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* อาจารยประจํา ภาควิชาบัญชี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ในป� พ.ศ. 2557 น้ี ผู�สอบบัญชีที่ต�องการใช�ผลงานของผู �ตรวจสอบภายในเพื่อการ

สอบบัญชี จะต�องปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 610 ที่ปรับปรุงใหม� บทความนี้

จึงขอนําเสนอสาระสําคัญและประเด็นท่ีน�าสนใจของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี หลักการ

สําคัญของการใช�ผลงานของผู�ตรวจสอบภายใน คือ ผู�สอบบัญชีควรเชื่อมั่นว�าผู�ตรวจสอบภายใน

มีความเที่ยงธรรม มีความรู�ความสามารถและมีมาตรฐานในการทํางานที่ดี โดยควรระวัง

อย�างมากในการขอความช�วยเหลือโดยตรงจากผู�ตรวจสอบภายใน ประเด็นท่ีน�าสนใจในการ

นํามาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ ไปปฏิบัติประกอบด�วยเรื่องคุณภาพงานสอบบัญชีที่อาจมี

ผลกระทบจากการใช�ผลงานของผู �ตรวจสอบภายใน การประเมินอุปสรรคที่ ไม�อาจทําให�

ผู�ตรวจสอบภายในดํารงความเท่ียงธรรมในการปฏิบัติงาน ข�อจํากัดด�านความรู�ความสามารถ

ของผู�ตรวจสอบภายใน การควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ของผู �ตรวจสอบภายในเอง และความสามารถของกรรมการตรวจสอบในการพิจารณา

ความเหมาะสมของการใช�ผลงานของผู�ตรวจสอบภายใน

คําสําคัญ: ผู�ตรวจสอบภายใน มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 610 การสอบบัญชี
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In 2014, the external auditors who use the work of internal auditors serving their work must follow 

to the revised Thai Standard on Auditing 610. This article presents the significant aspects and interesting 

matters of the standard. The key principle in the use of internal auditors is that the external auditor 

should assure that the internal auditor has objectivity, competency, and good performance standard. 

Especially, the external auditor should be prudent in requesting any direct assistance from the internal 

auditor. The interesting issues in the adoption of this standard include the quality of audit works which 

may have an impact from the work of internal auditors, the assessment of obstacles for the internal 

auditor to maintain objectivity, the limited competency of internal auditors, the quality control of the 

internal audit work conforming with the performance standard, and the capability of the audit committees 

to consider the extent of the use of the internal auditor’s works.

Keywords: Internal Auditors, Thai Standard on Auditing 610, Auditing

ABSTRACT

บทนํา
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ ได ออก

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 610 (ปรับปรุง) เรื่อง การใช
ผลงานของผู ตรวจสอบภายใน เพ่ือใหใชปฏิบัติสําหรับ
การตรวจสอบงบการเงินรอบบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2557 โดยจะใชแทนมาตรฐานสอบบัญชี 
รหัส 610 เดิมที่ใชมาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 
มาตรฐานฉบับปรับปรุงใหมนี้ไดเพิ่มเน้ือหาท่ีเปนเร่ืองท่ี
น าสนใจมาก คือ การขอความชวยเหลือโดยตรงจาก
ผูตรวจสอบภายในดวย จากฉบับเดิมซึ่งครอบคลุมเฉพาะ
การใชผลงานของผูตรวจสอบภายในเทานั้น การครอบคลุม
ถึงการขอความชวยเหลือโดยตรงจากผู ตรวจสอบภายใน
นาจะมีประโยชนตอทั้งผู สอบบัญชีและตอกิจการที่ไดรับ
การตรวจสอบ เนื่องจากอาจทําใหผู สอบบัญชีมีโอกาส
ควบคุมตนทุนการสอบบัญชีใหดีขึ้นได ซึ่งอาจสงผลให
คาสอบบัญชีของกิจการลดลงได

บทความน้ีจึงขอนําเสนอสาระสําคัญของมาตรฐาน
การสอบบัญชี รหัส 610 (ปรับปรุง) โดยเริ่มจากการ
ทําความเข าใจถึงความเป นมาของการปรับปรุงครั้ งนี้
จากนั้นจะทบทวนเน้ือหาของมาตรฐานฉบับเดิมโดยสังเขป 
ตอดวยการสรุปเนื้อหาที่เพิ่มเติมในมาตรฐานฉบับปรับปรุง 
และสงทายดวยการนําเสนอประเด็นท่ีนาสนใจในการนํา
มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้ไปปฏิบัติ

ความเป�นมาของการปรับปรุงมาตรฐานการสอบบัญชี
รหัส 610

การใชผลงานของผูตรวจสอบภายในเชื่อวาเปนวิธีหนึ่ง
ที่จะทําใหผู สอบบัญชีสามารถลดคาสอบบัญชีที่เปนภาระ
ของกิจการท่ีไดรับตรวจสอบได โดยท่ัวไปการใชผลงานของ
ผูตรวจสอบภายในเพ่ือการตรวจสอบงบการเงินมีอยู 2 ทาง 
คือ (1) การใชผลงานของหนวยงานตรวจสอบภายในท่ี
ทําข้ึนโดยหนวยงานตรวจสอบภายในภายใตการควบคุม
ดูแลตามนโยบายตรวจสอบภายในของกิจการเอง และDo
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(2) การใชผลงานของหนวยงานตรวจสอบภายในท่ีไดจาก
การที่ผูสอบบัญชีขอความชวยเหลือโดยตรงจากผูตรวจสอบ
ภายใน โดยใหผูตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบโดยมี
ผูสอบบัญชีเปนผูกําหนดทิศทาง ควบคุมดูแลและสอบทาน
งานของผูตรวจสอบภายใน ทั้งนี้เพื่อใชผลงานดังกลาวเปน
สวนหนึ่งในการแสดงความเห็นตองบการเงินที่ตรวจสอบ 
การใชผลงานของผูตรวจสอบภายในท้ัง 2 วิธีนี้ ไดมีการ
ปฏิบัติมานานแลวในตางประเทศ โดยมาตรฐานการสอบ
บัญชีของสหรัฐ (Statements of Auditing Standards 
(SAS) No. 65) ซึ่งออกมาตั้งแตเดือนเมษายน พ.ศ. 2534 
ไดระบุวา ผูสอบบัญชีสามารถขอความชวยเหลือโดยตรงจาก
ผูตรวจสอบภายในได เชน อาจใหผูตรวจสอบภายในชวย
ศึกษาทําความเขาใจการควบคุมภายในของบริษัท ทดสอบ
การควบคุม หรือชวยตรวจสอบเนื้อหาสาระในบางเรื่องได 
อยางไรก็ตาม การขอความชวยเหลือโดยตรงจากผูตรวจสอบ
ภายในไมเคยถูกนําเสนอในมาตรฐานการสอบบัญชีระหวาง
ประเทศ (International Standards on Auditing: ISA) 
เลย แตอาจเน่ืองดวยการแขงขันดานคาสอบบัญชีที่ทวีความ
รุนแรงมากขึ้น อีกทั้ง ISA เองก็เปนที่ยอมรับและมีหลาย
ประเทศไดนําไปปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น จึงไดมีขอสงสัยดวย
วาการขอความชวยเหลือโดยตรงจากผูตรวจสอบภายใน (ที่
อาจชวยลดภาระคาใชจายในการสอบบัญชี) ที่ไมเคยพูดถึง
ใน ISA นั้น เปนเพราะวา ISA ไมอนุญาตใหผูสอบบัญชี
ขอความชวยเหลือโดยตรงจากผูตรวจสอบภายใน หรือเปน
เพียงเพราะ ISA ไมไดการพูดถึงเทาน้ัน ทั้งน้ีสวนหนึ่งของ
ขอสงสัยนี้ อาจเนื่องมาจากการที่มีบางประเทศมีกฎหมาย
หรือขอบังคับหามไมใหผูสอบบัญชีขอความชวยเหลือโดยตรง
จากผูตรวจสอบภายในเพ่ือการสอบบัญชีก็เปนได

