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บทคดัย่อ 

  การศกึษาวจิยัในครัง้นี้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาถงึปัญหาจากการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการตรวจสอบ 
และเพื่อศึกษาถึงผลกระทบจากการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในของ
กรุงเทพมหานคร การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  
ซึง่ผูว้จิยัไดแ้จกแบบสอบถามทัง้หมด 400 ชุด ไดร้บัการตอบกลบั 386 ชุด คดิเป็นรอ้ยละ 96.50 ของจ านวนทีแ่จก
ทัง้หมด โดยใชใ้นการวเิคราะหท์างสถติแิบบถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ทีร่ะดบันัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 ผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า ปัญหาจากการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ที่ส่งผลกระทบต่อการ
ตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในของกรุงเทพมหานคร มี 2 ด้าน ได้แก่ ปัญหาด้านการรักษาความปลอดภัย  
และปัญหาดา้นความพรอ้มใชง้านของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
ค าส าคญั: การตรวจสอบภายใน, เทคโนโลยสีารสนเทศ, ปัญหาและผลกระทบ 

 
 

ABSTRACT 

 The objectives of this research were to study the problems from using information technology in the 
examination and to study the impact of applying information technology in the examination of internal auditor 
of Bangkok. This research is a quantitative research was use questionnaires in the data collecting tools. The 
researcher distributed a total of 400 questionnaires, receiving 386 responses, representing 96.50 percent of 
the total number of distribution. Used in multiple regression analysis at statistical significance level of 0.05 
results of the analysis concluded that problems from the use of information technology that affect the 
examination of internal auditors of Bangkok have two aspects : the problem of security and the problem of 
availability of information technology. 
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บทน า 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

การเปลีย่นแปลงของโลกเขา้สู่ยุคดจิทิลั เทคโนโลยสีารสนเทศจงึเป็นส่วนส าคญัอย่างยิง่ในการบรหิารงาน 
ขององค์กรทัง้ภาครฐัและเอกชน ท าให้เกดิความซบัซ้อนในการท างานและการบริหารงานเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ทนั      
กบัสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเรว็ ไม่ว่าจะเป็นความเปลี่ยนแปลงทางสงัคม การเมอืง หรอืเศรษฐกจิ รวมถึง
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ท าให้ผู้บริหารองค์กรไม่สามารถควบคุม ก ากับดูแลการ
ปฏบิตังิานของหน่วยงานไดอ้ย่างทัว่ถงึในรายละเอยีดของการปฏบิตังิาน ดงันัน้ เครื่องมอืทีจ่ะช่วยใหผู้บ้รหิารสามารถ
ควบคุม ก ากบัดูแลการปฏิบตัิงานของหน่วยงานอย่างมีประสทิธิภาพ  มีความคุ้มค่าและก่อให้เกดิประโยชน์สูงสุด     
ต่อองคก์ร จงึตอ้งอาศยักลไกดา้นการตรวจสอบภายใน 

การตรวจสอบภายใน จงึถูกน ามาใชเ้ป็นเครื่องมอืในการบรหิารงานของผูบ้รหิารองคก์ร เพื่อใหผู้บ้รหิารใชเ้ป็น
เครื่องมอืในการตรวจสอบ รวมถึงก าหนดมาตรการการควบคุมในด้านต่าง ๆ ให้มปีระสทิธภิาพนอกจากตรวจสอบ
ข้อมูลทางด้านการเงินและการบัญชีแล้ว การตรวจสอบภายในยังรวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ         
จงึส่งผลใหผู้้ตรวจสอบภายในต้องเผชญิกบัสิง่ทีท่า้ท้ายหลายดา้นเช่นการปรบัเปลีย่นขององคก์รใหท้นักบัภาวการณ์    
ทีเ่ปลีย่นแปลงรวมถงึเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นตน้  

เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายในได้น าเทคโนโลยสีารสนเทศมาช่วย   
เพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานในดา้นต่าง ๆ ของผูต้รวจสอบภายใน เพื่อช่วยในการเกบ็ขอ้มูล การวเิคราะหข์้อมูล 
และช่วยประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ แต่การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้จะต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบต่าง ๆ         
เช่น ดา้นบุคลากร ดา้นงบประมาณ ดา้นความปลอดภยัของขอ้มูล ขัน้ตอนมาตรฐานการปฏบิตังิาน เป็นต้น เพื่อลด
ความเสีย่งสบืเนื่องทีจ่ะเกดิขึน้ดว้ย ซึง่อาจสง่ผลต่อการปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบภายใน ท าใหผู้ต้รวจสอบภายในอาจ
ไม่สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ย่างเตม็ประสทิธภิาพ สง่ผลกระทบต่อการปฏบิตังิานตรวจสอบของผูต้รวจสอบ
ภายในในการวางแผนการตรวจสอบการด าเนินการตรวจสอบและการรายงานผลการตรวจสอบไปยงัผูบ้รหิารได ้  

