
เอกสารประกอบการบรรยาย 
การตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance Audit) 

หัวข้อ การก าหนดประเด็นการตรวจ การประมวลผล การรายงานผลการตรวจสอบ  
 

---------------------- 
 

1. การตรวจสอบการด าเนินงานคืออะไร? 
คือการตรวจสอบเกี่ยวกับการด าเนินการตามแผนงาน งานและโครงการ และหรือแผนยุทธศาสตร์ 

รวมท้ังการตรวจสอบเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานได้ทราบว่า
ผลการด าเนินงาน ต้ังแต่ผลผลิต ผลลัพธ์ และหรือผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน รวมถึงกระบวนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานว่าได้รับผลส าเร็จตามทีได้ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ คุ้มค่า และ
ประหยัด รวมท้ังถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ี 
ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะวิธีการหรือแนวทาง เพื่อพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขข้อบกพร่อง ความผิดพลาดและหรือ
ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นในระบบการด าเนินงานและผลการด าเนินงานนั้น 

หรืออีกนัยหนึ่ง เป็นการทบทวนการปฏิบัติงานขององค์กรเพื่อประเมินความประหยัด  (Economy) 
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และความมีประสิทธิผล (Effectiveness) รวมถึงการบริหารจัดการ การ
บริหารความเส่ียง การใช้ทรัพยากร และการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance) 
 

2. ควรจะมีการตรวจสอบการด าเนินงานเม่ือไร? 
- เมื่อมีผลการด าเนินงานเกิดขึ้นแล้ว 
- ระหว่างการด าเนินงาน 
- การด าเนินงานเสร็จส้ิน 

 

3. การตรวจสอบการด าเนินงานมีกระบวนการ ขั้นตอนอย่างไร? 
1. การวางแผน เริ่มต้ังแต่การคัดเลือกเรื่อง การตรวจสอบเบื้องต้นหรือการประเมินความเส่ียง การวาง

แนวการตรวจสอบ 
2. การปฏิบัติงานตามแผน ได้แก่ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลหลักฐานตามแนวการตรวจสอบ การ

จัดท ากระดาษท าการ การสรุปผลการตรวจสอบ 
3. การรายงานผล การจัดท าร่างรายงาน การพิจารณาให้ความเห็นต่อร่างรายงาน การจัดท ารายงาน

ฉบับสุดท้าย การเสนอร่างรายงานฉบับสุดท้าย การส่งร่างรายงานฉบับสุดท้ายให้หน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
4. การสรุปผลการปฏิบัติงานและติดตามผลการตรวจสอบ ได้แก่ การจัดท ารายงานสรุปผลการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบ และการติดตามผลการตรวจสอบ 
 
4. กิจกรรมอะไรที่จะตรวจสอบการด าเนินงาน  

การตรวจสอบการด าเนินงานท่ีผ่านมา มักเป็นการตรวจสอบในระดับงาน/โครงการ ดังนั้น จึงขอให้
ท่านท าความรู้จักกับงาน/โครงการโดยสรุป ก่อนท่ีจะกล่าวถึง 5 องค์ประกอบซึ่งมีความเช่ือมโยงกัน ดังนี้ 

1) อะไรคือข้อแตกต่างระหว่าง งาน และ โครงการ? 
งาน จะอยู่ในระดับเดียวกับโครงการ คืออยู่ภายใต้แผนงาน แต่ 
งาน จะมีระยะเวลาเริ่มต้น แต่ไม่มีระยะเวลาส้ินสุดการด าเนินงานท่ีชัดเจน 
งาน ประกอบด้วยกลุ่มกิจกรรมท่ีด าเนินการต่อเนื่องกันโดยไม่มีระยะเวลาส้ินสุด  เพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของงานนั้น 
โครงการ จะมีระยะเวลาเริ่มต้นและส้ินสุดการด าเนินงานท่ีชัดเจน  
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2) โครงการคืออะไร โครงการ (Project) หมายถึง ส่วนหนึ่งของแผนงานท่ีจัดท าขึ้นอย่างมีระบบ 
ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยหลายกิจกรรม ท่ีต้องใช้ทรัพยากรในการด าเนินงาน และคาดหวังว่า จะได้รับ
ผลตอบแทนท่ีคุ้มค่า มีจุดเริ่มต้นและจุดส้ินสุดในการด าเนินงาน และมีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจนแน่นอน สาระส าคัญ
ของโครงการมีอะไรบ้าง? สรุปง่าย ๆ  ได้ดังนี้ 

ใคร?  -- ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ท าอะไร?   -- รายละเอียดท่ีส าคัญของโครงการ 
ท าไม?   -- เหตุผลและความจ าเป็น 
เท่าไร?   -- วัตถุประสงค์/เป้าหมาย (ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ/ตัวชี้วัดปริมาณ) 
ท่ีไหน?   -- พื้นท่ีด าเนินการ 
อย่างไร   -- วิธีการด าเนินการ 
เมื่อไร?   -- ระยะเวลาด าเนินงาน 
จ านวนเท่าไร?  -- แหล่งเงิน/งบประมาณของโครงการ 

 หวังผลอะไร?  --  ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
3) ลักษณะ/องค์ประกอบของโครงการท่ีดี (อาจน าไปเป็นสาเหตุของประเด็นได้หากไม่ดี) 
- ก าหนดขึน้อย่างมีข้อมูลความจริง และเป็นข้อมูลท่ีได้รับการวิเคราะห์อย่างรอบคอบ 
- มีรายละเอียด วัตถุประสงค์เป้าหมายต่าง ๆ ชัดเจน สามารถด าเนินงานได้ มีความเป็นไปได้ 
- องค์ประกอบ/รายละเอียดของโครงการต่อเนื่องสอดคล้องสัมพันธ์กัน 
- ปฏิบัติแล้วสอดคล้องกับแผนงานหลักขององค์การ 
- มีระยะเวลาในการด าเนินงานแน่นอน  ระบุวันเวลาเริ่มต้นและส้ินสุด 
- ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารทุกด้าน โดยเฉพาะด้านทรัพยากรท่ีจ าเป็น 
- สามารถติดตามประเมินผลได้ 
- ตอบสนองความต้องการของกลุ่มชน สังคมและประเทศชาติ  

 
 

5. การเลือก งาน โครงการ หรือเร่ืองที่จะตรวจสอบมีหลักเกณฑ์อย่างไร  
1) มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากมีเหตุการณ์หรือสภาพปัญหาท่ีอาจท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ ไม่ได้ผลตามเป้าหมาย ไม่เป็นไปโดยประหยัด ไม่คุ้มค่า หรือท าให้เกิดความสูญเสียต่อหน่วยงาน
หรือต่อรัฐ 

