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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มจีุดประสงค คือ เพือ่ทดสอบผลกระทบจากการจัดโครงสรางหนวยงานตรวจสอบภายในท่ีมี
อิทธิพลตอคุณภาพรายงานตรวจสอบภายใน จากผูตรวจสอบภายในของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย
แหงประเทศไทย จํานวน 126 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมขอมูลสําคัญ ไดแก 
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหสหสมัพันธพหุคูณ และการวิเคราะหการถดถอยพหุคณู  
ผลการวิจัย พบวา การจัดโครงสรางหนวยงานตรวจสอบภายใน ดานความเปนอิสระของหนวยงานมีอิทธิพลตอ
คุณภาพรายงานตรวจสอบภายใน ดังนั้น ผูบริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ควรใหความสําคัญตอความเปนอิสระของหนวยงาน เพื่อเพิ่มคุณภาพรายงานตรวจสอบภายใน รวมท้ังเปน
ประโยชนตอผูตรวจสอบภายในในการพัฒนาการจัดโครงสรางหนวยงานตรวจสอบภายในเพ่ือใหหนวยงาน
ตรวจสอบภายในมีความอิสระในการเขียนรายงานตรวจสอบภายในเพ่ือเพ่ิมคุณคาใหกับองคกร 
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ABSTRACT 

The objective of this research is to test the effect from Internal Audit Structure that influenced 

quality of internal audit report from 126 internal auditors of the listed companies in Stock 

Exchange of Thailand. Questionnaire was used as instrument for collection of data such as 

average, standard deviation, Multiple Correlation Analysis and Multiple Regression Analysis. 

 The finding of the research results indicated that the Internal audit Structure in the 

department Independence influenced quality of internal audit report. Therefore, the manager 

of the listed companies in Stock Exchange of Thailand should give the department 

Independence for increase in quality of internal audit report, and for usefulness of the Internal 

audit structure are not in the listed companies in Stock Exchange of Thailand to develop their 

internal audit structure Influencing within internal audit structure Independence for increase in 

quality of writing the internal audit report for value addition to the organization 
 

Keywords : Structure / Internal Audit Report  
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
ปจจุบันบริษัทสวนใหญทั้งที่เปนบริษัทจดทะเบยีนและไมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

เริ่มตระหนักถึงความสําคญัของการจัดใหมีการตรวจสอบภายในมาตรฐานการตรวจสอบภายในไดกําหนดการ
สื่อสารและการรายงานผลการตรวจสอบเปนขั้นตอนสุดทายในการปฏิบัติภารกิจที่จะตองเอาใจใสเปนพิเศษ 
เพราะเปนการสื่อสารผลการตรวจสอบตอผูบริหารท่ีเกี่ยวของ ฝายบริหารระดับสูง คณะกรรมการตรวจสอบ 
หรือบางกรณเีปนการสื่อสารตอบุคคลภายนอก (Pakmontee, 2015, pp.12-2) การรายงานผลเปนการแสดง
ความเห็นในการสรางมูลคาเพิ่มวา ระบบการจดัการความเสี่ยงการควบคุมภายในมีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพเพียงพอตอการบริหารเพียงใด สามารถทําใหองคกรมัน่ใจวาจะดําเนินไปสูเปาหมายที่กําหนด 
รวมทั้งใหแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเพ่ือเพิ่มมูลคาหรือใหสอดคลองกับการปฏิบตัิงานยิ่งขึ้นทั้งนี้ การจัด
หนวยงานตรวจสอบภายในอยูท่ีใดในโครงสรางองคกรมีความสําคัญและมีวิธีการจัดตั้งใหเหมาะสม การจัดต้ัง
หนวยงานตรวจสอบภายในใหข้ึนอยูกับฝายจดัการหรือคณะกรรมการบริหาร ซึ่งก็มีความเห็นแยงวาฝายจัดการมี
หนาท่ีบริหารหนวยงานทุกสายงานใหปฏิบัติหนาท่ีเปนไปตามนโยบายและแผนงาน จึงทําใหตองมีการอนุมัติการ
ปฏิบัติงานทุกรายการ ดังนั้น แมผูตรวจสอบภายในจะเขาทําการตรวจสอบหนวยงานตางๆ ในองคกรได แตหาก
ถูกแทรกแทรงจากหนวยงานหรือฝายจัดการเอง ก็จะทําใหหนวยงานตรวจสอบภายในไมสามารถจัดทํารายงาน
ผลการตรวจสอบตามขอเท็จจริงท่ีตรวจพบได 

จากเหตผุลที่กลาวมาขางตน ผูวิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาหลักการจัดโครงสรางหนวยงานตรวจสอบ
ภายใน ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหลักการจัด
โครงสรางองคกรของหนวยงานตรวจสอบมีอิทธิพลตอคณุภาพรายงานตรวจสอบภายในหรือไม อยางไรผลลัพธที่
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ไดจากการวิจัยสามารถนําไปเปนแนวทางในการพัฒนา และปรับปรุง การจัดทํารายงานผลการตรวจสอบภายใน
ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางสูงสุด 

 การจัดโครงสรางหนวยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit structure) คือ การจัดระเบยีบกิจกรรม
ตางๆ ของหนวยงาน เพื่อใหสอดคลองและเปนระบบเพื่อความสําเรจ็ตามเปาหมายท่ีวางไว คนท่ีเชี่ยวชาญแตละ
ฝายมีการประสานใหความรวมมือ ประกอบดวย 

