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บทคดัย่อ 

 
 การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง  การศึกษาบทบาทในการบรหิารความเสี่ยงของผู้ตรวจสอบ
ภายในเกี่ยวขอ้งกบับรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมพาณิชย 
กรรม  มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาบทบาทของผูต้รวจสอบภายในที่เกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารความเสีย่ง 
และเพื่อเสนอแนวทางการบรหิารความเสีย่งใหแ้ต่ละบรษิทัในกลุ่มอุตสาหกรรมพชิยกรรมสามารถน า
ไปปรบัปรุงแก้ไข พฒันา ให้มวีธิกีารบรหิารความเสี่ยงให้มปีระสทิธผิล โดยใช้แบบสอบถามส ารวจ
ความคดิเห็นจากหวัหน้าตรวจสอบฝ่ายภายในและพนักงานระดบัปฏบิตัิการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
ของบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมพาณิชยกรรม ได้รบั
ความรว่มมอืตอบแบบสอบถาม 14 คน จาก 7 บรษิทั  
          ผลจากการศึกษาพบว่า หวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในและพนักงานระดบัปฏิบตัิการฝ่าย
ตรวจสอบภายใน มคีวามรูค้วามเขา้ใจดา้นการบรหิารความเสีย่งอยู่ในระดบัมาก มคีวามรูค้วามเขา้ใจ
โครงสรา้งการก ากบัดูแลอยู่ในระดบัมาก มกีารปฏบิตัติามบทบาทการใหค้วามเชื่อมัน่ดา้นการบรหิาร
ความเสีย่งอยู่ในระดบัมาก มกีารปฏบิตัติามบทบาทการใหค้ าปรกึษาดา้นการบรหิารความเสีย่งอยู่ใน
ระดบัมาก แต่ยงัพบว่าหวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในและพนักงานระดบัปฏิบตัิการฝ่ายตรวจสอบ
ภายในบางบรษิทัเหน็ไมเ่ขา้ใจว่าการบรหิารความเสีย่งผูบ้รหิารเป็นคนรบัผดิชอบ เนื่องจากคดิว่าฝ่าย
ตรวจสอบภายในมคีวามรบัผดิชอบโดยตรงต่อการบรหิารความเสี่ยงของบรษิทั ผู้ตรวจสอบภายใน
บางท่านอาจไม่มคีวามรู้หรอืทกัษะเพยีงพอในงานที่ได้รบัมอบหมาย หรอืขาดทกัษะในการสื่อสาร
อย่างมปีระสทิธผิล ผูต้รวจสอบภายในบางบรษิทัยงัไม่มกีารตระหนักถงึความเสีย่งเกี่ยวกบัการจดัซื้อ
ซึง่เป็นความเสี่ยงภายใน และพนักงานไม่ทราบบทบาทการประเมนิความเสี่ยงเกี่ยวกบัเศรษฐกิจซึ่ง
เป็นเรื่องส าคญัของแต่ละบรษิัทมเีพยีงหวัหน้าฝ่ายการตรวจสอบที่ท าการประเมนิเรื่องนี้  รวมถึงผู้
ตรวจสอบภายในบางบรษิัทไม่มบีทบาทให้ความช่วยเหลอืฝ่ายบรหิารในการจดัให้มหีรอืปรับปรุง
กระบวนการความเสีย่ง แต่ตอ้งย า้เตอืนว่าการบรหิารความเสีย่งเป็นหน้าทีข่องผูบ้รหิาร ดงันัน้บรษิทั 

 



จ 
 

 

ควรตระหนักในเรื่องดงัต่อไปนี้คอื ใหพ้นักงานระดบัปฏบิตักิารฝ่ายตรวจสอบภายในทราบว่าผูบ้รหิาร
เป็นคนรบัผิดชอบการบรหิารความเสี่ยงโดยตรง แต่ผู้ตรวจสอบภายในมสี่วนร่วมที่ส าคญัในการ
บรหิารความเสีย่งควรสื่อสารใหผู้ต้รวจสอบภายในมคีวามรูเ้รือ่งความเสีย่งทีม่อียูก่่อนการบรหิารความ
เสี่ยง เมื่อมกีารจดัการความเสี่ยงต้องท าการประเมนิผลความเสี่ยงที่คงเหลอื หวัหน้าฝ่ายตรวจสอบ
ภายในควรเหน็ความส าคญัถงึความรูห้รอืทกัษะของพนกังานตรวจสอบภายในอย่างมาก เนื่องจากการ
บรหิารความเสี่ยงถือเป็นเรื่องที่ส าคญัมากต่อบรษิัท ส่งผลต่อความอยู่รอดของบรษิัท  ควรมกีาร
ประเมนิความเสีย่งเรื่องการจดัซือ้ โดยเริม่จากการหาแหล่งวตัถุเพื่อสามารถบรหิารต้นทุนใหล้ดลงได ้
เช่น การมศีูนย์กระจายสนิค้าเป็นของตนเอง  ท าให้ลดลงต้นการขนส่งจากผู้ผลติโดยตรง รวมถึงผู้
ตรวจสอบภายในควรมกีารใหค้วามช่วยเหลอืฝ่ายบรหิารในการจดัใหม้หีรอืปรบัปรุงกระบวนการความ
เสีย่ง ในส่วนการเสนอแนะแนวทางการปรบัปรงุการบรหิารความเสีย่งใหผู้บ้รหิาร 
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นี้ส าเรจ็ลงดว้ยด ี

 ขอกราบขอบพระคุณ บดิา และมารดา ที่คอยใหก้ารสนับสนุน เป็นก าลงัใจ และอยู่เบื้องหลงั

ความส าเรจ็ตลอดมา ซึง่เป็นสิง่ส าคญัทีท่ าใหก้ารศกึษาคน้ควา้อสิระครัง้นี้ส าเรจ็ 

 ขอขอบคุณ เพื่อนนักศกึษาปรญิญาโททุกท่าน ที่ไดใ้ห้ก าลงัใจ และใหค้วามช่วยเหลอืในการ

ท าการศกึษาคน้ควา้อสิระตลอดมา 

 ผู้ศกึษาหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าการศกึษาค้นคว้าอิสระเรื่องนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าหา

ความรูเ้พื่อการศกึษาในระดบัต่างๆ ส าหรบัผูท้ีส่นใจต่อไป 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

 

อุตสากรรมพาณิชยกรรมมบีทบาทและความส าคัญในการพัฒนาและรกัษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทย สามารถสร้างรายได้และมีการจ้างงานในสดัส่วนที่สูง เป็นภาคธุรกิจที่มี
ศกัยภาพในการเตบิโต และไม่ขึน้อยู่กบัการเปลีย่นแปลงเศรษฐกจิโลกมากนัก อกีทัง้การเปิดการคา้เสรี
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน (ASEAN Economic Community) ที่เกิดขึ้นในปี 2558 จะช่วยส่งเสรมิให้
กลุ่มธุรกิจบรกิารนัน้มตีลาดที่ใหญ่ขึ้นสามารถเคลื่อนย้ายบรกิารได้อย่างเสรี (งานวิจยัธุรกิจบรกิาร
ธนาคารกรงุไทย, 2556)  

ลกัษณะอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมเป็นการให้บรกิารในสาขาบรกิารต่างๆ ยกเว้น บรกิาร
ทางการเงนิ และบรกิาร ซึ่งพจิารณาจาก 2 ปัจจยั คอื ผู้ให้บรกิารจ าหน่ายสนิค้าทัง้แบบค้าปลกีและค้า
ส่งให้แก่ผู้บรโิภค ทัง้ที่มหีน้ารา้นเป็นสถานที่จดัจ าหน่าย เช่น ห้างรา้น ห้างสรรพสนิค้า ดสิเคาท์สโตร ์
ซุปเปอรส์โตร ์รา้นสะดวกซือ้ และการขายทีไ่ม่มหีน้ารา้น เช่น การขายผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์หรอืสนิค้า
ที่จ าหน่ายต้องเป็นสนิค้าขัน้สุดท้ายส าหรบัผู้บรโิภคธุรกิจค้าปลีกเป็นธุรกิจที่เกี่ยวขอ้งกบัการซื้อขาย
สนิค้า หรอืบรกิารโดยตรงแก่ผู้บรโิภค เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคคนสุดท้าย รูปแบบ
การค้าปลกีแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คอื การค้าปลกีที่ต้องอาศยัหน้ารา้น และที่ไม่ต้องอาศยัหน้ารา้น ธุรกจิ
รา้นคา้ปลกีในประเทศไทยมกีารพฒันาอยา่งต่อเนื่องจากรปูแบบรา้นคา้ปลกีแบบดัง้เดมิเป็นรา้นคา้ปลกี
สมยัใหม ่(Modern Trade)  
 วารณุ ีตนัตวิงศ์วานิช (2552) ไดแ้บ่งประเภทของธุรกจิคา้ปลกี ออกเป็น        

1. รา้นขายของช า (grocery story หรอื mom & pop story หรอื provincial) เป็นธุรกจิคา้ปลกีที่
เก่าแก่ทีสุ่ดจ าหน่ายสนิคา้อุปโภคบรโิภคในชวีติประจ าวนั นิยมเรยีกอกีชื่อหนึ่งว่า  รา้นโชห่วย  

2. ธุรกจิค้าปลกีขนาดเล็กหรอืรา้นมนิิมารท์ (minimart) เป็นธุรกิจค้าปลกีที่พฒันาปรบัปรุงมา
จากร้านขายของช าที่จ าหน่ายสินค้าอุปโภคบรโิภคในชีวิตประจ าวนัเช่นเดียวกับมินิมาร์ท เป็นการ
ยอ่ส่วนของรา้นซุปเปอรม์ารเ์กต็ มนิิมารท์จงึเหมาะทีจ่ะตัง้ตามตวัเมอืงและชานเมอืงทีชุ่มชนไมห่นาแน่น  

3. ร้านสะดวกซื้อหรือคอนวีเนียนสโตร์ (convenie store หรือ CVS) เป็นธุรกิจค้าปลีกที่
จ าหน่ายสนิคา้อุปโภคบรโิภคที่มอีตัราการหมุนเวยีนสนิค้าค่อนขา้งสูง รา้นค้าประเภทนี้มรีปูแบบคลา้ย
มนิิมาร์ท แตกต่างกันในด้านบรกิารที่ร้านอ านวยความสะดวกในการซื้อให้กับลูกค้าด้วยบรกิาร 24 
ชัว่โมง และตัง้อยู่ในพื้นทีชุ่มชน การจดัวางสนิคา้ในรา้นเน้นความเป็นระเบยีบการตกแต่งภายในรา้นดู
สะอาดทนัสมยัเน้นการใหบ้รกิารทีร่วดเรว็ มรีะบบต่างๆ ในการจดัการ เช่น ณ จุดขาย (points of sales 
หรอื POS) เช่น เซเวนอเีลฟเว่น เป็นตน้ 
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4. ร้านซุปเปอร์มาร์เก็ต (supermarket) เป็นธุรกิจค้า ปลีกที่จ าหน่ายสินค้า 2 กลุ่มใหญ่ คือ 
สนิค้ากลุ่มอาหาร และสนิค้ากลุ่มไม่ใช่อาหาร ลูกค้าบรกิารตนเองในการหยบิสนิค้าที่ต้องการปัจจุบนั
รา้นค้าประเภทนี้มหีลายสาขามกีารพฒันาจดักลุ่มสนิค้าหลากหลายของสนิค้าให้ลูกค้าได้เลอืกมากขึน้ 
นิยมใส่ตะกรา้หรอืใชร้ถเขน็ เช่น ทอ็ปซุปเปอรม์ารเ์กต็ เป็นตน้ 

 5. รา้นซุปเปอรส์โตร์หรอืซุปเปอรเ์ซ็นเตอร์ (super story or super center) เป็นธุรกิจค้าปลกี
ขนาดใหญ่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกคา้ในหลกัการมาซือ้ทีเ่ดยีวไดค้รบทุก อย่าง รา้นประเภท
นี้ประกอบด้วย ซุปเปอร์มารเ์ก็ต ส่วนหนึ่งจ าหน่ายสนิค้าในครวัเรอืนประมาณ 20-30 เปอร์เซ็น เช่น
เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า ท าเลที่ตัง้เป็นเอกเทศ (stand alone) เน้นการบรกิารที่จอดรถให้ลูกค้าความ
แตกต่าง ตวัอยา่งเช่น หา้งบิก๊ซ ีเป็นตน้  

6. ธุรกิจค้าปลกีไฮเปอรม์าเก็ต หรอืไฮเปอรม์ารท์ (hypermarket or hypermart) เป็นธุรกิจค้า
ปลกีขนาดใหญ่กวาซูเปอรส์โตร์ รูปแบบรา้นคล้ายคลงัสนิค้า (warehouse) มปีรมิาณ สนิค้าที่จ าหน่าย
มาก ปัจจุบนัในประเทศไทยมรีปูแบบทัง้จ าหน่ายปลกีและส่ง เน้นวางต าแหน่งรา้นในใจกลุ่มลูกค้าด้าน
ความประหยดั  

 7. หา้งสรรพสนิคา้ หรอืดพีารท์เมนทส์โตร ์(department store) เป็นธุรกจิคา้ปลกี ขนาดใหญ่ที่
มชีนิดของสนิคา้ และความหลากหลายของสนิคา้จ านวนมาก อาทเิช่น เครื่องเขยีน เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง
และน ้ าหอม เสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกา เครื่องประดับ ของใช้ภายในครวั ศูนย์อาหาร ของใช้ส่วนตัว 
เฟอรน์ิเจอร ์ของใชต้กแต่งภายใน เครือ่งใชไ้ฟฟ้า รวมถงึโรงภาพยนตร ์เป็นต้น ในแต่ละชนิดของสนิคา้
ถูกจดักลุ่มสนิคา้ไวใ้นรปูของแผนกต่างๆ รปูแบบการจดัแสดงสนิคา้แตกต่างกันไป ส่วนใหญ่เน้นการจดั
ห้างสรรพสนิคา้ที่มคีวามหรูหรา สนิค้าที่จ าหน่ายภายในห้างสรรพสนิค้าส่วนใหญ่เป็นสนิค้าที่มชีื่อตรา 
ตวัอยา่ง หา้งสรรพสนิคา้ เช่น  หา้งโรบนิสนั เป็นตน้  

ธุรกจิคา้ส่งต่างจากธุรกจิคา้ปลกีคอืธุรกจิคา้ส่งจะใหค้วามส าคญักบัท าเลทีต่ ัง้ การจดับรรยากาศ 
และการส่งเสรมิการตลาดน้อยกว่าธุรกิจค้าปลกี เพราะไม่ได้เน้นผู้บรโิภคคนสุดท้าย ธุรกิจค้าส่งจะมี
ขนาดใหญ่กว่าธุรกจิคา้ปลกีและจะครอบคลุมพืน้ทีม่ากกว่าธุรกจิคา้ปลกี รปูแบบการคา้ส่งแบบดัง้เดมิใน
ประเทศไทยทีเ่รยีกว่า "ยีปั่ว๊" ตวัอยา่งเช่น สหพฒันพบิลูย ์แมค็โคร   

บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์อุตสาหกรรมพาณิชยกรรมในปี 2558 มจี านวน 21 บรษิทั 
ในปี 2557 กลุ่มบรษิทัมกี าไรสุทธริวม 35,436 ลา้นบาท และมมีลูค่าตลาดหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดรวม 
1,085,662.83 ล้านบาท โอกาสในการเตบิโตการคา้เสรขีองกลุ่มอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมยงัมอีกีมาก
ในประชาคมอาเซยีน 

จากการจดัเก็บขอ้มูลมูลค่าตามราคาตลาดของแต่ละบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย กลุ่ ม อุตสาหกรรมพาณิ ชยกรรมทั ้งสิ้น  21 บริษัทแสดงไว้ในตารางที่  1 ดังนี้
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ตำรำงท่ี 1 มลูค่ำหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดของแต่ละบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง 
      ประเทศไทยกลุ่มอตุสำหกรรมพำณิชยกรรม ณ วนัท่ี 21 สิงหำคม 2558 

                              หน่วย:ล้ำนบำท                                                                                                                                                                                                                                                  

 
ที่มา: ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย , วนัที่ค้นข้อมูล ณ วนัที่ 21 สิงหาคม 2558,เว็บไซต์:      

        www.set.ro.th. 

บริษทั 
 

มลูค่ำหลกัทรพัยต์ำมรำคำ
ตลำด 

1. บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน)                   426,697.31  

2. บรษิทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 182,200.00 

3. บรษิทั บิก๊ซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร ์จ ากดั (มหาชน) 156,750.00                                                                            

4. บรษิทั โฮม โปรดกัส ์เซน็เตอร ์จ ากดั (มหาชน) 86,140.35 

5. บรษิทั เบอรล์ี ่ยคุเกอร ์จ ากดั (มหาชน) 48,562.74 

6. บรษิทั หา้งสรรพสนิคา้โรบนิสนั จ ากดั (มหาชน) 43,871.11 

7. บรษิทั สยามโกลบอลเฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 32,752.24 

8. บรษิทั เมกา้ ไลฟ์ไซแอน็ซ ์จ ากดั (มหาชน) 15,141.85 

9. บรษิทั ซโีอแอล จ ากดั (มหาชน) 14,000.00 

10. บรษิทั สหพฒันพบิลู จ ากดั (มหาชน) 13,860.00 

11. บรษิทั บวิตี ้คอมมนูิตี ้จ ากดั (มหาชน) 12,900.00 

12. บรษิทั สหพฒันาอนิเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 12,252.05 

13. บรษิทั แมค็กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 10,720.00 

14. บรษิทั ลอ็กซเล่ย ์จ ากดั (มหาชน) 6,160.18 

15. บรษิทั คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซสิเตม็ส ์โซลชูัน่ จ ากดั (มหาชน) 4,818.00 

16. บรษิทั บิก๊ คาเมรา่ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 4,164.08 

17. บรษิทั คารม์ารท์ จ ากดั (มหาชน) 4,089.33 

18. บรษิทั คอมเซเว่น จ ากดั (มหาชน) 3,912.00 

19. บรษิทั ซงิเกอรป์ระเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 3,294.00 

20. บรษิทั ไมดา้ แอสเซท็ จ ากดั (มหาชน) 2,504.09 

21. บรษิทั ไอท ีซติี ้จ ากดั (มหาชน) 873.50 

                          รวมกลุ่มอตุสำหกรรมพำณิชยกรรม 1,085,662.83 

http://www.set.ro.th/
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จากตารางที่ 1 อธบิายได้ว่าบรษิัท ซพีี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) มมีูลค่าหลกัทรพัย์ตามราคา
ตลาดมากที่สุดในกลุ่มอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมเป็นจ านวนเงนิ 426,697.31 ล้านบาทคดิเป็นรอ้ยละ 
39 รองลงมาคอืบรษิทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) ซึง่บรษิทัซพี ีออลลไ์ด้เขา้ซือ้กจิการบรษิทัสยาม
แมค็โครแลว้  
 กลุ่มอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมประสบความเสี่ยงที่มาจากปัจจยัภายนอกได้แก่การแข่งขนัที่
รนุแรงดา้นราคา และความเสี่ยงจากการเขา้ซื้อกจิการในปี 2556 ซพี ีออลล ์ธุรกจิคา้ปลกีขนาดใหญ่สุด
ในประเทศไทยภายใต้ชื่อ “เซเว่น-อเีลฟเว่น” ไดเ้ขา้ซือ้กจิการของ สยามแมค็โคร ธุรกจิคา้ส่งขนาดใหญ่ 
ท าใหต้ลาดการคา้มแีนวโน้มเขา้ข่ายผูกขาดทางการคา้ เป็นผลให้กจิการในกลุ่มอุตสาหกรรมพาณิชยก
รรมอื่นๆ มคีวามเสีย่งจากการแข่งขนัมากขึน้ นอกจากนี้ยงัมคีวามเสีย่งจากสภาวะเศรษฐกจิในปัจจุบนั
เนื่องจากสนิคา้มรีาคาสงูขึน้มา และปัญหาภาระหนี้ครวัเรอืนจากรายจ่ายทีเ่พิม่ขึน้ท าใหก้ารบรโิภคลดลง 
ส่งผลต่อความเสี่ยงในการด าเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมพาณิชยกรรม กิจการเกิดขึ้นและตัง้อยู่
ท่ามกลางการเปลีย่นแปลงของปัจจยัต่างๆทัง้ภายในและภายนอก กจิการจงึมคีวามเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา 
ผู้บรหิารควรจดัการความเสี่ยงขององค์กรให้อยู่ในระดบัที่ยอมรบัได้อย่างเหมาะสม การบรหิารความ
เสี่ยงจงึเป็นเรื่องส าคญัเพื่อให้กจิการด ารงอยู่รอดและเจรญิเตบิโตต่อไปอย่างยัง่ยนื (บรษิัท สยามแมค็
โคร จ ากดั (มหาชน), แบบแสดงรายการขอ้มลู 56-1,2557) 