2) มีวงเงินงบประมาณสูง หรือมีความเกี่ยวข้องผูกพันกันในหลายหน่วยงาน 
3) เป็นสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน เป็นที่สนใจของสาธารณชน สื่อมวลชน 
4) คาดว่าผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อการใช้ทรัพยากรของ

ประเทศ โดยช้ีให้เห็นในประเด็นท่ีส าคัญ เช่น 
- โครงการท่ีได้ด าเนินการแล้วแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากการลงทุนอย่างคุ้มค่า 
- ผลการตรวจสอบช่วยให้การด าเนินงานของหน่วยงานเกิดผลสัมฤทธิ์ คุ้มค่าต่อการลงทุน 
- โครงการท่ีมีผลกระทบต่อหลายหน่วยงาน 
- โครงการท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม สังคมหรือความเป็นอยู่ของประชาชน 
5) เป็นเรื่องท่ีผู้ตรวจสอบต้องมีศักยภาพที่เพียงพอในการตรวจสอบ 
6) ความคุ้มค่าของงบประมาณท่ีใช้ในการตรวจสอบ 
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6. จะตรวจสอบการด าเนินงานกันอย่างไร 
ในการตรวจสอบการด าเนินงาน มีกระบวนการไม่แตกต่างจากการตรวจสอบอื่นๆ ท่ีต้องเริ่มจาก

การวางแผนหรือแนวการตรวจสอบ กล่าวคือ เป็นการวางแนวคิดในการปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้าซึ่งจะท าให้ผู้ตรวจ
สอบรู้จุดเริ่มต้น เป้าหมาย วัตถุประสงค์ แหล่งข้อมูล ขอบเขตวิธีการตรวจสอบ และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยเป็น
ขั้นตอนท่ีต้องท าก่อนท่ีจะปฏิบัติงานตรวจสอบ  

 องค์ประกอบของแนวการตรวจ แนวการตรวจสอบควรประกอบด้วยสาระส าคัญดังนี้ 
- โครงการท่ีตรวจสอบ เช่น ช่ือโครงการ ช่ือหน่วยงาน 
- ประเด็นท่ีจะตรวจสอบ /วัตถุประสงค์ 
- เกณฑ์หรือมาตรฐานในการวัดท่ีใช้ในการตรวจสอบ 
- ขั้นตอนและวิธีการในการตรวจสอบ แหล่งข้อมูลควรก าหนดโดยละเอียดในแต่ละประเด็น 

หรือในแต่ละเรื่องท่ีตรวจสอบ และควรเขียนให้เข้าใจง่าย เพื่อท่ีผู้ตรวจสอบจะปฏิบัติตามได้
อย่างถูกต้อง 
- ประมาณการในเรื่องของเวลาท่ีจะใช้ในการตรวจสอบ เช่น วันเริ่ม และก าหนดเสร็จของการ

ตรวจสอบ ระยะเวลาท้ังหมด เป็นต้น 
- ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ ควรระบุทุกระดับท่ีรับผิดชอบ เช่น ผู้ควบคุมงานตรวจสอบ 

ผู้รับผิดชอบแต่ละประเด็น ผู้รับผิดชอบแต่ละเรื่อง 
- กระดาษท าการอ้างอิง 

 ประโยชน์ของการวางแนวการตรวจสอบ 
- เป็นแนวทางท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย 
- ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบหน้าท่ี ความรับผิดชอบของตนเอง 
- เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี และเป็นเครื่องมือในการควบคุมการปฏิบัติงาน

ของผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน  
- เป็นเกณฑ์อย่างหนึ่งในการวัดความส าเร็จของงานตรวจสอบ 

 

7. มีเทคนิควิธีการตรวจสอบการด าเนินงานอย่างไร  
เทคนิคการตรวจสอบ หมายถึงเครื่องมือท่ีผู้ตรวจสอบใช้ในรวบรวมข้อมูลหลักฐานต่าง ๆ เพื่อให้ได้

หลักฐานท่ีดีเป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนการตรวจสอบท่ีก าหนด และเสียค่าใช้จ่ายน้อยท่ีสุด ผู้ตรวจสอบ
ต้องเลือกใช้เทคนิคหรือเครื่องมือ หรือวิธีการให้เหมาะสมกับลักษณะงานหรือกิจกรรมของโครงการท่ีตรวจสอบ 
การใช้เทคนิคเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอท่ีจะพิสูจน์ความถูกต้อง ครบถ้วน ผู้ตรวจสอบอาจต้องใช้เทคนิค
หลายประการเพื่อให้ครอบคลุมกิจกรรมของโครงการ และมีความถูกต้อง ครบถ้วน เช่ือถือได้ ตัวอย่างวิธีการหรือ
เครื่องมือเช่น 

- การศึกษาจากเอกสารโครงการ แผนงาน และรายงานต่างๆ 
- การประชุมปรึกษาหารือหรือแลกเปล่ียนความเห็นกับผู้รับผิดชอบโครงการ 
- การใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์  
- การสุ่มตัวอย่าง 
- การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านการบริหาร และวิเคราะห์ระบบงาน 
- การประยุกต์ใช้หลักการวิเคราะห์ วิจัย สถิติ คณิตศาสตร์ และประยุกต์ใช้ศาสตร์ความรู้หลายๆ สาขา 
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ตัวอย่างเคร่ืองมือที่น ามาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
1. การสัมภาษณ์ (Interview)  

การสัมภาษณ์ คือ การสนทนาอย่างมีจุดมุ่งหมายตามวัตถุประสงค์ท่ีผู้ตรวจสอบก าหนดไว้ล่วงหน้า 
ลักษณะเด่นของการสัมภาษณ์ คือ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส่ือความหมายด้วยค าพูดโดยตรงใน
ลักษณะการส่ือสารแบบสองทิศทาง (Face to Face)  

ประเภทของการสัมภาษณ์  การสัมภาษณ์แบ่งออกได้เป็น 3 วิธีการหลัก ๆ ได้แก่  
1.1 การสัมภาษณ์โดยใช้แบบท่ีมีโครงสร้างการสัมภาษณ์ก าหนดไว้แล้ว (Structured Interview)  

เป็นการสัมภาษณ์ท่ีผู้สัมภาษณ์ได้ก าหนดโครงสร้างการสัมภาษณ์ไว้อย่างชัดเจน แน่นอนว่ามีประเด็นหรือข้อ
ค าถามเรียงตามล าดับอย่างไรบ้าง    

