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บทคดัย่อ 
 

 การคน้ควา้แบบอิสระน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการพฒันากระบวนการตรวจสอบภายใน
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ตามโครงการประกนัคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในภาครัฐ  โดยมีขอบเขตการศึกษาถึงมาตรฐานสากลการปฏิบติังานวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายใน มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผูต้รวจสอบภายในของส่วน
ราชการ และแนวทางการประกนัคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ เพื่อเป็นกรอบในการพฒันา
กระบวนการตรวจสอบภายในของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ตาม
เกณฑ์การประกนัคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ โดยผูศึ้กษาไดด้ าเนินการรวบรวมขอ้มูลจาก
การสัมภาษณ์บุคลากรในต าแหน่งผูบ้ริหาร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 5  ในฐานะผู ้ตรวจสอบจ านวน 10 คน และรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
ผูป้ฏิบติังาน และผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 5 ในฐานะผูรั้บการตรวจ  จ  านวน 86 คน 
 จากการศึกษาพบว่า กระบวนการตรวจสอบภายในของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5  มีแนวทางการพฒันาให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกนัคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในภาครัฐและสอดคล้องกับภารกิจ บทบาทหน้าท่ี และบริบทสภาพพื้นท่ีของ
หน่วยงาน  ซ่ึงประกอบดว้ย มาตรฐานดา้นคุณสมบติั และมาตรฐานดา้นการปฏิบติังาน  
 
 



 
 

จ 

 ในส่วนของมาตรฐานด้านคุณสมบัติ ทั้ งผู ้ให้สัมภาษณ์และผู ้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคญัในเร่ืองกฎบตัรการตรวจสอบภายใน ความเช่ียวชาญในการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน 
ความระมดัระวงัรอบคอบในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน การพฒันาความรู้ในวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายในอยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนถึงการประเมินผลการปฏิบติังานจากองคก์รภายนอก  

ในส่วนของมาตรฐานด้านการปฏิบติังาน  ทั้งผูใ้ห้สัมภาษณ์และผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญักบัการตรวจสอบการบริหาร การตรวจสอบผลการด าเนินงานและการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน เพื่อวดัประสิทธิผลและผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน ส่วนขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในนั้ น ให้ความส าคัญกับการวางแผนการตรวจสอบ  และการรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในสามารถน ามาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารและการปฏิบติังานของหน่วยรับ
ตรวจ 

จากการศึกษาคร้ังมีข้อเสนอแนะว่า นอกจากเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบ
ภายในภาครัฐแลว้  ผูต้รวจสอบภายในควรมีการพฒันาความรู้ในวิชาชีพท่ีเป็นมาตรฐานสากลเพื่อ
รองรับการเปิดเสรีการค้าอาเซียน มีความรู้หลากหลาย และควรศึกษาการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเขา้ใชใ้นงานตรวจสอบภายใน  ส่วนกระบวนการตรวจสอบภายในโดยใชเ้ครือข่ายแบบ
มีส่วนร่วมเป็นการแกไ้ขปัญหาจ านวนบุคลากรไม่เพียงพอกบัปริมาณงานท่ีรับผิดชอบ ควรจดัท า
คู่มือการตรวจสอบภายในเพื่อใช้ในการอบรมและท าความเขา้ใจให้กับเครือข่ายช่วยตรวจสอบ
ภายใน ซ่ึงเป็นการสร้างองค์ความรู้ในการตรวจสอบภายในให้เข้มแข็งเสมือนเป็นผูต้รวจสอบ
ภายในโดยใช้กระบวนการตรวจสอบภายในแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  และมีการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ในการตรวจสอบระหวา่งเครือข่าย 
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ABSTRACT 
 
 This independent study aimed at analyzing the development of internal audit process of 
Chiang Mai primary educational service area office 5 according to the government internal audit 
process quality assurance project. The area of the study includes international standard for the 
professional practice of internal auditing, standards for internal auditing and ethics of government 
internal auditors, and guidelines for government internal auditing quality assurance of Chiang 
Mai primary educational service area office 5 to set the pattern for internal audit process 
development of Chiang Mai primary educational service area office 5. The researcher collected 
data from interviewing 10 personnel in the position of administrators in the status of auditors 
under Chiang Mai primary educational service area office 5. Moreover, data were collected from 
86 officers and school administrators in the status of auditees under Chiang Mai primary 
educational service area office 5 via questionnaires. 
 The results revealed that development guideline of internal audit process of Chiang Mai 
primary educational service area office 5 complied with the standard of government internal audit 
process quality assurance, missions, roles, and area context of the office which consists of 
qualification standards and performance standards. 
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 In terms of qualification standards, interviewees and questionnaire respondents gave 
importance to internal audit charter, the proficiency of internal audit performances, discretion in 
internal audit performances, continuous improvement of knowledge in the career, along with 
performance evaluation from other organizations.  
 In terms of performance standards, interviewees and questionnaire respondents gave 
importance to the management auditing, operation auditing, and performance auditing to 
measured effectiveness of the performance. In terms of internal audit process, they gave 
importance to the audit plan and report of the results as it can be used to improve efficiency on 
administration and performance of the auditing unit.   
 From the study, it was recommended that apart from the internal auditing quality 
assurance standards, internal auditors should improve knowledge in their profession to 
international standards in order to prepare for entering the ASEAN Economic Community (AEC). 
Furthermore, they should have versatile knowledge and learn to apply information technology 
system with internal audit. Internal audit process by participatory network also helps solving 
problem when the numbers of personnel are not enough. The internal audit manual should be 
created for training and better understanding on internal audit network. Moreover, using peer 
assist method can create strong knowledge in internal audit process which can be compared to the 
actual internal audit. In addition, the experiences can be exchanged while auditing among 
networks. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


