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บทคดัย่อ 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อคุณค่าทีอ่งคก์รไดร้บัจากการตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ตามกรอบแนวคิด COBIT ซึ่งเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณและผู้วจิยัพฒันากรอบแนวคิดคุณค่าที่องค์กรได้รบัจากการ
ตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศตามกรอบแนวคดิ COBIT จากโมเดลปัจจยัทีส่ง่ผลต่อคุณภาพการตรวจสอบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และกรอบแนวคดิ COBIT ทีพ่ฒันาโดย ISACA การวจิยันี้มปัีจจยัเพิม่จากการศกึษาในอดตีทีผ่่านมาไดแ้ก่ 
วุฒิภาวะการประยุกต์ใช้กระบวนการของกรอบแนวคิด COBIT ในการตรวจสอบ และระดับความส าคญัของกลุ่ม
กระบวนการตามกรอบแนวคดิ COBIT ที่มต่ีอองคก์ร รวมถึงปัจจยัคุณค่าที่องคก์รไดร้บัจากการตรวจสอบเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยท าการศกึษากลุ่มประชากรในองค์กรธุรกจิที่เป็นบรษิัทที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทย โดยไม่รวมบรษิทัทีอ่ยู่ในระหว่างการฟ้ืนฟูกจิการ และบรษิทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยเ์อม็เอไอ และไม่รวม
บรษิทัทีว่่าจา้งหรอืแต่งตัง้บรษิทัภายนอก (Outsource) ใหด้ าเนินงานตรวจสอบภายในดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  โดย
แบบสอบถามทีส่มบรูณ์และน ามาใชป้ระกอบงานวจิยัครัง้นี้ มจี านวนทัง้สิน้ 118 ชุด จากนัน้ผูว้จิยัไดน้ าแบบสอบถามที่
สมบูรณ์มาประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถิติ และโปรแกรมการวเิคราะห์สมการเชงิโครงสร้าง ผลการวจิยั
พบว่า คุณภาพของการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอิทธิพลต่อ คุณค่าที่องค์กรได้รับจากการตรวจสอบ
เทคโนโลยสีารสนเทศตามกรอบแนวคดิ COBIT โดยมอีงคป์ระกอบที่ส าคญั เรยีงตามล าดบัค่าสมัประสทิธอิทิธพิลที่
มากทีสุ่ด ดงันี้ (1) ระดบัความส าคญัของกลุ่มกระบวนการตามกรอบแนวคดิ COBIT ที่มต่ีอองคก์ร (2) การวเิคราะห์
ความเสีย่ง (3) วุฒภิาวะการประยุกตใ์ชก้ระบวนการของกรอบแนวคดิ COBIT ในการตรวจสอบ ตามล าดบั 
 
ค าส าคญั: การตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศ กรอบแนวคดิ COBIT การสรา้งคุณค่า 
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Abstract 

The objective of this study is to examine the factors influencing the value creation to organization in 
Information Technology (IT) Audit from COBIT framework. This research is quantitative research, and refined 
by the theoretical framework for the internal IT audit process, and COBIT 5 framework that was released by 
ISACA. The study was extended to prior research by identification of a set of factors from COBIT framework 
comprises COBIT capability, and Importance of COBIT process domain to organization, and include factors 
affecting the value creation to organization in Information Technology Audit.  The sample of this study is 
based on a survey of 118 IT audit related officers as subjects: Audit Executive, Head of Internal Audit Officer, 
or Head of IT Audit Officer, and Internal Auditor, or IT auditor that operates to IT audit of Thai listed 
companies (not including the companies listed in MAI, and those under rehabilitation, and outsourcing audit) 
additionally, researcher selected the completed surveys to analyze the study by statistical package software 
and Structural Equation Modeling (SEM) analysis software. The research result showed that IT audit quality 
factor affects the value creation to organization in Information Technology Audit, and the factor affecting IT 
audit quality include (1) Importance of COBIT process domain to organization has the most significant effect, 
and (2) Risk Analysis, and (3) COBIT capability has significant effect on IT audit Quality as well. 
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1. บทน า 
1.1 ความส าคญัและท่ีมาของปัญหา 

สารสนเทศถอืไดว้่าเป็นทรพัยากรส าคญัส าหรบัทุกองคก์รธุรกจิ  และ เทคโนโลยกีเ็ขา้มามบีทบาทอยา่งมนียัส าคญั 
(ISACA, 2012) ดว้ยความกา้วหน้าดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  ท าใหอ้งคก์รธุรกจิเลอืกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเป็นกล
ยุทธ์เพื่อสร้างการเติบโตและความส าเรจ็ให้แก่องค์กรในการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน (สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทยและตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย, 2555) ในขณะเดยีวกนั 
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศกม็คีวามเสีย่งหลายประการทีค่วรค านึงถงึ ถา้หากองคก์รธุรกจิไม่มกีารบรหิารจดัการและ
การรกัษาความปลอดภยัด้านเทคโนโลยสีารสนเทศที่รดักุมเพยีงพอ กอ็าจส่งผลกระทบต่อองคก์รธุรกจิได้ ดงันัน้การ
ควบคุมความเสีย่งด้านเทคโนโลยสีารสนเทศจงึเป็นเรื่องที่องค์กรธุรกจิต้องให้ความส าคญั เพื่อให้การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาสนับสนุนการประกอบธุรกิจนัน้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อลดโอกาสความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 
(ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย,์ 2545) การตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศ จงึเป็นตวั
วดัทีใ่ชพ้จิารณาประเมนิว่าองคก์รธุรกจิไดจ้ดัการความเสีย่งดา้นระบบสารสนเทศเพื่อใหอ้งคก์รธุรกจิบรรลุวตัถุประสงค์
ขององค์กรได้มากน้อยเพียงใด หากยงัพบว่ามีความเสีย่งสูงกจ็ะมผีลกระทบต่อการจดัการความเสี่ยงโดยรวมของ
องคก์ร (ครรชติ มาลยัวงศ,์ 2553) 

กรอบแนวคดิ COBIT เมื่อครัง้แรกเริม่ไดพ้ฒันามาจากมมุมองการตรวจสอบระบบสารสนเทศ ในปี ค.ศ. 1996 โดย
กรอบแนวคดิ COBIT ในแต่ละรุ่นได้พฒันาให้ตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจขององค์กร เพื่อบรหิารจดัการ
สารสนเทศและเทคโนโลยทีีส่นับสนุนสารสนเทศทางธุรกจิยิง่ขึน้โดยกรอบแนวคดิ COBIT รุ่นล่าสุด หรอื COBIT 5 ได้
ปรบัปรุงใหค้รอบคลุมการก ากบัดูแลและการบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศภายในองค์กรอย่างครบวงจร ทัง้ยงั
สอดคลอ้งและสนับสนุนกบักรอบแนวคดิและมาตรฐานอื่นๆ ทางดา้นสารสนเทศ  รวมทัง้สามารถน าไปปรบัใชภ้ายใน
องคก์รไดโ้ดยเทยีบเคยีงกบักรอบแนวคดิ และกระบวนการภายในองคก์ร  เพื่อใหเ้หน็ถงึจุดอ่อนและสิง่ทีถู่กละเลยจาก
การด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร (Oliver & Lainhart, 2012; Tuttle & Vandervelde, 2007) 
น าไปสู่การตอบสนองกระบวนการทางธุรกจิขององคก์ร และการค านึงถึงประโยชน์จากเทคโนโลยสีารสนเทศภายใน
องคก์รทีจ่ะสง่มอบใหแ้ก่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีขององคก์รทัง้ภายในและภายนอก  กรอบแนวคดิ COBIT จงึช่วยสง่เสรมิให้
ผู้ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรลุวตัถุประสงค์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ อนัน าไปสู่ประ สทิธิผลของการ
ปฏบิตังิานตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศ (Zororo, 2014) 

