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บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าอิสระครัง้ นี้เป็ นการศึกษาเชิงสารวจโดยมีวตั ถุป ระสงค์เพื่อ ศึก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์กรกับประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของธุรกิจ
โรงแรม การศึกษาใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากพนักงานโรงแรมผูร้ บั การตรวจสอบภายใน
วิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิตเิ ชิงพรรณนาประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่าสถิตอิ ้างอิง คือ
ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์สเปี ยร์แมน
ผลจากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้บรรยากาศองค์การด้านการมีส่วนร่วม
ในการวางแผน และการตัดสินใจในการปฏิบตั งิ านอยู่ในระดับมากทีส่ ุด การได้รบั ข้อมูลข่าวสาร
การสนับสนุนการอบรมพัฒนา และการให้รางวัลตอบแทนตามผลงาน มีการรับรูอ้ ยู่ในระดับมาก
ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิท ธิผ ลการตรวจสอบภายในของโรงแรมเห็น ว่า ผู้ต รวจสอบ
ภายในมีคุณสมบัตกิ ารศึกษาและความเป็ นอิสระมากทีส่ ุด ประสิทธิผลการปฏิบตั งิ านโดยเฉพาะ
การปฏิบตั ติ ามแผนและขอบเขตงานมีประสิทธิผลในระดับมาก การรับรู้บรรยากาศองค์กรทุก
ด้านมีความสัมพันธ์กบั ประสิทธิผลการตรวจสอบภายในเชิงบวก อย่างมีนัยสาคัญ โดยเฉพาะ
เรื่องการให้รางวัลตามผลงานเป็ น ปั จจัย ส่งเสริมประสิท ธิผ ลการตรวจสอบภายในมากที่สุ ด
เนื่องจากการตรวจสอบภายในช่วยสร้างคุณค่ าให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ กิจการโรงแรมควร
สนับสนุ นบรรยากาศภายในองค์กรด้านการจัดให้มกี ารวัดผลการปฏิบตั งิ านตามผลงานที่เป็ น
ธรรม และมีการสื่อสารข้อมูลความเสีย่ งและการควบคุมสาหรับพนักงานทุกระดับอย่างเพียงพอ
และต่อเนื่อง

กิตติกรรมประกาศ
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ดร.พรสิริ ปุณเกษม และ อาจารย์ ดร.ศิรพิ รรณ เขื่อนข่ายแก้ว ซึ่งได้ให้คาปรึกษา แนะนา และ
ช่วยเหลือในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของการศึกษาค้นคว้าอิสระ จนกระทังส
่ าเร็จเป็ น
รูปเล่ม ผูศ้ กึ ษาจึงใคร่ขอขอบพระคุณอาจารย์ไว้ ณ ทีน่ ้ี
ผู้ศกึ ษาขอขอบพระคุณพนักงานของโรงแรมอมารี เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ ที่เป็ นกลุ่ม
ตัวอย่างทุกท่านทีใ่ ห้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ในการศึกษา และหวังเป็ นอย่างยิง่
ว่าผลการศึกษาในครัง้ นี้จะเป็ นประโยชน์ ต่อผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องทุกท่าน
สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนและเป็ นกาลังใจ
มาโดยตลอด ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านทีใ่ ห้ความรู้ รวมทัง้ พีๆ่ และเพื่อนๆ นักศึกษาปริญญา
โททุ ก ท่ า นที่ใ ห้ค วามช่ว ยเหลือ และเป็ น ก าลัง ใจ คอยให้ค าปรึก ษาและค าแนะน าซึ่ง ท าให้
การศึกษาในครัง้ นี้ประสบผลสาเร็จด้วยดี

สารบัญ
หน้า
บทคัดย่อ ......................................................................................................................... ง
กิตติกรรมประกาศ ..........................................................................................................

จ

สารบัญ ...........................................................................................................................

ฉ

สารบัญตาราง .................................................................................................................

ซ

สารบัญภาพ .................................................................................................................... ฌ
บทที่
1 บทนา ...............................................................................................................
ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา ........................................................
วัตถุประสงค์ของการศึกษา ............................................................................
สมมติฐานการศึกษา ......................................................................................
ขอบเขตการศึกษา .........................................................................................
ประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั ............................................................................

1
1
4
4
5
5

2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ............................................................ 6
แนวคิดทางทฤษฎี ......................................................................................... 6
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ....................................................................................... 15
3 ระเบียบวิธกี ารศึกษา ........................................................................................
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ............................................................................
ตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษา ................................................................................
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการศึกษา .............................................................................
การเก็บรวบรวมข้อมูล ...................................................................................
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ........................................................................................

18
18
18
19
21
21

ช

สารบัญ (ต่อ)
บทที่

หน้า
4 ผลการศึกษา .................................................................................................... 23
ข้อมูลทัวไปเกี
่
ย่ วกับผูต้ อบแบบสอบถาม ....................................................... 23
การประเมินการรับรูบ้ รรยากาศองค์กร .......................................................... 25
การประเมินประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน ................................................ 29
การประเมินความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับประสิทธิผล
การตรวจสอบภายในของธุรกิจโรงแรม .......................................................... 33
5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ................................................
สรุปผลการศึกษา ..........................................................................................
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ .........................................................................
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ ต่อไป ...............................................................

36
36
38
39

บรรณานุกรม .................................................................................................................. 41
ภาคผนวก ....................................................................................................................... 42
ก แบบสอบถามเพื่อการศึกษาค้นคว้าอิสระ ..................................................... 43
ประวัตผิ ศู้ กึ ษา ................................................................................................................ 50

สารบัญตาราง
ตารางที่
หน้า
1 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ ............................... 23
2 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามอายุ ............................... 24
3 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามระดับการศึกษา ............. 24
4 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามตามแผนกงาน .................................. 24
5 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามโดยจาแนกตามจานวนระยะเวลา
ในการปฏิบตั งิ านภายในองค์กร .......................................................................... 25
6 ค่าเฉลีย่ ระดับการรับรูบ้ รรยากาศองค์กรของพนักงานในธุรกิจโรงแรม ................ 25
7 ค่าเฉลีย่ ระดับการรับรูก้ ารมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการของพนักงานในธุรกิจ
โรงแรม .............................................................................................................. 26
8 ค่าเฉลีย่ ระดับการรับรูก้ ารได้รบั ข้อมูลข่าวสารของพนักงานในธุรกิจโรงแรม ....... 27
9 ค่าเฉลีย่ ระดับการรับรูก้ ารได้รบั รางวัลตามผลงานของพนักงานในธุรกิจโรงแรม ... 28
10 ค่าเฉลีย่ ระดับการรับรูก้ ารได้รบั การอบรมพัฒนาของพนักงานในธุรกิจโรงแรม ... 29
11 ค่าเฉลีย่ ระดับประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของธุรกิจโรงแรม ....................... 30
12 ค่าเฉลีย่ ระดับระดับประสิทธิผลการตรวจสอบภายในด้านความรู้ ความสามารถ
ของผูต้ รวจสอบภายในของธุรกิจโรงแรม ............................................................ 30
13 ค่าเฉลีย่ ระดับประสิทธิผลการตรวจสอบภายในด้านความเป็ นอิสระของ
ผูต้ รวจสอบภายในของธุรกิจโรงแรม .................................................................. 31
14 ค่าเฉลีย่ ระดับประสิทธิผลการตรวจสอบภายในด้านผลการปฏิบตั งิ านของ
ผูต้ รวจสอบภายในของธุรกิจโรงแรม .................................................................. 32
15 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างการรับรูบ้ รรยากาศองค์กรกับประสิทธิผล
การตรวจสอบภายในของธุรกิจโรงแรมแห่งหนึ่ง ................................................. 34

สารบัญภาพ
ภาพที่
หน้า
1 การเติบโตทางการท่องเทีย่ วของแต่ละประเทศ .................................................. 1
2 โครงสร้างรายได้ของธุรกิจโรงแรม ...................................................................... 3
3 ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ................................................... 19

บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
ธุ ร กิจ โรงแรมเป็ น ธุ ร กิจ ได้ร ับ ปั จ จัย สนับ สนุ นที่ส าคัญ จากการขยายตัว ของจ านวน
นักท่องเที่ยวทัง้ ชาวไทยและต่างชาติท่เี ดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ในปี 2560 ได้
สร้างรายได้รวมประมาณ 3 ล้านล้านบาท ขยายตัวที่ร้อยละ 10 ซึ่งเป็ นผลมาจากมาตรการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลอาทิ การส่งเสริมการท่องเที่ยว นาค่าใช้จ่ายมาลดหย่อนภาษี
และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยในต่างประเทศเพื่อเจาะนักท่องเทีย่ วกลุ่ม ผูม้ รี ายได้สูง
กลุ่มทีม่ คี วามสนใจเฉพาะ และกลุ่มจัดเลีย้ งและสัมมนา
ประเทศไทยนับเป็ นจุดหมายที่เป็ นที่นิยมแห่งหนึ่งของนักท่องเทีย่ วต่างชาติ จากการมี
แหล่ ง ท่ อ งเที่ย วที่ดึง ดู ด ความสนใจติด อัน ดับ โลกกระจายอยู่ ต ามภาคต่ า งๆ ทัว่ ประเทศ
โดยเฉพาะกรุงเทพฯ ที่ได้รบั รางวัลด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง อีกทัง้ ยังมี แหล่งท่องเทีย่ ว
ทางทะเลภาคใต้และภาคตะวันออก รวมถึงแหล่งท่องเทีย่ วเชิงนิเวศน์ในพืน้ ทีภ่ าคเหนือ เป็ นต้น
นอกจากนี้ยงั มีความได้เปรียบในด้านราคาห้องพัก ค่าครองชีพทีอ่ ยู่ในระดับต่า ทาให้การท่องเทีย่ ว
ในไทยมีความคุ้มค่าเงิน ประกอบกับการคมนาคมทีส่ ะดวกสบายจากโครงสร้ างพื้นฐานทีท่ ยอย
พัฒนาเป็ นลาดับ ล้วนเป็ นจุดแข็งเสริมให้การท่องเที่ยวไทยได้เปรียบในการแข่งขันกับประเทศ
อื่นๆ ความสามารถทางการแข่งขันด้านทรัพยากรธรรมชาติของไทยมีอนั ดับที่ดที ส่ี ุดเมื่อ เทียบ
กับประเทศอื่นๆ ในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก

ภาพที่ 1 การเติบโตทางการท่องเทีย่ วของแต่ละประเทศ
ทีม่ า: https://www.krungsri.com

2
ปัญหาและลักษณะของปัญหาที่เกิ ดขึน้
การเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและการแข่งขันเชิงรุกของธุรกิจ เป็ นปั จจัย
สาคัญต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ของธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจการโรงแรม การใช้เทคโนโลยีในการ
จองห้องพัก การสื่อสาร การเช็คอินผ่านโทรศัพท์มอื ถือ การเก็บข้อมูลโดยระบบสารสนเทศผ่าน
คลาวด์ รการตลาดผ่านทางโซเชียลมีเดีย ทาให้ธุรกิจมีความซับซ้อนและต้องอาศัยการควบคุม
และตรวจสอบภายในกิจการมากขึน้ กลุ่มธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ประกอบด้วยโรงแรมที่
เกิดใหม่เป็ นจานวนมาก ทัง้ จากธุรกิจโรงแรมในประเทศ และธุรกิจโรงแรมข้ามชาติ เนื่องด้วย
รูปแบบประกอบธุรกิจที่จาเป็ นต้องใช้การให้บริการที่โปร่งใส และมีความเป็ นธรรม การจัดให้มี
หน่ วยงานตรวจสอบสอบภายในเป็ นกลไกหนึ่งในการทาหน้าที่กากับดูแลให้การดาเนินงานมี
ประสิทธิภาพการตรวจชอบ สอบภายในจะมีประสิทธิผลได้ กิจกรรมการตรวจสอบภายในต้อง
ปฏิบตั หิ น้าที่อย่างรับผิดชอบ ดาเนินการตรวจสอบตามมาตรฐานสากลการปฏิบตั วิ ชิ าชีพการ
ตรวจสอบภายใน (มาตรฐาน 2000 : IIA, 2017 หน่ วยงานตรวจสอบภายในและผู้ปฏิบตั งิ าน
ตรวจสอบภายในของโรงแรม จาเป็ นต้องมีความรู้ค วามเข้าใจในกระบวนการทางธุรกิจ และ
ความเสีย่ งของธุรกิจโรงแรม
ความสาคัญและผลกระทบที่เกิ ดขึน้
ธุรกิจโรงแรมเป็ นธุรกิจทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะซึ่งแตกต่างจากธุรกิจประเภทอื่นๆ รายได้หลัก
ได้แก่ การให้บริการห้องพัก ให้แก่แขกที่เข้าพักในโรงแรม เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ ท่ีมี
ห้องพักและอาหารเครื่องดื่มไว้บริการ นอกจากนี้ยงั มีบริการอื่นๆ อีก เช่น สระว่ายน้ า ห้องออก
กาลังกาย ซักรีด เสริม สวย เป็ นต้น จะเห็นว่าแหล่งที่มาของรายได้มหี ลากหลาย การรวบรวม
ข้อมูลในทุกจุดต้องฉับไว การควบคุมภายใน ทีค่ วรต้องคานึงถึงคือการนาระบบ คอมพิวเตอร์มา
จัดการกับข้อมูลเหล่านี้ ปั จจุบนั มีโปรแกรมสาหรับธุรกิจ โรงแรมใช้อยู่หลายระบบซึ่งล้วนแล้วแต่
ให้ประสิทธิภาพในการจัดการได้เป็ นอย่างดี สามารถจัดทารายงาน เพื่อการวิเคราะห์ของทุก
หน่วยงาน ทีก่ ล่าวมาแล้วซึ่งเป็ นการควบคุมทางด้านข้อมูลเท่านัน้ ธุรกิจโรงแรม ยังมีการควบคุม
ด้านการปฏิบตั งิ านอย่างใกล้ชดิ เช่น จัดให้มกี ารประชุมพนักงานระดับบริหาร ทุกเช้า เพื่อสรุป
ตัวเลขรายได้ ค่าใช้จ่าย อัตราการเข้าพัก อัตราค่าห้องพัก ตลอดจนปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึน้ ของ
วันที่ผ่านมา วิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อแก้ไขปั ญหาระยะยาว ติดตามความพร้อมของระบบรักษา
ความปลอดภัย นอกจาก นี้ยงั กาหนดให้มผี จู้ ดั การประจากะ (Duty Manager) เพื่อดูแลการปฏิบตั ิ
งานส่วนทีเ่ ป็ นพนักงานส่วนหน้า (Front Office) ซึ่งเป็ นหัวใจของการให้บริการ กับแขกทีเ่ ข้าพัก
เริม่ ตัง้ แต่การเข้าพัก (check in) การนาแขกเข้าห้องพัก บริการด้านอาหารและอุปกรณ์อานวย
ความสะดวกต่างๆ เป็ นต้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นกับแขกที่เข้าพัก ผู้จดั การ (Duty Manager)
มีหน้าที่แก้ปัญหาให้ลุล่วง การปฏิบตั งิ านของผูจ้ ดั การ (Duty Manager) จะแบ่งออกเป็ น 3 กะ
ทางานตลอดวัน ดูเหมือนว่าจะเป็ นธุรกิจที่มีกจิ กรรมตลอดวัน ตลอดคืน ซึ่งต่างกับธุรกิจอื่น
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ที่สามารถกาหนดเวลาทาการทีแ่ น่นอน แขกสามารถเข้า check in ได้ตลอดเวลา ดังนัน้ จุดทีม่ ี
ความเสี่ยงด้านการทุจริตจึงมักเกิดขึน้ ในช่วงกลางคืนซึ่งมีเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานน้อยกว่าช่วง
กลางวัน ประกอบกับคนไม่พลุกพล่านมากนักโรงแรมต่างๆ จึงจัดให้มผี ตู้ รวจสอบเวลากลางคืน
(Night Audit) ซึ่งจะเริม่ ปฏิบตั งิ านในราวสี่ทุ่ม จนถึงสองนาฬิกา ของวันถัดไป เพื่อตรวจสอบ
ความครบถ้วนของรายงาน ตรวจสอบตัวเลขรายได้ของ Function ต่างๆ พร้อมกับเซ็นชือ่ รับรอง
รายงานร่วมกับเจ้าหน้าทีข่ อง Function นัน้ ๆ ปิ ดยอดรายได้ประจาวันพร้อมกับ Backup ข้อมูล
และ Restart เครื่อ งเพื่อ บันทึกข้อมู ลของวัน ถัดไปซึ่ง โดยปกติจะตัด ยอดในช่ว ง 2 นาฬิกา
เจ้าหน้าที่ Night Audit มาจากพนักงานแผนกต่างหมุนเวียนกันไป เพื่อป้ องกันการทุจริตกันเป็ น
ทีม ซึ่ง เป็ น ไปตามหลัก ของการควบคุ มภายในที่ดีนัน่ เองตัว อย่ า งที่ป รากฏข้า งท้ายนี้ เป็ น
โครงสร้างรายได้ของธุรกิจโรงแรมอย่างคร่าวๆ ปี 2562 แสดงในภาพที่ 2

