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บทคัดย่อ 

 
มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 610 เรื่อง การใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน ได้กําหนด

แนวทางให้ผู้สอบบัญชีควรมีการพิจารณาใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในที่มีความเกี่ยวข้องหรือมี
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี เพ่ือช่วยในการวางแผน ลดระยะเวลาในการตรวจสอบ 
รวมถึงช่วยลดค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบแก่กิจการลูกค้า งานวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
พิจารณาใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในโดยผู้สอบบัญชีสํานักงาน Big4  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ลักษณะหรือปัจจัยที่มีผลต่อการพิจารณาใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในโดยผู้สอบบัญชีอิสระ โดย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้สอบบัญชีระดับ Senior in charge ขึ้นไปของสํานักงานสอบ
บัญชี Big4 จํานวน 384 คน 

ผลของการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) พบว่า ตัววัดถูกจัดกลุ่มปัจจัยใหม่เป็น 6 
ปัจจัย ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน 2) ปัจจัยด้าน
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน 3) ปัจจัยด้านคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 
4) ปัจจัยด้านวิธีการที่เป็นระบบ ระเบียบ 5) ปัจจัยด้านความระมัดระวังในการจัดทํารายงาน 6) 
ปัจจัยด้านการสื่อสาร และเมื่อนําปัจจัยทั้ง 6 มาหาความสัมพันธ์กับตัวแปรระดับการพิจารณาใช้
ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในโดยผู้สอบบัญชี ด้วยวิธีการวิเคราะห์สมการถดถอย พบว่า ปัจจัยด้าน
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานน้ันมีความสัมพันธ์เชิงลบกับการพิจารณาใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบ
ภายในโดยผู้สอบบัญชีอิสระ ในขณะที่ปัจจัยด้านความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงานน้ันมีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับการพิจารณาใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน สําหรับปัจจัยด้านคุณภาพงานตรวจสอบ
ภายใน ปัจจัยด้านวิธีการที่เป็นระบบ ระเบียบแบบแผน ปัจจัยด้านความระมัดระวังในการจัดทํา
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รายงานของผู้ตรวจสอบภายใน และปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสารน้ันไม่ส่งผลต่อระดับการพิจารณาใช้
ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในโดยผู้สอบบัญชีอิสระ นอกจากน้ัน เมื่อมีการพิจารณาความเสี่ยง
สืบเน่ืองร่วมด้วย พบว่า ระดับความเสี่ยงสืบเน่ืองส่งผลต่อระดับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้าน
คุณภาพงานตรวจสอบภายในกับระดับการพิจารณาใช้ผลงานของพิจารณาใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบ
ภายในโดยผู้สอบบัญชีอิสระ 
 
คําสําคญั: การพิจารณาผลงานตรวจสอบภายใน, มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 610 
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 ABSTRACT 
 

International Standard on Auditing (ISA) 610 (Revised 2013), Using the 
Work of Internal Auditors provides guidance for external auditors’ reliance decision 
on the internal auditors’ work which is relevant or useful for external auditors. Such 
guidance will help the audit planning and reduce timing of audit procedures 
including external audit fees. This research ‘Factors Influencing Big4 Auditors’ 
Judgments on Using the Work of Internal Auditors’ aims to study aspects or factors 
influencing external auditors’ reliance decision on using the work of internal auditors. 
A sample is selected from 384 senior in charge external auditors of Big4 audit firms. 

The result of factor analysis indicates that factors are sorted into six new 
categories consisting of 1) objectivity of internal auditors; 2) independence of internal 
auditors; 3) quality of internal audit work; 4) a  systematic and disciplined approach; 
5) due profession care in the preparation of the report; and 6) communication.  All 
six factors are employed to study a relationship with external auditors’ decision on 
using the work of internal auditors by multiple regression analysis. The findings of the 
study revealed that there is negative relationship between independence of internal 
auditors’ work performance and external auditors’ judgments while objectivity of 
internal auditors and determination was suggested positive relationship. However, it 
was found that quality of internal audit work, the systematic and disciplined 
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approach, due professional care in the preparation of the report and communication 
have no influence on external auditors’ decision on using the work of internal 
auditors. In determining inherent risks, it was also suggested that the level of inherent 
risks affect the degree of the relationship between quality of internal audit work and 
external auditors’ judgments on using the work of internal auditors. 
 
Keywords: external auditors’ reliance decision on the internal auditors’ work, 

International Standard on Auditing (ISA) 610  
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ผู้วิจัยขอขอบพระคุณรุ่นพ่ีและเพ่ือน ๆ ผู้สอบบัญชีในสํานักงานสํานักงานสอบบัญชี 
Big4 ที่ให้ความช่วยเหลือในการสอบทานและกระจายแบบสอบถาม 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ช่วยเอ้ือเฟ้ือและให้ความร่วมมือใน
การให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในครั้งน้ี 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างย่ิงสําหรับกําลังใจในการทําการวิจัยที่ได้รับจากทุกคนใน
ครอบครัวของผู้วิจัย ตลอดจนขอขอบพระคุณความช่วยเหลือในการติดตามและประสานงานเป็น
อย่างดี จากเจ้าหน้าที่หลักสูตรควบตรี-โททางการบัญชีและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

สุดท้ายคุณประโยชน์อันเกิดจากงานศึกษาอิสระน้ี ผู้วิจัยขอมอบแด่คณาจารย์ที่ได้ให้
ความรู้ ครอบครัวซึ่งเป็นกําลังใจที่สําคัญ รวมถึงผู้มีพระคุณที่ได้กล่าวมาข้างต้น และหากงานศึกษา
อิสระน้ีมีความผิดพลาดประการใด ผู้วิจัยขอน้อมรับไว้ทุกประการ 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ที่มาและความสาํคญัของปัญหา 

 
รายงานทางการเงินน้ันถือเป็นข้อมูลที่สําคัญที่แสดงถึงผลการดําเนินงานของกิจการ 

และเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะเป็นประโยชน์ต่อการนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน และมี
ส่วนช่วยในการสร้างความเช่ือมั่นแก่ตลาดทุนไทย ทางสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ จึงได้เน้นการพัฒนาคุณภาพของรายงานทางการเงิน  เพ่ือให้รายงานทางการเงินที่
กิจการเปิดเผยต่อสาธารณะ เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส  และเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน  ดังน้ัน 
วิชาชีพสอบบัญชีจึงถือว่ามีความสําคัญเป็นอย่างย่ิง เน่ืองจากผู้สอบบัญชีน้ันถือเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
อิสระที่มีส่วนสําคัญในการช่วยสร้างความเช่ือมั่นต่อข้อมูลที่กิจการเปิดเผย และมีความรับผิดชอบใน
การแสดงความเห็นต่อรายงานทางการเงินของกิจการ โดยในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีน้ัน 
มาตรฐานการสอบบัญชีได้กําหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องได้มาซึ่งความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบ
การเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ (มาตรฐานการสอบ
บัญชีรหัส 200) ดังน้ัน ผู้สอบบัญชีจึงต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังรอบคอบ ตระหนักและให้
ความสําคัญในทุกขั้นตอนของกระบวนการตรวจสอบบัญชี โดยเฉพาะอย่างย่ิงในขั้นตอนการวางแผน
งานสอบบัญชี ซึ่งเป็นขั้นตอนสําคัญที่จะช่วยให้ผู้สอบบัญชีน้ันได้มาซึ่งหลักฐานการตรวจสอบอย่าง
เพียงพอและเหมาะสม และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 

ในขั้นตอนของการวางแผนการตรวจสอบหรือการจัดทําแนวการสอบบัญชีน้ัน ผู้สอบ
บัญชีควรที่จะมีความรู้ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ความรู้เก่ียวกับธุรกิจ ความเข้าใจเก่ียวกับระบบ
บัญชีและการควบคุมภายในของกิจการ ความเสี่ยงต่าง ๆ รวมถึงควรมีการพิจารณาใช้ผลงานของผู้
ตรวจสอบภายในที่มีความเก่ียวข้องหรือมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี เน่ืองจาก 
ปัจจุบันที่สภาวะการแข่งขันของธุรกิจสอบบัญชีน้ันเพ่ิมสูงขึ้น ทําให้ผู้สอบบัญชีต้องให้ความสําคัญกับ
คุณภาพของงานสอบบัญชี มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน โดยที่ไม่ทําให้ต้นทุนในการ
ปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึนอย่างมีสาระสําคัญ (เริงธรรม จงจิตร และ มนวิกา ผดุงสิทธ์ิ, 2550, น.78) ดังน้ัน 
การพิจารณาใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในน้ัน จึงถือเป็นปัจจัยหน่ึงที่ช่วยให้ผู้สอบบัญชีสามารถ
ตอบสนองต่อแรงกดดันดังกล่าวได้ 
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การแลกเปลี่ยนข้อมูล ความร่วมมือและการประสานงานกันระหว่างผู้สอบบัญชีและผู้
ตรวจสอบภายในจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของทั้งสองฝ่ายน้ันมีประสิทธิภาพมากขึ้น เน่ืองจากหน้าที่
ของผู้ตรวจสอบภายในน้ัน คือการให้ความเช่ือมั่นว่า กิจการมีการควบคุมภายในที่เหมาะสม มีการ
ตอบสนองและจัดการความเสี่ยง รวมถึงมีการปฏิบัติตามข้อกําหนดอย่างครบถ้วนทั่วทั้งองค์กร ดังน้ัน
ผู้สอบบัญชีจึงสามารถใช้ข้อมูลหรือผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในในการทําความเข้าใจและ
ประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงของกิจการ ซึ่งจะมีผลต่อ
การกําหนดลักษณะ ระยะเวลา ขอบเขต และวิธีการสอบบัญชีอย่างเหมาะสม เมื่อผู้สอบบัญชีมีการ
นําผลงานของผู้ตรวจสอบภายในมาใช้อย่างเหมาะสม ทําให้สามารถปรับระยะเวลาและขอบเขตการ
ตรวจสอบให้น้อยลง สามารถควบคุมต้นทุนการสอบบัญชีให้ดีขึ้นได้ ส่งผลให้ค่าธรรมเนียมในการสอบ
บัญชีลดลงได้ ซึ่งถือเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้สอบบัญชีและกิจการที่ได้รับการตรวจสอบ รวมถึงยังเป็น
การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผู้ตรวจสอบภายในของกิจการอีกด้วย 

ดังน้ัน การพิจารณาใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในน้ันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี และสําหรับประเทศไทยน้ันยังมีการศึกษาเก่ียวกับการ
พิจารณาการใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายอยู่ในจํานวนน้อย งานวิจัยน้ีจึงมุ่งศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การพิจารณาใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในโดยผู้สอบบัญชีอิสระ เพ่ือเป็นประโยชน์และแนวทาง
สําหรับกิจการในการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในเพ่ือให้ผลงานมีคุณภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่องานสอบบัญชีมากย่ิงขึ้น 
 
1.2 วัตถุประสงคข์องงานวิจัย 

 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะหรือปัจจัยที่มีผลต่อการพิจารณาใช้ผลงาน

ของผู้ตรวจสอบภายในโดยผู้สอบบัญชีอิสระ 
 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ผู้สอบบัญชีระดับ Senior in charge ขึ้น

ไปของสํานักงานสอบบัญชี Big4 โดยจะทําการสํารวจความคิดเห็นถึงลักษณะของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในและปัจจัยต่าง ๆ ที่จะส่งผลต่อการพิจารณาใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน เพ่ือเป็น
ประโยชน์ในการวางแผนงาน กําหนดขอบเขต ระยะเวลาและวิธีการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
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อิสระ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และใช้เวลาในการดําเนินงานวิจัยเป็น
ระยะเวลา 4 เดือน 
 
1.4 ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รับ 

 

(1) ทราบถึงปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงลักษณะของหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ส่งผลต่อการ
พิจารณาใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในโดยผู้สอบบัญชีอิสระ 

(2) เพ่ือให้หน่วยงานตรวจสอบภายในใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ผลงานมีความสอดคล้องกับงานสอบบัญชี และช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการวางแผนงานสอบบัญชี ซึ่งถือเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่หน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน 

 
1.5 นิยามศัพท์ 

 
การสอบบัญชี หมายถึง การตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบการลงบัญชี โดยผู้

ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี ตามแนวทางที่มาตรฐานการสอบบัญชีได้กําหนดไว้ เพ่ือให้สามารถแสดง
ความเห็นต่องบการเงินว่ามีความถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
หรือไม่ รวมถึงมีการแสดงข้อมูลที่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้งบการเงินหรือไม่ นอกจากนั้น 
การตรวจสอบยังส่งผลให้ผู้สอบบัญชีได้ทราบถึงการควบคุมภายในของกิจการ สามารถรายงานต่อ
ผู้บริหารถึงข้อสังเกตที่พบและข้อเสนอแนะ รวมถึงประเด็นในด้านการทุจริต (พยอม สิงห์เสน่ห์, 
2546, น.1) 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน หมายถึง หน่วยงานภายในกิจการที่ปฏิบัติงานให้ความ
เช่ือมั่นและกิจกรรมการให้คําปรึกษาซึ่งได้รับการออกแบบเพ่ือประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของ
การกํากับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยงและวิธีการของการควบคุมภายใน 

ผู้ตรวจสอบภายใน หมายถึง บุคคลที่เป็นผู้ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของหน้าที่งาน
ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในอาจอยู่ในแผนกตรวจสอบภายในหรืออาจเป็นส่วนหน่ึงของ
หน้าที่งานที่เท่าเทียมกัน 

การพิจารณาใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน หมายถึง การท่ีผู้สอบบัญชีได้ตัดสินใจนํา
ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในมาใช้ในงานสอบบัญชี ในการกําหนดวางแผนการตรวจสอบ กําหนด
ขอบเขต ระยะเวลาและวิธีการตรวจสอบ 
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บทท่ี 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 
ในบทน้ีจะเป็นการกล่าวถึงในส่วนของการพิจารณาใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน 

และการประสานงานระหว่างผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

2.1 การพิจารณาการใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน 
 
สําหรับการพิจารณาการใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในนั้น จะยึดแนวทางการปฏิบัติ

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 610 (ปรับปรุง) เรื่อง การใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งทาง
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีการปรับปรุงมาตรฐานการสอบบัญชีดังกล่าว เพ่ือให้ใช้
ปฏิบัติสําหรับการตรวจสอบงบการเงินรอบบัญชีที่เริ่มในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2557  โดยมาตรฐาน
การสอบบัญชีฉบับปรับปรุงใหม่น้ี จะเป็นการเรียบเรียงและขยายความให้ชัดเจน ครอบคลุมมากย่ิงขึ้น 
รวมถึงยังได้มีการเพ่ิมเติมประเด็นในส่วนของการขอความช่วยเหลือโดยตรงจากผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่ง
มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีถือเป็นแนวทางแก่ผู้สอบบัญชีในการพิจารณาหรือตัดสินใจใช้ผลงาน
ของผู้ตรวจสอบภายในหรือขอความช่วยเหลือโดยตรงจากผู้ตรวจสอบภายใน โดยได้กําหนดถึงเง่ือนไข
ที่จําเป็นในการพิจารณาใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในหรือขอความช่วยเหลือโดยตรงจากผู้
ตรวจสอบภายใน ซึ่งการนําผลงานของผู้ตรวจสอบภายในมาใช้น้ัน จะส่งผลให้ผู้สอบบัญชีสามารถ
ปรับเปลี่ยนลักษณะหรือระยะเวลา หรือลดขอบเขตของวิธีการตรวจสอบลงได้ รวมถึงกําหนดแนวทาง
ในการทํางานที่จําเป็นเพ่ือให้ได้มาซึ่งหลักฐานที่เหมาะสม เพียงพอต่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ 
ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนการตรวจสอบและกําหนดวิธีการในการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิผล 

ดังน้ัน ผู้ตรวจสอบบัญชีจึงควรทําการประเมินและพิจารณาถึงปัจจัยสําคัญเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อไปยังผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน เพ่ือป้องกัน
การนําผลงานของผู้ตรวจสอบภายในมาใช้อย่างไม่เหมาะสม โดยปัจจัยสําคัญที่ควรพิจารณามีดังน้ี 

 
2.1.1. ความเท่ียงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน 

ผู้ตรวจสอบภายในควรจะมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน รวมถึงปฏิบัติงาน
ต่าง ๆ โดยปราศจากความลําเอียง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรืออิทธิพลที่ไม่เหมาะสมจากผู้อ่ืน 
ซึ่งในด้านความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบบัญชีควรจะพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่
อาจส่งผลกระทบต่อความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงาน (เจริญ เจษฎาวัลย์, 2545, น.60) ดังนี้ 
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(1) สิทธิในการเข้าถึงหน่วยงานตรวจสอบอย่างเพียงพอ (Right to Access) หรือการ
ได้รับมอบอํานาจอย่างเหมาะสม (Authority) 

(2) เสรีภาพในการสอบทานอย่างเพียงพอ ( Freedom to Review) 
(3) หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องไม่มีอํานาจในการสั่งการหรือรับผิดชอบงานด้านอ่ืน 

ๆ นอกจากงานตรวจสอบภายใน เน่ืองจาก ความรับผิดชอบดังกล่าวน้ันอาจก่อให้เกิดการประเมินผล
การปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Review) ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการประเมินตรวจสอบ 

นอกจากนั้น ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงานน้ันยังรวมถึง การ
ติดต่อสื่อสารกับผู้สอบบัญชีได้อย่างมีเสรีภาพ และการรายงานผลงานการตรวจสอบของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในที่ควรจะต้องขึ้นตรงต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบของกิจการอีก
ด้วย โดยความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในนั้นถือเป็นสิ่ง
สําคัญที่จะทําให้การตรวจสอบภายในน้ันมีประสิทธิผล และก่อให้เกิดความน่าเช่ือถือต่อบุคคลต่าง ๆ 
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

2.1.2 ความรู้และความสามารถของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ผู้ตรวจสอบภายในควรมีความรู้ และความสามารถที่จําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายในกิจกรรมตรวจสอบภายใน เน่ืองจาก ความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายใน
น้ันเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงคุณภาพผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน ดังน้ัน ผู้สอบบัญชีจึงควรให้ความสําคัญ
ในการพิจารณาประเมินความรู้ความสามารถของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการมี
ทรัพยากรท่ีเพียงพอและเหมาะสมกับขนาดของกิจการ นโยบายในการคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายใน ว่า
มีการคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณ์ทางวิชาชีพ ระดับการศึกษา ความรู้
และทักษะต่าง ๆ ที่เพียงพอหรือไม่ รวมถึงผู้ตรวจสอบภายในควรได้รับการฝึกอบรมทางเทคนิคที่
เพียงพอและมีความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

2.1.3 มีการใช้วิธีการทีเ่ปน็ระบบ ระเบียบแบบแผน และการควบคมุคุณภาพ 

การนําวิธีการท่ีเป็นระบบระเบียบแบบแผนมาใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในน้ันจะเป็นการพิจารณาในด้านของการวางแผน การสอบทานและการจัดทําเอกสารหลักฐานใน
กิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยการใช้วิธีการตรวจสอบท่ีได้มีการบันทึกหรือ
จัดทําเป็นเอกสารแนวทางปฏิบัติที่ครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ เพ่ือให้การปฏิบัติงานที่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน นอกจากน้ัน ควรมีการพิจารณาในด้านของการควบคุมว่าได้มีการนํานโยบายและวิธีการ  
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพมาใช้อย่างเหมาะสม เช่น ข้อกําหนดด้านการควบคุมคุณภาพใน
มาตรฐานท่ีกําหนดโดยองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องสําหรับผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งการนําวิธีการท่ีเป็น
ระบบ ระเบียบแบบแผนมาใช้และการควบคุมคุณภาพน้ัน สะท้อนให้เห็นถึงความระมัดระวังเย่ียงผู้
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ประกอบวิชาชีพของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่จะส่งผลต่อไปยังคุณภาพของผลงานของผู้
ตรวจสอบภายใน ดังน้ัน ผู้สอบบัญชีควรที่จะพิจารณาถึงประเด็นของการนําวิธีการที่เป็นระบบ 
ระเบียบแบบแผนมาใช้และการควบคุมคุณภาพของผู้ตรวจสอบภายใน ก่อนที่จะตัดสินใจนําผลงาน
ของผู้ตรวจสอบภายในมาใช้ในการสอบบัญชี 

นอกจากนี้ มาตรฐานฉบับน้ี ยังได้กําหนดให้ ผู้สอบบัญชีต้องพิจารณาลักษณะและ
ขอบเขตของงานท่ีปฏิบัติโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงความเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การ
ตรวจสอบโดยรวมของผู้สอบบัญชีและแผนงานสอบบัญชี เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาว่าขอบเขต
หรือส่วนใดของผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถนํามาใช้ได้ โดยการได้มาซึ่งความเข้าใจ
ในลักษณะและขอบเขตของวิธีการตรวจสอบที่หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติและสิ่งที่ตรวจพบที่
เกี่ยวข้องน้ัน ผู้สอบบัญชีจะต้องอ่านรายงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีเกี่ยวกับการทํางานของ
ผู้ตรวจสอบภายใน 

อีกทั้งยังต้องมีการติดต่อสื่อสารว่าผู้สอบบัญชีได้วางแผนที่จะใช้ผลงานของผู้งาน
ตรวจสอบภายในอย่างไร โดยการสื่อสารกับผู้ที่มีหน้าที่กํากับดูแลถึงภาพรวม ขอบเขต และระยะเวลา
ในการตรวจสอบที่ทางผู้สอบบัญชีได้วางแผนการตรวจสอบไว้ เน่ืองจาก การวางแผนในการใช้ผลงาน
ของผู้ตรวจสอบภายในนั้นถือเป็นกลยุทธ์ในการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ดังน้ัน ผู้ที่มีหน้าที่กํากับ
ดูแลน้ันจึงควรที่จะต้องมีความเข้าใจถึงแนวทางและวิธีการตรวจสอบดังกล่าว และนอกจากจะมีการ
สื่อสารกับหน่วยงานที่กํากับดูแลแล้วน้ัน ยังต้องมีการสื่อสารโดยตรงกับผู้ตรวจสอบภายใน โดยทํา
การปรึกษาหารือเก่ียวกับการใช้ผลงานตามที่ได้วางแผนไว้ เช่น ระยะเวลาในการตรวจสอบ ลักษณะ
ของงานที่ปฏิบัติ ขอบเขตการตรวจสอบ ความมีสาระสําคัญ รวมถึงวิธีการในการปฏิบัติและเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ ที่ต้องจัดทํา เป็นต้น 

โดยการสื่อสารระหว่างผู้สอบบัญชีและหน่วยงานตรวจสอบภายในนั้นควรจะเป็นไปใน
รูปแบบของการร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิผล กล่าวคือ ทั้งสองฝ่ายต้องมีการสื่อสารตามระยะเวลาที่
เหมาะสม มีการแจ้งในประเด็นที่สําคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย เพ่ือให้
สามารถนํามาพิจารณาสิ่งที่เ ก่ียวข้องกับเรื่องที่กล่าวในงานตรวจสอบ ดังน้ัน จะเห็นว่า การ
ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานตรวจสอบภายในน้ัน ทําให้ผู้สอบบัญชีอาจเห็นหรือให้ความสนใจถึง
ประเด็นสําคัญต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่องานสอบบัญชีได้ดีย่ิงขึ้น สามารถนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการ
ระบุความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญได้ 

เมื่อผู้สอบบัญชีได้พิจารณาตัดสินใจใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในแล้ว ผู้สอบบัญชี
จะต้องทําการพิจารณาประเมินความเพียงพอและความเหมาะสม รวมถึงประเมินในด้านคุณภาพ
โดยรวมของผลงานของผู้ตรวจสอบภายในเฉพาะเรื่องที่ผู้สอบบัญชีต้องการใช้ผลงาน เพ่ือให้แน่ใจว่า
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ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในที่นํามาใช้ดังกล่าวน้ันมีความเพียงพอต่อวัตถุประสงค์ในการสอบบัญชี 
โดยอาจจะเป็นการพิจารณาในประเด็นดังต่อไปน้ี 

(1) งานตรวจสอบภายในนั้นได้มีการปฏิบัติโดยผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับการฝึกอบรม
ทางวิชาชีพและมีความสามารถและความชํานาญอย่างเพียงพอ รวมถึงมีการควบคุมดูแล สอบทาน 
และจัดทําเอกสารหลักฐานอย่างเหมาะสม 

(2) การได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมที่จะใช้เป็นเกณฑ์ในการ
สรุปผลการตรวจสอบอย่างสมเหตุสมผล 

(3) ข้อสรุปมีความเหมาะสมในสถานการณ์น้ัน ๆ และรายงานที่จัดทําข้ึนมีความ
สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน 

(4) ข้อยกเว้นหรือประเด็นที่ผิดปกติที่เปิดเผยโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในน้ันได้รับ
การแก้ไขอย่างเหมาะสม 

การกําหนดลักษณะและขอบเขตของในการประเมินหรือทดสอบผลงานของผู้ตรวจสอบ
ภายในจะขึ้นอยู่กับระดับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสําคัญ ขอบเขตสถานะภายในองค์กรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และนโยบายและ
วิธีการท่ีเก่ียวข้องที่สนับสนุนความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายในและระดับความรู้ความสามารถ
ของผู้ตรวจสอบภายใน นอกจากน้ัน ผู้สอบบัญชีอาจปฏิบัติเพ่ือประเมินคุณภาพของผลงานของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในเพ่ิมเติม โดยการสอบถามจากบุคคลากรภายในหน่วยงาน สังเกตการณ์
การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในหรือการสอบทานแนวการสอบบัญชีและกระดาษทําการของ
ผู้ตรวจสอบภายใน และควรจัดทําบันทึกข้อสรุปที่ได้จากการประเมินและทดสอบผลงานของผู้
ตรวจสอบภายใน 

เน่ืองจากผู้สอบบัญชียังคงเป็นผู้ที่รับผิดชอบในการแสดงความเห็นจากการสอบบัญชีแต่
เพียงผู้เดียว ดังน้ันมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 610 น้ีจึงได้เน้นยํ้าว่าผู้สอบบัญชีต้องเป็นผู้ตัดสินใจ
ทุกเรื่องที่สําคัญเกี่ยวกับงานสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีไม่ควรท่ีจะใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน
ปริมาณที่มากเกินควร หรือมากกว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยตนเอง ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการรักษา
คุณภาพของงานสอบบัญชี 

สําหรับการขอความช่วยเหลือโดยตรง มาตรฐานฉบับน้ีกําหนดให้ผู้สอบบัญชีสามารถ
ขอความช่วยเหลือโดยตรงจากผู้ตรวจสอบภายในได้ หากไม่มีข้อกฎหมายหรือข้อบังคับอ่ืนห้ามไว้ โดย
จะต้องประเมินอุปสรรคที่มีนัยสําคัญต่อความเที่ยงธรรมและความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบ
ภายในโดยรวมก่อน รวมถึงควรมีการแจ้งต่อผู้ที่มีหน้าที่กํากับดูแลเพ่ือทําความเข้าใจให้ตรงกัน 
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นอกจากน้ัน ผู้สอบบัญชีควรได้รับข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บริหารท่ีรับมอบอํานาจและจาก
ผู้ตรวจสอบภายใน (ชาญชัย ต้ังเรือนรัตน์, 2557, น.69-71) 

นอกจากมาตรฐานการสอบบัญชีของประเทศไทยที่ได้มีการกล่าวถึงแนวทางในการ
พิจารณาการใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในและการขอความช่วยเหลือโดยตรงจากผู้ตรวจสอบ
ภายในของผู้สอบบัญชีแล้ว ยังมีมาตรฐานการสอบบัญชีเฉพาะเร่ือง (Statement of Auditing 
Standards) หรือ SAS no.65 The Auditor's Consideration of the Internal Audit Function 
in an Audit of Financial Statements ที่ออกโดยสมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา 
(American Institute of Certified Public : AICPA) ก็ได้มีการกําหนดแนวทางให้แก่ผู้สอบบัญชีได้
ทําการพิจารณาการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในหรือการขอความช่วยเหลือโดยตรงจากผู้
ตรวจสอบภายในในการปฏิบัติงานสอบบัญชีโดยที่เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี มาตรฐานฉบับ
น้ีได้ระบุถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่สําคัญของผู้ตรวจสอบภายใน คือ การติดตามตรวจสอบ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมโดยรวมของกิจการ ดังน้ัน เพ่ือให้ได้มาซึ่งความเข้าใจใน
โครงสร้างการควบคุมภายใน ผู้สอบบัญชีจึงควรที่จะเข้าใจถึงการตรวจสอบภายในอย่างเพียงพอ 
เพ่ือที่จะสามารถระบุกิจกรรมการตรวจสอบภายในท่ีเก่ียวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมที่มีผลต่อการ
วางแผนการตรวจสอบบัญชีได้  โดยผู้สอบบัญชีควรพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งในด้านการจัดการ
และบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบภายใน โดยอาจประเมินจากสถานะภายในกิจการของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพ ลักษณะ ระยะเวลาและ
ขอบเขตของการตรวจสอบภายใน รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลและข้อจํากัดในการปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบ
ภายใน 

งานตรวจสอบภายในจะมีผลต่อการวางแผนการตรวจสอบบัญชี ทั้งในด้านลักษณะ 
ระยะเวลาและขอบเขตของการตรวจสอบ เช่น ในขั้นตอนของการทําความเข้าใจโครงสร้างการ
ควบคุมภายในของกิจการ ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงของผู้สอบบัญชี เป็นต้น ดังน้ัน เมื่อการ
ปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบภายในมีผลต่อการสอบบัญชีแล้ว ผู้สอบบัญชีจึงควรท่ีจะพิจารณาถึงผลกระทบ
ดังกล่าว มีการประสานงานกันระหว่างผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงต้องทําการประเมิน
และทดสอบผลงานของผู้ตรวจสอบภายในก่อนที่จะตัดสินใจเช่ือหรือพิจารณาใช้ผลงานน้ัน เน่ืองจากผู้
ตรวจสอบภายในนั้นยังคงเป็นพนักงานของกิจการ ผู้ตรวจสอบภายในจึงไม่มีความเป็นอิสระเช่น
ผู้สอบบัญชี 

นอกจากมาตรฐานการสอบบัญชี SAS no.65 The Auditor's Consideration of the 
Internal Audit Function in an Audit of Financial Statements แล้ว ในปี 2014 ทางสมาคม
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา (American Institute of Certified Public : AICPA) ยังได้
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มีการออกมาตรฐานการสอบบัญชี SAS no.128 Using the Work of Internal Auditors โดยเป็น
การขยายขอบเขต เน้ือหาเกี่ยวกับการพิจารณาใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในให้มีความครอบคลุม
และชัดเจนมากย่ิงขึ้น มาตรฐานฉบับน้ีได้กล่าวถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ในกรณีที่
ผู้สอบบัญชีน้ันมีความต้ังใจหรือมีการวางแผนท่ีจะใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในในการรวบรวม
หลักฐานการตรวจสอบ หรือให้ผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้ช่วยเหลือโดยตรงในการตรวจสอบบัญชี
ภายใต้การกํากับ ควบคุมดูแลและสอบทานของผู้สอบบัญชี และมาตรฐานฉบับน้ีจะไม่ถูกนํามาปฏิบัติ 
หากการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในไม่มีความเกี่ยวข้องกับงานสอบบัญชีหรือหากผู้สอบบัญชีไม่
มีความต้ังใจที่จะใช้ผลงานหรือการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในในการรวบรวมหลักฐานการสอบ
บัญชี 

ผู้สอบบัญชีควรจะต้องกําหนดการพิจารณาการวางแผนหรือการตัดสินใจในการใช้
ผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ์ในการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และ
ผู้สอบบัญชีจะต้องมีการประเมินว่า ผู้ตรวจสอบภายในมีการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบเรียบแบบแผน
และมีความเหมาะสมหรือไม่ จากการอ่านรายงานที่จัดทําข้ึนโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึง
จากการพิจารณาปัจจัยทางด้านความเที่ยงธรรมและความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายในว่าผู้
ตรวจสอบภายในมีการระดับการรายงานที่เหมาะสมต่อฝ่ายบริหารจัดการหรือไม่ และมีการรายงาน
โดยตรงต่อผู้บริหารระดับสูงหรือคณะกรรมการตรวจสอบหรือไม่ พิจารณาปัจจัยทางด้านความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ทางวิชาชีพของผู้ตรวจสอบภายในว่ามีความเพียงพอและเหมาะสม
หรือไม่ รวมถึงควรมีการพิจารณานโยบายและวิธีการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในด้วย 
และเมื่อมีการพิจารณาใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในแล้ว ผู้สอบบัญชีจะต้องมีการทดสอบและ
ประเมินผลงานของผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวว่ามีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการได้มาซึ่ง
หลักฐานการตรวจสอบและวัตถุประสงค์ของการสอบบัญชีหรือไม่ และมีการบันทึกการประเมินผล
งานของผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน 
 
2.2 การประสานงานระหว่างผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน 

 
ในส่วนของการประสานงานระหว่างผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในน้ัน ทาง

มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน INTERNATIONAL STANDARDS FOR 
THE PROFESSIONAL PRACTICE OF INTERNAL AUDITING STANDARDS Section 2050 : 
Coordination ได้กําหนดแนวทางให้ผู้ตรวจสอบภายในนั้นควรมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ
และมีการประสานงานกับผู้สอบบัญชีหรือผู้ให้บริการด้านการให้ความเช่ือมั่นและให้คําปรึกษาทั้งจาก
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ภายในและภายนอก เพ่ือให้เกิดความมีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตรวจสอบ และเพ่ือให้เกิดความ
มั่นใจว่าขอบเขตงานที่ตรวจสอบน้ันครอบคลุมในเรื่องที่สําคัญอย่างเหมาะสม และต้องแน่ใจว่าการให้
ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชีน้ันอยู่ในขอบเขตการปฏิบัติงานของกิจกรรมการตรวจสอบภายในตาม
มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และเพ่ือลดการปฏิบัติงานที่ซ้ําซ้อนกันกับ
ผู้สอบบัญชี ซึ่งส่งผลต่อค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีที่อาจลดลงด้วย นอกจากน้ันการประสานงานนั้น
ยังอาจช่วยให้ผู้ตรวจสอบภายในน้ันได้ประโยชน์จากงานของผู้สอบบัญชีในการกําหนดวิธีการ
ตรวจสอบภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายในได้เช่นเดียวกัน (เริงธรรม จงจิตร 
และ มนวิกา ผดุงสิทธ์ิ, 2550, น.81) 

