โดย...สำนักตรวจสอบภำยใน กอ.รมน.

โลกกำลังเข้ำสู่ยุค 4.0 ที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงเมื่อมองไปข้างหน้า บริบทของโลกที่เราอยู่
จะมีลักษณะที่เรียกกันว่า VUCA มากขึ้น คือ ผันผวน (Volatile) ไม่แน่นอน (Uncertain) ซับซ้อน (Complex)
และยากจะคาดเดา (Ambiguous) นอกจากนี้เราจะต้องเผชิญกับปัญหาเชิงโครงสร้างภายในประเทศที่มี
อยู่ไม่น้อยด้วย นับเป็น “โจทย์ท้าทาย” ที่ทุกภาคส่วน ต้องมาช่วยกันขบคิดว่าเราจะร่วมกันขับเคลื่อน
ประเทศไทยในระยะต่อไป อย่างไร ด้วยวิธีใด โดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่จะเป็นกาลังสาคัญที่จะขับเคลื่อน
การพัฒนาของประเทศ ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่า “ผู้ตรวจสอบภายใน” เป็นกลไกสาคัญอย่างหนึ่งในภาคธุรกิจ
ที่จะทาให้เราก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงด้วยความมั่นใจ โดยการนาเสนอความคิดเห็นออกเป็น 2 ส่วน
 ส่วนที่ 1 บริบทโลก และปัญหาเชิงโครงสร้างที่เรากาลังเผชิญอยู่ในประเทศไทย
 ส่วนที่ 2 ความสาคัญของภาคธุรกิจและบทบาทของผู้ตรวจสอบภายในในการขับเคลื่อนประเทศไทย
ในบริบทของเศรษฐกิจโลก เรำเห็นแนวโน้มกำรฟื้นตัวที่ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะจากเศรษฐกิจประเทศ
อุตสาหกรรมหลักอย่าง สหรัฐอเมริกา ตลาดแรงงานที่เข้มแข็งขึ้น ได้ช่วยสนับสนุนการบริโภคภาคเอกชน
จึงทาให้เศรษฐกิจขยายตัวต่อเนื่องกว่า 13 ไตรมาสติดต่อกันในกลุ่มประเทศยุโรป เราเห็นการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในทุกประเทศสมาชิกยูโรโซน ประกอบกับอั ตราการว่างงานก็อยู่ในระดับที่ต่าที่สุดตั้งแต่
ช่วงวิกฤตการเงินโลกปี 2551 ส่วนเศรษฐกิจญี่ปุ่นได้แรงสนับสนุนจากนโยบายการเงินที่ยังผ่อนคลาย
ทาให้เศรษฐกิจที่หดตัวมานานกลับมาฟื้นตัวได้พัฒนาการเหล่านี้เป็นแรงส่งที่ดีม ายังกลุ่มเศรษฐกิจจีน
และเอเชีย ทาให้การส่งออกสินค้าต่าง ๆ ทยอยฟื้นตัวในช่วงปีที่ผ่านมา และมีสัญญาณการส่งผ่านไปยัง
ภาคเศรษฐกิจอื่น จากทั้งการลงทุนและการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นในหลายประเทศ แม้ว่ำเศรษฐกิจโลกใน
ภำพรวมจะมีทิศทำงดีขึ้น แต่ควำมเสี่ยงก็ปรั บเพิ่ มมำกขึ้น เช่น เดีย วกัน โดยเฉพาะความเสี่ยงที่
สหรัฐอเมริกา อาจจะดาเนินนโยบายกีดกันทางการค้าความเสี่ยงที่เกี่ยวกับความเข้มแข็งทางการเมือง
ของประธานาธิบดี Trump ที่จาเป็นต่อการดาเนินนโยบายเศรษฐกิจสาคัญ โดยเฉพาะนโยบายปฏิรูปภาษี
และนโยบายการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทยอยปรับนโยบายการเงินของ
ประเทศอุตสาหกรรมหลักเข้าสู่ระดับปกติ (Monetary policy normalization) ซึ่งอาจจะทาให้ต้นทุน
ในการกู้ ยืม ในตลาดการเงิน โลกปรั บสู งขึ้ น ในขณะเดีย วกั น ในทวี ป ยุ โรปต้ อ งเผชิ ญ ความเสี่ ย งจาก
กระบวนการถอนตัวออกจากสหภาพยุ โรปของอั งกฤษ (Brexit) ในภู มิ ภาคของเรายั งต้ องเผชิ ญปั ญหาภู มิ
รัฐศาสตร์ (Geopolitical risk) ในทะเลจีนใต้ และความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลี ปัจจัยเหล่านี้
จะส่งผลให้ตลาดเงินตลาดทุนโลกผันผวนได้สูงมากเป็นช่วง ๆ ภำยใต้ภำวะที่โลกมีควำมเสี่ยงสูง เรำยังต้อง
เผชิญกับกำรเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จำกควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีอย่ำงก้ำวกระโดด ซึ่งจะเปลี่ยนวิถีชีวิต
