
 ทักัษะการคิดิเชิงิวิเิคิราะห์ ์(Analytical Thinking) เป็น็ทักัษะทั่�มีค่วามีจำำาเป็น็ และ

สำำาคญัอย่า่งย่่�งของ ผู้้�ตรวจำสำอบภาย่ใน กระบวนการคด่เชิง่วเ่คราะห์ท์ั่�มีป่็ระสำท่ัธิผู่้ล

ป็ระกอบไป็ด�วย่ การรวบรวมีและวเ่คราะห์ข์�อมีล้ การวิเิคิราะห์ห์์าสาเห์ตุขุองปัญัห์า 

(Root Cause Analysis) การวเ่คราะห์แ์นวทัางในการจัำดการแก�ไขป็ญัห์า ซึ่่�งจำะนำาไป็สำ้ ่

การป็ระเมี่นและการสำรุป็ผู้ลการตรวจำสำอบภาย่ในทั่�ด่ สำ่งผู้ลให์�การป็ฏิ่บัต่งาน 

ตรวจำสำอบภาย่ในมีป่็ระส่ำทัธิผู่้ล และชิว่ย่ให์�องคก์รสำามีารถบรรลเุป็า้ห์มีาย่เชิง่กลย่ทุัธิ์ 

ได�ด่ข่�น การคด่เช่ิงวเ่คราะห์เ์ป็น็ส่ำวนป็ระกอบสำำาคญัท่ั�จำำาเป็น็สำำาห์รบัการให์�ข�อมีล้เช่ิงลก่ 

ซึ่่�งจำะชิ่วย่ให์�ผู้้�บร่ห์ารจำัดการความีเสำ่�ย่งได�ด่ข่�นและสำร�างสำภาพแวดล�อมีในการควบ

คุมีทั่�ย่ั�งย่ืน

 สำภาว่ชิาชิ่พบัญชิ่จำ่งจัำดให์�ม่ีห์ลักสำ้ตรน่�ข่�น โดย่เนื�อห์าห์ลักสำ้ตรครอบคลุมี

องคป์็ระกอบของกระบวินการคิดิเชิงิวิเิคิราะห์ ์(Analytical Thinking) การคิดิเชิงิ

วิพิากษ ์(Critical Thinking) เคิร่องมือืและเทัคินคิิทั่�สนบัสนนุการคิดิเชิงิวิเิคิราะห์์ 

เชิ่น การระบุปััญห์า (Problem Identification) การวิิเคิราะห์์ห์าสาเห์ตุุของปััญห์า 

(Root Cause Analysis) การนำาทักัษะการคิดิเชิงิวิเิคิราะห์ไ์ปัใชิใ้นแตุ่ละกระบวินการ 

ตุรวิจสอบ เชิน่ การป็ระเมีน่ความีเสำ่�ย่ง การสำมัีภาษณ์ ์การทัดสำอบ และการวเ่คราะห์์  

จำนถ่งการราย่งาน เพ่อเป็็นการพัฒนาผู้้�ตรวจำสำอบภาย่ในให์�ม่ีทัักษะความีร้� 

ความีสำามีารถ และนำาไป็ป็ระยุ่กต์ใชิ�ให์�เก่ดป็ระโย่ชิน์ต่อองค์กรต่อไป็

วิัตุถุุปัระสงคิ์

 พฒันาความีเข�าใจำเก่�ย่วกบัทักัษะในการคด่เชิง่วเ่คราะห์์  

 (Analytical Thinking) การค่ดเชิ่งว่พากษ์ (Critical  

 Thinking) พร�อมีด�วย่เคร่องมีือและ เทัคน่ค 

 ทั่�สำนับสำนุน เชิ่น การระบุป็ัญห์า (Problem 

 Identification) การว่เคราะห์์ห์าสำาเห์ตุของป็ัญห์า  

 (Root Cause Analysis)

