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บทบาทและหน้าท่ีของผู้ตรวจสอบภายใน ในประเทศไทยได้มีการเปล่ียนแปลงไปตามยคุสมยั ซึง่
ถกูก าหนดด้วยหวัหน้าผู้ตรวจสอบ หรือผู้บริหารสงูสดุในองค์กรนัน้และความเข้าใจในบทบาท
หน้าท่ีของผู้ตรวจสอบเอง เป็นปัจจยัส าคญั ทศันคตขิองผู้อยูใ่นองค์กร ตอ่ผู้ตรวจสอบ ถกูสร้างขึน้
โดยการแสดงบทบาทและการท าหน้าท่ี ของผู้ตรวจสอบนัน่เอง หลากหลายทศันะคติท่ีผู้อยูใ่น
องค์กรมีตอ่ผู้ตรวจสอบภายในแตล่ะยคุสมยั ท่านนายกสมาคมฯ (อ.เกียรติศกัดิ ์จีรเธียรนาถ) ได้
เขียนเป็นบทความไว้ในจลุสารของสมาคมฉบบัประจ าเดือน ธนัวาคม-กมุภาพนัธ์ 2544 เร่ือง 
ปัญหาของการตรวจสอบภายใน ในประเทศไทย ซึง่ได้กล่าวถึงปัญหาความเช่ือและทศันคต ิเป็น
เร่ืองท่ีนา่สนใจมากครับ โดยทัว่ไปแล้วเป็นทศันคตใินเชิงลบ ในยคุปัจจบุนันีผู้้ตรวจสอบภายในได้
พยายามแสดงบทบาทในเชิงสร้างสรรค์ อนัเป็นประโยชน์ตอ่องค์กรและผู้ตรวจสอบภายในเป็น
อยา่งมาก ทัง้นีเ้น่ืองจากมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน เป็นปัจจยัหรือแรงผลกัดนัตอ่การ
แสดงบทบาทในเชิงสร้างสรรค์ของผู้ตรวจสอบภายในยคุปัจจบุนั  
 
วิวฒันาการของการตรวจสอบภายใน ได้แสดงให้เห็นถึงล าดบัในการพฒันาวิชาชีพ การตรวจสอบ
ภายใน ซึง่สะท้อนให้เห็นถึง ความแตกตา่งของ บทบาทของผู้ตรวจสอบ และทศันคตท่ีิผู้ รับการ
ตรวจสอบมีตอ่ผู้ตรวจสอบ คือ 
 
Competition : (Striving Together)  
Cooperation : (Working Together)  
Collaboration : (Creating Together)  
Competition : เป็นยคุเร่ิมแรก เป็นแนวทางท่ีแสดงถึง ความพยายามตอ่สู้กนัและการปกป้อง
ระหวา่งผู้ตรวจสอบ และผู้ รับการตรวจสอบ ตอ่สู้กนัเพ่ือชยัชนะของตนเอง เป็นหลกั ไมไ่ด้ค านงึถึง
ความต้องการขององค์กร (Striving Together) มีผู้ เปรียบเทียบให้เห็นวา่ แนวทางนี ้เหมือนกบั 
1+1 = 0 (0 คือ ผลท่ีองค์กรได้รับ) 
 
Cooperation : เป็นแนวทางท่ีผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบ ตระหนกัถึงภาระหน้าท่ีซึง่กนั
และกนั ให้ความร่วมมือซึง่กนั แตก็่ยงัให้ความส าคญัตอ่ภาระตนเองเป็นหลกั ตา่งฝ่ายมี
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ภาระหน้าท่ีของตนเองไมป่ะปนกนั แตส่ามารถท างานร่วมกนัได้ (Working Together) เป็น
ลกัษณะ 1+1 = 2 
 
Collaboration : เป็นลกัษณะของการ สร้างสรรค์ ร่วมกนั (Creating Together) ท างานเป็นทีม
เดียวกนั เข้าใจเป้าหมายตรงกนัเน่ืองจากก าหนดร่วมกนั อยา่งไรก็ตาม แนวทางนีอ้าจเป็นอปุสรรค
ตอ่ความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบ แตผ่ลการตรวจสอบจะเป็นท่ียอมรับและน าไปสูก่ารปรับปรุง
งานตา่งกบัแนวทางท่ีสอง ตรงท่ี เป็นการสร้างทีมตรวจสอบท่ีเป็นทีมเดียวกนัระหวา่งผู้ตรวจสอบ
และผู้ รับการตรวจสอบ เป็นลกัษณะ 1+1 = 3 
 
