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บทคดัย่อ 

 

 การศกึษาและวจิยัในครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษากระบวนการการตรวจสอบภายในทีส่่งผลต่อการพฒันา

และปรบัปรุงระบบการควบคุมภายในของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน และเพื่อศกึษาผลสมัฤทธิข์องการ

ตรวจสอบภายในทีม่ผีลต่อระบบการควบคุมภายในของหน่วยรบัตรวจ ภายในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน

ขนาดกลุ่มตวัอย่าง จํานวน 300 ราย โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวมรวมขอ้มูล และศกึษาโดยการ

วเิคราะห์ผลด้วยสถิติเชงิพรรณา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลีย่ ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถติิเชงิอนุมาน 

ไดแ้ก่ ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั และการวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิพหุคูณ ซึง่ผลการศกึษา พบว่า ปจัจยั

การตรวจสอบ ด้านการควบคุม และด้านฝ่ายบริหารหรือผู้บริหารระดบัสูงขององค์กรกําหนดนโยบายและให้การ

สนับสนุน ส่งผลต่อการพฒันาและปรบัปรุงระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน            

ส่วนด้านปจัจัยการตรวจสอบ ด้านความเข้าใจและยอมรับของผู้ร ับตรวจ ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน            

ดา้นคุณสมบตัทิีด่ขีองผูต้รวจสอบภายใน และดา้นทศันคตใินการตรวจสอบภายใน ไม่ส่งผลต่อการพฒันาและปรบัปรุง

ระบบการควบคุมภายในของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 

 
คาํสาํคญั การตรวจสอบภายใน ปจัจยัการตรวจสอบภายใน การกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract 

 
 This research aim to study Internal audit Procedure that affecting the development and improvement 

of the internal control system of Rajamangala University of Technology Isan and Study the achievement of 

internal audit that affects to internal control system of the auditing unit. The population of sample in this 

survey are 300 persons. The data has been collected by questionnaire. Analyze by descriptive statistic 

technic comprising of  frequency, percentage, average, standard deviation and Inferential Statistic comprising 

Pearson Correlation coefficient Multiple Regression Analysis. The result was audit factors, control and the 

management or top management who organize the policies affecting to the development and improvement of 

the internal control system of Rajamangala University of Technology Isan and Auditing factors on 

understanding and acceptance of the inspector, Internal audit Performance, qualification of internal auditor 

and Attitude of internal audit not affecting to the development and improvement of the internal control system 

of Rajamangala University of Technology Isan with statistic significant at 0.01 
 
Keywords : Internal audit, Internal audit factor, Good corporate governance. 

 

บทนํา 

ความเป็นมา และความสาํคญัของปัญหา 

 การตรวจสอบภายใน เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการในการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของการ

ดําเนินงานภายในส่วนราชการซึง่สามารถส่งเสรมิใหเ้กดิการกํากบัดูแลที่ดี (ระเบยีบสํานักนายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการ

บริหารกิจการบ้านเมืองและสงัคมที่ดี พ.ศ. 2542) ภายในส่วนราชการ โดยผลการปฏิบตัิงานจะต้องเป็นไปตาม             

กฎ ระเบยีบ หลกัเกณฑ์ หรอืแนวปฏบิตัิต่างๆ ทีก่ําหนด ซึ่งการตรวจสอบภายในเป็นกจิกรรมที่สามารถสรา้งความ

เชื่อมัน่ และให้คําปรึกษาอย่างเป็นอิสระ และเที่ยงธรรมภายใต้การดําเนินงานที่สนับสนุนให้ส่วนราชการบรรลุ

วตัถุประสงค์ มปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล และเกดิความคุม้ค่า โดยการตรวจสอบภายในจะสามารถประเมนิถงึความ

ถูกต้อง ครบถ้วน และความเพยีงพอของการจดัวางระบบการควบคุมภายในของส่วนราชการ พร้อมกบัก่อให้เกิด

กระบวนการกาํกบัดแูลทีด่ ี

 จากผลการปฏบิตังิานตรวจสอบภายในประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2561 ยงัคงพบขอ้ตรวจพบทีเ่กดิ

จากการปฏบิตังิานในดา้นต่าง ๆ ซึง่ถอืเป็นขอ้ตรวจพบทีม่คีวามซํ้าซอ้นกนั อาจจะเกดิจากระบบการควบคุมภายในที่

ยงัมไีม่เพยีงพอ ดงัน้ี ขอ้ตรวจพบทางดา้นการเงนิ จํานวน 25 ขอ้ ขอ้ตรวจพบจากการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ จํานวน  

1 ขอ้ ขอ้ตรวจพบจากการปฏบิตังิาน จาํนวน 5 ขอ้ ขอ้ตรวจพบจากระบบสารสนเทศ จาํนวน 1 ขอ้ ซึง่เมื่อพจิารณาถงึ

สาเหตุทีเ่กดิขอ้ตรวจพบทีซ่ํ้าซอ้นในแต่ละประเดน็อาจเกดิจากการเปลีย่นแปลงทางดา้นกฎ ระเบยีบ หลกัเกณฑต่์าง ๆ 

ของทางราชการ โดยทีข่อ้ตรวจพบในบางประเดน็สามารถทีจ่ะส่งผลเสยีหายใหก้บัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