เพื่อยุติข อสงสัยดังกลาว คณะกรรมการมาตรฐาน
การสอบบัญชีระหวางประเทศ จึงไดปรับปรุงมาตรฐาน
การสอบบัญชีระหวางประเทศ รหัส 610 โดยระบุว า
ผู  สอบบัญชีสามารถขอความช วยเหลือโดยตรงจาก
ผูตรวจสอบภายในเพ่ือวัตถุประสงคในการสอบบัญชีไดหาก
กฎหมายหรือขอบังคับไมไดหามไว อีกทั้งไดระบุลักษณะ

และขอบเขตงานท่ีสามารถขอความชวยเหลือโดยตรงจาก
ผูตรวจสอบภายในได

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 610 ฉบับเดิม
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 610 เดิมครอบคลุม

เฉพาะกรณีที่ผู  สอบบัญชีมีความต องการใช ผลงานที่
ผู ตรวจสอบภายในไดจัดทําไวหรือกําลังจะจัดทํา ผลงาน
ดังกลาวอาจเปนผลงานท่ีผู ตรวจสอบภายในวางแผนและ
ปฏิบัติเองอยูแลว หรืออาจเกิดจากการท่ีผู สอบบัญชีได
ตกลงกับผูตรวจสอบภายในใหทําการตรวจสอบบางเร่ืองที่
ผูสอบบัญชีสนใจก็ได โดยผูสอบบัญชีจะนําผลการตรวจสอบ
ดังกลาวไปพิจารณาเพ่ือปรับเปล่ียนลักษณะ เวลา หรือ
ขอบเขตการตรวจสอบของผูสอบบัญชี เพื่อลดตนทุนการ
ตรวจสอบ ทั้งนี้งานของผูตรวจสอบภายในท่ีผู สอบบัญชี
ขอความรวมมือใหผูตรวจสอบภายในไปตรวจสอบดังกลาว
ยั งอยู ภายใต การควบคุมดูแลของผู บั งคับบัญชาของ
ผูตรวจสอบภายในตามนโยบายปกติของกิจการ (ซึ่งตางจาก
งานการขอความชวยเหลือโดยตรงจากผูตรวจสอบภายใน
ที่กลาวถึงในมาตรฐานฉบับปรับปรุง ซึ่งผูสอบบัญชีจะเปน
ผูดูแลควบคุมการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในโดยตรง)

หลักการใหญ   ๆ  ในการพิจารณาว าผลงานของ
ผูตรวจสอบภายในจะมีความเหมาะสมและมีสวนชวยตอการ
สอบบัญชีของผูสอบบัญชีหรือไมก็คือ (1) ผูตรวจสอบภายใน
มีความเท่ียงธรรม (Objectivity) เพียงพอในการปฏิบัติงาน
ของตนหรือไม (2) ผูตรวจสอบภายในมีความรูความสามารถ
เพียงพอที่จะปฏิบัติงานใหไดผลงานที่น าเชื่อถือหรือไม
(3) ผู ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานดวยความระมัดระวัง
เยี่ยงผู ประกอบวิชาชีพ เชน มีการวางแผน การควบคุม
ดูและการสอบทานงานและจัดทําหลักฐานการตรวจสอบท่ี
เหมาะสมหรือไม และ (4) ผูตรวจสอบภายในมีการสื่อสาร
กับผูสอบบัญชีอยางอิสระเปดเผยในเวลาท่ีเหมาะสมหรือไม

สวนสําคัญของการใชผลงานของผู ตรวจสอบภายใน
อยางหน่ึง คือ ความเท่ียงธรรมในการปฏิบัติหนาที่ของ
ผูตรวจสอบภายใน ถึงแมผู ตรวจสอบภายในจะไมมีความDo
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เปนอิสระจากกิจการที่ตรวจสอบ เนื่องจากเปนลูกจาง
ของกิจการ แตหากผูตรวจสอบภายในสามารถแสดงให
ประจักษวาตนมีความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติหนาท่ี งาน
ของผูตรวจสอบภายในก็จะมีความนาเชื่อถือในระดับหนึ่ง 
ความเที่ยงธรรมอาจพิจารณาไดจาก สถานะในกิจการของ
หนวยงานตรวจสอบภายใน ความสามารถในการรายงาน
ผลการตรวจสอบภายในโดยตรงตอผู มีหนาที่ในการกํากับ
ดูแล (เชน ผูบริหาร กรรมการตรวจสอบ) การไมของเกี่ยว
กับกิจกรรมท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 
อิทธิพลของผู บริหารต อการว าจ างผู ตรวจสอบภายใน
ขอจํากัดในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และการยอมรับ
ของหนวยงานตรวจสอบภายในโดยผูบริหาร ซึ่งอาจสังเกต
ไดจากการนําผลการตรวจสอบไปปรับปรุงแกไขตามที่
หนวยงานตรวจสอบภายในเสนอแนะ เปนตน การพิจารณา
ความเท่ียงธรรมที่ระบุในมาตรฐานการสอบบัญชีจึงเปน
เหมือนการประเมินสภาพแวดล อมที่จะมีผลต อความ
เชื่อถือไดของผลงานของผูสอบภายในเทานั้น เนื่องจากความ
เที่ยงธรรมจริง ๆ  นั้น เกิดจากความสามารถที่ผู ตรวจสอบ
ภายจะปฏิบัติงานและรายงานผลการตรวจสอบโดยสุจริต
เที่ยงธรรมนั้นเอง ซึ่งเปนคุณสมบัติที่ไมอาจประเมินได
งายโดยบุคคลภายนอกท่ีไมไดมีประสบการณโดยตรงกับ
ผูปฏิบัติงาน

ในดานการพิจารณาวาจะใชผลงานของผูตรวจสอบ
ภายในดานใดน้ัน มาตรฐานการสอบบัญชีระบุใหผูสอบบัญชี
พิจารณาวา

(1) ลักษณะและขอบเขตงานของผูตรวจสอบภายใน
ที่ไดทําไปหรือกําลังจะทํานั้นมีผลอยางไรตองาน
ตรวจสอบของผูสอบบัญชี

(2) ลักษณะความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของส่ิงที่ผู บริหาร
ไดใหการรับรองไวสําหรับรายการที่อาจใชผลงาน
ของผูตรวจสอบภายในมีมากนอยเพียงใด

(3) หลักฐานที่ผู ตรวจสอบภายในรวบรวมนั้นตองใช
ดุลยพินิจที่สําคัญมากเพียงใดในการไดขอสรุป

