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บทคัดยอ 

 

การวิจัยครั้งนี้มี วัตถุประสงค เพื่อศึกษาวาปจจัยซึ่งประกอบดวย ความเปนอิสระ 
อยางเท่ียงธรรมของผูตรวจสอบ  การวิเคราะหความเสี่ยง  ความเขาใจในความรับผิดชอบและบทบาท
ของผูตรวจสอบ  ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการทางธุรกิจของผูตรวจสอบ   
วุฒิภาวะการประยุกตใชกระบวนการของกรอบแนวคิด COBIT  ในการตรวจสอบ และระดับ
ความสําคัญของกลุมกระบวนการตามกรอบแนวคิด COBIT ที่มีตอองคกร สงผลตอคุณภาพของการ
ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะสงผลตอคุณคาที่องคกรไดรับจากการตรวจสอบเทคโนโลยี
สารสนเทศตามกรอบแนวคิด COBIT อีกตอหนึ่ง  การวิจัยน้ีพัฒนากรอบแนวคิดคุณคาที่องคกรไดรับ
จากการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศตามกรอบแนวคิด COBIT จากโมเดลปจจยัที่สงผลตอคุณภาพ
การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามกรอบแนวคิด ของ Havelka and Merhout (2013) และ 
กรอบแนวคิด COBIT ที่พัฒนาโดย ISACA และออกเผยแพรในป ค.ศ.2012 โดยมีปจจัยเพิ่ม 

จากการศึกษาในอดีตที่ผานมาไดแก วุฒิภาวะการประยุกตใชกระบวนการของกรอบแนวคิด COBIT 

ในการตรวจสอบ และระดับความสําคัญของกลุมกระบวนการตามกรอบแนวคิด COBIT ที่มีตอองคกร  
รวมถึงปจจัยคุณคาที่องคกรไดรับจากการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจัยครั้งนี้ศึกษาจาก
กลุมตัวอยางคือ ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินงานตรวจสอบภายในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ไดแก ผูบริหารงานตรวจสอบภายใน หัวหนางานตรวจสอบภายใน หรือ หัวหนางานตรวจสอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และผูตรวจสอบภายในที่ปฏิบัติงานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือผู
ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยไม
รวมบริษัทที่อยูในระหวางการฟนฟูกิจการและบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ และ 

จารยทีป่รึกษาวิทยานิพนธ รรอองงศศาสตตราจารยย ดร.นิตยา วงศภินันทวัฒนา
ารศึกษา 255559

บทคัดยอ

การวิจจัยยครั้งนี้มี วัตถุประสงค เพื่อศศึกษาวาปปจจจัยซึ่งประกอบบดดวย ควา
งเที่ยยงธรรมของผูตรวจสออบ  การวิเคราาะหความเสี่ยง  ความเขาใจในความรับบผผิดชอบ
ผูตรวจสอบ  คววามมรูดานเทคคโนโลยีสารรสสนเทศและกระบววนกการทางธุรรกิิจของ
ภาวะการประะยุกตใชกระบวนกการของกรรอบแนวคิิด COBIT ใในการตรวจสอบ
มสําคคัญของกลุมกระบบวนกการรตตาามกรอบแแนนวคิด COBIT ที่มมีตอองคกร สงผลตอคุณ
จสอบเทคคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะสสงผลตอคุุณคาที่องคกรไดรับจจากกาารรตตรวจสอ
สนเทศตามกรรอบบแนวคิด CCOBITT อีกตอหน่ึง  การรวิจัยน้ีพัฒนนากกรอบบแแนวคคิดคุณคาที้
การตรวจสอบเทคโโนโลยีสสารสนเทศตามกกรออบแแนวคิดด COBBIT จากโมเดลปจจยัที่สงผ
ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตตามกรอบบแนวคิด ขของง HHavelka and Merhout

บแนวคิด COBIT ท่ีพัฒนาโดดย ISACA และออกเผผยแพรในป ค.ศ.2012 โดย
การศึกษาในอดีตท่ีผานมาไดแก วฒิภาวะการประยกตใชกระบวนการของกรอบแน
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ไมรวมบริษัทที่วาจางหรือแตงตั้งบริษัทภายนอก (Outsource) ใหดําเนินงานตรวจสอบภายในดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแบบสอบถามท่ีสมบูรณและนํามาใชประกอบงานวิจัยครั้งน้ี มีจํานวนทั้งสิ้น 
118 ชุด จากนั้นผู วิจัยไดนําแบบสอบถามท่ีสมบูรณมาประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
ทางสถิติ และโปรแกรมการวิเคราะหสมการเชิงโครงสราง ผลการวิจัยพบวา คุณภาพของการ
ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอิทธิพลตอ คุณคาที่องคกรไดรับจากการตรวจสอบเทคโนโลยี
สารสนเทศตามกรอบแนวคิด COBIT โดยมีองคประกอบที่สําคัญ เรียงตามลําดับคาสัมประสิทธ์ิ
อิทธิพลที่มากที่สุด ดังนี้ (1) ระดับความสําคัญของกลุมกระบวนการตามกรอบแนวคิด COBIT ที่มีตอ
องคกร (2) การวิเคราะหความเสี่ยง (3) วุฒิภาวะการประยุกตใชกระบวนการของกรอบแนวคิด 
COBIT ในการตรวจสอบ ตามลําดับ 

 

คําสําคัญ: การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรอบแนวคิด COBIT  การสรางคุณคา 
  

ุ ญ ุ
กร (2) การวิเคราะหความเสี่ยง (3)) วุฒิภาววะการปประยุกตใชกระบวนการของก

BIT ในการตรวจสอบ ตามลลําดับ
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ABSTRACT 

 

This research aims to study the factors affecting the value creation to 

organization in Information Technology ( IT)  Audit from COBIT framework i. e. 
Transparency and Independent, Risk Analysis, Responsibilities and Roles of Auditor,  

IT and Business process knowledge for auditor, COBIT capability, and Importance of 

COBIT process domain to organization affect to IT audit Quality, that also affects the 

value creation to organization in Information Technology Audit from COBIT framework. 
This reseach was refined by the theoretical framework for the internal IT audit process 

from Havelka and Merhout (2013), and COBIT 5 framework that was released by ISACA 

in 2012.  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 
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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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