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กรมตรวจบัญชีสหกรณ์มีภารกิจหลักคือ การสอบบัญชีสหกรณ์ ได้จัดให้มีการท าวิจัยเรื่อง ศึกษาปัจจัย
และองค์ประกอบความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์ เพ่ือค้นหาปัจจัยเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์ที่ตอบสนอง  
ทั้งสภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์และมาตรฐานวิชาชีพบัญชี รวมทั้งเพ่ือสร้างเครื่องมือช่วยให้การปฏิบัติงาน
สอบบัญชีสหกรณ์ โดยเฉพาะในกระบวนการประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลของการวิจัยได้ค้นพบปัจจัยเสี่ยงในการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ จ านวน 474 ปัจจัยเสี่ยง         
ที่ได้สังเคราะห์ผลการวิจัยพัฒนาเป็นหลักคิดในการประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์ เพ่ือจัดท าเป็นแนวทาง
ให้ผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีใช้ในการประเมินความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนปฏิบัติ 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1
ประเมินสภาพแวดล้อม ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์โครงสร้างเงินทุน ขั้นตอนที่ 3 สแกนธุรกรรมเชิงลึก ขั้นตอนที่ 4 
ระบุปัจจัยเสี่ยง ขั้นตอนที่ 5 ประเมินความเสี่ยง จากนั้นได้น าแนวทางการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวมาจัดท าเป็น
คู่มือ การวางแผนงานสอบบัญชี เรื่อง การประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์ เพ่ือให้สามารถน าไปใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วน 
นอกจากนี้ผลจากการวิจัยนี้ยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรด้านการสอบบัญชีสหกรณ์ รวมทั้งสามารถ   
น าปัจจัยเสี่ยงที่ค้นพบจากการวิจัยนี้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนได้ด้วย 

คณะวิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จะเห็นความส าคัญและน าผลการวิจัยนี้ไปใช้          
ให้เกิดประโยชน์ในงานสอบบัญชีสหกรณ์และงานพัฒนาสหกรณ์ได้อย่างบังเกิดผลต่อไป 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

โครงการวิจัยเรื่อง “ศึกษาปัจจัยและองค์ประกอบความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์ เพ่ือสร้างเครื่องมือ
ในการประเมินความเสี่ยง” นี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัย จากส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร  
(องค์การมหาชน)  มีระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี  คณะวิจัยได้รับค าแนะน าและการสนับสนุนข้อมูลเพ่ือริเริ่ม       
การด าเนินโครงการวิจัยจากอดีตอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (นางบริสุทธิ์   เปรมประพันธ์) และได้รับ              
ความอนุเคราะห์จากอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (นายโอภาส  ทองยงค์) ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมเสนอข้อคิดเห็น
และอ านวยความสะดวกในการเดินทางการจัดท าข้อมูลวิจัย ยังได้รับความอนุเคราะห์จากที่ปรึกษาโครงการ        
ในการ ให้ ค าแนะน าและข้ อ เสนอแนะ อันเป็ นประโยชน์  และผู้ ท ร งคุณวุฒิ จ ากสถาบันการศึ กษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยคริสเตียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รวมทั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
และผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี ในการวิพากษ์คู่มือ การวางแผนงานสอบบัญชี เรื่อง การประเมิน
ความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์ และข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในการตอบแบบสอบถาม ตลอดจน
บุคลากรของส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ให้ค าแนะน าในการด าเนินงานโครงการ 
แนวทาง ข้อเสนอแนะในการด าเนินการวิจัยให้ครบถ้วน สมบูรณ์ตามระเบียบวิธีวิจัย 

คณะวิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ท าให้โครงการวิจัย “ศึกษาปัจจัยและองค์ประกอบความเสี่ยง
ในการสอบบัญชีสหกรณ์ เพ่ือสร้างเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยง” ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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บทคัดย่อ 

 วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยและองค์ประกอบความเสี่ยงในการสอบบัญชีของ
ผู้สอบบัญชี ส าหรับเป็นข้อมูลน าไปใช้ในการสร้างเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยง เพ่ือเสนอแนวทางในการ
ประเมินความเสี่ยงของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ให้เป็นไปตามหลักวิชาการ และเพ่ือให้มีคู่มือการวางแผนงานสอบบัญชี 
เรื่อง การประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณท์ี่ทันกับสถานการณ์เปลี่ยนแปลง 

 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยทั้งแบบเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มีการรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม/
แบบสัมภาษณ์ จากผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ จ านวน 200 สหกรณ์ มีการวิพากษ์
แบบสอบถาม โดยผู้มีประสบการณ์ด้านงานสอบบัญชีสหกรณ์ และผลการวิจัยในส่วนที่เป็นคู่มือ การวางแผน
งานสอบบัญชี เรื่อง การประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์โดยใช้เทคนิค Focus Group Discussion  
จากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 35 คน  

 ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์มีทั้งสิ้น 474 ปัจจัย จ าแนกเป็นปัจจัยเสี่ยง    
ที่พิจารณาจากธุรกิจของสหกรณ์ทั้ง 5 ธุรกิจ จ านวน 378 ปัจจัย และปัจจัยเสี่ยงที่พิจารณาจากรายการบัญชี 
จ านวน 96 ปัจจัย จากนั้นได้พัฒนาหลักคิดเพ่ือจัดท าเป็นแนวทางในการประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชี
สหกรณ์ โดยเสนอแนวทางปฏิบัติใน 5 ขั้นตอน คือ (1) ประเมินสภาพแวดล้อมของสหกรณ์ (2) วิเคราะห์
โครงสร้างเงินทุนของสหกรณ์ (3) สแกนธุรกรรมเชิงลึก (4) ระบุปัจจัยเสี่ยง และ (5) ประเมินความเสี่ยง  
รวมทั้งได้น าแนวทางดังกล่าวนี้จัดท าเป็นคู่มือการวางแผนการสอบบัญชี เรื่อง การประเมินความเสี่ยงในการ  
สอบบัญชีสหกรณ์ เพ่ือให้ผู้สอบบัญชีใช้เป็นคู่มือปฏิบัติงาน โดยคู่มือดังกล่าวได้น ามาตรฐานการสอบบัญชี     
ในส่วนที่เกี่ยวข้องมาด าเนินการให้เป็นรูปธรรม ภายใต้บริบทของกิจการสหกรณ์ 

 เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่องานสอบบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จึงมีข้อเสนอแนะ คือ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ควรมีการศึกษาปัจจัยเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกรณีที่สหกรณ์มีการเปลี่ยนแปลง
การด าเนินธุรกิจ ในขณะเดียวกันการประเมินความเสี่ยงที่ถูกต้อง ต้องมาจากบุคลากรที่มีทักษะและจิตส านึก
ของการประกอบวิชาชีพบัญชีอย่างแท้จริง  ดังนั้น กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ควรจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ
และเป็นมอือาชีพด้านสอบบัญชีสหกรณ์เพียงพอต่อการที่จะประเมินความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและควรมีการ
พัฒนาเทคโนโลยีมาใช้ในการประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์ นอกจากนี้ควรมีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี   
ที่เหมาะสมกับขนาด ความยุ่งยากและปัจจัยเสี่ยงในการสอบบัญชีเพ่ือลดความเสี่ยงในด้านการปฏิบัติงานของ
ผู้สอบบัญชี และน าปัจจัยเสี่ยงที่ได้จากการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็งต่อไปด้วย 



Abstract 
 

 The objectives of this research were 1) to analyze factors and components in cooperative 
auditors’ audit work in order to create a tool for risk assessment 2) to recommend cooperative 
auditors to comply with academic feature on risk assessment and 3) to produce a manual for 
audit plan on cooperative audit risk assessment apt to changing situations. 

 The research was done in terms of quality and quantity by means of collecting data 
from questionnaires and interviews. The sampling was done by 200 talented cooperative 
auditors who criticized the questionnaires and the research outcome in part of the manual 
for audit plan on cooperative audit risk assessment by 35 experts implementing Focus Group 
Discussion technique.  

 The result turned out that there were 474 risk factors in cooperative audit work 378 
risk factors were caused by 5 cooperative’s businesses and the rest of 96 were from 
accounting transactions. Afterwards, the conclusion was adapted to be the crucial idea for    
5 steps guiding to cooperative audit risk assessment which were 1) cooperative’s circumstances 
assessment 2) cooperative’s capital structure analysis, 3) In depth transaction scanning 4) risk factor 
identification and 5) risk assessment. Besides, these 5 mentioned methods were put into the 
manual for audit plan on cooperative audit risk assessment so that auditor: could use it as a 
work guidance based on related auditing standard to be implemented concretely under 
cooperative business context. 

 For the benefits of the Cooperative Auditing Department tasks, it is suggested that 
cooperative audit risk must be studied continuously, especially in case that there are 
changes in business running. Meanwhile, those who evaluate risk must be skillful and truly 
aware of accounting profession. The Cooperative Auditing Department, therefore, has to train 
enough officials to be more skilled and professional in cooperative audit for efficient risk 
assessment.  

 Technologies should also be applied for this purpose. Furthermore, appointing 
auditors should be considered with the matter of cooperative’ sizes, difficulties and risk 
factors when audit in order to reduce risks of cooperative auditors proceed. The risk factors 
found in this research are meant to use for strengthening cooperatives themselves as well.
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หน้า 

 
ตารางท่ี   
2 - 1 ความแตกต่างระหว่างการสอบบัญชีและการบัญชี 7 

3 - 1 แสดงจ านวนประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูล 28 
4 - 1 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามลักษณะทางประชากร         

และการปฏิบัติงาน 
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4 - 2 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน         
ของความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบความเสี่ยงในการสอบบัญชี 
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4 - 3 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามความส าคัญของวัตถุประสงค์         
ของรายงานทางการเงินเกี่ยวกับประเภทรายการ 
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4 - 4 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามความส าคัญของวัตถุประสงค์              
ของรายงานทางการเงินเกี่ยวกับยอดคงเหลือทางบัญชี 

43 

4 - 5 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามความส าคัญของวัตถุประสงค์       
ของรายงานทางการเงินเกี่ยวกับการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล 
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4 - 6 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน        
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามประเภทธุรกิจและรายการ        
ในงบการเงินที่ไม่เก่ียวกับท่ีมีอยู่ในธุรกิจ 
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4 - 7 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน        
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามประเภทปัจจัยเสี่ยงวงจรสมาชิก   
และหุ้น 
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4 - 8 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน        
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการรับสมัคร
สมาชิกและการรับค่าหุ้น 5 ล าดับสูงสุด 
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4 - 9 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน         
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการลาออก          
5 ล าดับสูงสุด 
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4 - 10 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน         
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงค่าธรรมเนียม
แรกเข้า  
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4 - 11 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน       
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามประเภทปัจจัยเสี่ยงวงจรธุรกิจ
สินเชื่อ 
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 สารบัญตาราง (ต่อ)  
หน้า 

 
ตารางท่ี   
4 - 12 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน        

ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการขอกู้ /
วิเคราะห์สินเชื่อ 5 ล าดับสูงสุด 
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4 - 13 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน       
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการค้ าประกัน/
ประเมินหลักประกัน 5 ล าดับสูงสุด 
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4 - 14 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน         
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการอนุมัติเงินกู้ 
5 ล าดับสูงสุด 
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4 - 15 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน        
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการท าสัญญาเงินกู้/
จดจ านองหลักประกัน 
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4 - 16 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน        
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามประเภทกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการจ่าย
เงินกู ้5 ล าดับสูงสุด 
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4 - 17 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน        
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการรับช าระเงินกู้/
ดอกเบี้ยเงินให้กู้/ค่าปรับ 5 ล าดับสูงสุด 

50 

4 - 18 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน        
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการประมวลผล
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ/ค่าปรับค้างรับ 

51 

4 - 19 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน        
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการปรับปรุง
แฟ้มข้อมูลหลัก/สัญญาเงินกู ้

52 

4 - 20 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน         
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการติดตาม /
สอบทานการช าระหนี้ 

52 

4 - 21 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน      
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการประมาณ       
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  
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4 - 22 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน        
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการบันทึก
รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป 5 ล าดับสูงสุด 
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 สารบัญตาราง (ต่อ)  
หน้า 

 
ตารางท่ี   
4 - 23 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวม

จ าแนกตามประเภทปัจจัยเสี่ยงวงจรธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
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4 - 24 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน       
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการสร้าง
รายการขาย 5 ล าดับสูงสุด 

55 

4 - 25 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน         
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการจัดส่งสินค้า/
จ่ายสินค้าจากคลังสินค้า 5 ล าดับสูงสุด 
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4 - 26 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน         
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการจัดท า
ใบก ากับสินค้า/ใบก ากับภาษ ี
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4 - 27 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน         
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการบันทึก  
ลูกหนี้การค้า 5 ล าดับสูงสุด 
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4 - 28 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน                 
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการรับช าระเงิน 

57 

4 - 29 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน                 
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการติดตาม  
การรับช าระหนี้/สอบทาน 

57 

4 - 30 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการปรับปรุง
แฟ้มข้อมูลหลัก/วงเงินขายเชื่อ 

58 

4 - 31 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน        
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการประมาณ          
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

58 

4 - 32 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการบันทึก
รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป  

59 

4 - 33 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการสั่งซื้อ  
สินค้า 5 ล าดับสูงสุด 

59 

4 - 34 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการรับของ 

60 



 สารบัญตาราง (ต่อ)  
หน้า 

 
ตารางท่ี   
4 - 35 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    

ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการบันทึก
เจ้าหนี้ 5 ล าดับสูงสุด 

60 

4 - 36 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการจ่ายช าระ
หนี้ ค่าสินค้า  

61 

4 - 37 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการรับสินค้า      
เข้าคลัง 

61 

4 - 38 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการตรวจสอบ
คุณภาพสินค้า 

61 

4 - 39 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน           
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการเบิกสินค้า
เพ่ือขาย 

62 

4 - 40 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการจัดเก็บสินค้า  

62 

4 - 41 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการตรวจนับสินค้า 

63 

4 - 42 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการตัดจ าหน่าย
สินค้าเนื่องจากขาดหาย 

63 

4 - 43 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการปรับปรุง
แฟ้มข้อมูลหลัก 

64 

4 - 44 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการส ารอง   
ค่าสินค้าเสื่อมสภาพ 

64 

4 - 45 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการบันทึก
รายการเคลื่อนไหวสินค้าเข้าบัญชีแยกประเภท 

64 

4 - 46 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวม
จ าแนกตามประเภทปัจจัยเสี่ยงวงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตผล 

65 



 

 สารบัญตาราง (ต่อ)  
หน้า 

 
ตารางท่ี   
4 - 47 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    

ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการสร้าง
รายการขายผลิตผล 5 ล าดับสูงสุด 

67 

4 - 48 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน        
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการจัดส่ง /      
จ่ายผลิตผลจากคลังเก็บ 5 ล าดับสูงสุด 

67 

4 - 49 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการจัดท า
ใบก ากับสินค้า/ใบก ากับภาษ ี 

68 

4 - 50 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการบันทึก
ลูกหนี้ขายผลิตผล 5 ล าดับสูงสุด 

68 

4 - 51 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการรับช าระเงิน 

69 

4 - 52 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการติดตาม        
การรับช าระหนี้ 

69 

4 - 53 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการปรับปรุง
แฟ้มข้อมูลหลักวงเงินขายผลิตผลเชื่อ 

69 

4 - 54 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการประมาณ       
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

70 

4 - 55 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการบันทึก
รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป 

70 

4 - 56 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการสั่งซื้อ
วัตถุดิบ 5 ล าดับสูงสุด 

71 

4 - 57 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการรับวัตถุดิบ  

71 



 สารบัญตาราง (ต่อ)  
หน้า 

 
ตารางท่ี   
4 - 58 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    

ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการบันทึก
เจ้าหนี้ค่าวัตถุดิบ 5 ล าดับสูงสุด 

72 

4 - 59 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการจ่ายช าระหนี้  

72 

4 - 60 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการรับวัตถุดิบ      
เข้าคลัง 

73 

4 - 61 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการตรวจสอบ
คุณภาพวัตถุดิบ 

73 

4 - 62 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการเบิก
วัตถุดิบเข้าการผลิต 

74 

4 - 63 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการปรับปรุง
ของเสียเนื่องจากการผลิต 

74 

4 - 64 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการจัดเก็บ
ผลิตผล วัตถุดิบ สินค้าแปรรูป  

75 

4 - 65 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการตรวจนับ
ผลิตผล วัตถุดิบ สินค้าแปรรูป 

75 

4 - 66 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการตัดจ าหน่าย
เนื่องจากขาดหาย 

76 

4 - 67 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการปรับปรุง
แฟ้มข้อมูลหลัก 

76 

4 - 68 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการส ารอง   
ค่าสินค้าเสื่อมสภาพ 

77 



 

 สารบัญตาราง (ต่อ)  
หน้า 

 
ตารางท่ี   
4 - 69 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    

ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการบันทึก
รายการเคลื่อนไหวเข้าบัญชีแยกประเภท 

77 

4 - 70 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการวางแผน 
การรวบรวมผลิตผล 

78 

4 - 71 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการสร้าง
รายการสั่งซื้อผลิตผล 5 ล าดับสูงสุด 

78 

4 - 72 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการตรวจสอบ
คุณภาพผลิตผล 

79 

4 - 73 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการรับผลิตผล      
เข้าคลัง  

79 

4 - 74 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการวางบิล/บันทึก
เจ้าหนี้ค่าผลิตผล รับผลิตผลเข้าคลัง 5 ล าดับสูงสุด 

80 

4 - 75 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการจ่าย   
ช าระหนี้/สอบทานหนี้  

80 

4 - 76 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน       
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการปรับปรุง
รายการซื้อ 

81 

4 - 77 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการปรับปรุง
แฟ้มข้อมูลหลัก 

81 

4 - 78 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการกระทบยอด
รายการรับผลิตผล และการบันทึกเจ้าหนี้ 

81 

4 - 79 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการบันทึก
รายการซื้อเข้าบัญชีแยกประเภท (GL)  

82 



 สารบัญตาราง (ต่อ)  
หน้า 

 
ตารางท่ี   
4 - 80 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน         

ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการก าหนด        
แผนการผลิต/แปรรูป 

82 

4 - 81 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการสร้าง         
ใบสั่งผลิต/แปรรูป 

83 

4 - 82 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการเบิก
วัตถุดิบเพ่ือการผลิต/แปรรูป 

83 

4 - 83 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการผลิต /   
แปรรูปสินค้า 

84 

4 - 84 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการตัดของเสีย
จากการผลิต/แปรรูป 

84 

4 - 85 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการบันทึก   
รับสินค้าส าเร็จรูป/สินค้าแปรรูป 

84 

4 - 86 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการปันส่วน
ต้นทุนการผลิต/แปรรูป 

85 

4 - 87 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการปรับปรุง
แฟ้มข้อมูลหลัก 

85 

4 - 88 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการกระทบยอด
รายการสินค้าระหว่างผลิตกับวัตถุดิบที่ใช้ไป 

86 

4 - 89 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการบันทึก
รายการต้นทุนการผลิตเข้าบัญชีแยกประเภท (GL) 

86 

4 - 90 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามประเภทปัจจัยเสี่ยงวงจรธุรกิจ
การให้บริการ 5 ล าดับสูงสุด 

87 



 

 สารบัญตาราง (ต่อ)  
หน้า 

 
ตารางท่ี   
4 - 91 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวม

จ าแนกตามประเภทปัจจัยเสี่ยงวงจรเงินรับฝาก 
87 

4 - 92 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการเปิดบัญชี 

88 

4 - 93 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน       
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัย เสี่ยงการบันทึก
รายการฝาก 

88 

4 - 94 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัย เสี่ยงการบันทึก
รายการถอน 5 ล าดับสูงสุด 

89 

4 - 95 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการปิดบัญชี       
เงินฝาก 5 ล าดับสูงสุด 

89 

4 - 96 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัย เสี่ยงการบันทึก
ดอกเบี้ยเงินรับฝาก  

90 

4 - 97 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวม
จ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงรายการเงินสด/เงินฝากธนาคาร/เงินฝากสหกรณ์อ่ืน 

90 

4 - 98 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัย เสี่ยงรายการ      
เงินสด 5 ล าดับสูงสุด 

91 

4 - 99 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงรายการ     
เงินฝากธนาคาร 5 ล าดับสูงสุด 

91 

4 - 100 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงรายการ     
เงินฝากสหกรณ์อ่ืน 5 ล าดับสูงสุด 

92 

4 - 101 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามปัจจัยเสี่ยงของรายการเงินลงทุน 

92 

4 - 102 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามปัจจัยเสี่ยงของรายการลูกหนี้อ่ืน 

93 



 

 สารบัญตาราง (ต่อ)  
หน้า 

 
ตารางท่ี   
4 - 103 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    

ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามปัจจัยเสี่ยงของรายการ     
ที่ดินแทนการช าระหนี้รอจ าหน่าย  

93 

4 - 104 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามปัจจัยเสี่ยงของรายการ  
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน/สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 

94 

4 - 105 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามปัจจัยเสี่ยงของรายการ    
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์5 ล าดับสูงสุด 

95 

4 - 106 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามปัจจัยเสี่ยงของรายการ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

95 

4 - 107 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามปัจจัยเสี่ยงของรายการ      
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร/เจ้าหนี้เงินกู้  

96 

4 - 108 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามปัจจัยเสี่ยงของรายการ       
เงินปันผลและเฉลี่ยคืน 5 ล าดับสูงสุด 

96 

4 - 109 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่อ งานสอบบัญชี ในภาพรวมจ าแนกตามปัจจั ยเสี่ ยงของรายการ             
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน/หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน  

97 

4 - 110 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน        
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชี ในภาพรวมจ าแนกตามปัจจัยเสี่ ยงของรายการ                 
ทุนส ารอง/ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอ่ืนๆ  

98 

4 - 111 แสดงค่ าสถิ ติ เปรี ยบเที ยบความแตกต่ างของค่ าเฉลี่ ยระหว่ างกลุ่ มปั จจั ยเสี่ ยง                          
ตามวงจรธุรกิจ โดยใช้สถิติ F-test 

99 

4 - 112 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มปัจจัยเสี่ยงอ่ืนตามรายการ        
ในงบการเงินที่ไม่เก่ียวกับท่ีมีอยู่ในธุรกิจ โดยใช้สถิติ F-test 

100 

4 - 113 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยผลกระทบต่องานสอบบัญชี    
ของกลุ่มปัจจัย เสี่ ยง อ่ืนตามรายการในงบการเงินที่ ไม่ เกี่ยวกับที่มีอยู่ ในธุรกิจ             
โดยใช้สถิติ Scheffe 

101 

4 - 114 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของตัวแปรผลกระทบต่องานสอบบัญชี    
ของปัจจัยเสี่ยงในการสอบบัญชีกับขนาดสหกรณ์ โดยใช้สถิติ F-test 

103 



                                                                               (จ) 
 

                             สารบัญภาพ   
หน้า 

 
ภาพที ่   
1 - 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 4 
2 - 1 กระบวนการตรวจสอบบัญชี 20 
4 - 1 กรอบแนวคิดการประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์ 104 

 



 



               (ฉ) 
 

                          สารบัญตารางภาคผนวก  
หน้า 

 
ตาราง

ภาคผนวกที ่
  

1 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามลักษณะทางประชากร         
และการปฏิบัติงาน 

1 

2 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน         
ของความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบความเสี่ยงในการสอบบัญชี 

3 

3 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามความส าคัญของวัตถุประสงค์         
ของรายงานทางการเงินเกี่ยวกับประเภทรายการ 

4 

4 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามความส าคัญของวัตถุประสงค์              
ของรายงานทางการเงินเกี่ยวกับยอดคงเหลือทางบัญชี 

4 

5 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามความส าคัญของวัตถุประสงค์       
ของรายงานทางการเงินเกี่ยวกับการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล 

5 

6 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยง เบนมาตรฐาน        
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามประเภทธุรกิจและรายการ        
ในงบการเงินที่ไม่เก่ียวกับท่ีมีอยู่ในธุรกิจ 

5 

7 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามประเภทปัจจัยเสี่ยงวงจร
สมาชิกและหุ้น 

5 

8 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการรับสมัคร
สมาชิกและการรับค่าหุ้น 5 ล าดับสูงสุด 

6 

9 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน         
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการลาออก          
5 ล าดับสูงสุด 

6 

10 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน         
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงค่าธรรมเนียม
แรกเข้า  

6 

11 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน       
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามประเภทปัจจัยเสี่ยงวงจรธุรกิจ
สินเชื่อ 

9 

12 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการขอกู้ /
วิเคราะห์สินเชื่อ 5 ล าดับสูงสุด 

9 
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13 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน       
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการค้ าประกัน/
ประเมินหลักประกัน 5 ล าดับสูงสุด 

10 

14 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน         
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการอนุมัติ  
เงินกู ้5 ล าดับสูงสุด 

10 

15 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการท าสัญญาเงินกู้/
จดจ านองหลักประกัน 

10 

16 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่า เฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน        
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามประเภทกลุ่มปัจจัยเสี่ยง       
การจ่ายเงินกู ้5 ล าดับสูงสุด 

11 

17 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการรับช าระเงินกู้/
ดอกเบี้ยเงินให้กู้/ค่าปรับ 5 ล าดับสูงสุด 

11 

18 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการประมวลผล
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ/ค่าปรับค้างรับ 

11 

19 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการปรับปรุง
แฟ้มข้อมูลหลัก/สัญญาเงินกู ้

12 

20 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน         
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการติดตาม /
สอบทานการช าระหนี้ 

12 

21 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน      
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการประมาณ       
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  

12 

22 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน        
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการบันทึก
รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป 5 ล าดับสูงสุด 

12 

23 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวม
จ าแนกตามประเภทปัจจัยเสี่ยงวงจรธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 

18 
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24 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน       
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการสร้าง     
รายการขาย 5 ล าดับสูงสุด 

19 

25 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน         
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการจัดส่งสินค้า/
จ่ายสินค้าจากคลังสินค้า 5 ล าดับสูงสุด 

19 

26 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน         
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการจัดท า
ใบก ากับสินค้า/ใบก ากับภาษ ี

20 

27 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน         
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการบันทึก  
ลูกหนี้การค้า 5 ล าดับสูงสุด 

20 

28 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการรับช าระเงิน    

20 

29 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการติดตาม  
การรับช าระหนี้/สอบทาน 

20 

30 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการปรับปรุง
แฟ้มข้อมูลหลัก/วงเงินขายเชื่อ 

21 

31 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน        
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการประมาณ          
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

21 

32 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการบันทึก
รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป  

21 

33 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการสั่งซื้อ      
สินค้า 5 ล าดับสูงสุด 

21 

34 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการรับของ 
 

22 
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35 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการบันทึก
เจ้าหนี้ 5 ล าดับสูงสุด 

22 

36 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการจ่าย   
ช าระหนี้ค่าสินค้า  

22 

37 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน      
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการรับสินค้าเข้าคลัง 

22 

38 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการตรวจสอบ
คุณภาพสินค้า 

23 

39 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน           
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการเบิกสินค้า
เพ่ือขาย 

23 

40 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการจัดเก็บสินค้า  

23 

41 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการตรวจนับสินค้า 

23 

42 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการตัดจ าหน่าย
สินค้าเนื่องจากขาดหาย 

24 

43 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการปรับปรุง
แฟ้มข้อมูลหลัก 

24 

44 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการส ารอง    
ค่าสินค้าเสื่อมสภาพ 

24 

45 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการบันทึก
รายการเคลื่อนไหวสินค้าเข้าบัญชีแยกประเภท 

24 

46 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวม
จ าแนกตามประเภทปัจจัยเสี่ยงวงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตผล 

34 
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47 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการสร้าง
รายการขายผลิตผล 5 ล าดับสูงสุด 

35 

48 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน        
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการจัดส่ง /      
จ่ายผลิตผลจากคลังเก็บ 5 ล าดับสูงสุด 

35 

49 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน      
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการจัดท า
ใบก ากับสินค้า/ใบก ากับภาษ ี 

36 

50 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการบันทึก
ลูกหนี้ขายผลิตผล 5 ล าดับสูงสุด 

36 

51 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการรับช าระเงิน 

36 

52 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการติดตาม        
การรับช าระหนี้ 

36 

53 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน      
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการปรับปรุง
แฟ้มข้อมูลหลักวงเงินขายผลิตผลเชื่อ 

37 

54 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการประมาณ       
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

37 

55 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการบันทึก
รายการบัญชีแยกประเภททั่วไป 

37 

56 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการสั่งซื้อ
วัตถุดิบ 5 ล าดับสูงสุด 

38 

57 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการรับวัตถุดิบ  

38 
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58 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการบันทึก
เจ้าหนี้ ค่าวัตถุดิบ 5 ล าดับสูงสุด 

38 

59 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการจ่ายช าระหนี้  

59 

60 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปั จจัยเสี่ยงการรับ   
วัตถุดิบเข้าคลัง 

39 

61 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการตรวจสอบ
คุณภาพวัตถุดิบ 

39 

62 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการเบิก
วัตถุดิบเข้าการผลิต 

39 

63 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการปรับปรุง
ของเสียเนื่องจากการผลิต 

40 

64 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการจัดเก็บ
ผลิตผล วัตถุดิบ สินค้าแปรรูป  

40 

65 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการตรวจนับ
ผลิตผล วัตถุดิบ สินค้าแปรรูป 

40 

66 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการตัดจ าหน่าย
เนื่องจากขาดหาย 

41 

67 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการปรับปรุง
แฟ้มข้อมูลหลัก 

41 

68 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการส ารอง   
ค่าสินค้าเสื่อมสภาพ 

41 
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69 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการบันทึก
รายการเคลื่อนไหวเข้าบัญชีแยกประเภท 

  41 

70 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน      
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการวางแผน 
การรวบรวมผลิตผล 

42 

71 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการสร้าง
รายการสั่งซื้อผลิตผล 5 ล าดับสูงสุด 

42 

72 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการตรวจสอบ
คุณภาพผลิตผล 

42 

73 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการรับผลิตผลเข้าคลัง  

42 

74 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการวางบิล/บันทึก
เจ้าหนี้ค่าผลิตผลรับผลิตผลเข้าคลัง 5 ล าดับสูงสุด 

43 

75 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการจ่ายช าระหนี้/
สอบทานหนี้  

43 

76 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน       
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการปรับปรุง
รายการซื้อ 

43 

77 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการปรับปรุง
แฟ้มข้อมูลหลัก 

43 

78 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการกระทบยอด
รายการรับผลิตผล และการบันทึกเจ้าหนี้ 

44 

79 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการบันทึก
รายการซื้อเข้าบัญชีแยกประเภท (GL)  

44 
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80 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน         
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการก าหนด        
แผนการผลิต/แปรรูป 

44 

81 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการสร้างใบสั่งผลิต/
แปรรูป 

44 

82 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการเบิก
วัตถุดิบเพ่ือการผลิต/แปรรูป 

45 

83 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการผลิต/แปรรูปสินค้า 

45 

84 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการตัดของเสีย
จากการผลิต/แปรรูป 

45 

85 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการบันทึก   
รับสินค้าส าเร็จรูป/สินค้าแปรรูป 

45 

86 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการปันส่วน
ต้นทุนการผลิต/แปรรูป 

46 

87 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการปรับปรุง
แฟ้มข้อมูลหลัก 

46 

88 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการกระทบยอด
รายการสินค้าระหว่างผลิตกับวัตถุดิบที่ใช้ไป 

46 

89 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการบันทึก
รายการต้นทุนการผลิตเข้าบัญชีแยกประเภท (GL) 

46 

90 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามประเภทปัจจัยเสี่ยงวงจรธุรกิจ
การให้บริการ 5 ล าดับสูงสุด 
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91 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวม
จ าแนกตามประเภทปัจจัยเสี่ยงวงจรเงินรับฝาก 

64 

92 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการเปิดบัญชี 

64 

93 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน       
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัย เสี่ยงการบันทึก
รายการฝาก 

64 

94 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัย เสี่ยงการบันทึก
รายการถอน 5 ล าดับสูงสุด 

64 

95 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการปิดบัญชี       
เงินฝาก 5 ล าดับสูงสุด 

65 

96 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัย เสี่ยงการบันทึก
ดอกเบี้ยเงินรับฝาก  

65 

97 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวม
จ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงรายการเงินสด/เงินฝากธนาคาร/เงินฝากสหกรณ์อ่ืน 

67 

98 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัย เสี่ยงรายการ     
เงินสด 5 ล าดับสูงสุด 

68 

99 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงรายการ          
เงินฝากธนาคาร 5 ล าดับสูงสุด 

68 

100 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงรายการ     
เงินฝากสหกรณ์อ่ืน 5 ล าดับสูงสุด 

68 

101 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามปัจจัยเสี่ยงของรายการเงินลงทุน 

70 

102 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามปัจจัยเสี่ยงของรายการลูกหนี้อ่ืน 

71 
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103 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามปัจจัยเสี่ยงของรายการ    
ที่ดินแทนการช าระหนี้รอจ าหน่าย  

72 

104 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามปัจจัยเสี่ยงของรายการสินทรัพย์
หมุนเวียนอ่ืน/สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 

73 

105 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามปัจจัยเสี่ยงของรายการที่ดิน 
อาคารและอุปกรณ์ 5 ล าดับสูงสุด 

74 

106 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามปัจจัยเสี่ยงของรายการ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

75 

107 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามปัจจัยเสี่ยงของรายการ      
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร/เจ้าหนี้เงินกู้  

75 

108 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามปัจจัยเสี่ยงของรายการเงินปันผล
และเฉลี่ยคืน 5 ล าดับสูงสุด 

76 

109 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามปัจจัยเสี่ยงของรายการหนี้สิน
หมุนเวียนอ่ืน/หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน  

77 

110 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน        
ของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามปัจจัยเสี่ยงของรายการทุนส ารอง/       
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอ่ืน  ๆ 

78 
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บทที่ 1  
บทน า 

 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของเรื่องท่ีศึกษา 

 ในการประกอบกิจการใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือแม้แต่กิจการที่เรียกว่า “สหกรณ์” 
ย่อมเกิดรายการเงินที่เกี่ยวข้องอย่างแน่นอน เช่น การลงทุนถือหุ้นในกิจการนั้น การท าธุรกิจต่าง ๆ ได้แก่ ธุรกิจ
การเงิน ธุรกิจการซื้อ - ขาย ธุรกิจสินเชื่อ และธุรกิจการให้บริการต่าง ๆ ซึ่งเมื่อเกิดรายการเงินจ าเป็นที่จะต้องมีการ
บันทึกบัญชีไว้เป็นหลักฐาน และสรุปผลรายการเงินในรูปของงบการเงินตามงวดปีหนึ่ง ๆ หรือในงวดการเงินหนึ่ง ๆ 
ว่ากิจการนั้นมีผลการด าเนินงานก าไรหรือขาดทุนเท่าใด และฐานะการเงินเป็นอย่างไร รวมทั้งการด าเนินกิจการ     
มีความก้าวหน้าขึ้นมากน้อยเพียงใด เพ่ือให้บรรดาผู้ถือหุ้นได้ทราบผลการประกอบการและฐานะของกิจการที่ตน       
ได้ลงทุนไป ทั้งนี้  ภายหลังที่กิจการได้จัดท าบัญชีและงบการเงินแล้ว เพ่ือให้งบการเงิน ได้รับความเชื่อถือ            
จึงจ าเป็นต้องมีการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชี 
 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ก าหนดมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 เรื่อง วัตถุประสงค์
โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ได้ระบุถึงวัตถุประสงค์
ของการตรวจสอบว่าเป็นการแสดงความเห็นต่อรายงานการเงิน ซึ่งในการบรรลุวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
ผู้สอบบัญชีต้องเผชิญกับความเสี่ยงในการแสดงความเห็นผิดพลาดไปจากข้อเท็จจริงอย่างมีสาระส าคัญ หรือ          
ที่เรียกว่าความเสี่ยงในการตรวจสอบ (Audit risk) ที่ไม่อาจค้นพบเหตุการณ์หรือรายการผิดพลาดที่มีสาระส าคัญได้  
 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป็นองค์กรเศรษฐกิจภาคประชาชนที่มีอยู่จ านวน 11,600 แห่ง มีมูลค่า
ทรัพย์สินที่ต้องดูแลให้มวลสมาชิกถึง 2.26 ล้านล้านบาท ด าเนินธุรกิจคิดเป็นร้อยละ 17 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
ประเทศ (GDP) สหกรณ์เป็นธุรกิจที่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มีความเจริญเติบโตอย่างมั่นคง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความมีคุณภาพชีวิตที่ดีของมวลสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไทยกว่า 12.15  ล้านคน หรือ
ร้อยละ 18.75 ของประชากรทั้งประเทศ ทั้งนี้สหกรณ์เป็นองค์กรธุรกิจอย่างหนึ่งเช่นเดียวกับธุรกิจทั่วไป ซึ่งเมื่อ
สหกรณ์ด าเนินกิจการและมีรายการเงินเกิดขึ้นก็จะมีการบันทึกบัญชีและจัดท ารายงานการเงินตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินเช่นกัน แต่ในส่วนของการสอบบัญชีนั้นจะกระท าโดยผู้สอบบัญชีที่นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง           
ตามที่กฎหมายสหกรณ์ก าหนด ซึ่งการปฏิบัติงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีสหกรณ์นั้น ผู้สอบบัญชีจะต้อง
ปฏิบัติงานตรวจสอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งได้ก าหนดให้ผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นว่างบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบนั้นได้จัดท าขึ้นโดยถูกต้องในสาระส าคัญ 
และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (Thai Financial Reporting Standards : TFRS) หรือไม่ 
อย่างไรก็ดีดังเช่นบทเรียนวิกฤตทางบัญชีที่เกิดขึ้น ทั้งในและต่างประเทศ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรบางแห่ง         
ก็ไม่ประสบความส าเร็จในการด าเนินงานต้องล้มละลายและปิดกิจการ โดยมีสาเหตุประการหนึ่งที่เกิดจากผู้สอบบัญชี
ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพในการตรวจสอบงบการเงินอย่างเหมาะสม ไม่ได้ด าเนินการเกี่ยวกับ
ความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของงบการเงิน ท าให้ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ลดน้อยลง 
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 จากเหตุผลที่กล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นได้ว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ของผู้สอบบัญชีจะต้อง
เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และอาจเกิดความเสี่ยงต่อผู้สอบบัญชีได้ในหลายรูปแบบ ดังนั้นผู้สอบบัญชีสหกรณ์
จึงควรให้ความสนใจและเห็นความส าคัญของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชี (Audit Risk 
Assessment) ในทุกขั้นตอนของกระบวนการตรวจสอบบัญชี ด้วยการใช้วิจารณญาณเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการ
ประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชี เพ่ือให้แน่ใจว่า ความเสี่ยงได้ลดลงจนถึงระดับต่ าสุดที่ผู้สอบบัญชียอมรับได้ ทั้งนี้ 
หากผู้สอบบัญชีที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพที่ดี หรือขาดธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่สอบบัญชี
สหกรณ์ และไม่ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ท าให้เกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานสอบบัญชี ไม่สามารถตรวจสอบ
ข้อบกพร่อง การทุจริตและประพฤติมิชอบจากการด าเนินงานของสหกรณ์ ซึ่งส่งผลกระทบถึงการบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของสหกรณ์ และก่อให้เกิดความสูญเสียทรัพยากรของประเทศ  
 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ 
เกี่ยวกับการตรวจสอบและพัฒนาระบบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้เป็นไปตามมาตรฐาน จากการปฏิบัติ
ภารกิจการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรนั้น ในปี พ.ศ. 2556 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้จัดท าคู่มือการ
วางแผนงานสอบบัญชี เรื่อง การประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์ เพ่ือให้ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ใช้ในการ     
วางแผนการตรวจสอบบัญชี เพื่อลดความเสี่ยงในการให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เพียงพอต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงิน 
เนื่องจากสภาวการณ์ในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไป ท าให้คู่มือดังกล่าวอาจมีข้อมูลที่ไม่เพียงพอ ไม่สอดคล้องกับ
สถานการณป์ัจจุบัน ประกอบกบัในการตรวจสอบงบการเงินของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ในปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ต้องมี
ความรอบรู้ในการระบุปัจจัยเสี่ยงรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม เพ่ือที่จะปรับเปลี่ยนกระบวนการตรวจสอบให้ทันกับ                
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น และความซับซ้อนของธุรกรรมในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
อย่างไรก็ตามเพ่ือลดความเสี่ยงจากการตรวจสอบดังกล่าว ผู้สอบบัญชีสหกรณ์จ าเป็นต้องประเมินความเสี่ยง              
โดยระบุปัจจัยเสี่ยง องค์ประกอบของความเสี่ยงในการสอบบัญชี และวิเคราะห์ ความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งตระหนักถึงความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอีกด้วย ดังนั้น กรมตรวจบัญชีสหกรณ์           
จึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาปัจจัยและองค์ประกอบความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์ เพ่ือสร้างเครื่องมือในการ
ประเมินความเสี่ ยง ซึ่ งผลที่ ได้จากการศึกษาจะสามารถน า มาพัฒนาคู่มือการวางแผนงานสอบบัญชี                
เรื่อง การประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์ ที่ผู้สอบบัญชีสามารถน าไปใช้ในการวางแผนการปฏิบัติงาน
สอบบัญชีได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการตรวจสอบให้ได้มาซึ่งการแสดงความเห็น        
ต่องบการเงินได้อย่างถูกต้องตามที่ควร เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี สร้างความน่าเชื่อถือ ให้เกิดขึ้น          
ในสหกรณ์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้งบการเงิน รวมทั้งน าไปสู่การพัฒนาระบบสหกรณ์ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจะ
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของสมาชิกสหกรณ์ในที่สุด 
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1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
   1.2.1 เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยและองค์ประกอบความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์ของผู้สอบบัญชี ส าหรับ

เป็นข้อมูลน าไปใช้ในการสร้างเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยง 
   1.2.2 เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
   1.2.3  เพ่ือเสนอแนวทางการประเมินความเสี่ยงของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ให้เป็นไปตามหลักวิชาการ 
   1.2.4  เพ่ือให้มีคู่มือการวางแผนงานสอบบัญชี เรื่องการประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีที่ทันกับ

สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง 
 
1.3  ขอบเขตของการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตการวิจัยในด้านระยะเวลาและประชากร โดยเป็นการศึกษาเชิงส ารวจความคิดเห็น       
ต่อองค์ประกอบความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อความเสี่ยงจากการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีสหกรณ์              
ทีป่ฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์ในปี 2560 จ านวน 200 สหกรณ ์
 
1.4  นิยามศัพท์ 
 ความเสี่ยงในการสอบบัญชี หมายถึง ความเสี่ยงที่ผู้สอบบัญชีจะแสดงความเห็นที่ไม่เหมาะสมเมื่องบการเงิน
แสดงข้อมูลขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ซึ่งเป็นผลมาจากความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูล ที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส าคัญและความเสี่ยงจากการตรวจสอบ  

 วัตถุประสงค์ของรายงานทางการเงิน หมายถึง สาระส าคัญที่ผู้บริหารสหกรณ์ได้ให้ค ารับรองไว้เป็นเรื่อง
ที่เก่ียวกับประเภทรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล 

 องค์ประกอบของปัจจัยเสี่ยงในการสอบบัญชี ประกอบด้วย ปัจจัยเสี่ยงตามวงจรธุรกิจ และปัจจัยเสี่ยง
อ่ืนตามรายการในงบการเงินที่ไม่เก่ียวกับท่ีมีอยู่ในธุรกิจ 

 ปัจจัยเสี่ยงตามวงจรธุรกิจ หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่ท าให้สหกรณ์ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้จ าแนกตามวงจรธุรกิจ ทั้งนี้ การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์เป็นไปตามข้อก าหนดตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ์ สามารถจ าแนกวงจรธุรกิจได้เป็น 5 ธุรกิจ ได้แก่ 1) ธุรกิจสินเชื่อ 2) ธุรกิจจัดหาสินค้า       
มาจ าหน่าย 3) ธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตผล 4) ธุรกิจการให้บริการ และ 5) ธุรกิจเงินรับฝาก  

ปัจจัยเสี่ยงอ่ืนตามรายการในงบการเงินที่ไม่เกี่ยวกับที่มีอยู่ในธุรกิจ หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มา
ของความเสี่ยงที่ท าให้สหกรณ์ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้จ าแนกตามรายการในงบการเงินที่ไม่เกี่ยวกับที่มีอยู่
ในธุรกิจ ประกอบด้วย 12 รายการ ได้แก่ 1) เงินสด/เงินฝากธนาคาร/เงินฝากสหกรณ์อ่ืน 2) เงินลงทุน 3) ลูกหนี้อ่ืน 
4) ที่ดินแทนการช าระหนี้รอจ าหน่าย 5) สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน/สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 6) ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ 7) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 8) เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร/เจ้าหนี้เงินกู้ 9) เงินปันผลและเฉลี่ยคืน 10) หนี้สิน
หมุนเวียนอ่ืน/หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน 11) ทุนส ารอง/ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอ่ืน ๆ และ 12) สมาชิก
และหุ้น 
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1.5  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ภาพที่ 1 - 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
                         ตัวแปรต้น                  ตัวแปรตาม 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ  
- อายุ 
- วุฒิการศึกษา 
- ระดับต าแหน่ง 
- ประสบการณ์ในการปฏิบัตงิานสอบบัญช ี
 
องค์ประกอบความเสี่ยงในการสอบบัญชี 
- ความเสี่ยงสืบเนื่อง  
- ความเสี่ยงจากการควบคุม 
- ความเสี่ยงจากการตรวจสอบ 
 
วัตถุประสงค์ของรายงานทางการเงิน เกี่ยวกับ 
- ประเภทรายการ 
- ยอดคงเหลอืทางบัญช ี
- การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล 

ปัจจัยที่มีผลต่อความเส่ียงในการสอบบัญชีสหกรณ ์
1.ปัจจัยเสี่ยงตามวงจรธุรกิจ  
- ธุรกิจสินเชื่อ 
- ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
- ธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตผล 
- ธุรกิจการให้บรกิาร 
- ธุรกิจเงนิรับฝาก 
2.ปัจจัยเส่ียงอื่นตามรายการในงบการเงิน                    

ที่ไม่เก่ียวกับที่มีอยู่ในธุรกิจ 
- สมาชิกและหุ้น 
- เงินสด/เงินฝากธนาคาร/เงินฝากสหกรณ์อื่น 
- เงินลงทนุ 
- ลูกหนี้อื่น 
- ที่ดินแทนการช าระหนี้รอจ าหนา่ย 
- สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่/สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ 
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
- เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร/เจ้าหนี้เงินกู้ 
- เงินปนัผลและเฉลี่ยคืน 
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น/หนี้สนิไม่หมุนเวียนอื่น 
- ทุนส ารอง/ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ 

- ผลกระทบต่อการสอบบัญช ี
- ความเหน็ต่อองค์ประกอบความเสี่ยง 
- ความส าคัญของวัตถุประสงค์ของ  
 รายงานทางการเงิน 
 

ความ เสี่ ย ง ใน
การสอบบัญชี 
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1.6  ประโยชน์ที่จะได้รับจากผลงานวิจัย 
 1.6.1 ก าหนดแบบแผนปัจจัยและองค์ประกอบของความเสี่ยงต่างๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความถูกต้อง

ของรายงานทางการเงิน 
 1.6.2 องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง คู่มือ การวางแผนงานสอบบัญชี 

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชี ที่ช่วยในการปฏิบัติภารกิจสอบบัญชีสหกรณ์ในการ
ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ 

 1.6.3 น าผลการวิจัยมาใช้ในการวางแผนสร้างนวัตกรรมองค์กร 
 1.6.4 ผลการวิจัยสามารถน ามาใช้ในการก าหนดทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์        

ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 



 



บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัยเรื่อง “ศึกษาปัจจัยและองค์ประกอบความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์ เพ่ือสร้างเครื่องมือ       
ในการประเมินความเสี่ยง” เป็นการศึกษาถึงความคิดเห็นต่อองค์ประกอบและปัจจัยความเสี่ยงในการสอบบัญชี          
ในปัจจุบัน เพ่ือที่จะสร้างแนวทางการประเมินความเสี่ยงของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ให้เป็นไปตามหลักวิชาการ  และ
คู่มือการวางแผนงานสอบบัญชี เรื่องการประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์ที่ทันกับสถานการณ์            
ที่เปลี่ยนแปลง โดยจ าเป็นต้องอาศัยพ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจตามแนวคิดและทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1  แนวคิดเกี่ยวกับวิชาชีพสอบบัญชี 
 2.1.1 ค าจ ากัดความของการสอบบัญชี 
  (นิพันธ์  เห็นโชคชัยชนะ และ ศิลปพร  ศรีจั่นเพชร, 2559 : 1 - 10) จากค านิยามของการสอบบัญชี   
โดยสมาคมการบัญชีอเมริกัน (The American Accounting Association : AAA) ได้ให้ไว้ว่า การสอบบัญชีเป็น
กระบวนการของการรวบรวมข้อมูลและการประเมินหลักฐานเกี่ยวกับสารสนเทศ เพ่ือระบุและรายงานเกี่ยวกับ
ระดับความสอดคล้องของสารสนเทศนั้นกับหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และการสื่อสารผลลัพธ์ให้ผู้ใช้ที่สนใจการ      
สอบบัญชีควรปฏิบัติโดยบุคคลทีม่ีความรู้ความสามารถและมีความเป็นอิสระ 
              (พยอม  สิงห์เสน่ห์, 2549 : 1) การสอบบัญชี คือการตรวจสอบสมุดบัญชี เอกสารประกอบการ
ลงบัญชีและหลักฐานอ่ืน ๆ โดยผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี ตามแนวทางปฏิบัติงานที่วิชาชีพได้ก าหนดเป็น
มาตรฐานไว้ เพ่ือที่ผู้สอบบัญชีจะสามารถวินิจฉัยและแสดงความเห็นได้ว่า งบการเงินที่กิจการจัดท าขึ้นมีความ
ถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปเพียงใดหรือไม่ และงบการเงินดังกล่าวได้แสดง
ข้อมูลที่จ าเป็นเพ่ือให้ผู้อ่านงบการเงินได้ทราบอย่างเพียงพอแล้วหรือไม่ นอกจากนั้น ผู้สอบบัญชียังเสนอข้อสังเกต
ต่อผู้บริหารงานของกิจการ เพ่ือให้ทราบถึงข้อบกพร่องเกี่ยวกับการควบคุมภายในของกิจการ และบางครั้งการ
ตรวจสอบยังช่วยให้ผู้สอบบัญชีสามารถรายงานการทุจริตในกิจการให้ผู้บริหารงานได้ทราบด้วย  
  2.1.2 ความแตกต่างระหว่างการสอบบัญชีกับการบัญชี 
  (นิพันธ์  เห็นโชคชัยชนะ และ ศิลปะพรศรีจั่นเพชร, 2559 : 1 - 13) การสอบบัญชี หมายถึง 
กระบวนการของการรวบรวมข้อมูลและการประเมินหลักฐานเกี่ยวกับสารสนเทศ เพ่ือระบุและรายงานเกี่ยวกับ
ระดับความสอดคล้องต้องกันของสารสนเทศนั้นกับหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และการสื่ อสารผลลัพธ์ให้ผู้ใช้ที่สนใจ 
ส่วนการบัญชีหมายถึง กระบวนการจดบันทึก การจัดประเภท และการสรุปเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในลักษณะ
อย่างมีเหตุผล เพ่ือให้สารสนเทศทางการเงินส าหรับการตัดสินใจของผู้ใช้ทั้งภายใน เช่น ผู้บริหารและพนักงาน  
และผู้ใช้ภายนอก เช่น ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและสาธารณชนทั่วไป เป็นต้น ความแตกต่างระหว่างการสอบบัญชีและ        
การบัญชีแสดงไว้ในตารางที่ 2 - 1 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2 - 1 ความแตกต่างระหว่างการสอบบัญชีและการบัญชี 
 

เรื่อง การสอบบัญชี การบัญชี 
1. สิ่งป้อนเข้า (Input) 

 
2. ก า ร ป ร ะ ม ว ล ผ ล

(Processing) 
3. สิ่งป้อนออก (Output) 
4. วัตถุประสงค์ 

 
5. มาตรฐานที่ใช้ในการ 

ปฏิบัติงาน 

งบทดลองหรืองบการเงิน 
 
รวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีหรือ
จัดท ากระดาษท าการของผู้สอบบัญชี
รายงานของผู้สอบบัญชี 
เ พ่ื อ ให้ ค ว าม เห็ น ต่ อ ส า ร สน เทศ       
ในงบการเงิน 
มาตรฐานการสอบบัญชี 

รายการค้ าหรื อ เอกสารประกอบ      
การลงบัญชี 
จดบันทึ กรายการลง ในสมุ ดบัญชี 
(ข้ันต้นและขั้นปลาย) 
งบการเงิน 
เพ่ือให้สารสนเทศในงบการเงิน 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

  

  2.1.3 วัตถุประสงค์ของการสอบบัญชี 
              ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 เรื่อง วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต      
และการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี วัตถุประสงค์การตรวจสอบคือเพ่ือเพ่ิมระดับความเชื่อมั่น
ของผู้ใช้งบการเงินที่มีต่องบการเงิน การบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวเกิดขึ้นได้โดยการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี     
ว่างบการเงินได้จัดท าขึ้นในสาระส าคัญตามแม่บทการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องหรือไม่ หลักพ้ืนฐานในการ
แสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องได้มาซึ่งความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงิน
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลเป็นความเชื่อมั่นในระดับสูง ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อผู้สอบบัญชีได้รวบรว ม
หลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ เพ่ือลดความเสี่ยงในการสอบบัญชีให้อยู่ในระดับต่ าที่ยอมรับได้  
อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลไม่ใช่ความเชื่อมั่นในระดับสูงสุด เนื่องจากการตรวจสอบ มีข้อจ ากัด
สืบเนื่อง ซึ่งท าให้หลักฐานการสอบบัญชีส่วนใหญ่ที่ผู้สอบบัญชีใช้ในการสรุปผลและแสดงความเห็นนั้น มีลักษณะ    
ที่ต้องใช้ดุลยพินิจมากกว่าที่จะเป็นหลักฐานที่ให้ข้อสรุปในตัวเอง 
  ผู้สอบบัญชีต้องใช้แนวคิดเกี่ยวกับความมีสาระส าคัญ ทั้งในการวางแผนและการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ และในการประเมินผลกระทบของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่พบในระหว่างการตรวจสอบ      
และผลกระทบของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่ไม่ได้รับการแก้ไขท่ีมีต่องบการเงิน 
 2.1.4 กระบวนการของการสอบบัญชี 
  (นิพันธ์  เห็นโชคชัยชนะ และ ศิลปะพรศรีจั่นเพชร, 2559 : 1 - 14) การสอบบัญชีเป็นกระบวนการ 
ของการรวบรวมและประเมินหลักฐานการสอบบัญชี เพ่ือให้ผู้สอบบัญชีสามารถสรุปผลการตรวจสอบ และจัดท า
รายงานการสอบบัญชีได้ กระบวนการสอบบัญชี แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) การวางแผนงานตรวจสอบ 
2) การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
3) การออกรายงานการสอบบัญชี 
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2.2  แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนงานสอบบัญชี 
 ผู้สอบบัญชีควรวางแผนปฏิบัติงานสอบบัญชีให้มีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์ ดังนั้น การวางแผน
งานสอบบัญชีเริ่มต้นตั้งแต่การพิจารณาการรับงานสอบบัญชี การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจที่ตรวจสอบ       
การวิเคราะห์เปรียบเทียบในเบื้องต้น การก าหนดระดับความมีสาระส าคัญ การประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชี 
การท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายใน และสิ้นสุดที่การพัฒนาแผนการสอบบัญชีโดยรวมและแนวการสอบบัญชี 
  2.2.1 การวางแผนงานสอบบัญชี  
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 300 เรื่อง การวางแผนการตรวจสอบงบการเงินระบุวัตถุประสงค์
ของผู้สอบบัญชี คือ เพ่ือวางแผนงานตรวจสอบ เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอบบัญชีเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ลักษณะ
และขอบเขตของกิจกรรมวางแผนการตรวจสอบจะขึ้นอยู่กับขนาดความซับซ้อนของกิจการและ ประสบการณ์      
ของผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชี  
  ในการวางแผนการตรวจสอบโดยใช้ประโยชน์จากประสบการณ์และความเข้าใจในธุรกิจ           
จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการวางแผน ผู้สอบบัญชีต้องก าหนดลักษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธีการ
ตรวจสอบที่จะปฏิบัติ เ พ่ือให้ครอบคลุมความเสี่ ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่องบการเงินที่แสดงข้อมูล                    
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ  
  (นิพันธ์  เห็นโชคชัยชนะ และ ศิลปะพรศรีจั่นเพชร, 2559 : 4 - 2) การวางแผนงานสอบบัญชี 
หมายถึง การก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน วิธีการ (หรือลักษณะ) และเวลาที่จะใช้ในการตรวจสอบ เพ่ือรวบรวม
หลักฐานการสอบบัญชีได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม ทั้งนี้เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์การตรวจสอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  ในการวางแผนงานสอบบัญชีผู้สอบบัญชีต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี       
ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

1) ลักษณะของการตรวจสอบ 
2) ขอบเขตของการตรวจสอบ 
3) ระยะเวลาและจังหวะเวลาของการตรวจสอบ 

  การก าหนดลักษณะขอบเขตและเวลาของการตรวจสอบดังกล่าว อยู่ในช่วงของการวางแผน
งานสอบบัญชีซึ่งข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายประการเช่น 

 1) ความเสี่ยง (เช่น ความซับซ้อนของธุรกิจที่ตรวจสอบ) และความมีสาระส าคัญในการสอบบัญชี 
 2) ระบบการควบคุมภายในของลูกค้าหรือกิจการที่ตรวจสอบ 
  3) ความรู้และประสบการณ์ของผู้สอบบัญชีต่อลูกค้ารายนั้น เช่น การวางแผนงานสอบบัญชี

ส าหรับลูกค้ารายใหม่ย่อมยากกว่าลูกค้ารายเดิม 
      4) ประสิทธิภาพของการใช้วิธีการตรวจสอบประเภทต่าง ๆ 

 2.2.2  ประโยชน์ของการวางแผนงานสอบบัญชี  
  1) ช่วยให้ผู้สอบบัญชีสามารถรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีได้อย่างเพียงพอและเหมาะสมในแต่ละ
สถานการณ์ 
  2) ช่วยให้ค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่เกิดข้ึนจากการตรวจสอบเป็นไปอย่างเหมาะสม 
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3) ช่วยให้เกิดความร่วมมือกับลูกค้าและป้องกันการเข้าใจผิด โดยท าความตกลง เกี่ยวกับ
ก าหนดการต่างๆ ล่วงหน้า และยืนยันก าหนดการดังกล่าว 