ภาพที่ 2 โครงสร้างรายได้ของธุรกิจโรงแรมปี 2562
ทีม่ า: https://www.krungsri.com
จะเห็นว่ารายได้ห้องพักเป็ นรายได้หลักซึ่งมีถงึ 60% ของรายได้รวม และมีอตั รากาไร
ขัน้ ต้นค่อนข้างสูง นัน่ หมายความว่าถ้าโรงแรมมีอตั ราการเข้าพักของแขกมากเท่าไรธุรกิจของ
โรงแรมย่อมจะคืนทุนได้เร็วเท่านัน้ สาหรับรายได้ค่าอาหารและเครื่องดื่มจะคล้อยตามรายได้
ห้องพักอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ขน้ึ อยู่กบั รายได้การ จัดเลีย้ งและสัมมนา
บรรยากาศกองค์กร เป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนให้กจิ การบริหารและดาเนินงาน
ได้มีป ระสิท ธิภ าพยิ่ง ขึ้น การศึก ษาเกี่ย วกับ บรรยากาศองค์ก รในอดีต มีก ารศึก ษาปั จ จัย
ประกอบด้วยการสร้างแรงจูงใจ ความผูกพันต่อองค์กร การมีส่วนร่วมตลอดจนทัศนคติของ
พนักงาน มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากในการดาเนินงาน นับตัง้ แต่การให้บริการอย่างมีคุ ณภาพ
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การลดความล่าช้าของการทางาน การริเริมสร้างสรรค์ การปรับปรุงการดาเนินงาน การควบคุม
การปฏิบตั งิ าน Riordan, Vandenberg, and Richardson (2005: 471-488) ได้ศกึ ษาความสัมพันธ์
ระหว่า งการรับ รู้การมีส่ว นร่ ว มของพนักงาน (Employee Involvement) กับ ประสิท ธิผ ลของ
องค์กร พบว่าองค์กรที่มกี ารรับรู้การมีส่วนร่วมของพนักงานสูง มีประสิทธิผลขององค์กรที่วดั
จากอัตราส่วนทางการเงินมากกว่าองค์กรทีม่ สี ่วนร่วมของพนักงานต่า Lawler (1986) ได้ศกึ ษา
บรรยากาศองค์กรด้านความเกี่ยวข้องของพนักงานหรือการรับรู้เกี่ยวกับลักษณะการทางาน 4
ด้าน ประกอบด้วย (1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (2) การได้รู้ขอ้ มูลข่าวสาร (3) การอบรม
และพัฒนา (4) การได้รบั ผลตอบแทนตามผลงาน การให้อานาจการตัดสินใจแก่พนักงานโดยไม่
มีขอ้ มูล อาจนาไปสู่การตัดสินใจทีไ่ ม่เหมาะสม การให้ความรู้ ข้อมูล แต่ไม่มอี านาจตัดสินใจอาจ
ทาให้พนักงานเกิดความสับสน การให้รางวัลผลงานโดยปราศจากข้อมูลอาจนาไปสู่การขาด
แรงจูงใจ และการให้อานาจ ความรู้ และข้อมูล แต่ไม่มผี ลตอบแทนตามผลงาน อาจนาไปสู่การ
ใช้อานาจทีไม่เป็ นผลดีต่อประสิทธิผลองค์กร
การตรวจสอบภายในเป็ นหน่ วยงานหนึ่งในโรงแรม มีบทบาท คือ การตรวจสอบการ
ปฏิบตั ติ ามนโยบาย ระเบียบ และวิธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับการควบคุมภายในขององค์กร เพื่อให้มนใจ
ั่
ว่าการควบคุมเพียงพอที่จะบรรลุภารกิจขององค์กรถึงแม้ว่า ผูต้ รวจสอบภายในอาจเป็ นส่ วน
หนึ่งขององค์กรที่ตนตรวจสอบ แต่สงิ่ สาคัญและจาเป็ น ก็คอื ผูต้ รวจสอบต้องมีความเป็ นกลาง
และต้องดารงความเป็ นอิสระ และความเทีย่ งธรรม

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการรับรูบ้ รรยากาศองค์กรและประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน ของ
พนักงานในธุรกิจโรงแรม
2. เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์การและประสิทธิผลของ
การตรวจสอบภายในของธุรกิจโรงแรม

สมมติฐานการศึกษา
ระดับการรับรูบ้ รรยากาศองค์กรของพนักงานโรงแรม ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
การได้รบั ข้อมูลข่าวสาร การสนับสนุ นในการอบรมพัฒนา และการให้รางวัลตอบแทนตาม
ผลงาน มีความสัมพันธ์กบั ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน ของ
ธุรกิจโรงแรม
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ขอบเขตการศึกษา
การศึกษานี้เป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์กรกับประสิทธิผลการ
ตรวจสอบภายในของธุรกิจโรงแรม โดยการวิจยั ภาคสนาม มีประชากรเป็ นพนักงานภายใน
โรงแรมโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของพนักงานที่ป ฏิบ ัติง านใน
โรงแรม ซึ่งมีระยะเวลาในการเก็บรวบรวมตัง้ แต่ มิถุนายน – กรกฎาคม

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
1. ผูต้ รวจสอบภายในและผูบ้ ริหารองค์กรในธุรกิจโรงแรมสามารถใช้ผลการศึกษา เป็ น
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการตรวจสอบภายในขององค์กรให้มปี ระสิทธิผลมากยิง่ ขึน้
2. ผู้ศ ึก ษาและผู้ท่ีส นใจสามารถเข้า ใจถึง ความสัม พัน ธ์ข องบรรยากาศองค์ กรต่อ
ประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน
3. ผูท้ ส่ี นใจสามารถใช้ศกึ ษา หรือสามารถใช้เป็ นข้อมูลเบือ้ งต้นในการค้นคว้าและวิจยั
ต่อไปได้ในอนาคต

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูบ้ รรยากาศองค์กรกับประสิทธิผลการตรวจสอบ
ภายในของธุรกิจโรงแรมในครัง้ นี้ ผูศ้ กึ ษาได้คน้ คว้าเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อสนับสนุนและอ้างอิงการวิจยั ไว้ดงั นี้
1. แนวคิดเกีย่ วกับธุรกิจการโรงแรม
2. ประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน
3. การรับรูบ้ รรยากาศองค์กร
4. งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง

แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจ โรงแรม เป็ นหนึ่งในธุรกิจที่ได้รบั ความนิยมจากผู้ประกอบการทัง้ รายใหญ่ และ
ผูป้ ระกอบการรายเล็ก ยิง่ ในระยะหลายปี ทผ่ี ่านมาแนวโน้มการเดินทางท่องเที่ยวทัง้ กลุ่มลูกค้า
ชาวต่างประเทศที่หลังไหลเข้
่
ามาในประเทศไทย และกลุ่มลูกค้าชาวไทยเองที่นิยมเดินทาง
ท่องเทีย่ วไปในจังหวัดต่างๆ ทัง้ จังหวัดใหญ่และเมืองรอง ก็ยงิ่ เป็ นตัวกระตุน้ ให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ประเภทโรงแรมได้รบั ความสนใจจากนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รุ่นใหม่
สาหรับการแบ่งประเภทโรงแรมเพื่อใช้ในการกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดนัน้ ผมคิดว่า
การจัดประเภทโรงแรมตามลักษณะของลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย (Target Market) ที่ Steadmon,
C.E. & Kasavana, M.L. (1988) ได้แบ่งไว้ในหนังสือ Managing Front Office Operations เป็ น
วิธกี ารทีค่ วรนามาใช้มากทีส่ ุด โดยเขาได้แบ่งประเภทโรงแรมไว้ 9 ประเภทดังนี้
1. โรงแรมเพื่อการพาณิชย์ (Commercial Hotels)
โรงแรมประเภทนี้โดยส่วนใหญ่จะตัง้ อยู่ในย่านใจกลางเมืองทีร่ ายล้อมไปด้วยองค์กร
ทางธุรกิจ โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อให้แขกเข้ามาพักชัวคราวในการติ
่
ดต่อธุรกิจ โดยนอกจาก
ห้องพักแล้วส่วนใหญ่จะมีหอ้ งประชุม ห้องจัดเลี้ยง ร้านอาหารเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าที่เป็ นนักธุรกิจใช้ในการประชุมและพูดคุยงาน ทัง้ อย่างเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
โรงแรมประเภทนี้ส่วนใหญ่จะมีบริการศูนย์ธุรกิจ (Business Center) ทีใ่ ห้บริการรับส่งจดหมาย
อีเมล มีเครื่องคอมพิวเตอร์ ไวไฟ ให้ใช้ รวมถึงมีสงิ่ อานวยความสะดวกเพื่อการพักผ่อน เช่น
สระว่ายน้ า สนามเทนนิส ฟิ ตเนส
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วิธกี ารหาลูกค้าของโรงแรมประเภทนี้ นอกจากวิธกี ารทีโ่ รงแรมทัวไปใช้
่
แล้ว การใช้
พนักงานขายเข้าไปติดต่อกับองค์กรธุรกิจที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับโรงแรมเพื่อทาสัญญาให้
องค์กรธุรกิจส่งลูกค้าทีเ่ ป็ นพนักงานของบริษทั หรือคู่คา้ เข้ามาใช้บริการโดยมีการตกลงอัตราค่า
ใช้บริการไว้ล่วงหน้า รวมถึงการให้เครดิตกับองค์กรลูกค้า เป็ นหนึ่งในกลยุทธ์ ทางการตลาดที่
ผูป้ ระกอบการนิยมใช้
2. โรงแรมสนามบิน (Airport Hotels)
เป็ นโรงแรมทีม่ ุ่งกลุ่มลูกค้าทีใ่ ช้บริการสนามบิน โรงแรมประเภทนี้มกั ตัง้ อยู่ในพื้นที่
สนามบินหรือบริเวณโดยรอบสนามบินทีส่ ามารถเดินทางเข้าออกสนามบินได้สะดวก โดยกลุ่ม
ลูกค้าหลักของโรงแรมประเภทนี้ ได้แก่ ผูโ้ ดยสาร พนักงานสายการบิน และผูท้ ท่ี างานเกีย่ วข้อง
กับ สนามบิน รวมถึง บริษัท ทัวร์ โรงแรมในลักษณะนี้ส่ ว นใหญ่ จะมีก ารให้บ ริการเข้าพักใน
ช่วงเวลาที่สนั ้ กว่าปกติเรียกว่า day use เช่น การคิดค่าบริการสาหรับการใช้ 2-3 ชัวโมงเข้
่
ามา
เสริมด้วย โดยบริการดังกล่าวตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการพักผ่อนระหว่างรอ
เปลี่ย นเครื่อง หรือ นักท่องเที่ยวที่เดินทางในระยะเวลาหลายชัวโมง
่
เมื่อ ลงจากเครื่องแล้ว
ต้องการอาบน้ าเปลีย่ นเสือ้ ผ้าก่อนออกไปท่องเทีย่ วต่อ ในช่วงไม่กป่ี ี ทผ่ี า่ นมาสนามบินหลายแห่ง
รวมทัง้ สนามบินดอนเมืองเริ่มเห็นโอกาสจากความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้ เปิ ดให้บริการ
โรงแรมทีม่ หี อ้ งพักขนาดเล็กในสนามบินเพื่อรองรับลูกค้าซึ่งกลายเป็ นคู่แข่งทีส่ าคัญของโรงแรม
ประเภทดังกล่าวทีอ่ ยู่รอบสนามบิน
ส่ ว นโรงแรมที่อยู่ ด้านนอกสนามบินก็พยายามแข่ง ขันด้ว ยขนาดห้องที่ใหญ่ ข้นึ
สิง่ อานวยความสะดวกที่มากขึน้ เฉพาะอย่างยิง่ การให้บริการที่จอดรถสาหรับแขกที่เข้ามาพั ก
พร้อมบริการรถรับส่งจากโรงแรมมาที่สนามบินเพื่อช่วงชิงลูกค้าจากโรงแรมขนาดเล็กภายใน
สนามบิน
3. โรงแรมห้องสูท (Suite Hotels)
เป็ นโรงแรมคล้ายโรงแรมธุรกิจต่างมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าระดับสูงกว่า ห้องพักส่วนใหญ่
ของโรงแรม หรือทัง้ หมดจะเป็ นห้องสูทที่แยกห้องนอนกับห้องรับแขกออกจากกันโดยบางห้อง
อาจมีขนาดใหญ่มหี อ้ งประชุมขนาดเล็กพร้อมเคาน์เตอร์เครื่องดื่มหรือครัวไว้ในห้องพักด้วย
4. โรงแรมเน้นแขกพักประจา (Residential Hotels)
เป็ นโรงแรมทีเ่ น้นกลุ่มลูกค้าเข้าพักในระยะทีย่ าวกว่าลูกค้าโรงแรมทัวๆ
่ ไป ส่วนใหญ่
จะตัง้ อยู่ในย่านธุรกิจหรือในเมืองที่เป็ นแหล่งงาน โรงแรมประเภทนี้ในเมืองไทยนิยมเรียกว่า
Service Apartment โดยคิดค่าบริการเป็ นรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน โดยมีอตั รารายสัปดาห์
หรือรายเดือนที่ต่ากว่ารายวันอย่างชัดเจน โรงแรมประเภทนี้นิยมรวมอาหารเช้าไว้ ในค่าบริการ
รวมถึงอาจมีรถบริการรับส่งไปยังศูนย์การค้าและแหล่งงานสาคัญอีกด้วย ในห้องพักของโรงแรม
ส่วนใหญ่จะมีมุมครัว เตาไมโครเวฟ เตาไฟฟ้ า พร้อมอุปกรณ์เครื่องครัวจานวนหนึ่งไว้ให้ลูกค้า
ด้วย ในเมืองไทยมีผนู้ าในธุรกิจโรงแรมประเภทนี้ เช่น กลุ่มเกษมกิจกรุ๊ป ที่มโี รงแรมแคนทารี่
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และคามิโอ ทีศ่ รีราชา เชียงใหม่ อยุธยา และปราจีนบุรี โดยมีกลุ่มลูกค้าหลักเป็ นชาวญี่ปนุ่ ส่วน
Service Apartment ระดับหรู ได้แก่ โรงแรมเซ็นเตอร์พอยท์ของกลุ่มแลนด์แอนด์เฮ้าส์ นอกจากนัน้
โรงแรมประเภทนี้บางแห่งเน้นผูเ้ ข้าพักประจาบริเวณใกล้เคียงกับโรงพยาบาล เพื่อรองรับญาติ
ของผูป้ ่ วยและผูป้ ่ วยระยะพักฟื้ นเพื่อความสะดวกในการเดินทางมายังโรงพยาบาลอีกด้วย
5. โรงแรมรีสอร์ต (Resort Hotels)
เป็ นโรงแรมที่ออกแบบสภาพแวดล้อมและทัศนียภาพให้เหมาะสมกับการพักผ่อน
ส่วนใหญ่จะอยู่ในเมืองท่องเที่ยวและในพื้นที่ท่มี ที วิ ทัศน์สวยงามตามธรรมชาติ เช่น ริมทะเล
โรงแรมประเภทนี้จะมีพน้ื ทีเ่ ปิ ดโล่งในตัวโรงแรมค่อนข้างมาก โดยตกแต่งเป็ นสระว่ายน้ า สวน
รวมถึงการจัดสิง่ อานวยความสะดวกที่เหมาะสมกับการพักผ่อน เช่น สปาภายในโรงแรมด้วย
ปั ญหาด้านการตลาดของโรงแรมประเภทนี้ค ือการมีลูกค้าไม่สม่ าเสมอ ในช่วงนอกฤดู ก าล
ท่องเที่ยวโรงแรมรีสอร์ตจึงมักจัดรายการลดราคาเป็ นพิเศษ เพื่อดึงดูดลูกค้าเข้ามาในช่วงนอก
ฤดูกาล ในเมืองไทยโรงแรมลักษณะนี้พบได้มากแถบจังหวัดชายทะเล เช่น หัวหิน พัทยา และ
ภูเก็ต
6. โรงแรมซึ่งจัดห้องพักและอาหารเช้า (Bed and Breakfast)
โรงแรมประเภทนี้ในต่างประเทศอาจเรียกว่า Motel หรือ B&B นิยมทาเป็ นโรงแรม
ขนาดเล็กไม่เกิน 100 เตียง หรือหลายแห่งอาจมีเพียง 20-30 เตียง ส่วนใหญ่ เป็ นโรงแรมที่
เจ้าของและครอบครัวบริหารเอง โรงแรมประเภทนี้ในประเทศไทยน่าจะเทียบได้กบั โรงแรมที่
เน้ นกลุ่มนักเดินทางและพนักงานขายที่ต้องขับรถระหว่างจังหวัด ต้องการที่พกั ราคาถูกและ
ปลอดภัย โรงแรมประเภทนี้ราคาเฉลีย่ จะอยู่ประมาณคืนละ 500-700 บาท ตัง้ อยู่บริเวณชานเมือง
มีสงิ่ อานวยความสะดวกค่อนข้างจากัด ในเมืองไทยส่วนใหญ่จะไม่มอี าหารเช้าให้อาจมีเพียง
กาแฟให้บริการ โรงแรมประเภทนี้กลุ่ม ปตท. ให้ความสนใจทีจ่ ะนาไปเปิ ดในสถานีบริการน้ ามัน
บางแห่ ง ส่ ว นผู้ป ระกอบการโรงแรมรายใหญ่ ข องไทยที่เ ข้า ไปในตลาดนี้ แ ล้ว ได้แ ก่ กลุ่ ม
ดิเอราวัณกรุ๊ป โดยใช้ชอ่ื โรงแรมในลักษณะนี้วา่ Hop inn
7. โรงแรมคอนโดมิเนียม (Condominium Hotel)
เป็ นอาคารชุดทีจ่ ดทะเบียนเป็ นโรงแรม โดยมีบางส่วนขายกรรมสิทธิ ์ หรือสิทธิการ
เช่า ออกไปให้กบั ผู้ซ้ือ และมีบ างส่ว นที่ผู้พฒ
ั นาโครงการเก็บไว้ใ ห้บ ริการเป็ น โรงแรม โดย
ผูบ้ ริหารอาจรับห้องของผูซ้ ้อื มาบริหารการปล่อยเช่าแบบโรงแรมในช่วงทีเ่ จ้าของห้องไม่ได้เข้า
มาใช้ ในต่างประเทศโรงแรมลักษณะนี้ม ีการขายกรรมสิทธิ ์ร่ วมแบบแบ่งปั นเวลาใช้ (Time
Sharing) โดยในห้องชุดห้องหนึ่งอาจมีผซู้ ้อื 10 ราย สลับกันใช้รายละ 30 วัน โดยโครงการเป็ น
ผูบ้ ริหารเวลาในการเข้าใช้ และโครงการนาเวลาอีก 2 เดือนทีเ่ หลือ สารองไว้สาหรับการซ่อมบารุง
หรือนามาให้เช่ากับบุคคลภายนอก เพื่อนารายได้มาใช้เป็ นค่าบริหารส่วนกลาง แต่กฎหมายของ
ไทยไม่อนุญาตให้มกี ารขายในลักษณะกรรมสิทธิ ์ร่วมแบบแบ่งปั นเวลาใช้
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8. โรงแรมในสถาบันธุรกิจบันเทิง (Casino Hotels)
โรงแรมลักษณะนี้นิยมสร้างให้เป็ นโรงแรมขนาดใหญ่ มีห้องพักจานวนมาก และมี
ห้องจัดเลีย้ งขนาดใหญ่เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาเล่นการพนันในโรงแรม โรงแรมลักษณะนี้
นิยมทาการตลาดร่วมกับบ่อนการพนัน เช่น การจัดแพ็กเกจให้ลูกค้าทีเ่ ข้ามาเล่นการพนัน ได้
สิทธิพั์ กฟรีเมื่อแลกชิปในปริมาณทีก่ าหนดและเป็ นชิปทีไ่ ม่สามารถแลกเป็ นเงินสดคืนได้
โรงแรมลักษณะดังกล่าวในลาสเวกัสนิยมจัดรายการอาหารบุฟเฟต์ในราคาค่อนข้าง
ต่ าเมื่อเทียบกับคุณภาพของอาหาร เพื่อดึงดูดให้นกั ท่องเทีย่ วเข้ามาเป็ นลูกค้าของโรงแรมโดย
อาจยอมรับกาไรต่ าหรือขาดทุนจากรายการอาหาร แต่ได้กาไรจากบ่อนการพนันเข้ามาชดเชย
โรงแรมบางแห่งใช้การจัดโชว์ต่างๆ ทัง้ แบบทีม่ กี ารเก็บค่าใช้จ่ายจากผูเ้ ข้าชมและการเข้าชมฟรี
เพื่อดึงดูดนักท่องเทีย่ วมาทีโ่ รงแรม โรงแรมลักษณะนี้รายได้หลักอาจไม่ได้มาจากค่าห้องพักแต่
มาจากบ่อนการพนัน ซึ่งในประเทศไทยยังไม่มโี รงแรมลักษณะนี้
9. ศูนย์ประชุม (Conference Centers)
โรงแรมประเภทนี้มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าทีม่ าจัดประชุมสัมมนาและงานแสดงนิทรรศการ
โดยปกติแล้วโรงแรมประเภทนี้จะมีจานวนห้องพักค่อนข้างมาก และมีห้องประชุมสัมมนาทัง้
ขนาดใหญ่และเล็กจานวนมากเพื่อให้บริการครบวงจรกับแขกที่เข้ามาจัดประชุมสัมมนา โดยมี
บริการสิง่ อานวยความสะดวกคล้ายกับโรงแรมประเภทธุรกิจ โดยโรงแรมลักษณะดังกล่าวอาจ
สร้างศูนย์ประชุมกับที่พกั ไว้ในอาคารเดียวกันหรือแยกอาคารออกจากกัน และแยกการบริหาร
โรงแรมและศูนย์ประชุมออกจากกันก็ได้ เช่น โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ที่ร าชประสงค์ หรือ
โรงแรมรอยัลคลิฟ พัทยา ทีม่ ที งั ้ โรงแรมและศูนย์ประชุมขนาดใหญ่ รวมถึงกลุ่มโรงแรมโนโวเทล
และไอบิสในเมืองทองธานี ทีส่ ร้างขึน้ เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าทีเ่ ข้ามาใช้บริการศูนย์ประชุมอิมแพ็ค
อย่างไรก็ตาม ในบริเวณที่มีศูนย์ประชุมขนาดใหญ่ ก็มีผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็กที่อยู่
โดยรอบทาการพัฒนาโรงแรมสาหรับลูกค้าศูนย์ประชุมโดยไม่ได้เป็ นเจ้าของเดียวกันกับศูนย์
ประชุม เช่น บริเวณศูนย์ประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ิ ์ มีโรงแรมลักษณะนี้อยู่จานวนมาก เนื่องจากศูนย์
ประชุมแห่งชาติไม่ได้มโี รงแรมของตัวเองอยู่ในพืน้ ที่
กระบวนการควบคุมรายได้ของธุรกิจโรงแรม มีดงั นี้
1. จัด ท าบัญ ชีของแขกที่เ ข้า พัก (Guest Ledger) ได้แ ก่ เอกสารที่ใ ช้ในการบันทึก
ประวัตกิ ารเข้าพัก ค่าห้องพัก จานวนวันที่เข้าพัก การใช้บริการในห้องอาหารตลอดจนบริการ
อื่นๆ ทีม่ ี โดยแต่ละ Function จะบันทึกผ่าน ไปยังคอมพิวเตอร์ทุกครัง้ ทีม่ กี ารใช้บริการ เอกสาร
ทีใ่ ช้ประกอบการบันทึกรายการได้แก่ Registration Card และ Guest Folio
2. จัดให้มกี ารควบคุมเลขทีเ่ อกสาร (Document Control) เพื่อป้ องกันการทุจริตเอกสาร
ที่ใช้ในการบันทึก การใช้บริการของแขกอาทิเช่น Guest Folio, Telephone Voucher, Rebate
Voucher, Laundry Voucher ฯลฯ ต้องจัดให้มีเลขที่กากับโดยพิมพ์จากโรงพิมพ์ล่วงหน้ า และ
จัด เก็บ ไว้ท่ฝี ่ ายบัญ ชี หน่ ว ยงานของ Front Office ต้อ งท าเบิกอย่า งเป็ น ทางการ เอกสารที่
ยกเลิกต้องส่งคืนฝ่ ายบัญชีพร้อมต้นฉบับและประทับตรา "ยกเลิก" ไว้ให้เห็นอย่างชัดเจน
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3. ตรวจสอบและควบคุมจานวนห้องพัก (Room Inventory) ห้องพักเปรียบเสมือนเป็ น
สินค้าคงคลังของโรงแรม วิธกี ารควบคุมจานวนห้องพักที่เปิ ดขายให้แขกคานวณโดยนาตัวเลข
ห้องพักทีม่ แี ขกเข้าพักของวันก่อนบวกยอด check in และหักกับยอด check out ของวันปั จจุบนั
ก็จะได้จานวนห้องพักซึ่งสามารถนาไปตรวจสอบ กับจานวน ห้องพักทีข่ ายที่ได้รบั รายงานจาก
Front Office ทัง้ นี้เพื่อป้ องกันพนักงานรอบดึกของ Front Office ขายห้องพักให้แขกโดยรับเป็ น
เงินสดและเข้าบัญชีส่วนตัว
4. จัดทารายงานจานวนห้องพักจากแผนกแม่บ้าน แผนกแม่บ้านของโรงแรมมีหน้าที่
ในการทาความสะอาด และเช็คสภาพห้องทุกวัน ทาให้ทราบถึงสถานะของห้องพักว่ามีจานวน
ห้องที่เปิ ดพักกี่ห้อง ว่างกี่ห้อง และห้องที่อยู่ระหว่างซ่อมแซมกี่ห้อง รายงานเกี่ยวกับห้องพัก
จากแผนกแม่บา้ นจะถูกส่งตรงไปยังฝ่ ายบัญชี เพื่อสอบยันตัวเลขทีไ่ ด้รบั จาก Front Office และ
จากการคานวณตามข้อ 3
5. จัดทาระบบกุญแจ (Room Key System) ระบบกุญแจถือเป็ นส่วนหนึ่งของระบบ
การควบคุมภายในที่ดี เครื่องคอมพิวเตอร์จะให้รหัสกุญแจห้องพักต่อเมื่อมีการ check in เข้า
ระบบคอมพิวเตอร์แล้วเท่านัน้ ทุกสิน้ วันจะ จัดทารายงานระบบกุญแจเพื่อเปรียบเทียบกับห้องพัก
ทีข่ ายได้
6. การตรวจสอบรายได้ (Income Audit) มีขนตอนการตรวจสอบดั
ั้
งนี้
6.1 ตรวจสอบจานวนห้องพักตามข้อ 3, 4, 5 เป็ นขันตอนสุ
้
ดท้าย
6.2 ตรวจสอบอัตราค่าห้องพักว่าเป็ นไปตามสัญญาที่ทากับ Travel Agent หรือ
เป็ นไปตามนโยบายราคาที่กาหนดไว้หรือไม่ เพื่อป้ องกันมิให้พนักงาน Front Office ใช้อตั รา
ห้องพัก ของTravel Agent กับแขกทัวไป
่ หรือคนรู้จกั ที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็ นตัวอย่างบางส่วน
ของการตรวจสอบ และควบคุมด้านรายได้ของธุรกิจโรงแรม ยังมีการตรวจสอบและการควบคุม
ด้านอื่นๆ ของโรงแรมอีกมากมาย
แนวโน้ มการท่องเที่ยวในไทย
ทิศทางการท่องเที่ยวไทยในปี 2563 นัน้ มีแนวโน้ มที่จะปรับตัวลดลงกว่าปี ท่ผี ่านมา
เนื่องด้วยตลาดยังไม่มปี ั จจัยบวกใหม่ๆ ขณะที่ปัจจัยเสี่ยงยังคงอยู่และมีความท้าทายมากขึ้น
จากบรรยากาศเศรษฐกิจโลกที่มคี วามไม่แน่ นอน อาทิ ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่าน
และสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนทีย่ งั คงกดดันเศรษฐกิจไปทัวโลก
่
รวมทัง้ ปั จจัยความ
เสี่ย งใหม่ ท่ีเ กิด ขึ้น ในปี 2563 โดยเฉพาะการระบาดของไวรัส โคโรน่ า สายพัน ธุ์ใ หม่ 2019
(COVID-19) ทีม่ ผี ลต่อการเดินทางของนักธุรกิจและนักท่องเทีย่ วทัวโลก
่
และอาจทาให้อุณหภูมิ
การแข่งขันในการดึงดูดนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศรุน แรงยิง่ ขึน้ ซึ่งอาจทาให้ต้องเผชิญกับ
ภาวะชะลอตัวอย่างต่อเนื่องหากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่ าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ยังคง
ดาเนินต่อไป โดยในปี 2563 ททท. คาดการณ์ว่าจะมีจานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจานวน
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36.0 ล้านคน ซึ่งลดลงร้อยละ 9.5 จากปี 2562 แต่อย่างไรก็ตาม ภาคอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว
ยังคงเป็ นฟั นเฟื องหลักทีส่ าคัญในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทย ภาครัฐจึงได้มมี าตรการรองรับ
ผลกระทบและกระตุ้นการท่องเที่ยว อาทิเช่น เพิม่ ร้านค้า และจุดคืน VAT Refund และขยาย
เวลาเปิ ดด่านชายแดนมาเลเซีย และลาวเป็ น 24 ชัวโมงในช่
่
วงวันหยุด รวมถึง การขยายเวลา
มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival : VoA) จนถึง
วันที่ 30 เมษายน 2563 และการเปิ ดเส้นทางบินใหม่ของสายการบินต่างๆ เช่น หางโจว-เชียงราย,
เซนได-กรุงเทพฯ, มิวนิค-ภูเก็ต และโดฮา-เชียงใหม่ ในขณะเดียวกันเมืองรองเริม่ เป็ นทีร่ จู้ กั และ
ได้รบั ความนิยมระดับโลก เช่น บุรรี มั ย์ ได้รบั ความนิยมติดอันดับ Trending Destination 2020
จากการสารวจของแอร์บแี อนด์บี (Airbnb) และ สุโขทัย ได้รบั เลือกเป็ นเมืองสร้างสรรค์โลกเมือง
ใหม่จากการคัดเลือกโดยยูเนสโก (UNESCO) อีกทัง้ ยังมีโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
(EEC) เช่น การปรับปรุงสนามบินอู่ตะเภาและสร้างทางคมนาคมให้สะดวกต่อนักท่องเที่ยวและ
ผูท้ จ่ี ะมาลงทุนในประเทศต่อไป

ประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายในตามคานิยาม กล่าวไว้ในมาตรฐานสากลการปฏิบตั งิ านวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing)
ว่าการตรวจสอบภายในเป็ นกิจกรรมทีใ่ ห้ความเชือ่ มัน่ และ ให้คาปรึกษาแก่องค์กร อย่างเทีย่ ง
ธรรม และเป็ นอิสระ เพื่อเพิม่ คุณค่าในการปรับปรุงการดาเนินงานขององค์กรให้ดยี งิ่ ขึน้ ช่วยให้
องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ โดยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหาร
ความเสีย่ ง การควบคุม และการกากับดูแล อย่างเป็ นระบบและมีระเบียบ (IIA, 2017) กิจกรรม
การตรวจสอบภายในจะประสบความสาเร็จ สร้างคุณค่ าและประโยชน์ให้แก่องค์การขึน้ อยู่กบั
ปั จจัยพืน้ ฐานความสาเร็จทีส่ าคัญ โดยสรุปปั จจัยสู่ความสาเร็จของการตรวจสอบภายใน ไว้ดงั นี้
1. การสนับสนุนของคณะกรรมการและฝ่ ายบริหารระดับสูง ซึ่งงานตรวจสอบภายในจะ
พัฒนาในทิศทางใดนัน้ มาจากนโยบายของคณะกรรมการบริหารการคณะ ตรวจสอบ และฝ่ าย
บริหารระดับสูง เช่น การกาหนดบทบาทหน้าที่วตั ถุประสงค์ การมอบอานาจในการตรวจสอบ
การสนับสนุนด้านงบประมาณและทรัพยากร การ ให้เวลาในการประชุมปรึกษาหารือ เป็ นต้น
2. วัฒนธรรมและความเข้าใจขององค์กร ซึ่งเป็ นปั จจัยสาคัญในการเพิม่ ความสาเร็จของ
งานตรวจสอบภายในและแสดงถึงมาตรฐานในการบริหารจัดการขององค์การนัน้ ด้วย โดยเฉพาะ
ด้า นความโปร่ งใส การบริห าร่ ว มแบบมีส่ว นร่ ว ม การปฏิบ ัติง านแบบมีร ะบบและหลักฐาน
การสร้างจิตสานึกรับผิดชอบ
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3. ความรู้ ทักษะและความสามารถของผูต้ รวจสอบภายใน ซึ่งสถาบันผูต้ รวจสอบภายใน
สากลได้กาหนดกรอบงานความสามารถของผูต้ รวจสอบภายในไว้ 4 ส่วน ได้แก่ ทักษะด้านการ
สื่อสารและมนุ ษย์สมั พันธ์ การรูจ้ กั เครื่องมือและเทคนิคการบริหาร มาตรฐาน ทฤษฎีและระเบียบ
วิธกี ารตรวจสอบภายในวามรูอ้ ่นื ทีเ่ กีย่ วข้อง กับศาสตร์ในการตรวจสอบ
4. ความพร้อมของระบบงานและสารสนเทศ งานตรวจสอบภายในทีเ่ กี่ยวข้องกับการ
วิเคราะห์และประเมินผลจานวนมากนัน้ ในกิจการที่มรี ะบบงานและข้อมูลสารสนเทศพร้อมกว่า
ย่อมพัฒนางานตรวจสอบภายในได้ดีเ ร็วกว่ากิจการที่ไม่มีระบบข้อมูลหรือระบบยัง ล้า สมัย
เชือ่ ถือไม่ได้
ประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน หมายถึง ระดับการบรรลุวตั ถุประสงค์ของการ
ตรวจสอบภายในทีก่ าหนดไว้ โดยการวัดประสิทธิผลของการสอบภายในควรกาหนดให้มตี วั ชีว้ ดั
ผลการปฏิบตั งิ าน และตัวชี้วดั อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมองค์กร
เพื่อวัดระดับการบรรลุผลของวัตถุประสงค์การตรวจสอบภายในทัง้ เชิงปริมาณ และคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากลการปฏิบตั วิ ชิ าชีพการตรวจสอบภายใน ด้านการปฏิบตั งิ านหมวดรหัส 2000
กล่าวถึงประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในไว้ โดยสรุปคือ การบริหารกิจกรรมการตรวจสอบ
ภายในจะเป็ นไปอย่างมีประสิทธิผลก็ต่อเมื่อผลงานการตรวจสอบภายในได้บรรลุตามวัตถุประสงค์
และความรับผิดชอบตามทีร่ ะบุไว้ในกฎบัตรงานตรวจสอบภายใน มีการปฏิบตั งิ านสอดคล้องกับ
มาตรฐาน และผูต้ รวจสอบภายในแสดงให้เห็นว่ามีการปฏิบตั ทิ ส่ี อดคล้องกับประมวลจรรยาบรรณ
และมาตรฐาน
การตรวจสอบภายในสามารถเพิม่ คุณค่าให้แก่องค์กร เมื่อกิจกรรมการตรวจสอบมีความ
เทีย่ งธรรมและสามารถให้ความเชือ่ มัน่ และมีส่วนสนับสนุนความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ของกระบวนการกากับดูแล การบริหารความเสีย่ ง และการควบคุม และดาเนินการดังนี้
1. จัดทาแผนงานตรวจสอบตามความเสีย่ งเพื่อกาหนดลาดับความสาคัญของกิจกรรม
การตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับเป้ าหมาย ในการระบุความเสีย่ งได้พจิ ารณาข้อมูลทีไ่ ด้รบั
จากผูบ้ ริหารระดับสูงและคณะกรรมการ ทบทวนและปรับแผนตามความจาเป็ นเพื่อสนองต่อ
ความเปลีย่ นแปลงขององค์กรในด้านธุรกิจ ความเสีย่ ง การปฏิบตั งิ าน แผนงาน ระบบงาน และ
การควบคุม แผนการตรวจสอบภายในต้องจัดทาอย่างน้อยปี ละครัง้ โดยใช้ขอ้ มูลที่ รวบรวมได้
จากการประเมินความเสีย่ ง และต้องนาข้อมูลข่าวสารจากผูบ้ ริหารระดับสูงและคณะกรรมการมา
ใช้ประกอบการพิจารณาในการทาแผนด้วย
2. ระบุและพิจารณาความคาดหวังของผูบ้ ริหารระดับสูงคณะกรรมการและผูม้ สี ่วนได้
เสียขององค์กรทีม่ ตี ่อความเห็นของการตรวจสอบภายในและข้อสรุปอื่นๆ พิจารณาถึงโอกาสที่
จะก่อให้เกิดการปรับปรุงเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การเพิม่ คุณค่า และการปรับปรุงการ
ดาเนินงานขององค์กร และต้องรวมภารกิจทีร่ บั ไว้ลงในแผนงานตรวจสอบด้วย