 1. ความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน (Independence) หมายถึง การเปนอิสระ
จากสภาวะที่เปนอุปสรรคตอความสามารถในการดาํเนินกิจกรรมการตรวจสอบภายในเพ่ือทําใหการตรวจสอบ
ภายในบรรลผุลโดยปราศจาคอคติ หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบภายในตองสามารถเขาถึงผูบรหิารระดับสูงและ
คณะกรรมการไดโดยตรงและไมจาํกัดเพื่อใหบรรลุถึงระดับความเปนอิสระท่ีจําเปนในการดําเนินกิจกรรมการ
ตรวจสอบภายในตามหนาที่รับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิผล 
 2. การกําหนดอํานาจและหนาที่ท่ีเหมาะสม (Authority and Responsibility) หมายถึง สิทธิอัน
ชอบธรรมท่ีไดรับมอบหมายมาใหสั่งบุคคลอื่นปฏบิัติตามที่ตนตองการ 
คุณภาพรายงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Report Quality) คือ การสื่อสารการปฏิบัติภารกิจท่ีถูกตอง 
ตองปราศจากขอผิดพลาดและการบิดเบือน และตรงไปตรงมาตามขอเท็จจริง การสื่อสารที่เที่ยงธรรมตอง
ยุติธรรม ไมอคติ ไมลําเอียง และเปนผลมาจากการประเมินขอเท็จจริงและเหตุแวดลอมทั้งหมดอยางยุติธรรม
และสมดุล  
 การรายงานตรวจสอบภายในก็ตองปฏิบัติใหไดตามมาตรฐานวิชาชีพ ดังนั้นการรายงานตรวจสอบภายใน
ตองมีความถูกตอง เช่ือถือได และสรางแรงจูงใจตอผูบริหารและผูรบัการตรวจ เห็นภาพความเสี่ยงและการ
ควบคุมที่ยังมีจุดออนและนําไปสูการปรับปรุงพัฒนาในการจัดการความเสีย่งและการควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพที่ดีขึน้รายงานตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือผูตรวจสอบภายในใชในการสื่อสารกับ
ผูบริหาร ดังนั้น การรายงานตรวจสอบภายในท่ีเปนระบบและไดมาตรฐานจึงเปนสิ่งที่ตองมีการปฏิบตัิใหเปนไป
ตามมาตรฐานวิชาชีพดวยเพื่อทําใหการรายงานการตรวจสอบภายในเปนไปตามวัตถุประสงค การรายงาน
ตรวจสอบเปนเครื่องมือสําคญัที่จะทําใหฝายบริหารเห็นถึงคุณคาประโยชนของการตรวจสอบภายใน การรายงาน
ตอผูบริหารเปนโอกาสทีส่ําคัญที่จะชวยใหผูบริหารทราบวา ผูตรวจสอบภายในเปนพันธมติรและชวยเหลือองคกร
มีระบบการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพได และมีประโยชนกับผูรับตรวจในการชวย
ควบคุมความเสี่ยงใหทุกคนดังน้ันจึงสรุปไดวาวัตถุประสงคของการรายงานตรวจสอบภายใน คือ 

  1. เพื่อนําเสนอผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในใหผูเกี่ยวของในองคกรคือผูบริหารและ
ผูรับการตรวจไดรับทราบและนําไปใชประโยชนในการปรับปรุงตอไป 

   2. เพื่อชวยใหองคกรไดรับทราบถงึระบบการควบคุม ระบบการจดัการความเสี่ยงและระบบการ
กํากับดูแลกิจการองคกรที่ผานการประเมินและความเห็นของผูตรวจสอบภายใน 

   3. เพื่อชวยใหองคกรสามารถปรบัปรุงพัฒนาและควบคมุความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม 
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ผูบริหารควรจะตองรับฟงและอานรายงานการตรวจสอบภายในดวยความเอาใจใสเพราะรายงานทํา
หนาท่ีในการสื่อสารและอธิบายเรือ่งที่ตรวจพบ ทั้งนี้เพื่อชักจูงใหมีการปรับปรุงแกไขเรื่องที่ตรวจพบและ
ความเห็นของผูตรวจสอบภายในมคีวามสําคญัและมีประโยชนตอผูบริหาร การท่ีผูตรวจสอบภายในสรปุผลการ
ตรวจสอบภายในอยางเท่ียงธรรมจะชวยใหฝายบริหารมั่นใจวาการดําเนินงานเปนไปตามระบบท่ีวางไวและ
ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงของผูตรวจสอบภายในจะชวยใหฝายบริหารนําไปปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย  
เพื่อศึกษาผลกระทบของการจัดโครงสรางหนวยงานตรวจสอบภายในท่ีมีอิทธิพลตอคุณภาพรายงาน

ตรวจสอบภายใน จากผูตรวจสอบภายในของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

สมมุติฐานการวิจัย  
 ปจจัยการจดัโครงสรางหนวยงานตรวจสอบภายในมีอิทธิพลตอคุณภาพรายงานตรวจสอบภายใน ตั้ง
สมมตุิฐานไดดังนี ้
 สมมตุิฐานในการวิจัย 1 : ปจจัยการจัดโครงสรางหนวยงานตรวจสอบภายใน มีอิทธิพลตอคณุภาพ
รายงานตรวจสอบภายใน 

  สมมตุิฐานในการวิจัย 1.1 : ปจจัยการจัดโครงสรางหนวยงานตรวจสอบภายใน มีอิทธิพลตอ
คุณภาพรายงานตรวจสอบภายในดานความถูกตอง 
  สมมตุิฐานในการวิจัย 1.2 : ปจจัยการจัดโครงสรางหนวยงานตรวจสอบภายใน มีอิทธิพลตอ
คุณภาพรายงานตรวจสอบภายในดานความเที่ยงธรรม 

  สมมตุิฐานในการวิจัย 1.3 : ปจจัยการจัดโครงสรางหนวยงานตรวจสอบภายใน มีอิทธิพลตอ
คุณภาพรายงานตรวจสอบภายในดานความชัดเจน 

  สมมตุิฐานในการวิจัย 1.4 : ปจจัยการจัดโครงสรางหนวยงานตรวจสอบภายใน มีอิทธิพลตอ
คุณภาพรายงานตรวจสอบภายในดานความรดักุม 

  สมมตุิฐานในการวิจัย 1.5 : ปจจัยการจัดโครงสรางหนวยงานตรวจสอบภายใน มีอิทธิพลตอ
คุณภาพรายงานตรวจสอบภายในดานความสรางสรรค 
  สมมตุิฐานในการวิจัย 1.6 : ปจจัยการจัดโครงสรางหนวยงานตรวจสอบภายใน มีอิทธิพลตอ
คุณภาพรายงานตรวจสอบภายในดานความครบถวน 

