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บทท่ี 1 

บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 
 องค์กรในปัจจุบันต้องการให้ธุรกิจของตนเติบโตและได้เปรียบการแข่งขันอยู่

ตลอดเวลาโดยใช้ทรพัยากรที่มอียู่ด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายทีต่้องการบุคลากรที่มคีุณภาพ

ถอืเป็นทรพัยากรส าคญั สามารถสรา้งความไดเ้ปรยีบแก่องคก์รแต่ตอ้งเชื่อมโยงบุคลากรเขา้กบั

องคก์รดว้ยค่านิยมขององคก์ร เพื่อใหพ้นกังานผกูพนั ต่อองคก์รค่านิยมนี้แสดงออกมาในรปูของ

วฒันธรรมองค์กรซึ่งเป็นความเชื่อ ค่านิยมและแบบแผนของพฤตกิรรมที่พนักงานมแีละปฏบิตัิ

ร่วมกนั ในรปูค าพูด ความคดิ การเรยีนรู ้การกระท าหรอืพฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้ในองคก์ร สามารถ

ท าให้องค์กรประสบความส าเรจ็หรอืความล้มเหลวได้ หรอืกล่าวได้ว่า วฒันธรรมองค์กรท าให้

พนักงานแสดงพฤตกิรรมการท างานใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์รดว้ยความผูกพนัต่อความเชื่อ

และค่านิยมทีม่รีว่มกนั  

 วฒันธรรมองค์กรมผีลต่อความส าเรจ็ขององค์กรเห็นได้จากความส าเร็จของบรษิัท

ญี่ปุ่ นเมื่อเปรยีบเทยีบกบับรษิทัอเมรกินัในยุคศตวรรษที ่ 80 บรษิทัทีป่ระสบความส าเรจ็ในการ

ประกอบธุรกจิและถูกจดัอยู่ในอนัดบัต้น ๆ ของนิตยสาร Fortune บรษิทัเหล่านี้มอีงคป์ระกอบ

เหมอืนกนัอย่างหนึ่ง คอื พนักงานมคี่านิยมซึง่เอื้อต่อการด าเนินกจิการของบรษิทั  สามารถท า

ใหอ้งคก์รประกอบกจิการรุง่เรอืง และวฒันธรรมองคก์รมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธผิลขององคก์ร  

 ผู้บริหารกิจการเ ป็นผู้ ร ับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง  โดยต้องเข้า ใจ

สภาพแวดล้อมของธุรกิจ เพื่อก าหนดระดบัความเสี่ยงที่ยอมรบัได้ และจดัล าดบัความเสี่ยง 

ก าหนดโครงสรา้งความรบัผดิชอบในองคก์ร ด าเนินงานตามแผน ประเมนิความเสีย่งและตดิตาม

ผล ความเสี่ยงขององค์กรมาจากปัจจยัเสี่ยงภายนอกได้แก่ความผนัผวนของภาวะเศรษฐกจิ 

สงัคม การเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลย ี และความเสีย่งจากภยัพบิตั ิความเสีย่งจากปัจจยัภายใน

มาจากบุคลากร  กระบวนการปฏบิตังิาน และระบบเทคโนโลยหีรอืระบบงานในองค์กร COSO  

(2004) ไดก้ าหนดกรอบการบรหิารความเสีย่งแบบบรูณาการทัว่ทัง้องคก์ร
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ประกอบด้วยองค์ประกอบการบริหารความเสี่ยง 8 องค์ประกอบ เริ่มจากการสร้าง

สภาพแวดลอ้มภายใน การก าหนดวตัถุประสงค ์การระบุเหตุการณ์เสีย่ง การประเมนิความเสี่ยง 

การตอบสนองต่อความเสี่ยง การก าหนดกิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยง การสื่อสาร

รายงาน และการติดตามผล เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ ด้านการ

ด าเนินงาน ดา้นการรายงาน และดา้นการปฏบิตัติามกฎระเบยีบขอ้บงัคบั โดยการบูรณาการใน

ทุกระดบัขององคก์ร 

 ธุรกจิทีก่ าลงัเตบิโต ทีอ่าศยัการระดมทุนจากตลาดหลกัทรพัยจ์ าเป็นต้องมกีารบรหิาร
ความเสี่ยงเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการด าเนินงาน  ตลาดหลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ (Market for 
Alternative Investment - MAI) เป็นตลาดทุนส าหรบักจิการขนาดกลางและขนาดย่อม (Small 
and Medium Enterprise - SME) ซึง่ตลาดกลุ่ม MAI มสี่วนส าคญัในการพฒันาและการขยายตวั
ทางเศรษฐกจิของประเทศ ขอ้มูลของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยก์ลุ่ม MAI แสดงให้
เหน็การเตบิโตอย่างต่อเนื่อง โดยตลาด MAI มมีลูค่าสนิทรพัยร์วมในปี 2558 179,237.64 ลา้น
บาท รายได้รวม 118,887.68 ล้านบาท และก าไรสุทธริวม 5798.36 ล้านบาท เพิม่ขึ้นจากปี 
2557 ทีม่สีนิทรพัยร์วม 26,084.63 ลา้นบาท รายไดร้วม 1,503.07 ลา้นบาท และก าไรสุทธริวม 
233.69 ลา้นบาทแสดงในตารางที ่1 
 

ตารางท่ี 1   สินทรพัย ์รายได้ ก าไร ของบริษทัจดทะเบียน MAI ปี 2557-2558 

         หน่วย: ล้านบาท 
 

2558 2557 2558 2557

1 เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร     7,400.77     6,446.38     6,930.10     6,517.97 

2 สนิคา้อุปโภคบรโิภค     5,410.97     5,148.84     5,440.69     5,658.61 

3 สนิคา้อุตสาหกรรม   42,175.15    36,418.34    37,297.21   40,235.40 

4 ทรพัยากร   52,377.79    38,202.52    23,683.10   24,121.02 

5 เทคโนโลยี   10,709.83    10,968.44     6,127.19     6,419.08 

6 ธุรกจิการเงนิ   13,661.08    12,239.08     2,597.39     2,091.35 

7 อสงัหารมิทรพัย์และก่อสรา้ง   19,032.12    18,055.89    11,284.72   10,676.76 

8  บรกิาร   28,469.93    25,673.52    25,527.28   21,594.42 
  รวม  179,237.00 153,153.00 118,887.00  117,314.00 

ข้อมลูรายบริษัท/หลกัทรพัย์
สินทรพัย์ รายได้

 

ทีม่า:  ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย, 2558, เขา้ถงึไดจ้าก : https://www.set.or.th/mai  
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 โดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตัง้แต่วิกฤติการณ์ทางการเงินปี 2551 แรงกดดันทางด้าน

เศรษฐกจิและการแข่งขนัสูง ส่งผลให้บรษิทัต่างๆ ต้องประเมนิความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจ 

และวางแผนด้านกลยุทธ์ในการจดัการความเสี่ยงอย่างมปีระสทิธิภาพ องค์กรที่มุ่งหวงัการ

เตบิโตและจดทะเบยีนเข้าตลาดหลกัทรพัย์ MAI ต้องอาศยัการบรหิารจดัการความเสี่ยงแบบ

บูรณาการหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นส่วนหนึ่งที่มบีทบาทที่เกี่ยวขอ้งกบัการประเมนิการ

บรหิารความเสี่ยงต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร มูลนิธวิจิยั สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน

สากล (The Institute of Internal Auditors Research Foundation, 2554) ได้ศึกษาข้อมูลจาก

การส ารวจความคดิเหน็ของผู้บรหิารและผู้ตรวจสอบภายในพบว่าบทบาทของการตรวจสอบ

ภายในเกี่ยวข้องกบัการบรหิารความเสี่ยง และหลายองค์กรได้วางแผนจะด าเนินการในเวลา

อนัใกล้นี้ โดยบทบาทการตรวจสอบภายใน รวมถงึการก าหนดและประเมนิความเสี่ยงด้านกล

ยุทธ์ขององค์กร และการให้ค าปรกึษาเกี่ยวขอ้งกบัองค์ประกอบในการบรหิารความเสี่ยง และ

การบรหิารจดัการดา้นความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพ จะช่วยเพิม่มลูค่าขององคก์ร 

 กระบวนการประเมนิความเสี่ยงขององค์กร ต้องอาศยั ความรู้ ความเขา้ใจ ในธุรกิจ

ขององค์กร อีกทัง้ต้องมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการประเมินความเสี่ยง นอกจากนัน้แล้ว

นโยบายของผู้บรหิาร รวมถงึวฒันธรรมองค์กรที่แตกต่างกนัอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการ

บรหิารจดัการความเสีย่งโดยรวมของแต่ละองคก์ร รวมทัง้อาจส่งผลต่อดุลยพนิิจของผูต้รวจสอบ

ภายในที่ใช้ที่เกี่ยวขอ้งกบัการประเมนิการบรหิารความเสี่ยงอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามผู้ตรวจ

สอบภายในยงัต้องปฏบิตัหิน้าทีต่ามมาตรฐานที่ก าหนดไว ้วฒันธรรมองคก์รจดัว่ามสี่วนส าคญั

ในการก าหนดทศิทาง บทบาท ความเชื่อ ค่านิยมและแบบแผนของพฤตกิรรมทีพ่นักงานปฏบิตัิ 

วฒันธรรมองค์กรท าให้พนักงานแสดงพฤตกิรรมการท างานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรด้วย

ความผูกพันต่อความเชื่อและค่านิยมที่มีร่วมกันมีการศึกษาว่าวัฒนธรรมองค์กรมีผลต่อ

ความส าเรจ็ขององคก์รเกดิขึน้ วฒันธรรมองคก์รเป็นพฤตกิรรมทีส่งัเกตเหน็ไดใ้นองค์กรแสดง

ให้เห็นถึงค่านิยมความเชื่อและความคดิของพนักงานและเน้นถึงแรงผลกัดนัที่จะหล่อหลอม

พฤตกิรรมของทุกคนในองค์กร ซึ่งเชื่อมโยงถงึโครงสรา้ง กระบวนการท างานและแรงจูงใจให้

ปฏิบตัิงานวฒันธรรมองค์กรเป็นตัวก าหนดแนวทางส าหรบัปฏิบตัิงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายขององค์กร Schein (1999: 15-20) ศึกษาวฒันธรรมองค์กรที่ก่อให้เกิดประสทิธผิล 

จ าแนกไดเ้ป็น 4 รปูแบบ คอื 
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 1. วัฒนธรรมมุ่งเน้นความสัมพันธ์ (Cameron and Quinn,1999) หรือ วัฒนธรรม

องคก์รแบบครอบครวั คอื วฒันธรรมทีใ่หค้วามส าคญัแก่พนกังาน มากกว่างาน  

 2. วฒันธรรมแบบราชการ (Deal and Kennedy,1982) คอื องค์กรมโีครงสรา้งหลาย

ระดบั กระบวนการท างานมหีลายขัน้ตอน เป็นทางการสูง กฎระเบยีบมจี านวนมาก งานที่ท า

เป็นงานประจ า  

 3. วฒันธรรมมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลง (Cameron and Quinn, 1999 ;Trompenaars 

and Hampden-Turner, 2004)  ให้ความส าคัญแก่การเปลี่ยนแปลงหรือการปรับเปลี่ยน

ตลอดเวลา มีความเป็นผู้ประกอบการ และริเริ่มสร้างสรรค์ ผู้น าองค์กรกล้าเสี่ยงและให้

ความส าคญัแก่นวตักรรม  

 4. วฒันธรรมแบบการตลาด (Market Culture) (Cameron and Quinn,1999)   เชื่อว่า

พนักงานสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตนต้องการได้และท าให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้ จงึให้

ความส าคญัแก่ผลลพัธจ์ากการท างานโดยเน้นการแข่งขนักนัเพื่อท างานให้บรรลุเป้าหมายหรอื

ประสบผลส าเรจ็  

 การศกึษาบทบาทของผูต้รวจสอบภายในทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประเมนิการบรหิารความ

เสี่ยงของกลุ่มบริษัทที่อยู่ใน MAI ซึ่งเป็นบริษัทขนาดกลางเติบโตเร็ว เพื่อทราบบทบาทผู้

ตรวจสอบภายในว่ามรีะดบัความเกี่ยวขอ้งกบัการประเมนิการบรหิารความเสีย่งขององคก์รมาก

น้อยเพยีงใด และมกีารปฏบิตัสิอดคลอ้งตามที่มาตรฐานสากลการปฏบิตังิานวชิาชพีตรวจสอบ

ภายในก าหนดหรือไม่ เป็นสิ่งที่สมควรศึกษาส าหรบัธุรกิจที่มุ่งหวังการเติบโต  ตลอดจน

วฒันธรรมแต่ละองค์กรที่แตกต่างกนัจะส่งผลต่อบทบาทของผู้ตรวจสอบภายในที่เกี่ยวขอ้งกบั

การประเมนิการบรหิารความเสีย่งหรอืไม ่

 

วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

 

 1. เพื่อศกึษาวฒันธรรมองคก์ร และบทบาทของผูต้รวจสอบภายในทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ

ประเมนิการบรหิารความเสีย่งของกลุ่มบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ (กลุ่ม MAI) 

 2. เพื่อวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างวฒันธรรมองคก์ร และบทบาทของผูต้รวจสอบ

ภายในที่เกี่ยวขอ้งกบัการประเมนิการบรหิารความเสี่ยงของกลุ่มบรษิัทที่จดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรพัย ์(กลุ่ม MAI) 
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สมมติุฐานในการศึกษา 
 

H0 :  ลกัษณะวฒันธรรมองค์กรที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อบทบาทผู้ตรวจสอบภายในที่
เกีย่วขอ้งกบัการประเมนิการบรหิารความเสีย่ง ไมแ่ต่กต่างกนั 
H1 :  ลกัษณะวฒันธรรมองค์กรที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อบทบาทผู้ตรวจสอบภายในที่
เกีย่วขอ้งกบัการประเมนิการบรหิารความเสีย่ง แต่กต่างกนัอยา่งมนียัส าคญั 

 

ขอบเขตการศึกษา 
 

 การศกึษาวฒันธรรมองคก์รกบับทบาทประเมนิการบรหิารความเสี่ยงของผูต้รวจสอบ
ภายใน ศกึษาจากแบบสอบถามความคดิเหน็ของผู้ตรวจสอบภายในของบรษิทัจดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยกลุ่ม MAI ม ีจ านวนทัง้สิ้น 130 บรษิทั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
2558 
 ขอบเขตเน้ือหา เป็นการศกึษาการรบัรู้บทบาทวฒันธรรมองค์กร และการประเมนิ

บทบาทของผูต้รวจสอบภายในเรือ่งการบรหิารความเสีย่ง   
 ตวัแปรในการศกึษา ประกอบดว้ย 

• ตวัแปรอสิระ  
1) ลกัษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั

การศกึษา ต าแหน่งงาน และระยะเวลาในการปฏบิตังิาน 
2) การรบัรูบ้ทบาทวฒันธรรมองคก์ร  จ าแนกเป็น (1) วฒันธรรมแบบครอบครวั (2) 

