานของส านกัตรวจสอบภายในเปิดเผยตรงไปตรงมาสร้างความไวว้างใจซ่ึงกนั 

และกนั พร้อมท่ีจะไดรั้บการตรวจสอบตลอดเวลา รองลงมาคือกลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี( =3.76, S.D.= 0.304) โดยเฉพาะเร่ืองกระบวนการท างานของส านกัตรวจสอบภายใน
เปิดเผยตรงไปตรงมาสร้างความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั พร้อมท่ีจะไดรั้บการตรวจสอบตลอดเวลา 
และน้อยท่ีสุดคือคือกลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี( =3.73, S.D.= 0.103) 
โดยเฉพาะเร่ืองส านกัตรวจสอบภายในก าหนดตวัช้ีวดัการปฏิบติังานท่ีเป็นรูปธรรมและเปิดเผยต่อ
สาธารณะ 

ลกัษณะส่วนบุคลในเร่ืองระดบัการศึกษา เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามตามหลกัการมี
ส่วนร่วมพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี  ( =4.60, S.D.= 0.363) เห็นว่าส านัก
ตรวจสอบภายในไดด้ าเนินการตามหลกัการมีส่วนร่วมมากกวา่ระดบัการศึกษาอ่ืนโดยเฉพาะเร่ือง
การวางแผนงานภายในส านกัตรวจสอบภายในเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมแสดงประชามติ 
รองลงมาคือกลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี( =4.52, S.D.= 0.657) โดยเฉพาะ
เร่ืองการบริหารงานในส านกัตรวจสอบภายในผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมรับรู้ ร่วม
คิด และร่วมปฏิบติั ผูบ้ริหารส านกัตรวจสอบภายในเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลงาน  และน้อยท่ีสุดคือคือกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี( =3.97, 
S.D.= 0.294) โดยเฉพาะเร่ืองการวางแผนงานภายในส านกัตรวจสอบภายในเปิดโอกาสให้บุคลากร
มีส่วนร่วมแสดงประชามติ 

ลกัษณะส่วนบุคลในเร่ืองระดบัการศึกษา เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามตามหลกัความ
รับผิดชอบพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี  ( =4.20, S.D.= 0.141) เห็นวา่
ส านักตรวจสอบภายในได้ด าเนินการตามหลักความรับผิดชอบมากกว่าระดับการศึกษาอ่ืน
โดยเฉพาะเร่ืองผูบ้ริหารและเจา้หน้าท่ีของส านกัตรวจสอบภายในมีความตระหนกัในหน้าท่ีและ
งานท่ีไดรั้บมอบหมาย ผูบ้ริหารของส านกัตรวจสอบภายในมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบติังาน ใส่
ใจต่อปัญหาท่ีเกิดข้ึนและพร้อมท่ีจะแกไ้ข  รองลงมาคือกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี
( =4.16, S.D.= 0.275) โดยเฉพาะเร่ืองผูบ้ริหารของส านกัตรวจสอบภายในมีความรับผิดชอบต่อ
การปฏิบติังาน ใส่ใจต่อปัญหาท่ีเกิดข้ึนและพร้อมท่ีจะแกไ้ข และนอ้ยท่ีสุดคือคือกลุ่มตวัอยา่งท่ีมี
ระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี( =3.67, S.D.= 0.103) โดยเฉพาะเร่ืองผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีของ
ส านกัตรวจสอบภายในมีความตระหนกัในหนา้ท่ีและงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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ลกัษณะส่วนบุคลในเร่ืองระดบัการศึกษา เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามตามหลกัความ
รับผิดชอบพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี  ( =4.43, S.D.= 0.507) เห็นวา่
ส านักตรวจสอบภายในได้ด าเนินการตามหลักความรับผิดชอบมากกว่าระดับการศึกษาอ่ืน
โดยเฉพาะเร่ืองการใชว้สัดุอุปกรณ์ส านกังานภายในส านกัตรวจสอบภายในเป็นไปอยา่งเหมาะสม
และคุม้ค่า ส านกัตรวจสอบภายในก าหนดนโยบายในการประหยดัพลงังาน เช่น ปิดไฟแสงสวา่ง
ช่วงเวลาพกั เร่ืองร้องเรียน ร้องทุกขข์องบุคลากรต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารส านกัตรวจสอบ
ภายในมีจ านวนลดลง ผูบ้ริหารส านกัตรวจสอบภายในรณรงคใ์ห้บุคลากรปฏิบติังานโดยค านึงถึง
ประสิทธิภาพและท างานอย่างมีคุณภาพ รองลงมาคือกลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี
( =4.26, S.D.= 0.211) โดยเฉพาะเร่ืองผูบ้ริหารส านักตรวจสอบภายในรณรงค์ให้บุคลากร
ปฏิบติังานโดยค านึงถึงประสิทธิภาพและท างานอยา่งมีคุณภาพ และนอ้ยท่ีสุดคือคือกลุ่มตวัอยา่งท่ีมี
ระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี( =3.86, S.D.= 0.402) โดยเฉพาะเร่ืองการปฏิบติังานของส านกั
ตรวจสอบภายในมีความรวดเร็ว และมีคุณภาพ การใช้วสัดุอุปกรณ์ส านักงานภายในส านัก
ตรวจสอบภายในเป็นไปอยา่งเหมาะสมและคุม้ค่า ส านกัตรวจสอบภายในก าหนดนโยบายในการ
ประหยดัพลงังาน เช่น ปิดไฟแสงสวา่งช่วงเวลาพกั 