อสีาน เมื่อมหีน่วยงานจากภายนอกเขา้ดาํเนินการตรวจสอบ ซึง่ถงึแมจ้ะเป็นขอ้ตรวจพบทีม่ปีระเดน็เพยีงเลก็น้อยแต่ก็

อาจจะสง่ผลกระทบทีส่งูต่อมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 



 
 

 การศึกษาถึงปจัจัยการตรวจสอบที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาและปรบัปรุงระบบการควบคุมภายในของ

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จึงถือเป็นส่วนสําคญัที่จะทําให้ทราบถึงปจัจยัต่างๆ ที่อาจจส่งผลให้การ

ตรวจสอบภายในไม่สามารถมีส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน ซึง่หลงัจากการศกึษาเสรจ็สิน้จะสามารถนําผลมาพฒันาและปรบัปรุงกระบวนการปฏบิตังิาน

ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ และสามารถช่วยให้ส่วนราชการดําเนินงานเป็นไปอย่างมี

ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล และเกดิความคุม้ค่า พรอ้มทัง้ยงัช่วยใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงคท์ีม่หาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลอสีาน กาํหนด 

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

 1. เพื่อศกึษากระบวนการการตรวจสอบภายในทีส่ง่ผลต่อการพฒันาและปรบัปรุงระบบการควบคุมภายในของ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 

 2. เพื่อศกึษาผลสมัฤทธิข์องการตรวจสอบภายในทีม่ผีลต่อระบบการควบคุมภายในของหน่วยรบัตรวจ 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

 กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศกึษา คอื บุคลากรสายสนับสนุนภายในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 

นครราชสมีา วทิยาเขตสรุนิทร ์วทิยาเขตขอนแก่น และวทิยาเขตสกลนคร โดยกลุ่มประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาในครัง้น้ี

มจีาํนวน 300 คน (กองบรหิารงานบุคคล มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน ขอ้มลู ณ 30 พฤศจกิายน 2561) 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 1. ตวัแปรอสิระ คอื ปจัจยัการตรวจสอบภายใน ประกอบดว้ย คุณสมบตัทิีด่ขีองผูต้รวจสอบภายใน ทศันคติ

ในการตรวจสอบภายใน การปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน ฝ่ายบรหิารหรอืผูบ้รหิารระดบัสงูขององคก์รกําหนดนโยบาย

และใหก้ารสนบัสนุน ความเขา้ใจและยอมรบัของผูร้บัตรวจ และระบบการควบคุม 

  2. ตวัแปรตาม คอื กาํกบัดแูลกจิการทีด่ขีองมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 

 

สมมติฐานงานวิจยั 

 การตรวจสอบภายในมีส่วนช่วยในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบัจากงานวิจยั 

1. การตรวจสอบภายในสามารถพฒันาและปรบัปรุงระบบการควบคุมภายในของมหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี  

ราชมงคลอสีาน 

2. ผูป้ฏบิตังิานทราบถงึจุดอ่อน ในเรื่องระบบการควบคุมภายในและนํามาใชใ้นการพฒันาระบบการควบคุม-

ภายในของหน่วยงานภายในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 



 
 

3. ระบบการควบคุมภายในของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน มคีวามเพยีงพอ และเหมาะสมต่อการ

ดาํเนินงานของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 

 

วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเกียวข้อง 

 จนัทนา  สาขากร และคณะ (2551, หน้า 4-24) ได้กล่าวว่า ปจัจัยการตรวจสอบภายใน เป็นปจัจัยที่มี

องค์ประกอบด้านการตรวจสอบภายในที่มีส่วนสนับสนุนให้การตรวจสอบภายในสามารถดําเนินงานได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล ซึง่มอีงคป์ระกอบทัง้หมด 6 ดา้น ดงัน้ี 

 1. คุณสมบตัทิีด่ขีองผูต้รวจสอบภายใน ผูต้รวจสอบภายในตอ้งมคีวามรู ้ทกัษะและความเชีย่วชาญ เพื่อใช้

เป็นแนวทางสนบัสนุนในการวเิคราะห ์ และประเมนิผลการตรวจสอบภายใน 

 2. ทศันคตใินการตรวจสอบภายใน ประกอบดว้ย ทศันคตเิชงิบวก และทศันคตเิชงิลบ ซึง่เป็นสิง่ทีส่าํคญัใน

การปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบภายใน ทีจ่ะตอ้งปฏบิตังิานดว้ยความเทีย่งธรรม และปราศจากอคต ิ 

 3. การปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน ผูต้รวจสอบภายในตอ้งปฏบิตังิานดว้ยความเชีย่วชาญ เป็นอสิระ       

เทีย่งธรรมปราศจากอคต ิโดยตอ้งทาํการวเิคราะห ์ประเมนิ ตดิตาม และพจิารณาถงึ การกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี

 4. ฝา่ยบรหิารหรอืผูบ้รหิารระดบัสงูขององคก์รกาํหนดนโยบายและใหก้ารสนบัสนุน ผูบ้รหิารระดบัสงูจะตอ้ง

เป็นผูก้าํหนดแนวนโยบายทีส่ง่เสรมิใหผู้ต้รวจสอบภายในสามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างเตม็ศกัยภาพ มคีวามเป็นอสิระ 

 5. ความเขา้ใจและยอมรบัของผูร้บัตรวจ การปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบภายในทีจ่ะประสบความสาํเรจ็จะตอ้ง

