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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม ภายในที่มผี ล
ต่อประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของ บริษทั กรุงไทยพานิชประกันภัย จากัด (มหาชน)
โดยศึกษาจากแบบสอบถามความคิดเห็นจากผูบ้ ริหาร และพนักงานของ บริษทั กรุงไทยพานิช
ประกันภัย จากัด (มหาชน) จานวน 50 คน สถิติท่ใี ช้ในการศึกษาได้แก่ ค่า ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์
กลุ่มตัวอย่างที่ศกึ ษาส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ มากกว่า 35 ปี การศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี เป็ นพนักงานปฏิบตั กิ าร ส่วนใหญ่ ทางานในบริษทั เป็ นเวลา 6-10 ปี ผลการศึกษา
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมการควบคุมของบริษทั ว่ามีประสิทธิผลอยู่ใน
ระดับมากทีส่ ุด โดยเฉพาะด้านการกากับดูแลอย่างเป็ นอิสระจากกรรมการและผูบ้ ริหารด้านการ
ควบคุมภายใน และการพัฒนาธารงรักษาพนักงานของบริษทั ด้านกิจกรรมการตรวจสอบภายใน
มีความคิดเห็นว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะด้านการติดตามผลการตรวจสอบ
ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน
ของบริษทั มีอทิ ธิพลอย่างเป็ นนัยสาคัญทุกด้าน ทัง้ ด้านการมุ่งมันในคุ
่ ณค่าจริยธรรม การกากับ
ตรวจตรา การกาหนดโครงสร้างความรับผิดชอบ การเน้นความสามารถของบุคลากร และการ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านตามหน้าที่ ปั จจัยด้านการควบคุมภายในที่มอี ทิ ธิพลต่อประสิทธิภาพ
การตรวจสอบมากทีส่ ุด คือการจัดให้มโี ครงสร้างสายงานและความรับผิดชอบด้านการควบคุม
ภายในอย่างชัดเจน และการกากับตรวจตราอย่างเป็ นอิสระของผู้บริหาร ธุรกิจประกันภัยที่
กาหนดโครงสร้างความรับผิดชอบอย่างชัดเจน และผูบ้ ริหารเอาใจใส่ในการกากับตรวจตราอย่าง

จ
สม่าเสมอ ย่อมช่วยให้การตรวจสอบการดาเนินงานมีประสิทธิภาพ สร้างคุณค่าให้องค์กรได้เพิม่
มากขึน้

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่องนี้สาเร็จได้ดว้ ยความกรุณาจาก อาจารย์ ดร.พรสิริ ปุณเกษม
อาจารย์ทป่ี รึกษาทีไ่ ด้ให้ความกรุณาแนะนา ตรวจและแก้เนื้อหา ในการทาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
จนมีความสมบูรณ์ สาเร็จเป็ นรูปเล่ม ซึ่งผูศ้ กึ ษาขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ และ
ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านทีอ่ บรมให้ความรู้ ตลอดจนให้คาแนะนา ปรึกษา อันเป็ นพืน้ ฐาน
ให้เกิดผลสาเร็จในการค้นคว้าอิสระนี้
การศึกษาค้นคว้าอิสระในครัง้ นี้ทเ่ี กิดประโยชน์และความดี มีคุณค่า ได้ดว้ ยความสานึก
ในพระคุณของบิดา มารดา ที่ได้อบรมสังสอนมาอย่
่
างดี และขอขอบคุณภรรยาและลูก ที่ให้การ
สนับสนุนและให้กาลังใจมาโดยตลอด จนทาให้การค้นคว้าอิสระเป็ นผลสาเร็จลุล่วงด้วยดี
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บทที่ 1
บทนา
ที่มาและความสาคัญของปัญหา
ประกันวินาศภัย (Non-life Insurance) คือ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองแก่ผเู้ อา
ประกันภัย ในกรณีทเ่ี กิดความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ทีส่ ามารถประเมินมูลค่าเป็ นเงินได้
โดยผูเ้ อาประกันภัยจะต้องชาระเบี้ยประกันให้แก่ผรู้ บั ประกันภัย และผูร้ บั ประกันจะต้องใช้ค่า
สินไหมทดแทนหากเกิดความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สนิ ที่ได้เอาประกันไว้ รูปแบบการ
ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยและกระบวนการทางธุรกิจนัน้ มีค วามซับซ้อนมากกว่าธุรกิจ
ทัวไปเป็
่
นอย่างมาก ทัง้ การบริหารงานและโครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ในแต่ละบริษทั มักมีความเกีย่ วโยง
กันในลักษณะครอบครัว และในอดีตทีผ่ า่ นมา มีหลักฐานทีต่ รวจพบว่าผูบ้ ริหารบริษทั ประกันภัย
จะนาเงินจากการขายกรมธรรม์ไปใช้ผดิ ประเภท หรือไม่มกี ารส่งเงินเข้าบริษทั การบริหารงาน
อาจไม่โปร่งใสหรือมีการรายงานผลประกอบการทีไ่ ม่ครบถ้วย ตัวอย่างเช่นบริษทั ประกันวินาศภัย
บางแห่ง ทีก่ ระทรวงการคลังได้มคี าสังให้
่ เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย เช่น
บริษทั เจ้าพระยาประกันภัย จากัด (มหาชน) ตามคาสังที
่ ่ 123/2561 ลงวันที่ 7 กันยายน 2561
เนื่องจากมีการปฏิบตั ไิ ม่สอดคล้องตามพระราชบัญญัตปิ ระกันวินาศภัย โดยดารงเงินกองทุนไม่
ครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนด มีหนี้สนิ เกินกว่าทรัพย์สนิ และรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน
และผลการดาเนินงานของบริษทั ไม่ถูกต้องตามความเป็ นจริงหลายครัง้
สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในองค์ตามกรอบแนวคิดการควบคุมภายในของโคโซ่
(IIA, 2013) ได้กล่าวถึงหลักการที่เป็ นพืน้ ฐานของการควบคุมภายในทีด่ ี ประกอบด้วยการมุ่งเน้น
คุณค่าความซื่อตรงและจริยธรรม การกากับตรวจตราจากกรรมการและผูบ้ ริหาร การกาหนด
ความรับผิดชอบในการควบคุมในโครงสร้างและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ การดึงดูดและธารงรักษา
บุคลากรทีม่ คี วามสามารถ ตลอดจนการประเมินผลงานตามความรับผิดชอบ อันเป็ นการสนับสนุ น
สร้างคุณค่าให้องค์กร ช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ การตรวจสอบภายใน เป็ นกิจกรรม
อีกประการหนึ่งที่ให้ความเชือ่ มันและสร้
่
างคุณค่าให้องค์กร โดยมีกจิ กรรมทีท่ าหน้าทีใ่ นการประเมิน
และปรับปรุงกระบวนการด้านการกากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
อย่างเป็ นระบบและมีระเบียบ การตรวจสอบภายในทีม่ ปี ระสิทธิผล มีการประเมินอย่างเป็ นอิสระ
และเทีย่ งธรรม ตลอดจนการมีผตู้ รวจสอบภายในทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสม ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึงการได้รบั ความร่วมมือจากฝ่ ายบริหารและหน่ วยงานผู้รบั ตรวจ เป็ นส่วนสนับสนุ นการ
สร้างคุณค่าขององค์กรให้บรรลุเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ สามารถแข่งขันได้ดยี งิ่ ขึน้
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บริษทั กรุงไทยพานิชประกันภัย จากัด (มหาชน) เป็ นบริษทั ที่ประกอบธุรกิจด้านการ
ประกันวินาศภัยแบบครบวงจร ได้แก่การประกันอัคคีภยั (Fire Insurance) การประกันทางทะเล
และการขนส่ง (Marine Insurance) การประกันรถยนต์ (Motor Insurance) และการประกันภัย
เบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Insurance) ได้เริม่ ก่อตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2496 ในนาม
บริษัท ร.ส.พ. ประกันภัย จากัด ต่อมาบริษัทฯ ได้ดาเนินการจดทะเบียนการแปรสภาพเป็ น
บริษทั มหาชนจากัด ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และได้จดทะเบียนในชื่อ บริษทั กรุงไทย
พานิชประกันภัย จากัด (มหาชน) สานั กงานใหญ่ตงั ้ อยู่ท่ี 1122 อาคารเคพีไอทาวเวอร์ ถนน
เพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ปั จจุบนั มีพนักงานรวม 525 คน และ
สาขากระจายอยู่ตามภูมภิ าคต่างๆ ของประเทศ จานวน 23 สาขา
ผูศ้ กึ ษาในฐานนะพนักงานที่ปฏิบตั งิ านด้านการตรวจสอบภายใน ของบริษทั กรุงไทย
พานิ ช ประกัน ภัย จ ากัด (มหาชน) จึง สนใจศึก ษาปั จ จัย ที่ส่ ง ผลต่ อ ประสิท ธิภ าพของงาน
ตรวจสอบภายใน เพื่อ ใช้เ ป็ น แนวทางในการแก้ไ ขและวางแผน รวมถึง การน าไปพัฒ นา
ผูป้ ฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในต่อไป

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการรับรูป้ ั จจัยด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม ของผูบ้ ริหารและพนักงาน
บริษทั กรุงไทยพานิชประกันภัย จากัด (มหาชน)
2. เพื่อศึกษาการรับรู้ประสิทธิภ าพการตรวจสอบภายในของผู้บริหารและพนักงาน
บริษทั กรุงไทยพานิชประกันภัย จากัด (มหาชน)
3. เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม
และการรับรู้ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของผูบ้ ริหารและพนักงานบริษทั กรุงไทยพานิช
ประกันภัย จากัด (มหาชน)

ขอบเขตการศึกษา
ด้านเนื้ อหา
การศึกษานี้เป็ นการศึกษาการรับรู้ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม ตามแนวทาง
ของ COSO และการรับรู้ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน ของผูบ้ ริหารและพนักงานบริษทั
กรุงไทยพานิชประกันภัย จากัด (มหาชน) โดยศึกษาจากแบบสอบถามความคิดเห็น เก็บข้อมูล
แบบสอบถามช่วงวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
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ประชากร
ประชากรเป็ นผูบ้ ริหารและพนักงานบริษทั กรุงไทยพานิชประกันภัย จากัด (มหาชน)
รวม 525 คน
ด้านตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ผู้ศกึ ษาทาการเก็บ ข้อมูลส่วนบุค คลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับตาแหน่ งงาน และประสบการณ์การทางาน ใช้
มาตรวัดระดับนามบัญญัติ (Nominal scale) โดยได้กาหนดตัวแปรออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การรับรูต้ ่อหลักการของสภาพแวดล้อมการควบคุม ประกอบด้วย
- ความยึดมันในคุ
่ ณค่าของความซื่อตรง และจริยธรรม
- ความเป็ นอิสระ และการกากับดูแล ด้านการควบคุมภายใน
- การจัดให้มโี ครงสร้าง สายการรายงาน อานาจสังการและความรั
่
บผิดชอบ
- การจูงใจ พัฒนาและธารงรักษาบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ
- การประเมินผลงานตามความรับผิดชอบในหน้าที่
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ การรับรูป้ ระสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน
โดยให้ผตู้ อบแบบสอบถามให้ความเห็นเกีย่ วกับประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน
ด้านการวางแผนตรวจสอบ การปฏิบตั งิ านตรวจสอบ การรายงานผลการปฏิบตั กิ ารตรวจสอบ
และการติดตามผลการตรวจสอบว่าอยู่ในระดับใด
ด้านระยะเวลาในการศึกษา
ด าเนิ น การศึก ษาตัง้ แต่ เ ดือ น มกราคม 2563 ถึง เดือ น มิถุ น ายน 2563 เก็บ ข้อ มู ล
แบบสอบถามช่วงวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
1. ผู้ต รวจสอบภายใน ตลอดจนผู้บ ริหารหน่ วยงานที่ค ล้า ยคลึงกัน สามารถใช้ผล
การศึกษา เป็ นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
ขององค์กรให้มปี ระสิทธิภาพได้มากยิง่ ขึน้
2. ผูท้ ่สี นใจสามารถใช้เป็ นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการควบคุม
ภายในองค์กร และกาหนดแนวทางในการเลือกพัฒนาระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อ
องค์กร

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมการควบคุมทีม่ ตี ่อประสิทธิภาพ
การตรวจสอบภายในของบริษทั กรุงไทยพานิชประกันภัย จากัด (มหาชน) ครัง้ นี้ ผูศ้ กึ ษาได้
ค้นคว้าเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานศึกษาทีเ่ กีย่ วข้อง โดยสรุปหัวข้อดังนี้
1. แนวคิดเกีย่ วกับสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน
2. แนวคิดประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน
3. งานศึกษาทีเ่ กีย่ วข้อง

แนวคิดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุม
สภาพแวดล้อมการควบคุม ตามแนวทาง COSO
สภาพแวดล้อมการควบคุมเป็ นมาตรฐาน กระบวนการและโครงสร้างที่ใช้เป็ นพื้นฐาน
ของการนาการควบคุมภายในไปปฏิบตั ทิ วทั
ั ่ ง้ องค์กร คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารระดับสูง
เป็ นแบบอย่างในการให้ความสาคัญของการควบคุมภายใน รวมทัง้ กาหนดมาตรฐานทีพ่ งึ ปฏิบตั ิ
ทีก่ จิ การคาดหวัง ผูบ้ ริหารเป็ นผูเ้ น้นย้าความคาดหวังนี้กบั บุคคลากรในระดับต่างๆ
The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)
(2013) ได้กาหนดองค์ประกอบการควบคุมภายใน องค์ประกอบหนึ่งคือ สภาพแวดล้อมการควบคุม
ภายใน และกาหนดหลักการทีท่ าให้องค์ประกอบสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิผล
ประกอบด้วยหลักการ 5 ประการ ดังนี้
หลักการที่ 1 องค์กรแสดงให้เห็นถึงความยึดมันในคุ
่ ณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม
โดยมุ่งเน้ น การกาหนดท่าทีระดับสูง – จากคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารทุกระดับของ
กิจการแสดงท่าทีผา่ นการสังการ
่ การกระทา และพฤติกรรมทีใ่ ห้ความสาคัญต่อคุณค่าของความ
ซื่อตรงและจริยธรรมเพื่อสนับสนุนการทางานของระบบการควบคุมภายใน การกาหนดมาตรฐาน
ที่พงึ ปฏิบตั ิ – ความคาดหวังของคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารระดับสูงในเรื่องคุณค่าของ
ความซื่อตรงและจริยธรรมควรถูกกาหนดไว้ในมาตรฐานที่พงึ ปฏิบตั ขิ องกิจการ และทาให้เกิด
ความเข้าใจในทุกระดับขององค์กรรวมทัง้ ผูใ้ ห้บริการทีจ่ ดั จ้างจากภายนอกและคู่คา้ การประเมิน
การยึดมันต่
่ อมาตรฐานที่พงึ ปฏิบตั ิ – มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบุคคลและ
ทีมงานตามมาตรฐานที่พงึ ปฏิบตั ทิ ่กี จิ การคาดหวัง ระบุความเบี่ยงเบนให้ทนั เวลา – ต้องระบุ