รูปแบบธุรกิจ รูปแบบกำรทำงำน รูปแบบควำมสัมพันธ์ของคนในสังคม และนำมำ ทั้งโอกำสและ
ควำมท้ำทำยใหม่ ๆ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะมีบทบาทกับชีวิตของเรามากขึ้นและจะส่งผล
กระทบรุ น แรงในหลายภาคธุ ร กิ จ ท าให้ มี ทั้ งรู ป แบบธุ ร กิ จ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ใหม่ และธุ ร กิ จ รู ป แบบเดิ ม
บางอย่างจะหายไป เช่น ช่องทางการรับข่าวสารและความบันเทิงของประชาชน ซึ่งนับวันสื่อสังคมออนไลน์

เข้ามาทดแทนสื่อสิ่งพิมพ์หรือโทรทั ศน์มากขึ้น หรือแม้กระทั่งแนวคิดของ Sharing economy หรือ
เศรษฐกิจเชิงแบ่งปัน ที่เป็นสิ่งที่เราไม่คุ้นเคย ก็เริ่มเข้ามามีบทบาทกับชีวิ ตประจาวันของเรามากขึ้ น
ไม่ว่าจะเป็น UBER Airbnb หรือ Cloud computing ในวงการธนาคารเอง เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน
ในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมา ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งทยอยปิดสาขารูปแบบเดิม ใช้เทคโนโลยีในการ
ให้บริการแทนพนักงาน รวมถึงเน้นการให้บริการทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิคส์ โดยเฉพาะ
mobile banking มากขึ้น สามารถให้บริการได้ด้วยประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยไม่ต้องใช้เงินลงทุนเท่าสาขา
รูป แบบเดิ ม นอกเหนือ จากการเปลี่ ยนแปลงทางเทคโนโลยีแ ล้ ว ปฏิเ สธไม่ไ ด้ เลยว่ำ โลกเรำกำลั ง
เผชิ ญกำรเปลี่ ยนแปลงทำงภู มิอำกำศ โดยเฉพาะจากภาวะโลกร้ อน (Global warming) ซึ่งมี ส่วนท าให้
ภั ย ธรรมชาติ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ต่ า งมี ค วามรุ น แรงและคาดเดาได้ ย ากขึ้ น ยกตั ว อย่ า งเช่ น พายุ เฮอริ เคน
ในสหรั ฐอเมริ กาและแคริ บเบี ยนที่ สร้ างความเสี ยหายรุ นแรงในหลายพื้ นที่ หรื อแม้ ก ระทั่ ง ภาวะภั ย แล้ ง
ในประเทศไทยในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมา ภาวะโลกร้อนส่งผลโดยตรงต่อภาคการเกษตร และกระทบคุณภาพ
และปริมาณอาหาร รวมทั้งเพิ่มความเสี่ยงการเกิดโรคติดต่อใหม่ ๆ ที่เราไม่รู้จักถ้าเราหันมามองเศรษฐกิจไทย
ในช่วง 2 ปีนี้ เศรษฐกิจไทยขยำยตัวได้ชัดเจนขึ้นสำมำรถรับมือกับควำมผันผวนของโลกได้ดีระดับหนึ่ง
โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนหลักจากภาคการส่งออกที่ขยายตัวดีขึ้น ทั้งในมิติของประเภทสินค้าและตลาดส่งออก
ที่กระจายตัวมากขึ้น ภาคการท่องเที่ยวที่ยังดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ในระดับสูง และการบริโภคภาคเอกชน
ที่ท ยอยฟื้น ตั วต่อเนื่ อง การใช้จ่ายของภาครั ฐ ก็ยั งเป็ น กลไกขั บเคลื่อ นเศรษฐกิจ ที่ สาคัญ การลงทุ น
โครงสร้างขนาดใหญ่ของภาครัฐมีความชัดเจนขึ้น แม้ว่าอาจจะล่าช้าไปบ้าง ขณะที่การลงทุนภาคเอกชน
ยังทรงตัวในระดับต่าและกระจุกในภาคอุตสาหกรรมที่ส่งออกได้ดี แม้เศรษฐกิจไทยจะเริ่มขยายตัวดีขึ้น
แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าประเทศไทยกาลังเผชิญกับความท้าทายจากปัญหาเชิงโครงสร้างหลายมิติ ซึ่งหากไม่ได้ รับ
การแก้ไข จะฉุดรั้งการพัฒนาประเทศในระยะต่อไป
ปัญหำเชิงโครงสร้ำงที่สำคัญสำหรับอนำคตเศรษฐกิจสังคมไทย
ประกำรที่หนึ่ง ศักยภำพกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของไทยลดลงเมื่อเทียบกับอดีต