The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ได้
ก าหนดกรอบการบรหิารความเสี่ยงขององค์กร (COSO-ERM) ในปี 2004 ได้ขยายขอบเขตของการ
ควบคุมภายในให้กว้างมากกว่าเดมิ โดยน าองค์ประกอบของการควบคุมภายในทัง้ 5 องค์ประกอบมา
ปรบัให้เหมาะสม และเน้นเรื่องการบรหิารความเสี่ยงของององคป์ระกอบของการบรหิารความเสีย่งของ
องค์กร โดยใช้กรอบการควบคุมภายในเป็นแกนส าคัญ เพื่อให้องค์กรสามารถขยายจากกรอบการ
ควบคุมภายในเดมิมาเป็นกรอบการบรหิารความเสี่ยงองค์กรได้ง่ายยิง่ขึน้ โดยมวีตัถุประสงค์ของการ
บรหิารความเสีย่ง 4 ด้าน ประกอบดว้ย ด้านกลยุทธ ์ดา้นการปฏบิตังิาน ดา้นการรายงาน และดา้นการ
ปฏบิตัติามกฎระเบยีบ แบ่งเป็น 8 องคป์ระกอบ ได้แก่ สภาพแวดลอ้มภายใน การก าหนดวตัถุประสงค ์
การระบุเหตุการณ์เสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม 
สารสนเทศและการสื่อสาร และการตดิตามผล 
 ดังนัน้ ผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษาบทบาทในการบริหารความเสี่ยงของผู้ตรวจสอบภายใน
เกีย่วขอ้งกบับรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมพาณิชยกรรม โดยเลอืก
ศกึษาบรษิทัในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ทัง้สิ้น 21 บรษิทั เพื่อเปรยีบเทยีบแนวทางในการบรหิารความเสี่ยง
ของผูต้รวจสอบภายในว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากลการปฏบิตังิานวชิาชพีตรวจสอบภายในทีก่ าหนดไว้
กบัการปฏบิตัจิรงิหรอืไม่ และมกีารน ากรอบการบรหิารความเสี่ยงของ COSO มาเป็นกรอบปฏบิตัใิน
บรษิทั  
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วตัถปุระสงคก์ำรศึกษำ 

 

1. เพื่อศึกษาบทบาทในการบรหิารความเสี่ยงของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวข้องกับบรษิัทจด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมพาณชิยกรรม 
  2. เพื่อเสนอแนวทางการบรหิารความเสี่ยงให้แต่ละบรษิัทในกลุ่มอุตสาหกรรมพาณิชย กรรม
สามารถน าไปปรบัปรุงแกไ้ข พฒันา ใหม้วีธิกีารบรหิารความเสีย่งใหม้ปีระสทิธผิล 
 
ขอบเขตกำรศึกษำ 
 

การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบบันี้ เป็นการศึกษาเชงิส ารวจข้อมูลจากผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกบั
ปัจจยัที่มอีิทธิพลต่อบทบาทในการบรหิารความเสี่ยงของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวข้องกับบรษิัทจด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมปัจจยัประกอบดว้ย ขอ้มลู
ส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ความรูค้วามเข้าใจด้านการบรหิารความเสี่ยง สภาพแวดล้อมของ
องค์กร บทบาทการให้ความเชื่อมัน่ด้านการบรหิารความเสี่ยง และบทบาทการให้ค าปรกึษาด้านการ
บรหิารความเสีย่ง มขีอบเขตการศกึษา ดงันี้ 

ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาคอืบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์กลุ่มอุตสาหกรรมพาณิชยก
รรมจ านวนทัง้สิ้น 21 บรษิัท โดยส่งแบบสอบถามจ านวนบรษิัทละ 2 คน คอืต าแหน่งหวัหน้าฝ่ายงาน
ตรวจสอบภายใน และระดบัปฏบิตักิารฝ่ายตรวจสอบภายใน รวม 42 คน ตัง้แต่ เดอืนมถุินายน 2558 ถงึ 
เดอืนกนัยายน 2558 รวมระยะเวลาทัง้สิน้ 4 เดอืน 
 ตวัแปรในการศกึษา ประกอบดว้ย ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ความรูค้วามเขา้ใจ
ด้านการบรหิารความเสี่ยง โครงสรา้งการก ากบัดูแล บทบาทการให้ความเชื่อมัน่ด้านการบรหิารความ
เสีย่ง และบทบาทการใหค้ าปรกึษาดา้นการบรหิารความเสีย่ง 
 
ประโยชน์ท่ีได้รบั 
 
 1. ผู้บรหิารและผูต้รวจสอบภายในสามารถน าผลการวจิยัใชเ้ป็นแนวทางการปฏบิตังิานเพื่อลด
ความเสีย่งหรอืโอกาสเสีย่งต่อธุรกจิได ้
 2. เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในมคีวามรู้ด้านการบรหิารความเสี่ยงเพิ่มขึ้น และปฏิบตัิงานตาม
กรอบแนวคดิของ COSO-ERM ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 



 บทท่ี 2  
แนวคิด ทฤษฎี และผลการศึกษาท่ีเก่ียวข้อง 

. 
การศึกษาครัง้นี้ต้องการศึกษาถึงบทบาทในการบริหารความเสี่ยงของผู้ตรวจสอบภายใน

เกี่ยวข้องกับบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมพาณิชยกรรม      
ผูศ้กึษาไดท้ าการสรปุทฤษฎ ีแนวคดิ และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดว้ยกนั ดงัต่อไปนี้ 

1. แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง 
-    มาตรฐานสากลการปฏบิตังิานวชิาชพีการตรวจสอบภายใน 
-   การบรหิารความเสีย่งตามกรอบ COSO-ERM 

        2. งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง 
 
1. มาตรฐานสากลการปฏิบติังานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน  

 
มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน (International Standards for the 

Professional Practice of Internal Auditing) ฉบบัที ่พ.ศ.2554 ไดอ้ธบิายไวว้่าการตรวจสอบภายใน คอื 
กิจกรรมการให้ความเชื่อมัน่และการให้ค าปรกึษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและ
ปรบัปรุงการด าเนินงานขององค์กร การตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กรบรรลุวตัถุประสงค์ด้วยการ
ประเมนิและปรบัปรุงประสทิธผิลของกระบวนการบรหิารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแล 
อย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบโครงสร้างของมาตรฐานประกอบด้วย มาตรฐานด้านคุณสมบตัิ และ
มาตรฐานด้านการปฏบิตังิาน มาตรฐานด้านคุณสมบตัิคอื มาตรฐานเกี่ยวกบัลกัษณะขององค์กร และ
บุคลากรทีท่ าหน้าที่ตรวจสอบภายใน มาตรฐานดา้นการปฏบิตังิาน คอืมาตรฐานทีก่ล่าวถงึลกัษณะของ
กจิกรรมการตรวจสอบภายใน และการก าหนดบรรทดัฐานทางคุณภาพทีส่ามารถน าไปใชป้ระเมนิผลการ
ปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน มาตรฐานดา้นคุณสมบตัแิละมาตรฐานดา้นการปฏบิตังิานสามารถน ามาใช้
กบังานตรวจสอบภายในโดยทัว่ไป ส่วนมาตรฐานดา้นการน าไปปฏบิตัเิป็นการขยายความมาตรฐานดา้น
คุณสมบตัิและด้านการปฏบิตังิาน ทัง้ในการน าไปใช้งานต่อกิจกรรมด้านการให้ความเชื่อมัน่ หรอืด้าน
การให้ค าปรกึษา การบรกิารให้ความเชื่อมัน่ เกี่ยวข้องกับการประเมนิหลกัฐานอย่างเที่ยงธรรมโดย      
ผูต้รวจสอบภายในเพื่อให้ความเหน็หรอืขอ้สรุปอย่างเป็นอสิระต่อหน่วยงานหรอืองคก์ร การปฏบิตังิาน 
หน้าที่ กระบวนการ ระบบงาน หรอืเรื่องอื่นๆ โดยผู้ตรวจสอบภายในจะเป็นผู้ก าหนดลกัษณะ และ
ขอบเขตของภารกจิการให้ความเชื่อมัน่ ซึ่งจะมผีูท้ี่เกี่ยวขอ้ง 3 ฝ่าย คอื เจา้ของงาน ได้แก่ บุคคลหรอื
กลุ่มบุคคลทีเ่กี่ยวของโดยตรงกบัหน่วยงาน/องคก์ร การปฏบิตังิาน หน้าที ่กระบวนการ ระบบงาน หรอื
เรื่องอื่นๆ ผู้ตรวจสอบภายใน ได้แก่ บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลที่ท าการประเมนิ และผู้ใช้ได้แก่บุคคลหรอื
กลุ่มบุคคลทีใ่ชผ้ลการประเมนิการบรกิารให้ค าปรกึษา มลีกัษณะเป็นการใหค้ าแนะน า และโดยทัว่ไปจะ
ใหบ้รกิารกต่็อเมือ่ไดร้บัการรอ้งขอจากผูร้บับรกิารเป็นการเฉพาะ ลกัษณะและขอบเขตของภารกจิการให ้
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ค าปรกึษาจะขึ้นอยู่กับข้อตกลงกบัผู้รบับรกิาร ภารกิจการให้ค าปรกึษาจะมผีู้ที่เกี่ยวข้อง 2 ฝ่าย คือ
ผู้ตรวจสอบภายใน ได้แก่บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลที่เป็นผู้ให้ค าปรกึษา และผู้รบับรกิาร ได้แก่ บุคคลหรอื
กลุ่มบุคคลที่ต้องการรบัค าปรกึษา การใหบ้รกิารให้ค าปรกึษาผูต้รวจสอบภายในควรให้ค าปรกึษาอย่าง
เทีย่งธรรม และไมเ่ขา้ไปรว่มรบัผดิชอบในฐานะฝ่ายบรหิาร 

มาตรฐานสากลการปฏบิตัิงานวชิาชพีตรวจสอบภายใน รหสั 2120 ได้ให้ความหมายของการ
บรหิารความเสี่ยงมาตรฐานสากลการปฏบิตังิานวชิาชพีตรวจสอบภายในว่า การบรหิารความเสี่ยงคอื 
กจิกรรมการตรวจสอบภายในต้องประเมนิความมปีระสทิธผิลและมสี่วนช่วยในการปรบัปรุงกระบวนการ
บรหิารความเสี่ยงการพิจารณาว่ากระบวนการบรหิารความเสี่ยงมี 
ประสทิธผิลหรอืไม่นัน้ขึ้นอยู่ก ับดุลยพินิจจากผลการประเมนิของผูต้รวจสอบภายในในประเดน็ ต่างๆ 
ดงันี้ (The Institute of Internal Auditors,2012) 

1. วตัถุประสงคข์ององคก์รสนบัสนุนและเป็นไปในทศิทางเดยีวกบัพนัธกจิขององคก์ร  
2. มกีารระบุและประเมนิความเสีย่งทีม่นียัส าคญั  
3. แนวทางในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่เลอืกใช้เหมาะสมโดยเป็นไปในทิศทางเดยีวกับ

ระดบัความเสีย่งทีอ่งคก์รยอมรบัไดแ้ละ 
4. สารสนเทศของความเสี่ยงที่เกี่ยวขอ้งต้องได้รบัการตรวจพบและสื่อสารทัว่ทัง้องค์กรอย่าง

ทนัเวลา 
กจิกรรมการตรวจสอบภายในอาจรวมรวบขอ้มูลเพื่อการสนับสนุนการประเมนิขา้งต้นจากการ

ตรวจสอบหลายงาน ผลลัพธ์ของงานต่างๆเหล่านี้ เมื่อพิจารณาร่วมกันจะให้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการบรหิารความเสี่ยงและประสทิธภิาพของกระบวนการ กจิกรรมการบรหิารความเสี่ยงตาม
มาตรฐานสากลการปฏบิตังิานวชิาชพีตรวจสอบภายใน รหสั 2120 มดีงันี้ 

1. มาตรฐานรหสั 2120.A1 ระบุว่า  กิจกรรมการตรวจสอบภายในต้องประเมนิปัจจยัเสี่ยงที่
เกีย่วขอ้งกบัการก ากบัดแูล การปฏบิตังิาน และระบบขอ้มลูขององคก์ร โดยพจิารณาถงึ 

1.1. การบรรลุวตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธ ์
1.2. ความน่าเชื่อถอืของขอ้มลูการเงนิและการปฏบิตังิาน 
1.3. ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการปฏบิตังิานและแผนงาน 
1.4. การดแูลรกัษาทรพัยส์นิ และ 
1.5. การปฏบิตัติามกฎ ขอ้บงัคบั นโยบาย วธิกีารปฏบิตังิาน และสญัญา 

2. มาตรฐานรหสั 2120.A2 ระบุว่า กจิกรรมการตรวจสอบภายในต้องประเมนิโอกาสที่อาจเกดิ
การทุจรติ และแนวทางการบรหิารความเสีย่งเรือ่งทุจรติขององคก์ร 

3. มาตรฐานรหสั  2120.C1 ระบุว่า ระหว่างปฏบิตัภิารกจิการให้ค าปรกึษาผู้ตรวจสอบภายใน
ต้องระบุความเสีย่งที่เกี่ยวขอ้งกับวตัถุประสงค์ของภารกจิและต้องตระหนัก ถงึการมอียู่ของความเสี่ยง
อื่นๆ ทีม่นียัส าคญั 

4. มาตรฐานรหสั 2120.C2 ระบุว่า ผู้ตรวจสอบภายในต้องผสมผสานและน าความรูใ้นเรื่องของ
ความเสีย่งที่ไดม้าจากการให้บรกิารให้ค าปรกึษาไปใชใ้นการประเมนิผลของกระบวนการบรหิารจดัการ
ความเสีย่ง 
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5. มาตรฐานรหสั 2120.C3 ระบุว่า การใหค้วามช่วยเหลอืฝ่ายบรหิารในการจดัใหม้หีรอืปรบัปรุง
กระบวนการบรหิารความเสี่ยง ผู้ตรวจสอบภายในต้องย ้าเตือนว่า การบรหิารความเสี่ยงเป็นหน้าที่
รบัผดิชอบตามปกตขิองฝ่ายบรหิาร 
 
2. การบริหารความเส่ียงตามกรอบ COSO-ERM  

 
The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission ( 2004)  ไ ด้

อธบิายไวว้่า ในการด าเนินธุรกจิ กจิการหรอืองคก์รย่อมเผชญิกบัความเสีย่งและความไม่แน่นอน ซึ่งไม่
สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าไดถ้งึโอกาสของการเกดิขึน้ของเหตุการณ์ในอนาคต และผลกระทบของเกตุ
การณ์นัน้ทีม่ผีลต่อกจิการซึง่อยูใ่นรปูของ ความเสีย่งหรอืโอกาส 
ความเสี่ยง (Risk) หมายถงึ โอกาสความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ทีอ่าจเกดิขึน้และมผีลทางด้านลบต่อ
วตัถุประสงค ์
 โอกาส (Opportunity) หมายถึง เหตุการณ์ความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งมี
ผลกระทบต่อองคก์ารทางดา้นลบหรอืทางดา้นบวกหรอืทัง้สองอย่างประกอบกนั เหตุการณ์ควรเป็นสิง่ที่
สงัเกตเหน็และวดัผลได ้
 การจัดการความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management หรือ ERM) หมายถึง
กระบวนการที่คณะกรรมการ ผู้บรหิาร และบุคลากรขององค์กรได้ก าหนดขึน้ เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ใน
การก าหนดกลยุทธ์และการวางแผนขององค์กรในทุกระดับ โดยได้รบัการออกแบบให้สามารถระบุ
เหตุการณ์ทีม่คีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะมผีลกระทบต่อองคก์ร และจดัการความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้
เพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจอยา่งสมเหตุสมผลว่าองคก์รจะบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รโดยรวมได้ 
 หลกัการของการจดัการความเสี่ยงขององค์กรมพีื้นฐานมาจากแนวคดิที่ว่า องค์กรจะด ารงอยู่
รอดได้เมื่อองค์กรสร้างมูลค่าเพิ่มหรอืคุณค่าเพิ่มให้กับผู้มสี่วนได้เสียขององค์กร ทัง้ความเสี่ยงและ
โอกาสจะส่งผลกระทบต่อการเพิม่หรอืลดมลูค่าใหก้บัผูม้สี่วนไดเ้สยี การจดัการความเสีย่งขององคก์รจะ
เป็นเครื่องมอืที่ช่วยให้ผู้บรหิารจดัการกบัความไม่แน่นอน ความเสี่ยง และโอกาสที่เกี่ยวขอ้งได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ จงึกล่าวได้ว่าผู้บรหิารมหีน้าที่ในการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างสูงสุดให้กับผู้มสี่วนเสยีของ
องคก์ร 
 ตามแนวคดิของ COSO ที่ปรบัปรุงในวนัที่ 29 กนัยายน ค.ศ.2004 ได้ขยายขอบเขตของการ
ควบคุมภายในให้กว้างมากกว่าเดมิ โดยน าองคป์ระกอบของการควบคุมภายในทัง้ 5 องค์ประกอบเดมิ
มาปรบัใหม่ให้เหมาะสม และเน้นแนวคดิเรื่องกรอบการบรหิารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk 
Management- Integrated Framework)  เ รี ย ก ว่ า  COSO-ERM  (The Committee of Sponsoring 
Organization of the Treadway Commission,2004) 
 กรอบงานการบรหิารความเสีย่งจะอธบิายถงึความสมัพนัธข์องวตัถุประสงคแ์ละองคป์ระกอบของ
การบรหิารความเสี่ยงขององค์กร มิติแนวนอนแทนวตัถุประสงค์  4 ด้านคือ ด้านกลยุทธ์ ด้านการ
ปฏบิตัิงาน ด้านรายงาน ด้านการปฏบิตัิตามกฎระเบยีบ มติิแนวตัง้แทนองค์ประกอบของการบรหิาร
ความเสีย่งม ี8 ดา้นคอื สภาพแวดลอ้มภายใน การก าหนดวตัถุประสงค ์การระบุเหตุการณ์ การประเมนิ
ความเสีย่ง การตอบสนองความเสีย่ง กจิกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร การตดิตามผลและ 
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มติแินวลกึแทนระดบัของหน่วยงานขององคก์ร แสดงดงัภาพที ่1 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ภาพท่ี 1 มิติ ของCOSO-ERM 
ทีม่า: กรอบการบรหิารความเสีย่งของ COSO (2004)  
 

วตัถุประสงค์ของกรอบงานบรหิารความเสีย่งตามแนว COSO สรุปสาระส าคญัของวตัถุประสงค์
แต่ละดา้น ไดด้งันี้ 

1. วตัถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ (Strategic Objectives) เป็นการก าหนดการบรหิารระดบัสูง และ
สมัพนัธก์บัการสนบัสนุนพนัธกจิ โดยตอ้งมแีผนงานทีม่วีตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีเ่ชื่อมโยงกนั  
 2. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Objectives) เป็นวัตถุประสงค์ของการใช้
ทรพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล และคุม้ค่า 
 3. วตัถุประสงค์ด้านรายงาน (Reporting Objectives) เป็นวตัถุประสงค์เพื่อให้ความเชื่อถือได้
ของการรายงาน 
 4. วตัถุประสงคด์า้นการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ (Compliance Objectives) เป็นวตัถุประสงคท์ีมุ่่งใหม้ี
การปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคก์ร 

องคป์ระกอบของกรอบงานบรหิารความเสีย่งตามแนว COSO สรุปสาระส าคญัขององคป์ระกอบ
แต่ละดา้น ไดด้งันี้ 
 1. สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) เป็นบรรยากาศขององค์กรหรอืฐานรากที่
เสรมิสร้างให้เกิดการควบคุมขึ้นในองค์กร เช่น ความซื่ อสตัย์และคุณค่าทางจรยิธรรมของผู้บรหิาร 
ปรชัญาการบรหิารความเสีย่ง ความรูค้วามสามารถของพนักงาน การมอบหมายอ านาจหน้าทีแ่ละความ
รบัผดิชอบเป็นตน้ 
 2. การก าหนดวตัถุประสงค์ (Objective Setting) องค์ประกอบนี้ช่วยสรา้งความมัน่ใจว่ามกีาร
เลอืกวตัถุประสงคส์ าคญัทีเ่ชื่อมโยงจากวสิยัทศัน์หรอืภารกจิขององคก์ารกบักลยทุธแ์ละแผนงานในระดบั
ต่างๆ เพื่อน ามาบรหิารความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัที่องค์การยอมรบัได้ การก าหนดวตัถุประสงคท์ี่ด ีควร

   วตัถุประสงค ์

องคป์ระกอบของ
การบริหารความ
เส่ียง   ระดบัของ

หน่วยงานของ
องค์กร 
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ประกอบดว้ยตวัวดัและเป้าหมายของความส าเรจ็ที่ผูบ้รหิารต้องการให้เกดิขึน้ การก าหนดวตัถุประสงค์
และตวัวดัความส าเรจ็จงึเป็นเงื่อนไขส าคญัที่ต้องมก่ีอน จงึจะสามารถระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ที่มี
ผลกระทบต่อวตัถุประสงค์ และช่วยในการก าหนดระดับความคลาดเคลื่อนจากตัววัดความส าเร็จที่
ยอมรบัได ้เช่น ผู้บรหิารก าหนดวตัถุประสงค์ทางดา้นการด าเนินงานการผลติโดยตัง้เป้าว่าจะไม่ให้เกดิ
ของเสยีจากการผลติเกนิ 2% เป็นตน้ 
 3. การระบุเหตุการณ์ (Event Identification) องค์ประกอบนี้ เกี่ยวข้องกับการระบุเหตุการณ์
ความไม่แน่นอนที่อาจเกิดจากปัจจยัภายนอกและภายในองค์การ ที่มผีลกระทบต่อความส าเรจ็ของ
วตัถุประสงค์ รวมทัง้การแยกโอกาสออกจากความเสี่ยง เพื่อน าโอกาสไปก าหนดเป็นกลยุทธ์หรอื
วตัถุประสงคอ์งคก์าร 
 4. การประเมนิความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึงการวเิคราะห์และจดัระดบัความเสี่ยง
ของเหตุการณ์ทัง้จากปัจจยัภายในและภายนอก การประเมนิความเสีย่ง จะประเมนิจากสองมติ ิคอืระดบั
ความน่าจะเกิดและระดบัผลกระทบของเหตุการณ์ เพื่อช่วยให้กิจการทราบระดบัความเสี่ยงก่อนการ
จดัการ และหาวธิตีอบสนองความเสีย่งเพื่อให้ระดบัความเสี่ยงหลงัการจดัการอยู่ในระดบัที่ยอมรบัได้ที่
เหมาะสม เกณฑ์การวดัระดบัความเสี่ยงอาจจะเป็นระดบัสูงมาก สูง กลาง ต ่า ต ่ามาก วธิกีารประเมนิ
ความเสีย่งอาจใชเ้ทคนิคเชงิปรมิาณและคุณภาพรว่มกนั ดงัแสดงในภาพที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2 ภาพรวมของการประเมินความเส่ียง 