ลักษณะส่วนบุคลในเร่ืองระดับการศึกษา เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามตามหลัก
คุณธรรมพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี  ( =5.00, S.D.= 0.000) เห็นว่า
ส านกัตรวจสอบภายในไดด้ าเนินการตามหลกัคุณธรรมมากกวา่ระดบัการศึกษาอ่ืนโดยเฉพาะเร่ือง
ส านกัตรวจสอบภายในบริหารงานดว้ยความยุติธรรม ผูบ้ริหารส านกัตรวจสอบภายในบริหารงาน
โดยยึดหลกัความถูกตอ้งและเป็นธรรม ผูบ้ริหารส านกัตรวจสอบภายในรณรงค์ให้บุคลากรฏิบติั
งานดว้ยความถูกตอ้งและเป็นธรรมกบัทุกฝ่าย การบริหารงานของผูบ้ริหารส านกัตรวจสอบภายใน
ไดรั้บการยอมรับจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง รองลงมาคือกลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี
( =4.42, S.D.= 0.465) โดยเฉพาะเร่ืองผูบ้ริหารส านักตรวจสอบภายในบริหารงานโดยยึดหลัก
ความถูกตอ้งและเป็นธรรม ผูบ้ริหารส านกัตรวจสอบภายในรณรงคใ์ห้บุคลากรฏิบติังานดว้ยความ
ถูกตอ้งและเป็นธรรมกบัทุกฝ่าย และน้อยท่ีสุดคือคือกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี
( =4.35, S.D.= 0.731) โดยเฉพาะเร่ืองผูบ้ริหารส านกัตรวจสอบภายในรณรงคใ์ห้บุคลากรฏิบติังาน
ดว้ยความถูกตอ้งและเป็นธรรมกบัทุกฝ่าย 

เม่ือพิจารณาตามลกัษณะส่วนบุคคลในเร่ืองรายได ้พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดอ้ยูร่ะหวา่ง 
25,001 – 30,000 บาท ( =4.46, S.D.= 0.054) เห็นวา่ส านกัตรวจสอบภายในไดด้ าเนินการตามหลกั
ธรรมาภิบาลมากกวา่กลุ่มรายไดอ่ื้น โดยเฉพาะหลกัคุณธรรม  รองลงมาคือกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายได้
อยูร่ะหวา่ง 20,000 – 25,000 บาท ( =4.19, S.D.= 0.181) โดยเฉพาะหลกัคุณธรรม และส าหรับกลุ่ม
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ตวัอย่างท่ีมีรายไดน้้อยกว่า 20,000 บาท ( =4.01, S.D.= 0.039) เห็นว่าส านกัตรวจสอบภายในได้
ด าเนินการตามหลกัธรรมาภิบาลนอ้ยกวา่ช่วงอายอ่ืุน โดยเฉพาะหลกัความรับผดิชอบ 