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สาคัญ อัตราการขยายตัว
ของเศรษฐกิจไทยปรับลดลงอย่างต่อเนื่องจากเฉลี่ยร้อยละ 8 ต่อปีก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 เหลือร้อยละ
5 ต่อปีก่อนวิกฤตการณ์การเงินโลกปี 2551 และลดลงจนกระทั่งเหลือเพียงร้อยละ 3 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
ส่วนหนึ่งมำจำกกำรที่ประเทศไทยกำลังจะเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ เต็มรูปแบบรายงานของ World Bank
พบว่า ในปี 2559 มีประชากรไทยที่อายุ 65 ปี หรือมากกว่าอยู่ประมาณ ร้อยละ 11 แต่สัดส่วนดังกล่าว
จะเพิ่มขึ้นเป็นสูงกว่าร้อยละ 25 ในปี 2583 ซึ่งโครงสร้างประชากรเช่นนี้จะทาให้ความต้องการบริโภค
และศักยภาพการเติบโตของประเทศลดลงนอกจำกนี้ ยังมีปัญหำกำรลงทุนภำคเอกชนที่อยู่ในระดับต่ำ
เมื่อเทียบกับอดีต ซึ่งเป็นปรำกฏกำรณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก โดยส่วนหนึ่งมาจากการที่ประเทศต่างเผชิญ
วิ ก ฤตเศรษฐกิ จ ครั้ ง ใหญ่ และเพิ่ ง เริ่ ม กลั บ มาขยายตั ว ได้ ใ นช่ ว งหลั ง ท าให้ ใ นระบบเศรษฐกิ จ ยั ง มี
กาลังผลิตส่วนเกิน และอาจยังไม่มีความจาเป็นที่จะขยายกาลังผลิต ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค เช่น การซื้อขายผ่านช่องทาง E-commerce
ท าให้ ผู้ป ระกอบการไม่ จ าเป็ น ต้ อ งลงทุ น หน้ าร้ า นขนาดใหญ่ นอกจากนี้ พั ฒ นาการของเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงเร็วทาให้ผู้ประกอบการส่วนหนึ่งอาจไม่มั่นใจในการตัดสินใจลงทุนในเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่ง

ประกำรที่สอง ปัญหำควำมเหลื่อมล้ำทั้งมิติด้ำนรำยได้และโอกำส ปัญหำนี้เป็นหนึ่งในสำเหตุสำคัญ
ที่ทำให้เกิดควำมแตกแยกในสังคมไทย
คนเพียงร้อยละ 10 ของประเทศ ถือครองที่ดินมากกว่าร้อยละ 60 และคนน้อยกว่าร้อยละ 2
ของประเทศเป็นเจ้าของมูลค่าเงินฝากในระบบมากกว่าร้อยละ 80 ข้อเท็จจริงเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า
ผลประโยชน์จากการพัฒนาประเทศในช่วงที่ผ่านมากระจุกตัวอยู่เฉพาะประชาชนบางกลุ่ม ปัญหาความเหลื่อมล้านี้
หากไม่ ได้ รั บการแก้ ไขและปล่ อยให้เลวร้ ายลง จะยิ่ งท าให้ ปั ญหาความแตกแยกในสั งคมและการแบ่ งขั้ ว
ทางความคิดรุนแรงขึ้น ดังที่เราเห็นบทเรียนหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็ตามที่จะขับเคลื่อน
ประเทศไปข้างหน้าก็จะทาได้ยากขึ้น เพราะความเหลื่อมล้านามาซึ่งความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน
ประกำรที่สำม ปัญหำประสิทธิภำพขององค์กรภำครัฐ
แม้ที่ผ่านมาภาครัฐพยายามปรับปรุงการบริหารงานและการบริการในหลายด้าน แต่เราปฏิเสธไม่ได้
ว่าคุณภาพและประสิทธิภาพของกระบวนการท างานขององค์กรภาครัฐหลายเรื่องต้องได้รับการแก้ไขให้ ดีขึ้น
ปัญหำคอร์รัปชั่นยังเป็นปัญหารุนแรง ดัชนีการจัดอันดับความโปร่งใส (Corruption Perceptions Index)
ปี 2559 ของไทยอยู่อันดับที่ 101 จาก 176 ประเทศ เราทุกคนทราบดีว่า ไม่มีใครอยากทาธุรกิจในสังคม
ที่มีก ารคอร์รั ปชั่นเป็ นธรรมเนีย มปฏิบัติ เพราะจะต้ องเผชิ ญกับ ความไม่แน่ นอน ไร้ กฎเกณฑ์ และมี
การจ่ายเงินใต้โต๊ะ จนเป็น “ต้นทุนแฝง” ที่ไม่สร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ อีกปัญหำสำคัญของภำครัฐ คือ
