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การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชงิสาํรวจโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่าง

การรบัรูบ้รรยากาศองคก์ารกบัประสทิธผิลการตรวจสอบภายในของธุรกจิประกนัวนิาศภยั กลุ่ม
ประชากรที่ใชใ้นการศกึษา คอื ผูต้รวจสอบภายใน และ ผูร้บัการตรวจสอบภายใน จํานวน 48 
คน จากบรษิทัประกนัวนิาศภยัในประเทศไทยจํานวน 6 บรษิทั โดยใชแ้บบสอบถามในการเกบ็
ข้อมูล และใช้สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณาประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยรวมการ
วเิคราะหค์า่สถติอิา้งองิ คอื คา่ทดสอบแมนน์-วทินีย ์ย ูและสมัประสทิธสิหสมัพนัธส์เปียรแ์มน  

ผลจากการศึกษาพบว่า พนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัยส่วนใหญ่มีการรับรู้
บรรยากาศองคก์ารดา้นการมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการวางแผน ตลอดจนการ
ปฏบิตัิงานอยู่ในระดบัมากที่สุด การรบัรูด้า้นการไดร้บัขอ้มูลข่าวสาร การสนับสนุนการอบรม
พฒันา และการใหร้างวลัตอบแทนตามผลงาน พนกังานสว่นใหญ่เหน็ว่าอยูใ่นระดบัมาก สาํหรบั
การปฏบิตังิานตรวจสอบภายในของธุรกจิประกนัวนิาศภยัมปีระสทิธผิลระดบัมาก และการรบัรู้
บรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการตรวจสอบภายในเชิงบวก ที่ระดับ
นยัสาํคญั .01 ธุรกจิประกนัวนิาศภยัควรสง่เสรมิและพฒันาการสรา้งการรบัรูบ้รรยากาศองคก์าร
เพื่อให้เกิดประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในให้ดียิ่งขึ้นไป อย่างไรก็ตามในการรบัรู้
บรรยากาศองค์การด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่มีความสมัพนัธ์ต่อประสิทธิผลการ
ตรวจสอบภายในน้อยที่สุด คณะกรรมการตรวจสอบหรอืหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ธุรกิจประกนัวินาศภัยควรพิจารณาให้ผู้ตรวจสอบภายในได้มีส่วนร่วม หรอืมีอํานาจในการ
ตดัสนิใจอย่างเพยีงพอเหมาะสม เพื่อให้การตรวจสอบภายในขององค์การมปีระสทิธผิลมาก
ยิง่ขึน้ต่อไป 
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พนารตัน์  ปานมณี   อาจารยท์ีป่รกึษาการคน้ควา้อสิระ และคณะกรรมการทุกท่านทีไ่ดใ้หค้วาม
กรณุาสละเวลาในการใหค้าํแนะนํา ตรวจสอบและปรบัปรงุเน้ือหาใหม้คีวามถูกตอ้งสมบรูณ์ ซึง่ผู้
ศึกษาขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิง่ รวมถึงผู้ตอบแบบถามทุกท่านที่ได้สละเวลาตอบ
แบบสอบถามซึง่เป็นสว่นสาํคญัทีท่าํใหก้ารวจิยัครัง้น้ีสมัฤทธิผ์ล  
 ผูศ้กึษาขอขอบพระคุณถงึครู อาจารยท์ุกท่านทีไ่ดป้ระสทิธปิระสาทวชิาความรูใ้หแ้ก่ผู้
ศกึษาตัง้แต่เริม่ศกึษาจนถงึปจัจุบนั ขอบพระคุณบดิา มารดาทีใ่หก้ารสนบัสนุน เป็นกําลงัใจและ
เชื่อมัน่ในตวัผูศ้กึษาเสมอมา และขอขอบคุณเพื่อนนักศกึษาทุกท่านทีไ่ดใ้หค้วามช่วยเหลอืและ
เป็นกาํลงัใจใหก้นัและกนัตลอดเวลาทีศ่กึษาอยู ่ซึง่ทาํใหก้ารศกึษาคน้ควา้อสิระครัง้น้ีสาํเรจ็ลุล่วง
เป็นอยา่งด ีประโยชน์และคุณคา่จากการวจิยัครัง้น้ี ผูศ้กึษาขอมอบใหแ้ดผู่ม้พีระคุณทุกทา่นทีไ่ด้
กล่าวมาขา้งตน้ 
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การนํามาซึง่การพฒันาประสทิธผิลของการตรวจสอบภายในใหด้ยีิง่ขึน้ต่อไป 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา  
การเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยอียา่งต่อเน่ืองและการแขง่ขนัเชงิรกุของธุรกจิ เป็นปจัจยั

สําคญัต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ของธุรกิจ บรรยากาศองค์การที่เกี่ยวขอ้งกบัการทํางานของ
พนักงาน มสี่วนเกี่ยวขอ้งอย่างมากในการสรา้งประสทิธภิาพการดําเนินงาน นับตัง้แต่การผลติ
สนิคา้หรอืใหบ้รกิารอย่างมคีุณภาพ การลดความล่าชา้ของการทํางาน การรเิริม่สรา้งสรรค ์การ
ปรบัปรุงการดําเนินงาน แรงจูงใจ ตลอดจนทศันคตขิองพนักงาน  Riordan, Vandenberg, and 
Richardson (2005: 471-488) ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรูก้ารมสี่วนร่วมของพนักงาน 
(Employee Involvement) กบัประสทิธผิลขององคก์าร พบวา่ องคก์ารทีม่กีารรบัรูก้ารมสีว่นรว่ม
ของพนักงานสงู มปีระสทิธผิลขององคก์ารทีว่ดัจากอตัราส่วนทางการเงนิมากกว่า  บรรยากาศ
ดา้นความเกีย่วขอ้งของพนักงาน หรอืการรบัรูข้องพนักงานเกีย่วกบัลกัษณะการทํางาน 4 ดา้น 
ประกอบด้วย (1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (2) การได้รบัข้อมูลข่าวสาร (3) การอบรม
พฒันา และ (4) การไดร้บัผลตอบแทนตามผลงาน  (Lawler ,1986) การใหอ้ํานาจการตดัสนิใจ
แก่พนักงานโดยไม่มขี้อมูล ความรู ้และผลตอบแทน อาจนําไปสู่การตัดสนิใจที่ไม่เหมาะสม  
การใหค้วามรู ้ขอ้มลู แต่ไม่มอีาํนาจตดัสนิใจอาจทําใหเ้กดิความสบัสน การใหร้างวลัผลงานโดย
ปราศจากอาํนาจ ความรู ้และขอ้มลูอาจนําไปสูก่ารขาดแรงจงูใจ  และการใหอ้าํนาจ ความรู ้และ
ขอ้มลู แต่ไมม่รีางวลั อาจนําไปสูก่ารใชอ้าํนาจทีไ่มเ่ป็นผลดต่ีอประสทิธผิลองคก์าร   

ธุรกจิการรบัประกนัวนิาศภยั เป็นธุรกจิทีด่าํเนินการโดยการรบัโอนความเสีย่งจากผูเ้อา
ประกันภัย โดยรบัประกันว่าจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามที่ได้ให้ความคุ้มครอบภายใต้
กรมธรรมป์ระกนัภยั และผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งเสยีเบีย้ประกนัภยัใหแ้ก่บรษิทัประกนัภยัตามที่
ไดต้กลงกนัไว ้ 

บรษิทัประกนัวนิาศภยัตอ้งจดัตัง้ขึน้ในรปูแบบบรษิทัมหาชนจาํกดั เพื่อปฏบิตัสิอดคลอ้ง
ตามพระราชบญัญตัปิระกนัวนิาศภยั พ.ศ.2535 ซึง่กําหนดใหบ้รษิทัตอ้งมกีารกํากบัดูแลกจิการ
ทีด่ ีมคีวามโปรง่ใส สามารถตรวจสอบได ้มคีวามรบัผดิชอบ ดาํเนินงานดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ
กาํกบัดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามกฎหมาย และมหีน่วยงานตรวจสอบภายใน เพือ่ใหเ้กดิความมัน่ใจ
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ในระบบการควบคุมภายใน เพิ่มประสทิธภิาพและประสทิธิผลการดําเนินงาน แม้ว่า
เศรษฐกิจไทยในภาพรวมจะชะลอตวั แต่ธุรกิจประกนัภยัยงัคงขยายตวัได้ ในปี 2557 มเีบี้ย
ประกนัภยัรบัโดยตรงรวมทัง้สิ้น 704,000 ล้านบาท ขยายตวัรอ้ยละ 9.23 เมื่อเทียบจากช่วง
เดยีวกนัของปีก่อน แบ่งเป็นเบีย้ประกนัภยัรบัตรงจากธุรกจิประกนัชวีติ จาํนวนทัง้สิน้ 498,752 
ลา้นบาท แต่เมื่อพจิารณาอตัราการขยายตวัในสว่นของธุรกจิประกนัวนิาศภยัแลว้จะเหน็ไดว้่ามี
อตัราการขยายตวัทีร่อ้ยละ 1.05 ลดลงจากปี 2566 ทีม่อีตัราการขยายตวัรอ้ยละ 13.14 

 

1  
2553 2554 2555 2556 2557 

ชวีติ   296,213.00    328,897.00    390,517.00    441,372.00    498,752.00  
วนิาศภยั   122,756.00    138,755.00    179,530.00    203,121.00    205,247.00  
รวม   418,969.00    467,652.00    570,047.00    644,493.00    703,999.00  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

ภาพท่ี 1  เบีย้ประกนัภยั เดอืนมกราคม - ธนัวาคม ปี 2553-2557 
ทีม่า สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและสง่เสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั  (2557) 
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2553 2554 2555 2556 2557 

ชวีติ 14.57% 11.03% 18.74% 13.02% 13.00% 
วนิาศภยั 13.86% 13.03% 29.39% 13.14% 1.05% 
รวม 14.36% 11.62% 21.90% 13.06% 9.23% 

 

ภาพท่ี 2 อตัราการเตบิโตของธุรกจิประกนัภยั เดอืนมกราคม - ธนัวาคม ปี 2553-2557 
ทีม่า  สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและสง่เสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั (2557) 
 

ปัญหาและลกัษณะปัญหาท่ีเกิดขึน้ 
กลุ่มบรษิทัประกนัวนิาศภยัไทย ประกอบดว้ยบรษิทัประกนัวนิาศภยัทัง้หมด 61 บรษิทั 

(สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย, 2559) เน่ืองดว้ยรูปแบบการประกอบธุรกจิประกนัวนิาศภยัและ
กระบวนการทางธุรกิจนัน้ มีความจําเพาะและซับซ้อนมากกว่าธุรกิจทัว่ไปเป็นอย่างมาก 
หน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัทประกันวินาศภัย
จําเป็นต้องมคีวามรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการทางธุรกจิ ความเสีย่งของธุรกจิประกนัวนิาศภยั 
ผูต้รวจสอบภายในทีม่คีวามเชีย่วชาญทางดา้นการประกนัภยัในประเทศไทยยงัคงมจีาํนวนน้อย
และขาดแคลนต่อกลุ่มธุรกิจประกันวินาศภัย  โดยปจัจัยดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อ
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการตรวจสอบภายใน 

นับตัง้แต่ปี พ.ศ. 2552 จนถึงปจัจุบนั กระทรวงการคลงัไดม้คีําสัง่เพกิถอนใบอนุญาต
ประกอบธุรกจิประกนัวนิาศภยัไปแลว้ทัง้สิน้จาํนวน 8 บรษิทั เน่ืองจากมฐีานะทางการเงนิ และ/
หรือการดําเนินการในลักษณะที่อาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อผู้เอาประกันภัยหรือ
ประชาชนในวงกว้าง  รวมถึงการดําเนินการในลักษณะที่ข ัดต่อกฎหมายหรือคําสัง่ของ
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ชวีติ วนิาศภยั รวม



4 
 

หน่วยงานกํากบัดูแลของทางราชการ ซึ่งผลของลพัธ์ดงักล่าวทีเ่กดิขึน้นัน้มสีาเหตุเกดิจากการ
ขาดการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีตลอดจนระบบการควบคุมและการตรวจสอบทีม่ปีระสทิธผิล 
 

ความสาํคญัและผลกระทบของปัญหาท่ีเกิดขึน้กบัองคก์าร 
 มาตรฐานสากลการปฏิบัติวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (The Institute of Internal 
Auditor, 2013) ไดก้ําหนดคุณสมบตัิและมาตรฐานการปฏบิตัิงานที่เอื้ออํานวยต่อประสทิธผิล
ของการตรวจสอบภายใน  ประกอบด้วยคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายในและโครงสร้าง
หน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อใหส้ามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างอสิระ เที่ยงธรรม และเชี่ยวชาญ 
การตรวจสอบภายในที่ขาดประสทิธิภาพและประสทิธผิลจะส่งผลกระทบต่อประสทิธิผลของ
ระบบการควบคุมภายในขององค์การ ทําให้ผู้บรหิารของบรษิัทประกนัวินาศภัยไม่สามารถ
ตดัสนิใจในการบรหิารความเสีย่งเพื่อป้องกนัผลกระทบและความความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ได้
อยา่งทนักาล ซึง่จะสง่ผลต่อผูเ้อาประกนัภยั ผูม้สีว่นไดเ้สยี ตลอดจนประชาชนในวงกวา้ง  

ความรูค้วามสามารถของผู้ตรวจสอบภายใน ความเป็นอสิระของผู้ตรวจสอบภายใน 
และผลการปฏบิตังิานของฝา่ยตรวจภายใน เป็นองคป์ระกอบทีส่นับสนุนใหเ้กดิประสทิธผิลของ
การตรวจสอบภายในขององค์การ บรรยากาศขององค์การในด้าน (1) การมีส่วนร่วมในการ
ตดัสนิใจ (2) การไดร้บัขอ้มูล (3) การอบรมพฒันา และ (4) การไดร้บัผลตอบแทนตามผลงาน 
เป็นปจัจยัสาํคญัสว่นหน่ึงทีจ่ะสง่เสรมิใหผู้ป้ฏบิตังิานตรวจสอบภายในเกดิการรบัรูใ้นเชงิบวกต่อ
องคก์าร ความมุง่มัน่ทีจ่ะปฏบิตังิานใหส้มัฤทธิผ์ล ตลอดจนสามารถปฏบิตังิานไดต้ามมาตรฐาน
การตรวจสอบภายใน ประมวลจรรยาบรรณ สร้างประสทิธิผลของการปฏิบตัิงานตรวจสอบ
ภายในเพือ่เพิม่คุณคา่ใหก้บัองคก์าร 
 ผู้ศึกษาเป็นผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ของบริษัทประกันวินาศภัยแห่งหน่ึงใน
ประเทศไทย จงึมคีวามสนใจศกึษาถงึประสทิธผิลของการตรวจสอบภายในว่าบรรยากาศของ
องค์การตลอดจนการรับรู้บรรยากาศขององค์การของผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน มี
ความสมัพนัธต่์อประสทิธผิลของการตรวจสอบภายในมากน้อยเพยีงใด 

 

วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาการรบัรูบ้รรยากาศองค์การและประสทิธผิลของการตรวจสอบภายใน ของ

กลุ่มธุรกจิประกนัวนิาศภยั  

2. เพื่อวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรูบ้รรยากาศองคก์ารและประสทิธผิลของการ

ตรวจสอบภายในของกลุ่มธุรกจิประกนัวนิาศภยั 
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สมมติฐานการศึกษา 
ด้วยการรับรู้บรรยากาศองค์การของพนักงานในองค์การเป็นปจัจัยที่ส่งผลกับ

ประสทิธผิลองคก์าร ดงันัน้ประสทิธผิลของการตรวจสอบภายขององคก์ารใดๆ อาจเกดิจากการ
รบัรูบ้รรยากาศองคก์ารของผูต้รวจสอบภายในซึง่ถอืเป็นพนกังานขององคก์ารดว้ยเชน่กนั ทัง้ใน
ดา้นการมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ การไดร้บัขอ้มูลขา่วสาร การอบรมพฒันา และการใหร้างวลั
ตอบแทนตามผลงาน ผู้ศึกษาจึงกําหนดสมมติฐานของการศึกษาไว้ว่า การรบัรู้บรรยากาศ
องคก์ารมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน 

 

ขอบเขตการศึกษา 
 การศกึษาน้ีเป็นการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างบรรยากาศองคก์ารกบัประสทิธผิลการ
ตรวจสอบภายในของธุรกิจประกนัวนิาศภยั โดยการวจิยัภาคสนาม เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถามความคดิเหน็ของพนกังานทีป่ฏบิตังิานในบรษิทัประกนัวนิาศไทยในประเทศไทย 
 

นิยามศพัท ์
การประกนัวนิาศภยั หมายถงึ การทีผู่ร้บัประกนัภยัตกลงทีจ่ะชดใชค้่าสนิไหมทดแทน

หากเกดิความสญูเสยีหรอืเสยีหายจากภยัต่างๆ ซึง่ความเสยีหายนัน้สามารถประเมนิค่าเป็นตวั
เงนิได ้

การตรวจสอบภายใน หมายถงึ กจิกรรมการใหค้วามเชื่อมัน่และการใหค้ําปรกึษาอย่าง
เที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรบัปรุงการดําเนินงานขององค์การ ช่วยให้
องค์การบรรลุวตัถุประสงค์ด้วยการประเมินและปรบัปรุงประสิทธิผลของกระบวนการ การ
บรหิารความเสีย่ง การควบคุม และการกาํกบัดแูล อยา่งเป็นระบบเป็นระเบยีบ 
ประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน หมายถงึ ระดบัการสมัฤทธิผ์ลของวตัถุประสงคก์ารตรวจสอบ
ภายในทีก่าํหนดไวท้ัง้เชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ 

บรรยากาศองค์การ หมายถงึ องคป์ระกอบของสภาพแวดลอ้มขององค์การ ซึ่งรบัรูไ้ด้
โดยบุคคลทีป่ฏบิตังิานอยูภ่ายในองคก์ารทัง้โดยทางตรงและทางออ้ม มอีทิธพิลต่อการจงูใจและ
พฤติกรรมการปฏิบตัิงานในองค์การ สามารถสรา้งความพงึพอใจ ในสิง่ที่บุคคลหรอืองค์การ
ตอ้งการและสามารถสง่ผลใหก้ารดาํเนินงานขององคก์ารมปีระสทิธผิล 

การมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ หมายถึง การรบัรูข้องพนักงานในองค์การว่าได้มกีาร
ควบคุมหรอืมสีว่นในการตดัสนิใจทีม่ผีลต่อการทาํงานของตนเอง 
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การไดร้บัขอ้มูลข่าวสาร หมายถงึ การรบัรูถ้ึงขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกบัองค์การ 
เป้าหมาย แผนงาน ทีไ่ดม้กีารสือ่สารไปยงัพนกังานทัง้องคก์ารอยา่งทัว่ถงึ 

การอบรมพฒันา หมายถึง การพฒันาความรูค้วามสามารถของพนักงานในองค์การ
อยา่งเหมาะสมและต่อเน่ืองเพือ่สนบัสนุนใหเ้กดิประสทิธผิลของการปฏบิตังิาน 

การใหร้างวลัตามผลงาน หมายถงึ ผลประโยชน์ที่มอบใหแ้ก่พนักงานซึ่งมคีวามเกี่ยว
โยงกบัพฤตกิรรมและผลงานของพนกังาน 
 

ประโยชน์ท่ีได้รบั 
1. ผู้ตรวจสอบภายในและผู้บรหิารองค์การภายในธุรกิจประกนัวนิาศภยัสามารถใช้ผล

การศกึษา เป็นแนวทางในการปรบัปรงุและพฒันาการตรวจสอบภายในขององคก์ารใหม้ี

ประสทิธผิลไดม้ากยิง่ขึน้ 

2. ผู้ศึกษาและผู้ที่สนใจสามารถเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของบรรยากาศองค์การต่อ

ประสทิธผิลของการตรวจสอบภายใน 

3. ผู้ที่สนใจสามารถใช้ศึกษา หรอืสามารถใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการค้นคว้าและวจิยั

ต่อไปในอนาคต 
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บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

การศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งบรรยากาศองคก์ารกบัประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน 
ของธุรกิจประกนัวนิาศภยัในครัง้น้ี ผู้ศึกษาได้ค้นคว้าเอกสาร แนวคดิ ทฤษฎี และงานวจิยัที่
เกีย่วขอ้งเพือ่สนบัสนุนและอา้งองิการวจิยั ไวด้งัน้ี 

1. แนวคดิเกีย่วกบัการประกนัวนิาศภยั 
2. ประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน 
3. การรบัรูบ้รรยากาศองคก์าร 
4. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

แนวคิดเก่ียวกบัการประกนัวินาศภยั 
 การประกนัวนิาศภยั หมายถึง การที่ผู้รบัประกนัภยัตกลงจะชดใช้ค่าสนิไหมทดแทน
หากเกดิความสญูเสยีหรอืเสยีหายจากภยัต่าง ๆ ซึง่ความเสยีหายนัน้สามารถประเมนิคา่เป็นตวั
เงนิได้ ตามหลกักลไกการทํางานของ “การประกนัภยั” ซึ่งหน้าที่หลกัของการประกนัภยั คอื 
เป็นกลไกในการรบัโอนความเสี่ยงภยัเพื่อช่วยในการบรรเทาผลกระทบทางการเงนิของผูเ้อา
ประกนัภยัทีเ่กดิขึน้จากความเสีย่งภยั บรษิทัประกนัวนิาศภยัจะทาํหน้าทีเ่สมอืนผูจ้ดัการกองทุน
เบีย้ประกนัภยัทีเ่รยีกเกบ็จากผูเ้อาประกนัภยัทีม่คีวามเสีย่งในลกัษณะคลา้ยคลงึกนั โดยทําการ
พจิารณาคดัเลือกผู้เอาประกนัภยัโดยวธิกีารประเมนิความเสี่ยงภยั เพื่อที่จะสามารถกําหนด
เงือ่นไขความคุม้ครอง กําหนดเบีย้ประกนัภยั และทาํสญัญาประกนัภยั (กรมธรรมป์ระกนัภยั) ที่
บุคคลหน่ึง (ผูใ้หป้ระกนั) ตกลงจะใชค้่าสนิไหมทดแทนหรอืใชเ้งนิจํานวนหน่ึงใหใ้นกรณีวนิาศ
ภยัเกดิขึน้หรอืในเหตุอย่างอื่นในอนาคตตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นสญัญาและในการน้ีบุคคลอกีคนหน่ึง 
(ผูเ้อาประกนั) ตกลงจะสง่เงนิซึง่เรยีกวา่ เบีย้ประกนัภยั โดยภาพรวมในการดาํเนินธุรกจิประกนั
วนิาศภยันัน้ประกอบดว้ยกระบวนการทําธุรกรรมทีส่ําคญั (สํานักงานคณะกรรมการกํากบัและ
สง่เสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั, 2559) ตามภาพ 
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ภาพท่ี  3  ขัน้ตอนการดาํเนินงานธุรกจิประกนัภยั 

ทีม่า สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั  (2557) 
 

ประเภทของการประกนัวินาศภยั (Non-Life Insurance) สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 
ประเภทหลกั (สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย, 2549, หน้า 61) ดงัน้ี 

1. การประกนัภยัเกีย่วกบับุคคล 

2. การประกนัภยัเกีย่วกบัทรพัยส์นิ ซึง่สามารถแบ่งออกไดอ้กี ดงัน้ี 

2.1 การประกนัอคัคภียั 

2.2 การประกนัทางทะเลและการขนสง่ 

2.3 การประกนัรถยนต ์

2.4 การประกนัภยัเบด็เตลด็ 

3. การประกนัภยัเกีย่วกบัความรบัผดิตามกฎหมาย 
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การคํานวณเบี้ยประกันภัย   หลักพื้นฐานที่บริษัทประกันภัยจะนําไปใช้เป็น
ค่าประมาณในการคํานวณเบี้ยประกนัภยัที่จะเรยีกเก็บจากผูเ้อาประกนัภยั  มาจากหลกัการ
พืน้ฐาน 3 ทฤษฎ ี(มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย, 2555) ประกอบดว้ย  

1. ความน่าจะเป็น (Probability) หมายถึง โอกาสของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได ้

กล่าวคอื ในจาํนวนของความไมแ่น่นอนทัง้หลายความแน่นอนจะมโีอกาสเกดิขึน้ได้

มากน้อยเพยีงใด โดยความน่าจะเป็นเป็นทฤษฎพีืน้ฐานทีบ่รษิทัประกนัภยันําไปใช้

เป็นคา่ประมาณในการ คาํนวณเบีย้ประกนัภยัทีจ่ะเรยีกเกบ็จากผูเ้อาประกนัภยั 

2. กฎว่าดว้ยจาํนวนมาก (Law of large number) เป็นความถี่ของเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ 

