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บทคัดยอ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาและพิสูจนในเชิงประจักษเกี่ยวกับอิทธิพลของกลไกการกํากับดูแลความเสี่ยง
และคุณภาพหนวยงานตรวจสอบภายใน ที่มีตอระดับการบริหารความเสี่ยงองคกร โดยเก็บรวบรวมขอมูลทั้งปฐมภูมิ
และทุติยภูมิ ครอบคลุมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
(MAI) สํา หรั บ ข อ มู ล ปฐมภู มิ เ กี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพหน ว ยงานตรวจสอบภายในและระดั บ การบริ ห ารความเสี่ ย งองค ก ร
เก็บรวบรวมโดยการสงแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางจํานวน 710 บริษัท และไดรับขอมูลตอบกลับที่สามารถนํามา
วิ เ คราะห จํา นวน 126 บริ ษั ท คิ ด เป น อั ต ราการตอบกลั บ ร อ ยละ 17.7 หลั ง จากนั้ น จึ ง เก็ บ รวบรวมข อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ
เกี่ยวกับกลไกการกํากับดูแลความเสี่ยง จากแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ผลการวิเคราะหปจจัยเชิง
ยืนยันเพื่อทดสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของโมเดลการวัดพบวา ผานเกณฑทุกคาและมีความสอดคลองกับขอมูล
เชิงประจักษ ผลการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางเพื่อทดสอบสมมติฐานพบวา คุณภาพหนวยงานตรวจสอบภายใน
มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงเชิ ง บวกต อ ระดั บ การบริ ห ารความเสี่ ย งองค ก รของบริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง
ประเทศไทยในระดั บ เข ม แข็ ง ในขณะที่ ก ลไกการกํา กั บ ดู แ ลความเสี่ ย งยั ง ไม มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงเชิ ง บวกต อ ระดั บ
การบริหารความเสี่ยงองคกร
คําสําคัญ: กลไกการกํากับดูแลความเสี่ยง คุณภาพหนวยงานตรวจสอบภายใน ระดับการบริหารความเสี่ยงองคกร
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ABSTRACT

This research aims to empirically examine the effects of risk governance mechanisms and internal audit
function quality on enterprise risk management. We collected both primary and secondary data, covering
companies listed on the Stock Exchange of Thailand (SET) and the Market for Alternative Investment (MAI).
Surveys were used to collect primary data about the quality of the internal audit function and enterprise
risk management. Questionnaires were sent out to 710 companies, and usable responses were 126 companies,
with a response rate of 17.7%. Following that, secondary data about risk governance mechanisms was
gathered from Annual Registration Statements (Form 56-1). The confirmatory factor analysis was assessed
to test the reliability and validity of the construct measures. The results found that the measurement model
met all criteria and fitted the empirical data. The structural model was then analyzed to test all hypotheses.
The results found that the internal audit function quality has a positive effect on the level of enterprise risk
management, while the risk governance mechanism has an insignificant statistical effect on the level of
enterprise risk management.
Keywords: Risk Governance Mechanism, Internal Audit Function Quality, Enterprise Risk Management
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อิทธิพลของกลไกการกํากับดูแลความเสี่ยง และคุณภาพหนวยงานตรวจสอบภายใน ตอระดับการบริหารความเสี่ยงองคกร
หลักฐานเชิงประจักษจากประเทศไทย

บทนํา
ปจจุบัน การดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตองประสบกับสภาพแวดลอม
ทางธุ ร กิ จ ที่ มี ค วามเสี่ ย ง (Risk) หลากหลายและซั บ ซ อ นยิ่ ง ขึ้ น (SET, 2020) จึ ง เป น อุ ป สรรคที่ อ าจส ง ผลทํา ให ก าร
ดําเนินงานขององคกรตองหยุดชะงักลง หรือไมสามารถบรรลุเปาหมายในการสรางผลประกอบการที่ดี และยอมสงผลทําให
ความสนใจจากนักลงทุนทั้งในและตางประเทศลดลง รวมถึงสงผลทําใหประเทศไทยไมบรรลุเปาหมายตามแผนการพัฒนา
ตลาดทุนไทย ซึ่งมีเปาหมายที่จะเพิ่มมูลคาตามราคาตลาดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อสรางความแข็งแกรง
ใหแกระบบเศรษฐกิจของประเทศ (Committee on Economics and Finance, 2022) ดังนั้นผูบริหารระดับสูงของ
บริษัทจดทะเบียนจึงควรตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงองคกร (Enterprise Risk Management: ERM)
และการกํากับดูแลความเสี่ยง (Risk Governance) ใหเกิดประสิทธิผล เพื่อชวยใหองคกรบรรลุเปาหมายในการสราง
มูลคาเพิ่มอยางสูงสุด ภายใตระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Beasley et al., 2021; Chookhiatti et al., 2020)
สําหรับแนวปฏิบัติดานการกํากับดูแลความเสี่ยงในบริบทของประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ไดกําหนดไวในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี พ.ศ. 2560 ใหคณะกรรมการบริษัท (Board
Committee: BC) มีหนาที่กํากับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยงใหเหมาะสม โดยตองจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
(Audit Committee: AC) เพื่อทําหนาที่สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รวมถึงการตรวจสอบ
ภายในให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล (The Securities and Exchange Commission: SEC, 2017) นอกจากนี้ องค ก รต อ ง
จัดใหมีบุคคลหรือหนวยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Function: IAF) ที่มีความอิสระ เพื่อปฏิบัติหนาที่ประเมิน
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในวา มีความเหมาะสมตอการบรรลุวัตถุประสงค (SEC,
2017)
แนวคิดการกํากับดูแลความเสี่ยงดังกลาว สอดคลองตามทฤษฎีตัวแทน (Agency Theory) ซึ่งมีแนวคิดวาตัวการและ
ตัวแทนมีระดับการยอมรับความเสี่ยงตางกัน จึงแนะนําใหองคกรใชกลไกกํากับดูแล เพื่อแกปญหาการบริหารความเสี่ยง
ที่ไมเหมาะสมของตัวแทน (Jensen & Meckling, 1976) นอกจากนี้ ยังสอดคลองตามทฤษฎีภาวะผูนําระดับสูง (Upper
Echelon Theory) ซึ่งมีแนวคิดวา คุณลักษณะของผูบริหารระดับสูงมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกกลยุทธและ
แนวทางปฏิบัติขององคกร (Hambrick & Mason, 1984) ดังนั้นภายใตความเสี่ยงที่หลากหลายและซับซอนยิ่งขึ้น ภาวะผูนํา
จึงมีความสําคัญตอการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ขององคกร ซึ่งรวมถึงการกํากับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยงองคกร
ใหเหมาะสม
จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา งานวิจัยในอดีตสวนใหญที่ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอการบริหารความเสี่ยง
องคกร มักศึกษาโดยการวัดคาการบริหารความเสี่ยงองคกรจากการนํามาประยุกต (Kleffner et al., 2003) การแตงตั้ง
ผูบริหารสูงสุดดานความเสี่ยง (Liebenberg & Hoyt, 2003) และระดับการบริหารความเสี่ยงองคกร (Beasley et al.,
2005) นอกจากนี้ ผลงานวิจัยในอดีตสวนใหญจะวัดคากลไกการกํากับดูแลความเสี่ยง (Risk Governance Mechanism:
RGM) จากความอิ ส ระของคณะกรรมการ (Beasley et al., 2005) ขนาดและความเชี่ ย วชาญของคณะกรรมการ
(Maruhun et al., 2018) การประชุมของคณะกรรมการ (Yatim, 2010) และคณะกรรมการตรวจสอบ (Mensah, 2015;
Mitrapanont & Laohavichien, 2019)
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บทความวิจัย

