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บทคดัย่อ 

 
การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ มวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างวฒันธรรม

องคก์ารกบัประสทิธผิลการตรวจสอบภายในของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.)  การศกึษาใช้แบบสอบถามความคดิเหน็ของผู้บรหิารสาขาในกรุงเทมหานครและ
ผู้ปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
จ านวน 50 คน ผูต้อบแบบสอบถาม รอ้ยละ 68 เพศชาย อยู่ในช่วงอายุ 36-45 ปี รอ้ยละ 46  
วุฒกิารศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ีรอ้ยละ 70 เป็นผู้รบัการตรวจสอบรอ้ยละ 64 และมี
ประสบการณ์ท างานอยูท่ี ่11-15 ปี รอ้ยละ 44  วฒันธรรมองคก์ารประกอบดว้ย วฒันธรรมแบบ
ปรบัตวั  วฒันธรรมแบบมุ่งผลส าเรจ็  วฒันธรมแบบเครอืญาติ  และวฒันธรรมแบบราชการ  
ส่วนประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย ด้านความรู้ความสามารถ ด้านการ
ปฏบิตังิาน  และดา้นความอสิระและความเทีย่งธรรม 

จากการศกึษาพบว่า  ความสมัพนัธร์ะหว่างวฒันธรรมองคก์ารกบัประสทิธผิลการ 
ตรวจสอบภายในของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  นัน้มคีวามสมัพนัธ์
อยูใ่นระดบัต ่ามาก  ซึง่เมือ่พจิารณารายดา้นพบว่าธนาคารมวีฒันธรรมแบบราชการและมี
ความเหน็เกีย่วกบัประสทิธผิลการตรวจสอบภายในอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ดทุกดา้น 

 

 



จ 

 

วฒันธรรมองคก์ารทีผู่ต้อบแบบสอบถามมคีวามเหน็อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ดคอืวฒันธรรม 
แบบราชการ  เนื่องจากธนาคารมโีครงสรา้งองค์การ  นโยบายและกฎระเบยีบที่เป็นทางการ  
พนักงานปฏิบตัิงานตามวิธปีฏบิตัิอย่างเคร่งครดั  มคีวามสมัพนัธ์เป็นล าดบัขัน้  วฒันธรรม
องค์การอนัดบัรองลงมาของ ธ.ก.ส. คอื  วฒันธรรมแบบเครญืาติ  วฒันธรรมการตลาดและ
วฒันธรรมการเปลีย่นแปลงตามล าดบั 

ประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน  ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามเหน็อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 
ทุกดา้น  ดา้นความรูค้วามสามารถ  ผูต้รวจสอบภายในมคีวามรูค้วามเขา้ใจในโครงสรา้งองคก์ร 
การบรหิารงาน  ระเบยีบ  ขอ้บงัคบั และกฎหมายทีเ่กี่ยวกบัธุรกจิของธนาคารเป็นอย่างดี  และ
ผูต้รวจสอบภายในมมีนุษยสมัพนัธท์ีด่แีละความสามารถในการสื่อสารกบัส่วนงานทีร่บัการตรวจ 
ด้านการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานส าเร็จตามแผนและกรอบระยะเวลาที่ก าหนด  หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในมกีารประสานงานกบัส่วนงานทีร่บัการตรวจเพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจทีต่รงกนัถงึ
ขัน้ตอน ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิานการตรวจสอบ มกีารก าหนดขอบเขตงานอย่างเหมาะสม  
และมกีารตดิตามผลทีไ่ดจ้ากการตรวจสอบ  ว่ามกีารปรบัปรุงแก้ไขขอ้บกพร่องทีต่รวจพบ และ
ผูต้รวจสอบภายในสามารถคน้พบประเดน็จากการตรวจสอบทีเ่พิม่คุณค่ากบัองคก์ร  ดา้นความ
อสิระและความเทีย่งธรรม มปีฏบิตังิานดว้ยความเทีย่งตรง รายงานผลโดยปราศจากอคตเิยีย่งผู้
ประกอบวิชาชีพ  สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจได้ทุกส่วนงาน              
สามารถแสดงความเหน็ไดอ้ยา่งอสิระตามหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย 
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กิตติกรรมประกาศ 
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ตรวจสอบภายในของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)   ส าเรจ็ไดด้้วย

ความกรุณาอาจารย ์ดร. พรสริ ิปุณเกษม อาจารยท์ีป่รกึษาคน้ควา้อสิระ ซึง่ไดใ้หค้วามรู้ ความ

กรุณาแนะน า ตรวจและแก้เนื่อหา ขอ้บกพร่องต่างๆ มาโดยตลอดจนกระทัง่การค้นคว้าอสิระ

ฉบบัน้ีเสรจ็สมบรูณ์ ผูศ้กึษาจงึขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสงู ณ โอกาสน้ี 

ผูศ้กึษาขอขอบพระคุณคณาจารยท์่านอื่นๆ ทีไ่ดถ่้ายทอดวชิาความรูใ้ห ้และสามารถน า

วชิาการต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาในครัง้นี้ ขอบคุณเพื่อนๆ ที่ได้ให้ความช่วยเหลือ

ตลอดเวลาที่ศกึษาอยู่ ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ซึ่งได้สละเวลาอนัมคี่าให้ความ

ร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม นับเป็นสิ่งส าคัญในการกระท าให้การค้นคว้าอิสระฉบบันี้

ประสบผลส าเรจ็ 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (ธ.ก.ส.)  เป็นหน่วยงานรฐัวสิาหกิจ
สงักัดกระทรวงการคลงั  จดัตัง้ขึ้นตามพระราชบญัญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร  พ.ศ. 2509 มวีตัถุประสงคใ์หค้วามช่วยเหลอืทางดา้นการเงนิแก่เกษตรกร  กลุ่มเกษตรกร  
และสหกรณ์การเกษตร  เพื่อเพิม่รายได้และพฒันาคุณภาพชวีติของเกษตรกรและครอบครวั  
โดยการให้สนิเชื่อเพื่อการผลติ  การลงทุน  ตลอดจนบตัรสนิเชื่อเกษตร  มกีารด าเนินงานบน
พืน้ฐานความร่วมมอืกบัส่วนราชการและเอกชน  ในการช่วยหาปจัจยัพื้นฐานต่าง ๆ  ทีอ่ านวยต่อ
การพฒันาการเกษตรอย่างครบวงจร  ในรูปของวสัดุอุปกรณ์การเกษตร  และเชื่อมโยงตลาด
โดยการจดัตลาดกลางพชืผลการเกษตร  ดงันัน้  การด าเนินงานขององคก์รจงึควรค านึงถงึผู้มี
ส่วนไดเ้สยีทีส่ าคญั  ไม่ว่าจ าเป็นผูถ้อืหุน้  คู่คา้ทางธุรกจิ  ลูกคา้  พนักงาน  หน่วยงานราชการ  
สงัคมและสิง่แวดล้อม  ท าให้การตรวจสอบภายในเป็นส่วนที่มบีทบาทส าคญัในการส่งเสรมิให้
องคก์รมกีระบวนการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละสรา้งความเชื่อมัน่ต่อผูม้สี่วนไดเ้สยี 

จากนโยบายต่าง ๆ ของรฐับาล  ทัง้โครงการรบัจ าน าผลผลติทางการเกษตร  โครงการ
ประกนัรายได ้ และการใหส้นิเชื่อการเกษตรต่าง ๆ ทีอ่อกมาเพื่อช่วยเหลอืเกษตรกรและป้องกนั
ปญัหาการพึ่งพาเงนิกู้นอกระบบซึ่งมมีูลค่ามหาศาลนัน้  มแีนวโน้มในการเจรญิเติบโตของ
สนิเชื่ออย่างต่อเน่ือง  แต่จากสภาวะเศรษฐกจิ  และปญัหาภยัธรรมชาตทิีส่่งผลต่อราคาพชืผล
ทางการเกษตรและการจ่ายช าระหนี้ของเกษตรกร  ท าให้มนีโยบายพกัช าระหนี้ตามมาเพื่อ
ช่วยเหลอือกีครัง้  จากนโยบายต่างๆ ทีก่ล่าวมาในขา้งต้น  อาจส่งผลใหธ้นาคารเกดิความเสีย่ง
ในเรื่องของหนี้ด้อยคุณภาพ  อันเนื่องมาจากเกษตรไม่สามารถจ่ายช าระหนี้ได้ตามก าหนด  
ส่งผลให้ธนาคารอาจสูญเสียรายได้ดอกเบี้ยและความเสี่ยงที่จะเกิดหนี้ สูญได้  ด้วยรูปแบบ
วัฒนธรรมการด าเนินงานที่เป็นหน่วยงานรฐัวิสาหกิจจึงต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบ  และ
นโยบายอยา่งเครง่ครดั  มกีารสัง่การและปฏบิตังิานอยา่งเป็นล าดบัชัน้  ดงันัน้หลกัเกณฑใ์นการ
พจิารณาและอนุมตัิการปล่อยสนิเชื่อจงึเป็นส่วนที่ความส าคญัเป็นอย่างยิง่  โดยน ากรอบของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย  กระทรวงการคลัง  และคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดินมาเป็น
แนวทางในการด าเนินงาน 
  



2 
 

ตำรำงท่ี 1  เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหน้ี 
หน่วย : ลา้นบาท 

  31 มี.ค. 58  31 มี.ค. 57  31 มี.ค. 56 
เงินให้สินเช่ือเกษตรกร สถำบนัเกษตรกร นิติบคุคล       
เงนิใหส้นิเชื่อเกษตรกร สถาบนัเกษตรกรและนิตบิุคคล  1,038,314.57  930,695.02  826,787.11 
ลกูหนี้บตัรสนิเชื่อเกษตรกร  17,765.73  14,888.42  2,014.78 
ลกูหนี้อสิลามขายเชื่อ ผ่อนช าระ และเช่าซือ้  1,444.18  1,359.09  788.58 
ลกูหนี้เงนิกูโ้ครงการธนาคารชุมชน  1,006.59  1,128.50  776.37 
ลกูหนี้เงนิกูต้ ัว๋เงนิซือ้ลด  398.83  285.99  278.43 
เงนิใหกู้ย้มืเบกิเกนิบญัช ี  2,020.59  681.00  - 
รวม  1,060,950.49  949,038.02  830,645. 27 
เงินให้สินเช่ือโครงกำรนโยบำยรฐั       
เงนิใหส้นิเชื่อโครงการนโยบายรฐั  24,428.37  17,380.81  41,624.54 
รวม  24,428.37  17,380.81  41,624.54 
เงินให้สินเช่ืออ่ืน       
ลกูหนี้เงนิกูเ้คหสงเคราะห ์  4,353.14  4,178.08  4,025.32 
ลกูหนี้เงนิกูบ้รรเทาภาระหนี้สนิพนกังาน  31.51  33. 23  36.92 
รวม  4,384.65  4,211.31  4,062. 24 
รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลกูหน้ี  1,089,763.51  970,630.14  876,332.05 

          ท่ีมำ : รายละเอยีดประกอบงบการเงนิระหว่างกาลปี 2556 - 2558     
 



3 

 

ภำพท่ี 1 ผงัโครงสรา้งองคก์าร ธ.ก.ส.  

  ท่ีมำ : www.baac.or.th     
 
จากสภาวะวกิฤตเศรษฐกจิ  และสภาวะการแขง่ขนัทีม่แีนวโน้มสงูขึน้  ตลอดทัง้ธนาคาร

ยงัตัง้เป้าหมายเปิดสาขาเพิม่เพื่อใหค้รอบคลุมทุกเขตพืน้ที ่ และเพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่
ลูกคา้    ท าให ้ธ.ก.ส. ไดก้ าหนดมาตรการต่างๆ ในการด าเนินงาน  การก ากบัและควบคุมการ
ท าธุรกรรม  การด าเนินงานของทัง้สาขาและส่วนงานต่างๆในส านักงานใหญ่ ใหม้ปีระสทิธภิาพ
มากยิง่ขึน้  โดยฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งเป็นส่วนงานภายใน ธ.ก.ส. เป็นผูไ้ด้รบัมอบหมายให้
ควบคุม ก ากบั ตรวจสอบ  และประเมนิความเสีย่งในการด าเนินงาน  ซึง่ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ได้มกีารปรบัปรุงนโยบาย  วธิกีารและกลยุทธ์ในการตรวจสอบ ตลอดจนจดัหาเครื่องมอืและ
อุปกรณ์มาใช้อย่างเหมาะสม  อีกทัง้ให้ค าเสนอแนะแนวทางหรอืมาตรการที่จะท าให้ผลการ
ด าเนินงานมปีระสทิธภิาพ  บรรลุผลตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีก่ าหนด 

ในการด าเนินงานที่มปีระสทิธภิาพ  วฒันธรรมองค์การกเ็ป็นส่วนส าคญัในการก าหนด
แนวทาง  มาตรการและนโยบาย  ในการก ากบัควบคุมและก าหนดกลยุทธเ์พื่อสรา้งมลูค่าใหแ้ก่
องค์กร  เสรมิสรา้งประสทิธผิลในการด าเนินงาน  และเป็นการเพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนัอีก
ด้วย  ดงันัน้ผู้น าจะต้องวเิคราะห์ปจัจยัแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกองค์กร  วสิยัทศัน์และ
พนัธกจิขององค์กร  ด้วยเหตุนี้วฒันธรรมองค์การของแต่ละองค์กรจงึมคีวามแตกต่างกนัโดย
องค์กรหนึ่งอาจมีวันธรรมองค์การมากกว่าหนึ่งแบบหรืออาจครบทุกแบบ  อย่างไรก็ตาม  
องคก์ารทีม่คีวามส าเรจ็สงูพบว่า  มกัมวีฒันธรรมทีเ่ขม้แขง็เพยีงแบบเดยีวเท่านัน้ 
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วตัถปุระสงคข์องกำรศึกษำ 
 

1 เพื่อศึกษาวฒันธรรมองค์การกบัประสทิธผิลการตรวจสอบภายในของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (ธ.ก.ส.) 

2  เพื่อวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างวฒันธรรมองคก์ารกบัประสทิธผิลการตรวจสอบ
ภายในของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (ธ.ก.ส.) 