ความถี่ของเหตุการณ์มจีํานวนมากเท่าใด ความน่าจะเป็นทีจ่ะเกดิเหตุการณ์นัน้จะ

ใกล้เคยีงกบัความเป็นจรงิมากขึน้ กฎว่าด้วยจํานวนมากมหีลกัว่า ถ้าเพิม่จํานวน

ของวตัถุที่ร่วมเสี่ยงภัยหรอืวตัถุที่เอาประกนัมากขึ้นแล้ว ค่าความเสยีหายที่จะ

เกดิขึน้จรงิจะเท่ากบัค่าความเสยีหายทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ได ้หรอืความน่าจะเป็นของ

โอกาสทีจ่ะเกดิความเสยีหายจะแมน่ยาํหรอืถูกตอ้งมากขึน้ จงึเป็นประโยชน์สาํหรบั

การคํานวณเบี้ยประกนัภยัแต่ละประเภท กล่าวคอืการเสีย่งภยัจะลดลงถ้าจํานวน

วตัถุทีม่สีว่นในเหตุการณ์เสีย่งภยัมากขึน้  

3. กฎของการเฉลีย่ (Law of average) เป็นการเฉลีย่ความเสีย่งภยัร่วมกนั ดงันัน้กฎ

การเฉลี่ยจึงเป็นหลกัสําคญัของการประกันภัย ถ้ากลุ่มผู้เสี่ยงภัยมีน้อย ค่าเบี้ย

ประกนัภยักจ็ะมอีตัราสูงและทําใหก้ารดําเนินงานการประกนัภยัไปไดย้าก ในทาง

ตรงกนัขา้มถ้ากลุ่มผู้เสี่ยงภยัมมีากค่าเบี้ยประกนัภยัก็จะมอีตัราตํ่าและทําให้การ

ประกนัภยัดาํเนินการไปดว้ยด ี

 
หลกัพื้นฐานเก่ียวกบัการประกนัภยั ที่ใช้เป็นหลกัปฏิบตัิสําหรบัการดําเนินธุรกิจ

ประกนัภยั ประกอบดว้ยหลกัการพืน้ฐาน 6 ขอ้ (สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย, 2549, หน้า 47-
53) ไดแ้ก่ 

1. หลกัส่วนไดเ้สยีในเหตุประกนัภยั (Insurable interest) หมายถึง ส่วนไดเ้สยีที่อาจ

เอาประกนัภยัได ้กล่าวคอื ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งมกีรรมสทิธิ ์สทิธ ิประโยชน์ หรอื

ความรบัผดิตามกฎหมายในวตัถุทีเ่อาประกนัภยัในขณะทีท่าํสญัญาประกนัภยั เป็น

หลกัสาํคญัพืน้ฐานของการประกนัภยั ไม่เพยีงแต่เป็นแนวคดิทางกฎหมายเท่านัน้
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แต่ยงัเป็นแนวความคดิทางศลีธรรมดว้ยอนัจะช่วยมใิหก้ารประกนัภยัเป็นการพนัน 

และเป็นการป้องกนัวตัถุทีเ่อาประกนัภยัไมใ่หเ้กดิความเสยีหายโดยจงใจ 

2. หลกัสุจรติอย่างยิ่ง (Utmost good faith) หมายถึง การที่ผู้เอาประกันภัยจะต้อง

เปิดเผยขอ้ความจรงิเกี่ยวกบัสิง่แวดล้อมและพฤติกรรมการเสีย่งภยันัน้ของผูเ้อา

ประกนัภยัใหผู้ร้บัประกนัภยัทราบโดยละเอยีด หน้าทีก่ารเปิดขอ้ความจรงิตามหลกั

สุจรติอย่างยิง่น้ี ปจัจุบนัใชเ้ป็นหลกัของสญัญาประกนัภยัในทุกประเทศที่มกีจิการ

ประกนัภยัและมกีฎหมายประกนัภยั 

3. หลกัชดใชค้า่สนิไหมทดแทนตามความเป็นจรงิ (Indemnity) หมายถงึ การทีม่คีวาม

เสยีหายเกดิขึน้อนัเป็นผลโดยตรงจากภยัทีไ่ดร้บัประกนัภยัไว ้ผูร้บัประกนัภยัต้อง

ชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนให้แก่ผู้มสีทิธิรบัค่าสนิไหมทดแทนตามความเสยีหายที่

เกดิขึน้จรงิ  ยดึหลกัปฏบิตัเิพื่อใหผู้เ้อาประกนัภยักลบัคนืสู่สถานะเดมิเหมอืนก่อน

เกดิวนิาศภยัโดยเรว็ที่สุดเท่าที่จะกระทําได ้หลกัการน้ีไม่สามารถนําไปใชก้บัการ

ประกนัชวีติได ้

4. หลกัการรบัช่วงสทิธิ ์(Subrogation) หมายถงึ เมื่อผูร้บัประกนัภยัไดจ้่ายค่าสนิไหม

ทดแทนตามสญัญาประกันภัยแล้ว ผู้รบัประกันภัยย่อมได้สิทธิทุกอย่างที่ผู้เอา

ประกนัภยัมอียู่ หมายถึง การที่ผู้รบัประกนัภยัได้เข้าไปใช้สทิธิทัง้ปวงของผู้เอา

ประกนัภยัหรอืผูร้บัผลประโยชน์ เท่ากบัจาํนวนค่าสนิไหมทดแทนทีผู่ร้บัประกนัภยั

ไดจ้่ายไปดว้ยอํานาจของกฎหมาย ในการเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนที่ไดจ้่ายไป

แล้วคนืจากบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นผู้ก่อวนิาศภยันัน้ที่จะต้องรบัผดิชอบในความ

เสียหายที่ตนได้กระทําขึ้นตามกฎหมาย หลกัการน้ีไม่สามารถนําไปใช้กับการ

ประกนัชวีติได ้

5. หลักการเฉลี่ย (Contribution) มีความมุ่งหมายให้ผู้รบัประกันภัยในวัตถุที่เอา

ประกนัภยัอนัเดยีวกนั ความเสีย่งภยัอนัเดยีวกนัและสว่นไดเ้สยีอนัเดยีวกนั ตอ้งรบั

ผดิในสว่นของความเสยีหายทีผู่ร้บัประกนัภยัแต่ละคนมอียูต่ามสญัญาประกนัภยัแต่

ละฉบับเป็นอัตราส่วนกับจํานวนเงินที่ตนได้รบัประกันภัยไว้ ฉะนัน้ แม้ผู้เอา

ประกันภัยจะมีกรมธรรม์หลายฉบับ เมื่อมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ผู้เอา

ประกนัภยักย็งัคงไดร้บัค่าสนิไหมทดแทนรวมกนัแลว้เท่ากบัความเสยีหายทีเ่กดิขึน้

จรงิเทา่นัน้ หลกัการน้ีไมส่ามารถนําไปใชก้บัการประกนัชวีติได ้
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6. หลกัสาเหตุใกลช้ดิ (Proximate cause) เป็นหลกัซึง่กําหนดใหผู้ร้บัประกนัภยัชดใช้

ค่าสนิไหมทดแทนอนัเน่ืองจากความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากสาเหตุใกลช้ดิกบัภยัทีท่ํา

ประกนัไว ้สาเหตุใกลช้ดิ คอื เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้นัน้ต่อเน่ืองไมข่าดตอนและเป็นผล

โดยตรงจากภยัทีไ่ดร้ะบุไวใ้นสญัญาประกนัภยั หลกัน้ีนํามาใชใ้นการประกนัภยัเพื่อ

จะพจิารณาว่าความเสยีหายทีเ่กดิขึน้นัน้เกดิจากหรอืเป็นผลโดยตรงอนัใกลช้ดิของ

ภยัทีก่รมธรรมค์ุม้ครองหรอืไม ่ 

 
ประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน 

การตรวจสอบภายในตามคํานิยามของสถาบันผู้ตรวจสอบภายใน (The Institute of 
Internal Auditors, 2000) กล่าวไวใ้นมาตรฐานสากลการปฏบิตังิานวชิาชพีการตรวจสอบภายใน 
( International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing) ว่ า  ก า ร
ตรวจสอบภายใน คอื กจิกรรมการใหค้วามเชื่อมัน่และการใหค้าํปรกึษาอยา่งเทีย่งธรรมและเป็น
อสิระ เพื่อเพิม่คุณค่าและปรบัปรุงการดําเนินงานขององค์การ  การตรวจสอบภายในช่วยให้
องค์การบรรลุวตัถุประสงค์ดว้ยการประเมนิและปรบัปรุงประสทิธผิลของกระบวนการ บรหิาร
ความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแล อย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ  กิจกรรมการ
ตรวจสอบภายในจะประสบความสําเร็จ สร้างคุณค่าและประโยชน์ให้แก่องค์การขึ้นอยู่กับ
ปจัจัยพื้นฐานความสําเร็จที่สําคัญ  อุษณา ภัทรมนตรี (2557, หน้า 1-4) ได้สรุปปจัจัยสู่
ความสาํเรจ็ของการตรวจสอบภายใน ไวด้งัน้ี  

1. การสนบัสนุนของคณะกรรมการและฝา่ยบรหิารระดบัสงู ซึง่งานตรวจสอบภายในจะ

พฒันาในทิศทางใดนัน้มาจากนโยบายของคณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการ

ตรวจสอบ และฝ่ายบรหิารระดบัสูง เช่น การกําหนดบทบาทหน้าที่ วตัถุประสงค ์

การมอบอาํนาจในการตรวจสอบ การสนบัสนุนดา้นงบประมาณและทรพัยากร การ

ใหเ้วลาในการประชุมปรกึษาหารอื เป็นตน้ 

2. วฒันธรรมและความเขา้ใจขององคก์าร ซึ่งเป็นปจัจยัสําคญัในการเพิม่ความสําเรจ็

ของงานตรวจสอบภายในและแสดงถงึมาตรฐานในการบรหิารจดัการขององค์การ

นัน้ด้วย โดยเฉพาะด้านความโปร่งใส การบรหิารแบบมสี่วนร่วม การปฏิบตัิงาน

แบบมรีะบบและหลกัฐาน การสรา้งจติสาํนึกรบัผดิชอบ 

3. ความรู ้ทกัษะ และความสามารถของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งสถาบนัผู้ตรวจสอบ

ภายในสากลได้กําหนดกรอบงานความสามารถของผูต้รวจสอบภายในไว ้4 ส่วน 



12 
 

ได้แก่ ทกัษะดา้นการสื่อสารและมนุษยสมัพนัธ์ การรูจ้กัเครื่องมอืและเทคนิคการ

บรหิาร มาตรฐาน ทฤษฎแีละระเบยีบวธิกีารตรวจสอบภายใน ความรูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัศาสตรใ์นการตรวจสอบ 

4. ความพรอ้มของระบบงานและสารสนเทศ งานตรวจสอบภายในทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ

วิเคราะห์และประเมินผลจํานวนมากนั ้น ในกิจการที่มีระบบงานและข้อมูล

สารสนเทศพรอ้มกว่า ย่อมพฒันางานตรวจสอบภายในได้ดเีรว็กว่ากจิการที่ไม่มี

ระบบขอ้มลูหรอืระบบยงัลา้สมยัเชื่อถอืไมไ่ด ้

 ประสทิธผิลของการตรวจสอบภายใน หมายถึง ระดบัการบรรลุวตัถุประสงค์ของการ
ตรวจสอบภายในทีก่ําหนดไว ้โดยการวดัประสทิธผิลของการตรวจสอบภายในควรกําหนดใหม้ี
ตวัชี้วดัผลการปฏบิตังิาน และตวัชี้วดัอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งตามความเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อม 
องค์การ เพื่อวดัระดบัการบรรลุผลของวตัถุประสงค์การตรวจสอบภายในทัง้เชงิปรมิาณและ
คุณภาพ (The Institute of Internal Auditors, 2010)  

ความมีประสิทธิผลของการตรวจสอบสอบภายในในภาพรวมนัน้ เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมายให้สําเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน 

ตลอดจนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ ด้วยบุคลากรด้านการตรวจสอบ

ภายในที่มีความรู้ความสามารถและมีความเป็นอิสระ มีการปฏิบัติงานสอดคล้องกับ

มาตรฐานสากลการปฏบิตัิงานวชิาชพีการตรวจสอบภายใน (International Standards for the 

Professional Practice of Internal Auditing, 2013) นอกจาก น้ี  Beckmerhagen, Berg, and 

Wellborn (2004) ไดอ้ธบิายเพิม่เตมิว่า ประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน คอื การสนับสนุนผล

ของการมีปฏิสมัพนัธ์ร่วมกนัระหว่างกิจกรรมการตรวจสอบภายใน ได้แก่ การวางแผนการ

ตรวจสอบภายใน การปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน การรายงานผลการตรวจสอบภายใน และการ

ติดตามผลการปฏิบตัิตามข้อเสนอแนะ การตรวจสอบภายในช่วยให้องค์การแก้ไขปญัหาที่

เกดิขึน้ภายในองค์การหรอืปรบัปรุงพฒันาสิง่ที่ตรวจพบจากการตรวจสอบดว้ยขอ้เสนอแนะที่

เหมาะสม ผลการตรวจสอบภายในสามารถเพิ่มคุณค่าให้กบัองค์การ ลดความเสี่ยงด้านการ

ปฏิบัติงาน และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การที่เข้มแข็ง สามารถเพิ่มประสิทธิผลของการ

ตรวจสอบภายใน สรา้งความพงึพอใจต่อผูร้บัการตรวจสอบได ้

การวดัผลการดําเนินงานมปีระโยชน์อยา่งมากในการประเมนิระดบัประสทิธผิลของการ

ตรวจสอบภายใน Ziegenfuss (2000) กล่าวว่าตวัชี้วดัในการวดัประสทิธผิลของการตรวจสอบ

ภายในที่ใช้กนัเป็นส่วนมาก คอื ผลการสํารวจความพงึพอใจของผูร้บัการตรวจสอบ อกีทัง้ได้
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พฒันาแบบสอบถามสําหรบัการประเมนิประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน ซึ่งประกอบดว้ย 84 

เกณฑก์ารประเมนิ จดัประเภทไดเ้ป็น 4 กลุ่มใหญ่ คอื สภาพแวดลอ้มของการตรวจสอบภายใน 

ขอ้มลูนําเขา้การตรวจสอบภายใน กระบวนการตรวจสอบภายใน และผลการตรวจสอบภายใน 

Ernst&Young ได้รายงานผลสํารวจการตรวจสอบภายใน ปี 2007 และปี 2008 ซึ่งได้

สาํรวจขอ้มูลจากผูต้รวจสอบภายในจาก 24 ประเทศ ผลการสํารวจพบว่าตวัชีว้ดัที่ใชม้ากที่สุด

ในการวดัประสทิธผิลของการตรวจสอบภายใน คอื ความครบถ้วนของงานตรวจสอบภายใน

เปรยีบเทยีบกบัแผนงานตรวจสอบภายในทีก่ําหนด และ ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการออกรายงานการ

ตรวจสอบภายใน  

นอกจากน้ี พนัธพ์งศ ์เกยีรตกุิล (2543: 63-64) ไดก้ล่าวว่าประสทิธผิลโดยรวมของการ
ปฏบิตังิานตรวจสอบภายในส่วนใหญ่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตัหิน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายไดส้ําเรจ็
ตามระยะเวลาที่กําหนด การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนการตรวจสอบ ตลอดจนการบรรลุ
วตัถุประสงคก์ารตรวจสอบ ซึง่มสีิง่ทีส่ามารถนํามาชีว้ดัความสาํเรจ็ของงานตรวจสอบภายใน ได้
ดงัน้ี 

1. ความพงึพอใจในการตรวจสอบ ผูร้บัการตรวจสอบพรอ้มใหก้ารตรวจสอบและให้
ความรว่มมอืในการตรวจสอบเป็นอยา่งด ี

2. คุณภาพของงานตรวจสอบ การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายในรวมถึงประมวลจรรยาบรรณ งานตรวจสอบแล้วเสร็จภายใน
กาํหนดเวลา มขีอ้เสนอแนะต่อผูร้บัการตรวจสอบอยา่งเหมาะสม 

3. ปรมิาณงานตรวจสอบภายใน จาํนวนแผนงานเปรยีบเทยีบกบัการเขา้ตรวจสอบจรงิ 
และเป็นไปตามงบประมาณทีก่าํหนดไว ้

 

การรบัรู้บรรยากาศองคก์าร  
องคก์ารทีม่ลีกัษณะแตกต่างกนัอาจตอ้งเผชญิกบัสถานการณ์ทีแ่ตกต่างกนั และตอ้งใช้

วธิกีารบรหิารจดัการที่แตกต่างกนัด้วย ทฤษฎีการบรหิารเชงิสถานการณ์ (The contingency 
approach) เป็นแนวคิดการบรหิารจดัการที่ผู้บริหารจะเลือกปฏิบัติขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่
องค์การเผชญิอยู่ หรอืเป็นแนวคดิซึ่งเป็นทางเลอืกของผู้บรหิารในการกําหนดโครงสรา้งและ
ระบบควบคุมองค์การ โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์และลักษณะต่าง ๆ ของสภาพแวดล้อม
ภายนอกทีม่ผีลกระทบต่อการดําเนินงานขององคก์าร ทฤษฎน้ีีพฒันาขึน้มาจากความคดิอสิระ
ที่ว่าองค์การที่มีการบรหิารจดัการเหมาะสมที่สุดควรเป็นองค์การที่มีโครงสร้างและระบบที่
สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมและสภาพความเป็นจรงิขององค์การ ตัง้อยู่บนพื้นฐานการศกึษา
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สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกนัของมนุษย ์ ทฤษฎีองค์การตามสถานการณ์และกรณีมคีวามเป็น
อสิระมากโดยมธีรรมชาตเิป็นตวัแปรและเป็นปจัจยัสําคญัในการกําหนดรปูแบบ กฎเกณฑแ์ละ
ระเบียบแบบแผน  มีลักษณะเป็นเหตุเป็นผล  และสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง 
สภาพแวดลอ้ม เป้าหมายขององคก์ารโดยส่วนรวม และเป้าหมายของสมาชกิทุกคนในองคก์าร 
โดยมขีอ้สมมตฐิานวา่ องคก์ารทีเ่หมาะสมทีสุ่ดคอื องคก์ารทีม่โีครงสรา้งและรปูแบบทีส่อดคลอ้ง
กับสภาพแวดล้อมของสังคมนั ้น  ๆ  (Fiedler, 1967) ซึ่ งสภาพแวดล้อมขององค์การ 
(organization environment) หมายถงึ แรงผลกัดนัต่าง ๆ ทีส่่งผลกระทบต่อการบรหิารจดัการ
องคก์าร ประกอบดว้ยสภาพแวดลอ้มทัว่ไป สภาพแวดลอ้มทีม่ผีลโดยตรงต่อการดาํเนินงานของ
องคก์าร และสภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร เชน่ สภาพภมูศิาสตร ์วฒันธรรม คา่นิยม ความเชื่อ 
การสนับสนุน และความต้องการของสมาชกิในองค์การนัน้ด้วย (จริศกัดิ ์จยิะนันท์ และคณะ, 
2542, หน้า 72-86) 

บรรยากาศองค์การเป็นองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมขององค์การซึ่งรบัรู้ได้โดย
บุคคลที่ปฏบิตัิงานอยู่ภายในองค์การทัง้โดยทางตรงและทางอ้อม มอีทิธพิลต่อการจูงใจ และ
พฤติกรรมการปฏิบตัิงานในองค์การ สามารถสรา้งความพึงพอใจในสิง่ที่บุคคลหรอืองค์การ
ต้องการ และสามารถส่งผลใหก้ารดําเนินงานขององค์การมปีระสทิธผิล (Litwin and Stringer, 
1968, อา้งถงึใน จุฑามาศ เลาหจ์รีะกุล, 2554)  

ในด้านการมีส่วนร่วมของพนักงาน (Employee Involvement) นัน่คือสภาพแวดล้อม
ของการทํางานที่พนักงานทุกคนในองค์การรบัรูไ้ด้ว่า มอีํานาจหรอืมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ 
(Participative decision making) ไดร้บัขอ้มูลข่าวสารทีม่กีารสื่อสารอย่างทัว่ถงึภายในองค์การ 
(Information sharing) ไดร้บัการฝึกอบรมและพฒันาทีจ่าํเป็นต่อการปฏบิตังิาน (Training) และ
ได้ร ับรางวัลจากผลการปฏิบัติงาน  (Performance-based reward) เพื่ อสนับสนุนให้การ
ปฏบิตังิานขององค์การมปีระสทิธผิล ซึ่งการที่พนักงานมอีํานาจแต่ขาดความรู ้ขอ้มูลข่าวสาร 
และการใหร้างวลัตามผลงาน อาจนําไปสู่การตดิสนิใจที่ไม่ดไีด ้การที่พนักงานมขีอ้มูลข่าวสาร
และความรูค้วามสามารถแต่ไมอ่าํนาจในการตดัสนิใจ อาจนําไปการเกดิความอดึอดัใจเน่ืองจาก
ไม่สามารถใช้ความรู้ความสามารถของตนได้ การให้รางวลัตามผลงานโดยที่พนักงานไม่มี
อํานาจ ความรูค้วามสามารถและขอ้มูลข่าวสาร อาจนําไปสู่การเกดิความอดึอดัใจและการขาด
แรงจงูใจ เน่ืองจากพนักงานไม่สามารถกําหนดและควบคุมเป้าหมายของตนเองได ้การมขีอ้มูล
ขา่วสาร ความรูค้วามสามารถ และอํานาจแต่ไม่มกีารใหร้างวลัตามผลงานจะสรา้งใหเ้กดิภาวะ
อนัตราย เน่ืองจากไม่สิง่ใดที่สามารถทําใหเ้ชื่อมัน่ไดว้่าพนักงานจะใชอ้ํานาจหน้าที่ในทางทีจ่ะ
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ทาํใหเ้กดิประสทิธผิลต่อองคก์าร (Lawler et al., 1996, 1995 อา้งถงึใน Riordan, Vandenberg, 
and Richardson, 2005).  