ลกัษณะส่วนบุคลในเร่ืองรายได ้เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามตามหลกันิติธรรมพบว่า
กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดน้้อยกว่า 20,000 บาท ( =4.46, S.D.= 0.137) เห็นว่าส านกัตรวจสอบภายใน
ไดด้ าเนินการตามหลกันิติธรรมมากกวา่กลุ่มรายไดอ่ื้นโดยเฉพาะเร่ืองการบริหารงานภายในส านกั
ตรวจสอบภายในมีการกระจายอ านาจอย่างทัว่ถึง ส านักตรวจสอบภายในมีนโยบายรณรงค์ให้
บุคลากรปฏิบติัหน้าท่ี โดยยึดถือหลกัความชอบธรรม ส านักตรวจสอบภายในปฏิบติังานตาม
กฎกระทรวงยุติธรรม ขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีไดรั้บการพฒันาศกัยภาพให้มีความเช่ียวชาญเฉพาะ
ดา้น อย่างเท่าเทียมกนั รองลงมาคือกลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้อยู่ระหว่าง 25,001 – 30,000 บาท 
( =4.38, S.D.= 0.131) โดยเฉพาะเร่ืองส านกัตรวจสอบภายในมีนโยบายรณรงคใ์ห้บุคลากรปฏิบติั
หนา้ท่ี โดยยดึถือหลกัความชอบธรรม ส านกัตรวจสอบภายในปฏิบติังานตามกฎกระทรวงยุติธรรม  
และน้อยท่ีสุดคือคือกลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้มากกว่า 30,000 บาท ข้ึนไป ( =4.17, S.D.= 0.186) 
โดยเฉพาะเร่ืองขา้ราชการและเจา้หน้าท่ีไดรั้บการพฒันาศกัยภาพให้มีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น  
อยา่งเท่าเทียมกนั 

ลกัษณะส่วนบุคลในเร่ืองรายได ้เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามตามหลกัความโปร่งใส
พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดอ้ยูร่ะหวา่ง 25,001 – 30,000 บาท ( =3.98, S.D.= 0.249) เห็นวา่ส านกั
ตรวจสอบภายในได้ด าเนินการตามหลักความโปร่งใสมากกว่ากลุ่มรายได้อ่ืนโดยเฉพาะเร่ือง
กระบวนการท างานของส านกัตรวจสอบภายในเปิดเผยตรงไปตรงมาสร้างความไวว้างใจซ่ึงกนัและ
กนั พร้อมท่ีจะไดรั้บการตรวจสอบตลอดเวลา ส านกัตรวจสอบภายในก าหนดตวัช้ีวดัการปฏิบติังาน
ท่ีเป็นรูปธรรมและเปิดเผยต่อสาธารณะ รองลงมาคือกลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดน้้อยกวา่ 20,000 บาท 
( =3.75, S.D.= 0.100) โดยเฉพาะเร่ืองกระบวนการท างานของส านักตรวจสอบภายในเปิดเผย
ตรงไปตรงมาสร้างความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั พร้อมท่ีจะไดรั้บการตรวจสอบตลอดเวลา และนอ้ย
ท่ีสุดคือคือกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 30,000 บาท ข้ึนไป ( =3.64, S.D.= 0.279) โดยเฉพาะเร่ือง
ส านกัตรวจสอบภายในก าหนดตวัช้ีวดัการปฏิบติังานท่ีเป็นรูปธรรมและเปิดเผยต่อสาธารณะ 

ลกัษณะส่วนบุคลในเร่ืองรายได ้เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามตามหลกัการมีส่วนร่วม
พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดอ้ยูร่ะหวา่ง 25,001 – 30,000 บาท ( =4.90, S.D.= 0.107) เห็นวา่ส านกั
ตรวจสอบภายในไดด้ าเนินการตามหลกัการมีส่วนร่วมมากกวา่กลุ่มรายไดอ่ื้นโดยเฉพาะเร่ืองการ
บริหารงานในส านกัตรวจสอบภายในผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมรับรู้ ร่วมคิด และ
ร่วมปฏิบติั ผูบ้ริหารส านกัตรวจสอบภายในเปิดโอกาสให้บุคลากรเสนอความคิดเห็นในการตดัสิน
ปัญหา ผูบ้ริหารส านกัตรวจสอบภายในน าขอ้คิดเห็นของผูร่้วมงานมาร่วมพิจารณา เพื่อปรับปรุง
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การบริหารใหบ้รรลุเป้าหมาย การวางแผนงานภายในส านกัตรวจสอบภายในเปิดโอกาสให้บุคลากร
มีส่วนร่วมแสดงประชามติ รองลงมาคือกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 30,000 บาท ข้ึนไป ( =4.42, 
S.D.= 0.367) โดยเฉพาะเร่ืองการวางแผนงานภายในส านกัตรวจสอบภายในเปิดโอกาสให้บุคลากร
มีส่วนร่วมแสดงประชามติ และนอ้ยท่ีสุดคือคือกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดอ้ยูร่ะหวา่ง 20,000 – 25,000 
บาท ( =4.00, S.D.= 0.566) โดยเฉพาะเร่ืองการบริหารงานในส านกัตรวจสอบภายในผูบ้ริหารเปิด
โอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมรับรู้ ร่วมคิด และร่วมปฏิบติั ผูบ้ริหารส านกัตรวจสอบภายในเปิด
โอกาสใหบุ้คลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการประเมินผลงาน 

