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บทคดัย่อ  

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปัจจยัทีส่ง่ผลกระทบต่อประสทิธภิาพของงานตรวจสอบภายใน ซึง่เป็นงานวจิยั
เชงิปรมิาณ โดยท าการศกึษากลุ่มประชากรในกลุ่มผูป้ระกอบอาชพีผูต้รวจสอบภายในทีม่ปีระสบการณ์ตัง้แต่ 3 เดอืน
ขึ้นไป จ านวน 200 กลุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีการแจกแบบสอบถามรูปแบบออนไลน์ ผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า การ
สนับสนุนจากผู้บรหิารและการติดตามและประเมินผลนัน้ส่งผลต่อประสทิธิภาพของงานตรวจสอบภายใน ซึ่งการ
สนับสนุนจากผูบ้รหิารขึน้อยู่กบัการรบัรูถ้งึความส าคญัของหน่วยงานตรวจสอบภายในผ่านคุณภาพของงานตรวจสอบ
ภายใน รวมทัง้พบว่าทกัษะของผู้ตรวจสอบภายในจะส่งผลต่อประสทิธภิาพของงานตรวจสอบภายในและขึน้อยู่กบั
ลกัษณะของงานตรวจสอบภายในทีแ่ตกต่างกนัไปในแต่ละองคก์ร และความเป็นอสิระของผูต้รวจสอบภายในยงัขึน้อยู่
กบัขนาดและรปูแบบการบรหิารจดัการขององคก์ร 

 
ค าส าคญั: ประสทิธภิาพ งานตรวจสอบภายใน ผูต้รวจสอบภายใน 
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Abstract  

The objective of this study is to examine the factors influencing the effectiveness of internal audit. This is 
quantitative research. The study was conducted on a sample of 200 sample groups with more than 3 months 
of experience by online questionnaire. The results show that management support and monitoring affect the 
effectiveness of internal auditing.  Management support is based on the perception of the importance of 
internal auditing through the quality of internal auditing. In addition, the skills of internal auditors would affect 
the effectiveness of internal auditing, depending on the nature of the internal auditing process.  The 
independence of internal auditors also depends on the size and style of the organization's management. 
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1. บทน า 
1.1 ความส าคญัและท่ีมาของปัญหา 

ปัจจุบันการด าเนินงานขององค์กรต้องพบกับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยในแต่ละด้านอย่างรวดเร็ว ทัง้จาก
สภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอก อาท ิสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกจิ การเมอืง เทคโนโลย ีสงัคม
และวฒันธรรม ส่งผลใหอ้งคก์รต้องเผชญิกบัความเสีย่งในการบรหิารจดัการ การเตรยีมพรอ้มในการปรบัตวัใหท้นัต่อ
สภาพแวดลอ้มภายนอกทีเ่ปลีย่นแปลงไปรวมถงึการพฒันาศกัยภาพขององคก์ร 

กรมบญัชกีลางไดก้ล่าวถงึ การปรบัตวัรบัการเปลีย่นแปลงในอนาคตของบรษิทั การด าเนินการต่างๆ จะเปลีย่นไป 
ไม่ว่าจะเข้าลกัษณะจ าเป็นต้องมกีารเปลี่ยนแปลงหรอืต้องมกีารปรบัตวัของการด าเนินการของตลาดเงนิ ตลาดทุน 
ธุรกจิบรกิาร ตลาดการคา้ และตลาดแรงงาน ทัง้นี้ การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้อาจมผีลกระทบต่องค์กรในดา้นต่างๆ ซึง่
ผู้ตรวจสอบภายในอาจต้องน ามาเป็นข้อมูลในการเตรยีมความพรอ้ม ผลกระทบต่อหน่วยงานอาจท าให้วธิกีารหรอื
ขัน้ตอนการด าเนินการมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย นอกจากนี้ ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องรอบรู้ข่าวสารและทนัโลก ท า
ความเขา้ใจปัจจยัหรอืสภาพแวดลอ้มที่มกีารเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและรวดเรว็ทัง้จากภายในและภายนอก เพื่อ
สามารถตรวจสอบใหต้รงประเดน็ สามารถเป็นหน่วยงานสนบัสนุนทีม่ปีระสทิธภิาพ ท าใหอ้งคก์รด าเนินงานไปไดอ้ย่าง
มปีระสทิธภิาพและเพิม่คุณค่า รวมทัง้สามารถใหข้อ้เสนอแนะแก่ผูบ้รหิารในบทบาทดา้นงานใหค้ าปรกึษา (Consultant) 
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

ดงันัน้ ผู้ตรวจสอบภายในซึ่งท าหน้าที่เป็นเครื่องมอืของฝ่ายบรหิาร ไม่ว่าจะเป็นการให้ขอ้มูลและการเสนอแนะ
มาตรการแกไ้ขทีเ่ป็นประโยชน์ใหก้บัองคก์ร จ าเป็นต้องอาศยัความรูค้วามสามารถ ความเชีย่วชาญในวชิาชพี รวมทัง้ 
การพฒันาความรูใ้นงานตรวจสอบ ความรอบรูใ้นวชิาชพีความรูอ้ื่นๆ ตลอดจนจดัเตรยีมความพรอ้มเพื่อรบัมอืกบัการ
เปลีย่นแปลงจากปัจจยัภายนอก กเ็ป็นส่วนส าคญัทีจ่ะช่วยใหก้ารปฏบิตังิานตรวจสอบมปีระสทิธภิาพเพิม่มากขึน้และ
เป็นทีน่่าเชื่อถอืใหก้บัผูบ้รหิารและหน่วยงานรบัตรวจ  

