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บทคดัย่อ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัยครัง้นี้คือ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของการตรวจสอบภายใน (2) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของการ
ตรวจสอบภายใน (3) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพของงานตรวจสอบ  ด้านการสนับสนุนจาก
ผู้บริหาร  ด้านการฝึกอบรมและการพัฒนา ด้านทักษะของผู้ตรวจสอบภายใน ที่ส่งผลต่อ
ประสทิธภิาพการปฏบิตัิงานของการตรวจสอบภายใน ด้านการติดตามและประเมนิผล ด้านความ
อิสระของผู้ตรวจสอบภายใน กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตรวจสอบภายใน เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
จ านวน 111 ราย ผูว้จิยัไดท้ าการเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามผ่านช่องทางออนไลน์ และ
วิเคราะห์ค่าทางสถิติ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่า t-test ค่า F-test (One-Way ANOVA) ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วน
บุคคลดา้นอายุ อายุงาน และระดบัปฏบิตังิาน มผีลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของการตรวจสอบ
ภายใน ในส่วนของปัจจยัทางดา้นการตรวจสอบพบว่า ปัจจยัดา้นคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน 
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การสนับสนุนจากผู้บรหิาร การฝึกอบรมและการพฒันา ทกัษะของผู้ตรวจสอบภายใน การติดตาม
และประเมนิผล และความเป็นอสิระของผูต้รวจสอบภายใน มผีลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของ
การตรวจสอบภายในอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
ค ำส ำคญั: ปัจจยัด้านคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน การสนับสนุนจากผู้บรหิาร การฝึกอบรม
และการพฒันา ทกัษะของผูต้รวจสอบภายใน การตดิตามและประเมนิผล และความเป็นอสิระของผู้
ตรวจสอบภายใน 

 
ABSTRACT 

The objectives of this research were (1) To study the factors affecting the 
effectiveness of internal audit. (2) To compare the effectiveness of internal audit. (3) To study 
the factors affecting the effectiveness of internal audit by break down the classification in 
these aspects: internal audit quality, management support, training and development, skills 
of internal auditor, monitoring, independence of internal audit. In this research, researcher 
distributed the survey research and obtained a total of 111 respondents. Researcher used 
statistical analysis tools as follows: t-test (independent sample t test) and F-test (One-Way 
ANOVA). The result concluded that personal factors that significantly affected to the 
effectiveness of internal audit were age, experience in year(s), and career level. As for the 
internal audit factors including internal audit quality, management support, training and 
development, skills of internal auditor, monitoring, and independence of internal auditor all 
affected to the effectiveness of internal audit significantly at 95% confidence level. 

Keywords: Internal Audit Quality, Management Support, Training and Development, Skills of 
Internal Auditor, Monitoring, and Effectiveness of Internal Audit 

บทน ำ 

ปัจจุบันองค์กรต้องเผชิญกบัความเสี่ยงในการบริหารจดัการ การปรบัตัวและการเตรยีม
ความพร้อมต่อสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยปัจจัยหลายประการ อาทิ 
สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก ดา้นเศรษฐกจิ เทคโนโลย ีการเมอืง สงัคม ตลอดจนวฒันธรรม
ทีแ่ตกต่างกนัไปของแต่ละองคก์ร 
  ดงันัน้เจา้หน้าทีผู่ส้อบทานจงึตอ้งมคีวามรูใ้นดา้นต่าง ๆ และศกัยภาพในสายอาชพี 
พร้อมกนักบัการเสรมิสร้างความรู้ที่ตนปฏบิตัิ ตลอดจนความทัว่ไปที่จ าเป็นส าหรบัหน้าที่ มคีวาม



 
   