นอกจากน้ัน ทางสมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา American Institute 
of Certified Public : AICPA ใน Section AU-610 Using the Work of Internal Auditors ที่ได้
กําหนดให้ผู้สอบบัญชีควรที่จะมีการประสานงานร่วมมือกับผู้ตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสมเพ่ือ
พัฒนาประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตรวจสอบ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงควรท่ีจะผลักดันให้ผู้ตรวจ
สอบภายในน้ันมีความเที่ยงธรรมในและมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน เพ่ือสร้างผลงานการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ มีความน่าเช่ือถือ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการประสานงานหรือ
พิจารณาเช่ือถือผลงานของผู้ตรวจสอบภายในแก่ผู้สอบบัญชี ในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

(1) ทําให้ผู้สอบบัญชีสามารถลดปริมาณงานสอบบัญชีลงได้ จากการเช่ือถือหรือ
พิจารณาใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งส่งผลต่อค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีที่ลดลง 

(2) ผู้ตรวจสอบภายในอาจเป็นตัวกลางที่ช่วยลดความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารและ
ผู้สอบบัญชีได้ โดยการเพ่ิมความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบบัญชีให้แก่ผู้บริหาร และสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายต่าง ๆ ของกิจการให้แก่ผู้สอบบัญชี นอกจากน้ัน การปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิผลของผู้ตรวจสอบภายในที่มีความเที่ยงธรรมและความรู้ ความสามารถน้ันยังส่งผลให้ข้อมูล
ในงบการเงินน้ันมีความถูกต้องและมีความน่าเช่ือถืออีกด้วย 
 
2.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง พบว่า ปัจจัยต่อไปนี้ส่งผล
ต่อการพิจารณาใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในโดยผู้สอบบัญชีอิสระ 
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ตัวแปรอิสระ 

2.3.1 ปัจจัยด้านความเท่ียงธรรมในการปฏิบัติงานและความรู้ความสามารถ
ของผู้ตรวจสอบภายใน 

งานวิจัยของ Brown (1983) ที่ได้ทําการศึกษาถึงปัจจัยที่ผู้สอบบัญชีของ
สํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกาให้ความสําคัญในการพิจารณาความน่าเช่ือถือ
ของการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน พบว่า ปัจจัยด้านความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงาน
และปัจจัยด้านคุณภาพของงานตรวจสอบภายในในปีที่ผ่านมาน้ันมีผลต่อการเช่ือถือในผลงานของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ งานวิจัยของ Schneider (1985) ที่ได้ทําการศึกษาเพ่ิมเติมถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างความมีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในกับระดับ
การพิจารณาใช้ผลงานผู้ตรวจสอบภายในของผู้สอบบัญชี พบว่า การที่ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้
ความสามารถสูงและมีคุณภาพของผลงานตรวจสอบภายในที่ดีน้ัน จะส่งผลให้ผู้สอบบัญชีทําการลด
และปรับเปลี่ยนระยะเวลาในการสอบบัญชี และ Margheim (1986) พบว่า ปัจจัยด้านความรู้ 
ความสามารถและผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในน้ันส่งผลต่อความเช่ือมั่นในผลงานของผู้
ตรวจสอบภายใน ในขณะที่ปัจจัยด้านความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงานน้ันไม่ส่งผล โดยพบว่าในทาง
ปฏิบัติผู้สอบบัญชีจะลดช่ัวโมงหรือระยะเวลาการสอบบัญชีลง เมื่อผู้สอบบัญชีน้ันมีความเช่ือถือใน
ผลงานการตรวจสอบภายในท่ีจัดทําขึ้นโดยผู้ตรวจสอบภายในที่มีความรู้และความสามารถสูง แต่ไม่
พบว่ามีการลดช่ัวโมงหรือระยะเวลาการสอบบัญชีลง เมื่อผลงานการตรวจสอบภายในจัดทําข้ึนโดยผู้
ตรวจสอบภายในที่มีความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงานสูง Messier and Schneider (1988) ช้ีให้เห็น
ว่าปัจจัยด้านความรู้ความสามารถนั้นเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุด ตามด้วยปัจจัยด้านความเที่ยงธรรมและ
ปัจจัยด้านผลการปฏิบัติงาน ตามลําดับ  

งานวิจัยของ Krishnamoorthy (1994) ที่ได้ศึกษาถึงการประเมินด้าน
ความเท่ียงธรรม ด้านความรู้ความสามารถและด้านการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน พบว่า ผล
การปฏิบัติงานน้ันจะมีความสําคัญเพียงเล็กน้อย เมื่อผู้สอบบัญชีมีการรับรู้ในเชิงลบต่อความเที่ยง
ธรรมและความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายใน ในขณะท่ีเมื่อผู้สอบบัญชีมีการรับรู้ในเชิงบวก
ต่อความเที่ยงธรรมและความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายใน ผลการปฏิบัติงานจะมี
ความสําคัญมากขึ้น ซึ่งผลดังกล่าวช้ีให้เห็นว่า ปัจจัยด้านความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงาน ความรู้
ความสามารถและผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในน้ันมีผลกระทบต่อการพิจารณาตัดสินใจท่ี
จะเช่ือมั่นในผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน 

สําหรับประเทศไทย พัทรียา เห็นกลาง (2554) ได้ศึกษาถึงปัจจัยในการ
พิจารณาใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พบว่า ปัจจัยด้านความรู้ 
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ความสามารถและปัจจัยด้านความเช่ียวชาญในการตรวจสอบน้ันส่งผลต่อระดับการพิจารณาใช้ผลงาน
ของผู้ตรวจสอบภายในโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

สมมติฐานงานวิจัย H1: ความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ
ภายในส่งผลเชิงบวกต่อการพิจารณาใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในโดยผู้สอบบัญชีอิสระ 

สมมติฐานงานวิจัย H2: ความรู้ ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายใน
ส่งผลเชิงบวกต่อการพิจารณาใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในโดยผู้สอบบัญชีอิสระ 

2.3.2 ปัจจัยด้านขอบเขตของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
Haron, Chambers, Ramsi and Ismali (2004) ได้ทําการประเมินการ

ปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในและสํารวจความเช่ือถือในผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน โดยศึกษา
จากเกณฑ์ที่กําหนดตาม AI610 หรือมาตรฐานการสอบบัญชีของประเทศมาเลเซีย ฉบับ 610 เรื่อง 
การพิจารณาผลงานตรวจสอบภายใน ของผู้สอบบัญชีของสํานักงานสอบบัญชี Big4 และสํานักงาน
สอบบัญชี Non-Big4 ในประเทศมาเลเซีย พบว่า ปัจจัยด้านขอบเขตของงานตรวจสอบภายในน้ันเป็น
เกณฑ์หรือเป็นปัจจัยที่สําคัญในการพิจารณาเพ่ือนําผลงานของผู้ตรวจสอบภายในไปใช้ในการวาง
แผนการสอบบัญชี สอดคล้องกับงานวิจัยของ Al-Twaijry, Brierley and Gwilliam (2004 , อ้างถึง
ใน เริงธรรม จงจิตร และ มนวิกา ผดุงสิทธ์ิ, 2550) ที่ได้ทําการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้
ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัทในประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยศึกษาถึงระดับการ
ประสานงานกันระหว่างผู้อํานวยการหน่วยงานตรวจสอบภายในและ Partner และ Manager ของ
สํานักงานสอบบัญชีในประเทศซาอุดิอาระเบีย พบว่า ผู้สอบบัญชีให้ความสําคัญในประเด็นของความ
เป็นอิสระ ขอบเขตของการปฏิบัติงานและความไม่เพียงพอของพนักงานในหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน นอกจากน้ัน งานวิจัยของ Schneider (1984) ที่พบว่า ผู้สอบบัญชีใช้ปัจจัยด้านคุณภาพของ
ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ปัจจัยด้านความรู้และความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในและ
ปัจจัยด้านความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ในการประเมินความมี
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามลําดับ โดยปัจจัยด้านคุณภาพของผล
การปฏิบัติงานน้ัน ได้พิจารณาจากประเด็นความเหมาะสมของขอบเขตการตรวจสอบของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในและประเด็นด้านความเพียงพอทั้งทางด้านคุณภาพและปริมาณของเอกสารหลักฐาน
ประกอบรายงานการตรวจสอบภายใน 

งานวิจัยของ Wallace (1984) ที่ได้ศึกษาถึงขอบเขตของความเช่ือมั่นต่อผู้
ตรวจสอบภายในและผลกระทบต่อค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภายนอกใน
ระยะเวลา 7 ปี พบว่า ในช่วงเวลาดังกล่าวน้ันผู้สอบบัญชีมีระดับการเช่ือมั่นในผลงานของผู้ตรวจสอบ
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ภายในที่เพ่ิมขึ้น โดยการเพ่ิมข้ึนของความเช่ือมั่นดังกล่าวน้ันมีความสัมพันธ์กับขอบเขตการปฏิบัติงาน
ของผู้ตรวจสอบภายในและขนาดของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

นอกจากน้ี งานวิจัยของ Mihret and Admassu (2011) ที่ได้ศึกษาถึง
ความเช่ือมั่นของผู้สอบบัญชีภายนอกที่มีต่อผลงานของผู้ตรวจสอบภายในในมุมมองของการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี โดยมีขอบเขตของการศึกษาในประเทศเอธิโอเปีย พบว่า ความสัมพันธ์หรือความ
ร่วมมือประสานงานกันระหว่างผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในน้ันจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาและ
สนับสนุนองค์ประกอบอ่ืน ๆ ของการกํากับดูแลกิจการที่ดี เช่น ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการ ซึ่งถือ
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยปัจจัยที่สําคัญที่สุดที่ส่งผลต่อการกําหนด
ระดับความเช่ือมั่นของผู้สอบบัญชีในการใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน ได้แก่ คุณภาพงาน
ตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากมุมมองในด้านขอบเขตการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ความถี่ในการตรวจสอบภายใน ความเพียงพอของเอกสารหลักฐานการตรวจสอบ เป็นต้น 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Abbass and Aleqab (2013) ที่ได้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณสมบัติหรือลักษณะของหน่วยงานตรวจสอบภายในกับค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีของบริษัท
สัญชาติอียิปต์ โดยศึกษาจาก 4 ลักษณะ ได้แก่ สถานะของหน่วยงานตรวจสอบภายใน, ขอบเขตการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน, ความรู้และความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในและความ
ระมัดระวังเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ พบว่า ทั้ง 4 ลักษณะน้ันมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญต่อ
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 

สมมติฐานงานวิจัย H3: ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในส่งผลเชิง
บวกต่อการพิจารณาใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในโดยผู้สอบบัญชีอิสระ 

2.3.3 ปัจจัยด้านความระมัดระวังเย่ียงผูป้ระกอบวิชาชพี 
Razek (2014) ได้ทําการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพงานตรวจสอบ

ภายในต่อต้นทุนในการสอบบัญชีในประเทศอียิปต์ โดยสํารวจความคิดเห็นของผู้สอบบัญชีในเมือง
ไคโร จํานวน 20 คน พบว่า ผู้สอบบัญชีสามารถลดช่ัวโมงการสอบบัญชีและค่าธรรมเนียมในการสอบ
บัญชีได้ โดยการเช่ือถือผลงานของผู้ตรวจสอบภายในท่ีมีคุณภาพ โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อการเช่ือถือ
ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน ได้แก่ ปัจจัยด้านความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ 
ความสามารถ ด้านความระมัดระวังเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ และด้านขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน ตามลําดับ 

อย่างไรก็ตาม สําหรับในประเทศไทยน้ัน เริงธรรม จงจิตร (2550) ได้ศึกษา
การนําผลงานของผู้ตรวจสอบภายในมาใช้ในการตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีอิสระของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ พบว่า ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานด้านความระมัดระวังเยี่ยงผู้
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ประกอบวิชาชีพน้ันไม่มีความสัมพันธ์กับการใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในในการตรวจสอบ
ทางด้านการเงินของผู้สอบบัญชี สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัทรียา เห็นกลาง (2554) ที่พบว่าปัจจัย
ด้านความระมัดระวังเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพและปัจจัยด้านคุณภาพการตรวจสอบนั้นไม่ส่งผลต่อระดับ
การพิจารณาใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในขณะที่งานวิจัยของ ปาริ
ชาติ บุตรวงศ์ (2546) ที่ได้ศึกษาถึงการใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในโดยผู้สอบบัญชีอิสระของ
ธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า ปัจจัยด้านประสบการณ์
เชิงวิชาชีพและปัจจัยด้านความระมัดระวังเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพน้ันมีความสัมพันธ์ในทิศทางเชิงบวก
กับระดับการใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในด้านการตรวจสอบทางการเงินโดยผู้สอบบัญชีอิสระ 

สมมติฐานงานวิจัย H4: ความระมัดระวังเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพส่งผลเชิง
บวกต่อการพิจารณาใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในโดยผู้สอบบัญชีอิสระ 

2.3.4 ปัจจัยด้านการติดต่อสือ่สาร 
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 610 เรื่อง ได้ระบุถึงหลักการที่สําคัญในการ

พิจารณาว่าผลงานของผู้ตรวจสอบภายในน้ันจะมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่องานสอบบัญชี 
ซึ่งหน่ึงในหลักการดังกล่าว ได้แก่ การที่ผู้ตรวจสอบภายในน้ันมีการส่ือสารกับผู้สอบบัญชีอย่างอิสระ
เปิดเผยในเวลาที่เหมาะสม นอกจากน้ัน สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน (The Institute of Internal 
Auditors: IIA) และ สมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา (The American Institute of 
Certified Public Accountants: AICPA) ก็ได้สนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีภาย
นอกน้ันมีการร่วมมือและประสานงานกันในการตรวจสอบงบการเงิน และการประสานงานนั้นจะเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการมีส่วนร่วมของผู้ตรวจสอบภายในในการตรวจสอบงบการเงิน ซึ่งจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของการตรวจสอบโดยรวม จากการช่วยลดภาระงานที่ซ้ําซ้อนกัน และงานศึกษาของ 
Wood (2004) เห็นว่า ความสําเร็จด้านการประสานงานน้ันข้ึนอยู่กับระดับของการสื่อสารระหว่างผู้
ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี รวมถึงการสื่อสารในช่วงแรกของการตรวจสอบทั้งตรวจสอบ
ระหว่างกาลและสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีน้ันจะทําให้ผู้ตรวจสอบเกิดความเช่ือมั่นมากยิ่งขึ้น เมื่อ
ดําเนินการตรวจสอบ นอกจากน้ันการสื่อสารกันตลอดปีน้ันยังช่วยให้เกิดความมั่นใจว่าทั้งสองฝ่าย
ยังคงมุ่งเน้นในเร่ืองของการปรับปรุงการตรวจสอบ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Engle (1999) ที่ศึกษา
เก่ียวกับการจัดการด้านความสัมพันธ์ของผู้สอบบัญชี ช้ีให้เห็นว่าผู้อํานวยการฝ่ายตรวจสอบภายในน้ัน
ควรท่ีจะมีการติดต่อสื่อสารและประสานงานกับผู้สอบบัญชีเพ่ือสร้างความเช่ือมั่นในงานตรวจสอบ
ภายใน และการติดต่อประสานงานระหว่างผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในมีผลช่วยให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดของความมีประสิทธิผลของผู้ตรวจสอบภายในต่อการตรวจสอบงบการเงินและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการตรวจสอบโดยรวมผ่านการลดการปฏิบัติงานที่ซ้ําซ้อนลง (Felix et al, 2008) 
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อย่างไรก็ตาม งานวิจัยของ พัทรียา เห็นกลาง (2554) กลับพบว่า ปัจจัยด้านการสื่อสารน้ันไม่ส่งผลต่อ
ระดับการพิจารณาใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

สมมติฐานงานวิจัย H5: การติดต่อสื่อสารส่งผลเชิงบวกต่อการพิจารณาใช้
ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในโดยผู้สอบบัญชีอิสระ 

 
ตัวแปรกํากับ 

2.3.5 ปัจจัยด้านความเสี่ยงสืบเนื่องของธรุกิจ 
งานวิจัยของ Maletta and Kinda (1993) ได้สํารวจบทบาทของความ

เสี่ยงสืบเน่ืองและโครงสร้างการควบคุมที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้สอบบัญชีในการเช่ือถือการ
ปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน โดยทําการสํารวจความคิดเห็นของ Audit Manager จากสํานักงาน
สอบบัญชีขนาดใหญ่ที่มีส่วนร่วมในการวางแผนการตรวจสอบในวงจรรายได้หรือฝั่งลูกหน้ีของบริษัท
ขนาดกลางในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต พบว่า การตัดสินใจของผู้สอบบัญชีจะซับซ้อนมากขึ้นเมื่อมี
การพิจารณาถึงปัจจัยด้านความเสี่ยงเข้ามาเก่ียวข้อง กล่าวคือความเช่ือมั่นต่อการปฏิบัติงานของผู้
ตรวจสอบภายในนั้นจะขึ้นอยู่กับระดับความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเสี่ยงสืบเน่ืองและความ
แข็งแกร่งของโครงสร้างการควบคุม โดยในกรณีสถานการณ์ที่มีความเส่ียงสืบเน่ืองสูง ผู้สอบบัญชีจะ
เช่ือมั่นในตัวผู้ตรวจสอบภายในเม่ือโครงสร้างการควบคุมมีความแข็งแกร่ง โดยมีการมอบหมาย
งานสอบบัญชีให้แก่ผู้ตรวจสอบภายในถึง 42.5 % ของงานสอบบัญชีทั้งหมด ในขณะที่กรณีระดับ
ความเสี่ยงสืบเน่ืองตํ่าน้ัน พบว่าโครงสร้างการควบคุมภายในท่ีไม่แข็งแกร่งของกิจการมีผลต่อการ
ตัดสินใจของผู้สอบบัญชีภายนอกท่ีจะเช่ือถือในผลงานของผู้ตรวจสอบภายในน้อยมาก โดยมีการ
มอบหมายงานสอบบัญชีให้แก่ผู้ตรวจสอบภายในเพียง 23 % ของงานสอบบัญชีทั้งหมด สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Carey และคณะ (2006) ที่พบว่า สําหรับลูกค้าหรือกิจการที่มีความเสี่ยงสืบเน่ืองสูง
น้ัน ผู้สอบบัญชีจะมีการพิจารณาใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในมากข้ึน เพ่ือลดระดับของความเสี่ยง
สืบเน่ือง เน่ืองจากผู้สอบภายในน้ันมีความเข้าใจในการปฏิบัติงานของลูกค้ามากกว่าผู้สอบบัญชี
ภายนอก 