ปัจจยัท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จ ในการใช้แนวทาง Collaboration คือ 
 
การสร้างความไว้วางใจ และขจดัความหวาดระแวงซึง่กนัและกนั  
ร่วมกนัก าหนดหลกัการ และเป้าหมาย พร้อมทัง้สร้างพนัธะซึง่กนัและกนั  
ใช้ทกัษะ ในการเป็นผู้ ฟังท่ีดี เป็นพืน้ฐาน ในการท างานเป็นทีมเดียวกนั  
บทบาทของผู้ตรวจสอบภายใน เปล่ียนแปลงไปตามพฒันาการของวิชาชีพ จาก เป็นต ารวจลบั มา
เป็นจนถึงนกัตรวจสอบการปฏิบตังิาน ซึง่ท าให้ผู้ตรวจสอบภายในมีบทบาทหน้าท่ีกว้างขวางมาก
ขึน้ มีบทบาทส าคญัท่ีสง่ผลถึงความส าเร็จขององค์กร จงึเป็นท่ีมาของบทบาทส าคญัของผู้
ตรวจสอบภายในสมยัใหม ่คือ “เป็นท่ีปรึกษา (Consultant)”  
 
มีกิจกรรมหลายๆ อยา่งท่ีคล้ายคลงึกนัระหวา่ง Internal Auditor กบั Consultant ซึง่ในแวดวง
ธุรกิจการบญัชี (Public Accounting Firm) ของบางประเทศ เชน่ New Zealand และ Australia 
ได้ใช้ผู้ท าหน้าท่ี Consultant ท างานในหน้าท่ี Internal Audit ด้วย ในอเมริกา ธุรกิจการบญัชีหลาย
แหง่ก าลงั เพิ่มบทบาทของงานด้านท่ีปรึกษา ให้ท างานด้าน Internal Audit ไปด้วย 
 
ทัง้ Internal Audit และ Consultant มีงานหลายอย่างท่ีรับผิดชอบเหมือนกนั คือ ท าหน้าท่ี 
 
1) ระบปัุญหา, เป้าหมายและข้อจ ากดั 
2) วิเคราะห์ปัญหา เพ่ือหาแนวทางแก้ไขอยา่งมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล 
3) เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา ข้อแนะน า และ การรายงาน 
 
 



 

 

ศนูย์ตรวจสอบภายใน 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

วิธีการของ Consultant ท่ีมีประสิทธิผลเป็นอยา่งยิ่ง และเป็นแนวทางท่ีมีประโยชน์ตอ่ ผู้ตรวจสอบ
ภายใน ในการตรวจสอบ Operational or Performance Audit คือ การหาค าตอบส าหรับ 6 
ค าถามท่ีส าคญั ดงันี ้ 
 
(1) What are the goals or outcome desired? 
 
ในการตรวจสอบ หรือการเป็นท่ีปรึกษา เร่ืองท่ีส าคญัมาก คือ การประสานวตัถปุระสงค์ของแตล่ะ
ธุระกรรม (Activity) ของหนว่ยงาน กบัวตัถปุระสงค์ขององค์กร ว่าแตล่ะ Activity ของหนว่ยงาน
นัน้เป็น Activity ท่ีสนบัสนนุ ความส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ขององค์กรหรือไม ่(ในบางครัง้จะพบวา่
วตัถปุระสงค์ของบาง Activity ไมมี่สว่นสนบัสนนุหรือเก่ียวข้องกบัวตัถปุระสงค์ขององค์กร หรือ
หนว่ยงานนัน้เลย ยิ่งไปกวา่นัน้ผู้ปฏิบตัก็ิไมท่ราบวตัถปุระสงค์ในการท า Activity นัน้ๆ เน่ืองจาก
เป็นการปฏิบตัติามท่ีถ่ายทอดตอ่ ๆ กนัมา) 
 
(2) What processes are in place to produce these goals? 
 