งานวิจัยในอดีตยังพบวา คุณภาพหนวยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Function Quality: IAFQ) เปน
ปจจัยหนึ่งที่มีความสัมพันธตอการบริหารความเสี่ยงองคกร แตยังจําเปนตองปรับปรุงใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น (Ismajli et al.,
2017; Mitrapanont & Laohavichien, 2019) โดยผู ต รวจสอบภายในควรมี ค วามสามารถและความเที่ ย งธรรม
(Wongcomedee & Ussahawanitchakit, 2016) รวมถึงมีสวนรวมในการบริหารความเสี่ยงองคกร (de Zwaan et al.,
2011) อยางไรก็ตาม Abdullah et al. (2017) และ Najwa et al. (2019) พบวา กลไกดังกลาวยังไมสงผลตอระดับ
การบริหารความเสี่ยงองคกร จึงอาจกลาวไดวา ผลสรุปของงานวิจัยในอดีตยังไมสอดคลองกัน
นอกจากนี้ ผลการสํารวจเกี่ยวกับความเพียงพอของการกํากับดูแลและบริหารความเสี่ยง (Beasly et al., 2021)
พบวา ประเทศที่เปนสมาชิกของสมาคมผูสอบบัญชีรับอนุญาตของประเทศอเมริกา (American Institute of Certified
Public Accountants: AICPA) สวนใหญยังมีการบริหารความเสี่ยงองคกรในระดับไมสมบูรณ สอดคลองกับผลการวิจัย
ของ Bungkilo (2017) ซึ่งพบวา บริษัทจดทะเบียนสวนใหญมีการประยุกต ERM แตยังมีกิจกรรมที่ตองปฏิบัติจํานวนมาก
นอกจากนี้ ผลการวิจัยของ Institute of Internal Auditors (2013); PwC (2014); KPMG (2016; 2019) พบวา
หน ว ยงานตรวจสอบภายในยั ง มี คุ ณ ภาพไม เ พี ย งพอ โดยเฉพาะด า นการประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของกระบวนการบริ ห าร
ความเสี่ยงองคกร
จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา งานวิจัยในอดีตสวนใหญมักศึกษากลไกที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยงองคกร
เพียงมิติใดมิติหนึ่ง โดยมิไดคํานึงถึงแนวคิดการบริหารความเสี่ยงองคกรเชิงบูรณาการ ที่กลไกการกํากับดูแลความเสี่ยง
และกลไกใหความเชื่อมั่นดานการบริหารความเสี่ยงจําเปนตองทํางานรวมกัน งานวิจัยนี้จึงทําการพิสูจนดวยขอมูลเชิง
ประจักษ เพื่อตอบคําถามการวิจัยวา “กลไกการกํากับดูแลความเสี่ยง (Risk Governance Mechanism: RGM) และ
คุณภาพหนวยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Function Quality: IAFQ) มีอิทธิพลตอระดับการบริหารความเสี่ยง
องคกร (Enterprise Risk Management Level: ERM) หรือไม” โดยศึกษาในบริบทของประเทศไทย ที่ยังจําเปนตอง
พัฒนาบทบาทของคณะกรรมการบริษัทดานการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงองคกร เพื่อชวยใหองคกรบรรลุวัตถุประสงค
(Thai Institute of Directors [IOD], 2018) นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงาน ก.ล.ต. ไดสงเสริม
ใหบริษัทจดทะเบียนของไทยนํา COSO ERM (2004) มาประยุกตเพื่อใหการบริหารความเสี่ยงองคกรมีความเหมาะสม
แตยังมีงานวิจัยจํานวนไมมากนักที่ศึกษาวา ปจจุบันบริษัทจดทะเบียนของไทยมีระดับการบริหารความเสี่ยงองคกรตาม
องคประกอบของ COSO ERM (2004) อยูในระดับใด โดยนําตัวแปรกลไกการกํากับดูแลความเสี่ยงและคุณภาพหนวยงาน
หนวยงานตรวจสอบภายในมาศึกษาพรอมกัน เพื่อใหเขาใจถึงปจจัยที่มีความสัมพันธตอระดับการบริหารความเสี่ยงองคกร
อยางแทจริง
งานวิจัยนี้จึงปรับปรุงการวัดระดับการบริหารความเสี่ยงองคกรของงานวิจัยในอดีต โดยวัดจากองคประกอบทั้ง 8
ของ COSO ERM (2004) เพื่อใหสามารถวัดคาในแตละมิติไดอยางชัดเจน นอกจากนี้ ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลทั้งจาก
แหลงขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ครอบคลุมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย
เอ็ม เอ ไอ (MAI) ซึ่งเปนกลุมกิจการขนาดกลางและขนาดยอมในทุกกลุมอุตสาหกรรม เนื่องจากคณะกรรมการของบริษัท
ดั ง กล า ว มี บ ทบาทหน า ที่ กํา กั บ ดู แ ลระบบการบริ ห ารความเสี่ ย งองค ก รให เ หมาะสมตามหลั ก การกํา กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
โดยทุกบริษัทสามารถประยุกต COSO ERM (2004) ตามคําแนะนําของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ผูวิจัยจึงเลือกศึกษา
กลุมตัวอยางทั้งสองตลาด เพื่อใหเปนการศึกษาที่ครอบคลุมการบริหารความเสี่ยงองคกรในประเทศไทยอยางครบถวน
8
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อิทธิพลของกลไกการกํากับดูแลความเสี่ยง และคุณภาพหนวยงานตรวจสอบภายใน ตอระดับการบริหารความเสี่ยงองคกร
หลักฐานเชิงประจักษจากประเทศไทย

ผลการวิ จั ย จากข อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ พ บว า คุ ณ ภาพหน ว ยงานตรวจสอบภายในมี อิ ท ธิ พ ลทางตรงเชิ ง บวกต อ ระดั บ
การบริหารความเสี่ยงองคกรในระดับเขมแข็ง ในขณะที่กลไกการกํากับดูแลความเสี่ยงยังไมมีอิทธิพลตอระดับการบริหาร
ความเสี่ยงองคกร ขอคนพบดังกลาวพิสูจนความถูกตองของทฤษฎีตัวแทนตามแนวคิดที่วา ตัวการอาจใชการตรวจสอบ
ภายในเปนกลไกกํากับดูแลผูบริหารใหบริหารความเสี่ยงอยางเหมาะสม และพัฒนาตอยอดองคความรูเกี่ยวกับองคประกอบ
ของหน วยงานตรวจสอบภายในที่ มีคุณภาพ รวมถึ งความสั มพั นธ ที่มีต อระดั บการบริ หารความเสี่ ยงองค กร นอกจากนี้
ยังชวยใหคณะกรรมการบริษัทและคณะคณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มความตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาหนวยงาน
ตรวจสอบภายในใหมีคุณภาพ อันจะทําใหระดับการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงองคกรมีแนวโนมที่ดียิ่งขึ้น

