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บทคัดยอ
งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความแตกตCางของประสิทธิผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบ
ภายในระหวCางปIจจัยสCวนบุคคลและศึกษาปIจจัยที่มีอิทธิพลตCอประสิทธิผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
ของกองทัพบก ซึ่งกลุCมประชากรที่ใชในการศึกษาคือผูรับการตรวจสอบภายในที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน
และการบั ญ ชี ภ ายในหนC ว ยงานของกองทั พ บกจํ า นวน 640 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ชในการศึ ก ษาครั้ ง นี้
เปNนแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแกC ความถี่ รอยละ คCาเฉลี่ย และสCวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การทดสอบสมมติฐานนั้นจะใชการทดสอบคCา (t-test) และ (One-way ANOVA) และการวิเคราะหถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regressions Analysis)
ผลการวิจั ยพบวCาปI จจัย สCวนบุ คคลที่มีอิทธิพลตCอประสิ ทธิผ ลการปฏิ บัติงานการตรวจสอบภายใน
ไดแกC เพศ อายุ และระดับการศึกษา มีอิทธิพลตCอประสิทธิผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในอยCางมี
นัยสําคัญทางสถิติ สCวนระดับตําแหนCงงานปIจจุบัน และประสบการณในการปฏิบัติงาน ไมCมีอิทธิพลตCอ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน สCวนปIจจัยดานการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในไดแกC
1) ปIจจัยดานนโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบัติ 2) ปIจจัยดานการไดรับการสนับสนุนจากฝ`ายบริหาร
3) ปIจจัยดานจริยธรรมและคุณธรรมของผูตรวจสอบภายในและ 4) ปIจจัยดานความรูความเชี่ยวชาญของ
ผูตรวจสอบภายในมี อิทธิพลตCอประสิ ทธิผ ลการปฏิ บัติงานการตรวจสอบภายในอยCา งมี นัย สําคั ญทางสถิ ติ
สCวนปIจจัยดานความพรอมของสารสนเทศไมCมีอิทธิพลตCอประสิทธิผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
คําสําคัญ: ประสิทธิผลการตรวจสอบ, การตรวจสอบภายใน, การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
Abstract
This research aims to study the different effectiveness in work which personally
influences, and the factors influence to the internal audition in Royal Thai Army. The sample
population in this research is 640 certified internal auditors who work in finance and
accountancy departments of Royal Thai Army. The statistical methods for analyzing the data
are the descriptive statistics such as frequency, percentage, mean and standard deviation,
T-Test, One-Way Analysis of Variance: (ANOVA) and Multiple Regressions Analysis.
The results show that the personal factors such as sex, age and educational degree
affect significantly to the effectiveness of the internal audition. The current job position and
experience do probably not affect to the effectiveness. The factors on the performance of
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internal audition which include 1) policy formulation and formality 2) executives’ supports
3) ethics and morals of internal auditors and 4) knowledge and expertise affect significantly
to the effectiveness of internal audition. On the other hand, the information system
availability does not affect to the effectiveness of internal audition.
