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การตรวจสอบการบริหาร การตรวจสอบการบริหาร ( ( MMaannaaggeemmeenntt  AAuuddiittiinngg  ))**  
   

โดย เดชา ศริิสทุธิเดชา CIA,CPIA 
การตรวจสอบที่ส่งผลกระตุ้นให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดี 
ปัจจบุนัมีวิธีการพืน้ฐาน 3 วิธีท่ีใช้ในการประเมินกิจกรรมใดๆ ก็ตาม ได้แก่ การตรวจสอบ 
(Inspection), การตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) และ การ
ตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)  
 
1. การตรวจสอบ หมายถึง การวดัผลผลิตจากกระบวนการเปรียบเทียบกบัสิ่งท่ีเราก าหนดไว้ ซึง่
ค าตอบจะมีอยูเ่พียง 2 ค าตอบเสมอ คือ ผา่นหรือไมผ่า่น  
 
2. การตรวจสอบการปฏิบัตติามกฎระเบียบ หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบตัิตามคูมื่อการ
ท างาน, ขัน้ตอนการด าเนินงาน และวิธีการปฏิบตังิาน ประโยชน์ข้อแรกของการตรวจสอบการ
ปฏิบตัิตามกฎระเบียบ 
จะเห็นได้จากรายการทางการเงิน เพราะความต้องการท่ีจะให้ความมัน่ใจวา่ ข้อมลูทางการเงิน
ถกูต้อง แนวความคิดในการประเมินการปฏิบตัิตามกฎระเบียบถกูน ามาใช้ในชว่งปี 1960 โดยเน้น
ท่ีวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองคณุภาพ และขยายไปยงัวิชาชีพทหารและอตุสาหกรรมนิวเคลียร์ 
การตรวจสอบการปฏิบตัติามกฎระเบียบถกูน ามาใช้กบักิจกรรมท่ีมีความเส่ียงสงู โดยต้องการท่ีจะ
ประเมินวา่ กิจกรรมนัน้ได้ปฏิบตัติามกฎระเบียบอยา่งเข้มงวด ผลท่ีได้จากการตรวจสอบการ
ปฏิบตัิตามกฎระเบียบในเร่ืองของความสม ่าเสมอและความมัน่ใจได้ก็คือ กฎระเบียบตา่งๆ จะถกู
ปฏิบตัิตาม 
 
3. การตรวจสอบการบริหาร จะเน้นไปท่ีผลท่ีเกิดขึน้,ประเมินประสิทธิผลและความเหมาะสม
ของการควบคมุท่ีอยูภ่ายใต้กฎระเบียบ, ขัน้ตอนการด าเนินงาน และวิธีการปฏิบตังิาน ดงันัน้การ
ตรวจสอบการบริหารก็คือ การตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎระเบียบรวมถึงการวิเคราะห์สาเหตแุละ
ผลกระทบ  
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(Cause-and-Effect Analysis) ซึง่มีแนวโน้มวา่จะเป็นประโยชน์อยา่งมากตอ่การประเมินวิธีการ
ปฏิบตังิานซึง่จะเกิดการเปล่ียนแปลงเกิดขึน้ 
 
 
การเปรียบเทียบระหว่างการตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎระเบียบและการตรวจสอบการบริหาร 
การตรวจสอบการปฏิบตัติามกฎระเบียบ การตรวจสอบการบริหาร 
ความต้องการคือการปฏิบตัิตามท่ีก าหนด ความต้องการคือการเปล่ียนแปลง 
ผู้ตรวจสอบประเมินวา่ได้มีการปฏิบตัติามท่ีก าหนด ผู้ตรวจสอบประเมินวา่การปฏิบตัมีิ
ประสิทธิผลและเหมาะสม 
เน้นท่ีความสม ่าเสมอของการปฏิบตัิ เน้นท่ีผลท่ีจะเกิดขึน้ 
 
