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บทคัดยอ
การวิจัยครั้ง นี้มี วัตถุป ระสงค เพื่อ ศึศึกษาวาปปจ จัยซึ่ง ประกอบ
ประกอบด
บ ดวย ความเป
ควา นอิส ระ
อยางเที่ยงธรรมของผูต รวจสอบ
ชอบและบทบาท
รวจสออบ การวิเคราะห
คราาะหความเสี่ยง ความเขาใจในความรับผิผดิ ชอบ
คววามม รูดานเทค
คโนโลยีส ารสนเทศและกระบวนการทางธุ
ารร ส นเทศและกระบววนกก ารทางธุร กิิ จ ของผู
ของ ตรวจสอบ
ของผูผูตรวจสอบ ความรู
นเทคโนโลยี
ะ ยุ ก ต ใ ช ก ระบวนการของกรอบแนวคิ
ระบวนกก ารของกรร อบแนวคิิ ด COBIT ในการตรวจสอบ
ใ นการตรวจสอบ และระดับ
วุ ฒิ ภภาวะการประ
าวะการประยุ
มสําคัคัญของกลุมกระบ
บวนกการรตามกรอบแแนวคิด COBIT ที่มีตอองคกร สงผลตอคุณภาพของการ
ความสํ
กระบวนการตามกรอบแนวคิ
ตรวจสอบเทคโนโลยี
จสอบเทคคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะส
จะสสงผลตอคุุณคาที่องคกรไดรับจากการตรวจสอบเทคโนโลยี
จากกาารตรวจสอ
สารสนเทศตามกรอบแนวคิ
สนเทศตามกรรอบบแนวคิด COBIT
COBITT อีกตอหนึ่ง การวิ
การรวิจัยนี้พัฒนากรอบแนวคิ
นากกรอบบแนวคคดิ คุณคาที่องคกรไดรับ
จากการตรวจสอบเทคโนโลยี
การตรวจสอบเทคโโนโลยีสารสนเทศตามกรอบแนวคิ
ารสนเทศตามกกรออบแแนวคิด COBIT
COBBIT จากโมเดลปจจัยที่สงผผลตอคุณภาพ
การตรวจสอบเทคโนโลยี
ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามกรอบแนวคิ
ตามกรอบบแนวคิด ของ
ของง Havelka
Havelka and Merhout (2013) และ
กรอบแนวคิ
บแนวคิ ด COBIT ที่ พั ฒ นาโด
นาโดย
ด ย ISACA และออกเผยแพร
และออกเผผ ยแพร ใ นป ค.ศ.2012 โดยมี
โดย ป จ จั ย เพิ่ ม
การศึกษาในอดีตที่ผานมาไดแก วุวฒิ
าวะการประยกต
ระบวนการของกรอบแน ด COBIT
จากการศึ
ฒิภาวะการประยุ
กตใชกระบวนการของกรอบแนวคิ
ในการตรวจสอบ และระดับความสําคัญของกลุมกระบวนการตามกรอบแนวคิด COBIT ที่มีตอองคกร
รวมถึงปจจัยคุณคาที่องคกรไดรับจากการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจัยครั้งนี้ศึกษาจาก
กลุมตัวอยางคือ ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินงานตรวจสอบภายในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไดแก ผูบ ริห ารงานตรวจสอบภายใน หัวหนางานตรวจสอบภายใน หรือ หัวหนางานตรวจสอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และผูตรวจสอบภายในที่ปฏิบัติงานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือผู
ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยไม
รวมบริษัทที่อยูในระหวางการฟนฟูกิจการและบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ และ
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(2)
ไมรวมบริษัทที่วาจางหรือแตงตั้งบริษัทภายนอก (Outsource) ใหดําเนินงานตรวจสอบภายในดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแบบสอบถามที่สมบูรณและนํามาใชประกอบงานวิจัยครั้งนี้ มีจํานวนทั้งสิ้น
118 ชุ ด จากนั้ น ผู วิ จั ย ได นํ า แบบสอบถามที่ ส มบู ร ณ ม าประมวลผลด ว ยโปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป
ทางสถิติ และโปรแกรมการวิเ คราะหส มการเชิง โครงสราง ผลการวิจัยพบวา คุณภาพของการ
ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ มี อิ ท ธิพ ลตอ คุณคาที่ อ งคก รไดรับจากการตรวจสอบเทคโนโลยี
สารสนเทศตามกรอบแนวคิด COBIT โดยมี อ งคป ระกอบที่สําคัญ เรียงตามลําดับ คาสัม ประสิทธิ์
อิทธิพลที่มากที่สุด ดังนี้ (1) ระดับความสําคัญของกลุมุ กระบวนการตามกรอบแนวคิด COBIT ที่มีตอ
องคกกรร (2) การวิเ คราะหความเสี่ยง (3)) วุฒิภาวะการประยุ
าววะการปประยุกตใชกระบวนการของกรอบแนวคิ
ระบวนการของก
ด
COBIT
BIT ในการตรวจสอบ ตามลํ
ตามลลาํ ดับ
คําสําาคัคัญ: การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรอบแนวคิด COBIT การสร
การรสรางคุณคา
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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
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(4)
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.
Keywords:
framework,
Value
creation
words: IT audit, COBIT framewo
ork, Valu
ue crea
ation
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