5
และแก้ไขความเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ ามทีก่ จิ การคาดหวังในเวลาที่เหมาะสม
และอย่างสม่าเสมอ
หลักการที่ 2 คณะกรรมการบริษทั แสดงให้เห็นถึงความเป็ นอิสระจากผูบ้ ริหารและทา
หน้าที่สอดส่องดูแลการพัฒนาและการดาเนินการด้านการควบคุมภายใน โดยมุ่งเน้น กาหนด
ความรับผิดชอบในการสอดส่องดูแล – คณะกรรมการบริษทั ระบุและยอมรับว่าตนเองมีค วาม
รับผิดชอบในการสอดส่องดูแลที่เกี่ยวกับข้อกาหนดและความคาดหวังที่ได้สร้างขึ้น นาความ
เชีย่ วชาญมาใช้ให้เป็ นประโยชน์ – คณะกรรมการบริษทั กาหนด รักษา และประเมินทักษะและ
ความเชีย่ วชาญที่จาเป็ นของคณะกรรมการเป็ นระยะ เพื่อให้สามารถถามคาถามเชิงไต่สวนต่อ
ผูบ้ ริหารระดับสูง และดาเนินการได้อย่างเหมาะสม ปฏิบตั งิ านด้วยความเป็ นอิสระ – คณะกรรมการ
บริษทั มีกรรมการทีเ่ ป็ นอิสระจากผูบ้ ริหาร และมีความเทีย่ งธรรมในการประเมินผลและตัดสินใจ
เป็ นจานวนมากพอ สอดส่องดูแลระบบการควบคุมภายใน - คณะกรรมการบริษทั คงไว้ซ่งึ ความ
รับผิดชอบในการสอดส่องดูแลการออกแบบ การนาไปใช้ และการดาเนินงานของการควบคุม
ภายในของผูบ้ ริหาร
หลักการที่ 3 ผู้บริหารจัดให้มโี ครงสร้าง สายการรายงาน รวมทัง้ การกาหนดอานาจ
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีเ่ หมาะสมเพื่อให้กจิ การบรรลุวตั ถุประสงค์ ภายใต้การสอดส่องดูแล
ของคณะกรรมการบริษทั โดยมุ่งเน้ น พิจารณาโครงสร้างทัง้ หมดของกิจการ - ผู้บริหารและ
คณะกรรมการบริษทั พิจารณารูปแบบโครงสร้างต่างๆ ที่กจิ การใช้ ซึ่งรวมถึง หน่ วยปฏิบตั งิ าน
หน่วยงานตามกฎหมาย หน่วยงานทีก่ ระจายตามภูมศิ าสตร์ และผูใ้ ห้บริการทีจ่ ดั จ้างจากภายนอก
เพื่อสนับสนุ นการบรรลุวตั ถุประสงค์ กาหนดสายการรายงาน - ผูบ้ ริหารออกแบบและประเมิน
สายการรายงานในแต่ละโครงสร้างเพื่อให้เกิดการปฏิบตั ติ ามอานาจสังการและความรั
่
บผิดชอบ
รวมทัง้ ช่องทางการส่งข้อมูลเพื่อใช้บริหารจัดการกิจกรรมของกิจการ กาหนด และมอบหมาย
ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบ - ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทมอบอานาจ
หน้ าที่พร้อมระบุความรับผิดชอบ รวมทัง้ ใช้กระบวนการและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมเพื่อ
มอบหมายความรับผิดชอบและการแบ่งแยกหน้าทีต่ ามความจาเป็ นในระดับต่างๆ ขององค์กร
หลัก การที่ 4 องค์ก รจะแสดงให้เ ห็น ถึง ความมุ่ ง มันในการจู
่
ง ใจ พัฒ นาและรัก ษา
บุคคลากรทีม่ คี วามรู้ความสามารถทีส่ อดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจการ โดยมุ่งเน้น กาหนด
นโยบายและการปฏิบตั ิ – นโยบายและการปฏิบตั สิ ะท้อนความคาดหวังของความรูค้ วามสามารถ
ทีจ่ าเป็ นเพื่อสนับสนุ นการบรรลุวตั ถุประสงค์ ประเมินความรูค้ วามสามารถและจัดการข้อบกพร่อง คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารประเมินความรู้ค วามสามารถตลอดทัวทั
่ ง้ องค์กร รวมทัง้
ความรูค้ วามสามารถของผูใ้ ห้บริการทีจ่ ดั จ้างภายนอก เกีย่ วกับนโยบายและการปฏิบตั ทิ ก่ี าหนด
และการกระทาทีจ่ าเป็ นเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง จูงใจ พัฒนา และรักษาไว้ซ่งึ บุคคลากร – องค์กร
จัดให้มกี ารฝึ กอบรมและมีระบบพี่เลี้ยงที่จาเป็ นต่อการจูงใจ พัฒนา และรักษาไว้ซ่งึ บุคคลากร
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และผูใ้ ห้บริการทีจ่ ดั จ้างจากภายนอกทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ ให้เพียงพอเพื่อสนับสนุ นการบรรลุ
วัตถุประสงค์ วางแผนและเตรียมหาผูส้ บื ทอดตาแหน่ ง – ผูบ้ ริหารระดับสูงและคณะกรรมการ
บริษทั พัฒนาแผนสารองเพื่อมอบหมายความรับผิดชอบทีส่ าคัญต่อการควบคุมภายใน
หลักการที่ 5 องค์กรกาหนดให้บุคคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบตั ิ
งานตามหน้าที่การควบคุมภายในเพื่อให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ โดนมุ่งเน้น บังคับให้มคี วาม
รับผิดชอบต่อผลการปฏิบตั งิ านตามหน้าที่โดยผ่านโครงสร้างอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ –
ผูบ้ ริหารและคณะกรรมการบริษทั สร้างกลไกในการสื่อสารและกาหนดให้บุคลากรต้องรับผิดชอบ
ต่อการปฏิบตั งิ านตามหน้าทีด่ า้ นการควบคุมภายในทัวทั
่ ง้ องค์กร และดาเนินการแก้ไขปรับปรุง
ตามความจาเป็ น สร้างมาตรการวัดผลการปฏิบตั งิ าน สิง่ จูงใจ และการให้รางวัล - ผูบ้ ริหารและ
คณะกรรมการบริษทั สร้างมาตรการวัดผลการปฏิบตั งิ าน สิง่ จูงใจ และการให้รางวัลอื่นทีเ่ หมาะสม
กับ ความรับ ผิดชอบในระดับต่ างๆ ของกิจการ โดยสะท้อนถึงผลการปฏิบ ัติง านด้านต่างๆ
ทีเ่ หมาะสมและมาตรฐานทีพ่ งึ ปฏิบตั ซิ ่งึ คาดหวังไว้ รวมทัง้ พิจารณาการบรรลุวตั ถุประสงค์ทงั ้ ใน
ระยะสัน้ และระยะยาว ประเมินมาตรการวัดผลการปฏิบตั งิ าน สิง่ จูงใจ และการให้รางวัลเกีย่ วกับ
ความสอดคล้องอย่างต่อเนื่อง – ผูบ้ ริหารและคณะกรรมการบริษทั จัดให้รางวัลและสิง่ จูงใจให้
เหมาะสมกับการปฏิบตั ภิ ารกิจตามความรับผิดชอบในการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์
พิจารณาถึงความกดดันทีม่ ากเกินไป - เมื่อมอบหมายความรับผิดชอบผูบ้ ริหารและคณะกรรมการ
บริษทั ต้องประเมินและปรับความกดดันในการบรรลุวตั ถุประสงค์ของกิจการ พัฒนามาตรการ
วัดผลการปฏิบตั งิ าน และประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน และให้รางวัล
หรือลงโทษบุคลากร – ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษทั ประเมินผลการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบด้านการควบคุมภายใน รวมถึงการยึดมันในมาตรฐานที
่
่พงึ ปฏิบตั แิ ละระดับ
ความรู้ค วามสามารถที่ค าดหวัง อีก ทั ง้ พิจ ารณาให้ร างวัล หรือ ลงโทษตามความเหมาะสม
(สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2560)

แนวคิดประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน
The Institute of Internal Auditors: IIA (2010) ได้อธิบายถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การตรวจสอบภายใน ว่า หมายถึง ระดับ การสัม ฤทธิผ์ ลของวัต ถุ ป ระสงค์ท่ีกาหนดไว้ โดย
การตรวจสอบภายในควรกาหนดให้มตี วั ชีว้ ดั ผลการปฏิบตั งิ าน และตัวชีว้ ดั อื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องตาม
ความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมองค์กร เพื่อวัดระดับการบรรลุผลของวัตถุประสงค์การตรวจสอบ
ภายในทัง้ เชิงปริมาณและคุณภาพ
ความมีประสิทธิภาพและประสิท ธิผ ลของการตรวจสอบสอบภายในในภาพรวมนัน้
เกีย่ วข้องกับการปฏิบตั หิ น้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมายให้สาเร็จและบรรลุวตั ถุประสงค์ของการตรวจสอบ
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ภายใน ตลอดจนการปฏิบตั งิ านให้เป็ นไปตามแผนการตรวจสอบ ด้วยบุคคลากรด้านการตรวจสอบ
ภายในทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถและมีความเป็ นอิสระ สอดคล้องกับมาตรฐานสากลการปฏิบตั งิ าน
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal
Auditing)
การบริหารกิจกรรมการตรวจสอบภายใน ตามมาตรฐานสากลการปฏิบตั ิงานวิชาชี พ
ตรวจสอบภายใน หมวด 2000 (IIA, 2017) กล่าวถึงความรับผิดชอบของหัวหน้าผู้บริหารงาน
ตรวจสอบไว้ว่า ต้องบริหารกิจกรรมการตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิผล เพื่อให้เกิดความ
มันใจว่
่ าการตรวจสอบภายในเป็ นการเพิม่ คุณค่าให้แก่องค์กร
การบริหารกิจกรรมการตรวจสอบ จะเป็ นไปอย่างมีประสิทธิผล ก็ต่อเมื่อ
1. ผลของกิจกรรมการตรวจสอบ บรรลุตามวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบตามที่
ระบุไว้ในกฏบัตรงานตรวจสอบภายใน
2. กิจกรรมการตรวจสอบภายใน สอดคล้องกับมาตรฐาน
3. บุคคลทีม่ สี ่วนในกิจกรรมการตรวจสอบ แสดงให้เห็นว่า มีการปฏิบตั ทิ ส่ี อดคล้องกับ
ประมวลจรรยาบรรณและมาตรฐานความรับผิดชอบต่องานตรวจสอบภายใน หมายรวมขอบเขต
งานตัง้ แต่ การวางแผน การปฏิบตั งิ าน การสื่อสารรายงาน และการติดตามผล
มาตรฐานสากลการปฏิบตั ิงานวิชาชตรวจสอบภายใน หมวด 2010 (IIA, 2017) ระบุ
กิจกรรมด้านการวางแผนงานตรวจสอบภายในไว้ว่า หัวหน้าผูบ้ ริหารงานตรวจสอบต้องจัดทา
แผนงานตรวจสอบตามความเสี่ยง เพื่อกาหนดลาดับวามสาคัญของกิจกรรมการตรวจสอบ
ภายในให้สอดคล้องกับเป้ าหมายขององค์กร โดยนากรอบการบริหารจัดการความเสี่ย งมา
พิจารณา หากองค์กรไม่มกี ารจัดทากรอบความเสี่ยงไว้ หัวหน้าผูบ้ ริหารงานตรวจสอบสามารถ
ใช้ดุลยพินิจส่วนบุคคลในการระบุค วามเสี่ยง หลังจากได้หารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงและ
คณะกรรมการแล้ว
แผนภารกิจของกิจกรรมการตรวจสอบ ต้องจัดทาอย่างน้ อยปี ละครัง้ โดยใช้ข้อมูลที่
รวบรวมได้จากการประเมินความเสี่ยง และต้องนาข้อมูลข่าวสารจากผู้บริหารระดับสูง และ
คณะกรรมการ มาใช้ประกอบการพิจารณาในการทาแผนด้วย
ในการสื่อสารแผนงาน หัวหน้ าผู้บริหารงานตรวจสอบต้องสื่อสารแผนกิจกรรมการ
ตรวจสอบ และทรัพยากรทีจ่ าเป็ นต้องใช้ ตลอดจนการปรับเปลีย่ นแผนระหว่างกาลทีม่ นี ยั สาคัญ
ต่อผูบ้ ริหารระดับสูงและคณะกรรมการ เพื่อสอบทานและอนุมตั ิ หัวหน้าผูบ้ ริหารงานตรวจสอบ
ต้องสื่อสารถึงผลกระทบของข้อจากัดของทรัพยากรทีจ่ ะมีต่อแผนงานด้วย
ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ นี้ ผูศ้ กึ ษาจะวัด ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการตรวจสอบ
ภายในในภาพรวม โดยประเมินจากปั จจัยด้าน การวางแผนการตรวจสอบ การปฏิบตั ิง าน
ตรวจสอบภายใน การรายงานผลการตรวจสอบ และการติดตามผลการตรวจสอบ จากทัง้ มุมมอง
ของผูต้ รวจสอบภายในและผูร้ บั การตรวจสอบ
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งานศึกษาที่เกี่ยวข้อง
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมการควบคุมกับ
ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน สรุปได้ดงั นี้
ธารินี เณรวงค์ (2558) ได้ศกึ ษาเรื่องปั จจัยที่มีผลต่อระดับการควบคุมภายในระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีภายใต้การบริหาร งานการเงินการคลังภาครัฐของหน่วยงานสนับสนุน
ภารกิจฝ่ ายการเมือง มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยสภาพแวดล้อม
การควบคุมของหน่ วยงานสนับสนุ นภารกิจฝ่ ายการเมืองต่อระดับการควบคุมภายใน ระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีภายใต้การบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐ (2) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์
ระหว่าง ประเภทหน่วยงานสนับสนุนภารกิจฝ่ ายการเมืองทีแ่ ตกต่างกัน ต่อปั จจัยสภาพแวดล้อม
การควบคุม และระดับการควบคุมภายในระบบสารสนเทศทางการบัญชีภายใต้การบริหารงาน
การเงินการคลังภาครัฐ โดยใช้การสุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธแี บบสอบถาม ซึ่งเป็ นการสุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูป้ ฏิบตั งิ านกองคลังของหน่ วยงานทีส่ นับสนุ น
ภารกิจ ฝ่ ายการเมือง 3 หน่ วยงาน อายุงานตัง้ แต่ 3 ปี ขึน้ ไป จานวน 208 คน ผลการศึกษา
พบว่า สภาพแวดล้อมการควบคุมของหน่วยงานงานโดยรวมมีระดับการปฏิบตั ทิ ด่ี ขี น้ึ ปั จจัยทีม่ ี
ความสัมพันธ์และส่งผลต่อระดับการควบคุมภายในระบบสารสนเทศทางการบัญชีภายใต้ระบบ
การบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐ คือปั จจัยด้านโครงสร้างและนโยบาย และยังพบว่าการ
สนับสนุนภารกิจฝ่ ายการเมืองทีต่ ่างกัน ส่งผลให้ระดับการควบคุมแตกต่างกันด้วย
วรวิทย์ เลาหะเมทนี (2559) ได้ศกึ ษาเรื่อง อิทธิพลความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้าน
จริยธรรม ความรอบคอบระมัดระวังเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพ และการสอบทานด้วยความสงสัย:
หลักฐานเชิงประจักษ์จากบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวตั ถุประสงค์
เพื่อมีวตั ถุประสงค์เพื่อทดสอบอิทธิพลความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านจริยธรรมกับความ
รอบคอบระมัดระวังเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพ และการสอบทานด้วยความสงสัยของผูต้ รวจสอบ
ภายในของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถามทางไปรษณีย์จากผูต้ รวจสอบภายใน จานวน 171 คน และวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติ
เชิงพรรณนาและทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ผลการวิจยั พบว่า
1) ความเชื่อด้านจริยธรรมมีอทิ ธิพลความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัย สาคัญต่อความรอบคอบ
ระมัดระวังเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ และการสอบทานด้วยความสงสัยของผูต้ รวจสอบภายใน และ
2) ความรอบคอบระมัดระวังเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพมีอทิ ธิพลความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสาคัญ
ต่อการสอบทานด้วยความสงสัยของผูต้ รวจสอบภายใน ดังนัน้ สมาคมผูต้ รวจสอบภายในและ
บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ควรตระหนักถึงความสาคัญของการส่งเสริมให้ผตู้ รวจสอบ
ภายในมีความเชือ่ ด้านจริยธรรมทีเ่ หมาะสม
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ชไมพร ปราริชาติ และสัมพันธ์ (2560) ได้ศกึ ษาเรื่องผลกระทบจากการกากับดูแลกิจการ
และรายงานการพัฒนาอย่างยังยื
่ นทีส่ ่งผลต่อมูลค่ากิจการของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง เป็ นข้อมูลด้านการเงินจากฐานข้อมูล SETSMART ซึ่งมี
บริษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จานวน 425 บริษทั (ข้อมูล ณ วันที่ 7 เมษายน 2558)
โดยไม่รวมบริษทั ทีด่ าเนินงานลักษณะกองทุนรวม บริษทั ในกลุ่ม mai (บริษทั ขนาดกลางและเล็ก
ซึ่งมีทุนชาระแล้วหลัง IPO ตัง้ แต่ 50 ล้านขึน้ ไป) ผลการศึกษาพบว่าการเปิ ดเผยข้อมูลด้านการ
พัฒนาอย่างยังยื
่ นของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ท่ถี อื เป็ นการรายงานโดยสมัครใจ
ยังมีความแตกต่างและยังไม่ได้อยูใ่ นมาตรฐานเดียวกัน แต่กพ็ บว่าธุรกิจมีแนวโน้มเปิ ดเผยข้อมูล
การพัฒนาอย่างยังยื
่ นในระดับทีส่ ูงขึน้
Dellai and Omri, (2016) ได้ศกึ ษาปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน
ในบริบทของประเทศตูนิเซีย โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจากผู้บริหารฝ่ ายงานตรวจสอบขององค์กร
ขนาดใหญ่ในประเทศตูนิเซีย จานวน 148 บริษทั เก็บรวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม
ทีส่ ่งถึงหัวหน้าผูบ้ ริหารตรวจสอบขององค์กร ผลการศึกษาพบว่าประสิทธิผลของการตรวจสอบ
ภายในได้รบั อิทธิพลจาก: (1) ความเป็ นอิสระของการตรวจสอบภายใน (2) ความเทีย่ งธรรมของ
ผู้ตรวจสอบภายใน (3) การสนับสนุ นการจัดการสาหรับการตรวจสอบภายใน (4) การใช้งาน
หน้าทีก่ ารตรวจสอบภายในเป็ นพืน้ ฐานการฝึกอบรมการจัดการและ (5) ภาคส่วนขององค์กร ซึ่ง
กล่าวได้วา่ ปั จจัยด้านความเป็ นอิสระของผูต้ รวจสอบภายในมีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพ
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
Halil, Akmese, Hilal, Gundogan, (2020) ได้ศกึ ษาการรับรูข้ องผูจ้ ดั การโรงแรมทีม่ ตี ่อ
ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบผลการปฏิบตั งิ านในธุรกิจการโรงแรม โดยใช้กลุ่ม
ตัวอย่างจากผูจ้ ดั การในโรงแรมระดับห้าดาวทีด่ าเนินธุรกิจอยู่ จานวน 120 คน การเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่าไม่มีค วามแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญระหว่า ง
ตัวแปรอิสระของ "การแบ่งแยกหน้าที่ การตรวจสอบผลการปฏิบตั งิ าน และการรับรู้ระบบการ
ควบคุมภายในของผูจ้ ดั การ อย่างไรก็ตามก็สรุปได้ว่าการรับรู้ของผูจ้ ดั การเกี่ยวกับระบบการ
ควบคุมภายในแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ

บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษานี้เป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมการควบคุมที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน ของบริษทั กรุงไทยพานิชประกันภัย จากัด (มหาชน)
โดยการวิจยั ภาคสนาม เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของพนักงานที่ปฏิบตั ิงาน
ในบริษทั กรุงไทยพานิชประกันภัย จากัด (มหาชน) โดยสรุปตามหัวข้อดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. กรอบแนวคิดและตัวแปรในการศึกษา
3. เครื่องมือทีใ่ ช้ในการศึกษา
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
บริษทั กรุงไทยพานิชประกันภัย จากัด (มหาชน) ปั จจุบนั มีพนักงานรวม 525 คน และ
สาขากระจายอยู่ตามภูมภิ าคต่างๆ ของประเทศ จานวน 23 สาขา
กลุ่มตัวอย่าง
ผู้ศ ึก ษาได้ค ัด เลือ กกลุ่ ม ตัว อย่ า งในการศึก ษาด้ว ยวิธีก ารสุ่ ม ตัว อย่ า งแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) แยกตามหน้าทีง่ านให้ครอบคลุมทัง้ ในส่วนของผูต้ รวจสอบภายใน ผูร้ บั
การตรวจสอบภายใน รวมจานวนตัวอย่างทัง้ สิน้ 50 คน โดยระบุตาแหน่งผูอ้ านวยการฝ่ าย (M4)
ขึน้ ไป จานวน 16 คน และส่วนทีเ่ หลือจะทาการกระจายให้ครอบคลุมผูป้ ฏิบตั งิ านด้านตรวจสอบ
ภายใน และผูร้ บั การตรวจสอบ
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กรอบแนวคิดและตัวแปรในการศึกษา
กรอบแนวคิ ด
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ผูศ้ กึ ษาการกาหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
การตรวจสอบภายใน แสดงตามภาพ ดังต่อไปนี้
ตัวแปรอิ สระ
การรับรู้ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
การควบคุม
1. ความยึด มัน่ ในคุ ณ ค่ า ของความซื่อ ตรง
และจริยธรรม
2. ความเป็ นอิส ระ และการกากับดูแลด้าน
การควบคุมภายใน
3. การจัด ให้มีโ ครงสร้า ง สายการรายงาน
อานาจสังการและความรั
่
บผิดชอบ
4. ความมุ่งมันในการจู
่
งใจ พัฒนาและธารง
รักษาบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ
5. ความรับผิดชอบตามผลการปฏิบตั งิ านใน
หน้าที่

ตัวแปรตาม
การรับรู้ประสิ ทธิ ภาพ
การตรวจสอบภายใน
1. การวางแผนการตรวจสอบ
2. การปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
3. การรายงานผลการปฏิบตั กิ าร
ตรวจสอบ
4. การติดตามผลการตรวจสอบ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
ตัวแปรในการศึกษา
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา
ระดับตาแหน่งงาน และประสบการณ์การทางาน ใช้มาตรวัดระดับนามบัญญัติ (Nominal scale)
2. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การรับรูป้ ั จจัยด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม ประกอบด้วย
1. ความยึดมันในคุ
่ ณค่าของความซื่อตรง และจริยธรรม
2. ความเป็ นอิสระ และการกากับดูแลด้านการควบคุมภายใน
3. การจัดให้มโี ครงสร้าง สายการรายงาน อานาจสังการและความรั
่
บผิดชอบ
4. ความมุง่ มันในการจู
่
งใจ พัฒนาและธารงรักษาบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ
5. ความรับผิดชอบตามผลการปฏิบตั งิ านในหน้าที่
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3.

ตัวแปรตาม ได้แก่ การรับรูป้ ระสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน 4 ด้าน
1. การวางแผนการตรวจสอบ
2. การปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
3. การรายงานผลการปฏิบตั กิ ารตรวจสอบ
4. การติดตามผลการตรวจสอบ

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ผู้ศกึ ษาใช้แบบสอบถามแบบคาถามปลายเปิ ดและปลายปิ ดเป็ นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยแบบสอบถามได้ออกแบบและจัดทาขึน้ ตามกรอบงานวิจยั รวมถึงงานวิจยั อื่น
ทีเ่ กีย่ วข้อง จาแนกออกเป็ น 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา
ระดับตาแหน่งงาน และประสบการณ์การทางาน ใช้มาตรวัดระดับนามบัญญัติ (Nominal scale)
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุม ของบริษทั กรุงไทย
พานิชประกันภัย จากัด(มหาชน) ดัดแปลงจากแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยนามาใช้
เฉพาะส่วนที่ 1 การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) มีจานวน 22 ข้อ
ส่วนที่ 3 เพื่อให้ผตู้ อบแบบสอบถามให้ความเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการตรวจสอบ
ภายในด้านการวางแผนตรวจสอบ การปฏิบตั งิ านตรวจสอบ การรายงานผลการปฏิบตั กิ ารตรวจสอบ
และการติดตามผลการตรวจสอบว่าอยู่ในระดับใด มีจานวน 20 ข้อ
โดยผู้ศกึ ษาใช้มาตรวัดแบบอันตรภาค (Interval scale) ตามแนวของ Likert’s Scale
5 ระดับ ซึ่งผูศ้ กึ ษาได้กาหนดความหมายของมาตรส่วน ดังนี้
ระดับความคิ ดเห็น
คะแนน
เห็นด้วยอย่างยิง่
5
เห็นด้วย
4
ไม่แน่ใจ
3
ไม่เห็นด้วย
2
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
1
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษานี้ผศู้ กึ ษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนามาวิเคราะห์และศึกษาจาก 2 ส่วน ดังนี้
1. ข้อมูลปฐมภู มิ รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามซึ่งเป็ นเครื่องมือที่ออกแบบโดย
ผูศ้ กึ ษาเพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และกระจายแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง
2. ข้อมูลทุตยิ ภูมิ รวบรวมจากเอกสาร หนังสือ ตารา ทฤษฎี บทความ แนวความคิด
วิทยานิพนธ์ งานวิจยั และวรรณกรรม ตลอดจนสถิตติ ่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

การวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามแล้วผู้ศกึ ษาจะทาการนาข้อมูลทีไ่ ด้มาลงรหัส เพื่อ
ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป โดยสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ
1. สถิตเิ ชิงพรรณนา เป็ นการหาค่าทางสถิตพิ ้นื ฐาน เช่น ค่าความถี่ ร้อยละ ฐานนิยม
ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายลักษณะของกลุ่ม
ตัวอย่าง
2. สถิตเิ ชิงวิเคราะห์ เพื่อทดสอบสมมุตฐิ าน โดยวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัม พันธ์
ของเพีย ร์ส ัน (Pearson’s correlation coefficient) ค่ า เฉลี่ย ที่คานวณได้มาแปลผลเป็ นระดับ
สภาพแวดล้อมการควบคุมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน ของบริษทั กรุงไทย
พานิชประกันภัย จากัด (มหาชน) ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05
โดยการกาหนดเกณฑ์จากการหาค่าอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) แบ่งเป็ น 5 ระดับ
คานวณความห่างของแต่ละระดับชันคื
้ อ
ค่าสูงสุด − ค่าต่าสุด
ค่าอันตรภาค =
ช่วงคะแนน
5 1
ค่าอันตรภาค = 5
กาหนดการแปลความหมายของตัวแปรที่มผี ลต่อประสิทธิ ภาพการตรวจสอบภายใน
ตามลาดับคะแนน ดังนี้
มากทีส่ ุด
คะแนนเฉลีย่ 4.21 – 5.00
มาก
คะแนนเฉลีย่ 3.41 – 4.20
ปานกลาง
คะแนนเฉลีย่ 2.61 – 3.40
น้อย
คะแนนเฉลีย่ 1.81 – 2.60
น้อยมาก
คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.80

บทที่ 4
ผลการศึกษา
ในการศึก ษาเรื่อ ง ปั จ จัย ด้า นสภาพแวดล้อ มการควบคุ ม ที่ส่ ง ผลต่ อ ประสิท ธิภ าพ
การตรวจสอบภายใน ของบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จากัด (มหาชน) โดยการใช้แบบ
สอบถามความเห็นจากผูต้ รวจสอบภายใน และผูบ้ ริหาร พนักงาน ของบริษทั กรุงไทยพานิช
ประกันภัย จากัด(มหาชน) เพื่อให้ครอบคลุมและเกีย่ วข้องกับประเด็นทีท่ าการศึกษา ประกอบด้วย
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
2. การรับรูส้ ภาพแวดล้อมการควบคุมขององค์กร
3. การรับรูป้ ระสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึก ษา
ตาแหน่ งงาน และประสบการณ์การทางานกับบริษทั ฯ ผูศ้ กึ ษาจึงกระจายแบบสอบถามไปยัง
กลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง แสดงผลการศึกษาได้ดงั นี้
ตารางที่ 1 จานวน และร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตาม เพศ
เพศ
จานวนคน
ร้อยละ
ชาย
20
40.0
หญิง
30
60.0
รวม
50
100.0
จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิง จ านวน 30 คน
คิดเป็ นร้อยละ 60 และเพศชาย จานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 40
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ตารางที่ 2 จานวน และร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามอายุ
ช่วงของอายุ
21 – 25 ปี
26 – 30 ปี
31 – 35 ปี
36 – 40 ปี
41 – 45 ปี
46 ปี ขน้ึ ไป
รวม