 
ผู้บรหิารต้องพจิารณาผลกระทบที่คาดหวังและไม่คาดหวงัหลงัจากเหตุการณ์ต่างๆ และการ

ประเมินความเสี่ยงของทุกเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยประเมนิความเสี่ยงสืบเนื่องก่อน และเมื่อ
ก าหนดวธิกีารตอบสนองความเสีย่งแลว้จงึพจิารณาความเสีย่งทีเ่หลอือยู่ 
ความเสี่ยงสบืเนื่อง (Inherent Risk) หมายถงึความเสี่ยงที่อาจตามธรรมชาตหิรอืตามลกัษณะของงาน
นัน้ 

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) หมายถึงความเสี่ยงที่ยงัคงมอียู่หลังจากผู้บรหิารได้
ตอบสนองต่อความเสีย่งนัน้แลว้ 

ท่ีเป็นตวัเงิน 

ท่ีไมเ่ป็นตวัเงิน เชน่ ช่ือเสียง 

การคาดการณ์โอกาสท่ีเกิดขึน้
ในอนาคต 

ความถ่ีของการเกิดขึน้ในอดีต 

ความนา่จะเป็น 

ผลกระทบ 

ความเส่ียง 
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 5. การจดัการตอบสนองความเสีย่ง (Risk Response) ฝ่ายบรหิารอาจเลอืกวธิจีดัการตอบสนอง
ความเสี่ยงโดย การหลกีเลี่ยง การควบคุม การกระจาย หรอื การยอมรบัความเสี่ยงทัง้นี้จะเลอืกจาก
วธิกีารใด ควรพจิารณาจากระดบัความน่าจะเกดิและระดบัผลกระทบ การพจิารณาความคุม้ค่า และการ
จดัการความเสีย่งเพื่อใหอ้ยู่ในระดบัทีอ่งค์การยอมรบัไดใ้นภาพรวม มกีารตอบสนอง 4 วธิคีอื การหลกั
เลีย่งความเสีย่ง การลดความเสีย่ง การโอนหรอืแบ่งปันความเสีย่ง การยอมรบัความเสีย่ง 
 6. กิจก รรมควบคุ ม  (Control Activities) หมายถึ งน โยบายและวิธีก ารที่ ฝ่ ายบ ริห าร 
คณะกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้องก าหนดขึ้น เพื่อสร้างความมัน่ใจว่ามกีารปฏบิตัิตามวธิแีละแผนการ
จดัการความเสีย่งทีก่ าหนดขึน้อยา่งมปีระสทิธผิลในเวลาทีก่ าหนดขึน้อยา่งมปีระสทิธผิลในเวลาทีก่ าหนด 
และบรรลุผลตามวตัถุประสงคท์ีค่วามเสีย่งอยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได้ 
 7. สารสนเทศและสื่อสาร (Information & Communication) หมายถงึ การจดัท าสารสนเทศเกี่ยวกบั
ความเสีย่ง จากแหล่งขอ้มลูทัง้ภายนอกและภายในกจิการ มกีารเผยแพร่และการสื่อสาร ทัง้ทางแนวดิง่
และแนวระนาบทัว่ทัง้องคก์าร ในรปูแบบและระยะเวลาทีช่่วยใหพ้นกังานสามารถปฏบิตังิานทีร่บัผดิชอบ
ไดอ้ยา่งเหมาะสม ระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธผิล 
 8. การติดตามผล (Monitoring) การบรหิารความเสี่ยงควรได้รบัการปรบัปรุงแก้ไขให้ทนัสมยั
และมปีระสทิธผิลเสมอ โดยการตดิตามผลของผูบ้รหิาร ผูป้ระเมนิอสิระ การประเมนิผลตนเอง หรอืการ
ใชทุ้กวธิรีว่มกนั และมกีารแกไ้ขขอ้บกพรอ่งทีพ่บ 
  
 
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
 อรรตัน์ เรอืงจ ารสั (2555) ไดศ้กึษาการรบัรูบ้ทบาทของผูต้รวจสอบภายในต่อประสทิธภิาพการ
ปฏบิตังิานตรวจสอบภายในของธนาคารออมสนิ ส านักงานใหญ่ ผลการศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มอีายุ 36-40 ปี มกีารศึกษาในระดบัปรญิญาตร ีต าแหน่งระดบัปฏบิตัิการ 6-7 คน 
และส่วนใหญ่มรีะยะเวลาการท างานกบัธนาคาร 6-10 ปี การรบัรูบ้ทบาทของผูต้รวจสอบภายในของผูร้บั
ตรวจ พบว่า ฝ่ายตรวจสอบภายในใหค้วามรูก้บัผูร้บัตรวจเพยีงเรื่องการควบคุมภายในในการปฏบิตังิาน
ที่ดใีนด้านต่างๆเท่านัน้ และระดบัการรบัรูข้องผู้รบัตรวจที่มต่ีอประสทิธภิาพการปฏบิตัิงานตรวจสอบ
ภายในด้านการวางแผนที่ตรวจสอบ ในการปฏิบตัิงานตรวจสอบด้านการรายงานผล การปฏิบตัิการ
ตรวจสอบและดา้นการตดิตามการตรวจสอบภายใน มกีารรบัรูบ้ทบาทของผูต้รวจสอบภายในอยูใ่นระดบั
มาก งานวจิยันี้สามารถน าไปเป็นแนวทางในการพฒันาและปรบัปรุงประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของผู้
ตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้รบัการตรวจสอบของธนาคารออมสนิ ส านักงาน
ใหญ่ 

มนสชิา  แสวงั (2553) ไดศ้กึษาการบรหิารความเสีย่งของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
(Risk Management of Chiang Mai University) ผลการศกึษาพบว่า จากการสอบถามผู้บรหิารสถาบนั
จ านวน 36 คนพบความเสีย่งดา้นกลยุทธ์ ดา้นการด าเนินงาน ดา้นกฎหมายและระเบยีบต่าง ๆ มคีวาม
เสีย่งอยู่ในระดบัน้อย แสดงว่าผูบ้รหิารระดบัสงูของส่วนงานสามารถยอมรบัความเสีย่งไดท้ัง้สามประเดน็ 
แต่ต้องมกีารควบคุมการปฏบิตังิานในสามดา้นดงักล่าวดว้ย ส่วนความเสีย่งดา้นการเงนิและงบประมาณ 
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มคีวามเสีย่งอยูใ่นระดบัสูง ผูบ้รหิารระดบัสงูไมส่ามารถยอมรบัความเสีย่งได ้ตอ้งมกีารจดัการความเสีย่ง
ในดา้นการเงนิและงบประมาณ ในภาพรวม การบรหิารความเสี่ยงของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ใน 4 ดา้น 
มคีวามเสี่ยงอยู่ในระดบัน้อย สามารถยอมรบัความเสี่ยงได้ แต่ต้องมกีิจกรรมควบคุมในทุก ๆ ด้าน
แนวทางในการจดัท าการบรหิารความเสีย่งของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ไดแ้ก่ การจดัอมรมส่งเสรมิความรู้
ความเขา้ใจเรื่องการบรหิารความเสี่ยงแก่ผู้บรหิารและบุคลากรทุกระดบั รวมทัง้การจดัท าแผนบรหิาร
ความเสีย่งโดยให้ความส าคญัต่อความเสีย่งดา้นยุทธศาสตร ์เพื่อให้มหาวทิยาลยัสามารถด าเนินการให้
บรรลุเป้าหมายได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ส่วนความเสีย่งด้านการเงนิและงบประมาณไดแ้ก่ความเสีย่งต่อ
การไดร้บังบประมาณสนับสนุนจากรฐับาลลดลงในอนาคต 

นิคม ศรมีูล (2554) ได้ศกึษาการประเมนิประสทิธผิลการบรหิารความเสีย่งแบบ COSO- ERM 
กรณีศึกษา กระบวนการพจิารณาสนิเชื่อ ส านักงานธุรกิจขนาดย่อม ของ ธนาคารไทยพาณิชย์จ ากดั 
(มหาชน) พบว่า ธนาคารมรีะดบัการบรหิารความเสีย่งในกระบวนการพจิารณาสนิเชื่อใน เกณฑท์ีด่ ีและ
สอดคลอ้งกบัหลกัการบรหิารความเสีย่งตามองคป์ระกอบของ COSO-ERM ทัง้ 8 หวัขอ้ คอื การบรหิาร
ความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมภายใน ด้านการก าหนดวตัถุประสงค์ด้านการ ระบุความเสี่ยง ด้านการ
ประเมนิความเสีย่ง ดา้นการตอบสนองความเสีย่ง ดา้นการควบคุม ดา้น ขอ้มลูสารสนเทศและการสื่อสาร 
และด้านการตดิตามผล อย่างไรก็ดยีงัมจีุดอ่อนในเรื่องการสื่อสาร การเผยแพร่ชี้แจงให้พนักงานได้รบั
ทราบในเรื่องกฎจรยิธรรม รวมถงึวธิกีารบรหิารความเสี่ยงด้าน สนิเชื่อ และในเรื่องการควบคุมตดิตาม
การปฏิบัติงานด้านสินเชื่อ โดยผู้บรหิารควรจดัให้มีการ  สื่อสาร ชี้แจงให้พนักงานได้ตระหนักถึง
ความส าคญัและเขา้ใจกฎจรยิธรรมและวธิกีารบรหิารความ เสี่ยงสนิเชื่ออย่างสม ่าเสมอ ฝ่ายตรวจสอบ
และก ากบั ควรวางแผนการสอบทานสนิเชื่อ เพื่อควบคุม และติดตามการปฎิบตัิงานด้านสนิเชื่ออย่าง
เคร่งครดั เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าธนาคารจะสามารถ ด าเนินงานได้บรรลุตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายที่
ก าหนดไว ้

กนกวรรณ จนัทร (2555) ได้ศึกษาการบรหิารความเสี่ยงในห้องสมุดมหาวิทยาลัยในด้าน
วตัถุประสงค์ ผูร้บัผดิชอบการบรหิารความเสี่ยง ประเภทของความเสีย่ง และกระบวนการบรหิารความ
เสีย่ง โดยใช้แบบสอบถามในระดบัต าแหน่งผู้อ านวยการ หวัหน้าห้องสมุด หรอืผู้มหีน้าที่รบัผดิชอบใน
การบรหิารความเสีย่ง พบว่าหอ้งสมุดส่วนใหญ่มกีารบรหิารความเสีย่งเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการ
บรหิารความเสีย่งของมหาวทิยาลยั มคีณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเป็นผูร้บัผดิชอบการบรหิารความ
เสี่ยง และมกีารระบุความเสี่ยงและปัจจยัเสี่ยงตามกระบวนการบรหิารความเสี่ยง ส าหรบัประเภทของ
ความเสีย่งพบว่าอยู่ในระดบัปานกลางเละระดบัน้อย โดยความเสีย่งทีม่คี่าเฉลีย่สงูสุดคอื ความเสีย่งดา้น
การด าเนินงาน ส่วนปัญหาในการบรหิารความเสี่ยง พบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลยัประสบัปัญหาใน
ระดบักลางและระดบัน้อย โดยปัญหาที่มคี่าเฉลีย่สูงสุดคอื ความรูค้วามเขา้ใจเรือ่งการบรหิารความเสีย่ง
ของบุคคลากรยงัไมเ่พยีงพอ 

ศุภมาส หอมตระกูล (2555) ศกึษาการเปิดเผยการบรหิารความเสีย่งตามแนวทาง COSO-ERM 
ของบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและความสัมพนัธ์ ระหว่างการเปิดเผยการ
บรหิารความเสี่ยงกบัขนาดของบรษิัท และผลการด าเนินงาน โดยมกีารเก็บรวบรวมข้อมูลจากรายงาน
ประจ าปีในกลุ่ม SET 100 ปี 2553 ผลการศึกษาพบว่า บรษิัทมกีารเปิดเผยการบรหิารความเสี่ยงตาม
แนวคดิของ COSO-ERM อยู่ในระดบัน้อย โดย องค์ประกอบของกรอบแนวคดิการบรหิารความเสี่ยงที่
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เปิดเผยในระดบัดมีพียีงกจิกรรม การควบคุมและสภาพแวดลอ้มภายในองค์กรทีร่ะดบัพอใชเ้ท่านัน้ ส่วน
การก าหนดวัตถุประสงค์การระบุเหตุการณ์  การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง 
สารสนเทศ และการสื่อสาร และการติดตามผล เปิดเผยในระดับน้อยถึงน้อยมาก ส่วนการศึกษา
ความสมัพนัธ ์พบว่า ความสมัพนัธร์ะหว่างการเปิดเผยการบรหิารความเสีย่งตามแนวทาง COSO-ERM 
กบัขนาดของบรษิทัพจิารณาจากมูลค่าสนิทรพัยร์วมและรายไดจ้ากการขาย มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทาง
เดยีวกนั  

Beasley, Clune and Hermanson (2005) ได้ส ารวจสัดส่วนของบรษิัทชัน้น าของโลกที่อยู่ใน
ขัน้ตอนการพฒันาการบรหิารความเสี่ยงในองค์กร “Enterprise risk management” พบว่าเกนิครัง้หนึ่ง
ของกลุ่มตวัอย่างทัง้หมดมกีารน า ERM มาใช้ภายในองค์กร และมบีางองค์กรได้น ามาใช้อย่างเต็มรูป 
และผลจากการวจิยัที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เหน็ว่านับจากปี ค.ศ. 2005 เป็นต้นมา องค์กรต่างๆทัว่
โลกไดใ้หค้วามสนใจกบัการบรหิารความเสีย่งเพิม่มากขึน้ ประโยชน์จากการบรหิารความเสีย่ง นอกจาก
จะท าให้องค์กรสามารถจดัการกบัความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึน้ได้แล้ว ยงัช่วยเพิม่ประสทิธภิาพท าให้
องคก์รสามารถบรรลุวตัถุประสงคส์งูสุดขององคก์รไดอ้กีดว้ย 

 



บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
การศึกษา เรื่องบทบาทในการบรหิารความเสี่ยงของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวข้องกับ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม อุตสาหกรรมพาณิชยกรรม 
ประกอบดว้ย ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ความรูค้วามเขา้ใจดา้นการบรหิารความ
เสี่ยง โครงสร้างการก ากับดูแล บทบาทการให้ความเชื่อมัน่ด้านการบรหิารความเสี่ยง และ
บทบาทการใหค้ าปรกึษาดา้นการบรหิารความเสีย่ง มแีนวทางในการศกึษา ดงันี้ 

1. กรอบแนวคดิในการศกึษา 
2. ประชากร 
3. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา 
4. การเกบ็รวมรวมขอ้มลู 
5. การวเิคราะหข์อ้มลู 
6. การน าเสนอขอ้มลู 

 
กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
การศึกษาเพื่อประเมนิบทบาทของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกบัการบรหิารความเสี่ยง

ขององคก์ร มกีรอบแนวคดิในการศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อบทบาทของผูต้รวจสอบภายในเกี่ยวกบั
การบรหิารความเสี่ยงประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ความรู้ความ
เขา้ใจดา้นการบรหิารความเสีย่ง โครงสรา้งการก ากบัดูแล บทบาทการให้ความเชื่อมัน่ด้านการ
บรหิารความเสีย่งและ การใหค้ าปรกึษาดา้นการบรหิารความเสีย่งตามมาตรฐานการปฏบิตังิาน
วชิาชพีการตรวจสอบภายในเรือ่งการบรหิารความเสีย่ง แสดงตามแผนภาพที ่3 ดงันี้ 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

                                                                                               9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

  17 

 18 

 19 

 20 

 21 

ภาพท่ี 3 กรอบแนวคิดในการศึกษาบทบาทของผู้ตรวจสอบภายในในการบริหารความ22 

เส่ียง 23 

ที่มา: ปรบัจากอรรตัน์ เรอืงจ ารสั (2555) ให้สอดคล้องกบัแนวคดิและทฤษฎีของ COSO และ24 

มาตรฐานการปฏบิตังิานวชิาชพีการตรวจสอบภายในเรือ่งการบรหิารความเสีย่ง 25 

 26 

ประชากร 27 

 28 

 เป็นการศกึษาโดยส่งแบบสอบถามไปยงัผู้ตรวจสอบภายในแต่ละบรษิทัจดทะเบยีนใน29 

ตลาดหลกัทรพัยใ์นกลุ่มอุตสาหกรรมหมวดพาณิชยกรรม รวมทัง้สิน้ 21 บรษิทั โดยใหต้ าแหน่ง30 

หวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน และระดบัปฏบิตัิการฝ่ายตรวจสอบภายในบรษิัทละ 2 ชุด รวม31 

           ปัจจยัส่วนบคุคล 

 
1.อาย ุ 
2.ระดบัการศกึษา 
3.ระยะเวลาทีใ่นการท างานในบรษิทั
ปัจจบุนั 
4.ระยะเวลาประสบการณ์การเป็นผู้
ตรวจสอบภายใน 

บทบาทของผูต้รวจสอบภายใน
เกีย่วกบัการบรหิารความเสีย่ง 
         บทบาทการบริหารความเส่ียง 

      1.ความรู ้ความเขา้ใจ 

    2.โครงสรา้งการก ากบัดแูล 

      3.การใหค้วามเชื่อมัน่ในการ
บรหิารความเสีย่ง 

     4.การใหค้ าปรกึษาในการบรหิาร
ความเสีย่ง 
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เป็นแบบสอบถามทัง้หมด 42 ชุด ไดร้บัค าตอบกลบั 14 คนจาก 7 บรษิทั รายละเอยีดดงัตาราง32 

ที ่2 ดงันี้ 33 

ตารางท่ี 2 รายช่ือบริษทัท่ีให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม 34 

บริษทัในกลุ่มอตุสาหกรรมพาณิชยกรรม มลูค่าหลกัทรพัยต์าม
ราคาตลาด (ล้านบาท) 

1. บรษิทั ซพี ีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 426,697.31 
2. บรษิทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 182,200.00 
3. บรษิทั โฮม โปรดกัส ์เซน็เตอร ์จ ากดั (มหาชน) 86.140.35 
4. บรษิทั เมกา้ ไลฟ์ไซแอนซ ์จ ากดั (มหาชน) 15,141,85 
5. บรษิทั สหพฒันาอนิเตอรโ์ฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 12,252.05 
6. บรษิทั แมค็กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 10,720.00 
7. บรษิทั บิก๊ คาเมรา่ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 4,164.08 

รวมบริษทัท่ีตอบแบบสอบถาม 636,033.44 
 35 

จากตารางที่ 2 อธบิายได้ว่าบรษิัทที่ตอบแบบสอบถามรวมทัง้หมด 7 บรษิัท คดิเป็น36 

มูลค่าหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดร้อยละ 58.58 ของมูลค่าหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดรวมกลุ่ม  37 

อุตหากรรมพาณชิยกรรม เป็นมลูค่า 1,085,662.83 ลา้นบาท ขอ้มลู ณ วนัที ่21 สงิหาคม 2558 38 

 39 

เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 40 

 41 

เครื่องมอืที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามแบบปลายปิดเกี่ยวกบัเรื่องบทบาทการ42 

บรหิารความเสีย่งของผูต้รวจสอบภายในเกี่ยวขอ้งกบับรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง43 

ประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมพาณิชยกรรม มแีบบสอบถาม 2 ชุด คือส าหรบัหวัหน้าฝ่าย44 

ตรวจสอบภายใน และระดบัปฏบิตัิงานฝ่ายตรวจสอบภายใน แบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 5 45 

ส่วนเหมอืนกนัทัง้ 2 ชุด ดงันี้ 46 

 47 

ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ ระดบัการศึกษา 48 

ระยะเวลาที่ในการท างานในบรษิทัที่แจกแบบสอบถาม และระยะเวลาประสบการณ์การท างาน49 

ตรวจสอบภายใน มจี านวนขอ้ค าถาม 4 ขอ้ เป็นค าถามแบบใหเ้ลอืกค าตอบ 50 
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ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับความรู ้ความเข้าใจในงานของผู้ตรวจสอบภายใน โดย
แบบวดันี้มลีกัษณะเป็นแบบเลอืกตอบ ใช่ ไมใ่ช่ มจี านวนขอ้ค าถามดงัตารางที ่3 ดงันี้  

 
ตารางท่ี 3 จ านวนข้อค าถามแบ่งตามต าแหน่งงานตรวจสอบภายในเก่ียวกบัค าถาม 

ความรู้ความใจการบริหารความเส่ียง 
ต าแหน่งงาน จ านวนข้อค าถาม 

ส าหรบัหวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน 8 
ระดบัปฏบิตังิานฝ่ายตรวจสอบภายใน 8 
 

ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกบัโครงสรา้งการก ากบัดูแล เป็นแบบเลอืกตอบ มี ไม่ม ีมี
จ านวนขอ้ค าถามดงัตารางที ่4 ดงันี้ 

 
ตารางท่ี 4 จ านวนข้อค าถามแบ่งตามต าแหน่งงานตรวจสอบภายในเก่ียวกบัค าถาม 

โครงสร้างการก ากบัดแูล 
ต าแหน่งงาน จ านวนข้อค าถาม 

ส าหรบัหวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน 7 
ระดบัปฏบิตังิานฝ่ายตรวจสอบภายใน 7 