การทบทวนวรรณกรรมและการพัฒนาสมมติฐาน
1. การบริหารความเสี่ยงองคกร
การบริหารความเสี่ยงองคกรเปนกระบวนการที่กําหนดขึ้นและนําไปใชบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบทั่วทั้งองคกร
เพี่อใหความเสี่ยงขององคกรอยูในระดับที่ยอมรับได สามารถใหความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลตอฝายบริหารและคณะกรรมการ
ขององคกร ในการที่จะบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว (COSO, 2004) การบริหารความเสี่ยงองคกรไดรับความสําคัญ
มากขึ้นทั้งในประเทศไทยและในระดับสากล (Lunsquist, 2014) โดยเชื่อวา เปนแนวคิดที่ชวยลดอุปสรรคทําใหองคกร
บรรลุเปาหมาย ปองกันความเสียหายตอทรัพยากรขององคกร ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางธุรกิจ
อยางมีประสิทธิภาพ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี เสริมสรางความเชื่อมั่นและมูลคาเพิ่มแกผูมีสวนไดเสีย เพิ่มความสามารถ
ในการแขงขัน และสนับสนุนการดํารงอยูอยางยั่งยืน (International Federation of Accountants [IFAC], 2015;
SET, 2017) หากแตขอมูลเชิงประจักษที่สนับสนุนประโยชนของการบริหารความเสี่ยงองคกรยังไมชัดเจน
แม ว า ป จ จุ บั นจะมี ก ารพั ฒ นากรอบแนวคิ ดการบริ ห ารความเสี่ ย งองค กรอย างต อเนื่ อง อย างไรก็ ดี แ นวคิ ด COSO
ERM (2004) ยังเปนกรอบแนวทางที่เนนการควบคุมภายในที่บูรณาการกับการบริหารความเสี่ยงองคกร (Chookhiatti
et al., 2020) โดยพิจารณาการบริหารความเสี่ยงองคกรเปน 8 องคประกอบหลัก ไดแก (1) สภาพแวดลอมภายใน
(2) การกําหนดวัตถุประสงค (3) การระบุเหตุการณ (4) การประเมินความเสี่ยง (5) การตอบสนองความเสี่ยง (6) กิจกรรม
การควบคุม (7) สารสนเทศและการสื่อสาร และ (8) การติดตาม (COSO, 2004) ซึ่งตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ไดสงเสริมใหบริษัทจดทะเบียนนํามาประยุกต เพื่อสรางความมั่นใจวา การบริหารความเสี่ยงองคกรมีความเหมาะสมหรือ
มีประสิทธิผล (COSO, 2004)
2. กลไกการกํากับดูแลความเสี่ยงและระดับการบริหารความเสี่ยงองคกร
ทฤษฎี ตั ว แทน (Jensen & Meckling, 1976) มี แ นวคิ ด ว า ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งตั ว การและตั ว แทนมี ลั ก ษณะ
แบงแยกความเปนเจาของออกจากการควบคุม โดยเจาของทรัพยากรอยูในฐานะตัวการและผูบริหารอยูในฐานะตัวแทน
มีความขัดแยงในผลประโยชนและมีระดับการยอมรับความเสี่ยงแตกตางกัน องคกรจึงควรจัดตั้งกลไกกํากับดูแลผูบริหาร
ใหปฏิบัติหนาที่ดานการบริหารความเสี่ยงอยางเหมาะสม สอดคลองกับผลประโยชนของตัวการและเกิดประสิทธิผลตอ
องคกร โดยการแตงตั้งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทําหนาที่กํากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ
การปฏิบัติหนาที่ของผูบริหาร ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยงองคกรใหมีความเหมาะสม ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทและ
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คณะกรรมการตรวจสอบจึงถือเปนกลไกการกํากับดูแลความเสี่ยง (Risk Governance mechanism: RGM) ตามทฤษฎี
ตัวแทน
นอกจากนี้ แนวคิดโมเดล 3 หนวยงาน (The Three Lines Model) (Institute of Internal Auditor [IIA], 2020)
ซึ่ งถื อเป นแนวปฏิ บัติที่ดีด านการบริ หารความเสี่ ยงองค กรให เกิ ดประสิ ทธิ ผล ให คําแนะนําว า องค กรควรจั ดให มีกลไก
การกํา กั บ ดู แ ล เพื่ อ ทํา หน า ที่ กํา กั บ ดู แ ลระบบการบริ ห ารความเสี่ ย งให เ หมาะสม โดยแบ ง แยกหน า ที่ ด า นการบริ ห าร
ความเสี่ ยงออกเป น 3 ลําดั บชั้ น ประกอบด วย หน วยงานชั้ นแรก (First Line) คื อ ผู บริ หารระดั บปฏิ บัติการมี หน าที่
ประเมินความเสี่ยงที่สําคัญ หนวยงานชั้นที่ 2 (Second Line) คือ หนวยงานบริหารความเสี่ยง มีหนาที่ชวยเหลือหนวยงาน
ชั้นแรกในการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลตอคณะกรรมการบริษัท สําหรับหนวยงานชั้นที่สาม (Third Line) คือ
หนวยงานตรวจสอบภายใน มีหนาที่ใหคําปรึกษาและใหความเชื่อมั่นอยางอิสระวา กระบวนการบริหารความเสี่ยงองคกร
มีประสิทธิผล
สอดคลองตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี พ.ศ. 2560 ที่กําหนดใหคณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหนาที่กํากับดูแล
ระบบการบริ ห ารความเสี่ ย งให เ หมาะสม โดยทํา ความเข า ใจกระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย งของผู บ ริ ห าร และบริ ห าร
ความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได รวมทั้งติดตามตรวจสอบวิธีการบริหารความเสี่ยงของผูบริหาร เพื่อใหมั่นใจวา มีการ
ดําเนินการอยางเหมาะสม (SEC, 2017) นอกจากนี้ ยังกําหนดวา คณะกรรมการบริษัทสามารถมอบหมายใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบกลั่นกรองความเสี่ยง และนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคลองกับวัตถุประสงค เปาหมาย กลยุทธ และ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได สําหรับเปนกรอบการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงของทุกคนในองคกร ดูแลใหมีการ
ระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาจากปจจัยภายในและภายนอก ที่อาจสงผลทําใหองคกรไมบรรลุวัตถุประสงค รวมถึงกํากับดูแล
ใหมั่นใจวา บริษัทมีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ระบุไว เพื่อจัดลําดับความเสี่ยงและ
กําหนดวิธีการจัดการที่เหมาะสมกอนเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา คณะกรรมการตรวจสอบ
ถือเปนกลไกกํากับดูแลความเสี่ยงตามขอกําหนดที่สําคัญของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SEC, 2017)
งานวิ จั ย ในอดี ต พบว า คุ ณ ลั ก ษณะของคณะกรรมการ เช น ขนาด (Ntim & Soobaroyen, 2013) ความอิ ส ระ
(Beasley et al., 2005; Kemp, 2011; Ntim & Soobaroyen, 2013) ความเชี่ยวชาญ (Kemp, 2011) เปนปจจัยที่
ชวยเสริมใหการบริหารความเสี่ยงขององคกรมีระดับสูงขึ้น เนื่องจากคุณลักษณะตาง ๆ ของคณะกรรมการมีความสัมพันธ
ต อ การตั ด สิ น ใจ การกํา หนดทางเลื อ กกลยุ ท ธ และการนํา แนวทางปฏิ บั ติ ต า ง ๆ มาประยุ ก ต ภ ายในองค ก ร ซึ่ ง รวมถึ ง
กระบวนการบริหารความเสี่ยงองคกรสอดคลองตามทฤษฎีภาวะผูนําระดับสูง
จากการทบทวนวรรณกรรมขางตน อาจสามารถคาดการณไดวา หากองคกรใดมีกลไกกํากับดูแลความเสี่ยงที่เหมาะสม
และเพียงพอมากกวา องคกรดังกลาวจะมีระดับการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงองคกรที่สูงขึ้น เนื่องจาก
องคกรจะสามารถบริหารความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได ซึ่งจะนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร ผูวิจัยจึงมี
สมมติฐานการวิจัย ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 กลไกการกํากับดูแลความเสี่ยง (RGM) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอระดับการบริหารความเสี่ยงองคกร
(ERM)

10 วารสารวิชาชีพบัญชี ปที่ 18 ฉบับที่ 58 มิถุนายน 2565

อิทธิพลของกลไกการกํากับดูแลความเสี่ยง และคุณภาพหนวยงานตรวจสอบภายใน ตอระดับการบริหารความเสี่ยงองคกร
หลักฐานเชิงประจักษจากประเทศไทย

