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การศกึษาคน้ควา้อสิระนี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาวฒันธรรมองคก์ารกบัประสทิธผิลการ
ตรวจสอบภายในของธนาคารพาณิชย์ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยใช้
แบบสอบถามความคดิเห็นของผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รบัการตรวจ จากธนาคารพาณิชย์
จ านวน 54 คน จาก 6 ธนาคาร วฒันธรรมองคก์ารประกอบด้วย วฒันธรรมแบบเน้นเป้าหมาย 
การประสานงานและการบูรณาการ การแก้ปญัหาความขดัแย้ง การมสี่วนร่วมของพนักงาน  
นวตักรรม ผลการปฏบิตังิาน รางวลั และการปฏบิตังิานเป็นทมี  

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า วฒันธรรมองค์การของธนาคารเป็น
วฒันธรรมแบบเน้นเป้าหมาย ผลการปฏบิตังิาน การปฏบิตังิานเป็นทมี และการบูรณาการอยู่ใน
ระดบัมากทีสุ่ด วฒันธรรมเน้นนวตักรรม รางวลั การมสี่วนร่วมของพนักงาน และการแก้ปญัหา
ความขดัแย้งอยู่ในระดบัมาก กลุ่มตวัอย่างเห็นว่าธนาคารพาณิชย์มกีารตรวจสอบภายในที่มี
ประสทิธผิลอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด ผูต้รวจสอบภายในมคีวามเป็นอสิระ มคีวามรูค้วามสามารถและ
มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล วัฒนธรรมองค์การของธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่มี
ความสมัพนัธ์เชงิบวกกบัประสทิธผิลการตรวจสอบภายในอย่างมนีัยส าคญั ทีร่ะดบันัยส าคญัทาง
สถติ ิ.01 การเพิม่การสื่อสารด้านเป้าหมายการปฏบิตังิาน สนับสนุนการประสานงาน แบ่งปนั
ข่าวสารขอ้มูล เน้นสรา้งสรรค์ทมีงานและนวตักรรมให้บรกิาร จะช่วยส่งเสรมิประสทิธผิลการ
ตรวจสอบภายในและเพิม่มลูค่าต่อธนาคารมากขึน้ 
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ค่าในการให้ค าแนะน า ตรวจสอบและแก้ไขเนื้อหาให้มคีวามถูกต้องสมบูรณ์ ซึ่งผู้ศึกษารู้สึก
ซาบซึง้ในความกรณุาและขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ีดว้ย 
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เพื่อน พี่ นักศึกษาร่วมรุ่นที่ได้ให้ความช่วยเหลอื สนับสนุน ห่วงใยตลอดจนให้ก าลงัใจแก่ผู้
ศึกษาตลอดมา ท าให้การศึกษาค้นคว้าอิสระครัง้นี้ส าเร็จลุล่วงเป็นอย่างด ีซึ่งประโยชน์และ
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ประสบความส าเรจ็มาตราบเท่าทุกวนันี้ 
 หากการศกึษาค้นคว้าอสิระในครัง้นี้มขีอ้บกพร่อง หรอืไม่สมบูรณ์ประการใด ผู้จดัท า
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

 
 วฒันธรรมองค์การเป็นสิง่ที่แสดงถงึค่านิยม ความเชื่อ และแบบแผนของพฤตกิรรมที่

เป็นที่ยอมรบัและถือปฏบิตัิของสมาชกิภายในองค์การ รวมถึงเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมและ

ความประพฤติของคนในองค์การ ทัง้นี้ความส าเร็จขององค์การขึ้นอยู่กับความเข้าใจใน

วฒันธรรมองค์การ โดยวฒันธรรมองค์การอาจส่งผลต่อประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน หากองค์การและผู้น ารู้จกัการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การให้

เหมาะสมแล้วจะท าให้องค์การประสบความส าเรจ็เจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนื วฒันธรรมองค์การ

ของธนาคารเป็นเครื่องส าคญัที่บ่งชีค้วามไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบของธนาคาร ซึง่ธนาคารพาณิชย์

ส่วนใหญ่มกีารก าหนดวฒันธรรมองค์การและสร้างค่านิยมร่วมกันอย่างชดัเจน พร้อมกบัให้

ความส าคัญต่อระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเพื่อลดความเสี่ยงและ

ผลกระทบจากภาวะวกิฤตทางเศรษฐกิจ ภาวะการเปลี่ยนแปลงทางการเมอืง เทคโนโลย ีและ

สงัคม อย่างไรก็ตามการปรบัเปลี่ยนวัฒนธรรมการให้เหมาะสมจะช่วยให้ธนาคารสามารถ

ด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดและเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนื Bashir and Ramey (2010) 

กล่าวว่าค่านิยม ทศันคต ิความเชื่อ การสื่อสารระหว่างสมาชกิในธนาคารเป็นส่วนส าคญัในการ

สนับสนุนการบรหิารงานบุคคลและการบรหิารความเสี่ยงของธนาคาร ซึง่มผีลกระทบต่อความ

ผกูพนั ความพงึพอใจ และประสทิธผิลการปฏบิตังิาน 

 ธุรกจิธนาคารพาณชิย ์(Commercial  Bank) เป็นสถาบนัการเงนิเอกชนทีม่คีวามส าคญัต่อ

ระบบเศรษฐกจิ โดยให้บรกิารแก่กลุ่มลูกค้าบุคคลและกลุ่มลูกค้าธุรกจิด้านการเงนิและให้บรกิาร

ดา้นสนิเชื่อต่างๆ อาทเิช่น การรบั – ถอนเงนิ การใหบ้รกิารสนิเชื่อ การช าระเงนิ รวมถงึธุรกรรม

การอื่นๆ ตามที่ได้รบัอนุญาตภายใต้การก ากบัดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ควบคุมและ

ก าหนดมาตรฐานการด าเนินงานของธนาคารและสถาบนัการเงนิใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนั 
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 จากสถติขิองตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มธนาคารจ านวน 11 ธนาคาร โดย

ขอ้มลูตัง้แต่ปี 2557 - 2558 โดยปี 2557 มสีนิทรพัยร์วม 14,682,013 ลา้นบาท และ 15,543,557 

ลา้นบาทตามล าดบั ส าหรบัก าไรสุทธปีิ 2557 มมีลูค่า 207,013.80 และปี 2558 มมีลูค่าเท่ากบั 

193,005.70 ลา้นบาท (ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย, 2558) ซึง่สามารถแสดงรายละเอยีด

ตามตารางที ่1 ดงันี้  

ตำรำงท่ี 1 สินทรพัยร์วม และรำยได้ของธนำคำรพำณิชย ์(หน่วย : ล้ำนบำท) 
ล ำดบั รำยช่ือธนำคำรพำณิชย ์ สินทรพัยร์วม ก ำไรสุทธิ 

2557 2558 2557 2558 
1 ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั 

(มหาชน) 
2,389,136.59 2,555,305.37 46,153.41 39,473.64 

2 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั 
(มหาชน) 

2,699,703.08 2,774,309.18 53,334.62 47,182.41 

3 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน) 

2,759,890.14 2,835,852.16 36,332.18 34,180.63 

4 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

2,739,366.16 2,815,329.65 33,191.03 28,493.77 

5 ธนาคารกรุงศรอียธุยา 
จ ากดั (มหาชน) 

1,214,268.37 1,705,516.51 14,169.53 18,634.18 

6 ธนาคารทหารไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

810,167.05 838,937.28 9,538.88 9,333.07 

7 ธนาคารธนชาต จ ากดั 
(มหาชน) 

1,072,287.30 997,580.77 5,218.36 5,436.59 

8 บรษิทั ทสิโกไ้ฟแนนเชยี
ลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

317,673.50 280,293.68 4,249.52 4,250.12 

9 ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั 
(มหาชน) 

240,406.53 236,144.24 2,636.08 3,317.10 

10 ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย 
จ ากดั (มหาชน) 

274,143.97 304,621.39 988.80 1,052.48 

11 บรษิทั แอล เอช ไฟแนนซ์
เชยีล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

164,970.31 199,666.77 1,201.39 1,651.71 

 รวม 14,682,013.00 15,543,557.00 207,013.80 193,005.70 

 
 จากตารางที่ 1 สนิทรพัย์รวม และรายได้รวมของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยยอ้นหลงั 2 ปี ชีใ้หเ้หน็ว่า ธนาคารมกีารเตบิโตของรายได ้ใน
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ปี 2558 ลดลงจากปี 2557 เนื่องจากในปี 2558 ธนาคารส่วนใหญ่ประสบปญัหาคุณภาพสนิเชื่อ
ด้อยลงจากปีก่อน จงึส่งผลให้ธนาคารต้องส ารองเงนิในระดบัสูงขึน้เพื่อรองรบัการด้อยค่าของ
คุณภาพสนิเชื่อ 
  
ปัญหำและลกัษณะปัญหำท่ีเกิดขึ้น 
 
 จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นและเนื่ องด้วยธนาคารพาณิชย์มีการประกอบธุรกิจ

ให้บรกิารทางการเงินที่หลากหลายรูปแบบ มกีารหมุนเวียนของเงินเป็นปริมาณมาก และ

ใหบ้รกิารสนิเชื่อทีม่กีารให้จ านวนเงนิที่สูงกว่าสถาบนัอื่นๆ อาจส่งผลใหธ้นาคารมคีวามเสี่ยงที่

อาจกระทบต่อการประกอบธุรกจิทีส่ าคญั ดงันี้ 

1) ความเสีย่งจากการกระจุกตวัของการใหส้นิเชื่อ อาจท าใหเ้กดิความเสี่ยงในลกัษณะที่เมื่อ

เกดิสภาวการณ์ทีก่ระทบต่อภาคธุรกจิใดธุรกจิหนึ่งหรอืลกูหนี้รายใดรายหนึ่ง หากธนาคาร

มกีารใหส้นิเชื่อส าหรบัภาคธุรกจินัน้ๆหรอืลูกหนี้รายนัน้ในปรมิาณสูง จะท าใหเ้กดิหนี้ที่มี

ปญัหาสงูกว่าปกต ิ 

2) ความเสีย่งจากเงนิใหส้นิเชื่อดอ้ยคุณภาพหรอืหนี้ดอ้ยคุณภาพ สบืเนื่องจากการทีธ่นาคาร

ใหส้นิเชื่อแก่ลูกคา้ แต่ลูกคา้ดงักล่าวไม่สามารถจ่ายช าระหนี้ใหแ้ก่ธนาคารไดต้ามก าหนด 

ย่อมส่งผลให้ธนาคารขาดรายได้จากดอกเบี้ย รวมถงึอาจสูญเสยีเงนิต้นในบางส่วนหรอื

ทัง้หมด ท าใหธ้นาคารตอ้งกนัเงนิส ารองค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญเพิม่ขึน้ ซึง่ส่งผลกระทบต่อ

การด าเนินงาน รวมถงึสถานะทางการเงนิ  

3) ความเสีย่งจากด้านการปฏบิตังิาน เป็นความเสีย่งทีส่บืเนื่องมาจากความไม่เพยีงพอหรอื

ความบกพร่องของกระบวนการควบคุมภายใน ทัง้ในด้านของบุคลากร ระบบงานของ

ธนาคาร เหตุการณ์ภายนอก หรอืความเสี่ยงในด้านกฎหมาย ที่อาจส่งก่อให้เกิดความ

เสยีหายใหแ้ก่ธนาคาร  

ธนาคารจงึไดจ้ดัตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายในขึน้ เพื่อบรกิารใหค้วามเชื่อมัน่ (Assurance 

Services) และการบรกิารให้ค าปรกึษา (Consulting Services) ท าหน้าที่ตรวจสอบและทดสอบ

กระบวนการด าเนินธุรกิจ เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแต่ละ

ระบบงาน ตรวจสอบและควบคุมบรหิารงานใหม้รีะบบ เกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิล  

 การตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผลช่วยสร้างคุณค่าเพิ่มให้องค์การในธุรกิจธนาคาร
พาณิชย ์โดยมบีทบาทในการเสนอแนะปรบัปรุงพฒันาการด าเนินงานลดความเสี่ยงด้านสินเชื่อ 
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และดา้นการปฏบิตังิาน Steers (1975) สามารถแบ่งแนวคดิการประเมนิประสทิธผิลขององค์การ
ออกเป็น 3 แนวคดิ ประกอบด้วย (1) แนวคดิการบรรลุเป้าหมายด้านผลติภาพ ประสทิธภิาพ 
ประสทิธผิล ความพงึพอใจ ผลตอบแทน และการเตบิโต  (2) แนวคดิการวดัตวัแปรเชงิพหุอย่าง
เป็นระบบ ประเมนิความสมัพนัธร์ะหว่างประสทิธผิลกบัปจัจยัตวัแปรหลายดา้นและ (3) แนวคดิ
การวดัพฤตกิรรมเช่น การประเมนิผลการปฏบิตังิานจากการรบัรูด้้านความสามารถ สมรรถนะ 
พฤตกิรรมการท างาน ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล ภาวะผูน้ าในการเปลีย่นแปลง เป็นต้น การ
วดัประสทิธผิลองค์การที่มผีู้วจิยัศกึษามากที่สุดคอื ความสามารถองค์การในการปรบัตวั ผลติ
ภาพและประสทิธภิาพและการประเมนิความพงึพอใจของพนักงาน Nur Hidayah Binti Laila 
(2015) กล่าวว่างานตรวจสอบภายในมปีจัจยัที่ส่งผลต่อประสิทธผิลการตรวจสอบภายในใน
รฐัวสิาหกจิลเิบยีหลายดา้นไดแ้ก่ ดา้นความเป็นอสิระเทีย่งธรรม ดา้นความรูค้วามสามารถของผู้
ตรวจสอบภายใน ขอบเขตงานทีต่รวจสอบ และคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 

งานตรวจสอบภายในจะมปีระสทิธผลและมปีระโยชน์ต่อองคก์รมากหรอืน้อยเพยีงใด ส่วน
หนึ่งมกัขึน้อยู่กบัวฒันธรรมองค์การและผู้บรหิารที่เลง็เหน็ความส าคญัของงานตรวจสอบภายใน 
การส่งเสรมิและสนับสนุนใหผู้ต้รวจสอบภายในด าเนินการปฏบิตังิานไดอ้ย่างเหมาะสม ทัง้ในดา้น
อตัราก าลงัคน งบประมาณ เครือ่งมอืเครือ่งใชแ้ละอุปกรณ์ต่างๆ การมอบหมายงานอย่างเหมาะสม
ตามหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของผูต้รวจสอบภายใน รวมถงึการท าใหห้น่วยงานทีร่บัผดิชอบยอมรบั
และใหค้วามร่วมมอืกบัผูต้รวจสอบภายใน Cheung, Wong and Lam (2012) ไดส้รุปความหมาย
ของวฒันธรรมองคก์ารว่า หมายถงึค่านิยมความคดิ แบบแผนพฤตกิรรมทีส่รา้งขึน้คน้พฒันาโดย
กลุ่มชนที่อยู่ร่วมกัน และได้รวบรวมผลการศึกษาเกี่ยวกับวฒันธรรมองค์การแบ่งเป็นมิติของ
วัฒนธรรมออกเป็น 8 ด้าน คือ 1) วัฒนธรรมแบบเน้นเป้าหมาย 2) วัฒนธรรมแบบเน้นการ
ประสานงานและบูรณาการ 3) วฒันธรรมแบบเน้นการแก้ปญัหาความขดัแยง้ 4) วฒันธรรมแบบ
เน้นการมสี่วนร่วมของพนักงาน 5) วฒันธรรมแบบเน้นนวตักรรม 6) วฒันธรรมแบบเน้นผลการ
ปฏบิตังิาน 7) วฒันธรรมแบบเน้นรางวลั 8) วฒันธรรมแบบเน้นการปฏบิตังิานเป็นทมี 

 
ควำมส ำคญัและผลกระทบของปัญหำท่ีเกิดขึ้นกบัองคก์ำร 

 

 งานตรวจสอบภายในแมจ้ะมมีาตรฐานสากลเป็นกรอบในการปฏบิตังิาน แต่อย่างไรกต็าม

ยงัไม่สามารถยืนยนัได้ว่า ผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในจะมีประสิทธิภาพและ

ประสทิธผิลเป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนด เนื่องจากการตรวจสอบภายในยงัมปีจัจยัอื่นๆ ทีม่ผีล

ต่อประสทิธผิลการปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบภายในอาทเิช่น คุณสมบตัขิองผูต้รวจสอบภายในที่

ต้องปฏบิตังิานดว้ยความซื่อตรง เทีย่งธรรม รกัษาความลบั และมคีวามสามารถในการปฏบิตังิาน

ตรวจสอบอย่างเหมาะสมตามจรรยาบรรณของผูต้รวจสอบภายใน รวมถงึการปฏบิตังิานดว้ยความ
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เป็นอิสระ ใช้ความระมดัระวังเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ เป็นต้น จากการศึกษาของจิตรภา รุ่น

ประพนัธ์ (2554) ปจัจยัที่มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธผิลการตรวจสอบภายในของบรษิัท การบนิ

ไทย จ ากดั (มหาชน) ในมุมมองของผู้รบัตรวจ ได้แก่ ปจัจยัการได้รบัการสนับสนุนจากผู้บรหิาร

และจากผู้รบัตรวจ ปจัจยัด้านคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน ปจัจยัด้านคุณภาพของงาน

ตรวจสอบ และปจัจยัในด้านความเข้าใจองค์กร การประสานงาน และการรายงาน ล้วนมผีลต่อ

ระดบัความมปีระสทิธผิลของงานตรวจสอบภายในทัง้สิน้ 

จากปญัหาและความส าคญัดงัที่กล่าวมาข้างต้น และวฒันธรรมองค์การของธนาคาร

พาณิชยเ์ป็นปจัจยัหน่ึงที่อาจส่งผลกระทบต่อประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน และตวัผู้ศกึษา

เองปฏบิตังิานดา้นการตรวจสอบภายใน จงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างวฒันธรรม

องคก์ารกบัประสทิธผิลการตรวจสอบภายในของธนาคารพาณิชยท์ีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย เพื่อให้ทราบว่าวฒันธรรมองค์การของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยมคีวามสมัพนัธ์กับประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของธนาคาร

พาณชิยม์ากน้อยเพยีงใด  

 

วตัถปุระสงคข์องกำรศึกษำ 

 
1. เพื่อศกึษาวฒันธรรมองคก์ารกบัประสทิธผิลการตรวจสอบภายในของธนาคารพาณิชย์ที่

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2. เพื่อวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์การกบัประสิทธผิลการตรวจสอบ

ภายในของธนาคารพาณชิยท์ีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

สมมติฐำนกำรศึกษำ 
 
 H0: วฒันธรรมองคก์ารไมม่คีวามสมัพนัธก์บัประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน 
 H1: วฒันธรรมองคก์ารมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน 
 

ขอบเขตกำรศึกษำ 
 

 การศกึษานี้เป็นการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างวฒันธรรมองคก์ารกบัประสทิธผิล 
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การตรวจสอบภายในของธนาคารพาณชิยท์ีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
โดยเป็นงานวจิยัเชงิส ารวจ (Survey Research) เก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามความคดิเหน็ของ
พนกังานธนาคารพาณชิยท์ีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

 ประชำกร 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั คือพนักงานธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยมธีนาคารพาณชิยจ์ านวนทัง้สิน้ 11 ธนาคาร  

 

ระยะเวลำในกำรศึกษำ 
ด าเนินการศกึษาตัง้แต่เดอืน มกราคม  ถงึ กรกฎาคม 2559 โดยใชร้ะยะเวลาในการเกบ็

รวบรวมขอ้มลูตัง้แต่วนัที ่4 – 20 กรกฎาคม 2559  
 

ตวัแปรท่ีใช้ในกำรศึกษำ  
 1. ตวัแปรอสิระ ประกอบดว้ย 

1.1 ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา  
ระดบัต าแหน่งงาน สงักดั/หน่วยงาน อายงุาน 

1.2 ลกัษณะวฒันธรรมองคก์าร 8 ลกัษณะ ประกอบดว้ย 1) วฒันธรรมแบบเน้น 
เป้าหมาย 2) วฒันธรรมแบบเน้นการประสานงานและบูรณาการ 3) วฒันธรรมแบบเน้นการ
แก้ปญัหาความขดัแยง้ 4) วฒันธรรมแบบเน้นการมสี่วนร่วมของพนักงาน 5) วฒันธรรมแบบ
เน้นนวตักรรม 6) วฒันธรรมแบบเน้นผลการปฏบิตังิาน 7) วฒันธรรมแบบเน้นรางวลั  
8) วฒันธรรมแบบเน้นการปฏบิตังิานเป็นทมี 

2. ตวัแปรตาม ประกอบดว้ย 
ประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน 3 ดา้น ประกอบดว้ย 1) ดา้นความรูค้วามสามารถของ 

ผูต้รวจสอบภายใน 2) ดา้นความเป็นอสิระของผูต้รวจสอบภายใน 3) ดา้นผลการปฏบิตังิานของ 
ผูต้รวจสอบภายใน 
 
ค ำนิยำมศพัท์ 

 

ลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม หมายถงึ ลกัษณะส่วนบุคคลของ 
ผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับต าแหน่งงาน สังกัด/
หน่วยงาน อายงุาน  



7 
 

วฒันธรรมองค์การ หมายถึง ค่านิยม ความเชื่อ แบบแผนของพฤตกิรรมที่สมาชกิใน
องคก์ารยอมรบัและถอืปฏบิตั ิทัง้นี้ในองคก์ารมกัจะสรา้งวฒันธรรมของตนเองขึน้มา หรอืแมแ้ต่
ภายในอุตสาหกรรมลกัษณะเดยีวกนัลว้นมกีารแสดงวถิกีารด าเนินงานทีแ่ตกต่างกนั 

วฒันธรรมองคก์าร เป็นการธ ารงรกัษาไวซ้ึง่ความสมัพนัธแ์ละการพงึพาอาศยักนัอย่าง
ใกลช้ดิในแต่ละมติโิดยสามารถจดัประเภท ไดเ้ป็น 8 มติ ิดงันี้ 

1. วฒันธรรมแบบเน้นเป้าหมาย (Goal Clarity) เป็นวฒันธรรมที่มุ่งเน้นให้พนักงาน
ตระหนึกถงึเป้าหมายขององคก์าร และมุ่งเน้นใหก้ารปฏบิตังิานบรรลุเป้าหมายของ
องคก์ารทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว  

2. วัฒนธรรมแบบเน้นการประสานงานและการบูรณาการ   (Coordination and 
Integration) เป็นวฒันธรรมที่มุ่งเน้นให้มกีารประสานงานเพื่อแก้ไขปญัหา การ
แบ่งปนัขอ้มลู และการช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัระหว่างหน่วยงาน 

3. วัฒนธรรมแบบเน้นการแก้ปญัหาความขัดแย้ง (Conflict Resolution)  เ ป็น
วฒันธรรมทีมุ่่งเน้นใหพ้นกังานยอมรบัค าวจิารณ์ และรว่มกนัรบัผดิชอบในความผดิ
พลาด รวมถงึการมบีรรยากาศในการใหค้วามไวว้างใจซึ่งกนัและกนั  

4. วฒันธรรมแบบเน้นการมสี่วนร่วมของพนักงาน (Employee Participation)  เป็น 
วฒันธรรมที่มุ่งเน้นให้พนักงานมสี่วนร่วมในการตัดสินใจในภาระหน้าที่ที่ได้รบั
มอบหมาย รวมถึงมสี่วนร่วมในการแสดงความคดิเหน็ การตดัสนิใจ ในกิจกรรม
ต่างๆ ขององคก์าร 

5. วฒันธรรมแบบเน้นนวตักรรม (Innovation Orientation) เป็นวฒันธรรมทีมุ่่งเน้นใน
การสนนัสนุนทรพัยากรดา้นต่าง ๆ เพื่อใชใ้นการสรรคส์รา้งนวตักรรม  มกีารพฒันา
วธิกีารปฏบิตังิานใหป้ระสบผลส าเรจ็ รวมถงึการทีอ่งคก์ารยอมรบัความเสีย่งที่อาจ
เกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงสภาพแวดลอ้มของธุรกจิ 

6. วฒันธรรมแบบเน้นผลการปฏบิตังิาน (Performance Emphasis)  เป็นวฒันธรรมที่
มุ่งเน้นให้พนักงานได้รบัการสอนทกัษะเพื่อปรบัปรุงการท างาน มกีารก าหนด
มาตรฐานการปฏบิตัิงานส าหรบัพนักงาน รวมถงึการที่องค์การให้ความส าคญัต่อ
ผลงานทีม่คีุณภาพ 

7. วัฒนธรรมแบบเน้นรางวัล (Reward Orientation) หมายถึง วัฒนธรรมที่มีการ
ประเมนิผลงานและให้รางวลัอย่างยุตธิรรม มกีารให้รางวลัตามผลการปฏบิตัิงาน
ของพนกังาน และเน้นการใหร้างวลัตามความส าเรจ็มากกว่าการลงโทษ 
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8. วัฒนธรรมแบบเ น้นการปฏิบัติงานเ ป็นทีม (Team Orientation)  หมายถึง 
วฒันธรรมที่มกีารบรหิารและเน้นการท างานเป็นทมีมากกว่าการท างานเดี่ยว และ
องคก์ารมกีารสนบัสนุนการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ระหว่างกลุ่มผูป้ฏบิตังิาน 

ผูต้รวจสอบภายใน หมายถงึ ผูป้ฏบิตังิานตรวจสอบภายใน 
ผู้รบัการตรวจสอบ หมายถึง พนักงานหรอืบุคคลที่รบัผิดชอบในการปฏิบตัิงานใน

หน่วยงานทีไ่ดร้บัการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบภายใน 
ประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน หมายถึง ผู้ตรวจสอบภายในได้การปฏบิตัิหน้าที่ที่

ได้รบัมอบหมายส าเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดทัง้ในด้านความรู้ความสามารถของผู้
ตรวจสอบภายใน ด้านความเป็นอิสระเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน และด้านผลการ
ปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบภายใน 

 
ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รบั 
 

1. ผูต้รวจสอบภายในไดข้อ้มลูของลกัษณะวฒันธรรมองคก์ารกบัประสทิธผิลการตรวจสอบ 

ภายในส าหรับใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบภายในได้อย่างมี

ประสทิธภิาพและมปีระสทิธผิลดยีิง่ขึน้ 

2. ผูบ้รหิารของธนาคารพาณชิย ์ไดข้อ้มลูลกัษณะวฒันธรรมกบัประสทิธผิลการ 

ตรวจสอบภายในไว้ส าหรบัการวางแผน ก าหนดกลยุทธ์ นโยบายและบรหิารงานได้อย่างมี

ประสทิธภิาพและประสทิธผิลดยีิง่ขึน้ 

3. ผูส้นใจสามารถใชข้อ้มลูของลกัษณะวฒันธรรมองคก์ารกบัประสทิธผิลการตรวจสอบ 

ภายในในการศกึษา หรอืเป็นขอ้มลูเบือ้งตน้ในการคน้ควา้และวจิยัต่อไป 
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บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

การศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างวฒันธรรมองคก์ารกบัประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน 

ของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยในครัง้นี้  ผู้ศึกษาได้

คน้ควา้เอกสาร แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งดงันี้ 

1. แนวคดิเกีย่วกบัวฒันธรรมองคก์าร 

2. ประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน 

3. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

แนวคิดเก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร 

 

แนวคดิเกี่ยวกบัวฒันธรรมองค์การได้กลายมาเป็นประเด็นหลกัในการศกึษาด้านการ

บรหิารจดัการตัง้แต่ช่วงปี 1980 เป็นตน้มา หน่ึงในปจัจยัทีม่ผีลต่อการปฏบิตังิาน คอื วฒันธรรม

องค์การและรูปแบบภาวะผู้น า วฒันธรรมองค์การ คอื รูปแบบของสมมติฐานที่ถูกก าหนดขึ้น

ด้วยการ สร้างสรรค์ ค้นพบ และพฒันาขึ้นโดยกลุ่มคนที่มีการเรียนรู้และปรบัตัวให้เข้ากับ

สภาพแวดล้อมภายนอก รวมถึงการบูรณาการภายในองค์การ ซึ่งน าไปสู่การพิจารณาและ

ถ่ายทอดไปยงัสมาชกิใหม่ให้สามารถเข้าใจ คดิวเิคราะห์และรบัรู้ถึงความส าคญัของปญัหา 

(Schein, 2004) วฒันธรรมองค์การ 2 ระดบัของ ค่านิยมร่วม บรรทดัฐานและความเชื่อภายใน

องค์การ ซึ่งเป็นวฒันธรรมที่ชดัเจน มโีครงสร้างวฒันธรรมและการสื่อสารที่ชดัเจนและเป็น

ทางการ ฝ่ายบรหิารตลอดจนพนักงานเลง็เหน็ถงึความส าคญั และยอมรบัถอืปฏบิตัวิฒันธรรม

ดงักล่าวโดยปรยิาย (Cole, 1997)  นอกจากนี้วฒันธรรมองคก์ารเป็นตวัผสานทางสงัคมซึง่ผนึก