การรับรู้บ รรยากาศองค์การ ในด้านการมีส่วนร่วมของพนักงาน  (Employee 
Involvement) ประกอบดว้ยการรบัรูล้กัษณะการมสีว่นรว่ม 4 ประการ ดงัต่อไปน้ี 

1. การมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ (Participative Decision Making) เป็นการรบัรูข้อง

พนักงานว่าพวกเขาได้มีการควบคุม หรอืได้มีส่วนในการตดัสนิใจที่ทีผลต่อการ

ทาํงานของพวกเขาเอง  

2. การมีส่วนร่วมในการได้รบัข้อมูลข่าวสาร (Information sharing) จะเกิดขึ้นเมื่อ

พนกังานไดร้บัรูถ้งึขอ้มลูขา่วสารต่างๆ เกีย่วกบัองคก์าร, เป้าหมาย, แผนงาน ทีไ่ด้

มกีารสื่อสารไปยงัพนกังานทัง้องคก์รอย่างทัว่ถงึ ผูว้จิยัหลายท่านไดม้คีวามเหน็ไป

ในทิศทางเดียวกันว่าการสื่อสารแบบเปิดเผย (Open communication) มีความ

จําเป็นต่อพนักงานในการที่จะได้รบัข่าวสารที่ต้องการเพื่อให้ได้มีส่วนร่วม ได้

ตดัสนิใจอยา่งมคีุณภาพ  

3. การมสีว่นรว่มในการอบรมพฒันา (Training) ทีม่คีวามเหมาะสมอยา่งสมํ่าเสมอและ

ต่อเน่ือง ทําใหพ้นักงานเกดิการพฒันาความรูค้วามสามารถที่ จะสนับสนุนใหเ้กดิ

ประสทิธผิลของการปฏบิตังิาน อกีทัง้การอบรมพฒันายงัมคีวามเชื่อมโยงกบัการมี

ส่วนรวมในการตดัสนิใจและการไดร้บัขอ้มลูข่าวสาร นัน่คอืพนักงานรบัรูไ้ดว้่าพวก

เขามโีอกาสทีจ่ะไดพ้ฒันาทกัษะเพื่อนําไปใชใ้นการปฏบิตังิาน ตลอดจนสามารถทํา

การตดัสนิไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล 

4. การรบัรูก้ารใหร้างวลัตามผลงาน (Performance-Based reward) พนกังานทีไ่ดร้บัรู้

ถงึการมสีว่นรว่มต่อองคก์าร จะรบัรูไ้ดถ้งึผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัตามพฤตกิรรมและ

ผลงานของตนเอง การใหร้างวลัตามผลงานมอีทิธพิลต่อทศันคตแิละพฤตกิรรมมาก 

โดยเมื่อพนักงานทราบไดว้่าพฤตกิรรมรวมถงึผลการปฏบิตังิานของตนเองจะเป็น

ตวับ่งชีถ้งึรางวลัทีจ่ะไดร้บั พนักงานจะเหล่านัน้จะพยายามปรบัปรุงพฤตกิรรมและ

การปฏบิตังิานของตน ใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายขององคก์าร 
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งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง   
ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน 

ปจัจยัดา้นการสนับสนุนของฝ่ายบรหิาร ชาญณุกร  เพญ็ศริ ิ(2548) ไดศ้กึษาปจัจยัทีม่ี
ผลกระทบต่อความประสทิธิผลของการตรวจสอบภายใน ในมุมมองของคณะกรรมการของ
บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์พบว่า โครงสรา้งองคก์ารที่มนีโยบายและการสนับสนุน
จากฝ่ายบริหาร ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน สอดคล้องกับผล
การศกึษาของ จติรภา รุน่ประพนัธ ์(2554) ทีไ่ดศ้กึษาปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัประสทิธผิลการ
ตรวจสอบภายใน ของบรษิทั การบนิไทย จํากดั (มหาชน) ซึ่งผลการวจิยัพบว่า การสนับสนุน
จากผูบ้รหิารในดา้นต่างๆ เช่น การสนับสนุนดา้นขอ้มลู ส่งเสรมิใหพ้นักงานในหน่วยงานต่างๆ 
ใหค้วามรว่มมอืกบัฝา่ยตรวจสอบภายใน สง่ผลต่อประสทิธผิลการตรวจสอบภายในดว้ยเชน่กนั 

ปจัจยัดา้นความพรอ้มของขอ้มลูขา่วสารส่งผลต่อประสทิธผิลของการตรวจสอบภายใน 
ชาญณุกร  เพญ็ศริ ิ(2548) ไดศ้กึษาปจัจยัทีม่ผีลกระทบต่อความประสทิธผิลของการตรวจสอบ
ภายใน ในมุมมองของคณะกรรมการของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์และ จติรภา รุ่น
ประพนัธ์, (2554) ได้ศึกษาปจัจยัที่มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธิผลการตรวจสอบภายใน ของ
บรษิทั การบนิไทย จํากดั (มหาชน) โดยผลการวจิยัของทัง้สอง พบว่า ความพรอ้มของขอ้มูล
และสารสนเทศ ตลอดจนการสนับสนุนจากผูบ้รหิารในดา้นต่างๆ เช่น การสนับสนุนดา้นขอ้มูล 
สง่ผลต่อประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน 

ปจัจยัดา้นความรูค้วามสามารถของผูร้บัการตรวจสอบ ชาญณุกร  เพญ็ศริ ิ(2548) ได้
ศึกษาปจัจัยที่มีผลกระทบต่อความประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน ในมุมมองของ
คณะกรรมการของบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ พบว่า คุณลกัษณะของผู้ตรวจสอบ
ภายในประกอบด้วยความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม ความรู้ ทกัษะ และมนุษยสมัพนัธ ์
สง่ผลต่อความมปีระสทิธผิลของการตรวจสอบภายใน เช่นเดยีวกบัผลการศกึษาของสมลกร บุษ
บนั (2549) ไดศ้กึษาปจัจยัทีม่ผีลกระทบต่อประสทิธผิลของการตรวจสอบภายในในทศันะของผู้
ตรวจสอบภายในขององคก์ารรฐัทีเ่กีย่วกบักจิการไฟฟ้า พบว่าคุณสมบตัขิองผูต้รวจสอบภายใน
ทีม่คีวามรูด้า้นการควบคุมภายในและมคีวามเขา้ใจในองคก์าร ส่งผลใหก้ารตรวจสอบภายในมี
ประสิทธิผล เช่นเดียวกันธนิสรา อุดมสุข (2549) ศึกษาปจัจัยที่มีผลกระทบต่อความมี
ประสทิธผิลของการตรวจสอบภายในในทศันะของผูส้อบบญัชใีนสาํนักงานสอบบญัชขีนาดใหญ่ 
4 แห่งในประเทศไทย พบว่าคุณสมบตัิของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งมคีวามเขา้ใจในโครงสรา้ง
องคก์ารและการบรหิารงานของบรษิทั ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัภาวะอุตสาหกรรมของบรษิทั 
ความรูค้วามเขา้ใจทางวชิาการดา้นการควบคุมภายใน ความสามารถใชท้กัษะในการตรวจสอบ
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ภายใน ส่งผลต่อประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน รวมถงึจติรภา รุ่นประพนัธ ์(2554) ไดศ้กึษา
ปจัจยัที่มีความสมัพนัธ์กบัประสทิธิผลการตรวจสอบภายใน ของบรษิัท การบินไทย จํากัด 
(มหาชน) โดยผลการวจิยัพบว่า ผูต้รวจสอบภายในที่มคีวามรูแ้ละความสามารถเกี่ยวกบัการ
ควบคุมภายในส่งผลต่อประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน และเช่นเดยีวกนักบัผลการศกึษาของ
ต่างประเทศ Arena และ Azzone (2009) ไดศ้กึษาถงึตวัขบัเคลื่อนองคก์ารของประสทิธผิลการ
ตรวจสอบภายใน จากบรษิทัจดทะเบยีนในประเทศอติาลจีาํนวน 153 บรษิทั ผลการศกึษาพบวา่ 
คุณลกัษณะของทีมงานตรวจสอบภายใน มอีทิธิผลต่อประสทิธิผลของการตรวจสอบภายใน 
ประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในสูงขึ้น เช่นเดียวกนักบัผลการศึกษาของ Cothen และ 
Gayag (2010) ที่ได้ทําการศึกษาปจัจยัที่ส่งผลต่อประสทิธิผลของการตรวจสอบภายในของ
องคก์ารในประเทศอสิราเอล ซึง่ผลการวจิยัพบว่า การสนับสนุนจากผูบ้รหิารระดบัสงูเป็นปจัจยั
หลักที่มีผลต่อประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน เช่น การว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในที่มี
ความสามารถ  
 ปจัจยัดา้นความเป็นอสิระของผูต้รวจสอบภายใน ชาญณุกร  เพญ็ศริ ิ(2548) ไดศ้กึษา
ปจัจยัทีม่ผีลกระทบต่อความประสทิธผิลของการตรวจสอบภายใน ในมุมมองของคณะกรรมการ
ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์พบว่าความเป็นอสิระและความเทีย่งธรรม ส่งผลต่อ
ความมีประสทิธิผลของการตรวจสอบภายใน สอดคล้องกบัธนิสรา อุดมสุข (2549) ที่ศึกษา
ปจัจยัทีม่ผีลกระทบต่อความมปีระสทิธผิลของการตรวจสอบภายในในทศันะของผูส้อบบญัชใีน
สํานักงานสอบบญัชขีนาดใหญ่ 4 แห่งในประเทศไทย พบว่าคุณสมบตัขิองผูต้รวจสอบภายใน 
ซึง่มจีรยิธรรมและมคีวามเป็นอสิระในการปฏบิตังิานส่งผลต่อประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน
เช่นกนั ประกอบกบั Cothen และ Gayag (2010) ไดท้ําการศกึษาปจัจยัที่ส่งผลต่อประสทิธผิล
ของการตรวจสอบภายในขององค์การในประเทศอสิราเอล ซึ่งผลการวจิยัพบว่าการสนับสนุน
จากผูบ้รหิารระดบัสงูเป็นปจัจยัหลกัทีม่ผีลต่อประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน โดยรวมถงึการ
จดัโครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และมีผล
การศึกษาของสมลกร บุษบนั (2549) ที่ได้ศึกษาปจัจยัที่มผีลกระทบต่อประสทิธิผลของการ
ตรวจสอบภายในในทศันะของผูต้รวจสอบภายในขององคก์ารรฐัทีเ่กีย่วกบักจิการไฟฟ้า พบว่า
การที่หน่วยงานตรวจสอบภายในมคีณะกรรมการตรวจสอบกํากบัดูแลส่งผลใหก้ารตรวจสอบ
ภายในมปีระสทิธผิลดว้ยเชน่กนั 

ปจัจยัดา้นผลการปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน Gansberghe (2005) ระบุวา่คุณภาพงาน
ตรวจสอบถูกกําหนดโดยความสามารถในการจดัหา การค้นพบ และการแนะนําที่มปีระโยชน์
ของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งคุณภาพงานตรวจสอบถือเป็นศูนย์กลางของประสทิธภิาพการ
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ตรวจสอบภายใน ซึ่งสอดคล้องกับ Mihret และ Yismaw (2007) ที่พบว่าคุณภาพของงาน
ตรวจสอบภายในมผีลอย่างมนีัยยะสาํคญัต่อประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน คุณภาพของงาน
ตรวจสอบนัน้มาจากกระบวนการตรวจสอบที่มปีระสทิธิผลตัง้แต่การวางแผนการตรวจสอบ
จนถึงการออกรายงานผลการตรวจสอบ โดย Arena และ Azzone (2009) ได้ศึกษาถึงตัว
ขบัเคลื่อนองคก์ารของประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน จากบรษิทัจดทะเบยีนในประเทศอติาลี
จาํนวน 153 บรษิทั ผลการศกึษาพบวา่ กระบวนการและกจิกรรมการตรวจสอบภายในมอีทิธผิล
ต่อประสทิธิผลของการตรวจสอบภายใน ซึ่งสอดคล้องกบั Djati และ Payamta (2013) ที่ได้
ทําการศกึษาการวดัประสทิธผิลของการตรวจสอบภายในของกระทรวงการคลงัประเทศอนิโนนิ
เซยี โดยผลการศกึษาพบว่าความพงึพอใจของผูร้บัการตรวจสอบเกดิจากปจัจยัดงัน้ี การวางผน
การตรวจสอบ การปฏิบตัิงานตรวจสอบ และการรายงานผลการตรวจสอบ เช่นเดียวกบัผล
การศึกษาของอัจฉรารตัน์  สิทธิ, (2553) ได้ทําการศึกษาถึงทัศนคติของปจัจัยที่มีผลต่อ
ประสทิธิผลการตรวจสอบภาย และประสทิธิผลของการตรวจสอบภายในในมุมมองผู้รบัการ
ตรวจ ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยผลการวจิยัพบว่า ปจัจยั
ด้านนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตัิมผีลต่อประสทิธิผลของการตรวจสอบภายในในด้านการ
ส่งเสรมิการกํากบัดูแลกิจการ ด้านการประเมนิความเสี่ยงและให้สญัญาณเตือนภยัล่วงหน้า 
นอกจากน้ีแลว้ จติรภา รุน่ประพนัธ,์ (2554) ไดศ้กึษาปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัประสทิธผิลการ
ตรวจสอบภายใน ของบรษิทั การบนิไทย จาํกดั (มหาชน) พบว่า คุณภาพงานตรวจสอบในการ
สรุปประเด็นจากการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การ ส่งผลต่อ
ประสทิธิผลการตรวจสอบภายใน สอดคล้องกบัผลการศึกษาของสมลกร บุษบนั (2549) ได้
ศึกษาปจัจยัที่มผีลกระทบต่อประสทิธิผลของการตรวจสอบภายในในทศันะของผู้ตรวจสอบ
ภายในขององคก์ารรฐัทีเ่กีย่วกบักจิการไฟฟ้า พบว่า การเขยีนรายงานการตรวจสอบเสนอฝา่ย
บริหาร และสรุปประเด็นเพื่อให้หน่วยงานรบัตรวจแก้ไข ส่งผลให้การตรวจสอบภายในมี
ประสทิธผิล และธนิสรา อุดมสุข (2549) ศกึษาปจัจยัที่มผีลกระทบต่อความมปีระสทิธผิลของ
การตรวจสอบภายในในทัศนะของผู้สอบบัญชีในสํานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่งใน
ประเทศไทย พบว่าการเขยีนรายงานการตรวจสอบเสนอฝ่ายบรหิารและสรุปประเด็นเพื่อให้
หน่วยรบัตรวจแก้ไข และติดตามผลการปรบัปรุงแก้ไขและการนําไปใช้ประโยชน์ส่งผลต่อ
ประสทิธผิลการตรวจสอบภายในเชน่กนั 
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การรบัรู้บรรยากาศองคก์ารกบัประสิทธิผล 
ในดา้นการรบัรูก้ารมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ Riordan, Vandenberg และ Richardson 

(2005) ได้ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรู้บรรยากาศความมสี่วนร่วมของพนักงานและ

ประสิทธิผลขององค์การในกลุ่มบริษัทประกันภัย ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าองค์การที่

พนกังานมกีารรบัรูบ้รรยากาศความมสีว่นรว่มในระดบัสงู เชน่ การมสีว่นรว่มในการตดัสนิใจ ทาํ

ใหอ้งคก์ารเกดิประสทิธผิล  นอกจากน้ี Khattak, Iqbal และ Khattak (2013) ไดท้ําการศกึษาถงึ

ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของพนักงานและสมรรถนะขององค์การในประเทศ

ปากสีถาน โดยผลการศกึษาพบว่าสมรรถนะขององค์การเพิม่ขึน้ตามระดบัการมสี่วนร่วมของ

พนักงานในองค์การ มากไปกว่านัน้ การให้อํานาจมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงต่อ

สมรรถนะขององค์การ ซึ่งองค์การในประเทศปากีสถานที่มีการให้อํานาจในการตดัสนิใจต่อ

พนักงานอย่างเพยีงพอเหมาะสมสามารถปฏิบตัิงานได้ดกีว่า สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ 

Amah และ Ahiauza (2013) ได้ทําการศึกษาการมีส่วนร่วมของพนักงานกบัประสทิธิผลของ

องคก์าร โดยผลการศกึษาพบว่าการมสีว่นรว่มของพนกังานในดา้นการใหอ้าํนาจ มอีทิธผิลหรอื

มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกต่อประสทิธผิลขององคก์ารในดา้นความสามารถในการทาํกําไร การเพิม่

ผลผลติ และสว่นครองตลาด 

  ในดา้นการรบัรูก้ารอบรมพฒันา Khattak, Iqbal และ Khattak (2013) ไดท้ําการศกึษา
ถึงความสมัพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของพนักงานและสมรรถนะขององค์การในประเทศ
ปากสีถาน โดยผลการศกึษาพบว่า การพฒันาความสามารถของพนักงาน มคีวามสมัพนัธ์เชงิ
บวกในระดบัสูงต่อสมรรถนะขององค์การ เช่นกนักบัผลการศึกษาของ Amah และ Ahiauza 
(2013) ที่ได้ทําการศึกษาการมีส่วนร่วมของพนักงานกับประสิทธิผลขององค์การ โดยผล
การศกึษาพบว่าการมสี่วนร่วมของพนักงานในดา้นการพฒันาขดีความสามารถของพนักงานมี
อทิธผิลหรอืมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกต่อประสทิธผิลขององค์การ ซึ่งสอดคล้องกบัผลการศกึษา
ของ Riordan, Vandenberg และ Richardson (2005) ได้ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรู้
บรรยากาศความมสี่วนร่วมของพนักงานและประสทิธผิลขององค์การในกลุ่มบรษิทัประกนัภยั 
ผลการศกึษาแสดงใหเ้หน็ว่าองคก์ารทีพ่นกังานมกีารรบัรูบ้รรยากาศความมสีว่นรว่มในระดบัสงู
ทาํใหอ้งคก์ารเกดิประสทิธผิล 
 ในดา้นการรบัขอ้มลูขา่วสาร และการรบัรูก้ารใหร้างวลัตอบแทนตามผลงานใน Riordan, 
Vandenberg และ Richardson (2005) ไดศ้กึษาความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรูบ้รรยากาศความ
มสีว่นรว่มของพนกังานและประสทิธผิลขององคก์ารในกลุ่มบรษิทัประกนัภยั ผลการศกึษาแสดง
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ใหเ้หน็ว่าองคก์ารทีพ่นักงานมกีารรบัรูบ้รรยากาศความมสี่วนร่วม เช่น ในดา้นการไดร้บัขอ้มูล
ขา่วสาร และการไดร้บัรางวลัตามผลงานในระดบัสงูทาํใหอ้งคก์ารเกดิประสทิธผิล 
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บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 

การศึกษาวจิยัน้ี เป็นการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรูบ้รรยากาศองค์การกบั
ประสทิธผิลการตรวจสอบภายในของธุรกจิประกนัวนิาศภยั โดยการวจิยัภาคสนาม เกบ็รวบรวม
ขอ้มูลจากแบบสอบถามความคดิเหน็ของพนักงานที่ปฏิบตัิงานในบรษิัทประกนัวนิาศไทยใน
ประเทศไทยโดยไดด้าํเนินการตามระเบยีบวธิกีารศกึษา ดงัน้ี 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ผู้ศึกษาได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) โดยเลอืกจากผลประกอบการของบรษิทัประกนัวนิาศภยั ประจาํปี 2557

ในบรษิัทที่มเีบี้ยประกนัภยัรบั (Gross Written Premium : GWP)  ทัง้สูง กลาง และตํ่า (ที่มา
ของข้อมูล : เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันวินาศภัย  ปี  2557 สํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกิจประกนัภัย) จากบรษิัทประกนัวินาศภัย
จาํนวน 6 บรษิทั ทัง้ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ละไมจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์แยก
ตามหน้าที่งานใหค้รอบคลุมทัง้ในส่วนของผูต้รวจสอบภายใน ผูร้บัการตรวจสอบภายใน รวม
จาํนวนตวัอยา่งทัง้สิน้ 48 คน 

 
ตารางท่ี  1  ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลู 
ลาํดบั บริษทั จดทะเบียน

ใน ตลท. 
ขนาด 
(GWP) 

กลุ่มตวัอย่าง 
ผูต้รวจสอบ
ภายใน 

ผูร้บัการ
ตรวจสอบ 

รวม 

1 ทพิยประกนัภยั จดทะเบยีน ใหญ่ 3 5 8 
2 ศรอียุธยา เจนเนอรลั จดทะเบยีน กลาง 3 5 8 
3 อนิทรประกนัภยั จดทะเบยีน เลก็ 3 5 8 
4 วริยิะประกนัภยั ไมจ่ดทะเบยีน ใหญ่ 3 5 8 
5 แอกซ่าประกนัภยั ไมจ่ดทะเบยีน กลาง 3 5 8 
6 ฟอลคอนประกนัภยั ไมจ่ดทะเบยีน เลก็ 3 5 8 

รวมทัง้ส้ิน 18 30 48 
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ตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษา 
ผู้ศึกษาการกําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การกับ

ประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน แสดงตามแผนภมูดิงัต่อไปน้ี 
 
ภาพท่ี 4  ความสมัพนัธข์องตวัแปรอสิระและตวัแปรตาม 

  
 

เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจยัครัง้น้ี ผู้ศึกษาใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น

เครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีต่รงตามตอ้งการและเป็นประโยชน์แก่การ
วจิยั โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 4 สว่นคอื 

ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
ระดบัตําแหน่งงาน หน่วยงานที่สงักดั และประสบการณ์การทํางานในหน่วยงานหรอืบรษิัท
ปจัจุบนั ใชม้าตรวดันามบญัญตั ิ(Nominal scale) ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูลกัษณะคําถามเป็น
คาํถามปลายปิด (Close-ended Questions) มขีอ้คาํถามจาํนวน 6 ขอ้ 

ส่วนท่ี 2  เป็นคาํถามระดบัความคดิเหน็ดา้นการรบัรูบ้รรยากาศองคก์าร ประกอบดว้ย
การรับรู้บรรยากาศองค์การ 4 ด้าน ลักษณะคําถามเป็นคําถามปลายปิด (Close-ended 
Questions) ใช้มาตรวัดแบบอันตรภาคชัน้ (Interval scale) ตามแนวของ Likert’s Scale 5 
ระดบั รวมคาํถามจาํนวน 17 ขอ้ โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 

ตวัแปรอิสระ 
ปจัจยัสว่นบุคคล 
 เพศ อาย ุการศกึษา ระดบัตาํแหน่ง

งาน หน่วยงานทีส่งักดั 

ประสบการณ์การทาํงานใน

หน่วยงานหรอืบรษิทัปจัจุบนั 

ปจัจยัดา้นบรรยากาศองคก์าร 
 การมสีว่นรว่มในการตดัสนิใจ 

 การไดร้บัขอ้มลูขา่วสาร 

 การอบรมพฒันา 

 การใหร้างวลัตอบแทนตามผลงาน 

ตวัแปรตาม 
ประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน 
 ความรูค้วามสามารถของผู้

ตรวจสอบภายใน 

 ความเป็นอสิระของผูต้รวจสอบ

ภายใน 

 ผลการปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน 
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 การมสีว่นรว่มในการตดัสนิใจ  จาํนวน  3  ขอ้ 
 การไดร้บัขอ้มลูขา่วสาร    จาํนวน  5  ขอ้ 
 การอบรมพฒันา    จาํนวน  4  ขอ้ 
 การไดร้บัรางวลัตามผลงาน   จาํนวน  5  ขอ้ 
ส่วนท่ี 3  เป็นคาํถามเกีย่วกบัความคดิเหน็ของประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน 3 ดา้น 

ลกัษณะคําถามเป็นคําถามปลายปิด (Close-ended Questions) ใชม้าตรวดัแบบอนัตรภาคชัน้ 
(Interval scale) ตามแนวของLikert’s Scale 5 ระดับ  รวมคําถามจํานวน  18 ข้อ  โดยมี
รายละเอยีด ดงัน้ี  

 ความรูค้วามสามารถ   จาํนวน  4  ขอ้ 
 ความอสิระและเทีย่งธรรม   จาํนวน  4  ขอ้ 
 ผลการปฏบิตังิาน    จาํนวน  10  ขอ้ 
สาํหรบัแบบสอบถามสว่นที ่2 และสว่นที ่3 ผูศ้กึษาไดก้าํหนดความหมายของมาตรสว่น

และหลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 
ระดบัความคิดเหน็ คะแนน 

มากทีส่ดุ 5 
มาก 4 
ปานกลาง 3 
น้อย 2 
น้อยทีส่ดุ 1 

 

ส่วนท่ี 4  ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิเกีย่วกบัแนวโน้มงานตรวจสอบภายใน
ทีม่คีุณภาพมากทีสุ่ดในมมุมองของผูต้รวจสอบภายในเป็นคาํถามปลายปิดและคาํถามปลายเปิด
(Open-ended Questions) ใหผู้ต้อบแบบสอบถามแสดงความเหน็ขอ้เสนอแนะหรอืขอ้คดิเหน็
เพิม่เตมิ  

 

การวดัคณุภาพของเครื่องมือ 
ผูศ้กึษาไดท้ําการออกแบบสอบถามและทาํการตรวจสอบความเทีย่งตรง (Validity) และ

ความเชื่อถอืได ้(Reliability) ของแบบสอบถามก่อนนําแบบสอบถามไปใชจ้รงิ โดยวธิกีารดงัน้ี 
1. นําแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้น ทําการตรวจสอบเน้ือหา (Content Validity) โดย

เสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษาตรวจสอบความครบถว้น และความสอดคลอ้งของเน้ือหา 
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ของแบบสอบถามเพื่อแกไ้ขเน้ือหาของภาษาและสาํนวนทีใ่ชใ้นเพื่อใหส้อดคลอ้งกบั

วตัถุประสงคข์องการศกึษาและเพือ่ใหช้ดัเจนเขา้ใจงา่ยและสือ่ถงึสิง่ทีจ่ะวดั  

2. นําแบบสอบถามไปทดสอบความเชื่อถือได้ (Reliability) โดยสอบถามกบัผู้ตรวจ

สอบภายในและผูร้บัการตรวจสอบภายใน จาํนวน 30 ชุด โดยการหาคา่สมัประสทิธิ ์

แอลฟา (Cronbach’s Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1990: 202-

204 อา้งถงึใน (วาโร เพง็สวสัดิ,์ 2551:260) ไดผ้ลดงัน้ี 

แบบสอบถาม ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา 
แบบสอบถามส่วนท่ี 2 .942 
การมสีว่นรว่มในการตดัสนิใจ   .753 
การไดร้บัขอ้มลูขา่วสาร    .901 
การอบรมพฒันา .922 
การไดร้บัรางวลัตามผลงาน .942 

แบบสอบถามส่วนท่ี 3 .975 
การมสีว่นรว่มในการตดัสนิใจ   .936 
การไดร้บัขอ้มลูขา่วสาร    .873 
การอบรมพฒันา .971 