ไดร้บัความร่วมมอืจากผูร้บัตรวจในการใหข้อ้มลูต่างๆ ซึง่ผูร้บัตรวจจะตอ้งมแีรงจงูใจในการปฏบิตังิานใหป้ระสบ

ความสาํเรจ็  

 6. ระบบการควบคุม เป็นการกาํหนดขัน้ตอน กระบวนการ กฎ ระเบยีบ หลกัเกณฑต่์างๆ เพื่อใชเ้ป็นกรอบใน

การปฏบิตังิานใหม้คีวามถูกตอ้ง และสามารถตรวจสอบได ้ 

 กาญนา วมิลไชยจิต (2558) ได้กล่าวว่า การกํากบัดูแลกิจการที่ด ีคอื การกําหนดอํานาจหน้าที่ บทบาท       

ในการดําเนินงานระหว่างผู้บรหิาร และบุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อให้เกดิระบบการควบคุมที่ด ีมคีุณภาพ และ

เชื่อถอืได้ การประเมนิถึงกระบวนการกํากบัดูแลกจิการทีด่ผีู้บรหิารจะต้องให้ผูต้รวจสอบภายในดําเนินการประเมนิ   

ถงึการบรหิารความเสีย่ง ระบบการควบคุม และการกํากบัดูแลทีด่ขีององคก์รหรอืส่วนราชการอย่างต่อเน่ือง รวมถงึมี

องค์ประกอบ ดงัน้ี ระบบการถ่วงดุลอํานาจอย่างเหมาะสม การกําหนดหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบที่ชดัเจน คู่มอืการ

ปฏิบตัิงาน ระเบียบ ประกาศ และคําสัง่ ระบบสารสนเทศและการรายงาน สทิธิรบัรู้สารสนเทศ จรรยาบรรณหรือ

จรยิธรรมของพนกังานและผูบ้รหิาร และการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 จากการศกึษาปจัจยัการตรวจสอบภายในที่มผีลกระทบต่อการพฒันาและปรบัปรุงระบบการควบคุมภายใน

ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน ผูว้จิยัไดก้ําหนดกลุ่มประชากรที่ใช้ในการศกึษา เป็นกลุ่มบุคลากรสาย

สนบัสนุนของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน นครราชสมีา วทิยาเขตสรุนิทร ์วทิยาเขตขอนแก่น และวทิยาเขต

สกลนคร ซึง่ประกอบดว้ย ขา้ราชการ พนักงานราชการ พนักงานในสถาบนัอุดมศกึษา ลูกจา้งประจํา และลูกจา้งเงนิ-

รายได ้ซึง่มจีาํนวนทัง้สิน้ 1,128 คน โดยสามารถคํานวณขนาดของกลุ่มตวัอย่างไดจ้ากการใชส้ตูรของ ทาโร่ ยามาเน่ 

(Taro Yamane. 1973) ซึง่คาํนวณกลุ่มตวัอย่างไดจ้าํนวน 295 คน แต่เพื่อความครบถว้นของขอ้มลูทีใ่ชใ้นการศกึษาจงึ



 
 

ใชก้ลุ่มตวัอย่างจาํนวน 300 คน ประกอบดว้ย ขา้ราชการ จาํนวน 7 คน พนักงานราชการ จํานวน 14 คน พนักงานใน

สถาบนัอุดมศกึษา จาํนวน 95 คน ลกูจา้งประจาํ จาํนวน 11 คน และลกูจา้งเงนิรายไดจ้าํนวน 173 คน ซึง่เป็นการเลอืก

กลุ่มตวัอย่างแบบมีจุดมุ่งหมายหรอืทราบจํานวนของกลุ่มประชากรที่แน่นอน และใช้วธิีการสุ่มตวัอย่างแบบชัน้ภูม ิ

(Stratified Random Sampling) 

 

เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 เครื่องมอืที่ใช้ในการเกบ็ขอ้มูลในการวจิยั คอื การใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบบสอบถาม

ประกอบดว้ย  

 สว่นที ่1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย  เพศ  อายุ ระดบัการศกึษา  

หน่วยงานทีส่งักดั ประเภทของบุคลากร ตําแหน่งในการปฏบิตังิาน  และระยะเวลาในการปฏบิตังิาน 

 ส่วนที ่2 เป็นแบบสอบถามถงึปจัจยัการตรวจสอบภายในทีม่ผีลกระทบต่อการพฒันาและปรบัปรุงระบบการ

ควบคุมภายในของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน โดยใช้วธิีการประเมนิโดยรวม (Summated Rating 

Method) ของลเิคริท์สเกล  (Likert Scale) (บุญใจ ศรสีถติยน์รากรู, 2550) และกาํหนดความคดิเหน็เป็น 5 ระดบั  

  ส่วนที ่3 เป็นแบบสอบถามถงึการกํากบัดูแลกจิการทีด่ขีองมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน โดยใช้

วธิกีารประเมนิโดยรวม (Summated Rating Method) ของลเิคริท์สเกล (Likert Scale) (บุญใจ ศรสีถติยน์รากูร, 2550) 

และเป็น 5 ระดบั 

 ส่วนที่ 4 เป็นข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการปรบัปรุง และพฒันาการปฏิบตัิงาน โดยเปิดโอกาสให้กับผู้ตอบ

แบบสอบถามไดเ้สนอแนะแนวทางทีจ่ะมสี่วนช่วยใหเ้กดิการปรบัปรุงและพฒันาการปฏบิตังิานใหม้ปีระสทิธภิาพ และ

