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ปีที่ 17 ฉบับที่ 91 ประจาเดือน ธันวาคม 2555 – มกราคม 2556

ปีใหม่นบี้ ญุ บารมีชว่ ย ให้หล่อให้สวย
รวย ฉลาด สมปรารถนา มีความสุขล้นท่วมฟ้า
ไร้โรคาสุขสันต์กนั ทัง้ ปีสขุ สันต์วนั ปีใหม่ สมบัตใิ หญ่ไหลมาทุกนาที
ได้เห็นธรรมกายใจสุขขี ปีนจี้ งมัง่ มีกนั ทุกคน
สุขสันต์วนั ปีใหม่ครับ

หลักความโปร่งใสและตรวจสอบได้
ความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง การกระทาการใด ๆ
ทั้งในระดับบุคคลและองค์กรที่ผู้อื่นสามารถมองเห็นได้คาดเดาและเข้าใจได้ ครอบคลุมถึง
ทุกการกระทาทีเ่ ป็นผลจากการตัดสินใจของผูบ้ ริหารในการดาเนินงาน ซึ่งรวมถึงงาน
สาธารณประโยชน์ต่าง ๆ เช่น การมีระบบงานและขั้นตอนการทางานที่ชัดเจน (ซึ่งจะดูได้
จากกฎระเบียบ หรือประกาศ) การมีหลักเกณฑ์ประเมินหรือการให้คุณให้โทษที่ชัดเจน
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องอย่างตรงไปตรงมา ความโปร่งใสจึงเป็นเครือ่ งมือทีส่ าคัญ
ในการตรวจสอบความถูกต้อง และช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต รวมทั้งนาไปสู่การสร้าง
ความไว้วางใจซึ่งกันและกันทั้งระหว่างผู้ปฏิบัติร่วมกันในองค์กรเดียวกัน ระหว่างประชาชน
ต่อรัฐไปจนถึงระหว่างคนในชาติด้วยกัน ดังนั้น ทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนควรปรับปรุงกลไกการทางานให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชนอย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เพื่อประชาชนจะได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
โดยสะดวก และช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการทางานได้
ผู้บริหาร คือ บุคคลในระดับบังคับบัญชาที่มีฐานะสาคัญของหน่วยงาน
โดยรับการพิจารณาว่าเป็นคนดี มีความสามารถจึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหาร จึงเป็ น
กลไกส าคั ญ ในการเป็ น ผู้ น าให้ เ กิ ด ความโปร่ ง ใสและตรวจสอบได้ ในทุ ก ขั้ น ตอนการ
ปฏิบัติงานว่ามีความเที่ยงธรรม รับผิดชอบ และกล้ายืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ างธรรมาภิ บ าลกับ การคอรั ป ชั่ น ปัจจุบั นสั งคม
เรียกหาความโปร่ง ใสและตรวจสอบได้จากการปฏิบัติงานทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน
มากขึ้น เมื่อการคอร์รัปชั่นในประเทศไทยไม่มีแนวโน้มลดลง ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเพ่งเล็งไป
ยังนักการเมืองว่ามีการทุจริตโกงกินบ้านเมืองโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้งบประมาณของ
แผ่นดินไปในทางที่ไม่ใช่ เพื่อส่วนรวม แต่เป็นประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง ทาให้การ

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านและผู้ตรวจสอบภายในทุกท่าน
