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บทคัดย่อ
การวจิยัเรือ่งผลกระทบของสภาพแวดล้อมการท�างาน ปัจจยัน�าเข้า และกระบวนการตรวจสอบภายในทีม่ต่ีอคณุภาพ

รายงานการตรวจสอบภายในของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้อ�านวยการส�านักงานตรวจสอบภายใน/หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ตรวจ

สอบภายในของสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนในประเทศไทย จ�านวน 119 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป

ทางสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์เส้นทาง 

(Path Analysis)

ผลการวจิยัพบว่า สภาวะแวดล้อมการท�างานในด้าน 1) ปรชัญาและลกัษณะการบรหิารงานของผูบ้รหิาร 2) การมอบ

หมายอ�านาจและหน้าที่ ปัจจัยน�าเข้าในด้าน 1) สภาพการใช้เทคโนโลยีในองค์กร และกระบวนการตรวจสอบในด้าน 1) การ

ปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม 2) การรายงานผลการตรวจสอบ และ 3) การติดตามผลการตรวจสอบ มีความสัมพันธ์และ

ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อคุณภาพของรายงานการตรวจสอบภายในอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

โดยส่งผลกระทบถึงร้อยละ 56.8 (R2 = 0.568) ซึ่งรายงานการตรวจสอบภายในที่มีคุณภาพและใช้ประโยชน์ได้จริง เนื้อหา

ในรายงานการตรวจสอบภายในควรประกอบไปด้วย เรื่องที่ท�าการตรวจสอบ วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ระยะเวลา

ที่ตรวจสอบ ขอบเขตการปฏิบัติงานและวิธีการตรวจสอบ สิ่งที่ตรวจพบ/ข้อเท็จจริงและสาเหตุ ผลกระทบที่เกิดขึ้น/ที่อาจ

เกิดขึ้น และข้อเสนอแนะ 

ค�าส�าคัญ: สภาพแวดล้อมการท�างาน กระบวนการตรวจสอบภายใน คุณภาพรายงานการตรวจสอบภายใน

The Impacts of Job Environment, Input, and 
Internal Audit Process on the Quality of Internal  
Audit Report of Private Higher Education  
Institutions in Thailand
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ABSTRACT
The purpose of this research was to study the impacts of job environment, input, and internal audit 

process on the quality of internal audit report of private higher education institutions in Thailand. Data 

were collected by a questionnaire. There were 119 research samples including directors of the internal 

audit department, heads of the internal audit unit, and the internal auditors working at private higher 

education institutions. The obtained data were analyzed by statistical analysis program to find out the 

frequency, percentage, mean, standard deviation, correlation and a path analysis.

The results reveal that the job environment in terms of 1) philosophy and management style of 

managers 2) authority consignment, inputs in relation to use of 1) technology in the institutions and the 

internal audit process in relation to 1) operational field audit 2) audit report, and 3) follow-up audit were 

related and had a direct impact and an indirect impact on the quality of the internal audit reports at 

significant level of 0.05. The percentage of impact was 56.8 (R2 = 0.568). Concerning, the valid internal 

audit reports with practical use, its contents should consist of the topics to be audited, the purposes of 

audit, duration of audit, scope of operation and audit methods, findings, facts and causes, the impact 

occurred /likely occurred and recommendations.

KEYWORDS: job environment, Internal audit process, Quality of internal audit report 

บทน�า
ในการที่จะท�าให ้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมี

ประสทิธภิาพในการด�าเนินงานหรือการบรหิารจัดการท่ีดนีัน้  

ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งปัจจัยที่

ส�าคญัอย่างหน่ึงคือ ระบบการบริหารงานทีม่ปีระสทิธภิาพซึง่

จะสร้างแรงจูงใจให้บคุลากรทุม่เทในการปฏบิตังิานในหน้าที่

อย่างเต็มก�าลังความสามารถ และส่งผลให้ประสบความ

ส�าเร็จในการด�าเนินงาน งานตรวจสอบภายใน (Internal  

Audit) ถือเป็นเครื่องมือที่ส�าคัญอย่างหนึ่งของฝ่ายบริหาร 

ซึ่งผู้บริหารสามารถน�าผลผลิตของงานตรวจสอบภายในไป

ใช้ในการตัดสินใจ และบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

(Efficiency) ช่วยให้เกดิมลูค่าเพิม่ (Value Added) และท�าให้ 

เกิดความส�าเร็จแก่องค์กรได้ (กรมบัญชีกลาง, ม.ป.ป.: 1) 

สภาพแวดล้อมในการท�างานเป็นปัจจยัทีส่่งผลกระทบ 

ต่อระบบการควบคุมภายในองค์กรหรือท�าให้บุคลากร

ภายในองค์กรให้ความส�าคัญกับการควบคุมมากหรือน้อย  

ซึ่งเป็นปัจจัยหรือสาเหตุของการมีความสามารถในการ

ท�างานของบุคลากร สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันจะส่งผล

ต่อความสามารถในการท�างานและการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน 

ศีลธรรมและจรรยาบรรณ ทัศนคติของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับ

การปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระในการก�าหนดนโยบายของ

ฝ่ายบริหาร การรับข้อมูลและการวินิจฉัยสิ่งที่ตรวจพบหรือ

สิ่งท่ีต้องการตรวจสอบ นอกจากนั้นยังรวมถึงคุณค่าของ 

ความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณ ปรัชญาและลักษณะ 

การบริหารงานของผู้บริหาร การจัดโครงสร้างองค์กรที่ดี 

การมอบหมายอ�านาจและหน้าที ่การก�าหนดนโยบายและวธิี

ปฏบัิตด้ิานทรพัยากรบุคคล บุคลากรมคีวามรู้ความสามารถ         

มปีระสบการณ์ มคีวามช�านาญในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ด้ 

รับมอบหมาย โดยปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและม ี

การพฒันางานอย่างต่อเนือ่ง (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 

2548: 44) องค์กรมีความจ�าเป็นที่จะต้องจัดหาทรัพยากร 

ทีเ่หมาะสมกบัภารกจิและเป้าหมาย รวมถงึมวีธิกีารจดัแบ่ง

ทรพัยากรบุคคล การเงนิ เทคโนโลย ีและทรพัยากรข้อมลู ทัง้นี้

เนื่องจากทรัพยากรมีจ�านวนจ�ากัด องค์กรจึงมีความจ�าเป็น

ที่จะต้องจัดสรรทรัพยากรเหล่านั้นไปยังหน่วยงานต่างๆ 

ภายในองค์กร เพื่อให้แต่ละหน่วยงานสามารถด�าเนินงาน 

ได้ตามขอบเขตของงานท่ีรับผิดชอบและสามารถบรรลุ 

เป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน 
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การตรวจสอบภายในเป็นกิจกรรมที่ให้ความเชื่อมั่น