 
สมมติฐำน 

 

 H0 : วฒันธรรมองคก์ารไมม่คีวามสมัพนัธก์บัประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน 
 H1 : วฒันธรรมองคก์ารมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน 

 

ขอบเขตกำรศึกษำ 
 

 ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์การกบัประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน โดย
การเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถามความคดิเหน็ของพนักงานผูร้บัการตรวจ  และพนักงาน
ตรวจสอบภายในของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ณ วนัที่ 29 
มถุินายน 2559  จ านวนแบบสอบถาม 55 ชุด   
  
ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รบั 

 

1  เขา้ใจถงึความสมัพนัธร์ะหว่างวฒันธรรมองคก์ารกบัประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

2  ผูต้รวจสอบภายในของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสามารถใชผ้ล
วจิยัเป็นแนวทางในการปรบัปรงุและพฒันากระบวนการตรวจสอบภายในใหม้ปีระสทิธผิลไดม้าก
ยิง่ขึน้ 

3  ผูท้ีส่นใจสามารถใชศ้กึษา หรอืสามารถใชเ้ป็นขอ้มลูเบือ้งต้นในการคน้ควา้และวจิยั
ต่อไป 

 



บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
 การศกึษางานวจิยั เรือ่ง ความสมัพนัธร์ะหว่างรปูแบบวฒันธรรมองคก์ารกบัประสทิธผิล

การตรวจสอบภายในของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยผูศ้กึษาได้
ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง แบ่งเป็นหวัขอ้ดงันี้ 

1. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัวฒันธรรมองคก์าร 

2. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน 

3. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

4. ขอ้มลูธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร 
 

วฒันธรรมองคก์าร 
            วฒันธรรมองค์การ เป็นวิถีชวีติที่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งยดึถือปฏิบตัิสืบต่อกันมา ซึ่งจะ
กลายเป็นนิสัยและความเคยชินและกลายเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี  วิถีประพฤติ
ปฏบิตัิ ความเชื่อ ค่านิยม รวมทัง้ภาษาวตัถุสิง่ของต่าง ๆ วฒันธรรมท าให้คนรวมตวักนัเป็น
สงัคม มกีารอยู่ร่วมกนัอย่างมรีะเบยีบ ผลของวฒันธรรมจะออกมาในรูปจรยิธรรม ตลอดจน
ค่านิยมทีใ่ชใ้นการตดัสนิใจหรอืวนิิจฉยัสัง่การ จรยิธรรมองคก์ารถอืเป็นส่วนส าคญัทีจ่ะท าใหก้าร
ด าเนินงานขององคก์ารกา้วหน้าและส่งผลใหอ้งคก์ารไดร้บัความเชื่อถอืจากสงัคม 
 วฒันธรรมองคก์ารเป็นตวัก าหนดแนวทางร่วมกนัภายในองคก์าร  เพื่อใหพ้นักงานไดม้ี
แนวทางในการปฏบิตังิานใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์าร  วฒันธรรมสามารถจ าแนกไดเ้ป็น 3 ระดบั  
โดยมคีวามเกี่ยวขอ้งและสมัพนัธ์กนั  (Schein, 1999 : 15-20)  คอื 1 วฒันธรรมทางกายภาพ 
(Artifacts)  สามารถรบัรูไ้ดจ้าการมองเหน็  รบัฟงั  และจากความรูส้กึของพนักงาน  ไดแ้ก่  ลกัษณะ
ทางกายภาพ  หรอืทางวตัถุขององคก์าร  เช่น  ภาษา  เทคโนโลย ี สถาปตัยกรรมและพธิกีารที่ได ้ 
สามารถสงัเกตวฒันธรรมองคก์ารประเภทนี้สามารถแสดงออกได้ง่ายแต่เขา้ใจยาก  พนักงานอาจมี
ความเข้าใจที่คลุมเครอื  ไม่ชดัเจนในความหมายของวฒันธรรมนัน้  2 วฒันธรรมที่เป็นค่านิยม 
(Espoused Values)  คอืสิง่ทีอ่งคก์ารก าหนดและสื่อสารใหพ้นักงานน าไปปฏบิตั ิ โดยพนักงานเชื่อ
ว่าเป็นสิง่ที่ควรกระท า  และรู้ถึงวธิกีารด าเนินกิจกรรม  วฒันธรรมองค์การประเภทนี้มกัน าไปสู่
พฤตกิรรมและการท างานของพนักงาน  ได้แก่  เป้าหมาย  กลยุทธ์  ปรชัญาขององค์การ  เป็นต้น  
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3 วฒันธรรมทีเ่ป็นฐานคต ิ (Basic  Assumption)  มกัปรากฏใหเ้หน็จากพฤตกิรรมและการกระท าที่
พนักงานใช้ตอบสนองต่อสถานการณ์และปญัหาต่างๆ ที่เกดิขึ้น  ซึ่งพนักงานจะแสดงออกโดยไม่
รูต้วั  (Unconscious)  ซึง่สะทอ้นถงึความคดิ  ความเชื่อและความรูส้กึของพนกังานทีม่ต่ีอสิง่นัน้ๆ 
 วฒันธรรมองคก์ารมทีัง้เชงิลกึ (Deep)  เชงิกวา้ง (Broad) และมคีวามมัน่คง (Stable)  
ที่กล่าวว่าวฒันธรรมองค์การนัน้มคีวามลกึ  เนื่องจากวฒันธรรมนัน้ควบคุมพนักงานมากกว่า
พนักงานควบคุมวฒันธรรม  เพราะว่าวฒันธรรมให้แนวทาง  ท าให้สามารถคาดการณ์การ
ปฏบิตัิงานในแต่ละวนัของพนักงานได้  ส่วนความกว้าง  เนื่องจากวฒันธรรมมลีกัษณะที่ไม่
สิ้นสุด  และไม่มีขอบเขตที่แน่นอน  และความมัน่คง  เนื่ องจากวัฒนธรรมนั ้นสามารถ
เปลีย่นแปลงไดย้าก  (Schein, 1999 : 25-26)  และเนื่องจากวฒันธรรมองคก์ารมคีวามมัน่คง 
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในระยะเวลาอนัสัน้  ท าให้บุคคลภายนอกองค์การสามารถเข้าใจ
ทศันคติและพฤติกรรมขององค์การนัน้ๆ ซึ่งวฒันธรรมองค์การจะสะท้อนถึงบุคลิกภาพของ
องคก์ารเป็นอยา่งด ี (Bowditch and Buono, 2004 : 304) 
 จากรายละเอยีดขา้งต้น  สามารถสรุปไดว้่า  วฒันธรรมองคก์ารเป็นความเชื่อ  ค่านิยม  
ทศันคต ิ ความคาดหวงัทีอ่งคก์ารก าหนดขึน้  เพื่อใชเ้ป็นแบบแผนส าหรบัการปฏบิตังิานร่วมกนั
ภายในองค์การ  โดยแสดงออกมาทางพฤติกรรมส าหรับตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็  เพื่อให้องค์การสามารถด าเนินงานต่อไปได้หรอืประสบผลส าเรจ็  
วฒันธรรมองค์การมทีัง้ลักษณะที่เป็นรูปธรรมซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและเป็น
นามธรรมที่ฝึงลกึซึ่งแสดงออกทางพฤตกิรรมโดยไม่รูต้วั  วฒันธรรมองค์การจะถ่ายทอดไปยงั
บุคคลรุ่นต่อไปในองคก์าร  สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในระยะเวลา
อนัสัน้ 
            สุเทพ  พงศศ์รวีฒัน์ (2550) ไดท้ าการสรุปประเภทของวฒันธรรมองคก์ารไว้ 4 ประเภท
ซึง่พอสรปุไดด้งันี้ 
  วฒันธรรมแบบปรบัตวั (Adaptability Culture) 

วฒันธรรมแบบปรบัตวัเกดิขึน้จากความตอ้งการทีจ่ะสรา้งค่านิยมใหม่ขององคก์าร   
ที่เอื้อต่อการเพิม่ขดีความสามารถ  โดยการตีความหรอืคาดการณ์สภาวะแวดล้อมภายนอก  
เพื่อใหเ้กดิพฤตกิรรมการตอบสนองอยู่ตลอดเวลา พนักงานขององคก์ารจงึได้รบัความอสิระใน
การตัดสินใจและพร้อมลงมือปฏิบัติได้ในทนัทีเมื่อเกิดความจ าเป็น  โดยยดึค่านิยมในการ
สนองตอบต่อลูกค้าเป็นหลกั  โดยผู้น ามบีทบาทส าคญัในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิด
ขึน้กบัองคก์ารดว้ยการกระตุ้นพนักงานใหก้ลา้เสีย่ง กล้าทดลอง  กลา้คดิและท าในสิง่ใหม่ โดย
เน้นการให้รางวลั ผลตอบแทนแก่ผู้ที่รเิริม่สร้างสรรค์เป็นพเิศษ  ในหลายๆบรษิัทได้เปลี่ยน
นโยบายใหม่มาเน้นเรื่องการมอบหมายอ านาจในการตดัสนิใจแก่พนักงาน  เน้นกลยุทธ์ความ
ยืดหยุ่นและความสามารถตอบสนองได้รวดเร็วเป็นหลัก  ซึ่งสอดคล้องกับยุคแห่งการ
เปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็ 
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  วฒันธรรมแบบมุ่งผลส าเรจ็ (Achievement Culture) 
ลักษณะส าคัญของวัฒนธรรมแบบมุ่งผลส าเร็จก็คือ  การมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนของ

เป้าหมายองค์การ ผู้น ามุ่งเหน็ผลส าเรจ็ตามเป้าหมายเช่น ตวัเลขยอดขาย  ผลประกอบการมี
ก าไรหรอืมเีปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งของตลาดเพิ่มขึ้น เป็นต้น องค์การมุ่งให้บรกิารลูกค้าพิเศษ
เฉพาะกลุ่ม  แต่ไม่เห็นความจ าเป็นที่จะต้องมคีวามยดืหยุ่นและต้องเปลี่ยนแปลงรวดเรว็แต่
อย่างใด  องค์การที่ยึดวัฒนธรรมแบบมุ่ งผลส าเร็จจึงเ น้นค่านิยมแบบแข่งขันเชิงรุก  
ความสามารถรเิริม่ของบุคคล  และพึงพอใจต่อการท างานอย่างหนักในระยะยาวจนกว่าจะ
บรรลุผลตามเป้าหมาย  หลายบรษิทัทีม่วีฒันธรรมมุง่ผลส าเรจ็จะใหค้วามส าคญัการแข่งขนั การ
เอาชนะ ค่านิยมทีมุ่ง่การเอาชนะจงึเป็นเสมอืนกาวเชื่อมทุกคนในองคก์ารเขา้ดว้ยกนั  พนักงาน
ทีม่ผีลงานดจีะไดผ้ลตอบแทนสงู  ในขณะทีผู่ม้ผีลงานต ่ากว่าเป้าจะถูกลงโทษ 

วฒันธรรมแบบเครือญาติ (Clan Culture) 
วฒันธรรมแบบเครอืญาต ิใหค้วามส าคญัของการมสี่วนรว่มของพนกังานภายในองคก์าร

เพื่อให้สามารถพฒันาตนเองให้พร้อมที่จะรองรบัการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วจากภายนอกเป็น
วฒันธรรมทีเ่น้นความต้องการของพนักงานมากกว่าวฒันธรรมแบบอื่น ผู้น าจะยดึมัน่ในการให้
ความเป็นธรรมและการปฏบิตัติามค ามัน่สญัญาอยา่งเคร่งครดั  มุ่งเน้นเรื่องความร่วมมอื การให้
ความเอาใจใส่  ความเอื้ออาทรทัง้พนักงานและลูกคา้ โดยพยายามหลกีเลีย่งมใิหเ้กดิความรูส้กึ
แตกต่างกนัทางสถานะภาพ  ดงันัน้องค์การจงึมบีรรยากาศการท างานคล้ายอยู่ในครอบครวั
เดยีวกนั   
            วฒันธรรมแบบราชการ (Bureaucratic Culture) 
            วัฒนธรรมที่ให้ความส าคัญต่อภาวะแวดล้อมภายใน  ความคงเส้นคงวาในการ
ด าเนินการเพื่อให้เกิดความมัน่คง  วฒันธรรมแบบราชการจะมุ่งเน้นด้านวิธีการ ความเป็น
เหตุผล  ความมีระเบียบของการท างาน มุ่งเน้นเรื่องให้ยึดและปฏิบัติตามกฎระเบียบ  ยึด
หลกัการประหยดั ความส าเรจ็ขององค์การเกดิจากความสามารถในการบูรณาการและความมี
ประสิทธิภาพ ในโลกปจัจุบันที่มกีารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นนี้  มีองค์การน้อยมากที่
สามารถด าเนินงานภายใต้ภาวะแวดลอ้มทีม่ ัน่คง ผูน้ าส่วนใหญ่จงึพยายามหลกีเลีย่งวฒันธรรม
แบบราชการ เนื่องจากตอ้งการมคีวามยดืหยุน่คล่องตวัมากขึน้นัน่เอง 

กล่าวโดยสรปุวฒันธรรมดงักล่าวแต่ละแบบ  สามารถสรา้งความส าเรจ็ใหแ้ก่องคก์ารได้
ทัง้สิ้น การยดึวัฒนธรรมแบบใดวฒันธรรมหนึ่งหรอืผสมผสานมากน้อยเพียงใด  ขึ้นอยู่กับ
จุดเน้นด้านกลยุทธ์ขององค์การ และความจ าเป็นของเงื่อนไขแวดล้อมภายนอกเป็นส าคญั จงึ
เป็นความรบัผดิชอบโดยตรงของผูน้ าทีจ่ะตอ้งมใิหอ้งคก์ารหยุดชะงกังนัอยู่กบัวฒันธรรมเดมิ ซึง่
อาจเหมาะสมกบัอดตี แต่ไมอ่าจท าใหอ้งคก์ารประสบความส าเรจ็ได้ในปจัจุบนั  ส าหรบัแนวทาง
ในการสร้างวฒันธรรมองค์กรที่ให้คุณค่ากับการก ากับดูแลกิจการที่ดนีัน้ ต้องเริม่จากการที่
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ผู้บริหารระดับสูงต้องให้ความส าคญัในเรื่องนี้  ส่งเสรมิสนับสนุนและต้องปฏิบตัิตนให้เป็น
แบบอย่าง  การก ากบัดูแลกจิการทีด่ตี้องเป็นค่านิยมขององค์การ และจะต้องสะทอ้นใหเ้หน็ได้
จากกลยุทธ์และปรชัญาที่องค์การได้ตัง้ไว้  นอกจากนัน้  องค์การจะต้องวดัและประเมินผล
เพื่อใหเ้หน็ว่าเรื่องการก ากบัดูแลกจิการทีด่เีป็นสิง่ทีบุ่คลากรภายในองคก์ารทุกคนต้องเอาใจใส่  
สอดส่องดแูล น าไปสู่การทีพ่นกังานจะทราบถงึความส าคญัของการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีและให้
ความส าคญัต่อการก ากบัดแูลกจิการทีด่จีนกลายเป็นวฒันธรรมหนึ่งขององคก์ร  (นภดล ร่มโพธิ ์
และ มนวกิา  ผดุงสทิธิ,์ 2552 น. 247) 
 

Cameron and Quinn (1999)  กล่าวถงึวฒันธรรมองคก์ารว่ามรีปูแบบ 4 ประเภทคอื 
วฒันธรรมมุ่งเน้นความสัมพนัธ์ (Clan Culture) เป็นวัฒนธรรมองค์การที่ให้

ความส าคัญแก่พนักงานมากกว่างาน  องค์การเปรียบเสมือนครอบครวัขนาดใหญ่  ผู้น า
เปรยีบเสมอืนบดิาหรอืมารดา  ใหค้ าชีแ้นะปรกึษา  ช่วยเหลอื  ส่งเสรมิและอ านวยความสะดวก
ใหแ้ก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  อ านาจในการสัง่การอยู่กบัคนเพยีงไม่กี่คน  พนักงานมคีวามจงรกัภกัด ี 
ท างานตามธรรมเนียมประเพณี   มคีวามผูกพนักนัสูง  มลี าดบัชัน้การบงัคบับญัชา  แบ่งหน้าที่
การท างานจากศูนยก์ลาง  มุ่งเน้นท างานเป็นทมีและการมสี่วนร่วม  วฒันธรรมองค์การเช่นนี้  
ปรบัตวัต่อสภาพแวดล้อมภายนอกได้ยาก  ไม่ค่อยเกดิความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์  มกีฎระเบยีบ
ไม่มากนัก  มุ่งเน้นการตดัสนิใจที่รวดเรว็แต่ให้ความส าคญักบัผู้มอี านาจ    ใช้ความสมัพนัธ์
ส่วนตวัในการปฏบิตัิงาน  ความส าเรจ็ขึน้อยู่กบัความพงึพอใจของผู้มอี านาจมากกว่าผลงาน  
แต่พนกังานไวว้างซึง่กนัและกนั   