ดว้ยเหตุนี้ ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อคุณค่าทีอ่งคก์รไดร้บัจากการตรวจสอบภายในดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศตามกรอบแนวคดิ COBIT เนื่องจากในปัจจุบนั การศกึษาวจิยัถงึการน ากรอบแนวคดิ COBIT มาใชย้งัมอียู่
อย่างจ ากดั (Zhang, 2013) ดงัที่ Haes et al. (2013) ได้กล่าวไว้ว่า กรอบแนวคดิ COBIT เป็นแนวคดิแบบกว้าง มี
หลายแง่มุมและซบัซอ้นต่อการน าไปประยุกตใ์ชใ้นทางปฏบิตั ิ อกีทัง้ยงัสอดคลอ้งตามที ่Simonsson et al. (2007) ได้
ชีใ้หเ้หน็ว่า กรอบแนวคดิ COBIT ยงัตอ้งการการศกึษาวจิยัองคค์วามรูเ้พื่อท าความเขา้ใจในการน ามาประยุกต์ใชเ้พื่อ
เป็นเครื่องมอืสนับสนุนการสรา้งคุณค่าด้วยแนวคดิในการก ากบัดูแลและการบรหิารจดัการ ตลอดจนการด าเนินงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งด้านเทคโนโลยสีารสนเทศทัว่ทัง้องค์กรให้เป็นไปในแนวทางเดยีวกบักลยุทธ์ทางธุรกจิขององค์กร  
อนัเป็นจุดแขง็ในการช่วยในเรื่องของการควบคุมภายในและกระบวนการตรวจสอบ (Simonsson et al., 2007 อา้งถงึใน 
Zhang, 2013) นอกจากนี้ การศกึษาวจิยัก่อนหน้า (Havelka & Merhout, 2013) ที่ผู้วจิยัได้น ามาศกึษาเรื่องแนวคิด
ปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อคุณภาพการตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศนัน้ ยงัไม่ได้มุ่งเน้นปัจจยัที่ท าให้เกดิความแตกต่าง
ระหว่างการตรวจสอบดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และการตรวจสอบทัว่ไปเท่าใดนักผูว้จิยัจงึน ากรอบแนวคดิ COBIT ที่
เป็นกรอบแนวคิดการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครอบคลุมวงจรของการลงทุ นด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศขององคก์รทัง้ระบบ ทัง้ในมุมมองการก ากบัดูแลและมุมมองการบรหิารจดัการ นอกจากนี้ประโยชน์ส าคญั
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กรอบแนวคดิ COBIT ยงัช่วยสนับสนุนการสรา้งคุณค่าจากสารสนเทศและเทคโนโลยไีด้ทัว่ทัง้องค์กร ผู้วจิยัจงึสนใจ
ศกึษากรอบแนวคดิคุณค่าทีอ่งคก์รไดร้บัจากการตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศตามกรอบแนวคดิ COBIT 
1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

เพื่อศกึษาปัจจยัต่างๆ ทีม่ผีลต่อคุณค่าทีอ่งคก์รจะไดร้บัจากการตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศตามกรอบแนวคดิ 
COBIT ผ่านปัจจยัคุณภาพของการตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศ ประกอบดว้ย ความเป็นอสิระอย่างเทีย่งธรรมของ 
ผูต้รวจสอบ การวเิคราะหค์วามเสีย่ง ความเขา้ใจในความรบัผดิชอบและบทบาทของผูต้รวจสอบ ความรูด้า้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและกระบวนการทางธุรกจิของผูต้รวจสอบ วุฒภิาวะการประยุกต์ใช้กระบวนการของกรอบแนวคดิ COBIT 
ในการตรวจสอบ และระดบัความส าคญัของกลุ่มกระบวนการตามกรอบแนวคดิ COBIT ทีม่ต่ีอองคก์ร 
 
2. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

จากการศกึษางานวจิยัในอดตีสามารถสรุปปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาไดด้งันี้ 
ความเป็นอิสระอย่างเท่ียงธรรมของผู้ตรวจสอบ (Transparency and independent auditor หรือ IND) 

หมายถึง สภาวะที่ผู้ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถด าเนินกิจกรรมเพื่อท าให้การตรวจสอบเทคโนโลยี
สารสนเทศ บรรลุผลโดยปราศจากอคตแิละความเอนเอยีง อนัเป็นการเอือ้ใหผู้ต้รวจสอบสามารถปฏบิตังิานตามภารกจิ
ดว้ยความเชื่อมัน่ในงาน และไม่มกีารลดหย่อนในคุณภาพของงาน ตามหลกัการของกรอบแนวคดิ COBIT 5 ทีไ่ดร้ะบุ
ความแตกต่างระหว่างการก ากบัดแูลและการบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

การวิเคราะหค์วามเส่ียง (Risk analysis หรือ RSK) หมายถงึ การพจิารณาผลกระทบของความไม่แน่นอนของ
เหตุการณ์ หรอืปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัองคก์รโดยภาพรวม เช่น ความผดิพลาด ความเสยีหาย 
การรัว่ไหล ความสูญเปล่าที่อาจเกดิขึน้โดยเกี่ยวขอ้งกบัระบบสารสนเทศและเทคโนโลยต่ีอวตัถุประสงค์ขององค์กร
ธุรกจิ (สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย, 2555) 

ความเข้าใจในความรบัผิดชอบและบทบาทของผูต้รวจสอบ (Responsibilities and roles of auditor หรือ 
ROL) หมายถึง การรูห้น้าที่และขอบเขตการปฏิบตัิงานของผู้ตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( ISACA, 
2013) ตามแนวทางส าหรบัการใหค้วามเชื่อมัน่ภายใตก้รอบแนวคดิ COBIT 5 

ความรูด้้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการทางธุรกิจของผูต้รวจสอบ (IT and business process 
knowledge for auditor หรือ KNW) หมายถึง ความเข้าใจหรือสิ่งที่ส ัง่สมทางสติปัญญาเฉพาะบุคคลที่ได้มาจาก
การศึกษา หรือ มาจากประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถเข้าใจและน ามา
ประยุกตใ์ชใ้หเ้ขา้กบัลกัษณะเฉพาะขององคก์ร ตามประเภทและลกัษณะของธุรกจิ รวมทัง้วตัถุประสงคข์ององคก์ร เช่น 
ระดบัความช านาญดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศโดยทัว่ไป ความเขา้ใจในโปรแกรมประยุกต์ส าหรบักระบวนการและการ
ปฏิบัติงาน ความเข้าใจในโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการปฏิบัติงาน เป็นต้น (Havelka & 
Merhout, 2013) 

วฒิุภาวะการประยุกตใ์ช้กระบวนการของกรอบแนวคิด COBIT ในการตรวจสอบ (COBIT capability หรือ 
CCB) หมายถงึ เกณฑ์ความสามารถในการน ากระบวนการตามกรอบแนวคดิ COBIT (COBIT capability model) มา
ปรบัใช้ในการตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศขององค์กรซึ่งปรบัมาจากวุฒิภาวะการประยุกต์ใช้กระบวนการของ 
COBIT ตามกรอบแนวคดิ COBIT 5 (ISACA, 2012) 

ระดับความส าคัญของกลุ่มกระบวนการตามกรอบแนวคิด COBIT  (Importance of COBIT process 
domain to organization หรือ ICB) หมายถงึ การประเมนิค่ากลุ่มกระบวนการตามกรอบแนวคดิ COBIT เพื่อเลอืก
ปรบัใชก้บัองคก์รธุรกจิ ตามความส าคญัที่จะท าให้บรรลุวตัถุประสงค์ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศขององค์กร ( ISACA, 
2012) 
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คณุภาพของการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ  (IT audit quality หรอื ITAQ) หมายถงึ ความมปีระสทิธผิล 
และมปีระสทิธภิาพของกจิกรรมการวางแผน และการปฏิบตัิงานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง เครื่องมือ 
เทคนิค และวธิกีารทีน่ ากรอบแนวคดิมาประยุกตใ์ชใ้นระหว่างการปฏบิตังิานตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศ (Havelka 
& Merhout, 2013) 

คุณค่าท่ีองค์กรได้รบัจากการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Value creation to organization หรือ 
VALU) หมายถึง ประโยชน์ที่องค์กรธุรกิจจะได้รับจากการประยุกต์ใช้กรอบแนวคิด COBIT เพื่อการตรวจสอบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ (ISACA, 2012) 
 