สมาชกิในองค์การเข้าด้วยกนั วฒันธรรมองค์การแสดงให้เหน็ถึโดยเฉพาะแนวคดิทางสงัคม 

ค่านิยมและความเชื่อร่วมกนัของสมาชกิในองคก์าร ค่านิยมหรอืรปูแบบของความเชื่ออาจแสดง

ออกมาในเชงิสญัลกัษ์ เช่น เรือ่งราวหรอืต านาน, พธิกีาร เป็นตน้ (Smircich, 1983) 

วฒันธรรมองค์การ หมายถึง ค่านิยม ความเชื่อ แบบแผนของพฤตกิรรมที่สมาชกิใน
องคก์ารยอมรบัและถอืปฏบิตั ิทัง้นี้ในองคก์ารมกัจะสรา้งวฒันธรรมของตนเองขึน้มา หรอืแมแ้ต่
ภายในอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกันล้วนมีการแสดงวิถีการด าเนินงานที่แตกต่างกัน ซึ่ง
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วฒันธรรมองค์การที่ดีต้องมกีารปรบัตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มกีารเปลี่ยนแปลง ทัง้นี้
วฒันธรรมองคก์ารทีเ่ป็นอุปสรรคของบรษิทัอาจส่งผลใหบ้รษิทัหยุดชะงกั และน าไปสู่ความ 
ลม้เหลวในทีสุ่ด (สมยศ นาวกีาร, 2546, อา้งองิใน ภคนิจ ศรทัธา, 2549) 

 วฒันธรรมองคก์าร เป็นการธ ารงรกัษาไวซ้ึง่ความสมัพนัธแ์ละการพงึพาอาศยักนัอยา่ง
ใกล้ชดิในแต่ละมติิ นักวจิยัหลาย ๆ ท่านได้มกีารระบุมติขิองวฒันธรรมองคก์ารเพื่อสะทอ้นให้
เห็นถึงวฒันธรรมในแต่ละมติิ ซึ่งมติิของวฒันธรรมองค์การจากนักวิจยัทัง้หมดสามารถจดั
ประเภท ไดเ้ป็น 8 มติ ิ(Perters and Waterman, 1982), (Ankrah and Langford, 2005 อ้างถงึ
ใน Cheung, Wong and Lam, 2011, 688-704) ดงันี้ 

1. วฒันธรรมแบบเน้นเป้าหมาย (Goal Clarity) เป็นวฒันธรรมทีมุ่่งเน้นใหพ้นักงานตระ
หนึกถึงเป้าหมายขององค์การ และมุ่งเน้นให้การปฏิบตัิงานบรรลุเป้าหมายของ
องคก์ารทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว  

2. วัฒนธรรมแบบเน้นการประสานงานและการบูรณาการ   (Coordination and 
Integration) เป็นวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นให้มีการประสานงานเพื่อแก้ไขปญัหา การ
แบ่งปนัขอ้มลู และการช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัระหว่างหน่วยงาน 

3. วฒันธรรมแบบเน้นการแกป้ญัหาความขดัแยง้ (Conflict Resolution)  เป็นวฒันธรรม
ที่มุ่งเน้นให้พนักงานยอมรบัค าวิจารณ์ และร่วมกันรบัผิดชอบในความผิดพลาด 
รวมถงึการมบีรรยากาศในการใหค้วามไวว้างใจซึง่กนัและกนั  

4. วัฒนธรรมแบบเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน (Employee Participation)  เป็น 
วัฒนธรรมที่มุ่งเน้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในภาระหน้าที่ที่ได้รบั
มอบหมาย รวมถึงมสี่วนร่วมในการแสดงความคดิเห็น การตดัสนิใจ ในกิจกรรม
ต่างๆ ขององคก์าร 

5. วฒันธรรมแบบเน้นนวตักรรม (Innovation Orientation) เป็นวฒันธรรมที่มุ่งเน้นใน
การสนันสนุนทรพัยากรดา้นต่าง ๆ เพื่อใชใ้นการสรรค์สรา้งนวตักรรม  มกีารพฒันา
วธิกีารปฏบิตังิานใหป้ระสบผลส าเรจ็ รวมถงึการที่องคก์ารยอมรบัความเสีย่งที่อาจ
เกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงสภาพแวดลอ้มของธุรกจิ 

6. วฒันธรรมแบบเน้นผลการปฏบิตังิาน (Performance Emphasis)  เป็นวฒันธรรมที่
มุ่งเน้นให้พนักงานได้ร ับการสอนทักษะเพื่อปรบัปรุงการท างาน มีการก าหนด
มาตรฐานการปฏบิตัิงานส าหรบัพนักงาน รวมถึงการที่องค์การให้ความส าคญัต่อ
ผลงานทีม่คีุณภาพ 

7. วัฒนธรรมแบบเน้นรางวัล (Reward Orientation) หมายถึง วัฒนธรรมที่มีการ
ประเมนิผลงานและใหร้างวลัอยา่งยตุธิรรม มกีารใหร้างวลัตามผลการปฏบิตังิานของ
พนกังาน และเน้นการใหร้างวลัตามความส าเรจ็มากกว่าการลงโทษ 
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8. วัฒนธรรมแบบเน้นการปฏิบัติงานเป็นทีม (Team Orientation: TO)  หมายถึง 
วฒันธรรมที่มกีารบรหิารและเน้นการท างานเป็นทีมมากกว่าการท างานเดี่ยว และ
องคก์ารมกีารสนบัสนุนการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ระหว่างกลุ่มผูป้ฏบิตังิาน 

สภาพแวดลอ้มของการท างานเป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรมองคก์าร พนกังานในองค์การ
สามารถรบัรูไ้ด้ถงึการมอี านาจหรอืมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ การได้รบัขอ้มูลข่าวสารที่มกีาร
สื่อสารอย่างทัว่ถงึภายในองคก์าร การไดร้บัการฝึกอบรมและพฒันาทีจ่ าเป็นต่อการปฏบิตังิาน 
และการได้รบัรางวลัจากผลการปฏบิตังิาน เป็นสิง่ที่สนับสนุนให้การปฏบิตังิานขององค์การมี
ประสิทธิผล (Lawler et al., 1996, 1995 อ้างถึงใน Riordan, Vandenberg, and Richardson, 
2005). 

Charles Handy (1995 อ้างอิงถึงใน รุจารินทร์ จิตต์แก้ว, 2556) ได้กล่าวถึงรูปแบบ
วฒันธรรมตามพฤติกรรมและวิถีชีวิต ตามคุณลกัษณะของเทพเจ้ากรกีโบราณ แบ่งเป็น 4 
รปูแบบ ดงันี้ 

1. วฒันธรรมมุ่งเน้นบทบาท (Role Culture หรอื Apollo) หมายถงึ วฒันธรรมที่เน้น 
บทบาทหน้าที่ ความรบัผดิชอบ ต าแหน่ง และโครงสรา้งขององค์การ กฏระเบยีบ
ข้อบงัคบัมกี าหนดไว้อย่างชดัเจน มกัเป็นวฒันธรรมที่ปฏบิตัิทัว่ไปในหน่วยงาน
ขนาดใหญ่ 

2. วฒันธรรมมุ่งเน้นงาน (Task Oriented Culture หรอื Athena) หมายถงึ วฒันธรรม
ทีเ่น้นการท างานเป็นทมี ส่งเสรมิใหส้มาชกิพฒันาตนเอง ใชค้วามรู ้ความสามารถ
อยา่งเตม็ที ่เพื่อผลงานและการพฒันาสรา้งสรรคผ์ลงาน 

3. วัฒนธรรมมุ่งเน้นบทบาทอิสระเฉพาะตัวบุคคล (Existential หรือ Dionysus) 
หมายถงึผูท้ีป่ฏบิตังิานในองคก์ร เป็นผูก้ าหนดกฎเกณฑต์นเอง มคีวามเป็นอสิระสูง 
มคีวามรู้ความสามารถของบุคคลที่หลากหลาย ซึ่งมผีลต่อประสทิธภิาพงานของ
องคก์าร 

4. วฒันธรรมแบบผูน้ า (Leader Culture หรอื Zeus) หมายถงึ วฒันธรรมทีผู่น้ ามกีลุ่ม
ผู้บรหิารที่สามารถให้ค าปรกึษา และน าผลการตัดสินใจไปใช้ในการปฏิบัติงาน
เพื่อใหบ้รรลุผลส าเรจ็ 
 

จากแนวคิดวัฒนธรรมองค์การข้างต้น จะเห็นได้ว่า วฒันธรรมองค์การมีรูปแบบที่
หลากหลายและแตกต่างกนัตามแนวคิดของนักวิจยัที่ได้ศึกษาถึงรูปแบบของวฒันธรรม ซึ่ง
วฒันธรรมองค์การแต่ละรูปแบบล้วนมผีลต่อการด าเนินธุรกิจขององค์การทัง้สิ้น ลกัษณะของ
วฒันธรรมขึน้อยู่กบักลยุทธข์ององคก์าร ทัง้นี้วฒันธรรมองคก์ารที่ดีต้องมกีารปรบัตวัใหเ้ข้ากบั
สภาพแวดลอ้มที่มกีารเปลี่ยนแปลงเป็นส าคญั ผูว้จิยัจงึไดเ้ลอืกใชต้วับ่งชีว้ฒันธรรมองคก์าร 8 
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มติขิอง Cheung และคณะ เนื่องจากเป็นตวับ่งชี้วฒันธรรมองค์การที่มกีารบ่งชี้ล ักษณะชดัเจน
และมกีารแบ่งมติไิดห้ลากหลายมติ ิ

 
ประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน 

 

ค านิยามของการตรวจสอบภายใน  
มาตรฐานสากลการปฏบิตังิานวชิาชพีการตรวจสอบภายใน ( International Standards 

for The Professional Practice of International Auditing) ฉบับปรบัปรุงใหม่ 2554 ได้ให้ค า
นิยาม “การตรวจสอบภายใน” ไวว้่า “งานตรวจสอบภายใน คอื กจิกรรมการใหค้วามเชื่อมัน่และ
การใหค้ าปรกึษาอย่างเทีย่งธรรม และเป็นอสิระ เป็นการเพิม่มลูค่าและปรบัปรุงการด าเนินงาน
ขององค์กร ช่วยให้องค์กรบรรลุวตัถุประสงค์ ด้วยการประเมนิและปรบัปรุงประสทิธิผลของ
กระบวนการบรหิารความเสีย่ง การควบคุม และการก ากบัดแูลอยา่งเป็นระบบ” 
 กจิกรรมการใหค้วามเชื่อมัน่ เป็นการประเมนิหลกัฐานอย่างเที่ยงธรรมโดยผูต้รวจสอบ
ภายใน เพื่อใหค้วามเหน็หรอืขอ้สรุปอย่างเป็นอสิระ ทัง้นี้ค านิยามการตรวจสอบภายในดงักล่าว 
ประกอบดว้ยแนวคดิพืน้ฐานส าคญั 5 ประการ ดงันี้ (อุษณา ภทัรมนตร,ี 2557, หน้า 1-4) 

1. การช่วยใหอ้งคก์รบรรลุตามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนด 

2. การประเมนิและปรบัปรงุประสทิธผิลในกระบวนการบรหิารความเสีย่ง การควบคุม 

  และการก ากบัดแูล 

3. การใหบ้รกิารความเชื่อมัน่ และการใหค้ าปรกึษา เป็นการเพิม่มลูและการปรบัปรงุ 

  การด าเนินงานขององคก์ร 

4. มคีวามเป็นอสิระและเทีย่งธรรม 

5. การปฏบิตัภิารกจิอยา่งเป็นระบบและมรีะเบยีบวธิกีารปฏบิตัิ 

 มาตรฐานสากลการปฏบิตังิานวชิาชพีการตรวจสอบภายใน แบ่งออกเป็นมาตรฐานดา้น
คุณสมบตั ิ(Attribute Standards) และมาตรฐานดา้นการปฏบิตังิาน (Performance Standards) 
และมาตรฐานด้านการน าไปใช้ โดยมาตรฐานด้านคุณสมบตัิ เป็นมาตรฐานเกี่ยวกบัลกัษณะ
องคก์ร และบุคลากรทีท่ าหน้าทีต่รวจสอบภายใน มาตรฐานดา้นการปฏบิตังิาน เป็นมาตรฐานที่
กล่าวถงึลกัษณะกจิกรรมการตรวจสอบภายใน  ก าหนดบรรทดัฐานทางคุณภาพงานตรวจสอบ 
สามารถใชใ้นการประเมนิผลการปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน ซึง่มาตรฐานทัง้ 2 ดา้นนี้สามารถ
น าไปใชไ้ดก้บังานตรวจสอบภายในโดยทัว่ไป ส าหรบัมาตรฐานดา้นการน าไปใชป้ฏบิตัเิป็นส่วน
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ขยายของมาตรฐานดา้นคุณสมบตั ิและมาตรฐานดา้นการปฏบิตังิาน เพื่อน าไปใชต่้อในกจิกรรม
ดา้นการใหค้วามเชื่อมัน่ (A) หรอืดา้นการใหค้ าปรกึษา (C) 
 การตรวจสอบภายในจะประสบความส าเรจ็และเกดิประโยชน์ต่อองค์กรในระดบัใดนัน้
ขึน้อยูก่บัปจัจยัพืน้ฐานความส าเรจ็ทีส่ าคญั ประกอบดว้ย  

1. การสนับสนุนจากคณะกรรมการและฝ่ายบรหิารระดบัสูง ซึง่การตรวจสอบภายในจะ
มีการพัฒนาไปในทิศทางใดนั ้นต้องมาจากนโยบายของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบรหิารระดบัสูง โดยการก าหนดวตัถุประสงค์และ
ส่งเสรมิสนับสนุนงานตรวจสอบภายใน ในกฎบตัรการตรวจสอบภายใน และกฎบตัร
คณะกรรมการตรวจสอบอย่างชดัเจน เพื่อแสดงถึงการมรีะบบการก ากบัดูแลและ
ระบบการควบคุมภายในทีด่ขีององคก์ร 

2. วฒันธรรมองคก์รและความเขา้ใจองคก์ร วฒันธรรมองคก์ร หมายถงึ พฤตกิรรมของ
องคก์รในการเขา้ใจและใหค้วามร่วมมอืในงานตรวจสอบภายใน ถอืเป็นปจัจยัส าคญั
ในการเพิม่ความส าเรจ็ของงานตรวจสอบภายใน และแสดงถงึความมมีาตรฐานใน
การบรหิารจดัการองคก์ร 

3. ความรู้ ทักษะ ความสามารถของผู้ตรวจสอบ โดย IIA มีการก าหนดกรอบงาน
ความสามารถของผูต้รวจสอบภายใน ประกอบดว้ย ทกัษะในการสื่อสารและมนุษย์
สมัพนัธ์ การรูจ้กัใช้เครื่องมอืและเทคนิคการบรหิาร มาตรฐาน ทฤษฎแีละระเบยีบ
วิธีการของการตรวจสอบภายใน และความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง  ศาสตร์ที่ใช้ในการ
ตรวจสอบ 

4. ความพรอ้มของระบบงานและสารสนเทศ เนื่องด้วยงานตรวจสอบภายในเกี่ยวขอ้ง
กบัการวเิคราะห์และการประเมนิผล ที่ต้องอาศยัหลกัฐานขอ้มูลเพื่อสนับสนุนและ
เพิม่ความเชื่อมัน่ในแก่งานตรวจสอบ ดงันัน้องคก์รทีม่รีะบบงานและขอ้มสูารสนเทศ
ที่พรอ้ม ล้วนท าให้สามารถพฒันางานตรวจสอบภายในไดด้กีว่าองคก์รที่ไม่มคีวาม
พรอ้ม 

 การประเมนิความมปีระสทิธผิลตอ้งกระท าโดยการเปรยีบเทยีบ เช่น การเปรยีบเทยีบ

กบัเป้าหมาย หรอืมาตรฐาน มหีลกัเกณฑท์ี่ชดัเจน ทัง้นี้การประเมนิผลไม่สามารถประเมนิได้

โดยไม่มหีลกัเกณฑ ์และองคก์รจะไม่สามารถประเมนิผลไดห้ากไม่มกีารก าหนดเป้าหมายหรอื

วตัถุประสงคไ์วอ้ยา่งชดัเจน 

ประสทิธผิลของการตรวจสอบภายใน หมายถึง ระดบัการบรรลุวตัถุประสงค์ของการ
ตรวจสอบภายในทีก่ าหนดไว ้ประสทิธผิลของการตรวจสอบภายในสามารถวดัไดโ้ดยก าหนดให้
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มตีวัชีว้ดัผลการปฏบิตังิาน และตวัชีว้ดัอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งตามความเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อม 
องคก์าร เพื่อใชว้ดัระดบัการบรรลุผลของวตัถุประสงคก์ารตรวจสอบภายในทัง้เชงิคุณภาพและ
เชงิปรมิาณ (The Institute of Internal Auditors, 2010)  
 ประสทิธผิลของการตรวจสอบสอบภายในภาพรวม เกี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตัหิน้ าที่ที่

ไดร้บัมอบหมายใหส้ าเรจ็ บรรลุวตัถุประสงคข์องการตรวจสอบภายใน รวมถงึการปฏบิตังิานให้

เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีความเป็นอิสระ 

สอดคล้องกับมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ( International 

Standards for the Professional Practice of Internal Auditing) 

Steers (1975) สามารถแบ่งแนวคิดการประเมนิประสิทธิผลขององค์การออกเป็น 3 
แนวคดิ ประกอบดว้ย (1) แนวคดิการบรรลุเป้าหมายด้านผลติภาพ ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล 
ความพงึพอใจ ผลตอบแทน และการเตบิโต  (2) แนวคดิการวดัตวัแปรเชงิพหุอย่างเป็นระบบ 
ประเมนิความสมัพนัธ์ระหว่างประสทิธผิลกบัปจัจยัตวัแปรหลายด้าน และ (3) แนวคดิการวดั
พฤติกรรม เช่นการประเมินผลการปฏิบัติงาน จากการรบัรู้ด้านความสามารถ สมรรถนะ 
พฤตกิรรมการท างาน ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล ภาวะผูน้ าในการเปลีย่นแปลง เป็นต้น การ
วดัประสทิธผิลองค์การที่มผีู้วจิยัศกึษามากที่สุดคอื ความสามารถองค์การในการปรบัตวั ผลติ
ภาพและประสทิธภิาพ และการประเมนิความพงึพอใจของพนกังาน  

 พันธ์พงศ์ เกียรติกุล (2543: 63-64) กล่าวว่า ประสิทธิผลโดยภายรวมของการ
ปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน ส่วนใหญ่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตัหิน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายไดส้ าเรจ็
ตามระยะเวลาที่ก าหนด การปฏิบตัิงานเป็นไปตามแผนการตรวจสอบ ตลอดจนการบร รลุ
วตัถุประสงคก์ารตรวจสอบ ซึง่สิง่ทีส่ามารถน ามาชีว้ดัความส าเรจ็ของงานตรวจสอบภายใน ได้
ดงันี้ 

1. ความพงึพอใจในการตรวจสอบ ผู้รบัการตรวจสอบพร้อมให้การตรวจสอบและให้
ความรว่มมอืในการตรวจสอบเป็นอยา่งด ี

2. คุณภาพของงานตรวจสอบ การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายใน ประมวลจรรยาบรรณ รวมถงึการปฏบิตัิงานตรวจสอบแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด มปีระเดน็การตรวจสอบทีส่รา้งคุณค่า และมขีอ้เสนอแนะ
แก่ผูร้บัการตรวจสอบอยา่งเหมาะสม 

3. ปรมิาณงานตรวจสอบภายใน จ านวนแผนงานเปรยีบเทยีบกบัการเขา้ตรวจสอบจรงิ 
และเป็นไปตามงบประมาณทีก่ าหนดไว ้
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งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

วฒันธรรมองคก์าร 
 รุจารนิทร์ จติต์แก้ว และ กิตติพนัธ์ คงสวสัดิเ์กียรติ (2556) ได้ศึกษาถึงอิทธพิลด้าน
วัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของภาคเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบพบว่า ปจัจยัวัฒนธรรมองค์กรกับปจัจยัแรงจูงใจในการ
ปฏบิตังิาน พบวฒันธรรมมุง่เน้นงานมคีวามสมัพนัธก์บัแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน 
 ณัฐธดิา ชูเจรญิพิพฒัน์ (2555) ศกึษาถงึวฒันธรรมในองค์กรที่มผีลต่อการปฏบิตัิงาน
ของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ เขตนครสวรรค์ พบว่า ความคิดเห็นของพนักงานมีต่อ
วฒันธรรมองคก์รอยู่ในระดบัมาก โดยเรยีงล าดบัจากวฒันธรรมแบบเน้นความมัน่คง วฒันธรรม
แบบเน้นรายละเอียด วัฒนธรรมแบบเน้นผลงาน วัฒนธรรมแบบเน้นการท างานเป็นทีม 
วฒันธรรมแบบเน้นนวตัรกรรมและการยอมรบัความเสี่ยง วฒันธรรมแบบเน้นการแข่งขนัและ
การเอาชนะคู่แขง่ทางธุรกจิ ซึง่มผีลต่อการปฏบิตังิานของพนกังาน ในดา้นความก้าวหน้าในการ
ปฏบิตังิาน ลกัษณะการปฏบิตังิาน ขวญัและก าลงัใจในการปฏบิตังิาน ความมัน่คงและปลอดภยั 
ผู้บงัคบับญัชา สภาพแวดล้อม นโยบายและการบรหิารงาน จากการวิจยัดงักล่าวจะเห็นว่า
วฒันธรรมองคก์รมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัมากกบัการปฏบิตังิานของพนกังาน 
 สมจนิตนา คุม้ภยั (2553) ไดศ้กึษาเรือ่ง การเปรยีบเทยีบวฒันธรรมองคก์ารทีม่อีทิธพิล
ต่อประสทิธผิลองคก์าร กรณศีกึษารฐัวสิาหกจิในประเทศไทย ผลการศกึษา พบว่า รฐัวสิาหกจิที่
มปีระสทิธผิลองคก์ารสูงมวีฒันธรรมองคก์ารที่มปีระสทิธผิลมากกว่ารฐัวสิาหกจิที่มปีระสทิธผิล
องคก์ารปานกลางในบางวฒันธรรม ดงันี้ 1) การใหค้วามส าคญัแก่ภาวะผูน้ า 2) การจดัองคก์าร
สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อม และ 3) การมมีาตรฐานจรยิธรรมและรบัผดิชอบต่อสงัคม และ
พบว่ารฐัวสิาหกจิที่มปีระสทิธผิลองค์การสูงและปานกลาง มวีฒันธรรมที่มปีระสทิธผิลทุกด้าน
มากกว่ารฐัวสิาหกิจที่มปีระสทิธผิลต ่า ดงันี้ 1) การมุ่งผลส าเรจ็ 2) การมุ่งเน้นลูกค้า 3) สรา้ง
นวตักรรม 4) การใหค้วามส าคญัแก่ภาวะผูน้ า 5) การจดัองคก์ารสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม 6) 
การท างานเป็นทมี 7) การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 8) การลดการควบคุม 9) 
การมมีาตรฐานจรยิธรรมและรบัผดิชอบต่อสงัคม และ 10) มกีารจดัการทรพัยากรมนุษย ์
ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่า วฒันธรรมองคก์ารมอีทิธพิลต่อประสทิธผิลขององคก์ารทีเ่ป็นรฐัวสิาหกจิทาง
การเงนิในประเทศไทย 
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ประสิทธิผลงานตรวจสอบภายใน 
สายฝน ดว้งกูล (2557) ศกึษางานวจิยัเกีย่วกบัปจัจยัทีม่ผีลต่องานตรวจสอบภายใน 

ทหารบก ผลการวจิยัพบว่า ผูป้ฏบิตังิานตรวจสอบภายในทหารบกส่วนใหญ่คดิว่า ความรู ้ความ
เชีย่วชาญของผูต้รวจสอบเป็นปจัจยัทีส่่งผลต่อการพฒันางานตรวจสอบภายในที่มคีวามส าคญั
ที่สุด ส าหรบัปจัจยัในด้าน อายุ เพศ ระดบัการศกึษาและสาขาวชิา และด้านการฝึกอบรมและ
พฒันาบุคลากรนัน้ไม่มผีลต่อการพฒันางานตรวจสอบภายใน แต่ชัน้ยศ และประสบการณ์ใน
การปฏบิตัิงานตรวจสอบภายในที่แตกต่างกัน มผีลต่อการพฒันางานตรวจสอบภายในด้าน
ความรู้ ความเชี่ยวชาญของผู้ตรวจสอบที่แตกต่างกัน ส าหรบัสาเหตุที่ผู้ตรวจสอบภายใน
ทหารบกตอ้งการพฒันามากทีสุ่ด คอื เพื่อการน าไปประยกุตใ์ชก้บังานทีต่อ้งปฏบิตั ิ
 อจัฉรารตัน์ สทิธ ิ(2553) ศกึษาทศันคตขิองปจัจยัทีม่ผีลต่อประสทิธผิลและประสทิธผิล
ของการตรวจสอบภายใน ในมุมมองของผู้ร ับการตรวจ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย พบว่า ปจัจยัที่มผีลต่อประสทิธผิลการตรวจสอบภายในมากที่สุด 
คอืป้จจยัในด้านจรยิธรรม และคุณธรรมของผู้ตรวจสอบสอบ ปจัจยัด้านมนุษยสมัพนัธ์ของผู้
ตรวจสอบ และปจัจยัด้านนโยบาย และระเบยีบปฏบิตั ิตามล าดบั ส าหรบัประสทิธผิลของการ
ตรวจสอบภายในนัน้พบว่าการส่งเสรมิการก ากบัดูแลกจิการ มคีวามส าคญัทีสุ่ด ล าดบัต่อมาคอื 
การมปีระสทิธผิลดา้นการประเมนิความเสีย่งและการใหส้ญัญาณเตอืนภยัล่วงหน้า   
 ธนิสสรา อุดมสุข (2549) ได้ศกึษาปจัจยัที่มผีลกระทบต่อความมปีระสทิธผิลของการ
ตรวจสอบภายในในทศันะคตขิองผูส้อบบญัชใีนส านกังานสอบบญัชขีนาดใหญ่ 4 แห่งในประเทศ
ไทย พบว่า คุณสมบตัขิองผู้ตรวจสอบภายใน ที่เขา้ใจในโครงสรา้งขององค์กรและการบรหิาร
ของบรษิัท ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของบรษิัท ความรู้ความเข้าใจในด้าน
วชิาการการควบคุมภายใน ความสามารถในการใชท้กัษะการตรวจสอบ ความมมีนุษสมัพนัธ ์มี
จรยิธรรมและมคีวามเป็นอสิระในการปฏบิตังิานล้วนมผีลต่อประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน
ทัง้สิน้ 
 พรพมิล นิลทจนัทร ์(2549) ศกึษาปจัจยัทีม่ปีระสทิธผิลในการปฏบิตัหิน้าทีข่อง 
นักวชิาชพีตรวจสอบภายใน สงักดักระทรวงศกึษาธกิาร ผลการวจิยัพบว่า ดา้นคุณสมบตัขิองผู้
ตรวจสอบมีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของนักวิชาชีพตรวจสอบภายใน สังกัด
กระทรวงศึกษาธกิารมากสุด โดยผู้ตรวจสอบภายในควรมกีารปฏบิตัิหน้าที่อย่างระมดัระวงั 
รอบคอบ และใชท้กัษะเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี มคีวามเขา้ใจในหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ อกีทัง้
ควรมคีวามรู ้ความเขา้ใจเกี่ยวกบักฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัของหน่วยงานราชการ ปจัจยัในดา้นของ
ความเป็นอิสระในการปฏบิตัิงาน ซึ่งการมคีณะกรรมการตรวจสอบ จะช่วยให้การตรวจสอบ
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ภายในมคีวามเป็นอสิระในดา้นการปฏบิตังิานมากขึน้ และดา้นการสนับสนุนจากฝ่ายบรหิารนัน้
ไดร้บัความรว่มมอืจากดา้นฝา่ยบรหิารอยา่งเหมาะสม 
 สมลกร บุษบนั (2549) ไดศ้กึษาปจัจยัทีม่ผีลกระทบต่อประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน
ในทศันะคตขิองผู้ตรวจสอบภายในองค์กรรฐัที่เกี่ยวกบักจิการไฟฟ้า พบว่า การเขยีนรายการ
การตรวจสอบภายในเสนอแก่ฝ่ายบรหิาร และการสรปุประเดน็เพื่อใหห้น่วยรบัตรวจแกไ้ข ส่งผล
ท าใหก้ารตรวจสอบภายในมปีระสทิธผิล 