รวมทัง้ฉบบั .973 
 

ระยะเวลาในการศึกษา 
ดําเนินการศึกษาตัง้แต่เดือน มกราคม ถึงเดือน มิถุนายน พ .ศ. 2559 เก็บข้อมูล

แบบสอบถามชว่งวนัที ่15 พฤษภาคม 2559 ถงึวนัที ่30 พฤษภาคม 2559 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
การศกึษาครัง้น้ีผูศ้กึษาดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเพื่อนํามาวเิคราะหแ์ละศกึษา จาก 

2 สว่น ดงัน้ี 
1. ขอ้มูลปฐมภูม ิรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามซึ่งเป็นเครื่องมอืที่ออกแบบโดยผู้

ศกึษาเพือ่เกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง และกระจายแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอยา่ง

ดว้ยตนเองทาง online questionnaire ผา่นระบบ Google Form 

2. ขอ้มลูทุตยิภูม ิรวบรวมจากเอกสาร หนังสอื ตํารา ทฤษฏ ีบทความ แนวความคดิ 

วทิยานิพนธ ์งานวจิยัและวรรณกรรม ตลอดจนสถติต่ิางๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  
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การวิเคราะหข้์อมลู 
เมื่อรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามแลว้ผูศ้กึษาจะทําการนําขอ้มูลทีไ่ดม้าลงรหสั เพื่อ

ประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปูทางสถติ ิโดยสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic Analysis) เป็น

การวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ด ้นํามาใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูดงัน้ี 

1.1 ค่าความถี่ (Frequency) และค่ารอ้ยละ (Percentage) ใช้สําหรบัการนําเสนอ

ขอ้มลูสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

1.2 การหาค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้สําหรับการนําเสนอข้อมูลผลระดับการรับรู้

บรรยากาศองค์การและประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน ค่าเฉลี่ยที่คํานวณ

ได้มาแปลผลเป็นระดบัความคดิเห็น โดยการกําหนดเกณฑ์จากการหาของ

ช่วงระดบัชัน้ (Class Scale) แบ่งเป็น 5 ระดบั โดยคํานวณความห่างของแต่

ละระดบัชัน้โดย 

คา่อนัตรภาค
คา่สงูสดุ	 	คา่ตํ่าสดุ

ช่วงคะแนน
  

คา่อนัตรภาค
	 	

  

กําหนดการแปลความหมายของตวัแปรที่มผีลต่อประสทิธผิลการตรวจสอบ

ภายใน ตามลาํดบัคะแนน ดงัน้ี  

ระดบัความคิดเหน็ คะแนนเฉล่ีย 
มากทีส่ดุ 4.21 – 5.00 
มาก 3.41 – 4.20 
ปานกลาง 2.61 – 3.40 
น้อย 1.81 – 2.60 
น้อยทีส่ดุ 1.00 – 1.80 

   
2. การทดสอบแมนน์-วิทนีย์ ยู (Mann-Whitney U test) เพื่อเปรยีบเทียบความ

แตกต่างของการรบัรูบ้รรยากาศองคก์าร และความแตกต่างของประสทิธผิลการ

ตรวจสอบภายใน ระหว่างกลุ่มผูต้รวจสอบภายในและกลุ่มผูร้บัการตรวจสอบ

ภายใน 
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3. การทดสอบสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์สเปียร์แมน  (The Spearman Rank 

Difference Method) เพื่อหาความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรูบ้รรยากาศองคก์าร

กบัประสทิธผิลการตรวจสอบภายในของกลุ่มธุรกจิประกนัวนิาศภยั และนําไป

เปรยีบเทยีบเกณฑแ์ปลความหมาย ดงัน้ี 

ระดบัความสมัพนัธ ์ ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์
 ความสมัพนัธส์งู 0.71 – 1.00 
 ความสมัพนัธป์านกลาง 0.31 – 0.70 
 ความสมัพนัธต์ํ่า 0.01 – 0.30 
 ไมม่คีวามสมัพนัธ ์ เทา่กบั 0.00 

 

สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิจยั 
n = จาํนวนตวัอยา่ง 
x̄  = คะแนนเฉลีย่ 
S.D. = ความเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนน 
r = คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั 
Xtot = การรบัรูบ้รรยากาศองคก์ารในการมสีว่นรว่มของพนกังาน 
X1 = การรบัรูด้า้นการมสีว่นรว่มในการตดัสนิใจ 
X2 = การรบัรูด้า้นการไดร้บัขอ้มลูขา่วสาร 
X3 = การรบัรูด้า้นการอบรมพฒันา 
X4 = การรบัรูด้า้นการใหร้างวลัตอบแทนตามผลงาน 
Ytot = ประสทิธผิลการตรวจสอบสอบภายใน 
Y1 = ประสทิธผิลดา้นความรูค้วามสามารถผูต้รวจสอบภายใน 
Y2 = ประสทิธผิลดา้นความอสิระของผูต้รวจสอบภายใน 
Y3 = ประสทิธผิลดา้นการปฏบิตังิานการตรวจสอบภายใน 
** = ความมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
* = ความมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 

การศึกษาครัง้น้ีเป็นการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรู้บรรยากาศองค์การกบั
ประสทิธผิลการตรวจสอบภายในของธุรกจิประกนัวนิาศภยั เพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละ
ตอบขอ้คาํถามของการศกึษาครัง้น้ี ซึง่เป็นการวจิยัเชงิสาํรวจ (Survey Research) ผูศ้กึษาไดส้ง่
แบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้ 48 ตวัอย่าง ในบรษิทัประกนัวนิาศภยัทัง้หมด 6 บรษิทั 
โดย on-line questionnaire ของระบบ Google Form ได้จํานวนข้อมูลการตอบแบบสอบถาม
อยา่งครบถว้นสมบูรณ์จาํนวนทัง้สิน้ 48 ตวัอยา่ง จากทีจ่าํนวนตวัอย่างทีต่อ้งการคดิเป็นรอ้ยละ 
100 โดยแบ่งเป็นผูต้รวจสอบภายใน 18 ตวัอย่าง และผูร้บัการตรวจ 37 ตวัอย่าง ผูศ้กึษาไดนํ้า
ข้อมูลมาวิเคราะห์และเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตารางประกอบการอธิบาย ได้
ดงัต่อไปน้ี 

1. ขอ้มลูสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
2. การรบัรูบ้รรยากาศองคก์ารของพนกังานในบรษิทัประกนัวนิาศภยั 
3. ประสทิธผิลการตรวจสอบภายในของบรษิทัประกนัวนิาศภยั 
4. การวเิคราะหค์วามแตกต่างระหว่างผูต้รวจสอบภายในกบัผูร้บัการตรวจสอบในการ

รบัรูบ้รรยากาศองคก์ารกบัประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน 
5. ความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรู้บรรยากาศองค์การกบัประสิทธิผลการตรวจสอบ

ภายในของบรษิทับรษิทัประกนัวนิาศภยั 
 

ข้อมลูส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จากการส่งแบบสอบถามใหก้บักลุ่มตวัอย่าง
รวมจาํนวน 48 คน แบ่งเป็นผูต้รวจสอบภายใน 18 คน และผูร้บัการตรวจสอบภายในจาํนวน 30 
คน  มีผู้ตอบแบบสอบถามและส่งกลับคืนมารวมจํานวน  48 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
แบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา ระดบัตําแหน่งงาน หน่วยงานที่สงักดั 
และประสบการณ์ทาํงานในบรษิทัหรอืหน่วยงานปจัจุบนั แสดงผลตามตารางที ่2 
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ตารางท่ี  2 ขอ้มลูสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

ข้อมลูพืน้ฐาน จาํนวน ร้อยละ 
1.เพศ   
 ชาย  14 29.2 
 หญงิ  34 70.8 
 รวม  48 100.0 
2.อายขุองผูต้อบแบบสอบถาม   
 น้อยกวา่ 25 ปี  1 2.1 
 26 – 30 ปี  6 12.5 
 31 – 35 ปี  14 29.2 
 36 – 40 ปี  13 27.1 
 41 ปี ขึน้ไป  14 29.2 
 รวม  48 100.0 
3. ระดบัการศกึษา   
 ปรญิญาตร ี  33 68.8 
 ปรญิญาโท  15 31.2 
 รวม  48 100.0 
4. ตําแหน่งงานปจัจุบนัของผูต้อบแบบสอบถาม   
 ระดบัพนกังาน/เจา้หน้าที ่  16 33.3 
 ระดบัหวัหน้างาน  9 18.8 
 ระดบัผูจ้ดัการ 17 35.4 
 ระดบัผูอ้าํนวยการขึน้ไป 6 12.5 
 รวม  48 100.0 
5. หน่วยงานทีส่งักดั    
 ฝา่ยรบัประกนัภยั  11 22.9 
 ฝา่ยสนิไหมทดแทน  3 6.3 
 ฝา่ยขายและการตลาด  9 18.8 
 ฝา่ยกฎหมาย  2 4.2 
 ฝา่ยบญัชแีละการเงนิ  3 6.3 
 ฝา่ยบรหิารทรพัยากรบุคคล 2 4.2 
 ฝา่ยตรวจสอบภายใน  18 37.5 
 รวม  48 100.0 
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ตารางท่ี  2 ขอ้มลูสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ) 

ข้อมลูพืน้ฐาน จาํนวน ร้อยละ 
6. ประสบการณ์ทาํงาน    
 น้อยกวา่ 3 ปี  6 12.5 
 3 – 5 ปี  10 20.8 
 6 - 10 ปี  18 37.5 
 11 ปีขึน้ไป  14 29.2 
 รวม  48 100.0 
  
จากตารางที ่2 สรปุขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดด้งัน้ี 
 ผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 48 คน เป็น เพศชาย จํานวน 14 คน เพศหญิง จํานวน 
34 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.2 และ รอ้ยละ 70.8 ตามลําดบั ส่วนใหญ่มอีายุอยู่ในช่วง 41 ปีขึน้ไป 
จํานวน 14 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.2 อายุช่วง 31 – 35 ปี จํานวน 14 คน คิดเป็นรอ้ยละ 29.2 
รองลงมามอีายุช่วง 36-40 ปี จํานวน 13 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.1 อายุช่วง 26-30 ปี จํานวน 6 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.5 และผูต้อบแบบสอบถามน้อยทีสุ่ดมอีายุช่วงน้อยกว่า 25 ปี มจีํานวน 1 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.1 มรีะดบัการศกึษาส่วนใหญ่อยู่ในระดบั ปรญิญาตร ีจํานวน 33 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 68.8 รองลงมาคอื ระดบัปรญิญาโท จาํนวน 15 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31.3  
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีะดบัตําแหน่งงานอยู่ในระดบัผูจ้ดัการ จํานวน 17 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 35.4 รองลงมาคอืระดบัพนักงาน/เจา้หน้าที ่จํานวน 16 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.3 
ระดบัหวัหน้างาน จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 18.8 น้อยที่สุดคือระดบัผู้อํานวยการขึ้นไป 
จาํนวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.5 สว่นใหญ่เป็นผูป้ฏบิตังิานอยูใ่นฝา่ยตรวจสอบภายในจาํนวน 
18 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.5 ส่วนทีเ่หลอืเป็นผูร้บัการตรวจสอบภายใน โดยส่วนใหญ่อยู่ในฝ่าย
รบัประกนัภยัจาํนวน 11 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.9 รองลงมาเป็นฝา่ยขายและการตลาด จาํนวน 9 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.8 ฝ่ายสนิไหมทดแทน จํานวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.3 ฝ่ายบญัชแีละ
การเงนิ จํานวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.3 ฝ่ายบรหิารทรพัยากรบุคคล จํานวน 2 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 4.2 น้อยที่สุดเป็นฝ่ายกฎหมาย จํานวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.1  มปีระสบการณ์การ
ทํางานในบรษิัทหรอืหน่วยงานปจัจุบันของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดมีประสบการณ์อยู่
ระหว่าง 6-10 ปี จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 รองลงมามีประสบการณ์ 11 ปีขึ้นไป 
จาํนวน 14 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.2 ประสบการณ์อยู่ระหว่าง 3-5 ปี จํานวน 10 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 20.8 และน้อยทีส่ดุมปีระสบการณ์น้อยกวา่ 3 ปี จาํนวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.5 
  



30 
 

การรบัรู้บรรยากาศองคก์ารของพนักงานในธรุกิจประกนัวินาศภยั 
จากการศกึษาการรบัรูบ้รรยากาศองคก์ารในการมสีว่นรว่มของพนกังานในธุรกจิประกนั

วนิาศภยั โดยการวเิคราะหค์่าเฉลีย่ ( x̄ ) จากกลุ่มตวัอย่างจํานวน 48 คน วเิคราะหข์อ้มลูไดด้งั
รายละเอยีดแสดงในตารางที ่3  

 
ตารางท่ี  3 คา่เฉลีย่แสดงระดบัการรบัรูบ้รรยากาศองคก์ารของพนกังานในธุรกจิประกนั

วนิาศภยั  
ท่ี การรบัรู้บรรยากาศองคก์าร (n = 48) ค่าเฉล่ีย 

(x̄ ) 

ระดบัการรบัรู้
บรรยากาศ 

1 ดา้นการมสีว่นรว่มในการตดัสนิใจ 4.05 มาก 
2 ดา้นการไดร้บัขอ้มลูขา่วสาร 3.75 มาก 
3 ดา้นการอบรมพฒันา 3.69 มาก 
4 ดา้นการใหร้างวลัตอบแทนตามผลงาน 3.54 มาก 
 การรบัรูบ้รรยากาศองคก์ารรวม 3.76 มาก 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า การรบัรู้บรรยากาศองค์การในการมสี่วนร่วมของพนักงานใน

ธุรกจิประกนัวนิาศภยัส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.76) เมื่อพจิารณาแยกเป็นแต่ละ
ดา้นพบว่า การรบัรูบ้รรยากาศองคก์ารทัง้ 4 ดา้น อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการมสีว่น
รว่มในการตดัสนิใจมคี่าเฉลีย่สงูสุด (ค่าเฉลีย่ = 4.00) รองลงมาคอื ดา้นการไดร้บัขอ้มลูขา่วสาร 
(ค่าเฉลี่ย = 3.75) ด้านการอบรมพฒันา  น้อยที่สุดคอืด้านการให้รางวลัตอบแทนตามผลงาน 
(ค่าเฉลี่ย = 3.54) เมื่อวเิคราะห์การรบัรูบ้รรยากาศองค์การแยกแต่ละด้าน ได้ผลดงัแสดงใน
ตารางที ่4 ถงึ 7 
 
ตารางท่ี  4 คา่เฉลีย่แสดงระดบัการรบัรูก้ารมสีว่นรว่มในการตดัสนิใจการของพนกังานใน

ธุรกจิประกนัวนิาศภยั  
ท่ี การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (n = 48) ค่าเฉล่ีย 

(x̄ ) 

ระดบัการรบัรู้
บรรยากาศ 

1 ท่านมีส่วนร่วมหรือมีอํานาจในการตัดสินใจ
อย่างเพียงพอเหมาะสมในการปฏิบตัิหน้าที่ที่
ไดร้บัมอบหมาย 

3.92 มาก 
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ตารางท่ี  4 คา่เฉลีย่แสดงระดบัการรบัรูก้ารมสีว่นรว่มในการตดัสนิใจการของพนกังานใน
บรษิทัประกนัวนิาศภยั (ต่อ) 

ท่ี การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (n = 48) ค่าเฉล่ีย 

(x̄ ) 

ระดบัการรบัรู้
บรรยากาศ 

2 ทา่นไดร้บัการสนบัสนุนอยา่งเพยีงพอเหมาะสม
ในการตดัสนิใจต่อวธิกีารทีจ่ะทําใหภ้าระหน้าที่
บรรลุผล 

4.10 มาก 

3 ท่ านมีอิส ระในการปฏิบัติห น้ าที่ ที่ ได้ ร ับ
มอบหมาย 

4.15 มาก 

 การมสีว่นรว่มในการตดัสนิใจรวม 4.05 มาก 
 

จากตารางที ่4 ระดบัการรบัรูบ้รรยากาศองคก์ารดา้นการมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ อยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉลีย่ = 4.05) เมือ่พจิารณารายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ เรยีงลําดบัตาม
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดงัน้ี ท่านมอีสิระในการปฏิบตัิหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมาย (ค่าเฉลี่ย = 
4.15) รองลงมาคอื ท่านไดร้บัการสนับสนุนอย่างเพยีงพอเหมาะสมในการตดัสนิใจต่อวธิกีารที่
จะทาํใหภ้าระหน้าทีบ่รรลุผล (ค่าเฉลีย่ = 4.15) และ ท่านมสีว่นรว่มหรอืมอีาํนาจในการตดัสนิใจ
อยา่งเพยีงพอเหมาะสมในการปฏบิตัหิน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย (คา่เฉลีย่ = 3.92) 

 
ตารางท่ี  5 ค่าเฉลี่ยแสดงระดบัการรบัรู้การได้รบัข้อมูลข่าวสารของพนักงานในบรษิัท

ประกนัวนิาศภยั  
ท่ี การได้รบัข้อมลูข่าวสาร (n = 48) ค่าเฉล่ีย 

(x̄ ) 

ระดบัการรบัรู้
บรรยากาศ 

1 มกีารสือ่สารวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของ
องคก์ารไปยงัพนกังานอยา่งทัว่ถงึ 

3.71 มาก 

2 มชีอ่งทางในการสือ่สารทีม่เีหมาะสมและมี
ประสทิธผิลระหวา่งผูบ้รหิารและพนกังาน 

3.73 มาก 

3 ผูบ้รหิารแจง้ขอ้มลูหรอืประเดน็ทีม่สีาระสาํคญั
ต่อพนกังานอยา่งเพยีงพอเหมาะสม 

3.71 มาก 

4 นโยบายและระเบยีบปฏบิตัขิองบรษิทัถูก
สือ่สารไปยงัพนกังานอยา่งชดัเจน 

3.83 มาก 
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ตารางท่ี  5 ค่าเฉลี่ยแสดงระดบัการรบัรู้การได้รบัข้อมูลข่าวสารของพนักงานในบรษิัท
ประกนัวนิาศภยั (ต่อ) 

ท่ี การได้รบัข้อมลูข่าวสาร (n = 48) ค่าเฉล่ีย 

(x̄ ) 

ระดบัการรบัรู้
บรรยากาศ 

5 ขอ้มลูขา่วสารตลอดจนการเปลีย่นแปลงต่างๆ 
ภายในองคก์ารทีอ่าจสง่ผลกระทบต่อการ
ปฏบิตังิาน ถกูสือ่สารหรอืแจง้เตอืนไปยงั
พนกังาน 

3.79 มาก 

 การไดร้บัขอ้มลูขา่วสารรวม 3.75 มาก 
 

จากตารางที ่5 ระดบัการรบัรูบ้รรยากาศองคก์ารดา้นการไดร้บัขอ้มลูขา่วสารอยูใ่นระดบั
เหน็ดว้ยมาก (ค่าเฉลีย่ = 3.75) และเมื่อพจิารณารายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ เรยีงลาํดบั
จากมากไปหาน้อย ดงัน้ี นโยบายและระเบยีบปฏบิตัขิองบรษิทัถูกสื่อสารไปยงัพนักงานอย่าง
ชดัเจน (ค่าเฉลี่ย = 3.83) รองลงมาคอืขอ้มูลข่าวสารตลอดจนการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ภายใน
องคก์ารทีอ่าจส่งผลกระทบต่อการปฏบิตังิาน ถูกสื่อสารหรอืแจง้เตอืนไปยงัพนักงาน (ค่าเฉลี่ย 
= 3.79) การมชีอ่งทางในการสือ่สารทีม่เีหมาะสมและมปีระสทิธผิลระหวา่งผูบ้รหิารและพนกังาน 
(คา่เฉลีย่ = 3.73) มกีารสือ่สารวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์ารไปยงัพนกังานอยา่งทัว่ถงึ 
(ค่าเฉลี่ย = 3.71) ผู้บรหิารแจ้งข้อมูลหรอืประเด็นที่มีสาระสําคญัต่อพนักงานอย่างเพียงพอ
เหมาะสม (คา่เฉลีย่ = 3.71)  

 
ตารางท่ี  6 ค่าเฉลี่ยแสดงระดบัการรบัรูก้ารได้รบัการอบรมพฒันาของพนักงานในธุรกิจ

ประกนัวนิาศภยั 
ท่ี การอบรมพฒันา (n = 48) ค่าเฉล่ีย 

(x̄ ) 

ระดบัการรบัรู้
บรรยากาศ 

1 ท่านได้รบัการฝึกอบรมและพฒันาที่เกี่ยวขอ้ง
กบังานทีท่า่นรบัผดิชอบ 

3.69 มาก 

2 ท่านได้รบัการฝึกอบรมพัฒนาอย่างต่อเน่ือง
และเพยีงพอเหมาะสมต่อการปฏบิตังิาน 

3.69 มาก 

3 องค์การส่ งเสริมและให้ความสําคัญ ด้าน
การศึกษาและการฝึกอบรมเป็นส่วนหน่ึงของ
วฒันธรรมองคก์าร 

3.81 มาก 
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ตารางท่ี  6 ค่าเฉลี่ยแสดงระดบัการรบัรูก้ารได้รบัการอบรมพฒันาของพนักงานในธุรกิจ
ประกนัวนิาศภยั (ต่อ) 

ท่ี การอบรมพฒันา (n = 48) ค่าเฉล่ีย 

(x̄ ) 

ระดบัการรบัรู้
บรรยากาศ 

4 องค์การจดัให้ท่านได้รบัการฝึกอบรมพัฒนา
ตามทีร่อ้งขอ 

3.67 มาก 

 ดา้นการอบรมพฒันารวม 3.69 มาก 
 

จากตารางที ่6 ระดบัการรบัรูบ้รรยากาศองคก์ารดา้นการอบรมพฒันาอยูใ่นระดบัมาก มี
(ค่าเฉลี่ย = 3.63) เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ เรยีงลําดบัจากมากไปหา
น้อย ดงัน้ี องคก์ารส่งเสรมิและใหค้วามสาํคญัดา้นการศกึษาและการฝึกอบรมเป็นสว่นหน่ึงของ
วฒันธรรมองค์การ มรีะดบัความเหน็อยู่ในระดบัเหน็ด้วยมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.81) รองลงมาคอื 
ท่านได้รบัการฝึกอบรมและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับงานที่ท่านรบัผิดชอบ (ค่าเฉลี่ย = 3.69) 
องค์การจดัใหท้่านได้รบัการฝึกอบรมพฒันาตามที่รอ้งขอ (ค่าเฉลี่ย = 3.67) และน้อยที่สุดคอื 
ท่านได้รบัการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและเพียงพอเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 
(คา่เฉลีย่ = 3.60) 
 
ตารางท่ี  7 ค่าเฉลี่ยแสดงระดบัการรบัรูก้ารไดร้บัรางวลัตามผลงานของพนักงานในธุรกจิ

ประกนัวนิาศภยั  
ท่ี การได้รบัรางวลัตามผลงาน (n = 48) ค่าเฉล่ีย 

(x̄ ) 

ระดบัการรบัรู้
บรรยากาศ 

1 มกีารใหก้ารยอมรบัและ/หรอืรางวลัตามผลงาน
แก่พนกังานเมื่อสามารถปฏบิตังิานไดเ้ป็นอยา่ง
ด ี

3.60 มาก 

2 พนกังานสามารถรบัรูไ้ดว้า่องคก์ารใหร้างวลัต่อ
การมีความพยายามและความมุ่งมัน่ในการ
สรา้งผลงาน 

3.63 มาก 

3 องค์การสร้างความเชื่อมโยงกันระหว่างการ
สรา้งผลงานและโอกาสที่จะได้รบัผลตอบแทน
จากการทาํงานทีเ่พิม่ขึน้ใหเ้หน็อยา่งชดัเจน 

3.48 มาก 
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ตารางท่ี  7 ค่าเฉลี่ยแสดงระดบัการรบัรูก้ารไดร้บัรางวลัตามผลงานของพนักงานในธุรกจิ
ประกนัวนิาศภยั (ต่อ) 

ท่ี การได้รบัรางวลัตามผลงาน (n = 48) ค่าเฉล่ีย 

(x̄ ) 

ระดบัการรบัรู้
บรรยากาศ 

4 องค์การสร้างความเชื่อมโยงกันระหว่างการ
สร้างผลงานและโอกาสที่ จะได้ร ับผลการ
ประเมินจากการทํางานที่สูงขึ้นให้เห็นอย่าง
ชดัเจน 