Keywords: effecting to the internal audition / internal auditing / internal audition
proficiencies
บทนํา
ในสถานการณปI จ จุ บั น สC ง ผลใหการดํ า เนิ น ของหนC ว ยงานรั ฐ มี โ อกาสเผชิ ญ กั บ สถานการณ
ที่มีความเสี่ยง เนื่องจากแตCละองคกรตองเผชิญผลกระทบที่แตกตCางกันออกไป ทั้งปIจจัยภายในและภายนอก
ที่อาจทําใหการดําเนินงานตองเจอกับความไมCแนCนอน จึงมีการจัดตั้งหนCวยงานตรวจสอบภายในขึ้นเพื่อชCวยใน
การตรวจสอบการดําเนินงานของหนCวยงาน โดยมุCงเนนความเปNนอิสระในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค
เพื่อใหทุกสCวนงานสามารถปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุเปpาหมายที่วางไว
การตรวจสอบภายในจะทําผลใหองคกรนั้นเปNนองคกรที่มีการบริหาร จัดการที่ดี มีความโปรCงใส และ
สามารถพั ฒ นาองคกรใหมี ความแข็ งแกรC งไดอยC า งยั่ ง ยื น และเปN น องคกรที่ มีก ารกํ า กั บ ดู แลกิ จ การที่ ดีไ ด
ในกระบวนการตรวจสอบภายในนั้น ผูตรวจสอบภายในและผูรับการตรวจจะตองมีการติดตCอ ประสานงานกัน
โดยผู รั บ การตรวจจะมี ก ารขอคํ า แนะนํ า ปรึ ก ษาหารื อ เกี่ ย วกั บ ระเบี ย บ คํ า สั่ ง ตC า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วของกั บ
การปฏิบัติงาน ผูรับการตรวจมีหนาที่อํานวยความสะดวกและใหความรCวมมือในการจัดทําเอกสารหลักฐาน
เกี่ยวกับการดําเนินการในสCวนตCาง ๆ เพื่อชี้แจงขอซักถามตCาง ๆ พรอมใหขอมูลเพิ่มเติมแกCผูตรวจสอบภายใน
เมื่ อ ผู ตรวจสอบภายในไดดํ า เนิ น การตรวจสอบภายในแลวมี ข อบกพรC อ งเกิ ด ขึ้ น จากการปฏิ บั ติ ง านของ
ผูรับการตรวจ ผูตรวจสอบภายในจะใหขอเสนอแนะหรือคําแนะนํา เพื่อใหผูรับการตรวจปฏิบัติงานไดอยCาง
ถูกตองตามระเบียบและคําสั่ง เพื่อใหกระบวนการตรวจสอบ และการทํางานของทั้งสองฝ`ายมีการดําเนินงาน
ไปตามขอปฏิ บั ติ ตC า ง ๆ ที่ องคกรกํ า หนด อี กทั้ งการตรวจสอบภายในก็ มีองคประกอบหลายสC ว นที่ สํ า คั ญ
ที่จะสCงเสริม และผลักดันใหการตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน รวมทั้งเสริมสรางการกํากับดูแลที่ดี
ของกิจการนั้นมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (อัจฉรารัตน สิทธิ, 2553) ดังนั้นผูที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
จะตองมีความเขาใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในและมีความรูในหลักการและวิธีการตรวจสอบภายใน รวมทั้ง
จะตองปฏิบัติงานตรวจสอบใหเปNนไปตามมาตรฐานการตรวจสอบที่ยอมรับ ทั้งจากหลักการสากลและตามที่
กําหนดโดยหนCวยงานที่เกี่ยวของของทางราชการเพื่อใหการตรวจสอบภายในมีคุณภาพและผูบริหารสามารถ
นําไปเปNนแนวทางในการบริหารหนCวยงานหรือนําไปหาแนวทางการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหบรรลุเปpาหมาย
หรือวัตถุประสงคของหนCวยงานตCอไป
จากเหตุผลดังกลCาว ในฐานะที่ผูศึกษาเปNนผูปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายใน จึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาปIจจัยที่มีอิทธิพลตCอประสิทธิผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของกองทัพบกเพื่อใหทราบวCามี
ปIจ จัย ใดบางที่ มีผ ลกั บประสิทธิผ ลในการตรวจสอบภายใน เพื่ อใชเปNน แนวทางในการแกไขและพัฒ นาให
ผูปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และบรรลุวัตุประสงคตาม
แผนการตรวจสอบอยCางมีประสิทธิผลและสามารถนําไปใชเปNนแนวทางในการดําเนินงานตรวจสอบภายใน
เพื่อใหเกิดประโยชนตCอหนCวยงานในกองทัพบกตCอไป