และให้ค�าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้น 

เพือ่เพิม่คณุค่า และปรบัปรงุการปฏบิตังิานขององค์กรให้ดข้ึีน  

นอกจากน้ันองค์กรจะต้องมีการก�าหนดขั้นตอนการตรวจ

สอบภายในที่ประกอบด้วย การวางแผนการตรวจสอบ  

การปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม การรายงานและการ

ตดิตามผลการตรวจสอบ รวมถงึการประเมนิผลส�าเรจ็ของทกุ

กิจกรรมในหน่วยรับตรวจโดยเลือกประเภทการตรวจสอบ 

ที่เหมาะสมที่มีนัยส�าคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ 

หน่วยรับตรวจ ทีเ่ป็นผลจากการบรหิารความเสีย่ง การควบคมุ  

และการก�ากับดูแลโดยกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ภายใน (จันทนา สาขากร และคณะ, 2551: 13) ดังนั้น 

การตรวจสอบภายในจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ท�าให้องค์กรประสบ

ความส�าเร็จในด้านการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ

จากความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหาดังกล่าว  

ท�าให้ผู ้วิจัยสนใจศึกษาผลกระทบของสภาพแวดล้อม 

การท�างาน ปัจจยัน�าเข้า และกระบวนการตรวจสอบภายใน

ที่มีต่อคุณภาพรายงานการตรวจสอบภายในของสถาบัน 

อุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารของ

สถาบันน�าผลที่ได้จากการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการ

พฒันาเสริมสร้างการปฏบิัตงิานของผูต้รวจสอบภายในของ 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้มีคุณภาพ เกิดความน่าเชื่อถือ  

และได้รับการยอมรับจากผู้ที่เก่ียวข้อง นอกจากน้ันผู้ตรวจ

สอบภายในยังสามารถน�าผลท่ีได้มาใช้เป็นกลยุทธ์ในการ

วางแผนการด�าเนินงานการตรวจสอบภายในได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมการท�างานของสถาบัน

อุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย

2. เพื่อศึกษาระดับปัจจัยน�าเข้าของงานตรวจสอบ

ภายในของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย

3. เพื่อศึกษากระบวนการตรวจสอบภายในของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย

4. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพรายงานการตรวจสอบ

ภายในของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย

5. เพื่อศึกษาผลกระทบของสภาพแวดล ้อม 

การท�างาน ปัจจัยน�าเข้าและกระบวนการตรวจสอบภายใน

ที่มีต่อคุณภาพรายงานการตรวจสอบภายในของสถาบัน

อุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย

กรอบแนวคิดในการวิจัย                 

CONTEXT

1. INTEG

2. MANAG

3. ORGANI

4. AUTHO

5. POLICY

PRODUCT

- QUALITY

1. ACCURACY

2. CLARITY

3. CONCISEN

4. TIME

5. CONSTRU

6. PURSU

INPUT

1. RESOR

2. TECHNO

3. FUNCTION

PROCESS

1. PLAN

2. EXECUT

3. REPORT      

4. FOLLOW

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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สมมติฐาน 
สภาวะแวดล้อมการท�างาน ปัจจัยน�าเข้า และ

กระบวนการตรวจสอบภายใน ส่งผลต่อคุณภาพของรายงาน

การตรวจสอบภายในของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน

ประเทศไทย 

ประโยชน์ที่ได้รับ
1) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนสามารถน�าผลของ 

การวิจัยที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของ

ผู ้ตรวจสอบภายในของสถาบัน เพื่อก่อให้เกิดรายงาน 

การตรวจสอบภายในที่มีคุณภาพ

2) สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนสามารถน�าผลการวจัิยทีไ่ด้

ไปใช้เป็นกลยทุธ์ในการวางแผนการด�าเนินงานการตรวจสอบ 

ภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งผลให้หน่วยงานมีผล

ด�าเนนิงานเป็นทีน่่าพอใจของผูบ้รหิารและหน่วยรบัตรวจต่อไป

3) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนสามารถน�าปัจจัยด้าน

สภาพแวดล้อมการท�างาน ปัจจัยน�าเข้า และกระบวนการ

ตรวจสอบภายในท่ีส ่งผลกระทบต่อคุณภาพรายงาน 

การตรวจสอบภายในมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและ

เสริมสร้างคุณภาพรายงานการตรวจสอบภายใน ให้เป็นที่

เชือ่ถอืและได้รบัการยอมรบัจากบคุคลทีเ่กีย่วข้องมากยิง่ขึน้

การทบทวนวรรณกรรม
ผูวิ้จัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง

กับการวิจัย ดังนี้

สภาพแวดล้อมในการท�างาน ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย (2548) ได้แบ่งประเภทของสภาพแวดล้อม

ในการท�างานเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1) คุณค่าของความ

ซือ่สตัย์และจรรยาบรรณ 2) ปรชัญาและลกัษณะการบรหิาร

งานของฝ่ายบริหาร 3) โครงสร้างองค์กร 4) การมอบหมาย

อ�านาจและหน้าที่ 5) นโยบายและวิธีปฏิบัติด้านทรัพยากร

บุคคล 

ปัจจัยน�าเข้าหรือตัวป้อน หมายถึงแหล่งทรัพยากร

ของโครงการ เงินทุนสนับสนุน บุคลากร รวมทั้งสิ่งอ�านวย

ความสะดวกต่างๆ (เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี, 2553)  

ปัจจยัน�าเข้าประกอบด้วย 1) การจัดหาและการใช้ทรพัยากร 

2) สภาพการใช้เทคโนโลยใีนองค์กร 3) ความสามารถในหน้าท่ี

ของบุคลากร (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2548;  

ฐิติรัตน์ มีมาก, 2551)