สมมตุิฐานในการวิจัย 1.7 : ปจจัยการจัดโครงสรางหนวยงานตรวจสอบภายใน มีอิทธิพลตอ 

คุณภาพรายงานตรวจสอบภายในดานความทันกาล 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 1. กระบวนการและวิธีการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากรกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก หัวหนาฝายตรวจสอบภายในของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจํานวน 755 คน (Stock Exchange of Thailand, 2018) กลุมตัวอยางที่ใชใน
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การวิจัย ไดแก หัวหนาฝายตรวจสอบภายในของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวน 
261 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถามโดยผูวิจัยไดสงแบบสอบถาม จํานวน 261 ชุด 
เปนแบบสอบถามที่ถูกตองครบถวนท้ังหมดจํานวน 126 ชุด คิดเปนอัตราตอบกลับท่ีตอบสมบูรณคิดเปนรอยละ 
48.27 การสงแบบสอบถามตองมอีัตราตอบกลับ รอยละ 20 จึงถือวายอมรับได (Aaker, Kumar & Day., 2001, 

p.72) 

 2.การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถาม 

 แบบประเมินความคดิเห็นเกีย่วกับคุณภาพรายงานตรวจสอบภายใน ของบริษัทจดทะเบียน จํานวน 
14 ขอ ประกอบดวย ดานความถกูตอง ดานความเที่ยงธรรม ดานความชัดเจน ดานความรดักุมดานความ
สรางสรรค ดานความรบถวน และดานความทันกาลลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale) 5 ระดับ โดยมีรายละเอียดการใหคะแนนดังตอไปน้ี 
   1 คะแนน หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีความคดิเห็นเกี่ยวกับคุณภาพรายงานตรวจสอบ
ภายในของบริษัทจดทะเบยีนในระดับนอยท่ีสุด 

   2 คะแนน หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพรายงานตรวจสอบ
ภายในของบริษัทจดทะเบยีนในระดับนอย 
   3 คะแนน หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพรายงานตรวจสอบ
ภายในของบริษัทจดทะเบยีนในระดับปานกลาง 
   4 คะแนน หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพรายงานตรวจสอบ
ภายในของบริษัทจดทะเบยีนในระดับมาก 

   5 คะแนน หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพรายงานตรวจสอบ
ภายในของบริษัทจดทะเบยีนในระดับมากท่ีสดุ 

  โดยกําหนดเกณฑการแปลความหมายของคาเฉลีย่จากการวเิคราะหขอมูลดังนี้  

   คะแนนเฉลีย่    แปลความหมาย 
   1.00-1.50    มีความเห็นอยูในระดับนอยท่ีสุด 
   1.51-2.50    มีความเห็นอยูในระดับนอย 
   2.51-3.50    มีความเห็นอยูในระดับปานกลาง 
   3.51-4.50    มีความเห็นอยูในระดับมาก 

   4.51-5.00    มีความเห็นอยูในระดับมากท่ีสดุ 

 3. การวัดคุณภาพลักษณะของตัวแปร 
 การจัดโครงสรางหนวยงานตรวจสอบภายในเปนตัวแปรอิสระ ซึ่งสามารถจําแนกออกเปน 2 ดาน 
ดังนี้ 1) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานของวิชาชีพ โดยครอบคลุมความเขาใจในหนาท่ี และการไดรับการสนับสนุน
จากฝายจดัการและผูบริหารระดับสูง การประกาศกฎบัตรของหนวยงานตรวจสอบภายในรวมท้ังการ
ติดตอสื่อสารกับฝายจัดการและผูบริหารระดับสูง 2) การกําหนดอํานาจและหนาที่ท่ีเหมาะสม โดยครอบคลุมการ
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เขาถึงขอมูล ไมมีการขัดขวางหรือแทรกแซงจากหนวยงานใดๆ ความสําคัญในการเสนอความเห็นในขอเสนอแก
หนวยงานตางๆ รวมทั้งการใหคาํปรึกษา และอยูในโครงสรางลําดับสูงขององคกร คุณภาพรายงานตรวจสอบ
ภายใน ซึ่งสามารถจําแนกออกเปน 7 ดาน ดังนี้ 1) ความถูกตอง จํานวน 2 ขอ โดยครอบคลุมการจดัทํารายงาน
การตรวจสอบภายในดวยขอมลูที่ถูกตองเปนขอเท็จจริงที่คนพบโดยปราศจาคการบิดเบือนขอมูลรวมทั้ง
ระมัดระวังใหเกิดขอผิดพลาดนอยที่สุด 2) ความเที่ยงธรรม จํานวน 2 ขอ โดยครอบคลมุการประเมินผลการ
ตรวจสอบโดยปราศจาคความรูสึกนึกคิดสวนตัวของบุคคลอื่นเขามามีอิทธิพลเหนือการประเมิน และเคารพใน
คุณคาและสิทธิของผูเปนเจาของขอมูลที่ไดรับอนุญาตจากเจาของเสยีกอนยกเวนการเปดเผยตามขอบังคับของ
กฎหมาย 3) ความชัดเจน จํานวน 2 ขอ โดยครอบคลุมการจัดทํารายงานที่สามารถเขาใจไดงายระบุขอมูลสําคัญ
ทีส่อดคลองกับประเด็นทีร่ายงานอยางเหมาะสมหลีกเลี่ยงคําศัพทเทคนิคที่เขาใจยากในการเขียนรายงาน
ตรวจสอบภายใน 4) ความสรางสรรค จํานวน 2 ขอ โดยครอบคลุมเนื้อหาในรายงานตรวจสอบภายในทําใหเกิด
การปรับปรุงและพัฒนาระบบงานใหดีขึ้นจากขอเสนอแนะท่ีสามารถปฏิบัติได 5) ความครบถวน จํานวน 2 ขอ 
โดยครอบคลุมความสมบูรณของขอมูลที่รวบรวมไดเพื่อพิจารณาสาระสําคัญ รวมทั้งการยกตัวอยางใหเห็นภาพ
อยางชัดเจนเพื่อสนับสนุนขอเสนอแนะใหครบถวนทุกความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน 6) ความทันกาล จํานวน 2 ขอ โดย
ครอบคลมุการจดัทํารายงานเสร็จและนําสงตอฝายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบรวมท้ังการรายงาน
ประเด็นความเสี่ยงท่ีสําคัญระหวางการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใหสามารถดําเนินการแกไขได
อยางทันเวลา 
 5. คุณภาพของเครื่องมือวัด 

 ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามปรับปรุงตามคําแนะนาํของอาจารยที่ปรึกษา และผูเชี่ยวชาญไปทําการ
ทดสอบ (Pre-test) จํานวน 30 ชุด หลังจากไดผลแลว จึงนํามารวบรวมเพื่อทําการทดสอบความเช่ือมัน่ โดย
วิธีการหาคาสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’ Alpha) ซึ่งเปนวิธีท่ีนิยมใชวัดคาความเท่ียงที่
กวางขวางมากท่ีสุดวิธีหน่ึง โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป คาสมัประสิทธ์ิแอลฟาฯ ควรมคีาในระดับ 0.700ขึ้นไป และ
คาอํานาจจําแนกรายขอ (Corrected Item Total Correlation) ควรมีคาต้ังแต 0.300 ผลการวิเคราะหความ
เที่ยงแตละตัวแปรไดคามาตรฐานท่ีกําหนดคือ สัมประสิทธ์ิแอลฟาฯมีคามากกวา 0.700 และคาอํานาจจําแนก
รายขอมีคามากกวา 0.300 ทั้งนี้คาสัมประสิทธ์ิแอลฟาฯมีคาอยูระหวาง 0.718 ถึง 0.923 และคาอํานาจจําแนก
รายขอมีคาอยูระหวาง 0.421 ถึง 0.910 ถือไดวาแบบสอบถามมีความนาเช่ือถือ ผูวิจัยจึงไมไดทําการตัดขอ
คําถามใดๆ ออกจากการวดัตัวแปร 
 

สรุปผลการวิจัย 

การวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการจดัโครงสรางหนวยงานตรวจสอบภายใน โดยรวมและเปน
รายดานของผูตรวจสอบภายในของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พบวา ผูตรวจสอบ
ภายในของบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มคีวามคิดเห็นดวยกับการจัดโครงสราง
หนวยงานตรวจสอบภายในโดยรวม อยูในระดับมาก (  = 4.14) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานความเปนอิสระของหนวยงาน (  = 4.14)  
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ดานการกําหนดอํานาจหนาท่ี (  = 4.06) 
 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหคาความทนทาน (Tolerance) และคา VIF (Variance Inflation Factors)  
              ของคุณภาพรายงานตรวจสอบภายใน 
 

คุณภาพรายงานตรวจสอบภายใน คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น 

ดานความถูกตอง 4.49 0.653 มาก 
ดานความเที่ยงธรรม 4.54 0.530 มากที่สุด 
ดานความชัดเจน 4.24 0.677 มาก 
ดานความรัดกุม 4.15 0.706 มาก 
ดานความสรางสรรค 4.26 0.592 มาก 
ดานความครบถวน 4.15 0.634 มาก 
ดานความทันกาล 3.93 0.779 มาก 

โดยรวม 4.25 0.493 มาก 
 

 จากตารางท่ี 1 พบวา ผูตรวจสอบภายในของบริษัทในตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย มีความ
คิดเห็นดวยกับคุณภาพรายงานตรวจสอบภายในโดยรวม อยูในระดบัมาก (  = 4.25) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก ดังนี้ ดานความเที่ยงธรรม (  = 4.54) ดานความถูกตอง 
(  = 4.49) ดานความสรางสรรค (  = 4.26) 
 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหคาความทนทาน (Tolerance) และคา VIF Variance Inflation Factors)  
              ของการจัดโครงสรางหนวยงานตรวจสอบภายใน 
 

ตัวแปรอิสระ Tolerance VIF 

ดานความเปนอิสระของหนวยงาน 0.402 2.489 

ดานการกําหนดอํานาจและหนาที่ท่ีเหมาะสม 0.402 4.489 
 

 จากตารางที ่2 พบวาคาความทนทาน (Tolerance) มีคาสูงสุดเทากับ 0.402 ซึ่งคาของตัวแปรมีคา
เปนไปตามเกณฑที่กําหนด และคา VIF (Variance Inflation Factors) ของตัวแปรมีคาสูงสุดเทากับ 2.489 ซึ่ง
ถือวาอยูในระดับท่ีเปนไปตามเกณฑที่กําหนด สรปุไดวาตัวแปรของการจัดโครงสรางหนวยงานตรวจสอบภายใน
ที่ใชในการวิจัยนี้ ไมมีความสัมพันธระหวางกันสูงเกินไป และเปนอิสระตอกัน หรือไมมคีวามซับซอนในการวัดคา 
(Collinerarity) 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณของปจจัยการจัดโครงสรางหนวยงานตรวจสอบภายใน มีอิทธิพลตอ 

              คุณภาพรายงานตรวจสอบภายใน 
 

ตัวแปร Standardized Coefficients t-value sig 

1.ดานความเปนอิสระของหนวยงาน 0.602 5.272 0.000* 
2.ดานการกําหนดอํานาจและหนาที่ท่ีเหมาะสม -0.006 -0.052 0.959 

 

 จากตารางที ่3 ผลการวิเคราะหพบวา R2 มีคาเทากับ 0.356 หมายถึงตัวแปรทั้งหมดสามารถอธิบาย
การใชงานได 35.60% จากแบบจําลองสมมติฐาน พบวาปจจัยการจดัโครงสรางหนวยงานตรวจสอบภายใน ดาน
ความเปนอิสระของหนวยงาน มีคา Sig เทากับ 0.000 ซึ่งคา Sig ตัวแปรมีคานอยกวาระดับนยัสําคัญที่กําหนด
คือ 0.05 น้ันหมายความวา ปจจัยการจัดโครงสรางหนวยงานตรวจสอบภายใน ดานความเปนอิสระของ
หนวยงาน มีอิทธิพลตอคุณภาพรายงานตรวจสอบภายใน โดยไดรับการสนับสนุนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 จึงสรุปไดวาสมมติฐานท่ี 1 ไดรับการสนับสนุน  ทั้งนี้มตีัวแปรที่ไมไดรับการสนับสนุน เนือ่งจากมีคา
มากกวาระดับนัยสาํคัญที่กําหนดคือ 0.05 คือและปจจัยการจดัโครงสรางหนวยงานตรวจสอบภายใน ดานการ
กําหนดอํานาจและหนาที่ท่ีเหมาะสม  
 โดยแสดงวาปจจัยการจัดโครงสรางหนวยงานตรวจสอบภายใน ดานความเปนอิสระของหนวยงาน      
มีอิทธิพลตอคุณภาพรายงานตรวจสอบภายใน ขณะท่ีพบวาปจจัยการจัดโครงสรางหนวยงานตรวจสอบภายใน 
ดานการกําหนดอํานาจและหนาทีท่ี่เหมาะสมไมมีอิทธิพลกับคุณภาพรายงานตรวจสอบภายใน 
 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณของปจจัยการจัดโครงสรางหนวยงานตรวจสอบภายใน มีอิทธิพลตอ 