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วัตถุประสงคEของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ กษาความแตกตC า งของประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บั ติ ง านการตรวจสอบภายในระหวC า งปI จ จั ย
สCวนบุคคลของกองทัพบก
2. เพื่อศึกษาปIจจัยที่มีอิทธิพลตCอประสิทธิผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของกองทัพบก
ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้จะศึกษาถึงปIจจัยที่มีอิทธิพลตCอประสิทธิผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
ของกองทัพบก โดยประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ผูรับการตรวจสอบภายใน ของหนCวยงานภายในกองทัพบก
จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 640 คน ระยะเวลาในการศึ ก ษาและเก็ บ รวบรวมขอมู ล จากการทํ า แบบสอบถาม
ตั้งแตCเดือน กุมภาพันธ – สิงหาคม พ.ศ. 2562
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปNนการวิจัยแบบเชิงสํารวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึง
ปIจจัยที่มีอิทธิพลตCอประสิทธิผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของกองทัพบก
2. ขั้นตอนการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ประชากรที่ใชเก็บขอมูลการทําวิจัยคือ ผูรับการตรวจสอบภายในที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการเงินและการบัญชี จํานวน 640 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามปIจจัยที่มีอิทธิพลตCอ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของกองทัพบก
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
3.1 จัดทําแบบสอบถามพรอมกับตรวจสอบความถูกตอง
3.2 สCงแบบสอบถาม โดยการเตรียมแบบสอบถามและขอความรCวมมือในการทําแบบสอบถาม
3.3 รวบรวมแบบสอบถามที่ไดรับจากการตอบกลับ แลวนําขอมูลมาวิเคราะหเพื่อคํานวณหาคCา
ทางสถิติ
4. การวิเคราะหขอมูล
ผูศึกษาจะนําขอมูลที่เก็บรวบรวมมาทําการวิเคราะหขอมูล โดยการวิเคราะหทางสถิติสําหรับการ
ทดสอบสมมติฐาน ดวยสถิติพื้นฐานที่นํามาวิเคราะหขอมูลทั่วไปในแบบสอบถาม โดยใชสถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics) เปNนสถิติที่ใชในการสรุปขอมูล ไดแกC คCาสูงสุด (Maximum) คCาต่ําสุด (Minimum)
คCาเฉลี่ย (Mean) และสCวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) การใช t-test สําหรับการทดสอบ
2 กลุCมตัว อยCา ง และที่ มีมากกวCา 2 กลุC ม (F-test) การวิเ คราะหความแปรปรวนแบบทางเดีย ว One-Way
Analysis of Variance : ANOVA และการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ(Multiple Regression
Analysis) เพื่อคํานวณหาคCาทางสถิติ
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ผลการวิจัย
ผลการศึ ก ษา เรื่ อ ง ปI จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลตC อ ประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บั ติ ง านการตรวจสอบภายในของ
กองทัพบก สรุปไดดังนี้
ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุCมตัวอยC างที่ใชในการศึกษา พบวCา เปNนเพศชายมีอายุมากกวC า
35 ปy ขึ้น ไป จบการศึ กษาระดั บ การศึ กษาปริ ญ ญาตรี สC ว นใหญC อยูC ในระดั บ ปฏิ บั ติ การมี ป ระสบการณ
ในการปฏิบัติงาน ระหวCาง 5 - 10 ปy
ผลการวิเคราะหปIจจัยที่มีอิทธิพลตCอประสิทธิผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน พบวCา ปIจจัยที่มี
อิทธิพลตCอประสิทธิผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในโดยรวม อยูCในระดับ เห็นดวย โดยพิจารณาเรียง
เปNนรายดาน มากที่ สุด คื อ ดานจริยธรรมและคุณธรรมของผูตรวจสอบภายใน รองลงมา คือ ดานความรู
ความเชี่ยวชาญของผูตรวจสอบภายใน รองลงมา คือ ดานนโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบัติ รองลงมา คือ
ดานการไดรับการสนับสนุนจากฝ`ายบริหาร และ ดานความพรอมของระบบสารสนเทศ ตามลําดับ
ผลการวิเคราะหประสิทธิผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในพบวCา ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
การตรวจสอบภายในโดยรวม อยูCในระดับ มาก โดยพิจารณาเรียงเปNนรายดาน มากที่สุด คือ ดานการใหความรู
และการใหคํ า แนะนํ า ปรึ ก ษา รองลงมา คื อ ดานการปฏิ บั ติ ง านการตรวจสอบภายใน รองลงมา คื อ
ดานการรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามผล รองลงมา คือ ดานการสCงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และดานการบริหารความเสี่ยงและการใหสัญญาณเตือนภัย ตามลําดับ
ผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษา สรุปไดดังนี้
ปIจจั ยสCว นบุ คคล ไดแกC เพศ อายุ ระดับการศึกษาแตกตC างกั นมี ผลตC อประสิ ทธิผ ลการปฏิบัติ งาน
การตรวจสอบภายในแตกตCางกันอยCางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สCวนดานระดับตําแหนCงงานปIจจุบัน
และประสบการณในการปฏิบั ติงานที่ แตกตC างกั นมี ผลตC อประสิ ทธิ ผลการปฏิ บัติงานการตรวจสอบภายใน
ไมCแตกตCางกัน และปIจจัยดานการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ไดแกC ปIจจัยดานนโยบายและระเบีย บ
วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ปI จ จั ย ดานการไดรั บ การสนั บ สนุ น จากฝ` า ยบริ ห าร ปI จ จั ย ดานจริ ย ธรรมและคุ ณ ธรรมของ
ผูตรวจสอบภายใน และ ปIจจัยดานความรู ความเชี่ยวชาญของผูตรวจสอบภายใน มีอิทธิพลตCอประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน อยCางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สCวนปIจจัยดานความพรอมของระบบ
สารสนเทศ ไมCมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึ ก ษาปI จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลตC อ ประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บั ติ ง านการตรวจสอบภายในของ
กองทัพบก อภิปรายผลไดดังนี้
1. ปI จ จั ย ดานเพศที่ แ ตกตC า งกั น มี อิ ท ธิ พ ลตC อ ประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บั ติ ง านการตรวจสอบภายใน
แตกตCางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุกัญญา ธรรมรส (2554) ศึกษาเรื่องผลกระทบของการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน ของผูตรวจสอบภายในที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในประเทศ พบวCา
เพศที่แตกตCางกัน มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการมีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในโดยรวม ดานการสํารวจ
ขอมูลเบื้องตน ดานการวางแผนการตรวจสอบแตกตCางกัน
2. ปI จ จั ย ดานอายุ แตกตC า งกั น มี อิท ธิ พลตC อประสิ ทธิ ผ ลการปฏิ บั ติ งานการตรวจสอบภายใน
ดานการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน แตกตCางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปรัชญา ชัชธรรมสกุล
(2557) ศึกษาเรื่องปIจจัยที่มีผลของการตรวจสอบภายใน ในมุมมองของผูรับการตรวจของหนCวยงานภายใน
