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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ
ตรวจสอบภายในและคุณภาพข้อมูลทางการบัญชี ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา คือ ผู้ตรวจสอบภายใน ตั้งแต่ระดับหัวหน้าแผนก จ านวน 257 คน สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และท าการวิเคราะห์สมมติฐาน ด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 

ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตรวจสอบภายในมีความคิดเห็นต่อคุณภาพข้อมูลทางการบัญชี เกี่ยวกับเรื่องความรู้
ความสามารถทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน ด้านความระมัดระวังตามวิชาชีพที่ควรอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้าน
อ่ืน ๆ อยู่ในระดับมาก และความรู้ความสามารถทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน มีอิทธิพลทางบวกต่อคุณภาพข้อมูล
ทางการบัญชี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐาน  
ค าส าคัญ: 1) การตรวจสอบภายใน 2) ข้อมูลทางการบัญชี  3) ความรู้ความสามารถ 
 
Abstract  

The purpose of this research is to study the relationship between the proficiency of 
internal auditors and the quality of accounting information of the listed companies in SET.  The 
samples consist of 257 internal auditors who are the heads of the internal audit department. 
The statistics used in this research are mean and standard deviation, and the hypothesis is 
analyzed using regression analysis. 

The results show that the internal audit opinions on the quality of accounting 
information about the knowledge and ability of the professionalism of internal auditors rate 
professional and carefulness professionalism at the highest level.  The other categories are at a 
high level.  The knowledge ability and professional of internal auditors positively influence the 
quality of accounting information at the significant level of .05 is consistent with the hypothesis.  
Keywords: 1) Internal Audit 2) The Accounting Information 3) The Knowledge and Ability 
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บทน า (Introduction) 
การตรวจสอบภายในเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่มี

ความส าคัญและจ าเป็นต่อการด าเนินงานขององค์กร
มากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรของภาครัฐถูกบังคับ
โดยกฎหมายหรือกฎระเบียบให้ต้องมีผู้ตรวจสอบ
ภายใน จึงท าให้ผู้ประกอบวิชาชีพนี้เป็นที่ต้องการ 
ของตลาดมากยิ่งขึ้นตามล าดับ ดังนั้น ผู้ตรวจสอบ
ภายใน จึงต้องมีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ
ตรวจสอบภายใน เพื่อเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ระบบ
การตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ ในปัจจุบัน 
ภาวะการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
ที่มีความรวดเร็ว  ส่ งผลต่อการด า เนินงานและ
ความส าเร็จขององค์กร (Chesadaval, 1990, pp. 
13-14) การบริหารงานจะประสบความส าเร็จได้นั้น 
ส่วนหนึ่งต้องอาศัยข้อมูลทางการบัญชีเป็นเครื่องมือ 
ที่ช่วยในการบริหารงาน ข้อมูลทางการบัญชีเป็นข้อมูล
ที่น ามาใช้ในการวัดผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนต่าง ๆ 
ทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะเห็นได้ว่าคุณภาพของข้อมูล
ทางการบัญชีเปรียบเสมือนกระจกเงาสะท้อนให้เห็น
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เกิดจากการบริหารงาน 
(Singsaneh, 2003, pp. 12-22) องค์กรจ าเป็นต้องมี
ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้บริหารในองค์กร
สามารถน าข้อมูลทางการบัญชีมาประยุกต์ใช้ภายใต้
ปัจจัยที่ไม่แน่นอนเพื่อเสริมสร้างองค์ประกอบในการ
บริหารธุรกิจให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น (Srishanapan, 2017 
pp. 150-162) โดยที่องค์กรธุรกิจต่าง ๆ นั้น ต้อง
อาศัยการควบคุมภายในเป็นปัจจัยที่มีผลให้การจัดท า
รายงานต่าง ๆ ที่ใช้ภายในองค์กร และรายงานทาง 
การเงินที่น าเสนอต่อบุคคลภายนอก มีความถูกต้อง 
น่าเชื่อถือและทันเวลา ข้อมูลที่น าเสนอต่อฝ่ายบริหาร 
คณะกรรมการบริษัท รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน เพื่อ
สามารถน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประกอบการตัดสินใจ
ทางธุรกิจได้อย่างถูกต้อง (Pridanan, 1999, pp. 37-
53) คุณภาพข้อมูลทางการบัญชี ประกอบด้วย ความ
เข้าใจได้ (Understandability) ความเกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจ (Relevance) ความเชื่อถือได้ (Reliability) 
แ ล ะ ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บกั น ไ ด้  ( Comparability) 
(Meeampol, 2011, pp. 6-10) ซึ่งหากองค์การใด 
มีข้อมูลทางการบัญชีที่มีคุณภาพแล้ว ย่อมท า ให้
องค์การนั้น ด าเนินงานได้อย่างเกิดประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนทั้ง 
ในปัจจุบันและในอนาคต 

จากเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้
ศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพข้อมูลทางการ
บัญชี ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย อันได้แก่ ความรู้ความสามารถ 
ทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อทดสอบว่าความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ
ตรวจสอบภายใน มีอิทธิพลต่อคุณภาพข้อมูลทาง 
การบัญชี หรือไม่ อย่างไร ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัย
สามารถน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนา และปรับปรุง 
การจัดท าข้อมูลทางการบัญชีให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิ ผล  ใ ห้สอดคล้ องกับการบริหารและ 
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่บุคลากร 
ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการตรวจสอบภายใน เพื่อให้การ
ด าเนินงานขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้
ต่อไป 
 
ค านิยามศัพท์ 

จากการศึกษางานวิจัยในครั้ง ผู้วิจัยได้สรุป 
ค านิยามศัพท์ ดังนี้ 

ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพตรวจสอบ
ภายใน (Capability of Internal Auditor Profession) 
หมายถึง การปฏิบัติงานด้วยความรู้ ความสามารถ 
และความช านาญทางวิชาชีพตรวจสอบ และมีความ
ความรอบคอบเพื่อที่จะให้มีความระมัดระวังเยี่ยง
ผู้ประกอบการวิชาชีพ ซึ่งวัดจาก 1) การปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานของวิชาชีพ 2) ความรู้ ทักษะ และวินัย 
3) มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสาร 4) การศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง และ 5) ความระมัดระวังตามวิชาชพีที่สมควร 

คุณภาพข้อมูลทางการบัญชี หมายถึง คุณสมบัติ
ที่ ท า ใ ห้ข้อมูล ในงบการเงินมีประโยชน์ ต่อผู้ ใช ้
งบการเงิน ซึ่งวัดจาก 1) ความเข้าใจได้ 2) ความ
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ 3) ความเชื่อถือได้ และ  
4) การเปรียบเทียบกันได้ 

การตรวจสอบภายใน ( Internal Auditing) 
หมายถึง การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ 
ภายในองค์กรอย่างอิสระ ด้วยการสอบทานการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้บริการต่อฝ่ายบริหาร โดยตัวเองเป็น
หนึ่งของเครื่องมือควบคุมของฝ่ายบริหารที่ท าหน้าที่
วัดและประเมินประสิทธิผลของเคร่ืองมือควบคุม 

วัตถุประสงค์การวิจัย (Objectives) 
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้

ความสามารถทางวิชาชีพตรวจสอบภายในของ
ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพ
ข้อมูลทางการบัญชีของผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้
ความสามารถทางวิชาชีพตรวจสอบภายในกับคุณภาพ
ข้อมูลทางการบัญชีของผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) 

ตัวแปรอิสระ คือ ความรู้ความสามารถทาง
วิชาชีพตรวจสอบภายใน ได้แก่ ด้านการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานของวิชาชีพ ด้านความรู้ ทักษะและวินัย 
ด้านมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสาร ด้านการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง และด้านความระมัดระวังตามวิชาชีพ 
ที่สมควร  

ตัวแปรตาม คือ คุณภาพข้อมูลทางการบัญชี 
ได้แก่ ด้านความเข้าใจได้ ด้านความเกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจ ด้านความเชื่อถือได้ และด้านการเปรียบเทียบ
กันได้ 
 
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (Theory)  

แนวคิดเกี่ยวกับความรู้ความสามารถทาง
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน 

ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรู้ความสามารถ
ในทางวิชาชีพตรวจสอบภายในที่สูงเพียงพอต่อการ
สร้างความเชื่ อมั่น ใ ห้กับบุคคล และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลงานที่ได้ผ่าน
การกลั่นกรองจากผู้ตรวจสอบภายในจะเป็นงานที่มี
ประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ที่
เก่ียวข้องทุกฝ่าย  

การตรวจสอบภายใน เป็นการให้บริการข้อมูล
แก่ฝ่ายบริหาร และเป็นหลักประกันขององค์กรในการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของระบบการ
ควบคุมภายในท่ีเหมาะสมท้ังในด้านการบริหารงาน
และการ เงิ น  เพื่ อส่ ง เสริ มการปฏิบั ติ ง านของ 
ทุกหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
องค์กรที่ได้ก าหนดไว้ โดยการเสนอรายงาน เกี่ยวกับ
กิจกรรมการเพิ่มมูลค่าขององค์กร รวมทั้ งการ 
ให้ค าปรึกษากับฝ่ายบริหาร ในเรื่องของการปรับปรุง 

ประสิทธิภาพการท างาน เพื่ อ เพิ่มประสิทธิผล  
และนอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยในการดูแลให้มีการ 
ใช้ทรัพยากรอย่ า งประหยัดและคุ้ มค่ า  ซึ่ งการ
ตรวจสอบภายในมีส่วนผลักดันความส าเร็จตามที่ 
Pattaramontee (2002, pp. 22-23) ได้แสดงไว้ ดังนี้  

1. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลที่ดี 
(Good Governance)  เกิ ดความโปร่ ง ใส ในการ
ปฏิบัติงาน (Transparency) ป้องกันการทุจริตหรือ
การประพฤติโดยมิชอบ และเป็นการลดความเสี่ยง 
ที่อาจจะเกิดขึ้นจนท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

2. ส่งเสริมให้เกิดการบันทึกบัญชีและรายงาน
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ (Accountability and 
Responsibility) ท าให้องค์กรได้ข้อมูลหรือรายงาน
ตามหน้าที่ที่รับผิดชอบและเป็นพื้นฐานหลักของความ
โปร่งใส (Transparency) และสามารถตรวจสอบได้ 
(Auditability)  

3. ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานขององค์กร (Efficiency and Effectiveness 
of Performing)  เนื่ องจากการตรวจสอบภายใน 
เป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลและประเมิน 
ทุกด้านในการปฏิบัติงาน จึงเป็นข้อมูลส าคัญที่ช่วย
ปรับปรุงระบบงานให้มีความรัดกุม ลดขั้นตอน 
ที่ซ้ าซ้อนและท าให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์
ตลอดเวลา ลดค่าใช้จ่ายและเวลา เป็นสื่อกลางการ
ประสานและลดปัญหาความไม่เข้าใจในนโยบาย
ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 

4. เป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอ านาจ (Balance 
of Power) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรรการใช้ทรัพยากร
ขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามล าดับความส าคัญ 
เพื่อให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

5. เป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Warning 
Signs) ของการทุจริตหรือการประพฤติโดยมิชอบ 
ในองค์กร ลดความเส่ียงและโอกาสความร้ายแรง 
ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพิ่มโอกาสของความส าเร็จ 
ของงาน 

มาตรฐานการตรวจสอบภายใน ก าหนดให้
ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหนที่ด้วยความเชี่ยวชาญ 
โดยควรมีความรู  ทักษะ และความสามารถอ่ืน ๆ  
ในการท างานตามภาระหน้าที่ที่ไดรับมอบหมาย และ
มีความระมัดระวัง ในการประกอบวิชาชีพอย่าง

วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร

ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2561)

94



วัตถุประสงค์การวิจัย (Objectives) 
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้

ความสามารถทางวิชาชีพตรวจสอบภายในของ
ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพ
ข้อมูลทางการบัญชีของผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้
ความสามารถทางวิชาชีพตรวจสอบภายในกับคุณภาพ
ข้อมูลทางการบัญชีของผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) 

ตัวแปรอิสระ คือ ความรู้ความสามารถทาง
วิชาชีพตรวจสอบภายใน ได้แก่ ด้านการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานของวิชาชีพ ด้านความรู้ ทักษะและวินัย 
ด้านมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสาร ด้านการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง และด้านความระมัดระวังตามวิชาชีพ 
ที่สมควร  

ตัวแปรตาม คือ คุณภาพข้อมูลทางการบัญชี 
ได้แก่ ด้านความเข้าใจได้ ด้านความเกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจ ด้านความเชื่อถือได้ และด้านการเปรียบเทียบ
กันได้ 
 
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (Theory)  

แนวคิดเกี่ยวกับความรู้ความสามารถทาง
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน 

ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรู้ความสามารถ
ในทางวิชาชีพตรวจสอบภายในที่สูงเพียงพอต่อการ
สร้างความเชื่ อมั่น ใ ห้กับบุคคล และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลงานที่ได้ผ่าน
การกลั่นกรองจากผู้ตรวจสอบภายในจะเป็นงานที่มี
ประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ที่
เก่ียวข้องทุกฝ่าย  

การตรวจสอบภายใน เป็นการให้บริการข้อมูล
แก่ฝ่ายบริหาร และเป็นหลักประกันขององค์กรในการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของระบบการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสมทั้งในด้านการบริหารงาน
และการ เงิ น  เพื่ อส่ ง เสริ มการปฏิบั ติ ง านของ 
ทุกหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
องค์กรที่ได้ก าหนดไว้ โดยการเสนอรายงาน เกี่ยวกับ
กิจกรรมการเพิ่มมูลค่าขององค์กร รวมท้ังการ 
ให้ค าปรึกษากับฝ่ายบริหาร ในเรื่องของการปรับปรุง 

ประสิทธิภาพการท างาน เพื่ อ เพิ่มประสิทธิผล  
และนอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยในการดูแลให้มีการ 
ใช้ทรัพยากรอย่ า งประหยัดและคุ้ มค่ า  ซึ่ งการ
ตรวจสอบภายในมีส่วนผลักดันความส าเร็จตามที่ 
Pattaramontee (2002, pp. 22-23) ได้แสดงไว้ ดังนี้  

1. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลที่ดี 
(Good Governance)  เกิ ดความโปร่ ง ใส ในการ
ปฏิบัติงาน (Transparency) ป้องกันการทุจริตหรือ
การประพฤติโดยมิชอบ และเป็นการลดความเสี่ยง 
ที่อาจจะเกิดขึ้นจนท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

2. ส่งเสริมให้เกิดการบันทึกบัญชีและรายงาน
ตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ (Accountability and 
Responsibility) ท าให้องค์กรได้ข้อมูลหรือรายงาน
ตามหน้าที่ที่รับผิดชอบและเป็นพื้นฐานหลักของความ
โปร่งใส (Transparency) และสามารถตรวจสอบได้ 
(Auditability)  

3. ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานขององค์กร (Efficiency and Effectiveness 
of Performing)  เนื่ องจากการตรวจสอบภายใน 
เป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลและประเมิน 
ทุกด้านในการปฏิบัติงาน จึงเป็นข้อมูลส าคัญที่ช่วย
ปรับปรุงระบบงานให้มีความรัดกุม ลดข้ันตอน 
ที่ซ้ าซ้อนและท าให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์
ตลอดเวลา ลดค่าใช้จ่ายและเวลา เป็นสื่อกลางการ
ประสานและลดปัญหาความไม่เข้าใจในนโยบาย
ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 

4. เป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอ านาจ (Balance 
of Power) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรรการใช้ทรัพยากร
ขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามล าดับความส าคัญ 
เพื่อให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

5. เป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Warning 
Signs) ของการทุจริตหรือการประพฤติโดยมิชอบ 
ในองค์กร ลดความเสี่ยงและโอกาสความร้ายแรง 
ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพิ่มโอกาสของความส าเร็จ 
ของงาน 