ดงันัน้ เพื่อใหท้ราบถงึปัญหาและผลกระทบจากการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการตรวจสอบ เมื่อทราบ
ถงึปัญหาและผลกระทบดงักล่าวแลว้ จะไดว้เิคราะหห์าแนวทางในการแกไ้ขปัญหาจากการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมา
ใชใ้นการปฏบิตังิานและท าใหก้ารตรวจสอบภายในมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาถึงปัญหาจากการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในของ
กรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อศกึษาถงึผลกระทบจากการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายในของ
กรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตของการวิจยั 

1. ขอบเขตของเน้ือหา 

    1.1 ศกึษาถงึปัญหาทีเ่กดิจากการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการปฏบิตังิานดา้นการตรวจสอบ ในการ
วางแผน การปฏบิตังิานตรวจสอบ การจดัท ารายงานและตดิตามผลการตรวจสอบ 

     2.1 ผลกระทบทีไ่ดร้บัจากการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชท้ีม่ต่ีอมาตรฐานการปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน 

  



 
 

 2. ขอบเขตด้านพืน้ท่ีและเวลา 
    ผูต้รวจสอบภายในทีป่ฏบิตังิานในกรุงเทพมหานคร ใชเ้วลาในการวจิยัตัง้แต่เดอืนมนีาคมถงึเดอืนพฤษภาคม 
2562 

 3. ขอบเขตด้านประชากร 
    ประชากรในการศึกษาวิจัยในครัง้นี้ คือผู้ตรวจสอบภายในที่ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในของ
กรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย ผูต้รวจสอบภายในภาครฐัและภาคเอกชน ซึง่ไม่สามารถระบุจ านวนประชากรทีแ่น่นอน
ไดเ้น่ืองจากยงัไม่มหีน่วยงานใดเกบ็รวบรวมขอ้มลูจ านวนของผูต้รวจสอบภายใน 

สมมติุฐานของการวิจยั 

ปัญหาจากการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีม่ผีลกระทบต่อการตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายในของกรุงเทพมหานคร 

นิยามศพัท ์

ผูต้รวจสอบภายใน หมายถงึ ผูป้ฏบิตังิานในการใหค้วามเชื่อมัน่และการใหค้ าปรกึษาอย่างเทีย่งธรรมและเป็น
อสิระ ช่วยเพิม่คุณค่าและปรบัปรุงการด าเนินงานขององคก์ร  

 เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การประยุกต์ใช้คอมพวิเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม เพื่อจดัเกบ็ขอ้มูล 
ประมวลผล วิเคราะห์ รวมถึงโปรแกรมส าเร็จรูปหรือระบบสารสนเทศที่ผู้ตรวจสอบภายในใช้ในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบัจากการวิจยั 

1. ท าใหท้ราบถงึปัญหาและผลกระทบจากการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการตรวจสอบของผูต้รวจสอบ
ภายในของกรุงเทพมหานคร 

 2.เพื่อน าผลการศึกษาวิจัยที่ได้ไปใช้ในการปรังปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการ
ตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายในของกรุงเทพมหานครใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

กรอบแนวความคิดของการวิจยั 
ตวัแปรอิสระ      ตวัแปรตาม 
 

 
 
 

 
 

 
 
วิธีการด าเนินการวิจยั 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร คอื ผูต้รวจสอบภายในทีป่ฏบิตังิานดา้นการตรวจสอบภายในของกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย  
ผูต้รวจสอบภายในภาครฐัและภาคเอกชนซึง่ไม่สามารถระบุจ านวนประชากรทีแ่น่นอนได้ 

ปัญหาจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 - ความถูกตอ้งเชื่อถอืไดข้องขอ้มลู 
 - ความพรอ้มใชง้านของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 - การรกัษาความปลอดภยั 
 

ผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการตรวจสอบของ

ผูต้รวจสอบภายใน 

 



 
 