กระบวนการตรวจสอบภายใน หมายถึง ขั้นตอน

การตรวจสอบภายใน รวมถึงการประเมินผลส�าเร็จของทุก

กิจกรรมในหน่วยรับตรวจโดยเลือกประเภทการตรวจสอบ

ทีเ่หมาะสมทีม่นียัส�าคญัต่อการบรรลวุตัถปุระสงค์ของหน่วย

รับตรวจที่เป็นผลจากการบริหารความเสี่ยง การควบคุม 

และการก�ากับดูแล โดยกระบวนการตรวจสอบภายใน

ประกอบด้วย (1) การวางแผนการตรวจสอบ (2) การปฏบิตัิ

งานตรวจสอบภาคสนาม (3) การรายงานผลการตรวจสอบ 

และ (4) การติดตามผลการตรวจสอบ (จันทนา สาขากร 

และคณะ, 2551)

คุณภาพรายงานการตรวจสอบภายใน ผู้วิจัยได้

ประยุกต์จากแนวคิดลักษณะของรายงานการตรวจสอบที่ดี

ของ จนัทนา สาขากร และคณะ (2551) และ กรมบญัชกีลาง 

(2546) ซึง่ประกอบด้วยด้าน 1) ความถกูต้อง 2) ความชดัเจน 

3) ความกระชับ 4) ความทันต่อเวลา 5) ความสร้างสรรค์ 

และ 6) ความจูงใจ 

และจากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

พบว่า รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model จะใช้ใน 

การประเมินองค์กรทางสังคมมากว่า ผู้วิจัยจึงคิดว่าน่าจะ

เป็นรูปแบบท่ีใช้ได้ดีส�าหรับงานวิจัยเร่ือง ผลกระทบของ

สภาพแวดล้อมการท�างาน ปัจจัยน�าเข้า และกระบวน 

การตรวจสอบภายในท่ีมีต่อคุณภาพรายงานการตรวจสอบ 

ภายในของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย  

ตามแนวคิด Stufflebeam (1971) ซ่ึงประกอบด้วย  

1) การประเมินสภาวะแวดล้อม 2) การประเมินปัจจัยเข้า  

3) การประเมินปัจจัยกระบวนการ และ 4) การประเมิน

ปัจจัยผลผลิตหรือคุณภาพรายงานการตรวจสอบภายใน 

ท้ังนี้เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็นองค์กรไม่หวัง

ผลก�าไรและเป็นองค์กรทางสงัคมรปูแบบหนึง่ ซึง่การบริหาร

จัดการจะมองด้านธุรกิจอย่างเดียวไม่ได้ 

ดงันัน้ ในการวจิยัเร่ือง ผลกระทบของสภาพแวดล้อม

การท�างาน ปัจจัยน�าเข้า และกระบวนการตรวจสอบภายใน

ที่มีต่อคุณภาพรายงานการตรวจสอบภายในของสถาบัน 

อุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดและ

ทฤษฎีดังกล่าวมาเป็นตัวแปรในการวิจัย 
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วิธีด�าเนินการวิจัย
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ด�าเนินการในลักษณะ 

การวิจัยเชิงส�ารวจ โดยการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการแจกแบบ 

สอบถามให้กบั 1) ผูอ้�านวยการส�านกังานตรวจสอบภายใน/ 

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และ 2) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

ภายในของสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนในประเทศไทยท่ี 

เป็นสมาชกิสมาคมสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นีไ้ด้แก่ 1) ผูอ้�านวยการ

ส�านักงานตรวจสอบภายใน/หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

และ 2) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของสถาบันอุดมศึกษา

ของเอกชนในประเทศไทย ที่เป็นสมาชิกสมาคมสถาบัน 

อดุมศกึษาเอกชนในประเทศไทย จ�านวน 67 สถาบัน (สมาคม

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย, 2558, ออนไลน์) 

ผูว้จิยัคดิค�านวณขนาดของกลุม่ตัวอย่าง (Sample Size) โดย

วิธีการค�านวณของ Taro Yamane (Yamane, 1973: 727)  

ซ่ึงได้ก�าหนดความเชือ่มัน่ 95% ค่าความคลาดเคลือ่นไม่เกนิ  

0.05 ท�าการเกบ็ข้อมลูกบัผูอ้�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน/ 

หวัหน้างานตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าทีต่รวจสอบภายใน  

จ�านวน 58 สถาบนั โดยใช้วธิกีารสุม่ตัวอย่างแบบวธิจัีบฉลาก  

(Lottery Sampling) แต่ละสถาบันส่งแบบสอบถามกลับ

มาสถาบันละ 2-3 คน ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 119 คน

เครื่องมือ
1) เครื่องมือที่ใช ้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ

แบบสอบถาม ผู้วิจัยได้น�ามาวิเคราะห์ข้อมูลและน�าเสนอ

รายงานในรูปแบบตารางประกอบความเรียง

2) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ มีข้ันตอน

ดังน้ี (1) การหาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการน�า

แบบสอบถามฉบับร่าง เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 5 คน 

เพื่อท�าการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content 

Validity) และหาค่าดชันคีวามสอดคล้อง (Item Objective  

Congruence: IOC) ผลการตรวจสอบได้ค่าดัชนีความ

สอดคล้องระหว่าง 0.80 - 1.00 จ�านวน 95 ข้อ (2) การหา 

ความเชื่อถือได้ (Reliability) โดยน�าแบบสอบถามที่

ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try-Out) กับผู้อ�านวยการ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน/หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และ 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน ท่ีไม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง จ�านวน 30 ชดุ  

เพื่อท�าการหาข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นใน

แบบสอบถาม และน�าแบบสอบถามท่ีได้มาวเิคราะห์หาความ

เช่ือถือได้ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์ 

Cronbach’s Coefficient Alpha ได้ค่าความเชือ่ถอืได้ของ

ตัวแปร อยู่ระหว่าง 0.83 – 0.95

3) การเกบ็รวบรวมข้อมลู โดยผูว้จิยัและผูช่้วยนกัวิจยั  

ท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง พร้อมทั้งจัดส่งทาง

ไปรษณีย์ให้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยส่งแบบสอบถามตามที่อยู่

ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยแนบซองจดหมายตอบ

กลับไปพร้อมกับแบบสอบถาม แล้วท�าการติดตามทวงถาม

ทางโทรศพัท์เพือ่ให้ได้แบบสอบถามกลบัมาครบ 58 สถาบนั 

ได้แบบสอบจ�านวน 119 ชุด

การวิเคราะห์ข้อมูล
1) การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามส่วนท่ี 1 เป็น