กลาวโดยสรุป คือใหผู สอบบัญชีพิจารณาวาผลงาน
ของผูตรวจสอบภายในสามารถนํามาใชประโยชนกับงาน
สอบบัญชีในลักษณะ เวลาหรือขอบเขตใด ทั้งนี้ตองพิจารณา
ดวยวารายการท่ีมีความเส่ียงจากการแสดงขอมูลผิดพลาดสูง
และรายการที่ต องใช  ดุลยพินิจเยี่ยงผู ประกอบวิชาชีพ
อยางมากน้ันสมควรใชงานผู ตรวจสอบภายในมากนอย
เพียงใด

เมื่อผูสอบบัญชีพิจารณาแลววาองคประกอบโดยรวม
สนับสนุนใหผู สอบบัญชีใชผลงานของผู ตรวจสอบภายใน
ในบางขอบเขตได มาตรฐานการสอบบัญชีระบุใหผูสอบบัญชี
พิจารณาในระดับรายละเอียดในดานตาง ๆ  ดังตอไปนี้

(1) ผู ตรวจสอบภายในที่ เ ก่ียวข องกับผลงานการ
ตรวจสอบภายในน้ัน ไดรับการฝกอบรมและมี
ความชํานาญดานเทคนิคท่ีเหมาะสมกับงานหรือไม

(2) ผลงานของผู ตรวจสอบภายในไดรับการควบคุม
ดูแลและสอบทาน อีกทั้งมีหลักฐานการตรวจสอบ
ที่เพียงพอหรือไม

(3) การสรุปผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน
มีหลักฐานอางอิงที่เหมาะสมหรือไม

(4) ข อสรุปของผู ตรวจสอบภายในเหมาะสมกับ
สถานการณที่เกี่ยวของ และรายงานที่ผูตรวจสอบ
ภายใน จัด ทํานั้ นสอดคล องการผลของการ
ตรวจสอบหรือไม

(5) ผูตรวจสอบภายในไดแกไขปญหาหรือสิ่งผิดปกติ
ที่พบในการตรวจสอบอยางเหมาะสมหรือไม ทั้งนี้
ผู สอบบัญชีจะตองประเมินและตรวจสอบผลงาน
ของผู ตรวจสอบภายในดังกลาว และจัดทําเปน
กระดาษทําการแสดงผลการประเมินและการ
ตรวจสอบไวดวย การตรวจสอบงานของหนวยงาน
ตรวจสอบภายในโดยผูสอบบัญชีอาจทําไดโดย
การปฏิบัติซํ้าบางรายการ การตรวจสอบรายการ
ที่คลายคลึงกับรายการที่ผู ตรวจสอบภายในได
ตรวจสอบ (กรณีไมสามารถปฏิบัติซํ้าได) หรือการ
สังเกตการณวิธีตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในDo
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บทความวิชาการ

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 610 (ปรับปรุง)
เนื้อหาหลักของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 610 

(ปรับปรุง) สวนใหญเปนการเรียบเรียงขอกําหนดของการ
ใชผลงานของผู ตรวจสอบภายในที่มีในฉบับเดิมใหม โดย
เนื้อหาจากฉบับเดิมยังมาปรากฏในฉบับปรับปรุง แตไดมีการ
เรียบเรียงและขยายความใหชัดเจนและครอบคลุมมากข้ึน 
นอกจากนี้ยังไดเพิ่มเนื้อหาใหมทั้งหมดที่เกี่ยวกับการขอความ
ชวยเหลือโดยตรงจากผูตรวจสอบภายใน เนื้อหาโดยสังเขป
ของมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับปรับปรุงน้ีมีดังตอไปนี้

การใชผลงานของผูตรวจสอบภายใน
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 610 (ปรับปรุง) ได

เพิ่มความชัดเจน โดยระบุไมใหผู สอบบัญชีนําผลงานของ
ผูตรวจสอบภายในมาใชใน 3 กรณีดังตอไปนี้

(1) เมื่อสถานะภายในองคกรของหนวยงานตรวจสอบ
ภายในและนโยบายหรือวิธีปฏิบัติไมเอื้ออํานวย
ใหผู ตรวจสอบภายในสามารถดํารงไวซึ่งความ
เทีย่งธรรมในการปฏบิตัหินาที ่เชน การใหหนวยงาน
ตรวจสอบภายในอยูภายใตการควบคุมดูแลของ
ผูบริหารที่อาจมีผลประโยชนขัดแยงกันระหวาง
งานตรวจสอบกับงานอื่นที่ผู บริหารรับผิดชอบอยู 
หรือกิจการมีนโยบายหามหนวยงานตรวจสอบ
ภายในใหรายงานผลการตรวจสอบหรือปญหาท่ี
พบไปยังผู มีหนาที่ในการกํากับดูแลโดยตรงหาก
มิไดผานการยินยอมจากผูบริหารของหนวยงานที่
ตรวจสอบกอน

(2) เมื่อหนวยงานตรวจสอบภายในขาดความรูความ
สามารถท่ีเพียงพอ เชน มีจํานวนผู ตรวจสอบ
ภายในไมเพียงพอตองานที่ตองทํา ผูตรวจสอบ
ภายในไมไดรับการอบรมดานการรายงานทาง
การเงินและเทคนิคการตรวจสอบท่ีเหมาะสม หรือ
ขาดความรูเรื่องเฉพาะของอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของ

(3) เมื่อหนวยงานตรวจสอบภายในไมไดใชวิธีการท่ี
เปนระบบและปฏิบัติตามโดยเครงครัด เชน การ

ไม มีระบบการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบ
ภายในท่ีดี หรือการไมปฏิบัติตามระบบการควบคุม
คุณภาพดังกลาว การไมมีหรือการไมปฏิบัติตาม
แนวปฏิบัติดานการประเมินความเสี่ยง แนวทาง
การปฏิบัติงาน การจัดทําเอกสารหลักฐานหรือ
การทํารายงานท่ีมีลักษณะและขอบเขตที่เหมาะสม
กับสถานการณ

เนื่องจากผูสอบบัญชียังคงเปนผูที่รับผิดชอบแตเพียง
ผูเดียวในการแสดงความเห็นจากผลการสอบบัญชี มาตรฐาน
การสอบบัญชี รหัส 610 (ปรับปรุง) จึงเนนยํ้าวา ผูสอบ
บัญชีตองเปนผู ตัดสินใจทุกเรื่องท่ีสําคัญเก่ียวกับการสอบ
บัญชี ผูสอบบัญชีไมควรใชผลงานของผูตรวจสอบภายใน
ในปริมาณท่ีมากกวาการปฏิบัติงานตรวจสอบดวยตนเอง 
ทั้งนี้เพื่อรักษาภาพลักษณดานคุณภาพของงานสอบบัญชี
มิเชนนั้นผูอื่นอาจเขาใจผิดในเร่ืองคุณภาพงานสอบบัญชีได 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผู สอบบัญชีควรลดการใชผลงานของ
ผูตรวจสอบภายในในกรณีตอไปนี้

• ผู สอบบัญชีตองมีการใชดุลยพินิจตาง  ๆ  ในการ
วางแผน ปฏิบัติงานและประเมินหลักฐานท่ีเก่ียวของ
ในการตรวจสอบภายใน

• ผูสอบบัญชีไดประเมินวาสิ่งที่ผูบริหารใหการรับรอง
ไวอาจมีความเส่ียงคอนขางสูงจากการแสดงขอมูล
ที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ

• สถานะของหนวยงานตรวจสอบภายในไมเปนที่
ยอมรับ และไมมีนโยบายและวิธีปฏิบัติที่เก่ียวของ
ในการส งเสริมความเท่ียงธรรมของหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน

