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บทคัดย่อ  
 

จุดมุ่งหมายของบทความนี้เพื่อน าเสนอภาพรวมของวิชาชีพการตรวจสอบภายในให้ผู้ที่สนใจและผู้ที่เกี่ยวข้องได้
รู้จักวิชาชีพน้ีซึ่งปัจจุบันเป็นวิชาชีพท่ีมีบทบาทส าคัญต่อการบริหารจัดการองค์กรการตรวจสอบภายในเป็นกิจกรรมให้ความ
เชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษาอย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและการปรับปรุงการด าเนินงานขององค์กร การ
ตรวจสอบภายในได้มีวิวัฒนาการมานานและได้พัฒนาจนเป็นวิชาชีพ และมีสมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากลท าการส่งเสริม 
สนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายในเป็นวิชาชีพที่มุ่งเน้นความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน
โดยมีบทบาทในการประเมินกิจกรรมในองค์กร เพื่อให้งานตรวจสอบภายในเป็นที่เช่ือมั่นจึงจ าเป็นต้องมีมาตรฐานวิชาชีพ
ตรวจสอบภายในทั้งด้านคุณสมบัติ ด้านการปฏิบัติ ด้านการให้ค าปรึกษา ตลอดจนประมวลจรรยาบรรณ เพื่อเป็นกรอบ
แนวทางการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในการตรวจสอบภายในจะเริ่มจากการวางแผนการตรวจสอบ การเตรียมการ
ส าหรับงานตรวจสอบภายใน หลังจากนั้นจึงเป็นการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในภาคสนาม โดยมีหัวหน้าคณะตรวจสอบ
คอยก ากับดูแล และเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบจะจัดท ารายงานสรุปผล เสนอแนะแนวทางแก้ไขและภายหลังจากรายงาน
แล้ว ก็ต้องคอยติดตามผลต่อไป 

 

คําสําคัญ: รู้จัก , วิชาชีพ ,การตรวจสอบภายใน 
 

ABSTRACT  
 

Objectives of this abstract are to present the overview of the internal audit profession for the interested person 
and related person, in order to understand this profession, which have important roles to the organizational 
management, at present. Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to 
add value and improve an organization’s operations. Internal audit has been evolved for a long time and developed to 
be the profession. The internal audit is a profession that focuses on independent in operation with the role to evaluate 
the organization activities. In order for the assurance of the internal auditing, there are standards for the professional 
practice of internal auditing in attribute standards, performance standards, implementation standards and Code of 
Ethics, so as to be the framework of practice for the internal auditor. The internal auditing begins with the audit planning, 
preparation for the internal audit. The next step is to perform field work audit with the supervision by the audit 
supervisor. After the completion of the audit, the report is issued, recommendations are presented. After the reporting, 
the follow up of the audit result is continued. 
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บทนํา 
ประเทศที่ก าลังเจริญเติบโต มีการระดมทุนเพื่อใช้ในการ

ขยายธุรกิจ กิจการที่ต้องการให้ความเจริญเติบโตนั้นเป็นไปอย่าง
มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดการให้มี
การบริหารงานอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้ผู้
ลงทุนรวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมั่นใจในระบบการบริหาร
จัดการของกิจการนั้น การที่จะท าให้ผู้เกี่ยวข้องเช่ือมั่นการ
บริหารงานของกิจการก็จะต้องมีระบบที่สามารถสร้างความ
เช่ือมั่นเกี่ยวกับการบริหารงาน ว่ากิจการมีการบริหารงานที่มี
หลักเกณฑ์ที่เหมาะสมเป็นไปตามนโยบายของกิจการและถูกต้อง
ตามกฎระเบียบที่ก าหนดไว้ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนจึงได้เริ่มตระหนักถึงความส าคัญของการจัดให้มีการ
ตรวจสอบภายใน ซึ่งอาจจะท าโดยจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในขึ้นภายในองค์กรเอง หรือใช้บริการตรวจสอบภายในจาก
หน่วยงานภายนอกองค์กรก็ได้ 
 

ความหมายของการตรวจสอบภายใน 
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล (The Institute 

of Internal Auditing : IIA) ได้ให้ค านิยามของการ
ตรวจสอบภายใน (Internal Auditing) ไว้ดังน้ี 

“Internal auditing is an independent, objective 
assurance and consulting activity designed to add value 
and improve an organization’s operations.  It helps an 
organization accomplish its objectives by bringing a 
systematic, disciplined approach to evaluate and 
improve the effectiveness of risk management, control, 
and governance processes. 