วฒันธรรมมุ่งเน้นการเปล่ียนแปลง  (Adhocracy Culture) เป็นวฒันธรรมที่ให้
ความส าคญักบัการเปลีย่นแปลงหรอืการปรบัเปลีย่นอยู่ตลอดเวลา  มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ 
ผูน้ าองค์การมคีวามกลา้เสี่ยงและให้ความส าคญัแก่นวตักรรม  นิยมความน าสมยั  การเตบิโต
ระยะยาวและค้นหาทรพัยากรใหม่ๆ  ความส าเรจ็ขององค์การอยู่ที่ความเป็นหนึ่งเดยีวกนั  มี
ความต้องการเป็นผู้น าในสนิค้าและบรกิาร  กระตุ้นให้พนักงานคิดรเิริม่  และมอีิสระในการ
ท างาน  เสนอสิง่ใหม่ๆ ทีเ่ป็นประโยชน์แก่องคก์าร  รวมทัง้มกีารเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่อง  องคก์ารมี
ลกัษณะเป็นเครอืขา่ยแบบแมทรกิ  ท างานเป็นทมี  ยดืหยุน่  ใหอ้ านาจและอสิระแก่พนักงาน  มี
ความเป็นทางการน้อย  องค์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ตามสภาพแวดล้อมภายนอก  และ
ก าหนดวธิกีารท างานใหส้อดคลอ้งต่อการเปลีย่นแปลงนัน้  

 วฒันธรรมแบบการตลาด (Market Culture) เป็นวัฒนธรรมที่เชื่อว่าพนักงาน
สามารถบรรลุเป้าหมายทีต่นต้องการไดแ้ละท าใหอ้งคก์ารบรรลุเป้าหมายได ้ จงึใหค้วามส าคญั
แก่ผลลัพธ์จากการท างาน  พนักงานแข่งขนักันเพื่อท างานให้บรรลุเป้าหมายหรือประสบ
ผลส าเรจ็  ผลการด าเนินงานใหค้วามส าคญัแก่การแข่งขนัและบรรลุเป้าหมายทีส่ามารถวดัไดใ้น



9 
 

รูปส่วนแบ่งการตลาด  นอกจากนี้ยงักระตุ้นให้เกดิการแข่งขนัโดยการให้รางวลัตอบแทนเมื่อ
ท างานส าเรจ็  แต่ให้ความส าคญักบัปรมิาณมากกว่าคุณภาพ  พนักงานที่มคีวามรู้หรอืความ
เชี่ยวชาญจะมอี านาจและอิสระมาก  มอบหมายงานตามความสามารถของพนักงานเป็นหลกั  
จดัการโดยยดึวตัถุประสงคแ์ละจา่ยค่าตอบแทนตามผลงาน 

 วฒันธรรมแบบราชการ (Hierarchy Culture) เป็นวฒันธรรมองคก์ารทีม่โีครงสรา้ง
หลายระดบั  กระบวนการท างานมหีลายขัน้ตอน  เป็นทางการสูง  มกีฎระเบยีบมาก  งานทีท่ า
เป็นงานประจ า  เพื่อป้องกนัความผดิพลาด  ผู้น าเป็นผู้ส ัง่การ  ประสานงานที่มปีระสทิธภิาพ  
ก าหนดกฎระเบียบและนโยบายอย่างเป็นทางการ  แบ่งหน้าที่การท างานตามความช านาญ
เฉพาะดา้น  ใหค้วามส าคญักบัความมัน่คงและผลการปฏบิตังิานทีม่ปีระสทิธภิาพ  คอื  ท างาน
เสร็จทันเวลาที่ก าหนด  บรรลุเป้าหมายที่วางไว้  ความส าเร็จวดัได้จากการปฏิบตัิตามกฏ
ระเบยีบและต้นทุนที่ต ่า  บุคลากรเป็นจกัรกลหรอืปจัจยัหน่ึงขององค์การ  พนักงานปฏบิตังิาน
ตามรายละเอยีดลกัษณะงาน  มอบหมายงานตามสายการบงัคบับญัชา  องค์การจงึขาดความ
ยดืหยุ่น  ด าเนินงานล่าช้า  ปรบัตวัต่อการเปลี่ยนแปลงได้ยาก  ไม่นิยมสรา้งนวตักรรมใหม่ๆ  
ละเลยหรอืเพกิเฉยต่อการเปลีย่นแปลง  วฒันธรรมเช่นน้ีเหมาะกบัองคก์ารขนาดใหญ่   
 ดงันัน้  องค์การจงึก าหนดวฒันธรรมองค์การเพื่อเป็นแนวทางในการปฏบิตังิานให้แก่
พนกังาน  ตลอดจนการตอบกลบัไมว่่าจะเป็นผลในทางบวก  เช่น  การชมเชย  ยกย่อง  การให้
การยอมรบั  เพื่อใหพ้นกังานมพีฤตกิรรมดงัทีอ่งคก์ารตอ้งการอยา่งสม ่าเสมอ  หรอืผลในทางลบ
แก่พนักงาน  เช่น  การต าหนิ  การลงโทษ  เพื่อให้พนักงานละเว้นพฤติกรรมที่องค์การไม่
ปรารถนา  ฉะนัน้  องค์การต้องใช้ประโยชน์และควบคุมทศันคติและพฤตกิรรมของพนักงาน
ด้วยวฒันธรรมองค์การ  เนื่องจากพฤตกิรรมของพนักงานมผีลต่อประสทิธผิลการท างานและ
องคก์าร 
 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน 
 

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (2554, เขา้ถงึจาก www.theiiat.or.th) ได้
กล่าวถงึประสทิธผิลการตรวจสอบภายในหมายถงึ การปฏบิตังิานการตรวจสอบภายในทีเ่ป็นไป
ตามมาตรฐานสากล  ซึ่งประกอบไปด้วย ความซื่อสตัย ์ความเที่ยงธรรม การรกัษาความลบั มี
ความรูค้วามสามารถในหน้าที่ความรบัผดิชอบ  มไีหวพรบิ มคีวามสามารถในการวเิคราะห์ มี
การพฒันาความรูอ้ยา่งต่อเนื่องสม ่าเสมอ  รวมทัง้มคีวามสามารถในการน าเทคโนโลยทีีท่นัสมยั
มาใชป้ระโยชน์ในการตรวจสอบ หรอืเสนอแนะขอ้คดิเหน็ใหก้บัผูร้บัการตรวจสอบ เพื่อปรบัปรุง
การปฏบิตัิงานให้สะดวก รวดเรว็และมปีระสทิธภิาพมากขึ้น ต้องมทีกัษะในการแก้ไขปญัหา 
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และตัดสนิใจ และที่ส าคญัอย่างยิง่ คือ ต้องเป็นผู้มมีนุษย์สมัพนัธ์ที่ดี เพื่อให้การปฏิบตัิงาน
ตรวจสอบเป็นทีเ่ขา้ใจและยอมรบัของทุกฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 
สมาคมผูต้รวจสอบภายใน หรอื The Institute of Internal Auditors (IIA)  แห่งสหรฐัอเมรกิา  
ไดใ้หค้ านิยามหรอืความหมายของ  “การตรวจสอบภายใน” ไวว้่า 
การตรวจสอบภายใน (Internal Auditing)  ช่วยใหอ้งคก์รสามารถบรรลุถงึเป้าหมาย    และ
วตัถุประสงคท์ีว่างไวไ้ดด้ว้ยการประเมนิและปรบัปรุง  ประสทิธผิลของกระบวนการบรหิารความ
เสีย่ง  การควบคุม  และกระบวนการในการก ากบัดูแลอย่างเป็นระบบ  (จนัทนา  สาขากร,  นิพนัธ ์ 
เหน็โชคชยัชนะ  และ  ศลิปะพร  ศรจี ัน่เพชร,  2548:  2-10) 
กรมบญัชกีลาง  กระทรวงการคลงั  ไดก้ าหนดวตัถุประสงคข์องกระตรวจสอบภายในของภาครฐั
ไว้ว่า  การตรวจสอบภายในมสี่วนช่วยให้ส่วนราชการบรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงค์ได้โดย
การประเมนิผลงานอย่างเป็นระบบ  เพื่อช่วยให้สามารถพฒันากระบวนการบรหิารความเสี่ยง  
การควบคุม และการก ากบัดูแลให้มปีระสิทธภิาพและประสิทธผิลยิง่ขึ้น  (จนัทนา  สาขากร,  
นิพนัธ ์ เหน็โชคชยัชนะ  และ  ศลิปะพร  ศรจี ัน่เพชร,  2550:  3-11) 
ประเภทของงานตรวจสอบภายใน  ไมว่่าจะเป็นการตรวจสอบในกจิกรรมใด ๆ  เมื่อพจิารณา
ถงึการใหบ้รกิารของการตรวจสอบภายในแก่องคก์รหรอืหน่วยงานทีร่บับรกิาร  จะสามารถแบ่ง
งานการตรวจสอบภายในไดใ้น 2 ลกัษณะคอื 
 1. บรกิารใหค้วามเชื่อมัน่ (Assurance Services)   
 2. บรกิารใหค้ าปรกึษา (Consulting Services) 

 
การตรวจสอบภายในประกอบดว้ยแนวคดิพืน้ฐานส าคญั 5 ประการ ซึง่เป็นกจิกรรมการ

ให้ความเชื่อมัน่ เป็นการประเมินหลกัฐานอย่างเที่ยงธรรมโดยผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้
ความเหน็หรอืขอ้สรปุอยา่งเป็นอสิระ  (อุษณา ภทัรมนตร,ี 2557, หน้า 1-4) 
 1. การช่วยใหอ้งคก์รบรรลุตามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนด 

 2. การประเมนิและปรบัปรงุประสทิธผิลในกระบวนการบรหิารความเสีย่ง การควบคุม      

     และการก ากบัดแูล 

 3. การใหบ้รกิารความเชื่อมัน่ และการใหค้ าปรกึษา เป็นการเพิม่มลูและการปรบัปรงุ 

     การด าเนินงานขององคก์ร 

 4. มคีวามเป็นอสิระและเทีย่งธรรม 

 5. การปฏบิตัภิารกจิอยา่งเป็นระบบและมรีะเบยีบวธิกีารปฏบิตั ิ
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การตรวจสอบภายใน  เป็นการใหบ้รกิารขอ้มลูแก่ฝ่ายบรหิาร  และเป็นหลกัประกนัของ
องคก์ารในดา้นการประเมนิประสทิธผิลและประสทิธภิาพของระบบการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม  
ทัง้ในด้านการบรหิารงานและการเงนิ  เพื่อส่งเสรมิการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายขององค์การ  โดยการเสนอรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมการเพิ่มมูลค่าขององค์กร    
รวมทัง้   การเป็นผูใ้หค้ าปรกึษากบัฝ่ายบรหิารในการปรบัปรุงประสทิธภิาพการท างานเพื่อเพิม่
ประสทิธผิล  และดูแลใหม้กีารใชท้รพัยากรอย่างประหยดัและคุม้ค่า  ซึ่งการตรวจสอบภายในมี
ส่วนผลกัดนัความส าเรจ็  ดงันี้ 

1.  ส่งเสรมิใหเ้กดิกระบวนการก ากบัดูแลทีด่ ี(Good Governance) และความโปร่งใส
ในการปฏบิตังิาน (Transparency) ป้องกนัการประพฤตมิชิอบหรอืการทุจรติ และเป็นการลด
ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จนท าใหก้ารด าเนินงานไมบ่รรลุวตัถุประสงค์ 

2. ส่ ง เสริมให้เกิดการบันทึกบัญชีและรายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 
(Accountability and Responsibility) ท าใหอ้งคก์รไดข้อ้มลูหรอืรายงานตามหน้าทีท่ีร่บัผดิชอบ 
และเป็นพื้นฐานของหลกัความโปร่งใส (Transparency)  และความสามารถตรวจสอบได ้
(Audittability) 

3.  ส่งเสรมิให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบตัิงาน (Efficiency and 
Effectiveness  of  Performance) ขององคก์ร  เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นการประเมนิ  
วเิคราะห์  เปรยีบเทยีบข้อมูลทุกด้านในการปฏิบตัิงาน  จงึเป็นขอ้มูลที่ส าคญัที่ช่วยปรบัปรุง
ระบบงานให้สะดวก รดักุม  ลดขัน้ตอนที่ซ ้าซ้อนและให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ตลอดเวลา  
ช่วยลดเวลาและค่าใชจ้่าย  เป็นสื่อกลางระหว่างผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตังิานในการประสานและลด
ปญัหาความไมเ่ขา้ใจในนโยบาย 

4.  เป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอ านาจ ( Check  and  Balance)  ส่งเสรมิใหเ้กดิการ
จดัสรร  การใช้ทรพัยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามล าดบัความส าคญั  เพื่อให้ได้
ผลงานทีเ่ป็นประโยชน์สงูสุดต่อองคก์ร 

5.  ใหส้ญัญาณเตอืนภยัล่วงหน้า (Warning  Signals) ของการประพฤตมิชิอบหรอื
การทุจรติในองคก์ร ลดโอกาสความรา้ยแรงและความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ รวมทัง้เพื่อเพิม่โอกาสของ
ความส าเรจ็ของงาน 

สรุปได้ว่า  การตรวจสอบภายใน คอืกจิกรรมที่สรา้งความเชื่อมัน่และให้ค าปรกึษาเพื่อ
เพิม่คุณค่าในการปฏบิตังิานใหแ้ก่องคก์าร  อกีทัง้มคีวามอสิระและความเทีย่งธรรมในการประเมนิ
ความเสีย่ง  เพื่อใหอ้งคก์ารบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 
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การควบคมุภายใน 
 กระบวนการปฏบิตังิานที่ถูกก าหนดร่วมกนั  โดยคณะกรรมการ  ผู้บรหิาร  ตลอดจน
บุคลากรภายในองคก์รทุกระดบัชัน้  เพื่อก่อใหเ้กดิความมัน่ใจอย่างสมเหตุสมผลว่า  องคก์รจะ
สามารถบรรลุวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี้ 
 -  ความมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลของการด าเนินงาน   
 -  ความเชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิ 
 -  การปฏบิตัติามกฎ  ระเบยีบ  และนโยบายทีใ่ชบ้งัคบัองคก์รนัน้ ๆ 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบที่เกี่ยวเนื่องและ
ความสมัพนัธก์นั  องคป์ระกอบเหล่านี้ใชไ้ดก้บัทุกองคก์ร  ไดแ้ก่ 
 1.  สภาพแวดลอ้มการควบคุม  (Control Environment) 
 2.  การประเมนิความเสีย่ง  (Risk  Assessment) 
 3.  กจิกรรมการควบคุม  (Control  Activities) 
 4.  สารสนเทศและการสื่อสาร  (Information and Communication) 
 5.  การเฝ้าตดิตามประเมนิ (Monitoring) 
เป็นทีย่อมรบัว่าองคป์ระกอบทัง้ 5 ประการน้ีสามารถน าไปใชไ้ดก้บัองคก์รทุกประเภทธุรกจิ  แต่
อาจมคีวามแตกต่างกนัไดจ้ากขนาดขององคก์ร  (ศลิปะพร  ศรจี ัน่เพชร, 2556: 2-3) 
 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
 มทันา  มัน่คง  (2554, บทคดัย่อ)  ศกึษาปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการ
ตรวจสอบภายใน  บรษิทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั  มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่าง
ปจัจยัด้าการปฏิบตัิงานต่อประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน บรษิัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
พบว่าระดบัการปฏบิตังิานและระดบัประสทิธภิาพการตรวจสอบภายในทัง้ในภาพรวมและราย
ด้านอยู่ในระดบัมาก  โดยเรยีงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดงันี้ ด้านความเที่ยงธรรม  ด้าน
ความมสีมรรถภาพ  ดา้นความเป็นอสิระ  และดา้นความมมีนุษยสมัพนัธ ์ตามล าดบั 
 งามสม  ไชยวุฒ ิ(2553, บทคดัย่อ)  ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างวฒันธรรมองคก์ารกบั
ประสทิธภิาพงานวชิาการของสถานศกึษาสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาพระนครศรอียุธยา 
เขต 2  พบว่าวฒันธรรมองค์การมคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพงานวชิาการ  โดยวฒันธรรม
องค์การเชงิรบัและเชงิรุกมผีลต่อประสทิธภิาพ  ประสทิธิผลของการบรหิารงานวชิาการของ
สถานศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาพระนครศรอียธุยา เขต 2 
 พรทพิย ์ ไชยประณธิาน (2553, บทคดัยอ่)  ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างประเภท 
วฒัธรรมองค์การและการการเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ของโรงเรยีนในสงักดัส านักงานเขต
พืน้ที่การศกึษาพระนครศรอียุธยา เขต 1  พบว่าวฒันธรรมองคก์ารมคีวามสมัพนัธก์บัการเป็น
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องคก์ารแห่งการเรยีนรู ้ องค์การแต่ละประเภทมรีปูแบบวฒันธรมทีแ่ตกต่างกนั  ถ้าบุคลากรมี
การรบัรูด้า้นวฒันธรรมองคก์าร  น าวฒันธรรมองคก์ารไปปฏบิตัทิ าใหก้ารท างานมปีระสทิธภิาพ
เพิม่ขึน้ สิง่ส าคญัคอื ความอยู่รอดขององคก์าร  และการบรรลุผลส าเรจ็ตามเป้าหมายทีอ่งคก์าร
ตัง้ไว ้
 วงเดอืน  จานสบิส ี (2548)  ได้ศึกษาวฒันธรรมองค์การธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  โดยใช้กรอบแนวคดิรูปแบบวฒันธรรมองค์การของ Camerom 
(2005)  ที่พบว่าวฒันธรรมองค์การของ ธ.ก.ส.เป็นแบบราชการเป็นอันดบัหนึ่ง  เนื่องจาก        
มโีครงสร้างและการควบคุมที่ชดัเจน  พนักงานส่วนใหญ่ปฏิบตัิตามกฎระเบยีบที่ก าหนดไว ้      
มรีูปแบบการบรหิารงานที่เน้นความมัน่คงของพนักงาน  ยอมรบัค าสัง่  ปฏบิตังิานที่สามารถ
คาดการณ์ได้และมคีวามสัมพันธ์เป็นล าดับชัน้  สิ่งที่ยึดเหนี่ยวองค์การเข้าไว้ด้วยกัน  คือ  
นโยบายและกฎระเบียบที่เป็นทางการ  วฒันธรรมองค์การอันดบัรองลงมาของ ธ.ก.ส. คือ  
วฒันธรรมแบบเครญืาต ิ วฒันธรรมการตลาดและวฒันธรรมการเปลีย่นแปลงตามล าดบั 
 