4) ช่วยให้ผู้สอบบัญชีแน่ใจได้ว่า ได้มีการพิจารณาเรื่องที่ส าคัญอย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถ
ระบุและแก้ไขกับประเด็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที 

5) ช่วยให้มีการมอบหมายงานแก่ผู้ช่วยหรือสมาชิกในกลุ่มผู้ปฎิบัติงานสอบบัญชีอย่างเหมาะสม 
6) ช่วยในการประสานงานกับผู้สอบบัญชีอ่ืนผู้ตรวจสอบภายในและผู้เชี่ยวชาญ 

2.2.3  ขั้นตอนของการวางแผนงานสอบบัญชี ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
1) พิจารณารับงานสอบบัญชี 
2) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจที่ตรวจสอบ 
3) วิเคราะห์เปรียบเทียบในเบื้องต้น 
4) ก าหนดระดับความมีสาระส าคัญ 
5) ประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชี 
6) ท าความเข้าใจระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงจากการควบคุม 
7) พัฒนาแผนการสอบบัญชีและแนวการสอบบัญชี 

2.2.4  แผนการสอบบัญชีโดยรวม  
 (นิพันธ์  เห็นโชคชัยชนะ และ ศิลปะพร  ศรีจั่นเพชร, 2559 : 4 - 3) ผู้สอบบัญชีควรพัฒนาและ

บันทึกแผนการสอบบัญชีโดยรวม ซึ่งอธิบายถึงขอบเขตและการปฏิบัติงานตรวจสอบที่คาดหมาย การบันทึกแผนการ
สอบบัญชีโดยรวม จ าเป็นต้องมีรายละเอียดให้เพียงพอแก่การจัดท าแนวการสอบบัญชี รูปแบบเนื้อหาที่เหมาะสม
ขึ้นอยู่กับขนาดของกิจการ ความซับซ้อนของการตรวจสอบ วิธีและเทคโนโลยีเฉพาะด้านที่ผู้สอบบัญชี ใช้ปฏิบัติ 

 เรื่องท่ีผู้สอบบัญชีควรพิจารณาในการพัฒนาแผนการตรวจสอบโดยรวม จะรวมถึง 
1) ขอบเขตของงานสอบบัญชี 

 1.1) นอกเหนือจากการการตรวจสอบงบการเงินตามปกติ ผู้สอบบัญชีอาจต้องสอบทานงบการเงิน
รายไตรมาสของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย 
 1.2) ผู้สอบบัญชีอาจต้องตรวจสอบงบการเงินรวมด้วย เมื่อบริษัทที่ตรวจสอบมีบริษัทย่อย 

2) ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจที่ตรวจสอบ 
 2.1) ลักษณะส าคัญของกิจการและการด าเนินธุรกิจ 

2.2) ปัจจัยทางเศรษฐกิจโดยทั่วไป และสภาวะทางอุตสาหกรรมที่มีผลต่อธุรกิจ 
 2.3) ผลการประกอบการทางการเงิน 
 2.4) ระดับความสามารถโดยทั่วไปของผู้บริหาร 

3) ความเข้าใจในระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน 
   3.1) ความรู้สะสมของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน ซึ่งมีผล       

ต่อวิธีการทดสอบการควบคุมและวิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระ 
 3.2) นโยบายการบัญชีที่กิจการเลือกใช้และการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
 3.3) ผลกระทบของมาตรฐานการการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับใหม่ ๆ 
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4) ความเสี่ยง และความมสีาระส าคัญ 
 4.1) การประเมินความเสี่ยงสืบเนื่อง และความเสี่ยงจากการควบคุม ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและ

การก าหนดเรื่องส าคัญที่จะตรวจสอบ 
 4.2)  โอกาสที่อาจเกิดการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ รวมทั้งประสบการณ์

จากการตรวจสอบในงวดก่อน ๆ หรือโอกาสเกิดการทุจริต 
 4.3)  ความซับซ้อนทางบัญชี รวมถึงการประมาณการทางบัญชี 
 4.4)  การก าหนดการมีสาระส าคัญเพ่ือการตรวจสอบ 
5) ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีการปฏิบัติงานสอบบัญชี 
    5.1) ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบ 
    5.2) การปรับเปลี่ยนเรื่องที่ต้องตรวจสอบเป็นการเฉพาะ 
    5.3) ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อการตรวจสอบ 
    5.4) งานตรวจสอบภายในและผลที่คาดว่าจะกระทบต่อวิธีการปฏิบัติงานสอบบัญชี  
6) การประสานงาน การสั่งการ การควบคุมงาน และการสอบทานงาน 
    6.1) การประสานงานกับผู้สอบบัญชีอ่ืน  
    6.2) การใช้ผลงานของผู้เชี่ยวชาญ  
    6.3) จ านวนและสถานที่ตั้งของส่วนงานที่จะตรวจสอบ 
    6.4) พนักงานที่ต้องใช้ในการตรวจสอบ  
นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีอาจพิจารณาถึงเรื่องอ่ืน ๆ ที่ตนเห็นว่ามีความส าคัญที่จะบันทึกในแผนการ

สอบบัญชีโดยรวม ซึ่งอาจรวมถึงสถานการณ์ที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ โอกาสที่จะเกิดปัญหาเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานต่อเนื่องของกิจการ ความรับผิดชอบตามกฎหมายของผู้สอบบัญชี ลักษณะและระยะเวลาของรายงาน 
หรือการติดต่อสื่อสารอ่ืนกับกิจการตามข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี 

2.3  แนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับการสอบบัญชี 
 2.3.1 ความเสี่ยงในการสอบบัญชี (Audit Risk)   
  มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 เรื่อง วัตถุประสงค์โดยรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและ     
การปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ก าหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 
และคงไว้ซึ่งการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการวางแผนและการปฏิบัติงานตรวจสอบ นอกจากนี้ผู้สอบบัญชี
ต้องระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาดจากการท าความเข้าใจกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ รวมถึงการควบคุมภายในของกิจการ 
  ความเสี่ยงในการสอบบัญชี หมายถึง ความเสี่ยงที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นที่ไม่เหมาะสมต่อ     
งบการเงินที่แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ความเสี่ยงในการสอบบัญชีเป็นผลมาจากความเสี่ยง
จากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญและความเสี่ยงจากการตรวจสอบ 
  ความเสี่ยงจากการตรวจสอบ หมายถึง ความเสี่ยงที่วิธีการตรวจสอบที่ผู้สอบบัญชีใช้เพ่ือลดความเสี่ยง       
ในการสอบบัญชีให้อยู่ในระดับต่ าที่ยอมรับได้ จะตรวจไม่พบการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่มีอยู่ซึ่งอาจมี
สาระส าคัญในแต่ละรายการหรือมีสาระส าคัญเม่ือรวมกับการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอ่ืน 
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  ความเสี่ยงสืบเนื่อง หมายถึง ความเสี่ยงที่สิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้เกี่ยวกับประเภท      
ของรายการยอดคงเหลือของบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูลจะแสดงข้อมูลที่ขัดต่อเท็จจริงที่อาจมีสาระส าคัญ        
ไม่ว่าจะมีสาระส าคัญในแต่ละรายการหรือมีสาระส าคัญเมื่อรวมกับการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอ่ืน          
โดยไม่พิจารณาการควบคุมท่ีเกี่ยวข้อง 
  ความเสี่ยงจากการควบคุม หมายถึง ความเสี่ยงที่การควบคุมภายในของกิจการไม่สามารถป้องกัน
หรือตรวจสอบพบและแก้ไขการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงกับสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ เกี่ยวกับประเภท
ของรายการยอดคงเหลือของบัญชี หรือการเปิดเผยข้อมูลที่อาจเกิดข้ึน และอาจมีสาระส าคัญ ไม่ว่าจะมีสาระส าคัญ
ในแต่ละรายการหรือมีสาระส าคัญเม่ือรวมกับการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอ่ืน 

 (นิพันธ์  เห็นโชคชัยชนะ และ ศิลปะพรศรีจั่นเพชร, 2559 : 5 - 8) ความเสี่ยงจากการควบคุม 
หมายถึง ความเสี่ยงที่ระบบบัญชี หรือระบบการควบคุมภายในไม่สามารถป้องกัน หรือตรวจพบ หรือแก้ไขการ
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันเวลาความเสี่ยงจากการควบคุมเป็นผลมาจากประสิทธิผล
ของการออกแบบ การน าไปปฏิบัติ และการดูแลรักษาการควบคุมภายในโดยผู้บริหาร ระบบการควบคุมภายในที่ดี 
ควรเป็นระบบที่สามารถป้องกันผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงสืบเนื่อง ตัวอย่างความเสี่ยงจากการควบคุม เช่น 
  1) กิจการไม่มีนโยบาย หรือแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้ไม่มีการแบ่งแยกหน้าที่งาน     
กันท าอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะหน้าที่งานที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง 

 2) เจ้าหน้าที่ของกิจการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมเช็ค และจัดท างบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร 
ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่เพียงแต่ตรวจสอบว่างบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารได้จัดท าแล้วแต่ไม่เคยสอบทาน      
ในรายละเอียดและรายการกระทบยอดว่าจัดท าถูกต้องหรือไม่ 

 3) ผู้จัดการฝ่ายบัญชีให้ความไว้วางใจพนักงานคนหนึ่งมากเกินไป จึงมอบหมายให้ท าหน้าที่     
ทุกอย่างเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของกิจการ 
  ความเสี่ยงจากการตรวจสอบ หมายถึง ความเสี่ยงที่วิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระซึ่งผู้สอบบัญชีใช้       
จะไม่สามารถตรวจพบการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่มีอยู่ในยอดคงเหลือของบัญชี หรือของประเภทของ
รายการ หรือการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้ (1) ความเสี่ยงจากการเลือกตัวอย่าง (Audit 
Sampling Risk) (2) วิธีการตรวจสอบที่ใช้ไม่มีประสิทธิภาพ (3) มีข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานตรวจสอบ หรือสรุป
ความเห็นผิดพลาดเกี่ยวกับหลักฐานการสอบ 
  (อุณากร พฤฒิธาดา, สุวัจชัย เมฆะอ านวยชัย สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต           
แห่งประเทศไทย) ความเสี่ยงจากการควบคุมภายในมีลักษณะเช่นเดียวกับความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดในข้อมูล     
ในส่วนที่เป็นความเสี่ยงที่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมของผู้สอบบัญชี อย่างไรก็ตามค าแนะน าของผู้สอบบัญชี       
ที่มีต่อการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในจะช่วยลดความเสี่ยงจากระบบการควบคุมภายในได้ 

 2.3.2 การระบุและการประเมินความเสี่ยง  
   ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 เรื่อง การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูล        
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ โดยการท าความเข้าใจกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการมีข้อก าหนด 
ดังนี้ 
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 1) วิธีการประเมินความเสี่ยงและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง  
 ผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติตามวิธีการประเมินความเสี่ยง เพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐานในการระบุและการประเมิน
ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับงบการเงิน และในระดับที่เกี่ยวกับ      
สิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ ซึ่งวิธีการประเมินความเสี่ยงรวมถึงวิธีดังต่อไปนี้ 
 1.1) การสอบถามผู้บริหาร บุคคลที่เหมาะสมของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และบุคคลอ่ืนภายใน
กิจการ ซึ่งตามดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีเห็นว่าเป็นบุคคลซึ่งอาจมีข้อมูลที่ช่วยในการระบุความเสี่ยงจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญอันเนื่องมาจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 
 1.2)  การวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
 1.3)  การสังเกตการณ์ และการตรวจทาน 
 2) การท าความเข้าใจกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ รวมถึงการควบคุมภายในของกิจการ  
ซึ่งประกอบด้วย 
 2.1) กิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการผู้สอบบัญชีต้องได้มาซึ่งความเข้าใจ ดังต่อไปนี้ 
  2.1.1) อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง ข้อบังคับทางกฎหมาย และปัจจัยภายนอกอ่ืน  
 2.1.2) ลักษณะของกิจการ รวมถึง การด าเนินกิจการ ความเป็นเจ้าของและโครงสร้างการก ากับดูแล 
รูปแบบการลงทุนที่กิจการก าลังด าเนินการและวางแผนที่จะด าเนินการ โครงสร้างของกิจการ และวิธีการจัดหาเงินทุน 
 2.1.3) การเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี รวมถึงเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
 2.1.4) วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของกิจการ และความเสี่ยงทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่อาจส่งผล
กระทบต่อความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ  
 2.1.5) การวัดผลและการทบทวนผลการด าเนินงานทางการเงินของกิจการ 
 2.2) การควบคุมภายในของกิจการ 
 ผู้สอบบัญชีต้องได้มาซึ่งความเข้าใจการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีถึงแม้ว่าการควบคุม
ส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีจะเกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงิน แต่อาจมีการควบคุมที่เกี่ยวข้อง          
กับรายงานทางการเงินบางส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีควรใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ     
ในการพิจารณาว่าการควบคุมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างประกอบกันที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี 
 2.2.1) ลักษณะและขอบเขตของการท าความเข้าใจในการควบคุมท่ีเกี่ยวข้อง 
  ในการได้มาซึ่งความเข้าใจในการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้อง
ประเมินการออกแบบของการควบคุมนั้น และพิจารณาว่าการควบคุมดังกล่าวได้น ามาปฏิบัติหรือไม่ 
 2.2.2) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประกอบด้วย 
 1) สภาพแวดล้อมการควบคุม ผู้สอบบัญชีต้องได้มาซึ่งความเข้าใจในสภาพแวดล้อมการควบคุม
การได้มาซึ่งความเข้าใจนี้ผู้สอบบัญชีต้องประเมินเรื่องดังต่อไปนี้ 
 1.1) ผู้บริหารโดยการก ากับดูแลของผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลได้สร้างและด ารงไว้        
ซึ่งวัฒนธรรมในเรื่องความซื่อสัตย์และพฤติกรรมทางจรรยาบรรณ 
 1.2) ความเข้มแข็งขององค์ประกอบของสภาพแวดล้อมการควบคุมโดยรวมเป็นพ้ืนฐานที่ดี
ต่อองค์ประกอบของการควบคุมภายในอ่ืน และในกรณีที่สภาพแวดล้อมการควบคุมมีข้อบกพร่อง ข้อบกพร่องนั้น 
มีผลกระทบต่อองค์ประกอบของการควบคุมภายในอื่นหรือไม่ 
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 2) กระบวนการประเมินความเสี่ยงของกิจการ ผู้สอบบัญชีต้องได้มาซึ่งความเข้าใจว่า
กิจการมีกระบวนการดังต่อไปนี้หรือไม่ 
 2.1) การระบุความเสี่ยงทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในการรายงานทางการเงิน 
 2.2) การประมาณความมีนัยส าคัญของความเสี่ยง 
 2.3) การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง  
 2.4) การก าหนดวิธีการที่จัดการกับความเสี่ยง 
  3) ระบบสารสนเทศ (รวมถึงกระบวนการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง) ที่เกี่ยวข้องกับรายงาน
ทางการเงินและการสื่อสาร ผู้สอบบัญชีต้องได้มาซึ่งความเข้าใจในระบบสารสนเทศ (รวมถึงกระบวนการทางธุรกิจ 
ที่เกี่ยวข้อง) ที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงิน และต้องได้มาซึ่งความเข้าใจว่ากิจการมีการสื่อสารบทบาทและ       
ความรับผิดชอบของการรายงานทางการเงินและประเด็นส าคัญที่เก่ียวข้องกับรายงานทางการเงินอย่างไร 
  4) กิจกรรมการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องได้มาซึ่งความเข้าใจ     
ในกิจกรรมการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพิจารณาเห็นว่ามีความจ าเป็นที่ต้อง        
ท าความเข้าใจเพ่ือใช้ในการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับ         
ที่เก่ียวกับสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ และออกแบบวิธีการตรวจสอบเพื่อรองรับความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้ 
  5) การติดตามผลการควบคุม ผู้สอบบัญชีต้องได้มาซึ่งความเข้าใจในกิจกรรมหลัก            
ที่กิจการใช้ในการติดตามผลการควบคุมภายในเกี่ยวกับการรายานทางการเงิน ซึ่งรวมถึงกิจกรรมเกี่ยวกับกิจกรรม
การควบคุมที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี และให้ได้มาซึ่งความเข้าใจว่ากิจการด าเนินการแก้ไขการควบคุม           
ที่มีข้อบกพร่องอย่างไร 
 3) การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญผู้สอบบัญชี
ต้องระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ดังนี้ 
   3.1) ในระดับของงบการเงิน 

  3.2) ในระดับที่เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ของประเภทของรายการ ยอดคงเหลือ     
ทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูล เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น ผู้สอบบัญชีต้อง 
 3.2.1) ระบุความเสี่ยงตลอดกระบวนการเพ่ือการได้มาซึ่งความเข้าใจกิจการและสภาพแวดล้อม  
ของกิจการ รวมถึงการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง และโดยพิจารณาประเภทรายการยอดคงเหลือทางบัญชี 
และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน 
 3.2.2) ประเมินความเสี่ยงที่ระบุได้ว่า เป็นความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบแผ่กระจายไปยังงบการเงิน
โดยรวมและมีโอกาสกระทบต่อสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้ความรับรองไว้ในหลาย ๆ เรื่องหรือไม ่
  3.2.3) เชื่อมโยงความเสี่ยงที่ระบุได้กับสิ่งที่สามารถผิดพลาดได้ในระดับที่เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้บริหาร
ได้ให้การรับรองไว้ โดยพิจารณาการควบคุมที่เก่ียวข้องที่ผู้สอบบัญชีตั้งใจที่จะทดสอบ 
 3.2.4) พิจารณาความน่าจะเป็นของการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง รวมถึงโอกาสที่จะมีการ
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่อาจเกิดขึ้นจะส่งผลให้เกิดการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ
หรือไม ่
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 4) เอกสารหลักฐาน 
ผู้สอบบัญชีต้องรวบรวมเอกสารหลักฐานการตรวจสอบบัญชีต่อไปนี้ 

 4.1) การปรึกษาหารือภายในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 4.2) องค์ประกอบที่ส าคัญของความเข้าใจที่ได้มาเกี่ยวกับกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ และ
องค์ประกอบการควบคุมภายใน แหล่งข้อมูลที่ได้มาจากการท าความเข้าใจข้างต้นและจากการใช้วิธีการประเมิน
ความเสี่ยง 
 4.3) ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญที่ได้ระบุและประเมินไว้ในระดับ
งบการเงินและในระดับท่ีเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้ 
 4.4) ความเสี่ยงที่ระบุได้และการควบคุมท่ีเกี่ยวข้องที่ผู้สอบบัญชีได้รับจากการท าความเข้าใจ 
  การประเมินความเสี่ยงจากการควบคุม 
  (นิพันธ์  เห็นโชคชัยชนะ และ ศิลปะพร  ศรีจั่นเพชร, 2559 : 5 - 26) ข้อมูลที่รวบรวมจากการท าความเข้าใจ
ในระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน สามารถช่วยผู้สอบบัญชีในการวางแผนตรวจสอบ ดังต่อไปนี้ 
  1) ระบุถึงรายการที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญได้  
  2) ช่วยในการประเมินความเสี่ยงจากการควบคุม และผู้สอบบัญชีจะใช้ผลจากการประเมินความเสี่ยง        
ในการก าหนดลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระที่จ าเป็น เพ่ือที่จะลดความเสี่ยง
ของการสอบบัญชีให้อยู่ในระดับต่ าพอที่จะยอมรับได้  
  หลังจากผู้สอบบัญชีได้มาซึ่งความเข้าใจในระบบบัญชีและการควบคุมภายในแล้ว งานขั้นต่อไปของ
ผู้สอบบัญชี คือ การประเมินความเสี่ยงจากการควบคุมภายในเบื้องต้น ส าหรับแต่ละยอดคงเหลือในบัญชีหรือแต่ละ
ประเภทของรายการที่มีสาระส าคัญ การประเมินความเสี่ยงดังกล่าวเป็นกระบวนการประเมินประสิทธิผลของระบบ
บัญชีและระบบการควบคุมภายในของกิจการที่ป้องกัน ตรวจสอบ และแก้ไขการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคัญ 
  หากผลการประเมินความเสี่ยงสืบเนื่องและความเสี่ยงจากการควบคุมมีระดับต่ า หมายถึง ระบบการ
ควบคุมภายในมีประสิทธิผล  ผู้สอบบัญชีอาจใช้วิธีการทดสอบการควบคุม โดยการรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี
มาสนับสนุนเพ่ือให้แน่ใจว่า ระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายในมีการออกแบบอย่างเหมาะสม และมีก าร
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลจริง แต่หากผลการประเมินความเสี่ยงสืบเนื่องและความเสี่ยงจากการควบคุมมีระดับสูง 
หมายถึงระบบการควบคุมภายในไม่มีประสิทธิผล ผู้สอบบัญชีย่อมต้องการหลักฐานการสอบบัญชีมากขึ้นจากการใช้
วิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระ 
  ในการประเมินความเสี่ยงจากการควบคุม ผู้สอบบัญชีจะทราบถึงจุดอ่อนของการควบคุมภายใน    
ซึ่งอาจส่งผลต่อการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่มีสาระส าคัญในงบการเงิน เมื่อกิจการมีจุดอ่อนของการควบคุม
ภายใน ผู้สอบบัญชีควรพิจารณาต่อไปว่ากิจการมี “การควบคุมทดแทน” (Compensating Control) การควบคุม
หลักหรือไม่ การควบคุมทดแทนจะช่วยให้โอกาสที่เกิดข้อผิดพลาดน้อยลง ดังนั้น หากผู้สอบบัญชี พอใจใน
ประสิทธิผลของการควบคุมทดแทน ย่อมถือได้ว่า การควบคุมภายในนั้นเพียงพอและสามารถใช้ประโยชน์ในการสอบบัญชีได้ 
หากจุดอ่อนของการควบคุมภายในมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญ ผู้สอบบัญชีจะประเมินความเสี่ยงจากการควบคุม
อยู่ในระดับสูงและจะบันทึกเหตุผลของการประเมินเช่นนั้นไว้ในกระดาษท าการ 
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การทดสอบการควบคุม 
              ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีประเมินความเสี่ยงจากการควบคุมให้อยู่ในระดับต่ า นั่นหมายถึง ผู้สอบบัญชี
สามารถระบุถึงการควบคุมภายใน ซึ่งคาดว่าจะป้องกัน ตรวจพบ และแก้ไขการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง      
อันเป็นสาระส าคัญได้ ผู้สอบบัญชีควรรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีมาสนับสนุนให้มากขึ้น เพ่ือให้แน่ใจว่าระบบ
การควบคุมภายในมีการออกแบบ และมีการปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิผลจริงโดยใช้การทดสอบการควบคุม 
              ในกรณีที่การประเมินความเสี่ยงจากการควบคุมในเบื้องต้นชี้ให้เห็นว่า กิจการมีจุดอ่อนในระบบบัญชี  
และระบบการควบคุมภายใน จนเปิดโอกาสให้มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอย่างมีสาระส าคัญได้ ผู้สอบบัญชี       
ไม่ควรใช้วิธีการทดสอบการควบคุม แต่ควรด าเนินการตรวจสอบโดยใช้วิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระ ทั้งนี้ 
เนื่องจากการทดสอบการควบคุมในกรณีดังกล่าว จะไม่ให้หลักฐานที่มีประโยชน์ต่อการสอบบัญชีเลย อย่างไรก็ดี 
ถึงแม้กิจการมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลก็ตาม ในบางกรณีผู้สอบบัญชีอาจวางแผนที่จะไม่ใช้วิธีการ
ทดสอบการควบคุมเลยก็ได้ แต่จะใช้วิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระทั้งหมด โดยไม่ค านึงถึงความเชื่อถือในระบบ       
การควบคุมภายในหากผู้สอบบัญชีพิจารณาแล้วเห็นว่า การใช้วิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระให้ประโยชน์ในการ       
ช่วยลดต้นทุนและประหยัดเวลาในการสอบบัญชี 

 วิธีการทดสอบการควบคุม ประกอบด้วยวิธีการ ดังต่อไปนี้ 
 1) การตรวจสอบเอกสารประกอบรายการ (Examine Evidence) การตรวจสอบเอกสาร การบันทึก 

หรือรายงานต่างๆ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีว่าการควบคุมภายในได้มีการปฏิบัติตาม
อย่างเหมาะสม เช่น การตรวจสอบการอนุมัติการจ่ายเงิน การตรวจสอบการอนุมัติการให้สินเชื่อ การสอบทานคู่มือ
การปฏิบัติงาน เป็นต้น 

 2) การสอบถามบุคลากรเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน (Inquiry) การสอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ในหน้าที่งาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้แน่ใจว่ากิจการมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน เช่น การสอบถามถึง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานและวิธีการควบคุมภายในที่ส าคัญ 

 3) การสังเกตการณ์เกี่ยวกับการควบคุมภายใน (Observation) การสังเกตการณ์มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้แน่ใจว่า ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติตามวิธีการควบคุมได้ปฏิบัติตามนั้นจริง หรือการสังเกตว่ากิจการ        
มีการแบ่งแยกหน้าที่ เพ่ือประโยชน์ทางด้านการควบคุมภายใน 

 4) การปฏิบัติซ้ าเกี่ยวกับการควบคุมภายใน (Reperforming) ผู้สอบบัญชีอาจปฏิบัติซ้ าเกี่ยวกับระบบ
การควบคุมภายในเฉพาะเรื่อง เช่น ระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการขายก าหนดว่า ราคาขายที่ระบุในใบก ากับ
สินค้าต้องมีการสอบทานอย่างอิสระกับรายละเอียดของราคาขายที่ได้รับอนุมัติแล้ว (Approved Price List) ผู้สอบทาน
จะลงลายมือชื่อเพ่ือเป็นหลักฐานว่าได้ตรวจสอบแล้ว ในการนี้ผู้สอบบัญชีอาจปฏิบัติซ้ าโดยตรวจกับรายละเอียด  
ของราคาขายนั้นด้วยตนเอง เพ่ือให้แน่ใจว่าผู้สอบทานได้มีการตรวจสอบกับรายละเอียดดังกล่าวจริงก่อนที่         
จะลงลายมือชื่อ 
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  องค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
             (นิพันธ์  เห็นโชคชัยชนะ และ ศิลปะพร  ศรีจั่นเพชร, 2559 : 5 - 13) ได้อธิบายไว้ว่า The Committee 
of Sponsoring Organization of the Treadway Commission หรือ COSO ได้ร่วมกันพัฒนาแนวคิดของการ
ควบคุมภายในไว้ดังนี้ 
  ระบบการควบคุมภายใน ประกอบด้วย  กระบวนการ นโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ก าหนดขึ้น         
ในองค์กรเพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า กิจการจะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในเรื่องดังต่อไปนี้ 
       1) ความเชื่อถือได้ของการรายงานทางการเงิน (Reliability of Financial Reporting) 
  2) ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการด าเนินงาน (Efficiency and Effectiveness of Operation) 
  3) การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง (Compliance with Laws and Regulation) 
  องค์ประกอบของการควบคุมภายในตามแนวคิดของโคโซ่ อาจแบ่งได้ 5 อย่าง ดังนี้ 
  1) สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน (Control Environment) หมายรวมถึง นโยบาย วิธีการและ 
วิธีปฏิบัติต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงทัศนคติของผู้บริหารที่มีต่อการควบคุมภายในของกิจการ เช่น   
  1.1) ความซื่อสัตย์และจริยธรรมของผู้บริหาร  
  1.2) ความรู้ความสามารถของผู้บริหาร  
  1.3) การมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ 
  1.4) ปรัชญาการท างานของผู้บริหาร  
  1.5) โครงสร้างการจัดองค์กร  
  1.6) การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
  1.7) นโยบายการจัดการด้านบุคลากร 

 2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) กิจการต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน 
(เช่น พนักงานไม่มีประสิทธิภาพ การทุจริตในองค์กร เป็นต้น และปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะทางเศรษฐกิจ 
การเมือง กฎหมาย และคู่แข่งขัน เป็นต้น อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้บริหารจึงต้องหามาตรการเพ่ือจัดการกับความเสี่ยง
ดังกล่าว โดยระบุถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หลังจากนั้นจึงพัฒนาวิธีการ         
เพ่ือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น  

 2.1) การจัดการระบบการควบคุมภายในที่ส าคัญ อาจช่วยป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการทุจริต
และข้อผิดพลาดได้ในระดับหนึ่ง 

 2.2) การบริหารสินทรัพย์คงเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยป้องกันความเสี่ยงที่สินค้าคงเหลือ     
มีมากเกินไป  

 2.3) การท าสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ช่วยป้องกันผลขาดทุนจากการผันผวน      
ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

 2.4) การวิเคราะห์และอนุมัติการให้สินเชื่อ และมาตรการติดตามหนี้ที่มีประสิทธิภาพ ช่วยป้องกัน
ความเสี่ยงที่จะเกิดหนี้สูญ 

 3) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) หมายถึง นโยบายและวิธีการต่าง ๆ ที่จะสนับสนุนกิจกรรม        
ที่จะป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน ได้แก่  
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3.1) การแบ่งแยกหน้าที่อย่างเหมาะสม  
3.2) การอนุมัติรายการบัญชีและการปฏิบัติงาน  
3.3) การมรีะบบเอกสารหลักฐานที่เหมาะสมและเพียงพอ  
3.4) การควบคุมทรัพย์สินและการบันทึกรายการข้อมูลต่าง ๆ  
3.5) การตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยอิสระ  

 4) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ก าหนด
วิธีการบันทึกรายการที่เกิดขึ้น (2) จัดท าและรายงานผลของรายการดังกล่าว และ (3) ก าหนดให้มีวิธีการควบคุม
สินทรัพย์ของกิจการ เช่น กิจการออกแบบระบบการขาย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้แน่ใจว่าการส่งของทุกรายการ 
ได้บันทึกเป็นยอดขายของกิจการในจ านวนที่ถูกต้อง และในงวดเวลาที่เหมาะสม 

  การท าความเข้าใจในเรื่องการออกแบบระบบสารสนเทศของกิจการ ผู้สอบบัญชีควรระบุให้ได้ว่า
รายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างไร รวมทั้ งกระบวนการของการบัญชีจาก
จุดเริ่มต้นของรายการที่ส าคัญไปจนถึงการน ารายการดังกล่าวมาแสดงรวมอยู่ในงบการเงิน 

 5) การติดตามประเมินผล (Monitoring) ช่วยให้ผู้บริหารมั่นใจได้ว่า นโยบายและวิธีการต่าง ๆ       
ที่ก าหนดไว้มีการปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิภาพ การติดตามผลดังกล่าวท าได้โดยการจัดให้มีระบบการรายงานผล
การปฏิบัติงานและติดตามผล และการตรวจสอบภายใน  
  2.3.3 การตอบสนองต่อความเสี่ยง   

 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 330 เรื่อง วิธีปฏิบัติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ยง 
ที่ได้ประเมินไว้ ได้ระบุว่า การตอบสนองโดยรวม ผู้สอบบัญชีต้องออกแบบและน าวิธีการตอบสนองโดยรวมไปปฏิบัติ      
เพ่ือตอบรับกับความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับงบการเงินที่ได้ประเมินไว้ 
ส าหรับวิธีปฏิบัติของผู้สอบบัญชีในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้ในระดับที่เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้บริหาร         
ได้ให้การรับรองที่ได้ประเมินไว้นั้น ผู้สอบบัญชีต้องออกแบบและปฏิบัติวิธีการตรวจสอบต่าง  ๆ ซึ่งลักษณะ 
ช่วงเวลาและขอบเขตของการตรวจสอบจะอยู่บนพ้ืนฐานที่สามารถตอบสนองต่อความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูล         
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ 

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจสหกรณ์  
 องค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ  (International Cooperatives Alliance : ICA) ได้
ก าหนดค านิยามสากลของสหกรณ์ไว้ดังนี้ สหกรณ์ คือ องค์การของบรรดาบุคคล ซึ่งรวมกลุ่มกันโดยสมัครใจในการ
ด าเนินวิสาหกิจที่พวกเขาเป็นเจ้าของร่วมกัน และควบคุมตามหลักประชาธิปไตย เพ่ือสนองความต้องการ         
(อันจ าเป็น) และความหวังร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
 ส าหรับประทศไทย ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 4 ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ดังนี้  
สหกรณ์ หมายถึง คณะบุคคลซึ่งร่วมกันด าเนินกิจการเพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยช่วยตนเองและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (คณะกรรมการกลุ่มปรับปรุงชุดวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  
5 - 23) สหกรณ์ในประเทศไทย มี 7 ประเภท คือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม สหกรณ์ร้านค้า 
สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์บริการ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ทั้งนี้สหกรณ์แต่ละประเภทจะด าเนินธุรกิจแตกต่างกัน 



18 
 

แต่โดยทั่วไปแล้วธุรกิจที่สหกรณ์ด าเนินการส่วนใหญ่สามารถจัดกลุ่มได้เป็น 5 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจจัดหา
สินค้ามาจ าหน่ายหรือธุรกิจซื้อ ธุรกิจรวบรวมผลผลิตหรือธุรกิจขาย ธุรกิจการแปรรูปผลิตผล และธุรกิจบริการ  
 1) ธุรกิจสินเชื่อ หมายถึง การให้สินทรัพย์สิ่งของหรือบริการที่เป็นประโยชน์ตรงกับความต้องการ      
ของสมาชิก โดยมีเงื่อนไขถึงก าหนดเวลาก็ต้องน ามาส่งคืนพร้อมผลตอบแทน เช่น ดอกเบี้ย หรือผลตอบแทนอ่ืน ๆ         
ตามข้อตกลงร่วมกัน วัตถุประสงค์ส าคัญของการด าเนินธุรกิจสินเชื่อของสหกรณ์ คือต้องการให้สมาชิกได้กู้ยืมเงิน     
กับสหกรณ์และสามารถช าระคืนเงินกู้ได้ตามก าหนดทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ซึ่งสหกรณ์จะมีรายได้จากดอกเบี้ยเงินให้กู้
กับสมาชิก ทั้งนี้อาจจะให้กู้กับสหกรณ์อ่ืน ๆ ด้วยก็ได้ 
   สหกรณ์ที่ด าเนินธุรกิจสินเชื่อโดยทั่วไปได้แก่ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม สหกรณ์ประมง 
สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 

 2) ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย  หมายถึง การจัดหาสิ่งของที่สมาชิกต้องการมาจ าหน่ายเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของสมาชิก ให้สมาชิกได้ซื้อสินค้าที่มีคุณภาพในราคายุติธรรม ปราศจากการเอาเปรียบ หรือเรียกว่า
ธุรกิจซื้อ คือสมาชิกรวมกันมาซื้อจากสหกรณ์ โดยสหกรณ์ภาคการเกษตรมักจะท าธุรกิจนี้บริการสมาชิกที่ ท า
การเกษตร สินค้าที่สหกรณ์จัดจ าหน่ายจึงมักเป็นวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย สารปราบศัตรูพืช พันธุ์พืช น้ ามันรถ     
รถไถหรือสินค้าอุปโภค เช่น ข้าวสาร เสื้อผ้า ของใช้ในครัวเรือน เป็นต้น ส าหรับสหกรณ์ร้านค้าเป็นสหกรณ์ที่จัดตั้ง
ขึ้นเพ่ือด าเนินกิจการด้านนี้โดยตรง โดยเน้นที่สินค้าอุปโภคบริโภค ปัจจุบันอาจจะรวมถึงสหกรณ์บริการ และ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนด้วย วัตถุประสงค์ส าคัญของการด าเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย ได้แก่ รายได้จากส่วนต่าง
ของราคาของสิ่งของที่สหกรณ์จัดหามาจ าหน่าย 
  สหกรณ์ที่ท าธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม สหกรณ์ประมง 
สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์บริการ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
 3) ธุรกิจรวบรวมผลผลิต หรือธุรกิจรวบรวมผลิตผล หมายถึง การที่สหกรณ์ได้ด าเนินการรวบรวม
ผลผลิตของสมาชิกไปจ าหน่ายหรือแปรรูป เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับสมาชิกเนื่องจากกลไกทางการตลาดในปัจจุบัน       
ผู้ซื้อเป็นผู้ก าหนดราคาผลผลิต ผู้ซื้อซึ่งเป็นพ่อค้าคนกลางจึงมักจะก าหนดราคารับซื้อต่ า หรืออาจจะเรียกธุรกิจขาย       
คือ สมาชิกน าผลผลิตมาขายให้สหกรณ์ การรวมกันขายให้กับสหกรณ์เพ่ือสหกรณ์น าไปจ าหน่ายจะสามารถต่อรองราคา
กับผู้ซื้อหรือผู้บริโภคได้ เพราะมีปริมาณผลผลิตจ านวนมาก จึงสามารถก าหนดราคาผลผลิตอย่างเป็นธรรม และ
การขายผลผลิตของสมาชิกให้กับสหกรณ์ซ่ึงสมาชิกมีความเป็นเจ้าของจะมีความเที่ยงธรรม ตลอดจนสามารถท าให้
สหกรณ์สามารถวางแผนการผลิตให้เหมาะสมกับตลาดผู้บริโภคโดยสหกรณ์สามารถส ารวจตลาดก่อนแนะน าการผลิต     
ให้สมาชิกที่มีผลิตผลที่ตลาดต้องการมีช่วงเวลาเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม วัตถุประสงค์ส าคัญของการด าเนินธุรกิจ
รวบรวมผลผลิตเพ่ือให้สหกรณ์สามารถรวบรวมผลผลิตจ านวนมากและน าไปจ าหน่ายต่อหรือแปรรูป เพ่ือสหกรณ์
จะได้ส่วนต่างของราคารับซื้อจากสมาชิกหรือได้รับบริการจากการด าเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิต ซึ่งจัดเป็นรายได้ของสหกรณ ์
  สหกรณ์ที่ท าธุรกิจรวบรวมผลผลิต ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม และสหกรณ์ประมง 
ปัจจุบันอาจจะรวมถึงสหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์บริการ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนด้วย 

 4) ธุรกิจการแปรรูปผลผลิต  หมายถึง กิจการที่สหกรณ์จัดให้มีขึ้นเพ่ือการแปรรูปผลิตผลของสมาชิก 
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตผลของสมาชิก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจที่ต่อเนื่องกับธุรกิจการรวบรวมผลผลิตของสมาชิก      
เช่น สหกรณ์การเกษตรรวบรวมข้าวเปลือกของสมาชิก น ามาเข้าโรงสีข้าวของสหกรณ์เพ่ือการแปรรู ปข้าวเปลือก
เป็นข้าวสาร เป็นต้น วัตถุประสงค์ส าคัญของการด าเนินธุรกิจการแปรรูปของสหกรณ์ท าให้มีปริมาณธุรกิจเพ่ิมขึ้น
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จากการแปรรูปผลิตผลของสมาชิกและท าให้สหกรณ์มีรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเป็นการเพ่ิมมูลค่า
ให้กับผลิตภัณฑ์ด้วย  
  สหกรณ์ท่ีท าธุรกิจการแปรรูป ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม สหกรณ์ประมง และจะรวมถึง
สหกรณ์บริการที่น าผลผลิตต่างๆ ของสมาชิกมาแปรรูป 
 5) ธุรกิจบริการ หมายถึง กิจการที่สหกรณ์จัดให้มีขึ้นเพ่ือบริการ อ านวยความสะดวกตอบสนอง     
ความต้องการของสมาชิก โดยสหกรณ์คิดค่าบริการในอัตราที่เหมาะสม รูปแบบของบริการมีความหลากหลาย
แตกต่างกันไปตามวิธีของสมาชิก  วัตถุประสงค์ส าคัญของการด าเนินธุรกิจบริการของสหกรณ์เพ่ือให้สหกรณ์       
มีรายได้จากค่าบริการต่าง ๆ จากสมาชิกและบุคคลทั่วไป เช่น บริการรถเกี่ยวข้าว บริการสูบน้ าเพ่ือการเกษตร 
บริการส่งเสริมการเกษตร บริการเคาน์เตอร์บริการ บริการทัศนศึกษา บริการการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ต่าง ๆ 
บริการรถแท็กซี่ บริการรถเล็ก บริการเคหสถาน ตลาดกลางสินค้าเกษตร เป็นต้น สหกรณ์ที่ท าธุรกิจบริการ ได้แก่ 
สหกรณ์ทุกประเภท 
 นอกจากนี้ถ้าเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่มีเงินทุนจากการระดมทุนจากสมาชิกไม่ว่าจากการออมโดยการถือหุ้น
หรือการรับเงินฝากจากสมาชิกก็ตาม ซึ่งนอกจากสหกรณ์น าเงินทุนดังกล่าวมาลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ แล้ว ถ้าสหกรณ์
มีเงินทุนเหลือก็สามารถน าไปลงทุนในหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์และประกาศคณะกรรมการพัฒนา
สหกรณ์แห่งชาติ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อก่อให้เกิดรายได้ 
 ส าหรับการส่งเสริมการออมทรัพย์โดยการรับฝากเงิน หมายถึง การที่สมาชิกน าเงินมาฝากกับสหกรณ์ 
และสหกรณ์ท าหน้าที่รับฝากเงินของสมาชิกไว้ เมื่อสมาชิกต้องการใช้เงินสามารถถอนเงินฝากดังกล่าวได้ ระหว่างที่ฝากไว้
สมาชิกได้รับผลตอบแทนจากสหกรณ์ในรูปดอกเบี้ยเงินฝาก  
 โดยสรุปแล้วการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์เป็นไปตามข้อก าหนดตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ แต่สหกรณ์
บางประเภทท าธุรกิจได้จ ากัดตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ประเภทนั้น ธุรกิจของสหกรณ์โดยทั่วไป ได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อ 
ธุรกิจการจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย ธุรกิจรวบรวมผลผลิต ธุรกิจแปรรูปผลผลิต และธุรกิจบริการ 

2.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีสหกรณ์ 
  พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 69 ให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้งผู้สอบบัญชี เพ่ือตรวจสอบบัญชี      
ของสหกรณ์ 
  การตรวจสอบบัญชีนั้น ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบ                
ที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

2.6 กระบวนการงานสอบบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
  ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 69 ได้ก าหนดให้การตรวจสอบบัญชีปฏิบัติตามมาตรฐาน      
การสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์ได้มีค าสั่งที่ 14/2558 
เรื่อง มอบอ านาจให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ โดยมอบหมายให้อธิบดีกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ก าหนดมาตรฐานการสอบบัญชี ดังนั้นกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จึงได้ก าหนดกระบวนการตรวจสอบบัญชี
ตามล าดับตามภาพที ่2 - 1 กระบวนการตรวจสอบบัญชี ดังนี้ 
 
 
 



20 
 

ภาพที่ 2 - 1 กระบวนการตรวจสอบบัญชี 
 
         

           
     
 
     

 
         

         
 
 
 
                                          
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
         
  
 

         
 
 
 

ประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชี 

 
การวางแผนงาน 

สอบบัญช ี

จัดท าแผนในการสอบบัญชีโดยรวม 

จัดท าแนวการสอบบัญชี 

 
การปฏิบัติงาน 

สอบบัญชี 

จัดท ากระดาษท าการ 

 
การรายงาน 

การสอบบัญชี 

จัดท ารายงานของผู้สอบบัญชี 

จัดท ารายงานผลการตรวจสอบบัญชี 

- วิเคราะห์โครงสร้างเงินทุน 

- สแกนธุรกรรมเชิงลึก 

- ระบุปัจจัยเสี่ยง 

- วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง 

 

กรอบแผนการสอบบัญชีโดยรวม 
- ขอบเขตงานของผู้สอบบัญชี 
- สรุปผลการประเมินความเสี่ยง 

  และวิธีการตรวจสอบโดยย่อ 

- ระดับความมีสาระส าคัญ 

- ก าหนดการตรวจสอบ 

- ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ 

กรอบแนวการสอบบัญชี 
- เรื่องท่ีตรวจสอบ 
- วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 

- ระบุปัจจัยเสี่ยง 
- วิธีการตรวจสอบ 

- ขนาดตัวอย่างในการตรวจสอบ   
- ชื่อผู้ปฏบิัติงาน/ช่วงเวลาที่ตรวจสอบ 

มาตรฐานกระดาษท าการ 
- ให้จัดท าตามรูปแบบ 
- ให้มีการจดบันทึกผลการตรวจสอบ 
  ตามวิธีการตรวจสอบ 
- จัดท าเป็นกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์ 
- ส่งกระดาษท าการให้นายทะเบียนสหกรณ ์
- จัดเก็บกระดาษท าการให้เป็นไปตาม 
  ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ 
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 ในการปฏิบัติงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีสหกรณ์นั้น ผู้สอบบัญชีจะด าเนินการตามกระบวนงานสอบบัญชี 
3 ขั้นตอน ประกอบด้วยการวางแผนงานสอบบัญชี การปฏิบัติงานสอบบัญชี และการรายงานการสอบบัญชี ดังนี้ 
 1. การวางแผนงานสอบบัญชี ประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชี  การจัดท า
แผนการสอบบัญชีโดยรวม  และการจัดท าแนวการสอบบัญชี 
 1.1 การประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชี ท าโดย 

           1) วิเคราะห์โครงสร้างเงินทุน โดยใช้ข้อมูลฐานะการเงินของสหกรณ์ปีล่าสุด/ข้อมูลล่าสุด         
เพ่ือดูโครงสร้างเงินทุนของสหกรณ์ทั้งแหล่งที่มาของเงินทุน และแหล่งใช้ไปของเงินทุน โดยพิจารณารายการ       
ที่มีสาระส าคัญหรือมีความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่องบการเงิน 

           2) การสแกนธุรกรรมเชิงลึก เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลการท าธุรกรรมเชิงลึกของสหกรณ์ โดยเริ่มจาก
วางแผนการวิเคราะห์ข้อมูลการท าธุรกรรมของสหกรณ์ร่วมกับทีมงาน ก่อนเข้าวิเคราะห์การท าธุรกรรมเชิงลึก      
ของสหกรณ์แล้วจึงสรุปผลการวิเคราะห์การท าธุรกรรมเชิงลึกของสหกรณ์ เพ่ือน าข้อมูลการวิเคราะห์ไปก าหนด
ปัจจัยเสี่ยง เพ่ือใช้ในการประเมินความเสี่ยงต่อไป 

   3) การระบุปัจจัยเสี่ยง ท าโดยเลือกธุรกิจของสหกรณ์ ยอดคงเหลือตามงบการเงินประเภท
รายการ หรือการเปิดเผยรายการในงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีจะเริ่มประเมินความเสี่ยง เช่น ธุรกิจสินเชื่อ   
ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ ผู้ขอกู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามระเบียบก าหนด สหกรณ์ให้เจ้าหน้าที่เพียงคนเดียวในการบันทึก   
ค าขอกู้อาจมีการปลอมแปลงเอกสารได้  สหกรณ์ไม่ได้ตรวจสอบหลักทรัพย์หรือประเมินหลักทรัพย์สูงเกินจริง       
มีการจ่ายเงินกู้ผิดราย เป็นต้น 

  4)  การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาวัตถุประสงค์ของรายงานทางการเงินเกี่ยวกับ  
    4.1) ประเภทของรายการและเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน ประกอบด้วย 
          4.1.1) รายการบัญชีหรือเหตุการณ์ถูกบันทึกอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ Completeness) 

  4.1.2) รายการหรือเหตุการณ์ที่มีการบันทึกจากรายการที่เกิดขึ้นจริงและเป็นกรรมสิทธิ์
ของสหกรณ์ (Occurrences) 

          4.1.3) ยอดตามบัญชีหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกรายการหรือเหตุการณ์รายการบัญชี
อย่างถูกต้อง (Accurate) 

          4.1.4) รายการหรือเหตุการณ์ถูกบันทึกตรงตามงวดบัญชี (Cutoff) 
          4.1.5) รายการหรือเหตุการณ์ถูกบันทึกตามหัวบัญชีอย่างถูกต้องเหมาะสม (Classification) 
    4.2) ยอดคงเหลือทางบัญชี ณ วันสิ้นงวด ประกอบด้วย 
          4.2.1) สินทรัพย์ หนี้สิน และทุนมีอยู่จริง (Existence) 
          4.2.2) ความมีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์หรือหนี้สินเป็นของสหกรณ์ (Right and Obligations) 
          4.2.3) สินทรัพย์ หนี้สิน และทุนถูกบันทึกอย่างครบถ้วน (Completeness) 
          4.2.4) สินทรัพย์ หนี้สิน และทุนที่อยู่ในงบการเงินมีมูลค่าที่เหมาะสมและสะท้อนมูลค่า     

ที่แท้จริงตามงวดบัญชี (Valuation and Allocation) 
 4.3) การแสดงข้อมลและการเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 
          4.3.1) การเปิดเผยเหตุการณ์หรือรายการหรือเหตุการณ์อ่ืนที่เกิดขึ้นและเกี่ยวข้อง      

กับสหกรณ์ (Occurrence and Rights and Obligations) 
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          4.3.2) รายการเปิดเผยถูกแสดงไว้ในงบการเงินอย่างครบถ้วน (Completeness) 
          4.3.3) ข้อมูลทางการเงินถูกแสดงและเปิดเผยอย่างชัดเจนและเหมาะสม (Classification 

and Understandability) 
   4.3.4) ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอ่ืนถูกเปิดเผยอย่างยุติธรรมด้วยยอดที่ถูกต้อง      

และเหมาะสม (Accuracy and Valuation) 
 ทั้งนี้ ให้ประมาณการผลกระทบและโอกาสที่อาจเกิดของความเสี่ยง ดังนี้ 
 1. ประมาณการผลกระทบและโอกาสที่อาจเกิดของความเสี่ยงสบืเนื่อง (Inherent risk) โดยไม่ต้อง

ค านึงถึงระบบการควบคุมภายในที่สหกรณ์มีอยู่  
  1) การพิจารณาผลกระทบ (Impact)   

   1.1) ผลกระทบที่ เป็นตัวเงิน เป็นการประเมินผลกระทบของการด าเนินงานในรูป                 
ของความเสียหายที่เป็นตัวเงิน หรือรายจ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อมีเหตุการณ์ร้ายแรง เช่น การสูญเสียรายได้ หรือการเพ่ิมขึ้น 
ของต้นทุน/ค่าใช้จ่าย เป็นต้น 

   1.2) ผลกระทบที่ไม่ใช่ตัวเงิน เป็นการประเมินผลกระทบต่อความสามารถในการ
ด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายหลักของสหกรณ์ ผลเสียหายจากการปฏิบัติงานหยุดชะงัก ระบบการบริหารจัดการ          
ที่ไม่เหมาะสม หรือไม่เชื่อมโยงอันเนื่องมาจากการด าเนินงาน 

 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจะต้องใช้ดุลยพินิจพิจารณาว่าผลกระทบ (Impact) ที่ผู้สอบบัญชีได้ประเมินไว้นั้น 
ส่งผลกระทบต่อสหกรณ์มากน้อยเพียงใด ซึ่งผลกระทบแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ น้อย ปานกลาง และสูง 

   2) การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดขึ้น (Likelihood) เป็นการพิจารณาความถี่หรือโอกาสความเป็นไปได้ 
ที่ความเสี่ยงจะเกิดขึ้น หรือที่สหกรณ์อาจจะต้องเผชิญ ซึ่งอาจจะพิจารณาได้จากสิ่งแวดล้อมการท างาน          
การประเมินหรือการคาดการณ์จากประสบการณ์ ทักษะ ความสามารถและทัศนคติของคณะกรรมการด าเนินการ
หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ รวมถึงสถิติของเหตุการณ์ในอดีต ผู้สอบบัญชีจะเป็นผู้พิจารณาว่าปัจจัยเสี่ยงนั้นมีโอกาส        
ที่จะเกิดขึ้นหรือไม่ และหากเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นบ่อยเพียงใด โดยแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ ไม่แน่ เป็นไปได้ น่าจะเกิดขึ้น และ
เกิดขึ้นแน่ ๆ 

  2. ประมาณการผลกระทบและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นของความเสี่ยงที่หลงเหลืออยู่จากการ
ควบคุมภายในของสหกรณ ์(Residual risk) โดยใช้หลักในการพิจารณาเช่นเดียวกับการประเมินความเสี่ยงสืบเนื่อง
ต่างกันเพียงการพิจารณาความเสี่ยงที่หลงเหลืออยู่ จะเป็นการน าระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์เข้ามาร่วมพิจารณา 
  1.2  การจัดท าแผนการสอบบัญชีโดยรวม ซึ่งมีกรอบการจัดท าประกอบด้วย ขอบเขตงานของ
ผู้สอบบัญชี สรุปผลการประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีและวิธีการตรวจสอบโดยย่อ ระดับความมีสาระส าคัญ 
ก าหนดการตรวจสอบ และผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ  
 1.3  การจัดท าแนวการสอบบัญชี มีกรอบการจัดท าประกอบด้วย เรื่องที่ตรวจสอบ วัตถุประสงค์การ
ตรวจสอบ ระบุปัจจัยเสี่ยง วิธีการตรวจสอบ ขนาดตัวอย่างในการตรวจสอบ และชื่อผู้ปฏิบัติงาน/ช่วงเวลา         
ที่ตรวจสอบ      
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2. การปฏิบัติงานสอบบัญชี เป็นการปฏิบัติงานตรวจสอบและบันทึกผลการตรวจสอบไว้ในกระดาษท าการ  
ซึ่งมาตรฐานในการจัดท ากระดาษท าการมีดังนี้ 

 2.1 ให้จัดท ากระดาษท าการตามรูปแบบ 
 2.2  ให้มีการจดบันทึกผลการตรวจสอบตามวิธีการตรวจสอบ 
 2.3  จัดท าเป็นกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์ ยกเว้น 15 รายการที่ต้องท าเป็นกระดาษเสมอ 
 2.4  ส่งกระดาษท าการให้นายทะเบียนสหกรณ์ 
 2.5  จัดเก็บกระดาษท าการให้เป็นไปตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ 
 

  ทั้งนี้ องค์ประกอบของรายการที่ต้องมีในกระดาษท าการ ได้แก่ 
  1.  หัวกระดาษท าการ 
  2.  วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
  3.  การก าหนดตัวอย่างและวิธีการเลือกตัวอย่าง 
  4.  รายการคงเหลือ/รายการปรับปรุง/ยอดคงเหลือหลังปรับปรุง 
  5.  เครื่องหมายการตรวจสอบ 
  6.  บันทึกผลการตรวจสอบตามวิธีการตรวจสอบ 
  7.  สรุปผลการตรวจสอบ 
  8.  ลงชื่อผู้จัดท า และผู้สอบบัญชี และวัน เดือน ปีที่ปฏิบัติ 
 ส าหรับกระดาษท าการที่ก าหนดเป็นมาตรฐานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
 ส่วนที่ 1 กระดาษท าการวางแผนงานสอบบัญชี 
 1.  กระดาษท าการวิเคราะห์โครงสร้างเงินทุนของสหกรณ์ และความเชื่อมโยงทางการเงินระหว่างสหกรณ์
 2.  กระดาษท าการวิเคราะห์ข้อมูลการท าธุรกรรมเชิงลึกของสหกรณ์ (Scan ธุรกรรม)  
 3.  กระดาษท าการสรุปผลการประเมินความเสี่ยง 
 4.  แผนการสอบบัญชีโดยรวม 
 5.  แนวการสอบบัญชี 
 ส่วนที่ 2 กระดาษท าการบันทึกผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ กระดาษท าการบันทึกผลการทดสอบ        

การควบคุมและบันทึกผลการตรวจสอบตามแนวการสอบบัญชี ประกอบด้วย 
 1. กระดาษท าการทดสอบการควบคุมด้านการเงินการบัญชี 
 2. กระดาษท าการทดสอบการควบคุมด้านมาตรฐานขั้นต่ าของการใช้โปรแกรมระบบบัญชี

คอมพิวเตอร์ 
 3.  กระดาษท าการบันทึกผลการตรวจสอบตามแนวการสอบบัญชี ซึ่งในส่วนนี้กระดาษท าการ        

ที่ก าหนดให้จัดท าและเก็บเป็นเอกสาร (hard copy) ขั้นต่ าที่ผู้สอบบัญชีต้องมี คือ 
  3.1 ใบตรวจนับเงินสด 
  3.2  สรุปผลการยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร/สหกรณ์อ่ืน และงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร/    

เงินฝากสหกรณ์อ่ืน 
  3.3 สรุปผลการยืนยันยอดเงินลงทุน 



24 
 

  3.4  การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงินให้กู้ยืม และดอกเบี้ยค้างรับ และลูกหนี้อ่ืน 
  3.5  ใบตรวจนับสินค้า การวิเคราะห์สินค้าคงเหลือ การวิเคราะห์สินค้าขาด (เกิน) บัญชีการทดสอบ

ปริมาณสินค้าคงเหลือ 
  3.6  สรุปผลการยืนยันยอดเจ้าหนี้เงินกู้และเจ้าหนี้การค้า 
  3.7  สรุปผลการยืนยันยอดเงินรับฝาก 
  3.8  สรุปการยืนยัดยอดทุนเรือนหุ้นและการใช้ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอ่ืนๆ 
  3.9  กระดาษท าการบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมประชุม (กรณีส าคัญ) 
  3.10  กระดาษท าการรายการปรับปรุงบัญชี 
  3.11  กระดาษท าการวิเคราะห์การใช้จ่ายเงินตามประมาณการจ่าย 
  3.12  หนังสือรับรองของสหกรณ์ 
  3.13  หนังสือรับรองข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (กรณีสหกรณ์ใช้โปรแกรมระบบบัญชีในการประมวลผลข้อมูล) 
  3.14  งบการเงินที่สหกรณ์ส่งให้ตรวจสอบ  
  3.15  รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน 

 ทั้งนี้ การจัดส่งและการจัดเก็บกระดาษท าการ ให้ปฏิบัติโดย 
 1. จัดส่งแฟ้มกระดาษท าการต้นฉบับโดยเร็ว แต่ไม่เกิน 10 วันนับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็น

ต่องบการเงิน 
 2.  จัดส่งกระดาษท าการในการตรวจสอบบัญชีระหว่างปีโดยเร็ว แต่ไม่เกิน 10 วันนับแต่วันที่ปฏิบัติงาน

