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บทคดัย่อ 
การศกึษาคน้ควา้อสิระนี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อประเมนิคุณภาพงานตรวจสอบภายในตาม

มาตรฐานสากลการปฏบิตังิานวชิาชพีการตรวจสอบภายใน การศกึษาใช้แบบสอบถามความ
คดิเหน็จากผู้ตรวจสอบภายในของบรษิัทที่ประกอบธุรกจิการประกนัวนิาศภยั 25 คน จาก
บรษิทัทีม่เีบีย้ประกนัภยัรบัโดยตรงรวม สูงสุด 5 อนัดบัแรกได้แก่ 1) บรษิทัวริยิะ ประกนัภยั 
จ ากดั (มหาชน) 2) บรษิทัทพิยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 3) บรษิทักรุงเทพประกนัภยั จ ากดั 
(มหาชน) 4) บรษิทัเมอืงไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 5) บรษิทัสนิมัง่คงประกนัภยั จ ากดั 
(มหาชน) และบรษิทัทีผู่ศ้กึษาปฏบิตังิานอยู ่คอื บรษิทั แอลเอม็จ ีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)  

ผลการศกึษา พบวา่ ผูต้รวจสอบภายในบรษิทัประกนัวนิาศภยักบัปฏบิตังิานสอดคลอ้ง
ตามมาตรฐานสากลการปฏบิตังิานวชิาชพีการตรวจสอบภายใน  โดยมาตรฐานดา้นคุณสมบตัทิี่
ยงัปฏบิตัสิอดคลอ้งบางส่วน คอื การทบทวนกฎบตัรการตรวจสอบภายในประจ าปี  การเพิม่
คุณสมบตัดิา้นวฒุบิตัรสากล การเพิม่พนูความรูแ้ละความเขา้ใจในการใชเ้ทคโนโลยแีละเทคนิค
การตรวจสอบ และการส ารวจความพงึพอใจจากผูเ้กีย่วขอ้งกบังานตรวจสอบภายใน เพื่อช่วยให้
ผูต้รวจสอบภายในมกีารพฒันาปรบัปรุงคณุภาพการปฏบิตังิานใหม้ปีระสทิธภิาพอยา่งต่อเนื่อง 
การปฏบิตัติามมาตรฐานดา้นการปฏบิตังิานทีส่อดคลอ้งบางส่วนประกอบดว้ย การก าหนด
ระยะเวลาในการวางแผนการตรวจสอบและน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งทนัเวลา  
การเสนอรายงานผลการปฏบิตังิานตรวจสอบ เพื่อการปรบัปรุงการปฏบิตังิานไดอ้ยา่งรวดเรว็ 
ทนักาล และคณะกรรมการบรษิทัควรมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาก ากบัดแูล
และตดิตามผลกรณีขอ้สงัเกตจากการตรวจสอบทีม่คีวามเสีย่งสงู อยา่งมปีระสทิธผิลดยีิง่ขึน้



 

กิตติกรรมประกาศ 
 

การศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง การประกนัคุณภาพการตรวจสอบภายในของบริษัท        
ที่ประกอบธุรกิจการประกนัวนิาศภัย ส าเร็จได้ด้วยความช่วยเหลืออย่างดียิง่ของ อาจารย ์         
ดร.พรสริ ิปุณเกษม อาจารยท์ี่ปรกึษา ที่ให้ความกรุณาให้ค าปรกึษาแนะน า ช่วยเหลอืในการ      
ขีแ้นะแนวทางการค้นควา้ข้อมูล การแก้ไขปรบัปรุงข้อบกพร่องของการศกึษาค้นคว้าอิสระ    
ฉบบันี้ตลอดจนใหก้ าลงัใจในการท าการศกึษาคน้คน้ควา้อสิระ จนกระทัง่มคีวามสมบูรณ์ ส าเรจ็
เป็นรปูเล่ม ผูศ้กึษาใคร่ขอขอบพระคุณอาจารย ์ไว ้ณ ทีน่ี้ 
 ผูศ้กึษาขอขอบพระคุณผูต้รวจสอบภายในของบรษิทัที่ประกอบธุรกจิการประกนัวนิาศ
ภยั 6 แห่ง ทุกท่าน ทีใ่หค้วามร่วมมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในการศกึษาครัง้นี้ หวงัเป็นอยา่ง
ยิง่วา่การศกึษาในครัง้นี้จะเป็นประโยชน์ส าหรบัผูท้ ีส่นใจเพื่อน าไปใชป้ระกอบความรู ้และศกึษา
เพิม่เตมิในอนาคตต่อไป 
 สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และทุกคนในครอบครวั ที่ให้การส่งเสริม 
สนบัสนุนและใหก้ าลงัใจโดยตลอด และขอขอบพระคุณอาจารยท์ุกท่านทีใ่หค้วามรู ้ใหค้ าแนะน า
ปรกึษา รวมถึงรุ่นพี่และเพื่อนนักศกึษาปริญญาทุกท่าน ที่ได้ให้ก าลงัใจและความช่วยเหลือ            
ในการศกึษาคน้ควา้อสิระครัง้นี้ตลอดมาซึง่ท าใหก้ารศกึษาครัง้นี้ประสบความส าเรจ็ดว้ยด ี
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 

การตรวจสอบภายในในศตวรรษที่ 21 เน้นการให้ความเชื่อมัน่และการให้ค าปรกึษา 
อยา่งเทีย่งธรรมและเป็นอสิระ เพื่อเพิม่คุณค่าและปรบัปรุงการด าเนินงานช่วยให้องค์กรบรรลุ
เป้าหมาย ดว้ยการประเมนิการก ากบัดูแล การบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่าง
เป็นระบบ นอกจากนี้ผูต้รวจสอบภายในจะตอ้งมคีุณสมบตัแิละปฏบิตัภิารกจิ ให้สอดคล้องตาม
มาตรฐานสากลการปฏบิตังิานวชิาชพีการตรวจสอบภายใน(The Institute of Internal Auditors: 
IIA, 2013) ซึ่งมาตรฐานดงักล่าวประกอบด้วยมาตรฐานด้านคุณสมบตัิ (Attribute Standards) 
และมาตรฐานดา้นการปฏบิตังิาน (Performance Standards) 

มาตรฐานดา้นคุณสมบตักิล่าวถึง วตัถุประสงค์ อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน และคุณสมบตัิของผู้ตรวจสอบภายในเรื่องความเป็นอสิระ ความเที่ยงธรรม ความ
ระมดัระวงัเชี่ยวชาญเยี่ยงวชิาชีพ ตลอดจนการประกนัและปรบัปรุงคุณภาพงานตรวจสอบ
ภายในและมาตรฐานดา้นการปฏบิตังิาน ประกอบดว้ย การบรหิารหน่วยงาน ลกัษณะของงานที่
เกีย่วขอ้งกบัการก ากบัดแูล การบรหิารความเสีย่ง และการควบคุมภายใน มาตรฐานการปฏบิตัิ
ภารกจิ ตัง้แต่การวางแผน การปฏบิตัภิารกจิงานตรวจสอบภายใน การรายงานและการตดิตาม
ผล รวมทัง้แนวปฏบิตัขิองธุรกจิในการยอมรบัความเสีย่ง โดยกล่าวไดว้า่คุณภาพงานตรวจสอบ
ภายในเป็นงานตรวจสอบภายในที่มีการปฏบิตัิงานที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลและผลการ
ปฏิบตัิงานสามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัหน่วยงานรับตรวจ การน าระบบการประกัน
คุณภาพมาใช้กบังานตรวจสอบภายในเป็นวธิกีารที่จะท าให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมกีาร
พฒันาคุณภาพงานตรวจสอบภายในใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจรยิธรรม
ของผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมัน่แก่ผู้มีส่วนได้เสยีต่อผลการปฏบิตังิาน
ของผูต้รวจสอบภายใน (กลุ่มงานตรวจสอบภายใน ส านักงานเลขาธกิารวุฒสิภา, คุณภาพงาน
ตรวจสอบภายใน,16 กนัยายน 2558, เขา้ถงึ www.senate.go.th) 

ธุรกจิประกนัวนิาศภยั เป็นธุรกจิดา้นการเงนิ แต่มลีกัษณะการด าเนินงานแตกต่างจาก
สถาบนัการเงนิประเภทอื่น ทีม่รีายไดจ้ากค่าเบีย้ประกนัจากผู้เอาประกนัภยัที่ต้องการลดความ
เสีย่งจากวนิาศภยั  เมื่อเกดิความเสยีหาย บรษิทัประกนัภยัจะชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนตามที่
ไดร้บัความคุม้ครองในกรมธรรมป์ระกนัภยัให้แก่ผู้เอาประกนัภยั โดยที่ผู้เอาประกนัภยัจะต้อง

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
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เสียเบี้ยประกนัภยัให้แก่บรษิัทประกนัภยัตามที่ได้ตกลงกนัไว้บริษัทประกนัวนิาศภยัจะรบั
รายได้ค่าเบี้ยประกนัภยัจากประเภทการรบัประกนัภยั แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ การ
ประกนัภยัรถยนต์ การประกนัอคัคภียั การประกนัภยัทางทะเลและการขนส่ง การประกนัภยั
เกีย่วกบัทรพัยส์นิและการประกนัภยัเบด็เตลด็ 

เดมิธุรกจิการประกนัวนิาศภยัยงัไม่ไดร้บัความสนใจเท่าที่ควร เนื่องจากการที่ธุรกจิไม่
เลง็เหน็ถงึความส าคญัของการท าประกนัภยั หลงัจากเหตุการณ์อุทกภยัครัง้ใหญ่ของประเทศ
ไทยในปี พ.ศ.2554 นัน้ ท าใหธุ้รกจิเกดิความเสยีหายจ านวนมาก ผู้ประกอบการที่ตระหนักถึง
ความเสีย่งและเลง็เหน็ถงึการกระจายความเสีย่งโดยการท าประกนัวนิาศภยัเพื่อป้องกนัปญัหาที่
จะเกดิขึน้และส่งผลต่อการด าเนินธุรกจิ ในปี พ.ศ. 2558 แนวโน้มการเตบิโตของธุรกจิประกนั
วนิาศภยัเพิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ 8 (สมาคมประกนัวนิาศภยั , แนวโน้มธุรกจิประกนัภยัปี 2558 
, 23 สงิหาคม 2558, เขา้ถึงจาก www.tgia.org) นอกจากนี้การเตรยีมความพร้อมการแข่งขนั
จากบรษิทัขา้มชาตแิละการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนท าใหธุ้รกจิประกนัวนิาศภยัมคีวาม
หลากหลายและขยายตวัเตบิโตเพิม่ขึน้ซึง่บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนประกอบธุรกจิประกนัวนิาศภยั ใน
ปี 2558 มจี านวนทัง้สิ้น 61 บรษิัท โดยด าเนินธุรกิจภายใต้การก ากบัดูแลของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั (คปภ.) เป็นหน่วยงานของรฐัที่
ท าหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลและส่งเสรมิพฒันาธุรกจิประกนัภยัให้มปีระสทิธภิาพ และคุ้มครอง
ประชาชนใหไ้ดร้บัสทิธปิระโยชน์จากการประกนัภยัอยา่งครบถ้วน 

จากสถติกิารจดัอนัดบัของส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิ
ประกนัภยั สิ้นสุดเดอืนพฤษภาคม ปี 2558 (ส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการ
ประกอบธุรกจิประกนัภยั, ส่วนแบ่งการตลาด 28 สงิหาคม 2558, เขา้ถึงจาก www.oic.or.th) 
บรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิประกนัวนิาศภยัมเีบีย้ประกนัภยัรบัโดยรวมสงูสุด10 อนัดบั  
มรีายละเอยีดดงันี้  

 

ตารางท่ี 1 ส่วนแบ่งการตลาดเบีย้ประกนัภยัรบัโดยตรงรวมทุกประเภท ประจ าเดือน 
     มกราคม–เดือนพฤษภาคม ปี 2558ของบริษทัประกนัวินาศภยัตรงสงูสดุ  
     10 อนัดบั 

ล าดบั บรษิทั เบีย้ประกนัภยั 
รบัโดยตรง 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

สว่นแบง่ 
การตลาด 

(%) 

1 บรษิทัวริยิะ ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 13.42 15.62 
2 บรษิทัทพิยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 7.62 8.88 
3 บรษิทักรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 6.43 7.50 
4 บรษิทัเมอืงไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 4.37 5.09 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
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ตารางท่ี 1 ส่วนแบ่งการตลาดเบีย้ประกนัภยัรบัโดยตรงรวมทุกประเภท ประจ าเดือน 
               มกราคม–เดือนพฤษภาคม ปี 2558 ของบริษทัประกนัวินาศภยัตรงสงูสดุ  
              10 อนัดบั(ต่อ) 
ล าดบั บรษิทั เบีย้ประกนัภยั 

รบัโดยตรง 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

สว่นแบง่ 
การตลาด 

(%) 
5 บรษิทัสนิมัง่คงประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 4.12 4.81 
6 บรษิทัประกนัคุม้ภยั จ ากดั (มหาชน) 3.70 4.31 
7 บรษิทัโตเกยีวมารนีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 3.54 4.12 
8 บรษิทัมติซุย สมุโิตโม อนิชวัรนัซ ์จ ากดั (มหาชน) 2.79 3.26 
9 บรษิทัธนชาตประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 2.51 2.93 
10 บรษิทัแอลเอม็จ ีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 2.32 2.71 

 
ความเสี่ยงที่อาจเกดิจากการรบัประกนัภยัของธุรกจิการประกนัวนิาศภยั ส่วนใหญ่

เกีย่วขอ้งกบัความแปรปรวนและความไม่แน่นอนของความเสีย่งภยัต่างๆ ที่อาจมผีลกระทบต่อ
จ านวนค่าสินไหมทดแทนและกระแสเงินสดในอนาคตเช่น สภาพการแข่งขนั ปจัจัยทาง
เศรษฐกจิพฤตกิรรมของผู้เอาประกนัภยั และภยัธรรมชาตเิป็นต้น แนวทางการลดความเสี่ยง 
คอืการก าหนดมาตรฐานการปฏบิตังิานในการพจิารณารบัประกนัภยัทุกประเภท รวมถึงการให้
ขอ้แนะน าแก่ผูเ้อาประกนัภยัเพื่อลด ควบคุม หรอืป้องกนัความเสี่ยงภยัที่รบัประกนัรวมถึงการ
ตดิตามสภาวะตลาดประกนัวนิาศภยัทัง้ในและต่างประเทศอยา่งสม ่าเสมอ  วเิคราะห์ความเสี่ยง
และก าหนดอตัราเบีย้ประกนัภยัไดอ้ยา่งเหมาะสม(บรษิทัทพิยประกนัภยั, ปจัจยัความเสี่ยง 17 
กนัยายน 2558, เขา้ถงึจาก www.dhipaya.com) 

การตรวจสอบภายในมบีทบาททีส่ าคญัในการช่วยใหก้ารด าเนินธุรกจิการประกนัวนิาศ
ภยับรรลุตามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไวก้จิกรรมการตรวจสอบภายในของธุรกจิการประกนัวนิาศ
ภยั จ าเป็นต้องให้ความส าคญัต่อการประเมินการก ากบัดูแล การบริหารความเสี่ยง และการ
ควบคุมภายใน ใหม้ปีระสทิธผิลยดึหลกัความมัน่คงทางการเงนิเป็นส าคญัเพื่อให้ความมัน่ใจว่า
กจิกรรมงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานสากลการปฏิบตัิงานวชิาชีพตรวจสอบ
ภายในและสอดคลอ้งตามจรยิธรรมทางวชิาชพี 

จากการตระหนกัถงึความส าคญัในการตรวจสอบการด าเนินงานของธุรกจิการประกนั
วนิาศภยัผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาระดบัความสอดคล้องของคุณภาพการปฏิบตังิานตรวจสอบ
ภายในของธุรกิจประกนัวนิาศภยัว่าสอดคล้องตามมาตรฐานสากลการปฏบิตัิงานวชิาชพีการ
ตรวจสอบภายในมากน้อยเพยีงใด 
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วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
1. เพื่อประเมนิระดบัความสอดคลอ้งของคุณภาพการปฏบิตังิานตรวจสอบภายในตาม 

มาตรฐานสากลการปฏิบตัิงานวชิาชพีการตรวจสอบภายในของบริษัทที่ประกอบธุรกิจการ
ประกนัวนิาศภยั 

2. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรบัปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสม 
 

 ขอบเขตการศึกษา 
การศึกษาครัง้นี้เป็นการส ารวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่พฒันาขึน้เองเพื่อให้ได้

ขอ้สรุปของการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในด้านคุณสมบตั ิจริยธรรมและมาตรฐานด้านการ
ปฏบิตังิานสอดคลอ้งเป็นไปตามมาตรฐานการปฏบิตังิานวชิาชพีการตรวจสอบภายใน 
 

ประชากร 
ประชากรทีไ่ดท้ าการศกึษาในครัง้นี้ ศกึษาจากผูป้ฏบิตังิานตรวจสอบภายในของบรษิทั

ที่ประกอบธุรกิจการประกนัวนิาศภยัจ านวน 6 บริษัทในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผู้ปฏิบตัิงาน
ตรวจสอบภายในของทัง้ 6 บรษิทั รวมทัง้สิน้จ านวน 57 คน ประกอบดว้ย 

- บรษิทัวริยิะประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)  จ านวน 14 คน 
- บรษิทั ทพิยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)  จ านวน  8 คน    
- บรษิทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) จ านวน 16 คน  
- บรษิทั เมอืงไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) จ านวน  8 คน 
- บรษิทั สนิมัน่คงประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) จ านวน  7 คน 
- บรษิทั แอลเอม็จปีระกนัภยั จ ากดั (มหาชน)  จ านวน  4 คน  

 
ตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษา 
1. ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศกึษา  

ประสบการณ์การท างาน และต าแหน่งงาน 
2. มาตรฐานดา้นคุณสมบตั ิประกอบดว้ย (1) การรบัรูก้ฎบตัรการตรวจสอบภายใน 

(2) การรบัรู้การปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระและเที่ยงธรรม (3) การรบัรู้ความ
เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายใน (4) การรบัรู้การปฏบิตัิงานของผู้ตรวจสอบภายในอย่าง
ระมดัระวงัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี (5) การรบัรูก้ารพฒันาวชิาชพีการตรวจสอบภายใน (6) การ
รบัรูก้ารประเมนิผลการปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน 
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3. มาตรฐานดา้นการปฏบิตังิาน ประกอบดว้ย (1) การรบัรูก้ารวางแผนการตรวจสอบ 
(2) การรบัรูก้ารเสนอและอนุมตัแิผนการตรวจสอบ (3) การรบัรู้การประเมนิความเสี่ยงเพื่อการ
วางแผนการตรวจสอบงบประมาณ และอตัราก าลงัของหน่วยงานตรวจสอบภายใน(4) การรบัรู้
นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน การประสานงาน (5) การรับรู้รายงานสรุปผลการ
ปฏบิตังิานตามแผนของหน่วยงานตรวจสอบภายในกจิกรรมการตรวจสอบภายในต้องประเมนิ
และช่วยสนบัสนุนให้มกีารปรบัปรุงกระบวนการก ากบัดูแล (6) การรบัรู้การบรหิารความเสี่ยง 
และการควบคุมของบรษิทั (7) การรบัรู้การวางแผนการปฏบิตังิานตรวจสอบ (8) การรบัรู้การ
ปฏบิตังิานตรวจสอบ (9) การรบัรูร้ายงานผลการปฏบิตังิานตรวจสอบ (10) การรบัรู้การตดิตาม
ผลการตรวจสอบ (11) การรบัรูก้ารยอมรบัความเสีย่งของฝา่ยบรหิาร 

  
ระยะเวลาในการศึกษา 
ระยะเวลาในที่ใช้ในการศึกษา ซึ่งด าเนินการศึกษาระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือน

สงิหาคม พ.ศ.2558 
 
ประโยชน์ท่ีได้รบั 

1. สามารถน าผลจากการศกึษา เสนอแนะแนวทางใหผู้บ้รหิารหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ในการเพิม่คุณภาพการปฏบิตังิานตรวจสอบภายในใหด้ยี ิง่ขึน้ 

2. เป็นแนวทางในการตดัสนิใจของกรรมการและผู้บรหิารธุรกจิประกนัวนิาศภยัในการ

ก ากบัดแูลงานตรวจสอบภายในใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสุด 



 
 

 
 

บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

  
การศกึษาเรื่องการประเมนิคุณภาพงานตรวจสอบภายในของบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิ

การประกนัวนิาศภยั โดยมแีนวคดิทฤษฎแีละการศกึษาทีเ่กีย่วขอ้ง มรีายละเอยีดดงันี้ 
1. มาตรฐานสากลการปฏบิตังิานวชิาชพีการตรวจสอบภายใน 
2. โครงการประกนัและปรบัปรงุคุณภาพ 
3. ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัธุรกจิประกนัวนิาศภยั 
4. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
มาตรฐานสากลการปฏิบติังานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 
 
 มาตรฐานสากลการปฏิบตัิงานวชิาชพีการตรวจสอบภายใน(สมาคมผู้ตรวจสอบ
ภายใน, วนัที่ 13 มนีาคม 2558, เขา้ถึงจาก www.theiiat.or.th)คอืหลกัการการปฏบิตัิงาน
ตรวจสอบภายในเป็นกรอบการปฏิบตัิงาน และเป็นพื้นฐานในการวดัผลการตรวจสอบ
ภายใน ประกอบดว้ยมาตรฐาน 2 หมวด คอืมาตรฐานดา้นคุณสมบตั ิและมาตรฐานด้านการ
ปฏบิตังิาน 
 

1. มาตรฐานด้านคณุสมบติั  
 

มาตรฐานดา้นคุณสมบตั ิเป็นมาตรฐานเกีย่วกบัลกัษณะขององคก์ร และ 
บุคลากรทีท่ าหน้าทีต่รวจสอบภายในประกอบดว้ยคุณสมบตั ิ4 ดา้น ดงันี้ 

1. วตัถุประสงคอ์ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 
2. ความอสิระและความเทีย่งธรรม 
3. ความเชีย่วชาญและความระมดัระวงัเยีย่งวชิาชพี 
4. โครงการประกนัและปรบัปรุงคุณภาพ 
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วตัถปุระสงคอ์ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 
วตัถุประสงค์อ านาจหน้าที่และความรบัผดิชอบของกจิกรรมการตรวจสอบภายในต้อง

ก าหนดให้ชดัเจนไว้ในกฎบตัรงานตรวจสอบภายในทัง้นี้ควรสอดคล้องกบัค านิยามของการ
ตรวจสอบภายในประมวลจรรยาบรรณและมาตรฐานหวัหน้าผูบ้รหิารงานตรวจสอบต้องทบทวน
กฎบตัรงานตรวจสอบภายในเป็นระยะๆและน าเสนอต่อผูบ้รหิารระดบัสงูและคณะกรรมการเพื่อ
อนุมตั ิ

 
ความเป็นอิสระและความเท่ียงธรรม 
กิจกรรมการตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระและผู้ตรวจสอบภายในควร

ปฏบิตังิานในหน้าทีด่ว้ยความเทีย่งธรรม 
 

ความเป็นอิสระภายในองคก์ร 
หวัหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบต้องรายงานต่อระดบับริหารที่เอื้ออ านวยให้

กจิกรรมการตรวจสอบภายในสามารถด าเนินไปไดอ้ยา่งเตม็ทีต่ามภาระหน้าทีท่ ีไ่ดร้บัมอบหมาย
หวัหน้าผูบ้รหิารงานตรวจสอบตอ้งยนืยนัถงึความเป็นอสิระของกจิกรรมการตรวจสอบภายในต่อ
คณะกรรมการอยา่งน้อยปีละครัง้ 
 

ตวัอยา่งของการรายงานผลการปฏบิตัติามหน้าทีท่ ีเ่กีย่วขอ้งกบัคณะกรรมการมี
ดงันี้ 

 การอนุมตักิฎบตัรงานตรวจสอบภายใน 
 การอนุมตัแิผนงานตรวจสอบภายในตามความเสีย่ง 
 การอนุมตัแิผนงบประมาณและการใชท้รพัยากรของงานตรวจสอบภายใน 
 การรบัการสื่อสารจากหวัหน้าผูบ้รหิารงานตรวจสอบเกี่ยวกบัผลการด าเนิน 

กจิกรรมการตรวจสอบภายในเปรยีบเทยีบกบัแผนงานและเรื่องอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง 
 การตดัสนิใจอนุมตักิารแต่งตัง้และโยกยา้ยหวัหน้าผูบ้รหิารงานตรวจสอบ 
 การอนุมตัผิลตอบแทนของหวัหน้าผูบ้รหิารงานตรวจสอบและ 
 การสอบถามผูบ้รหิารและหวัหน้าผูบ้รหิารงานตรวจสอบเพื่อใหส้ามารถ

พจิารณาไดว้า่มกีารระบุขอบเขตการปฏบิตังิานทีไ่ม่เหมาะสมหรอืมี
ขอ้จ ากดัดา้นทรพัยากรหรอืไม่ 
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ความเท่ียงธรรมของผู้ตรวจสอบ 
ผู้ตรวจสอบภายในต้องมทีศันคติที่ไม่ล าเอียงไม่มอีคตแิละหลีกเลี่ยงในเรื่องของ

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใดๆ 
 

ความเช่ียวชาญและความระมดัระวงัเย่ียงวิชาชีพ 
ภารกจิการตรวจสอบภายในต้องกระท าด้วยความเชี่ยวชาญและความระมดัระวงัเยีย่ง

วชิาชพี 
 

ความเช่ียวชาญเย่ียงวิชาชีพ 
ผู้ตรวจสอบภายในต้องมคีวามรู้ทกัษะและความสามารถอื่นๆที่จ าเป็นต่อการ

ปฏบิตัหิน้าที่ที่ได้รบัมอบหมายกิจกรรมตรวจสอบภายในต้องด าเนินการโดยผู้มคีวามรู้ทกัษะ
และความสามารถอื่นที่จ าเป็นต่อการปฏบิตัหิน้าที่ที่รบัผดิชอบหวัหน้าผู้บรหิารงานตรวจสอบ
ตอ้งขอค าแนะน าและความช่วยเหลอืหากผูต้รวจสอบภายในขาดความรูท้กัษะและความสามารถ
อื่นทีจ่ าเป็นในการปฏบิตังิานตรวจสอบไม่วา่จะเป็นบางส่วนหรอืทัง้หมดของภารกจิผู้ตรวจสอบ
ภายในตอ้งมคีวามรูเ้พยีงพอทีจ่ะสามารถประเมนิความเสี่ยงของการเกดิทุจรติและแนวทางใน
การบรหิารจดัการทุจรติขององค์กรแต่ผู้ตรวจสอบภายในต้องมคีวามรู้เพยีงพอเกี่ยวกบัความ
เสีย่งและการควบคุมหลกัของเทคโนโลยสีารสนเทศและรู้เทคนิคการตรวจสอบด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใหป้ฏบิตัภิารกจิทีไ่ดร้บัมอบหมายได้ 

 
ความระมดัระวงัเย่ียงวิชาชีพ 
ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏบิตัหิน้าที่ด้วยความระมดัระวงัและใช้ทกัษะเยีย่งผู้

ตรวจสอบภายในที่มคีวามรู้ความสามารถและความสุขุมรอบคอบอย่างสมเหตุสมผลอย่างไรก็
ตามความระมดัระวงัเยี่ยงวชิาชีพไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีความผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นผู้
ตรวจสอบภายในต้องปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความระมดัระวงัเยี่ยงวชิาชีพโดยค านึงถึงสิ่งต่างๆ
ดงัต่อไปนี้ 

- ต้องพจิารณาใช้เทคนิคการตรวจสอบด้วยเทคโนโลยแีละเทคนิคการวเิคราะห์
ขอ้มลูอื่นๆเป็นเครื่องมอืช่วยในงานตรวจสอบ 

- ผูต้รวจสอบภายในตอ้งตระหนกัถงึความเสีย่งที่มนีัยส าคญัที่อาจมผีลกระทบต่อ
วตัถุประสงคก์ารปฏบิตังิานและทรพัยากรขององคก์ร 
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การพฒันาวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 
ผูต้รวจสอบภายในตอ้งแสวงหาความรูท้กัษะและความสามารถอื่นๆเช่น ความรู้

ดา้นการควบคุมภายใน ด้านการบรหิารความเสี่ยง ด้านการก ากบัดูแลที่ด ีเป็นต้น เพื่อพฒันา
วชิาชพีอยา่งต่อเนื่อง 
 

โครงการประกนัและปรบัปรงุคณุภาพ 
หวัหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบต้องพฒันาและด าเนินโครงการประกนัและปรบัปรุง

คุณภาพใหค้รอบคลุมทุกแง่มุมของกจิกรรมการตรวจสอบภายในโครงการประกนัและปรับปรุง
คุณภาพตอ้งมกีารประเมนิทัง้จากภายในและภายนอกองคก์ร 
 

2. มาตรฐานด้านการปฏิบติังาน 
มาตรฐานด้านการปฏบิตังิานกล่าวถึงลกัษณะของกจิกรรมการตรวจสอบภายใน 

และการก าหนดบรรทดัฐานทางคุณภาพทีส่ามารถน าไปใช้ประเมนิผลการปฏบิตังิานตรวจสอบ
ภายในประกอบดว้ย การปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบภายใน 7 ดา้น ดงันี้  

1. การบรหิารกจิกรรมการตรวจสอบภายใน  
2. ลกัษณะของงาน 
3. การวางแผนภารกจิ 
4. การปฏบิตัภิารกจิ 
5. การสื่อสารผลการปฏบิตัภิารกจิ 
6. การตดิตามผล 
7. การสื่อสารถงึการยอมรบัความเสีย่ง 

 
การบริหารกิจกรรมการตรวจสอบภายใน 
หวัหน้าผูบ้รหิารงานตรวจสอบตอ้งบรหิารกจิกรรมการตรวจสอบภายในอยา่งม ี

ประสทิธผิลเพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจวา่การตรวจสอบภายในเป็นการเพิม่คุณค่าใหแ้ก่องคก์ร 
 

การวางแผนการส่ือสารและอนุมติัแผนงานตรวจสอบ 
หวัหน้าผูบ้รหิารงานตรวจสอบตอ้งพจิารณา 
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 จัดท าแผนงานตรวจสอบตามความเสี่ยงเพื่อก าหนดล าดับ
ความส าคญั 

ของกจิกรรมการตรวจสอบภายในใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายขององคก์รแผนภารกจิของกจิกรรม
การตรวจสอบภายในตอ้งจดัท าอยา่งน้อยปีละครัง้ 

 โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้จากการประเมินความเสี่ยงและต้องน า
ขอ้มลู 

ขา่วสารจากผูบ้รหิารระดบัสงูและคณะกรรมการมาใชป้ระกอบการพจิารณาในการท าแผนดว้ย 
 ตอ้งพจิารณาความคาดหวงัของผู้บรหิารระดบัสูงคณะกรรมการและ

ผูม้ ี
ส่วนไดเ้สยีขององคก์รทีม่ต่ีอความเหน็ของการตรวจสอบภายในและขอ้สรุปอื่นๆ 

 รวมถงึพจิารณารบังานให้ค าปรกึษาหวัหน้าผู้บรหิารงานตรวจสอบ
ตอ้ง 

รวมภารกจิทีร่บัไวล้งในแผนงานตรวจสอบดว้ย 
 ตอ้งสื่อสารแผนกจิกรรมการตรวจสอบภายในและทรพัยากรที่ 

จ าเป็นต้องใช้ตลอดจนการปรบัเปลี่ยนแผนระหว่างกาลที่มนีัยส าคญัต่อผู้บรหิารระดบัสูงและ
คณะกรรมการเพื่อสอบทานและอนุมตัหิวัหน้าผู้บรหิารงานตรวจสอบต้องสื่อสารถึงผลกระทบ
ของขอ้จ ากดัของทรพัยากรทีจ่ะมต่ีอแผนงานดว้ย 
 

การบริหารทรพัยากร 
หวัหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบต้องมัน่ใจว่าทรัพยากรส าหรับงาน

ตรวจสอบมีความเหมาะสมเพยีงพอและสามารถน ามาใช้อย่างมปีระสทิธผิลเพื่อให้บรรลุตาม
แผนงานทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ

 
นโยบายและวิธีการปฏิบติังาน 
หัวหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบต้องก าหนดนโยบายและวิธีการ

ปฏบิตังิานใหช้ดัเจนเพื่อเป็นแนวทางส าหรบักจิกรรมการตรวจสอบภายใน 
 

การประสานงาน 
หัวหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบควรแลกเปลี่ยนสารสนเทศและ

ประสานงานกบัผูใ้หบ้รกิารดา้นการใหค้วามเชื่อมัน่และใหค้ าปรกึษาทัง้จากภายในและภายนอก
องค์กรเพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าขอบเขตงานที่ตรวจสอบนัน้ครอบคลุมเรื่องที่ส าคญัอย่าง
เหมาะสมแลว้และเพื่อลดการปฏบิตังิานทีซ่ ้าซอ้นกนั 
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การรายงานต่อผู้บริหารระดบัสงูและคณะกรรมการ 
หวัหน้าผูบ้รหิารงานตรวจสอบตอ้งรายงานต่อผูบ้รหิารระดบัสงูและ 

คณะกรรมการเป็นระยะๆเกี่ยวกบัวตัถุประสงค์อ านาจหน้าที่ความรบัผดิชอบตลอดจนผลการ
ด าเนินงานตามแผนงานของกจิกรรมการตรวจสอบภายในรายงานดงักล่าวต้องระบุถึงประเดน็
ความเสีย่งและการควบคุมทีม่นียัส าคญัรวมถึงความเสี่ยงจากการทุจรติประเดน็การก ากบัดูแล
และเรื่องอื่นๆทีผู่บ้รหิารระดบัสงูและคณะกรรมการตอ้งการทราบหรอืรอ้งขอ 

 
ลกัษณะของงาน 
กจิกรรมการตรวจสอบภายในตอ้งสามารถประเมนิและช่วยสนบัสนุนใหม้กีาร 

ปรบัปรุงกระบวนการก ากบัดแูลการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมโดยใช้วธิกีารที่เป็นระบบ
และเป็นระเบยีบ 

 กจิกรรมการตรวจสอบภายในตอ้งประเมนิและใหค้ าแนะน าที่ 
เหมาะสมส าหรบัการปรบัปรุงกระบวนการก ากบัดแูลเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต่์างๆ 

 กจิกรรมการตรวจสอบภายในตอ้งประเมนิความมปีระสทิธผิลและม ี
ส่วนช่วยในการปรบัปรุงกระบวนการบรหิารความเสีย่งขององคก์รทีเ่กีย่วกบัการก ากบัดแูลการ
ด าเนินงานและระบบสารสนเทศขององคก์ร 

 กจิกรรมการตรวจสอบภายในตอ้งประเมนิโอกาสของการเกดิทุจรติ 
และวธิกีารในการบรหิารความเสีย่งจากการทุจรติในองคก์ร 

 กจิกรรมการตรวจสอบภายในตอ้งช่วยใหอ้งคก์รคงไวซ้ึง่การควบคุมที่ 
มปีระสทิธผิลโดยการประเมนิประสทิธผิลและประสทิธภิาพของระบบการควบคุมและสนับสนุน
ใหม้กีารปรบัปรุงอยา่งต่อเนื่อง 
 

การวางแผนภารกิจ 
ผู้ตรวจสอบภายในต้องจดัท าและบนัทึกแผนของแต่ละภารกิจที่รบัผิดชอบ

รวมถึงวตัถุประสงค์ขอบเขตเวลาที่ใช้และการจดัสรรทรพัยากรเพื่อภารกิจนัน้ๆ โดยต้อง
ค านึงถงึ 

 วตัถุประสงคข์องกจิกรรมทีจ่ะสอบทานและวธิกีารทีจ่ะใชใ้นการควบคุม
ผลการด าเนินงานของกจิกรรมนัน้ 

 ความเสีย่งทีม่นียัส าคญัของกจิกรรมวตัถุประสงคท์รพัยากรและการ 
ด าเนินงานตลอดจนวธิกีารทีจ่ะใชใ้นการจดัการกบัผลกระทบทีเ่กดิจากความเสีย่งให้อยู่ในระดบั
ทีย่อมรบัได ้
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 ความเพยีงพอและความมปีระสทิธผิลของกระบวนการการก ากบัดูแล
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมของกิจกรรมนัน้เมื่อเปรียบเทียบกบักรอบปฏิบตัิหรือ
แบบจ าลองทีเ่กีย่วขอ้งและ 

 โอกาสที่จะปรบัปรุงกระบวนการการก ากบัดูแลการบรหิารความเสี่ยง
และการควบคุมส าหรบักจิกรรมนัน้อยา่งมนียัส าคญัโดยการวางแผนภารกจิ ตอ้งประกอบดว้ย  