มาตรฐานการตรวจสอบภายใน ก าหนดให้
ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหนที่ด้วยความเชี่ยวชาญ 
โดยควรมีความรู  ทักษะ และความสามารถอ่ืน ๆ  
ในการท างานตามภาระหน้าท่ีท่ีไดรับมอบหมาย และ
มีความระมัดระวัง ในการประกอบวิชาชีพอย่าง
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เหมาะสม โดยใช้ความระมัดระวัง และมีทักษะมาก
พอที่จะสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ไดอย่างน่าเชื่อถือและ
เป็นที่ยอมรับ ผู้ตรวจสอบภายใน ตองปฏิบัติงาน 
ให้สอดคลองกบั มาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
ซึ่งประกอบไปด้วย ความซื่อสัตย์  ความเที่ยงธรรม  
การรักษา ความลับและความสามารถในหน้าที่  
นอกจากนี้ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความสามารถ 
ในการเรียนรู มีไหวพริบ และมีความสามารถในการ
วิ เคราะห์ ที่ เป็นเหตุ เป็นผล  มีการพัฒนาความรู 
อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ไมว่าจะเป็นความรูด้าน
การตรวจสอบ หรืออ่ืน ๆ รวมทั้ง มีความสามารถ 
ในการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ให้เกิดประโยชน 
ในการตรวจสอบ หรือเสนอแนะกับผู้รับการตรวจสอบ 
เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้สะดวกรวดเร็วและ 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ผู้ตรวจสอบต้องมี
ทักษะในการแกปัญหา ตัดสินใจ และที่ส าคัญยิ่ง คือ  
ตองเป็น ผู้ที่มีมนุษยสัมพันธที่ดี เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบเป็นที่ เข้าใจและที่ยอมรับของทุกฝ่าย  
ที่เก่ียวข้อง 

ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพตรวจสอบ
ภายใน (Internal Auditor Professional Capability) 
ถูกก าหนดไว้ในมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพ
ตรวจสอบภายใน ของสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน 
แห่งประเทศไทยสรุปไว้ ดังนี้ 

1. การปฏิบัติงานตามมาตรฐานของวิชาชีพ 
(Compliance with Standard of Conduct) หมายถึง 
การปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ด้วยความขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตย์ และมีจุดยืน
เป็นของตนเอง  

2. ความรู้ ทักษะและวินัย (Knowledge Skill 
and Discipline)  หมายถึง ความรู้ ความช านาญ 
ในการน าเทคนิคต่าง ๆ กระบวนการ และรวมถึง
มาตรฐาน มาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ความรู้ในเรื่อง
หลักการบัญชี และเทคนิคการสอบบัญชี เป็นส่ิงจ าเป็น
ส าหรับผู้ตรวจสอบภายใน และความเข้าใจในหลักการ
บริหารที่ดี  

3. มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสาร (Human 
Relations and Communications) หมายถึง เข้าใจ
ในหลักมนุษยสัมพันธ์ การมีไหวพริบ และความสามารถ
ในการติดต่อกับบุคคลอ่ืนทั้งด้านการพูด และการเขียน  

4. การศึกษาอย่างต่อเนื่ อง  (Continuing 
Education) หมายถึง การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ 
ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

5. ความระมัดระวังตามวิชาชีพที่สมควร  
(Due Professional Care) หมายถึง การปฏิบัติงาน
โดยค านึงถึงวิชาชีพอยู่ เสมอ และต้องใช้ทักษะ 
การพิจารณาอย่างมีเหตุผล  

จ า ก แ น ว คิ ด ที่ ก ล่ า ว ข้ า ง ต้ น ส รุ ป ไ ด้ ว่ า  
ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรู้ความสามารถในทาง
วิชาชีพตรวจสอบภายในท่ีสูงเพียงพอต่อการสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับบุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลงานที่ ได้ผ่านการ
กลั่นกรองจากผู้ตรวจสอบภายในจะเป็นงานที่มี
ประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยความรู้ความสามารถในทาง
วิชาชีพตรวจสอบภายในประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 
1) ด้านการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของวิชาชีพ  
2) ด้านความรู้ ทักษะ และวินัย 3) ด้านมนุษยสัมพันธ์
และการสื่อสาร 4) ด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และ 
5) ด้านความระมัดระวังตามวิชาชีพที่สมควร 
 
แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพข้อมูลทางการบัญชี 

ข้อมูลทางบัญชี  ถือว่ า เป็นข้อมูลที่ส าคัญ
ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชี เพราะถือเป็น
การปรับสภาพที่ส าคัญของข้อมูลก่อน เพื่อให้การ
วิเคราะห์งบการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้
คุณภาพของการวิเคราะห์งบการเงินและการวินิจฉัย
ลงความเห็นนั้น จะขึ้นอยู่กับคุณภาพข้อมูลทางบัญชี 
การวิ เคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีจะเกี่ ยวข้อง 
กับตัวเลขที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน  
เช่น การประเมินค่าความเสี่ยงและคุณภาพของ
ผลตอบแทน เป็นต้น การปรับปรุงที่จ าเป็นส าหรับ 
งบการเงินนอกจากจะสะท้อนให้เห็นสภาพทาง
เศรษฐกิจอย่างแท้จริงแล้วยังเป็นการช่วยเหลือ 
การวิ เคราะห์งบการเงินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
อีกด้วย การวิ เคราะห์ข้อมูลทางบัญชี  หมายถึง 
กระบวนการปฏิบัติของนักวิ เคราะห์เพื่ อ ใ ห้ค า 
จ ากัดความและการประเมินค่าความบิดเบือนของ
ข้อมูลทางการบัญชี ตลอดจนการปรับปรุงที่จ าเป็น
เกี่ยวกับงบการเงินเพื่อที่จะลดการบิดเบือนและ 
การท างานที่น่าเชื่อถือได้  

ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน ซึ่งมีส่วนใน
ลักษณะเชิงคุณภาพที่ตรงกัน โดย Heanchokchaichana 
and Srijunpetch (2008, pp. 4-12) ได้อธิบายไว้ 
ดังนี้  การน าลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน 
และมาตรฐานการบัญชีที่เหมาะสมมาใช้ในการจัดท า 
งบการเงินช่วยให้งบการเงินมีความถูกต้องตามสมควร 
(True and Fair View) หรือถูกต้องตามที่ควร (Fairly 
State)  ซึ่ ง จะ เป็นประ โยชน์ต่ อผู้ ใ ช้ งบการ เ งิน 
ตามวัตถุประสงค์ ซึ่งกรอบแนวคิดส าหรับการรายงาน
ทางการเงิน ได้ก าหนดลักษณะเชิงคุณภาพหลักของ 
งบการเงินไว้ 4 ประการ ดังนี้  

1 )  ค ว าม เ ข้ า ใ จ ไ ด้  ( Understandability) 
หมายถึง ข้อมูลทางบัญชีต้องช่วยให้ผู้ใช้งบการเงิน
สามารถเข้าใจในข้อมูลที่น าเสนอได้ งบการเงินจะเป็น
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้ใช้ที่มีความรู้พื้นฐาน
อย่างเพียงพอ กรอบแนวคิดส าหรับการรายงาน 
ทางการเงินจึงมีสมมติฐานว่า ผู้ใช้ข้อมูลทางการบัญชี
ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ และเหตุการณ์ 
ทางเศรษฐกิจพอสมควร อีกท้ังมีความพยายามและ
ความตั้งใจตามควรที่จะศึกษาข้อมูลนั้น ดังนั้น ถึงแม้
ข้อมูลจะมีความซับซ้อน แต่ถ้าเกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจ ผู้จัดท า งบการเงินยังคงต้องน า เสนอข้อมูล
ดังกล่าว ตัวอย่างเช่น กิจการไม่สามารถอ้างได้ว่า
กิจการไม่ได้แสดงข้อมูลทางการบัญชีที่ต้องเปิดเผย
ตามมาตรฐานการบัญชี เพราะเข้าใจว่าข้อมูลดังกล่าว
มีความซับซ้อนเกินไป กิจการยังคงต้องเปิดเผยข้อมูล
ที่จ าเป็น เนื่องจากข้อมูลที่น าเสนอจะให้ประโยชน์ 
แก่ผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ  

2) ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ (Relevance) 
หมายถึง ข้อมูลจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจต่อเมื่อ
ข้อมูลนั้นช่วยให้ผู้ ใช้งบการเงินสามารถประเมิน
เหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบันอนาคตได้  กล่าวคือ  
เป็นข้อมูลทางการบัญชีที่ช่วยผู้ ใช้ในการประเมิน
เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการทั้งในอดีต ปัจจุบัน 
และอนาคต และยืนยันหรือแก้ไขผลการประเมิน 
ในอดีตของผู้ ใช้ข้อมูลข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการ
ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจจะต้องเป็นข้อมูลทางการบัญชี 
ที่มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ เนื่องจากข้อมูล
ดังกล่าวจะช่วยลดความไม่แน่นอนในการตัดสินใจ
เก่ียวกับเหตุการณ์ในอนาคตได้  

3) ความเชื่อถือได้  (Reliability)  หมายถึง 
ข้อมูลทางการบัญชีต้องเชื่อถือได้จึงจะเป็นประโยชน์
ต่อผู้ ใช้งบการเงิน ข้อมูลที่ เชื่อได้ต้องไม่มีความ
ผิดพลาดที่มีนัยส าคัญและความล าเอียง ผู้ใช้งบการเงิน
ต้องสามารถแน่ใจได้ ข้อมูลดังกล่าวแสดงถึงเหตุการณ์
และรายการอย่างถูกต้อง ข้อมูลจะไม่มีความน่าเชื่อถือ
ถ้าข้อมูลเหล่านั้นถูกจัดท าขึ้นเพื่อให้มีผลต่อการ
ตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงินในทางใดทางหนึ่งโดยเฉพาะ 
ความเชื่อถือได้ถือเป็นคุณลักษณะหลัก  

4) การเปรียบเทียบกันได้ (Comparability) 
หมายถึง การเปรียบเทียบงบการเงินของกิจการ 
ในรอบระยะเวลาต่างกัน  หรือการเปรียบเทียบ 
งบการเงินของธุรกิจต่าง ๆ การเปรียบเทียบกันได้ 
ท าให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินฐานะการเงิน 
กระแสเงินสด ผลการด าเนินงาน การเปลี่ยนแปลง
ฐานะการเงิน และสามารถคาดคะเนแนวโน้มของ
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการ 
ที่เปรียบเทียบได้ การใช้วิธีการบัญชีที่สม่ าเสมอจาก
งวดหนึ่งไปยังอีกงวดหนึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ผู้ใช้งบการเงินโดยท าให้สามารถวิเคราะห์และเข้าใจ
ข้อมูลทางการบัญชีที่เปรียบเทียบกันได้ แต่ทั้งนี้มิได้
หมายความว่าผู้จัดท างบการเงินจะเปลี่ยนแปลง
วิธีการบัญชีไม่ได้ เนื่องจากเหตุการณ์และสิ่งแวดล้อม
ในธุรกิจอาจเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา ผู้บริหาร
อาจเปลี่ยนวิธีการบัญชีได้หากพิจารณาแล้วเห็นว่า
วิธีการบัญชีใหม่สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
การตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและกิจการต้องปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ข้อมูลทางการ
บัญชีจึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญขององค์กร เปรียบเสมือน
ภาพสะท้อน ที่ แสดงให้ เ ห็นถึงการบริหารและ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ อันส่งผลต่อการตัดสินใจ
เชิงเศรษฐกิจในอนาคต ที่ร่วมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

สรุปได้ว่า อิทธิพลหรือปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพ
ข้อมู ลทางการบัญชีนั้ น  ประกอบด้ วย ปัจจัยที่
หลากหลาย ทั้งนี้อาจจะขึ้นอยู่กับองค์กรนั้น ๆ ว่าจะ
สามารถท าให้ข้อมูลทางการบัญชีมีคุณภาพได้อย่างไร 
ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาอิทธิพลของความรู้ความสามารถ 
ทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน ที่มีต่อคุณภาพข้อมูล
ทางการบัญชี 
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ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน ซึ่งมีส่วนใน
ลักษณะเชิงคุณภาพที่ตรงกัน โดย Heanchokchaichana 
and Srijunpetch (2008, pp. 4-12) ได้อธิบายไว้ 
ดังนี้  การน าลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน 
และมาตรฐานการบัญชีที่เหมาะสมมาใช้ในการจัดท า 
งบการเงินช่วยให้งบการเงินมีความถูกต้องตามสมควร 
(True and Fair View) หรือถูกต้องตามที่ควร (Fairly 
State)  ซึ่ ง จะ เป็นประ โยชน์ต่ อผู้ ใ ช้ งบการ เ งิน 
ตามวัตถุประสงค์ ซึ่งกรอบแนวคิดส าหรับการรายงาน
ทางการเงิน ได้ก าหนดลักษณะเชิงคุณภาพหลักของ 
งบการเงินไว้ 4 ประการ ดังนี้  

1 )  ค ว าม เ ข้ า ใ จ ไ ด้  ( Understandability) 
หมายถึง ข้อมูลทางบัญชีต้องช่วยให้ผู้ใช้งบการเงิน
สามารถเข้าใจในข้อมูลที่น าเสนอได้ งบการเงินจะเป็น
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้ใช้ที่มีความรู้พื้นฐาน
อย่างเพียงพอ กรอบแนวคิดส าหรับการรายงาน 
ทางการเงินจึงมีสมมติฐานว่า ผู้ใช้ข้อมูลทางการบัญชี
ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ และเหตุการณ์ 
ทางเศรษฐกิจพอสมควร อีกท้ังมีความพยายามและ
ความตั้งใจตามควรที่จะศึกษาข้อมูลนั้น ดังนั้น ถึงแม้
ข้อมูลจะมีความซับซ้อน แต่ถ้าเกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจ ผู้จัดท า งบการเงินยังคงต้องน า เสนอข้อมูล
ดังกล่าว ตัวอย่างเช่น กิจการไม่สามารถอ้างได้ว่า
กิจการไม่ได้แสดงข้อมูลทางการบัญชีที่ต้องเปิดเผย
ตามมาตรฐานการบัญชี เพราะเข้าใจว่าข้อมูลดังกล่าว
มีความซับซ้อนเกินไป กิจการยังคงต้องเปิดเผยข้อมูล
ที่จ าเป็น เนื่องจากข้อมูลที่น าเสนอจะให้ประโยชน์ 
แก่ผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ  

2) ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ (Relevance) 
หมายถึง ข้อมูลจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจต่อเมื่อ
ข้อมูลนั้นช่วยให้ผู้ ใช้งบการเงินสามารถประเมิน
เหตุการณ์ ในอดีต ปัจจุบันอนาคตได้  กล่ าวคือ  
เป็นข้อมูลทางการบัญชีที่ช่วยผู้ ใช้ในการประเมิน
เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการทั้งในอดีต ปัจจุบัน 
และอนาคต และยืนยันหรือแก้ไขผลการประเมิน 
ในอดีตของผู้ ใช้ข้อมูลข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการ
ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจจะต้องเป็นข้อมูลทางการบัญชี 
ที่มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ เนื่องจากข้อมูล
ดังกล่าวจะช่วยลดความไม่แน่นอนในการตัดสินใจ
เก่ียวกับเหตุการณ์ในอนาคตได้  

3) ความเชื่อถือได้  (Reliability)  หมายถึง 
ข้อมูลทางการบัญชีต้องเชื่อถือได้จึงจะเป็นประโยชน์
ต่อผู้ ใช้งบการเงิน ข้อมูลที่ เชื่อได้ต้องไม่มีความ
ผิดพลาดที่มีนัยส าคัญและความล าเอียง ผู้ใช้งบการเงิน
ต้องสามารถแน่ใจได้ ข้อมูลดังกล่าวแสดงถึงเหตุการณ์
และรายการอย่างถูกต้อง ข้อมูลจะไม่มีความน่าเชื่อถือ
ถ้าข้อมูลเหล่านั้นถูกจัดท าขึ้นเพื่อให้มีผลต่อการ
ตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงินในทางใดทางหนึ่งโดยเฉพาะ 
ความเชื่อถือได้ถือเป็นคุณลักษณะหลัก  