3. กรอบแนวคิดการวิจยัและสมมติฐานการวิจยั 

ผู้วิจยัได้น าปัจจัยต่างๆ ที่อยู่ในชุดของแนวทางของกรอบแนวคิด COBIT มาประกอบกับกรอบแนวคิดเรื่อง
คุณภาพการตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศของ Havelka and Merhout (2013) ร่วมกบั ตวัแบบการสร้างคุณค่าแก่
องค์กรจากกรอบแนวคิด COBIT 5 เป็นแนวคิดคุณค่าที่องค์กรได้รบัจากการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
ก าหนดเป็นกรอบแนวคิดปัจจยัที่มีผลต่อคุณค่าที่องค์กรได้รบัจากการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศตามกรอบ
แนวคดิ COBIT ดงัภาพที ่1 

 

 
ภาพที ่1 กรอบแนวคดิปัจจยัทีม่ผีลต่อคุณค่าทีอ่งคก์รไดร้บัจากการตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศ   

ตามกรอบแนวคดิ COBIT 
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D’Onza et al. (2015) ระบุว่า ผูต้รวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศ จะต้องปฏบิตังิานต่อหน่วยงานรบัการตรวจดว้ย
การใหค้วามเชื่อมัน่อย่างเป็นอสิระ (Chou, 2015) หากผูต้รวจสอบขาดความเป็นอสิระอย่างเทีย่งธรรม ผูต้รวจสอบอาจ
ไม่สามารถปฏบิตังิาน หรอืไม่สามารถชีใ้หเ้หน็ถงึประเดน็เพื่อลดปัญหาทีเ่ป็นความเสีย่ง (Al-Ajmi, 2009) ผูท้ีม่บีทบาท
ในงานตรวจสอบจงึจ าเป็นต้องเป็นอสิระจากกลุ่มผู้รบัการตรวจ ทัง้ในเรื่องโครงสรา้งการบรหิารหน่วยงานตรวจสอบ 
และความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบ  (Havelka & Merhout, 2013) ตลอดจน
ขอบเขตของการปฏบิตังิานตรวจสอบ และการสือ่สารผลการปฏบิตังิาน (Vaicekauskas & Mackevičius, 2014) ตามที ่
ISACA (2012) ระบุว่า หลกัการก ากบัดูแลและการบรหิารจดัการ ประกอบด้วยประเภทของกจิกรรมที่แตกต่างกันมี
หน้าที่รบัผดิชอบที่ต่างกนั ฉะนัน้หลกัการของกรอบแนวคดิ COBIT 5 จงึได้แบ่งแยกกระบวนการการก ากบัดูแลและ
การบริหารจัดการ สอดคล้องตามที่ Kerr and Murthy (2013) กล่าวว่า หน่วยงานตรวจสอบซึ่งมีความเป็นอิสระ 
สามารถใช้กรอบแนวคดิ COBIT เพื่อสรา้งความเชื่อมัน่ในงานตรวจสอบ ซึง่ปรากฏในงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัแนวคดิ
เรื่องคุณภาพการตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศ ทัง้ในมุมมองโครงสรา้งการด าเนินงาน และในมุมมองการปฏบิตังิาน 
(Havelka & Merhout, 2013; Stoel et al., 2012) จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 
 

H1: ความเป็นอิสระอย่างเทีย่งธรรมของผู้ตรวจสอบ ส่งผลทางบวกต่อคุณภาพของการตรวจสอบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
Cangemi (2014) ระบุว่า จากความเปลี่ยนแปลงในแนวคิดของมุมมองการตรวจสอบองค์กร ที่แต่เดิมนัน้การ

ตรวจสอบมุ่งเน้นไปที่การเฝ้าสังเกตและการปฏิบัติตามข้อบังคับ มาสู่มุมมองการตรวจสอบแนวใหม่ ซึ่งมีความ
เกีย่วขอ้งกบัการบรหิารความเสีย่งมากขึน้ เพื่อช่วยใหผู้บ้รหิารเขา้ใจถงึแนวทางทีจ่ะป้องกนัความเสีย่งทีอ่าจกระทบต่อ
เป้าหมายทางธุรกจิขององค์กรได้ และในมุมมองผู้ตรวจสอบนัน้ Elliott et al. (2007) ระบุว่า ขอบเขตการตรวจสอบ
ขึน้อยู่กบัความเสีย่งขององคก์ร และพจิารณาก าหนดเป็นแผนการตรวจสอบจากการวเิคราะหค์วามเสีย่งและตรวจสอบ
สถานะความเสีย่งที่เป็นอยู่ว่ามคีวามเสีย่งใดบ้าง  จากนัน้จงึก าหนดเป็นระดบัความเสีย่งที่ชดัเจนในขอบเขตเรื่องที่
น ามาพจิารณา รวมถึงโอกาสที่อาจจะเกดิขึน้ ความรุนแรง และมูลค่าความเสยีหาย (เมธา สุวรรณสาร , 2558) การ
พจิารณาประเมนิระดบัความเสีย่ง นอกจากจะมผีลกระทบต่อการวางแผนการตรวจสอบ (El-Masry & Hansen, 2007) 
แลว้ ยงัส่งผลต่อความมปีระสทิธผิลของรายงานประเดน็ที่พบจากการตรวจสอบ อนัเป็นคุณลกัษณะหนึ่งของคุณภาพ
การตรวจสอบ (Vaicekauskas & Mackevičius, 2014) ทัง้ยังช่วยสร้างคุณค่าให้แก่องค์กร (Alhosban, 2014) จึง
สามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 

 
H2: การวเิคราะหค์วามเสีย่ง สง่ผลทางบวกต่อคุณภาพของการตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
ผูต้รวจสอบจ าเป็นต้องเขา้ใจในบทบาทและความรบัผดิชอบ เพื่อให้ความเชื่อมัน่ในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

ภายในองคก์ร โดยแนวคดิกระบวนการใหค้วามเชื่อมัน่ปรากฏใน COBIT 5 for assurance โดยเริม่ตัง้แต่การก าหนด
เป้าหมายและขอบเขตการปฏิบตัิงาน เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์การตรวจสอบ อกีทัง้ยงัต้องเขา้ใจในปัจจยัต่างๆ ที่
เป็นอยู่ภายในองค์กร เพื่อก าหนดหลกัเกณฑ์ที่เหมาะสม  (Suitable criteria) มาใช้ประเมินส าหรบัการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามที่ Bamber and Lyer (2007) ได้ศึกษาพบว่าความคุ้นเคยต่อผู้รบัการตรวจของผู้ตรวจสอบ  (The 
auditors' familiarity with the client) มผีลต่อการพจิารณาประเมนิประเดน็ทีพ่บจากผูร้บัการตรวจ แมว้่าในมุมมองหนึ่ง
อาจเป็นภยัคุกคามต่อความเทีย่งธรรมของผูต้รวจสอบ แต่ในอกีมุมมองหนึ่งความคุน้เคยต่อผูร้บัการตรวจกย็งัจ าเป็น
ต่อผู้ตรวจสอบ เพื่อที่จะเข้าใจผู้ร ับการตรวจอย่างเพียงพอที่จะวางแผน  และปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่ างมี
ประสทิธภิาพและมปีระสทิธผิล นอกจากนี้ผูต้รวจสอบยงัต้องสามารถสื่อสารผลการปฏบิตัิงาน และขอ้จ ากดั รวมทัง้
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ประเด็นที่พบจากการปฏิบัติงานตรวจสอบ ตามที่ El-Masry and Hansen (2007) กล่าวว่า การตรวจสอบที่มี
ประสทิธผิล ขึน้อยู่กบัการลงความเหน็ทีม่นี ้าหนักอย่างเพยีงพอของผูต้รวจสอบ โดยทัง้หมดน้ี สอดคลอ้งกบัการศกึษา
ของ Havelka and Merhout (2013) ที่ได้ระบุว่า บทบาทของผู้ตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบที่มีต่อองค์กร มี
ความส าคญัต่อคุณภาพการตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศ จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 

 
H3: ความเข้าใจในความรบัผิดชอบและบทบาทของผู้ตรวจสอบ ส่งผลทางบวกต่อคุณภาพของการตรวจสอบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
IAASB (2014) ระบุว่า องคป์ระกอบส าคญัประการหนึ่งทีก่่อใหเ้กดิคุณภาพของการตรวจสอบ เกดิขึน้จากความรู้