การตรวจสอบภายใน คือกิจกรรมการให้ความ
เชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ 
เพื่อเพ่ิมมูลค่าและปรับปรุงการด าเนินงานขององค์กร การ
ตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยการ
ประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ
และเป็นระเบียบ” โดยมีผู้ตรวจสอบภายในขององค์กรเป็น
ผู้ที่ท าหน้าที่วิเคราะห์เสนอแนะและให้ค าปรึกษาจาก
กระบวนการตรวจสอบภายในนั้น [1] 
 

ลักษณะงานของการตรวจสอบภายใน 
จะเห็นว่าการตรวจสอบภายในมิใช่การตรวจเพื่อ

จับผิด แต่จากความหมายของการตรวจสอบภายในการ
ตรวจสอบภายในเป็นการให้บริการ 2ลักษณะ คือ 
1. การบริการให้ความเช่ือมั่น (Assurance Services)  
2. การบริการให้ค าปรึกษา (Consulting Services) [2] 

 

1. การบริการให้ความเชื่อมั่น  หมายถึง การ
ตรวจสอบและประเมินหลักฐานต่างๆ อย่างเที่ยงธรรม 
โดยผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้ข้อสรุปหรือให้ความเห็น
อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับระบบงาน กระบวนการ และการ
ก ากับดูแลที่ดีขององค์กร ดังนั้นจะเห็นว่าการบริการให้
ความเช่ือมั่นเป็นบริการของผู้ตรวจสอบภายในที่ให้แก่ 
ฝ่ายจัดการ 

เนื่องจากการเจริญเติบโตและความซับซ้อนของ
การประกอบกิจการทั้งภาคธุรกิจและภาครัฐ ท าให้
ผู้บริหารไม่สามารถก ากับดูแลกิจกรรมทั้งหมดขององค์กร
ที่รับผิดชอบอยู่ได้อย่างทั่วถึง อาจท าให้กิจกรรมที่ไม่ได้
ก ากับดูแลขาดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ผู้ลงทุนหรือ
เจ้าของกิจการจึงต้องการตัวแทนที่เช่ือถือได้ในการเป็นผู้
ก ากับดูแลกิจกรรม ผู้ตรวจสอบภายในจึงมีบทบาทในการ
ตรวจสอบการบริหารงานตรวจสอบภายในครอบคลุม
ปัญหาการจัดการทั้งองค์กร เพื่อช่วยฝ่ายจัดการในเรื่อง
ต่อไปนี ้

1) การให้รายงานที่ถูกต้องแก่ฝ่ายบริหาร
ระดับสูง เนื่องจากฝ่ายบริหารระดับสูงจะท าการตัดสินใจ
บนฐานข้อมูลของรายงานที่ได้รับ ความถูกต้อง และความ
รวดเร็วของรายงานจะเป็นปัจจัยของการตัดสินใ จ 
หน่วยงานตรวจสอบภายในบางแห่งได้ก าหนดให้มีการ
รายงานแก่ฝ่ายบริหารในตารางของการตรวจสอบ โดยผู้
ตรวจสอบภายในจะสอบทานความถูกต้อง เวลาที่
เหมาะสม และความเหมาะสมของรายงาน ท าให้การ
ตัดสินใจของฝ่ายจัดการมีความถูกต้องมากขึ้น 

2) การกํากับดูแลกิจกรรมที่ ฝ่ายบริหาร
ระดับสูงไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง ผู้อ านวยการ
ตรวจสอบภายในจะจัดเตรียมตารางของการตรวจสอบ
(Scheduled Audits)ซึ่งมักจะเป็นกิจกรรมเฉพาะที่
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จะต้องก ากับดูแล และเสนอฝ่ายบริหารและคณะกรรมการ
ซึ่งจะเป็นผู้พิจารณาเพื่อให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับผิดชอบระดับสูงได้ 

3) การให้ข้อมูลเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ 
เนื่องจากผู้ท าการตัดสินใจในเรื่องการด าเนินงานคือ 
ผู้จัดการ แต่ผู้ตรวจสอบภายในสามารถให้ข้อมูลหรือช้ีแนะ
ความถูกต้องของข้อมูลที่จะน าไปประกอบการตัดสินใจได้ 
ทั้งยังสามารถประเมินผลกระทบและความเสี่ยงที่เกิดจาก
การตัดสินใจนั้นเช่น ฝ่ายจัดการของหน่วยงานหนึ่ง 
ตัดสินใจท าการเปลี่ยนการผลิต ผลิตภัณฑ์รายการหนึ่ง ซึ่ง
ส่งผลให้ต้องออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่และซื้อช้ินส่วนชนิด
ใหม่แทนช้ินส่วนชนิดเดิม ผู้ตรวจสอบภายในได้สอบทาน
ผลของการตัดสินใจนี้พบว่า ฝ่ายจัดซื้อได้รับการแจ้งให้ซื้อ
ช้ินส่วนใหม่แล้ว แต่ไม่ได้รับการแจ้งยกเลิกการจัดซื้อ
ช้ินส่วนเดิมซึ่งไม่ต้องใช้แล้ว ผู้ตรวจสอบภายในได้รีบแจ้ง
ฝ่ายจัดการเพื่อให้ท าการยกเลิกค าสั่งซื้อช้ินส่วนเดิมทันที
เป็นต้น 

4) การพิจารณาความเสี่ยงและการควบคุม 
หน่วยงานตรวจสอบภายในจะระบุถึงความเสี่ยงที่ส าคัญ
ขององค์กร เพื่อจะได้ก าหนดระบบการควบคุมซึ่งเป็น
หัวใจส าคัญ เช่น เช็คท่ีไม่ได้ลงนาม การหมุนเวียนและการ
ลาหยุดงานของพนักงานที่อยู่ในส่วนงานที่ส าคัญ เป็นต้น 
เรื่องเหล่านี้จะอยู่ในตารางของการตรวจสอบ ผู้บริหารงาน
ตรวจสอบภายในต้องมั่นใจว่าความเสี่ยงและการควบคุม
เหล่านั้นได้มีการตรวจสอบ 

5) การช่วย ผู้จัดการบ่งชี้ ถึ งการละเมิด
หลักการและวิธีการจัดการ ผู้จัดการที่ไม่มีระบบการ
ควบคุมกิจกรรมของตนเองมักจะสร้างปัญหาขึ้นในองค์กร 
ผู้ตรวจสอบภายในจะพบปัญหาและให้ค าแนะน าเพื่อแก้ไข
ให้ถูกต้องโดยที่ลักษณะของปัญหาอาจเป็นเรื่องที่มองเห็น
ทันทีหรือเรื่องที่ต้องเจาะลึกถึงก้นบึ้งของปัญหาก็ได้เช่น  
แผนกเรียกร้องความเสียหายไม่สามารถประมาณจ านวน
การเรียกร้องในตารางแผนงานประจ าปีได้ ถ้าดูอย่างผิว
เผินคล้ายกับปัญหานี้เกิดจากสาเหตุพนักงานไม่ท างานตาม
หน้าที่  แต่โดยเบื้องลึกของปัญหานี้ เป็นเพราะว่าฝ่าย
จัดการประสบความล้มเหลวในการสร้างศูนย์กลางของการ

รวมทะเบียนรายการข้อมูลที่ ใ ช้ ในการติดตามการ
มอบหมายงานต่างๆ ในแผนก 

6) การปกป้องฝ่ายจัดการจากข้อจํากัดด้าน
เทคนิค สืบเนื่องจากความเจริญก้าวหน้าและความซับซ้อน
ของกิจกรรม จึงท าให้ฝ่ายจัดการที่ต้องท าหน้าที่ในการ
ตัดสินใจมีข้อจ ากัดมากขึ้น ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในสามารถ
ช่วยแก้ไขได้ ตัวอย่าง ผู้จัดการด้านงบประมาณของแผนก
การเงินได้เสนอโครงการการพัฒนาอัตราค่าใช้จ่ายโรงงาน
ด้วยวิธีการวิ เคราะห์การถดถอยเชิงซ้อนหรือเชิงพหุ 
(Multiple Regression Analysis) โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ประธานฝ่ายการเงินผู้ซึ่งไม่มีความรู้ด้านนี้จึง
ไม่สามารถท าการตัดสินใจว่าจะอนุมัติดีหรือไม่ เขาได้
เรียกใช้ผู้ตรวจสอบภายในผู้ซึ่งได้ท าการค านวณข้อมูล
เปรียบเทียบกับโปรแกรมที่น าเสนอ ปรากฏว่าโครงการ
ของผู้จัดการด้านงบประมาณผ่านการทดสอบ ดังนั้น
ประธานจึงสามารถอนุมัติโครงการด้วยความเชื่อมั่น 

