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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียต่อการจ้างผู้ตรวจสอบภายในจาก
บุคคลภายนอก 2) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีสัมพันธ์กับความคาดหวังในการจ้างผู้ตรวจสอบภายใน
จากบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ สมาชิกของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
ตามสะดวก โดยใช้โปรแกรม G* Power 3.1.9.2 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติไคสแควร์ ผลการศึกษาพบว่า 1) ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่มี
ต่อการจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากบุคคลภายนอก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3 ลาดับแรก ได้แก่ ด้านการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในสอดคล้องกับกรอบการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในที่เป็นสากลของ IIA รองลงมาคือ ด้านพันธกิจ
กลยุ ท ธ์ และรู ป แบบธุ ร กิ จ และด้ า นการประสานงานกั บ หน่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่ เกี่ ย วกั บ งานบริ ห ารความเสี่ ย งและ
งานตรวจสอบภายใน ตามลาดับ 2) การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับความคาดหวังในการจ้างผู้ตรวจสอบ
ภายในจากบุ ค คลภายนอก พบว่า ปั จ จั ย ส่ วนบุ ค คลมี ค วามสั ม พั น ธ์กั บ ความคาดหวัง ใน การจ้ า งผู้ ต รวจสอบภายใน
จากบุคคลภายนอก ได้แก่ ด้านพันธกิจ กลยุทธ์และรูปแบบธุรกิจ ด้านการประเมินความเชื่อมั่นเพื่อสร้างคุณ ค่า และ
ด้านการปฏิ บั ติ งานตรวจสอบภายในสอดคล้ องกั บ กรอบการปฏิ บั ติงานวิช าชี พ ตรวจสอบภายในที่ เป็ น สากลของ IIA
อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : ความคาดหวัง ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ตรวจสอบภายใน การจ้างบุคคลภายนอก
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ผู้มีส่วนได้เสียต่อการจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากบุคคลภายนอก. วารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม, 2(1), 61 – 74.
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Abstract
This research aimed to: 1) study the opinion level of stakeholders’ expectation towards hiring
internal auditors from outsourcing; 2) study personal characteristics of stakeholders related to
stakeholders’ expectation towards hiring internal auditors from outsourcing. The stakeholders were
members of the Association of Internal Auditors of Thailand selected by convenient sampling using the
program G* Power 3.1.9.2. The questionnaire was used as a tool to collect data. The collected data
were analyzed by statistics including frequency, percentage, mean and standard deviation, and
Chi-square. The results found that: 1) Stakeholders’ expectation towards hiring internal auditors from
outsourcing, overall, was at the high level. The first 3 aspects were: The internal audit performance in
consistence with the IIA's international professional framework of internal auditing, followed by Mission,
strategy and business model, and Coordination with the departments responsible for risk management
and audit work of internal audit respectively. 2) The personal characteristics of stakeholders were
related to stakeholders’ expectation in the following areas: Mission, strategy and business model,
Belief assessment for value creation, and the internal audit performance in consistence with the IIA's
International Professional Auditing Practice Framework at a significant level of 0.05.
Keywords: Expectations, Stakeholders, Internal Auditor, Outsourcing
Please cite this article as: Taibanguay, S., Tansaenee, P., Ratsasanasart, D., & Buachoom, W. (2022). Stakeholder’s
Expectations towards Hiring Internal Auditors from Outsourcing. Journal of Business and Industrial Development, 2(1),
61 – 74.
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1. บทนา
โดยปกติแล้วองค์กรที่คานึงถึงการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะมีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน และมี
ผู้ตรวจสอบภายในประจาองค์กรเพื่อทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดให้กับองค์กร และ
การท าหน้ า ที่ ข องผู้ ต รวจสอบภายในองค์ ก รเป็ น ที่ ย อมรั บ ว่ า เป็ น สิ่ ง จ าเป็ น ส าหรั บ องค์ ก รภายใต้ ก รอบแนวคิ ด
ด้านธรรมาภิบาลที่มุ่งเน้นส่งเสริมความมั่งคั่งของผู้มีส่วนได้เสีย ในขณะเดียวกันก็ช่วยลดความเสี่ยงรวมถึงผลประโยชน์
ขัดแย้งภายในองค์กร [1] อย่างไรก็ตาม ภายใต้สภาวะการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น ทักษะการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ
ภายในจาเป็นต้องใช้มากขึ้นเช่นกัน ดังนั้นในบางครั้งผู้ตรวจสอบภายในประจาองค์กรมีกรอบการทางานที่ได้วางแผนไว้แล้ว
ซึ่งอาจไม่สามารถพัฒนาความรู้ความสามารถได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง และความต้องการ
ความสาเร็จเหนือคู่แข่งขันขององค์กรจึงมีความจาเป็นต้องมีการจัดหาผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอกองค์กรที่มีความรู้
เฉพาะด้าน และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจเพื่อเข้ามาสนับสนุนงานด้านการตรวจสอบภายในขององค์กร ในขณะที่
ผู้ตรวจสอบภายในประจาองค์กรยังสามารถทาหน้าที่การตรวจสอบภายในที่เป็นหน้าที่ประจาได้อย่างมีประสิทธิผล ปัจจัย
สาคัญอีกประการที่องค์กรตัดสินใจจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอกองค์กร คือ ต้นทุนในการดาเนินงาน โดยองค์กร
อาจมองว่าการจ้างผู้ตรวจสอบภายในประจาองค์กรนั้ นมีค่าใช้จ่ายคงที่ที่ต้องจ่ายซึ่งสร้างภาระให้กับองค์กร แต่ถ้าหาก
ต้องการตรวจสอบประเด็นที่สาคัญแล้วการจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอกองค์กรจะประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า
ทั้ งในด้ านการก้ าวทั น ต่ อการเปลี่ ยนแปลง และเรื่อ งค่ าใช้ จ่ ายที่ ส ามารถประหยั ดได้ จึ งอาจกล่า วได้ว่าการใช้ บ ริการ
ผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอกองค์กรมีความยืดหยุ่นมากกว่าการทางานของผู้ตรวจสอบภายในประจาองค์กร [2]