กระตือรอืร้นในการป้องกนักบัความผนัผวนของสภาวะภายนอก ซึ่งจะส่งเสรมิการการท าหน้าที่ มี
ความลกึซึ้งและตรงประเดน็ยิง่ขึน้และสรา้งมัน่ใจใหก้บัฝ่ายการจดัการและผูร้บัการตรวจ 
 ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้สอบทานนัน้ มีสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.) ที่มี
วตัถุประสงค์ในการยกมาตรฐานการปฏบิตัิงานทางด้านตรวจสอบภายใน เผยแพร่บทบาทวชิาชพี 
ส่งเสรมิและเผยแพร่ผลงาน ความสัมพนัธอ์นัดรีะหว่างผูป้ระกอบวชิาชพีตรวจสอบภายใน เป็นศูนย์
รวมแลกเปลีย่นความคดิของผูต้รวจสอบภายใน ซึง่กจิกรรมหลกัของสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่ง
ประเทศไทยมกีารจดัการฝึกอบรมและพฒันาวชิาชพี การจดัเสวนาคลนิิกไอเอ การบรรยายความรู้ 
จดัการสอบเพื่อรบัวุฒบิตัรดา้นการตรวจสอบภายใน เพื่อพฒันาขอบเขตความรูค้วามสามารถของผู้
ตรวจสอบภายในใหเ้ป็นปัจจุบนั (เวบ็ไซต์หลกัสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย, 2565) 
 ผูว้จิยัในฐานะทีเ่ป็นบุคลากรทีป่ระกอบอาชพีในสายงานเดยีวกนั ตอ้งการทีจ่ะศกึษาปัจจยัที่
ส่งผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตัิงานของการตรวจสอบภายใน เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้
เป็นแนวทางการวางแผนการด าเนินงานการสอบทานและระบุถึงปัจจยัส าคญัที่ส่งผลกระทบต่อ
ประสทิธภิาพและคุณภาพเชงิตวัเลขของสายงานนี้และแกไ้ขปรบัปรุงคุณภาพหรอืวธิกีารสอบทาน
ใหส้อดคลอ้งกบัปัญหาทีเ่กดิขึน้ 
 
วตัถปุระสงคข์องกำรศึกษำ 
 งานวิจยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อประสทิธิภาพการปฏิบัติงานของการ
ตรวจสอบภายใน เขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

1.2.1 เพื่อศกึษาปัจจยัที่ส่งผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตัิงานของการตรวจสอบภายใน 
เขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 

1.2.2 เพื่อเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพการปฏบิตัิงานของการตรวจสอบภายใน เขตพื้นที่
กรุงเทพมหานครจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

1.2.3 เพื่อศึกษาปัจจยัด้านคุณภาพของงานตรวจสอบ ด้านการสนับสนุนจากผู้บรหิาร 
ด้านการฝึกอบรมและการพฒันา ด้านทกัษะของผู้ตรวจสอบภายใน ที่ส่งผลต่อประสทิธภิาพการ
ปฏบิตัิงานของการตรวจสอบภายใน ด้านความอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน ด้านการติดตามและ
ประเมนิผล เขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
 

 

  



 
   

ขอบเขตของกำรวิจยั 

 งานวจิยันี้มขีอบเขตการเกีย่วกบัปัจจยัทีส่่งผลต่อประสทิธิผลของการด าเนินการของผูส้อบ
ทานกระบวนการภายใน โดยการเกบ็ขอ้มูลกลุ่มตวัอย่าง จากผู้ตรวจสอบภายในของบรษิทัเอกชน
รายหนึ่งในเขตสาทร กรุงเทพมหานครฯ ซึง่ผูว้จิยัจะใชว้ธิกีารรวบรวมขอ้มูลผ่านแบบสอบถาม โดย
วธิกีารสุ่มตวัอย่างเพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มูลในช่วง เดอืน กุมพาพนัธ ์- เมษายน ปี พ.ศ. 2565 
 
ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รบั 

1. เพื่อให้ทราบถึงปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อประสทิธภิาพการปฏบิตัิงานของการตรวจสอบ
ภายใน เขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 

2. เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถน าผลวจิยัไปเป็นแนวทางการวางแผนการด าเนินงาน
การสอบทานการตรวจสอบภายในและระบุถึงปัจจยัส าคญัที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ
ปฏบิตัิงานของการตรวจสอบภายในและแก้ไขปรบัปรุงคุณภาพหรอืวธิกีารสอบทาน เพื่อหลกีเลีย่ง
ปัจจยัส าคญัทีท่ าใหเ้กดิความคลาดเคลื่อนทีอ่าจจะน ามาสู่ปัญหาทีเ่กดิขึน้ 
 
  



 
   

กรอบแนวคิดกำรวิจยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยด้านการตรวจสอบภายใน 
1. คุณภาพของงานตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit Quality) 
2. การสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร 
(Management Support) 
3. การฝึกอบรมและการพฒันา  
(Training and Development) 
4. ทกัษะของผูต้รวจสอบภายใน 
(Skills of Internal Auditor) 
5. การติดตามและประเมินผล 
(Monitoring) 
6. ความเป็นอิสระของผูต้รวจสอบภายใน 
(Independence of Internal Auditor) 

ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของ
การตรวจสอบภายใน เขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร 
(Effectiveness of Internal Audit) 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. อายงุาน 
5. ระดบัการปฏิบตัิงาน 
 
 



 
 

สมมติฐำนของกำรวิจยั 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคลตา่งกนั น่าจะท าใหป้ระสทิธภิาพการปฏบิตังิานของการตรวจสอบ

ภายใน เขตพืน้ทีก่รงุเทพมหานครต่างกนั 
 2. ปัจจยัด้านการตรวจสอบภายในต่างกนั น่าจะมผีลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตัิงานของ

การตรวจสอบภายใน เขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานครต่างกนั 
 

วรรณกรรมและงำนวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
ปัจจยัด้ำนคณุภำพของงำนตรวจสอบภำยใน (Internal Audit Quality) 
คุณภาพของงานตรวจสอบภายใน หมายถงึ โอกาสทีผู่ป้ระกอบวชิาชพีในการทีจ่ะตรวจพบ

ขอ้บกพร่อง และหาพบแนวทางการปฏบิตัิงานขององคก์รหรอืส่วนงานเพื่อใหม้คีวามรดักุมโดยการ
ปิดกัน้โอกาสหรอืความเสี่ยงที่มผีลต่อการควบคุมที่หละหลวมของการจดัการและการด าเนินงาน
ภายใตก้ารควบคุมขององคก์ร (Heras, 2012) 
 

ปัจจยัด้ำนกำรสนับสนุนจำกผู้บริหำร (Management Support) 
การสนับสนุนจากผู้บรหิาร หมายถึง ปัจจยัส าคญัทีจ่ าเป็นต่อการช่วยสนับสนุนการพฒันา

ความรู้ของบุคลากรในองค์กร การสนับสนุนทางด้านการเงนิส าหรบัโครงสร้างในด้านความรู้และ
ขอบเขตขา่ยทกัษะของพนักงานในการน ามาประยุกต์ใช ้แชรป์รสบการณ์ และรวบรวม (Abdul และ 
Shamyla, 2012) สอดคลอ้งกบั Dessalegn และ Aderajew (2007) เลง็เหน็ว่าปัจจยันี้ถอืเป็นปัจจยั
หนึ่งที่ส่งผลต่อกระบวนรการปฏบิตัิหน้าที่ของที่ปรกึษากระบวนการด าเนินการอย่างชดัเจน ฝ่าย
การจัดการได้ท าการติดตามผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะน าที่ถูกเสนอจากการลงพื้นที่
ตรวจสอบของผูส้อบทานจะท าใหส้ามารถระบุประสทิธผิลของการด าเนินงานได ้
  



 
 

ปัจจยัด้ำนกำรฝึกอบรมและกำรพฒันำ (Training and Development) 
การฝึกอบรมและการพฒันาหมายถงึ กระบวนการเรยีนรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการไดม้าซึง่ ความรู ้

ทกัษะ แนวคดิ หลกัเกณฑ ์หรอืการเปลีย่นทศันคตแิละพฤตกิรรม เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการท างาน
ให้กับบุคลากร ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องปฏิบตัิอย่างต่อเนื่อง โดยบุคลากรจะได้รบัความรู้อย่าง
แทจ้รงิและทราบถงึแนวทางในการปฏบิตังิานในองคก์รไดด้ขีึน้ อกีทัง้ในปัจจุบนัการฝึกอบรมเป็นสิง่
ส าคญัมากในการทีจ่ะเป็นส่วนหนึ่งในการสรา้งก าไรใหก้บัองคก์ร ส่วนมากก าหนดใหม้กีารฝึกอบรม
ที่เหมาะสมอย่างสม ่าเสมอ ซึ่งวตัถุประสงค์หลกัของการฝึกอบรมนัน้เพื่อต้องการพฒันาทกัษะของ
บุคลากรซึง่จะส่งผลใหอ้งคก์รมคีวามสามารถในการท าก าไรไดม้ากขึน้ (Ameeq, 2013) 
 

ปัจจยัด้ำนทกัษะของผู้ตรวจสอบภำยใน (Skills of Internal Audit) 
ทกัษะของผู้ตรวจสอบ หมายถึง พื้นฐานการปฏบิตัิงานในดา้นของขดีจ ากดัความสามารถ

ในการสอบทานหลกัฐานเอกสาร ขอ้สมัภาษณ์และขอ้มูลที่ได้รบัจากผู้รบัการตรวจ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานวชิาชพีในการปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบภายใน (Usman, 2016) 