กฎหมำยและกฎระเบียบจำนวนมำกไม่ได้รับกำรปรับปรุงให้ทันสมัย และบำงฉบับไม่ชัดเจนต้องตีควำม
เป็นอุปสรรคต่อกำรดำเนินธุรกิจและกระบวนกำรทำงำนของภำครัฐเอง โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับหลายหน่วยงาน ปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ รวมกันมากกว่า 1 แสนฉบับ
และมีใบอนุญาตมากกว่า 3,000 ประเภท ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกปรับปรุงมานาน และจาเป็นต้องได้รับการทบทวน
ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจและสั งคม กฎหมายและกฎระเบียบจานวนมากเหล่านี้
นอกจากจะเปิ ด ช่ อ งให้ ใ ช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ซึ่ งน าไปสู่ ปั ญหาคอร์ รั ปชั่ นแล้ ว ยั งท าให้ การบั งคั บใช้ กฎหมาย
ขาดประสิทธิภาพ และที่สาคัญเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนานวัตกรรม เพราะกฎหมายกฎระเบียบต่าง ๆ เขียนขึ้น
ตามบริ บทของโลกเดิ มวิ ธี ปฏิ บั ติ แบบเดิ ม ไม่ เอื้ อต่ อการท างานในบริ บทของโลกใหม่ ที่ ก าลั งเผชิ ญกั บ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ภำยใต้บริบทของโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว
ในขณะที่ ป ระเทศต้ อ งเผชิ ญ ปั ญ หำเชิ ง โครงสร้ ำ งหลำยเรื่ อ ง ประกอบกั บ เรำไม่ อ ำจคำดหวั ง
ให้กำรแก้ปัญหำต่ำง ๆ ของเศรษฐกิจสังคมไทยที่ซับซ้อนมำกขึ้น ยำกขึ้น เป็นหน้ำที่ของภำครัฐแต่เพียงผู้เดียว
คาถามสาคัญคือ คนกลุ่มใดบ้างที่จะสามารถเป็นพลังและมีศักยภาพที่จะช่วยยกระดับคุณภาพของสังคม
และขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ไทยให้ เ ท่ า ทั น กั บ การเปลี่ ย นแปลงของโลกได้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม
“ภำคธุรกิจ” โดยเฉพำะธุรกิจขนำดใหญ่มีศักยภำพสูงมำกที่จะทำหน้ำที่นี้ได้อย่ำงดี เพราะธุรกิจขนาดใหญ่
นอกจากจะมี ทุ น และมี บุ ค ลากรที่ มี ค วามสามารถ ยั ง มี ป ระสบการณ์ แ ละทั ก ษะ ในการบริ ห าร
การเปลี่ ย นแปลง ที่ ส าคั ญ คื อ ภาคธุ ร กิ จ คิ ด ไกล และคิ ด แบบมี พ ลวั ต เพราะการลงทุ น ทางธุ ร กิ จ
ต้องคานึงถึงผลตอบแทนและสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจในระยะยาว เมื่อภำคธุรกิจจะเป็นกลไกสำคัญ
ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยกระดับคุณภำพของสังคมไทยแล้วผู้ตรวจสอบภำยใน ควรมีบทบำทอย่ำงไร
ผู้ตรวจสอบภายใน ทาหน้าที่เป็นหูเป็นตาให้เจ้าของกิจการ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
งานที่มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานทานั้น ประสบผลสาเร็จเป็นที่น่าพอใจ ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่
ดูแลจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมเป็นไปตามเป้าหมายของธุรกิจนั้น ๆ การนาพาองค์กรไปสู่

เป้าหมายในภาวะที่มีความท้าทายมากขึ้นทั้งจากภายในและ ภายนอกองค์กร ผู้ตรวจสอบภายใน จึง ต้อง
เป็นเสมือนเพื่อนคู่คิด ที่ขาดไม่ได้สาหรับผู้บริหารและกรรมการยุคใหม่กำรขับเคลื่อนองค์กรไปข้ำงหน้ำ
อย่ำงยั่งยืนในโลก VUCA ที่มีปัญหำเชิงโครงสร้ำงมำกมำย ผมเชื่อว่ำ เรำต้องให้ควำมสำคัญใน 3 เรื่อง
 กำรเพิ่มผลิตภำพ (Productivity)
 กำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน (Immunity)