3.54 มาก 

5 องค์การมีการเลื่อนตําแหน่งให้พนักงานที่
ปฏบิตัหิน้าทีไ่ดเ้ป็นอยา่งด ี

3.44 มาก 

 การไดร้บัรางวลัตามผลงานรวม 3.54 มาก 
 

จากตารางที ่7 ระดบัการรบัรูบ้รรยากาศองคก์ารดา้นการไดร้บัรางวลัตามผลงานอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.54) เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ เรยีงลําดบัจาก
มากไปหาน้อย ดงัน้ี พนักงานสามารถรบัรูไ้ด้ว่าองค์การใหร้างวลัต่อการมคีวามพยายามและ
ความมุ่งมัน่ในการสรา้งผลงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.63) รองลงมาคอื มกีารให้การยอมรบัและ/หรอื
รางวลัตามผลงานแก่พนักงานเมื่อสามารถปฏบิตังิานไดเ้ป็นอย่างด ี(ค่าเฉลีย่ = 3.60) องคก์าร
สรา้งความเชื่อมโยงกนัระหว่างการสรา้งผลงานและโอกาสที่จะได้รบัผลการประเมนิจากการ
ทํางานที่สูงขึน้ให้เหน็อย่างชดัเจน (ค่าเฉลี่ย = 3.54) องค์การสรา้งความเชื่อมโยงกนัระหว่าง
การสรา้งผลงานและโอกาสที่จะได้รบั (ค่าเฉลี่ย = 3.48) และน้อยที่สุดคอื องค์การมกีารเลื่อน
ตําแหน่งใหพ้นกังานทีป่ฏบิตัหิน้าทีไ่ดเ้ป็นอยา่งด ี(คา่เฉลีย่ = 3.44)  

ประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของธรุกิจประกนัวินาศภยั 
จากการศกึษาประสทิธผิลของการตรวจสอบภายในของธุรกจิประกนัวนิาศภยั โดยการ

วเิคราะหค์่าเฉลีย่ ( x̄ ) จากกลุ่มตวัอย่างจํานวน 48 คน วเิคราะหข์อ้มลูไดด้งัรายละเอยีดแสดง
ในตารางที ่8  

 
ตารางท่ี  8 คา่เฉลีย่แสดงระดบัประสทิธผิลการตรวจสอบภายในของธุรกจิประกนัวนิาศภยั  

ท่ี ประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน (n = 48) ค่าเฉล่ีย 

(x̄ ) 

ระดบั
ประสิทธิผล 

1 ดา้นความรูค้วามสามารถ 3.69 มาก 
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ตารางท่ี  8 คา่เฉลีย่แสดงระดบัประสทิธผิลการตรวจสอบภายในของธุรกจิประกนัวนิาศภยั 
(ต่อ)  

ท่ี ประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน ค่าเฉล่ีย 

(x̄ ) 

ระดบั
ประสิทธิผล 

2 ดา้นความอสิระของผูต้รวจสอบภายใน 3.93 มาก 
3 ดา้นผลการปฏบิตังิาน 3.75 มาก 
 ประสทิธผิลการตรวจสอบภายในรวม 3.79 มาก 

จากตารางที ่8 ระดบัประสทิธผิลการตรวจสอบภายในของธุรกจิประกนัวนิาศภยั อยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.90) เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ เรยีงลําดบัจาก
มากไปหาน้อย ดงัน้ี ดา้นความอสิระของผูต้รวจสอบภายใน (ค่าเฉลีย่ = 3.93)  รองลงมาคอืดา้น
ผลการปฏิบตัิงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.75) และน้อยที่สุดคอื ด้านความรูค้วามสามารถ (ค่าเฉลี่ย = 
3.69) เมื่อวเิคราะหป์ระสทิธผิลของการตรวจสอบภายในในแต่ละดา้น แสดงผลไดผ้ลดงัตารางที ่
9 ถงึ 11 
 
ตารางท่ี  9 ค่าเฉลี่ยแสดงระดับระดับประสิทธิผลการตรวจสอบภายในด้านความรู้

ความสามารถของผูต้รวจสอบภายในของบรษิทัประกนัวนิาศภยั  
ท่ี ด้านความรู้ความสามารถ (n = 48) ค่าเฉล่ีย 

(x̄ ) 

ระดบั
ประสิทธิผล 

1 ผู้ตรวจสอบภายในมคีุณสมบตัิที่เหมาะสมกบั
งานตรวจสอบภาย ใน  ด้ าน  การศึกษ า , 
ประสบการณ์การทาํงาน, ความรูเ้กีย่วกบัธุรกจิ 

3.71 มาก 

2 ผู้ตรวจสอบภายในสามารถให้ความรู้หรือ
คําแนะนําด้านการควบคุมภายในต่อผู้รบัการ
ตรวจสอบไดเ้ป็นอยา่งด ี

3.69 มาก 

3 ผูต้รวจสอบภายในสามารถตอบชี้แจงประเดน็
การตรวจสอบ รวมถงึตอบขอ้ซกัถามของผูร้บั
การตรวจสอบไดอ้ยา่งชดัเจน 

3.65 มาก 

4 ผู้ตรวจสอบภายในมีการฝึกอบรมและพฒันา
ตวัเองอยา่งต่อเน่ือง 

3.73 มาก 

 ดา้นความรูค้วามสามารถรวม 3.69 มาก 
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จากตารางที่ 9 ระดบัประสทิธผิลการตรวจสอบภายในของกลุ่มธุรกจิประกนัวนิาศภยั
ด้านความรูค้วามสามารถอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.69) เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่าอยู่ใน
ระดบัมากทุกข้อ เรยีงลําดบัจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ผู้ตรวจสอบภายในมีการฝึกอบรมและ
พฒันาตวัเองอย่างต่อเน่ือง (ค่าเฉลี่ย = 3.73) รองลงมาคือ ผู้ตรวจสอบภายในมคีุณสมบตัิที่
เหมาะสมกบังานตรวจสอบภายใน ดา้น การศกึษา, ประสบการณ์การทํางาน, ความรูเ้กี่ยวกบั
ธุรกจิ (ค่าเฉลี่ย = 3.71) ผู้ตรวจสอบภายในสามารถให้ความรูห้รอืคําแนะนําด้านการควบคุม
ภายในต่อผู้รบัการตรวจสอบได้เป็นอย่างดี (ค่าเฉลี่ย = 3.69) และน้อยที่สุดคือผู้ตรวจสอบ
ภายในสามารถตอบชีแ้จงประเดน็การตรวจสอบ รวมถงึตอบขอ้ซกัถามของผูร้บัการตรวจสอบ
ไดอ้ยา่งชดัเจน มคีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ (คา่เฉลีย่ = 3.65)  
 
ตารางท่ี  10 ค่าเฉลีย่แสดงระดบัประสทิธผิลการตรวจสอบภายในดา้นความเป็นอสิระของผู้

ตรวจสอบภายในของธุรกจิประกนัวนิาศภยั  
ท่ี ด้านความเป็นอิสระ (n = 48) ค่าเฉล่ีย 

(x̄ ) 

ระดบั
ประสิทธิผล 

1 โครงสรา้งหน่วยงานตรวจสอบภายในมคีวาม
เป็นอสิระ โดยมกีารรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบหรอืคณะกรรมการ
บรษิทั 

3.98 มาก 

2 ผูต้รวจสอบภายในปฏบิตังิานไดอ้ยา่งเป็นอสิระ 
มคีวามเที่ยงธรรม และไม่ละเลยต่อการปฏบิตัิ
หน้าที ่

4.00 มาก 

3 ผู้ตรวจสอบภายในไม่มีส่วนได้เสียหรอืมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมดําเนินงานหลักขององค์การ 
เชน่ การปฏบิตังิาน, การตดัสนิใจ 

3.96 มาก 

4 ผูต้รวจสอบภายในไม่มคีวามใกล้ชดิสนิทสนม
กบัหน่วยงานหรอืผูร้บัการตรวจสอบเป็นพเิศษ 

3.81 มาก 

 ดา้นความเป็นอสิระรวม 3.93 มาก 
 

จากตารางที ่10 ระดบัประสทิธผิลการตรวจสอบภายในของธุรกจิประกนัวนิาศภยัดา้น
ความเป็นอสิระอยูใ่นระดบัเหน็ดว้ยมาก (คา่เฉลีย่ = 3.93) เมือ่พจิารณารายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบั
มากทุกขอ้ เรยีงลําดบัจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ผูต้รวจสอบภายในปฏบิตังิานไดอ้ย่างเป็นอสิระ 
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มคีวามเทีย่งธรรม และไม่ละเลยต่อการปฏบิตัหิน้าที ่มรีะดบัความเหน็อยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมาก 
(คา่เฉลีย่ = 4.00) รองลงมาคอืโครงสรา้งหน่วยงานตรวจสอบภายในมคีวามเป็นอสิระ โดยมกีาร
รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบหรอืคณะกรรมการบรษิทั (ค่าเฉลีย่ = 3.98) ผูต้รวจสอบ
ภายในไม่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมดําเนินงานหลักขององค์การ เช่น การ
ปฏิบัติงาน, การตัดสนิใจ (ค่าเฉลี่ย = 3.96) และน้อยที่สุดคือ ผู้ตรวจสอบภายในไม่มีความ
ใกลช้ดิสนิทสนมกบัหน่วยงานหรอืผูร้บัการตรวจสอบเป็นพเิศษ (คา่เฉลีย่ = 3.81)  
 
ตารางท่ี  11 คา่เฉลีย่แสดงระดบัประสทิธผิลการตรวจสอบภายในดา้นผลการปฏบิตังิานของ

ผูต้รวจสอบภายในของธุรกจิประกนัวนิาศภยั  
ท่ี ด้านผลการปฏิบติังาน (n = 48) ค่าเฉล่ีย 

(x̄ ) 

ระดบั
ประสิทธิผล 

1 ผู้ตรวจสอบภายในกําหนดขอบเขตและวาง
แผนการตรวจสอบได้อย่างเหมาะสมและ
ครอบคลุม 

3.67 มาก 

2 ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได้
ครบถว้นตามแผนงานทีก่าํหนด 

3.71 มาก 

3 ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานได้สําเร็จลุล่วง
ตามกรอบระยะเวลาทีก่าํหนด 

3.69 มาก 

4 ผูต้รวจสอบภายในมกีารประสานงานกบัผูร้บัการ
ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัในแต่ละ
ขัน้ตอนการปฏบิตังิานตรวจสอบ 

3.81 มาก 

5 ผูต้รวจสอบภายในตรวจพบและเสนอประเด็น
การตรวจสอบที่มสีาระสําคญั สรา้งสรรค์ และ
สรา้งคุณคา่ใหก้บัองคก์าร ในเวลาทีเ่หมาะสม 

3.81 มาก 

6 ขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบภายในต่อประเดน็
การตรวจสอบ  มีความสมเห ตุสมผลและ
สามารถนําไปพจิารณาดาํเนินการไดจ้รงิ 

3.73 มาก 

7 ผูต้รวจสอบภายในออกรายงานการตรวจสอบ
เสนอผู้รบัการตรวจสอบและฝ่ายบรหิารอย่าง
ครบถว้นและทนักาล 

3.77 มาก 
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ตารางท่ี  11 คา่เฉลีย่แสดงระดบัประสทิธผิลการตรวจสอบภายในดา้นผลการปฏบิตังิานของ
ผูต้รวจสอบภายในของธุรกจิประกนัวนิาศภยั (ต่อ) 

ท่ี ด้านผลการปฏิบติังาน (n = 48) ค่าเฉล่ีย 

(x̄ ) 

ระดบั
ประสิทธิผล 

8 ผูต้รวจสอบภายในตดิตามผลและความคบืหน้า
ในการดาํเนินการแกไ้ขปรบัปรงุของผูร้บัการ

ตรวจสอบอยา่งสมํ่าเสมอ 

3.81 มาก 

9 ผูร้บัการตรวจสอบมทีศันคตทีีด่แีละความพงึ
พอใจต่อการตรวจสอบภายใน 

3.73 มาก 

10 ฝา่ยบรหิารของบรษิทัมทีศันคตทีีด่แีละความ
พงึพอใจต่อการตรวจสอบภายใน 

3.79 มาก 

 ดา้นผลการปฏบิตังิานรวม 3.75 มาก 
 

จากตารางที ่11 ระดบัประสทิธผิลการตรวจสอบภายในของกลุ่มธุรกจิประกนัวนิาศภยั
ดา้นผลการปฏบิตังิาน อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลีย่ = 3.75) เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่าอยูใ่นระดบั
มากทุกขอ้ เรยีงลําดบัจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ผูต้รวจสอบภายในมกีารประสานงานกบัผูร้บัการ
ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัในแต่ละขัน้ตอนการปฏิบตัิงานตรวจสอบ มคี่าเฉลี่ย
สูงสุด (ค่าเฉลี่ย = 3.81) ผู้ตรวจสอบภายในตรวจพบและเสนอประเด็นการตรวจสอบที่มี
สาระสําคญั สรา้งสรรค ์และสรา้งคุณค่าใหก้บัองคก์าร ในเวลาทีเ่หมาะสม (ค่าเฉลี่ย = 3.81) ผู้
ตรวจสอบภายในติดตามผลและความคืบหน้าในการดําเนินการแก้ไขปรบัปรุงของผู้รบัการ
ตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอ (ค่าเฉลี่ย = 3.81) ฝ่ายบรหิารของบรษิัทมทีศันคตีที่ดแีละความพงึ
พอใจต่อการตรวจสอบภายใน (ค่าเฉลีย่ = 3.79) ผูต้รวจสอบภายในออกรายงานการตรวจสอบ
เสนอผู้ร ับการตรวจสอบและฝ่ายบริหารอย่างครบถ้วนและทันกาล (ค่าเฉลี่ย = 3.77) 
ขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบภายในต่อประเดน็การตรวจสอบ มคีวามสมเหตุสมผลและสามารถ
นําไปพจิารณาดาํเนินการไดจ้รงิ (คา่เฉลีย่ = 3.73) ผูร้บัการตรวจสอบมทีศันคตทีีด่แีละความพงึ
พอใจต่อการตรวจสอบภายใน (ค่าเฉลี่ย = 3.73) ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได้
ครบถว้นตามแผนงานทีก่ําหนด (ค่าเฉลีย่ = 3.71) ผูต้รวจสอบภายในปฏบิตังิานไดส้าํเรจ็ลุล่วง
ตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด (ค่าเฉลี่ย = 3.69) และน้อยที่สุดคือ ผู้ตรวจสอบภายในกําหนด
ขอบเขตและวางแผนการตรวจสอบไดอ้ยา่งเหมาะสมและครอบคลุม (คา่เฉลีย่ = 3.67) 
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การวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่างผูต้รวจสอบภายในกบัผูร้บัการตรวจสอบในการรบัรู้
บรรยากาศองคก์ารกบัประสิทธิผลการตรวจสอบภายในธรุกิจประกนัวินาศภยั 

ผูศ้กึษาไดท้าํการวเิคราะหค์วามแตกต่างของการรบัรูบ้รรยากาศองคก์ารกบัประสทิธผิล
กรตรวจสอบภายในของกลุ่มธุรกิจประกนัวนิาศภยั ระหว่างผู้ตรวจสอบภายในและผู้รบัการ
ตรวจสอบภายใน โดยการทดสอบแมนน-วิทนีย์ ยู (Mann-Whitney U test) แสดงผลได้ตาม
ตารางที ่12 – 13 

 
ตารางท่ี  12 การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยลําดับการรบัรู้บรรยากาศองค์การ 

ระหวา่งผูต้รวจสอบภายในกบัผูร้บัการตรวจสอบ  
 N 

(48) 
Mean Mean 

Rank 
Sum of 
Ranks 

Mann-
Whitney U 

p-Value 

ดา้นการมสีว่นรว่มในการ
ตดัสนิใจ 

      

ผูร้บัการตรวจสอบ 30 4.14 27.45 823.50 
181.50 0.053 

ผูต้รวจสอบภายใน 18 3.91 19.58 352.50 
ดา้นการไดร้บัขอ้มลูขา่วสาร       

ผูร้บัการตรวจสอบ 30 3.74 24.22 726.50 
261.50 0.856 

ผูต้รวจสอบภายใน 18 3.78 24.97 449.50 
ดา้นการอบรมพฒันา       

ผูร้บัการตรวจสอบ 30 3.58 21.98 659.50 
194.50 0.104 

ผูต้รวจสอบภายใน 18 3.88 28.69 516.50 
ดา้นการไดร้บัรางวลัตาม
ผลงาน 

      

ผูร้บัการตรวจสอบ 30 3.59 24.65 739.50 
265.50 0.923 

ผูต้รวจสอบภายใน 18 3.46 24.25 436.50 

 จากตารางที่ 12 การรบัรูบ้รรยากาศองค์การระหว่างผู้รบัการตรวจสอบภายในและผู้
ตรวจสอบภายใน พบว่า กลุ่มผูร้บัการตรวจสอบ มคี่าเฉลีย่การรบัรูบ้รรยากาศองคก์ารดา้นการ
มสีว่นรว่มในการตดัสนิใจ ดา้นการไดร้บัขอ้มลูขา่วสาร ดา้นการอบรมพฒันา และดา้นการไดร้บั
รางวลัตามผลงาน เท่ากบั 4.14 3.74 3.58 และ 3.88 ตามลําดบั ในส่วนของกลุ่มผู้ตรวจสอบ
ภายใน มคี่าเฉลี่ยการรบัรูบ้รรยากาศองคก์ารดา้นการมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ ดา้นการไดร้บั
ขอ้มูลข่าวสาร ด้านการอบรมพฒันา และด้านการได้รบัรางวลัตามผลงาน เท่ากบั 3.91 3.78 
3.88 และ 3.46 ตามลําดบั และเมื่อนํามาทดสอบความแตกต่างโดยการทดสอบแมนน-วทินีย ์ย ู
(Mann-Whitney U test) พบว่าผูร้บัการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายในมคี่าเฉลี่ยลําดบัการ
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รบัรู้บรรยากาศองค์การ ไม่แตกต่างกันที่ระดบันัยสําคญัทางสถิติ .05 (Mann-Whitney U = 
181.50, 261.50, 194.50 และ 265.50, p = 0.053, 0.856, 0.104, และ 0.923 ตามลาํดบั) 
 
ตารางท่ี  13 การวเิคราะหค์วามแตกต่างของค่าเฉลีย่ลําดบัประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน 

ระหวา่งผูต้รวจสอบภายในกบัผูร้บัการตรวจสอบ  
 N 

(48) 
Mean Mean 

Rank 
Sum of 
Ranks 

Mann-
Whitney U 

p-Value 

ประสทิธผิลการตรวจสอบ
ภายใน 

      

ผูร้บัการตรวจสอบ 30 3.70 22.48 674.50 
209.50 0.197 

ผูต้รวจสอบภายใน 18 3.95 27.86 501.50 

 จากตารางที่ 13 ระดบัประสิทธิผลการตรวจสอบภายในระหว่างผู้รบัการตรวจสอบ
ภายในและผูต้รวจสอบภายใน พบว่า กลุ่มผูร้บัการตรวจสอบ มคี่าเฉลี่ยระดบัประสทิธผิลการ
ตรวจสอบภายใน เท่ากบั 3.70 ในส่วนของกลุ่มผูต้รวจสอบภายใน มคี่าเฉลีย่ระดบัประสทิธผิล
การตรวจสอบภายใน เท่ากบั 3.95 และเมื่อนํามาทดสอบความแตกต่างโดยการทดสอบแมนน-
วทินีย์ ยู (Mann-Whitney U test) พบว่าผู้รบัการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายในมคี่าเฉลี่ย
ลําดบัระดบัประสทิธิผลการตรวจสอบภายใน ไม่แตกต่างกันที่ระดบันัยสําคญัทางสถิติ .05 
(Mann-Whitney U = 209.50, p = 0.197) 
 
ความสมัพนัธร์ะหว่างบรรยากาศองคก์ารกบัประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของธรุกิจ
ประกนัวินาศภยั 

จากการวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์ระหว่างระหว่างบรรยากาศองค์การกบัประสทิธผิลการ
ตรวจสอบภายในของกลุ่มธุรกจิประกนัวนิาศภยั โดยใชก้ารวเิคราะหค์่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์
สเปียรแ์มน (The Spearman Rank Difference Method) มรีายละเอยีดดงัแสดงในตารางที ่14 
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ตารางท่ี  14 ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรูบ้รรยากาศองค์การกบัประสทิธผิล
การตรวจสอบภายในของบรษิทัประกนัวนิาศภยั  

ความสมัพนัธข์องการรบัรูบ้รรยากาศ
องคก์ารกบัประสทิธผิลการตรวจสอบ

ภายใน 

กา
รม
สีว่

นร
ว่ม

ใน
กา
รต
ดัส

นิใ
จ 

(x 1
) 

กา
รไ
ดร้
บัข

อ้ม
ลูข

า่ว
สา
ร (

X 2
) 

กา
รอ
บร

มพ
ฒัน

า (
X 3

) 

กา
รใ
หร้

าง
วลั
ตอ

บแ
ทน

ตา
ม

ผล
งา
น 

(X
4) 

กา
รร
บัร

ูบ้ร
รย
าก
าศ
อง
คก์

าร
 

(X
tot

) 

คว
าม

รูค้
วา
มส

าม
าร
ถ 

(Y
1) 

คว
าม

เป็
นอ

สิร
ะ (

Y 2
) 

ผล
กา
รป

ฏบิ
ตังิ
าน

 (Y
3) 

ปร
ะส
ทิธ

ผิล
กา
รต
รว
จส

อบ
ภา

ยใ
น 

(Y
tot

) 

การมสีว่นรว่ม
ในการตดัสนิใจ 
(x1) 

Correlation Coefficient 1 
        

Sig. (2-tailed) . 
        

N 48 
        

การไดร้บั
ขอ้มลูขา่วสาร 
(X2) 

Correlation Coefficient .409** 1 
       

Sig. (2-tailed) .004 . 
       

N 48 48 
       

การอบรม
พฒันา (X3) 

Correlation Coefficient .153 .654** 1 
      

Sig. (2-tailed) .299 .000 . 
      

N 48 48 48 
      

การใหร้างวลั
ตอบแทนตาม
ผลงาน (X4) 

Correlation Coefficient .218 .672** .720** 1 
     

Sig. (2-tailed) .137 .000 .000 . 
     

N 48 48 48 48 
     

การรบัรู้
บรรยากาศ
องคก์าร (Xtot) 

Correlation Coefficient .469** .881** .810** .882** 1 
    

Sig. (2-tailed) .001 .000 .000 .000 . 
    

N 48 48 48 48 48 
    

ความรู้
ความสามารถ 
(Y1) 

Correlation Coefficient .265 .597** .528** .595** .629** 1 
   

Sig. (2-tailed) .068 .000 .000 .000 .000 . 
   

N 48 48 48 48 48 48 
   

ความเป็นอสิระ 
(Y2) 

Correlation Coefficient .254 .540** .491** .471** .549** .748** 1 
  

Sig. (2-tailed) .082 .000 .000 .001 .000 .000 . 
  

N 48 48 48 48 48 48 48 
  

ผลการ
ปฏบิตังิาน 
(Y3) 

Correlation Coefficient .355* .701** .622** .670** .753** .831** .803** 1 
 

Sig. (2-tailed) .013 .000 .000 .000 .000 .000 .000 . 
 