ประสทิธผิล เพิม่มากขึน้ 

 

ขัน้ตอนในการสรา้งเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 1. ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งของปจัจยัการตรวจสอบภายใน ซึง่ประกอบดว้ย คุณสมบตัทิี่

ดขีองผูต้รวจสอบภายใน ทศันคตใินการตรวจสอบภายใน การปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน ฝ่ายบรหิารหรอืผูบ้รหิาร

ระดบัสงูขององคก์รกาํหนดนโยบายและใหก้ารสนบัสนุน ความเขา้ใจและยอมรบัของผูร้บัตรวจ ระบบการควบคุม และ

การกาํกบัดแูลกจิการทีด่ขีองมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช รวมถงึงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 2. จดัทาํแบบสอบถามโดยในแบบสอบถามประกอบดว้ยขอ้คาํถาม  4 สว่น คอื 

 สว่นที ่1 แบบสอบถามขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม   

 สว่นที ่2 แบบสอบถามเกีย่วกบัปจัจยัการตรวจสอบภายในทีม่ผีลกระทบต่อการพฒันาและปรบัปรุงระบบ

การควบคุมภายในของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 

 สว่นที ่3 แบบสอบถามเกีย่วกบัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ขีองมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 

 สว่นที ่4 แบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้เสนอแนะเพื่อใชใ้นการปรบัปรุง และพฒันาการปฏบิตังิาน  

 3. เสนอแบบสอบถามต่ออาจารย์ที่ปรึกษา จากนัน้นําไปทําการทดสอบหาค่าความเชื่อมัน่ โดยเสนอต่อ

ผูท้รงคุณวุฒ ิเพื่อสอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน และความสอดคลอ้งของแบบสอบถาม จากนัน้นําแบบสอบถามมา

ปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒ ิ



 
 

 4. นําแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเชื่อมัน่ไปแจกยงักลุ่มประชากรทีไ่ม่ใช่กลุ่มประชากรตวัอย่าง 

จาํนวน 30 ชุด จากนัน้นํามาทาํการทดสอบโดยใชว้ธิสีมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาช (Cronbach Alpha Coefficient) 

เพื่อหาค่าความเทีย่งตรงของแบบสอบถาม ซึง่ผลการทดสอบค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามอยู่ทีร่ะดบั 0.873 ซึ่ง

เป็นเกณฑท์ีส่ามารถยอมรบัได ้(บุญใจ ศรสีถติยน์รากรู, 2550) 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการศกึษาปจัจยัการตรวจสอบภายในทีม่ผีลกระทบต่อการพฒันาและปรบัปรุงระบบการควบคุม

ภายในของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน ผูว้จิยัไดร้วมรวบขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล 2 แหล่ง คอื แหล่งขอ้มูล

ทุตยิภูม ิ(Secondary data) และแหล่งขอ้มูลปฐมภูม ิ(Primary data) จากการแจกแบบสอบถามจํานวน 300 ชุด และ

ดาํเนินการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของขอ้มูล ก่อนนํามาลงรหสัขอ้มูล จากนัน้ใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รูปทางสถติิ

ประมวลผลขอ้มูลทัง้หมดเพื่อหาปจัจยัปจัจยัการตรวจสอบภายในที่มผีลกระทบต่อการพฒันาและปรบัปรุงระบบการ

ควบคุมภายในของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 

 

การวิเคราะหข์้อมูล และสถิติท่ีใช้ 

 สถติทิี่ใชใ้นการศกึษาปจัจยัการตรวจสอบภายในที่มผีลกระทบต่อการพฒันาและปรบัปรุงระบบการควบคุม

ภายในของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน คอื การใชส้ถติเิชงิพรรณา (Descriptive Analysis) โดยอธบิายถงึ

ลกัษณะของกลุ่มประชากรตวัอย่างซึง่ใชค่้าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และรอ้ยละ ในการวเิคราะห ์จากนัน้จะใชส้ถติิ

การวเิคราะหส์มหารถดถอยพหุคณู เพื่อทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระ และตวัแปรตาม 

 

ผลการวิจยั 

 จากผลการศกึษาปจัจยัการตรวจสอบภายในทีม่ผีลกระทบต่อการพฒันาและปรบัปรุงระบบการควบคุมภายใน

ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน สามารถสรุปผลได ้ดงัน้ี 

 1. ผลการวเิคราะหข์อ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จาํนวน 230 คน คดิเป็นรอ้ยละ 76.70 ซึง่มอีายุอยู่ระหว่าง 25 - 34 ปี จํานวน 102 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.00 และอายุ

ระหว่าง 35 - 44 ปี จาํนวน 102 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.00 ระดบัการศกึษาสว่นใหญ่อยู่ในระดบัปรญิญาตร ีจาํนวน 224 

คน คิดเป็นร้อยละ 74.70 โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สังกัดที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

นครราชสมีา จาํนวน 144 คน 

 2. ผลการวเิคราะหค์่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของปจัจยัการตรวจสอบภายใน ทัง้ 6 ดา้น สามารถ

สรุปได ้ดงัน้ี คุณสมบตัทิี่ดขีองผู้ตรวจสอบภายใน มคี่าเฉลีย่สงูทีสุ่ด เท่ากบั 4.21 ซึง่มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบั 

เหน็ดว้ยอย่างยิง่ รองลงมาคอื การปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน และความเขา้ใจและยอมรบัของผูร้บัตรวจ ซึง่มคี่าเฉลีย่