13
3. สื่อสารแผนกิจกรรมการตรวจสอบภายในและทรัพยากรที่จาเป็ นต้องใช้ตลอดจน
การปรับเปลีย่ นแผนระหว่างกาลทีม่ นี ยั สาคัญต่อผูบ้ ริหารระดับสูงและคณะกรรมการเพื่อสอบทาน
และอนุ มตั หิ วั หน้าผูบ้ ริหารงานตรวจสอบต้องสื่อสารถึงผลกระทบของข้อจากัดของทรัพยากรที่
จะมีต่อแผนงานด้วย
4. การบริหารทรัพยากร มีความเหมาะสม เพียงพอและสามารถนามาใช้อย่างมีประสิทธิผล
เพื่อให้บรรลุตามแผนงานทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ
5. กาหนดนโยบายและวิธกี ารปฏิบตั งิ านให้ชดั เจนเพื่อเป็ นแนวทางสาหรับกิจกรรม
การตรวจสอบภายใน รูปแบบและเนื้อหาของนโยบายและวิธกี ารปฏิบตั งิ านขึน้ อยู่กบั ขนาดและ
โครงสร้างของกิจกรรมการตรวจสอบภายในและความซับซ้อนของงาน
6. ควรแลกเปลี่ยนสารสนเทศและประสานงานกับผูใ้ ห้บริการด้านการให้ความเชือ่ มัน่
และให้คาปรึกษาทัง้ จากภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้เกิดความมันใจว่
่ าขอบเขตงานที่
ตรวจสอบนัน้ ครอบคลุมเรื่องทีส่ าคัญอย่างเหมาะสมแล้วและเพื่อลดการปฏิบตั งิ านทีซ่ บั ซ้อนกัน
7. การรายงานต่อผูบ้ ริหารระดับสูงและคณะกรรมการ เป็ นระยะๆ เกีย่ วกับวัตถุประสงค์
อานาจหน้าทีค่ วามรับผิดชอบตลอดจนผลการดาเนินงานตามแผนงานของกิจกรรมการตรวจสอบ
ภายใน รายงานดังกล่าวต้องระบุถงึ ประเด็นความเสีย่ งและการควบคุมทีม่ นี ยั สาคัญรวมถึงความ
เสี่ยงจากการทุจริตประเด็นการกากับดูแลและเรื่องอื่นๆ ที่ผูบ้ ริหารระดับสูงและคณะกรรมการ
ต้องการทราบหรือร้องขอ
นอกจากนี้ ประสิทธิผลโดยรวมของการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในส่วนใหญ่ เกีย่ วข้อง
กับการปฏิบตั หิ น้าที่ท่ไี ด้รบั มอบหมายได้สาเร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด การปฏิบตั งิ านเป็ นไป
ตามแผนการตรวจสอบ ตลอดจนการบรรลุวตั ถุประสงค์การตรวจสอบ ซึ่งมีสงิ่ ทีส่ ามารถนามาชีว้ ดั
ความสาเร็จของงานตรวจสอบภายในได้ ดังนี้
1. ความพึงพอใจในการตรวจสอบ ผูร้ บั การตรวจสอบพร้อมให้การตรวจสอบ และให้
ความร่วมมือในการตรวจสอบเป็ นอย่างดี
2. คุณภาพของงานตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานตรวจสอบเป็ นไปตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายในรวมถึงประมวลจรรยาบรรณ งานตรวจสอบแล้วเสร็จภายในกาหนดเวลา
มีขอ้ เสนอแนะต่อผูร้ บั การตรวจสอบอย่างเหมาะสม
3. ปริมาณงานตรวจสอบภายใน จานวนแผนงานเปรียบเทียบกับการเข้าตรวจสอบจริง
และเป็ นไปตามงบประมาณทีก่ าหนดไว้
การรับรู้บรรยากาศองค์กร
องค์กรที่มลี กั ษณะแตกต่างกันอาจต้องเผชิญกับสถานการณ์ท่แี ตกต่างกัน และต้องใช้
วิธกี ารบริหารจัดการที่แตกต่างกันด้วย ทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ์ (The contingency
approach) เป็ น แนวคิด การบริห ารจัดการที่ผู้บ ริหารจะเลือ กปฏิบ ัติข้นึ อยู่กบั สถานการณ์ท่ี
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องค์กรเผชิญอยู่ หรือเป็ นแนวคิดซึ่งเป็ นทางเลือกของผู้บริหารในการกาหนดโครงสร้าง และ
ระบบควบคุมองค์กร โดยขึน้ อยู่กบั สถานการณ์และลักษณะต่างๆ ของสภาพแวดล้อมภายนอก
ทีม่ ผี ลกระทบต่อการดาเนินงานขององค์กร ทฤษฎีน้ีพฒ
ั นาขึน้ มาจากความคิดอิสระ ที่วา่ องค์กร
ที่มีการบริหารจัดการเหมาะสมที่สุด ควรเป็ นองค์กรที่มีโครงสร้าง และระบบที่สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมและสภาพความเป็ นจริงขององค์กร ตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานการศึกษาสภาพแวดล้อมที่
แตกต่างกันของมนุ ษย์ ทฤษฎีองค์การตามสถานการณ์และกรณีมคี วามเป็ น อิสระมากโดยมี
ธรรมชาติเป็ นตัวแปรและเป็ นปั จจัยสาคัญในการกาหนดรูปแบบ กฎเกณฑ์ และระเบียบแบบ
แผน มีลกั ษณะเป็ นเหตุเป็ นผล และสอดคล้องกับภาพความเป็ นจริง สภาพแวดล้อม เป้ าหมาย
ขององค์การโดยส่วนรวม และเป้ าหมายของสมาชิกทุกคนในองค์กร โดยมีข้อสมมติฐานว่า
องค์การทีเ่ หมาะสมทีส่ ุด คือองค์กรทีม่ โี ครงสร้างและรูปแบบทีส่ อดคล้อง กับสภาพแวดล้อมของ
สังคมนัน้ ๆ (Fiedler, 1967) ซึ่งสภาพแวดล้อมขององค์กร (organization environment) หมายถึง
แรงผลักดันต่างๆ ทีส่ ่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการองค์กร ประกอบด้วยสภาพแวดล้อมทัว่ ไป
สภาพแวดล้อมที่มผี ลโดยตรงต่อการดาเนินงานขององค์กร และสภาพแวดล้อมภายในองค์กร
เช่น สภาพภูมศิ าสตร์ วัฒนธรรม ค่านิยม ความเชือ่ การสนับสนุน และความต้องการของสมาชิก
ในองค์กรนัน้ ด้วย
บรรยากาศองค์กรเป็ นองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมขององค์กรซึ่งรับรูไ้ ด้โดย บุคคล
ทีป่ ฏิบตั งิ านอยู่ภายในองค์กร ทัง้ โดยทางตรงและทางอ้อม มีอทิ ธิพลต่อการจูงใจ และพฤติกรรม
การปฏิบตั ิงานในองค์กร สามารถสร้างความพึงพอใจในสิง่ ที่บุคคลหรือองค์กรต้องการ และ
สามารถส่งผลให้การดาเนินงานขององค์การมีประสิทธิผล
ในด้านการมีส่วนร่วมของพนักงาน (Employee Involvement) นัน้ คือสภาพแวดล้อม
ของการท างานที่พนัก งานทุ กคนในองค์กรรับ รู้ได้ว่าอ านาจหรือมีส่ว นร่ ว มในการตัดสินใจ
(Participative decision making) ได้รบั ข้อมูลข่าวสารที่มกี ารสื่อสารอย่างทัวถึ
่ งภายในองค์กร
(Information sharing) ได้รบั การฝึ กอบรมและพัฒนาทีจาเป็ นต่อการปฏิบตั งิ าน (Training) และ
ได้รบั รางวัลจากผลการปฏิบตั งิ าน (Performance-based reward) เพื่อสนับสนุนให้การปฏิบตั งิ าน
ขององค์กรมีประสิทธิผล ซึ่งการที่พนักงานมีอานาจแต่ขาดความรู้ขอ้ มูลข่าวสาร และการให้
รางวัลตามผลงาน อาจนาไปสู่การตัดสินใจทีไ่ ม่ดไี ด้ การที่พนักงานมีขอ้ มูลข่าวสาร และความรู้
ความสามารถแต่ไม่ มอี านาจในการตัดสินใจ อาจนาไปสู่การเกิดความอึดอัดใจ เนื่องจากไม่
สามารถใช้ความรู้ความสามารถของตนได้ การให้รางวัลผลงานโดยที่พนักงานไม่ มีอ านาจ
ความรู้ความสามารถและข้อมูลข่าวสาร อาจนาไปสู่การเกิดความอึดอัดใจและการขาดแรงจูงใจ
เนื่องจากพนักงานไม่สามารถกาหนดและควบคุมเป้ าหมายของตนเองได้ การมีขอ้ มูลข่าวสาร
ความรู้ความสามารถ และอานาจแต่ไม่มกี ารให้รางวัลตามผลงานจะสร้างให้เกิดภาวะอันตราย
เนื่องจากไม่สงิ่ ใดทีส่ ามารถทาให้เชื่อมันได้
่ ว่าพนักงานจะใช้อานาจหน้าที่ในทางทีจ่ ะทาให้เกิด
ประสิทธิผลต่อองค์กร
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การรับรูบ้ รรยากาศองค์กร ในด้านการมีส่วนร่วมของพนักงาน (Employee Involvement)
ประกอบด้วยการรับรูล้ กั ษณะการมีส่วนร่วม 4 ประการดังต่อไปนี้
1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Participative Decision Making) เป็ นการรับรู้ของ
พนักงานว่าพวกเขาได้มกี ารควบคุม หรือได้มสี ่วนในการตัดสินใจที่มผี ลต่อการ ทางานของพวก
เขาเอง
2. การมีส่ ว นร่ ว มในการได้ร ับ ข้อ มู ล ข่าวสาร (Information sharing) จะเกิด ขึ้น เมื่อ
พนักงานได้รบั รูถ้ งึ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับองค์กร, เป้ าหมาย, แผนงาน ที่ได้มกี ารสื่อสาร
ไปยังพนักงานทัง้ องค์กรอย่างทัวถึ
่ ง ผูว้ จิ ยั หลายท่านได้มคี วามเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าการ
สื่อ สารแบบเปิ ด เผย (Open communication) มีค วามจ าเป็ น ต่ อ พนัก งานในการที่จ ะได้ ร ับ
ข่าวสารทีต่ อ้ งการเพื่อให้ได้มสี ่วนร่วม ได้ตดั สินใจอย่างมีคุณภาพ
3. การมีส่วนร่วมในการอบรมพัฒนา (Training) ที่มีค วามเหมาะสมอย่างสม่ าเสมอ
และต่อเนื่อง ทาให้พนักงานเกิดการพัฒนาความรูค้ วามสามารถทีจ่ ะสนับสนุนให้เกิดประสิทธิผล
ของการปฏิบตั งิ าน อีกทัง้ การอบรมพัฒนายังมีความเชื่อมโยงกับการมีส่วนรวมในการตัดสินใจ
และการได้รบั ข้อมูลข่าวสาร นัน่ คือพนักงานรับรูไ้ ด้ว่าพวกเขามีโอกาสที่จะได้พฒ
ั นาทักษะเพื่อ
นาไปใช้ในการปฏิบตั งิ าน ตลอดจนสามารถทาการตัดสินได้อย่างมีประสิทธิผล
4. การรับรูก้ ารให้รางวัลตามผลงาน (Performance-Based reward) พนักงานทีไ่ ด้รบั รู้
ถึงการมีส่วนร่วมต่อองค์กร จะรับรู้ได้ถงึ ผลประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั ตามพฤติกรรม และผลงานของ
ตนเอง การให้รางวัลตามผลงานมีอทิ ธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมมาก โดยเมื่อพนักงานทราบ
ได้วา่ พฤติกรรมรวมถึงผลการปฏิบตั งิ านของตนเองจะเป็ น ตัวบ่งชี้ถงึ รางวัลทีจ่ ะได้รบั พนักงาน
เหล่านัน้ จะพยายามปรับปรุงพฤติกรรมและการปฏิบตั งิ านของตน ให้สอดคล้องกับเป้ าหมาย
ขององค์กร

งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
กัลณี ด่านทองหลาง (2560) จากการวิเคราะห์ผลกระทบของระบบการควบคุมภายใน
ที่ส่งผลต่อผลการดาเนินงานขององค์กร พบว่า องค์ประกอบของระบบการควบคุมภายใน ด้าน
สภาพแวดล้อมของการควบคุม ด้านการประเมินความเสี่ยง ด้านกิจกรรมการควบคุม ด้า น
สารสนเทศและการสื่อสาร และด้านการติดตามประเมินผล ส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงาน
ขององค์กร ในด้านการดาเนินงานมีประสิทธิภ าพประสิทธิผล ด้านรายงานการเงินมีค วาม
น่าเชือ่ ถือ และด้านการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ อย่างมีนยั สาคัญ ดังนัน้ จึงสรุปได้
ว่าการวิเคราะห์ระบบการควบคุมภายในส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานขององค์กร
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พลัฎฐ์ อินทรจันทร์ (2558) ได้ศกึ ษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์กรกับ
ประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน ของธุรกิจประกันวินาศภัย โดยในปั จจุบนั ในหลายๆ องค์กรใน
ภาคธุรกิจกาลังให้ความสาคัญกับการสร้างความผูกพันของพนักงาน การให้พนักงานมีส่วนร่วม
ในองค์ก ารกิจ ประกัน วิน าศภัย ด้ ว ย รวมถึง การให้ค วามส าคัญ กับ การบริห ารจัด การด้ า น
ทรัพยากรบุคคลเพื่อเสริมสร้างประสิทธิผล และดารงรักษาพนักงานให้อยู่กบั องค์การได้นานที่สุด
เนื่องจากธุรกิจการประกันภัยนัน้ ขับเคลื่อนด้วยทรัพยากรบุคคลเป็ นหลัก ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้านแล้วเห็นได้ว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการ ตัดสินใจเป็ นปั จจัยสาคัญที่สุดของพนักงาน
เห็นด้วยมาก
นัฐนาถ ยอดชาสุวรรณ (2558) ได้ศกึ ษาเกีย่ วกับปั ญหาของการควบคุมภายในของธุรกิจ
โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาปั ญหาของการควบคุมภายในของธุรกิจโรงแรมในจังหวัด
เชียงใหม่โดยรวมมี ปั ญหาอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาจากประเด็นปั ญหาย่อยในแต่ละด้าน
พบว่า สภาพแวดล้อมของ การควบคุมมีปัญหาเกีย่ วกับบุคลากรไม่เพียงพอ ขาดการอบรมให้
ความรูค้ วามเข้าใจในการ ปฏิบตั งิ าน และความไม่ชดั เจนในการกาหนดนโยบายด้านการประเมิน
ความเสีย่ ง มี ปั ญหาบุคลากร ขาดความรูค้ วามเข้าใจ ความสาคัญและวัตถุประสงค์ทช่ี ดั เจนของ
การประเมินความเสี่ยง ด้าน กิจกรรมการควบคุมมีปัญหาการให้ความร่วมมือของบุคลากรใน
การปฏิบตั ติ ามนโยบายทีว่ างไว้ อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
สุฏกิ า รักประสูติ (2558) ให้ความเห็นว่า ผูต้ รวจสอบภายในจาเป็ นต้องมีทกั ษะการวิเคราะห์
การพัฒนาแนวคิดหลักเกณฑ์ใหม่ๆ ตลอดจนความเป็ นอิสระและเทีย่ งธรรมของทีมงานตรวจสอบ
ภายใน ซึ่งคุณลักษณะดังกล่าวเป็ นปั จจัยสาเหตุท่มี คี วามสาคัญซึ่งก่อให้เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน และก่อให้เกิดประสิทธิภาพของการจัดการความเสีย่ งองค์กร
ซึ่งส่งผลให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิม่ แก่องค์กร ได้แก่ ช่วยลดงานของผูส้ อบบัญชี ช่วยทาให้ค่า
สอบบัญชีลดลง ช่วยในการค้นหาการทุจริตในองค์กร มีบทบาทสาคัญในกระบวนการกกับดูแล
และกระบวนการตรวจสอบไม่ได้รบกวนการปฏิบตั งิ านด้านอื่นๆ ขององค์กร
Gansberghe (2548) ระบุวา่ คุณภาพงานตรวจสอบถูกกาหนดโดยความสามารถในการ
จัดหา การค้นพบ และการแนะนาทีม่ ปี ระโยชน์ ของฝ่ ายตรวจสอบภายใน ซึ่งคุณภาพงานตรวจสอบ
ถือเป็ นศูนย์กลางของประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน พบว่าคุณภาพของงานตรวจสอบภายในมี
ผลอย่ างมีนั ยยะส าคัญต่ อประสิทธิผลการตรวจสอบ คุ ณภาพของงานตรวจสอบนั น้ มาจาก
กระบวนการตรวจสอบที่มีประสิทธิผลตัง้ แต่การวางแผนการตรวจสอบจนถึงการออกรายงานผล
การตรวจสอบ
Djati และPayamta (2556) ทีไ่ ด้ทาการศึกษาการวัดประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน
ของกระทรวงการคลังประเทศอินโดนิเซีย โดยผลการศึกษาพบว่าความพึงพอใจของผูร้ บั การ
ตรวจสอบการเกิดจากปั จจัยดังนี้ การวางแผนการตรวจสอบ การปฏิบตั งิ านตรวจสอบ และการ
รายงานผลการพบว่า ปั จจัยด้านนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิมีผลต่อประสิทธิผลของการ
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ตรวจสอบภายในในด้านการส่งเสริมการกากับดูแลกิจการ ด้านการประเมินความเสี่ยงและให้
สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า
Riordan, Vandenbergและ Richardson (2548) ได้ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
บรรยากาศความมีส่ ว นร่ ว มของพนัก งานและประสิท ธิผ ลขององค์ก รในกลุ่ ม ธุ ร กิจ โรงแรม
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าองค์กรที่พนักงานมีการรับรู้บรรยากาศความมีส่วนร่วมในระดับสูง
เช่น การมีส่ว นร่ ว มในการตัดสินใจ ท าให้องค์การเกิดประสิทธิผ ล โดยผลการศึกษาพบว่า
สมรรถนะขององค์กรเพิ่มขึน้ ตามระดับการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กร มากไปกว่านั น้
การให้อานาจมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงต่อ สมรรถนะขององค์กร ซึ่งองค์การในประเทศ
ปากีสถานที่มกี ารให้อานาจในการตัดสินใจต่อพนักงานอย่างเพียงพอเหมาะสมสามารถปฏิบตั งิ าน
ได้ โดยผลการศึกษาพบว่าการมีส่วนร่วมของพนักงานในด้า นการให้อานาจ มีอิทธิผลหรือมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิผลขององค์กรในด้ านความสามารถในการทากาไร การเพิม่
ผลผลิต และสัดส่วนครองตลาด
Khattak, Iqbal และ Khattak (2556) ได้ทาการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการมี
ส่วนร่วมของพนักงานและสมรรถนะขององค์การในประเทศปากีสถาน โดยผลการศึกษาพบว่า
การพัฒนาความสามารถของพนักงาน มีค วามสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงต่อสมรรถนะของ
องค์กร โดยผลการศึกษาพบว่าการมีส่วนร่วมของพนักงานในด้านการพัฒนาขีดความสามารถ
ของพนักงานมี อิทธิผลหรือมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ ประสิทธิผ ลขององค์ก ร ซึ่ งได้ศกึ ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ บรรยากาศความมีส่วนร่วมของพนักงานและประสิทธิผลของ
องค์การในกลุ่มบริษัทประกันภัย ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าองค์การที่ พนักงานมีการรับรู้
บรรยากาศความมีส่วนร่วมในระดับสูง ทาให้องค์การเกิดประสิทธิผล

บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษาวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์กรกับ
ประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของธุรกิจโรงแรม โดยการวิจยั ภาคสนาม เก็บรวบรวมข้อมูล
จากแบบสอบถามความคิดเห็นของพนักงานทีป่ ฏิบตั งิ านในโรงแรมแห่งหนึ่งในประเทศไทย โดย
ได้ดาเนินการตามระเบียบวิธกี ารศึกษา ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. ตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษา
3. เครื่องมือทีใ่ ช้ในการศึกษา
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ผูศ้ กึ ษาได้คดั เลือกกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาด้วยประชากรที่มอี ยู่ในโรงแรมจานวน 87
คนโดยใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกจากพนักงานภายใน
ของธุรกิจโรงแรม รวมจานวนตัวอย่างทัง้ สิน้ 36 คน

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
ผูศ้ กึ ษาการกาหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาเกี่ยวกับบรรยากาศองค์กรกัประสิทธิผล
การตรวจสอบภายใน แสดงตามแผนภูมดิ งั ต่อไปนี้
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ตัวแปรอิ สระ
ปัจจัยส่วนบุคคล
- เพศ อายุ การศึกษา แผนกงาน และ
อายุงานทีท่ าในองค์กร
ปัจจัยด้านบรรยากาศองค์กร
- การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
- การได้รบั ข้อมูลข่าวสาร
- การอบรมพัฒนา
- การให้รางวัลตอบแทนตามผลงาน

ตัวแปรตาม
ประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน
- ความรูค้ วามสามารถของผูต้ รวจสอบ
ภายใน
- ความเป็ นอิสระของผูต้ รวจสอบภายใน
- ผลการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน

ภาพที่ 3 ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ผู้ศกึ ษาใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ตรงตามต้องการ และเป็ นประโยชน์แก่
การวิจยั โดยแบบสอบถามแบ่งเป็ น 4 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ระดับตาแหน่งงาน และอายุประสบการณ์การทางานในองค์กร ใช้มาตรวัดนามบัญญัติ (Nominal
scale) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลลักษณะคาถาม เป็ นคาถามปลายปิ ด (Close-ended Questions)
มีขอ้ คาถามจานวน 5 ข้อ
ส่วนที่ 2 เป็ นคาถามระดับความคิดเห็นด้านการรับรู้บรรยากาศองค์กร ประกอบด้วย
การรับรูบ้ รรยากาศองค์กร 4 ด้าน ลักษณะคาถามเป็ นคาถามปลายปิ ด (Close-ended Questions)
ใช้มาตรวัดแบบอันตรภาคชัน้ (Interval scale) ตามแนวของ Likert’s Scale 5 ระดับ รวมคาถาม
จานวน 17 ข้อ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
จานวน 3 ข้อ
- การได้รบั ข้อมูลข่าวสาร
จานวน 5 ข้อ
- การอบรมพัฒนา
จานวน 4 ข้อ
- การได้รบั รางวัลตามผลงาน
จานวน 5 ข้อ
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ส่วนที่ 3 เป็ นคาถามเกีย่ วกับความคิดเห็นของประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน 8 ด้าน
ลักษณะคาถามเป็ นคาถามปลายปิ ด (Close-ended Questions) ใช้มาตรวัดแบบอันตรภาคชัน้
(Interval scale) ตามแนวของ Likert’s Scale 5 ระดับ รวมคาถามจานวน 18 ข้อ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
- ความรูค้ วามสามารถ
จานวน 4 ข้อ
- ความอิสระและเทีย่ งธรรม
จานวน 4 ข้อ
- ผลการปฏิบตั งิ าน
จานวน 10 ข้อ
สาหรับแบบสอบถามส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ผูศ้ กึ ษาได้กาหนดความหมายของมาตรส่วน
และหลักเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับความคิ ดเห็น
คะแนน
มากทีส่ ุด
5
มาก
4
ปานกลาง
3
น้อย
2
น้อยทีส่ ดุ
1
ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่ เติมเกี่ยวกับแนวโน้มงานตรวจสอบภายใน
ทีม่ คี ุณภาพมากทีส่ ุดในมุมมองของผูต้ รวจสอบภายในเป็ นคาถามปลายปิ ดและคาถามปลายเปิ ด
(Open-ended Questions) ให้ผตู้ อบแบบสอบถามแสดงความเห็นข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็น
เพิม่ เติม
การวัดคุณภาพของเครื่องมือ
ผูศ้ กึ ษาได้ทาการออกแบบสอบถามและทาการตรวจสอบความเทีย่ งตรง (Validity) และ
ความเชือ่ ถือได้ (Reliability) ของแบบสอบถามก่อนนาแบบสอบถามไปใช้จริง โดยวิธกี ารดังนี้
นาแบบสอบถามทีไ่ ด้สร้างขึน้ ทาการตรวจสอบเนื้อหา (Content Validity) โดยเสนอต่อ
อาจารย์ทป่ี รึกษาตรวจสอบความครบถ้วน และความสอดคล้องของเนื้อหาของแบบสอบถามเพือ่
แก้ไขเนื้อหาของภาษา และสานวนที่ใช้เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาและ
เพื่อให้ชดั เจนและเข้าใจถึงสิง่ ทีจ่ ะวัด
ระยะเวลาในการศึกษา
ด าเนิ น การศึก ษาตัง้ แต่ เ ดือ น พฤษภาคม ถึ ง กรกฎาคม พ.ศ.2563 เก็ บ ข้อ มู ล
แบบสอบถามช่วง 08 มิถุนายน 2563 ถึง 13 กรกฎาคม 2563
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาครัง้ นี้ผศู้ กึ ษาดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ นามาวิเคราะห์และศึกษา จาก
2 ส่วน ดังนี้
1. ข้อมูลปฐมภู มิ รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามซึ่งเป็ นเครื่องมือที่ ออกแบบโดย
ผูศ้ กึ ษาเพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และกระจายแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง ด้วยตนเอง
ทางผ่านแบบสอบถาม
2. ข้อมูลทุตยิ ภูมิ รวบรวมจากเอกสาร หนังสือ บทความ ตารา ทฤษฏี แนวความคิด
วิทยานิพนธ์ งานวิจยั และวรรณกรรม ตลอดจนสถิตติ ่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

การวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามแล้วผูศ้ กึ ษาจะทาการนาข้อมูลทีไ่ ด้มาลงรหัส เพื่อ
ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิตโิ ดยสถิตทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistic Analysis) เป็ นการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้ นามาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1.1 ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ใช้สาหรับการนาเสนอ
ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
1.2 การหาค่าเฉลีย่ (Mean) ใช้สาหรับการนาเสนอข้อมูลผลระดับการรับรู้ บรรยากาศ
องค์การและประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน ค่าเฉลี่ยที่คานวณได้มาแปลผลเป็ นระดับความ
คิดเห็น โดยการกาหนดเกณฑ์จากการหาของ ช่วงระดับชัน้ (Class Scale) แบ่งเป็ น 5 ระดับ
โดยคานวณความห่างของแต่ละระดับชันโดย
้
ค่าอันตรภาค =

ค่าสูงสุด−ค่าต่าสุด
ช่วงคะแนน

ค่าอันตรภาค =

5−1
5

กาหนดการแปลความหมายของตัวแปรที่มผี ลต่อประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน
ตามลาดับคะแนน ดังนี้
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ระดับความคิ ดเห็น
มากทีส่ ุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยทีส่ ดุ

คะแนนเฉลี่ย
4.21 – 5.00
3.41 – 4.20
2.61 – 3.40
1.81 – 2.60
1.00 – 1.80

2. การทดสอบสัมประสิทธิสหสัมพันธ์สเปี ยร์แมน (The Spearman Rank Difference
Method) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์กร กับประสิทธิผลการตรวจสอบ
ภายในของกลุ่มธุรกิจโรงแรม และนาไปเปรียบเทียบเกณฑ์แปลความหมาย ดังนี้
ระดับความสัมพันธ์
ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์
ความสัมพันธ์สูงมาก
0.90 – 1.00
ความสัมพันธ์สูง
0.70 – 0.90
ความสัมพันธ์ปานกลาง
0.50 – 0.70
ความสัมพันธ์ต่า
0.30 – 0.50
ความสัมพันธ์ต่ามาก
0.00 – 0.30
สัญลักษณ์ท่ี ใช้ในการวิจยั
n = จานวนตัวอย่าง
𝑋̅
= คะแนนเฉลีย่
S.D. = ความเบีย่ งเบนมาตรฐานของคะแนน
r = ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์แบบสเปี ยร์แมน
Xtot = การรับรูบ้ รรยากาศองค์การในการมีส่วนร่วมของพนักงาน
X1 = การรับรูด้ า้ นการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
X2 = การรับรูด้ า้ นการได้รบั ข้อมูลข่าวสาร
X3 = การรับรูด้ า้ นการอบรมพัฒนา
X4 = การรับรูด้ า้ นการให้รางวัลตอบแทนตามผลงาน
Ytot = ประสิทธิผลการตรวจสอบสอบภายใน
Y1 = ประสิทธิผลด้านความรูค้ วามสามารถผูต้ รวจสอบภายใน
Y2 = ประสิทธิผลด้านความอิสระของผูต้ รวจสอบภายใน
Y3 = ประสิทธิผลด้านการปฏิบตั งิ านการตรวจสอบภายใน
** = ความมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
* = ความมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05

บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึกษาครัง้ นี้ เป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์กร กับ
ประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของธุรกิจโรงแรม ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ และตอบข้อคาถาม
ของการศึกษาครัง้ นี้ ซึ่งเป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) ผูศ้ กึ ษาได้ส่งแบบสอบถาม
ไปยังกลุ่มตัวอย่างทัง้ สิ้น 40 ตัวอย่าง ในธุรกิจโรงแรม ได้จานวนข้อมูลการตอบแบบสอบถาม
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์จานวนทัง้ สิ้น 36 จานวน ผูศ้ กึ ษาได้นาข้อมูลมาวิเคราะห์และเสนอผล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ตารางประกอบการอธิบาย ได้ ดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
2. การรับรูบ้ รรยากาศองค์กรของธุรกิจโรงแรม
3. ประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของธุรกิจโรงแรม
4. ความสัม พัน ธ์ร ะหว่างการรับ รู้บ รรยากาศองค์กรกับ ประสิทธิผ ลการตรวจสอบ
ภายในของธุรกิจโรงแรม

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม จากการส่งแบบสอให้กบั กลุ่มตัวอย่างถามรวม
จานวน 36 คน แบ่งเป็ นผูต้ รวจสอบภายใน 9 คน และผูร้ บั การตรวจสอบภายในจานวน 27 คน
มีผตู้ อบแบบสอบถามและส่งกลับคืนมารวม 48 คน จานวนคิดเป็ นร้อยละ 100 แบบสอบถาม
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงานระดับหน่วยงานทีส่ งั กัด และประสบการณ์
ทางานในบริษทั หรือหน่วยงานปั จจุบนั ผลตามแสดงตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามตามจาแนกของเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
15
21
36

ร้อยละ
41.7
58.3
100

จากตารางที่ 1 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศหญิง จานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ
58.30 และเพศชาย จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.70
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ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามอายุ
อายุ
ต่ากว่า 25 ปี
26 – 35 ปี
36 – 45 ปี
45 ปี ขน้ึ ไป
รวม

จานวน
5
18
9
4
36

ร้อยละ
13.9
50.0
25
11.1
100

จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่ว นใหญ่ อยู่ในช่ว งอายุระหว่าง 26-35 ปี
คิดเป็ นร้อยละ 50 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 36-45 ปี ร้อยละ 25 ช่วงอายุต่าว่า 25ปี ร้อยละ 13.9
ช่างอายุ 45 ปี ขึน้ ไป ร้อยละ 11.1
ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
สูงกว่าระดับปริญญาโท
รวม

จานวน
11
23
2
0
36

ร้อยละ
30.6
63.9
5.6
0
100

จากตารางที่ 3 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา คือ ปริญญาตรี
คิด เป็ น ร้อ ยละ 63.90 รองลงมาคือ ระดับ ต่ า กว่าปริญญาตรี ร้อ ยละ 30.6 ระดับ ปริญญาโท
ร้อยละ 5.6
ตารางที่ 4 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามตามแผนกงาน
แผนกงาน
Front office
House keeping
F&B
Engineer
Account
Sales
Other
รวม

จานวน
7
5
6
4
6
4
4
36

ร้อยละ
19.4
13.9
16.7
11.1
16.7
11.1
11.1
100
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จากตารางที่ 4 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่แผนก Front office คิดเป็ นร้อยละ
19.40 รองลงมาคือ แผนก F&B และแผนก Account คิด เป็ น ร้ อ ยละ 16.7 แผนก House
keeping คิดเป็ นร้อยละ 13.9 แผนก Engineer Sales และ Other คิดเป็ นร้อยละ 11.1
ตารางที่ 5 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามโดยจาแนกตามจานวนระยะเวลาในการ
ปฏิบตั งิ านภายในองค์กร
ระยะเวลาในการปฏิ บตั ิ งาน
จานวน
ร้อยละ
ต่ากว่า 3 ปี
10
27.8
3 – 5 ปี
23
63.9
6 – 10 ปี
1
2.8
10 ปี ขน้ึ ไป
2
5.6
รวม
36
100
จากตารางที่ 5 พบว่าผูต้ อบแบบสอบสอบถามส่วยใหญ่มรี ะยะเวลาในการทางาน ในช่วง
3-5 ปี คิดเป็ นร้อยละ 63.90 รองลงมาคือ ช่วงระยะเวลา ต่ ากว่า 3 ปี คิดเป็ นร้อยละ 27.80
ระยะเวลา 10 ปี ขน้ึ ไป คิดเป็ นร้อยละ 5.6 ช่วงระยะเวลา 6-10 ปี ขึน้ ไป คิดเป็ นร้อยละ 2.8