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้วิธีการหาค่าร้อยละ  

(Percentage) การแจกแจงความถี่  (Frequency  

Distribution) 2) การวเิคราะห์ข้อมลูแบบสอบถามส่วนที ่2 

สภาพแวดล้อมการท�างาน ส่วนที ่3 ปัจจยัน�าเข้า และส่วนที่  

4 กระบวนการตรวจสอบภายใน และส่วนท่ี 5 คุณภาพ

รายงานการตรวจสอบภายใน ใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย (Mean) 

และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)  

3) การวิเคราะห์โดยใช้ Correlation Coefficient ในการ 

ทดสอบค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ซึ่งได้แก่

ตวัแปรด้านสภาพแวดล้อมการท�างาน ปัจจยัน�าเข้า กระบวน 

การตรวจสอบของผูต้รวจ สอบภายใน 4) การทดสอบความ 

สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ โดยใช้ค่า Tolerance ที่มีค่า 

ไม่น้อยกว่า 0.10 และ VIF ซึ่งค่า VIF ที่ได้ต้องมีค่าไม่เกิน  

10 จะแสดงให้เหน็ว่า ตวัแปรอสิระไม่ถงึขัน้ก่อให้เกดิปัญหา  

Multicollinearity (Black, 2006: 585; และกัลยา  

วานิชย์บัญชา, 2557: 29) และ 5) การวิเคราะห์เส้นทาง 

(Path Analysis) เป็นสถิติทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัย 

(สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2545: 164; พิมพ์อร สดเอี่ยม, 

2547: 147 และกัลยา วานิชย์บัญชา, 2557: 182) ที่มีผล

ต่อคุณภาพรายงานการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบ
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บทความวิจัย

ภายในสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนในประเทศไทย ซึง่แบ่งเป็น

ผลกระทบรวม ผลกระทบทางตรง และผลกระทบทางอ้อม 

รวมทัง้ความสามารถของการอธบิายการผนัแปรของตวัแปร

อิสระต่างๆ ที่มีผลต่อตัวแปรตาม โดยใช้สมการ ดังนี้

QUALITY =  β1 1PLAN + β1 2EXECUT +  

            β1 3REPORT + β1 4FOLLOW +                        

            β1 1RESOR + β1 6TECHNO + 

            β1 8FUNCTION + β1 8INTEG +                 

            β1 9MANAG + β1 10ORGANI + 

           β1 11AUTHO + β1 12POLICY

โดยที่                                                                         

CONTEXT  หมายถึง ปัจจัยสภาวะแวดล้อม

INTEG       หมายถึง  คุณค่าของความซื่อสัตย์  

                          และจรรยาบรรณ

MANAG    หมายถึง  ปรัชญาและลักษณะการ 

                         บริหารงานของผู้บริหาร

ORGANI    หมายถึง  โครงสร้างองค์กร

AUTHO     หมายถึง  การมอบหมายอ�านาจ     

                         และหน้าที่

POLICY     หมายถึง  นโยบายและวิธีปฏิบัติ

                       ด้านทรัพยากรบุคคล

INPUT      หมายถึง  ปัจจัยน�าเข้า

RESOR      หมายถึง  การจัดหาและการใช้

                       ทรัพยากร

TECHNO   หมายถึง  สภาพการใช้เทคโนโลยี 

                          ในองค์กร

FUNCTION หมายถึง  ความสามารถในหน้าที่                       

  ของบุคลากร

PROCESS หมายถึง  ปัจจยักระบวนการตรวจสอบ 

  ภายใน

PLAN หมายถึง  การวางแผนการตรวจสอบ

EXECUT  หมายถึง  การปฏิบัติงานตรวจสอบ

  ภาคสนาม 

REPORT หมายถึง  การรายงานผลการ  

  ตรวจสอบ

FOLLOW หมายถึง  การตดิตามผลการตรวจสอบ

PRODUCT หมายถึง  ปัจจัยผลผลิต

QUALITY หมายถึง  คุณภาพรายงานการ  

                   ตรวจสอบภายใน

ACCURACY หมายถึง  ความถูกต้อง

CLARITY หมายถึง  ความชัดเจน

CONCISEN หมายถึง  ความกระชับ

TIME หมายถึง  ความทันต่อเวลา

CONSTRU หมายถึง  ความสร้างสรรค์

PURSU หมายถึง  ความจูงใจ

สรุปผลการวิจัย 
1. สภาพแวดล้อมการท�างานของผูต้รวจสอบภายใน

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ภาพรวมมีอยู่ใน

ระดบัด ีเมือ่พจิารณาเป็นรายด้านพบว่า อยูใ่นระดบัดทุีกด้าน  

โดยด้านคุณค่าของความซ่ือสัตย์และจรรยาบรรณอยู่ใน

ระดับดีเป็นอันดับแรก รองลงมา ได้แก่ ด้านปรัชญาและ

ลักษณะการบริหารงานของผู้บริหาร ด้านโครงสร้างองค์กร 

ด้านการมอบหมายอ�านาจและหน้าที ่และด้านนโยบายและ

วิธีปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคล ตามล�าดับ

2. ปัจจัยน�าเข้าของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน

ประเทศไทย ภาพรวมมีอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น 

รายด้านพบว่า อยูใ่นระดบัมากทุกด้าน โดยด้านความสามารถ 

ในหน้าท่ีของบุคลากรอยูใ่นระดบัมาก เป็นอนัดบัแรก รองลงมา 

ได้แก่ ด้านการจัดหาและการใช้ทรัพยากร และด้านสภาพ

การใช้เทคโนโลยีในองค์กร ตามล�าดับ 

3. กระบวนการตรวจสอบภายในของสถาบันอุดม 

ศกึษาเอกชนในประเทศไทย ภาพรวมมกีารปฏบิตักิารตรวจ

สอบภายในอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายด้านพบว่า 

อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

ภาคสนามอยู่ในระดับมาก เป็นอันดับแรก รองลงมา ได้แก่

ด้านการรายงานผลการตรวจสอบ ด้านการวางแผนการ

ตรวจสอบ และด้านการตดิตามผลการตรวจสอบ ตามล�าดบั

4. คณุภาพรายงานการตรวจสอบภายในของสถาบนั

อุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ภาพรวมมีคุณภาพอยู่ใน

ระดบัด ีเมือ่พจิารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดบัดทีกุด้าน 

โดยด้านความถกูต้องอยู่ในระดบัดเีป็นอนัดบัแรก รองลงมา

ได้แก่ ด้านความทันต่อเวลา ด้านความสร้างสรรค์ ด้านความ

กระชับ ด้านความชัดเจน และด้านความจูงใจ ตามล�าดับ
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ตาราง 1 ผลการตรวจสอบปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) ของสภาพแวดล้อมการท�างาน 
ปัจจัยน�าเข้า กระบวนการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในท่ีส่งผลกระทบต่อคุณภาพรายงานการตรวจสอบภายในของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย

 ตัวแปร Tolerance VIF

ด้านคุณค่าของความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณ 0.322 3.107

ด้านปรัชญาและลักษณะการบริหารงานของผู้บริหาร 0.269 3.722

ด้านโครงสร้างองค์กร  0.253 3.949

ด้านการมอบหมายอ�านาจและหน้าที่ 0.417 2.401

ด้านนโยบายและวิธีปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคล  0.342 2.921

ด้านการจัดหาและการใช้ทรัพยากร 0.599 1.670

ด้านสภาพการใช้เทคโนโลยีในองค์กร 0.565 1.769

ด้านความสามารถในหน้าที่ของบุคลากร 0.305 3.276

ด้านการวางแผนการตรวจสอบ  0.400 2.501

ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม 0.361 2.772

ด้านการรายงานผลการตรวจสอบ  0.401 2.495

ด้านการติดตามผลการตรวจสอบ  0.498 2.007

5. เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ 

แต่ละตัวมีความสัมพันธ์กัน และมีความสัมพันธ์กันในทาง

บวก ในระดับค่อนข้างต�่า-ค่อนข้างสูง อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.05 ส่วนในภาพรวมมคีวามสมัพันธ์กนัในทาง

บวก ในระดับค่อนข้างสูง - สูง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.01 

6. เนื่องจากการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ 

(Path Analysis) ต้องอาศยัพืน้ฐานการวเิคราะห์จากเทคนคิ

การถดถอยพหุ และข้อจ�ากัดข้อหนึ่งในการใช้เทคนิคนี้คือ 

ตัวแปรอิสระทุกตัวต้องไม่มีความสัมพันธ์กันสูงเกินไป คือมี

ค่าสหสัมพันธ์สูงกว่า 0.80 (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2540: 

174) ซ่ึงพบว่า ตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธ์กันไม่สูงเกิน

กว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด

นอกจากนั้นผู ้วิจัยได้ท�าการทดสอบ Multicol-

linearity ปรากฎว่าค่า Tolerance ของ ตวัแปรอิสระแต่ละ

ด้านมค่ีาตัง้แต่ 0.253 - 0.599 ซ่ึงมค่ีาไม่น้อยกว่า 0.10 และ

ค่า VIF ของตวัแปรอสิระแต่ละด้านมค่ีาตัง้แต่ 1.670 - 3.949 

ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 ดังตาราง 1 แสดงว่าตัวแปรอิสระไม่ถึง

ขั้นที่จะก่อให้เกิดปัญหา

Multicollinearity (Black, 2006: 585; และ  กัลยา 

วานชิย์บัญชา, 2557: 29) ดงันัน้ จงึสามารถใช้ข้อมลูทัง้หมด

น�าไปวิเคราะห์สถิติที่ต้องการได้ 
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7. การทดสอบสมมติฐานที่ว่า สภาวะแวดล้อม 

การท�างาน ปัจจยัน�าเข้า และกระบวนการตรวจสอบภายใน

ส่งผลต่อคุณภาพของรายงานการตรวจสอบภายในของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย 

ในการวเิคราะห์เส้นทางความสมัพนัธ์ (Path Analysis)  

สามารถแสดงได้โดยแผนภาพการวิเคราะห์เส้นทางความ

สัมพันธ์ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ถดถอย และแทนค่าลงใน

สมการเพื่อทดสอบสมมติฐาน ได้ดังนี้

QUALITY =   .23EXECUT** + .19REPORT** + .19FOLLOW** + .15TECHNO* 
       (3.36)           (2.91)          (3.74)          (2.11)
  -.23MANAG** + .19AUTHO** ……………………………………………….. (1)
   (-4.01)           (3.28)
               R2 = .830, SEE = .204, F = 43.144, Sig. = .000

PLAN  = .33FUNCTION** +.38INTEG** + .24ORGANI* + .38AUTHO**…. (2) 
   (3.34)            (3.78)          (2.15)       (3.40)      
  R2 = .458, SEE = .409, F = 11.614, Sig. = .000

EXECUT = .16RESOR* + .31FUNCTION** + .33INTEG** + .25AUTHO**…. (3)
   (2.09)         (3.41)         (3.66)      (2.48)
  R2 = .562, SEE = .368, F = 17.655, Sig. = .000

REPORT  = .39FUNCTION** + .25INTEG** ………………………………………………. (4)
   (4.09)             (2.57)
  R2 = .488, SEE = .396, F = 13.125, Sig. = .000

FOLLOW  = .18TECHNO* + .45FUNCTION** + .38INTEG** …………………….. (5)
   (2.04)           4.18)            (3.54)
  R2 = .566, SEE = .441, F = 17.968, Sig. = .000

RESOR  =   .42POLICY**..................................................................................... (6)
   (3.82) 
  R2 = .311, SEE = .473, F = 10.215, Sig. = .000

TECHNO  = .44ORGANI** + .40AUTHO** ………………………………………………… (7)
   (3.14)          (2.84)
  R2 = .272, SEE = .532, F = 8.430, Sig. = .000

FUNCTION  = .23INTEG* + .21ORGANI* + .23AUTHO* + .44POLICY** ……….. (8)
     (2.55)       (2.05)    (2.26)            (4.92)
  R2 = .568, SEE = .386, F = 29.755, Sig. = .000

หมายเหตุ: 1. ในวงเลบ็คือค่าของ t ซึง่เป็นสถิตทิดสอบค่าปรบัมาตรฐานสมัประสทิธิถ์ดถอย (beta) ของตวัแปรอสิระแต่ละตวั 

 2. * P < 0.05, ** P < 0.01
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เมื่อน�าค่าสัมประสิทธิ์ดังกล่าวมาใช้แทนค่าเป็นค่า 

สัมประสิทธิ์เส้นทางจะได้แผนภาพที่มีเส้นประ ดังภาพ

ประกอบ 2

อภิปรายผลการวิจัย 
1. ปัจจยัสภาวะแวดล้อม ปัจจยัเข้า ปัจจยักระบวนการ 

ตรวจสอบภายใน มีความสัมพันธ์กับปัจจัยผลผลิตหรือ

คุณภาพรายงานการตรวจสอบภายในในทางบวกในระดับ 

ทีค่่อนข้างสงู - สงู อย่างมนียัส�าคัญทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่