0 
 

บทท่ี 3 
ระเบยีบวิธีการศึกษา 

 

การศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์การกบัประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)ได้ด าเนินการตามระเบียบวิธี
การศกึษา ดงันี้ 

 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 

ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้คอืผูบ้รหิารสาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 16 สาขา ประชากร 95 คนและผู้ปฏบิตังิาน
ตรวจสอบภายในจ านวน 115 คน  

กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง โดยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling)โดยส่ง
แบบสอบถามใหก้บัผูป้ฏบิตังิานตรวจสอบภายในและผู้รบัการตรวจสอบรวมทัง้สิน้   55 ฉบบั 
พบว่าไดร้บัการตอบกลบั 50 ฉบบัคดิเป็นรอ้ยละ 90.91   

 
ตารางท่ี 2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างหน่วยงานท่ีศึกษา 

 

กลุ่มตวัอยา่ง จ านวนประชากร จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
1. สาขานางเลิง้ 8 2 
2. สาขาสาขาบางบอน 5 2 
3. สาขาลาดกระบงั 5 2 
4. สาขาจตุจกัร 7 2 
5. สาขามนีบุร ี 6 2 
6. สาขาภาษเีจรญิ 5 2 
7. สาขาบางเขน 7 2 
8. สาขาศูนยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต ิอาคาร B 6 2 
9. สาขาหนองจอก 5 2 
10. สาขาสยามพาราไดซ ์ 5 2 
11. สาขาสามแยกตรอกจนัทน์ 7 2 
12. สาขาถนนสรินิธร 6 2 
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ตารางท่ี 2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างหน่วยงานท่ีศึกษา (ต่อ) 
 

กลุ่มตวัอยา่ง จ านวนประชากร จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
13. สาขาลาดพรา้ว 101 6 2 
14. สาขาทุ่งคร ุ 6 2 
15. สาขาดโิอลดส์ยาม พลาซ่า 6 2 
16. สถานีขนส่งสายใต ้ 5 2 
ผูต้รวจสอบภายใน 115 23 

รวม  55 
 

ตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษา 
 

ตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษาประกอบดว้ยตวัแปรอสิระและตวัแปรตาม ดงัต่อไปนี้ 
                       ตวัแปรอิสระ                      ตวัแปรตาม 

 
   

 

 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 2  กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิจยั 
 

n = จ านวนตวัอยา่ง 
x̄ = คะแนนเฉลีย่ 
S.D. = ความเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนน 
r = ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั 

ปัจจยัสว่นบคุคล  ได้แก่ เพศ อาย ุ 
            วฒุิการศกึษา ต าแหนง่งาน  
            ประสบการณ์ท างาน 
วฒันธรรมองค์การ 

 วฒันธรรมแบบปรับตวั 

 วฒันธรรมแบบมุง่ผลส าเร็จ 

 วฒันธรรมแบบเครือญาติ 
 วฒันธรรมแบบราชการ 

 

 

ประสทิธิผลการตรวจสอบภายใน 

 ความรู้ความสามารถ 

 การปฏิบตัิงาน 

 ความเป็นอิสระและ

ความเที่ยงธรรม 
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Xtot = รูปแบบวัฒนธรรมองค์การของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

X1 = วฒันธรรมแบบปรบัตวั 
X2 = วฒันธรรมแบบมุง่ผลส าเรจ็ 
X3 = วฒันธรรมแบบเครอืญาต ิ
X4 = วฒันธรรมแบบราชการ 
Ytot = ประสทิธผิลการตรวจสอบสอบภายในของธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
Y1 = ประสทิธผิลดา้นความรูค้วามสามารถการตรวจสอบสอบภายใน 
Y2 = ประสทิธผิลดา้นการปฏบิตังิานการตรวจสอบสอบภายใน 
Y3 = ประสทิธผิลดา้นความอสิระและความเทีย่งธรรมของการตรวจสอบภายใน 
* = ความมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
** = ความมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 

เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 

เครื่องมอืที่ใช้ในการศกึษาครัง้นี้ ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมอืในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงตามต้องการและเป็นประโยชน์แก่การวิจัย
แบบสอบถามแบ่งเป็น  4 ส่วนคอื 

ส่วนท่ี 1 ปจัจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ต าแหน่งงานประสบการณ์ท างานในบรษิทัปจัจุบนัและวุฒบิตัรของผู้ตรวจสอบภายใน ใชม้าตร
วดันามบญัญตัิในการเก็บรวบรวมข้อมูลลกัษณะค าถามเป็นค าถามปลายปิด (Close-ended 
Questions) ใชต้รวจสอบรายการ (Check list) มขีอ้ค าถามจ านวน 6 ขอ้ 

ส่วนท่ี 2  เป็นค าถามเกี่ยวกบัปจัจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร ประกอบดว้ย วฒันธรรม 4 แบบ 
ลกัษณะค าถามเป็นค าถามปลายปิด (Close-ended Questions) ใช้มาตรวดัแบบอนัตรภาคชัน้ 
(Interval scale) ตามแนวของ Likert’s Scale 5 ระดบัรวมค าถามจ านวน 14 ข้อ โดยมี
รายละเอยีด ดงันี้ 

- วฒันธรรมแบบปรบัตวั จ านวน 3 ขอ้ 
- วฒันธรรมแบบมุง่ผลส าเรจ็ จ านวน 3 ขอ้ 
- วฒันธรรมแบบเครอืญาต ิจ านวน 4 ขอ้ 
- วฒันธรรมแบบราชการ จ านวน 4 ขอ้ 

ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามเกี่ยวกบัความคดิเหน็ของประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน  3 ดา้น 
ลกัษณะค าถามเป็นค าถามปลายปิด (Close-ended Questions) ใช้มาตรวดัแบบอนัตรภาคชัน้ 
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(Interval scale) ตามแนวของ Likert’s Scale 5  ระดบัรวมค าถามจ านวน 17 ขอ้ โดยมี
รายละเอยีด ดงันี้  

- ความรูค้วามสามารถ  จ านวน 5 ขอ้ 
- การปฏบิตังิาน  จ านวน 7 ขอ้ 
- ความเป็นอสิระและความเทีย่งธรรม  จ านวน 5 ขอ้ 

มาตรวดัแบบอนัตรภาคชัน้ (Interval scale) ตามแนวของ Likert’s Scale 5 ระดบั Likert  
(1932 อา้งถงึใน ธานินทร ์ศลิปะจารุ, 2550 ) มหีลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี้ 

 

 

 
ส่วนท่ี 4 ข้อเสนอแนะหรอืข้อคิดเห็นเพิม่เติม ลกัษณะค าถามเป็นค าถามปลายเปิด 

(Open-ended Questions) ให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสิทธิผลการ
ตรวจสอบภายใน 

 
การวดัคณุภาพของเครื่องมือ 
 

ก่อนน าแบบสอบถามไปใช้จรงิ ผู้ศกึษาได้ท าการออกแบบสอบถามและท าการตรวจสอบ

ความเทีย่งตรง (Validity) และความเชื่อถอืได ้(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยมวีธิกีารดงันี้ 

1. น าแบบสอบถามทีไ่ดส้รา้งขึน้ ท าการตรวจสอบเนื้อหา (Content Validity) โดยเสนอต่อ

อาจารยท์ี่ปรกึษาตรวจสอบความครบถ้วน และความสอดคล้องของเนื้อหา ของแบบสอบถาม

เพื่อแก้ไขเนื้อหาของภาษาและส านวนที่ใช้ในเพื่อให้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของการศกึษา

และเพื่อใหช้ดัเจนเขา้ใจงา่ยและสื่อถงึสิง่ทีจ่ะวดั  

ระดบัความคิดเหน็ คะแนน 

เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 5 

เหน็ดว้ยมาก 4 

เหน็ดว้ยปานกลาง 3 

เหน็ดว้ยน้อย 2 

เหน็ดว้ยน้อยทีสุ่ด 1 
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2. น าแบบสอบถามไปทดสอบความเชื่อถอืได ้(Reliability) โดยสอบถามกบัผูต้รวจสอบ

ภายใน จ านวน 50 ชุด โดยการหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา (Cronbach’s Alpha Coeffifient)

ของครอนบาค Cronbach (1990: 202-204 อ้างถงึใน วาโร เพง็สวสัดิ,์ 2551: 260) ในข้อ

ค าถาม ส่วนที ่2 ค าถามความคดิเหน็เกี่ยวกบัวฒันธรรมองคก์าร 4 แบบ และส่วนที ่3 ค าถาม

ความคดิเหน็เกีย่วกบัประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน 3 สมัประสทิธิแ์อลฟาเท่ากบั 0.835 

ระยะเวลาในการศึกษา 
 

ด าเนินการศึกษาตัง้แต่เดือน มกราคม ถึงเดือน มถุินายน พ.ศ. 2559 เก็บข้อมูล
แบบสอบถามช่วงวนัที ่2 มถุินายน2559 ถงึวนัที ่29 มถุินายน 2559 

 
การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 

ด าเนินการเกบ็รวมรวมขอ้มลู จาก 2 ส่วน ประกอบดว้ย 
1. ขอ้มลูปฐมภูม ิ(Primary Data) เกบ็รวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถาม ซึง่เป็นเครื่องมอืที่

ออกแบบโดยผูศ้กึษาเพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง 
2. ขอ้มลูทุตยิภมู ิ(Secondary Data) รวบรวมจากเอกสาร หนังสอื ต ารา ทฤษฏ ีบทความ 

แนวความคดิ วทิยานิพนธ ์งานวจิยัและวรรณกรรม ตลอดจนสถติต่ิางๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

การวิเคราะหข้์อมลู 
 

หลงัจากเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูศ้กึษาน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบสอบถาม มาก าหนดค่าสถติทิีใ่ช้
ในการวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้ 

1. ขอ้มูลส่วนที่ 1 น ามาใช้สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ การหา
ค่าความถี่ (Frequency) การหาค่ารอ้ยละ (Percentage) ส าหรบัวดัขอ้มลูปจัจยัส่วนบุคคลของ
ผูต้อบแบบสอบถาม 

2. ขอ้มลูส่วนที่ 2 และ ส่วนที่ 3 ใชส้ถติกิารหาค่าเฉลี่ย(mean) และค่าส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ในการอธบิายผลระดบัการรบัรูแ้ละปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธต่์อ
ประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน 

ค่าเฉลี่ยที่ค านวณได้  แปลผลเป็นระดับความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์การและ
ประสทิธผิลการตรวจสอบภายในว่าอยู่ในระดบัใด โดยการก าหนดเกณฑจ์ากการหาของช่วง
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ระดบัชัน้(Class Scale) (ศริชิยั พงษ์วชิยั, 2551) แบ่งเป็น 5 ระดบั โดยค านวณความห่างของ
แต่ละระดบัชัน้โดย 

อนัตรภาคชัน้ = ค่าสงูสุด – ค่าต ่าสุด 
          ช่วงคะแนน 

   = 
   

 
   

   =   0.8 
ก าหนดการแปลความหมายของตวัแปรที ่ตามล าดบัคะแนน ดงันี้   
เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด  คะแนนเฉลีย่  4.21 – 5.00 
เหน็ดว้ยมาก  คะแนนเฉลีย่  3.41 – 4.20 
เหน็ดว้ยปานกลาง  คะแนนเฉลีย่  2.61 – 3.40 
เหน็ดว้ยน้อย  คะแนนเฉลีย่  1.81 – 2.60 
เหน็ดว้ยน้อยทีสุ่ด  คะแนนเฉลีย่  1.00 – 1.80 
 
3. น าค่าเฉลีย่ของขอ้มลูส่วนที ่2 และส่วนที ่3 มาหาความสมัพนัธ์  เนื่องจากเมื่อท าการ

ทดสอบขอ้มลูพบว่ามกีารแจงแจงไมป่กต ิ จงึใชส้ถติกิารหาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องสเปียร์
แมน  ( Spearman’s Correlation Coefficient ) ระหว่างรูปแบบวฒันธรรมองค์การกบั
ประสทิธผิลการตรวจสอบภายในของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)   

ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์ 0.91 – 1.00 ถอืว่า  มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัสงูมาก 
ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์ 0.71 – 0.90 ถอืว่า  มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัสงู 
ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์ 0.51 – 0.70 ถอืว่า  มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลาง 
ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์ 0.31 – 0.50 ถอืว่า  มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัต ่า 
ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์ 0.00 – 0.30 ถอืว่า  มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัต ่ามาก 
 

การน าเสนอข้อมูล 
 

การน าเสนอขอ้มลูและสรปุผลการศกึษา เรือ่ง ความสมัพนัธร์ะหว่างวฒันธรรมองคก์ารกบั 
ประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน เป็นลกัษณะการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิสถติเิชงิพรรณนา 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 

จากการวจิยัครัง้นี้ เป็นการวจิยัเพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์การกบั
ประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (ธ.ก.ส.)  
เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์และตอบขอ้ค าถามของการวจิยัครัง้นี้ เป็นการวจิยัเชงิส ารวจ 
(Survey Research) ผูศ้กึษาไดส้่งแบบสอบถามไปยงัพนักงานผูต้รวจสอบภายในและผูร้บัการ
ตรวจสอบจ านวน 55 ราย ไดจ้ านวนขอ้มลูทีต่อบแบบสอบถามสมบูรณ์จ านวน 50 ราย  คดิเป็น
รอ้ยละ 90.91 ผู้ศกึษาได้น าขอ้มูลมาวเิคราะห์และเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตาราง
ประกอบการอธบิาย ไดด้งัต่อไปนี้ 

1. ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
2. รปูแบบวฒันธรรมองคก์ารของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
3. ประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร 
4. ความสมัพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์การกบัประสทิธผิลการตรวจสอบภายในของ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
 