การใช้บริการผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอกองค์กรนั้นถือเป็นกลยุทธ์ขององค์กรแบบหนึ่งในการกระจายหน้าที่
และกิจกรรมจากภายในองค์กรไปสู่ผู้เชี่ยวชาญภายนอกองค์กร [3] ซึ่งผลของการใช้ผลงานจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกองค์กร
นี้ อ าจส่ ง ผลให้ ผู้ ต รวจสอบภายในองค์ ก รที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งได้ เรี ย นรู้เทคนิ ค กระบวนการ และได้ พั ฒ นาตนเองให้ มี
ความเชี่ ย วชาญมากขึ้ น [4] ประเด็ น ส าคั ญ อี ก ประการหนึ่ ง ส าหรั บ การใช้ บ ริ ก ารผู้ ต รวจสอบภายในจากภายนอก
องค์กร คือ เป็นแนวโน้มของการเติบโตหรือการพัฒนาการทางวิชาชีพในการให้บริการให้ความเชื่อมั่นแก่องค์กร ซึ่งเป็น
ช่องทางสาคัญในการสร้างโอกาสทางวิชาชีพให้กับนักบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญได้ให้บริการให้ความเชื่อมั่นแก่องค์กรต่าง ๆ
ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์ความรู้ทางวิชาชีพระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพด้วยกัน [5]
เมื่อกล่าวถึงการใช้บริการจากผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอกองค์กร ในงานสัมมนาใหญ่ประจาปี 2563 ของ
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่ ง ประเทศไทย ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่ งประเทศไทย และ
ประธานสภาสถาบั น สถาบั น วิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาประเทศไทย [6] ได้ ป าฐกถาพิ เศษหั ว ข้ อ Massive Economic
Disruption Risks and Opportunities for IA Theme: IA’s New Value Proposal During and After the Crisis
ได้กล่าวถึงวิกฤติที่ภาคธุรกิจกาลังเผชิญอยู่ ทั้งในส่วนของการแพร่ร ะบาดของ COVID-19 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ที่เข้ามาทาหน้าที่แทนทรัพยากรบุคคล ซึ่งสถานการณ์ เหล่านี้นามาซึ่งความท้าทาย และโอกาสของผู้ตรวจสอบภายใน
รวมถึงผู้ตรวจสอบภายในที่มาจากภายนอกองค์กร เมื่อภาคธุรกิจต้องดิ้นรนเพื่อการอยู่รอดและดาเนินไปอย่างเข้มข้น และ
หลายอย่างเป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมาย ย่อมสร้างความท้าทายงานของผู้ตรวจสอบภายในไม่น้อย และในฐานะ Partner
ของธุรกิจ ผู้ตรวจสอบจึงจะเป็นกลไกการสนับสนุนการปรับตัวภายใต้สถานการณ์หรือวิกฤติที่เกิดขึ้น
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นอกจากนี้การใช้บริการผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอกองค์กรยังมีส่วนสาคัญในกรณี การเสนอขายหุ้นใหม่แก่
ประชาชนทั่วไปเป็ นครั้งแรก (Initial Public Offering หรือ หุ้น IPO) ซึ่งสถิติตั้งแต่ ปี 2553 ถึง 2563 พบว่า จานวน
บริษัทที่เข้ามาจดทะเบียนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย IPO ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้น รวมทั้ง
มูลค่าหลักทรัพย์ที่มีปริมาณที่สูงขึ้นเช่นกัน ทั้งนี้บริษัทที่ประสงค์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) บริษัทที่ยื่นคาขอต้องมีการกากับดูแลกิจการและการควบคุมภายใน สามารถกล่าว
ได้ว่า การมีระบบการกากับดูแลกิจการที่ ดี มีกรรมการอิสระซึ่งมีองค์ประกอบและคุณ สมบัติตามที่กาหนดในประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และ มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึ่งมีองค์ประกอบ คุณสมบัติ และ
ขอบเขตการดาเนินงานตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด และจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด สาหรับเหตุผลที่บริษัทต่าง ๆ ใช้บริการการจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัทหรือบุคคลภายนอก
[7] และได้สรุปเหตุผลหลัก ๆ ไว้ ดังนี้
1) การลดค่ า ใช้ จ่ า ย ต้ น ทุ น การจ้ า งงาน รวมถึ ง สวัส ดิ ก าร เพราะการจ้ า งผู้ ต รวจสอบภายในจากบริ ษั ท หรื อ
บุ ค คลภายนอกนั้น บริษัท จะสามารถลดต้นทุ นการจ้ างงาน รวมทั้งลดค่ าใช้จ่ ายหลัก ๆ ที่ เกี่ยวกับ แรงงานอย่างเรื่อง
สวัสดิการ
2) ความเชี่ยวชาญในงานตรวจสอบ การจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัทหรือบุคคลภายนอกเป็นบริษัทที่ให้บริการ
เฉพาะทางด้านงานตรวจสอบภายใน ย่อมจะมีความเชี่ยวชาญในงานตรวจสอบเฉพาะด้าน ดังนั้นผลลัพธ์ที่มีคุณภาพจึง
สามารถตอบโจทย์ได้
3) การบริหารความเสี่ยง เพราะการที่บริษัทจ้างพนักงานประจาซึ่งไม่อาจเชื่ อมั่นและแน่ใจได้ว่า พนักงานคนนั้น ๆ
มีความรู้ความสามารถที่เฉพาะลักษณะงานที่เป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
4) การบริหารเรื่องเวลา เพราะงานตรวจสอบภายในที่ถูกกาหนดตามระยะเวลาสัญญาจ้าง จะช่วยให้งานในแต่ละ
โครงการสาเร็จตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด
5) ความเป็นอิสระกับงานตรวจสอบภายใน พบว่า ผู้ตรวจสอบภายในที่เป็นพนักงานภายในบริษัทมีปัญหาในเรื่อง
ความเป็ น อิ ส ระในงานตรวจสอบในบางครั้ง แต่ สาหรับ การใช้ บ ริก ารงานการจ้ างผู้ ต รวจสอบภายในจากบริษั ท หรือ
บุคคลภายนอก เป็นการทางานตามหน้าที่และเป็นข้อตกลงที่ชัดเจนในการทางานการตรวจสอบภายใน
6) หากผลงานไม่ เป็ น ตามกาหนด จะสามารถยกเลิก สัญ ญาได้ แต่ ห ากจ้ างงานพนั กงานประจ าเข้ามาท างาน
แล้วผลงานไม่ได้ตามคาดหวัง การเลิกจ้างงานพนักงานไม่ใช่เรื่องง่าย
ถึงแม้การใช้บริการผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอกองค์กรจะให้ประโยชน์กับองค์กรทั้งในด้านการลดภาระงานของ
ผู้ตรวจสอบภายในองค์กร การใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอกองค์กร การลดค่าใช้จ่ายใน
การว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในประจา รวมถึงการได้พัฒนาตนเองของผู้ตรวจสอบภายในขององค์กร จากการเรียนรู้จากความ
เชี่ยวชาญจากผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอกองค์กร แต่ภายใต้ประโยชน์ที่องค์กรได้รับนั้นนามาซึ่งคาถามสาคัญ คือ
ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรได้รับบริการตรวจสอบภายในที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิผลตาม ความคาดหวังหรือไม่ เนื่องจาก
ผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอกองค์กรนั้นมีข้อจากัดเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในสภาพแวดล้อมขององค์ก ร และผลของ
การปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียนั้น อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายกับองค์กรได้ [8] ทั้งนี้