กลุ่มตวัอย่าง คอื ผู้วจิยัไดค้ านวณขนาดและหากลุ่มตวัอย่างโดยใช้สตูรการค านวณกรณีไม่ทราบขนาดของ
ประชากรทีแ่น่นอนของ W.G. Cochran ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% ยอมรบัค่าคลาดเคลื่อนไม่เกนิ 5% สามารถค านวณ
ไดด้งันี้  

                                   สตูร n   =    P(1 - P)Z2   
                                                         e2  
  เมื่อ   n     แทน ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง  
          P    แทน สดัสว่นของประชากรทีผู่ว้จิยัตอ้งการสุม่ .50  
          Z    แทน ระดบัความเชือ่มัน่ทีผู่ว้จิยัก าหนดไว ้Z มคี่าเทา่กบั 1.96 ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ รอ้ยละ 95 

(ระดบั .05)  
  e   แทน สดัสว่นความคลาดเคลือ่นทีย่อมใหเ้กดิขึน้ได ้= .05 

                  แทนค่า n  =  (.50)(1 - .50)(1.96)2  
                                           (.05)2  
                                =  384.16  
 ดงันัน้ จงึใชข้นาดของกลุ่มตวัอย่างไม่น้อยกว่า 384 ตวัอย่าง ซึง่ผูว้จิยัจะท าการสง่แบบสอบถามจ านวน  400 
ชุด เนื่องจากผูว้จิยัคาดว่าอตัราการตอบกลบัอาจจะมจี านวนน้อยจงึเพิม่จ านวนการสง่แบบสอบถามเพื่อใหไ้ดก้ารตอบ
กลบัทีส่ามารถใชใ้นการประเมนิผลได ้

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นศกึษาและเกบ็รวบรวมขอ้มลูการวจิยัครัง้นี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire)  โดยผูว้จิยัได้
ศกึษาจากเอกสาร แนวคดิ ทฤษฎีและงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบแบบสอบถาม ซึ่งเป็น
ค าถามแบบปลายปิด (Closed ended Question) โดยค าตอบเป็นแบบเลอืกตอบและแบบประมาณค่า (Rating Scale) 
และโดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 สว่น ประกอบดว้ย 

 สว่นที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศกึษา สถานทีท่ างาน ประสบการณ์ใน
การท างาน 

สว่นที ่2 ระดบัความเหน็ต่อปัญหาจากการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการตรวจสอบ เพื่อสอบถามระดบั
ของปัญหาจากการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการตรวจสอบ ไดแ้ก่ ปัญหาดา้นความถูกต้องเชื่อถอืไดข้องขอ้มูล 
ปัญหาดา้นความพรอ้มใชง้านของเทคโนโลยสีารสนเทศ และปัญหาดา้นการรกัษาความปลอดภยั  

 สว่นที ่3 ระดบัความเหน็ต่อผลกระทบจากการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการตรวจสอบของผูต้รวจสอบ
ภายในของกรุงเทพมหานคร เพื่อสอบถามถึงระดบัของผลกระทบจากการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
ตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายในเกีย่วกบัการผลกระทบดา้นการวางแผน ผลกระทบดา้นการปฏบิตัิงานตรวจสอบ และ
ผลกระทบดา้นการรายงานและตดิตามผล  

สว่นที ่4 ขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิอื่น ๆ เป็นค าถามปลายเปิดเพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามสามารถแสดงความคดิเหน็
เพิม่เตมิได ้

วิธีสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้รวบรวมข้อมลู 

 1. สรา้งแบบสอบถาม โดยผูว้จิยัไดศ้กึษาจากเอกสาร แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใชเ้ป็น
ขอ้มลูเป็นแนวทางในการออกแบบแบบสอบถาม 



 
 

 2. น าแบบสอบถามทดสอบความเทีย่งตรงของเน้ือหา (Content Validity) โดยท าการตรวจสอบความ
สอดคลอ้งแลว้น าผลการตรวจสอบมาค านวณหาดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค ์(IOC: Index of 
Item - Objective Congruence) โดยผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 3 ท่าน 

3. น าไปหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกบักลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศกึษา (Try Out) จ านวน 30 ชุด โดยวธิหีาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient; 
α) ผลลพัธข์องค่าแอลฟาทีไ่ดม้ค่ีาเท่ากบั 0.972  

การวิเคราะหข้์อมลู 

    ในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ วเิคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถาม โดยน าวธิทีางสถติมิาใชแ้ละท าการประมวลผลทาง
สถติดิว้ยโปรแกรมส าเรจ็รปู มสีถติทิีใ่ช ้ไดแ้ก่  