4) การเปรียบเทียบกันได้ (Comparability) 
หมายถึง การเปรียบเทียบงบการเงินของกิจการ 
ในรอบระยะเวลาต่างกัน หรือการเปรียบเทียบ 
งบการเงินของธุรกิจต่าง ๆ การเปรียบเทียบกันได้ 
ท าให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินฐานะการเงิน 
กระแสเงินสด ผลการด าเนินงาน การเปลี่ยนแปลง
ฐานะการเงิน และสามารถคาดคะเนแนวโน้มของ
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการ 
ที่เปรียบเทียบได้ การใช้วิธีการบัญชีที่สม่ าเสมอจาก
งวดหนึ่งไปยังอีกงวดหนึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ผู้ใช้งบการเงินโดยท าให้สามารถวิเคราะห์และเข้าใจ
ข้อมูลทางการบัญชีที่เปรียบเทียบกันได้ แต่ทั้งนี้มิได้
หมายความว่าผู้จัดท างบการเงินจะเปลี่ยนแปลง
วิธีการบัญชีไม่ได้ เนื่องจากเหตุการณ์และสิ่งแวดล้อม
ในธุรกิจอาจเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ผู้บริหาร
อาจเปลี่ยนวิธีการบัญชีได้หากพิจารณาแล้วเห็นว่า
วิธีการบัญชีใหม่สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
การตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและกิจการต้องปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ข้อมูลทางการ
บัญชีจึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญขององค์กร เปรียบเสมือน
ภาพสะท้อน ท่ีแสดงให้ เ ห็นถึงการบริหารและ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ อันส่งผลต่อการตัดสินใจ
เชิงเศรษฐกิจในอนาคต ที่ร่วมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

สรุปได้ว่า อิทธิพลหรือปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพ
ข้อมู ลทางการบัญชีนั้ น  ประกอบด้ วย ปัจจัยที่
หลากหลาย ทั้งนี้อาจจะขึ้นอยู่กับองค์กรนั้น ๆ ว่าจะ
สามารถท าให้ข้อมูลทางการบัญชีมีคุณภาพได้อย่างไร 
ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาอิทธิพลของความรู้ความสามารถ 
ทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน ท่ีมีต่อคุณภาพข้อมูล
ทางการบัญชี 
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Related Literature) 
Chaisena (2011,  pp.  172-173)  ได้ศึกษา

ผลกระทบของวัฒนธรรมอง ค์กรและความรู้
ความสามารถทางวิชาชีพตรวจสอบภายในที่มีต่อ
ประสิทธิภาพการควบคุมภายในของบริษัทจดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์และผลกระทบ พบว่า 1) วัฒนธรรม
องค์กร มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับ
ประสิทธิภาพการควบคุมภายในโดยรวมด้านความ
ประหยัด ด้านประสิทธิภาพ ด้านประสิทธิผล และด้าน
การบริหารคุณภาพ ด้านความสามารถในการเพิ่ม
ผลผลิต และความสามารถในการท าก าไร 2) ความรู้
ความสามารถทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน มีความ 
สัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการ
ควบคุมภายใน ด้านประหยัด ด้านประสิทธิภาพ ด้าน
การบริหารคุณภาพ และด้านความสามารถในการเพิ่ม
ผลผลิต โดยสรุป พบว่า วัฒนธรรมองค์กร และความรู้
ความสามารถทางวิชาชีพตรวจสอบภายในมีความ 
สัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการ
ควบคุมภายในของผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับการบริหารงานโดยเน้นให้
องค์กรมีวัฒนธรรม และความรู้ความสามารถทาง
วิชาชีพตรวจสอบภายใน เพื่อส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ควบคุมภายในท าให้องค์กรมีการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพ และสามารถได้เปรียบคู่แข่งขัน 

Sokhiao ( 2006, pp.  128- 129)  ไ ด้ ศึ กษ า
ผลกระทบของประสิทธิภาพการควบคุมภายในและ
สภาพแวดล้อมธุรกิจที่มีต่อคุณภาพข้อมูลทางการ
บัญชี จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และผลกระทบ
ของประสิ ท ธิ ภ าพการควบคุ มภาย ใน  พบว่ า  
1) ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ด้านการประเมิน
ความเสี่ยง มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวก 
กับคุณภาพข้อมูลทางการบัญชี ด้านความเข้าใจได้และ
ด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ 2) ประสิทธิภาพ
การควบคุมภายใน  ด้ านกิ จกรรมการควบคุม  
มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพ
ข้อมูลทางการบัญชี ด้านความเกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจ และ 3) ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน 
ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร มีความสัมพันธ์และ
ผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพข้อมูลทางการบัญชี

โดยรวม ด้านความเชื่อถือได้ ด้านการเปรียบเทียบ 
กันได้ โดยสรุป ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน 
มีความสัมพันธ์และผลกระทบกับคุณภาพข้อมูล
ทา งกา รบัญชี  ดั ง นั้ น  ผู้ บ ริ ห า รองค์ ก รควร ใ ห้
ความส าคัญกับการควบคุมภายในและส่ง เสริม 
ให้บุคลากรในองค์กรมีการตระหนักและปฏิบัติตาม 
เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

Miculescu and Miculescu ( 2012, pp. 
694-699) ไดศึกษาการใช้ คุณภาพข้อมูลการบัญชี  
ในกระบวนการตัดสินใจ พบว่า การด าเนินธุรกิจ 
มีความต้องการในด้านการบริหารจัดการข้อมูล
ข่าวสาร ที่เก่ียวข้องกับการตัดสินใจ เชื่อถือได ถูกต้อง 
และชัดเจน ต้นทุนต่ าสุด เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ 
ซึ่ งความต้องการนี้ เกิดจากสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจในปัจจุบันที่อยู่ท่ ามกลางการแข่งขัน 
ด้านธุรกิจ เพื่อความอยู่ รอดขององค์กร ดังนั้นสิ่งที ่
ต้องปรับเปลี่ยนและประยุกต์ใช้ตลอดเวลาก็คือ ข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน โครงสร้าง การวิเคราะห์
การตลาด และข้อมูลทางการบัญชี  ดั งนั้น เพื่ อ
ความสัมพันธ์ระหว่าง คูแข่งทางธุรกิจ จึงต้องเน้นที่
คุณภาพของข้อมูลทางการบัญชี เพื่อก าหนดเกณฑ์
คุณภาพ หรือ ลักษณะของคุณภาพ เพื่อที่จะน าไป
พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวัดให้ไดมาตรฐานยิ่งขึ้น 
เกณฑ์ที่ใช้ในการวัดคุณภาพของข้อมูลก็ต้องแตกต่าง
กันออกไป ควรเลือกแตกต่าง มูลค่าทางเศรษฐกิจของ 
ข้อมูลการบัญชีขึ้นอยู่กับการตัดสินใจ ในกรณีนี้ผู้ใช้
ควรมีความรูที่เพียงพอเกี่ยวกับธุรกิจและการบัญชี 
รวมถึงการเรียนรูที่มาของข้อมูลที่อาจเพิ่มขึ้น บวกกับ
การจัดการข้อมูลข่าวสารทางการบัญชี ซึ่งเราจะเห็น
ถึงความแตกต่างที่สามารถเกิดข้ึนไดจากพฤติกรรม
ของการแพรกระจายของข้อมูล  ที่จะสัมพันธ์ กับ 
การรับมือขององค์กรกับข้อมูลตามสภาพภายนอก 
และผลการวิจัยระบุ ถึงการแก ปัญหาที่จ ากัดถึง
ผลกระทบของความไมแน่นอนของข้อมูลการบัญชี 
ดังนั้นการศึกษาวิธีนี้ก็เพื่อจ าแนกแยกแยะ ความ
ต้องการคุณภาพของข้อมูลของระบบเศรษฐกิจใน
สมัยใหม่ด้วย ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการ ตัดสินใจ
ต่อผู้บริหารเหมือนกัน 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ข้อมูล 
ทางการบัญชีที่มีคุณภาพ จะน าองค์กรให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ให้เกิดความมั่นคง ยั่งยืนและถูกต้องได้ โดยที่องค์กร
ต้องมผีู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน คอยเป็นเครื่องมือ 
ส าหรับการตรวจสอบและควบคุมภายในที่พร้อม 
จะช่วยให้การตัดสินใจต่าง ๆ ในองค์กร สามารถมองเห็น
โอกาส มองเห็นการเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกัน เพ่ือสามารถ
ตัดสินใจ ในการสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรตลอดจน
ผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างเต็มที่ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในเป็นผู้ดูแลให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระบบ 
ที่ก าหนดขึ้นนั้นด้วยความเข้าใจในวัตถุประสงค์หลัก
ร่วมกันของทุก ๆ หน่วยงาน พร้อมทั้งการน าระบบ
ควบคุมภายในไปใช้ควบคู่กับงานทางบัญชี เพ่ือให้
ข้อมูลทางการบัญชีมีคุณภาพอย่างเพียงพอ  