 
ปัจจยัด้ำนกำรติดตำมและประเมินผล (Monitoring) 
จากการศกึษาของ George, Edward และ Sampson (2016) กล่าวว่า กระบวนการตดิตาม

ผลควรรวมเป็นส่วนหนึ่งในผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ เพื่อท าให้เกิดความมัน่ใจว่าการ
บรหิารจดัการทีไ่ดน้ าเสนอไปสามารถด าเนินการแกไ้ขปัญหาได้ 

 
ปัจจยัด้ำนควำมเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภำยใน (The independence of Internal 

Audit) 
ความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน หมายถึง การปฏบิตัิหน้าที่ โดยมทีศันคติที่ไม่เอน

เอียง มีอิสระทางในด้านต่าง ๆโดยไม่ถูกแทรกแซงจากปัจจยัภายในหรือภายนอก ซึ่งช่วยให้ผู้
ตรวจสอบด าเนินการด้วยความเที่ยงธรรม (Usman, 2016) สอดคล้องกับที่ Azhar (2013) และ 
Abdulahi (2016) กล่าวว่า ความเป็นอิสระนัน้ท าให้ผู้สอบทานสามารถสอบทานขั ้นตอนการ
ด าเนินงานต่าง ๆ ที่เพื่อแสดงข้อมูลที่แท้จริง และผู้ตรวจสอบภายในควรมีความเป็นอิสระจาก
เงื่อนไขหรอืขอ้จ ากดัทีคุ่กคามความเป็นกลาง 

 
ปัจจยัด้ำนประสิทธิภำพของงำนตรวจสอบภำยใน (Internal Audit Effectiveness) 



 
 

ประสทิธภิาพของงานตรวจสอบภายใน หมายถึง ระดบัของคุณภาพรวมถึงการปฏบิตังิาน
ไดบ้รรลุตามวตัถุประสงคท์ีไ่ดก้ าหนดไว ้และเนื่องจากผูต้รวจสอบภายในมบีทบาทส าคญัในองค์กร 
ในหลายองคก์รจงึใหค้วามส าคญักบัประสทิธผิลของงานตรวจสอบเพื่อเป็นแนวทางและใหค้ าแนะน า
กบัการบรหิารในแต่ละระดบั (Institute of Internal Audit, 2013  
 
วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
 ระเบียบกำรวิจยั 

การคน้ควา้ครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิส ารวจ (Survey Research) จุดประสงคเ์พื่อเรยีนรูเ้กีย่วกบั
ปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัหน้าที่และการประกอบวชิาชพีที่ปรกึษาด้านการด าเนินงานและกระบวนการ
ภายในของบริษัท ซึ่งหลังจากได้ท าการค้นคว้าและประสบการณ์ในฐานะที่เป็นผู้ที่ประกอบสาย
วชิาชพีนี้เช่นเดยีวกนั พบว่า มปัีจจยัด้านการจดัการฝึกอบรม คุณภาพของการตรวจสอบ ความรู้
และทกัษะของผู้สอบทาน การติดตามประเมนิผลขอ้เสนอแนะหรอืขอ้ตรวจพบ การสนับสนุนทีร่วม
ไปถึงความสมัพนัธ์ระหว่างผู้บรหิารและผู้ประกอบวชิาชพีการตรวจสอบ และด้านความเป็นอิสระ
ของผูป้ฏบิตังิานตรวจสอบภายใน ที่ส่งผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตัิงานของการตรวจสอบภายใน 
เขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 

 
ประชำกร กลุ่มตวัอย่ำง และวิธีกำรสุ่มตวัอย่ำง 

ประชากรที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ ได้แก่ ผู้ตรวจสอบภายในของบรษิัทเอกชนรายหนึ่งในเขต
สาทร กรุงเทพมหานคร  

ขนาดกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ ได้แก่ ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทเอกชนราย
หนึ่งในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร ซึ่งมจี านวน 153 ราย และท าการค านวณคดัเลอืกกลุ่มตวัอย่าง
โดยใช้สูตรค านวณตามทฤษฎีของ Taro Yamane (1967) เป็นสูตรการค านวณหาขนาดตัวอย่าง
สดัส่วน 1 กลุ่ม โดยมคี่าคลาดเคลื่อนเท่ากบั 0.05 และที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95% ขนาดตวัอย่างที่
ค านวณไดค้อื 111 ราย 