จานวนคน
5
8
5
8
7
17
50

ร้อยละ
10.0
16.0
10.0
16.0
14.0
34.0
100.0

จากตารางที่ 2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี้ ส่วนใหญ่มชี ่วงอายุ 46 ปี ขน้ึ ไป
จานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 34 ลาดับถัดมาเป็ น ช่วงอายุ 36-40 ปี จานวน 8 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 16 ช่วงอายุ 26-30 ปี จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 16 ช่วงอายุ 41-45 ปี จานวน 7 คน
คิดเป็ นร้อยละ 14 ช่วงอายุ 31-35 ปี จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 10 และช่วงอายุ 21-25 ปี
จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 10
ตารางที่ 3 จานวน และค่าร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จานวนคน
ร้อยละ
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
26
52.0
ปริญญาโท
24
48.0
สูงกว่าปริญาโท
รวม
50
100.0
จากตารางที่ 3 พบว่าระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี้ ส่วนใหญ่มี
การศึกษาในระดับปริญญาตรี จานวน 26 คน คิดเป็ นร้อยละ 52 และถัดมาคือระดับปริญญาโท
จานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 48
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ตารางที่ 4 จานวน และค่าร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามตาแหน่งงาน
ตาแหน่ งงาน
จานวนคน
ร้อยละ
ระดับปฏิบตั กิ าร O1 – O4
ระดับปฏิบตั กิ ารวิชาชีพ P1 – P3
20
40.0
ระดับหัวหน้าหน่วย P4 – M1
5
10.0
ระดับหัวหน้าส่วน M2 – M3
9
18.0
ระดับผูบ้ ริหาร M4 ขึน้ ไป
16
32.0
รวม
50
100.0
จากตารางที่ 4 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการศึกษาครัง้ นี้ ส่วนใหญ่มี
ตาแหน่ ง ระดับปฏิบตั ิการวิชาชีพ P1 – P3 จานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 40 ลาดับถัดมาคือ
ตาแหน่ งระดับผูบ้ ริหาร M4 ขึน้ ไปจานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 32 ตาแหน่ งระดับหัวหน้าส่วน
M2 – M3 จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 18 และลาดับที่น้อยสุดคือตาแหน่ ง ระดับหัวหน้าหน่วย
P4 – M1 จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 10
ตารางที่ 5 จานวน และร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามประสบการณ์การทางาน
ประสบการณ์ การทางาน
จานวนคน
ร้อยละ
ไม่เกิน 5 ปี
10
20.0
6-10 ปี
13
26.0
11-15 ปี
9
18.0
16-20 ปี
4
8.0
21-25 ปี
6
12.0
26 ปี ขน้ึ ไป
8
16.0
รวม
50
100.0
ตารางที่ 5 พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ต อบแบบสอบถามในการศึก ษาครัง้ นี้ ส่ ว นใหญ่ มี
ประสบการณ์การทางานกับบริษทั กรุงไทยพานิชประกันภัย จากัด(มหาชน) มีอายุงาน 6-10 ปี
จานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 26 ลาดับถัดมามีอายุงานไม่เกิน 5 ปี จานวน 10 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 20 อายุงาน 11-15 ปี จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 18 อายุงาน 26 ปี ขน้ึ ไป จานวน 8 คน
คิดเป็ นร้อยละ 16 อายุงาน 21-25 ปี จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 12 และน้อยที่สุดมีอายุงาน
16-20 ปี จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 8
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ความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมการควบคุมขององค์กร
ในส่วนนี้เป็ นการสอบถามความเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาต่อสภาพแวดล้อม
การควบคุมของบริษทั กรุงไทยพานิชประกันภัย จากัด(มหาชน) โดยเก็บข้อมูลมาจากส่วนที่ 2
ของแบบสอบถามที่ดดั แปลงจากแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยนามาใช้เฉพาะส่วน
ที่ 1 การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) แสดงผลการศึกษาได้ดงั นี้
ตารางที่ 6 ค่ า เฉลี่ย และส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน ของการรับ รู้ส ภาพแวดล้อ มการควบคุ ม
ด้านความยึดมันในคุ
่ ณค่าของความซื่อตรง และจริยธรรม
ระดับความคิ ดเห็น
องค์กรแสดงถึงความยึดมันในคุ
่
ณค่าของ
ค่าส่วนเบี่ยงเบน
แปล
ความซื่อตรง (integrity) และจริ ยธรรม ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน ความหมาย
1. คณะกรรมการและผู้บริหารกาหนดแนวทาง
และมีการปฏิบตั ิท่อี ยู่บนหลักความซื่อตรงและ 4.76
.476
มากทีส่ ุด
การรักษาจรรยาบรรณในการดาเนินงาน
2. มี ข้ อ ก าหนดที่ เ ป็ นลายลั ก ษณ์ อ ั ก ษรให้
ผู้บ ริห ารและพนัก งานปฏิบ ัติห น้ า ที่ด้ว ยความ 4.70
.463
มากทีส่ ุด
ซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ
3. มีก ระบวนการติด ตามและประเมิน ผลการ
4.50
.614
มากทีส่ ุด
ปฏิบตั ติ าม Code of Conduct
4. มีก ารจัด การอย่ า งทัน เวลา หากพบการไม่
ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและ 4.64
.525
มากทีส่ ุด
การรักษาจรรยาบรรณ
รวม
4.65
.368
มากที่สดุ
จากตารางที่ 6 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง จานวน 50 คน มีความคิดเห็นในด้านองค์กรแสดง
ถึงความยึดมันในคุ
่ ณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรมของผูบ้ ริหารบริษทั กรุงไทย
พานิชประกันภัย จากัด(มหาชน) อยู่ในระดับ มากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 เมื่อพิจารณา
รายข้อปรากฏว่า คณะกรรมการและผู้บริหารกาหนดแนวทาง และมีการปฏิบตั ิท่อี ยู่บนหลัก
ความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดาเนินงานมีระดับความคิดเห็นมากสุด มีค่าเฉลีย่
ที่ 4.76 ลาดับถัดมามีขอ้ กาหนดที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ผบู้ ริหารและพนักงานปฏิบตั ิหน้ าที่
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ด้วยความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.70 มีการจัดการอย่างทันเวลา หาก
พบการไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ มีค่าเฉลี่ย
เท่ า กับ 4.65 และมีก ระบวนการติด ตามและประเมิน ผลการปฏิบ ัติต าม Code of Conduct
มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.50
ตารางที่ 7 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ของสภาพแวดล้อมการควบคุม ด้านความเป็ น
อิสระและการกากับดูแล
ระดับความคิ ดเห็น
ความเป็ นอิ สระและการกากับดูแล
ค่าส่วนเบี่ยงเบน แปล
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน ความหมาย
1. มีการกาหนดบทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการ
แยกจากฝ่ ายบริห าร โดยได้ส งวนสิท ธิอ์ านาจ 4.54
.676
มากทีส่ ุด
เฉพาะของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน
2. คณะกรรมการก ากับ ดู แ ลให้ มี ก ารก าหนด
เป้ าหมายการดาเนินธุรกิจที่ชดั เจนและวัด ผลได้
4.26
.803
มากทีส่ ุด
เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานของผู้บริหาร
และพนักงาน
3. คณะกรรมการก ากับ ดู แ ลให้ บ ริษัท ก าหนด
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผูบ้ ริหารให้
ถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย กฎบัต ร ซึ่ ง ครอบคลุ ม
4.26
.828
มากทีส่ ุด
บทบาทที่ส าคัญ ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน และผูร้ บั ผิดชอบ
ต่อรายงานทางการเงิน
4. คณะกรรมการเป็ นผูม้ คี วามรู้เกีย่ วกับธุรกิจของ
บริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็ นประโยชน์ต่อ
4.14
.808
มาก
บริษทั หรือสามารถขอคาแนะนาจากผูเ้ ชีย่ วชาญ
ในเรื่องนัน้ ๆ ได้
5. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระทีม่ ี
ความรู้ ความสามารถน่ าเชื่อถือ และมีความเป็ น 4.24
.870
มากทีส่ ุด
อิสระในการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างแท้จริง
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ตารางที่ 7 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ของสภาพแวดล้อมการควบคุม ด้านความเป็ น
อิสระและการกากับดูแล (ต่อ)
ระดับความคิ ดเห็น
ความเป็ นอิ สระและการกากับดูแล
ค่าส่วนเบี่ยงเบน แปล
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน ความหมาย
6. คณะกรรมการกากับดูแลการพัฒนาและปฏิบตั ิ
เรื่องการควบคุมภายใน ในองค์กร ซึ่งครอบคลุม
ทัง้ การสร้าง ภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมิน 4.28
.671
มากทีส่ ุด
ความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการ
สื่อสาร และการติดตาม
รวม
4.29
.629
มากที่สดุ
จากตารางที่ 7 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง จานวน 50 คน มีความคิดเห็นในด้านคณะกรรมการ
มีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริหาร และทาหน้าทีก่ ากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดาเนินการ
ด้านการควบคุมภายในของผู้บริหารบริษทั กรุงไทยพานิชประกันภัย จากัด(มหาชน) อยู่ใน
ระดับ มากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 เมื่อพิจารณารายข้อปรากฏว่า มีการกาหนดบทบาท
หน้าทีข่ องคณะกรรมการแยกจากฝ่ ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธิ ์อานาจเฉพาะของคณะกรรมการ
ไว้อย่างชัดเจนมีระดับความคิดเห็นมากสุด มีค่าเฉลี่ยที่ 4.54 ลาดับถัดมาคณะกรรมการกากับ
ดูแลการพัฒนาและปฏิบตั ิเรื่องการควบคุมภายใน ในองค์กร ซึ่งครอบคลุมทัง้ การสร้างภาพ
แวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสีย่ ง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่อสาร และการ
ติดตามมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 ลาดับถัดมาคณะกรรมการกากับดูแลให้มกี ารกาหนดเป้ าหมาย
การดาเนินธุรกิจที่ชดั เจนและวัดผลได้ เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานของผู้บริหารและ
พนักงานและมีขอ้ กาหนดด้านจริยธรรม และคณะกรรมการกากับดูแลให้บริษทั กาหนดบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการและผูบ้ ริหารให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่
สาคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายในมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.26 ลาดับ
ถัดมาคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระทีม่ คี วามรู้ ความสามารถน่าเชือ่ ถือ และมีความ
เป็ นอิสระในการปฏิบตั หิ น้าที่อย่างแท้จริงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 และระดับความเห็นน้อยสุด
คือคณะกรรมการเป็ นผูม้ คี วามรูเ้ กีย่ วกับธุรกิจของบริษทั และมีความเชีย่ วชาญที่เป็ นประโยชน์
ต่อบริษทั หรือสามารถขอคาแนะนาจากผูเ้ ชีย่ วชาญในเรื่องนัน้ ๆ ได้มคี ่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.14
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ตารางที่ 8 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ของสภาพแวดล้อมการควบคุม ด้านการจัดให้
มีโครงสร้างสายการรายงาน อานาจสังการและความรั
่
บผิดชอบ
ระดับความคิ ดเห็น
ฝ่ ายบริ หารได้จดั ให้มีโครงสร้างสายการ
รายงาน การกาหนดอานาจในการสังการและ
่
ค่าส่วนเบี่ยงเบน แปล
ค่าเฉลี่ย
ความรับผิดชอบที่เหมาะสม
มาตรฐาน ความหมาย
1. ผู้บ ริห ารระดับ สูง กาหนดโครงสร้างองค์กรที่
สนับสนุ นการบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษทั โดย
พิจ ารณาถึง ความเหมาะสมทัง้ ทางธุ ร กิจ และ 4.22
.708
มากทีส่ ุด
กฎหมาย รวมถึงการจัดให้มกี ารควบคุมภายใน
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผู้บ ริห ารระดับสู งก าหนดสายการรายงานใน
บริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับ
4.24
.716
มากทีส่ ุด
อานาจหน้ าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่อสาร
ข้อมูล
3. มีก ารก าหนด มอบหมาย และจ ากัด อ านาจ
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่าง
4.22
.708
มากทีส่ ุด
คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหารระดับสูง ผูบ้ ริหาร
และพนักงาน
รวม
4.23
.596
มากที่สดุ
จากตารางที่ 8 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง จานวน 50 คน มีความคิดเห็นในด้านฝ่ ายบริหารได้
จัด ให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอานาจในการสังการและความรั
่
บ ผิดชอบที่
เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ ภายใต้การกากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ
บริษทั กรุงไทยพานิชประกันภัย จากัด(มหาชน) อยู่ในระดับ มากทีส่ ุด ซึ่งมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.23
เมื่อพิจารณารายข้อปรากฏว่า ผูบ้ ริหารระดับสูงกาหนดสายการรายงานในบริษทั โดยพิจารณา
ถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล มีระดับความ
คิดเห็นมากสุด มีค่าเฉลี่ยที่ 4.24 ลาดับถัดมาการผูบ้ ริหารระดับสูงกาหนดโครงสร้างองค์กรที่
สนับสนุ นการบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษัท และจากัดอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่าง
เหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.22
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ตารางที่ 9 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ของสภาพแวดล้อมการควบคุม ด้านความมุ่งมัน่
ในการจูงใจ พัฒนาและธารงรักษาบุคลากร
ระดับความคิ ดเห็น
องค์กรแสดงถึงความมุ่งมันในการจู
่
งใจ
พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้
ค่าส่วนเบี่ยงเบน แปล
ค่าเฉลี่ย
ความสามารถ
มาตรฐาน ความหมาย
1. บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบตั ิเพื่อจัด หา
พั ฒ นา และรั ก ษาบุ ค ลากรที่ มี ค วาม รู้ แ ละ
4.38
.753
มากทีส่ ุด
ความสามารถทีเ่ หมาะสม และมีกระบวนการสอบ
ทานนโยบายและวิธกี ารปฏิบตั นิ นั ้ อย่างสม่าเสมอ
2. บริษทั มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มผี ลการ
4.24
.797
มากทีส่ ุด
ปฏิ บ ัติ ง านดี และการจัด การต่ อ บุ ค ลากรที่มี
ผลงานไม่บรรลุเป้ าหมาย
3. บ ริ ษั ท มี ก ร ะ บ ว น ก า รแ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ห รื อ
เตรียมพร้อมสาหรับการขาดบุคลากรที่มคี วามรู้ 4.28
.970
มากทีส่ ุด
และความสามารถทีเ่ หมาะสมอย่างทันเวลา
4. บริษทั มีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษา
ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบที่ 4.54
.676
มากทีส่ ุด
ปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม
5. บริษทั มีแผนและกระบวนการสรรหาผูส้ บื ทอด
4.48
.580
มากทีส่ ุด
ตาแหน่ง (succession plan) ทีส่ าคัญ
รวม
4.38
.639
มากที่สดุ
จากตารางที่ 9 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง จานวน 50 คน มีความคิดเห็นในด้านองค์กรแสดงถึง
ความมุ่งมันในการจู
่
งใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถอยู่ในระดับ มากทีส่ ุด
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 เมื่อพิจารณารายข้อปรากฏว่า บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา
และรักษาผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนมีระดับความคิดเห็นมากสุด มีค่าเฉลี่ยที่ 4.54 ลาดับถัด
มาบริษทั มีแผนและกระบวนการสรรหาผูส้ บื ทอดตาแหน่งทีส่ าคัญ มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.48 ลาดับ
ถัด มาบริษัท มีน โยบายและวิธีก ารปฏิบ ัติเ พื่อ จัด หา พัฒ นา และรัก ษาบุ ค ลากรที่มีค วามรู้
ความสามารถทีเ่ หมาะสม และมีการสอบทานนโยบายอย่างสม่าเสมอ มีค่าเฉลีย่ ที่ 4.38 ลาดับถัด
มาบริษัท มีก ระบวนการแก้ไ ขปั ญ หาหรือ เตรีย มพร้อ มส าหรับ การขาดบุ ค ลากรที่มีค วามรู้
ความสามารถอย่างทันเวลา มีค่าเฉลี่ยที่ 4.28 และระดับความคิดเห็นน้อยที่สุดได้แก่ บริษทั มี
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กระบวนการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรทีม่ ผี ลการปฏิบตั ิ
งานดี และการจัดการต่อบุคลากรทีม่ ผี ลงานไม่บรรลุเป้ าหมาย มีค่าเฉลีย่ ที่ 4.24
ตารางที่ 10 ค่ า เฉลี่ ย และค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ของสภาพแวดล้ อ มการควบคุ ม
ด้านการกาหนดหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน
ระดับความคิ ดเห็น
องค์กรกาหนดให้บุคลากรมีหน้ าที่และความ
ค่าส่วนเบี่ยงเบน
แปล
รับผิดชอบในการควบคุมภายใน
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน ความหมาย
1. คณะกรรมการและผูบ้ ริหารมีกระบวนการและ
การสื่อ สารเชิง บัง คับ ให้บุ คลากรทุ กคนมีค วาม
4.14
.808
มาก
รับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มกี าร
ปรับปรุงแก้ไขในกรณีทจ่ี าเป็ น
2. คณะกรรมการและผูบ้ ริหารกาหนดตัวชีว้ ดั ผล
การปฏิบ ัติง าน การสร้า งแรงจู ง ใจ และการให้ 4.24
.870
มากทีส่ ุด
รางวัล ทีเ่ หมาะสม
3. คณะกรรมการและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจ
และการให้ ร างวัล อย่ า งต่ อ เนื่ อ งโดยเน้ น ให้ 4.28
.871
มากทีส่ ุด
สามารถเชือ่ มโยงกับความสาเร็จของหน้าที่
4. คณะกรรมการและผูบ้ ริหารได้พจิ ารณาไม่ให้มี
การสร้า งแรงกดดัน ที่ม ากเกิน ไปในการปฏิบตั ิ 4.22
.708
มากทีส่ ุด
หน้าทีข่ องบุคลากรแต่ละคน
รวม
4.22
.607
มากที่สดุ
จากตารางที่ 10 พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่า ง จ านวน 50 คน มีค วามคิดเห็นในด้านองค์กร
ก าหนดให้บุ ค ลากรมีห น้ า ที่แ ละความรับ ผิด ชอบในการควบคุ ม ภายใน เพื่อ ให้ บ รรลุ ต าม