งานวิจัยของ Felix, Gramling and Maletta (2001) ที่ศึกษาลักษณะของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีเป็นตัวกําหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีและปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ลักษณะของหน่วยงานตรวจสอบภายในดังกล่าว โดยการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วม
ของหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีต่องบการเงินผ่านการช่วยเหลือโดยตรงและการใช้ผลงานของผู้
ตรวจสอบภายใน พบว่า ย่ิงผู้ตรวจสอบภายในมีส่วนร่วมต่อการตรวจสอบงบการเงินย่ิงเป็นตัวสําคัญ
ต่อการกําหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี กล่าวคือ ย่ิงทําให้ค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีลดลง 
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นอกจากนั้น ยังพบอีกว่าตัวบริษัทลูกค้าก็มีผลกระทบต่อลักษณะของผู้ตรวจสอบภายในในเรื่องของ
การลงทุนด้านคุณภาพของการตรวจสอบภายใน และในสถานการณ์ที่ระดับของความเสี่ยงสืบเน่ืองสูง
จะส่งผลให้ปัจจัยด้านการสื่อสารมีความสําคัญมากขึ้น ส่งผลต่อการจัดการให้มีความพร้อมด้านการ
ตรวจสอบภายในหรืออํานวยความสะดวกในการสื่อสารและประสานงานมากขึ้นระหว่างผู้ตรวจสอบ
ภายในและภายนอกมากกว่าสถานการณ์ที่ระดับความเสี่ยงสืบเน่ืองตํ่า นอกจากนั้น Maletta and 
Kida (1993) and Maletta (1993) พบว่า ความเสี่ยงสืบเน่ืองน้ันมีผลกระทบการตัดสินใจเช่ือถือ
ผู้ตรวจสอบภายใน โดยมีปฏิสัมพันธ์กับปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบภายใน สอดคล้องกับ 
ผลกระทบของความเสี่ยงสืบเน่ือง ที่พบจากการศึกษาของ Libby, Artman and Willingham 
(1985) ซึ่งช้ีให้เห็นว่า ย่ิงความเสี่ยงสืบเน่ืองมีระดับเพ่ิมมากขึ้น ปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในย่ิงมีความสําคัญมากขึ้น 

สมมติฐานงานวิจัย H6: ความเสี่ยงสืบเน่ืองมีผลต่อระดับความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยด้านความเท่ียงธรรมในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ความรู้ความสามารถของ
ผู้ตรวจสอบภายใน ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ความระมัดระวังเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ 
และการติดต่อสื่อสาร กับการพิจารณาใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในโดยผู้สอบบัญชีอิสระ 
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2.1 กรอบแนววคิดงานวิจัยทีที่ได้จากการทบบทวนวรรณกกรรม 
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บทท่ี 3 
วิธีการวิจัย 

 
การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อ

การพิจารณาใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในโดยผู้สอบบัญชีอิสระ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ
ในการเก็บข้อมูล และสํารวจความคิดเห็นของผู้สอบบัญชีระดับ Senior in charge ขึ้นไปของสํานัก
งานสอบบัญชี Big4 และข้อมูลที่รับจากแบบสอบถามน้ันจะนํามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใช้
ในงานสถิติ ในบทน้ีจะกล่าวถึง 

(1) ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
(2) กลุ่มประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
(3) เคร่ืองมือที่ใช้การวิจัย 
(4) การประเมินความตรงและความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
(5) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
(6) การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
3.1 ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 

 
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่ ความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงาน

ของผู้ตรวจสอบภายใน ความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายใน ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน ความระมัดระวังเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ และการติดต่อสื่อสาร 

ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ การพิจารณาใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบ
ภายในโดยผู้สอบบัญชีอิสระ 

ตัวแปรกํากับ (Moderator Variable) ได้แก่ ระดับความเสี่ยงสืบเน่ืองของกิจการที่
ผู้สอบบัญชีทําการตรวจสอบ 

 
3.2 กลุ่มประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

 
กลุ่มตัวอย่างหรือประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้สอบบัญชีระดับ Senior in charge 

ขึ้นไปของสํานักงานสอบบัญชี Big4 และได้ใช้การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูล โดยใช้
สูตรของ Cochran (1953) 
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n	
P 1 P

 

โดยมีสัดส่วนประชากรท่ีต้องการสุ่มร้อยละ 50 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 จึงได้จํานวน
กลุ่มตัวอย่างที่ต้องเก็บข้อมูลทั้งสิ้น 384 ชุด 

 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ แบบสอบถาม ที่ได้

พัฒนาขึ้นจากการเก็บรวบรวมข้อมูล และการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ได้
แบบสอบถามนั้นครอบคลุมวัตถุประสงค์และปัจจัยทั้งหมดที่ต้องการศึกษา โดยแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 6 ส่วน ดังน้ี (ภาคผนวก ก) 

คําถามคัดกรองผู้ตอบแบบสอบถาม จะประกอบด้วย คําถามเกี่ยวกับตําแหน่งงานใน
ปัจจุบันและประสบการณ์การใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในในการสอบบัญชีของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลในส่วนน้ีจะเป็นการถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในงานสอบบัญชี และกลุ่มอุตสาหกรรมของกิจการที่ตรวจสอบ โดย
คําถามจะมีลักษณะปลายปิดแบบสเกลนามกําหนด (Nominal Scale) 

ส่วนที่ 2: การใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน 
ข้อมูลในส่วนน้ีจะเป็นการถามเก่ียวกับการใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในถึง ประเภท

ของงานตรวจสอบภายในที่ผู้สอบบัญชีเคยใช้ และการจัดลําดับประเภทของงานตรวจสอบภายในที่
เคยใช้ โดยเรียงลําดับจากมากที่สุดไปยังน้อยที่สุด 

ส่วนที่ 3: ปัจจัยในการพิจารณาใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน 
แบบสอบถามในส่วนน้ีจะเป็นข้อคําถามที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรอิสระที่ได้จากการทบทวน

วรรณกรรม ได้แก่ ความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ความรู้ความสามารถของ
ผู้ตรวจสอบภายใน ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ความระมัดระวังเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ 
และการติดต่อสื่อสาร โดยจะเป็นคําถามปลายปิดแบบสเกลอันดับ (Likert Scale) ให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามได้ทําการประเมินปัจจัยในการพิจารณาใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งคําถามจะ
แบ่งออกเป็นประเด็นในแต่ละปัจจัย ดังน้ี 
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(1) ด้านความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงาน จะพิจารณาจาก 
(1.1) ความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งประกอบด้วย  ความเป็นอิสระใน

การเข้าถึงหน่วยงานที่จะถูกตรวจสอบ ความเป็นอิสระในการสอบทาน และ เสรีภาพในการ
ติดต่อสื่อสารกับผู้สอบบัญชี 

 (1.2) การให้ความสําคัญกับงานตรวจสอบภายในเป็นอันดับแรก 
 (1.3) สิทธิในการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารระดับสูงของกิจการโดยตรง 
 (1.4) สิทธิในการรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกิจการโดยตรง 
(2) ด้านขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน จะพิจารณาจาก 
 (2.1) ความเหมาะสมท้ังในด้านลักษณะและขอบเขตความรับผิดชอบของฝ่าย

ตรวจสอบภายใน 
 (2.2) ผู้ตรวจสอบภายในสามารถทําการตรวจสอบทุก ๆ กิจกรรมของกิจการ 
 (2.3) ผู้ตรวจสอบภายในมีวิธีการท่ีเหมาะสมในการจัดเก็บและบันทึกสิ่งที่ตรวจสอบ

พบและข้อเสนอแนะ 
 (2.4) ฝ่ายบริหารพร้อมที่จะปฏิบัติตามสิ่งที่ผู้ตรวจสอบภายในพบและได้ให้

ข้อเสนอแนะ 
(3) ด้านความรู้และความสามารถของผู้ตรวจสอบภายใน จะพิจารณาจาก 
 (3.1) ความถูกต้องของผลงานหรือรายงานการตรวจสอบภายใน 
 (3.2) ประสบการณ์และความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายใน 
(4) ด้านความระมัดระวังเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ จะพิจารณาจาก 
 (4.1) ความเหมาะสมในการวางแผน การควบคุม และการสอบทานงานตรวจสอบ

ภายใน 
 (4.2) ความเพียงพอในการจัดทําหลักฐานประกอบรายงานการตรวจสอบทั้งในด้าน

ปริมาณและคุณภาพ 
 (4.3) ความเหมาะสมในการจัดทํารายงานการตรวจสอบภายใน 
(5) ด้านการติดต่อสื่อสาร จะพิจารณาจาก 
 (5.1) การประชุมกันระหว่างผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในในช่วง

ระยะเวลาที่เหมาะสม 
 (5.2) จํานวนครั้งหรือความถี่ของการประชุมและปรึกษาหารือระหว่างผู้สอบบัญชี

และผู้ตรวจสอบภายใน 
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 (5.3) ผู้สอบบัญชีได้รับคําแนะนําและสามารถเข้าถึงรายงานการตรวจสอบภายใน
อย่างสมํ่าเสมอ 

 (5.4) ทั้งผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในได้มีการแจ้งเหตุการณ์สําคัญที่ส่งผล
กระทบต่อการปฏิบัติงานซึ่งกันและกันอย่างสมํ่าเสมอ 

ส่วนที่ 4: การประเมินระดับความเสี่ยงสืบเน่ืองของกิจการที่ทําการสอบบัญชี 
ในส่วนน้ีจะเป็นข้อคําถามเพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้ทําการประเมินความเสี่ยง

สืบเน่ืองของกิจการที่ทําการสอบบัญชี โดยจะแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับตํ่ามาก ระดับตํ่า 
ระดับปานกลาง ระดับสูง และระดับสูงมาก 

ส่วนที่ 5: ระดับของการพิจารณาใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน 
ในส่วนน้ีจะเป็นการสอบถามเพื่อให้ได้มาซึ่งระดับการใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน

โดยผู้สอบบัญชี ซึ่งในการวิจัยน้ีผู้วิจัยได้กําหนดระดับการใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในออกเป็น 5 
ระดับ (Likert Scale) 

ส่วนที่ 6: ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 

3.4 การประเมินความตรงและความเชื่อม่ันของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 
สําหรับการทดสอบความตรงและความเช่ือมั่นของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยน้ัน ผู้วิจัยได้

ทําการทดสอบโดยการให้ผู้เช่ียวชาญทําการตรวจสอบความครอบคลุมของเน้ือหา ความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์งานวิจัย รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของภาษา รวมถึงมีการทดลองใช้แบบสอบถาม 
(Pilot Survey) กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อทดสอบความเข้าใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ตรวจสอบลําดับ
ของแบบสอบถาม ความถูกต้องของคําถาม 

หลังจากปรับแก้แบบสอบถามให้มีความเหมาะสมแล้ว ผู้วิจัยจึงได้จัดส่งแบบสอบถามไป
ยังกลุ่มประชากรตัวอย่างข้างต้น 

 
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
ผู้วิจัยได้ทําการส่งแบบสอบถามให้แก่ผู้สอบบัญชีระดับ Senior in charge ขึ้นไปของ

สํานักงานสอบบัญชี Big4 โดยผู้สอบบัญชี 1 ท่านต่อแบบสอบถาม 1 ฉบับ รวมถึงมีการกระจาย
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แบบสอบถามดังกล่าวทางอินเตอร์เน็ตไปยังผู้สอบบัญชี เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ตอบ
แบบสอบถาม โดยระยะเวลาในการเก็บข้อมูลน้ันจะอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน พ.ศ. 2559 

 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยน้ีจะใช้โปรแกรมสําเร็จรูปมาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล 

โดยแบ่งออกเป็น การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic Analysis) การ
ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงซ้อน (Multiple 
Regression Analysis) 
 

3.6.1 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic 
Analysis) 

จะใช้สําหรับวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และ
ข้อมูลการใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน โดยการหาค่าความถ่ีและค่าร้อยละ และแสดงผลในรูป
ของตารางแจกแจงความถี่และค่าร้อยละของข้อมูล 

3.6.2 การใช้เทคนคิวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) 
จะใช้ในการจัดกลุ่มปัจจัย ได้แก่ ความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงานของผู้

ตรวจสอบภายใน ความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายใน ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน ความระมัดระวังเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ และการติดต่อสื่อสาร เพ่ือทําการวิเคราะห์ว่าในแต่ละ
ปัจจัยน้ันควรจะประกอบด้วยตัววัดใดบ้าง โดยจะทําการ ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดย
พิจารณาจากเมตริกซ์สหสัมพันธ์ (Correlation) การสกัดปัจจัย (Factor extraction) การหมุนแกน
ปัจจัย (Factor rotation) ค่าคะแนนที่ได้จากนํ้าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) 

3.6.3 การวิเคราะห์ถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis) 
จะเป็นการนําปัจจัยทั้งหมดที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย มาทําการศึกษาว่าปัจจัย

ใดที่มีผลต่อการใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน ทั้งน้ีได้พิจารณาถึงตัวแปรด้านระดับความเสี่ยง
สืบเน่ืองที่คาดว่าจะมีผลกระทบด้วย 
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บทท่ี 4  
ผลการวิจัยและอภปิรายผล 

 
ในบทน้ีจะเป็นการรายงานผลการทดสอบสมมติฐานและความเช่ือถือได้ของตัวแปรใน

งานวิจัย โดยในการศึกษา ผู้วิจัยได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามและนํามาประมวลผล
ทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือให้การทดสอบและสรุปผลน้ันมีความถูกต้องและมี
ความน่าเช่ือถือมากย่ิงขึ้น โดยแบ่งการวิเคราะห์ได้ดังน้ี 

 
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic Analysis) 

 
ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามตอบกลับจํานวน 390 ชุด ซึ่งมีรายละเอียดเบ้ืองต้นของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ดังน้ี 
 

4.1.1 ข้อมูลสว่นคําถามคัดกรอง 

ข้อมูลจากแบบสอบถามในส่วนของคําถามคัดกรองนั้น จะพิจารณาจากตําแหน่ง
งาน และประสบการณ์ในการใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งมีรายละเอียดดังแสดงใน        
ตารางที่ 4.1 

ตารางที่ 4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนาข้อมูลคําถามคัดกรอง 
ข้อมูลส่วนคําถามคัดกรอง 
1. ตําแหน่ง 

Assistant Manager/Manager 
Senior in charge 
อ่ืน ๆ  

จํานวน 
108 
276 

6 

ร้อยละ
27.7
70.8
1.5

2. ประสบการณ์ในการใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน 
เคยใช้ 
ไม่เคยใช้ 

จํานวน 
317 
66 

ร้อยละ
82.8
17.2

3. เหตุผลท่ีไม่เคยใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน 
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทไม่เหมาะสม 
งานตรวจสอบภายในไม่มีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี 
ถูกจํากัดขอบเขตจากผู้บริหารของบริษัท 
อ่ืน ๆ  

จํานวน 
11 
52 
2 
1 

ร้อยละ
16.7
78.8
3.0
1.5
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จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีดํารงตําแหน่ง Senior in charge 
ขึ้นไปนั้นมีจํานวนทั้งสิ้น 384 คน และดํารงตําแหน่งอ่ืน ๆ จํานวน 6 คน โดยในจํานวนของผู้สอบ
บัญชีที่ดํารงตําแหน่ง Senior in charge ขึ้นไปนี้ได้แบ่งออกเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีระดับ Senior in 
charge จํานวน 276 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 70.8 และผู้ตรวจสอบบัญชีระดับ Assistant 
Manager/Manager จํานวน 108 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 27.7 

โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ดํารงตําแหน่ง Senior in 
charge ขึ้นไปนั้นที่มีประสบการณ์เคยใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน จํานวนทั้งสิ้น 317 คนหรือคิด
เป็นร้อยละ 82.8 และไม่เคยใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน จํานวนทั้งสิ้น 66 คน หรือคิดเป็นร้อย
ละ 17.2 โดยมีเหตุผลที่ไม่เคยใช้ ได้แก่ งานตรวจสอบภายในไม่มีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ของผู้สอบบัญชีมากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 78.8 รองลงมา คือ ระบบการควบคุมภายในของบริษัทไม่
เหมาะสม, ถูกจํากัดขอบเขตจากผู้บริหารของบริษัท และอ่ืน ๆ  โดยคิดเป็นร้อยละ 16.7, 3.0 และ
1.5 ตามลําดับ (ภาคผนวก ข) 