เสร็จสิ้น 
 3.  จัดเก็บกระดาษท าการไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี กรณีกระดาษท าการอิเล็กทรอนิกส์ 
 4.  ส ารองข้อมูลเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยและส ารองแนบไว้กับแฟ้มกระดาษท าการต้นฉบับด้วย 
3. การรายงานการสอบบัญชี ภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีจะต้องจัดท ารายงาน

การสอบบัญชี ซึ่งประกอบด้วย 
 3.1 รายงานของผู้สอบบัญชี เป็นรายงานที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินจากผลการ

ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์นั้นๆ 
 3.2  รายงานผลการตรวจสอบบัญชี  โดยรายงานเกี่ยวกับ 

 3.2.1 ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ ประกอบด้วย  
          1) ด้านการควบคุมภายใน ได้แก่  
              1.1) การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย/ประกาศ/ค าสั่ ง/ค าแนะน า/แนวปฏิบัติของ            

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกฎหมายอื่น 
              1.2) การแบ่งแยกหน้าที่ของสหกรณ์ (กรณีไม่เหมาะสม)  
              1.3) ความรู้ความสามารถของคณะกรรมการด าเนินการ   
              1.4) การจัดท าบัญชีและรายงานทางการเงิน (กรณีไม่เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์) 
          2) การปฏิบัติที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์ บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้อง 
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 3.2.2 ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ประกอบด้วย 
          1) ความเสี่ยงด้านเครดิต   
          2) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  
          3) ความเสี่ยงด้านเงินลงทุนของสหกรณ์    
 3.2.3 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

2.7 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  (พรรณิภา  แจ้งสุวรรณ, 2551)  ศึกษาการใช้ปัจจัยและองค์ประกอบความเสี่ยงในการประเมินความเสี่ยง       
ในการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พบว่าอายุของผู้สอบบัญชี ประสบการณ์ท างาน ปริมาณการรับงาน 
จ านวนของผู้ช่วยผู้สอบบัญชี เชื้อชาติของผู้สอบบัญชี ที่มีต่อระดับความเสี่ยงสืบเนื่องและความเสี่ยงจากการ
ควบคุมนั้น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้ความเห็นที่มีต่อระดับความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ไม่แตกต่างกัน ผู้สอบบัญชีควร
ให้ความสนใจอย่างมากเพ่ือการประเมินความเสี่ยงในการวางแผนของผู้สอบบัญชีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น     
ความเสี่ยงที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตควรให้ความส าคัญ การได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสม 
ตรวจสอบรายการผิดปกติ เช่น รายการหรือวิธีปฏิบัติที่ซ้ าซ้อนและยอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภทและรายการ
ความกดดันที่ผิดปกติต่อกิจการ เช่น สภาพเศรษฐกิจตกต่ า ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน ลักษณะทางธุรกิจ
ของกิจการมีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อสถานการณ์ที่ด าเนินอยู่ ปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของระบบสารสนเทศ 
ประสบการณ์ และความรู้ของผู้บริหาร ความเชื่อมั่นและจริยธรรมของผู้บริหาร 
 (นันทิศา  วิศิษฏ์ธรรมศรี, 2551) ได้ท าการศึกษาแนวทางการประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชี      
ของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อการประเมินความเสี่ยง  
จากการตรวจสอบเป็นอันดับแรก รองลงมาคือการประเมินความเสี่ยงจากการควบคุม และการประเมินความเสี่ยงสืบเนื่อง  
การประเมินความเสี่ยงจากการตรวจสอบ ปัจจัยที่ให้ความส าคัญมากท่ีสุด คือ สามารถตรวจสอบการปรับปรุงก าไร
ขาดทุนสุทธิทางบัญชีเป็นก าไรขาดทุนสุทธิเพ่ือเสียภาษีอากร ส่วนการประเมินความเสี่ยงจากการควบคุม          
ให้ความส าคัญกับปัจจัยที่กิจการมีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีและมีการเก็บรักษาเอกสารอย่างเหมาะสม 
และส าหรับการประเมินความเสี่ยงสืบเนื่อง ซึ่งแบ่งเป็น 2 ระดับ ในระดับงบการเงินจะให้ความส าคัญเกี่ยวกับ 
ความน่าเชื่อถือ ความซื่อสัตย์สุจริตและทัศนคติของผู้บริหารในการบริหารงานและการจัดท างบการเงิน            
ส่วนในระดับของยอดคงเหลือในบัญชีและประเภทรายการจะให้ความส าคัญแก่รายการผิดปกติและซับซ้อน 
รายการที่ไม่ผ่านการประมวลผลตามปกติ โดยเฉพาะรายการที่เกิดขึ้น ณ วันสิ้นงวดหรือใกล้วันสิ้นงวด 
 (อาณดา  โซ่จินดามณี, 2551) ได้ท าการศึกษาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชี 
ของระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า ความเสี่ยงสืบเนื่อง                 
ในสภาพแวดล้อมของระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเห็นว่าโครงสร้างการจัดองค์การ
และลักษณะของการประมวลผลมีความเสี่ยงสืบเนื่องในระดับปานกลาง การควบคุมทั่วไปและการควบคุม
ระบบงานในระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์โดยรวมมีความส าคัญอยู่ในระดับมาก ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถาม        
ให้ความส าคัญต่อการควบคุมระบบงานมากกว่าการควบคุมทั่วไป นอกจากนี้พบว่า ความแตกต่างของส านักงานสอบบัญชี
และจ านวนผู้ช่วยผู้สอบบัญชี มีผล ท าให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความเห็นต่อระดับความเสี่ยงสืบเนื่อง           
ในสภาพแวดล้อมของระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์ และระดับความส าคัญของการควบคุมทั่วไปในระบบ
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สารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์แตกต่างกัน และความแตกต่างของระดับการศึกษา มีผลท าให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
แสดงความเห็นต่อระดับความส าคัญของการควบคุมระบบงานในระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์แตกต่างกัน 
 (นฤมล  ถนอมพงษ์ชาติ, 2549) ได้ท าการศึกษาการใช้ปัจจัยและองค์ประกอบความเสี่ยงในการประเมิน
ความเสี่ยงในการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน พบว่า ผู้ตรวจสอบภายในให้ระดับความส าคัญในการประเมิน
ความเสี่ยงตามองค์ประกอบการควบคุมภายในตามแนว COSO ทั้ง 5 ด้านแตกต่างกัน และให้ระดับความส าคัญ        
ในการประเมินความเสี่ยงในองค์ประกอบความเสี่ยงเพ่ือวางแผนตรวจสอบภายในแตกต่างกัน นอกจากนี้ยังพบว่า
การใช้องค์ประกอบความเสี่ยงของผู้ตรวจสอบภายในไม่ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ส าหรับความเป็นอิสระ           
ของผู้ตรวจสอบภายในจะพบว่าประเภทของธุรกิจ ขนาดเงินทุนจดทะเบียนของธุรกิ จ ระยะเวลาการท างาน            
ในวิชาชีพตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายในไม่มีความสัมพันธ์กับการให้ระดับความคิดเห็นในการประเมิน         
ปัจจัยองค์ประกอบความเสี่ยงและปัจจัยองค์ประกอบการควบคุมภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 

บทที่ 3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยเรื่อง “ศึกษาปัจจัยและองค์ประกอบความเสี่ยงในการสอบบัญชี เพ่ือสร้างเครื่องมือในการ
ประเมินความเสี่ยง” ได้ด าเนินการตามข้ันตอนตามล าดับดังนี้ 
 3.1 รูปแบบการวิจัย 

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

3.1  รูปแบบการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงประจักษ์ (Empirical research methodology) ที่เป็นการค้นหา

ข้อมูลจากข้อมูลปฐมภูมิ แบบผสมผสาน (Mixed methodology) มีการเก็บข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
และใช้สถิติในการวิเคราะห์  โดยด าเนินการเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 

3.1.1 ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์และหลักการพ้ืนฐานของการสอบบัญชี การวางแผนการ
ตรวจสอบ ปัจจัยและองค์ประกอบความเสี่ยงในการสอบบัญชี และการประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชี ได้แก่ 
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 รหัส 300 รหัส 315 (ปรับปรุง) และรหัส 330 ตลอดจนแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ
การวางแผนงานสอบบัญชี ความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับการสอบบัญชี การประเมินความเสี่ยงในการ
สอบบัญชี การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีสหกรณ์เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 
และข้อที่ 2  

3.1.2 การวิจัยเพ่ือการส ารวจ (Exploratory Study) ปัจจัยและองค์ประกอบความเสี่ยงในการสอบ
บัญชีสหกรณ์ โดยการเก็บรวมรวมข้อมูล ดังนี้ 

 1) เชิงปริมาณ จากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง และการประชุมระดมสมองในการตอบวัตถุประสงค์ 
ข้อที่ 1 - 2 

       2) เชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง และรวบรวมข้อมูลในการประชุมระดมสมอง             
เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 – 4 

3.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
3.2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  
  ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2561 มีสหกรณ์ทั้งสิ้น 8,178 สหกรณ์ (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, 2561) 

ประกอบด้วยสหกรณ์ภาคการเกษตร จ านวน 4,611 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร 4,410 สหกรณ์     
สหกรณ์ประมง 107 สหกรณ์  สหกรณ์นิคม 94 สหกรณ์ และมีสหกรณ์นอกภาคการเกษตร จ านวน 3,567 
สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ 1,465 สหกรณ์  สหกรณ์ร้านค้า 207 สหกรณ์  สหกรณ์บริการ 1,280 สหกรณ์ 
และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 615 สหกรณ์  
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 จากการพิจารณาลักษณะการประกอบธุรกิจของสหกรณ์แต่ละประเภทดังกล่าวข้ างต้น สหกรณ์
ภาคการเกษตรเป็นสหกรณ์ที่มีธุรกิจครอบคลุมทั้ง 5 ธุรกิจ และมีจ านวนที่มากกว่าสหกรณ์นอกภาคการเกษตร 
ดังนั้น ในการก าหนดประชากรเป้าหมายการวิจัยในครั้งนี้ จึงพิจารณาจากสหกรณ์ภาคการเกษตร จ านวน 4,611 สหกรณ์
เพ่ือให้ได้ข้อมูลปัจจัยและองค์ประกอบความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์ท่ีครอบคลุมธุรกิจทั้ง 5 ด้าน   

3.2.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย   
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สหกรณภ์าคการเกษตร จ านวน 200 สหกรณ์มีการสุ่มตัวอย่าง

แบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) 
การพิจารณาขนาดตัวอย่างครอบคลุมขนาดของสหกรณ์ทั้งหมด จ าแนกเป็น ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่  
และขนาดใหญ่มาก ทั้งนี้ เน้นการให้น้ าหนักกับสหกรณ์ท่ีมีขนาดใหญ่และใหญ่มาก ดังนี้ 

-  ขนาดเล็ก   จ านวน 10 สหกรณ์ 
-  ขนาดกลาง   จ านวน 40 สหกรณ์ 
-  ขนาดใหญ่   จ านวน 80 สหกรณ์ 
-  ขนาดใหญ่มาก   จ านวน 70 สหกรณ์ 

ตารางท่ี 3-1 แสดงจ านวนประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูล 

 ขนาดสหกรณ์ 
จ านวนประชากร  

(สหกรณ์) 
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง : ผู้ให้ข้อมูล 

      (สหกรณ์ : คน) 
 ขนาดเล็ก 184                                 10 : 10 

ขนาดกลาง 1,107                                 40 : 40 

 ขนาดใหญ่ 1,844                                 80 : 80 

ขนาดใหญ่มาก 1,476                                 70 : 70 

รวมทั้งสิ้น 4,611  สหกรณ์ 200 สหกรณ์ : 200 คน 

 
3.2.3 ตัวแปรที่ศึกษา 

   ตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์ ประกอบด้วยตัวแปรต้น 
และตัวแปรตาม ดังนี้ 

1. ตัวแปรต้น   
    (1.1) ข้อมูลทั่วไป 

  1) เพศ 
  2) อายุ 
  3) วุฒิการศึกษา 
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 4) ระดับต าแหน่ง 
 5) ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี 

 (1.2)  องค์ประกอบความเสี่ยงในการสอบบัญชี 
 1) ความเสี่ยงสืบเนื่อง 
 2) ความเสี่ยงจากการควบคุม 
 3) ความเสี่ยงจากการตรวจสอบ 
(1.3) ปัจจัยความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับงบการเงิน 

1) ประเภทรายการ Class of transaction 
1.1) การเกิดขึ้นจริง (O) Occurrences 
1.2) ความครบถ้วน (C) Completeness 
1.3) ความถูกต้อง (A) Accuracy 
1.4) การตัดยอด (CU) Cutoff 
1.5) การจัดประเภทรายการ (CL) Classification  

2) ยอดคงเหลือทางบัญชี Account Balance 
 2.1) ความมีอยู่จริง (E) Existence 
 2.2) กรรมสิทธิ์และข้อผูกพัน (R&O) Rights and Obligations 
 2.3) ความครบถ้วน (C) Completeness 
 2.4) การแสดงมูลค่าและการปันส่วน (V&A) Valuation and Allocation 

3)  การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล Disclosure and Presentation 
3.1) การเกิดขึ้นจริงและกรรมสิทธิ์และข้อผูกพัน (O&R)                    

Occurrences and Rights and Obligations 
3.2) ความครบถ้วน (C) Completeness 
3.3) การจัดประเภทรายการและเข้าใจได้ (C&U)  
      Classification and Understandability  
3.4) ความถูกต้องและการแสดงมูลค่า (A&V) Accuracy and Valuation 

(1.4) ปัจจัยเสี่ยงในการสอบบัญชี                             
 1) ปัจจัยเสี่ยงตามวงจรธุรกิจ 

1.1) ธุรกิจสินเชื่อ 
1.2) ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
1.3) ธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตผล 
1.4) ธุรกิจการให้บริการ 
1.5) ธุรกิจเงินรับฝาก 
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 2) ปัจจัยเสี่ยงอ่ืนตามรายการในงบการเงินที่ไม่เกี่ยวกับท่ีมีอยู่ในธุรกิจ 
2.1) สมาชิกและหุ้น 
2.2) เงินสด/เงินฝากธนาคาร/เงินฝากสหกรณ์อ่ืน 
2.3) เงินลงทุน 
2.4) ลูกหนี้อื่น 
2.5) ที่ดินแทนการช าระหนี้รอจ าหน่าย 
2.6) สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน/สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 
2.7) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์
2.8) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
2.9) เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร/เจ้าหนี้เงินกู้ 

   2.10) เงินปันผลและเฉลี่ยคืน 
   2.11) หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน/หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 
     2.12) ทุนส ารอง/ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอ่ืน ๆ 

 2. ตัวแปรตาม 
  2.1 ผลกระทบต่อการสอบบัญชี 
  2.2  ความเห็นต่อองค์ประกอบความเสี่ยง 
  2.3 ความส าคัญของปัจจัยความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ  
   ในระดับที่เก่ียวกับสิ่งที่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ได้ให้ค ารับรองไว้ 

3.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือน ามาวิเคราะห์ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม  

(Questionnaire) โดยมีขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือดังต่อไปนี้ 
  3.3.1. ขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถาม 
  1) ศึกษาข้อมูลปัจจัยและองค์ประกอบความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์ 
  1.1) ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับวิชาชีพสอบบัญชี  โดยศึกษาค าจ ากัดความของการสอบบัญชี 
วัตถุประสงค์และหลักการพ้ืนฐานของการสอบบัญชี กระบวนการของการสอบบัญชี  เพ่ือให้ทราบถึงวิธีการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชี รวมทั้งการวางแผนงานสอบบัญชี  

 1.2) ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับการสอบบัญชี โดยศึกษา
สภาพแวดล้อมของสหกรณ์ที่จะท าการวางแผนการตรวจสอบ เพ่ือให้ทราบถึงนโยบาย วิธีการและวิธีปฏิบัติต่าง ๆ 
ที่แสดงถึงทัศนคติของผู้บริหารสหกรณ์ที่มีต่อการควบคุมภายในของสหกรณ์ ซึ่งผู้สอบบัญชีจะต้องน าข้อมูล
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ มาใช้ในการประเมินความเสี่ยงและระบุปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในกระบวนการสอบบัญชี 

 1.3) ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ ประเภทของสหกรณ์ การด าเนินธุรกิจ
ของสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ เพ่ือท าความเข้าใจการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ และน าข้อมูลมาใช้ในการประเมินความเสี่ยง
ในการตรวจสอบบัญชี 
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  1.4) ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับการสอบบัญชีสหกรณ์ เพ่ือให้การตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์
เป็นไปตามกฎหมาย 

 1.5) ศึกษากระบวนการงานสอบบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ตั้งแต่การวางแผนงานสอบบัญชี
การปฏิบัติงานสอบบัญชี การรายงานการสอบบัญชีที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือน าข้อมูลมาออกแบบและเสนอแนวทาง     
การประเมินความเสี่ยงของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ให้เป็นไปตามหลักวิชาการและทันกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง 
  2) ก าหนดวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 2 ประเภท ได้แก่ 
  2.1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพ่ืออธิบาย บรรยาย หรือสรุปลักษณะของ

กลุ่มข้อมูลที่เป็นตัวเลขที่เก็บรวบรวมมาซึ่งไม่สามารถอ้างอิงลักษณะประชากรได้ 
  2.2) สถิติอ้างอิง (Inference Statistic) ที่น ามาใช้เทียบกับตัวแปรตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปของปัจจัย

และองค์ประกอบความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์  
   3) ก าหนดแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ 
   ด าเนินการออกแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมาย โดยแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ 

  ส่วนที่ 1  ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ ได้แก่ เพศ อายุ        
วุฒิการศึกษา ระดับต าแหน่ง และประสบการณ์ในการเป็นผู้สอบบัญชี ซึ่งมีลักษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบ 
(Check List) 
   ส่วนที่ 2  ความคิดเห็นต่อองค์ประกอบความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์ โดยลักษณะ
ค าถามแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ  

  1) ความคิดเห็นต่อองค์ประกอบความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์ ซึ่ งลักษณะ
ค าถามเป็นแบบของลิเคิร์ธ (Likert’s Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

ค่าระดับคะแนน             ระดับความเห็น 
ค่าระดับคะแนนเท่ากับ  5  หมายถึง  เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ค่าระดับคะแนนเท่ากับ  4  หมายถึง  เห็นด้วย 
ค่าระดับคะแนนเท่ากับ  3  หมายถึง  ไม่แน่ใจ 
ค่าระดับคะแนนเท่ากับ  2  หมายถึง  ไม่เห็นด้วย 
ค่าระดับคะแนนเท่ากับ  1  หมายถึง  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

  2) ความส าคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ
ในระดับที่เกี่ยวกับสิ่งที่คณะกรรมการสหกรณ์ได้ให้ค ารับรองไว้  มีลักษณะค าถามเป็นการถามความส าคัญของ
วัตถุประสงค์ของรายงานทางการเงิน ด้วยการจัดล าดับความส าคัญ โดยเรียงล าดับจากล าดับที่ 1 - 4 ดังนี้ 

ล าดับ ระดับความเห็น 
             1 หมายถึง มีความส าคัญล าดับที่ 1 
             2 หมายถึง มีความส าคัญล าดับที่ 2 
             3 หมายถึง มีความส าคัญล าดับที่ 3 
             4 หมายถึง มีความส าคัญล าดับที่ 4 
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  ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงตามวงจรธุรกิจและปัจจัยเสี่ยงอ่ืนตามรายการ       
ในงบการเงินที่ไม่เกี่ยวกับที่มีอยู่ในธุรกิจ ซึ่งลักษณะค าถามเป็นแบบของลิเคิร์ธ (Likert’s Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี ้

ค่าระดับคะแนน             ระดับความเห็น 
ค่าระดับคะแนนเท่ากับ  5  หมายถึง  มากที่สุด 
ค่าระดับคะแนนเท่ากับ  4  หมายถึง  มาก 
ค่าระดับคะแนนเท่ากับ  3  หมายถึง  ปานกลาง 
ค่าระดับคะแนนเท่ากับ  2  หมายถึง  น้อย 
ค่าระดับคะแนนเท่ากับ  1  หมายถึง  น้อยที่สุด 

  ส่วนที่ 4 แบบสัมภาษณ์ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อปัจจัยและองค์ประกอบความเสี่ยง 
ในการสอบบัญชีสหกรณ์ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended Question) 
   4) วิพากษ์แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์  
   การวิพากษ์แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ ด าเนินการด้วยวิธีการประชุมกลุ่ม (Focus Group) 
เพ่ือให้ความเห็นในข้อค าถามส่วนต่าง ๆ โดยมีการรวบรวมประเด็นปัญหา เพ่ือปรับปรุงแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ 
ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้สอบบัญชีสหกรณ์ จ านวน 35 ราย  
   5) ทดสอบเครื่องมือ 
  น าแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ไปทดสอบโดยวิธีการทดลองใช้ (Try-out) กับผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันกับกลุ่มตัวอย่าง แต่มิใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 ราย 
  6) ปรับปรุงแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ 
   เพ่ือให้แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ       
จึงได้ปรับปรุงแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ ตามขั้นตอนประกอบด้วย 
    6.1) ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาของเครื่องมือวิจัย (Content Validity) โดยเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ
ของโครงการเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ รวมถึงการตรวจสอบความเป็นปรนัย 
(Objectivity) ของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหา  
    6.2) ทดสอบความเที่ยง (Reliability) หลังจากน าแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ ไปทดสอบ
โดยวิธีการทดลองใช้ (Try-out) โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาช (Cronbach’s Alpha Coefficient)        
ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.997 
  3.3.2 แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย 
    เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม(Questionnaire)        
ที่ได้จากการพัฒนาขึ้นจากการเก็บรวบรวมข้อมูล และการทบทวนวรรณกรรม เพ่ือให้ได้แบบสอบถามนั้นครอบคลุม
วัตถุประสงค์และปัจจัยทั้งหมดที่ต้องการศึกษา โดยแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน จ านวน 498 ข้อ 
ประกอบด้วย 

   ส่วนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ จ านวน 7 ข้อ 
  ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อองค์ประกอบความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์ จ านวน 16 ข้อ 
   ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงตามวงจรธุรกิจและปัจจัยเสี่ยงอ่ืนตามรายการ            
ในงบการเงินที่ไม่เก่ียวกับท่ีมีอยู่ในธุรกิจ จ านวน 474 ข้อ ซึ่งประกอบด้วย 
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  3.1 สมาชิกและหุ้น        
   3.2 ธุรกิจสินเชื่อ         
     3.3 ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย      
    3.4 ธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตผล      
    3.5 ธุรกิจการให้บริการ       
    3.6 ธุรกิจเงินรับฝาก        
    3.7 เงินสด/เงินฝากธนาคาร/เงินฝากสหกรณ์อ่ืน      
    3.8 เงินลงทุน         
    3.9 ลูกหนี้อื่น         
    3.10 ที่ดินแทนการช าระหนี้รอจ าหน่าย      
    3.11 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น/สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น    
    3.12 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์       
    3.13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน       
    3.14 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร/เจ้าหนี้เงินกู้      
    3.15 เงินปันผลและเฉลี่ยคืน       
    3.16 หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน/หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น     
    3.17 ทุนส ารอง/ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอ่ืน ๆ    
  ส่วนที่ 4 แบบสัมภาษณ์ความเห็น ข้อเสนอแนะ ต่อปัจจัยและองค์ประกอบความเสี่ยงในการ
สอบบัญชีสหกรณ์ จ านวน 1 ข้อ 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การด าเนินงานวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีทอดแบบ  
เนื่องจากแบบสอบถามมีข้อค าถามเป็นจ านวนมาก ข้อค าถามมีความซับซ้อน มีค าศัพท์เฉพาะและมีค าจ ากัดความ 
ที่ต้องการอธิบายโดยตรง โดยผู้ตอบแบบสอบถามต้องด าเนินการกรอกข้อมูลลงในแบบสอบถามด้วยตนเอง ข้อมูล      
ที่เก็บรวบรวมประกอบด้วยปัจจัยและองค์ประกอบความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์ของผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็น
ข้อมูลที่จะน าไปใช้ในการสร้างเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยง ดังนั้น ผู้วิจัยจึงก าหนดให้มีการอธิบาย
วัตถุประสงค์และแบบสอบถามของงานวิจัยแก่ผู้ตอบแบบสอบถาม เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เข้าใจ            
ถึงวัตถุประสงค์และข้อค าถามในแบบสอบถามที่จะตอบ โดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 1 ท่านต่อแบบสอบถาม 1 สหกรณ์ 
รวมทั้งสิ้น 200 สหกรณ์ ครอบคลุมสหกรณ์ภาคการเกษตรทุกขนาด ได้แก่ ขนาดใหญ่มาก ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง        
และขนาดเล็ก ซ่ึงผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ ประกอบด้วย 

- ผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ขนาดเล็ก   จ านวน   10 ราย 
- ผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ขนาดกลาง  จ านวน    40 ราย 
- ผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ขนาดใหญ่  จ านวน   80 ราย 
- ผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ขนาดใหญ่มาก  จ านวน   70 ราย 
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ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ เพ่ือให้ได้ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความเสี่ยงจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ จ าแนกตามประเภทธุรกิจและตามรายการในงบการเงินที่     
ไม่เกี่ยวกับที่มีอยู่ในธุรกิจเพ่ือใช้ข้อมูลเป็นแนวทางในการจัดท าคู่มือการวางแผนงานสอบบัญชี เรื่อง การประเมิน
ความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ ์

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 
  3.5.1 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
    1) การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยนี้  มีการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปมาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล      
โดยใช้การวิเคราะห์จากแบบสอบถาม 
   2) จัดท ารายงานสรุปผลข้อมูลวิจัย 
     3) สอบทานความสมเหตุสมผลของงานวิจัยที่ได้รับ 
   4) ผลสรุปที่ได้จะเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล 
  3.5.2 เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย 

   ก าหนดเกณฑ์ในการให้คะแนนเฉลี่ยออกเป็น 5 ระดับ โดยท าการก าหนดช่วงค่าระดับคะแนน ดังนี้ 
ช่วงคะแนน = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 

                จ านวนชั้น 
   = 5 – 1 
        5 
   = 0.8 

  ดังนั้น การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย มีดังนี้ 
     1) การแปลความหมายของระดับความคิดเห็นต่อองค์ประกอบความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์ 

ประกอบด้วย 
     ช่วงคะแนนเฉลี่ย               การแปลความหมาย 

 คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00      หมายถึง    ระดับความคิดเห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20      หมายถึง    ระดับความคิดเห็นด้วย 
 คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40      หมายถึง    ระดับไม่แน่ใจ 
 คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60      หมายถึง    ระดับไม่เห็นด้วย 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80      หมายถึง    ระดับไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

2) การแปลความหมายของระดับผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงที่มีต่องานสอบบัญชี ประกอบด้วย 
             ช่วงคะแนนเฉลี่ย           การแปลความหมาย 

 คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00      หมายถึง     ระดับมากที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20      หมายถึง     ระดับมาก 
 คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40      หมายถึง     ระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60      หมายถึง     ระดับน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80      หมายถึง     ระดับน้อยที่สุด 
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   3) การแปลความหมายของระดับความส าคัญของวัตถุประสงค์ของรายงานทางการเงิน 
เกี่ยวกับประเภทรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี และการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับที่เกี่ยวกับสิ่งที่คณะกรรมการสหกรณ์ได้ให้ค ารับรองไว้ 
ประกอบด้วย 

ตั้งแต่ร้อยละ 81 ขึ้นไป  หมายถึง  มีความส าคัญระดับมากท่ีสุด 
ร้อยละ 61 – 80    หมายถึง    มีความส าคัญระดับมาก 
ร้อยละ 41 – 60  หมายถึง    มีความส าคัญระดับปานกลาง 
ร้อยละ 21 – 40  หมายถึง   มีความส าคัญระดับน้อย 
ต่ ากว่าร้อยละ 20    หมายถึง    มีความส าคัญระดับน้อยที่สุด 

 3.5.3 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
   คณะวิจัยน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ ดังนี้ 
   1) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ระดับต าแหน่ง 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี จ านวนสหกรณ์ที่สอบบัญชี ขนาดสหกรณ์ วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี ่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   2) ความคิดเห็นต่อความเสี่ยงในการสอบบัญชีและองค์ประกอบความเสี่ยงในการสอบบัญชี 
ประกอบด้วย 

      2.1) ความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์ และองค์ประกอบความเสี่ยงในการสอบบัญชี
(ความเสี่ยงสืบเนื่อง ความเสี่ยงจากการควบคุม และความเสี่ยงจากการตรวจสอบ) การบริหารความเสี่ยง         
การประเมินความเสี่ยง และวัตถุประสงค์ของรายงานทางการเงิน โดยแบบสอบถามเรื่องดังกล่าว เป็นค าถามองค์ความรู้
ของกลุ่มตัวอย่าง โดยเป็นความคิดเห็นที่มีตัวเลือกแบบมาตรการวัดแบบมาตราอันดับ (Ordinal Scale) ใน 5 ระดับ   
มีการวิเคราะห์โดยหาค่าคะแนนเฉลี่ย การแปลความหมายของระดับความคิดเห็น มีดังนี ้

ช่วงคะแนนเฉลี่ย    การแปลความหมาย 
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00      หมายถึง ระดับความคิดเห็นด้วยอย่างยิ่ง 
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20      หมายถึง ระดับความคิดเห็นด้วย 
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40      หมายถึง ระดับไม่แน่ใจ 
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60      หมายถึง ระดับไม่เห็นด้วย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80      หมายถึง ระดับไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

2.2) ความส าคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ      
ในระดับที่เกี่ยวกับสิ่งที่คณะกรรมการสหกรณ์ได้ให้ค ารับรองไว้  มีลักษณะค าถามเป็นการถามความส าคัญ        
ของวัตถุประสงค์ของรายงานทางการเงิน เกี่ยวกับประเภทรายการ  ยอดคงเหลือทางบัญชี และการแสดงรายการ
และการเปิดเผยข้อมูล โดยแบบสอบถามเรื่องดังกล่าว เป็นค าถามองค์ความรู้ ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง           
เป็นการวัดโดยใช้มาตรการวัดแบบมาตราอันดับ (Ordinal Scale) ใน 5 ระดับ มีการวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ 
และร้อยละ มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ตั้งแต่ร้อยละ 81 ขึ้นไป  หมายถึง มีความส าคัญระดับมากที่สุด 
ร้อยละ 61 – 80    หมายถึง มีความส าคัญระดับมาก 
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ร้อยละ 41 – 60  หมายถึง มีความส าคัญระดับปานกลาง 
ร้อยละ 21 – 40  หมายถึง มีความส าคัญระดับน้อย 
ต่ ากว่าร้อยละ 20   หมายถึง มีความส าคัญระดับน้อยที่สุด 

 3) ความคิดเห็นต่อปัจจัยความเสี่ยงในการสอบบัญชี ประกอบด้วย 
      3.1) ปัจจัยเสี่ยงตามวงจรธุรกิจ จ าแนกเป็น 5 วงจร คือ ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 

ธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตผล ธุรกิจการให้บริการ และธุรกิจเงินรับฝาก มีลักษณะค าถามเป็นการถามความคิดเห็น    
แต่ละปัจจัยเสี่ยงมีระดับผลกระทบต่องานสอบบัญชีมากน้อยเพียงใด โดยมีตัวเลือกที่เป็นมาตรการวัดแบบมาตราอันดับ 
(Ordinal Scale) ใน 5 ระดับ มีการวิเคราะห์โดยหาค่าคะแนนเฉลี่ย การแปลความหมายของระดับความคิดเห็น มีดังนี้ 

ช่วงคะแนนเฉลี่ย    การแปลความหมาย 
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00     หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20     หมายถึง ระดับความคิดมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40     หมายถึง ระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60     หมายถึง ระดับน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80     หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 

 3.2) ปัจจัยเสี่ยงอ่ืนตามรายการในงบการเงินที่ไม่เกี่ยวกับที่มีอยู่ในธุรกิจ จ าแนกเป็น 12 รายการ        
คือ สมาชิกและหุ้น เงินสด/เงินฝากธนาคาร/เงินฝากสหกรณ์อื่น เงินลงทุน ลูกหนี้อ่ืน ที่ดินแทนการช าระหนี้รอจ าหน่าย 
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน/สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เงินเบิกเกินบัญชี
ธนาคาร/เจ้าหนี้เงินกู้ เงินปันผลและเฉลี่ยคืน หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน/หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน ทุนส ารอง/ทุนสะสมตาม
ข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ มีลักษณะค าถามเป็นการถามความคิดเห็นแต่ละปัจจัยเสี่ยงมีระดับผลกระทบต่อ
งานสอบบัญชีมากน้อยเพียงใด โดยมีตัวเลือกที่เป็นมาตรการวัดแบบมาตราอันดับ (Ordinal Scale) ใน 5 ระดับ 
มีการวิเคราะห์ โดยหาค่าคะแนนเฉลี่ย การแปลความหมายของระดับความคิดเห็น มีดังนี ้

ช่วงคะแนนเฉลี่ย    การแปลความหมาย 
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00      หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20      หมายถึง ระดับความคิดมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40      หมายถึง ระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60      หมายถึง ระดับน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80      หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 

4) ปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงจากการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีสหกรณ์  โดยการวิเคราะห์
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มปัจจัยเสี่ยงโดยใช้สถิติ F-test, Scheffe และวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 
(Stepwise Multiple Regression Analysis) 

 5) เสนอแนวทางการประเมินความเสี่ยงของผู้สอบบัญชี โดยการสังเคราะห์หาวิธีการที่เป็น
แนวทางในการประเมินความเสี่ยงของผู้สอบบัญชี เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี  ประกอบด้วย ขั้นตอนการ
ประเมินความเสี่ยง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์ ซึ่งได้จากการสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้สอบบัญชีสหกรณ์เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว และจากผลการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
ผลการวิจัยปัจจัยและองค์ประกอบความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์ของผู้สอบบัญชี เพื่อเป็นข้อมูล

น าไปใช้ในการสร้างเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยง จากกลุ่มตัวอย่างผู้สอบบัญชี 200 สหกรณ ์ผลการวิเคราะห์มีดังนี้ 

4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง  
ตารางท่ี 4 - 1 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามลักษณะทางประชากร และการปฏิบัติงาน 
 
 

ลักษณะทางประชากรและการปฏิบัติงาน ร้อยละ 

เพศ 100.0 

 - ชาย 9.0 

 - หญิง 91.0 

อายุ 100.0 

 - 30 - 39 ปี 28.5 

 - 40 - 49 ปี 38.5 

 - ตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป 33.0 

วุฒิการศึกษา 100.0 

 - ต่ ากว่าปริญญาตรี 2.5 

 - ปริญญาตรี 65.0 

 - ปริญญาโท 32.5 

ระดับต าแหน่ง 100.0 

 - ปฏิบัติการ 13.1 

 - เจ้าหน้าที่อาวุโส 2.5 

 - ช านาญการ 77.9 

 - ช านาญการพิเศษ 6.0 

 - เชี่ยวชาญ 0.5 
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ลักษณะทางประชากรและการปฏิบัติงาน ร้อยละ 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี (ในฐานะผู้ช่วยสอบบัญชี และผู้สอบบัญชี) 100.0 

 - ระยะเวลา  1 - 15 ปี 52.8 

 - ระยะเวลา 16 - 30 ปี 38.6 

 - ระยะเวลามากกว่า 30 ปี 8.6 

ประสบการณ์ในการเป็นผู้สอบบัญชี 100.0 

 - ระยะเวลา  1 - 15 ปี 77.0 

 - ระยะเวลา 16 - 30 ปี 22.4 

 - ระยะเวลามากกว่า 30 ปี 0.6 

จ านวนสหกรณ์ที่เป็นผู้สอบบัญชีปัจจุบัน 100.0 

 - จ านวนสหกรณ์ 1 - 20 แห่ง 86.8 

 - จ านวนสหกรณ์ 21 – 40 แห่ง 11.6 

 - จ านวนสหกรณ์มากกว่า 40 แห่ง 1.6 

ระดับผู้สอบบัญชี 100.0 

 - ระดับ 1 11.5 

 - ระดับ 2 17.0 

 - ระดับ 3 66.0 

 - ระดับ 4 5.5 

ขนาดสหกรณ์ 100.0 

 - เล็ก 5.0 

 - กลาง 20.0 

 - ใหญ ่ 40.0 

 - ใหญ่มาก 35.0 
 

จากตารางที่ 4 - 1 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 91 เพศชายมีเพียงร้อยละ 9 
ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 40 - 49 ปี ร้อยละ 38.5 รองลงมามีอายุตั้งแต่ 

50 ปีขึ้นไป ร้อยละ 33.0 และผู้ที่มีอายุ 30 – 39 ร้อยละ 28.5 ตามล าดับ 
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การศึกษาของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ อยู่ในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 65 รองลงมา เป็นระดับ
ปริญญาโท ร้อยละ 32.5 และต่ ากว่าปริญญาตรีมีเพียงร้อยละ 2.5  

ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่างโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีต าแหน่งระดับช านาญการ ร้อยละ 77.9 รองลงมาเป็นผู้ที่มี
ต าแหน่งระดับปฏิบัติการ ร้อยละ 13.1 ระดับช านาญการพิเศษ ร้อยละ 6.0 ระดับอาวุโส ร้อยละ 2.5 และระดับเชี่ยวชาญ 
ร้อยละ 0.5  

การปฏิบัติงานในการสอบบัญชี พบว่า ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่างโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์         
ด้านการสอบบัญชีอยู่ในช่วงระหว่าง 1 - 15 ปี ร้อยละ 52.8 รองลงมามีการปฏิบัติงานอยู่ในช่วงระหว่าง 16 - 30 ป ี          
ร้อยละ 38.6 และมีผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีมากกว่า 30 ปี ร้อยละ 8.6  

ระยะเวลาการเป็นผู้สอบบัญชีของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่างโดยส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 1 - 15 ปี ร้อยละ 77.0 
รองลงมา อยู่ระหว่าง 16 - 30 ปี ร้อยละ 22.4 ส าหรับระยะเวลามากกว่า 30 ปี มีเพียงร้อยละ 0.6 ความรับผิดชอบ 
ในการสอบบัญชีสหกรณ์ของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่างในรอบปีงบประมาณ 2561 พบว่าผู้สอบบัญชีโดยส่วนใหญ่
รับผิดชอบในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ จ านวน 1 - 20 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 86.8 รองลงมา จ านวน 21 – 40 แห่ง   
คิดเป็นร้อยละ 11.6 และมากกว่า 40 แห่ง มีเพียงร้อยละ 1.6 

ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นผู้สอบบัญชีระดับ 3 คิดเป็นร้อยละ 66.0 
รองลงมา เป็นระดับ 2 คิดเป็นร้อยละ 17.0 ระดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 11.5 ส าหรับระดับ 4 มีเพียงร้อยละ 5.5 

ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์ขนาดใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมา 
ปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์ขนาดใหญ่มาก คิดเป็นร้อยละ 35.0 ปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์ขนาดกลาง 
คิดเป็นร้อยละ 20.0 ส าหรับผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติงานสอบบัญชีขนาดเล็กมีเพียงร้อยละ 5.0 

4.2 วิเคราะห์ปัจจัยและองค์ประกอบความเสี่ยง  
           การศึกษาวิจัยส าหรับตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยและองค์ประกอบความเสี่ยงในการ
สอบบัญชีสหกรณต์ามความคิดเห็นของผู้สอบบัญชี ดังแสดงในส่วนที่ 4.2.1 ถึง 4.2.2 ดังนี้ 

4.2.1 องค์ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์ 
         ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยอย่างยิ่ง ในองค์ประกอบความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์       

11 ประเด็น และเห็นด้วยใน 2 ประเด็น รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4 - 2 ดังนี้ 
ตารางที่ 4 - 2 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็น
เกี่ยวกับองค์ประกอบความเสี่ยงในการสอบบัญชี 
 
 

ที ่ รายการ 
ระดับความคิดเห็น ค่า 

เฉลี่ย 
SD. 

ล าดับ 
ที ่5 4 3 2 1 

1 ความเสี่ยงเป็นเหตุการณ์ที่มีผลกระทบเชิงลบ            
ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของสหกรณ์ 

16.0 78.5 5.5 - - 4.10 .453 13 

2 ในการบริหารความเสี่ยงต้องค านึงถึงผลกระทบที่
เกิดขึ้น เพ่ือพิจารณาความจ าเป็นในการบริหาร
ความเสี่ยงเก่ียวกับเรื่องนั้นๆ 

58.5 39.5 1.5 0.5 - 4.56 .555 6 
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ที ่ รายการ 
ระดับความคิดเห็น ค่า 

เฉลี่ย 
SD. 

ล าดับ 
ที ่5 4 3 2 1 

3 ความเสี่ยงที่กระทบต่อสหกรณ์ที่มีอยู่ก่อนที่จะ
จัดการความเสี่ยงเป็นความเสี่ยงสืบเนื่องหรือ
ความเสี่ยงก่อนมีการจัดการความเสี่ยง (Inherent 
risk)  

50.5 44.5 4.5 0.5 - 4.45 .608 8 

4 สิ่งที่ เหลืออยู่หลังจากที่ผู้บริหารได้จัดการเพ่ือ
เปลี่ยนแปลงโอกาสที่จะเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง       
ที่เหลืออยู่ (Residual risk) 

48.0 41.0 8.5 2.0 - 4.36 .724 11 

5 ก่อนการประเมินความเสี่ยงผู้สอบบัญชีควรศึกษา
สภาพแวดล้อม การควบคุม ก าหนดวัตถุประสงค์
และระบุปัจจัยเสี่ยงของแต่ละสหกรณ์ 

81.0 18.5 5.0 - - 4.81 .410 1 

6 วัตถุประสงค์ของรายงานทางการเงินที่ เป็น
สาระส าคัญที่ผู้บริหารสหกรณ์ได้ให้ค ารับรองไว้
เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประเภทรายการยอดคงเหลือ
ทางบัญชี หรือการแสดงรายการและการเปิดเผย
ข้อมูล 

58.0 39.0 2.5 0.5 - 4.55 .574 7 

7 วัตถุประสงค์ของรายงานทางการเงินในส่วนของ
ประเภทรายการที่ ผู้ สอบบัญชี พิจารณา คือ         
การเกิดขึ้นจริ ง  ความครบถ้วนของรายการ
ความถูกต้อง การตัดยอด  ตรงตามงวดบัญชีและ
การ จัดประเภทรายการ 

68.5 30.0 1.0 0.5 - 4.66 .553 4 

8 วัตถุประสงค์ของรายงานทางการเงินในส่วนของ
ยอดคงเหลือทางบัญชีที่ผู้สอบบัญชีพิจารณา คือ 
ค ว า ม มี อ ยู่ จ ริ ง  ก ร ร ม สิ ท ธิ์ แ ล ะ ข้ อ ผู ก พั น        
ความครบถ้วนของยอดคงเหลือ และการแสดง
มูลค่าเหมาะสม 

73.0 26.0 1.0 - - 4.72 .472 2 

9 วัตถุประสงค์ของรายงานทางการเงินในส่วนของ
การแสดงร ายการและการ เปิ ด เ ผยข้ อมู ล            
ที่ผู้สอบบัญชีพิจารณา คือ เปิดเผยรายการหรือ
เหตุการณ์เกิดขึ้นจริง/มีกรรมสิทธิ์และข้อผูกพัน
ตามกฎหมายความครบถ้วนของการเปิดเผยข้อมูล 
แสดงรายการชัดเจนและการเข้าใจได้ และการ
แสดงมูลค่าเหมาะสม 

71.5 27.5 0.5 0.5 - 4.70 .532 3 
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ที ่ รายการ 
ระดับความคิดเห็น ค่า 

เฉลี่ย 
SD. 

ล าดับ 
ที ่5 4 3 2 1 

10 ความเสี่ยงจากการตรวจสอบถือเป็นความเสี่ยง     
ในการสอบบัญชีขึ้นอยู่กับประสิทธิผลของการ
ตรวจสอบ 

38.5 47.0 6.0 8.0 - 4.17 .863 12 

11 ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง        
อันเป็นสาระส าคัญ อาจเกิดขึ้นทั้ ง ในระดับ        
งบการเงินและระดับทีผู้บริหารสหกรณ์ได้ให้       
ค ารับรองไว้ 

50.5 45.5 2.0 2.0 - 4.45 .640 9 

12 ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง       
อันเป็นสาระส าคัญในระดับที่ผู้บริหารสหกรณ์ได้
ให้ค ารับรองไว้ ประกอบด้วย ความเสี่ยงสืบเนื่อง
และความเสี่ยงจากการควบคุม 

48.5 46.5 3.5 1.5 - 4.42 .637 10 

13 เพ่ือให้ผู้สอบบัญชีสามารถประเมินความเสี่ยง        
ในการสอบบัญชี ไ ด้ ค รอบคลุ ม ในทุ ก เ รื่ อ ง           
ควรพิจารณาปัจจัย เสี่ ยงตามกระบวนการ /
กิจกรรมทางธุรกิจและรายการในงบดุลและอ่ืนๆ 

63.0 34.5 2.0 - - 4.61 .528 5 

 

จากตารางที่ 4 - 2 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยอย่างยิ่ง ในองค์ประกอบความเสี่ยงในการสอบบัญชี
สหกรณ์ 11 ประเด็น (ล าดับที่ 1 - 11) และเห็นด้วยใน 2 ประเด็น (ล าดับที่ 12 - 13) โดยเรียงจากค่าคะแนนมากที่สุด     
ไปจนถึงน้อยสุดตามล าดับ ดังนี้ 

ล าดับที่ 1 ก่อนการประเมินความเสี่ยงผู้สอบบัญชีควรศึกษาสภาพแวดล้อมการควบคุม ก าหนดวัตถุประสงค์ 
และระบุปัจจัยเสี่ยงของแต่ละสหกรณ์ (ค่าเฉลี่ย = 4.81) 

ล าดับที่ 2 วัตถุประสงค์ของรายงานทางการเงินในส่วนของยอดคงเหลือทางบัญชีที่ผู้สอบบัญชีพิจารณา 
คือ ความมีอยู่จริง กรรมสิทธิ์และข้อผูกพัน ความครบถ้วน ของยอดคงเหลือ และการแสดงมูลค่าเหมาะสม  
(ค่าเฉลี่ย = 4.72 ) 

ล าดับที่ 3 วัตถุประสงค์ของรายงานทางการเงินในส่วนของการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล         
ที่ผู้สอบบัญชีพิจารณาคือเปิดเผยรายการ หรือเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง/มีกรรมสิทธิ์และข้อผูกพันตามกฎหมาย            
ความครบถ้วนของการเปิดเผยข้อมูล แสดงรายการชัดเจนและการเข้าใจได้ และการแสดงมูลค่าเหมาะสม         
(ค่าเฉลี่ย = 4.70) 

ล าดับที่ 4 วัตถุประสงค์ของรายงานทางการเงินในส่วนของประเภทรายการที่ผู้สอบบัญชีพิจารณา คือ 
การเกิดขึ้นจริง ความครบถ้วนของรายการ  ความถูกต้อง การตัดยอดตรงตามงวดบัญชี และการจัดประเภท
รายการ (ค่าเฉลี่ย = 4.66 ) 

ล าดับที่ 5 เพ่ือให้ผู้สอบบัญชีสามารถประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีได้ครอบคลุมในทุกเรื่อง        
ควรพิจารณาปัจจัยเสี่ยงตามกระบวนการ/กิจกรรมทางธุรกิจและรายการในงบดุลและอ่ืน ๆ (ค่าเฉลี่ย = 4.61) 
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ล าดับที่ 6 ในการบริหารความเสี่ยงต้องค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น เพ่ือพิจารณาความจ าเป็นในการ
บริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ (ค่าเฉลี่ย = 4.56) 

ล าดับที่ 7 วัตถุประสงค์ของรายงานทางการเงินที่เป็นสาระส าคัญที่ผู้บริหารสหกรณ์ได้ให้ค ารับรองไว้     
เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประเภทรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล (ค่าเฉลี่ย = 4.55) 

ล าดับที่ 8 ความเสี่ยงที่กระทบต่อสหกรณ์ที่มีอยู่ก่อนที่จะจัดการความเสี่ยงเป็นความเสี่ยงสืบเนื่องหรือ
ความเสี่ยงก่อนมีการจัดการความเสี่ยง  (Inherent risk) (ค่าเฉลี่ย = 4.45) 

ล าดับที่ 9 ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ  อาจเกิดขึ้นทั้งในระดับ 
งบการเงินและระดับท่ีผู้บริหารสหกรณ์ได้ให้ค ารับรองไว้ (ค่าเฉลี่ย = 4.45) 

ล าดับที่ 10 ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในระดับที่ผู้บริหาร
สหกรณ์ได้ให้ค ารับรองไว้ประกอบด้วยความเสี่ยงสืบเนื่อง และความเสี่ยงจากการควบคุม (ค่าเฉลี่ย = 4.42) 

ล าดับที่ 11 สิ่งที่เหลืออยู่หลังจากที่ผู้บริหารได้จัดการเพ่ือเปลี่ยนแปลงโอกาสที่จะเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู่ (Residual risk) (ค่าเฉลี่ย = 4.36) 

ล าดับที่ 12 ความเสี่ยงจากการตรวจสอบถือเป็นความเสี่ยงในการสอบบัญชีขึ้นอยู่กับประสิทธิผลของการ
ตรวจสอบ (ค่าเฉลี่ย = 4.17) 

ล าดับที่ 13 ความเสี่ยงเป็นเหตุการณ์ที่มีผลกระทบเชิงลบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของสหกรณ์ 
(ค่าเฉลี่ย = 4.10) 

4.2.2 ความส าคัญของวัตถุประสงค์ของรายงานทางการเงิน 
 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง เห็นความส าคัญของวัตถุประสงค์ของรายงานทางการเงินเกี่ยวกับ

ประเภทรายการยอดคงเหลือทางบัญชี และการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล โดยเรียงตามล าดับ
ความส าคัญมากที่สุดไปหาน้อยท่ีสุด ดังนี้ 

   (1) ความส าคัญของวัตถุประสงค์ของรายงานทางการเงินเกี่ยวกับประเภทรายการ 
ตารางที่ 4 - 3 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามความส าคัญของวัตถุประสงค์ของรายงาน
ทางการเงินเกี่ยวกับประเภทรายการ 
 

ที ่ รายการ 
ล าดับความส าคัญ 

รวม 
1 2 3 4 5 

1 การเกิดขึ้นจริง 85.0 5.5 6.0 2.5 1.0 100.0 
2 ความครบถ้วน 3.0 46.2 32.7 15.1 3.0 100.0 
3 ความถูกต้อง 4.0 36.7 48.2 8.5 2.5 100.0 
4 การตัดยอดตรงตามงวดบัญชี 2.5 10.5 9.0 69.0 9.0 100.0 
5 การจัดประเภทรายการ 5.5 1.5 4.5 4.5 84.0 100.0    

    จากตารางที่ 4 - 3 แสดงให้เห็นว่า ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญต่อวัตถุประสงค์ของ
รายงานทางการเงินเกี่ยวกับประเภทรายการ ดังนี้ 
  ล าดับที่ 1  การเกิดขึ้นจริง            ร้อยละ 85.0 
  ล าดับที่ 2  ความครบถ้วน                   ร้อยละ 46.2 
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  ล าดับที่ 3  ความถูกต้อง                     ร้อยละ 48.2 
  ล าดับที่ 4  การตัดยอดตรงตามงวดบัญชี  ร้อยละ 69.0 
  ล าดับที่ 5  การจัดประเภทรายการ         ร้อยละ 84.0 
  (2) ความส าคัญของวัตถุประสงค์ของรายงานทางการเงินเกี่ยวกับยอดคงเหลือทางบัญชี 
ตารางท่ี 4 - 4 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามความส าคัญของวัตถุประสงค์ของรายงานทางการเงิน
เกี่ยวกับยอดคงเหลือทางบัญชี 
 

ที ่ รายการ 
ล าดับความส าคัญ 

รวม 
1 2 3 4 

1 ความมีอยู่จริง 83.5 9.0 7.0 0.5 100.0 
2 กรรมสิทธิ์และข้อผูกพัน 5.5 61.5 19.0 14.0 100.0 
3 ความครบถ้วน 3.5 18.0 53.5 25.0 100.0 
4 การแสดงมูลค่าเหมาะสม 7.5 11.6 20.6 60.3 100.0 

 

  จากตารางที่ 4 - 4 แสดงให้เห็นว่า ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญต่อวัตถุประสงค์ของ
รายงานทางการเงินเกี่ยวกับยอดคงเหลือทางบัญชี ดังนี้ 
 ล าดับที่ 1  ความมีอยู่จริง                  ร้อยละ 83.5 
 ล าดับที่ 2  กรรมสิทธิ์และข้อผูกพัน       ร้อยละ 61.5 
 ล าดับที่ 3  ความครบถ้วน                  ร้อยละ 53.5 
 ล าดับที่ 4  การแสดงมูลค่าเหมาะสม         ร้อยละ 60.3 
  (3) ความส าคัญของวัตถุประสงค์ของรายงานทางการเงินเกี่ยวกับการแสดงรายการและ  
การเปิดเผยข้อมูล 
ตารางที่ 4 - 5 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามความส าคัญของวัตถุประสงค์ของรายงานทางการเงิน
เกี่ยวกับการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล 
 

ที่ รายการ 
ล าดับความส าคัญ 

รวม 
1 2 3 4 

1 การเกิดขึ้นจริง/มีกรรมสิทธ์ิและข้อผูกพัน ตามกฎหมาย 78.0 10.0 7.0 5.0 100.0 

2 ความครบถ้วน 7.0 56.5 24.5 12.0 100.0 

3 การจัดประเภทรายการและการเข้าใจได ้ 7.5 7.0 32.5 52.5 100.0 

4 การแสดงมลูค่าเหมาะสม 7.5 26.6 35.7 30.2 100.0 
 

  จากตารางที่ 4 - 5 แสดงให้เห็นว่า ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญต่อวัตถุประสงค์ของ
รายงานทางการเงินเกี่ยวกับการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล ดังนี้ 
  ล าดับที่ 1  การเกิดขึ้นจริง/มีกรรมสิทธิ์และข้อผูกพันตามกฎหมาย ร้อยละ 78.0 
  ล าดับที่ 2  ความครบถ้วน       ร้อยละ 56.5 
  ล าดับที่ 3  การแสดงมูลค่าเหมาะสม                                     ร้อยละ 35.7 
  ล าดับที่ 4  การจัดประเภทรายการและการเข้าใจได้       ร้อยละ 52.5 
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 ทั้งนี้ ส าหรับความส าคัญของวัตถุประสงค์ของรายงานทางการเงิน ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง      
ให้ความส าคัญต่อวัตถุประสงค์ของของรายงานทางการเงินในแต่ละเรื่องเป็นล าดับแรกดังนี้ 
 - เกี่ยวกับประเภทรายการ ให้ความส าคัญกับการเกิดข้ึนจริง 
 - เกี่ยวกับยอดคงเหลือทางบัญชี ให้ความส าคัญกับความมีอยู่จริง 
 - เกี่ยวกับการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล ให้ความส าคัญกับการเกิดขึ้นจริง/มีกรรมสิทธิ์
และข้อผูกพันตามกฎหมาย 

4.3 ปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์ 
การศึกษาวิจัยส าหรับตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงจากการตรวจสอบ

ของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ โดยการแสดงความเห็นระดับผลกระทบต่องานสอบบัญชีของปัจจัยเสี่ยงของผู้สอบบัญชี
กลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามประเภทธุรกิจและรายการในงบการเงินที่ไม่เกี่ยวกับที่มีอยู่ในธุรกิจ รายละเอียดแสดงใน
ตารางที่ 4 - 6 เป็นต้นไปตามล าดับดังนี้ 
ตารางที่ 4 - 6 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบ        
ต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามประเภทธุรกิจและรายการในงบการเงินที่ไม่เก่ียวกับท่ีมีอยู่ในธุรกิจ 
 

         
รายการ 

ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
 

ค่าเฉลี่ย 

 
 
 

S.D รวม มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

1. สมาชิกและหุ้น 100.0   32.10  32.18  24.58  9.44   1.71 3.84 .559 
2. ธุรกิจสินเชื่อ  100.0  51.42 33.67 12.01 2.51  0.38 4.33 .457 
3. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหนา่ย 100.0  45.66 36.72 14.54 2.88  0.20 4.24 .462 
4. ธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตผล 100.0  44.65 37.29 14.67 3.28  0.12 4.23 .499 
5. ธุรกิจการให้บริการ 100.0  46.97 36.09 14.06 2.86  0.02 4.27 .519 
6. ธุรกิจเงินรับฝาก 100.0  45.83 35.21 15.39 3.40  0.16 4.23 .530 
7. เงินสด/เงินฝากธนาคาร/เงินฝากสหกรณ์อื่น 100.0 70.53  21.74 6.70 0.89  0.14 4.62 .456 
8. เงินลงทุน 100.0 60.66  30.03 7.91 1.30  0.10 4.50 .528 
9. ลูกหนี้อื่น 100.0 59.50  32.50 6.75 1.00  0.25 4.50 .602 
10. ที่ดินแทนการช าระหนี้รอจ าหนา่ย   100.0 72.14 25.05 2.40 0.30  0.10 4.69 .379 
11. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น/สินทรัพย์ไมห่มุนเวียนอื่น 100.0 52.63  37.25 9.00 1.00  0.13 4.41 .597 
12. ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 100.0 54.58  34.45 9.21 1.75  4.41 .550 
13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 100.0 62.70  31.20 5.10 1.00  4.56 .518 
14. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร/เจ้าหนี้เงินกู้  100.0 64.44  29.55 5.01 1.00  4.57 .533 
15. เงินปันผลและเฉลี่ยคืน 100.0 44.99  35.64 14.94 3.76  0.67 4.20 .682 
16. หนี้สินหมุนเวียนอื่น/หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 100.0 52.63  37.63 8.00 1.75  4.41 .629 
17. ทุนส ารอง/ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ 100.0 48.88  36.75 10.75 3.63  4.31 .711 