• หนวยงานตรวจสอบภายในไมมีความรูความสามารถ
เพียงพอ

การพิจารณาวาจะใชผลงานของผู ตรวจสอบภายใน
ดานใด มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 610 เดิมไดระบุให
ผู สอบบัญชีพิจารณาดวยวาหลักฐานที่ผู ตรวจสอบภายใน
รวบรวมไดนั้นตองใชดุลยพินิจท่ีสําคัญในการไดขอสรุป
มากเพียงใด มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 610 (ปรับปรุง) Do
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มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับใหม� ป� พ.ศ. 2557 : การใช�ผลงานของผู�ตรวจสอบภายใน

ไดขยายความวาดุลยพินิจที่สําคัญใหรวมถึงการประเมิน
ความเส่ียงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญ การประเมินความเพียงพอของการตรวจสอบ 
การประเมินความเหมาะสมของสมมติฐานเรื่ องการ
ดําเนินงานตอเนื่องของกิจการ การประเมินประมาณการ
ทางบัญชีที่สําคัญ การประเมินการเปดเผยขอมูลท่ีเพียงพอ 
และการประเมินเรื่องอื่นที่มีผลกระทบตอการแสดงความเห็น
ในรายงานของผู สอบบัญชี นั่นคือ ผู สอบบัญชีควรเปน
ผูพิจารณารายการที่ตองใชดุลยพินิจอยางมากดวยตนเอง
มากกวาอาศัยผลงานของผูตรวจสอบภายในในเรื่องดังกลาว 
ทั้งน้ี ปจจัยที่ตองพิจารณาในการใชผลงานของผูตรวจสอบ
ภายในไดแสดงไวในภาพท่ี 1

เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในความนาเชื่อถือของผลงาน
ของผูตรวจสอบภายในที่ผูสอบบัญชีนําไปใช มาตรฐานการ
สอบบัญชี รหัส 610 (ปรับปรุง) ไดระบุเปนการเจาะจงวา
ผู สอบบัญชีตองทดสอบผลงานของหนวยงานตรวจสอบ
ภายในโดยการปฏิบัติซํ้าบางสวน เพื่อใหได หลักฐานที่
นาเช่ือถือไดว าผลงานของหนวยงานตรวจสอบภายในมี
ความเพียงพอเหมาะสมกับการนํามาใชในการสอบบัญชี
โดยเฉพาะอยางย่ิงผู สอบบัญชีควรพิจารณาการปฏิบัติซํ้า
ในกรณีที่ผลการตรวจสอบโดยหนวยงานตรวจสอบภายในน้ัน 
เกี่ยวของกับการใชดุลยพินิจโดยหนวยงานตรวจสอบภายใน
คอนขางมาก รวมถึงหากผลงานดังกลาวเปนเร่ืองท่ีมี
ความเส่ียงสูงตอการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญ มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 610 ฉบับเดิม
มิได ระบุใหผู สอบบัญชีปฏิบัติซํ้าโดยเดนชัดในสวนของ
ขอกําหนด ดังเชนที่ปรากฏในฉบับปรับปรุง

การขอความชวยเหลือโดยตรงจากผูตรวจสอบภายใน
ดังที่ไดเกร่ินไวขางตน มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 

610 (ปรับปรุง) ไดเพ่ิมเติมขอบเขตของมาตรฐานในสวนท่ี
เกี่ยวกับการขอความชวยเหลือโดยตรงจากผู ตรวจสอบ
ภายใน โดยไดระบุเปนการท่ัวไปวาผู สอบบัญชีสามารถ
ขอความชวยเหลือโดยตรงจากผู ตรวจสอบภายในเพื่อ

สนับสนุนงานสอบบัญชีของตนไดหากไมมีกฎหมายหรือ
ขอบังคับอื่นใดหามไว  แตจะตองประเมินอุปสรรคที่มี
นัยสําคัญตอการดํารงความเที่ยงธรรมและความรู ความ
สามารถของผูตรวจสอบภายในโดยรวมกอน รวมทั้งตอง
สอบถามผู ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับส วนได  เสียและ
ความสัมพันธที่อาจเปนอุปสรรคตอความเท่ียงธรรมดวย
โดยระบุหามไมใหผูสอบบัญชีขอความชวยเหลือโดยตรงจาก
ผูตรวจสอบภายในหากมีความเส่ียงท่ีผูตรวจสอบภายในจะ
ไมสามารถดํารงความเท่ียงธรรมหรือหากผูตรวจสอบภายใน
ไมมีความรูความสามารถเพียงพอที่จะปฏิบัติงานท่ีไดรับการ
มอบหมายได

ในสวนของขอบเขตและลักษณะงานท่ีผู สอบบัญชี
อาจมอบหมายใหผู ตรวจสอบภายในชวยเหลือโดยตรงน้ัน 
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 610 (ปรับปรุง) ไดหามการ
ขอความชวยเหลือโดยตรงจากผูตรวจสอบภายในสําหรับ
การตรวจสอบกรณีที่มีลักษณะดังนี้

(1) งานที่ตองใชดุลยพินิจคอนขางมากในการตรวจ
สอบและการประเมินผลการตรวจสอบ

(2) งานท่ีมีความเส่ียงสูงจากการแสดงขอมูลที่ขัด
ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ยกเวนงานน้ัน
แทบไมต องใช ดุลยพินิจในการตรวจสอบและ
การประเมินผลการตรวจสอบเลย เชน หากผูสอบ
บัญชีประเมินวาความเพียงพอของคาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญมีความเส่ียงสูงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ผูสอบบัญชีก็ไมควร
มอบหมายการตรวจสอบเร่ืองน้ีใหผู ตรวจสอบ
ภายในชวยเหลือ เนื่องจากการพิจารณาความ
เพียงพอของคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญมักต องใช 
วิจารณญาณดวย

(3) ผูตรวจสอบภายในที่ผูสอบบัญชีจะมอบหมายงาน
ใหชวยเหลือโดยตรงน้ันมีสวนเก่ียวของกับงาน
ที่ผู ตรวจสอบภายในทานนั้นเพิ่งทํามาและเปน
งานท่ีตองรายงานผลใหผูบริหารทราบDo
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บทความวิชาการ