1.2 การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) เป็นวิธีการเก็บข้อมูลท่ีไม่ได้มีการก าหนด
โครงสร้างของข้อมูลท่ีต้องการ ไว้แน่นอน ตายตัว การสัมภาษณ์โดยวิธีนี้ต้องอาศัยความสามารถพิเศษในการ
ซักถามเพื่อให้ได้ข้อมูลตามท่ีต้องการ มักนิยมใช้กับกลุ่มประชากรท่ีมีลักษณะพิเศษและมีขนาดเล็ก เช่น การเก็บ
ข้อมูล จากนักการเมือง ผู้น าทางวิชาการ หรือนักบริหารระดับสูง เป็นต้น โดยจะเปิดโอกาส ให้ผู้ให้สัมภาษณ์
แสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อมูลได้อย่างเต็มท่ี ซึ่งมีประโยชน์ต่อการสร้างความรู้ความเข้าใจในทัศนคติของผู้ให้
สัมภาษณ์ได้ดี   

1.3 การสัมภาษณ์กลุ่มหรือการสนทนากลุ่ม (Focus Group Interview)  เป็นวิธีการเก็บข้อมูล
โดยมีการนัดหมายให้ผู้ท่ีจะให้ข้อมลูมาประชุมร่วมกัน ณ ท่ีแห่งหนึ่ง แห่งใด เพื่อการซักถามเก็บข้อมูลต่าง ๆ 
ตามท่ีต้องการ โดยท่ีผู้ท่ีให้ข้อมูลหรือผู้เข้าร่วมสนทนา กลุ่มจะต้องเป็นผู้ท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องท่ีจะศึกษา 
และทุกคนต้องเข้ามาด้วยความสมัครใจ 

การเตรียมการสัมภาษณ์   
1) ก าหนดประเด็นหรือหัวข้อท่ีจะสัมภาษณ์   
2) สร้างข้อค าถามส าหรับการสัมภาษณ์ ค าถามท่ีจะใช้ในการสัมภาษณ์อาจจะ ใช้ค าถามท่ีมี

โครงสร้างท่ีแน่นอน หรือค าถามท่ีมีโครงสร้างท่ีไม่แน่นอนกไ็ด้   
3) ตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการบันทึกข้อมูลโดยการอัดเทป จดบันทึก ฯลฯ   
4) สร้างคู่มือแนะน า ส าหรับการสัมภาษณ์ กรณีต้องใช้ผู้ช่วยสัมภาษณ์   
5) ฝึกอบรมหรือซักซ้อมความเข้าใจกับผู้สัมภาษณ์    
6) ทดลองปฏิบัติก่อนการไปสัมภาษณ์จริง  
เทคนิคการสัมภาษณ์  ควรมีการจัดล าดับของค าถามและมีหลักการโดยสรุป ดังนี ้ 
1) การถามค าถาม ควรเริ่มด้วยข้อค าถามท่ีเกี่ยวกับเรื่องท่ัว ๆ ไปก่อน จากนั้นจึงเข้าเรื่องท่ี

เกี่ยวกับงานของผู้ตอบ การถามในส่วนนี้ต้องกระตุ้นความสนใจอย่างรวดเร็ว และจูงใจให้ผู้ตอบให้ความร่วมมือ
ในการสัมภาษณ์ ป้อนค าถามเป้าหมายเฉพาะส่วนท่ีน่าสนใจ จนไปถึงค าถามท่ีซับซ้อนขึ้นโดยล าดับ ควรเก็บ
ค าถามท่ี กดดันหรือมีผลกระทบต่อผู้ตอบไว้ตอนท้ายของการสัมภาษณ์  และเก็บค าถามท่ีเกี่ยวกับสถานภาพ
ส่วนบุคคลของผู้ตอบ อาทิ อายุ  ขนาดครอบครัว หรือรายได้ ท่ีผู้ถามไม่ใช้เป็นตัวหลักในการซักถามไว้ท้ายสุด 

2) การซักถามใด ไม่ควรให้ผู้ตอบมีความรู้สึกว่าถูกเปรียบเทียบ หรือส่อไปในทางการก้าวล่วงความ
เป็นส่วนตัวเกินไป ให้เกียรติผู้ถูกถาม 

3) ขณะถามควรมีสีหน้ายิ้มแย้ม น้ าเสียงท่ีสุภาพ ประสานสายตา แสดงความเปิดเผยจริงใจ และ
เมื่อได้รับค าตอบให้ต้ังใจรับฟัง โดยเฉพาะการการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก บันทึกสาระส าคัญให้ครบถ้วน กรณี
ตรงไหนไม่ชัดเจนให้สอบถามเพิ่มเติมทันที 

4) การใช้ค าถามควรใช้คาถามด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่ายๆ  ถามให้ชัดถ้อยชัดความ เพื่อความเข้าใจ  
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5) ทบทวนตรวจดูค าถามท่ีเตรียมว่าคลอบคลุมประเด็นหรือยัง  
6) ควรศึกษาอุปนิสัยของผู้ถูกถาม ว่ามีลักษณะอย่างไร (ถ้าท าได้) 
7) แหล่งข้อมูลควรเป็นผู้ท่ีรู้ข้อเท็จจริง โดยตรง หากมีหลายคน เลือกคนท่ีเห็นหรืออยู่ในเหตุการณ์

มากท่ีสุด หรือนานท่ีสุด 
ข้อดีการสัมภาษณ์   

                1) ได้ข้อมูลท่ีลึกซึ้งกว่าการใช้แบบสอบถาม  
         2)  สามารถติดตามข้อมูลท่ีไม่สมบูรณ์หรือไม่ชัดเจนโดยสามารถ สอบถามได้เพิ่มเติมจาก
แหล่งข้อมูลได้ทันทีไ 

  3)  มีความยืดหยุ่นสูงเมื่อต้องพบกับสถานการณ์พิเศษต่าง ๆ     
  4)  ควบคุมผู้สัมภาษณ์ได้   
ข้อเสียการสัมภาษณ์  
1) เสียเวลาและค่าใช้จ่ายสูง    
2) เหมาะส าหรับการเก็บข้อมูลในกลุ่มตัวอย่างท่ีมีขนาดเล็ก    
3) ผู้สัมภาษณ์ต้องฟ้งมากกว่าท่ีจะพูดเอง  
4) ความยืดหยุน่ของการสัมภาษณ์อาจท าให้เกิดอคติกับผู้สัมภาษณ์ได้  
ข้อควรระวังหรือความเสี่ยงในการสัมภาษณ์  ความผิดพลาดในการสัมภาษณ์ มีสาเหตุ ดังนี ้ 
1) เกิดจากค าถามและเครื่องมือ ได้แก่ การเลือก การสร้าง การถาม และหรือการเปล่ียนแปลง