วฒันธรรมแบบราชการ (3) วฒันธรรมองค์กรที่เน้นนวตักรรมการเปลี่ยนแปลง 
และ (4) วฒันธรรมแบบเน้นการแขง่ขนั    

• ตัวแปรตาม เป็นการรับรู้บทบาทการประเมินการบริหารความเสี่ยงของผู้
ตรวจสอบภายใน ประกอบดว้ย (1) บทบาทหน้าทีห่ลกัของผูต้รวจสอบภายในใน
เรื่องการประเมนิการบรหิารความเสี่ยง (2) บทบาทการใหค้ าปรกึษาทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัการก ากบัสอดส่องดูแลรกัษาทรพัยส์นิ (3) บทบาทการตรวจสอบภายในที่ไม่
ควรเขา้ไปเกี่ยวขอ้ง คอืการระบุปัจจยัเสี่ยงและก าหนดแนวทางการตอบสนอง
ความเสีย่ง 
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ประโยชน์ท่ีจะได้รบัจากการศึกษา  

 

 1. ผลการศกึษาสามารถเป็นแนวทางให้แก่หน่วยงานตรวจสอบภายในเกี่ยวกบัการ

จดัท าแผนงานตรวจสอบและประเมนิความเสีย่งใหค้รบถ้วนตามมาตรฐานสากลการปฏบิตังิาน

วชิาชพีการตรวจสอบภายในไดก้ าหนดไว ้

 2. เพื่อเป็นแนวทางใหผู้ต้รวจสอบภายในปรบัปรุงบทบาทการประเมนิความเสีย่งใหม้ี

ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

 การศกึษาคน้ควา้อสิระน้ีเป็นการศกึษาวฒันธรรมองคก์ร และ บทบาทการประเมนิการ

ประเมนิการบรหิารความเสีย่งของผูต้รวจสอบภายในของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์

กลุ่ม MAI มรีายละเอยีดดงันี้ 

1.   วฒันธรรมองคก์ร  

2.   บทบาทผูต้รวจสอบภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประเมนิการบรหิารความเสีย่ง 

3.   งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

วฒันธรรมองคก์ร  

 

 วฒันธรรมองค์กร  เป็นพฤติกรรมที่สงัเกตเห็นได้ในองค์กรแสดงให้เห็นถึงค่านิยม

ความเชื่อและความคดิของพนักงานและเน้นถงึแรงผลกัดนัทีจ่ะหล่อหลอมพฤตกิรรมของทุกคน

ในองค์กร ซึ่งเชื่อมโยงถงึโครงสร้างกระบวนการท างานและแรงจูงใจให้ปฏบิตังิานวฒันธรรม

องค์กรเป็นตัวก าหนดแนวทางส าหรบัปฏิบตัิงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 

(Schein ,1999 ) จ าแนกวฒันธรรมองคก์รออกเป็น 3 ระดบั คอื 

 1. วฒันธรรมทีเ่ป็นรปูธรรม วตัถุ สิง่ประดษิฐ์ (Artifacts) สามารถรบัรู ้จบัต้องได ้จาก

การมองเหน็ ได้ฟังและจากความรูส้กึของพนักงาน ได้แก่ ลกัษณะทางกายภาพหรอืทางวตัถุ

ขององค์กร เช่น ภาษาเทคโนโลยสีถาปัตยกรรมและพิธีการที่ สงัเกตได้วฒันธรรมองค์กร

ประเภทนี้แสดงออกมาไดง้า่ยแต่เขา้ใจยากพนกังานอาจมคีวามคลุมเครอืไมเ่ขา้ใจความหมาย 

 2. วฒันธรรมที่เป็นค่านิยม (Values) หรอืสิง่ที่องค์กรก าหนดแล้วสื่อสารให้พนักงาน

น าไปปฏบิตัพินักงานเชื่อว่าเป็นสิง่ทีค่วรกระท าและรูถ้งึวธิกีารด าเนินกจิกรรมวฒันธรรมองคก์ร

ประเภทนี้น าไปสู่พฤตกิรรมการปฏบิตังิานของพนักงาน ไดแ้ก่ กลยุทธ ์เป้าหมาย ปรชัญาของ

องคก์ร เป็นตน้ 
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 3. วฒันธรรมที่เป็นสมมตฐิานพื้นฐาน (Basic Assumption) ได้แก่พฤตกิรรมและการ

กระท าที่พนักงานใช้ตอบสนองต่อสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นการแสดงออกโดย

สามญัส านึก สะทอ้นถงึความเชื่อความคดิและความรูส้กึของพนกังานทีม่ต่ีอสิง่หรอืเรือ่งนัน้ให้ 

เชื่อมโยงวัฒนธรรมกับประสิทธิผลองค์กรและงานตรวจสอบภายในจะช่วยองค์กรบรรลุ

เป้าหมายเรือ่งใด 

 วัฒนธรรมองค์กรแสดงให้เห็นถึงค่านิยมความเชื่อและความคิดของพนักงานที่

ก่อใหเ้กดิประสทิธผิล ของการปฏบิตังิาน สามารถสรปุไดเ้ป็น 4 รปูแบบ ไดแ้ก่ 

 1. วฒันธรรมองค์กรแบบครอบครวั (Trompenaars and Hampden-Turner, 2004) 

หรอื วฒันธรรมแบบสโมสรหรอืเทพซอุีส (Handy, 1991) คอื วฒันธรรมที่ให้ความส าคญัแก่

พนักงาน มากกว่างาน องค์กรเปรยีบเสมอืนครอบครวัขนาดใหญ่ ผู้น าหรอืผู้บรหิารท าหน้าที่

เสมอืนบดิาหรอืมารดา ให้ค าแนะน าปรกึษา ช่วยเหลอื ส่งเสรมิและอ านวยความสะดวกแก่

ผู้ใต้บงัคบับญัชา อ านาจและการสัง่การขึ้นอยู่กบัคนเพยีงไม่กี่คน พนักงานท างานด้วยความ

จงรักภักดีหรือท างานตามธรรมเนียมประเพณี ในขณะเดียวกันมีความผูกพันกันสูง ให้

ความส าคญัแก่ผลก าไรระยะยาว พฒันาทรพัยากรมนุษย ์สรา้งความสามคัคกีลมเกลยีว และใช้

หลกัศลีธรรม ความส าเรจ็ขององคก์รพจิารณาจากความใส่ใจต่อลูกคา้และผูเ้กีย่วขอ้งกบัองคก์ร  

การท างานจงึมลี าดบัชัน้การบงัคบับญัชา แบ่งแยกงานเป็นหน่วย ๆ หรอืแยกการผลติสนิคา้ออก

อย่างชดัเจน แบ่งหน้าที่การท างานจากศูนยก์ลางมุ่งเน้นท างานเป็นทมี มสี่วนร่วม และ ความ

เป็นเอกฉนัท ์

 2. วัฒนธรรมแบบราชการ (Deal and Kennedy,1982) มีการศึกษาว่าองค์กรมี

โครงสรา้งหลายระดบั กระบวนการท างานมหีลายขัน้ตอน เป็นทางการสูง กฎระเบยีบมจี านวน

มาก งานที่ท าเป็นงานประจ า เพื่อป้องกนัความผดิพลาด รวมทัง้ควบคุมการปฏบิตัิงานอย่าง

ชัดเจนผู้น าท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานและผู้จ ัดองค์กรที่มีประสิทธิภาพ พยายามให้การ

ด าเนินงานราบรืน่ทุกสถานการณ์ ก าหนดกฎระเบยีบและนโยบายอยา่งเป็นทางการ แบ่งงานกนั

ท าตามความช านาญเฉพาะด้าน ให้ความส าคัญแก่ความมัน่คงและผลการปฏิบัติงานที่มี

ประสทิธภิาพ คอื ท างานทนัเวลาที่ก าหนด บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ไม่มากหรอืน้อยจนเกนิไป 

ความส าเรจ็วดัจากการปฏบิตัติามกฎระเบยีบและต้นทุนที่ต ่าเหน็ว่า  บุคลากรเป็นจกัรกลหรอื

ปัจจยัหนึ่งขององค์กร มุ่งความมัน่คงในการจา้งงานและความสามารถคาดการณ์พฤตกิรรมได้ 

ส่วนพนักงานปฏบิตังิานตามค าบรรยายลกัษณะงาน มอบหมายงานตามสายการบงัคบับญัชา 
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ให้ความส าคญัแก่การสัง่การ และ การควบคุมดูแลอ านาจมาจากต าแหน่งและสถานภาพใน

องคก์รวฒันธรรมองคก์รเช่นนี้ใหค้วามส าคญัแก่ความมัน่คง การคาดการณ์ได ้ความปลอดภยั 

งานประจ า และความเชื่อถอืได ้มุ่งเน้นล าดบัชัน้การบงัคบับญัชาและงานเป็นส าคญัรวมอ านาจ

และเป็นทางการสูง องคก์รจงึขาดความยดืหยุ่น ด าเนินงานล่าชา้ ปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงได้

ยาก และไมน่ิยมสรา้งนวตักรรมใหม ่ๆ หรอืละเลย เพกิเฉยต่อการเปลีย่นแปลงวฒันธรรมเช่นนี้

เหมาะสมกบัองคก์รขนาดใหญ่ 

 3. วฒันธรรมมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลง (Trompenaars and Hampden-Turner, 2004) 

เป็นวฒันธรรมที่ใหค้วามส าคญัแก่การเปลีย่นแปลงหรอืการปรบัเปลีย่นตลอดเวลา มคีวามเป็น

ผู้ประกอบการ และริเริ่มสร้างสรรค์ ผู้น าองค์กรกล้าเสี่ยงและให้ความส าคญัแก่นวตักรรม 

พนักงานผูกพนักนัด้วยการทดลองและสร้างสิง่ใหม่ ๆ แก่องค์กร รวมทัง้แก้ปัญหาต่าง ๆ ให้

ภารกิจส าเร็จลุล่วง นิยมความน าสมัย การเติบโตระยะยาวและค้นหาทรัพยากรใหม่ ๆ 

ความส าเรจ็ขององคก์รอยู่ทีค่วามเป็นหนึ่งเดยีวกนั ผลติสนิคา้และบรกิารใหม ่ๆ แกไ้ขปัญหาได้

ถูกต้อง ต้องการเป็นผู้น าในสนิค้าและบรกิาร กระตุ้นให้พนักงานแต่ละคนคดิรเิริม่ และมอีสิระ 

ในการท างานเสนอสิง่ใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่องค์กร รวมทัง้เรยีนรู้อย่างต่อเนื่ององค์กรมี

ลกัษณะเป็นเครอืข่าย มโีครงสรา้งอย่างหลวม ๆ แบบแมทรกิท างานเป็นทมี ยดืหยุ่น ใหอ้สิระ

แก่พนักงาน ให้อ านาจ และเป็นทางการน้อย องค์กรเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตาม

สภาพแวดลอ้มภายนอก และก าหนดวธิกีารท างานใหส้อดคลอ้งต่อการเปลีย่นแปลงดว้ย 

 4. วฒันธรรมแบบการตลาด (Cameron and Quinn (1999)  เชื่อว่าพนักงานสามารถ

บรรลุเป้าหมายทีต่นต้องการไดแ้ละท าใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมายได้ จงึใหค้วามส าคญัแก่ผลลพัธ์

จากการท างาน โดยเน้นการแข่งขนักนัเพื่อท างานให้บรรลุเป้าหมายหรอืประสบผลส าเรจ็ โดย

ผู้น าเป็นผู้ขบัเคลื่อน หรอืผู้อ านวยการ และเป็นคู่แข่งขนั ต้องการและมุ่งมัน่จะประสบชยัชนะ 

ความผูกพนัของพนักงานในองคก์รอยู่ทีช่ยัชนะ ชื่อเสยีง และความส าเรจ็ ผลการด าเนินงานให้

ความส าคญัแก่การแข่งขนัและบรรลุเป้าหมายที่สามารถวดัได้ ในรูปส่วนแบ่งการตลาด ค้นหา

ตลาดใหม่ เป็นผูน้ าด้านราคาและการตลาด เป็นต้น หรอืกล่าวไดว้่าใหค้วามส าคญัต่อการขาย 

นอกจากนี้ย ังกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันและให้รางวัลตอบแทนเมื่อท างานส าเร็จ แต่ให้

ความส าคญัแก่ปรมิาณมากกว่าคุณภาพใหอ้ านาจ แต่เป็นทางการสูง มคีวามเป็นประชาธปิไตย 

มอบหมายงานตามความสามารถของพนักงานเป็นหลกั ให้ความส าคญัต่อการบรรลุเป้าหมาย

และประสทิธผิลมากกว่าอ านาจหน้าที ่กระบวนการหรอืตวับุคคล ถงึแมว้ฒันธรรมดงักล่าวนี้ให้
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ความส าคญัแก่งานแต่ยดืหยุ่นและมพีลวตัรปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงไดด้ ีพนักงานทีม่คีวามรู้

หรือความเชี่ยวชาญจะมีอ านาจและอิสระมาก พนักงานผูกพันต่องาน การจดัการโดยยึด

วตัถุประสงค ์และจา่ยค่าตอบแทนตามผลงาน  

 

บทบาทผูต้รวจสอบภายในท่ีเก่ียวข้องกบัการประเมินการบริหารความเส่ียง  

 

  ตัง้แต่วิกฤตการณ์ทางการเงินปี 2551 แรงกดดันทางด้านเศรษฐกิจและนโยบาย

ควบคุมส่งผลใหบ้รษิทัต่างๆ ต้องการประเมนิความเสี่ยงในภาครวมธุรกจิ และวางแผนด้านกล

ยุทธใ์นการจดัการความเสี่ยงที่มปีระสทิธภิาพ เพิม่ประสทิธภิาพในการบรรเทาความเสี่ยงและ

เน้นยุทธศาสตรแ์บบองค์รวมเพื่อบรหิารความเสี่ยง ในฐานะองค์กรที่พยายามอย่างหนักเพื่อ

ความส าเรจ็ทางธุรกจิโดยใชก้ารบรหิารจดัการแบบใหม่นี้  

กรรมการตรวจสอบและผูบ้รหิาร ใหแ้นวทางการปฏบิตังิานต่อหวัหน้าผูต้รวจสอบภายใน 

ปัจจุบนัได้มีการด าเนินการตามแนวทางมาตรฐานการปฏิบตัิวิชาชีพการตรวจสอบ

ภายในเรื่องการประเมนิการบรหิารความเสีย่งและหลายองคก์รไดว้างแผนจะด าเนินการ

ในเวลาอนัใกลน้ี้  

- บทบาทการตรวจสอบภายใน ในการก าหนดและประเมนิความเสีย่งดา้นกลยทุธข์อง 

      องคก์ร 

- ความรูค้วามสามารถของผูต้รวจสอบภายในตอ้งสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบในการ 