อารวย ดเีลศิ (2549) ศกึษาประสทิธผิลในการปฏบิตังิานของพนกังานตรวจสอบภายใน 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส าหรบัการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยั
ส่วนบุคคลกับประสิทธิผลการปฏิบตัิงานโดยรวมพบว่า เพศ อายุ ระดบัของการศึกษา วุฒิ
การศึกษา และทกัษะการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศนัน้ ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธผิลการ
ปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน แต่ระดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัประสทิธผิลในการปฏบิตัิงานของ
พนักงานตรวจสอบภายในโดยรวมอยู่ในระดบัที่ดมีาก เพราะการปฏบิตังิานตรวจสอบภายในมี
การวางแผนการปฏบิตังิาน ระยะเวลาการปฏบิตังิานจนแล้วเสรจ็ ขอบเขตและเป้าหมายของ
งาน พร้อมกับการฝึกอบรมเพิ่มความรู้พนักงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง อีกทัง้การ
ท างานจะมกีารแบ่งพนักงานเพื่อท างานเป็นทมี โดยแต่ละทมีจะมพีนักงานที่มคีวามรู ้ในด้าน
สินเชื่อ บัญชี และเรื่องทัว่ไป เพื่อเสริมให้ทีมตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานแล้วเสร็จตาม
วตัถุประสงคท์ีว่างไว ้
 ชาญนุกร เพญ็ศริ ิ(2549) ได้ศกึษาปจัจยัที่มผีลกระทบต่อความมปีระสทิธผิลของการ
ตรวจสอบสอบภายใน ในมมุมองคณะกรรมการของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์พบว่า 
ปจัจยัด้านคุณลักษณะของผู้ตรวจสอบ ได้แก่ ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรมของผู้
ตรวจสอบ ความรู้ ทกัษะและมนุษยสัมพันธ์ รวมถึงโครงสร้างองค์กรที่ มีนโยบายและการ
สนับสนุนจากฝ่ายบรหิาร ความพรอ้มของแหล่งขอ้มูลและสารสนเทศ การประสานงานของผู้
ตรวจสอบภายในลว้นส่งผลต่อความมปีระสทิธผิลของการตรวจสอบภายใน 
 Abdelwahab Sakour, Nur Hidayah Binti Laila (2015) ประสิทธิผลการตรวจสอบ
ภายในในรฐัวสิาหกิจลเิบีย เพื่อน ามาพัฒนากรอบการท างาน โดยพจิารณาความสมัพนัธ์ 4 
ปจัจยั ไดแ้ก่ ปจัจยัเรื่องความเป็นอสิระและความเทีย่งธรรมของผูต้รวจสอบภายใน ปจัจยัเรื่อง
ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในที่จะสามารถปฏบิตัิหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ปจัจยัเรื่องขอบเขตการด าเนินงานตรวจสอบภายในที่มีการขยายไปถึงการ
ประเมนิ และการวดัประสทิธผิลการควบคุมภายใน รวมถงึการบรกิารให้ค าปรกึษาที่เกี่ยวขอ้ง
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กบัการพฒันาองคก์รและระบบต่างๆ พบว่าทัง้ 4 ปจัจยัมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัประสทิธผิล
การตรวจสอบภายใน 

Shewamene Hailemariam (2014) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ปจัจัยของประสิทธิผลการ
ตรวจสอบภายในในส านักงานภาครฐักรณีศกึษาในส านักงานภาครฐัเอธโิอเปียศกึษาจากการ
สอบถามจากผูบ้รหิารและผูต้รวจสอบภายใน โดยค านึงถงึ 5 ปจัจยัประกอบดว้ย 1)การรบัรูข้อง
ฝ่ายจดัการ 2)ความอสิระของฝ่ายตรวจสอบภายใน 3)ดา้นการสนับสนุนจากฝ่ายจดัการ 4)กฎ
บตัรการตรวจสอบภายใน และ 5) ความเพยีงพอของทมีงานตรวจสอบภายใน ผลการวจิยัพบว่า 
การสนับสนุนของฝ่ายจดัการ ความเพยีงพอของทมีงานตรวจสอบภายใน และการกฎบตัรการ
ตรวจสอบภายใน มคีวามสมัพนัธ์ต่อประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน ความเป็นอสิระและการ
สนบัสนุนจากฝา่ยจดัการสมัพนัธป์ระสทิธผิลการตรวจสอบภายในอย่างไมม่นียัส าคญัทางสถติ ิ
 Gansberghe (2005) ระบุว่าคุณภาพงานตรวจสอบภายในถูกก าหนดดว้ยความสามารถ
ในการจดัหา ค้นพบและการให้ค าแนะน าที่มปีระโยชน์ของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งเห็นว่า
คุณภาพงานตรวจสอบถอืเป็นศูนยก์ลางของประสทิธภิาพการตรวจสอบภายใน 

 



 

บทท่ี 3 
ระเบยีบวิธีการศึกษา 

 
การศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างวฒันธรรมองคก์ารกบัประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน

ของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยได้ด าเนินการตาม
ระเบยีบวธิกีารศกึษา ดงันี้ 

 

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวจิยั คอืพนักงานธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยมธีนาคารพาณชิยจ์ านวนทัง้สิน้ 11 ธนาคาร  

 กลุ่มตวัอย่าง ผู้ศกึษาใช้วธิกีารวธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

รวมทัง้สิน้ 60 คน จากธนาคารพาณิชย์จ านวน 6 ธนาคารซึง่พจิารณาจากธนาคารทีม่กี าไรสุทธิ
ในปี 2558 สูงสุดจ านวน 3 ธนาคารและต ่าสุดจ านวน 3 ธนาคารตามล าดบั จากนัน้แบ่งขนาด
ของธนาคารจากสนิทรพัยร์วมในปี 2558 และท าการเลอืกกลุ่มตวัอย่างโดยแบ่งเป็นผูต้รวจสอบ
ภายในระดบัหวัหน้างานจ านวน 2 คน ระดบัปฏบิตักิารตรวจสอบภายในจ านวน 1 คน และผูร้บั
การตรวจธนาคารละ 7 คน รวมทัง้สิ้น 60 คน จ านวนตวัอย่างจ าแนกตามธนาคาร แสดงใน
ตารางที ่2 ดงันี้ 

ตารางท่ี  2    จ านวนตวัอยา่ง จ าแนกรายธนาคารตามกลุ่มผูต้รวจสอบและผูร้บัการตรวจสอบ 

ท่ี รายช่ือธนาคารพาณิชย ์ ขนาด ตวัอย่าง (คน) 
ผูต้รวจสอบ

ภายใน 
ผูร้บัการ

ตรวจสอบ 
รวม 

 
1 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ใหญ่ 3 7 10 
2 ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) ใหญ่ 3 7 10 
3 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ใหญ่ 3 7 10 
4 ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) เลก็ 3 7 10 
5 ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) เลก็ 3 7 10 
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ตารางท่ี  2    จ านวนตวัอยา่ง จ าแนกรายธนาคารตามกลุ่มผูต้รวจสอบและผูร้บัการตรวจสอบ  
(ต่อ) 

ท่ี รายช่ือธนาคารพาณิชย ์ ขนาด ตวัอย่าง (คน) 
ผูต้รวจสอบ

ภายใน 
ผูร้บัการ

ตรวจสอบ 
รวม 

 
6 บรษิทั แอล เอช ไฟแนนซเ์ชยีล กรุ๊ป จ ากดั 

(มหาชน) 
เลก็ 3 7 10 

รวม 18 42 60 

 
ผูศ้กึษาไดส้่งแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 6 ธนาคาร จ านวน 60 ตวัอย่าง โดยการ
ส่งแบบสอบถามผ่านทางแอพพลเิคชัน่ไลน์โดยใช้โปรแกรม Google doc ทางจดหมาย และ
น าส่งด้วยตนเอง ซึ่งได้รบัการตอบกลบัจ านวนทัง้สิ้น 54 ตัวอย่าง จากที่จ านวนตัวอย่างที่
ต้องการคดิเป็นรอ้ยละ 90 จ าแนกจ านวนผูต้อบแบบสอบถามตามรายธนาคารจากผูต้รวจสอบ
ภายในและผูร้บัการตรวจสอบ ดงัแสดงในตารางที ่3 ดงันี้ 
 
ตารางท่ี 3  จ านวนผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกรายธนาคารตามกลุ่มผูต้รวจสอบภายในและ 

ผูร้บัการตรวจสอบ 

ท่ี รายช่ือธนาคารพาณิชย ์ ตวัอยา่ง 
(คน) 

จ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 
ผูต้รวจสอบ
ภายใน 

ผูร้บัการ
ตรวจสอบ 

รวม รอ้ยละ 

1 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) 

10 3 7 10 100.00 

2 ธน าค า ร ก สิก ร ไ ท ย  จ า กัด 
(มหาชน) 

10 3 7 10 100.00 

3 ธ น า ค า ร ก รุ ง เ ท พ  จ า กั ด 
(มหาชน) 

10 3 7 10 100.00 

4 ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด 
(มหาชน) 

10 3 6 9 90.00 

5 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

10 3 4 7 70.00 

6 บรษิทั แอล เอช ไฟแนนซเ์ชยีล 
กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

10 3 5 8 80.00 
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ตารางท่ี 3  จ านวนผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกรายธนาคารตามกลุ่มผูต้รวจสอบภายในและ 
ผูร้บัการตรวจสอบ (ต่อ) 

ท่ี รายช่ือธนาคารพาณิชย ์ ตวัอยา่ง 
(คน) 

จ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 
ผูต้รวจสอบ
ภายใน 

ผูร้บัการ
ตรวจสอบ 

รวม รอ้ยละ 

รวม 60 18 36 54 90.00 
ร้อยละ 100.00 30.00 60.00 90.00 90.00 

 
ตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษา 
 

ผู้ศกึษาการก าหนดตวัแปรที่ใช้ในการศกึษาประกอบด้วยตวัแปรอสิระและตวัแปรตาม 
แสดงดงัภาพดงัต่อไปนี้ 
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ภาพท่ี 1 ตวัแปรอสิระและตวัแปรตาม 
 

เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี้  ผู้ศึกษาใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น
เครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบดว้ย 

ส่วนท่ี 1  ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ระดบัต าแหน่งงาน สงักดั/หน่วยงาน อายุงาน ใช้มาตรวดันามบญัญตัิ (Nominal 
scale) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลลักษณะค าถามเป็นค าถามแบบปลายปิด (Close-ended 
Questions) มคี าถามจ านวนทัง้สิน้ 6 ขอ้ 

ตวัแปรอิสระ (x) 
ขอ้มลูส่วนบุคคล ประกอบดว้ย 
เพศ อาย ุระดบัการศกึษา ระดบั
ต าแหน่งงาน สงักดั/หน่วยงาน อายุ
งาน 
ลกัษณะวฒันธรรมองคก์าร 
ประกอบดว้ย 
- วฒันธรรมแบบเน้นเป้าหมาย 
- วั ฒ น ธ ร ร ม แ บ บ เ น้ น ก า ร

ประสานงานและการบรูณาการ 
- วฒันธรรมแบบเน้นการแก้ปญัหา

ความขดัแยง้ 
- วฒันธรรมแบบเน้นการมสี่วนร่วม

ของพนกังาน 
- วฒันธรรมแบบเน้นนวตักรรม 
- วัฒ น ธ ร ร ม แ บ บ เ น้ น ผ ล ก า ร

ปฏบิตังิาน 
- วฒันธรรมแบบเน้นรางวลั 
- วฒันธรรมแบบเน้นการท างานเป็น

ทมี 

ตวัแปรตาม (Y) 
ประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน 
- ดา้นความรูค้วามสามารถของ 

ผูต้รวจสอบภายใน 

- ดา้นความเป็นอสิระของผูต้รวจสอบ

ภายใน 

- ดา้นผลการปฏบิตังิานของ 

ผูต้รวจสอบภายใน 
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ส่วนท่ี 2  การรบัรูว้ฒันธรรมองคก์าร ประกอบดว้ย วฒันธรรมองคก์าร 8 ดา้น ค าถามมี
ทัง้สิน้จ านวน 21 ขอ้ ดงันี้ 

 วฒันธรรมแบบเน้นเป้าหมาย     จ านวน 3 ขอ้ 

 วฒันธรรมแบบเน้นการประสานและการบูรณาการ   จ านวน 3 ขอ้ 

 วฒันธรรมแบบเน้นการแกป้ญัหาความขดัแยง้   จ านวน 2 ขอ้ 

 วฒันธรรมแบบเน้นการมสี่วนรว่มของพนักงาน   จ านวน 2 ขอ้ 

 วฒันธรรมแบบเน้นนวตักรรม     จ านวน 3 ขอ้ 

 วฒันธรรมแบบเน้นผลการปฏบิตังิาน    จ านวน 3 ขอ้ 

 วฒันธรรมแบบเน้นรางวลั     จ านวน 3 ขอ้ 

 วฒันธรรมแบบเน้นการปฏบิตังิานเป็นทมี    จ านวน 2 ขอ้ 

 
ลกัษณะค าถามเป็นค าถามแบบปลายปิด (Close-ended Questions) ใช้มาตรวดัแบบ

อนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) ตามแนวของไลเคริท์ (Likert’s five rating scale) 5 ระดบั ซึ่งผู้
ศกึษาไดก้ าหนดค่าระดบั ดงันี้ 

5 หมายถงึ มกีารรบัรูว้ฒันธรรมองคก์ารระดบัมากทีสุ่ด 
4 หมายถงึ มกีารรบัรูว้ฒันธรรมองคก์ารระดบัมาก 
3 หมายถงึ มกีารรบัรูว้ฒันธรรมองคก์ารระดบัปานกลาง 
2 หมายถงึ มกีารรบัรูว้ฒันธรรมองคก์ารระดบัน้อย 
1 หมายถงึ มกีารรบัรูว้ฒันธรรมองคก์ารระดบัน้อยทีสุ่ด 
 

 ส่วนท่ี 3  การรบัรูเ้กีย่วกบัประสทิธผิลการปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน 3 ดา้น ค าถามมี
ทัง้สิน้จ านวน 20 ขอ้ ดงันี้  

1) ดา้นความรูค้วามสามารถของผูต้รวจสอบภายใน   จ านวน 6 ขอ้ 

2) ดา้นความเป็นอสิระของผูต้รวจสอบภายใน   จ านวน 4 ขอ้ 

3) ดา้นผลการปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบภายใน   จ านวน 10 ขอ้ 
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ลกัษณะค าถามเป็นค าถามแบบปลายปิด (Close-ended Questions) ใช้มาตรวดัแบบ
อนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) ตามแนวของไลเคริท์ (Likert’s five rating scale) 5 ระดบั ซึ่งผู้
ศกึษาไดก้ าหนดค่าระดบัดงันี้ 

5 หมายถงึ ระดบัประสทิธผิลการตรวจสอบภายในมากทีสุ่ด 
4 หมายถงึ ระดบัประสทิธผิลการตรวจสอบภายในมาก 
3 หมายถงึ ระดบัประสทิธผิลการตรวจสอบภายในปานกลาง  
2 หมายถงึ ระดบัประสทิธผิลการตรวจสอบภายในน้อย 
1 หมายถงึ ระดบัประสทิธผิลการตรวจสอบภายในน้อยทีสุ่ด 
 

 ส่วนท่ี 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การที่มี
ประสิทธิผลต่องานตรวจสอบภายใน ลักษณะค าถามเป็นค าถามปลายเปิด (Open-ended 
Questions) ใหผู้ต้อบแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิเกีย่วกบัประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน 

 

การวดัคณุภาพของเครื่องมือ 
 

ผูศ้กึษาไดท้ าการออกแบบสอบถามและท าการตรวจสอบความเทีย่งตรง (Validity)  
และความเชื่อถอืได้ (Reliability) ของแบบสอบถามก่อนน าแบบสอบถามไปใช้จรงิ โดยวธิกีาร
ดงันี้ 

1. น าแบบสอบถามทีไ่ดส้รา้งขึน้ ท าการตรวจสอบเนื้อหา (Content Validity) โดย 
เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความครบถ้วน และความสอดคล้องของเนื้อหา ของ
แบบสอบถามเพื่อแกไ้ขเนื้อหาของภาษาและส านวนทีใ่ชใ้นเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อง
การศกึษาและเพื่อใหช้ดัเจนเขา้ใจงา่ยและสื่อถงึสิง่ทีจ่ะวดั  

2. น าแบบสอบถามไปทดสอบความเชื่อถอืได ้(Reliability) โดยสอบถามกบัผูต้รวจ 
สอบภายในและผู้รบัการตรวจสอบภายใน จ านวน 30 ชุด โดยการหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1990, หน้า 202-204 อ้างถึงใน 
(วาโร เพง็สวสัดิ,์ 2551, หน้า 260) ผลการทดสอบค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) แสดงไดด้งันี้ 
 

แบบสอบถาม ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) 

แบบสอบถามส่วนท่ี 2 .928 
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แบบสอบถาม ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) 

แบบสอบถามส่วนท่ี 2 (ต่อ)  
วฒันธรรมแบบเน้นเป้าหมาย   .667 
วฒันธรรมแบบเน้นการประสานและ   
การบูรณาการ  

.928 

วฒันธรรมแบบเน้นการแกป้ญัหาความขดัแยง้ .731 
วฒันธรรมแบบเน้นการมสี่วนรว่มของพนกังาน .973 
วฒันธรรมแบบเน้นนวตักรรม .542 
วฒันธรรมแบบเน้นผลการปฏบิตังิาน .715 
วฒันธรรมแบบเน้นรางวลั .858 
วฒันธรรมแบบเน้นการปฏบิตังิานเป็นทมี .921 

แบบสอบถามส่วนท่ี 3 .974 
ดา้นความรูค้วามสามารถของผูต้รวจสอบภายใน .946 
ดา้นความเป็นอสิระของผูต้รวจสอบภายใน .904 
ดา้นผลการปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบภายใน .955 

รวมทัง้ฉบบั .959 

 
การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 

การศกึษาครัง้นี้ผูศ้กึษาด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเพื่อน ามาวเิคราะหแ์ละศกึษา จาก 
2 ส่วน ดงันี้ 

1. ขอ้มลูปฐมภูม ิ(Primary Data) รวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถามซึง่เป็นเครือ่งมอืที่ 
ออกแบบโดยผูศ้กึษาเพื่อเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง  

2. ขอ้มลูทุตยิภูม ิ(Primary Data) รวบรวมจากเอกสาร หนังสอื ต ารา ทฤษฏ ี
บทความ แนวความคดิ วทิยานิพนธ ์งานวจิยัและวรรณกรรม ตลอดจนสถติต่ิางๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
การวิเคราะหข้์อมลู 
  

ผูศ้กึษาไดน้ าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบสอบถามมาท าการตรวจสอบและลงรหสั เพื่อ 
ประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูทางคอมพวิเตอรโ์ดยใชส้ถติใินการวเิคราะหข์อ้มลู คอื 

1. การวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistic Analysis) เป็น 
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การบรรยายลกัษณะขอ้มลูขัน้ตน้ทีเ่กบ็รวบรวมจากกลุ่มตวัอยา่ง โดยน ามาใชใ้นการวเิคราะห์
ขอ้มลูดงันี้ 

1.1 ค่าความถี ่(Frequency) และค่ารอ้ยละ (Percentage) ส าหรบัการน าเสนอ 
ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

1.2 การหาค่าเฉลี่ย (Mean =X )  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation = S.D.) ใช้ส าหรบัการน าเสนอข้อมูลผลระดบัวฒันธรรมองค์การ

และประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน ค่าเฉลี่ยที่ค านวณได้มาแปลผลเป็น

ระดบัความคดิเหน็ โดยการก าหนดเกณฑจ์ากการหาของช่วงระดบัชัน้ (Class 

Scale) แบ่งเป็น 5 ระดบั โดยค านวณความห่างของแต่ละระดบัชัน้โดย 

    อนัตรภาคชัน้ = ค่าสงูสุด – ค่าต ่าสุด 
                             ช่วงคะแนน 
      = (5-1)/5   
      =   0.8 

ก าหนดการแปลความหมายของตวัแปรทีม่ผีลต่อประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน 
ตามล าดบัคะแนน ดงันี้         

4.21 – 5.00  ระดบัการรบัรูม้ากทีสุ่ด    
3.41 – 4.20  ระดบัการรบัรูม้าก    
2.61 – 3.40  ระดบัการรบัรูป้านกลาง    
1.81 – 2.60  ระดบัการรบัรูน้้อย 
1.00 – 1.80  ระดบัการรบัรูน้้อยทีสุ่ด 

 
2. การวเิคราะหห์าความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรสองตวัแปร คอืตวัแปรอสิระและ 

ประสทิธผิลของการตรวจสอบภายในด้วยน าค่าเฉลี่ยของข้อมูลส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 มาหา
ความสมัพนัธ์ โดยใช้สถติกิารหาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์แบบสเปียร์แมน (Spearman rank 
correlation coefficient หรอื Spearman's rho) เพื่อหาความสมัพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์การ
กบัประสทิธผิลการตรวจสอบภายในของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยและน าไปเทยีบกบัเกณฑ ์(ชศูร ีวงศร์ตันะ, 2553, หน้า 316 อา้งองิใน ศศวิมิล สุขท
นารกัษ์, 2554, หน้า 81) 
 ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์จะมคี่าระหว่าง -1 < r < 1 ความหมายของค่า r  

1. ค่า r เป็นลบ แสดงว่า X กบั Y มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้ม คอื ถ้า X เพิม่ 
Y จะลด ถา้ X ลด Y จะเพิม่ 
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2. ค่า r เป็นบวก แสดงว่า X กบั Y มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั คอื ถ้า X เพิม่ Y 
เพิม่ ถา้ X ลด Y จะลด 

 
เกณฑค์่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พื่อวเิคราะหร์ะดบัความสมัพนัธ ์

 
ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์   หมายถึง 

0.71 – 1.00   มคีวามสมัพนัธก์นัสงู 
0.31 – 0.70   มคีวามสมัพนัธก์นัปานกลาง 
0.01 – 0.30   มคีวามสมัพนัธก์นัต ่า 
เท่ากบั 0.00   ไมม่คีวามสมัพนัธก์นั 
 

 การทดสอบสมมตฐิานจะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) วฒันธรรมองคก์ารไม่มคีวามสมัพนัธ์
กับประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) วัฒนธรรมองค์การมี
ความสมัพนัธก์บัประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน เมือ่ค่านยัส าคญัทางสถติ ิ 
 ผู้ศึกษาใช้สถิติการหาค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน (Spearman rank 
correlation coefficient หรอื Spearman's rho) เนื่องด้วยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยมี
ขนาดเลก็และขอ้มลูไม่กระจายแบบปกต ิ

3. การทดสอบสถติอินุมาน (Inferential Statistic) วธิแีมนน์-วทินีย ์ย ู(Mann- 
Whitney U test) เพื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างของการรบัรูว้ฒันธรรมองคก์าร จ าแนกขอ้มลู
ตามเพศ กลุ่มตวัอยา่งระหว่างผูต้รวจสอบภายในและผูร้บัการตรวจสอบ ขนาดการแบ่งกลุ่ม
ตวัอยา่งและความแตกต่างของประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน จ าแนกตามกลุ่มตวัอยา่ง
ระหว่างผูต้รวจสอบภายในและผูร้บัการตรวจสอบ ส่วนขอ้มลูอาย ุระดบัการศกึษา ระดบั
ต าแหน่งงาน และอายงุานใชส้ถติคิรสูคลั – วลัลสิ (Kruskal – Wallis H test)  
 

สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิจยั 
 

n = จ านวนตวัอยา่ง 
x̄ = คะแนนเฉลีย่ 
S.D. = ความเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนน 
r = ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบแบบสเปียรแ์มน  
Xtotal =    ลกัษณะวฒันธรรมองคก์าร 
X1 = วฒันธรรมแบบเน้นเป้าหมาย 
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สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิจยั (ต่อ) 
 

X2 = วฒันธรรมแบบเน้นการประสานงานและการบูรณาการ 

X3 = วฒันธรรมแบบเน้นการแกป้ญัหาความขดัแยง้ 
X4 = วฒันธรรมแบบเน้นการมสี่วนรว่มของพนกังาน 
X5 = วฒันธรรมแบบเน้นนวตักรรม 
X6 = วฒันธรรมแบบเน้นผลการปฏบิตังิาน 
X7 = วฒันธรรมแบบเน้นรางวลั 

X8 = วฒันธรรมแบบเน้นการปฏบิตังิานเป็นทมี 
Ytotal = ประสทิธผิลการตรวจสอบสอบภายในของผูต้รวจสอบภายใน 
Y1 = ประสทิธผิลดา้นความรูค้วามสามารถของผูต้รวจสอบภายใน 
Y2 = ประสทิธผิลดา้นความเป็นอสิระของผูต้รวจสอบภายใน 
Y3 = ประสทิธผิลดา้นผลการปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบภายใน 
* = ความมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
** = ความมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 



 
 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 
การศกึษาครัง้นี้เป็นการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์การกบัประสทิธผิล

การตรวจสอบภายในของธนาคารพาณิชยท์ีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  ซึง่
เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) ผู้ศึกษาได้ส่งแบบสอบถามไปยงักลุ่มตัวอย่าง
ทัง้หมด 6 ธนาคาร จ านวน 60 ตวัอย่าง ไดร้บัการตอบกลบัจ านวนทัง้สิ้น 54 ตวัอย่าง จากที่
จ านวนตวัอยา่งทีต่อ้งการคดิเป็นรอ้ยละ 90.00 โดยแบ่งเป็นผูต้รวจสอบภายใน 18 ตวัอยา่ง และ
ผูร้บัการตรวจ 36 ตวัอยา่ง  

ซึง่ผูศ้กึษาขอน าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้ 
1. ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
2. การรบัรู้วฒันธรรมองค์การของพนักงานธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
3. ประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
4. ความสมัพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์การกบัประสทิธผิลการตรวจสอบภายในของ

ธนาคารพาณชิยท์ีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ข้อมลูส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

  
ขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จากการส่งแบบสอบถามให้กบักลุ่มตวัอย่าง

รวมจ านวน 60 คน แบ่งเป็นผูต้รวจสอบภายใน 18 คน และผูร้บัการตรวจสอบภายในจ านวน 42 
คน ไดร้บัการตอบกลบัจ านวนทัง้สิน้ 54 คน แบ่งเป็นผูต้รวจสอบภายใน 18 คน และ 
ผูร้บัการตรวจ 36 คน แบบสอบถามประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา ระดบัต าแหน่งงาน 
สงักดัหน่วยงาน อายุงาน ซึ่งสามารถจ าแนกจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามตาม
ขอ้มลูส่วนบุคคล แสดงผลไดต้ามตารางที ่4 ดงันี้
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ตารางท่ี  4 จ านวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามขอ้มลูส่วนบุคคล 

ข้อมลูส่วนบคุคล จ านวน 
(n = 54 คน) 

ร้อยละ 

1.เพศ   
 ชาย  8 14.8 
 หญงิ  46 85.2 
2.อายขุองผูต้อบแบบสอบถาม   
 22 - 30 ปี  25 46.3 
 31 - 40 ปี  15 27.8 
 41 – 50 ปี  14 25.9 
3. ระดบัการศกึษา   
                  ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 2 3.7 
 ปรญิญาตร ี  33 61.1 
 ปรญิญาโท  19 35.2 
4. ระดบัต าแหน่งงาน   
 ระดบัพนกังาน/เจา้หน้าที ่  29 53.7 
 ระดบัหวัหน้างาน  17 31.5 
 ระดบัผูจ้ดัการ 8 14.8 
5. สงักดั/หน่วยงาน    
 สายงานบญัช/ี การเงนิ  11 20.4 
 สายงานตรวจสอบภายใน  18 33.3 
 สายงานปฏบิตักิารสาขา  25 46.3 
6. อายงุาน    
 น้อยกว่า 1 ปี  5 9.3 
 1 – 5 ปี  28 51.9 
 6 - 10 ปี  7 13.0 
 11-15 ปี  6 11.1 
 16-20 ปี  5 9.3 
 21 ปีขึน้ไป  3 5.6 
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จากตารางที ่4 สรปุขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดด้งันี้ 
 ผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 54 คน เป็น เพศชาย จ านวน 8 คน เพศหญงิ จ านวน 46 
คน คิดเป็นร้อยละ 14.8 และ ร้อยละ 85.2 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 22 - 30 ปี 
จ านวน 25 คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.3 รองลงเป็นอายุช่วง 31 - 40 ปี จ านวน 15 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 27.8 และผู้ตอบแบบสอบถามน้อยสุดมีอายุช่วง 41 - 50 ปี จ านวน 14 คน คดิเป็นร้อยละ 
25.9 ระดบัการศกึษาผูข้องผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในระดบั ปรญิญาตร ีจ านวน 33 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 61.1 รองลงมาคอื ระดบัปรญิญาโท จ านวน 19 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.2 และน้อย
ทีสุ่ด คอืระดบัต ่ากว่าปรญิญาตร ีจ านวน 2 คนคดิเป็นรอ้ยละ 3.7 
 ระดบัต าแหน่งงานของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในระดบัพนักงาน/เจ้าหน้าที่ 
จ านวน 29 คน คดิเป็นรอ้ยละ 53.7 รองลงมาคอืระดบัหวัหน้างาน จ านวน 17 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
31.5 น้อยที่สุดคอืระดบัผู้จดัการ จ านวน 8 คน คดิเป็นร้อยละ 14.8 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นผู้รบัการตรวจสอบอยู่ในสายปฏบิตังิานสาขาจ านวน 25 คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.3 และ 
น้อยที่สุดเป็นสายงานบญัชี/ การเงนิ จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 20.4  ส าหรบัสายงาน
ตรวจสอบภายในมผีู้ตอบแบบสอบถามเป็นจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 อายุงานใน
องคก์รปจัจุบนัของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 1 - 5 ปี จ านวน 28 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 51.9 รองลงมามอีายุงานระหว่าง 6 - 10 ปี จ านวน 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.0 อายุงานน้อย
กว่า 1 ปี จ านวน 5 คน ซึง่เท่ากบัอายงุาน 16-20 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 9.3 และผูต้อบแบบสอบถาม
น้อยทีสุ่ด มอีายงุาน 21 ปีขึน้ไป จ านวน 3 คน คดิเป็น 5.6 
  