กลั บมาพบกั น อี กครั้ ง ในฉบั บ ที่ 91 ต้ อ นรั บปี 2013 ฉบั บ นี้
ทีมงาน กองบรรณาธิการได้รวบรวม และนาเสนอความรู้เกี่ย วกับ
หลักความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และวิธีการเลือกตัว อย่างในการ
ตรวจสอบภายใน พร้ อมทั้ ง บทบั ญ ญั ติ 10 ประการในการสร้ า ง
มนุ ษ ย์ สั ม พั น ธ์ เพื่ อ เป็ น แนวทางที่ จ ะช่ ว ยให้ เ กิ ดความสุ ข ในการ
อยู่ ร่ว มกั น แล้ว พบกับ สาระดี ๆ พร้ อมเทศกาลวาเลนไทน์ ในฉบั บ
ต่อไปครับ สุดท้ายนี้ทางทีมงานขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรให้
ท่านผู้อ่านทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป

บริหารงานโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ไม่มีป ระสิทธิภาพก่อ ให้เ กิด ความ
เสีย หายแก่ป ระเทศ ดั ง นั้ น ปั ญ หาการคอร์ รั ป ชั่ น หากไม่ ไ ด้ รั บ การแก้ ไ ข
อย่ างจริ งจั ง ก็ จะทาให้ ป ระเทศพั ฒ นาถอยหลัง ไม่ทัด เที ยมกั บ ประเทศอื่ น
หลั ก ธรรมาภิ บ าลเป็ น อี ก หนึ่ ง คุ ณ ธรรมที่ เ ข้ ามามี บ ทบาทและส่ ง เสริ ม ให้
นัก การเมื อ ง ข้า ราชการ ผู้ ประกอบการต่ าง ๆ ปฏิ บั ติ ตั วให้ ถูก ต้ อ งตาม
ทานองครองธรรม เพื่อให้สังคมเกิดความเป็น ธรรม และทาให้การบริหารงาน
แผ่ น ดิ น ทั้ ง ภาครั ฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ เอกชน ด าเนิ น งานไปด้ ว ยความสุ จริ ต
ด้วยหลักการดังนี้
1. หลักนิติธรรม (Equity)
2. หลักคุณธรรม (Integrity)
3. หลักความโปร่งใส (Transparency)
4. หลักความมีส่วนร่วม (Participation)
5. หลักความรับผิดชอบ (Accountability)
6. หลักความคุ้มค่า (Efficiency)
สาเหตุของการทุจริต เนื่องจาก กระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม โครงสร้าง
สังคมไทย ระบบอุปถัมภ์ กระบวนการยุติธรรมไม่เข้มแข็ง การแทรกแซงจาก
ผู้มีอิทธิพลและนักการเมือง องค์กรตรวจสอบไม่เข้มแข็ง ความเบื่อหน่ายและ
เพิกเฉยของประชาชนต่อการทุจริต เป็นต้น จาก ABAC POLL ที่ระบุว่า
คนไทยส่วนใหญ่. “รับได้” หากรัฐบาลทุจริต แล้วทาให้ชาติรงุ่ เรือง ประชาชนอยู่
ดีกินดี และตนเองได้รับประโยชน์ ซึ่งเป็นตรรกะที่ไม่ถูกต้อง
รูปแบบการทุจริต อาทิเช่น รับสินบน การใช้อิทธิพลส่วนตัว การใช้ข้อมูลลับ
การรับของขวัญ การทางานนอกเวลา การทางานหลังพ้นตาแหน่ง การเกี่ยวพัน
ทางเครือญาติ การคอร์รัปชั่นเชิงนโยบาย เป็นต้น

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ ซึ่งมีสานักงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) รับผิดชอบดาเนินการ
- คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอานาจแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการให้มี
มาตรการในการคุ้ ม ครองผู้ ก ล่ า วหา ผู้ เ สี ยหาย ผู้ ทาค าร้ อ ง ผู้ ร้ อ งทุ ก ข์ ก ล่ า วโทษ