 
ส่วนที ่4 เป็นค าถามเกี่ยวกบับทบาทการใหค้วามเชื่อมัน่ดา้นการบรหิารความเสีย่ง เป็น

แบบเลอืกตอบ ม ีไมม่ ีมจี านวนขอ้ค าถามดงัตารางที ่5 ดงันี้ 
 

ตารางท่ี 5 จ านวนข้อค าถามแบ่งตามต าแหน่งงานตรวจสอบภายในเก่ียวกบัค าถาม 
บทบาทการให้ความเช่ือมัน่ด้านการบริหารความเส่ียง 

ต าแหน่งงาน จ านวนข้อค าถาม 
ส าหรบัหวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน 17 
ระดบัปฏบิตังิานฝ่ายตรวจสอบภายใน 10 

 
ส่วนที่ 5 เป็นค าถามเกี่ยวกบับทบาทการให้ค าปรกึษาด้านการบริหารความเสี่ยง เป็น

แบบเลอืกตอบ ม ีไมม่ ีมจี านวนขอ้ค าถามดงัตารางที ่6 ดงันี้ 
 
 

 



20 
 

ตารางท่ี 6 จ านวนข้อค าถามแบ่งตามต าแหน่งงานตรวจสอบภายในเก่ียวกบัค าถาม 
บทบาทการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารความเส่ียง 

ต าแหน่งงาน จ านวนข้อค าถาม 
ส าหรบัหวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน 4 
ระดบัปฏบิตังิานฝ่ายตรวจสอบภายใน 4 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 
 1. ขอ้มูลปฐมภูม ิศกึษาจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการการตอบแบบสอบถามของ
หวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน และระดบัปฏบิตักิารฝ่ายตรวจสอบภายในบรษิทัละ 2 ชุด รวมทัง้ 
21 บรษิทั จ านวน 42 คน ไดร้บัความรว่มมอืตอบแบบสอบถาม 7 บรษิทั จ านวน 14 คน 
 2. ขอ้มลูทุตยิภูม ิศกึษาจากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากเอกสารเกี่ยวกบัแนวคดิ ทฤษฎ ี
และผลงานการวจิยัที่เกี่ยวข้องกับการบรหิารความเสี่ยง และมาตรฐานสากลการปฏิบตัิงาน
วชิาชพีการตรวจสอบภายใน เช่น เอกสาร ต ารา บทความทางวชิาการ วทิยานิพนธ ์เป็นตน้ 
  
การวิเคราะหข้์อมลู 
 

การศกึษาบทบาทการบรหิารความเสี่ยงของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวขอ้งกบับรษิทัจด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมพาณิชยกรรม ผูศ้กึษาน าขอ้มูล
ที่ได้จากแบบสอบถามการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามแต่ละส่วนโดยใช้ค่าสถิติในการ
วิเคราะห์คือ  ค่ าความถี่  (Frequency) ค่ าร้อยละ (Percentage) ค่ าเฉลี่ย  (Mean) โดยมี
รายละเอยีดดงันี้  
 

1. การแจกแจงความถี่ และค่าสถิติร้อยละใช้อธิบายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่ ในการท างานในบริษัทที่แจก
แบบสอบถาม และระยะประสบการณ์การท างานผูต้รวจสอบภายใน 

2. ค่าเฉลีย่ ใชส้ าหรบัวเิคราะหบ์ทบาทของผูต้รวจสอบภายในเกี่ยวกบัการบรหิารความ
เสี่ยงในเรื่องของความรู้ ความเข้าใจในงานของผู้ตรวจสอบภายใน โครงสร้างการก ากบัดูแล 
ความเห็นข้อมูลเกี่ยวกบับทบาทการปฏบิตัิงานและการให้ความเชื่อมัน่ด้านการบรหิารความ
เสี่ยง และบทบาทการให้ค าปรกึษาด้ายการบรหิารความเสี่ยงตามมาตรฐานการปฏิบตัิงาน
วชิาชพีการตรวจสอบภายในโดยใช้เกณฑ์การจดัล าดบัคะแนนว่าในกลุ่มอุตสาหกรรมพาณิชย 
กรรมมขีอ้ใดมากทีสุ่ด 
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การแปลผลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ก าหนดให้ระดบัความเหน็เกี่ยวกบัประสทิธผิลของระบบ
การบรหิารความเสี่ยงและการบรหิารความเสี่ยงตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายใน โดยก าหนดคะแนนประจ าแต่ละระดบัของการมรีะบบหรอืการปฏบิตัติามระบบ
การบรหิารความเสีย่ง แบ่งตามแบบสอบถาม ดงันี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  น าไปวเิคราะห์โดยใช้ค่าความถี ่
และค่ารอ้ยละ  
 ส่วนที่ 2 ความรูค้วามเขา้ใจดา้นการบรหิารความเสีย่ง น าไปวเิคราะห์โดยใช้ค่าความถี ่
ค่ารอ้ยละ และค่าเฉลีย่ แบ่งระดบัคะแนนออกเป็น 2 ระดบั ดงันี้ 

 

ตารางท่ี 7 ระดบัคะแนนความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารความเส่ียง 
ระดบัคะแนน ความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการบรหิารความ

เสีย่ง                       
ใหค้ะแนนในระดบัน้ีเท่ากบั  2 มคีวามรูค้วามเขา้ใจ 

ใหค้ะแนนในระดบัน้ีเท่ากบั  1  ไมม่คีวามรูค้วามเขา้ใจ 
 
ส่วนที่ 3 โครงสรา้งการก ากบัดูแล น าไปวเิคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และ

ค่าเฉลีย่ แบ่งระดบัคะแนนออกเป็น 2 ระดบั ดงันี้ 
 

ตารางท่ี 8 ระดบัคะแนนการรบัรู้โครงสร้างการก ากบัดแูล 
ระดบัคะแนน การมีความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม

ขององคก์ร 
ใหค้ะแนนในระดบัน้ีเท่ากบั  2 มคีวามรูค้วามเขา้ใจ 

ใหค้ะแนนในระดบัน้ีเท่ากบั  1  ไมม่คีวามรูค้วามเขา้ใจ 
 

ส่วนที ่4 บทบาทการใหค้วามเชื่อมัน่ดา้นการบรหิารความเสีย่งน าไปวเิคราะหโ์ดยใช้
ค่าความถี ่ค่ารอ้ยละ และค่าเฉลีย่ แบ่งระดบัคะแนนออกเป็น 2 ระดบั ดงันี้ 
 
ตารางท่ี 9 ระดบัคะแนนบทบาทการให้ความเช่ือมัน่ด้านการบริหารความเส่ียง 

ระดบัคะแนน การปฏิบตัิตามบทบาทการให้ความเชื่อมัน่
ดา้นการบรหิารความเสีย่ง 

ใหค้ะแนนในระดบัน้ีเท่ากบั  2 มปีฏบิตั ิ  

ใหค้ะแนนในระดบัน้ีเท่ากบั  1  ไมม่กีารปฏบิตั ิ
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ส่วนที ่5 บทบาทการใหค้ าปรกึษาดา้นการบรหิารความเสีย่งน าไปวเิคราะหโ์ดยใช้

ค่าความถี ่ค่ารอ้ยละ และค่าเฉลีย่ แบ่งระดบัคะแนนออกเป็น 2 ระดบั ดงันี้ 
 

ตารางท่ี 10 ระดบัคะแนนบทบาทการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารความเส่ียง 
ระดบัคะแนน การปฏบิตัติามบทบาทการใหค้ าปรกึษาดา้น

การบรหิารความเสีย่ง 
ใหค้ะแนนในระดบัน้ีเท่ากบั  2 มปีฏบิตั ิ  

ใหค้ะแนนในระดบัน้ีเท่ากบั  1  ไมม่กีารปฏบิตั ิ
 
 น าค่าเฉลี่ยที่ค านวณได้มาแปลผลเป็นระดบัประสทิธผิลการบรหิารความเสี่ยง โดยการ
ก าหนดเกณฑ์จากการหาค่าอันตรภาคชัน้   แบ่งเป็น 3 ระดับ ค านวณความห่างของแต่ละ
ระดบัชัน้คอื 
         ค่าอนัตรภาคชัน้ = ค่าสงูสุด – ค่าต ่าสุด 

                                         =  3-1          =  0.3 

                                                                                                    3 

ก าหนดเกณฑ ์การแปลผลจากค่าเฉลีย่ของระดบัความคดิเหน็ในแต่ละระดบั ดงันี้  
 

ส่วนที ่2 ความรูค้วามเขา้ใจดา้นการบรหิารความเสีย่ง โดยมเีกณฑก์ารแปลความหมาย
ของคะแนนเฉลีย่ ดงัตารางที ่11 ดงันี้ 

 

ตารางท่ี 11 เกณฑ์การแปลความหมายคะแนนเฉล่ียแบบสอบถามส่วนท่ี 2 ของระดบั
ความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารความเส่ียง  

ค่าคะแนนเฉล่ีย แปลผลระดบัความคิดเหน็ 
0.68-1.00 มคีวามรูค้วามเขา้ใจดา้นการบรหิารความเสีย่งมาก 
0.34-0.67 มคีวามรูค้วามเขา้ใจดา้นการบรหิารความเสีย่งปานกลาง 
0.00-0.33 มคีวามรูค้วามเขา้ใจดา้นการบรหิารความเสีย่งน้อย 

 
ส่วนที ่3 โครงสรา้งการก ากบัดแูล โดยมเีกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนนเฉลีย่ ดงั

ตารางที ่12 ดงันี้ 
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ตารางท่ี 12 เกณฑ์การแปลความหมายคะแนนเฉล่ียแบบสอบถามส่วนท่ี 3 ของระดบั
การรบัรู้โครงสร้างการก ากบัดแูล 

ค่าคะแนนเฉล่ีย แปลผลระดบัความคิดเหน็ 
0.68-1.00 มคีวามรูค้วามเขา้ใจโครงสรา้งการก ากบัดแูลมาก 
0.34-0.67 มคีวามรูค้วามเขา้ใจโครงสรา้งการก ากบัดแูลปานกลาง 
0.00-0.33 มคีวามรูค้วามเขา้ใจโครงสรา้งการก ากบัดแูลน้อย 

 
ส่วนที ่4 บทบาทการใหค้วามเชื่อมัน่ดา้นการบรหิารความเสีย่ง โดยมเีกณฑก์ารแปล

ความหมายของคะแนนเฉลีย่ ดงัตารางที ่13 ดงันี้ 
 

ตารางท่ี 13 เกณฑ์การแปลความหมายคะแนนเฉล่ียแบบสอบถามส่วนท่ี 4 ของระดบั
การปฏิบติัตามบทบาทการให้ความเช่ือมัน่ด้านการบริหารความเส่ียง                            

ค่าคะแนนเฉล่ีย แปลผลระดบัความคิดเหน็ 
0.68-1.00 มีการปฏิบัติตามบทบาทการให้ความเชื่อมัน่ด้านการ

บรหิารความเสีย่งอยา่งมาก 
0.34-0.67 มีการปฏิบัติตามบทบาทการให้ความเชื่อมัน่ด้านการ

บรหิารความเสีย่งปานกลาง 
0.00-0.33 มีการปฏิบัติตามบทบาทการให้ความเชื่อมัน่ด้านการ

บรหิารความเสีย่งอยา่งน้อย 
 
ส่วนที ่5 บทบาทการใหค้ าปรกึษาดา้นการบรหิารความเสีย่ง โดยมเีกณฑก์ารแปล

ความหมายของคะแนนเฉลีย่ ดงัตารางที ่14 ดงันี้ 
 

ตารางท่ี 14 เกณฑก์ารแปลความหมายคะแนนเฉล่ียแบบสอบถามส่วนท่ี 4 ของระดบั
การปฏิบติัตามบทบาทการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารความเส่ียง 

ค่าคะแนนเฉล่ีย แปลผลระดบัความคิดเหน็ 
0.68-1.00 มกีารปฏบิตัติามบทบาทการให้ค าปรกึษาด้านการบรหิาร

ความเสีย่งอยา่งมาก 
0.34-0.67 มกีารปฏบิตัติามบทบาทการให้ค าปรกึษาด้านการบรหิาร

ความเสีย่งปานกลาง 
0.00-0.33 มมีกีารปฏบิตัติามบทบาทการใหค้ าปรกึษาดา้นการบรหิาร

ความเสีย่งอยา่งน้อย 
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การน าเสนอข้อมลู 
 
 การศกึษาบทบาทการบรหิารความเสี่ยงของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวขอ้งกบับรษิทัจด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมพาณิชยกรรม ใชว้ธิกีารน าเสนอ
ผลการศึกษาในรูปแบบตารางแสดงการเปรยีบเทยีบการบรหิารความเสี่ยงและการวเิคราะห์
ขอ้มลูโดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา  

 



บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

 
การศกึษาคน้ควา้อสิระนี้ เป็นการศกึษาบทบาทในการบรหิารความเสีย่งของผูต้รวจสอบภายใน

เกี่ยวขอ้งกบับรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมพาณิชยกรรม ผู้
ศกึษาไดร้วมรวบขอ้มลูจากแบบสอบถามเกีย่วกบัปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อบทบาทการบรหิารความเสีย่ง ของ
ผู้ตรวจสอบภายในบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมพาณิชยก
รรม จ านวน 14 คน จาก 7 บรษิทั ผลการศกึษาแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดงันี้ 

1. ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
2. ความรูค้วามเขา้ใจดา้นการบรหิารความเสีย่ง 
3. โครงสรา้งการก ากบัดแูล 
4. บทบาทการใหค้วามเชื่อมัน่ดา้นการบรหิารความเสีย่ง  
5. บทบาทการใหค้ าปรกึษาดา้นการบรหิารความเสีย่ง 

 
ข้อมลูส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลได้มาจากแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น
จ านวน 2 กลุ่ม คอื หวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน และพนักงานระดบัปฏบิตัิการฝ่ายตรวจสอบภายใน
ประกอบด้วย อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่ในการท างานในบริษัทที่แจกแบบสอบถาม และ
ระยะเวลาประสบการณ์การท างานตรวจสอบภายใน แสดงรายละเอยีดแบ่งตามแบบสอบถามเป็น 2 กลุ่ม 
คอื 

 
หวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน 
รายละเอยีดขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มหวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน แสดงใน

ตารางที ่15 ดงันี้ 
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ตารางท่ี 15  จ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ภายใน            
                    จ าแนกตามข้อมลูทัว่ไป 

ข้อมลูส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน  
 n= 7 คน 

ร้อยละ (%) 

อายุ 
25 – 30 ปี 
31 – 35 ปี 
36 – 40 ปี 
41 – 45 ปี 
มากกว่า 46 ปี 

               
2 
0 
1 
2 
2 

 

28.57 
0.00 
14.29 
28.57 
28.57 

ระดบัการศึกษา 
ต ่ากว่าปรญิญาตร ี
ปรญิญาตร ี
ปรญิญาโท 

          สงูกว่าปรญิญาโท 

 
0 
7 
0 
0 

 
0.00 

100.00 
0.00 
0.00 

ระยะเวลาท่ีในการท างานในบริษทัท่ีแจก
แบบสอบถาม 

0 – 2 ปี 
3 – 5 ปี 
6 – 8 ปี 
9 – 11 ปี 
มากกว่า 11 ปี 

 
 
2 
1 
2 
1 
1 

 
 

28.57 
14.29 
28.57 
14.29 
14.29 

ประสบการณ์การท างานตรวจสอบภายใน 
0 – 2 ปี 
3 – 5 ปี 
6 – 8 ปี 
9 – 11 ปี 
มากกว่า 11 ปี 

 
1 
2 
0 
1 
3 

 
14.29 
28.57 
0.00 
14.29 
42.86 

 
จากตารางที่ 15 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มหวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ส่วนใหญ่มอีายุ

ระหว่าง 25-30 ปี และมากกว่า 41 ปี มจี านวนมากที่สุด คดิเป็นรอ้ยละเท่าๆกนั 28.57 รองลงมาคอืมี
อายุระหว่าง 36-40 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 14.29 มกีารศกึษาในระดบัปรญิญาตรทีัง้หมด มรีะยะเวลาทีใ่นการ
ท างานในบรษิัทที่แจกแบบสอบถาม มากที่สุด ช่วงระยะเวลา 0-2 ปี และ 6-8 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 28.57 
เท่าๆกัน ที่เหลือช่วงระยะเวลาการท างาน 3-5 ปี และ 9 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 14.29 เท่าๆกัน มี
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ประสบการณ์การท างานตรวจสอบภายในมากกว่า 11 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 42.85 รองลงมาคอืประสบการณ์ 
3-5 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 28.57 

  
พนักงานระดบัปฏิบติัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
รายละเอยีดขอ้มลูทัว่ไปของแบบสอบถามกลุ่มพนักงานระดบัปฏบิตักิารตรวจสอบภายใน แสดง

ในตารางที ่16 ดงันี้ 
 

ตารางที่  16 จ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามพนักงานระดบัปฏิบติัการ ฝ่าย
ตรวจสอบภายในจ าแนกตามข้อมลูทัว่ไป 

ข้อมลูส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน  
 n= 7 คน 

ร้อยละ (%) 

อายุ 
25 – 30 ปี 
31 – 35 ปี 
36 – 40 ปี 
41 – 45 ปี 
มากกว่า 46 ปี 

               
3 
1 
1 
1 
1 

 

42.85 
14.29 
14.29 
14.29 
14.29 

ระดบัการศึกษา 
ต ่ากว่าปรญิญาตร ี
ปรญิญาตร ี
ปรญิญาโท 

          สงูกว่าปรญิญาโท 

 
1 
6 
0 
0 

 
14.29 
85.71 
0.00 
0.00 

ระยะเวลาท่ีในการท างานในบริษทัท่ีแจก
แบบสอบถาม 

0 – 2 ปี 
3 – 5 ปี 
6 – 8 ปี 
9 – 11 ปี 
มากกว่า 11 ปี 

 
 
4 
1 
0 
1 
1 

 
 

57.14 
14.29 
0.00 
14.29 
14.29 
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ตารางที่  16 จ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามพนักงานระดบัปฏิบติัการ ฝ่าย
ตรวจสอบภายในจ าแนกตามข้อมลูทัว่ไป (ต่อ) 

ข้อมลูส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน  
 n= 7 คน 

ร้อยละ (%) 

ประสบการณ์การท างานตรวจสอบภายใน 
0 – 2 ปี 
3 – 5 ปี 
6 – 8 ปี 
9 – 11 ปี 
มากกว่า 11 ปี 

 
2 
2 
1 
1 
1 

 
28.57 
28.57 
14.29 
14.29 
14.29 

 
 จากตารางที่  16 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามพนักงานระดับ
ปฏบิตักิารฝ่ายตรวจสอบภายใน ส่วนใหญ่มอีายรุะหว่าง 25-30 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 42.85 และมากกว่า 31 
ปี คดิเป็นรอ้ยละ 14.29  เท่าๆกนั ส่วนใหญ่มกีารศกึษาในระดบัปรญิญาตรคีดิเป็นรอ้ยละ 85.71 ส่วนที่
เหลือร้อยละ 14.29 มีการศึกษาต ่ากว่าระดับปรญิญาตรี มีระยะเวลาที่ในการท างานในบรษิัทที่แจก
แบบสอบถามมากที่สุด ช่วงระยะเวลา 0-2 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 57.14 ส่วนช่วง 3-5 ปี และ 8 ปีขึน้ไปคดิ
เป็นรอ้ยละ 14.29 เท่าๆกันมปีระสบการณ์การท างานตรวจสอบภายใน 0-5 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 42.85 
รองลงมาคอืประสบการณ์ 3-5 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 28.57 เท่าๆกนั ส่วนทีเ่หลอืมปีระสบการณ์ 6 ปีขึน้ไป  
 

ความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารความเส่ียง 
 

ความรูค้วามเขา้ใจดา้นการบรหิารความเสีย่ง สรุปผลการศกึษาแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คอื หวัหน้าฝ่าย
ตรวจสอบภายใน และพนกังานระดบัปฏบิตักิารตรวจสอบภายใน ประกอบดว้ยค าถาม 8 ขอ้ 

 
กลุ่มหวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน 
ความรูค้วามเข้าใจด้านการบรหิารความเสี่ยง ของกลุ่มหวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน แสดงใน

ตารางที ่17 ดงันี้ 
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ตารางท่ี 17 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัความรู้ความเข้าใจด้านการบริหาร  ความ
เส่ียง ของกลุ่มหวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ระดบัความรู้ความเข้าใจด้านการ
บริหารความเส่ียง 

จ านวน (ร้อยละ) 
n=7 คน 

 
ค่าเฉล่ีย 

(x̄ ) 

 
แปลผล 

ใช่ ไม่ใช่ 
กระบวนการบรหิารความเสีย่งเป็น
กระบวนการในการระบุ วเิคราะห ์
จดัล าดบัความเสีย่งและหาวธิกีาร
จดัการความเสีย่งทีเ่หมาะสม 

7 
(100.00) 

0 
(0.00) 

1.00 
 

มคีวามรูเ้ขา้ใจมาก 

ความเสีย่งเป็นอุปสรรคในการบรรลุ
วตัถุประสงคข์ององคก์ร 

7 
(100.00) 

0 
(0.00) 

1.00 
 

มคีวามรูเ้ขา้ใจมาก 

การบรหิารความเสีย่งผูบ้รหิารเป็น
คนรบัผดิชอบ 

6 
(84.71) 

1 
(14.29) 

0.85 มคีวามรูเ้ขา้ใจมาก 

ผูต้รวจสอบภายในมหีน้าทีช่่วย
ผูบ้รหิารในการบรหิารความเสีย่ง 

6 
(84.71) 

1 
(14.29) 