การรบัรู้วฒันธรรมองคก์ารของพนักงานธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 
จากการศกึษาการรบัรูล้กัษณะวฒันธรรมองคก์ารของพนักงานพาณิชยท์ีจ่ดทะเบยีนใน

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 54 คน ผลการศกึษารายละเอียด
แสดงดงัตารางที ่5 ดงันี้ 
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ตารางท่ี 5   จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการรับรู้
วฒันธรรมองคก์าร 

 
ระดบัการรบัรู ้ จ านวน / รอ้ยละ กลุ่มตวัอย่าง 

(n = 54 คน) 
Mean 
(x̄) 

S.D. การแปล
ผล 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

วฒันธรรมแบบเน้น
เป้าหมาย 

43 
(79.6) 

11 
(20.4) 

0 0 0 4.57 0.44 มากทีสุ่ด 

วฒันธรรมแบบเน้นการ
ประสานและการบรูณา
การ 

27 
(50.0) 

24 
(44.4) 

3 
(5.6) 

0 0 4.32 0.56 มากทีสุ่ด 

วฒันธรรมแบบเน้นการ
แกป้ญัหาความขดัแยง้ 

23 
(42.6) 

17 
(31.5) 

8 
(14.8) 

6 
(11.0) 

0 3.93 0.91 มาก 

วฒันธรรมแบบเน้นการ
มสี่วนรว่มของพนกังาน 

23 
(42.6) 

15 
(27.8) 

12 
(22.2) 

3 
(5.6) 

1 
(1.9) 

4.02 1.03 มาก 

วฒันธรรมแบบเน้น
นวตักรรม 

31 
(57.4) 

18 
(33.3) 

4 
(7.4) 

1 
(1.9) 

0 4.26 0.63 มากทีสุ่ด 

วฒันธรรมแบบเน้นผล
การปฏบิตังิาน 

35 
(64.8) 

16 
(29.6) 

3 
(5.6) 

0 0 4.39 0.54 มากทีสุ่ด 

วฒันธรรมแบบเน้น
รางวลั 

25 
(46.3) 

24 
(44.4) 

5 
(9.3) 

0 0 4.21 0.51 มากทีสุ่ด 

วฒันธรรมแบบเน้นการ
ปฏบิตังิานเป็นทมี 

34 
(63.0) 

12 
(22.2) 

7 
(13.0) 

1 
(1.9) 

0 4.36 0.76 มากทีสุ่ด 

รวม 4.26 0.51 มากทีสุ่ด 
 
จากตารางที่ 5 พบว่า การรบัรู้วฒันธรรมองค์การของพนักงานธนาคารพาณิชย์ที่จด

ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด เมื่อพจิารณารายขอ้
ของแต่ละวฒันธรรมพบว่า วฒันธรรมแบบเน้นเป้าหมายอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด (ค่าเฉลีย่ = 4.57) 
รองลงมาเป็นวฒันธรรมแบบเน้นผลการปฏิบตัิงาน (ค่าเฉลี่ย = 4.39) วฒันธรรมแบบเน้นการ
ปฏิบัติงานเป็นทีม (ค่าเฉลี่ย = 4.36) วัฒนธรรมแบบเน้นการประสานและการบูรณาการ 
(ค่าเฉลี่ย = 4.32) วฒันธรรมแบบเน้นนวตักรรม (ค่าเฉลี่ย = 4.26) วฒันธรรมแบบเน้นรางวลั 
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(ค่าเฉลี่ย = 4.21) วัฒนธรรมแบบเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน (ค่าเฉลี่ย = 4.02) และ
วฒันธรรมแบบเน้นการแก้ปญัหาความขดัแย้ง (ค่าเฉลี่ย = 3.93) ตามล าดบั ผลวเิคราะห์การ
รบัรูว้ฒันธรรมองคก์ารแต่ละลกัษณะ แสดงดงัตารางที ่6 ถงึ 13 
 
ตารางท่ี  6 จ านวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัการรบัรู ้

วฒันธรรมองคก์ารแบบเน้นเป้าหมาย 
 

ระดบัการรบัรู ้ จ านวน / รอ้ยละ กลุ่มตวัอย่าง 
(n = 54 คน) 

Mean 
(x̄) 

S.D. การ
แปลผล 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

พนกังานเขา้ใจถงึ
เป้าหมายสู่ความส าเรจ็
ขององคก์ารในระยะยาว 

34 
(63.0) 

19 
(35.2) 

1 
(1.9) 

0 0 4.61 0.53 มาก
ทีสุ่ด 

เป้าหมายขององคก์าร
ก าหนดไวอ้ย่างชดัเจน 
สมเหตุสมผล 

28 
(51.9) 

20 
(37.0) 

6 
(11.1) 

0 0 4.41 0.69 มาก
ทีสุ่ด 

องคก์ารไดก้ ากบัให้
พนกังานปฏบิตังิานเพื่อ
บรรลุเป้าหมาย 

37 
(68.5) 

17 
(31.5) 

0 0 0 4.69 0.47 มาก
ทีสุ่ด 

รวม 4.57 0.44 มาก
ทีสุ่ด 

 
จากตารางที ่6 ระดบัการรบัรูว้ฒันธรรมแบบเน้นเป้าหมายของพนกังานธนาคารพาณิชย์

ที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยอยู่ในระดบัมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.57) เมื่อ
พจิารณารายขอ้พบว่าอยู่ในระดบัมากทีสุ่ดทุกขอ้ ดงันี้ องคก์ารไดก้ ากบัใหพ้นักงานปฏบิตัิงาน
เพื่อบรรลุเป้าหมาย (ค่าเฉลี่ย  = 4.69) รองลงมาคอื พนักงานเขา้ใจถงึเป้าหมายสู่ความส าเรจ็
ขององค์การในระยะยาว (ค่าเฉลี่ย = 4.61) และเป้าหมายขององค์การก าหนดไว้อย่างชดัเจน 
สมเหตุสมผล (ค่าเฉลีย่ = 4.41) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี  7 จ านวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัการรบัรู ้
วฒันธรรมองคก์ารแบบเน้นการประสานและการบรูณาการ 

 
ระดบัการรบัรู ้ จ านวน / รอ้ยละ กลุ่มตวัอย่าง 

(n = 54 คน) 
Mean 
(x̄) 

S.D. การ
แปลผล 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

องคก์ารมกีารประสานงาน 
เพื่อแกป้ญัหาระหว่าง
หน่วยงาน 

23 
(42.6) 

28 
(51.9) 

3 
(5.6) 

0 0 4.37 0.59 มาก
ทีสุ่ด 

องคก์ารสนบัสนุนการ
แบ่งปนัขอ้มลูระหว่าง
หน่วยงาน 

19 
(35.2) 

28 
(51.9) 

7 
(13.0) 

0 0 4.22 0.66 มาก
ทีสุ่ด 

องคก์ารสนบัสนุนใหม้กีาร
ประสานงานและการ
ช่วยเหลอืระหว่าง
หน่วยงาน 

23 
(42.6) 

28 
(51.9) 

3 
(5.6) 

0 0 4.37 0.59 มาก
ทีสุ่ด 

รวม 4.32 0.56 มาก
ทีสุ่ด 

 
จากตารางที่ 7 ระดบัการรบัรู้วฒันธรรมแบบเน้นการประสานและการบูรณาการของ

พนกังานธนาคารพาณิชยท์ี่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยอยูใ่นระดบัมากที่สุด 
(ค่าเฉลีย่ = 4.32) และเมื่อพจิารณารายขอ้พบว่าอยู่ในระดบัมากทีสุ่ดทุกขอ้ ดงันี้ องคก์ารมกีาร
ประสานงานเพื่อแก้ปญัหาระหว่างหน่วยงาน (ค่าเฉลี่ย = 4.37) องค์การสนับสนุนให้มกีาร
ประสานงานและการช่วยเหลอืระหว่างหน่วยงาน (ค่าเฉลี่ย = 4.37) และองค์การสนับสนุนการ
แบ่งปนัขอ้มลูระหว่างหน่วยงาน (ค่าเฉลีย่ = 4.22) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี  8 จ านวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัการรบัรู ้
วฒันธรรมองคก์ารแบบเน้นการแก้ปญัหาความขดัแยง้ 

 
ระดบัการรบัรู ้ จ านวน / รอ้ยละ กลุ่มตวัอย่าง 

(n = 54 คน) 
Mean 
(x̄) 

S.D. การ
แปลผล 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

องคก์ารเน้นใหพ้นกังาน
ยอมรบัค าวจิารณ์และรว่ม
รบัผดิชอบในเรือ่งทีอ่าจมี
ความผดิพลาด 

20 
(37.0) 

22 
(40.7) 

12 
(22.2) 

0 0 4.15 0.76 มาก 

องคก์ารมบีรรยากาศความ
ไวว้างใจซึง่กนัและกนั 

18 
(33.3) 

14 
(25.9) 

14 
(25.9) 

4 
(7.4 

4 
(7.4) 

3.70 1.22 มาก 

รวม 3.93 0.91 มาก 
 

จากตารางที่ 8 ระดับการรับรู้ว ัฒนธรรมแบบเน้นการแก้ปญัหาความขัดแย้งของ
พนักงานธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยอยู่ในระดบัมาก
(ค่าเฉลีย่ = 3.93) เมือ่พจิารณารายขอ้พบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ดงันี้ องคก์ารเน้นใหพ้นกังาน
ยอมรบัค าวิจารณ์และร่วมรบัผิดชอบในเรื่องที่อาจมีความผิดพลาด  (ค่าเฉลี่ย = 4.15) และ
องคก์ารมบีรรยากาศความไวว้างใจซึง่กนัและกนั (ค่าเฉลีย่ = 3.70) ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี  9 จ านวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัการรบัรู ้

วฒันธรรมองคก์ารแบบเน้นการมสี่วนรว่มของพนกังาน 
 

ระดบัการรบัรู ้ จ านวน / รอ้ยละ กลุ่มตวัอย่าง 
(n = 54 คน) 

Mean 
(x̄) 

S.D. การ
แปลผล 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

องคก์ารสนบัสนุนให้
พนกังานมสี่วนรว่มในการ
ตดัสนิใจในงานทีไ่ดร้บั
มอบหมาย 

24 
(44.4) 

14 
(25.9) 

12 
(22.2) 

3 
(5.6) 

1 
(1.9) 

4.06 1.04 มาก 



36 
 

 

ตารางท่ี  9 จ านวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัการรบัรู ้
วฒันธรรมองคก์ารแบบเน้นการมสี่วนรว่มของพนกังาน (ต่อ) 

 
ระดบัการรบัรู ้ จ านวน / รอ้ยละ กลุ่มตวัอย่าง 

(n = 54 คน) 
Mean 
(x̄) 

S.D. การ
แปลผล 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

พนกังานไดร้บัการหารอื
เกีย่วกบัการวางแผนการ
ขององคก์าร 

23 
(42.6) 

13 
(24.1) 

14 
(25.9) 

3 
(5.6) 

1 
(1.9) 

4.00 1.05 มาก 

รวม 4.02 1.03 มาก 

 
จากตารางที่ 9 ระดบัการรบัรู้วฒันธรรมแบบเน้นการมสี่วนร่วมของพนักงานธนาคาร

พาณชิยท์ีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉลีย่ = 4.02) เมือ่
พจิารณารายขอ้พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ ดงันี้ องค์การสนับสนุนให้พนักงานมสี่วนร่วมใน
การตดัสนิใจในงานที่ได้รบัมอบหมาย (ค่าเฉลี่ย = 4.06) และพนักงานได้รบัการหารอืเกี่ยวกบั
การวางแผนการขององคก์าร (ค่าเฉลีย่ = 4.00) ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี  10 จ านวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัการรบัรู ้

วฒันธรรมองคก์ารแบบเน้นนวตักรรม 
 

ระดบัการรบัรู ้ จ านวน / รอ้ยละ กลุ่มตวัอย่าง 
(n = 54 คน) 

Mean 
(x̄) 

S.D. การ
แปล
ผล มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 
พนกังานไดร้บัการสนบัสนุน
ทรพัยากรทีจ่ าเป็นในการ
สรา้งสรรคน์วตักรรม 

22 
(40.7) 

24 
(44.4) 

6 
(11.1) 

2 
(3.7) 

0 4.22 0.79 มาก
ทีสุ่ด 

พนกังานไดร้บัการสนบัสนุน
ใหป้รบัปรงุพฒันาวธิกีาร
ปฏบิตังิานเพื่อใหป้ระสบ
ผลส าเรจ็ 

29 
(53.7) 

19 
(35.2) 

5 
(9.3) 

1 
(1.9) 

0 4.41 0.74 มาก
ทีสุ่ด 
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ตารางท่ี  10 จ านวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัการรบัรู ้
วฒันธรรมองคก์ารแบบเน้นนวตักรรม (ต่อ) 

 
ระดบัการรบัรู ้ จ านวน / รอ้ยละ กลุ่มตวัอย่าง 

(n = 54 คน) 
Mean 
(x̄) 

S.D. การ
แปลผล 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

องคก์ารประสงคท์ีจ่ะ
ยอมรบัความเสีย่งทีอ่าจ
เกดิขึน้จากการเปลีย่น 
แปลงสภาพแวดลอ้มของ
ธุรกจิ 

21 
(38.9) 

21 
(38.9) 

11 
(20.4) 

1 
(1.9) 

0 4.15 0.81 มาก 

รวม 4.26 0.63 มาก
ทีสุ่ด 

 
จากตารางที่ 10 ระดับการรับรู้วัฒนธรรมแบบเน้นนวัตกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด 

(ค่าเฉลี่ย = 4.26) เมื่อพจิารณารายข้อพบว่า พนักงานได้รบัการสนับสนุนให้ปรบัปรุงพัฒนา
วธิกีารปฏบิตังิานเพื่อให้ประสบผลส าเรจ็อยู่ในระดบัมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.41) รองลงมาคอื 
พนักงานไดร้บัการสนับสนุนทรพัยากรทีจ่ าเป็นในการสรา้งสรรคน์วตักรรมอยู่ในระดบัมากที่สุด 
(ค่าเฉลีย่ = 4.22) และองคก์ารประสงคท์ีจ่ะยอมรบัความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลง
สภาพแวดลอ้มของธุรกจิอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉลีย่ = 4.15) 

 
ตารางท่ี  11 จ านวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัการรบัรู ้

วฒันธรรมองคก์ารแบบเน้นผลการปฏบิตังิาน 
 

ระดบัการรบัรู ้ จ านวน / รอ้ยละ กลุ่มตวัอย่าง 
(n = 54 คน) 

Mean 
(x̄) 

S.D. การ
แปล
ผล มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 
พนกังานไดร้บัการสอน
ทกัษะเพื่อปรบัปรงุการ
ท างาน 

26 
(48.1) 

23 
(42.6) 

5 
(9.3) 

0 0 4.39 0.66 มาก
ทีสุ่ด 
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ตารางท่ี  11 จ านวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัการรบัรู ้
วฒันธรรมองคก์ารแบบเน้นผลการปฏบิตังิาน (ต่อ) 

 
ระดบัการรบัรู ้ จ านวน / รอ้ยละ กลุ่มตวัอย่าง 

(n = 54 คน) 
Mean 
(x̄) 

S.D. การ
แปลผล 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

องคก์ารมกีารก าหนด
มาตรฐานการปฏบิตังิาน
ส าหรบัพนกังาน 

25 
(46.3) 

22 
(40.7) 

7 
(13.0) 

0 0 4.33 0.70 มาก
ทีสุ่ด 

องคก์ารใหค้วามส าคญัต่อ
ผลงานทีม่คีุณภาพ 

32 
(59.3) 

14 
(25.9) 

8 
(14.8) 

0 0 4.44 0.74 มาก
ทีสุ่ด 

รวม 4.39 0.54 มาก
ทีสุ่ด 

 
จากตารางที ่11 ระดบัการรบัรูว้ฒันธรรมแบบเน้นผลการปฏบิตังิานอยู่ในระดบัมากที่สุด 

(ค่าเฉลี่ย = 4.39) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ดังนี้  องค์การให้
ความส าคญัต่อผลงานที่มคีุณภาพ  (ค่าเฉลี่ย = 4.44) รองลงมาพนักงานได้รบัการสอนทกัษะ
เพื่อปรบัปรุงการท างาน (ค่าเฉลี่ย = 4.39) และองค์การมกีารก าหนดมาตรฐานการปฏบิตัิงาน
ส าหรบัพนกังาน (ค่าเฉลีย่ = 4.33) ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี  12 จ านวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัการรบัรู ้

วฒันธรรมองคก์ารแบบเน้นรางวลั 
 

ระดบัการรบัรู ้ จ านวน / รอ้ยละ กลุ่มตวัอย่าง 
(n = 54 คน) 

Mea
n 
(x̄) 

S.D. การ
แปล
ผล มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 
องคก์ารมกีารประเมนิผล
งานและใหร้างวลัอยา่ง
ยตุธิรรม 

21 
(38.9) 

30 
(55.6) 

3 
(5.6) 

0 0 4.33 0.58 มาก
ทีส่ดุ 

องคก์ารใหร้างวลัตามผลการ
ปฏบิตังิานของพนกังาน 

17 
(31.5) 

32 
(59.3) 

5 
(9.3) 

0 0 4.22 0.60 มาก
ทีส่ดุ 
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ตารางท่ี  12 จ านวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัการรบัรู ้
วฒันธรรมองคก์ารแบบเน้นรางวลั (ต่อ) 

 
ระดบัการรบัรู ้ จ านวน / รอ้ยละ กลุ่มตวัอย่าง 

(n = 54 คน) 
Mean 
(x̄) 

S.D. การ
แปล
ผล มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 
องคก์ารเน้นการใหร้างวลั
ตามความส าเรจ็มากกว่า
การลงโทษ 

12 
(22.2) 

35 
(64.8) 

7 
(13.0) 

0 0 4.09 0.59 มาก 

รวม 4.21 0.51 มาก
ทีสุ่ด 

 
จากตารางที ่12 ระดบัการรบัรูว้ฒันธรรมแบบเน้นรางวลัอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด (ค่าเฉลีย่ = 

4.21) เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า องคก์ารมกีารประเมนิผลงานและใหร้างวลัอย่างยุตธิรรมอยู่ใน
ระดบัมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.33) รองลงมาคอื องค์การให้รางวลัตามผลการปฏิบตัิงานของ
พนักงานอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด (ค่าเฉลีย่ = 4.22) และองคก์ารเน้นการใหร้างวลัตามความส าเรจ็
มากกว่าการลงโทษอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉลีย่ = 4.09) ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี  13 จ านวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัการรบัรู ้

วฒันธรรมองคก์ารแบบเน้นการปฏบิตังิานเป็นทมี 
 

ระดบัการรบัรู ้ จ านวน / รอ้ยละ กลุ่มตวัอย่าง 
(n = 54 คน) 

Mean 
(x̄) 

S.D. การ
แปลผล 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

องคก์ารมกีารบรหิารและ
เน้นการท างานเป็นทมี
มากกว่าการท างานเดีย่ว 

30 
(55.6) 

14 
(25.9) 

9 
(16.7) 

1 
(1.9) 

0 4.35 0.83 มาก
ทีสุ่ด 
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ตารางท่ี  13 จ านวน รอ้ยละ ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัการรบัรู ้
วฒันธรรมองคก์ารแบบเน้นการปฏบิตังิานเป็นทมี (ต่อ) 

 
ระดบัการรบัรู ้ จ านวน / รอ้ยละ กลุ่มตวัอย่าง 

(n = 54 คน) 
Mean 
(x̄) 

S.D. การ
แปลผล 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

องคก์ารสนบัสนุนการ
แลกเปลีย่นความคดิเหน็
ระหว่างกลุ่มผูป้ฏบิตังิาน 

29 
(53.7) 

17 
(31.5) 

 

7 
(13.0) 

1 
(1.9) 

 

0 4.37 0.78 มาก
ทีสุ่ด 

รวม 4.36 0.76 มาก
ทีสุ่ด 

 
จากตารางที ่13 ระดบัการรบัรูว้ฒันธรรมแบบเน้นการปฏบิตังิานเป็นทมีอยู่ในระดบัมาก

ที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.36) เมื่อพจิารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดบัมากที่สุดทุกข้อ ดงันี้ องค์การ
สนบัสนุนการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ระหว่างกลุ่มผูป้ฏบิตังิาน (ค่าเฉลีย่ = 4.37) และรองลงมา
คอืองค์การมกีารบรหิารและเน้นการท างานเป็นทมีมากกว่าการท างานเดีย่ว (ค่าเฉลี่ย  = 4.35) 
ตามล าดบั 

 
ประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของพนักงานธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 
จากการศกึษาการรบัรูป้ระสทิธผิลการตรวจสอบภายในของพนักงานธนาคารพาณิชยท์ี่

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 54 คน ผลการศกึษา
รายละเอยีดแสดงดงัตารางที ่14 ดงันี้ 
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ตารางท่ี 14  จ านวน รอ้ยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัประสทิธผิลการ
ตรวจสอบภายใน 

 
ระดบัการรบัรู ้ จ านวน / รอ้ยละ กลุ่มตวัอย่าง 

(n = 54 คน) 
Mean 
(x̄) 

S.D. การ
แปลผล 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

ดา้นความรูค้วามสามารถ
ของผูต้รวจสอบภายใน 

32 
(59.3) 

14 
(25.9) 

7 
(13.0) 

1 
(1.9) 

0 4.34 0.73 มาก
ทีสุ่ด 

ดา้นความเป็นอสิระของผู้
ตรวจสอบภายใน 

36 
(66.7) 

13 
(24.1) 

4 
(7.4) 

1 
(1.9) 

0 4.40 0.70 มาก
ทีสุ่ด 

ดา้นผลการปฏบิตังิานของ
ผูต้รวจสอบภายใน 

32 
(59.3) 

17 
(31.5) 

4 
(7.4) 

1 
(1.9) 

0 4.39 0.63 มาก
ทีสุ่ด 

รวม 4.38 0.64 มาก
ทีสุ่ด 

 

จากตารางที่ 14 ระดบัการรบัรู้ประสทิธผิลการตรวจสอบภายในของพนักงานธนาคาร
พาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
(ค่าเฉลีย่ = 4.38) เมือ่พจิารณารายขอ้พบว่าอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ดทุกขอ้ ดงันี้ ดา้นความอสิระของ
ผูต้รวจสอบภายใน (ค่าเฉลีย่ = 4.40)  รองลงมาคอืดา้นผลการปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบภายใน 
(ค่าเฉลี่ย = 4.39) และด้านความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายใน (ค่าเฉลี่ย = 4.00) 
ตามล าดบั เมื่อวเิคราะห์การรบัรูป้ระสทิธผิลของการตรวจสอบภายในในแต่ละดา้น แสดงผลได้
ดงัตารางที ่15 ถงึ 17 
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ตารางท่ี 15  จ านวน รอ้ยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัประสทิธผิลการ
ตรวจสอบภายในดา้นความรูค้วามสามารถของผูต้รวจสอบภายใน 

 
ระดบัการรบัรู ้ จ านวน / รอ้ยละ กลุ่มตวัอย่าง 

(n = 54 คน) 
Mean 
(x̄) 

S.D. การ
แปล
ผล มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 
ผูต้รวจสอบภายในมี
คุณสมบตัเิหมาะสมกบังาน
ตรวจสอบภายในทัง้ในดา้น 
การศกึษา  ประสบการณ์
ท างาน และความรูค้วาม
เขา้ใจเกีย่วกบังานตรวจสอบ
ภายใน 

26 
(48.1) 

21 
(38.9) 

7 
(13.0) 

0 0 4.35 0.70 มาก
ทีสุ่ด 

ผูต้รวจสอบภายในมคีวามรู้
ความเขา้ใจลกัษณะธุรกจิ 
ธนาคาร กฎหมายขอ้บงัคบั
เกีย่วกบัธุรกจิ และการ
ควบคุมภายใน รวมถงึการ
บรหิารความเสีย่ง และ
กระบวนการต่างๆ ของ
ธนาคารเป็นอยา่งด ี

32 
(59.3) 

15 
(27.8) 

7 
(13.0) 

0 0 4.46 0.72 มาก
ทีสุ่ด 

ผู้ตรวจสอบภายในสามารถ
ให้ค าปรึกษา ให้ความรู้
รวมถึงเสนอแนะเกี่ยวกับ
ระบบการควบคุมภายในแก่
ผูร้บัการตรวจไดเ้ป็นอยา่งด ี

31 
(57.4) 

15 
(27.8) 

7 
(13.0) 

1 
(1.9) 
 

0 4.41 0.79 มาก
ทีสุ่ด 

ผู้ตรวจสอบภายในสามารถ
ชี้ แ จ ง ป ร ะ เ ด็ น จ า ก ก า ร
ตรวจสอบ และตอบค าถาม
ของผู้รบัการตรวจได้อย่าง
ชดัเจน ถูกตอ้ง ตรงประเดน็ 

29 
(53.7) 

16 
(29.6) 

6 
(11.1) 

1 
(1.9) 

2 
(3.7) 

4.28 1.00 มาก
ทีสุ่ด 
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ตารางท่ี 15  จ านวน รอ้ยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัประสทิธผิลการ
ตรวจสอบภายในดา้นความรูค้วามสามารถของผูต้รวจสอบภายใน (ต่อ) 

 
ระดบัการรบัรู ้ จ านวน / รอ้ยละ กลุ่มตวัอย่าง 

(n = 54 คน) 
Mea

n 
(x̄) 

S.D. การ
แปลผล 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

ผูต้รวจสอบภายในมมีนุษย
สมัพนัธ์ที่ดี มจีติวิทยาใน
การสื่อสาร ก่อให้เกิดการ
ร่วมมือระหว่างผู้ร ับการ
ต ร ว จแล ะฝ่ า ย บ ริห า ร 
เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์

26 
(48.1) 

17 
(31.5) 

8 
(14.8) 

3 
(5.6) 

0 4.22 0.90 มาก
ทีสุ่ด 

ผู้ตรวจสอบภายในมีการ
เข้าร่วมอบรม ศึกษาหา
ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
อยา่งต่อเนื่อง 

30 
(55.6) 

13 
(24.1) 

10 
(18.5) 

0 1 
(1.9) 

4.31 0.91 มาก
ทีสุ่ด 

รวม 4.34 0.73 มาก
ทีสุ่ด 

 
จากตารางที่ 15 ระดบัการรบัรู้ประสทิธผิลการตรวจสอบภายในของพนักงานธนาคาร

พาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยด้านความรู้ความสามารถของผู้
ตรวจสอบภายในอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด (ค่าเฉลีย่ = 4.34) เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่าอยู่ในระดบั
มากที่สุดทุกขอ้ ดงันี้ ผู้ตรวจสอบภายในมคีวามรูค้วามเข้าใจลกัษณะธุรกิจธนาคาร ขอ้บงัคบั 
การควบคุมภายใน การบรหิารความเสี่ยง และกระบวนการต่างๆ ของธนาคารเป็นอย่างดี 
(ค่าเฉลี่ย = 4.46) รองลงมาคอื ผู้ตรวจสอบภายในให้ค าปรกึษา ให้ความรู้ เสนอแนะเกี่ยวกบั
ระบบการควบคุมภายในแก่ผูร้บัการตรวจไดเ้ป็นอย่างด ี(ค่าเฉลีย่ = 4.41) ผูต้รวจสอบภายในมี
คุณสมบตัเิหมาะสมกบังานตรวจสอบภายใน (ค่าเฉลีย่ = 4.35) ผูต้รวจสอบภายในเขา้รว่มอบรม 
หาความรูเ้พื่อพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง (ค่าเฉลี่ย = 4.31) ผู้ตรวจสอบภายในชี้แจงประเด็น
จากการตรวจสอบ และตอบค าถามของผู้รบัการตรวจได้อย่างชดัเจน (ค่าเฉลี่ย = 4.28) และ
ผู้ตรวจสอบภายในมมีนุษยสมัพันธ์ที่ด ีมจีติวทิยาในการสื่อสาร เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุ
วตัถุประสงค ์(ค่าเฉลีย่ = 4.22) 
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ตารางท่ี 16  จ านวน รอ้ยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัประสทิธผิลการ
ตรวจสอบภายในดา้นความเป็นอสิระของผูต้รวจสอบภายใน 

 
ระดบัการรบัรู ้ จ านวน / รอ้ยละ กลุ่มตวัอย่าง 

(n = 54 คน) 
Mean 
(x̄) 

S.D. การ
แปล
ผล มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 
องคก์ารก าหนดโครงสรา้ง
หน่วยงานตรวจสอบอย่างเป็น
อสิระขึน้ตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและมกีารสื่อสารให้
พนกังานในองคก์ารรบัทราบ
บทบาทของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในอย่างชดัเจน 

34 
(63.0) 

14 
(25.9) 

6 
(11.1) 