ผูว้จิยัในฐานะทีเ่ป็นผูป้ฏบิตังิานดา้นการตรวจสอบภายใน จงึตอ้งการศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพของงาน
ตรวจสอบภายในตามมุมมองของผูต้รวจสอบภายใน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการแก้ไขและวางแผนเพื่อส่งเสรมิรวมทัง้
พฒันาผูป้ฏบิตังิานตรวจสอบในแต่ละดา้นต่อไป 
1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาอทิธพิลของปัจจยัต่างๆ ประกอบด้วยคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน การ
สนับสนุนจากผู้บรหิาร การฝึกอบรมและพฒันา ทกัษะของผูต้รวจสอบภายใน การตดิตามและประเมนิผล และความ
เป็นอสิระของผูต้รวจสอบภายในทีส่ง่ผลต่อประสทิธภิาพของงานตรวจสอบภายในตามมุมมองของผูต้รวจสอบภายใน 

 
2. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

จากการศกึษางานวจิยัในอดตีสามารถสรุปปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาไดด้งันี้ 
คุณภาพของงานตรวจสอบภายใน (Internal audit quality) หมายถึง ความเป็นไปได้ในการตรวจพบความ

ผิดพลาด และค้นพบเพื่อควบคุมไม่ให้เกิดช่องโหว่ในการบริหารงาน  (Heras et al., 2012) ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้
ตรวจสอบภายในที่จะตรวจพบขอ้มูลซึง่ขดัแยง้กบัขอ้เทจ็จรงิดว้ยความสามารถทางเทคนิคและรายงานขอ้ผดิพลาดที่
เกดิขึน้อย่างเป็นอสิระ (Chadegani, 2011)   

การสนับสนุนจากผู้บริหาร (Management support) หมายถึง ปัจจยัส าคญัที่มคีวามจ าเป็นอย่างมากในการ
ช่วยส่งเสรมิการพฒันาองค์ความรูภ้ายในองค์กร การจดัหาเงนิทุนเพื่อโครงสรา้งพื้นฐานด้านความรูแ้ละการเพิ่มขดี
ความสามารถของพนกังานในการสรา้งสรรค ์แบ่งปัน จดัเกบ็ และเผยแพร่ความรู ้(Haque & Anwar, 2012) ซึง่ถอืเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณลกัษณะของผู้ตรวจสอบภายใน หากผู้บริหารสามารถปฏิบัติตามผลการตรวจสอบและ
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ค าแนะน าทีไ่ดร้บัจากหน่วยงานตรวจสอบภายในจะท าใหส้ามารถระบุประสทิธภิาพของผลงานได้ (Mihret & Yismaw, 
2007)  

การฝึกอบรมและการพฒันา (Training and development) หมายถึง กระบวนการเรยีนรูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบัการ
ไดม้าซึ่งความรู้ ทกัษะ แนวคดิ หลกัเกณฑ์ หรอืการเปลี่ยนทศันคติและพฤติกรรม เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการท างาน
ให้กบับุคลากร ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องปฏบิตัิอย่างต่อเนื่อง โดยบุคลากรจะได้รบัความรูอ้ย่างแท้จรงิและทราบถึง
แนวทางในการปฏบิตังิานในองคก์รไดด้ขีึน้ (Ameeq & Hanif, 2013)  

ทกัษะของผู้ตรวจสอบภายใน (Skills of internal audit) หมายถงึ ความรูแ้ละความสามารถในการตรวจสอบ
ขอ้มูลหลกัฐานทางการบญัชแีละขอ้มูลอื่น ๆ ตามมาตรฐานที่ไดร้บัการยอมรบัโดยทัว่ไปในการปฏบิตังิานภาคสนาม
และช่วยใหบ้รรลุกจิกรรมและหน้าทีท่ีร่บัผดิชอบ (Usman, 2016)  

การติดตามผลและประเมินผล (Monitoring) หมายถึง กระบวนการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องที่จะช่วยให้ฝ่าย
บริหารสามารถทราบว่ากระบวนการทางธุรกิจได้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบและติดตามการเพิ่มขึ้นของระดับ
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลทีต่ัง้ใจไว ้(Deloitte Development LLC, 2010) วธินีี้เป็นวธิกีารทีผู่ต้รวจสอบภายในใชใ้น
การด าเนินกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง (Institute of internal auditors, 2013) 

ความเป็นอิสระของผูต้รวจสอบภายใน (The independence of internal audit) หมายถงึ การปฏบิตังิานโดย
มมีุมมองหรอืทศันคตทิีไ่ม่ล าเอยีง มอีสิระทางความคดิ ซึง่จะช่วยใหผู้ต้รวจสอบสามารถปฏบิตังิานไดด้ว้ยความเที่ยง
ธรรม (Usman, 2016) ท าให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบขัน้ตอนการปฏิบตัิงานต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากขอ้มูลที่ถูก
บนัทกึตามความเป็นจรงิ (Dahir, 2016)  

ประสิทธิภาพของงานตรวจสอบภายใน (Internal audit effectiveness) หมายถงึ ระดบัของคุณภาพรวมถึง
การปฏบิตังิานไดบ้รรลุตามวตัถุประสงคท์ีไ่ดก้ าหนดไว ้(Institute of internal audit, 2013) รวมถงึผลลพัธห์รอืผลงาน
ของบุคลากรทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อใหบ้รรลุเป้าหมายทีก่ าหนด ในขณะทีป่ระสทิธภิาพอาจถูกใชเ้พื่อก าหนดสิง่ทีอ่งคก์ร
ประสบความส าเรจ็ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการ ผลลพัธ ์ความเชื่อมโยงและความส าเรจ็ (Nassazi, 2013) 