หนวยงานตรวจสอบภายในมีสถานะ

ที่ดีในกิจการและมีนโยบายและวิธี

ทํางานที่สนับสนุนความเท่ียงธรรม 

หนวยงานตรวจสอบภายในหรือไม

ความรูความสามารถของหนวยงาน

ตรวจสอบภายในมีเพียงพอหรือไม

การทํางานของหนวยงานตรวจสอบ

ภายในเปนระบบและมีแบบแผนและ

มีการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบ

ภายในหรือไม

ภาพท่ี 1 ปจจัยที่ตองพิจารณาในการใชผลงานของผูตรวจสอบภายใน

มีสาระสําคัญ

มี

สูง

ไมมี

ไมมี

ไมมาก

ไมมาก

ไมมาก

ลักษณะงานและขอบเขตงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน

จะมีความเก่ียวของกับแผนการสอบบัญชีหรือไม

มี

งานที่หนวยงานตรวจสอบภายในทําหรือจะทํานั้นตองใชดุลยพินิจ

ในการทํางานอยางมีสาระสําคัญในระดับใด

ไมมีสาระสําคัญ

งานที่หนวยงานตรวจสอบภายในทําหรือจะทํานั้นเปนเรื่องท่ีมี

ความเสี่ยงจากการแสดงของมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน

สาระสําคัญในระดับใด

ไมคอยสูง

หนวยงานตรวจสอบภายในมีสถานะในองคกรและมีนโยบายและวิธีที่

สนับสนุนความเท่ียงธรรมของหนวยงานตรวจสอบภายในในระดับใด

มาก

ความรูความสามารถของหนวยงานตรวจสอบภายในมีมากเพียงพอ

ในระดับใด

มาก

โดยรวมแลวผูสอบบัญชียังมีรวมมากพอในการสอบบัญชีหรือไม

มาก

ผูสอบบัญชีสามารถใชผลงานของหนวยงานตรวจสอบภายในมากข้ึนได

ผูสอบบัญชี

ไมควรใชผลงานของ

หนวยงานตรวจสอบภายใน

ผูสอบบัญชี

ควรใชผลงานของหนวยงาน

ตรวจสอบภายในใหนอยลง
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(4) งานที่ต องทําหรือตัดสินใจโดยผู สอบบัญชีตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 610 (ปรับปรุง)
ในสวนที่เกี่ยวของกับหนวยงานตรวจสอบภายใน
และการใชผลงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน 
และการขอความชวยเหลือโดยตรงจากผูตรวจสอบ
ภายใน

เมื่อผู สอบบัญชีตัดสินใจจะขอความชวยเหลือจาก
ผู ตรวจสอบภายในแลว ผู สอบบัญชีจะตองประเมินใน
ภาพรวมดวยวาการขอความชวยเหลือโดยตรงจากผูตรวจสอบ
ภายใน (รวมทั้งการใช ผลงานของผู ตรวจสอบภายใน)
ยังไมมากจนเกินไปและยังคงแสดงใหเห็นวา ผูสอบบัญชี
มีสวนของเก่ียวกับการตรวจสอบมากเพียงพอ นอกจากนี้
ผู สอบบัญชีควรแจงต อผู มีหนาที่ ในการกํากับดูแลเพื่อ
ทําความเขาใจใหตรงกันวาการขอความชวยเหลือโดยตรง
จากผูตรวจสอบภายในน้ีไมมากเกินไปจนทําใหผูอื่นอาจมอง
ไดวางานสอบบัญชีมีคุณภาพดอย สรุปปจจัยที่ตองพิจารณา
ในกรณีการขอความชวยเหลือโดยตรงจากผูตรวจสอบภายใน
แสดงไวในภาพท่ี 2

นอกจากนี้ ในการขอความชวยเหลือโดยตรงจาก
ผู ตรวจสอบภายใน มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 610 
(ปรับปรุง) ยังไดระบุวากอนท่ีจะใชผู ตรวจสอบภายใน
ในการชวยเหลือในงานสอบบัญชีโดยตรง ผูสอบบัญชีควร
ได รับข อตกลงเป นลายลักษณอักษรจากผู บริหารที่รับ
มอบอํานาจจากกิจการวา ผู ตรวจสอบภายในจะไดรับ
อนุญาตใหปฏิบัติงานตามคําสั่งของผูสอบบัญชี อีกทั้งไดรับ
ขอตกลงเปนลายลักษณอักษรจากผูตรวจสอบภายในวาจะ
รักษาความลับตามที่ผูสอบบัญชีกําหนด และจะตองแจงตอ
ผูสอบบัญชีหากมีเหตุอันจะกระทบตอความเท่ียงธรรมของ
ผู ตรวจสอบภายในได เมื่อไดรับขอตกลงดังกลาวแลว
ผูสอบบัญชีตองกําหนดทิศทางการควบคุมดูแลและสอบทาน
งานที่มอบหมายใหผู ตรวจสอบภายในตามมาตรฐานการ
สอบบัญชี รหัส 220 การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบ
งบการเงิน โดยจะตองตระหนักวางานดังกลาวน้ันทําโดย
ผูตรวจสอบภายใน (ซึ่งเปนผูที่ไมมีความอิสระจากกิจการท่ี

ตรวจสอบ) และผู สอบบัญชีตองปรับเปลี่ยนการกําหนด
ทิศทาง การควบคุมดูแลและการสอบทานงานที่มอบหมาย
นั้นให  เหมาะสมกับระดับการใช ดุลยพินิจและระดับ
ความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญที่เก่ียวของกับงาน โดยพิจารณาอุปสรรคตอ
ความเท่ียงธรรมและความรูความสามารถของผูตรวจสอบ
ภายในดวย นอกจากน้ี ผูสอบบัญชีตองสอบทานผลงาน
ที่ได รับความชวยเหลือโดยตรงจากผู ตรวจสอบภายใน
โดยการตรวจสอบหลักฐานบางสวนดวยตัวเองดวย

สําหรับดานการจัดทําเอกสารหลักฐานการสอบบัญชี 
มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ระบุใหผูสอบบัญชีตองจัดทํา
เอกสารเพ่ือแสดงใหเห็นถึง

(1) การประเมินระดับความรู ความสามารถของ
ผูตรวจสอบภายในท่ีใหความชวยเหลือโดยตรง

(2) เกณฑที่ใชในการตัดสินใจเก่ียวกับลักษณะและ
ขอบเขตของงานท่ีมอบหมายใหผูตรวจสอบภายใน

(3) ผู สอบทานและวันที่สอบทานงานที่มอบหมาย
ใหผู ตรวจสอบภายใน รวมถึงระบุขอบเขตการ
สอบทานตามที่มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 
เอกสารหลักฐานงานตรวจสอบ ไดระบุไว

(4) ขอตกลงเป นลายลักษณอักษรจากผู มีอํานาจ
ของกิจการและผู ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการ
มอบหมายงานท่ีขอความชวยเหลือโดยตรง

(5) กระดาษทําการของผู ตรวจสอบภายในท่ีไดรับ
การมอบหมายใหชวยเหลือในการตรวจสอบ

ประเด็นท่ีน�าสนใจในการนํามาตรฐานฉบับปรับปรุงน้ี
ไปใช�

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 610 (ปรับปรุง) ไดเพิ่ม
ขอบเขตขอกําหนดใหครอบคลุมการขอความชวยเหลือ
โดยตรงจากผู ตรวจสอบภายใน เพื่อระงับขอของใจวา
มาตรฐานการสอบบัญชีไมอนุญาตใหมีการขอความชวยเหลือ
โดยตรงจากผูตรวจสอบภายใน หรือเปนเพียงการไมกลาวถึง
เรื่องดังกลาวในมาตรฐานเทานั้น มาตรฐานฉบับนี้ไมมีเจตนาDo
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บทความวิชาการ

มี

มี

ไมมีพอ

ใช

ใช

ใช

ใช

นอยไป

มีขอกําหนดหามการใชผูตรวจสอบภายในชวยงานโดยตรงหรือไม

ไมมี

มีอุปสรรคสําคัญที่จะทําใหผูตรวจสอบภายในไมสามารถดํารงความเท่ียงธรรมหรือไม

ไมมี

ผูตรวจสอบภายในมีความรูความสามารถเพียงพอหรือไม

มีพอ

งานที่จะขอความชวยเหลือโดยตรงนั้นตองอาศัยการใชดุลยพินิจที่สําคัญหรือไม

ไมใช

งานที่จะมอบหมายใชผูตรวจสอบภายในน้ันมีความเสี่ยงสูงจากการแสดงขอมูล

ที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญและตองใชดุลยพินิจในการทํางานอยูบาง