ส่วนที่ 1 ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกับผู้ตอบ
แบบสอบถาม ประกอบดว้ย การแจกแจงค่าความถี ่(Frequency) และค่ารอ้ยละ (Percentage)  

ส่วนที่ 2 การวเิคราะห์ระดบัความเหน็ต่อปัญหาจากการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการตรวจสอบ  
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซึง่ผูว้จิยัก าหนดการใหค้ะแนนค าตอบของแบบสอบถาม โดยใชเ้กณฑเ์ทยีบ
ระดบัความคดิเหน็จากการใหค้ะแนน Likert Rating Scale  
 ส่วนที ่3 การวเิคราะหร์ะดบัความเหน็ต่อผลกระทบจากการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการตรวจสอบ
ของผูต้รวจสอบภายในของกรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวเิคราะหข์อ้มูล 
ประกอบด้วย ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซึง่ผูว้จิยัก าหนดการให้คะแนน
ค าตอบของแบบสอบถาม โดยใชเ้กณฑเ์ทยีบระดบัความคดิเหน็จากการใหค้ะแนน Likert Rating Scale  
 นอกจากนี้ ยงัใชก้ารวเิคราะหข์อ้มูลเชงิสถติเิชงิอา้งองิโดยใชก้ารวเิคราะหแ์บบการถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis)  เพื่อใช้วิเคราะห์ถึงปัญหาและผลกระทบจากการน าเทคโนโลยมีาใช้ในการตรวจสอบของ  
ผูต้รวจสอบภายในของกรุงเทพมหานคร 

สว่นที ่4 ขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิอื่น ๆ  
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตรวจสอบภายในที่ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 317 ราย คดิเป็นร้อยละ 82.12 มชี่วงอายุ 31 -40 ปี จ านวน 250 ราย  
คดิเป็นรอ้ยละ 64.77 ระดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 200 ราย คดิเป็นร้อยละ 51.81 ท างานในหน่วยงาน
ราชการ จ านวน 201 ราย คดิเป็นร้อยละ 52.07 และมปีระสบการณ์ท างาน 1 -5 ปี จ านวน 146 ราย คดิเป็นร้อยละ 
37.82  

สว่นที ่2 ผลการวเิคราะหร์ะดบัความเหน็ของผูต้รวจสอบภายในทีใ่หร้ะดบัความเหน็ต่อประเดน็ปัญหาจากการ
น าเทคโนโลยมีาใชใ้นการตรวจสอบอยู่ในระดบัปานกลาง คอื ดา้นความถูกต้องเชื่อถอืไดข้องขอ้มูล มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
3.01 รองลงมาคอืดา้นความพรอ้มใชง้านของเทคโนโลยสีารสนเทศ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.85 ส่วนผูต้รวจสอบภายในให้
ระดบัความเหน็อยู่ในระดบัน้อยคอื ดา้นการรกัษาความปลอดภยั มคี่าเฉลีย่เท่ากบั  2.51 ตามล าดบั 

ส่วนที่ 3 ผลการวเิคราะห์ระดบัความเหน็ของผูต้รวจสอบภายในทีใ่หร้ะดบัความเหน็ต่อผลกระทบโดยรวม
ส่วนใหญ่ อยู่ในระดบัปานกลาง โดยผลกระทบด้านการปฏบิตัิงานตรวจสอบ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.18 รองลงมาคือ 
ผลกระทบด้านการวางแผน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.02 และอนัดบัสุดท้ายผลกระทบด้านการราย งานและติดตามผล  
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.97 ตามล าดบั 

 



 
 

สว่นที ่4 การวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อทดสอบสมมตฐิานในการวจิยั 
 จากสมมติฐานการวิจัย คือ ปัญหาจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลกระทบต่อการตรวจสอบของ 
ผูต้รวจสอบภายในของกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัไดเ้ลอืกใชก้ารวเิคราะหถ์ดถอยพหุคณู (Multiple Regression Analysis) 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานในการวิจยั เพื่อวิเคราะห์หาความสมัพนัธ์ระหว่างปัญหาจากการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ (ตัวแปรอสิระ) กบัผลกระทบจากการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการตรว จสอบ  
(ตวัแปรตาม) ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ผลการวเิคราะห์ พบว่า ปัญหาจากการน าเทคโนโลยสีารสนเทศ
มาใชส้ง่ผลกระทบต่อการตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายในของกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
โดยปัญหาดา้นการรกัษาความปลอดภยั และปัญหาดา้นความพรอ้มใชง้านของเทคโนโลยสีารสนเทศ สามารถร่วมกนั
พยากรณ์ไดร้้อยละ 57 โดยมคีวามคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการท านายเท่ากบั 0.116 เมื่อพจิารณาตวัแปรอสิระที่มี
อ านาจในการพยากรณ์มากที่สุด คือ ด้านการรกัษาความปลอดภัย รองลงมา คอื ด้านพร้อมใช้งานของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามล าดบั 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