 วตัถุประสงคข์องภารกจิในแต่ละภารกจิตอ้งมกีารก าหนดวตัถุประสงค์ 
ไวต้้องท าการประเมนิความเสี่ยงเบื้องต้นที่เกี่ยวขอ้งต้องสะท้อนให้เหน็ผลการประเมนิความ
เสีย่งต้องค านึงถึงความเป็นไปได้ที่จะเกดิขอ้ผดิพลาดการทุจรติการไม่ปฏบิตัติามกฎระ เบยีบ
และความเสีย่งอื่นๆที่มนีัยส าคญัหลกัเกณฑ์ที่เพยีงพอเป็นสิง่จ าเป็นต่อการประเมนิการก ากบั
ดแูลการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมผูต้รวจสอบภายในตอ้งมัน่ใจว่าขอบเขตที่ฝ่ายบรหิาร
และ/หรือคณะกรรมการใช้ในการก าหนดหลกัเกณฑ์เพื่อชี้ว่ามีการบรรลุวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายหรอืไม่นัน้มคีวามเพยีงพอ 

 ขอบเขตของภารกจิตอ้งก าหนดใหเ้พยีงพอทีจ่ะบรรลุวตัถุประสงคข์อง 
ภารกจิที่ก าหนดไวต้้องครอบคลุมการพจิารณาสิง่ต่างๆที่เกี่ยวขอ้งได้แก่ระบบงานการบนัทกึ
ขอ้มลูบุคลากรและทรพัยส์นิทีม่ตีวัตนรวมถงึส่วนทีอ่ยูใ่นความควบคุมดแูลของบุคคลทีส่าม 

 การจดัสรรทรพัยากรส าหรบัภารกจิผูต้รวจสอบภายในตอ้งก าหนด 
ทรพัยากรใหเ้หมาะสมและเพยีงพอเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ของภารกจิตามลกัษณะและความ
ยากง่ายของภารกจิตลอดจนขอ้จ ากดัในเรื่องเวลาและทรพัยากรทีม่อียู่ 

 แผนการปฏิบตัิงานตามภารกิจผู้ตรวจสอบภายในต้องพฒันาและ
บนัทกึแผนการปฏบิตังิานทีจ่ะท าใหภ้ารกจิบรรลุวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไวต้อ้งรวมถงึวธิกีารที่ใช้
ในการระบุวเิคราะห์ประเมินและบนัทกึสารสนเทศระหว่างการปฏบิตังิานแผนการปฏบิตังิาน
ดงักล่าวต้องได้รบัการอนุมตัิก่อนน าไปปฏบิตัิและหากมีการเปลี่ยนแปลงต้องด าเนินการขอ
อนุมตัโิดยทนัท ี
 

การปฏิบติัภารกิจ 
ผูต้รวจสอบภายในตอ้งระบุวเิคราะหป์ระเมนิและรวบรวมสารสนเทศใหเ้พยีงพอ

ต่อการปฏบิตังิานเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไวโ้ดยวธิกีาร 
 การระบุสารสนเทศผูต้รวจสอบภายในตอ้งระบุและรวบรวมสารสนเทศ

ที่เพียงพอน่าเชื่อถือมีความเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิภารกิจเพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว ้

 การวเิคราะหแ์ละประเมนิผลขอ้สรุปและผลการปฏบิตัภิารกจิของผู้ 
ตรวจสอบภายในตอ้งอยูบ่นพืน้ฐานของการวเิคราะหแ์ละการประเมนิผลทีเ่หมาะสม 
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 การจดัท าและรวบรวมสารสนเทศ (Documenting Information) ผู ้
ตรวจสอบภายในตอ้งจดัท าและรวบรวมสารสนเทศที่เกี่ยวขอ้งเพื่อสนับสนุนขอ้สรุปและผลการ
ปฏบิตัภิารกจิผูต้รวจสอบภายในตอ้งควบคุมการเขา้ถงึบนัทกึและขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการปฏบิตัิ 
ภารกิจและการเผยแพร่ข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอกต้องได้รบัความเห็นชอบจากผู้บริหาร
ระดบัสงูและ/หรอืทีป่รกึษาทางกฎหมายก่อนตามความเหมาะสมต้องก าหนดระยะเวลาในการ
เกบ็รกัษาบนัทกึและขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการปฏบิตัภิารกจิต้องก าหนดนโยบายในการเกบ็และรกัษา
ขอ้มูลที่ได้จากการปฏบิตัภิารกิจให้ค าปรกึษารวมถึงนโยบายในการเผยแพร่ต่อบุคคลภายใน
และภายนอกองคก์รนโยบายดงักล่าวตอ้งสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดขององค์กร รวมทัง้ต้องมกีาร
ก ากบัดูแลการปฏิบตัิภารกิจที่เหมาะสมเพื่อให้มัน่ใจว่าภารกิจได้บรรลุตามวตัถุประสงค์ที่
ก าหนดไวผ้ลงานมคีุณภาพและผูป้ฏบิตัภิารกจิมพีฒันาการทีด่ขี ึน้ 
 

การส่ือสารผลการปฏิบติัภารกิจ 
ผูต้รวจสอบภายในตอ้งสื่อสารผลของการปฏบิตัภิารกจิการสื่อสารผลการปฏบิตัิ

ภารกิจต้องรวมถึงวตัถุประสงค์และขอบเขตของภารกิจตลอดจนข้อสรุปข้อเสนอแนะและ
แผนการปฏบิตัติ้องให้ความเหน็และ/หรอืขอ้สรุปตามความเหมาะสมในรายงานผลการปฏบิตัิ
ภารกิจซึ่งความเหน็หรอืขอ้สรุปดงักล่าวต้องพจิารณาถึงความคาดหวงัของผู้บรหิารระดบัสูง
คณะกรรมการและผูม้สี่วนไดเ้สยีขององคก์รนอกจากนี้ 

 ต้องมีสารสนเทศที่เพียงพอน่าเชื่อถือมีความเกี่ยวข้องและเป็น
ประโยชน์เพื่อสนบัสนุนความเหน็หรอืขอ้สรุปดงักล่าว 

 ผูต้รวจสอบภายในควรรายงานผลงานทีน่่าพอใจของผูร้บัการตรวจใน 
รายงานผลการปฏบิตัภิารกจิดว้ย 

 คุณภาพของการสื่อสารตอ้งมคีวามถูกตอ้งเทีย่งธรรมชดัเจนรดักุม 
สรา้งสรรคค์รบถ้วนและทนักาล 

 ขอ้ผดิพลาดและสิง่ทีถู่กละเลยกรณทีีร่ายงานผลการปฏบิตัภิารกจิทีไ่ด้ 
ส่งไปใหผู้เ้กีย่วขอ้งมขีอ้ผดิพลาดหรอืมกีารละเลยในประเดน็ทีส่ าคญัหวัหน้าผูบ้รหิารงาน
ตรวจสอบควรสื่อสารสารสนเทศทีถู่กตอ้งไปยงัผูท้ ีเ่คยไดร้บัรายงานทุกราย 
 

 การเผยแพร่ผลการปฏบิตัภิารกจิหวัหน้าผูบ้รหิารงานตรวจสอบตอ้ง 
สื่อสารผลการปฏบิตัภิารกจิใหแ้ก่บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งตามความเหมาะสม 

 การใหค้วามเหน็ในภาพรวมตอ้งพจิารณาความคาดหวงัของผูบ้รหิาร 
ระดบัสงูคณะกรรมการและผูม้สี่วนไดเ้สยีขององคก์รทัง้นี้ความเหน็ดงักล่าวตอ้งมสีารสนเทศที่
เพยีงพอน่าเชื่อถอืมคีวามเกีย่วขอ้งและเป็นประโยชน์เพือ่สนบัสนุนความเหน็โดยรวม 
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การติดตามผล 
หวัหน้าผูบ้รหิารงานตรวจสอบตอ้งสรา้งและรกัษาไวซ้ึง่ระบบการตดิตามการไม่ 

ปฏบิตัติามผลการปฏบิตัภิารกจิที่ได้สื่อสารต่อฝ่ายบรหิารแล้วต้องจดัให้มกีระบวนการตดิตาม
ผลการตรวจสอบเพื่อให้มัน่ใจว่าฝ่ายบรหิารได้น าขอ้เสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงแก้ไขนัน้ไป
ปฏบิตัอิยา่งมปีระสทิธผิลหรอืผูบ้รหิารระดบัสงูไดย้อมรบัความเสีย่งจากการไม่ปฏบิตัติาม 
 

การส่ือสารถึงการยอมรบัความเส่ียง 
หวัหน้าผูบ้รหิารงานตรวจสอบมคีวามเหน็วา่ระดบัความเสีย่งทีผู่บ้รหิารยอมรบั

นัน้อาจจะไม่อยู่ในระดับที่องค์กรจะยอมรบัได้หวัหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบต้องหารือกับ
ผูบ้รหิารระดบัสงูหากหวัหน้าผูบ้รหิารงานตรวจสอบพจิารณาแลว้ว่าเรื่องดงักล่าวย ังไม่สามารถ
หาขอ้ยตุไิดห้วัหน้าผูบ้รหิารงานตรวจสอบตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการ 
 
โครงการประกนัและปรบัปรงุคณุภาพ 
 

มาตรฐานสากลการปฏบิตังิานวชิาชพีการตรวจสอบภายใน ซึง่มาตรฐานด้านคุณสมบตัิ
อธบิายดว้ยเรื่องการประกนัและปรบัปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ซึ่งก าหนดให้หวัหน้าผู้
บรหิารงานตรวจสอบตอ้งพฒันาและด าเนินโครงการและปรบัปรุงคุณภาพใหค้รอบคลุมทุกแง่มุม
ของกจิกรรมการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกดิการประเมนิผลกจิกรรมการตรวจสอบภายในว่ า
สอดคลอ้งกบัค านิยามของการตรวจสอบภายในและมาตรฐาน 

 
ความจ าเป็นของโครงการประกนัและปรบัปรงุคณุภาพ 
การประกันและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ต้องมีการประเมินทัง้การ

ประเมนิภายในและภายนอก 
 
การประเมินภายในองคก์ร 
การประเมนิภายในองคก์ร ตอ้งก าหนดใหม้กีารเมนิ ประกอบดว้ย  

 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมการตรวจสอบภายในอย่าง
ต่อเนื่อง  

 การประเมนิตนเองเป็นระยะ เป็นการประเมนิเพื่อการปฏบิตัติามค านิยาม
การตรวจสอบภายใน ประมวลจรรยาบรรณ และมาตรฐานวชิาชพีตรวจสอบภายใน 
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การประเมินจากภายนอกองคก์ร 
ตอ้งจดัใหม้ขี ึน้อยา่งน้อยทุก 5 ปี โดยผูป้ระเมนิอสิระทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมและมคีวาม

เป็นอสิระ หวัหน้าผู้บรหิารงานตรวจสอบภายในต้องหารอืกบัคณะกรรมการเกี่ยวกบั รูปแบบ
และความถี่ของการประเมนิจากภายนอก คุณสมบตัแิละความเป็นอสิระของผู้ประเมนิอสิระ 
รูปแบบและความถี่ของการประเมินจากภายนอกและคุณสมบตัิและความเป็นอิสระของผู้
ประเมนิอสิระหรือคณะผู้ประเมินจากภายนอกตลอดจนความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ
เกดิขึน้ 

การรายงานผลของโครงการประกนัและปรบัปรงุคณุภาพ 
 หวัหน้าผูบ้รหิารงานตรวจสอบตอ้งสื่อสารผลของโครงการประกนัและปรบัปรุงคุณภาพ
ต่อผูบ้รหิารระดบัสงูและคณะกรรมการ โดยการรายงานผลตอ้งพจิารณาถงึหน้าทีร่บัผดิชอบของ
กิจกรรมการตรวจสอบภายในและหวัหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบก าหนดไว้ในกฎบตัรงาน
ตรวจสอบภายในเพื่อเป็นการแสดงถึงความสอดคล้องกบัค านิยาม ประมวลจรรยาบรรณและ
มาตรฐาน 

 
การใช้ข้อความ “สอดคล้องตามมาตรฐานสากลการปฏิบติังานวิชาชีพการ

ตรวจสอบภายใน” 
หวัหน้าผูบ้รหิารงานตรวจสอบสามารถระบุว่ากจิกรรมการตรวจสอบภายในสอดคล้อง

กบัมาตรฐานสากลการปฏบิตังิานวชิาชพีการตรวจสอบภายในกต่็อเมื่อผลของโครงการประกนั
และปรบัปรุงคุณภาพสนับสนุนว่ากจิกรรมการตรวจสอบภายในบรรลุตามที่ระบุไวใ้นค านิยาม
ของการตรวจสอบภายใน ประมวลจรรยาบรรณ และมาตรฐาน 
 

การเปิดเผยข้อมลูการไม่ปฏิบติัตามมาตรฐาน 
 เมื่อการปฏบิตัไิม่สอดคลอ้งกบัค านิยามของการตรวจสอบภายใน ประมวลจรรยาบรรณ 
และมาตรฐานส่งผลกระทบต่อขอบเขตหรอืการด าเนินกจิกรรมการตรวจสอบภายใน หวัหน้าผู้
บริหารงานตรวจสอบต้องเปิดเผยถึงการปฏิบตัิที่ไม่สอดคล้องและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อ
ผูบ้รหิารระดบัสงูและคณะกรรมการ 
 

โครงการประกนัและปรบัปรุงคุณภาพตามมาตรฐานสากลการปฏบิตังิานวชิาชีพการ
ตรวจสอบภายในได้แบ่งหลกัการส าคญัออกเป็น2 ด้าน คือ ด้านคุณสมบตัิ และ ด้านการ
ปฏบิตังิาน  
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ด้านคณุสมบติั สามารถจ าแนกได ้4ดา้น ดงันี้  
1 วตัถุประสงคอ์ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 
2 ความอสิระและความเทีย่งธรรม 
3 ความเชีย่วชาญและความระมดัระวงัเยีย่งวชิาชพี 
4 โครงการประกนัและปรบัปรุงคุณภาพ 

 
ด้านการปฏิบติังาน สามารถจ าแนกได ้7 หวัขอ้ ดงันี้  
1. การบรหิารกจิกรรมการตรวจสอบภายใน  
2. ลกัษณะของงาน 
3. การวางแผนภารกจิ 
4. การปฏบิตัภิารกจิ 
5. การสื่อสารผลการปฏบิตัภิารกจิ 
6. การตดิตามผล 
7. การสื่อสารถงึการยอมรบัความเสีย่งของฝา่ยบรหิาร 

 
ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัธรุกิจการประกนัวินาศภยั 
 

การประกนัภยั คอื การบรหิารความเสี่ยงวธิีหนึ่ง ซึ่งจะโอนความเสี่ยงภยัของผู้เอา
ประกนัภยัไปสู่บรษิทัประกนัภยั เมื่อเกดิความเสยีหายขึน้ บรษิทัประกนัภยัจะชดใช้ค่าสนิไหม
ทดแทนตามที่ได้รบัความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกนัภยัให้แก่ผู้เอาประกนัภยั โดยที่ผู้เอา
ประกนัภยัจะตอ้งเสยีเบีย้ประกนั ใหแ้ก่บรษิทัประกนัภยัตามที่ได้ตกลงไว ้โดยการประกนัภยัมี
หลกัส าคญั 6 ประการ ไดแ้ก่ หลกัส่วนไดเ้สยีในสญัญาประกนัภยั หลกัสุจรติอย่างยิง่ หลกัการ
ชดใชค้่าสนิไหมทดแทนตามความเป็นจรงิ หลกัการรบัช่วงสทิธิ ์หลกัการเฉลี่ยและหลกัสาเหตุ
ใกลช้ดิ เพื่อใหเ้กดิความยตุธิรรมต่อทัง้ผูเ้อาประกนัภยัและบรษิทัประกนัภยั 
 การประกนัวินาศภยั (Non – life Insurance) 
 การประกนัวนิาศภยั เป็นการประกนัภยัที่ให้ความคุ้มครองต่อทรพัยส์นิต่อภยัที่ท าให้
เกิดความเสียหายต่อรายได้ในอนาคต การประกนัวนิาศภยั สามารถแบ่งประเภทของการ
ประกนัวนิาศภยัได ้4 ประเภทหลกั ดงันี้ 

1. การประกนัภยัรถยนต์ คือการประกนัความเสียหายอนัเกิดจากการใช้
รถยนต ์ไวก้บับรษิทัประกนัภยัซึง่จะเป็นผูเ้ขา้มารบัความเสี่ยง โดยจะคุ้มครองความเสยีหายที่
เกดิแก่รถยนต ์เช่น ความเสยีหาย บุบสลายหรอืสญูหายของตวัรถยนต์คนัที่เอาประกนัภยั และ
ความคุ้มครองความเสียหายที่รถยนต์ได้ก่อให้เกิดขึ้นแก่ชีวติ ร่างกาย และทรพัย์สินของ
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บุคคลภายนอกรวมทัง้บุคคลที่โดยสารอยู่ในรถนัน้ด้วย โดยในปจัจุบนัการประกนัรถยนต์ 2 
ชนิด คอื การประกนัรถยนตภ์าคบงัคบัหรอืพ.ร.บ.นัน่เอง และการประกนัภยัรถยนต์ภาคสมคัร
ใจทีม่สีามระดบัใหเ้ลอืกโดยผูเ้อาประกนัภยัสามารถเลอืกซือ้ความคุม้ครองไดต้ามความต้องการ
และตามก าลงัเงนิทีม่อียู ่

2. การประกนัอคัคีภยั หมายถึง การประกนัภยัเพื่อคุ้มครองความเสยีหาย
หรอืสญูเสยีทรพัยส์นิ โดยอาจเกดิจากเพลงิไหม ้ฟ้าผ่า หรอืภยัระเบดิของแก๊สทีใ่ชใ้นการท าแสง
สวา่ง หรอื ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศยั ทัง้นี้ได้รบัความคุ้มครองรวมไปถึงความเสยีหายที่เกดิ
จากเหตุต่อเนื่องจากอัคคภียั เช่นความเสยีหายเพราะควนั ความเสยีหายจากน ้า (การฉีดน ้า
ดบัเพลงิของเจา้หน้าทีเ่พื่อตดัตน้ไปท าให้ทรพัยส์นิเกดิความเสยีหาย) หรอืจากสารเคมทีี่ใช้ใน
การดบัไฟ โดยทีจ่ะตอ้งมกีารลุกไหมเ้กดิขึน้จรงิ เกดิจากไฟทีจุ่ดเพื่อการใชง้านปกต ิจะต้องเกดิ
จากอุบตัเิหตุหรอืโดยบงัเอญิ 

3. การประกนัภยัทางทะเลและการขนส่ง หมายถงึ การประกนัภยัความ 
เสยีหายของตวัเรอื และสนิคา้ทีบ่รรทุกในยานพาหนะต่างๆ ทีท่ าการขนส่งระหว่างประเทศและ
ภายในประเทศการประกนัภยัการขนส่งภายในประเทศ จะให้ความคุ้มครองต่อทรพัยส์นิที่เอา
ประกนัภยัขณะขนส่งภายในประเทศที่บรรทุกในเรือ รถ หรือยานพาหนะอื่นๆ โดยจะเริ่ม
คุม้ครองตัง้แต่มกีารขนถ่ายสนิคา้ไปยงัพาหนะ ณ ตน้ทางไปตลอดเสน้ทาง ส่วนการประกนัการ
ขนส่งระหวา่งประเทศจะใหค้วามคุ้มครอง 2 ประเภท คอื การประกนัภยัตวัเรอื และการขนส่ง
สนิคา้ทางทะเล ซึง่เป็นการประกนัเพื่อคุม้ครองสนิคา้ทีข่นส่งระหวา่งประเทศจากอุบตัเิหตุต่างๆ 
ทีอ่าจเกดิขึน้ เช่น เรอืถูกไฟไหม ้เรอืคว ่า เรอืจม ความเสยีหายจากการขนถ่ายสนิคา้ขึน้หรอืขน
ลงจากเรอื จนท าใหเ้กดิความเสยีหายต่อตวัสนิคา้ 

4. การประกนัภยัเบ็ดเตล็ด หมายถึง การประกนัภยัเพื่อคุ้มครองความ
เสยีหายอนัเกดิจากอุบตัเิหตุ ซึ่งนอกเหนือจากการประกนัวนิาศภยัอื่นๆ ที่กล่าวมาแล้ว ได้แก่ 
การประกนัการเสีย่งภยัทุกชนิด การประกนัภยัส าหรบัวศิวกรรม การประกนัภยัปศุสตัว ์เป็นตน้ 
 
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัมาตรฐานด้านคณุสมบติั 

ชาญณุกร เพญ็ศริ ิ(2548) ศกึษาปจัจยัที่มผีลกระทบต่อความมีประสิทธผิลของการ
ตรวจสอบภายใน ในมุมมองของคณะกรรมการของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์พบว่า
ปจัจยัดา้นคุณลกัษณะของผูต้รวจสอบภายใน ประกอบดว้ย ความเป็นอสิระและความเทีย่งธรรม
ของผูต้รวจสอบภายใน ความรู้ ทกัษะ และมนุษยสมัพนัธ์ส่งผลต่อความมปีระสทิธผิลของการ
ตรวจสอบภายใน 
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อมรรตัน์ ชวลิต (2551) ศกึษาปจัจยัที่มีผลกระทบต่อประสิทธผิลของการตรวจสอบ
ภายในในมุมมองของผูต้รวจสอบภายใน พบว่า ปจัจยัด้านคุณสมบตัขิองผู้ตรวจสอบภายใน มี
ความสมัพนัธก์บัความมปีระสทิธผิลการตรวจสอบภายใน รวมถึงงานวจิยัของ พชัรี มหธิธิรรม
ธร (2552) พบว่า ปจัจยัคุณสมบตัขิองผู้ตรวจสอบภายใน ส่งผลต่อประสทิธผิลการตรวจสอบ
ภายในด้วยเช่นกนั ทัง้นี้ยงัสอดคล้องกบัผลการศกึษาของ พรรตัน์ วงศ์ธรีะธร (2552) ศกึษา
ปจัจยัที่มีผลกระทบต่อประสิทธิผลการปฏิบตัิงานของผู้ตรวจสอบภายใน บริษทั ปูนซีเมนต ์
จ ากดั (มหาชน) พบวา่ การทีผู่ต้รวจสอบภายในมกีารรบัรู้เกี่ยวกบัระเบยีบ ค าส ัง่ และแนวทาง
ในการปฏิบัติการตรวจสอบอย่างชัดเจนมีผลกระทบต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้
ตรวจสอบภายใน 

Mihretและ Yismaw (2007) พบวา่ การสนบัสนุนจากฝา่ยบรหิาร ในเรื่องการตอบสนอง
ต่อการค้นพบจากการตรวจสอบ มีผลอย่างมนีัยส าคญัต่อประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน 
งานวจิยัฉบบันี้ยงัพบวา่ ปจัจยัดา้นคุณลกัษณะของผูร้บัตรวจ ซึ่งประกอบด้วย ความเชี่ยวชาญ
ของผู้ร ับตรวจ ทัศนคติของผู้ร ับตรวจต่อการตรวจสอบภายใน และระดับการร่วมมือต่อผู้
ตรวจสอบภายใน ไม่มผีลต่อประสทิธผิลการตรวจสอบภายในอยา่งมนียัส าคญั 

Tusek, Boris and Pokravac, Ivana (2012) ศกึษาความเป็นอสิระและความเทีย่งธรรม
ต่อการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในมีวตัถุประสงค์เพื่อ ตรวจสอบความสมัพนัธ์ตามทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องระหว่างผู้ตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม ท าให้กา ร
ปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพ โดยดจูากโครงสรา้งองคก์รและการปฏบิตังิานของผู้ตรวจสอบภายใน
ทีม่คีวามสมัพนัธ์ต่อการควบคุมภายในองค์กร (คณะกรรมการก ากบัและกรรมการตรวจสอบ) 
พบวา่ คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งมคีวามเป็นอสิระ ความเที่ยงธรรมและเป็นกลางจะส่งผล
ใหง้านมปีระสทิธภิาพและจะช่วยใหก้ารปฏบิตังิานตรวจสอบภายในมคีวามน่าเชื่อถอื 

 
 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัมาตรฐานด้านการปฏิบติังาน 

กรวรีก์าญณ์ ต่อไพบลูย ์(2551) ศกึษาเรื่องการสอบทานคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
โดยใชแ้บบสอบถามความพงึพอใจของผูร้บัตรวจ : กรณีศกึษาธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่ง จากผล
การศกึษา พบวา่ ผูร้บัตรวจของธนาคารมคีวามคดิเหน็ต่อการปฏบิตังิานตรวจสอบภายในโดย
รวมอยูร่ะดบัพงึพอใจมาก มปีระเดน็เหน็ด้วยอย่างยิง่ว่าผู้ตรวจสอบภายในมมีนุษยส์มัพนัธ์ที่ด ี
เตม็ใจรบัฟงัขอ้คดิเหน็ของผูร้บัตรวจ และประเดน็ที่ควรพฒันาปรบัปรุง ได้แก่ด้านคุณสมบตัผิู้
ตรวจสอบเกี่ยวกบัทกัษะความรู้ความเขา้ใจในหน่วยงานของผู้รบัตรวจ ความช านาญในงาน
ตรวจสอบ และดา้นการรายงานผลการตรวจสอบ ผูต้รวจสอบควรใหข้อ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะที่
มคีวามถูกตอ้งครบถ้วน รายงานตรวจสอบตรงประเดน็และมขีอ้เสนอแนะเป็นประโยชน์ จากผล
การศกึษาไดใ้หข้อ้เสนอแนะเป็นวงกวา้งแก่หน่วยงานตรวจสอบภายในการพฒันาคุณภาพงาน
ตรวจสอบต่อไป 



 
 

19 
 

 

สริธิร โกศลวฒันา(2555) ศกึษาเรื่องสอบทานคุณภาพของหน่วยงานตรวจสอบภายใน : 
กรณีศึกษา บริษทัขนส่งมวลชนแห่งหนึ่ง พบว่ามาตรฐานด้านคุณสมบตัิ ควรมกีารเพิ่มเติม
เนื้อหากฎบตัรการตรวจสอบภายในใหส้มบรูณ์และเผยแพร่ไปยงัหน่วยงานต่างๆภายในองค์กร
ใหท้ราบโดยทัว่กนั ผู้อ านวยการหน่วยงานตรวจสอบภายในควรพจิารณาน าเทคโนโลยใีหม่ๆ 
มาใชใ้นการปฏบิตังิานอยูเ่สมอสนบัสนุนใหผู้ต้รวจสอบภายในให้มปีระกาศนียบตัรวชิาชพีเพื่อ
ยกระดบัมาตรฐานทางดา้นความรูแ้ละทกัษะการปฏบิตังิาน จดัให้มกีารตดิตามประเมนิผลการ
ปฏบิตักิจิกรรมการตรวจสอบภายในเพื่อวดัผลกจิกรรมการตรวจสอบภายในว่าสอดคล้องกบัค า
นิยามการตรวจสอบภายในประมวลจรรยาบรรณ และมาตรฐานอย่างต่อเนื่องมาตรฐานการ
ปฏบิตังิาน ควรพจิารณาการวางแผนทรพัยากรในการตรวจสอบให้มีความรดักุมมากขึน้ และ
ปรงัปรุงคู่มอื นโยบายการปฏบิตังิานใหเ้ป็นปจัจุบนัอยู่เสมอ การสื่อสารผลการตรวจสอบไปยงั
ฝ่ายงานรบัตรวจควรมคีวามรวดเรว็มากขึน้และรายงานผลงานที่น่าพอใจของผู้รบัตรวจ ต้อง
เปิดเผยในรายงานกรณีปฏบิตัิไม่สอดคล้องตามค านิยามของการตรวจสอบภายใน ประมวล
จรรยาบรรณ หรอืมาตรฐาน ทีม่ผีลกระทบต่อการปฏบิตังิานหน่วยงานตรวจสอบภายใน ควรมี
รายงานผลการตดิตามน าเสนอไปยงัผู้บรหิารระดบัสูงที่เกี่ยวขอ้ง และควรก าหนดบทบาทของ
คณะกรรมการตรวจสอบอยา่งชดัเจน ใหเ้ป็นผูห้าขอ้ยตุใินกรณีประเดน็ตรวจพบนัน้มคีวามเสี่ยง
ทีม่นียัส าคญัซึง่หน่วยงานรบัตรวจไม่สามารถปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะได้ 

Gansberghe (2005) ระบุวา่คุณภาพงานตรวจสอบถูกก าหนดโดยความสามารถในการ
จดัหาการค้นพบและการแนะน าที่มีประโยชน์ของแผนกตรวจสอบภายใน ซึ่งคุณภาพงาน
ตรวจสอบเป็นศูนย์กลางของประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน ซึ่งจะยกระดบัคุณค่าและ
ชื่อเสยีงขององคก์ร ซึง่สอดคลอ้งกบั Mihret และ Yismaw (2007) พบวา่คุณภาพงานตรวจสอบ
มผีลอยา่งมนียัส าคญัต่อประสทิธผิลการตรวจสอบภายใน 



 
 

 
 

บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
การศกึษาเรื่องการประเมนิคุณภาพงานตรวจสอบภายในของบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิการ

ประกนัวนิาศภยั เป็นการศึกษาเชงิส ารวจโดยใช้แบบสอบถามความคดิเหน็ของผู้ตรวจสอบ
ภายในบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิประกนัวนิาศภยั เพื่อให้ได้ขอ้สรุปเกี่ยวกบัระดบัความสอดคล้อง
ของการปฏบิตังิาน ตามมาตรฐานสากลการปฏบิตังิานวชิาชพีการตรวจสอบภายใน มรีะเบยีบ
วธิวีจิยัดงันี้  

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2. เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
4. การวเิคราะหข์อ้มลู 

 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 

การประเมินความสอดคล้องของคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตาม
มาตรฐานสากลการปฏบิตังิานวชิาชพีการตรวจสอบภายในท าการศกึษาจากประชากรบรษิทัที่
ประกอบธุรกิจการประกนัวนิาศภยั จ านวน 61 แห่ง (สมาคมประกนัวนิาศภยั, ส่วนแบ่ง
การตลาดเบี้ยประกันภัยโดยรวมทุกประเภท , วนัที่ 25 สิงหาคม 2558, เข้าถึงจาก
http://www.oic.or.th)  ผู้ศึกษาเลือกกลุ่มตัวอย่างบริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันภัยที่มีเบี้ย
ประกนัภยัรบัโดยตรงรวมสงูสุด 5 อนัดบัแรก และบรษิทัที่ผู้วจิยัปฏบิตังิานอยู่ คอื บรษิทั แอล
เอม็จ ีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ร่วมดว้ย มรีายละเอยีดมดีงันี้ 

 

1. บรษิทัวริยิะ ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
2. บรษิทัทพิยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
3. บรษิทักรงุเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
4. บรษิทัเมอืงไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
5. บรษิทัสนิมัง่คงประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
6. บรษิทั แอลเอม็จ ีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
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ผูต้อบแบบสอบถาม เป็นผูต้รวจสอบภายในของ 6 บรษิทั ขา้งต้น มจี านวน 57 คน ซึ่ง
ผูว้จิยัใชว้ธิเีฉพาะเจาะจงในการเลอืกผูต้อบแบบสอบถาม บรษิทัละจ านวน 6 คน เท่าๆกนั 

 
 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 

การศึกษาในครัง้นี้ผู้ศึกษาใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความ
สอดคล้องของคุณภาพการปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน โดยแบบสอบถามประกอบไปด้วย 2 
ส่วน คอื  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์การท างาน ต าแหน่งงานปจัจุบนั ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจงความถี่ 
และค่ารอ้ยละ 

ส่วนที ่2 การประเมนิความสอดคลอ้งของคุณภาพการปฏบิตังิานตรวจสอบภายในตาม
มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในประกอบด้วยมาตรฐานด้าน
คุณสมบตั ิและมาตรฐานดา้นการปฏบิตังิาน รวม 17 ประเดน็การประเมนิ มรีายละเอยีดดงันี้   

 
มาตรฐานด้านคณุสมบติั 

1. กฎบตัรการตรวจสอบภายใน 
2. การปฏบิตังิานตรวจสอบภายในทีเ่ป็นอสิระและเทีย่งธรรม 
3. ความเชีย่วชาญดา้นการตรวจสอบภายใน 
4. การปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบภายในอยา่งระมดัระวงัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี 
5. การพฒันาวชิาชพีการตรวจสอบภายใน 
6. การประเมนิผลการปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน 

 
มาตรฐานด้านการปฏิบติังาน 

7.   การวางแผนการตรวจสอบ การเสนอและอนุมตัแิผนการตรวจสอบ 
8.   การประเมนิความเสีย่งเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ 
9.   งบประมาณ และอตัราก าลงัของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
10.  นโยบายและแนวทางการปฏบิตังิาน การประสานงาน 
11.  รายงานสรุปผลการปฏบิตังิานตามแผนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
12.  กจิกรรมการตรวจสอบภายในตอ้งประเมนิและช่วยสนบัสนุนใหม้กีาร 

ปรบัปรุงกระบวนการก ากบัดแูล การบรหิารความเสีย่ง และการควบคุมของบรษิทั 
13.  การวางแผนการปฏบิตังิานตรวจสอบ 
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14.  การปฏบิตังิานตรวจสอบ 
15.  รายงานผลการปฏบิตังิานตรวจสอบ 
16. การตดิตามผลการตรวจสอบ 
17.  การยอมรบัความเสีย่งของฝา่ยบรหิาร 

 
ท าการวเิคราะหข์อ้มลูโดยค่าเฉลีย่ โดยเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบ่งออกเป็น 3 ล าดบั ดงันี้ 
 

             คะแนน ความสอดคล้องของคณุภาพงาน

ตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากลการ

ปฏิบติังานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 

 2   หมายถงึ  สอดคลอ้งตามมาตรฐาน 
 1   หมายถงึ  สอดคลอ้งเพยีงบางส่วน 
 0   หมายถงึ  ไม่สอดคลอ้ง 
 
 ส าหรบัการแปลผลขอ้มลูทีร่วบรวมจากแบบสอบถาม ได้ก าหนดเกณฑ์การแปลผลโดย
พจิารณาเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยที่ค านวณ เพื่อแปลผลการประเมนิความสอดคล้องของการ
ประกนัคุณภาพตามมาตรฐานการปฏบิตังิานวชิาชพีการตรวจสอบภายในโดยก าหนดขนาดของ
อนัตรภาคชัน้จากค่าคะแนนเฉลีย่ช่วงชัน้ ดงันี้  
 
  อนัตรภาคชัน้   =   (คะแนนสงูสดุ – คะแนนต า่สดุ) / จ านวนชัน้  
 
 สามารถแบ่งช่วงคะแนนและท าการแปลความหมายของระดบัการการประกนัคุณภาพ
การตรวจสอบภายใน ไดด้งันี้ 

ระดบัคะแนนเฉล่ีย 
 
 

1.36 -  2.00 

ระดบัความสอดคล้องของคณุภาพงาน 
ตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล 

การปฏิบติังานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 
หมายถงึ     สอดคลอ้งตามมาตรฐาน 

0.68  -  1.35 หมายถงึ     สอดคลอ้งตามมาตรฐานเพยีงบางส่วน 
0.00  -  0.67 หมายถงึ     ไม่สอดคลอ้งตามมาตรฐาน 
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วิธีการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
การสรา้งเครื่องมอืในการวจิยัครัง้นี้แบ่งไดเ้ป็น 2 ขัน้ตอน ดงันี้  
1. ศึกษาเอกสารและงานวจิ ัยที่เกี่ยวข้องในอดีต เพื่อก าหนดขอบเขตและกรอบ

แนวทางในการก าหนดรปูแบบของหวัขอ้ประเมนิในแบบสอบถาม  
2. ศกึษาแนวทางการประกนัคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครฐั ปี พ.ศ. 2555 เพื่อ

ก าหนดแนวทางในการจดัท าแบบสอบถาม 
3. จดัท าแบบสอบถามเพื่อใช้สอบถามกลุ่มตวัอย่างผู้ตรวจสอบภายในของบรษิทัที่

ประกอบธุรกจิประกนัวนิาศภยัแต่ละแห่ง 
4. รวบรวมและจดัระเบยีบขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสอบถาม เพื่อใชก้ารวเิคราะหข์อ้มลูและ 

น าเสนอผลการวจิยัต่อไป 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมลู  
 

การศกึษาคน้ควา้อสิระฉบบันี้ เป็นการศกึษาโดยการเกบ็รวบรวมจากแหล่งขอ้มูลปฐม
ภมูแิละขอ้มลูทุตยิภมู ิดงันี้ 

 
ข้อมลูปฐมภมิู  

 ผูว้จิยัจะท าการเกบ็รวมรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างของการศกึษาเป็นบรษิทัที่ประกอบ
ธุรกิจประกนัวนิาศภยัด้วยตนเอง โดยวธิกีารแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตวัอย่างที่ศึกษา ซึ่ง
ด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี้  

1. ขอหนงัสอืแนะน าตวัพร้อมแจ้งวตัถุประสงค์ของการวจิยัจากบณัฑติวทิยาลยั เพื่ อ
ขอความอนุเคราะหใ์นการแจกแบบสอบถามให้แก่ผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในเพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