ไมใช

ผูตรวจสอบภายในเพ่ิงทํางานที่เกี่ยวของกับงานที่ผูสอบบัญชีจะขอความชวยเหลือ

โดยตรงและเปนงานที่ตองรายงานตอผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลหรือไม

ไมใช

งานดังกลาวเปนเรื่องที่ผูสอบบัญชีจะตองพิจารณาเองตามท่ีระบุในมาตรฐาน

การสอบบัญชีฉบับน้ีหรือไม

ไมใช

เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแลว งานทั้งหมดที่จะขอความชวยเหลือโดยตรง

(รวมทั้งการใชผลงานของผูตรวจสอบภายใน)

ไมมากเกินไปจนทําใหผูสอบบัญชีมีสวนรวมในงานบัญชีนอยไปหรือไม

ไมนอยไป

ผูสอบบัญชีตัดสินใจในลักษณะและขอบเขตงานท่ีขอความชวยเหลือโดยตรง

แจงผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลถึงการขอความชวยเหลือโดยตรงจาก

ผูตรวจสอบภายใน

ไมขอความชวยเหลือ

โดยตรงจาก

ผูตรวจสอบภายใน

ภาพท่ี 2 ปจจัยที่ตองพิจารณาในกรณีการขอความชวยเหลือโดยตรงจากผูตรวจสอบภายในDo
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ที่จะสนับสนุนการขอความชวยเหลือโดยตรงจากผูตรวจสอบ
ภายใน แตก็ไมหามการขอความชวยเหลือดังกลาวดวย
เชนกัน เน่ืองจากคณะกรรมการมาตรฐานการสอบบัญชี
ระหวางประเทศ (IAASB) เห็นวายังไมมีขอพิสูจนใด  ๆ  
วาการขอความชวยเหลือโดยตรงจากผูตรวจสอบภายในจะ
มีผลทําใหคุณภาพการสอบบัญชี หรือทําใหความรูสึกของ
บุคคลภายนอกตอคุณภาพดังกลาวดอยลง ในทางกลับกัน 
การขอความชวยเหลือโดยตรงจากผูตรวจสอบภายในอาจมี
ประโยชนตอผู สอบบัญชี เชน การทําใหความสัมพันธ
ระหวางผูตรวจสอบภายในกับผูสอบบัญชีดีขึ้น การทําให
ผู สอบบัญชีทราบขอมูลเชิงลึกของกิจการจากผูตรวจสอบ
ภายใน หรือการไดใช บุคคลที่มีความชํานาญเฉพาะใน
บางลักษณะท่ีผู สอบบัญชีไมชํานาญมากนัก นอกจากน้ี
การขอความชวยเหลือโดยตรงจากผูตรวจสอบภายในยังอาจ
ทําใหผู สอบบัญชีมีโอกาสที่จะไปมุ งความสนใจกับปญหา
การสอบบัญชีที่มีสาระสําคัญมากกวา อยางไรก็ตามมี
ขอสงัเกตวา ในระยะหลัง ๆ  นี ้ ไมคอยมงีานวจิยัวา ผลกระทบ
ของการใชผลงานของหนวยงานตรวจสอบภายในมีผล
ตอคุณภาพงานสอบบัญชีมากหรือไมอยางไร (Bame-
Aldred, Brandon, William F. Messier, Rittenberg, 
& Stefaniak, 2013) โดยเฉพาะในประเทศไทยท่ีมีงานวิจัย
เรื่องดังกลาวนอยมาก ผลกระทบของการขอความชวยเหลือ
โดยตรงจากผูตรวจสอบภายในจึงยังไมสามารถสรุปไดโดย
ชัดเจน

เน่ืองจากผู ตรวจสอบภายในไมอาจถือไดวามีความ
เปนอิสระจากกิจการที่ตรวจสอบ ถึงแมผูตรวจสอบภายใน
อาจมีความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติหนาที่ มาตรฐานการ
สอบบัญชีฉบับน้ีจึงยินยอมใหใชการการขอความชวยเหลือ
โดยตรงจากผูตรวจสอบภายในไดเพียงในกรณีที่เหมาะสม
บางกรณี โดยไดระบุถึงขอจํากัดและการปองกันที่มากพอ
ที่จะไมทําใหคุณภาพงานสอบบัญชีดอยลง การพิจารณา
ความเที่ยงธรรมของผูตรวจสอบภายในในการปฏิบัติหนาที่
จึงมีความสําคัญมาก แตเน่ืองดวยความเที่ยงธรรมเปนสิ่งท่ี
อยูในจิตใจของมนุษย และเปนสิ่งที่ผู สอบบัญชีไมสามารถ

ประเมินไดอยางชัดเจน มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้
จึงกําหนดใหผู สอบบัญชีประเมินวามีอุปสรรคอะไรที่จะ
สงผลตอความเที่ยงธรรมของผู ตรวจสอบภายในหรือไม
โดยไม จําเป นต องประเมินระดับความเท่ียงธรรมของ
ผู ตรวจสอบภายใน เนื่องจากการประเมินระดับความ
เท่ียงธรรมคงทําไดยากหากผูสอบบัญชีไมมีโอกาสมากพอที่
จะพบกับสถานการณที่แสดงใหเห็นวาผู ตรวจสอบภายใน
ผูนั้นไดใชความเท่ียงธรรมอยางไรกับงานท่ีปฏิบัติ

ถึงแมมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 610 (ปรับปรุง) 
จะอนุญาตให ผู  สอบบัญชีขอช  วย เหลือ โดยตรงจาก
ผูตรวจสอบภายในได แตผู ตรวจสอบภายในท่ีมาชวยงาน
ตรวจสอบใหกับผู สอบบัญชีโดยตรงน้ันก็ยังไมถือวาเปน
สวนหน่ึงของกลุมผูปฏิบัติงานตรวจสอบและไมใชผูชวยของ
ผูสอบบัญชีที่กลาวถึงในมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื่น ๆ  
(เชน มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 การควบคุม
คุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน) นอกจากนี้ ผูสอบบัญชี
ยังคงเปนผู มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงตองานตรวจสอบ
แตผู  เดียว ผู สอบบัญชีจึงควรเพิ่มความระมัดระวังและ
เพิ่มความเขมขนของการกําหนดทิศทางการตรวจสอบ การ
ควบคุมดูแล และการสอบทานงานท่ีผู ตรวจสอบภายใน
เปนผูปฏิบัติภายใตขอตกลงการขอความชวยเหลือโดยตรง
จากผูตรวจสอบภายใน โดยผูสอบบัญชีตองคํานึงถึงประเด็น
เรื่องความอิสระของผู ตรวจสอบภายในในทุกขั้นตอนการ
ควบคุมดูแล

อนึ่ง เปนที่นาสังเกตวามาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้
ไดระบุใหผู สอบบัญชีกําหนดทิศทาง ควบคุมดูแล และ
สอบทานงานท่ีผู ตรวจสอบภายในมาใหความชวยเหลือ
โดยตรงแกผูสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 
ดวย เพ่ือปองกันการเขาใจผิดท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีผูปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีตีความวาผู ตรวจสอบภายใน
ดังกลาวถือเปนสวนหนึ่งของกลุ มผู ปฏิบัติงานตรวจสอบ 
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 610 (ปรับปรุง) จึงไดมีการ
แกไขคํานิยามของคําวา “กลุ มผู ปฏิบัติงานตรวจสอบ” 
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (เรื่องการควบคุมคุณภาพDo
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การตรวจสอบงบการเงิน) และมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ 
ฉบับที่ 1 ไปดวยแลว โดยระบุเพิ่มเติมชัดเจนวา “กลุม
ผู ปฏิบัติงานตรวจสอบ” ไมรวมถึงบุคคลจากหนวยงาน
ตรวจสอบภายในของลูกคาท่ีปฏิบัติงานใหความชวยเหลือ
โดยตรงในการตรวจสอบในกรณีที่ผู สอบบัญชีทําตาม
ขอกําหนดของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 610 (ปรับปรุง)