เท่ากัน คือ 4.14 ระบบการควบคุม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 ฝ่ายบริหารหรือผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกําหนด                

มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.01 และทศันคตใินการตรวจสอบภายใน มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 3.85 ตามลาํดบั 

 3. ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการกํากบัดูแลกิจการที่ดีของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน สามารถสรุปได ้ดงัน้ี จรรยาบรรณและจรยิธรรมของพนักงานและผูบ้รหิาร และการบรหิาร



 
 

ทรพัยากรมนุษย ์มค่ีาเฉลีย่สงูสุดเท่ากบั 5.00 ซึง่มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่ รองลงมา คอื การ

กําหนดอํานาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.10 ระบบการถ่วงดุลอํานาจอย่างเหมาะสม มคี่าเฉลีย่

เท่ากบั 4.08 คู่มอืการปฏบิตังิาน ระเบยีบ ประกาศ และคําสัง่ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.00 และระบบสารสนเทศและการ

รายงาน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.95 ตามลาํดบั 

 4. ผลการวเิคราะหส์หสมัพนัธท์ีม่ผีลกระทบต่อการพฒันาและปรบัปรุงระบบการควบคุมภายใน มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน พบว่า ปจัจยัการตรวจสอบภายในทีม่ผีลกระทบต่อการพฒันาและปรบัปรุงระบบการควบคุม

ภายใน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคี่าความสมัพนัธอ์ยู่ใน

ระดบัปานกลางถงึระดบัสงู (r = 0.312 - 0.723) เมื่อพจิารณาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัการตรวจสอบภายใน ทัง้ 6 

ดา้น กบัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ขีองมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน พบว่า ตวัแปรดา้นปจัจยัการตรวจสอบที่

มีค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์สูงสุด คือ ด้านระบบการควบคุม มีความสัมพันธ์กับการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน ในระดบัสงู (r = 0.723) รองลงมาคอื ดา้นฝา่ยบรหิารหรอืผูบ้รหิารระดบัสงูของ

องคก์รกําหนดนโยบายและให้การสนับสนุนมคีวามสมัพนัธ์กบัการกํากบัดูแลกจิการที่ดขีองมหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลอสีาน ในระดบัปานกลาง (r = 0.613) ดา้นความเขา้ใจและยอมรบัของผูร้บัตรวจมคีวามสมัพนัธก์บัการกํากบั

ดูแลกิจการที่ดขีองมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน ในระดบัปานกลาง (r = 0.549) ด้านการปฏบิตัิงาน

ตรวจสอบภายในมคีวามสมัพนัธก์บัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ขีองมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน ในระดบัปาน

กลาง (r = 0.523) ด้านคุณสมบตัิที่ดีของผู้ตรวจสอบภายในมีความสมัพนัธ์กบัการกํากบัดูแลกิจการที่ดีของ

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน ในระดบัปานกลาง (r = 0.420) ด้านทศันคติในการตรวจสอบภายในมี

ความสมัพนัธก์บัการกํากบัดูแลกจิการทีด่ขีองมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน ในระดบัปานกลาง (r = 0.312) 

ตามลาํดบั 

 5. จากผลการวเิคราะหก์ารถดถอยแบบพหุคณูของปจัจยัการตรวจสอบภายในทีม่ผีลกระทบต่อการพฒันา

และปรบัปรุงระบบการควบคุมภายใน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน พบว่า ด้านระบบการควบคุม (X6)            

มคี่าสมัประสทิธิค์วามถดถอยสงูสุด (β = 0.494 < 0.01) รองลงมา คอื ด้านฝ่ายบรหิารหรอืผูบ้รหิารระดบัสงูของ

องคก์รกาํหนดนโยบายและใหก้ารสนบัสนุน (X4) (β = 0.192 < 0.01) ดา้นความเขา้ใจและยอมรบัของผูร้บัตรวจ (X5) 

(β = 0.104 >  0.05) ดา้นการปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน (X3) (β = 0.096 >  0.05) ดา้นคุณสมบตัิทีด่ขีอง              

ผูต้รวจสอบภายใน (X1) (β = 0.033 >  0.05) และดา้นทศันคตใินการตรวจสอบภายใน (X2) (β = -0.011 >  0.05) 

ตามลาํดบั ซึง่สามารถพยากรณ์ปจัจยัการตรวจสอบ-ภายในทีม่ผีลกระทบต่อการพฒันาและปรบัปรุงระบบการควบคุม

ภายในของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน (Y) ไดร้อ้ยละ 58.50 (Adj R2 = 0.585) ดงัน้ี 

   ŷ = 0.585 + 0.192 (X4) + 0.494 (X6) 

 จากสมการสรุปไดว้่า ระบบการควบคุม (X6) มคี่าสมัประสทิธิค์วามถดถอยมากทีสุ่ด (β = 0.494 < 0.01) 

รองลงมาคอื ฝ่ายบรหิารหรอืผูบ้รหิารระดบัสงูขององคก์รกําหนดนโยบายและให้การสนับสนุน (X4) (β = 0.192 < 

0.01) ส่งผลต่อการพฒันาและปรบัปรุงระบบการควบคุมภายในของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ยกเวน้ ดา้นความเขา้ใจและยอมรบัของผูร้บัตรวจ (X5) (β = 0.104 >  0.05) ดา้นการ

ปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน (X3) (β = 0.096 >  0.05) ดา้นคุณสมบตัทิีด่ขีองผูต้รวจสอบภายใน (X1) (β = 0.033 >  



 
 

0.05) และดา้นทศันคตใินการตรวจสอบภายใน (X2) (β = -0.011 >  0.05) ตามลําดบั พบว่า ไม่สงผลต่อการพฒันา

และปรบัปรุงระบบการควบคุมภายในของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 

 

การอภิปรายผล 

 จากผลการศกึษาปจัจยัการตรวจสอบภายในทีม่ผีลกระทบต่อการพฒันาและปรบัปรุงระบบการควบคุมภายใน

ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน สามารถอภปิรายผลได ้ดงัน้ี 

 1. ผลการศึกษาถึงปจัจยัการตรวจสอบภายในที่มีผลกระผลกระทบต่อการพฒันาและปรบัปรุงระบบการ

ควบคุมภายใน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน พบว่า ดา้นคุณสมบตัทิีด่ขีองผูต้รวจสอบภายใน ไม่ส่งผลต่อ

การพฒันาและปรบัปรุงระบบการควบคุมภายใน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน เน่ืองจากผูต้รวจสอบภายใน

ยงัขาดความรู ้และความสามารถในการใหค้ําปรกึษาทีม่ปีระโยชน์ต่อหน่วยงานต่างๆ ซึง่ขดัแยง้กบั คุณสมบตัทิีด่ขีอง       

ผูต้รวจสอบภายใน ตามมาตรฐานดา้นคุณสมบตั ิและมาตรฐานดา้นการปฏบิตังิาน 

 2. ผลการศึกษาถึงปจัจยัการตรวจสอบภายในที่มีผลกระผลกระทบต่อการพฒันาและปรบัปรุงระบบการ

ควบคุมภายใน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน พบว่า ดา้นทศันคตใินการตรวจสอบภายใน ไม่ส่งผลต่อการ

พฒันาและปรบัปรุงระบบการควบคุมภายใน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน เน่ืองจาก ยงัมทีศันคติต่อการ

ตรวจสอบภายในว่าเป็นการตรวจสอบแบบจบัผดิ คน้หาขอ้เทจ็จรงิและตรวจสอบแบบสอบสวน และผูต้รวจสอบภายใน

ไม่รบัฟงัความคิดเห็นจากผู้รบัตรวจ และอาจเพิม่ความคิดเหน็ส่วนตวัไว้ในรายงานการตรวจสอบ ซึ่งขดัแย้งกบั 

ทศันคตใินการตรวจสอบภายในเชงิบวก (จนัทนา  สาขากร และคณะ, 2551) 

 3. ผลการศึกษาถึงปจัจยัการตรวจสอบภายในที่มีผลกระทบต่อการพฒันาและปรบัปรุงระบบการควบคุม

ภายใน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน พบว่า ดา้นการปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน ไม่สง่ผลต่อการพฒันาและ

ปรบัปรุงระบบการควบคุมภายใน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เน่ืองจาก การตรวจสอบภายในยงัไม่

สามารถสร้างความเชื่อมัน่ใหก้บัหน่วยรบัตรวจ และไม่สามารถให้คําปรกึษาแก่ผู้รบัตรวจไดต้รงประเดน็ รวมถงึการ

ตรวจสอบภายในไม่สามารถครอบคลุมถึงการประเมนิความเพยีงพอ เหมาะสมของระบบการควบคุม และการบรหิาร

จดัการองคก์รซึง่ขดัแยง้กบั แนวคดิการตรวจสอบสมยัใหม่ (อุษณา  ภทัรมนตร ีอา้งถงึใน อรรตัน์ เรอืงจาํรสั, 2556) 

 4. ผลการศึกษาถึงปจัจยัการตรวจสอบภายในที่มีผลกระผลกระทบต่อการพฒันาและปรบัปรุงระบบการ

ควบคุมภายใน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน พบว่า ดา้นฝา่ยบรหิารหรอืผูบ้รหิารระดบัสงูขององคก์รกาํหนด

นโยบายและใหก้ารสนับสนุน มผีลกระทบต่อการพฒันาและปรบัปรุงระบบการควบคุมภายใน เพื่อใหอ้งคก์รเกดิการ

ดาํเนินงานอย่างมปีระสทิธภิาพอย่างต่อเน่ืองและต้องขึน้อยู่กบันโยบายและสนับสนุนของฝ่ายบรหิาร พรอ้มต้องมกีาร

กําหนดนโยบายและแสดงถึงการสนับสนุนงานตรวจสอบ ดงัน้ี 1) การกําหนดนโยบายและวตัถุประสงค์ การจดัตัง้

หน่วยตรวจสอบภายใน กฎบตัรการตรวจสอบภายใน กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้มกีารกําหนดสายการ

บงัคบับญัชาให้ขึน้ตรงต่อผู้บรหิารระดบัสูงของหน่วยงาน 2) การมอบอํานาจที่เหมาะสมกบัความรบัผดิชอบในการ

ปฏบิตังิานตรวจสอบ ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ จติรภา รุ่นประพนัธ ์(2554) เรื่องปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บั

ประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) พบว่า ปจัจยัการได้รบัการสนับสนุนจาก              

ฝา่ยบรหิารและผูร้บัตรวจมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน บรษิทั การบนิไทย จาํกดั (มหาชน) 



 
 

 5. ผลการศึกษาถึงปจัจยัการตรวจสอบภายในที่มีผลกระทบต่อการพฒันาและปรบัปรุงระบบการควบคุม

