
Audit Technique  
 
 เมื่อกล่าวถึงค าว่า เทคนคิ มักหมายถึง วิธีการที่ผูท้ างานน ามาใช้เพื่อใหง้านนั้นได้ผลส าเร็จ เม่ือ
น าค าวา่เทคนคิมาใช้กับการตรวจสอบหรอืเรียกว่า เทคนิคการตรวจสอบ ก็หมายถึง วิธีการ
ตรวจสอบที่ดีที่ผูต้รวจสอบน ามาใช้ เพื่อให้งานตรวจสอบนั้นได้ผลส าเร็จ และเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ปฏิบัตงิาน ซึ่งเทคนิคการตรวจสอบที่ดีจะประกอบด้วยวิธีการตรวจสอบตามหลักการ และ
การน าหลักมนุษย์สัมพันธ์มาประยุกต์ใช้พร้อมกับวิธีการตรวจสอบตามหลกัการนั้น ในทุกระยะ
ขั้นตอนของกระบวนการตรวจสอบ 

 
 
 
 
 
 
 



ประเภทของเทคนิคการตรวจสอบภายใน แบ่งเป็น 2 ประเภท 
 1. เทคนิคด้านมนุษย์สัมพันธ์และการสื่อสาร  
  1.1. เทคนิคการสัมภาษณ์ ( Interview ) 

ลักษณะค าถาม 
 1)  ค าถามเปิด 
 2)  ค าถามที่ให้แสดงความคิดเห็นส่วนตัว 
 3)  ค าถามหนักๆที่ให้สะท้อนภาพเหตุการณ ์
 4)  ค าถามเกี่ยวกับคุณภาพ 
 5)  ค าถามเปิดประเด็น - เป็นค าถามที่น าให้เกิดการวิพากย์วิจารณ์ในเรื่องที่
ต้องการ 
 
ส่ิงส าคัญที่ท าให้เทคนิคการตรวจสอบประสบความส าเร็จ คือการรู้จักน าเทคนิค
ด้านมนุษย์สัมพันธ์มาใช้ เช่น 
 - การน าใจเขามาใส่ใจเรา 
 - การรู้จักให้เกียรต ิ
 - การรับฟังความคิดเห็น 
 - การปฏิบัตงิานด้วยความเป็นกลาง ปราศจากอคติล าเอียง ความตั้งใจที่รว่มกัน
แก้ไขปัญหา 

  1.2. เทคนิคการสอบถาม 
  1.3. เทคนิคการประชุม 
  1.4. เทคนิคการน าเสนอ 
 1.5. เทคนิคการเขียนรายงาน 
 
 2. เทคนิคการรวบรวมหลักฐานการตรวจสอบ 

2.1. เทคนิคการตรวจสอบทั่วไป 
1) การตรวจสอบของจริง 

- การตรวจสอบขอ้มูล เอกสาร หรือสินทรัพย์ที่มีตวัตน เช่น การตรวจ
นับ การสอบทาน เอกสาร 
 - ให้หลักฐานที่เชื่อถือในเรื่องการเกิดขึ้นจริง แต่ ไม่ให้หลักฐานเกี่ยวกับ
กรรมสิทธิหรือมูลคา่ของส่ิงนั้น 



 2) การสังเกตการณ์ข้อเท็จจริง 
- เป็นการสังเกตการด าเนนิงานหรอืวิธีการปฏิบตัิงาน 
 - ให้หลักฐานเกี่ยวกับสภาพ วิธีการปฏิบัตงิาน ของผู้ปฏิบตัิงาน และ
สภาพแวดล้อม สถานที่ท างาน รวมถงึข้อมูลทางภาษากายที่แสดงถึง
ความพอใจหรอืไม่พอใจในการปฏิบัตงิาน 
 ข้อจ ากัด คือ ได้ข้อมูลเฉพาะในเวลาที่สังเกตการณ์นั้น ซึ่งอาจตรง
หรือไม่ตรงกับการปฏิบัตงิานปกติก็ได ้