การรับรู้บรรยากาศองค์กรของพนักงานในธุรกิจโรงแรม
การวิเคราะห์ขอ้ มูลระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับการรับรูบ้ รรยากาศองค์การของพนักงาน
กลุ่มตัวอย่างในธุรกิจโรงแรมประกอบด้วย ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการได้รบั
ข้อมูลข่าวสาร ด้านการให้รางวัล และด้านการอบรมพัฒนา
ตารางที่ 6 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ของระดับการรับรู้บรรยากาศองค์กรของกลุ่ม
ตัวอย่าง
ลาดับ
ที่
1
2
3
4

การรับรูบ้ รรยากาศองค์กร
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ด้านการได้รบั ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการให้รางวัลตามผลงาน
ด้านการอบรมพัฒนา
รวม

ค่าเฉลีย่
𝒙
3.90
4.20
4.44
4.42
4.24

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D.
0.63
0.66
0.66
0.66
0.65

ระดับการรับรู้
บรรยากาศองค์กร
มาก
มาก
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากที่สดุ
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จากตารางที่ 6 พบว่าการรับรู้บรรยากาศองค์กรในการมีส่วนร่วมของพนักงานในธุรกิจ
โรงแรมส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลีย่ =4.24, S.D.=0.65) เมื่อพิจารณาแยกเป็ นแต่ละด้าน
พบว่า การรับรู้บรรยากาศองค์กรทัง้ 4 ด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านการให้รางวัล
(ค่าเฉลี่ย =4.44, S.D.=0.66) รองลงมาคือด้านการอบรมพัฒนา (ค่าเฉลี่ย =4.42 ,S.D.=0.66)
ด้านการได้รบั ข้อมูลข่าวสาร (ค่าเฉลี่ย =4.20, S.D.=0.66) และน้อยที่สุดคือ ด้านมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ (ค่าเฉลี่ย =3.90, S.D.=0.63) เมื่อวิเคราะห์การรับรู้บรรยากาศ องค์การแยกแต่ละ
ด้าน ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 7 ถึง 10
ตารางที่ 7 ค่ า เฉลี่ย และส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน ของระดับ การรับ รู้ก ารมีส่ ว นร่ ว มในการ
ตัดสินใจการของกลุ่มตัวอย่าง
ลาดับ
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ที่
1 ท่านมีส่วนร่วมหรือมีอานาจในการตัดสินใจ
อย่างเพียงพอเหมาะสมในการปฏิบตั หิ น้าทีท่ ่ี
ได้รบั มอบหมาย
2 ท่านได้รบั การสนับสนุนอย่างเพียงพอ
เหมาะสมในการตัดสินใจต่อวิธกี ารทีจ่ ะทาให้
ภาระหน้าทีบ่ รรลุผล
3 ท่านมีอสิ ระในการปฏิบตั หิ น้าทีท่ ่ไี ด้รบั
มอบหมาย
รวม

ค่าเฉลีย่
𝒙
3.89

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D.
0.62

ระดับการรับรู้
บรรยากาศ
มาก

3.89

0.62

มาก

3.92

0.65

มาก

3.90

0.63

มาก

จากตารางที่ 7 ระดับการรับรู้บรรยากาศองค์การด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ อยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลีย่ =3.90, S.D.=0.63) ค่าเฉลีย่ จากมากไปน้อย ดังนี้ การมีอสิ ระในการปฏิบตั ิ
หน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย (ค่าเฉลีย่ =3.92, S.D.=0.65) รองลงมาคือ ท่านมีส่วนร่วมหรือมีอานาจ
ในการตัดสินใจอย่างเพียงพอเหมาะสมในการปฏิบตั หิ น้าทีท่ ่ไี ด้รบั มอบหมายและการได้รบั การ
สนับสนุ นอย่างเพียงพอเหมาะสมในการตัดสินใจต่อวิธกี ารที่จะทาให้ภาระหน้าที่บรรลุผลมีผล
ค่าเฉลีย่ เท่ากัน (ค่าเฉลีย่ =3.89, S.D.=0.62)
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ตารางที่ 8 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ของระดับการรับรูก้ ารได้รบั ข้อมูลข่าวสารของ
กลุ่มตัวอย่าง
ลาดับ
ค่าเฉลีย่
การได้รบั ข้อมูลข่าวสาร
ที่
𝒙
1 การสื่อสารวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของ
4.17
องค์กรไปยังพนักงานอย่างทัวถึ
่ ง
2 ช่องทางในการสื่อสารทีม่ เี หมาะสมและมี
3.97
ประสิทธิผลระหว่างผูบ้ ริหารและพนักงาน
3 ผูบ้ ริหารแจ้งข้อมูลหรือประเด็นทีม่ ี
4.11
สาระสาคัญต่อพนักงานอย่างเพียงพอ
เหมาะสม
4 นโยบายและระเบียบปฏิบตั ขิ องบริษทั ถูก
4.36
สื่อสารไปยังพนักงานอย่างชัดเจน
5 ข้อมูลข่าวสารตลอดจนการเปลีย่ นแปลงต่างๆ 4.39
ภายในองค์การทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อการ
ปฏิบตั งิ าน ถูกสื่อสารหรือแจ้งเตือนไปยัง
พนักงาน
รวม
4.20

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D.
0.56

ระดับการรับรู้
บรรยากาศ
มาก

0.56

มาก

0.78

มาก

0.68

มากทีส่ ุด

0.72

มากทีส่ ุด

0.66

มาก

จากตารางที่ 8 ระดับการรับรูบ้ รรยากาศองค์กรด้านการได้รบั ข้อมูลข่าวสารอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมาก (ค่าเฉลี่ย=4.20, S.D.=0.66) และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด
ทุกข้อ เรียงลาดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ข้อมูลข่าวสารตลอดจนการเปลีย่ นแปลงต่างๆ ภายใน
องค์กรทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อการปฏิบตั งิ าน ถูกสื่อสารหรือแจ้งเตือนไปยังพนักงาน (ค่าเฉลีย่ =
4.39, S.D.=0.66) รองลงมาคือ นโยบายและระเบียบปฏิบตั ขิ องบริษทั ถูกสื่อสารไปยังพนักงาน
อย่างชัดเจน (ค่าเฉลีย่ =4.36, S.D.=0.68) มีการสื่อสารวัตถุประสงค์และเป้ าหมายขององค์กรไป
ยังพนักงานอย่างทัวถึ
่ ง (ค่าเฉลีย่ =4.17, S.D.=0.56) ผูบ้ ริหารแจ้งข้อมูลหรือประเด็นทีม่ สี าระสาคัญ
ต่อพนักงานอย่างเพียงพอเหมาะสม (ค่าเฉลีย่ =4.11, S.D.=0.78) และทีน่ ้อยสุดคือ การมีชอ่ งทาง
ในการสื่อสารที่มีเหมาะสมและมีประสิทธิผลระหว่างผู้บริหารและพนักงาน (ค่าเฉลี่ย=3.97,
S.D.=0.56)

28
ตารางที่ 9 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ของระดับการรับรูก้ ารได้รบั รางวัลตามผลงาน
ของกลุ่มตัวอย่าง
ลาดับ
การได้รบั รางวัลตามผลงาน
ที่
1 การให้การยอมรับและ/หรือรางวัลตามผลงาน
แก่พนักงาน เมื่อสามารถปฏิบตั งิ านได้เป็ น
อย่างดี
2 พนักงานสามารถรับรูไ้ ด้ว่าองค์การให้รางวัล
ต่อการมีความพยายามและความมุ่งมันใน
่
การสร้างผลงาน
3 องค์กรมีการสร้างความเชื่อมโยงกันระหว่าง
การสร้าง
ผลงาน และโอกาสทีจ่ ะได้รบั ผลตอบแทนจาก
การทางานทีเ่ พิม่ ขึน้ ให้เห็นอย่างชัดเจน
4 องค์กรมีการสร้างความเชื่อมโยงกันระหว่าง
การสร้างผลงานและโอกาสทีจ่ ะได้รบั ผลการ
ประเมินจากการทางานทีส่ งู ขึน้ ให้เห็นอย่าง
ชัดเจน
5 องค์กรมีการเลื่อนตาแหน่งให้พนักงานที่
ปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้เป็ นอย่างดี
รวม

ค่าเฉลีย่
𝒙
4.58

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D.
0.69

4.64

0.59

ระดับการรับรู้
บรรยากาศ
มากทีส่ ุด

มากทีส่ ุด
4.44

0.65

มากทีส่ ุด

4.31

0.67

มากทีส่ ุด

4.22

0.72

มากทีส่ ุด

4.44

0.66

มากที่สดุ

จากตารางที่ 9 ระดับการรับรูบ้ รรยากาศองค์การด้านการได้รบั รางวัลตามผลงานอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.44, S.D.=0.66) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทีส่ ุดทุก
ข้อ เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ พนักงานสามารถรับรู้ได้ว่าองค์การให้รางวัลต่อการมี
ความพยายามและความมุ่งมันในการสร้
่
างผลงาน (ค่าเฉลี่ย=4.64, S.D.=0.59) รองลงมา คือ
มีการให้การยอมรับและ/หรือ รางวัลตามผลงานแก่พนักงานเมื่อสามารถปฏิบตั งิ านได้เป็ นอย่างดี
(ค่าเฉลีย่ =4.58, S.D.=0.69) องค์กรสร้างความเชือ่ มโยงกันระหว่างการสร้างผลงานและโอกาสที่
จะได้รบั ผลตอบแทนจากการทางานที่สูงขึน้ ให้เห็นอย่างชัดเจน (ค่าเฉลี่ย=4.44, S.D.=0.65)
องค์กรมีการสร้างความเชือ่ มโยงกันระหว่างการสร้างผลงานและโอกาสทีจ่ ะได้รบั ผลการประเมิน
จากการทางาน ทีส่ ูงขึน้ ให้เห็นอย่างชัดเจน (ค่าเฉลีย่ =4.31, S.D.=0.67) และน้อยทีส่ ุดคือองค์กร
มีการเลื่อนตาแหน่งให้พนักงานทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้เป็ นอย่างดี (ค่าเฉลีย่ =4.22, S.D.=0.72)

29
ตารางที่ 10 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ของระดับการรับรูก้ ารได้รบั การอบรมพัฒนา
ของกลุ่มตัวอย่าง
ข้อที่
1
2

3

4

การอบรมพัฒนา
ท่านได้รบั การฝึกอบรมและพัฒนาทีเ่ กีย่ วข้อง
กับงานทีท่ ่านรับผิดชอบ
ท่านได้รบั การฝึกอบรมและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและเพียงพอเหมาะสมต่อการ
ปฏิบตั งิ าน
องค์กรส่งเสริมและให้ความสาคัญด้าน
การศึกษา และการฝึกอบรมเป็ นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมองค์กร
องค์กรจัดให้ท่านได้รบั การฝึกอบรมพัฒนา
ตามทีร่ อ้ งขอ
รวม

ค่าเฉลีย่
𝒙
4.31

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D.
0.58

ระดับการรับรู้
บรรยากาศ
มากทีส่ ุด

4.50

0.70

มากทีส่ ุด

4.50

0.66

มากทีส่ ุด

4.36

0.68

มากทีส่ ุด

4.42

0.66

มากที่สดุ

จากตารางที่ 10 ระดับการรับรู้บรรยากาศองค์กรด้านอบรมพัฒนา อยู่ในระดับมาก
มี (ค่าเฉลี่ย=4.42,S.D.=0.66) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทีส่ ุดทุกข้อ เรียงลาดับ
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ การได้รบั การฝึ กอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเพียงพอเหมาะสม
ต่ อ การปฏิบ ัติง าน (ค่ า เฉลี่ย =4.50, S.D.=0.70) ซึ่ง มีค่ า เฉลี่ยเท่ ากับ องค์ก รส่งเสริมและให้
ความสาคัญด้านศึกษาและ การฝึกอบรบเป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร ทีม่ รี ะดับความเห็น
อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.50, S.D.=0.66) รองลงมาคือ องค์กรจัดให้ท่านได้รบั
การฝึ กอบรมพัฒนาตามที่ร้องขอ (ค่าเฉลี่ย=4.36, S.D.=0.68) และน้อยที่สุดคือ การได้รบั การ
ฝึกอบรมและพัฒนาทีเ่ กีย่ วข้องกับงานทีท่ ่านรับผิดชอบ (ค่าเฉลีย่ =4.31, S.D.=0.58)

การประเมินประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน
การวิเ คราะห์ข้อ มู ล ระดับ ความคิด เห็น เกี่ย วกับ ประสิท ธิผ ลการตรวจสอบภายใ น
ประกอบด้วย ด้านความรูค้ วามสามารถ ด้านความอิสระของผูต้ รวจสอบภายใน และด้านผลการ
ปฏิบตั งิ าน

30
ตารางที่ 11 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับประสิทธิผล
การตรวจสอบภายในของธุรกิจโรงแรม
ลาดับ
ประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน
ที่
1 ด้านความรูค้ วามสามารถ
2 ด้านความอิสระของผูต้ รวจสอบภายใน
3 ด้านผลการปฏิบตั งิ าน
รวม

ค่าเฉลีย่
𝒙
4.53
4.32
4.17
4.34

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D.
0.65
0.64
0.68
0.66

ระดับการรับรู้
บรรยากาศ
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มาก
มากที่สดุ

จากตารางที่ 11 ระดับประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของธุรกิจโรงแรม อยู่ในระดับ
มากทีส่ ุด (ค่าเฉลีย่ =4.34, S.D.=0.66) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลาดับ
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านความรู้ความสามารถ (ค่าเฉลี่ย=4.53, S.D.=0.65) รองลงมาคือ
ด้านความ อิสระของผูต้ รวจสอบภายใน (ค่าเฉลี่ย=4.32, S.D.=0.64) และน้อยที่สุดคือ ด้านผล
การปฏิบตั งิ าน (ค่าเฉลีย่ =4.17, S.D.=0.68) เมื่อวิเคราะห์ประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน
ในแต่ละด้าน แสดงผลได้ดงั ตารางที่ 12 ถึง 14
ตารางที่ 12 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผล
การตรวจสอบภายในด้านความรู้ ความสามารถของผูต้ รวจสอบภายในของธุรกิจ
โรงแรม
ลาดับ
ค่าเฉลีย่
ด้านความรูค้ วามสามารถ
ที่
𝒙
1 ผูต้ รวจสอบภายในมีคุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสม
4.67
กับงานตรวจสอบภายในด้านการศึกษา,
ประสบการณ์การทางาน, ความรูเ้ กีย่ วกับ
ธุรกิจ
2 ผูต้ รวจสอบภายในสามารถให้ความรูห้ รือ
4.50
คาแนะนาด้านการควบคุมภายในต่อผูร้ บั
การตรวจสอบได้เป็ นอย่างดี
3 ผูต้ รวจสอบภายในสามารถตอบชีแ้ จง
4.53
ประเด็นการตรวจสอบ รวมถึงตอบข้อซักถาม
ของผูร้ บั การตรวจสอบได้อย่างชัดเจน
4 ผูต้ รวจสอบภายในมีการฝึกอบรมและพัฒนา 4.42
ตัวเองอย่างต่อเนื่อง
รวม
4.53

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D.
0.59

ระดับการรับรู้
บรรยากาศ
มากทีส่ ุด

0.65

มากทีส่ ุด

0.70

มากทีส่ ุด

0.65

มากทีส่ ุด

0.65

มากที่สดุ
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จากตารางที่ 12 ระดับประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของกลุ่มธุรกิจโรงแรม ด้าน
ความรู้ความสามารถอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.53, S.D.=0.65) เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า อยู่ ในระดับ มากที่สุด ทุกข้อ เรีย งล าดับ จากมากไปหาน้ อยดังนี้ ผู้ต รวจสอบภายในมี
คุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสมกับงานตรวจสอบภายใน ด้านการศึกษา, ประสบการณ์การทางาน, ความรู้
เกี่ยวกับธุรกิจ (ค่าเฉลี่ย=4.67, S.D.=0.59) รองลงมาคือ ผูต้ รวจสอบภายในสามารถตอบชีแ้ จง
ประเด็นการตรวจสอบ รวมถึงตอบข้อซักถามของผูร้ บั การตรวจสอบ ได้อย่างชัดเจน (ค่าเฉลีย่ =
4.53, S.D.=0.70) ผูต้ รวจสอบภายในสามารถให้ความรูห้ รือคาแนะนาด้านการควบคุมภายในต่อ
ผู้รบั การตรวจสอบได้เป็ นอย่า งดี (ค่าเฉลี่ย =4.50, S.D.=0.65) และน้ อยที่สุดคือ ผู้ตรวจสอบ
ภายในมีการฝึกอบรมและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง (ค่าเฉลีย่ =4.42, S.D.=0.65)
ตารางที่ 13 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับประสิทธิผล
การตรวจสอบภายในด้านความเป็ นอิสระของผู้ ตรวจสอบภายในของธุรกิจโรงแรม
ลาดับ
ด้านความเป็ นอิสระ
ที่
1 โครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในมี
ความเป็ นอิสระโดยมีการรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการ
บริษทั
2 ผูต้ รวจสอบภายในปฏิบตั งิ านได้อย่างเป็ น
อิสระ
มีความเทีย่ งธรรม และไม่ละเลยต่อการ
ปฏิบตั หิ น้าที่
3 ผูต้ รวจสอบภายในไม่มสี ่วนได้เสียหรือมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมดาเนินงานหลักของ
องค์การ เช่น การปฏิบตั งิ าน, การตัดสินใจ
4 ผูต้ รวจสอบภายในไม่มคี วามใกล้ชดิ สนิท
สนมกับหน่วยงานหรือผูร้ บั การตรวจสอบ
เป็ นพิเศษ
รวม