 
กำรสร้ำงเครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจยั 

 เครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลแนวความคดิทฤษฎีของนักวชิาการต่าง ๆ รวมถึง
ผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ แบบสอบถามไดแ้บ่งออกเป็น 2 ส่วนดงันี้ 



 
 

 ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 5 ขอ้
โดยแบบสอบถามเป็นแบบเลอืกตอบ (Check-List) ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกบั เพศ อายุ ระดบั
การศกึษา อายุงาน และระดบัการปฏบิตังิาน 
 ส่วนที่ 2 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 1 ถึง 5 และจะมีเกณฑ์การให้
คะแนนระดบัความคิดเห็น (ตามเกณฑ์ด้านล่าง) ซึ่งภายในแบบสอบถามนี้จะระบุปัจจยัด้านการ
ตรวจสอบภายใน ตามแบบของ Likert (Ajit Roy, 2563) โดยแสดงทศันะ 5 ระดบัซึง่แบ่งออกไดเ้ป็น 
7 ปัจจยัย่อย  
 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

การวเิคราะหข์อ้มูลทางสถติ ิผูว้จิยัน าขอ้มูลทีไ่ดม้าทัง้หมดท าการวเิคราะหข์อ้มูล โดยใช้
โปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถติ ิSPSS ซึง่สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูลดงันี้ 
 1. สถติเิชงิพรรณนาโดย  

ค่ารอ้ยละ (Percentage) ของกลุม่ตวัอย่าง  
ค่าเฉลีย่ (Mean) ของกลุ่มตวัอย่าง  
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

2. สถติเิชงิอนุมาน 
T-test (Independent Sample Test) ก าหนดระดับนัยส าคัญ 0.05 ใช้วิเคราะห์

ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ ทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของการตรวจสอบภายใน 
เขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 

F-test หรือ One Way ANOVA ใช้วิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ อายุ ระดับ
การศึกษา อายุงาน ระดบัการปฏิบตัิงานที่ส่งผลต่อประสทิธภิาพการปฏิบัติงานของการ
ตรวจสอบภายใน เขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 

F-test หรอื One Way ANOVA ใช้วเิคราะห์ปัจจยัปัจจยัด้านการตรวจสอบภายใน
ได้แก่  การฝึกอบรมและการพัฒนา (Training and Development) คุณภาพของงาน
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit Quality) ทกัษะของผูต้รวจสอบภายใน (Skills of Internal 
Auditor) ก า รติ ด ตามแล ะปร ะ เ มินผล  (Monitoring) ก า ร สนั บ ส นุน จากผู้ บ ริห า ร 
(Management Support) ความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน  (Independence of 
Internal Auditor) ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของการตรวจสอบภายใน เขต
พืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 

 



 
 

สรปุผลกำรวิจยั 

 การวเิคราะหข์อ้มูลในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดจ้ดัท าตารางสรุปสาระส าคญัของการวจิยัพรอ้ม
ค าอธบิายต่าง ๆ ไวต้ามภาพ 
 
สรปุผลกำรทดสอบสมมติฐำน แยกตำมข้อสมมติฐำน 

  
สมมติฐำน 

ผลกำรทดสอบสมติฐำน 

  
มี

อิทธิพล 
ไม่มีอิทธิพล 

ปัจจยัส่วนบุคคลต่ำงกนั น่ำจะท ำให้ประสิทธิภำพ
กำรปฏิบติังำนของกำรตรวจสอบภำยใน เขตพื้นท่ี
กรงุเทพมหำนครต่ำงกนั 

      

      

      

  เพศ           

  อาย ุ        
  

  ระดบัการศกึษา     
    

  อายุงาน         

  ระดบัการปฏบิตังิาน       

ปัจจยัด้ำนกำรตรวจสอบภำยในต่ำงกนั น่ำจะมีผล
ต่อประสิทธิภำพกำรปฏิบติังำนของกำรตรวจสอบ
ภำยใน เขตพื้นท่ีกรงุเทพมหำนครต่ำงกนั 

    

    

    

  คุณภาพของงานตรวจสอบภายใน      

  การสนับสนุนจากผูบ้รหิาร        

  การฝึกอบรมและการพฒันา        

  ทกัษะของผูต้รวจสอบภายใน      

  การตดิตามและประเมนิผล        

  ความเป็นอสิระของผูต้รวจสอบภายใน      

    รวม     9 2   



 
 

 ปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 66.67 มีช่วงอายุ
ระหว่าง 25 – 30 ปี ร้อยละ 63.06 ที่มรีะดบัการศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ีร้อยละ 63.06 มอีายุ
การท างานระหว่าง 3 – 5 ปี ร้อยละ 41.44 ต าแหน่งหน้าที่อยู่ในระดบัเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 55.86 
ปัจจยัดา้นการตรวจสอบภายใน พบว่า โดยรวมมใีนระดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบั เหน็ดว้ย  
 ดงันัน้ผู้วจิยัจงึสามารถท าการสรุปได้ว่าปัจจยัที่ส่งผลต่อประสทิธภิผลการด าเนินการของ
สอบทานการด าเนินงาน มดีงันี้ 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคลทีแ่ตกต่างกนั ซึง่ประกอบดว้ย อายุ อายุงาน และระดบัปฏบิตังิาน ส่งผล
ต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของการตรวจสอบภายใน เขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานครต่างกนั 
 2.  ปัจจัยด้านการตรวจสอบภายในที่แตกต่างกัน ซึ่งประกอบด้วย คุณภาพของงาน
ตรวจสอบภายใน การสนับสนุนจากผู้บรหิาร การฝึกอบรมและการพฒันา ทกัษะของผู้ตรวจสอบ
ภายใน การติดตามและประเมินผล และความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน ส่งผลต่อ
ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของการตรวจสอบภายใน เขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานครต่างกนั 

  
อภิปรำยผล 

 การอภปิรายผลเรื่อง ปัจจยัทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของการตรวจสอบภายใน 
เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในการวจิยัครัง้นี้ ผู้วจิยัจะกล่าวถึงประเด็นส าคญัทีไ่ดร้บัจากการศกึษา
ตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั รายละเอยีดดงันี้ 
 จากผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของการตรวจสอบ
ภายใน เขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร พบว่า 
 อายุ ของบุคลากรระหว่าง 25 – 30 ปี มคีะแนนความคดิเหน็เฉลี่ย (x̄ = 4.30) ซึ่งสมัพนัธ์
กันกับ อายุงาน ของบุคลากรระหว่าง 3 – 5 ปี มีคะแนนความคดิเหน็เฉลี่ย (x̄ = 4.27) เกี่ยวกบั
ปัจจยัด้านการตรวจสอบภายในที่ส่งผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของการตรวจสอบภายในสงู
กว่าช่วงอายุอื่น ๆ อาจเนื่องมาจาก อยู่ในช่วงอายุที่เริม่ประสบปัญหาใหม่ ๆ หลายดา้นทีเ่ป็นปัจจยั
ท าให้การตรวจสอบภายในไม่ราบรื่น ท าให้มีมุมมองว่าปัจจยัด้านการตรวจสอบภายใน ส่งผล
กระทบต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของการตรวจสอบภายในอย่างชดัเจน  
 ระดับการปฏิบัติงาน ของบุคลากรระดับผู้บริหาร (C Level or Above) มีคะแนนความ
คิดเห็นเฉลี่ย  (x̄ = 4.63) อาจเนื่ องมาจากความกดดันที่ได้รับในฐานะผู้บริหารระดับสูง และ
จ าเป็นต้องมีการวางแผนเพื่อควบคุมการด าเนินงานขององค์กรในระดบัใหญ่ จึงประสบปัญหา
เกีย่วกบัขอ้จ ากดัในการตรวจสอบมากกว่าระดบัการปฏบิตังิาน ระดบัอื่น ๆ 



 
 

จากผลการศกึษาพบว่าปัจจยัที่ส่งผลต่อประสทิธภิาพของงานตรวจสอบภายในอย่างเป็น  
นัยส าคญัทางสถิติสามารถสรุปได้ดงันี้ การฝึกอบรมและการพฒันา คุณภาพของงานตรวจสอบ
ภายใน ทกัษะของผู้ตรวจสอบภายใน การติดตามและประเมนิผล การสนับสนุนจากผู้บรหิาร และ
ความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน โดยสามารถสรุปผลการวจิยัอย่างละเอียดใน  แต่ละปัจจยั 
ดงันี้  