 3) การสอบถาม ( Inquiry ) 
- เป็นการหาข้อมูลจากบคุคลที่มีความรู้ทั้งภายในและภายนอก 
 - อาจจะเป็นทางการหรอืไม่เป็นทางการก็ได้ 
 - ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล ขึ้นอยู่กับความรูค้วามสามารถ 
ประสบการณ์ ความเป็นอสิระ และความซื่อสัตย์ของบุคคลนั้นๆ 

 4) การค านวณ ( Computation ) 
- เป็นการทดสอบความถกูต้องของการค านวณตัวเลขในการบันทึก
บัญช ี

 5) การสุ่มตัวอย่าง ( Sampling ) 
- เป็นการเลือกตัวอย่างขึน้มาเพื่อตรวจแทนการตรวจในรายละเอียด
ทั้งหมด 

2.2. เทคนิคในการประเมนิผลการควบคุมภายใน 
1) การท าแผนภาพระบบงานและจุดควบคุม 
2) การท าแบบสอบถามการควบคุม 
3) การสัมภาษณ์การควบคุมภายใน 

2.3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
ข้อด ี คือ เป็นวิธีทีให้เบาะแสประเด็นปัญหาส าคัญในการตรวจสอบ ใช้เวลาน้อย 
 ข้อจ ากัด  คือ ความเชื่อถอืได้และการได้มาซึ่งข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์ 

 2.4. การประเมินความเส่ียง 
  
 



การประเมินความเส่ียง ( Risk Assessment ) 
COSO ให้ความส าคัญการประเมินความเส่ียง 
 1. ก าหนดวัตถุประสงค ์
 2. การระบุปัจจัยเส่ียง 
 3. การวิเคราะหค์วามเส่ียง และ 
 4. การบริหารความเส่ียง 
 
ประเภทของความเส่ียงในการตรวจสอบ 
 1. ปัจจัยความเส่ียงที่แฝงอยู่ ( Inherent Risk ; IR ) 

ความเส่ียงที่แฝงหรืออาจเกิดขึ้นกับกิจการหรือในเรือ่งที่จะตรวจสอบ ท าให้การ
ด าเนินงานไม ่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยยังไม่ค านึงถึงการควบคุมภายในที่กิจการมี แบ่งเป็น 2 
ประเภท 
 1.1. ปัจจัยความเส่ียงแฝงที่มีลักษณะแพร่กระจาย ( Pervasive Inherent Risk ) 

- เป็นปัจจัยความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นได้ทั่วไปในองค์กร ระบบงาน กระบวนการ 
หรือหน่วยงาน 
 - ผลเสียหายที่เกิดขึ้น ได้แก่ ข้อผิดพลาด ความหลงลืม ความล่าช้า และการ
ทุจริตตัวอย่างเช่น : สภาพแวดล้อมภายนอก  ความซับซ้อนของโครงสร้าง
องค์กร 

 1.2. ปัจจัยความเส่ียงที่มีลักษณะแฝงเฉพาะ ( Specific Inherent Risk ) 
- เป็นปัจจัยความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นเฉพาะ ระบบงาน กระบวนการ หรือ
หน่วยงานใดหน่วยงานหนึง่โดยเฉพาะ ท าให้ระบบงาน กระบวนการ หรือ
หน่วยงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ตัวอย่างเช่น : การหาตลาดใหม่ไม่ได้ การผลิต
สินค้าไม่ตรงความตอ้งการของตลาด 

 2. ปัจจัยความเส่ียงจากการควบคุม ( Control Risk ; CR ) 
ปัจจัยความเส่ียงเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการควบคุมของกจิการที่ไม่เพียงพอ ท าให้ 
ไม่อาจป้องกัน ค้นพบหรอืแก้ไขความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับกิจการหรือกบัทรัพย์สินที่
ควบคุมได้อย่างทันกาล 