4.1.2 ข้อมูลลกัษณะทางประชากรศาสตร ์

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ตัดกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบ
ภายในจํานวน 66 ตัวอย่าง และตัดแบบสอบถามที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วนออก 5 ชุด ทําให้เหลือกลุ่ม
ตัวอย่างที่จะนํามาวิเคราะห์เพ่ือตอบคําถามงานวิจัยจํานวน 313 ตัวอย่าง 

สําหรับข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์นั้นจะพิจารณาในส่วนของ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทํางาน กลุ่มอุตสาหกรรมที่ทําการตรวจสอบ และวัตถุประสงค์
ในการใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน ดังตารางที่ 4.2 

ตารางที่ 4.2 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 
ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
1. เพศ 

ชาย 
หญิง 

จํานวน 
89 

224 

ร้อยละ
28.4
71.6

2. อายุ 
ต่ํากว่า 30 ปี 
30 – 40 ปี 

จํานวน 
279 
34 

ร้อยละ
89.1
10.9
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ตารางที่ 4.2 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง(ต่อ) 
ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
3. ระดับการศึกษา 

ปริญญาตรี  
ปริญญาโท 

จํานวน 
239 
74 

ร้อยละ
76.4
23.6

4. ประสบการณ์ 
ต่ํากว่า 5 ปี 
5 – 10 ปี 

จํานวน 
215 
98 

ร้อยละ
68.7
31.3

5. กลุ่มอุตสาหกรรม 
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค 
กลุ่มธุรกิจการเงิน 
กลุ่มธุรกิจบริการ 
กลุ่มวัตถุดิบและสินค้าอุตสาหกรรม 
กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 
กลุ่มทรัพยากร 
กลุ่มปิโตรเคมีและพลังงาน 
กลุ่มเทคโนโลยี 
อ่ืน ๆ 

จํานวน 
42 
99 
25 
61 
41 
20 
3 

14 
4 
4 

ร้อยละ
13.4
31.6
8.0

19.5
13.1
6.4
1.0
4.5
1.3
1.3

3. วัตถุประสงค์ในการใช้การใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน 
การตรวจสอบด้านการเงิน (Financial Audit) 
การตรวจสอบด้านการดําเนินงาน (Operational Audit) 
การตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) 
อ่ืน ๆ 
 

จํานวน 
153 
270 
229 

4 

ร้อยละ
48.9
86.3
73.2
1.3

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ดํารง
ตําแหน่ง Senior in charge ขึ้นไปที่มีประสบการณ์เคยใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน มีจํานวน
ทั้งสิ้น 313 คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 71.6 มีอายุอยู่ในช่วง ตํ่ากว่า 
30 ปี คิดเป็นร้อยละ 89.1 สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 76.4 โดยผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่น้ันมีประสบการณ์ในการทํางานสอบบัญชี ตํ่ากว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 68.7 และเคยทําการ
สอบบัญชีส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค คิดเป็นร้อยละ 31.6 รองลงมาคือ กลุ่ม
ธุรกิจบริการ คิดเป็นร้อยละ 19.5 และกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ร้อยละ 13.4 ตามลําดับ 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้มีการใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในในด้านการตรวจสอบการ
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ดําเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 86.3 รองลงมาคือ การตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ร้อยละ 
73.2 และการตรวจสอบด้านการเงิน คิดเป็นร้อยละ 48.9 ตามลําดับ 

4.1.3 ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม และตัวแปรกํากับ 

4.1.3.1 ตัวแปรอิสระ 
ความเท่ียงธรรมในการปฏิบติังานของผู้ตรวจสอบภายใน 

ตารางท่ี 4.3 สถิ ติเ ชิงพรรณนาเกี่ยวกับปัจจัยด้านความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงานของ                
ผู้ตรวจสอบภายใน 

ความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน Mean Std. 
Deviation

   1.1 มีความเป็นอิสระในการเข้าถึงหน่วยงานท่ีจะถูกตรวจสอบ 4.03 0.614
1.2 มีความเป็นอิสระในการสอบทาน 3.88 0.709
1.3 มีเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารกับผู้สอบบัญชี 3.70 0.799
1.4 ให้ความสําคัญกับหน้าท่ีการตรวจสอบภายในเป็นอันดับแรก 4.05 0.827
1.5 สามารถรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงของกิจการโดยตรง 4.33 0.564
1.6 สามารถรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทโดยตรง 4.26 0.568
1.7 มีการปฏิบัติงานอย่างเที่ยงธรรม 4.17 0.555
ค่าเฉลี่ยของปัจจัยด้านความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน 4.06 0.489

จากตารางที่ 4.3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประเมินปัจจัยด้านความ
เที่ยงธรรมในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06) 

 
ขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน 

ตารางที่ 4.4 สถิติเชิงพรรณนาเก่ียวกับปัจจัยด้านขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน 
ขอบเขตในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน Mean Std. 

Deviation
   2.1 มีลักษณะความรับผิดชอบงานตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม 4.02 0.557

2.2 มีขอบเขตความรับผิดชอบงานตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม 3.90 0.527
2.3 สามารถทําการตรวจสอบในทุก ๆ กิจกรรมของกิจการ 3.67 0.687
2.4 มีวิธีการในการจัดเก็บและบันทึกสิ่งท่ีตรวจสอบพบและข้อเสนอแนะท่ี

มีความเหมาะสม 
3.96 0.573
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ตารางที่ 4.4 สถิติเชิงพรรณนาเก่ียวกับปัจจัยด้านขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน(ต่อ) 
ขอบเขตในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน Mean Std. 

Deviation
2.5 ฝ่ายบริหารของบริษัทมีความพร้อมท่ีจะปฏิบัติตามสิ่งท่ีผู้ตรวจสอบ

ภายใน พบและได้ให้ข้อเสนอแนะ 
4.07 0.723

ค่าเฉลี่ยของปัจจัยด้านขอบเขตในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน 3.92 0.439

จากตารางที่ 4.4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประเมินปัจจัยด้าน
ขอบเขตในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92) 

 
ความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายใน 

ตารางที่ 4.5 สถิติเชิงพรรณนาเก่ียวกับปัจจัยด้านความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายใน 
ความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายใน Mean Std. 

Deviation
   3.1 ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในมีความถูกต้อง 4.02 0.623
   3.2 ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทนี้มีประสบการณ์เพียงพอ 4.09 0.601
   3.3 ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทนี้มีความรู้ความสามารถ 4.09 0.614

ค่าเฉลี่ยของปัจจัยด้านความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายใน 4.06 0.576

จากตารางที่ 4.5 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประเมินปัจจัยด้าน
ความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในภายในอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06) 

 
ความระมัดระวังเย่ียงผู้ประกอบวิชาชพีของผู้ตรวจสอบภายใน 

ตารางท่ี 4.6 สถิติเชิงพรรณนาเกี่ยวกับปัจจัยด้านความระมัดระวังเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของ         
ผู้ตรวจสอบภายใน 

ความระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้ตรวจสอบภายใน Mean Std. 
Deviation

   4.1 มีการวางแผนงานตรวจสอบภายได้อย่างเหมาะสม 3.63 0.579
   4.2 มีการควบคุมงานตรวจสอบภายในได้อย่างเหมาะสม 3.94 0.496
   4.3 มีการสอบทานงานตรวจสอบภายในได้อย่างเหมาะสม 4.03 0.518
   4.4 มีการจัดทําหลักฐานประกอบรายงานการตรวจสอบในปริมาณท่ี
เพียงพอ 

4.16 0.686
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ตารางท่ี 4.6 สถิติเชิงพรรณนาเกี่ยวกับปัจจัยด้านความระมัดระวังเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของ         
ผู้ตรวจสอบภายใน(ต่อ) 

ความระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้ตรวจสอบภายใน Mean Std. 
Deviation

   4.5 มีการจัดทําหลักฐานประกอบรายงานการตรวจสอบท่ีมีคุณภาพ
เพียงพอ 

3.86 0.650

   4.6 มีการจัดทําเอกสารรายงานตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสม 3.95 0.575
ค่าเฉลี่ยของปัจจัยด้านความระมัดระวังเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ 3.93 0.421

จากตารางที่ 4.6 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประเมินปัจจัยด้านความ
ระมัดระวังเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้ตรวจสอบภายในอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93) 

 
การติดต่อสื่อสาร 

ตารางที่ 4.7 สถิติเชิงพรรณนาเก่ียวกับปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสาร 
การติดต่อสื่อสาร Mean Std. 

Deviation
   5.1 ช่วงระยะเวลาในการประชุมกันระหว่างผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้
ตรวจสอบภายในมีความเหมาะสม 

3.35 0.672

5.2 จํานวนคร้ัง/ความถ่ีในการประชุมและปรึกษาหารือระหว่างผู้สอบบัญชี
และผู้ตรวจสอบภายในมีความเหมาะสม 

3.48 0.743

5.3 ผู้สอบบัญชีได้รับคําแนะนําและสามารถเข้าถึงรายงานการตรวจสอบ
ภายในอย่างสมํ่าเสมอ 

3.87 0.699

5.4 ผู้สอบบัญชีได้รับการแจ้งเก่ียวกับเหตุการณ์ท่ีสําคัญจากผู้ตรวจสอบ
ภายใน เม่ือมีเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่องานของผู้สอบบัญชีอย่างสมํ่าเสมอ 

3.80 0.695

5.5 ผู้สอบบัญชีได้มีการแจ้งแก่ผู้ตรวจสอบภายในให้ทราบ เม่ือมีเหตุการณ์
สําคัญท่ีส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในอย่างสมํ่าเสมอ 

3.81 0.688

ค่าเฉลี่ยของปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสาร 3.66 0.574

จากตารางที่ 4.7 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประเมินปัจจัยด้านการ
ติดต่อสื่อสารอยู่ในระดับปานกลางค่อนไปทางมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66) 

จากตารางที่ 4.3-4.7 ข้างต้น พบว่าปัจจัยต่าง ๆ ที่ เ ก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในด้านความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในน้ันสูงที่สุด 
รองลงมาได้แก่ ด้านความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงาน ความระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 
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ขอบเขตในการปฏิบัติงาน และ ด้านการติดต่อสื่อสาร โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.06 4.06 3.93 3.92 
และ3.66 ตามลําดับ 

4.1.3.2 ตัวแปรตาม 
การพิจารณาใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน 

ตารางที่ 4.8 สถิติเชิงพรรณนาเก่ียวกับระดับการพิจารณาใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในโดย  
ผู้สอบบัญชี 

สถิติเชิงพรรณนาเกี่ยวกับระดับการพิจารณาใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน 
ระดับการพิจารณาใช้ผลงาน 

มาก 
ปานกลาง 
น้อย 
รวม 

จํานวน 
108 
167 
38 

313 

ร้อยละ
34.5
53.4
12.1
100

ตารางที่ 4.9 สถิติเชิงพรรณนาค่าเฉลี่ยระดับการพิจารณาใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในโดย   
ผู้สอบบัญชี 

 Mean Std. 
Deviation

   ระดับการพิจารณาใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน 3.22 0.646

จากตารางที่ 4.8-4.9 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการพิจารณาใช้
ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22) 

4.1.3.3 ตัวแปรกํากับ 
ความเสี่ยงสืบเนื่อง 

ตารางที่ 4.10 สถิติเชิงพรรณนาเก่ียวกับระดับความเสี่ยงสืบเน่ือง 
สถิติเชิงพรรณนาเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงสืบเนื่อง 
ระดับความเสี่ยงสืบเนื่อง 

สูง 
ปานกลาง 
ต่ํา 
ต่ํามาก 
รวม 

จํานวน 
76 

188 
46 
3 

313 

ร้อยละ
24.3
60.1
14.7
1.0

100

 



30 
 

  

ตารางที่ 4.11 สถิติเชิงพรรณนาค่าเฉลี่ยระดับความเสี่ยงสืบเน่ือง 
 Mean Std. 

Deviation
   ระดับความเสี่ยงสืบเนื่อง 3.08 0.651

จากตารางที่ 4.10-4.11 พบว่า กิจการที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทําการ
ตรวจสอบน้ันมีระดับความเสี่ยงสืบเน่ืองอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.08) 
 
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเชิงอ้างอิง (Inferential Statistics Analysis) 

 
4.2.1 การวิเคราะห์ความเหมาะสมในการวิเคราะห์ปัจจัย 

งานวิจัยน้ีจัดกลุ่มปัจจัยโดยใช้สถิติแบบการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) 
โดยเบ้ืองต้นผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation) เพ่ือพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัว
วัดต่าง ๆ ทั้ง 26 ตัววัด ซึ่งเมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัววัดต่าง ๆ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
พบว่าตัววัดที่ใช้วัดตัวแปรเดียวกันส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญ ซึ่งความสัมพันธ์
ดังกล่าวมีผลต่อการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงได้นําตัววัดเหล่าน้ันไปทําการ
วิเคราะห์และสกัดปัจจัยต่อไป 

ขั้นตอนของการวิเคราะห์ปัจจัยเบ้ืองต้น คือ การพิจารณาว่าปัจจัยหรือตัวแปรที่
นํามาวิเคราะห์น้ันเหมาะสมที่จะทําการสกัดปัจจัยหรือไม่ โดยจะพิจารณาจาก Kaiser-Meyer-Olkin 
(KMO) และ Barlett’s Test of Sphericity โดย Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) น้ันเป็นค่าที่ใช้วัด
ความเหมาะสมของข้อมูลที่จะนํามาวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย ซึ่งถ้าค่า KMO มีค่ามาก 
(เข้าสู่ค่า 1) แสดงว่าสามารถใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยในการแบ่งกลุ่มตัวแปรได้ แต่ถ้าค่า KMO มี
ค่าน้อย (เข้าสู่ค่า 0) แสดงว่าไม่สมควรนําเทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยเข้ามาใช้ และจากการวิเคราะห์
ข้อมูล พบว่าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมีค่า KMO เท่ากับ 0.853 ดังแสดงในตารางที่ 4.12 

สําหรับ Barlett’s Test of Sphericity น้ันใช้ในการทดสอบสหสัมพันธ์โดยรวม
ของตัวแปรย่อยที่นํามาวิเคราะห์ที่เหมาะสมจะต้องมีค่า Significant น้อยกว่าระดับนัยสําคัญที่
กําหนด โดยงานวิจัยน้ีได้กําหนดระดับนัยสําคัญที่ 0.05 ซึ่งการทดสอบพบว่าชุดข้อมูลดังกล่าวให้ค่า 
Significant เท่ากับ 0.000 ดังตารางที่ 4.12 
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ตารางที่ 4.12 KMO และ Barlett’s Test 
KMO and Barlett’s Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 0.853
Barlett’s Test of Sphericity Approx. Chi-Square 6087.273

df 325
Sig. .000

จากผลการวิเคราะห์สถิติทั้งสองอย่างข้างต้น สรุปได้ว่า ตัววัดดังกล่าวมีความ
เหมาะสมที่จะใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย 

4.2.2 การกําหนดกลุ่มปัจจัย 

ขั้นตอนต่อมาของการวิเคราะห์ปัจจัย ได้แก่ การสกัดปัจจัย (Extraction) ซึ่งเป็น
การหาและกําหนดปัจจัยที่เหมาะสมสําหรับการวิเคราะห์หาสมการถดถอยเชิงเส้น โดยงานวิจัยน้ีได้ใช้
วิธีสกัดปัจจัยแบบ Principal Component Analysis และใช้วิธีหมุนแกนแบบ Varimax เพ่ือเปลี่ยน
ตําแหน่งของข้อมูลตัววัดให้สัมพันธ์กับปัจจัย ซึ่งหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกปัจจัย คือ ต้องมีค่า Eigen 
value มากกว่า 1 และ ตัววัดในแต่ละปัจจัยจะต้องมีค่า Factor Loading มากกว่า 0.50 
(Hair,1995) ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า จากตัววัดทั้งหมด 26 ตัววัด มี 2 ตัววัดที่มีค่ามี Cross-
Loading กับ Factor อ่ืนสูง ซึ่งแสดงว่าข้อคําถามน้ันมีความกํากวม (Ambiguous) สามารถวัดได้
หลายองค์ประกอบ จึงพิจารณาตัดตัววัดดังกล่าวทิ้ง และจากตัววัด 24 ตัววัดที่เหลือสามารถจัดเป็น
กลุ่มปัจจัยใหม่ได้ทั้งสิ้น 6 ปัจจัย ได้แก่ 1.คุณภาพงานตรวจสอบภายใน 2.การติดต่อสื่อสาร 3.ความ
เป็นอิสระในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน 4.ความเท่ียงธรรมในการปฏิบัติงานของผู้
ตรวจสอบภายใน 5.ความระมัดระวังในการจัดทํารายงาน 6.วิธีการที่เป็นระบบ ระเบียบแบบแผน 
โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนรวมของตัวแปรทั้งหมด (Total Variance) คิดเป็นร้อยละ 71.157 
และปัจจัยทั้ง 6 น้ันมีค่า Eigen value มากกว่า 1 โดยมีค่า 9.644 2.903 2.181 1.517 1.246 และ 
1.010 ตามลําดับ (ภาคผนวก ค) 