      บรหิารจดัการดา้นความเสีย่งทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ  

- โอกาสการเพิม่มลูค่าขององคก์รเมือ่มกีารน าการบรหิารจดัการดา้นความเสีย่งมาใช ้ 
 

  ในปัจจุบนัผู้ตรวจสอบภายในเข้าใจความหมายของการบรหิารความเสี่ยงและเสนอ

ข้อเสนอแนะที่มคีุณค่ามากกว่าพนักงานในส่วนอื่น ดงันัน้ผู้บรหิารด้านการตรวจสอบควรให้

ความรู้และท าความเข้าใจกับคณะกรรมการด้านการตรวจสอบและคณะผู้บริหารเรื่อง

ความส าคญัของการบรหิารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงบทบาทของผู้ตรวจสอบ

ภายในที่สามารถช่วยเพิม่คุณค่า การประเมนินัน้แสดงให้เห็นว่าการบรหิารจดัการด้านความ

เสี่ยงนัน้เป็นหลกัส าคญัและเป็นหวัข้อที่คณะกรรมการการตรวจสอบยกขึ้นมาพิจารณาในที่

ประชุมสม ่าเสมอ เพราะคณะกรรมการมแีนวโน้มจะสอบถามประสทิธิภาพของขัน้ตอนการ
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บรหิารความเสีย่ง ดงันัน้ผูบ้รหิารดา้นการตรวจสอบจงึสมควรสรา้งความเขา้ใจแก่คณะกรรมการ

ดา้นการตรวจสอบและคณะผูบ้รหิารเพื่อใหค้นเหล่านัน้มอบหมายเรื่องการบรหิารความเสีย่งให้

การตรวจสอบภายในเป็นตวัการหลกัในเรื่องดงักล่าวในอนาคต ดงันัน้จงึมกีารก าหนดบทบาทที่

ผูต้รวจสอบภายในจะเขา้มามบีทบาทตรงน้ีในภาพที ่1 

 

 

 

ภาพท่ี 1 บทบาทของการตรวจสอบภายในในการบริหารความเส่ียงทัง้องคก์ร 

ทีม่า: The Institute of Internal Auditors, Research Foundation, 2011 
 

 จากภาพที ่1 บทบาทการประเมนิการบรหิารความเสีย่งภายในองคก์รของเจา้หน้าที่

ตรวจสอบภายในสามารถแบ่งได ้3 บทบาทดงันี้ 

1.  บทบาทหน้าทีห่ลกัของตรวจสอบภายในในเรือ่งการประเมนิการบรหิารความเสีย่ง 

1.1  ใหก้ารรบัประกนัขัน้ตอนการบรหิารความเสีย่ง 

1.2  ใหก้ารรบัประกนัว่าความเสีย่งนัน้ไดร้บัการประเมนิอยา่งถูกตอ้ง 

1.3  ประเมนิขัน้ตอนการบรหิารความเสีย่ง 
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1.4  ประเมนิการรายงานความเสีย่งหลกั 

1.5  ตรวจสอบการบรหิารความเสีย่งหลกั 

2.  บทบาทชอบธรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการก ากบัดแูลรกัษาทรพัยส์นิ 

2.1 ใหค้วามช่วยเหลอืในการระบุและประเมนิความเสีย่ง 

2.2 การฝึกคณะผูบ้รหิารในการจดัการความเสีย่ง 

2.3 ประสานงานในขอ้ปฏบิตักิารท างานของการบรหิารความเสีย่งองคก์ร 

2.4 รวบรวมรายงานทีเ่กี่ยวกบัความเสีย่ง 

2.5 การด ารงและพฒันาขอบเขตการท างานของการบรหิารความเสีย่งองคก์ร 

2.6 พฒันายทุธศาสตรด์า้นการบรหิารความเสีย่งองคก์รเพื่อใหค้ณะกรรมการ

เหน็ชอบและอนุมตั ิ

3. บทบาทการตรวจสอบภายในทีไ่มค่วรเขา้ไปเกีย่วขอ้ง 

3.1 ก าหนดความเสีย่งทีย่อมรบัได ้

3.2 ก าหนดขอ้ปฏบิตัดิา้นการบรหิารความเสีย่ง 

3.3 การใหค้วามเชื่อมัน่ต่อผูบ้รหิารเกีย่วกบัความเสีย่ง 

3.4 ตดัสนิในการแกปั้ญหาต่อความเสีย่ง 

3.5 แกปั้ญหาเกีย่วกบัความเสีย่งนัน้ในฐานะผูไ้ดร้บัมอบหมายจากคณะผูบ้รหิาร 

3.6 เป็นผูร้บัผดิชอบในการบรหิารความเสีย่ง 

 
 The Institute of Internal Auditors Research Foundation ( IIARF)  ไ ด้ ท า ก า ร วิ จ ัย
เกี่ยวกับความคิดเห็นจากผู้ตรวจสอบภายใน ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 โดยส ารวจความ
คดิเห็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง 321 คน เน้นในเรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของการตรวจสอบ
ภายในในปัจจุบนั และความคาดหวงัในบทบาทของการตรวจสอบภายในในอนาคตในแงมุ่มต่างๆ 
สรปุผลดงัปรากฏในตารางที ่2 
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ตารางท่ี 2 สรปุบทบาทหน้าของผูต้รวจสอบภายในปัจจบุนั อนาคต และไม่มีบทบาท 

 

บทบาทหน้าท่ี
บทบาทใน

ปัจจุบนั

บทบาทใน

อนาคต

ไม่มี

บทบาท

1. การให้ขอ้เสนอแนะและบทบาทให้

ค าปรกึษาอย่างไมเ่ป็นทางการเกีย่วกบั

การด าเนนิการบรหิารความเสีย่ง

77% 14% 9%

2. เป็นตวักระตุน้ให้เกดิการบรหิารจดัการ

ความเสีย่ง
48% 14% 38%

3.มสีว่นร่วมท าให้การบรหิารจดัการความ

เสีย่งบรรลผุล
45% 30% 35%

4.มสีว่นร่วมในฐานะเป็นผูอ้อกแบบ

โครงการเพือ่การบรหิารจดัการความเสีย่ง
43% 20% 27%

5. ให้การรบัประกนัทีเ่ป็นอสิระในการ

บรหิารจดัการความเสีย่ง
40% 35% 25%

6. ช่วยเหลอืและให้ค าแนะน าอืน่ หรอืแยก

สว่นอนัเกีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการ

ความเสีย่ง

28% 21% 51%

 
 

 จากตารางที่ 2 พบว่าร้อยละ 77 ระบุว่าการให้ข้อเสนอแนะและบทบาทให้ค าปรกึษา

อย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกบัการด าเนินการบรหิารความเสี่ยง ซึ่งสนับสนุนแนวคดิที่ว่าผู้ตรวจ

สอบภายในนัน้มคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรื่องการบรหิารความเสีย่งมากกว่าบุคลากรดา้นอื่น และยงั

เป็นผู้ให้ค าแนะน าในทางปฏิบัติด้านการบริหารความเสี่ยง ในขณะที่อันดับรองลงมาผู้ตอบ

แบบสอบถามเหน็ว่าการตรวจสอบภายในนัน้เป็นตวัผลกัดนัใหเ้กดิการเปลีย่นรปูแบบการบรหิาร

ความเสี่ยง ในระยะเวลา 5 - 10ปีที่ผ่านมาผู้บรหิารด้านการตรวจสอบภายในนัน้ส่วนใหญ่เป็นผู้

ผลกัดนัและรเิริม่ในเรื่องการบรหิารความเสีย่ง และถอืเป็นแนวโน้มทีช่่วยสนับสนุนการตรวจสอบ

ภายในในการประเมนิการบรหิารความเสี่ยงให้บรรลุผล เป็นที่น่าสนใจที่ว่าเพยีงรอ้ยละ 45 การ

ตรวจสอบภายในให้ความเชื่อมัน่อย่างเป็นอสิระในเรื่องการบรหิารความเสี่ยงรอ้ยละ 40 และใน
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ส่วนการช่วยเหลอืและใหค้ าแนะน าอื่น หรอืส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบบรหิารความเสีย่ง รอ้ยละ 28 

และไมม่บีทบาทสงูถงึรอ้ยละ 51 

 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

 สมจนิตนา คุม้ภยั (2553) ไดศ้กึษาเรื่องการเปรยีบเทยีบวฒันธรรมองคก์รทีม่อีทิธพิล

ต่อประสทิธผิลองคก์ร โดยการศกึษานี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาอทิธพิลของวฒันธรรมองคก์รที่มี

ต่อประสทิธผิลขององค์กรแบบรฐัวสิาหกิจทางการเงนิในประเทศไทย และเปรยีบเทยีบความ

แตกต่างด้านวฒันธรรมองค์กรระหว่างองค์กรที่มปีระสทิธผิลสูง ปานกลาง และต ่า ด้วยวธิสีบื

ค้นหาสาเหตุหรอืตวัแปรอิสระ คอื วฒันธรรมองค์กรที่ก่อให้เกิดผลลพัธ์หรอืตวัแปรตาม คอื 

ประสทิธผิลองค์กรโดยจ าแนกรฐัวสิาหกิจออกเป็น 3 กลุ่ม คอื องค์กรที่มปีระสทิธผิลสูง ปาน

กลาง และต ่า ผู้ศกึษาใช้การวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative) เป็นหลกั ศกึษาขอ้มูลจากเอกสาร 

งานวจิยัและสื่ออเิลก็ทรอนิกสท์ีเ่กี่ยวขอ้ง รวมทัง้สมัภาษณ์เชงิลกึผูบ้รหิารหรอืผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบั

วัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงานนั ้น ๆ เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์ถึงวัฒนธรรมองค์กรที่

รฐัวิสาหกิจนัน้มีอยู่ว่าสอดคล้องกับวฒันธรรมเชิงประสิทธิผลที่ผู้ศึกษาก าหนดไว้จากการ

ทบทวนวรรณกรรมหรอืไม่ ได้แก่ 1) มุ่งผลส าเรจ็ 2) มุ่งเน้นลูกค้า 3) สร้างนวตักรรม 4) ให้

ความส าคญัแก่ภาวะผูน้ า 5) จดัองคก์รสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม 6) ท างานเป็นทมี 7) จดัการ

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 8) ลดการควบคุม 9) มมีาตรฐานจรยิธรรมและรบัผดิชอบ

ต่อสงัคม และ 10) มกีารจดัการทรพัยากรมนุษย ์ จากการสอบถามพนกังานในรฐัวสิาหกจิทีเ่ป็น

กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 849 คนใ พบว่า รฐัวิสาหกิจที่มปีระสิทธิผลสูงมวีฒันธรรมองค์กรเชงิ

ประสทิธผิลมากกว่ารฐัวสิาหกจิทีม่ปีระสทิธผิลปานกลางบางวฒันธรรม ไดแ้ก่ 1) ใหค้วามส าคญั

แก่ภาวะผู้น า 2) จดัองค์กรสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และ 3) มมีาตรฐานจรยิธรรมและ

รบัผดิชอบต่อสงัคม และพบว่า รฐัวสิาหกิจที่มปีระสทิธผิลสูงและปานกลาง มวีฒันธรรมเชิง

ประสทิธผิลทุกลกัษณะมากกว่ารฐัวสิาหกจิที่มปีระสทิธผิลต ่า ประกอบด้วย 1) มุ่งผลส าเรจ็ 2) 

มุ่งเน้นลูกค้า 3) สร้างนวตักรรม 4) ให้ความส าคญัแก่ภาวะผู้น า 5) จดัองค์กรสอดคล้องกับ

สภาพแวดล้อม 6) ท างานเป็นทมี 7) จดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 8) ลดการ

ควบคุม 9) มมีาตรฐานจรยิธรรมและรบัผดิชอบต่อสงัคม และ 10) มกีารจดัการทรพัยากรมนุษย์

สรุปไดว้่า วฒันธรรมองคก์รมอีทิธพิลต่อประสทิธผิลขององคก์รทีเ่ป็นรฐัวสิาหกจิทางการเงนิใน
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ประเทศไทย เนื่ องจากองค์กรที่มีประสิทธิผลสูง  มีว ัฒนธรรมองค์กรมากกว่าองค์กรที่มี

ประสทิธผิล ปานกลาง และต ่า ตามล าดบัส าหรบัขอ้เสนอแนะจากงานวจิยันี้ คอื ผู้บรหิารของ

องค์กรต้องตระหนักถงึความส าคญัของวฒันธรรมองคก์รว่าสามารถท าให้องค์กรมปีระสทิธผิล 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ วฒันธรรมมุ่งผลส าเร็จและวัฒนธรรมอื่น ๆ ที่สนับสนุน สอดคล้องกับ

วฒันธรรมมุ่งผลส าเรจ็ ผูบ้รหิารควรสรา้งและพฒันาวฒันธรรมองค์กรโดยก าหนดไวใ้นกลยุทธ์

ขององคก์ร สื่อสารอย่างทัว่ถงึ แสดงพฤตกิรรมเป็นแบบอย่าง (Role Model) แก่พนักงาน เปิด

โอกาสให้พนักงานมสี่วนร่วมสร้างและพฒันาวฒันธรรมองค์กร และน าวฒันธรรมองค์กรไป

ปฏิบัติในงานประจ าวัน รวมทัง้ใช้กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์สร้างและพัฒนา

วฒันธรรมองคก์รอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหพ้นกังานมคี่านิยมและพฤตกิรรมสอดคลอ้งกบัวฒันธรรม

เชงิประสทิธผิล 

 ยุวด ีเครอืรฐัตกิาล (2552) ได้ศกึษาเรื่องความสมัพนัธร์ะหว่างการก ากบัดูแลกจิการ

กบัอตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้น ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ MAI งานวจิยันี้มี

วตัถุประสงคเ์พื่อศกึษา ความสมัพนัธร์ะหว่างการก ากบัดูแลกจิการกบัอตัราส่วนราคา ต่อก าไร

ต่อหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ MAI โดยจ ากดัขอบเขตการศกึษาเฉพาะบรษิทั

จดทะเบยีน ในตลาดหลกัทรพัย์ MAI จากจ านวนประชากรทัง้หมด 60 บรษิทั มตีวัแปรอิสระ

ไดแ้ก่ การก ากบัดูแลกจิการของ บรษิทั (ประกอบดว้ย การควบรวมต าแหน่งประธานกรรมการ

กับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายจดัการ และค่าตอบแทน กรรมการ) ตัวแปรตาม ประกอบด้วย 

อัตราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้น และตัวแปรควบคุม ประกอบด้วย อายุของ บรษิัท การเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากแบบแสดงข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) ปี 2552 – 2554 โดยใช้เทคนิคทาง

สถิติ การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ (Pearson Correlation Coefficient) และการ

วเิคราะหก์ารถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการศกึษาพบว่า ปี2552 