สอดคล้องกับแนวคดิของ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

(2548) ที่กล่าวว่า สภาพแวดล้อมในการท�างานเป็นปัจจัย

ที่มีความส�าคัญต่อความส�าเร็จขององค์กรเป็นอย่างมาก  

การด� า เนินงานโดยเฉพาะอย ่ า งยิ่ ง ในป ัจ จุบัน ท่ีมี 

การเปลีย่นแปลงตลอดเวลาในการด�าเนนิงานในทกุรปูแบบ  

ท้ังสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรและสภาพแวดล้อม

ภายในองค์กร ผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวท�าให้บุคลากร 

ในทุกองค์กรและทุกระดับ ไม่เว้นแม้แต่ผู้บริหารระดับสูง  

จ�าต้องมีการปรับตัวเพ่ือให้เข้ากับสภาพการเปล่ียนแปลง 

ดังกล่าว การบริหารงานบุคคลกลายเป็นหัวใจส�าคัญ 

ของความส�าเร็จในการด�าเนินงาน เนื่องจากหากบุคลากร

ในองค์กรสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 

ภาพประกอบ 2 ผลการวิเคราะห์เส้นทางคุณภาพรายงาน 
การตรวจสอบภายใน
ที่มา: จากการวิเคราะห์เส้นทาง (ความสัมพันธ์)

โดยที่

เส้นทางที่มีความสัมพันธ์แบบไม่มีนัยส�าคัญ

เส้นทางที่มีความสัมพันธ์แบบมีนัยส�าคัญ

จากภาพประกอบ 2 ได้ปรับแผนภาพให้คงไว้ซึ่งเส้น

ทางที่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ จากค่า

สัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานที่ได้จากการวิเคราะห์เมื่อน�า

มาใส่ในแผนภาพเส้นทางจะได้ดังภาพประกอบ 3

ภาพประกอบ 3 เส้นทางความสัมพันธ์ที่มีนัยส�าคัญของคุณภาพ
รายงานการตรวจสอบภายใน
ที่มา: จากการวิเคราะห์เส้นทาง (ความสัมพันธ์)
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ได้อย่างทันท่วงที ก็จะส่งผลให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์

ได้ตามที่คาดหวัง ในการที่มีบุคลากรที่มีความซื่อสัตย์สุจริต  

มีจริยธรรม มีความรู้ความสามารถดี พร้อมท่ีจะปรับตัว 

ไปในทิศทางที่องค์กรก�าหนด ย่อมเป็นกลไกที่ส�าคัญใน

การขับเคลื่อนและเป็นรากฐานที่ส�าคัญส�าหรับเรื่องอื่นๆ 

ทุกเรื่องในองค์กร และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทัชชภร  

พุ ่มเถื่อน (2556) ที่ ได ้ศึกษาเรื่องสภาพแวดล้อมใน 

การท�างานทีส่่งผลต่อคณุภาพรายงานการตรวจสอบภายใน 

ของผู ้ตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนต�าบล 

ในจังหวัดนครราชสีมา พบว่าสภาพแวดล้อมในการท�างาน 

มีความสัมพันธ ์กับคุณภาพการตรวจสอบภายในของ 

ผู้ตรวจสอบภายในในทางบวก ในระดับสูงอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ 0.01

2. การปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม การรายงาน

ผลการตรวจสอบ การติดตามผลการตรวจสอบ สภาพการ

ใช้เทคโนโลยีในองค์กร ปรัชญาและลักษณะการบริหาร

งานของผู้บริหาร การมอบหมายอ�านาจและหน้าท่ีส่งผล 

กระทบต่อคุณภาพของรายงานการตรวจสอบภายในโดย

การปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม มีความสัมพันธ์ในเชิง

บวกกับคุณภาพของรายงานการตรวจสอบภายใน โดยมีผล 

กระทบทางตรงต่อคุณภาพรายงานการตรวจสอบภายใน 

ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากถ้าหากผู้ตรวจสอบภายในให้ความ

ส�าคัญกับการบันทึกแจ้งการเข้าตรวจสอบไปยังหัวหน้า

หน่วยรับตรวจ กจ็ะได้รบัความร่วมมอืจากหน่วยรบัตรวจ ให้

ความส�าคญัในการใช้เทคนคิการตรวจสอบและการรวบรวม

ข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อให้ได้ข้อมูลหลักฐานที่เชื่อถือได้ 

และสามารถวเิคราะห์ สรุปผลการตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง 

และแม ่นย�า และตระหนักถึงคุณภาพของหลักฐาน 

การตรวจสอบที่จะต้องเชื่อถือได้เพียงพอและเหมาะสม  

กจ็ะช่วยให้สามารถสรุปผลการตรวจสอบได้อย่างน่าเชือ่ถอื  

รายงานการตรวจสอบภายในก็จะมีคุณภาพสูงข้ึน ซ่ึง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิญญา เกษนอก (2557) ที่ได้ 

ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการปฏิบัติงาน 

ตรวจสอบภายในกับประสิทธิภาพในการปฏิบั ติงาน 

การตรวจสอบภายในของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของ 

องค์การบริหารส่วนต�าบลในจังหวัดนครราชสีมา พบว่า 

กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีความสัมพันธ์ 

กบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานการตรวจสอบภายในของ 

องค์การบรหิารส่วนต�าบลในจงัหวดันครราชสมีา ในทางบวก  

ในระดับค่อนข้างสูง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

การรายงานผลการตรวจสอบ มีความสัมพันธ์ในเชิง

บวกกับคุณภาพของรายงานการตรวจสอบภายใน โดยมีผล 

กระทบทางตรงต่อคุณภาพรายงานการตรวจสอบภายใน 

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากถ้าหากผู้ตรวจสอบภายในให้ความ

ส�าคัญกับการหารือกับหัวหน้าหน่วยรับตรวจแล้วชี้แจง 

ข้อตรวจพบ โดยระบุถึงวัตถุ ประสงค์ ขอบเขต สรุปผล

การตรวจสอบ/ข้อตรวจพบ และเสนอแนะให้หน่วยรับ

ตรวจแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว ก่อนน�าเสนอรายงานการ

ตรวจสอบฉบับสมบูรณ์ทุกครั้งแล้ว ก็จะท�าให้รายงานการ

ตรวจสอบภายในมีคุณภาพสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย 

ของอภิญญา เกษนอก (2557) ที่ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ 

ระหว่างกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในกับ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของ

เจ้าหน้าทีต่รวจสอบภายในขององค์การบรหิารส่วนต�าบลใน

จงัหวดันครราชสมีา พบว่า กระบวนการปฏบัิติงานตรวจสอบ

ภายในมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

การตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนต�าบลใน

จังหวัดนครราชสีมา ในทางบวก ในระดับค่อนข้างสูง  

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

การติดตามผลการตรวจสอบ มีความสัมพันธ์ใน 

เชงิบวกกบัคณุภาพของรายงานการตรวจสอบภายใน โดยมี

ผลกระทบทางตรงต่อคณุภาพรายงานการตรวจสอบภายใน 

ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากถ้าหาก ผู้ตรวจสอบภายในให้ความ

ส�าคัญกับการติดตามและประเมินผลว่าหน่วยรับตรวจได้

ปรับปรุง และแก้ไขตามข้อเสนอแนะ โดยมีการติดตามผล

การตรวจสอบอย่างสม�่าเสมอแล้ว ก็จะท�าให้รายงานการ

ตรวจสอบภายในมีคุณภาพสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย 

ของอภิญญา เกษนอก (2557) ที่ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ 

ระหว่างกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในกับ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของ 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนต�าบล         

ในจังหวัดนครราชสีมา พบว่ากระบวนการปฏิบัติงานตรวจ 

สอบภายในมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัต ิ

งานการตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนต�าบล 
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ในจังหวัดนครราชสีมา ในทางบวก ในระดับค่อนข้างสูง 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

สภาพการใช้เทคโนโลยีในองค์กร มีความสัมพันธ์

ในเชิงบวกกับคุณภาพของรายงานการตรวจสอบภายใน  

มีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยผ่านกระบวนการ

ตรวจสอบภายในต่อคุณภาพรายงานการตรวจสอบภายใน 

ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากถ้าหากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของสถาบันในปัจจุบันสนับสนุนให้ผู ้ตรวจสอบสามารถ

ได้รับข้อมูล/สารสนเทศที่ทันสมัยและตอบสนองต่อความ

ต้องการ มีการเชื่อมโยงและส่งทอดสารสนเทศจากระดับ 

ผูบ้รหิารไปยงัระดบัผูป้ฏบิตักิารได้อย่างสะดวกและรวดเรว็

แล้ว ก็จะท�าให้รายงานการตรวจสอบภายในมคีณุภาพสงูขึน้  

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Burns & Stalker (1961,  

อ้างถึงใน สุดใจ วันอุดมเดชาชัย, 2547) ที่กล่าวว่า องค์กร

ที่มีการด�าเนินงานโดยใช้เทคโนโลยีประจ�า โดยทั่วไปจะมี

ลกัษณะมุง่ไปทางรปูแบบทีเ่ป็นทางการ การรวมศูนย์อ�านาจ 

และความไม่ยืดหยุ่นในการท�างาน จึงมีผลท�าให้ความไว้

วางใจและความคดิสร้างสรรค์ต่องานมน้ีอย ซึง่แตกต่างจาก

องค์กรที่ด�าเนินการโดยใช้เทคโนโลยีที่มีความหลากหลาย

ของงานสูง โดยทั่วไปจะมีลักษณะมุ่งไปทางรูปแบบท่ีเป็น

ทางการต�่า การติดต่อสื่อสารจะมีลักษณะเปิดเผย พนักงาน

มีความร่วมมือในการท�างาน ท�าให้เกิดความไว้วางใจ  

ความคิดสร้างสรรค์ และพนักงานเกิดความเต็มใจที่จะ

ท�างานให้บรรลุผลส�าเร็จ 

ปรัชญาและลักษณะการบริหารงานของผู้บริหาร  

มีความผันแปรในทางตรงกันข้ามกับคุณภาพของรายงาน

การตรวจสอบภายใน (มค่ีาเป็นลบ) มผีลทางตรงต่อคณุภาพ

ของรายงานการตรวจสอบภายใน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในการบริหารงานมีเจ้าของเป็น

ผู้บริหารงาน ส่วนใหญ่มีการสั่งการโดยตรงจากผู้บริหารให้

บุคลากรปฏิบัติตามค�าสั่ง ความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบ

ภายในจึงมีไม่มากนัก ดังนั้นสถาบันจะต้องให้ความเป็น

อสิระกบัผู้ตรวจสอบภายในได้แสดงความคดิเห็นเพ่ือให้การ

รายงานมีคุณภาพสูงขึ้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ  

ทัชชภร พุ่มเถื่อน (2556) ที่ได้ศึกษาเรื่อง สภาพแวดล้อมใน

การท�างานทีส่่งผลต่อคณุภาพรายงานการตรวจสอบภายใน

ของผู้ตรวจสอบภายในขององค์การบรหิารส่วนต�าบลในของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลในจังหวัดนครราชสีมา ที่พบว่า 

สภาพแวดล้อมในการท�างานด้านปรัชญาและลักษณะ 

การบริหารงานของผู้บริหาร ส่งผลต่อคุณภาพรายงานการ

ตรวจสอบภายในของผูต้รวจสอบภายในขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลในจังหวัดนครราชสีมาในทางบวก

การมอบหมายอ�านาจและหน้าท่ี มีความสัมพันธ์

ในเชิงบวกกับคุณภาพของรายงานการตรวจสอบภายใน  

มผีลท้ังทางตรงและทางอ้อมโดยผ่านกระบวนการตรวจสอบ

ภายในต่อคุณภาพรายงานการตรวจสอบภายใน ท้ังนี้อาจ

เนื่องมาจากถ้าหากสถาบันให้ความส�าคัญกับการบริหาร

จัดการทรัพยากรต่างๆ ขององค์กรที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับ

งบประมาณและจ�านวนบุคลากร เพ่ือให้เกดิประโยชน์สงูสดุ 

ต่อการท�างาน มีการมอบหมายหน้าทีค่วามรบัผดิชอบให้แก่ 

ผู้ตรวจสอบภายในตามความเหมาะสมกับทักษะ ความรู้ 

ความช�านาญที่ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว  

ก็จะท�าให้รายงานการตรวจสอบภายในมีคุณภาพสูงขึ้น  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทัชชภร พุ่มเถื่อน (2556) ที่ได้

ศึกษาเรื่อง สภาพแวดล้อมในการท�างานที่ส่งผลต่อคุณภาพ

รายงานการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายในของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลในจังหวัดนครราชสีมา ที่พบว่า