0.85 มคีวามรูเ้ขา้ใจมาก 

การบรหิารความเสีย่งสามารถเพิม่
โอกาสความส าเรจ็ของกลยุทธ ์
นโยบาย และวตัถุประสงคท์ีอ่งคก์ร
ก าหนดและสามารถลดผลกระทบ
ของความเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัที่
องคก์รยอมรบัได ้

7 
(100.00) 

0 
(0.00) 

1.00 
 

มคีวามรูเ้ขา้ใจมาก 

การบรหิารความเสีย่งระดบัองคก์ร
(Enterprise Risk Management-
Integrated Framework:ERM)มกีาร
ปฏบิตัติามกรอบงานสากลตามแนว 
COSO 

7 
(100.00) 

0 
(0.00) 

1.00 
 
 
 

 

มคีวามรูเ้ขา้ใจมาก 

ผูต้รวจสอบภายในใหมทุ่กคนควร
ไดร้บัการฝึกอบรม เพื่อใหม้คีวาม
เขา้ใจในความรบัผดิชอบต่อความ
เสีย่ง และกระบวนการบรหิารความ
เสีย่งหลงัจากการอบรมเกีย่วกบัการ
บรหิารความเสีย่งมกีารทดสอบผูร้บั
การอบรมว่ามคีวามเขา้ใจ เช่น การ
ถามตอบ ใหส้รปุความรูท้ีไ่ดจ้ากการ
อบรม 

7 
(100.00) 

0 
(0.00) 

1.00 
 

มคีวามรูเ้ขา้ใจมาก 
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ตารางท่ี 17 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัความรู้ความเข้าใจด้านการบริหาร  ความ
เส่ียง ของกลุ่มหวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน (ต่อ) 

ระดบัความรู้ความเข้าใจด้าน
การบริหารความเส่ียง 

จ านวน (ร้อยละ) 
n=7 คน 

 
ค่าเฉล่ีย 

(x̄ ) 

 
แปลผล 

ใช่ ไม่ใช่ 
ความเสีย่งทีม่อียูก่่อนการบรหิาร
ความเสีย่ง (Inherent Risk) เมือ่มี
การจดัการความเสีย่งตอ้งท าการ
ประเมนิผลความเสีย่งทีค่งเหลอื
(Residual Risk) 

7 
(100.00) 

0 
(0.00) 

1.00 
 

มคีวามรูเ้ขา้ใจมาก 

รวม 0.96 มีความรู้เข้าใจมาก 
 

จากตารางที่ 17 ผลการประเมนิความรูค้วามเข้าใจด้านการบรหิารความเสี่ยง พบว่า หวัหน้า
ฝ่ายตรวจสอบภายในมคีวามรูค้วามเขา้ใจด้านการบรหิารความเสี่ยงอยู่ในระดบัมาก (มคี่าเฉลี่ย 0.96) 
ซึง่มคีวามรูค้วามเขา้ใจมากทีสุ่ดในเรือ่งดงัต่อไปน้ี คอื กระบวนการบรหิารความเสีย่งเป็นกระบวนการใน
การระบุ วเิคราะห์ จดัล าดบัความเสี่ยงและหาวธิีการจดัการความเสี่ยงที่เหมาะสม  (มคี่าเฉลี่ย 1.00)  
ความเสี่ยงเป็นอุปสรรคในการบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร (มคี่าเฉลี่ย 1.00) การบรหิารความเสี่ยง
สามารถเพิม่โอกาสความส าเรจ็ของกลยุทธ์ นโยบาย และวตัถุประสงค์ที่องคก์รก าหนดและสามารถลด
ผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัที่องค์กรยอมรบัได้ (มคี่าเฉลี่ย 1.00) ส่วนเรื่องที่หวัหน้าฝ่าย
ตรวจสอบภายในมคีวามเขา้รูค้วามเขา้ใจในการบรหิารความเสี่ยงต ่ากว่าเกณฑค์่าเฉลี่ย คอื  การบรหิาร
ความเสี่ยงผู้บรหิารเป็นคนรบัผดิชอบ (มคี่าเฉลีย่ 0.85) ผู้ตรวจสอบภายในมหีน้าที่ช่วยผู้บรหิารในการ
บรหิารความเสีย่ง (มคี่าเฉลีย่ 0.85)  

 

กลุ่มพนักงานระดบัปฏิบติัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
ความรูค้วามเขา้ใจด้านการบรหิารความเสี่ยง ของกลุ่มพนักงานระดบัปฏบิตักิารฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน แสดงในตารางที ่18 ดงันี้ 
 

ตารางท่ี 18 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารความ
เส่ียง ของกลุ่มพนักงานระดบัปฏิบติัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ระดบัความรู้ความเข้าใจด้านการ
บริหารความเส่ียง 

จ านวน (ร้อยละ) 
n=7 คน 

 
ค่าเฉล่ีย 

(x̄ ) 

 
แปลผล 

ใช่ ไม่ใช่ 
กระบวนการบรหิารความเสีย่งเป็น
กระบวนการในการระบุ วเิคราะห ์
จดัล าดบัความเสีย่งและหาวธิกีาร
จดัการความเสีย่งทีเ่หมาะสม 

7 
(100.00) 

0 
(0.00) 

1.00 
 

มคีวามรูเ้ขา้ใจมาก 
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ตารางท่ี 18 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารความ
เส่ียง ของกลุ่มพนักงานระดบัปฏิบติัการฝ่ายตรวจสอบภายใน (ต่อ) 

 
 
 
 

ระดบัความรู้ความเข้าใจด้าน
การบริหารความเส่ียง 

จ านวน (ร้อยละ) 
n=7 คน 

ค่าเฉล่ีย 
(x̄ ) 

 
แปลผล 

ใช่ ไม่ใช่ 

ความเสีย่งเป็นอุปสรรคในการ
บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

6 
(84.71) 

1 
(14.29) 

0.85 มคีวามรูเ้ขา้ใจมาก 

การบรหิารความเสีย่งผูบ้รหิารเป็น
คนรบัผดิชอบ 

4 
(57.14) 

3 
(42.86) 

0.57 มคีวามรูเ้ขา้ใจปาน
กลาง 

ผูต้รวจสอบภายในมหีน้าทีช่่วย
ผูบ้รหิารในการบรหิารความเสีย่ง 

7 
(100.00) 

0 
(0.00) 

1.00 
 

มคีวามรูเ้ขา้ใจมาก 

การบรหิารความเสีย่งสามารถเพิม่
โอกาสความส าเรจ็ของกลยุทธ ์
นโยบาย และวตัถุประสงคท์ี่
องคก์รก าหนดและสามารถลด
ผลกระทบของความเสีย่งใหอ้ยูใ่น
ระดบัทีอ่งคก์รยอมรบัได้ 

7 
(100.00) 

0 
(0.00) 

1.00 
 

มคีวามรูเ้ขา้ใจมาก 

การบรหิารความเสีย่งระดบัองคก์ร
(Enterprise Risk Management-
Integrated Framework:ERM)มี
การปฏบิตัติามกรอบงานสากล
ตามแนว COSO 

7 
(100.00) 

0 
(0.00) 

1.00 
 
 
 

 

มคีวามรูเ้ขา้ใจมาก 

ผูต้รวจสอบภายในใหมทุ่กคนควร
ไดร้บัการฝึกอบรม เพื่อใหม้คีวาม
เขา้ใจในความรบัผดิชอบต่อความ 

7 
(100.00) 

0 
(0.00) 

1.00 
 

มคีวามรูเ้ขา้ใจมาก 

ความเสีย่งทีม่อียูก่่อนการบรหิาร
ความเสีย่ง (Inherent Risk) เมือ่มี
การจดัการความเสีย่งตอ้งท าการ
ประเมนิผลความเสีย่งทีค่งเหลอื
(Residual Risk) 

6 
(84.71) 

1 
(14.29) 

0.85 มคีวามรูเ้ขา้ใจมาก 

รวม 0.91 มีความรู้เข้าใจมาก 
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จากตารางที่ 18 ผลการประเมนิความรู้ความเข้าใจดา้นการบรหิารความเสี่ยง พบว่า พนกังาน 
ระดบัปฏบิตักิารฝ่ายตรวจสอบภายใน มคีวามรูค้วามเขา้ใจดา้นการบรหิารความเสีย่งอยู่ในระดบัมาก (มี
ค่าเฉลี่ย 0.91) ซึ่งมคีวามรูค้วามเขา้ใจมากที่สุดในเรื่องดงัต่อไปนี้   กระบวนการบรหิารความเสี่ยงเป็น
กระบวนการในการระบุ วเิคราะห์ จดัล าดบัความเสี่ยงและหาวธิกีารจดัการความเสี่ยงที่เหมาะสม (มี
ค่าเฉลีย่ 1.00) ผู้ตรวจสอบภายในมหีน้าที่ช่วยผู้บรหิารในการบรหิารความเสีย่ง (มคี่าเฉลีย่ 1.00) การ
บรหิารความเสีย่งสามารถเพิม่โอกาสความส าเรจ็ของกลยทุธ์ นโยบาย และวตัถุประสงคท์ีอ่งคก์รก าหนด
และสามารถลดผลกระทบของความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีอ่งคก์รยอมรบัได้ (มคี่าเฉลีย่ 1.00) ส่วนเรื่องมี
ความรูค้วามเขา้ในการบรหิารความเสี่ยงต ่ากว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ย คอืเรื่องความเสี่ยงเป็นอุปสรรคในการ
บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร (มคี่าเฉลีย่ 0.85)  และ เมื่อมกีารจดัการความเสีย่งต้องท าการประเมนิผล
ความเสีย่งทีค่งเหลอื (มคี่าเฉลีย่ 0.85) และเรือ่งทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในการบรหิารความเสีย่งระดบัปาน
กลาง คอืการบรหิารความเสีย่งผูบ้รหิารเป็นคนรบัผดิชอบ (มคี่าเฉลีย่ 0.57) 
 
โครงสร้างการก ากบัดแูล 

 
 โครงสรา้งการก ากบัดูแลแสดงรายละเอยีดแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คอื หวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน 

และพนกังานระดบัปฏบิตักิารฝ่ายตรวจสอบภายใน ประกอบดว้ยค าถามกลุ่มละ 7 ขอ้ 
 
กลุ่มหวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน 
ระดบัการรบัรูโ้ครงสรา้งการก ากบัดูแลของกลุ่มหวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน แสดงในตารางที ่

19 ดงันี้ 
 

ตารางท่ี 19    จ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดับการรบัรู้ โครงสร้างการก ากับดูแล  
                         กลุ่มหวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ระดบัการรบัรู้เร่ืองโครงสร้าง
การก ากบัดแูล 

จ านวน  
n=7 คน 

 
ค่าเฉล่ีย 

(x̄ ) 

 
แปลผล 

มี ไม่มี 
องคก์รมคีณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบดว้ยมกีรรมการอสิระ
อยา่งน้อย 3 คน 
 

6 
(84.71) 

 

1 
(14.29) 

0.85 มคีวามรูเ้ขา้ใจมาก 

คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าที่
ก ากบัดแูลและตดิตามอยา่งเป็น
อสิระจากผูบ้รหิาร 
 

7 
(100.00) 

0 
(0.00) 

1.00 
 

มคีวามรูเ้ขา้ใจมาก 
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ตารางท่ี 19   จ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัการรบัรู้โครงสร้างการก ากบัดแูล 
                      กลุ่มหวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 
ระดบัการรบัรู้เร่ืองโครงสร้าง

การก ากับดูแล  
จ านวน  
n=7 คน 

 
ค่าเฉล่ีย 

(x̄ ) 

 
แปลผล 

มี ไม่มี 
หน่วยงานตรวจสอบภายในมสีาย
การบงัคบับญัชาขึน้ตรงกบั
คณะกรรมการตรวจสอบ 

6 
(84.71) 

 

1 
(14.29) 

0.85 มคีวามรูเ้ขา้ใจมาก 

มกีฎบตัรงานตรวจสอบภายใน
เพยีงพอทีจ่ะท าใหผู้ต้รวจสอบ
ภายในปฏบิตังิานไดอ้ย่างอสิระ
และเทีย่งธรรม 

7 
(100.00) 

0 
(0.00) 

1.00 
 

มคีวามรูเ้ขา้ใจมาก 

ผูต้รวจสอบภายในทุกท่านมี
กรอบวธิกีารท างานทีส่ามารถช่วย
ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งในทุก ๆ ดา้น 
สามารถช่วยพจิารณาประเดน็ที่
เกีย่วกบัความเสีย่งของธุรกจิได้
อยา่งชดัเจน 

6 
(84.71) 

 

1 
(14.29) 

0.85 มคีวามรูเ้ขา้ใจมาก 

ผูต้รวจสอบภายในบางท่านอาจ
ไมม่คีวามรูห้รอืทกัษะเพยีงพอใน
งานทีไ่ดร้บัมอบหมาย หรอืขาด
ทกัษะในการสื่อสารอย่างมี
ประสทิธผิล 

4 
(57.14) 

3 
(42.86) 

0.57 มคีวามรูค้วามเขา้ใจ
ปานกลาง 

การรายงานกจิกรรมการ
ตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
องคก์รและผูบ้รหิารระดบัสงูท า
อยา่งน้อยปีละครัง้ 

5 
(74.42) 

2 
(28.57) 

0.74 มคีวามรูเ้ขา้ใจมาก 

รวม 0.84 มีความรู้เข้าใจมาก 
 

จากตารางที่  19 ผลการประเมินการเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร  พบว่าหัวหน้า 
ฝ่ายตรวจสอบภายในมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัโครงสรา้งการก ากบัดูแลระดบัมาก (มคี่าเฉลีย่ 0.84) 
มกีารเขา้ใจเรื่องดงัต่อไปนี้มากทีสุ่ดคอื คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีก่ ากบัดูแลและตดิตามอย่างเป็น
อิสระจากผู้บรหิาร (มคี่าเฉลี่ย 1.00) ผู้มกีฎบตัรงานตรวจสอบภายในเพียงพอที่จะท าให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในปฏบิตังิานไดอ้ย่างอสิระและเทีย่งธรรม (มคี่าเฉลี่ย 1.00) รองลงมามคีวามรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกบั



31 
 

โครงสรา้งองค์กรเรื่องต่อไปนี้คอื องค์กรมคีณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยมกีรรมการอสิระอย่าง
น้อย 3 คน (มคี่าเฉลีย่ 0.85) หน่วยงานตรวจสอบภายในมสีายการบงัคบับญัชาขึน้ตรงกบัคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (มคี่าเฉลีย่ 0.85) ส่วนเรื่องที่หวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในมคีวามรูค้วามเขา้ใจต ่ากว่าเกณฑ์
ค่าเฉลี่ย คอื การรายงานกจิกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการองค์กรและผู้บรหิารระดบัสูงท าอย่าง
น้อยปีละครัง้ (มคี่าเฉลีย่ 0.74) ส่วนเรือ่งทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัโครงสรา้งองคก์รระดบัปานกลาง
คอื ผู้ตรวจสอบภายในบางท่านอาจไม่มคีวามรูห้รือทกัษะเพยีงพอในงานที่ได้รบัมอบหมาย หรอืขาด
ทกัษะในการสื่อสารอยา่งมปีระสทิธผิล (มคี่าเฉลีย่ 0.57) 
 

กลุ่มพนักงานระดบัปฏิบติัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
ระดบัการรบัรู้โครงสร้างการก าก ับดูแลขององค์กร ของกลุ่มพนักงานระดบัปฏบิตัิการฝ่าย

ตรวจสอบภายใน แสดงในตารางที ่20 ดงันี้ 
 
ตารางท่ี 20 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัการรบัรู้โครงสร้างการก าก ับดูแลกลุ่ม

พนักงานระดบัปฏิบติัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
ระดบัการรบัรู้เร่ืองโครงสร้าง

การก ากับดูแล  
จ านวน  
n=7 คน 

 
ค่าเฉล่ีย 

(x̄ ) 

 
แปลผล 

มี ไม่มี 
องคก์รมคีณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบดว้ยมกีรรมการอสิระ
อยา่งน้อย 3 คน 

6 
(84.71) 

 

1 
(14.29) 

0.85 มคีวามรูเ้ขา้ใจมาก 

คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าที่
ก ากบัดแูลและตดิตามอยา่งเป็น
อสิระจากผูบ้รหิาร 

6 
(84.71) 

 

1 
(14.29) 

0.85 มคีวามรูเ้ขา้ใจมาก 

หน่วยงานตรวจสอบภายในมสีาย
การบงัคบับญัชาขึน้ตรงกบั
คณะกรรมการตรวจสอบ 

6 
(84.71) 

 

1 
(14.29) 

0.85 มคีวามรูเ้ขา้ใจมาก 

มกีฎบตัรงานตรวจสอบภายใน
เพยีงพอทีจ่ะท าใหผู้ต้รวจสอบ
ภายในปฏบิตังิานไดอ้ย่างอสิระ
และเทีย่งธรรม 

7 
(100.00) 

0 
(0.00) 

1.00 
 

มคีวามรูเ้ขา้ใจมาก 

ผูต้รวจสอบภายในทุกท่านมกีรอบ
วธิกีารท างานทีส่ามารถช่วยใหผู้ท้ี่
เกีย่วขอ้งในทุก ๆ ดา้น สามารถ
ช่วยพจิารณาประเดน็ทีเ่กีย่วกบั
ความเสีย่งของธุรกจิไดอ้ย่างชดัเจน 

6 
(84.71) 

 

1 
(14.29) 

0.85 มคีวามรูเ้ขา้ใจมาก 
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ตารางท่ี 20 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัการรบัรู้โครงสร้างการก าก ับดูแลกลุ่ม
พนักงานระดบัปฏิบติัการฝ่ายตรวจสอบภายใน (ต่อ) 

 
จากตารางที ่20 ผลการประเมนิการเขา้ใจเกี่ยวกบัโครงสรา้งองคก์ารก ากบัดูแล พบว่าพนักงาน

ระดบัปฏบิตัิการฝ่ายตรวจสอบภายในความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัโครงสรา้งการก ากบัดูแลขององค์กร
ระดบัมาก (มคี่าเฉลี่ย 0.79) มกีารเข้าใจเรื่องการมีกฎบตัรงานตรวจสอบภายในเพียงพอที่จะท าให้
ผูต้รวจสอบภายในปฏบิตังิานไดอ้ย่างอสิระและเทีย่งธรรมมากทีสุ่ด (มคี่าเฉลีย่ 1.00) รองลงมาพนักงาน
มคีวามรูค้วามเขา้ใจเรื่อง องค์กรมคีณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยมกีรรมการอสิระอย่างน้อย 3 
คน (มคี่าเฉลีย่ 0.85) คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีก่ ากบัดูแลและตดิตามอย่างเป็นอสิระจากผูบ้รหิาร 
(มคี่าเฉลี่ย 0.85) ส่วนเรื่องที่พนักงานระดบัปฏบิตักิารมคีวามรูค้วามเขา้ใจโครงสรา้งการก ากบัดูแลต ่า
กว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ย คอื ผู้ตรวจสอบภายในบางท่านอาจไม่มคีวามรูห้รอืทกัษะเพยีงพอในงานที่ได้รบั
มอบหมาย หรอืขาดทกัษะในการสื่อสารอย่างมปีระสทิธิผล (มคี่าเฉลี่ย 0.74) ส่วนเรื่องที่พนักงานมี
ความรู้ความเข้าใจน้อยคือ การรายงานกิจกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการองค์กรและผู้บรหิาร
ระดบัสงูท าอยา่งน้อยปีละครัง้ระดบัปานกลาง (มคี่าเฉลีย่ 0.43) 
 

บทบาทการให้ความเช่ือมัน่ด้านการบริหารความเส่ียง 
 

           บทบาทการใหค้วามเชื่อมัน่ดา้นการบรหิารความเสีย่ง แสดงรายละเอยีดแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คอื 
หวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน และพนักงานระดบัปฏบิตักิารฝ่ายตรวจสอบภายใน ประกอบดว้ยค าถาม
ส าหรบัหวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน 17 ขอ้ และพนกังานระดบัปฏบิตักิารตรวจสอบภายใน 10 ขอ้ 
 
 
 

ระดบัการรบัรู้เร่ืองโครงสร้าง
การก ากับดูแล  

จ านวน  
n=7 คน 

 
ค่าเฉล่ีย 

(x̄ ) 

 
แปลผล 

มี ไม่มี 
ผูต้รวจสอบภายในบางท่านอาจไม่
มคีวามรูห้รอืทกัษะเพยีงพอในงาน
ทีไ่ดร้บัมอบหมาย หรอืขาดทกัษะ
ในการสื่อสารอย่างมปีระสทิธผิล 

5 
(74.42) 

 

2 
(28.57) 

0.74 มคีวามรูเ้ขา้ใจน้อย 

การรายงานกจิกรรมการตรวจสอบ
ต่อคณะกรรมการองคก์รและ
ผูบ้รหิารระดบัสงูท าอย่างน้อยปีละ
ครัง้ 

3 
(42.86) 

4 
(57.14) 

0.43 มคีวามรูเ้ขา้ใจปาน
กลาง 

รวม 0.79 มีความรู้เข้าใจปาน
กลาง 
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 กลุ่มหวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน 
  

 บทบาทการให้ความเชื่อมัน่ดา้นการบรหิารความเสีย่ง ของกลุ่มหวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน 
แสดงในตาราง 21 ดงันี้ 
 
ตารางท่ี 21 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบับทบาทการให้ความเช่ือมัน่ด้านการบริหาร

ความเส่ียง กลุ่มหวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน 
ระดบับทบาทการให้ความ
เช่ือมัน่ด้านการบริหารความ

เส่ียง 

จ านวน  
N=7 คน 

 
ค่าเฉล่ีย 

(x̄ ) 