ภายใน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน พบว่า ความเขา้ใจและยอมรบัของผู้รบัตรวจ ไม่ส่งผลต่อการพฒันา

และปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เน่ืองจาก ผู้ร ับตรวจยังไม่มี

ความสามารถในการปฏบิตัิงานพร้อมทัง้หาแนวทางในการแก้ไขปญัหาได้อย่างถูกต้อง รวมถึงยงัขาดการสื่อสาร

ระหว่างกนัทีด่ ีและผูร้บัตรวจยงัไม่สามารถปฏบิตังิานตามขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบภายใน 

 6. ผลการศึกษาถึงปจัจยัการตรวจสอบภายในที่มีผลกระผลกระทบต่อการพฒันาและปรบัปรุงระบบการ

ควบคุมภายใน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน พบว่า ดา้นระบบการควบคุม มผีลกระทบต่อการพฒันาและ

ปรบัปรุงระบบการควบคุมภายใน ซึ่งระบบการควบคุมถือเป็นส่วนสําคญัในการที่จะก่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่มี

คุณภาพ และมคีวามถูกต้อง ซึ่งการที่จะทําให้มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน สามารถดําเนินงานได้อย่าง

ต่อเน่ือง หวัหน้าสว่นราชการจะตอ้งเป็นผูก้าํหนดนโยบายการควบคุม และแนวปฏบิตัต่ิางๆ ทีม่คีวามชดัเจน พรอ้มทัง้

ประกาศใหบุ้คลากรทุกระดบัรบัทราบและถอืปฏบิตัอิย่างต่อเน่ือง และการควบคุมยงัช่วยในเรื่องของการป้องกนัความ

เสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้กบัสว่นราชการ ซึง่สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์องกระทรวงการคลงัว่าดว้ยมาตรฐานและหลกัเกณฑ์

ปฏบิตัิการควบคุมภายในสําหรบัหน่วยงานของรฐัซึ่งได้กําหนดให้หน่วยงานของรฐัต้องดําเนินการจดัวางระบบการ

ควบคุมภายใน และสอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ ฉตัรรชัดา วโิรจน์รตัน์ (2559) เรื่องการควบคุมภายในสมยัใหม่เชงิ

รุกทีม่ต่ีอคุณภาพขอ้มลูทางการบญัชขีองบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

ข้อเสนอแนะจากงานวิจยั 

 จากผลการศกึษาเรื่องปจัจยัการตรวจสอบภายในทีม่ผีลกระทบต่อการพฒันาและปรบัปรุงระบบการควบคุม

ภายใน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะจากผลการวจิยัเพื่อให ้ผูท้ีม่คีวามสนใจสามารถ

นําไปใชใ้นการพฒันาหรอืปรบัปรุงการปฏบิตังิาน ดงัน้ี 

 1. ปจัจยัการตรวจสอบภายใน ดา้นระบบควบคุม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน ควรส่งเสรมิให ้          

ทุกหน่วยงานได้กําหนดระบบการควบคุมเพื่อใช้ในการปฏบิตัิงานและช่วยให้ผลการปฏบิตัิงานเป็นไปอย่างถูกต้อง 

ครบถ้วน รวมถึงสามารถลดความเสีย่งอนัอาจจะเกดิขึน้ภายในหน่วยงาน และผู้บรหิารของส่วนราชการต้องกําหนด

กระบวนการควบคุมให้บุคลากรทุกระดบัภายในหน่วยงานได้ถือปฏิบตัิ พร้อมทัง้มีการกําหนดคณะกรรมการหรือ

กาํหนดผูร้บัผดิชอบในการจดัวางระบบควบคุมของสว่นราชการใหช้ดัเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 2. ปจัจยัการตรวจสอบภายใน ดา้นฝ่ายบรหิารหรอืผู้บรหิารระดบัสูงขององค์กรกําหนดนโยบายและให้การ

สนับสนุน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีานจงึควรมกีารกําหนดนโยบายเพื่อใชใ้นการดําเนินงานให้มคีวาม

ชดัเจน พรอ้มกําหนดเป็นแนวปฏบิตัิเพื่อให้บุคลากรใช้ในการปฏบิตัิงานให้เป็นไปในแนวทางเดยีวกนั นอกจากนัน้

ผูบ้รหิารระดบัสงูขององคก์รควรใหก้ารสนบัสนุนใหเ้กดิการตรวจสอบภายใน และช่วยประสานงานในดา้นต่างๆ เพื่อให้

การปฏบิตัิงานตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างต่อเน่ือง รวมถึงต้องมกีารกํากบัติดตามพร้อมสัง่การให้หน่วยรบัตรวจ

ดาํเนินการตามขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบภายในอย่างเคร่งครดั 

 3. ปจัจัยการตรวจสอบภายใน ด้านความเข้าใจและยอมรับของผู้ร ับตรวจ เพื่อให้การปฏิบัติงานของ                    

ผู้ตรวจสอบภายในประสบความสําเรจ็เป็นไปตามวตัถุประสงค์ที่กําหนด ผู้ตรวจสอบภายในต้องทําความเขา้ใจกบั               

ผูร้บัตรวจ โดยก่อนเขา้ตรวจสอบตอ้งมกีารประสานไปยงัหน่วยรบัตรวจเพื่อใหจ้ดัเตรยีมความพรอ้มในการปฏบิตังิาน 



 
 