สภาพแวดล้อมในการท�างานด้านการมอบหมายอ�านาจและ

หน้าที่ ส่งผลต่อคุณภาพรายงานการตรวจสอบภายในของ

ผู้ตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนต�าบลในจังหวัด

นครราชสีมาในทางบวกเช่นกัน

 

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 

1) ผู้บริหารของสถาบันการศึกษาเอกชน ควรให้

ความส�าคัญกับการวิเคราะห์พื้นความรู้ทางการศึกษา และ

ทักษะที่จ�าเป็นในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน  

เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาบรรจุแต่งตั้งผู้ตรวจสอบ

ภายในให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ

2) ผู ้บริหารของสถาบันการศึกษาเอกชน ควรมี

การจัดสรรทรัพยากรทั้งทางด้านการเงินเทคโนโลยี และ

ทรัพยากรบุคคล ให้มีความเหมาะสมและเท่าเทียมกัน 

ในแต่ละส่วนงาน เพื่อให้สามารถท�างานตามหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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บทความวิจัย

3) ผูบ้รหิารของสถาบนัการศึกษาเอกชน ควรส่งเสรมิ

ให้มีการสนับสนุนด้านงบประมาณ เพื่อการพัฒนาทักษะ 

ความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในอย่างเพียงพอ 

เพือ่ให้ผูต้รวจสอบภายในน�าความรูท้ีไ่ด้ไปปรบัใช้กบัวธิกีาร

ท�างานประจ�าในปัจจุบันให้มีคุณภาพ

4) ผู้บริหารของสถาบันการศึกษาเอกชน ควรเสริม

สร้างความเป็นอิสระให้กับผู้ตรวจสอบภายใน เปิดโอกาส

ให้ผู้ตรวจสอบภายในได้แสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะ

ในเรื่องต่างๆ ได้อย่างตรงไปตรงมา ก�าหนดภาระหน้าท่ี

ของการตรวจสอบท่ีไม่อยู ่ภายใต้อิทธิพลของผู ้บริหาร  

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงและสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ 

ในการบริหารสถาบันได้

5) ผูบ้รหิารของสถาบนัการศกึษาเอกชน ควรมุง่เน้น 

ให้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนต่อ

กจิกรรมงานของผูต้รวจสอบภายใน และสามารถตอบสนอง

ต่อความต้องการของผู้ตรวจสอบภายในได้เป็นอย่างดี โดย

ผู้ตรวจสอบภายในสามารถสืบค้นข้อมูลสารสนเทศมาใช้ได้

อย่างสะดวกรวดเร็ว ไม่ว่าอยู่ ณ จุดใดของสถาบัน

6) ผู้ตรวจสอบภายในควรให้ความส�าคัญกับการ

ประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสถาบัน 

ทั้งระบบ เพื่อจัดล�าดับหน่วยงานหรือกิจกรรมที่จะต้อง 

ตรวจสอบตามความเสี่ยงที่ประเมินได้จากมากไปหาน้อย

7) ผูต้รวจสอบภายในควรให้ความส�าคญัและตดิตาม

ผลในส่วนที่เป็นจุดแข็ง หรือข้อดีของหน่วยรับตรวจจาก 

ผลการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นกลยุทธ์ในการวางแผนการ

ด�าเนินงานในการตรวจสอบภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และส่งผลให้หน่วยงานมีผลด�าเนินงานเป็นท่ีน่าพอใจของ 

ผู้บริหารและหน่วยรับตรวจต่อไป

8) ผู ้ตรวจสอบภายในควรให้ความส�าคัญในการ

ก�าหนดระยะเวลาในการติดตามผลการตรวจสอบ และแจ้ง

ให้หน่วยรับตรวจได้รับทราบในกรณีที่มีข้อเสนอแนะให้

หน่วยรับตรวจได้แก้ไขข้อบกพร่องข้อผิดพลาดท่ีตรวจพบ 

และได้เสนอไว้ในรายงาน พร้อมทั้งติดตามตรวจสอบว่า

หน่วยรับตรวจได้มีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะแล้วหรือไม่  

การแก้ไขนั้นได้รับผลเป็นที่น่าพอใจ หรือมีเหตุขัดข้อง

ประการใดหรือไม่ เพียงใด

9) ผูต้รวจสอบภายในควรน�าเสนอรายงานการตรวจ

สอบภายในท่ีเข้าใจได้ง่ายและรวดเรว็ เพือ่จงูใจให้ผูอ่้านหรอื

หน่วยรับตรวจเกิดความสนใจที่จะอ่าน จับประเด็นที่ส�าคัญ

ได้ตั้งแต่ต้นจนจบ และมีความกระตือรือร้นที่จะน�าข้อเสนอ

แนะของผู้ตรวจสอบภายในไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงแก้ไข

อย่างทนัต่อเหตกุารณ์ โดยอาจจะจดัท�าเป็นแผนภมู ิแผนผงั 

รูปภาพประกอบ

2. ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1) ในการวิจัยคร้ังนี้ได้ท�าการศึกษาเฉพาะสถาบัน

อุดมศึกษาเอกชนที่ เป ็นสมาชิกของสมาคมสถาบัน

อุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ดังนั้นในการวิจัย 

ครั้งต่อไปควรมีการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคม

สถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย เพื่อน�าผลการศึกษามา

เปรียบเทียบว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร     

2) ควรศึกษาผลกระทบของสภาพแวดล้อมใน 

การท�างาน ปัจจยัน�าเข้า และกระบวนการตรวจสอบภายใน

ท่ีมีต่อคุณภาพรายงานการตรวจสอบภายในของกลุ่มธุรกิจ 

เช่น บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

และสถาบันการเงิน เป็นต้น เพื่อเปรียบเทียบกันว่าสถาบัน

การศึกษา ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่หวังผลก�าไร กับกลุ่มธุรกิจ  

ผลที่ได้จะเหมือนหรือมีความแตกต่างกันอย่างไร 

3) สถาบนัการศกึษา อาจน�าวธิกีารประเมนิคณุภาพ

รายงานการตรวจสอบภายในวธิอีืน่มาใช้ ซึง่ผลของคณุภาพ

รายงานการตรวจสอบภายในอาจจะเหมือนหรือแตกต่าง

จากข้อค้นพบตามวิธีนี้ จะท�าให้สถาบันการศึกษาสามารถ

น�าข้อค้นพบที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการได้มากยิ่งขึ้น
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