N 48 48 48 48 48 48 48 48 
 

ประสทิธผิล
การตรวจสอบ
ภายใน (Ytot) 

Correlation Coefficient .289* .644** .580** .598** .675** .922** .912** .933** 1 
Sig. (2-tailed) .046 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 . 
N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

*ระดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่<.05 **ระดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่<.01 

จากตารางที่ 14 ระดับความสมัพันธ์ระหว่างการรบัรู้บรรยากาศองค์การ (Xtot) กับ
ประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน (Ytot) ของธุรกจิประกนัวนิาศภยัในภาพรวมและรายด้าน มี
ความสมัพนัธ์เชงิบวกอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และ .05 โดยในภาพรวมทัง้หมด 
ค่าสมัประสิทธิสหสมัพันธ์ระหว่างการรบัรู้บรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ประสทิธผิลการตรวจสอบภายในอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั .01 โดยมคีวามสมัพนัธ์กนั
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ปานกลางเชงิบวก (ค่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธ์ = .675**) และพจิารณาเป็นรายดา้นเรยีงลําดบั
ตามระดบัความสมัพนัธ์จากมากไปหาน้อย ดงัน้ี การรบัรูบ้รรยากาศองคก์ารดา้นการรบัขอ้มูล
ข่าวสาร มคีวามสมัพนัธ์กนัปานกลางเชงิบวก (ค่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธ์ = .644**) รองลงมา
ไดแ้ก่การรบัรูบ้รรยากาศองคก์ารดา้นการใหร้างวลัตอบแทนตามผลงาน มคีวามสมัพนัธก์นัปาน
กลางเชงิบวก (ค่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธ์ = .598**) และ การรบัรูบ้รรยากาศองค์การดา้นการ
อบรมพฒันา มคีวามสมัพนัธ์กนัปานกลางเชงิบวก (ค่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธ์ = .580**) กบั
ประสทิธผิลการตรวจสอบภายในของกลุ่มธุรกิจประกนัวนิาศภยั อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่
ระดบั .01 ทัง้น้ีในส่วนของ การรบัรูบ้รรยากาศองค์การด้านการมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ มี
ความสมัพนัธก์นัตํ่าเชงิบวก (ค่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธ ์= .289*) กบัประสทิธผิลการตรวจสอบ
ภายใน อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 
ความคิดเหน็เพ่ิมเติมของผูต้อบแบบสอบถาม 

 องค์การควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ภายในองค์การ ให้พนักงานเล็งเห็นถึง
ความสําคญัของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ และการยอมรบั
ขอ้เสนอแนะจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึง่เมื่อมขีอ้เสนอแนะแลว้ ฝา่ยบรหิารหรอื
หวัหน้าหน่วยงานควรมกีารเผยแพรใ่หก้บัพนกังานไดร้บัทราบดว้ย 

 ผูต้รวจสอบควรภายในมคีวามรูใ้นเรือ่งทีด่าํเนินการตรวจสอบ 
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บทท่ี 5 
สรปุผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

สรปุผลการศึกษา 
ผลการศึกษา เรื่อง การศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรู้บรรยากาศองค์การกับ

ประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของธุรกิจประกันวินาศภัย เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์การด้านการมีส่วนร่วมของพนักงาน กับ
ประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน ซึง่ผูศ้กึษาสรปุผลการศกึษา ไดด้งัต่อไปน้ี 

แบบสอบถามสําหรบัการวจิยัถูกส่งออกไปยงักลุ่มตวัอย่างที่สุ่มคดัเลอืกแบบเจาะจง
ทัง้สิ้น 48 ตวัอย่าง ประกอบด้วยผู้ปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในจํานวน 18 คน และผู้รบัการ
ตรวจสอบ 30 คน ได้รบัตอบกลบัทัง้สิ้น 48 คน คดิเป็นรอ้ยละ 100 ผู้ตอบแบบสอบถามโดย
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 70.8 มีอายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 31-35 ปี ร้อยละ 29.2 ระดบั
การศกึษาของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 68.8 ระดบั
ตําแหน่งงานของผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่อยูใ่นระดบัผูจ้ดัการ รอ้ยละ 35.4 อยูใ่นหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน รอ้ยละ 37.5 และหน่วยงานรบัการตรวจสอบ รอ้ยละ 62.5 ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ฝ่ายรบัประกนัภยั รอ้ยละ 22.9 ประสบการณ์การทํางานของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ตัง้แต่ 6-10 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 37.5  

การรบัรูบ้รรยากาศองคก์ารในการมสีว่นรว่มของพนักงานในธุรกจิประกนัวนิาศภยั โดย
ภาพรวมมคีวามคดิเหน็อยูร่ะดบัมาก เมื่อพจิารณาจาํแนกตามรายดา้นพบวา่การรบัรูบ้รรยากาศ
องค์การในแต่ละด้านอยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยเรยีงลําดบัจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยดงัน้ี 
การรบัรบัรูบ้รรยากาศองคก์ารดา้นการมสีว่นรว่มในการตดัสนิใจ การรบัรบัรูบ้รรยากาศองคก์าร
ด้านการได้รบัขอ้มูลข่าวสาร การรบัรู้บรรยากาศองค์การด้านการอบรมพฒันา และการรบัรู้
บรรยากาศองคก์ารดา้นการใหร้างวลัตอบแทนตามผลงาน และเมือ่แยกตามรายดา้น ผลการวจิยั
แสดงไดด้งัต่อไปน้ี  
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1. การรบัรูบ้รรยากาศองคก์ารดา้นการมสีว่นรว่มในการตดัสนิใจ เมือ่พจิารณาเป็นราย
ขอ้ย่อยพบว่าผลการวเิคราะห์พบว่าพนักงานในธุรกิจประกนัวนิาศภยัมกีารรบัรู้
บรรยากาศองค์การดา้นการมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจในระดบัมาก โดยหวัขอ้ทีสู่ง
กว่าค่าเฉลี่ยรวมประกอบด้วย พนักงานมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้ร ับ
มอบหมายมคีา่เฉลีย่สงูทีส่ดุ รองลงมาคอืพนกังานไดร้บัการสนบัสนุนอยา่งเพยีงพอ
เหมาะสมในการตดัสนิใจต่อวธิกีารทีจ่ะทาํใหภ้าระหน้าทีบ่รรลุผล  

2. การรบัรูบ้รรยากาศองค์การด้านการได้รบัขอ้มูลข่าวสาร เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้
ย่อยผลการวเิคราะหพ์บว่าพนักงานในธุรกจิประกนัวนิาศภยัมกีารรบัรูบ้รรยากาศ
องค์การด้านการได้รบัข้อมูลข่าวสารในระดับเห็นด้วยมาก โดยหวัข้อที่สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยรวมประกอบด้วย นโยบายและระเบียบปฏิบตัิของบรษิัทถูกสื่อสารไปยงั
พนักงานอย่างชดัเจนมคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือข้อมูลข่าวสารตลอดจนการ
เปลีย่นแปลงต่างๆ ภายในองคก์ารทีอ่าจส่งผลกระทบต่อการปฏบิตังิาน ถูกสื่อสาร
หรอืแจง้เตอืนไปยงัพนกังาน  

3. การรบัรู้บรรยากาศองค์การด้านการอบรมพฒันา เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อย่อย
พบวา่พนกังานในธุรกจิประกนัวนิาศภยัมกีารรบัรูบ้รรยากาศองคก์ารดา้นการอบรม
พฒันาในระดบัมาก โดยองคก์ารส่งเสรมิและใหค้วามสาํคญัดา้นการศกึษาและการ
ฝึกอบรมเป็นสว่นหน่ึงของวฒันธรรมองคก์ารมคี่าเฉลีย่สงูสุด รองลงมาคอืพนกังาน
ได้รบัการฝึกอบรมและพฒันาที่เกี่ยวข้องกบังานที่ท่านรบัผดิชอบ ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
เทา่กบัคา่เฉลีย่รวม 

4. การรบัรูบ้รรยากาศองค์การดา้นการไดร้บัรางวลัตามผลงาน เมื่อพจิารณาเป็นราย
ข้อย่อยผลการวิเคราะห์พบว่าพนักงานในธุรกิจประกันวินาศภัยมีการรับรู้
บรรยากาศองคก์ารดา้นการไดร้บัรางวลัตามผลงานในระดบัมาก โดยหวัขอ้ทีส่งูกว่า
ค่าเฉลี่ยรวมประกอบด้วย พนักงานสามารถรบัรูไ้ด้ว่าองค์การให้รางวลัต่อการมี
ความพยายามและความมุ่งมัน่ในการสรา้งผลงานมคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคอื
การใหก้ารยอมรบัและ/หรอืรางวลัตามผลงาน ต่อพนักงานเมื่อสามารถปฏบิตังิาน
ได้เป็นอย่างด ีองค์การมกีารสรา้งความเชื่อมโยงกนัระหว่างการสรา้งผลงานและ
โอกาสทีจ่ะไดร้บัผลการประเมนิจากการทาํงานทีส่งูขึน้ใหเ้หน็อยา่งชดัเจน  

ประสทิธผิลของการตรวจสอบภายในของธุรกจิประกนัวนิาศภยั โดยภาพรวมมคีวาม
คดิเหน็อยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาจําแนกตามรายด้านพบว่าแต่ละด้านอยู่ในระดบัมากทุก
ดา้น โดยเรยีงลําดบัจากค่าเฉลีย่มากไปหาน้อยดงัน้ี ดา้นความเป็นอสิระของผูต้รวจสอบภายใน 



45 
 

ด้านผลการปฏิบตัิงาน และด้านความรู้ความสามารถ และเมื่อแยกตามรายด้าน ผลการวจิยั
แสดงไดด้งัต่อไปน้ี 

1. ประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของธุรกิจประกันวินาศภัยด้านความรู้
ความสามารถ เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ยอ่ยพบวา่ผลการวเิคราะหพ์บวา่ประสทิธผิล
การตรวจสอบภายในของธุรกิจประกนัวนิาศภยัด้านความรูค้วามสามารถของผู้
ตรวจสอบภายในอยู่ในระดบัมาก โดยหวัขอ้ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยรวมประกอบดว้ย ผู้
ตรวจสอบภายในมกีารฝึกอบรมและพฒันาตวัเองอย่างต่อเน่ืองมคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
รองลงมาคือผู้ตรวจสอบภายในมคีุณสมบตัิที่เหมาะสมกบังานตรวจสอบภายใน 
ดา้นการศกึษา, ประสบการณ์การทาํงาน, ความรูเ้กีย่วกบัธุรกจิ ผูต้รวจสอบภายใน
สามารถให้ความรูห้รอืคําแนะนําด้านการควบคุมภายในต่อผูร้บัการตรวจสอบได้
เป็นอยา่งด ี 

2. ประสทิธผิลการตรวจสอบภายในของธุรกจิประกนัวนิาศภยัดา้นความเป็นอสิระ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อย่อยพบว่าผลการวเิคราะห์พบว่าประสทิธิผลการตรวจสอบ
ภายในของธุรกจิประกนัวนิาศภยัดา้นความเป็นอสิระของผูต้รวจสอบภายในอยู่ใน
ระดับมาก โดยหัวข้อที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยรวมประกอบด้วย ผู้ตรวจสอบภายใน
ปฏบิตังิานไดอ้ยา่งเป็นอสิระ มคีวามเทีย่งธรรม และไม่ละเลยต่อการปฏบิตัหิน้าทีม่ี
คา่เฉลีย่สงูทีสุ่ด รองลงมาคอืโครงสรา้งหน่วยงานตรวจสอบภายในมคีวามเป็นอสิระ 
โดยมีการรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบหรอืคณะกรรมการบริษัท ผู้
ตรวจสอบภายในไม่มีส่วนได้เสียหรอืมีส่วนร่วมในกิจกรรมดําเนินงานหลกัของ
องคก์าร เชน่ การปฏบิตังิาน, การตดัสนิใจ  

3. ประสทิธผิลการตรวจสอบภายในของธุรกจิประกนัวนิาศภยัดา้นผลการปฏบิตังิาน 
เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ยอ่ยพบว่าผลการวเิคราะหพ์บว่าประสทิธผิลการตรวจสอบ
ภายในของธุรกิจประกนัวนิาศภยัด้านผลการปฏิบตัิงานอยู่ในระดบัเหน็ด้วยมาก 
โดยหวัขอ้ทีส่งูกว่าค่าเฉลีย่รวมประกอบดว้ย ผูต้รวจสอบภายในมกีารประสานงาน
กบัผูร้บัการตรวจสอบเพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจตรงกนัในแต่ละขัน้ตอนการปฏบิตังิาน
ตรวจสอบมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือผู้ตรวจสอบภายในตรวจพบและเสนอ
ประเดน็การตรวจสอบทีม่สีาระสําคญั สรา้งสรรค ์และสรา้งคุณค่าใหก้บัองคก์ารใน
เวลาทีเ่หมาะสม ผูต้รวจสอบภายในตดิตามผลและความคบืหน้าในการดําเนินการ
แกไ้ขปรบัปรงุของผูร้บัการตรวจสอบอยา่งสมํ่าเสมอ ฝา่ยบรหิารของบรษิทัมทีศันค
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ตีที่ดแีละความพงึพอใจต่อการตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในออกรายงาน
การตรวจสอบเสนอผูร้บัการตรวจสอบและฝา่ยบรหิารอยา่งครบถว้นและทนักาล  

ความแตกต่างระหว่างผูต้รวจสอบภายในกบัผูร้บัการตรวจสอบ ในการรบัรูบ้รรยากาศ
องคก์ารกบัประสทิธผิลการตรวจสอบภายในของธุรกจิประกนัวนิาศภยั ไม่มคีวามแตกต่างกนั
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ

ความสัมพันธ์ระหว่างการรบัรู้บรรยากาศองค์การของธุรกิจประกันวินาศภัยกับ
ประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของธุรกิจประกันวินาศภัย พบว่าโดยภาพรวมมี
ความสมัพนัธก์นัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติ ิมคีวามสมัพนัธก์นัในทางบวกโดยส่วนใหญ่ในระดบั
ปานกลาง ด้านที่มคีวามสมัพนัธ์กนัสูงที่สุดคอื การได้รบัข้อมูลข่าวสาร รองลงมาคอื การให้
รางวลัตอบแทนตามผลงาน การอบรมพฒันา และดา้นทีม่คีวามสมัพนัธต์ํ่าสุดคอื ดา้นการมสีว่น
รว่มในการตดัสนิใจ  
 

อภิปรายผล 
การวจิยัศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรูบ้รรยากาศองค์การในการมสี่วนร่วมของ

พนักงานกบัประสทิธผิลการตรวจสอบภายในของธุรกิจประกนัวนิาศภยั ตามสมมติฐานและ
วตัถุประสงคก์ารวจิยั อภปิรายผลไดว้า่ 

การรบัรู้บรรยากาศองคก์ารของพนักงานในธรุกิจประกนัวินาศภยั 
จากผลการวจิยัพบวา่ การรบัรูบ้รรยากาศองคก์ารในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจาก

ในปจัจุบนัในหลายๆ องค์การในภาคธุรกิจกําลงัให้ความสําคญักบัการสรา้งความผูกพนัของ
พนักงาน การใหพ้นักงานมสี่วนรว่มในองคก์าร รวมถงึกลุ่มธุรกจิประกนัวนิาศภยัดว้ยเช่นทีเ่ริม่
ใหค้วามสําคญักบัการบรหิารจดัการดา้นทรพัยากรบุคคลเพื่อเสรมิสรา้งประสทิธผิล และดํารง
รกัษาพนักงานให้อยู่กบัองค์การได้นานที่สุดเน่ืองจากธุรกิจการประกนัภยันัน้ขบัเคลื่อนด้วย
ทรพัยากรบุคคลเป็นหลกั ซึง่เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นแลว้เหน็ไดว้่า ดา้นการมสี่วนรว่มในการ
ตดัสนิใจเป็นปจัจยัสําคญัทีพ่นักงานเหน็ดว้ยมากทีสุ่ด โดยพนักงานสามารถรบัรูไ้ดว้่าองคก์าร
เปิดโอกาสใหพ้วกเขามสีว่นรว่มในการตดัสนิใจ หรอืไดอ้าํนาจในการตดัสนิใจอยา่งเหมาะสมต่อ
การปฏบิตัหิน้าทีจ่ะทาํใหพ้วกเขาสามารถปฏบิตัไิดอ้ยา่งเตม็ความสามารถ ดว้ยความภาคภูมใิจ
ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน สําหรบัด้านการได้รบัข้อมูลข่าวสารนัน้
พนักงานเหน็ดว้ยว่าไดร้บัขอ้มูลข่าวสารที่จําเป็นตัง้แต่ระดบักลยุทธ์ ตลอดจนขอ้มูลข่าวสารที่
เกีย่วขอ้งกบัพนักงานโดยตรงทําใหพ้นักงานสามารถใชป้ระกอบการตดัสนิใจในการปฏบิตังิาน
ได ้ในดา้นการอบรมพฒันามคีวามเชื่อมโยงกบัสองปจัจยัขา้งต้นซึ่งพนักงานจะรบัรูไ้ดว้่าพวก
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เขามโีอกาสที่จะได้พฒันาขดีความสามารถเพื่อนํามาในการปฏิบตัิงาน และการตดัสนิใจที่มี
ประสทิธผิล สาํหรบัการใหร้างวลัตามผลงานถงึแมจ้ะมกีารเหน็ดว้ยในระดบัมากแต่อยูใ่นอนัดบั
ทา้ยสุด ซึ่งแสดงใหเ้หน็ว่าพนักงานอาจรบัรูไ้ดอ้ยู่แล้ว หรอือกีนัยหน่ึงคอืองค์การโดยทัว่ไปใน
กลุ่มธุรกจิประกนัวนิาศภยัมกีารใหร้างวลัตอบแทนตามผลงานในรปูแบบของเงนิค่าคอมมชิชัน่ 
โบนัสประจําปี การประเมนิผลงาน เลื่อนตําแหน่งซึ่งมกีารดําเนินในทุกๆ ปี หรอือาจยงัไม่มี
ความดงึดูหรอืทา้ทายเท่าทีค่วร ประกอบกบัในกลุ่มตวัอย่างมเีพยีงรอ้ยละ 18.8 ทีเ่ป็นพนักงาน
ในกลุ่มทีม่รีายไดค้า่คอมมชิชัน่ ทาํใหค้า่เฉลีย่ในภาพรวมน้อยกวา่ปกต ิ 

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาร่วมกนัในภาพรวมแล้วพนักงานจะเกิดความผูกพนักับ
องคก์ารและมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะปฏบิตังิานอยา่งเตม็ทีเ่พื่อขบัเคลื่อนองคก์ารใหบ้รรลุวตัถุประสงค์
และเป้าหมายที่กําหนดซึ่งจะส่งผลใหเ้กดิประสทิธผิลขององค์การได ้สอดคล้องกบัทฤษฎีการ
บรหิารเชงิสถานการณ์ (The contingency approach) ของ Fiedler (1967) ที่ว่าธรรมชาติเป็น
ตวัแปรและเป็นปจัจยัสําคญัในการกําหนดรูปแบบ กฎเกณฑ์และระเบยีบแบบแผน มลีกัษณะ
เป็นเหตุเป็นผล และสอดคล้องกบัสภาพความเป็นจรงิ สภาพแวดล้อม เป้าหมายขององค์การ
โดยส่วนรวม และเป้าหมายของสมาชิกทุกคนในองค์การ โดยมีข้อสมมติฐานว่า องค์การที่
เหมาะสมทีสุ่ดคอื องคก์ารทีม่โีครงสรา้งและรปูแบบทีส่อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มของสงัคมนัน้ 
ๆ  รวมถึงแนวคดิของ Lawler at al. (1996) ที่ได้อธบิายและนําเสนอแนวคดิเกี่ยวกบัการรบัรู้
บรรยากาศองคก์ารในการมสี่วนรว่มของพนักงานทีเ่มื่อพนักงานในองคก์ารรบัรูไ้ดว้่าพวกเขามี
อํานาจหรอืมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ การไดร้บัขอ้มูลข่าวสารทีม่กีารสื่อสารอย่างทัว่ถงึภายใน
องคก์าร ไดร้บัการฝึกอบรมพฒันาทีจ่าํเป็น และไดร้บัรางวลัจากผลการปฏบิตังิาน จะสนบัสนุน
ใหผ้ลการปฏบิตังิานหรอืสมรรถนะขององคก์ารเกดิประสทิธผิล 

 

ประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของธรุกิจประกนัวินาศภยั 
ประสทิธผิลของการตรวจสอบภายในของกลุ่มธุรกจิประกนัวนิาศภยัในภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก เน่ืองจากการทีก่ลุ่มธุรกจิประกนัวนิาศภยัตามพระราชบญัญตัปิระกนัวนิาศภยั พ.ศ.
2535 ซึ่งกําหนดให้บรษิัทต้องมกีารกํากบัดูแลกจิการที่ด ีมกีารกํากบัดูแลโดยคณะกรรมการ
บรษิทั มคีณะกรรมการตรวจสอบ มกีารมอบหมายใหผู้บ้รหิารดาํเนินงานโดยมกีารบรหิารความ
เสีย่ง กํากบัดแูลการปฏบิตัติามกฎหมาย และมหีน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบและให้
ความเชื่อมัน่ในระบบการควบคุมภายใน ทําให้ทุกบริษัทในกลุ่มธุรกิจประกันวินาศภัยให้
ความสําคญักบัการตรวจสอบภายใน รวมถงึหน่วยงานตรวจสอบภายในเองต้องดําเนินการให้
สอดคลอ้งตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในสากลดว้ยเช่นกนั เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นแลว้
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พบว่าประสทิธิผลด้านความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายในที่พนักงานในองค์การเห็นว่าผู้
ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกบัมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายในสากลที่ผูต้รวจสอบภายในต้องมคีวามเป็นอสิระเพื่อใหส้ามารถตรวจสอบและเสนอแนะ
ผลการตรวจสอบตลอดจนแนวทางในการแกไ้ขปรบัปรุงระบบการควบคุมภายในขององคก์ารให้
เกดิประสทิธผิล ซึ่งทุกบรษิทัมกีารจดัโครงสรา้งองคก์ารใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในขึน้ตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และผูต้รวจสอบภายในไมไ่ดม้คีวามสนิทสนมหรอืมสีว่นไดส้ว่นเสยี
กบัผูร้บัการตรวจสอบหรอืกจิกรรมดําเนินงานขององคก์าร รองลงมาเป็นดา้นผลการปฏบิตังิาน
ซึ่งถอืไดว้่าประสทิธผิลดา้นการปฏบิตังิานของการตรวจสอบภายในในกลุ่มธุรกจิประกนัวนิาศ
ภยัอยู่ในระดบัที่ดี ทัง้น้ีด้วยการที่การตรวจสอบภายในมีมาตรฐานการตรวจสอบสากลเป็น
แนวทางใหผู้ต้รวจสอบภายในถอืปฏบิตัจิงึทําใหผ้ลการปฏบิตัิงานค่อนขา้งเป็นมาตรฐานและ
เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั อย่างไรกต็ามในดา้นความรูค้วามสามารถมคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ทัง้น้ี
เน่ืองจากดว้ยลกัษณะธุรกจิประกนัวนิาศภยัมกีระบวนการซบัซ้อน มกีารใชเ้ทคนิคเฉพาะของ
งานประกนัภยั ผูต้รวจสอบภายในส่วนอาจขาดความรูแ้ละความเชีย่วชาญงานดา้นเทคนิคของ
การประกนัภยั อกีทัง้ในกลุ่มธุรกจิประกนัวนิาศภยัมผีูต้รวจสอบภายในที่มคีวามเชี่ยวชาญไม่
เพยีงพอต่อความต้องการ บางครัง้ต้องสรรหาหรอืได้ผูต้รวจสอบภายในที่มาจากธุรกจิอื่น หรื
อาจมกีารโอนยา้ยพนักงานจากหน่วยงานอื่นมาปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน ซึง่อาจขาดความรู้
และทักษะด้านการตรวจสอบ จึงเป็นเหตุผลที่ระดับค่าเฉลี่ยของความเห็นด้านความรู้
ความสามารถตํ่าสดุ  

ทัง้น้ี เมื่อพิจารณาร่วมกนัในภาพรวมแล้วประสทิธิผลของการตรวจสอบภายในจาก
ผลการวิจัยสอดคล้องกับแนวคิดของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล (The Institution of 
Internal Auditor: IIA) (2010) ที่ไดอ้ธบิายว่าความมปีระสทิธผิลของการตรวจสอบสอบภายใน
ในภาพรวมนัน้ เกีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัหิน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายใหส้าํเรจ็และบรรลุวตัถุประสงค์
ของการตรวจสอบภายใน ตลอดจนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ ด้วย
บุคคลากรดา้นการตรวจสอบภายในทีม่คีวามรูค้วามสามารถและมคีวามเป็นอสิระ สอดคลอ้งกบั
มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน โดยการตรวจสอบภายในควร
กําหนดให้มีตัวชี้วดัผลการปฏิบัติงาน และตัวชี้วดัอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอ้ม องคก์าร เพื่อวดัระดบัการบรรลุผลของวตัถุประสงคก์ารตรวจสอบภายในทัง้เชงิ
ปรมิาณและคณุภาพ 
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นอกจากน้ีแลว้ ระหว่างผูต้รวจสอบภายในกบัผูร้บัการตรวจสอบไม่มคีวามแตกต่างใน
การรบัรูบ้รรยากาศองคก์ารกบัประสทิธผิลการตรวจสอบภายในของธุรกจิประกนัวนิาศภยั ใน
ทุกดา้น  
 

ความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรู้บรรยากาศองคก์ารกบัประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน
ธรุกิจประกนัวินาศภยั 