ในครั้ งนี้ ผู้ ศึกษาจึ ง ได้น า เสนองานวิจัยที่
เก่ียวข้อง ซึ่งประกอบไปด้วยการศึกษาเร่ืองการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน และข้อมูลทางการบัญชี
ที่มีคุณภาพ และผู้ศึกษาได้น าแนวทางในการศึกษา
เรื่องต่าง ๆ มาเป็นแนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับ 
ทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มี
ผลต่อต่อคุณภาพข้อมูลทางการบัญชี ในด้านของ
ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน  
 
วิธีการวิจัย (Methods) 

ประชากรที่ท าการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้ตรวจสอบ
ภายใน ตั้งแต่ระดับหัวหน้าแผนกหรือเทียบเท่าของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
จ านวน 722 คน (The Stock Exchange of Thailand, 
2017)  

ตัวอย่างที่ท าการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ตรวจสอบ
ภายใน ตั้งแต่ระดับหัวหน้าแผนกหรือเทียบเท่าของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
จ านวน 257 คน ซึ่งก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตร
ของ Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % ยอมรับความ 
คลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอย่าง 5 % และท าการ
เก็บข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามผู้เข้าร่วมในการ
ประชุมสัมมนาของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่ง
ประเทศไทย และส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ ทั้งหมด 
350 ชุด 

การเลือกตัวอย่างส าหรับงานศึกษาครั้งนี้   
ผู้ ศึกษาได้ก าหนดการเลือกตัวอย่างแบบอาศัย 
ความน่าจะเป็น (Probability Sampling) โดยวิธีการ
สุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 

เป็นการสุ่มตัวอย่างโดยถือว่าทุก ๆ หน่วยในประชากร
มีโอกาสจะถูกเลือกเท่ากัน ซึ่งการสุ่มวิธีนี้ใช้รายชื่อ
ประชากรทั้งหมดและมีการให้เลขก ากับไว้ จากนั้น 
ใช้วิธีการจับสลากโดยท ารายชื่อประชากรทั้งหมดจาก
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติ 
เชิงอ้างอิง ( Inferential Statistics) มีชนิดของสถิติ 
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สถิติ 
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าจ านวน และค่าร้อยละ  

2. การวิเคราะห์ตัวแปรงานวิจัยที่ประกอบด้วย
ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน 
และคุณภาพข้อมูลทางการบัญชี สถิติที่ ใช้ในการ
ทดสอบ คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

3.  การตรวจสอบภาวะร่ วมเส้นตรงพหุ 
(Multicollinearity) 

4. ตรวจสอบค่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปร
อิสระ 

5. วิเคราะห์ถดถอยพหุ ของความรู้ความสามารถ
ทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน และที่มีต่อคุณภาพ
ข้อมูลทางการบัญชี ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

 
ผลการวิจัย (Results) 

การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
ท่ีตอบแบบสอบถามโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
ผู้ตรวจสอบภายใน ตั้งแต่ระดับหัวหน้าแผนกหรือ
เทียบเท่า ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย จ านวน 257 คน ส่วนใหญ่เป็น  
เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 63.04 อายุระหว่าง 31-40 ปี  
คิดเป็นร้อยละ 49.42 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 
55.25 ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
52.53 ระดับต าแหน่งงานหัวหน้าแผนกตรวจสอบ
ภายใน คิดเป็นร้อยละ 49.42 และมีประสบการณ์ 
การท างานระหว่าง 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.63 

การวิเคราะห์ตัวแปรงานวิจัยที่ประกอบไปด้วย
ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน 
และคุณภาพข้อมูลทางการบัญชี ผลการวิเคราะห์ระดับ
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างสามารถสรุปได้ ดังนี้
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ให้เกิดความมั่นคง ยั่งยืนและถูกต้องได้ โดยที่องค์กร
ต้องมีผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน คอยเป็นเครื่องมือ 
ส าหรับการตรวจสอบและควบคุมภายในที่พร้อม 
จะช่วยให้การตัดสินใจต่าง ๆ ในองค์กร สามารถมองเห็น
โอกาส มองเห็นการเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกัน เพ่ือสามารถ
ตัดสินใจ ในการสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรตลอดจน
ผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างเต็มที่ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในเป็นผู้ดูแลให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระบบ 
ที่ก าหนดขึ้นนั้นด้วยความเข้าใจในวัตถุประสงค์หลัก
ร่วมกันของทุก ๆ หน่วยงาน พร้อมทั้งการน าระบบ
ควบคุมภายในไปใช้ควบคู่กับงานทางบัญชี เพื่อให้
ข้อมูลทางการบัญชีมีคุณภาพอย่างเพียงพอ  

ในครั้ งนี้ ผู้ ศึกษาจึ ง ได้น า เสนองานวิจัยที่
เก่ียวข้อง ซึ่งประกอบไปด้วยการศึกษาเร่ืองการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน และข้อมูลทางการบัญชี
ที่มีคุณภาพ และผู้ศึกษาได้น าแนวทางในการศึกษา
เรื่องต่าง ๆ มาเป็นแนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับ 
ทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มี
ผลต่อต่อคุณภาพข้อมูลทางการบัญชี ในด้านของ
ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน  
 
วิธีการวิจัย (Methods) 

ประชากรที่ท าการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้ตรวจสอบ
ภายใน ตั้งแต่ระดับหัวหน้าแผนกหรือเทียบเท่าของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
จ านวน 722 คน (The Stock Exchange of Thailand, 
2017)  

ตัวอย่างที่ท าการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ตรวจสอบ
ภายใน ตั้งแต่ระดับหัวหน้าแผนกหรือเทียบเท่าของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
จ านวน 257 คน ซึ่งก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตร
ของ Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % ยอมรับความ 
คลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอย่าง 5 % และท าการ
เก็บข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามผู้เข้าร่วมในการ
ประชุมสัมมนาของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่ง
ประเทศไทย และส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ ท้ังหมด 
350 ชุด 

การเลือกตัวอย่างส าหรับงานศึกษาครั้งนี้   
ผู้ ศึกษาได้ก าหนดการเลือกตัวอย่างแบบอาศัย 
ความน่าจะเป็น (Probability Sampling) โดยวิธีการ
สุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 

เป็นการสุ่มตัวอย่างโดยถือว่าทุก ๆ หน่วยในประชากร
มีโอกาสจะถูกเลือกเท่ากัน ซึ่งการสุ่มวิธีนี้ใช้รายชื่อ
ประชากรทั้งหมดและมีการให้เลขก ากับไว้ จากนั้น 
ใช้วิธีการจับสลากโดยท ารายชื่อประชากรทั้งหมดจาก
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติ 
เชิงอ้างอิง ( Inferential Statistics) มีชนิดของสถิติ 
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สถิติ 
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าจ านวน และค่าร้อยละ  

2. การวิเคราะห์ตัวแปรงานวิจัยที่ประกอบด้วย
ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน 
และคุณภาพข้อมูลทางการบัญชี สถิติที่ ใช้ในการ
ทดสอบ คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

3.  การตรวจสอบภาวะร่ วมเส้นตรงพหุ 
(Multicollinearity) 

4. ตรวจสอบค่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปร
อิสระ 

5. วิเคราะห์ถดถอยพหุ ของความรู้ความสามารถ
ทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน และที่มีต่อคุณภาพ
ข้อมูลทางการบัญชี ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