วัตถุประสงค์ขององค์กร อยู่ในระดับ มากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 เมื่อพิจารณารายข้อ
ปรากฏว่า คณะกรรมการและผูบ้ ริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่องโดยเน้น
ให้สามารถเชื่อมโยงกับความสาเร็จของหน้ าที่ มรี ะดับความคิดเห็นมากสุด มีค่าเฉลี่ยที่ 4.28
ลาดับถัดมาคณะกรรมการและผูบ้ ริหารกาหนดตัวชีว้ ดั ผลการปฏิบตั งิ าน การสร้างแรงจูงใจ และ
การให้รางวัล ที่เหมาะสมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 ลาดับถัดมา คณะกรรมการและผู้บริหารได้
พิจารณาไม่ให้มกี ารสร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบตั หิ น้าที่ของบุคลากรแต่ละคน มี
ค่ า เฉลี่ย เท่ ากับ 4.22 และระดับ ความคิดเห็น น้ อยที่สุ ดได้แ ก่ คณะกรรมการและผู้บ ริหารมี
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กระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน
และจัดให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบตั ิ ในกรณีทจ่ี าเป็ น มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.14
ตารางที่ 11 ค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน สรุปรวมสภาพแวดล้อมการควบคุม
ระดับความคิ ดเห็น
สภาพแวดล้อมการควบคุม
ค่าส่วนเบี่ยงเบน
แปล
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน ความหมาย
1. องค์กรแสดงถึงความยึดมันในคุ
่ ณค่าของความ
4.65
.368
มากทีส่ ุด
ซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม
2. คณะกรรมการมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริหาร
และทาหน้าทีก่ ากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการ 4.29
.629
มากทีส่ ุด
ดาเนินการด้านการควบคุมภายใน
3. ฝ่ ายบริหารได้จดั ให้มโี ครงสร้างสายการรายงาน
การกาหนดอานาจในการสังการและความรั
่
บผิดชอบ
4.23
.596
มากทีส่ ุด
ทีเ่ หมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ ภายใต้
การกากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ
4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมันในการจู
่
งใจ พัฒนา
4.38
.639
มากทีส่ ุด
และรักษาบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ
5. องค์กรกาหนดให้บุคลากรมีหน้ าที่และความ
รับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตาม 4.22
.607
มากทีส่ ุด
วัตถุประสงค์ขององค์กร
รวม
4.35
.493
มากที่สดุ
จากตารางที่ 11 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง จานวน 50 คน มีความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อม
การควบคุมที่มอี ยุ่ อยู่ในระดับ มากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า
องค์กรแสดงถึงความยึดมันในคุ
่ ณค่าของความซื่อตรง และจริยธรรม มีระดับความคิดเห็นมากสุด
มีค่าเฉลี่ยที่ 4.65 ลาดับถัดมาองค์กรแสดงถึงความมุ่งมันในการจู
่
งใจ พัฒนาและรักษาบุคลากร
ทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ มีค่าเฉลีย่ ที่ 4.38 ลาดับถัดมา คณะกรรมการมีความเป็ นอิสระจากฝ่ าย
บริหาร และทาหน้าที่กากับดูแล และพัฒนาการดาเนินการด้านการควบคุมภายใน มีค่าเฉลีย่ ที่
4.29 ลาดับถัดมาฝ่ ายบริหารได้จดั ให้มโี ครงสร้างสายการรายงาน การกาหนดอานาจในการสัง่
การและความรับผิดชอบทีเ่ หมาะสม มีค่าเฉลีย่ ที่ 4.23 และระดับความคิดเห็นน้อยสุดคือองค์กร
ก าหนดให้บุ ค ลากรมีห น้ า ที่แ ละความรับ ผิด ชอบในการควบคุ ม ภายใน เพื่อ ให้ บ รรลุ ต าม
วัตถุประสงค์ขององค์กร มีค่าเฉลีย่ ที่ 4.22
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ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน
ในส่วนนี้เป็ นการสอบถามความเห็นของกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาทีม่ ตี ่อประสิทธิภาพ
การตรวจสอบภายในของบริษทั กรุงไทยพานิชประกันภัย จากัด(มหาชน) โดยเก็บข้อมูลมาจาก
ส่วนที่ 3 ของแบบสอบถาม แสดงผลการศึกษาได้ดงั นี้
ตารางที่ 12 ค่ า เฉลี่ย และค่ า ส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐานประสิท ธิภ าพการตรวจสอบภายใน
ด้านการวางแผนการตรวจสอบ
ระดับความคิ ดเห็น
ด้านการวางแผนการตรวจสอบ
ค่าส่วนเบี่ยงเบน
แปล
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน ความหมาย
1. ผูต้ รวจสอบได้ทาความเข้าใจกับผูร้ บั ตรวจเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรเกีย่ วกับ วัตถุประสงค์ ขอบเขต
4.10
.580
มาก
ความรับผิดชอบ และความคาดหวังอื่นๆ ของ
ผูร้ บั ตรวจ
2. ผูต้ รวจสอบได้ทาความเข้าใจกับผูร้ บั ตรวจ ถึง
ข้อ จ ากัดในการเผยแพร่ ผลงานและการเข้าถึง 4.08
.665
มาก
เอกสาร ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ าน
3. ผูต้ รวจสอบได้กาหนดให้มกี ารประเมินความ
4.12
.659
มาก
เสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรมทีต่ รวจสอบ
4. ผูต้ รวจสอบกาหนดวัตถุประสงค์ของภารกิจให้
4.08
.695
มาก
สอดคล้องกับผลการประเมินความเสีย่ ง
5. ผูต้ รวจสอบได้ระบุถงึ ความเสี่ยง การควบคุม
และกระบวนการกากับดูแล ภายในขอบเขตทีต่ ก 4.14
.639
มาก
ลงร่วมกัน
รวม
4.10
.613
มาก
จากตารางที่ 12 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง จานวน 50 คน มีความคิดเห็นในด้านการวางแผน
การตรวจสอบ อยู่ ใ นระดับ มาก ซึ่ง มีค่ า เฉลี่ย เท่ า กับ 4.10 เมื่อ พิจ ารณารายข้อ ปรากฏว่า
ผูต้ รวจสอบได้ระบุถงึ ความเสี่ยง การควบคุม และกระบวนการกากับดูแล มีระดับความคิดเห็น
มากสุด มีค่าเฉลีย่ ที่ 4.14 ถัดมาผูต้ รวจสอบได้กาหนดให้มกี ารประเมินความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับ
กิจกรรมทีต่ รวจสอบ มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.12 ผูต้ รวจสอบได้ทาความเข้าใจกับผูร้ บั ตรวจเกี่ยวกับ
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วัตถุประสงค์ ขอบเขต ความรับผิดชอบ และความคาดหวังอื่นๆ ของผูร้ บั ตรวจ มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ
4.10 และมี 2 ข้อด้วยกันทีร่ ะดับความคิดเห็นน้อยทีส่ ุด คือ ผูต้ รวจสอบได้ทาความเข้าใจกับผูร้ บั
ตรวจ ถึงข้อจากัดในการเผยแพร่ผลงานและการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ าน
และผู้ตรวจสอบกาหนดวัตถุประสงค์ของภารกิจให้สอดคล้องกับ ผลการประเมินความเสี่ย ง
มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.08
ตารางที่ 13 ค่ า เฉลี่ย และค่ า ส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐานประสิท ธิภ าพการตรวจสอบภายใน
ด้านการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
ระดับความคิ ดเห็น
ด้านการปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบ
ค่าส่วนเบี่ยงเบน
แปล
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน ความหมาย
1. ประเมิน ความเพีย งพอ ประสิท ธิภ าพและ
ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้
4.04
.570
มาก
มัน่ ใจว่า จุ ด ควบคุ ม ส าคัญ ที่ก าหนดขึ้น มีก าร
ปฏิบตั ติ ามอย่างเหมาะสม
2. ผูต้ รวจสอบได้ระบุและรวบรวมข้อมูลที่ใ ช้ใน
การปฏิบตั ภิ าระกิจให้เพียงพอน่ าเชื่อถือมีความ 4.10
.678
มาก
เกีย่ วข้องและเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั งิ าน
3. ข้อสรุปและผลการปฏิบตั ภิ าระกิจของผูต้ รวจ
สอบอยู่ บ นพื้น ฐานของการวิเ คราะห์ แ ละการ 4.06
.712
มาก
ประเมินผลทีเ่ หมาะสม
4. ผูต้ รวจสอบภายในมีความรูค้ วามสามารถและ
4.10
.707
มาก
ความชานาญในการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
5. ผู้ตรวจสอบได้สอบถามข้อเท็จจริง และเปิ ด
โอกาสให้ช้แี จงสาเหตุท่ที าให้เกิดข้อผิด พลาด 4.00
.606
มาก
ก่อนสรุปผล และรายงานผลการตรวจสอบ
รวม
4.06
.587
มาก
จากตารางที่ 13 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง จานวน 50 คน มีความคิดเห็นในด้านการปฏิบตั งิ าน
ตรวจสอบ อยู่ในระดับ มาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 เมื่อพิจารณารายข้อปรากฏว่า มี 2 ข้อ
ด้วยกันที่ระดับความคิดมากสุด คือ ผู้ตรวจสอบได้ระบุและรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบตั ิ
ภาระกิจให้เพียงพอน่ าเชื่อถือมีความเกีย่ วข้องและเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั งิ าน และผูต้ รวจ
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สอบภายในมีความรู้ความสามารถและความชานาญในการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ มีค่าเฉลี่ยที่
4.10 ลาดับถัดมาข้อสรุปและผลการปฏิบตั ภิ าระกิจของผูต้ รวจสอบอยู่บนพืน้ ฐานของการวิเคราะห์
และการประเมินผลทีเ่ หมาะสม มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.06 ประเมินความเพียงพอ ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าจุดควบคุมสาคัญทีก่ าหนดขึน้ มีการปฏิบตั ิ
ตามอย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 และระดับความคิดเห็นน้อยทีส่ ุด คือ ผูต้ รวจสอบได้
สอบถามข้อเท็จจริง และเปิ ดโอกาสให้ช้แี จงสาเหตุท่ที าให้เกิดข้อผิดพลาดก่อนสรุปผล และ
รายงานผลการตรวจสอบ มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.00
ตารางที่ 14 ค่ า เฉลี่ย และค่ า ส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐานประสิท ธิภ าพการตรวจสอบภายใน
ด้านการรายงานผลการปฏิบตั กิ ารตรวจสอบ
ระดับความคิ ดเห็น
ด้านการรายงานผลการปฏิ บตั ิ การตรวจสอบ
ค่าส่วนเบี่ยงเบน แปล
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน ความหมาย
1. รายงานผลการตรวจสอบครอบคลุมถึงสาระที่
สาคัญต่างๆ หรือความเสีย่ งทีส่ าคัญของหน่วยงาน 4.02
.654
มาก
ท่าน
2. ผูร้ บั ตรวจสามารถนาข้อเสนอแนะตามงานการ
4.18
.800
มาก
ตรวจสอบไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบตั งิ านได้
3. รายงานการตรวจสอบมีความชัดเจนเข้าใจง่าย 3.98
.742
มาก
4. ในรายงานสรุปผลการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบ
3.98
.654
มาก
ได้รายงานผลงานทีเ่ ป็ นทีน่ ่าพอใจของผูร้ บั ตรวจ
5. ในรายงานสรุปผลการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบ
ได้มคี วามเห็น และ/หรือ ข้อสรุปในภาพรวมตาม 4.14
.670
มาก
ความเหมาะสม
รวม
4.06
.653
มาก
จากตารางที่ 14 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง จานวน 50 คน มีความคิดเห็นในด้านการรายงาน
ผลการปฏิบตั ิการตรวจสอบ อยู่ในระดับ มาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 เมื่อพิจารณารายข้อ
ปรากฏว่า ผูร้ บั ตรวจสามารถนาข้อเสนอแนะตามงานการตรวจสอบไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบตั ิ
งานได้มรี ะดับความคิดเห็นมากสุด มีค่าเฉลีย่ ที่ 4.18 ลาดับถัดมาในรายงานสรุปผลการตรวจสอบ
ผูต้ รวจสอบได้มคี วามเห็น และ/หรือ ข้อสรุปในภาพรวมตามความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.14 รายงานผลการตรวจสอบครอบคลุมถึงสาระที่สาคัญต่างๆ หรือความเสี่ยงที่สาคัญของ
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หน่ วยงานท่าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 และมี 2 ข้อด้วยกันที่ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ
รายงานการตรวจสอบมีความชัดเจนเข้าใจง่าย และในรายงานสรุปผลการตรวจสอบ ผูต้ รวจสอบ
ได้รายงานผลงานทีเ่ ป็ นทีน่ ่าพอใจของผูร้ บั ตรวจ มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.98
ตารางที่ 15 ค่ า เฉลี่ย และค่ า ส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐานประสิท ธิภ าพการตรวจสอบภายใน
ด้านการติดตามผลการตรวจสอบ
ระดับความคิ ดเห็น
ด้านการติ ดตามผลการตรวจสอบ
ค่าส่วนเบี่ยงเบน
แปล
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
ความหมาย
1. ผู้ตรวจสอบได้ตดิ ต่อผู้รบั ตรวจ เพื่อติดตาม
ผลความคื บ หน้ า ในการแก้ ไ ขปรับ ปรุ ง การ 4.18
.629
มาก
ปฏิบตั งิ านตามรายงานผลการตรวจสอบ
2. ข้อผิดพลาดทีท่ ่านไม่สามารถแก้ไขได้ ผูต้ รวจ
สอบได้ป ระสานงานกับ หน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้อง
4.02
.685
มาก
เพื่อหาข้อยุติและวิธีการแก้ไขกับผู้รบั ตรวจได้
สาเร็จ
3. ผู้ ต รวจ ส อ บมี ส่ วน ร่ ว ม ใ น ก า รห า แ น ว
ทางแก้ ไ ข เมื่ อ ผู้ ร ับ ตรวจไม่ ส ามารถแก้ ไ ข
4.04
.727
มาก
ประเด็นข้อสังเกตุท่ตี รวจพบได้ตามระยะเวลาที่
กาหนด
4. ผูบ้ ริหารงานตรวจสอบได้จดั ให้มกี ระบวนการ
ติ ด ตามผลการตรวจสอบ เพื่ อ ให้ ม ั น่ ใจว่ า
ข้อ เสนอแนะ เพื่อ การปรับ ปรุ ง แก้ไขนัน้ ฝ่ าย
4.36
.722
มากทีส่ ุด
จัดการได้นาไปปฏิบตั ิอย่างมีประสิทธิผล หรือ
ผูบ้ ริหารระดับสูงได้ยอมรับความเสี่ยงจากการ
ไม่ปฏิบตั ติ าม
รวม
4.14
.612
มาก
จากตารางที่ 15 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง จานวน 50 คน มีความคิดเห็นในด้านการติดตาม
ผลการตรวจสอบอยู่ในระดับ มาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 เมื่อพิจารณารายข้อปรากฏว่า
ผู้บ ริห ารงานตรวจสอบได้ จ ัด ให้ มีก ระบวนการติด ตามผลการตรวจสอบ เพื่อ ให้ ม ัน่ ใจว่า
ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงแก้ไขนัน้ ฝ่ ายจัดการได้นาไปปฏิบตั ิอย่างมีประสิทธิผล หรือ
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ผู้บ ริห ารระดับ สู ง ได้ย อมรับ ความเสี่ย งจากการไม่ ป ฏิบ ัติต ามมีร ะดับ ความคิด เห็น มากสุด
มีค่าเฉลีย่ ที่ 4.36 ลาดับถัดมาผูต้ รวจสอบได้ตดิ ต่อผูร้ บั ตรวจ เพื่อติดตามผลความคืบหน้าในการ
แก้ไขปรับปรุงการปฏิบตั งิ านตามรายงานผลการตรวจสอบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 ในกิจกรรม
การตรวจสอบ ได้มกี ารติดตามการไม่ปฏิบตั ติ ามผลของภาระกิจตามขอบเขตที่ได้ตกลงไว้กบั
ผูร้ บั ตรวจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 ผูต้ รวจสอบมีส่วนร่วมในการหาแนวทางแก้ไข เมื่อผูร้ บั ตรวจ
ไม่สามารถแก้ไขประเด็นข้อสังเกตุท่ตี รวจพบได้ตามระยะเวลาทีก่ าหนด มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.04
และข้อผิดพลาดทีท่ ่านไม่สามารถแก้ไขได้ ผูต้ รวจสอบได้ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
เพื่อหาข้อยุตแิ ละวิธกี ารแก้ไขกับผูร้ บั ตรวจได้สาเร็จ มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.02
ตารางที่ 16 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการรับรู้ประสิทธิภาพการตรวจสอบ
ภายในโดยรวม
ระดับความคิ ดเห็น
การรับรู้ประสิ ทธิ ภาพการตรวจสอบภายใน
ค่าส่วนเบี่ยงเบน
แปล
โดยรวม
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
ความหมาย
1. ด้านการวางแผนการตรวจสอบ
4.10
.613
มาก
2. ด้านการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
4.06
.587
มาก
3. ด้านการรายงานผลการตรวจสอบ
4.06
.653
มาก
4. ด้านการติดตามผลการตรวจสอบ
4.14
.612
มาก
รวม
4.09
.561
มาก
จากตารางที่ 16 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง จานวน 50 คน มีความคิดเห็นต่อ ประสิทธิภ าพ
การตรวจสอบภายในที่มอี ยู่ ของบริษทั กรุงไทยพานิชประกันภัย จากัด(มหาชน) อยู่ในระดับ
มาก ซึ่งมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.09 เมื่อพิจารณารายข้อปรากฏว่า ด้านการติดตามผลการตรวจสอบ
มีร ะดับ ความคิดเห็นมากสุ ด มีค่ า เฉลี่ยที่ 4.14 ล าดับ ถัด มาด้านการวางแผนการตรวจสอบ
มีค่าเฉลีย่ ที่ 4.10 ลาดับและมี 2 ข้อด้วยกันทีร่ ะดับความคิดเห็นน้อยทีส่ ุด คือ ด้านการปฏิบตั งิ าน
ตรวจสอบ และด้านการรายงานผลการปฏิบตั กิ ารตรวจสอบ มีค่าเฉลีย่ ที่ 4.06
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การทดสอบสมมติฐานสภาพแวดล้ อ มการควบคุมที่ ส่ง ผลต่ อประสิ ทธิ ภาพ
การตรวจสอบภายในของบริษทั กรุงไทยพานิชประกันภัย จากัด (มหาชน)
สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ดงั นี้
(H0): ปั จ จัย ด้ า นสภาพแวดล้ อ มการควบคุ ม ไม่ มีค วามสัม พัน ธ์ ก ับ ประสิ ท ธิ ภ าพ
การตรวจสอบภายใน ของบริษทั กรุงไทยพานิชประกันภัย จากัด (มหาชน)
(H1): ปั จจั ย ด้ า นสภาพแวดล้ อ มการควบคุ ม มี ค วามสัม พัน ธ์ ก ับ ประสิ ท ธิ ภ าพ
การตรวจสอบภายใน ของบริษทั กรุงไทยพานิชประกันภัย จากัด (มหาชน)
ตารางที่ 17 การวิเ คราะห์ ค วามสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จัย สภาพแวดล้ อ มการควบคุ ม และ
ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน
ประสิ ทธิ ภาพการตรวจสอบภายใน
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม
Pearson
ระดับ
Sig.
Correlation (r)
ความสัมพันธ์
ปั จ จัย ด้า นสภาพแวดล้อ มการควบคุมใน
.660**
.000
ระดับปานกลาง
ภาพรวม
1. องค์ ก รแสดงถึง ความยึด มัน่ ในคุ ณ ค่ า
.372**
.008
ระดับต่า
ของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม
2. คณะกรรมการมีความเป็ นอิสระจากฝ่ าย
บริหาร และทาหน้าทีก่ ากับดูแล (Oversight)
.612**
.000
ระดับปานกลาง
และพัฒนาการดาเนินการด้านการควบคุม
ภายใน
3. ฝ่ ายบริห ารได้จ ัด ให้มีโ ครงสร้า งสาย
.691**
.000
ระดับปานกลาง
การรายงาน การกาหนดอานาจในการสัง่
การและความรั บ ผิ ด ชอบที่ เ หมาะสม
เพื่อให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ ภายใต้
ก า ร ก า กั บ ดู แ ล ( oversight) ข อ ง
คณะกรรมการ
4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมันในการจู
่
งใจ
.576**
.000
ระดับปานกลาง
พั ฒ นาและรั ก ษาบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ

30
ตารางที่ 17 การวิเ คราะห์ ค วามสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จัย สภาพแวดล้ อ มการควบคุ ม และ
ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน (ต่อ)
ประสิ ทธิ ภาพการตรวจสอบภายใน
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม
Pearson
ระดับ
Sig.
Correlation (r)
ความสัมพันธ์
5. องค์กรกาหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และ
.534**
.000
ระดับปานกลาง
ความรับ ผิด ชอบในการควบคุ ม ภายใน
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01

จากตารางที่ 17 พบว่า สภาพแวดล้อมการควบคุ ม กับ ประสิทธิภ าพการตรวจสอบ
ภายในของบริษทั กรุงไทยพานิชประกันภัย จากัด(มหาชน) มีความสัมพันธ์กนั ในเชิงบวกอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 โดยมีค่าความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง กล่าวคือ หากบริษทั ฯ
มีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่สูงขึน้ ก็จะส่งผลให้การตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพมากขึน้
เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสามารถจาแนกความสัมพันธ์ตามรายข้อได้ดงั นี้
1. องค์กรแสดงถึงความยึดมันในคุ
่ ณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรมกับ
ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน มีค วามสัมพันธ์กนั ในเชิงบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ 0.01 โดยมีค่าความสัมพันธ์ในระดับต่า กล่าวคือ หากบริษทั ฯ มีความยึดมันในคุ
่ ณค่าของ
ความซื่อตรง ก็จะส่งผลให้การตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพมากขึน้
2. คณะกรรมการมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริหาร กับประสิทธิภ าพการตรวจสอบ
ภายใน มีความสัมพันธ์กนั ในเชิงบวกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 โดยมีค่าความสัมพันธ์
ในระดับปานกลาง กล่าวคือ หากคณะกรรมการมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริหาร ก็จะส่งผลให้
การตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพมากขึน้
3. ฝ่ ายบริหารได้จดั ให้มโี ครงสร้างสายการรายงาน กับประสิทธิภ าพการตรวจสอบ
ภายใน มีความสัมพันธ์กนั ในเชิงบวกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 โดยมีค่าความสัมพันธ์
ในระดับปานกลาง กล่าวคือ หากบริษัทฯมีโครงสร้างสายการรายงานที่ชดั เจน ก็จะส่งผลให้
การตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพมากขึน้
4. องค์ ก รแสดงถึง ความมุ่ ง มันในการจู
่
ง ใจ พัฒ นาและรัก ษาบุ ค ลากรที่มีค วามรู้
ความสามารถกับ ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน มีค วามสัมพันธ์ก ันในเชิง บวกอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 โดยมีค่าความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง กล่าวคือ หากบริษทั ฯ
มีการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากร ก็จะส่งผลให้การตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพมากขึน้
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5. องค์กรกาหนดให้บุคลากรมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรกับประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน มีความสัมพันธ์กนั ใน
เชิงบวกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.01 โดยมีค่าความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง กล่าวคือ
หากบริษัทฯมีกาหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายในที่ชดั เจน
ก็จะส่งผลให้การตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพมากขึน้

บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ศกึ ษาการรับรู้ถงึ สภาพแวดล้อมการควบคุมของบริษัท
กรุงไทยพานิชประกันภัย จากัด(มหาชน) ทีม่ คี วามเพียงพอ เหมาะสม และส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ของงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็ นบริษทั ที่อยู่ในอุสาหกรรมประกันวินาศภัย และเป็ นบริษัทที่
ผู้ศ ึก ษาปฏิบ ัติง านอยู่ ด้ว ย การศึก ษานี้ เ ป็ น งานวิจ ัย เชิง ส ารวจ (Survey Research) โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จานวน 50 ชุด จากกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ที่มรี ะดับตาแหน่ งตัง้ แต่ ผูอ้ านวยการฝ่ าย(M4) ขึน้ ไป จานวน
16 คน(ทัง้ หมดในบริษทั ฯ) คิดเป็ นร้อยละ 32 ของกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด โดยแบบสอบถามอีก
จานวน 33 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 68 ของกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด ผูศ้ กึ ษาได้ทาการกระจายตามหน้าที่
งานให้ครอบคลุมทัง้ ในส่วนของผูต้ รวจสอบภายใน ผูร้ บั การตรวจสอบ ซึ่งสรุปผลการวิจยั ออกเป็ น
4 ส่วนดังนี้
1. การรับรูป้ ระสิทธิผลสภาพแวดล้อมการควบคุม
2. การรับรูป้ ระสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน
3. ปั จจัยทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน
4. ข้อจากัดของการศึกษาค้นคว้าอิสระ
กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการศึกษาครัง้ นี้ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 30
คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 60.0 มีอ ายุ 46 ปี ข้นึ ไป จ านวน 17 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 34.0 ด้า นระดับ
การศึก ษาส่ ว นใหญ่ มีการศึกษาระดับ ปริญ ญาตรี จ านวน 26 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 52.0 ด้า น
ตาแหน่งระดับปฏิบตั กิ ารวิชาชีพ P1 – P3 จานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.0 ด้านระยะเวลาใน
การทางานกับบริษทั ฯ มีระยะเวลา 6-10 ปี จานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.0
การรับรู้ประสิ ทธิ ผลสภาพแวดล้อมการควบคุม
กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการศึกษาครัง้ นี้ เห็นว่าสภาพแวดล้อมการควบคุม
ภายในของบริษทั กรุงไทยพานิชประกันภัย จากัด(มหาชน) มีประสิทธิผลอยู่ในระดับมากทีส่ ุด
โดยเฉพาะการรับรู้ในด้านความมุ่งมันต่
่ อคุณค่าความซื่อตรงและจริยธรรมของผูบ้ ริหารสูงทีส่ ุด
รองลงมาคือความมุ่งมันในการพัฒนาและธารงรักษาบุคลากร และการมุ่งเน้นการกากับตรวจตรา
ตามความรับผิดชอบด้านการควบคุมภายใน
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บริษัทกรุงไทยพานิชประกันภัย จากัด(มหาชน) มีพนักงานส่ วนใหญ่ เป็ นคนรุ่นใหม่
ทางานแบบมืออาชีพ มีความกระตือรือล้นในการรับรูส้ งิ่ ใหม่ๆ และให้ความสาคัญต่อความซื่อตรง
ในการทางานเพื่อรักษาความเชือ่ มันในสั
่ งคม ประกอบกับผูบ้ ริหารและหัวหน้ามีส่วนช่วยในการ
กระตุน้ พนักงานให้เกิดความกระตือรือร้นในการทางานให้ผลงานออกมาดีท่สี ุ ด ได้แก่ การสร้าง
สภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ให้เกิดพลังแห่งการร่วมมือ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าทีข่ องตนเองอย่าง
ดีท่สี ุด โดยการจูงใจให้พนักงานเข้าไปมีส่วนร่วมในงานที่ทา และอยากทาให้เกิดความสาเร็จ
ด้วยวิธีการยอมรับศักยภาพที่มอี ยู่ในตัวของพนักงาน ทาให้พนักงานรู้สกึ เป็ นเจ้าขององค์กร
ตัวอย่างเช่น มีการแสดงข้อมูลการเงินและกลยุทธ์การบริหารงานในองค์การให้พนักงานได้รบั รู้
และแสดงให้เห็นด้วยว่า พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างกาไรและทาประโยชน์อะไรให้แก่องค์กร
และเปิ ดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดอย่างสร้างสรรค์ ออกมาอย่างเต็มที่
การรับรู้ประสิ ทธิ ภาพการตรวจสอบภายใน
กลุ่มตัวอย่างทีต่ อบแบบสอบถามในการศึกษาครัง้ นี้มคี วามคิดเห็นในด้านประสิทธิภาพ
การตรวจสอบภายในของบริษทั กรุงไทยพานิชประกันภัย จากัด(มหาชน) อยู่ในระดับมาก ซึ่งมี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.09 กล่าวคือ หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีการกาหนดให้มตี วั ชีว้ ดั ผลการปฏิบตั ิ
งาน และตัวชี้วดั อื่นๆ ที่มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม องค์การ โดยใช้ในการวัดระดับ
การบรรลุผลของวัตถุประสงค์การตรวจสอบภายในทัง้ เชิงปริมาณและคุณภาพ สะท้อนให้เห็นว่า
มีการปฏิบตั หิ น้าที่ท่ไี ด้รบั มอบหมายได้สาเร็จและบรรลุวตั ถุป ระสงค์ของการตรวจสอบภายใน
ตลอดจนการปฏิบตั งิ านเป็ นไปตามแผนการตรวจสอบ ด้วยบุคคลากรด้านการตรวจสอบภายใน
ที่มีความรู้ความสามารถและมีความเป็ นอิสระ สอดคล้องกับมาตรฐานสากลการปฏิบตั ิง าน
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการตรวจสอบภายใน
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ประสิทธิผลสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน
และการรับรูป้ ระสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน พบว่า ปั จจัยทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพการตรวจสอบ
ภายในมากทีส่ ุดคือ การจัดให้มโี ครงสร้างความรับผิดชอบ การกาหนดสายการรายงาน การมอบ
อานาจและความรับผิดชอบด้านการควบคุมภายในอย่างชัดเจน ช่วยให้การตรวจสอบภายในมี
ประสิทธิภาพเพิม่ มากขึน้ รองลงมาคือปั จจัยด้านการกากับตรวจตราของกรรมการและผูบ้ ริหาร
บริษทั มีกรรมการประกอบด้วยคณะบุคคลที่มคี วามรู้ความสามารถ ผูบ้ ริหารมีความรู้
ด้านธุรกิจ ประกันภัย วินาศภัย และเห็นถึงความสาคัญของงานตรวจสอบภายใน โดยใช้เป็ น
เครื่องมือทางการบริหาร เพื่อส่งเสริมการปฏิบตั งิ านในบริษทั ให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมาย
ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการให้เชื่อมันจากการประเมิ
่
นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
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และความคุ้มค่าของกระบวนการปฏิบตั งิ าน ผ่านการนาเสนอรายงานต่อผูบ้ ริหารระดับสูงของ
บริษทั ดังนัน้ จึงมีส่วนช่วยผลักดันให้งานตรวจสอบภายในดาเนินไปอย่างสะดวกราบรื่น

การอภิปรายผลการวิจยั
จากการศึกษาเรื่องปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ตรวจสอบภายในของบริษทั กรุงไทยพานิชประกันภัย จากัด (มหาชน) สามารถนามาอภิปรายผล
ได้ดงั นี้
จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการควบคุม อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่ง เป็ นไปตาม
หลักการควบคุมภายในของ COSO – Internal Control Integrated Framework 2013 (สภาวิชาชีพ
บัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2560) และยังสอดคล้องกับผลการวิจยั ของอัจฉรา นิยมาภา (2550)
ได้ศกึ ษาเรื่อง การพัฒนาระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
จากผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน อยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็ นไปตาม
มาตรฐานสากลการปฏิบตั งิ านวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the
Professional Practice of Internal Auditing) และยัง สอดคล้อ งกับ ผลการวิจ ัย ของ อรพรรณ
แสงศิวะเวทย์ (2561) ได้ศกึ ษาเรื่อง ปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของงานตรวจสอบ
ภายใน:มุมมองของผูต้ รวจสอบภายใน
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า สภาพแวดล้อมการควบคุมกับประสิทธิภาพการตรวจสอบ
ภายใน มีความสัมพันธ์กนั ในเชิงบวกอย่างมีนยั สาคัญ กล่าวคือ หากบริษทั ฯ มีการกาหนดหรือ
การจัด ให้มีส ภาพแวดล้อ มการควบคุ ม ที่ดีห รือ สู งขึ้น ก็จ ะส่ ง ผลให้ก ารตรวจสอบภายในมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับผลการวิจยั ของสราวุธ ดวงจันทร์
และฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ ์ (2561) ได้ศกึ ษาเรื่อง ระบบการควบคุมภายในทีด่ ี และธรรมาภิบาล
ทีม่ ตี ่อผลการดาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย

ข้อจากัดของการศึกษาค้นคว้าอิสระ
1. จานวนของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ครอบคลุมเฉพาะระดับผู้บริหารที่
ประจาสานักงานใหญ่ ไม่รวมผูบ้ ริหารตามสาขาภูมภิ าคทัวประเทศของบริ
่
ษทั ฯ
2. ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะจากการศึกษาครัง้ นี้ เป็ นเพียงมุมมองภายในบริษทั
กรุงไทยพานิชประกันภัย จากัด(มหาชน) ยังไม่สามารถนาไปพิจารณาร่วมกับธุรกิจอื่นได้
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ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจยั
ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม บริษทั ฯมีการดาเนินการเป็ นไปตามหลักการควบคุม
ภายในของ COSO และมีการทบทวนอย่างเหมาะสม
ด้านประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายในควรทาการปรับปรุง
ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในองค์กร เช่นการรายงาน
ผลการตรวจสอบครอบคลุมถึงสาระทีส่ าคัญต่างๆ ให้มกี ารความชัดเจน และรูปแบบการรายงาน
ผลการตรวจสอบให้มคี วามชัดเจนเข้าใจง่าย รวมทัง้ การจัดทาการประเมินผลหลังจากการเข้า
ตรวจสอบ เพื่อนาผลมาปรับปรุงประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายในต่อไป