0 0 4.52 0.69 มาก
ทีสุ่ด 

ผูต้รวจสอบภายในสามารถ
ปฏบิตังิานและแสดงความ
คดิเหน็ไดอ้ยา่งเป็นอสิระ 
เทีย่งธรรม 

29 
(53.7) 

17 
(31.5) 

8 
(14.8) 

0 0 4.39 0.74 มาก
ทีสุ่ด 

ผู้ตรวจสอบภายในไม่มีส่วน
ได้เสียต่อกิจกรรมหรือการ
ด า เ นิ น กิ จ ก ร ร ม ห ลั ก ใ น
องค์การ เช่นการปฏิบัติงาน 
การตดัสนิใจ 

29 
(53.7) 

15 
(27.8) 

8 
(14.8) 

1 
(1.9) 

1 
(1.9) 

4.30 0.92 มาก
ทีสุ่ด 

ผู้ตรวจสอบภายในสามารถ
รายงานผลการตรวจสอบ
โดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

29 
(53.7) 

19 
(35.2) 

5 
(9.3) 

1 
(1.9) 

0 4.41 0.74 มาก
ทีสุ่ด 

รวม 4.40 0.70 มาก
ทีสุ่ด 

 
จากตารางที่ 16 ระดบัการรบัรู้ประสทิธผิลการตรวจสอบภายในของพนักงานธนาคาร

พาณิชยท์ี่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยด้านความเป็นอสิระของผู้ตรวจสอบ
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ภายในอยู่ในระดบัเหน็ด้วยมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.40) เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่าอยู่ในระดบั
มากที่สุดทุกขอ้ ดงันี้ องค์การก าหนดโครงสรา้งหน่วยงานตรวจสอบอย่างเป็นอสิระขึ้นตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและสื่อสารบทบาทของหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างชัดเจน 
(ค่าเฉลีย่ = 4.52) รองลงมาคอื ผูต้รวจสอบภายในสามารถรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ (ค่าเฉลี่ย = 4.41) ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏบิตัิงานและแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ เที่ยงธรรม (ค่าเฉลี่ย = 4.39) และน้อยที่สุดคือ ผู้ตรวจสอบ
ภายในไมม่สี่วนไดเ้สยีต่อกจิกรรมหรอืการด าเนินกจิกรรมหลกัในองคก์าร (ค่าเฉลีย่ = 4.30) 
 
ตารางท่ี 17  จ านวน รอ้ยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัประสทิธผิลการ

ตรวจสอบภายในภายในดา้นผลการปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบภายใน 
 

ระดบัการรบัรู ้ จ านวน / รอ้ยละ กลุ่มตวัอย่าง 
(n = 54 คน) 

Mean 
(x̄) 

S.D. การ
แปล
ผล มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 
ผูต้รวจสอบภายในจดัท า
แผนการตรวจสอบ (แผน
ระยะสัน้ แผนระยะยาว) ที่
ผ่านการอนุมตัจิากคณะ 
กรรมการตรวจสอบ 

24 
(44.4) 

25 
(46.3) 

5 
(9.3) 

0 0 4.35 0.65 มาก
ทีสุ่ด 

ผู้ตรวจสอบภายในมีการ
สื่อสารและประสานงานกับ
ผูร้บัการตรวจเสมอ 

31 
(57.4) 

15 
(27.8) 

8 
(14.8) 

0 0 4.43 0.74 มาก
ทีสุ่ด 

ผู้ ต ร ว จ ส อ บ ภ า ย ใ น
ปฏิบัติงานและสรุปผลการ
ตรวจสอบภายในระยะเวลา
ทีก่ าหนด 

26 
(48.1) 

21 
(38.9) 

6 
(11.1) 

1 
(1.9) 

0 4.33 0.75 มาก
ทีสุ่ด 
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ตารางท่ี 17  จ านวน รอ้ยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดบัประสทิธผิลการ
ตรวจสอบภายในภายในดา้นผลการปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบภายใน (ต่อ) 

 
ระดบัการรบัรู ้ จ านวน / รอ้ยละ กลุ่มตวัอย่าง 

(n = 54 คน) 
Mean 
(x̄) 

S.D. การ
แปล
ผล มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 
ผู้ตรวจสอบภายในได้จัดท า
กระดาษท าการและรวบรวม
เอกสารเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ครบถว้น 

29 
(53.7) 

18 
(33.3) 

7 
(13.0) 

0 0 4.41 0.71 มาก
ทีส่ดุ 

ผู้ตรวจสอบภายในตรวจพบ
ประเดน็จากการตรวจสอบทีม่ี
สาระส าคญั สร้างคุณค่าให้แก่
ธนาคาร 

29 
(53.7) 

19 
(35.2) 

6 
(11.1) 

0 0 4.43 0.69 มาก
ทีส่ดุ 

ผู้ตรวจสอบภายในสามารถ
จัดท าข้อเสนอแนะให้แก่ผู้รบั
ตรวจไดต้รงประเดน็ 

30 
(55.6) 

20 
(37.0) 

4 
(7.4) 

0 0 4.48 0.64 มาก
ทีส่ดุ 

ผูต้รวจสอบภายในจดัท า
รายงานการตรวจสอบเสนอ
ฝา่ยบรหิาร/ คณะกรรมการ 
ตรวจสอบครบถว้น ทนักาล 

25 
(46.3) 

22 
(40.7) 

7 
(13.0) 

0 0 4.33 0.7 มาก
ทีส่ดุ 

ผูต้รวจสอบภายในตดิตาม
ความคบืหน้าในการปรบัปรุง/ 
แกไ้ขประเดน็การตรวจสอบ
อย่างสม ่าเสมอ 

29 
(53.7) 

20 
(37.0) 

4 
(7.4) 

3 
(5.6) 

0 4.31 0.84 มาก
ทีส่ดุ 

ผูร้บัการตรวจสอบพงึพอใจต่อ
งานตรวจสอบภายใน 

29 
(53.7) 

20 
(37.0) 

4 
(7.4) 

1 
(1.9) 

0 4.43 0.72 มาก
ทีส่ดุ 

ฝา่ยบรหิารพงึพอใจต่องาน
ตรวจสอบภายใน 

29 
(53.7) 

20 
(37.0) 

4 
(7.4) 

1 
(1.9) 

0 4.43 0.72 มาก
ทีส่ดุ 

รวม 4.39 0.63 มาก
ทีสุ่ด 

 
จากตารางที่ 17 ระดบัการรบัรู้ประสทิธผิลการตรวจสอบภายในของพนักงานธนาคาร

ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยด้านผลการปฏบิตังิานของผู้
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ตรวจสอบภายใน อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด (ค่าเฉลีย่ = 4.39) เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่าอยู่ในระดบั
มากที่สุดทุกข้อ ดังนี้  ผู้ตรวจสอบภายในสามารถจัดท าข้อเสนอแนะได้อย่างตรงประเด็น 
(ค่าเฉลี่ย = 4.48) รองลงมาคอื ผู้ตรวจสอบภายในมกีารสื่อสารและประสานงานกบัผู้รบัการ
ตรวจเสมอ (ค่าเฉลี่ย = 4.43) ผู้ตรวจสอบภายในตรวจพบประเดน็ที่มสีาระส าคญั สรา้งคุณค่า
ให้แก่ธนาคาร (ค่าเฉลี่ย = 4.43) ผู้รบัการตรวจสอบและฝ่ายบรหิารมคีวามพึงพอใจต่องาน
ตรวจสอบภายใน (ค่าเฉลี่ย = 4.43) ผู้ตรวจสอบภายในจดัท ากระดาษท าการและรวบรวม
เอกสารเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐานอย่างครบถ้วน (ค่าเฉลีย่ = 4.41) ผูต้รวจสอบภายในจดัท าแผนการ
ตรวจสอบที่ผ่านการอนุมตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบ (ค่าเฉลี่ย = 4.35) ผู้ตรวจสอบภายใน
สามารถปฏบิตัิงานและสรุปผลการตรวจสอบภายในระยะเวลาที่ก าหนด (ค่าเฉลี่ย = 4.33) ผู้
ตรวจสอบภายในจดัท ารายงานการตรวจสอบเสนอฝ่ายบรหิารหรอืคณะกรรมการตรวจสอบได้
อย่างครบถ้วน ทนักาล (ค่าเฉลีย่ = 4.33) และผูต้รวจสอบภายในมกีารตดิตามความคบืหน้าใน
การปรบัปรงุ/ แกไ้ขประเดน็การตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอ (ค่าเฉลีย่ = 4.31) ตามล าดบั 
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์การกบัประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของ
ธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

   
จากการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างวฒันธรรมองคก์ารกบัประสทิธผิลการตรวจสอบ

ภายในของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยใช้การ
วเิคราะห์ค่าสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์แบบสเปียร์แมน (Spearman rank correlation coefficient 
หรอื Spearman's rho)  รายละเอยีดแสดงในตารางที ่18 
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ตารางท่ี  18 ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหว่างวฒันธรรมองคก์ารกบัประสทิธผิลการตรวจสอบภายในของธนาคารพาณชิย์ทีจ่ดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 
ความสมัพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองคก์ารกบั
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วฒันธรรมแบบเน้นเป้าหมาย 
(X1) 

Correlation Coefficient 1             
Sig. (2-tailed) .             
N 54             

วฒันธรรมแบบเน้นประสานงาน 
และการบรูณาการ (X2) 

Correlation Coefficient .418** 1            
Sig. (2-tailed) .002 .            
N 54 54            

วฒันธรรมแบบเน้นการ
แกป้ญัหาความขดัแยง้ (X3) 

Correlation Coefficient .503** .296* 1           
Sig. (2-tailed) .000 .030 .           
N 54 54 54           

วฒันธรรมแบบเน้นการมสี่วน
ร่วมของพนกังาน (X4) 

Correlation Coefficient .489** .254 .770** 1          
Sig. (2-tailed) .000 .063 .000 .          
N 54 54 54 54          
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ตารางท่ี  18 ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหว่างวฒันธรรมองคก์ารกบัประสทิธผิลการตรวจสอบภายในของธนาคารพาณชิย์ทีจ่ดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ต่อ) 

 
ความสมัพนัธร์ะหวา่งวฒันธรรมองคก์ารกบั
ประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน 
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วฒันธรรมแบบเน้น
นวตักรรม (X5) 

Correlation Coefficient .606** .277* .637** .587** 1         
Sig. (2-tailed) .000 .043 .000 .000 .         
N 54 54 54 54 54         

วฒันธรรมแบบเน้นผลการ
ปฏบิตังิาน (X6) 

Correlation Coefficient .618** .409** .474** .595** .664** 1        
Sig. (2-tailed) .000 .002 .000 .000 .000 .        
N 54 54 54 54 54 54        

วฒันธรรมแบบเน้นรางวลั 
(X7) 

Correlation Coefficient .451** .420** .614** .365** .590** .396** 1       
Sig. (2-tailed) .001 .002 .000 .007 .000 .003 .       
N 54 54 54 54 54 54 54       

วฒันธรรมแบบเน้นการ
ปฏบิตังิานเป็นทมี (X8) 

Correlation Coefficient .633** .233 .647** .606** .669** .597** .508** 1      
Sig. (2-tailed) .000 .090 .000 .000 .000 .000 .000 .      
N 54 54 54 54 54 54 54 54      
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ตารางท่ี  18 ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหว่างวฒันธรรมองคก์ารกบัประสทิธผิลการตรวจสอบภายในของธนาคารพาณชิย์ทีจ่ดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ต่อ) 

 
ความสมัพนัธร์ะหวา่งวฒันธรรมองคก์ารกบั
ประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน 
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วฒันธรรมองคก์าร (Xtotal) Correlation Coefficient .725** .497** .877** .839** .804** .731** .669** .802** 1     
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .     
N 54 54 54 54 54 54 54 54 54     

ความสามารถของผู้
ตรวจสอบภาย ใน (Y1) 

Correlation Coefficient .450** .117 .348** .482** .563** .498** .367** .517** .546
** 

1    

Sig. (2-tailed) .001 .399 .010 .000 .000 .000 .006 .000 .000 .    
N 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54    

ความเป็นอสิระของผู้
ตรวจสอบภายใน (Y2) 

Correlation Coefficient .492** .195 .388** .509** .576** .494** .344* .577** .600
** 

.858** 1   

Sig. (2-tailed) .000 .158 .004 .000 .000 .000 .011 .000 .000 .000 .   
N 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54   

ผลการปฏบิตังิานของผู้
ตรวจสอบภายใน (Y3) 

Correlation Coefficient .433** .056 .306* .371** .521** .373** .319* .471** .473
** 

.862** .839** 1  

Sig. (2-tailed) .001 .690 .024 .006 .000 .005 .019 .000 .000 .000 .000 .  
N 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54  
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ตารางท่ี  18 ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหว่างวฒันธรรมองคก์ารกบัประสทิธผิลการตรวจสอบภายในของธนาคารพาณชิย์ทีจ่ดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ต่อ) 

** ระดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่.01    * ระดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่.05 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความสมัพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองคก์ารกบั
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ประสทิธผิลการตรวจสอบ
ภายใน  
(Ytotal) 

Correlation 
Coefficient 

.451** .102 .352** .466** .557** .446** .363** .544** .549** .944** .936** .939** 1 

Sig. (2-tailed) .001 .464 .009 .000 .000 .001 .007 .000 .000 .000 .000 .000 . 
N 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 
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จากตารางที ่18 ระดบัความสมัพนัธร์ะหว่างวฒันธรรมองคก์าร (Xtotal) กบัประสทิธผิล
การตรวจสอบภายใน (Ytotal) ของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยในภาพรวมและรายดา้น ส่วนใหญ่มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .01 โดยในภาพรวม ค่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธร์ะหว่างวฒันธรรมองคก์ารมคีวามสมัพนัธ์
เชิงบวกกับประสิทธิผลการตรวจสอบภายในอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี
ความสมัพนัธ์กนัเชงิบวกระดบัปานกลาง (ค่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธ์ = .549**) และพจิารณา
เป็นรายด้านโดยเรยีงล าดบัตามระดบัความสมัพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์การกบัประสทิธผิล
การตรวจสอบภายในพบว่า วฒันธรรมองค์การแบบเน้นนวตักรรม มคีวามสมัพนัธ์กนัเชงิบวก
ระดบัปานกลาง (ค่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธ์ = .557**) รองลงมาได้แก่ วฒันธรรมองค์การแบบ
เน้นการปฏิบัติงานเป็นทีม มีความสัมพันธ์กันเชิงบวกระดับปานกลาง (ค่าสัมประสิทธิ
สหสมัพนัธ ์= .544**)  วฒันธรรมองคก์ารแบบเน้นการมสี่วนร่วมของพนักงาน มคีวามสมัพนัธ์
กนัเชงิบวกระดบัปานกลาง (ค่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธ์ = .466**) วฒันธรรมองค์การแบบเน้น
เป้าหมาย มคีวามสมัพนัธ์กันเชงิบวกระดบัปานกลาง (ค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ = .451**) 
วฒันธรรมองค์การแบบเน้นผลการปฏิบตัิงาน มคีวามสมัพนัธ์กันเชิงบวก ระดบัปานกลาง 
(ค่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธ์ = .446**) วฒันธรรมองคก์ารแบบเน้นรางวลั มคีวามสมัพนัธก์นัเชงิ
บวกระดบัปานกลาง (ค่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธ์ = .363**) และวฒันธรรมองคก์ารแบบเน้นการ
แก้ปญัหาความขดัแยง้ มคีวามสมัพนัธก์นัเชงิบวกระดบัปานกลาง (ค่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธ์ = 
.352**) กบัประสทิธผิลการตรวจสอบภายในของธนาคารพาณิชยไ์ทย อยา่งมนียัส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .01 ส าหรบัวฒันธรรมองคก์ารแบบเน้นการประสานงานและบูรณาการความสมัพนัธก์นั
น้อยทีสุ่ดอยา่งไมม่นียัส าคญัทางสถติหิรอืไมส่มัพนัธก์บัประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน (ค่าสมั
ประสทิธสิหสมัพนัธ ์= .122) 
 
การวิเคราะห์ความแตกต่างในการรบัรู้วฒันธรรมองคก์ารกบัประสิทธิผลการตรวจสอบ
ภายในของพนักงานธนาคารพาณิชยท์ีจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย   

การวิเคราะห์ความแตกต่างของการรบัรู้ว ัฒนธรรมองค์การของพนักงาน
ธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย แสดงผลไดต้ามตาราง
ที ่19 – 24 
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ตารางท่ี  19 ค่าเฉลี่ยของการรบัรูว้ฒันธรรมองคก์ารของพนักงานธนาคารพาณิชย์ จ าแนก
ตามเพศ 

  
N 

(54) 
Mean Mean 

Rank 
Sum of 
Ranks 

Mann-
Whitney U 

p-Value 

วฒันธรรมแบบเน้นเป้าหมาย 
ชาย 8 4.67 30.63 245.00 

159.00 0.524 
หญงิ 46 4.55 26.96 1,240.00 

วฒันธรรมแบบเน้นการประสานและการบูรณาการ 
ชาย 8 4.58 34.50 276.00 

128.00 0.156 
หญงิ 46 4.28 26.28 1,209.00 

วฒันธรรมแบบเน้นการแกป้ญัหาความขดัแยง้ 
ชาย 8 4.50 37.75 302.00 

102.00 0.042 
หญงิ 46 3.83 25.72 1,183.00 

วฒันธรรมแบบเน้นการมสี่วนรว่มของพนกังาน 
ชาย 8 4.25 31.63 253.00 

151.00 0.396 
หญงิ 46 3.99 26.78 1,232.00 

วฒันธรรมแบบเน้นนวตักรรม 
ชาย 8 4.63 37.13 297.00 

107.00 0.057 
หญงิ 46 4.20 25.83 1,188.00 

วฒันธรรมแบบเน้นผลการปฏบิตังิาน 
ชาย 8 4.54 33.00 264.00 

140.00 0.272 
หญงิ 46 4.37 26.54 1,221.00 

วฒันธรรมแบบเน้นรางวลั 
ชาย 8 4.50 35.31 282.50 

121.50 0.113 
หญงิ 46 4.17 26.14 1,202.50 

วฒันธรรมแบบเน้นการปฏบิตังิานเป็นทมี 
ชาย 8 4.56 29.25 234.00 

170.00 0.719 
หญงิ 46 4.33 27.20 1,251.00 
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จากตารางที่ 19 การรบัรูว้ฒันธรรมองค์การระหว่างเพศชายและเพศหญงิพบว่า เพศ
ชายมคี่าเฉลีย่การรบัรูว้ฒันธรรมองคก์ารแบบเน้นเป้าหมาย แบบเน้นการประสานและการบูรณา
การ แบบเน้นการแก้ปญัหาความขัดแย้ง แบบเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน แบบเน้น
นวตักรรม แบบเน้นผลการปฏบิตังิาน แบบเน้นรางวลัและวฒันธรรมแบบเน้นการปฏบิตังิานเป็น
ทมีเท่ากบั 4.67 4.57 4.50 4.25 4.63 4.54 4.50 และ 4.56 ตามล าดบั ในส่วนของเพศหญงิ มี
ค่าเฉลีย่การรบัรูว้ฒันธรรมองคก์ารแบบเน้นเป้าหมาย แบบเน้นการประสานและการบูรณาการ 
แบบเน้นการแก้ปญัหาความขดัแย้ง แบบเน้นการมสี่วนร่วมของพนักงาน แบบเน้นนวตักรรม 
แบบเน้นผลการปฏบิตังิาน แบบเน้นรางวลัและวฒันธรรมแบบเน้นการปฏบิตังิานเป็นทมีเท่ากบั 
4.55 4.28 3.83 3.99 4.63 4.20 4.37 4.17 และ 4.33 ตามล าดบั และเมื่อน ามาทดสอบความ
แตกต่างโดยค่าสถิติแมนน-วิทนีย์ ยู (Mann-Whitney U test) พบว่าเพศชายและเพศหญิงมี
ค่าเฉลีย่การรบัรูว้ฒันธรรมแบบเน้นเป้าหมาย แบบเน้นการประสานและการบูรณาการ แบบเน้น
การมสี่วนร่วมของพนักงาน แบบเน้นนวตักรรม แบบเน้นผลการปฏบิตังิาน แบบเน้นรางวลัและ
วฒันธรรมแบบเน้นการปฏบิตังิาน ส่วนใหญ่ไมแ่ตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 (Mann-
Whitney U = 159.00, 128.00, 102.00, 107.00, 140.00, 121.50 และ 170.00, p = 0.524, 
0.156, 0.396, 0.057, 0.272, 0.113, 0.719 ตามล าดบั) เวน้แต่วฒันธรรมแบบเน้นการแก้ปญัหา
ความขดัแยง้ทีม่กีารรบัรูแ้ตกต่างกนั ระดบันัยส าคญัทางสถติ ิ.05 (Mann-Whitney U = 102.00 
p = 0.042) 

 
ตารางท่ี  20 ค่าเฉลี่ยของการรบัรูว้ฒันธรรมองคก์ารของพนักงานธนาคารพาณิชย์ จ าแนก

ตามกลุ่มตวัอยา่งระหว่างผูต้รวจสอบภายในและผูร้บัการตรวจสอบ 
  

N 
(54) 

Mean Mean 
Rank 

Sum of 
Ranks 

Mann-
Whitney U 

p-Value 

วฒันธรรมแบบเน้นเป้าหมาย 
ผูต้รวจสอบภายใน 18 4.51 25.83 456.00 

294.00 0.565 
ผูร้บัการตรวจสอบ 36 4.15 28.33 1020.00 

วฒันธรรมแบบเน้นการประสานและการบูรณาการ 
ผูต้รวจสอบภายใน 18 4.59 22.58 406.50 

235.50 0.091 
ผูร้บัการตรวจสอบ 36 4.41 29.96 1,078.50 
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ตารางท่ี  20 ค่าเฉลี่ยของการรบัรูว้ฒันธรรมองคก์ารของพนักงานธนาคารพาณิชย์ จ าแนก
ตามกลุ่มตวัอยา่งระหว่างผูต้รวจสอบภายในและผูร้บัการตรวจสอบ (ต่อ) 

  
N 

(54) 
Mean Mean 

Rank 
Sum of 
Ranks 

Mann-
Whitney U 

p-Value 

วฒันธรรมแบบเน้นการแกป้ญัหาความขดัแยง้ 
ผูต้รวจสอบภายใน 18 3.58 22.03 396.50 

255.50 0.066 
ผูร้บัการตรวจสอบ 36 4.10 30.24 1,088.50 

วฒันธรรมแบบเน้นการมสี่วนรว่มของพนกังาน 
ผูต้รวจสอบภายใน 18 3.86 25.06 451.00 

280.00 0.393 
ผูร้บัการตรวจสอบ 36 4.11 28.72 1,034.00 

วฒันธรรมแบบเน้นนวตักรรม 
ผูต้รวจสอบภายใน 18 4.09 22.67 408.00 

237.00 0.105 
ผูร้บัการตรวจสอบ 36 4.34 29.92 1,077.00 

วฒันธรรมแบบเน้นผลการปฏบิตังิาน 
ผูต้รวจสอบภายใน 18 4.31 25.31 455.50 

284.50 0.457 
ผูร้บัการตรวจสอบ 36 4.43 28.60 1,029.50 

วฒันธรรมแบบเน้นรางวลั 
ผูต้รวจสอบภายใน 18 4.11 24.44 440.00 

269.00 0.293 
ผูร้บัการตรวจสอบ 36 4.27 29.03 1,045.00 

วฒันธรรมแบบเน้นการปฏบิตังิานเป็นทมี 
ผูต้รวจสอบภายใน 18 4.31 27.44 494.00 

323.00 0.985 
ผูร้บัการตรวจสอบ 36 4.33 27.53 991.00 

 
จากตารางที่ 20 การรบัรู้วฒันธรรมองค์การระหว่างผู้ตรวจสอบภายในและผู้รบัการ

ตรวจสอบพบว่า ผู้ตรวจสอบภายในมคี่าเฉลี่ยการรบัรู้วฒันธรรมองค์การแบบเน้นเป้าหมาย 
แบบเน้นการประสานและการบูรณาการ แบบเน้นการแก้ปญัหาความขดัแยง้ แบบเน้นการมสี่วน
ร่วมของพนักงาน แบบเน้นนวตักรรม แบบเน้นผลการปฏบิตังิาน แบบเน้นรางวลัและวฒันธรรม
แบบเน้นการปฏิบัติงานเป็นทีมเท่ากับ 4.51 4.59 3.58 3.86 4.09 4.31 4.11 และ 4.31 
ตามล าดับ ในส่วนของผู้รบัการตรวจสอบ มีค่าเฉลี่ยการรับรู้ว ัฒนธรรมองค์การแบบเน้น
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เป้าหมาย แบบเน้นการประสานและการบูรณาการ แบบเน้นการแก้ปญัหาความขดัแยง้ แบบ
เน้นการมสี่วนร่วมของพนักงาน แบบเน้นนวตักรรม แบบเน้นผลการปฏบิตังิาน แบบเน้นรางวลั
และวฒันธรรมแบบเน้นการปฏบิตังิานเป็นทมีเท่ากบั 4.15 4.41 4.10 4.11 4.34 4.43 4.27  และ
4.33 ตามล าดับ และเมื่อน ามาทดสอบความแตกต่างโดยค่าสถิติแมนน-วิทนีย์ ยู (Mann-
Whitney U test) พบว่าผู้ตรวจสอบภายในและผู้รบัการตรวจสอบมคี่าเฉลีย่การรบัรูว้ฒันธรรม
แบบเน้นเป้าหมาย แบบเน้นการประสานและการบูรณาการ แบบเน้นการแกป้ญัหาความขดัแยง้ 
แบบเน้นการมสี่วนร่วมของพนักงาน แบบเน้นนวตักรรม แบบเน้นผลการปฏบิตัิงาน แบบเน้น
รางวลัและวฒันธรรมแบบเน้นการปฏิบตัิงาน ไม่แตกต่างกันที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ .05 
(Mann-Whitney U = 294.00, 235.50, 255.50, 280.00, 237.00, 284.50, 269.00 และ 323.00 
p = 0.565, 0.091, 0.066, 0.393, 0.105, 0.457, 0.293, 0.985 ตามล าดบั)  
 
ตารางท่ี  21 ค่าเฉลี่ยของการรบัรูว้ฒันธรรมองคก์ารของพนักงานธนาคารพาณิชย์ จ าแนก

ตามขนาดการแบ่งกลุ่มตวัอยา่ง 
  

N 
(54) 

Mean Mean 
Rank 

Sum of 
Ranks 

Mann-
Whitney U 

p-Value 

วฒันธรรมแบบเน้นเป้าหมาย 
ขนาดใหญ่ 30 4.63 29.78 893.50 

291.50 0.212 
ขนาดเลก็ 24 4.49 24.65 591.50 

วฒันธรรมแบบเน้นการประสานและการบูรณาการ 
ขนาดใหญ่ 30 4.33 28.12 843.50 

341.50 0.738 
ขนาดเลก็ 24 3.79 26.73 641.50 

วฒันธรรมแบบเน้นการแกป้ญัหาความขดัแยง้ 
ขนาดใหญ่ 30 4.03 30.03 901.00 

284.00 0.179 
ขนาดเลก็ 24 3.80 24.33 584.00 

วฒันธรรมแบบเน้นการมสี่วนรว่มของพนกังาน 
ขนาดใหญ่ 30 4.17 30.07 902.00 

283.00 0.156 
ขนาดเลก็ 24 3.85 24.29 583.00 
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ตารางท่ี  21 ค่าเฉลี่ยของการรบัรูว้ฒันธรรมองคก์ารของพนักงานธนาคารพาณิชย์ จ าแนก
ตามขนาดการแบ่งกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ) 

  
N 

(54) 
Mean Mean 

Rank 
Sum of 
Ranks 

Mann-
Whitney U 

p-Value 

วฒันธรรมแบบเน้นนวตักรรม 
ขนาดใหญ่ 30 4.41 30.90 927.00 

258.00 0.071 
ขนาดเลก็ 24 4.07 23.25 558.00 

วฒันธรรมแบบเน้นผลการปฏบิตังิาน 
ขนาดใหญ่ 30 4.46 29.85 895.50 

289.50 0.208 
ขนาดเลก็ 24 4.31 24.56 589.50 

วฒันธรรมแบบเน้นรางวลั 
ขนาดใหญ่ 30 4.22 28.12 843.50 

341.50 0.737 
ขนาดเลก็ 24 4.20 26.73 641.50 

วฒันธรรมแบบเน้นการปฏบิตังิานเป็นทมี 
ขนาดใหญ่ 30 4.42 29.40 882.00 

303.00 0.294 
ขนาดเลก็ 24 4.29 25.13 603.00 

 
จากตารางที ่21 การรบัรูว้ฒันธรรมองคก์ารระหว่างพนกังานธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ 