ลกัษณะส่วนบุคลในเร่ืองรายได ้เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามตามหลกัความรับผิดชอบ
พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้มากกว่า 30,000 บาท ข้ึนไป ( =4.27, S.D.= 0.283) เห็นว่าส านัก
ตรวจสอบภายในได้ด าเนินการตามหลกัความรับผิดชอบมากกว่ากลุ่มรายได้อ่ืนโดยเฉพาะเร่ือง
ผูบ้ริหารของส านกัตรวจสอบภายในมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบติังาน ใส่ใจต่อปัญหาท่ีเกิดข้ึน
และพร้อมท่ีจะแกไ้ข การปฏิบติังานของผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีส านกัตรวจสอบภายในผูเ้ก่ียวขอ้ง
สามารถตรวจสอบความถูกตอ้งได้ รองลงมาคือกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดอ้ยูร่ะหวา่ง 25,001 – 30,000 
บาท ( =4.05, S.D.= 0.177) โดยเฉพาะเร่ือง. ผูบ้ริหารของส านักตรวจสอบภายในมีความ
รับผดิชอบต่อการปฏิบติังาน ใส่ใจต่อปัญหาท่ีเกิดข้ึนและพร้อมท่ีจะแกไ้ข และนอ้ยท่ีสุดคือคือกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีรายได้น้อยกว่า 20,000 บาท ( =3.70, S.D.= 0.115) โดยเฉพาะเร่ืองผูบ้ริหารและ
เจา้หนา้ท่ีของส านกัตรวจสอบภายในมีความกลา้ท่ีจะยอมรับผลจากการกระท าของตน 

ตอนที่ 3 สรุปผลทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบลักษณะส่วนบุคคลส่งผลต่อธรรมาภิบาล

ในการบริหารส านักตรวจสอบภายใน ส านักงานศาลยุติธรรม 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต าแหน่งงานต่างกนัมีความคิดเห็นต่อธรร
มาภิบาลในการบริหารส านกัตรวจสอบภายใน ส านกังานศาลยุติธรรม  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะหลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบ และหลกัความคุม้ค่าพิจารณา
รายประเด็นค าถาม พบวา่ 

หลกันิติธรรมพบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต าแหน่งงานต่างกนัมีความคิดเห็นต่อธรรมาภิบาลใน
การบริหารส านกัตรวจสอบภายใน ส านกังานศาลยุติธรรม  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 เฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองส านกัตรวจสอบภายในไดก้ าหนดกฎระเบียบ การปฏิบติังาน
ตามระเบียบของทางราชการ การบริหารงานภายในส านกัตรวจสอบภายในมีการกระจายอ านาจ
อยา่งทัว่ถึง ส านกัตรวจสอบภายในปฏิบติังานตามกฎกระทรวงยุติธรรม  ขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ี
ไดรั้บการพฒันาศกัยภาพใหมี้ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น อยา่งเท่าเทียมกนั 
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หลกัความโปร่งใสพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีต าแหน่งงานต่างกนัมีความคิดเห็นต่อธรรมาภิ
บาลในการบริหารส านกัตรวจสอบภายใน ส านกังานศาลยุติธรรม  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะประเด็นค าถามเร่ือง การพิจารณาเล่ือนต าแหน่ง โยกยา้ย ถอดถอน ของ
ส านกัตรวจสอบภายในใชก้ฎเกณฑท่ี์มีคุณธรรมโดยมีคณะกรรมการร่วมพิจารณา ส านกัตรวจสอบ
ภายในจดัให้มีห้องขอ้มูลสาธารณะท่ีประชาชนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลได้ ส านกัตรวจสอบภายใน
ก าหนดตวัช้ีวดัการปฏิบติังานท่ีเป็นรูปธรรมและเปิดเผยต่อสาธารณะ 

หลกัการมีส่วนร่วมพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีต าแหน่งงานต่างกนัมีความคิดเห็นต่อธรรมาภิ
บาลในการบริหารส านกัตรวจสอบภายใน ส านกังานศาลยุติธรรม  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะประเด็นค าถามเร่ือง ผูบ้ริหารส านกัตรวจสอบภายในเปิดโอกาสให้บุคลากร
เสนอความคิดเห็นในการตดัสินปัญหา การวางแผนงานภายในส านกัตรวจสอบภายในเปิดโอกาส
ให้บุคลากรมีส่วนร่วมแสดงประชามติ ผูบ้ริหารส านกัตรวจสอบภายในเปิดโอกาสให้บุคลากรทุก
คนมีส่วนร่วมในการประเมินผลงาน 

หลกัความรับผิดชอบพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต าแหน่งงานต่างกนัมีความคิดเห็นต่อธรรมาภิ
บาลในการบริหารส านกัตรวจสอบภายใน ส านกังานศาลยุติธรรม  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองผูบ้ริหารและเจา้หน้าท่ีของส านกัตรวจสอบภายในมี
ความตระหนกัในหน้าท่ีและงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  ผูบ้ริหารและเจา้หน้าท่ีของส านกัตรวจสอบ
ภายในมีความกลา้ท่ีจะยอมรับผลจากการกระท าของตน ผูบ้ริหารของส านกัตรวจสอบภายในมี
ความรับผิดชอบต่อการปฏิบติังาน ใส่ใจต่อปัญหาท่ีเกิดข้ึนและพร้อมท่ีจะแกไ้ข ผูบ้ริหารและ
เจา้หน้าท่ีของส านักตรวจสอบภายในปฏิบติัหน้าท่ีโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม การ
ปฏิบติังานของผูบ้ริหารและเจา้หน้าท่ีส านกัตรวจสอบภายในผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถตรวจสอบความ
ถูกตอ้งได ้

หลกัความคุม้ค่าพบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต าแหน่งงานต่างกนัมีความคิดเห็นต่อธรรมาภิบาล
ในการบริหารส านกัตรวจสอบภายใน ส านกังานศาลยุติธรรม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 เฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของส านกัตรวจสอบภายในสร้างความ 

พึงพอใจกบัประชาชน การปฏิบติังานของส านกัตรวจสอบภายในมีความรวดเร็ว และมี
คุณภาพการใช้วสัดุอุปกรณ์ส านักงานภายในส านกัตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างเหมาะสมและ
คุม้ค่า  ส านกัตรวจสอบภายในก าหนดนโยบายในการประหยดัพลงังาน เช่น ปิดไฟแสงสว่าง
ช่วงเวลาพกั เร่ืองร้องเรียน ร้องทุกขข์องบุคลากรต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารส านกัตรวจสอบ
ภายในมีจ านวนลดลง ผูบ้ริหารส านกัตรวจสอบภายในรณรงคใ์ห้บุคลากรปฏิบติังานโดยค านึงถึง
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ประสิทธิภาพและท างานอย่างมีคุณภาพ ส านกัตรวจสอบภายในมีการส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการปฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอ 

หลกัคุณธรรมพบวา่กลุ่มตวัอย่างท่ีมีต าแหน่งงานต่างกนัมีความคิดเห็นต่อธรรมาภิบาลใน
การบริหารส านกัตรวจสอบภายใน ส านกังานศาลยุติธรรม  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ .05 เฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองส านักตรวจสอบภายในบริหารงานด้วยความยุติธรรม  
ผูบ้ริหารส านกัตรวจสอบภายในรณรงคใ์หบุ้คลากรฏิบติังานดว้ยความถูกตอ้งและเป็นธรรมกบัทุกฝ่าย 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุต่างกนัมีความคิดเห็นต่อธรรมาภิบาล
ในการบริหารส านกัตรวจสอบภายใน ส านกังานศาลยุติธรรม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 เฉพาะหลกันิติธรรม หลกัความรับผดิชอบ หลกัความคุม้ค่า หลกัคุณธรรม 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนัมีความคิดเห็นต่อธรร
มาภิบาลในการบริหารส านกัตรวจสอบภายใน ส านกังานศาลยติุธรรม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะหลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความคุม้ค่า หลกัคุณธรรม 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นต่อ
ธรรมาภิบาลในการบริหารส านักตรวจสอบภายใน ส านักงานศาลยุติธรรม  แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะหลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผดิชอบ หลกัความคุม้ค่า  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดต่้างกนัมีความคิดเห็นต่อธรรมาภิ
บาลในการบริหารส านกัตรวจสอบภายใน ส านกังานศาลยุติธรรม  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 ในทุก ๆ ดา้น คือหลกันิติธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความ
รับผดิชอบ หลกัความคุม้ค่า หลกัคุณธรรม 

 

อภิปรายผล 
จากการวิจยัอภิปรายได้ว่าค่าเฉล่ียความคิดเห็นเร่ืองธรรมาภิบาลในการบริหารส านัก