ในการประเมนิถึงอปุสรรคทีอ่าจมีผลตอความเทีย่งธรรม
ของหนวยงานตรวจสอบภายใน มาตรฐานการสอบบัญชี
มักกลาวถึงสถานะในองคกร รวมทั้งอํานาจของหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน เชน การพิจารณาวาหนวยงานตรวจสอบ
ภายในรายงานโดยตรงต อผู มีหน าที่ ในการกํากับดูแล
(สวนใหญมักเปนกรรมการตรวจสอบ) หรือไม เนื่องจากการ
ที่หน วยงานตรวจสอบภายในสามารถรายงานผลการ
ตรวจสอบตอผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลโดยตรง โดยไมมี
อิทธิพลของผูบริหารเขาแทรกแซง ยอมบงช้ีไดวาหนวยงาน
ตรวจสอบภายในจะสามารถปฏิบัติงานดวยความเที่ยงธรรม
ไดมากกวา ซึ่งในอดีตมีงานวิจัยมากมายในตางประเทศ
ที่พบวามีความสัมพันธระหวางการที่หนวยงานตรวจสอบ
ภายในรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง กับการ
ใชผลงานของผูตรวจสอบภายในและการขอความชวยเหลือ
โดยตรงจากผูตรวจสอบภายใน (Gramling et al, 2004; 
Munro & Stewart, 2011) อยางไรก็ตาม เปนที่นาสังเกต
วางานวิจัยหลัง ๆ  แสดงใหเห็นวาการท่ีหนวยงานตรวจสอบ
ภายในรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงน้ัน
ไมเพียงพอท่ีจะใหผู สอบบัญชีเช่ือมั่นในความเท่ียงธรรม
ของหนวยงานตรวจสอบภายในได เชน Krishnamoorthy 
and Maletta (2012) พบวาการท่ีคณะกรรมการบริษัท
ขาดความเขมแข็ง (ขาดความเปนอิสระจากผูบริหาร) มีผล
ทําใหผูสอบบัญชีเชื่อถือในคุณภาพของหนวยงานตรวจสอบ
ภายในนอยลง และทําใหความรวมมือระหวางผูตรวจสอบ
ภายในกับผูสอบบัญชีนอยลงดวย ดังนั้น การพิจารณาเพียง
การที่หนวยงานตรวจสอบภายในรายงานโดยตรงตอผู มี
หนาที่ในการกํากับดูแลตามที่มาตรฐานการสอบบัญชีระบุจึง
อาจไมเพียงพอ นอกจากน้ี คณะกรรมตรวจสอบท่ีขาด

ความเขมแข็ง (เชน ขาดผูเชี่ยวชาญดานบัญชี หรือไมเปน
กรรมการอิสระ) ก็มีผลทําใหผูสอบบัญชีลดความนาเช่ือถือ
ของหนวยงานตรวจสอบภายในในดานอื่นไปดวย (Abbott, 
et al, 2012; Desai et al, 2010; Krishnamoorthy & 
Maletta, 2012)

งานวิจัยจํานวนมากท่ีใชวิธีการทดลองและการสํารวจ
ดวยแบบสอบถามพบวาผูสอบบัญชีใชผลงานของผูตรวจสอบ
ภายในมากขึ้นหากความสามารถและความเที่ยงธรรมของ
ผู ตรวจสอบภายในมีมากขึ้น และผู ตรวจสอบภายในได
ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของกับงานสอบบัญชี (Gramling et al., 
2004) ความพยายามท่ีจะใชผลงานของผูตรวจสอบภายใน
นั้นมีวัตถุประสงคหลักเพื่อลดตนทุนการสอบบัญชี (Felix, 
et al, 1998) ซึ่งนําไปสู การลดคาสอบบัญชีของกิจการ 
เนื่องจากตลาดการสอบบัญชีสําหรับบริษัทจดทะเบียนฯ
มักมีการแขงขันสูงมาก (Doogar & Easley, 1998; 
Government Accountability Office (GAO), 2008) 
อยางไรก็ตาม ผลของการใชผลงานของหนวยงานตรวจสอบ
ภายในที่อาจมีตอการลดคาสอบบัญชีสําหรับประเทศไทยนั้น 
ยังไมสามารถบอกไดเปนท่ีแนนอน เนื่องจากยังขาดงานวิจัย
ในเร่ืองดังกลาวมาสนับสนุน ซึ่งอาจเปนเพราะผูสอบบัญชี
ส วนใหญในเมืองไทยไม ค อยใช ผลงานของหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน และไมขอความชวยเหลือโดยตรงจาก
ผู ตรวจสอบภายใน อยางไรก็ตาม กรรมการตรวจสอบ
ซึ่งโดยหนาท่ีแลวเปนผู มีหนาท่ีเสนออนุมัติคาสอบบัญชี
ที่ไดทราบถึงการปรับปรุงมาตรฐานการสอบบัญชีในคร้ังนี้ 
สามารถใชโอกาสน้ีในการชักจูงใหผู สอบบัญชี ขอความ
ชวยเหลือโดยตรงจากผู ตรวจสอบภายในมากขึ้น เพื่อลด
คาสอบบัญชีก็ได

อยางไรก็ตาม การที่จะใหผู สอบบัญชีของไทยมาใช
ผลงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือขอความ
ชวยเหลือโดยตรงจากผูตรวจสอบภายในมากข้ึน และปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 610 (ปรับปรุง) ไดนั้น 
อาจมีอุปสรรคอยู หลายประการ ทั้ งด านสถานะของ
หนวยงานตรวจสอบภายในที่อาจสงผลตอความเที่ยงธรรมDo
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ของหนวยงานตรวจสอบภายใน ความรูความสามารถของ
ผูตรวจสอบภายใน การควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในเอง และความสามารถของ
กรรมการตรวจสอบ กลาวคือ ถึงแมวาบริษัทจดทะเบียนฯ
หลายแหงไดจัดใหหนวยงานตรวจสอบภายในรายงาน
โดยตรงตอกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งรับผิดชอบการจางงาน 
เลิกจาง หรือขึ้นเงินเดือนของผูตรวจสอบภายใน) ซึ่งเปน
ลักษณะที่ดีที่ส งเสริมความสามารถในการทํางานอยาง
เที่ยงธรรมของหนวยงานตรวจสอบภายใน ดังที่ไดระบุไวใน
มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ี แตผู สอบบัญชีอาจยังคง
มีความกังวลตอความสามารถในการปฏิบัติและรายงานผล
การตรวจสอบโดยเที่ยงธรรมของหนวยงานตรวจสอบภายใน
ก็ได เนื่องจากคนไทยสวนใหญยังมีความรูสึกเกรงใจตอผูที่
อาวุโสกวา และตองคํานึงถึงการรักษาหนาและหน้ีบุญคุณ 
(Komin, 1990, 1998) ผู บริหารจึงอาจยังมีอิทธิพล
อย างมากต อหน วยงานตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ 
กรรมการอิสระ(ซึ่งหมายรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ)
ยังอาจไมมีอํานาจในทางปฏิบัติมากพอท่ีจะสงเสริมความ
เที่ยงธรรมของผู ตรวจสอบภายในได เนื่องจากสัดสวน
กรรมการอิสระที่มีนอยกวากรรมการที่มีอํานาจบริหารใน
คณะกรรมการบริษัทหรือการมีประธานกรรมการบริษัทที่
ไมใชกรรมการอิสระที่พบไดในหลายบริษัทของไทย ทําให
อิทธิพลของผู บริหารหรือเจาของจึงยังมีอยู คอนขางมาก
ผูตรวจสอบภายในจึงอาจไมสามารถดํารงความเที่ยงธรรมไว
ไดมากนัก