2. การบริการให้คําปรึกษา ตรวจสอบภายใน
นอกจากจะให้บริการด้านความเช่ือมั่นแล้ว ยังสามารถ
ให้บริการด้านค าปรึกษาด้วย  

1) วัตถุประสงค์ของการบริการให้คําปรึกษา 
วัตถุประสงค์ของการบริการให้ค าปรึกษาของผู้ตรวจสอบ
ภายในที่ให้กับผู้รับบริการก็เพื่อเพิ่มคุณค่า ปรับปรุงการ
ปฏิบัติ งานขององค์กร  และเพิ่มประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานขององค์กร เนื่องด้วยวิธีการ ประสบการณ์ 
ทักษะการตรวจสอบและทักษะการวิ เคราะห์ของผู้
ตรวจสอบภายในท าให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความเหมาะสม
ในการให้ค าปรึกษาเพื่อมีส่วนช่วยให้องค์กรบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

2) ลักษณะและขอบเขตของการบริการให้
คําปรึกษา การให้บริการค าปรึกษามีลักษณะเป็นการ
แนะน าและผู้ตรวจสอบภายในจะให้บริการก็ต่อเมื่อได้รับ
การร้องขอจากผู้รับบริการเป็นการเฉพาะ ซึ่งลักษณะและ
ขอบเขตของการให้ค าปรึกษาจะขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่าง
ผู้ตรวจสอบภายในกับผู้รับบริการ โดยในการให้บริการให้
ค าปรึกษานั้นผู้ตรวจสอบภายในจะต้องไม่เข้าไปร่วม
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รับผิดชอบในฐานะผู้บริหารขององค์กรนั้นและควรให้
ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม 

3) ข้อแนะนําการบริการให้คําปรึกษา การให้
ค าปรึกษาควรด าเนินการภายใต้ความเป็นอิสระและ
ค านึงถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์การให้ค าปรึกษา
ต้องน าเสนอแก่ผู้บริหารเพื่อด าเนินการตัดสินใจการให้
ค าปรึกษาถือเป็นสวนหนึ่งของการให้ค าแนะน าไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหาร ผู้มีส่วนร่วมขององค์กรทุกคน
ควรตระหนักถึงคุณประโยชน์ของการตรวจสอบภายใน
และผู้มีส่วนร่วมทุกคนควรรับรู้อย่างเหมาะสมต่อผลของ
การตรวจสอบภายในเพื่อให้ผู้มีส่วนร่วมทุกระดับตระหนัก
ถึงคุณค่าของการตรวจสอบภายในในฐานะของเครื่องมือ
ในการบริหาร ดังนั้นเมื่อผู้ตรวจสอบภายในต้องด าเนิน 
การให้ค าปรึกษา ค าปรึกษานั้นควรได้รับการพิจารณาและ
ให้ความส าคัญโดยผู้มีส่วนร่วมทุกระดับ 

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในจ าเป็นต้องมี
ประสบการณ์และไหวพริบในการวางแผนและด าเนินการ
ให้ค าปรึกษาและประเมินผลของการให้ค าปรึกษาและผู้
ตรวจสอบภายในควรมีความสามารถในการติดต่อสื่อสารเรื่อง
ผลลัพธ์ของการให้ค าปรึกษากับผู้บริหารการบริการให้
ค าปรึกษาควรมีวิธีการเตรียมการให้ค าปรึกษา การก าหนด
ขั้นตอนการให้ค าปรึกษาและนโยบายให้สอดคล้องกับประเภท
ของการตรวจสอบภายในที่แตกต่างกัน  

อย่างไรก็ตามพึงระวังว่าการให้ค าปรึกษานั้น
จะต้องไม่ก่อให้ เกิดการเพิก เฉยหรือละเลยซึ่ งการ
ตรวจสอบภายใน และมุ่งเน้นที่ความเป็นอิสระของการให้
ความเช่ือมั่นและให้ระมัดระวังในเรื่องผลกระทบของการ
ให้ค าปรึกษาต่อการบริการให้ความเช่ือมั่น การสับเปลี่ยน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องความเป็น
อิสระได้ในบางส่วน ฝ่ายบริหารควรรับรู้ถ้ามีแนวโน้มที่การ
ตรวจสอบจะด าเนินไปโดยมีข้อบกพร่องด้านความเป็น
อิสระและจุดมุ่งหมาย ควรมีความรอบคอบที่จะป้องกัน
การให้ค าปรึกษาท่ีอาจท าให้ผู้ตรวจสอบภายในละเลยการ
ตรวจสอบการด าเนินงานของฝ่ายบริหารควรมีการท า
ความตกลงในเรื่องวัตถุประสงค์และขอบเขตของการให้