 
3. กรอบแนวคิดการวิจยัและสมมติฐานการวิจยั 

ในการศกึษาปัจจยัทีส่่งผลกระทบต่อประสทิธภิาพของงานตรวจสอบภายใน: มุมมองของผู้ตรวจสอบภายใน ได้
พัฒนากรอบแนวคิดมาจากงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีปัจจยัที่เกี่ยวข้องทัง้หมด 6 ปัจจยั คุณภาพของงาน
ตรวจสอบภายใน การสนับสนุนจากผูบ้รหิาร การติดตามและประเมนิผล ทกัษะของผูต้รวจสอบภายใน การฝึกอบรม
และการพัฒนา และความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของงานตรวจสอบภายใน           
ดงัภาพที ่1 
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ภาพที ่1 กรอบแนวคดิปัจจยัทีส่ง่ผลกระทบต่อประสทิธภิาพงานตรวจสอบภายใน: มุมมองของผูต้รวจสอบภายใน 

 
Hung and Hair (2013) กล่าวว่า คุณภาพหรอืผลงานของผูต้รวจสอบภายในนัน้ส่งผลต่อการรบัรูแ้ละทศันคตขิอง

ผูบ้รหิาร หากผูต้รวจสอบภายในไม่สามารถแสดงใหผู้บ้รหิารรบัรูแ้ละยอมรบัในคุณภาพของงานตรวจสอบภายในอาจ
สง่ผลต่อการไดร้บัการสนับสนุนจากผูบ้รหิาร ซึง่สอดคลอ้งกบับทความของ Martin (2013) ทีใ่หค้วามเหน็ว่า คุณภาพ
ของงานตรวจสอบภายในนัน้มาจากการวางแผน การด าเนินการตรวจสอบและการจดัท าระบบการควบคุมคุณภาพของ
บรษิัท ซึ่งผู้บรหิารระดบัสูงอยู่ในฐานะที่จะต้องตรวจสอบและประเมนิผลการปฏบิตัิงานของผู้ตรวจสอบภายในด้าน
คุณภาพของการตรวจสอบ หากผูต้รวจสอบภายในไม่สามารถปฏบิตังิานใหคุ้ณภาพอยู่ในระดบัทีผู่บ้รหิารพงึพอใจไดก้็
จะสง่ผลต่อการรบัรูแ้ละทศันคตใินการสนบัสนุนจากผูบ้รหิารอกีดว้ย 

 
H1: คุณภาพของงานตรวจสอบภายในมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัการสนบัสนุนจากผูบ้รหิาร 
 
Asfaw et al. (2015) กล่าวว่า กิจกรรมการฝึกอบรมและพัฒนาของบุคลากรมีส่วนในการที่จะน าเอาศกัยภาพ  

ใหม่ๆ ของบุคลากรออกมาในการปฏิบตัิงานและจะส่งผลในเชิงบวกต่อประสทิธิผลของบุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับ
การศกึษาของ Falola et al. (2014) ทีแ่สดงใหเ้หน็ว่า การฝึกอบรมและพฒันาถอืว่าเป็นปัจจยัส าคญัเพื่อความอยู่รอด
ขององค์กร นอกจากนี้ยงัมคีวามจ าเป็นต่อประสทิธภิาพของบุคลากร การเพิม่ขดีความสามารถของบุคลากรในการ
ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มและเทคโนโลยทีางธุรกจิทีเ่ปลีย่นไป รวมทัง้ยงัเป็นการทา้ทา้ยเพื่อเพิน่พนูความรูค้วาม
เขา้ใจและประสทิธภิาพของบุคลากรในการพฒันาทกัษะ ความคดิสรา้งสรรคแ์ละการแกปั้ญหา 
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H2: การฝึกอบรมและพฒันามคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัทกัษะของผูต้รวจสอบภายใน 
 
Hailemariam (2014) ได้กล่าวว่า ผู้ตรวจสอบภายในควรมคีวามสมัพนัธ์ที่ใกล้ชดิกบัผู้บรหิารขององค์กร เพราะ

ความต้องการการสนับสนุนที่ดีและรบัรู้ถึงความส าคัญจากผู้บริหารที่จะท าให้เกิดประสทิธิภาพมากขึ้นและบรรลุ
วตัถุประสงคข์องงานตรวจสอบ การสนับสนุนจากผูบ้รหิารอยู่ในรูปแบบของการสนับสนุนกระบวนการตรวจสอบไม่ว่า
จะเป็นดา้นทรพัยากร การเงนิ การเดนิทาง การฝึกอบรมดา้นการตรวจสอบดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศและขัน้ตอนการ
ปฏิบัติงานแบบใหม่ งบประมาณด้านการลงทุน การให้ได้วุฒิรบัรองรวมทัง้สิง่อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในงาน
ตรวจสอบภายใน และการสนับสนุนในรูปแบบของจดัหาทรพัยากร จะกระตุ้นใหเ้กดิกระบวนการตรวจสอบภายในที่มี
ภาระผกูพนัทีจ่ะสง่เสรมิและสือ่สารมลูค่าเพิม่ของงานตรวจสอบภายในใหเ้กดิประสทิธภิาพในการท างานตรวจสอบ  ซึง่
สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ Alzeban and Gwilliam (2014) ทีไ่ดช้ีใ้หเ้หน็ว่าการสนบัสนุนจากผูบ้รหิารมผีลเชงิบวกและ
มคีวามหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัประสทิธภิาพของการตรวจสอบภายใน 

 
H3: การสนบัสนุนของผูบ้รหิารมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัประสทิธภิาพของงานตรวจสอบภายใน 
 
Onatuyeh and Aniefor (2013) กล่าวว่า การทดสอบและประเมินผลความน่าเชื่อถือจากผลการตรวจสอบครัง้

ก่อนที่หน่วยงานตรวจสอบภายในเคยรายงานไป จะช่วยส่งเสริมด้านความรบัผิดชอบและประสทิธิภาพของงาน
ตรวจสอบเพิม่ขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบั Deloitte Development LLC (2010) ทีก่ล่าวว่า การตดิตามและประเมนิผลจะช่วย
ใหฝ่้ายบรหิารสามารถตรวจสอบกระบวนการทางธุรกจิขององคก์รไดอ้ย่างต่อเน่ือง เพื่อใหม้กีารปฏบิตัติามกฎระเบยีบ
และเพิม่ระดบัประสทิธภิาพและประสทิธผิลใหด้ยีิง่ขึน้ 