ค าถามท่ีไม่เหมาะสม  
2) เกิดจากตัวผู้สัมภาษณ์  ผู้สัมภาษณ์อาจมีอคติอยู่ก่อนแล้ว ท าให้บันทึกข้อมูลค าตอบไม่ถูกต้อง

หรือไม่สมบูรณ์ สร้างสภาพแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสมต่อการ สัมภาษณ์ เปล่ียนแปลงแก้ไขค าตอบของผู้ตอบ แสดง 
พฤติกรรมท่ีเป็นการดูถูกหรือไม่ให้เกียรติแก่ผู้ตอบ    

3) เกิดจากตัวผู้ตอบ  ผู้ตอบขาดความรู้ในเรื่องท่ีถูกถาม ให้ข้อมูลท่ีผิดหรือไม่สมบูรณ์ หรือปฏิเสธ
ท่ีจะให้ ความร่วมมือในการสัมภาษณ์   

สิ่งที่ควรศึกษาให้ทราบก่อนการสัมภาษณ์ในงานตรวจสอบการด าเนินงาน 
1) ต้องก าหนดประเด็นตรวจสอบท่ีจะซักถามให้ชัดเจน 
2) ต้องทราบเกณฑ์ในการตรวจสอบ (วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ 

หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ ฯลฯ)   
3) ควรรู้และเข้าใจความเป็นมา ข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นหรือเรื่องท่ีจะสัมภาษณ์ (ใคร ท า

อะไร ท่ีไหน เมื่อใด อย่างไร ท าไมต้องท า)   
4) ผลกระทบหรือความเสียหาย (ผล/ประโยชน์ท่ีได้รับ) 
คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบหรือผู้สอบถาม   
- รู้หลักจิตวิทยา   
- รู้จักท าความเช่ือมโยง  
- มีความรู้รอบตัว หรือความรู้ท่ัวไป  
- มีเชาว์ไหวพริบ  
- มีบุคคลภาพดี  
- มีความเพียรพยาม  
- มีความซื่อสัตย์ วาจาสัตย์ 
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2. การใช้แบบสอบถาม    
 

แบบสอบถาม หมายถึง ชุดของค าถามท่ีประกอบด้วยค าถามต่าง ๆ ท่ีถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรเป้าหมาย  แบบสอบถามเป็นเครื่องมือท่ีสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ตอบเลือกเติมหรือ
เลือกตอบค าถามเอง ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยข้อค าถามท่ีมุ่งหาค าตอบเฉพาะในเรื่องท่ีจะศึกษา โดยมากไม่มี
ค าตอบท่ีถูกหรือผิดอย่างชัดเจน  แบบสอบถามมีข้อดี คือ เสียเวลาน้อยกว่าวิธีอื่น ผู้ตรวจสอบสามารถสร้างขึ้น
ได้เอง แต่มีข้อจ ากัด คือ การท่ีสร้างแบบสอบถามท่ีดีนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย กลุ่มตัวอย่างมีความอิสระในการตอบ โดย
ความน่าเช่ือถือของข้อมูลในแบบสอบถามขึ้นอยู่กับผู้ตอบแบบสอบถามเป็นส าคัญ ท้ังนี้ แบบสอบถามมักใช้ใน
กรณีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวนมาก   

 

ประเภทของแบบสอบถาม  แบบสอบถามแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท คือ แบบสอบถามปลายปิด 
(Closes Questionnaires)  และแบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended Questionnaires)  ดังนี้ 

2.1 แบบสอบถามปลายปิด ลักษณะแบบสอบถามปลายปิด จะประกอบด้วยค าถามท่ีมีรูปแบบ
ลักษณะตัวเลือกท่ีให้ผู้ตอบระบุว่า ใช่ หรือ ไม่ใช่ ซึ่งเป็นการเติมค าท่ีมีข้อมูลตายตัวอยู่แล้ว หรืออาจกล่าวได้ว่า 
เป็น การก าหนดให้ตอบหรือเลือกค าตอบจากค าถามท่ีก าหนดให ้อาจจะใช้มาตรวัด  ดังตัวอย่าง  

     (1) ท่านมีประสบการณ์ในการท างานในหน่วยงานนี ้  
          (  ) ต ่ากว่า ๑ ปี   (  ) ๑-๔ ปี   (  ) ๕-๘ ปี  (  ) เกินกว่า ๘ ปี   
 

2.2 แบบสอบถามปลายเปิด  ลักษณะแบบสอบถามปลายเปิดมักใช้ในการสอบถามเกี่ยวกับ
ความรู้สึก ทัศนคติ หรือปัญหาต่างๆ โดยรูปแบบค าถามจะเปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบได้อย่างอิสระ 
เป็นแบบสอบถามท่ีมีการไม่จ ากัดค าตอบ เช่น การสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บริการห้องสมุดต่อ ความ
ต้องการใช้ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ดังตัวอย่าง  

     (1) ท่านมีความคิดเห็นว่าห้องสมุดของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ควรปรับปรุงบริการในเรื่องใดบ้าง  
          ๑.........................................................................  
          ๒......................................................................... 
 

ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม ในการสร้างแบบสอบถาม มีข้ันตอนท่ีส าคัญ ดังนี้  
1) ก าหนดวัตถุประสงค์ ตามประเด็นท่ีต้องการศึกษาหรือตรวจสอบ   
2) ก าหนดประชากรเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง แหล่งข้อมูล 
3) ก าหนดประเภทของแบบสอบถาม   
4) ด าเนินการออกแบบแบบสอบถาม  โดย  

(1) ก าหนดส่วนประกอบของแบบสอบถามท่ีจะใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล    
(2) ก าหนดค าถามท่ีจ าเป็นในแต่ละส่วนประกอบ    
(3) ร่างแบบสอบถามตามค าถามท่ีจ าเป็นในแต่ละส่วนประกอบ   

5) ทดสอบแบบสอบถามท่ีร่างขึ้นกับกลุ่มตัวอย่าง    
6) ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม  
 

ส่วนประกอบของแบบสอบถาม  ส่วนประกอบของแบบสอบถามโดยท่ัวไปประกอบด้วยเนื้อหา ๓ 
ส่วนท่ีส าคัญ ดังนี ้ 