ภาพรวม 100.0 47.50 35.0 14.00 3.20 0.30 4.37  .453 
 

จากตารางที่ 4 - 6 การวิเคราะห์ค่าคะแนนเฉลี่ยของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวม พบว่า ผู้สอบบัญชี    
กลุ่มตัวอย่าง เห็นว่า ปัจจัยเสี่ยงในการสอบบัญชีมีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีเท่ากับ 4.37 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เห็นว่า ปัจจัยเสี่ยง
ในการสอบบัญชีมีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด ร้อยละ 47.5 รองลงมา มีความเห็นในระดับมาก ร้อยละ 35.0 
และในระดับปานกลาง ร้อยละ 14.0 ส่วนในระดับน้อยและระดับน้อยที่สุดมีเพียงร้อยละ 3.2 และร้อยละ 0.3 ตามล าดับ  
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ทั้งนี้ หากพิจารณากลุ่มปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด โดยพิจารณาจาก
ค่าเฉลี่ยผลกระทบจากสูงสุดไปต่ าสุด พบว่า กลุ่มปัจจัยที่ดินแทนการช าระหนี้รอจ าหน่าย มีค่าเฉลี่ยผลกระทบ
เท่ากับ 4.69 รองลงมา กลุ่มปัจจัยเงินสด/เงินฝากธนาคาร/เงินฝากสหกรณ์อ่ืน มีค่าเฉลี่ยผลกระทบเท่ากับ 4.62  
ส าหรับกลุ่มปัจจัยเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร/เจ้าหนี้เงินกู้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน มีค่าเฉลี่ยผลกระทบที่ใกล้เคียงกัน 
คือ 4.57 และ 4.56 ตามล าดับ นอกจากนี้ กลุ่มปัจจัยลูกหนี้อ่ืนและกลุ่มปัจจัยเงินลงทุน มีค่าเฉลี่ยผลกระทบที่เท่ากัน 
คือ 4.50 ส าหรับกลุ่มปัจจัยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น/สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น กลุ่มปัจจัยหนี้สินหมุนเวียนอ่ืน/หนี้สิน
ไม่หมุนเวียนอ่ืน และกลุ่มปัจจัยที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีค่าเฉลี่ยผลกระทบที่เท่ากัน คือ 4.41 ส่วนกลุ่มปัจจัย 
ทุนส ารอง/ทุนสะสมตามข้อบังคับระเบียบและอ่ืน ๆ มีค่าเฉลี่ยผลกระทบเท่ากับ 4.31 นอกจากนี้หากพิจารณา 
กลุ่มปัจจัยตามวงจรธุรกิจ พบว่า กลุ่มปัจจัยวงจรธุรกิจสินเชื่อมีค่าเฉลี่ยผลกระทบเท่ากับ 4.33 รองลงมา         
กลุ่มปัจจัยการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยผลกระทบเท่ากับ 4.27 และกลุ่มปัจจัยวงจรธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย            
มีค่าเฉลี่ยผลกระทบเท่ากับ 4.24 ส าหรับกลุ่มปัจจัยวงจรรวบรวมและแปรรูปผลิตผลและกลุ่มปัจจัยวงจรธุรกิจ      
เงินรับฝากมีค่าเฉลี่ยผลกระทบเท่ากัน คือ 4.23 

ส าหรับการวิเคราะห์ค่าคะแนนเฉลี่ยของผลกระทบต่องานสอบบัญชี จ าแนกตามวงจรธุรกิจ          
และรายการในงบการเงินที่ไม่เก่ียวกับท่ีมีอยู่ในธุรกิจ เป็นดังนี้ 

4.3.1 สมาชิกและหุ้น 
         ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวกับสมาชิกและหุ้น มีผลกระทบ       
ต่องานสอบบัญชีระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.84) หากพิจารณากลุ่มปัจจัยเสี่ยงตามวงจรสมาชิกและหุ้น จ านวน 3 กลุ่ม         
เรียงตามล าดับค่าคะแนนเฉลี่ยจากสูงสุดไปต่ าสุด มีรายละเอียดแสดงในตารางที่ 4 - 7 ดังนี้ 
ตารางที่ 4 - 7 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบ         
ต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามประเภทปัจจัยเสี่ยงวงจรสมาชิกและหุ้น 
 

 

ล าดับ ปัจจัยเสี่ยง – วงจรสมาชิกและหุ้น ค่าเฉลี่ย S.D. 
 1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 4.05 .844 
 2 การลาออก 3.94 .607 
 3 การรับสมัครสมาชิกและการรับค่าหุ้น 3.76 .579 

 

 จากตารางที่ 4 - 7 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่ากลุ่มปัจจัยเสี่ยง จ านวน 3 กลุ่ม มีผลกระทบ     
ต่องานสอบบัญชีระดับมาก เรียงล าดับกลุ่มปัจจัยเสี่ยงตามค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดไปต่ าสุด คือ กลุ่มปัจจัยเสี่ยง
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (ค่าเฉลี่ย = 4.05) รองลงมา กลุ่มปัจจัยเสี่ยงการลาออก (ค่าเฉลี่ย = 3.94) และกลุ่มปัจจัยเสี่ยง
การรับสมัครสมาชิกและการรับค่าหุ้น (ค่าเฉลี่ย = 3.76)  

 ทั้งนี้ หากพิจารณารายละเอียดปัจจัยเสี่ยงในการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับสมาชิกและหุ้น จ านวน 5 
ล าดับสูงสุด ของแต่ละกลุ่มปัจจัยเสี่ยง เรียงตามกระบวนงาน มีดังนี้ 

 
 
 
 



46 
 

  (1) การรับสมัครสมาชิกและการรับค่าหุ้น 
ตารางที่ 4 - 8 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบ         
ต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการรับสมัครสมาชิกและการรับค่าหุ้น 5 ล าดับสูงสุด 
 

ล า  
ดับ   
ท่ี 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรสมาชิกและหุ้น 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การรับสมัครสมาชิกและการรบัค่าหุ้น 
1 สมาชิกไม่มีตัวตนจริง หรือไม่สามารถยนืยันตัวตนของ

สมาชิกได้  
100.0 71.00 20.00 7.50 0.50 0.50 4.61 .693 

2 บันทึกรายการซ้ือหุ้นของสมาชิกไม่ถูกตอ้งและไม่ครบถ้วน  100.0 63.50 26.00 9.00 1.50  4.52 .723 
3 มีการสวมสิทธิ์สมาชิก  100.0 63.00 26.50 5.50 3.50 1.50 4.46 .867 
4 บันทึกรายการซ้ือหุ้นของสมาชิก ณ วันสิ้นงวด ไม่ถูกต้อง

และไม่ตรงตามงวด  
100.0 61.00 27.00 9.00 2.00 1.00 4.45 .819 

5 การรับเงินค่าหุ้นไม่ตรงตามความเป็นจริง  100.0 57.00 31.50 9.50 1.00 1.00 4.43 .786         

  จากตารางที่ 4 - 8 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยง จ านวน 5 ปัจจัยภายใต้     
กลุ่มปัจจัยเสี่ยงการรับสมัครสมาชิกและการรับค่าหุ้น มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด คือ สมาชิก          
ไม่มีตัวตนจริงหรือไม่สามารถยืนยันตัวตนของสมาชิกได้ (ค่าเฉลี่ย = 4.61) การบันทึกรายการซื้อหุ้น ของสมาชิก     
ไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน (ค่าเฉลี่ย = 4.52) มีการสวมสิทธิ์สมาชิก (ค่าเฉลี่ย = 4.46) บันทึกรายการซื้อหุ้นของสมาชิก  
ณ วันสิ้นงวด ไม่ถูกต้องและไม่ตรงตามงวด (ค่าเฉลี่ย = 4.45) และการรับค่าหุ้นไม่ตรงตามความเป็นจริง (ค่าเฉลี่ย = 4.43) 

  (2) การลาออก 
ตารางที่ 4 - 9 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบ         
ต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการลาออก 5 ล าดับสูงสุด 
 

ล า 
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรสมาชิกและหุ้น 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
 การลาออก         
1 จ่ายคืนค่าหุ้นโดยทีส่หกรณ์มีส่วนขาดแห่งทนุ  100.0 61.00 32.00 6.00   1.00 4.52 .701 
2 สหกรณจ์่ายคืนค่าหุ้น แต่ไม่หักหนี้สินที่ยังคงมีอยู่  100.0 54.00 31.50 11.00 3.00   4.37 .799 
3 ไม่มีการตรวจสอบภาระผกูพันระหว่างสมาชิกทีข่อลาออก    

กับสหกรณ์กอ่นการอนมุัติให้ลาออก  
100.0 51.50 33.50 11.50 3.00 0.50 4.33 .832 

4 สมาชิกลาออกโดยไม่ได้รับการอนมุัติจากคณะกรรมการสหกรณ์ 100.0 36.00 38.50 19.50 5.00 1.00 4.04 .921 
5 บันทึกรายการค่าหุ้นที่รอจ่ายคืน ณ สิ้นงวดไม่ถูกตอ้ง         

หรือผิดหัวบัญชี  
100.0 34.50 39.00 19.00 6.00 0.50 4.02 .912 

   จากตารางที่ 4 - 9 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยงภายใต้กลุ่มปัจจัยเสี่ยง      
การลาออกมีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด จ านวน 3 ปัจจัย คือ จ่ายคืนค่าหุ้นโดยที่สหกรณ์มีส่วนขาดแห่งทุน 
(ค่าเฉลี่ย = 4.52) สหกรณ์จ่ายคืนค่าหุ้น แต่ไม่หักหนี้สินที่ยังคงมีอยู่ (ค่าเฉลี่ย = 4.37) ไม่มีการตรวจสอบภาระผูกพัน
ระหว่างสมาชิกที่ขอลาออกกับสหกรณ์ก่อนการอนุมัติให้ลาออก (ค่าเฉลี่ย = 4.33) ส าหรับปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ
งานสอบบัญชีระดับมาก มีจ านวน 2 ปัจจัย คือ สมาชิกลาออกโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการสหกรณ์ 
(ค่าเฉลี่ย = 4.04) และบันทึกรายการค่าหุ้นที่รอจ่ายคืน ณ สิ้นงวดไม่ถูกต้องหรือผิดหัวบัญชี (ค่าเฉลี่ย = 4.02) 
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 (3) ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
ตารางที่ 4 - 10 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบ        
ต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงค่าธรรมเนียมแรกเข้า  
 

ล า
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสี่ยง – วงจรสมาชกิและหุน้ 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า         
1 การรับค่าธรรมเนียมแรกเข้าไม่ตรงตามความเป็นจริง  100.0 46.00 32.00 16.00 6.00  4.18 .912 
2 การรับค่าธรรมเนียมแรกเข้าไม่เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์  100.0 32.50 33.50 27.50 6.00 0.50 3.92 .939 

 

  จากตารางที่ 4 - 10 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยงภายใต้กลุ่มปัจจัยเสี่ยง
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า จ านวน 2 ปัจจัย เรียงล าดับตามปัจจัยเสี่ยงที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดไปต่ าสุด มีผลกระทบต่อ
งานสอบบัญชีระดับมาก คือ การรับค่าธรรมเนียมแรกเข้าไม่ตรงตามความเป็นจริง (ค่าเฉลี่ย = 4.18) และการรับ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าไม่เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ (ค่าเฉลี่ย = 3.92) 
 4.3.2  ธุรกิจสินเชื่อ  
       ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวกับธุรกิจสินเชื่อ มีผลกระทบต่องาน          
สอบบัญชีระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.33) หากพิจารณากลุ่มปัจจัยเสี่ยงภายใต้วงจรธุรกิจสินเชื่อ จ านวน 11 กลุ่ม 
เรียงล าดับค่าคะแนนเฉลี่ยจากสูงสุดไปต่ าสุด รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4 - 11 ดังนี้ 
ตารางที่ 4 - 11 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบ        
ต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามประเภทปัจจัยเสี่ยงวงจรธุรกิจสินเชื่อ 
 
 

ล าดับที่ ปัจจัยเสี่ยง – วงจรธุรกิจสินเชื่อ ค่าเฉลี่ย S.D. 
1 การท าสัญญาเงินกู้/จดจ านองหลักประกัน 4.52 .575 
2 การรับช าระเงินกู้/ดอกเบี้ยเงินให้กู้/ค่าปรับ 4.49 .492 
3 การอนุมัติเงินกู้ 4.43 .553 
4 การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป 4.39 .567 
5 การประมวลผลดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ/ค่าปรับค้างรับ 4.33 .614 
6 การจ่ายเงินกู้ 4.31 .556 
7 การปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก/สัญญาเงินกู้ 4.27 .670 
8 การขอกู้/วิเคราะห์สินเชื่อ 4.17 .604 
9 การติดตาม/สอบทานการช าระหนี้ 4.15 .655 
10 การค้ าประกัน/ประเมินหลักประกัน 4.11 .608 
11 การประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 3.78 .699 

 

 จากตารางที่ 4 - 11 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่ากลุ่มปัจจัยเสี่ยงภายใต้วงจรธุรกิจสินเชื่อ 
จ านวน 11 กลุ่มปัจจัย มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด จ านวน 7 กลุ่มปัจจัย (ล าดับที่ 1 - 7) และกลุ่มปัจจัยเสี่ยง
ที่มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมาก จ านวน 4 กลุ่มปัจจัย (ล าดับที่ 8 – 11) โดยผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่างเห็นว่า
กลุ่มปัจจัยเสี่ยงการท าสัญญาเงินกู/้จดจ านองหลักประกันมีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.52) 
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รองลงมา เป็นกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการรับช าระเงินกู้/ดอกเบี้ยเงินให้กู/้ค่าปรับ (ค่าเฉลี่ย = 4.49) กลุ่มปัจจัยเสี่ยงการอนุมัติเงินกู้ 
(ค่าเฉลี่ย = 4.43) ส าหรับกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.78  

 ทั้งนี้ หากพิจารณารายละเอียดปัจจัยเสี่ยงในการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับธุรกิจสินเชื่อ จ านวน 5 ล าดับสูงสุด
ของแต่ละกลุ่มปัจจัยเสี่ยง เรียงตามกระบวนงานมีดังนี้ 

 (1) การขอกู้/วิเคราะห์สินเชื่อ 
ตารางที่ 4 - 12 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบ       
ต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการขอกู้/วิเคราะห์สินเชื่อ 5 ล าดับสูงสุด 
 

ล า
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสี่ยง – วงจรธุรกิจสนิเชื่อ 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การขอกู้/วิเคราะห์สินเชื่อ         
1 ยืมช่ือสมาชิกอื่นขอกู้เงิน 100.0 72.0 20.5 6.0 1.5  4.63 .667 
2 สหกรณ์ให้เจ้าหน้าที่เพียงคนเดียวในการจัดท าค าขอกู้ อนุมัติ

เงินกู้และจัดท าสัญญาเงินกู้ 
100.0 67.0 27.0 5.5 0.5  4.61 .617 

3 ขอกู้เกินกว่าวงเงินสูงสุดแตล่ะประเภทเงินกู้ 100.0 47.5 35.0 13.5 3.0 1.0 4.25 .873 
4 ขอกู้เกินกว่าจ านวนสัญญาสูงสุดแต่ละประเภทเงินกู้ 100.0 42.5 37.5 15.0 4.0 0.5 4.18 .869 
5 ผู้ขอกู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามระเบียบก าหนด 100.0 37.5 34.0 25.0 2.5 1.0 4.05 .904 

 

 

 จากตารางที่ 4 - 12 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยง จ านวน 5 ปัจจัยภายใต ้     
กลุ่มปัจจัยเสี่ยงการขอกู/้วิเคราะห์สินเชื่อ มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด จ านวน 3 ปัจจัย คือ ยืมชื่อสมาชิกอ่ืน
ขอกู้เงิน (ค่าเฉลี่ย = 4.63) สหกรณ์ให้เจ้าหน้าที่เพียงคนเดียวในการจัดท าค าขอกู้ อนุมัติเงินกู้ และจัดท าสัญญาเงินกู้ 
(ค่าเฉลี่ย = 4.61) และขอกู้เกินกว่าวงเงินสูงสุดแต่ละประเภทเงินกู้ (ค่าเฉลี่ย = 4.25) ส าหรับปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบ 
ต่องานสอบบัญชีระดับมาก จ านวน 2 ปัจจัย คือ ขอกู้เกินกว่าจ านวนสัญญาสูงสุดแต่ละประเภทเงินกู้ (ค่าเฉลี่ย = 4.18) 
และผู้ขอกู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามระเบียบก าหนด (ค่าเฉลี่ย = 4.05) 

 (2) การค้ าประกัน/ประเมินหลักประกัน 
ตารางท่ี 4 - 13 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อ
งานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการค้ าประกัน/ประเมินหลักประกัน 5 ล าดับสูงสุด 
 

ล า
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสี่ยง – วงจรธุรกิจสนิเชื่อ 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 
 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
 การค้ าประกัน/ประเมินหลักประกัน 
1 การประเมนิหลักทรัพย์ท าโดยเจ้าหน้าที่สินเชื่อเพียงอย่างเดียว 

ซึ่งท าให้การตรวจสอบหลักประกันอาจจะไม่เหมาะสม 
100.0 62.0 33.0 4.5 0.5   4.57 .606 

2 ราคาประเมินหลักทรัพย์ (ที่ดิน) เพื่อใช้เป็นหลักประกัน  
ไม่ได้ใช้ราคาของทางราชการที่สามารถอ้างอิงได้ 

100.0 61.5 32.5 5.5   0.5 4.55 .648 

3 หลักทรัพย์ค้ าประกันเงินกู้ไม่ครบถ้วน 100.0 51.0 38.0 9.5 1.0 0.5 4.38 .741 
4 ไ ม่ มีการระงับยอดบัญ ชี เงิ นฝ ากสหกรณ์ต ามภาระ          

การค้ าประกันเงินกู ้
100.0 32.5 46.5 16.0 5.0   4.07 .827 

5 การเก็บรักษาหลักทรัพย์ค้ าประกันไม่รัดกุม เสี่ยงต่อการ        
สูญหาย หรือเสียหาย 

100.0 35.5 39.0 21.0 4.0 0.5 4.05 .878 
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 จากตารางที่ 4 - 13 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยง จ านวน 5 ปัจจัยภายใต ้     
กลุ่มปัจจัยเสี่ยงการค้ าประกัน/ประเมินหลักประกัน มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด จ านวน 3 ปัจจัย 
คือ การประเมินหลักทรัพย์ท าโดยเจ้าหน้าที่สินเชื่อเพียงอย่างเดียว ซึ่งท าให้การตรวจสอบหลักประกันอาจจะไม่เหมาะสม 
(ค่าเฉลี่ย = 4.57) ราคาประเมินหลักทรัพย์ (ที่ดิน) เพ่ือใช้เป็นหลักประกันไม่ได้ใช้ราคาของทางราชการที่สามารถอ้างอิงได้ 
(ค่าเฉลี่ย = 4.55) และหลักทรัพย์ค้ าประกันเงินกู้ไม่ครบถ้วน (ค่าเฉลี่ย = 4.38) ส าหรับปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่องานสอบบัญชี
ระดับมาก จ านวน 2 ปัจจัย คือ ไม่มีการระงับยอดบัญชีเงินฝากสหกรณ์ตามภาระการค้ าประกันเงินกู้ (ค่าเฉลี่ย = 4.07) 
และการเก็บรักษาหลักทรัพย์ค้ าประกันไม่รัดกุมเสี่ยงต่อการสูญหายหรือเสียหาย (ค่าเฉลี่ย = 4.05) 

 (3) การอนุมัติเงินกู้ 
ตารางท่ี 4 - 14 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อ
งานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการอนุมัติเงินกู้ 5 ล าดับสูงสุด 
 

ล า
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสี่ยง - ธุรกิจสนิเชื่อ 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 

 
S.D. 

 
รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การอนุมัติเงินกู้ 
1 สมาชิกที่ไม่ได้ยื่นขอกู ้แต่ได้รับการอนุมตัิเงินกู้ 100.0 73.5 21.5 1.5 2.5 1.0 4.64 .730 
2 คณะกรรมการสหกรณ์อนุมัติสินเชื่อให้กบับุคคลภายนอก 100.0 72.0 18.0 8.0 2.0  4.60 .723 
3 มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายหลังจากอนุมัติเงินกู้แล้ว 100.0 62.5 29.0 6.5 2.0  4.52 .709 
4 การอนุมัติเงินกู้ไม่เป็นไปตามระเบียบ 100.0 56.0 32.5 10.5 1.0  4.44 .720 
5 มีการอนุมัติเงินกู้เกินกวา่วงเงินที่มีอ านาจอนุมัติ 100.0 52.5 36.5 8.5 2.5  4.39 .749 

 

 จากตารางที่ 4 - 14 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยง จ านวน 5 ปัจจัยภายใต้      
กลุ่มปัจจัยเสี่ยง การอนุมัติเงินกู้มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด คือ สมาชิกที่ไม่ได้ยื่นขอกู้ แต่ได้รับการ
อนุมัติเงินกู้ (ค่าเฉลี่ย = 4.64) คณะกรรมการสหกรณ์อนุมัติสินเชื่อให้กับบุคคลภายนอก (ค่าเฉลี่ย = 4.60) มีการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลภายหลังจากอนุมัติเงินกู้แล้ว (ค่าเฉลี่ย = 4.52) การอนุมัติเงินกู้ไม่เป็นไปตามระเบียบ (ค่าเฉลี่ย = 4.44)     
และมีการอนุมัติเงินกู้เกินกว่าวงเงินที่มีอ านาจอนุมัติ (ค่าเฉลี่ย = 4.39) 

 (4) การท าสัญญาเงินกู้/จดจ านองหลักประกัน 
ตารางที่ 4 - 15 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบ        
ต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการท าสัญญาเงินกู้/จดจ านองหลักประกัน 
 

ล า
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสี่ยง – วงจรธุรกิจสนิเชื่อ 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 
 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การท าสญัญาเงินกู้/จดจ านองหลักประกัน         
1 จัดท าสัญญาเงินกู้ไม่สอดคล้องกับการจ่ายเงินกู้ 100.0 64.5 29.0 6.0  0.5 4.57 .654 
2 จัดท าสัญญาเงินกู้ไม่ถูกต้องท าให้ไม่มีผลบังคับทางกฎหมาย 100.0 66.5 24.0 9.0 0.5  4.57 .677 
3 ไม่มีการจดจ านองหลักประกันเพื่อค้ าประกันสัญญาเงินกู้ 100.0 62.5 24.5 12.0 0.5  4.50 .724 
4 สัญญาเงินกู้ไม่สอดคล้องกับการจดจ านองหลักประกัน 100.0 56.5 32.0 9.5 2.0  4.43 .747 

 

  จากตารางที่ 4 - 15 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยง จ านวน 4 ปัจจัย
ภายใต้กลุ่มปัจจัยเสี่ยงการท าสัญญาเงินกู้/จดจ านองหลักประกันมีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด คือ 
จัดท าสัญญาเงินกู้ไม่สอดคล้องกับการจ่ายเงินกู้(ค่าเฉลี่ย = 4.57) จัดท าสัญญาเงินกู้ไม่ถูกต้องท าให้ไม่มีผลบังคับทางกฎหมาย 
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(ค่าเฉลี่ย = 4.57) ไม่มีการจดจ านองหลักประกันเพ่ือค้ าประกันสัญญาเงินกู้ (ค่าเฉลี่ย = 4.50) และสัญญาเงินกู้       
ไม่สอดคล้องกับการจดจ านองหลักประกัน (ค่าเฉลี่ย = 4.43)  

 (5) การจ่ายเงินกู้ 
ตารางที่ 4 - 16 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบ         
ต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามประเภทกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการจ่ายเงินกู้ 5 ล าดับสูงสุด 
 

ล า
ดับ
ที่ 

 

ปัจจัยเสี่ยง – วงจรธุรกิจสินเชื่อ 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 
 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การจ่ายเงินกู้         
1 เจ้าหน้าที่น าใบขอกู้ที่สมาชิกเคยท าไวแ้ต่ไม่ได้รับเงินกู้         

มากู้เงินและน าเงินไปใช้ส่วนตัว 
100.0 82.0 14.5 3.0 0.5  4.78 .513 

2 รายการจ่ายเงินกู้จริงไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ตรงกับ
รายการบันทกึเพิ่มลูกหนี้เงินกู้ในบัญช ี

100.0 76.5 20.0 3.0 0.5  4.73 .539 

3 สมาชิกได้รับเงินกู้น้อยกว่าจ านวนเงินกูต้ามสัญญา        
ที่สหกรณ์จ่ายจริง  

100.0 65.5 24.5 6.5 3.0 0.5 4.52 .789 

4 รายการจ่ายเงินกู้จริงไม่สอดคล้องกับรายการอนุมัติเงินกู้  100.0 57.0 37.0 5.0 0.5  4.51 .618 
5 จ่ายเงินกู้เพื่อซ้ือวัสดุการเกษตรมีการสวมรอยใช้วงเงิน  100.0 58.5 33.5 6.0 1.5 0.5 4.48 .723 

  จากตารางที่ 4 - 16 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยง จ านวน 5 ปัจจัยภายใต้        
กลุ่มปัจจัยเสี่ยงการจ่ายเงินกู้มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากท่ีสุด คือ เจ้าหน้าที่น าใบขอกู้ที่สมาชิกเคยท าไว้       
แต่ไม่ได้รับเงินกู้ มากู้เงินและน าเงินไปใช้ส่วนตัว (ค่าเฉลี่ย = 4.78) รายการจ่ายเงินกู้จริงไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง  
ตรงกับรายการบันทึกเพ่ิมลูกหนี้เงินกู้ในบัญชี (ค่าเฉลี่ย = 4.73) สมาชิกได้รับเงินกู้น้อยกว่าจ านวนเงินกู้ตามสัญญา         
ที่สหกรณ์จ่ายจริง (ค่าเฉลี่ย = 4.52) รายการจ่ายเงินกู้จริงไม่สอดคล้องกับรายการอนุมัติเงินกู้ (ค่าเฉลี่ย = 4.51) 
และจ่ายเงินกู้เพ่ือซื้อวัสดุการเกษตร มีการสวมรอยใช้วงเงิน (ค่าเฉลี่ย = 4.48) 

 (6) การรับช าระเงินกู้/ดอกเบี้ยเงินให้กู้/ค่าปรับ 
ตารางที่ 4 - 17 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบ           
ต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการรับช าระเงินกู้/ดอกเบี้ยเงินให้กู/้ค่าปรับ 5 ล าดับสูงสุด 
 

ล า
ดับ
ที่ 

 

ปัจจัยเสี่ยง – วงจรธุรกิจสินเชื่อ 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 
 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การรับช าระเงินกู/้ดอกเบี้ยเงินให้กู/้ค่าปรับ 
1 ลูกหนี้เงินกู้ไม่มีตัวตนอยู่จริง ท าให้ไม่สามารถบังคับให้

ช าระหนี้ได้ตามกฎหมาย 
100.0 82.0 16.5 0.5 0.5 0.5 4.79 .517 

2 บันทึกรับช าระหนี้ต่ ากว่าที่รับช าระจริง 100.0 80.0 16.5 2.5  1.0 4.75 .601 
3 ไม่ออกใบเสร็จรับเงินให้สมาชิก/สมาชิกไม่สนใจขอรับ

ใบเสร็จรับเงิน 
100.0 74.5 21.0 4.0  0.5 4.69 .596 

4 ยอดรับช าระลูกหนี้เงินกู้รายตัวไม่ตรงกับยอดลดลูกหนี้
เงินกู้ในบัญชีแยกประเภททั่วไป 

100.0 60.0 32.0 6.0 2.0  4.50 .702 

5 ก า ร บั น ทึ ก ด อ ก เบี้ ย เ งิ น ใ ห้ กู้ /ค่ า ป รั บ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง           
และไม่ครบถ้วน 

100.0 53.5 41.5 4.0 1.0  4.48 .626 
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 จากตารางที่ 4 - 17 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยง จ านวน 5 ปัจจัยภายใต้      
กลุ่มปัจจัยเสี่ยงการรับช าระเงินกู้/ดอกเบี้ยเงินให้กู้/ค่าปรับ มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด คือ ลูกหนี้เงินกู้ 
ไม่มีตัวตนอยู่จริง ท าให้ไม่สามารถบังคับให้ช าระหนี้ได้ตามกฎหมาย (ค่าเฉลี่ย = 4.79) บันทึกรับช าระหนี้ต่ ากว่า       
ที่รับช าระจริง (ค่าเฉลี่ย = 4.75) ไม่ออกใบเสร็จรับเงินให้สมาชิก/สมาชิกไม่สนใจขอรับใบเสร็จรับเงิน (ค่าเฉลี่ย = 4.69)      
ยอดรับช าระลูกหนี้เงินกู้รายตัวไม่ตรงกับยอดลดลูกหนี้เงินกู้ในบัญชีแยกประเภททั่วไป (ค่าเฉลี่ย = 4.50) และการบันทึก
ดอกเบี้ยเงินให้กู้/ค่าปรับไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน (ค่าเฉลี่ย = 4.48) 

 (7) การประมวลผลดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ/ค่าปรับค้างรับ 
ตารางที่ 4 - 18 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบ         
ต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการประมวลผลดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ/ค่าปรับค้างรับ  
 

ล า
ดับ
ที่ 

 

ปัจจัยเสี่ยง – วงจรธุรกิจสนิเชื่อ 
 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  

ค่าเฉลี่ย 
 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การประมวลผลดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรบั/ค่าปรับค้างรบั 
1 ไม่มีการประมวลผลหรือไม่มีการบันทึกดอกเบี้ยเงินให้กู้     

ค้างรับ/ค่าปรับค้างรับให้ถูกต้อง ครบถ้วนและตามงวดบัญชี 
100.0 62.0 32.0 4.5 1.5  4.55 .656 

2 มีการบันทึกรับช าระเงินกู้โดยตัดเงินต้นก่อนตัดดอกเบี้ยและ
ค่าปรับ ท าให้การค านวณดอกเบี้ยไม่ถูกต้อง 

100.0 57.5 31.5 9.5 1.5  4.45 .728 

3 สหกรณ์เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย แต่เจ้าหน้าที่ไม่แก้ไข
อัตราดอกเบี้ยให้ถูกต้อง 

100.0 52.0 37.0 8.5 2.5  4.39 .748 

4 ค านวณดอกเบี้ยเงินกู้ค้างรับและค่าปรับค้างรับไม่ถูกต้อง 100.0 49.0 40.0 9.5 1.5  4.37 .717 
5 การงดส่งหรือลดจ านวนช าระเงินกู้ไม่เป็นไปตามระเบียบของ

สหกรณ ์
100.0 28.0 37.5 29.0 4.0 1.0 3.88 .902 

 

 จากตารางที่ 4 - 18 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยง จ านวน 5 ปัจจัยภายใต้         
กลุ่มปัจจัยเสี่ยงการประมวลผลดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ/ค่าปรับค้างรับมีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด 
จ านวน 4 ปัจจัย คือ ไม่มีการประมวลผลหรือไม่มีการบันทึกดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ/ค่าปรับค้างรับให้ถูกต้อง ครบถ้วน
และตามงวดบัญชี (ค่าเฉลี่ย = 4.55) มีการบันทึกรับช าระเงินกู้โดยตัดเงินต้นก่อนตัดดอกเบี้ยและค่าปรับ ท าให้การ
ค านวณดอกเบี้ย ไม่ถูกต้อง (ค่าเฉลี่ย = 4.45) สหกรณ์เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย แต่เจ้าหน้าที่ไม่แก้ไขอัตราดอกเบี้ย   
ให้ถูกต้อง (ค่าเฉลี่ย = 4.39) ค านวณดอกเบี้ยเงินกู้ค้างรับและค่าปรับค้างรับไม่ถูกต้อง (ค่าเฉลี่ย = 4.37) ส าหรับ
ปัจจัยเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมาก คือ การงดส่งหรือลดจ านวนช าระเงินกู้ไม่เป็นไปตามระเบียบ
ของสหกรณ์ (ค่าเฉลี่ย = 3.88)  
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 (8) การปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก/สัญญาเงินกู้ 
ตารางที่ 4 - 19 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบ       
ต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก/สัญญาเงินกู ้  

 

ล า
ดับ
ที่ 

 

ปัจจัยเสี่ยง – วงจรธุรกิจสนิเชื่อ 
 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  

ค่าเฉลี่ย 
 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก/สัญญาเงนิกู้ 
1 มีการเปลี่ยนสัญญาหรือเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ โดยไม่ได้รับ

อนุมัติ 
100.0 49.5 40.0 8.5 1.0 0.5 4.38 .727 

2 มี ก า ร เป ลี่ ย น สัญ ญ า ใ ห ม่ โ ด ย ไ ม่ ไ ด้ รั บ ช า ร ะห น้ี จ ริ ง          
(แปลงหน้ี)  

100.0 47.0 34.0 17.0 1.5 0.5 4.26 .827 

3 มีการเปลี่ยนเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้อย่างไม่เหมาะสม เช่น 
เงินช าระหน้ีต่องวดการช าระเงิน อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น 

100.0 39.5 42.5 15.0 2.5 0.5 4.18 .813 

 

 จากตารางที่ 4 - 19 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยง จ านวน 3 ปัจจัยภายใต้        
กลุ่มปัจจัยเสี่ยงการปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก/สัญญาเงินกู้ มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด จ านวน 2 ปัจจัย 
คือ มีการเปลี่ยนสัญญาหรือเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ โดยไม่ได้รับอนุมัติ (ค่าเฉลี่ย = 4.38) มีการเปลี่ยนสัญญาใหม่
โดยไม่ได้รับช าระหนี้จริง (แปลงหนี้) (ค่าเฉลี่ย = 4.26) และปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมาก         
คือ มีการเปลี่ยนเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้อย่างไม่เหมาะสม เช่น เงินช าระหนี้ต่องวดการช าระเงิน อัตราดอกเบี้ย 
เป็นต้น (ค่าเฉลี่ย = 4.18)  

 (9) การติดตาม/สอบทานการช าระหนี้ 
ตารางที่ 4 - 20 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบ         
ต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการติดตาม/สอบทานการช าระหนี้  
 

ล า
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรธุรกิจสินเชื่อ 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 
 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การติดตาม/สอบทานการช าระหน้ี         
1 ไม่มีการสอบทานความมีตัวตนของลูกหน้ีเงินกู้ โดยผู้ที่เป็น

อิสระจากเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการสหกรณ์ 
100.0 54.5 32.0 11.5 1.5 0.5 4.39 .787 

2 มีลูกหน้ีเงินกู้มีค้างนาน และไม่ได้บังคับยึดหลักประกันหรือ
ฟ้องร้องตามระเบียบ 

100.0 35.5 45.0 17.0 2.0  4.15 .768 

3 ไม่มีการติดตามการช าระหน้ีอย่างสม่ าเสมอ 100.0 27.0 42.0 27.5 3.5  3.93 .826 
 

 จากตารางที่ 4 - 20 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยง จ านวน 3 ปัจจัยภายใต้      
กลุ่มปัจจัยเสี่ยง การติดตาม/สอบทานการช าระหนี้มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด คือ ไม่มีการสอบทาน
ความมีตัวตน ของลูกหนี้เงินกู้ โดยผู้ที่เป็นอิสระจากเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการสหกรณ์ (ค่าเฉลี่ย = 4.39) ส าหรับ
ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมาก มีจ านวน 2 ปัจจัย คือ มีลูกหนี้เงินกู้มีค้างนาน และไม่ได้บังคับ
ยึดหลักประกันหรือฟ้องร้องตามระเบียบ (ค่าเฉลี่ย = 4.15) และไม่มีการติดตามการช าระหนี้อย่างสม่ าเสมอ (ค่าเฉลี่ย = 3.93) 
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  (10) การประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
ตารางที่ 4 - 21 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบ         
ต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  
 

ล า
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรธุรกิจสินเชื่อ 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 
 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
 การประมาณคา่เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
1 ประมาณค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงินกู้ไม่เป็นไปตาม

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 
100.0 73.0 22.5 4.0 0.5  4.68 .574 

2 ประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดอกเบี้ยค้างรับ ค่าปรับ
ค้างรับ ไม่เป็นไปตามระเบียบ นายทะเบียนสหกรณ์ 

100.0 71.5 25.0 2.5 1.0  4.67 .577 

3 การตัดจ าหน่ายหนี้สูญลูกหนี้เงินกู้ไม่เป็นไปตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ 

100.0 67.0 27.5 4.5 1.0  4.61 .625 

 

 จากตารางที่ 4 - 21 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยง จ านวน 3 ปัจจัยภายใต้      
กลุ่มปัจจัยเสี่ยงการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด คือ ประมาณค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญลูกหนี้เงินกู้ไม่เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ (ค่าเฉลี่ย = 4.68) ประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ดอกเบี้ยค้างรับ ค่าปรับค้างรับ ไม่เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ (ค่าเฉลี่ย = 4.67) และการตัดจ าหน่าย       
หนี้สูญลูกหนี้เงินกู้ ไม่เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ (ค่าเฉลี่ย = 4.61) 

  (11) การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภทท่ัวไป 
ตารางท่ี 4 - 22 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อ
งานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป 5 ล าดับสูงสุด 
 

ล า
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรธุรกิจสินเชื่อ 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 
 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การบันทึกรายการบญัชแียกประเภททัว่ไป         
1 ลูกหนี้เงินกู้แสดงมูลค่าคงเหลือไม่ถูกต้อง 100.0 79.5 17.5 1.0 1.5 0.5 4.74 .604 
2 ยอดลูกหนี้เงินกู้รายตัวไม่ตรงกับยอดลกูหนี้เงินกู้ในบัญชี

แยกประเภททั่วไป 
100.0 60.0 33.0 5.0 2.0  4.51 .687 

3 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกหนี้ที่อยู่ระหวา่งการฟ้องร้องหรือ
ด าเนินคดีไม่ครบถ้วน 

100.0 53.5 36.0 8.0 2.5  4.41 .744 

4 ไม่มีการสอบทานรายการปรับปรุงค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ      
ในบัญชีแยกประเภททั่วไป 

100.0 39.5 47.0 12.0 1.5  4.25 .719 

5 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายบัญชีที่เกีย่วข้องกบัธุรกจิ
สินเชื่อไม่ครบถ้วน 

100.0 46.5 34.5 14.5 4.5  4.23 .861 

 

 จากตารางที่ 4 - 22 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยง จ านวน 5 ปัจจัยภายใต้       
กลุ่มปัจจัยเสี่ยงการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด คือ ลูกหนี้เงินกู้
แสดงมูลค่าคงเหลือไม่ถูกต้อง (ค่าเฉลี่ย = 4.74) ยอดลูกหนี้เงินกู้รายตัวไม่ตรงกับยอดลูกหนี้เงินกู้ ในบัญชีแยกประเภททั่วไป 
(ค่าเฉลี่ย = 4.51) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการฟ้องร้องหรือด าเนินคดีไม่ครบถ้วน (ค่าเฉลี่ย = 4.41)        
ไม่มีการสอบทานรายการปรับปรุงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในบัญชีแยกประเภททั่วไป (ค่าเฉลี่ย = 4.25) และเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับนโยบายบัญชีที่เก่ียวข้องกับธุรกิจสินเชื่อไม่ครบถ้วน (ค่าเฉลี่ย = 4.23) 
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4.3.3 ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย  
      ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่ากลุ่มปัจจัยเสี่ยงวงจรธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย            

มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.24) หากพิจารณากลุ่มปัจจัยเสี่ยงภายใต้ธุรกิจจัดหาสินค้า        
มาจ าหน่าย จ านวน 22 กลุ่มปัจจัย เรียงตามล าดับค่าคะแนนเฉลี่ยจากสูงสุดไปต่ าสุด รายละเอียดแสดงในตารางที่ 
4 - 23 ดังนี้ 
ตารางที่ 4 - 23 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนก          
ตามประเภทปัจจัยเสี่ยงวงจรธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
 

ล าดับที ่ ปัจจัยเสี่ยง – วงจรธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย ค่าเฉลี่ย S.D. 
1 การบันทึกรายการเคลื่อนไหวสนิค้าเข้าบัญชีแยกประเภท 4.63 .468 
2 การตรวจนับสนิค้า 4.61 .481 
3 การจ่ายช าระหนี้ค่าสินคา้ 4.53 .494 
4 การประมาณคา่เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 4.52 .590 
5 การบันทึกเจ้าหนี ้ 4.51 .452 
6 การรับสินค้าเข้าคลัง 4.48 .672 
7 การรับช าระเงนิ 4.46 .544 
8 การบันทึกลูกหนี้การคา้ 4.39 .484 
9 การรับของ 4.35 .593 
10 การจัดท าใบก ากบัสนิค้า/ใบก ากับภาษ ี 4.32 .522 
11 การตัดจ าหน่ายสินคา้เนื่องจากขาดหาย 4.27 .637 
12 การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป 4.26 .592 
13 การสรา้งรายการขาย 4.23 .541 
14 การจัดส่งสนิค้า/จ่ายสนิค้าจากคลังสินคา้ 4.23 .571 
15 การส ารองค่าสนิค้าเสื่อมสภาพ 4.19 .686 
16 การปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก 4.12 .762 
17 การเบิกสินค้าเพื่อขาย 4.11 .768 
18 การปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก/วงเงินขายเชื่อ 4.05 .767 
19 การติดตามการรับช าระหนี/้สอบทาน 3.95 .781 
20 การจัดเก็บสินค้า 3.85 .693 
21 การสั่งซื้อสินค้า 3.78 .699 
22 การตรวจสอบคุณภาพสนิค้า 3.76 .848 

 

 จากตารางที่ 4 - 23 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่ากลุ่มปัจจัยเสี่ยงทั้ง 22 กลุ่ม           
มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด จ านวน 14 กลุ่มปัจจัย (ล าดับที่ 1 - 14) และกลุ่มปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบ  
ต่องานสอบบัญชีระดับมาก มีจ านวน 8 กลุ่มปัจจัย (ล าดับที่ 15 – 22) กล่าวคือ ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่างเห็นว่ากลุ่มปัจจัยเสี่ยง
การบันทึกรายการเคลื่อนไหวสินค้าเข้าบัญชีแยกประเภทมีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.63) 
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รองลงมา เป็นกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการตรวจนับสินค้า (ค่าเฉลี่ย = 4.61) กลุ่มปัจจัยเสี่ยงการจ่ายช าระหนี้ค่าสินค้า 
(ค่าเฉลี่ย = 4.53) ส าหรับกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการตรวจสอบคุณภาพสินค้ามีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.76  

 ทั้งนี้ หากพิจารณารายละเอียดปัจจัยเสี่ยงในการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
จ านวน 5 ล าดับสูงสุด ของแต่ละกลุ่มปัจจัยเสี่ยง เรียงตามกระบวนงาน มีดังนี ้

(1) การสร้างรายการขาย 
ตารางท่ี 4 - 24 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อ
งานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการสร้างรายการขาย 5 ล าดับสูงสุด 
 
 

ล า
ดับ
ที่ 

ปัจจัยเสี่ยง – วงจรธุรกิจจัดหาสนิค้ามาจ าหน่าย 
 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  

ค่าเฉลี่ย 
 

S.D. รวม มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

การสร้างรายการขาย         
1 บันทึกการขายสินค้าโดยไม่ได้ขายสินค้าจริง  100.0 81.0 16.0 1.0 1.0 1.0 4.75 .624 
2 มีการขายสินค้าใกล้วันสิ้นปีบัญชีและมีการรับคืนในช่วงต้นปีบัญชี  100.0 69.5 25.0 5.0 0.5  4.64 .603 
3 บันทึกรายการขายสินค้าซ้ า  100.0 50.0 38.0 9.0 2.0 1.0 4.34 .805 
4 ขายสินค้าเช่ือโดยไม่จัดท าสัญญาซื้อขายและไม่เรียกหลักประกัน  100.0 45.5 38.0 15.5 1.0  4.28 .758 
5 ไม่มีการก าหนดระเบียบว่าด้วยการจ าหน่ายสินค้าเป็นเงินเช่ือ 100.0 47.5 33.5 14.5 4.5  4.24 .864 

   

 จากตารางที่ 4 - 24 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยง จ านวน 5 ปัจจัยภายใต้     
กลุ่มปัจจัยเสี่ยงการสร้างรายการขายมีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากท่ีสุด คือ บันทึกการขายสินค้าโดยไม่ได้
ขายสินค้าจริง (ค่าเฉลี่ย = 4.75) มีการขายสินค้าใกล้วันสิ้นปีบัญชีและมีการรับคืนในช่วงต้นปีบัญชี (ค่าเฉลี่ย = 4.64) 
บันทึกรายการขายสินค้าซ้ า (ค่าเฉลี่ย = 4.34) ขายสินค้าเชื่อโดยไม่จัดท าสัญญาซื้อขายและไม่เรียกหลักประกัน 
(ค่าเฉลี่ย = 4.28) และไม่มีการก าหนดระเบียบว่าด้วยการจ าหน่ายสินค้าเป็นเงินเชื่อ (ค่าเฉลี่ย = 4.24) 
  (2) การจัดส่งสินค้า/จ่ายสินค้าจากคลังสินค้า 
ตารางท่ี 4 - 25 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อ
งานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการจัดส่งสินค้า/จ่ายสินค้าจากคลังสินค้า 5 ล าดับสูงสุด 
 

ล า
ดับ
ที่ 

ปัจจัยเสี่ยง – วงจรธุรกิจจัดหาสนิค้ามาจ าหน่าย 
 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  

ค่าเฉลี่ย 
 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การจัดส่งสินค้า/จ่ายสินค้าจากคลังสินค้า 
1 บันทึกรายการขายสินค้าไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องตามรายการจ่าย

สินค้าออกจากคลังสินค้า 
100.0 64.0 31.0 3.5 1.5  4.58 .638 

2 มีรายการส่งสินค้า/จ่ายสินค้าออกจากคลังสินค้าแต่ไม่มีการ
บันทึกรายการขายสินค้า 

100.0 61.0 32.5 6.0  0.5 4.54 .656 

3 บั นทึ ก ร ายก า รข า ยสด  ต้ นทุ น ข ายสิ นค้ า  แล ะรั บ เ งิ น               
ไม่ตรงกับรายการที่บันทึกในบัญชีแยกประเภทท่ัวไป 

100.0 54.0 36.0 8.0 1.5  4.43 .707 

4 มีรายการขายที่ค้างส่งสินค้าเป็นเวลานาน 100.0 44.5 42.5 10.5 2.0 0.5 4.29 .773 
5 เลขท่ีใบก ากับสินค้า/ใบส่งของ ซ้ ากันหรือไม่ได้เรียงล าดับเลขท่ี 100.0 35.0 42.0 20.0 3.0  4.09 .816   

 จากตารางที่ 4 - 25 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยง จ านวน 5 ปัจจัยภายใต้      
กลุ่มปัจจัยเสี่ยงการจัดส่งสินค้า/จ่ายสินค้าจากคลังสินค้ามีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด จ านวน 4 ปัจจัย      
คือ บันทึกรายการขายสินค้าไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องตามรายการจ่ายสินค้าออกจากคลังสินค้า (ค่าเฉลี่ย = 4.58)        
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มีรายการส่งสินค้า/จ่ายสินค้าออกจากคลังสินค้าแต่ไม่มีการบันทึกรายการขายสินค้า (ค่าเฉลี่ย = 4.54) บันทึกรายการขายสด 
ต้นทุนขายสินค้า และรับเงิน ไม่ตรงกับรายการที่บันทึกในบัญชีแยกประเภททั่วไป (ค่าเฉลี่ย = 4.43) มีรายการขายที่ค้างส่งสินค้า
เป็นเวลานาน (ค่าเฉลี่ย = 4.29) ส าหรับปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมาก คือ เลขที่ใบก ากับสินค้า/
ใบส่งของซ้ ากันหรือไม่ได้เรียงล าดับเลขที่ (ค่าเฉลี่ย = 4.09) 

 (3) การจัดท าใบก ากับสินค้า/ใบก ากับภาษี 
ตารางท่ี 4 - 26 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อ
งานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการจัดท าใบก ากับสินค้า/ใบก ากับภาษี  
 

ล า
ดับ
ที่ 

ปัจจัยเสี่ยง – วงจรธุรกิจจัดหาสนิค้ามาจ าหน่าย 
 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  

ค่าเฉลี่ย 
 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การจัดท าใบก ากบัสินค้า/ใบก ากับภาษี 
1 ไม่มีการยืนยันยอดลูกหน้ีการค้า  100.0 60.5 36.0 3.0 0.5  4.57 .581 
2 บันทึกลูกหน้ีการค้าไม่ถูกต้องตรงกับยอดขายในใบก ากับสินค้า 100.0 61.0 35.0 3.0 1.0  4.56 .607 
3 มีการส่งสินค้า/จ่ายสินค้าออกจากคลังสินค้า โดยที่ยังไม่ได้จัดท า

ใบก ากับสินค้าให้ครบถ้วน 
100.0 43.5 45.5 10.0 0.5 0.5 4.31 .712 

4 รายงานภาษีขายไม่สอดคล้องกับใบก ากับสินค้าและการจ่าย
สินค้าออกจากคลังสินค้า  

100.0 41.5 43.5 14.0 1.0  4.26 .730 

5 ไม่มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้บันทึกลูกหน้ีการค้ากับ       
ผู้ขายสินค้า  

100.0 26.0 40.5 31.0 2.5  3.90 .814 

 

 จากตารางที่ 4 - 26 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยง จ านวน 5 ปัจจัยภายใต้     
กลุ่มปัจจัยเสี่ยงการจัดท าใบก ากับสินค้า/ใบก ากับภาษี มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด จ านวน 4 ปัจจัย             
คือ ไม่มีการยืนยันยอดลูกหนี้การค้า (ค่าเฉลี่ย = 4.57) บันทึกลูกหนี้การค้าไม่ถูกต้องตรงกับยอดขายในใบก ากับสินค้า 
(ค่าเฉลี่ย = 4.56) มีการส่งสินค้า/จ่ายสินค้าออกจากคลังสินค้า โดยที่ยังไม่ได้จัดท าใบก ากับสินค้าให้ครบถ้วน (ค่าเฉลี่ย = 4.31) 
รายงานภาษีขายไม่สอดคล้องกับใบก ากับสินค้าและการจ่ายสินค้าออกจากคลังสินค้า (ค่าเฉลี่ย = 4.26) ส าหรับ
ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมาก คือ ไม่มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้บันทึกลูกหนี้การค้า        
กับผู้ขายสินค้า (ค่าเฉลี่ย = 3.90) 

 (4) การบันทึกลูกหนี้การค้า 
ตารางท่ี 4 - 27 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อ
งานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการบันทึกลูกหนี้การค้า 5 ล าดับสูงสุด 
 

ล า
ดับ
ที่ 

ปัจจัยเสี่ยง – วงจรธุรกิจจัดหาสนิค้ามาจ าหน่าย 
 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  

ค่าเฉลี่ย 
 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การบันทึกลูกหน้ีการค้า         
1 ลูกหนี้การค้าไม่มีตัวตนจริง 100.0 89.0 9.0 1.0 1.0  4.86 .449 
2 บันทึกลูกหนี้การค้าโดยไม่มีการขายเชื่อจริง 100.0 85.5 12.0 1.5 0.5 0.5 4.82 .522 
3 บันทึกลูกหนี้การค้าไม่ถกูต้องตรงกับใบก ากบัสินค้า             

และรายการจดัส่งสินค้า 
100.0 66.0 30.0 3.5  0.5 4.61 .608 

4 ยอดลูกหนีก้ารค้ารายตัวไม่ตรงกับยอดลกูหนี้การค้า               
ในบัญชีแยกประเภททัว่ไป 

100.0 60.0 34.0 5.0 1.0  4.53 .641 

5 การบันทกึลดหนี้ไม่ได้อ้างอิงถงึรายการรับคนืสินค้า             
หรือรายการขายที่เกิดขึน้อย่างเหมาะสม 

100.0 33.0 44.5 19.5 2.0 0.5 4.08 .806 
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 จากตารางที่ 4 - 27 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยง จ านวน 5 ปัจจัย
ภายใต้กลุ่มปัจจัยเสี่ยงการบันทึกลูกหนี้การค้ามีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด คือ ลูกหนี้การค้าไม่มีตัวตนจริง 
(ค่าเฉลี่ย = 4.86) บันทึกลูกหนี้การค้าโดยไม่มีการขายเชื่อจริง (ค่าเฉลี่ย = 4.82) บันทึกลูกหนี้การค้าไม่ถูกต้อง 
ตรงกับใบก ากับสินค้าและรายการจัดส่งสินค้า (ค่าเฉลี่ย = 4.61) ยอดลูกหนี้การค้ารายตัวไม่ตรงกับยอดลูกหนี้
การค้าในบัญชีแยกประเภททั่วไป (ค่าเฉลี่ย = 4.53) ส าหรับกลุ่มปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมาก 
คือ การบันทึกลดหนี้ไม่ได้อ้างอิงถึงรายการรับคืนสินค้า หรือรายการขายที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย = 4.08) 

  (5) การรับช าระเงิน 
ตารางท่ี 4 - 28 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อ
งานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการรับช าระเงิน 
 

ล า
ดับ
ที่ 

ปัจจัยเสี่ยง – วงจรธุรกิจจัดหาสนิค้ามาจ าหน่าย 
 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  

ค่าเฉลี่ย 
 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การรับช าระเงิน 
1 รับช าระหนี้โดยไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงิน  100.0 80.5 17.0 2.0  0.5 4.77 .528 
2 บันทึกรับช าระหนี้ผิดราย  100.0 37.5 43.5 15.0 4.0  4.15 .817 

  

  จากตารางที่ 4 - 28 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยง จ านวน 2 ปัจจัยภายใต้     
กลุ่มปัจจัยเสี่ยงการรับช าระเงิน มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด คือ รับช าระหนี้โดยไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงิน 
(ค่าเฉลี่ย = 4.77) ส าหรับปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมาก คือ บันทึกรับช าระหนี้ผิดราย 
(ค่าเฉลี่ย = 4.15) 

  (6) การติดตามการรับช าระหนี้/สอบทาน 
ตารางท่ี 4 - 29 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อ
งานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการติดตามการรับช าระหนี้/สอบทาน 
 

ล า
ดับ
ที่ 

ปัจจัยเสี่ยง – วงจรธุรกิจจัดหาสนิค้ามาจ าหน่าย 
 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  

ค่าเฉลี่ย 
 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การติดตามการรบัช าระหน้ี/สอบทาน 
1 มีลูกหนี้การค้าค้างนาน 100.0 35.0 38.0 24.5 2.5  4.06 .834 
2 ไม่มีการติดตามการช าระหนี้ตามระยะเวลาการให้เครดิต  100.0 23.5 43.0 28.0 5.5  3.85 .845 

 

 จากตารางที่ 4 - 29 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยง จ านวน 2 ปัจจัยภายใต้     
กลุ่มปัจจัยเสี่ยงการรับช าระเงินมีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมาก คือ มีลูกหนี้การค้าค้างนาน (ค่าเฉลี่ย = 4.06) 
และไม่มีการติดตามการช าระหนี้ตามระยะเวลาการให้เครดิต (ค่าเฉลี่ย = 3.85) 
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 (7) การปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก/วงเงินขายเชื่อ 
ตารางท่ี 4 - 30 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อ
งานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก/วงเงินขายเชื่อ 
 

ล า
ดับ
ที่ 

ปัจจัยเสี่ยง – วงจรธุรกิจจัดหาสนิค้ามาจ าหน่าย 
 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  

ค่าเฉลี่ย 
 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก/วงเงินขายเชื่อ 
1 เพิ่มวงเงินขายเช่ือโดยไม่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 100.0 38.5 39.5 19.5 1.5 0.5 4.15 .819 
2 ขายสินค้าเช่ือใหก้ับลูกหนี้ที่มปีระวัติการช าระเงินไม่ดี  100.0 28.5 42.5 24.0 5.0  3.95 .852 

 

 จากตารางที่ 4 - 30 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยง จ านวน 2 ปัจจัย
ภายใต้กลุ่มปัจจัยเสี่ยงการปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก/วงเงินขายเชื่อ มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมาก คือ  
เพ่ิมวงเงินขายเชื่อโดยไม่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ (ค่าเฉลี่ย = 4.15) ขายสินค้าเชื่อให้กับลูกหนี้ที่มีประวัติ        
การช าระเงินไม่ดี (ค่าเฉลี่ย = 3.95) 

 (8) การประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
ตารางท่ี 4 - 31 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อ
งานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
 

ล า
ดับ
ที่ 

ปัจจัยเสี่ยง – วงจรธุรกิจจัดหาสนิค้ามาจ าหน่าย 
 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  

ค่าเฉลี่ย 
 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การประมาณค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสญู 
1 ประมาณการค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้าไม่เป็นไป

ตามระเบียบนายทะเบยีนสหกรณ์ 
100.0 68.5 28.0 2.5 1.0  4.64 .585 

2 การตัดจ าหนา่ยหนี้สูญลูกหนีก้ารค้าไม่เป็นไปตามระเบียบ
นายทะเบยีนสหกรณ์ 

100.0 63.0 31.0 4.5 1.5  4.56 .655 

3 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ       
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินไม่เพียงพอ  

100.0 51.0 36.0 11.0 2.0  4.36 .757 

 

 จากตารางที่ 4 - 31 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยง จ านวน 3 ปัจจัย
ภายใต้กลุ่มปัจจัยเสี่ยงการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด              
คือ ประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้าไม่เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ (ค่าเฉลี่ย = 4.64) 
การตัดจ าหน่ายหนี้สูญลูกหนี้การค้าไม่เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ (ค่าเฉลี่ย = 4.64) และเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในหมายเหตุประกอบงบการเงินไม่เพียงพอ (ค่าเฉลี่ย = 4.36) 
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 (9) การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภทท่ัวไป 
ตารางท่ี 4 - 32 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อ
งานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป  
 

ล า
ดับ
ที่ 

ปัจจัยเสี่ยง – วงจรธุรกิจจัดหาสนิค้ามาจ าหน่าย 
 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  

ค่าเฉลี่ย 
 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การบันทึกรายการบญัชแียกประเภททัว่ไป 
1 ลูกหนี้การค้าในงบการเงินแสดงมูลค่าคงเหลือไม่ถูกต้อง 100.0 77.5 20.0 1.5 1.0   4.74 .533 
2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการฟ้องร้องหรือ

ด าเนินคดีไม่ครบถ้วน 
100.0 49.5 35.5 12.5 2.0   4.33 .772 

3 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายบัญชีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการ
จัดหาสินค้ามาจ าหน่ายไม่ครบถ้วน 

100.0 36.0 42.5 15.5 5.0 0.5 4.09 .871 

4 ไม่มีการสอบทานรายการปรับปรุงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   
ในบัญชีแยกประเภททั่วไป 

100.0 30.5 50.0 17.0 2.5   4.09 .755 

5 ไม่มีการสอบทานรายการปรับปรุงยอดลูกหนี้การค้าในบัญชี
แยกประเภททั่วไป 

100.0 27.5 50.5 19.5 2.5   4.03 .756 

 

 

