เอกสารประกอบการบรรยาย
การตรวจสอบการดาเนินงาน (Performance Audit)
หัวข้อ การกาหนดประเด็นการตรวจ การประมวลผล การรายงานผลการตรวจสอบ
---------------------1. การตรวจสอบการดาเนินงานคืออะไร?
คือการตรวจสอบเกี่ยวกับการดาเนิน การตามแผนงาน งานและโครงการ และหรือแผนยุทธศาสตร์
รวมทั้งการตรวจสอบเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานได้ทราบว่า
ผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ผลผลิต ผลลัพธ์ และหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงาน รวมถึงกระบวนการ
ปฏิบัติง านของหน่วยงานว่าได้รับผลสาเร็จตามทีได้กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ คุ้มค่า และ
ประหยัด รวมทั้งถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี เป็นไปตามอานาจหน้าที่
ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะวิธีการหรือแนวทาง เพื่อพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขข้อบกพร่อง ความผิดพลาดและหรือ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นในระบบการดาเนินงานและผลการดาเนินงานนั้น
หรืออีกนัยหนึ่ง เป็นการทบทวนการปฏิบัติงานขององค์กรเพื่อประเมินความประหยัด (Economy)
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และความมีประสิทธิผล (Effectiveness) รวมถึงการบริหารจัดการ การ
บริหารความเสี่ยง การใช้ทรัพยากร และการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance)
2. ควรจะมีการตรวจสอบการดาเนินงานเมื่อไร?
- เมื่อมีผลการดาเนินงานเกิดขึ้นแล้ว
- ระหว่างการดาเนินงาน
- การดาเนินงานเสร็จสิ้น
3. การตรวจสอบการดาเนินงานมีกระบวนการ ขั้นตอนอย่างไร?
1. การวางแผน เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกเรื่อง การตรวจสอบเบื้องต้นหรือการประเมินความเสี่ยง การวาง
แนวการตรวจสอบ
2. การปฏิบัติงานตามแผน ได้แก่ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลหลักฐานตามแนวการตรวจสอบ การ
จัดทากระดาษทาการ การสรุปผลการตรวจสอบ
3. การรายงานผล การจัดทาร่างรายงาน การพิจารณาให้ความเห็น ต่อร่างรายงาน การจัดทารายงาน
ฉบับสุดท้าย การเสนอร่างรายงานฉบับสุดท้าย การส่งร่างรายงานฉบับสุดท้ายให้หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
4. การสรุปผลการปฏิบัติงานและติดตามผลการตรวจสอบ ได้แก่ การจัดทารายงานสรุปผลการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ และการติดตามผลการตรวจสอบ
4. กิจกรรมอะไรที่จะตรวจสอบการดาเนินงาน
การตรวจสอบการดาเนินงานที่ผ่านมา มักเป็นการตรวจสอบในระดับงาน/โครงการ ดังนั้น จึงขอให้
ท่านทาความรู้จักกับงาน/โครงการโดยสรุป ก่อนที่จะกล่าวถึง 5 องค์ประกอบซึ่งมีความเชื่อมโยงกัน ดังนี้
1) อะไรคือข้อแตกต่างระหว่าง งาน และ โครงการ?
งาน จะอยู่ในระดับเดียวกับโครงการ คืออยู่ภายใต้แผนงาน แต่
งาน จะมีระยะเวลาเริ่มต้น แต่ไม่มีระยะเวลาสิ้นสุดการดาเนินงานที่ชัดเจน
งาน ประกอบด้วยกลุ่มกิจกรรมที่ดาเนินการต่อเนื่องกันโดยไม่มีระยะเวลาสิ้นสุด เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของงานนั้น
โครงการ จะมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการดาเนินงานที่ชัดเจน
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2) โครงการคืออะไร โครงการ (Project) หมายถึง ส่วนหนึ่งของแผนงานที่จัดทาขึ้นอย่างมีระบบ
ประกอบด้ ว ยกิ จ กรรมย่ อ ยหลายกิ จ กรรม ที่ ต้อ งใช้ท รั พ ยากรในการดาเนิ นงาน และคาดหวั ง ว่ า จะได้ รั บ
ผลตอบแทนที่คุ้มค่า มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดในการดาเนินงาน และมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนแน่นอน สาระสาคัญ
ของโครงการมีอะไรบ้าง? สรุปง่าย ๆ ได้ดังนี้
ใคร?
-- ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทาอะไร?
-- รายละเอียดที่สาคัญของโครงการ
ทาไม?
-- เหตุผลและความจาเป็น
เท่าไร?
-- วัตถุประสงค์/เป้าหมาย (ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ/ตัวชี้วัดปริมาณ)
ที่ไหน?
-- พื้นที่ดาเนินการ
อย่างไร
-- วิธีการดาเนินการ
เมื่อไร?
-- ระยะเวลาดาเนินงาน
จานวนเท่าไร?
-- แหล่งเงิน/งบประมาณของโครงการ
หวังผลอะไร?
-- ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
3) ลักษณะ/องค์ประกอบของโครงการที่ดี (อาจนาไปเป็นสาเหตุของประเด็นได้หากไม่ดี)
- กาหนดขึน้ อย่างมีข้อมูลความจริง และเป็นข้อมูลที่ได้รับการวิเคราะห์อย่างรอบคอบ
- มีรายละเอียด วัตถุประสงค์เป้าหมายต่าง ๆ ชัดเจน สามารถดาเนินงานได้ มีความเป็นไปได้
- องค์ประกอบ/รายละเอียดของโครงการต่อเนื่องสอดคล้องสัมพันธ์กัน
- ปฏิบัติแล้วสอดคล้องกับแผนงานหลักขององค์การ
- มีระยะเวลาในการดาเนินงานแน่นอน ระบุวันเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด
- ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารทุกด้าน โดยเฉพาะด้านทรัพยากรที่จาเป็น
- สามารถติดตามประเมินผลได้
- ตอบสนองความต้องการของกลุ่มชน สังคมและประเทศชาติ
5. การเลือก งาน โครงการ หรือเรื่องที่จะตรวจสอบมีหลักเกณฑ์อย่างไร
1) มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากมีเหตุการณ์หรือสภาพปัญหาที่อาจทาให้การดาเนินงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ ไม่ได้ผลตามเป้าหมาย ไม่เป็นไปโดยประหยัด ไม่คุ้มค่า หรือทาให้เกิดความสูญเสียต่อหน่วยงาน
หรือต่อรัฐ
2) มีวงเงินงบประมาณสูง หรือมีความเกี่ยวข้องผูกพันกันในหลายหน่วยงาน
3) เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เป็นที่สนใจของสาธารณชน สื่อมวลชน
4) คาดว่าผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อการใช้ทรัพยากรของ
ประเทศ โดยชี้ให้เห็นในประเด็นที่สาคัญ เช่น
- โครงการที่ได้ดาเนินการแล้วแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากการลงทุนอย่างคุ้มค่า
- ผลการตรวจสอบช่วยให้การดาเนินงานของหน่วยงานเกิดผลสัมฤทธิ์ คุ้มค่าต่อการลงทุน
- โครงการที่มีผลกระทบต่อหลายหน่วยงาน
- โครงการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมหรือความเป็นอยู่ของประชาชน
5) เป็นเรื่องที่ผู้ตรวจสอบต้องมีศักยภาพที่เพียงพอในการตรวจสอบ
6) ความคุ้มค่าของงบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ
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6. จะตรวจสอบการดาเนินงานกันอย่างไร
ในการตรวจสอบการดาเนินงาน มีกระบวนการไม่แตกต่างจากการตรวจสอบอื่นๆ ที่ต้องเริ่มจาก
การวางแผนหรือแนวการตรวจสอบ กล่าวคือ เป็นการวางแนวคิดในการปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้าซึ่ง จะทาให้ผู้ตรวจ
สอบรู้จุดเริ่มต้น เป้าหมาย วัตถุประสงค์ แหล่งข้อมูล ขอบเขตวิธีการตรวจสอบ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเป็น
ขั้นตอนที่ต้องทาก่อนที่จะปฏิบัติงานตรวจสอบ
 องค์ประกอบของแนวการตรวจ แนวการตรวจสอบควรประกอบด้วยสาระสาคัญดังนี้
- โครงการที่ตรวจสอบ เช่น ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงาน
- ประเด็นที่จะตรวจสอบ /วัตถุประสงค์
- เกณฑ์หรือมาตรฐานในการวัดที่ใช้ในการตรวจสอบ
- ขั้นตอนและวิธีการในการตรวจสอบ แหล่ง ข้อมูลควรกาหนดโดยละเอียดในแต่ละประเด็น
หรือในแต่ละเรื่องที่ตรวจสอบ และควรเขียนให้เข้าใจง่าย เพื่อที่ผู้ตรวจสอบจะปฏิบัติตามได้
อย่างถูกต้อง
- ประมาณการในเรื่องของเวลาที่จะใช้ในการตรวจสอบ เช่น วันเริ่ม และกาหนดเสร็จของการ
ตรวจสอบ ระยะเวลาทั้งหมด เป็นต้น
- ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ ควรระบุทุกระดับที่รับผิดชอบ เช่น ผู้ควบคุมงานตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบแต่ละประเด็น ผู้รับผิดชอบแต่ละเรื่อง
- กระดาษทาการอ้างอิง
 ประโยชน์ของการวางแนวการตรวจสอบ
- เป็นแนวทางทาให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย
- ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบหน้าที่ ความรับผิดชอบของตนเอง
- เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเป็นเครื่องมือในการควบคุมการปฏิบัติงาน
ของผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน
- เป็นเกณฑ์อย่างหนึ่งในการวัดความสาเร็จของงานตรวจสอบ
7. มีเทคนิควิธีการตรวจสอบการดาเนินงานอย่างไร
เทคนิคการตรวจสอบ หมายถึงเครื่องมือที่ผู้ตรวจสอบใช้ในรวบรวมข้อมูลหลักฐานต่าง ๆ เพื่อให้ได้
หลักฐานที่ดีเป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนการตรวจสอบที่กาหนด และเสี ยค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ผู้ตรวจสอบ
ต้องเลือกใช้เทคนิคหรือเครื่องมือ หรือวิธีการให้เหมาะสมกับลักษณะงานหรือกิจกรรมของโครงการที่ตรวจสอบ
การใช้เทคนิคเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์ความถูกต้อง ครบถ้วน ผู้ตรวจสอบอาจต้องใช้เทคนิค