ตรวจสอบภายใน ส านกังานศาลยติุธรรม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่
ส านกัตรวจสอบภายในไดด้ าเนินการในเร่ืองหลกัคุณธรรมมากท่ีสุดกว่าหลกัธรรมาภิบาลอ่ืน ๆ 
โดยเฉพาะเร่ืองผูบ้ริหารส านกัตรวจสอบภายในบริหารงานโดยยึดหลกัความถูกตอ้งและเป็นธรรม 
รองลงมาคือหลกัการมีส่วนร่วมโดยเฉพาะเร่ืองการบริหารงานในส านกัตรวจสอบภายในผูบ้ริหาร
เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมรับรู้ ร่วมคิด และร่วมปฏิบติั หลกันิติธรรมโดยเฉพาะเร่ืองส านกั
ตรวจสอบภายในมีนโยบายรณรงคใ์ห้บุคลากรปฏิบติัหนา้ท่ี  โดยยึดถือหลกัความชอบธรรม  หลกั
ความคุม้ค่าโดยเฉพาะเร่ืองผูบ้ริหารส านักตรวจสอบภายในรณรงค์ให้บุคลากรปฏิบติังานโดย
ค านึงถึงประสิทธิภาพและท างานอย่างมีคุณภาพ หลักนิติธรรมโดยเฉพาะเร่ือง หลักความ
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รับผดิชอบโดยเฉพาะเร่ืองผูบ้ริหารของส านกัตรวจสอบภายในมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบติังาน 
ใส่ใจต่อปัญหาท่ีเกิดข้ึนและพร้อมท่ีจะแกไ้ข  และน้อยท่ีสุดคือหลกัความโปร่งใสโดยเฉพาะเร่ือง
การพิจารณาเล่ือนต าแหน่ง โยกยา้ย ถอดถอน ของส านกัตรวจสอบภายในใชก้ฎเกณฑ์ท่ีมีคุณธรรม
โดยมีคณะกรรมการร่วมพิจารณา 

เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียความคิดเห็นแต่ละหลกัธรรมาภิบาลพบว่า 1) ค่าเฉล่ียความคิดเห็น
เร่ืองธรรมาภิบาลในการบริหารส านกัตรวจสอบภายใน ส านกังานศาลยุติธรรม ตามหลกันิติธรรม
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามพบวา่เร่ืองส านกัตรวจสอบ
ภายในมีนโยบายรณรงคใ์ห้บุคลากรปฏิบติัหนา้ท่ี โดยยึดถือหลกัความชอบธรรม กลุ่มตวัอยา่งเห็น
วา่ส านกัตรวจสอบภายในไดด้ าเนินการในเร่ืองน้ีตามหลกันิติธรรมมากกวา่ประเด็นอ่ืนๆ  รองลงมา
คือส านกัตรวจสอบภายในปฏิบติังานตามกฎกระทรวงยุติธรรม และส าหรับเร่ืองส านกัตรวจสอบ
ภายในมีการปฏิรูปกฎระเบียบใหเ้หมาะสมกบัสภาพการณ์เปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ กลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่
ส านกัตรวจสอบภายในไดด้ าเนินการในเร่ืองน้ีนอ้ยท่ีสุดกวา่ประเด็นอ่ืน 2) ค่าเฉล่ียความคิดเห็นเร่ือง
ธรรมาภิบาลในการบริหารส านกัตรวจสอบภายใน ส านกังานศาลยุติธรรม ตามหลกัความโปร่งใส
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามพบวา่เร่ืองกระบวนการท างานของ
ส านกัตรวจสอบภายในเปิดเผยตรงไปตรงมาสร้างความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั พร้อมท่ีจะไดรั้บการ
ตรวจสอบตลอดเวลา กลุ่มตวัอย่างเห็นว่าส านกัตรวจสอบภายในไดด้ าเนินการในเร่ืองน้ีตามหลกั
ความโปร่งใสมากกว่าประเด็นอ่ืนๆ รองลงมาคือส านักตรวจสอบภายในจดัให้มีห้องข้อมูล
สาธารณะท่ีประชาชนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลได ้และส าหรับเร่ืองการพิจารณาเล่ือนต าแหน่ง โยกยา้ย 
ถอดถอน ของส านกัตรวจสอบภายในใชก้ฎเกณฑ์ท่ีมีคุณธรรมโดยมีคณะกรรมการร่วมพิจารณา 
กลุ่มตวัอย่างเห็นว่าส านักตรวจสอบภายในได้ด าเนินการในเร่ืองน้ีน้อยท่ีสุดกว่าประเด็นอ่ืน 3) 
ค่าเฉล่ียความคิดเห็นเร่ืองธรรมาภิบาลในการบริหารส านกัตรวจสอบภายใน ส านกังานศาลยุติธรรม 
ตามหลกัการมีส่วนร่วมโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามพบวา่
เร่ืองการบริหารงานในส านกัตรวจสอบภายในผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมรับรู้ ร่วม
คิด และร่วมปฏิบติั กลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่ส านกัตรวจสอบภายในไดด้ าเนินการในเร่ืองน้ีตามหลกัการ
มีส่วนร่วมมากท่ีสุดกว่าประเด็นอ่ืนๆ รองลงมาคือผูบ้ริหารส านกัตรวจสอบภายในน าขอ้คิดเห็น
ของผูร่้วมงานมาร่วมพิจารณา เพื่อปรับปรุงการบริหารให้บรรลุเป้าหมาย และส าหรับเร่ืองผูบ้ริหาร
ส านกัตรวจสอบภายในเปิดโอกาสให้บุคลากรเสนอความคิดเห็นในการตดัสินปัญหา กลุ่มตวัอยา่ง
เห็นว่าส านกัตรวจสอบภายในไดด้ าเนินการในเร่ืองน้ีน้อยท่ีสุดกว่าประเด็นอ่ืน 4) ค่าเฉล่ียความ
คิดเห็นเร่ืองธรรมาภิบาลในการบริหารส านกัตรวจสอบภายใน ส านักงานศาลยุติธรรม ตามหลกั
ความรับผิดชอบโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามพบว่าเร่ือง
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ผูบ้ริหารของส านกัตรวจสอบภายในมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบติังาน ใส่ใจต่อปัญหาท่ีเกิดข้ึน
และพร้อมท่ีจะแกไ้ข กลุ่มตวัอย่างเห็นวา่ส านกัตรวจสอบภายในไดด้ าเนินการในเร่ืองน้ีตามหลกั
ความรับผดิชอบมากกวา่ประเด็นอ่ืนๆ รองลงมาคือการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีส านกั
ตรวจสอบภายในผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ และส าหรับเร่ืองผูบ้ริหารและ
เจา้หน้าท่ีของส านกัตรวจสอบภายในมีความตระหนักในหน้าท่ีและงานท่ีไดรั้บมอบหมาย กลุ่ม
ตวัอย่างเห็นวา่ส านกัตรวจสอบภายในไดด้ าเนินการในเร่ืองน้ีน้อยท่ีสุดกว่าประเด็นอ่ืน 5) ค่าเฉล่ีย
ความคิดเห็นเร่ืองธรรมาภิบาลในการบริหารส านกัตรวจสอบภายใน ส านกังานศาลยุติธรรม ตาม
หลักความคุ้มค่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามพบว่าเร่ือง
ผูบ้ริหารส านกัตรวจสอบภายในรณรงคใ์หบุ้คลากรปฏิบติังานโดยค านึงถึงประสิทธิภาพและท างาน
อย่างมีคุณภาพ กลุ่มตวัอย่างเห็นว่าส านกัตรวจสอบภายในไดด้ าเนินการในเร่ืองน้ีตามหลกัความ
คุม้ค่ามากท่ีสุดกว่าประเด็นอ่ืนๆ รองลงมาคือเร่ืองร้องเรียน ร้องทุกข์ของบุคลากรต่อการ
บริหารงานของผูบ้ริหารส านกัตรวจสอบภายในมีจ านวนลดลง และส าหรับเร่ืองการปฏิบติังานของ
ส านกัตรวจสอบภายในมีความรวดเร็ว และมีคุณภาพ กลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่ส านกัตรวจสอบภายในได้
ด าเนินการในเร่ืองน้ีน้อยท่ีสุดกว่าประเด็นอ่ืน 6) ค่าเฉล่ียความคิดเห็นเร่ืองธรรมาภิบาลในการ
บริหารส านกัตรวจสอบภายใน ส านกังานศาลยุติธรรม ตามหลกัคุณธรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด และเม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามพบว่าเ ร่ืองผู ้บริหารส านักตรวจสอบภายใน
บริหารงานโดยยึดหลกัความถูกตอ้งและเป็นธรรม กลุ่มตวัอยา่งเห็นว่าส านกัตรวจสอบภายในได้
ด าเนินการในเร่ืองน้ีตามหลกัคุณธรรมมากท่ีสุดกวา่ประเด็นอ่ืนๆ รองลงมาคือการบริหารงานของ
ผูบ้ริหารส านักตรวจสอบภายในได้รับการยอมรับจากผู ้ท่ี เ ก่ียวข้อง และส าหรับเร่ืองส านัก
ตรวจสอบภายในบริหารงานด้วยความยุติธรรม กลุ่มตวัอย่างเห็นว่าส านักตรวจสอบภายในได้
ด าเนินการในเร่ืองน้ีนอ้ยท่ีสุดกวา่ประเด็นอ่ืน 