ค าปรึกษา ขอบเขตควรครอบคลุมถึงวิชาชีพและ ความ
เชื่อถือที่มีช่ือเสียงของการตรวจสอบภายใน 

 

มาตรฐานสากลการปฏิบัติ งานวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายใน 

การตรวจสอบภายในเป็นวิชาชีพที่มุ่งเน้นความ
เป็นอิสระในการปฏิบัติงานโดยมีบทบาทในการประเมิน
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในองค์กร เพื่อให้เกิดความเช่ือมั่นต่อการ
ท างาน การตรวจสอบภายในจึงต้องมีมาตรฐานของวิชาชีพ
การตรวจสอบภายในเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานซึ่ง
ประกอบด้วยมาตรฐานด้านคุณสมบัติและมาตรฐานด้าน
การปฏิบัติงานของวิชาชีพการตรวจสอบภายใน มาตรฐาน
วิชาชีพการตรวจสอบภายในด้านคุณสมบัติประกอบด้วย
คุณสมบัติด้านความเป็นอิสระ มีความเที่ยงธรรม ความ
เชี่ยวชาญและระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพ ตลอดจนมีโครงการ
ประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในส่วน
มาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในด้านการปฏิบัติงาน
ประกอบด้วย การบริหารกิจกรรมการตรวจสอบภายใน 
ลักษณะของงาน การวางแผนการปฏิบัติ การรายงานผล
ปฏิบัติ การติดตามผลการตรวจสอบและการยอมรับสภาพ
ความเสี่ยงของฝ่ายจัดการนอกจากนี้ผู้ตรวจสอบภายใน
ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เพราะว่าประมวล
จรรยาบรรณเป็นส่วนหนึ่งของกรอบการปฏิบัติงานวิชาชีพ [1] 

เนื่องจากหน่วยตรวจสอบภายในเป็นงานที่ก าหนด
โดยนโยบายของฝ่ายบริหารระดับสูงและคณะกรรมการ
บริหาร ดังนั้นมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายในของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล (IIA) 
จึงระบุให้มีการก าหนดวัตถุประสงค์ อ านาจ หน้าที่และ
ความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายในว่าควรอยู่ ใน     
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ( Internal Audit 
Charter) ที่เป็นลายลักษณ์อักษร และหน่วยตรวจสอบ
ภายในมิ ใช่งานในสายงานฝ่ายปฏิบัติการ ดังนั้น ผู้
ตรวจสอบภายในไม่ควรมีอ านาจสั่ งการหรือมี ความ
รั บ ผิ ด ชอ บ ใน กิ จ ก ร ร ม ที่ ต น ต ร ว จ ส อบ ถึ ง แ ม้ ว่ า
สภาพแวดล้อม กฎหมาย และจารีตประเพณีของแต่ละ
ประเทศอาจแตกต่างกันและมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ 
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ขนาด และโครงสร้างการตรวจสอบ แต่การตรวจสอบ
ภายในต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและ
ประมวลจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอย่างเคร่งครัด [3] 
 

ขอบเขตและประเภทของการตรวจสอบภายใน 
ขอบเขตของการตรวจสอบภายในมีดังนี้ 
1.สอบทานความเช่ือถือได้และความสมบูรณ์ของ

สารสนเทศ ด้านการบัญชีการเงินและด้านการด าเนินงาน 
รวมถึงวิธีการที่ใช้ในการระบุ การวัดผล การจัดประเภท 
และการจัดท ารายงานเหล่านั้น 

2.สอบทานให้เกิดความมั่นใจว่าระบบที่ใช้เป็นไป
ตามนโยบายแผนและวิธีปฏิบัติงานที่องค์การก าหนดไว้ 
และควรแสดงผลกระทบส าคัญที่เกิดขึ้น 

3.สอบทานวิ ธี การป้องกันดู แลทรั พย์ สิ นว่ า
เหมาะสม และสามารถพิสูจน์ความมีอยู่จริงของทรัพย์สิน
เหล่านั้นได้ 

4.ประเมินการใช้ทรัพยากรว่าเป็นไปโดยความ
คุ้มค่าหรือประหยัดและมีประสิทธิภาพ 

5.สอบทานการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของ
เจ้าหน้าที่ระดับต่างๆ ว่าได้ผลตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย และมีความคืบหน้าตามแผนงานท่ีก าหนดไว้ 