1. การฝึกอบรมและการพฒันาหมายถึง กระบวนการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่ง 
ความรู ้ทกัษะ แนวคดิ หลกัเกณฑ ์หรอืการเปลี่ยนทศันคตแิละพฤตกิรรม เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการ
ท างานให้กบับุคลากร ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องปฏบิตัิอย่างต่อเนื่อง โดยบุคลากรจะได้รบัความรู้
อย่างแทจ้รงิและทราบถึงแนวทางในการปฏบิตังิานในองคก์รไดด้ขีึ้น อีกทัง้ในปัจจุบนัการฝึกอบรม
เป็นสิง่ส าคญัมากในการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างก าไรให้กบัองคก์ร ส่วนมากก าหนดใหม้กีาร
ฝึกอบรมที่เหมาะสมอย่างสม ่าเสมอ ซึ่งวตัถุประสงค์หลกัของการฝึกอบรมนัน้เพื่อต้องการพฒันา
ทกัษะของบุคลากรซึง่จะส่งผลใหอ้งคก์รมคีวามสามารถในการท าก าไรไดม้ากขึน้ (Ameeq, 2013) 

2. คุณภาพของงานตรวจสอบภายใน หมายถึง โอกาสที่ผูป้ระกอบวชิาชพีในการทีจ่ะตรวจ
พบขอ้บกพร่อง และหาพบแนวทางการปฏบิตัิงานขององคก์รหรอืส่วนงานเพื่อใหม้คีวามรดักุมโดย
การปิดกัน้โอกาสหรอืความเสีย่งทีม่ผีลต่อการควบคุมทีห่ละหลวมของการจดัการและการด าเนินงาน
ภายใตก้ารควบคุมขององคก์ร (Heras, 2012) ซึง่สอดคลอ้งระหว่างผลงานของ (Chadegani,2011) 
ที่กล่าวไว้ว่า ผู้ประกอบวชิาชพีสอบทานการด าเนินงานภายในทีต่รวจพบความผดิปกติอนัขดัแยง้
กบัสิง่ที่ควรจะเป็นโดยใช้ประสบการณ์ เทคนิค ซึ่งท าให้การรายงานความผดิพลาดทีเ่กิดขึ้นอย่าง
เป็นอสิระ 

3. ทกัษะของผูต้รวจสอบ หมายถงึ พืน้ฐานการปฏบิตังิานในดา้นของขดีจ ากดัความสามารถ
ในการสอบทานหลกัฐานเอกสาร ขอ้สมัภาษณ์และขอ้มูลที่ได้รบัจากผู้รบัการตรวจ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานวชิาชพีในการปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบภายใน (Usman, 2016)  

4. การตดิตามผล หมายถงึ วธิกีารทีผู่ต้รวจสอบภายในใชใ้นการด าเนินกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง
กับหลักการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง การควบคุมภายในขององค์กรจะสมบูรณ์ไม่ได้หากขาดการ
ตดิตามและประเมนิผลเพราะถอืว่าเป็นเป็นองคป์ระกอบส าคญัทีจ่ะสรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บัผู้บรหิาร
ว่า ระบบการควบคุมภายในและแนวปฏิบัติสามารถน าไปใช้ปรับปรุงกระบวนงานได้อย่างมี
ประสทิธภิาพและมปีระสทิธผิลลกัษณะของการตดิตามและประเมนิผล แบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะดงันี้ 

การตดิตามผลระหว่างการด าเนินงาน (On Going Monitoring) กล่าวถงึ การเฝ้าสงัเกตและ
ตดิตามการรายงานความเป็นไปของงาน รวมทัง้การตรวจหรอืการยนืยนัผลการด าเนินงานและการ
ประเมินผลอย่างเป็นอิสระ ปราศจากการแทรกแซง ( Independent Evaluation) หมายถึง การ



 
 

ประเมนิระบบงานการควบคุมต่าง ๆ โดยไม่มผีู้มสี่วนไดส้่วนเสยี เพื่อให้สามารถแสดงความเหน็ได้
อย่างเป็นอิสระ เช่น การประเมินจากผู้ตรวจสอบภายใน เป็นต้น  Institute of Internal Auditors 
(2013) 

5. การสนับสนุนจากผู้บริหาร หมายถึง ปัจจยัส าคญัที่จ าเป็นต่อการช่วยสนับสนุนการ
พฒันาความรูข้องบุคลากรในองคก์ร การสนับสนุนทางด้านการเงนิส าหรบัโครงสรา้งในดา้นความรู้
และขอบเขตขา่ยทกัษะของพนักงานในการน ามาประยุกต์ใช้ แชร์ปรสบการณ์ และรวบรวม (Abdul 
และ Shamyla, 2012) 