 จากตารางที่ 4 - 32 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยง จ านวน 5 ปัจจัยภายใต้      
กลุ่มปัจจัยเสี่ยงการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด จ านวน 2 ปัจจัย 
คือ ลูกหนี้การค้าในงบการเงินแสดงมูลค่าคงเหลือไม่ถูกต้อง (ค่าเฉลี่ย = 4.74) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกหนี้ที่อยู่ระหว่าง      
การฟ้องร้องหรือด าเนินคดีไม่ครบถ้วน (ค่าเฉลี่ย = 4.33) ส าหรับปัจจัยที่มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมาก จ านวน 3 ปัจจัย 
คือ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายบัญชีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายไม่ครบถ้วน (ค่าเฉลี่ย = 4.09)         
ไม่มีการสอบทานรายการปรับปรุงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในบัญชีแยกประเภททั่วไป (ค่าเฉลี่ย = 4.09 ) และไม่มีการ  
สอบทานรายการปรับปรุงยอดลูกหนี้การค้าในบัญชีแยกประเภททั่วไป (ค่าเฉลี่ย = 4.03) 

 (10) การสั่งซ้ือสินค้า 
ตารางท่ี 4 - 33 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อ
งานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการสั่งซื้อสินค้า 5 ล าดับสูงสุด 
 

ล า
ดับ
ที่ 

ปัจจัยเสี่ยง – วงจรธุรกิจจัดหาสนิค้ามาจ าหน่าย 
 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  

ค่าเฉลี่ย 
 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การสั่งซื้อสินค้า      
1 หลักฐานประกอบการสั่งซื้อไม่ครบถ้วน 100.0 51.5 39.0 7.0 2.5  4.40 .729 
2 ซื้อสินค้าโดยไม่ผ่านการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ  100.0 39.0 36.0 21.0 4.0  4.10 .868 
3 ไม่มีการก าหนดวิธีการสั่งซื้อ หรือวงเงินในการอนุมัติการสั่งซื้อตาม

อ านาจ 
100.0 20.0 44.0 27.0 8.5 0.5 3.75 .891 

4 ไม่มีการส ารวจความต้องการของสมาชิก ท าให้สินค้าหมุนเวียนช้า 
หรือไม่ตรงตามต้องการ 

100.0 21.5 39.5 28.5 10.5  3.72 .920 

5 ซื้อสินค้าจากผู้ขายรายเดียว  100.0 19.5 37.0 33.0 10.0 0.5 3.65 .923 
 

 จากตารางที่ 4 - 33 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยง จ านวน 5 ปัจจัยภายใต้
กลุ่มปัจจัยเสี่ยงการสั่งซื้อสินค้า มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด คือ หลักฐานประกอบการสั่งซื้อไม่ครบถ้วน 
(ค่าเฉลี่ย = 4.40) ส าหรับกลุ่มปัจจัยที่มีผลผกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมาก จ านวน 4 ปัจจัย คือ ซื้อสินค้าโดย     
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ไม่ผ่านการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ (ค่าเฉลี่ย = 4.10) ไม่มีการก าหนดวิธีการสั่งซื้อ หรือวงเงินในการอนุมัติการสั่งซื้อตาม
อ านาจ (ค่าเฉลี่ย = 3.75) ไม่มีการส ารวจความต้องการของสมาชิก ท าให้สินค้าหมุนเวียนช้า หรือไม่ตรงตามต้องการ 
(ค่าเฉลี่ย = 3.72) ซื้อสินค้าจากผู้ขายรายเดียว (ค่าเฉลี่ย = 3.65) 

 (11) การรับของ 
ตารางท่ี 4 - 34 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อ
งานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการรับของ 
 
 

ล า
ดับ
ที่ 

ปัจจัยเสี่ยง – วงจรธุรกิจจัดหาสนิค้ามาจ าหน่าย 
 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  

ค่าเฉลี่ย 
 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การรับของ 
1 สินค้าที่ได้รับไม่ครบถ้วน (ปริมาณ)  100.0 62.0 27.5 9.5 0.5  4.52 .688 
2 ไม่มีเอกสารรับสินค้า (ใบส่งของ/ใบก ากบัสินค้า)  100.0 51.0 39.5 9.0 0.5  4.41 .674 
3 สินค้าที่ได้รับไม่ตรงกับรายการส่ังซ้ือ (ชนิดสินค้า)  100.0 40.5 45.5 14.0  0.0 4.27 .691 
4 รับสินค้าโดยไม่มีค าสั่งซ้ือหรือเกินกวา่ทีส่ั่งซ้ือ 100.0 42.0 40.0 15.5 2.0 0.5 4.21 .812 

   

 จากตารางที่ 4 - 34 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยง จ านวน 4 ปัจจัยภายใต้      
กลุ่มปัจจัยเสี่ยงการรับของมีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด คือ สินค้าที่ได้รับไม่ครบถ้วน (ปริมาณ) 
(ค่าเฉลี่ย = 4.52)  ไม่มีเอกสารรับสินค้า (ใบส่งของ/ใบก ากับสินค้า) (ค่าเฉลี่ย = 4.41) สินค้าที่ได้รับไม่ตรงกับ
รายการสั่งซื้อ (ชนิดสินค้า) (ค่าเฉลี่ย = 4.27) และรับสินค้าโดยไม่มีค าสั่งซื้อหรือเกินกว่าที่สั่งซื้อ (ค่าเฉลี่ย = 4.21)  

 (12) การบันทึกเจ้าหนี้ 
ตารางท่ี 4 - 35 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อ
งานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการบันทึกเจ้าหนี้ 5 ล าดับสูงสุด 
 
 

ล า
ดับ
ที่ 

ปัจจัยเสี่ยง – วงจรธุรกิจจัดหาสนิค้ามาจ าหน่าย 
 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  

ค่าเฉลี่ย 
 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การบันทึกเจ้าหนี ้
1 บันทึกเจ้าหนี้การค้าไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน 100.0 74.5 23.0 2.0 0.5  4.72 .525 
2 มีการซ้ือสินค้าใกล้วันสิ้นปีบัญชีและมีการส่งคืนสินค้า       

ในช่วงต้นปีบัญชี 
100.0 65.0 31.0 3.0 1.0  4.60 .602 

3 บันทึกเจ้าหนี้การค้าไม่ตรงกับปริมาณสินค้าที่ได้รับและ       
ราคาซื้อในใบสั่งซ้ือ 

100.0 62.0 34.0 3.0 1.0  4.57 .606 

4 บันทึกเพิ่มเจ้าหนี้การค้าไม่ตรงกับในบัญชีแยกประเภททั่วไป 100.0 61.5 32.0 5.5 1.0  4.54 .648 
5 ไม่มีการยืนยันยอดเจ้าหนี้การค้า 100.0 56.0 39.5 3.0 1.5  4.50 .634 

   

 จากตารางที่ 4 - 35 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยง จ านวน 5 ปัจจัยภายใต้      
กลุ่มปัจจัยเสี่ยงการบันทึกเจ้าหนี้ มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด คือ บันทึกเจ้าหนี้การค้า ไม่ถูกต้อง  
และไม่ครบถ้วน (ค่าเฉลี่ย = 4.72) มีการซื้อสินค้าใกล้วันสิ้นปีบัญชีและมีการส่งคืนสินค้าในช่วงต้นปีบัญชี (ค่าเฉลี่ย = 4.60) 
บันทึกเจ้าหนี้การค้าไม่ตรงกับปริมาณสินค้าที่ได้รับและราคาซื้อในใบสั่งซื้อ (ค่าเฉลี่ย = 4.57) บันทึกเพ่ิมเจ้าหนี้การค้า     
ไม่ตรงกับในบัญชีแยกประเภททั่วไป (ค่าเฉลี่ย = 4.54) ไม่มีการยืนยันยอดเจ้าหนี้การค้า (ค่าเฉลี่ย = 4.50) 
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 (13) การจ่ายช าระหนี้ค่าสินค้า 
ตารางท่ี 4 - 36 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อ
งานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการจ่ายช าระหนี้ค่าสินค้า  

ล า
ดับ
ที่ 

ปัจจัยเสี่ยง – วงจรธุรกิจจัดหาสนิค้ามาจ าหน่าย 
 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  

ค่าเฉลี่ย 
 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การจ่ายช าระหน้ีค่าสินค้า 
1 บันทึกจ่ายช าระหนี้ค่าสินค้าโดยไม่มีรายการซ้ือจริง  100.0 83.5 14.5 2.0   4.82 .438 
2 จ่ายเงินแล้วไม่ได้บันทึกบัญช ี 100.0 74.0 23.0 3.0   4.71 .517 
3 จ่ายหรอืช าระหนี้ค่าสินค้าซ้ า  100.0 62.5 32.0 4.0 1.5  4.56 .647 
4 จ่ายเงินโดยไม่ผ่านการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ  100.0 49.0 37.5 11.0 2.5  4.33 .771 
5 ผู้สั่งซ้ือ ผู้อนุมัติและผู้จ่ายช าระหนี้เป็นบุคคลเดียวกัน  100.0 47.0 34.5 16.0 2.5  4.26 .816 

 

 จากตารางที่ 4 - 36 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยง จ านวน 5 ปัจจัยภายใต้      
กลุ่มปัจจัยเสี่ยงการจ่ายช าระหนี้ค่าสินค้า มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด คือ บันทึกจ่ายช าระหนี้ค่าสินค้า         
โดยไม่มีรายการซื้อจริง (ค่าเฉลี่ย = 4.82) จ่ายเงินแล้วไม่ได้บันทึกบัญชี (ค่าเฉลี่ย = 4.71) จ่ายหรือช าระหนี้ค่าสินค้าซ้ า 
(ค่าเฉลี่ย = 4.56) จ่ายเงินโดยไม่ผ่านการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ (ค่าเฉลี่ย = 4.33) ผู้สั่งซื้อ ผู้อนุมัติและผู้จ่ายช าระหนี้
เป็นบุคคลเดียวกัน (ค่าเฉลี่ย = 4.26) 

 (14) การรับสินค้าเข้าคลัง 
ตารางท่ี 4 - 37 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อ
งานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการรับสินค้าเข้าคลัง 
 

ล า
ดับ
ที่ 

ปัจจัยเสี่ยง – วงจรธุรกิจจัดหาสนิค้ามาจ าหน่าย 
 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  

ค่าเฉลี่ย 
 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การรับสินค้าเข้าคลัง 
1 มีการรับสินค้าแต่ไม่บันทึกเพิ่มสินค้าในทะเบียนคุมสินค้า 100.0 56.5 35.5 7.0 1.0  4.48 .672   

 จากตารางที่ 4 - 37 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยงภายใต้กลุ่มปัจจัยเสี่ยง        
การรับสินค้าเข้าคลัง มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด คือ มีการรับสินค้าแต่ไม่บันทึกเพ่ิมสินค้า         
ในทะเบียนคุมสินค้า (ค่าเฉลี่ย = 4.48) 

 (15) การตรวจสอบคุณภาพสินค้า 
ตารางท่ี 4 - 38 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อ
งานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการตรวจสอบคุณภาพสินค้า 
 

ล า
ดับ
ที่ 

ปัจจัยเสี่ยง – วงจรธุรกิจจัดหาสนิค้ามาจ าหน่าย 
 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  

ค่าเฉลี่ย 
 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การตรวจสอบคุณภาพสินค้า 
1 ไม่มีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนรับสินค้าเข้าคลัง     

เพื่อน าไปขาย 
100.0 23.0 43.5 25.0 8.0  3.82 .880 

2 ไม่มีการก าหนดเกณฑ์คุณภาพของสินค้า  100.0 18.0 42.0 31.5 8.0 0.5 3.69 .876 
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   จากตารางที่ 4 - 38 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยง จ านวน 2 ปัจจัย
ภายใต้กลุ่มปัจจัยเสี่ยงการตรวจสอบคุณภาพสินค้า มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมาก คือ ไม่มีการตรวจสอบคุณภาพสินค้า
ก่อนรับสินค้าเข้าคลัง เพ่ือน าไปขาย (ค่าเฉลี่ย = 3.82) และไม่มีการก าหนดเกณฑ์คุณภาพของสินค้า (ค่าเฉลี่ย = 3.69) 

 (16) การเบิกสินค้าเพื่อขาย 
ตารางท่ี 4 - 39 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อ
งานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการเบิกสินค้าเพ่ือขาย 
 

ล า
ดับ
ที่ 

ปัจจัยเสี่ยง – วงจรธุรกิจจัดหาสนิค้ามาจ าหน่าย 
 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  

ค่าเฉลี่ย 
 

 
S.D. 

 
รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การเบิกสินค้าเพื่อขาย 
1 ไม่มีเอกสารการเบิกสินค้าจากคลัง  100.0 47.5 35.5 13.5 3.0 0.5 4.27 .842 
2 น าสินค้าออกจากคลังโดยปราศจากการควบคุม 100.0 44.0 35.5 16.0 4.0 0.5 4.19 .880 
3 เบิกสินค้าออกจากคลังโดยไม่มีการอ้างอิงรายการขาย 100.0 28.5 48.0 19.0 4.0 0.5 4.00 .827 
4 เบิกสินค้าไม่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 100.0 33.0 38.5 23.0 5.0 0.5 3.99 .899 

 

  จากตารางที่ 4 - 39 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยง จ านวน 4 ปัจจัยภายใต้       
กลุ่มปัจจัยเสี่ยงการเบิกสินค้าเพ่ือขาย มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด คือ ไม่มีเอกสารการเบิกสินค้าจากคลัง 
(ค่าเฉลี่ย = 4.27) ส าหรับปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมาก มีจ านวน 3 ปัจจัย คือ น าสินค้าออกจากคลัง
โดยปราศจากการควบคุม (ค่าเฉลี่ย = 4.19) เบิกสินค้าออกจากคลังโดยไม่มีการอ้างอิงรายการขาย (ค่าเฉลี่ย = 4.00) 
เบิกสินค้าไม่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ (ค่าเฉลี่ย = 3.99) 

 (17) การจัดเก็บสินค้า 
ตารางที่ 4 - 40 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อ
งานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการจัดเก็บสินค้า  
 

ล า
ดับ
ที่ 

ปัจจัยเสี่ยง – วงจรธุรกิจจัดหาสนิค้ามาจ าหน่าย 
 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  

ค่าเฉลี่ย 
 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การจัดเก็บสินค้า 
1 ไม่แยกสินค้าเส่ือมสภาพออกจากสินค้าปกติ  100.0 33.0 47.5 16.5 2.5  4.12 .767 
2 สินค้าคงเหลือเสื่อมสภาพ เสียหาย  100.0 34.0 40.5 18.0 7.0 0.5 4.01 .922 
3 จัดเก็บสินค้าของสหกรณ์รวมกบัสินค้ารับฝากขาย  100.0 22.0 50.5 24.0 3.5  3.91 .771 
4 การเก็บรักษาสินค้าไม่เหมาะสม  100.0 20.0 40.0 31.0 8.5 0.5 3.71 .901 
5 ไม่มีการท าประกันภัยสินค้า  100.0 13.0 37.5 38.5 9.5 1.5 3.51 .891 

 

 จากตารางที่ 4 - 40 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยง จ านวน 5 ปัจจัย
ภายใต้กลุ่มปัจจัยเสี่ยงการจัดเก็บสินค้า มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมาก คือ ไม่แยกสินค้าเสื่อมสภาพ      
ออกจากสินค้าปกติ (ค่าเฉลี่ย = 4.12) สินค้าคงเหลือเสื่อมสภาพ เสียหาย (ค่าเฉลี่ย = 4.01) จัดเก็บสินค้าของ
สหกรณ์รวมกับสินค้ารับฝากขาย (ค่าเฉลี่ย = 3.91) การเก็บรักษาสินค้าไม่เหมาะสม (ค่าเฉลี่ย = 3.71) ไม่มีการ 
ท าประกันภัยสินค้า (ค่าเฉลี่ย = 3.51) 
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 (18) การตรวจนับสินค้า 
ตารางท่ี 4 - 41 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อ
งานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการตรวจนับสินค้า 
 

ล า
ดับ
ที่ 

ปัจจัยเสี่ยง – วงจรธุรกิจจัดหาสนิค้ามาจ าหน่าย 
 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  

ค่าเฉลี่ย 
 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การตรวจนับสินค้า 
1 สินค้าไม่มีอยู่จริง หรือสินค้าขาด/เกินบญัชี  100.0 81.0 15.0 3.0 1.0  4.76 .551 
2 ไม่มีการตรวจนับสินค้าเปรียบเทียบกับทะเบียนคุมสินค้า  100.0 66.0 30.0 3.5 0.5  4.62 .582 
3 การลดหย่อนสินค้าขาดบัญชีและการตัดสินค้าขาดบัญชี         

ไม่ถูกต้อง  
100.0 56.5 34.5 8.0 1.0  4.47 .686 

 

 จากตารางที่ 4 - 41 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยง จ านวน 3 ปัจจัย
ภายใต้กลุ่มปัจจัยเสี่ยงการตรวจนับสินค้า มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด คือ สินค้าไม่มีอยู่จริงหรือ
สินค้าขาด/เกินบัญชี (ค่าเฉลี่ย = 4.76) ไม่มีการตรวจนับสินค้าเปรียบเทียบกับทะเบียนคุมสินค้า (ค่าเฉลี่ย = 4.62 ) 
การลดหย่อนสินค้าขาดบัญชีและการตัดสินค้าขาดบัญชีไม่ถูกต้อง (ค่าเฉลี่ย = 4.47) 

 (19) การตัดจ าหน่ายสินค้าเนื่องจากขาดหาย 
ตารางท่ี 4 - 42 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อ
งานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการตัดจ าหน่ายสินค้าเนื่องจากขาดหาย 
 

ล า
ดับ
ที่ 

ปัจจัยเสี่ยง – วงจรธุรกิจจัดหาสนิค้ามาจ าหน่าย 
 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  

ค่าเฉลี่ย 
 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การตัดจ าหน่ายสินค้าเนื่องจากขาดหาย 
1 มีการตัดสินค้าออกจากคลังสินค้า เนื่องจากขาดหาย           

โดยไม่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 
100.0 56.0 35.5 7.5 1.0  4.47 .679 

2 ไม่มีการสอบทานรายการปรับปรุงสินค้าขาดหายเนื่องจาก
การตรวจนับอย่างเหมาะสม 

100.0 40.0 41.5 16.0 2.5  4.19 .792 

3 สินค้าที่ขาดหายไม่มีการน าส่งภาษีที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม 100.0 37.0 42.5 18.5 2.0  4.15 .786 
 

 จากตารางที่ 4 - 42 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยง จ านวน 3 ปัจจัย
ภายใต้กลุ่มปัจจัยเสี่ยงการตัดจ าหน่ายสินค้าเนื่องจากขาดหาย มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุ ด          
คือ มีการตัดสินค้าออกจากคลังสินค้าเนื่องจากขาดหาย โดยไม่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ (ค่าเฉลี่ย = 4.47) 
ส าหรับปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมาก มีจ านวน 2 ปัจจัย คือ ไม่มีการสอบทานรายการ
ปรับปรุงสินค้าขาดหายเนื่องจากการตรวจนับอย่างเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย = 4.19) สินค้าที่ขาดหายไม่มีการน าส่งภาษี
ที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติม (ค่าเฉลี่ย = 4.15) 
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 (20) การปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก 
ตารางท่ี 4 - 43 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อ
งานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก 

ล า
ดับ
ท่ี 

ปัจจัยเสี่ยง – วงจรธุรกิจจัดหาสนิค้ามาจ าหน่าย 
 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญชี  

ค่าเฉลี่ย 
 

 
S.D. รวม มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ท่ีสุด 
การปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก 
1 ราคาต้นทุนสินค้าถูกปรับเปลี่ยนอย่างไม่ถูกต้อง 100.0 48.0 37.5 12.0 2.5  4.31 .779 
2 ราคาขายสินค้าไม่เป็นไปตามราคามาตรฐานที่ประกาศ หรือ

อนุมัต ิ
100.0 29.0 42.0 22.0 6.5 0.5 3.93 .902 

 จากตารางที่ 4 - 43 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยง จ านวน 2 ปัจจัยภายใต้
กลุ่มปัจจัยเสี่ยงการปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด คือ ราคาต้นทุนสินค้าถูก
ปรับเปลี่ยนอย่างไม่ถูกต้อง (ค่าเฉลี่ย = 4.47) ส าหรับปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมาก คือ ราคา
ขายสินค้าไม่เป็นไปตามราคามาตรฐานที่ประกาศหรืออนุมัติ (ค่าเฉลี่ย = 3.93) 

(21) การส ารองค่าสินค้าเสื่อมสภาพ 
ตารางท่ี 4 - 44 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อ
งานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการส ารองค่าสินค้าเสื่อมสภาพ 

ล า
ดับ
ท่ี 

ปัจจัยเสี่ยง – วงจรธุรกิจจัดหาสนิค้ามาจ าหน่าย 
 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญชี  

ค่าเฉลี่ย 
 

 
S.D. รวม มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ท่ีสุด 
การส ารองค่าสินค้าเสื่อมสภาพ 
1 มีการตัดสินค้า เสื่อมสภาพโดยไม่ผ่านการอนุมัติจาก                

ผู้มีอ านาจ  
100.0 45.0 42.0 10.5 2.5  4.30 .756 

2 ไม่มีการตรวจสภาพของสินค้าอย่างสม่ าเสมอ เพื่อบันทึก
ส ารองสินค้าเส่ือมสภาพ 

100.0 31.5 49.0 16.0 3.5  4.09 .782 

 จากตารางที่ 4 - 44 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยง จ านวน 2 ปัจจัยภายใต้
กลุ่มปัจจัยเสี่ยงการส ารองค่าสินค้าเสื่อมสภาพ มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด คือ มีการตัดสินค้า
เสื่อมสภาพโดยไม่ผ่านการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ (ค่าเฉลี่ย = 4.30) ส าหรับปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่องานสอบบัญชี
ระดับมาก คือ ไม่มีการตรวจสภาพของสินค้าอย่างสม่ าเสมอเพ่ือบันทึกส ารองสินค้าเสื่อมสภาพ (ค่าเฉลี่ย = 4.09) 

 (22) การบันทึกรายการเคลื่อนไหวสินค้าเข้าบัญชีแยกประเภท 
ตารางท่ี 4 - 45 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อ
งานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการบันทึกรายการเคลื่อนไหวสินค้าเข้าบัญชีแยกประเภท 

ล า
ดับ
ท่ี 

ปัจจัยเสี่ยง – วงจรธุรกิจจัดหาสนิค้ามาจ าหน่าย 
 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญชี  

ค่าเฉลี่ย 
 

 
S.D รวม มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ท่ีสุด 
การบันทึกรายการเคลื่อนไหวสินค้าเข้าบัญชีแยกประเภท 
1 มูลค่าสินค้าคงเหลือไม่ถูกต้อง  100.0 82.0 15.5 2.5   4.80 .463 
2 การตีราคาสินค้าคงเหลือไม่ถูกต้องตรงตามนโยบายบัญชี 100.0 75.0 21.5 3.0 0.5  4.71 .545 
3 บันทึกรายการปรับปรุงสินค้าคงเหลือในบัญชีแยกประเภท

ทั่วไปไม่ถูกต้อง 
100.0 63.5 32.0 4.5   4.59 .578 

4 เปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินไม่เพียงพอ  100.0 54.0 35.5 9.0 1.5  4.42 .718 
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  จากตารางที่ 4 - 45 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยง จ านวน 4 ปัจจัย
ภายใต้กลุ่มปัจจัยเสี่ยงการบันทึกรายการเคลื่อนไหวสินค้าเข้าบัญชีแยกประเภท มีผลกระทบต่องานสอบบัญชี  
ระดับมากที่สุด จ านวน 4 ปัจจัย คือ มูลค่าสินค้าคงเหลือไม่ถูกต้อง (ค่าเฉลี่ย = 4.80) การตีราคาสินค้าคงเหลือ    
ไม่ถูกต้องตรงนโยบายบัญชี (ค่าเฉลี่ย = 4.71) บันทึกรายการปรับปรุงสินค้าคงเหลือในบัญชีแยกประเภททั่วไป      
ไม่ถูกต้อง (ค่าเฉลี่ย = 4.59) และเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินไม่เพียงพอ (ค่าเฉลี่ย = 4.42) 
   4.3.4 ธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตผล  
        ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่ากลุ่มปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวกับธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตผล      
มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.23 ) หากพิจารณากลุ่มปัจจัยเสี่ยงตามวงจรธุรกิจรวบรวมและ
แปรรูปผลิตผล จ านวน 43 กลุ่ม เรียงตามล าดับค่าคะแนนเฉลี่ยจากสูงสุดไปต่ าสุด รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4 - 46 ดังนี้ 
ตารางท่ี 4 - 46 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตาม
ประเภทปัจจัยเสี่ยงวงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตผล 
 

ล าดับที่ ปัจจัยเสี่ยง – วงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตผล ค่าเฉลี่ย S.D. 
1 การผลิต/แปรรูปสินค้า 4.64 .512 
2 การตรวจนับผลิตผล วัตถุดิบ สินค้าแปรรูป 4.63 .504 
3 การบันทึกรายการซื้อ เข้าบัญชีแยกประเภท (GL) 4.61 .571 
4 การปันส่วนต้นทุนการผลิต/แปรรูป 4.58 .525 
5 การบันทึกรายการเคลื่อนไหวเข้าบัญชีแยกประเภท 4.56 .515 
6 การบันทึกรายการต้นทุนการผลิต 4.55 .632 
7 การประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 4.52 .595 
8 การรับช าระเงิน 4.51 .541 
9 การปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก 4.51 .642 
10 การจ่ายช าระหนี้ 4.50 .491 
11 การจ่ายช าระหนี้/สอบทานหนี้ 4.46 .522 
12 การบันทึกเจ้าหนี้ค่าวัตถุดิบ 4.44 .491 
13 การรับวัตถุดิบเข้าคลัง 4.44 .699 
14 การปรับปรุงรายการซื้อ 4.42 .675 
15 การตัดของเสียจากการผลิต/แปรรูป 4.41 .639 
16 การจัดท าใบก ากับสินค้า/ใบก ากับภาษี 4.36 .531 
17 การบันทึกลูกหนี้ขายผลิตผล 4.35 .473 
18 การรับวัตถุดิบ 4.31 .679 
19 การบันทึกรับสินค้าส าเร็จรูป/สินค้าแปรรูป 4.30 .613 
20 การรับผลิตผลเข้าคลัง 4.28 .689 
21 การวางบิล/บันทึกเจ้าหนี้ค่าผลิตผล รับผลิตผล รับผลิตผลเข้าคลัง 4.27 .528 
22 การกระทบยอดรายการสินค้าระหว่างผลิตกับวัตถุดิบที่ใช้ไป 4.27 .726 
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ล าดับที่ ปัจจัยเสี่ยง – วงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตผล ค่าเฉลี่ย S.D. 
23 การส ารองค่าสินค้าเสื่อมสภาพ 4.25 .676 
24 การปรับปรุงของเสียเนื่องจากการผลิต 4.21 .633 
25 การจัดส่ง/จ่ายผลิตผลจากคลังเก็บ 4.19 .545 
26 การกระทบยอดรายการรับผลิตผล และการบันทึกเจ้าหนี้ 4.19 .716 
27 การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป 4.17 .668 
28 การจ าหน่ายเนื่องจากขาดหาย 4.17 .679 
29 การสร้างรายการสั่งซื้อผลิตผล 4.15 .656 
30 การปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก 4.15 .710 
31 การสร้างรายการขายผลิตผล 4.15 .575 
32 การปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก 4.13 .708 
33 การเบิกวัตถุดิบเพื่อการผลิต/แปรรูป 4.12 .806 
34 เบิกวัตถุดิบเข้าการผลิต 4.09 .773 
35 การติดตามการรับช าระหนี้ 4.01 .795 
36 การตรวจสอบคุณภาพผลิตผล 3.99 .707 
37 การปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก วงเงินขายผลิตผลเชื่อ 3.98 .774 
38 การสร้างในสั่งผลิต/แปรรูป 3.93 .865 
39 การจัดเก็บผลิตผล วัตถุดิบ สินค้าแปรรูป 3.92 .742 
40 การซื้อวัตถุดิบ 3.79 .784 
41 ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ 3.78 .868 
42 การแผนการรวบรวมผลิตผล 3.54 .925 
43 การก าหนดแผนการผลิต/แปรรูป 3.51 .892 

 

 จากตารางที่ 4 - 46 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่ากลุ่มปัจจัยเสี่ยงภายใต้ธุรกิจรวบรวม
และแปรรูปผลิตผล จ านวน 43 กลุ่ม มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด จ านวน 24 กลุ่ม (ล าดับที่ 1 - 24)          
และกลุ่มปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมาก จ านวน 19 กลุ่ม (ล าดับที่ 25 – 43) กล่าวคือ ผู้สอบบัญชี 
กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่ากลุ่มปัจจัยเสี่ยงการผลิต/แปรรูปสินค้ามีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย = 4.64) รองลงมา เป็นกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการตรวจนับผลิตผล วัตถุดิบ สินค้าแปรรูป (ค่าเฉลี่ย = 4.63) 
กลุ่มปัจจัยเสี่ยงการบันทึกรายการซื้อเข้าบัญชีแยกประเภท (GL) (ค่าเฉลี่ย = 4.61) ส าหรับกลุ่มปัจจัยเสี่ยง      
การก าหนดแผนการผลิต/แปรรูป มีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.51  

 ทั้งนี้ หากพิจารณารายละเอียดปัจจัยเสี่ยงในการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับธุรกิจรวบรวมและแปรรูป
ผลิตผล จ านวน 5 ล าดับสูงสุด ของแต่ละกลุ่มปัจจัยเสี่ยง เรียงตามกระบวนงาน มีดังนี ้
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 (1) การสร้างรายการขายผลิตผล 
ตารางท่ี 4 - 47 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อ
งานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการสร้างรายการขายผลิตผล 5 ล าดับสูงสุด 
 

ล า
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรปูผลิตผล 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การสร้างรายการขายผลิตผล 
1 บันทึกการขายผลิตผลโดยไม่ได้ขายผลติผลจริง  100.0 72.5 23.0 2.5 0.5 0.5 4.68 .600 
2 บันทึกรายการขายผลิตผลซ้ า  100.0 54.0 37.5 7.0 1.5  4.44 .692 
3 รายการขายผลิตผลถูกยกเลิกหรือปรับปรงุไม่เหมาะสม 100.0 38.5 50.0 11.0 0.5  4.27 .669 
4 ขายผลิตผลเช่ือโดยไม่จัดท าสัญญาซื้อขายผลิตผลและ      

ไม่เรียกหลักประกัน  
100.0 44.0 38.5 13.0 4.5  4.22 .840 

5 ขายผลิตผลลดราคาโดยไม่ผ่านการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ  100.0 37.5 45.0 15.5 2.0  4.18 .762   

 จากตารางที่ 4 - 47 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยง จ านวน 5 ปัจจัย
ภายใต้กลุ่มปัจจัยเสี่ยงการสร้างรายการขายผลิตผล มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด จ านวน 4 ปัจจัย 
คือ บันทึกการขายผลิตผล โดยไม่ได้ขายผลิตผลจริง (ค่าเฉลี่ย = 4.68) บันทึกรายการขายผลิตผลซ้ า (ค่าเฉลี่ย = 4.44) 
รายการขายผลิตผลถูกยกเลิกหรือปรับปรุงไม่เหมาะสม (ค่าเฉลี่ย = 4.27) ขายผลิตผลเชื่อโดยไม่จัดท าสัญญาซื้อขาย
ผลิตผลและไม่เรียกหลักประกัน (ค่าเฉลี่ย = 4.22) ส าหรับปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมาก   
คือ ขายผลิตผลลดราคาโดยไม่ผ่านการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ (ค่าเฉลี่ย = 4.18) 

 (2) การจัดส่ง/จ่ายผลิตผลจากคลังเก็บ 
ตารางท่ี 4 - 48 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อ
งานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการจัดส่ง/จ่ายผลิตผลจากคลังเก็บ 5 ล าดับสูงสุด 

ล า
ดับ
ท่ี 

 
ปัจจัยเสี่ยง – วงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตผล 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญชี  
ค่าเฉลี่ย 

 

 
S.D. รวม มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ท่ีสุด 
การจัดส่ง/จ่ายผลิตผลจากคลังเก็บ 
1 บันทึ ก รายการขายผลิตผลไม่ ครบถ้ วนและไม่ ถู กต้ อ ง                

กับรายการจ่ายผลิตผลออกจากคลังเก็บ 
100.0 61.5 33.0 5.5   4.56 .598 

2 มี ร า ยก า ร ส่ ง ผ ลิ ต ผ ล /จ่ า ย ผลิ ต ผ ลอ อ ก จ า ก ค ลั ง เ ก็ บ                  
แต่ไม่มีการบันทึกรายการขายผลิตผล 

100.0 51.0 42.5 6.0 0.5  4.44 .631 

3 บันทึกรายการขายผลิตผลสด ต้นทุนขายผลิตผล และ          
รับเงินในระบบขายผลิตผลไม่สอดคล้องกับรายการที่บันทึกใน
บัญชีแยกประเภททั่วไป 

100.0 50.5 40.0 8.0 1.5  4.40 .701 

4 มีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินจากการขายผลิตผลเป็นเงินสด 100.0 39.0 39.5 18.5 3.0  4.15 .823 
5 มีการยกเลิกรายการจ่ายผลิตผลออกจากคลังเก็บไม่เหมาะสม 100.0 29.5 49.0 20.5 1.0  4.07 .733 

 

 จากตารางที่ 4 - 48 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยง จ านวน 5 ปัจจัย
ภายใต้กลุ่มปัจจัยเสี่ยงการจัดส่ง/จ่ายผลิตผลจากคลังเก็บ มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด จ านวน 3 ปัจจัย 
คือ บันทึกรายการขายผลิตผลไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง กับรายการจ่ายผลิตผลออกจากคลังเก็บ (ค่าเฉลี่ย = 4.56)      
มีรายการส่งผลิตผล/จ่ายผลิตผลออกจากคลังเก็บแต่ไม่มีการบันทึกรายการขายผลิตผล (ค่าเฉลี่ย = 4.44) บันทึกรายการ
ขายผลิตผลสด ต้นทุนขายผลิตผล และรับเงินในระบบขายผลิตผลไม่สอดคล้องกับรายการที่บันทึก ในบัญชีแยกประเภททั่วไป 
(ค่าเฉลี่ย = 4.40) มีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินจากการขายผลิตผลเป็นเงินสด ส าหรับปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่องานสอบบัญชี
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ระดับมาก จ านวน 2 ปัจจัย คือ มีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินจากการขายผลิตผลเป็นเงินสด (ค่าเฉลี่ย = 4.15) และมีการ
ยกเลิกรายการจ่ายผลิตผลออกจากคลังเก็บไม่เหมาะสม (ค่าเฉลี่ย = 4.07) 

 (3) การจัดท าใบก ากับสินค้า/ใบก ากับภาษี 
ตารางที่ 4 - 49 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อ       
ต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการจัดท าใบก ากับสินค้า/ใบก ากับภาษี  
 

ล า
ดับ
ท่ี 

 
ปัจจัยเสี่ยง – วงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตผล 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญชี  
ค่าเฉลี่ย 

 

 
S.D. 

 
รวม มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ท่ีสุด 
การจัดท าใบก ากบัสินค้า/ใบก ากับภาษี 
1 บันทึกลูกหนี้ค่าผลิตผลไม่ถกูตอ้งตรงกับยอดขายผลิตผลใน

ใบก ากับผลิตผล 
100.0 63.5 31.5 4.5   4.59 .577 

2 บันทึกลูกหนี้ค่าผลิตผลไม่ถกูตอ้งตรงกับใบก ากับผลิตผลและ
รายการจัดส่งผลิตผล 

100.0 63.0 31.5 5.0   4.58 .588 

3 ไม่มีการยืนยันยอดลกูหนี้ค่าผลิตผล 100.0 58.0 33.5 7.0 1.5  4.48 .694 
4 มีรายการส่งมอบผลิตผล/จ่ายผลิตผลออกจากคลังเก็บ โดยที่ยัง

ไม่ได้จัดท าใบก ากับผลิตผลอย่างครบถ้วน 
100.0 40.5 45.5 12.0 2.0  4.25 .740 

5 ไม่มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้บันทึกลูกหนี้ค่าผลิตผลกับผู้ขายผลิตผล 100.0 26.5 42.0 26.5 5.0  3.90 .851 
 

 จากตารางที่ 4 - 49 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยง จ านวน 5 ปัจจัย
ภายใต้กลุ่มปัจจัยเสี่ยงการจัดท าใบก ากับสินค้า/ใบก ากับภาษี มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด จ านวน 4 ปัจจัย 
คือ บันทึกลูกหนี้ค่าผลิตผลไม่ถูกต้องตรงกับยอดขายผลิตผลในใบก ากับผลิตผลเก็บ (ค่าเฉลี่ย = 4.59) บันทึกลูกหนี้
ค่าผลิตผลไม่ถูกต้องตรงกับใบก ากับผลิตผลและรายการจัดส่งผลิตผล (ค่าเฉลี่ย = 4.58) ไม่มีการยืนยันยอดลูกหนี้
ค่าผลิตผล (ค่าเฉลี่ย = 4.48)  มีรายการส่งมอบผลิตผล/จ่ายผลิตผลออกจากคลังเก็บ โดยที่ยังไม่ได้จัดท าใบก ากับผลิตผล
อย่างครบถ้วน (ค่าเฉลี่ย = 4.25) ส าหรับปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมาก คือ ไม่มีการแบ่งแยกหน้าที่
ระหว่างผู้บันทึกลูกหนี้ค่าผลิตผลกับผู้ขายผลิตผล (ค่าเฉลี่ย = 3.90) 

 (4) การบันทึกลูกหนี้ขายผลิตผล 
ตารางท่ี 4 - 50 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อ
งานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการบันทึกลูกหนี้ขายผลิตผล 5 ล าดับสูงสุด 
 

ล า
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรปูผลิตผล 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การบันทึกลูกหน้ีขายผลิตผล 
1 ลูกหนี้ค่าผลิตผลไม่มีตัวตนจริง 100.0 85.0 13.0 2.0   4.83 .427 
2 บันทึกลูกหนี้ค่าผลิตผลโดยไม่มีการขายผลิตผลเชื่อจริง 100.0 79.5 18.5 2.0   4.78 .464 
3 ยอดรวมลูกหนี้ ค่าผลิตผลรายตัวไม่ตรงกับยอดลูกหนี้        

ค่าผลิตผลในบัญชีแยกประเภททั่วไป 
100.0 59.0 31.5 9.0 0.5  4.49 .680 

4 การบันทึกลดหนี้ไม่ได้อ้างอิงถึงรายการรับคืนผลิตผล หรือ
รายการขายผลิตผลที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม 

100.0 38.0 44.5 16.5 1.0  4.20 .741 

5 เลขที่ใบรับคืน ซ้ ากันหรือไม่ได้เรียงล าดับเลขที่ 100.0 27.5 47.5 22.5 2.5  4.00 .777 
 

 จากตารางที่ 4 - 50 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยง จ านวน 5 ปัจจัย
ภายใต้กลุ่มปัจจัยเสี่ยงการบันทึกลูกหนี้ขายผลิตผล มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด จ านวน 3 ปัจจัย 
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คือ ลูกหนี้ค่าผลิตผล ไม่มีตัวตนจริง (ค่าเฉลี่ย = 4.83) บันทึกลูกหนี้ค่าผลิตผลโดยไม่มีการขายผลิตผลเชื่อจริง 
(ค่าเฉลี่ย = 4.78) ยอดรวมลูกหนี้ ค่าผลิตผลรายตัวไม่ตรงกับยอดลูกหนี้ค่าผลิตผลในบัญชีแยกประเภททั่วไป 
(ค่าเฉลี่ย = 4.49) ส าหรับปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมาก จ านวน 2 ปัจจัย คือ การบันทึก    
ลดหนี้ไม่ได้อ้างอิงถึงรายการรับคืนผลิตผล หรือรายการขายผลิตผลที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย = 4.20) และ
เลขที่ใบรับคืนซ้ ากันหรือไม่ได้เรียงล าดับเลขที่ (ค่าเฉลี่ย = 4.00) 

 (5) การรับช าระเงิน 
ตารางท่ี 4 - 51 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อ
งานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการรับช าระเงิน 
 

ล า
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรปูผลิตผล 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การรับช าระเงิน 
1 รับช าระหนี้โดยไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงิน  100.0 81.0 16.5 2.0 0.5  4.78 .493 
2 บันทึกรบัช าระหนี้ผิดราย  100.0 41.5 44.0 11.0 3.5  4.24 .783 

 

 จากตารางที่ 4 - 51 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยง จ านวน 2 ปัจจัย
ภายใต้กลุ่มปัจจัยเสี่ยงการรับช าระเงินมีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด คือ รับช าระหนี้โดยไม่ได้      
ออกใบเสร็จรับเงิน (ค่าเฉลี่ย = 4.78) และบันทึกรับช าระหนี้ผิดราย (ค่าเฉลี่ย = 4.24) 

 (6) การติดตามการรับช าระหนี้ 
ตารางท่ี 4 - 52 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อ
งานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการติดตามการรับช าระหนี้ 
 

ล า
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรปูผลิตผล 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การติดตามการรบัช าระหน้ี 
1 มีลูกหนี้ค่าผลิตผลค้างนาน 100.0 35.5 41.0 18.5 5.0  4.07 .860 
2 ไม่มีการติดตามการช าระหนี้ตามระยะเวลาการให้เครดิต  100.0 29.0 42.0 23.5 5.5  3.95 .864 

 

 จากตารางที่ 4 - 52 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยง จ านวน 2 ปัจจัย
ภายใต้กลุ่มปัจจัยเสี่ยงการติดตามการรับช าระหนี้ มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมาก คือ มีลูกหนี้ค่าผลิตผลค้างนาน 
(ค่าเฉลี่ย = 4.07) และไม่มีการติดตามการช าระหนี้ตามระยะเวลาการให้เครดิต (ค่าเฉลี่ย = 3.95) 

(7) การปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก วงเงินขายผลิตผลเชื่อ 
ตารางท่ี 4 - 53 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อ
งานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก วงเงินขายผลิตผลเชื่อ 
 

ล า
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรปูผลิตผล 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก วงเงินขายผลิตผลเชื่อ 
1 เพิ่มวงเงินขายผลิตผลเชื่อโดยไม่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 100.0 37.0 41.0 18.0 4.0  4.11 .838 
2 ขายผลิตผลเชื่อให้กับลกูหนี้ที่มีประวัติการช าระเงินไม่ดี  100.0 25.0 41.0 28.5 5.5  3.86 .859 
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 จากตารางที่ 4 - 53 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยง จ านวน 2 ปัจจัย
ภายใต้กลุ่มปัจจัยเสี่ยงการปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก วงเงินขายผลิตผลเชื่อ มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมาก 
คือ เพิ่มวงเงินขายผลิตผลเชื่อ โดยไม่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ (ค่าเฉลี่ย = 4.11) และขายผลิตผลเชื่อให้กับลูกหนี้
ที่มีประวัติการช าระเงินไม่ดี (ค่าเฉลี่ย = 3.86) 

 (8) การประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
ตารางท่ี 4 - 54 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อ
งานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
 

ล า
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรปูผลิตผล 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การประมาณค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสญู 
1 ประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ ค่าผลิตผล        

ไม่เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 
100.0 68.5 26.5 4.5 0.5   4.63 .596 

2 การตัดจ าหน่ายหนี้สูญลูกหนี้ค่าผลิตผลไม่เป็นไปตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 

100.0 63.0 30.5 5.5 1.0   4.56 .647 

3 เ ปิ ด เ ผ ย ข้ อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ ก า รป ร ะ ม า ณ ค่ า เ ผื่ อ ห นี้            
สงสัยจะสูญในหมายเหตุประกอบงบการเงินไม่เพียงพอ  

100.0 52.0 35.5 9.0 3.0   4.37 .774 

 

 จากตารางที่ 4 - 54 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยง จ านวน 3 ปัจจัย
ภายใต้กลุ่มปัจจัยเสี่ยงการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด คือ 
ประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ค่าผลิตผลไม่เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ (ค่าเฉลี่ย = 4.63) 
การตัดจ าหน่ายหนี้สูญลูกหนี้ค่าผลิตผลไม่เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ (ค่าเฉลี่ย = 4.56) และเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในหมายเหตุประกอบงบการเงินไม่เพียงพอ (ค่าเฉลี่ย = 4.37) 

 (9) การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภทท่ัวไป 
ตารางท่ี 4 - 55 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อ
งานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป 
 

ล า
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรปูผลิตผล 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การบันทึกรายการบญัชแียกประเภททัว่ไป 
1 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการฟ้องร้องหรือ

ด าเนินคดีไม่ครบถ้วน 
100.0 47.0 38.5 11.5 3.0   4.30 .788 

2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายบัญชีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
รวบรวมผลิตผล/แปรรูปไม่ครบถ้วน 

100.0 42.5 40.0 13.0 4.5   4.21 .835 

3 ไม่มีการสอบทานรายการปรับปรุงยอดลูกหนี้ค่าผลิตผลใน
บัญชีแยกประเภททั่วไป 

100.0 30.0 52.0 15.0 3.0   4.09 .751 

4 ไม่มีการสอบทานรายการปรับปรุงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ในบัญชีแยกประเภททั่วไป 

100.0 29.5 52.0 15.5 3.0   4.08 .753 
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 จากตารางที่ 4 - 55 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยง จ านวน 4 ปัจจัยภายใต ้    
กลุ่มปัจจัยเสี่ยงการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด คือ เปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการฟ้องร้องหรือด าเนินคดีไม่ครบถ้วน (ค่าเฉลี่ย = 4.30) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายบัญชี
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกจิรวบรวมผลิตผล/แปรรูปไม่ครบถ้วน (ค่าเฉลี่ย = 4.21) ส าหรับปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่องานสอบบัญชี
ระดับมาก คือ ไม่มีการสอบทานรายการปรับปรุงยอดลูกหนี้ค่าผลิตผลในบัญชีแยกประเภททั่วไป (ค่าเฉลี่ย = 4.09) 
ไม่มีการสอบทานรายการปรับปรุงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในบัญชีแยกประเภททั่วไป (ค่าเฉลี่ย = 4.08)   

 (10) การสั่งซ้ือวัตถุดิบ 
ตารางท่ี 4 - 56 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อ
งานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการสั่งซื้อวัตถุดิบ 5 ล าดับสูงสุด 
 

ล า
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – ธุรกิจรวบรวมและแปรรปูผลิตผล 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 

 
S.D.  มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การสั่งซื้อวัตถุดบิ 
1 ซ้ือวัตถุดิบโดยไม่ผ่านการอนุมัติจากผู้มอี านาจ  100.0 39.5 36.5 18.0 5.5 0.5 4.09 .914 
2 ไม่มีการก าหนดวิธกีารส่ังซ้ือวัตถุดิบ หรือวงเงินในการ

อนุมัติการส่ังซ้ือตามอ านาจ 
100.0 25.5 44.5 22.5 7.0 0.5 3.88 .891 

3 สั่งซ้ือวัตถุดิบโดยผู้ที่ไม่ได้รับมอบหมาย  100.0 25.0 43.5 23.5 7.5 0.5 3.85 .901 
4 ผู้รับวัตถุดิบมีความรู/้ประสบการณ์ไม่เพียงพอเกีย่วกบั

วัตถุดิบที่ซือ้  
100.0 17.0 45.0 30.0 7.0 1.0 3.70 .868 

5 ซ้ือวัตถุดิบจากผู้ขายรายเดียว  100.0 17.0 45.5 28.0 9.0 0.5 3.70 .875 
 

 จากตารางที่ 4 - 56 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยง จ านวน 5 ปัจจัย 
ภายใต้กลุ่มปัจจัยเสี่ยงการสั่งซื้อวัตถุดิบมีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมาก คือ ซื้อวัตถุดิบโดยไม่ผ่านการอนุมัติ
จากผู้มีอ านาจ (ค่าเฉลี่ย = 4.09) ไม่มีการก าหนดวิธีการสั่งซื้อวัตถุดิบ หรือวงเงินในการอนุมัติการสั่งซื้อตามอ านาจ 
(ค่าเฉลี่ย = 3.88) สั่งซื้อวัตถุดิบโดยผู้ที่ไม่ได้รับมอบหมาย (ค่าเฉลี่ย = 3.85) ผู้รับวัตถุดิบมีความรู้/ประสบการณ์    
ไม่เพียงพอเกี่ยวกับวัตถุดิบที่ซ้ือ (ค่าเฉลี่ย = 3.70) ซื้อวัตถุดิบจากผู้ขายรายเดียว (ค่าเฉลี่ย = 3.70) 

 (11) การรับวัตถุดิบ 
ตารางท่ี 4 - 57 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อ
งานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการรับวัตถุดิบ  
 

ล า
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรธุรกิจรวบรวบและแปรรปูผลิตผล 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การรับวตัถุดิบ 
1 วัตถุดิบที่ได้รับไม่ครบถ้วน (ปริมาณ)  100.0 59.5 33.5 4.5 2.0 0.5 4.50 .723 
2 ไม่มีเอกสารรับวัตถุดิบ (ใบส่งของ/ใบก ากับวัตถุดิบ)  100.0 47.5 41.5 8.5 2.0 0.5 4.34 .759 
3 วัตถุดิบที่ได้รับไม่ตรงกับรายการส่ังซ้ือ (ชนิดวัตถุดิบ)  100.0 44.5 42.5 10.0 2.5 0.5 4.28 .784 
4 หลักฐานประกอบการส่ังซ้ือไม่ครบถ้วน 100.0 45.5 37.5 14.5 2.0 0.5 4.26 .814 
5 รับวัตถุดิบโดยไม่มีค าสั่งซ้ือหรือเกินกว่าที่สั่งซ้ือ 100.0 39.5 43.5 14.0 2.5 0.5 4.19 .804 
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 จากตารางที่ 4 - 57 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยง จ านวน 5 ปัจจัย
ภายใต้กลุ่มปัจจัยเสี่ยงการรับวัตถุดิบ มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด จ านวน 4 ปัจจัย คือ วัตถุดิบ        
ที่ได้รับไม่ครบถ้วน (ปริมาณ) (ค่าเฉลี่ย = 4.50) ไม่มีเอกสารรับวัตถุดิบ (ใบส่งของ/ใบก ากับวัตถุดิบ) (ค่าเฉลี่ย = 4.34) 
วัตถุดิบที่ได้รับไม่ตรงกับรายการสั่งซื้อ (ชนิดวัตถุดิบ) (ค่าเฉลี่ย = 4.28) หลักฐานประกอบการสั่งซื้อไม่ครบถ้วน 
(ค่าเฉลี่ย = 4.26) ส าหรับปัจจัยที่มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมาก คือ รับวัตถุดิบโดยไม่มีค าสั่งซื้อหรือเกินกว่า
ที่สั่งซื้อ (ค่าเฉลี่ย = 4.19)   

 (12) การบันทึกเจ้าหนี้ค่าวัตถุดิบ 
ตารางท่ี 4 - 58 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อ
งานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการบันทึกเจ้าหนี้ค่าวัตถุดิบ 5 ล าดับสูงสุด 
 

ล า
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – ธุรกิจรวบรวมและแปรรปูผลิตผล 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 

 
S.D
. 