 กำรกระจำยผลประโยชน์อย่ำงทั่วถึง (Inclusivity)
ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในสามารถมีบทบาทสาคัญในแต่ละเรื่องได้หลายมิติ ดังนี้
มิติที่ 1 กำรให้ควำมสำคัญกับกำรเพิ่มผลิตภำพ (Productivity) แต่เดิมการตรวจสอบภายใน
อาจให้น้าหนักในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ (Compliance Audit) ประเด็นทางบัญชี
และความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและสารสนเทศ
ปฏิบัติงำนด้ำน Performance Audit ที่ใช้หลัก 3 E คือ Economy Efficiency และ Effectiveness
ในการประเมินการใช้ทรัพยากรในโครงการหรือกระบวนงานต่าง ๆ ขององค์กรว่ามีความคุ้มค่า บรรลุเป้าหมาย
ที่ตั้ งไว้หรื อไม่ ก็ จะน าไปสู่ การเพิ่มประสิ ทธิภาพและผลิตภาพขององค์ กรได้ ในที่สุด ซึ่ งจะน าไปสู่ การเพิ่ ม
ผลิตภาพในระดับประเทศด้วย แต่กำรตรวจสอบภำยในแบบ Performance Audit นั้น วิธีกำรทำงำน
ของผู้ตรวจสอบภำยในจะต่ ำงไปจำกเดิม คือ ผู้ตรวจสอบภำยในต้องรู้ลึก เข้ำใจเป้ำประสงค์และ
วิธีกำรท ำงำนแต่ละด้ำนขององค์กรอย่ำงแท้จริง และผู้ตรวจสอบภำยในต้องแสดงให้คนในองค์กร
เห็นด้วยว่ำ กระบวนกำรท ำงำนของ ผู้ตรวจสอบภำยในเองมีประสิทธิภำพอยู่เสมอกำรที่ผู้ตรวจสอบภำยใน
เข้ำใจงำนขององค์กรเชิ งลึกและเป้ำประสงค์ของงำนแต่ละด้ำนอย่ำงถ่องแท้ จะทำให้สำมำรถให้
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกำรควบคุมและกำรบริหำรควำมเสี่ยงของกระบวนงำนต่ำง ๆ ได้อย่ำงเหมำะสม
มีกำรคำนึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่องค์กรได้รับ ซึ่งจะเอื้อให้เกิดประสิทธิภำพแก่องค์กร เพราะ
ทุกจุดควบคุมมีต้นทุน ถ้าผู้ตรวจสอบภายใน ขาดความรู้ความเข้าใจในงานและเป้าประสงค์ของงานนั้น ๆ
อาจน าไปสู่ การวางระบบการควบคุ มภายในที่เกิ นจ าเป็ น หรือ ข้ อเสนอแนะของผู้ต รวจสอบภายใน
ไม่สามารถปฏิบัติได้จริง จะลดทอนความมีประสิทธิภาพขององค์กรได้ ในเรื่องนี้ นอกจากผู้ตรวจสอบภายใน
ต้องพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้ตามทันธุรกิจที่เดินหน้าไปอย่างรวดเร็วแล้ว ผู้บริหารสามารถ
ช่วยส่งเสริมผู้ตรวจสอบภายในได้โดยการสนับสนุนเรื่องการหมุนเวียนงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร
ให้พนักงานในทุกระดับทุกฝ่ายงาน รวมถึงฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน มีความรอบรู้ทั้งในเชิงลึกและ
เชิ งกว้ าง ให้ มี ความเข้ าใจในงานสาคั ญ ขององค์ ก รอี ก ด้ านหนึ่ ง ผู้ตรวจสอบภำยในสำมำรถเพิ่ ม
ประสิทธิภำพในกำรทำงำนด้วยเทคโนโลยี เช่น กำรใช้ Data analytics/Artificial intelligence
ต่อไปเทคโนโลยีจะเป็นเครื่องมือสาคัญสาหรับผู้ตรวจสอบภายใน ในยุค Digital ข้อมูลหลากหลายที่อาจไม่เคย
ถูกเก็บมาก่อน จะมาอยู่ในฐานข้อมูล หรือในบางองค์กรอาจมีฐานข้อมูลลักษณะ Real time พัฒนาการเหล่านี้
จะทาให้ผู้ตรวจสอบภายในมีแหล่งข้อมูลในการวิเคราะห์หาความผิดปกติ หรือสัญญาณความเสี่ยงต่าง ๆ ได้
โดยไม่ต้องลงพื้นที่ไปเก็บหลักฐาน นอกจากนี้การแก้ไขปกปิดข้อมูลจะทาได้ยากขึ้น เนื่องจากมี Digital footprint
ที่ชัดเจน เมื่อธุรกิจพบปัญหาและแก้ไขได้เร็วขึ้นก็จะนาไปสู่ผลิตภาพที่สูงขึ้นด้วย
มิติที่ 2 กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันในโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็ว (Immunity) โลก VUCA ที่ผันผวนสูง