              คุณภาพรายงานตรวจสอบภายในดานความถูกตอง 
 

ตัวแปร Standardized Coefficients t-value sig 

1.ดานความเปนอิสระของหนวยงาน 0.546 4.468 0.000* 
2.ดานการกําหนดและอํานาจหนาที่ท่ีเหมาะสม -0.048 -0.389 0.698 
 

 จากตารางที ่4 ผลการวิเคราะหพบวา R2 มีคาเทากับ 0.249 หมายถึงตัวแปรทั้งหมดสามารถอธิบาย
การใชงานได 24.90% จากแบบจําลองสมมติฐาน พบวา ปจจัยการจัดโครงสรางหนวยงานตรวจสอบภายใน 
ดานความเปนอิสระของหนวยงานมีคา Sig เทากับ 0.000 ซึ่งคา Sig ตัวแปรมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญที่
กําหนดคือ 0.05 น้ันหมายความวา ปจจัยการจดัโครงสรางหนวยงานตรวจสอบภายใน ดานความเปนอิสระของ
หนวยงาน  มีอิทธิพลตอคุณภาพรายงานตรวจสอบภายใน ดานความถูกตอง โดยไดรับการสนับสนุนอยางมี
นัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงสรุปไดวาสมมติฐานที่ 1.1 ไดรับการสนับสนุน  ท้ังนี้มีตัวแปรที่ไมไดรับการ
สนับสนุน เนื่องจากมีคามากกวาระดับนัยสําคัญที่กําหนดคือ 0.05  คือปจจัยการจดัโครงสรางหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน ดานการกําหนดอํานาจและหนาที่ท่ีเหมาะสม 
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 โดยแสดงวาปจจัยการจัดโครงสรางหนวยงานตรวจสอบภายใน ดานความเปนอิสระของหนวยงาน มี
อิทธิพลตอคุณภาพรายงานตรวจสอบภายใน ดานความถูกตอง ขณะที่พบวา ปจจัยการจัดโครงสรางหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน ดานการกําหนดอํานาจและหนาที่ท่ีเหมาะสมไมมอีิทธิพลกับคุณภาพรายงานตรวจสอบภายใน 
ดานความถูกตอง 
 

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณของปจจัยการจัดโครงสรางหนวยงานตรวจสอบภายใน มีอิทธิพลตอ    
              คุณภาพรายงานตรวจสอบภายในดานความเที่ยงธรรม 
 

ตัวแปร Standardized Coefficients t-value sig 

1.ดานความเปนอิสระของหนวยงาน 0.238 1.753 0.082 

2.ดานการกําหนดอํานาจและหนาที่ท่ีเหมาะสม 0.069 0.508 0.612 
 

 จากตารางที ่5 ผลการวิเคราะหพบวา R2 มีคาเทากับ 0.072 หมายถึงตัวแปรทั้งหมดสามารถอธิบาย
การใชงานได 7.20% จากแบบจําลองสมมติฐาน พบวา ปจจัยการจดัโครงสรางหนวยงานตรวจสอบภายใน ดาน
ความเปนอิสระของหนวยงานมีคา Sig เทากับ 0.082 ดานกําหนดอํานาจและหนาท่ีที่เหมาะสม มีคา Sig เทากับ 
0.612 มีคามากกวาระดับนัยสําคญัที่กําหนดคือ 0.05 จึงสรุปไดวาสมมติฐานที่ 1.2 ไมไดรับการสนับสนุน   
โดยแสดงวาปจจัยการจัดโครงสรางหนวยงานตรวจสอบภายในดานความเปนอิสระของหนวยงาน ดานการ
กําหนดอํานาจและหนาที่ที่เหมาะสมมีผลกระทบเชิงลบกับคุณภาพรายงานตรวจสอบภายใน ดานความเท่ียง
ธรรม 
 

ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณของปจจัยการจัดโครงสรางหนวยงานตรวจสอบภายใน มีอิทธิพลตอ 

              คุณภาพรายงานตรวจสอบภายในดานความชัดเจน 
 

ตัวแปร Standardized Coefficients t-value sig 

1.ดานความเปนอิสระของหนวยงาน 0.583 5.405 0.000* 
2.ดานการกําหนดอํานาจและหนาที่ท่ีเหมาะสม 0.087 0.810 0.419 

 

 จากตารางที ่6 ผลการวิเคราะหพบวา R2 มีคาเทากับ 0.416 หมายถึงตัวแปรทั้งหมดสามารถอธิบาย
การใชงานได 41.60% จากแบบจําลองสมมติฐาน พบวา ปจจัยการจัดโครงสรางหนวยงานตรวจสอบภายใน 
ดานความเปนอิสระของหนวยงานมีคา Sig เทากับ 0.000 ซึ่งคา Sig ตัวแปรมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญที่
กําหนดคือ 0.05 น้ันหมายความวา ปจจัยการจดัโครงสรางหนวยงานตรวจสอบภายใน ดานความเปนอิสระของ
หนวยงาน  มีอิทธิพลตอคุณภาพรายงานตรวจสอบภายใน ดานความชัดเจนโดยไดรับการสนับสนุนอยางมี
นัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงสรุปไดวาสมมติฐานที่ 1.3 ไดรับการสนับสนุน  ท้ังนี้มีตัวแปรที่ไมไดรับการ
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สนับสนุน เนื่องจากมีคามากกวาระดับนัยสําคัญที่กําหนดคือ 0.05 คือปจจัยการจดัโครงสรางหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน ดานการกําหนดอํานาจและหนาที่ท่ีเหมาะสม 