ให้ถ้อยคา หรือผู้แจ้งเบาะแส หรือข้อมูล (มาตรา 103/2)
- คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อสั่งการให้ผู้ร่วมมือ
กับคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับความคุ้มครอง (มาตรา 103/5)
- คณะกรรมการ ป.ป.ช. มี อานาจกันผู้ให้ ความร่วมมือกั บคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ไว้เป็นพยานได้ (มาตรา 103/6)
นอกจากนี้ ยัง มี พ ระราชบั ญ ญั ติ ว่ าด้ ว ยความผิ ด เกี่ ย วกั บ การเสนอราคาต่ อ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งว่าด้วย
- การสมยอมการเสนอราคา (ฮั้ว) หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคาตั้งแต่
สองคนขึ้นไปตกลงกระทาการร่วมกันในการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ
- การเสนอราคา หมายความวา การยื่นข้อเสนอเพื่ อเป็นผู้มีสิทธิทาสัญญา
กับหน่วยงานของรัฐอันเกี่ยวกับการซื้อ การจ้าง การแลกเปลี่ยน การเช่า การจาหน่าย
ทรัพย์สิน การได้รับสัมปทาน การได้รับสิทธิใด ๆ
- หน่ ว ยงานของรั ฐ หมายความว่ า กระทรวง ทบวง กรม ราชการ
ส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่ วยงานอื่นของรัฐ หรือหน่วยงาน
อื่นใดที่ดาเนินกิจการของรัฐตามกฎหมาย และได้รับเงินอุดหนุน หรือเงิน หรือทรัพย์สิน
ลงทุนจากรัฐ
- ผู้ ดารงตาแหน่ง ทางการเมือ ง หมายความว่ า นายกรั ฐมนตรี รัฐ มนตรี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมืองอื่นนอกจากนายกรัฐมนตรี
และรั ฐมนตรีต ามกฎหมายว่าด้ว ยระเบียบข้ าราชการการเมือ ง ข้าราชการรัฐ สภาฝ่ าย
การเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบี ยบข้าราชการฝ่ ายรั ฐสภา และผู้บริ หารท้องถิ่ นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น
- การบังคับใช้ : เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ภาคธุรกิจ
ที่เป็นคู่สัญญากับรัฐ และประชาชนทั่วไปที่มีส่วนร่วมกระทาผิด

ทีม่ าของข้อมูล เรียบเรียงจากเอกสารประกอบการบรรยาย อาจารย์กล้าณรงค์ จันทิก
จากหลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสาหรับผู้บริหารระดับกลางโดยความร่วมมือ
กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ทางการเกษตร

วิธีการเลือกตัวอย่างในการตรวจสอบภายใน
การได้มาของข้อมูลหรือหลักฐานในการตรวจสอบภายในที่เที่ยงธรรม
เป็นสิ่งสาคัญเพื่อให้ได้ผลสรุปที่ถูกต้อง แต่เนื่องจากการตรวจสอบเอกสารหรือ
รายการทั้งหมดเป็นสิ่งที่กระทาได้ยากในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะกิจการขนาดใหญ่
เพราะเป็นการลงทุ นสูงและใช้แรงงานมาก ดังนั้น ผู้ตรวจสอบภายในจึงควรใช้
วิธีการทดสอบอย่างมีหลักเกณฑ์และประเมินผลการทดสอบ เพื่อนามาสรุปผล
การตรวจสอบขั้ นตอนการทดสอบและเลื อกกลุ่ม ตั วอย่าง จึ ง เป็ น ขั้น ตอนที่ มี