 
H4: การตดิตามและประเมนิผลมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัประสทิธภิาพของงานตรวจสอบภายใน 
 
Dellai and Omri (2016) กล่าวว่า ปัจจัยด้านความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายในมีผลกระทบเชิงบวกต่อ

ประสทิธภิาพของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ Shamsuddin and Bharathii (2014) ที่
พบว่า ความเป็นอสิระของผูต้รวจสอบภายในนัน้ส่งผลกระทบต่อประสทิธภิาพของงานตรวจสอบภายใน เนื่ องจากเมื่อ
ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานอย่างไม่เป็นอิสระจะต้องเผชิญหน้ากับสภาวะที่ ยากล าบาก และจะส่งผลให้
วตัถุประสงคข์องการปฏบิตัหิน้าทีข่องผูต้รวจสอบภายในจะตอ้งประสบปัญหา 

 
H5: ความเป็นอสิระของผูต้รวจสอบภายในมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัประสทิธภิาพของงานตรวจสอบภายใน 
 
Badara and Saidin (2014) พบว่า ประสบการณ์ของผูต้รวจสอบภายในส่งผลต่อประสทิธภิาพของงานตรวจสอบ

ภายในอย่างเป็นสาระส าคญัและมคีวามสมัพนัธเ์ชื่อมโยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ กล่าวคอื การทีอ่งค์กรจะบรรลุ
ประสทิธผิลดา้นงานตรวจสอบภายในควรมบีุคลากรทีม่ปีระสบการณ์ดา้นการตรวจสอบ ซึง่สอดคลอ้งกบั การศกึษาของ 
Mahzan and Hassan (2015) ทีก่ล่าวว่า ทกัษะของผู้ตรวจสอบภายในส่งผลต่อการเพิม่ประสทิธภิาพของหน่วยงาน
ตรวจสอบดว้ยการปรบัปรุงการรบัรูถ้งึบทบาทภายในองคก์ร ดงันัน้ จงึไม่ต้องสงสยัว่าทกัษะของผูต้รวจสอบภายในนัน้
มคีวามส าคญัและสามารถน าไปสูก่ารสรา้งประสทิธภิาพของงานตรวจสอบภายในได้ 

 
H6: ทกัษะของผูต้รวจสอบภายในมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัประสทิธภิาพของงานตรวจสอบภายใน 
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4. วิธีการวิจยั 
งานวจิยันี้จดัเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างที่เป็นผูต้รวจสอบภายในทีม่ปีระสบการณ์มากกว่า 3 เดอืนขึน้ไปผ่านสื่อ

สงัคมออนไลน์ จ านวน 200 กลุ่มตวัอย่าง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอื ซึ่งก่อนจดัเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง
งานวิจัยนี้ได้น าแบบสอบถามที่พัฒนามาจากวิจยัในอดีต (ประกอบด้วย Heres et al., 2012; Chadegani, 2011; 
Haque & Anwar, 2012; Ameeq & Hanif, 2013; Usman, 2016; Deloitte Development LLC, 2010; Institute of 
Internal Auditors, 2013; Dahir, 2016; Nassazi, 2013) ไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อวิเคราะห์แบบสอบถาม
เบือ้งตน้และปรบัปรุงขอ้ค าถามใหม้คีวามเหมาะสม เมื่อแบบสอบถามมคีวามเหมาะสมแลว้จงึท าการเกบ็ขอ้มลูจรงิ โดย
แจกแบบสอบถามออนไลน์ไปบนสือ่สงัคมออนไลน์ 
 
5. ผลการวิจยั 
5.1 การทดสอบข้อตกลงเบือ้งต้นทางสถิติ 

ขอ้มูลทีจ่ดัเกบ็จากกลุ่มตวัอย่างถูกน าไปทดสอบขอ้มูลขาดหาย (Missing data) และขอ้มูลสดุโต่ง (Outliers) การ
กระจายแบบปกติ (Normal) ความสมัพนัธเ์ชงิเสน้ตรง (Linearity) และภาวะร่วมเสน้ตรงพหุ (Multicollinearity) ซึ่งผล
การทดสอบพบว่าผ่านเกณฑต์ามทีก่ าหนด 
5.2 การประเมินความเท่ียงและความตรงของแบบสอบถาม 

งานวจิยันี้ไดต้รวจสอบความเทีย่งของเครื่องมอื โดยใช้ค่าประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาซ (Cronbach’s alpha) โดย
ใชเ้กณฑม์ากกว่า 0.50 ซึง่ถอืว่าเป็นเกณฑท์ีเ่หมาะสมส าหรบังานวจิยัแบบการวจิยัพืน้ฐาน (Basic research) (สพุชิญา 
อาชวจริดา, 2557) ตารางที ่1 แสดงค่าสถติแิต่ละขอ้ค าถามทีผ่่านเกณฑ ์
 

ตารางที ่1 ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน น ้าหนกัองคป์ระกอบและค่าประสทิธิแ์อลฟา 
ของครอนบาซของตวัแปรทัง้หมด 

ปัจจยั ค่าเฉล่ีย ค่า
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

น ้าหนัก
องคป์ระกอบ 

ปัจจยัท่ี 1: คณุภาพของงานตรวจสอบภายใน (% of variance = 62.594, Cronbach's alpha = 0.785) 

ท่านสามารถปฏบิตังิานเป็นไปตามมาตรฐานสากลส าหรบัวชิาชพีดา้นการ
ตรวจสอบภายใน 

3.800 0.501 0.738 

หน่วยงานตรวจสอบภายในของท่านมกีระบวนการทีส่ามารถใหค้วาม
เชื่อมัน่ต่อความน่าเชื่อถอืในความสมบรูณ์ของงบการเงนิ 