6. ความเป็นอสิระของผูต้รวจสอบภายใน หมายถงึ การปฏบิตัหิน้าที ่โดยมทีศันคตทิีไ่ม่เอน
เอียง มีอิสระทางในด้านต่าง ๆโดยไม่ถูกแทรกแซงจากปัจจยัภายในหรือภายนอก ซึ่งช่วยให้ผู้
ตรวจสอบด าเนินการดว้ยความเทีย่งธรรม (Usman, 2016)  
 
ข้อเสนอแนะจำกผลกำรวิจยั 
 ผลจากการวจิยัเรื่อง ปัจจยัทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของการตรวจสอบภายใน 
เขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ผูว้จิยัใครขอ่เสนอความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการ
เสรมิสรา้งประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของงานตรวจสอบภายใน ดงันี้ 
 1. คุณภาพของงานตรวจสอบภายใน เป็นบทบาทหน้าที่ที่ช่วยให้ความเชื่อมัน่แก่  การ
ด าเนินงาน ผูบ้รหิารและบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งในองคก์ร หากผูต้รวจสอบภายในสามารถปฏบิตังิานได้
เป็นไปตาม มาตรฐานวชิาชพีทีไ่ดร้บัการยอมรบัโดยทัว่ไป 
 2. การสนับสนุนจากผู้บริหาร ผู้บริหารองค์กรควรมีใส่ใจในประเด็นส าคญัที่ผู้สอบทาน
กระบวนการด าเนินการภายในพบ และมกีารน าไปปรบัปรุงแกไ้ข และยงัสามารถแสดงใหห้น่วยงาน
ผู้รบัตรวจเหน็ถึงความส าคญัของหน่วยงานผู้สอบทานกระบวนการด าเนินการภายใน ซึ่งช่วยให้
ผูส้อบทานนัน้สามารถด าเนินการไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 3. การฝึกอบรมและการพฒันา ฝ่ายการจดัการควรมกีารงบประมาณสนับสนุนการเล่าเรยีน
เพื่อน าไปสู่ผลประโยชน์ในดา้นมวลความรู้ในเรื่องของการตรวจสอบและความเสีย่งต่าง ๆ ทีอ่าจจะ
เกิดขึ้นในการด าเนินงานต่าง ๆ ให้เกิดช านาญและยกระดบัขดีจ ากัดความสามารถของบุคลากร 
เพื่อใหส้ามารถด าเนินการสอบทานกระบวนการต่าง ๆอย่างมปีระสทิธภิาพ 
 4. ทกัษะของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในมคีวามจ าเป็นอย่างมากที่จะมีการ
พฒันาในทางวิชาชีพ รบัรู้ถึง ความรู้ ทกัษะ และความสามารถในหน้าที่ ที่จ าเป็นในการปฏิบตัิ
หน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายในใหส้ าเรจ็ และจะสามารถเพิม่ประสทิธภิาพในการตรวจสอบ
ภายในไดม้ากยิง่ขึน้ 



 
 

5. การติดตามและประเมนิผล หน่วยงานการตรวจสอบและผู้บรหิารควรมกีารติดตามและ
ประเมินผล ข้อตรวจพบจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้มีการด าเนินงานแก้ไขข้อผิดพลาด 
ตลอดจนลดช่องโหว่ในการบรหิารซึง่จะส่งผลต่อประสทิธภิาพของงานตรวจสอบภายใน 

6. ความเป็นอสิระของผูส้อบทานกระบวนการด าเนนิงานขององคก์าร เพื่อใหก้ารด าเนินการ
ของหน่วยงานผู้สอบทานเป็นไปอย่างยุติธรรมและขาดความล าเอียง ผู้บริหารจ าเป็นต้องเห็น
ความส าคญัในการสอบทานและส่งเสรมิวฒันธรรมขององคก์รใหต้ระหนักถงึเช่นเดยีวกนั  
 
ข้อเสนอแนะในกำรวิจยัครัง้ต่อไป 

1. ควรมกีารศกึษาตวัแปรอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตัิงานของการตรวจสอบ
ภายใน ใหเ้พิม่ขึน้ 

2. ควรมกีารเกบ็ขอ้มูลจากบุคลากรในองคก์รแบบเชงิลกึ เพื่อทราบความคดิเหน็จรงิๆ เช่น 
การขอสัมภาษณ์ หรือแบบสอบถามปลายเปิด เพื่อสอบถามความคิดเห็นเชิงลึกของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
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