ความส าคั ญ เพราะผลจากการทดสอบที่ ไ ด้ สรุ ป อ้ างไปยั ง หลั กฐานทั้ ง หมด
ถ้ากลุ่มตัวอย่างที่ได้ไม่เป็นตัวแทนที่ดี ผลสรุปก็อาจจะไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง
ดั ง นั้ น ผู้ ต รวจสอบภายใน จึ ง ควรมี วิ ธี จ ะได้ ตั ว แทนที่ ดี ที่ สุ ด มาวิ เ คราะห์
เพื่อสรุปผลให้ถูกต้องที่สุด
การทดสอบตัวอย่าง หมายถึง การวัดผลโดยการตรวจสอบรายการ
หรือกระบวนการเพียงบางส่วนที่ถือเสมือนเป็นตัวแทนของรายการทั้งหมด เพื่อ
เปรียบเทียบผลที่ได้กับมาตรฐานที่กาหนด เพื่อให้สามารถสรุปผลการตรวจสอบได้
ขั้นตอนการทดสอบตัวอย่าง
การเลื อ กตั ว อย่ า งที่ เ ป็ น ตั ว แทนที่ ดี ข องประชากร มี ส่ ว นช่ ว ย
ผู้ ต รวจสอบภายในจั ด ท ารายงานการตรวจสอบได้ อ ย่ า งเหมาะสม ดั ง นั้ น
ผู้ตรวจสอบภายในจึงควรเลือกตัวอย่างโดยใช้ขั้นตอนการทดสอบตัวอย่าง ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เลือกมาตรฐานที่ใช้วัดผล
ก่ อ นการเลื อ กตั ว อย่ างนั้ น ผู้ ต รวจสอบภายในควรมี ก ารก าหนด
มาตรฐานที่ ใ ช้ ใ นการวั ด ผลก่ อ น เพื่ อ น าผลของการทดสอบตั ว อย่ า ง
มาเปรียบเทียบกั บมาตรฐานที่ก าหนดไว้ เพื่อ ทาให้ เกิ ดความชั ดเจน ตรงกั บ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการ มาตรฐานสามารถกาหนดได้ 2 ประเภท
1. มาตรฐานที่มีความชัดเจนมีระเบียบงานที่แน่นอน และมีขอบเขต
ที่กาหนดไว้หรือเป็นกฎหมาย เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
2. มาตรฐานที่ไม่ ชัดเจนนั้น ฝ่ายบริ หารจะก าหนดวั ตถุประสงค์และ
เป้าหมายการดาเนินงานอย่างกว้างๆ ซึ่งตั วอย่างมาตรฐานที่ใช้วัดผล เช่น จริยธรรม
นโยบาย มติคณะกรรมการ ประกาศ คาสั่งของหน่วยงานกากับดูแล เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 2 การให้คาจากัดความของ ประชากร และหน่วยตัวอย่าง
ผู้ตรวจสอบควรกาหนดประชากร และหน่วยตัวอย่างให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการตรวจสอบ โดยจะต้องระบุว่าสิ่งหรือประชาชนที่ต้ องการตรวจสอบคือ อะไร เช่ น
ถ้าต้องการทดสอบว่าการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบที่กาหนดไว้ ประชากร คือ ใบสั่งซื้อ
ทั้งหมดในงวดที่ตรวจสอบ หน่วยตัวอย่าง คือ ใบสั่งซื้อแต่ละใบ หรือถ้าต้องการทดสอบว่าการ
จ่ายเงินมีการอนุมัติประชากร คือ รายการจ่ายเงินทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระหว่างงวดที่ตรวจสอบ
หน่วยตัวอย่าง คือ ใบสาคัญจ่ายแต่ละใบ หรือรายการจ่ายเงินแต่ละรายการในสมุดเงินสดจ่าย
หรือ รายการจ่ายเงินแต่ละรายการในใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 3 การกาหนดขนาดตัวอย่าง
ขนาดตัวอย่างที่เลือกมาตรวจสอบอาจใช้วิธีการเลือกตัวอย่างทางสถิติ
หรือ วิธีก ารเลือ กตัว อย่างที่ ไม่ใ ช่ทางสถิติก็ ได้ โดยการอาศัยความชานาญของ