การตรวจสอบ และการเป็นท่ีปรึกษาสมยัใหม ่ให้ความส าคญัไปท่ี กระบวนการ มากกวา่ผลผลิตท่ี
เกิดขึน้ (process rather than outcome) ของแตล่ะหนว่ยงาน โดยวิเคราะห์วา่ แตล่ะกระบวนการ
ท่ีมีอยูน่ัน้สนบัสนนุให้หนว่ยงานบรรลเุป้าหมายมากน้อย เพียงใด? ซึง่บางครัง้จ าเป็นต้อง ตดิตาม
กระบวนการท่ีเช่ือมโยงกนั แตเ่ป็นธุระกรรมท่ีเกิดขึน้ตา่งหนว่ยงานกนั เพ่ือให้มีการแก้ไขปัญหาทัง้
ระบบ กระบวนการท่ีเกิดขึน้ตรงรอยตอ่ระหวา่ง 2 หนว่ยงาน จงึเป็นเร่ืองส าคญัท่ีจะมองข้ามไมไ่ด้ 
เพราะถือเป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการทัง้ระบบ 
 
(3) What processes are in place to provide feedback? 
 
ในแตล่ะกระบนการ จะต้องสร้างสิ่งบอกเหต ุ(feedback) หรือเคร่ืองวดั ฝังไว้ในแตล่ะขัน้ตอนท่ี
ส าคญั เพ่ือบง่บอกถึง ผลกระทบท่ีมีตอ่ผลผลิตของแตล่ะกระบวนการท่ีจะเกิดขึน้ สิ่งบอกเหตุ
ทัง้หลายนีจ้ะชว่ยให้มีการปรับเปล่ียน ปรับปรุง ให้ได้ผลผลิตออกมาตามเป้าหมายท่ีต้องการ 
ก่อนท่ีจะได้ผลผลิตท่ีไมต้่องการ 
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(4) Who will monitor the feedback process? 
 
เม่ือได้สร้างสิ่งบอกเหต ุหรือเคร่ืองวดัในระบบแล้ว จะต้องก าหนดผู้ รับผิดชอบในการรับรู้ในสิ่งบอก
เหต ุเพ่ือน าไปสูก่ารแก้ไข ได้อยา่งทนัท่วงที และมีประสิทธิภาพ หากมีข้อบง่ชีใ้นทางลบ อยา่งไรก็
ตาม ในระบบงานหรือกระบวนการท่ีซบัซ้อน และมีหลายหนว่ยงานเข้ามาเก่ียวข้อง ผู้ท าหน้าท่ี 
Monitor ของแตล่ะหนว่ยงาน ส าคญัอย่างยิ่งท่ีจะต้องเข้าใจตรงกนัเก่ียวกบัลกัษณะของสิ่งบอก
เหตท่ีุเป็น บวก และลบ มิฉะนัน้จะก่อให้เกิดความขดัแย้ง และสง่ผลถึงคณุภาพของผลผลิต 
 
(5) How will improvement to processes to made? 
 
การพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง เป็นเร่ืองท่ีจ าเป็นต้องมีในทกุระบบงาน สิ่งท่ีต้องระมดัระวงัก็คือ ผู้
ตรวจสอบ/ท่ีปรึกษา ไมใ่ชเ่จ้าของวิธีการ เป็นเพียงผู้ให้ความเห็น เสนอแนะ ถึงประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลท่ีจะเกิดขึน้ตอ่วิธีการท่ีจะใช้ 
 
(6) What reward systems are in place for improvements? 
 
รางวลัท่ีจะได้รับจากการพฒันาคืออะไร พิจารณา/วดัผลกนัอย่างไร? วา่มีการพฒันาในทางท่ีดีขึน้
จริง และเป็นประโยชน์ตอ่องค์กร 
 
เป็นท่ีกงัวลกนัวา่ ผู้ตรวจสอบจะขาดความอิสระหรือไมเ่ม่ือท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษา มาตรฐาน
วิชาชีพ ไมไ่ด้บง่บอกไว้ชดัเจน อย่างไรก็ตาม ความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบ แสดงให้เห็นได้ ด้วย 
 
(1) ความน่าเช่ือถือ : จะเกิดขึน้ เม่ือผู้ตรวจสอบเป็นอิสระจากงานท่ีตรวจ 
(2) ความเท่ียงธรรม : ไมต่ัง้ใจท่ีจะให้โทษ “axe to grind” และ ยินยอมผอ่นปรน“sweet heart 
arrangement” จนไมต่รงตามข้อเท็จจริงท่ีพบ 