ส่วนท่ี 1 ลักษณะท่ีส าคัญของผู้ตอบและหรือหน่วยงานซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลท่ีจะน ามาใช้ ในการ
วิเคราะห์ เป็นส่วนท่ีแสดงถึงลักษณะส าคัญท่ีคาดว่าจะมีความสัมพันธ์หรือมีผลกระทบต่อข้อมูลท่ี จะเก็บ
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รวบรวมข้อมูลมาใช้วิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์หรือการ ตรวจสอบในแต่ละเรื่อง เช่น เพศ 
อาย ุระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เป็นต้น   

ส่วนท่ี ๒ ข้อมูลท่ีจ าเป็นต้องเก็บรวบรวมจากผู้ตอบหรือหน่วยงาน  เป็นข้อมูลท่ีจะน ามาใช้ในการ
วิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์แต่ละเรื่องท่ีสอบถาม ตัวอย่างเช่น การวัดระดับความพึงพอใจ
ภายในตัวรถโดยสารของผู้ใช้บริการท่ีมีต่อการรถไฟแห่งประเทศไทย ประกอบด้วยข้อมูลแสดงความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการด้านต่างๆ เช่น สภาพของตัวรถโดยสาร ความสะอาดภายในตัวรถโดยสาร อุปกรณ์อ านวยความ
สะดวกสบายภายในตัวรถโดยสาร ระบบปรับอากาศ  หรือการวัดพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือของชาว
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยข้อมูลแสดงพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือในด้านต่าง  ๆ เช่น วัตถุประสงค์ 
ความถ่ี และค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ 

ส่วนท่ี ๓ ข้อมูลอื่นท่ีสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการให้บริการ หรือการแก้ไขปัญหา  
(1) ปัญหาและอุปสรรคในการใช้บริการหรือการด าเนินงาน  
(2) ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขการให้บริการหรือการด าเนินงาน  

 

ปัจจัยที่ควรค านึงในการสร้างแบบสอบถาม  การสร้างแบบสอบถาม จะต้องค านึงถึงปัจจัยท่ี
ส าคัญ ดังนี้  

1) ลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม การตั้งค าถามจะต้องเหมาะสมกับผู้ตอบแบบสอบถาม  
2) ลักษณะประเด็นท่ีต้องการศึกษา ค าถามจะต้องน าไปสู่ค าตอบท่ีสอดคล้องกับประเด็นท่ีต้องการ

ศึกษาหรือตรวจสอบ 
3) ความยาวของแบบสอบถาม แบบสอบถามไม่ควรมีความยาวจนเกินไป (ไม่ควรเกิน ๕ หน้า)  
4) ลักษณะค าถาม ควรเป็นค าถามท่ีใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย ชัดเจน ไม่ก ากวม ไม่โน้มน้าวหรือชักน า

ให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบค าถามตามท่ีผู้ออกแบบสอบถามคาดหวัง  รวมท้ังเป็นค าถามท่ีไม่สร้างความอึดอัด
ให้กับผู้ตอบ ดังนั้น ในการคัดเลือกเนื้อหาของค าถามท่ีเหมาะสมผู้ตรวจสอบ ควรพิจารณาในประเด็นท่ีส าคัญ
ต่างๆ ดังนี้    

   (1) ค าถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบหรือไม่  
   (2) ค าถามมี ขอบเขตหรือครอบคลุมเนื้อหาท่ีเหมาะสมหรือไม่    
   (3) ผู้ตอบสามารถตอบได้อย่างครบถ้วนหรือไม่    
   (4) ผู้ตอบมีความเต็มใจท่ีจะตอบค าถามหรือไม่   
5) ลักษณะของการจัดล าดับค าถาม ลักษณะค าถามต้องสามารถดึงดูดหรือโน้มน้าว ให้ผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความสนใจท่ีจะตอบ  
6) ลักษณะของผู้ออกแบบสอบถาม สามารถเข้าใจประเด็นท่ีจะศึกษาเป็นอย่างดี เข้าใจพฤติกรรม

และธรรมชาติของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  

ข้อควรระวังในการใช้แบบสอบถาม  ผู้ตรวจสอบท่ีใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล มักประสบปัญหาท่ีส าคัญต่าง ๆ ดังนี ้  

1) จ านวนแบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืนไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ซึ่งอาจน าไปสู่การ
วิเคราะห์และสรุปผลข้อมูลท่ี ความคลาดเคล่ือนหรือไม่สมบูรณ์ได้   

2) ความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีผู้ตอบแบบสอบถามมักตอบไม่ครบทุกข้อ หรือตอบเพียง
บางส่วนท าให้แบบสอบถามดังกล่าวไม่สามารถน ามาประมวลผลได้อย่าง น่าเช่ือถือ  

3) ข้อมูลท่ีได้รับอาจไมได้มาจากประชากรเป้าหมายท่ีแท้จริง 
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๓. การสังเกตการณ์  (Observation) 
การสังเกตการณ์เป็นเทคนิคการรวบรวมข้อมูลอย่างหนึ่ง ท่ีผู้สังเกตการณ์ใช้สายตาเฝ้าดูหรือศึกษา

เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจลักษณะธรรมชาติและความเกี่ยวข้องกันระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ 
ของเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์นั้น ๆ ซึ่งวิธีการสังเกตการณ์แบ่งได้ตามวิธีการสังเกตได้ 2 ประเภท คือ 

3.1 การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Pardcipant Observation) หมายถึง การสังเกตการณ์ท่ีผู้
สังเกตการณ์เป็นสมาชิกของกลุ่มท่ีศึกษา  

3.2 การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant Observation) หมายถึง การ
สังเกตการณ์ท่ีผู้สังเกตการณ์ท าการสังเกตโดยไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในเหตุการณ์นั้น ๆ นอกจากนี้แบบของการ
สังเกตการณ์อาจแบ่งได้ตามรูปแบบเป็น 2 ประเภท คือ 1) การสังเกตการณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured 
Observation) หมายถึงการสังเกตการณ์ท่ีผู้สังเกตการณ์ได้ก าหนดเรื่องท่ีจะสังเกตไว้ล่วงหน้าแน่นอนแล้ว ใน
การสังเกตการณ์จะศึกษาเฉพาะเรื่องท่ีผู้สังเกตการณ์จ ากัดขอบเขตไว้แล้ว  2) การสังเกตการณ์แบบไม่มี
โครงสร้าง (Unstructured Observation) หมายถึงการสังเกตการณ์ท่ีผู้สังเกตการณ์ไม่ได้วางแผน หรือ
ก าหนดขอบเขตเฉพาะเรื่องไว้ล่วงหน้าว่าจะศึกษาเรื่องใด 