ข้อมลูส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามได้ส่งแบบสอบถามให้กับผู้รบัการตรวจและ
ผูป้ฏบิตังิานตรวจสอบภายใน รวมจ านวน  50  คน แบ่งเป็น ผู้รบัการตรวจ 32 คน และ
ผู้ปฏบิตัิงานตรวจสอบภายในจ านวน 18 คน แบบสอบถามประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบั
การศกึษา ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ท างานในปจัจบุนั  
 
ตารางท่ี 3  ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

ขอ้มลูพืน้ฐาน จ านวน รอ้ยละ 
1.เพศ   
 ชาย  16 32.0 
 หญงิ  34 68.0 
 รวม  50 100.0 
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ตารางท่ี 3  ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ) 
ขอ้มลูพืน้ฐาน จ านวน รอ้ยละ 

2.อายขุองผูต้อบแบบสอบถาม   
 25 – 35 ปี  3 6.0 
 36 – 45 ปี  23 46.0 
 46 – 55 ปี  18 36.0 
 56 ปีขึน้ไป  6 12.0 
 รวม  50 100.0 
3. ระดบัการศกึษา   
 ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า  35 70.0 
 ปรญิญาโท  13 26.0 
 สงูกว่าปรญิญาโท  2 4.0 
 รวม  50 100.0 
4. ต าแหน่งงานปจัจบุนัของผูต้อบแบบสอบถาม   
 ผูบ้รหิารสาขา  32 64.0 
 ผูป้ฏบิตังิานตรวจสอบภายใน 18 36.0 
 รวม  50 100.0 
5. ประสบการณ์ท างานในบรษิทัปจัจบุนั    
 5 – 10 ปี  5 10.0 
 11 – 15 ปี  22 44.0 
 16 – 20 ปี  16 32.0 
 21 ปีขึน้ไป  7 14.0 
 รวม  50 100.0 
จากตารางที ่3 สรปุขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดด้งันี้ 
1. ผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 50 คน เป็น เพศชาย จ านวน 16 คน เพศหญงิ จ านวน 34 คน    
    คดิเป็นรอ้ยละ 32.0 และ รอ้ยละ 68.0 ตามล าดบั 
2. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีายอุยูใ่นช่วง  36-45 ปี จ านวน 23 คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.0  
    รองลงมามอีายใุนช่วง 46-55 ปี จ านวน 18 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36.0 และมอีายมุากกว่า 56 ปี 
    ขึน้ไป จ านวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.0  และผูต้อบแบบสอบถามน้อยทีสุ่ดอายุ 25-35 ปี  
    มเีพยีง 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.0 
3. ระดบัการศกึษาของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยูใ่นระดบั ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า  
    จ านวน 35 คน คดิเป็นรอ้ยละ 70.0  รองลงมาอยูใ่นระดบัปรญิญาโท จ านวน 13 คน คดิเป็น 
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    รอ้ยละ 26.0 และน้อยทีสุ่ดคอืระดบัสงูกว่าปรญิญาโท จ านวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.0  
4. ต าแหน่งงานของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัผูบ้รหิารสาขา จ านวน  32 คน คดิ 
    เป็นรอ้ยละ 64.0 และระดบัผูป้ฏบิตังิานตรวจสอบภายใน จ านวน 18 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36.0 
5. ประสบการณ์การท างานปจัจุบนัของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มปีระสบการณ์ 11-15 ปี  
    จ านวน 22 คน คดิเป็นรอ้ยละ 44.0 รองลงมามปีระสบการณ์อยูร่ะหว่าง 16-20 ปี จ านวน  
    16 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.0 มปีระสบการณ์ 21 ปีขึน้ไป จ านวน 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.0  
    และน้อยทีสุ่ดมปีระสบการณ์ 5-10 ปี จ านวน 5 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 10.0 
  

รปูแบบวฒันธรรมองคก์ารของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
 

จากการศกึษารูปแบบวฒันธรรมองค์การของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(ธ.ก.ส.) โดยการวเิคราะหค์่าเฉลี่ย (x̄) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) จากกลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 50 คน วเิคราะหข์อ้มลูไดด้งัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 4  ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของการรบัรูว้ฒันธรรมองคก์ารของผูต้อบ
แบบสอบถาม 

ระดบัการรบัรูว้ฒันธรรมองคก์าร Mean (x̄) S.D. 
1. วฒันธรรมแบบปรบัตวั 3.61 0.720 
2. วฒันธรรมแบบมุ่งผลส าเรจ็ 3.58 0.566 
3. วฒันธรรมแบบเครอืญาต ิ 3.69 0.493 
4. วฒันธรรมแบบราชการ 4.20 0.395 

 

จากตารางที่ 4 พบว่า รูปแบบวฒันธรรมองค์การของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.)  รูปแบบที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุดคอื วฒันธรรมแบบราชการ มคี่า x̄=4.20 
S.D.=0.395 รองลงมาคอืวฒันธรรมแบบเครอืญาติ มคี่าเฉลี่ย x̄=3.69 S.D.= 0.493     
วฒันธรรมแบบปรบัตวั  มคี่าเฉลีย่ x̄=3.61 S.D.= 0.720 และวฒันธรรมแบบมุ่งผลส าเรจ็ มี
ค่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ดที ่x̄=3.58  S.D.= 0.566 

วเิคราะหร์ปูแบบวฒันธรรมองคก์ารในแต่ละรปูแบบ ไดด้งัตารางที ่5 ถงึ 8  
 
 
 



23 
 

 
 
 
 

ตารางท่ี 5  จ านวน  รอ้ยละ  ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของการรบัรูว้ฒันธรรมแบบ
ปรบัตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 

ระดบัการรบัรูว้ฒันธรรม
แบบปรบัตวั 

จ านวน / รอ้ยละ กลุ่มตวัอย่าง 
(n = 50 คน) Mean 

(x̄) 
S.D. 

 การ
แปรผล มาก

ทีส่ดุ 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีส่ดุ 
  1. องค์กรของท่านให้
พนักงานมีอิสระในการ
ตัดสินใจและพร้อมลงมือ
ปฏิบัติ ได้ทันที เมื่ อ เกิด
ค ว า ม จ า เ ป็ น โ ด ย ยึ ด
ค่านิยมในการสนองตอบ
ความต้องการลูกค้าเป็น
ส าคญั 

13 
(26.0) 

14 
(28.0) 

18 
(36.0) 

5 
(10.0) 

0  
(0.0)  

3.70 .974 มาก 

  2. องคก์รของท่านเน้นให้
พนกังานกลา้ทดลองคดิท า
ในสิง่ใหม่ และเน้นการให้
รางวลั  ผลตอบแทนแก่ผูท้ี่
รเิริม่สรา้งสรรคเ์ป็นพเิศษ 

 7 
(14.0) 

20 
(40.0) 

19 
(38.0) 

 4 
(8.0) 

0  
(0.0)  

3.60 .833 มาก 

  3. องค์กรของท่านเน้น
นโยบายที่ยืดหยุ่ นและ
สามารถปรบัเปลี่ยนอย่าง
รวดเรว็ 

 6 
(12.0) 

20 
(40.0) 

19 
(38.0) 

5 
(10.0) 

0  
(0.0)  

3.54 .838 มาก 

รวม      3.61 0.72017 
 

จากตารางที ่5 พบว่า รปูแบบวฒันธรรมองคก์ารแบบปรบัตวั  อยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมากทุก
ขอ้  โดยการองค์กรให้พนักงานมอีิสระในการตดัสนิใจและพรอ้มลงมอืปฏบิตัไิด้ทนัทเีมื่อเกิด
ความจ าเป็นโดยยดึค่านิยมในการสนองตอบความต้องการลูกค้าเป็นส าคญั  มคี่าเฉลี่ยสูงสุด    
x̄=3.70 S.D.=0.974  รองลงมาคอืองค์กรเน้นให้พนักงานกล้าทดลองคดิท าในสิง่ใหม่ และ     
เน้นการใหร้างวลัผลตอบแทนแก่ผูท้ีร่เิร ิม่สรา้งสรรคเ์ป็นพเิศษ  มคี่าเฉลีย่ x̄=3.60 S.D.= 0.833 
และองค์กรเน้นนโยบายที่ยดืหยุ่นและสามารถปรบัเปลี่ยนอย่างรวดเรว็   มคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุด     
x̄=3.54  S.D.=0.838 
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ตารางท่ี 6  จ านวน  รอ้ยละ  ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของการรบัรูว้ฒันธรรมแบบ
มุง่ผลส าเรจ็ของผูต้อบแบบสอบถาม 

ระดบัการรบัรูว้ฒันธรรม
แบบมุ่งผลส าเรจ็ 

จ านวน / รอ้ยละ กลุ่มตวัอย่าง 
(n = 50 คน) Mean 

(x̄) 
S.D. 

 การ
แปรผล มาก

ทีส่ดุ 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีส่ดุ 
  1. องค์กรของท่านมี
วิสัยทัศ น์ที่ ชัด เจน โดย
มุ่ง เน้นความส าเร็จตาม
เป้าหมายขององคก์ร 

31 
(62.0) 

17 
(34.0) 

 2 
(4.0) 

 0 
(0.0) 

0  
(0.0)  

4.58 .575 
มาก
ทีส่ดุ 

  2. องค์กรของท่าน
มุ่งเน้นการใหบ้รกิารลูกค้า
พเิศษ เฉพาะกลุ่ม 

 10 
(20.0) 

13 
(26.0) 

22 
(44.0) 

 3 
(6.0) 

2  
(4.0)  

3.52 1.015 มาก 

  3. องค์กรของท่านเน้น
ค่ า นิ ย ม ก า ร แ ข่ ง ขั น 
พนักงานผลงานดีได้รับ
ค่าตอบแทนสงู ในขณะทีผู่้
มผีลงานต ่ากว่าเป้าหมาย
ไดร้บัการลงโทษ 

 2 
(4.0) 

9 
(18.0) 

19 
(38.0) 

10 
(20.0) 

10  
(20.0) 

2.66 1.118 
ปาน
กลาง 

รวม      3.58 0.56569 
 

จากตารางที ่6 พบว่า รปูแบบวฒันธรรมองคก์ารแบบมุ่งผลส าเรจ็  อยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมาก
ทีสุ่ดคอืองคก์รมวีสิยัทศัน์ทีช่ดัเจนโดยมุ่งเน้นความส าเรจ็ตามเป้าหมายขององคก์ร มคี่าเฉลี่ย
สูงสุดที ่x̄=4.58 S.D.=0.575  รองลงมาคอืองคก์รมุ่งเน้นการใหบ้รกิารลูกคา้พเิศษ เฉพาะกลุ่ม  
มคี่าเฉลีย่ x̄=3.52 S.D.= 1.015 และองคก์รเน้นค่านิยมการแข่งขนั พนักงานผลงานดไีดร้บั
ค่าตอบแทนสูง ในขณะที่ผู้มผีลงานต ่ากว่าเป้าหมายได้รบัการลงโทษ  มคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุด       
x̄=2.66  S.D.=1.118 
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ตารางท่ี 7  จ านวน  รอ้ยละ  ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของการรบัรูว้ฒันธรรมแบบ
เครอืญาตขิองผูต้อบแบบสอบถาม 

ระดบัการรบัรูว้ฒันธรรม
แบบเครอืญาต ิ

จ านวน / รอ้ยละ กลุ่มตวัอย่าง 
(n = 50 คน) Mean 

(x̄) 
S.D. 

 การ
แปรผล มาก

ทีส่ดุ 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีส่ดุ 
  1. องค์กรของท่านเน้น
การดูแลเอาใจใส่ความ
เป็นอยู่และความต้องการ
ของพนกังานเป็นหลกั 

 3 
(6.0) 

17 
(34.0) 

 26 
(52.0) 

 3 
(6.0) 

1  
(2.0)  

3.36 .776 
ปาน
กลาง 

  2. องคก์รของท่านมกีาร
รับฟงัและน าข้อมูลจาก
พนั ก ง า น ไปพิ จ า รณ า
ตดัสนิใจในการบรหิาร 

 7 
(14.0) 

25 
(50.0) 

18 
(36.0) 

0  
(0.0)  

0  
(0.0)  

3.78 .679 มาก 

  3. องค์กรของท่านมี
บรรยากาศของมวลมติรที่
ร่วมกนัท างานคล้ายอยู่ใน
ครอบครวั 

 10 
(20.0) 

19 
(38.0) 

17 
(34.0) 

 4 
(8.0) 

0  
(0.0)  

3.70 .886 มาก 

  4. องค์กรของท่านเน้น
การท างานเป็นทีม มีการ
ตดัสนิใจร่วมกนั 

 13 
(26.0) 

21 
(42.0) 

16 
(32.0) 

0  
(0.0)  

0  
(0.0)  

3.94 .767 มาก 

รวม      3.69 0.49303 
 

จากตารางที ่7 พบว่า รปูแบบวฒันธรรมองคก์ารแบบเครอืญาต ิ  อยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมาก    
3 ข้อคือองค์กรเน้นการท างานเป็นทีม มกีารตัดสินใจร่วมกัน  มคี่าเฉลี่ยสูงสุดที่ x̄=3.94 
S.D.=0.767  รองลงมาคอืองคก์รมกีารรบัฟงัและน าขอ้มลูจากพนักงานไปพจิารณาตดัสนิใจใน
การบรหิาร มคี่าเฉลีย่ x̄=3.78 S.D.= 0.679 และองคก์รมบีรรยากาศของมวลมติรทีร่่วมกนั
ท างานคลา้ยอยู่ในครอบครวั มคี่าเฉลีย่ x̄=3.70 S.D.=0.886  อยู่ในระดบัเหน็ดว้ยปานกลาง    
1 ข้อคือองค์กรเน้นการดูแลเอาใจใส่ความเป็นอยู่และความต้องการของพนักงานเป็นหลัก         
มคี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด x̄=3.36 S.D.= 0.776 
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ตารางท่ี 8  จ านวน  รอ้ยละ  ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของการรบัรูว้ฒันธรรมแบบ
ราชการของผูต้อบแบบสอบถาม 

ระดบัการรบัรูว้ฒันธรรม
แบบราชการ 

จ านวน / รอ้ยละ กลุ่มตวัอย่าง 
(n = 50 คน) Mean 

(x̄) 
S.D. 