หลายประการเพื่อให้ครอบคลุมกิจกรรมของโครงการ และมีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ ตัวอย่างวิธีการหรือ
เครื่องมือเช่น
- การศึกษาจากเอกสารโครงการ แผนงาน และรายงานต่างๆ
- การประชุมปรึกษาหารือหรือแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้รับผิดชอบโครงการ
- การใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์
- การสุ่มตัวอย่าง
- การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านการบริหาร และวิเคราะห์ระบบงาน
- การประยุกต์ใช้หลักการวิเคราะห์ วิจัย สถิติ คณิตศาสตร์ และประยุกต์ใช้ศาสตร์ความรู้หลายๆ สาขา
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ตัวอย่างเครื่องมือที่นามาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. การสัมภาษณ์ (Interview)
การสัมภาษณ์ คือ การสนทนาอย่างมีจุดมุ่งหมายตามวัตถุประสงค์ที่ผู้ตรวจสอบกาหนดไว้ล่วงหน้า
ลักษณะเด่นของการสัมภาษณ์ คือ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสื่อความหมายด้วยคาพูดโดยตรงใน
ลักษณะการสื่อสารแบบสองทิศทาง (Face to Face)
ประเภทของการสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์แบ่งออกได้เป็น 3 วิธีการหลัก ๆ ได้แก่
1.1 การสัมภาษณ์โดยใช้แบบที่มีโครงสร้างการสัมภาษณ์กาหนดไว้แล้ว (Structured Interview)
เป็นการสัมภาษณ์ที่ผู้สัมภาษณ์ได้กาหนดโครงสร้างการสัมภาษณ์ไว้อย่างชัดเจน แน่นอนว่ามีประเด็นหรือข้อ
คาถามเรียงตามลาดับอย่างไรบ้าง
1.2 การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) เป็นวิธีการเก็บข้อมูลที่ไม่ได้มีการกาหนด
โครงสร้างของข้อมูลที่ต้องการ ไว้แน่นอน ตายตัว การสัมภาษณ์โดยวิธีนี้ต้องอาศัยความสามารถพิเศษในการ
ซักถามเพื่อให้ได้ข้อมูลตามที่ต้องการ มักนิยมใช้กับกลุ่มประชากรที่มีลักษณะพิเศษและมีขนาดเล็ก เช่น การเก็บ
ข้อมูล จากนักการเมือง ผู้นาทางวิชาการ หรือนักบริหารระดับสูง เป็นต้น โดยจะเปิดโอกาส ให้ผู้ให้สัมภาษณ์
แสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อมูลได้อย่างเต็มที่ ซึ่งมีประโยชน์ต่อการสร้างความรู้ความเข้าใจในทัศนคติของผู้ให้
สัมภาษณ์ได้ดี
1.3 การสัมภาษณ์กลุ่มหรือการสนทนากลุ่ม (Focus Group Interview) เป็นวิธีการเก็บข้อมูล
โดยมีการนัดหมายให้ผู้ที่จะให้ข้อมูลมาประชุมร่วมกัน ณ ที่แห่งหนึ่ง แห่งใด เพื่อการซักถามเก็บข้อมูลต่าง ๆ
ตามที่ต้องการ โดยที่ผู้ที่ให้ข้อมูลหรือผู้เข้าร่วมสนทนา กลุ่มจะต้องเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องที่จะศึกษา
และทุกคนต้องเข้ามาด้วยความสมัครใจ
การเตรียมการสัมภาษณ์
1) กาหนดประเด็นหรือหัวข้อที่จะสัมภาษณ์
2) สร้างข้อคาถามสาหรับการสัมภาษณ์ คาถามที่จะใช้ในการสัมภาษณ์อาจจะ ใช้คาถามที่มี
โครงสร้างที่แน่นอน หรือคาถามที่มีโครงสร้างที่ไม่แน่นอนก็ได้
3) ตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการบันทึกข้อมูลโดยการอัดเทป จดบันทึก ฯลฯ
4) สร้างคู่มือแนะนา สาหรับการสัมภาษณ์ กรณีต้องใช้ผู้ช่วยสัมภาษณ์
5) ฝึกอบรมหรือซักซ้อมความเข้าใจกับผู้สัมภาษณ์
6) ทดลองปฏิบัติก่อนการไปสัมภาษณ์จริง
เทคนิคการสัมภาษณ์ ควรมีการจัดลาดับของคาถามและมีหลักการโดยสรุป ดังนี้
1) การถามคาถาม ควรเริ่มด้วยข้อคาถามที่เกี่ยวกับเรื่องทั่ว ๆ ไปก่อน จากนั้นจึงเข้าเรื่องที่
เกี่ยวกับงานของผู้ตอบ การถามในส่วนนี้ต้องกระตุ้นความสนใจอย่างรวดเร็ว และจูงใจให้ผู้ตอบให้ความร่วมมือ
ในการสัมภาษณ์ ป้อนคาถามเป้าหมายเฉพาะส่วนที่น่าสนใจ จนไปถึงคาถามที่ซับซ้อนขึ้นโดยลาดับ ควรเก็บ
คาถามที่ กดดันหรือมีผลกระทบต่อผู้ตอบไว้ตอนท้ายของการสัมภาษณ์ และเก็บคาถามที่เกี่ยวกับสถานภาพ
ส่วนบุคคลของผู้ตอบ อาทิ อายุ ขนาดครอบครัว หรือรายได้ ที่ผู้ถามไม่ใช้เป็นตัวหลักในการซักถามไว้ท้ายสุด
2) การซักถามใด ไม่ควรให้ผู้ตอบมีความรู้สึกว่าถูกเปรียบเทียบ หรือส่อไปในทางการก้าวล่วงความ
เป็นส่วนตัวเกินไป ให้เกียรติผู้ถูกถาม
3) ขณะถามควรมีสีหน้ายิ้มแย้ม น้าเสียงที่สุภาพ ประสานสายตา แสดงความเปิดเผยจริงใจ และ
เมื่อได้รับคาตอบให้ตั้งใจรับฟัง โดยเฉพาะการการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก บันทึกสาระสาคัญให้ครบถ้วน กรณี
ตรงไหนไม่ชัดเจนให้สอบถามเพิ่มเติมทันที
4) การใช้คาถามควรใช้คาถามด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายๆ ถามให้ชัดถ้อยชัดความ เพื่อความเข้าใจ

5
5) ทบทวนตรวจดูคาถามที่เตรียมว่าคลอบคลุมประเด็นหรือยัง
6) ควรศึกษาอุปนิสัยของผู้ถูกถาม ว่ามีลักษณะอย่างไร (ถ้าทาได้)
7) แหล่งข้อมูลควรเป็นผู้ที่รู้ข้อเท็จจริง โดยตรง หากมีหลายคน เลือกคนที่เห็นหรืออยู่ในเหตุการณ์