ไมว่า่จะเป็นการตรวจสอบการปฏิบตัติามกฎระเบียบหรือการตรวจสอบการบริหารก็ตาม ผู้
ตรวจสอบต้องค านงึถึงกฎพืน้ฐาน 4 ประการ ประการแรกคือ การตรวจสอบต้องตอบสนองความ
ต้องการของลกูค้า ประการท่ี2 ผู้ตรวจสอบต้องมีความสามารถในการปฏิบตังิาน ประการท่ี3 การ
ตรวจสอบต้องวดัผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกบัหลกัเกณฑ์ท่ีได้มีการตกลงไว้ และประการ
สดุท้ายคือ ข้อสรุปจากการตรวจสอบต้องมาจากข้อเทจ็จริง 
 
กฎข้อที่1 : ตอบสนองลูกค้าของคุณ 
การตรวจสอบต้องให้ได้มาซึ่งข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัสินค้า, กระบวนการท างานและระบบการ
ควบคมุในปัจจบุนัท่ีน ามาใช้อยู ่และใช้ได้จริง ผู้ตรวจสอบจะประเมินการควบคมุตอ่ความต้องการ
ท่ีก าหนด และจดัท ารายงาน ถ้าการควบคมุในปัจจบุนัยงัคงสามารถท างานได้ดี ความมัน่ใจของ
ทกุๆ หน่วยงานจะเพิ่มขึน้ แตถ้่าการควบคมุท างานได้ไมดี่ก็จะต้องมีการแก้ไขปัญหา 
ผู้ตรวจสอบจะให้บริการลกูค้า 3 กลุม่คือ ผู้ รับการตรวจสอบ, หวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบ และ
องค์กร 
 
ผู้ รับการตรวจสอบต้องการท่ีจะได้รับผลประโยชน์มากท่ีสดุจากการตรวจสอบ และต้องการท่ีจะรู้
ด้วยว่าองค์กรมีการท างานอยา่งมีประสิทธิผล ในกรณีนีค้วามเห็นของผู้ตรวจสอบคอ่นข้างจะมี
ประโยชน์อยา่งมาก ส าหรับหวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบจะตรงข้ามกบัผู้ รับการตรวจสอบ โดย
จะต้องรับผิดชอบตอ่การปฏิบตังิานและรายงานของผู้ตรวจสอบ หวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบควร
จะต้องมีการก าหนดตารางเวลาและมีการมอบหมายงาน สดุท้ายผู้ตรวจสอบต้องตอบสนองตอ่
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ความต้องการขององค์กร ซึง่ผู้ตรวจสอบสามารถชว่ยเหลือได้โดยพิจารณาวา่บริษัทได้บรรลุ
เป้าหมายจริง 
 
กฎข้อที่2 : ใช้คนที่มีคุณภาพ 
ผู้ตรวจสอบต้องสามารถท างานท่ีได้รับมอบหมายให้บรรลวุตัถปุระสงค์อยา่งยตุธิรรม หมายความ
วา่ผู้ตรวจสอบต้องไมมี่สว่นได้เสียในกิจกรรมท่ีถกูตรวจสอบ ถ้าผู้ตรวจสอบเป็นผู้ก าหนด
กฎระเบียบ พวกเขาก็จะไมส่ามารถประเมินความมีประสิทธิผลและการน าไปใช้ของกฏระเบียบ
เหลา่นัน้อยา่งยตุธิรรม 
 
ผู้ตรวจสอบต้องมีความสามารถในการปฏิบตังิาน พวกเขาต้องการความมัน่คงทางอารมณ์, ความ
เฉลียวฉลาด และความช านาญทางด้านกลไกการท างานตา่งๆ ซึง่พวกเขาจะหาได้จากการเข้ารับ
การฝึกอบรม, การอา่นจากหนงัสือ หรือการสงัเกตจากผู้ อ่ืน นอกจากผู้ตรวจสอบต้องรู้วา่ควรจะ
ตรวจสอบอยา่งไรแล้ว ยงัจะต้องเข้าใจถึงกระบวนการท่ีถกูตรวจสอบ วิธีท่ีดีอีกวิธีหนึง่ท่ีจะสร้าง
ความเข้าใจได้ก็คือ การท าแผนภาพแสดงการปฏิบตังิานของกิจกรรมท่ีท าการตรวจสอบ สดุท้ายผู้
ตรวจสอบต้องมีความสามารถในการติดตอ่ส่ือสารอยา่งดีเย่ียมทัง้ในด้านการพดูและการเขียน 
 