64

วารสารพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ปีที่ 2, ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2565
Journal of Business and Industrial Development. Vol.2, No.1, Jan. – Apr. 2022

เพราะผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ขององค์ ก รย่ อ มคาดหวั ง ว่ า จะได้ รั บ การบริ ก ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลจากผู้ ต รวจสอบภายใน และ
เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในที่เป็นผู้ให้บริการจากภายนอกองค์กรจาเป็นต้องสารวจความ
คาดหวังเฉพาะของผู้รับบริการ เพื่อสนองบริการที่ตรงกับความคาดหวัง ซึ่งจะทาให้ผู้รับบริการเกิด ความพึงพอใจหรือเกิด
ความประทับใจขึ้นได้หากการบริการนั้นสอดคล้องความคาดหวัง
ด้วยเหตุผลด้านผลงานของผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอกองค์กรที่อาจไม่เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้
เสีย องค์กรควรตระหนักถึงผลเสียที่จะตามมาจากผลงานของผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอกองค์กร ดังนั้นการศึกษานี้จึง
ต้องการที่จะหาคาตอบว่าในสภาพการปัจจุบันนี้ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรมีความคาดหวังอย่างไรต่อผลการดาเนินงานให้
ความเชื่อมั่นของผู้สอบภายในจากภายนอกองค์กร ซึ่งผลการศึกษานี้จะทาให้เกิดประโยชน์ทางวิชาการต่อผู้ประกอบ
วิชาชีพตรวจสอบภายในในการนาผลของการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางพัฒ นาศักยภาพในการให้บริการและการพัฒ นา
ความรู้ต่อเนื่องให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
1.1 วัตถุประสงค์
1.1.1 เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อการจ้างผู้ตรวจสอบภายในจาก
บริษัทหรือบุคคลภายนอก
1.1.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล คือ กลุ่มประเภทของผู้มีส่วนได้เสียกับความคาดหวังของผู้มี
ส่วนได้เสียที่มีต่อการจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัทหรือบุคคลภายนอก
1.2 สมมติฐานของการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 กลุ่มประเภทผู้ตอบแบบสอบถามมีความสัมพันธ์กับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อการจ้าง
ผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัทหรือบุคคลภายนอก ด้านพันธกิจ กลยุทธ์ และรูปแบบธุรกิจ
สมมติฐานที่ 2 กลุ่มประเภทผู้ตอบแบบสอบถามมีความสัมพันธ์กับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่ มีต่อการจ้าง
ผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัทหรือบุคคลภายนอก ด้านการประเมินความเชื่อมั่นเพื่อสร้างคุณค่า
สมมติฐานที่ 3 กลุ่มประเภทผู้ตอบแบบสอบถามมีความสัมพันธ์กับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อการจ้าง
ผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัทหรือบุคคลภายนอก ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสอดคล้องกับกรอบการปฏิบัติงาน
วิชาชีพตรวจสอบภายในที่เป็นสากลของ IIA
1.3 การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและกรอบแนวคิดการวิจัย
1.3.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวัง
ชิษณุกร พรภาณุวิชญ์ [9] ได้อธิบายความคาดหวัง หมายถึง ความรู้สึก ความคิดเห็น การรับรู้ การตีความ หรือ
การคาดการณ์ต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ยังไม่เกิดขึ้นของบุคคลอื่นที่คาดหวังในบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน โดยคาดหวังหรือต้องการ
ให้บุคคลนั้นประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ตนต้องการ หรือคาดหวังเอาไว้ ในขณะที่ Hornby [10] ได้กล่าวถึง ความคาดหวัง ตาม
พจนานุกรมออกซ์ฟอร์ด (Oxford Advanced Learner’s Dictionary) หมายถึง เป็นความเชื่อ เป็นความรู้สึกนึกคิดของบุคคล
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ที่คาดการณ์ ล่วงหน้า ต่อบางสิ่งบางอย่างว่าควรจะเป็น หรือควรจะเกิดขึ้น รวมทั้ง มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช [11]
ได้กล่าวถึง ความคาดหวังของผู้รับบริการว่า เมื่อผู้รับบริการมาติดต่อกับองค์กรหรือธุรกิจบริการใด ๆ ก็มักจะคาดหวังว่าจะ
ได้รับการบริการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งผู้ให้บริการจาเป็นที่จะต้องรับรู้ และเรียนรู้เกี่ยวกับ ความคาดหวังพื้นฐาน และรู้จัก
สารวจ ความคาดหวังเฉพาะของผู้รับบริการ เพื่อสนองบริการที่ตรงกับความคาดหวัง ซึ่งจะทาให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ
หรืออาจเกิดความประทับใจขึ้นได้หากการบริการนั้นเกินความคาดหวัง
สรุปได้ว่า ความคาดหวัง คือความรู้สึกความต้องการที่มีต่อสิ่ งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไปจนถึงอนาคต
ข้างหน้า เป็นการคาดคะเนถึงสิ่งที่จะมากระทบต่อการรับรู้ของคนเรา โดยใช้ประสบการณ์การเรียนรู้เป็นตัวบ่งบอก
1.3.2 แนวคิดและทฤษฎีผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้มีส่วนได้เสีย คือ บุคคล และกลุ่มอื่น ๆ ที่เพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร หรือสนใจหรือรับผลกระทบจาก กิจกรรม
ขององค์กร การสอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียจะสนับสนุนให้องค์กรประสบความสาเร็จ
อย่างยั่งยืน
ทฤษฎีผู้มีส่วนได้เสียเป็นทฤษฎีที่มีความเกี่ยวข้องกับแนวคิดการจัดการองค์กรและแนวคิ ดจริยธรรมธุรกิจที่เน้ น
คุ ณ ธรรมและค่ านิ ยมในการบริ ห ารจั ด การ องค์ ก ร ถู กเสนอครั้ งแรกโดย อาร์ เอ็ ด เวิ ร์ ดฟรี แ มนในหนั งสื อ การจั ดการ
เชิงกลยุทธ์ หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท การให้ความสาคัญกับผู้มีส่วนได้เสียจะทาให้เกิดผลประโยชน์
กั บ ทั้ ง บริ ษั ท และผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย อื่ น ๆ นั้ น Freeman [12] กล่ า วว่ า โดยทั่ ว ไปผู้ ป ระกอบการจะให้ ค วามส าคั ญ กั บ
การแสวงหากาไร การสร้างความสามารถให้เหนือกว่าคู่แข่ง การลดต้นทุนให้ได้มากที่สุด แต่ปัจจัยผู้มีส่วนได้เสียถือเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ทาให้ผู้ประกอบการประสบความสาเร็จ การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความรู้ แนวคิด หรือแลกเปลี่ยนทรัพยากรที่มีประโยชน์ระหว่างกัน และทาให้ผู้ประกอบการเข้าใจสภาพแวดล้อมทางสังคมได้ดี
ขึ้น รวมทั้งส่งผลต่อภาพลักษณ์ของผู้ประกอบการ โดย Freeman [13] กล่าวว่า ผู้มีส่วนได้เสียแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ๆ
คือ (1) ผู้มีส่วนได้เสียหลัก เช่น ลูกค้า คู่แข่ง ผู้ผลิตวัตถุดิบ พนักงาน และผู้ถือหุ้น (2) ผู้มีส่วนได้เสียรองได้แก่ รัฐบาล องค์กร
ชุมชน สภาพแวดล้อม หรือนักเคลื่อนไหวต่าง ๆ
การศึ กษาเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียนี้ ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่ อทดสอบว่ามีความแตกต่างกันของความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้เสียต่อการตรวจสอบภายในและผลลัพธ์เป็นไปตามคาดหวังหรือไม่ แต่จากการศึกษา เรื่อง เสียงของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เป็นลูกค้า (Voice of the Customer Stakeholders’ Messages for Internal Audit ) [14] มีความคาดหวังจาก
การตรวจสอบภายในที่มุ่งหวังให้มีการนาเสนอข้อเสนอแนะที่จะนาไปใช้ในการปรับปรุงผลการดาเนินงาน และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับองค์กร ทั้งนี้สาระสาคัญจากผู้มีส่วนได้เสียถึงผู้ตรวจสอบภายใน ได้แก่
1. รู้ถึงพันธกิจ กลยุทธ์ วัตถุประสงค์และความเสี่ยงขององค์กร ประสิทธิผลของงานตรวจสอบภายในต้องอาศัย
สิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานมาอย่างต่อเนื่อง
2. งานให้ความเชื่อมั่นว่าถือว่ามีคุณ ค่าค่อนข้างสูง แม้ว่าอาจมีการดาเนินงานหรือโครงการอื่นของผู้ตรวจสอบ
ภายในทีส่ ามารถเพิ่มคุณค่าได้ แต่งานดังกล่าวก็ไม่ควรปฏิบัติหากส่งผลกระทบต่องานให้ความเชื่อมั่น
3. คาดหวังว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสอดคล้องกับกรอบการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในที่เป็น
สากลของ IIA
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4. งานให้ความเชื่อมั่นจะถือว่ามีคุณค่ามากที่สุดเมื่อสามารถสนองตอบต่อความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ขององค์กรได้
ดังนั้น จาเป็นต้องใช้กลยุทธ์ขององค์กรเป็นเครื่องมือหลักในการประเมินความเสี่ยงและเลือกงานในการให้ความเชื่อมั่น
5. มีผู้ต้องการบริการให้คาปรึกษาอยู่สูงมาก โดยเฉพาะในด้านที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่ต้องการคาปรึกษาบ่อยที่สุด
6. ประสานงานกั บ หน่ วยงานที่ เป็ น ด่ า นที่ ส อง (the second line of defense) การใช้ ผ ลงานจากหน่ วยงาน
ดังกล่าวนั้นจะต้องได้รับการพิสูจน์แล้วว่าผลงานนั้นจะต้องเที่ยงธรรม และมีความน่าเชื่อถือ
ทั้งนี้การตรวจสอบภายในจาเป็นต้องมีโครงสร้างที่เหมาะสมกับองค์กร สร้างความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารและ
กรรมการบริษัท ความสัมพันธ์ดังกล่าวนั้นต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจและความเคารพซึ่งกันและกัน สื่อสาร
ข้อสังเกตและการให้ความเห็นอย่างสม่าเสมอ การสื่อสารไม่จาเป็นต้องเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น แต่ควรมีการประชุม
พบปะและหารือกันแบบตัวต่อตัวอยู่เป็นประจา
1.4 กรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบแนวคิ ดในการวิ จั ยครั้ งนี้ ผู้ วิ จั ยจะศึ กษาตั วแปรอิ สระ ได้ แก่ ปั จ จั ยส่ วนบุ ค คลของผู้ ตอบแบบสอบถาม
มีความสัมพันธ์กับ ส่วนตัวแปรตาม ได้แก่ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่ อการจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัทหรือ
บุคคลภายนอก โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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2. วิธีดาเนินการวิจัย
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ สมาชิกของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยจ านวน 3,245 คน ข้อมูลของ (สมาคม
ผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย [15]
กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบตามสะดวก ในการวิจัยครั้งนี้ คานวณหาขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง กาหนดโดยใช้โปรแกรม G* Power 3.1.9.2 ของ Faul, F. [16 ] ผู้วิจัยกาหนดค่าขนาดอิทธิ พล (Effect size)
ซึ่งเป็นค่า gold standard ที่ยอมรับกันในระดับสากล ของการกาหนดขนาดตัวอย่างขั้นต่าเมื่อทาการทดสอบด้วยสถิติ
ทดสอบตระกูลไค-สแควร์ โดยกาหนดค่า effect size เท่ากับ 0.3 หมายถึงมีขนาดอิทธิพลในระดับปานกลาง (medium)
ที่ ระดั บ นั ยส าคั ญ ทางสถิ ติเท่ ากับ 0.05 ค่ าอานาจการทดสอบ (power of test) หมายถึง ความน่ า จะเป็ น ของระดั บ
ความมั่นใจว่าสามารถตัดสินใจได้ถูกต้องในการปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) เมื่อสมมติฐานหลักไม่เป็นจริง โดยทั่วไปนิยาม
กาหนดค่าอานาจการทาสอบให้เท่ากับ 0.8 ตามข้อกาหนด ของ Hair, J. [17] ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 420 คน ทั้งนี้
ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบตามสะดวก
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ชนิดคาถามแบบปลายปิด (Close Ended
Questionnaire) โดยน าแบบสอบถามไปให้ ผู้ เชี่ ย วชาญ 3 ท่ า น ตรวจสอบเพื่ อ พิ จ ารณาความเที่ ย งตรง (Validity)
แบบสอบถามเพื่อความถูกต้องของเนื้อหาและภาษาที่ใช้ จานวน 41 ข้อ โดยแบ่งเป็นทั้งหมด 2 ส่วน ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา กลุ่มประเภทผู้ตอบแบบสอบถาม
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับด้านการตรวจสอบภายใน ซึ่งมีลักษณะคาถามแบบปลายปิด (Close Ended Questionnaire)
และเป็นคาถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ส่วนที่ 2 ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความคาดหวังของผู้มีส่ วนได้เสียที่มีต่อการจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัทหรือ
บุ ค คลภายนอก ได้ แ ก่ 1) ด้ า นพั น ธกิ จ กลยุ ท ธ์ และรูป แบบธุรกิ จ 2) ด้ า นการประเมิ น ความเชื่ อ มั่ น เพื่ อ สร้างคุ ณ ค่ า
3) ด้ า นการปฏิ บั ติ งานตรวจสอบภายในสอดคล้ องกั บกรอบการปฏิ บั ติ งานวิ ชาชี พตรวจสอบภายในที่ เป็ นสากลของ IIA
4) ด้านการตรวจสอบภายในที่ประเมินความเชื่อมั่นโดยสอดคล้องกับความเสี่ยงขององค์กร 5) ด้านการให้คาปรึกษาที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง 6) ด้านการประสานงานกับหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับงานบริหารความเสี่ยงและงาน
ตรวจสอบภายใน ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ที่ 0.957
2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจัยครั้งนี้ โดยเป็นการเก็บรวบรวมที่เป็นข้อมูลขั้นปฐมภูมิ (Primary
Data) คือ เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามในงานสัมมนาใหญ่ประจาปี 2563 สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศ
ไทย (IIAT ANNUAL CONFERENCE 2020) และรวบรวมข้ อ มู ล แบบสอบถามทางออนไลน์ โ ดยใช้ Google Form
โดยดาเนินการตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทั้งหมด
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2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการหาค่าทางสถิติพื้นฐานเพื่อแสดงการกระจายของคาตอบหรือ
ความคิ ด เห็ น และอธิ บ ายลั ก ษณะของข้ อ มู ล ในเบื้ องต้ น โดยใช้ ก ารหาจ านวนร้ อ ยละ (Percentage) ความถี่
(Frequencies) ค่าเฉลี่ย (Mean: X̅ ) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD)
3. ผลการวิจัย
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ เพศหญิง จานวน 262 คน คิดเป็นร้อยละ 62.40 มีอายุอยู่ช่วง มากกว่า 40 ปีขึ้นไป
จานวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 60.70 มีระดับการศึกษาปริญญาโท จานวน 254 คน คิดเป็นร้อยละ 60.50 กลุ่มประเภท
ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน จานวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 และ ประสบการณ์ ที่
เกี่ยวข้องกับด้านการตรวจสอบภายใน มากกว่า 10 ปีขึ้นไป จานวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 46.20
3.1. ผลการวิเคราะห์ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อการจ้างผู้ตรวจสอบภายในจาก
บริษัทหรือบุคคลภายนอก
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคาดหวังของผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อการจ้าง
ผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัทหรือบุคคลภายนอก

X̅

SD

ระดับความ
คาดหวัง

1) ด้านพันธกิจ กลยุทธ์ และรูปแบบธุรกิจ
2) ด้านการประเมินความเชื่อมั่นเพื่อสร้างคุณค่า
3) ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสอดคล้องกับ
กรอบการปฏิบัติวิชาชีพตรวจสอบภายในที่เป็นสากลของ
IIA
4) ด้านการตรวจสอบภายในที่ประเมินความเชื่อมั่นโดย
สอดคล้องกับความเสี่ยงขององค์กร
5) ด้านการให้คาปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความ
เสี่ยง
6) ด้านการประสานงานกับหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับ
งานบริหารความเสี่ยงและงานตรวจสอบภายใน
รวม

4.16
4.00
4.22

0.575
0.658
0.597

มาก
มาก
มากที่สุด

4.02

0.620

มาก

3.99

0.630

มาก

4.09

0.639

มาก

4.08

0.094

มาก
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ผลการวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ที่มีต่อการจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัทหรือบุคคลภายนอก
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.08) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความคาดหวังอยู่ในมากที่สุด คือ ด้านการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในสอดคล้องกับกรอบการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในที่เป็นสากลของ IIA (X̅ =4.22) และมีความคาดหวัง
อยู่ในระดับมากคือ ด้านพันธกิจ กลยุทธ์ และรูปแบบธุรกิจ (X̅ =4.16) ด้านการประสานงานกับหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับงาน
บริหารความเสี่ยงและงานตรวจสอบภายใน (X̅ =4.09) ด้านการตรวจสอบภายในที่ประเมินความเชื่อมั่นโดยสอดคล้องกับความ
เสี่ยงขององค์กร อยู่ในระดับมาก (X̅ =4.02) ด้านการประเมินความเชื่อมั่นเพื่อสร้างคุณค่า (X̅ =4.00) และด้านการให้คาปรึกษา
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง (X̅ =3.99) ตามลาดับ
3.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประเภทผู้ตอบแบบสอบถามกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
ที่มีต่อการจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัทหรือบุคคลภายนอกได้ ดังนี้
ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประเภทผู้ตอบแบบสอบถามกับความคาดหวังของผู้มี
ส่วนได้เสียที่มีต่อการจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัทหรือบุคคลภายนอก
ด้าน