จากขอบเขตของการตรวจสอบภายในที่กล่าวมา
ข้างต้น ท าให้งานตรวจสอบภายในสามารถแบ่งตาม
กิจกรรมเป็น 5 ประเภทคือ 
1. การตรวจสอบทางการเงิน  
2. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  
3. การตรวจสอบการด าเนินงาน  
4. การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน  
5. การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 1. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial 
Auditing) การตรวจสอบทางการเงินเป็นการตรวจสอบ
ความถูกต้องเชื่อถอืได้ของข้อมูลทางการเงิน เช่น รายการ
สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย โดยครอบคลุมถึงการ
ดูแลป้องกันและการเก็บรักษาทรัพย์สินประเมินระบบการ
ควบคุมภายในด้านการบัญชีและการเงิน ว่ามีความเพียง
พอที่จะมั่นใจว่าข้อมูลที่ปรากฏในบัญชีและรายงานต่างๆ 
ถูกต้อง สามารถสอบทานได้ มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่าง

ผู้บันทึกรายการบัญชีและผู้อนุมัติรายการอย่างเหมาะสม 
มีความปลอดภัยในการเก็บรักษาเงินสดและมีการก าหนด
มาตรฐานการปฏิบัติทางการบัญชี กล่าวโดยสรุปการ
ตรวจสอบทางการเงิน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นว่าองค์กรได้มีระบบการควบคุมภายในทางการเงินท่ี
แสดงให้เห็นถึงข้อมูลทางการเงินมีความครบถ้วน ถูกต้อง
และเช่ือถือได้มีระบบการป้องกันสินทรัพย์ได้มีการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 2. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
(Compliance Auditing) การตรวจสอบการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบเป็นการตรวจสอบความเหมาะสมของระเบียบ
ข้อบังคับที่องค์กรก าหนดไว้และเพื่อให้ทราบว่าได้มีการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามที่กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ
ก าหนดไว้ วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบก็เพื่อประเมินการปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบียบ
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องว่าองค์กรได้มีการปฏิบัติตาม 
ดังนั้นผู้ตรวจสอบภายในจึงจ าเป็นต้องทราบและเข้าใจ
นโยบาย มาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติงาน ตลอดจน
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานในองค์กร เพื่อจะ
ได้ใช้ในการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ การ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบก็มีขั้นตอนเริ่มจาก
การสอบทานระบบการควบคุมภายใน เน้นในเรื่องการ
ปฏิบัติตามเง่ือนไขต่างๆ ของหน่วยงานในองค์กรในด้าน
ความถูกต้องตรงตามกฎระเบียบและเหตุผลของการไม่
ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้วย 
 3. ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น
(Operational Auditing)การตรวจสอบการด าเนินงาน
เป็นการตรวจสอบเพื่อประเมินระบบการควบคุมภายใน
และคุณภาพของการด าเนินงานของหน่วยงานให้องค์กรมี
ความมั่นใจว่าแต่ละหน่วยงานในองค์กรมีระบบการควบคมุ
ภายในที่ดีและการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วย
เหตุนี้ผู้ตรวจสอบภายในจ าเป็นต้องเข้าใจระบบการ
ควบคุมภายในซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานของ
องค์กรอย่างดี โดยผู้ตรวจสอบจะท าการตรวจสอบและ
ประเมินกิจกรรมต่างๆ ของการด าเนินงาน เช่น การผลิต 
การตลาด การจัดการด้านการบัญชีและการเงิน การ
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บริหารทรัพยากรบุคคล และการบริหารระบบสารสนเทศ 
เป็นต้น การตรวจสอบการด าเนินงานอาจแบ่งย่อยเป็นการ
ตรวจสอบการจัดการ (Management Audit) และการ
ตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit)  
 4. ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น 
(Performance Auditing) การตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงานเป็นการตรวจสอบผลของการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานโดยมุ่งเน้น 

 ความมีประสิทธิผล  
(Effectiveness) คือ มีการจัดระบบงานและวิธีการ
ปฏิบัติงานเพื่อมุ่งหวังให้ผลที่เกิดจากการด าเนินงานเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรที่ได้ก าหนดไว้ 

 ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ  
มีการจัดระบบงานเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการใช้ทรัพยากร
ส าหรับแต่ละกิจกรรมขององค์กรสามารถเพิ่มผลผลิตและ
ลดต้นทุน ซึ่งท าให้องค์กรได้รับผลประโยชน์อย่างคุ้มค่า
มากที่สุด 