กฎข้อที่ 3 :การวัดผลจากหลักเกณฑ์ที่ได้มีการตกลงไว้ 
ผู้ตรวจสอบภายในไมไ่ด้รับอนญุาตให้ก าหนดกฎเกณฑ์ขึน้เอง แตจ่ะต้องท าการตรวจสอบโดยใช้
มาตรฐานการปฏิบตังิานท่ีมีอยูแ่ละเป็นท่ียอมรับของผู้ รับการตรวจ ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของการ
วางแผนในวงจรของ Plan-Do-Check-Act มาตรฐานการปฏิบตังิานภายในองค์กร เชน่ นโยบาย
บริษัท ระบบการบริหารจดัการ และกฎระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ และส าหรับมาตรฐานการ
ปฏิบตังิานภายนอกในระดบัสากล เชน่ QS-9000, ISO-9001 ซึง่จะต้องมีการก าหนดมาตรฐาน
การปฏิบตังิานในระดบัยอ่ยๆ ลงไป เพ่ือให้สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีก าหนด ได้แก่ ระดบัของ
คูมื่อคณุภาพ หรือ แผนคณุภาพ ซึง่เอกสารเหลา่นีจ้ะประกอบด้วย ขัน้ตอนการด าเนินงานในระบบ
ตา่งๆ (Procedures) และรายละเอียดท่ีลกึลงไปจะเป็นวิธีการปฏิบตังิาน (Work Instruction) 
ดงันัน้ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องท าความเข้าใจและคุ้นเคยกบัข้อก าหนดตา่งๆ เหลา่นีเ้พ่ือใช้เป็น
พืน้ฐานในการตรวจสอบ 
 
กฎข้อที่ 4 :ใช้ข้อเทจ็จริงในการจัดท าสรุป 
การตรวจสอบมีพืน้ฐานจากข้อเท็จจริง การสรุปมาจากการประมวลข้อมลู ข้อเท็จจริงอาจดี 
(เป็นไปตามท่ีต้องการ) หรือไมดี่ (ไมเ่ป็นไปตามท่ีต้องการ) ก็ได้ แตไ่มค่วรใช้วิจารณญาณหรือ
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ความเห็นท่ีจะท าให้ข้อเท็จจริงเบี่ยงเบน ข้อเท็จจริงหรือท่ีรู้จกักนัวา่ "หลกัฐาน" นัน้มาจาก 5 แหลง่ 
ได้แก่ หลกัฐานทางกายภาพ หลกัฐานจากประสาทสมัผสั เชน่ การมองเห็น การได้ยิน หลกัฐาน
จากเอกสาร/บนัทกึข้อมลู หลกัฐานจากการสมัภาษณ์ และหลกัฐานจากแบบฉบบัตา่งๆ เชน่ การ
คดิเปอร์เซ็นต์ อตัราสว่นตา่งๆ ผู้ตรวจสอบภายในใช้ Checklist และเคร่ืองมืออ่ืนๆ ในการพิจารณา
ท่ีจะรวบรวมข้อเท็จจริง จากนัน้จะปฏิบตัิการภาคสนามเพ่ือเก็บรวบรวมข้อเท็จจริง 
 
ผลลพัธ์ของกระบวนการตรวจสอบก็คือ รายงาน ซึง่หวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบได้รับจากผู้
ตรวจสอบภายในและสง่ให้ผู้ รับการตรวจ ในการเตรียมรายงาน ผู้ตรวจสอบภายในจะต้อง
พิจารณาข้อเท็จจริงท่ีเป็นทัง้ด้านดีและด้านไมดี่ด้วย นัน่คือจะต้องท าการวิเคราะห์ข้อมลูนัน่เอง 
ในเบือ้งต้นผู้ตรวจสอบภายในจะต้องแจกแจงข้อสงัเกตท่ีเป็นทัง้ด้านดีและด้านไมดี่ทัง้หมด แล้วจงึ
จดัเรียงข้อมลูตามประเภทการควบคมุ หรือตามประเภทของปัญหา โดยทัว่ไปมกัพบข้อสงัเกต
ทางด้านไมดี่หลายข้อท่ีเก่ียวโยงกบัการควบคมุเพียงไมก่ี่อยา่ง ซึง่จะท าให้ผู้ตรวจสอบภายใน
สามารถจดัเป็นกลุม่หรือเป็นแบบฉบบั (Pattern)ได้ ในการตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ 
แบบฉบบัเหลา่นีจ้ะถกูรายงานในลกัษณะเป็นไปตามข้อก าหนด (Conformities) หรือไมเ่ป็นไป
ตามข้อก าหนด (Non-conformities) 
 