 การ
แปรผล มาก

ทีส่ดุ 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีส่ดุ 
  1. องค์กรของท่านให้
ความส าคญักบัโครงสร้าง
องคก์ารและกฎระเบยีบ 

 35 
(70.0) 

14 
(28.0) 

 1 
(2.0) 

0  
(0.0)  

0  
(0.0)  

4.68 .513 
มาก
ทีส่ดุ 

  2. องค์กรของท่านให้
ค ว า ม ส า คั ญ ต่ อ ก า ร
ปฏิบัติ ง านจ ากวิธีก า ร
มากกว่าผลลพัธ ์

 5 
(10.0) 

21 
(42.0) 

22 
(44.0) 

2  
(4.0)  

0  
(0.0)  

3.58 .731 มาก 

  3. องค์กรของท่านเน้น
การยอมรบัตามค าสัง่ของ
พนักงาน  การปฏิบตัิงาน
ที่ ค า ด ก า ร ณ์ ไ ด้  แ ล ะ
ความสัมพันธ์ตามล าดับ
ขัน้ 

 15 
(30.0) 

21 
(42.0) 

13 
(26.0) 

 1 
(2.0) 

0  
(0.0)  

4.00 .808 มาก 

  4. สิง่ทีย่ดึเหนี่ยวสมาชกิ
อ ง ค์ ก ร ข อ ง ท่ า น คื อ
นโยบายและกฎระเบียบที่
เป็นทางการ 

 29 
(58.0) 

18 
(36.0) 

 3 
(6.0) 

0  
(0.0)  

0  
(0.0)  

4.52 .614 
มาก
ทีส่ดุ 

รวม      4.20 0.39541 
 

จากตารางที ่8 พบว่า รปูแบบวฒันธรรมองคก์ารแบบราชการ  อยู่ในระดบัเหน็ด้วยมากทีสุ่ด      
2 ขอ้คอืองคก์รใหค้วามส าคญักบัโครงสรา้งองคก์ารและกฎระเบยีบ มคี่าเฉลีย่สูงสุดที่ x̄=4.68 
S.D.=0.513  รองลงมาคอืสิง่ทีย่ดึเหนี่ยวสมาชกิองค์กรของท่านคอืนโยบายและกฎระเบยีบที่
เป็นทางการ มคี่าเฉลีย่ x̄=4.52 S.D.= 0.614 อยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมาก 2 ขอ้คอืองคก์รเน้นการ
ยอมรบัตามค าสัง่ของพนักงาน  การปฏบิตังิานทีค่าดการณ์ได ้และความสมัพนัธต์ามล าดบัขัน้           
มคี่าเฉลีย่ x̄=4.00 S.D.=0.808  และองคก์รใหค้วามส าคญัต่อการปฏบิตังิานจากวธิกีารมากกว่า
ผลลพัธ ์ มคี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด x̄=3.58 S.D.= 0.731 
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ประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
 

ตารางท่ี 9  ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของการรบัรูป้ระสทิธผิลงานตรวจสอบภายใน
ของผูต้อบแบบสอบถาม 

ระดบัการรบัรูป้ระสทิธผิลการตรวจสอบภายใน Mean (x̄) S.D. 
1. ความรูค้วามสามารถ 4.62 0.589 
2. การปฏบิตังิาน 4.64 0.543 
3. ความอสิระและความเทีย่งธรรม 4.69 0.443 

 
จากตารางที่ 9 พบว่า ประสทิธผิลการตรวจสอบภายในของธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  ด้านที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุดคอื ด้านความอสิระและความเที่ยงธรรม       
มคี่าเฉลีย่ =4.69 S.D.= 0.443 รองลงมาคอื ดา้นการปฏบิตังิาน มคี่า x̄=4.64 S.D.=0.543 และ
ดา้นความรูค้วามสามารถ มคี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ดที ่x̄=4.62  S.D.=0.589  

วเิคราะหป์ระสทิธผิลการตรวจสอบภายในแต่ละดา้น ไดด้งัตารางที ่10 ถงึ 12  
 
ตารางท่ี 10  จ านวน  รอ้ยละ  ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของการรบัรูป้ระสทิธผิลการ
ตรวจสอบภายในดา้นความรูค้วามสามารถของผูต้อบแบบสอบถาม 

ระดบัการรบัรูป้ระสทิธผิล
การตรวจสอบภายในดา้น
ความรูค้วามสามารถ 

จ านวน / รอ้ยละ กลุ่มตวัอย่าง 
(n = 50 คน) Mean 

(x̄) 
S.D. 

 การ
แปรผล มาก

ทีส่ดุ 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีส่ดุ 
1. ที ม ง า น ต ร ว จ ส อ บ
ภาย ในมีค ว าม รู้ ค ว าม
เข้าใจโครงสร้างองค์กร 
และการบริหารงานของ
ธนาคารตรวจเป็นอย่างด ี

 37 
(74.0) 

6 
(12.0) 

 7 
(14.0) 

0  
(0.0)  

0  
(0.0)  

4.60 .728 
มาก
ทีส่ดุ 

2. ผู้ตรวจสอบภายในมี
ความรูค้วามเขา้ใจระเบยีบ 
ข้อบังคับ และกฎหมายที่
เกีย่วกบัธุรกจิธนาคารเป็น
อย่างด ี

 37 
(74.0) 

12 
(24.0) 

 1 
(2.0) 

0  
(0.0)  

0  
(0.0)  

4.72 .497 
มาก
ทีส่ดุ 
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ตารางท่ี 10  จ านวน  รอ้ยละ  ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของการรบัรูป้ระสทิธผิลการ
ตรวจสอบภายในดา้นความรูค้วามสามารถของผูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ) 

ระดบัการรบัรูป้ระสทิธผิล
การตรวจสอบภายในดา้น
ความรูค้วามสามารถ 

จ านวน / รอ้ยละ กลุ่มตวัอย่าง 
(n = 50 คน) Mean 

(x̄) 
S.D. 

 การ
แปรผล มาก

ทีส่ดุ 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีส่ดุ 
3 . ผู้ตรวจสอบภายในมี
คว ามรู้ ค ว าม เข้า ใ จ ใ น
ก ร ะบ วนก า ร ด้ า นก า ร
ควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยงอย่าง
เพีย งพอในการปฏิบัติ
หน้าที ่

 38 
(76.0) 

7 
(14.0) 

5 
(10.0) 

0  
(0.0)  

0  
(0.0)  

4.66 .658 
มาก
ทีส่ดุ 

4 . ผู้ตรวจสอบภายในมี
จิตวิทยา ในการสื่ อสาร         
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และ
การปฏิบัติ ง านร่ วมกับ
หน่วยรบัตรวจเพื่อให้เกิด
การบรรลุผล 

 32 
(64.0) 

13 
(26.0) 

 4 
(8.0) 

0  
(0.0)  

1  
(2.0)  

4.50 .814 
มาก
ทีส่ดุ 

5 . ผู้ ต ร วจ สอบภาย ใน
สามารถน าเสนอปญัหา
แล ะผลกา รต ร ว จสอบ
รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ 
ต่ อ ผู้ บ ริ ห า ร ห รื อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
อย่างอสิระ 

 34 
(68.0) 

13 
(26.0) 

 2 
(4.0) 

1  
(2.0)  

0  
(0.0)  

4.60 .670 
มาก
ทีส่ดุ 

รวม      4.62 0.589 
 

จากตารางที ่10 พบว่า ประสทิธผิลการตรวจสอบภายในดา้นความรูค้วามสามารถ  อยู่ในระดบั
เห็นด้วยมากที่สุดทัง้ 5 ข้อคอืผู้ตรวจสอบภายในมคีวามรู้ความเข้าใจระเบยีบ ข้อบงัคบั และ
กฎหมายทีเ่กี่ยวกบัธุรกจิธนาคารเป็นอย่างดี มคี่าเฉลีย่สูงสุดที่ x̄=4.72 S.D.=0.497  รองลงมา
คอืผูต้รวจสอบภายในมคีวามรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการดา้นการควบคุมภายในและการบรหิาร
ความเสีย่งอย่างเพยีงพอในการปฏบิตัหิน้าที่ มคี่าเฉลี่ย x̄=4.66 S.D.= 0.658  ด้านผลการ
ตรวจสอบรวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อผู้บรหิารหรอืคณะกรรมการตรวจสอบอย่างอิสระและ
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ทมีงานตรวจสอบภายในมคีวามรูค้วามเขา้ใจโครงสรา้งองค์กร และการบรหิารงานของธนาคาร
ตรวจเป็นอย่างดีและผู้ตรวจสอบภายในสามารถน าเสนอปญัหามคี่าเฉลี่ยเท่ากนัที่ x̄=4.60 
S.D.=0.670 , 0.728 ตามล าดบัและผูต้รวจสอบภายในมจีติวทิยาในการสื่อสาร มมีนุษยส์มัพนัธ์
ที่ด ีและการปฏบิตัิงานร่วมกบัหน่วยรบัตรวจเพื่อให้เกดิการบรรลุผล   มคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุด         
x̄=4.50 S.D.= 0.814 

 
ตารางท่ี 11  จ านวน  รอ้ยละ  ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของการรบัรูป้ระสทิธผิลการ
ตรวจสอบภายในดา้นการปฏบิตังิานของผูต้อบแบบสอบถาม 

ระดบัการรบัรูป้ระสทิธผิลการ
ตรวจสอบภายในดา้นการ

ปฏบิตังิาน 

จ านวน / รอ้ยละ กลุ่มตวัอย่าง 
(n = 50 คน) Mean 

(x̄) 
S.D. 

 การ
แปรผล มาก

ทีส่ดุ 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีส่ดุ 
1. หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในมกีารจดัท าแผน การ
ตรวจสอบทัง้ระยะยาวและ
ประจ าปี ทีผ่่านการอนุมตัิ
จากคณะ กรรมการตรวจสอบ
หรอืฝา่ยบรหิาร 

 36 
(72.0) 

11 
(22.0) 

 3 
(6.0) 

0  
(0.0)  

0  
(0.0)  

4.66 .593 
มาก
ทีส่ดุ 

2. ห น่ วย ง านต รวจสอบ
ภายในมีการทบทวนและ
ป รั บ เ ป ลี่ ย น แ ผ น ก า ร
ตรวจสอบอย่างสม ่ าเสมอ
เ พื่ อ ใ ห้ เ ห ม า ะ ส ม กั บ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไป 

 35 
(70.0) 

13 
(26.0) 

 2 
(4.0) 

0  
(0.0)  

0  
(0.0)  

4.66 .557 
มาก
ทีส่ดุ 

3. หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในมกีารจดัท าแนวการ
ตรวจสอบซึง่ตอ้งผ่านการ
พจิารณาถงึความเหมาะสม
จากหวัหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบ  

 38 
(76.0) 

8 
(16.0) 

 4 
(8.0) 

0  
(0.0)  

0  
(0.0)  

4.68 .621 
มาก
ทีส่ดุ 
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ตารางท่ี 11  จ านวน  รอ้ยละ  ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของการรบัรูป้ระสทิธผิลการ
ตรวจสอบภายในดา้นการปฏบิตังิานของผูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ) 

ระดบัการรบัรูป้ระสทิธผิลการ
ตรวจสอบภายในดา้นการ

ปฏบิตังิาน 

จ านวน / รอ้ยละ กลุ่มตวัอย่าง 
(n = 50 คน) Mean 

(x̄) 
S.D. 

 การ
แปรผล มาก

ทีส่ดุ 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีส่ดุ 
4 . ห น่ วย ง านตรวจสอบ
ภายในมีการส ารวจขัน้ต้น 
และประเมินประสิทธิภาพ
การควบคุมภายในและจดัท า
รายงานการส ารวจก่อนเข้า
ท าการตรวจสอบ 

 33 
(66.0) 

11 
(22.0) 

 6 
(12.0) 

0  
(0.0)  

0  
(0.0)  

4.54 .706 
มาก
ทีส่ดุ 

5 . ห น่ วย ง านตรวจสอบ
ภายในมีการเขียนรายงาน
การตรวจสอบเสนอฝ่าย
บริหารหรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบและสรุปประเด็น
เพื่อหน่วยงานรบัตรวจแกไ้ข
ต่อไป 

 39 
(78.0) 

6 
(12.0) 

 5 
(10.0) 

0  
(0.0)  

0  
(0.0)  

4.68 .653 
มาก
ทีส่ดุ 

6 . ห น่ วย ง านตรวจสอบ
ภายในมีการจดัท ากระดาษ
ท าการและรวบรวมเอกสาร
ต่างๆเก็บไว้เป็นหลักฐาน
อย่างครบถว้น 

 38 
(76.0) 

7 
(14.0) 

 5 
(10.0) 

0  
(0.0)  

0  
(0.0)  

4.66 .658 
มาก
ทีส่ดุ 

7 . ห น่ วย ง านตรวจสอบ
ภายในมกีารตรวจตดิตามถงึ
การน าไปใช้ประโยชน์และ
ปรบัปรุงแก้ไขขอ้บกพร่องที่
ตรวจพบ 

 33 
(66.0) 

13 
(26.0) 

 4 
(8.0) 

0  
(0.0)  

0  
(0.0)  

4.58 .642 
มาก
ทีส่ดุ 

รวม      4.64 0.543 
 

จากตารางที ่11 พบว่า ประสทิธผิลการตรวจสอบภายในดา้นการปฏบิตังิาน  อยู่ในระดบัเหน็
ด้วยมากที่สุดทัง้ 7 ขอ้โดยค่าเฉลี่ยสูงสุด 2 ขอ้คอืหน่วยงานตรวจสอบภายในมกีารจดัท าแนว
การตรวจสอบซึ่งต้องผ่านการพจิารณาถงึความเหมาะสมจากหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบและ
หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการเขียนรายงานการตรวจสอบเสนอฝ่ายบริหารหรือ
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คณะกรรมการตรวจสอบและสรุปประเดน็เพื่อหน่วยงานรบัตรวจแก้ไขต่อไป มคี่าเฉลีย่สูงสุดที ่  
x̄=4.68 S.D.=0.612 , 0.653 ตามล าดบั  รองลงมามคี่าเฉลีย่เท่ากนั 3 ขอ้คอืหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในมีการทบทวนและปรบัเปลี่ยนแผนการตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  หน่วยงานตรวจสอบภายในมกีารจดัท าแผน การ
ตรวจสอบทัง้ระยะยาวและประจ าปี ทีผ่่านการอนุมตัจิากคณะ กรรมการตรวจสอบหรอืฝ่ายบรหิาร
และหน่วยงานตรวจสอบภายในมกีารจดัท ากระดาษท าการและรวบรวมเอกสารต่างๆเกบ็ไวเ้ป็น
หลกัฐานอย่างครบถ้วน มคี่าเฉลีย่ x̄=4.66 S.D.= 0.557 , 0.593 และ 0.658 ตามล าดบั  ถดัมา
คอืหน่วยงานตรวจสอบภายในมกีารตรวจตดิตามถงึการน าไปใช้ประโยชน์และปรบัปรุงแก้ไข
ขอ้บกพรอ่งทีต่รวจพบ  มคี่าเฉลีย่ที ่x̄=4.58 S.D.=0.642  และหน่วยงานตรวจสอบภายในมกีาร
ส ารวจขัน้ตน้ และประเมนิประสทิธภิาพการควบคุมภายในและจดัท ารายงานการส ารวจก่อนเขา้
ท าการตรวจสอบ  มคี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด x̄=4.54 S.D.= 0.706 

 
ตารางท่ี 12  จ านวน  รอ้ยละ  ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของการรบัรูป้ระสทิธผิลการ
ตรวจสอบภายในดา้นความอสิระและความเทีย่งธรรมของผูต้อบแบบสอบถาม 

ระดบัการรบัรูป้ระสทิธผิลการ
ตรวจสอบภายในดา้นความ
อสิระและความเทีย่งธรรม 

จ านวน / รอ้ยละ กลุ่มตวัอย่าง 
(n = 50 คน) Mean 

(x̄) 
S.D. 

 การ
แปรผล มาก

ทีส่ดุ 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีส่ดุ 
1. หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในสามารถเขา้ถงึขอ้มลู
ต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบังานตรวจ
ไดทุ้กสว่นงาน 

 33 
(66.0) 

16 
(32.0) 

 1 
(2.0) 

0  
(0.0)  

0  
(0.0)  

4.64 .525 
มาก
ทีส่ดุ 

2. ผูต้รวจสอบภายใน
สามารถแสดงความเหน็ได้
อย่างเป็นอสิระ ตามหน้าทีท่ี่
ไดร้บัมอบหมาย 

 35 
(70.0) 

15 
(30.0) 

0  
(0.0)  

0  
(0.0)  

0  
(0.0)  

4.70 .463 
มาก
ทีส่ดุ 

3. ผูต้รวจสอบภายใน
สามารถตรวจงานดา้นต่างๆ
ไดโ้ดยปราศจากอุปสรรค 
อคต ิซึง่จะน าไปสูก่าร
ปฏบิตังิานตรวจสอบไดอ้ย่าง
มปีระสทิธภิาพ 

 34 
(68.0) 

16 
(32.0) 

0  
(0.0)  

0  
(0.0)  

0  
(0.0)  

4.68 .471 
มาก
ทีส่ดุ 
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ตารางท่ี 12  จ านวน  รอ้ยละ  ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของการรบัรูป้ระสทิธผิลการ
ตรวจสอบภายในดา้นความอสิระและความเทีย่งธรรมของผูต้อบแบบสอบถาม  (ต่อ) 

ระดบัการรบัรูป้ระสทิธผิลการ
ตรวจสอบภายในดา้นความ
อสิระและความเทีย่งธรรม 

จ านวน / รอ้ยละ กลุ่มตวัอย่าง 
(n = 50 คน) Mean 

(x̄) 
S.D. 