 ความคุ้มค่าหรือความประหยัด  
(Economy) คือ มีการใช้จ่ายเงินอย่างระมัดระวัง ไม่
ฟุ่มเฟือยซึ่งส่งผลให้องค์กรสามารถลดต้นทุนหรือมีการใช้
ทรัพยากรต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ โดยยังคงได้รับผลผลิตตาม
เป้าหมาย 

การตรวจสอบผลการปฏิบัติงานนั้นถ้าองค์กร
ไม่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ ผู้ตรวจสอบภายในต้องร่วมกับ
ผู้บริหารขององค์กรที่รับตรวจก าหนดหลักเกณฑ์การวัดผล
การปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการวัดผลก่อนที่จะท าการ
ตรวจสอบและควรได้รับการยอมรับจากหน่วยงานของ
องค์กรผู้รับตรวจด้วย  
 5. การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology Auditing)การตรวจสอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการตรวจสอบระบบสารสนเทศ
ในการด าเนินงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลและการรักษาระบบความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศจะมี
ประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้ ใน
เรื่องราวเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ถ้าหากผู้ตรวจสอบ

ภายในไม่มีความรู้ความช านาญอาจต้องใช้เวลาศึกษาเพื่อ
ท าความเข้าใจพอสมควร เนื่องจากงานเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นงานเทคนิคเฉพาะ ดังนั้นบางองค์กรจะจ้าง
ผู้ตรวจสอบที่มีความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยตรงมาท าการตรวจสอบ 
 

ขั้นตอนของการตรวจสอบภายในและบุคคลที่
เกี่ยวข้อง 

การตรวจสอบภายในมี 3 ข้ันตอนคือ 
ขั้นที่ 1 การวางแผนและการเตรียมการส าหรับงาน

ตรวจสอบภายในซึ่งประกอบด้วยการก าหนดวัตถุประสงค์
และขอบเขตของงานตรวจสอบ การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 
การเลือกทีมผู้ตรวจสอบและการจัดท าแนวการตรวจสอบ 
การแจ้งผู้รับตรวจและการขออนุมัติเพื่อท าการตรวจสอบ 

ขั้ นที่  2  ก า ร ปฏิ บั ติ ง านต ร วจสอบภาย ใน 
ประกอบด้วย การส ารวจเบื้องต้น การประเมินความเสี่ยง
และการสอบทานการควบคุมภายใน การจัดท าเรื่องที่
ตรวจพบ และการประชุมสรุปผลการตรวจสอบ 

ขั้นที่ 3 การรายงาน ติดตามการตรวจสอบภายใน
และการประเมินผลประสิทธิภาพการติดตามผล 

หน่วยงานตรวจสอบภายในเกี่ยวข้องกับกลุ่ม
บุคคลต่อไปนี้ 
 1 .  ห น่ ว ย ง า น ต ร ว จ ส อ บ ภ า ย ใ น กั บ
คณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากงานตรวจสอบภายใน
จะต้องสะท้อนความเป็นอิสระและการเป็นที่ยอมรับ
ภายในองค์กร ดังน้ันหน่วยงานตรวจสอบภายในจึงควรอยู่
ในแผนภูมิแบ่งส่วนงานของการจัดโครงสร้างองค์กรให้อยู่
ในระดับสูงพอที่จะท าให้ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในสามารถรายงานตรงต่อผู้บริหารระดับสูง
ที่มีอ านาจเพียงพอที่จะส่งเสริมความเป็นอิสระของผู้
ตรวจสอบภายในและน าข้อมูลสารสนเทศจากหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในไปใช้ได้อย่างเหมาะสม  
 ปัจจุบันหน่วยงานตรวจสอบภายในส่วนมาก
รายงานต่อตรงคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเฉพาะบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยได้มีข้อก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมี
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คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อก ากับดูแลการด าเนินงานของ
บริษัทจดทะเบียนให้ได้มาตรฐานและเป็นไปในแนวทางที่
ถูกต้อง การที่บริษัทจดทะเบียนมีคณะกรรมการตรวจสอบ
จะสามารถช่วยสนับสนุนความเป็นอิสระและความเที่ยง
ธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายใน
จึ ง มี ภ า ร กิ จ ที่ ต้ อ ง ส นั บ ส นุ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ขอ ง
คณะกรรมการตรวจสอบให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
 2. หน่วยงานตรวจสอบภายในกับผู้บริหาร
ระดับต่าง ๆ หน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้รับบริหาร
ในแต่ละระดับขององศ์กรควรมีการร่วมมือกันหารือ
ประเด็นต่าง ๆ เพื่อวางแผนการตรวจสอบให้ได้ครอบคลุม
ในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีสาระส าคัญ ซึ่งถ้ามีการ
ตรวจสอบภายในในระดับที่มีคุณภาพและเหมาะสมแล้ว 
การตรวจสอบภายในจะสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับฝ่าย
บริหารได้ 
 3. หน่วยงานตรวจสอบภายในกับผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต หน่วยงานตรวจสอบภายในกับผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตควรมีการประสานงานกัน ท างานร่วมกันจะท าให้
ลดงานที่ท าซ้ าซ้อนกันลงไป ท าให้สามารถน าทรัพยากร
ส่วนที่เหลือไปก่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรในเรื่องอื่น ๆ 
ดังนั้น ผู้ตรวจสอบภายในและผูส้อบบัญชีรับอนุญาต ควรมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เปิดเผยข้อมูลจากการตรวจสอบซึ่ง
กันและกันไว้วางใจซึ่งกันและกัน เพ่ือให้รายงานงบการเงิน
ขององค์กรมีความถูกต้อง ครบถ้วน เช่ือถือได้จากผู้ใช้งบ
การเงินท้ังหมด เพื่อสร้างความโปร่งใสให้กับองค์กร  
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป  
จากเรื่องราวต่าง ๆ ของวิชาชีพการตรวจสอบ