 
ผลการวิจัย (Results) 

การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
ที่ตอบแบบสอบถามโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
ผู้ตรวจสอบภายใน ตั้งแต่ระดับหัวหน้าแผนกหรือ
เทียบเท่า ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย จ านวน 257 คน ส่วนใหญ่เป็น  
เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 63.04 อายุระหว่าง 31-40 ปี  
คิดเป็นร้อยละ 49.42 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 
55.25 ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
52.53 ระดับต าแหน่งงานหัวหน้าแผนกตรวจสอบ
ภายใน คิดเป็นร้อยละ 49.42 และมีประสบการณ์ 
การท างานระหว่าง 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.63 

การวิเคราะห์ตัวแปรงานวิจัยที่ประกอบไปด้วย
ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน 
และคุณภาพข้อมูลทางการบัญชี ผลการวิเคราะห์ระดับ
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างสามารถสรุปได้ ดังนี้

Journal of Business, Economics and Communications

Volume 13, Issue 3 (September - December 2018)

99



ตาราง 1 ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความรู้ความสามารถทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน 
 

ตัวแปร/ ตัวชี้วัด ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความเห็น 
1. ด้านการปฏิบัติตามมาตรฐานของวิชาชีพ 4.48 0.46 มาก 
2. ด้านความรู้ ทักษะและวินัย 4.49 0.53 มาก 
3. ด้านมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสาร 4.50 0.48 มาก 
4. ด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 4.43 0.56 มาก 
5. ด้านความระมัดระวังตามวิชาชีพที่ควร 4.59 0.45 มากที่สุด 

 
จากตาราง 1 พบว่า ผู้ตรวจสอบภายในมีระดบั

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ
ตรวจสอบภายใน ด้านการปฏิบัติตามมาตรฐานของ
วิชาชีพ ด้านความรู้ ทักษะและวินัย ด้านมนุษยสัมพันธ์

และการสื่อสาร ด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง อยู่ใน
ระดับมาก และด้านความระมัดระวังตามวิชาชีพที่ควร
อยู่ในระดับมากที่สุด

 
ตาราง 2 ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพข้อมูลทางการบัญชี 
 

ตัวแปร/ ตัวชี้วัด ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความเห็น 
1. ด้านความเข้าใจได้ 3.92 0.75 มาก 
2. ด้านความเก่ียวข้องกับการตัดสินใจ 3.84 0.73 มาก 
3. ด้านความเชื่อถือได้ 4.29 0.60 มาก 
4. ด้านการเปรียบเทียบกันได้ 3.95 0.73 มาก 

 
จากตาราง 2 พบว่า ผู้ตรวจสอบภายในมีระดบั

ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพข้อมูลทางการบัญชี  
ด้านความเข้าใจได้ ด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ 

ด้านความเชื่อถือได้ และด้านการเปรียบเทียบกันได้ 
อยู่ในระดับมาก 

 
ตาราง 3 การตรวจสอบภาวะรว่มเส้นตรงพหุ โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุเมื่อคุณภาพข้อมูลทางการบญัชี 

เป็นตัวแปรตาม 
ตัวแปร/ตัวชี้วัด tolerance VIF 

ความรู้ความสามารถทางวิชาชพีตรวจสอบภายใน 
- ด้านการปฏิบัติตามมาตรฐานของวิชาชพี 0.48 2.10 
- ด้านความรู้ ทักษะและวินัย 0.41 2.45 
- ด้านมนุษยสัมพนัธ์และการสื่อสาร 0.41 2.45 
- ด้านการศึกษาอยา่งต่อเนื่อง 0.38 2.64 
- ด้านความระมัดระวังตามวชิาชพีที่ควร 0.36 2.76 

  

จากตาราง 3 พบว่า  ตัวแปรด้านความรู้
ความสามารถทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน มีค่า 
Tolerance ต่ าสุดเท่ากับ 0.36 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ า
ที่ต้องมากกว่า 0.1 และค่า VIF มีค่าสูงสุดเท่ากับ 2.76  

ซึ่ งน้อยกว่า 10 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ตัวแปรไม่มี
ความสัมพันธ์กัน และมีความเหมาะสมที่จะน าไป
วิ เคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Regression 
Analysis)

 

ตาราง 4  ค่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 
 

ตัวแปรอิสระ การปฏิบัติตาม
มาตรฐานของ

วิชาชีพ 

ความรู้ 
ทักษะ

และวินัย 

มนุษยสัมพันธ์
และการ
สื่อสาร 

การศึกษา
อย่าง

ต่อเนื่อง 

ความระมัดระวัง
ตามวิชาชีพ 

ที่ควร 
การปฏิบัตติามมาตรฐานของวิชาชีพ 1 .681** .509** .464** .489** 
ความรู้ ทักษะและวินัย  1 .572** .563** .572** 
มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสาร   1 .638** .654** 
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง    1 .713** 
ความระมัดระวังตามวิชาชีพท่ีควร     1 

  

จากตาราง  4 ผู้ วิ จั ย ได้ท าการตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยการหาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แบบเพียร์สัน (Peason’s 
Product Moment Correlation Coefficient) หากพบวา่ 

คู่ตัวแปรใดมีค่า เกินกว่า 0.80 แสดงว่าคู่ตัวแปร
ดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันสูงเกินไป อาจจะก่อให้เกิด
ปัญหา (Multicollinearity) ได้

 
ตาราง 5  ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ของความรู้ความสามารถทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน ที่มีอิทธิพล 

ต่อคุณภาพข้อมูลทางการบัญชี  
 

ตัวแปร b SEb Standardized 
Coefficients 

t-statistic p-value 

CSC -.032 .096 -0.024 -0.330 0.742 
KSD .338 .092 0.295 3.690 0.000* 
HRC -.232 .097 -0.184 -2.402 0.017* 
CED .240 .087 0 .223 2.757 0.006* 
DPC .368 .110 0 .276 3.344 0.001* 

หมายเหตุ: ค่าคงท่ี = .916, SEest = .509 n = 257, R2 = .160, F= 21.973, Sig = 0.00 
 CSC หมายถึง การปฏิบัติตามมาตรฐานของวิชาชีพ  
 KSD หมายถึง ความรู้ ทักษะและวินัย  
 HRC หมายถึง มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสาร  
 CED หมายถึง การศึกษาอย่างต่อเนื่อง และ  
 DPC หมายถึง ความระมัดระวังตามวิชาชีพท่ีควร (* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05) 
 

จากตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ ความรู้ความ 
สามารถทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน ด้านความรู้ 
ทักษะและวินัย ด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และด้าน
ความระมัดระวังตามวิชาชีพที่ควร มีอิทธิพลทางบวก
ต่อคุณภาพข้อมูลทางการบัญชี อย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย
เท่ากับ 0.295 , 0.233 และ 0.276 ตามล าดับ และ
ด้านมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสาร มีอิทธิพลทางลบต่อ
คุณภาพข้อมูลทางการบัญชี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ
ที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ -0.184  

อภิปรายผล (Discussion) 
ผลการทดสอบตามวัตถุประสงค์การวิจัย 

ข้อที่  1 เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้
ความสามารถทางวิชาชีพตรวจสอบภายในของ
ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน พบว่า ผู้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน มีระดับความคิดเห็น ด้านการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานของวิชาชีพ ด้านความรู้ 
ทักษะและวินัย ด้านมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสาร 
ด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก และ 
ด้านความระมัดระวังตามวิชาชีพที่สมควร อยู่ในระดับ

วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร

ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2561)
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ตาราง 4  ค่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 
 

ตัวแปรอิสระ การปฏิบัติตาม
มาตรฐานของ

วิชาชีพ 

ความรู้ 
ทักษะ

และวินัย 

มนุษยสัมพันธ์
และการ
สื่อสาร 

การศึกษา
อย่าง

ต่อเนื่อง 

ความระมัดระวัง
ตามวิชาชีพ 

ที่ควร 
การปฏิบัตติามมาตรฐานของวิชาชีพ 1 .681** .509** .464** .489** 
ความรู้ ทักษะและวินัย  1 .572** .563** .572** 
มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสาร   1 .638** .654** 
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง    1 .713** 
ความระมัดระวังตามวิชาชีพท่ีควร     1 