ความคาดหวั ง ของผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ที่ มี ต่ อ การจ้ า งผู้ ต รวจสอบภายในจากบริ ษั ท หรื อ
บุคคลภายนอก
1 ด้านพันธกิจ กลยุทธ์ และรูปแบบธุรกิจ
2 ด้านการประเมินความเชื่อมั่นเพื่อสร้างคุณค่า
3 ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสอดคล้องกับกรอบการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในที่
เป็นสากลของ IIA
4 ด้านการตรวจสอบภายในที่ประเมินความเชื่อมั่นโดยสอดคล้องกับความเสี่ยงขององค์กร
5 ด้านการให้คาปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง
6 ด้านการประสานงานกับหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับงานบริหารความเสี่ยงและงานตรวจสอบ
ภายใน
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

P-value
0.000*
0.000*
0.005*
0.152
0.495
0.165

4. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
4.1 อภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่อง “ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียต่อการจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากบุคคลภายนอก” โดยจาก
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้
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1. จากผลการวิ เคราะห์ ค วามคาดหวั ง ของผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ที่ มี ต่ อ การจ้ า งผู้ ต รวจสอบภายในจากบริ ษั ท หรื อ
บุ ค คลภายนอกทั้ ง 6 ด้ านนั้ น พบว่า ด้านการปฏิ บั ติงานตรวจสอบภายในสอดคล้องกับ กรอบการปฏิ บั ติงานวิช าชี พ
ตรวจสอบภายในที่ เป็ น สากลของ IIA มี ร ะดั บ มากที่ สุ ด (X̅ =4.22) กล่ า วคื อ ผู้ ต รวจสอบภายในจากบริ ษั ท หรื อ
บุคคลภายนอก ต้องมีการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม ซึ่ง
สอดคล้องกับมาตรฐานสากลสาหรับการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกรอบการปฏิบัติงาน
วิชาชีพตรวจสอบภายในที่เป็นสากลของ IIA (IPPF) ที่เป็นหลักสาคัญสาหรับการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
และสาหรับการประเมินประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ซึ่งมีการนาไปปรับใช้กันทั่วโลก ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล
ทั้งนี้ มาตรฐานดังกล่าว ประกอบด้วยสองส่วนหลัก ๆ คือ มาตรฐานด้านคุณสมบัติ (Attribute Standards) และ
มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน (Performance Standards) มาตรฐานด้านคุณสมบัติจะกล่าวถึ งลักษณะขององค์กร และ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน กล่าวถึงลักษณะของงานการตรวจสอบภายใน และ
เกณฑ์เชิงคุณ ภาพ ซึ่งสามารถนาไปใช้เป็นบรรทัดฐานในการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในได้ มาตรฐาน
ด้านคุณ สมบัติ และมาตรฐานด้านการปฏิบัติงานนามาใช้บังคับกับบริการงานตรวจสอบภายในทุกงาน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พิรุฬน์ กิตติเดชปรีชา และปิยะนุช สุจินตนารัตน์ [18] ได้ศึกษาเรื่อง ความเสี่ยงจากการใช้งานผู้ให้บริการ
ภายนอก (Outsourcing) ในการดาเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันนิยมอาศัยการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีโอกาสที่จะเพิ่มสูงขึ้นไปได้อีกอย่างมากในอนาคต เนื่องจากการใช้บริการภายนอกเหล่านี้
ส่งผลให้องค์กรสามารถใช้เวลาและมุ่งเน้นไปกับการดาเนินงานและพัฒนาธุรกิจหลักที่เป็นหัวใจขององค์กร โดยที่ไม่ต้อง
พะวงกับการดาเนินงานด้านอื่นๆ ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจในลักษณะนี้ ส่งผลให้การดาเนินงานขององค์กร
มีประสิทธิภาพและสร้างผลตอบแทนเพิ่มสูงมากขึ้น
2. จากการทดสอบสมมติ ฐ านของกลุ่ ม ประเภทผู้ ต อบแบบสอบถามมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความค าดหวั ง ของ
ผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อการจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัทหรือบุคคลภายนอก พบว่าผลการวิจัยให้ความสาคัญในการมี
ทักษะด้านการตรวจสอบภายในที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ขององค์กรอยู่ในระดับ
มากที่สุดของด้านพันธกิจ กลยุทธ์ และรูปแบบธุรกิจ เนื่องจากความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อการจ้างผู้ตรวจสอบ
ภายในจากบริ ษั ท หรื อ บุ ค คลภายนอก ซึ่ ง ถื อ เป็ น บุ ค คลภายนอก ดั ง นั้ น สิ่ ง ที่ ผู้ ต รวจสอบภายในจากบริ ษั ท หรื อ
บุคคลภายนอกต้องมีทักษะและความเข้าใจถึงบริบทของบริษัทที่ว่าจ้าง เพื่อสร้ างความเชื่อมั่นว่าการดาเนินการตรวจสอบ
ภายในนั้นให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับบทความของ สุรภา ไถ้บ้านกวย ประชา
ตั น เสนี ย์ และอนุ รั ก ษ์ ไกรยุ ท ธ [7] ศึ ก ษาเรื่ อ ง บทบาทของผู้ ต รวจสอบภายในจากบริ ษั ท หรือ บุ ค คลภายนอกยุ ค
ไร้พรมแดน พบว่า การกาหนดระบบและกลไกในการสร้างมาตรฐานของผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัทหรือบุคคลภายนอก
เพื่อให้เกิดระบบต่าง ๆ ที่จะสร้างความเชื่อมั่นในการดาเนินงานในภาคธุรกิจของประเทศ ทั้งนี้ระบบกลไกต่าง ๆ เหล่านี้จะ
เกิดขึ้นได้เป็นรูปธรรมจะต้องอาศัยความร่วมประสานกับส่วนงานต่างๆ ดังนี้
1) สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ต้องมีการกาหนดระบบการควบคุม และพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน
จากบริษัทหรือบุคคลภายนอกให้มีคุณภาพ
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2) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ต้องให้
ความสาคัญในการประสานงานกับสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย เพื่อยกระดับการให้บริการของผู้ตรวจสอบ
ภายในจากบริษัทหรือบุคคลภายนอกให้เป็นที่ยอมรับ
3) ผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัทหรือบุคคลภายนอกที่รับผิดชอบในการให้บริการ ต้องพัฒนาตนเองและสร้าง
ความมั่นใจในคุณภาพการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
4) บริ ษั ท หรื อ ผู้ ป ระกอบการรวมทั้ ง นั ก ลงทุ น ที่ ใช้ บ ริ ก ารหรือ ข้ อ มู ล จากผู้ ต รวจสอบภายในจากบริ ษั ท หรื อ
บุคคลภายนอก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการจากงานตรวจสอบภายใน
4.2 ข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง “ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียต่อการจ้ างผู้ตรวจสอบภายในจากบุคคลภายนอก” คณะผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปประยุกต์ได้ ดังนี้
1. ผลการวิจัยให้ค วามสาคั ญ ในเรื่องของการให้ ค าปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารความเสี่ยงในรายด้านที่ มี
ค่าคาดหวังที่ให้ความสาคัญน้อยที่สุด ดังนั้น องค์กรควรต้องให้การปรับปรุงการให้คาปรึกษาด้านนี้เนื่องจากการบริการให้
คาปรึกษา (Consulting Services) ซึ่งถึงแม้เป็นเพียงลักษณะของการเพิ่มคุณค่า ซึ่งโดยทั่วไปจะให้บริการก็ต่อเมื่อได้รับ
การร้องขอจากผู้รับบริการเป็นการเฉพาะ ดังนั้นลักษณะและขอบเขตของงานการให้คาปรึกษาจะขึ้นอยู่กับข้อตกลงกับ
ผู้รับบริการ ซึ่งสอดคล้องกับ มาตรฐานสากลสาหรับการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (IPPF) [19]
2. ผลการวิ จั ย ในการทดสอบสมมติ ฐ านที่ 1 ด้ า นพั น ธกิ จ กลยุ ท ธ์ และรู ป แบบธุ ร กิ จ สมมติ ฐ านที่ 2 ด้ า น
การประเมินความเชื่อมั่นเพื่อสร้างคุณค่า และ สมมติฐานที่ 3 ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสอดคล้องกับกรอบ
การปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในที่เป็นสากลของ IIA นั้น จึงสะท้อนภาพให้เห็นว่า ผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัทหรือ
บุคคลภายนอกต้องมีความรู้ความเข้าใจในพันธกิจ กลยุทธ์ และรูปแบบธุรกิจของกิ จการที่ใช้บริการอย่างชัดเจนโดยต้อง
บูรณาการในการวางแผนการทางานร่วมกันในการประเมินความเชื่อมั่นเพื่อสร้างคุณค่าในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
สอดคล้องกับกรอบการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในที่เป็นสากลของ IIA
นอกจากผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัทหรือบุคคลภายนอกต้องให้ความสาคัญในด้านการประสานงานและสื่อสารกับ
ผู้รับบริการในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง โดยพบว่ามีค ะแนนในรายข้อน้อยที่สุด ดังนั้น ในการดาเนิน
ธุรกิจในยุคของการใช้บริการจากผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัทหรือบุคคลภายนอกที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น
อย่างมาก ซึ่งการใช้บริการของผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัทหรือบุคคลภายนอกจาเป็นอย่างยิ่งในที่ต้องบูรณาการในการ
วางแผนการทางานร่วมกับผู้ให้บริการรายอื่นในการให้ความเชื่อมั่น รวมทั้งการประสานงานและสื่อสารกับผู้รับบริการใน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง อั นจะส่งผลให้องค์กรสามารถใช้เวลาและมุ่งเน้นไปกับการดาเนินงานและ
พัฒนาธุรกิจหลักที่เป็นหัวใจขององค์กร โดยที่ไม่ต้องพะวงกับการดาเนินงานด้านอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก กลยุทธ์การ
ดาเนินธุรกิจในลักษณะนี้ ส่งผลให้การดาเนินงานขององค์กรมีประสิทธิภาพและสร้างผลตอบแทนเพิ่มสูงมากขึ้น
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4.3 ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป
ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อการจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัทหรือ
บุ ค คลภายนอก คณะผู้ วิจั ย เห็ น ว่า ควรศึ ก ษาโดยการใช้ ส ถิ ติ อื่ น ในการวิเคราะห์ ข้ อ มู ล เช่ น โมเดลสมการโครงสร้า ง
(Structural Equation Modeling : SEM) เพื่อทราบความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง
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