ส าหรับในการตรวจสอบการด าเนินงาน การสังเกตการณ์เป็นการออกปฏิบัติงานภาคสนามหรือลงพื้นท่ี
เป้าหมายท่ีมีการด าเนินกิจกรรมของโครงการ เพื่อให้ประจักษ์ต่อสายตาว่าผลการด าเนินกิจกรรมต่างๆ บรรลุผล
ส าเร็จหรือได้ใช้ประโยชน์เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ อย่างไร อาจมีการสุ่มทดลอง หรือสุ่มทดสอบเพื่อให้เห็น
กับตาว่ายังคงใช้ประโยชน์ได้ดีตามเกณฑ์ท่ีควรเป็นหรือไม่ มีการดูแล บ ารุงรักษาท่ีเป็นระบบหรืออย่างเหมาะสม
หรือไม่ ท้ังนี้ เพื่อให้เงินงบประมาณท่ีใช้จ่ายไปเกิดความคุ้มค่า   

ท้ังนี้ ส่วนใหญ่ท่ี สตง. ด าเนินการอยู่เป็นการประยุกต์การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ชนิดมีโครงสร้าง
มาปรับใช้กับการตรวจสอบ ซึ่งในการออกไปสังเกตการณ์ในพื้นท่ีจริงจะมีการวางแผนโดยก าหนดขอบเขต 
วัตถุประสงค์ พื้นท่ีเป้าหมายหรือจุดท่ีต้ังของกิจกรรม ระยะเวลาการเดินทาง ทีมผู้รับผิดชอบ ปริมาณงานในแต่
ละวันให้ชัดเจน และจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้พร้อม รวมท้ังจัดท าแบบสังเกตการณ์ให้คลอบคลุมกิจกรรมท่ี
สุ่มตรวจ ตลอดจนก าหนดวิธีการสังเกตการณ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ ปริมาณท่ีทดสอบหรือทดลอง และควร
ประสานงานกับผู้รับการตรวจให้ทราบล่วงหน้าเพื่อน าทางและน าช้ี  ท่ีส าคัญ เมื่อสังเกตการณ์แต่ละพื้นท่ีเสร็จ
ควรให้ผู้รับตรวจท่ีเข้าร่วมสังเกตการณ์ลงนามและวันเดือนปี เพื่อรับทราบผลการสังเกตการณ์ด้วย ท้ังนี้ ในการ
สังเกตการณ์ อาจมีการสอบถามหรือสัมภาษณ์ผู้ท่ีเกี่ยวข้องท่ีอยู่ในพื้นท่ี หรือบริเวณใกล้ ท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับผล
จากโครงการในจ านวนท่ีเหมาะสมด้วยก็ได้ ตามแต่กรณี 
 

8. ประมวลผลข้อมูลอย่างไรในการตรวจสอบด าเนินงาน 
การประมวลผลข้อมูล เป็นการสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริงจากการแสวงหา รวบรวม พยาน หลักฐาน ตาม

เทคนิควิธีการต่าง ๆ ท่ีได้จากขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผน แล้วน ามาวิเคราะห์ ประมวลผล จ าแนกแยกแยะ
ตามประเด็นข้อตรวจพบท่ีก าหนดไว้ โดยการเรียบเรียงน าเสนอข้อมูลผลการตรวจสอบ เป็น 5 องค์ประกอบ 
จุดประสงค์เพื่อให้ผู้ตรวจสอบมีแนวคิดอย่างเป็นเหตุ เป็นผล เป็นระบบสามารถน าไปเขียนรายงานได้ง่าย และ
เพื่อให้ผู้อ่านรายงานสามารถล าดับความและเข้าใจได้ง่าย รวมท้ังสร้างความเช่ือถือให้แก่ผู้อ่าน 

8.1 สิ่งควรพิจารณาในการประมวลผลข้อมูล 
1) ปริมาณข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ สังเกตการณ์ หากมีปริมาณมากเกินไป จะมี

ผลกระทบกับเรื่องของคน  เวลา ค่าใช้จ่าย แต่หากน้อยเกินไป ก็จะน ามาวิเคราะห์และสรุปไม่ได้ เพราะข้อมูลไม่
เพียงพอ ขาดความน่าเช่ือถือ 

2) ข้อมูลต่างๆ ท่ีได้มาต้องจัดกลุ่มให้ดี แยกเป็นกลุ่มข้อมูลเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
3) ความรีบเร่งในการจัดท า อาจจะท าให้เกิดความผิดพลาด 
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8.2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) กับข้อมูลเชิงปริมาณ(Quantitative Data) มีข้อ
แตกต่างกันอย่างไร? 

8.2.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นข้อมูลท่ีบอกเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือคุณสมบัติ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวไม่
สามารถก าหนดค่าเลขได้ หรือแม้จะก าหนดได้แต่ก็ไม่มีความหมายท่ีเหมาะสม เช่นความพึงพอใจความเป็นธรรม ฯลฯ 

ข้อท่ีควรจะพิจารณาเกี่ยวกับข้อมูลเชิงคุณภาพ 
1) ข้อมูลท่ีมาสัมพันธ์กับประเด็นปัญหาสามารถท าให้หลงประเด็นได้ 
2) ต้องท าอย่างละเอียดรอบคอบ ไม่ควรตัดข้อมูลท้ิงมากเกินไป 
3) สรุปอย่างระมัดระวัง หลีกเล่ียงค าท่ีมีความหมายคลุมเครือ 

8.2.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นข้อมูลท่ีสามารถก าหนดค่าเป็นจ านวนหรือตัวเลขแทนคุณลักษณะ
หรือคุณสมบัติของส่ิงท่ีท าการประเมิน เช่น อาย ุน้ าหนัก จ านวนบุคคล ฯลฯ  

ข้อท่ีควรจะพิจารณาข้อมูลเชิงปริมาณอย่างไร? 
1) ข้อมูลจะบอกอะไรเกี่ยวกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นแก่เราบ้าง 
2) จะสรุปข้อมูลเหล่านี้เพื่อให้เข้าใจสถานภาพได้ง่าย และชัดเจนขึ้นด้วยวิธีใด 

 

8.3. การวิเคราะห์ข้อมูลหมายถึงอะไร?  
       คือการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างผลการด าเนินงานกับเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์โครงการ โดย