และ 2553 ไม่มตีวัแปรที่มคีวามสมัพนัธ์ต่ออตัราราคาต่อก าไรต่อหุ้น ส่วน ปี 2554 ตวัแปรที่มี

ความสัมพันธ์ต่ออัตราราคาต่อก าไรต่อหุ้นได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการ โดยอาจเกิดจาก 

ผู้บริหารได้ร ับค่าตอบแทนเป็นที่พอใจก็จะมีแรงจูงใจในการบริหารจัดการบริษัทให้มี

ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้จงึ ส่งผลใหช้ื่อเสยีงบรษิทัเป็นทีรู่จ้กัของนักลงทุน และท าใหอ้ตัราราคา

ต่อก าไรต่อหุน้สงูมากขึน้ตามไปดว้ย 

 วสนารตัน์ กลิน่ชื่น (2556) ไดศ้กึษาเรื่องวฒันธรรมองคก์รทีม่อีทิธพิลต่อวธิปีฏบิตัเิชงิ

บรหิารการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยมุมมองของบุคลากรทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยมี
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วตัถุประสงคท์ีจ่ะคน้หาว่าวฒันธรรมองคก์รดา้นใดบา้งทีม่อีทิธพิลต่อการใชว้ธิปีฏบิตัเิชงิบรหิาร

การพฒันาซอฟต์แวรง์านวจิยันี้ใชว้ธิกีารวจิยัเชงิส ารวจในการเกบ็ขอ้มลูดว้ยแบบสอบถามจาก

หน่วยตวัอย่าง 147 คน ที่ท างานอยู่ในบรษิทัให้ค าปรกึษาและการจดัหาเกี่ยวกบัซอฟต์แวร์ ที่

ขึ้นทะเบยีนกบักรมพฒันาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ในปี พ.ศ. 2554 ผลวจิยันี้พบว่า 1) 

การท างานเป็นทมีละนวตักรรม มอีทิธพิลต่อการใชว้ธิปีฏบิตัเิชงิบรหิารการพฒันาซอฟต์แวรใ์น

ทุกดา้น 2) การแข่งขนัเชงิรุกมอีทิธพิลต่อโครงสรา้งองคก์รและวธิปีฏบิตัเิชงิบรหิาร และตวัวดั 

3) การใส่ใจในรายละเอยีดมอีทิธพิลต่อตวัวดั และ 4) การใหค้วามส าคญักบัผลงานมอีทิธพิลต่อ

มาตรฐานและขัน้ตอนวิธี และการควบคุมกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์จากการวิเคราะห์

ปฏสิมัพนัธข์องกลุ่มวฒันธรรมองคก์รทีม่อีทิธพิลต่อวธิปีฏบิตัเิชงิบรหิารการพฒันาซอฟตแ์วรแ์ต่

ละดา้นพบว่ากลุ่มตวัแปรวฒันธรรมองคก์รดงักล่าวทุกตวัมอีทิธพิลพรอ้ม ๆ กนัจากผลการวจิยั

นี้องค์กรทางด้านการพฒันาซอฟต์แวรแ์ละสถาบนัการศกึษาที่เกี่ยวขอ้งควรให้ความส าคญัใน

การพฒันา และตระหนักถงึวฒันธรรมองค์กรด้านการท างานเป็นทมี ด้านนวตักรรม ด้านการ

แข่งขนัเชงิรุก ด้านการใส่ใจในรายละเอยีด และด้านการให้ความส าคญักบัผลงาน เพื่อให้เกดิ

ประสทิธภิาพในการใชว้ธิปีฏบิตัเิชงิบรหิารการพฒันาซอฟต์แวรอ์ย่างไรกต็ามการคน้พบนี้จ ากดั

อยู่ในกลุ่มบุคลากรทางดา้นการพฒันาซอฟต์แวรใ์นประเทศไทย เพศชาย ทีม่อีายุระหว่าง 25-

34 ปี เท่านัน้ 

 โยษิตา กฤตพรพินิต (2557)  ได้ศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อ

ความสุขในการท างานของพนักงานกรณีศึกษา บรษิัท ธีรชยัไพศาล เอ็นจเินียริง่ จ ากัด มี

วัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาวัฒนธรรมองค์กรและความสุขของพนักงาน   2) ศึกษา

เปรยีบเทยีบความคดิเหน็วฒันธรรมองคก์รของพนกังาน จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 3) ศกึษา

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขของพนักงาน เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณที่มุ่งศึกษาอิทธิพลของ

วฒันธรรมองค์กรส่งผลต่อความสุขของพนักงาน พนักงานบรษิัท ธรีชยัไพศาล เอ็นจเินียริง่ 

จ ากดั ทัง้หมดจ านวน 128 คน ผลการศกึษาพบว่า ผลการศกึษาปัจจยัดา้นวฒันธรรมต่อองคก์ร

ทีส่่งผลต่อระดบัความสุขในการท างานของพนกังาน พบว่า ระดบัความคดิเหน็ดา้นวฒันธรรมต่อ

องค์กรที่ส่งผลต่อระดบัความสุขในการท างานของพนักงาน ได้แก่ มติิเน้นให้ความส าคญักบั

บุคลากร และมติเิน้นความส าเรจ็ โดยปัจจยัสนับสนุนดา้นวฒันธรรมต่อองคก์รสามารถอธบิาย

ความผนัแปรหรอืการเปลีย่นแปลงของความสุขในการท างานของพนกังาน ลกัษณะงานสมัพนัธ์

ภาพในครอบครวัสภาพแวดลอ้มในการท างานและการไดร้บัการยอมรบันบัถอื  
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 สุฏกิา รกัประสูต ิ(2550) ได้ศกึษาเรื่องการบรหิารความเสี่ยงกบังานตรวจสอบภายใน 

พบว่า ผู้ตรวจสอบภายในมสี่วนร่วมในการจดัการความเสี่ยงองค์กร และการจดัการความเสี่ยง

องคก์รสรา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่องคก์ร เช่น มลูค่าของกจิการเพิม่ขึน้กจิการมีก าไรสูงขึน้ ลดความผนั

ผวนของก าไร ค่าสอบบญัชีลดลง ตลอดจนลดการทุจรติในองค์กรส าหรบังานวิจยัในอนาคต 

นักวจิยัควรศกึษาปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อการปฏบิตังิานตรวจสอบภายในปัจจยัที่ส่งผลต่อความ

เป็นอิสระและความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน และความสมัพนัธ์ระหว่างคุณภาพการ

ตรวจสอบภายใน การจดัการความเสี่ยง และผลการด าเนินงานของบรษิทั ซึ่งคาดว่าการพฒันา

คุณภาพของการตรวจสอบภายใน จะเป็นประโยชน์ต่อองคก์รอยา่งแทจ้รงิ 

 



 
 

บทท่ี 3 

ระเบยีบวิธีวิจยั 

 
 การศกึษาคน้ควา้อสิระนี้เป็นการศกึษาวฒันธรรมองคก์รกบับทบาทการบรหิารความ
เสี่ยงของผูต้รวจสอบภายใน บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่ม MAI 
ก าหนดระเบยีบวธิวีจิยัตามรายละเอยีดดงันี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2. ตวัแปรและสมมตฐิานในการศกึษา 
3. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา 
4. การวเิคราะหข์อ้มลูและการหาค่าทางสถติ ิ

 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
 

 การศกึษาบทบาทของผูต้รวจสอบภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประเมนิการบรหิารความ

เสีย่ง ก าหนดประชากรประกอบดว้ยผูบ้รหิารและพนกังานตรวจสอบภายในจากกลุ่มบรษิทัทีจ่ด

ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ (กลุ่ม MAI) จ านวนทัง้สิน้ 130 บรษิทั ประกอบดว้ยกลุ่ม

อุตสาหกรรม 8 กลุ่ม เพื่อตอบวตัถุประสงคท์ี ่ 1 และ วตัถุประสงคท์ี ่ 2 โดยศกึษาวฒันธรรม

องคก์รกบับทบาทการบรหิารความเสีย่งของผูต้รวจสอบภายใน บรษิทัจดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่ม MAI เปรยีบเทยีบลกัษณะวฒันธรรมองคก์รต่างๆทีม่ผีลต่อ

บทบาทการบรหิารความเสีย่ง โดยผูศ้กึษาไดจ้ดัท าแบบสอบถามบทบาทการบรหิารความเสีย่ง

ของผูต้รวจสอบภายใน บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่ม MAI จ านวน 

130 บรษิทั  

 
ตวัแปรและสมมติฐานในการศึกษา 

 

 1. ตวัแปรอสิระ ประกอบดว้ย 
 - ขอ้มลูส่วนบุคคลของพนกังานตรวจสอบภายใน ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบั 

การศกึษา ต าแหน่งงาน หน่วยงานทีป่ฏบิตั ิระยะเวลาในการปฏบิตังิาน 
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 - การรบัรูบ้ทบาทวฒันธรรมองคก์ร ไดแ้ก่ (1) วฒันธรรมแบบครอบครวั (2) วฒันธรรม
แบบราชการ (3) วฒันธรรมองค์กรที่เน้นนวตักรรมการเปลี่ยนแปลง และ (4) วฒันธรรมแบบ
เน้นการแขง่ขนั 
 2. ตัวแปรตาม คือ การรบัรู้บทบาทการประเมินการบริหารความเสี่ยงได้แก่ (1) 
บทบาทหน้าทีห่ลกัของตรวจสอบภายในในเรื่องการบรหิารความเสี่ยง (2) บทบาทชอบธรรมที่
เกี่ยวข้องกบัการก ากบัดูแลรกัษาทรพัย์สนิ (3) บทบาทการตรวจสอบภายในที่ไม่ควรเข้าไป
เกีย่วขอ้ง 

สมมตฐิานในการศกึษา 
H0 : ลักษณะวัฒนธรรมองค์กร ไม่ส่งผลอย่างมีนัยส าคัญต่อบทบาทผู้ตรวจสอบภายในที่
เกีย่วขอ้งกบัการบทบาทการประเมนิการประเมนิการบรหิารความเสีย่ง 
H1 : ลกัษณะวฒันธรรมองคก์ร ส่งผลอยา่งมนียัส าคญัต่อบทบาทของผูต้รวจสอบภายใน ที่

เกีย่วขอ้งกบัการบทบาทการประเมนิการประเมนิการบรหิารความเสีย่ง 

 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล  

 

 ขัน้ตอนส่วนที ่1 เพื่อตอบวตัถุประสงคท์ี ่1 และ วตัถุประสงคท์ี ่2 โดยศกึษาวฒันธรรม
องค์กรกับบทบาทการบรหิารความเสี่ยงของผู้ตรวจสอบภายใน บรษิัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม MAI โดยผู้ศึกษาได้สร้างเครื่องคือแบบสอบถาม
(Questionnaire) จ านวน 1 ชุด ประกอบดว้ย 3 ตอน มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
   ส่วนที่ 1 ลกัษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย อายุ เพศ ระดบั
การศกึษา ประสบการณ์ท างานในส่วนงานตรวจสอบภายใน ต าแหน่งงาน 
    
ขอ้ที ่1 เพศ เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) ไดแ้ก่ 
  1. ชาย    2. หญงิ 
   
ขอ้ที ่2 อาย ุเป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรยีงอนัดบั (Ordinal Scale) ไดแ้ก่  
  1. 21 – 30 ปี   2. 31 – 40 ปี 
  3. 41 – 50  ปี    4. มากกว่า 50 ปี 
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ขอ้ที ่3 ระดบัการศกึษา เป็นระดบัขอ้มลูประเภทเรยีงอนัดบั (Ordinal Scale) ไดแ้ก่ 
  1. ปรญิญาตร ี                 2. ปรญิญาโท                    
   3. สงูกว่าปรญิญาโท 
 
ขอ้ที ่4 ประสบการณ์ท างานในส่วนงานตรวจสอบภายใน เป็นระดบัขอ้มลูประเภทเรยีงอนัดบั  
(Ordinal Scale) ไดแ้ก่ 
  1. 1 – 10 ปี   2. 10 – 20 ปี 
   3. มากกว่า 20 ปี 
ขอ้ที ่5 ต าแหน่งงาน เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) ไดแ้ก่ 
    

 1. เจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร        2. หวัหน้าแผนก/ส่วนงาน 
   3. ผูจ้ดัการฝ่าย /ผูอ้ านวยการฝ่าย  
                     
 ส่วนที ่2 เป็นค าถามเกีย่วกบัการรบัรูบ้ทบาทวฒันธรรมองคก์รมลีกัษณะประกอบดว้ย   
วฒันธรรมองคก์รแบบครอบครวั 
1. ในองคก์รของท่านมคีวามใกลช้ดิเสมอืนครอบครวั 
2. องคก์รของท่านเปรยีบเสมอืนครอบครวัขนาดใหญ่ ทีผู่้น าวางตวัเหมอืนพีน้่อง 
3. ผูบ้รหิารใหค้ าแนะน าปรกึษา ช่วยเหลอื ส่งเสรมิและอ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
สม ่าเสมอ 
4. อ านาจและการสัง่การขึน้อยูก่บัคนเพยีงไมก่ีค่นภายในองคก์ร 
วฒันธรรมแบบราชการ 
5. องคก์รมโีครงสรา้งหลายระดบั และกระบวนการท างานมหีลายขัน้ตอน มคีวามเป็นทางการสงู 
6. มกีารแบ่งงานกนัท าตามความช านาญเฉพาะดา้นของแต่ละบุคคลอย่างชดัเจน และตามล าดบั
ชัน้การบงัคบับญัชา 
7. การมอบหมายงานเป็นไปตามสายการบงัคบับญัชา และใหค้วามส าคญัแก่การสัง่การเสมอ 
วฒันธรรมมุง่เน้นการเปลีย่นแปลง  
8. ใหค้วามส าคญัแก่การเปลีย่นแปลงต่างๆ หรอืการปรบัเปลีย่นตลอดเวลาตามยคุสมยั 
9. ผูน้ าองคก์รกลา้เสี่ยงและใหค้วามส าคญัแก่นวตักรรมและรเิริม่สรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ๆแก่องค์กร 
เพื่อใหเ้กดิการพฒันา 
10. ใหพ้นกังานแต่ละคนมมีอีสิระ และคดิรเิริม่ในการท างาน 
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11. พนักงานท างานเป็นทมี พรอ้มทัง้ให้อิสระแก่พนักงาน และการสื่อสารภายในองค์กรเป็น
ทางการน้อย 
วฒันธรรมแบบการตลาด  
12. ใหค้วามส าคญัแก่ผลลพัธจ์ากการท างาน มากกว่าขัน้ตอนการท างาน 
13. การท างานเน้นการแขง่ขนักนั เพื่อใหง้านบรรลุเป้าหมายและมปีระสทิธภิาพ 
14. ใหร้างวลัตอบแทนแก่คนทีท่ างานทุ่มเท และส าเรจ็ผล 
  