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กองทัพบก พบวCา ดานปIจจัยสCวนบุคคลของ ผูรับการตรวจ ในสCวน อายุ ระดับการศึกษา ที่แตกตCางกันมีความ
คิดเห็นตCอประสิทธิผลที่แตกตCางกัน
สCวนปIจจัยดานอายุที่มีอิทธิพลตCอประสิทธิผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ดานการรายงาน
ผลการตรวจสอบ และการติดตามผล ดานการสCงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดานการประเมินความเสี่ยง
และการใหสัญญาณเตือนภัย ดานการใหความรู และการใหคําแนะนําปรึกษา ไมCแตกตCางกัน ซึ่งจะสอดคลอง
กั บ งานวิ จั ย ของ สี สุ ข อC ว มแยมและคณะ (2552) ไดศึ ก ษาเรื่ อ งความพึ ง พอใจของผู รั บ ตรวจ ที่ มี ตC อ
การตรวจสอบภายใน ของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร พบวC า ผู รั บ ตรวจที่ มี อ ายุ ตC า งกั น
มีคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจตCอการใหบริการของสํานั กงานตรวจสอบภายใน โดยรวมและรายดาน
ทุกดาน แตกตCางกันอยCางไมCมีนัยสําคัญทางสถิติ
3. ปIจจัยดานระดับการศึกษาที่แตกตCางกันมีอิทธิพลตCอประสิทธิผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบ
ภายใน แตกตCางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ รจนา ทรัพยขํา (2553) ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของบุคลากร
ที่มีตCอการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของกรมการขนสCงทางบก พบวCา บุคลากรของกรมการขนสCงทางบก
ในสC วนของระดับ การศึ กษาหนาที่ การปฏิ บัติ งาน และบทบาทหนาที่เ กี่ ย วกั บ งานตรวจสอบที่ แตกตCา งกั น
มีความคิดเห็นตCอการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่แตกตCางกัน
4. ปI จ จั ย ดานระดั บ ตํ า แหนC งงานปI จ จุ บั น ที่ แตกตC า งกั น มี อิท ธิ พลตC อ ประสิ ทธิ ผ ลการปฏิ บั ติ งาน
การตรวจสอบภายใน ไมCแตกตCางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปรัชญา ชัชธรรมสกุล (2557) ศึกษาเรื่อง
ปIจจัยที่มีผลของการตรวจสอบภายใน ในมุมมองของผูรับการตรวจของหนCวยงานภายในกองทัพบก พบวCาดาน
ปI จ จั ย สC ว นบุ ค คลของผู รั บ การตรวจ ตํ า แหนC ง ประสบการณ ที่ มี ตC อ ประสิ ท ธิ ผ ลการตรวจสอบภายใน
ไมCแตกตCางกัน
5. ปIจจัยดานประสบการณในการปฏิบัติงานที่แตกตCางกัน มีอิทธิพลตCอประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
การตรวจสอบภายใน ดานการปฏิ บั ติ งานการตรวจสอบภายใน แตกตC า งกั น สอดคลองกั บ งานวิ จั ย ของ
พรพิมล นิลจันทร (2549) ศึกษาเรื่องปIจจัยที่มีผลตCอประสิทธิผลในการปฏิบัติหนาที่ของนักวิชาชีพตรวจสอบ
ภายใน สั งกั ด กระทรวงศึ กษาธิ การ พบวC า จากการศึ ก ษาคุ ณสมบั ติ เ ฉพาะของผู ตรวจสอบภายในพบวC า
ปIจจัยที่มีความสัมพันธกัน คือ สถานภาพการทํางาน ประสบการณในตําแหนCง อัตรากําลัง ความสนใจของ
ผูบริหารระดับสูง และการจัดเตรียมเอกสาร
ในสCวนของดานการรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามผล ดานการสCงเสริมการกํากับดูแล
กิจการที่ดี ดานการประเมินความเสี่ยงและการใหสัญญาณเตือนภัย ดานการใหความรูและการใหคําแนะนํา
ปรึ กษา ไมC แตกตC างกั น ซึ่ งสอดคลองกั บ งานวิ จั ยของศรี รั ตน สุ วรรณโณ (2548) ศึ กษาความคิ ดเห็ น ของ
ผูรับการตรวจที่มีตCอการปฏิบัติงานจริงของฝ`ายตรวจสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร และศึกษา
