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หัวขอการคนควาอิสระ ปจจัยที่สงผลกระทบตอประสิทธิภาพของงานตรวจสอบ 

ภายใน: มุมมองของผูตรวจสอบภายใน 
ชื่อผูเขียน นางสาวอรพรรณ แสงศิวะเวทย  
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ) 
สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

พาณิชยศาสตรและการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ รองศาสตราจารย ดร.นิตยา วงศภินันทวัฒนา 
ปการศึกษา 2559 

 

บทคัดยอ 

 

งานวิจัยนี้เปนการศึกษาถึงปจจัยที่สงผลกระทบตอประสิทธิภาพของงานตรวจสอบ
ภายใน: มุมมองของผูตรวจสอบภายใน ซึ่งไดประยุกตกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมภายในตาม
แนวคิดของ COSO โดยเลือกปจจัยดานการติดตามและประเมินผลมาสรางกรอบแนวคิดในการวิจัย 
และจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของพบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพของงาน
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit Effectiveness) ประกอบดวย คุณภาพของงานตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit Quality) การสนับสนุนจากผูบริหาร (Management Support) การฝกอบรมและ
การพัฒนา (Training and Development) ทักษะของผูตรวจสอบภายใน (Skills of Internal 

Audit) การติดตามและประเมินผล (Monitoring) และความเปนอิสระของผูตรวจสอบภายใน (The 

independence of Internal Audit) ดําเนินการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากผูตรวจสอบ
ภายในท่ีมีอายุตั้งแต 3 เดือนขึ้นไป จํานวน 200 คน และใชการรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม
ออนไลน 

ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา การสนับสนุนจากผูบริหารและการติดตามและประเมินผล
สงผลตอประสิทธิภาพของงานตรวจสอบภายในอยางเปนนัยสําคัญ ซึ่งการจะไดรับการสนับสนุนจาก
ผูบริหารข้ึนอยูกับการสงมอบและแสดงใหเห็นถึงคุณภาพของงานตรวจสอบภายในใหผูบริหารได
ตระหนักและรับรูถึงความสําคัญของงานตรวจสอบภายใน  

ประโยชนของงานวิจัย คือ ทําใหหนวยงานตรวจสอบภายในเล็งเห็นถึงความสําคัญใน
การวางแผนการตรวจสอบภายในที่สามารถครอบคลุมกระบวนการทํางานอยางตอเนื่องในด านการ
ติดตามและประเมินผลรวมทั้งเพ่ิมคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน  ซึ่งสงผลตอการรับรูถึงผลงาน

รยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ รองศศาสตราจจารย ดร.นิตยา วงศภินันทวัฒนา
ศกึษา 2559

บบทคัดยออ

งานวิจจัยยนี้เเปปนการศึกษาถึงปจจจัยที่สสงผลกระททบตออประสิทธิภภาาพของงา
ใน: มุมมองของผูตรวจสสอบภายใน ซึ่งงไดประยุกตกรรอบแนวคิดเกี่ยยวกับกาารคควบคุ
คิดของ COSO โดยยเลืออกปจจจัยดานนกการตติดดตามและประเมินนผลมาาสสรางกรออบแนวคิ
จากกาารทบทวนวรรณกรรมที่เเกกี่ยวของพบบวา ปจจัยททีี่มีความสัมพันธกับประสสิิทธิ
จสอบบภายใน (Internal Auudit EEffectivenneess) ประกอบดววย คุณภาพของงานตรว
ernal Auddit Qualityy)) การสนับสนนุนนจาากผูบรริหาร (Managementt Supppoort) การ 
พัฒนา (Training and DDevelloopment) ทักษะขอองผูตรวจสสอบบภภาายในน (Skills 

it) การติดตามและประเมิินผล (Monittoorinng) และคความเเปนนอิสระของผูตรวจสอบ
ependence of Interrnaal Auddiit) ดําเนนิินการเก็บบขออมูลโดยใชแบบสอบถามจา
ในที่มีอายุตั้งแต 3 เดือนขึ้นไปป จํานวน 200 คน แแลละะใใชการรวบรวมขอมูลจากแ
ไลน
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และความสําคัญของหนวยงานตรวจสอบภายในสําหรับผูบริหาร เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุ
วัตถุประสงคและเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับหนวยงาน และมีงานวิจัยในอนาคต คือ การศึกษากลุ ม
ตัวอยางของผูตรวจสอบภายในแยกตามประเภทของงานตรวจสอบภายในหรือการศึกษาปจจัยอ่ืน  ๆ 
เพ่ิมเติมในรูปแบบงานวิจัยเชิงคุณภาพตอไป 

 

คําสําคัญ: ประสิทธิภาพ งานตรวจสอบภายใน ผูตรวจสอบภายใน 
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 ABSTRACT 

 

The purpose of this paper was to study factors affecting the effectiveness 

of internal audit by internal auditor. Survery research was used with 200 samples, all 

internal auditors with over 3 months of experience. Data was gathered by an online 

questionnaire. 

The results show that management support and monitoring affect the 

effectiveness of internal audit. Management support is based on the perception of 

the importace of internal audit through the quality of internal audit. 

These findings may be useful in improving internal audit plan that covers 

the ongoing workflow in monitoring. As well as enhacing the quality of internal 

audits, which have a bearing on the perceived performance and importance of the 

internal audit function for top management. To be able to perform tasks, achieve 

objectives, and optimize performance. Future research might study the various 

samples in more depth. 
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