 ส่วนที ่3 เป็นค าถามเกี่ยวกบัการรบัรูบ้ทบาทเป็นค าถามเกี่ยวกบับทบาทผูต้รวจสอบ
ภายในเรือ่งกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารความเสีย่ง ประกอบดว้ย  
บทบาทหน้าทีห่ลกัของตรวจสอบภายในในเรือ่งการบรหิารความเสีย่ง  
1. หน่วยงานตรวจสอบภายในประเมนิความเสี่ยงด้านการก ากบัดูแล การด าเนินการ และกล
ยทุธอ์งคก์ร 
2. ใหค้วามเชื่อมัน่ต่อองคก์ร ดา้นขอ้มลูสารสนเทศทางการเงนิและการปฏบิตังิาน 
3. หน่วยงานตรวจสอบภายในประเมนิความเสีย่งของการเกดิทุจรติภายในองคก์ร 
4. หน่วยงานตรวจสอบภายในรวบรวมความเสีย่งต่างๆจากการใหบ้รกิารดา้นใหค้ าปรกึษา และ
น ามาประเมนิความเสีย่งในองคก์ร 
5. หน่วยงานตรวจสอบภายในเสนอต่อฝ่ายบรหิารใหม้กีารปรบัปรงุหรอืจดัใหม้กีารบรหิารความ
เสีย่งอยูเ่สมอภายในองคก์ร 
บทบาทชอบธรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการก ากบัดแูลรกัษาทรพัยส์นิ 
6. หน่วยงานตรวจสอบภายในมสี่วนช่วยอ านวยความสะดวกในการระบุและการประเมนิความ
เสีย่งภายในองคก์ร 
7. หน่วยงานตรวจสอบภายในมสี่วนช่วยประสานงานกจิกรรมกบัหน่วยงานต่างๆในการบรหิาร
ความเสีย่ง 
8. หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานงบการเงนิรวมทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเสีย่งภายในองคก์ร 
9. หน่วยงานตรวจสอบภายในพฒันากลยุทธต่์างๆ ในการบรหิารความเสีย่งภายในองคก์ร เพื่อ
ขออนุมตัจิากคณะกรรมการ 
10. หน่วยงานตรวจสอบภายในการด าเนินงานตามกรอบของการบรหิารความเสี่ยงภายใน
องคก์ร 
บทบาทการตรวจสอบภายในทีไ่มค่วรเขา้ไปเกีย่วขอ้ง 
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11. หน่วยงานตรวจสอบภายในรบัผดิชอบการก าหนดความเสีย่งโดยรวมที่สามารถยอมรบัได้
ภายในองคก์ร 
12. หน่วยงานตรวจสอบภายในรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการตอบสนองหรอืจดัการต่อความเสีย่งต่าง
ทีเ่กดิขึน้ภายในองคก์ร 
13. หน่วยงานตรวจสอบภายในรบัผดิชอบในปรบัปรงุหรอืลดความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ภายในองคก์ร 
  
 โดยแบบวดันี้มลีกัษณะเป็นแบบเลอืกตอบ รบัรูม้ากทีสุ่ด รบัรูม้าก รบัรูป้านกลาง รบัรู้
น้อย รบัรูน้้อยทีสุ่ด ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาค (Interval Scale) 
  

 ผูศ้กึษาได้ก าหนดการใหค้ะแนนค าตอบจากแบบประเมนิมาแจกแจงใหเ้ป็นระดบัช่วง
คะแนนแบ่งระดบัและเกณฑก์ารใหค้ะแนนเพื่อใช้ในการเปรยีบเทยีบตามหลกั Likert Scale ใช้
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale Method) โดยใช้ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาค 
(Interval Scale) ดงันี้ (Best, 1981, หน้า 196) 
  ระดบั   รบัรูม้ากทีสุ่ด   คะแนนเท่ากบั 5 
  ระดบั   รบัรูม้าก   คะแนนเท่ากบั 4 
  ระดบั   รบัรูป้านกลาง  คะแนนเท่ากบั 3 
  ระดบั   รบัรูน้้อย   คะแนนเท่ากบั 2 
  ระดบั   รบัรูน้้อยทีสุ่ด   คะแนนเท่ากบั 1 
 
 เกณฑก์ารแบ่งช่วงคะแนนจากจ านวนระดบัชัน้เท่ากบั 5 ชัน้ (คะแนนจาก 1 ถงึ 5 )
ค านวณไดจ้ากสตูร 

  =   
คะแนนสงูสุด−คะแนนต ่าสุด

จ านวนระดบัชัน้
 

   =  
5−1

5
 

   =  0.8 

 ดงันัน้ในแต่ละช่วงคะแนนระดบัชัน้เท่ากบั 0.8 คดิเป็นเกณฑแ์บ่งช่วงคะแนนในแต่ละ
ระดบัชัน้ ดงันี้ 
   ค่าเฉลีย่คะแนนระหว่าง 1.00 – 1.79  หมายถงึ  ระดบัการรบัรูน้้อยทีสุ่ด 
    ค่าเฉลีย่คะแนนระหว่าง 1.80 – 2.59  หมายถงึ  ระดบัการรบัรูน้้อย 
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   ค่าเฉลีย่คะแนนระหว่าง 2.60 – 3.39  หมายถงึ  ระดบัการรบัรูป้านกลาง 
    ค่าเฉลีย่คะแนนระหว่าง 3.40 – 4.19  หมายถงึ  ระดบัการรบัรูม้าก 
   ค่าเฉลีย่คะแนนระหว่าง 4.20 – 5.00  หมายถงึ  ระดบัการรบัรูม้ากทีสุ่ด 
  
การวิเคราะหข้์อมลู 
 

 การศกึษาเกี่ยวกบัการประเมนิผลการปฏบิตังิานของของเจา้หน้าที่ตรวจสอบภายใน

บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่ม MAI ผู้ศกึษาวเิคราะห์ขอ้มูลและ

การหาค่าทางสถติไิด ้2  ขัน้ตอนดงันี้  

 ขัน้ตอนที่ 1 เพื่อตอบวตัถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่าง

วฒันธรรมองคก์รและบทบาทของผูต้รวจสอบภายในทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประเมนิการบรหิารความ

เสี่ยงของกลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (กลุ่ม MAI) โดยผู้ศึกษาได้จัดท า

แบบสอบถามวฒันธรรมองคก์รกบับทบาทการบรหิารความเสีย่งของผูต้รวจสอบภายใน บรษิทั

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่ม MAI ประกอบดว้ยลกัษณะส่วนบุคคลของ

ผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศอายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ท างานในส่วนงาน

ตรวจสอบภายใน ต าแหน่งงาน ดา้นการรบัรูบ้ทบาทวฒันธรรมองคก์ร ประกอบดว้ยวฒันธรรม

องคก์รแบบครอบครวั (Family) วฒันธรรมแบบราชการ (Hierarchy Culture) วฒันธรรมมุ่งเน้น

การเปลี่ยนแปลง (Adhocracy Culture) และวฒันธรรมแบบการตลาด (Market Culture) และ

ดา้นการรบัรูบ้ทบาทการประเมนิการประเมนิการบรหิารความเสีย่ง ประกอบดว้ยบทบาทหน้าที่

หลักของตรวจสอบภายในในเรื่องการประเมินการบริหารความเสี่ยง บทบาทชอบธรรมที่

เกี่ยวข้องกบัการก ากบัดูแลรกัษาทรพัย์สนิ และบทบาทการตรวจสอบภายในที่ไม่ควรเข้าไป

เกี่ยวข้อง จ านวน 55 ราย ผู้ศึกษาแบ่งส่วนของแบบสอบถามเป็น 3 ส่วน แต่ละส่วนน าไป

วเิคราะหด์งันี้ 

 ส่วนที่ 1 ลกัษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม น าไปวเิคราะห์โดยใช้การแจก

แจงความถี ่(Frequency) หาค่ารอ้ยละ (Percentage) 

 ส่วนที่ 2 การรับรู้บทบาทวัฒนธรรมองค์กรของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่ม MAI โดยใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) หาค่ารอ้ยละ 

(Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean)  
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 ส่วนที ่3 การรบัรูบ้ทบาทการประเมนิการบรหิารความเสีย่งของกลุ่มบรษิทัจดทะเบยีน

ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่ม MAI โดยใชก้ารแจกแจงความถี่ (Frequency) หาค่า

รอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean)  

 ขัน้ตอนที ่2 เพื่อตอบวตัถุประสงคใ์นการหาความสมัพนัธร์ะหว่างวฒันธรรมองคก์รต่อ

การบทบาทการบรหิารความเสี่ยงของผู้ตรวจสอบภายในในการปฏบิตังิานของกลุ่มบรษิัทจด

ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่ม MAI โดยค านวณค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์

ระหว่างตัวแปรพยากรณ์กับตัวแปรเกณฑ์โดยใช้สูตรสัมประสิทธิส์หสัมพนัธ์ (Spearman’s 

Rank Correlation Cofficiency, r) เนื่องจากท าการทดสอบ K-S Test พบว่าตวัแปรมลีกัษณะ

เป็น Nonparametric statistic จงึใช้การแปลความหมาย (Spearman’s Rank Correlation) ซึ่ง

ระดบัความสมัพนัธข์องค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) ดงันี้ 

 ค่า -1  ความสมัพนัธใ์นทศิทางตรงขา้ม 
 ค่า  0  ไมม่คีวามสมัพนัธก์นั 
 ค่า +1  ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทท่ี 4  

ผลการศึกษา 

 
 การศึกษาค้นคว้าเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับบทบาทการประเมินความเสี่ยงของผู้

ตรวจสอบภายใน บรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม MAI เป็นการ

ส ารวจความคดิเหน็โดยส่งแบบสอบถามผ่าน E-mail จ านวน 130 ชุด และได้รบัการตอบกลบั 

55 ชุด คดิเป็นรอ้ยละ 42 ผลการศกึษาแบ่งเป็นส่วนดงัต่อไปนี้ 

1. ลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  

2. การรบัรูว้ฒันธรรมองคก์ร  

3. การรบัรูบ้ทบาทการประเมนิการบรหิารความเสีย่ง 

4. การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ของวฒันธรรมองค์กรกบับทบาทประเมนิการบรหิาร

ความเสีย่งของผูต้รวจสอบภายใน 

 

ลกัษณะส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

ประสบการณ์ในการปฏบิตังิานในดา้นตรวจสอบภายในกบัองคก์รปัจจุบนั และต าแหน่งงาน โดย

ไดว้เิคราะห ์และมรีายละเอยีดแสดงในตารางที ่3 ดงัต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 3 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามลกัษณะส่วนบคุคล 

   

ข้อมลูส่วนบคุคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 

        ชาย 

        หญงิ 

 

25 

30 

 

45.45 

54.54 

                  รวม 55 100.00 

อาย ุ

        21-30 ปี 

        31-40 ปี 

        41-50 ปี 

        มากกว่า 50 ปี 

 

13 

28 

13 

1 

 

23.64 

50.90 

23.64 

1.82 

                  รวม 55 100.00 

ประสบการณ์ท างานในส่วนงานตรวจสอบใน 

        1-10 ปี 

        10-20 ปี 

        มากกว่า 20 ปี 

 

33 

21 

1 

 

60.00 

38.18 

1.82 

                  รวม 55 100.00 

ระดบัการศกึษา 

        ปรญิญาตร ี

        ปรญิญาโท 

        สงูกว่าปรญิญาโท 

 

33 

22 

0 

 

60.00 

40.00 

0.00 

                  รวม 55 100.00 
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ตารางท่ี 3 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามลกัษณะส่วนบคุคล 

 (ต่อ) 

 

ข้อมลูส่วนบคุคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต าแหน่งงาน 

        เจา้หน้าทีป่ฏบิตังิาน 

        หวัหน้าแผนก/ส่วนงาน 

        ผูจ้ดัการฝ่าย/ผูอ้ านวยการฝ่าย 

 

29 

17 

9 

 

52.73 

30.91 

16.36 

                  รวม 55 100.00 

  

 จากตารางที ่3 แสดงใหเ้หน็ว่าผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 54.54 

และเป็นเพศชายร้อยละ 45.45 โดยอยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปีมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 50.90 

รองลงมาคอื 21-30 ปี คดิ และ 41-50 ปีเป็นรอ้ยละ 23.64  มกีารศกึษาในระดบัปรญิญาตรมีาก

ที่สุดคิดเป็น 60.00 และระดบัปรญิญาโทคิดเป็นร้อยละ 40.00 ในด้านประสบการณ์ในการ

ปฏบิตังิานดา้นตรวจสอบภายในกบัองคก์รปัจจุบนั 1-10 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 60.00 มตี าแหน่งงาน

อยูใ่นระดบัเจา้หน้าทีป่ฏบิตังิานมากทีสุ่ด 52.73 รองลงมาหวัหน้าแผนก/ส่วนงาน คดิเป็นรอ้ยละ 

30.91 

 

การรบัรู้วฒันธรรมองคก์ร 

 

 การศกึษาวฒันธรรมองคก์รของกลุ่มบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย กลุ่ม MAI ประกอบดว้ยค าถามจ านวน 14 ขอ้ ผลการประเมนิแสดงในตารางที ่4  
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ตารางท่ี 4 จ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ีย ของระดบัการรบัรู้วฒันธรรมองคก์ร  

 

มาก

ท่ีสดุ
มาก

ปาน

กลาง
น้อย

น้อย

ท่ีสดุ

0 36 17 2 0

(0.00) (65.45) (30.90) (3.64) (0.00)

3 34 15 3 0

(5.45) (61.82) (16.64) (5.46) (0.00)

0 31 24 0 0

(0.00) (56.36) (43.64) (0.00) (0.00)

5 34 16 0 0

(9.09) (61.82) (29.29) (0.00) (31.00)

3.66 มาก

0 16 35 4 0

(0.00) (29.09) (63.64) (7.27) (0.00)

0 19 28 8 0

(0.00) (34.55) (50.91) (14.55) (0.00)

1 23 28 3 0

(1.82) (41.82) (50.91) (5.45) (0.00)

3.27 ปานกลาง

7.การมอบหมายงานเป็นไปตามสายการ

บงัคบับญัชา และใหค้วามส าคญัแก่การสัง่

การเสมอ

3.40 มาก

รวม

รวม

จ านวน (ร้อยละ)

n = 55 คน

1.ในองคก์รของทา่นมคีวามใกลช้ดิเสมอืน

ครอบครวั

2.องคก์รของทา่นเปรยีบเสมอืนครอบครวั

ขนาดใหญ่ ทีผู่น้ าวางตวัเหมอืนพีน้่อง

3.ผูบ้รหิารใหค้ าแนะน าปรกึษา ช่วยเหลอื 

ส่งเสรมิและอ านวยความสะดวกแก่

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสม ่าเสมอ

มาก

มาก

มาก

มาก

ลกัษณะท่ีบง่บอกวฒันธรรมของ

องคก์ร
ค่าเฉล่ีย

ระดบัการ

รบัรู้

วฒันธรรมองคก์ารแบบครอบครวั (Family)