 การ
แปรผล มาก

ทีส่ดุ 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีส่ดุ 
4. หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในปฏบิตังิานและ
รายงานผลดว้ยความ
เทีย่งตรงเยีย่งผูป้ระกอบ
วชิาชพีอย่างเครง่ครดั 

 39 
(78.0) 

8 
(16.0) 

 3 
(6.0) 

0  
(0.0)  

0  
(0.0)  

4.72 .573 
มาก
ทีส่ดุ 

5. ผูต้รวจสอบภายใน
สามารถรายงานผลการ
ตรวจสอบโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบหรอื
ผูบ้รหิารระดบัสงูทีส่ามารถ
อนุมตักิจิกรรมการตรวจสอบ
ได ้

 37 
(74.0) 

11 
(22.0) 

 2 
(4.0) 

0  
(0.0)  

0  
(0.0)  

4.70 .544 
มาก
ทีส่ดุ 

รวม      4.69 0.443 
จากตารางที ่12 พบว่า ประสทิธผิลการตรวจสอบภายในดา้นความอสิระและความเทีย่งธรรม  อยู่ใน
ระดบัเหน็ด้วยมากทีสุ่ดทัง้ 5 ขอ้คอืหน่วยงานตรวจสอบภายในปฏบิตังิานและรายงานผลดว้ยความ
เทีย่งตรงเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีอย่างเคร่งครดั มคี่าเฉลีย่สูงสุดที ่x̄=4.72 S.D.=0.573  รองลงมาม ี
2 ขอ้คอืผูต้รวจสอบภายในสามารถแสดงความเหน็ไดอ้ย่างเป็นอสิระ ตามหน้าทีท่ี่ไดร้บัมอบหมาย
และผู้ตรวจสอบภายในสามารถรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบหรอื
ผูบ้รหิารระดบัสูงทีส่ามารถอนุมตักิจิกรรมการตรวจสอบได้  มคี่าเฉลีย่ x̄=4.70 S.D.= 0.463 , 0.544  
ผู้ตรวจสอบภายในสามารถตรวจงานด้านต่างๆได้โดยปราศจากอุปสรรค อคติ ซึ่งจะน าไปสู่การ
ปฏบิตังิานตรวจสอบได้อย่างมปีระสทิธภิาพ มคี่าเฉลีย่ที ่ x̄=4.68 S.D.=0.471  และหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในสามารถเขา้ถงึขอ้มลูต่างๆทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานตรวจไดทุ้กส่วนงาน  มคี่าเฉลีย่น้อย
ทีสุ่ด x̄=4.64 S.D.= 0.525 
 

ความสมัพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองคก์ารกบัประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของ

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
จากการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างวฒันธรรมองคก์ารกบัประสทิธผิลการตรวจสอบ

ภายในของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยใช้การวเิคราะห์ค่า
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สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ของสเปียรแ์มน (Spearman’s Rank Correlation Coefficient) มี
รายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 13  ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหว่างวฒันธรรมองคก์ารกบัประสทิธผิลการตรวจสอบ
ภายใน ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

 

วฒั
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วั 
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รป
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ตังิ
าน

 

คว
าม
อสิ

ระ
แล

ะค
วา
มเ
ทีย่

งธ
รร
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วฒั
นธ

รร
มอ

งค
ก์า
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ปร
ะส
ทิธ

ผิล
กา
รต
รว
จส
อบ

ภา
ยใ
น 

วฒันธรรม
แบบปรบัตวั 

Correlation Coefficient 
Sig. (2-tailed) 
N 

1 
- 

50 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

วฒันธรรม
แบบมุง่
ผลส าเรจ็ 

Correlation Coefficient 
Sig. (2-tailed) 
N 

-.087 
.547 

50 

1 
- 

50 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

วฒันธรรม
แบบ   เครอื

ญาต ิ

Correlation Coefficient 
Sig. (2-tailed) 
N 

.292* 
.040 

50 

.198 

.169 
50 

1 
- 

50 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

วฒันธรรม
แบบราชการ 

Correlation Coefficient 
Sig. (2-tailed) 
N 

.044 

.763 
50 

-.192 
.182 

50 

.030 

.836 
50 

1 
- 

50 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ความรู้
ความสามารถ 

Correlation Coefficient 
Sig. (2-tailed) 
N 

.093 

.522 
50 

-.212 
.139 

50 

.071 

.623 
50 

.064 

.660 
50 

1 
- 

50 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

การ
ปฏบิตังิาน 

Correlation Coefficient 
Sig. (2-tailed) 
N 

-.123 
.396 

50 

-.228 
.112 

50 

-.031 
.830 

50 

.004 

.978 
50 

.716** 
.000 

50 

1 
- 

50 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ความอสิระ
และความ
เทีย่งธรรม 

Correlation Coefficient 
Sig. (2-tailed) 
N 

.013 

.931 
50 

-.314* 
.026 

50 

.143 

.321 
50 

.160 

.268 
50 

.670** 
.000 

50 

.577** 
.000 

50 

1 
- 

50 

 
 
 

 
 
 

วฒันธรรม
องคก์าร 

Correlation Coefficient 
Sig. (2-tailed) 
N 

.675** 
.000 

50 

.342* 
.015 

50 

.703** 
.000 

50 

.336* 
.017 

50 

.069 

.635 
50 

-.133 
.358 

50 

.059 

.685 
50 

1 
- 

50 

 
 
 

ประสทิธผิล
การตรวจสอบ

ภายใน 

Correlation Coefficient 
Sig. (2-tailed) 
N 

.000 

.997 
50 

-.264 
.064 

50 

.096 

.509 
50 

.060 

.679 
50 

.892** 
.000 

50 

.868** 
.000 

50 

.773** 
.000 

50 

.010 

.945 
50 

1 
- 

50 
* ระดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่ 0.05 
** ระดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่ 0.01 
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จากตารางที่ 13 โดยสรุปความสมัพนัธร์ะหว่าง รูปแบบวฒันธรรมองคก์ารกบัประสทิธผิลการ
ตรวจสอบภายในของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มคีวามสมัพนัธ์
เป็นบวก ในระดบัต ่ามาก ที ่r = .010 อยา่งไมม่นียัส าคญัทีร่ะดบั .05  
 พิจารณารายด้าน พบว่า วฒันธรรมองค์การทัง้ 4 ด้านวัฒนธรรมแบบมุ่งผลส าเร็จ
สมัพนัธ์กบัความอิสระและความเที่ยงธรรมโดยมคี่าความสมัพนัธ์ ทางลบอย่างมนีัยส าคญั ที ่     
r = .314 มนีัยส าคญัที่ระดบั .05 วฒันธรรมแบบมุ่งผลส าเรจ็สมัพนัธ์ในทางลบกบัความรู้
ความสามารถ ที่ r = .212 อย่างไม่มนีัยส าคญั  วฒันธรรมแบบปรบัตวั  วฒันธรรมแบบมุ่ง
ผลส าเรจ็และวฒันธรรมแบบเครอืญาต ิสมัพนัธ์ในทางลบกบัการปฏบิตังิาน ที่ r = .123  .228  
.031 ตามล าดบัอย่างไม่มนีัยส าคญั วัฒนธรรมแบบปรบัตัว วัฒนธรรมแบบเครือญาติและ
วฒันธรรมแบบราชการสมัพนัธใ์นทางบวกกบัความรูค้วามสามารถ ที่ r = .093  .071  .064 
ตามล าดบัอย่างไม่มนีัยส าคญั  วฒันธรรมแบบราชการสมัพนัธ์กบัการปฏบิตัิงานในทางบวกที ่    
r = .004 อย่างไม่มนีัยส าคญั  วฒันธรรมแบบปรบัตวั วฒันธรรมแบบเครอืญาตแิละวฒันธรรม
แบบราชการสมัพนัธใ์นทางบวกกบัความอสิระและความเทีย่งธรรมอย่างไม่มนีัยส าคญั  โดยระดบั
นยัส าคญัทางสถติทิี ่.05 
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บทท่ี 5 
สรปุผลการศึกษา อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
การวจิยัความสมัพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์การกบัประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน 

ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  มีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความสมัพนัธ์เป็นการวจิยัเพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์การและประสทิธผิล
การตรวจสอบภายใน  วจิยันี้เป็นงานวจิยัเชงิส ารวจ (Survey Research) และใชแ้บบสอบถาม
มาใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  ผูต้อบแบบสอบถามในการวจิยัครัง้นี้  คอื  ผู้บรหิารสาขาและผู้
ตรวจสอบภายในของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  ผู้ศกึษาได้ส่ง
แบบสอบถามทัง้สิน้ 55 ฉบบั  ไดร้บัการตอบกลบั 50 ฉบบั  คดิเป็นรอ้ยละ 90.91    

การวเิคราะหข์อ้มลูท าโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปู  เพื่อหาค่าสถติพิื้นฐาน  การวเิคราะห์
ความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัที่มคีวามสมัพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์การและประสิทธผิลการ
ตรวจสอบภายใน  โดยวเิคราะห์หาค่าสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์ของสเปียร์แมน (Spearman’s 
Correlations  Coefficient)  

ในบทน้ีผูศ้กึษาจะกล่าวถงึผลการวจิยั โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน  ดงันี้ 
1. สรปุผลการวจิยั 
2. อภปิรายผล 
3. การน าผลวจิยัไปใช ้

 
สรปุผลการศึกษา 

 

การวจิยั ศกึษา  ความสมัพนัธร์ะหว่างวฒันธรรมองคก์ารและประสทิธผิลการตรวจสอบ
ภายใน ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  คอื วฒันธรรมแบบเน้น
ความสมัพนัธ ์ วฒันธรรมแบบชัว่คราว  วฒันธรรมแบบการตลาด  และวฒันธรรมแบบราชการ  
กบัความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายใน  การปฏบิตัิงานของผู้ตรวสอบภายใน  และ
ความอสิระและความเทีย่งธรรมของผูต้รวจสอบภายในพบว่า 

จากจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 50 ฉบบัส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิคดิเป็นรอ้ยละ 68  ช่วง
อายุอยู่ระหว่าง 36-45 ปี  คิดเป็นร้อยละ 46  ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือ
เทยีบเท่าคดิเป็นรอ้ยละ  70  เป็นผูบ้รหิารสาขา  คดิเป็นรอ้ยละ 64 และประสบการณ์ท างานอยู่
ในช่วง  11-15 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 44 
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ดา้นวฒันธรรมองคก์าร  วฒันธรรมแบบราชการโดยรวม อยู่ในระดบัเหน็ด้วยมากทีสุ่ด  
เนื่องจากองคก์รใหค้วามส าคญักบัโครงสรา้งองคก์ารและกฎระเบยีบ เน้นการท างานตามค าสัง่ 
มคีวามสมัพนัธต์ามล าดบัขัน้  มนีโยบายและกฎระเบยีบทีเ่ป็นทางการเป็นสิง่ยดึเหนี่ยวสมาชกิ
องคก์าร 

วฒันธรรมองคก์ารแบบเครอืญาตโิดยรวม  อยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมาก เนื่องจาก องค์กร
เน้นการดูแลเอาใจใส่ความเป็นอยู่และความต้องการของพนักงานเป็นหลกั  มกีารรบัฟงัความ
คดิเหน็จากพนักงาน  มบีรรยากาศการท างานทีค่ลา้ยอยู่ในครอบครวั  มกีารท างานเป็นทมีและ
รว่มกนัตดัสนิใจ 

วฒันธรรมองคก์ารแบบปรบัตวัโดยรวม  อยู่ในระดบัเหน็ด้วยมาก  เนื่องจาก  ในบาง
โอกาสองคก์ารให้อสิระในการตดัสนิใจและปฏบิตัเิมื่อมคี่านิยมในการตอบสนองความต้องการ
ลกูคา้เป็นส าคญั  มกีารใหร้างวลัและผลตอบแทนแก่ผูท้ีม่คีวามรเิริม่  สรา้งสรรคเ์ป็นพเิศษ       

วฒันธรรมแบบมุ่งผลส าเรจ็โดยรวม  อยู่ในระดบัเหน็ดว้ยปานกลาง  เนื่องจาก  องคก์ร
มวีสิยัทศัน์ทีช่ดัเจนโดยมุ่งเน้นผลส าเรจ็เป้าหมายขององคก์ร  ใหค้วามใส่ใจลูกค้าพเิศษเฉพาะ
กลุ่มแต่ไมเ่น้นค่านิยมในการแขง่ขนัระหว่างกนั   

ดงัที่วงเดอืน  จานสบิส ี (2548)  ได้ศกึษาวฒันธรรมองค์การธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  โดยใชก้รอบแนวคดิรปูแบบวฒันธรรมองคก์ารของ Camerom 
(2005)  ที่พบว่าวฒันธรรมองค์การของ ธ.ก.ส.เป็นแบบราชการเป็นอนัดบัหนึ่ง  เนื่องจาก  มี
โครงสรา้งและการควบคุมที่ชดัเจน  พนักงานส่วนใหญ่ปฏิบตัติามกฎระเบยีบที่ก าหนดไว้  มี
รูปแบบการบรหิารงานที่เน้นความมัน่คงของพนักงาน  ยอมรบัค าสัง่  ปฏบิตัิงานที่สามารถ
คาดการณ์ได้และมคีวามสัมพันธ์เป็นล าดับชัน้  สิ่งที่ยึดเหนี่ยวองค์การเข้าไว้ด้วยกัน  คือ  
นโยบายและกฎระเบียบที่เป็นทางการ  วฒันธรรมองค์การอันดบัรองลงมาของ ธ.ก.ส. คือ  
วฒันธรรมแบบเครญืาต ิ วฒันธรรมการตลาดและวฒันธรรมการเปลีย่นแปลงตามล าดบั 

ดา้นประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน  ด้านความรูค้วามสามารถ  อยู่ในระดบัเหน็ด้วย
มากที่สุด เนื่ องจากผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างองค์กร และการ
บรหิารงานของธนาคาร  และผู้ตรวจสอบภายในมมีนุษยสมัพนัธ์ที่ดแีละความสามารถในการ
สื่อสารกบัส่วนงานทีร่บัการตรวจและ  ผูต้รวจสอบภายในมคีวามรูค้วามเขา้ใจระเบยีบ  ขอ้บงัคบั 
และกฎหมายที่เกี่ยวกบัธุรกจิของธนาคารเป็นอย่างดี  และผู้ตรวจสอบภายในมคีวามรู้ความ
เขา้ใจในกระบวนการการควบคุมภายใน และการบรหิารความเสี่ยงอย่างเพยีงพอในการปฏบิตัิ
หน้าที ่

ด้านการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด เนื่องจาก  ผู้ตรวจสอบภายใน
สามารถปฏบิตังิานใหส้ าเรจ็ตามแผนและกรอบระยะเวลาทีก่ าหนด  หน่วยงานตรวจสอบภายใน
มีการประสานงานกับส่วนงานที่ร ับการตรวจเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันถึงขัน้ตอน 
ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิานการตรวจสอบ หน่วยงานตรวจสอบภายในมกีารก าหนดขอบเขต
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งานอย่างเหมาะสม  และมีการติดตามผลที่ได้จากการตรวจสอบ  ว่ามกีารปรบัปรุงแก้ไข
ขอ้บกพร่องทีต่รวจพบ และผู้ตรวจสอบภายในสามารถคน้พบประเดน็จากการตรวจสอบที่เพิ่ม
คุณค่ากบัองคก์ร 