  

จากตาราง  4 ผู้ วิ จั ย ได้ท าการตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยการหาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แบบเพียร์สัน (Peason’s 
Product Moment Correlation Coefficient) หากพบวา่ 

คู่ตัวแปรใดมีค่า เกินกว่า 0.80 แสดงว่าคู่ตัวแปร
ดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันสูงเกินไป อาจจะก่อให้เกิด
ปัญหา (Multicollinearity) ได้

 
ตาราง 5  ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ของความรู้ความสามารถทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน ท่ีมีอิทธิพล 

ต่อคุณภาพข้อมูลทางการบัญชี  
 

ตัวแปร b SEb Standardized 
Coefficients 

t-statistic p-value 

CSC -.032 .096 -0.024 -0.330 0.742 
KSD .338 .092 0.295 3.690 0.000* 
HRC -.232 .097 -0.184 -2.402 0.017* 
CED .240 .087 0 .223 2.757 0.006* 
DPC .368 .110 0 .276 3.344 0.001* 

หมายเหตุ: ค่าคงท่ี = .916, SEest = .509 n = 257, R2 = .160, F= 21.973, Sig = 0.00 
 CSC หมายถึง การปฏิบัติตามมาตรฐานของวิชาชีพ  
 KSD หมายถึง ความรู้ ทักษะและวินัย  
 HRC หมายถึง มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสาร  
 CED หมายถึง การศึกษาอย่างต่อเนื่อง และ  
 DPC หมายถึง ความระมัดระวังตามวิชาชีพท่ีควร (* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05) 
 

จากตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ ความรู้ความ 
สามารถทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน ด้านความรู้ 
ทักษะและวินัย ด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และด้าน
ความระมัดระวังตามวิชาชีพที่ควร มีอิทธิพลทางบวก
ต่อคุณภาพข้อมูลทางการบัญชี อย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย
เท่ากับ 0.295 , 0.233 และ 0.276 ตามล าดับ และ
ด้านมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสาร มีอิทธิพลทางลบต่อ
คุณภาพข้อมูลทางการบัญชี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ
ที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ -0.184  

อภิปรายผล (Discussion) 
ผลการทดสอบตามวัตถุประสงค์การวิจัย 

ข้อที่  1 เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้
ความสามารถทางวิชาชีพตรวจสอบภายในของ
ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน พบว่า ผู้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน มีระดับความคิดเห็น ด้านการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานของวิชาชีพ ด้านความรู้ 
ทักษะและวินัย ด้านมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสาร 
ด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก และ 
ด้านความระมัดระวังตามวิชาชีพที่สมควร อยู่ในระดับ
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มากที่ สุด  สอดคล้องกับง านวิจัยของ Chaisena 
(2011, pp. 172-173) ที่ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหาร
ฝ่ายตรวจสอบภายในบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย มีความคิดเห็นด้วย
เกี่ยวกับการมีวัฒนธรรมองค์การโดยรวมและเป็น 
รายด้าน อยู่ในระดับมาก และมีความคิดเห็นด้วย
เกี่ยวกับการมีความรู ความสามารถทางวิชาชีพ
ตรวจสอบภายใน โดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ ใน
ระดับมาก และมีความคิด เ ห็น เกี่ ย วกับกา รมี
ประสิทธิภาพการควบคุม ภายในโดยรวมและเป็น 
รายด้านอยู่ในระดับมาก  

ผลการทดสอบตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพข้อมูล
ทางการบัญชีของผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน พบว่า 
ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน มีระดับความคิดเห็น 
ด้านความเข้าใจได้ ด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ 
ด้านความเชื่อถือได้ และด้านการเปรียบเทียบกันได้ 
อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ Sae-Un 
(2009, pp. 71) ที่พบว่า ผู้อ านวยการ ฝ่ายบัญชีของ
บริษัทจดทะเบียน มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการ 
มีคุณภาพข้อมูลทางการบัญชีโดยรวมและเป็นรายดา้น 
อยู่ในระดับมาก ไดแก ด้านความเข้าใจได ด้านความ
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ด้านความเชื่อถือได และ
ด้านการเปรียบเทียบกันได 

ผลการทดสอบตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
ข้อที่  3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้
ความสามารถทางวิชาชีพตรวจสอบภายในกับคุณภาพ
ข้อมูลทางการบัญชีของผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

ผลการวิจัยพบว่า ความรู้ความสามารถทาง
วิชาชีพตรวจสอบภายใน ด้านความรู้ ทักษะ และวินัย 
ด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และด้านความระมัดระวัง
ตามวิชาชีพที่ควร มีอิทธิพลทางบวกต่อคุณภาพข้อมูล
ทางการบัญชี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
และด้านมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสาร มีอิทธิพลทาง
ลบต่อคุณภาพข้อมูลทางการบัญชี อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Chaisena (2011, pp. 172-173) ที่พบว่า วัฒนธรรม
องค์การ และความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ
ตรวจสอบภายในมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิง
บวกกับประสิทธิภาพการควบคุมภายในของผู้บริหาร
ฝ่ายตรวจสอบภายในบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ควรให้ความส าคัญ
เกี่ ย วกับการบริหารงานโดย เน้น ใ ห้องค์ การมี
วัฒนธรรม และความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ
ตรวจสอบภายใน เพื่อส่งผลต่อประสิทธิภาพควบคุม
ภายในท าให้องค์การมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ 
และสามารถได้ เปรียบคู่แข่ งขัน สอดคล้องกับ 
งานวิจัยของ Sokhiao (2006, pp. 128-129) กล่าวว่า 
จากการวิ เคราะห์ ความสัมพันธ์ และผลกระทบ 
ของประสิ ท ธิ ภ าพการควบคุ มภาย ใน  พบว่ า  
(1)  ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ด้านการประเมนิ
ความเสี่ยง มีความสัมพันธ์และผลกระทบ เชิงบวก 
กับคุณภาพข้อมูลทางการบัญชี  ด้านความเข้าใจได้ 
แ ล ะ ด้ า น ค ว า ม เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร ตั ด สิ น ใ จ  
(2) ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ด้านกิจกรรม 
การควบคุม มีความสัมพันธ์และผลกระทบ เชิงบวกกับ
คุณภาพข้อมูลทางการบัญชี ด้านความเกี่ยวข้องกับ
การตัดสินใจ และ (3) ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน 
ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร มีความสัมพันธ์และ
ผลกระทบเชิงบวก กับคุณภาพข้อมูลทางการบัญชี
โดยรวม ด้านความเชื่อถือได ด้านการเปรียบเทียบกันได   

  
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  (Expected Benefits) ดังนี้ 

1. ประโยชน์ทางด้านวิชาการ เพิ่มเติมองค์ความรู้
ทางวิชาการ และผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชี อันได้แก่ ความรู้
ความสามารถวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ซึ่ ง
ประกอบไปด้วยด้านต่าง ๆ คือ 1) การปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานของวิชาชีพ 2) ความรู้ ทักษะ และวินัย 3) 
มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสาร 4) การศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง และ 5) ความระมัดระวังตามวิชาชพีที่สมควร 

2. ประโยชน์ในการน าไปใช้ เพื่อเป็นแนวทาง
ให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และกิจการอ่ืน ที่มีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ส าหรับการให้ค าแนะและปรึกษาต่อผู้รับ 
การตรวจ ในด้านการควบคุมภายในหรือด้านการ
จัดการอ่ืน ให้ได้มีการเสริมสร้างความรู้ความสามารถ
ทางวิชาชีพตรวจสอบภายในส าหรับผู้ตรวจสอบภายใน 
ให้ความเหมาะสมและสอดคล้องกับประสิทธิภาพการ
ควบคุมภายใน อันจะน าไปสู่การพัฒนาท่ีเพิ่มขึ้น
ในทางธุรกิจ รวมทั้งด้านการบริหาร ด้านการเงิน ด้าน
การบริหารความเสี่ยง และคุณภาพข้อมูลทางการบัญชี
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