มากที่สุด หรือนานที่สุด
ข้อดีการสัมภาษณ์
1) ได้ข้อมูลที่ลึกซึ้งกว่าการใช้แบบสอบถาม
2) สามารถติดตามข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ชัดเจนโดยสามารถ สอบถามได้เพิ่มเติมจาก
แหล่งข้อมูลได้ทันทีไ
3) มีความยืดหยุ่นสูงเมื่อต้องพบกับสถานการณ์พิเศษต่าง ๆ
4) ควบคุมผู้สัมภาษณ์ได้
ข้อเสียการสัมภาษณ์
1) เสียเวลาและค่าใช้จ่ายสูง
2) เหมาะสาหรับการเก็บข้อมูลในกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดเล็ก
3) ผู้สัมภาษณ์ต้องฟ้งมากกว่าที่จะพูดเอง
4) ความยืดหยุน่ ของการสัมภาษณ์อาจทาให้เกิดอคติกับผู้สัมภาษณ์ได้
ข้อควรระวังหรือความเสี่ยงในการสัมภาษณ์ ความผิดพลาดในการสัมภาษณ์ มีสาเหตุ ดังนี้
1) เกิดจากคาถามและเครื่องมือ ได้แก่ การเลือก การสร้าง การถาม และหรือการเปลี่ยนแปลง
คาถามที่ไม่เหมาะสม
2) เกิดจากตัวผู้สัมภาษณ์ ผู้สัมภาษณ์อาจมีอคติอยู่ก่อนแล้ว ทาให้บันทึกข้อมูลคาตอบไม่ถูกต้อง
หรือไม่สมบูรณ์ สร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการ สัมภาษณ์ เปลี่ยนแปลงแก้ไขคาตอบของผู้ตอบ แสดง
พฤติกรรมที่เป็นการดูถูกหรือไม่ให้เกียรติแก่ผู้ตอบ
3) เกิดจากตัวผู้ตอบ ผู้ตอบขาดความรู้ในเรื่องที่ถูกถาม ให้ข้อมูลที่ผิดหรือไม่สมบูรณ์ หรือปฏิเสธ
ที่จะให้ ความร่วมมือในการสัมภาษณ์
สิ่งที่ควรศึกษาให้ทราบก่อนการสัมภาษณ์ในงานตรวจสอบการดาเนินงาน
1) ต้องกาหนดประเด็นตรวจสอบที่จะซักถามให้ชัดเจน
2) ต้องทราบเกณฑ์ในการตรวจสอบ (วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ
หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ ฯลฯ)
3) ควรรู้และเข้าใจความเป็นมา ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นหรือเรื่องที่จะสัมภาษณ์ (ใคร ทา
อะไร ที่ไหน เมื่อใด อย่างไร ทาไมต้องทา)
4) ผลกระทบหรือความเสียหาย (ผล/ประโยชน์ที่ได้รับ)
คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบหรือผู้สอบถาม
- รู้หลักจิตวิทยา
- รู้จักทาความเชื่อมโยง
- มีความรู้รอบตัว หรือความรู้ทั่วไป
- มีเชาว์ไหวพริบ
- มีบุคคลภาพดี
- มีความเพียรพยาม
- มีความซื่อสัตย์ วาจาสัตย์
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2. การใช้แบบสอบถาม
แบบสอบถาม หมายถึง ชุดของคาถามที่ประกอบด้วยคาถามต่าง ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรเป้าหมาย แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ตอบเลือกเติมหรือ
เลือกตอบคาถามเอง ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยข้อคาถามที่มุ่งหาคาตอบเฉพาะในเรื่องที่จะศึกษา โดยมากไม่มี
คาตอบที่ถูกหรือผิดอย่างชัดเจน แบบสอบถามมีข้อดี คือ เสียเวลาน้อยกว่าวิธีอื่น ผู้ตรวจสอบสามารถสร้างขึ้น
ได้เอง แต่มีข้อจากัด คือ การที่สร้างแบบสอบถามที่ดีนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย กลุ่มตัวอย่างมีความอิสระในการตอบ โดย
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลในแบบสอบถามขึ้นอยู่กับผู้ตอบแบบสอบถามเป็นสาคัญ ทั้งนี้ แบบสอบถามมักใช้ใน
กรณีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวนมาก
ประเภทของแบบสอบถาม แบบสอบถามแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท คือ แบบสอบถามปลายปิด
(Closes Questionnaires) และแบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended Questionnaires) ดังนี้
2.1 แบบสอบถามปลายปิด ลักษณะแบบสอบถามปลายปิด จะประกอบด้วยคาถามที่มีรูปแบบ
ลักษณะตัวเลือกที่ให้ผู้ตอบระบุว่า ใช่ หรือ ไม่ใช่ ซึ่งเป็นการเติมคาที่มีข้อมูลตายตัวอยู่แล้ว หรืออาจกล่าวได้ว่า
เป็น การกาหนดให้ตอบหรือเลือกคาตอบจากคาถามที่กาหนดให้ อาจจะใช้มาตรวัด ดังตัวอย่าง
(1) ท่านมีประสบการณ์ในการทางานในหน่วยงานนี้
( ) ต่ากว่า ๑ ปี ( ) ๑-๔ ปี ( ) ๕-๘ ปี ( ) เกินกว่า ๘ ปี
2.2 แบบสอบถามปลายเปิด ลักษณะแบบสอบถามปลายเปิดมักใช้ในการสอบถามเกี่ยวกับ
ความรู้สึก ทัศนคติ หรือปัญหาต่างๆ โดยรูปแบบคาถามจะเปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบได้อย่างอิสระ
เป็น แบบสอบถามที่มีการไม่จากัดคาตอบ เช่น การสอบถามความคิ ดเห็นของผู้ใช้บริการห้องสมุดต่อ ความ
ต้องการใช้ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ดังตัวอย่าง
(1) ท่านมีความคิดเห็นว่าห้องสมุดของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ควรปรับปรุงบริการในเรื่องใดบ้าง
๑.........................................................................
๒.........................................................................
ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม ในการสร้างแบบสอบถาม มีขั้นตอนที่สาคัญ ดังนี้
1) กาหนดวัตถุประสงค์ ตามประเด็นที่ต้องการศึกษาหรือตรวจสอบ
2) กาหนดประชากรเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่าง แหล่งข้อมูล
3) กาหนดประเภทของแบบสอบถาม
4) ดาเนินการออกแบบแบบสอบถาม โดย
(1) กาหนดส่วนประกอบของแบบสอบถามที่จะใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
(2) กาหนดคาถามที่จาเป็นในแต่ละส่วนประกอบ
(3) ร่างแบบสอบถามตามคาถามที่จาเป็นในแต่ละส่วนประกอบ
5) ทดสอบแบบสอบถามที่ร่างขึ้นกับกลุ่มตัวอย่าง
6) ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม
ส่วนประกอบของแบบสอบถาม ส่วนประกอบของแบบสอบถามโดยทั่วไปประกอบด้วยเนื้อหา ๓
ส่วนที่สาคัญ ดังนี้
ส่วนที่ 1 ลักษณะที่สาคัญของผู้ตอบและหรือหน่วยงานซึ่ง เป็นผู้ให้ข้อมูลที่จะนามาใช้ ในการ
วิเคราะห์ เป็นส่วนที่แสดงถึงลักษณะสาคัญ ที่คาดว่าจะมีความสัมพันธ์หรือมีผลกระทบต่อข้อมูลที่ จะเก็บ

7
รวบรวมข้อมูลมาใช้วิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์หรือการ ตรวจสอบในแต่ละเรื่อง เช่น เพศ
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เป็นต้น
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลที่จาเป็นต้องเก็บรวบรวมจากผู้ตอบหรือหน่วยงาน เป็นข้อมูลที่จะนามาใช้ในการ
วิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์แต่ละเรื่องที่สอบถาม ตัวอย่างเช่น การวัดระดับความพึงพอใจ
ภายในตัวรถโดยสารของผู้ใช้บริการที่มีต่อการรถไฟแห่งประเทศไทย ประกอบด้วยข้อมูลแสดงความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการด้านต่างๆ เช่น สภาพของตัวรถโดยสาร ความสะอาดภายในตัวรถโดยสาร อุปกรณ์อานวยความ
สะดวกสบายภายในตัวรถโดยสาร ระบบปรับอากาศ หรือ การวัดพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือของชาว
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยข้อมูลแสดงพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือในด้านต่าง ๆ เช่น วัตถุประสงค์
ความถี่ และค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ
ส่วนที่ ๓ ข้อมูลอื่นที่สามารถนามาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการให้บริการ หรือการแก้ไขปัญหา
(1) ปัญหาและอุปสรรคในการใช้บริการหรือการดาเนินงาน
(2) ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขการให้บริการหรือการดาเนินงาน
ปัจจัยที่ควรคานึงในการสร้างแบบสอบถาม การสร้างแบบสอบถาม จะต้องคานึงถึงปัจจัยที่
สาคัญ ดังนี้
1) ลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม การตั้งคาถามจะต้องเหมาะสมกับผู้ตอบแบบสอบถาม
2) ลักษณะประเด็นที่ต้องการศึกษา คาถามจะต้องนาไปสู่คาตอบที่สอดคล้องกับประเด็นที่ต้องการ
ศึกษาหรือตรวจสอบ
3) ความยาวของแบบสอบถาม แบบสอบถามไม่ควรมีความยาวจนเกินไป (ไม่ควรเกิน ๕ หน้า)
4) ลักษณะคาถาม ควรเป็นคาถามที่ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ชัดเจน ไม่กากวม ไม่โน้มน้าวหรือชักนา
ให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบคาถามตามที่ผู้ออกแบบสอบถามคาดหวัง รวมทั้งเป็นคาถามที่ไม่สร้างความอึดอัด
ให้กับผู้ตอบ ดังนั้น ในการคัดเลือกเนื้อหาของคาถามที่เหมาะสมผู้ตรวจสอบ ควรพิจารณาในประเด็นที่สาคัญ
ต่างๆ ดังนี้
(1) คาถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบหรือไม่
(2) คาถามมี ขอบเขตหรือครอบคลุมเนื้อหาที่เหมาะสมหรือไม่
(3) ผู้ตอบสามารถตอบได้อย่างครบถ้วนหรือไม่
(4) ผู้ตอบมีความเต็มใจที่จะตอบคาถามหรือไม่
5) ลักษณะของการจัดลาดับคาถาม ลักษณะคาถามต้องสามารถดึงดูดหรือโน้มน้าว ให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความสนใจที่จะตอบ
6) ลักษณะของผู้ออกแบบสอบถาม สามารถเข้าใจประเด็นที่จะศึกษาเป็นอย่างดี เข้าใจพฤติกรรม
และธรรมชาติของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อควรระวังในการใช้แบบสอบถาม ผู้ตรวจสอบที่ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล มักประสบปัญหาที่สาคัญต่าง ๆ ดังนี้
1) จานวนแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ซึ่งอาจนาไปสู่การ
วิเคราะห์และสรุปผลข้อมูลที่ ความคลาดเคลื่อนหรือไม่สมบูรณ์ได้
2) ความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ผู้ตอบแบบสอบถามมักตอบไม่ครบทุกข้อ หรือตอบเพียง
บางส่วนทาให้แบบสอบถามดังกล่าวไม่สามารถนามาประมวลผลได้อย่าง น่าเชื่อถือ
3) ข้อมูลที่ได้รับอาจไมได้มาจากประชากรเป้าหมายที่แท้จริง
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๓. การสังเกตการณ์ (Observation)
การสังเกตการณ์เป็นเทคนิคการรวบรวมข้อมูลอย่างหนึ่ง ที่ผู้สังเกตการณ์ใช้สายตาเฝ้าดูหรือศึกษา
เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจลักษณะธรรมชาติและความเกี่ยวข้องกันระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ
ของเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์นั้น ๆ ซึ่งวิธีการสังเกตการณ์แบ่งได้ตามวิธีการสังเกตได้ 2 ประเภท คือ
3.1 การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Pardcipant Observation) หมายถึง การสังเกตการณ์ที่ผู้
สังเกตการณ์เป็นสมาชิกของกลุ่มที่ศึกษา
3.2 การสั งเกตการณ์แบบไม่มี ส่วนร่วม (Non-participant Observation) หมายถึง การ