รวม มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

การบันทึกเจ้าหนี้ค่าวตัถุดบิ 
1 บันทึกเจ้าหนี้ค่าวัตถุดิบไม่ถูกต้อง และไม่ครบถ้วน  100.0 70.5 26.0 3.5   4.67 .541 
2 มีการซื้อวัตถุดิบใกล้วันสิ้นปีบัญชีและมีการส่งคืนในช่วงต้นปีบัญชี  100.0 61.0 33.0 5.5 0.5  4.55 .624 
3 บันทึกเจ้าหนี้ ค่าวัตถุดิบไม่ตรงกับปริมาณวัตถุดิบที่ได้รับ     

และราคาซื้อในใบสั่งซ้ือ 
100.0 57.5 36.0 6.0 0.5  4.51 .634 

4 บันทึกเพิ่มเจ้าหนี้ค่าวัตถุดิบไม่ตรงกับบัญชีแยกประเภททั่วไป 100.0 57.0 36.0 6.5 0.5  4.50 .642 
5 ไม่มียืนยันยอดเจ้าหนี้ค่าวัตถุดิบ 100.0 52.5 37.0 9.0 1.5  4.41 .717 

 

 จากตารางที่ 4 - 58 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยง จ านวน 5 ปัจจัย
ภายใต้กลุ่มปัจจัยเสี่ยง การบันทึกเจ้าหนี้ค่าวัตถุดิบ มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด คือ บันทึกเจ้าหนี้
ค่าวัตถุดิบไม่ถูกต้อง และไม่ครบถ้วน (ค่าเฉลี่ย = 4.67) มีการซื้อวัตถุดิบใกล้วันสิ้นปีบัญชีและมีการส่งคืนในช่วงต้นปีบัญชี 
(ค่าเฉลี่ย = 4.55) บันทึกเจ้าหนี้ค่าวัตถุดิบไม่ตรงกับปริมาณวัตถุดิบที่ได้รับและราคาซื้อในใบสั่งซื้อ (ค่าเฉลี่ย = 4.51) 
บันทึกเพ่ิมเจ้าหนี้ค่าวัตถุดิบไม่ตรงกับบัญชีแยกประเภททั่วไป (ค่าเฉลี่ย = 4.50) และไม่มียืนยันยอดเจ้าหนี้ค่าวัตถุดิบ 
(ค่าเฉลี่ย = 4.41) 

 (13) การจ่ายช าระหนี้ 
ตารางท่ี 4 - 59 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อ
งานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการจ่ายช าระหนี้  
 

ล า
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรปูผลิตผล 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การจ่ายช าระหน้ี 
1 บันทึกจ่ายช าระหนี้ค่าวัตถุดิบโดยไม่มีรายการซ้ือจริง  100.0 82.0 16.0 2.0     4.80 .448 
2 จ่ายเงินแล้วไม่ได้บันทึกบัญช ี 100.0 76.5 18.0 5.0     4.72 .552 
3 จ่ายหรอืช าระหนี้ค่าวัตถุดิบซ้ า  100.0 60.0 33.5 5.5 1.0   4.53 .649 
4 จ่ายเงินโดยไม่ผ่านการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ  100.0 45.0 38.5 14.5 2.0   4.27 .780 
5 ผู้สั่งซ้ือ ผู้อนุมัติและผู้จ่ายช าระหนี้เป็นบุคคลเดียวกัน  100.0 41.5 38.0 17.5 3.0   4.18 .825 
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 จากตารางที่ 4 - 59 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยง จ านวน 5 ปัจจัย
ภายใต้กลุ่มปัจจัยเสี่ยงการจ่ายช าระหนี้ มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด จ านวน 4 ปัจจัย คือ บันทึก
จ่ายช าระหนี้ค่าวัตถุดิบโดยไม่มีรายการซื้อจริง (ค่าเฉลี่ย = 4.80) วัตถุดิบที่ได้รับไม่ตรงกับรายการสั่งซื้อ (ชนิดวัตถุดิบ) 
จ่ายเงินแล้วไม่ได้บันทึกบัญชี (ค่าเฉลี่ย = 4.72) จ่ายหรือช าระหนี้ค่าวัตถุดิบซ้ า (ค่าเฉลี่ย = 4.53) และจ่ายเงิน     
โดยไม่ผ่านการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ (ค่าเฉลี่ย = 4.27) ส าหรับปัจจัยที่มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด 
คือ ผู้สั่งซื้อ ผู้อนุมัติและผู้จ่ายช าระหนี้เป็นบุคคลเดียวกัน (ค่าเฉลี่ย = 4.18)  

 (14) การรับวัตถุดิบเข้าคลัง 
ตารางท่ี 4 - 60 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อ
งานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการรับวัตถุดิบเข้าคลัง 
 

ล า
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรปูผลิตผล 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การรับวตัถุดิบเขา้คลัง 
1 มีการรับวัตถุดิบแต่ไม่บันทึกเพิ่มวัตถุดิบในทะเบียนคุม 100.0 54.0 37.0 7.5 1.5  4.44 .699 

 

 จากตารางที่ 4 - 60 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยงภายใต้กลุ่มปัจจัยเสี่ยง
การรับวัตถุดิบเข้าคลังมีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด คือ มีการรับวัตถุดิบแต่ไม่บันทึกเพ่ิมวัตถุดิบ   
ในทะเบียนคุม (ค่าเฉลี่ย = 4.44) 

 (15) การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ 
ตารางท่ี 4 - 61 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อ
งานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ 
 

ล า
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรปูผลิตผล 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การตรวจสอบคุณภาพวตัถุดบิ 
1 ไม่มีการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบก่อนจะรับเข้าคลัง 100.0 27.0 34.5 31.5 7.0   3.82 .914 
2 ไม่มีการก าหนดเกณฑ์คุณภาพของวัตถดุิบ 100.0 20.5 40.0 32.0 7.5   3.74 .871 

 

 จากตารางที่ 4 - 61 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยง จ านวน 2 ปัจจัย
ภายใต้กลุ่มปัจจัยเสี่ยงการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบมีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมาก คือ ไม่มีการตรวจสอบ
คุณภาพวัตถุดิบก่อนจะรับเข้าคลัง (ค่าเฉลี่ย = 3.82) และไม่มีการก าหนดเกณฑ์คุณภาพของวัตถุดิบ (ค่าเฉลี่ย = 3.74) 
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 (16) การเบิกวัตถุดิบเข้าการผลิต 
ตารางท่ี 4 - 62 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อ
งานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการเบิกวัตถุดิบเข้าการผลิต 
 

ล า
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรปูผลิตผล 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 

 
S.D. มาก มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การเบิกวตัถุดิบเขา้การผลิต 
1 ไม่มีเอกสารการเบิกวัตถุดิบจากคลัง  100.0 43.0 41.0 11.5 4.5  4.23 .823 
2 น าวัตถุดิบออกจากคลังโดยปราศจากการควบคุม 100.0 40.5 37.5 17.0 5.0  4.14 .872 
3 เบิกวัตถุดิบไม่ได้รับอนุมัติจากผู้มอี านาจ 100.0 36.5 36.0 21.0 6.5  4.03 .916 
4 เบิกวัตถุดิบไม่ถูกต้องตามสูตรการผลิต 100.0 31.5 41.5 21.0 6.0  3.99 .877 

 

 

 จากตารางที่ 4 - 62 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยง จ านวน 4 ปัจจัย
ภายใต้ปัจจัยเสี่ยงการเบิกวัตถุดิบเข้าการผลิต มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด คือ ไม่มีเอกสาร          
การเบิกวัตถุดิบจากคลัง (ค่าเฉลี่ย = 4.23) ส าหรับปัจจัยที่มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมาก มีจ านวน 3 ปัจจัย  
คือ น าวัตถุดิบออกจากคลังโดยปราศจากการควบคุม (ค่าเฉลี่ย = 4.14) เบิกวัตถุดิบไม่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 
(ค่าเฉลี่ย = 4.03) วัตถุดิบไม่ถูกต้องตามสูตรการผลิต (ค่าเฉลี่ย = 3.99) 

 (17) การปรับปรุงของเสียเนื่องจากการผลิต 
ตารางท่ี 4 - 63 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อ
งานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการปรับปรุงของเสียเนื่องจากการผลิต 
 

ล า
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรปูผลิตผล 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การปรับปรุงของเสียเนื่องจากการผลิต 
1 ไม่มีของเสียเกิดขึ้น แต่มีการปรับปรุงตัดเป็นของเสีย 100.0 51.5 40.5 7.5 0.5  4.43 .654 
2 มีของเสียเกิดขึ้นระหวา่งผลิต แต่ไม่ได้ปรับปรุง 100.0 38.5 48.5 12.0 1.0  4.25 .698 
3 ไม่มีการบันทึกรับของเสีย เพือ่ควบคุมการเบิกหรือน าไปใช้ต่อ 100.0 40.0 45.5 12.5 2.0  4.24 .743 
4 สินค้าแปรรูปที่ผลิตคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน  100.0 31.0 39.5 22.5 7.0  3.95 .903 

 

 จากตารางที่ 4 - 63 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยง จ านวน 4 ปัจจัย
ภายใต้กลุ่มปัจจัยเสี่ยงการปรับปรุงของเสียเนื่องจากการผลิต มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด จ านวน 3 ปัจจัย 
คือ ไม่มีของเสียเกิดขึ้น แต่มีการปรับปรุงตัดเป็นของเสีย (ค่าเฉลี่ย = 4.43) มีของเสียเกิดขึ้นระหว่างผลิต แต่ไม่ได้ปรับปรุง 
(ค่าเฉลี่ย = 4.25) ไม่มีการบันทึกรับของเสีย เพ่ือควบคุมการเบิกหรือน าไปใช้ต่อ (ค่าเฉลี่ย = 4.24) ส าหรับปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมาก คือ สินค้าแปรรูปที่ผลิตคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน (ค่าเฉลี่ย = 3.95)  
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 (18) การจัดเก็บผลิตผล วัตถุดิบ สินค้าแปรรูป 
ตารางท่ี 4 - 64 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อ
งานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการจัดเก็บผลิตผล วัตถุดิบ สินค้าแปรรูป  

 

ล า
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรปูผลิตผล 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การจัดเก็บผลติผล วัตถดุิบ สินค้าแปรรูป 
1 ไม่แยกผลิตผล วัตถุดิบ สินค้าแปรรูป ทีเ่ส่ือมสภาพ       

ออกจากผลิตผล วัตถุดิบ สินค้า แปรรูปปกติ  
100.0 37.5 42.5 17.5 2.5  4.15 .794 

2 ผลิตผล วัตถุดิบ สินค้าแปรรูปคงเหลือเสื่อมสภาพเสียหาย  100.0 36.5 35.5 21.5 6.5  4.02 .919 
3 จัดเก็บสินค้าแปรรูปของสหกรณ์รวมกับสินค้ารับฝากขาย 100.0 28.0 48.0 19.0 5.0  3.99 .821 
4 การเก็บรักษาผลิตผล วัตถุดิบ สินค้าแปรรูป ไม่เหมาะสม  100.0 23.5 38.0 30.5 8.0  3.77 .901 
5 ไม่มีการท าประกันภัยผลิตผล วัตถุดิบ สนิค้าแปรรูป 100.0 20.0 36.5 34.5 9.0  3.68 .896 

 

  จากตารางที่ 4 - 64 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยง จ านวน 5 ปัจจัย
ภายใต้กลุ่มปัจจัยเสี่ยงการจัดเก็บผลิตผล วัตถุดิบ สินค้าแปรรูปมีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมาก คือ ไม่แยกผลิตผล 
วัตถุดิบ สินค้าแปรรูป ที่เสื่อมสภาพออกจากผลิตผล วัตถุดิบ สินค้าแปรรูปปกติ (ค่าเฉลี่ย = 4.15) ผลิตผล วัตถุดิบ 
สินค้าแปรรูปคงเหลือเสื่อมสภาพ เสียหาย (ค่าเฉลี่ย = 4.02) จัดเก็บสินค้าแปรรูปของสหกรณ์รวมกับสินค้ารับฝากขาย 
(ค่าเฉลี่ย = 3.99) การเก็บรักษาผลิตผล วัตถุดิบ สินค้าแปรรูป ไม่เหมาะสม (ค่าเฉลี่ย = 3.77) และไม่มีการท า
ประกันภัยผลิตผล วัตถุดิบ สินค้าแปรรูป (ค่าเฉลี่ย = 3.68) 

 (19) การตรวจนับผลิตผล วัตถุดิบ สินค้าแปรรูป 
ตารางท่ี 4 - 65 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อ
งานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการตรวจนับผลิตผล วัตถุดิบ สินค้าแปรรูป 
 

ล า
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรปูผลิตผล 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การตรวจนับผลิตผล วัตถดุิบ สินค้าแปรรูป 
1 วัตถุดิบ สินค้าแปรรูป ผลิตผลไม่มีอยู่จริง หรือขาด/เกินบัญชี  100.0 77.5 19.0 2.5 0.5  4.74 .522 
2 ไม่ตรวจนับผลิตผล วัตถุดิบ สินค้าแปรรูป เปรียบเทียบกับ

ทะเบียนคุม 
100.0 66.0 26.5 7.0 0.5  4.58 .645 

3 การลดหย่อนผลิตผล วัตถุดิบ สินค้าแปรรูปขาดบัญชีและ
การตัดผลิตผล วัตถุดิบ สินค้าแปรรูปขาดบัญชีไม่ถูกต้อง  

100.0 62.0 33.0 5.0   4.57 .589 

 

 จากตารางที่ 4 - 65 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยง จ านวน 3 ปัจจัย
ภายใต้กลุ่มปัจจัยเสี่ยงการตรวจนับผลิตผล วัตถุดิบ สินค้าแปรรูปมีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด    
คือ วัตถุดิบ สินค้าแปรรูป ผลิตผลไม่มีอยู่จริง หรือขาด/เกินบัญชี (ค่าเฉลี่ย = 4.74) ไม่ตรวจนับผลิตผล วัตถุดิบ 
สินค้าแปรรูป เปรียบเทียบกับทะเบียนคุม (ค่าเฉลี่ย = 4.58) และการลดหย่อนผลิตผล วัตถุดิบ สินค้าแปรรูปขาดบัญชี
และการตัดผลิตผล วัตถุดิบ สินค้าแปรรูปขาดบัญชีไม่ถูกต้อง (ค่าเฉลี่ย = 4.57)  
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 (20) การตัดจ าหน่ายเนื่องจากขาดหาย 
ตารางท่ี 4 - 66 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อ
งานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการตัดจ าหน่ายเนื่องจากขาดหาย 
 

ล า
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรปูผลิตผล 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การตัดจ าหน่ายเนื่องจากขาดหาย 
1 มีการตัดผลิตผล วัตถุดิบ สินค้าแปรรูป ออกจาก

คลังสินค้าเนื่องจากขาดหาย โดยไม่ได้รับอนุมัติ 
100.0 51.5 37.5 10.5 0.5  4.40 .695 

2 ไม่มีการสอบทานรายการปรับปรุงผลิตผล วัตถุดิบ   
สินค้าแปรรูป ขาดหายเนื่องจากการตรวจนับ  

100.0 37.5 45.5 14.5 2.5  4.18 .768 

3 สินค้าแปรรูปที่ขาดหายจะต้องมีการน าส่งภาษี             
ที่เกี่ยวขอ้งเพิ่มเติม 

100.0 28.0 43.0 24.0 5.0  3.94 .849 

 

 

 จากตารางที่ 4 - 66 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยง จ านวน 3 ปัจจัย
ภายใต้กลุ่มปัจจัยเสี่ยงการตัดจ าหน่ายเนื่องจากขาดหายมีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด คือ มีการตัดผลิตผล 
วัตถุดิบ สินค้าแปรรูป ออกจากคลังสินค้าเนื่องจากขาดหาย โดยไม่ได้รับอนุมัติ  (ค่าเฉลี่ย = 4.40) ส าหรับปัจจัย     
ทีม่ีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมาก มี 2 ปัจจัย คือ ไม่มีการสอบทานรายการปรับปรุงผลติผล วัตถุดิบ สินค้าแปรรูป 
ขาดหายเนื่องจากการตรวจนับ (ค่าเฉลี่ย = 4.18) และสินค้าแปรรูปที่ขาดหายจะต้องมีการน าส่งภาษีที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม 
(ค่าเฉลี่ย = 3.94)  

 (21) การปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก 
ตารางท่ี 4 - 67 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อ
งานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก 
 

ล า
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรปูผลิตผล 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก 
1 ราคาต้นทุนผลิตผล สินค้าส าเร็จรูป ถูกปรับเปลี่ยน      

อย่างไม่ถูกต้อง 
100.0 45.0 39.5 14.5 1.0  4.29 .746 

2 ราคาขายผลิตผลและสินค้าแปรรูปไม่เป็นไปตาม         
ราคามาตรฐานที่ประกาศหรืออนุมัต ิ

100.0 28.5 44.5 22.0 5.0  3.97 .841 

 

 จากตารางที่ 4 - 67 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยง จ านวน 2 ปัจจัย
ภายใต้กลุ่มปัจจัยเสี่ยงการปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด คือ ราคาต้นทุน
ผลิตผลสินค้าส าเร็จรูป ถูกปรับเปลี่ยนอย่างไม่ถูกต้อง (ค่าเฉลี่ย = 4.29) ส าหรับปัจจัยที่มีผลกระทบต่องานสอบบัญชี
ระดับมาก คือ ราคาขายผลิตผลและสินค้าแปรรูปไม่เป็นไปตามราคามาตรฐานที่ประกาศหรืออนุมัติ (ค่าเฉลี่ย = 3.97)  
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 (22) การส ารองค่าสินค้าเสื่อมสภาพ 
ตารางท่ี 4 - 68 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อ
งานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการส ารองค่าสินค้าเสื่อมสภาพ 
 

ล า
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรปูผลิตผล 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การส ารองค่าสินค้าเสื่อมสภาพ 
1 มีการตัดผลิตผล วัตถุดิบ สินค้าแปรรูป ที่เสื่อมสภาพโดย

ไม่ผ่านการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ  
100.0 45.0 40.0 13.5 1.5  4.29 .753 

2 ไม่มีการตรวจสภาพของผลิตผล วัตถุดิบ สินค้าแปรรูป
อย่างสม่ าเสมอ เพื่อบันทึกส ารองการเสื่อมสภาพ 

100.0 38.5 45.0 15.0 1.5  4.21 .745 

 

 จากตารางที่ 4 - 68 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยง จ านวน 2 ปัจจัย
ภายใต้กลุ่มปัจจัยเสี่ยงการส ารองค่าสินค้าเสื่อมสภาพมีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด คือ มีการตัดผลิตผล 
วัตถุดิบ สินค้าแปรรูป  ที่เสื่อมสภาพ โดยไม่ผ่านการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ (ค่าเฉลี่ย = 4.29) และไม่มีการตรวจสภาพ
ของผลิตผล วัตถุดิบ สินค้าแปรรูปอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือบันทึกส ารองการเสื่อมสภาพ (ค่าเฉลี่ย = 4.21)  

 (23) การบันทึกรายการเคลื่อนไหวเข้าบัญชีแยกประเภท 
ตารางท่ี 4 - 69 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อ
งานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการบันทึกรายการเคลื่อนไหวเข้าบัญชีแยกประเภท 
 

ล า
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรปูผลิตผล 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การบันทึกรายการเคลื่อนไหวเข้าบัญชแียกประเภท 
1 การตีราคาสินค้าคงเหลือไม่ถูกต้องตรงตามนโยบายบัญชี 100.0 75.5 20.5 4.0   4.72 .534 
2 มูลค่าผลติผล วัตถดุิบ สินค้าแปรรูปคงเหลือไม่ถูกต้อง  100.0 68.0 29.0 3.0   4.65 .538 
3 ปรับปรุงผลติผล วัตถดุิบ สินค้าแปรรูปคงเหลือในบัญชีแยก

ประเภทท่ัวไปไม่ถูกต้อง 
100.0 56.5 34.5 8.0 0.5  4.48 .665 

4 การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินไม่เพียงพอ  100.0 53.5 34.5 9.0 3.0  4.39 .774 
 

 จากตารางที่ 4 - 69 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยง จ านวน 4 ปัจจัย
ภายใต้กลุ่มปัจจัยเสี่ยงการบันทึกรายการเคลื่อนไหวเข้าบัญชีแยกประเภทมีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด 
คือ การตีราคาสินค้าคงเหลือไม่ถูกต้องตรงตามนโยบายบัญชี (ค่าเฉลี่ย = 4.72) มูลค่าผลิตผล วัตถุดิบ สินค้าแปรรูป
คงเหลือไม่ถูกต้อง (ค่าเฉลี่ย = 4.65) ปรับปรุงผลิตผล วัตถุดิบ สินค้าแปรรูปคงเหลือในบัญชีแยกประเภททั่วไป     
ไม่ถูกต้อง (ค่าเฉลี่ย = 4.48) และการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินไม่เพียงพอ (ค่าเฉลี่ย = 4.39) 
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 (24) การวางแผนการรวบรวมผลิตผล 
ตารางท่ี 4 - 70 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อ
งานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการวางแผนการรวบรวมผลิตผล 
 

ล า
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรปูผลิตผล 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การวางแผนการรวบรวมผลติผล 
1 ไม่มีการก าหนดแผนและแนวทางในการรวบรวมผลิตผล  100.0 18.0 35.0 34.5 12.0 0.5 3.58 .937 
2 แผนการรวบรวมผลิตไม่สอดคล้องกับนโยบายของสหกรณ์

หรือนโยบายของรัฐบาล 
100.0 19.0 28.0 37.5 14.0 1.5 3.49 1.002 

 

 จากตารางที่ 4 - 70 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยง จ านวน 2 ปัจจัย
ภายใต้กลุ่มปัจจัยเสี่ยงการวางแผนการรวบรวมผลิตผลมีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมาก คือ ไม่มีการก าหนดแผน
และแนวทางในการรวบรวมผลิตผล (ค่าเฉลี่ย = 3.58) แผนการรวบรวมผลิตไม่สอดคล้องกับนโยบายของสหกรณ์
หรือนโยบายของรัฐบาล (ค่าเฉลี่ย = 3.49) 

 (25) การสร้างรายการสั่งซ้ือผลิตผล 
ตารางท่ี 4 - 71 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อ
งานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการสร้างรายการสั่งซื้อผลิตผล 5 ล าดับสูงสุด 
 

ล า
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรปูผลิตผล 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การสร้างรายการสั่งซื้อผลิตผล 
1 บันทึกรายการซื้อผลิตผลไม่ครบถ้วน 100.0 65.5 27.5 6.0 1.0  4.58 .653 
2 บันทึกรายการซื้อผลิตผลไม่ตรงงวดบัญชี 100.0 60.0 34.0 3.0 3.0  4.51 .702 
3 บันทึกรายการซื้อผลิตผลไม่ตรงตามรายการซื้อที่ได้รับอนุมัติ 100.0 49.5 35.5 13.5 1.5  4.33 .764 
4 ราคาผลิตผลไม่ตรงกับราคาตลาดหรือราคาท่ีได้รับอนุมัติ 100.0 43.5 34.0 19.0 3.5  4.18 .859 
5 ซื้อผลติผลโดยไม่ผ่านการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ  100.0 35.0 40.0 20.0 4.5 0.5 4.05 .881 

 

 จากตารางที่ 4 - 71 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยง จ านวน 5 ปัจจัย
ภายใต้กลุ่มปัจจัยเสี่ยงการสร้างรายการสั่งซื้อผลิตผลมีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด จ านวน 3 ปัจจัย 
คือ บันทึกรายการซื้อผลิตผลไม่ครบถ้วน (ค่าเฉลี่ย = 4.58) บันทึกรายการซื้อผลิตผลไม่ตรงงวดบัญชี (ค่าเฉลี่ย = 4.51) 
บันทึกรายการซื้อผลิตผลไม่ตรงตามรายการซื้อที่ได้รับอนุมัติ (ค่าเฉลี่ย = 4.33) ส าหรับปัจจัยที่มีผลกระทบต่องานสอบบัญชี
ระดับมาก จ านวน 2 ปัจจัย คือ ราคาผลิตผลไม่ตรงกับราคาตลาดหรือราคาที่ได้รับอนุมัติ (ค่าเฉลี่ย = 4.18) และ
ซื้อผลิตผลโดยไม่ผ่านการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ (ค่าเฉลี่ย = 4.05) 
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 (26) การตรวจสอบคุณภาพผลิตผล 
ตารางท่ี 4 - 72 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อ
งานสอบบญัชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการตรวจสอบคุณภาพผลิตผล 
 

ล า
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรปูผลิตผล 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การตรวจสอบคุณภาพผลิตผล 
1 ส่งคืนหรือลดราคาผลิตผลไม่ถูกต้องและไม่ตรงตามงวดบัญชี 100.0 50.5 39.0 9.5 0.5  4.40 .681 
2 รายการผลิตผลถูกจัดเก็บไม่เหมาะสม ท าให้ผลิตผลเสียหาย  100.0 30.5 36.0 28.0 5.0 0.5 3.91 .909 
3 ผลิตผลมีคุณภาพไม่ตรงกับคุณภาพที่สหกรณ์ก าหนด  100.0 22.5 46.0 25.5 5.5 0.5 3.85 .851 
4 รายการผลิตผลไม่มีการตรวจสอบคุณภาพก่อนจะรับเข้าคลัง 100.0 24.5 39.0 29.5 7.0  3.81 .888 

 
 

 

 จากตารางที่ 4 - 72 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยง จ านวน 4 ปัจจัย
ภายใต้กลุ่มปัจจัยเสี่ยงการตรวจสอบคุณภาพผลิตผล มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุ ด คือ ส่งคืนหรือ
ลดราคาผลิตผลไม่ถูกต้องและไม่ตรงตามงวดบัญชี (ค่าเฉลี่ย = 4.40) ส าหรับปัจจัยที่มีผลกระทบต่องานสอบบัญชี
ระดับมาก จ านวน 3 ปัจจัย คือ รายการผลิตผลถูกจัดเก็บไม่เหมาะสม  ท าให้ผลิตผลิตเสียหาย (ค่าเฉลี่ย = 3.91) 
และรายการผลิตผลถูกจัดเก็บไม่เหมาะสมท าให้ผลิตผลิตเสียหาย (ค่าเฉลี่ย = 3.85) และรายการผลิตผลไม่มีการ
ตรวจสอบคุณภาพก่อนจะรับเข้าคลัง (ค่าเฉลี่ย = 3.81) 

 (27) การรับผลิตผลเข้าคลัง 
ตารางท่ี 4 - 73 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อ
งานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการรับผลิตผลเข้าคลัง  
 

ล า
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรปูผลิตผล 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การรับผลิตผลเข้าคลัง 
1 บันทึกรับผลิตผลไม่ครบถ้วน 100.0 67.0 25.5 5.5 1.0 0.5 4.58 .690 
2 บันทึกรับผลิตผลไม่สอดคล้องกับรายการสั่งซ้ือ 100.0 46.5 34.0 17.5 1.5 0.5 4.25 .830 
3 บันทึกรับผลิตผลผิดประเภท 100.0 39.5 44.5 13.5 2.0 0.5 4.21 .785 
4 มีการปรับแต่งเครื่องชั่งให้ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการชั่ง ตวง วัด  100.0 44.5 34.5 17.0 3.0 1.0 4.19 .891 
5 บันทึกรับของกอ่นท ารายการสั่งซ้ือ 100.0 42.0 37.0 16.0 3.5 0.5 4.18 .863 

 

 จากตารางที่ 4 - 73 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยง จ านวน 5 ปัจจัย
ภายใต้กลุ่มปัจจัยเสี่ยงการรับผลิตผลเข้าคลังมีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด จ านวน 3 ปัจจัย คือ 
บันทึกรับผลิตผลไม่ครบถ้วน (ค่าเฉลี่ย = 4.58) บันทึกรับผลิตผลไม่สอดคล้องกับรายการสั่งซื้อ (ค่าเฉลี่ย = 4.25) 
บันทึกรับผลิตผลผิดประเภท (ค่าเฉลี่ย = 4.21) ส าหรับปัจจัยที่มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมาก มี 2 ปัจจัย 
คือ มีการปรับแต่งเครื่องชั่ง ให้ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการชั่ง ตวง วัด (ค่าเฉลี่ย = 4.19) และบันทึกรับของก่อนท า
รายการสั่งซื้อ (ค่าเฉลี่ย = 4.18)  
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 (28) การวางบิล/บันทึกเจ้าหนี้ค่าผลิตผล รับผลิตผลเข้าคลัง 
ตารางท่ี 4 - 74 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อ
งานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการวางบิล/บันทึกเจ้าหนี้ค่าผลิตผล รับผลิตผลเข้าคลัง 5 ล าดับสูงสุด 
 

ล า
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรปูผลิตผล 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การวางบิล/บันทึกเจ้าหน้ีค่าผลิตผล รบัผลิตผลเข้าคลัง 
1 บันทึกเจ้าหน้ีค่าผลิตผลไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน 100.0 68.0 28.0 3.5 0.5  4.64 .577 
2 บันทึกเพิ่มเจ้าหน้ีค่าผลิตผลไม่ตรงกับบัญชีแยกประเภทท่ัวไป 100.0 55.5 37.5 5.5 1.5  4.47 .672 
3 บันทึกเจ้าหน้ีค่าผลิตผลไม่ตรงกับปริมาณผลิตผลที่ไดร้ับ  

และราคาซื้อในใบสั่งซื้อ 
100.0 51.0 44.0 4.0 1.0  4.45 .624 

4 ไม่มียืนยันยอดเจ้าหน้ีค่าผลิตผล 100.0 54.5 35.5 7.0 2.5  4.43 .734 
5 ราคาสั่งซื้อผลติผลเป็นเงินเช่ือสูงกว่าราคาเงินสด            

ท าให้สหกรณ์มีต้นทุนการรวบรวมสูง 
100.0 39.0 38.5 17.0 5.5  4.11 .878 

 

 จากตารางที่ 4 - 74 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยง จ านวน 5 ปัจจัย
ภายใต้กลุ่มปัจจัยเสี่ยงการวางบิล/บันทึกเจ้าหนี้ค่าผลิตผล รับผลิตผลเข้าคลังมีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด 
จ านวน 4 ปัจจัย คือ บันทึกเจ้าหนี้ค่าผลิตผลไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน (ค่าเฉลี่ย  = 4.64) บันทึกเพ่ิมเจ้าหนี้       
ค่าผลิตผลไม่ตรงกับบัญชีแยกประเภททั่วไป (ค่าเฉลี่ย = 4.47) บันทึกเจ้าหนี้ค่าผลิตผลไม่ตรงกับปริมาณผลิตผลที่ได้รับ 
และราคาซื้อในใบสั่งซื้อ (ค่าเฉลี่ย = 4.45) ไม่มียืนยันยอดเจ้าหนี้ค่าผลิตผล (ค่าเฉลี่ย = 4.43) ส าหรับปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมาก คือ ราคาสั่งซื้อผลิตผลเป็นเงินเชื่อสูงกว่าราคาเงินสด ท าให้สหกรณ์มีต้นทุน
การรวบรวมสูง (ค่าเฉลี่ย = 4.11)  

 (29) การจ่ายช าระหนี้/สอบทานหนี้ 
ตารางท่ี 4 - 75 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อ
งานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการจ่ายช าระหนี้/สอบทานหนี้  
 

ล า
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรปูผลิตผล 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การจ่ายช าระหน้ี/สอบทานหนี ้
1 บันทึกการจา่ยช าระหนี้ค่าผลิตผลโดยไม่มีรายการซ้ือจริง  100.0 79.0 18.5 1.5 1.0  4.76 .526 
2 จ่ายช าระหนี้ค่าผลิตผลแล้วไม่ได้บันทึกบัญชี  100.0 72.0 21.5 5.5 1.0  4.65 .633 
3 จ่ายช าระหนี้ค่าผลิตผลซ้ า  100.0 64.5 27.0 7.5 1.0  4.55 .678 
4 จ่ายช าระหนี้ค่าผลิตผลโดยไม่ผ่านการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ  100.0 41.5 38.5 17.0 3.0  4.19 .821 
5 ผู้สั่งซ้ือ ผู้อนุมัติและผู้จ่ายช าระหนี้เป็นบุคคลเดียวกัน  100.0 39.0 40.5 16.5 4.0  4.15 .835 

 

 จากตารางที่ 4 - 75 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยง จ านวน 5 ปัจจัย
ภายใต้กลุ่มปัจจัยเสี่ยงการจ่ายช าระหนี้/สอบทานหนี้มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด จ านวน 3 ปัจจัย 
คือ บันทึกการจ่ายช าระหนี้ค่าผลิตผลโดยไม่มีรายการซื้อจริง (ค่าเฉลี่ย = 4.76) จ่ายช าระหนี้ค่าผลิตผลแล้วไม่ได้
บันทึกบัญชี (ค่าเฉลี่ย = 4.65) จ่ายช าระหนี้ค่าผลิตผลซ้ า (ค่าเฉลี่ย = 4.55) ส าหรับปัจจัยที่มีผลกระทบต่องานสอบบัญชี
ระดับมาก จ านวน 2 ปัจจัย คือ จ่ายช าระหนี้ค่าผลิตผลโดยไม่ผ่านการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ (ค่าเฉลี่ย = 4.19) ผู้สั่งซื้อ 
ผู้อนุมัติและผู้จ่ายช าระหนี้เป็นบุคคลเดียวกัน (ค่าเฉลี่ย = 4.15) 
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 (30) การปรับปรุงรายการซื้อ 
ตารางท่ี 4 - 76 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อ
งานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการปรับปรุงรายการซื้อ 
 

ล า
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรปูผลิตผล 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การปรับปรุงรายการซื้อ 
1 บันทึกปรับปรุงรายการซ้ือไม่ถูกต้อง 100.0 52.0 38.5 9.0 0.5   4.42 .675 

 

 จากตารางที่ 4 - 76 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยงภายใต้กลุ่มปัจจัยเสี่ยง  
การปรับปรุงรายการซื้อมีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด คือ บันทึกปรับปรุงรายการซื้อไม่ถูกต้อง 
(ค่าเฉลี่ย = 4.42)  

 (31) การปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก 
ตารางท่ี 4 - 77 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อ
งานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก 
 

ล า
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรปูผลิตผล 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก 
1 น้ าหนักของผลิตผลสามารถปรับปรุงยอดได้โดยไร้ร่องรอย 100.0 54.0 36.5 6.5 3.0  4.42 .745 
2 ราคารับซื้อผลิตผลบันทึกไม่ตรงกับที่ประกาศไว ้ 100.0 26.5 41.0 26.5 6.0  3.88 .871 

 

 จากตารางที่ 4 - 77 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยง จ านวน 2 ปัจจัย
ภายใต้กลุ่มปัจจัยเสี่ยงการปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด คือ น้ าหนักของผลิตผล
สามารถปรับปรุงยอดได้โดยไร้ร่องรอย (ค่าเฉลี่ย = 4.42) ส าหรับปัจจัยที่มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมาก 
คือ ราคารับซื้อผลิตผลบันทึกไม่ตรงกับที่ประกาศไว้ (ค่าเฉลี่ย = 3.88)  

 (32) การกระทบยอดรายการรับผลิตผล และการบันทึกเจ้าหนี้ 
ตารางท่ี 4 - 78 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อ
งานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการกระทบยอดรายการรับผลิตผล และการบันทึกเจ้าหนี้ 
 

ล า
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรปูผลิตผล 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การกระทบยอดรายการรับผลิตผล และการบันทึกเจ้าหน้ี 
1 ไม่มีการกระทบยอดระหวา่งรายการรับผลิตผลและ

รายการเจา้หนี้ค่าผลิตผล 
100.0 35.5 48.5 15.0 1.0  4.19 .716 

 

 จากตารางที่ 4 - 78 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยงภายใต้กลุ่มปัจจัยเสี่ยง
การกระทบยอดรายการรับผลิตผล และการบันทึกเจ้าหนี้ มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมาก คือ ไม่มีการกระทบยอด
ระหว่างรายการรับผลิตผลและรายการเจ้าหนี้ค่าผลิตผล (ค่าเฉลี่ย = 4.19) 
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 (33) การบันทึกรายการซื้อเข้าบัญชีแยกประเภท (GL) 
ตารางท่ี 4 - 79 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อ
งานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการบันทึกรายการซื้อเข้าบัญชีแยกประเภท (GL)  
 

ล า
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรปูผลิตผล 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การบันทึกรายการซื้อเขา้บญัชแียกประเภท (GL) 
1 บันทึกผ่านรายการซ้ือผลิตผลเข้าบัญชีแยกประเภท (GL) 

ไม่ครบถ้วน 
100.0 70.0 25.0 5.0   4.65 .574 

2 บันทึกผ่านรายการซ้ือผลิตผลเข้าบัญชีแยกประเภท (GL) 
ไม่ถูกต้อง 

100.0 68.5 25.5 6.0   4.63 .597 

3 ยอดเจ้าหนี้ค่าผลิตผลรายตัวไม่ตรงกับยอดรวมในบัญชี
แยกประเภท (GL) 

100.0 65.5 26.0 8.0 0.5  4.57 .662 

 

 

 จากตารางที่ 4 - 79 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยง จ านวน 3 ปัจจัย
ภายใต้กลุ่มปัจจัยเสี่ยงการบันทึกรายการซื้อเข้าบัญชีแยกประเภท (GL) มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด  
คือ บันทึกผ่านรายการซื้อผลิตผลเข้าบัญชีแยกประเภท (GL) ไม่ครบถ้วน (ค่าเฉลี่ย = 4.65) บันทึกผ่านรายการซื้อผลิตผล
เข้าบัญชีแยกประเภท (GL) ไม่ถูกต้อง (ค่าเฉลี่ย = 4.63) ยอดเจ้าหนี้ค่าผลิตผลรายตัวไม่ตรงกับยอดรวมในบัญชี
แยกประเภท (GL) (ค่าเฉลี่ย = 4.57) 

 (34) การก าหนดแผนการผลิต/แปรรูป 
ตารางท่ี 4 - 80 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อ
งานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการก าหนดแผนการผลิต/แปรรูป 
 

ล า
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรปูผลิตผล 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การก าหนดแผนการผลิต/แปรรปู 
1 การก าหนดแผนการผลิต /แปรรูปไม่สอดคล้องกับ          

ความต้องการของตลาด หรือก าลังการผลิตที่มีอยู่   
100.0 15.5 38.0 32.0 13.5 0.5 3.55 .930 

2 ไม่มีการก าหนดแผนการแปรรูปผลิตผลการเกษตร  100.0 13.5 35.5 36.0 14.0 1.0 3.47 .929 
 

 จากตารางที่ 4 - 80 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยง จ านวน 2 ปัจจัย
ภายใต้กลุ่มปัจจัยเสี่ยงการก าหนดแผนการผลิต/แปรรูปมีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมาก คือ การก าหนด
แผนการผลิต/แปรรูปไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด หรือก าลังการผลิตที่มีอยู่ (ค่าเฉลี่ย = 3.55) ไม่มีการ
ก าหนดแผนการแปรรูปผลิตผลการเกษตร (ค่าเฉลี่ย = 3.47) 
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 (35) การสร้างใบสั่งผลิต/แปรรูป 
ตารางท่ี 4 - 81 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อ
งานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการสร้างใบสั่งผลิต/แปรรูป 
 

ล า
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรปูผลิตผล 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การสร้างใบสั่งผลิต/แปรรูป 
1 ไม่มีการก าหนดมาตรฐานการผลิต/แปรรูปผลิตผล           

หรือมีการก าหนดอย่างไม่ถูกต้องและไมเ่หมาะสม 
100.0 31.0 41.0 20.0 7.5  3.96 .904 

2 บันทึกสูตรการผลิตไม่ครบถ้วน 100.0 30.5 39.0 23.5 7.0  3.93 .905 
3 บันทึกสูตรการผลิตไม่ถูกต้อง 100.0 29.0 40.0 23.0 8.0  3.90 .913 

 

 จากตารางที่ 4 - 81 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยง จ านวน 3 ปัจจัย
ภายใต้กลุ่มปัจจัยเสี่ยงการสร้างใบสั่งผลิต/แปรรูปมีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมาก คือ ไม่มีการก าหนดมาตรฐาน
การผลิต/แปรรูปผลิตผล หรือมีการก าหนดอย่างไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม (ค่าเฉลี่ย = 3.96) บันทึกสูตรการผลิต
ไม่ครบถ้วน (ค่าเฉลี่ย = 3.93) บันทึกสูตรการผลิตไม่ถูกต้อง (ค่าเฉลี่ย = 3.90) 

 (36) การเบิกวัตถุดิบเพื่อการผลิต/แปรรูป 
ตารางท่ี 4 - 82 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อ
งานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการเบิกวัตถุดิบเพ่ือการผลิต/แปรรูป 
 

ล า
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรปูผลิตผล 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การเบิกวตัถุดิบเพื่อการผลิต/แปรรปู 
1 เบิกวัตถุดิบไม่สอดคล้องใบสั่งผลิต 100.0 39.5 41.0 15.0 4.5  4.16 .839 
2 การเบิกวัตถุดบิเพื่อใช้ในการแปรรูปไม่สอดคล้อง              

กับสูตรการผลิต  
100.0 37.5 41.0 16.5 5.0  4.11 .855 

3 เบิกวัตถุดิบโดยไม่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 100.0 37.5 41.0 15.0 6.5  4.10 .883 
 

 จากตารางที่ 4 - 82 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยง จ านวน 3 ปัจจัย
ภายใต้กลุ่มปัจจัยเสี่ยงการเบิกวัตถุดิบเพื่อการผลิต/แปรรูปมีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมาก คือ เบิกวัตถุดิบ
ไม่สอดคล้องใบสั่งผลิต (ค่าเฉลี่ย = 4.16) การเบิกวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการแปรรูปไม่สอดคล้องกับสูตรการผลิต 
(ค่าเฉลี่ย = 4.11) เบิกวัตถุดิบโดยไม่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ (ค่าเฉลี่ย = 4.10) 
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 (37) การผลิต/แปรรูปสินค้า 
ตารางท่ี 4 - 83 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อ
งานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการผลิต/แปรรูปสินค้า 
 

ล า
ดับ
ท่ี 

 
ปัจจัยเสี่ยง – วงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตผล 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญชี  
ค่าเฉลี่ย 

 

 
S.D. รวม มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ท่ีสุด 
การผลิต/แปรรปูสินค้า 
1 บันทึกต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ของธุรกิจแปรรูป

ผลิตผลไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนและไม่ตรงตามงวดบัญชี   
100.0 67.0 30.5 2.5   4.65 .530 

2 การบันทึ ก วั ตถุ ดิ บ  ค่ าแรง เกี่ ยวข้ อ งกับการผลิ ต           
ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน และไม่ตรงตามรายการที่เกิดขึ้นจริง  

100.0 66.5 31.0 2.5   4.64 .531 

 

 จากตารางที่ 4 - 83 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยง จ านวน 2 ปัจจัยภายใต้     
กลุ่มปัจจัยเสี่ยงการผลิต/แปรรูปสินค้ามีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด คือ บันทึกต้นทุนการผลิตและ
ต้นทุนขายของธุรกิจแปรรูผลิตผลไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนและไม่ตรงตามงวดบัญชี  (ค่าเฉลี่ย = 4.65) และการบันทึก
วัตถุดิบ ค่าแรงเกี่ยวข้องกับการผลิต ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน และไม่ตรงตามรายการที่เกิดข้ึนจริง (ค่าเฉลี่ย = 4.64) 

 (38) การตัดของเสียจากการผลิต/แปรรูป 
ตารางท่ี 4 - 84 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อ
งานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการตัดของเสียจากการผลิต/แปรรูป 

ล า
ดับ
ท่ี 

 
ปัจจัยเสี่ยง – วงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตผล 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญชี  
ค่าเฉลี่ย 

 

 
S.D. รวม มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ท่ีสุด 
การตัดของเสียจากการผลิต/แปรรูป 
1 รายการของเสีย ของใช้ขาดหรือเกิน ไมถู่กบันทึก         

หรือสูญหายระหวา่งการผลิต  
100.0 58.0 34.0 8.0   4.50 .642 

2 รายการของเสียเกินกวา่ค่ามาตรฐานทีก่ าหนดไว้  100.0 46.5 40.0 12.0 1.0 0.5 4.31 .759 

 จากตารางที่ 4 - 84 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยง จ านวน 2 ปัจจัยภายใต้      
กลุ่มปัจจัยเสี่ยงการตัดของเสียจากการผลิต/แปรรูปมีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด คือ รายการของเสียของใช้
ขาดหรือเกิน ไม่ถูกบันทึกหรือสูญหายระหว่างการผลิต (ค่าเฉลี่ย = 4.50) และรายการของเสียเกินกว่าค่ามาตรฐาน          
ที่ก าหนดไว้ (ค่าเฉลี่ย = 4.31)  

 (39) การบันทึกรับสินค้าส าเร็จรูป/สินค้าแปรรูป 
ตารางท่ี 4 - 85 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อ
งานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการบันทึกรับสินค้าส าเร็จรูป/สินค้าแปรรูป 

 

ล า
ดับ
ท่ี 

 
ปัจจัยเสี่ยง – วงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตผล 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญชี  
ค่าเฉลี่ย 

 

 
S.D. รวม มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ท่ีสุด 
การบันทึกรับสินค้าส าเร็จรปู/สินค้าแปรรูป 
1 บันทึกต้นทุนสิน ค้าแปรรูปที่ ผลิต เสร็จ  ไม่ถู กต้อง           

ตรงกับรายการวัตถุดิบใช้ไปจริง  
100.0 63.0 33.5 3.5   4.60 .559 

2 รายการผลพลอยได้และสิ่งเจือปนไม่ถูกบันทึก หรือ       
สูญหายระหว่างการผลิต  

100.0 47.5 39.5 11.5 1.5  4.33 .737 

3 สินค้าแปรรูปที่ผลิต มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน  100.0 31.5 40.5 22.0 6.0  3.98 .882 
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 จากตารางที่ 4 - 85 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยง จ านวน 3 ปัจจัยภายใต้  
กลุ่มปัจจัยเสี่ยงการบันทึกรับสินค้าส าเร็จรูป/สินค้าแปรรูป มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด จ านวน 2 ปัจจัย 
คือ บันทึกต้นทุนสินค้าแปรรูปที่ผลิตเสร็จ ไม่ถูกต้อง ตรงกับรายการวัตถุดิบใช้ไปจริง (ค่าเฉลี่ย  = 4.60) รายการ       
ผลพลอยได้และสิ่งเจือปนไม่ถูกบันทึก หรือสูญหายระหว่างการผลิต (ค่าเฉลี่ย = 4.33) ส าหรับปัจจัยที่มีผลกระทบ 
ต่องานสอบบัญชีระดับมาก คือ สินค้าแปรรูป ที่ผลิต มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน (ค่าเฉลี่ย = 3.98)  

 (40) การปันส่วนต้นทุนการผลิต/แปรรูป 
ตารางท่ี 4 - 86 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อ
งานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการปันส่วนต้นทุนการผลิต/แปรรูป 
 

ล า
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรปูผลิตผล 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การปันส่วนต้นทุนการผลิต/แปรรูป 
1 บันทึกต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตไม่ถูกต้อง  100.0 64.5 32.5 2.5 0.5  4.61 .565 
2 บันทึกค่าใช้จ่ายเฉพาะธุรกิจ แปรรูปผลิตผลไม่ถูกต้อง 

และไม่ตรงตามงวดบัญชี 
100.0 63.5 33.5 2.5 0.5  4.60 .567 

3 การบันทึกรับรู้ผลต่างที่เกิดจากการผลิต/แปรรูปสินค้า    
ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน และไม่ตรงตามงวดบัญชี  

100.0 63.0 32.0 4.5  0.5 4.57 .630 

4 การปันส่วนต้นทุนการผลิต/แปรรูปไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน 
และไม่ตรงตามงวดบัญชี  

100.0 61.5 33.5 4.0 0.5 0.5 4.55 .648 

 

 จากตารางที่ 4 - 86 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยง จ านวน 4 ปัจจัยภายใต้     
กลุ่มปัจจัยเสี่ยงการปันส่วนต้นทุนการผลิต/แปรรูป มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด คือ บันทึกต้นทุนวัตถุดิบ
ที่ใช้ในการผลิตไม่ถูกต้อง (ค่าเฉลี่ย = 4.61) บันทึกค่าใช้จ่ายเฉพาะธุรกิจ แปรรูปผลิตผลไม่ถูกต้อง และไม่ตรงตามงวดบัญชี 
(ค่าเฉลี่ย = 4.60) การบันทึกรับรู้ผลต่างที่เกิดจากการผลิต/แปรรูปสินค้าไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนและไม่ตรงตามงวดบัญชี 
(ค่าเฉลี่ย = 4.57) และการปันส่วนต้นทุนการผลิต/แปรรูปไมถู่กต้อง ไม่ครบถ้วนและไม่ตรงตามงวดบัญชี (ค่าเฉลี่ย = 4.55) 

 (41) การปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก 
ตารางท่ี 4 - 87 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อ
งานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก 
 

ล า
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรปูผลิตผล 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก 
1 บันทึกอัตราค่าแรงงานในการผลิตไม่ถูกต้อง ไม่ตรงกับ

ค่าแรงที่จ่ายจริง 
100.0 57.5 36.5 5.0 1.0  4.51 .642 

 

 จากตารางที่ 4 - 87 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยง จ านวน 1 ปัจจัยภายใต้      
กลุ่มปัจจัยเสี่ยงการปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลักมีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด คือ บันทึกอัตราค่าแรงงาน
ในการผลิตไม่ถูกต้อง ไมต่รงกับค่าแรงที่จ่ายจริง (ค่าเฉลี่ย = 4.51) 
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 (42) การกระทบยอดรายการสินค้าระหว่างผลิตกับวัตถุดิบที่ใช้ไป 
ตารางท่ี 4 - 88 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อ
งานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการกระทบยอดรายการสินค้าระหว่างผลิตกับวัตถุดิบที่ใช้ไป 
 

ล า
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรปูผลิตผล 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การกระทบยอดรายการสินค้าระหวา่งผลิตกับวัตถดุิบที่ใช้ไป 
1 ไม่มีการกระทบยอดการบันทึกสินค้าแปรรูปกับรายการ

เกี่ยวกับต้นทุนการผลิต ได้แก่ วัตถุดิบ ค่าแรง และ
ค่าใช้จ่ายในการผลิต 

100.0 41.5 45.0 12.0 1.5  4.27 .726 

 

 จากตารางที่ 4 - 88 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยงภายใต้กลุ่มปัจจัยเสี่ยง      
การกระทบยอดรายการสินค้าระหว่างผลิตกับวัตถุดิบที่ใช้ไปมีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด คือ       
ไม่มีการกระทบยอดการบันทึกสินค้าแปรรูปกับรายการเกี่ยวกับต้นทุนการผลิต ได้แก่ วัตถุดิบ ค่าแรง  และ
ค่าใช้จ่ายในการผลิต (ค่าเฉลี่ย = 4.27) 

 (43) การบันทึกรายการต้นทุนการผลิต เข้าบัญชีแยกประเภท (GL) 
ตารางท่ี 4 - 89 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อ
งานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการบันทึกรายการต้นทุนการผลิตเข้าบัญชีแยกประเภท (GL) 
 

ล า
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรปูผลิตผล 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปานกลาง น้อย น้อย

ที่สุด 
การบันทึกรายการต้นทุนการผลติเขา้บัญชแียกประเภท (GL) 
1 บันทึกต้นทุนการผลิตเข้าบัญชแียกประเภท (GL)         

ไม่ถูกต้อง  
100.0 61.5 33.0 4.5 1.0  4.55 .632 

 

 จากตารางที่ 4 - 89 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยงภายใต้กลุ่มปัจจัย
เสี่ยงการบันทึกรายการต้นทุนการผลิตเข้าบัญชีแยกประเภท (GL) มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด คือ 
บันทึกต้นทุนการผลิตเข้าบัญชีแยกประเภท (GL) ไมถู่กต้อง (ค่าเฉลี่ย = 4.55) 

4.3.5 ธุรกิจการให้บริการ  
 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่ากลุ่มปัจจัยเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงภายใต้วงจรธุรกิจการให้บริการ        

มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.27) หากพิจารณากลุ่มปัจจัยเสี่ยงตามวงจรธุรกิจการให้บริการ 
จ านวน 5 ล าดับสูงสุด เรียงตามล าดับค่าคะแนนเฉลี่ยจากสูงสุดไปต่ าสุด รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4 - 90 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4 - 90 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อ
งานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามประเภทปัจจัยเสี่ยงวงจรธุรกิจการให้บริการ 5 ล าดับสูงสุด 
 

ล า
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรธุรกิจการใหบ้ริการ 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉล่ีย 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
ธุรกิจการให้บริการ 
1 ลูกหนี้ค่าบริการไม่มีตัวตนจริง 100.0 84.5 12.0 3.5   4.81 .474 
2 รับช าระหนี้โดยไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงิน  100.0 79.0 18.5 2.0   4.77 .465 
3 บันทึกลูกหนี้ค่าบรกิารโดยไม่มีการให้บริการจริง 100.0 75.5 21.0 3.0 0.5  4.72 .543 
4 ประมาณการ ค่า เผื่ อหนี้ ส งสั ยจะสูญลู กหนี้ ค่ า บริ ก า ร            

ไม่เพียงพอส าหรับการขาดทุนที่อาจ เกิดขึ้น  
100.0 63.5 32.5 3.0 1.0  4.59 .604 

5 ยอดลูกหนี้รายตัวไม่ตรงยอดลูกหนี้ในบัญชีแยกประเภททั่วไป 100.0 59.5 33.5 6.0 1.0  4.52 .657 
 

 

 จากตารางที่ 4 - 90 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่ากลุ่มปัจจัยเสี่ยงภายใต้วงจรธุรกิจการ
ให้บริการมีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด จ านวน 5 ปัจจัย คือ ลูกหนี้ค่าบริการไม่มีตัวตนจริง (ค่าเฉลี่ย = 4.81)  
รับช าระหนี้โดยไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงิน (ค่าเฉลี่ย = 4.77) บันทึกลูกหนี้ค่าบริการโดยไม่มีการให้บริการจริง (ค่าเฉลี่ย = 4.72) 
ประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ค่าบริการไม่เพียงพอส าหรับการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น (ค่าเฉลี่ย = 4.59) และ
ยอดลูกหนี้รายตัวไม่ตรงยอดลูกหนี้ในบัญชีแยกประเภททั่วไป (ค่าเฉลี่ย = 4.52) 

4.3.6 เงินรับฝาก  
 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่ากลุ่มปัจจัยเสี่ยงภายใต้วงจรธุรกิจเงินรับฝาก มีผลกระทบต่อ          

งานสอบบัญชีระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.23) หากพิจารณากลุ่มปัจจัยเสี่ยงตามวงจรธุรกิจเงินรับฝาก จ านวน 5 กลุ่มปัจจัย 
เรียงล าดับค่าคะแนนเฉลี่ยจากสูงสุดไปต่ าสุด รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4 - 91 ดังนี้ 
ตารางที่ 4 - 91 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนก           
ตามประเภทปัจจัยเสี่ยงวงจรเงินรับฝาก 
 

ล าดับที่ ปัจจัยเสี่ยง – วงจรเงินรับฝาก ค่าเฉลี่ย S.D. 
1 การบันทึกรายการถอน 4.41 .582 
2 การเปิดบัญชีเงินฝาก 4.38 .536 
3 การบันทึกดอกเบี้ยเงินรับฝาก 4.20 .685 
4 การบันทึกรายการฝาก 4.07 .619 
5 การเปิดบัญชี 3.85 .721 

 

 จากตารางที่ 4 - 91 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่ากลุ่มปัจจัยเสี่ยงภายใต้เงินรับฝาก 
จ านวน 5 กลุ่มปัจจัย มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด จ านวน 2 กลุ่มปัจจัย คือ กลุ่มปัจจัยการบันทึก
รายการถอน (ค่าเฉลี่ย = 4.41) และกลุ่มปัจจัยการเปิดบัญชีเงินฝาก (ค่าเฉลี่ย = 4.38) ส าหรับกลุ่มปัจจัยที่มีผลกระทบ      
ต่องานสอบบัญชีระดับมาก จ านวน 3 กลุ่มปัจจัย คือ กลุ่มปัจจัยการบันทึกดอกเบี้ยเงินรับฝาก (ค่าเฉลี่ย = 4.20) กลุ่มปัจจัย
การบันทึกรายการฝาก (ค่าเฉลี่ย = 4.07) และกลุ่มปัจจัยการเปิดบัญชี (ค่าเฉลี่ย = 3.85)  
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 ทั้งนี้  หากพิจารณารายละเอียดปัจจัยเสี่ยงในการสอบบัญชี ที่ เกี่ยวกับธุรกิจเงินรับฝาก                        
จ านวน 5 ล าดับสูงสุดของแต่ละกลุ่มปัจจัย เรียงตามกระบวนงาน มีดังนี้ 

 (1) การเปิดบัญชี 
ตารางท่ี 4 - 92 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อ
งานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการเปิดบัญชี 
 

ล า 
ดับ 
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรเงินรับฝาก 

 ผลกระทบต่องานสอบบญัช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การเปดิบญัช ี
1 รับฝากเงินจากบุคคลภายนอก  100.0 45.0 32.5 17.0 5.5  4.17 .903 
2 จัดท าเอกสารค าขอเปิดบัญชีไม่ครบถ้วน เช่น ไม่มีบัตร

ตัวอยา่งลายมือชือ่ เป็นต้น 
100.0 31.0 41.5 23.0 4.5  3.99 .851 

3 จ านวนเงินรับฝากครั้งแรกไม่เป็นไปตามก าหนด  100.0 21.0 38.5 31.0 8.5 1.0 3.70 .930 
4 ก าหนดคุณสมบัติของผู้ขอเปิดบัญชีใหมไ่ม่ชัดเจนและ           

ไม่เพียงพอ   
100.0 15.0 36.5 36.5 12.0  3.55 .890 

 

 จากตารางที่ 4 - 92 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยง จ านวน 4 ปัจจัย
ภายใต้กลุ่มปัจจัยการเปิดบัญชีมีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมาก คือ รับฝากเงินจากบุคคลภายนอก (ค่าเฉลี่ย = 4.17) 
จัดท าเอกสารค าขอเปิดบัญชีไม่ครบถ้วน เช่น ไม่มีบัตรตัวอย่างลายมือชื่อ เป็นต้น (ค่าเฉลี่ย = 3.99) จ านวนเงินรับฝาก
ครั้งแรกไม่เป็นไปตามก าหนด (ค่าเฉลี่ย = 3.70) และก าหนดคุณสมบัติของผู้ขอเปิดบัญชีใหม่ไม่ชัดเจนและไม่เพียงพอ 
(ค่าเฉลี่ย = 3.55) 

 (2) การบันทึกรายการฝาก 
ตารางท่ี 4 - 93 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อ
งานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการบันทึกรายการฝาก 
 

ล า 
ดับ 
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรเงินรับฝาก 

 ผลกระทบต่องานสอบบญัช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การบันทึกรายการฝาก 
1 บันทึกจ านวนเงินรับฝากไม่ถูกต้อง  100.0 75.0 21.5 3.0 0.5  4.71 .545 
2 มีการรับฝากเงินนอกที่ท าการสหกรณ์  100.0 38.0 42.0 14.0 5.5 0.5 4.12 .881 
3 มีการยกเลิกการรับฝากเงินหรือการปรบัปรุงรายการ  100.0 27.5 45.5 22.0 5.0  3.96 .835 
4 รับฝากเงินโดยโอนผา่นธนาคาร  100.0 16.5 34.5 34.5 13.0 1.5 3.52 .967 

 

 จากตารางที่ 4 - 93 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยง จ านวน 4 ปัจจัย
ภายใต้กลุ่มปัจจัยการบันทึกรายการฝากมีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด คือ บันทึกจ านวนเงินรับฝาก
ไม่ถูกต้อง (ค่าเฉลี่ย = 4.71) ส าหรับกลุ่มปัจจัยที่มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมาก คือ มีการรับฝากเงิน       
นอกที่ท าการสหกรณ์ (ค่าเฉลี่ย = 4.12)  มีการยกเลิกการรับฝากเงินหรือการปรับปรุงรายการ (ค่าเฉลี่ย = 3.96) 
และรับฝากเงินโดยโอนผ่านธนาคาร (ค่าเฉลี่ย = 3.52) 
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 (3) การบันทึกรายการถอน 
ตารางท่ี 4 - 94 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อ
งานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการบันทึกรายการถอน 5 ล าดับสูงสุด 
ล า 
ดับ 
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรเงินรับฝาก 

 ผลกระทบต่องานสอบบญัช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การบันทึกรายการถอน 
1 บันทึกจ านวนเงินถอนไม่ถูกต้อง 100.0 76.0 22.0 1.5 0.5  4.74 .506 
2 ไม่มีการจัดท าใบถอนเงินฝาก  100.0 62.5 29.5 7.0 0.5  4.55 .649 
3 ไม่มีหลักฐานการมอบฉันทะ กรณีผู้ถอนไม่ใช่เจ้าของบัญชี  100.0 50.5 36.5 10.5 2.5  4.35 .768 
4 มีการถอนเงินจ านวนมากโดยไม่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 100.0 51.0 31.0 15.5 2.5  4.31 .822 
5 ไม่มีการตรวจสอบลายมือชื่อ  100.0 43.5 40.0 12.5 3.5 0.5 4.23 .835 

 

 จากตารางที่ 4 - 94 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยง จ านวน 4 ปัจจัย
ภายใต้กลุ่มปัจจัยการบันทึกรายการถอน มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด คือ บันทึกจ านวนเงินถอนไม่ถูกต้อง 
(ค่าเฉลี่ย = 4.74) ไม่มีการจัดท าใบถอนเงินฝาก (ค่าเฉลี่ย = 4.55) ไม่มีหลักฐานการมอบฉันทะ กรณีผู้ถอนไม่ใช่เจ้าของบัญชี 
(ค่าเฉลี่ย = 4.35) มีการถอนเงินจ านวนมากโดยไม่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ (ค่าเฉลี่ย = 4.31) และไม่มีการตรวจสอบ
ลายมือชื่อ (ค่าเฉลี่ย = 4.23) 

 (4) การปิดบัญชีเงินฝาก 
ตารางท่ี 4 - 95 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อ
งานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการปิดบัญชีเงินฝาก 5 ล าดับสูงสุด 
 

ล า 
ดับ 
ที่ 

 

ปัจจัยเสีย่ง – วงจรเงินรับฝาก 
 ผลกระทบต่องานสอบบญัช ี  

ค่าเฉลี่ย 
 

S.D. รวม มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

การปิดบัญชีเงินฝาก 
1 รายการฝาก ถอนไม่ถูกบันทกึบัญช ี 100.0 77.0 21.0 2.0   4.75 .478 
2 ยอดรวมบัญชยี่อยเจ้าหนี้เงินรับฝากไม่ตรงกับบัญชีคุมยอด 100.0 64.5 29.5 5.5 0.5  4.58 .621 
3 ไม่มีการยืนยันยอดคงเหลือของเงินรับฝาก 100.0 57.5 34.5 7.0 1.0  4.49 .672 
4 ไม่มีการสอบทานหรือยืนยันความมีอยู่จริงของรายการบัญชี

เงินรับฝากที่ ไม่เคลื่อนไหวเป็นเวลานาน 
100.0 49.5 39.0 10.5 1.0  4.37 .711 

5 ไม่มีการสอบทานรายการบัญชีเงินรับฝากที่เคลื่อนไหวผิดปกติ 100.0 48.0 41.5 10.0 0.5  4.37 .682 
 

 จากตารางที่ 4 - 95 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยง จ านวน 5 ปัจจัย
ภายใต้กลุ่มปัจจัยการปิดบัญชีเงินฝาก มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด คือ รายการฝาก - ถอนไม่ถูกบันทึกบัญชี 
(ค่าเฉลี่ย = 4.75) ยอดรวมบัญชีย่อยเจ้าหนี้เงินรับฝากไม่ตรงกับบัญชีคุมยอด (ค่าเฉลี่ย = 4.58) ไม่มีการยืนยันยอดคงเหลือ
ของเงินรับฝาก (ค่าเฉลี่ย = 4.49) ไม่มีการสอบทานหรือยืนยันความมีอยู่จริงของรายการบัญชีเงินรับฝากที่ไม่เคลื่อนไหว
เป็นเวลานาน (ค่าเฉลี่ย = 4.37) และไม่มีการสอบทานรายการบัญชีเงินรับฝากที่เคลื่อนไหวผิดปกติ (ค่าเฉลี่ย = 4.37) 
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 (5) การบันทึกดอกเบี้ยเงินรับฝาก 
ตารางท่ี 4 - 96 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อ
งานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการบันทึกดอกเบี้ยเงินรับฝาก  
 

ล า 
ดับ 
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรเงินรับฝาก 

 ผลกระทบต่องานสอบบญัช ี  

ค่าเฉลี่ย 
 

S.D. รวม มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

การบันทึกดอกเบีย้เงินรับฝาก 
1 การค านวณดอกเบีย้ไม่เป็นไปตามประเภทเงินฝาก 

ที่ก าหนด  
100.0 54.5 34.5 9.5 1.5  4.42 .725 

2 เจ้าหนี้เงินรับฝากคงเหลือแสดงรายการผิดประเภท  100.0 46.0 38.0 13.5 2.5  4.28 .789 
3 อัตราดอกเบี้ยไม่ถกูต้องตามประกาศของสหกรณ์  100.0 48.0 33.5 13.0 5.0  4.25 .869 

4 การค านวณภาษีดอกเบี้ยเงินรับฝากไม่ถกูต้อง 100.0 43.5 37.0 17.0 2.5  4.22 .814 
5 ไม่คิดค่าธรรมเนียมในการถอน 100.0 27.0 39.0 27.5 5.5 1.0 3.86 .916 

 