ของผูต้รวจสอบในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบอย่างเพยีงพอต่อการปฏบิตังิาน เพื่อทีจ่ะสามารถตดัสนิประเดน็ที่
พบจากการตรวจสอบไดอ้ย่างสมเหตุสมผล  ถงึแมว้่า กรอบแนวคดิ COBIT จะเป็นอสิระจากรปูแบบของเทคโนโลยทีี่
ใชภ้ายในองคก์ร (Moreira & Silva, 2013) และไม่ไดค้รอบคลุมประเดน็ในเชงิเทคนิค เน่ืองจากแต่ละองคก์ร หรอืแต่ละ
ประเภทธุรกจิมลีกัษณะจ าเพาะ จงึไม่สามารถระบุเป็นแนวทางในเชงิเทคนิค หรอื แนวทางการปฏบิตังิานเฉพาะทาง 
เช่น แนวทางทีจ่ะจดัสรา้งรายการขอ้มูล รายการสารสนเทศ ฐานขอ้มูล หรอื การปฏบิตักิารต่อระบบจดัเกบ็ขอ้มูล ซึ่ง
สิง่ต่างๆ เหล่านี้ขึ้นอยู่กับนโยบาย มาตรฐานต่างๆ รวมถึงซอฟต์แวร์ที่ใช้เฉพาะแต่ละองค์กร (ISACA, 2013) จึง
สามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 

 
 H4: ความรูด้า้นเทคโนโลยสีารสนเทศและกระบวนการทางธุรกจิของผูต้รวจสอบ ส่งผลทางบวกต่อคุณภาพของ

การตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

Cater-Steel and Lepmets (2014) ระบุว่า วุฒภิาวะของกระบวนการ สามารถเป็นตวัชีว้ดัสมรรถนะการบรหิาร
จดัการบรกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศภายในองคก์รไดเ้ป็นอย่างดทีีสุ่ด โดยระดบัของความสอดคลอ้งทางธุรกจิและ
เทคโนโลยสีารสนเทศจะยิง่มมีากขึน้ เมื่อองคก์รธุรกจิไดป้ระยุกต์ใชแ้นวปฏบิตัใินการก ากบัดูแลเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(Buchwald et al., 2014) กรอบแนวคิด COBIT เป็นกรอบแนวคิดการก ากบัดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้บ่งชี้ถึง   
วฒุภิาวการณ์ประยุกต์ใชก้ระบวนการ ซึง่เป็นตวัชีว้ดัถงึเกณฑก์ารควบคุมเพื่อสนับสนุนใหอ้งคก์รธุรกจิสามารถมัน่ใจ
ในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศภายในองคก์รทีส่อดคลอ้งกบัเป้าหมายทางธุรกจิ รวมถงึขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น การบรหิารจดัการบรกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (ไดแ้ก่ ITIL V3 2011 
และ ISO/IEC 20000) สถาปัตยกรรมองคก์รทีผ่นวกกบัโครงสรา้งและการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ (TOGAF) การ
บรหิารจดัการความมัน่คงสารสนเทศ (ได้แก่ ISO/IEC 27001) เป็นต้น กระบวนการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศตาม
กรอบแนวคดิ COBIT แต่ละกระบวนการสามารถน ามาใชเ้พื่อวางแผนและควบคุมการตรวจสอบทัว่ทัง้องคก์รไดอ้ย่าง
เป็นอสิระ (Kerr & Murthy, 2013) เพื่อให้องค์กรมัน่ใจได้ว่า กระบวนการที่เกี่ยวข้องกบัเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้
ภายในองคก์รไดบ้รรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคข์ององคก์ร (Chou, 2015) จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 

 
H5: วุฒิภาวะการประยุกต์ใช้กระบวนการของกรอบแนวคดิ COBIT ในการตรวจสอบ ส่งผลทางบวกต่อคุณภาพ

ของการตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
Karkoskova and Feuerlicht (2015) กล่าวว่า องค์กรสามารถน ากระบวนการตามกรอบแนวคิด COBIT  

มาประยุกต์ใช้เท่าที่จ าเป็นเพื่อให้องค์กรประสบความส าเรจ็ในการประกอบธุรกจิ (Buchwald et al., 2014) และจาก
การศกึษาของ Abu-Musa (2009) พบว่า ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ผูต้รวจสอบภายในและผูจ้ดัการระดบั
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บริหารองค์กรต่างๆ ได้ตระหนัก และให้ความส าคัญต่อกรอบแนวคิด COBIT และการน ามาปรับใช้ในองค์กร 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกลุ่มธุรกจิธนาคาร สถาบนัการเงนิ กลุ่มธุรกจิดูแลสุขภาพ และกลุ่มธุรกจิด้านบรกิาร และจาก
การศกึษาของ Fedorowicz and Gelinas (1999) พบว่า องคก์รทีไ่ดป้ระยุกตใ์ชก้รอบแนวคดิ COBIT ในการตรวจสอบ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เชื่อมัน่ว่าผลที่ได้จากรายงานตรวจสอบจะเกิดประโยชน์ ทนักาล แม่นย า และมีความ
สมบรูณ์มากขึน้ อนัจะช่วยใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์างธุรกจิขององคก์รไดม้ากกว่าองคก์รทีไ่ม่ไดป้ระยุกตใ์ช ้(Non-users) 
จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 

 
H6: ระดบัความส าคญัของกลุ่มกระบวนการตามกรอบแนวคดิ COBIT ทีม่ต่ีอองคก์ร สง่ผลทางบวกต่อคุณภาพของ

การตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศ  
 
เมธา สุวรรณสาร (2558) กล่าวว่า คุณภาพของการตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศจ าเป็นตอ้งอาศยักระบวนการ 

รวมถึงเครื่องมือ เทคนิค และวธิีการปฏิบตัิงานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มคีุณภาพ (Havelka & Merhout, 
2013) ร่วมกบัหลกัการบรหิารจดัการโครงการ เพื่อน าไปสู่การสรา้งคุณค่าในการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศใหแ้ก่
องคก์รไดม้ากขึน้ (Merhout & Havelka, 2008) ตามแนวคดิการตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศสมยัใหม่ ทีไ่ม่เพยีงแต่
เป็นกจิกรรมทีมุ่่งสอบทานประสทิธภิาพและประสทิธผิลของระบบสารสนเทศใหแ้ก่องคก์รเท่านัน้ หากแต่ยงัตอ้งมุ่งเน้น
การสรา้งคุณค่าใหแ้ก่องคก์รอกีดว้ย (Vaicekauskas & Mackevičius, 2014) จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 
 

H7: คุณภาพของการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลทางบวกต่อคุณค่าทีอ่งค์กรได้จากการตรวจสอบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ตามกรอบแนวคดิ COBIT 

 
4. วิธีการวิจยั 

งานวิจยันี้จดัเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่มีส่วนเกี่ยวข้องกบัการด าเนินงานตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารงานตรวจสอบภายใน หวัหน้างานตรวจสอบภายใน หรอื หวัหน้างานตรวจสอบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และผูต้รวจสอบภายในทีป่ฏบิตังิานตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศ หรอืผูต้รวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ของบรษิัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยไม่รวมบรษิัทที่อยู่ในระหว่างการฟ้ืนฟูกจิการและ
บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยเ์อม็เอไอ และไม่รวมบรษิทัทีว่่าจา้งหรอืแต่งตัง้บรษิทัภายนอก (Outsource) ให้
ด าเนินงานตรวจสอบภายในดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ จ านวน 118 กลุ่มตวัอย่าง โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอื 
ซึ่งงานวิจยันี้พัฒนากรอบแนวคิดคุณค่าที่องค์กรได้รบัจากการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศตามกรอบแนวคิด 
COBIT จากโมเดลปัจจยัทีส่่งผลต่อคุณภาพการตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศ ของ Havelka and Merhout (2013) 
รวมทัง้กรอบแนวคดิ COBIT ทีพ่ฒันาโดย ISACA และออกเผยแพร่ในปี ค.ศ. 2012  
 