3.715 0.660 0.802 

หน่วยงานตรวจสอบภายในของท่านมกีระบวนการทีช่ว่ยในการตรวจพบ
ความผดิพลาดและขอ้มลูทีข่ดัแยง้กบัขอ้เทจ็จรงิ 

3.820 0.556 0.842 

หน่วยงานตรวจสอบภายในของท่านมกีระบวนการทีช่ว่ยในการควบคุม
ไม่ใหเ้กดิช่องโหว่ในการบรหิารงาน 

3.730 0.813 0.778 
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ตารางที ่1 ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน น ้าหนกัองคป์ระกอบและค่าประสทิธิแ์อลฟา 
ของครอนบาซของตวัแปรทัง้หมด (ต่อ) 

ปัจจยั ค่าเฉล่ีย ค่า
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

น ้าหนัก
องคป์ระกอบ 

ปัจจยัท่ี 2: การสนับสนุนของผูบ้ริหาร (% of variance = 68.765, Cronbach's alpha = 0.847) 

ผูบ้รหิารระดบัสงูใหค้วามสนใจในประเดน็ส าคญัทีห่น่วยงานตรวจสอบ
ภายในตรวจพบ 

3.335 0.636 0.830 

ผูบ้รหิารระดบัสงูใหค้วามส าคญัในการน าผลทีไ่ดร้บัจากการตรวจสอบและ
ค าแนะน าไปปฏบิตัติาม 

3.310 0.596 0.817 

ผูบ้รหิารระดบัสงูใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาขดีความสามารถและความรู้
ของพนกังานในหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

3.350 0.591 0.817 

ผูบ้รหิารระดบัสงูใหค้วามส าคญัในการสนบัสนุนดา้นงบประมาณกบั
หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

3.225 0.726 0.852 

ปัจจยัท่ี 3: การฝึกอบรมและการพฒันา (% of variance =  62.800, Cronbach's alpha = 0.701) 

ท่านมกีารพฒันาตนเองในเรื่องงานใหเ้ชีย่วชาญและกา้วหน้าในงานมาก
ขึน้เรื่อยๆ 

3.965 0.562 0.780 

ท่านตอ้งมกีารพฒันาตนเองและเรยีนรูเ้รื่องใหม่ๆ เช่น เทคโนโลยี
สารสนเทศ ปัจจยัดา้นการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิและการเมอืง เป็นตน้ 
อย่างสม ่าเสมอ 

4.045 0.711 0.843 

หลกัสตูรทีท่่านไดร้บัการฝึกอบรมทีผ่่านมาสง่ผลใหม้กีารเพิม่ระดบัทกัษะ
ความรูแ้ละความสามารถในการปฏบิตังิาน 

3.830 0.586 0.751 

ปัจจยัท่ี 4: ทกัษะของผูต้รวจสอบภายใน (% of variance = 60.659, Cronbach's alpha = 0.777) 

ท่านสามารถน าความรูท้ีไ่ดร้บัการศกึษามาประยุกตใ์ชใ้นการปฏบิตังิานได ้ 3.560 0.517 0.684 
ผูต้รวจสอบภายในควรมคีวามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการบรหิาร เพื่อใชใ้นการ
ประเมนิกระบวนการปฏบิตังิานขององคก์ร 

4.165 0.468 0.828 

ผูต้รวจสอบภายในควรมคีวามรูด้า้นการบญัช ีรวมถงึความเขา้ใจใน
มาตรฐานอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหบ้รรลุตามกจิกรรมและหน้าทีท่ี่
รบัผดิชอบ 

4.055 0.569 0.738 

ผูต้รวจสอบภายในควรมกีารศกึษาความรูเ้พิม่เตมิอย่างสม ่าเสมอ 4.315 0.598 0.853 
ปัจจยัท่ี 5: การติดตามและประเมินผล (% of variance = 72.637, Cronbach's alpha = 0.810) 

หน่วยงานตรวจสอบภายในของท่านมกีระบวนการทีใ่ชใ้นการตดิตามความ
คบืหน้าของผลการตรวจสอบไดอ้ย่างต่อเนื่อง  

3.880 0.713 0.865 

หน่วยงานตรวจสอบภายในของท่านมกีระบวนการตดิต่อผูร้บัตรวจ
เกีย่วกบัความคบืหน้าในการแกไ้ขปรบัปรุงตามรายงานผลการตรวจสอบ 

3.900 0.673 0.852 

กระบวนการตรวจสอบภายในของท่านสามารถช่วยใหฝ่้ายบรหิารสามารถ
ทราบถงึกระบวนการทางธุรกจิวา่มกีารปฏบิตัเิป็นไปตามกฎระเบยีบ 

3.830 0.619 0.840 
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ตารางที ่1 ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน น ้าหนกัองคป์ระกอบและค่าประสทิธิแ์อลฟา 
ของครอนบาซของตวัแปรทัง้หมด (ต่อ) 

ปัจจยั ค่าเฉล่ีย ค่า
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

น ้าหนัก
องคป์ระกอบ 

ปัจจยัท่ี 6: ความเป็นอิสระของผูต้รวจสอบภายใน (% of variance = 69.271, Cronbach's alpha = 0.850) 

ท่านสามารถปฏบิตังิานตรวจสอบไดโ้ดยไม่มขีอ้จ ากดั 3.440 0.662 0.859 
ท่านสามารถตรวจสอบและบนัทกึขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 3.855 0.553 0.839 
ท่านสามารถตรวจสอบขัน้ตอนการปฏบิตังิานต่าง ๆ ทีน่อกเหนอืจาก
ขอ้มลูทีถู่กบนัทกึไดต้ามความเป็นจรงิ 