การรบัรูบ้รรยากาศองคก์ารของพนักงานมคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธผิลการตรวจสอบ
ภายในเชิงบวกในระดบัปานกลาง เน่ืองจากการที่องค์การให้ความสําคญักบัการสรา้งความ
ผกูพนัของพนักงานตลอดจนการใหพ้นักงานมสี่วนร่วมในองคก์าร ทาํใหผู้ต้รวจสอบภายในซึ่ง
ถือเป็นพนักงานขององค์การด้วยเช่นกันได้รบัรู้ถึงบรรยากาศขององค์การว่าองค์การให้
ความสําคญักบัพนักงาน ทําใหผู้ต้รวจสอบภายในมคีวามมุ่งมัน่ที่จะปฏบิตัิหน้าที่รบัผดิชอบที่
ได้รบัมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ และสร้างประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในให้
เกดิขึน้ ประกอบกบัการยดึมัน่ในมาตรฐานการตรวจสอบภายในสากลและประมวลจรรยาบรรณ
วชิาชพีตรวจสอบภายใน  

โดยผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์นั ้นสอดคล้องกับ  Riordan, Vandenberg, and 
Richardson (2005) ที่ได้ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรูบ้รรยากาศองค์การในการมสี่วน
รว่มของพนักงานและประสทิธผิลขององคก์ารในของธุรกจิประกนัภยั ผลการศกึษาแสดงใหเ้หน็
ว่าองค์การที่พนักงานมีการรบัรู้บรรยากาศองค์การในการความมีส่วนร่วมในระดบัสูงทําให้
องค์การเกิดประสิทธิผล รวมถึง Khattak, Iqbal และ Khattak (2013) ที่ได้ทําการศึกษาถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของพนักงานและสมรรถนะขององค์การในประเทศ
ปากสีถาน โดยผลการศกึษาพบว่า การใหอ้ํานาจในการตดัสนิใจ การมุ่งเน้นการทํางานเป็นทมี 
และการพฒันาความสามารถของพนักงาน มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกในระดบัสงูต่อสมรรถนะของ
องค์การ ซึ่งสอดคล้องกบัผลการวจิยัของ Amah และ Ahiauza (2013) ได้ทําการศึกษาการมี
ส่วนร่วมของพนักงานกับประสิทธิผลขององค์การ ซึ่งผลการวิจยัพบว่าการมีส่วนร่วมของ
พนักงานในดา้น การใหอ้ํานาจ การมุ่งเน้นการทํางานเป็นทมี และการพฒันาขดีความสามารถ
ของพนักงานมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกต่อประสทิธผิลขององคก์ารในดา้นความสามารถในการทํา
กาํไร การเพิม่ผลผลติ และสว่นครองตลาด เมื่อพจิารณาเป็นรายความสมัพนัธพ์บความสมัพนัธ์
ทีม่สีาระสาํคญั ดงัน้ี 

1. การไดร้บัขอ้มูลข่าวสารกบัประสทิธผิลการตรวจสอบภายในมคีวามสมัพนัธ์กนัใน
ระดบัปานกลางเชงิบวก พจิารณาไดว้่าการทีผู่ต้รวจสอบภายในไดร้บัขอ้มลูขา่วสาร
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ภายในองคก์ารอยา่งเหมาะสมโดยเฉพาะการสื่อสารวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของ
องค์การ การสื่อสารนโยบายและระเบยีบปฏบิตั ิทําใหผู้ต้รวจสอบภายในสามารถ
วางแผนการตรวจสอบไดอ้ยา่งเหมาะสม สอดรบักบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของ
องคก์าร ตลอดจนสามารถวางแผนการตรวจสอบรายภารกจิไดอ้ย่างเหมาะสมดว้ย
เช่นกันจากการที่ได้รบันโยบายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบในแต่ละภารกิจ อีกทัง้จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะเห็นได้ว่าระดับ
ความสมัพันธ์ของการได้รบัข้อมูลข่าวสารสูงที่สุดในประสิทธิผลการตรวจสอบ
ภายในด้านผลการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับผลการวิจัยของชาญนุกร เพ็ญศิร ิ
(2548) ซึ่งพบว่าการสนับสนุนจากฝ่ายบรหิาร ความพร้อมของแหล่งข้อมูลและ
สารสนเทศส่งผลต่อประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน รวมถึงจติรภา รุ่นประพนัธ ์
(2554) ซึง่พบว่าการสนับสนุนดา้นขอ้มลูส่งผลต่อประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน
ดว้ยเชน่กนั 

2. การอบรมพฒันากบัประสทิธิผลการตรวจสอบภายในมคีวามสมัพนัธ์เชิงบวกใน
ระดบัปานกลาง พิจารณาได้ว่าการที่ผู้ตรวจสอบภายในได้รบัการอบรมพฒันาที่
เกี่ยวข้องกบัการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอเหมาะสมและต่อเน่ือง ทําให้เป็นการ
พฒันาความรูค้วามสามารถ ตลอดจนทกัษะของผูต้รวจสอบภายในใหส้งูขึน้ ทําให้
ผูต้รวจสอบภายในสามารถปฏิบตัิงานตรวจสอบ ชี้แจงประเด็นปญัหา เสนอแนะ
แนวทางแก้ไขปรบัปรุงต่อผูร้บัการตรวจสอบไดเ้ป็นอย่างดแีละมปีระสทิธผิล ซึ่งมี
ระดับความสัมพันธ์สูงสุดต่อประสิทธิผลการตรวจสอบภายในในด้านผลการ
ปฏิบัติงาน สอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบภายในสากลด้านการพัฒนา
ความรูค้วามสามารถ และสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของชาญณุกร  เพญ็ศริ ิ(2548) 
ที่พบว่า การสนับสนุนจากฝ่ายบริหารส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของการ
ตรวจสอบภายใน รวมถึง Cothen และ Gayag (2010) พบว่าการสนับสนุนจาก
ผู้บริหารระดับสูง เช่น การพัฒนาความก้าวหน้าทางสายอาชีพให้ผู้ตรวจสอบ
ภายใน ส่งผลต่อประสทิธผิลของการตรวจสอบภายใน ซึ่งผลการวจิยัของ Cothen 
และ Gayag (2010) สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ Khattak, Iqbal และ Khattak 
(2013) และ Amah และ Ahiauza (2013) ที่พบว่าการมีส่วนร่วมของพนักงานใน
ดา้นการพฒันาขดีความสามารถของพนักงานมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกต่อสมรรถนะ
และประสทิธผิลขององคก์ารดว้ยเชน่กนั 
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3. การให้รางวลัตอบแทนตามผลงานมีความสมัพนัธ์ต่อประสทิธิผลการตรวจสอบ
ภายในดา้นผลการปฏบิตังิานในระดบัปานกลาง ซึง่พจิารณาไดว้่าการทีผู่ต้รวจสอบ
ภายในไดร้บัรางวลัตอบแทนตามผลงานโดยเฉพาะการไดร้บัการยอมรบัในผลการ
ปฏิบตัิงานที่ดจีากฝ่ายบรหิารตลอดจนผูร้บัการตรวจสอบ รวมถึงการได้รบัรูว้่ามี
โอกาสทีจ่ะไดร้บัผลการตอบแทนจากการทาํงานทีเ่พิม่ขึน้ ทาํใหผู้ต้รวจสอบภายใน
เกิดความภาคภูมิใจ มคีวามมุ่งมัน่ที่จะปฏิบตัิหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถเพื่อใหเ้กดิประสทิธผิล ซึ่งมคีวามสมัพนัธส์ูงทีสุ่ดต่อประสทิธผิลการ
ตรวจสอบภายในด้านผลการปฏิบตัิงาน สอดคล้องกบัผลการวจิยัของ Riordan, 
Vandenberg, and Richardson (2005) ที่พบว่าองค์การที่พนักงานมีการรับรู้
บรรยากาศองคก์ารในการความมสีว่นรว่มในระดบัสงูทาํใหอ้งคก์ารเกดิประสทิธผิล 

4. การมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจกบัประสทิธผิลการตรวจสอบภายในมคีวามสมัพนัธ์
เชิงบวกในระดับตํ่า ซึ่งหากพิจารณาโดยหลักในส่วนของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานทีจ่ดัตัง้ขึน้อย่างเป็นอสิระภายใน
โครงสรา้งองคก์าร อกีทัง้ไม่มสีว่นเกีย่วขอ้งในกจิกรรมหรอืการตดัสนิใจโดยตรงอนั
อาจทําให้เกิดการบัน่ทอนความเป็นอสิระ จงึทําให้การมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ
ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อประสทิธิผลการตรวจสอบภายในมากแต่อย่างใด แต่หาก
พิจารณาในส่วนของภายในหน่วยงานตรวจสอบภายในเอง การที่ผู้ตรวจสอบ
ภายในไดม้สี่วนรว่มหรอืมอีํานาจในการตดัสนิใจในการวางแผนการตรวจสอบ การ
เลอืกใชว้ธิกีารหรอืเทคนิคในการตรวจสอบ อาจส่งผลใหป้ระสทิธผิลการตรวจสอบ
ภายในด้านผลการปฏิบตัิงานดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกบัผลการวิจยัของ Khattak, 
Iqbal และ Khattak (2013) และ Amah และ Ahiauza (2013) ที่พบว่าการการมี
ส่วนร่วมของพนักงานในด้านการได้รบัอํานาจในการตัดสินใจอย่างเพียงพอ
เหมาะสม มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกต่อสมรรถนะและประสทิธผิลขององค์การด้วย
เชน่กนั 
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การนําผลวิจยัไปใช้ 
จากผลการวจิยัทีไ่ดส้รุปและอภปิรายผล ผูศ้กึษามแีนวคดิและขอ้เสนอแนะสาํหรบัการ

นําผลการวจิยัไปใช ้ดงัน้ี 

การรบัรู้บรรยากาศองคก์ารของพนักงานในกลุ่มธรุกิจประกนัวินาศภยั 
จากผลการวจิยัเหน็ได้ว่า การรบัรูบ้รรยากาศองค์การในภาพรวมอยู่ในระดบัมากทุก

ดา้น ดงันัน้องคก์ารธุรกจิในกลุ่มประกนัวนิาศภยัควรรกัษาระดบัและพฒันาการรบัรูบ้รรยากาศ
องคก์ารใหด้ยีิง่ขึน้ต่อไป แต่ทัง้น้ี เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นแลว้ดา้นการใหร้างวลัตอบแทนตาม
ผลงานยงัคงมคี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด โดยในภาพรวมแลว้อาจพจิารณาไดว้่าระบบบรหิารจดัการดา้น
ทรพัยากรบุคคลในแต่ละองคก์ารยงัไมม่ปีระสทิธผิล เช่น ไม่มคีวามชดัเจนในนโยบาย ขาดการ
สาํรวจความต้องการของพนักงาน ขาดการสํารวจและประเมนิสถานการณ์และแนวโน้มในการ
บรหิารทรพัยากรบุคคลภายนอกองค์การว่าเป็นไปในทศิทางใด ซึ่งอาจทําใหเ้กดิความลา้หลงั 
จาํเจ ไมด่งึดดูพนกังานเทา่ทีค่วร  

สาํหรบัมุมมองของผูต้รวจสอบภายในนัน้ ดว้ยการทีห่น่วยงานตรวจสอบภายในขึน้ตรง
กบัคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอสิระ อาจทําใหใ้นส่วนของการประเมนิผลการให้
รางวลัต่างๆ ไม่ได้อยู่ดูแลโดยองค์การโดยตรงและใกล้ชิด ซึ่งอาจทําให้เกิดช่องว่างในการ
บรหิารจดัการ การประเมนิ และการใหร้างวลัได ้ดงันัน้องคก์ารธุรกจิในกลุ่มบรษิทัประกนัวนิาศ
ภยัอาจพจิารณาประเดน็กล่าวเพือ่พฒันาระบบการประเมนิผล การใหร้างวลัต่างๆ เชน่ การปรบั
เงนิเดอืน การปรบัตําแหน่ง หรอืการใหโ้บนัสประจําปี ที่มคีวามเหมาะสม มปีระสทิธผิลและมี
ความจูงใจมากขึ้น ทัง้น้ีเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในขององค์การได้มีความรู้สึกว่าองค์การให้
ความสําคญักบัการตรวจสอบภายใน มคีวามมุ่งมัน่ที่จะสรา้งประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน 
และสนบัสนุนใหอ้งคก์ารบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีก่าํหนดต่อไป 

ประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของธรุกิจประกนัวินาศภยั  
จากผลการวจิยัแสดงให้เหน็ประสทิธผิลการตรวจสอบภายในในภาพรวมอยู่ในระดบั

เห็นด้วยมากทุกด้าน แต่อย่างไรก็ตามในด้านความรูค้วามสามารถของผู้ตรวจสอบภายในมี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ทัง้น้ีสาเหตุอาจเน่ืองมาจากการที่ธุรกิจประกันวินาศภัยเป็นธุรกิจที่มี
กระบวนการซบัซอ้นและมคีวามปจัเจกทําใหผู้ต้รวจสอบภายในภายในกลุ่มธุรกจิประกนัวนิาศ
ภยัส่วนใหญ่อาจไม่มคีวามเชี่ยวชาญลกึซึ้งในด้านการประกนัภยั และในวงการประกนัภยัเอง
ขาดแคลนผู้ตรวจสอบภายในที่มีความเชี่ยวชาญด้านการประกนัภัยมาก หรอืในบางกรณีผู้
ตรวจสอบภายในอาจมาจากการแต่งตัง้มากจากพนกังานในหน่วยงานอื่นๆ ภายในองคก์าร อาจ
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ไม่ไดม้คีวามรูค้วามสามารถดา้นการตรวจสอบภายใน ซึ่งทัง้สองประเดน็ส่งผลใหป้ระสทิธผิล
ดา้นความรูค้วามสามารถตํ่ากวา่ดา้นอื่น  

ประกอบกบัการทีก่ารรบัรูบ้รรยากาศองคก์ารมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัประสทิธผิลการ
ตรวจสอบภายใน โดยเฉพาะดา้นการอบรมพฒันา องคก์ารธุรกจิในกลุ่มธุรกจิประกนัวนิาศภยั
อาจพจิารณาให้มกีารฝึกอบรมผู้ตรวจสอบภายในให้มคีวามเพยีงพอเหมาะสมต่อการปฏิบตัิ
ภารกจิมากขึน้ เชน่ กรณีทีผู่ต้รวจสอบภายในขาดความเชีย่วชาญดา้นการประกนัภยั อาจจดัให้
มกีารอบรมดา้นพืน้ฐานการประกนัภยัโดยเฉพาะใหค้รบทุกกระบวนการประกนัภยั โดยอาจเป็น
การอบรมภายในหรอืภายนอก และในสว่นของผูต้รวจสอบภายในทีข่าดความเชีย่วชาญดา้นการ
ตรวจสอบภายใน อาจจดัใหม้กีารอบรมกบัสถาบนัต่างๆ เช่น สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่ง
ประเทศไทย หรอืสภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชูปถมัภซ์ึง่จะมหีลกัสตูรสาํหรบัการตรวจสอบ
ภายในโดยเฉพาะรวมถงึหลกัสูตรประกาศนียบตัร ทัง้น้ีเพื่อส่งเสรมิใหป้ระสทิธผิลดา้นความรู้
ความสามารถของผูต้รวจสอบภายในกลุ่มธุรกจิประกนัวนิาศภยัมคีวามแขง็แกรง่ยิง่ขึน้ 

ความสมัพนัธข์องการรบัรู้บรรยากาศองคก์ารและประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน
ของธรุกิจประกนัวินาศภยั  

จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการรับรู้บรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์กับ
ประสทิธิผลการตรวจสอบภายในเชิงบวกในระดบัปานกลางเกือบทุกด้าน องค์การในธุรกิจ
ประกนัวนิาศภยัควรพฒันาการสรา้งการรบัรูบ้รรยากาศองค์การใหด้ยีิง่ขึน้ไปเพื่อประสทิธผิล
ของการตรวจสอบภายใน รวมถงึประสทิธผิลขององคก์ารโดยรวม โดยเฉพาะในดา้นการมสี่วน
รว่มในการตดัสนิใจทีอ่ยูใ่นระดบัตํ่า คณะกรรมการบรหิารหรอืคณะกรรมการตรวจสอบ หวัหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน อาจพจิารณาใหผู้ต้รวจสอบภายในได้มสี่วนร่วม หรอืมอีํานาจใน
การตดัสนิใจอยา่งเพยีงพอเหมาะสม ในการวางแผนหรอืการเลอืกใชว้ธิกีารตรวจสอบต่างๆ ได้
อย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  ซึ่งจะทําให้ผู้ตรวจภายในได้ใช้ความรู้
ความสามารถอย่างเต็มที่ เกดิความภาคภูมใิจ ความมุ่งมัน่ทุ่มเทในการปฏบิตังิานเพื่อใหก้าร
ตรวจสอบภายในขององคก์ารมปีระสทิธผิลมากยิง่ขึน้ 

อยา่งไรกต็าม เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้น้ีมจีาํนวนน้อย ผลการศกึษา
จงึยงัไมส่ามารถนําไปใชอ้า้งองิประชาการในกลุ่มธุรกจิประกนัวนิาศภยัไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
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ข้อเสนอแนะ 
ตามที่ผูศ้กึษาไดม้ขีอ้เสนอแนะในการนําผลการวจิยัไปใชม้าแล้ว ทัง้น้ีเพื่อใหง้านวจิยั

เกี่ยวกบัความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรูบ้รรยากาศองคก์ารกบัประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน
ของธุรกจิประกนัวนิาศภยัมคีวามแพรห่ลาย และไดม้กีารศกึษาเพือ่ต่อยอดองคค์วามรูใ้หม้คีวาม
ลึกซึ้งมากยิง่ขึ้น อีกทัง้เป็นประโยชน์ในการศึกษาค้าคว้าของผู้บรหิารองค์การในกลุ่มธุรกิจ
ประกนัวนิาศภยั นักศกึษา นักวชิาการ และผูท้ี่สนใจทัว่ไป จงึขอเสนอแนะเพื่อการวจิยัในครัง้
ต่อไป ดงัน้ี 

1. ศกึษาเพิม่เตมิในองคก์ารหรอืกลุ่มธุรกจิประกนัวนิาศภยัทีใ่ชผู้ใ้หบ้รกิารภายนอกใน
การตรวจสอบภายใน เน่ืองจากในการศกึษาวจิยัครัง้น้ีเป็นการมุง่ศกึษาในบรษิทัทีม่ี
หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นของตนเองเพยีงเทา่นัน้ 

2. ศกึษาเพิม่เติมในเชงิลกึเพิม่เติมโดยแยกเป็นทัง้กลุ่มผูต้รวจสอบภายใน และกลุ่ม
ผูร้บัการตรวจสอบภายใน ในทุกๆ ตวัแปร รวมถงึเพิม่จํานวนกลุ่มตวัอย่างใหม้าก
ขึน้โดยใชว้ธิกีารสุม่ตวัอยา่งทางสถติ ิ

3. ศึกษาเพิ่มเติมในปญัหาและอุปสรรคในการรบัรู้บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อ
ประสทิธผิลการตรวจสอบภายในของกลุ่มธุรกจิประกนัวนิาศภยั 

4. ศกึษาเพิม่เติมในด้านแนวทางในการปรบัปรุงพฒันาการรบัรูบ้รรยากาศองค์การ
เพื่อสรา้งประสทิธผิลการตรวจสอบภายในจากการ โดยอาจทาํการกําหนดกรอบใน
แนวทางในการแกไ้ขใหช้ดัเจนหลายๆ แนวทาง แลว้สาํรวจความคดิเหน็จากผูต้อบ
แบบสอบถาม 

5. ศึกษาเพิ่มเติมในด้านบรรยากาศองค์การที่นอกเหนือจากการมีส่วนร่วมของ
พนักงาน เช่น ด้านโครงสร้าง ด้านความอบอุ่นและการสนับสนุน ด้านความ
เจรญิกา้วหน้าและการพฒันา และดา้นการควบคุม เป็นตน้ 



55 

บรรณานุกรม 
 
ภาษาไทย 
จติรภา  รุน่ประพนัธ.์  (2554). ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน 

บรษิทั การบนิไทย จาํกดั (มหาชน) ในมมุมองของผูร้บัการตรวจ. 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ กรงุเทพมหานคร. 

จริศกัดิ ์จยิะนนัท ์และคณะ (2542). องคก์ารและการจดัการ. กรงุเทพมหานคร: ธรีะฟิลมแ์ละไซ
เทก็ซ ์จาํกดั 

จุฑามาศ เลาหจ์รีะกุล, (2554). ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาวะผูนํ้า พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิ
องคก์าร บรรยากาศองคก์าร กบัประสทิธผิลองคก์าร ธนาคารไทยพานิชย ์จาํกดั 
(มหาชน). วทิยานิพนธ,์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ กรงุเทพมหานคร. 

ชาญณุกร  เพญ็ศริ,ิ (2548). ปจัจยัทีม่ผีลกระทบต่อประสทิธผิลของการตรวจสอบภายในใน
มมุมองของคณะกรรมการของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย.์ วทิยานิพนธ,์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, กรงุเทพมหานคร. 

ชศูร ีวงศร์ตันะ. (2553). เทคนิคการใชส้ถติเิพือ่การวจิยั. กรงุเทพมหานคร: เทพนิรมติการพมิพ.์ 
ธานินทร ์ ศลิปะจาร.ุ  (2550). การวจิยัและการวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติดิว้ยSPSS (พมิพค์รัง้ที ่

7).  กรงุเทพมหานคร: บรษิทั ว.ี อนิเตอร ์พริน้ท ์จาํกดั. 
ธนิสสรา  อุดมสขุ. (2549). ปจัจยัทีม่ผีลกระทบต่อความมปีระสทิธผิลของการตรวจสอบภายใน

ในทศันะของผูส้อบบญัชใีนสาํนกังานสอบบญัชขีนาดใหญ่ 4 แหง่ในประเทศไทย. 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ กรงุเทพมหานคร. 

พรพมิล  นิลทจนัทร.์ (2549). ปจัจยัทีม่ผีลต่อประสทิธผิลในการปฏบิตัหิน้าทีข่องนกัวชิาชพี
ตรวจสอบภายใน สงักดักระทรวงศกึษาธกิาร. มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ 
กรงุเทพมหานคร. 

พนัธพ์งศ ์ เกยีรตกุิล. (2543). คูม่อื SMEs ชุด มุง่สูก่ารบรหิารงานอยา่งมปีระสทิธผิล (พมิพค์รัง้
ที ่1). กรงุเทพมหานคร: เอก็ซเปอรเ์น็ท. 

 
 
 



56 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย. (2549). คูม่อืวชิาการประกนัภยั. กรงุเทพมหานคร. โรงพมิพแ์หง่

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
สมลกร  บุษบนั. (2549). ปจัจยัทีม่ผีลกระทบต่อประสทิธผิลของการตรวจสอบภายในในทศันะ

ของผูต้รวจสอบภายในขององคก์ารรฐัทีเ่กีย่วกบักจิการไฟฟ้า. มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ 
กรงุเทพมหานคร. 

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและสง่เสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั (คปภ.). ประกนัวนิาศ
ภยั เรือ่งงา่ยๆ ใกลต้วัคุณ [ออนไลน์].  สบืคน้เมือ่ 1 กุมภาพนัธ ์2559, จาก 
http://www.oic.or.th  

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและสง่เสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั (คปภ.). รายงาน
ประจาํปี 2557 [ออนไลน์].  สบืคน้เมือ่ 1 กุมภาพนัธ ์2559, จาก http://www.oic.or.th  

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและสง่เสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั (คปภ.). เอกสาร
ประกอบการสมัมนาคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัประกนัภยั วนัที ่24 มถุินายน 
2558 ณ โรงแรมเรดสินั บล ูพลาซา บางกอก กรงุเทพมหานคร  [สือ่อเิลก็ทรอนิกส]์.  
สบืคน้เมือ่ 1 กุมภาพนัธ ์2559, จาก http://www.oic.or.th  

อจัฉรารตัน์  สทิธ.ิ (2553). ทศันคตขิองปจัจยัทีม่ผีลต่อประสทิธผิลและประสทิธผิลของการ
ตรวจสอบภายในในมมุมองของผูร้บัการตรวจ ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย. มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ กรงุเทพมหานคร. 