5. ผลการวิจยั 
5.1 การทดสอบข้อตกลงเบือ้งต้นทางสถิติ 

ขอ้มูลทีจ่ดัเกบ็จากกลุ่มตวัอย่างไดน้ ามาทดสอบความครบถ้วนของขอ้มูล (Valid data) และทดสอบการแจกแจง
ปกติ (Normality) รวมถึงค่าความเบ้ (Skewness) และค่าความโด่ง (Kurtosis) จากผลการวิเคราะห์ พบว่าตัวแปร
สงัเกตทุกตวัแปรมกีารแจกแจงปกติตามเกณฑ์ทีก่ าหนด ทางผูว้จิยัจงึใชข้อ้มูลทีจ่ดัเกบ็น ามาวเิคราะหข์อ้มูลทางสถิติ
ต่อไป 

งานวจิยันี้ไดท้ดสอบความน่าเชื่อถอืของแบบสอบถาม โดยการวเิคราะหค่์าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร
สงัเกต เพื่อตรวจสอบว่าตัวแปรมีความสมัพันธ์กันในภาพรวมหรือไม่ ด้วยตารางแสดงความสมัพันธ์ (Sample 



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่4 ฉบบัที ่3 เดอืน กรกฎาคม-กนัยายน 2561 หน้า 14 

 

correlation) พบว่า ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรสงัเกตทุกคู่ส่วนใหญ่มค่ีาไม่เกนิ 0.85 (Kline, 2005) เมื่อ
พิจารณาความเหมาะสมของข้อมูลที่จะท าการวิเคราะห์องค์ประกอบ โดยพิจารณาจากสถิติทดสอบ 2 ค่า คือ ค่า 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) และค่า Bartlett Test of Sphericity พบว่าค่า KMO มี
ค่าเท่ากบั 0.848 ซึง่มากกว่า 0.50 และค่า Bartlett Test of Sphericity พบว่า มคีวามสมัพนัธอ์ย่างมนียัส าคญัทางสถติิ
เท่ากบั 0.688 สรุปไดว้่าขอ้มลูทีม่อียู่เหมาะสมทีจ่ะใชเ้ทคนิคการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนั 
5.2 ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอยา่ง 

ผูต้อบแบบสอบถามซึง่เป็นกลุ่มตวัอย่างส่วนมากเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกจิการเงนิ รอ้ยละ 24.58 ต าแหน่งงาน
เป็นหวัหน้างานตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศ รอ้ยละ 44.07 ระดบัการศกึษาสูงสุด คอื ปรญิญาโท ร้อยละ 77.12 
และสาขาวชิาทีจ่บการศกึษา คอื ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ รอ้ยละ 41.11 ดงัตารางที ่1 

 
ตารางที ่1 จ านวนรอ้ยละของขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 

ลกัษณะส่วนบุคคล จ านวน รอ้ยละ 

กลุ่มอตุสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 15 12.71 
ทรพัยากร 12 10.17 
เทคโนโลย ี 11 9.32 
ธุรกจิการเงนิ 29 24.57 
บรกิาร 21 17.80 
สนิคา้อุตสาหกรรม 13 11.02 
สนิคา้อุปโภคบรโิภค 5 4.24 
อสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง 12 10.17 
รวม 118 100.00 

ต าแหน่งงาน ผูบ้รหิารงานตรวจสอบ 14 11.87 

 หวัหน้างานตรวจสอบภายใน 30 25.42 
 หวัหน้างานตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศ 52 44.07 
 ผูต้รวจสอบภายใน 4 3.39 
 ผูต้รวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศ 8 6.78 
 อื่น ๆ 10 8.47 
 รวม 118 100.00 

ระดบัการศึกษาสูงสุด ต ่ากว่าปรญิญาตร ี - - 
 ปรญิญาตร ี 27 22.88 
 ปรญิญาโท 91 77.12 
 สงูกว่าปรญิญาโท - - 
 รวม 118 100.00 
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ตารางที ่1 จ านวนรอ้ยละของขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง (ต่อ) 

ลกัษณะส่วนบุคคล จ านวน รอ้ยละ 

สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาa 
 

ดา้นบญัช ี 44 26.99 
ดา้นการบรหิาร 38 23.31 
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 67 41.11 
ดา้นอื่น ๆ 14 8.59 
รวม 163 100.00 

หมายเหตุ: ผูต้อบแบบสอบถามสามารถเลอืกตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ เนื่องจากอาจศกึษาจบการศกึษาปรญิญาตร ีและ
ปรญิญาโทต่างสาขาวชิา 

 
5.3 การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนั 

ในการวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนั (Confirmatory factor analysis หรอื CFA) ผู้วจิยัเริม่จากการตรวจสอบ
การจบักลุ่มของขอ้มลูโดยใชอ้งคป์ระกอบการวเิคราะหเ์ชงิส ารวจ (Exploratory factor analysis หรอื EFA) ผลปรากฏ
ว่ามตีวัแปรสงัเกตทีเ่หลอืทัง้สิน้ 20 ตวัแปรทีจ่ะน ามาใชใ้นการวิเคราะห ์ต่อจากนัน้ใชเ้กณฑค์่าไคสแควรส์มัพนัธน้์อย
กว่า 3 (X2/df < 3) ค่าระดบันัยส าคญัทางสถิติมากกว่า 0.05 (p > 0.05) ค่าดชันีวดัระดบัความสอดคล้องกลมกลืน
มากกว่า 0.90 (GFI > 0.90) ค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งกลมกลนืทีป่รบัแกแ้ลว้มากกว่า 0.80 (AGFI> 0.80) ดชันี
ความสอดคลอ้งกลมกลนืเชงิสมัพนัธม์ากกว่า 0.90 (CFI > 0.90) ค่าดชันีรากของค่าเฉลีย่ก าลงัสองของการประมาณค่า
ความคลาดเคลื่อนโดยประมาณน้อยกว่า 0.08 (RMSEA< 0.08) เพื่อพิจารณาว่าตัวแบบการวัด (Measurement 
model) มคีวามสอดคลอ้งกลมกลนื (Fit) (Hair et al., 1998; Tabachnik and Fidell, 2013) ผลการวเิคราะหอ์งค์ CFA 
แ ส ด ง ใ ห้ เ ห็ น ว่ า ตั ว แ ป ร ที่ เ ห ลื อ ทั ้ ง ห ม ด มี ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ดั ง แ ส ด ง ใ น  
ภาพที ่2 

 

 
ภาพที ่2 องคป์ระกอบเชงิยนืยนัของกรอบแนวคดิการวจิยั 
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นอกจากนี้ตัวแปรในตัวแบบการวัดนัน้มีความตรง (Reliability) ซึ่งพิจารณาจากค่าความเชื่อมัน่โดยรวม 
(Composite reliability หรอื CR) ทีม่คี่าตัง้แต่ 0.70 ขึน้ไป และความเทีย่ง ประกอบดว้ย (1) ความเทีย่งตรงเชงิเหมอืน 
(Convergent validity) พจิารณาจากค่า Factor loading ของตวัแปรสงัเกต ที่ต้องมคี่าไม่ต ่ากว่า 0.70 และมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.736 และ ค่า Average variance extract (AVE) ทีม่คี่าตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไปและ (2) ความเทีย่งตรงเชงิ
แตกต่าง (Discriminate validity) โดยพิจารณาจากค่า MSV (Maximum shared variance) น้อยกว่า AVE และ ASV 
(Average shared variance) น้อยกว่า AVE แสดงใหเ้หน็ว่าตวัแบบของการวดัในงานวจิยันี้มคีวามเทีย่งและความตรง
ตามเกณฑท์ีก่ าหนด ดงัตารางที ่2 

 
ตารางที ่2 ความตรงและความเทีย่งของการวดั 

Constructs 
Factor 
loading α CR AVE MSV ASV 

ความเป็นอิสระอยา่งเท่ียงธรรมของผูต้รวจสอบ 
องค์กรของท่านแบ่งโครงสร้างคณะกรรมการ
ตรวจสอบออกจากคณะกรรมการบรหิาร (IND1) 

0.927 

0.859 0.893 0.814 0.117 0.063 โครงสร้างการบริหารหน่วยงานตรวจสอบ IT 
ภายในองคก์รของท่านไม่ไดข้ึน้ตรงต่อหน่วยงาน
ใดๆ ซึง่เป็นผูร้บัการตรวจ (IND2) 

0.888 

การวิเคราะหค์วามเส่ียง 
ผู้ตรวจสอบ IT องค์กรของท่านสามารถประเมิน
และระบุความเสี่ยงในเรื่องที่ตรวจสอบได้อย่าง
ชดัเจน (RSK3) 