ส าหรับการเปรียบเทียบสมมติฐานอภิปรายได้ว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีต าแหน่งงานต่างกนัมี
ความคิดเห็นต่อธรรมาภิบาลในการบริหารส านกัตรวจสอบภายใน ส านกังานศาลยุติธรรม  แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะหลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบ และหลกั
ความคุม้ค่าพิจารณารายประเด็นค าถาม พบวา่ 

กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุต่างกนัมีความคิดเห็นต่อธรรมาภิบาลในการบริหารส านกัตรวจสอบ
ภายใน ส านกังานศาลยุติธรรม แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะหลกันิติ
ธรรม หลกัความรับผดิชอบ หลกัความคุม้ค่า หลกัคุณธรรม 
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กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนัมีความคิดเห็นต่อธรรมาภิบาลในการบริหารส านกั
ตรวจสอบภายใน ส านกังานศาลยุติธรรม แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะ
หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความคุม้ค่า หลกัคุณธรรม 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นต่อธรรมาภิบาลในการบริหารส านกั
ตรวจสอบภายใน ส านกังานศาลยุติธรรม แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะ
หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผดิชอบ หลกัความคุม้ค่า  

กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดต่้างกนัมีความคิดเห็นต่อธรรมาภิบาลในการบริหารส านักตรวจสอบ
ภายใน ส านกังานศาลยติุธรรม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในทุก ๆ ดา้น คือหลกั
นิติธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผดิชอบ หลกัความคุม้ค่า หลกัคุณธรรม 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. หลกันิติธรรม ผูบ้ริหารของส านกัตรวจสอบภายใน ส านกังานศาลยุติธรรมควรส่งเสริม

ใหมี้การปฏิรูปกฎระเบียบใหเ้หมาะสมกบัสภาพการณ์เปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ 
2. หลกัความโปร่งใส ผูบ้ริหารของส านกัตรวจสอบภายใน ส านกังานศาลยุติธรรม ควร

ส่งเสริมความโปร่งใสในเร่ืองการพิจารณาเล่ือนต าแหน่ง โยกยา้ย ถอดถอน ของส านกัตรวจสอบ
ภายในใชก้ฎเกณฑท่ี์มีคุณธรรมโดยมีคณะกรรมการร่วมพิจารณา 

3. หลกัการมีส่วนร่วม ผูบ้ริหารของส านกัตรวจสอบภายใน ส านกังานศาลยุติธรรมตอ้ง
เปิดโอกาสใหบุ้คลากรเสนอความคิดเห็นในการตดัสินปัญหา 

4. หลกัความรับผดิชอบ ผูบ้ริหารของส านกัตรวจสอบภายใน ส านกังานศาลยุติธรรม ตอ้ง
ส่งเสริมใหพ้นกังานมีความตระหนกัในหนา้ท่ีและงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

5. หลกัความคุม้ค่า ผูบ้ริหารของส านักตรวจสอบภายใน ส านักงานศาลยุติธรรม ตอ้ง
ส่งเสริมใหก้ารปฏิบติังานของส านกัตรวจสอบภายในมีความรวดเร็ว และมีคุณภาพ 

6. หลักคุณธรรม ผูบ้ริหารของส านักตรวจสอบภายใน ส านักงานศาลยุติธรรมควร
บริหารงานดว้ยความยติุธรรม 

ข้อเสนอแนะในงานวจัิยคร้ังต่อไป 
1. ในการศึกษาเร่ืองธรรมาภิบาลในการบริหารส านักตรวจสอบภายใน ส านักงานศาล

ยติุธรรม ควรมีการศึกษาในหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีสังกดัส านักงานศาลยุติธรรม เพื่อให้ไดรั้บผลการศึกษา
ในภาพรวมขององค์กรและสามารถน าผลการศึกาท่ีได้มาปรับปรุงการท างานของส านักงานศาล
ยติุธรรม 

2. ควรมีการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการท างานของพนักงานสังกดัส านักงานศาล
ยติุธรรม เพื่อน าเอาขอ้มูลท่ีไดรั้บมาปรับปรุงการท างานของพนกังานต่อไป 