อุษณา  ภทัรมนตร.ี (2543). การตรวจสอบภายในสมยัใหม.่ กรงุเทพมหานคร. โรงพมิพ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

 

 
 
 
 

  



57 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

ภาษาต่างประเทศ 
Albrecht, W.S., Howe, K.R., and Schueler, D.R. and Stocks, K.D. (1988). Evaluating the 

Effectiveness of Internal Audit Departments. Florida: Instutute of Internal Auditors. 
Amah, E., and Ahiauza, A. (2013). Employee Involvement and Organizational 

Effectiveness. Journal of Management Development, Vol.32(7), 661-674 
Arena, M., and Azzone, G. (2009). Identifying Organizational Drivers of Internal Audit 

Effectiveness. Internaltional Joutnal of Auditing, Vol.13, 43-60  
Beckmerhagen, L.A., Berg, H.P., Karapetrovic, S.V., and Willborn, W.O. (2004). On The 

Effectiveness of Quality Management System Audits. The TQM Magazine, 
Vol.16(1), 14-24 

Cohen, A., and Sayag, G. (2010). The Effectiveness of Internal Auditing: An Emprical 
Examination of its Determinants in Israeli Organizations. Australian Accounting 
Review No.54, Vol.20(3) doi: 10.1111/j1835-2561.2010.00092.x 

Djati, K., and Payamta. (2013). The Measurement of Internal Audit Effectiveness at 
Ministry of Finance in Rebublic of Indonisia. 3rd Annual International Conferrence 
on Accounting and Finance (AF2013), doi: 10.5176/2251-1997_AF13.40 

Ernst&Young, (2007), Global Internal Audit Servey, A current state analysis with insights 
into future trends and leading practices, [Online] Retrieved 2016, June 15. From 
www.theiia.org/download.cfm?file=31923 

Fiedler, F.E., (1967). A Theory of Leadership Effectiveness. New York: McGraw-Hill 
Gansberghe, V. (2005). Internal auditing in the public sector: a consultative forum in 

Nairobi, Kenya, shores up best practice for government audit professionals in 
developing nations. Internal Auditor, Vol.62(4), 69-73. 

Khattak, M.A., Iqbal N., and Khattak S.R. (2013). Relationship between Employee 
Invomement and Organization Performance in Milieu of Pakistan, Internaltional 
Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Science 
Vol.3(No.1), 219-230. 

Lawler, E.E., lll. (1986). High Involvement Management. San Fransisco: Jossey-Bass. 



58 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

Lawler, E.E., lll. (1996). From the ground up: Six Principles for Building The New Logic 
Corporation. San Fransisco: Jossey-Bass. 

Lawler, E.E., lll., Mohrman, S.A., and Ledford, G.E. (1995). Creating High Performance 
Organizations. San Fransisco: Jossey-Bass. 

Litwin, G.L., and Stringer, R. (1968). Motivation and organization climate. Cambridge, 
MA: Harvard University Press 

Mihet, D.G., and Yismaw, A.W. (2007). Internal audit effectiveness: an Ethiopian public 
sector case study. Managerial Auditing Journal, Vol.22(5) 

Riordan, C.M., Vandenberg, R.J., and Richardson, H.A. (2005). Human Resource 
Management, Winter 2005, Vol.44(4), 471-488, doi: 10.1002/hrm.20085 

The Institute of Internal Auditors: IIA (2010). Measuring internal audit effectiveness and 
efficiency. [Online] Retrieved 2016, February 1. From www.theiia.org 

The Institute of Internal Auditors: IIA (2013). International Standards for the Professional 
Practice of Internal Auditing. [Electronic version] Retrieved 2016, February 1. From 
www.theiia.org 

Ziegenfuss, D.E., (2000). The Internal Auditor, Vol.57(No.1), 36-40 
 



59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

  



60 
 

ภาคผนวก ก  แบบสอบถาม 
แบบสอบถาม 

เร่ือง ความสมัพนัธร์ะหว่างบรรยากาศองคก์ารกบัประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของกลุ่มธรุกิจ

ประกนัวินาศภยั 

 

เรยีน  ทา่นผูต้อบแบบสอบถาม 

แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศกึษาคน้ควา้อสิระเพื่อการศกึษาของนักศกึษาหลกัสตูรวทิยา
ศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการตรวจสอบภายใน มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษา
และวเิคราะห์ถงึความสมัพนัธร์ะหว่างบรรยากาศองคก์ารกบัประสทิธผิลการตรวจสอบภายในของกลุ่มธุรกจิ
ประกนัวนิาศภยั 

ผูศ้กึษาขอเรยีนว่า ขอ้มูลที่ไดร้บัจากท่านจะถูกเกบ็รกัษาเป็นความลบัและจะไม่มกีารใชข้อ้มูลใดๆ 
ในการเปิดเผยเกี่ยวกบัตวัท่านในการรายงานขอ้มูล โดยขอ้มูลทีไ่ดร้บัจากการตอบแบบสอบถามของท่านจะ
ถกูนําไปวเิคราะหผ์ลในภาพรวมเพือ่ใชป้ระโยชน์ในการศกึษาเทา่นัน้ 

แบบสอบถามน้ีมจีาํนวนทัง้สิน้ 4 หน้า ประกอบดว้ย 4 สว่น คอื 

 สว่นที ่1 ขอ้มลูสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

 สว่นที ่2  ความคดิเหน็ดา้นการรบัรูบ้รรยากาศองคก์ารของบรษิทั 
 สว่นที ่3   ความคดิเหน็ดา้นประสทิธผิลการตรวจสอบภายในของบรษิทั 
 สว่นที ่4   ขอ้เสนอแนะหรอืขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิ 

ผู้ศกึษาใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านสําหรบัการสละเวลาในการตอบแบบสอบถามชุดน้ี เพื่อ
สนบัสนุนการศกึษาของผูศ้กึษาและผูท้ีจ่ะศกึษาหวัขอ้การศกึษาทีเ่กยีวขอ้งกบัการศกึษาน้ีในอนาคต และหวงั
เป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่ได้รบัจากท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการพัฒนาประสิทธิผลของการ
ตรวจสอบภายในต่อไป และหากท่านมขีอ้สงสยัประการใด สามารถติดต่อสอบถามผู้ศกึษาได้ทาง E-mail: 
br.palat@gmail.com หรอื โทรศพัทห์มายเลข 081-3873407 

 ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสงูมา ณ โอกาสน้ี 

  
 นายพลฎัฐ ์ อนิทรจนัทร ์

 นกัศกึษาปรญิญาโท หลกัสตูรวทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ สาขาวชิาการตรวจสอบภายใน 

 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  
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ส่วนท่ี 1 ข้อมลูส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

คาํชีแ้จง: กรุณาทําเครื่องหมาย  ในช่อง ☐ ใหต้รงกบัความเป็นจรงิของตวัท่าน และ/หรอืกรอกขอ้ความ
ลงในชอ่งวา่ง 

1. เพศ 

 ☐  ชาย ☐  หญงิ 
2. อาย ุ

 ☐  น้อยกวา่ 25 ปี ☐  26 – 30 ปี 

 ☐  31 – 35 ปี ☐  36 – 40 ปี 

 ☐  41 ปี ขึน้ไป 
3. การศกึษา 

 ☐  ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี ☐  ปรญิญาตร ี

 ☐  ปรญิญาโท ☐  สงูกวา่ปรญิญาโท 

4. ระดบัตําแหน่งงาน 
 ☐  ระดบัพนกังาน/เจา้หน้าที ่ ☐  ระดบัหวัหน้างาน 

 ☐  ระดบัผูจ้ดัการ ☐  ระดบัผูอ้าํนวยการขึน้ไป 

5. หน่วยงานทีส่งักดั 
 ☐  ฝา่ยรบัประกนัภยั ☐  ฝา่ยสนิไหมทดแทน 

 ☐  ฝา่ยขายและการตลาด ☐  ฝา่ยบรกิารลกูคา้ 

 ☐  ฝา่ยกฎหมาย ☐  ฝา่ยบญัชแีละการเงนิ 

 ☐  ฝา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ ☐  ฝา่ยบรหิารทรพัยากรบุคคล 

 ☐  ฝา่ยจดัการทัว่ไป ☐  ฝา่ยบรหิารความเสีย่ง 

 ☐  ฝา่ยตรวจสอบภายใน ☐  อื่นๆ โปรดระบุClick here to enter text. 

6. ประสบการณ์การทาํงานในบรษิทัหรอืหน่วยงานปจัจุบนั 

 ☐  น้อยกวา่ 3 ปี ☐  3 - 5 ปี 

 ☐  6 - 10 ปี ☐  11 ปีขึน้ไป 
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ส่วนท่ี 2 ความคิดเหน็ด้านการรบัรู้บรรยากาศองคก์ารของบริษทั 
คาํชีแ้จง: ท่านมคีวามเห็นด้วยกบัขอ้ความต่างๆ ด้านการรบัรูบ้รรยากาศองค์การต่อไปน้ีมากน้อยเพยีงใด 

กรณุาทาํเครือ่งหมาย  ในชอ่ง ☐ ใหต้รงกบัความระดบัความคดิเหน็ของทา่นมากทีส่ดุ  

(5 = เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ  4 = เหน็ดว้ยมาก  3 = เหน็ดว้ยปานกลาง  2 = เหน็ดว้ยน้อย  1 = เหน็ดว้ยน้อยทีส่ดุ) 

การรบัรู้บรรยากาศองคก์าร ระดบัความคิดเหน็ 

5 4 3 2 1 

1. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
1.1. ท่านมีส่วนร่วมหรือมีอํานาจในการตัดสินใจ

อย่างเพียงพอเหมาะสมในการปฏิบตัิหน้าที่ที่
ไดร้บัมอบหมาย 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

1.2. ทา่นไดร้บัการสนบัสนุนอยา่งเพยีงพอเหมาะสม
ในการตดัสนิใจต่อวธิกีารทีจ่ะทําใหภ้าระหน้าที่
บรรลุผล 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

1.3. ท่ านมีอิส ระในการปฏิบัติห น้ าที่ ที่ ได้ ร ับ
มอบหมาย 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2. การได้รบัข้อมลูข่าวสาร 
2.1 มีการสื่อสารวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ

องคก์ารไปยงัพนกังานอยา่งทัว่ถงึ 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2.2 มีช่องทางในการสื่อสารที่มีเหมาะสมและมี
ประสทิธผิลระหวา่งผูบ้รหิารและพนกังาน 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2.3 ผูบ้รหิารแจ้งขอ้มูลหรอืประเดน็ที่มสีาระสําคญั
ต่อพนกังานอยา่งเพยีงพอเหมาะสม 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2.4 นโยบายและระเบียบปฏิบัติของบริษัทถูก
สือ่สารไปยงัพนกังานอยา่งชดัเจน 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2.5 ขอ้มูลข่าวสารตลอดจนการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
ภายในองค์การที่อาจส่งผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงาน  ถูกสื่อสารหรือแจ้งเตือนไปยัง
พนกังาน 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3. การได้รบัรางวลัตามผลงาน 
3.1 มกีารใหก้ารยอมรบัและ/หรอืรางวลัตามผลงาน

แก่พนักงาน เมื่อสามารถปฏิบัติงานได้เป็น
อยา่งด ี

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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การรบัรู้บรรยากาศองคก์าร ระดบัความคิดเหน็ 

5 4 3 2 1 

3.2 พนักงานสามารถรบัรูไ้ดว้่าองคก์ารใหร้างวลัต่อ
การมีความพยายามและความมุ่งมัน่ในการ
สรา้งผลงาน 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3.3 องค์การมกีารสร้างความเชื่อมโยงกนัระหว่าง
ก ารส ร้า งผ ล งาน แ ล ะ โอ ก าสที่ จ ะ ได้ ร ับ
ผลตอบแทนจากการทํางานที่เพิ่มขึ้นให้เห็น
อยา่งชดัเจน 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3.4 องค์การมกีารสร้างความเชื่อมโยงกนัระหว่าง
การสร้างผลงานและโอกาสที่จะได้รบัผลการ
ประเมินจากการทํางานที่สูงขึ้นให้เห็นอย่าง
ชดัเจน 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3.5 องค์การมีการเลื่อนตําแหน่งให้พนักงานที่
ปฏบิตัหิน้าทีไ่ดเ้ป็นอยา่งด ี

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

4. ด้านการอบรมพฒันา 
4.1 ท่านไดร้บัการฝึกอบรมและพฒันาที่เกี่ยวขอ้งกบั

งานทีท่า่นรบัผดิชอบ 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

4.2 ท่านได้รบัการฝึกอรมและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง
และเพยีงพอเหมาะสมต่อการปฏบิตังิาน 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

4.3 องคก์ารสง่เสรมิและใหค้วามสาํคญัดา้นการศกึษา
และการฝึกอบรมเป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรม
องคก์าร 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

4.4 องค์การจัดให้ท่านได้ร ับการฝึกอบรมพัฒนา
ตามทีร่อ้งขอ 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน 
คาํชีแ้จง ท่านมคีวามเหน็ดว้ยกบัขอ้ความต่างๆ ต่อไปน้ี เกีย่วกบัประสทิธผิลการตรวจสอบภายในของบรษิทั

มากน้อยเพยีงใด  กรณุาทาํเครือ่งหมาย  ในชอ่ง ☐ ใหต้รงกบัความระดบัความคดิเหน็ของทา่นมากทีส่ดุ 

(5 = เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ  4 = เหน็ดว้ยมาก  3 = เหน็ดว้ยปานกลาง  2 = เหน็ดว้ยน้อย  1 = เหน็ดว้ยน้อยทีส่ดุ) 

ประสิทธิผลการตรวจสอบภายในท่ีเกิดขึ้นภายในองค์การ
ของท่าน 

ระดบัความคิดเหน็ 

5 4 3 2 1 

1. ด้านความรู้ความสามารถของผูต้รวจสอบภายใน 
1.1. ผู้ตรวจสอบภายในมคีุณสมบตัิที่เหมาะสมกบั

งานตรวจสอบภาย ใน  ด้ าน  การศึกษ า , 
ประสบการณ์การทาํงาน, ความรูเ้กีย่วกบัธุรกจิ 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

1.2. ผู้ตรวจสอบภายในสามารถให้ความรู้หรือ
คําแนะนําด้านการควบคุมภายในต่อผู้รบัการ
ตรวจสอบไดเ้ป็นอยา่งด ี

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

1.3. ผูต้รวจสอบภายในสามารถตอบซี้แจงประเดน็
การตรวจสอบ รวมถึงตอบขอ้ซกัถามของผูร้บั
การตรวจสอบไดอ้ยา่งชดัเจน 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

1.4. ผู้ตรวจสอบภายในมีการฝึกอบรมและพฒันา
ตวัเองอยา่งต่อเน่ือง 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2. ด้านความเป็นอิสระของผูต้รวจสอบภายใน 
2.1 โครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในมคีวาม

เ ป็ น อิ ส ร ะ  โด ย มี ก า ร ร า ย ง า น ต ร ง ต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการ
บรษิทั 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2.2 ผูต้รวจสอบภายในปฏบิตังิานไดอ้ย่างเป็นอสิระ 
มคีวามเที่ยงธรรม และไม่ละเลยต่อการปฏิบตัิ
หน้าที ่

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2.3 ผู้ตรวจสอบภายในไม่มีส่วนได้เสียหรอืมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมดําเนินงานหลักขององค์การ 
เชน่ การปฏบิตังิาน, การตดัสนิใจ 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2.4 ผูต้รวจสอบภายในไม่มคีวามใกล้ชดิสนิทสนม
กบัหน่วยงานหรอืผูร้บัการตรวจสอบเป็นพเิศษ 
 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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ประสิทธิผลการตรวจสอบภายในท่ีเกิดขึ้นภายในองค์การ
ของท่าน 

ระดบัความคิดเหน็ 

5 4 3 2 1 

3. ด้านผลการปฏิบติังานของการตรวจสอบภายใน 
3.1 ผู้ตรวจสอบภายในกําหนดขอบเขตและวาง

แผนการตรวจสอบได้อย่างเหมาะสมและ
ครอบคลุม 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3.2 ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได้
ครบถว้นตามแผนงานทีก่าํหนด 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3.3 ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานได้สําเร็จลุล่วง
ตามกรอบระยะเวลาทีก่าํหนด 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3.4 ผู้ตรวจสอบภายในมีการประสานงานกบัผู้รบั
การตรวจสอบเพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจตรงกนัใน
แต่ละขัน้ตอนการปฏบิตังิานตรวจสอบ 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3.5 ผูต้รวจสอบภายในตรวจพบและเสนอประเด็น
การตรวจสอบที่มสีาระสําคญั สร้างสรรค์ และ
สรา้งคุณคา่ใหก้บัองคก์าร ในเวลาทีเ่หมาะสม 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3.6 ขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบภายในต่อประเดน็
การตรวจสอบ  มีความสมเห ตุสมผลและ
สามารถนําไปพจิารณาดาํเนินการไดจ้รงิ 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3.7 ผู้ตรวจสอบภายในออกรายงานการตรวจสอบ
เสนอผู้รบัการตรวจสอบและฝ่ายบรหิารอย่าง
ครบถว้นและทนักาล 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3.8 ผูต้รวจสอบภายในตดิตามผลและความคบืหน้า
ในการดําเนินการแก้ไขปรบัปรุงของผู้รบัการ
ตรวจสอบอยา่งสมํ่าเสมอ 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3.9 ผู้รบัการตรวจสอบมีทศันคตีที่ดีและความพึง
พอใจต่อการตรวจสอบภายใน 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3.10 ฝา่ยบรหิารของบรษิทัมทีศันคตทีีด่แีละความพงึ
พอใจต่อการตรวจสอบภายใน 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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ส่วนท่ี 4   ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเหน็เพ่ิมเติม 
โปรดแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิหากท่านมขีอ้เสนอแนะหรอืขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิเกี่ยวกบัการรบัรูบ้รรยากาศ
องคก์าร รวมถงึประสทิธผิลของการตรวจสอบภายใน ในชอ่งวา่งดา้นลา่ง 
Click here to enter text. 
Click here to enter text. 
Click here to enter text. 
Click here to enter text. 
Click here to enter text. 
 

=== ขอขอบพระคณุมา ณ โอกาสน้ี === 
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ภาคผนวก ข ข้อมลูเบีย้ประกนัภยัรบัโดยตรง 
 
เบีย้ประกนัภยัรบัโดยตรงของธุรกจิประกนัวนิาศภยั ปี 2557 สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและ
สง่เสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั 
ลาํดบัท่ี บริษทั เบีย้ประกนัภยัรบั

โดยตรง 
ส่วนแบง่
ตลาด 

(%) 

จด
ทะเบียน
ใน ตลท. 

1 วริยิะประกนัภยั 33,376,242 16.25 ไมจ่ด 
2 ทพิยประกนัภยั 24,092,023 11.73 จด 
3 กรงุเทพประกนัภยั 15,155,362 7.38 จด 
4 เมอืงไทยประกนัภยั 10,028,056 4.88 จด 
5 สนิมัน่คงประกนัภยั 9,603,787 4.68 จด 
6 ประกนัคุม้ภยั 8,515,965 4.15 ไมจ่ด 
7 โตเกยีวมารนีประกนัภยั 7,411,829 3.61 ไมจ่ด 
8 ธนชาตประกนัภยั 5,894,008 2.87 ไมจ่ด 
9 แอล เอม็ จ ีประกนัภยั 5,825,095 2.84 ไมจ่ด 
10 มติซุย สมุโิตโม อนิชวัรนัซ ์ 5,201,612 2.53 ไมจ่ด 
11 สามคัคปีระกนัภยั 5,025,746 2.45 ไมจ่ด 
12 อาคเนยป์ระกนัภยั 4,729,817 2.30 ไมจ่ด 
13 เทเวศประกนัภยั 4,120,546 2.01 ไมจ่ด 
14 กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัฯ 3,851,874 1.88 ไมจ่ด 
15 เอซ ไอเอน็  เอ โอเวอรซ์สี ์ 3,828,041 1.86 ไมจ่ด 
16 เอม็  เอส ไอ จ ีประกนัภยั 3,625,131 1.77 ไมจ่ด 
17 แอกซ่าประกนัภยั 3,125,503 1.52 ไมจ่ด 
18 ศรอียธุยา เจนเนอรลั 3,054,160 1.49 จด 
19 กรงุไทยพานิชประกนัภยั 3,053,198 1.49 ไมจ่ด 
20 ประกนัภยัไทยววิฒัน์ 3,048,628 1.48 จด 
21 นิวแฮมพเ์ชอรอ์นิชวัรนัส ์ 2,947,546 1.44 ไมจ่ด 
22 มติรแทป้ระกนัภยั 2,713,378 1.32 ไมจ่ด 
23 นวกจิประกนัภยั 2,652,447 1.29 จด 
24 ไอโออ ิกรงุเทพ ประกนัภยั 2,569,267 1.25 ไมจ่ด 
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ลาํดบัท่ี บริษทั เบีย้ประกนัภยัรบั
โดยตรง 

ส่วนแบง่
ตลาด 

(%) 

จด
ทะเบียน
ใน ตลท. 

25 อลอินัซ ์ซ.ีพ.ี ประกนัภยั 2,545,950 1.24 ไมจ่ด 
26 บพูา ประกนัสขุภาพ 2,523,216 1.23 ไมจ่ด 
27 ซกิน่าประกนัภยั 2,225,521 1.08 ไมจ่ด 
28 ไทยศรปีระกนัภยั 2,140,286 1.04 ไมจ่ด 
29 สมโพธิ ์เจแปน 2,089,838 1.02 ไมจ่ด 
30 เอเชยีประกนัภยั 2,031,474 0.99 ไมจ่ด 
31 ไทยประกนัภยั 1,836,832 0.89 จด 
32 นําสนิประกนัภยั 1,715,821 0.84 จด 
33 เจา้พระยาประกนัภยั 1,595,813 0.78 ไมจ่ด 
34 ฟอลคอนประกนัภยั 1,385,640 0.67 ไมจ่ด 
35 เคเอสเค ประกนัภยั 1,204,086 0.59 ไมจ่ด 
36 อนิทรประกนัภยั 1,077,826 0.52 จด 
37 สนิทรพัยป์ระกนัภยั 985,694 0.48 ไมจ่ด 
38 คว ิบอี ีประกนัภยั 970,009 0.47 ไมจ่ด 
39 ไทยเศรษฐกจิประกนัภยั 951,699 0.46 จด 
40 สหมงคลประกนัภยั 817,203 0.40 ไมจ่ด 
41 สยามซติีป้ระกนัภยั 738,578 0.36 ไมจ่ด 
42 เอไอจ ีประกนัภยั 716,014 0.35 ไมจ่ด 
43 บางกอกสหประกนัภยั 655,365 0.32 จด 
44 กมลประกนัภยั 542,863 0.26 ไมจ่ด 
45 ไทยพฒันาประกนัภยั 474,815 0.23 ไมจ่ด 
46 เจนเนอราล ีประกนัภยั 429,869 0.21 ไมจ่ด 
47 ไทยไพบลูยป์ระกนัภยั 321,953 0.16 ไมจ่ด 
48 เอราวณัประกนัภยั 287,766 0.14 ไมจ่ด 
49 จรญัประกนัภยั 245,932 0.12 จด 
50 ฟี นิกซ ์ประกนัภยั 229,571 0.11 ไมจ่ด 
51 ไทยประกนัสขุภาพ 223,947 0.11 ไมจ่ด 
52 พทุธธรรมประกนัภยั 190,456 0.09 ไมจ่ด 
53 ทนูประกนัภยั 187,173 0.09 ไมจ่ด 
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ลาํดบัท่ี บริษทั เบีย้ประกนัภยัรบั
โดยตรง 

ส่วนแบง่
ตลาด 

(%) 

จด
ทะเบียน
ใน ตลท. 

54 เอฟพจี ี 172,314 0.08 ไมจ่ด 
55 สญัญาประกนัภยั 166,664 0.08 ไมจ่ด 
56 นิวอนิเดยี แอสชวัรนัซ ์ 66,070 0.03 ไมจ่ด 
57 สหนิรภยัประกนัภยั 53,972 0.03 ไมจ่ด 
58 แปซพิคิ ครอส ประกนัสขุภาพ 40,578 0.02 ไมจ่ด 
59 เอไอเอ (ประกนัวนิาศภยั) 39,495 0.02 ไมจ่ด 
60 ไชน่าอนิ ชวัรนัส ์ 34,302 0.02 ไมจ่ด 
61 ยเูนเนียนอนิเตอร ์ประกนัภยั 7,696 - ไมจ่ด 
62 กรงุเทพประกนัสขุภาพ 466 - ไมจ่ด 
63 ศนูยส์ขุภาพประเทศไทย - - ไมจ่ด 
  รวม 205,372,029 100.00   
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ประวติัผูศึ้กษา 
 

 นายพลัฎฐ์ อินทรจันทร์ เกิดวันที่  4 ตุ ลาคม  พ .ศ .2527 จบการศึกษาระดับ
ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงูสาขาการบญัช ีจากไชยพนัธพ์งษ์เทคโนโลย ีและระดบัปรญิญาตร ี
บญัชบีณัฑติ จากมหาวทิยาลยัพายพั มปีระสบการณ์การทาํงานดา้นการตรวจสอบภายในตัง้แต่
ปี พ.ศ.2551 ปจัจุบนัดํารงตําแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน บรษิทั ฟอลคอนประกนัภยั 
จาํกดั (มหาชน) 
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