ภายในที่ท่านได้อ่านมาตั้งแต่ต้นจนจบบทความนี้ผู้เขียน
หวังว่าคงจะท าให้ท่านรู้จักและเข้าใจวิชาชีพการตรวจสอบ
ภายในพอสมควร ในท้ายที่สุดนี้ขอสรุปโดยน าเสนอเป็น
ภาพรวมของวิชาชีพการตรวจสอบภายในดังนี้ 
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ภาพรวมของการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 

- บทบาทของผู้ตรวจสอบภายใน 

 การบริการให้ความเชื่อมั่นวา่ผลการปฏบิัติงานเป็นไปตามเป้าหมายมีประสิทธภิาพและ
ประสิทธิผล 

 การบริการให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบงาน พัฒนาองค์กรและปรับปรุง
แก้ไขข้อบกพร่อง 

 

 
- กรอบการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน 

 มาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในสากล 

 จรรยาบรรณวิชีพการตรวจสอบภายใน 

   กฎบัตรของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Charter) เป็นการก าหนดอ านาจ หน้าที่                      

   และความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ประเภทของการตรวจสอบภายใน 

1. การตรวจสอบทางการเงิน (Internal Audit Charter) 
2. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Auditing) 
3. การตรวจสอบการด าเนินงาน (Operational Auditing) 
4. การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Performance Auditing)  
5. การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing) 
 

Input 

1. หลักฐานการตรวจสอบภายใน 
2. กระดาษท าการของผู้ตรวจสอบภายใน 
3. ผู้รับตรวจ 

 หน่วยงานในสังกัดทุก
หน่วยงาน 

 

Process 

1. การวางแผนและเตรียมการตรวจสอบ 
2. การส ารวจเบือ้งต้น 
3. การประเมินความเส่ียงและการสอบทาน
การควบคุมภายใน 
4. การทดสอบเพิ่มเติม การวิเคราะห์ขอ้มูล 
และสรุปเรื่องที่ตรวจพบ 

 
 

Ouput 

1. รายงานการตรวจสอบภายใน 
2. การติดตามผลการตรวจสอบภายใน 
3. การให้ข้อเสนอแนะและการร่วมให้
ข้อคิดเห็น 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานตรวจสอบภายในกับผู้เกี่ยวข้อง 

 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ผู้บริหารระดับต่าง ๆ  

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 



138  วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัธนบุร ี

ปีท่ี 9  ฉบับท่ี 19  เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม  2558 

เอกสารอ้างอิง 
[1] สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย.  (2555).  

มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบ
ภายใน.  กรุงเทพฯ: สมาคมฯ. 

[2] Reding; Kurt F. et al.  (2007).  Internal Auditing : 
Assurance & Consulting Services. [N.D]: The 
Institute of Internal Auditors. 

[3] Gleim, Lrvin N.  (2011).  CIA Review Part I, Internal 
Audit Role in Governance, Risk, and Control.  
Florida: Gleim Publication,Inc.  
 