ผู้ต รวจสอบภายใน ผู้ ต รวจสอบจะใช้ ดุ ลยพิ นิ จเยี่ ยงผู้ป ระกอบวิ ชาชี พ ในการ
ตัดสินใจว่าจะใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบใด เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานที่เพียงพอ
และเหมาะสม กรณีที่ไม่ใช้หลักการสถิติ ผู้ตรวจสอบเป็นผู้กาหนดขนาดตัวอย่างเอง
ซึ่งส่วนใหญ่ขนาดตัวอย่างจะขึ้นกับเวลา และงบประมาณที่มี หรือในบางกรณี
วิธีการเลือกตัวอย่างที่ไม่ใช่ทางสถิติอาจจะเหมาะสมกว่าวิธีการเลือกตัวอย่างสถิติ
เช่ น ในการทดสอบความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของระบบการควบคุ ม ภายใน
ผู้ตรวจสอบภายในย่อมสนใจการวิเคราะห์ลักษณะ และสาเหตุของข้อผิดพลาด
ของการไม่ ป ฏิบั ติ ต ามระบบการควบคุ มมากกว่ าที่จะใช้ ก ารวิ เ คราะห์ เ ชิง สถิ ติ
เกี่ยวกับจานวนครั้งของข้อผิดพลาดดังกล่าว

ปัจจัยสาคัญทีผ่ ตู้ รวจสอบควรนามาพิจารณาเพือ่ กาหนดขนาดของตัวอย่างทางสถิติ มีดังนี้
(1) ระดับความเชื่อมั่น เช่น ถ้าผู้ตรวจสอบภายในกาหนดระดับความเชื่อมั่น
90% นั้นหมายความว่ามีโอกาส 90 ครั้ง ใน 100 ครั้ง ที่ตัวอย่างที่เลือกมาจะแสดง
ค่าที่ถูกต้องของข้อมูลประชากรระดับความเชื่อมั่นมีอิทธิพลอย่างมากต่อขนาดตัวอย่างที่
เลือกมาทดสอบ ยิ่งผู้ตรวจสอบกาหนดระดับความเชื่อมั่นสูงขึ้นเท่าใด ขนาดตัวอย่างก็จะ
ใหญ่ขึ้นเท่านั้น ในการกาหนดระดับความเชื่อมั่น ผู้ตรวจสอบภายในควรคานึงถึงความ
เสี่ยงในข้อสรุปที่จะได้จากการตรวจสอบและเวลากับค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ประกอบกันด้วย
(2) อัตราความผิดพลาดที่คาดว่าจะมี เช่น จากประสบการณ์การตรวจสอบที่
ผ่านมาผู้ตรวจสอบคาดว่าจานวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามระเบียบเท่ากับ
3% เป็นต้น
(3) ความถูกต้องแม่นยา เช่น กรณีที่ผู้ตรวจสอบภายในกาหนดอัตราความ
ผิดพลาดไว้ 5% และมีความถูก ต้องแม่ นยา + -3% นั้ นหมายความว่ า อัตราความ
ผิ ด พลาดของตั ว อย่ า งอาจมี ค่ า ต่ าลงจนถึ ง 2% (5-3%) หรื อ อาจสู ง ขึ้ น ถึ ง 8%
(5+3%) ก็ ได้ ค่าทั้ งด้ านบวกและลบ จะเป็ นตั ว ปรั บ ช่ว งความผิ ดพลาดของข้ อมู ลที่
ยอมรับได้และความสามารถสรุปผลการตรวจสอบได้ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์
(4) การจั ดกลุ่มประชากรที่ต รวจสอบ การจั ดกลุ่มประชากรที่ต รวจสอบ
(Stratification) หมายถึง การจัด ประชากรออกเป็ นกลุ่ม ย่อ ย หรือ เป็ นหมวดหมู่
เป็นระบบ และมีหลั กเกณฑ์ เช่น จัดรายการที่มีลัก ษณะคล้ ายคลึ งกันให้ ยู่ในกลุ่มย่อ ย
เดียวกัน ทั้งนี้เพื่อลดความแตกต่างของรายการในแต่ละกลุ่มย่อย ซึ่งจะทาให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในสามารถลดขนาดตัวอย่างลงได้โดยไม่เพิ่มความเสี่ยงจากการเลือกตัวอย่าง
ขั้นตอนที่ 4 การกาหนดวิธีการเลือกตัวอย่าง
การเลือกตัวอย่างมีอยู่หลายวิธี แต่ละวิธีมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน วิธีการเลือก