0.850 

0.870 0.870 0.691 0.366 0.170 

ผู้ตรวจสอบ IT องค์กรของท่าน เฝ้าติดตาม
จุดบกพร่องของระบบการควบคุมภายใน  เพื่อ
วเิคราะหค์วามเสีย่งในเรื่องทีต่รวจสอบ (RSK4) 

0.853 

ผู้ ต รวจสอบ  IT องค์ก รของท่ าน  สามารถ
เสนอแนะแนวทาง เพื่อจัดการกับความเสี่ยง
ส าคญัที่เกี่ยวข้องกบั IT ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ
และประสทิธผิล (RSK5) 

0.793 
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ตารางที ่2 ความตรงและความเทีย่งของการวดั (ต่อ) 

Constructs 
Factor 
loading α CR AVE MSV ASV 

ความเขา้ใจในความรบัผิดชอบและบทบาทของผูต้รวจสอบ 
ผู้ตรวจสอบ IT องค์กรของท่าน สามารถระบุได้
ว่าใครเป็นผูร้บัผดิชอบในสว่นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ
ด าเนินงานภายในองค์กร ตามขอบเขตการ
ตรวจสอบ (ROL2) 

0.696 

0.901 0.906 0.828 0.555 0.294 
ผู้ ต รวจสอบ  IT องค์ก รของท่ าน เข้า ใจถึ ง
ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ก า ร ค ว บ คุ ม  (Control 
environment) และปัจจยัต่างๆ ที่เป็นอยู่ภายใน
องคก์ร (ROL3) 

0.538 

ความรูด้้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการทางธรุกิจของผูต้รวจสอบ 

ผูต้รวจสอบ IT องคก์รของท่าน มคีวามเขา้ใจใน
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ โครงสร้างระบบเครือข่าย 
ฐานข้อมู ล  และเท ค โน โลยีพื้ น ฐาน ต่ างๆ 
(General IT knowledge) (KNW1) 

0.793 

0.888 0.887 0.724 0.465 0.217 

ผู้ตรวจสอบ IT องค์กรของท่าน มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับซอฟท์แวร์ โปรแกรมประยุกต์ และ
ระบบปฏิบตัิการเฉพาะด้านทางคอมพิวเตอร์ที่
องค์กรน ามาใช้ เช่น SAP และ Oracle เป็นต้น 
(KNW2) 

0.816 

ผูต้รวจสอบ IT องคก์รของท่าน มคีวามเขา้ใจใน
ความมัน่คงเครอืข่ายและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(IT security/ cybersecurity) และการคุ้มครอง
ขอ้มลูสว่นบุคคล (Data privacy) (KNW3) 

0.868 
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ตารางที ่2 ความตรงและความเทีย่งของการวดั (ต่อ) 

Constructs 
Factor 
loading α CR AVE MSV ASV 

วฒิุภาวะการประยุกตใ์ช้กระบวนการของกรอบแนวคิด COBIT ในการตรวจสอบ 
องค์กรของท่าน มีการน ากลุ่มกระบวนการจัด
วางแนวทางจดัท าแผน และจดัระบบ ที่อยู่ใน
กรอบแนวคิดCOBIT มาประยุกต์ใช้ เพื่อการ
ตรวจสอบ (CAPO) 

0.862 0.968 0.961 0.925 0.341 0.222 

องค์กรของท่าน มีการน ากลุ่มกระบวนการการ
จัดสร้าง จัดหา และน าไปใช้ ที่อยู่ในกรอบ
แน วคิ ด  COBIT ม าป ระยุ ก ต์ ใช้  เพื่ อ ก า ร
ตรวจสอบ (CBAI) 

0.881 

0.968 0.961 0.925 0.341 0.222 
องค์กรของท่าน มกีารน ากลุ่มกระบวนการ การ
เฝ้าติดตาม วดัผล และประเมิน ที่อยู่ในกรอบ
แน วคิ ด  COBIT ม าป ระยุ ก ต์ ใช้  เพื่ อ ก า ร
ตรวจสอบ (CMEA) 

0.873 

ระดบัความส าคญัของกลุม่กระบวนการตามกรอบแนวคิด COBIT ท่ีมีต่อองคก์ร 
องค์กรของท่าน ให้ความส าคัญต่อการจัดวาง
แนวทาง แผนงาน และการจัดระบบ IT ของ
องคก์ร (IAPO) 

0.704 

0.802 0.795 0.660 0.391 0.245 
องค์กรของท่าน ให้ความส าคัญต่อผลลพัธ์ของ
ระบบ IT กบั ความสอดคลอ้งของการด าเนินงาน 
ระบบการควบคุมภายใน และข้อก าหนดจาก
ภายนอก (IMEA) 

0.725 
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ตารางที ่2 ความตรงและความเทีย่งของการวดั (ต่อ) 

Constructs 
Factor 

Loading α CR AVE MSV ASV 

คณุภาพของการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผูต้รวจสอบ IT องคก์รของท่าน มคีวามเขา้ใจต่อ
สภาพแวดลอ้มของผูร้บัการตรวจทีเ่ป็นอยู่อย่าง
เพยีงพอทีจ่ะวางแผน และปฏบิตังิานตรวจสอบ 
(ITAQ1) 

0.810 

0.906 0.904 0.758 0.555 0.328 
ผูต้รวจสอบ IT องคก์รของท่าน มคีวามสามารถ
ในการวางแผน และปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 
หรอืเกณฑท์ี่ใชป้ระเมนิในการตรวจสอบ (ITAQ 
2) 

0.754 

 ผู้ตรวจสอบ IT องค์กรของท่าน สามารถเก็บ
รวบรวมหลกัฐานที่เกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบ 
อย่างเพียงพอที่จะประเมิน และพิจารณาการ
ตรวจสอบ (ITAQ 3) 

0.808      

คณุค่าท่ีองคก์รได้รบัจากการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามกรอบแนวคิด COBIT 
การลงทุนด้าน IT ภายในองค์กรของท่าน เกิด
ประโยชน์จรงิ (VALU3) 

0.748 

0.826 0.841 0.727 0.391 0.140 การส่งมอบบริการด้าน IT ภายในองค์กรของ
ท่ าน เป็นไปตามความต้องการทางธุ รกิจ 
(VALU5) 

0.839 

หมายเหตุ: α = ค่าประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาซ (Cronbach’s alpha) ทีม่คี่ามากกว่า 0.70 ซึง่ถอืว่ามคีวามเชื่อถอืได้
ส าหรบังานวจิยัแบบ Basic research (สพุชิญา อาชวจริดา, 2557) 

 
5.4 การวิเคราะหส์มการเชิงโครงสรา้ง  

จากการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง (Structural equation model) ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ และ
โปรแกรมวเิคราะหส์มการเชงิโครงสรา้ง เพื่อตรวจสอบความสอดคลอ้งกลมกลนืของโมเดลแต่ละองคป์ระกอบในโมเดล
สมการโครงสรา้ง โดยผลการวเิคราะห์สมการโครงสรา้งแสดงใหเ้หน็ว่า กรอบแนวคดิปัจจยัที่มผีลต่อคุณค่าทีอ่งค์กร
ได้รบัจากการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศตามกรอบแนวคิด COBIT มีความสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมูลเชิง
ประจกัษ์ตามเงื่อนไขในระดบัการยอมรบัทางสถติ ิโดยมคี่า ไคสแคว ์(X2) = 148.000 ค่าระดบัความอสิระ (df) = 125 
ค่าระดบันยัส าคญัทางสถติ ิ(p-value) = 0.078 ค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐาน (RMSEA) = 0.040 ค่า GFI = 0.898 และ
ค่า AGFI = 0.828 ซึง่ถอืเป็นค่ามาตรฐาน และแสดงว่ารปูแบบการวดัองคป์ระกอบเชงิยนืยนัของตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งกบั
กรอบแนวคดิ COBIT เพื่อคุณค่าทีอ่งคก์รไดร้บัจากการตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศ มคีวามกลมกลนืกบัขอ้มูลเชงิ
ประจกัษ์ ดงัภาพที ่3 
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หมายเหตุ * p < 0.05        
ภาพที ่3 ผลการวเิคราะหก์รอบแนวคดิปัจจยัทีม่ผีลต่อคุณค่าทีอ่งคก์รไดร้บัจากการตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศ   