 
แปลผล 

มี ไม่มี 
การบรหิารความเสีย่งระดบั
องคก์รตามองคป์ระกอบกรอบ
แนวทาง COSO หน้าทีข่องผู้
ตรวจสอบภายในมดีงัต่อไปนี้
หรอืไม่ 
 - การประเมนิการระบุเหตุการณ์
ความเสีย่งวเิคราะหค์วามเสีย่ง 
ภายนอกและภายในทีม่ต่ีอองคก์ร 

 
 
 
 
6 

(84.71) 
 

 
 
 
 
1 

(14.29) 

 
 
 
 
 

0.85 

 
 
 
 

มกีารปฏบิตัติามอย่าง
มาก 

- การประเมนิความเสีย่ง และ
จดัล าดบัความเสีย่ง 

6 
(84.71) 

1 
(14.29) 

0.85 มกีารปฏบิตัติามอย่าง
มาก 

- หวัหน้าผูต้รวจสอบภายในมกีาร
ใหค้วามเหน็ต่อผูบ้รหิารในการ
จดัการความเสีย่ง 

6 
(84.71) 

 

1 
(14.29) 

0.85 มกีารปฏบิตัติามอย่าง
มาก 

- การตดิตามผลว่าการบรหิาร
ความเสีย่งควรไดร้บัการปรบัปรงุ
แกไ้ขตามความจ าเป็น 

7 
(100.00) 

0 
(0.00) 

1.00 
 

มกีารปฏบิตัติามอย่าง
มาก 

หวัหน้าผูต้รวจสอบภายใน
ประเมนิกระบวนการบรหิารความ
เสีย่งว่ามปีระสทิธผิลหรอืไม่ 
ดงัต่อไปนี้ 
 - วตัถุประสงคข์ององคก์รที่
ผูบ้รหิารก าหนดไวส้นบัสนุนและ
สอดคลอ้ง (Align) กบัพนัธกจิของ
องคก์ร 

 
 
 
7 

(100.00) 

 
 
 
0 

(0.00) 

 
 
 

1.00 
 

 
 
 

มกีารปฏบิตัติามอย่าง
มาก 
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ตารางท่ี 21 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดับบทบาทการให้ความเช่ือมัน่ด้านการ
บริหารความเส่ียง กลุ่มหวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน (ต่อ) 

ระดบับทบาทการให้ความ
เช่ือมัน่ด้านการบริหารความ

เส่ียง 

จ านวน  
n=7 คน 

 
ค่าเฉล่ีย 

(x̄ ) 

 
แปลผล 

มี ไม่มี 
- ความเสีย่งต่างๆมนียัส าคญั
ไดร้บัการระบุและประเมนิ 

7 
(100.00) 

0 
(0.00) 

1.00 
 

มกีารปฏบิตัติามอย่าง
มาก 

- วธิกีารตอบสนองความเสีย่งได้
เลอืกอยา่งเหมาะสมโดย
สอดคลอ้งใหค้วามเสีย่งต่างๆอยู่
ในระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได้
ขององคก์ร 

7 
(100.00) 

0 
(0.00) 

1.00 
 

มกีารปฏบิตัติามอย่าง
มาก 

- สารสนเทศทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความ
เสีย่งไดร้บัรูแ้ละสื่อสารไปทัง้
องคก์รไดท้นัเวลา เพื่อช่วยให้
ฝ่ายบรหิารและคณะกรรมการ
องคก์รสามารถด าเนินงานตาม
ความรบัผดิชอบได ้

7 
(100.00) 

0 
(0.00) 

1.00 
 

มกีารปฏบิตัติามอย่าง
มาก 

มกีารประเมนิโอกาสของการเกดิ
ทุจรติ และประเมนิว่าองคก์รมี
การบรหิารความเสีย่งดา้นการ
ทุจรติอย่างไร มกีารประเมนิความ
เสีย่งอยา่งน้อยปีละครัง้ โดยตอ้ง
ขอขอ้มลูและความเหน็จากฝ่าย
บรหิารระดบัสงู คณะกรรมการ
องคแ์ละคณะกรรมการตรวจสอบ
มาพจิารณาในการวางแผนการ
ตรวจสอบ 

5 
(74.42) 

2 
(28.57) 

0.74 มกีารปฏบิตัติามอย่าง
มาก 

หวัหน้างานตรวจสอบภายในสอบ
ทานการจดัท าแผนงานตรวจสอบ
ประจ าปี (Audit Plan) ตามความ
เสีย่ง 

7 
(100.00) 

0 
(0.00) 

1.00 
 

มกีารปฏบิตัติามอย่าง
มาก 

สอบทานคุณภาพงานของฝ่าย
ตรวจสอบอื่น (Peer Review) 

5 
(74.42) 

2 
(28.57) 

0.74 มกีารปฏบิตัติามอย่าง
มาก 
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ตารางท่ี 21 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดับบทบาทการให้ความเช่ือมัน่ด้านการ
บริหารความเส่ียง กลุ่มหวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน (ต่อ) 

ระดบับทบาทการให้ความ
เช่ือมัน่ด้านการบริหารความ

เส่ียง 

จ านวน  
n=7 คน 

 
ค่าเฉล่ีย 

(x̄ ) 

 
แปลผล 

มี ไม่มี 

มกีารประเมนิความเสีย่งเกีย่วกบั
การแขง่ขนัดา้นราคาในกลุ่มธุรกจิ
บรกิารพาณิชย ์

5 
(74.42) 

2 
(28.57) 

0.74 มกีารปฏบิตัติามอย่าง
มาก 

มกีารประเมนิความเสีย่งเกีย่วกบั
การบรหิารตน้ทุนเริม่จากการหา
แหล่งวตัถุดบิ 

4 
(57.14) 

3 
(42.86) 

0.57 มกีารปฏบิตัติามปาน
กลาง 

มกีารประเมนิความเสีย่งเกีย่วกบั
เศรษฐกจิ ซึง่มผีลต่ออ านาจการ
ต่อรองของลกูคา้ 

6 
(84.71) 

 

1 
(14.29) 

0.85 มกีารปฏบิตัติามอย่าง
มาก 

มกีารเปรยีบเทยีบความเสีย่งที่
อาจเกดิตามธรรมชาตหิรอื
ลกัษณะงานก่อนการจดัความ
เสีย่งกบัความเสีย่งคงเหลอืที่
ไดร้บัการจดัการความเสีย่งแลว้ 

7 
(100.00) 

0 
(0.00) 

1.00 
 

มกีารปฏบิตัติามอย่าง
มาก 

หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ควรมสี่วนรว่มในการ
ก าหนดกลยุทธใ์นการบรหิาร
ความเสีย่งขององคก์รดว้ย และมี
ส่วนรว่มในการตดิตามควบคุม
การวางแผนและการปฏบิตัติาม
แผนกลยทุธข์ององคก์ร
ตลอดเวลา 

5 
(74.42) 

2 
(28.57) 

0.74 มกีารปฏบิตัติามอย่าง
มาก 

การรกัษาและพฒันากรอบงาน
บรหิารความเสีย่ง 

6 
(84.71) 

1 
(14.29) 

0.85 มกีารปฏบิตัติามอย่าง
มาก 

รวม 0.87 มีการปฏิบติัตาม
อย่างมาก 
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จากตารางที ่21 ผลการประเมนิการปฏิบตัิตามบทบาทการให้ความเชื่อมัน่ด้านการบรหิาร 
ความเสี่ยง พบว่าหวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน มกีารปฏบิตัิตามบทบาทการให้ความเชื่อมัน่ด้านการ
บรหิารความเสี่ยงอย่างมาก (มคี่าเฉลีย่ 0.87) โดยมกีารปฏบิตัติามบทบาทตรงกนัในเรื่องต่อไปนี้  การ
ติดตามผลว่าการบรหิารความเสี่ยงควรได้รบัการปรบัปรุงแก้ไขตามความจ าเป็น (มคี่าเฉลี่ย 1.00) 
หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในประเมินกระบวนการบรหิารความเสี่ยงว่ามีประสิทธิผลโดยประเมินว่า
วตัถุประสงคข์ององค์กรทีผู่บ้รหิารก าหนดไวส้นับสนุนและสอดคลอ้ง กบัพนัธกจิขององคก์ร (มคี่าเฉลี่ย 
1.00) ความเสี่ยงต่างๆมนีัยส าคญัได้รบัการระบุและประเมนิ (มคี่าเฉลี่ย 1.00)  รองลงมามกีารปฏบิตัิ
ตามบทบาทในเรื่อง การประเมนิการระบุเหตุการณ์ความเสีย่งวเิคราะหค์วามเสีย่งภายนอกและภายในที่
มต่ีอองค์กร มกีารประเมนิโอกาสของการเกดิทุจรติ และประเมนิว่าองค์กรมกีารบรหิารความเสี่ยงด้าน
การทุจรติอย่างไร (มคี่าเฉลี่ย 0.85) การประเมนิความเสี่ยง และจดัล าดบัความเสี่ยง (มคี่าเฉลี่ย 0.85) 
หวัหน้าผู้ตรวจสอบภายในมกีารให้ความเห็นต่อผู้บรหิารในการจดัการความเสี่ยง (มคี่าเฉลี่ย 0.85) มี
การประเมินความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครัง้  โดยต้องขอข้อมูลและความเห็นจากฝ่ายบรหิารระดบัสูง 
คณะกรรมการองค์และคณะกรรมการตรวจสอบมาพิจารณาในการวางแผนการตรวจสอบ (มคี่าเฉลี่ย 
0.74) สอบทานคุณภาพงานของฝ่ายตรวจสอบอื่น (Peer Review) (มคี่าเฉลีย่ 0.74) มกีารประเมนิความ
เสี่ยงเกี่ยวกับการแข่งขนัด้านราคาในกลุ่มธุรกิจบรกิารพาณิชย์ (มคี่าเฉลี่ย 0.74) หวัหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ควรมสี่วนร่วมในการก าหนดกลยุทธ์ในการบรหิารความเสี่ยงขององค์กรด้วย และมี
ส่วนร่วมในการติดตามควบคุมการวางแผนและการปฏบิตัิตามแผนกลยุทธ์ขององค์กรตลอดเวลา (มี
ค่าเฉลี่ย 0.74) และมกีารปฏบิตัิตามปานกลาง คอื มกีารประเมนิความเสี่ยงเกี่ยวกบัการบรหิารต้นทุน
เริม่จากการหาแหล่งวตัถุดบิ (มคี่าเฉลีย่ 0.57) 
 

กลุ่มพนักงานระดบัปฏิบติัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 บทบาทการใหค้วามเชื่อมัน่ดา้นการบรหิารความเสีย่ง ของกลุ่มระดบัปฏบิตักิารฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน แสดงในตาราง 22 ดงันี้ 
 

ตารางท่ี 22 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบับทบาทการให้ความเช่ือมัน่ด้านการบริหาร
ความเส่ียง กลุ่มระดบัปฏิบติัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ระดบับทบาทการให้ความเช่ือมัน่ด้าน
การบริหารความเส่ียง 

จ านวน  
n=7 คน 

 
ค่าเฉล่ีย 

(x̄ ) 

 
แปลผล 

 มี ไม่มี 
การบรหิารความเสีย่งระดบัองคก์รตาม
องคป์ระกอบกรอบแนวทาง COSO หน้าที่
ของผูต้รวจสอบภายในมดีงัต่อไปนี้หรอืไม่ 
 - การประเมนิการระบุเหตุการณ์ความ
เสีย่งวเิคราะหค์วามเสีย่งภายนอกและ
ภายในทีม่ต่ีอองคก์ร 

 
 
 
 
6 

(84.71) 

 
 
 
 
1 

(14.29) 

 
 
 

 
0.85 

 
 
 
 

มกีารปฏบิตัติามอย่าง
มาก 
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ตารางท่ี 22 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบับทบาทการให้ความเช่ือมัน่ด้านการบริหาร
ความเส่ียง กลุ่มระดบัปฏิบติัการฝ่ายตรวจสอบภายใน (ต่อ) 

ระดบับทบาทการให้ความเช่ือมัน่ด้าน
การบริหารความเส่ียง 

จ านวน  
n=7 คน 

ค่าเฉล่ีย 
(x̄ ) 

แปลผล 
 

มี ไม่มี 

- การประเมนิความเสีย่ง และจดัล าดบั
ความเสีย่ง และตรวจตามแผนการ
ตรวจสอบ  

6 
(84.71) 

1 
(14.29) 

0.85 มกีารปฏบิตัติามอย่าง
มาก 

 - การตดิตามผลว่าการบรหิารความ
เสีย่งควรไดร้บัการปรบัปรุงแกไ้ขตาม
ความจ าเป็น 

7 
(100.00) 

0 
(0.00) 

1.00 
 

มกีารปฏบิตัติามอย่าง
มาก 

ผูต้รวจสอบภายในวเิคราะหข์อ้มลู 
ประเมนิความเพยีงพอและเหมาะสมของ
หลกัฐานทีไ่ดร้บัจากการตรวจสอบ 

7 
(100.00) 

0 
(0.00) 

1.00 
 

มกีารปฏบิตัติามอย่าง
มาก 

จดัท ากระดาษท าการสรุปประเดน็ทีต่รวจ
พบ รวมถงึการคน้ควา้เสนอหาวธิกีาร
แกไ้ขทีเ่หมาะสม 

7 
(100.00) 

0 
(0.00) 

1.00 
 

มกีารปฏบิตัติามอย่าง
มาก 

รา่งรายงานผลการตรวจสอบในส่วนที่
ไดร้บัมอบหมาย 

7 
(100.00) 

0 
(0.00) 

1.00 
 

มกีารปฏบิตัติามอย่าง
มาก 

มกีารประเมนิความเสีย่งเกีย่วกบัการ
แขง่ขนัดา้นราคาในกลุ่มธุรกจิบรกิาร
พาณชิย ์

6 
(84.71) 

1 
(14.29) 

0.85 มกีารปฏบิตัติามอย่าง
มาก 

มกีารประเมนิความเสีย่งเกีย่วกบัการ
บรหิารตน้ทุนเริม่จากการหาแหล่ง
วตัถุดบิ 

5 
(74.42) 

2 
(28.57) 

0.74 มกีารปฏบิตัติามอย่าง
มาก 

มกีารประเมนิความเสีย่งเกีย่วกบั
เศรษฐกจิ ซึง่มผีลต่ออ านาจการต่อรอง
ของลกูคา้ 

5 
(74.42) 

2 
(28.57) 

0.74 มกีารปฏบิตัติามอย่าง
มาก 

 

 

มกีารเปรยีบเทยีบความเสีย่งทีอ่าจเกดิ
ตามธรรมชาตหิรอืลกัษณะงานก่อนการ
จดัความเสีย่งกบัความเสีย่งคงเหลอืที่
ไดร้บัการจดัการความเสีย่งแลว้ 

7 
(100.00) 

0 
(0.00) 

1.00 
 

มกีารปฏบิตัติามอย่าง
มาก 

รวม 0.90 มีการปฏิบติัตาม
อย่างมาก 
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จากตารางที่ 22 ผลการประเมนิการปฏิบตัิตามบทบาทการให้ความเชื่อมัน่ดา้นการบรหิาร 
ความเสีย่ง พบว่าพนักงานระดบัปฏบิตักิารฝ่ายตรวจสอบภายใน มกีารปฏบิตัติามบทบาทการให้ความ
เชื่อมัน่ด้านการบรหิารความเสี่ยงอย่างมาก (มคี่าเฉลี่ย 0.90) โดยมกีารปฏบิตัิตามบทบาทตรงกนัใน
เรื่องต่อไปนี้ การติดตามผลว่าการบรหิารความเสี่ยงควรได้รบัการปรบัปรุงแก้ไขตามความจ าเป็น  (มี
ค่าเฉลี่ย 1.00) ผู้ตรวจสอบภายในวเิคราะห์ขอ้มูล ประเมนิความเพยีงพอและเหมาะสมของหลกัฐานที่
ได้รบัจากการตรวจสอบ (มคี่าเฉลี่ย 1.00) จดัท ากระดาษท าการสรุปประเด็นที่ตรวจพบ รวมถึงการ
คน้ควา้เสนอหาวธิกีารแกไ้ขทีเ่หมาะสม (มคี่าเฉลีย่ 1.00) รองลงมามกีารปฏบิตัติามบทบาทในเรือ่ง การ
ประเมนิการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงวเิคราะห์ความเสี่ยงภายนอกและภายในที่มต่ีอองค์กร (มคี่าเฉลี่ย 
0.85) การประเมินความเสี่ยง และจดัล าดับความเสี่ยง และตรวจตามแผนการตรวจสอบ ( Audit 
Program ) (มคี่าเฉลีย่ 0.85) มกีารประเมนิความเสีย่งเกี่ยวกบัการแขง่ขนัดา้นราคาในกลุ่มอุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม (มคี่าเฉลีย่ 0.85) มกีารประเมนิความเสีย่งเกี่ยวกบัการบรหิารต้นทุนเริม่จากการหาแหล่ง
วตัถุดบิ (มคี่าเฉลี่ย 0.74) มกีารประเมนิความเสีย่งเกี่ยวกบัเศรษฐกจิ ซึ่งมผีลต่ออ านาจการต่อรองของ
ลกูคา้ (มคี่าเฉลีย่ 0.74) 
 

บทบาทการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารความเส่ียง 
 

           บทบาทการให้ค าปรกึษาด้านการบรหิารความเสี่ยง แสดงรายละเอยีดแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คอื 
หวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน และพนักงานระดบัปฏบิตักิารฝ่ายตรวจสอบภายใน ประกอบดว้ยค าถาม
กลุ่มละ 4 ขอ้ 
 

 กลุ่มหวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 บทบาทการให้ค าปรกึษาด้านการบรหิารความเสี่ยง ของกลุ่มหวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน 
แสดงในตาราง 23 ดงันี้ 
 

ตารางท่ี 23 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบับทบาทการให้ค าปรึกษาด้านการบริหาร
ความเส่ียง กลุ่มหวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ระดบับทบาทการให้ค าปรึกษา
ด้านการบริหารความเส่ียง 

จ านวน  
n=7 คน 

 
ค่าเฉล่ีย 

(x̄ ) 

 
แปลผล 

มี ไม่มี 
ระหว่างปฏิบัติการให้ค าปรกึษาผู้
ตรวจสอบภายในต้องระบุความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค ์
และตระหนักถงึการมอียู่ของความ
เสีย่งอื่นๆทีม่นียัส าคญั 

7 
(100.00) 

0 
(0.00) 

1.00 
 

มกีารปฏบิตัติามอย่าง
มาก 
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ตารางท่ี 23 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบับทบาทการให้ค าปรึกษาด้านการบริหาร
ความเส่ียง กลุ่มหวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน (ต่อ) 

ระดบับทบาทการให้ค าปรึกษา
ด้านการบริหารความเส่ียง 

จ านวน  
N=7 คน 

 
ค่าเฉล่ีย 

(x̄ ) 

 
แปลผล 

มี ไม่มี 
ผู้ตรวจสอบภายในต้องผสมผสาน
และน าความรู้เรื่องความเสี่ยงที่
ได้มาจากการบรกิารให้ค าปรกึษา
ไป ใช้ ใน ก ารป ระ เมิน ผ ล ขอ ง
กระบวนการบรหิารความเสีย่ง 

7 
(100.00) 

0 
(0.00) 

1.00 
 

มกีารปฏบิตัติามอย่าง
มาก 

ผูต้รวจสอบใหค้วามช่วยเหลอืฝ่าย
บรหิารในการจดัใหม้หีรอืปรบัปรงุ
กระบวนการความเสีย่ง แต่ตอ้งย า้
เตอืนว่าการบรหิารความเสีย่งเป็น
หน้าทีข่องผูบ้รหิาร 

7 
(100.00) 

0 
(0.00) 

1.00 
 

มกีารปฏบิตัติามอย่าง
มาก 

มกีารใหค้ าแนะน าขอ้เสนอแนะ 
หรอืวธิกีารแกไ้ขเกีย่วกบัความ
เสีย่งทีพ่บต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและผูบ้รหิารระดบัสงู 

7 
(100.00) 

0 
(0.00) 

1.00 
 

มกีารปฏบิตัติามอย่าง
มาก 

รวม 1.00 มีการปฏิบติัตาม
อย่างมาก 

 
จากตารางที่ 23 ผลการประเมนิการปฏิบัติตามบทบาทการให้ค าปรึกษาดา้นการบรหิาร 

ความเสีย่ง พบว่ากลุ่มหวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน มกีารปฏบิตัติามบทบาทการใหค้ าปรกึษาด้านการ
บรหิารความเสีย่งอย่างมากทัง้ 4  (มคี่าเฉลีย่ 1.00) โดยมกีารปฏบิตัติามบทบาทตรงกนัในเรื่องต่อไปนี้  
(1) ระหว่างปฏบิตัิการให้ค าปรกึษาผู้ตรวจสอบภายในต้องระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกบัวตัถุประสงค์ 
และตระหนักถงึการมอียู่ของความเสีย่งอื่นๆที่มนีัยส าคญั (2) ผู้ตรวจสอบภายในต้องผสมผสานและน า
ความรูเ้รือ่งความเสีย่งทีไ่ดม้าจากการบรกิารใหค้ าปรกึษาไปใชใ้นการประเมนิผลของกระบวนการบรหิาร
ความเสี่ยง (3) ผู้ตรวจสอบให้ความช่วยเหลอืฝ่ายบรหิารในการจดัให้มหีรอืปรบัปรุงกระบวนการความ
เสีย่ง แต่ตอ้งย า้เตอืนว่าการบรหิารความเสีย่งเป็นหน้าทีข่องผูบ้รหิาร (4) มกีารใหค้ าแนะน าขอ้เสนอแนะ 
หรอืวธิกีารแกไ้ขเกีย่วกบัความเสีย่งทีพ่บต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผูบ้รหิารระดบัสงู 