สังเกตการณ์ที่ผู้สังเกตการณ์ทาการสังเกตโดยไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในเหตุการณ์นั้น ๆ นอกจากนี้แบบของการ
สังเกตการณ์อาจแบ่งได้ตามรูปแบบเป็น 2 ประเภท คือ 1) การสังเกตการณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured
Observation) หมายถึงการสังเกตการณ์ที่ผู้สังเกตการณ์ได้กาหนดเรื่องที่จะสังเกตไว้ล่วงหน้าแน่นอนแล้ว ใน
การสั ง เกตการณ์ จะศึก ษาเฉพาะเรื่องที่ ผู้สัง เกตการณ์จ ากัดขอบเขตไว้แ ล้ว 2) การสัง เกตการณ์แบบไม่ มี
โครงสร้าง (Unstructured Observation) หมายถึงการสังเกตการณ์ที่ผู้สัง เกตการณ์ไ ม่ไ ด้วางแผน หรือ
กาหนดขอบเขตเฉพาะเรื่องไว้ล่วงหน้าว่าจะศึกษาเรื่องใด
สาหรับในการตรวจสอบการดาเนินงาน การสังเกตการณ์เป็นการออกปฏิบัติงานภาคสนามหรือลงพื้นที่
เป้าหมายที่มีการดาเนินกิจกรรมของโครงการ เพื่อให้ประจักษ์ต่อสายตาว่าผลการดาเนินกิจกรรมต่างๆ บรรลุผล
สาเร็จหรือได้ใช้ประโยชน์เป็นไปตามที่กาหนดไว้หรือไม่ อย่างไร อาจมีการสุ่มทดลอง หรือสุ่มทดสอบเพื่อให้เห็น
กับตาว่ายังคงใช้ประโยชน์ได้ดีตามเกณฑ์ที่ควรเป็นหรือไม่ มีการดูแล บารุงรักษาที่เป็นระบบหรืออย่างเหมาะสม
หรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อให้เงินงบประมาณที่ใช้จ่ายไปเกิดความคุ้มค่า
ทั้งนี้ ส่วนใหญ่ที่ สตง. ดาเนินการอยู่เป็นการประยุกต์การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ชนิดมีโครงสร้าง
มาปรับใช้กับการตรวจสอบ ซึ่ง ในการออกไปสัง เกตการณ์ในพื้นที่จริง จะมีการวางแผนโดยกาหนดขอบเขต
วัตถุประสงค์ พื้นที่เป้าหมายหรือจุดที่ตั้งของกิจกรรม ระยะเวลาการเดินทาง ทีมผู้รับผิดชอบ ปริม าณงานในแต่
ละวันให้ชัดเจน และจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้พร้อม รวมทั้งจัดทาแบบสังเกตการณ์ให้คลอบคลุมกิจกรรมที่
สุ่ม ตรวจ ตลอดจนกาหนดวิธี การสัง เกตการณ์ อุ ปกรณ์ เครื่อ งมือ ปริม าณที่ ทดสอบหรื อทดลอง และควร
ประสานงานกับผู้รับการตรวจให้ทราบล่วงหน้าเพื่อนาทางและนาชี้ ที่สาคัญ เมื่อสังเกตการณ์แต่ละพื้นที่เสร็จ
ควรให้ผู้รับตรวจที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ลงนามและวันเดือนปี เพื่อรับทราบผลการสังเกตการณ์ด้วย ทั้งนี้ ในการ
สังเกตการณ์ อาจมีการสอบถามหรือสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในพื้นที่ หรือบริเวณใกล้ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รั บผล
จากโครงการในจานวนที่เหมาะสมด้วยก็ได้ ตามแต่กรณี
8. ประมวลผลข้อมูลอย่างไรในการตรวจสอบดาเนินงาน
การประมวลผลข้อมูล เป็นการสรุปข้อมูล ข้อเท็จจริงจากการแสวงหา รวบรวม พยาน หลักฐาน ตาม
เทคนิควิธีการต่าง ๆ ที่ได้จากขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผน แล้วนามาวิเคราะห์ ประมวลผล จาแนกแยกแยะ
ตามประเด็นข้อตรวจพบที่กาหนดไว้ โดยการเรียบเรียงนาเสนอข้อมูลผลการตรวจสอบ เป็น 5 องค์ประกอบ
จุดประสงค์เพื่อให้ผู้ตรวจสอบมีแนวคิดอย่างเป็นเหตุ เป็นผล เป็นระบบสามารถนาไปเขียนรายงานได้ง่าย และ
เพื่อให้ผู้อ่านรายงานสามารถลาดับความและเข้าใจได้ง่าย รวมทั้งสร้างความเชื่อถือให้แก่ผู้อ่าน
8.1 สิ่งควรพิจารณาในการประมวลผลข้อมูล
1) ปริมาณข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ สังเกตการณ์ หากมีปริมาณมากเกินไป จะมี
ผลกระทบกับเรื่องของคน เวลา ค่าใช้จ่าย แต่หากน้อยเกินไป ก็จะนามาวิเคราะห์และสรุปไม่ได้ เพราะข้อมูลไม่
เพียงพอ ขาดความน่าเชื่อถือ
2) ข้อมูลต่างๆ ที่ได้มาต้องจัดกลุ่มให้ดี แยกเป็นกลุ่มข้อมูลเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
3) ความรีบเร่งในการจัดทา อาจจะทาให้เกิดความผิดพลาด
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8.2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) กับข้อ มูลเชิงปริมาณ(Quantitative Data) มีข้อ
แตกต่างกันอย่างไร?
8.2.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นข้อมูลที่บอกเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือคุณสมบัติ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวไม่
สามารถกาหนดค่าเลขได้ หรือแม้จะกาหนดได้แต่ก็ไม่มีความหมายที่เหมาะสม เช่นความพึงพอใจความเป็นธรรม ฯลฯ
ข้อที่ควรจะพิจารณาเกี่ยวกับข้อมูลเชิงคุณภาพ
1) ข้อมูลที่มาสัมพันธ์กับประเด็นปัญหาสามารถทาให้หลงประเด็นได้
2) ต้องทาอย่างละเอียดรอบคอบ ไม่ควรตัดข้อมูลทิ้งมากเกินไป
3) สรุปอย่างระมัดระวัง หลีกเลี่ยงคาที่มีความหมายคลุมเครือ
8.2.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นข้อมูลที่สามารถกาหนดค่าเป็นจานวนหรือตัวเลขแทนคุณลักษณะ
หรือคุณสมบัติของสิ่งที่ทาการประเมิน เช่น อายุ น้าหนัก จานวนบุคคล ฯลฯ
ข้อที่ควรจะพิจารณาข้อมูลเชิงปริมาณอย่างไร?
1) ข้อมูลจะบอกอะไรเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแก่เราบ้าง
2) จะสรุปข้อมูลเหล่านี้เพื่อให้เข้าใจสถานภาพได้ง่าย และชัดเจนขึ้นด้วยวิธีใด
8.3. การวิเคราะห์ข้อมูลหมายถึงอะไร?
คือการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างผลการดาเนินงานกับเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์โครงการ โดย
จะนาข้อมูลจากแบบสอบถาม การสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และข้อมูลเอกสาร
โครงการ มาประมวลผลข้อมูลทางสถิติด้วยวิธีการแจกแจงความถี่แสดงผลในรูปของร้อยละ
8.4 การวิเคราะห์และแปลความหมายของข้อมูลมีกระบวนการอย่างไร?
1. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
2. จัดประเภท
3. สรุปข้อมูล หรือใช้วิธีการคานวณและสถิติตามที่ต้องการ
4. การวัดความแตกต่างและความสัมพันธ์จากข้อมูลที่สรุปได้
5. การแปลความหมาย
- เสนอข้อมูลที่สาคัญให้เป็นที่น่าสนใจแก่ผู้อ่าน
- เข้าใจง่าย ชัดเจน และใช้ภาษาเขียนธรรมดา
- ตีความเป็นขั้นตอนที่สามารถทาให้ผู้อ่านนาไปใช้ปฏิบัติได้ไม่สับสน
8.5. สิ่งที่ควรจะต้องคานึงถึงในการวิเคราะห์ข้อมูลมีอะไรบ้าง?
- ข้อมูลที่ถูกต้อง เชือ่ ถือได้
- ข้อมูลที่เพียงพอที่จะสรุป และวิเคราะห์
- ข้อมูลที่ตรงตามประเด็น
- มีหลักการ/มีเหตุ มีผล เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
- ข้อมูลที่มีน้าหนักพอ เห็นได้ชัดเจน เป็นที่น่าสนใจ
8.6 การนา IT ช่วยในการประมวลผล ออกแบบสอบถาม การใช้ Google drive/ Google from
9. จะเขียนรายงานผลการตรวจสอบอย่างไร
การรายงานผลการตรวจสอบ เป็นการนาผลการตรวจสอบที่สรุปไว้มาจัดทาร่างรายงาน การเสนอร่าง
รายงานต่อผู้บริหารระดับสูง การส่งร่างรายงานให้ผู้รับการตรวจ
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9.1 จะเขียนรายงานการตรวจสอบดาเนินงานอย่างไร ให้เข้าใจง่าย
การตรวจสอบการดาเนินงานจะเริ่มโดยการตั้งประเด็นปัญหาซึ่งมีอยู่ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ สิ่งที่
ควรจะเป็น สิ่งที่เป็นอยู่ ผลกระทบ สาเหตุ ข้อเสนอแนะ โดยการแยกแยะว่าข้อมูล ข้อเท็จจริงใด ที่ได้จากการ
ตรวจสอบอยู่ในขอบเขตขององค์ประกอบใด พิจารณาได้ดังนี้
1) เกณฑ์ที่ควรจะเป็น (Criteria) (ดูจากวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ)
เกณฑ์ที่ควรจะเป็น คือผลการดาเนินงาน การควบคุม หรือกระบวนการปฏิบัติงานที่ควรจะเป็นใน
หน่วยงานนั้น ซึ่งเป็นสิ่งที่หน่วยรับตรวจควรทาหรือต้องทาให้ได้ เช่น เป้าหมายที่กาหนดไว้แผนงาน ระเบียบ
กฎเกณฑ์ มาตรฐานทางวิชาชีพ หลักวิชาการ หลักเหตุผลหรือสามัญสานึกที่ดี เป็นต้น ทั้งนี้ เกณฑ์ที่ควรจะเป็น
ต้องเป็นสิ่งที่มีเหตุมีผล บรรลุผลได้ เหมาะสมกับลักษณะงานของหน่วยรับตรวจ เข้าใจได้ง่าย เป็นที่ยอมรับในวง
กว้าง สามารถนามากาหนดความสอดคล้องและประเมินค่าเพื่อให้ทราบถึงประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ความ
ประหยัด หรือความคุ้มค่า ว่ามีปริมาณหรือคุณภาพในระดับใดซึ่งผู้ตรวจสอบต้องนาเสนอเกณฑ์ที่ควรจะเป็นไว้
ในข้อตรวจพบให้ชัดเจน และเปรียบเทียบให้เห็นว่าสภาพที่เกิดขึ้นจริง นั้นไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ควรจะเป็น
อย่างไร
ที่มาของเกณฑ์ที่ควรจะเป็น มาจากวัตถุประสงค์และบรรทัดฐานในการดาเนินงานที่ทาให้หน่วยรับ
ตรวจสามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิท ธิผล ประสิทธิภาพ ประหยัด และบรรลุเป้ าหมายที่ ตั้ง ไว้ไ ด้
ตัวอย่างเช่น
 วัตถุประสงค์ในการดาเนินงานของหน่วยงาน เป้าหมายที่กาหนดไว้
 มาตรการในการควบคุม ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กาหนดโดยหน่วยรับตรวจ
 รายงานเกี่ยวกับนโยบาย แผนและผลการดาเนินงานของหน่วยรับตรวจ
 กฎหมายต่าง ๆ
 มาตรฐานขององค์กรวิชาชีพที่เป็นที่ยอมรับ
 มาตรฐานและข้อปฏิบัติขององค์กรอื่นที่มีลักษณะงานเดียวกัน
 หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการที่ดี
เกณฑ์ที่ควรจะเป็นในการวัดประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ความประหยัด ความคุ้มค่า หลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารจัดการที่ดี ความเพียงพอ และความเสมอภาค ทั้งเกณฑ์ที่ควรจะเป็นเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
จะขึ้นอยู่กับลักษณะของเรื่องที่ตรวจสอบ
๒) สภาพที่เกิดขึ้นจริง (Condition) สภาพที่เกิดขึ้นจริง คือข้อสรุปที่แสดงถึงผลการดาเนินงานที่
เป็นอยู่ว่าเบี่ยงเบนไปจากเกณฑ์ที่ควรจะเป็นที่กาหนดไว้หรือไม่ อย่างไร ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหาของ
ความไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีประสิทธิผลหรือไม่ประหยัด เช่น การใช้ทรัพยากรในการดาเนินงานที่มากเกินความ
จาเป็ น ผลผลิตหรือผลประโยชน์ที่เกิ ดขึ้น ไม่เป็ นไปตามเป้าหมายที่ วางไว้ การปฏิ บัติง านไม่ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ เป็นต้น
๓) ผลกระทบ (Effect) ผลกระทบ คือผลที่สืบเนื่องมาจากสภาพปัญหาที่พบในการดาเนินงานของ
เรื่องที่ตรวจสอบ เป็นการประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้ว หรือมีโอกาสจะเกิดขึ้นจากข้อบกพร่องในการ
ดาเนินงาน หากปล่อยให้สภาพปัญหายังเป็นอยู่โดยไม่แก้ไขความรุนแรงของผลกระทบนั้นจะขึ้นอยู่กับสภาพ