 ฝึกึการป็ระย่กุตใ์ชิ�ทักัษะการคด่เชิง่วเ่คราะห์พ์ร�อมีทัั�ง 

 เคร่องมีือและเทัคน่คในสำถานการณ์์ต่างๆ ทั่�เก่ดข่�น 

 ในแต่ละขั�นตอนการป็ฏิ่บัต่งานตรวจำสำอบภาย่ใน

 เร่ย่นร้�มีาตรฐานการตรวจำสำอบภาย่ในทั่�เป็็นสำากล  

 (IPPF) และแนวทัางป็ฏิ่บัต่ท่ั�เก่�ย่วข�องกับการค่ด 

 เชิ่งว่เคราะห์์
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Analytical Thinking
in the Internal Audit Process

การคิิดเชิิงวิิเคิราะห์์ ในการปัฏิบัตุิงานตุรวิจสอบภายใน

ชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD) ชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD) 
ผู้ทำาบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นับชั่วโมงไม่เป็นทางการตามการอบรมจริงผู้ทำาบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นับชั่วโมงไม่เป็นทางการตามการอบรมจริง
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กลุ่มเป้าหมาย

 ห์ัวิห์น้าห์น่วิยงานตุรวิจสอบภายใน 

 และผู้้้ตุรวิจสอบภายใน

 คิณาจารย์และผู้้้สนใจด้านการตุรวิจสอบภายใน



 คิวิามืสามืารถุห์ลักและทัักษะทั่�จำาเปั็นของผู้้้ตุรวิจสอบภายใน  (Core Competencies    

     and Desired Skills for Internal Auditor)

o ผลการสำำารวจทัักษะท่ั�จำาเป็็นอย่่างย่่�งของผ้�ตรวจสำอบภาย่ใน
o การย่กระดัับมาตรฐานกระบวนการตรวจสำอบภาย่ในตาม Internal Audit Maturity Model
o มาตรฐานการตรวจสำอบภาย่ในสำากล IPPF ท่ั�เก่�ย่วข�องกับการค่ิดัเช่ิงว่เคิราะห์์

 ห์ลักการคิิดเชิิงวิิเคิราะห์์ (Analytical Thinking)

o น่ย่ามและคิำาจำากัดัคิวาม (Definitions/Key terms)
o คุิณลักษณะและขั�นตอนของการค่ิดัเช่ิงว่เคิราะห์์ (Characteristics and Steps for 
   Analytical Thinking)
o เคิร่�องม่อและเทัคิน่คิท่ั�สำนับสำนุนการค่ิดัเช่ิงว่เคิราะห์์ (Tools and Techniques) 

-  Problem Identification: Comparative/benchmarking studies, SWOT, Compliant
- Root Cause Analysis Technique: Five Why’s, Fishbone Diagram, Fault Tree   
    Analysis

o แนวทัางการเพ่ิ่�มทัักษะการค่ิดัเช่ิงว่เคิราะห์์ 

 การปัระยุกตุ์ใชิ้การคิิดเชิิงวิิเคิราะห์์ในแตุ่ละขั�นตุอนการตุรวิจสอบ

o การวางแผนการตรวจสำอบ (Audit Planning)
o การกำาห์นดัแนวทัางการป็ฏ่ิบัต่งานตรวจสำอบ (Audit Program)
o การป็ฏ่ิบัต่งานตรวจสำอบ (Audit Fieldwork)

-  การสัำมภาษณ์และสัำงเกตการณ์ (Interview and Walkthrough)
-  การทัดัสำอบ (Testing)
-  การว่เคิราะห์์ข�อม้ลและเอกสำาร (Analysis)
-  การเก็บรวบรวมห์ลักฐาน (Documents and Evidence)
-  การสำรุป็ป็ระเด็ันท่ั�พิ่บจากการตรวจสำอบ

o การจัดัทัำาราย่งานผลการตรวจสำอบ (Audit Report) 
-  5 C’s – condition, criteria, consequence, cause, corrective actions

o Case Studies and Exercises 
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