ตัวอย่างที่ผู้ตรวจสอบภายในนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย มีดังนี้
(1) การเลือกโดยวิธีสุ่ม เช่น วิธีจับสลาก ทาโดยการเขียนสลากเท่าจานวน
ข้อมูลหรือประชากรแล้วเลือกสลากออกมาเป็นตัวอย่างตามจานวนที่ต้องการ
(2) การเลือกโดยวิธีเว้นระยะเท่ากัน เช่น ถ้าต้องการจานวนตัวอย่าง 10
ตัวอย่าง จากข้อมูลทั้งหมด 400 รายการ ความห่างระยะหรือช่วงตอนจะเท่ากับ 40
(400/10)
(3) การเลือกโดยแบ่งประชากรออกเป็นกลุ่ม
การเลือกโดยแบ่งประชากรออกเป็นกลุ่ม แบ่งออกเป็น 2 วิธีย่อย ดังนี้
(3.1) การเลือกโดยแบ่งประชากรออกเป็นกลุ่มแบบ Stratification
Sampling ในกรณีที่ข้อมูลเป็นรายการที่ลักษณะแตกต่างกันมากจนเห็นได้ชัด ผู้ตรวจสอบจึง
จัดกลุ่มของข้อมูลที่มีลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายกันไว้ในกลุ่มเดียวกัน ซึ่งจะได้กลุ่มของข้อมูล
อย่างน้อย 2 กลุ่มขึ้นไป แล้วจึงเลือกตัวอย่างแบบอิสระจากข้อมูลแต่ละกลุ่ม
(3.2) การเลือกโดยแบ่งประชากรออกเป็นกลุ่มแบบ Cluster
Sampling ในกรณีที่ประชากรหรือข้อมูลมีจานวนมาก หรือผู้ตรวจสอบภายในต้องการ
ตัวอย่างจานวนมาก วิธีนี้จะกระทาได้ก็ต่อเมื่อประชากรมีคุณลักษณะคล้ายคลึงกัน โดย
แบ่งข้อมูลประชากรออกเป็นกลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มมีจานวนข้อมูลเท่ากัน
(4) การเลือกตัวอย่างโดยใช้ดุลพินิจ
การเลือกตัวอย่างโดยใช้ดุลยพินิจ (Judgment Sampling) เป็นการเลือก
ตัวอย่างที่ผู้ตรวจสอบใช้ความรู้ความชานาญในสถานการณ์นั้นๆ ผู้ตรวจสอบภายในควรใช้
ความระมัดระวังในการใช้ดุลยพินิจโดยหลีกเลี่ยงอคติให้มากที่สุด เพื่อให้การเลือกตัวอย่าง
ตามวิธีนี้มีประสิทธิภาพ การเลือกตัวอย่างโดยวิธีนี้แบ่งเป็น 2 วิธีย่อย ดังนี้
(4.1) การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Specific Sampling)
เป็นการเลือกตัวอย่างที่ต้องใช้วิจารณญาณของผู้ตรวจสอบภายใน ดังนั้น ผู้ตรวจสอบจึง
ควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของประชากรเป็นอย่างดี เช่น ความมีประสิทธิผลของ
ระบบการควบคุมภายใน เป็นต้น

(4.2) การเลื อ กตั ว อย่ า งแบบไม่ เ ป็ น ระบบ (Haphazard
Sampling) เป็ นวิธีก ารเลื อกตั วอย่างโดยไม่มีห ลักเกณฑ์ใดๆ อย่ างไรก็ตาม
ผู้ตรวจสอบภายในควรเลือกตัวอย่างโดยไม่มีอคติใดๆ เช่น ไม่เลือกตัวอย่างแต่
เฉพาะรายการที่ส ะดวกและง่ ายต่ อการค้ นหาเท่ านั้ น และใช้ค วามระมัดระวั ง
เช่นเดียวกับการเลือกตัวอย่างวิธีอื่น เพื่อให้ตัวอย่างที่เ ลือกเป็นตัวแทนที่แท้จริง
ของประชากร
ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผลการทดสอบตัวอย่าง
หลั ก จากเลื อ กตั ว อย่ างตามจ านวนและวิ ธี ก ารที่ ก าหนดขึ้ น แล้ ว
ผู้ตรวจสอบภายในก็จะทาการตรวจสอบรายการที่ได้สุ่มมาเป็นตัวอย่าง โดยใช้ความ