ค่าเฉลีย่
𝒙
4.31

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D.
0.58

ระดับการรับรู้
บรรยากาศ
มากทีส่ ุด

4.39

0.60

มากทีส่ ุด

4.25

0.69

มากทีส่ ุด

4.31

0.67

มากทีส่ ุด

4.32

0.64

มากที่สดุ

จากตารางที่ 13 ระดับประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของธุรกิจโรงแรม ด้านความเป็ น
อิสระอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทีส่ ุด (ค่าเฉลีย่ =4.32, S.D.=0.64) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ใน
ระดับมากทีส่ ุดทุกข้อ เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผูต้ รวจสอบภายในปฏิบตั งิ านได้อย่าง
เป็ นอิสระ มีความเที่ยงธรรม และไม่ละเลยต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ (ค่าเฉลี่ย=4.39, S.D.=0.60)
รองลงมาคือ โครงสร้างหน่ วยงานตรวจสอบภายในมีค วามเป็ นอิสระ โดยมีการรายงานตรงต่อ
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คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษทั (ค่าเฉลี่ย=4.31, S.D.=0.58) โดยมีค่าเฉลีย่
เท่ากับ ผูต้ รวจสอบภายในไม่มคี วาม ใกล้ชดิ สนิทสนมกับหน่วยงานหรือผูร้ บั การตรวจสอบเป็ น
พิเศษ (ค่าเฉลี่ย=4.31, S.D.=0.67) และต่ าสุดคือผูต้ รวจสอบภายในไม่มสี ่วนได้เสียหรือมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมดาเนินงานหลักขององค์การ เช่น การปฏิบตั งิ าน, การตัดสินใจ (ค่าเฉลี่ย=4.25,
S.D.=0.69)
ตารางที่ 14 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับ ประสิทธิผล
การตรวจสอบภายในด้านผลการปฏิบตั ิงานของ ผู้ตรวจสอบภายในของธุร กิจ
โรงแรม
ลาดับ
ค่าเฉลีย่
ด้านผลการปฏิบตั งิ าน
ที่
𝒙
1 ผูต้ รวจสอบภายในกาหนดขอบเขตและวาง
4.50
แผนการตรวจสอบได้อย่างเหมาะสมและ
ครอบคลุม
2 ผูต้ รวจสอบภายในสามารถปฏิบตั งิ านได้
4.53
ครบถ้วนตามแผนงานทีก่ าหนด
3 ผูต้ รวจสอบภายในปฏิบตั งิ านได้สาเร็จลุล่วง
4.00
ตามกรอบระยะเวลาทีก่ าหนด
4 ผูต้ รวจสอบภายในมีการประสานงานกับผูร้ บั
4.33
การตรวจสอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน
ในแต่ละขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
5 ผูต้ รวจสอบภายในตรวจพบและเสนอประเด็น
3.92
การตรวจสอบทีม่ สี าระสาคัญ สร้างสรรค์และ
สร้างคุณค่าให้กบั องค์การ ในเวลาทีเ่ หมาะสม
6 ข้อเสนอแนะของผูต้ รวจสอบภายในต่อ
4.14
ประเด็นการตรวจสอบ มีความสมเหตุสมผล
และสามารถนาไปพิจารณาดาเนินการได้จริง
7 ผูต้ รวจสอบภายในออกรายงานการตรวจสอบ
4.08
เสนอผูร้ บั การตรวจสอบและฝ่ ายบริหาร
อย่างครบถ้วนและทันกาล
8 ผูต้ รวจสอบภายในติดตามผลและความ
4.17
คืบหน้าในการดาเนินการแก้ไขปรับปรุงของ
ผูร้ บั การตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ
รวม
4.21

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D.
0.65

ระดับการรับรู้
บรรยากาศ
มากทีส่ ุด

0.60

มากทีส่ ุด

0.48

มาก

0.63

มากทีส่ ุด

0.87

มาก

0.76

มาก

0.69

มาก

0.74

มาก

0.68

มาก
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จากตารางที่ 14 ระดับประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของกลุ่มธุรกิจโรงแรม ด้านผล
การปฏิบตั งิ าน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=4.21, S.D.=0.68) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ใน
ระดับมากทีส่ ุด โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อยมีดงั นี้ ผูต้ รวจสอบภายในสามารถปฏิบตั งิ าน
ได้ ครบถ้วนตามแผนงานที่กาหนด (ค่าเฉลี่ย=4.53, S.D.=0.60) ผู้ตรวจสอบภายในกาหนด
ขอบเขตและวางแผนการตรวจสอบได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม (ค่าเฉลีย่ =4.50, S.D.=0.65)
ผูต้ รวจสอบภายในมีการประสานงานกับผูร้ บั การตรวจสอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในแต่ละ
ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ (ค่าเฉลีย่ =4.33, S.D.=0.63) และรองลงมาข้อทีอ่ ยู่ในระดับมาก
มีดงั นี้ ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบตั ิงานได้สาเร็จลุล่วงตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด (ค่าเฉลี่ย=
4.00, S.D.=0.48) ผู้ต รวจสอบภายในติด ตามผลและความคืบ หน้ า ในการด าเนิ น การแก้ไข
ปรับปรุงของผูร้ บั การตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ (ค่าเฉลีย่ =4.17, S.D.=0.74) โดยผลค่าเฉลีย่ ของ
ข้อเสนอแนะของผูต้ รวจสอบภายในต่อประเด็นการตรวจสอบ มีความสมเหตุสมผลและสามารถ
นาไปพิจารณาดาเนินการได้จริง รองลงมาคือ ผูต้ รวจสอบภายในออกรายงานการตรวจสอบ
เสนอผูร้ บั การตรวจสอบและฝ่ ายบริหารอย่างครบถ้วนและทันกาล (ค่าเฉลี่ย=4.08, S.D.=0.69)
ผูต้ รวจสอบภายในตรวจพบและเสนอประเด็นการตรวจสอบทีม่ สี าระสาคัญ สร้างสรรค์ และสร้าง
คุณค่าให้กบั องค์การเวลาทีเ่ หมาะสม (ค่าเฉลีย่ ใน=3.92, S.D.=0.87)

ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน
ของธุรกิจโรงแรม
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างบรรยากาศองค์กรกับประสิทธิผลการ
ตรวจสอบภายในของกลุ่มธุรกิจโรงแรม โดยใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์สเปี ยร์แมน
(The Spearman Rank Difference Method) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 15

ตารางที่ 15 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างการรับรูบ้ รรยากาศองค์กรกับประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของธุรกิจโรงแรมแห่งหนึ่ง
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูบ้ รรยากาศองค์กรกับ
ประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน
การมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ (X1)

การมีส่วนร่วมใน การได้รบั ข้อมูล
การตัดสินใจ (X1) ข่าวสาร (X2)
1
.
36
.584**
.000
36
.449**
.006
36
.404*
.015
36
.754**
.000
36
.170
.320
36
.244
.151
36
.272
.108
36
.277*
.003
36

1
.
36
.514**
.001
36
.618**
.000
36
.828**
.000
36
.279
.100
36
.665**
.000
36
.407*
.014
36
.630**
.000
36

1
.
36
.443**
.007
36
.536**
.001
36
.527**
.001
36
.654**
.000
36
.522**
.001
36
.733**
.000
36

ด้าน
การอบรม
พัฒนา (X4)

1
.
36
.779**
.000
36
.271
.109
36
.443**
.007
36
.331*
.049
36
.469**
.004
36

การรับรู้
บรรยากาศ
องค์กร (Xtot)

1
.
36
.125
.469
36
.492**
.002
36
.313
.063
36
.439**
.007
36

ความรู้
ความสามารถ
(Y1)

1
.
36
.231
.175
36
.410*
.013
36
.614**
.000
36

ความ
เป็ นอิสระ
(Y2)

1
.
36
.427**
.004
36
.801**
.000
36

ผล
การฏิบตั งิ าน
(Y3)

1
.
36
.798**
.000
36

ประสิทธิผล
การรวจสอบ
ภายใน (Ytot)

1
.
36
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Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
การได้รบั ข้อมูลข่าวสาร Correlation Coefficient
(X2)
Sig. (2-tailed)
N
การให้รางวัลตาม
Correlation Coefficient
ผลงาน (X3)
Sig. (2-tailed)
N
ด้านการอบรมพัฒนา
Correlation Coefficient
(X4)
Sig. (2-tailed)
N
การรับรูบ้ รรยากาศ
Correlation Coefficient
องค์กร (Xtot)
Sig. (2-tailed)
N
ความรูค้ วามสามารถ
Correlation Coefficient
(Y1)
Sig. (2-tailed)
N
ความเป็ นอิสระ (Y2)
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
ผลการปฏิบตั งิ าน (Y3) Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
ประสิทธิผลการ
Correlation Coefficient
ตรวจสอบภายใน (Ytot) Sig. (2-tailed)
N
*ระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ <.05 **ระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ <.01

การได้รบั
รางวัลตาม
ผลงาน (X3)
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จากตารางที่ 15 ระดับความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูบ้ รรยากาศองค์กร (Xtot) กับ ประสิทธิผล
การตรวจสอบภายใน (Ytot ) ของธุรกิจโรงแรมในภาพรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์เชิง บวก
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 และ .05 โดยในภาพรวมทัง้ หมด ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์
ระหว่างการรับรูบ้ รรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ ประสิท ธิผลการตรวจสอบภายใน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์กนั ปานกลางเชิงบวก (ค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพันธ์=.439**) และพิจารณาเป็ นรายด้านเรียงลาดับตามระดับความสัมพันธ์จากมากไปหา
น้อย ดังนี้ การรับรูบ้ รรยากาศองค์การด้านการให้รางวัลตอบแทนตามผลงาน มีความสัมพันธ์กนั
ปานกลางเชิงบวก (ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์=.733**) รองลงมาได้แก่ บรรยากาศองค์การด้าน
การรับข้อมูลการรับรูข้ า่ วสาร มีความสัมพันธ์กนั ปานกลางเชิงบวก (ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์=
.630**) และการรับรู้บรรยากาศองค์การด้านการอบรมพัฒนา มีความสัมพันธ์กนั ปานกลางเชิง
บวก (ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์= .469**) กับประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของกลุ่มธุรกิจ
โรงแรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 ทัง้ นี้ ในส่วนของการรับรูบ้ รรยากาศด้านการมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจองค์กร มีความสัมพันธ์กนั ต่าเชิงบวก (ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์=.277*) กับ
ประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูบ้ รรยากาศองค์กรกับประสิทธิผลการตรวจสอบ
ภายในของธุรกิจโรงแรมสรุปผลดังนี้
1. สรุปผลการศึกษา
2. การรับรูบ้ รรยากาศองค์กรทีส่ ่งผลต่อประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน
3. อภิปรายผลและเสนอแนะ

สรุปผลการศึกษา
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูบ้ รรยากาศองค์กรกับประสิทธิผลการตรวจสอบ
ภายในของธุรกิจโรงแรมใช้ศกึ ษาจากแบบสอบถามพนักงานโรงแรม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ น
เพศหญิง มีอายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 26-35 ปี ระดับ การศึกษาของผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
อยู่ในระดับปริญญาตรี ตาแหน่ งงานของผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในแผนก Front office
และประสบการณ์การทางานของผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ตงั ้ แต่ 3-5 ปี
การรับรู้บรรยากาศองค์กรที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลการตรวจสอบภายใน
การรับรูบ้ รรยากาศองค์กรในการมีส่วนร่วมของพนักงานในธุรกิจโรงแรม โดยภาพรวมมี
ความคิดเห็นอยู่ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาจาแนกตามรายด้านพบว่าการรับรู้บรรยากาศ
องค์การในแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก และมากที่สุด โดยเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย
ดังนี้ ด้านการให้รางวัล การอบรมพัฒนา ด้านการได้รบั ข้อมูลข่าวสาร และด้านมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ และเมื่อแยกตามรายด้าน ผลการวิจยั แสดงต่อไปนี้
1. การรับรู้บรรยากาศองค์ก รด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก โดย
เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ การมีอสิ ระในการปฏิบตั หิ น้าที่ทไ่ี ด้รบั รองลงมาคือ การมี
ส่วนร่วมหรือมีอานาจในการตัดสินใจอย่างเพียงพอเหมาะสมในการปฏิบตั หิ น้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
และการได้รบั การสนับสนุนอย่างเพียงพอเหมาะสมในการตัดสินใจต่อวิธกี ารทีจ่ ะทาให้ภาระหน้าที่
บรรลุผลมีผลค่าเฉลีย่ เท่ากัน
2. การรับรู้บรรยากาศองค์กรด้านการได้รบั ข้อมูลข่าวสารอยู่ในระดับ เห็นด้วย และ
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก และมากที่สุดทุกข้อ โดยมีขอ้ ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยดังนี้
ข้อมูลข่าวสารตลอดจนการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ภายในองค์กรทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อการปฏิบตั งิ าน
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ถูกสื่อสารหรือแจ้งเตือนไปยังพนักงาน และรองลงมาคือ นโยบายและระเบียบปฏิบตั ขิ องบริษทั
ถูกสื่อสารไปยังพนักงานอย่างชัดเจน
3. การรับรู้บรรยากาศองค์กรด้านการได้รบั รางวัลตามผลงานอยู่ใน ระดับมากที่สุด
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย เรียงลาดับจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้ พนักงานสามารถรับรู้ได้ว่าองค์การให้รางวัลต่อการมีความพยายามและ
ความมุ่งมันในการสร้
่
างผลงาน รองลงมา คือมีการให้การยอมรับและ/หรือ รางวัลตามผลงานแก่
พนักงานเมื่อสามารถปฏิบตั งิ านได้เป็ นอย่างดี
4. การรับรูบ้ รรยากาศองค์กรด้านอบรมพัฒนา อยู่ในระดับมากทีส่ ุด เมื่อพิจารณาราย
ข้อพบว่าข้อที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การได้รบั การฝึ กอบรมและ
พัฒ นาอย่างต่อเนื่องและเพียงพอเหมาะสมต่ อการปฏิบตั ิงาน ซึ่ง มีค่ า เฉลี่ยเท่ากับ องค์กร
ส่งเสริมและให้ความสาคัญด้านศึกษาและการฝึกอบรบเป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
ประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของธุรกิจโรงแรม โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมากทีส่ ุด เมื่อพิจารณาจาแนกตามรายด้านพบว่าแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก และมากที่สุด
โดยเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยดังนี้ เริ่มจากอันแรกคือ ด้านความรู้ความสามารถ
ด้านความเป็ นอิสระของผูต้ รวจสอบภายใน และด้านผลการปฏิบตั งิ าน ผลการวิจยั แสดงดังต่อไปนี้
1. ประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของกลุ่มธุรกิจโรงแรม ด้านความรูค้ วามสามารถอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยมีเพียงหนึ่งข้อดังนี้ ผูต้ รวจสอบ
ภายในมีคุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสมกับงานตรวจสอบภายใน ด้านการศึกษา, ประสบการณ์การทางาน,
ความรูเ้ กีย่ วกับธุรกิจ
2. ประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของธุรกิจโรงแรม ด้านความเป็ นอิสระอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมากที่สุด และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยคือ ผูต้ รวจสอบ
ภายในปฏิบตั งิ านได้อย่างเป็ นอิสระ มีความเทีย่ งธรรม และไม่ละเลยต่อการปฏิบตั หิ น้าที่
3. ประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของกลุ่มธุรกิจโรงแรม ด้านผลการปฏิบตั งิ าน อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อทีส่ ูงกว่าค่าเฉลีย่ อยู่ โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อยมี
ดังนี้ ผูต้ รวจสอบภายในสามารถปฏิบตั งิ านได้ ครบถ้วนตามแผนงานที่ รองลงมาคือ ผูต้ รวจสอบ
ภายในกาหนดขอบเขตและวางแผนการตรวจสอบได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม และผูต้ รวจสอบ
ภายในมีการประสานงานกับผูร้ บั การตรวจสอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในแต่ละขัน้ ตอน
การปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์กร กับประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน
ของธุรกิจโรงแรม พบว่าโดยรวมมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างการรับรูบ้ รรยากาศองค์การ
มีความสัมพันธ์เชิงบวก โดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง พิจารณาเป็ นรายด้านเรียงลาดับ
ตามระดับความสัมพันธ์จากมากไปหาน้อย ดังนี้ การรับรู้บรรยากาศองค์การด้านการให้รางวัล
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ตอบแทนตามผลงานบรรยากาศองค์กรด้านการรับข้อมูลการรับรู้ข่าวสารการรับรู้บรรยากาศ
องค์กรด้านการอบรมพัฒนา และด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจองค์กร