 
กลุ่มพนักงานระดบัปฏิบติัการตรวจสอบภายใน  

 บทบาทการให้ค าปรกึษาด้านการบรหิารความเสี่ยง ของกลุ่มระดบัปฏบิตักิารฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน แสดงในตาราง 24 ดงันี้ 
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ตารางท่ี 24  จ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบับทบาทการให้ค าปรึกษาด้านการบริหาร  
       ความเส่ียง กลุ่มพนักงานระดบัปฏิบติัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
ระดบับทบาทการให้ค าปรึกษา
ด้านการบริหารความเส่ียง 

จ านวน  
N=7 คน 

 
ค่าเฉล่ีย 

(x̄ ) 

 
แปลผล 

มี ไม่มี 
ระหว่างปฏบิตักิารใหค้ าปรกึษาผู้
ตรวจสอบภายในตอ้งระบุความ
เสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัวตัถุประสงค ์
และตระหนกัถงึการมอียูข่องความ
เสีย่งอื่นๆทีม่นียัส าคญั 

7 
(100.00) 

0 
(0.00) 

1.00 
 

มกีารปฏบิตัติามอย่าง
มาก 

ผูต้รวจสอบภายในตอ้งผสมผสาน
และน าความรูเ้รือ่งความเสีย่งที่
ไดม้าจากการบรกิารใหค้ าปรกึษา
ไปใชใ้นการประเมนิผลของ
กระบวนการบรหิารความเสีย่ง 

7 
(100.00) 

0 
(0.00) 

1.00 
 

มกีารปฏบิตัติามอย่าง
มาก 

ผูต้รวจสอบใหค้วามช่วยเหลอืฝ่าย
บรหิารในการจดัใหม้หีรอืปรบัปรงุ
กระบวนการความเสีย่ง แต่ตอ้งย า้
เตอืนว่าการบรหิารความเสีย่งเป็น
หน้าทีข่องผูบ้รหิาร 

6 
(84.71) 

1 
(14.29) 

 
0.85 

มกีารปฏบิตัติามอย่าง
มาก 

มกีารใหค้ าแนะน าขอ้เสนอแนะ 
หรอืวธิกีารแกไ้ขเกีย่วกบัความ
เสีย่งทีพ่บต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและผูบ้รหิารระดบัสงู 

7 
(100.00) 

0 
(0.00) 

1.00 
 

มกีารปฏบิตัติามอย่าง
มาก 

รวม 0.96 มีการปฏิบติัตาม
อย่างมาก 

 
จากตารางที ่24 ผลการประเมนิการปฏบิตัิตามบทบาทการให้ค าปรกึษาด้านการบรหิาร 

ความเสี่ยง พบว่ากลุ่มพนักงานระดบัปฏบิตักิารฝ่ายตรวจสอบภายใน มกีารปฏบิตัติามบทบาทการให้
ค าปรกึษาดา้นการบรหิารความเสีย่งอย่างมาก (มคี่าเฉลีย่ 0.96) โดยมกีารปฏบิตัติามบทบาทตรงกนัใน
เรื่องต่อไปนี้  ระหว่างปฏิบัติการให้ค าปรกึษาผู้ตรวจสอบภายในต้องระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
วตัถุประสงค์ และตระหนักถึงการมอียู่ของความเสี่ยงอื่นๆที่มนีัยส าคญั (มคี่าเฉลี่ย 1.00) ผู้ตรวจสอบ
ภายในต้องผสมผสานและน าความรู้เรื่องความเสี่ยงที่ได้มาจากการบรกิารให้ค าปรกึษาไปใช้ในการ
ประเมนิผลของกระบวนการบรหิารความเสี่ยง (มคี่าเฉลี่ย 1.00) มกีารให้ค าแนะน าข้อเสนอแนะ หรอื
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วธิกีารแกไ้ขเกี่ยวกบัความเสีย่งทีพ่บต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผูบ้รหิารระดบัสูง (มคี่าเฉลีย่ 1.00)  
ส่วนเรือ่งทีม่กีารปฏบิตัติ ่ากว่าเกณฑค์่าเฉลีย่ 
คอื ผูต้รวจสอบใหค้วามช่วยเหลอืฝ่ายบรหิารในการจดัใหม้หีรอืปรบัปรงุกระบวนการความเสีย่ง แต่ต้อง
ย า้เตอืนว่าการบรหิารความเสีย่งเป็นหน้าทีข่องผูบ้รหิาร (มคี่าเฉลีย่ 0.85)  



บทท่ี 5 
สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การศกึษาคน้ควา้อสิระน้ี เป็นการศกึษาบทบาทในการบรหิารความเสีย่งของผูต้รวจสอบภายใน
เกี่ยวขอ้งกบับรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมพาณิชยกรรม ซึง่
ผู้ศกึษาก าหนดวตัถุประสงค์การวจิยัได้ดงันี้  เพื่อศกึษาบทบาทของผู้ตรวจสอบภายในที่เกี่ยวขอ้งกบั
การบรหิารความเสีย่งของบรษิทัในกลุ่มอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
และเพื่อเสนอแนวทางการบรหิารความเสีย่งใหแ้ต่ละบรษิทัในกลุ่มอุตสาหกรรมพชิยกรรมสามารถน าไป
ปรบัปรุงแก้ไข พฒันา ให้มวีธิกีารบรหิารความเสี่ยงให้มปีระสทิธผิล ไดท้ าการศกึษากลุ่มอุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม จ านวน 21 บรษิทั ได้รบัความร่วมมอืตอบแบบสอบถาม 14 คน จาก 7 บรษิทั ผู้ศกึษา
ก าหนดผลวจิยัได้เป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย (1) ขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม (2) ความรู้
ความเขา้ใจดา้นการบรหิารความเสีย่ง (3) โครงสรา้งการก ากบัดูแล (4) บทบาทการใหค้วามเชื่อมัน่ดา้น
การบรหิารความเสีย่ง (5) บทบาทการใหค้ าปรกึษาดา้นการบรหิารความเสี่ยง ผู้ศกึษาสรุปผลการวจิยั
ไดด้งันี้ 

 
ข้อมลูส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

 
ผู้ตรวจสอบภายในของบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มหวัหน้า

หน่วยงานตรวจสอบภายในจ านวน 7 คน ส่วนใหญ่มอีายุระหว่าง 25-30 ปี และมากกว่า 41 ปี มจี านวน
มากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละเท่าๆกนั 28.57 ระดบัหวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในมกีารศกึษาในระดบัปรญิญา
ตรทีัง้หมด มรีะยะเวลาทีใ่นการท างานในบรษิทัทีแ่จกแบบสอบถามมากทีสุ่ด ช่วงระยะเวลา 0-2 ปี และ 
6-8 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 28.57 เท่าๆกนั มปีระสบการณ์การท างานตรวจสอบภายในมากกว่า 11 ปี คดิ
เป็นร้อยละ 42.85 และกลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติการฝ่ายตรวจสอบภายใน 7 คน ส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 25-30 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 42.85 ส่วนใหญ่มกีารศึกษาในระดบัปรญิญาตรคีดิเป็นรอ้ยละ 85.71  
มรีะยะเวลาที่ในการท างานในบรษิทัที่แจกแบบสอบถามมากที่สุด ช่วงระยะเวลา 0-2 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 
57.14 มปีระสบการณ์การท างานตรวจสอบภายใน 0-5 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 42.85  

 
ความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารความเส่ียง 

 
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในและพนักงานระดับปฏิบัติการฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่ม

อุตสาหกรรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจดา้นการบรหิารความเสีย่งอยู่ในระดบัมาก เรื่องที่มคีวามรูค้วามเขา้ใจ
ตรงกนั ไดแ้ก่ กระบวนการบรหิารความเสีย่งเป็นกระบวนการในการระบุ วเิคราะห ์จดัล าดบัความเสีย่ง
และหาวธิกีารจดัการความเสีย่งทีเ่หมาะสม และการบรหิารความเสี่ยงสามารถเพิ่มโอกาสความส าเรจ็ 



ของกลยุทธน์โยบาย และวตัถุประสงคท์ีอ่งคก์รก าหนดและสามารถลดผลกระทบของความเสีย่งใหอ้ยูใ่น
ระดบัทีอ่งคก์รยอมรบัได้ ส่วนเรื่องทีห่วัหน้าฝ่ายตรวจสอบในเขา้ใจไม่ตรงกนัคอื การบรหิารความเสีย่ง
ผู้บรหิารเป็นคนรบัผิดชอบ และเรื่องที่พนักงานตรวจสอบภายในเข้าใจน้อยสุดคือ ความเสี่ยงเป็น
อุปสรรคในการบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร และการบรหิารความเสีย่งผูบ้รหิารเป็นคนรบัผดิชอบ ส่วน
เรือ่งทีพ่นกังานเขา้ใจน้อยทีสุ่ดคอื การบรหิารความเสีย่งผูบ้รหิารเป็นคนรบัผดิชอบ และเรื่องทีห่วัหน้ามี
ความรูเ้ขา้ใจน้อยทีสุ่ดตรงกบัพนกังานคอื การบรหิารความเสีย่งผูบ้รหิารเป็นคนรบัผดิชอบ 
 

อภิปรายผล 
กลุ่มอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมพบว่าบางบรษิทัระดบัหวัหน้าและระดบัพนักงานฝ่ายตรวจสอบ

ภายในไม่เข้าใจว่าการบรหิารความเสี่ยงผู้บรหิารเป็นคนรบัผิดชอบ  เนื่องจากคิดว่าฝ่ายตรวจสอบ
ภายในมคีวามรบัผดิชอบโดยตรงต่อการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั แต่จรงิแลว้เริม่ตัง้แต่การระบุความ
เสีย่งเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท์ีร่ะดบัผูบ้รหิารเป็นคนก าหนด ผูต้รวจสอบภายในเป็นเพยีงส่วน
รว่มในการระบุความเสีย่ง เพราะสุดทา้ยแลว้ผูต้รวจสอบภายในตอ้งท าการประเมนิความเสีย่งอยูแ่ลว้ 
 
โครงสร้างการก ากบัดแูล 
 

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในและพนักงานระดับปฏิบัติการฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่ม
อุตสาหกรรมมคีวามรูค้วามเข้าใจโครงสรา้งการก ากบัดูแลอยู่ในระดบัมาก โดยมคีวามเห็นตรงกนัใน
เรื่อง มกีฎบตัรงานตรวจสอบภายในเพยีงพอทีจ่ะท าให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏบิตังิานไดอ้ย่างอสิระและ
เที่ยงธรรม หวัหน้าฝ่ายตรวจสอบมคีวามเห็นต่างที่สุดว่า ผู้ตรวจสอบภายในบางท่านอาจไม่มคีวามรู้
หรอืทกัษะเพยีงพอในงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย หรอืขาดทกัษะในการสื่อสารอย่างมปีระสทิธผิล ซึง่ขดัแยง้
กบัความเขา้ใจของพนักงานระดบัปฏบิตักิารฝ่ายตรวจสอบภายใน ส่วนเรื่องที่พนักงานมคีวามรูค้วาม
เขา้ใจต่างกนัทีสุ่ดคอื การรายงานกจิกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการองค์กรและผูบ้รหิารระดบัสูง
ท าอยา่งน้อยปีละครัง้  
 

อภิปรายผล 
กลุ่มอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมพบว่ามคีวามเขา้ใจเรื่องการมกีฎบตัรงานตรวจสอบภายในเพยีง

พอทีจ่ะท าใหผู้ต้รวจสอบภายในปฏบิตังิานไดอ้ย่างอสิระและเทีย่งธรรมเป็นส าคญั เพราะฝ่ายตรวจสอบ
ภายในตามโครงสรา้งของบรษิัทที่จดัทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
และผู้บรหิารระดับสูง   หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในไม่เห็นความส าคัญถึงความรู้หรือทักษะของ
พนักงานตรวจสอบภายในซึ่งสอดคล้องกับความเห็นเรื่องการอบรมพนักงานที่เข้าใหม่ ส่วนระดับ
พนักงานไม่เห็นความส าคัญของการรายงานกิจกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการองค์กรและ
ผูบ้รหิารระดบัสงูท าอยา่งน้อยปีละครัง้ เนื่องจากความรบัผดิชอบนี้เป็นของหวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน 
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บทบาทการให้ความเช่ือมัน่ด้านบริหารความเส่ียง  
 
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในและพนักงานระดับปฏิบัติการฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่ม

อุตสาหกรรมมกีารปฏบิตัติามบทบาทการใหค้วามเชื่อมัน่ดา้นการบรหิารความเสีย่งอยูใ่นระดบัมาก โดย
มบีทบาทเหมอืนกนัในเรื่อง การติดตามผลว่าการบรหิารความเสี่ยงควรได้รบัการปรบัปรุงแก้ไขตาม
ความจ าเป็น หวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในมกีารปฏบิตัติามบทบาทตรงกนัในเรื่อง หวัหน้าผู้ตรวจสอบ
ภายในประเมนิว่าวตัถุประสงค์ขององคก์รที่ผู้บรหิารก าหนดไว้สนับสนุนและสอดคล้องกบัพนัธกจิของ
องค์กร และเรื่องความเสี่ยงต่างๆมนีัยส าคญัได้รบัการระบุและประเมนิ  ส่วนพนักงานระดบัปฏบิตักิาร
ฝ่ายตรวจสอบภายในมกีารปฏบิตัติามบทบาทการให้ความเชื่อมัน่ด้านการบรหิารความเสี่ยงตรงกนัใน
เรื่อง ผู้ตรวจสอบภายในวเิคราะห์ขอ้มูล ประเมนิความเพยีงพอและเหมาะสมของหลกัฐานที่ได้รบัจาก
การตรวจสอบ และจดัท ากระดาษท าการสรุปประเดน็ทีต่รวจพบ รวมถงึการคน้ควา้เสนอหาวธิกีารแกไ้ข
ที่เหมาะสม หัวหน้าไม่มีการปฏิบตัิตามบทบาทการให้ความเชื่อมัน่ในเรื่องการประเมินความเสี่ยง
เกี่ยวกบัการบรหิารต้นทุนเริม่จากการหาแหล่งวตัถุดบิมากที่สุด ส่วนระดบัปฏบิตักิารฝ่ายตรวจสอบ
ภายในไมม่กีารปฏบิตัติามบทบาทการใหค้วามเชื่อมัน่ในเรื่องการประเมนิความเสีย่งเกีย่วกบัการบรหิาร
ต้นทุนเริม่จากการหาแหล่งวตัถุดบิ และมกีารประเมนิความเสี่ยงเกี่ยวกบัเศรษฐกิจ ซึ่งมผีลต่ออ านาจ
การต่อรองของลกูคา้มากทีสุ่ด 
 

อภิปรายผล 
กลุ่มอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมพบว่าฝ่ายตรวจสอบภายในมบีทบาทการให้ความเชื่อมัน่ด้าน

การบรหิารความเสีย่งเรื่องการตดิตามผลว่าการบรหิารความเสีย่งควรไดร้บัการปรบัปรุงแกไ้ขตามความ
จ าเป็น เนื่องจากการจดัการกบัความเสี่ยงต้องมกีารตดิตามผลว่าสิง่ที่แก้ไขแล้วมกีารปฏบิตัติามอย่าง
ต่อเนื่องหรอืไม่ เป็นการประเมนิว่าประเดน็ที่ตรวจพบในปีก่อนมกีารได้รบัการแก้ไขแล้ว เพื่อปิดช่อง
โหว่โอกาสที่จะเกดิการทุจรตไิด ้บทบาทการให้ความเชื่อมัน่ของฝ่ายตรวจสอบภายในระหว่างหวัหน้า
ฝ่ายตรวจสอบภายในและพนักงานระดบัปฏบิตัิการย่อมมคีวามต่างกนัคอืหวัหน้าจะเป็นคนประเมนิ
วตัถุประสงค์ที่ผู้บรหิารก าหนดว่าสอดคล้องกับพันธกิจขององค์กรหรอืไม่ และระบุความเสี่ยงที่มี
นยัส าคญัเพื่อวางแผนการตรวจสอบใหร้ะดบัปฏบิตักิาร แต่บางบรษิทัยงัไม่มกีารตระหนักถงึความเสีย่ง
เกี่ยวกับการจดัซื้อซึ่งเป็นความเสี่ยงภายใน และพนักงานไม่ทราบบทบาทการประเมินความเสี่ยง
เกี่ยวกบัเศรษฐกจิซึง่เป็นเรือ่งส าคญัของแต่ละบรษิทัมเีพยีงหวัหน้าฝ่ายการตรวจสอบที่ท าการประเมนิ
เรือ่งนี้ 
 
บทบาทการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารความเส่ียง 

หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและพนักงานตรวจสอบภายในมกีารรบัรู้บทบาทการให้
ค าปรกึษาด้านการบรหิารความเสี่ยงอยู่ในระดับมาก โดยเห็นเหมือนกันว่า ระหว่างปฏิบัติการให้
ค าปรกึษาผู้ตรวจสอบภายในต้องระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวตัถุประสงค์ ผู้ตรวจสอบภายในมี
บทบาทต้องผสมผสานและน าความรูเ้รื่องความเสี่ยงที่ได้มาจากการบรกิารให้ค าปรกึษาไปใช้ในการ
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ประเมนิผลของกระบวนการบรหิารความเสี่ยง และมกีารให้ค าแนะน าข้อเสนอแนะ หรอืวธิกีารแก้ไข
เกี่ยวกบัความเสี่ยงที่พบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผูบ้รหิารระดบัสูง แต่มบีางบรษิทัไม่มบีทบาท
ใหค้วามช่วยเหลอืฝ่ายบรหิารในการจดัใหม้หีรอืปรบัปรุงกระบวนการความเสีย่ง แต่ตอ้งย ้าเตอืนว่าการ
บรหิารความเสีย่งเป็นหน้าทีข่องผูบ้รหิาร 

 
อภิปรายผล 
กลุ่มอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมประสบกบัปัญหาการแข่งขนัที่รุนแรงอย่างมาก ผู้ตรวจสอบ

ภายในจึงต้องมีบทบาทการให้ค าปรึกษาด้านการบรหิารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก แต่พบว่า ฝ่าย
ตรวจสอบภายในยงัขาดการใหค้วามช่วยเหลอืฝ่ายบรหิารในการจดัใหม้หีรอืปรบัปรุงกระบวนการความ
เสีย่ง  
 
ข้อเสนอแนะท่ีควรปรบัปรงุ 
 

จากการศกึษาได้ทราบถงึบทบาทของผู้ตรวจสอบภายในที่เกี่ยวกบัการบรหิารความเสีย่ง ของ
บรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม อุตสาหกรรมพาณิชย กรรม ผู้ศึกษามี
ขอ้เสนอแนะเพื่อเพิม่ประสทิธผิลด้านการบรหิารความเสีย่งให้กบัผู้ตรวจสอบภายในทัง้ในกลุ่มหวัหน้า
ฝ่ายตรวจสอบภายใน และกลุ่มพนกังานระดบัปฏบิตักิารฝ่ายตรวจสอบภายใน ดงันี้ 

1. ฝ่ายตรวจสอบภายในของบรษิทัในกลุ่มอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมควรตระหนักใหพ้นักงาน
ระดบัปฏบิตักิารฝ่ายตรวจสอบภายในทราบว่าผูบ้รหิารเป็นคนรบัผดิชอบการบรหิารความเสี่ยงโดยตรง 
แต่ผูต้รวจสอบภายในมสี่วนร่วมทีส่ าคญัในการบรหิารความเสีย่ง การบรหิารความเสีย่งใหม้ปีระสทิธผิล
คอืหวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในควรมสี่วนร่วมในการก าหนดกลยุทธใ์นการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั
ดว้ย เพราะผูต้รวจสอบภายในเป็นผูม้หีน้าทีใ่นการประเมนิการบรหิารความเสี่ยงขององคก์รโดยรวมอยู่
แลว้ 

2. บรษิทัในกลุ่มอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมความเสีย่งควรสื่อสารใหผู้ต้รวจสอบภายในมคีวามรู้
เรื่องความเสี่ยงที่มอียู่ก่อนการบรหิารความเสี่ยง เมื่อมกีารจดัการความเสี่ยงต้องท าการประเมนิผล
ความเสีย่งทีค่งเหลอื เพื่อประเมนิแนวทางการจดัการความเสีย่งว่ามปีระสทิธผิลหรอืไม่  

3. หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในควรเห็นความส าคัญถึงความรู้หรือทักษะของพนักงาน
ตรวจสอบภายในอย่างมาก เนื่องจากการบรหิารความเสีย่งถอืเป็นเรื่องทีส่ าคญัมากต่อบรษิทั ส่งผลต่อ
ความอยูร่อดของบรษิทั  

4. บรษิทัในกลุ่มอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมควรมกีารประเมนิความเสีย่งเรื่องการจดัซือ้ โดยเริม่
จากการหาแหล่งวตัถุเพื่อสามารถบรหิารต้นทุนใหล้ดลงได ้เช่น การมศีูนยก์ระจายสนิคา้เป็นของตนเอง 
อาจมกีารจ้างบรษิัทขนส่งภายนอก ในการขนส่งสนิค้าจากศูนย์กระจายสนิค้ามายงัพื้นที่ขาย ท าให้
ลดลงตน้การขนส่งจากผูผ้ลติโดยตรง  

5.  ผู้ตรวจสอบภายในควรมีการให้ความช่วยเหลือฝ่ายบรหิารในการจดัให้มีหรอืปรบัปรุง
กระบวนการความเสีย่ง ในส่วนการเสนอแนะแนวทางการปรบัปรุงการบรหิารความเสี่ยงใหผู้้บรหิารได้
ทราบ 
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ข้อจ ากดัในการศึกษา 
 