และต้องประชุมเปิดการตรวจสอบเพื่อสร้างความเขา้ใจและสมัพนัธภาพที่ดีระหว่างผู้ตรวจสอบภายในกบัผู้รบัการ

ตรวจสอบ และในระหว่างดาํเนินการตรวจสอบกส็ามารถใหค้ําปรกึษาหรอืหาแนวทางในการปรบัปรุงและแกไ้ขปญัหา

ต่าง ๆ ใหก้บัผูร้บัตรวจเพื่อเป็นการสรา้งความมัน่ใจว่าการตรวจสอบภายในเป็นการตรวจแบบเสรมิสรา้งและก่อใหเ้กดิ

แนวทางพรอ้มส่งเสรมิใหเ้กดิระบบการควบคุมทีด่ ีและหลงัการปฏบิตังิานตรวจสอบเสรจ็สิน้ผูต้รวจสอบภายในต้องมี

การประชุมปิดตรวจเพื่อสรุปปญัหาและขอ้ตรวจพบต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ใหก้บัผูร้บัตรวจพรอ้มทําความเขา้ใจถงึสาเหตุและ

แนวทางในการปรบัปรุง แกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้พรอ้มกบัเปิดโอกาสใหม้กีารแลกเปลีย่นความเขา้ใจระหว่างผูต้รวจสอบ

และผูร้บัการตรวจเพื่อเป็นการสรา้งความเขา้ใจในการปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปในแนวทางเดยีวกนั 

 4. ปจัจัยการตรวจสอบภายใน ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในต้องกําหนด

วตัถุประสงค ์และขอบเขตการปฏบิตังิานใหช้ดัเจน เพื่อใหค้รอบคลุมถงึการตรวจสอบทีส่าํคญั พรอ้มกบัต้องครอบคลุม

ถงึการสอบทานและประเมนิระบบการควบคุมภายในเพื่อสรา้งความมัน่ใจว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบภายในสามารถ

ส่งผลใหเ้กดิการพฒันาและปรบัปรุงระบบการควบคุมภายในของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน เพื่อใหก้าร

ดาํเนินงานเป็นไปอย่างถูกตอ้งและสามารถตรวจสอบได ้

 5. ปจัจยัการตรวจสอบภายใน ดา้นคุณสมบตัิทีด่ขีองผูต้รวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในต้องได้รบัการ

พฒันาความรูอ้ย่างต่อเน่ืองหรอืใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลงของระบบงาน กฎ ระเบยีบ ต่าง ๆ ทําใหผู้ต้รวจสอบภายใน

ตอ้งพฒันาความรูใ้หท้นัสมยั หากผูต้รวจสอบภายในไม่มคีวามรูห้รอืคุณสมบตัทิีส่าํคญัในการปฏบิตังิานกจ็ะไม่สามารถ

สอบทานได้ถงึความเพยีงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมทําใหไ้ม่สามารถก่อให้เกดิการพฒันาหรอืปรบัปรุง          

การควบคุมภายในของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีานได ้ดงันัน้ เพื่อใหเ้กดิการพฒันาและปรบัปรุงระบบการ

ควบคุมภายในของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน ผูต้รวจสอบภายในต้องมคีวามรู ้ความสามารถ และความ

เขา้ใจในลกัษณะงานแต่ละประเภทรวมถงึต้องมมีุมมองในภาพรวมและสามารถใหข้อ้เสนอแนะในภาพรวมต่อหวัหน้า

สว่นราชการไดอ้ย่างตรงประเดน็ 

 6. ปจัจยัการตรวจสอบภายใน ดา้นทศันคติในการตรวจสอบภายใน ผูต้รวจสอบภายในต้องมทีศันคตทิีด่ใีน

การปฏบิตัิงานโดยต้องได้รบัการพฒันาทางด้านแนวคดิ และสามารถนํามาใช้ในการปฏบิตังิานด้วยทศันคตเิชงิบวก           

ไม่ใช้อคติในการปฏิบตัิงาน เพื่อให้งานเกดิความเที่ยงธรรมและเป็นไปตามจรรยาบรรณที่กําหนด พร้อมทัง้รบัฟงั             

ความคดิเหน็ของผูร้บัตรวจโดยปราศจากอคตแิละใหค้าํปรกึษาอย่างเทีย่งธรรม 

 

ข้อเสนอแนะในการทาํวิจยัครัง้ต่อไป 

 การศกึษาปจัจยัการตรวจสอบภายในที่มผีลกระทบต่อการพฒันาและปรบัปรุงระบบการควบคุมภายใน 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน ในครัง้น้ีผูว้จิยัไดก้ําหนดขนาดกลุ่มประชากรตวัอย่างโดยใชก้ลุ่มบุคลากรสาย

สนับสนุนเท่านัน้ หากดําเนินการวจิยัในครัง้ต่อไปผู้วิจยัจงึมีเสนอแนะให้มีการกําหนดกลุ่มประชากรตวัอย่างเป็น

บุคลากรทัง้สายวชิาการ และสายสนับสนุน ภายในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน หรอืสามารถที่จะกําหนด

กลุ่มประชากรตวัอย่างใหเ้ป็นกลุ่มบุคลากรภายนอกมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน เพื่อให้การศกึษาในครัง้

ต่อไปสามารถทีจ่ะเกบ็ขอ้มลูไดม้คีวามเหมาะสม และครบถว้นมากยิง่ขึน้ 
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