อภิปรายผล
การศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์กรในการมี
ส่วนร่วมของพนักงานกับประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของธุรกิจ โรงแรม ตามสมมติฐานและ
วัตถุประสงค์การวิจยั อภิปรายผลได้วา่
การรับรู้บรรยากาศองค์การของพนักงานในธุรกิ จโรงแรม
จากผลการวิจ ัย พบว่า การรับ รู้บ รรยากาศองค์ก รในภาพรวมยู่ ใ นระดับ มากที่สุ ด
เนื่องจาก ในปั จจุบนั ในหลายๆ องค์กรในภาคธุรกิจกาลังให้ความสาคัญกับการสร้างความผูกพัน
ของพนักงาน การให้พนักงานมีส่วนร่วมในองค์กร รวมถึงกลุ่มธุรกิจโรงแรมด้วยเช่นที่เ ริ่มให้
ความสาคัญกับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลเพือ่ เสริมสร้างประสิทธิผล และดารงรักษา
พนักงานให้อยู่กบั องค์กรได้นานทีส่ ุด
ประสิ ทธิ ผลการตรวจสอบภายในของธุรกิ จโรงแรม
ประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของกลุ่มธุรกิจโรงแรม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ทีส่ ุด เนื่องจากการทีก่ ลุ่มธุรกิจโรงแรม ตามพระราชบัญญัติ ซึ่งกาหนดให้บริษทั ต้องมีการกากับ
ดูแลกิจการทีด่ ี มีการกากับดูแลโดยคณะกรรมการบริษทั มีคณะกรรมการตรวจสอบ มีการมอบหมาย
ให้ผบู้ ริหารดาเนินงานโดยมีการบริหารความเสีย่ ง กากับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย เพื่อตรวจสอบ
และมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน และให้ความเชือ่ มันในระบบการควบคุ
่
มภายใน
ทัง้ นี้ เมื่อพิจารณาร่วมกันในภาพรวมแล้วประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน ได้อธิบาย
ว่าความมีประสิทธิผลของการตรวจสอบสอบภายใน ในภาพรวมนั น้ เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิ
หน้าที่ท่ี ได้รบั มอบหมายให้สาเร็จและบรรลุวตั ถุประสงค์ ของการตรวจสอบภายใน ตลอดจน
การปฏิบตั งิ านให้เป็ นไปตามแผนการตรวจสอบ ด้วย บุคคลากรด้านการตรวจสอบภายในที่ ม ี
ความรูค้ วามสามารถและมีความเป็ นอิสระ สอดคล้องกับ มาตรฐานสากลการปฏิบตั งิ านวิชาชีพ
การตรวจสอบภายในตรวจสอบภายใน โดยการตรวจสอบภายในควรกาหนดให้มตี วั ชีว้ ดั ผลการ
ปฏิบตั งิ านกับและตัวชีว้ ดั อื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องตามความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมองค์กร เพื่อวัด
ระดับการบรรลุผลของวัตถุประสงค์การตรวจสอบภายในทัง้ เชิงปริมาณและคุณภาพ
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ความสัมพันธ์ของการรับรู้บรรยากาศองค์การและประสิ ทธิ ผลของการตรวจสอบ
ภายใน ของธุรกิ จโรงแรม
การรับรู้บรรยากาศองค์กรของพนักงานมีความสัมพันธ์กบั ประสิทธิผลการตรวจสอบ
ภายในเชิงบวกในระดับปานกลาง เนื่องจากการทีอ่ งค์กรให้ความสาคัญกับการสร้างความผูกพัน
ของพนักงานตลอดจนการให้พนักงานมีส่วนร่วมในองค์การทาให้ผตู้ รวจสอบภายในซึ่งถือเป็ น
พนักงานขององค์การด้วยเช่นกันได้รบั รู้ถงึ บรรยากาศขององค์กรว่า องค์กรให้ความสาคัญกับ
พนักงาน ทาให้ผตู้ รวจสอบภายในมีความมุ่งมันที
่ ่จะปฏิบตั หิ น้าที่ท่ไี ด้รบั มอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถ และสร้างประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในให้เกิดขึน้ ประกอบกับการยึดมัน่
ในมาตรฐานการตรวจสอบภายในสากลและประมวลจรรยาบรรณวิชาชีพตรวจสอบภายใน
การนาไปใช้
จากผลการศึกษาค้นคว้าอิสระแสดงให้เห็นว่าการรับรู้บรรยากาศองค์กรมีความสัมพันธ์
กับประสิทธิผลการตรวจสอบภายในเชิงบวกในระดับสูง เกือบทุกด้าน องค์กรในธุรกิจ โรงแรม
ควรพัฒนาการสร้างการรับรู้บรรยากาศองค์กรให้ดยี งิ่ ขึน้ ไปเพื่อประสิทธิผลของการตรวจสอบ
ภายใน รวมถึงประสิทธิผลขององค์กรโดยเฉพาะในด้านการมีส่วนรวม ร่วมในการตัดสินใจที่อยู่ใน
ระดับต่า หรือคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร หัวหน้า หน่วยงานตรวจสอบภายใน
อาจพิจารณาให้ผตู้ รวจสอบภายในได้มสี ่วนร่วม หรือมีอานาจในการตัดสินใจอย่างเพียงพอเหมาะสม
ในการวางแผนหรือการเลือกใช้วธิ กี ารตรวจสอบต่างๆ ได้ อย่างเต็มที่ในการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
ภายในผูต้ รวจภายในได้ใช้ความรู้ซ่งึ จะทาให้ ความสามารถอย่างเต็มที่ เกิดความภาคภูมใิ จ
ทุ่มเทในการปฏิบตั งิ านเพื่อให้ความมุง่ มัน่ ตรวจสอบภายในขององค์การมีประสิทธิผลมากยิง่ ขึน้

ข้อเสนอแนะ
ตามที่ผศู้ กึ ษาได้มขี อ้ เสนอแนะในการนาผลการศึกษาค้นคว้าอิสระไปใช้มาแล้ว ทัง้ นี้
เพื่อให้งานวิจยั เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์กรกับประสิทธิผลการ
ตรวจสอบภายใน ของธุรกิจโรงแรมมีความแพร่หลาย และได้มกี ารศึกษาเพื่อต่อยอดองค์ความรู้
ให้มคี วามลึกซึ้งมากยิง่ ขึน้ อีกทัง้ เป็ นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าของผูบ้ ริหารองค์การในกลุ่ม
ธุรกิจโรงแรม นักศึกษา นักวิชาการ และผูท้ ส่ี นใจทัวไป
่ จึงขอเสนอแนะเพื่อการวิจยั ในครัง้ ต่อไป
ดังนี้
1. ศึก ษาเพิ่มเติมในองค์กรหรือ กลุ่มธุ รกิจโรงแรมที่ใช้ผู้ให้บ ริก ารภายนอกในการ
ตรวจสอบภายใน เนื่องจากในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการมุ่งศึกษาในบริษัทที่มีหน่ วยงา น
ตรวจสอบภายในเป็ นของตนเองเพียงเท่านัน้
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2. ศึกษาเพิม่ เติมในเชิงลึกเพิม่ เติมโดยแยกเป็ นทัง้ กลุ่มผูต้ รวจสอบภายใน และกลุ่ม
ผูร้ บั การตรวจสอบภายใน ในทุกๆ ตัวแปร รวมถึงเพิม่ จานวนกลุ่มตัวอย่างให้มาก ขึน้ โดยใช้
วิธกี ารสุ่มตัวอย่างทางสถิติ
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ภาคผนวก ก

ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์กรกับประสิทธิผลการ
ตรวจสอบภายในของธุรกิจโรงแรม
คาชี้แจง
แบบสอบถามนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นเครื่องมือสาหรับการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
โดยนาผลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ในการวางแผนพัฒนาปรับปรุงงานตรวจสอบภายในของฝ่ าย
ตรวจสอบภายใน และผูส้ นใจในวิชาชีพตรวจสอบภายใน ผูศ้ กึ ษาจึงขอความร่วมมือจากท่าน
ช่วยตอบแบบสอบถามดังนี้
แบบสอบถามฉบับนี้มที งั ้ สิน้ 6 หน้า ประกอบด้วย 4 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นด้านการรับรูบ้ รรยากาศองค์กร
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นด้านประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นเพิม่ เติม
ผูศ้ กึ ษาจะนาผลทีไ่ ด้จากแบบสอบถามไปใช้เพื่อสรุปผลการศึกษาในภาพรวมโดยคาตอบ
ของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็ นความลับ ซึ่งผูศ้ กึ ษาหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าจะได้รบั ความร่วมมือจาก
ท่านเป็ นอย่างดีในการตอบแบบประเมิน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
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แบบสอบถาม
คาชีแ้ จง โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงใน ( ) ตามข้อความทีเ่ ป็ นจริงของท่าน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลเกีย่ วกับผูต้ อบแบบสอบถาม
1. เพศ
( ) 1. ชาย
( ) 2. หญิง
2. อายุ
( ) 1. ต่ากว่า 25 ปี
( ) 3. 36 – 45 ปี
3. ระดับการศึกษา
( ) 1. ต่ากว่าระดับปริญญาตรี
( ) 3. ระดับปริญญาโท
4. แผนกงานปั จจุบนั
( ) 1. Front Office
( ) 3. Food and Beverage
( ) 5. Accouting
( ) 7. Other

( ) 2. 26 – 35 ปี
( ) 4. 45 ปี ขน้ึ ไป

( ) 2. ระดับปริญญาตรี
( ) 4. สูงกว่าระดับปริญญาโท

( ) 2. House Keeping
( ) 4. Engineer
( ) 6. Sales

5. ท่านปฏิบตั งิ านในองค์กรปั จจุบนั มาแล้วเป็ นระยะเวลาเท่าใด
( ) 1. ต่ากว่า 3 ปี
( ) 2. 3 - 5 ปี
( ) 3. 6 - 10 ปี
( ) 4. 10 ปี ขน้ึ ไป
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ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นด้านการรับรูบ้ รรยากาศองค์กร
คาชีแ้ จง: ท่านมีความเห็นด้วยกับข้อความต่างๆ ด้านการรับรูบ้ รรยากาศองค์กรต่อไปนี้มากน้อย
เพียงใด กรุณาทาเครื่องหมาย √ ในช่อง ☐ ให้ตรงกับความระดับความคิดเห็นของท่านมาก
ทีส่ ุด
(5 = เห็นด้วยมากทีส่ ุด 4 = เห็นด้วยมาก 3 = เห็นด้วยปานกลาง 2 = เห็นด้วยน้อย
1 = เห็นด้วยน้อยทีส่ ุด)
ระดับความคิดเห็น
การรับรู้บรรยากาศองค์กร
5
4
3
2
1
1. การมีส่วนร่วมในการตัดสิ นใจ
1.1 ท่านมีส่วนร่วมหรือมีอานาจในการตัดสินใจอย่าง
เพียงพอเหมาะสมในการปฏิบตั หิ น้าทีท่ ไ่ี ด้รบั
มอบหมาย
1.2 ท่านได้รบั การสนับสนุนอย่างเพียงพอเหมาะสมใน
การตัดสินใจต่อวิธกี ารทีจ่ ะทาให้ภาระหน้าที่
บรรลุผล
1.3 ท่านมีอสิ ระใน การปฏิบตั หิ น้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
2. การได้รบั ข้อมูลข่าวสาร
2.1 มีการสื่อสารวัตถุประสงค์และเป้ าหมายขององค์กร
ไปยังพนักงานอย่างทัวถึ
่ ง
2.2 มี ช่ อ งทางในการสื่ อ สารที่ มี เ หมาะสมและมี
ประสิทธิผลระหว่างผูบ้ ริหารและพนักงาน
2.3 ผูบ้ ริหารแจ้งข้อมูลหรือประเด็นทีม่ สี าระสาคัญต่อ
พนักงานอย่างเพียงพอเหมาะสม
2.4 นโยบายและระเบียบปฏิบตั ขิ องบริษทั ถูกสือ่ สาร
ไปยังพนักงานอย่างชัดเจน
2.5 ข้อมูลข่าวสารตลอดจนการเปลีย่ นแปลงต่างๆ
ภายในองค์การทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อการ
ปฏิบตั งิ าน ถูกสื่อสารหรือแจ้งเตือนไปยังพนักงาน
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การรับรู้บรรยากาศองค์กร
3. การได้รบั รางวัลตามผลงาน
3.1 มีการให้การยอมรับและ/หรือรางวัลตามผลงานแก่
พนักงาน เมื่อสามารถปฏิบตั งิ านได้เป็ นอย่างดี
3.2 พนักงานสามารถรับรูไ้ ด้วา่ องค์การให้รางวัลต่อ
การมีความพยายามและความมุ่งมันในการสร้
่
าง
ผลงาน
3.3 องค์การมีการสร้างความเชือ่ มโยงกันระหว่างการ
สร้างผลงาน และโอกาสทีจ่ ะได้รบั ผลตอบแทน
จากการทางานทีเ่ พิม่ ขึน้ ให้เห็นอย่างชัดเจน
3.4 องค์การมีการสร้างความเชือ่ มโยงกันระหว่างการ
สร้างผลงานและโอกาสทีจ่ ะได้รบั ผลการประเมิน
จากการทางานทีส่ ูงขึน้ ให้เห็นอย่างชัดเจน
3.5 องค์การมีการเลื่อนตาแหน่งให้พนักงานทีป่ ฏิบตั ิ
หน้าทีไ่ ด้เป็ นอย่างดี
4. ด้านการอบรมพัฒนา
4.1 ท่านได้รบั การฝึกอบรมและพัฒนาทีเ่ กีย่ วข้องกับ
งานทีท่ ่านรับผิดชอบ
4.2 ท่านได้รบั การฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และเพียงพอเหมาะสมต่อการปฏิบตั งิ าน
4.3 องค์การส่งเสริมและให้ความสาคัญด้าน
การศึกษา และการฝึกอบรมเป็ นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมองค์กร
4.4 องค์กรจัดให้ท่านได้รบั การฝึกอบรมพัฒนาตามที่
ร้องขอ

5

ระดับความคิดเห็น
4
3
2

1
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน (Audit ของแต่ละแผนก)
คาชี้แจง: ท่านมีความเห็นด้วยกับข้อความต่างๆ ต่อไปนี้เกี่ยวกับประสิทธิผลการตรวจสอบ
ภายในของบริษทั มากน้อยเพียงใด กรุณาทาเครื่องหมาย √ ในช่อง ☐ ให้ตรงกับความระดับ
ความคิดเห็นของท่านมากทีส่ ุด
(5 = เห็นด้วยมากทีส่ ุด 4 = เห็นด้วยมาก 3 = เห็นด้วยปานกลาง 2 = เห็นด้วยน้อย
1 = เห็นด้วยน้อยทีส่ ุด)
ระดับความคิดเห็น
ประสิ ทธิ ผลการตรวจสอบภายในที่เกิ ดขึน้ ภายใน
5
4
3
2
1
องค์กรของท่าน
1. ด้านความรู้ความสามารถของผูต้ รวจสอบภายใน
1.1 ผูต้ รวจสอบภายในมีคุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสมกับงาน
ตรวจสอบภายในด้านการศึกษา, ประสบการณ์
การทางาน, ความรูเ้ กีย่ วกับธุรกิจ
1.2 ผูต้ รวจสอบภายในสามารถให้ความรูห้ รือ
คาแนะนาด้านการควบคุมภายในต่อผูร้ บั การ
ตรวจสอบได้เป็ นอย่างดี
1.3 ผูต้ รวจสอบภายในสามารถตอบชีแ้ จงประเด็น
การตรวจสอบ รวมถึงตอบข้อซักถามของผูร้ บั
การตรวจสอบได้อย่างชัดเจน
1.4 ผู้ต รวจสอบภายในมีก ารฝึ ก อบรมและพัฒ นา
ตัวเองอย่างต่อเนื่อง
2. ด้านความเป็ นอิ สระของผูต้ รวจสอบภายใน
2.1 โครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็ น
อิสระโดยมีการรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษทั
2.2 ผูต้ รวจสอบภายในปฏิบตั งิ านได้อย่างเป็ นอิสระมี
ความเทีย่ งธรรม และไม่ละเลยต่อการปฏิบตั ิ
หน้าที่
2.3 ผูต้ รวจสอบภายในไม่มสี ่วนได้เสียหรือมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมดาเนินงานหลักของงค์การ เช่น การ
ปฏิบตั งิ าน, การตัดสินใจ
2.4 ผูต้ รวจสอบภายในไม่มคี วามใกล้ชดิ สนิทสนมกับ
หน่วยงานหรือผูร้ บั การตรวจสอบเป็ นพิเศษ
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ประสิ ทธิ ผลการตรวจสอบภายในที่เกิ ดขึน้ ภายใน
องค์กรของท่าน
3. ด้านผลการปฏิ บตั ิ งานของการตรวจสอบภายใน
3.1 ผูต้ รวจสอบภายในกาหนดขอบเขตและวาง
แผนการตรวจสอบได้อย่างเหมาะสมและ
ครอบคลุม
3.2 ผูต้ รวจสอบภายในสามารถปฏิบตั งิ านได้
ครบถ้วนตามแผนงานทีก่ าหนด
3.3 ผูต้ รวจสอบภายในปฏิบตั งิ านได้สาเร็จลุล่วงตาม
กรอบระยะเวลาทีก่ าหนด
3.4 ผูต้ รวจสอบภายในมีการประสานงานกับผูร้ บั การ
ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในแต่ละ
ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
3.5 ผูต้ รวจสอบภายในตรวจพบและเสนอประเด็น
การตรวจสอบทีม่ สี าระสาคัญ สร้างสรรค์และ
สร้างคุณค่าให้กบั องค์การ ในเวลาทีเ่ หมาะสม
3.6 ข้อเสนอแนะของผูต้ รวจสอบภายในต่อประเด็น
การตรวจสอบ มีความสมเหตุสมผลและสามารถ
นาไปพิจารณาดาเนินการได้จริง
3.7 ผูต้ รวจสอบภายในออกรายงานการตรวจสอบ
เสนอผูร้ บั การตรวจสอบและฝ่ ายบริหารอย่าง
ครบถ้วนและทันกาล
3.8 ผูต้ รวจสอบภายในติดตามผลและความคืบหน้า
ในการดาเนินการแก้ไขปรับปรุงของผูร้ บั การ
ตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ
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ระดับความคิดเห็น
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ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นเพิม่ เติม
โปรดแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติมหากท่านมีขอ้ เสนอแนะหรือข้อคิดเห็นเพิม่ เติมเกีย่ วกับการรับรู้
บรรยากาศองค์กร รวมถึงประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน ในช่องว่างด้านล่าง
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...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดว้ ย...
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