เปลี่ยนแปลงเร็วและยากจะคาดเดา ทาให้การสร้างภูมิคุ้มกันให้องค์กรเป็นเรื่องจาเป็นอย่างยิ่งและสิ่งที่จะเป็น
ภูมิคุ้มกันองค์กรที่ดีที่สุด คือ วัฒนธรรมองค์กรที่คำนึงถึงควำมเสี่ยง หรือ Risk culture กำรที่จะสร้ำงให้ทุกคน

ในองค์กรมี Risk culture นั้นจะสำเร็จไม่ได้เลย หำกคนในองค์กรไม่รู้สึกว่ำผู้ตรวจสอบภำยในเป็นเพื่อนคู่คิด
หรื อ Trustedpartner ที่ รู้ ทั นความเสี่ ยง เข้ าใจธุ รกิ จ สามารถช่ วยเตื อนภั ย ตลอดจนเป็ นที่ปรึ กษาที่ ช่วย
วางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงได้เมื่อเกิดความไม่มั่นใจในฐานะผู้บริหารและกรรมการองค์กรที่เคยทางาน
ร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในในหลายองค์กร ผมเห็นว่า การมีผู้ตรวจสอบภายใน ที่สามารถพัฒนาบทบาทเป็ น
Trusted partner หรือเพื่อนคู่คิดที่สะท้อนมุมมองที่เที่ยงตรง และเป็นอิสระตามหลักวิชาชีพ จะช่วยเพิ่มความมั่นใจ
ให้คณะกรรมการและผู้บริหารได้เป็นอย่างดี และจะสามารถช่วยสร้าง Risk culture สาหรับคนในองค์กรได้
ทั้งทางตรงและทางอ้อมในการสร้าง Risk culture ลาดับแรกผู้บริหาร ควรรู้ว่า Risk culture ขององค์กร
ในปัจจุบันเป็นอย่ำงไร ผูต้ รวจสอบภำยในจะเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญเพราะผู้ตรวจสอบภายในมีปฏิสัมพันธ์
กับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง ได้หารือในประเด็นความเสี่ยงและการควบคุมต่าง ๆ
ร่วมกับคนในแต่ละฝ่ายในองค์กร จึงสามารถให้ภาพเบื้องต้นของระดับการรับรู้ความเสี่ยงความเข้าใจความเสี่ยง
(Risk awareness) ของฝ่ายต่าง ๆ ในองค์กรได้ว่ามากน้อยแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งข้อมูลเบื้องต้นนี้จะเป็นข้อมูล
สาคัญสาหรับการสร้าง Risk culture ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นต่อไปนอกจากนี้ ผู้ตรวจสอบภำยในจะเป็นกำลังสำคัญ
ที่จะช่วยผู้บริหำร ตรวจสอบว่ำวัฒนธรรมองค์กร เป็นไปในแนวทำงที่ผู้บริหำรตั้งใจแล้วหรือไม่ พนักงาน
ในฝ่ายงานต่าง ๆ ได้คานึงถึงความเสี่ยงในกระบวนการทางานและการตัดสินใจในแต่ละวันหรือไม่ ซึ่งเป็นเรื่อง
ที่ต้องพึ่งมุมมองของผู้ตรวจสอบภายในอีกเช่นกันที่กล่าวมาทั้งหมด จะเห็นได้ว่า Trust หรือความไว้เนื้อเชื่อใจ
เป็นสิ่งสาคัญ หากคนในองค์กรไม่เห็นว่า ผู้ตรวจสอบภายในเป็น Trusted partner แล้ว บทบาทการส่งเสริม
Risk culture โดยผู้ตรวจสอบภายใน แทบจะทาไม่ได้เลยเพราะหากคนในองค์กรคิดว่างานของผู้ตรวจสอบภายใน
เป็นเพียงแค่การจับผิดคนในองค์กร ก็คงจะคิดเพียงให้ผ่านจากการตรวจไปรอบต่อรอบ แต่คงไม่ได้เรียนรู้
แนวคิดวิ ธีบริ หารจัดการความเสี่ยง และหากผู้ บริหารไม่ไว้ ใจผู้ตรวจสอบภายใน คงไม่เชื่ อในมุมมองของ
ผู้ตรวจสอบภายใน ทั้งองค์กรก็ไม่สามารถสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ คานึงถึงความเสี่ยงที่จะเป็นภูมิคุ้มกัน
ที่สาคัญในโลกยุคใหม่ได้ตามที่คาดหวังดังนั้น ผู้ตรวจสอบภายในสามารถกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ความเสี่ยง
ซึ่งจะพัฒนาไปเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงได้ในทุกขั้นตอนของการทางาน การทาหน้าที่
ผู้ตรวจสอบภายในที่ดีตามหลักวิชาชีพ จะเป็นการกระตุ้นให้เกิด Risk culture ขึ้นในองค์กร เพราะจะทาให้