จะน าข้อมูลจากแบบสอบถาม การสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ และข้อมูลเอกสาร
โครงการ มาประมวลผลข้อมูลทางสถิติด้วยวิธีการแจกแจงความถ่ีแสดงผลในรูปของร้อยละ 

 

8.4 การวิเคราะห์และแปลความหมายของข้อมูลมีกระบวนการอย่างไร? 
1. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
2. จัดประเภท 
3. สรุปข้อมูล หรือใช้วิธีการค านวณและสถิติตามท่ีต้องการ 
4. การวัดความแตกต่างและความสัมพันธ์จากข้อมูลท่ีสรุปได้ 
5. การแปลความหมาย 
    - เสนอข้อมูลท่ีส าคัญให้เป็นที่น่าสนใจแก่ผู้อ่าน 
    - เข้าใจง่าย ชัดเจน และใช้ภาษาเขียนธรรมดา 
    - ตีความเป็นขั้นตอนท่ีสามารถท าให้ผู้อ่านน าไปใช้ปฏิบัติได้ไม่สับสน 

 

8.5. สิ่งที่ควรจะต้องค านึงถึงในการวิเคราะห์ข้อมูลมีอะไรบ้าง? 
- ข้อมูลท่ีถูกต้อง เช่ือถือได้ 
- ข้อมูลท่ีเพียงพอท่ีจะสรุป และวิเคราะห์ 
- ข้อมูลท่ีตรงตามประเด็น 
- มีหลักการ/มีเหตุ มีผล เป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไป 
- ข้อมูลท่ีมีน้ าหนักพอ เห็นได้ชัดเจน เป็นท่ีน่าสนใจ 
 

8.6 การน า IT ช่วยในการประมวลผล ออกแบบสอบถาม การใช้ Google drive/ Google from 
 

9. จะเขียนรายงานผลการตรวจสอบอย่างไร 
การรายงานผลการตรวจสอบ เป็นการน าผลการตรวจสอบท่ีสรุปไว้มาจัดท าร่างรายงาน การเสนอร่าง

รายงานต่อผู้บริหารระดับสูง การส่งร่างรายงานให้ผู้รับการตรวจ  
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9.1 จะเขียนรายงานการตรวจสอบด าเนินงานอย่างไร ให้เข้าใจง่าย  
การตรวจสอบการด าเนินงานจะเริ่มโดยการต้ังประเด็นปัญหาซึ่งมีอยู่ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ส่ิงท่ี

ควรจะเป็น ส่ิงท่ีเป็นอยู่ ผลกระทบ สาเหตุ ข้อเสนอแนะ โดยการแยกแยะว่าข้อมูล ข้อเท็จจริงใด ท่ีได้จากการ
ตรวจสอบอยู่ในขอบเขตขององค์ประกอบใด พิจารณาได้ดังนี้ 

1) เกณฑ์ท่ีควรจะเป็น (Criteria) (ดูจากวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ) 
เกณฑ์ท่ีควรจะเป็น คือผลการด าเนินงาน การควบคุม หรือกระบวนการปฏิบัติงานท่ีควรจะเป็นใน

หน่วยงานนั้น ซึ่งเป็นส่ิงท่ีหน่วยรับตรวจควรท าหรือต้องท าให้ได้ เช่น เป้าหมายท่ีก าหนดไว้แผนงาน ระเบียบ 
กฎเกณฑ์ มาตรฐานทางวิชาชีพ หลักวิชาการ หลักเหตุผลหรือสามัญส านึกท่ีดี เป็นต้น ท้ังนี้ เกณฑ์ท่ีควรจะเป็น
ต้องเป็นส่ิงท่ีมีเหตุมีผล บรรลุผลได้ เหมาะสมกับลักษณะงานของหน่วยรับตรวจ เข้าใจได้ง่าย เป็นท่ียอมรับในวง
กว้าง สามารถน ามาก าหนดความสอดคล้องและประเมินค่าเพื่อให้ทราบถึงประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ ความ
ประหยัด หรือความคุ้มค่า ว่ามีปริมาณหรือคุณภาพในระดับใดซึ่งผู้ตรวจสอบต้องน าเสนอเกณฑ์ท่ีควรจะเป็นไว้
ในข้อตรวจพบให้ชัดเจน และเปรียบเทียบให้เห็นว่าสภาพท่ีเกิดขึ้นจริงนั้นไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีควรจะเป็น
อย่างไร  

ท่ีมาของเกณฑ์ท่ีควรจะเป็น มาจากวัตถุประสงค์และบรรทัดฐานในการด าเนินงานท่ีท าให้หน่วยรับ
ตรวจสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ประหยัด และบรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ได้ 
ตัวอย่างเช่น 

 วัตถุประสงค์ในการด าเนินงานของหน่วยงาน เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
 มาตรการในการควบคุม ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีก าหนดโดยหน่วยรับตรวจ 
 รายงานเกี่ยวกับนโยบาย แผนและผลการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจ 
 กฎหมายต่าง ๆ 
 มาตรฐานขององค์กรวิชาชีพที่เป็นที่ยอมรับ 
 มาตรฐานและข้อปฏิบัติขององค์กรอื่นท่ีมีลักษณะงานเดียวกัน 
 หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการท่ีดี 

เกณฑ์ท่ีควรจะเป็นในการวัดประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ความประหยัด ความคุ้มค่า หลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารจัดการท่ีดี ความเพียงพอ และความเสมอภาค ท้ังเกณฑ์ท่ีควรจะเป็นเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
จะขึ้นอยู่กับลักษณะของเรื่องท่ีตรวจสอบ 

๒) สภาพท่ีเกิดขึ้นจริง (Condition) สภาพท่ีเกิดขึ้นจริง คือข้อสรุปท่ีแสดงถึงผลการด าเนินงานท่ี
เป็นอยู่ว่าเบี่ยงเบนไปจากเกณฑ์ท่ีควรจะเป็นท่ีก าหนดไว้หรือไม่ อย่างไร ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหาของ
ความไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีประสิทธิผลหรือไม่ประหยัด เช่น การใช้ทรัพยากรในการด าเนินงานท่ีมากเกินความ
จ าเป็น ผลผลิตหรือผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ เป็นต้น  