งานวิจยั ที่เกี่ยวเนื่ องในอนาคต
ในการทาวิจยั ครัง้ ต่อไปควรทาการศึกษาวิจยั ในภาพรวมขององค์กร โดยขยายกลุ่ม
ตัวอย่างให้ครอบคลุมมากยิง่ ขึน้ เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็นของพนักงานทีม่ ตี ่อสภาพแวดล้อม
การควบคุมภายในบริษทั เพื่อให้ได้ขอ้ สรุปหรือแนวทางที่ต้องนามาพัฒนางานตรวจสอบสอบ
ภายใน
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม
เรื่อง ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมการควบคุมทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน ของ
บริษทั กรุงไทยพานิชประกันภัย จากัด (มหาชน)
เรียน ท่านผูต้ อบแบบสอบถาม
แบบสอบถามนี้เป็ นส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระ เพื่อการศึกษาของนักศึกษาระดับ
มหาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม และศึกษา
ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน โดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านสภาพแวดล้อม
การควบคุมและประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน ของบริษทั กรุงไทยพานิชประกันภัย จากัด
(มหาชน)
จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามให้ตรงกับความเป็ นจริงของ
ท่านมากทีส่ ุดและขอความกรุณาตอบให้ครบทุกข้อของคาถาม เพื่อให้ขอ้ มูลทีจ่ ะนาไปใช้ในการ
วิเคราะห์ผลมีความครบถ้วนสมบูรณ์ ผูศ้ กึ ษาจะนาผลที่ได้จากแบบสอบถามไปใช้เพื่อสรุปผล
การศึกษาในภาพรวม ไม่กระทบต่อการปฏิบตั งิ านของท่านผูต้ อบแบบสอบถามแต่อย่างใด โดย
แบบสอบถามจะแบ่งออกเป็ น 3 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมการควบคุม ขององค์กร
ส่วนที่ 3 ความเห็นต่อประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน
ผู้ศกึ ษาหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่ได้รบั จากท่านจะเป็ นประโยชน์ ต่อการศึกษาและ
การพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในต่อไป และหากท่านมีขอ้ สงสัยประการใด สามารถ
ติ ด ต่ อ สอบถามผู้ ศ ึ ก ษาได้ ท าง E-mail : thaneek@gmail.com หรื อ โทรศัพ ท์ ห มายเลข
095-5286801
ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

นายธานี บุญวัฒนศิริ
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงใน  ทีต่ รงกับความเป็ นจริง
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 21 – 25 ปี
 36 – 40 ปี

 26 – 30 ปี
 41 – 45 ปี

3. ระดับการศึกษา
 ต่ากว่าปริญญาตรี
 ปริญญาโท

 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาโท

4. ตาแหน่ง
 ระดับปฏิบตั กิ าร O1 – O4
 ระดับหัวหน้าหน่วย P4 – M1
 ระดับผูบ้ ริหาร M4 ขึน้ ไป
5. ประสบการณ์การทางาน
 ไม่เกิน 5 ปี
 16 – 20 ปี

 31 – 35 ปี
 46 ปี ขน้ึ ไป

 ระดับปฏิบตั กิ ารวิชาชีพ P1 – P3
 ระดับหัวหน้าส่วน M2 – M3

 6 – 10 ปี
 21 – 25 ปี

 11 – 15 ปี
 26 ปี ขน้ึ ไป
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ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมการควบคุม ขององค์กร
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความเห็นของท่าน ทีต่ รงกับความคิดเห็นของ
ท่านมากทีส่ ดุ เพียงช่องเดียว
(5 = เห็นด้วยอย่างยิง่ 4 = เห็นด้วย 3 = ไม่แน่ใจ 2 = ไม่เห็นด้วย 1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ )
ระดับความเห็นของท่าน
สภาพแวดล้อมการควบคุม
5
4
3
2
1
สภาพแวดล้อมของการควบคุม
องค์กรแสดงถึงความยึดมันในคุ
่
ณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริ ยธรรม
1. คณะกรรมการและผูบ้ ริหารกาหนดแนวทาง และมี
การปฏิบตั ทิ อ่ี ยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษา
    
จรรยาบรรณในการดาเนินงาน
2. มีขอ้ กาหนดทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ผบู้ ริหารและ
พนักงานปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อตรงและรักษา
    
จรรยาบรรณ
3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ติ าม
    
Code of Conduct
4. มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบตั ติ าม
    
ข้อกาหนดเกีย่ วกับความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ
คณะกรรมการมีความเป็ นอิ สระจากฝ่ ายบริ หาร และทาหน้ าที่กากับดูแล (Oversight)
และพัฒนาการดาเนิ นการด้านการควบคุมภายใน
1. มีการกาหนดบทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการแยก
จากฝ่ ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธิ ์อานาจเฉพาะของ
    
คณะกรรมการไว้อย่างชัดเจนแ
2. คณะกรรมการกากับดูแลให้มกี ารกาหนดเป้ าหมาย
การดาเนินธุรกิจทีช่ ดั เจนและวัดผลได้ เพื่อเป็ นแนวทาง     
ในการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารและพนักงาน
3. คณะกรรมการกากับดูแลให้บริษทั กาหนดบทบาท
หน้าทีข่ องคณะกรรมการและผูบ้ ริหารให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาททีส่ าคัญของ
    
คณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน
และผูร้ บั ผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน
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สภาพแวดล้อมการควบคุม

ระดับความเห็นของท่าน
5
4
3
2
1

4. คณะกรรมการเป็ นผูม้ คี วามรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษทั
และมีค วามเชี่ย วชาญที่เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ บริษัท หรือ     
สามารถขอคาแนะนาจากผูเ้ ชีย่ วชาญในเรื่องนัน้ ๆ ได้
5. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระทีม่ คี วามรู้
ความสามารถน่ าเชื่อถือ และมีค วามเป็ นอิสระในการ     
ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างแท้จริง
6. คณะกรรมการกากับดูแลการพัฒนาและปฏิบตั ิเรื่อง
การควบคุมภายใน ในองค์กร ซึ่งครอบคลุมทัง้ การสร้าง
ภาพแวดล้ อ มการควบคุ ม การประเมิ น ความเสี่ย ง     
กิจ กรรมการควบคุ ม ข้อ มู ล และการสื่อ สาร และการ
ติดตาม
ฝ่ ายบริ หารได้จดั ให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกาหนดอานาจในการสั ่งการและ
ความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ ภายใต้การกากับดูแล
(oversight) ของคณะกรรมการ
1. ผูบ้ ริหารระดับสูงกาหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุ น
การบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษทั โดยพิจารณาถึงความ
    
เหมาะสมทัง้ ทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มี
การควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผู้บ ริห ารระดับ สูง กาหนดสายการรายงานในบริษัท
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอานาจหน้าที่     
ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล
3. มีการกาหนด มอบหมาย และจากัดอานาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการ     
บริษทั ผูบ้ ริหารระดับสูง ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
องค์กรแสดงถึงความมุ่งมันในการจู
่
งใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ
1. บริษทั มีนโยบายและวิธกี ารปฏิบตั เิ พื่อจัดหา พัฒนา
และรักษาบุคลากรทีม่ คี วามรูแ้ ละความสามารถที่
    
เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและ
วิธกี ารปฏิบตั นิ นั ้ อย่างสม่าเสมอ
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สภาพแวดล้อมการควบคุม

ระดับความเห็นของท่าน
5
4
3
2
1

2. บริษทั มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน การให้
แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรทีม่ ผี ลการปฏิบตั งิ านดี
และการจัดการต่อบุคลากรทีม่ ผี ลงานไม่บรรลุเป้ าหมาย     
รวมถึง การสือ่ สารกระบวนการเหล่านี้ให้ผบู้ ริหารและ
พนักงานทราบ
3. บริษทั มีกระบวนการแก้ไขปั ญหาหรือเตรียมพร้อม
สาหรับการขาดบุคลากรทีม่ คี วามรูแ้ ละความสามารถที่     
เหมาะสมอย่างทันเวลา
4. บริษทั มีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผูบ้ ริหาร
และพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบทีป่ รึกษา
    
(mentoring) และการฝึกอบรม
5. บริษทั มีแผนและกระบวนการสรรหาผูส้ บื ทอดตาแหน่ ง
    
(succession plan) ทีส่ าคัญ
องค์กรกาหนดให้บุคลากรมีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
1. คณะกรรมการและผู้บ ริห ารมีก ระบวนการและการ
สื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อ
    
การควบคุ ม ภายใน และจัด ให้ มี ก ารปรับ ปรุ ง แก้ ไ ข
กระบวนการปฏิบตั ิ ในกรณีทจ่ี าเป็ น
2. คณะกรรมการและผูบ้ ริหารกาหนดตัวชีว้ ดั ผลการปฏิบตั ิ
งาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัล ทีเ่ หมาะสม โดย
    
พิจารณาทัง้ เรื่องการปฏิบตั ติ าม Code of Conduct และ
วัตถุประสงค์ในระยะสัน้ และระยะยาวของบริษทั
3. คณะกรรมการและผูบ้ ริหารประเมินแรงจูงใจและการ
ให้รางวัลอย่างต่อเนื่องโดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับ
    
ความส าเร็จ ของหน้ า ที่ใ นการปฏิบ ัติต ามการควบคุม
ภายในด้วย
4. คณะกรรมการและผู้บ ริหารได้พิจารณาไม่ใ ห้มีก าร
สร้า งแรงกดดัน ที่ม ากเกิน ไปในการปฏิบ ัติห น้ า ที่ของ     
บุคลากรแต่ละคน

44
ส่วนที่ 3 ความเห็นต่อประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน
คาชี้แจง กรุณาทาเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความเห็นของท่าน ถ้าท่านคิดว่าเป็ นจริงตาม
ความเข้าใจของท่านมากทีส่ ดุ และขอความกรุณาตอบคาถามให้ครบทุกข้อ
(5 = เห็นด้วยอย่างยิง่ 4 = เห็นด้วย 3 = ไม่แน่ใจ 2 = ไม่เห็นด้วย 1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ )
ระดับความเห็นของท่าน
ความเห็นต่อประสิ ทธิ ภาพการตรวจสอบภายใน
5
4
3
2
1
1. ด้านการวางแผนการตรวจสอบ
1. ผูต้ รวจสอบได้ทาความเข้าใจกับผูร้ บั ตรวจเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรเกีย่ วกับ วัตถุประสงค์ ขอบเขต ความ
    
รับผิดชอบ และความคาดหวังอื่นๆ ของผูร้ บั ตรวจ
2. ผูต้ รวจสอบได้ทาความเข้าใจกับผูร้ บั ตรวจ ถึง
ข้อจากัดในการเผยแพร่ผลงานและการเข้าถึงเอกสาร     
ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ าน
3. ผูต้ รวจสอบได้กาหนดให้มกี ารประเมินความเสีย่ งที่
    
เกีย่ วข้องกับกิจกรรมทีต่ รวจสอบ
4. ผูต้ รวจสอบกาหนดวัตถุประสงค์ของภารกิจให้
    
สอดคล้องกับผลการประเมินความเสีย่ ง
5. ผูต้ รวจสอบได้ระบุถงึ ความเสีย่ ง การควบคุม และ
    
กระบวนการกากับดูแล ภายในขอบเขตทีต่ กลงร่วมกัน
2. ด้านการปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบ
1. ประเมินความเพียงพอ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าจุดควบคุม
    
สาคัญทีก่ าหนดขึน้ มีการปฏิบตั ติ ามอย่างเหมาะสม
2. ผูต้ รวจสอบได้ระบุและรวบรวมข้อมูลทีใ่ ช้ในการ
ปฏิบตั ภิ าระกิจให้เพียงพอน่าเชือ่ ถือมีความเกีย่ วข้อง     
และเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั งิ าน
3. ข้อสรุปและผลการปฏิบตั ภิ าระกิจของผูต้ รวจสอบ
อยู่บนพืน้ ฐานของการวิเคราะห์และการประเมินผลที่     
เหมาะสม
4. ผูต้ รวจสอบภายในมีความรูค้ วามสามารถและ
    
ความชานาญในการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ

45
ความเห็นต่อประสิ ทธิ ภาพการตรวจสอบภายใน

ระดับความเห็นของท่าน
5
4
3
2
1

5. ผูต้ รวจสอบได้สอบถามข้อเท็จจริง และเปิ ดโอกาส
ให้ชแ้ี จงสาเหตุทท่ี าให้เกิดข้อผิดพลาดก่อนสรุปผล
  
และรายงานผลการตรวจสอบ
3. ด้านการรายงานผลการปฏิ บตั ิ การตรวจสอบ
1. รายงานผลการตรวจสอบครอบคลุมถึงสาระทีส่ าคัญ
  
ต่างๆ หรือความเสีย่ งทีส่ าคัญของหน่วยงานท่าน
2. ผูร้ บั ตรวจสามารถนาข้อเสนอแนะตามงานการ
  
ตรวจสอบไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบตั งิ านได้
3. รายงานการตรวจสอบมีความชัดเจนเข้าใจง่าย
  
4. ในรายงานสรุปผลการตรวจสอบ ผูต้ รวจสอบได้
  
รายงานผลงานทีเ่ ป็ นทีน่ ่าพอใจของผูร้ บั ตรวจ
5. ในรายงานสรุปผลการตรวจสอบ ผูต้ รวจสอบได้มี
ความเห็น และ/หรือ ข้อ สรุ ป ในภาพรวมตามความ   
เหมาะสม
4. ด้านการติ ดตามผลการตรวจสอบ
1. ผู้ต รวจสอบได้ติด ต่ อ ผู้ร ับ ตรวจ เพื่อ ติด ตามผล
ความคืบหน้าในการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบตั งิ านตาม   
รายงานผลการตรวจสอบ
2. ข้อผิดพลาดที่ท่านไม่สามารถแก้ไขได้ ผูต้ รวจสอบ
ได้ประสานงานกับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อยุติ   
และวิธกี ารแก้ไขกับผูร้ บั ตรวจได้สาเร็จ
3. ผูต้ รวจสอบมีส่วนร่วมในการหาแนวทางแก้ไข เมือ่
ผูร้ บั ตรวจไม่สามารถแก้ไขประเด็นข้อสังเกตุทต่ี รวจ
  
พบได้ตามระยะเวลาทีก่ าหนด
4. ผูบ้ ริหารงานตรวจสอบได้จดั ให้มกี ระบวนการติดตาม
ผลการตรวจสอบ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าข้อเสนอแนะ เพื่อการ
ปรับปรุงแก้ไขนัน้ ฝ่ ายจัดการได้นาไปปฏิบตั ิอย่างมี   
ประสิทธิผล หรือผูบ้ ริหารระดับสูงได้ยอมรับความเสี่ยง
จากการไม่ปฏิบตั ติ าม
5. ในกิจกรรมการตรวจสอบ ได้มกี ารติดตามการไม่
ปฏิบตั ติ ามผลของภาระกิจตามขอบเขตทีไ่ ด้ตกลงไว้   
กับผูร้ บั ตรวจ
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