3.900 0.530 0.804 

ท่านสามารถรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
ผูบ้รหิารระดบัสงูไดโ้ดยไม่มขีอ้จ ากดั 

3.570 0.535 0.826 

ปัจจยัท่ี 7: ประสิทธิภาพของงานตรวจสอบภายใน (% of variance = 68.552, Cronbach's alpha = 0.846) 

หน่วยงานตรวจสอบภายในของท่านสามารถประเมนิการตอบสนองความ
เสีย่งไดอ้ย่างเหมาะสม 

3.700 0.680 0.859 

หน่วยงานตรวจสอบภายในของท่านสามารถชว่ยใหอ้งคก์รบรรลุ
วตัถุประสงคต์ามทีไ่ดว้างไว ้

3.745 0.672 0.808 

หน่วยงานตรวจสอบภายในของท่านสามารถชว่ยใหอ้งคก์รมคีวามสามารถ
ในการป้องกนัการสญูเสยีรายได ้

3.330 0.717 0.813 

หน่วยงานตรวจสอบภายในของท่านสามารถแสดงใหเ้หน็ถงึการควบคุมที่
ส าคญัไดค้รอบคลุมทัว่ทัง้องคก์ร 

3.720 0.666 0.830 

 
5.3 ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 61.50) อายุระหว่าง 25-30 ปี (ร้อยละ 73.00) ระดับการศึกษา
ปรญิญาตร ี(ร้อยละ 83.50) ปัจจุบนัยงัปฏบิตัิงานตรวจสอบภายใน (ร้อยละ 99.50) ประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบ
ภายในตัง้แต่ 2 ปีขึน้ไป (รอ้ยละ 45.00) ต าแหน่งงานในปัจจุบนัเป็นเจา้หน้าทีต่รวจสอบ (รอ้ยละ 75.00) ไม่มวีุฒทิาง
วชิาชพี (รอ้ยละ 96.50) มจี านวนบุคลากรในองคก์ร มากกว่า 200 คน (รอ้ยละ 63.50) และไม่มกีารตรวจสอบบรษิทัใน
เครอื (รอ้ยละ 76.50)  
5.4 การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ 

ในการทดสอบสมมติฐานการวจิยั ผู้วจิยัใช้วธิกีารวเิคราะห์การถดถอยเชงิเสน้เดยีว (Simple linear regression) 
และการถดถอยพหุคณู (Multiple regression) โดยใชค้่า p-value ทีน้่อยกว่าหรอืเท่ากบั 0.05 เป็นตวัก าหนดนยัส าคญั
ทางสถติ ิโดยแบ่งการวเิคราะหอ์อกเป็น 3 สว่น ตามกรอบแนวคดิการวจิยัดงันี้ 

สว่นที ่1 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระ คุณภาพของงานตรวจสอบภายในกบัตวัแปรตาม การ
สนบัสนุนจากผูบ้รหิาร พบว่า มคีวามสมัพนัธโ์ดยตรงกบัตวัแปรตาม โดยผลการวเิคราะหค์วามถดถอยไดแ้สดงใหเ้หน็
ว่าตวัแปรอสิระ ก าหนดตวัแปรตามทีร่ะดบันัยส าคญั p = 0.000 (F1,198 = 86.306) เมื่อวเิคราะหใ์นรายละเอยีดของตวั
แปรอิสระ จะพบว่าคุณภาพของงานตรวจสอบภายในเป็นตัวก าหนดการสนับสนุนจากผู้บรหิาร ที่ระดบันัยส าคัญ         
p = 0.000 โดยความผนัแปรของตวัแปรตามเท่ากบัรอ้ยละ 30.4 (R2 = 0.304) และมค่ีาสมัประสทิธิก์ารถดถอยของตวั
แปรอสิระ (B) เท่ากบั 0.581 ดงัตารางที่ 2 และ 3 ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ Hung and Hair (2013) และ Martin 
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(2013) ที่กล่าวว่า คุณภาพหรือผลงานของผู้ตรวจสอบภายในนัน้ส่งผลต่อการรบัรู้และทศันคติของผู้บรหิารที่มีต่อ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน หากผูต้รวจสอบภายในสามารถปฏบิตังิานไดคุ้ณภาพอยู่ในระดบัทีผู่บ้รหิารพงึพอใจไดก้จ็ะ
สง่ผลต่อระดบัการใหก้ารสนบัสนุนจากผูบ้รหิารทีเ่พิม่ขึน้อกีดว้ย 
 

ตารางที ่2 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยของคุณภาพงานตรวจสอบภายในกบัการสนบัสนุนจากผูบ้รหิาร 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig 

Regression 16.930 1     16.930  86.306 0.000 
Residual 38.840 198 0.196      
Total 55.770 199       
* p < 0.05 
 
ตารางที ่3 ผลการวเิคราะหค่์าสมัประสทิธิก์ารถดถอยของคุณภาพงานตรวจสอบภายในกบัการสนบัสนุนจากผูบ้รหิาร 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig B Std Error Beta 

(Constant) 1.116 0.238 
 

4.697 0.000 
คุณภาพของงานตรวจสอบภายใน 0.581 0.063 0.551 9.290 0.000 
* p < 0.05, R = 0.551, R2 = 0.304, SE = 0.443 
 