ด้านความอิสระและความเที่ยงธรรม อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด เนื่ องจาก  
หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏบิตังิานดว้ยความเทีย่งตรง รายงานผลโดยปราศจากอคตเิยีย่งผู้
ประกอบวิชาชีพ  สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจได้ทุกส่วนงาน              
ผู้ตรวจสอบภายในสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระตามหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมายและ
โครงสร้างองค์กร หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถรายงานผลการ
ตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ   

 
อภิปรายผล 

 

การศกึษา เรื่อง ความสมัพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์การกบัประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน 
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตามสมมตฐิาน และวตัถุประสงค์
การวิจยั อภิปรายผลได้ว่า  โดยสรุปความสัมพนัธ์ระหว่าง รูปแบบวฒันธรรมองค์การ กับ
ประสทิธผิลการตรวจสอบภายในของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)          
มคีวามสมัพนัธ์เป็นบวก ในระดบัต ่ามาก อย่างไม่มนีัยส าคญัที่ระดบั .05 ซึ่งไม่สมัพนัธ์กบั
สมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้

จากการศกึษาวฒันธรรมองค์การ  4 รูปแบบ คอื วฒันธรรมแบบปรบัตวั  วฒันธรรม
แบบมุ่งผลส าเรจ็  วฒันธรรมแบบเครอืญาต ิ และวฒันธรรมแบบราชการ พบว่าโดยรวมอยู่ใน
ระดบัความเหน็ดว้ยมาก  เมือ่พจิารณาแยกเป็นแต่ละแบบ พบว่ารปูแบบวฒันธรรมแบบราชการ  
อยู่ในระดบัความเหน็ด้วยมากที่สุด รองลงมาเป็นวฒันธรรมองคก์ารแบบเครอืญาติ วฒันธรรม
แบบปรบัตวั  และวฒันธรรมองคก์ารแบบมุง่ผลส าเรจ็  

และจากการศึกษาประสิทธิผลการตรวจสอบภายในทัง้  3 ข้อคือด้านความรู้
ความสามารถ  ดา้นการปฏบิตังิานและดา้นความอสิระและความเทีย่งธรรม  พบว่าทุกขอ้อยู่ใน
ระดบัความเหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 

 

การน าผลวิจยัไปใช้ 
 

 จากผลการวจิยัพบว่า วฒันธรรมองค์การแบบมุ่งผลส าเรจ็  อยู่ในระดบัปานกลางใน   
ทางลบ  ซึ่งต่างจากรูปแบบอื่นๆ อาจเนื่องจากต้องมกีารปรบัเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อม
ภายนอกอยู่เสมอ  การให้อสิระในการท างานการมคีวามคดิสรา้งสรรคแ์ละการกลา้ตดัสนิใจยงั
ไมเ่หมาะสมกบัธุรกจิธนาคารทีต่อ้งองิกรอบและระเบยีบปฏบิตัอิย่างเครง่ครดั  
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ข้อเสนอแนะ 

 

จากการศกึษา เรือ่งความสมัพนัธร์ะหว่างวฒันธรรมองคก์ารกบัประสทิธผิลการ
ตรวจสอบภายใน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผูศ้กึษาขอเสนอให ้ผูท้ีส่นใจ 
ศกึษาวจิยัในเรือ่งนี้ ไดศ้กึษาวจิยัต่อในเรือ่งต่อไปนี้ 

1. ศกึษาวจิยัเกีย่วกบัปจัจยัดา้นต่างๆทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพในการตรวจสอบภายใน  
2. ศกึษาเพิม่เตมิเกีย่วกบัประสทิธผิลการตรวจสอบภายในดา้นอื่นในเชงิลกึๆ  
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ภาคผนวก 
แบบสอบถาม 

เร่ือง ความสมัพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองคก์ารกบัประสิทธิผลงานตรวจสอบภายใน 
ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

 
เรียน ท่านผูต้อบแบบสอบถาม 
 

แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ ตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย สาขาการตรวจสอบภายใน โดยขอ้มลูทีไ่ดจ้ากค าตอบของท่านจะถูกเกบ็รกัษาเป็น
ความลบั และจะไมม่กีารใชข้อ้มลูใดๆ ในการเปิดเผยเกีย่วกบัตวัท่านในการรายงานขอ้มลู รวมทัง้ไม่มกีารร่วม
ใชข้อ้มลูดงักล่าวกบับุคคลอื่นใดโดยไมไ่ดร้บัอนุญาตจากท่าน 

วตัถุประสงคก์ารศกึษา 
1.  เพื่อศกึษาวฒันธรรมองคก์ารกบัประสทิธผิลการตรวจสอบภายในของธนาคารเพื่อการเกษตรและ 
    สหกรณ์การเกษตร  (ธ.ก.ส.) 
2.  เพื่อวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างวฒันธรรมองคก์ารกบัประสทิธผิลการตรวจสอบภายในของธนาคาร  
    เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (ธ.ก.ส.) 
 

แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 
ส่วนท ี1 ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
สว่นที ่2 ขอ้มลูเกีย่วกบัวฒันธรรมองคก์าร 
ส่วนที ่3 ขอ้มลูเกีย่วกบัประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน 
ส่วนที ่4 ขอ้เสนอแนะและความคดิเหน็เพิม่เตมิของประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน 
 
ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณท่านที่ตอบแบบสอบถามชุดนี้อย่างครบถ้วน และขอเรียนว่าข้อมูลการตอบ

แบบสอบถามนี้จะไม่มผีลกระทบใดๆ ต่อผูต้อบแบบสอบถามทีก่รุณาใหค้วามอนุเคราะห์ เสยีสละเวลาในการ
ตอบแบบสอบถาม และแสดงความคดิเหน็อนัเป็นประโยชน์เพื่อใช้ในการศกึษา ซึ่งจะน าไปใช้ในการศึกษา
เท่านัน้ (หากท่านมขีอ้สงสยัตดิต่อไดท้ี ่E-mail: aumaim064@gmail.com หรอื โทร 092-8655158) 

 

ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
ศริวิรรณ  ช่วยชวูงศ์ 

หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

mailto:aumaim064@gmail.com%20หรือ


43 
 

ส่วนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม   
ค าช้ีแจง กรณุาท าเครือ่งหมาย  หน้าค าตอบทีต่รงกบัตวัท่านมากทีสุ่ดหรอืกรอกขอ้ความลงในช่องว่าง 

1. เพศ 
 ชาย     หญงิ 

 

2. อายขุองผูต้อบแบบสอบถาม 

 น้อยกว่า 25 ปี    25 – 35 ปี 

 36 – 45 ปี     46 – 55 ปี 

  56 ปีขึน้ไป 

 

3. วุฒกิารศกึษา 

 ต ่ากว่าปรญิญาตร ี   ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า    

ปรญิญาโท    สงูกว่าปรญิญาโท   

อื่นๆ โปรดระบุ …………………………… 

 
4. ต าแหน่งของผูต้อบแบบสอบถาม 

ผูบ้รหิารสาขา    ผูป้ฏบิตังิานตรวจสอบภายใน 

 
5. อายกุารท างาน 

น้อยกว่า 5 ปี    5 – 10 ปี  

11 – 15 ปี    16 – 20 ปี 

   21 ปีขึน้ไป 
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ส่วนท่ี 2 ข้อมลูเก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร 
 
ค าช้ีแจง กรณุาท าเครือ่งหมาย  ในช่องระดบัความคดิเหน็ตามความเหน็ของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ค่าคะแนน 5 หมายถงึ เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 
 ค่าคะแนน 4 หมายถงึ เหน็ดว้ยมาก 
 ค่าคะแนน 3 หมายถงึ เหน็ดว้ยปานกลาง 
 ค่าคะแนน 2 หมายถงึ เหน็ดว้ยน้อย 
 ค่าคะแนน 1 หมายถงึ เหน็ดว้ยน้อยทีสุ่ด 

 

วฒันธรรมองคก์าร 
ระดบัความคิดเหน็ 

1 2 3 4 5 

1. วฒันธรรมแบบปรบัตวั      

  1.1 องค์กรของท่านให้พนักงานมอีิสระในการตดัสนิใจ
และพรอ้มลงมอืปฏบิตัไิด้ทนัทเีมื่อเกดิความจ าเป็นโดยยดึ
ค่านิยมในการสนองตอบความตอ้งการลกูคา้เป็นส าคญั 

     

  1.2 องคก์รของท่านเน้นใหพ้นักงานกลา้ทดลองคดิท าใน
สิ่งใหม่ และเน้นการให้รางวัล ผลตอบแทนแก่ผู้ที่ร ิเริ่ม
สรา้งสรรคเ์ป็นพเิศษ 

     

  1.3 องค์กรของท่านเน้นนโยบายที่ยดืหยุ่นและสามารถ
ปรบัเปลีย่นอยา่งรวดเรว็ 

     

2. วฒันธรรมแบบมุ่งผลส าเรจ็ 

  2.1 องค์กรของท่านมวีิสยัทัศน์ที่ชัดเจนโดยมุ่งเน้น
ความส าเรจ็ตามเป้าหมายขององคก์ร 

     

  2.2 องค์กรของท่านมุ่งเน้นการให้บรกิารลูกค้าพเิศษ 
เฉพาะกลุ่ม 

     

  2.3 องค์กรของท่านเน้นค่านิยมการแข่งขนั พนักงาน
ผลงานดไีด้รบัค่าตอบแทนสูง ในขณะที่ผู้มผีลงานต ่ากว่า
เป้าหมายไดร้บัการลงโทษ 

     

3. วฒันธรรมแบบเครือญาติ      

  3.1 องคก์รของท่านเน้นการดแูลเอาใจใส่ความเป็นอยู่และ
ความตอ้งการของพนกังานเป็นหลกั 

     

  3.2 องคก์รของท่านมกีารรบัฟงัและน าขอ้มลูจากพนกังาน      
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วฒันธรรมองคก์าร 
ระดบัความคิดเหน็ 

1 2 3 4 5 

ไปพจิารณาตดัสนิใจในการบรหิาร 
  3.3 องคก์รของท่านมบีรรยากาศของมวลมติรที่ร่วมกนั
ท างานคลา้ยอยูใ่นครอบครวั 

     

  1.4 องคก์รของท่านเน้นการท างานเป็นทมี มกีารตดัสนิใจ
รว่มกนั 

     

4. วฒันธรรมแบบราชการ 

  4.1 องคก์รของท่านใหค้วามส าคญักบัโครงสรา้งองคก์าร
และกฎระเบยีบ 

     

  4.2 องคก์รของท่านใหค้วามส าคญัต่อการปฏบิตังิานจาก
วธิกีารมากกว่าผลลพัธ ์

     

  4.3 องค์กรของท่านเน้นการยอมรบัตามค าสัง่ของ
พนกังาน  การปฏบิตังิานทีค่าดการณ์ได ้และความสมัพนัธ์
ตามล าดบัขัน้ 

     

  4.4 สิง่ทีย่ดึเหนี่ยวสมาชกิองคก์รของท่านคอืนโยบายและ 
กฎระเบยีบทีเ่ป็นทางการ 

     

 
ส่วนท่ี 3 ข้อมลูเก่ียวกบัประสิทธิผลงานตรวจสอบภายในของผู้ปฏิบติังานตรวจสอบภายใน  
ค าช้ีแจง กรณุาท าเครือ่งหมาย  ในช่องระดบัความคดิเหน็ตามความเหน็ของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ค่าคะแนน 5 หมายถงึ เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 
 ค่าคะแนน 4 หมายถงึ เหน็ดว้ยมาก 
 ค่าคะแนน 3 หมายถงึ เหน็ดว้ยปานกลาง 
 ค่าคะแนน 2 หมายถงึ เหน็ดว้ยน้อย 
 ค่าคะแนน 1 หมายถงึ เหน็ดว้ยน้อยทีสุ่ด 
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ประสิทธิผลงานตรวจสอบภายใน 
ระดบัความคิดเหน็ 

1 2 3 4 5 

1. ความรู้ความสามารถ 

1.1 ทีมงานตรวจสอบภายในมคีวามรู้ความเข้าใจ
โครงสร้างองค์กร และการบรหิารงานของธนาคาร
ตรวจเป็นอยา่งด ี

     

1.2 ผูต้รวจสอบภายในมคีวามรูค้วามเขา้ใจระเบยีบ 
ขอ้บงัคบั และกฏหมายทีเ่กี่ยวกบัธุรกจิธนาคารเป็น
อยา่งด ี

     

1.3 ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการด้านการควบคุมภายในและการบรหิาร
ความเสีย่งอยา่งเพยีงพอในการปฏบิตัหิน้าที ่

     

1.4 ผู้ตรวจสอบภายในมีจิตวิทยาในการสื่อสาร         
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และการปฏิบัติงานร่วมกับ
หน่วยรบัตรวจเพื่อใหเ้กดิการบรรลุผล 

     

1.5 ผู้ตรวจสอบภายในสามารถน าเสนอปญัหาและ
ผลการตรวจสอบรวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อ
ผูบ้รหิารหรอืคณะกรรมการตรวจสอบอย่างอสิระ 

     

2. การปฏิบติังาน 

2.1 หน่วยงานตรวจสอบภายในมกีารจดัท าแผนการ
ตรวจสอบทัง้ระยะยาวและประจ าปี ทีผ่่านการอนุมตัิ
จากคณะกรรมการตรวจสอบหรอืฝ่ายบรหิาร 

     

2.2 หน่วยงานตรวจสอบภายในมกีารทบทวนและ
ปรบัเปลีย่นแผนการตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอเพื่อให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

     

2.3 หน่วยงานตรวจสอบภายในมกีารจดัท าแนวการ
ตรวจสอบซึง่ตอ้งผ่านการพจิารณาถงึความ
เหมาะสมจากหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบ 

     

2.4 หน่วยงานตรวจสอบภายในมกีารส ารวจขัน้ต้น 
และประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในและ
จดัท ารายงานการส ารวจก่อนเขา้ท าการตรวจสอบ 

     

2.5 หน่วยงานตรวจสอบภายในมกีารเขยีนรายงาน
การตรวจสอบเสนอฝ่ายบรหิารหรอืคณะกรรมการ
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ประสิทธิผลงานตรวจสอบภายใน 
ระดบัความคิดเหน็ 

1 2 3 4 5 

ตรวจสอบและสรุปประเด็นเพื่อหน่วยงานรบัตรวจ
แกไ้ขต่อไป 
2.6 หน่วยงานตรวจสอบภายในมกีารจดัท ากระดาษ
ท าการและรวบรวมเอกสารต่างๆเก็บไว้ เ ป็น
หลกัฐานอยา่งครบถว้น 

     

2.7 หน่วยงานตรวจสอบภายในมกีารตรวจตดิตาม
ถึงการน าไปใช้ประโยชน์และปรับปรุงแก้ ไข
ขอ้บกพรอ่งทีต่รวจพบ 
 

     

3. ความอิสระและความเท่ียงธรรม 

3.1 หน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถเขา้ถงึขอ้มลู
ต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบังานตรวจไดทุ้กส่วนงาน 

     

3.2 ผูต้รวจสอบภายในสามารถแสดงความเหน็ได้
อยา่งเป็นอสิระ ตามหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย 

     

3.3 ผูต้รวจสอบภายในสามารถตรวจงานดา้นต่างๆ
ไดโ้ดยปราศจากอุปสรรค อคต ิซึง่จะน าไปสู่การ
ปฏบิตังิานตรวจสอบไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

     

3.4 หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานและ
รายงานผลด้วยความเที่ยงตรงเยี่ยงผู้ประกอบ
วชิาชพีอยา่งเครง่ครดั 

     

3.5 ผู้ตรวจสอบภายในสามารถรายงานผลการ
ตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบหรอื
ผู้บริหารระดับสูงที่สามารถอนุมัติกิจกรรมการ
ตรวจสอบได ้

     

 

ส่วนท่ี 4 ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกบัประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของฝ่าย    
ตรวจสอบภายใน  

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบพระคณุท่ีสละเวลาในการตอบแบบสอบถามน้ี 
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