ในหลายกรณี ความรูความสามารถทางดานเทคนิคของ
ผู ตรวจสอบภายใน อาจมีเพียงพอสําหรับงานตรวจสอบ
ภายใน แตความรูความสามารถดานการเงินและมาตรฐาน
การสอบบัญชี (ที่ผู ตรวจสอบภายในจําเปนตองมีสําหรับ
การให ความช วยเหลือโดยตรงต อผู สอบบัญชี ในการ
ตรวจสอบงบการเงิน) อาจยังมีไมมากนัก อยางไรก็ตาม
ผู ตรวจสอบภายในยอมมีความรูดานระบบของกิจการท่ี
ตรวจสอบมากกวาผูสอบบัญชี ดังน้ันการขอความชวยเหลือ
โดยตรงจากผูตรวจสอบภายในอาจเกิดขึ้นไดมากกวาในงาน

ดานการทดสอบประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 610 (ปรับปรุง) กําหนด

ใหผู สอบบัญชีพิจารณาดวยวาหนวยงานตรวจสอบภายใน
มีการทํางานท่ีเปนระบบระเบียบและมีระบบการควบคุม
คุณภาพท่ีดีหรือไม เชน ดูวามีระบบระเบียบการทํางาน
ตามท่ีระบุไวในมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 ที่
อาจเกี่ยวของกับหนวยงานตรวจสอบภายใน (เชน ดานที่
เก่ียวกับผู นํา ทรัพยากรบุคคล และการปฏิบัติงานแตละ
งานที่รับมอบหมาย) ซึ่งยังรวมถึง มาตรฐานการควบคุม
คุณภาพที่ออกโดยสมาคมผูตรวจสอบภายในเอง การควบคุม
คุณภาพของงานตรวจสอบภายในถือวาเปนเร่ืองท่ีคอนขาง
ใหมและในหลายองคกรอาจไมมีการควบคุมคุณภาพที่ดี
ตามมาตรฐานดังกลาว เช น การใหมีผู  เ ช่ียวชาญจาก
ภายนอกมาประเมินการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบ
ภายในเปนคร้ังคราว ซึ่งเปนเร่ืองท่ีจะตองเสียคาใชจาย
เพ่ิมข้ึน และยังอาจทําใหเกิดความกังวลเร่ืองการรักษา
ความลับของบริษัทอีกเชนกัน ปจจัยเหลานี้จึงอาจเปน
อุปสรรคในการใชผลงานของหนวยงานตรวจสอบภายในหรือ
การการขอความชวยเหลือโดยตรงจากผูตรวจสอบภายใน

เพื่อปองกันไมใหผูสอบบัญชีขอความชวยเหลือโดยตรง
จากผูตรวจสอบภายใน หรือใชผลงานของหนวยงานตรวจสอบ
ภายในมากจนเกินไป มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับนี้ไดระบุ
ใหผูสอบบัญชีตองแจงลักษณะและขอบเขตของเร่ืองดังกลาว
ตอผู มีหนาท่ีในการกํากับดูแลดวย ในทางปฏิบัติการแจง
เรื่องนี้ตอกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งมักเปนผูมีหนาที่ในการ
กํากับดูแล) อาจไมสงผลตามท่ีมาตรฐานการสอบบัญชี
ตั้งใจไว  เนื่องจากการประเมินว าผู สอบบัญชีขอความ
ชวยเหลือโดยตรงจากผูตรวจสอบภายในหรือใชผลงานของ
หนวยงานตรวจสอบภายในมากไปหรือไมนั้นไมไดมีการระบุ
รายละเอียดในมาตรฐานการสอบบัญชี กรรมการตรวจสอบ
ที่ไม เคยมีประสบการณเปนผู สอบบัญชีมากอนยอมไม
สามารถใหความเห็นในเรื่องดังกลาวไดงายนัก อยางไรก็ตาม 
ข อกําหนดของมาตรฐานการสอบบัญชีอาจมีผลทําให 
ผู สอบบัญชีตองระมัดระวังมากข้ึนในการวางแผนท่ีจะขอDo
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บทความวิชาการ

ความรวมมือกับผู ตรวจสอบภายใน เพื่อใหมั่นใจวาตน
สามารถจะตอบคําถามเร่ืองคุณภาพงานสอบบัญชีไดหาก
กรรมการตรวจสอบซักถามเร่ืองดังกลาว

บทสรุป
ขอดีของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 610 (ปรับปรุง) 

คือ การไดวางกรอบสําหรับผูสอบบัญชีเพื่อใหการใชผลงาน
ของหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือการขอความชวยเหลือ
โดยตรงจากผูตรวจสอบภายในน้ันทําไดโดยไมกระทบกับ
คุณภาพงานสอบบัญชีมากนัก และเนนใหผู สอบบัญชีใช
ความระมัดระวังเปนพิเศษในการกําหนดทิศทาง ควบคมุดูแล
และสอบทานงานของผู ตรวจสอบภายใน อยางไรก็ตาม
ขณะน้ียังขาดหลักฐานเชิงประจักษจากงานวิจัยเพ่ือศึกษา
ผลกระทบของการขอความชวยเหลือโดยตรงจากผูตรวจสอบ
ภายในต อคุณภาพงานสอบบัญชี นอกจากน้ี การนํา
มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับน้ีไปใชยังอาจเปนไปไดยาก 
เนื่องจากมีปญหาในดานความเท่ียงธรรมของหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน ความรูดานเทคนิคของผูตรวจสอบภายใน 
ความเชื่อถือไดของงานตรวจสอบภายใน (เนื่องจากการ
ขาดการควบคุมคุณภาพของหนวยงานตรวจสอบภายใน) 
และความสามารถของกรรมการตรวจสอบในการรวมจํากัด
ปริมาณงานที่ผูสอบบัญชีใชผลงานจากหนวยงานตรวจสอบ
ภายในและการขอความชวยเหลือโดยตรงจากผูตรวจสอบ
ภายใน ซึ่งอาจสงผลตอภาพลักษณความเปนอิสระของ
ผูสอบบัญชีได อยางไรก็ตาม คงจะตองติดตามกันตอไปวา 
การที่มาตรฐานการสอบบัญชีไดแกไขและเพิ่มโอกาสให
ผู สอบบัญชีลดงานบางสวนลงจะไดรับการตอบรับอยางไร
จากผูสอบบัญชี ผูตรวจสอบภายในและกรรมการตรวจสอบ 
รวมทั้งสงผลใหคาสอบบัญชีลดลงไดมากนอยเพียงใด
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