สว่นที ่2 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระ การฝึกอบรมและการพฒันา กบัตวัแปรตามทกัษะของ
ผูต้รวจสอบภายใน พบว่า มคีวามสมัพนัธโ์ดยตรงกบัตวัแปรตาม โดยผลการวเิคราะหค์วามถดถอยไดแ้สดงใหเ้หน็ว่า
ตวัแปรอสิระ ก าหนดตวัแปรตามทีร่ะดบันยัส าคญั p = 0.000 (F1,198 = 15.101) เมื่อวเิคราะหใ์นรายละเอยีดของตวัแปร
อสิระ จะพบว่าการฝึกอบรมและพฒันาเป็นตวัก าหนดทักษะของผูต้รวจสอบภายใน ทีร่ะดบันัยส าคญั p = 0.000 โดย
ความผนัแปรของตวัแปรตามเท่ากบัรอ้ยละ 7.10 (R2 = 0.071) และมคี่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยของตวัแปรอสิระ (B) 
เท่ากบั 0.226 ดงัตารางที่ 4 และ 5 ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ Falola et al. (2014) ที่กล่าวว่า การฝึกอบรมและ
พฒันาเป็นปัจจยัส าคญัทีจ่ะเพิม่ขดีความสามารถใหก้บับุคลากรในการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มและเทคโนโลยี
ทางธุรกจิที่มกีารเปลี่ยนแปลงไป เพื่อความอยู่รอดขององค์กร เมื่อผู้ตรวจสอบภายในได้รบัการฝึกอบรมและพฒันา
อย่างเหมาะสมจะช่วยเพิม่ความสามารถในการปฏบิตังิานมากยิง่ขึน้ 
 

ตารางที ่4 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยของการฝึกอบรมและพฒันากบัทกัษะของผูต้รวจสอบภายใน 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig 

Regression 2.468 1 2.468  15.101 0.000 
Residual 32.357 98 0.163      
Total 34.825 99       
* p < 0.05 
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ตารางที ่5 ผลการวเิคราะหค่์าสมัประสทิธิก์ารถดถอยของการฝึกอบรมและพฒันากบัทกัษะของผูต้รวจสอบภายใน 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig B Std Error Beta 

(Constant) 3.132 0.231  13.541 0.000 

การฝึกอบรมและการพฒันา 0.226 0.058 0.266 3.886 0.000 
* p < 0.05, R = 0.266, R2 = 0.071, SE = 0.404 
 

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ทกัษะของผู้ตรวจสอบภายใน การสนับสนุนจาก
ผูบ้รหิาร การตดิตามผลและประเมนิผล ความเป็นอสิระของผูต้รวจสอบภายใน กบัตวัแปรตาม ประสทิธภิาพของงาน
ตรวจสอบภายใน พบว่า มคีวามสมัพนัธโ์ดยตรงกบัตวัแปรตาม โดยผลการวเิคราะหค์วามถดถอยไดแ้สดงใหเ้หน็ว่าตวั
แปรอสิระ ก าหนดตวัแปรตามทีร่ะดบันัยส าคญั p = 0.000 (F4,195 = 105.350) เมื่อวเิคราะหใ์นรายละเอยีดของตวัแปร
อสิระ จะพบว่าการสนับสนุนจากผู้บรหิารกบัการฝึกอบรมและพฒันาเป็นตวัก าหนดประสทิธภิาพของงานตรวจสอบ
ภายใน ทีร่ะดบันยัส าคญั p = 0.000 และ p = 0.000 ตามล าดบั โดยความผนัแปรของตวัแปรตามเท่ากบัรอ้ยละ 68.40 
(R2 = 0.684) และมค่ีาสมัประสทิธิก์ารถดถอยของตวัแปรอสิระ (B)  เท่ากบั 0.252 และ 0.539 ตามล าดบั ตามตารางที ่
6 และ 7 ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Alzeban and Gwilliam (2014) ทีไ่ดช้ีใ้หเ้หน็ว่าการสนับสนุนจากผูบ้รหิารมผีล
เชงิบวกและมคีวามหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัประสทิธภิาพของการตรวจสอบภายใน หากฝ่ายบรหิารใหก้ารสนบัสนุนและให้
ความส าคัญมากก็จะส่งผลให้ประสิทธิภาพของงานตรวจสอบภายในเพิ่มขึ้น และ Onatuyeh et al. (2013) และ 
Deloitte Development LLC (2010) ไดก้ล่าวว่า กจิกรรมการตดิตามผลและการประเมนิผลความน่าเชื่อถอืจากผลการ
ตรวจสอบครัง้ก่อนทีห่น่วยงานตรวจสอบภายในเคยรายงานใหท้างหน่วยรบัตรวจ จะช่วยส่งเสรมิดา้นความรบัผดิชอบ
และประสทิธภิาพของงานตรวจสอบเพิม่ขึน้ นอกจากนี้ยงัช่วยให้ฝ่ายบรหิารสามารถสอบทานกระบวนการทางธุรกจิ
ขององคก์รไดอ้ย่างต่อเนื่อง 
 
ตารางที ่6 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยของทกัษะของผูต้รวจสอบภายใน การสนบัสนุนจากผูบ้รหิาร การตดิตามผลและ

ประเมนิผล ความเป็นอสิระของผูต้รวจสอบภายใน กบัประสทิธภิาพของงานตรวจสอบภายใน 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig 

Regression 43.582 4 10.896 105.350 0.000 
Residual 20.167 195 0.103     

Total 63.750 199       
* p < 0.05 
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ตารางที ่7 ผลการวเิคราะหค่์าสมัประสทิธิก์ารถดถอยของทกัษะของผูต้รวจสอบภายใน การสนบัสนุนจากผูบ้รหิาร  
การตดิตามผลและประเมนิผล ความเป็นอสิระของผูต้รวจสอบภายใน กบัประสทิธภิาพของงานตรวจสอบภายใน 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig B Std Error Beta 

(Constant) -0.138 0.276  -0.499 0.619 

ทกัษะของผูต้รวจสอบภายใน 0.075 0.055 0.055 1.360 0.175 
การสนับสนุนจากผูบ้ริหาร 0.252 0.066 0.236 3.843 0.000 
ความเป็นอสิระของผูต้รวจสอบภายใน 0.147 0.081 0.123 1.802 0.073 
การติดตามและประเมินผล 0.539 0.062 0.543 8.742 0.000 
* p < 0.05, R = 0.827a, R2 = 0.684, SE = 0.322 
 