ระมัดระวังรอบคอบให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการทดสอบเพื่อให้ได้หลักฐาน
อันเพียงพอที่จะเสนอรายงาน
ขั้นตอนที่ 6 การประเมินผลการทดสอบตัวอย่าง
เมื่ อ ได้ ทดสอบตั ว อย่ างแล้ ว ผู้ ต รวจสอบภายในควรประเมิ น การ
ทดสอบตั วอย่าง ซึ่งจะพิจารณาผลการเลือกตั วอย่าง ลักษณะและสาเหตุของ
ข้อผิดพลาดที่พบ รวมทั้งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
ผู้ตรวจสอบจะนาผลการตรวจสอบมาประเมิน โดยวิเคราะห์ข้อผิดพลาดที่พบใน
ตัวอย่างหลังจากนั้น จะประมาณข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด และประเมิน
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเลือกตัวอย่าง เพื่อพิจารณาว่าควรยอมรับผลที่ได้จากการ
ทดสอบตั วอย่างนั้ นหรือ ไม่ หรื อควรขยายขอบเขตการทดสอบเพิ่ม ขึ้น ทั้ ง นี้
ผู้ต รวจสอบภายในจะให้ค วามสนใจในลัก ษณะและข้ อ ผิ ดพลาด รวมทั้ ง มุ่ง หา
สาเหตุของการไม่ปฏิบัติตามระบบต่าง ๆ ด้วย
ขั้นตอนที่ 7 การบันทึกงานเลือกตัวอย่าง
ผู้ ต รวจสอบภายในควรระบุ วิ ธี ก ารเลื อ กตั ว อย่ าง ขนาดตั ว อย่ า ง
ข้ อ ผิ ด พลาดที่ ต รวจพบ ตลอดจนผลการประเมิ น การทดสอบตั ว อย่ างไว้ ใ น
กระดาษทาการ เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการรายงานผลการตรวจสอบตัวอย่าง
การบันทึกงานเลือกตัวอย่างในกระดาษทาการ

สรุป
ในการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบ ผู้ ต รวจสอบภายในจะไม่ ต รวจสอบ
รายการที่เกิดขึ้นทุกรายการหรือใช้วิธีการตรวจสอบทุกวิธี แต่จะเลือกตัวอย่าง
ขึ้น มาตรวจสอบ การตรวจสอบโดยใช้วิ ธีทดสอบย่อ มมี ความเสี่ ยง เนื่อ งจาก
ตัวอย่างที่เลือกอาจไม่เหมาะสมและไม่ใช่ตัวแทนที่ดี แม้ว่าการตรวจสอบนั้นจะมี
ประสิทธิภาพเพียงใดก็ตาม ผู้ตรวจสอบภายในจึงควรใช้วิธีการทดสอบด้วยการ
เลือ กตั วอย่าง อย่างมี หลั กเกณฑ์ เพื่อ ให้ ผลสรุป มีค วามน่ าเชื่อถื อ ซึ่ ง จะเป็ น
ประโยชน์ในการเสนอแนะแก่หน่วยงานที่ถูกตรวจสอบและเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร
โดยรวม
ที่ม าของข้อ มู ล จุฑามน สิทธิผลวนิช กุล อาจารย์ประจาภาควิชาการบัญ ชี
คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิธกี ารสร้างความสุขในการอยูร่ ว่ มกันของมนุษย์ ดว้ ยบทบัญญัติ 10 ประการ

นอกกรอบการตรวจสอบ

คนเราเกิดมาจะอยู่คนเดียวไม่ได้ จาเป็นต้องอยู่ร่วมกับครอบครัว กับสังคมและในการมีชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นนั้นก็จะต้องมีการปรับตัว เพราะแต่ละคนนั้น
มีความแตกต่างกันทั้งในด้านร่างกาย ด้านความคิด ความสนใจ ทัศนคติ และความสามารถต่างๆ ตลอดจนความแตกต่างของสถานะด้วย ซึ่งความแตกต่างเหล่านี้
อาจจะเป้น ตัว หนึ่ง ที่ท าให้ เกิ ดปัญ หาต่างๆ ขึ้น หรื อท าให้ เกิ ดความขัดแย้ง ความไม่ พอใจท าให้ ไม่ มีความสุข แต่ ในการอยู่ ร่วมกัน นั้น โดยทั่ว ไปมนุษ ย์ทุ กคน