จากผลการจัดกลุ่มปัจจัยข้างต้นที่สามารถแบ่งตัววัดทั้งหมดออกเป็น 6 กลุ่ม
ปัจจัย ทําให้สามารถเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มปัจจัยและตัววัดที่ได้จากการทบทวน
วรรณกรรมและจากการวิเคราะห์ปัจจัยได้ดังตารางที่ 4.13 
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ตารางที่ 4.13 การเปรียบเทียบปัจจัยและตัววัดจากการทบทวนวรรณกรรมและจากการวิเคราะห์ปัจจัย 
ปัจจัยที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม ปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะหป์ัจจัย 

ความเที่ยงธรรมในการปฏิบตัิงานของผู้ตรวจสอบภายใน ความเที่ยงธรรมในการปฏิบตัิงานของผู้ตรวจสอบภายใน 
1.1 มคีวามเป็นอิสระในการเข้าถึงหน่วยงานที่จะถูกตรวจสอบ 1.5 สามารถรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงของกิจการโดยตรง 
1.2 มคีวามเป็นอิสระในการสอบทาน 1.6 สามารถรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทโดยตรง 
1.3 มีเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารกับผู้สอบบัญชี 1.7 มกีารปฏิบัติงานอย่างเที่ยงธรรม 
1.4 ให้ความสาํคัญกับหน้าทีก่ารตรวจสอบภายในเป็นอันดับแรก ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน 
1.5 สามารถรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงของกิจการโดยตรง 1.2 มคีวามเป็นอิสระในการสอบทาน 
1.6 สามารถรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทโดยตรง 1.3 มีเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารกับผู้สอบบัญชี 
1.7 มกีารปฏิบัติงานอย่างเที่ยงธรรม 2.3 สามารถทาํการตรวจสอบในทุก ๆ กิจกรรมของกิจการ 
ขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน 4.1 มกีารวางแผนงานตรวจสอบภายได้อย่างเหมาะสม 
2.1 มลีักษณะความรับผิดชอบงานตรวจสอบภายในที่เหมาะสม คุณภาพงานตรวจสอบภายใน 
2.2 มขีอบเขตความรับผิดชอบงานตรวจสอบภายในที่เหมาะสม 1.1 มคีวามเป็นอิสระในการเข้าถึงหน่วยงานที่จะถูกตรวจสอบ 
2.3 สามารถทาํการตรวจสอบในทุก ๆ กิจกรรมของกิจการ 2.1 มลีักษณะความรับผิดชอบงานตรวจสอบภายในที่เหมาะสม 
2.4 มีวิธีการในการจัดเก็บและบันทึกสิ่งทีต่รวจสอบพบและข้อเสนอแนะที่มี
ความเหมาะสม 

2.2 มขีอบเขตความรับผิดชอบงานตรวจสอบภายในที่เหมาะสม 

2.5 ฝ่ายบริหารของบริษัทมีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามสิ่งที่ผู้ตรวจสอบ
ภายใน พบและได้ให้ข้อเสนอแนะ 

2.4 มีวิธีการในการจัดเก็บและบันทึกสิ่งทีต่รวจสอบพบและข้อเสนอแนะที่มี
ความเหมาะสม 
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ตารางที่4.13 การเปรียบเทียบปัจจัยและตัววัดจากการทบทวนวรรณกรรมและจากการวิเคราะห์ปัจจัย(ต่อ) 
ปัจจัยที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม ปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะหป์ัจจัย 

ความรู้และความสามารถของผู้ตรวจสอบภายใน 
2.5 ฝ่ายบริหารของบริษัทมีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามสิ่งที่ผู้ตรวจสอบ
ภายใน พบและได้ให้ข้อเสนอแนะ 

3.1 ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในมีความถกูต้อง 3.1 ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในมีความถกูต้อง 
3.2 ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทนี้มีประสบการณ์เพียงพอ 3.2 ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทนี้มีประสบการณ์เพียงพอ 
3.3 ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทนี้มีความรู้ความสามารถ 3.3 ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทนี้มีความรู้ความสามารถ 
ความระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชพีของผู้ตรวจสอบภายใน วิธีการทีเ่ปน็ระบบ ระเบียบ 
4.1 มกีารวางแผนงานตรวจสอบภายได้อย่างเหมาะสม 4.2 มกีารควบคุมงานตรวจสอบภายในได้อย่างเหมาะสม 
4.2 มกีารควบคุมงานตรวจสอบภายในได้อย่างเหมาะสม 4.3 มกีารสอบทานงานตรวจสอบภายในได้อย่างเหมาะสม 
4.3 มกีารสอบทานงานตรวจสอบภายในได้อย่างเหมาะสม ความระมัดระวังในการจัดทาํรายงาน 
4.4 มกีารจัดทาํหลักฐานประกอบรายงานการตรวจสอบในปริมาณที่เพียงพอ 4.4 มกีารจัดทาํหลักฐานประกอบรายงานการตรวจสอบในปริมาณที่เพียงพอ 
4.5 มกีารจัดทาํหลักฐานประกอบรายงานการตรวจสอบที่มีคุณภาพเพียงพอ 4.6 มกีารจัดทาํเอกสารรายงานตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสม 
4.6 มกีารจัดทาํเอกสารรายงานตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสม การติดต่อสื่อสาร 

การติดต่อสื่อสาร  
5.1 ช่วงระยะเวลาในการประชุมกันระหว่างผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบ
ภายในมีความเหมาะสม 

5.1 ช่วงระยะเวลาในการประชุมกันระหว่างผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบ
ภายในมีความเหมาะสม 

5.2 จํานวนครั้ง/ความถี่ในการประชุมและปรึกษาหารือระหว่างผู้สอบบัญชี
และผู้ตรวจสอบภายในมีความเหมาะสม 
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ตารางที่ 4.13 การเปรียบเทียบปัจจัยและตัววัดจากการทบทวนวรรณกรรมและจากการวิเคราะห์ปัจจัย(ต่อ) 
ปัจจัยที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม ปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะหป์ัจจัย 

5.2 จํานวนครั้ง/ความถี่ในการประชุมและปรึกษาหารือระหว่างผู้สอบบัญชี
และผู้ตรวจสอบภายในมีความเหมาะสม 

5.3 ผู้สอบบัญชีได้รับคําแนะนําและสามารถเข้าถึงรายงานการตรวจสอบ
ภายในอย่างสม่ําเสมอ 

5.3 ผู้สอบบัญชีได้รับคําแนะนําและสามารถเข้าถึงรายงานการตรวจสอบ
ภายในอย่างสม่ําเสมอ 

5.4 ผู้สอบบัญชีได้รับการแจ้งเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่สําคญัจากผู้ตรวจสอบ
ภายใน เมื่อมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่องานของผู้สอบบัญชีอย่างสม่ําเสมอ 

5.4 ผู้สอบบัญชีได้รับการแจ้งเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่สําคัญจากผู้ตรวจสอบ
ภายใน เมื่อมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่องานของผู้สอบบัญชีอย่างสม่ําเสมอ 

5.5 ผู้สอบบัญชีได้มีการแจ้งแก่ผู้ตรวจสอบภายในให้ทราบ เมื่อมีเหตุการณ์
สําคัญทีส่่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในอย่างสม่ําเสมอ 

5.5 ผู้สอบบัญชีได้มีการแจ้งแก่ผู้ตรวจสอบภายในให้ทราบ เมื่อมีเหตุการณ์
สําคัญทีส่่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในอย่างสม่ําเสมอ 
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จากการวิเคราะห์ปัจจัยทําให้ได้มาซึ่งปัจจัยใหม่จํานวน 6 ปัจจัย ผู้วิจัยจึงได้
ปรับเปลี่ยนสมมติฐานการวิจัยที่เก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยและระดับการพิจารณาใช้
ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในโดยผู้สอบบัญชีอิสระ ให้สอดคล้องกับผลที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย 
พร้อมทั้งสร้างกรอบงานวิจัยใหม่ได้ดังน้ี 

สมมติฐานงานวิจัยH1: ความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ
ภายในส่งผลเชิงบวกต่อการพิจารณาใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในโดยผู้สอบบัญชีอิสระ 

สมมติฐานงานวิจัยH2: ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน
ส่งผลเชิงบวกต่อการพิจารณาใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในโดยผู้สอบบัญชีอิสระ 

สมมติฐานงานวิจัยH3: คุณภาพงานตรวจสอบภายในส่งผลเชิงบวกต่อการ
พิจารณาใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในโดยผู้สอบบัญชีอิสระ 

สมมติฐานงานวิจัยH4: วิธีการที่เป็นระบบ ระเบียบแบบแผนของผู้ตรวจสอบ
ภายในส่งผลเชิงบวกต่อการพิจารณาใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในโดยผู้สอบบัญชีอิสระ 

สมมติฐานงานวิจัยH5: ความระมัดระวังในการจัดทํารายงานของผู้ตรวจสอบ
ภายในส่งผลเชิงบวกต่อการพิจารณาใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในโดยผู้สอบบัญชีอิสระ 

สมมติฐานงานวิจัยH6: การติดต่อสื่อสารส่งผลเชิงบวกต่อการพิจารณาใช้
ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในโดยผู้สอบบัญชีอิสระ 

สมมติฐานงานวิจัยH7: ความเสี่ยงสืบเน่ืองมีผลต่อระดับความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยด้านความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน คุณภาพงานตรวจสอบ
ภายใน วิธีการท่ีเป็นระบบ ระเบียบแบบแผน ความระมัดระวังในการจัดทํารายงานของผู้ตรวจสอบ
ภายใน และการติดต่อสื่อสาร กับการพิจารณาใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในโดยผู้สอบบัญชีอิสระ 

 
4.3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามด้วยวิธีการวิเคราะห์สมการ
ถดถอย (Regression Analysis) 

 
เมื่อนําปัจจัยทั้ง 6 ปัจจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยข้างต้นมาหาความสัมพันธ์กับตัว

แปรการพิจารณาใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในโดยผู้สอบบัญชีด้วยวิธีการวิเคราะห์สมการถดถอย 
(Regression Analysis) ด้วยวิธี Enter จากการวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า ค่าประสิทธิภาพในการ
ทํานายที่ปรับแล้ว (Adjusted R2) ที่ 0.448 และพบว่าตัวแปรอิสระสัมพันธ์กับตัวแปรตามหรือการ
พิจารณาใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในโดยผู้สอบบัญชี ที่ระดับนัยสําคัญ p = 0.05 (F = 22.141) 
ดังตารางที่ 4.14 และตารางที่ 4.15 เมื่อวิเคราะห์แล้วพบว่ามีตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวแปรที่มี
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ความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม (Sig = 0.000) และเมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียดแต่ละตัวแปรอิสระพบว่า
มีตัวแปรจํานวน 3 ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปร IR x คุณภาพงานตรวจสอบภายใน ตัวแปรด้านความเป็น
อิสระในการปฏิบัติงาน และตัวแปรด้านความเท่ียงธรรมในการปฏิบัติงาน กล่าวคือ ตัวแปรทั้ง 3 ตัว
แปรดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยมีค่า 
p-value เท่ากับ 0.023 0.033 และ 0.045 ตามลําดับ ดังตารางที่ 4.16 

ตารางที่ 4.14 ผลสรุปตัวแบบที่ได้จากการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น 
Model R R Square Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .685 .470 .448 .480

ตารางที่ 4.15 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น 
Model Sum of 

Squares 
df Mean 

Square 
F Sig. 

1 Regression 61.220 12 5.102 22.141 .000
 Residual 69.125 300 .230  
 Total 130.345 312  

ตารางที่ 4.16 ค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปร 
Model 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

 B Std. Error Beta   
(Constant) 
ความเท่ียงธรรมในการปฏิบัติงาน 
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน 
คุณภาพงานตรวจสอบภายใน 
วิธีการที่เป็นระบบ ระเบียบ 
ความระมัดระวังในการจัดทํารายงาน 
การติดต่อสื่อสาร 
IR x ความเท่ียงธรรมในการปฏิบัติงาน 
IR x ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน 
IR x คุณภาพงานตรวจสอบภายใน 
IR x วิธีการที่เป็นระบบ ระเบียบ 
IR x ความระมัดระวัง 
IR x  การติดต่อสื่อสาร 

.336 

.657 
-.693 
.090 
-.073 
.002 
.339 
-.161 
.169 
.057 
-.020 
.027 
-.037

.301 

.327 

.323 

.415 

.350 

.304 

.266 

.105 

.102 

.131 

.107 

.093 

.085

 
.511 
-.589 
.062 
-.051 
.002 
.301 
-.787 
.865 
.259 
-.095 
.137 
-.183

1.117 
2.011 

-2.143 
1.217 
-.208 
.007 

1.275 
-1.534 
1.589 
2.336 
-.187 
.293 
-.438 

.265

.045

.033

.228

.835

.994

.203

.126

.105

.023

.852

.770

.662
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สมมติฐานงานวิจัยH1: ความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในส่งผล
เชิงบวกต่อการพิจารณาใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในโดยผู้สอบบัญชีอิสระ 

ความเท่ียงธรรมในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน 
จากการทดสอบสถิติ พบว่า ตัวแปรด้านความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงานของผู้

ตรวจสอบภายในมีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสําคัญต่อระดับการพิจารณาใช้ผลงานของผู้
ตรวจสอบภายใน โดยมีค่าขนาดความสัมพันธ์หรือสัมประสิทธ์ิ (Beta) เท่ากับ 0.511 และมีค่า p-
value = 0.045 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของงานวิจัยของ Brown 
(1983) ที่พบว่า ปัจจัยด้านความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงานมีผลต่อการเชื่อถือในผลงานของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในของผู้สอบบัญชี ดังน้ันผู้ตรวจสอบภายในที่มีการปฏิบัติงานอย่างเป็นกลาง 
และมีการรายงานต่อคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงโดยตรงในประเด็นที่สําคัญเก่ียวกับผลงานที่
เก่ียวข้อง โอกาส และผลกระทบของความเสี่ยง การควบคุม และเร่ืองสําคัญอ่ืน ๆ น้ัน จะทําให้ผู้สอบ
บัญชีมีความเช่ือถือในผลงานของผู้ตรวจสอบภายในมากย่ิงขึ้น ดังน้ันจึงยอมรับสมมติฐานงานวิจัยH1 
คือ ปัจจัยด้านความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในส่งผลเชิงบวกต่อระดับการ
พิจารณาใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในโดยผู้สอบบัญชีอิสระ 

สมมติฐานงานวิจัยH2: ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในส่งผล
เชิงบวกต่อการพิจารณาใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในโดยผู้สอบบัญชีอิสระ 

ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน 
จากการศึกษาในครั้งน้ี ปัจจัยความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน

น้ันเป็นตัวแปรใหม่ที่ได้จากการสกัดปัจจัยจากตัวแปรด้านความระมัดระวังเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ 
ความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงาน และขอบเขตในการปฏิบัติงาน โดยจากการทดสอบสถิติ พบว่า 
ปัจจัยด้านความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานน้ันมีความสัมพันธ์เชิงลบกับการพิจารณาใช้ผลงานของผู้
ตรวจสอบภายในโดยผู้สอบบัญชี โดยมีค่าขนาดความสัมพันธ์หรือสัมประสิทธ์ิ (Beta) เท่ากับ -0.589 
และมีค่า p-value = 0.033 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ 0.05 ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของ Al-
Twaijry, Brierley and Gwilliam (2004 , อ้างถึงใน เริงธรรม จงจิตร และ มนวิกา ผดุงสิทธ์ิ, 2550) 
ที่พบว่า ผู้สอบบัญชีให้ความสําคัญในประเด็นของความเป็นอิสระ ขอบเขตของการปฏิบัติงานและ
ความไม่เพียงพอของพนักงานในหน่วยงานตรวจสอบภายใน อาจเป็นไปได้ว่า แม้ว่าผู้ตรวจสอบภายใน
จะมีความเป็นอิสระในการสอบทาน สามารถวางแผนและตรวจสอบในทุก ๆ กิจกรรมของกิจการ แต่
การท่ีผู้ตรวจสอบภายในสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้สอบบัญชีได้อย่างเป็นอิสระ อาจทําให้ผู้สอบบัญชี
เกิดความเช่ือมั่นในงานของผู้ตรวจสอบภายในน้อยลง Bierstaker (2007) ให้ความเห็นว่า อาจเป็น
เพราะผู้ตรวจสอบภายในมีทักษะในการสื่อสารที่ไม่ค่อยดีนัก จึงทําให้ผู้สอบบัญชีลดความเช่ือมั่นใน
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งานของผู้ตรวจสอบภายใน ดังน้ัน จึงปฏิเสธสมมติฐานงานวิจัยH2 ที่ว่า ปัจจัยด้านความเป็นอิสระใน
การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในส่งผลเชิงบวกต่อการพิจารณาใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน
โดยผู้สอบบัญชีอิสระ 

สมมติฐานงานวิจัยH3: คุณภาพงานตรวจสอบภายในส่งผลเชิงบวกต่อการพิจารณาใช้
ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในโดยผู้สอบบัญชีอิสระ 

คุณภาพงานตรวจสอบภายใน 
จากการทดสอบสถิติ พบว่า ตัวแปรด้านคุณภาพงานตรวจสอบภายในน้ันไม่มี

ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญต่อระดับการพิจารณาใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน โดยจากการ
ทดสอบสถิติ พบว่า มีค่า p-value = 0.228 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยสําคัญ 0.05 ขัดแย้งกับงานวิจัย
ของ Mihret and Admassu (2011) ที่ได้ศึกษาถึงความเช่ือมั่นของผู้สอบบัญชีภายนอกท่ีมีต่อผลงาน
ของผู้ตรวจสอบภายใน พบว่าคุณภาพของผลการปฏิบัติงานส่งผลต่อการใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบ
ภายใน ซึ่งจากการศึกษาครั้งน้ี ตัวแปรด้านคุณภาพงานตรวจสอบภายในน้ีเป็นตัวแปรใหม่ที่ได้จาก
การสกัดปัจจัยจากตัวแปรความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในและขอบเขตการปฏิบัติงาน จึง
มีความเป็นไปได้ว่าในการพิจารณาถึงคุณภาพของงานตรวจสอบภายในของผู้สอบบัญชีน้ัน ผู้สอบ
บัญชีอาจจะไม่พิจารณาเพียงแค่ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ และขอบเขต อํานาจความ
รับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายในเท่าน้ัน แต่มีการพิจารณาถึงในส่วนของการรักษาการประกัน
คุณภาพและการจัดทําแผนการปรับปรุงที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมงานตรวจสอบภายในทุกด้าน หรือ
ปัจจัยด้านอ่ืน ๆ เช่น นโยบายการบริหารทรัพยากรของกิจการด้วย โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการ
ตรวจสอบภายในด้านการดําเนินงาน ที่ผู้สอบบัญชีส่วนใหญ่จะใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน
ประกอบการพิจารณา ตัวแปรความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ และขอบเขต อํานาจความรับผิดชอบ
ของผู้ตรวจสอบภายใน จึงเป็นเพียงคุณสมบัติพ้ืนฐานที่ผู้ตรวจสอบภายในควรมี ดังน้ันจึงปฏิเสธ
สมมติฐานงานวิจัยH3 กล่าวคือ ตัวแปรด้านคุณภาพงานตรวจสอบภายในน้ันไม่ส่งผลต่อระดับการ
พิจารณาใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในโดยผู้สอบบัญชีอิสระ 

สมมติฐานงานวิจัยH4: วิธีการที่เป็นระบบ ระเบียบแบบแผนของผู้ตรวจสอบภายใน
ส่งผลเชิงบวกต่อการพิจารณาใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในโดยผู้สอบบัญชีอิสระ 

วิธีการที่เป็นระบบ ระเบียบแบบแผน 
จากการศึกษาในครั้งน้ี ปัจจัยด้านวิธีการท่ีเป็นระบบ ระเบียบแบบแผนน้ันเป็นตัวแปรที่

ถูกจัดกลุ่มใหม่ออกมาจากตัวแปรด้านความระมัดระวังเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งมาจากตัววัดด้าน
ของความเหมาะสมด้านวิธีดําเนินงานตรวจสอบภายใน และจากการทดสอบสถิติ พบว่า มีค่า p-
value = 0.835 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันตัวแปรด้านวิธีการท่ีเป็นระบบ ระเบียบ
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แบบแผนไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญต่อระดับการพิจารณาใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของเริงธรรม จงจิตร (2550) ที่พบว่า ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานด้านความ
ระมัดระวังเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพน้ันไม่มีความสัมพันธ์กับการใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในในการ
ตรวจสอบทางด้านการเงินของผู้สอบบัญชี อาจเป็นไปได้ว่า การท่ีผู้สอบบัญชีอิสระจะพิจารณาใช้หรือ
เช่ือมั่นในผลงานของผู้ตรวจสอบภายในนั้น อาจไม่พิจารณาเพียงแค่ความเหมาะสมของวิธีการ
ตรวจสอบภายในเท่าน้ัน แต่อาจมีการพิจารณาถึงความเหมาะสมของรายงาน ความเพียงพอทั้ง
ทางด้านปริมาณและคุณภาพของหลักฐานการตรวจสอบประกอบด้วย ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐาน
งานวิจัยH4 

สมมติฐานงานวิจัยH5: ความระมัดระวังในการจัดทํารายงานของผู้ตรวจสอบภายใน
ส่งผลเชิงบวกต่อการพิจารณาใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในโดยผู้สอบบัญชีอิสระ 

ความระมัดระวังในการจัดทํารายงาน 
จากการศึกษาในครั้งน้ี ปัจจัยด้านความระมัดระวังในการจัดทํารายงานน้ันเป็นตัวแปรที่

ถูกจัดกลุ่มใหม่ออกมาจากตัวแปรด้านความระมัดระวังเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ และจากการทดสอบ
สถิติ พบว่า มีค่า p-value = 0.994 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังน้ัน ตัวแปรด้านความ
ระมัดระวังในการจัดทํารายงานไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญต่อระดับการพิจารณาใช้ผลงานของ
ผู้ตรวจสอบภายใน เน่ืองจากผู้สอบบัญชีคาดหวังไว้ก่อนแล้วว่าในการจัดทํารายงานน้ัน ผู้ตรวจสอบ
ภายในควรใช้ความระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเริงธรรม จงจิตร 
(2550) ที่พบว่า ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานด้านความระมัดระวังเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพน้ันไม่มี
ความสัมพันธ์กับการใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในในการตรวจสอบทางด้านการเงินของผู้สอบบัญชี 
ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐานงานวิจัยH5 

สมมติฐานงานวิจัยH6: การติดต่อสื่อสารส่งผลเชิงบวกต่อการพิจารณาใช้ผลงานของผู้
ตรวจสอบภายในโดยผู้สอบบัญชีอิสระการติดต่อสื่อสาร 

การติดต่อสื่อสาร 
จากการทดสอบสถิติ พบว่า ตัวแปรด้านการติดต่อสื่อสารไม่มีความสัมพันธ์อย่างมี

นัยสําคัญต่อระดับการพิจารณาใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในโดยผู้สอบบัญชีอิสระ โดยมีค่า p-
value = 0.203 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพัทรียา เห็นกลาง (2554) ที่พบว่าตัวแปรด้านการ
สื่อสารไม่ส่งผลต่อระดับการพิจารณาใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต อาจ
เป็นไปได้ว่า หากไม่ได้เกิดประเด็นปัญหาที่มีความเส่ียงสูงหรือเหตุการณ์สําคัญที่มีผลกระทบต่องาน
ของผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในอาจไม่ได้มีการแจ้งแก่ผู้สอบบัญชีให้ทราบโดยตรง  ในทํานอง
เดียวกันหากไม่มีเหตุการณ์สําคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่องานตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีอาจไม่ได้ทํา
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การแจ้งให้แก่ผู้ตรวจสอบภายในโดยตรง โดยอาจจัดทําเป็นรายงานเสนอแนะเท่าน้ัน นอกจากน้ันใน
การใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน โดยส่วนใหญ่ผู้สอบบัญชีมักจะประเมินงานของผู้ตรวจสอบ
ภายใน โดยพิจารณาจากกระดาษทําการและผลการรายงานเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงว่ามีความ
สอดคล้องกันหรือไม่ โดยที่ไม่จําเป็นต้องเข้าพบกับผู้ตรวจสอบภายในโดยตรง ดังน้ันจึงปฏิเสธ
สมมติฐานงานวิจัยH6 กล่าวคือ ปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสารไม่ส่งผลต่อการพิจารณาใช้ผลงานของผู้
ตรวจสอบภายในโดยผู้สอบบัญชีอิสระ 

สมมติฐานงานวิจัยH7: ความเสี่ยงสืบเน่ืองมีผลต่อระดับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ด้านคุณภาพงานตรวจสอบภายใน การติดต่อสื่อสาร ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ความเที่ยง
ธรรมในการปฏิบัติงาน ความระมัดระวังในการจัดทํารายงาน และวิธีการที่เป็นระบบ ระเบียบแบบ
แผนของผู้ตรวจสอบภายใน กับการพิจารณาใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในโดยผู้สอบบัญชีอิสระ 

จากตารางที่ 4.16 ข้างต้น จะพบว่าตัวแปร IR x คุณภาพงานตรวจสอบภายใน น้ัน
ส่งผลต่อระดับการพิจารณาใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในโดยผู้สอบบัญชีอิสระ โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิ (Beta) เท่ากับ 0.259 และมีค่า p-value = 0.023 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ 0.05 
หรือกล่าวได้ว่า กิจการที่มีระดับความเสี่ยงสืบเน่ืองสูงและมีคุณภาพงานตรวจสอบภายในสูง ผู้สอบ
บัญชีจะพิจารณาใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในของกิจการน้ัน ๆ มากย่ิงขึ้น ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า เมื่อ
ระดับความเสี่ยงสืบเน่ืองสูง ผู้สอบบัญชีจะมีการพิจารณาใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในมากขึ้น 
เน่ืองจากผู้ตรวจสอบภายในนั้นมีความเข้าใจในข้อมูลเชิงลึกของธุรกิจและการปฏิบัติงานของกิจการ
มากกว่าผู้สอบบัญชีอิสระ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สอบบัญชี เน่ืองจากในลักษณะของการใช้ผลงาน
ของผู้ตรวจสอบภายในโดยผู้สอบบัญชีส่วนใหญ่น้ัน จะเน้นใช้ในการตรวจสอบด้านการดําเนินงานเป็น
ส่วนใหญ่ ประกอบกับการที่งานตรวจสอบภายในมีคุณภาพสูง ก็จะทําให้ผู้สอบบัญชีให้ความเช่ือมั่น
กับการใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในมากย่ิงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ Maletta and Kida 
(1993) and Maletta (1993) ที่พบว่า ความเสี่ยงสืบเน่ืองน้ันมีผลกระทบการตัดสินใจเช่ือถือผู้ตรวจ
สอบภายใน โดยมีปฏิสัมพันธ์กับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ดังน้ันจึงยอมรับสมมติฐาน
งานวิจัยที่ 7 ในส่วนของปัจจัยด้านคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 

อย่างไรก็ตาม จากการทดสอบพบว่า ความเส่ียงสืบเน่ืองไม่มีผลต่อระดับความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสาร ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ความเที่ยงธรรมในการ
ปฏิบัติงาน ความระมัดระวังในการจัดทํารายงาน และวิธีการที่เป็นระบบ ระเบียบแบบแผนของผู้
ตรวจสอบภายใน กับการพิจารณาใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในโดยผู้สอบบัญชีอิสระ จึงอาจกล่าว
ได้ว่า สําหรับกิจการที่มีความเสี่ยงสืบเน่ืองในระดับสูง ผู้สอบบัญชีจะมีการพิจารณาใช้ผลงานของผู้
ตรวจสอบภายในมากข้ึนเฉพาะกรณีที่งานตรวจสอบภายในมีคุณภาพสูงเท่าน้ัน 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรปุผลงานวิจัย 

 
งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา

ลักษณะหรือปัจจัยที่มีผลต่อการพิจารณาใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในโดยผู้สอบบัญชีอิสระ 
เน่ืองจากกระบวนการและวิธีการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีน้ันมีส่วนที่มีความ
คล้ายคลึงกัน ผู้สอบบัญชีจึงอาจมีการพิจารณาใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน เพ่ือช่วยในการ
วางแผนงานสอบบัญชี ดังน้ันผู้สอบบัญชีจึงควรได้มาซึ่งความเข้าใจอย่างเพียงพอเกี่ยวกับประสิทธิผล
ของผู้ตรวจสอบภายใน โดยงานวิจัยน้ีมีขอบเขตในการศึกษา คือ ศึกษาถึงลักษณะของผู้ตรวจสอบ
ภายในและปัจจัยต่าง ๆ ที่จะส่งผลต่อการพิจารณาใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน เพ่ือเป็น
ประโยชน์ในการวางแผนงาน กําหนดขอบเขต ระยะเวลาและวิธีการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
อิสระ และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ผู้สอบบัญชีระดับ Senior in charge ขึ้นไป
ของสํานักงานสอบบัญชี Big4 จํานวน 384 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสอบถามท่ีทางผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ซึ่งแบบสอบถามจะถูกส่งให้แก่ผู้สอบบัญชีระดับ Senior 
in charge ขึ้นไปของสํานักงานสอบบัญชี Big 4 และเน่ืองจากการเก็บข้อมูลในคร้ังน้ี มีทั้งในส่วนของ
การเก็บในรูปแบบออนไลน์และเก็บในรูปแบบกระดาษ ดังน้ันเพ่ือความน่าเช่ือถือ ผู้วิจัยจึงได้จัดทําใน
ส่วนของคําถามคัดกรองเพ่ือป้องกันคนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งได้แก่ผู้สอบบัญชีระดับ Senior in 
charge ขึ้นไปมาตอบแบบสอบถาม ซึ่งหลังจากที่ได้รับการตอบกลับพบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามท่ี
ดํารงตําแหน่งอ่ืน ๆ จํานวน 6 คนและ ผู้วิจัยจึงไม่พิจารณาแบบสอบถาม 6 ฉบับดังกล่าว 

ผลจากงานวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยด้านความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน และปัจจัย
ด้านความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในส่งผลต่อระดับการพิจารณาใช้ผลงาน
ของผู้ตรวจสอบภายในโดยผู้สอบบัญชีอิสระ โดยปัจจัยด้านความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานน้ันมี
ความสัมพันธ์เชิงลบกับการพิจารณาใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในโดยผู้สอบบัญชีอิสระ ทั้งน้ี
ความสัมพันธ์ที่เป็นลบดังกล่าว อาจเน่ืองมาจาก แม้ว่าผู้ตรวจสอบภายในจะมีเสรีภาพในการ
ติดต่อสื่อสารกับผู้สอบบัญชี มีความเป็นอิสระในการสอบทาน และสามารถวางแผนและตรวจสอบใน
ทุก ๆ กิจกรรมของกิจการ แต่การขาดทักษะการสื่อสารที่ดีของผู้ตรวจสอบภายในก็อาจทําให้ผู้สอบ
บัญชีเกิดความเช่ือมั่นในงานของผู้ตรวจสอบภายในน้อยลง ในขณะที่ปัจจัยด้านความเที่ยงธรรมใน



42 
 

 
 

การปฏิบัติงานน้ันมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการพิจารณาใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน สําหรับ
ปัจจัยด้านคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ปัจจัยด้านวิธีการที่เป็นระบบ ระเบียบแบบแผน ปัจจัยด้าน
ความระมัดระวังในการจัดทํารายงานของผู้ตรวจสอบภายใน และปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสารน้ันไม่
ส่งผลต่อระดับการพิจารณาใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในโดยผู้สอบบัญชีอิสระ นอกจากน้ัน เมื่อมี
พิจารณาความเสี่ยงสืบเน่ืองร่วมด้วย พบว่า ระดับความเสี่ยงสืบเน่ืองส่งผลต่อระดับความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยด้านคุณภาพงานตรวจสอบภายในกับระดับการพิจารณาใช้ผลงานของพิจารณาใช้
ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในโดยผู้สอบบัญชี โดยที่ระดับความเสี่ยงสืบเน่ืองสูงและมีคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในสูง ผู้สอบบัญชีจะมีการพิจารณาปัจจัยคุณภาพงานตรวจสอบภายในมากย่ิงข้ึน 

จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ปัจจัยด้านความเที่ยง
ธรรมในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน และปัจจัยด้านคุณภาพงานตรวจสอบภายในน้ันมีผลต่อ
ระดับการพิจารณาใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในโดยผู้สอบบัญชีอิสระ ดังน้ัน ผลของงานวิจัยนี้จึง
สามารถนําไปใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในของ
กิจการและกระบวนการตรวจสอบโดยรวม ซึ่งผู้วิจัยขอเสนอแนะแก่กิจการ ดังน้ี 

1) ด้านความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน: ถึงแม้ว่าผู้ตรวจสอบภายในจะมีเสรีภาพ
ในการติดต่อสื่อสารกับผู้สอบบัญชี มีความเป็นอิสระในการสอบทาน และสามารถวางแผนและ
ตรวจสอบในทุก ๆ กิจกรรมของกิจการ แต่ในบางครั้งผู้สอบบัญชีอาจเกิดความเช่ือมั่นในงานของผู้
ตรวจสอบภายในน้อยลง จากการขาดทักษะการสื่อสารที่ดีของผู้ตรวจสอบภายใน ดังน้ัน ผลของ
งานวิจัยน้ีจะช่วยให้กิจการเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายใน โดยการ
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะในการติดต่อสื่อสารและประสานงานให้แก่ผู้ตรวจสอบภายในมากยิ่งขึ้น 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการตรวจสอบโดยรวม 

2) ด้านความเท่ียงธรรมในการปฏิบัติงาน: ผู้บริหารควรเน้นให้ผู้ตรวจสอบภายใน
เห็นความสําคัญของความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยการปฏิบัติงานอย่างเป็น
กลาง ปราศจากความลําเอียง และความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรืออิทธิพลที่ไม่เหมาะสมจากผู้อ่ืน 
และมีการรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการในประเด็นที่สําคัญอย่างเหมาะสม เน่ืองจาก
ความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในนั้นถือเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้การตรวจสอบ
ภายในน้ันมีประสิทธิผล และก่อให้เกิดความน่าเช่ือถือต่อบุคคลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

3) ด้านคุณภาพงานตรวจสอบภายใน: ผู้บริหารควรให้ความสําคัญในการส่งเสริม
ด้านคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ผ่านการให้ความสําคัญในด้านความรู้ความสามารถทางวิชาชีพแก่
ผู้ตรวจสอบภายใน การกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายในให้เหมาะสม รวมถึงมี
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นโยบายการประกันคุณภาพและจัดทําแผนการปรับปรุงที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมงานตรวจสอบภายใน
ทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างย่ิงกับกิจการที่มีระดับความเสี่ยงสืบเน่ืองสูง  