1. ควรเพิม่ขอบเขตประชากรใหค้รอบคลุมถงึผูต้รวจสอบภายในในพืน้ทีอ่ื่น ๆ เพื่อใหส้ะทอ้นถงึปัญหาและ
ผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้ครบทุกด้าน ครอบคลุมทุกพื้นที่ และน าผลการศึกษาวิจยัที่ได้มา
เปรยีบเทยีบกบัการศกึษาวจิยัในครัง้นี้ 

2. การศึกษาวิจัยในครัง้นี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เป็นการศึกษาในภาพรวมของปัญหาและผลกระทบ  
ในการศกึษาครัง้ต่อไปควรเปลีย่นวธิกีารศกึษาเป็นการวจิยัเชงิคุณภาพเพื่อใหไ้ดปั้ญหาและผลกระทบทีช่ดัเจนมากขึน้ 

ข้อจ ากดัในงานวิจยั 

 1. ในการวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ โดยใชก้ารแจกแบบสอบถาม ซึง่มทีัง้แบบออนไลน์และแบบสอบถาม
ใหก้บัหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน โดยไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน เน่ืองจากยงัไมม่หีน่วยงานทีร่วบรวมขอ้มลู
ไว ้ท าใหผ้ลทีไ่ดจ้ากกลุ่มตวัอย่างอาจไม่สะทอ้นถงึกลุ่มประชากรทีแ่ทจ้รงิ 

 2. การวเิคราะหปั์ญหาและผลกระทบจากการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการตรวจสอบเป็นการวเิคราะห์
ในภาพรวมโดยไมไ่ดจ้ าแนกความแตกต่างของเทคโนโลยสีารสนเทศของแต่ละองคก์รทีน่ ามาใช ้และไม่ไดจ้ าแนกว่าแต่
ละองคก์รน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการตรวจสอบหรอืไม่ 

กิตติกรรมประกาศ 
งานคน้ควา้อสิระฉบบันี้ ส าเรจ็ลุล่วงไดอ้ย่างสมบรูณ์ดว้ยความอนุเคราะหจ์ากท่านรองศาสตราจารยณ์ัฐชลยัย ์ 

ตรรกวทิูรศกัดิ ์ อาจารยท์ีป่รกึษา การคน้ควา้อสิระทีไ่ดใ้หค้ าปรกึษาแนะน าขอ้คดิทีเ่ป็นประโยชน์พรอ้มทัง้ตรวจทาน
และแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่งตลอดมา ผู้วิจยัจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว ้ 
ณ โอกาสนี้  

ผูว้จิยัใคร่ขอกราบขอบพระคุณผู้ที่ใหค้วามช่วยเหลอืในด้านขอ้มูลที่ส าคญัต่างๆ ในการศกึษาคน้คว้าอสิระ 
เรื่อง ปัญหาและผลกระทบจากการน าเทคโนโลยีสสารสนเทศมาใช้ในการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในของ
กรุงเทพมหานคร ขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านได้สละเวลาอันมีค่าช่วยตอบแบบสอบถามในการ
ศกึษาวจิยัฉบบันี้  

สุดท้ายขอขอบพระคุณครอบครัว และขอบคุณเพื่อน ๆ ที่คอยช่วยเหลือและเป็นก าลังใจให้โดยตลอด
ระยะเวลาในการศกึษาคน้ควา้อสิระ จนสามารถจดัท าการศกึษาคน้ควา้อสิระฉบบันี้ส าเรจ็ ผูว้จิยัยนิดน้ีอมรบัขอ้คดิเหน็



 
 

และขอ้วจิารณ์จากผู้อ่านทุกท่าน ผู้วจิยัหวงัเป็นอย่างยิง่ว่างานค้นควา้อสิระฉบบันี้จะเป็นประโยชน์ส าหรบัผู้ที่สนใจ 
หากการศกึษาครัง้นี้มขีอ้บกพร่องประการใด ขอกราบอภยัมา ณ ทีน่ี้ดว้ย 
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