ต้องแสวงหาความสุข ความพอใจในการอยู่ ร่ว มกัน กับ ผู้อื่ นในแง่ มนุ ษย์สั มพั นธ์ สุขภาพจิต ยึดหลัก ที่ว่ า คนที่ มีสุ ขภาพจิ ตดี คือ คนที่มีชวี ิต อยู่ ร่ว มกับ ผู้อื่ นได้
อย่างมีความสุข หมายถึง รู้จักตนเอง ทาให้คนอื่นมีความสุข มีความพอใจในการอยู่ร่วมกัน
ดังนั้นใคร่ขอเสนอแนะวิธีหรือหลักในการสร้างมนุษย์สัมพันธ์เพื่อเป็นแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความสุขในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ดังนี้
1. พูดจาทักทายผู้คนด้วยอารมณ์ชื่นบาน แจ่มใส่ด้วยน้าเสียงไพเราะน่าฟัง
2. ยิ้มแย้ม แจ่มใสทั้งสีหน้าและแววตา (คนที่หน้าตาบึ้งตึงต้องใช้กล้ามเนื้อถึง 72 ส่วน แต่การยิ้มให้เพียง 1.4 ส่วนเท่านั้น) อย่างนี้แล้วยิ้มไว้ไม่ดีกว่าหรือค่ะ

3. เรียกขานคนด้วยชื่อของเขา จะทาให้เกิดความพอใจและแสดงถึงความสนิทสนม
4. เป็นคนมีน้าใจไมตรี และพยายามทาตัวเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น
5. เป็นคนมีความจริงใจ คาพูดและการกระทาสอดคล้องกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดความไว้ว่งใจและศรัทธาในตัวเรา
6. เป็นผู้ฟังที่ดี ในการสนทนาให้ความสนใจต่อคู่สนทนา
7. มีความใจกว้างและมีสติทั้งต่อคาวิจารย์และคาชม
8. รู้จักนึกถึงความรู้สึกของคนอื่น เอาใจเขาใส่ใจเรา
9. พร้อมเสนอที่จะให้ความช่วยเหลือ เกื้อกลูเท่าที่จะช่วยได้ ซึ่งการช่วยเหลือกันนั้นถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุด
10. เติมอารมณ์ขันเข้าไว้ มีขันติ อดทน และรู้จักถ่อมตน

บทบัญญัติ 10 ประการข้างต้นนี้ เราสามารถทาได้ก็จะช่วยให้เราปรับตัวได้ แม้ว่าคนเราจะมีความแตกต่างกัน แต่ทุกคนก็ยังมีความต้องการคล้ายๆกัน
และการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกันนี้ จะเป็นวิธีการสร้างความสุขในการอยู่ร่วมกันของมนุษย์เราได้เป็นอย่างดี
“จุลสารตรวจสอบภายใน” จัดทาขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบทความเชิงวิชาการ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของภาครัฐ
ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานของกรมบัญชีกลางในการพัฒนางานตรวจสอบภายใน
หากท่านใดมีข้อติชมหรือต้องการแสดงความเห็นหรือมีปัญหาเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน สามารถติดต่อได้ที่ :
กองบรรณาธิการ โทร. 02 - 127 - 7285 โทรสาร 02 - 127 - 7127
E-mail : iastd@cgd.go.th / http : // www.cgd.go.th / บัญชี ตรวจสอบภายใน เงินนอกงบประมาณ / กากับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ
ที่ปรึกษา : นางจินดา สังข์ศรีอินทร์ บรรณาธิการ : นางสาวบุญมี เลิศพิเชฐ
ชาระค่าฝากส่งเป็ นรายเดือน
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