๓) ผลกระทบ (Effect) ผลกระทบ คือผลท่ีสืบเนื่องมาจากสภาพปัญหาท่ีพบในการด าเนินงานของ
เรื่องท่ีตรวจสอบ เป็นการประเมินความเสียหายท่ีเกิดขึ้นแล้ว หรือมีโอกาสจะเกิดขึ้นจากข้อบกพร่องในการ
ด าเนินงาน หากปล่อยให้สภาพปัญหายังเป็นอยู่โดยไม่แก้ไขความรุนแรงของผลกระทบนั้นจะขึ้นอยู่กับสภาพ
ความแตกต่างท่ีผิดไปจากเกณฑ์ท่ีควรจะเป็น ซึ่งผลกระทบท่ีเกิดขึ้น นอกจากผลกระทบทางตรงแล้ว ผู้ตรวจสอบ
ควรจะพิจารณาถึงผลกระทบทางอ้อมท่ีเกิดกับหน่วยงานอื่น หรือประชาชนท่ีเกี่ยวข้อง และสังคมในด้านต่างๆ 
ด้วย และควรน าเสนอด้วยว่า หน่วยงานมีการรับรู้ผลกระทบนั้นและมีการหาแนวทางลดหรือแก้ไขปัญหานั้น
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หรือไม่ อย่างไร ท้ังนี้ หากเป็นผลกระทบเชิงปริมาณควรแสดงจ านวนหน่วยวัดท่ีชัดเจน แต่หากไม่สามารถวัดเป็น
ปริมาณท่ีแน่นอนได้ ให้ใช้การอธิบายให้เข้าใจได้ชัดเจน 

๔) สาเหตุ (Cause) สาเหตุ คือต้นเหตุของสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการด าเนินงานของหน่วยรับ
ตรวจ ผู้ตรวจสอบควรวิเคราะห์เพื่อให้ทราบสาเหตุท่ีแท้จริงของปัญหาว่าเกิดจากขั้นตอนใด อย่างไร และโดยใคร
หรือหน่วยงานใด ซึ่งหากผู้ตรวจสอบสามารถระบุสาเหตุท่ีแท้จริงของปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน ก็ย่อมมั่นใจ
ได้ว่าจะสามารถให้ข้อเสนอแนะท่ีเหมาะสมในการแก้ปัญหาให้หน่วยรับตรวจได้ ท้ังนี้ หากสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้น
นั้นเกิดจากหลายสาเหตุ ผู้ตรวจสอบก็อาจระบุถึงล าดับความส าคัญของสาเหตุหลักและสาเหตุอื่น ๆ ท่ีส าคัญรอง
ลงไปเพื่อน าไปสู่ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพ เช่น ให้เลือกแก้ปัญหาในจุดท่ีส าคัญท่ีสุดหรือ
ส่งผลกระทบมากสุดก่อน เป็นต้น 

๕) ข้อเสนอแนะ (Recommendation) ข้อเสนอแนะ คือข้อแนะน าท่ีผู้ตรวจสอบเสนอให้แก่หน่วย
รับตรวจเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาท่ีพบจากการตรวจสอบ หากปัญหาท่ีเกิดขึ้นนั้นเป็นส่ิงท่ีหน่วยรับตรวจ
ไม่สามารถจัดการให้เป็นไปตามท่ีต้องการได้หรือเป็นส่ิงท่ีนอกเหนือการควบคุมของหน่วยรับตรวจ  ผู้ตรวจสอบ
ควรเสนอแนะให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไขหรือช่วยเหลือในการแก้ปัญหานั้นด้วย และอาจเสนอแนะ
เพิ่มเติมเพื่อให้เช่ือมโยงกับนโยบายหรือโครงการของรัฐในด้านอื่นให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนการให้
ข้อเสนอแนะท่ีดีและเป็นประโยชน์กับหน่วยรับตรวจจะต้องพิจารณาว่าหน่วยรับตรวจตระหนักหรือรับรู้ปัญหา 
และได้แก้ไขปัญหาอยู่แล้วหรือไม่ เป็นข้อเสนอแนะท่ีเป็นไปได้ในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในการด าเนินงาน
ของหน่วยรับตรวจนั้นได้โดยไม่ล้าสมัยหรือหมดความส าคัญ  เนื่องจากหน่วยรับตรวจมีการเปล่ียนแปลงใน
ช่วงเวลาคาบเกี่ยวกับการตรวจสอบและเสนอรายงานการตรวจสอบ  และหากเป็นข้อเสนอแนะในเรื่องการ
เปล่ียนแปลงระเบียบหรือกฎหมาย ซึ่งถือเป็นเรื่องท่ีละเอียดอ่อนและอาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมาก ผู้
ตรวจสอบควรปรึกษากับผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านอย่างรอบคอบก่อนองค์ประกอบอื่น ๆ  

ข้อเสนอแนะท่ีดี  
• สัมพันธ์กับสาเหตุของปัญหา 
• น าไปสู่การแก้ไขปรับปรุงสาเหตุของข้อบกพร่องหรือสภาพปัญหา 
• ชัดเจน ตรงไปตรงมา กะทัดรัด และมีรายละเอียดเพียงพอในการส่ือความหมาย 
• ให้แนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างกว้าง ๆ ว่าต้องท าส่ิงใดให้เกิดขึ้น (what) โดยให้หน่วยรับ

ตรวจได้ตัดสินใจเองว่าจะท าอย่างไรในการแก้ปัญหา 
• สามารถน าไปปฏิบัติได้ตามก าหนดเวลาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้ระเบียบ กฎหมายและข้อจ ากัดอื่น ๆ 
• มุ่งเน้นผลลัพธ์จากการน าไปปฏิบัติท่ีสามารถวัดผลได้ 
• ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ จะต้องไม่มากเกินกว่าประโยชน์ท่ีจะได้รับ  
• เป็นรูปธรรม สามารถติดตามผลได้ 
• ไม่ขัดแย้งกับข้อเสนอแนะอื่น ๆ ในรายงาน 
• น าเสนอแนวทางการป้องกันปัญหาลักษณะเดียวกันอันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

 

9.2 ลักษณะรายงานการตรวจสอบที่ดี 
รายงานการตรวจสอบท่ีดีต้องเป็นรายงานท่ีมีประโยชน์ต่อผู้อ่านรายงาน รายงานเรื่องท่ีมีสาระส าคัญ 

ข้อตรวจพบเป็นเรื่องท่ีตรงกับข้อเท็จจริง ข้อแนะน าเป็นประโยชน์และปฏิบัติตามได้ โดยสรุปลักษณะของ
รายงานตรวจสอบท่ีดีมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

๑. ถูกต้อง (Accuracy)                      ๒. ชัดเจน (Clarity) 
๓. กะทัดรัด (Conciseness)                ๔. ทันกาล (Timeliness) 
๕. สร้างสรรค์ (Constructive Criticism)      ๖. จูงใจ (Pursuance) 
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