ซึ่งหากผู้ตรวจสอบภายในของกิจการได้มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ย่อมส่งผลให้ผู้สอบบัญชีอิสระน้ันได้มีการพิจารณาใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งจะ
ช่วยให้ผู้สอบบัญชีสามารถใช้ประโยชน์ในการวางแผนงาน กําหนดขอบเขต วิธีการตรวจสอบบัญชี
ของผู้สอบบัญชีอิสระ รวมไปถึงจะช่วยให้ผู้สอบบัญชีสามารถปรับลดระยะเวลาในการสอบบัญชีลง 
จากการลดลงของการปฏิบัติงานที่ซ้ําซ้อน ซึ่งส่งผลต่อการปรับลดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีลง
ด้วย และยังทําให้กิจการสามารถลดต้นทุนในส่วนของงานสอบบัญชีลงได้เช่นเดียวกัน 

 
5.2 ข้อจํากัดของงานวิจัย 

 
(1) ผู้สอบบัญชีประเมินผู้ตรวจสอบภายในโดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบ

ภายในเป็นหลัก ซึ่งรายงานการตรวจสอบดังกล่าวของแต่ละกิจการน้ันอาจมีความแตกต่างกันในด้าน
ของรูปแบบและเน้ือหา ซึ่งอาจส่งผลต่อการสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิผลในแต่ละด้านที่แตกต่างกัน 

(2) ช่วงเวลาในการจัดส่งแบบสอบถามนั้นเป็นช่วงเวลาที่ผู้สอบบัญชีส่วนใหญ่อยู่ในช่วง
ของการตรวจสอบงบการเงินประจําปี อาจทําให้ผู้ตอบแบบสอบถามบางท่านไม่ให้ความสําคัญกับ
แบบสอบถาม 

 
5.3 งานวิจัยในอนาคต 

 
สําหรับผู้ที่สนใจ อาจทําการศึกษาปัจจัยอ่ืน ๆ ที่อาจส่งผลต่อการพิจารณาใช้ผลงาน

ของผู้ตรวจสอบภายในเพ่ิมเติม หรืออาจทําการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการพิจารณาขอความ
ช่วยเหลือโดยตรงจากผู้ตรวจสอบภายใน ตามแนวทางของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 610 
(ปรับปรุง) การใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในท่ีจัดทําขึ้นโดยสภาวิชาชีพ และอาจทําการแยกศึกษา
ถึงการพิจารณาใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในที่เป็น in house และ outsource ว่ามีส่วนในการ
ส่งผลต่อการพิจารณาใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในโดยผู้สอบบัญชีอิสระหรือไม่ เช่น งานวิจัยของ 
Glover และคณะ (2008) ที่พบว่าผู้สอบบัญชีภายนอกมีความเช่ือมั่นในผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน
ที่เป็น outsource มากกว่า in house เน่ืองจากผู้ตรวจสอบภายในที่เป็น in house น้ันมักมีความ
ใกล้ชิดกับฝ่ายบริหาร รวมถึงอาจศึกษาเพ่ิมเติมในประเด็นที่เก่ียวกับความเสี่ยง ในด้านอ่ืน ๆ ที่
นอกเหนือจากความเสี่ยงสืบเน่ือง เช่น ความเสี่ยงด้านการทุจริต และการควบคุมภายในขององค์กร 
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ภาคผนวก ก 
แบบสํารวจความคิดเห็น 

โครงการปริญญาโทบัญชีธรุกิจแบบบูรณาการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

เรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อระดับการพิจารณาใชผ้ลงานของผู้ตรวจสอบภายในโดยผูส้อบบัญชีอิสระ
ของสํานักงานสอบบัญชี Big4 

วัตถุประสงค์การศึกษา: 
เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยด้านประสิทธิผลที่ส่งผลต่อระดับการพิจารณาใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบ

ภายในโดยผู้สอบบัญชีอิสระ ของสํานักงานสอบบัญชี Big4 

คําชี้แจง: 
(1) การศึกษาคร้ังน้ีจัดทําโดยนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาการบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(2) ข้อมูลที่ได้รับจากการตอบแบบสอบถาม จะถูกเก็บเป็นความลับและจะนํามาใช้ตาม

วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นเท่าน้ัน หวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านในการสละเวลา
อันมีค่าเพ่ือตอบแบบสอบถาม และผู้จัดทําขอขอบพระคุณท่านล่วงหน้า 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม: 

(1) แบบสอบถามฉบับน้ีมี 6 ส่วน และ 7 หน้ารวมใบปะหน้า 
(2) การตอบแบบสอบถามให้ใส่เครื่องหมาย  ลงใน  หรือเขียนข้อความในช่องว่าง (.....) 
(3) ให้ท่านเลือกบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพียง 1 บริษัท ที่ท่านได้เคยตรวจสอบ

บัญชี เพ่ือใช้ในการตอบแบบสอบถาม 
 
 
 

 
 

 
 

 



49 
 

 
 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อระดับการพิจารณาใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในโดยผูส้อบบญัชีอิสระ 

การตอบแบบสอบถาม : ให้ใส่เครื่องหมาย  ลงใน  หรือเขียนข้อความลงในช่องว่าง (.....) ขอความ
กรุณาท่านตอบแบบสอบถามทุกข้อตามความเป็นจริง (***ให้ท่านเลือกบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์หรือบริษัทมหาชน เพียง 1 บริษัท ที่ท่านได้เคยตรวจสอบบัญชี เพื่อใช้ในการตอบ
แบบสอบถาม) 

*นิยาม: การพิจารณาใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน หมายถึง การท่ีผู้สอบบัญชีได้ตัดสินใจนําผลงานของผู้
ตรวจสอบภายในมาใช้ในงานสอบบัญชี เพ่ือใช้ประโยชน์ในการวางแผน และระบุลักษณะ ขอบเขต ระยะเวลา และ
วิธีการตรวจสอบบัญชี 

1. ปัจจุบันท่านดํารงตําแหน่งใดในสํานักงานสอบบัญชี 
     Partner      Associate Director/Director 

 Assistant Manager/Manager    Senior in charge   
 อ่ืน ๆ (จบแบบสอบถาม) 

2. ท่านเคยมีการใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในประกอบการสอบบัญชีประจําปีของลูกค้ารายนี้
หรือไม่ 
     เคยใช้ (ตอบคําถามในส่วนถัดไป)      

    ไม่เคยใช้ (กรุณาระบุเหตุผล) 
        ระบบการควบคุมภายในของบริษัทไม่เหมาะสม 
        งานตรวจสอบภายในไม่มีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี 
        ถูกจํากัดขอบเขตจากผู้บริหารของบริษัท 
        อ่ืน ๆ (ระบุ)........................................................................ (จบแบบสอบถาม) 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ 
 ชาย   หญิง 

2. อายุ (ปี) 
 ตํ่ากว่า 30 ปี  30 – 40 ปี   41 – 50 ปี   มากกว่า 50 ปี 

3. ระดับการศึกษา 
 ปริญญาตร ี  ปริญญาโท   ปริญญาเอก   อ่ืน  ๆ(ระบุ).......... 
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4. ประสบการณ์ในการทํางานสอบบัญชี 
 ตํ่ากว่า 5 ปี  5 – 10 ปี   11 – 15 ปี   มากกว่า 15 ปี 

5. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ท่านได้ตรวจสอบ ที่ท่านได้เลือกมาใช้ในการตอบ
แบบสอบถาม จัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม (Industry Group) ใด 
 กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร   กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค  
 กลุ่มธุรกิจการเงิน     กลุ่มธุรกิจบริการ 
 กลุ่มวัตถุดิบและสินค้าอุตสาหกรรม   กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง  
 กลุ่มทรัพยากร     กลุ่มปิโตรเคมีและพลังงาน 
 กลุ่มเทคโนโลยี     อ่ืน ๆ (ระบุ)................ 

 
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลการใชผ้ลงานของผู้ตรวจสอบภายใน 

6. ท่านได้ใช้ผลงานการตรวจสอบภายในของลูกค้ารายน้ีในด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 การตรวจสอบด้านการเงิน (Financial Audit)  
 การตรวจสอบด้านการดําเนินงาน (Operational Audit) 
 การตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) 
 อ่ืน ๆ (ระบุ).............................. 

7. ให้ท่านจัดลําดับการใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในเรียงลําดับจากมากไปน้อย โดยใส่เลขกํากับ 
(โดยเลข 1 หมายถึงใช้มากที่สุด) 
…………… การตรวจสอบด้านการเงิน (Financial Audit) 
............... การตรวจสอบด้านการดําเนินงาน (Operational Audit) 
…………… การตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) 
…………… อ่ืน ๆ (ระบุ)..................................... 
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ส่วนที่ 3 : ข้อคําถามเก่ียวกับปัจจัยท่ีใช้ในการพิจารณาใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน 
8. ให้ท่านประเมินปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน 

ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาใช้ผลงานของผู้
ตรวจสอบภายใน 

น้อยมาก 
(1) 

น้อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากท่ีสุด 
(5) 

ประเมิน
ไม่ได้ 

1. ความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงานของ
ผู้ตรวจสอบภายใน (Objectivity) 

ท่านคิดว่าผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทนี้ 
1.1  มี ค ว าม เ ป็ น อิ ส ร ะ ในก า ร เ ข้ า ถึ ง

หน่วยงานท่ีจะถูกตรวจสอบ 

      

1.2 มีความเป็นอิสระในการสอบทาน       
1.3 มีเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารกับผู้สอบ

บัญชี 
      

1.4 ให้ความสําคัญกับหน้าท่ีการตรวจสอบ
ภายในเป็นอันดับแรก 

      

1.5 สามารถรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง
ของกิจการโดยตรง 

      

1.6 สามารถรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทโดยตรง 

      

1.7 มีการปฏิบัติงานอย่างเที่ยงธรรม       
2.  ขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้

ตรวจสอบภายใน (Work Scope) 
ท่านคิดว่าผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทนี้ 
2.1 มี ลั ก ษณะค ว า ม รั บ ผิ ด ช อบ ง า น

ตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม 

      

2.2 มี ข อบ เ ขตค ว า ม รั บ ผิ ด ช อบ ง าน
ตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม 

      

2.3 สามารถทําการตรวจสอบในทุก ๆ 
กิจกรรมของกิจการ 

      

2.4 มีวิธีการในการจัดเก็บและบันทึกสิ่งท่ี
ตรวจสอบพบและข้อเสนอแนะท่ีมี
ความเหมาะสม 

2.5 ฝ่ายบริหารของบริษัทมีความพร้อมท่ี
จะปฏิบัติตามสิ่งท่ีผู้ตรวจสอบภายใน 
พบและได้ให้ข้อเสนอแนะ  
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8. ให้ท่านประเมินปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน(ต่อ) 
ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาใช้ผลงานของผู้

ตรวจสอบภายใน 
น้อยมาก 

(1) 
น้อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากท่ีสุด 
(5) 

ประเมิน
ไม่ได้ 

3. ความรู้และความสามารถของผู้
ตรวจสอบภายใน (Competency) 

3.1 ท่านคิดว่าผลงานของผู้ตรวจสอบ
ภายในมีความถูกต้อง 

      

3.2 ท่านคิด ว่าผู้ตรวจสอบภายในของ
บริษัทนี้มีประสบการณ์เพียงพอ 

      

3.3 ท่านคิด ว่าผู้ตรวจสอบภายในของ
บริษัทนี้มีความรู้ความสามารถ 

      

4. ความระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพของผู้ตรวจสอบภายใน (Due 
Professional Care) 

ท่านคิดว่าผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทนี้ 
4.1 มีการวางแผนงานตรวจสอบภายได้

อย่างเหมาะสม 

      

4.2 มีการควบคุมงานตรวจสอบภายในได้
อย่างเหมาะสม 

      

4.3 มีการสอบทานงานตรวจสอบภายในได้
อย่างเหมาะสม 

      

4.4 มีการจัดทําหลักฐานประกอบรายงาน
การตรวจสอบในปริมาณท่ีเพียงพอ 

      

4.5 มีการจัดทําหลักฐานประกอบรายงาน
การตรวจสอบท่ีมีคุณภาพเพียงพอ 

      

4.6 มีการจัดทําเอกสารรายงานตรวจสอบ
ภายในอย่างเหมาะสม 

      

5. การติดต่อสื่อสาร (Communication) 
5.1 ช่ ว งระยะ เวลา ในการประชุม กัน

ระหว่ า ง ผู้ ต ร วจสอบบัญชี และผู้
ตรวจสอบภายในมีความเหมาะสม 
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8. ให้ท่านประเมินปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน(ต่อ) 
ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาใช้ผลงานของผู้

ตรวจสอบภายใน 
น้อยมาก 

(1) 
น้อย 
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มากท่ีสุด 
(5) 

ประเมิน
ไม่ได้ 

5.2 จํานวนคร้ัง/ความถ่ีในการประชุมและ
ปรึกษาหารือระหว่างผู้สอบบัญชีและผู้
ตรวจสอบภายในมีความเหมาะสม 

      

5.3 ผู้สอบบัญชีได้รับคําแนะนําและ
สามารถเข้าถึงรายงานการตรวจสอบ
ภายในอย่างสมํ่าเสมอ 

      

5.4 ผู้สอบบัญชีได้รับการแจ้งเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ท่ีสําคัญจากผู้ตรวจสอบ
ภายใน เม่ือมีเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบ
ต่องานของผู้สอบบัญชีอย่างสมํ่าเสมอ 

      

5.5 ผู้สอบบัญชีได้มีการแจ้งแก่ผู้ตรวจสอบ
ภายในให้ทราบ เม่ือมีเหตุการณ์สําคัญ
ท่ีส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของผู้
ตรวจสอบภายในอย่างสมํ่าเสมอ 

      

 
ส่วนที่ 4 : ข้อคําถามเก่ียวกับการประเมินระดับความเสีย่งสืบเนื่องของกิจการท่ีทําการสอบบัญช ี

9. กิจการทีท่่านกําลังประเมินเพ่ือตอบแบบสอบถามน้ันมีระดับความเสี่ยงสืบเน่ือง (Inherent Risk) 
อยู่ในระดับใด 
 ตํ่ามาก   ตํ่า   ปานกลาง   สูง   สูงมาก 

* ความเสี่ยงสืบเนื่อง หมายถึง โอกาสท่ียอดคงเหลือของบัญชี หรือประเภทของรายการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ
ข้อเท็จจริง ซ่ึงอาจมีสาระสําคัญในแต่ละรายการ โดยไม่คํานึงถึงการควบคุมภายในท่ีอาจมีอยู่ซ่ึงอาจป้องกัน หรือ
ตรวจพบ และแก้ไขการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงดังกล่าวได้ 

 
ส่วนที่ 5 : ข้อคําถามเก่ียวกับระดับของการพิจารณาใชผ้ลงานของผูต้รวจสอบภายใน 

10. ในการสอบบัญชีของกิจการที่ท่านได้เลือกมานั้น ท่านได้มีการพิจารณาใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบ
ภายในในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของท่านอยู่ในระดับใด 

 น้อยที่สุด   น้อย   ปานกลาง   มาก   มากที่สุด 
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ส่วนที่ 6 : ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.................................................................................................... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 



การวิเคราะห์

 
 

 

ส
 

หข์้อมูลสถิตเิชิ
 

 

 

สถิติเชิงพรรณ

ชงิพรรณนาข้

ภาคผนว
ณนาและขอ้

ขอ้มูลคาํถามค

วก ข 
อมูลประชาก

คดักรอง 

กรศาสตร์ 
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การวิเคราะห์
 

 

 
หข์้อมูลลักษณณะทางประชาากรศาสตร ์
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การวิเคราะห์

 

หข์้อมูลสถิตเิชิ

ตัวแปรอิสร
ความเท่ีย

ชงิพรรณนาข

ะ 
ยงธรรมในกา

 

 
 

ของตัวแปรอิส
 

ารปฏิบตัิงานข

สระ ตัวแปรต

ของผู้ตรวจสอ

ตาม และตัวแ

อบภายใน 

แปรกํากับ 
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ขอบเขต

ความรู้ค

 
 
 
 

การปฏิบัติงา

วามสามารถข

านของผู้ตรวจ
 

 

 
ของผู้ตรวจส

 

 

 
 

จสอบภายใน

สอบภายใน 
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ความระม

 

การติดต่

มัดระวังเย่ียง

อสื่อสาร 

งผู้ประกอบวิช

 

 

 

 
 
 
 
 

ชาชพีของผู้ตรวจสอบภายยใน 
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ตัวแปรตาม

ระดับการ

ตัวแปรกํากับ
ระดับคว

 
รพิจารณาใช้

ับ 
ามเสีย่งสืบเนื

ชผ้ลงานของผู้

 
 

นื่อง 
 

 

ผูต้รวจสอบภาายในโดยผูส้ออบบญัชีอิสระ
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ะ 

 

 

 



การวิเคราะห์

 

 

การวิเคราะ
 

หป์ัจจัย (Fact

ะห์สถิติเชิงอ้

tor Analysi

ภาคผนว
อ้างอิงและวิ

s) 

 

วก ค 
วิเคราะห์สมการถดถอย

 

ยเชิงเส้น 
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การวิเคราะห์
 

หส์มการถดถออยเชิงเสน้ 
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ประวตัิผู้เขียน 
 

ช่ือ นางสาวปัณฑารีย์ วีระพันธ์พงศ์ 
วันเดือนปีเกิด 5 พฤศจิกายน 2534 
การศึกษา ปีการศึกษา 2557: บัญชีบัณฑิต 

(การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

  

  
 