ตามกรอบแนวคดิ COBIT หลงัจากวเิคราะหปั์จจยั 
 

ตารางที ่3  ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลทางตรงและทางออ้มของตวัแปร ปัจจยัทีม่ผีลต่อคุณค่าจากการตรวจสอบ 
เทคโนโลยสีารสนเทศตามกรอบแนวคดิ COBIT 

Dependent 
variables 

R2  Relation 
Independent variables 

IND RSK ROL KNW CCB ICB ITAQ 
IT audit 
quality 

0.649 Direct 
effect 

0.064 0.238* 0.125 0.149 0.106* 0.254* _ 

Indirect 
effect 

_ _ _ _ _ _ _ 

Total 
effect 

0.064 0.238* 0.125 0.149 0.106* 0.254* _ 

Value 
creation to 
organization 

0.217 Direct 
effect 

_ _ _ _ _ _ 0.824* 

Indirect 
effect 

0.052 0.196 0.103 0.123 0.088 0.209 _ 

Total 
effect 

0.052 0.196 0.103 0.123 0.088 0.209 0.824* 

* p < 0.05 
 
จากผลทางสถิติของปัจจยัการวิเคราะห์ความเสี่ยง วุฒิภาวะการประยุกต์ใช้กระบวนการของ COBIT ในการ

ตรวจสอบ และระดบัความส าคญัของกลุ่มกระบวนการตามกรอบแนวคดิ COBIT ทีม่ต่ีอองคก์ร ส่งอทิธพิลต่อคุณภาพ
ของการตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศ ที่ระดบันัยส าคญัที่ 0.05 โดยมคีวามผนัแปรของตวัแปรตามเท่ากบัร้อยละ 
64.9 (R2 = 0.649) และคุณภาพของการตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศ ส่งอทิธพิลต่อคุณภาพของการตรวจสอบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ โดยมีความผนัแปรของตัวแปรตามเท่ากบัรอ้ยละ 21.7 (R2 = 0.217) อีกทัง้ผลทางสถิติตาม
ตารางที่ 3 แสดงค่าอทิธพิลทางตรงและทางอ้อมซึ่งสนับสนุนสมมตฐิานที่ 2, 5, 6 และ 7 และไม่สนับสนุนสมมติฐาน
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การวจิยัที ่1 ซึง่อาจมสีาเหตุจากความเป็นอสิระอย่างเทีย่งธรรมของผูต้รวจสอบ นอกจากจะขึน้อยู่กบัผูต้รวจสอบแลว้ 
อาจปรบัเปลี่ยนไปตามจ านวนบุคลากรหรอืขนาดขององค์กร โดยรูปแบบและเนื้อหาของนโยบายและขัน้ตอนการ
ปฏิบัติงาน จะขึ้นอยู่กบัขนาดและโครงสร้างของกิจกรรมและความซับซ้อนของงาน ( IIA, 2013) และไม่สนับสนุน
สมมตฐิานการวจิยัที ่3 ซึง่อาจมสีาเหตุจากการก าหนดเป้าหมายและขอบเขตการปฏบิตังิานเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์
การตรวจสอบ รวมถึงความเข้าใจในปัจจัยต่างๆ ที่เป็นอยู่ภายในองค์กร (Bamber & Iyer, 2007) เพื่อก าหนด
หลกัเกณฑท์ีเ่หมาะสม (Suitable criteria) ส าหรบักลุ่มธุรกจิทีห่ลากหลายแตกต่างกนัของกลุ่มตวัอย่าง นอกจากนี้ยงัไม่
สนับสนุนสมมตฐิานการวจิยัที ่4 ซึง่อาจมาจากการทีแ่มว้่าผูต้รวจสอบจะมคีวามรูเ้ฉพาะทางซึง่เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิของ
องคก์ร แต่ความรูเ้ฉพาะทางทีผู่้ตรวจสอบมอียู่ กไ็ม่อาจท าให้เกดิคุณภาพของการตรวจสอบไดเ้สมอไป  ผูต้รวจสอบ
อาจจ าเป็นตอ้งใชค้วามรูเ้ฉพาะทางทีม่รี่วมกบัการสัง่สมประสบการณ์ (Audit time) และวจิารณญาณในการสงัเกตและ
สงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของผูต้รวจสอบ (Professional skepticism) อกีดว้ย (Hu, 2015) สรุปผลการวจิยัแสดงใน
ตารางที ่4 

 
ตารางที ่4 สรุปผลการวจิยั 

สมมติฐาน สมมติฐานงานวิจยั ผลการทดสอบ 
H1 ความเป็นอสิระอย่างเทีย่งธรรมของผูต้รวจสอบ ส่งผลทางบวกต่อ คุณภาพของ

การตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ไม่สนบัสนุน 

H2 การวเิคราะหค์วามเสีย่ง ส่งผลทางบวกต่อ คุณภาพของการตรวจสอบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สนบัสนุน 

H3 ความเขา้ใจในความรบัผดิชอบและบทบาทของผู้ตรวจสอบ ส่งผลทางบวกต่อ 
คุณภาพของการตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ไม่สนบัสนุน 

H4 ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการทางธุรกิจของผู้ตรวจสอบ 
สง่ผลทางบวกต่อ คุณภาพของการตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ไม่สนบัสนุน 

H5 วุฒภิาวะการประยุกต์ใชก้ระบวนการของกรอบแนวคดิ COBIT ในการตรวจสอบ 
สง่ผลทางบวกต่อ คุณภาพของการตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

สนบัสนุน 

H6 ระดบัความส าคญัของกลุ่มกระบวนการตามกรอบแนวคดิ COBIT ทีม่ต่ีอองคก์ร 
สง่ผลทางบวกต่อ คุณภาพของการตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

สนบัสนุน 

H7 คุณภาพของการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลทางบวกต่อ คุณค่าที่
องคก์รไดจ้ากการตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศ ตามกรอบแนวคดิ COBIT 

สนบัสนุน 

 
6. สรปุผลการวิจยั 
6.1 อภิปรายผลการวิจยั 

จากผลการวเิคราะหท์างสถติพิบว่ากลุ่มตวัอย่างทีต่อบแบบสอบถามสว่นมาก ปฏบิตังิานในธุรกจิการเงนิ (รอ้ยละ 
24.58)  เป็นหวัหน้างานตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศ (รอ้ยละ 44.07)  ระดบัการศกึษาปรญิญาโท (รอ้ยละ 77.12) 
สาขาวชิาทีจ่บการศกึษาดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (รอ้ยละ 41.11) มปีระสบการณ์การท างานตรวจสอบภายใน เฉลีย่   
9.76 ปี และ มปีระสบการณ์การท างานตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศ เฉลีย่ 7.34 ปี  ซึง่ไม่มปีระกาศนียบตัรทางดา้น
วชิาชพี (รอ้ยละ 51.94) และ มคีวามเขา้ใจ หรอืมปีระสบการณ์ต่อกรอบแนวคดิ COBIT ในระดบัปานกลาง (ร้อยละ 
61.90)  และผลการวจิยัพบว่า  คุณภาพของการตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศ มอีทิธพิลต่อ คุณค่าทีอ่งคก์รไดร้บัจาก
การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศตามกรอบแนวคิด COBIT โดยมีองค์ประกอบที่ส าคญั โดยเรียงตามล าดบัค่า 
สมัประสทิธิอิทธิพลที่มากที่สุด ดงันี้ (1) ระดับความส าคญัของกลุ่มกระบวนการตามกรอบแนวคิด COBIT ที่มีต่อ
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องค์กร (2) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (3) วุฒิภาวะการประยุกต์ใช้กระบวนการของกรอบแนวคิด COBIT ในการ
ตรวจสอบ ตามล าดบั 