3. คุณภาพหนวยงานตรวจสอบภายในและระดับการบริหารความเสี่ยงองคการ
ทฤษฎีตัวแทน (Jensen & Meckling,1976) มีแนวคิดวา การตรวจสอบภายในเปนกลไกกํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่
ของผูบริหารที่สําคัญ ชวยลดปญหาการยอมรับความเสี่ยงที่แตกตางกันระหวางตัวการและตัวแทน สงผลทําใหการบริหาร
งานของผูบริหารสอดคลองตามวัตถุประสงคขององคกร นอกจากนี้ หนวยงานตรวจสอบภายในยังเปนกลไกใหความเชื่อมั่น
ที่มีความเปนอิสระสูงสุดตามแนวคิดโมเดล 3 หนวยงาน (Three Line Model) (IIA, 2020) ไดแก หนวยงานชั้นแรกคือ
ผูบริหาร ซึ่งมีหนาที่ระบุและประเมินความเสี่ยงที่สําคัญ และหนวยงานชั้นที่ 2 คือ หนวยงานบริหารความเสี่ยงซึ่งมีหนาที่
ชวยเหลือดูแลผูบริหารใหสามารถบริหารความเสี่ยงอยางเหมาะสม โดยมีหนวยงานตรวจสอบภายในเปนหนวยงานชั้นที่ 3
มี บทบาทหน าที่ ให คําปรึ กษาและความเชื่ อมั่ นอย างอิ สระและเที่ ยงธรรม เกี่ ย วกั บประสิ ทธิ ผลของกระบวนการบริ หาร
ความเสี่ ย งด วยความเชี่ ยวชาญ ความเข าใจเชิ งลึ ก และรายงานผลต อฝ า ยบริ หารและฝ า ยกํากั บดู แล เพื่ อส งเสริ มและ
อํานวยความสะดวกในการปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
คุณภาพหนวยงานตรวจสอบภายในจึงถือเปนปจจัยที่มีความสําคัญอยางมากตอระดับการบริหารความเสี่ยงองคกร
ทั้งความเปนอิสระ งบประมาณ บุคลากรที่มีทักษะ ความรูและความสามารถ รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบ
(Ismajli et al. 2017; Sakhakorn et al., 2014) สอดคลองกับ IIA, 2017 กลาววา เสาเข็มของการตรวจสอบภายใน
ประกอบดวยทรัพยากร ไดแก ผูตรวจสอบภายในที่มีความรู ความสามารถ และทักษะ นอกจากนี้ องคกรจําเปนตองมี
งบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอยางเพียงพอ มีการจัดโครงสรางองคกรที่สนับสนุนการปฏิบัติหนาที่
ไดอยางอิสระและเที่ยงธรรม อีกทั้งผูตรวจสอบภายในจําเปนตองเขาใจและปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงาน
วิชาชีพตรวจสอบภายใน (International Professional Practices Framework: IPPF)
จากการทบทวนงานวิจัยในอดีตพบวา อายุงานของผูบริหารสูงสุดดานการตรวจสอบภายใน (Beasley et al., 2006)
คุณลักษณะของผูตรวจสอบภายใน (Mardessi & Arab, 2018) ความสามารถและความเที่ยงธรรมของผูตรวจสอบภายใน
(Wongcomedee & Ussahawanitchakit, 2016) กระบวนการนําขอเสนอแนะจากการตรวจสอบภายในไปปรับปรุง
การดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพ (Ismajli et al., 2017) คุณภาพของระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและบูรณาการ
กับกระบวนการดําเนินธุรกิจ (Ismajli et al., 2017) การมีสวนรวมของผูตรวจสอบภายในการประเมินประสิทธิผลของ
การบริหารความเสี่ยงองคกร (Zwaan & Stewart, 2011) มีความสัมพันธตอระดับการบริหารความเสี่ยงองคกร
จากการทบทวนวรรณกรรมข า งต น อาจสามารถคาดการณ ไ ด ว า หากองค ก รใดมี ห น ว ยงานตรวจสอบภายในที่ มี
คุณภาพ ประกอบดวยทรัพยากร ความสามารถ กระบวนการตรวจสอบ และการประกันคุณภาพที่มากกวา องคกรดังกลาว
จะมี ร ะดั บ การปฏิ บั ติ ต ามกระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย งองค ก รที่ สู ง ขึ้ น เนื่ อ งจากหน ว ยงานตรวจสอบภายในสามารถ
ปฏิบัติงานใหคําปรึกษาและใหความเชื่อมั่นอยางมีประสิทธิผล ผูวิจัยจึงมีสมมติฐานการวิจัย ดังนี้
สมมติฐานที่ 2 คุณภาพหนวยงานตรวจสอบภายใน (IAFQ) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอระดับการบริหารความเสี่ยง
องคกร (ERM)
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จากการทบทวนวรรณกรรมและการพัฒนาสมมติฐานสามารถแสดงเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ระเบียบวิธีวิจัย
1. วิธีวิจัย
งานวิจัยนี้1 เปนการวิจัยเชิงปริมาณที่เก็บรวบรวมขอมูลทั้งจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ (แบบสอบถาม) และแหลงขอมูล
ทุติยภูมิ (แบบแสดงรายการขอมูลประจําป) โดยใชการวิเคราะหปจจัยเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA)
เพื่อทดสอบความถูกตองเชื่อถือไดของโมเดลการวัด และใชการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง (Structural Equation
Model: SEM) ทดสอบอิทธิพลของกลไกการกํากับดูแลความเสี่ยงและคุณภาพหนวยงานตรวจสอบภายในที่มีตอระดับ
การบริหารความเสี่ยงองคกร เนื่องจากวิธีการทางสถิติดังกลาวสามารถวิเคราะหตัวแปรแฝงและประมาณคาความสัมพันธ
ของตัวแปรไดหลายสมการพรอมกัน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและการเก็บรวบรวมขอมูล
งานวิจัยนี้ทําการสํารวจคุณลักษณะของกลไกการกํากับดูแลความเสี่ยง คุณภาพหนวยงานตรวจสอบภายใน และ
ระดับการบริหารความเสี่ยงองคกร โดยเครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวยแบบสอบถามเพื่อเก็บขอมูลปฐมภูมิ และ
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) เพื่อเก็บขอมูลทุติยภูมิ สําหรับขอมูลปฐมภูมิ ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับ
คุณภาพหนวยงานตรวจสอบภายใน และระดับการบริหารความเสี่ยงองคกร ทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม
1

งานวิ จั ย นี้ ไ ด รั บ การพิ จ ารณารั บ รองโครงการวิ จั ย แบบยกเว น จากคณะกรรมการพิ จ ารณาจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร ตามหนังสือรับรองการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย เลขที่ COE 63/166
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อิทธิพลของกลไกการกํากับดูแลความเสี่ยง และคุณภาพหนวยงานตรวจสอบภายใน ตอระดับการบริหารความเสี่ยงองคกร
หลักฐานเชิงประจักษจากประเทศไทย

ที่พัฒนาขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมในอดีต ซึ่งผานการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดย
ผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญจํานวน 14 ทาน ผูทรงคุณวุฒิจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจํานวน 1 ทาน และ
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากสํา นั ก งานคณะกรรมการกํา กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย จํา นวน 1 ท า น รวมจํา นวน 16 ท า น
ผลการคํานวณคาสัมประสิทธิ์ความสอดคลอง (IOC) มีคาอยูระหวาง 0.85–1.00 ซึ่งไมตํ่ากวา 0.80 แสดงวาคําถามสอดคลอง
กับจุดมุงหมายในการวัด (Rovinelli & Hambleton, 1997) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับกลไกการกํากับดูแลความเสี่ยงซึ่งเปน
ขอมูลทุติยภูมิ ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)
3. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรของการวิจัยครั้งนี้คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย
เอ็ม เอ ไอ (MAI) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหนาที่กํากับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยงใหเหมาะสม โดยสามารถ
ประยุกต COSO ERM (2004) ตามคําแนะนําของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สําหรับกลุมตัวอยางในงานวิจัยนี้
รวบรวมจากรายชื่อหลักทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยไมรวม
กองทุนรวมในอสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพื่อการลงทุนจํานวน 58 บริษัท เนื่องจากมีกฎหมายกํากับดูแลโดยเฉพาะ
นอกจากนี้ ไมรวมบริษัทที่อยูระหวางการฟนฟูการดําเนินงานหรือเขาขายอาจถูกเพิกถอนจํานวน 22 บริษัท เนื่องจาก
มีสถานะของการดําเนินงานที่ไมมั่นคง รวมกลุมตัวอยางในงานวิจัยนี้จํานวน 710 บริษัท แบงออกเปน 8 กลุมอุตสาหกรรม
ตามเกณฑการแบงกลุมอุตสาหกรรมของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (2558)
ผู วิ จั ย ส ง แบบสอบถามทางไปรษณี ย ไ ปยั ง ผู บ ริ ห ารสู ง สุ ด ด า นการตรวจสอบภายใน (CAE) ซึ่ ง เป น ตั ว แทนตอบ
แบบสอบถาม เนื่องจากเปนผูมีบทบาทหนาที่ในการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ดวยความอิสระเที่ยงธรรม ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (The International Professional
Practices Framework: IPPF) (IIA, 2017; Abdullah et al. 2017; Mardessi & Arab 2018)
4. ตัวแปรที่ศึกษาและการวัดคาตัวแปร
ตัวแปรในงานวิจัยนี้มีลักษณะเปนตัวแปรแฝง (Latent Variable) ผูวิจัยจึงตองกําหนดตัวแปรสังเกต (Observed
Variable) ที่ใชวัดตัวแปรแฝงดังกลาว (Byrne, 2010) นอกจากนี้ ผูวิจัยตองสรางคํานิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปรสังเกต
และนํามาสรางเปนตัวแปรชี้วัด สําหรับการวัดคาของตัวแปรของงานวิจัยนี้ เปนดังนี้
1) กลไกการกํากับดูแลความเสี่ยง (Risk Governance Mechanism: RGM) เปนตัวแปรแฝงภายนอกของระดับ
การบริ ห ารความเสี่ ย งองค ก ร (ERM) ประกอบด ว ยตั ว แปรสั ง เกต 2 ตั ว แปร ได แ ก คณะกรรมการบริ ษั ท (BC) และ
คณะกรรมการตรวจสอบ (AC) โดยเก็บขอมูลจากแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)
1.1 คณะกรรมการบริษัท (BC) วัดคาจาก 4 ตัวแปรชี้วัด ไดแก (1) ขนาดของคณะกรรมการบริษัท วัดจากจํานวน
คณะกรรมการบริษัท (Elshandidy & Neri, 2015; Moumen et al., 2016; Tai et al. 2018) (2) ความอิสระของ
คณะกรรมการ วัดจากจํานวนคณะกรรมการอิสระและคณะกรรมการที่มิไดเปนผูบริหาร (Ntim et al., 2013; Elshandidy
& Neri, 2015; Moumen et al., 2016) (3) การประชุมของคณะกรรมการบริษัท วัดจากจํานวนครั้งของการประชุม
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(Gordon, et al., 2009; Yatim, 2010) และ (4) ความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการบริษัท วัดจากคาเฉลี่ยของประกาศนียบัตร
หรือวุฒิบัตรรับรองความรูของคณะกรรมการบริษัทใน 8 สาขาความรู2 (Alzeban & Sawan, 2015; Tai et al., 2018)
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (AC) วั ด ค า จาก 3 ตั ว แปรชี้ วั ด ได แ ก (1) ขนาดของคณะกรรมการตรวจสอบ
วัดจากจํานวนคณะกรรมการตรวจสอบ (Amrin, 2019; Najwa et al., 2019) (2) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
วั ด จากจํา นวนครั้ ง ของการประชุ ม (Jiang, 2015; Tai et al., 2018; Amrin, 2019) และ (3) ความเชี่ ย วชาญของ
คณะกรรมการตรวจสอบ วัดจากคาเฉลี่ยของประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรรับรองความรูของคณะกรรมการตรวจสอบใน
8 สาขาความรู2 (Alzeban & Sawan, 2015; Tai et al., 2018)
2) คุณภาพหนวยงานตรวจสอบภายใน (IAFQ) เปนตัวแปรแฝงภายนอกของระดับการบริหารความเสี่ยงองคกร
(ERM) ประกอบดวย 4 องคประกอบ (IIA, 2017; Alzeban, 2018; Chang et al., 2019) ไดแก (1) ทรัพยากร (IAR)
(2) ความสามารถ (IAC) (3) กระบวนการ (IAP) และ (4) การประกันคุณภาพ (IAQ) โดยเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม
ขอมูลตัวแปรชี้วัดคุณภาพหนวยงานตรวจสอบภายใน ใชทั้งมาตรวัดเชิงวัตถุวิสัย (Objective Measure) เปนจํานวน
หรือรอยละ และใชมาตรวัดเชิงจิตวิสัย (Subjective Measure) เปนการใหคะแนนความเห็นตอขอคําถามดวยมาตรวัด
แบบประมาณคา ซึ่งเปนการวัดตัวแปรแบบชวง (Interval Scale) เพื่อแสดงปริมาณมากนอยของทรัพยากรที่ไดรับจัดสรร
(Johl, et al., 2013) หรือความถี่ในการปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบ (Jiang, 2015; IIA, 2017)
ขอมูลตัวแปรชี้วัดที่ไดรับจากแบบสอบถามจะถูกแปลงคาตอเนื่องเปนชวงควอไทล และใหคะแนนแตละชวงควอไทล
มีคาระหวาง 0 ถึง 1 หลังจากนั้นจึงคํานวณคาดัชนีคุณภาพหนวยงานตรวจสอบภายใน (IAFQ Quality Index) ของแตละ
องคประกอบ โดยนําคะแนนรวมของแตละองคประกอบหารดวยจํานวนคะแนนรวมทั้งหมดที่ควรไดรับในองคประกอบนั้น
3) ระดับการบริหารความเสี่ยงองคกร (ERM) เปนตัวแปรแฝงภายใน ประกอบดวยตัวแปรสังเกต 8 ตัวแปร ไดแก
(1) สภาพแวดลอมภายใน (IE) (2) การกําหนดวัตถุประสงค (OS) (3) การระบุเหตุการณ (EI) (4) การประเมินความเสี่ยง
(RA) (5) การตอบสนองความเสี่ ย ง (RR) (6) กิ จ กรรมการควบคุ ม (CA) (7) สารสนเทศและการสื่ อ สาร (IC) และ
(8) การติดตาม (MO) ซึ่งพัฒนาตามกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงองคกรของโคโซ (COSO, 2004)
การวัดคาระดับการบริหารความเสี่ยงองคกรในงานวิจัยนี้ ไดปรับปรุงจุดออนของงานวิจัยในอดีต ซึ่งมักจะวัดจาก
การแตงตั้งผูบริหารสูงสุดดานการบริหารความเสี่ยง (CRO) (Liebenberg & Hoyt, 2003) หรือวัดจากระดับการบริหาร
ความเสี่ยงองคกรที่แบงออกเปน 5 ระดับ (Beasley et al., 2005; Wan Daud et al., 2011; Mensah, 2015) ซึ่งการวัด
ดั ง กล า วไม ไ ด คํา นึ ง ถึ ง องค ป ระกอบของการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ เ ป น ป จ จั ย สํา คั ญ ที่ ทํา ให ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งองค ก ร
เกิดประสิทธิผล (COSO, 2004)
ดังนั้น ตัวแปรระดับการบริหารความเสี่ยงองคกรในงานวิจัยนี้ จึงใชมาตรวัดแบบประมาณคา 5 ระดับ (Beasley
et al., 2005; Wan Daud et al., 2011; Mensah, 2015) โดยเปนการใหคะแนนเกี่ยวกับแตละองคประกอบของการ
บริหารความเสี่ยงองคกรคือ 1 คะแนน หมายถึง ไมมีการวางแผนปฏิบัติ ในขณะที่ 5 คะแนน หมายถึง นําแผนมาปฏิบัติ
2