6. สรปุผลการวิจยั 
6.1 อภิปรายผลการวิจยั 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของงานตรวจสอบภายในอย่างเป็นนัยส าคัญ 
ประกอบดว้ยการสนบัสนุนจากผูบ้รหิารและการตดิตามและประเมนิผล ดงันี้ 

(1) การทีจ่ะท าใหผู้บ้รหิารระดบัสงูใหค้วามสนใจในประเดน็ส าคญัทีห่น่วยงานตรวจสอบภายในตรวจพบ มกีารน า
ผลทีไ่ดร้บัและค าแนะน าไปปฏบิตัติาม ใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาขดีความสามารถและความรูข้องพนักงานภายใน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทัง้ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณแก่หน่วยงานได้นัน้ ผู้ตรวจสอบภายในต้อง
สามารถส่งมอบคุณภาพของงานตรวจสอบภายในใหผู้บ้รหิารรบัรู ้และเกดิความตระหนกัต่อความส าคญัของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในที่มีต่อองค์กร อันจะช่วยสนับสนุนให้หน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ 

(2) การตดิตามและประเมนิผล เป็นกระบวนการตรวจสอบอย่างต่อเน่ืองทีจ่ะช่วยใหฝ่้ายบรหิารสามารถทราบว่า
กระบวนการปฏบิตังิานนัน้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลเป็นไปตามทีต่ัง้ใจไว ้ซึง่หน่วยงานตรวจสอบภายในจะต้องมี
กระบวนการที่ใช้ในการติดตามความคืบหน้าของผลการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง มีการประสานงานกับผู้รบัตรวจ
เกี่ยวกบัความคบืหน้าในการแกไ้ขปรบัปรุงตามรายงานผลการตรวจสอบ รวมทัง้สามารถช่วยใหฝ่้ายบรหิารทราบถึง
กระบวนการทางธุรกิจว่ามีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎระเบียบ เพื่อให้ความเชื่อมัน่กบัผู้บริหารและคณะกรรมการ
ตรวจสอบอย่างเพยีงพอว่าการบรหิารจดัการความเสีย่งนัน้เป็นทีพ่อใจสง่ผลต่อประสทิธภิาพของงานตรวจสอบภายใน 
6.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบติั 

องคก์รทีต่อ้งการเพิม่ประสทิธภิาพใหก้บัหน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถน าผลการวจิยัไปปฏบิตัใิชไ้ดด้งันี้ 
(1) ผูต้รวจสอบภายในควรใหค้วามส าคญักบัการวางแผนการตรวจสอบภายในทีส่ามารถครอบคลุมกระบวนการ

ท างานอย่างต่อเนื่องในด้านการติดตามและประเมินผล เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุวตัถุประสงค์และเพิ่ม
ประสทิธภิาพใหก้บัหน่วยงาน 

(2) หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องใหค้วามส าคญัต่อผูใ้ช้ขอ้มูลจากผลการตรวจสอบ โดยการน าเสนอคุณภาพ
ของงานตรวจสอบภายในเพื่อใหผู้บ้รหิารเกดิความตระหนักและใหก้ารสนบัสนุนอกีดว้ย และเพื่อเพิม่คุณภาพของงาน
ตรวจสอบภายในมากยิง่ขึน้ รวมทัง้ส่งผลต่อการรบัรู้ของผู้บรหิารถงึผลงานและความส าคญัของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน 
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6.3 ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยัต่อเน่ือง 
เพื่อใหเ้กดิประโยชน์ในดา้นการสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ ทางผูว้จิยัขอเสนอแนะการท าวจิยัครัง้ต่อไป ดงันี้ 
(1) งานวจิยันี้ศกึษามุมมองของผู้ตรวจสอบภายในในภาพรวม ไม่ได้แบ่งแยกตามประเภทของงานตรวจสอบ

ภายในออกจากกันอย่างชดัเจน ดงันัน้ งานวิจยัต่อเนื่องควรศึกษาในมุมมองของผู้ตรวจสอบภายในโดยแบ่งกลุ่ม
ตัวอย่างของผู้ตรวจสอบภายในตามประเภทของงานตรวจสอบภายใน เช่น การตรวจสอบทางการเงนิ (Financial 
auditing) การตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance auditing) การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนด 
(Compliance auditing) การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information system auditing) เป็นต้น เพื่อศกึษาปัจจยั
เรื่องทกัษะของผูต้รวจสอบภายในทีส่ง่ผลต่อประสทิธภิาพของงานตรวจสอบภายในแต่ละประเภท 

(2) งานวจิยันี้ไม่ไดแ้บ่งกลุ่มตวัอย่างตามโครงสรา้งการบรหิารจดัการของกลุ่มงานตรวจสอบอย่างชดัเจน ดงันัน้ 
งานวจิยัต่อเนื่องควรศกึษามุมมองของผูต้รวจสอบภายในโดยแบ่งกลุ่มตวัอย่างของผู้ตรวจสอบภายในตามโครงสรา้ง
การบรหิารขององคก์ร ส าหรบักลุ่มทีม่คีณะกรรมการตรวจสอบและไม่มคีณะกรรมการตรวจสอบเพื่อศกึษาปัจจยัดา้น
ความเป็นอสิระของผูต้รวจสอบภายใน 

(3) อาจศกึษาปัจจยัในด้านอื่นๆ เช่น ความสามารถในหน้าทีข่องผูต้รวจสอบภายใน (Competence of internal 
audit) (Dellai & Omri, 2016) วตัถุประสงค์ของงานตรวจสอบภายใน (Objectivity of internal audit) (Dellai & Omri, 
2016; Baharud-din et al., 2014) เพิม่เตมิหรอือาจศกึษาปัจจยัในลกัษณะงานวจิยัเชงิคุณภาพต่อไป 
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