2. ผูว้จิยัด าเนินการแจกแบบสอบถามให้กบัผู้ตรวจสอบภายในที่เป็นกลุ่มตวัอย่างใน
การศกึษา โดยใชร้ะยะเวลาในการรวบรวมแบบสอบถามเป็นระยะเวลา 3วนั 
 

ข้อมลูทุติยภมิู 
ศกึษาจากมาตรฐานสากลการปฏบิตัิงานวชิาชพีการตรวจสอบภายใน (International 

Standards for the Professional Practice of Internal Auditing) เกบ็รวบรวมขอ้มูลจากการ
คน้ควา้งานวจิยั วทิยานิพนธ ์บทความ วารสาร เอกสารอื่นๆ และขอ้มลูจากเวบ็ไซต ์ทีเ่กีย่วขอ้ง  
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การวิเคราะหข้์อมลู 
 
  การวเิคราะหข์อ้มลูของการศกึษาครัง้นี้ จะประมวลผลขอ้มลูจากแบบสอบถาม โดยการ
น าขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวมไดจ้ากแบบสอบถามมาท าการวเิคราะห์และประเมนิผล โดยประเมนิผล
ดว้ยคอมพวิเตอรใ์ชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูเพื่อหาค่าทางสถติดิงันี้ 
 สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistic) เป็นสถติทิีใ่ชใ้นการสรุปบรรยายซึ่งค่าสถิตทิี่
ใชใ้นการศกึษา ไดแ้ก่ค่าความถี่ (Frequencies) และค่ารอ้ยละ (Percentage) ใช้ส าหรบัอธบิาย
ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูความสอดคล้องของการประเมนิคุณภาพงานตรวจสอบ
ภายในตามมาตรฐานมาตรฐานสากลการปฏบิตังิานวชิาชีพการตรวจสอบภายในใช้ Nominal 
Scale ที่อยู่ในรูปแบบค่าเฉลี่ย (Mean) เพื่ออธิบายข้อมูลความสอดคล้องของการประกัน
คุณภาพการตรวจสอบภายในตามมาตรฐานการปฏบิตังิานวชิาชพีการตรวจสอบภายในแบ่งเป็น 
3 ระดบั 
 

ช่วงคะแนนเฉลีย่  = คะแนนสงูสุด – คะแนนต ่าสุด / 3 
   = (2 – 0) / 3 
   = 0.67 
 

 คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0.00 – 0.67 แปลความหมายว่า การประกนัคุณภาพการ
ตรวจสอบภายในไม่สอดคลอ้งเป็นไปตามมาตรฐานการปฏบิตังิานวชิาชพีการตรวจสอบภายใน 
 คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0.68 – 1.35 แปลความหมายว่า การประกนัคุณภาพการ
ตรวจสอบภายในสอดคล้องเป็นไปตามมาตรฐานการปฏบิตังิานวชิาชีพการตรวจสอบภายใน
เพยีงบางส่วน 
 คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.36 –2.00 แปลความหมายว่า การประกนัคุณภาพการ
ตรวจสอบภายในสอดคลอ้งเป็นไปตามมาตรฐานการปฏบิตังิานวชิาชพีการตรวจสอบภายใน 
 
 
 



   
 
 

 

 
 

บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

  
การศกึษาเรื่องการประเมนิคุณภาพงานตรวจสอบภายในของบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิการ

ประกนัวนิาศภยั เป็นการวจิยัเชงิส ารวจ (survey research) โดยใช้แบบสอบถามความคดิเหน็
จากผูต้รวจสอบภายในของบรษิทัประกนัวนิาศภยั เพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปเกีย่วกบัความสอดคลอ้งของ
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในเสนอผล
การศกึษาแบ่งเป็น3ส่วน ประกอบ 1) ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 2) การประเมนิ
คุณภาพตามมาตรฐานดา้นคุณสมบตั ิ3) การประเมนิคุณภาพตามมาตรฐานด้านการปฏบิตังิาน 
มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 
ข้อมลูส่วนบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ขอ้มลูเกีย่วกบัผูต้อบแบบสอบถามรวบรวมจากแบบสอบถามทีส่่งให้ผู้ตรวจสอบภายใน
ของบรษิทัในกลุ่มตวัอยา่งจ านวน34คน โดยมผีูต้รวจสอบภายในตอบแบบสอบถามและส่งกลบั
คนืมาจ านวน 25คน คดิเป็นร้อยละ 73.5 ลกัษณะข้อมูลทัว่ไปของผู้ตรวจสอบภายในตาม
แบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา ประสบการณ์การท างาน ต าแหน่งงาน
ปจัจุบนัแสดงไดด้งันี้  
 
ตารางท่ี 2 จ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (n=25 คน) ร้อยละ 

ชาย 15 60.0 

หญงิ 10 40.0 

รวม 25 100.00 

 
จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 15 คน คิด

เป็นรอ้ยละ 60และเป็นเพศหญงิ จ านวน 10คน คดิเป็นรอ้ยละ 40 
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ตารางท่ี 3 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน (n=25 คน) ร้อยละ 
20 – 30 ปี 7 28.0 

31 – 40 ปี 11 44.0 

41 ปีขึน้ไป 7 28.0 

รวม 25 100.0 

 
จากตารางที ่3 พบวา่ผูต้รวจสอบภายในของกลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่มอีายุอยู่ในช่วง 31 

– 40 ปี จ านวน 11คน คดิเป็นรอ้ยละ 44 รองลงมามอีายุอยู่ในช่วง 20 – 30 ปีขึน้ไป จ านวน 7 
คน คดิเป็นรอ้ยละ28และมอีายอุยูใ่นช่วง41 ปี ขึน้ไป จ านวน 7คน คดิเป็นรอ้ยละ 28 
 
ตารางท่ี 4 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

 
จากตารางที ่4 พบวา่ผูต้รวจสอบภายในของกลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่จบการศกึษาระดบั

ปรญิญาตร ีจ านวน 14คน คดิเป็นร้อยละ 56และจบการศกึษาระดบัปรญิญาโท จ านวน 11คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 44 
 
ตารางท่ี 5 จ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกประสบการณ์ท างาน 
 

การศึกษา จ านวน (n=25 คน) ร้อยละ 
ปรญิญาตร ี 14 56.0 

ปรญิญาโทขึน้ไป 11 44.0 

รวม 25 100.0 

ประสบการณ์ จ านวน (n=25 คน) ร้อยละ 
ต ่ากว่า 5 ปี 5 20.0 

ตัง้แต่ 5 –10 ปี 8 32.0 

ตัง้แต่ 11 – 15 ปี 7 28.0 

ตัง้แต่ 16 – 20 ปี 4 16.0 

มากกว่า 20 ปี ขึน้ไป 1 4.0 

รวม 25 100.0 
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จากตารางที ่5 พบวา่ผูต้รวจสอบภายในของกลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่มปีระสบการณ์การ
ท างานตัง้แต่ 5 – 10 ปี จ านวน 8คน คดิเป็นร้อยละ 32 มปีระสบการณ์การท างานตัง้แต่ 11 – 
15 ปี จ านวน 7คน คดิเป็นร้อยละ 28มปีระสบการณ์การท างานต ่ากว่า 5 ปี จ านวน 5 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 20มปีระสบการณ์การท างานตัง้แต่16 – 20 ปี จ านวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16และมี
ประสบการณ์การท างานมากกวา่ 20 ปีขึน้ไป จ านวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 6 จ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามต าแหน่งงาน 

ต าแหน่งงาน ความถี ่ ร้อยละ 

ผูอ้ านวยการ/หวัหน้าหน่วยงาน หรอืเทยีบเท่า  4 16.0 

ผูจ้ดัการ/หวัหน้างาน หรอืเทยีบเท่า 11 44.0 

เจา้หน้าที/่พนักงาน 10 40.0 

รวม 25 100.0 

 
จากตารางที่ 6 พบว่าผู้ตรวจสอบภายในของกลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่มตี าแหน่งระดบั

ผูจ้ดัการ/หวัหน้างานหรอืเทยีบเท่า จ านวน 11 คน คดิเป็นรอ้ยละ 44 มตี าแหน่งระดบัเจา้หน้าที/่
พนกังาน จ านวน 10คน คดิเป็นรอ้ยละ 40ตามล าดบัและมตี าแหน่งระดบัผู้อ านวยการ/หวัหน้า
หน่วยงาน หรอืเทยีบเท่า จ านวน 4คน คดิเป็นรอ้ยละ 16 
 
การประเมินคณุภาพตามมาตรฐานด้านคณุสมบติั  

 
การประเมนิคุณภาพงานตรวจสอบภายในของบรษิัทประกนัวนิาศภยั ตามมาตรฐาน

ดา้นคุณสมบตั ิจ าแนกคุณสมบตัขิองผูต้รวจสอบภายในออกเป็น 6 ดา้น  

7. วตัถุประสงค ์อ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ  ค าถาม 4 ขอ้ 
8. การปฏบิตังิานตรวจสอบภายในทีเ่ป็นอสิระและเทีย่งธรรม ค าถาม 6 ขอ้ 
9. ความเชีย่วชาญดา้นการตรวจสอบภายใน   ค าถาม 6 ขอ้  
10. การปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบภายใน   ค าถาม 4 ขอ้  

อยา่งระมดัระวงัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี   
11. การพฒันาวชิาชพีการตรวจสอบภายใน   ค าถาม 2 ขอ้  
12. การประเมนิผลการปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน  ค าถาม 7 ขอ้ 
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 วตัถปุระสงค ์อ านาจหน้าท่ี และความรบัผิดชอบ 
วตัถุประสงค์อ านาจหน้าที่และความรบัผดิชอบของกจิกรรมการตรวจสอบภายในต้อง

ก าหนดให้ชดัเจนไวใ้นกฎบตัรงานตรวจสอบภายในสอดคล้องกบัค านิยามของการตรวจสอบ
ภายในประมวลจรรยาบรรณและมาตรฐานหวัหน้าผู้บรหิารงานตรวจสอบต้องทบทวนกฎบตัร
งานตรวจสอบภายในเป็นระยะๆและน าเสนอต่อผูบ้รหิารระดบัสงูและคณะกรรมการเพื่ออนุมตัิ 
มกีารเผยแพร่ไปยงัหน่วยงานต่างๆ อกีทัง้ตอ้งมกีารทบทวนอยา่งต่อเนื่อง 
 
ตารางท่ี 7 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัความสอดคล้องตามมาตรฐานด้าน 
 วตัถปุระสงค ์อ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 
 

ระดบัความสอดคล้อง 
จ านวน(ร้อยละ) n=25  

ค่าเฉลี่ย 
 
การแปลผล 
 

สอด 
คล้อง 

บาง 
ส่วน 

ไม่สอด 
คล้อง 

1.การจดัท ากฎบตัรการตรวจสอบ
ภายในมีองค์ประกอบค านิยาม 
วัตถุป ร ะสงค์ สายการบังคับ
บัญชา  อ า นา จห น้ าที่  ค ว าม
รับผิดชอบค านิ ย ามของกา ร
ตรวจสอบภายใน มาตรฐานและ
จริย ธ ร ร ม ในกา รปฏิบัติ ง าน
ตรวจสอบภายใน 

25 
(100%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

2.00 สอดคลอ้ง 

2.กฎบตัรไดร้บัความเหน็ชอบโดย
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 

25 
(100%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

2.00 สอดคลอ้ง 

3.เผยแพร่กฎบตัรการตรวจสอบ
ภายในให้ทราบทัว่กันภายใน
องคก์ร 

22 
(88%) 

3 
(12%) 

0 
(0%) 

1.88 สอดคลอ้ง 

4.ก า ร ท บ ท ว น ก ฎ บัต ร ก า ร
ตรวจสอบภายในทุกปี 

15 
(60%) 

9 
(36%) 

1 
(4%) 

1.56 สอดคลอ้ง 

รวม 1.86 สอดคลอ้ง 
 

จากตารางที่ 7 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านวตัถุประสงค์ อ านาจหน้าที่ และความ
รบัผดิชอบ ซึ่งระบุอยู่ในกฎบตัรการตรวจสอบภายใน สอดคล้องตามมาตรฐานด้านคุณสมบตั ิ
(ค่าเฉลี่ย 1.86) เรื่องที่มคีะแนนต ่ากว่าค่าเฉลี่ย คือ เรื่องการทบทวนกฎบตัรการตรวจสอบ
ภายในทุกปี (ค่าเฉลีย่1.56) 
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การปฏิบติังานตรวจสอบภายในท่ีเป็นอิสระและเท่ียงธรรม 
การปฏบิตังิานตรวจสอบภายในที่เป็นอสิระและเที่ยงธรรม คอื ผู้ตรวจสอบภายในควร

ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม โดยจะต้องไม่ถูกครอบง า ไม่ถูก
แทรกแซงการปฏบิตัหิน้าที ่มคีวามเป็นกลาง ไม่ล าเอยีงและไม่มอีคต ิเป็นตน้ 
 
ตารางท่ี 8 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัความสอดคล้องของการปฏิบติังาน 

ตรวจสอบภายในท่ีเป็นอิสระและเท่ียงธรรม 
 

ระดบัความสอดคล้อง 
จ านวน(ร้อยละ) n=25  

ค่าเฉลี่ย 
 
การแปลผล 
 

สอด 
คล้อง 

บาง 
ส่วน 

ไม่สอด 
คล้อง 

1.หน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้น
ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

24 
(96%) 

1 
(4%) 

0 
(0%) 

1.96 สอดคลอ้ง 

2.เสนอรายงานการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

23 
(92%) 

2 
(8%) 

0 
(0%) 

1.92 สอดคลอ้ง 

3.อนุมัติแผนการตรวจสอบตาม
ความเสี่ยงโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

23 
(92%) 

2 
(8%) 

0 
(0%) 

1.92 สอดคลอ้ง 

4.มกีารก าหนดกรอบความเที่ยง
ธรรม/มาตรฐานจริยธรรมของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในเสนอ
ให้คณะกรรมการตรวจสอบและ
ผู้ บ ริ ห า ร รั บ ดับ สู ง ใ ห้ ค ว า ม
เหน็ชอบ 

23 
(92%) 

2 
(8%) 

0 
(0%) 

1.92 สอดคลอ้ง 

5.บุ ค ล า ก ร ข อ ง ห น่ ว ย ง า น
ตรวจสอบภายในทราบและปฏบิตัิ
ต ามกร อบความเที่ ย ง ธ ร รม /
มาตรฐานจรยิธรรม 

25 
(92%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

2.00 สอดคลอ้ง 

6.มีการ เผยแพร่ข้อจ ากัดของ
ความเป็นอิสระหรือความเที่ยง
ธรรม/มาตรฐานจริยธรรมของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในให้
หน่วยงานอื่นๆรบัทราบโดยทัว่กนั 

22 
(88%) 

3 
(12%) 

0 
(0%) 

1.88 สอดคลอ้ง 

รวม 1.93 สอดคลอ้ง 
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จากตารางที ่8 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม มกีารปฏบิตังิานตรวจสอบภายในที่เป็นอสิระ

และเที่ยงธรรมสอดคล้องตามมาตรฐานด้านคุณสมบตัิ (ค่าเฉลี่ย 1.93) ยกเวน้การเผยแพร่

ขอ้จ ากดัของความเป็นอสิระหรอืความเที่ยงธรรม/มาตรฐานจรยิธรรม/คุณธรรมของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในให้ทัง้ในหน่วยงานตรวจสอบภายและหน่วยงานอื่นๆรบัทราบโดยทัว่กัน 

(ค่าเฉลีย่ 1.88) 

 

ความเช่ียวชาญด้านการตรวจสอบภายใน 
ความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายในคอืผู้ตรวจสอบภายในต้องมีทกัษะความรู้

ความสามารถทีห่ลากหลาย อยา่งเช่น ความรูด้า้นการตรวจสอบภายใน ดา้นการควบคุมภายใน 
ด้านการบรหิารความเสี่ยง ด้านการก ากบัดูแลกจิการที่ดี ด้านบญัช ีเป็นต้น ประกอบกบัการ
ปฏบิตังิานดว้ยความสุขมุรอบคอบอยา่งมแีบบแผนสมเหตุสมผล 

ตารางท่ี 9 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัความสอดคล้องของความเช่ียวชาญ 
    ด้านการตรวจสอบภายใน 

 
ระดบัความสอดคล้อง 

จ านวน (ร้อยละ) n=25  
ค่าเฉลี่ย 

 
การแปลผล 
 

สอด 
คล้อง 

บาง 
ส่วน 

ไม่สอด 
คล้อง 

1.บคุลากรในหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในมีประสบการณ์ด้านการ
ตรวจสอบภายใน 3 ปีขึ้นไป มี
จ านวนร้อยละ 50 ขึ้นไป (รวม
หัวห น้าห น่วยงานตรวจสอบ
ภายใน 
 

14 
(56%) 

11 
(44%) 

0 
(0%) 

1.56 สอดคลอ้ง 

2.บคุลากรในหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในไดร้บัวุฒบิตัรมากกว่าร้อย
ละ  50 ขึน้ไป 

1 
(4%) 

15 
(60%) 

9 
(36%) 

0.68 บางสว่น 

3.หวัหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบ
ขอค าแนะน าและความช่วยเหลอื
หากผู้ต ร วจสอบภาย ในขาด
ความรู้ ทักษะและความสามารถ
อื่นที่จ าเ ป็นในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ 

22 
(88%) 

3 
(12%) 

0 
(0%) 

1.88 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 9 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัความสอดคล้องของความเช่ียวชาญ 
    ด้านการตรวจสอบภายใน (ต่อ) 

 
ระดบัความสอดคล้อง 

จ านวน (ร้อยละ) n=25  
ค่าเฉลี่ย 

 
การแปลผล 
 

สอด 
คล้อง 

บาง 
ส่วน 

ไม่สอด 
คล้อง 

4.หวัหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบ
ต้ อ ง ป ฏิ เ ส ธ ภ า ร กิ จ ก า ร ใ ห้
ค าปรกึษา และความช่วยเหลอื ใน
กรณีที่ผู้ตรวจสอบภายในขาด
ความรู้  ทักษะที่จ าเป็นต่อการ
บรกิารใหค้ าปรกึษานัน้  

16 
(64%) 

7 
(28%) 

2 
(8%) 

1.56 สอดคลอ้ง 

5.การน าเทคโนโลยหีรอืโปรแกรม
ส าเร็จรูปมาช่วยการตรวจสอบ/
วเิคราะห์ข้อมูลเพื่อที่จะระบุความ
เ สี่ ย งห รื อ สิ่ ง ผิด ป กติ ใ นกา ร
ต ร ว จ ส อ บ ภ า ย ใ น ใ ห้ มี
ประสทิธภิาพมากขึน้ 

3 
(12%) 

16 
(64%) 

6 
(24%) 

0.88 บางสว่น 

6.การบง่ชีโ้อกาสหรอืความเป็นไป
ได้ที่จะก่อให้เกิดความผิดพลาด
ความผดิปกต ิการทุจรติ หรอืการ
ไมป่ฏบิตัติาม 

19 
(76%) 

5 
(20%) 

1 
(4%) 

1.72 สอดคลอ้ง 

รวม 1.38 สอดคลอ้ง 
 

 จากตารางที ่9 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม มคีวามเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายใน

ซึง่สอดคลอ้งตามมาตรฐานด้านคุณสมบตั ิ(ค่าเฉลี่ย 1.38) เรื่องที่มคีะแนนต ่ากว่าค่าเฉลี่ย คอื 

เรื่องบุคลากรในหน่วยงานตรวจสอบภายในไดร้บัวฒุบิตัรดา้นการตรวจสอบภาย (ค่าเฉลีย่ 0.68) 

และการน าเทคโนโลยหีรอืโปรแกรมส าเรจ็รูปมาช่วยการตรวจสอบ/วเิคราะห์ขอ้มูล  (ค่าเฉลี่ย 

0.88) 
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การปฏิบติังานของผู้ตรวจสอบภายในอย่างระมดัระวงัเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ 
การปฏิบตัิงานของผู้ตรวจสอบภายในอย่างระมดัระวงัเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชีพคือผู้

ตรวจสอบภายในตอ้งปฏบิตังิานดว้ยความสุขมุรอบคอบ ระมดัระวงั มกีารบนัทกึการปฏบิตังิาน
เป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นที่น่าเชื่อถือ มีการสอบทานการปฏิบตัิงานโดยผู้ที่มีทกัษะ ความรู้
ประสบการณ์ทีเ่หมาะสมเพยีงพอ สามารถยนืยนัขอ้ตรวจพบ ขอ้เสนอแนะ และผลกระทบที่จะ
เกดิขึน้ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งสมเหตุสมผล 

 
ตารางท่ี 10 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัความสอดคล้องของการปฏิบติังาน 

      ของผู้ตรวจสอบภายในอย่างระมดัระวงัเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ 
 

ระดบัความสอดคล้อง 
จ านวน (ร้อยละ) n=25  

ค่าเฉลี่ย 
 
การแปลผล 
 

สอด 
คล้อง 

บาง 
ส่วน 

ไม่สอด 
คล้อง 

1.มีการบันทึกการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบในกระดาษท าการทีเ่ป็น
ลายลักษณ์อักษรครอบคลุมทุก
กระบวนการปฏบิตังิานตรวจสอบ
ประกอบดว้ย 
-การสอบทานระบบการควบคุม
ภายใน 
-การประมินความเสี่ยงเพื่อการ
ว า ง แ ผ น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ 
-การวางแผนการปฏิบัติง าน
ตรวจสอบ 
-ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ภ า ค ส น า ม 
-การสรุปขอ้ตรวจพบ 

25 
(100%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

2.00 สอดคลอ้ง 

2.มกีารก ากับดูแลและสอบทาน
การปฏบิตังิานทีส่ าคญัโดยหวัหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน/ผู้ที่
ได้ร ับมอบหมายที่ม ีความรู้และ
ประสบการณ์ทีเ่หมาะสม 

24 
(96%) 

1 
(4%) 

0 
(0%) 

1.96 สอดคลอ้ง 

3.มีการยืนยันถึงความถูกต้อง
เหมาะสมของเรื่องที่ตรวจพบและ
ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะกับ
หน่วยรบัตรวจ 

24 
(96%) 

1 
(4%) 

0 
(0%) 

1.96 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 10 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัความสอดคล้องของการปฏิบติังาน 
       ของผู้ตรวจสอบภายในอย่างระมดัระวงัเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ (ต่อ)   

 
ระดบัความสอดคล้อง 

จ านวน (ร้อยละ) n=25  
ค่าเฉล่ีย 

 
การแปล

ผล 
 

สอด 
คล้อง 

บาง 
ส่วน 

ไม่สอด 
คล้อง 

4.ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยรับ
ตรวจต่อรายงานผลการตรวจสอบ
หรือมีข้อทักท้วงจากหน่วยรับ
ตรวจต่อรายงานผลการตรวจสอบ
แต่สามารถแก้ข้อทักท้วงอย่างมี
เหตุผลได ้

16 
(64%) 

9 
(36%) 

0 
(0%) 

1.64 สอดคลอ้ง 

รวม 1.89 สอดคลอ้ง 
 

 จากตารางที่ 10 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีการปฏิบตัิงานอย่างระมดัระวงัเยี่ยงผู้
ประกอบวชิาชพีสอดคลอ้งตามมาตรฐานดา้นคุณสมบตั ิ(ค่าเฉลี่ย 1.89) เรื่องที่มคีะแนนต ่ากว่า
ค่าเฉลีย่ คอื เรื่องการปฏบิตัเิพื่อแกไ้ขขอ้ทกัท้วงจากผู้รบัตรวจอยู่ในระดบัสอดคล้อง (ค่าเฉลี่ย 
1.64) 
 

การพฒันาวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 
การพฒันาวชิาชพีการตรวจสอบภายในคอื ผู้ตรวจสอบภายในต้องมกีารพฒันาทกัษะ 

ความรูค้วามสามารถอยา่งต่อเนื่อง อาทเิช่น ทกัษะด้านการตรวจสอบภายใน ด้านการควบคุม
ภายใน ด้านการบริการความเสี่ยง ด้านการก ากบัดูแลกิจการที่ดี หรือด้านอื่นๆ ที่จะ เอื้อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้ความสามารถที่
เพยีงพอ สามารถปฏบิตังิานตรวจสอบไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสุด 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

34 

 

ตารางท่ี 11 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัความสอดคล้องของการพฒันา 
       วิชาชีพการตรวจสอบภายใน 

 
ระดบัความสอดคล้อง 

จ านวน (ร้อยละ) n=25  
ค่าเฉลี่ย 

 
การแปลผล 
 

สอด 
คล้อง 

บาง 
ส่วน 

ไม่สอด 
คล้อง 

1.มกีารประเมนิความสามารถใน
หน้าทีข่องผูต้รวจสอบภายในและ
ว า ง แ ผ น พัฒ น า บุ ค ล า ก ร ที่
สอดคล้องกับผลการประเมิน
ความสามารถในหน้าที ่

20 
(80%) 

4 
(16%) 

1 
(4%) 

1.76 สอดคลอ้ง 

2.มีการสนับสนุนเพิ่มพูนทักษะ
ฝึกอบรมด้านการตร วจสอบ
ภายใน การควบคุมภายใน การ
บริการความเสี่ยงและความรู้ที่
เป็นประโยชน์ ที่เกี่ยวข้องกบัการ
ปฏบิตังิาน 

21 
(84%) 

4 
(16%) 

0 
(0%) 

1.84 สอดคลอ้ง 

รวม 1.80 สอดคลอ้ง 
  

จากตารางที่ 11 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม มกีารพฒันาวชิาชพีการตรวจสอบภายใน

สอดคล้องตามมาตรฐานด้านคุณสมบตัิ (ค่าเฉลี่ย 1.80) ประเด็นที่มรีะดบัความคดิเห็นต ่ากว่า

คา่เฉลีย่ คอื การประเมนิความสามารถในหน้าทีข่องผูต้รวจสอบภายใน (ค่าเฉลีย่ 1.76) 

 
การประเมินผลการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน 
การประเมนิผลการปฏิบตังิานตรวจสอบภายใน คือ หวัหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบ

ภายในต้องก าหนดให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานจากภายใน โดยการประเมนิตนเองเป็น

ระยะๆ และจากภายในนอกองคก์ร โดยผูป้ระเมนิทีม่คีวามเป็นอสิระทุกๆ 5 ปี โดยการประเมนิ

ครอบคลุมทุกกจิกรรมของการตรวจสอบภายในซึง่จะช่วยใหก้จิกรรมการตรวจสอบสามารถเพิม่

คุณค่า และปรบัปรุงการด าเนินงาน และเพื่อใหเ้กดิความเชื่อมัน่ว่า หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ไดป้ฏบิตัสิอดคลอ้งกบัมาตรฐาน และประมวลจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน 

 

 



 
 

35 

 

ตารางท่ี 12 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัความสอดคล้องของการประเมินผล

การปฏิบติังานตรวจสอบภายใน 

 
ระดบัความสอดคล้อง 

จ านวน (ร้อยละ) n=25  
ค่าเฉลี่ย 

 
การแปลผล 
 

สอด 
คล้อง 

บาง 
ส่วน 

ไม่สอด 
คล้อง 

1.การประเมนิผลและตดิตามการ
ปฏิบัติงานตามสายการบังคับ
บญัชาภายในหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน 

24 
(96%) 

1 
(4%) 

0 
(0%) 

1.96 สอดคลอ้ง 

2.การประเมนิผลการปฏิบตัิงาน
ทั ้ ง ร ะ ดั บ บุ ค ค ล แ ล ะ ร ะ ดั บ
หน่วยงานด้วยตนเองหรือสอบ
ทานโดยบุคคลอื่นที่อยู่ภายใน
องคก์ร 

23 
(92%) 

1 
(4%) 

1 
(4%) 

1.88 สอดคลอ้ง 

3.การประเมินจากภายนอก
อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี โดยผู้ที่มี
ค วามรู้  ป ร ะ สบกา ร ณ์ กา ร
ตรวจสอบภายใน 

17 
(68%) 

6 
(24%) 

2 
(8%) 

1.60 สอดคลอ้ง 

4.การรายงานผลการประเมนิทัง้
จากภายในและภายนอกเสนอ
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
รบัทราบ 

23 
(92%) 

0 
(0%) 

2 
(8%) 

1.84 สอดคลอ้ง 

5.การก าหนดแผนหรือแนว
ทางการพฒันา/ปรบัปรุงตามผล
การประเมนิ 

24 
(96%) 

1 
(4%) 

0 
(0%) 

1.96 สอดคลอ้ง 

6.การส ารวจความพึงพอใจ
ส าหรบัผูม้สี่วนไดเ้สยี 

3 
(12%) 

16 
(64%) 

6 
(24%) 

0.88 บางส่วน 

7.การด าเนินการพัฒนาตาม
แผนหรือแนวทางการพัฒนา/
ปรับปรุงและสรุปผลเสนอต่อ
ผูบ้รหิาร 

20 
(80%) 

4 
(16%) 

1 
(4%) 

1.76 สอดคลอ้ง 

รวม 1.70 สอดคลอ้ง 
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จากตารางที ่12 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานตรวจสอบ

ภายในสอดคลอ้งตามมาตรฐานด้านคุณสมบตั ิ(ค่าเฉลี่ย 1.70) เรื่องที่มคีะแนนต ่ากว่าค่าเฉลี่ย

คอื การประเมนิจากภายนอกอยา่งน้อยทุกๆ 5 ปี โดยผู้ที่มคีวามรู้ ประสบการณ์การตรวจสอบ

ภายใน และเรื่องการส ารวจความพงึพอใจส าหรบัผูม้สี่วนไดเ้สยี (ค่าเฉลีย่ 0.88) 

 

จากการประเมนิการปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบภายใน ตามมาตรฐานดา้นคุณสมบตั ิทัง้ 

6 ดา้น สามารถสรุปไดต้ามตารางที ่13 

 

ตารางท่ี 13 ค่าเฉล่ียของระดบัความสอดคล้องตามมาตรฐานด้านคณุสมบติั 

มาตรฐานด้านคณุสมบติั ตารางท่ี ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. วตัถปุระสงค ์อ านาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบ 7 1.86 สอดคลอ้ง 
2. การปฏบิตังิานตรวจสอบภายในทีเ่ป็นอสิระและ
เทีย่งธรรม 

8 1.91 สอดคลอ้ง 

3. ความเชีย่วชาญดา้นการตรวจสอบภายใน 9 1.38 สอดคลอ้ง 
4. การปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบภายในอย่าง
ระมดัระวงัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี 

10 1.89 สอดคลอ้ง 

5. การพฒันาวชิาชพีการตรวจสอบภายใน 11 1.80 สอดคลอ้ง 

6. การประเมนิผลการปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน 12 1.70 สอดคลอ้ง 

รวม 1.76 สอดคลอ้ง 

 

ตารางที ่13 การประเมนิคุณภาพงานตรวจสอบภายในของบรษิทัประกนัวนิาศภยั ตาม
มาตรฐานด้านคุณสมบตัิทัง้6 ด้าน พบว่าสอดคล้องตามมาตรฐานด้านคุณสมบตัิ ทุกด้าน 
(ค่าเฉลี่ย 1.76) โดยด้านที่มีคะแนนต ่ากว่าค่าเฉลี่ย คือ เรื่องการประเมินผลการปฏบิตัิงาน
ตรวจสอบภายใน (ค่าเฉลีย่ 1.70) และเรื่องความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายใน (ค่าเฉลี่ย 
1.38) 
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การประเมินคณุภาพตามมาตรฐานด้านการปฏิบติังาน 
 
การประเมนิคุณภาพงานตรวจสอบภายในของบรษิัทประกนัวนิาศภยั ตามมาตรฐาน

ดา้นการปฏบิตังิานจ าแนกการปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบภายในออกเป็น 11ดา้น ประกอบดว้ย  
1. การวางแผนการตรวจสอบ การเสนอและอนุมตัแิผน 

การตรวจสอบ ค าถาม 7 ขอ้ 
2. การประเมนิความเสีย่งเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ ค าถาม 8 ขอ้ 
3. งบประมาณ และอตัราก าลงัของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ค าถาม 3 ขอ้ 
4. นโยบายและแนวทางการปฏบิตังิาน การประสานงาน ค าถาม 5 ขอ้ 
5. รายงานสรุปผลการปฏบิตังิานตามแผนของหน่วยงาน  

ตรวจสอบภายใน           ค าถาม 3 ขอ้ 
6. กจิกรรมการตรวจสอบภายในตอ้งประเมนิและช่วยสนบัสนุน  

ใหม้กีารปรบัปรุงกระบวนการก ากบัดแูล การบรหิารความเสีย่ง  
และการควบคุมของบรษิทั          ค าถาม 5 ขอ้ 

7. การวางแผนการปฏบิตังิานตรวจสอบ ค าถาม 7 ขอ้ 
8. การปฏบิตังิานตรวจสอบ ค าถาม 9 ขอ้ 
9. รายงานผลการปฏบิตังิานตรวจสอบ ค าถาม 11ขอ้ 
10. การตดิตามผลการตรวจสอบ ค าถาม 4 ขอ้ 
11. การยอมรบัความเสีย่งของฝา่ยบรหิาร ค าถาม 2 ขอ้ 

 
การวางแผนการตรวจสอบ การเสนอและอนุมติัแผนการตรวจสอบ 
การวางแผนการตรวจสอบ การเสนอและอนุมตัิแผนการตรวจสอบ คือ หัวหน้าผู้

บริหารงานตรวจสอบภายในต้องจดัท าแผนการตรวจสอบ ตามความเสี่ยงโดยใช้ข้อมูลจาก
ผู้บริหารประกอบการก าหนดแผนงานเพื่อให้แผนงานมีความเหมาะสม มีความสอดคล้อง 
สนบัสนุนวตัถุประสงคข์ององคก์ร และมกีารน าเสนอแผนการตรวจสอบ รวมถงึการเปลีย่นแปลง
แผนงานระหวา่งการ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อขอความเหน็ชอบ  
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ตารางท่ี 14 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัความสอดคล้องของการวางแผนการ

ตรวจสอบ การเสนอและอนุมติัแผนการตรวจสอบ 

 
ระดบัความสอดคล้อง 

จ านวน (ร้อยละ) n=25  
ค่าเฉล่ีย 

 
การแปล

ผล 
 

สอด 
คล้อง 

บาง 
ส่วน 

ไม่สอด 
คล้อง 

1.จดัท าแผนการตรวจสอบ 25 
(100%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

2.00 สอดคลอ้ง 

2.การน าผลการประเมนิความ
เสีย่งไปใชว้างแผนการ
ตรวจสอบ 

25 
(100%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

2.00 สอดคลอ้ง 

3.การน าขอ้มลูขา่วสารของฝา่ย
บรหิารมาใชป้ระกอบการ
พจิารณาวางแผนการตรวจสอบ 

23 
(92%) 

2 
(8%) 

0 
(0%) 

1.92 สอดคลอ้ง 

4.แผนการตรวจสอบไดร้บั
อนุมตัจิากคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในเดอืนตุลาคม 

11 
(44%) 

10 
(40%) 

4 
(16%) 

1.28 บางส่วน 

5.แผนการตรวจสอบระยะยาว
คลอบคลุมหน่วยรบัตรวจ/
กจิกรรม (Audit Universe) และ
ไม่เกนิ 5 ปี 

14 
(56%) 

9 
(36%) 

2 
(8%) 

1.48 สอดคลอ้ง 

6.การก าหนดแผนงานการให้
ค าปรกึษาไวใ้นแผนการ
ตรวจสอบประจ าปี 

21 
(84%) 

3 
(12%) 

1 
(4%) 

1.80 สอดคลอ้ง 

 

 

 

 

 



 
 

39 

 

ตารางท่ี 14 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัความสอดคล้องของการวางแผนการ

ตรวจสอบ การเสนอและอนุมติัแผนการตรวจสอบ (ต่อ) 

 
ระดบัความสอดคล้อง 

จ านวน (ร้อยละ) n=25  
ค่าเฉล่ีย 

 
การแปล

ผล 
 

สอด 
คล้อง 

บาง 
ส่วน 

ไม่สอด 
คล้อง 

7.การวางแผนการตรวจสอบที่
ครอบคลุมประเภทงานใหค้วาม
เชื่อมัน่ไดแ้ก่ 
          -การตรวจสอบรายงาน
ทางการเงนิ 
          -การตรวจสอบการ
ปฏบิตัติามกฎระเบยีบ 
          -การตรวจสอบการ
ปฏบิตังิาน 
          -การตรวจสอบผลการ
ด าเนินงาน 
          -การตรวจสอบ
สารสนเทศ 
          -การตรวจสอบการบรหิาร 

22 
(88%) 

3 
(12%) 

0 
(0%) 

1.88 สอดคลอ้ง 

รวม 1.77 สอดคลอ้ง 
 

 จากตารางที่ 14 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม มีการปฏิบตัิงานด้านการวางแผนการ

ตรวจสอบ การเสนอและอนุมตัแิผนการตรวจสอบ สอดคล้องตามมาตรฐานด้านการปฏบิตังิาน 

(ค่าเฉลี่ย1.77) เรื่องที่มีคะแนนต ่ากว่าค่าเฉลี่ย คือ เรื่องแผนการตรวจสอบได้รบัอนุมตัิจาก