พนักงานทุ กระดับมี การตระหนักรู้ เห็ นถึงความสาคั ญของการบริ หารจัดการความเสี่ยง การมี จุดควบคุ ม
ที่เหมาะสมพอเพียง การกากับดูแลกิจการที่ดี และนามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางานการตัดสินใจ
ในเชิงธุรกิจ ธปท. ในฐำนะผู้กำกับดูแลสถำบันกำรเงิน ก็อยำกเห็นธนำคำรพำณิชย์ มี Risk culture เป็น
ภูมิคุ้มกันเช่นกัน ในปีนี้ จึงได้เริ่มทาโครงการสารวจรูปแบบวัฒนธรรมองค์กรและการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ที่คานึงถึงความเสี่ยง (Risk culture) ของสถาบันการเงิน ในประเทศไทยขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดัน
ให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานของธนาคารในทุกระดับชั้น ตระหนักรู้ถึงความสาคัญและเข้าใจถึง
วัฒนธรรมองค์กรของตนเอง ขณะนี้อาจจะเป็นเพียงจุดเริ่มต้น แต่ ธปท. หวังว่าผู้ตรวจสอบภายในของธนาคารพาณิชย์
จะเป็นกาลังสาคัญที่จะเสริมสร้างให้ Risk culture ในภาคธนาคารมีความแข็งแกร่งขึ้น ซึ่งจะทาให้การดาเนินงาน
ของธนาคารมีความโปร่งใส เป็นธรรม สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน และเสริมสร้างเสถียรภาพในระบบ
สถาบันการเงินได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว
มิติที่ 3 กำรสนับสนุนให้องค์กรตระหนักถึงกำรเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม หรือ Good corporate
citizen เพื่อให้เกิดกำรกระจำยผลประโยชน์อย่ำงทั่วถึง (Inclusivity) ลดกำรสร้ำงปัญหำให้แก่สังคม
โดยเฉพำะปัญหำควำมเหลื่อมล้ำ หรือไม่ซ้ำเติมให้ปัญหำที่มีอยู่ในสังคมไทยรุนแรงขึ้น เราต้องไม่มองว่า

ปัญหาต่าง ๆ ที่มีอยู่ในสังคมไทยเป็นเรื่องของภาครัฐ ไม่ใช่หน้าที่ขององค์กรธุรกิจ เพราะถ้าเรามองไปในระยะยาว
เราจะเห็นว่าทุกอย่างเกี่ยวโยงกัน จะปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนั้น แต่ละองค์กร
มีส่วนร่วมสร้างขึ้น และถ้าไม่ได้รับการแก้ไข ก็จะกลับมาเป็นปัญหาขององค์กรในอนาคต องค์กรที่ไม่คานึงว่า
ตนเองอาจเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาใหญ่ ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยและไม่ดาเนินการแก้ไขจะทาให้เกิด Reputation risk
แก่องค์กร ในอนาคตมุมมองของสังคมจะเปลี่ยนไปเป็นกฎระเบียบใหม่ ๆ เกิดข้อจากัดในการทาธุรกิจ เกิดเป็น
Strategic risk ที่ทาให้องค์กรต้องปรับรูปแบบการดาเนินธุรกิจ (Business model) อย่างรุนแรง นอกจากนี้
ปัญหาความเหลื่อมยังทาให้เกิดปัญหาความแตกแยกขึ้นเหมือนกับในหลายประเทศหลายสังคม ซึ่งจะทาให้ต้นทุน
ในการทางานและต้นทุนในการใช้ชีวิตของทุกคนปรับสูงขึ้น ทุกองค์กรมีเป้าหมายที่จะเติบโตอย่างยั่งยืน
ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อภาคธุรกิจ ชุมชน และสังคมพัฒนาไปด้วยกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ดังนั้น ผู้บริหารองค์กร
จึงต้องสร้างให้องค์กรเป็น Good corporate citizen ผ่านการดาเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส รับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีกลไกในการตรวจสอบตนเอง ว่าได้สร้างผลข้างเคียงให้กับสังคมบ้างหรือไม่ ทั้งที่ตั้งใจ
และไม่ตั้งใจ กลไกการตรวจสอบตนเองจะเป็นรากฐานของ “การสร้างความไว้วางใจ” กับผู้มีส่วนได้เสีย