และพนักงานธนาคารพาณิชยข์นาดเลก็พบว่า พนักงานธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่มคี่าเฉลี่ย
การรบัรูว้ฒันธรรมองคก์ารแบบเน้นเป้าหมาย แบบเน้นการประสานและการบรูณาการ แบบเน้น
การแก้ปญัหาความขดัแยง้ แบบเน้นการมสี่วนรว่มของพนักงาน แบบเน้นนวตักรรม แบบเน้นผล
การปฏบิตังิาน แบบเน้นรางวลัและวฒันธรรมแบบเน้นการปฏบิตังิานเป็นทมีเท่ากบั 4.63 4.33 
4.03 4.17 4.41 4.46 4.22 และ 4.42 ตามล าดบั ในส่วนของพนกังานธนาคารพาณิชยข์นาดเลก็
มคี่าเฉลีย่การรบัรูว้ฒันธรรมองคก์ารแบบเน้นเป้าหมาย แบบเน้นการประสานและการบูรณาการ 
แบบเน้นการแก้ปญัหาความขดัแย้ง แบบเน้นการมสี่วนร่วมของพนักงาน แบบเน้นนวตักรรม 
แบบเน้นผลการปฏบิตังิาน แบบเน้นรางวลัและวฒันธรรมแบบเน้นการปฏบิตังิานเป็นทมีเท่ากบั 
4.49 3.79 3.80 3.85 4.07 4.31 4.20 และ 4.29 ตามล าดบั และเมือ่น ามาทดสอบความแตกต่าง
โดยค่าสถติแิมนน-วทินีย ์ย ู(Mann-Whitney U test) พบว่าพนกังานธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ 
และพนักงานธนาคารพาณิชย์ขนาดเลก็มคี่าเฉลี่ยการรบัรูว้ฒันธรรมแบบเน้นเป้าหมาย แบบ
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เน้นการประสานและการบูรณาการ แบบเน้นการแก้ปญัหาความขดัแยง้ แบบเน้นการมสี่วนร่วม
ของพนักงาน แบบเน้นนวตักรรม แบบเน้นผลการปฏบิตังิาน แบบเน้นรางวลัและวฒันธรรมแบบ
เน้นการปฏบิตังิาน ไม่แตกต่างกนัที่ระดบันัยส าคญัทางสถติ ิ .05 (Mann-Whitney U = 291.50, 
341.50, 284.00, 283.00, 258.00, 289.50, 341.50 และ 303.00 p = 0.212, 0.738, 0.170, 
0.156, 0.071, 0.208, 0.737 และ 0.294 ตามล าดบั) 
 
ตารางท่ี  22 ค่าเฉลี่ยของการรบัรูว้ฒันธรรมองคก์ารของพนักงานธนาคารพาณิชย์ จ าแนก

ตามอาย ุ 
  

N 
(54) 

Mean Mean 
Rank 

  
p-Value 

วฒันธรรมแบบเน้นเป้าหมาย 
อายรุะหว่าง 22 – 30 ปี 25 4.57 27.86  

 0.691 อายรุะหว่าง 31 – 40 ปี 15 4.62 29.47  
อายรุะหว่าง 41 - 50 ปี 14 4.50 24.75  

วฒันธรรมแบบเน้นการประสานและการบูรณาการ 
อายรุะหว่าง 22 – 30 ปี 25 4.41 29.94  

 0.452 อายรุะหว่าง 31 – 40 ปี 15 4.16 23.73  
อายรุะหว่าง 41 - 50 ปี 14 4.33 27.18  

วฒันธรรมแบบเน้นการแกป้ญัหาความขดัแยง้ 
อายรุะหว่าง 22 – 30 ปี 25 3.90 26.12  

 0.611 อายรุะหว่าง 31 – 40 ปี 15 4.07 30.87  
อายรุะหว่าง 41 - 50 ปี 14 3.82 26.36  

วฒันธรรมแบบเน้นการมสี่วนรว่มของพนกังาน 
อายรุะหว่าง 22 – 30 ปี 25 4.08 27.50  

 0.262 อายรุะหว่าง 31 – 40 ปี 15 4.33 31.87  
อายรุะหว่าง 41 - 50 ปี 14 3.61 22.82  
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ตารางท่ี  22 ค่าเฉลี่ยของการรบัรูว้ฒันธรรมองคก์ารของพนักงานธนาคารพาณิชย์ จ าแนก
ตามอาย ุ(ต่อ)  

N 
(54) 

Mean Mean 
Rank 

  
p-Value 

วฒันธรรมแบบเน้นนวตักรรม 
อายรุะหว่าง 22 – 30 ปี 25 4.16 24.96  

 0.191 อายรุะหว่าง 31 – 40 ปี 15 4.51 33.67  
อายรุะหว่าง 41 - 50 ปี 14 4.17 25.43  

วฒันธรรมแบบเน้นผลการปฏบิตังิาน 
อายรุะหว่าง 22 – 30 ปี 25 4.41 27.88  

 0.420 อายรุะหว่าง 31 – 40 ปี 15 4.51 30.77  
อายรุะหว่าง 41 - 50 ปี 14 4.21 23.32  

วฒันธรรมแบบเน้นรางวลั 
อายรุะหว่าง 22 – 30 ปี 25 4.19 27.16  

 0.973 อายรุะหว่าง 31 – 40 ปี 15 4.29 28.27  
อายรุะหว่าง 41 - 50 ปี 14 4.19 27.29  

วฒันธรรมแบบเน้นการปฏบิตังิานเป็นทมี 
อายรุะหว่าง 22 – 30 ปี 25 4.44 28.16  

 0.027 อายรุะหว่าง 31 – 40 ปี 15 4.67 34.07  
อายรุะหว่าง 41 - 50 ปี 14 3.89 19.26  

 
จากตารางที ่22 การรบัรูว้ฒันธรรมองคก์ารของพนักงานธนาคารพาณิชยต์ามกลุ่มอายุ

พบว่า พนักงานธนาคารพาณิชย์อายุระหว่าง 22 – 30 ปีมคี่าเฉลี่ยการรบัรูว้ฒันธรรมองค์การ
แบบเน้นเป้าหมาย แบบเน้นการประสานและการบูรณาการ แบบเน้นการแกป้ญัหาความขดัแยง้ 
แบบเน้นการมสี่วนร่วมของพนักงาน แบบเน้นนวตักรรม แบบเน้นผลการปฏบิตัิงาน แบบเน้น
รางวลัและวฒันธรรมแบบเน้นการปฏบิตังิานเป็นทมีเท่ากบั 4.57 4.41 3.90 4.08 4.164.41 4.19 
และ 4.44 ตามล าดบั ส าหรบัพนักงานธนาคารพาณิชย์อายุระหว่าง 31 -40 ปีมคี่าเฉลีย่การรบัรู้
วฒันธรรมองค์การแบบเน้นเป้าหมาย แบบเน้นการประสานและการบูรณาการ แบบเน้นการ
แก้ปญัหาความขดัแยง้ แบบเน้นการมสี่วนร่วมของพนักงาน แบบเน้นนวตักรรม แบบเน้นผลการ
ปฏบิตังิาน แบบเน้นรางวลัและวฒันธรรมแบบเน้นการปฏบิตังิานเป็นทมีเท่ากบั 4.62 4.16 4.07 
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4.33 4.51 4.51 4.29 และ 4.67 ตามล าดบั และพนักงานธนาคารพาณิชยอ์ายุระหว่าง 41 - 50 
ปีมคี่าเฉลีย่การรบัรูว้ฒันธรรมองคก์ารแบบเน้นเป้าหมาย แบบเน้นการประสานและการบูรณา
การ แบบเน้นการแก้ปญัหาความขัดแย้ง แบบเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน แบบเน้น
นวตักรรม แบบเน้นผลการปฏบิตังิาน แบบเน้นรางวลัและวฒันธรรมแบบเน้นการปฏบิตังิานเป็น
ทมีเท่ากบั 4.50 4.33 3.82 3.61 4.17 4.21 4.19 และ 3.89 ตามล าดบั ซึ่งส่วนใหญ่พนักงาน
ธนาคารพาณิชย์มคี่าเฉลี่ยการรบัรู้วฒันธรรมแบบเน้นเป้าหมาย แบบเน้นการประสานและ
การบูรณาการ แบบเน้นการแก้ปญัหาความขดัแยง้ แบบเน้นการมสี่วนร่วมของพนักงาน แบบ
เน้นนวตักรรม แบบเน้นผลการปฏบิตังิาน และแบบเน้นรางวลั ไม่แตกต่างกนัที่ระดบันัยส าคญั
ทางสถิติ .05 (p =0.691, 0.452, 0.611, 0.262, 0.191, 0.420 และ 0.973 ตามล าดบั) ยกเว้น
การวฒันธรรมแบบเน้นการปฏบิตังิานเป็นทมีทีม่กีารรบัรูแ้ตกต่างกนั (p = 0.027) 

 
ตารางท่ี  23 ค่าเฉลี่ยของการรบัรูว้ฒันธรรมองคก์ารของพนักงานธนาคารพาณิชย์ จ าแนก

ตามระดบัการศกึษา  
  

N 
(54) 

Mean Mean 
Rank 

  
p-Value 

วฒันธรรมแบบเน้นเป้าหมาย 
ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 2 4.67 28.00  

 0.515 ปรญิญาตร ี 33 4.61 29.30  
ปรญิญาโท 19 4.49 24.32  

วฒันธรรมแบบเน้นการประสานและการบูรณาการ 
ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 2 4.50 32.25  

 0.766 ปรญิญาตร ี 33 4.34 28.23  
ปรญิญาโท 19 4.26 25.74  

วฒันธรรมแบบเน้นการแกป้ญัหาความขดัแยง้ 
ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 2 4.50 37.25  

 0.043 ปรญิญาตร ี 33 4.15 30.94  
ปรญิญาโท 19 3.47 20.50  
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ตารางท่ี  23 ค่าเฉลี่ยของการรบัรูว้ฒันธรรมองคก์ารของพนักงานธนาคารพาณิชย์ จ าแนก
ตามระดบัการศกึษา (ต่อ)  

N 
(54) 

Mean Mean 
Rank 

  
p-Value 

วฒันธรรมแบบเน้นการมสี่วนรว่มของพนกังาน 
ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 2 4.00 224.50  

 0.130 ปรญิญาตร ี 33 4.24 30.74  
ปรญิญาโท 19 3.66 22.18  

วฒันธรรมแบบเน้นนวตักรรม 
ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 2 4.67 38.00  

 0.086 ปรญิญาตร ี 33 4.39 30.33  
ปรญิญาโท 19 3.98 21.47  

วฒันธรรมแบบเน้นผลการปฏบิตังิาน 
ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 2 4.83 40.00  

 0.324 ปรญิญาตร ี 33 4.43 28.53  
ปรญิญาโท 19 4.26 24.39  

วฒันธรรมแบบเน้นรางวลั 
ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 2 4.17 26.50  

 0.594 ปรญิญาตร ี 33 4.28 29.15  
ปรญิญาโท 19 4.11 24.74  

วฒันธรรมแบบเน้นการปฏบิตังิานเป็นทมี 
ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 2 4.75 34.00  

 0.454 ปรญิญาตร ี 33 4.47 28.95  
ปรญิญาโท 19 4.13 24.29  

 
จากตารางที่ 23 การรบัรู้วฒันธรรมองค์การของพนักงานธนาคารพาณิชย์ตามระดบั

การศึกษาพบว่า พนักงานธนาคารพาณิชย์ที่การศึกษาต ่ากว่าปรญิญาตรีมคี่าเฉลี่ยการรบัรู้
วฒันธรรมองค์การแบบเน้นเป้าหมาย แบบเน้นการประสานและการบูรณาการ แบบเน้นการ
แก้ปญัหาความขดัแยง้ แบบเน้นการมสี่วนร่วมของพนักงาน แบบเน้นนวตักรรม แบบเน้นผลการ
ปฏบิตังิาน แบบเน้นรางวลัและวฒันธรรมแบบเน้นการปฏบิตังิานเป็นทมีเท่ากบั 4.67 4.50 4.50 
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4.00 4.67 4.83 4.17 และ 4.75 ตามล าดบั ส าหรบัพนักงานธนาคารพาณิชย์การศกึษาระดบั
ปรญิญาตรมีคี่าเฉลี่ยการรบัรูว้ฒันธรรมองค์การแบบเน้นเป้าหมาย แบบเน้นการประสานและ
การบูรณาการ แบบเน้นการแก้ปญัหาความขดัแยง้ แบบเน้นการมสี่วนร่วมของพนักงาน แบบ
เน้นนวตักรรม แบบเน้นผลการปฏบิตังิาน แบบเน้นรางวลัและวฒันธรรมแบบเน้นการปฏบิตัิงาน
เป็นทีมเท่ากับ 4.61 4.34 4.15 4.24 4.39 4.43 4.28 และ 4.47 ตามล าดบั และพนักงาน
ธนาคารพาณิชยร์ะดบัปรญิญาโทมคี่าเฉลี่ยการรบัรูว้ฒันธรรมองคก์ารแบบเน้นเป้าหมาย แบบ
เน้นการประสานและการบูรณาการ แบบเน้นการแก้ปญัหาความขดัแยง้ แบบเน้นการมสี่วนร่วม
ของพนักงาน แบบเน้นนวตักรรม แบบเน้นผลการปฏบิตังิาน แบบเน้นรางวลัและวฒันธรรมแบบ
เน้นการปฏบิตังิานเป็นทมีเท่ากบั 4.49 4.26 3.47 3.66 3.98 4.26 4.11 และ 4.13 ตามล าดบั 
ซึง่ส่วนใหญ่พนักงานธนาคารพาณิชย์มคี่าเฉลีย่การรบัรูว้ฒันธรรมแบบเน้นเป้าหมาย แบบเน้น
การประสานและการบูรณาการ แบบเน้นการมสี่วนร่วมของพนักงาน แบบเน้นนวตักรรม แบบ
เน้นผลการปฏบิตังิาน และแบบเน้นรางวลั แบบเน้นการปฏบิตังิานเป็นทมีไม่แตกต่างกนัที่ระดบั
นัยส าคญัทางสถติ ิ.05 (p =0.515, 0.766, 0.130, 0.086, 0.324, 0.594 และ 0.454 ตามล าดบั) 
ยกเวน้การวฒันธรรมแบบเน้นการแก้ปญัหาความขดัแยง้ ทีม่กีารรบัรูแ้ตกต่างกนั (p = 0.043) 
 
ตารางท่ี  24 ค่าเฉลี่ยของการรบัรูว้ฒันธรรมองคก์ารของพนักงานธนาคารพาณิชย์ จ าแนก

ตามระดบัต าแหน่งงาน 
  

N 
(54) 

Mean Mean 
Rank 

  
p-Value 

วฒันธรรมแบบเน้นเป้าหมาย 
พนกังาน/ เจา้หน้าที่ 29 4.51 25.38  

 0.013 หวัหน้างาน 17 4.80 35.62  
ผูจ้ดัการ 8 4.29 17.94  

วฒันธรรมแบบเน้นการประสานและการบูรณาการ 
พนกังาน/ เจา้หน้าที่ 29 4.32 27.48  

 0.995 หวัหน้างาน 17 4.31 27.74  
ผูจ้ดัการ 8 4.33 27.06  
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ตารางท่ี  24 ค่าเฉลี่ยของการรบัรูว้ฒันธรรมองคก์ารของพนักงานธนาคารพาณิชย์ จ าแนก
ตามระดบัต าแหน่งงาน (ต่อ)  

N 
(54) 

Mean Mean 
Rank 

  
p-Value 

วฒันธรรมแบบเน้นการแกป้ญัหาความขดัแยง้ 
พนกังาน/ เจา้หน้าที่ 29 4.03 28.64  

 0.751 หวัหน้างาน 17 3.85 27.21  
ผูจ้ดัการ 8 3.69 24.00  

วฒันธรรมแบบเน้นการมสี่วนรว่มของพนกังาน 
พนกังาน/ เจา้หน้าที่ 29 4.14 28.74  

 0.499 หวัหน้างาน 17 4.11 28.26  
ผูจ้ดัการ 8 3.44 21.38  

วฒันธรรมแบบเน้นนวตักรรม 
พนกังาน/ เจา้หน้าที่ 29 4.20 26.07  

 0.041 หวัหน้างาน 17 4.53 34.29  
ผูจ้ดัการ 8 3.88 18.25  

วฒันธรรมแบบเน้นผลการปฏบิตังิาน 
พนกังาน/ เจา้หน้าที่ 29 4.45 28.88  

 0.093 หวัหน้างาน 17 4.49 30.24  
ผูจ้ดัการ 8 3.96 16.69  

วฒันธรรมแบบเน้นรางวลั 
พนกังาน/ เจา้หน้าที่ 29 4.14 26.52  

 0.803 หวัหน้างาน 17 4.31 29.50  
ผูจ้ดัการ 8 4.17 26.81  

วฒันธรรมแบบเน้นการปฏบิตังิานเป็นทมี 
พนกังาน/ เจา้หน้าที่ 29 4.43 28.03  

 0.031 หวัหน้างาน 17 4.56 32.24  
ผูจ้ดัการ 8 3.69 15.50  
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จากตารางที่ 24 การรบัรู้วฒันธรรมองค์การของพนักงานธนาคารพาณิชย์ตามระดบั
ต าแหน่งงานพบว่า พนักงานธนาคารพาณิชย์ระดบัต าแหน่งพนักงาน/เจา้หน้าที่มคี่าเฉลี่ยการ
รบัรูว้ฒันธรรมองคก์ารแบบเน้นเป้าหมาย แบบเน้นการประสานและการบูรณาการ แบบเน้นการ
แก้ปญัหาความขดัแยง้ แบบเน้นการมสี่วนร่วมของพนักงาน แบบเน้นนวตักรรม แบบเน้นผลการ
ปฏบิตังิาน แบบเน้นรางวลั และวฒันธรรมแบบเน้นการปฏบิตังิานเป็นทมีเท่ากบั 4.51 4.32 4.03 
4.14 4.20 4.45 4.14 และ 4.43 ตามล าดบั ส าหรบัพนกังานธนาคารพาณิชยร์ะดบัหวัหน้างานมี
ค่าเฉลีย่การรบัรูว้ฒันธรรมองคก์ารแบบเน้นเป้าหมาย แบบเน้นการประสานและการบูรณาการ 
แบบเน้นการแก้ปญัหาความขดัแย้ง แบบเน้นการมสี่วนร่วมของพนักงาน แบบเน้นนวตักรรม 
แบบเน้นผลการปฏบิตังิาน แบบเน้นรางวลั และวฒันธรรมแบบเน้นการปฏบิตังิานเป็นทมีเท่ากบั  
4.80 4.31 3.85 4.11 4.53 4.49 4.31 และ 4.56 ตามล าดบั และพนกังานธนาคารพาณิชยร์ะดบั
ผู้จดัการมคี่าเฉลี่ยการรบัรู้วฒันธรรมองค์การแบบเน้นเป้าหมาย แบบเน้นการประสานและ
การบูรณาการ แบบเน้นการแก้ปญัหาความขดัแยง้ แบบเน้นการมสี่วนร่วมของพนักงาน แบบ
เน้นนวตักรรม แบบเน้นผลการปฏบิตังิาน แบบเน้นรางวลัและวฒันธรรมแบบเน้นการปฏบิตัิงาน
เป็นทีมเท่ากับ 4.29 4.33  3.69 3.44 3.88 3.96 4.17 และ 4.56 ตามล าดับ ซึ่งส่วนใหญ่
พนักงานธนาคารพาณิชยม์คี่าเฉลี่ยการรบัรูว้ฒันธรรมแบบเน้นการประสานและการบูรณาการ 
แบบเน้นการแก้ปญัหาความขดัแย้ง แบบเน้นการมสี่วนร่วมของพนักงาน แบบเน้นผลการ
ปฏบิตังิาน และแบบเน้นรางวลัไม่แตกต่างกนัทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ .05 (p = 0.995, 0.751, 
0.499, 0.093, และ 0.803 ตามล าดับ) ยกเว้นการวัฒนธรรมแบบเน้นเป้าหมาย แบบเน้น
นวตักรรม แบบเน้นการปฏบิตังิานเป็นทมีทีม่กีารรบัรูแ้ตกต่างกนั (p = 0.013 0.041 และ 0.031) 
 

การวิเคราะห์ความแตกต่างของการรบัรู้ประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของ
พนักงานธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  แสดงผลได้
ตามตารางที ่25 ดงันี้ 
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ตารางท่ี  25 ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดบัการรบัรู้ประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน 
เปรยีบเทยีบระหว่างผูต้รวจสอบภายในกบัผูร้บัการตรวจสอบ   

N 
(54) 

Mean Mean 
Rank 

Sum of 
Ranks 

Mann-
Whitney U 

p-Value 

ดา้นความรูค้วามสามารถของผูต้รวจสอบภายใน 
ผูต้รวจสอบภายใน 18 4.43 30.53 549.50 

269.50 0.305 
ผูร้บัการตรวจสอบ 36 4.30 25.99 935.50 

ดา้นความเป็นอสิระของผูต้รวจสอบภายใน 
ผูต้รวจสอบภายใน 18 4.46 28.78 518.00 

301.00 0.662 
ผูร้บัการตรวจสอบ 36 4.38 26.86 967.00 

ดา้นผลการปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบภายใน 
ผูต้รวจสอบภายใน 18 4.50 30.89 556.00 

263.00 0.257 
ผูร้บัการตรวจสอบ 36 4.34 25.81 929.00 

ประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน 
ผูต้รวจสอบภายใน 18 4.46 29.89 538.00 

281.00 0.427 
ผูร้บัการตรวจสอบ 36 4.34 26.31 947.00 

 จากตารางที่ 25 ระดบัการรบัรู้ประสิทธผิลการตรวจสอบภายในระหว่างผู้ตรวจสอบ
ภายในกบัผูร้บัการตรวจสอบพบว่า ผูต้รวจสอบภายในมคี่าเฉลีย่ระดบัประสทิธผิลการตรวจสอบ
ภายใน ด้านความรูค้วามสามารถของผู้ตรวจสอบภายใน ด้านความเป็นอสิระของผู้ตรวจสอบ
ภายใน ด้านผลการปฏบิตัิงานของผู้ตรวจสอบภายใน ประสทิธผิลการตรวจสอบภายในรวม 
เท่ากบั 4.43 4.46 4.50 และ 4.46 ตามล าดบั ในส่วนของผู้รบัการตรวจสอบ มคี่าเฉลี่ยระดบั
ประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน ด้านความรูค้วามสามารถของผู้ตรวจสอบภายใน ด้านความ
เป็นอสิระของผูต้รวจสอบภายใน ดา้นผลการปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบภายใน ประสทิธผิลการ
ตรวจสอบภายในรวมเท่ากบั 4.30 4.38 4.34  และ 4.34 ตามล าดบั และเมือ่น ามาทดสอบความ
แตกต่างโดยใช้การทดสอบแมนน-วทินีย ์ยู (Mann-Whitney U test) พบว่าผู้ตรวจสอบภายใน
และผู้ร ับการตรวจสอบมีค่าเฉลี่ยระดับประสิทธิผลการตรวจสอบภายในด้านความรู้
ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายใน ด้านความเป็นอสิระของผู้ตรวจสอบภายใน ด้านผลการ
ปฏบิตังิานของผู้ตรวจสอบภายใน ประสทิธผิลการตรวจสอบภายในรวมไม่แตกต่างกนัที่ระดบั
นัยส าคญัทางสถิติ .05 (Mann-Whitney U =269.50, 301.00, 263.00 และ 281.00 p = 0.305, 
0.662, 0.257 และ 0.427 ตามล าดบั) 



บทท่ี 5 
สรปุผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
จากการศกึษา เรือ่ง ความสมัพนัธร์ะหว่างระหว่างวฒันธรรมองคก์ารกบัประสทิธผิลการ

ตรวจสอบภายในของธนาคารพาณชิยท์ีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จ านวน 
6 ธนาคาร เป็นงานวจิยัเชงิปรมิาณโดยการส ารวจ (Survey Research)   มวีตัถุประสงค ์เพื่อ 1) 
ศกึษาวฒันธรรมองคก์ารกบัประสทิธผิลการตรวจสอบภายในของธนาคารพาณิชยท์ีจ่ดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 2) วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์การกบั
ประสทิธผิลการตรวจสอบภายในของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย มสีมมตฐิานการศกึษา คอื วฒันธรรมองคก์ารสมัพนัธก์บัประสทิธผิลการตรวจสอบ
ภายในของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย การศึกษา
วัฒนธรรม 8 ลักษณะ คือ 1) วัฒนธรรมแบบเน้นเป้าหมาย 2) วัฒนธรรมแบบเน้นการ
ประสานงานและบูรณาการ 3) วฒันธรรมแบบเน้นการแก้ปญัหาความขดัแยง้ 4) วฒันธรรมแบบ
เน้นการมสี่วนร่วมของพนักงาน 5) วฒันธรรมแบบเน้นนวตักรรม 6) วฒันธรรมแบบเน้นผลการ
ปฏบิตัิงาน 7) วฒันธรรมแบบเน้นรางวลั 8) วฒันธรรมแบบเน้นการปฏิบตัิงานเป็นทีม และ
ศกึษาประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน 3 ดา้น คอื 1) ดา้นความรูค้วามสามารถของผูต้รวจสอบ
ภายใน 2) ดา้นความเป็นอสิระของผูต้รวจสอบภายใน 3) ดา้นผลการปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบ
ภายใน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี้ คือ ผู้ตรวจสอบภายในและผู้รบัการตรวจของ
ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยจ านวน 6 ธนาคารจาก 11 
ธนาคาร โดยการส่งแบบสอบถามจ านวน 60 ชุด ผูศ้กึษาไดร้บัแบบสอบถามทีส่่งกลบัมาสมบูรณ์
จ านวน 54 ชุด คิดเป็นร้อยละ 90 ของจ านวนแบบสอบถามที่ส่งทัง้หมด สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่ าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบสเปียรแ์มน และสถติอินุมานวธิแีมนน์-วทินีย ์ย ูสถติคิรสูคลั – วลัลสิ 
 

สรปุผลการศึกษา 
 

1. ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 54 คน ประกอบดว้ยผูต้รวจ 
สอบภายในจ านวน 18 คน และผูร้บัการตรวจสอบ 36 คน โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
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เพศหญงิ รอ้ยละ 85.2 มอีายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 22 – 30 ปี รอ้ยละ 46.3 ระดบัการศกึษาของ
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 61.1 ระดบัต าแหน่งงานส่วน
ใหญ่อยู่ในระดบัพนักงาน/เจ้าหน้าที่ รอ้ยละ 53.7 เป็นอยู่ในสายงานตรวจสอบภายในร้อยละ 
33.3 และหน่วยงานรบัการตรวจสอบ รอ้ยละ 66.7 ซึง่ส่วนใหญ่เป็นสายงานปฏบิตังิานสาขา คดิ
เป็นรอ้ยละ 46.3 อายุงานของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุงานระหว่าง 1 - 5 ปี คดิเป็น
รอ้ยละ 51.9 

2. การรบัรูว้ฒันธรรมองคก์ารของพนกังานธนาคารพาณชิยท์ีจ่ดทะเบยีนใน 
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อพจิารณาแยกเป็นแต่ละ
ลกัษณะพบว่าอยู่ในระดบัมากที่สุด 6 ลกัษณะ เรยีงล าดบัจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ 
วฒันธรรมแบบเน้นเป้าหมาย วฒันธรรมแบบเน้นผลการปฏบิตัิงาน วฒันธรรมแบบเน้นการ
ปฏิบตัิงานเป็นทีม วฒันธรรมแบบเน้นการประสานและการบูรณาการ วฒันธรรมแบบเน้น
นวตักรรม และวฒันธรรมแบบเน้นรางวลั ส่วนวฒันธรรมแบบเน้นการมสี่วนร่วม และวฒันธรรม
แบบเน้นการแกป้ญัหาความขดัแยง้อยูใ่นระดบัมาก พจิารณาแยกแต่ละลกัษณะ ไดด้งันี้ 

การรบัรูว้ฒันธรรมแบบเน้นเป้าหมายของพนักงานธนาคารพาณิชย์ทีจ่ดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด เมื่อพจิารณารายขอ้ย่อย พบว่า
อยู่ในระดบัมากที่สุดทัง้ 3 ขอ้ โดยองค์การได้ก ากบัให้พนักงานปฏบิตังิานเพื่อบรรลุเป้าหมาย 
รองลงมาคอื พนักงานเขา้ใจถงึเป้าหมายสู่ความส าเรจ็ขององคก์ารในระยะยาว และเป้าหมาย
ขององคก์ารก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน สมเหตุสมผลมคี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด 

การรบัรู้วฒันธรรมแบบเน้นการประสานและการบูรณาการของพนักงานธนาคาร
พาณิชย์ที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อ
พจิารณารายขอ้ย่อย พบว่าอยู่ในระดบัมากที่สุดทัง้ 3 ขอ้โดย องค์การมกีารประสานงานเพื่อ
แก้ปญัหาระหว่างหน่วยงาน และองค์การสนับสนุนให้มกีารประสานงานและการช่วยเหลือ
ระหว่างหน่วยงานมคี่าเฉลีย่สูงสุด  และองคก์ารสนับสนุนการแบ่งปนัขอ้มลูระหว่างหน่วยงานมี
ค่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด  

การรบัรูว้ฒันธรรมแบบเน้นการแก้ปญัหาความขดัแยง้ของพนักงานธนาคารพาณิชย์
ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเมือ่พจิารณาราย
ขอ้ย่อยพบว่า อยู่ในระดบัมากทัง้ 2 ขอ้ โดยองคก์ารเน้นให้พนักงานยอมรบัค าวจิารณ์และร่วม
รบัผดิชอบในเรือ่งทีอ่าจมคีวามผดิพลาดมคี่าเฉลีย่สงูสุด และองคก์ารมบีรรยากาศความไวว้างใจ
ซึง่กนัและกนัมคี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด 

การรับรู้ว ัฒนธรรมแบบเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานของพนักงานธนาคาร
พาณิชย์ที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และเมื่อ
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พจิารณารายขอ้ย่อยพบว่า อยู่ในระดบัมากทัง้ 2 ขอ้ โดยองค์การสนับสนุนให้พนักงานมสี่วน
ร่วมในการตัดสินใจในงานที่ได้รบัมอบหมายมคี่าเฉลี่ยสูงสุด และพนักงานได้รบัการหารือ
เกีย่วกบัการวางแผนการขององคก์ารมคี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด 

การรบัรูว้ฒันธรรมแบบเน้นนวตักรรมของพนักงานธนาคารพาณิชย์ทีจ่ดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด เมื่อพจิารณารายขอ้ย่อย พบว่า
อยู่ในระดบัมากที่สุด 2 ข้อและระดบัมาก 1 ข้อ โดยพนักงานได้รบัการสนับสนุนให้ปรบัปรุง
พฒันาวธิกีารปฏบิตังิานเพื่อใหป้ระสบผลส าเรจ็มคี่าเฉลีย่มากทีสุ่ด รองลงมาคอื พนักงานไดร้บั
การสนับสนุนทรพัยากรที่จ าเป็นในการสรา้งสรรค์นวตักรรม และองค์การประสงค์ที่จะยอมรบั
ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงสภาพแวดลอ้มของธุรกจิมคี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด 

การรบัรู้วฒันธรรมแบบเน้นผลการปฏบิตัิงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ที่จด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด ที่สุด เมื่อพจิารณา
รายข้อย่อย พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทัง้ 3 ข้อ โดยองค์การให้ความส าคญัต่อผลงานที่มี
คุณภาพมคี่าเฉลีย่มากทีสุ่ด รองลงมาพนกังานไดร้บัการสอนทกัษะเพื่อปรบัปรุงการท างาน และ
องคก์ารมกีารก าหนดมาตรฐานการปฏบิตังิานส าหรบัพนกังานมคี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด 

การรบัรู้วฒันธรรมแบบเน้นรางวลัของพนักงานธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด เมื่อพจิารณารายขอ้ย่อย พบว่า
อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 2 ขอ้และระดบัมาก 1 ขอ้ โดยองคก์ารมกีารประเมนิผลงานและให้รางวลั
อย่างยุติธรรมมคี่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือองค์การให้รางวลัตามผลการปฏิบตัิงานของ
พนกังาน และองคก์ารเน้นการใหร้างวลัตามความส าเรจ็มากกว่าการลงโทษมคี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด 

การรบัรูว้ฒันธรรมแบบเน้นการปฏบิตังิานเป็นทมีของพนักงานธนาคารพาณิชย์ที่จด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด เมื่อพจิารณารายขอ้
ย่อย พบว่าอยู่ในระดบัมากที่สุดทัง้ 2 ข้อโดยองค์การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างกลุ่มผูป้ฏบิตังิานมคี่าเฉลีย่มากทีสุ่ด และองคก์ารมกีารบรหิารและเน้นการท างานเป็นทมี
มากกว่าการท างานเดีย่วมคี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด 

3. ประสทิธผิลของการตรวจสอบภายในของธนาคารพาณชิยท์ีจ่ดทะเบยีนในตลาด 
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยรวมมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด เมื่อพจิารณารายด้าน
พบว่าอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 3 ดา้น เรยีงล าดบัจากค่าเฉลีย่มากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ดา้นความเป็น
อสิระของผูต้รวจสอบภายใน รองลงมาคอืดา้นผลการปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบภายใน และดา้น
ความรูค้วามสามารถของผูต้รวจสอบภายใน พจิารณาแยกแต่ละดา้น ไดด้งันี้ 

ประสทิธผิลการตรวจสอบภายในด้านความรูค้วามสามารถของผู้ตรวจสอบภายใน 
ของธนาคารพาณิชย์ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยโดยรวมอยู่ในระดบัมาก
ที่สุด เมื่อพจิารณารายข้อย่อย พบว่าอยู่ในระดบัมากที่สุดทัง้ 6 ข้อ โดยผู้ตรวจสอบภายในมี
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ความรูค้วามเขา้ใจลกัษณะธุรกจิธนาคาร ขอ้บงัคบั การควบคุมภายใน การบรหิารความเสี่ยง 
และกระบวนการต่างๆ ของธนาคารเป็นอยา่งด ีรองลงมาคอื ผูต้รวจสอบภายในใหค้ าปรกึษา ให้
ความรู ้เสนอแนะเกี่ยวกบัระบบการควบคุมภายในแก่ผู้รบัการตรวจไดเ้ป็นอย่างด ี ผูต้รวจสอบ
ภายในมคีุณสมบตัิเหมาะสมกับงานตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในเข้าร่วมอบรม หา
ความรูเ้พื่อพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง ผูต้รวจสอบภายในชีแ้จงประเดน็จากการตรวจสอบ และ
ตอบค าถามของผู้รบัการตรวจได้อย่างชดัเจน และผู้ตรวจสอบภายในมมีนุษยสมัพันธ์ที่ด ีมี
จติวทิยาในการสื่อสาร เพื่อใหก้ารด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงคม์คี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด 

ประสทิธผิลการตรวจสอบภายในด้านความเป็นอสิระของผู้ตรวจสอบภายในของ
ธนาคารพาณิชยท์ีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด 
เมื่อพจิารณารายข้อย่อย พบว่าอยู่ในระดบัมากที่สุดทัง้ 4 ข้อ โดยองค์การก าหนดโครงสร้าง
หน่วยงานตรวจสอบอย่างเป็นอสิระขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและสื่อสารบทบาทของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในอยา่งชดัเจน รองลงมาคอื ผูต้รวจสอบภายในสามารถรายงานผลการ
ตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ผูต้รวจสอบภายในสามารถปฏบิตังิานและแสดง
ความคดิเหน็ได้อย่างเป็นอสิระ เที่ยงธรรม และผู้ตรวจสอบภายในไม่มสี่วนได้เสยีต่อกจิกรรม
หรอืการด าเนินกจิกรรมหลกัในมคี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด 

ประสทิธผิลการตรวจสอบภายในดา้นผลการปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบภายในของ 
ธนาคารพาณิชยท์ีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด 
เมื่อพจิารณารายขอ้ย่อย พบว่าอยู่ในระดบัมากทีสุ่ดทัง้ 10 ขอ้ โดยผูต้รวจสอบภายในสามารถ
จดัท าข้อเสนอแนะได้อย่างตรงประเด็น รองลงมาคือ ผู้ตรวจสอบภายในมีการสื่อสารและ
ประสานงานกบัผู้รบัการตรวจเสมอ ผู้ตรวจสอบภายในตรวจพบประเดน็ที่มสีาระส าคญั สรา้ง
คุณค่าใหแ้ก่ธนาคาร ผูร้บัการตรวจสอบและฝ่ายบรหิารมคีวามพงึพอใจต่องานตรวจสอบภายใน 
ผูต้รวจสอบภายในจดัท ากระดาษท าการและรวบรวมเอกสารเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐานอย่างครบถ้วน 
ผู้ตรวจสอบภายในจดัท าแผนการตรวจสอบที่ผ่านการอนุมตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้
ตรวจสอบภายในสามารถปฏบิตัิงานและสรุปผลการตรวจสอบภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้
ตรวจสอบภายในจดัท ารายงานการตรวจสอบเสนอฝ่ายบรหิารหรอืคณะกรรมการตรวจสอบได้
อยา่งครบถว้น ทนักาล และผูต้รวจสอบภายในมกีารตดิตามความคบืหน้าในการปรบัปรุง/ แกไ้ข
ประเดน็การตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอมคี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด 

4. ความสมัพนัธร์ะหว่างวฒันธรรมองคก์ารกบัประสทิธผิลการตรวจสอบภายในของ 
ธนาคารพาณิชยท์ี่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในภาพรวมมคีวามสมัพนัธ์
อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ .01 ระดบัปานกลางทางบวกหรอืมคีวามสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดยีวกนัเมื่อพจิารณาความสมัพนัธ์ในแต่ละด้าน พบว่า มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัปาน
กลาง ไดแ้ก่ วฒันธรรมองคก์ารแบบเน้นนวตักรรม รองลงมาคอื วฒันธรรมองคก์ารแบบเน้นการ
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ปฏบิตังิานเป็นทมี วฒันธรรมองคก์ารแบบเน้นการมสี่วนร่วมของพนักงาน วฒันธรรมองค์การ
แบบเน้นเป้าหมาย วฒันธรรมองค์การแบบเน้นผลการปฏบิตังิาน วฒันธรรมองค์การแบบเน้น
รางวลั และวฒันธรรมองคก์ารแบบเน้นการแก้ปญัหาความขดัแยง้ ส่วนวฒันธรรมองคก์ารแบบ
เน้นการประสานงานและบูรณาการมคีวามสมัพนัธ์กันน้อยที่สุดอย่างไม่มนีัยส าคญัทางสถิติ
หรอืไมส่มัพนัธก์บัประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน 

5. เพศของผูต้อบแบบสอบถามเปรยีบเทยีบกบัวฒันธรรมองคก์ารของธนาคาร 
พาณิชยท์ีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ไดแ้ก่ วฒันธรรมแบบเน้นเป้าหมาย 
วัฒนธรรมแบบเน้นการประสานและการบูรณาการ วัฒนธรรมแบบเน้นการมีส่วนร่วมของ
พนกังาน วฒันธรรมแบบเน้นนวตักรรม วฒันธรรมแบบเน้นผลการปฏบิตังิาน วฒันธรรมแบบเน้น
รางวลัและวฒันธรรมแบบเน้นการปฏบิตังิานไม่มคีวามแตกต่างกนั ยกเว้นวฒันธรรมแบบเน้น
การแกป้ญัหาความขดัแยง้ทีม่กีารรบัรูแ้ตกต่างกนั ระดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 (Mann-Whitney 
U = 102.00 p = 0.042) 

6. กลุ่มตวัอยา่งของผูต้อบแบบสอบถามระหว่างผูต้รวจสอบภายในและผูร้บัตรวจสอบ 
เปรยีบเทยีบกบัวฒันธรรมองค์การของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย ไดแ้ก่ วฒันธรรมแบบเน้นเป้าหมาย วฒันธรรมแบบเน้นการประสานและการบูรณา
การ วฒันธรรมแบบเน้นการแก้ปญัหาความขดัแย้ง วฒันธรรมแบบเน้นการมสี่วนร่วมของ
พนกังาน วฒันธรรมแบบเน้นนวตักรรม วฒันธรรมแบบเน้นผลการปฏบิตังิาน วฒันธรรมแบบเน้น
รางวลัและวฒันธรรมแบบเน้นการปฏบิตังิานไม่มคีวามแตกต่างกนั 

7. ขนาดการแบ่งกลุ่มตวัอยา่งเปรยีบเทยีบกบัวฒันธรรมองคก์ารของธนาคารพาณิชย ์
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้แก่ วัฒนธรรมแบบเน้นเป้าหมาย 
วฒันธรรมแบบเน้นการประสานและการบูรณาการ วฒันธรรมแบบเน้นการแก้ปญัหาความ
ขัดแย้ง วัฒนธรรมแบบเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน วัฒนธรรมแบบเน้นนวัตกรรม 
วฒันธรรมแบบเน้นผลการปฏบิตัิงาน วฒันธรรมแบบเน้นรางวลัและวฒันธรรมแบบเน้นการ
ปฏบิตังิานไมม่คีวามแตกต่างกนั 

8. ระดบัการศกึษาของผูต้อบแบบสอบถามเปรยีบเทยีบกบัวฒันธรรมองคก์ารของ 
ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยได้แก่ วฒันธรรมแบบเน้น
เป้าหมาย วฒันธรรมแบบเน้นการประสานและการบูรณาการ วฒันธรรมแบบเน้นการมสี่วนร่วม
ของพนักงาน วฒันธรรมแบบเน้นนวตักรรม วฒันธรรมแบบเน้นผลการปฏบิตัิงาน วฒันธรรม
แบบเน้นรางวลัและวฒันธรรมแบบเน้นการปฏบิตัิงานไม่มคีวามแตกต่างกนั ยกเว้นวฒันธรรม
แบบเน้นการแก้ปญัหาความขดัแยง้ที่มกีารรบัรู้แตกต่างกนั ระดบันัยส าคญัทางสถติ ิ.05 (p = 
0.043) 

9. ระดบัต าแหน่งงานของผูต้อบแบบสอบถามเปรยีบเทยีบกบัวฒันธรรมองคก์ารของ 
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ธนาคารพาณชิยท์ีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดแ้ก่ การรบัรูว้ฒันธรรมแบบ
เน้นการประสานและการบูรณาการ วฒันธรรมแบบเน้นการแก้ปญัหาความขดัแยง้ วฒันธรรม
แบบเน้นการมสี่วนร่วมของพนักงาน วฒันธรรมแบบเน้นผลการปฏบิตังิาน และวฒันธรรมแบบ
แบบเน้นรางวลัไมแ่ตกต่างกนั ยกเวน้การวฒันธรรมแบบเน้นเป้าหมาย แบบเน้นนวตักรรม แบบ
เน้นการปฏบิตังิานเป็นทมีทีม่กีารรบัรูแ้ตกต่างกนั (p = 0.013 0.041 และ 0.031) 

10. กลุ่มตวัอยา่งของผูต้อบแบบสอบถามระหว่างผูต้รวจสอบภายในและผูร้บัตรวจสอบ 
เปรยีบเทยีบกบัประสทิธผิลการตรวจสอบภายในของพนักงานธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้แก่ ประสิทธิผลการตรวจสอบภายในด้านความรู้
ความสามารถของผูต้รวจสอบภายใน ประสทิธผิลการตรวจสอบภายในดา้นความเป็นอสิระของผู้
ตรวจสอบภายใน และประสทิธผิลการตรวจสอบภายในด้านผลการปฏบิตัิงานของผู้ตรวจสอบ
ภายใน ประสทิธผิลการตรวจสอบภายในรวมไมแ่ตกต่างกนั 
  
อภิปรายผล 
 การศกึษา เรื่องความสมัพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์การกบัประสทิธผิลการตรวจสอบ
ภายในของธนาคารพาณิชยท์ี่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตามวตัถุประสงค์
การศกึษา และสมมตฐิาน อภปิรายผลไดว้่า 

วฒันธรรมองค์การของธนาคารพาณิชยท์ี่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด โดยมลี าดบัการรบัรูว้ฒันธรรมองคก์ารจากมากไปน้อย คอื 
วฒันธรรมแบบเน้นเป้าหมาย วฒันธรรมแบบเน้นผลการปฏิบตัิงาน วฒันธรรมแบบเน้นการ
ปฏิบตัิงานเป็นทีม วัฒนธรรมแบบเน้นการประสานและการบูรณาการ  วฒันธรรมแบบเน้น
นวตักรรม วฒันธรรมแบบเน้นรางวลั ส่วนวฒันธรรมแบบเน้นการมสี่วนร่วมของพนักงาน และ
วฒันธรรมแบบเน้นการแกป้ญัหาความขดัแยง้อยู่ระดบัมาก  

วฒันธรรมองคก์ารแบบเป้าหมาย ผลการศกึษาพบว่าอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด เนื่องมาจาก 
พนักงานสามารถรบัรูไ้ด้จากการที่องค์การมเีป้าหมายที่ชดัเจน พนักงานเขา้ใจถงึเป้าหมายสู่
ความส าเรจ็ และจะปฏบิตังิานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององคก์ารซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
ณฐัธดิา ชเูจรญิพพิฒัน์ (2555) พบว่า วฒันธรรมทีเ่น้นผลงานของพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์
เขตนครสวรรค ์อยู่ในระดบัมาก ซึง่แสดงว่าองคก์ารใหค้วามส าคญักบัการวดัผลส าเรจ็ของงาน 
และเน้นผลลพัธม์ากกว่าวธิกีาร 

วฒันธรรมแบบเน้นผลการปฏบิตังิาน พนักงานรบัรูไ้ดจ้ากการทีอ่งคก์ารใหค้วามส าคญั
ต่อผลงานที่มคีุณภาพ โดยก าหนดมาตรฐานการปฏบิตังิาน ก าหนดให้มกีารตรวจสอบผลการ
ท างาน รวมถงึการไดร้บัการสอนทกัษะการท างานเพื่อปรบัปรุงการท างานใหเ้กดิประสทิธภิาพ
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และประสทิธผิล ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของณฐัธดิา ชเูจรญิพพิฒัน์ (2555) พบว่า วฒันธรรมที่
เน้นรายละเอยีดของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย ์เขตนครสวรรค ์อยู่ในระดบัมาก ซึง่องคก์าร
คาดหวงัใหพ้นกังานแสดงออกถงึความถูกตอ้งแมน่ย า และการเอาใจใส่ในรายละเอยีดของงาน 

วฒันธรรมเน้นการปฏบิตังิานเป็นทมี โดยพนักงานรบัรูไ้ด้จากการที่องค์การให้มกีาร
เน้นการท างานแบบเป็นทมีมากกว่างานเดีย่ว และใหม้กีารแลกเปลีย่นความคดิเหน็ รว่มแรงร่วม
ใจในการท างาน ท าให้งานส าเร็จเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงานซึ่ง
สอดคล้องกบังานวจิยัของณัฐธดิา ชูเจรญิพพิฒัน์ (2555) พบว่า วฒันธรรมที่เน้นรายละเอียด
ของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย ์เขตนครสวรรค์ อยู่ในระดบัมาก ซึ่งแสดงว่าองค์การมกีาร
บรหิารงานแบบเป็นทมีและมกีารก าหนดอ านาจหน้าทีใ่นลกัษณะการท างานเป็นทมีเพื่อให้งาน
ส าเรจ็ 

วฒันธรรมแบบเน้นการประสานงานและบูรณา โดยพนักงานรบัรูไ้ด้จากการที่ธนาคาร
ส่งเสรมิให้มกีารประสานงานเพื่อแก้ปญัหาระหว่างหน่วยงาน รวมถึงให้ความช่วยเหลอืกนั
ระหว่างหน่วยงาน สนับสนุนใหม้กีารแบ่งปนัขอ้มลูระหว่างกนั เพื่อสามารถด าเนินงานได้อย่าง
รวดเรว็ มขีอ้มลูทีน่่าเชื่อถอื  

วัฒนธรรมแบบเน้นนวัตกรรม โดยพนักงานสามารถรับรู้ได้ถึงส่งเสริมให้มีการ
สรา้งสรรค์สิง่ใหม่ๆ ส่งเสรมิให้แสดงออกถงึความคดิสรา้งสรรค์ เพื่อน ามาพฒันาและปรบัปรุง
งาน พร้อมรบัการเปลี่ยนแปลงและยอมรบัความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของณัฐธดิา ชูเจรญิพพิฒัน์ (2555) พบว่า วฒันธรรมที่เน้นรายละเอียดของพนักงานธนาคาร
ไทยพาณชิย ์เขตนครสวรรค ์อยูใ่นระดบัมาก ซึง่องคก์ารสนบัสนุนใหม้กีารปรบัปรุงเปลีย่นแปลง
ทศันคต ิวธิกีารท างาน และนวตักรรมใหม ่พรอ้มกบักระตุน้ใหพ้นกังานยอมรบัความเสีย่ง 

วฒันธรรมแบบเน้นรางวลั พนักงานรบัรูไ้ด้จากการที่องค์การมกีารก าหนดหลกัเกณฑ์
การประเมนิผลงานและการให้รางวลัอย่างโปร่งใสตามการปฏิบตัิงานจรงิ ซึ่งสอดคล้องกบั
แนวคิดของ Lawler et al., (1996, 1995 อ้างถึงใน Riordan, Vandenberg, and Richardson, 
2005). ทีก่ล่าวว่าการไดร้บัรางวลัจากผลการปฏบิตังิาน เป็นสิง่ทีส่นบัสนุนใหก้ารปฏบิตังิานของ
องคก์ารมปีระสทิธผิล 

วฒันธรรมแบบเน้นการมสี่วนร่วมของพนักงาน โดยพนักงานอาจรบัรู้ได้จากการที่
องค์การให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจต่องานที่ได้รบัมอบหมาย  ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Lawler et al., (1996, 1995 อ้างถึงใน Riordan, Vandenberg, and 
Richardson, 2005). ทีก่ล่าวว่าพนักงานในองค์การมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ รวมถงึการได้รบั
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ขอ้มลูข่าวสารทีม่กีารสื่อสารอย่างทัว่ถงึภายในองคก์าร เป็นสิง่ทีส่นับสนุนใหก้ารปฏบิตังิานของ
องคก์ารมปีระสทิธผิล 

วฒันธรรมแบบเน้นการแก้ปญัหาความขดัแยง้อาจ โดยพนักงานอาจรบัรูไ้ด้จากการที่
องคก์ารการใหพ้นกังานยอมรบัค าวจิารณ์และรว่มรบัผดิชอบในเรือ่งทีผ่ดิพลาดทีเ่กดิขึน้  

องค์การแต่ละองค์การล้วนให้ความความส าคัญกับการด าเนินธุรกิ จให้ประสบ
ความส าเรจ็อย่างยัง่ยนื วฒันธรรมองคก์ารจงึเป็นส่วนหนึ่งทีเ่ป็นพืน้ฐานส าคญัทีช่่วยใหอ้งคก์าร
มกีารด าเนินราบรืน่ ประสบความส าเรจ็ และในปจัจบุนัการด าเนินการธุรกจิธนาคารมสีภาพการ
แข่งขนัทีเ่ปลีย่นแปลง พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคเปลีย่นไป ธุรกจิธนาคารจงึต้องมกีารปรบัเปลีย่น
วฒันธรรมองคก์ารเพื่อส่งเสรมิกระบวนการของธุรกจิใหส้ามารถตอบโจทยต่์อสิง่ทีเ่ปลีย่นแปลง 
ดงักล่าว วฒันธรรมองคก์ารจงึมกีารผสมผสานและมุ่งเน้นการด าเนินงานใหป้ระสบความส าเรจ็
มัน่คง ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดวัฒนธรรม
องคก์ารของสมยศ นาวกีาร (2546) ทีก่ล่าวถงึวฒันธรรมองคก์ารว่าองคก์ารจะสรา้งวฒันธรรม
ของตนเองขึน้มา วฒันธรรมองค์การมหีลายรูปแบบ หลายลกัษณะ แต่วฒันธรรมองค์การที่ดี
ต้องมกีารปรบัตวัให้เขา้กบัสภาพแวดล้อมที่มกีารเปลี่ยนแปลง ทัง้นี้วฒันธรรมองค์การที่เป็น
อุปสรรคของบรษิทัอาจส่งผลใหบ้รษิทัหยดุชะงกั และน าไปสู่ความลม้เหลวในทีสุ่ด  

ประสทิธผิลการตรวจสอบภายในของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด ซึ่งเรยีงล าดบัจากมากไปน้อย ได้แก่ด้าน
ความอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน ด้านผลการปฏิบตัิงานของผู้ตรวจสอบภายใน และด้าน
ความรูค้วามสามารถของผูต้รวจสอบภายใน 

ประสทิธผิลการตรวจสอบภายในดา้นความรูค้วามสามารถของผูต้รวจสอบภายใน ของ
ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ผลการศกึษาพบว่า อยู่ใน
ระดบัมากที่สุด เนื่องจากการตรวจสอบช่วยให้องค์การบรรลุวตัถุประสงค์ ผู้ตรวจสอบภายใน
ต้องมคีวามรู้ความเข้าใจลกัษณะของธุรกิจ การควบคุมภายใน การบรหิารความเสี่ยง และ
กระบวนการต่างๆ ของธนาคาร มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ีซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของธนิสสรา อุดม
สุข (2549) พบว่าคุณสมบตัขิองผู้ตรวจสอบภายใน ที่เขา้ใจในโครงสรา้งขององค์การและการ
บรหิารของบรษิทั ความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัอุตสาหกรรมของบรษิทั ความรูค้วามเขา้ใจในด้าน
วชิาการการควบคุมภายใน ความสามารถในการใชท้กัษะการตรวจสอบ ความมมีนุษสมัพนัธ์ มี
ผลต่อประสทิธผิลการตรวจสอบภายในและสอดคลอ้งกบังานวจิยัของพรพมิล นิลทจนัทร ์(2549) 
พบว่า ผูต้รวจสอบภายในควรมกีารปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างระมดัระวงั รอบคอบ และใชท้กัษะเยีย่งผู้
ประกอบวชิาชพี มคีวามเข้าใจในหน้าที่และความรบัผดิชอบ อกีทัง้ควรมคีวามรู ้ความเข้าใจ
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เกี่ยวกบักฎระเบยีบ ข้อบงัคบัของหน่วยงานราชการเพื่อให้ผลการปฏบิตัิงานเป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสุด 

ประสิทธิผลการตรวจสอบภายในด้านความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายในของ
ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่าอยู่ใน
ระดบัมากที่สุด เนื่องจากการปฏบิตังิานได้อย่างมปีระสทิธผิลผู้ตรวจสอบภายในต้องสามารถ
เขา้ถงึขอ้มูลในองค์การไดทุ้กส่วนงาน มกีารก าหนดโครงสรา้งที่ชดัเจน เป็นอสิระ ไม่มสี่วนได้
เสยีต่อกจิกรรมหลกัในองคก์าร ปฏบิตังิานเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ
พรพมิล นิลทจนัทร์ (2549)  พบว่าปจัจยัในด้านของความเป็นอสิระในการปฏบิตังิาน ซึง่การมี
คณะกรรมการตรวจสอบ จะช่วยใหก้ารตรวจสอบภายในมคีวามเป็นอสิระในดา้นการปฏบิตังิาน
มากขึน้ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของชาญนุกร เพญ็ศริ ิ(2549) พบว่า ปจัจยัดา้นคุณลกัษณะ
ของผู้ตรวจสอบ ได้แก่ ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบส่งผลต่อความมี
ประสทิธผิลของการตรวจสอบภายใน 

ประสิทธิผลการตรวจสอบภายในด้านผลการปฏิบตัิงานของผู้ตรวจสอบภายในของ
ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่าอยู่ใน
ระดบัมากที่สุด เนื่องจากผลการปฏบิตังิานที่ก่อใหเ้กดิประสทิธผิลนัน้ผูต้รวจสอบภายในควรมี
การจดัท าแผนการตรวจสอบอย่างครอบคลุม และสามารถจดัท าข้อเสนอแนะให้แก่ผู้รบัการ
ตรวจสอบไดอ้ย่างตรงประเดน็และสิง่ทีผู่ต้รวจสอบภายในตรวจพบประเดน็จากการตรวจสอบที่
มสีาระส าคญั สรา้งคุณค่าใหแ้ก่ธนาคาร ผูต้รวจสอบภายในสามารถจดัท ารายงานการตรวจสอบ
ไดอ้ยา่งครบถว้น ทนักาล และสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ผูร้บัตรวจ และฝา่ยบรหิาร ซึง่สอดคลอ้ง
กบัแนวคดิของพนัธ์พงศ์ เกยีรตกุิล (2543: 63-64) กล่าวว่า ประสทิธผิลโดยภายรวมของการ
ปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน ส่วนใหญ่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตัหิน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายไดส้ าเรจ็
ตามระยะเวลาที่ก าหนด การปฏิบตัิงานเป็นไปตามแผนการตรวจสอบ ตลอดจนการบรรลุ
วตัถุประสงคก์ารตรวจสอบโดยวดัไดจ้าก ความพงึพอใจในการตรวจสอบและใหค้วามร่วมมอืใน
การตรวจสอบเป็นอย่างดี คุณภาพงานตรวจสอบจากการปฏบิตัิงานเสรจ็ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด มปีระเดน็การตรวจสอบที่สร้างคุณค่า และมขีอ้เสนอแนะแก่ผู้รบัการตรวจสอบอย่าง
เหมาะสม 

ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของ
ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยรวมมคีวามสมัพนัธ์กนั
ในระดบัปานกลาง อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี ่.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตุฐิาน 
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วฒันธรรมองค์การแบบเน้นเป้าหมายกบัประสทิธผิลการตรวจสอบภายในโดยรวม มี
ความสมัพนัธ์กนัเชงิบวกระดบัปานกลาง อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ .01 พจิารณาได้จากที่
พนักงานเล็งเห็นถึงความส าคญัของเป้าหมายขององค์การและผู้ตรวจสอบภายในได้เข้าใจ
เป้าหมายขององค์การและน าเป้าหมายขององค์การมาประเมนิความเสี่ยง เพื่อวางแผนการ
ตรวจสอบประจ าปี จัดท าแนวการตรวจสอบ ท าการตรวจสอบ ออกประเด็น และจัดท า
ขอ้เสนอแนะการตรวจสอบและน าไปสู่การแก้ไขได้อย่างมปีระสทิธผิล ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของอารวย ดเีลศิ (2549) พบว่า การปฏบิตังิานตรวจสอบภายในทีม่กีารวางแผนการปฏบิตังิาน 
ระยะเวลาการปฏิบัติงานจนแล้วเสร็จ ขอบเขตและเป้าหมายของงานมีประสิทธิผลในการ
ปฏบิตัิงานของพนักงานตรวจสอบภายใน และสอดคล้องกบัสมจนิตนา คุ้มภยั (2553) พบว่า
วฒันธรรมการมุง่ผลส าเรจ็มอีทิธพิลต่อประสทิธผิลขององคก์าร 