คณะกรรมการตรวจสอบภายในเดอืนตุลาคม (ค่าเฉลี่ย 1.28) แผนการตรวจสอบระยะยาว

ครอบคลุมหน่วยรบัตรวจ/กจิกรรม (Audit Universe) และไม่เกนิ 5 ปี (ค่าเฉลีย่ 1.48) 
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การประเมินความเส่ียงเพ่ือการวางแผนการตรวจสอบ 

 การประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ คือหัวหน้าผู้บริหารงาน

ตรวจสอบภายในตอ้งรวบรวมขอ้มลูเพื่อน ามาระบุปจัจยัเสีย่ง จดัล าดบัความเสีย่ง ทบทวนปจัจยั

เสีย่งเพื่อใหเ้หมาะสมกบัสภาวะการทีเ่ปลีย่นแปลงไป และประเมนิความเสีย่งเพื่อจดัท าแผนการ

ตรวจสอบ รวมถงึพจิารณาทรพัยากรทีจ่ าเป็นตอ้งใชป้ฏบิตังิานตรวจสอบสื่อสารถงึขอ้จ ากดัของ

ทรพัยากรที่ส่งผลกระทบต่อแผนงานตรวจสอบ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อขอความ

เหน็ชอบ 

 

ตารางท่ี 15 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัความสอดคล้องของการประเมิน

ความเส่ียงเพ่ือการวางแผนการตรวจสอบ 

 
ระดบัความสอดคล้อง 

จ านวน (ร้อยละ) n=25  
ค่าเฉล่ีย 

 
การแปล

ผล 
 

สอด 
คล้อง 

บาง 
ส่วน 

ไม่สอด 
คล้อง 

1.มกีารประเมินความเสี่ยงเพื่อ
วางแผนการตรวจสอบ 

25 
(100%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

2.00 สอดคลอ้ง 

2.การรวบรวมขอ้มูลเพื่อใช้ระบุ
ปจัจยัเสีย่ง 

25 
(100%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

2.00 สอดคลอ้ง 

3.มกีารก าหนดปจัจยัเสี่ยงทัง้ใน
ระดับห น่ วยง านและ ร ะดับ
กจิกรรม 

25 
(100%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

2.00 สอดคลอ้ง 

4.วเิคราะห์และจดัล าดับความ
เสี่ยงรวมถึงระบุปจัจัยความ
เสี่ยงที่ครอบคลุมภารกิจการ
ด าเนินงานของบรษิทั 

24 
(96%) 

1 
(4%) 

0 
(0%) 

1.96 สอดคลอ้ง 

5.การปรับหรือทบทวนปจัจัย
เสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยงให้
สอดคล้อ งกับสภาวะการที่
เปลีย่นแปลง 

24 
(96%) 

1 
(4%) 

0 
(0%) 

1.96 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 15 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัความสอดคล้องของการประเมิน
ความเส่ียงเพ่ือการวางแผนการตรวจสอบ (ต่อ) 

 
ระดบัความสอดคล้อง 

จ านวน (ร้อยละ) n=25  
ค่าเฉล่ีย 

 
การแปล

ผล 
 

สอด 
คล้อง 

บาง 
ส่วน 

ไม่สอด 
คล้อง 

6.ผูบ้รหิารหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในตอ้งสื่อสารแผนกจิกรรม
การตรวจสอบภายในและ
ทรพัยากรทีจ่ าเป็นตอ้งใชต่้อ
ผูบ้รหิารระดบัสงูและ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
สอบทานและอนุมตั ิ

25 
(100%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

2.00 สอดคลอ้ง 

7.ผูบ้รหิารหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในตอ้งรายงานการ
ปรบัเปลีย่นแผนการตรวจสอบ
ระหวา่งกาลทีม่นียัส าคญัต่อ
ผูบ้รหิารและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

24 
(96%) 

1 
(4%) 

0 
(0%) 

1.96 สอดคลอ้ง 

8.ผูบ้รหิารหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในตอ้งสื่อสารถงึผลกระทบ
ของขอ้จ ากดัของทรพัยากรทีจ่ะ
มผีลต่อแผนงานต่อผูบ้รหิารและ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

25 
(100%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

2.00 สอดคลอ้ง 

รวม 1.99 สอดคลอ้ง 
จากตารางที่ 15 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม มีการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวาง

แผนการตรวจสอบสอดคล้องตามมาตรฐานด้านการปฏบิตัิงาน (ค่าเฉลี่ย 1.99) โดยเรื่องที่มี
คะแนนต ่ากว่าค่าเฉลี่ย คือ เรื่องการวิเคราะห์จดัล าดบัรวมถึงการระบุปจัจยัความเสี่ยงที่
ครอบคลุมภารกจิการด าเนินงานของบรษิทั (ค่าเฉลี่ย 1.96) การปรบัหรอืทบทวนปจัจยัเสี่ยง
และเกณฑ์ความเสี่ยงให้สอดคล้องกบัสภาวะการที่เปลี่ยนแปลง (ค่าเฉลี่ย 1.96) และเรื่อง
ผูบ้รหิารหน่วยงานตรวจสอบภายในตอ้งรายงานการปรบัเปลีย่นแผนการตรวจสอบระหว่างกาล
ทีม่นียัส าคญัต่อผูบ้รหิารและคณะกรรมการตรวจสอบ 



 
 

42 

 

งบประมาณ และอตัราก าลงัของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 งบประมาณ และอตัราก าลงัของหน่วยงานตรวจสอบภายในคอืหวัหน้าผู้บริหารงาน
ตรวจสอบภายในมหีน้าทีร่บัผดิชอบ ก าหนดงบประมาณ อตัราก าลงัคนของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในให้เหมาะสมต่อการปฏบิตังิาน สอดคล้องตามแผนการตรวจสอบที่จดัท าขึน้และได้ร ับ
อนุมตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ตอ้งบรหิารจดัการงบประมาณ และทรพัยากรให้เกดิ
ประสทิธภิาพสงูสุดในการปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน 
 

ตารางท่ี 16 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัความสอดคล้องของงบประมาณ และ
อตัราก าลงัของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 
ระดบัความสอดคล้อง 

จ านวน (ร้อยละ) n=25  
ค่าเฉล่ีย 

 
การแปล

ผล 
 

สอด 
คล้อง 

บาง 
ส่วน 

ไม่สอด 
คล้อง 

1.มีก ร อบ ง บปร ะ ม าณของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

17 
(68%) 

8 
(32%) 

0 
(0%) 

1.68 สอดคลอ้ง 

2.มี ก ร อ บ อั ต ร า ก า ลั ง ข อ ง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

19 
(76%) 

6 
(24%) 

0 
(0%) 

1.76 สอดคลอ้ง 

3.การบริหารทรัพยากรอย่าง
เหมาะสมเพียงพอ สามารถ
ปฏบิตังิานใหบ้รรลุตามแผนการ
ตรวจสอบประจ าปีทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ

18 
(72%) 

6 
(24%) 

1 
(4%) 

1.68 สอดคลอ้ง 

รวม 1.71 สอดคลอ้ง 
 

 จากตารางที่ 16 พบว่าผู้ตอบแบบาสอบถาม มีการปฏิบตังิานด้านงบประมาณ และ
อตัราก าลงัของหน่วยงานตรวจสอบภายใน (ค่าเฉลี่ย1.71)เรื่องที่มคีะแนนต ่ากว่าค่าเฉลี่ย คอื 
เรื่องกรอบงบประมาณของหน่วยงานตรวจสอบภายใน(ค่าเฉลีย่ 1.68) และการบรหิารทรพัยากร
อยา่งเหมาะสมเพยีงพอ ใหบ้รรลุตามแผนการตรวจสอบประจ าปีทีไ่ดร้บัอนุมตั(ิค่าเฉลีย่ 1.68)  
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นโยบายและแนวทางการปฏิบติังาน การประสานงาน 
นโยบายและแนวทางการปฏบิตัิงาน การประสานงาน คือกรอบทางการปฏิบตัิงาน

ตรวจสอบภายใน ของผู้ตรวจสอบ หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องก าหนดให้มนีโยบายและ
ขัน้ตอนการปฏิบัติงานหรือคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบสื่อสารนโยบายและขัน้ตอนการ
ปฏิบตัิงานโดยทัว่ถึงภายในงานตรวจสอบภายใน รวมถึงการทบทวนนโยบายขัน้ตอนการ
ปฏบิตังิาน หรอืคู่มอืการปฏบิตังิานตรวจสอบ ใหเ้ป็นปจัจุบนัอยูเ่สมอ 

ตารางท่ี 17 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัความสอดคล้องของนโยบายและแนว
ทางการปฏิบติังาน การประสานงาน 

 
ระดบัความสอดคล้อง 

จ านวน (ร้อยละ) n=25  
ค่าเฉล่ีย 

 
การแปล

ผล 
สอด 
คล้อง 

บาง 
ส่วน 

ไม่สอด 
คล้อง 

1.มกีารก าหนดนโยบายและ
ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน
ตรวจสอบภายในมแีนวทางหรอื
คู่มอืการปฏบิตังิานตรวจสอบ 

24 
(96%) 

1 
(4%) 

0 
(0%) 

1.96 สอดคลอ้ง 

2.มกีารสื่อสารนโยบายและ
ขัน้ตอนการปฏบิตังิานอย่าง
ทัว่ถงึภายในหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน 

24 
(96%) 

1 
(4%) 

0 
(0%) 

1.96 สอดคลอ้ง 

3.แนวทางหรอืคู่มอืการ
ปฏบิตังิานตรวจสอบภายในที่
เป็นปจัจุบนั 

21 
(84%) 

4 
(16%) 

0 
(0%) 

1.84 สอดคลอ้ง 

4.การแลกเปลีย่นขอ้มลูเพื่อ
ตรวจสอบความครอบคลุมเรื่อง
ทีส่ าคญัอยา่งเหมาะสมและลด
การปฏบิตังิานทีซ่ ้าซอ้น 

19 
(76%) 

5 
(20%) 

1 
(4%) 

1.72 สอดคลอ้ง 

5.การทบทวนหรอืปรบัปรุง
นโยบายและขัน้ตอนการ
ปฏบิตังิานใหส้อดคลอ้งกบั
ศกัยภาพของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน 

18 
(72%) 

7 
(28%) 

0 
(0%) 

1.72 สอดคลอ้ง 

รวม 1.84 สอดคลอ้ง 
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 จากตารางที ่17 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม มกีารปฏบิตังิานด้านนโยบาย และแนวทาง
การปฏบิตังิาน การประสานงาน สอดคล้องตามมาตรฐานด้านการปฏบิตังิาน (ค่าเฉลี่ย 1.84) 
เรื่องที่มคีะแนนต ่ากว่าค่าเฉลี่ย คอื เรื่องการแลกเปลี่ยนขอ้มูลเพื่อตรวจสอบความครอบคลุม
เรื่องที่ส าคญัอย่างเหมาะสมและลดการปฏบิตังิานที่ซ ้าซ้อน (ค่าเฉลี่ย 1.72) และการทบทวน
ปรบัปรุงนโยบายและขัน้ตอนการปฏบิตังิานให้สอดคล้องกบัศกัยภาพของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน (ค่าเฉลีย่1.72) 
 

รายงานสรปุผลการปฏิบติังานตามแผนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

รายงานสรุปผลการปฏบิตังิานตามแผนของหน่วยงานตรวจสอบภายในคอื ผู้ตรวจสอบ
ภายในตอ้งสื่อสารผลของการปฏบิตังิานตรวจสอบภายในรวมถึงวตัถุประสงค์และขอบเขตของ
การปฏบิตังิานตรวจสอบ ตลอดจนขอ้สรุปขอ้เสนอแนะและก าด าเนินตามแผนการปฏบิตังิานต่อ
ผูบ้รหิารระดบัสงูและผูบ้รหิารหน่วยรบัตรวจ 

 

ตารางท่ี 18 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัความสอดคล้องของรายงานสรปุผล
การปฏิบติังานตามแผนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 
ระดบัความสอดคล้อง 

จ านวน (ร้อยละ) n=25  
ค่าเฉล่ีย 

 
การแปล

ผล 
 

สอด 
คล้อง 

บาง 
ส่วน 

ไม่สอด 
คล้อง 

1.มีการรายงานสรุปผลการ
ปฏบิตังิาน 

25 
(100%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

2.00 สอดคลอ้ง 

2.มีการรายงานสรุปผลการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม แ ผ น ข อ ง
ห น่ ว ย ง า น ต ร ว จ ส อบ  ต่ อ
ผู้บริหารระดบัสูงและผู้บริหาร
หน่วยรบัตรวจถึงวตัถุประสงค ์
อ านาจ หน้าที่ ความรบัผดิชอบ 
ตลอดจนการด าเนินงานตาม
แผนง านของกิจก ร รมกา ร
ตรวจสอบภายใน 

25 
(100%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

2.00 สอดคลอ้ง 

 



 
 

45 

 

ตารางท่ี 18 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัความสอดคล้องของรายงานสรปุผล
การปฏิบติังานตามแผนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน (ต่อ) 

 
ระดบัความสอดคล้อง 

จ านวน (ร้อยละ) n=25  
ค่าเฉล่ีย 

 
การแปล

ผล 
 

สอด 
คล้อง 

บาง 
ส่วน 

ไม่สอด 
คล้อง 

3.ร า ย ง านกา ร ส รุ ป ผลก า ร
ปฏิบตัิงานต้องระบุถึงประเด็น
ความเสี่ยงและการควบคุมที่มี
นยัส าคญั รวมถงึความเสีย่งการ
ทุจริต ประเด็นการก ากบัดูแล
หรอืประเดน็อื่นๆทีม่กีารรอ้งขอ 

25 
(100%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

2.00 สอดคลอ้ง 

รวม 2.00 สอดคลอ้ง 
 

จากตารางที่ 18 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มกีารปฏบิตังิานด้านรายงานสรุปผลการ
ปฏบิตังิานตามแผนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน (ค่าเฉลี่ย 2.00) สอดคล้องตามมาตรฐาน
ดา้นการปฏบิตังิาน  
 

กิจกรรมการตรวจสอบภายในต้องประเมินและช่วยสนับสนุนให้มีการปรบัปรงุ
กระบวนการก ากบัดแูล การบริหารความเส่ียง และการควบคมุของบริษทั 

กิจกรรมการตรวจสอบภายในต้องประเมินและช่วยสนับสนุนให้มีการปรับปรุง
กระบวนการก ากบัดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของบริษัทคือกิจกรรมการ
ตรวจสอบภายในตอ้งสามารถประเมนิ ก าหนดแผนการตรวจสอบตามความเสี่ยงช่วยสนับสนุน
ให้มกีารปรบัปรุงระบบการบรหิารความเสี่ยง ประเมนิความเพยีงพอและประสทิธผิลของการ
ควบคุมและประเมนิผล ปรบัปรุงกระบวนการก ากบัดแูลโดยใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบและระเบยีบ 
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ตารางท่ี 19 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัความสอดคล้องของกิจกรรมการ
ตรวจสอบภายในต้องประเมินและช่วยสนับสนุนให้มีการปร ับปรุง
กระบวนการก ากบัดแูล การบริหารความเส่ียง และการควบคมุของบริษทั 

 
ระดบัความสอดคล้อง 

จ านวน (ร้อยละ) n=25  
ค่าเฉล่ีย 

 
การแปล

ผล 
 

สอด 
คล้อง 

บาง 
ส่วน 

ไม่สอด 
คล้อง 

1.กจิกรรมการตรวจสอบภายใน
มีการประเมินการก ากับดูแล 
การบรหิารความเสี่ยง และการ
ควบคุมของหน่วยรบัตรวจ 

24 
(96%) 

1 
(4%) 

0 
(0%) 

1.96 สอดคลอ้ง 

2.กจิกรรมการตรวจสอบภายใน
สามารถช่วยหน่วยงานรบัตรวจ
ในการระบุความเสีย่งทีส่ าคญัใน
การด าเนินงานได ้

25 
(100%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

2.00 สอดคลอ้ง 

3.กจิกรรมการตรวจสอบภายใน
สามารถช่วยให้หน่วยงานรับ
ตรวจบร รลุ ว ัต ถุ ปร ะส งค์ ที่
ก าหนดไว ้

18 
(72%) 

7 
(28%) 

0 
(0%) 

1.72 สอดคลอ้ง 

4.กจิกรรมการตรวจสอบภายใน
มีการประเมินการก ากับดูแล
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศของ
องค์กรสนับสนุนวตัถุประสงค์
และกลยทุธข์ององคก์ร 

20 
(80%) 

3 
(12%) 

2 
(8%) 

1.72 สอดคลอ้ง 

5.กจิกรรมการตรวจสอบภายใน
มีการผลกัดนัให้เกิดการก ากบั
ดแูล การบรหิารความเสีย่ง และ
การควบคุมที่ดแีก่หน่วยงานรบั
ตรวจ 

24 
(96%) 

1 
(4%) 

0 
(0%) 

1.96 สอดคลอ้ง 

รวม 1.87 สอดคลอ้ง 
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 จากตารางที ่19 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม มกีารปฏบิตังิานดา้นกจิกรรมการตรวจสอบ
ภายในตอ้งประเมนิและช่วยสนบัสนุนใหม้กีารปรบัปรุงกระบวนการก ากบัดแูล การบรหิารความ
เสี่ยงและการควบคุมของบรษิทัสอดคล้องตามมาตรฐานด้านการปฏิบตัิงาน (ค่าเฉลี่ย 1.87) 
เรื่องทีม่คีะแนนต ่ากว่าค่าเฉลี่ย คอืเรื่องกจิกรรมการตรวจสอบภายในมกีารประเมนิการก ากบั
ดแูลดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (ค่าเฉลีย่ 1.72) และกจิกรรมการตรวจสอบภายในสามารถช่วย
ใหห้น่วยงานรบัตรวจบรรลุวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว ้(ค่าเฉลีย่ 1.72) 

การวางแผนการปฏิบติังานตรวจสอบ 
การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบคือผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดท าแผนการ

ปฏบิตังิานตรวจสอบตามผลการประเมนิความเสี่ยง โดยวตัถุประสงค์ของแผนการปฏบิตังิาน
สอดคลอ้งกบัผลการประเมนิความเสี่ยงแผนการปฏบิตังิานตรวจสอบครบถ้วนทุกกจิกรรมการ
ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปีการก าหนดขอบเขตการปฏิบตัิงานตรวจสอบให้
ครอบคลุม เหมาะสม เพียงพอ และสอดคล้องกับผลการประเมินความเสี่ยงมีการจัดสรร
ทรพัยากรเหมาะสมและเพยีงพอต่อการปฏบิตังิานใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ 

 
ตารางท่ี 20 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัความสอดคล้องของการวางแผนการ 
                   ปฏิบติังานตรวจสอบ 
 

ระดบัความสอดคล้อง 
จ านวน (ร้อยละ) n=25  

ค่าเฉล่ีย 
 
การแปล

ผล 
 

สอด 
คล้อง 

บาง 
ส่วน 

ไม่สอด 
คล้อง 

1.มกีารจดัท าแผนการ
ปฏบิตังิานตรวจสอบ 

25 
(100%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

2.00 สอดคลอ้ง 

2.การจดัท าแผนการปฏบิตังิาน
ตรวจสอบตามผลการประเมนิ
ความเสีย่ง โดยวตัถุประสงค์
ของแผนการปฏบิตังิาน
สอดคลอ้งกบัผลการประเมนิ
ความเสีย่ง 

25 
(100%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

2.00 สอดคลอ้ง 

3.จดัท าแผนการปฏบิตังิาน
ตรวจสอบครบถ้วนทุกภารกจิ
ตามแผนการตรวจสอบประจ าปี 

25 
(100%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

2.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 20 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัความสอดคล้องของการวางแผนการ
ปฏิบติังานตรวจสอบ (ต่อ)    

 
ระดบัความสอดคล้อง 

จ านวน (ร้อยละ) n=25  
ค่าเฉล่ี
ย 

 
การแปลผล 
 

สอด 
คล้อง 

บาง 
ส่วน 

ไม่สอด 
คล้อง 

4.การก าหนดขอบ เขตการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ต ร ว จ ส อ บ ใ ห้
ครอบคลุม เหมาะสม เพยีงพอ 
แ ล ะ ส อดคล้ อ ง กับ ผ ลก า ร
ประเมนิความเสีย่ง 

25 
(100%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

2.00 สอดคลอ้ง 

5.แผนการปฏิบัติงาน มีการ
จัดท ารายละเอียดการปฏิบัติ
ของการปฏิบตัิงานในขัน้ตอน
ต่างๆ  ที่ ร ะ บุวิธีการ ในการ
คัด เ ลื อ ก ข้ อ มู ล  วิ เ ค ร า ะ ห์
ประเมินผล และบนัทึกขอ้มูลที่
ไดร้บัในระหวา่งการปฏบิตังิาน 

18 
(72%) 

7 
(28%) 

0 
(0%) 

1.72 สอดคลอ้ง 

6.การระบุ วิเคราะห์ ประเมิน 
และบนัทกึสารสนเทศระหว่าง
การปฏบิตั ิตอ้งไดร้บัการอนุมตัิ
ก่อนน าไปปฏบิตั ิ 

22 
(88%) 

3 
(12%) 

0 
(0%) 

1.88 สอดคลอ้ง 

7.มีการน าผลการด าเนินงาน
ต า ม แ ผ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น
ตรวจสอบของปีผ่านมา มาร่วม
ในการพิจารณาจดัท าแผนการ
ปฏบิตังิานตรวจสอบปีปจัจุบนั 

23 
(92%) 

2 
(8%) 

0 
(0%) 

1.92 สอดคลอ้ง 

รวม 1.93 สอดคลอ้ง 
 จากตารางที่ 20 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม มกีารปฏิบตัิงานด้านการวางแผนการ
ปฏิบตัิงานตรวจสอบ สอดคล้องตามมาตรฐานด้านการปฏิบตังิาน (ค่าเฉลี่ย  1.93)เรื่องที่มี
คะแนนต ่ากวา่ค่าเฉลีย่ คอืเรื่องแผนการปฏบิตังิาน มกีารจดัท ารายละเอยีดการปฏบิตัขิองการ
ปฏบิตังิานในขัน้ตอนต่างๆ ทีร่ะบุวธิกีารในการคดัเลอืกขอ้มูล วเิคราะห์ประเมนิผล และบนัทกึ
ขอ้มลูที่ได้รบัในระหว่างการปฏบิตังิาน (ค่าเฉลี่ย 1.72)  และการระบุ วเิคราะห์ ประเมนิ และ



 
 

49 

 

บนัทกึสารสนเทศระหวา่งการปฏบิตั ิแผนการปฏบิตังิานดงักล่าวตอ้งไดร้บัการอนุมตักิ่อนน าไป
ปฏบิตั ิและหากมกีารเปลีย่นแปลง ตอ้งด าเนินการขออนุมตัโิดยทนัท(ีค่าเฉลีย่ 1.88) 
 

การปฏิบติังานตรวจสอบ 
 การปฏบิตังิานตรวจสอบคอื ผู้ตรวจสอบภายในต้องระบุวเิคราะห์ประเมนิและรวบรวม
ขอ้มลูสารสนเทศ ทีม่คีวามเพยีงพอ มคีวามน่าเชื่อถอืบนัทกึขอ้มลูครบถว้นทุกการปฏบิตังิานมกีารจดั
ข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการควบคุมการเข้าถงึข้อมูลเพื่อให้การปฏบิตังิานเป็น
ระเบยีบแบบแผน บรรลุวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว ้

 
ตารางท่ี 21 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัความสอดคล้องของการปฏิบติังาน 
                   ตรวจสอบ 
 

ระดบัความสอดคล้อง 
จ านวน (ร้อยละ) n=25  

ค่าเฉลี่ย 
 
การแปลผล 
 

สอด 
คล้อง 

บาง 
ส่วน 

ไม่สอด 
คล้อง 

1.มกีารรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ 
ที่ ม ีค ว า ม เ พีย งพ อ  มีค ว า ม
น่าเชื่อถือ มคีวามเกี่ยวข้องเป็น
ประโยชน์ในการปฏบิตังิาน 

22 
(88%) 

3 
(12%) 

0 
(0%) 

1.88 สอดคลอ้ง 

2.มีการบันทึกข้อมูลครบถ้วน
ทุกภารกิจงานตรวจสอบตาม
แผนการตรวจสอบประจ าปี 

24 
(96%) 

1 
(4%) 

0 
(0%) 

1.96 สอดคลอ้ง 

3.กระดาษท าการได้รบัการสอบ
ทานจากหัวหน้าห น่วยงาน
ตรวจสอบภายใน/ผู้ที่มีความรู้
ประสบการณ์ทีเ่หมาะสม 

23.00 
(92%) 

2.00 
(8%) 

0.00 
(0%) 

1.92 สอดคลอ้ง 

4.มกีารจดัเกบ็การะดาษท าการ
และรายงาน ตลอดถึงหลกัฐาน
ต่างๆอยา่งเป็นระบบ 

23 
(92%) 

1 
(4%) 

1 
(4%) 

1.88 สอดคลอ้ง 

5.มกีารควบคุมการเขา้ถึงขอ้มูล
ทีไ่ดร้บัจากการปฏบิตังิาน 

24 
(96%) 

0 
(0%) 

1 
(4%) 

1.92 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 21 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัความสอดคล้องของการปฏิบติังาน
ตรวจสอบ (ต่อ)    

 
ระดบัความสอดคล้อง 

จ านวน (ร้อยละ) n=25  
ค่าเฉล่ีย 

 
การแปล

ผล 
 

สอด 
คล้อง 

บาง 
ส่วน 

ไม่สอด 
คล้อง 

6.มกีารสื่อสารยนืยนัถงึความ
เหมาะสมของวตัถุประสงค ์และ
ขอบเขตการตรวจสอบกบัหน่วย
รบัตรวจ 

24 
(96%) 

0 
(0%) 

1 
(4%) 

1.92 สอดคลอ้ง 

7.มกีารน าผลการวเิคราะห ์และ
สรุปขอ้ตรวจพบมาใชใ้นการให้
ขอ้คดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะ เพื่อ
แกไ้ขขอ้บกพร่อง/ปรบัปรุงการ
ปฏบิตังิาน/พฒันาองคก์รได ้

24 
(96%) 

1 
(4%) 

0 
(0%) 

1.96 สอดคลอ้ง 

8.หากมกีารเปิดเผยขอ้มลูที่
ไดร้บัจากการปฏบิตังิานให้
บุคคลภายนอกทราบ ผูบ้รหิาร
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้
ขออนุมตัจิากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ผูบ้รหิารระดบัสงู 
และมกีารปรกึษาฝา่ยกฎหมาย 

24 
(96%) 

0 
(0%) 

1 
(4%) 

1.92 สอดคลอ้ง 

9.มกีารก าหนดระยะเวลาในการ
เกบ็รกัษาขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากการ
ปฏบิตังิาน เป็นไปตามนโยบาย
ของบรษิทั 

24 
(96%) 

0 
(0%) 

1 
(4%) 

1.92 สอดคลอ้ง 

รวม 1.92 สอดคลอ้ง 
 

จากตารางที ่21 พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถาม มกีารปฏบิตังิานตรวจสอบ สอดคล้องตาม
มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน (ค่าเฉลี่ย 1.92)  โดยเรื่องที่มีคะแนนต ่ากว่าค่าเฉลี่ย คือ
ประกอบดว้ย การรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศ ที่มคีวามเพยีงพอ น่าเชื่อถือ(ค่าเฉลี่ย 1.88) และ
การจดัเกบ็กระดาษท าการและรายงานหลกัฐานต่างๆอยา่งเป็นระบบ (ค่าเฉลีย่ 1.88)  
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รายงานผลการปฏิบติังานตรวจสอบ 
รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบคือ ผู้ตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานต้องมี
องคป์ระกอบ อาทเิช่น ประกอบดว้ย วตัถุประสงค์การตรวจสอบขอบเขตการตรวจสอบสรุปผล
การตรวจสอบ ขอ้เสนอแนะ โดยคุณภาพของรายงานผลการปฏบิตังิานต้องถูกต้อง ครบถ้วน 
ชดัเจน รดักุม ทนัต่อเวลาไม่ล่าชา้ ตลอดจนเผยแพร่รายงานผลการปฏบิตังิานตรวจสอบให้ผู้ที่
เกีย่วขอ้งทราบตามสายบงัคบับญัชาของหน่วยงานรบัตรวจอยา่งเหมาะสม 
 
ตารางท่ี 22 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัความสอดคล้องของรายงานผลการ

ปฏิบติังานตรวจสอบ 
 

ระดบัความสอดคล้อง 
จ านวน (ร้อยละ) n=25  

ค่าเฉล่ีย 
 
การแปล

ผล 
 

สอด 
คล้อง 

บาง 
ส่วน 

ไม่สอด 
คล้อง 

1.มกีารรายงานผลการ
ปฏบิตังิานตรวจสอบครบถ้วน
ตามแผนการตรวจสอบประจ าปี 

22 
(88%) 

3 
(12%) 

0 
(0%) 

1.88 สอดคลอ้ง 

2.รายงานผลการปฏบิตังิานมี
องคป์ระกอบครบถ้วน 
ประกอบดว้ย  
1. วตัถุประสงคก์ารตรวจสอบ 
2. ขอบเขตการตรวจสอบ 
3. สรุปผลการตรวจสอบ 
3.1 ผลการตรวจสอบ 
3.2 สาเหตุและผลกระทบ 
4. ความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ
แนวทางในการปรบัปรงุแกไ้ขที่
สามารถน าไปปฏบิตัไิด ้

25 
(100%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

2.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 22 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัความสอดคล้องของการรายงาน
ผลการปฏิบติังานตรวจสอบ(ต่อ)   

 
รายการประเมิน (Checklist) 

จ านวน (ร้อยละ) n=25  
ค่าเฉล่ีย 

 
การแปล

ผล 
 

สอด 
คล้อง 

บาง 
ส่วน 

ไม่สอด 
คล้อง 

3.คุณภาพของรายงานผลการ
ปฏบิตังิานตรวจสอบ มดีงันี้  
ถูกตอ้ง    �   �เทีย่งธรรม 
ชดัเจน       ��รดักุม 
�สรา้งสรรค ์  ครบถ้วน 
�ทนัเวลา 

23 
(94%) 

2 
(6%) 

0 
(0%) 

1.92 สอดคลอ้ง 

4.ผูต้รวจสอบภายในมี
สารสนเทศทีเ่พยีงพอน่าเชื่อถอื 
มคีวามเกีย่วขอ้ง และเป็น
ประโยชน์เพื่อสนบัสนุนขอ้ตรวจ
พบหรอืความเหน็ 

22 
(88%) 

3 
(12%) 

0 
(0%) 

1.88 สอดคลอ้ง 

5.มกีารรายงานผลงานทีน่่า
พอใจของผูร้บัการตรวจใน
รายงานผลการปฏบิตัภิารกจิ
ดว้ย 

23 
(92%) 

2 
(8%) 

0 
(0%) 

1.92 สอดคลอ้ง 

6.เสนอรายงานผลการ
ปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน 2 
เดอืน นบัจากวนัตรวจสอบแลว้
เสรจ็ตามแผนการตรวจสอบ 

16 
(64%) 

9 
(36%) 

0 
(0%) 

1.28 บางส่วน 

7.การเผยแพร่รายงานผลการ
ปฏบิตังิานตรวจสอบใหผู้ท้ ี่
เกีย่วขอ้งทราบตามสายบงัคบั
บญัชาของหน่วยงานรบัตรวจ
อยา่งเหมาะสม 

17 
(68%) 

7 
(28%) 

1 
(4%) 

1.64 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 22 จ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียของระดบัความสอดคล้องของรายงานผลการ
ปฏิบติังานตรวจสอบ (ต่อ) 

 
ระดบัความสอดคล้อง 

จ านวน (ร้อยละ) n=25  
ค่าเฉล่ีย 

 
การแปล

ผล 
 

สอด 
คล้อง 

บาง 
ส่วน 

ไม่สอด 
คล้อง 

8.การแสดงความคดิเหน็ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่า
เพิม่ใหแ้ก่องคก์รในภาพรวม 

22 
(88%) 

3 
(12%) 

0 
(0%) 

1.88 สอดคลอ้ง 

9.กรณีที่รายงานผลการปฏบิตัิ
ภ า ร กิ จ ที่ ไ ด้ ส่ ง ไ ป ใ ห้ ผู้ ที่
เกี่ยวข้องมีข้อผิดพลาดหรือมี
การละเลยในประเด็นส าคัญ 
หวัหน้าผู้บรหิารงานตรวจสอบ
มีก า รสื่ อส า รส ารสน เทศที่
ถู กต้ อง ไปยัง ผู้ที่ เ คยได้ร ับ
รายงานทุกราย 

21 
(84%) 

3 
(12%) 

1 
(4%) 

1.80 สอดคลอ้ง 

10.มกีารเปิดเผยในรายงานผล
การปฏิบัติภารกิจกรณีปฏิบัติ
ไม่สอดคล้องตามค านิยามของ
การตรวจสอบภายใน ประมวล
จรรยาบรรณ หรอื มาตรฐาน มี
ผลกระทบต่อการปฏบิตัภิารกจิ
ใดๆ 

19 
(76%) 

6 
(24%) 

0 
(0%) 

1.76 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 22 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัความสอดคล้องของรายงานผลการ
ปฏิบติังานตรวจสอบ (ต่อ) 

 
ระดบัความสอดคล้อง 

จ านวน (ร้อยละ) n=25  
ค่าเฉลี่ย 

 
การแปลผล 
 

สอด 
คล้อง 

บาง 
ส่วน 

ไม่สอด 
คล้อง 

11.การเสนอผลการตรวจสอบ
แก่บุคคลภายนอกทีไ่ม่ใชโ่ดย
ขอ้บงัคบัทางกฎหมายหรอื
ค าส ัง่ของทางการ หวัหน้าผู้
บรหิารงานตรวจสอบตอ้ง 
     - ประเมนิความเสี่ยงที่อาจ
เกดิขึน้ต่อองคก์ร 
     - ปรึกษากับฝ่ายบริหาร
ระดับสูงและ /หรือที่ปรึกษา
ทางด้านกฎหมาย ตามความ
เหมาะสม 
     - ควบคุมการเผยแพร่ผล
การตรวจสอบโดยระบุขอ้จ ากดั
การใชผ้ลการตรวจสอบ 

21 
(84%) 

3 
(12%) 

1 
(4%) 

1.80 สอดคลอ้ง 

รวม 1.80 สอดคลอ้ง 
 
 จากตารางที ่22 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม มกีารรายงานผลการปฏบิตังิานตรวจสอบ 
ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานด้านการปฏบิตังิาน (ค่าเฉลี่ย 1.80) เรื่องที่คะแนนต ่ากว่าค่าเฉลี่ย 
คอื เรื่องการเสนอรายงานผลการปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน 2 เดอืน นับจากวนัตรวจสอบแล้ว
เสรจ็ตามแผนการตรวจสอบ (ค่าเฉลีย่1.28) การเผยแพร่รายงานผลการปฏบิตังิานตรวจสอบให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 1.64) และการเปิดเผยในรายงานผลการปฏบิตัิ
ภารกจิกรณีปฏบิตัไิม่สอดคล้องตามค านิยาม ประมวลจรรยาบรรณของการตรวจสอบภายใน 
(ค่าเฉลีย่ 1.76) 
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การติดตามผลการตรวจสอบ 
การติดตามผลการตรวจสอบ คือ หวัหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบต้องก าหนดระบบ/

เกณฑก์ารตดิตามผลการตรวจสอบอยา่งชดัเจนกระบวนการตดิตามผลการตรวจสอบจดัท าเป็น
แผนการตดิตาม ประกอบด้วย วธิกีาร ระยะเวลา ผู้รบัผดิชอบ และการรายงานผลการตดิตาม
การรายงานผลการตดิตามมกีารน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบรหิารรวมถึงการ
ตดิตามการไม่ปฏบิตัติามผลของการปฏบิตังิานตรวจสอบตามขอบเขตทีต่กลงไว ้
 
ตารางท่ี 23 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัความสอดคล้องของการติดตามผล

การตรวจสอบ 
 

ระดบัความสอดคล้อง 
จ านวน (ร้อยละ) n=25  

ค่าเฉล่ีย 
 
การแปล

ผล 
 

สอด 
คล้อง 

บาง 
ส่วน 

ไม่สอด 
คล้อง 

1.มกีารก าหนดระบบ/เกณฑก์าร
ติดตามผลการตรวจสอบอย่าง
ชดัเจน 

21 
(84%) 

2 
(8%) 

2 
(8%) 

1.76 สอดคลอ้ง 

2.กระบวนการติดตามผลการ
ตรวจสอบตามควร จัดท าเป็น
แ ผ น ก า ร ติ ด ต า ม  ซึ่ ง
ประกอบดว้ย วธิกีาร ระยะเวลา 
ผู้รบัผดิชอบ  และ สรุปผลการ
ตดิตามพร้อมหลกัฐานไวอ้ย่าง
เป็นระบบ 

21 
(84%) 