ปI จจั ยที่ มี ผลตC อความคิ ดเห็ นของผู รั บการตรวจตC อการปฏิ บั ติ งานจริ งของฝ` ายตรวจสอบภายในธนาคารเพื่ อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร พบวC าปI จจั ยสC วนบุ คคล ไดแกC อายุ ระดั บการศึ กษา อายุ งาน ระยะเวลาที่
ปฏิบัติงานในตําแหนCงปIจจุบัน และความรูความเขาใจเกี่ยวกับการตรวจสอบ ไมCมีผลตCอความคิดเห็นของผูรับตรวจ
ที่มีตCอการปฏิบัติงานจริงของฝ`ายตรวจสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
6. ดานนโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบัติมีอิทธิพลตCอประสิทธิผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบ
ภายใน ซึ่ งสอดคลองกั บ งานวิ จั ย ของ อั จ ฉรารั ต น สิ ท ธิ (2553) ศึ ก ษาเรื่ อ งทั ศ นคติ ข องปI จ จั ย ที่ มีผ ลตC อ
ประสิทธิผลและประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน ในมุมมองของผูรับการตรวจของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลั กทรั พยแหC งประเทศไทย พบวC า ปI จจั ย ดานนโยบายและระเบี ย บวิ ธี ป ฏิ บั ติ มีความสํ า คั ญ เพราะ
การที่หนCวยงานมีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติในการทํางานที่ชัดเจนจะชCวยใหบุคลากรในองคกร สามารถ
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ปฏิ บั ติ งานไปในแนวทางเดี ย วกั น และเปN น การสC ง เสริ ม ใหมี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ ดี ซึ่ ง จะสC ง ผลตC อ
ประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน
7. ปIจจัยดานการไดรับการสนับสนุนจากฝ`ายบริหารมีอิทธิพลตCอประสิทธิผลการปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบภายใน สอดคลองกับงานวิจัยของ พรพิมล นิลจันทร (2549) ศึกษาเรื่องปIจจัยที่มีผลตCอประสิทธิผล
ในการปฏิบัติหนาที่ของนักวิชาชีพตรวจสอบภายใน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พบวCา การตรวจสอบภายในจะ
ใหผลสําเร็จตามมุCงหมาย ตองขึ้นอยูCกับปIจจัยตCาง ๆ โดยเฉพาะการสนับสนุนจากฝ`ายบริหารเพื่อใหผูตรวจสอบ
ภายในมีอํานาจหนาที่ และความเปNนอิสระที่พอเพียงแกCการดําเนินงาน และยังสอดคลองกับ อัจฉรารัตน สิทธิ
(2553) ศึกษาเรื่องทัศนคติของปIจจัยที่มีผลตCอประสิทธิผลและประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน ในมุมมอง
ของผูรับการตรวจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหCงประเทศไทยพบวCา ปIจจัยที่ศึกษาอยูCในระดับ
เห็ น ดวย โดยดานการไดรั บ การสนั บ สนุ น จากคณะกรรมการและผู บริ ห ารในระดั บ สู ง อาทิ เชC น การให
งบประมาณ และทรัพยากรที่จําเปNนในการตรวจสอบ ซึ่งหากการตรวจสอบภายในไดรับการสนับสนุนจาก
ฝ`ายบริหารเปNนอยCางดีแลวจะชCวยสCงเสริมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในใหเกิดประสิทธิผลไดมากขึ้น
8. ปIจ จั ยดานความพรอมของระบบสารสนเทศไมC มีอิทธิ พลตC อประสิ ทธิผ ลการปฏิ บั ติงาน
การตรวจสอบภายใน สอดคลองกับงานวิจัยของ อารวย ดีเลิศ (2548) ศึกษาเรื่องประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานตรวจสอบภายในธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร พบวCา ทักษะในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศมีความชํ านาญอยูC ในระดับ ปานกลาง การวิเ คราะหความสั มพัน ธระหวCา งปIจจั ยสCว นบุคคลกั บ