วฒันธรรมองคก์ารแบบเน้นการประสานงานและบูรณาการกบัประสทิธผิลการตรวจสอบ
ภายในโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์นัเชงิบวกระดบัต ่า อย่างไม่มนีัยส าคญัทางสถติหิรอืไม่สมัพนัธ์
กนั พจิารณาได้จากการที่หน่วยงานแต่ละหน่วยงานในองค์การไม่ได้มกีารประสานงาน เพื่อ
แก้ปญัหาหรอืช่วยเหลอืงานระหว่างกนั อย่างไรกต็ามแมแ้ต่ละแผนกไม่ไดท้ าการประสานงาน
และรว่มแบ่งปนัขอ้มลูระหว่างกนันัน้มไิดม้ผีลต่อการปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบภายใน เนื่องจาก
ผู้ตรวจสอบภายในปฏบิตัิงานอย่างเป็นอิสระ ภายใต้มาตรฐานและกฎบตัรที่ชดัเจนสามารถ
เขา้ถงึขอ้มลูต่างๆ ของแต่ละส่วนงานได ้

วฒันธรรมองค์การแบบเน้นการแก้ปญัหาความขดัแย้งกบัประสทิธผิลการตรวจสอบ
ภายในโดยรวม มคีวามสมัพนัธ์กันเชิงบวกระดบัปานกลาง อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ .01 
พจิารณาไดจ้ากการแสดงการทีผู่ร้บัการตรวจสอบยอมรบัผลการตรวจสอบและ/หรอืประเดน็การ
ตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน พรอ้มทัง้ให้ความร่วมมอืในการแก้ไขประเดน็การตรวจสอบ
ดงักล่าวเป็นอยา่งด ี

วฒันธรรมองค์การแบบเน้นการมสี่วนร่วมของพนักงานกบัประสทิธผิลการตรวจสอบ
ภายในโดยรวม มคีวามสมัพนัธ์กันเชิงบวกระดบัปานกลาง อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ .01 
พจิารณาได้จากการที่ผู้ตรวจสอบภายในสามารถตดัสนิใจต่อผลการตรวจสอบที่ตรวจพบและ
พนักงานที่ได้รบัมอบหมายมสี่วนในการตดัสนิใจและหารอืได้อย่างเหมาะสมซึ่งสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ Lawler et al., (1996) พบว่า พนักงานในองค์การสามารถรบัรูไ้ด้ถงึการมอี านาจ
หรอืมสี่วนรว่มในการตดัสนิใจเป็นสิง่ทีส่นับสนุนใหก้ารปฏบิตังิานขององคก์ารมปีระสทิธผิล 

วฒันธรรมองค์การแบบเน้นนวตักรรมกบัประสทิธผิลการตรวจสอบภายในโดยรวมมี
ความสมัพนัธก์นัเชงิบวกระดบัปานกลาง อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ .01 เนื่องจากผูต้รวจสอบ
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อาจไดร้บัสนับสนุนทรพัยากรทีจ่ าเป็นในสรา้งสรรคแ์ละพฒันาวธิปีฏบิตังิานตรวจสอบใหส้ าเรจ็
อย่างเหมาะสมเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์การตรวจสอบและสอดรบักับเป้าหมายองค์การ ผู้
ตรวจสอบภายในมกีารปรบัตวัพฒันางานตรวจสอบภายในให้เข้ากับลกัษณะวฒันธรรมของ
ธนาคาร ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของชาญนุกร เพญ็ศริ ิ(2548) พบว่า การสนบัสนุนจากฝ่าย
บรหิาร ความพรอ้มของแหล่งขอ้มูลและสารสนเทศส่งผลต่อประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน 
และสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของสมจนิตนา คุม้ภยั (2553) ซึง่พบว่า วฒันธรรมการสรา้งนวตัร
กรรมมอีทิธพิลต่อประสทิธผิลขององคก์าร และสอดคลอ้งกบัณฐัธดิา ชูเจรญิพพิฒัน์ (2555) ซึง่
พบว่าวฒันธรรมแบบเน้นนวตักรรมมผีลต่อการปฏบิตังิานของพนกังาน 

วฒันธรรมองค์การแบบเน้นผลการปฏิบตัิงานกับประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน
โดยรวมมคีวามสมัพนัธ์กนัเชงิบวกระดบัปานกลาง อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ .01 เนื่องจาก
การที่องค์การให้ความส าคญัต่อผลงานที่มคีุณภาพ โดยให้มกีารสอนทักษะที่เหมาะสมแก่
พนกังาน และก าหนดมาตรฐานในการปฏบิตังิานเพื่อปรบัปรงุการท างาน จงึท าให้งานตรวจสอบ
ภายในมาตรฐานการปฏบิตัิงาน ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีทกัษะในตรวจสอบ พรอ้มทัง้จดัท า
รายงานการตรวจสอบภายในที่ถูกต้อง มคีุณภาพ มปีระเด็นการตรวจสอบสร้างคุณค่าให้แก่
องค์การ ซึ่ งสอดคล้องกับ  Abdelwahab Sakour, Nur Hidayah Binti Laila (2015) พบว่ า 
ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในที่จะสามารถปฏบิตัิหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมายได้อย่างมี
ประสทิธภิาพความสมัพนัธท์างบวกกบัประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน สอดคลอ้งกบัวจิยัของ 
ชาญนุกร เพ็ญศิร ิ(2549) ซึ่งพบว่า ปจัจยัด้านคุณลกัษณะของผู้ตรวจสอบส่งผลต่อความมี
ประสทิธผิลของการตรวจสอบภายใน และสอดคล้องกบังานวจิยัของสมกร บุษบนั (2549) ที่
พบว่า การเขยีนรายการการตรวจสอบภายในเสนอแก่ฝ่ายบรหิาร และการสรุปประเดน็เพื่อให้
หน่วยรบัตรวจแก้ไข ส่งผลต่อประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน รวมถงึธนิสสรา อุดมสุข (2549) 
พบว่า ความสามารถในการใชท้กัษะการตรวจสอบมผีลต่อประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน 

วฒันธรรมองค์การแบบเน้นรางวลักับประสิทธิผลการตรวจสอบภายในโดยรวม มี
ความสมัพนัธก์นัเชงิบวกระดบัปานกลาง อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี ่.01 เนื่องจากการใหร้างวลั
อย่างยุตธิรรมจะเป็นการแสดงถงึทกัษะ ความสามารถของพนักงานถอืเป็นการประเมนิผลการ
ท างาน และก่อให้เกิดการสร้างแรงจูงในการปฏบิตัิงานเพื่อกระตุ้นการพฒันาคุณภาพให้เกดิ
ประสทิธผิลต่อองคก์ารยิง่ขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัLawler et al., (1996) พบว่า การไดร้บัรางวลัจาก
ผลการปฏบิตังิาน เป็นสิง่ทีส่นบัสนุนใหก้ารปฏบิตังิานขององคก์ารมปีระสทิธผิล 

วฒันธรรมองคก์ารแบบเน้นการปฏบิตังิานเป็นทมีกบัประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน 
โดยรวม มคีวามสมัพนัธ์กนัเชงิบวกระดบัปานกลาง อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ .01 เนื่องจาก
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การท างานเป็นทมี ท าใหพ้นกังานมกีารแลกเปลีย่นความคดิเหน็ซึง่กนัและกนั ท าใหเ้กดิมุมมอง
ทีห่ลากหลาย ซึง่การทีผู่ต้รวจสอบภายในมปีฏบิตังิานเป็นทมี ท าใหเ้กดิความเชื่อมัน่และมคีวาม
เป็นอสิระในการปฏบิตังิานรวมถงึการแสดงความคดิเหน็ ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของอารวย 
ดเีลศิ (2549) พบว่า การแบ่งพนักงานเพื่อท างานเป็นทมีมปีระสทิธผิลในการปฏบิตัิงานของ
พนักงานตรวจสอบภายในและสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของสมจนิตนา คุม้ภยั (2553) ซึง่พบว่า 
วัฒนธรรมการท างานเป็นทีมมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์การ และยังสอดคล้องกับ
ผลการวจิยัของณฐัธดิา ชเูจรญิพพิฒัน์ (2555) ซึง่พบว่าวฒันธรรมแบบเน้นการท างานเป็นทมีมี
ผลต่อการปฏบิตังิานของพนกังาน 
 

การน าผลศึกษาไปใช้ 
 

จากการศึกษาวฒันธรรมองค์การกับประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของธนาคาร
พาณิชยท์ีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะเพื่อน าผลวจิยัไปใช้ 
ดงันี้ 

1. ธนาคารพาณชิยค์วรใหค้วามส าคญักบัวฒันธรรมองคก์ารทีโ่ดยเลอืกใชว้ฒันธรรม 
องคก์ารใหส้อดคลอ้งสภาพแวดลอ้ม เป้าหมาย และกลยทุธข์ององคก์าร เพื่อส่งเสรมิและกระตุ้น
ใหพ้นกังานเกดิการตื่นตวัและปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล บรรลุเป้าหมาย
ขององคก์าร 

2. ธนาคารควรเพิม่การเพิม่การสื่อสารดา้นเป้าหมายการปฏบิตังิาน สนบัสนุนการ 
ประสานงาน แบ่งปนัข่าวสารข้อมูล เน้นสร้างสรรค์ทีมงานและนวตักรรมให้บรกิาร จะช่วย
ส่งเสรมิประสทิธผิลการตรวจสอบภายในและเพิม่มลูค่าต่อธนาคารมากขึน้ 

3. การทีธ่นาคารมวีฒันธรรมองคก์ารแบบเน้นการประสานงานและบูรณาการ ทีไ่ม ่
สมัพนัธ์กบัประสทิธผิลการตรวจสอบภายในนัน้อาจไม่ส่งผลต่อการปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบ
ภายในจริง แต่อาจเป็นอุปสรรคเล็กน้อยที่ท าให้งานตรวจสอบภายในล่าช้าและส่งผลต่อ
ประสทิธผิลการตรวจสอบภายในอาจไม่มปีระสทิธผิลอาทเิช่น ข้อมูลที่ได้รบัไม่ถูกต้องท าให้
เสยีเวลาในการตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบภายในได้รบัขอ้มลูล่าช้า ท าใหต้้องเสยีเวลาในการรอ
คอยเป็นต้น ธนาคารจงึควรเน้นใหพ้นักงานมกีารประสานงานและสื่อสารเพื่อแลกเปลีย่นขอ้มูล 
หรอืแบ่งปนัขอ้มลูระหว่างกนัเพื่อใหข้อ้มลูถูกปรบัปรุงเป็นปจัจุบนัและสามารถน าขอ้มลูไปใชไ้ด้
ทนัท ีลดความเสีย่งจากขอ้มลูผดิพลาด และไมเ่ป็นปจัจบุนั 

4. บรษิทัจดทะเบยีนกลุ่มธุรกจิบรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง ควรใหค้วามส าคญัต่อ 
ประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน ทัง้ดา้นความเป็นอสิระและความเทีย่งธรรมโดยสนับสนุนให้ 
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ฝา่ยตรวจสอบภายในสามารถเขา้ถงึขอ้มลูส่วนต่างๆไดทุ้กส่วน และเลอืกตรวจงานต่างๆได้โดย
ปราศจากอุปสรรค เพื่อใหผู้ต้รวจสอบภายในสามารถแสดงความเหน็ไดอ้ยา่งอสิระตามหน้าที ่ 

5. ผูต้รวจสอบภายในควรมกีารอบรมเพื่อพฒันาความรูท้ ัง้ในเรือ่งลกัษณะธุรกจิ กฎหมาย  
ขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัธุรกจิ รวมถงึความเขา้ใจเกี่ยวกบัระบบการควบคุมภายใน การบรหิารความ
เสีย่ง เทคนิคในการสื่อสารและการรายงาน โดยการเขา้ร่วมอบรมเกี่ยวกบัการตรวจสอบภายใน
ของสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน สภาวชิาชพีบญัชี หรอืหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ดูแลควบคุม
ธุรกิจ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิลดยีิง่ขึน้ 

6. ผูต้รวจสอบภายในควรใหค้วามส าคญัในเรื่องของการสื่อสารและความมมีนุษยส์มัพนัธท์ี่
ดกีบัผู้รบัการตรวจสอบ มวีางตวัเป็นกลาง รูจ้กักาลเทศะ รบัฟงัความคดิเหน็ผู้อื่น เพื่อให้ผู้รบั
การตรวจสอบรู้สึกพึงพอใจและให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมการ ส่งผลให้ การ
ด าเนินงานตรวจสอบบรรลุวตัถุประสงค ์

 
ข้อจ ากดัของงานวิจยั 
ผลการศกึษาวจิยัน้ีไมส่ามารถน าไปใชอ้้างองิประชาการในธนาคารพาณชิยไ์ด ้เนื่องจาก

กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษามจี านวนน้อย 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาวฒันธรรมองค์การกับประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของธนาคาร

พาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ผู้ศึกษาจงึขอเสนอแนะส าหรบั
การศกึษาครัง้ต่อไป ดงันี้ 

1. ศกึษาเพิม่เตมิในเชงิลกึโดยแยกเป็นผูต้รวจสอบภายใน และผูร้บัการตรวจสอบ 
2.  ในการศกึษาครัง้ต่อไปควรเพิม่จ านวนของกลุ่มตวัอยา่งใหม้ากขึน้ โดยใชว้ธิกีารสุ่ม

ตวัอยา่งทางสถติ ิเพื่อความน่าเชื่อถอืของงานวจิยั 
3. ในการศกึษาควรศกึษาความสมัพนัธ์วฒันธรรมองค์การที่ส่งผลต่อการปฏบิตัิงาน

ของผูต้รวจสอบภายในของธนาคารพาณชิยไ์ทย 
4. ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การในมิติอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์กับ

ประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน 
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ภาคผนวก 
 
 



ภาคผนวก ก แบบสอบถาม 
 

เร่ือง ความสมัพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองคก์ารกบัประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของ 
ธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 
เรียน ท่านผูต้อบแบบสอบถาม 

แบบสอบถามนี้จดัท าขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อเป็นเครื่องมอืส าหรบัการศกึษาคน้ควา้อสิระใน
หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย สาขาวชิาการตรวจสอบภายในโดยน า
ผลทีไ่ดไ้ปใชป้ระโยชน์ในการวางแผนพฒันาปรบัปรุงงานตรวจสอบภายใน รวมถงึใหป้ระโยชน์แก่
ผูส้นใจในวชิาชพีตรวจสอบภายใน ผูศ้กึษาจงึขอความร่วมมอืจากท่านช่วยตอบแบบสอบถามตาม
ความเป็นจรงิ  
แบบสอบถามมีทัง้หมด 6 หน้า แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที ่1 ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
สว่นที ่2 ความคดิเหน็ต่อวฒันธรรมองคก์าร 
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสทิธผิลการตรวจสอบภายในของผู้ปฏิบตัิงานตรวจสอบ

ภายใน 
ส่วนที ่4 ความคดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ 

ผู้ศึกษาจะน าผลที่ได้จากแบบสอบถามไปใช้ในการสรุปผลการศึกษาภาพรวม ซึ่งผู้ศึกษา
ขอขอบพระคุณท่านที่ตอบแบบสอบถามชุดนี้อย่างครบถ้วน โดยขอ้มูลในแบบสอบถามจะถูกเก็บ
รักษาไว้เป็นความลับและการตอบแบบสอบถาม รวมถึงการแสดงความคิดเห็นใดๆ จะไม่มี
ผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ศกึษาหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า จะได้รบัความร่วมมอืจากท่านเป็น
อยา่งดใีนการตอบค าถามอนัเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาและปรบัปรงุงานตรวจสอบภายใน 

หากท่านมขีอ้สงสยัประการใด รบกวนตดิต่อ E-mail ขา้งตน้ หรอืโทร 084-1722313 

     ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 
ณฏัฐญา  พฒัน์ชู 

      นกัศกึษาปรญิญาโทหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ  
    มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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ส่วนท่ี 1 ข้อมลูส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง โปรดระบุเครือ่งหมาย  ลงใน      ใหต้รงกบัความเป็นจรงิ 

1. เพศ 
 ชาย     หญงิ 

2. อายขุองผูต้อบแบบสอบถาม 

 น้อยกว่า 21 ปี    22 – 30 ปี 

 31 – 40 ปี     41 – 50 ปี 

 51 ปีขึน้ไป 

3. วุฒกิารศกึษา 

 ต ่ากว่าปรญิญาตร ี   ปรญิญาตร ี

 ปรญิญาโท    ปรญิญาเอก   

4. ระดบัต าแหน่งงาน 
ระดบัพนกังาน/เจา้หน้าที ่  ระดบัหวัหน้างาน 

ระดบัผูจ้ดัการ    ระดบัผูอ้ านวยการขึน้ไป 

  5. สงักดั/ สายงานของท่านในองคก์ร    

   สายงานบรหิารทรพัยากรบุคคล  สายงานบรหิารความเสีย่ง 

   สายงานการตลาดและการสื่อสาร  สายงานบญัช/ี การเงนิ 

สายงานตรวจสอบภายใน   สายงานปฏบิตักิารสาขา 

   อื่นๆ โปรดระบุ……………………… 

6. อายงุานในองคก์ารปจัจบุนั 
น้อยกว่า 1 ปี  1 – 5 ปี  

6 – 10 ปี  11 – 15 ปี 

16 – 20 ปี     21 ปีขึน้ไป 
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ส่วนท่ี 2 ความคิดเหน็เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์ารของผูต้อบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง โปรดระบุเครือ่งหมาย  ลงใน      ใหต้รงกบัระดบัความคดิเหน็ทีเ่ป็นจรงิ 

ท่านมีความคิดเหน็เก่ียวกบัวฒันธรรมใน
องคก์ารของท่านอย่างไร 

ระดบัการรบัรู ้
มากทีส่ดุ 

5 
มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยทีส่ดุ 
1 

1. วฒันธรรมแบบเน้นเป้าหมาย 
1.1 พนักงานเข้าใจถึงเป้าหมายสู่ความส าเร็จ
ขององคก์ารในระยะยาว 

     

1.2 เ ป้าหมายขององค์การก าหนดไว้อย่าง
ชดัเจน สมเหตุสมผล 

     

1.3 องคก์ารไดก้ ากบัใหพ้นักงานปฏบิตังิานเพื่อ
บรรลุเป้าหมาย 

     

2. วฒันธรรมแบบเน้นประสานงานและการบูรณาการ 
2.1 องค์การมกีารประสานงาน เพื่อแก้ปญัหา
ระหว่างหน่วยงาน 

     

2.2 องคก์ารสนับสนุนการแบ่งปนัขอ้มลูระหว่าง
หน่วยงาน 

     

2.3 องค์การสนับสนุนให้มกีารประสานงานและ
การช่วยเหลอืระหว่างหน่วยงาน 

     

3. วฒันธรรมแบบเน้นการแก้ปัญหาความขดัแย้ง 
3.1 องค์การเน้นให้พนักงานยอมรบัค าวจิารณ์
และร่ วมรับผิดชอบในเรื่ อ งที่ อ าจมีความ
ผดิพลาด 

     

3.2 องค์การมบีรรยากาศความไว้วางใจซึ่งกัน
และกนั 

     

4. วฒันธรรมแบบเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน 
4.1 องค์การสนับสนุนให้พนักงานมสี่วนร่วมใน
การตดัสนิใจในงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

     

4.2 พนักงานได้รบัการหารือเกี่ยวกับการวาง
แผนการขององคก์าร 
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ท่านมีความคิดเหน็เก่ียวกบัวฒันธรรมใน
องคก์ารของท่านอย่างไร 

ระดบัการรบัรู ้
มากทีส่ดุ 

5 
มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยทีส่ดุ 
1 

5. วฒันธรรมแบบเน้นนวตักรรม 
5.1 พนักงานได้รบัการสนับสนุนทรพัยากรที่
จ าเป็นในการสรา้งสรรคน์วตักรรม 

     

5.2 พนักงานได้ร ับการสนับสนุนให้ปรับปรุง
พฒันาวธิกีารปฏบิตังิานเพื่อใหป้ระสบผลส าเรจ็ 

     

5.3 องค์การประสงค์ที่จะยอมรบัความเสี่ยงที่
อาจเกดิขึน้จากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
ของธุรกจิ 

     

6. วฒันธรรมแบบเน้นผลการปฏิบติังาน 
6.1 พนักงานได้รบัการสอนทกัษะเพื่อปรบัปรุง
การท างาน 

     

6.2 องค์ก ารมีก ารก าหนดมาตรฐ านก าร
ปฏบิตังิานส าหรบัพนกังาน 

     

6.3 องค์การให้ความส าคัญ ต่อผลงานที่มี
คุณภาพ 

     

7. วฒันธรรมแบบเน้นรางวลั 
7.1 องค์การมกีารประเมนิผลงานและให้รางวลั
อยา่งยตุธิรรม 

     

7.2 องคก์ารใหร้างวลัตามผลการปฏบิตังิานของ
พนกังาน 

     

7.3 องค์การเน้นการให้รางวลัตามความส าเรจ็
มากกว่าการลงโทษ 

     

8. วฒันธรรมแบบเน้นการปฏิบติังานเป็นทีม 
8.1 องค์การมีการบริหารและเน้นการท างาน
เป็นทมีมากกว่าการท างานเดีย่ว 

     

8.2 องค์การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความ
คดิเหน็ระหว่างกลุ่มผูป้ฏบิตังิาน 
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ส่วนท่ี 3 ข้อมลูเก่ียวกบัประสิทธิผลงานตรวจสอบภายในของผู้ปฏิบติังานตรวจสอบภายใน  
ค าช้ีแจง โปรดระบุเครือ่งหมาย  ลงใน       ใหต้รงกบัระดบัความคดิเหน็ทีเ่ป็นจรงิ 
 
ท่านมีความคิดเหน็ต่อประสิทธิผลงาน
ตรวจสอบภายในของผู้ปฏิบติังานตรวจสอบ
ภายใน ในองคก์ารของท่านอย่างไร 

ระดบัความคดิเหน็ 
เหน็ดว้ย 
มากทีส่ดุ 

5 

เหน็ดว้ย 
มาก 
4 

เหน็ดว้ย 
ปานกลาง 

3 

เหน็ดว้ย 
น้อย 
2 

เหน็ดว้ย 
น้อยทีส่ดุ 

1 

1. ความรู้ความสามารถของผูต้รวจสอบภายใน 
1.1 ผูต้รวจสอบภายในมคีุณสมบตัเิหมาะสมกบั 
งานตรวจสอบภายในทั ้ง ในด้าน  การศึกษา  
ประสบการณ์ท างาน และความรู้ความเข้าใจ
เกีย่วกบังานตรวจสอบภายใน 

     

1.2 ผูต้รวจสอบภายในมคีวามรูค้วามเขา้ใจลกัษณะ 
ธุรกิจธนาคาร กฎหมายข้อบังคับเกี่ยวกับธุรกิจ 
และการควบคุมภายใน รวมถึงการบริหารความ
เสีย่ง และกระบวนการต่างๆ ของธนาคารเป็นอย่าง
ด ี

     

1.3 ผูต้รวจสอบภายในสามารถใหค้ าปรกึษา ให ้
ความรูร้วมถงึเสนอแนะเกี่ยวกบัระบบการควบคุม
ภายในแก่ผูร้บัการตรวจไดเ้ป็นอย่างด ี

     

1.4 ผูต้รวจสอบภายในสามารถชีแ้จงประเดน็จาก 
การตรวจสอบ และตอบค าถามของผู้รบัการตรวจ
ไดอ้ยา่งชดัเจน ถูกตอ้ง ตรงประเดน็ 

     

1.5 ผู้ตรวจสอบภายในมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มี
จิตวิทยาในการสื่อสาร ก่อให้เกิดการร่วมมือ
ระหว่างผูร้บัการตรวจและฝ่ายบรหิาร เพื่อใหบ้รรลุ
วตัถุประสงค ์

     

1.6 ผูต้รวจสอบภายในมกีารเขา้รว่มอบรม ศกึษา 
หาความรูเ้พื่อพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื่อง 
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ท่านมีความคิดเหน็ต่อประสิทธิผลงาน
ตรวจสอบภายในของผู้ปฏิบติังานตรวจสอบ
ภายใน ในองคก์ารของท่านอย่างไร 

ระดบัความคดิเหน็ 
เหน็ดว้ย 
มากทีส่ดุ 

5 

เหน็ดว้ย 
มาก 
4 

เหน็ดว้ย 
ปานกลาง 

3 

เหน็ดว้ย 
น้อย 
2 

เหน็ดว้ย 
น้อยทีส่ดุ 

1 

2. ความมีอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน 

2.1 องค์การมีการก าหนดโครงสร้างหน่วยงาน
ตรวจสอบอย่างเป็นอสิระขึน้ตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและมกีารสื่อสารให้พนักงานในองค์การ
รบัทราบบทบาทของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
อยา่งชดัเจน 

     

2.2 ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานและ
แสดงความคดิเหน็ไดอ้ยา่งเป็นอสิระ เทีย่งธรรม 

     

2.3 ผู้ตรวจสอบภายในไม่มสี่วนได้เสยีต่อกจิกรรม
หรอืการด าเนินกิจกรรมหลกัในองค์การ เช่นการ
ปฏบิตังิาน การตดัสนิใจ 

     

2.4 ผู้ตรวจสอบภายในสามารถรายงานผลการ
ตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

     

3. ผลการปฏิบติังานของผู้ตรวจสอบภายใน 
3.1 ผู้ต รวจสอบภายในมีการจัดท าแผนการ
ตรวจสอบ (แผนระยะสัน้ แผนระยะยาว) ทีผ่่านการ
อนุมตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบ 

     

3.2 ผู้ ต ร ว จ ส อ บภ า ย ใ น มีก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ
ประสานงานกบัผูร้บัการตรวจเสมอ  

     

3.3 ผู้ ต ร ว จสอบภาย ในสามารถปฏิบัติ ง าน
ตรวจสอบและสรุปผลการตรวจสอบภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด 

     

3.4 ผู้ตรวจสอบภายในมกีารจดัท ากระดาษท าการ
และรวบรวมเอกสารต่างๆ เก็บไว้เป็นหลักฐาน
อยา่งครบถว้น 

     

3.5 ผู้ตรวจสอบภายในมกีารตรวจพบประเดน็จาก
การตรวจสอบที่มีสาระส าคัญ สร้างคุณค่าให้แก่
ธนาคาร 
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ส่วนท่ี 4 ความคิดเหน็หรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
ค าช้ีแจง โปรดแสดงความคดิเหน็ของท่านทีม่ต่ีอวฒันธรรมองคก์ารทีม่ปีระสทิธผิลต่องานตรวจสอบ 
ภายใน เพื่อน าไปพฒันาและปรบัปรุงงานตรวจสอบภายในต่อไป 
 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................  
 

ขอขอบพระคณุท่ีสละเวลาในการตอบแบบสอบถามน้ี

      

ท่านมีความคิดเหน็ต่อประสิทธิผลงาน
ตรวจสอบภายในของผู้ปฏิบติังานตรวจสอบ
ภายใน ในองคก์ารของท่านอย่างไร 

ระดบัความคดิเหน็ 
เหน็ดว้ย 
มากทีส่ดุ 

5 

เหน็ดว้ย 
มาก 
4 

เหน็ดว้ย 
ปานกลาง 

3 

เหน็ดว้ย 
น้อย 
2 

เหน็ดว้ย 
น้อยทีส่ดุ 

1 
3.6 ผู้ตรวจสอบภายในสามารถจดัท าขอ้เสนอแนะ
ใหแ้ก่ผูร้บัตรวจไดอ้ยา่งตรงประเดน็  

     

3.7 ผู้ตรวจสอบภายในมีการจัดท ารายงานการ
ตรวจสอบเสนอฝ่ายบริหารหรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดอ้ยา่งครบถว้น ทนักาล 

     

3.8 ผู้ตรวจสอบภายในมกีารตดิตามความคบืหน้า
ในการปรบัปรุง/ แก้ไขประเดน็การตรวจสอบอย่าง
สม ่าเสมอ 

     

3.9 ผู้ร ับการตรวจสอบมีความพึงพอใจต่องาน
ตรวจสอบตรวจสอบภายใน 

     

3.10 ฝ่ายบรหิารมคีวามพงึพอใจต่องานตรวจสอบ
ตรวจสอบภายใน 

     



ประวติัผูศึ้กษา 
 

นางสาวณัฏฐญา พัฒน์ชู เกิดวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2533 จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยพายัพ ในปีการศึกษา 2555 และเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบภายใน เมื่อปี
การศึกษา 2557 มีประสบการณ์ในการท างานด้านการตรวจสอบภายใน 3 ปีจากธุรกิจ
บริการด้านการเงินและการประกันภัย ปัจจุบันท างานด้านการตรวจสอบภายในโดยด ารง
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอาวุโส บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
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