2 
(8%) 

2 
(8%) 

1.76 สอดคลอ้ง 

  

3.การรายงานผลการติดตาม
เ ส น อ ต่ อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ตรวจสอบและฝา่ยบรหิาร 

23 
(92%) 

0 
(0%) 

2 
(8%) 

1.84 สอดคลอ้ง 

4.มีการติดตามการไม่ปฏิบัติ
ต ามผ ลขอ งภาร กิจก าร ใ ห้
ค าปรกึษาตามขอบเขตที่ได้ตก
ลงไวก้บัผูร้บับรกิาร 

23 
(92%) 

0 
(0%) 

2 
(8%) 

1.84 สอดคลอ้ง 

รวม 1.80 สอดคลอ้ง 
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 จากตารางที่ 23 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม มกีารตดิตามผลการตรวจสอบสอดคล้อง
ตามมาตรฐานดา้นการปฏบิตังิาน (ค่าเฉลี่ย1.80) เรื่องที่มคีะแนนต ่ากว่าค่าเฉลี่ย คอื เรื่องการ
ก าหนดระบบ/เกณฑก์ารตดิตามผลการตรวจสอบอยา่งชดัเจน (ค่าเฉลีย่ 1.76) และกระบวนการ
ตดิตามผลการตรวจสอบ จดัท าเป็นแผนการตดิตามไวอ้ยา่งเป็นระบบ (ค่าเฉลีย่ 1.76)  
 

การยอมรบัความเส่ียงของฝ่ายบริหาร 
การยอมรบัความเสีย่งของฝา่ยบรหิาร คอื หวัหน้าผูบ้รหิารงานตรวจสอบ ควรหารอืกบั

ผู้บรหิารระดบัสูง การน าความเสี่ยงที่มนีัยส าคญัที่ตรวจพบ แต่ยงัไม่มีการด าเนินการแก้ไข 
รวมถึงความเสี่ยงที่มนีัยส าคญัยงัไม่สามารถด าเนินการแก้ไขได้ เสนอต่อคณะกรรมการของ
องคก์รเพื่อหาขอ้ยตุ ิ
 
ตารางท่ี 24 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของระดบัความสอดคล้องของการยอมรบัความ

เส่ียงของฝ่ายบริหาร 
 

ระดบัความสอดคล้อง 
จ านวน (ร้อยละ) n=25  

ค่าเฉลี่ย 
 
การแปลผล 
 

สอด 
คล้อง 

บาง 
ส่วน 

ไม่สอด 
คล้อง 

1.ความเสีย่งทีม่นียัส าคญัที่
ตรวจพบ แต่ยงัไม่มกีาร
ด าเนินการแกไ้ข ไดน้ าไปหารอื
กบัผูบ้รหิารหน่วยงานทีร่บัตรวจ 
หรอืผูบ้รหิารระดบัสงู 

18 
(72%) 

6 
(24%) 

0 
(0%) 

1.76 สอดคลอ้ง 

2.ความเสีย่งทีม่นียัส าคญัยงัไม่
สามารถด าเนินการแกไ้ขได ้
ผูบ้รหิารหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในมกีารรายงานไปยงั
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อหา
ขอ้ยตุ ิ

12 
(48%) 

6 
(24%) 

7 
(28%) 

1.20 บางส่วน 

รวม 1.48 สอดคลอ้ง 
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จากตารางที ่24 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม มกีารปฏบิตังิานด้านการยอมรบัความเสี่ยง
ของฝา่ยบรหิาร (ค่าเฉลีย่ 1.48) สอดคลอ้งตามมาตรฐานดา้นการปฏบิตังิาน เรื่องที่มคีะแนนต ่า
กวา่ค่าเฉลีย่ คอื เรื่องความเสีย่งทีม่นียัส าคญัยงัไม่สามารถด าเนินการแกไ้ขได ้มกีารรายงานไป
ยงัคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อหาขอ้ยตุ ิ(ค่าเฉลีย่ 1.20) 

จากจากการประเมินการปฏิบตัิงานของผู้ตรวจสอบภายใน ตามมาตรฐานด้านการ
ปฏบิตังิานตรวจสอบ ทัง้ 11ดา้น สามารถสรุปไดต้ามตารางที ่25 

 
ตารางท่ี 25 ค่าเฉล่ียของระดบัความสอดคล้องตามมาตรฐานด้านการปฏิบติังาน 
 

มาตรฐานด้านการปฏิบติังาน ตารางท่ี ค่าเฉล่ีย ความหมาย 

1. การวางแผนการตรวจสอบ การเสนอและอนุมตัิ
แผนการตรวจสอบ 

14 1.77 สอดคลอ้ง 

2. การประเมนิความเสีย่งเพื่อการวางแผนการ
ตรวจสอบ 

15 1.99 สอดคลอ้ง 

3. งบประมาณ และอตัราก าลงัของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน 

16 1.71 สอดคลอ้ง 

4. นโยบายและแนวทางการปฏบิตังิาน การ
ประสานงาน 

17 1.81 สอดคลอ้ง 

5. รายงานสรุปผลการปฏบิตังิานตามแผนของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

18 2.00 สอดคลอ้ง 

6. กจิกรรมการตรวจสอบภายในตอ้งประเมนิและ
ช่วยสนบัสนุนใหม้กีารปรบัปรุงกระบวนการก ากบั
ดแูล การบรหิารความเสีย่งและการควบคุมของ
บรษิทั 

19 1.87 สอดคลอ้ง 

7. การวางแผนการปฏบิตังิานตรวจสอบ 20 1.93 สอดคลอ้ง 

8. การปฏบิตังิานตรวจสอบ 21 1.92 สอดคลอ้ง 

9. รายงานผลการปฏบิตังิานตรวจสอบ 22 1.80 สอดคลอ้ง 

10. การตดิตามผลการตรวจสอบ 23 1.80 สอดคลอ้ง 

11. การยอมรบัความเสีย่งของฝา่ยบรหิาร 24 1.48 สอดคลอ้ง 

รวม  1.83 สอดคลอ้ง 
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ตารางที ่25 การประเมนิคุณภาพงานตรวจสอบภายในของบรษิทัประกนัวนิาศภยั ตาม
มาตรฐานด้านการปฏิบตังิานม ี11 ด้าน พบว่าสอดคล้องตามมาตรฐานด้านการปฏบิตังิาน 
(ค่าเฉลี่ย1.83) เรื่องที่มคีะแนนต ่ากว่าค่าเฉลี่ย คอื เรื่องการวางแผนการตรวจสอบ การเสนอ
และอนุมตัแิผนการตรวจสอบ (ค่าเฉลี่ย 1.77) เรื่องงบประมาณ และอตัราก าลงัของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน (ค่าเฉลีย่ 1.71) และการยอมรบัความเสีย่งของฝา่ยบรหิาร (ค่าเฉลีย่ 1.48) 
 



 

 

บทท่ี 5 
สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
จากการศึกษาเรื่อง ประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากลการ

ปฏบิตังิานวชิาชพีการตรวจสอบภายในของบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิการประกนัวนิาศภยั 6 แห่ง มี
วตัถุประสงค์เพื่อประเมินความสอดคล้องของคุณภาพการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน และ
เสนอแนะแนวทางในการปรบัปรุงคุณภาพที่เหมาะสมสอดคล้องเป็นไปตามมาตรฐานการ
ปฏบิตังิานวชิาชพีการตรวจสอบภายใน กลุ่มตวัอย่างในการศกึษาเป็นผู้ตรวจสอบภายในของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในของบรษิทัประกนัวนิาศภยัที่มเีบี้ยประกนัวนิาศภยัรบัโดยตรงรวม
สูงสุด 5 อนัดบั และบรษิทัประกนัวนิาศภยัที่ผู้ศกึษาปฏิบตังิานอยู่ร่วมด้วย เป็นงานวจิ ัยเชิง
ส ารวจ (Survey Research) และเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาเป็นการใช้แบบสอบถามในการเกบ็
รวบรวมขอ้มลู จากจ านวนแบบสอบถาม 36 ชุด ผูว้จิยัไดร้บัแบบสอบถามกลบัมาทัง้สิ้น 25 ชุด 
คดิเป็นร้อยละ 69.4 ท าการวเิคราะห์และแปลผลขอ้มูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนแบ่งเป็น 3 
ระดบั มรีายละเอยีดของเนื้อหา ดงันี้ 

1. สรุปผลการศกึษา 
2. อภปิรายผล 
3. ขอ้จ ากดัของงานวจิยั 
4. ขอ้เสนอแนะ 
 

สรปุผลการศึกษา 

 การศกึษาความสอดคล้องของคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากลการ
ปฏบิตังิานวชิาชพีการตรวจสอบภายในของบรษิทัที่ประกอบธุรกจิการประกนัวนิาศภยั ซึ่งแบ่ง
ออกเป็นสองส่วน คอื ส่วนที่ 1 ขอ้มูลของผู้ตอบแบบสอบถาม และ ส่วนที่ 2 การประเมิน
คุณภาพการตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากลการปฏบิตังิานวชิาชพีการตรวจสอบภายใน 
โดยสามารถอธบิายไดด้งันี้ 
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 ส่วนท่ี 1 ข้อมลูของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากผลการศกึษาโดยส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูช้าย มอีายุอยู่ระหว่าง 31 - 40 
ปี มรีะดบัการศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ีมปีระสบการณ์การท างานอยู่ระหว่าง 5 - 10 ปี 
ต าแหน่งงานโดยส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัผูอ้ านวยการหรอืหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ
ผูจ้ดัการหรอืหวัหน้างาน 
 
 ส่วนท่ี 2 การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากลการ

ปฏิบติังานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 

จากการประเมินคุณภาพการตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงาน
วชิาชพีการตรวจสอบภายใน ผลการศกึษาแบ่งออกได้เป็น 2 ด้าน คอื ด้านคุณสมบตั ิและด้าน
การปฏบิตังิาน  

 

 มาตรฐานด้านคณุสมบติั  

ท าการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 6 ด้าน มผีลการประเมนิคุณภาพงาน

ตรวจสอบภายในโดยสามารถอธบิาย ไดด้งันี้  

1. วตัถปุระสงค ์อ านาจหน้าท่ี และความรบัผิดชอบ 
ผลการประเมนิคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานดา้นคุณสมบตั ิเรื่อง  

วตัถุประสงค ์อ านาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบ สอดคลอ้งเป็นไปตามมาตรฐานด้านคุณสมบตั ิ
(ค่าเฉลี่ย 1.86)  แต่ยงัมีบางประเด็นที่ต ่ากว่าค่าเฉลี่ย คือเรื่อง การทบทวนกฎบัตรการ
ตรวจสอบภายในทุกปี (ค่าเฉลี่ย 1.56) เนื่องจาก การทบทวนกฎบตัรอาจไม่ได้รบัการให้
ความส าคญัเท่าทีค่วร และอาจไม่มกีารก าหนดนโยบายในการทบทวนกฎบตัรใหเ้ป็นทีช่ดัเจน 

2. การปฏิบติังานตรวจสอบภายในท่ีเป็นอิสระและเท่ียงธรรม 
ผลการประเมนิคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานดา้นคุณสมบตั ิเรื่อง  

การปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระและเที่ยงธรรม (1.91) สอดคล้องเป็นไปตาม
มาตรฐานดา้นคุณสมบตั ิแต่มบีางประเดน็ทีต่ ่ากวา่ค่าเฉลี่ย คอื การเผยแพร่ขอ้จ ากดัของความ
เป็นอสิระหรอืความเทีย่งธรรม/มาตรฐานจรยิธรรม/คุณธรรมของหน่วยงานตรวจสอบภายในให้
หน่วยงานอื่นๆ รบัทราบโดยทัว่กนั (ค่าเฉลีย่ 1.88) เนื่องจาก การสื่อสารถึงขอ้จ ากดัของความ
เป็นอสิระและความเทีย่งธรรม มาตรฐานจรยิธรรม ของหน่วยงานตรวจสอบภายในอาจยงัไม่ถูก
สื่อสารใหแ้ก่หน่วยงานอื่นๆรบัทราบ เท่าทีค่วร  
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3. ความเช่ียวชาญด้านการตรวจสอบภายใน  
ผลการประเมนิคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานดา้นคุณสมบตั ิเรื่อง  

ความเชีย่วชาญดา้นการตรวจสอบภายใน (ค่าเฉลี่ย 1.38) สอดคล้องเป็นไปตามมาตรฐานด้าน
คุณสมบตัิ แต่มีประเด็นที่ต ่ากว่าค่าเฉลี่ย คือ บุคลากรในหน่วยงานตรวจสอบภายในได้รบั
วุฒบิตัรมากกว่าร้อยละ  50 ขึน้ไป (ค่าเฉลี่ย 0.68) เนื่องจาก การสอบรบัวุฒบิตัรด้านการ
ตรวจสอบภายใน หรือวุฒิบัตรด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องนั ้น  ต้องใช้ความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ ค่อนขา้งสงู บุคคลากรทีไ่ดร้บัวฒุบิตัรทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานตรวจสอบภายในจงึมไีม่
มากนัก ส่วนใหญ่เป็นผู้ปฏิบตัิงานระดบัผู้อ านายการหรือผู้จดัการขึ้นไปเท่านัน้ ซึ่งเป็นผู้มี
คุณวฒุแิละวยัวฒุ ิทีเ่หมาะสม และอาจยงัไม่มนีโยบายผลกัดันให้มกีารสอบรบัวุฒบิตัรด้านการ
ตรวจสอบภายในหรอืวุฒิบตัรที่เกี่ยวขอ้งอื่นๆ เท่าที่ควร และประเด็นการน าเทคโนโลยหีรือ
โปรแกรมส าเรจ็รปูมาช่วยการตรวจสอบ/วเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อที่จะระบุความเสี่ยงหรอืสิง่ผดิปกติ
ในการตรวจสอบภายในใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ (ค่าเฉลีย่ 0.88) เนื่องจาก โปรแกรมส าเรจ็รูป
มรีาคาแพง ตน้ทุนสงู และอาจยงัไม่เหมาะสมกบัการประกอบธุรกจิ จงึยงัไม่นิยมน าโปรแกรม
เขา้มาช่วยในการตรวจสอบ 

4. การปฏิบติังานของผู้ตรวจสอบภายในอย่างระมดัระวงัเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ 
ผลการประเมนิคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานดา้นคุณสมบตั ิเรื่อง  

การปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบภายในอยา่งระมดัระวงัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี (ค่าเฉลีย่ 1.89)  
สอดคลอ้งตามมาตรฐานดา้นคุณสมบตั ิแต่มปีระเดน็ทีม่ผีลการประเมนิต ่ากวา่ค่าเฉลีย่ คอื เรื่อง
ไม่มขีอ้ขอ้ทกัทว้งจากหน่วยรบัตรวจต่อรายงานผลการตรวจสอบหรอืมขีอ้ทกัทว้งจากหน่วยรบั
ตรวจ แต่สามารถแกข้อ้ทกัทว้งอยา่งมเีหตุผลได ้(ค่าเฉลีย่ 1.64) เนื่องจาก ผูต้รวจสอบภายใน
อาจยงัรวบรวมขอ้มลูสารสนเทศจากการตรวจสอบเพื่อสนบัสนุนสิง่ทีต่รวจพบไม่น่าเชื่อถอื
เท่าทีค่วร และอาจเกีย่วเนื่องกบัผูต้รวจสอบภายในยงัขาดทกัษะความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องที่
จ าเป็นในการปฏบิตังิานตรวจสอบ ขาดปฏภิาณไหวพรบิในการแกไ้ขปญัหา ซึง่จะส่งผลผูร้บัการ
ตรวจทกัทว้งใหส้ิง่ทีต่รวจพบในรายงานผลการตรวจสอบได ้ 

5. การพฒันาวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 
ผลการประเมนิคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานดา้นคุณสมบตั ิ 

เรื่อง การพฒันาวชิาชพีการตรวจสอบภายใน (ค่าเฉลี่ย 1.80) แต่มปีระเดน็ที่ผลการประเมนิต ่า
กวา่ค่าเฉลีย่ คอื เรื่องการประเมนิความสามารถในหน้าที ่ผูต้รวจสอบภายในและวางแผนพฒันา
บุคลากรที่สอดคล้องกบัผลการประเมนิความสามารถในหน้าที่ (1.76) เนื่องจาก อาจมีการ
ประเมนิความสามารถในหน้าที ่แต่ยงัมกีารวางแผนพฒันาผู้ตรวจสอบภายในไม่สอดคล้องกบั
ผลการประเมนิ ซึง่อาจมขีอ้จ ากดัทางดา้นงบประมาณในการพฒันาสนบัสนุน 
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6. การประเมินผลการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน 
ผลการประเมนิคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานดา้นคุณสมบตั ิเรื่อง  

การประเมนิการปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน (ค่าเฉลี่ย 1.70) แต่มปีระเดน็ที่ผลการประเมนิต ่า
กว่าค่าเฉลี่ย คือ เรื่องการประเมินจากภายนอกอย่างน้อยทุกๆ  5 ปี โดยผู้ที่มีความรู ้
ประสบการณ์การตรวจสอบภายใน (ค่าเฉลีย่ 1.60) เนื่องจาก อาจมกีารประเมนิอย่างน้อยทุกๆ 
5 ปี แต่ผู้ประเมนิจากภายนอกเป็นผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต ซึ่งมคีวามรู้ประสบการณ์ด้านการ
ตรวจสอบรบัรองงบการเงนิมากกว่าด้านการตรวจสอบภายใน และอกีประเดน็คอื การส ารวจ
ความพึงพอใจส าหรบัผู้มีส่วนได้เสยี (ค่าเฉลี่ย 0.88) เนื่องจาก ยงัไม่มีเลง็เห็นความส าคญั
หรอืไม่มนีโยบายในการส ารวจความพงึพอใจของผูม้สี่วนไดเ้สยีต่อการปฏบิตังิานตรวจสอบขอผู้
ตรวจสอบภายใน ซึ่งจะสามารถช่วยให้ผู้ตรวจสอบภายในมกีารพฒันาปรบัปรุงคุณภาพการ
ปฏบิตังิานใหม้ปีระสทิธภิาพอยา่งต่อเนื่อง  
 

มาตรฐานดา้นการปฏบิตังิาน ท าการประเมนิคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 11 ดา้น ม ี
ผลการประเมนิคุณภาพ โดยสามารถอธบิาย ไดด้งันี้  

1. รายงานสรปุผลการปฏิบติังานตามแผนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
ผลการประเมนิคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานดา้นการปฏบิตังิาน  

เรื่อง รายงานสรุปผลการปฏบิตังิานตามแผนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน สอดคล้องตาม
มาตรฐานดา้นการปฏบิตังิาน (ค่าเฉลีย่ 2.00)  

2. การประเมินความเส่ียงเพ่ือการวางแผนการตรวจสอบ  
ผลการประเมนิคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานดา้นการปฏบิตังิาน  

เรื่อง การประเมนิความเสีย่งเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ  สอดคล้องตามมาตรฐานด้านการ
ปฏบิตังิาน (ค่าเฉลีย่ 1.99)  

3. การวางแผนการปฏิบติังานตรวจสอบ  
ผลการประเมนิคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานดา้นการปฏบิตังิาน  

เรื่อง การวางแผนการปฏบิตังิานตรวจสอบ สอดคลอ้งตามมาตรฐานดา้นการปฏบิตังิาน(ค่าเฉลีย่ 
1.93) ซึง่ในเรื่องการวางแผนการปฏบิตังิานตรวจสอบนัน้มปีระเดน็ทีม่ผีลการประเมนิต ่ากวา่
ค่าเฉลีย่ คอื เรื่องจดัสรรทรพัยากรเหมาะสมและเพยีงพอต่อการปฏบิตังิานใหบ้รรลุวตัถุประสงค์
การตรวจสอบ (ค่าเฉลีย่ 1.72) เนื่องจาก การวางแผนการปฏบิตังิานตรวจสอบ อาจยงัไม่ไดร้บั
การพจิารณาประเมนิใหม้คีวามรดักุมมากเพยีงพอ อาจยงัไม่มกีารพจิารณาปรงัปรงุแผนการ
ตรวจสอบใหเ้หมาะสมกบัจ านวนบุคลากรผูต้รวจสอบภายในทีม่อียู ่ซึง่เป็นทรพัยากรส าคญัที่
ช่วยขบัเคลื่อนใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในปฏบิตังิานได้ 
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4. เรื่องการปฏิบติังานตรวจสอบ 
ผลการประเมนิคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานดา้นการปฏบิตังิาน  

เรื่องการปฏบิตังิานตรวจสอบ สอดคลอ้งตามมาตรฐานดา้นการปฏบิตังิาน (ค่าเฉลีย่ 1.92)  
5. กิจกรรมการตรวจสอบภายในต้องประเมินและช่วยสนับสนุนให้มีการ 

ปรบัปรงุกระบวนการก ากบัดแูล การบริหารความเส่ียงและการควบคมุของบริษทั  
ผลการประเมนิคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานดา้นการปฏบิตังิาน  

เรื่อง กจิกรรมการตรวจสอบภายในตอ้งประเมนิและช่วยสนบัสนุนใหม้กีารปรบัปรุง 
กระบวนการก ากบัดแูล การบรหิารความเสีย่งและการควบคุมของบรษิทั สอดคลอ้งตาม
มาตรฐานดา้นการปฏบิตังิาน (ค่าเฉลีย่ 1.87) ซึง่มปีระเดน็ทีม่ผีลการประเมนิต ่ากวา่ค่าเฉลีย่อยู่
คอื เรื่องกจิกรรมการตรวจสอบภายในช่วยใหห้น่วยงานรบัตรวจบรรลุวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว้
และกจิกรรมการตรวจสอบภายในมกีารประเมนิการก ากบัดแูลดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของ
องคก์รสนบัสนุนวตัถุประสงคแ์ละกลยทุธข์ององคก์ร มผีลการประเมนิทัง้ 2 ประเดน็เท่ากนั
(ค่าเฉลีย่ 1.72) เนื่องจาก อาจยงัไม่มกีารเชื่อมโยงผลการตรวจสอบกบัวตัถุประสงคท์ีห่น่วยงาน
รบัตรวจก าหนดไว ้และขาดความรูท้กัษะความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น คอื ดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส่งผลใหก้ารประเมนิการก ากบัดแูลดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศยงัไมม่ปีระสทิธผิล
เท่าทีค่วร 

6. นโยบายและแนวทางการปฏิบติังาน การประสานงาน  
ผลการประเมนิคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานดา้นการปฏบิตังิาน  

เรื่อง นโยบายและแนวทางการปฏบิตังิาน การประสานงาน สอดคล้องตามมาตรฐานด้านการ
ปฏบิตังิาน (ค่าเฉลีย่ 1.81) ซึง่ในเรื่องนโยบายและแนวทางการปฏบิตังิาน การประสานงานนัน้มี
ประเดน็ทีม่ผีลการประเมนิต ่ากวา่ค่าเฉลีย่อยูค่อื เรื่องการแลกเปลี่ยนขอ้มูลและประสานงานทัง้
จากภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้ครอบคลุมเรื่องที่ส าคญัอย่างเหมาะสมและลดการ
ปฏิบัติงานที่ซ ้าซ้อนและการทบทวนหรือปรับปรุงนโยบายและขัน้ตอนการปฏิบัติงานให้
สอดคลอ้งกบัศกัยภาพของหน่วยงานตรวจสอบภายในมผีลการประเมนิเท่ากนั (ค่าเฉลี่ย 1.72) 
เนื่องจาก ในการปฏบิตังิานตรวจสอบอาจยงัไม่มกีารสื่อสารแลกเปลี่ยนขอ้มูลที่จะช่วยให้การ
ตรวจสอบมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ เช่นการสื่อสารระหวา่งผูต้รวจสอบภายในกบัผู้สอบบญัชใีน
เรื่องที่ต้องให้ความส าคญัในการก ากบัดูแลตรวจสอบ และอาจยงัไม่ก าหนดให้มกีารทบทวน 
ปรบัปรุง นโยบาย ข ัน้ตอนการปฏิบัติงาน ไว้อย่างชดัเจนว่าต้องท าการทบทวนสม ่าเสมอ 
ต่อเนื่องเพยีงใด  
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7. รายงานผลการปฏิบติังานตรวจสอบ  

ผลการประเมนิคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานดา้นการปฏบิตังิาน  
เรื่องรายงานผลการปฏบิตังิานตรวจสอบนัน้ (ค่าเฉลี่ย 1.80) สอดคล้องตามมาตรฐานด้านการ
ปฏบิตังิาน ซึง่มปีระเดน็ทีม่ผีลการประเมนิต ่ากว่าค่าเฉลี่ยอยู่คอื เรื่องการเสนอรายงานผลการ
ปฏิบตังิานตรวจสอบภายใน 2 เดอืน นับจากวนัตรวจสอบแล้วเสรจ็ตามแผนการตรวจสอบ 
(ค่าเฉลี่ย 1.28) เนื่องจาก การเขยีนรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นสิ่งที่มีความ
ละเอียดอ่อน มีรายละเอียดที่ต้องค านึงถึงหลายด้าน ผู้เขียนรายงานจึงต้องมีทักษะ 
ความสามารถ และใช้ความรอบคอบสูง และอาจยงัขาดประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในการ
เขยีนซึ่งต้องได้รบัการฝึกฝนร่วมด้วย และประเด็นการเผยแพร่รายงานผลการปฏิบตัิงาน
ตรวจสอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบตามสายบงัคบับญัชาของหน่วยงานรบัตรวจอย่างเหมาะสม 
(ค่าเฉลี่ย 1.64) เนื่องจาก ผู้ตรวจสอบภายในเน้นรายงานผลการตรวจสอบให้ระดบัผู้บรหิาร
หน่วยงานรบัตรวจรบัทราบ ซึง่ไม่ไดเ้น้นรายงานผลใหก้บัผูป้ฏบิตังิานระดบัรองลงตามสายการ
บงัคบับญัชารบัทราบ 

8. การติดตามผลการตรวจสอบ  
ผลการประเมนิคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานดา้นการปฏบิตังิาน  

เรื่อง การตดิตามผลการตรวจสอบ สอดคลอ้งตามมาตรฐานดา้นการปฏบิตังิาน (ค่าเฉลีย่ 1.80) 
ซึ่งมีประเด็นที่ผลการประเมินต ่ากว่าค่าเฉลี่ย คอื เรื่องความมีการก าหนดระบบ/เกณฑ์การ
ตดิตามผลการตรวจสอบอย่างชดัเจน และกระบวนการตดิตามผลการตรวจสอบจดัท าไวอ้ย่าง
เป็นระบบ มผีลการประเมนิเท่ากนั (ค่าเฉลี่ย 1.76) เนื่องจาก ระบบและขัน้ตอนในการตดิตาม
ผลการตรวจสอบอาจยงัไม่ไดถู้กก าหนดไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรทีช่ดัเจนส่งผลใหก้ารตดิตามผล
การตรวจสอบไม่ได้ร ับการด าเนินการติดตามอย่างต่อเนื่ อง ส่งผลให้การติดตามยงัไม่มี
ประสทิธผิลเท่าทีค่วร 

9. การวางแผนการตรวจสอบ การเสนอและอนุมติัแผนการตรวจสอบ  
ผลการประเมนิคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานดา้นการปฏบิตังิาน  

เรื่อง การวางแผนการตรวจสอบ การเสนอและอนุมตัแิผนการตรวจสอบ สอดคล้องเป็นไปตาม
มาตรฐานการปฏิบตังิาน แต่ประเด็นที่มีผลการประเมนิต ่ากว่าค่าเฉลี่ยอยู่คอื เรื่องแผนการ
ตรวจสอบได้ร ับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบภายในเดือนตุลาคม (ค่าเฉลี่ย 1.28) 
เนื่องจาก การวางแผนการตรวจสอบตอ้งใชข้อ้มลูประกอบการพจิารณาวางแผนหลายด้าน เช่น 
จ านวนผูต้รวจสอบภายใน ระบบงาน การเขา้ตรวจครัง้ล่าสุด การเขา้ออกของพนักงาน เป็นต้น 
จงึอาจตอ้งใชร้ยะเวลาในการจดัท าการ แผนการตรวจสอบจงึอาจล่าช้าแล้วเสรจ็ไม่ทนัน าเสนอ
ภายในเดอืนตุลาคม และประเดน็แผนการตรวจสอบระยะยาวคลอบคลุมหน่วยรบัตรวจ/กจิกรรม 
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(Audit Universe) และไม่เกนิ 5 ปี (ค่าเฉลี่ย 1.48) เนื่องจาก หน่วยรบัตรวจและระบบงานมี
จ านวนมากและหลากหลาย จ านวนผู้ตรวจสอบภายในมไีม่เพยีงพอ การวางแผนการตรวจให้
สามารถท าการตรวจสอบให้ครอบคลุมได้ทุกหน่วยรบัตรวจและทุกกจิกรรมการด าเนินงานจงึ
อาจยงัไม่มปีระสทิธผิลเท่าทีค่วร 

10. งบประมาณ และอตัราก าลงัของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
ผลการประเมนิคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานดา้นการปฏบิตังิาน  

เรื่อง งบประมาณ และอตัราก าลงัของหน่วยงานตรวจสอบภายใน สอดคล้องตามมาตรฐานด้าน
การปฏบิตังิาน (ค่าเฉลีย่ 1.71)  

11. การยอมรบัความเส่ียงของฝ่ายบริหาร  
ผลการประเมนิคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานดา้นการปฏบิตังิาน  

เรื่อง การยอมรบัความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร สอดคล้องตามมาตรฐานด้านการปฏิบตัิงาน
(ค่าเฉลีย่ 1.48) ในเรื่องการยอมรบัความเสีย่งของฝา่ยบรหิารนัน้มปีระเดน็ทีม่ผีลการประเมนิต ่า
กว่าค่าเฉลี่ยอยู่คือ เรื่องความเสี่ยงที่มีนัยส าคญัยงัไม่สามารถด าเนินการแก้ไขได้ ผู้บริหาร
หน่วยงานตรวจสอบภายในมกีารรายงานไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อหาขอ้ยุติ (ค่าเฉลี่ย 
1.20) เนื่องจาก อาจไม่มกีารก าหนดนโยบายการปฏบิตังิานและกรอบระยะเวลาที่ชดัเจน ส่งผล
ใหค้วามเสีย่งทีม่นียัส าคญัไม่ไดร้บัหาขอ้ยตุใินการแกไ้ขและด าเนินการแกไ้ขอยา่งทนัท่วงท ี 
 
อภิปรายผล 
 จากการศกึษาในครัง้นี้ ผู้ศกึษาสามารถอภปิรายผลการศกึษา แบ่งตามมาตรฐานการ
ปฏิบตัิงานวชิาชีพการตรวจสอบภายในออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านคุณสมบตัิ และด้านการ
ปฏบิตังิาน โดยรายละเอยีดการอภปิรายดงันี้ 
 

ด้านคณุสมบติั  
จากผลการศกึษาโดยภาพรวม พบว่า โดยส่วนใหญ่การประกนัคุณภาพการตรวจสอบ

ภายในมคีวามสอดคลอ้งเป็นไปตามมาตรฐานสากลการปฏบิตังิานวชิาชพีการตรวจสอบภายใน 
แต่มบีางประเดน็ที่ผลการประเมนิคุณภาพงานตรวจสอบภายใน พบว่า สอดคล้องเป็นไปตาม
มาตรฐานแต่ผลการประเมนิต ่ากวา่ค่าเฉลีย่ อยา่งมนียัส าคญั อยา่งเช่น  

1. การทบทวนกฎบตัรการตรวจสอบภายในทุกปี เนื่องจาก การทบทวนกฎบตัร 
อาจไม่ได้รบัการให้ความส าคญัเท่าที่ควร และอาจไม่มกีารก าหนดนโยบายในการทบทวนกฎ
บตัรให้เป็นที่ชดัเจน สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ สริธิร โกศลวฒันา(2555) ที่กล่าวถึงการ
เพิม่เตมิเนื้อหากฎบตัรการตรวจสอบภายในใหส้มบรูณ์และเผยแพรไ่ปยงัหน่วยงานต่างๆภายใน
องคก์รใหท้ราบโดยทัว่กนั 
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2. การไดร้บัวฒุบิตัรของผูต้รวจสอบภายในมากกวา่รอ้ยละ 50 ขึน้ไป เนื่องจาก การ 

สอบรบัวุฒบิตัรด้านการตรวจสอบภายใน หรอืวุฒบิตัรด้านอื่นๆที่เกี่ยวขอ้งนัน้ ต้องใช้ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ ค่อนขา้งสูง บุคลากรที่ได้รบัวุฒบิตัรที่เกี่ยวขอ้งกบังานตรวจสอบ
ภายในจงึมไีม่มากนกั ส่วนใหญ่เป็นผูป้ฏบิตังิานระดบัผูอ้ านายการหรอืผูจ้ดัการขึน้ไปเท่านัน้ ซึง่
เป็นผูม้คีุณวฒุแิละวยัวุฒ ิที่เหมาะสม และอาจยงัไม่มนีโยบายผลกัดนัให้มกีารสอบรบัวุฒบิตัร
ดา้นการตรวจสอบภายในหรอืวฒุบิตัรทีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ เท่าทีค่วร สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ 
สริธิร โกศลวฒันา(2555) ทีก่ล่าวถงึการสนบัสนุนใหผู้ต้รวจสอบภายในมปีระกาศนียบตัรวชิาชพี
เพื่อยกระดบัมาตรฐานทางดา้นความรูแ้ละทกัษะการปฏบิตังิาน  

3. การน าเทคโนโลยหีรอืโปรแกรมส าเรจ็รปูมาช่วยการตรวจสอบ/วเิคราะหข์อ้มลู 
เพื่อที่จะระบุความเสี่ยงหรือสิ่งผิดปกติในการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
เนื่องจาก โปรแกรมส าเรจ็รปูมรีาคาแพง ตน้ทุนสงู และอาจยงัไม่เหมาะสมกบัการประกอบธุรกจิ 
จงึยงัไม่นิยมน าโปรแกรมเขา้มาช่วยในการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกบัผลการศกึษาของ สริธิร 
โกศลวฒันา (2555) ที่ได้กล่าวถึงผู้อ านวยการหน่วยงานตรวจสอบภายในควรพิจารณาน า
เทคโนโลยใีหม่ๆ มาใชใ้นการปฏบิตังิานอยูเ่สมอ  

4. ไม่มขีอ้ทกัทว้งจากหน่วยรบัตรวจต่อรายงานผลการตรวจสอบหรอืมขีอ้ทกัท้วงจาก
หน่วยรบัตรวจ แต่สามารถแกข้อ้ทกัท้วงอย่างมเีหตุผลได้ เนื่องจาก ผู้ตรวจสอบภายในอาจยงั
รวบรวมขอ้มลูสารสนเทศจากการตรวจสอบเพื่อสนับสนุนสิง่ที่ตรวจพบไม่น่าเชื่อถือเท่าที่ควร 
และอาจเกีย่วเนื่องกบัผูต้รวจสอบภายในยงัขาดทกัษะความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องที่จ าเป็นในการ
ปฏบิตังิานตรวจสอบ ขาดปฏภิาณไหวพรบิในการแกไ้ขปญัหา ซึง่จะส่งผลผูร้บัการตรวจทกัทว้ง
ใหส้ิง่ทีต่รวจพบในรายงานผลการตรวจสอบได ้สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ กรวรี์กาญณ์ ต่อ
ไพบลูย ์(2551) ไดก้ล่าวถงึประเดน็ทีค่วรพฒันาปรบัปรุง ไดแ้ก่ ดา้นทกัษะความรูค้วามเขา้ใจใน
หน่วยงานของผูร้บัตรวจ ความช านาญในงานตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายใน 

5. การประเมนิจากภายนอกอยา่งน้อยทุกๆ 5 ปี โดยผูท้ีม่คีวามรู ้ประสบการณ์การ 
ตรวจสอบภายใน เนื่องจาก อาจมกีารประเมนิอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี แต่ผู้ประเมนิจากภายนอก
เป็นผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต ซึ่งมีความรู้ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบรับรองงบการเงิน
มากกวา่ดา้นการตรวจสอบภายใน  

6. การส ารวจความพงึพอใจส าหรบัผูม้สี่วนไดเ้สยี เนื่องจาก ยงัไม่มเีลง็เหน็ 
ความส าคญัหรอืไม่มนีโยบายในการส ารวจความพงึพอใจของผู้มสี่วนได้เสยีต่อการปฏบิตังิาน
ตรวจสอบขอผูต้รวจสอบภายใน ซึ่งจะสามารถช่วยให้ผู้ตรวจสอบภายในมกีารพฒันาปรบัปรุง
คุณภาพการปฏบิตังิานใหม้ปีระสทิธภิาพอยา่งต่อเนื่อง  
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ด้านการปฏิบติังาน  
จากผลการศกึษาโดยภาพรวม พบว่า โดยส่วนใหญ่คุณภาพงานตรวจสอบภายในด้าน

การปฏิบตังิาน สอดคล้องเป็นไปตามมาตรฐานสากลวชิาชพีการตรวจสอบภายใน แต่มบีาง
ประเดน็ทีม่ผีลการการประเมนิต ่ากวา่ค่าเฉลีย่ อยา่งมนียัส าคญั อยา่งเช่น  