ประสิ ท ธิ ผ ลในการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานตรวจสอบภายในโดยรวมพบวC า ทั ก ษะในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไมCมีความสัมพันธกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน แตCระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบภายในโดยรวมอยูCในระดับ มาก
9. ปIจจัยดานจริยธรรมและคุณธรรมของผูตรวจสอบภายในมีอิทธิพลตCอประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
การตรวจสอบภายใน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อัจฉรารัตน สิทธิ (2553) ไดศึกษาเรื่องทัศนคติของปIจจัยที่
มี ผ ลตC อ ประสิ ท ธิ ผ ลและประสิ ท ธิ ผ ลของการตรวจสอบภายใน ในมุ ม มองของผู รั บ การตรวจ ของบริ ษั ท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหCงประเทศไทย พบวCา ผูรับการตรวจมีความเห็นวCาปIจจัยดานจริยธรรมและ
คุณธรรมของผูตรวจสอบภายในนั้น มีผลตCอประสิทธิผลของกาตรวจสอบภายในมากที่สุด และยังสอดคลองกับ
พงศธร มูC ฮั ม หมั ด (2557) ศึ ก ษาเรื่ อ งการศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บั ติ ง านของผู ตรวจสอบภายใน
บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) ในมุมมองของผูรับตรวจ พบวCาผูรับตรวจสCวนใหญC มีความ
เขาใจบทบาทหนาที่ของผูตรวจสอบภายใน มีความเห็นวCางานตรวจสอบภายในสามารถสรางคุณคCาใหกับ
องคกรไดมากที่สุดและผูตรวจสอบภายในมีจริยธรรมและคุณสมบัติเหมาะสมในระดับมาก
10. ปI จ จั ย ดานความรู ความเชี่ ย วชาญของผู ตรวจสอบภายใน มี อิ ท ธิ พ ลตC อ ประสิ ท ธิ ผ ล
การปฏิ บัติ งานการตรวจสอบภายใน ซึ่งสอดคลองกับ งานวิ จัย ของ อั จฉรารัต น สิ ทธิ (2553) ศึ กษาเรื่อง
ทัศนคติของปIจจัยที่มีผลตCอประสิทธิผลและประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน ในมุมมองของผูรับการตรวจ
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหCงประเทศไทย พบวCา ความเห็นของผูรับการตรวจ ตCอดานความรู
ความเชี่ ย วชาญและทั ก ษะการทํ า งานของผู ตรวจสอบภายใน โดยภาพรวมอยูC ใ นระดั บ เห็ น ดวยและยั ง
สอดคลองกั บ งานวิ จั ย ของ ภคพล สุ น ทรโรจน (2556) ศึ ก ษาเรื่ อ ง ผลกระทบของความเชี่ ย วชาญ
ในการตรวจสอบภายในที่ มี ตC อ ประสิ ท ธิ ผ ลการตรวจสอบภายในของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษาในประเทศไทย พบวCา ผูบริหารฝ`ายตรวจสอบภายในของสถาบันอุดมศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษา มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการมีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบภายในโดยรวมและราย
ดานอยูCในระดับมาก
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ขGอเสนอแนะ
1. ผูตรวจสอบภายใน ควรนําขอมูลที่ไดนําไปพัฒนาทักษะและความชํานาญ และเพิ่มพูนความรู
ดานจริยธรรมและคุณธรรมของผูตรวจสอบภายใน ดานความรู ความเชี่ยวชาญของผูตรวจสอบภายใน และ
ดานนโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบัติ มาใชในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อใหการตรวจสอบภายใน
เกิดประโยชนแกCหนCวยงานมากยิ่งขึ้น
2. ผูตรวจสอบภายในหรือผูบริหาร ควรนําขอมูลที่ไดไปเปNนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการ
ตรวจสอบภายใน เพื่อใหการตรวจสอบภายในมีการปฏิบัติงานที่เพิ่มประสิทธิผลยิ่งขึ้น
3. ผู ตรวจสอบภายในและผู รั บ ตรวจ ควรคํ า นึ ง ถึ งผลสํ า เร็ จ ของการตรวจสอบภายในอยC า งมี
ประสิทธิผล เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคตามที่หนCวยงานไดกําหนดไว
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