 3. ปัจจัยความเส่ียงจากวิธีการตรวจสอบ ( Detective Risk ; DR ) 
ความเส่ียงที่เกิดจากวธิีการตรวจสอบที่ใช้ : 



 - ไม่สามารถค้นพบเหตุการณ์หรือรายการค้าที่ท าให้การบันทึกรายการผิดพลาดที่มี
สาระส าคัญ 
 - ท าให้สรุปผลผิดพลาด 
 - ตรวจในเรื่องนั้นผิดอยา่งมีสาระส าคัญ 
 - เป็นความเส่ียงที่ผู้ตรวจสอบควบคุมได้ ตัวอย่างเช่น - การสุ่มตัวอย่างผิด 
 - การไม่รายงานหรือรายงานไม่ตรงกับหลักฐานที่พบ 
 
 

 



ขั้นตอนในการประเมินความเส่ียง 
 1. การก าหนดวัตถุประสงค์และกิจกรรมที่จะตรวจ Auditable Activities 

กิจกรรมที่จะตรวจสอบ หมายถึง หน่วยงาน ระบบ กระบวนการปฏิบตัิงาน ทีอ่ยู่ใน
ขอบเขต 
ความรับผิดชอบ และสามารถตรวจสอบได้ รวมไปทั้งเอกสารที่ส าคัญตา่งๆ เช่น 
นโยบาย งบการเงิน  สัญญาและแผนงานส าคัญต่างๆ 
 

 2. การระบุความเส่ียงซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่จะตรวจสอบ Indentification of Risk factors 
ปัจจัยความเส่ียงที่นิยมพจิารณาในการจัดล าดับการตรวจสอบ 
 2.1. วันที่และผลในการตรวจครัง้สุดท้าย 
 2.2. สาระส าคัญหรือผลกระทบทางการเงิน 
 2.3. โอกาสที่จะเกิดความสูญเสียหรือทุจริต 
 2.4. การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในการปฏิบตัิงาน หรือโปรแกรมหรอืระบบงานหรือระบบ
ควบคุม 
 2.5. การตรวจตามค าส่ังฝ่ายบริหาร 
 2.6. ความส าคัญของเรื่องที่มีต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
 

 3. การวิเคราะห์และก าหนดระดับความเส่ียง Risk Analysis 
การวิเคราะห์ความเส่ียง นิยมพิจารณา จาก 
 3.1. การประมาณความมีสาระส าคัญหรือผลกระทบ ( Significant or Impact ) 

  - พิจารณาผลกระทบทัง้ด้านตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน 
  - อาจก าหนดเป็นค่าคะแนน เช่น 3-1 หรือ เป็นอักษร H M L 

 3.2. การประเมินโอกาสที่น่าจะเกิดหรือความถี่ ( Likelihood or Frequency ) 
พิจารณาจาก 

  - ระบบการควบคุมภายใน 
  - ความยุ่งยากซับซอ้นของเทคโนโลยีที่น ามาใช้ 
  - ความสามารถและความน่าเชื่อถือของฝ่ายบริหาร 
  - คุณภาพและประสิทธิภาพของบุคลากรที่เกี่ยวขอ้ง 
  - ความผิดพลาดที่พบในการตรวจ 
  - ระยะห่างจากการตรวจครั้งกอ่น 



 ทั้งนี้ อาจก าหนดเป็นค่าคะแนน หรือเป็นอักษรก็ได้ 
Risk Prioritization พิจารณาจากภาพรวมของความเส่ียง เช่น 

 - การหาค่าเฉล่ียทางตรงของปจัจยัเส่ียงที่เลือกทุกตัว 
 - การหาค่าเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของปจัจัยเส่ียงที่เห็นว่าส าคัญ 
 -การจัดล าดับความสัมพันธ์ เช่น การใช้ตารางจดัล าดับที่พิจารณาจาก
ความสัมพันธจ์ากผลกระทบและความน่าจะเกิด 