1. การจดัสรรทรพัยากรเหมาะสมและเพยีงพอต่อการปฏบิตังิานใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ 
การตรวจสอบ เนื่องจาก การวางแผนการปฏบิตังิานตรวจสอบ อาจยงัไมไ่ดร้บัการพจิารณา
ประเมนิใหม้คีวามรดักุมมากเพยีงพอ อาจยงัไม่มกีารพจิารณาปรงัปรุงแผนการตรวจสอบให้
เหมาะสมกบัจ านวนบุคลากรผูต้รวจสอบภายในทีม่อียู ่ 

2. กจิกรรมการตรวจสอบภายในช่วยใหห้น่วยงานรบัตรวจบรรลุวตัถุประสงคท์ี ่
ก าหนดไวแ้ละกจิกรรมการตรวจสอบภายในมกีารประเมนิการก ากบัดแูลดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศขององคก์รสนบัสนุนวตัถุประสงคแ์ละกลยทุธข์ององคก์ร เนื่องจาก อาจยงัไม่มกีาร
เชื่อมโยงผลการตรวจสอบกบัวตัถุประสงคท์ีห่น่วยงานรบัตรวจก าหนดไว ้และขาดความรูท้กัษะ
ความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น คอื ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ส่งผลใหก้ารประเมนิการก ากบัดแูล
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศยงัไมม่ปีระสทิธผิลเท่าทีค่วร 

3. การเสนอรายงานผลการปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน 2 เดอืน นบัจากวนัตรวจสอบ 
แลว้เสรจ็ตามแผนการตรวจสอบ เนื่องจาก การเขยีนรายงานผลการปฏบิตังิานตรวจสอบเป็นสิง่
ที่มคีวามละเอยีดอ่อน มีรายละเอียดที่ต้องค านึงถึงหลายด้าน ผู้เขยีนรายงานจงึต้องมีทกัษะ 
ความสามารถ และใช้ความรอบคอบสูง และอาจยงัขาดประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในการ
เขยีนซึง่ตอ้งไดร้บัการฝึกฝนร่วมดว้ย 

4. การรายงานผลการปฏบิตังิานตรวจสอบใหผู้ท้ ีเ่กีย่วขอ้งทราบตามสายบงัคบับญัชา 
ของหน่วยงานรบัตรวจอย่างเหมาะสม เนื่องจาก ผู้ตรวจสอบภายในเน้นรายงานผลการ
ตรวจสอบให้ระดับผู้บริหารหน่วยงานรับตรวจรับทราบ ซึ่งไม่ได้เน้นรายงานผลให้กับ
ผูป้ฏบิตังิานระดบัรองลงตามสายการบงัคบับญัชารบัทราบ 

5. การเผยแพร่รายงานผลการปฏบิตังิานตรวจสอบใหผู้ท้ ีเ่กีย่วขอ้งทราบตามสาย 
บงัคบับญัชาของหน่วยงานรบัตรวจอยา่งเหมาะสม เนื่องจาก ผูต้รวจสอบภายในเน้นรายงานผล
การตรวจสอบให้ระดบัผู้บริหารหน่วยงานรบัตรวจรบัทราบ ซึ่งไม่ได้เน้นรายงานผลให้กับ
ผูป้ฏบิตังิานระดบัรองลงตามสายการบงัคบับญัชารบัทราบ 

6. แผนการตรวจสอบไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบภายในเดอืนตุลาคม  
เนื่องจาก การวางแผนการตรวจสอบตอ้งใชข้อ้มลูประกอบการพจิารณาวางแผนหลายด้าน เช่น 
จ านวนผูต้รวจสอบภายใน ระบบงาน การเขา้ตรวจครัง้ล่าสุด การเขา้ออกของพนักงาน เป็นต้น 
จงึอาจตอ้งใชร้ยะเวลาในการจดัท าการ แผนการตรวจสอบจงึอาจล่าช้าแล้วเสรจ็ไม่ทนัน าเสนอ
ภายในเดอืนตุลาคม  
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7. การตรวจสอบระยะยาวคลอบคลุมหน่วยรบัตรวจ/กจิกรรม (Audit Universe) และ 
ไม่เกนิ 5 ปี เนื่องจาก หน่วยรบัตรวจและระบบงานมีจ านวนมากและหลากหลาย จ านวนผู้
ตรวจสอบภายในมไีม่เพยีงพอ การวางแผนการตรวจให้สามารถท าการตรวจสอบให้ครอบคลุม
ไดทุ้กหน่วยรบัตรวจและทุกกจิกรรมการด าเนินงานจงึอาจยงัไม่มปีระสทิธผิลเท่าทีค่วร 

8. เรื่องความเสีย่งทีม่นียัส าคญัยงัไม่สามารถด าเนินการแกไ้ขได ้ผูบ้รหิารหน่วยงาน 
ตรวจสอบภายในมกีารรายงานไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อหาขอ้ยุติ เนื่องจาก อาจไม่มี
การก าหนดนโยบายการปฏิบัติงานและกรอบระยะเวลาที่ชดัเจน ส่งผลให้ความเสี่ยงที่มี
นยัส าคญัไม่ไดร้บัหาขอ้ยตุใินการแกไ้ขและด าเนินการแกไ้ขอยา่งทนัท่วงท ีควรก าหนดบทบาท
ของคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งชดัเจน ใหเ้ป็นผูห้าขอ้ยตุใินกรณีประเดน็ตรวจพบนัน้มคีวาม
เสีย่งทีม่นียัส าคญัซึง่หน่วยงานรบัตรวจไม่สามารถปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะได ้
 
ข้อจ ากดัของการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

1. จ านวนบุคลากรของผูต้รวจสอบภายในของแต่ละบรษิทัประกนัวนิาศภยัมจี านวนไม่ 
มาก ท าใหก้ลุม่ตวัอยา่งในการศกึษาครัง้นี้มจี านวนน้อย 

2. การเขา้ถงึผูต้รวจสอบภายในของแต่ละบรษิทัประกนัวนิาศภยัเพื่อตอบ 
แบบสอบถามเขา้ถงึไดย้าก ไม่ไดร้บัความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถามเท่าทีค่วร 

3. ผลการศกึษาและขอ้เสนอแนะจากการศกึษาคน้ควา้อสิระครัง้นี้น ามาพจิารณา 
ปรบัปรุงแกไ้ขไดเ้พยีงเฉพาะในกลุ่มทีป่ระกอบธุรกจิประกนัวนิาศภยัและธุรกจิสถาบนัการเงนิ
เท่านัน้ยงัไม่สามารถน าไปใชพ้จิารณาร่วมกบัธุรกจิอื่นได ้

 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรบัปรงุแก้ไขด้านคณุสมบติั 

1. ควรก าหนดนโยบายในการทบทวนกฎบตัรใหเ้ป็นทีช่ดัเจน โดยก าหนดใหท้บทวน 
กฎบตัรการตรวจสอบภายใน ทุกปี 

2. ผูบ้รหิารหน่วยงานตรวจสอบภายใน ควรก าหนดนโยบายใหผู้ป้ฏบิตังิานตรวจสอบ 
ภายในมใีบอนุญาตดา้นวชิาชพีตรวจสอบภายใน เพื่อเป็นเครื่องมอืทีแ่สดงใหเ้หน็วา่ผูป้ฏบิตังิาน
ตรวจสอบภายในมคีวามรู ้ความเชีย่วชาญ มกีารพฒันาทกัษะความรู้ความสามารถเป็นไปตาม
มาตรฐานวชิาชพีการตรวจสอบภายใน 

3. ผูบ้รหิารหน่วยงานตรวจสอบภายในควรเลง็เหน็ความส าคญัในการน าเทคโนโลย ี
ต่างๆ อย่างเช่นโปรแกรมตรวจสอบการทุจรติ เข้ามาใช้ควบคู่กบัการปฏิบตัิงานตรวจสอบ
ภายใน เพื่อใหผ้ลการปฏบิตังิานตรวจสอบทีอ่อกมามปีระสทิธภิาพ สามารถช่วยสร้างมูลค่าเพิม่
ใหแ้ก่องคก์รไดม้ากยิง่ขึน้ 
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4. ผูบ้รหิารงานตรวจสอบภายในควรก าหนดใหม้กีารประเมนิความพงึพอใจของผูม้ ี
ส่วนไดเ้สยีในการปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบภายใน เช่น ผูบ้รหิารระดบัสงู หน่วยงานผู้รบัตรวจ 
เป็นตน้ เพื่อน ามาเป็นเกณฑป์ระเมนิคุณภาพการตรวจสอบภายในและพฒันาปรบัปรุงคุณภาพ
การตรวจสอบภายในใหอ้ยูใ่นเกณฑท์ีเ่หมาะสมเป็นทีน่่าเชื่อถอื 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรบัปรงุแก้ไขด้านการปฏิบติังาน 
1. ควรก าหนดกรอบระยะเวลาในการรายงานผลการปฏบิตังิานตรวจสอบ และให้ 

ความส าคญัถึงความเสี่ยงที่มนีัยส าคญัหากตรวจพบควรรบีรายงานผลการปฏบิตังิานโดยเร็ว 
เพื่อให้สามารถแก้ไขได้ทนัเวลา ช่วยลดผลกระทบที่จะเกดิขึน้ รายงานผลการปฏบิตังิานตรว
สอบมคีวามน่าเชื่อถอื 

2. ผูบ้รหิารงานตรวจสอบภายในควรก าหนดกรอบระยะเวลาในการจดัท าแผนการ 
ตรวจสอบและน าเสนอผ่านคณะกรรมการตรวจสอบให้แล้วเสรจ็ภายในเดอืนตุลาคม เพื่อให้
สามารถเตรยีมความพรอ้มในการปฏบิตังิานตรวจสอบในปีถดัไปได้ 

3. ผูบ้รหิารหน่วยงานตรวจสอบควรก าหนดนโยบายการปฏบิตังิานและกรอบ 
ระยะเวลาเป็นลายลกัษณ์อกัษรทีช่ดัเจนควรก าหนดบทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบอย่าง
ชดัเจน ให้เป็นผู้พิจารณาข้อยุติในกรณีประเด็นตรวจพบนัน้มีความเสี่ยงที่มีนัยส าคญัซึ่ง
หน่วยงานรบัตรวจไม่สามารถปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะได้ 
 

ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาในครัง้ต่อไป 
1. ศกึษาจากกลุ่มธุรกจิอื่น เพื่อทราบถงึการประกนัคุณภาพการตรวจสอบภายในวา่ม ี

ความสอดคลอ้งเป็นไปตามมาตรฐานการวชิาชพีการตรวจสอบภายในหรอืไม่ 
2. ศกึษาถงึปญัหาและอุปสรรคทีม่ผีลกระทบต่อการประกนัคุณภาพการตรวจสอบ 

ภายในที่ส่งผลให้ไม่สอดคล้องเป็นไปตามมาตรฐานวชิาชีพการตรวจสอบภายใน เพื่อเป็น
แนวทางในการปรบัปรุงแกไ้ขใหต้รงประเดน็ 
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ภาคผนวก ก. 

แบบประเมินเพ่ือการศึกษาค้นคว้า 

เรื่อง  
การศึกษาการประเมินคณุภาพงานตรวจสอบภายในของบริษทัท่ีประกอบธรุกิจ 

การประกนัวินาศภยั 
 

เรยีน ท่านผูต้อบแบบสอบถาม 

แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการคน้ควา้อสิระ เพื่อการศกึษาของนกัศกึษาระดบั

มหาบณัฑติ หลกัสตูรวทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ สาขาวชิาการตรวจสอบภายใน มหาวทิยาลยั

หอการค้าไทย โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาการประกนัคุณภาพการตรวจสอบภายในของ

บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีป่ระกอบธุรกจิเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสาร 

 ผูศ้กึษาจะน าผลทีไ่ดจ้ากแบบสอบถาม ไปใชเ้พื่อสรุปผลการศกึษาในภาพรวม โดย

ค าตอบของท่านจะถูกเกบ็รกัษาไวเ้ป็นความลบั  ผู้ศกึษาขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาให้

ความอนุเคราะห์ เสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม และแสดงความคดิเห็นอนัเป็น

ประโยชน์ ซึง่จะน าไปใชใ้นการศกึษาเท่านัน้ โดยแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 2ส่วนดงันี้ 

ส่วนที ่1   ขอ้มลูส่วนบุคคลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนที ่2   ขอ้มลูเกีย่วกบัการประเมนิคุณภาพงานการตรวจสอบภายใน ตาม

มาตรฐานสากลการปฏบิตังิานวชิาชพีการตรวจสอบภายใน 

หากมขีอ้สงสยักรุณาตดิต่อ 

วรีเดช  เกตุอ ่า 

โทรศพัท:์ 08-7321-1237 

E-mail:weeradej555@gmail.com 
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ส่วนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง: โปรดท าเครื่องหมาย () ลงใน  ท่ีตรงกบัความเป็นจริง 

1. เพศ   ชาย   หญงิ    
2. อายุ   

  20 – 30 ปี    31 – 40 ปี 
  41 ปีขึน้ไป    

3. การศกึษา 
  ปรญิญาตร ี    ปรญิญาโทขึน้ไป 

4. ประสบการณ์การท างาน 
  ต ่ากวา่ 5 ปี     ตัง้แต่ 5- 10 ปี  
  ตัง้แต่ 11 - 15 ปี     ตัง้แต่ 16 – 20 ปี 
  มากกวา่ 20 ปี ขึน้ไป 

5. ต าแหน่งงานปจัจุบนั 
 ผูอ้ านวยการ/หวัหน้าหน่วยงาน หรอืเทยีบเท่า 
  ผูจ้ดัการ/หวัหน้างาน หรอืเทยีบเท่า 
  เจา้หน้าที/่พนกังาน    

 
 
ส่วนท่ี 2 การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากลการ
ปฏิบติังานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 
ค าช้ีแจง: โปรดท าเครื่องหมาย ()ใ นแต่ละหวัข้อการประเมินท่ีตรงกบัความเป็น

จริงภายในช่องผล 

การประเมินโดย 2= มีการจดัท าครบถ้วน  1 = มีการจดัท าบางส่วน 0 = ไม่มีการจดัท า 
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หวัข้อ รายการประเมิน (Checklist) ผลประเมิน 
2 1 0 

1. วตัถปุระสงค ์อ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 
1 การจดัท ากฎบตัรการตรวจสอบภายในมอีงคป์ระกอบครบถ้วน 

ประกอบด้วย ค านิยาม วตัถุประสงค์ สายการบงัคบับญัชา 
อ านาจหน้าที่ ความรบัผิดชอบ ค านิยามของการตรวจสอบ
ภายใน มาตรฐานและจริยธรรมในการปฏิบตัิงานตรวจสอบ
ภายใน รวมครอบคลุมถึงงานให้ความเชื่อมัน่และงานให้
ค าปรกึษา 

   

2 กฎบัตรได้ร ับความเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายใน 

   

3 เผยแพร่กฎบตัรการตรวจสอบภายในให้ทราบทัว่กนัภายใน
องคก์ร 

   

4 การทบทวนกฎบตัรการตรวจสอบภายใน ทุกปี    
2. การปฏิบติังานตรวจสอบภายในท่ีเป็นอิสระและเท่ียงธรรม 

1 หน่วยงานตรวจสอบภายในมีสายการบงัคบับญัชาขึน้ตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

   

2 เสนอรายงานการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ    
3 อนุมตัิแผนการตรวจสอบตามความเสี่ยงโดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
   

4 มีการก าหนดกรอบความเที่ยงธรรม/มาตรฐานจริยธรรม/
คุณ ธร ร มขอ งห น่ วย ง านตร ว จส อบภาย ใ น เ ส นอ ใ ห้
คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารรับดับสูงให้ความ
เหน็ชอบ 

   

5 บุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายในทราบและปฏบิตัติาม
กรอบทีก่ าหนด 
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หวัข้อ รายการประเมิน (Checklist) ผลประเมิน 
2 1 0 

2. การปฏิบติังานตรวจสอบภายในท่ีเป็นอิสระและเท่ียงธรรม (ต่อ) 
6 มีการเผยแพร่ข้อจ ากดัของความเป็นอิสระหรือความเที่ยง

ธรรม/มาตรฐานจรยิธรรม/คุณธรรมของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในใหห้น่วยงานอื่นๆรบัทราบโดยทัว่กนั 

   

3. ความเช่ียวชาญด้านการตรวจสอบภายใน 
1 บุคลากรในหน่วยงานตรวจสอบภายในมปีระสบการณ์ด้านการ

ตรวจสอบภายใน 3 ปีขึน้ไป มจี านวนร้อยละ 50 ขึน้ไป (รวม
หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน) 

   

2 บุคลากรในหน่วยงานตรวจสอบภายในได้รบัวุฒบิตัรมากกว่า
รอ้ยละ  50 ขึน้ไป 

   

3 หวัหน้าผูบ้รหิารงานตรวจสอบขอค าแนะน าและความช่วยเหลอื 
หากผู้ตรวจสอบภายในขาดความรู้ ทกัษะ และความสามารถ
อื่นทีจ่ าเป็นในการปฏบิตังิานตรวจสอบ 

   

4 หัวหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบต้องปฏิเสธภารกิจการให้
ค าปรึกษา หรือค าแนะน า และความช่วยเหลือ ในกรณีที่ผู้
ตรวจสอบภายในขาดความรู้ ทกัษะ ที่จ าเป็นต่อการบรกิารให้
ค าปรกึษานัน้ 

   

5 การน าเทคโนโลยหีรอืโปรแกรมส าเรจ็รปูมาช่วยการตรวจสอบ/
วเิคราะห์ขอ้มูล เพื่อที่จะระบุความเสี่ยงหรอืสิง่ผดิปกตใินการ
ตรวจสอบภายในใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

   

6 การบ่งชี้โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดความ
ผดิพลาด ความผดิปกต ิการทุจรติ หรอืการไม่ปฏบิตัติาม 
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หวัข้อ รายการประเมิน (Checklist) ผลประเมิน 
2 1 0 

4. การปฏิบติังานของผู้ตรวจสอบภายในอย่างระมดัระวงัเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ 
1 มกีารบนัทกึการปฏบิตังิานตรวจสอบในกระดาษท าการที่เป็น

ลายลักษณ์อักษรครอบคลุมทุกกระบวนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ ประกอบดว้ย 
      - การสอบทานระบบการควบคุมภายใน  
      - การประมนิความเสีย่งเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ 
      - การวางแผนการตรวจสอบ   
     -  การวางแผนการปฏบิตังิานตรวจสอบ 
      - การตรวจสอบภาคสนาม 
      - การสรุปขอ้ตรวจพบ 

   

2 มีการก ากับดูแลและสอบทานการปฏิบัติงานที่ส าคัญโดย
หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน/ผู้ที่ได้รบัมอบหมายที่มี
ความรูแ้ละประสบการณ์ทีเ่หมาะสม 

   

3 มกีารยนืยนัถงึความถูกต้อง  เหมาะสมของเรื่องที่ตรวจพและ
ขอ้คดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะกบัหน่วยรบัตรวจ 

   

4 ไม่มขีอ้ทกัทว้งจากหน่วยรบัตรวจต่อรายงานผลการตรวจสอบ
หรือมีข้อทักท้วงจากหน่วยรับตรวจต่อรายงานผลการ
ตรวจสอบแต่สามารถแกข้อ้ทกัทว้งอยา่งมเีหตุผลได้ 

   

5. การพฒันาวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 
1 มกีารประเมนิ Competency ผู้ตรวจสอบภายในและวางแผน

พฒันาบุคลากรทีส่อดคลอ้งกบัผลการประเมนิ Competency 
   

2 มีการสนับสนุนเพิ่มพูนทกัษะ ฝึกอบรมด้านการตรวจสอบ
ภายใน การควบคุมภายใน การบรกิารความเสีย่ง และความรู้ที่
เป็นประโยชน์ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิาน 
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หวัข้อ รายการประเมิน (Checklist) ผลประเมิน 
2 1 0 

6. การประเมินผลการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน 
1 การประเมนิผลและตดิตามการปฏบิตังิานตามสายการบงัคบั

บญัชาภายในหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
   

2 การประเมินผลการปฏิบัติงานทัง้ระดับบุคคลและระดับ
หน่วยงานด้วยตนเอง หรอืสอบทานโดยบุคคลอื่นที่อยู่ภายใน
องคก์ร 

   

3 การประเมนิจากภายนอกอยา่งน้อยทุกๆ 5 ปี โดยผู้ที่มคีวามรู ้
ประสบการณ์การตรวจสอบภายใน 

   

4 การรายงานผลการประเมนิทัง้จากภายในและภายนอกเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบ 

   

5 การก าหนดแผนหรอืแนวทางการพฒันา/ปรบัปรุงตามผลการ
ประเมนิ 

   

6 การส ารวจความพงึพอใจส าหรบัผูม้สี่วนไดเ้สยี    
7 การด าเนินการพัฒนาตามแผนหรือแนวทางการพัฒนา/

ปรบัปรุง และสรุปผลเสนอต่อผูบ้รหิาร 
   

7. การวางแผนการตรวจสอบ การเสนอและอนุมติัแผนการตรวจสอบ 
1 จดัท าแผนการตรวจสอบ    
2 การน าผลการประเมนิความเสีย่งไปใชว้างแผนการตรวจสอบ    
3 การน าข้อมูลข่าวสารของฝ่ายบริหารมาใช้ประกอบการ

พจิารณาวางแผนการตรวจสอบ 
   

4 แผนการตรวจสอบได้รบัอนุมตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในเดอืนตุลาคม 

   

5 แผนการตรวจสอบระยะยาวคลอบคลุมหน่วยรบัตรวจ/กจิกรรม 
(Audit Universe) และไม่เกนิ 5 ปี 

   

6 การก าหนดแผนงานการให้ค าปรกึษาไวใ้นแผนการตรวจสอบ
ประจ าปี 
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หวัข้อ รายการประเมิน (Checklist) ผลประเมิน 
2 1 0 

7. การวางแผนการตรวจสอบ การเสนอและอนุมติัแผนการตรวจสอบ (ต่อ) 
7 การวางแผนการตรวจสอบที่ครอลคลุมประเภทงานให้ความ

เชื่อมัน่ไดแ้ก่  
          - การตรวจสอบรายงานทางการเงนิ 
          - การตรวจสอบการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ 
          - การตรวจสอบการปฏบิตังิาน 
          - การตรวจสอบผลการด าเนินงาน 
          - การตรวจสอบสารสนเทศ 
          - การตรวจสอบการบรหิาร 

   

8. การประเมินความเส่ียงเพ่ือการวางแผนการตรวจสอบ 
1 มกีารประเมนิความเสีย่งเพื่อวางแผนการตรวจสอบ    
2 การรวบรวมขอ้มลูเพื่อใชร้ะบุปจัจยัเสีย่ง    
3 มีการก าหนดปจัจัยเสี่ยงทัง้ในระดับหน่วยงานและระดับ

กจิกรรม 
   

4 จดัท าบญัชีรายการความเสี่ยงและการวเิคราะห์และจดัล าดบั
ความเสีย่ง รวมถงึระบุปจัจยัความเสีย่งทีค่รอบคลุมภารกจิการ
ด าเนินงานของบรษิทั 

   

5 การปรับหรือทบทวนปจัจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยงให้
สอดคลอ้งกบัสภาวะการทีเ่ปลีย่นแปลง 

   

6 ผู้บรหิารหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องสื่อสารแผนกจิกรรม
การตรวจสอบภายในและทรพัยากรทีจ่ าเป็นตอ้งใช้ต่อผู้บรหิาร
ระดบัสงูและคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบทานและอนุมตั ิ

   

7 ผู้บริหารห น่วยงานตรวจสอบภายในต้องรายงานการ
ปรบัเปลี่ยนแผนการตรวจสอบระหว่างกาลที่มีนัยส าคญัต่อ
ผูบ้รหิารและคณะกรรมการตรวจสอบ 
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หวัข้อ รายการประเมิน (Checklist) ผลประเมิน 
2 1 0 

8. การประเมินความเส่ียงเพ่ือการวางแผนการตรวจสอบ (ต่อ) 
8 ผู้บรหิารหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องสื่อสารถึงผลกระทบ

ของข้อจ ากดัของทรพัยากรที่จะมผีลต่อแผนงานต่อผู้บริหาร
และคณะกรรมการตรวจสอบ 

   

9. งบประมาณ และอตัราก าลงัของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
1 มกีรอบงบประมาณของหน่วยงานตรวจสอบภายใน    
2 มกีรอบอตัราก าลงัของหน่วยงานตรวจสอบภายใน    
3 การบริหารทรัพยากรอย่างเหมาะสม เพียงพอ สามารถ

ปฏิบัติงานให้บรรลุตามแผนการตรวจสอบประจ าปีที่ได้ร ับ
อนุมตั ิ

   

10. นโยบายและแนวทางการปฏิบติังาน การประสานงาน 
1 มีการก าหนดนโยบายและขัน้ตอนการปฏิบตัิงานตรวจสอบ

ภายในมแีนวทางหรอืคู่มอืการปฏบิตังิานตรวจสอบ 
   

2 มกีารสื่อสารนโยบายและขัน้ตอนการปฏิบตัิงานอย่างทัว่ถึง
ภายในหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

   

3 แนวทางหรอืคู่มอืการปฏบิตังิานตรวจสอบภายในทีเ่ป็นปจัจุบนั    
4 การแลกเปลี่ยนขอ้มูลและประสานงานกบัผู้ให้บรกิารด้านการ

ให้ความเชื่อมัน่และให้ค าปรกึษาทัง้จากภายในและภายนอก
องค์กรเพื่อตรวจสอบความครอบคลุมเรื่องที่ส าคัญอย่าง
เหมาะสมและลดการปฏบิตังิานทีซ่ ้าซอ้น 

   

5 การทบทวนหรอืปรบัปรุงนโยบายและขัน้ตอนการปฏบิตังิานให้
สอดคลอ้งกบัศกัยภาพของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
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หวัข้อ รายการประเมิน (Checklist) ผลประเมิน 
2 1 0 

11. รายงานสรปุผลการปฏิบติังานตามแผนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
1 มกีารรายงานสรุปผลการปฏบิตังิาน    
2 มกีารรายงานสรุปผลการปฏิบตังิานตามแผนของหน่วยงาน

ตรวจสอบ ต่อผู้บรหิารระดบัสูงและผู้บรหิารหน่วยรบัตรวจถึง
วตัถุประสงค์ อ านาจ หน้าที่ ความรบัผิดชอบ ตลอดจนการ
ด าเนินงานตามแผนงานของกจิกรรมการตรวจสอบภายใน 

   

3 รายงานการสรุปผลการปฏิบตังิานต้องระบุถึงประเด็นความ
เสีย่งและการควบคุมทีม่นียัส าคญั รวมถงึความเสี่ยงการทุจรติ 
ประเดน็การก ากบัดแูลหรอืประเดน็อื่นๆทีม่กีารรอ้งขอ 

   

12. กิจกรรมการตรวจสอบภายในต้องประเมินและช่วยสนับสนุนให้มีการปรบัปรงุ
กระบวนการ 

1 กจิกรรมการตรวจสอบภายในมกีารประเมนิการก ากบัดแูล การ
บรหิารความเสีย่ง และการควบคุมของหน่วยรบัตรวจ 

   

2 กจิกรรมการตรวจสอบภายในสามารถช่วยหน่วยงานรบัตรวจ
ในการระบุความเสีย่งทีส่ าคญัในการด าเนินงานได้ 

   

3 กิจกรรมการตรวจสอบภายในสามารถช่วยให้หน่วยงานรับ
ตรวจบรรลุวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว ้

   

4 กจิกรรมการตรวจสอบภายในมกีารประเมนิการก ากบัดูแลด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศขององคก์รสนบัสนุนวตัถุประสงคแ์ละกล
ยทุธข์ององคก์ร 

   

5 กจิกรรมการตรวจสอบภายในมีการผลกัดนัให้เกิดการก ากบั
ดูแล การบรหิารความเสี่ยง และการควบคุมที่ดแีก่หน่วยงาน
รบัตรวจ 

   

13. การวางแผนการปฏิบติังานตรวจสอบ 

1 มกีารจดัท าแผนการปฏบิตังิานตรวจสอบ    
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หวัข้อ รายการประเมิน (Checklist) ผลประเมิน 
2 1 0 

13. การวางแผนการปฏิบติังานตรวจสอบ (ต่อ) 
2 การจดัท าแผนการปฏบิตังิานตรวจสอบตามผลการประเมนิความ

เสีย่ง โดยวตัถุประสงคข์องแผนการปฏบิตังิานสอดคลอ้งกบัผลการ
ประเมนิความเสีย่ง 

   

3 จัดท าแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบครบถ้วนทุกภารกิจตาม
แผนการตรวจสอบประจ าปี 

   

4 การก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบให้ครอบคลุม 
เหมาะสม เพยีงพอ และสอดคลอ้งกบัผลการประเมนิความเสีย่ง 

   

5 จดัสรรทรพัยากรเหมาะสมและเพยีงพอต่อการปฏบิตังิานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์รวมทัง้สอดคล้องและเหมาะสมกับขอบเขตการ
ปฏบิตังิาน แผนการปฏบิตังิาน มกีารจดัท ารายละเอยีดการปฏบิตัิ
ของการปฏบิตัิงานในขัน้ตอนต่างๆ ที่ระบุวธิกีารในการคดัเลอืก
ขอ้มลู วเิคราะหป์ระเมนิผล และบนัทกึข้อมลูทีไ่ดร้บัในระหว่างการ
ปฏบิตังิานรวมทัง้สอดคลอ้งกบัวตัุประสงคก์ารตรวจสอบ 

   

6 แผนการปฏิบตัิงานต้องรวมถึงวิธีการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห ์
ประเมิน และบันทึกสารสนเทศระหว่างการปฏิบัติ แผนการ
ปฏบิตังิานดงักลา่วตอ้งไดร้บัการอนุมตัก่ิอนน าไปปฏบิตั ิและหากมี
การเปลีย่นแปลง ตอ้งด าเนินการขออนุมตัโิดยทนัท ี

   

7 มกีารน าผลการด าเนินงานตามแผนการปฏบิตังิานตรวจสอบของปี
ผ่านมา มาร่วมในการพจิารณาจดัท าแผนการปฏบิตังิานตรวจสอบ
ปีปจัจบุนั 

   

14. การปฏิบติังานตรวจสอบ 
1 มีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ที่ม ีความเพียงพอ มีความ

น่าเชื่อถอื มคีวามเกีย่วขอ้งเป็นประโยชน์ในการปฏบิตังิาน 
   

2 มกีารบนัทกึขอ้มูลครบถ้วนทุกภารกจิงานตรวจสอบตามแผนการ
ตรวจสอบประจ าปี 

   

3 กระดาษท าการไดร้บัการสอบทานจากหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน/ผูท้ ีม่คีวามรูป้ระสบการณ์ทีเ่หมาะสม 
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หวัข้อ รายการประเมิน (Checklist) ผลประเมิน 
2 1 0 

14. การปฏิบติังานตรวจสอบ (ต่อ) 
4 มกีารจดัเก็บการะดาษท าการและรายงาน ตลอดถึงหลกัฐาน

ต่างๆอยา่งเป็นระบบ 
   

5 มกีารควบคุมการเขา้ถงึขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากการปฏบิตังิาน    
6 มกีารสื่อสารยนืยนัถึงความเหมาะสมของวตัถุประสงค์ และ

ขอบเขตการตรวจสอบกบัหน่วยรบัตรวจ 
   

7 มกีารน าผลการวเิคราะห์ และสรุปขอ้ตรวจพบมาใช้ในการให้
ขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ เพื่อแก้ไขขอ้บกพร่อง/ปรบัปรุง
การปฏบิตังิาน/พฒันาองคก์รได ้

   

8 หากมีการเปิดเผยข้อมูลที่ ได้ ร ับจากการปฏิบัติงานให้
บุคคลภายนอกทราบ ผูบ้รหิารหน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้
ขออนุมตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบ ผูบ้รหิารระดบัสูง และมี
การปรกึษาฝา่ยกฎหมายก่อน 

   

9 มกีารก าหนดระยะเวลาในการเกบ็รกัษาขอ้มูลที่ได้รบัจากการ
ปฏบิตังิาน เป็นไปตามนโยบายของบรษิทั 

   

15. รายงานผลการปฏิบติังานตรวจสอบ 
1 มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบครบถ้วนตาม

แผนการตรวจสอบประจ าปี 
   

2 ร าย ง านผ ลก าร ปฏิบัติ ง าน มีอ งค์ ป ร ะ กอบค รบถ้ ว น 
ประกอบดว้ย  
1. วตัถุประสงคก์ารตรวจสอบ 
2. ขอบเขตการตรวจสอบ 
3. สรุปผลการตรวจสอบ 
     3.1 ผลการตรวจสอบ 
     3.2 สาเหตุและผลกระทบ 
4. ความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะแนวทางในการปรบัปรุงแก้ไขที่
สามารถน าไปปฏบิตัไิด ้
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หวัข้อ รายการประเมิน (Checklist) ผลประเมิน 
2 1 0 

15. รายงานผลการปฏิบติังานตรวจสอบ (ต่อ) 
4 ผู้ตรวจสอบภายในมสีารสนเทศที่เพียงพอน่าเชื่อถือ มีความ

เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์เพื่อสนับสนุนข้อตรวจพบหรือ
ความเหน็ 

   

5 มกีารรายงานผลงานทีน่่าพอใจของผูร้บัการตรวจในรายงานผลการ
ปฏบิตัภิารกจิดว้ย 

   

6 เสนอรายงานผลการปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน 2 เดอืน นับจาก
วนัตรวจสอบแลว้เสรจ็ตามแผนการตรวจสอบ 

   

7 การเผยแพร่รายงานผลการปฏบิตังิานตรวจสอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทราบตามสายบงัคบับญัชาของหน่วยงานรบัตรวจอย่างเหมาะสม 

   

8 การแสดงความคดิเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการสรา้งคณุคา่เพิม่ใหแ้ก่
องคก์รในภาพรวม 

   

9 กรณีที่รายงานผลการปฏิบตัภิารกิจที่ได้ส่งไปให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมี
ขอ้ผดิพลาดหรอืมกีารละเลยในประเดน็ส าคญั หวัหน้าผูบ้รหิารงาน
ตรวจสอบมกีารสื่อสารสารสนเทศที่ถูกต้องไปยังผู้ที่เคยได้รับ
รายงานทุกราย 

   

10 มีการเปิดเผยในรายงานผลการปฏิบัติภารกิจกรณีปฏิบัติไม่
สอดคล้องตามค านิยามของการตรวจสอบภายใน ประมวล
จรรยาบรรณ หรอื มาตรฐาน มผีลกระทบต่อการปฏบิตัภิารกจิใดๆ 

   

11 การเสนอผลการตรวจสอบแก่บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่โดยข้อบงัคบั
ทางกฎหมายหรอืค าสัง่ของทางการ หวัหน้าผูบ้รหิารงานตรวจสอบ
ตอ้ง 
     - ประเมนิความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ต่อองคก์ร 
     - ปรึกษากบัฝ่ายบรหิารระดับสูงและ/หรอืที่ปรกึษาทางด้าน
กฎหมาย ตามความเหมาะสม 
     - ควบคมุการเผยแพร่ผลการตรวจสอบโดยระบขุอ้จ ากดัการใช้
ผลการตรวจสอบ 

   

 
 
 
 
 



 
 

85 

 

หวัข้อ รายการประเมิน (Checklist) ผลประเมิน 
2 1 0 

16. การติดตามผลการตรวจสอบ 
1 มกีารก าหนดระบบ/เกณฑ์การตดิตามผลการตรวจสอบอย่าง

ชดัเจน 
   

2 กระบวนการติดตามผลการตรวจสอบตามควร จัดท าเป็น
แผนการติดตาม ซึ่ งประกอบด้วย วิธีการ ระยะ เวลา 
ผูร้บัผดิชอบ และการรายงานผลการตดิตามผลการตรวจสอบ
ในทุกประเด็นการตรวจสอบ และ สรุปผลการติดตามพร้อม
หลกัฐานไวอ้ยา่งเป็นระบบ 

   

3 การรายงานผลการตดิตามเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และฝา่ยบรหิาร 

   

4 มีการติดตามการไม่ปฏิบัติตามผลของภารกิจการ การให้
ค าปรกึษาตามขอบเขตทีไ่ดต้กลงไวก้บัผูร้บับรกิาร 

   

17. การยอมรบัความเส่ียงของฝ่ายบริหาร 
1 ผูบ้รหิารหน่วยงานตรวจสอบภายในน าความเสีย่งทีม่นีัยส าคญั

ที่ตรวจพบ แต่ยงัไม่มีการด าเนินการแก้ไข น าไปหารือกับ
ผูบ้รหิารหน่วยงานทีร่บัตรวจ หรอืผูบ้รหิารระดบัสงู 

   

2 หากความเสีย่งทีม่นีัยส าคญัยงัไม่สามารถด าเนินการแก้ไขได ้
ผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายในมีการรายงานไปยัง
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อหาขอ้ยตุ ิ

   

 
 
 
 
 



 
 

  

 
 

ภาคผนวก ข. 

มาตรฐานสากลการปฏิบติังานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 

มาตรฐานดา้นคุณสมบตั ิ(Attribute Standards)  
1000 –วตัถุประสงค ์อ านาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบ  

วตัถุประสงค์ อ านาจหน้าที่ และความรบัผดิชอบของกจิกรรมการตรวจสอบภายใน ต้อง
ก าหนดใหช้ดัเจนไวใ้นกฎบตัรงานตรวจสอบภายใน ทัง้นี้ควรสอดคล้องกบัค านิยามของการ
ตรวจสอบภายใน ประมวลจรรยาบรรณและมาตรฐาน หวัหน้าผู้บรหิารงานตรวจสอบต้อง
ทบทวนกฏบตัรงานตรวจสอบภายในเป็นระยะๆ  และน าเสนอต่อผู้บริหารระดบัสูงและ
คณะกรรมการเพื่ออนุมตั ิ
 

บทตคีวาม :  
กฎบตัรงานตรวจสอบภายในคอืเอกสารทีเ่ป็นทางการ ที่ก าหนดวตัถุประสงค์ อ านาจหน้าที ่
และความรบัผดิชอบของกจิกรรมการตรวจสอบภายใน ซึง่ประกอบดว้ย  
การก าหนดสถานภาพของหน่วยงานตรวจสอบภายในในองค์กร ซึ่งรวมถึงสายการรายงาน
และความสมัพนัธข์องหวัหน้าผูบ้รหิารงานตรวจสอบกบัคณะกรรมการ  

 การก าหนดอ านาจในการเขา้ถงึขอ้มลู บุคลากร และทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ปฏบิตังิาน ตรวจสอบ และ  

 การก าหนดขอบเขตของกจิกรรมการตรวจสอบภายใน 
  
ทัง้นี้ กฎบตัรงานตรวจสอบภายในตอ้งไดร้บัการอนุมตัโิดยคณะกรรมการ 

1000.A1 – การตรวจสอบภายในทีม่ลีกัษณะเป็นการบรกิารให้ความเชื่อมัน่
แก่องคก์รตอ้งก าหนดไวใ้นกฎบตัรงานตรวจสอบภายใน และหากมกีารให้บรกิารลกัษณะนี้
แก่บุคคลหรอืองคก์รภายนอกกต็อ้งระบุไวใ้นกฎบตัรงานตรวจสอบภายในเช่นเดยีวกนั 

1000.C1 – การตรวจสอบภายในที่มลีกัษณะเป็นงานบรกิารให้ค าปรกึษา 
ตอ้งระบุไวใ้นกฎบตัรงานตรวจสอบภายใน 
 

1010 – ค านิยามของการตรวจสอบภายใน ประมวลจรรยาบรรณ และมาตรฐาน 
จะตอ้งระบุไวใ้นกฎบตัรงานตรวจสอบภายใน  

ค านิยามของการตรวจสอบภายใน ประมวลจรรยาบรรณ และมาตรฐาน ทีต่อ้งปฏบิตั ิ
ตอ้งระบุไวใ้น กฏบตัรงานตรวจสอบภายใน หวัหน้าผูบ้รหิารงานตรวจสอบภายในควรหารอื
กบัผูบ้รหิารระดบัสงูและคณะกรรมการเกีย่วกบัค านิยามของการตรวจสอบภายใน ประมวล
จรรยาบรรณ และมาตรฐาน 
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1100 – ความเป็นอสิระและความเทีย่งธรรม  
กจิกรรมการตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระ และผู้ตรวจสอบภายในควร

ปฏบิตังิานในหน้าทีด่ว้ยความเทีย่งธรรม 
 
บทตคีวาม :  
ความเป็นอสิระ หมายถึง การเป็นอสิระจากสภาวะที่เป็นอุปสรรคต่อความสามารถ

ในการด าเนินกจิกรรมการตรวจสอบภายใน เพื่อท าให้การตรวจสอบภายในบรรลุผลโดย
ปราศจากอคต ิ หวัหน้า ผู้บรหิารงานตรวจสอบต้องสามารถเข้าถึงผู้บรหิารระดบัสูงและ
คณะกรรมการได้โดยตรงและไม่จ ากดัเพื่อให้บรรลุถึงระดบัของความเป็นอิสระที่จ าเป็นใน
การด าเนินกจิกรรมการตรวจสอบภายในตามหน้าทีร่บัผดิชอบไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล ซึง่ท าได้
ในลกัษณะของการรายงานแบบควบคู่ (Dual Reporting) ทัง้นี้ สิง่ทีเ่ป็นอุปสรรคต่อความเป็น
อสิระของผู้ตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นระดบับุคคล ภารกจิ หน้าที่ และองค์กรจะต้องได้รบัการ
จดัการ  
 

ความเทีย่งธรรม หมายถงึ ทศันคตอินัปราศจากความเอนเอยีงที่เอื้อให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในสามารถปฎิบตัิงานตามภารกิจด้วยความเชื่อมัน่ในงานและไม่มีการลดหย่อนใน
คุณภาพของงาน ทัง้นี้ดุลยพนิิจของผู้ตรวจสอบภายในในเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ
จะตอ้งไม่อยูภ่ายใตก้ารชกัจงูหรอืชกันาจากผูอ้ื่นหรอืกจิกรรมอื่น สิง่ที่เป็นอุปสรรคต่อความ
เทีย่งธรรมของผูต้รวจสอบภายในไม่วา่จะเป็นระดบับุคคล ภารกจิ หน้าที่ และองค์กรจะต้อง
ไดร้บัการจดัการ 
 

1110 – ความเป็นอสิระภายในองคก์ร  
หวัหน้าผูบ้รหิารงานตรวจสอบต้องรายงานต่อระดบับรหิารที่เอื้ออ านวยให้กจิกรรม

การตรวจสอบภายในสามารถด าเนินไปได้อย่างเต็มที่ตามภาระหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมาย
หวัหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบต้องยนืยนัถึงความเป็นอิสระของกิจกรรมการตรวจสอบ
ภายในต่อคณะกรรมการอยา่งน้อยปีละครัง้ 

 
บทตคีวาม :  

ความเป็นอสิระภายในองคก์รจะมปีระสทิธผิลกต่็อเมื่อหวัหน้าผูบ้รหิารงานตรวจสอบสามารถ
รายงานผลการปฏบิตัติามหน้าทีน่ัน้ต่อคณะกรรมการ ตวัอยา่งของการรายงานผลการปฏบิตัิ
ตามหน้าทีท่ ีเ่กีย่วขอ้งกบัคณะกรรมการมดีงันี้ 
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 การอนุมตักิฎบตัรงานตรวจสอบภายใน  
 การอนุมตัแิผนงานตรวจสอบภายในตามความเสีย่ง  
 การอนุมตัแิผนงบประมาณและการใชท้รพัยากรของงานตรวจสอบภายใน  
 การรบัการสื่อสารจากหวัหน้าผูบ้รหิารงานตรวจสอบเกีย่วกบัผลการด าเนิน

กจิกรรมการตรวจสอบภายในเปรยีบเทยีบกบัแผนงาน และเรื่องอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  
 การตดัสนิใจอนุมตักิารแต่งตัง้ และโยกยา้ยหวัหน้าผูบ้รหิารงานตรวจสอบ  
 การอนุมตัผิลตอบแทนของหวัหน้าผูบ้รหิารงานตรวจสอบ และ  
 การสอบถามผูบ้รหิาร และหวัหน้าผูบ้รหิารงานตรวจสอบ เพื่อใหส้ามารถ

พจิารณาไดว้า่ม ีการระบุขอบเขตการปฏบิตังิานทีไ่ม่เหมาะสมหรอืมขีอ้จ ากดัดา้นทรพัยากร
หรอืไม ่ 

 
1110.A1 – กจิกรรมการตรวจสอบภายในตอ้งปราศจากการแทรกแซงใด ๆ 

ทัง้ในเรื่องขอบเขตของการตรวจสอบภายใน  การปฏิบัติงาน และการสื่อสารผลการ
ปฏบิตังิาน 

 
1111 – การมปีฏสิมัพนัธโ์ดยตรงกบัคณะกรรมการ  
หวัหน้าผูบ้รหิารงานตรวจสอบตอ้งสื่อสารและมปีฏสิมัพนัธโ์ดยตรงกบัคณะกรรมการ 

 
1120 – ความเทีย่งธรรมของผูต้รวจสอบ  
ผู้ตรวจสอบภายในต้องมทีศันคตทิี่ไม่ล าเอยีง ไม่มอีคต ิและหลกีเลี่ยงในเรื่องของ

ความ ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใดๆ 
 

บทตคีวาม :  
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หมายถึง สถานการณ์ที่ผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งอยู่ใน

ฐานะอนัเป็นทีไ่วว้างใจ ตอ้งเลอืกระหว่างภาระหน้าที่และผลประโยชน์ส่วนตวัซึ่งอาจมสี่วน
ท าใหเ้กดิอุปสรรคในการปฏบิตัภิารกจิ ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เกดิขึน้ไดแ้มว้า่ผลลพัธ์
ทีอ่อกมาจะไม่ผดิจรยิธรรมหรอืไมเ่หมาะสม ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์สามารถสรา้งภาพ
ของความไม่เหมาะสมทีค่่อยๆ บ่อนท าลายความเชื่อมัน่ที่มต่ีอผู้ตรวจสอบภายใน กจิกรรม
การตรวจสอบภายใน และวชิาชพีตรวจสอบภายใน ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์สามารถ
บัน่ทอนความสามารถของผูต้รวจสอบในการปฏบิตังิานตามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบอย่าง
เทีย่งธรรมได ้
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1130 – เหตุบัน่ทอนความเป็นอสิระหรอืความเทีย่งธรรม  
กรณีทีค่วามเป็นอสิระหรอืความเที่ยงธรรมถูกบัน่ทอน ไม่ว่าจะโดยขอ้เทจ็จรงิหรอื

โดยเหตุการณ์ที่ปรากฏอนัอาจชกัน าให้เขา้ใจเช่นนัน้ ต้องเปิดเผยรายละเอยีดของเหตุบัน่
ทอนดงักล่าวต่อผู้เกี่ยวขอ้งตามความเหมาะสม โดยลกัษณะของการเปิดเผยควรขึน้อยู่กบั
เหตุบัน่ทอนทีเ่กดิขึน้ 

บทตคีวาม :  
เหตุบัน่ทอนความเป็นอสิระขององค์กรและความเที่ยงธรรมของบุคคลไม่ได้จ ากดั

เฉพาะความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ส่วนตวั การจ ากดัขอบเขต ขอ้ห้ามในการเขา้ถึงขอ้มูล 
บุคคล และทรพัยส์นิ และขอ้จ ากดัทางทรพัยากร เช่น งบประมาณ เป็นต้น แต่อาจรวมถึง
เหตุบัน่ทอนอื่นดว้ย  
 

การก าหนดกลุ่มบุคคลทีเ่หมาะสมทีค่วรเป็นผูร้บัทราบรายละเอยีดของสิง่ที่บ ัน่ทอน
ความเป็นอสิระหรอืความเทีย่งธรรม ขึน้อยูก่บัความคาดหวงัในหน้าทีร่บัผดิชอบของกจิกรรม
การตรวจสอบภายใน และหวัหน้าผูบ้รหิารงานตรวจสอบภายในที่มต่ีอผู้บรหิารระดบัสูงและ
คณะกรรมการตามทีก่ าหนดไวใ้น กฎบตัรงานตรวจสอบภายใน รวมถึงลกัษณะของสิง่ที่บ ัน่
ทอนนัน้ 

1130.A1 – ผู้ตรวจสอบภายในต้องละเว้นการประเมนิงานที่ตนเองเคย
รบัผิดชอบมาก่อน การที่ผู้ตรวจสอบภายในให้บริการให้ความเชื่อมัน่แก่กิจกรรมที่ผู้
ตรวจสอบภายในเคยรบัผดิชอบในรอบปีที่ผ่านมา อาจท าให้พจิารณาได้ว่าเป็นเหตุบัน่ทอน
ความเทีย่งธรรมของผูต้รวจสอบภายใน 

1130.A2 – ภารกจิการให้ความเชื่อมัน่แก่กจิกรรมที่หวัหน้าผู้บรหิารงาน
ตรวจสอบรบัผดิชอบตอ้งควบคุมดูแลโดยหน่วยงานอื่นที่ไม่มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบักจิกรรมการ
ตรวจสอบภายใน 

1130.C1 – ผูต้รวจสอบภายในสามารถบรกิารให้ค าปรกึษาในงานที่ตนเอง
เคยรบัผดิชอบมาก่อนได ้

1130.C2 – ถ้าผู้ตรวจสอบภายในพจิารณาว่าอาจมเีหตุบัน่ทอนความเป็น
อสิระหรอืความ 

เที่ยงธรรมในงานบริการให้ค าปรึกษาใดๆ ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยให้ผู้รบับรกิาร
ไดร้บัทราบก่อนรบัภารกจินัน้ 
 

1200 – ความเชีย่วชาญและความระมดัระวงัเยีย่งวชิาชพี  
ภารกจิการตรวจสอบภายในต้องกระท าด้วยความเชี่ยวชาญและความระมดัระวงั

เยีย่งวชิาชพี 
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1210 – ความเชีย่วชาญเยีย่งวชิาชพี  
ผู้ตรวจสอบภายในต้องมคีวามรู้ ทกัษะ และความสามารถอื่นๆ ที่จ าเป็นต่อการ

ปฏบิตัหิน้าที่ที่ได้รบัมอบหมาย กิจกรรมตรวจสอบภายในต้องด าเนินการโดยผู้มีความรู้ 
ทกัษะ และความสามารถอื่นทีจ่ าเป็นต่อการปฏบิตัหิน้าทีท่ ีร่บัผดิชอบ 
 

บทตคีวาม :  
ความรู ้ทกัษะ และความสามารถอื่นๆ เป็นกลุ่มค าศพัท์ที่หมายถึง ความเชี่ยวชาญ

ทางวชิาชพีทีจ่ าเป็นส าหรบัผูต้รวจสอบภายในในการปฏบิตังิานในความรบัผดิชอบอย่างมอื
อาชีพ ผู้ตรวจสอบภายในควรได้รบัการสนับสนุนให้แสดงความเชี่ยวชาญโดยการได้รบั
วุฒบิตัรทางวชิาชพีตามความเหมาะสม เช่น วุฒบิตัรผู้ตรวจสอบภายในรบัอนุญาตสากล 
(CIA) และวุฒบิตัรอื่นๆ ของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล หรอืองค์กรวชิาชพีอื่นๆ ที่
เหมาะสม 

1210.A1 – หวัหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบต้องขอค าแนะน าและความ
ช่วยเหลอื หาก ผูต้รวจสอบภายในขาดความรู้ ทกัษะ และความสามารถอื่นที่จ าเป็นในการ
ปฏบิตังิานตรวจสอบไม่วา่จะเป็นบางส่วนหรอืทัง้หมดของภารกจิ 

1210.A2 – ผู้ตรวจสอบภายในต้องมคีวามรู้เพยีงพอที่จะสามารถประเมนิ
ความเสี่ยงของการเกดิทุจรติ และแนวทางในการบริหารจดัการทุจรติขององค์กร แต่ไม่
จ าเป็นตอ้งมคีวามเชีย่วชาญเทยีบเท่ากบัผู้มหีน้าที่โดยตรงในการสบืสวนและสอบสวนการ
ทุจรติ 

1210.A3 – ผูต้รวจสอบภายในตอ้งมคีวามรูเ้พยีงพอเกีย่วกบัความเสี่ยงและ
การควบคุมหลกัของเทคโนโลยสีารสนเทศ และรู้เทคนิคการตรวจสอบด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใหป้ฏบิตัภิารกจิทีไ่ดร้บัมอบหมายไดอ้ยา่งไรกต็าม ผูต้รวจสอบภายในทุกคน
ไม่จ าเป็นต้องมคีวามเชี่ยวชาญเทยีบเท่ากบัผู้ตรวจสอบภายในที่รบัผดิชอบงานตรวจสอบ
เทคโนโลยสีารสนเทศโดยตรง 

1210.C1 – หวัหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบต้องปฏิเสธภารกิจการให้
ค าปรกึษา หรอืขอค าแนะน าและความช่วยเหลอื ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบภายในขาดความรู้ 
ทกัษะ และความสามารถอื่นทีจ่ าเป็นต่อการบรกิารใหค้ าปรกึษานัน้ ไม่ว่าเพยีงบางส่วนหรอื
ทัง้หมดของภารกจิ 
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1220 – ความระมดัระวงัเยีย่งวชิาชพี  
ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความระมดัระวงั  และใช้ทกัษะเยี่ยงผู้

ตรวจสอบภายในที่มีความรู้ ความสามารถและความสุขุมรอบคอบ อย่างสมเหตุสมผล 
อยา่งไรกต็าม ความระมดัระวงัเยีย่งวชิาชพีไม่ได้หมายความว่าจะไม่มคีวามผดิพลาดใดๆ  
เกดิขึน้ 

 
1220.A1 – ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏบิตัหิน้าที่ด้วยความระมดัระวงัเยีย่ง

วชิาชพี โดยค านึงถงึสิง่ต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 
 การขยายขอบเขตของงานที่ตรวจสอบเท่าที่จาเป็น เพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายของภารกจิทีไ่ดร้บัมอบหมาย  
 ความสมัพนัธข์องความซบัซอ้น ความมนีัยสาคญั และความสาคญั

ของงานทีม่ผีลต่อการเลอืกวธิกีารตรวจสอบ  
 ความเพยีงพอและความมปีระสทิธผิลของกระบวนการในการกากบั

ดแูลการบรหิารความเสีย่งและการควบคุม  
 ความเป็นไปได้ที่จะเกดิขอ้ผดิพลาด การทุจรติ หรอืการไม่ปฏบิตัิ

ตามกฎระเบยีบ อยา่งมนียัสาคญั และ  
 ความคุม้ค่าของการใหค้วามเชื่อมัน่ต่อผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกดิ

แก่องคก์ร  
 
1220.A2 – ในการปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความระมดัระวงัเยี่ยงวชิาชีพ  ผู้

ตรวจสอบภายในต้องพิจารณาใช้เทคนิคการตรวจสอบด้วยเทคโนโลยแีละเทคนิคการ
วเิคราะหข์อ้มลูอื่นๆ เป็นเครื่องมอืช่วยในงานตรวจสอบ 

 
1220.A3 – ผูต้รวจสอบภายในตอ้งตระหนกัถงึความเสีย่งทีม่นียัสาคญัทีอ่าจ

มผีลกระทบต่อวตัถุประสงค ์การปฏบิตังิาน และทรพัยากรขององคก์ร อยา่งไรกต็าม แม้ว่าผู้
ตรวจสอบภายในจะไดใ้ชค้วามระมดัระวงัเยีย่งวชิาชพีในกระบวนการให้ความเชื่อมัน่แล้ว ก็
ไม่อาจเป็นหลกัประกนัวา่จะสามารถบ่งชีถ้งึความเสีย่งทีม่นียัส าคญัไดท้ ัง้หมด 

 
1220.C1 – ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบตัิงานให้ค าปรึกษาด้วยความ

ระมดัระวงัเยีย่งวชิาชพี โดยค านึงถงึ 
 ความตอ้งการและความคาดหวงัของผูร้บัค าปรกึษา รวมทัง้ลกัษณะ

ของงานเวลาทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิานและการสื่อสารผลของภารกจิ  
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 ความสัมพันธ์ของความซับซ้อนและขอบเขตของงานที่จ าเป็น
เพื่อใหบ้รรลุ วตัถุประสงคข์อง ภารกจิ และ  

 ความคุ้มค่าของภารกจิการให้ค าปรกึษา ต่อผลประโยชน์ที่คาดว่า
จะเกดิแก่องคก์ร 
 

1230 – การพฒันาวชิาชพีอยา่งต่อเนื่อง  
ผูต้รวจสอบภายในตอ้งแสวงหาความรู ้ทกัษะ และความสามารถอื่น ๆ เพิม่เตมิเพื่อ

พฒันาวชิาชพีอยา่งต่อเนื่อง  
 

1300 – โครงการประกนัและปรบัปรุงคุณภาพ  
หวัหน้าผูบ้รหิารงานตรวจสอบต้องพฒันาและด าเนินโครงการประกนัและปรบัปรุง

คุณภาพใหค้รอบคลุมทุกแง่มุมของกจิกรรมการตรวจสอบภายใน 
 
บทตคีวาม :  
โครงการประกนัและปรบัปรุงคุณภาพได้รบัการออกแบบเพื่อให้เกดิการประเมนิผล

กิจกรรมการตรวจสอบภายในว่าสอดคล้องกบัค านิยามของการตรวจสอบภายในและ
มาตรฐาน รวมทัง้การประเมินว่าผู้ตรวจสอบภายในมีการน าประมวลจรรยาบรรณไป
ประยุกต์ใช้งาน โครงการดงักล่าวยงัประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธผิลของ
กจิกรรมการตรวจสอบภายใน รวมทัง้ระบุโอกาสในการปรบัปรุง 
 

1310 – ความจ าเป็นของโครงการประกนัและปรบัปรงุคณุภาพ  
โครงการประกนัและปรบัปรุงคุณภาพตอ้งมกีารประเมนิทัง้จากภายในและภายนอกองคก์ร 
 

1311 – การประเมนิภายในองคก์ร  
การประเมนิภายในองคก์รตอ้งประกอบดว้ย  

 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมการตรวจสอบภายในอย่าง
ต่อเนื่อง และ  

 การประเมนิตนเองเป็นระยะ หรอืประเมนิโดยบุคคลอื่นภายในองค์กรที่มี
ความรูเ้กีย่วกบัการปฏบิตังิานตรวจสอบภายในอยา่งเพยีงพอ 
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บทตคีวาม :  
การตดิตามประเมนิผลอย่างต่อเนื่องเป็นส่วนส าคญัของการก ากบั สอบทาน และตรวจวดั
กจิกรรมการตรวจสอบภายในเป็นประจ า การตดิตามประเมนิผลอยา่งต่อเนื่องจะผนวกอยู่ใน
นโยบายและแนวปฎิบตัทิี่ใช้เป็นประจ าในการบรหิารจดัการกจิกรรมการตรวจสอบภายใน  
โดยประกอบด้วยกระบวนการเครื่องมอื และสารสนเทศที่พจิารณาแล้วว่าจ าเป็นต่อการ
ประเมินผลการปฏิบัติให้สอดคล้องตามค านิยามของการตรวจสอบภายใน  ประมวล
จรรยาบรรณ และมาตรฐาน 
 

การประเมนิเป็นระยะๆ คอืการประเมนิเพื่อการปฏบิตัติามค านิยามการตรวจสอบ
ภายใน ประมวลจรรยาบรรณ และมาตรฐานวชิาชพีตรวจสอบภายใน 
 

ความรู้ด้านการปฏบิตังิานตรวจสอบภายในที่เพยีงพอ หมายถึง อย่างน้อยต้องมี
ความเข้าใจในองค์ประกอบทัง้หมดของกรอบโครงสร้างการปฏบิตังิานวิชาชีพตรวจสอบ
ภายในในระดบัสากล (IPPF) 
 

1312 – การประเมนิจากภายนอกองคก์ร  
การประเมนิจากภายนอกองค์กรต้องจดัให้มขี ึ้นอย่างน้อยทุก 5 ปีต่อครัง้ โดยผู้

ประเมนิอสิระหรอืคณะ ผูป้ระเมนิจากภายนอกองคก์รทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมและมคีวามเป็น
อิสระ นอกจากนี้หวัหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบต้องหารือกับคณะกรรมการในเรื่อง
ดงัต่อไปนี้:  

 รปูแบบและความถี่ของการประเมนิจากภายนอก และ  
 คุณสมบตัแิละความเป็นอสิระของผูป้ระเมนิอสิระหรอืคณะผูป้ระเมนิจาก

ภายนอก ตลอดจนความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้  
 

บทตคีวาม : 
การประเมินจากภายนอกองค์กรสามารถท าได้ในลกัษณะของการประเมินจาก

ภายนอกอย่างเตม็รูปแบบ หรือการประเมนิตนเองโดยมีผู้ประเมนิอิสระภายนอกให้การ
รบัรองความถูกต้องเป็นจรงิ (Validation)        ผู้ประเมนิหรอืคณะผู้ประเมนิที่มคีุณสมบตัิ
เหมาะสมควรแสดงให้เหน็ถึงความสามารถในสองด้าน ได้แก่ การปฏิบตัิงานวชิาชีพ
ตรวจสอบภายใน และกระบวนการประเมนิจากภายนอกองค์กรโดยความสามารถดงักล่าว
สามารถแสดงให้เห็นได้จากการผสมผสานระหว่างประสบการณ์การท างานจรงิและการ
เรยีนรูท้างทฤษฎ ีทัง้นี้ประสบการณ์ที่ได้รบัจากองค์กรที่มลีกัษณะใกล้เคยีงกนัในด้านของ
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ขนาด ความซบัซ้อนขององค์กร ส่วนงาน ประเภทอุตสาหกรรม หรอืประเดน็ด้านเทคนิค
ยอ่มมคีุณค่ากวา่ประสบการณ์จากองค์กรอื่นที่ไม่คล้ายคลงึกนั นอกจากนี้ สมาชกิแต่ละคน
ของคณะผูป้ระเมนิ ไม่จ าเป็นตอ้งมคีวามสามารถครบถ้วนทุกดา้น แต่คณะผูป้ระเมนิทัง้คณะ
ควรมคีุณสมบตัทิีเ่หมาะสม โดยหวัหน้าผูบ้รหิารงานตรวจสอบจะเป็นผู้ใช้วจิารณญาณด้าน
วชิาชพี เพื่อประเมนิวา่ผูป้ระเมนิ หรอืคณะผูป้ระเมนิมคีุณสมบตัทิีเ่หมาะสมหรอืไม่ 
 
ความเป็นอิสระของผู้ประเมินหรือคณะผู้ประเมิน  หมายถึง การไม่มีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ใดๆ ไม่วา่จะเกดิขึน้จรงิหรอืดเูหมอืนวา่จะเป็นจรงิ รวมถึงการไม่เป็นส่วนหนึ่ง 
หรอืการไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมขององคก์รทีก่จิกรรมการตรวจสอบภายในนัน้สงักดัอยู่ 
 

1320 – การรายงานผลของโครงการประกนัและปรบัปรุงคุณภาพ  
หวัหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบต้องสื่อสารผลของโครงการประกนัและปรบัปรุง

คุณภาพต่อผูบ้รหิารระดบัสงูและคณะกรรมการ 
 

บทตคีวาม :  
รปูแบบ เนื้อหาและความถี่ของการสื่อสารผลของโครงการประกนัและปรบัปรุงคุณภาพ เกดิ
จากการหารอืร่วมกบัผู้บรหิารระดบัสูงและคณะกรรมการ และจากการพจิารณาถึงหน้าที่
รบัผิดชอบของกิจกรรมการตรวจสอบภายในและหัวหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบตามที่
ก าหนดไวใ้นกฎบตัรงานตรวจสอบภายใน เพื่อเป็นการแสดงถึงความสอดคล้องกบัค านิยาม
ของการตรวจสอบภายใน ประมวลจรรยาบรรณ และมาตรฐาน เมื่อการประเมนิจากภายนอก
องคก์รและการประเมนิจากภายในเป็น ระยะๆ เสรจ็สิน้ลงจะตอ้งมกีารสื่อสารผลการประเมนิ 
และผลของการประเมนิอย่างต่อเนื่องต้องสื่อสารอย่างน้อยปีละครัง้  ผลการประเมนิโดยผู้
ประเมนิหรอืคณะผูป้ระเมนิขึน้อยูก่บัระดบัของความสอดคลอ้ง 
 

1321 – การใช้ขอ้ความ "สอดคล้องตามมาตรฐานสากลการปฏบิตังิานวชิาชพีการ
ตรวจสอบภายใน"  

หวัหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบ สามารถระบุว่ากิจกรรมการตรวจสอบภายใน
สอดคล้องกบัมาตรฐานสากลการปฏบิตังิานวชิาชพีการตรวจสอบภายใน  กต่็อเมื่อผลการ
ประเมนิของโครงการประกนัและปรบัปรุงคุณภาพสนบัสนุนกบัขอ้ความดงักล่าวจรงิ 

 
 
 
 



 
 

95 

 

บทตคีวาม :  
กจิกรรมการตรวจสอบภายในสอดคล้องกบัมาตรฐานเมื่อกจิกรรมดงักล่าวบรรลุผล

ตามทีร่ะบุไวใ้นค านิยามของการตรวจสอบภายใน ประมวลจรรยาบรรณ และมาตรฐาน ผล
ของโครงการประกนัและปรบัปรุงคุณภาพรวมถงึผลของการประเมนิจากภายในและภายนอก
องคก์ร กจิกรรมการตรวจสอบภายในทัง้หมดจะตอ้งมผีลการประเมนิจากภายในองค์กร และ
กจิกรรมการตรวจสอบภายในควรจดัใหม้ผีลการประเมนิจากภายนอกอยา่งน้อยทุก 5 ปี 
 

1322 – การเปิดเผยขอ้มลูการไม่ปฏบิตัติามมาตรฐาน  
เมื่อการปฏิบตัิไม่สอดคล้องกับค านิยามของการตรวจสอบภายใน  ประมวล

จรรยาบรรณและมาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อขอบเขตหรอืการด าเนินกจิกรรมการตรวจสอบ
ภายใน หวัหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบต้องเปิดเผยถึงการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องและ
ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ต่อผูบ้รหิารระดบัสงูและคณะกรรมการ 
 
มาตรฐานดา้นการปฏบิตังิาน (Performance Standards)  

2000 – การบรหิารกจิกรรมการตรวจสอบภายใน  
หวัหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบต้องบริหารกิจกรรมการตรวจสอบภายในอย่างมี

ประสทิธผิล เพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจวา่การตรวจสอบภายในเป็นการเพิม่คุณค่าใหแ้ก่องคก์ร 
 

บทตคีวาม:  
การบรหิารกจิกรรมการตรวจสอบภายในจะเป็นไปอยา่งมปีระสทิธผิลกต่็อเมื่อ:  

 ผลของกิจกรรมการตรวจสอบภายในบรรลุตามวตัถุประสงค์และความ
รบัผดิชอบตามทีร่ะบุไวใ้นกฎบตัรงานตรวจสอบภายใน  

 กิจกรรมการตรวจสอบภายในสอดคล้องกบัค านิยามของการตรวจสอบ
ภายในและมาตรฐาน และ  

 บุคคลทีม่สี่วนในกจิกรรมการตรวจสอบภายในแสดงใหเ้หน็วา่มกีารปฏบิตัทิี่
สอดคลอ้งกบัประมวลจรรยาบรรณและมาตรฐาน  
 

กจิกรรมการตรวจสอบภายในเพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กร  (และผู้มสี่วนได้เสีย) เมื่อ
กจิกรรมการตรวจสอบดงักล่าวมีความเที่ยงธรรมและสามารถให้ความเชื่อมัน่ในเรื่องที่
เกีย่วขอ้ง และมสี่วนสนับสนุนความมปีระสทิธผิลและประสทิธภิาพของกระบวนการก ากบั
ดแูล การบรหิารความเสีย่ง และการควบคุม 
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2010 – การวางแผน  
หวัหน้าผู้บรหิารงานตรวจสอบต้องจดัท าแผนงานตรวจสอบตามความเสี่ยง เพื่อก าหนด
ล าดบัความส าคญัของกจิกรรมการตรวจสอบภายในใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายขององคก์ร 

 
บทตคีวาม :  
หวัหน้าผู้บรหิารงานตรวจสอบมีหน้าที่ในการจดัท าแผนงานตรวจสอบตามความ

เสีย่ง หวัหน้า ผูบ้รหิารงานตรวจสอบต้องน ากรอบการบรหิารจดัการความเสี่ยงขององค์กร
มาพจิารณา รวมถงึน าระดบัความเสี่ยงที่ยอมรบัได้ในแต่ละกจิกรรม หรอืส่วนงานต่างๆใน
องคก์ร ซึง่ถูกก าหนดโดยฝา่ยบรหิารมาประกอบการพจิารณาดว้ย หากองคก์รไม่มกีารจดัท า
กรอบความเสีย่งไว ้หวัหน้าผูบ้รหิารงานตรวจสอบสามารถใชดุ้ลยพนิิจส่วนบุคคลในการระบุ
ความเสีย่ง หลงัจากทีไ่ดพ้จิารณาขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากผูบ้รหิารระดบัสงู และคณะกรรมการแล้ว 
หวัหน้าผูบ้รหิารงานตรวจสอบตอ้งทบทวนและปรบัแผนตามความจ าเป็นเพื่อสนองต่อความ
เปลี่ยนแปลงขององค์กรในด้านธุรกจิ ความเสี่ยง การปฏบิตังิาน แผนงาน ระบบงาน และ
การควบคุม 

 
2010. A1 – แผนภารกจิของกจิกรรมการตรวจสอบภายใน ต้องจดัท าอย่าง

น้อยปีละครัง้โดยใชข้อ้มลูทีร่วบรวมไดจ้ากการประเมนิความเสี่ยง และต้องน าขอ้มูลข่าวสาร
จากผูบ้รหิารระดบัสงูและคณะกรรมการมาใชป้ระกอบการพจิารณาในการท าแผนดว้ย 

 
2010.A2 – หวัหน้าผู้บรหิารงานตรวจสอบต้องระบุ และพจิารณาความ

คาดหวงัของผูบ้รหิารระดบัสงู คณะกรรมการ และผูม้สี่วนไดเ้สยีขององค์กรที่มต่ีอความเหน็
ของการตรวจสอบภายในและขอ้สรุปอื่นๆ 

 
2010. C1 – ในการพจิารณารบังานให้ค าปรกึษา หวัหน้าผู้บรหิารงาน

ตรวจสอบควรพจิารณาถึงโอกาสที่จะก่อให้เกดิการปรบัปรุงเกี่ยวกบัการบรหิารความเสี่ยง  
การเพิม่คุณค่า และการปรบัปรุงการด าเนินงานขององคก์ร และต้องรวมภารกจิที่รบัไวล้งใน
แผนงานตรวจสอบดว้ย 
 

2020 – การส่ือสารและอนุมติัแผนงานตรวจสอบ  
หวัหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบต้องสื่อสารแผนกจิกรรมการตรวจสอบภายในและ

ทรพัยากรทีจ่ าเป็นตอ้งใช ้ตลอดจนการปรบัเปลีย่นแผนระหวา่งกาลทีม่นียัสาคญัต่อผูบ้รหิาร
ระดบัสูงและคณะกรรมการเพื่อสอบทานและอนุมตัิ หวัหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบต้อง
สื่อสารถงึผลกระทบของขอ้จ ากดัของทรพัยากรทีจ่ะมต่ีอแผนงานดว้ย 
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2030 –การบริหารทรพัยากร  
หวัหน้าผูบ้รหิารงานตรวจสอบต้องมัน่ใจว่าทรพัยากรส าหรบังานตรวจสอบมคีวาม

เหมาะสม เพยีงพอและสามารถน ามาใชอ้ยา่งมปีระสทิธผิลเพื่อให้บรรลุตามแผนงานที่ได้รบั
อนุมตั ิ

บทตีความ :  
ความเหมาะสม หมายถึง การผสมผสานระหว่างความรู้ ทกัษะ และความสามารถ

ด้านต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏบิตัิตามแผนงาน ความเพียงพอ หมายถึง ปริมาณของ
ทรพัยากรทีจ่ าเป็นต่อการบรรลุแผนงาน การน าทรพัยากรไปใชอ้ยา่งมปีระสทิธผิล จะเกดิขึน้
ไดเ้มื่อมกีารน าไปใชใ้นแนวทางทีท่ าใหบ้รรลุผลส าเรจ็ตามแผนงานทีไ่ดร้บัอนุมตัไิด้อย่างคุ้ม
ค่าสงูสุด 
 

2040 - นโยบายและวิธีการปฏิบติังาน  
หวัหน้าผูบ้รหิารงานตรวจสอบตอ้งก าหนดนโยบายและวธิกีารปฏบิตังิานใหช้ดัเจนเพื่อเป็น
แนวทางส าหรบักจิกรรมการตรวจสอบภายใน  
 

บทตีความ :  
รูปแบบและเนื้อหาของนโยบายและวธิีการปฏิบตัิงานขึ้นอยู่กบัขนาดและโครงสร้างของ
กจิกรรมการตรวจสอบภายในและความซบัซอ้นของงาน 

 
2050 – การประสานงาน  

หวัหน้าผูบ้รหิารงานตรวจสอบควรแลกเปลีย่นสารสนเทศและประสานงานกบัผูใ้หบ้รกิารดา้น
การให้ความเชื่อมัน่และให้ค าปรึกษาทัง้จากภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้เกดิความ
มัน่ใจวา่ขอบเขตงานที่ตรวจสอบนัน้ครอบคลุมเรื่องที่ส าคญัอย่างเหมาะสมแล้วและเพื่อลด
การปฏบิตังิานทีซ่า้ซอ้นกนั 
 