งานวจิยันี้พฒันากรอบแนวคดิปัจจยัที่มผีลต่อคุณค่าที่องค์กรไดร้บัจากการตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศตาม
กรอบแนวคดิ COBIT จากโมเดลปัจจยัทีส่ง่ผลต่อคุณภาพการตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศ ตามกรอบแนวคดิ ของ 
Havelka and Merhout (2013)  และกรอบแนวคดิ COBIT ทีพ่ฒันาโดย ISACA และออกเผยแพร่ในปี ค.ศ. 2012 โดย
มปัีจจยัเพิม่จากการศกึษาในอดตีที่ผ่านมา ได้แก่ วุฒภิาวะการประยุกต์ใชก้ระบวนการของกรอบแนวคดิ COBIT ใน
การตรวจสอบ และระดบัความส าคญัของกลุ่มกระบวนการตามกรอบแนวคดิ COBIT ทีม่ต่ีอองคก์รรวมถงึ ปัจจยัคุณค่า
ทีอ่งคก์รไดร้บัจากการตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศ และจากการศกึษาวจิยัพบว่า นอกจากการวเิคราะหค์วามเสีย่ง 
ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศยงัจ าเป็นต้อง
พิจารณาถึง ระดับความส าคญัของกลุ่มกระบวนการตามกรอบแนวคิด COBIT ที่มีต่อองค์กร โดยที่องค์กรธุรกิจ
สามารถจดัให้มกีระบวนการต่างๆ ตามกรอบแนวคดิ COBIT 5 ทีอ่งคก์รเหน็ว่าเหมาะสมตราบเท่าที่ยงัครอบคลุมถึง
วตัถุประสงคท์ีจ่ าเป็นส าหรบัการก ากบัดูแลและการบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศภายในองคก์ร ( ISACA, 2012; 
Karkoskova & Feuerlicht, 2015)  และน าไปสู่คุณภาพของการตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อคุณค่าที่องค์กร
ไดร้บัจากการตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศ จากผลการวจิยั พบว่า ผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานตรวจสอบ
ภายในดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารงานตรวจสอบภายใน หวัหน้างานตรวจสอบภายใน หรอืหวัหน้างาน
ตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศ และผูต้รวจสอบภายในทีป่ฏบิตังิานตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศ หรอืผูต้รวจสอบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ระบุว่า ผูท้ีม่สี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศ ควรพจิารณาถึง
การวเิคราะหค์วามเสีย่งในการตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยประเมนิและระบุความเสีย่งในเรื่องทีต่รวจสอบ และ
เฝ้าติดตามจุดบกพร่องของระบบการควบคุมภายในเพื่อวเิคราะห์ความเสี่ยงในเรื่องที่ตรวจสอบ รวมถึงเสนอแนะ
แนวทางส าหรบัจดัการกบัความเสี่ยงที่ส าคญัซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัสารสนเทศและเทคโนโลยไีด้อย่างมปีระสทิธิภาพและ
ประสทิธผิล  เพื่อที่จะน ามาประเมินระดบัความส าคญัของกลุ่มกระบวนการตามกรอบแนวคดิ COBIT ที่มต่ีอองค์กร 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกลุ่มกระบวนการจดัวางแนวทางแผนงาน และการจดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศภายในองคก์ร 
(Align, Plan and Organize หรอื APO) และกลุ่มกระบวนการเฝ้าตดิตาม วดัผล และประเมนิ (Monitor, Evaluate and 
Assess หรอื MEA) ซึ่งจะใช้ก าหนดเป็นวุฒภิาวะการประยุกต์ใช้กระบวนการของกรอบแนวคดิ COBIT ส าหรบัการ
ตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศ (COBIT capability) ทีเ่หมาะสมต่อองคก์ร  อนัเป็นเครื่องมอืสนับสนุนการปฏบิตังิาน
ตรวจสอบ เพื่อใหเ้กดิคุณภาพการตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศ และสง่ผลต่อคุณค่าทีอ่งคก์รไดร้บัจากการตรวจสอบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ  
6.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบติั 

หวัหน้างานหรอืผู้จดัการส่วนงานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถน าผลการวจิยัไปบรหิารจดัการ หรอื
ควบคุมกระบวนการตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศ ดงันี้ 

(1) หวัหน้างานหรอืผูจ้ดัการส่วนงานตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศควรค านึงถึงปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อคุณค่าที่
องคก์รจะไดร้บัจากการตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศตามกรอบแนวคดิ COBIT ใหด้ยีิง่ขึน้ 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบหรอืหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกบัความเสีย่งด้านเทคโนโลยีสารสน เทศภายใน
องคก์ร  ควรสนบัสนุนสว่นงานตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศในกระบวนการวเิคราะหแ์ละประเมนิความเสีย่งทีส่ าคญั
ตามแนวทางการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้เกิดคุณค่าที่องค์กรจะได้รบัจากการตรวจสอบเทคโนโลยี
สารสนเทศตามกรอบแนวคดิ COBIT 
6.3 ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยัต่อเน่ือง 

จากการวเิคราะหข์อ้มูลความเขา้ใจหรอืประสบการณ์ต่อกรอบแนวคดิ COBIT ของกลุ่มตวัอย่าง เป็นการประเมนิ
โดยมุมมองของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศ ซึง่ผูว้จิยัมไิดก้ าหนดแบบทดสอบความเขา้ใจและ
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ประสบการณ์ต่อกรอบแนวคดิ COBIT ของผูต้อบแบบสอบถาม เน่ืองจากผูว้จิยัต้องการใหแ้บบสอบถามมคีวามกระชบั 
เพื่อให้เกดิความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่างทีม่ากขึน้ อกีทัง้ผลการวจิยั พบว่า ความเป็นอสิระ
อย่างเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบ และความเขา้ใจในความรบัผิดชอบและบทบาทของผู้ตรวจสอบ  ไม่ส่งอทิธิพลต่อ
คุณภาพการตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศ  อาจมสีาเหตุจากการก าหนดเป้าหมายและขอบเขตการปฏบิตังิานเพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงคก์ารตรวจสอบของกลุ่มอุตสาหกรรมขององคก์รทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มี
ความแตกต่างหลากหลาย โดยปัจจยัความเป็นอสิระของผูต้รวจสอบอาจปรบัเปลีย่นไปตามจ านวนบุคลากรหรอืขนาด
ขององคก์ร รวมทัง้รูปแบบและเนื้อหาของนโยบายและขัน้ตอนการปฏบิตังิาน ซึง่จะขึน้อยู่กบัขนาดและโครงสรา้งของ
กจิกรรมและความซบัซอ้นของงาน (IIA, 2013)   

นอกจากนี้ กรอบแนวคดิ COBIT จะเป็นกรอบแนวคดิที่เป็นอสิระจากรูปแบบของเทคโนโลยทีี่ใช้ภายในองค์กร 
(Moreira & Silva, 2013) ผู้วิจ ัยจึงพัฒนาปัจจัยความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการทางธุรกิจของ          
ผูต้รวจสอบจากผลการส ารวจโดยส านักงานสอบบญัชขีนาดใหญ่ ในประเดน็เกี่ยวกบัทกัษะที่เกีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยี
สารสนเทศที่จ าเป็นต่องานตรวจสอบภายใน  ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกจิการเงนิที่เป็นกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ อาจมี
ความต้องการผู้ตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศที่มคีวามรูค้วามเชี่ยวชาญเฉพาะทางมากกว่ากลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ 
เช่น การใชโ้ปรแกรมประยุกตท์ีเ่ป็นเครื่องมอืสนบัสนุนงานตรวจสอบโดยเฉพาะ 

จากผลการวิจยั พบว่า R square ที่บ่งบอกนัยแห่งความสมัพันธ์ของคุณค่าที่องค์กรได้รบัจากการตรวจสอบ
เทคโนโลยสีารสนเทศยงัไม่สงูมากนกั อาจเป็นเพราะกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นองคก์รทีม่กีารตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ซึง่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ยงัมจี านวนไม่มากนัก  อกีทัง้ผลการวเิคราะหส์ถติแิสดงใหเ้หน็ว่า 
ความรูด้า้นเทคโนโลยสีารสนเทศและกระบวนการทางธุรกจิของผูต้รวจสอบ ไม่มผีลกระทบอย่างมนียัส าคญักบัคุณภาพ
ของการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนัน้ควรน าประเด็นในเรื่องการสัง่สมประสบการณ์ (Audit time) และ 
วจิารณญาณในการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชพีของผู้ตรวจสอบ (Professional skepticism) มาพจิารณา
ร่วมกบัปัจจยัความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการทางธุรกิจของผู้ตรวจสอบเพื่อให้เกิดคุณภาพการ
ตรวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศในงานวจิยัต่อไป 
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