4.อ านาจและการสัง่การขึน้อยู่กบัคนเพยีง

ไม่กีค่นภายในองคก์ร

3.61

3.67

3.56

3.80

วฒันธรรมแบบราชการ (Hierarchy Culture)
5.องคก์รมโีครงสรา้งหลายระดบั และ

กระบวนการท างานมหีลายขัน้ตอน มี

ความเป็นทางการสูง
6.มกีารแบ่งงานกนัท าตามความช านาญ

เฉพาะดา้นของแต่ละบุคคลอย่างชดัเจน 

และตามล าดบัชัน้การบงัคบับญัชา

3.22

3.20

ปานกลาง

ปานกลาง
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ตารางท่ี 4 จ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ีย ของระดบัการรบัรู้วฒันธรรมองคก์ร (ต่อ) 

 

มาก

ท่ีสดุ
มาก

ปาน

กลาง
น้อย

น้อย

ท่ีสดุ

1 23 30 1 0

(1.82) (41.82) (54.55) (1.82) (0.00)

2 20 30 3 0

(3.64) (36.34) (54.55) (5.45) (0.00)

1 33 20 1 0

(1.82) (60.00) (36.34) (1.82) (0.00)

1 26 28 0 0

(1.82) (47.27) (50.91) (0.00) (0.00)

3.49 มาก

3 28 24 0 0

(5.45) (50.91) (43.64) (0.00) (0.00)

1 26 26 2 0

(1.82) (47.27) (47.27) (3.64) (0.00)

0 22 31 2 0

(0.00) (40.00) (56.36) (3.64) (0.00)

3.48 มาก

9.ผูน้ าองคก์รกลา้เสี่ยงและใหค้วามส าคญั

แก่นวตักรรมและรเิริม่สรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ๆ

แก่องคก์าร เพือ่ใหเ้กดิการพฒันา

8.ใหค้วามส าคญัแก่การเปลีย่นแปลงต่างๆ

 หรอืการปรบัเปลีย่นตลอดเวลาตามยุคสมยั

วฒันธรรมมุ่งเน้นการเปล่ียนแปลง (Adhocracy Culture)

รวม

3.38 ปานกลาง

3.62 มาก

3.51 มาก

11.พนกังานท างานเป็นทมี พรอ้มทัง้ให้

อสิระแก่พนกังาน และการสื่อสารภายใน

องคก์รเป็นทางการน้อย

10.ใหพ้นกังานแต่ละคนมมีอีสิระ และคดิ

รเิริม่ในการท างาน

3.44 มาก

ลกัษณะท่ีบง่บอกวฒันธรรมของ

องคก์ร
ค่าเฉล่ีย

ระดบัการ

รบัรู้

จ  านวน (ร้อยละ)

n = 55 คน

วฒันธรรมแบบการตลาด (Market Culture)

รวม

12.ใหค้วามส าคญัแก่ผลลพัธ์จากการ

ท างาน มากกว่าข ัน้ตอนการท างาน

13.การท างานเน้นการแข่งขนักนั เพือ่ให้

งานบรรลเุป้าหมายและมปีระสทิธภิาพ

14.ใหร้างวลัตอบแทนแก่คนทีท่ างานทุม่เท

 และส าเรจ็ผล

3.61 มาก

3.47 มาก

3.36 ปานกลาง
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 จากตารางที ่4 ผลประเมนิการรบัรูว้ฒันธรรม พบว่าการรบัรูด้า้นวฒันธรรมองคก์รฯ มี

ระดับการรบัรู้มาก คือ  วัฒนธรรมองค์กรแบบครอบครวั รองลงมาวฒันธรรมมุ่งเน้นการ

เปลีย่นแปลง วฒันธรรมแบบการตลาด และการรบัรูร้ะดบัปานกลางคอื วฒันธรรมแบบราชการ  

 

 ตารางท่ี 5 สรปุค่าเฉล่ีย ของระดบัการรบัรู้วฒันธรรมองคก์ร  

 

วฒันธรรมองคก์ารแบบครอบครวั 3.66 มาก
วฒันธรรมแบบราชการ 3.27 ปานกลาง
วฒันธรรมมุ่งเน้นการเปลีย่นแปลง 3.49 มาก
วฒันธรรมแบบการตลาด 3.47 มาก

ลกัษณะท่ีบง่บอกวฒันธรรมขององคก์ร ค่าเฉล่ีย
ระดบัการ

รบัรู้

 
 

 จากตารางที ่5 ผลประเมนิการรบัรูว้ฒันธรรม พบว่าการรบัรูด้า้นวฒันธรรมองค์กรฯ มี

ระดบัการรบัรูม้าก คอื  วฒันธรรมองค์กรแบบครอบครวั (ค่าเฉลี่ย 3.66) รองลงมาวฒันธรรม

มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลง (ค่าเฉลี่ย 3.49) วัฒนธรรมแบบการตลาด (ค่าเฉลี่ย 3.48) และ

วฒันธรรมแบบราชการ (ค่าเฉลีย่ 3.27) ระดบัการรบัรูป้านกลาง 

 

การรบัรู้บทบาทการประเมินการบริหารความเส่ียง 

 

 การศึกษาบทบาทการประเมินการประเมินการบริหารความเสี่ยงกลุ่มบริษัทจด

ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่ม MAI ประกอบดว้ยค าถามจ านวน 13 ขอ้ ผล

การประเมนิแสดงในตารางที ่6 
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ตารางท่ี 6 จ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ีย ระดบัการรบัรู้การปฏิบติังานด้านการประเมิน 

  การบริหารความเส่ียง 

 

มาก

ท่ีสดุ
มาก

ปาน

กลาง
น้อย

น้อย

ท่ีสดุ

4 43 8 0 0

(7.27) (78.18) (14.55) (0.00) (0.00)

4 45 6 0 0

(7.27) (81.82) (10.90) (0.00) (0.00)

12 36 6 1 0

(21.82) (65.45) (10.90) (1.82) (0.00)

4 39 12 0 0

(7.27) (70.91) (21.82) (0.00) (0.00)

3 36 16 0 0

(5.45) (65.45) (29.09) (0.00) (0.00)

3.91 มาก

3.76 มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

ค่าเฉล่ีย
ระดบัการ

รบัรู้

บทบาทหน้าท่ีหลกัของตรวจสอบภายในในเร่ืองการบริหารความเส่ียง

4.หน่วยงานตรวจสอบภายในรวบรวม

ความเสี่ยงต่างๆจากการใหบ้รกิารดา้นให้

ค าปรกึษา และน ามาประเมนิความเสี่ยง

ในองคก์ร

3.93

3.96

4.07

3.85

รวม

จ านวน (ร้อยละ)

n = 55 คน

1.หน่วยงานตรวจสอบภายในประเมนิ

ความเสี่ยงดา้นการก ากบัดแูล การ

ด าเนินการ และกลยุทธ์องคก์ร

2.ใหค้วามเชือ่ม ัน่ต่อองคก์าร ดา้นขอ้มูล

สารสนเทศทางการเงนิและการปฎบิตังิาน

3.หน่วยงานตรวจสอบภายในประเมนิ

ความเสี่ยงของการเกดิทจุรติภายในองคก์ร

5.หน่วยงานตรวจสอบภายในเสนอต่อ

ฝ่ายบรหิารใหม้กีารปรบัปรงุหรอืจดัใหม้ี

การบรหิารความเสี่ยงอยู่เสมอภายใน

องคก์ร

กิจกรรมในการปฎิบติังานของผู้

ตรวจสอบภายใน
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ตารางท่ี 6 จ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ีย ระดบัการรบัรู้การปฏิบติังานด้านการประเมิน  

 การบริหารความเส่ียง (ต่อ) 

 

มาก

ท่ีสดุ
มาก

ปาน

กลาง
น้อย

น้อย

ท่ีสดุ

2 34 19 0 0

(3.64) (61.82) (34.54) (0.00) (0.00)

1 40 13 1 0

(1.82) (72.72) (23.64) (1.82) (0.00)

2 30 23 0 0

(3.64) (54.54) (41.82) (0.00) (0.00)

0 34 19 2 0

(0.00) (61.62) (34.54) (3.64) (0.00)

0 29 22 4 0

(0.00) (52.72) (40.00) (7.27) (0.00)

3.62 มาก

8.หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานงบ

การเงนิรวมทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเสี่ยง

ภายในองคก์ร

3.62 มาก

9.หน่วยงานตรวจสอบภายในพฒันากล

ยุทธ์ต่างๆ ในการบรหิารความเสี่ยง

ภายในองคก์ร เพือ่ขออนุมตัจิาก

คณะกรรมการ

3.58 มาก

รวม

3.45
10.หน่วยงานตรวจสอบภายในการ

ด าเนินงานตามกรอบของการบรหิารความ

เสี่ยงภายในองคก์ร
มาก

บทบาทชอบธรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการก ากบัดแูลรกัษาทรพัยสิ์น

6.หน่วยงานตรวจสอบภายในมสี่วนช่วย

อ านวยความสะดวกในการระบุและการ

ประเมนิความเสี่ยงภายในองคก์ร
7.หน่วยงานตรวจสอบภายในมสี่วนช่วย

ประสานงานกจิกรรมกบัหน่วยงานต่างๆ

ในการบรหิารความเสี่ยง

3.69

3.75

มาก

มาก

ค่าเฉล่ีย
ระดบัการ

รบัรู้

จ  านวน (ร้อยละ)

n = 55 คนกิจกรรมในการปฎิบติังานของผู้

ตรวจสอบภายใน
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ตารางท่ี 6 จ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ีย ระดบัการรบัรู้การปฏิบติังานด้านการประเมิน 

 การบริหารความเส่ียง (ต่อ) 

 

มาก

ท่ีสดุ
มาก

ปาน

กลาง
น้อย

น้อย

ท่ีสดุ

0 1 22 32 0

(0.00) (1.82) (40.00) (58.18) (0.00)

0 0 19 36 0

(0.00) (0.00) (34.55) (65.45) (0.00)

0 2 24 29 0

(0.00) (3.63) (43.63) (53.72) (0.00)

2.43 น้อย

จ านวน (ร้อยละ)

n = 9 คนกิจกรรมในการปฎิบติังานของผู้

ตรวจสอบภายใน
ค่าเฉล่ีย

ระดบัการ

รบัรู้

รวม

2.35 น้อย

2.51 น้อย
13.หน่วยงานตรวจสอบภายใน
รบัผดิชอบในปรบัปรงุหรอืลดความ
เสีย่งที่เกดิขึน้ภายในองคก์ร

12.หน่วยงานตรวจสอบภายใน
รบัผดิชอบเกีย่วกบัการตอบสนองหรอื
จดัการต่อความเสีย่งต่างที่เกดิขึน้
ภายในองคก์ร

11.หน่วยงานตรวจสอบภายใน
รบัผดิชอบการก าหนดความเสีย่ง
โดยรวมที่สามารถยอมรบัไดภ้ายใน
องคก์ร

บทบาทการตรวจสอบภายในท่ีไม่ควรเข้าไปเก่ียวข้อง

2.43 น้อย

 
  

 จากตารางที่ 6 ผลประเมนิการรบัรูก้ารปฏบิตัิงานด้านการประเมนิการบรหิารความ

เสี่ยง พบว่า มรีะดบัการรบัรู้มาก คือ บทบาทหน้าที่หลกัของตรวจสอบภายในในเรื่องการ

ประเมนิการบรหิารความเสี่ยง บทบาทชอบธรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัการก ากบัดูแลรกัษาทรพัยส์นิ 

และมรีะดบัการรบัรูน้้อยบทบาทการตรวจสอบภายในทีไ่มค่วรเขา้ไปเกีย่วขอ้ง 
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ตารางท่ี 7 สรปุค่าเฉล่ีย ของระดบัการรบัรู้การประเมินการบริหารความเส่ียง 

       

บทบาทหน้าทีห่ลกัของตรวจสอบภายในในเรือ่งการประเมนิการบรหิาร
ความเสีย่ง

3.91 มาก

บทบาทชอบธรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการก ากบัดแูลรกัษาทรพัยส์นิ 3.62 มาก
บทบาทการตรวจสอบภายในทีไ่ม่ควรเขา้ไปเกีย่วขอ้ง 2.43 น้อย

กิจกรรมในการปฎิบติังานของผูต้รวจสอบภายใน ค่าเฉล่ีย
ระดบัการ

รบัรู้

 
  
 จากตารางที่ 7 ผลประเมนิการรบัรูก้ารปฏบิตัิงานด้านการประเมนิการบรหิารความ
เสี่ยงของผู้ตรวจสอบภายใน กลุ่มบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่ม 
MAI พบว่า บทบาทหน้าทีห่ลกัของตรวจสอบภายในในเรื่องการประเมนิการบรหิารความเสี่ยง 
โดยมรีะดบัการรบัรูม้าก (ค่าเฉลีย่ 3.91) บทบาทชอบธรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัการก ากบัดูแลรกัษา
ทรพัยส์นิ มรีะดบัการรบัรูม้าก (ค่าเฉลีย่ 3.62) และ บทบาทการตรวจสอบภายในทีไ่มค่วรเขา้ไป
เกีย่วขอ้ง มรีะดบัการรบัรูน้้อย (ค่าเฉลีย่ 2.43) 
 

 

การวิเคราะหค์วามสมัพนัธข์องวฒันธรรมองคก์รกบับทบาทการประเมินการบริหาร

ความเส่ียง 
 

 วเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างวฒันธรรมองคก์รกบับทบาทการประเมนิการบรหิาร
ความเสีย่งของผูต้รวจสอบภายใน บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่ม 
MAI ผูศ้กึษาก าหนดสมมตฐิานไดด้งันี้ 

 H0 :  ลกัษณะวฒันธรรมองค์กรที่แตกต่างกนั ส่งผลต่อบทบาทผู้ตรวจสอบภายในที่
เกีย่วขอ้งกบัการประเมนิการบรหิารความเสีย่ง ไมแ่ต่กต่างกนั 
 H1 :  ลกัษณะวฒันธรรมองคก์รทีแ่ตกต่างกนั ส่งผลต่อบทบาทผูต้รวจสอบภายในที่
เกีย่วขอ้งกบัการประเมนิการบรหิารความเสีย่ง แต่กต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญั 
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ตารางท่ี 8 ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์Spearman ระหว่างวฒันธรรมองคก์รกบับทบาท 
  การประเมินการบริหารความเส่ียง 
 
 

วฒันธรรม

แบบ

ครอบครวั

วฒันธรรม

แบบ

ราชการ

วฒันธรรม

มุง่เน้นการ

เปลีย่นแปล

วฒันธรรม

แบบ

การตลาด

บทบาท

การ

ประเมนิ

บทบาท

การก ากบั

ดแูล

บทบาทที่

ไมค่วรยุ่ง

เกีย่ว
Spearman

Correlation
1.000            

Sig. (2-tailed) .