ความแตกต่างที่ผิดไปจากเกณฑ์ที่ควรจะเป็น ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้น นอกจากผลกระทบทางตรงแล้ว ผู้ตรวจสอบ
ควรจะพิจารณาถึงผลกระทบทางอ้อมที่เกิดกับหน่วยงานอื่น หรือประชาชนที่เกี่ยวข้อง และสังคมในด้านต่างๆ
ด้วย และควรนาเสนอด้วยว่า หน่วยงานมีการรับรู้ผลกระทบนั้นและมีการหาแนวทางลดหรือแก้ไขปัญหานั้น
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หรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้ หากเป็นผลกระทบเชิงปริมาณควรแสดงจานวนหน่วยวัดที่ชัดเจน แต่หากไม่สามารถวัดเป็น
ปริมาณที่แน่นอนได้ ให้ใช้การอธิบายให้เข้าใจได้ชัดเจน
๔) สาเหตุ (Cause) สาเหตุ คือต้นเหตุของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในการดาเนินงานของหน่วยรับ
ตรวจ ผู้ตรวจสอบควรวิเคราะห์เพื่อให้ทราบสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาว่าเกิดจากขั้นตอนใด อย่างไร และโดยใคร
หรือหน่วยงานใด ซึ่งหากผู้ตรวจสอบสามารถระบุสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน ก็ย่อมมั่นใจ
ได้ว่าจะสามารถให้ข้อเสนอแนะที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาให้หน่วยรับตรวจได้ ทั้งนี้ หากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
นั้นเกิดจากหลายสาเหตุ ผู้ตรวจสอบก็อาจระบุถึงลาดับความสาคัญของสาเหตุหลักและสาเหตุอื่น ๆ ที่สาคัญรอง
ลงไปเพื่อนาไปสู่ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ เช่น ให้เลือกแก้ปัญหาในจุดที่สาคัญที่สุดหรือ
ส่งผลกระทบมากสุดก่อน เป็นต้น
๕) ข้อเสนอแนะ (Recommendation) ข้อเสนอแนะ คือข้อแนะนาที่ผู้ตรวจสอบเสนอให้แก่หน่วย
รับตรวจเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาที่พบจากการตรวจสอบ หากปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่หน่วยรับตรวจ
ไม่สามารถจัดการให้เป็นไปตามที่ต้องการได้หรือเป็นสิ่งที่นอกเหนือการควบคุมของหน่วยรับตรวจ ผู้ตรวจสอบ
ควรเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการแก้ไขหรือช่วยเหลือในการแก้ปัญหานั้นด้วย และอาจเสนอแนะ
เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให้ เ ชื่ อ มโยงกั บ นโยบายหรื อ โครงการของรั ฐ ในด้ า นอื่ น ให้ เ กิ ด ประโยชน์ แ ก่ ป ระชาชนการให้
ข้อเสนอแนะที่ดีและเป็นประโยชน์กับหน่วยรับตรวจจะต้องพิจารณาว่าหน่วยรับตรวจตระหนักหรือรับรู้ปัญหา
และได้แก้ไขปัญหาอยู่แล้วหรือไม่ เป็นข้อเสนอแนะที่เป็นไปได้ในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในการดาเนินงาน
ของหน่วยรับตรวจนั้นได้โดยไม่ล้าสมัยหรือหมดความสาคัญ เนื่องจากหน่วยรับตรวจมีการเปลี่ยนแปลงใน
ช่วงเวลาคาบเกี่ยวกับการตรวจสอบและเสนอรายงานการตรวจสอบ และหากเป็นข้อเสนอแนะในเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงระเบียบหรือกฎหมาย ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและอาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมาก ผู้
ตรวจสอบควรปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างรอบคอบก่อนองค์ประกอบอื่น ๆ
ข้อเสนอแนะที่ดี
• สัมพันธ์กับสาเหตุของปัญหา
• นาไปสู่การแก้ไขปรับปรุงสาเหตุของข้อบกพร่องหรือสภาพปัญหา
• ชัดเจน ตรงไปตรงมา กะทัดรัด และมีรายละเอียดเพียงพอในการสื่อความหมาย
• ให้แนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างกว้าง ๆ ว่าต้องทาสิ่งใดให้เกิดขึ้น (what) โดยให้หน่วยรับ
ตรวจได้ตัดสินใจเองว่าจะทาอย่างไรในการแก้ปัญหา
• สามารถนาไปปฏิบัติได้ตามกาหนดเวลาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้ระเบียบ กฎหมายและข้อจากัดอื่น ๆ
• มุ่งเน้นผลลัพธ์จากการนาไปปฏิบัติที่สามารถวัดผลได้
• ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามข้อเสนอแนะ จะต้องไม่มากเกินกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ
• เป็นรูปธรรม สามารถติดตามผลได้
• ไม่ขัดแย้งกับข้อเสนอแนะอื่น ๆ ในรายงาน
• นาเสนอแนวทางการป้องกันปัญหาลักษณะเดียวกันอันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
9.2 ลักษณะรายงานการตรวจสอบที่ดี
รายงานการตรวจสอบทีด่ ีต้องเป็นรายงานที่มีประโยชน์ต่อผู้อ่านรายงาน รายงานเรื่องที่มีสาระสาคัญ
ข้อตรวจพบเป็นเรื่องที่ตรงกับข้อเท็จจริง ข้อแนะนาเป็นประโยชน์และปฏิบัติตามได้ โดยสรุปลักษณะของ
รายงานตรวจสอบที่ดีมีองค์ประกอบ ดังนี้
๑. ถูกต้อง (Accuracy)
๒. ชัดเจน (Clarity)
๓. กะทัดรัด (Conciseness)
๔. ทันกาล (Timeliness)
๕. สร้างสรรค์ (Constructive Criticism)
๖. จูงใจ (Pursuance)
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