 โดยแสดงวาปจจัยการจัดโครงสรางหนวยงานตรวจสอบภายใน ดานความเปนอิสระของหนวยงาน มี
อิทธิพลตอคุณภาพรายงานตรวจสอบภายใน ดานความชัดเจนขณะที่พบวาปจจัยการจดัโครงสรางหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน ดานการกําหนดอํานาจและหนาที่ท่ีเหมาะสมไมมอีิทธิพลกับคุณภาพรายงานตรวจสอบภายใน 
ดานความชัดเจน 
 

ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณของปจจัยการจัดโครงสรางหนวยงานตรวจสอบภายใน มีอิทธิพลตอ 

              คุณภาพรายงานตรวจสอบภายในดานความรดักุม 
 

ตัวแปร Standardized Coefficients t-value sig 

1.ดานความเปนอิสระของหนวยงาน 0.796 6.952 0.000* 
2.ดานการกําหนดอํานาจและหนาที่ท่ีเหมาะสม -0.302 -2.639 0.009* 
 

 จากตาราง 7 ผลการวิเคราะหพบวา R2 มีคาเทากับ 0.342 หมายถึงตัวแปรทั้งหมดสามารถอธิบายการใช
งานได 34.20% จากแบบจําลองสมมติฐาน พบวา ปจจัยการจัดโครงสรางหนวยงานตรวจสอบภายใน ดานความ
เปนอิสระของหนวยงานมีคา Sig เทากับ 0.000 ดานการกําหนดอํานาจและหนาที่ท่ีเหมาะสมมีคา Sig เทากับ 
0.009 ซึง่คา Sig ตัวแปรมีคานอยกวาระดับนัยสําคญัที่กําหนดคือ 0.05 น้ันหมายความวา ปจจัยการจดั
โครงสรางหนวยงานตรวจสอบภายใน ดานความเปนอิสระของหนวยงาน  ดานการกําหนดอํานาจและหนาที่ท่ี
เหมาะสมมีอิทธิพลตอคณุภาพรายงานตรวจสอบภายใน ดานความรัดกุม โดยไดรับการสนับสนุนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 จึงสรุปไดวาสมมติฐานท่ี 1.4 ไดรับการสนับสนุน   
 โดยแสดงวาปจจัยการจัดโครงสรางหนวยงานตรวจสอบภายใน ดานความเปนอิสระของหนวยงานดาน
การกําหนดอํานาจและหนาท่ีที่เหมาะสมมีอิทธิพลตอคุณภาพรายงานตรวจสอบภายใน ดานความรดักมุ 
 

ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณของปจจัยการจัดโครงสรางหนวยงานตรวจสอบภายใน มีอิทธิพลตอ     
              คุณภาพรายงานตรวจสอบภายในดานความสรางสรรค 
 

ตัวแปร Standardized Coefficients t-value sig 

1.ดานความเปนอิสระของหนวยงาน 0.062 0.505 0.615 

2.ดานการกําหนดอํานาจและหนาที่ท่ีเหมาะสม 0.467 3.831 0.000* 
 

 จากตารางที ่8 ผลการวิเคราะหพบวา R2 มีคาเทากับ 0.254 หมายถึงตัวแปรทั้งหมดสามารถอธิบายการ
ใชงานได 25.40% จากแบบจําลองสมมติฐาน พบวา ปจจยัการจดัโครงสรางหนวยงานตรวจสอบภายใน ดาน
การกําหนดอํานาจและหนาท่ีที่เหมาะสมมีคา Sig เทากับ 0.000 ซึ่งคา Sig ตัวแปรมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญที่
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กําหนดคือ 0.05 น้ันหมายความวา ปจจัยการจดัโครงสรางหนวยงานตรวจสอบภายใน ดานการกําหนดอํานาจ
และหนาท่ีที่เหมาะสมมีอิทธิพลตอคุณภาพรายงานตรวจสอบภายใน ดานความสรางสรรค โดยไดรับการ
สนับสนุนอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงสรุปไดวาสมมตฐิานท่ี 1.5 ไดรับการสนับสนุน  ทัง้นี้มีตัวแปร
ที่ไมไดรับการสนับสนุน เนื่องจากมีคามากกวาระดับนยัสําคัญที่กําหนดคือ 0.05 คือปจจัยการจัดโครงสราง
หนวยงานตรวจสอบภายใน ดานความเปนอิสระของหนวยงาน 

 โดยแสดงวาปจจัยการจัดโครงสรางหนวยงานตรวจสอบภายใน ดานการกําหนดอํานาจหนาท่ีที่เหมาะสม
มีอิทธิพลตอคุณภาพรายงานตรวจสอบภายใน ดานความสรางสรรคขณะที่พบวาปจจัยการจัดโครงสราง
หนวยงานตรวจสอบภายใน ดานความเปนอิสระของหนวยงานไมมีอทิธิพลกับคุณภาพรายงานตรวจสอบภายใน 
ดานความสรางสรรค 
 

ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณของปจจัยการจัดโครงสรางหนวยงานตรวจสอบภายใน มีอิทธิพลตอ 

              คุณภาพรายงานตรวจสอบภายในดานความครบถวน 
 

ตัวแปร Standardized Coefficients t-value sig 

1. ดานความเปนอิสระของหนวยงาน 1.124 0.889 0.376 

2. ดานการกําหนดอํานาจหนาที่ท่ีเหมาะสม 0.071 0.507 0.613 
 

 จากตารางที ่9 ผลการวิเคราะหพบวา R2 มีคาเทากับ 0.018 หมายถึงตัวแปรทั้งหมดสามารถอธิบายการ
ใชงานได 1.80% จากแบบจําลองสมมติฐาน พบวา ปจจัยการจัดโครงสรางหนวยงานตรวจสอบภายใน ดาน
ความเปนอิสระของหนวยงานมีคา p เทากับ 0.376ดานกําหนดอํานาจและหนาที่ท่ีเหมาะสม มีคา Sig เทากับ 
0.613มีคามากกวาระดับนัยสําคญัที่กําหนดคือ 0.05จึงสรุปไดวาสมมติฐานท่ี 1.6 ไมไดรับการสนับสนนุ   
โดยแสดงวาปจจัยการจัดโครงสรางหนวยงานตรวจสอบภายในดานความเปนอิสระของหนวยงาน ดานการ
กําหนดอํานาจและหนาที่ท่ีเหมาะสมไมมีอิทธิพลกับคุณภาพรายงานตรวจสอบภายใน ดานความครบถวน 
 

ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณของปจจัยการจัดโครงสรางหนวยงานตรวจสอบภายใน มีอิทธิพลตอ 

               คุณภาพรายงานตรวจสอบภายในดานความทันกาล 
 

ตัวแปร Standardized Coefficients t-value sig 

1. ดานความเปนอิสระของหนวยงาน 0.668 5.483 0.000* 
2. ดานการกําหนดอํานาจและหนาที่ทีเหมาะสม -0.241 -1.962 0.052 
 

 จากตารางที ่10 ผลการวิเคราะหพบวา R2 มีคาเทากับ 0.243 หมายถึงตัวแปรทั้งหมดสามารถอธิบาย
การใชงานได 24.30% จากแบบจําลองสมมติฐาน พบวา ปจจัยการจัดโครงสรางหนวยงานตรวจสอบภายใน 
ดานความเปนอิสระของหนวยงานมีคา Sig เทากับ 0.000 ซึ่งคา Sig ตัวแปรมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญที่
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กําหนดคือ 0.05 น้ันหมายความวา ปจจัยการจดัโครงสรางหนวยงานตรวจสอบภายใน ดานความเปนอิสระของ
หนวยงาน  มีอิทธิพลตอคุณภาพรายงานตรวจสอบภายใน ดานความทันกาลโดยไดรับการสนับสนุนอยางมี
นัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงสรุปไดวาสมมติฐานที่ 1.7 ไดรับการสนับสนุน  ท้ังนี้มีตัวแปรที่ไมไดรับการ
สนับสนุน เนื่องจากมีคามากกวาระดับนัยสําคัญที่กําหนดคือ 0.05 คือปจจัยการจดัโครงสรางหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน ดานการกําหนดอํานาจและหนาที่ท่ีเหมาะสม 

 โดยแสดงวาปจจัยการจัดโครงสรางหนวยงานตรวจสอบภายใน ดานความเปนอิสระของหนวยงาน       
มีอิทธิพลตอคุณภาพรายงานตรวจสอบภายใน ดานความทันกาล ขณะท่ีพบวาปจจัยการจดัโครงสรางหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน ดานการกําหนดอํานาจและหนาที่ท่ีเหมาะสมไมมอีิทธิพลกับคุณภาพรายงานตรวจสอบภายใน 
ดานความทันกาล 
 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยเรื่องปจจัยการจัดโครงสรางหนวยงานตรวจสอบภายในทีม่ีอิทธิพลตอคุณภาพรายงาน
ตรวจสอบภายในของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พบวา  
 1. ขอมูลทั่วไปของผูตรวจสอบภายในของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
จํานวน 126 ชุด สวนใหญเปน (1) เพศหญิงคิดเปนรอยละ 54.80 (2) อายุชวง 31-40 ปคิดเปนรอยละ 41.50  
(3) สถานภาพโสดคิดเปนรอยละ 64.30 (4) ระดับการศึกษาปริญญาโทคิดเปนรอยละ 52.40 (4) ประสบการณ
ทํางาน 5-10 ป คิดเปนรอยละ 28.60 (5) กลุมอุตสาหกรรมอสังหารมิทรัพยและกอสราง คิดเปนรอยละ 17.50  
 2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพรายงานตรวจสอบภายในของผูตรวจสอบภายในของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พบวา ดานความเท่ียงธรรมอยูระดับมากท่ีสดุ สวนดานความ
ถูกตอง ดานความชัดเจน ดานความรัดกุม ดานความสรางสรรค ดานความครบถวน อยูในระดับมาก 

 3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการจัดโครงสรางหนวยงานตรวจสอบภายในของผูตรวจสอบภายใน
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย พบวา ดานความเปนอิสระของหนวยงาน ดาน
กําหนดอํานาจหนาที่ท่ีเหมาะสม อยูในระดับมาก 

 4. ปจจัยการจัดโครงสรางหนวยงานตรวจสอบภายในดานความเปนอิสระของหนวยงานมีอิทธิพลตอ
คุณภาพรายงานตรวจสอบภายในของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย 

   4.1 ปจจัยการจัดโครงสรางหนวยงานตรวจสอบภายในดานความเปนอิสระของหนวยงานมี
อิทธิพลตอคุณภาพรายงานตรวจสอบภายในของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดาน
ความถูกตอง 
   4.2 ปจจัยการจัดโครงสรางหนวยงานตรวจสอบภายในดานความเปนอิสระของหนวยงานมี
อิทธิพลตอคุณภาพรายงานตรวจสอบภายในของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดานความ
ชัดเจน 
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   4.3 ปจจัยการจัดโครงสรางหนวยงานตรวจสอบภายในดานความเปนอิสระของหนวยงานมี
อิทธิพลตอคุณภาพรายงานตรวจสอบภายในของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดานความ
รัดกุม 

   4.4 ปจจัยการจัดโครงสรางหนวยงานตรวจสอบภายในดานการกําหนดอํานาจหนาท่ีที่เหมาะสม 
มีอิทธิพลตอคุณภาพรายงานตรวจสอบภายในของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดาน
ความรัดกมุ 

   4.5 ปจจัยการจัดโครงสรางหนวยงานตรวจสอบภายในดานการกําหนดอํานาจหนาท่ีที่เหมาะสม 
มีอิทธิพลตอคุณภาพรายงานตรวจสอบภายในของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดาน
ความสรางสรรค 
   4.6 ปจจัยการจัดโครงสรางหนวยงานตรวจสอบภายในดานความเปนอิสระของหนวยงาน มี
อิทธิพลตอคุณภาพรายงานตรวจสอบภายในของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดานความ
ทันกาล 
 

อภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยจากการทดสอบสมมตฐิานปจจัยการจดัโครงสรางหนวยงานตรวจสอบภายในมีอิทธิพลตอ
คุณภาพรายงานตรวจสอบ พบวา 
 1. ปจจัยการจัดโครงสรางหนวยงานตรวจสอบภายใน ดานความเปนอิสระของหนวยงาน มีอิทธิพล
ตอคุณภาพรายงานตรวจสอบโดยรวม และรายดาน คือ ดานความถูกตอง ดานความชัดเจน ดานความรัดกุม 
ดานความทันกาล สอดคลองกับงานวิจัยของ Soda. (2007, p.88) พบวา ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานตรวจสอบ
ภายในดานความอิสระ มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบยีน ดาน
กระบวนการภายใน เนื่องจาก ผูตรวจสอบภายในบริษัทจดทะเบียนสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบภายในไดดวย
ความอิสระจึงสงผลใหกระบวนการดําเนินงานภายในกิจการเกิดการพัฒนาและมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ
แนวคิดของ Board of auditing Academic Improvement Group Internal Audit and Internal control. 
(2015, pp.15-5) กลาววา ผูตรวจสอบภายในควรมีความเปนอิสระในการตรวจสอบกิจกรรมตางๆ ขององคกร 
ความเปนอิสระของผูตรวจสอบภายในวัดไดจากเสรีภาพในการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการประกอบ
วิชาชีพตรวจสอบภายใน ผูตรวจสอบภายในตองสามารถใชวิจารณญาณท่ีเปนกลาง ปราศจาคอคติมคีวามเปน
อิสระในการเขาถึงทรัพยสิน สมุดบัญชีและเอกสาร รวมทั้งสอบถามเจาหนาท่ีเกี่ยวกับเรื่องที่จะทําการตรวจสอบ 
นอกจากผูตรวจสอบภายในควรมอีํานาจเพียงพอในการรายงานผลการตรวจสอบพรอมขอเสนอแนะ โดยปราศ
จาคการแทรกแซงของฝายบริหารหรือบุคคลหน่ึงบุคคลใด จะสงผลทําใหการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมี
ประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมาย และคุณภาพงานโดยเฉพาะผลการตรวจสอบจะสอดคลองกับเหตุการณหรือ
ขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น 

 2. ปจจัยการจัดโครงสรางหนวยงานตรวจสอบภายใน ดานการกําหนดอํานาจและหนาที่ท่ีเหมาะสม 
มีอิทธิพลตอคุณภาพรายงานตรวจสอบรายดาน คือดานรัดกุม ดานสรางสรรค และจากผลการวิเคราะหขอมูล
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เห็นไดวา ปจจัยการจัดโครงสรางหนวยงานตรวจสอบภายใน ดานการกําหนดอํานาจหนาที่ท่ีเหมาะสม          
ตอคุณภาพรายงานตรวจสอบภายในซ่ึงมีความสัมพันธเชิงลบดานความรัดกมุ เนื่ององคกรกําหนดโครงสราง
หนวยงานตรวจสอบภายในที่เอื้อตอการเขาถึงขอมูลเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบภายในไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และสนับสนุนใหมีความเปนอิสระในการตรวจสอบโดยไมมีการขัดขวางหรือแทรกแซงจาก
หนวยงานใดๆ ในองคกร อยางไรก็ตามความรัดกุมในการเขียนรายงานนั้นเปนปจจัยสวนบุคคลของผูตรวจสอบ
ภายในแตละทานท่ีไดรับการสื่อสารจากผูรับตรวจถึงความถูกตองเขาใจตรงกัน รวมถึงเนื้อหาในการเขียนวามี
ความตรงประเด็น ไมใชคําฟุมเฟอย และสื่อสารอยางตรงไปตรงมาหรือไม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด Board of 

auditing Academic Improvement Group Internal Audit and Internal control. (2015, pp.15-3)  
กลาววา ผูตรวจสอบภายในควรมีอํานาจ เขาถึงขอมูลที่จําเปนเกีย่วกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ มีอิสระในการ
ตรวจสอบโดยไมมีการขัดขวางหรอืแทรกแซงและมีอํานาจเพียงพอเสนอความเห็นใหหนวยรับตรวจปฏิบัติ      
แตการจะปฏิบัตติามหรือไม ขึ้นอยูกับการสั่งการของฝายจัดการหรือผูบริหารขององคกร 
 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 1. ประโยชนทางดานวิชาการสําหรับหนวยงานวิชาการ นักวิชาการ นักวิจัย องคกรที่พัฒนาองค
ความรู และผูสนใจ สามารถนําไปเพิ่มเตมิองคความรูและเปนกรณศีกึษาในการคนควาเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพล
ตอคุณภาพรายงานตรวจสอบภายใน 

 2. ประโยชนการนําไปใชสําหรับผูบริหารในองคการ และผูตรวจสอบภายในของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดทราบปจจัยที่มีอิทธิพลตอคณุภาพรายงานตรวจสอบภายใน เพื่อไป
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพรายงานตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพ และเพิ่มมูลคาใหกับองคกรมากข้ึน 

 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

 การวิจัยดังกลาวมีขอบเขตครอบคลุมเฉพาะกลุมระดับหัวหนาฝายตรวจสอบภายในข้ึนไปของบริษัท
ที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเทาน้ัน ไมไดรวมถึงกลุมหัวหนาฝายตรวจสอบภายในภาค
ราชการ กลุมหัวหนาฝายตรวจสอบภายในภาครัฐวิสาหกจิ และกลุมหัวหนาฝายตรวจสอบภายในของบริษัทท่ี
ไมไดจดทะเบียนกับตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย เปนไปไดวากลุมหัวหนาฝายตรวจสอบภายในทีก่ลาว
ขางตนอาจมีแนวทางปฏิบัติงานท่ีแตกตางกันออกไป อันเนื่องจากโครงสรางองคกร โครงสรางการบรหิารงาน
และลักษณะการดําเนินงานท่ีตางกัน ดังนั้น ผลการวิจยัไมสามารถอธิบายไดกับกลุมหัวหนาฝายตรวจสอบภายใน
ภาคราชการ และภาครัฐวสิาหกิจ และกลุมหัวหนาฝายตรวจสอบภายในของบริษัทท่ีไมไดจดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนัน้ควรทําวิจัยแนวเดยีวกับคุณภาพดานอื่นๆ ท่ีมีสวนเกี่ยวของกับงานตรวจสอบ
ภายในโดยแบงเปนกลุมอุตสาหกรรม เพื่อจะไดนําผลการวิจัยมาปรับปรุงและพัฒนาองคกรใหดยีิ่งข้ึนซึ่งสามารถ
สงผลใหกอประโยชนตอคุณภาพรายงานตรวจสอบภายใน และศึกษากลุมตัวอยางอื่น เชน กลุมอตุสาหกรรม 
บริษัทท่ีไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เปนตน 
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