N 55
Spearman

Correlation
-0.204 1.000          

Sig. (2-tailed) 0.136 .

N 55 55

Spearman

Correlation
0.010 -0.011 1.000        

Sig. (2-tailed) 0.94 0.938 .

N 55 55 55

Spearman

Correlation
0.048 0.079 0.480** 1.000

Sig. (2-tailed) 0.729 0.569 0.000 .
N 55 55 55 55

Spearman

Correlation
0.308** 0.169* -0.120 0.099 1.000

Sig. (2-tailed) 0.022 0.216 0.384 0.473 .
N 55 55 55 55 55

Spearman

Correlation
0.034 0.323** 0.094 0.098 0.525** 1.000

Sig. (2-tailed) 0.808 0.016 0.493 0.478 0.000 .
N 55 55 55 55 55 55

Spearman

Correlation
-0.254 -0.010 0.025 0.112* 0.012 -0.201 1.000

Sig. (2-tailed) 0.062 0.944 0.855 0.417 0.929 0.140 .

N 55 55 55 55 55 55 55

บทบาทประเมนิการบรหิารความเสีย่ง

วฒันธรรม

แบบ

ครอบครวั

ความสมัพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรม

องคก์รกบับทบาทการประเมินการ

บริหารความเส่ียงของผูต้รวจสอบ

ภายใน

บทบาทที่

ไมค่วร

เกีย่วขอ้ง

วฒันธรรม

แบบราชการ

วฒันธรรม

มุง่เน้นการ

เปลีย่นแปลง

วฒันธรรม

แบบ

การตลาด

บทบาท

การ

ประเมนิ

ประเมนิ

บทบาท

การก ากบั

ดแูล

ลกัษณวฒันธรรมองคก์ร

 
 

  

   

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ** มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
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 จากตารางที่ 8 แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์กรกบับทบาทการประเมนิ

การบรหิารความเสีย่งของผูต้รวจสอบภายใน บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย กลุ่ม MAI จากค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ พบว่า วัฒนธรรมองค์กรแบบครอบครัวมี

ความสมัพนัธ์กบับทบาทการประเมนิการบรหิารความเสี่ยง มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนั

กบับทบาทการประเมนิการบรหิารความเสี่ยงหลกัมคี่า r เท่ากบั 0.308  ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบั

บทบาทการประเมนิการบรหิารความเสีย่งดา้นการป้องกนัมคี่า r เท่ากบั 0.034 และบทบาทการ

ประเมนิการบรหิารความเสี่ยงไม่ควรยุ่งเกี่ยวไม่มคีวามสมัพนัธแ์ละมทีศิทางตรงกนัขา้มมคี่า r 

เท่ากบั -0.254 วฒันธรรมองค์กรแบบราชการมคีวามสมัพนัธ์น้อยกบับทบาทการประเมนิการ

บรหิารความเสี่ยง มทีศิทางเดยีวกันกบับทบาทการประเมนิการบรหิารความเสี่ยงหลกัมคี่า r 

เท่ากบั 0.169  มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบับทบาทการประเมนิการบรหิารความเสี่ยง

ดา้นการป้องกนัมคี่า r เท่ากบั 0.323 และไม่มคีวามสมัพนัธก์บับทบาทการประเมนิการบรหิาร

ความเสีย่งไม่ควรยุ่งเกี่ยวมคี่า r เท่ากบั -0.010 วฒันธรรมองคก์รแบบมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลง 

ไมม่คีวามสมัพนัธก์บับทบาทการประเมนิการบรหิารความเสีย่งหลกัมคี่า r เท่ากบั -0.120  ไม่มี

ความสมัพนัธก์บับทบาทการประเมนิการบรหิารความเสีย่งดา้นการป้องกนัมคี่า r เท่ากบั 0.094 

และไมม่คีวามสมัพนัธก์บับทบาทการประเมนิการบรหิารความเสีย่งไมค่วรยุง่เกี่ยวมคี่า r เท่ากบั 

0.025 และวฒันธรรมองค์กรแบบการตลาด ไม่มคีวามสมัพนัธ์กับบทบาทการประเมินการ

บรหิารความเสี่ยงหลกัมคี่า r เท่ากับ 0.099  ไม่มคีวามสมัพนัธ์กับบทบาทการประเมนิการ

บรหิารความเสีย่งดา้นการป้องกนัมคี่า r เท่ากบั 0.098 และมคีวามสมัพนัธน้์อยกบับทบาทการ

ประเมนิการบรหิารความเสีย่งไมค่วรยุง่เกี่ยวมคี่า r เท่ากบั 0.112 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทท่ี 5 

สรปุอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

 การศึกษาค้นคว้าเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับบทบาทการประเมินความเสี่ยงของผู้

ตรวจสอบภายใน บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่ม MAI โดยใชข้อ้มลู

จากการ รวบรวมจากแบบสอบถามที่ได้รบัการตอบกลบัจากบรษิทัฯ จ านวน 55 คน ซึ่งได้ส่ง

แบบสอบถาม โดยน าขอ้มลูทีไ่ดม้าแจกแจงและวเิคราะหโ์ดยใชค้่าความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และ

น าผลการวเิคราะห์ทีไ่ด้มาอธบิายเชงิพรรณนา อกีทัง้ยงัไดศ้กึษาลกัษณะวฒันธรรมองค์กรกบั

บทบาทการประเมนิความเสีย่งของผูต้รวจสอบภายใน เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการพฒันาการ

ประเมนิกระบวนการประเมนิการบรหิารความเสีย่ง โดยมรีายละเอยีดดงันี้  
1. ลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม   

2. ลกัษณะวฒันธรรมองคก์รของผูต้รวจสอบภายใน 

3. บทบาทการปฏบิตังิานดา้นการประเมนิการบรหิารความเสีย่งของผูต้รวจสอบ

ภายใน   

4. ความสมัพนัธข์องวฒันธรรมองคก์รกบับทบาทการประเมนิการบรหิารความเสีย่ง 

5. ขอ้เสนอแนะจากการศกึษา   

6. ขอ้เสนอแนะส าหรบัการศกึษาครัง้ต่อไป 
 

สรปุผลการศึกษา  

 

 จากการศึกษาเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับบทบาทการประเมินความเสี่ยงของผู้

ตรวจสอบภายใน บรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม MAI สามารถ

สรปุผลการศกึษาไดด้งันี้ 
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ลกัษณะส่วนบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 

 ผู้ตรวจสอบภายในบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่ม MAI 

จ านวน 55 คน พบว่าเป็นเพศหญงิมากถงึคดิเป็นรอ้ยละ 54.54 มอีายุอยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปี

จบการการศึกษาในระดับปรญิญาตรีมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 60.00 มปีระสบการณ์ในการ

ปฏบิตังิานดา้นตรวจสอบภายในกบัองคก์รปัจจุบนั 1-10 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 60.00 มตี าแหน่งงาน

อยูใ่นระดบัเจา้หน้าทีป่ฏบิตังิานมากทีสุ่ด 52.73  

 

ลกัษณะวฒันธรรมองคก์รของผูต้รวจสอบภายใน  

 

 ผู้ตรวจสอบภายในบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่ม MAI 

โดยส่วนใหญ่มีลักษณะวัฒนธรรมองค์กรแบบครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 3.66 รองลงมา

วฒันธรรมมุง่เน้นการเปลีย่นแปลง คดิเป็นรอ้ยละ 3.49 วฒันธรรมแบบการตลาด คดิเป็นรอ้ยละ 

3.48 และวฒันธรรมแบบราชการ คดิเป็นรอ้ยละ 3.27  

 

อภิปรายผล  

 

 ผู้ตรวจสอบภายในบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่ม MAI  

พบว่า มวีฒันธรรมองค์กรภายในองค์กรเป็นลกัษณะครอบครวัสูง โดยรวมผู้ตรวจสอบภายใน

ต้องท างานภายใต้ความเห็นอกเห็นใจ มคีวามเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกนัและกนั และที่ส าคญัเป็น

รปูแบบเจา้ของทีเ่ป็นเครอืญาตใินการดแูลองคก์ร ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัเรือ่งการเปรยีบเทยีบ

วฒันธรรมองคก์รทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธผิลองคก์ร (สมจนิตนา คุม้ภยั ,2553) พบว่า วฒันธรรม

ลักษณะที่ให้ความส าคัญแก่ภาวะผู้น าอยู่ในระดับสูงและ มีวัฒนธรรมที่ร ับรู้ในระดับต ่ า 

ประกอบดว้ย 1) มุ่งผลส าเรจ็ 2) มุ่งเน้นลูกคา้ 3) สรา้งนวตักรรม แต่ในปัจจุบนัวฒันธรรมแบบ

มุง้เน้นการเปลีย่นแปลงและแบบการตลาด ถอืเป็นส่วนส าคญัอกีส่วนหนึ่งเพื่อใหอ้งคก์รเกดิการ

พฒันาอย่างมปีระสทิธภิาพ  องคก์รจงึควรปรบัลดบทบาททีส่่งผลต่อวฒันธรรมแบบครอบครวั

ลงและมุง่เน้นในดา้นการตลาดและการเปลีย่นแปลงโดยใหพ้นักงานและองคก์รมกีารแขง่ขนัหรอื
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พฒันานวตักรรม และให้ความส าคญัของผลงานมากกว่าขัน้ตอนการท างาน เพื่อให้ตอบสนอง

ต่อความตอ้งการของลกูคา้ 

 

บทบาทการปฏิบติังานด้านการประเมินการบริหารความเส่ียงของผูต้รวจสอบภายใน 

 

 ผู้ตรวจสอบภายในบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่ม MAI 

โดยส่วนใหญ่มกีารปฏบิตัติามบทบาทหลกัของผูต้รวจสอบภายในเรื่องการ ERM และบทบาทที่

ผูต้รวจสอบภายในทีถู่กต้อง /การป้องกนั เป็นอย่างด ีแต่พบว่าบทบาททีผู่ต้รวจสอบภายในไม่

ควรท ายงัคงมกีารปฏบิตับิา้ง แต่อยูใ่นเกณฑท์ีน้่อยซึง่สามารถยอมรบัได ้

 

อภิปรายผล  

 

 ผู้ตรวจสอบภายในโดยส่วนใหญ่มกีารปฏบิตัติามหน้าที่หลกัของตรวจสอบภายในใน

เรื่องการประเมนิการบรหิารความเสี่ยง และบทบาทชอบธรรมที่เกี่ยวข้องกบัการก ากับดูแล

รกัษาทรพัยส์นิเป็นอยา่งด ีแต่พบว่าบทบาทการตรวจสอบภายในทีไ่มค่วรเขา้ไปเกีย่วขอ้ง ยงัคง

มกีารปฏบิตับิา้ง แต่อยูใ่นเกณฑท์ีน้่อยสามารถยอมรบัได้ ซึง่อาจเกดิโดยหลายปัจจยั  เช่น เป็น

ค าสัง่โดยตรงจากผู้บรหิาร (เจา้ของกจิการ) เป็นเหตุให้ผู้ตรวจสอบภายในมคีวามจ าเป็นต้อง

ด าเนินการตามค าร้องขอ แต่ในความเป็นจรงิแล้วผู้ตรวจสอบภายในความให้ค าปรกึษาหรอื

ขอ้เสนอแนะเพื่อใหผู้ร้บัการตรวจนัน้ไปปรบัปรงุแกไ้ข ซึง่สอดคลอ้งงานวจิยับทบาทการประเมนิ

การประเมนิการบรหิารความเสี่ยงภายในองค์กรของเจ้าที่ตรวจสอบภายใน (The Institute of 

Internal Auditors, Research Foundation, 2011)  ในเรื่ อ งการให้ความช่วยเหลือและให้

ค าแนะน าปรกึษาหน่วยงานผู้รบัตรวจอนัเกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการความเสี่ยง ปัจจุบนัยงั

พบเพยีงรอ้ยละ 28 ของกลุ่มตวัอยา่ง หากผูต้รวจสอบภายในมสี่วนช่วยสนบัสนุนบทบาทการให้

ค าแนะน าปรกึษาเพิม่ขึน้ และลดบทบาททีไ่มเ่กี่ยวขอ้งลงแลว้ จะส่งผลใหบ้ทบาทในอนาคตของ

ผูต้รวจสอบภายในเกดิประสทิธภิาพในเรือ่งการประเมนิการบรหิารความเสีย่งและการก ากบัดูแล

รกัษาทรพัยส์นิดยีิง่ขึน้ 
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ความสมัพนัธข์องวฒันธรรมองคก์รกบับทบาทการประเมินการบริหารความเส่ียง 

 

 ผู้ตรวจสอบภายในบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่ม MAI 

พบว่าวฒันธรรมแบบครอบครวัมคีวามสมัพนัธ์บทบาทการประเมนิการบรหิารความเสี่ยงหลกั 

และวฒันธรรมแบบราชการบทบาทการก ากบัดแูลรกัษาทรพัยส์นิ 

 

อภิปรายผล  

 

 วฒันธรรมองคก์รแบบครอบครวันัน้มลีกัษณะครอบครวัขนาดใหญ่ผู้น าหรอืผูบ้รหิารมี

ความใกล้ชิด ให้ค าแนะน าปรึกษา ช่วยเหลือ  ส่ ง เสริมและอ านวยความสะดวกแก่

ผู้ใต้บังคับบัญชา และการสัง่การขึ้นอยู่กับคนเพียงไม่กี่คน ซึ่งสอดคล้องความสัมพันธ์กับ

บทบาทการประเมนิการบรหิารความเสี่ยงหลกั ดว้ยการปฏบิตัิกจิกรรมการประเมนิการบรหิาร

ความเสี่ยงหลกันัน้ เช่น ให้ความเชื่อมัน่ต่อองค์กร ด้านขอ้มูลสารสนเทศทางการเงนิและการ

ปฏบิตังิาน และประเมนิความเสีย่งของการเกดิทุจรติภายในองคก์ร ซึง่การน าเสนอหรอืแนะน า

นัน้เสนอขึน้อยูก่บัคนเพยีงไมก่ีค่นหรอืบางกลุ่มเท่านัน้ 

 วฒันธรรมแบบราชการมลีกัษณะ งานที่ท าเป็นงานประจ า (Routines) กฎระเบยีบมี

จ านวนมาก เพื่อป้องกนัความผดิพลาด รวมทัง้ควบคุมการปฏบิตังิานอย่างชดัเจน ซึง่สอดคลอ้ง

ความสมัพนัธ์กบับทบาทการก ากบัดูแลรกัษาทรพัยส์นิ ด้วยการปฏบิตักิจิกรรมการก ากบัดูแล

รกัษาทรพัย์สนิ เช่น หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานงบการเงนิรวมที่เกี่ยวข้องกบัความ