การศกึษาครัง้นี้มขีอ้จ ากดัในการศกึษา คอืการส่งแบบสอบถามเพื่อสอบถามความคดิเหน็ของผู้
ตรวจสอบภายใน กลุ่มอุตสาหกรรมพาณิชยกรรม ได้รบัความร่วมมอืการตอบกลบัมา 7 บรษิัท จาก
ทัง้หมด 21 บรษิทั ท าใหไ้ด้ขอ้มลูมาวเิคราะห์อย่างจ ากดั อาจไม่เป็นตวัแทนความคดิเหน็ในการศกึษา
บทบาทการบรหิารความเสีย่งของผูต้รวจสอบภายใน 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามบทบาทการบริหารความเส่ียงส าหรบัหวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน 

เร่ือง บทบาทในการบริหารความเส่ียงของผูต้รวจสอบภายในเก่ียวข้องกบับริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอตุสาหกรรมพาณิชยกรรม 
ค ำชีแ้จง โปรดท ำเครือ่งหมำย √ ลงใน ใหต้รงกบัควำมเป็นจรงิของท่ำน 
ส่วนท่ี 1 ข้อมลูส่วนบคุคลของผูส้อบแบบสอบถาม 
1.อำย ุ            25-30 ปี               31-35 ปี            36-40 ปี              41-45 ปี     

                     มำกว่ำ 46 ปี             

2.ระดบักำรศกึษำ              ต ่ำกว่ำปรญิญำตร ี              ปรญิญำตร ี

                          ปรญิญำโท                  สงูกว่ำปรญิญำโท 

3.ระยะเวลำทีท่ ำงำนในบรษิทัทีแ่จกแบบสอบถำม          0-2 ปี              3-5 ปี          6-8 ปี 

                                                                   9-11 ปี               มำกกว่ำ 11 ปี 

4.ประสบกำรณ์กำรท ำงำนตรวจสอบภำยใน                 0-2 ปี              3-5 ปี          6-8 ปี 

                                                                   9-11 ปี               มำกกว่ำ 11 ปี 

ส่วนท่ี 2 ความรู้ความเข้าใจของผูต้รวจสอบภายในเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงและ
โครงสร้างการก ากบัดแูล 
1. ความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารความเส่ียง ใช่ ไมใ่ช่ 

1) กระบวนกำรบรหิำรควำมเสีย่งเป็นกระบวนกำรในกำรระบุ 
วเิครำะห ์จดัล ำดบัควำมเสีย่งและหำวธิกีำรจดักำรควำมเสีย่งที่
เหมำะสม 

  

2) ควำมเสีย่งเป็นอุปสรรคในกำรบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร   
3) กำรบรหิำรควำมเสีย่งผูบ้รหิำรเป็นคนรบัผดิชอบ   
4) ผูต้รวจสอบภำยในมหีน้ำทีช่่วยผูบ้รหิำรในกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
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5) กำรบรหิำรควำมเสีย่งสำมำรถเพิม่โอกำสควำมส ำเรจ็ของกลยทุธ ์
นโยบำย และวตัถุประสงคท์ีอ่งคก์รก ำหนดและสำมำรถลด
ผลกระทบของควำมเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัทีอ่งคก์รยอมรบัได้ 

  

6) กำรบรหิำรควำมเสีย่งระดบัองคก์ร(Enterprise Risk 
Management-Integrated Framework:ERM)มกีำรปฏบิตัติำม
กรอบงำนสำกลตำมแนว COSO (The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) 

  

7) ผูต้รวจสอบภำยในใหมทุ่กคนควรไดร้บักำรฝึกอบรม เพื่อใหม้ี
ควำมเขำ้ใจในควำมรบัผดิชอบต่อควำมเสีย่ง และกระบวนกำร
บรหิำรควำมเสีย่งหลงัจำกกำรอบรมเกีย่วกบักำรบรหิำรควำม
เสีย่งมกีำรทดสอบผูร้บักำรอบรมว่ำมคีวำมเขำ้ใจ เช่น กำรถำม
ตอบ ใหส้รปุควำมรูท้ีไ่ดจ้ำกกำรอบรม 

  

8) ควำมเสีย่งทีม่อียูก่่อนกำรบรหิำรควำมเสีย่ง (Inherent Risk) 
เมือ่มกีำรจดักำรควำมเสีย่งตอ้งท ำกำรประเมนิผลควำมเสีย่งที่
คงเหลอื(Residual Risk) 

  

2. โครงสร้างการก ากบัดแูล ใช่ ไมใ่ช่ 
9) องคก์รมคีณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบดว้ยมกีรรมกำรอสิระ

อยำ่งน้อย 3 คน 
  

10) คณะกรรมกำรตรวจสอบมหีน้ำทีก่ ำกบัดแูลและตดิตำมอยำ่งเป็น
อสิระจำกผูบ้รหิำร 

  

11) หน่วยงำนตรวจสอบภำยในมสีำยกำรบงัคบับญัชำขึน้ตรงกบั
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

  

12) มกีฎบตัรงำนตรวจสอบภำยในเพยีงพอทีจ่ะท ำใหผู้ต้รวจสอบ
ภำยในปฏบิตังิำนไดอ้ย่ำงอสิระและเทีย่งธรรม 

  

13) ผูต้รวจสอบภำยในทุกท่ำนมกีรอบวธิกีำรท ำงำนทีส่ำมำรถช่วย
ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งในทุก ๆ ดำ้น สำมำรถช่วยพจิำรณำประเดน็ที่
เกีย่วกบัควำมเสีย่งของธุรกจิไดอ้ยำ่งชดัเจน 

  

14) ผูต้รวจสอบภำยในบำงท่ำนอำจไม่มคีวำมรูห้รอืทกัษะเพยีงพอใน
งำนทีไ่ดร้บัมอบหมำย หรอืขำดทกัษะในกำรสื่อสำรอย่ำงมี
ประสทิธผิล 

  

15) กำรรำยงำนกจิกรรมกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรองคก์รและ
ผูบ้รหิำรระดบัสงูท ำอย่ำงน้อยปีละครัง้ 
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ส่วนท่ี 3 บทบาทการบริหารความเส่ียง 

3. กิจกรรมให้ความเช่ือมัน่ด้านการบริหารความเส่ียง ม ี ไมม่ ี
16) กำรบรหิำรควำมเสีย่งระดบัองคก์รตำมองคป์ระกอบกรอบ

แนวทำง COSO หน้ำทีข่องผูต้รวจสอบภำยในมดีงัต่อไปนี้
หรอืไม่ 
16.1) กำรประเมนิกำรระบุเหตุกำรณ์ควำมเสีย่งวเิครำะหค์วำม
เสีย่งภำยนอกและภำยในทีม่ต่ีอองคก์ร 

  

16.2) กำรประเมนิควำมเสีย่ง และจดัล ำดบัควำมเสีย่ง   
16.3) หวัหน้ำผูต้รวจสอบภำยในมกีำรใหค้วำมเหน็ต่อผูบ้รหิำร
ในกำรจดักำรควำมเสีย่ง 

  

16.4) กำรตดิตำมผลว่ำกำรบรหิำรควำมเสีย่งควรไดร้บักำร
ปรบัปรงุแกไ้ขตำมควำมจ ำเป็น 

  

17) หวัหน้ำผูต้รวจสอบภำยในประเมนิกระบวนกำรบรหิำรควำม
เสีย่งว่ำมปีระสทิธผิลหรอืไม่ ดงัต่อไปนี้ 
17.1) วตัถุประสงคข์ององคก์รทีผู่บ้รหิำรก ำหนดไวส้นบัสนุนและ
สอดคลอ้ง(Align)กบัพนัธกจิขององคก์ร 

  

17.2) ควำมเสีย่งต่ำงๆมนีัยส ำคญัไดร้บักำรระบุและประเมนิ   
17.3) วธิกีำรตอบสนองควำมเสีย่งไดเ้ลอืกอยำ่งเหมำะสมโดย
สอดคลอ้งใหค้วำมเสีย่งต่ำงๆอยูใ่นระดบัควำมเสีย่งทีย่อมรบัได้
ขององคก์ร 

  

17.4) สำรสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัควำมเสีย่งไดร้บัรูแ้ละสื่อสำรไป
ทัง้องคก์รไดท้นัเวลำ เพื่อช่วยใหฝ่้ำยบรหิำรและคณะกรรมกำร
องคก์รสำมำรถด ำเนินงำนตำมควำมรบัผดิชอบได้ 

  

18)  มกีำรประเมนิโอกำสของกำรเกดิทุจรติ และประเมนิว่ำองคก์รมี
กำรบรหิำรควำมเสีย่งดำ้นกำรทุจรติอย่ำงไร มกีำรประเมนิควำม
เสีย่งอยำ่งน้อยปีละครัง้ โดยตอ้งขอขอ้มลูและควำมเหน็จำกฝ่ำย
บรหิำรระดบัสงู คณะกรรมกำรองคแ์ละคณะกรรมกำรตรวจสอบ
มำพจิำรณำในกำรวำงแผนกำรตรวจสอบ 

  

19)  หวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยในสอบทำนกำรจดัท ำแผนงำน
ตรวจสอบประจ ำปี(Audit Plan)ตำมควำมเสีย่ง 

  

20) สอบทำนคุณภำพงำนของฝ่ำยตรวจสอบอื่น(Peer Review) 
 

  

21) มกีำรประเมนิควำมเสีย่งเกีย่วกบักำรแขง่ขนัดำ้นรำคำในกลุ่ม
ธุรกจิบรกิำรพำณิชย ์ 
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22) มกีำรประเมนิควำมเสีย่งเกีย่วกบักำรบรหิำรตน้ทุนเริม่จำกกำร
หำแหล่งวตัถุดบิ 

  

23) มกีำรประเมนิควำมเสีย่งเกีย่วกบัเศรษฐกจิ ซึง่มผีลต่ออ ำนำจ
กำรต่อรองของลกูคำ้ 

  

24) มกีำรเปรยีบเทยีบควำมเสีย่งทีอ่ำจเกดิตำมธรรมชำตหิรอื
ลกัษณะงำนก่อนกำรจดัควำมเสีย่งกบัควำมเสีย่งคงเหลอืทีไ่ดร้บั
กำรจดักำรควำมเสีย่งแลว้ 

  

25) หวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ควรมสี่วนรว่มในกำร
ก ำหนดกลยุทธใ์นกำรบรหิำรควำมเสีย่งขององคก์รดว้ย และมี
ส่วนรว่มในกำรตดิตำมควบคุมกำรวำงแผนและกำรปฏบิตัติำม
แผนกลยทุธข์ององคก์รตลอดเวลำ 

  

26) กำรรกัษำและพฒันำกรอบงำนบรหิำรควำมเสีย่ง   
4. กิจกรรมให้ค าปรึกษาด้านการบริหารความเส่ียง ม ี ไมม่ ี

27) ระหว่ำงปฏบิตักิำรใหค้ ำปรกึษำผูต้รวจสอบภำยในตอ้งระบุควำม
เสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัวตัถุประสงค ์และตระหนกัถงึกำรมอียูข่อง
ควำมเสีย่งอื่นๆทีม่นียัส ำคญั 

  

28) ผูต้รวจสอบภำยในตอ้งผสมผสำนและน ำควำมรูเ้รือ่งควำมเสีย่ง
ทีไ่ดม้ำจำกกำรบรกิำรใหค้ ำปรกึษำไปใชใ้นกำรประเมนิผลของ
กระบวนกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

  

29) ผูต้รวจสอบใหค้วำมช่วยเหลอืฝ่ำยบรหิำรในกำรจดัใหม้หีรอื
ปรบัปรงุกระบวนกำรควำมเสีย่ง แต่ตอ้งย ำ้เตอืนว่ำกำรบรหิำร
ควำมเสีย่งเป็นหน้ำทีข่องผูบ้รหิำร 

  

30) มกีำรใหค้ ำแนะน ำขอ้เสนอแนะ หรอืวธิกีำรแกไ้ขเกี่ยวกบัควำม
เสีย่งทีพ่บต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและผูบ้รหิำรระดบัสงู 

  



ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามบทบาทการบริหารความเส่ียงส าหรบัพนักงานระดบัปฏิบติัการฝ่าย

ตรวจสอบภายใน 
เร่ือง บทบาทในการบริหารความเส่ียงของผูต้รวจสอบภายในเก่ียวข้องกบับริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอตุสาหกรรมพาณิชยกรรม 
ค ำชีแ้จง โปรดท ำเครือ่งหมำย √ ลงใน ใหต้รงกบัควำมเป็นจรงิของท่ำน 
ส่วนท่ี 1 ข้อมลูส่วนบคุคลของผูส้อบแบบสอบถาม 
1.อำย ุ            25-30 ปี               31-35 ปี            36-40 ปี              41-45 ปี     

                     มำกว่ำ 46 ปี             

2.ระดบักำรศกึษำ              ต ่ำกว่ำปรญิญำตร ี              ปรญิญำตร ี

                          ปรญิญำโท                  สงูกว่ำปรญิญำโท 

3.ระยะเวลำทีท่ ำงำนในบรษิทัทีแ่จกแบบสอบถำม          0-2 ปี              3-5 ปี          6-8 ปี 

                                                                   9-11 ปี               มำกกว่ำ 11 ปี 

4.ประสบกำรณ์กำรท ำงำนตรวจสอบภำยใน                 0-2 ปี              3-5 ปี          6-8 ปี 

                                                                   9-11 ปี                มำกกว่ำ 11 ปี 

ส่วนท่ี 2 ความรู้ความเข้าใจของผูต้รวจสอบภายในเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงและ
โครงสร้างการก ากบัดแูล 
1. ความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารความเส่ียง ใช่ ไมใ่ช่ 

1) กระบวนกำรบรหิำรควำมเสีย่งเป็นกระบวนกำรในกำร
ระบุ วเิครำะห ์จดัล ำดบัควำมเสีย่งและหำวธิกีำรจดักำร
ควำมเสีย่งทีเ่หมำะสม 

  

2) ควำมเสีย่งเป็นอุปสรรคในกำรบรรลุวตัถุประสงคข์อง
องคก์ร 

  

3) กำรบรหิำรควำมเสีย่งผูบ้รหิำรเป็นคนรบัผดิชอบ   
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4) ผูต้รวจสอบภำยในมหีน้ำทีช่่วยผูบ้รหิำรในกำรบรหิำร
ควำมเสีย่ง  

  

5) กำรบรหิำรควำมเสีย่งสำมำรถเพิม่โอกำสควำมส ำเรจ็
ของกลยทุธ ์นโยบำย และวตัถุประสงคท์ีอ่งคก์รก ำหนด
และสำมำรถลดผลกระทบของควำมเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัที่
องคก์รยอมรบัได้ 

  

6) กำรบรหิำรควำมเสีย่งระดบัองคก์ร(Enterprise Risk 
Management-Integrated Framework:ERM)มกีำร
ปฏบิตัติำมกรอบงำนสำกลตำมแนว COSO  

  

7) ผูต้รวจสอบภำยในใหมทุ่กคนควรไดร้บักำรฝึกอบรม 
เพื่อใหม้คีวำมเขำ้ใจในควำมรบัผดิชอบต่อควำมเสีย่ง 
และกระบวนกำรบรหิำรควำมเสีย่งหลงัจำกกำรอบรม
เกีย่วกบักำรบรหิำรควำมเสีย่งมกีำรทดสอบผูร้บักำร
อบรมว่ำมคีวำมเขำ้ใจ เช่น กำรถำมตอบ ใหส้รปุควำมรู้
ทีไ่ดจ้ำกกำรอบรม 

  

8) ควำมเสีย่งทีม่อียูก่่อนกำรบรหิำรควำมเสีย่ง (Inherent 
Risk) เมือ่มกีำรจดักำรควำมเสีย่งตอ้งท ำกำรประเมนิผล
ควำมเสีย่งทีค่งเหลอื (Residual Risk) 

  

2. โครงสร้างการก ากบัดแูล ใช่ ไมใ่ช่ 
9) องคก์รมคีณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบดว้ยมี

กรรมกำรอสิระอย่ำงน้อย 3 คน 
  

10) คณะกรรมกำรตรวจสอบมหีน้ำทีก่ ำกบัดแูลและตดิตำม
อยำ่งเป็นอสิระจำกผูบ้รหิำร 

  

11) หน่วยงำนตรวจสอบภำยในมสีำยกำรบงัคบับญัชำขึน้
ตรงกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

  

12) มกีฎบตัรงำนตรวจสอบภำยในเพยีงพอทีจ่ะท ำใหผู้ต้รวจ
สอบภำยในปฏบิตังิำนไดอ้ย่ำงอสิระและเทีย่งธรรม 

  

13) ผูต้รวจสอบภำยในทุกท่ำนมกีรอบวธิกีำรท ำงำนที่
สำมำรถช่วยใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งในทุก ๆ ดำ้น สำมำรถช่วย
พจิำรณำประเดน็ทีเ่กี่ยวกบัควำมเสีย่งของธุรกจิไดอ้ย่ำง
ชดัเจน 

  

14) ผูต้รวจสอบภำยในบำงท่ำนอำจไม่มคีวำมรูห้รอืทกัษะ
เพยีงพอในงำนทีไ่ดร้บัมอบหมำย หรอืขำดทกัษะในกำร
สื่อสำรอยำ่งมปีระสทิธผิล 
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15) กำรรำยงำนกจิกรรมกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำร
องคก์รและผูบ้รหิำรระดบัสงูท ำอย่ำงน้อยปีละครัง้ 

  

 
ส่วนท่ี 3 บทบาทของผูต้รวจสอบภายใน 
3. กิจกรรมให้ความเช่ือมัน่ด้านการบริหารความเส่ียง ม ี ไมม่ ี

16) กำรบรหิำรควำมเสีย่งระดบัองคก์รตำมองคป์ระกอบ
กรอบแนวทำง COSO หน้ำทีข่องผูต้รวจสอบภำยในมี
ดงัต่อไปนี้หรอืไม่ 
16.1) กำรประเมนิกำรระบุเหตุกำรณ์ควำมเสีย่งวเิครำะห์
ควำมเสีย่งภำยนอกและภำยในทีม่ต่ีอองคก์ร 

  

16.2) กำรประเมนิควำมเสีย่ง และจดัล ำดบัควำมเสีย่ง 
และตรวจตำมแผนกำรตรวจสอบ ( Audit Program ) 

  

16.3) กำรตดิตำมผลว่ำกำรบรหิำรควำมเสีย่งควรไดร้บั
กำรปรบัปรงุแกไ้ขตำมควำมจ ำเป็น 

  

17) ผูต้รวจสอบภำยในวเิครำะหข์อ้มลู ประเมนิควำม
เพยีงพอและเหมำะสมของหลกัฐำนทีไ่ดร้บัจำกกำร
ตรวจสอบ 

  

18) จดัท ำกระดำษท ำกำรสรุปประเดน็ทีต่รวจพบ รวมถงึกำร
คน้ควำ้เสนอหำวธิกีำรแกไ้ขทีเ่หมำะสม 

  

19) รำ่งรำยงำนผลกำรตรวจสอบในส่วนทีไ่ดร้บัมอบหมำย   
20) มกีำรประเมนิควำมเสีย่งเกีย่วกบักำรแขง่ขนัดำ้นรำคำใน

กลุ่มธุรกจิบรกิำรพำณชิย ์ 
  

21) มกีำรประเมนิควำมเสีย่งเกีย่วกบักำรบรหิำรตน้ทุนเริม่
จำกกำรหำแหล่งวตัถุดบิ 

  

22) มกีำรประเมนิควำมเสีย่งเกีย่วกบัเศรษฐกจิ ซึง่มผีลต่อ
อ ำนำจกำรต่อรองของลกูคำ้ 

  

23) มกีำรเปรยีบเทยีบควำมเสีย่งทีอ่ำจเกดิตำมธรรมชำติ
หรอืลกัษณะงำนก่อนกำรจดัควำมเสีย่งกบัควำมเสีย่ง
คงเหลอืทีไ่ดร้บักำรจดักำรควำมเสีย่งแลว้ 
 

  

4. กิจกรรมให้ค าปรึกษาด้านการบริหารความเส่ียง ม ี ไมม่ ี
24) ระหว่ำงปฏบิตักิำรใหค้ ำปรกึษำผูต้รวจสอบภำยในตอ้ง

ระบุควำมเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัวตัถุประสงค ์และตระหนกั
ถงึกำรมอียูข่องควำมเสีย่งอื่นๆทีม่นียัส ำคญั 
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25) ผูต้รวจสอบภำยในตอ้งผสมผสำนและน ำควำมรูเ้รือ่ง
ควำมเสีย่งทีไ่ดม้ำจำกกำรบรกิำรใหค้ ำปรกึษำไปใชใ้น
กำรประเมนิผลของกระบวนกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

  

26) ผูต้รวจสอบใหค้วำมช่วยเหลอืฝ่ำยบรหิำรในกำรจดัใหม้ี
หรอืปรบัปรงุกระบวนกำรควำมเสีย่ง แต่ตอ้งย ำ้เตอืนว่ำ
กำรบรหิำรควำมเสีย่งเป็นหน้ำทีข่องผูบ้รหิำร 

  

27) มกีำรใหค้ ำแนะน ำขอ้เสนอแนะ หรอืวธิกีำรแกไ้ข
เกีย่วกบัควำมเสีย่งทีพ่บต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและ
ผูบ้รหิำรระดบัสงู 

  



ประวติัผูศึ้กษา 

นางสาวชุตวิรรณ สุขสวสัดิ ์เกดิเมื่อวนัที ่9 เมษายน พ.ศ.2534 จงัหวดัพทัลุง ส าเรจ็การศกึษา

ปรญิญาตร ีหลกัสูตรบญัชบีณัฑติ คณะบญัช ีสาขาการบญัช ีมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ปีการศกึษา 

2556 ปัจจุบนัท างานที่ บรษิัท สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) ต าแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน ปัจจุบนั

ก าลังศึกษาต่อ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัย

หอการคา้ไทย 