สาขาความรู 8 ดาน ประกอบดวย (1) ดานการบัญชีหรือการเงิน (2) ดานการสอบบัญชีหรือการตรวจสอบภายใน (3) ดานการกํากับดูแล
กิจการหรือการบริหารความเสี่ยง (4) ดานกฎหมายหรือรัฐศาสตร (5) ดานบริหารธุรกิจหรือบริหารเชิงกลยุทธ (6) ดานเศรษฐศาสตร
(7) ดานภาวะผูนํา และ (8) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
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อยางสมบูรณ จากนั้นคํานวณคาเฉลี่ยของการบริหารความเสี่ยงองคกรแตละองคประกอบ และคํานวณคาเฉลี่ยของระดับ
การบริหารความเสี่ยงองคกรภาพรวม โดยมีคาอยูระหวาง 1 ถึง 5
4) ตัวแปรควบคุม
งานวิจัยในอดีตสวนใหญพบวา ขนาดขององคกร (Beasley et al., 2005; Sithipolvanichgul, 2016) และประเภท
อุตสาหกรรม (Mardessi & Arab, 2018) เปนปจจัยที่มีความสัมพันธตอระดับการบริหารความเสี่ยงองคกร งานวิจัยนี้
จึ ง กํา หนดตั ว แปรควบคุ ม คื อ ขนาดขององค ก ร (SIZE) ซึ่ ง วั ด จากค า Logarithm ของสิ น ทรั พ ย ร วม (Yatim, 2010;
Alzeban, 2018) และประเภทอุตสาหกรรม (IND) ซึ่งวัดจากกลุมอุตสาหกรรมขององคกร ตามเกณฑของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย (Beasley et al., 2005; Yatim, 2010)

ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิ เ คราะห ข อ มู ล ในงานวิ จั ย นี้ ประกอบด ว ย 6 ขั้ น ตอน ได แ ก (1) การวิ เ คราะห คุ ณ ภาพของข อ มู ล ตอบกลั บ
เพื่อใหมั่นใจวา ขอมูลจากแบบสอบถามมีความนาเชื่อถือและไมมีอคติ (2) การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา
(3) การตรวจสอบข อมู ลตามข อตกลงเบื้ องต นของการวิ เคราะห โมเดลสมการโครงสร าง (4) การทดสอบโมเดลการวั ด
(Measurement Model) เพื่อทดสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของโมเดลการวัด และ (5) การทดสอบโมเดลโครงสราง
เพื่อทดสอบสมมติฐาน
1. การวิเคราะหคุณภาพของขอมูลตอบกลับ
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลระหวางเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ พ.ศ. 2564 โดยไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาจํานวน
159 ชุด ภายหลังจากตรวจสอบขอมูลเบื้องตนพบวา มีความซํ้าซอนจํานวน 12 ชุด ขอมูลไมครบถวนจํานวน 14 ชุด
ผู ต อบมิ ใช ผู บ ริ ห ารสู ง สุ ด ด า นการตรวจสอบภายในจํา นวน 5 ชุ ด จึ ง มิ ไ ด นํา แบบสอบถามดั ง กล า วมาวิ เ คราะห ข อ มู ล
คงเหลือแบบสอบถามที่มีขอมูลครบถวนจํานวน 128 ชุด (บริษัท) ผูวิจัยจึงเก็บรวบรวมขอมูลตัวแปรเกี่ยวกับกลไกการ
กํากับดูแลความเสี่ยงจากแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ของบริษัทดังกลาว
จากข อ มู ล ตอบกลั บ ที่ ไ ด รั บ ผู วิ จั ย ทํา การตรวจสอบข อ มู ล สู ญ หายพบว า ไม มี ข อ มู ล สู ญ หาย จึ ง ทํา การตรวจสอบ
คาผิดปกติเชิงพหุ (Multivariate Outliers) ดวยสถิติ Squared Mahalanobis Distance หรือ D2 พบวา ขอมูลจํานวน
2 ชุด มีคา p-value นอยกวา 0.001 (Hampton, 2015) แสดงวามีคาผิดปกติเชิงพหุ จึงทําการตัดขอมูลดังกลาวออก
ดังนั้นขอมูลที่นํามาใชวิเคราะหจึงมีจํานวน 126 ชุด คิดเปนอัตราการตอบกลับ รอยละ 17.7 ซึ่งเพียงพอตอการวิเคราะห
ดวยโมเดลสมการโครงสราง (Hair et al., 2010; Kline, 2011) และจากการทดสอบการกระจายของขอมูลแยกตาม
กลุ ม อุ ต สาหกรรมพบว า ร อ ยละของประชากรและร อ ยละของกลุ ม ตั ว อย า งใกล เ คี ย งกั น แสดงว า ไม เ กิ ด อคติ จ ากการ
สุมตัวอยาง (Sampling Bias)
จากนั้น ผูวิจัยทําการตรวจสอบอคติจากการไมตอบแบบสอบถามกลับมา (Test of Non-Response Bias) โดยใช
สถิติ t-test ทดสอบขอมูลตัวแปรสังเกตของกลุมตัวอยางที่สงแบบสอบถามกลับมา โดยแบงออกเปนสองกลุมคือ กลุมที่
ส ง แบบสอบถามกลั บ มา 50 ลํา ดั บ แรก และกลุ ม ที่ ส ง แบบสอบถามกลั บ มา 50 ลํา ดั บ สุ ด ท า ย โดยมี ข อ สมมติ ฐ านว า
คุณลักษณะของกลุมตัวอยางที่มิไดตอบแบบสอบถามกลับมา มีความคลายคลึงกับกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามกลับมา
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ภายหลัง (Armstrong & Overton, 1977) ผลการทดสอบขอมูลตัวแปรสังเกตของ ERM พบวา t-value มีคาระหวาง
–0.56 ถึง 1.03 (p-value > 0.05) จึงไมพบปญหาอคติจากการไมตอบแบบสอบถามกลับมา
นอกจากนี้ ผูวิจัยทําการตรวจสอบความเชื่อถือไดของแบบสอบถาม โดยวัดความสอดคลองภายในชุดเดียวกันพบวา
คา Cronbachs’ Alpha ของตัวแปรสังเกตอยูระหวาง 0.73–0.94 ซึ่งมากกวา 0.70 แสดงวาแบบสอบถามมีความนาเชื่อถือ
อยูในระดับดีถึงดีมาก (Pallant, 2007)
2. การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา
การวิ เ คราะห คุ ณ ลั ก ษณะของข อ มู ล ที่ นํา มาใช วิ เ คราะห จํา นวน 126 ตั ว อย า งพบว า เป น บริ ษั ท จดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) คิดเปนรอยละ 83 และรอยละ 17
(ตามลําดับ) โดยเปนบริษัทที่อยูในกลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (รอยละ 9.5) กลุมสินคาอุปโภคบริโภค (รอยละ 6.3)
กลุมการเงิน (รอยละ 8.7) กลุมสินคาอุตสาหกรรม (รอยละ 19.8) กลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง (รอยละ 15.1)
กลุมทรัพยากร (รอยละ 11.1) กลุมบริการ (รอยละ 23.0) และกลุมเทคโนโลยี (รอยละ 6.3) ผลการวิเคราะหตัวแปร
สังเกตโดยใชสถิติเชิงพรรณนา แสดงผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหคุณลักษณะเบื้องตนของตัวแปรสังเกตโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (n = 126)
ตัวแปรแฝง
RGM
BC
AC
IAFQ
IAR
IAC
IAP
IAQ
ERM
IE
OS
EI
RA
RR
CA
IC
MO

ตัวแปรสังเกต
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
ทรัพยากร
ความสามารถ
กระบวนการ
การประกันคุณภาพ
สภาพแวดลอมภายใน
การกําหนดวัตถุประสงค
การระบุเหตุการณ
การประเมินความเสี่ยง
การตอบสนองความเสี่ยง
กิจกรรมควบคุม
สารสนเทศและการสื่อสาร
การติดตาม

Min
16.71
8.00
0.57
0.47
0.64
0.25
3.17
3.50
2.50
3.00
3.00
2.75
2.50
2.75
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Max
46.46
26.33
1.00
1.00
1.00
1.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

Mean
27.60
13.30
0.80
0.84
0.94
0.72
4.63
4.69
4.56
4.56
4.46
4.41
4.36
4.52

S.D.
6.20
3.76
0.10
0.11
0.09
0.23
0.44
0.39
0.55
0.52
0.61
0.62
0.65
0.65

Skewness Kurtosis
0.75
0.50
1.17
1.09
0.11
–0.78
–0.63
0.32
–1.49
1.30
–0.76
–0.32
–1.23
0.81
–1.11
0.29
–1.22
1.28
–1.06
0.50
–0.84
–2.30
–0.76
–0.47
–0.95
0.35
–1.16
0.27
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3. การตรวจสอบขอมูลตามขอตกลงเบื้องตนของการวิเคราะห SEM
ผูวิจัยทําการตรวจสอบขอมูลวา เปนไปตามเงื่อนไขสําหรับการวิเคราะห SEM ดวยวิธี Maximum Likelihood (ML)
โดยจากตารางที่ 1 พบวา ตัวแปรสังเกตแตละตัวมีคาความเบ (Skewness) อยูระหวาง –1.49 ถึง 1.17 และคาความโดง
(Kurtosis) อยูระหวาง –2.00 ถึง 1.30 ซึ่งอยูระหวาง +3.00 และ –3.00 จึงถือวา การแจกแจงเปนแบบปกติ (Kline,
2011)
นอกจากนี้ ผูวิจัยทําการตรวจสอบวา ตัวแปรแตละคูตองมีความสัมพันธในรูปเชิงเสน โดยการวิเคราะหสหสัมพันธ
วิธี Pearson’s Correlation (Hair et al., 2010) พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรแตละคูที่มีนัยสําคัญทางสถิติ
ณ ระดั บ 0.01 และ 0.05 และทํา การตรวจสอบป ญ หาตั ว แปรอิ ส ระมี ค วามสั ม พั น ธ กั น มากหรื อ Multicollinearity
ดวยการวิเคราะห Sample Multiple Correlation Coefficients และพิจารณาคา Squared Multiple Correlation
(R2smc) พบวา มีคาอยูระหวาง 0.11 ถึง 0.83 ซึ่งไมเกิน 0.90 แสดงวาไมเกิดปญหา Multicollinearity (Hair et al.,
2010)
4. การทดสอบโมเดลการวัด
งานวิจัยนี้ทดสอบโมเดลเชิงทฤษฎีวา สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษแบบ 2 ขั้นตอน (Anderson and Gerbing, 1988)
คือ (1) ทดสอบโมเดลการวัด โดยใชวิธีวิเคราะหปจจัยเชิงยืนยัน (CFA) และ (2) ทดสอบโมเดลโครงสราง โดยใชวิธีวิเคราะห
โมเดลสมการโครงสราง (SEM) ผูวิจัยทําการทดสอบโมเดลการวัด เพื่อตรวจสอบความเชื่อถือไดและความเที่ยงตรงของ
มาตรวัด โดยการวิเคราะห CFA ผลการทดสอบรอบแรกพบวา โมเดลการวัดยังไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ อยางไร
ก็ตาม ดัชนี x2/df มีคา 2.4 และ RMSEA มีคา 0.10 ซึ่งถือวา มีความสอดคลองพอใช ผูวิจัยจึงทําการปรับปรุงโมเดล
ใหสอดคลองกับสภาพของขอมูลจริง โดยพิจารณาจากคาดัชนีการปรับปรุงแกไข (Modification Index: MI) และเลือก
เพิ่มเสนความสัมพันธตามแนวคิดและทฤษฎี (Joreskog & Long, 1984) ซึ่งการปรับปรุงดังกลาวไมสงผลกระทบตอ
โครงสรางของโมเดลตามสมมติฐาน โมเดลการวัดหลังการปรับปรุงแสดงตามภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 โมเดลการวัดโดยวิธีวิเคราะหปจจัยเชิงยืนยัน (หลังปรับปรุง)
ลํา ดั บ ต อ มาผู วิ จั ย จึ ง ทํา การทดสอบความถู ก ต อ งและเชื่ อ ถื อ ได ข องโมเดลการวั ด ประกอบด ว ย (1) การทดสอบ
คานํ้าหนักปจจัย (2) การทดสอบความนาเชื่อถือทางโครงสราง (3) การทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเหมือน (4) การทดสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงจําแนก และ (5) การทดสอบความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษในภาพรวม โดยคาสถิติสําคัญที่ใช
ในการทดสอบ ดังตารางที่ 2 และ 3 ตามลําดับ
1) การทดสอบค า นํ้า หนั ก ป จ จั ย เพื่ อ พิ จ ารณาว า ตั ว แปรสั ง เกตสามารถใช วั ด ตั ว แปรแฝงแต ล ะตั ว แปรได อ ย า ง
เหมาะสมหรือไม โดยพิจารณาจากคานํ้าหนักปจจัยของตัวแปรสังเกตตองมากกวา 0.33 ขึ้นไป (Comry & Lee, 2013)
และ คา p-value มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบวา คานํ้าหนักปจจัยของตัวแปรสังเกตทุกตัวแปร (ตารางที่ 2)
มีคานํ้าหนักปจจัยระหวาง 0.46 ถึง 0.92 ซึ่งสอดคลองตามเกณฑ และคา t-value มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
และ 0.01 โดยตัวแปร BC และ AC สามารถใชวัด RGM ในระดับดีเลิศและระดับดีมาก สําหรับตัวแปร IAR และ IAC
สามารถใชวัด IAFQ ในระดับดีมาก ในขณะที่ตัวแปร IAP และ IAQ สามารถใชวัดในระดับดีและระดับพอใชตามลําดับ
นอกจากนี้ ตัวแปรสังเกตทุกตัวแปรของ ERM สามารถเปนตัวแปรชี้วัดในระดับดีมาก
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ตารางที่ 2 คาสถิติสําคัญที่ใชในการทดสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของโมเดลการวัด (หลังปรับปรุง)
ตัวแปรแฝง
RGM