เสี่ยงภายในองค์กร หน่วยงานตรวจสอบภายในพฒันากลยุทธ์ต่างๆ ในการบรหิารความเสี่ยง

ภายในองค์กร เพื่อขออนุมตัจิากคณะกรรมการ ซึ่งมีกระบวนการท างานมหีลายขัน้ตอน และ

เป็นทางการสงู 

 วฒันธรรมมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงและวัฒนธรรมแบบการตลาด มลีกัษณะ รเิริ่ม

สรา้งสรรค ์สรา้งสิง่ใหม่แก่องคก์ร รวมทัง้แก้ปัญหาต่างๆให้ภารกจิส าเรจ็ลุล่วง ใหค้วามส าคญั

แก่การแข่งขนัและบรรลุเป้าหมายที่สามารถวดัได้  ให้ความส าคญัต่อการบรรลุเป้าหมายและ

ประสทิธผิล มากกว่าอ านาจหน้าทีก่ระบวนการหรอืตวับุคคล หากมกีารปรบัปรุงพฤตกิรรมของ

ทุกคนในองคก์รลดพฤตกิรรมแบบครอบครวัหรอืราชการ จะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพบทบาทการ
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ประเมนิการบรหิารความเสี่ยงหลกัและการก ากบัดูแลรกัษาทรพัยส์นิดขีึ้นและลดบทบาทที่ไม่

ควรเขา้ไปเกีย่วขอ้งลงได ้

  

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา  

 

 บทบาทการประเมนิความเสี่ยงของผู้ตรวจสอบภายใน บรษิัทจดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่ม MAI  ส ารวจโดยส่งแบบสอบถามผ่าน E-mail จ านวน 130 ชุด

และได้รบัการตอบกลบั 55 จ านวน  พบว่า ควรน าลกัษณะวฒันธรรมมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลง

และวฒันธรรมแบบการตลาด ที่มกีารรเิริม่สรา้งสรรค์ สรา้งสิง่ใหม่แก่องค์กร รวมทัง้แก้ปัญหา

ต่างๆให้ภารกิจส าเร็จลุล่วง หรอืการให้ความส าคญัแก่การแข่งขนั เพื่อบรรลุเป้าหมายและ

ประสทิธผิล มากกว่าอ านาจหน้าทีก่ระบวนการหรอืตวับุคคล หากมกีารปรบัปรุงพฤตกิรรมของ

ทุกคนในองคก์รลดพฤตกิรรมแบบครอบครวัหรอืราชการ จะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพบทบาทการ

ประเมนิการบรหิารความเสี่ยงหลกัและการก ากบัดูแลรกัษาทรพัยส์นิดขีึ้นและลดบทบาทที่ไม่

ควรเขา้ไปเกีย่วขอ้งลงได ้
 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาครัง้ต่อไป 
 
 วฒันธรรมองคก์รกบับทบาทการประเมนิความเสีย่งของผูต้รวจสอบภายใน บรษิทัจด

ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่ม MAI  เป็นการส ารวจความคดิเห็นของ   

ผูต้รวจสอบภายในของกลุ่มธรกุจิขนาดเลก็เพยีงเท่านัน้ ดงันัน้ในการศกึษาครัง้ต่อไป 

 1.  ควรศ ึกษาเรื่องวฒันธรรมองค ์กรกบับทบาทการประเมินความเสี่ยงของผู้

ตรวจสอบภายใน บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่ม SET เพื่อน าผล

การวเิคราะห์ที่ได้รบัมาใช้พฒันางานตรวจสอบภายในเกดิประสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

 2.  ควรศกึษาโดยน าแนวทางการปฏบิตัทิีด่ ี(Best Practice) เช่น บทบาทการประเมนิ

ความเสี่ยงของผู้ตรวจสอบภายใน หรอืมกีารก ากบัดูแลองค์กรเปรยีบเทยีบบทบาทในปัจจุบนั

กบับทบาททีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 

 
 



 
 

บรรณานุกรม 
ภาษาไทย  

  
กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2546. การใช ้SPSS for Windows ในการวเิคราะหข์อ้มลู. 
 พมิพค์รัง้ที ่6. กรงุเทพฯ: บรรณสาร. 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 2558 มลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดของบรษิทัทีจ่ด 

 ทะเบยีนใน ตลาดหลกัทรพัย ์กลุ่ม MAI เขา้ถงึไดจ้าก http://www.set.or.th   

ยวุด ีเครอืรฐัตกิาล (2552) ไดศ้กึษาเรือ่งความสมัพนัธร์ะหว่างการก ากบัดแูลกจิการกบั 

อตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุน้ ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์MAI คณะ

บรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัศรปีทุม 

โยษติา กฤตพรพนิิต (2557)  ไดศ้กึษาอทิธพิลของวฒันธรรมองคก์รทีส่่งผลต่อความสุขในการ 

ท างานของพนกังานกรณศีกึษา บรษิทั ธรีชยัไพศาล เอน็จเินียริง่ จ ากดั มหาวทิยาลยั

ศลิปากร 

วสนารตัน์ กลิน่ชื่น (2556) ไดศ้กึษาเรือ่งวฒันธรรมองคก์รทีม่อีทิธพิลต่อวธิปีฏบิตัเิชงิบรหิาร 

 การพฒันาซอฟตแ์วร ์ คณะสถติปิระยกุต ์สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 

สุฏกิา รกัประสตู ิ(2550) เรื่องการบรหิารความเสีย่งกบังานตรวจสอบภายใน  

 มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

สมจนิตนา คุม้ภยั (2553) ไดศ้กึษาเรือ่งการเปรยีบเทยีบวฒันธรรมองคก์รทีม่อีทิธพิลต่อ 

 ประสทิธผิลองคก์ร คณะรฐัประศาสนศาสตร ์สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 

 

ภาษาต่างประเทศ  

 
Cameron, K.S. and Quinn, R.E. 1999. Diagnosing and Changing Organizational 
 Culture. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall Series in Organizational 
 Development 
Deal, Terence E. and Kennedy Allan A. 1982. Corporate Culture: the Rites and 
 Rituals of Corporate Life. Reading, Mass: Addison- Wesley. 
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บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
Handy Charles. 1991. Gods of Management: The Changing Work of Organizations. 
 London: Business Books. 
Schein, Edgar H. 2010. Organizational Culture and Leadership. 4th ed. San  
 Francisco:Jossey-Bass. 
The Committee of Sponsoring Organizations. 2004. COSO Enterprise Risk Management 
 Integrated Framework. AICPA. Durham NC. USA. 

The Institute of Internal Auditors. 2012. International Standards for the Professional   

Practice of Internal Auditing (Standard). Altamonte Springs, Florida, USA: The 

Institute of Internal Auditors.   

The Institute of Internal Auditors Research Foundation. 2011. Internal Auditing’s Role in  

Risk Management Altamonte Springs, Florida, USA: The Institute of Internal 

Auditors. 

Trompenaars, Fons and Hampden-Turner, Charles. 2004. Managing People Across  

 Cultures. Oxford: Capstone 
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ภาคผนวก ก. 

แบบสอบถามเพ่ือการค้นคว้าอิสระ  

เร่ือง ศึกษาวฒันธรรมองคก์รกบับทบาทการประเมินการบริหารความเส่ียงของ 

ผูต้รวจสอบภายใน  

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

กลุ่ม MAI   

 

เรยีน ท่านผูต้อบแบบสอบถาม  

  

 แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการคน้ควา้อสิระ เพื่อการศกึษาของนกัศกึษาระดบั

มหาบณัฑติ สาขาวชิาการตรวจสอบภายใน มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ

ศกึษาวฒันธรรมองคก์รกบับทบาทการประเมนิการบรหิารความเสีย่งของผูต้รวจสอบภายใน 

บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่ม MAI  

 ผูศ้กึษาขอเรยีนว่าการประมวลผลเป็นการจดัท าในภาพรวม และขอขอบพระคุณทุก

ท่านทีก่รณุาใหค้วามอนุเคราะห ์เสยีสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม และแสดงความคดิเหน็

อนัเป็นประโยชน์ ซึง่จะน าไปใชใ้นการศกึษาเท่านัน้ โดยแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น  3 ส่วน

ดงันี้ 

 ส่วนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ส่วนที ่2 ลกัษณะวฒันธรรมองคก์รของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ส่วนที ่3 บทบาทผูต้อบแบบสอบถามเกีย่วขอ้งกบัการประเมนิการบรหิารความเสีย่ง 
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แบบสอบถามเพ่ืองานวิจยั 
 

เรือ่ง วฒันธรรมองคก์รกบับทบาทการประเมนิการบรหิารความเสีย่งของผูต้รวจสอบภายใน 

 

ค าชีแ้จง โปรดใส่เครือ่งหมาย  ในช่องทีต่รงกบัความเป็นจรงิของท่านมากทีสุ่ด 

 

ส่วนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

1. เพศ 

  ชาย     หญงิ 

2.  อาย ุ

  21 – 30 ปี   31 – 40 ปี 

  41 – 50 ปี   มากกว่า 50 ปี 

3. ประสบการณ์ท างานดา้นตรวจสอบภายในกบัองคก์รปัจจบุนั 

  1 – 10 ปี   10 – 20 ปี 

  มากกว่า 20 ปี 

4. ระดบัการศกึษา 

  ปรญิญาตร ี   ปรญิญาโท 

  สงูกว่าปรญิญาโท 

5. ต าแหน่งงาน 

  เจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร   หวัหน้าแผนก/ส่วนงาน 

  ผูจ้ดัการฝ่าย/ผูอ้ านวยการฝ่าย 
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ส่วนท่ี 2 ลกัษณะวฒันธรรมองคก์รของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

มาก

ท่ีสดุ
มาก

ปาน

กลาง
น้อย

น้อย

ท่ีสดุ

1.ในองคก์รของท่านมคีวามใกลช้ดิเสมอืนครอบครวั

2.องคก์รของท่านเปรยีบเสมอืนครอบครวัขนาดใหญ่ ทีผู่น้ า

วางตวัเหมอืนพีน้่อง

3.ผูบ้รหิารใหค้ าแนะน าปรกึษา ช่วยเหลอื สง่เสรมิและ

อ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสม ่าเสมอ

4.อ านาจและการสัง่การขึน้อยูก่บัคนเพยีงไมก่ีค่นภายใน

องคก์ร

5.องคก์รมโีครงสรา้งหลายระดบั และกระบวนการท างานมี

หลายขัน้ตอน มคีวามเป็นทางการสงู

6.มกีารแบ่งงานกนัท าตามความช านาญเฉพาะดา้นของแต่

ละบุคคลอยา่งชดัเจน และตามล าดบัชัน้การบงัคบับญัชา

7.การมอบหมายงานเป็นไปตามสายการบงัคบับญัชา และ

ใหค้วามส าคญัแก่การสัง่การเสมอ

8.ใหค้วามส าคญัแก่การเปลีย่นแปลงต่างๆ หรอืการ

ปรบัเปลีย่นตลอดเวลาตามยคุสมยั

9.ผูน้ าองคก์รกลา้เสีย่งและใหค้วามส าคญัแก่นวตักรรมและ

รเิริม่สรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ๆ แก่องคก์าร เพือ่ใหเ้กดิการพฒันา

10.ใหพ้นักงานแต่ละคนมมีอีสิระ และคดิรเิริม่ในการท างาน

11.พนักงานท างานเป็นทมี พรอ้มทัง้ใหอ้สิระแก่พนักงาน 

และการสือ่สารภายในองคก์รเป็นทางการน้อย

12.ใหค้วามส าคญัแก่ผลลพัธจ์ากการท างาน มากกวา่

ข ัน้ตอนการท างาน
13.การท างานเน้นการแขง่ขนักนั เพือ่ใหง้านบรรลเุป้าหมาย
และมปีระสทิธภิาพ
14.ใหร้างวลัตอบแทนแกค่นทีท่ างานทุม่เท และส าเรจ็ผล

ระดบัการรบัรู้

ลกัษณะท่ีบง่บอกวฒันธรรมขององคก์ร
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ส่วนท่ี 3 บทบาทผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวข้องกบัการประเมินการบริหารความเส่ียง 

 

มาก

ท่ีสดุ
มาก

ปาน

กลาง
น้อย

น้อย

ท่ีสดุ

1.หน่วยงานตรวจสอบภายในประเมนิความเสี่ยงดา้น

การก ากบัดแูล การด าเนินการ และกลยุทธ์องคก์ร

2.ใหค้วามเชือ่ม ัน่ต่อองคก์าร ดา้นขอ้มูลสารสนเทศทาง

การเงนิและการปฎบิตังิาน

3.หน่วยงานตรวจสอบภายในประเมนิความเสี่ยงของ

การเกดิทจุรติภายในองคก์ร

4.หน่วยงานตรวจสอบภายในรวบรวมความเสี่ยงต่างๆ

จากการใหบ้รกิารดา้นใหค้ าปรกึษา และน ามาประเมนิ

ความเสี่ยงในองคก์ร
5.หน่วยงานตรวจสอบภายในเสนอต่อฝ่ายบรหิารใหม้กีาร
ปรบัปรุงหรอืจดัใหม้กีารบรหิารความเสีย่งอยู่เสมอภายใน
องคก์ร
6.หน่วยงานตรวจสอบภายในมสี่วนชว่ยอ านวยความสะดวก
ในการระบุและการประเมนิความเสีย่งภายในองคก์ร
7.หน่วยงานตรวจสอบภายในมสี่วนชว่ยประสานงาน
กจิกรรมกบัหน่วยงานต่างๆในการบรหิารความเสีย่ง
8.หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานงบการเงนิรวมที่
เกีย่วขอ้งกบัความเสีย่งภายในองคก์ร
9.หน่วยงานตรวจสอบภายในพฒันากลยทุธต่์างๆ ในการ
บรหิารความเสีย่งภายในองคก์ร เพือ่ขออนุมตัจิาก
คณะกรรมการ
10.หน่วยงานตรวจสอบภายในการด าเนนิงานตามกรอบ
ของการบรหิารความเสีย่งภายในองคก์ร
11.หน่วยงานตรวจสอบภายในรบัผดิชอบการก าหนดความ
เสีย่งโดยรวมทีส่ามารถยอมรบัไดภ้ายในองคก์ร

ระดบัการรบัรู้

กิจกรรมในการปฎิบติังานของผูต้รวจสอบภายใน
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ส่วนท่ี 3 บทบาทผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวข้องกบัการประเมินการบริหารความเส่ียง  

      (ต่อ) 

 

มาก

ท่ีสดุ
มาก

ปาน

กลาง
น้อย

น้อย

ท่ีสดุ

12.หน่วยงานตรวจสอบภายในรบัผดิชอบเกีย่วกบัการ

ตอบสนองหรอืจดัการต่อความเสี่ยงต่างทีเ่กดิขึน้ภายใน

องคก์ร
13.หน่วยงานตรวจสอบภายในรบัผดิชอบในปรบัปรงุ

หรอืลดความเสี่ยงทีเ่กดิขึน้ภายในองคก์ร

ระดบัการรบัรู้

กิจกรรมในการปฎิบติังานของผูต้รวจสอบภายใน
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