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร (Stakeholder) และนาไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว การกาหนด
นโยบายด้านธรรมาภิบาลและนโยบายด้านความยั่งยืนขององค์กร เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
และผู้ บริหาร ผู้ตรวจสอบภำยในสำมำรถให้ควำมมั่ นใจแก่คณะกรรมกำรและผู้บริหำรได้ว่ ำนโยบำยด้ำน
ธรรมำภิบำลและนโยบำยด้ำนควำมยั่งยืนขององค์กรที่กำหนดมำนั้น ได้ถูกนำมำปฏิบัติจริงภำยในองค์กร
เกิดผลตำมควำมคำดหวังขององค์กร ตลอดจนให้คำแนะนำแก่คณะกรรมกำรและผู้บริหำรได้ว่ำต้องปรับปรุง
ในเรื่ องใดบ้ ำงผู้ ตรวจสอบภายใน ควรหารื อ กั บ คณะกรรมการและผู้ บริ หารระดั บสู งเกี่ ยวกั บบทบำทของ
ผู้ตรวจสอบภำยในเรื่องธรรมำภิบำลและควำมยั่งยืน เกี่ยวกับขอบเขตงำนตรวจสอบที่อยำกให้ควำมสำคัญ
ซึ่งอาจครอบคลุมถึงการประเมินและให้คาแนะนาในเรื่องต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมค่านิยม และจริยธรรมองค์กร
ที่เหมาะสม จรรยาบรรณขององค์กร การสื่อสารข้อมูลความเสี่ยงและการควบคุมในองค์กร การดูแลลูกค้า การดูแล
สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะในภาคสถาบันการเงิน ธปท. ในฐานะผู้กากับดูแล
ก็อยากเห็นธนาคารพาณิชย์เป็น Good corporate citizen จึงมุ่งหวังให้มีการยกระดับธรรมาภิบาลของภาคธนาคาร
โดยมุ่งเน้นการทาหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงอย่างเต็มความสามารถ มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
เพื่อนาพาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน การสร้างให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่คานึงถึงความเสี่ยง การมีกลไก
การตรวจสอบและถ่วงดุลที่เข้มแข็ง ตลอดจนการดูแลผู้ใช้บริการทางการเงิน การกาหนดค่าธรรมเนียมให้เหมาะสม
การขายผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าการต่อต้านคอรัปชั่น และการธนาคารเพื่อความยั่งยืน
(Sustainable banking) ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในของธนาคารจะมีส่วนสาคัญมากในการผลักดันให้ธนาคารเป็น
Corporate citizen ที่ดี โลกกาลังเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าที่เราคิดมาก เราต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและ
ความผันผวนสูง และประเทศไทยยังมีปัญหาเชิงโครงสร้างอีกมาก การจะก้าวพ้นผ่านไปได้ ภาคธุรกิจจะมี
บทบาทสาคัญมาก ทั้ งในการปรับตัวเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพอย่างเท่าทันไปพร้ อมกับ การทาธุรกิ จ
อย่ างรับผิดชอบ ไม่ ซ้าเติมปั ญหาต่าง ๆ ในเศรษฐกิจและสังคมไทย องค์กรภาคธุรกิจในประเทศไทยจะต้อง
ให้ความสาคัญกับเรื่อง ผลิตภาพ (Productivity) การสร้างภูมิคุ้มกัน (Immunity) และการกระจายผลประโยชน์
จากการพัฒนาอย่างทั่วถึง โดยไม่สร้างผลข้างเคียงให้แก่สังคม (Inclusivity) ผู้ตรวจสอบภายใน เป็นกลไกลสาคัญ
ของภาคธุรกิจ ดังนั้นปฏิเสธไม่ได้ว่า ผู้ตรวจสอบภายใน จะต้องมีบทบาทเพิ่มขึ้นในด้านเหล่านี้ เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมไทยสามารถพัฒนาไปได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
ที่มา : สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย งานสัมมนาใหญ่ประจาปี 2560 โดย ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