ตัวแปรสังเกต
คานํ้าหนักปจจัย
CR
AVE
BC(constant)
0.87***
0.65
0.51
AC
0.48**
IAFQ
IAR(constant)
0.70***
0.68
0.35
IAC
0.63***
IAP
0.55***
IAQ
0.46***
ERM
IE(constant)
0.74***
0.94
0.66
OS
0.75***
EI
0.75***
RA
0.80***
RR
0.77***
CA
0.92***
IC
0.87***
MO
0.88***
หมายเหตุ 1) *** p-value < 0.001; **p-value < 0.01
2) คานํ้าหนักปจจัย ≥ 0.71 ระดับดีเลิศ 0.63–0.70 ระดับดีมาก 0.55–0.62 ระดับดี 0.33–0.54 ระดับพอใช
และ ≤ 0.32 ระดับตํ่า (Comrey & Lee, 2013)

2) การทดสอบความนาเชื่อถือทางโครงสราง (Construct Reliability) โดยพิจารณาคาสัมประสิทธิ์ความเที่ยง
ประกอบ (Composite Reliability: CR) ตองมีคาเกิน 0.6 (Fornell & Larcker, 1981) พบวา ทุกตัวแปร RGM IAFQ
และ ERM มีคา CR 0.65 0.68 และ 0.94 ตามลําดับ (ตารางที่ 2) จึงถือวา ตัวแปรแฝงแตละตัวแปรสามารถอธิบายดวย
ชุดของ ตัวแปรสังเกตตามโมเดลการวัด
3) การทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเหมือน (Convergent Validity) พิจารณาคาความแปรปรวนที่สกัดไดเฉลี่ย
(Average Variance Extract: AVE) โดยคา AVE ที่เหมาะสมควรมากกวาหรือเทากับ 0.50 แสดงวาตัวแปรแฝงดังกลาว
สามารถอธิบายไดดวยคาความแปรปรวนของตัวแปรสังเกตมากกวารอยละ 50 (Fornell & Larcker, 1981; Hair et al.,
2010) จากการวิเคราะหพบวา ตัวแปรสังเกตของ RGM และ ERM สามารถอธิบายตัวแปรแฝงไดรอยละ 66 และรอยละ 51
ตามลํา ดั บ และตั ว แปรสั ง เกตของ IAFQ สามารถอธิ บ ายตั ว แปรแฝงได ร อ ยละ 35 (ตารางที่ 2) ซึ่ ง แม ค า ของ IAFQ
นอยกวารอยละ 50 แตเมื่อพิจารณาคา CR จากการวิเคราะหพบวา ทั้งสามตัวแปรมีคา CR มากกวา 0.60 จึงถือวา ตัวแปร
สังเกตสามารถวัดตัวแปรแฝงตามโมเดลการวัดไดอยางถูกตองและเที่ยงตรงเพียงพอ (Fornell & Larcker, 1981)
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4) การทดสอบความเที่ ย งตรงเชิ งจํา แนก (Discriminant Validity) โดยเปรียบเทียบคารากที่สองของความ
แปรปรวนที่สกัดไดเฉลี่ย (รากที่สองของ AVE) ของตัวแปรแฝงแตละตัวแปร จะตองมากกวาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ระหวางตัวแปรแฝงนั้นกับตัวแปรแฝงอื่นในโมเดล (Hair et al., 2014) จากการวิเคราะหพบวา คารากที่สองของ AVE
ของตัวแปร RGM IAFQ และ ERM มีคา 0.71 0.59 และ 0.81 ตามลําดับ จึงถือวา มีความเที่ยงตรงเชิงจําแนกเพียงพอ
(Lowry and Gaskin, 2014) ยกเว น ตั ว แปร IAFQ ที่ ค า รากที่ ส องของ AVE มี ค า 0.59 ซึ่ ง น อ ยกว า ค า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธระหวาง ERM ที่มีคา 0.61 ผูวิจัยจึงพิจารณาคา Heterotrait-Monotrait Ratio of Correlations (HTMT)
เพิ่มเติม (Henseler et al., 2015) โดยคา HTMT ที่เหมาะสมคือไมเกิน 0.85 ซึ่งจากการวิเคราะหพบวา คา HTMT
ของ IAFQ นอยกวา 0.85 จึงถือวา ตัวแปรแฝงแตละตัวแปรมีความเที่ยงตรงเชิงจําแนกเพียงพอ (Kline 2011; Henseler
et al., 2015)
5) การทดสอบความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษในภาพรวม โดยพิจารณาจากสถิติวัดความเขากันไดดีของ
แบบจําลอง ดวยคา x2/df IFI TLI CFI และ RMSEA จากผลการวิเคราะหพบวา โมเดลการวัดมีระดับความสอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจักษผานเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวทุกคาดังตารางที่ 3 จึงถือวา โมเดลการวัดมีความสอดคลองกับขอมูล
เชิงประจักษในภาพรวม
ตารางที่ 3 คาสถิติที่ใชในวัดความสอดคลองของโมเดลการวัดกับขอมูลเชิงประจักษในภาพรวม
ดัชนี

เกณฑที่ใช

x2/df

< 2.00
≥ 0.90
≥ 0.90
≥ 0.90
< 0.08

IFI
TLI
CFI
RMSEA

อางอิง
Bollen (1989)
Benler (1990); Hair et al (2010)
Benler (1990); Hair et al (2010)
Benler (1990); Hair et al (2010)
Hair et al (2010)

ผลการวิเคราะห
1.65
0.95
0.93
0.95
0.07

ระดับความสอดคลองของโมเดล
กับขอมูลเชิงประจักษ
สอดคลองดี
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลองพอใช

5. ผลการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง
ผูวิจัยสรางโมเดลโครงสรางตามสมมติฐาน และทดสอบโมเดลโครงสรางดังกลาว โดยการวิเคราะหโมเดลสมการ
โครงสราง (SEM) ลําดับตอมาผูวิจัยทําการทดสอบในภาพรวมวา โมเดลโครงสรางสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษหรือไม
โดยพิจารณาจากสถิติวัดความเขากันไดดีของแบบจําลอง ดวยคา x2/df IFI TLI CFI และ RMSEA จากผลการวิเคราะห
พบวา โมเดลโครงสรางมีระดับความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษผานเกณฑที่กําหนดไวทุกคาดังตารางที่ 4 จึงถือวา
โมเดลโครงสรางมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษในภาพรวม
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ตารางที่ 4 คาสถิติที่ใชในวัดความสอดคลองของโมเดลโครงสรางกับขอมูลเชิงประจักษในภาพรวม
ดัชนี

เกณฑที่ใช

x2/df

< 2.00
≥ 0.90
≥ 0.90
≥ 0.90
< 0.08

IFI
TLI
CFI
RMSEA

อางอิง
Bollen (1989)
Benler (1990); Hair et al (2010)
Benler (1990); Hair et al (2010)
Benler (1990); Hair et al (2010)
Hair et al (2010)

ผลการวิเคราะห
1.63
0.93
0.91
0.93
0.07

ระดับความสอดคลองของโมเดล
กับขอมูลเชิงประจักษ
สอดคลองดี
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลองพอใช

ลําดับตอมาผูวิจัยวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางเพื่อทดสอบสมมติฐาน ผลการวิเคราะหและคาสัมประสิทธิ์ถดถอย
มาตรฐาน (Standardized Coefficients) ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 ผลการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางและคาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน (Standardized Coefficients)
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จากภาพที่ 3 สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานดังตารางที่ 5 โดยผลการวิเคราะหโมเดลโครงสรางระหวางกลไก
การกํากับดูแลความเสี่ยงกับระดับการบริหารความเสี่ยงองคกรพบวา คาสัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ 0.08 (t-value 0.60)
ดังนั้นจึง ปฏิเสธสมมติฐานที่ 1 กลาวคือ กลไกการกํากับดูแลความเสี่ยง (RGM) ไมมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอระดับ
การบริหารความเสี่ยงองคกร (ERM) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในทางตรงกันขาม ผลการวิเคราะหโมเดลโครงสรางระหวาง
คุ ณ ภาพหน ว ยงานตรวจสอบภายในกั บ ระดั บ การบริ ห ารความเสี่ ย งองค ก รพบว า ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ถ ดถอยเท า กั บ 0.60
(t-value 3.11) ดังนั้นจึง ยอมรับ สมมติฐานที่ 2 กลาวคือ คุณภาพหนวยงานตรวจสอบภายใน (IAFQ) มีอิทธิพลทางตรง
เชิงบวกตอระดับการบริหารความเสี่ยงองคกร (ERM) ในระดับเขมแข็ง (β = 0.60, p value < 0.01)
ตารางที่ 5 คาสถิติสําคัญของโมเดลโครงสราง
เสนทางความสัมพันธ
สัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐาน (β)
RGM → ERM
0.08
IAFQ → ERM
0.60**
หมายเหตุ **p value < 0.01

t value
0.60
3.11

การยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐาน
ปฏิเสธ
ยอมรับ

จากผลการศึกษากลุมตัวอยางบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดังกลาว แสดงใหเห็นวา บริษัท
ที่มีคุณภาพของหนวยงานตรวจสอบภายในมากกวา มีแนวโนมที่จะมีระดับการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง
องคกรที่สูงกวา

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาอิทธิพลของกลไกการกํากับดูแลความเสี่ยงและคุณภาพหนวยงานตรวจสอบภายใน
ที่มีตอระดับการบริหารความเสี่ยง จากผลการวิจัยพบวา คุณภาพหนวยงานตรวจสอบภายในมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก
ตอระดับการบริหารความเสี่ยงองคกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองตามทฤษฎีตัวแทน (Jensen & Meckling, 1976)
ที่มีแนวคิดวา ผูตรวจสอบภายในเปนกลไกกํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ของผูบริหารที่มีความสําคัญ เนื่องจากมีบทบาท
หนาที่ประเมินระบบการควบคุมภายใน และกระบวนการบริหารความเสี่ยงใหเหมาะสมและมีประสิทธิผล ซึ่งชวยลดปญหา
การยอมรับความเสี่ยงที่แตกตางกันระหวางเจาของ (ตัวการ) กับผูบริหาร (ตัวแทน) รวมถึงชวยใหการบริหารงานของผูบริหาร
สอดคลองกับวัตถุประสงคขององคกร
ผลการวิจัยจากหลักฐานเชิงประจักษครั้งนี้สอดคลองกับผลงานวิจัยในอดีตของผูวิจัยหลายทานที่พบวา คุณลักษณะของ
ผูบริหารสูงสุดดานการตรวจสอบภายใน (Beasley et al., 2006; Mardessi & Arab, 2018) คุณลักษณะของผูตรวจสอบ
ภายใน (Beasley et al., 2006; de Zwaan & Stewart, 2011; Wongcomedee & Ussahawanitchakit, 2016;
Drogalas & Siopi, 2017) การจัดตั้งหนวยงานตรวจสอบภายใน (Ismajli et al., 2017; Drogalas & Siopi, 2017;
Mardessi & Arab, 2018) เปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับการบริหารความเสี่ยงองคกร
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ทามกลางสภาพแวดลอมทางธุรกิจในยุคปจจุบัน ที่ความเสี่ยงมีความหลากหลายและซับซอนยิ่งขึ้น สงผลทําใหบทบาท
ของผูตรวจสอบภายในดานการสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงขององคกรทวีความสําคัญมากขึ้น เนื่องจากผูตรวจสอบภายใน
มีบทบาทหนาที่โดยตรงดานการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง ดังนั้นผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน จําเปนตองจัดทําแผนการตรวจสอบบนพื้นฐานความเสี่ยงขององคกร (Risk Based Audit Plan) และ
ผูตรวจสอบภายในจําเปนตองปฏิบัติงานใหสอดคลองตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (IPPF)
ทั้งมาตรฐานดานคุณสมบัติและมาตรฐานดานการปฏิบัติงานในทุกกระบวนการตรวจสอบ
นอกจากนี้ หากพิจารณาแตละตัวชี้วัดของคุณภาพหนวยงานตรวจสอบภายใน (ภาพที่ 3) พบวา องคประกอบดาน
ทรัพยากร (IAR) สงผลตอระดับการบริหารความเสี่ยงองคกรมากที่สุด กลาวคือ องคกรควรสงเสริมใหมีหนวยงานตรวจสอบ
ภายใน สนับสนุนงบประมาณในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอยางเพียงพอ มีโครงสรางองคกรที่สนับสนุนการปฏิบัติหนาที่
ไดอยางอิสระและเที่ยงธรรม และมีการอบรมพัฒนาความรูที่เหมาะสมอยางตอเนื่อง อีกทั้งองคกรไมควรละเลยองคประกอบ
ดานอื่นที่สงผลรองลงมา ไดแก ความสามารถ (IAC) กระบวนการ (IAP) และการประกันคุณภาพ (IAQ) เชน องคกรควร
จัดใหมีการประกันคุณภาพงานตรวจสอบ ทั้งการประกันคุณภาพภายในเปนประจําทุกป และประกันคุณภาพภายนอกทุก
5 ป เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพของหนวยงานตรวจสอบภายในอยางตอเนื่อง
อยางไรก็ดี ผลการวิจัยครั้งนี้พบวา กลไกการกํากับดูแลความเสี่ยง (RGM) ซึ่งประกอบดวยคณะกรรมการบริษัท (BC)
และคณะกรรมการตรวจสอบ (AC) ไมมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอระดับการบริหารความเสี่ยงองคกร (ERM) อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ซึ่งไมสอดคลองตามทฤษฎีตัวแทน (Jensen & Meckling, 1976) และผลงานวิจัยในอดีต (Moumen et al., 2016;
Tai et al., 2018; Amrin, 2019) จึงอาจอธิบายไดวา ความเสี่ยงที่บริษัทตองเผชิญมีความหลากหลายและซับซอนยิ่งขึ้น
ในปจจุบัน (WEF, 2021; Beasley et al., 2021) ดังนั้นกลไกการกํากับดูแลความเสี่ยง (RGM) เพียงลําพังอาจไมสามารถ
กํากับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยงได สอดคลองตามแนวคิดโมเดล 3 หนวยงาน (IIA, 2020) ที่เสนอแนะวา กลไก
การกํา กั บ ดู แ ลความเสี่ ย ง จํา เป น ต อ งอาศั ย หน ว ยงานตรวจสอบภายในที่ มี คุ ณ ภาพเป น กลไกในการให ค วามเชื่ อ มั่ น ว า
กระบวนการบริหารความเสี่ยงองคกรมีประสิทธิผล

ขอจํากัดและขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต
แมวาผูวิจัยจะออกแบบการวิจัยและตรวจสอบ เพื่อไมใหเกิดอคติในการวิจัย แตการวิจัยเชิงสํารวจยังอาจมีขอจํากัด
บางประการที่ไมสามารถลดอคติจากการวิจัยไดทั้งหมด นอกจากนี้ ผูตอบแบบสอบถามคือ ผูบริหารสูงสุดดานการตรวจสอบ
ภายใน (CAE) ขอมูลที่ไดรับจึงอาจเปนมุมมองของผูรับผิดชอบดานการตรวจสอบภายในเทานั้น งานวิจัยในอนาคตจึงอาจ
พิ จ ารณามุ ม มองของผู บ ริ ห ารซึ่ ง มี ห น า ที่ บ ริ ห ารความเสี่ ย งโดยตรง รวมถึ ง มุ ม มองของพนั ก งานที่ จํา เป น ต อ งมี ส ว นร ว ม
ในการบริหารความเสี่ยงองคกร
นอกจากนี้ ผลการวิจัยครั้งนี้พบวา กลไกการกํากับดูแลความเสี่ยงไมมีอิทธิพลตอระดับการบริหารความเสี่ยงองคกร
แตยังคงมีขอเสนอแนะใหองคกรจําเปนตองจัดใหมีกลไกการกํากับดูแลความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อชวยให
การบริหารความเสี่ยงองคกรเกิดประสิทธิผล (IIA, 2020) งานวิจัยในอนาคตจึงอาจศึกษาปจจัยอื่นที่มีความสัมพันธกับ
กลไกการกํา กั บ ดู แ ลความเสี่ ย ง ซึ่ ง ป จ จั ย ดั ง กล า วอาจทํา ให ก ลไกการกํา กั บ ดู แ ลความเสี่ ย งมี อิ ท ธิ พ ลแบบส ง ผ า นหรื อ มี
อิทธิพลทางออมไปยังระดับการบริหารความเสี่ยงองคกร
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