ในการตรวจสอบการบริหาร ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องระบถุึงกลุม่ของข้อเท็จจริงทางด้านไมดี่และ
รวมถึงการควบคมุท่ีขาดหายไปพร้อมกบัความเสียหายทางธุรกิจท่ีเรียกรวมกนัวา่ สิ่งท่ีตรวจพบ 
(Finding) ซึง่สิ่งท่ีตรวจพบนีจ้ะแสดงให้เห็นถึงสาเหตแุละผลกระทบท่ีเกิดในกระบวนการ 
 
โดยการรวบรวมข้อเท็จจริงทางด้านไมดี่กบัการควบคมุท่ีเป็นจดุออ่น เป็นการยกระดบัผู้ตรวจสอบ
ภายในในการวิเคราะห์ระบบ ซึง่เป็นการเพิ่มคณุคา่ท่ียัง่ยืน เน่ืองจากระบบมีผลกระทบตอ่
กระบวนการปฏิบตังิาน และกระบวนการปฏิบตังิานก็มีผลกระทบตอ่สินค้าและบริการ 
 
การปลกูฝังความต้องการท่ีจะปรับปรุง 
การตรวจสอบจะวดัผลการปฏิบตังิานเทียบกบัข้อก าหนด ซึง่จะท าการตรวจสอบสินค้า ,
กระบวนการปฏิบตังิาน หรือ ระบบงาน เทียบกบัมาตรฐานการปฏิบตังิาน ซึง่จะเกิดคณุคา่ได้ก็
ตอ่เม่ือข้อก าหนดถกูทดสอบหรือพิสจูน์ตามหลกัวิทยาศาสตร์อยา่งถ่ีถ้วน แตเ่ป็นท่ีนา่เสียดายท่ีมกั
ไมค่อ่ยพบกรณีเชน่นี ้ 
คูมื่อ ขัน้ตอนและวิธีการปฏิบตังิานส่วนใหญ่มกัไมส่มบรูณ์ ซึง่เป็นผลมาจากการรวบรวมสว่นตา่งๆ 
เข้ากบักฎระเบียบโดยมีทรัพยากรท่ีจ ากดั เน่ืองจากการมุ่งประเดน็ความสนใจไปท่ีผลลพัธ์ การ



 

 

ศนูย์ตรวจสอบภายใน 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

ตรวจสอบการบริหารสามารถท่ีจะพิจารณาถึงความเหมาะสมของแผนและแนวทางตา่งๆ หากไม่
เหมาะสมผู้พฒันาและผู้ใช้มีหน้าท่ีในการปรับปรุง เน่ืองจากหากไมป่รับปรุงจะเกิดผลเสียท่ี
ตอ่เน่ือง ดงันัน้เม่ือพนกังานและผู้จดัการเร่ิมมองการตรวจสอบวา่เป็นโอกาสในการปรับปรุง เขาจะ
เร่ิมมองเห็นวา่ผู้ตรวจสอบเป็นสว่นหนึง่ในการร่วมเพิ่มผลผลิตให้กบัองค์กร แทนท่ีจะมองวา่เป็น
ต ารวจท่ีคอยจบัผิดดงัเชน่ในอดีต 
 
กฎของผู้ตรวจสอบการบริหาร 
• เตรียมตวัให้พร้อม  
• ค้นหาแบบฉบบัของสิ่งบกพร่อง  
• พิจารณาสาเหตแุละผลกระทบ  
• ใช้ภาษาทางธุรกิจ (เชน่ ต้นทนุ ความเส่ียง และโอกาส)  
* แปลและเรียบเรียงจากบทความเร่ือง Management Auditing ของ Dennis R. Arter  
 

 

 