2060 – การรายงานต่อผู้บริหารระดบัสงูและคณะกรรมการ  
หวัหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบต้องรายงานต่อผู้บรหิารระดบัสูง  และคณะกรรมการเป็น
ระยะๆ เกีย่วกบัวตัถุประสงค ์อ านาจหน้าที ่ความรบัผดิชอบ ตลอดจนผลการด าเนินงานตาม
แผนงานของกจิกรรมการตรวจสอบภายใน รายงานดงักล่าวต้องระบุถึงประเดน็ความเสี่ยง
และการควบคุมที่มนีัยสาคญั รวมถึงความเสี่ยงจากการทุจรติ ประเดน็การก ากบัดูแล และ
เรื่องอื่นๆ ทีผู่บ้รหิารระดบัสงูและคณะกรรมการตอ้งการทราบหรอืรอ้งขอ 
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บทตีความ :  
ความถี่และเนื้อหาของการรายงานเป็นผลจากการหารอืร่วมกบัผูบ้รหิารระดบัสูงและ

คณะกรรมการ และขึน้อยูก่บัความส าคญัของสารสนเทศทีต่อ้งสื่อสาร และความเร่งด่วนของ
การปฎบิตัทิีผู่บ้รหิารระดบัสงูและคณะกรรมการตอ้งด าเนินการต่อ 
 

2070 – ผู้ให้บริการจากภายนอกองคก์รและความรบัผิดชอบขององคก์รต่อ
การตรวจสอบภายใน  

กรณีที่การตรวจสอบภายในด าเนินการโดยผู้ให้บริการจากภายนอกองค์กร ผู้
ใหบ้รกิารจากภายนอกต้องท าให้องค์กรตระหนักว่า องค์กรยงัคงมหีน้าที่รบัผดิชอบในการ
ด ารงไวซ้ึง่กจิกรรมการตรวจสอบภายในทีม่ปีระสทิธผิล 

 
บทตีความ: 

ความรับผิดชอบขององค์กรสามารถแสดงให้เห็นได้จากโครงการประกนัและปรบัปรุง
คุณภาพ ซึ่งประเมนิความสอดคล้องของการปฏบิตัติามค านิยามของการตรวจสอบภายใน 
ประมวลจรรยาบรรณ และมาตรฐาน 
 

2100 – ลกัษณะของงาน  
กิจกรรมการตรวจสอบภายในต้องสามารถประเมินและช่วยสนับสนุนให้มีการปรบัปรุง
กระบวนการก ากบัดแูล การบรหิารความเสีย่ง และการควบคุม โดยใชว้ธิกีารทีเ่ป็นระบบและ
เป็นระเบยีบ 
 

2110 - การก ากบัดแูล  
กจิกรรมการตรวจสอบภายในตอ้งประเมนิและให้ค าแนะน าที่เหมาะสมส าหรบัการปรบัปรุง
กระบวนการก ากบัดแูล เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต่์าง ๆ ดงันี้ 

 เพื่อเสรมิสรา้งความมจีรยิธรรมและคุณค่าทีเ่หมาะสมภายในองคก์ร  
 เพื่อให้มัน่ใจว่าการบรหิารการด าเนินงานขององค์กรมีประสิทธผิล  และ

ผูป้ฏบิตังิานมคีวามรบัผดิชอบในผลของงาน  
 เพื่อสื่อสารสารสนเทศของความเสีย่งและการควบคุมไปยงัส่วนงานต่าง ๆ  ที่

เหมาะสมภายในองคก์ร และ  
 เพื่อประสานงานและสื่อสารสารสนเทศระหวา่งคณะกรรมการ ผูส้อบบญัช ีผู้

ตรวจสอบภายใน และผูบ้รหิารขององคก์ร 
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2110.A1 - กจิกรรมการตรวจสอบภายใน ต้องประเมนิการออกแบบ การ
น าไปปฏบิตัแิละความมปีระสทิธผิลของกจิกรรม โครงการ และวตัถุประสงค์ที่เกี่ยวขอ้งกบั
จรยิธรรมขององคก์รได ้ 

 
2110.A2 – กจิกรรมการตรวจสอบภายในตอ้งประเมนิวา่การก ากบัดูแลด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศขององคก์รสนบัสนุนวตัถุประสงคแ์ละกลยทุธข์ององคก์รไดห้รอืไม่   
 

2120 – การบริหารความเส่ียง  
กจิกรรมการตรวจสอบภายในตอ้งประเมนิความมปีระสทิธผิลและมสี่วนช่วยในการ

ปรบัปรุงกระบวนการบรหิารความเสีย่ง 
 

บทตีความ : 
การพจิารณาวา่กระบวนการบรหิารความเสีย่งมปีระสทิธผิลหรอืไม่นัน้ เป็นดุลยพนิิจ

จากผลการประเมนิของผูต้รวจสอบภายในวา่ 
 วตัถุประสงคข์ององคก์รสนบัสนุนและเป็นไปในทศิทางเดยีวกบัพนัธกจิของ

องคก์ร  
 มกีารระบุและประเมนิความเสีย่งทีม่นียัส าคญั  
 แนวทางในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่เลอืกใช้เหมาะสม โดยเป็นไปใน

ทศิทางเดยีวกบัระดบัความเสีย่งทีอ่งคก์รยอมรบัได้ และ  
 สารสนเทศของความเสีย่งที่เกี่ยวขอ้งต้องได้รบัการตรวจพบและสื่อสารทัว่

ทัง้องค์กรอย่างทนัเวลา จะช่วยให้พนักงาน ผู้บรหิาร และคณะกรรมการ น ามาใช้ในการ
ปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ 
 

กจิกรรมการตรวจสอบภายในอาจรวบรวมสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการประเมิน
ดงักล่าวระหว่างการปฏบิตัภิารกจิในหลายๆ ภารกจิ เมื่อน าผลการปฏบิตัภิารกจิต่างๆมา
พจิารณาเขา้ดว้ยกนัจะท าใหเ้กดิความเขา้ใจในกระบวนการและประสทิธผิลของการบรหิาร
ความเสีย่งขององคก์ร 
 

กระบวนการบรหิารความเสี่ยงได้รบัการตดิตามประเมินผลโดยฝ่ายบรหิารอย่าง
ต่อเนื่อง หรอืโดยการประเมนิแยกต่างหาก หรอืทัง้ 2 แบบ 

 



 
 

100 

 

2120.A1 – กจิกรรมการตรวจสอบภายในตอ้งประเมนิความเสีย่งขององค์กร
ทีเ่กีย่วกบัการก ากบัดแูล การด าเนินงาน และระบบสารสนเทศขององคก์รในเรื่องต่อไปนี้  

 การบรรลุวตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธข์ององคก์ร  
 ความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของสารสนเทศทางการเงนิและ

สารสนเทศการด าเนินงาน  
 ความมปีระสทิธิผลและประสทิธภิาพของการด าเนินงานและแผนงาน 

(Programs)  
 การดแูลรกัษาทรพัยส์นิ และ  
 การปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบั นโยบาย วธิกีารปฏบิตังิาน 

(Procedures) และสญัญา 
  

2120.A2 – กจิกรรมการตรวจสอบภายในต้องประเมนิโอกาสของการเกดิ
ทุจรติ และวธิกีารในการบรหิารความเสีย่งจากการทุจรติในองคก์ร 

 
2120.C1 – ระหวา่งปฏบิตัภิารกจิการให้ค าปรกึษา ผู้ตรวจสอบภายในต้อง

ระบุความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัวตัถุประสงคข์องภารกจิและตอ้งตระหนกัถึงการมอียู่ของความ
เสีย่งอื่นๆ ทีม่นียัส าคญั 

 
2120.C2 – ผูต้รวจสอบภายใน ตอ้งผสมผสานและน าความรูใ้นเรื่องของ

ความเสีย่ง ทีไ่ดม้าจากการใหบ้รกิารใหค้ าปรกึษาไปใชใ้นการประเมนิผลของกระบวนการ
บรหิารจดัการความเสีย่งขององคก์ร  

 
2120.C3 – การให้ความช่วยเหลอืฝ่ายบรหิารในการจดัให้มหีรอืปรบัปรุง

กระบวนการบรหิารความเสีย่ง ผูต้รวจสอบภายในตอ้งย า้เตอืนวา่ การบรหิารความเสี่ยงเป็น
หน้าทีร่บัผดิชอบตามปกตขิองฝา่ยบรหิาร 
 

2130 – การควบคมุ  
กจิกรรมการตรวจสอบภายในตอ้งช่วยใหอ้งคก์รคงไวซ้ึ่งการควบคุมที่มปีระสทิธผิล 

โดยการประเมนิประสทิธผิลและประสทิธภิาพของระบบการควบคุม และสนับสนุนให้มกีาร
ปรบัปรุงอยา่งต่อเนื่อง 
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2130.A1 – กจิกรรมการตรวจสอบภายในตอ้งท าการประเมนิความเพยีงพอ
และประสทิธิผลของการควบคุม เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงภายใต้การก ากบัดูแล การ
ด าเนินงาน และระบบสารสนเทศขององคก์ร ในเรื่องดงัต่อไปนี้ 

 การบรรลุวตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธข์ององคก์ร  
 ความถูกตอ้ง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของขอ้มูลทางการเงนิและขอ้มูล

การด าเนินงาน  
 ความมปีระสทิธิผลและประสทิธภิาพของการด าเนินงานและแผนงาน 

(Programs)  
 การดแูลรกัษาทรพัยส์นิ และ  
 การปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบั นโยบาย วธิกีารปฎิบตังิาน

(Procedures) และสญัญา 
 

2130. C1 – ผูต้รวจสอบภายในตอ้งผสมผสานและน าความรูใ้นเรื่องของการ
ควบคุมทีไ่ดม้าจากการใหบ้รกิารให้ค าปรกึษาไปใช้ในการประเมนิกระบวนการควบคุมของ
องคก์ร 
 

2200 – การวางแผนภารกิจ  
ผูต้รวจสอบภายในต้องจดัท าและบนัทกึแผนของแต่ละภารกจิที่รบัผดิชอบ รวมถึง 

วตัถุประสงค ์ขอบเขต เวลาทีใ่ชแ้ละการจดัสรรทรพัยากร เพื่อภารกจินัน้ๆ 
 

2201 – ข้อพิจารณาในการวางแผน  
ในการวางแผนภารกจิ ผูต้รวจสอบภายในตอ้งค านึงถงึ 

 วตัถุประสงคข์องกจิกรรมทีจ่ะสอบทานและวธิกีารที่จะใช้ในการควบคุมผล
การด าเนินงาน  

ของกจิกรรมนัน้  
 ความเสี่ยงที่มนีัยส าคญัของกจิกรรม วตัถุประสงค์ ทรพัยากร และการ

ด าเนินงานตลอดจนวธิกีารที่จะใช้ในการจดัการกบัผลกระทบที่เกดิจากความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดบัทีย่อมรบัได ้ 

 ความเพยีงพอและความมปีระสทิธผิลของกระบวนการการก ากบัดูแล  การ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมของกิจกรรมนัน้เมื่อเปรียบเทียบกบักรอบปฏิบตัิหรือ
แบบจ าลองทีเ่กีย่วขอ้ง และ  
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 โอกาสทีจ่ะปรบัปรุงกระบวนการการก ากบัดูแล การบรหิารความเสี่ยงและ
การควบคุมส าหรบักจิกรรมนัน้อยา่งมนียัส าคญั 

 
2201.A1 – ในการวางแผนภารกจิทีเ่ป็นการใหบ้รกิารแก่องค์กรภายนอก ผู้

ตรวจสอบภายในต้องท าความเข้าใจกับผู้ร ับบริการเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับ
วตัถุประสงค์ ขอบเขต ความรบัผดิชอบ และความคาดหวงัอื่นๆ ของผู้รบับรกิาร รวมทัง้
ขอ้จ ากดัในการเผยแพร่ผลงานและการเขา้ถงึเอกสารขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัภารกจิ 

 
2201.C1 – ในภารกจิให้ค าปรกึษา ผู้ตรวจสอบภายในต้องท าความเขา้ใจ

กบัผูร้บับรกิารเกีย่วกบัวตัถุประสงค์ ขอบเขต ความรบัผดิชอบ และความคาดหวงัอื่นๆ ของ
ผู้รบับรกิาร ในกรณีที่เป็นเรื่องที่ส าคญั ต้องบนัทกึเรื่องที่ท าความเขา้ใจไวเ้ป็นลายลกัษณ์
อกัษร 
 

2210 – วตัถปุระสงคข์องภารกิจ  
ในแต่ละภารกจิตอ้งมกีารก าหนดวตัถุประสงคไ์ว ้
 

2210.A1 – ผู้ตรวจสอบภายในต้องท าการประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นที่
เกีย่วขอ้งกบักจิกรรมทีต่รวจสอบ วตัถุประสงคข์องภารกจิตอ้งสะทอ้นให้เหน็ผลการประเมนิ
ความเสีย่ง 

 
2210.A2 –การก าหนดวตัถุประสงค์ของภารกิจ ผู้ตรวจสอบภายในต้อง

ค านึงถงึความเป็นไปได้ที่จะเกดิขอ้ผดิพลาด การทุจรติ การไม่ปฏบิตัติามกฎระเบยีบ และ
ความเสีย่งอื่นๆ ทีม่นียัส าคญั 

 
2210.A3 – หลกัเกณฑ์ที่เพยีงพอเป็นสิง่จ าเป็นต่อการประเมนิการก ากบั

ดแูล การบรหิารความเสีย่ง และการควบคุม ผู้ตรวจสอบภายในต้องมัน่ใจว่าขอบเขตที่ฝ่าย
บรหิารและ/หรอืคณะกรรมการใชใ้นการก าหนดหลกัเกณฑ์เพื่อชี้ว่ามกีารบรรลุวตัถุประสงค์
และเป้าหมายหรือไม่นัน้มคีวามเพยีงพอ หากเพียงพอแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในต้องใช้
หลกัเกณฑเ์ดยีวกนันัน้ในการประเมนิผล หากยงัไม่เพยีงพอ ผู้ตรวจสอบภายในต้องร่วมมอื
กบัฝา่ยบรหิารและ/หรอืคณะกรรมการเพื่อพฒันาหลกัเกณฑก์ารประเมนิทีเ่หมาะสม 
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2210.C1 – วตัถุประสงคข์องการบรกิารใหค้ าปรกึษาตอ้งระบุถงึ
กระบวนการก ากบัดแูล การบรหิารความเสีย่ง และการควบคุม ในขอบเขตทีต่กลงร่วมกบั
ผูร้บับรกิาร  

 
2210.C2 – วตัถุประสงค์ของการบริการให้ค าปรึกษาต้องสอดคล้องกบั

คุณค่า กลยทุธ ์และวตัถุประสงคข์ององคก์ร 
 

2220 – ขอบเขตของภารกิจ  
ขอบเขตของภารกิจต้องก าหนดให้เพียงพอที่จะบรรลุวตัถุประสงค์ของภารกิจที่

ก าหนดไว ้
 
2220.A1 – ขอบเขตของภารกจิต้องครอบคลุมการพจิารณาสิง่ต่างๆ  ที่

เกีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ ระบบงาน การบนัทกึขอ้มลู บุคลากร และทรพัยส์นิที่มตีวัตน รวมถึงส่วนที่
อยูใ่นความควบคุมดแูลของบุคคลทีส่าม 

 
2220.A2 – ในระหวา่งภารกจิการให้ความเชื่อมัน่ หากผู้รบับรกิารต้องการ

ค าปรกึษาในเรื่องทีม่นียัส าคญั ผูต้รวจสอบภายในควรท าความเขา้ใจกบัผู้รบับรกิารเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรเกีย่วกบัวตัถุประสงค์ ขอบเขต ความรบัผดิชอบ และความคาดหวงัอื่นๆ ของ
ผูร้บับรกิาร และในการสื่อสารผลของการบรกิารใหค้ าปรกึษา ผู้ตรวจสอบภายในควรปฏบิตัิ
ตามมาตรฐานในเรื่องการบรกิารใหค้ าปรกึษา 

 
2220.C1 – ในการบรกิารให้ค าปรกึษา ผู้ตรวจสอบภายในต้องมัน่ใจว่าได้

ก าหนดขอบเขตของภารกิจไวเ้พียงพอที่จะบรรลุวตัถุประสงค์ที่ได้ตกลงไว้ ในระหว่าง
ด าเนินการ หากมขีอ้จ ากดัท าให้ไม่สามารถปฏบิตัติามขอบเขตที่ก าหนดไวไ้ด้ ผู้ตรวจสอบ
ภายในควรหารือกบัผู้รบับริการถึงขอ้จ ากดัดงักล่าวเพื่อพิจารณาว่าควรจะด าเนินภารกิจ
ต่อไปหรอืไม่ 

 
2220.C2 – ในระหวา่งการบรกิารใหค้ าปรกึษา ผูต้รวจสอบภายในต้องระบุ

ถึงการควบคุมที่สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของภารกิจ และพึงระมดัระวงัต่อประเด็นการ
ควบคุมทีม่นียัส าคญั 
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2230 – การจดัสรรทรพัยากรส าหรบัภารกิจ  
ผู้ตรวจสอบภายในต้องก าหนดทรพัยากรให้เหมาะสมและเพียงพอเพื่อให้บรรลุ

วตัถุประสงคข์องภารกจิ ตามลกัษณะและความยากง่ายของภารกจิตลอดจนขอ้จ ากดัในเรื่อง
เวลาและทรพัยากรทีม่อียู ่
 

2240 – แผนการปฏิบติังานตามภารกิจ  
ผูต้รวจสอบภายในตอ้งพฒันาและบนัทกึแผนการปฏบิตังิานที่จะท าให้ภารกจิบรรลุ

วตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว ้
 

2240.A1 – แผนการปฏบิตังิานต้องรวมถึงวธิกีารที่ใช้ในการระบุ วเิคราะห ์
ประเมนิ และบนัทกึสารสนเทศระหวา่งการปฏบิตังิาน แผนการปฏบิตังิานดงักล่าวต้องได้รบั
การอนุมตักิ่อนน าไปปฏบิตั ิและหากมกีารเปลีย่นแปลง ตอ้งด าเนินการขออนุมตัโิดยทนัท ี 

2240.C1 – แผนการปฏิบตัิงานให้ค าปรึกษาอาจมีรูปแบบและสาระที่
แตกต่างกนัไปขึน้อยูก่บัลกัษณะของงานนัน้ๆ 
 

2300 – การปฏิบติัภารกิจ  
ผูต้รวจสอบภายในตอ้งระบุ วเิคราะห์ ประเมนิ และรวบรวมสารสนเทศให้เพยีงพอ

ต่อการปฏบิตังิานเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว ้
 

2310 – การระบสุารสนเทศ  
ผู้ตรวจสอบภายในต้องระบุและรวบรวมสารสนเทศที่เพยีงพอ น่าเชื่อถือ มคีวาม

เกีย่วขอ้ง และเป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัภิารกจิ เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว ้
 

บทตีความ:  
สารสนเทศที่เพยีงพอคอืสิง่ที่เป็นความจรงิ มคีวามเพยีงพอ และสามารถโน้มน้าว

บุคคลทีสุ่ขมุรอบคอบใหเ้หน็ตรงกบัผูต้รวจสอบ สารสนเทศทีน่่าเชื่อถือคอืสิง่ที่ได้จากการใช้
เทคนิคการตรวจสอบที่เหมาะสมสารสนเทศที่เกี่ยวขอ้งสามารถสนับสนุนข้อสงัเกตและ
ข้อเสนอแนะจากการปฏิบัติภารกิจซึ่งสอดคล้องกับว ัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
สารสนเทศทีเ่ป็นประโยชน์ช่วยใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมาย 
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2320 – การวิเคราะหแ์ละประเมินผล  
ขอ้สรุปและผลการปฏบิตัภิารกจิของผู้ตรวจสอบภายในต้องอยู่บนพื้นฐานของการวเิคราะห์
และการประเมนิผลทีเ่หมาะสม 
 

2330 – การจดัทาและรวบรวมสารสนเทศ (Documenting Information)  
ผูต้รวจสอบภายในตอ้งจดัท าและรวบรวมสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อสนบัสนุนขอ้สรุปและผล
การปฏบิตั ิภารกจิ 
 

2330.A1 – หวัหน้าผูบ้รหิารงานตรวจสอบตอ้งควบคุมการเขา้ถึงบนัทกึและ
ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการปฏบิตัภิารกจิ และการเผยแพร่ขอ้มลูใหแ้ก่บุคคลภายนอกตอ้งได้รบัความ
เหน็ชอบจากผูบ้รหิารระดบัสงูและ/หรอืทีป่รกึษาทางกฎหมายก่อนตามความเหมาะสม 
 

2330.A2 – หวัหน้าผูบ้รหิารงานตรวจสอบตอ้งก าหนดระยะเวลาในการเกบ็
รกัษาบนัทกึและขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการปฏบิตัภิารกจิ ไม่วา่ขอ้มลูจะถูกเกบ็รกัษาอยูใ่นสื่อรปูแบบ
ใดกต็าม ระยะเวลาในการเกบ็รกัษาตอ้งสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดขององคก์รและทางการ หรอื
ความจ าเป็นอื่นๆ 

 
2330.C1 – หวัหน้าผู้บรหิารงานตรวจสอบต้องก าหนดนโยบายในการเกบ็

และรกัษาขอ้มูลที่ได้จากการปฏบิตัภิารกจิให้ค าปรกึษา รวมถึงนโยบายในการเผยแพร่ต่อ
บุคคลภายในและภายนอกองค์กรนโยบายดงักล่าวต้องสอดคล้องกบัขอ้ก าหนดขององค์กร
และทางการ หรอืความจ าเป็นอื่นๆ 
 

2340 – การก ากบัดแูลการปฏิบติัภารกิจ  
ตอ้งมกีารก ากบัดแูลการปฏบิตัภิารกจิทีเ่หมาะสมเพื่อใหม้ ัน่ใจวา่ภารกจิไดบ้รรลุตาม

วตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว ้ผลงานมคีุณภาพ และผูป้ฏบิตัภิารกจิมพีฒันาการทีด่ขี ึน้  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

106 

 

 
บทตีความ : 
ขอบเขตของการก ากบัดแูลทีจ่ าเป็นขึน้อยูก่บัความเชีย่วชาญและประสบการณ์ของผู้

ตรวจสอบภายใน และความซบัซ้อนของภารกจิ หวัหน้าผู้บรหิารงานตรวจสอบมหีน้าที่ใน
การก ากบัดูแลการปฏบิตัภิารกจิโดยรวม ไม่ว่าจะเป็นภารกจิที่ปฏบิตัโิดย หรอืปฏบิตัเิพื่อ
กจิกรรมการตรวจสอบภายใน แต่อาจมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานตรวจสอบที่มี
ประสบการณ์เหมาะสมเป็นผูด้ าเนินการสอบทาน โดยหลกัฐานของการก ากบัดูแลการปฏบิตัิ
ภารกจิตอ้งไดร้บัการรวบรวมและเกบ็รกัษาไว ้
 

2400 – การส่ือสารผลการปฏิบติัภารกิจ  
ผูต้รวจสอบภายในตอ้งสื่อสารผลของการปฏบิตัภิารกจิ 
 

2410 – เกณฑ์ของการส่ือสารผลการปฏิบติัภารกิจ  
การสื่อสารผลการปฏบิตัภิารกจิต้องรวมถึงวตัถุประสงค์และขอบเขตของภารกจิ  ตลอดจน
ขอ้สรุป ขอ้เสนอแนะ และแผนการปฏบิตั ิ
  

2410.A1 – ผูต้รวจสอบภายในต้องให้ความเหน็และ/หรอืขอ้สรุปตามความ
เหมาะสมในรายงานผลการปฏบิตัภิารกจิ ซึง่ความเหน็หรอืขอ้สรุปดงักล่าวต้องพจิารณาถึง
ความคาดหวงัของผูบ้รหิารระดบัสงู คณะกรรมการ และผูม้สี่วนไดเ้สยีขององคก์ร นอกจากนี้ 
ต้องมสีารสนเทศที่เพยีงพอ น่าเชื่อถือ มคีวามเกี่ยวขอ้ง และเป็นประโยชน์เพื่อสนับสนุน
ความเหน็หรอืขอ้สรุปดงักล่าว 

 
บทตีความ:  
การใหค้วามเหน็ในระดบัภารกจิอาจเป็นการจดัล าดบัความส าคญั การสรุปประเดน็ 

หรอืการอธบิายเกีย่วกบัผลการปฏบิตัภิารกจิ ซึง่อาจเกีย่วขอ้งกบัการควบคุมทีเ่ฉพาะเจาะจง
ทีม่อียูใ่นกระบวนการ ความเสีย่ง หรอืหน่วยธุรกจิ ดงันัน้การเสนอความเหน็จงึควรพจิารณา
ถงึผลของภารกจิและความมนียัส าคญั 

2410.A2 –ผู้ตรวจสอบภายในควรรายงานผลงานที่น่าพอใจของผู้รบัการ
ตรวจในรายงานผลการปฏบิตัภิารกจิดว้ย 

 
2410.A3 – เมื่อมกีารเผยแพร่ผลการตรวจสอบต่อบุคคลภายนอกองค์กร 

ตอ้งระบุขอ้จ ากดัในการเผยแพร่และการน าผลการตรวจสอบไปใชต่้อ 
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2410.C1 – การสื่อสารถงึความคบืหน้าและผลของภารกจิใหค้ าปรกึษาอาจมี

รปูแบบและสาระแตกต่างกนัไปขึน้อยู่กบัลกัษณะของแต่ละงานและความต้องการของผู้รบั
ค าปรกึษา 
 

2420 – คณุภาพของการส่ือสาร  
การสื่อสารผลการปฏบิตัภิารกจิต้องมคีวามถูกต้อง เที่ยงธรรม ชดัเจน รดักุม สร้างสรรค ์
ครบถ้วน และทนักาล 
 

บทตีความ :  
การสื่อสารผลการปฏบิตัิภารกิจที่ถูกต้อง ต้องปราศจากข้อผดิพลาด และการ

บดิเบอืน และตรงไปตรงมาตามขอ้เทจ็จรงิ การสื่อสารที่เที่ยงธรรมต้องยุตธิรรม ไม่อคต ิไม่
ล าเอยีง และเป็นผลมาจากการประเมนิขอ้เทจ็จรงิและเหตุแวดลอ้มทัง้หมดอยา่งยตุธิรรมและ
สมดุล การสื่อสารทีช่ดัเจน คอื การสื่อสารทีเ่ขา้ใจง่าย และเป็นเหตุเป็นผล หลกีเลี่ยงการใช้
ค าศพัท์เทคนิคที่ไม่จ าเป็น และกล่าวถึงสารสนเทศที่ส าคญัและเกี่ยวขอ้งไวอ้ย่างครบถ้วน 
การสื่อสารที่กระชบั คอื การสื่อสารที่ตรงประเดน็ ปราศจากความเยิน่เยอ้ ถ้อยค าซ ้าซ้อน 
และรายละเอยีดปลกียอ่ยทีไ่ม่จ าเป็น การสื่อสารทีส่รา้งสรรตอ้งสรา้งประโยชน์ใหก้บัผูร้บัการ
ตรวจและองค์กร อนันาไปสู่การปรบัปรุงในส่วนที่จ าเป็นการสื่อสารที่สมบูรณ์ต้องน าเสนอ
ใจความส าคญัต่อผู้อ่านโดยครบถ้วน ซึ่งรวมถึงสารสนเทศส าคญัทัง้หมดที่เกี่ยวข้อง 
ขอ้สงัเกตต่างๆทีส่นบัสนุนขอ้เสนอแนะ และขอ้สรุป การสื่อสารทีท่นัเวลา คอืการสื่อสารทีถู่ก
กาละเทศะ เหมาะสมตามความสาคญัของประเด็น  โดยเปิดโอกาสให้ฝ่ายบริหารได้
ด าเนินการแกไ้ขไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

2421 – ข้อผิดพลาดและส่ิงท่ีถกูละเลย  
กรณีทีร่ายงานผลการปฎบิตัภิารกจิทีไ่ดส้่งไปให้ผู้เกี่ยวขอ้งมขีอ้ผดิพลาดหรอืมกีาร

ละเลยในประเดน็ทีส่ าคญั หวัหน้าผูบ้รหิารงานตรวจสอบควรสื่อสารสารสนเทศที่ถูกต้องไป
ยงัผูท้ ีเ่คยไดร้บัรายงานทุกราย 
 

2430 – การใช้ข้อความ “การปฏิบติัตามมาตรฐานสากลการปฏิบติังานวิชาชีพ
ตรวจสอบภายใน”  
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ผูต้รวจสอบภายในสามารถรายงานวา่ การปฏบิตัภิารกจิ “ด าเนินไปอย่างสอดคล้อง
กบัมาตรฐานสากลการปฏบิตังิานวชิาชพีตรวจสอบภายใน” ได ้ในกรณีทีผ่ลการประเมนิของ
โครงการประกนัและปรบัปรุงคุณภาพช่วยสนบัสนุนตามขอ้ความนัน้ 

 
2431 – การเปิดเผยกรณีปฏิบติัไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน  

กรณีปฏบิตัไิม่สอดคลอ้งตามค านิยามของการตรวจสอบภายใน ประมวลจรรยาบรรณ หรอื
มาตรฐาน มผีลกระทบต่อการปฏบิตัภิารกจิใดๆ ต้องมกีารเปิดเผยในรายงานผลการปฎิบตัิ
ภารกจิในเรื่องต่อไปนี้  

 หลกัการ หรอื ประมวลจรรยาบรรณ หรอื มาตรฐาน ขอ้ใดบ้างที่ไม่สามารถ
ปฏบิตัใิห ้สอดคลอ้งไดค้รบถ้วน  

 เหตุผลทีป่ฏบิตัไิม่สอดคลอ้งตามมาตรฐาน และ  
 ผลกระทบต่อภารกจิจากการทีป่ฏบิตัไิม่สอดคลอ้งตามมาตรฐาน และผลการ

ปฏบิตัภิารกจินัน้ ๆ 
 

2440 – การเผยแพร่ผลการปฏิบติัภารกิจ  
หวัหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบ ต้องสื่อสารผลการปฏิบตัิภารกิจให้แก่บุคคลที่

เกีย่วขอ้งตามความเหมาะสม 
 

บทตีความ :  
หวัหน้าผู้บรหิารงานตรวจสอบ มหีน้าที่สอบทาน และอนุมตัริายงานผลการปฏบิตัิ

ภารกจิการตรวจสอบ ก่อนน าออกเผยแพร่ รวมทัง้ก าหนดผู้ที่จะได้รบัรายงาน และวธิกีาร
เผยแพร่รายงาน ถึงแม้หวัหน้าผู้บรหิารงานตรวจสอบมอบหมายให้แก่บุคคลอื่น หวัหน้าผู้
บรหิารงานตรวจสอบยงัคงมหีน้าทีร่บัผดิชอบในงานทัง้หมด 

 
2440.A1 – หวัหน้าผู้บรหิารงานตรวจสอบเป็นผู้รบัผดิชอบในการสื่อสาร

รายงานสรุปผลการตรวจสอบต่อผู้เกี่ยวข้องที่สามารถท าให้เกิดความเชื่อมัน่ว่าผลการ
ตรวจสอบนัน้จะไดร้บัการพจิารณาอยา่งเหมาะสม 

2440.A2 – ก่อนการเสนอผลการตรวจสอบแก่บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่โดย
ขอ้บงัคบัทางกฎหมายหรอืค าส ัง่ของทางการ หวัหน้าผูบ้รหิารงานตรวจสอบตอ้ง 

 ประเมนิความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ต่อองคก์ร  
 ปรกึษากบัฝา่ยบรหิารระดบัสงูและ/หรอืที่ปรกึษาทางด้านกฎหมาย 

ตามความเหมาะสม และ  
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 ควบคุมการเผยแพร่ผลการตรวจสอบโดยระบุขอ้จ ากดัการใชผ้ลการ
ตรวจสอบ 

 
2440.C1 – หวัหน้าผู้บรหิารงานตรวจสอบเป็นผู้รบัผดิชอบในการสื่อสาร

รายงานสรุปผลการใหบ้รกิารใหค้ าปรกึษาต่อผูร้บับรกิาร  
 
2440.C2 – ระหว่างให้บรกิารให้ค าปรกึษา อาจมกีารพจิารณาในประเดน็

เกี่ยวกบัการก ากบัดูแล การบรหิารความเสี่ยง และการควบคุม หากประเดน็นัน้ๆ มี
สาระส าคญัต่อองคก์ร ผูต้รวจสอบตอ้งรายงานใหผู้บ้รหิารระดบัสงูและคณะกรรมการทราบ 
 

2450 – การให้ความเหน็ในภาพรวม  
การให้ความเห็นในภาพรวมต้องพิจารณาความคาดหวงัของผู้บริหารระดับสูง  

คณะกรรมการ และผู้มสี่วนได้เสยีขององค์กร ทัง้นี้ ความเหน็ดงักล่าวต้องมสีารสนเทศที่
เพยีงพอ น่าเชื่อถอื มคีวามเกีย่วขอ้ง และเป็นประโยชน์ เพื่อสนบัสนุนความเหน็โดยรวม 
 

บทตีความ:  
รายงาน จะระบุเกีย่วกบั  

 ขอบเขตการปฏบิตังิาน รวมถงึระยะเวลาทีค่รอบคลุมในการใหค้วามเหน็  
 ขอ้จ ากดัของขอบเขต  
 การพจิารณาโครงการทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด รวมถงึการใชผ้ลงานของ

ผูป้ฏบิตังิาน / ทีป่รกึษาอื่น  
 กรอบความเสีย่งหรอืการควบคุม หรอืเกณฑอ์ื่นๆ ทีเ่ป็นพืน้ฐานการให้

ความเหน็โดยรวม และ  
 ความเหน็โดยรวม การใชดุ้ลยพนิิจ หรอื ขอ้สรุปทีย่ตุ ิ

ทัง้นี้ ตอ้งชีแ้จงสาเหตุของความเหน็โดยรวมทีไ่ม่น่าพอใจในรายงานดงักล่าว   
 

2500 – การติดตามผล  
หวัหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบต้องสร้างและรกัษาไว้ซึ่งระบบการติดตามการไม่

ปฏบิตัติามผลการปฏบิตัภิารกจิทีไ่ดส้ื่อสารต่อฝา่ยบรหิารแลว้ 
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2500.A1 – หวัหน้าผู้บรหิารงานตรวจสอบต้องจดัให้มกีระบวนการตดิตาม
ผลการตรวจสอบ เพื่อใหม้ ัน่ใจวา่ฝา่ยบรหิารไดน้ าขอ้เสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงแก้ไขนัน้ไป
ปฏบิตัอิยา่งมปีระสทิธผิลหรอืผูบ้รหิารระดบัสงูไดย้อมรบัความเสีย่งจากการไม่ปฏบิตัติาม  

 
2500.C1 – หน่วยงานตรวจสอบต้องมกีารตดิตามการไม่ปฏบิตัติามผลของ

ภารกจิการใหค้ าปรกึษาตามขอบเขตทีไ่ดต้กลงไวก้บัผูร้บับรกิาร 
 

2600 – การส่ือสารถึงการยอมรบัความเส่ียง  
เมื่อหวัหน้าผูบ้รหิารงานตรวจสอบมคีวามเหน็ว่าระดบัความเสี่ยงที่ผู้บรหิารยอมรบั

นัน้อาจจะไม่อยูใ่นระดบัที่องค์กรจะยอมรบัได้ หวัหน้าผู้บรหิารงานตรวจสอบต้องหารอืกบั
ผู้บรหิารระดบัสูง หากหวัหน้าผู้บรหิารงานตรวจสอบพจิารณาแล้วว่าเรื่องดงักล่าวยงัไม่
สามารถหาขอ้ยตุไิด ้หวัหน้าผูบ้รหิารงานตรวจสอบตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการ 
 

บทตีความ  
การระบุความเสีย่งทีย่อมรบัโดยผูบ้รหิาร สามารถสงัเกตไดผ้่านการปฎบิตัภิารกจิ

การใหค้วามเชื่อมัน่หรอืการใหค้ าปรกึษา การตดิตามความคบืหน้าของกจิกรรมทีด่ าเนินโดย
ผูบ้รหิารซึง่เป็นผลจากการตรวจสอบครัง้ก่อน หรอืสงัเกตจากวธิอีื่น ๆ ทัง้นี้การก าจดัความ
เสีย่ง ไม่ใช่ความรบัผดิชอบของหวัหน้าผูบ้รหิารงานตรวจสอบ



 
 

  

 
 

ประวติัผูศึ้กษา 
 

นายวรีเดช  เกตุอ ่า เกดิเมื่อวนัท ี4 มกราคม 2529 ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
คณะบญัช ีมหาวทิยาลยัรงัสติ เมื่อปีการศกึษา 2550 และศกึษาต่อในระดบัปรญิญาวทิยา
ศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการตรวจสอบภายใน บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการค้า
ไทย ในปีการศกึษา 2556 และปจัจุบนัท างานทีบ่รษิทั แอลเอม็จ ีประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
สงักดัหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
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