 
 4. การบริหารหรือน าผลการประเมินความเส่ียงไปใช้งาน Risk Management 

จุดใดที่มีความเส่ียงสูง ผู้บริหารต้องหาวธิีบริหารลดความเส่ียงลง เพื่อให้ผลเสียหาย
และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น 

 - การแบ่งความเส่ียง 
 - การก าหนดแผนส ารองฉุกเฉิน 
 

 
แหล่งข้อมูลในการประเมินความเส่ียง 

 - การปรึกษากับคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ ภายในแผนกตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี 
 - การพิจารณาขอ้ก าหนดทางกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ 
 - การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการด าเนินงานและงบการเงิน 
 - การสอบทานผลการตรวจสอบครัง้ก่อนๆ 
 

 



สรุปเทคนิคที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนการตรวจสอบ 
กระบวนการตรวจสอบทกุงานแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน 
 1. การวางแผนการตรวจสอบ 

ควรเป็นเทคนิคที่ท าให้สามารถระบุขอบเขตปัญหาหรือได้ข้อมูลที่แสดงเบาะแสและ
สัญญาณเตือนภัยโดยเร็วที่สุด 
 - วิเคราะห์เปรียบเทียบ 
 - การประเมินความเส่ียง 
 - การประเมินผลการควบคุมภายใน 

 2. การปฏิบตัิงานตรวจสอบ 
- เทคนิคด้านการส่ือสารและมนุษย์สัมพันธ์ 
- เทคนิคในการตรวจสอบทั่วไป 
การสรุปผล 
-ใช้เทคนิคเดียวกับการวางแผน แต่จะเจาะลึกลงไปในรายละเอียดของกิจกรรมที่เป็น
ประเด็นส าคัญไม่ใช่ภาพรวม 

 3. การรายงานผลการตรวจสอบ 
- เทคนิคในการน าเสนอ 
- เทคนิคในการรับฟังความคิดเห็น 
- เทคนิคการขจัดความขดัแย้งและการแก้ไขปัญหา 
- เทคนิคการเขียน 

 4. การติดตามผลการตรวจสอบ 
- ใช้เทคนิคการตรวจสอบทั่วไป 
- เทคนิคในการรับฟังความคิดเห็น 
- เทคนิคการร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเป็มทีม เพื่อให้การแก้ไขปัญหาตรงประเด็น ปฏิบัติ
ได้และมีแผนงาน 

 



สรุป 
ความส าเรจ็และประสิทธิผลของงานตรวจสอบมักวดัจากความยอมรับขอ้เสนอแนะใน 
รายงานการตรวจสอบ แต่ความส าเรจ็นี้จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยเทคนคิและทักษะหลายประการ 
โดยเฉพาะการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ การสื่อสารให้เกิดความเข้าใจและการยอมรับจากผู้ได้รับการ
ตรวจรวมทั้งหลักฐานเกี่ยวกับข้อมูลเท็จจรงิอื่น 
การประเมินความเส่ียงในการตรวจสอบมีขั้นตอนคล้ายกับการประเมินความเส่ียงในโคราง 
สร้างการควบคุม เพียงแต่ผู้ตรวจสอบควรเลือกปจัจัยความเส่ียงที่เกี่ยวกับการตรวจสอบให้
เหมาะสมในแต่ละงานตรวจ ซึ่งนิยมให้มีจ านวน หา้บวกลบสอง ส่วนการวิเคราะห์และจัดระดับ
ความเส่ียงอาจใช้วิธีการค านวณทางสถิติ หรือใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการจดัระดับระดับและการ
ก าหนดเป็นโมเคลต่างๆ 
 
ที่มา:  
http://coursewares.mju.ac.th/section2/ac321/Documents/doc/ch06.pdf 
http://www.bfiia.org/index. php?lay=show&ac=article&Id=538687038&Ntype=2 
 

 
 

 

  