 จากตารางที่ 4 - 96 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยง จ านวน 5 ปัจจัย
ภายใต้กลุ่มปัจจัยการบันทึกดอกเบี้ยเงินรับฝาก มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด จ านวน 4 ปัจจัย คือ 
การค านวณดอกเบี้ยไม่เป็นไปตามประเภทเงินฝากที่ก าหนด (ค่าเฉลี่ย = 4.42) เจ้าหนี้เงินรับฝากคงเหลือแสดงรายการ
ผิดประเภท (ค่าเฉลี่ย = 4.28) อัตราดอกเบี้ยไม่ถูกต้องตามประกาศของสหกรณ์ (ค่าเฉลี่ย = 4.25) และการค านวณ
ภาษีดอกเบี้ยเงินรับฝากไม่ถูกต้อง (ค่าเฉลี่ย=4.22) ส าหรับปัจจัยที่มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมาก คือ                  
ไม่คิดค่าธรรมเนียมในการถอน (ค่าเฉลี่ย = 3.86) 

4.3.7 เงินสด/เงินฝากธนาคาร/เงินฝากสหกรณ์อ่ืน  
 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่ากลุ่มปัจจัยเสี่ยงของรายการเงินสด/เงินฝากธนาคาร/  

เงินฝากสหกรณ์อ่ืน มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.62) หากพิจารณากลุ่มปัจจัยเสี่ยง     
ตามรายการเงินสด/เงินฝากธนาคาร/เงินฝากสหกรณ์อ่ืน จ านวน 3 กลุ่ม เรียงล าดับค่าคะแนนเฉลี่ยจากสูงสุดไปต่ าสุด 
รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4 - 97 ดังนี้  
ตารางที่ 4 - 97 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนก           
ตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงรายการเงินสด/เงินฝากธนาคาร/เงินฝากสหกรณ์อ่ืน 

 

ล าดับที่ ปัจจัยเสี่ยง – เงินสด/เงินฝากธนาคาร/เงินฝากสหกรณ์อื่น ค่าเฉลี่ย S.D. 
1 เงินสด 4.63 .498 
2 เงินฝากสหกรณ์อ่ืน 4.62 .489 
3 เงินฝากธนาคาร 4.60 .476 

 

 จากตารางที่ 4 - 97 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่ากลุ่มปัจจัยเสี่ยง จ านวน 3 กลุ่มปัจจัย
ภายใต้กลุ่มปัจจัยเสี่ยงของรายการเงินสด/เงินฝากธนาคาร/เงินฝากสหกรณ์อ่ืน มีผลกระทบต่องานสอบบัญชี      
ระดับมากที่สุด คือ กลุ่มปัจจัยรายการเงินสด (ค่าเฉลี่ย = 4.63) กลุ่มปัจจัยรายการเงินฝากสหกรณ์อ่ืน (ค่าเฉลี่ย = 4.62) 
และกลุ่มปัจจัยรายการเงินฝากธนาคาร (ค่าเฉลี่ย = 4.60)  

 ทั้งนี้ หากพิจารณารายละเอียดปัจจัยเสี่ยงในการสอบบัญชีของแต่ละกลุ่มปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวกับ
รายการเงินสด/เงินฝากธนาคาร/เงินฝากสหกรณ์อ่ืน จ านวน 5 ล าดับสูงสุด เรียงตามรายการที่มีค่าคะแนนสูงสุดไปต่ าสุด มีดังนี้ 
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 (1) รายการเงินสด 
ตารางที่ 4 - 98 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อ
งานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงรายการเงินสด 5 ล าดับสูงสุด 
 
 

ล า 
ดับ 
ที่ 

 

ปัจจัยเสีย่ง - เงินสด/เงินฝากธนาคาร/ 
เงินฝากสหกรณ์อ่ืน 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 

S.D. รวม มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

รายการเงินสด 
1 บันทึกรายการบัญชีเงินสดไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน 100.0 83.0 14.5 2.0   4.81 .439 
2 บันทึกรายการรับเงินแต่ไม่มีการรับเงินจริง 100.0 81.5 13.5 3.5 1.5  4.75 .591 
3 มีการเบิกจ่ายเงินแต่ไม่ได้บันทึกรายการ ท าให้บัญชี          

เงินสดสูงกว่าจ านวน  เงินสดที่มีอยู่จริง 
100.0 76.5 17.5 5.0 0.5 0.5 4.69 .637 

4 บันทึกรายการรับเงินด้วยจ านวนที่สูงกวา่การรับเงินจริง 100.0 75.0 17.0 7.5 0.5  4.67 .636 
5 เงินสดในมือถูกขโมยหรือสูญหาย 100.0 63.0 22.5 11.0 3.5  4.45 .825 

    

  จากตารางที่ 4 - 98 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยง จ านวน 5 ปัจจัยภายใต้ 
กลุ่มปัจจัยรายการเงินสด มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด คือ บันทึกรายการบัญชีเงินสดไม่ถูกต้อง            
และไม่ครบถ้วน (ค่าเฉลี่ย = 4.81) บันทึกรายการรับเงินแต่ไม่มีการรับเงินจริง (ค่าเฉลี่ย = 4.75) มีการเบิกจ่ายเงินแต่ไม่ได้
บันทึกรายการท าให้บัญชีเงินสดสูงกว่าจ านวนเงินสดที่มีอยู่จริง (ค่าเฉลี่ย = 4.69) บันทึกรายการรับเงินด้วยจ านวน 
ที่สูงกว่าการรับเงินจริง (ค่าเฉลี่ย = 4.67) และเงินสดในมือถูกขโมยหรือสูญหาย (ค่าเฉลี่ย = 4.45)  

 (2) รายการเงินฝากธนาคาร 
ตารางที่ 4 - 99 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อ
งานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงรายการเงินฝากธนาคาร 5 ล าดับสูงสุด 
 

ล า 
ดับ 
ที่ 

 

ปัจจัยเสีย่ง - เงินสด/เงินฝากธนาคาร/ 
เงินฝากสหกรณ์อ่ืน 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
รายการเงินฝากธนาคาร 
1 บันทึกรายการรับเงินฝากธนาคารแต่ไม่มีการฝากเงินเข้าธนาคารจริง 100.0 78.0 17.5 4.0 0.5  4.73 .556 
2 บันทึกรายการรับเงินฝากธนาคารด้วยจ านวนที่สูงกว่าการรับเงิน

ฝากธนาคารจริง 
100.0 75.5 17.5 7.0   4.69 .598 

3 มีการถอนเงินฝากธนาคารแต่ไม่ได้บันทึกรายการ ท าให้บัญชี    
เงินฝากธนาคารสูงกว่าจ านวนเงินฝากธนาคารที่มีอยู่จริง 

100.0 73.0 22.0 4.0 0.5  4.68 .573 

4 บันทึกรายการบัญชีเงินฝากธนาคารไม่ถูกต้อง และไม่ครบถ้วน 100.0 72.5 23.0 4.0 0.5  4.68 .575 
5 บัญชีเงินฝากธนาคารไม่เป็นกรรมสิทธ์ิของสหกรณ์ 100.0 76.0 16.5 5.0 2.0 0.5 4.66 .713 

   

 จากตารางที่ 4 - 99 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยง จ านวน 5 ปัจจัย
ภายใต้กลุ่มปัจจัยเสี่ยงรายการเงินฝากธนาคาร มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด คือ บันทึกรายการ    
รับเงินฝากธนาคาร แต่ไม่มีการฝากเงินเข้าธนาคารจริง (ค่าเฉลี่ย = 4.73) บันทึกรายการรับเงินฝากธนาคาร     
ด้วยจ านวนที่สูงกว่าการรับเงินฝากธนาคารจริง (ค่าเฉลี่ย = 4.69) มีการถอนเงินฝากธนาคารแต่ไม่ได้บันทึกรายการ  
ท าให้บัญชีเงินฝากธนาคารสูงกว่าจ านวนเงินฝากธนาคารที่มีอยู่จริง (ค่าเฉลี่ย = 4.68) บันทึกรายการบัญชีเงินฝากธนาคาร
ไม่ถูกต้อง และไม่ครบถ้วน (ค่าเฉลี่ย = 4.68) และบัญชีเงินฝากธนาคารไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของสหกรณ์ (ค่าเฉลี่ย = 4.66) 
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 (3) รายการเงินฝากสหกรณ์อ่ืน 
ตารางที่ 4 - 100 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อ
งานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงรายการเงินฝากสหกรณ์อ่ืน 5 ล าดับสูงสุด 
 

ล า 
ดับ 
ที่ 

 

ปัจจัยเสีย่ง - เงินสด/เงินฝากธนาคาร/ 
เงินฝากสหกรณ์อ่ืน 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
รายการเงินฝากสหกรณ์อ่ืน 
1 บันทึกรายการเงินฝากสหกรณ์อื่นแต่ไม่มีการฝากเงิน         

เข้าสหกรณ์จริง 
100.0 80.5 15.0 4.0 0.5  4.76 .544 

2 บัญชีเงินฝากสหกรณ์อื่นไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของสหกรณ์ 100.0 80.0 14.5 4.5 0.5 0.5 4.73 .616 
3 มีการถอนเงินฝากสหกรณ์อื่นแต่ไม่ได้บันทึกรายการ          

ท าให้บัญชีเงินฝากสหกรณ์อื่นสูงกว่าจ านวนเงินฝาก
สหกรณ์อื่นที่มีอยู่จริง 

100.0 75.5 20.5 4.0   4.72 .534 

4 บันทึกรายการเงินฝากสหกรณ์อื่นด้วยจ านวนที่ต่ ากว่า
จ านวนเงินที่น าไปฝากจริง 

100.0 75.5 20.0 4.0 0.5  4.71 .565 

5 บันทึกรายการบัญชีเงินฝากสหกรณ์อื่นไม่ถูกต้องและ        
ไม่ครบถ้วน 

100.0 71.0 24.5 4.5   4.67 .561 

 

 จากตารางที่ 4 - 100 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยง จ านวน 5 ปัจจัยภายใต้   
กลุ่มปัจจัยรายการเงินฝากสหกรณ์อ่ืน มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด คือ บันทึกรายการเงินฝาก
สหกรณ์อ่ืนแต่ไม่มีการฝากเงินเข้าสหกรณ์จริง (ค่าเฉลี่ย = 4.76) บัญชีเงินฝากสหกรณ์อ่ืนไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของสหกรณ์ 
(ค่าเฉลี่ย = 4.73) มีการถอนเงินฝากสหกรณ์อ่ืนแต่ไม่ได้บันทึกรายการ ท าให้บัญชีเงินฝากสหกรณ์อ่ืนสูงกว่าจ านวนเงิน
ฝากสหกรณ์อ่ืนที่มีอยู่จริง (ค่าเฉลี่ย = 4.72) บันทึกรายการเงินฝากสหกรณ์อ่ืนด้วยจ านวนที่ต่ ากว่าจ านวนเงินที่น าไป
ฝากจริง (ค่าเฉลี่ย = 4.71) และบันทึกรายการบัญชีเงินฝากสหกรณ์อ่ืนไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน (ค่าเฉลี่ย = 4.67)  

4.3.8 เงินลงทุน 
 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยงภายใต้รายการเงินลงทุน มีผลกระทบต่อ

งานสอบบัญชีระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย = 4.50) หากพิจารณาปัจจัยเสี่ยงภายใต้รายการเงินลงทุน จ านวน 5 ปัจจัย 
เรียงล าดับค่าคะแนนเฉลี่ยจากสูงสุดไปต่ าสุด รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4 - 101 ดังนี้ 
ตารางที่ 4 - 101 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อ
งานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามปัจจัยเสี่ยงของรายการเงินลงทุน  

 

ล า
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง - เงินลงทุน 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 
  

 
S.D. 
  

รวม มาก
ที่สุด 

มาก 
  

ปาน
กลาง 

น้อย 
  

น้อย
ที่สุด 

เงินลงทุน 
1 รายการเงินลงทุนไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ของสหกรณ์ 100.0 77.0 19.5 3.0 0.5   4.73 .537 
2 บันทึกมูลค่าของเงินลงทุนไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน 100.0 69.0 28.5 2.5    4.67 .524 
3 บันทึกผลตอบแทนจากการลงทุนไม่ถูกต้อง และไม่ครบถ้วน 100.0 58.0 29.5 11.0 1.0   4.45 .729 
4 เปิดเผยข้อมูลเงินลงทุนไม่ครบถ้วน 100.0 57.0 29.0 10.5 3.5   4.40 .814 
5 บันทึกประเภทของรายการเงินลงทุนไม่ถูกต้องไม่สอดคล้องกับ

นโยบายการบัญช ี
100.0 42.0 43.5 12.5 1.5 0.5 4.25 .768 
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 จากตารางที่ 4 - 101 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยงจ านวน 5 ปัจจัย
ภายใต้รายการเงินลงทุน มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด คือ รายการเงินลงทุนไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ของสหกรณ ์
(ค่าเฉลี่ย = 4.73) บันทึกมูลค่าของเงินลงทุนไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน (ค่าเฉลี่ย = 4.67) บันทึกผลตอบแทนจาก
การลงทุนไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน (ค่าเฉลี่ย = 4.45) เปิดเผยข้อมูลเงินลงทุนไม่ครบถ้วน (ค่าเฉลี่ย = 4.40) และ
บันทึกประเภทของรายการเงินลงทุนไม่ถูกต้องไม่สอดคล้องกับนโยบายการบัญชี (ค่าเฉลี่ย = 4.25)  

4.3.9 ลูกหนี้อื่น 
  ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยงภายใต้รายการลูกหนี้ อ่ืน มีผลกระทบ                   

ต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.50 ) หากพิจารณาปัจจัยเสี่ยงภายใต้รายการลูกหนี้อ่ืน จ านวน 2 ปัจจัย 
เรียงตามล าดับค่าคะแนนเฉลี่ยจากสูงสุดไปต่ าสุด รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4 - 102 ดังนี้ 
ตารางที่ 4 - 102 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อ        
ต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามปัจจัยเสี่ยงของรายการลูกหนี้อ่ืน 
 

ล า 
ดับ 
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง - ลูกหนี้อ่ืน 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
 ลูกหนี้อ่ืน 
1 บันทึกลูกหนี้อื่นไม่ถกูต้องและไม่ครบถ้วน  100.0 62.0 33.0 5.0   4.57 .589 
2 เปิดเผยข้อมูลลูกหนี้ระหว่างรอด าเนินคดี/               

ตามค าพิพากษาไม่ครบถ้วน 
100.0 57.0 32.0 8.5 2.0 0.5 4.43 .773 

 

 จากตารางที่ 4 - 102 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยงทั้ง 2 ปัจจัยภายใต้
รายการลูกหนี้อ่ืนมีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด คือ บันทึกลูกหนี้อ่ืนไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน 
(ค่าเฉลี่ย = 4.57) เปิดเผยข้อมูลลูกหนี้ระหว่างรอด าเนินคดี/ตามค าพิพากษาไม่ครบถ้วน (ค่าเฉลี่ย = 4.43)  

4.3.10 ที่ดินแทนการช าระหนี้รอจ าหน่าย  
  ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยงภายใต้รายการที่ดินแทนการช าระหนี้รอจ าหน่าย      

มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.69 ) หากพิจารณาปัจจัยเสี่ยงภายใต้รายการที่ดินแทนการช าระหนี้
รอจ าหน่าย จ านวน 5 ปัจจัย เรียงตามล าดับค่าคะแนนเฉลี่ยจากสูงสุดไปต่ าสุด รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4 - 103 ดังนี้ 
ตารางที่ 4 - 103 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบ
ต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามปัจจัยเสี่ยงของรายการที่ดินแทนการช าระหนี้รอจ าหน่าย  
 

ล า 
ดับ 
ที่ 

 

ปัจจัยเสีย่ง – ที่ดินแทนการช าระหน้ี 
รอจ าหน่าย 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
ที่ดินแทนการช าระหน้ีรอจ าหน่าย 
1 การตีราคาของที่ดินแทนการช าระหนี้ไมถู่กบันทึกรับรู้ 

อย่างครบถ้วน ถูกต้อง 
100.0 80.0 20.0    4.80 .401 

2 ที่ดินแทนการช าระหนี้นั้นไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ของสหกรณ์ 100.0 81.5 17.0 1.0  0.5 4.79 .497 
3 มูลค่าของที่ดินแทนการช าระหนี้ไม่ถูกตอ้ง 100.0 76.0 22.0 2.0   4.74 .483 
4 ที่ดินแทนการช าระหนี้บันทึกทางบัญชีไม่ครบถ้วน 100.0 74.5 24.0 1.0 0.5  4.73 .501 
5 บันทึกประเภทของที่ดินแทนการช าระหนี้ไม่สอดคล้องกับ

นโยบายการบัญช ี
100.0 48.0 42.0 8.0 1.0  4.38 .679 
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  จากตารางที่ 4 - 103 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยง จ านวน 5 ปัจจัย
ภายใต้รายการที่ดินแทนการช าระหนี้รอจ าหน่าย มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด คือ การตีราคา      
ของที่ดินแทนการช าระหนี้ไม่ถูกบันทึกรับรู้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง (ค่าเฉลี่ย = 4.80) ที่ดินแทนการช าระหนี้นั้น
ไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ของสหกรณ์ (ค่าเฉลี่ย = 4.79) มูลค่าของที่ดินแทนการช าระหนี้ไม่ถูกต้อง (ค่าเฉลี่ย = 4.74)        
ที่ดินแทนการช าระหนี้บันทึกทางบัญชีไม่ครบถ้วน (ค่าเฉลี่ย = 4.73) และบันทึกประเภทของที่ดินแทนการช าระหนี้
ไม่สอดคล้องกับนโยบายการบัญชี (ค่าเฉลี่ย = 4.38) 

4.3.11 สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน/สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน  
 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยงภายใต้รายการสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน /

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.41) หากพิจารณาปัจจัยเสี่ยง
ภายใต้รายการสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน/สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน จ านวน 4 ปัจจัย เรียงตามล าดับค่าคะแนนเฉลี่ย
จากสูงสุดไปต่ าสุด รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4 - 104 ดังนี้ 
ตารางที่ 4 - 104 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อ
งานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามปัจจัยเสี่ยงของรายการสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน/สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 
 

ล า 
ดับ 
ที่ 

 

ปัจจัยเสีย่ง –สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 
/สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
 สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน/สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 
1 สินทรัพย์หมุนเวียน/สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนบันทึก               

ไม่ถูกต้องและ ไม่ตรงตามงวดบัญชี 
100.0 63.5 30.5 6.0   4.58 .605 

2 บันทึกสินทรัพย์หมุนเวียน/สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน            
ไม่ครบถ้วน  

100.0 56.0 36.0 7.0 0.5 0.5 4.47 .694 

3 สินทรัพย์หมุนเวียน/สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนบันทึก               
ไม่สอดคล้องกับเอกสารหลักฐานที่เกีย่วข้อง 

100.0 49.0 41.5 9.0 0.5  4.39 .671 

4 จัดประเภทสินทรัพย์หมุนเวียน/สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     
เข้าหัวบัญชีไม่ถกูต้อง 

100.0 42.0 41.0 14.0 3.0  4.22 .797 

 

 จากตารางที่ 4 - 104 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยง จ านวน 4 ปัจจัย
ภายใต้รายการสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน/สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด คือ 
สินทรัพย์หมุนเวียน/สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนบันทึกไม่ถูกต้องและไม่ตรงตามงวดบัญชี (ค่าเฉลี่ย = 4.58) บันทึกสินทรัพย์
หมุนเวียน/สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนไม่ครบถ้วน (ค่าเฉลี่ย = 4.47) สินทรัพย์หมุนเวียน/สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนบันทึก       
ไม่สอดคล้องกับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (ค่าเฉลี่ย = 4.39) และจัดประเภทสินทรัพย์หมุนเวียน/สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เข้าหัวบัญชีไม่ถูกต้อง (ค่าเฉลี่ย = 4.22) 
 4.3.12 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  

 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยงภายใต้รายการบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์        
มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.41) หากพิจารณาปัจจัยเสี่ยงภายใต้รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
จ านวน 5 ปัจจัย เรียงตามล าดับค่าคะแนนเฉลี่ยจากสูงสุดไปต่ าสุด รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4 - 105 ดังนี้ 
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ตารางที่ 4 - 105 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อ
งานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามปัจจัยเสี่ยงของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 5 ล าดับสูงสุด 
 
 
 

ล า 
ดับ 
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์

 ผลกระทบต่องานสอบบญัช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์
1 สินทรัพย์ถาวรไม่ได้เป็นกรรมสิทธ์ิของสหกรณ์ 100.0 77.5 18.5 3.5 0.5  4.73 .546 
2 บันทึกรายการสินทรัพย์ถาวรไม่ครบถ้วน  100.0 65.0 30.0 4.5 0.5  4.60 .602 
3 บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวรไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงกับ

เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
100.0 61.0 32.0 7.0   4.54 .625 

4 บันทึกค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน 100.0 62.5 30.0 6.0 1.5  4.54 .679 
5 ก าหนดวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาไม่ถูกต้องตามประเภทสินทรัพย์ถาวร 100.0 57.0 34.5 7.0 1.5  4.47 .694 

 

 จากตารางที่ 4 - 105 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยง จ านวน 5 ปัจจัย
ภายใต้รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากท่ีสุด คือ สินทรัพย์ถาวรไม่ได้เป็น
กรรมสิทธิ์ของสหกรณ์ (ค่าเฉลี่ย = 4.73) บันทึกรายการสินทรัพย์ถาวรไม่ครบถ้วน (ค่าเฉลี่ย = 4.60) บันทึกรายละเอียด
เกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวรไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงกับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (ค่าเฉลี่ย = 4.54) บันทึกค่าเสื่อมราคา
สินทรัพย์ถาวรไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน (ค่าเฉลี่ย = 4.54) และก าหนดวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาไม่ถูกต้องตามประเภท
สินทรัพย์ถาวร (ค่าเฉลี่ย = 4.47)  

 4.3.13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน   
 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยงภายใต้รายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตน            

มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.56 ) หากพิจารณาปัจจัยเสี่ยงภายใต้รายการสินทรัพย์
ไม่มีตัวตน จ านวน 5 ปัจจัย เรียงตามล าดับค่าคะแนนเฉลี่ยจากสูงสุดไปต่ าสุด รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4 - 106 ดังนี้ 
ตารางที่ 4 - 106 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อ
งานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามปัจจัยเสี่ยงของรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 

ล า 
ดับ 
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน 
1 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนนัน้ไม่ได้เป็นกรรมสทิธิ์ของสหกรณ์ 100.0 72.0 24.5 1.5 2.0  4.67 .612 
2 มูลค่าของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่ถกูตอ้ง 100.0 67.5 29.0 3.0 0.5  4.64 .569 
3 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนบันทึกทางบัญชีไม่ครบถว้น 100.0 66.5 30.5 2.5 0.5  4.63 .561 
4 การดอ้ยค่าของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่ถกูบันทึกรับรู้อย่างครบถ้วน 

ถูกตอ้ง 
100.0 62.5 31.5 5.0 1.0  4.56 .640 

5 บันทึกประเภทของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่ถกูต้อง สอดคลอ้งกับ
นโยบายการบัญช ี

100.0 45.0 40.5 13.5 1.0  4.30 .735 
 

 จากตารางที่ 4 - 106 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยง จ านวน 5 ปัจจัยภายใต้
รายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุดคือ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ของ
สหกรณ์ (ค่าเฉลี่ย = 4.67) มูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่ถูกต้อง (ค่าเฉลี่ย = 4.64) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนบันทึกทางบัญชี 
ไม่ครบถ้วน (ค่าเฉลี่ย =4.63) การด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่ถูกบันทึกรับรู้อย่างครบถ้วนถูกต้อง (ค่าเฉลี่ย = 4.56) 
และบันทึกประเภทของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่ถูกต้อง สอดคล้องกับนโยบายการบัญชี (ค่าเฉลี่ย = 4.30)  
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4.3.14 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร/เจ้าหนี้เงินกู้  
 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยงภายใต้รายการบัญชีเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร/

เจ้าหนี้เงินกู้ มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย = 4.57) หากพิจารณาปัจจัยเสี่ยงภายใต้รายการ
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร/เจ้าหนี้เงินกู้ จ านวน 3 ปัจจัย เรียงตามล าดับค่าคะแนนเฉลี่ยจากสูงสุดไปต่ าสุด รายละเอียด
แสดงในตารางที่ 4 - 107 ดังนี้ 
ตารางที่ 4 - 107 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อ
งานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามปัจจัยเสี่ยงของรายการเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร/เจ้าหนี้เงินกู้  
 

ล า 
ดับ
ท่ี 

 
ปัจจัยเส่ียง - เงินเบกิเกินบัญชีธนาคาร/เจ้าหนี้เงินกู ้

 ระดับผลกระทบตอ่งานสอบบัญชี  
ค่าเฉล่ีย 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร/เจ้าหนี้เงินกู้ 
1 บันทึกรายการบัญชทีี่เกี่ยวข้องกับเงนิเบิกเกนิบัญชีธนาคาร/

เจ้าหนีเ้งินกู้ เชน่ ดอกเบ้ียจ่าย หรือดอกเบ้ียค้างจ่าย เป็นต้น    
ไม่ครบถ้วนและไม่ตรงตามงวดบัญช ี

100.0 70.0 27.5 2.5   4.68 .520 

2 บันทึกรายการเงนิเบิกเกนิบัญชธีนาคาร/เจา้หนี้เงินกู้ไม่ถกูตอ้ง
และไม่ตรงตามงวดบัญช ี

100.0 69.5 27.5 3.0   4.67 .533 

3 เปิดเผยข้อมูลเงนิเบิกเกนิบัญชธีนาคาร/เจ้าหนี้เงินกู้ไม่ครบถว้น 100.0 53.5 33.5 9.5 3.0  4.38 .782 

 จากตารางที่ 4 - 107 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยง จ านวน 3 ปัจจัย
ภายใต้รายการเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร/เจ้าหนี้เงินกู ้มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด คือ บันทึกรายการบัญชี
ที่เกี่ยวข้องกับเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร/เจ้าหนี้เงินกู้ เช่น ดอกเบี้ยจ่าย หรือดอกเบี้ยค้างจ่าย เป็นต้น ไม่ครบถ้วน
และไม่ตรงตามงวดบัญชี (ค่าเฉลี่ย = 4.68) บันทึกรายการเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร/เจ้าหนี้เงินกู้ ไม่ถูกต้องและไม่ตรงตาม
งวดบัญชี (ค่าเฉลี่ย = 4.67) และเปิดเผยข้อมูลเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร/เจ้าหนี้เงินกู้ไม่ครบถ้วน (ค่าเฉลี่ย = 4.38)  

4.3.15 เงินปันผลและเฉลี่ยคืน  
 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง เห็นว่าปัจจัยเสี่ยงภายใต้รายการเงินปันผลและเฉลี่ยคืนมีผลกระทบ

ต่องานสอบบัญชีระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.20) หากพิจารณาปัจจัยเสี่ยงภายใต้รายการเงินปันผลและเฉลี่ยคืน จ านวน 5 ปัจจัย 
เรียงตามล าดับค่าคะแนนเฉลี่ยจากสูงสุดไปต่ าสุด รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4 - 108 ดังนี้ 
ตารางที่ 4 - 108 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อ
งานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามปัจจัยเสี่ยงของรายการเงินปันผลและเฉลี่ยคืน 5 ล าดับสูงสุด 

ล า 
ดับ 
ท่ี 

 
ปัจจัยเสีย่ง - เงินปันผลและเฉลีย่คืน 

 ระดับผลกระทบตอ่งานสอบบัญชี  
ค่าเฉลี่ย 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
เงินปันผลและเฉลีย่คืน 
1 บันทึกรายการจ่ายเงินปันผล/เงินเฉลี่ยคืนไม่ครบถ้วน 100.0 57.5 34.5 6.0 1.0 1.0 4.47 .743 
2 จ่ายเงินปันผล/เงินเฉลี่ยคืนไม่ถูกต้อง 100.0 51.5 33.5 13.0 2.0  4.35 .780 
3 สมาชิกไม่ได้มารับเงินปันผลจริง 100.0 52.5 31.0 11.0 4.5 1.0 4.30 .907 
4 มีการปรับปรุงรายการซื้อหุ้น/จ่ายดอกเบี้ยไม่ถูกต้อง           

ท าให้ค านวณเงินปันผล/เงินเฉลี่ยคืนไม่ถูกต้อง 
100.0 45.5 39.5 11.5 3.5  4.27 .800 

5 อัตราเงินปันผล/เงินเฉลี่ยคืนไม่เป็นไปตามที่อนุมัติ              
โดยคณะกรรมการสหกรณ ์

100.0 46.0 36.0 13.5 4.0  4.25 .838 
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 จากตารางที่ 4 - 108 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยง จ านวน 5 ปัจจัยภายใต้
รายการเงินปันผลและเฉลี่ยคืนมีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด คือ บันทึกรายการจ่ายเงินปันผล/เงินเฉลี่ยคืน   
ไม่ครบถ้วน (ค่าเฉลี่ย = 4.47) จ่ายเงินปันผล/เงินเฉลี่ยคืนไม่ถูกต้อง (ค่าเฉลี่ย = 4.35) สมาชิกไม่ได้มารับเงินปันผลจริง 
(ค่าเฉลี่ย = 4.30) มีการปรับปรุงรายการซื้อหุ้น/จ่ายดอกเบี้ยไม่ถูกต้อง ท าให้ค านวณเงินปันผล/เงินเฉลี่ยคืนไม่ถูกต้อง 
(ค่าเฉลี่ย = 4.27) และอัตราเงินปันผล/เงินเฉลี่ยคืนไม่เป็นไปตามที่อนุมัติโดยคณะกรรมการสหกรณ์ (ค่าเฉลี่ย = 4.25)  

4.3.16 หนี้สินหมุนเวียนอื่น/หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน  
 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยงภายใต้รายการบัญชีหนี้สินหมุนเวียนอ่ืน /

หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.41) หากพิจารณาปัจจัยเสี่ยงภายใต้
รายการหนี้สินหมุนเวียนอื่น/หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น มีจ านวน 4 ปัจจัย รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4 - 109 ดังนี้ 
ตารางที่ 4 - 109 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อ
งานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามปัจจัยเสี่ยงของรายการหนี้สินหมุนเวียนอ่ืน/หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน  
 

ล า 
ดับ 
ที่ 

 

ปัจจัยเสีย่ง - หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน/ 
หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน/หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 
1 หนี้สินหมุนเวียน/หนี้สินไม่หมุนเวียนบันทึกไม่ถูกต้องและ

ตรงตามงวดบัญชี 
100.0 60.5 33.5 5.0 1.0  4.54 .641 

2 บันทึกหนี้สินหมุนเวยีน/หนี้สินไม่หมุนเวียนไม่ครบถ้วน  100.0 56.0 37.0 6.0 1.0  4.48 .657 
3 หนี้สินหมุนเวียน/หนี้สินไม่หมุนเวียนบันทึกไม่สอดคล้อง

กับเอกสารหลกัฐาน ที่เกีย่วขอ้ง 
100.0 48.5 43.5 7.0 1.0  4.40 .664 

4 จัดประเภทหนี้สินหมุนเวยีน/หนี้สินไม่หมุนเวียน          
เข้าหัวบัญชีไม่ถกูต้อง 

100.0 45.5 36.5 14.0 4.0  4.24 .839 

 

 จากตารางที่ 4 - 109 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยงภายใต้รายการหนี้สิน
หมุนเวียนอ่ืน/หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืนมีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด คือ หนี้สินหมุนเวียน/หนี้สินไม่หมุนเวียน
บันทึกไม่ถูกต้องและตรงตามงวดบัญชี (ค่าเฉลี่ย = 4.54) บันทึกหนี้สินหมุนเวียน/หนี้สินไม่หมุนเวียนไม่ครบถ้วน 
(ค่าเฉลี่ย = 4.48) หนี้สินหมุนเวียน/หนี้สินไม่หมุนเวียนบันทึกไม่สอดคล้องกับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (ค่าเฉลี่ย = 4.40) 
และจัดประเภทหนี้สินหมุนเวียน/หนี้สินไม่หมุนเวียนเข้าหัวบัญชีไม่ถูกต้อง (ค่าเฉลี่ย = 4.24)  

4.3.17 ทุนส ารอง/ทุนสะสมตามข้อบงัคบั ระเบยีบ และอืน่ ๆ  
 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยงภายใต้รายการบัญชีทุนส ารอง/ทุนสะสม

ตามข้อบังคับ ระเบียบและอ่ืน ๆ มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.31 ) หากพิจารณาปัจจัยเสี่ยง
ภายใต้รายการทุนส ารอง/ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอ่ืน ๆ มีจ านวน 4 ปัจจัย เรียงตามล าดับค่าคะแนนเฉลี่ย     
จากสูงสุดไปต่ าสุด รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4 - 110 ดังนี้ 
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ตารางที่ 4 - 110 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อ
งานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามปัจจัยเสี่ยงของรายการทุนส ารอง/ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอ่ืน ๆ  
   

ล า 
ดับ 
ที่ 

 

ปัจจัยเสีย่ง - ทุนส ารอง/ทุนสะสมตามข้อบังคับ 
ระเบียบและอื่นๆ 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
ทุนส ารอง/ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอ่ืน  ๆ
1 บันทึกรายการทุนส ารองตามระเบยีบไม่ถูกต้อง            

ไม่ครบถ้วน และไม่ตรงตามงวด 
100.0 57.0 33.0 6.5 3.5  4.44 .767 

2 การค านวณรายการทุนส ารอง ตามระเบียบหรือกฎหมาย
ไม่ถูกต้องและตรงตามงวดบัญชี 

100.0 53.0 35.5 8.5 3.0  4.39 .768 

3 บันทึกรายการทุนส ารองไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือ
ระเบียบของสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

100.0 48.5 35.5 13.0 3.0  4.30 .807 

4 จัดประเภททุนส ารองตามระเบียบเข้าหวับัญชีไม่ถูกต้อง 100.0 37.0 43.0 15.0 5.0  4.12 .842 
 

 จากตารางที่ 4 - 110 ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง มีความเห็นว่าปัจจัยเสี่ยงภายใต้รายการทุนส ารอง/ 
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอ่ืน ๆ มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด  จ านวน 3 ปัจจัย คือ บันทึก
รายการทุนส ารองตามระเบียบไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน และไม่ตรงตามงวด (ค่าเฉลี่ย = 4.44) การค านวณรายการทุนส ารอง  
ตามระเบียบหรือกฎหมายไม่ถูกต้องและตรงตามงวดบัญชี (ค่าเฉลี่ย = 4.39) บันทึกรายการทุนส ารองไม่เป็นไปตาม
กฎหมายหรือระเบียบของสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (ค่าเฉลี่ย = 4.30) ส าหรับปัจจัยที่มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมาก 
คือ จัดประเภททุนส ารองตามระเบียบเข้าหัวบัญชีไม่ถูกต้อง (ค่าเฉลี่ย = 4.12)  

 
โดยสรุปแล้วปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นตามวงจรของแต่ละประเภทธุรกิจและปัจจัยเสี่ยงของรายการในงบการเงิน    

ที่ไม่เกี่ยวกับที่มีอยู่ในธุรกิจ ต่างก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อความเสี่ยงในการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
สหกรณ์ท่ีผู้สอบบัญชีต้องด าเนินการอย่างเหมาะสมและเพียงพอเพ่ือลดความเสี่ยงในการสอบบัญชีให้อยู่ในระดับต่ า        
ที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ ในแต่ละสหกรณ์ก็จะมีความเสี่ยงในการสอบบัญชีที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้สอบบัญชีจ าเป็นต้อง    
ประเมินความเสี่ยงโดยระบุปัจจัยเสี่ยง องค์ประกอบของความเสี่ยงในการสอบบัญชี และวิเคราะห์ความเสี่ยง         
ในแต่ละสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4.4 การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มปัจจัยเสี่ยง 
คณะวิจัยท าการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มปัจจัยเสี่ยง คือ ตามวงจรธุรกิจ         

และตามรายการในงบการเงินที่ไม่เก่ียวกับท่ีมีอยู่ในธุรกิจ มีดังนี้ 
(1) ปัจจัยเสี่ยงในการสอบบัญชีตามวงจรธุรกิจ 

 การวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มปัจจัยเสี่ยงวงจรธุรกิจ จ านวน 5 กลุ่ม ประกอบด้วย 
ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจการให้บริการ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย ธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตผล และธุรกิจเงินรับฝาก 
โดยใช้สถิติ F-test เพ่ือวิเคราะห์ว่ากลุ่มปัจจัยเสี่ยงวงจรธุรกิจมีผลกระทบต่องานสอบบัญชีแตกต่างกันหรือไม่ ดังนี้ 

  H0 : กลุ่มปัจจัยเสี่ยงวงจรธุรกิจมีผลกระทบต่องานสอบบัญชีที่ไม่แตกต่างกัน 

  H1 : กลุ่มปัจจัยเสี่ยงวงจรธุรกิจมีผลกระทบต่องานสอบบัญชีที่แตกต่างกัน 

ผลการวิเคราะห์ พบว่า กลุ่มปัจจัยเสี่ยงวงจรธุรกิจ ทั้งหมด 5 วงจร มีผลกระทบต่องานสอบบัญชี   
ที่ไม่แตกต่างกัน กล่าวคือ ทุกกลุ่มปัจจัยเสี่ยงมีผลกระทบต่องานสอบบัญชีเท่ากัน (F = 1.459 , P-value = 0.213) 
ดังแสดงในตารางที่ 4 - 111 
ตารางที่ 4 - 111 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มปัจจัยเสี่ยงตามวงจรธุรกิจ   
โดยใช้สถิติ F-test 

วงจรธุรกิจ คะแนนเฉลี่ย S.D. F P-value 
- ธุรกิจสินเชื่อ  4.33 0.458 1.459 0.213 
- ธุรกิจการให้บริการ 4.27 0.520   
- ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 4.25 0.463   
- ธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตผล 4.23 0.500   
- ธุรกิจเงินรับฝาก 4.23 0.530   
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

(2) ปัจจัยเสี่ยงอ่ืนตามรายการในงบการเงินที่ไม่เกี่ยวกับที่มีอยู่ในธุรกิจ 

 การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวแปรปัจจัยเสี่ยงอ่ืนตามรายการในงบการเงิน      
ที่ไม่เกี่ยวกับที่มีอยู่ในธุรกิจ จ านวน 12 กลุ่มปัจจัย โดยเรียงรายการบัญชีที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดมาต่ าสุด คือ (1) ปัจจัยรายการ
ที่ดินแทนการช าระหนี้รอจ าหน่าย (2) ปัจจัยรายการเงินสด/เงินฝากธนาคาร/เงินฝากสหกรณ์อ่ืน (3) ปัจจัยรายการ
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร/เจ้าหนี้เงินกู้ (4) ปัจจัยรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (5) ปัจจัยรายการลูกหนี้อ่ืน (6) ปัจจัยรายการ
เงินลงทุน (7) ปัจจัยรายการสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน/สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (8) ปัจจัยรายการหนี้สินหมุนเวียนอ่ืน/
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (9) ปัจจัยรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (10) ปัจจัยรายการทุนส ารอง/ทุนสะสมตาม
ข้อบังคับ ระเบียบ และอ่ืน ๆ (11) ปัจจัยรายการเงินปันผลและเฉลี่ยคืน และ (12) ปัจจัยรายการสมาชิกและหุ้ น 
โดยใช้สถิติ F-test เพ่ือวิเคราะห์ว่ากลุ่มปัจจัยเสี่ยงตามรายการบัญชีมีผลกระทบต่องานสอบบัญชีแตกต่างกัน
หรือไม่ ดังนี้ 
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H0 :  กลุ่มปัจจัยเสี่ยงอ่ืนตามรายการในงบการเงินที่ไม่เกี่ยวกับที่มีอยู่ในธุรกิจมีผลกระทบต่องานสอบบัญชี
   ที่ไม่แตกต่างกัน 

H1 :  กลุ่มปัจจัยเสี่ยงอ่ืนตามรายการในงบการเงินที่ไม่เกี่ยวกับที่มีอยู่ในธุรกิจมีผลกระทบต่องานสอบบัญชี
  ที่แตกต่างกัน 

ผลการวิเคราะห์ พบว่า กลุ่มปัจจัยเสี่ยงอ่ืนตามรายการในงบการเงินที่ไม่เกี่ยวกับที่มีอยู่ในธุรกิจ      
จ านวน 12 กลุ่มปัจจัย มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P-value = 0.000) 
ดังแสดงในตารางที่ 4 - 112 
ตารางที่ 4 - 112 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มปัจจัยเสี่ยงอ่ืนตามรายการในงบการเงิน       
ที่ไม่เก่ียวกับท่ีมีอยู่ในธุรกิจ โดยใช้สถิติ F-test 

รายการในงบการเงินที่ไม่เกี่ยวกับท่ีมีอยู่ในธุรกิจ คะแนนเฉลี่ย S.D. F P-value 
- ที่ดินแทนการช าระหนี้รอจ าหน่าย  4.69 0.379 31.855   0.000* 
- เงินสด/เงินฝากธนาคาร/เงินฝากสหกรณ์อ่ืน 4.62 0.456   
- เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร/เจ้าหนี้เงินกู้ 4.57 0.533   
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 4.56 0.518   
- ลูกหนี้อื่น 4.50 0.602   
- เงินลงทุน 4.50 0.528   
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น/สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 4.41 0.597   
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น/หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 4.41 0.629   
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 4.41 0.550   
- ทุนส ารอง/ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอ่ืน ๆ 4.31 0.711   
- เงินปันผลและเฉลี่ยคืน 4.20 0.682   
- สมาชิกและหุ้น 3.84 0.559   

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

(3) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลกระทบต่องานสอบบัญชีของกลุ่มปัจจัยรายการในงบการเงินที่ไม่เกี่ยวกับ
ที่มีอยู่ในธุรกิจ 

 วิเคราะห์เพ่ือให้ทราบค่าเฉลี่ยของความแตกต่างระหว่างกลุ่มปัจจัยค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน และ 
ค่า P-value ของแต่ละคู่ ด้วยการใช้สถิติ Scheffe ดังแสดงในตารางที่ 4 - 113  
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ตารางท่ี 4 - 113 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยผลกระทบต่องานสอบบัญชีของกลุ่มปัจจัยเสี่ยงอ่ืน
ตามรายการในงบการเงินที่ไม่เก่ียวกับท่ีมีอยู่ในธุรกิจ โดยใช้สถิติ Scheffe 

ปัจจัยเสี่ยง (ประเภทรายการ) 
คะแนนเฉลีย่ของ        

ความแตกต่างระหว่างกลุม่ 
ความคลาดเคลื่อน

มาตรฐาน 
P-value 

1)  สมาชิกและหุ้น    
- เงินสด/เงินฝากธนาคาร/เงินฝากสหกรณ์อื่น -.781 .0568 .000 
- เงินลงทุน -.663 .0568 .000 
- ลูกหนี้อ่ืน -.664 .0568 .000 
- ที่ดินแทนการช าระหนี้รอจ าหน่าย -.853 .0568 .000 
- สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน/สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น -.577 .0568 .000 
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์ -.570 .0568 .000 
- สินทรัพย์ไมม่ีตัวตน -.720 .0568 .000 
- เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร/เจ้าหนี้เงินกู้ -.738 .0568 .000 
- เงินปันผลและเฉลี่ยคืน -.369 .0568 .000 
- หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน/หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น -.575 .0568 .000 
- ทุนส ารอง/ทุนสะสมตามข้อบังคบั ระเบียบ และอืน่ ๆ -.473 .0568 .000 

2)  เงินสด/เงินฝากธนาคาร/เงินฝากสหกรณ์อื่น    
- เงินปันผลและเฉลี่ยคืน .411 .0568 .000 
- ทุนส ารอง/ทุนสะสมตามข้อบังคบั ระเบียบ และอื่น ๆ .308 .0568 .000 

3)  เงินลงทุน    
- เงินปันผลและเฉลี่ยคืน .294 .0568 .005 

4)  ลูกหนี้อื่น    
- เงินปันผลและเฉลี่ยคืน .295 .0568 .005 

5)  ที่ดินแทนการช าระหนี้รอจ าหน่าย    
- สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน/สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น .277 .0568 .012 
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์ .283 .0568 .010 
- เงินปันผลและเฉลี่ยคืน .484 .0568 .000 
- หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน/หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น .278 .0568 .014 
- ทุนส ารอง/ทุนสะสมตามข้อบังคบั ระเบียบ และอื่น ๆ .380 .0568 .000 

6)  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน    
- เงินปันผลและเฉลี่ยคืน .351 .0568 .000 

7)  เงินเบิกเกินบัญชธีนาคาร/เจ้าหนี้เงินกู ้    
- เงินปันผลและเฉลี่ยคืน .370 .0568 .000 
- ทุนส ารอง/ทุนสะสมตามข้อบังคบั ระเบียบ และอื่น ๆ .265 .0568 .027 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 4 - 113  สรุปผลการเปรียบเทียบกลุ่มปัจจัยรายการบัญชีที่มีความแตกต่างรายคู่ ดังนี้ 
 1) กลุ่มปัจจัยรายการสมาชิกและหุ้นมีความแตกต่างกับกลุ่มปัจจัยรายการเงินสด/เงินฝากธนาคาร/   

เงินฝากสหกรณ์อ่ืน เงินลงทุน ลูกหนี้อ่ืน ที่ดินแทนการช าระหนี้รอจ าหน่าย สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน/สินทรัพย์         
ไม่หมุนเวียนอ่ืน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร/เจ้าหนี้เงินกู้ เงินปันผลและ
เฉลี่ยคืน หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน/หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน ทุนส ารอง/ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอ่ืน ๆ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P-value = 0.000) 

 2) กลุ่มปัจจัยรายการเงินสด/เงินฝากธนาคาร/เงินฝากสหกรณ์อ่ืน มีความแตกต่างกับกลุ่มปัจจัย
รายการเงินปันผลและเฉลี่ยคืนและทุนส ารอง/ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอ่ืน ๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ       
ที่ระดับ 0.05 (P-value = 0.000) 

 3) กลุ่มปัจจัยรายการเงินลงทุนมีความแตกต่างกับกลุ่มปัจจัยรายการเงินปันผลและเฉลี่ยคืน      
และทุนส ารอง/ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอ่ืน ๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (P-value = 0.005)  

 4) กลุ่มปัจจัยลูกหนี้อ่ืนมีความแตกต่างกับกลุ่มปัจจัยรายการเงินปันผลและเฉลี่ยคืน และกลุ่มปัจจัย
รายการทุนส ารอง/ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอ่ืน ๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (P-value = 0.005) 

 5) กลุ่มปัจจัยรายการที่ดินแทนการช าระหนี้รอจ าหน่ายมีความแตกต่างกับกลุ่มปัจจัยรายการในงบการเงิน
ที่ไม่เก่ียวกับท่ีมีอยู่ในธุรกิจ ดังนี้ 

5.1) สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน/สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05        
(P-value = 0.012)  

5.2) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P-value = 0.010)  
5.3) เงินปันผลและเฉลี่ยคืนและบัญชีทุนส ารอง/ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอ่ืน ๆ          

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P-value = 0.000)  
5.4) หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน/หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05       

(P-value = 0.014)  
 6) กลุ่มปัจจัยรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตน มีความแตกต่างกับกลุ่มปัจจัยรายการเงินปันผลและเฉลี่ยคืน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P-value = 0.000) 
 7) กลุ่มปัจจัยรายการเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร/เจ้าหนี้เงินกู้ มีความแตกต่างกับกลุ่มปัจจัยรายการ  

เงินปันผลและเฉลี่ยคืน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P-value = 0.000) และกลุ่มปัจจัยรายการทุนส ารอง/       
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอ่ืน ๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 (P-value = 0.027) 

(4) เปรียบเทียบผลกระทบต่องานสอบบัญชีกับขนาดสหกรณ์ 
 เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ภาคการเกษตร ที่ใช้วิธีการเลือก        

กลุ่มตัวอย่างแบบโควตา โดยมีการพิจารณาขนาดตัวอย่างครอบคลุมทั้ง 4 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
และขนาดใหญ่มาก การวิเคราะห์ด้วยการใช้สถิติ F-test มีดังนี้ 
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H0 : ขนาดสหกรณ์มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีที่ไม่แตกต่างกัน 

H1 : ขนาดสหกรณ์มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีที่แตกต่างกัน 

 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ขนาดสหกรณ์มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีที่ไม่แตกต่างกัน (F = 1.459,        
P-value = 0.213) ดังแสดงในตารางที่ 4 - 114 
ตารางที่ 4 - 114 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของตัวแปรผลกระทบต่องานสอบบัญชีของปัจจัยเสี่ยง              
ในการสอบบัญชีกับขนาดสหกรณ์ โดยใช้สถิติ F-test 

 Sum of Squares df 
Mean 
Square 

F Sig. 

Between Groups .888 3 .296 1.451 .229 
Within Groups 39.970 196 .204   
Total 40.858 199    

 
 กล่าวโดยสรุป ปัจจัยเสี่ยงในการสอบบัญชี จ านวน 17 กลุ่มปัจจัย จ าแนกเป็น 2 องค์ประกอบ         

คือ (1) กลุ่มปัจจัยเสี่ยงตามวงจรธุรกิจ จ านวน 5 กลุ่มปัจจัย และ (2) กลุ่มปัจจัยเสี่ยงอ่ืนตามรายการในงบการเงิน     
ที่ไม่เกี่ยวกับที่มีอยู่ในธุรกิจ จ านวน 12 กลุ่มปัจจัย พบว่า กลุ่มปัจจัยตามวงจรธุรกิจทั้งหมด 5 วงจร มีผลกระทบ
ต่องานสอบบัญชีที่ไม่แตกต่างกัน กล่าวคือ ทุกกลุ่มปัจจัยวงจรธุรกิจมีผลกระทบต่องานสอบบัญชีเท่ากัน           
ในขณะที่กลุ่มปัจจัยตามรายการในงบการเงินที่ไม่เกี่ยวกับที่มีอยู่ในธุรกิจ ทั้งหมด 12 กลุ่มปัจจัย มีผลกระทบต่อ
งานสอบบัญชีแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 อย่างไรก็ตาม จากการศึกษา พบว่า ขนาดของ
สหกรณ์มีผลกระทบต่องานสอบบัญชี ที่ไม่แตกต่างกัน กล่าวคือ ขนาดของสหกรณ์มีผลกระทบต่องานสอบบัญชี      
ที่เท่ากัน หรืออาจกล่าวได้ว่า ในการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงในการสอบบัญชีส าหรับการประเมินความเสี่ยงในการ        
สอบบัญชีสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีต้องให้ความส าคัญต่อสหกรณ์ทุกขนาด เนื่องจากทุกปัจจัยอาจเกิดความเสี่ยงในการ
สอบบัญชีสหกรณ์ได้เท่ากัน   
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4.5 แนวทางการประเมินความเสี่ยงของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
 การศึกษาวิจัยส าหรับตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือเสนอแนวทางการประเมินความเสี่ยงของผู้สอบบัญชี
สหกรณ์ให้เป็นไปตามหลักวิชาการ ดังนี้ 
 จากผลการศึกษาวิจัยตามข้อ 4.2 และข้อ 4.3 ข้างต้น ประกอบกับข้อมูลที่ได้จากการท า Work shop 
ระหว่างทีมวิจัยกับผู้อ านวยการส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์และหัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จ านวน 2 ครั้ง 
ที่จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตลอดจนข้อมูลจากการวิพากษ์คู่มือ การประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชี
เรื่อง การประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นอาจารย์ที่จัดการเรียนการสอน
วิชาการสอบบัญชีในมหาวิทยาลัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้อ านวยการส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ หัวหน้าส านักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ และทีมวิจัย จ านวน 3 ครั้งใน 3 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดราชบุรี และจังหวัดนครราชสีมา ตามล าดับ  พร้อมกับน าข้อมูลดังกล่าวมาผนวกกับ
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 รหัส 300 และรหัส 315 รวมทั้งพิจารณาถึงบริบทของงานสอบบัญชีสหกรณ์        
ซึ่งมีลักษณะทั้งเหมือน ทั้งแตกต่างจากธุรกิจทั่วไป และในบางกรณียังมีลักษณะเฉพาะอีกด้วย มาก าหนดกรอบแนวคิด
กระบวนการประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์ให้เป็นรูปธรรม และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างชัดเจน 
ครบถ้วนตามมาตรฐานการสอบบัญชีและบริบทของงานสอบบัญชีสหกรณ์ ดังนี้ 
ภาพที่ 4 - 1 กรอบแนวคิดการประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์ 

 
 

กระบวนการประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1) ประเมินสภาพแวดล้อมของสหกรณ์ 
 เพ่ือพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดที่จะกระทบหรือมีความเสี่ยงที่งบการเงินจะแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง        
อันเป็นสาระส าคัญ โดยกระบวนการประเมินสภาพแวดล้อมของสหกรณ์ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
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 1.1) การท าความเข้าใจสหกรณ์และสภาพแวดล้อมของสหกรณ์ ในเรื่องเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจ ลักษณะของสหกรณ์ การเลือกนโยบายการบัญชี วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ของสหกรณ์ และความเสี่ยงทางธุรกิจ 
ตลอดจนการวัดผลการทบทวนผลการด าเนินงานทางการเงินของสหกรณ์ 
 1.2) การท าความเข้าใจระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ ในเรื่องที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุม 
กระบวนการประเมินความเสี่ยงของสหกรณ์ ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงินและการสื่ อสาร 
กิจกรรมการควบคุมท่ีเกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี และการติดตามผลการควบคุม 
 2) วิเคราะห์โครงสร้างเงินทุนของสหกรณ์  
 เพ่ือค้นหาแหล่งที่มาและการใช้ไปของเงินทุนของสหกรณ์โดยน าข้อมูลงบการเงินของสหกรณ์         
ที่เป็นปัจจุบันที่สุดมาด าเนินการแล้ว พิจารณารายการที่ อาจเกิดความเสี่ยง รายการที่เชื่อมโยงระหว่างกัน        
และรายการท่ีมีสาระส าคัญซึ่งมีความเสี่ยงที่งบการเงินจะแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ 
 3) สแกนธุรกรรมเชิงลึก 
 เพ่ือค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการท าธุรกรรมต่าง ๆ ของสหกรณ์ ว่ามีขั้นตอนในการด าเนินการอย่างไร
บ้าง โดยผู้ใดบ้าง มีจุดการควบคุมภายใน ณ จุดใดบ้าง ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุดของธุรกรรมนั้น  ๆ เพ่ือ
วิเคราะห์หาจุดอ่อนของการควบคุมภายใน และระบุปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทั้ งนี้ ในการพิจารณาว่าจะสแกน
ธุรกรรมเชิงลึกในเรื่องใด ให้น าผลจากการวิเคราะห์โครงสร้างเงินทุนของสหกรณ์มาพิจารณาในประเด็นสาระส าคัญ
ต่องบการเงินของสหกรณ์และรายการที่เป็นประเด็นส าคัญซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงได้ 
 4) ระบุปัจจัยเสี่ยง  
 โดยน าผลจากการประเมินสภาพแวดล้อมของสหกรณ์ การวิเคราะห์โครงสร้างเงินทุนของสหกรณ์ 
และการสแกนธุรกรรมเชิงลึก มาพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากฐานข้อมูลปัจจัยเสี่ยง เพ่ือหาปัจจัยเสี่ยงของสหกรณ์ 
 5) ประเมินความเสี่ยง 
 เพ่ือค้นหาความเสี่ยงที่เหลืออยู่ โดยวิเคราะห์ผลกระทบ ( Impact) วิเคราะห์โอกาสที่อาจเกิดขึ้น 
(Likelihood) แล้วหาความเสี่ยงสืบเนื่อง จากนั้นพิจารณาว่าสหกรณ์มีการก าหนดกิจกรรมการควบคุมภายใน       
เพ่ือลดความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้หรือไม่ และมีการปฏิบัติตามกิจกรรมควบคุมและลดความเสี่ยงที่ก าหนดไว้          
อย่างสม่ าเสมอเพียงใด แล้วหาความเสี่ยงที่เหลืออยู่โดยพิจารณาจากผลกระทบ และโอกาสที่จะเกิดขึ้นพร้อมกับ            
น าระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์เข้ามาร่วมพิจารณาด้วย 
  
 อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้ผู้สอบบัญชีสหกรณ์เข้าใจแนวทางการประเมินความเสี่ยงได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง 
สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังเป็นการตอบวัตถุประสงค์การศึกษาวิจัยในข้อที่ 4 
เพ่ือให้มีคู่มือการวางแผนการสอบบัญชี เรื่อง การประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์ ที่ทันกับสถานการณ์       
ที่เปลี่ยนแปลงนั้น จึงได้จัดท าคู่มือ การวางแผนงานสอบบัญชี เรื่อง การประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์        
โดยได้น าผลจากการวิจัยในครั้งนี้ไปท าการวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้เกิดองค์ความรู้ในเรื่องการประเมินความเสี่ยง
ในการสอบบัญชีสหกรณ์ที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบและขั้นตอนพร้อมยกตัวอย่างประกอบ         
ไว้ในแต่ละเรื่องด้วย 
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4.6 ข้อวิจารณ์  
จากการศึกษาปัจจัยและองค์ประกอบความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์ เพ่ือสร้างเครื่องมือในการ

ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิจัยเชิงประจักษ์ (Empirical research methodology) ที่เป็นการค้นหาข้อมูลจาก
ข้อมูลปฐมภูมิ แบบผสมผสาน (Mixed methodology) มีการเก็บข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ มีการศึกษา
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์และหลักการพ้ืนฐานของการสอบบัญชี การวางแผนการตรวจสอบ ปัจจัยและ
องค์ประกอบความเสี่ยงในการสอบบัญชี และการประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชี ได้แก่ มาตรฐานการสอบบัญชี 
รหัส 200 รหัส 300 รหัส 315 (ปรับปรุง) และรหัส 330 ตลอดจนแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการวางแผนงานสอบบัญชี 
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับการสอบบัญชี การประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชี การด าเนินธุรกิจ
ของสหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีสหกรณ์ เพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัย โดยสรุปดังนี้ 

1) เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 ปัจจัยและองค์ประกอบความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์      
ของผู้สอบบัญชี ส าหรับเป็นข้อมูลน าไปใช้ในการสร้างเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยง 
  จากการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้สอบบัญชีสหกรณภ์าคการเกษตร จ านวน 200 
สหกรณ ์มีวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) ทั้งนี้ เพ่ือให้แน่ใจว่ากลุ่มตัวอย่างสามารถเป็น
ตัวแทนที่ดีของประชากรทั้งหมด ได้มีการพิจารณาขนาดตัวอย่างให้ครอบคลุมในทุกขนาดสหกรณ์ คือ ขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่มาก เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การวิจัย ในการก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย         
ได้มีการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับวิชาชีพสอบบัญชี แนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับการ
สอบบัญชี ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ ประเภทของสหกรณ์ ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับการ
สอบบัญชีสหกรณ์ เพ่ือให้การตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์เป็นไปตามกฎหมาย ศึกษากระบวนการงานสอบบัญชีของ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นอกจากนี้ เพื่อท าให้มั่นใจได้ว่าเครื่องมือในการวิจัยมีคุณภาพ ทีมวิจัยได้ด าเนินการวิพากษ์
แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ ด้วยวิธีการประชุมกลุ่ม (Focus Group) เพ่ือตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาของ
เครื่องมือวิจัย (Content Validity) ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ รวมถึง
การตรวจสอบความเป็นปรนัย (Objectivity) ของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ จ านวน 35 ราย และมีการทดสอบความเที่ยง (Reliability) หลังจากน าแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์
ไปทดสอบ โดยวิธีการทดลองใช้ (Try-out) กับผู้สอบบัญชีสหกรณ์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันกับกลุ่มตัวอย่าง แต่มิใช่      
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 ราย โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาช (Cronbach’s Alpha Coefficient)   
ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.997 ส าหรับผู้ที่ให้ข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้สอบบัญชีที่เป็นตัวแทนของสหกรณ์ จ านวน 
200 สหกรณ ์

   ปัจจัยเสี่ยงในการสอบบัญชี ที่ได้จากการศึกษามีจ านวนทั้งสิ้น 17 กลุ่มปัจจัย (จ านวน 474 ปัจจัย) 
สามารถจ าแนกเป็น 2 องค์ประกอบ คือ  

 (1) กลุ่มปัจจัยเสี่ยงตามวงจรธุรกิจ จ านวน 5 กลุ่มปัจจัย ได้แก่  
  1) ธุรกิจสินเชื่อ  
  2)  ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย  
  3) ธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตผล  
  4) ธุรกิจการให้บริการ   
  5) ธุรกิจเงินรับฝาก และ  
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 (2) กลุ่มปัจจัยเสี่ยงอ่ืนตามรายการในงบการเงินที่ไม่เกี่ยวกับที่มีอยู่ในธุรกิจ จ านวน 12 กลุ่มปัจจัย ได้แก ่
  1) เงินสด/เงินฝากธนาคาร/เงินฝากสหกรณ์อ่ืน  
  2) เงินลงทุน  
  3) ลูกหนี้อื่น  
  4) ที่ดินแทนการช าระหนี้รอจ าหน่าย  
  5) สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น/สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  
  6) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์ 
  7) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
  8) เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร/เจ้าหนี้เงินกู้    
  9) เงินปันผลและเฉลี่ยคืน  
  10) หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน/หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  
  11) ทุนส ารอง/ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอ่ืน ๆ   
  12) สมาชิกและหุ้น 

ทั้งนี้ หลังจากได้ปัจจัยดังกล่าวข้างต้นจากกระบวนการวิจัยแล้ว คณะวิจัยได้ท าการตรวจสอบค่า component         
ด้วยวิธีการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) อีกครั้งเพ่ือให้แน่ใจว่าปัจจัยทั้งหมดสามารถน ามาใช้ประโยชน์ส าหรับเป็น
ฐานข้อมูลปัจจัยเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์ โดยพบว่าค่า component (ค่าต่ าสุดเท่ากับ .380 และค่าสูงสุดเท่ากับ 
.937) ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ระหว่าง .5 - .9 จ านวน 455 ปัจจัย หรือร้อยละ 96 ซึ่งค่า component ที่ได้ทั้งหมด มีค่ามากกว่า 
.3 เป็นไปตามหลักการทางสถิติที่ยอมรับโดยทั่วไป 

2) เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
 จากการศึกษา โดยสรุป คือ การพิจารณาปัจจัยเสี่ยงส าหรับการประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์ 

ผู้สอบบัญชีต้องให้ความส าคัญต่อปัจจัยเสี่ยงอ่ืนตามรายการในงบการเงินที่ไม่เกี่ยวกับที่มีอยู่ในธุรกิจที่แตกต่างกัน 
โดยเรียงตามกลุ่มปัจจัยรายการบัญชีที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่ าสุด ได้แก่ (1) ปัจจัยรายการที่ดินแทนการช าระหนี้รอจ าหน่าย 
(2) ปัจจัยรายการเงินสด/เงินฝากธนาคาร/เงินฝากสหกรณ์อ่ืน (3) ปัจจัยรายการเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร/เจ้าหนี้เงินกู้         
(4) ปัจจัยรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (5) ปัจจัยรายการลูกหนี้อ่ืน (6) ปัจจัยรายการเงินลงทุน (7) ปัจจัยรายการสินทรัพย์
หมุนเวียนอ่ืน/สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (8) ปัจจัยรายการหนี้สินหมุนเวียนอ่ืน/หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน (9) ปัจจัย
รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (10) ปัจจัยรายการทุนส ารอง/ทุนสะสม ตามข้อบังคับ ระเบียบ  และอ่ืน ๆ         
(11) ปัจจัยรายการเงินปันผลและเฉลี่ยคืน และ (12) ปัจจัยรายการสมาชิกและหุ้น ส าหรับกลุ่มปัจจัยเสี่ยงตามวงจรธุรกิจ
เป็นสิ่งที่ผู้สอบบัญชีต้องให้ความส าคัญต่อทุกวงจรเท่ากัน กล่าวคือ ทุกวงจรธุรกิจมีความส าคัญต่อการพิจารณา
ปัจจัยเสี่ยงที่เท่ากัน นอกจากนี้ ผลจากการศึกษา พบว่า ขนาดของสหกรณ์มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีที่เท่ากัน 
หรืออาจกล่าวได้ว่า ทุกปัจจัยเสี่ยงอาจเป็นความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์โดยไม่ขึ้นอยู่กับขนาดของสหกรณ์     
ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นความส าคัญประการหนึ่งในเรื่องของการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสหกรณ์ นอกจากจะพิจารณา
จากขนาดของสหกรณ์แล้ว ควรได้มีการน าประเด็นเรื่องความเสี่ยงในการสอบบัญชีไปใช้ร่วมพิจารณาการแต่ง ตั้ง
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ให้เหมาะสมซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งของความเสี่ยงในการตรวจสอบ (Detection Risk)  

 ดังนั้น จากผลการวิเคราะห์ขนาดสหกรณ์มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีที่ไม่แตกต่าง คณะวิจัย            
จึงมิได้วิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) กล่าวคือ ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์ไม่เป็นไปตาม
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ข้อตกลงเบื้องต้น (Assumption) ซึ่งจะท าให้ผลที่ได้จากการพยากรณ์ไม่น่าเชื่อถือและมีความคลาดเคลื่อนสูง  
ประกอบกับตัวแปรต้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา ยังไม่มีตัวแปรใดที่เหมาะสมส าหรับการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) 

3) เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3 เสนอแนวทางการประเมินความเสี่ยงของผู้สอบบัญชี
สหกรณ์ให้เป็นไปตามหลักวิชาการ 

 จากการด าเนินการวิจัย หลังจากที่ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่ 1 และ 2 แล้ว คณะวิจัยได้จัดท า 
Work shop ระหว่างคณะวิจัยกับผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์ จ านวน 2 ครั้ง ที่จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ตลอดจนข้อมูลจากการวิพากษ์คู่มือ การวางแผนงานสอบบัญชี เรื่อง การประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์
โดยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นอาจารย์ที่จัดการเรียนการสอนวิชาการสอบบัญชีในมหาวิทยาลัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ผู้บริหารส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์ จ านวน 3 ครั้ง ใน 3 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดราชบุรี และจังหวัดนครราชสีมา ตามล าดับ พร้อมกับน าข้อมูล
ดังกล่าวมาผนวกกับมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 รหัส 300 และรหัส 315 รวมทั้งพิจารณาถึงบริบทของ
งานสอบบัญชีสหกรณ์ ซึ่งมีลักษณะทั้งเหมือน และแตกต่างจากธุรกิจทั่วไป ซึ่งในบางกรณียังมีลักษณะเฉพาะอีกด้วย    
มาก าหนดกรอบแนวคิดกระบวนการประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์ให้เป็นรูปธรรม และสามารถน าไปปฏิบัติได้
อย่างชัดเจน ครบถ้วนตามมาตรฐานการสอบบัญชีและบริบทของงานสอบบัญชีสหกรณ์ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

3.1) ประเมินสภาพแวดล้อมของสหกรณ์ วัตถุประสงค์เพ่ือพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ที่จะกระทบหรือ     
มีความเสี่ยงที่งบการเงินจะแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ  โดยกระบวนการประเมิน
สภาพแวดล้อมของสหกรณ์ ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ (1) การท าความเข้าใจสหกรณ์และสภาพแวดล้อมของสหกรณ์ 
มี 5 กิจกรรมย่อย และ (2) การท าความเข้าใจระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ ใน 5 ประเด็น  

3.2) วิเคราะห์โครงสร้างเงินทุนของสหกรณ์ วัตถุประสงค์เพ่ือค้นหาแหล่งที่มาและการใช้ไป      
ของเงินทุนของสหกรณ์ แล้วพิจารณารายการที่อาจเกิดความเสี่ยง รายการที่เชื่อมโยงระหว่างกัน และรายการที่มี
สาระส าคัญซึ่งมีความเสี่ยงที่งบการเงินจะแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ  โดยการน าข้อมูล     
งบการเงินของสหกรณ์ท่ีเป็นปัจจุบันที่สุดมาใช้ในการพิจารณา  

3.3) สแกนธุรกรรมเชิงลึก เพ่ือค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการท าธุรกรรมต่าง ๆ ของสหกรณ์ว่ามี
ขั้นตอนในการด าเนินการอย่างไรบ้าง โดยผู้ใดบ้าง มีจุดการควบคุมภายใน ณ จุดใดบ้าง เพ่ือวิเคราะห์หาจุดอ่อน
ของการควบคุมภายในและระบุปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น  

3.4) ระบุปัจจัยเสี่ยง โดยน าผลจากการประเมินสภาพแวดล้อมของสหกรณ์ การวิเคราะห์โครงสร้าง
เงินทุนของสหกรณ์ และการสแกนธุรกรรมเชิงลึก มาพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากฐานข้อมูลปัจจัยเสี่ยงที่ได้จาก
ผลการวิจัยเพื่อหาปัจจัยเสี่ยงของสหกรณ์ 

3.5) ประเมินความเสี่ยง เพ่ือค้นหาความเสี่ยงที่เหลืออยู่โดยวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact) วิเคราะห์
โอกาสที่อาจเกิดขึ้น (likelihood) แล้วหาความเสี่ยงสืบเนื่อง จากนั้นพิจารณาว่ามีการก าหนดกิจกรรมควบคุม
ภายในเพื่อลดความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้หรือไม่ และมีการปฏิบัติตามกิจกรรมควบคุม และลดความเสี่ยงที่ก าหนดไว้
อย่างสม่ าเสมอเพียงใด เพ่ือหาความเสี่ยงที่เหลืออยู่โดยพิจารณาจากผลกระทบ และโอกาสที่จะเกิดขึ้น พร้อมกับ
น าระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์เข้ามาร่วมพิจารณาด้วย ผลที่ได้รับจะน าไปวางแผนการสอบบัญชีและ
ก าหนดแนวการตรวจสอบบัญชีต่อไป  
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4) เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 4 คู่มือการวางแผนงานสอบบัญชี เรื่องการประเมินความเสี่ยง 
ในการสอบบัญชีสหกรณ์ ที่ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
     เพ่ือให้ผู้สอบบัญชีสหกรณ์เข้าใจแนวทางการประเมินความเสี่ยงได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง สามารถ
น าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม และช่วยให้แน่ใจได้ว่ามีการพิจารณาเรื่องส าคัญ ปัญหาที่เกิดขึ้นให้
สอดคล้องกับความเสี่ยงในการสอบบัญชีที่คาดการณ์ไว้ การจัดท าคู่มือ การวางแผนงานสอบบัญชี เรื่อง การประเมิน
ความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์ ได้น าผลจากการวิจัยในครั้งนี้ ไปท าการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ให้เกิด      
องค์ความรู้ในเรื่อง การประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์ ที่มีการแสดงขั้นตอนพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
ไว้ในแต่ละเรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนของการระบุปัจจัยเสี่ยง ได้จัดท าฐานข้อมูลปัจจัยเสี่ยงตามวงจรธุรกิจ
สหกรณ์ และตามรายการในงบการเงินที่ไม่เกี่ยวกับที่มีอยู่ในธุรกิจซึ่งเป็นปัจจัยที่ได้จากผลการวิจัย จ าแนกเป็น 17 
กลุ่มปัจจัย มีการจัดแบ่งปัจจัยเสี่ยงตามกระบวนการย่อยของในแต่ละกลุ่มปัจจัย และในขั้นตอนของการประเมิน
ความเสี่ยง ซึ่งเป็นขั้นตอนท่ีผู้สอบบัญชีจะต้องด าเนินการหลังจากระบุปัจจัยเสี่ยงแล้ว โดยการประเมินข้อผิดพลาด
ที่อาจเกิดขึ้นกับรายการทางบัญชี ซึ่งในคู่มือได้มีการระบุไว้ในแต่ละปัจจัยเสี่ยงด้วยแล้ว นอกจากนี้ คณะวิจัยยังได้
น าข้อคิดเห็นจากการวิพากษ์คู่มือการวางแผนงานสอบบัญชี เรื่อง การประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์ 
มาก าหนดเกณฑ์การวิเคราะห์ผลกระทบ ( Impact) จากค่าคะแนนร้อยละของทุนด าเนินงานและปัจจัยเสี่ยงที่จะ
ก่อให้เกิดข้อผิดพลาดกับรายการทางบัญชี โดยแบ่งผลกระทบออกเป็น 4 ระดับ พร้อมทั้งก าหนดเกณฑ์การ
วิเคราะห์โอกาสที่อาจเกิดขึ้น (Likelihood) จากความถี่ของการเกิดรายการ (โดยเฉลี่ย) หรือจ านวนครั้งที่ เกิดต่อปี
บัญชีของรายการที่เป็นปัจจัยเสี่ยง โดยแบ่งออกเป็น 4 ระดับ และยังได้ก าหนดเกณฑ์ความเสี่ยงสืบเนื่องและเกณฑ์
ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ เป็น 3 ระดับเช่นเดียวกัน ดังนั้น คณะวิจัยมีความคาดหวังว่า คู่มือ การวางแผนงานสอบ
บัญชี เรื่อง การประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์ จะเป็น “นวัตกรรมองค์กร” ที่ผู้สอบบัญชีสามารถ
น ามาใช้เป็นเครื่องมือลดความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ท าให้ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
สามารถปฏิบัติงานสอบบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่งผลให้งบการเงินที่ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ได้แสดง
ความเห็น มีความน่าเชื่อถือ มีความถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 
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บทที่ 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่องนี้ เป็นการวิจัย ศึกษาปัจจัยและองค์ประกอบความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์     

ของผู้สอบบัญชี ส าหรับเป็นข้อมูลน าไปใช้ในการสร้างเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยง ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษา          
จะสามารถน ามาพัฒนาคู่มือการวางแผนงานสอบบัญชี เรื่อง การประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์      
ได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น  

5.1 สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยที่ได้จากผู้สอบบัญชีสหกรณ์กลุ่มตัวอย่างที่ท าหน้าที่เป็นตัวแทนผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 

จ านวน 200 สหกรณ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 91 และส่วนใหญ่ 
เป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 40 – 49 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.5 กลุ่มตัวอย่างที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ 65.0 และระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 32.5 ส าหรับข้อมูลด้านการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่าง       
โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีต าแหน่งระดับช านาญการ คิดเป็นร้อยละ 77.9 ส าหรับประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
สอบบัญชีส่วนใหญ่ อยู่ในช่วงระยะเวลา 1 – 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 52.8 ทั้งนี้ ระยะเวลาการเป็นผู้สอบบัญชี
ของกลุ่มตัวอย่างโดยส่วนใหญ่ อยู่ระหว่าง 1 – 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 77.0 นอกจากนี้ ความรับผิดชอบในการ
สอบบัญชีสหกรณ์ของกลุ่มตัวอย่างในรอบปีงบประมาณ 2561 พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ จ านวน 1 – 20 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 86.8 และผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
ผู้สอบบัญชีระดับ 3 ร้อยละ 66.0 ปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์ขนาดใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 40.0 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความเห็นด้วยอย่างยิ่งเกี่ยวกับขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงที่ผู้สอบบัญชี
จะต้องด าเนินการก่อนการประเมินความเสี่ยง คือ การศึกษาสภาพแวดล้อมการควบคุม ก าหนดวัตถุประสงค์ 
และระบุปัจจัยเสี่ยงของแต่ละสหกรณ์ รวมถึงยังมีความเห็นด้วยอย่างยิ่งในประเด็นของวัตถุประสงค์ของรายงาน
ทางการเงินเกี่ยวกับประเภทรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งประเด็น
ที่ผู้สอบบัญชีจะสามารถประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีได้ครอบคลุมในทุกเรื่อง ควรพิจารณาปัจจัยเสี่ยง     
ตามกระบวนการ/กิจกรรมทางธุรกิจและรายการในงบดุลและอ่ืน ๆ แต่อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากค่าคะแนนเฉลี่ย
ที่อยู่ในระดับเห็นด้วยมีเพียง 2 ประเด็น คือ เรื่องของความเสี่ยงเป็นเหตุการณ์ที่มีผลกระทบเชิงลบต่อ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของสหกรณ์ และประเด็นความเสี่ยงจากการตรวจสอบถือเป็นความเสี่ยงในการสอบบัญชี
ขึ้นอยู่กับประสิทธิผลของการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จะสามารถน าไปใช้เป็นประเด็นส าหรับ
พิจารณาการเพ่ิมพูนองค์ความรู้ให้แก่ผู้สอบบัญชีต่อไป  

กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นเกี่ยวกับความส าคัญวัตถุประสงค์ของรายงานทางการเงินเกี่ยวกับ        
ประเภทรายการ ควรพิจารณาการเกิดขึ้นจริง ความครบถ้วน ความถูกต้อง การตัดยอดตรงตามงวดบัญชี       
และการจัดประเภทรายการ ส าหรับเกี่ยวกับยอดคงเหลือทางบัญชี ควรพิจารณาความมีอยู่จริง กรรมสิทธิ์และ
ข้อผูกพัน ความครบถ้วน และการแสดงมูลค่าเหมาะสม นอกจากนี้ เกี่ยวกับการแสดงรายการและการเปิดเผย
ข้อมูลควรพิจารณาการเกิดขึ้นจริง/มีกรรมสิทธิ์และข้อผูกพันตามกฎหมาย ความครบถ้วนการจัดประเภท
รายการและเข้าใจได้ และการแสดงมูลค่าเหมาะสม 
 ผลการวิเคราะห์เพ่ือหาปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พบว่า 
ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าปัจจัยเสี่ยงในการสอบบัญชีมีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุดโดยมี
คะแนนเฉลี่ยของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมเท่ากับ 4.37 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5  
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ทั้งนี้ หากพิจารณากลุ่มปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีระดับมากที่สุด โดยพิจารณาจาก
ค่าเฉลี่ยผลกระทบจากสูงสุดไปต่ าสุด พบว่า กลุ่มปัจจัยที่ดินแทนการช าระหนี้รอจ าหน่าย มีค่าเฉลี่ยผลกระทบ
เท่ากับ 4.69 รองลงมา กลุ่มปัจจัยเงินสด/เงินฝากธนาคาร/เงินฝากสหกรณ์อ่ืน มีค่าเฉลี่ยผลกระทบเท่ากับ 
4.62 ส าหรับกลุ่มปัจจัยเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร/เจ้าหนี้เงินกู้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมีค่าเฉลี่ยผลกระทบ    
ที่ใกล้เคียงกัน คือ 4.57 และ 4.56 ตามล าดับ นอกจากนี้ กลุ่มปัจจัยลูกหนี้ อ่ืนและกลุ่มปัจจัยเงินลงทุน         
มีค่าเฉลี่ยผลกระทบที่เท่ากัน คือ 4.50 ส าหรับกลุ่มปัจจัยสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน/สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 
กลุ่มปัจจัยหนี้สินหมุนเวียนอ่ืน/หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน และกลุ่มปัจจัยที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีค่าเฉลี่ย
ผลกระทบที่เท่ากัน คือ 4.41 ส่วนกลุ่มปัจจัยทุนส ารอง/ทุนสะสม ตามข้อบังคับระเบียบและอ่ืน ๆ มีค่าเฉลี่ย
ผลกระทบเท่ากับ 4.31 นอกจากนี้หากพิจารณากลุ่มปัจจัยตามวงจรธุรกิจ พบว่า กลุ่มปัจจัยวงจรธุรกิจสินเชื่อ 
มีค่าเฉลี่ยผลกระทบเท่ากับ 4.33 รองลงมา กลุ่มปัจจัยการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยผลกระทบเท่ากับ 4.27 และ
กลุ่มปัจจัยวงจรธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายมีค่าเฉลี่ยผลกระทบเท่ากับ 4.24 ส าหรับกลุ่มปัจจัยวงจรรวบรวม
และแปรรูปผลิตผลและกลุ่มปัจจัยวงจรธุรกิจเงินรับฝากมีค่าเฉลี่ยผลกระทบเท่ากัน คือ 4.23 

ส าหรับปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่องานสอบบัญชี 5 ล าดับสูงสุดในแต่ละกลุ่มปัจจัยเสี่ยง                  
ที่ผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญเรียงล าดับตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่องานสอบบัญชีจาก
ค่าเฉลี่ยผลกระทบสูงสุดไปต่ าสุด มีดังนี้ 

1. ธุรกิจสินเชื่อ  
ปัจจัยเสี่ยง 5 ล าดับสูงสุดที่ผู้สอบบัญชีให้ความส าคัญ คือ (1) การท าสัญญาเงินกู้/จดจ านองหลักประกัน 

(2) การรับช าระเงินกู้/ดอกเบี้ยเงินให้กู้/ค่าปรับ (3) การอนุมัติเงินกู้  (4) การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
ทั่วไป (5) การประมวลผลดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ/ค่าปรับค้างรับ 

2. ธุรกิจการให้บริการ  
ปัจจัยเสี่ยง 5 ล าดับสูงสุดที่ผู้สอบบัญชีให้ความส าคัญ คือ (1) ลูกหนี้ค่าบริการไม่มีตัวตนจริง           

(2) รับช าระหนี้โดยไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงิน (3) บันทึกลูกหนี้ค่าบริการโดยไม่มีการให้บริการจริง (4) ประมาณการ       
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ค่าบริการไม่เพียงพอส าหรับการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น  และ (5) ยอดลูกหนี้รายตัว 
ไม่ตรงยอดลูกหนี้ในบัญชีแยกประเภททั่วไป 

3. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย  
ปัจจัยเสี่ยง 5 ล าดับสูงสุดที่ผู้สอบบัญชีให้ความส าคัญ คือ (1) การบันทึกรายการเคลื่อนไหวสินค้า      

เข้าบัญชีแยกประเภท (2) การตรวจนับสินค้า (3) การจ่ายช าระหนี้ค่าสินค้า (4) การประมาณค่าเผื่อหนี้         
สงสัยจะสูญ และ (5) การบันทึกเจ้าหนี้ 

4. ธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตผล  
ปัจจัยเสี่ยง 5 ล าดับสูงสุดที่ผู้สอบบัญชีให้ความส าคัญ คือ (1) การผลิต/แปรรูปสินค้า              

(2) การตรวจนับผลิตผล วัตถุดิบ สินค้าแปรรูป (3) การบันทึกรายการซื้อเข้าบัญชีแยกประเภท (GL)          
(4) การปันส่วนต้นทุนการผลิต/แปรรูป และ (5) การบันทึกรายการเคลื่อนไหวเข้าบัญชีแยกประเภท  

5. เงินรับฝาก  
ปัจจัยเสี่ยง 5 ล าดับสูงสุดที่ผู้สอบบัญชีให้ความส าคัญ คือ  (1) การบันทึกรายการถอน             

(2) การเปิดบัญชีเงินฝาก (3) การบันทึกดอกเบี้ยเงินรับฝาก (4) การบันทึกรายการฝาก และ (5) การเปิดบัญชี 
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6. รายการที่ดินแทนการช าระหนี้รอจ าหน่าย  
ปัจจัยเสี่ยง 5 ล าดับสูงสุดที่ผู้สอบบัญชีให้ความส าคัญ คือ (1) การตีราคาของที่ดินแทนการช าระหนี้ 

ไม่ถูกบันทึกรับรู้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง (2) ที่ดินแทนการช าระหนี้นั้นไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ของสหกรณ์ (3) มูลค่า
ของที่ดินแทนการช าระหนี้ไม่ถูกต้อง (4) ที่ดินแทนการช าระหนี้บันทึกทางบัญชีไม่ครบถ้วน และ (5) บันทึกประเภท
ของที่ดินแทนการช าระหนี้ไม่สอดคล้องกับนโยบายการบัญชี  

7. รายการเงินสด/เงินฝากธนาคาร/เงินฝากสหกรณ์อ่ืน  
7.1 เงินสด ปัจจัยเสี่ยง 5 ล าดับสูงสุดที่ผู้สอบบัญชีให้ความส าคัญ คือ (1) บันทึกรายการบัญชีเงินสด

ไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน (2) บันทึกรายการรับเงินแต่ไม่มีการรับเงินจริง (3) มีการเบิกจ่ายเงินแต่ไม่ได้บันทึก
รายการท าให้บัญชีเงินสดสูงกว่าจ านวนเงินสดที่มีอยู่จริง (4) บันทึกรายการรับเงินด้วยจ านวนที่สูงกว่าการรับเงินจริง 
และ (5) เงินสดในมือถูกขโมยหรือสูญหาย 

7.2  เงินฝากธนาคาร ปัจจัยเสี่ยง 5 ล าดับสูงสุดที่ผู้สอบบัญชีให้ความส าคัญ คือ (1) บันทึก
รายการรับเงินฝากธนาคารแต่ไม่มีการฝากเงินเข้าธนาคารจริง  (2) บันทึกรายการรับเงินฝากธนาคารด้วย 
จ านวนที่สูงกว่าการรับเงินฝากธนาคารจริง (3) มีการถอนเงินฝากธนาคารแต่ไม่ได้บันทึกรายการท าให้บัญชี     
เงินฝากธนาคารสูงกว่าจ านวนเงินฝากธนาคารที่มีอยู่จริง (4) บันทึกรายการบัญชีเงินฝากธนาคารไม่ถูกต้อง และ       
ไม่ครบถ้วน และ (5) บัญชีเงินฝากธนาคารไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของสหกรณ์ 

7.3  กลุ่มปัจจัยเงินฝากสหกรณ์อ่ืน ปัจจัยเสี่ยง 5 ล าดับสูงสุดที่ผู้สอบบัญชีให้ความส าคัญ คือ      
(1) บันทึกรายการเงินฝากสหกรณ์อ่ืนแต่ไม่มีการฝากเงินเข้าสหกรณ์จริง (2) บัญชีเงินฝากสหกรณ์อ่ืนไม่เป็นกรรมสิทธิ์
ของสหกรณ์ (3) มีการถอนเงินฝากสหกรณ์อ่ืนแต่ไม่ได้บันทึกรายการท าให้บัญชีเงินฝากสหกรณ์อ่ืนสูงกว่าจ านวน
เงินฝากสหกรณ์อ่ืนที่มีอยู่จริง (4) บันทึกรายการเงินฝากสหกรณ์อ่ืนด้วยจ านวนที่ต่ ากว่าจ านวนเงินที่น าไปฝากจริง 
และ (5) บันทึกรายการบัญชีเงินฝากสหกรณ์อ่ืนไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน 

8.  รายการเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร/เจ้าหนีเ้งินกู้  
มีปัจจัยเสี่ยง 3 ล าดับที่ผู้สอบบัญชีให้ความส าคัญ คือ (1) บันทึกรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงินเบิกเกิน

บัญชีธนาคาร/เจ้าหนี้เงินกู้ เช่น ดอกเบี้ยจ่าย หรือดอกเบี้ยค้างจ่าย เป็นต้น ไม่ครบถ้วนและไม่ตรงตามงวดบัญชี 
(2) บันทึกรายการเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร/เจ้าหนี้เงินกู้ ไม่ถูกต้องและไม่ตรงตามงวดบัญชี และ (3) เปิดเผย
ข้อมูลเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร/เจ้าหนี้เงินกู้ไม่ครบถ้วน  

 9. รายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตน   
ปัจจัยเสี่ยง 5 ล าดับสูงสุดที่ผู้สอบบัญชีให้ความส าคัญ คือ (1) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นไม่ได้เป็น

กรรมสิทธิ์ของสหกรณ์ (2) มูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่ถูกต้อง (3) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนบันทึกทางบัญชี     
ไม่ครบถ้วน (4) การด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่ถูกบันทึกรับรู้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และ (5) บันทึกประเภท   
ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่ถูกต้อง สอดคล้องกับนโยบายการบัญชี 

10. รายการบัญชีลูกหนี้อื่น  
 มีปัจจัยเสี่ยง 2 ล าดับที่ผู้สอบบัญชีให้ความส าคัญ คือ (1) บันทึกลูกหนี้อ่ืนไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน

และ (2) เปิดเผยข้อมูลลูกหนี้ระหว่างรอด าเนินคดี/ตามค าพิพากษาไม่ครบถ้วน 
11.  รายการเงินลงทุน  
 ปัจจัยเสี่ยง 5 ล าดับสูงสุดที่ผู้สอบบัญชีให้ความส าคัญ คือ (1) รายการเงินลงทุนไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์

ของสหกรณ์ (2) บันทึกมูลค่าของเงินลงทุนไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน (3) บันทึกผลตอบแทนจากการลงทุน     
ไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน (4) เปิดเผยข้อมูลเงินลงทุนไม่ครบถ้วน และ (5) บันทึกประเภทของรายการเงินลงทุน
ไม่ถูกต้อง ไม่สอดคล้องกับนโยบายการบัญชี 
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12.  รายการสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน/สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน  
มีปัจจัยเสี่ยง 4 ล าดับที่ผู้สอบบัญชีให้ความส าคัญ คือ (1) สินทรัพย์หมุนเวียน/สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

บันทึกไม่ถูกต้องและไม่ตรงตามงวดบัญชี (2) บันทึกสินทรัพย์หมุนเวียน/สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนไม่ครบถ้วน        
(3) สินทรัพย์หมุนเวียน/สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนบันทึกไม่สอดคล้องกับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  และ           
(4) จัดประเภทสินทรัพย์หมุนเวียน/สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเข้าหัวบัญชีไม่ถูกต้อง 

13.  รายการหนี้สินหมุนเวียนอ่ืน/หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน  
มีปัจจัยเสี่ยง 4 ล าดับที่ผู้สอบบัญชีให้ความส าคัญ คือ (1) หนี้สินหมุนเวียน/หนี้สินไม่หมุนเวียน

บันทึกไม่ถูกต้องและตรงตามงวดบัญชี (2) บันทึกหนี้สินหมุนเวียน/หนี้สินไม่หมุนเวียนไม่ครบถ้วน (3) หนี้สิน
หมุนเวียน/หนี้สินไม่หมุนเวียนบันทึกไม่สอดคล้องกับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  (4) จัดประเภทหนี้สิน
หมุนเวียน/หนี้สินไม่หมุนเวียนเข้าหัวบัญชีไม่ถูกต้อง 
 14.  รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  
  ปัจจัยเสี่ยง 5 ล าดับสูงสุดที่ผู้สอบบัญชีให้ความส าคัญ คือ (1) สินทรัพย์ถาวรไม่ได้เป็น
กรรมสิทธิ์ของสหกรณ์ (2) บันทึกรายการสินทรัพย์ถาวรไม่ครบถ้วน (3) บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพย์
ถาวรไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงกับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (4) บันทึกค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรไม่ถูกต้องและ
ไม่ครบถ้วน และ (5) ก าหนดวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาไม่ถูกต้องตามประเภทสินทรัพย์ถาวร 

15.  รายการทุนส ารอง/ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอ่ืน ๆ  
 มีปัจจัยเสี่ยง 4 ล าดับที่ผู้สอบบัญชีให้ความส าคัญ คือ (1) บันทึกรายการทุนส ารองตามระเบียบ      

ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน และไม่ตรงตามงวด (2) การค านวณรายการทุนส ารอง ตามระเบียบหรือกฎหมายไม่ถูกต้อง
และตรงตามงวดบัญชี (3) บันทึกรายการทุนส ารองไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบของสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
และ (4) จัดประเภททุนส ารองตามระเบียบเข้าหัวบัญชีไม่ถูกต้อง 

16.  รายการเงินปันผลและเฉลี่ยคืน  
ปัจจัยเสี่ยง 5 ล าดับสูงสุดที่ผู้สอบบัญชีให้ความส าคัญ คือ (1) บันทึกรายการจ่ายเงินปันผล/ 

เงินเฉลี่ยคืนไม่ครบถ้วน (2) จ่ายเงินปันผล/เงินเฉลี่ยคืนไม่ถูกต้อง (3) สมาชิกไม่ได้มารับเงินปันผลจริง (4) มีการ
ปรับปรุงรายการซื้อหุ้น/จ่ายดอกเบี้ยไม่ถูกต้อง ท าให้ค านวณเงินปันผล/เงินเฉลี่ยคืนไม่ถูกต้อง และ (5) อัตรา
เงินปันผล/เงินเฉลี่ยคืนไม่เป็นไปตามท่ีอนุมัติโดยคณะกรรมการสหกรณ์ 

17.  รายการสมาชิกและหุ้น 
17.1 การรับสมัครสมาชิกและการรับค่าหุ้น ปัจจัยเสี่ยง 5 ล าดับสูงสุดที่ผู้สอบบัญชีให้ความส าคัญ 

คือ (1) สมาชิกไม่มีตัวตนจริง หรือไม่สามารถยืนยันตัวตนของสมาชิกได้  (2) บันทึกรายการซื้อหุ้นของสมาชิก 
ไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน (3) มีการสวมสิทธิ์สมาชิก (4) บันทึกรายการซื้อหุ้นของสมาชิก ณ วันสิ้นงวดไม่ถูกต้อง
และไม่ตรงตามงวด และ (5) การรับเงินค่าหุ้นไม่ตรงตามความเป็นจริง 

17.2  ลาออก ปัจจัยเสี่ยง 5 ล าดับสูงสุดที่ผู้สอบบัญชีให้ความส าคัญ คือ (1) จ่ายคืนค่าหุ้นโดยที่
สหกรณ์มีส่วนขาดแห่งทุน (2) สหกรณ์จ่ายคืนค่าหุ้น แต่ไม่หักหนี้สินที่ยังคงมีอยู่ (3) ไม่มีการตรวจสอบภาระผูกพัน
ระหว่างสมาชิกที่ขอลาออกกับสหกรณ์ก่อนการอนุมัติให้ลาออก (4) สมาชิกลาออกโดยไม่ได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการสหกรณ์ และ (5) บันทึกรายการค่าหุ้นที่รอจ่ายคืน ณ สิ้นงวด ไม่ถูกต้องหรือผิดหัวบัญชี 

17.3  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า มีปัจจัยเสี่ยง 2 ล าดับที่ผู้สอบบัญชีให้ความส าคัญ คือ (1) การรับ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าไม่ตรงตามความเป็นจริง และ (2) การรับค่าธรรมเนียมแรกเข้าไม่เป็นไปตามระเบียบของ
สหกรณ ์
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5.2 แนวทางการประเมินความเสี่ยงของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
 จากผลการวิจัย ได้พัฒนาเป็นหลักคิดในการประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์ เพ่ือใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ในการปฏิบัติงานประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์        
โดยก าหนดให้มี 5 ขั้นตอน ดังนี้  

1. ประเมินสภาพแวดล้อมของสหกรณ์  
 วัตถุประสงค์เพ่ือพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ที่จะกระทบหรือมีความเสี่ยงที่งบการเงินจะแสดงข้อมูล

ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ โดยกระบวนการประเมินสภาพแวดล้อมของสหกรณ์ ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ  
 1) การท าความเข้าใจสหกรณ์และสภาพแวดล้อมของสหกรณ์ ใน 5 ประเด็น ได้แก่  
  1.1) สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ    
  1.2) ลักษณะสหกรณ์  
  1.3) การเลือกนโยบายการบัญชี     
  1.4) วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ของสหกรณ์และความเสี่ยงทางธุรกิจ  
  1.5) การวัดผลและการทบทวนผลการด าเนินงานทางการเงินของสหกรณ์  
 2)  การท าความเข้าใจระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ ใน 5 ประเด็น ได้แก่       
  2.1) สภาพแวดล้อมการควบคุม  
  2.2) กระบวนการประเมินความเสี่ยงของสหกรณ์  
  2.3) ระบบสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับรายงานทางการเงินและการสื่อสาร  
  2.4) กิจกรรมการควบคุมท่ีเกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี  
  2.5) การติดตามผล การควบคุม   
2. วิเคราะห์โครงสร้างเงินทุนของสหกรณ์  
 วัตถุประสงค์เพ่ือค้นหาแหล่งที่มาและการใช้ไปของเงินทุนของสหกรณ์ แล้วพิจารณารายการ      

ที่อาจเกิดความเสี่ยง ได้แก่ รายการที่เชื่อมโยงระหว่างสหกรณ์ และรายการที่มีสาระส าคัญซึ่งมีความเสี่ยง        
ที่งบการเงินจะแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ โดยการน าข้อมูลงบการเงินของสหกรณ์       
ที่เป็นปัจจุบันที่สุดมาใช้ในการพิจารณา  

3.  สแกนธุรกรรมเชิงลึก  
 เพ่ือค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการท าธุรกรรมต่างๆ ของสหกรณ์ว่ามีขั้นตอนในการด าเนินการ

อย่างไรบ้าง โดยผู้ใดบ้าง มีจุดการควบคุมภายใน ณ จุดใดบ้าง เพ่ือวิเคราะห์หาจุดอ่อนของการควบคุมภายใน
และระบุปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน  

4.  ระบุปัจจัยเสี่ยง  
 โดยน าผลจากการประเมินสภาพแวดล้อมของสหกรณ์ การวิเคราะห์โครงสร้างเงินทุนของสหกรณ์ และ

การสแกนธุรกรรมเชิงลึก มาพิจารณากับปัจจัยเสี่ยงจากฐานข้อมูลปัจจัยเสี่ยงเพ่ือหาปัจจัยเสี่ยงของสหกรณ์นั้น ๆ 
5.  ประเมินความเสี่ยง  
 เพ่ือค้นหาความเสี่ยงที่เหลืออยู่โดยวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact) วิเคราะห์โอกาสที่อาจเกิดขึ้น 

(likelihood) แล้วหาความเสี่ยงสืบเนื่อง จากนั้นพิจารณาว่ามีการก าหนดกิจกรรมควบคุมภายในเพ่ือลดความเสี่ยง 
ที่ได้ประเมินไว้หรือไม่ และมีการปฏิบัติตามกิจกรรมควบคุม และลดความเสี่ยงที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ
เพียงใดแล้วหาความเสี่ยงที่เหลืออยู่โดยพิจารณาจากผลกระทบ และโอกาสที่จะเกิดขึ้น พร้อมกับน าระบบการ
ควบคุมภายในของสหกรณ์เข้ามาร่วมพิจารณาด้วย ผลที่ได้รับคือความเสี่ยงที่เหลืออยู่ จะน าไปวางแผนการ
สอบบัญชีและก าหนดแนวการตรวจสอบบัญชีต่อไป  
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5.3 ข้อเสนอแนะ  
 ในการวิจัยครั้งนี้ มีข้อค้นพบปัจจัยเสี่ยงส าหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์
ซึ่งได้น ามาจัดท าเป็นฐานข้อมูลเพ่ือให้ผู้สอบบัญชีได้ใช้เป็นข้อมูลในการระบุปัจจัยเสี่ยง นอกจากนี้ยังได้พัฒนา
แนวทางในการประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์เพ่ือให้ผู้สอบบัญชีใช้เป็นแนวทาง รวมทั้งได้น าปัจจัยเสี่ยง
และแนวทางในการประเมินความเสี่ยงมาจัดท าเป็นคู่มือเพ่ือให้ผู้สอบบัญชีใช้เป็นคู่มือปฏิบัติงาน สิ่งต่าง ๆ
เหล่านี้ช่วยให้การท างานสอบบัญชีสหกรณ์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นไปตามหลักวิชาการและมาตรฐาน
การสอบบัญชี อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้ผลการวิจัยนี้ถูกน าไปใช้งานได้อย่างสัมฤทธิ์ผลและเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนางานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จึงขอเสนอแนะให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ด าเนินการ ดังนี้ต่อไปนี้ 

1. ให้มีการศึกษาและพัฒนาปัจจัยเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง  
 เนื่องจากสหกรณ์มีการเปลี่ยนแปลงการพฤติกรรมและการท าธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มีการท าธุรกิจใหม่ ๆ 

มีธุรกรรมใหม่ ๆ เช่น Electronic Banking การที่รัฐบาลมีการส่งเสริมสนับสนุนให้สหกรณ์ท าธุรกรรมที่ช่วยแก้ปัญหา
ความยากจนของสมาชิก เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อปัจจัยเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์ทั้งสิ้น ปัจจัยเสี่ยงที่ได้
เสนอในผลวิจัยครั้งนี้อาจจะไม่รองรับกับธุรกิจใหม่ ๆ หรือธุรกรรมใหม่ ๆ นอกจากนี้ ควรจัดท าคู่มือการประเมิน 
ความเสี่ยงจากผลวิจัยนี้เป็นคู่มือส าหรับการประเมินความเสี่ยงกับสหกรณ์ทุกประเภท ทุกขนาดในอนาคต     
ที่ผู้สอบบัญชีสหกรณ์สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสอบบัญชีได้อย่างเหมาะสม และสามารถ
วางแผนงานสอบบัญชีสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. ควรมีการพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์ได้
อย่างบังเกิดผล 

 แม้ว่าผลการวิจัยจะสามารถพัฒนาฐานข้อมูลปัจจัยเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์ พัฒนาแนวทาง       
ในการประเมินความเสี่ยง และจัดท าคู่มือในการประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
แต่การประเมินความเสี่ยงจะถูกกระท าอย่างถูกต้องและได้ผลหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความรู้ความเข้าใจของผู้สอบบัญชี  
ดังนั้น กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จึงควรจัดให้มีการพัฒนาผู้สอบบัญชีสหกรณ์ให้มีความรู้และเข้าใจปัจจัยเสี่ยง           
ที่ได้จากการวิจัยอย่างถ่องแท้และชัดเจนและสามารถท าการปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชี    
ตามแนวทางท่ีได้พัฒนาไว้อย่างถูกต้องในแต่ละขั้นตอน การพัฒนาผู้สอบบัญชีสหกรณ์ดังกล่าวข้างต้นต้องไม่ท า
เพียงแต่การฝึกอบรม  แต่ต้องใช้เทคนิคการพัฒนาในหลาย ๆ  รูปแบบเพ่ือให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีได้เข้าใจ 
เข้าถึงเจตนารมณ์ของการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพบัญชีอย่างแท้จริง และยังรวมถึงการพัฒนาทักษะใน
การวางแผนงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีมีความจ าเป็นต้องใช้ในการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้ด้วย 

 3. ควรมีการพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้ในการประเมินความเสี่ยง  
  จากผลการวิจัยได้จัดท าเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์โดยการ        

จัดท าเป็นคู่มือการปฏิบัติงานนั้น แม้จะอ านวยความสะดวกให้ผู้สอบบัญชีได้อย่างมากแล้วก็ตาม แต่หากจะให้
อ านวยประโยชน์มากขึ้น กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ควรน าคู่มือการประเมินความเสี่ยงนี้ ไปพัฒนาเป็นเทคโนโลยี     
ในการประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์ ซึ่งจะสามารถเพ่ิมประโยชน์ได้อีกมากมาย เช่น ลดเวลาในส่วน
ที่ต้องค านวณ เพิ่มประสิทธิภาพในการระบุปัจจัยเสี่ยงให้ผู้สอบบัญชีในขณะที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็สามารถ
รวบรวม สังเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูลที่ เป็นปัจจัยเสี่ยงในภาพระดับประเทศ ระดับภาค เพ่ือการพัฒนางาน      
ต่อยอดได้ 

 4. ใช้ปัจจัยเสี่ยงในการสอบบัญชีเป็นเงื่อนไขในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
 ในปัจจุบัน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสหกรณ์ โดยพิจารณาถึงขนาด 

ความยุ่งยากในการสอบบัญชี และระดับของผู้สอบบัญชี แต่ยังไม่ได้น าเรื่องปัจจัยเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์
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มาพิจารณา เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 เรื่อง ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
เกี่ยวกับการพิจารณาการทุจริตในการตรวจสอบบัญชี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ควรมีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี      
ที่เหมาะสมกับขนาด ความยุ่งยาก และปัจจัยเสี่ยงในการสอบบัญชี เพ่ือลดความเสี่ยงในด้านการปฏิบัติงาน
สอบบัญชีของผู้สอบบัญชี รวมถึงตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450 เรื่อง การประเมินการแสดงข้อมูล        
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริง และมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 265 เรื่อง การสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน 
ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ต้องสร้างความตระหนักถึงความส าคัญให้กับผู้สอบบัญชีในกรณีที่ตรวจพบปัจจัยเสี่ยง
ในระหว่างด าเนินการประเมินความเสี่ยงหรือขณะอยู่ระหว่างการตรวจสอบบัญชี ที่จะต้องมีการรายงาน         
เสนอต่อนายทะเบียนสหกรณ์ก่อนที่จะรายงานการสอบบัญชี โดยที่จะต้องมีการก าหนดแนวทางการปฏิบัติ          
อย่างเคร่งครัด 

5. น าปัจจัยเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์มาพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์ 
ปัจจัยเสี่ยงที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้นอกจากจะใช้ประโยชน์ส าหรับผู้สอบบัญชีแล้ว ยังสามารถ

น าไปใช้ประโยชน์เพ่ือการพัฒนาสหกรณ์ได้โดยน าปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้มาพิจารณาเป็นประเด็นข้อเสนอแนะ      
การปรับปรุงแก้ไขงานของสหกรณ์ หากสหกรณ์สามารถปรับปรุงตามแนวทางได้ย่อมลดความเสี่ยง              
และเพ่ิมความเป็นสหกรณ์ท่ีมีธรรมมาภิบาลมากขึ้น ท้ายที่สุดน าไปสู่การเป็นสหกรณ์สีขาวตามแผนการพัฒนา
สหกรณไ์ด้ในที่สุด 

6. น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ควรให้ความส าคัญ และน าผลงานวิจัยและคู่มือ การวางแผน

งานสอบบัญชี เรื่อง การประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์ ไปใช้ประโยชน์เพ่ือการพัฒนา            
การสอบบัญชีสหกรณ์อย่างเป็นรูปธรรม 

7. ปรับปรุงคู่มือ การวางแผนงานสอบบัญชี อย่างต่อเนื่อง 
 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ควรมีการปรับปรุงคู่มือ การวางแผนงานสอบบัญชี อย่างต่อเนื่อง 

โดยเฉพาะกรณีท่ีพบประเด็นว่ามีปัจจัยเสี่ยงเพ่ิมขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงอันเนื่องจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
8. เผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างทั่วถึง 

 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ควรท าการเผยแพร่ผลงานวิจัยและคู่มือ การวางแผนงานสอบบัญชี      
เรื่อง การประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์ที่เกิดจากการวิจัยให้ผู้สอบบัญชีได้รู้และเข้าใจอย่างทั่วถึง
เพ่ือสร้างความตระหนักให้ผู้สอบบัญชีได้รู้และเข้าใจถึงความจ าเป็นในการประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชี
และมีการน าไปใช้ในการสอบบัญชีสหกรณ์อย่างจริงจังและบังเกิดผล 
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 เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
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สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์. มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) การระบุและประเมิน
ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ โดยการท าความเข้าใจ
กิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ ,  
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ตารางภาคผนวกที่ 1 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามลักษณะทางประชากร และการปฏิบัติงาน 
 

ลักษณะทางประชากรและการปฏิบัติงาน ร้อยละ 

เพศ    100.0 

 - ชาย 9.0 

 - หญิง 91.0 

อายุ 100.0 

 - 30 - 39 ปี 28.5 

 - 40 - 49 ปี 38.5 

 - ตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป 33.0 

วุฒิการศึกษา 100.0 

 - ต่ ากว่าปริญญาตรี 2.5 

 - ปริญญาตรี 65.0 

 - ปริญญาโท 32.5 

ระดับต าแหน่ง 100.0 

 - ปฏิบัติการ 13.1 

 - เจ้าหน้าที่อาวุโส 2.5 

 - ช านาญการ 77.9 

 - ช านาญการพิเศษ 6.0 

 - เชี่ยวชาญ 0.5 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี(ในฐานะผู้ช่วยสอบบัญชี และผู้สอบบัญชี) 100.0 

 - ระยะเวลา  1 - 15 ปี 52.8 

 - ระยะเวลา 16 - 30 ปี 38.6 

 - ระยะเวลามากกว่า 30 ปี 8.6 

ประสบการณ์ในการเป็นผู้สอบบัญชี 100.0 

 - ระยะเวลา  1 - 15 ปี 77.0 

 - ระยะเวลา 16 - 30 ปี 22.4 

 - ระยะเวลามากกว่า 30 ปี 0.6 
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ตารางภาคผนวกที่ 1 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามลักษณะทางประชากร และการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 

ลักษณะทางประชากรและการปฏิบัติงาน ร้อยละ 

จ านวนสหกรณ์ที่เป็นผู้สอบบัญชีปัจจุบัน 100.0 

 - จ านวนสหกรณ์ 1 - 20 แห่ง 86.8 

 - จ านวนสหกรณ์ 21 – 40 แห่ง 11.6 

 - จ านวนสหกรณ์มากกว่า 40 แห่ง   1.6 

ระดับผู้สอบบัญชี  100.0 

 - ระดับ 1 11.5 

 - ระดับ 2 17.0 

 - ระดับ 3 66.0 

 - ระดับ 4 5.5 

ขนาดสหกรณ์ 100.0 

 - เล็ก 5.0 

 - กลาง 20.0 

 - ใหญ ่ 40.0 

 - ใหญ่มาก 35.0 
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ตารางภาคผนวกที่ 2 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็น
เกี่ยวกับองค์ประกอบความเสี่ยงในการสอบบัญชี 
 

ที ่ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย 
 

SD. 
ล า
ดับ 5 4 3 2 1 

1 ความเสี่ยงเป็นเหตุการณ์ที่มีผลกระทบเชิงลบ 
ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของสหกรณ์ 

16.0 78.5 5.5 - - 4.10 .453 13 

2 ในการบริหารความเสี่ยงต้องค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น 
เพื่อพิจารณาความจ าเป็นในการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับ
เรื่องนั้นๆ 

58.5 39.5 1.5 0.5 - 4.56 .555 6 

3 ความเสี่ยงที่กระทบต่อสหกรณ์ที่มีอยู่ก่อนที่จะจัดการ
ความเสี่ยงเป็นความเสี่ยงสืบเนื่องหรือความเสี่ยงก่อนมีการ
จัดการความเสี่ยง (Inherent risk)  

50.5 44.5 4.5 0.5 - 4.45 .608 8 

4 สิ่งที่เหลืออยู่หลังจากที่ผู้บริหารได้จัดการเพื่อเปลี่ยนแปลง
โอกาสที่จะเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual risk) 

48.0 41.0 8.5 2.0 - 4.36 .724 11 

5 ก่อนการประเ มินความเสี่ ยงผู้ สอบบัญชีควรศึกษา
สภาพแวดล้อม การควบคุม ก าหนดวัตถุประสงค์ และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงของแต่ละสหกรณ์ 

81.0 18.5 5.0 - - 4.81 .410 1 

6 วัตถุประสงค์ของรายงานทางการเงินที่เป็นสาระส าคัญ       
ที่ผู้บริหารสหกรณ์ได้ให้ค ารับรองไว้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ
ประเภทรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการแสดง
รายการและการเปิดเผยข้อมูล 

58.0 39.0 2.5 0.5 - 4.55 .574 7 

7 วัตถุประสงค์ของรายงานทางการเงินในส่วนของประเภท
รายการที่ ผู้สอบบัญชีพิจารณา คือ การเกิดขึ้ นจริ ง      
ความครบถ้วนของรายการความถูกต้อง การตัดยอดตรง
ตามงวดบัญชี และการจัดประเภทรายการ 

68.5 30.0 1.0 0.5 - 4.66 .553 4 

8 วัตถุประสงค์ของรายงานทางการ เ งิน ในส่ วนของ           
ยอดคง เหลื อทา งบัญชี ที่ ผู้ ส อบบัญชี พิ จ า รณาคื อ          
ความมีอยู่จริง กรรมสิทธิ์และข้อผูกพัน ความครบถ้วนของ
ยอดคงเหลือ และการแสดงมูลค่าเหมาะสม 

73.0 26.0 1.0 - - 4.72 .472 2 

9 วัตถุประสงค์ของรายงานทางการเงินในส่วนของการแสดง
รายการและการเปิดเผยข้อมูลที่ผู้สอบบัญชีพิจารณา คือ 
เปิดเผยรายการหรือเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง/มีกรรมสิทธิ์และ
ข้อผูกพันตามกฎหมาย ความครบถ้วนของการเปิดเผย
ข้อมูล แสดงรายการชัดเจนและการเข้าใจได้ และการ
แสดงมูลค่าเหมาะสม 

71.5 27.5 0.5 0.5 - 4.70 .532 3 

10 ความเสี่ยงจากการตรวจสอบถือเป็นความเสี่ยงในการ        
สอบบัญชีข้ึนอยู่กับประสิทธิผลของการตรวจสอบ 

38.5 47.0 6.0 8.0 - 4.17 .863 12 
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ตารางภาคผนวกที่ 2 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็น
เกี่ยวกับองค์ประกอบความเสี่ยงในการสอบบัญชี (ต่อ) 
 

ที ่ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย 
 

SD. 
ล า
ดับ 5 4 3 2 1 

11 ความ เสี่ ย งจากการแสดงข้อมู ลที่ ขั ดต่ อข้ อ เท็ จจริ ง            
อันเป็นสาระส าคัญ อาจเกิดขึ้นทั้งในระดับงบการเงินและ
ระดับที่ผู้บริหารสหกรณ์ได้ให้ค ารับรองไว้ 

50.5 45.5 2.0 2.0 - 4.45 .640 9 

12 ความ เสี่ ย งจากการแสดงข้อมู ลที่ ขั ดต่ อข้ อ เท็ จจริ ง           
อันเป็นสาระส าคัญในระดับที่ผู้บริหารสหกรณ์ได้ ให้               
ค ารับรองไว้ ประกอบด้วยความเสี่ยงสืบเนื่องและความเสี่ยง
จากการควบคุม 

48.5 46.5 3.5 1.5 - 4.42 .637 10 

13 เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถประเมินความเสี่ยงในการ           
สอบบัญชีได้ครอบคลุมในทุกเรื่อง ควรพิจารณาปัจจัยเสี่ยง
ตามกระบวนการ/กิจกรรมทางธุรกิจและรายการในงบดุล
และอื่นๆ 

63.0 34.5 2.0 - - 4.61 .528 5 

 
ตารางภาคผนวกที่ 3 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามความส าคัญของวัตถุประสงค์ของ
รายงานทางการเงินเกี่ยวกับประเภทรายการ 

 
 

ที่ 
 

รายการ ล าดับความส าคัญ  

รวม 
1 2 3 4 5 

1 การเกิดขึ้นจริง 85.0 5.5 6.0 2.5 1.0 100.0 
2 ความครบถ้วน 3.0 46.2 32.7 15.1 3.0 100.0 
3 ความถูกต้อง 4.0 36.7 48.2 8.5 2.5 100.0 
4 การตัดยอดตรงตามงวดบัญชี 2.5 10.5 9.0 69.0 9.0 100.0 
5 การจัดประเภทรายการ 5.5 1.5 4.5 4.5 84.0 100.0 

   
ตารางภาคผนวกที่ 4 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามความส าคัญของวัตถุประสงค์ของรายงาน
ทางการเงินเกี่ยวกับยอดคงเหลือทางบัญชี 
 

ที ่ รายการ 
ล าดับความส าคัญ 

รวม 
1 2 3 4 

1 ความมีอยู่จริง 83.5 9.0 7.0 0.5 100.0 
2 กรรมสิทธิ์และข้อผูกพัน 5.5 61.5 19.0 14.0 100.0 
3 ความครบถ้วน 3.5 18.0 53.5 25.0 100.0 
4 การแสดงมูลค่าเหมาะสม 7.5 11.6 20.6 60.3 100.0 
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ตารางภาคผนวกที่ 5 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามความส าคัญของวัตถุประสงค์ของ
รายงานทางการเงินเกี่ยวกับการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล 
 

ที ่ รายการ 
ล าดับความส าคัญ 

รวม 
1 2 3 4 

1 การเกิดขึ้นจริง/มีกรรมสิทธิ์และข้อผูกพัน         
ตามกฎหมาย 

78.0 10.0 7.0 5.0 100.0 

2 ความครบถ้วน 7.0 56.5 24.5 12.0 100.0 
3 การจัดประเภทรายการและการเข้าใจได้ 7.5 7.0 32.5 52.5 100.0 
4 การแสดงมูลค่าเหมาะสม 7.5 26.6 35.7 30.2 100.0 

 
ตารางภาคผนวกที่ 6 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบ
ต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามประเภทธุรกิจและรายการในงบการเงินที่ไม่เกี่ยวกับที่มีอยู่ในธุรกิจ 
 

         
รายการ 

ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
 

ค่าเฉลี่ย 

 
 
 

S.D รวม มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

1. สมาชิกและหุ้น 100.0   32.10  32.18  24.58  9.44   1.71 3.84 .559 
2. ธุรกิจสินเชื่อ  100.0  51.42 33.67 12.01 2.51  0.38 4.33 .457 
3. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหนา่ย 100.0  45.66 36.72 14.54 2.88  0.20 4.24 .462 
4. ธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตผล 100.0  44.65 37.29 14.67 3.28  0.12 4.23 .499 
5. ธุรกิจการให้บริการ 100.0  46.97 36.09 14.06 2.86  0.02 4.27 .519 
6. ธุรกิจเงินรับฝาก 100.0  45.83 35.21 15.39 3.40  0.16 4.23 .530 
7. เงินสด/เงินฝากธนาคาร/เงินฝากสหกรณ์อื่น 100.0 70.53  21.74 6.70 0.89  0.14 4.62 .456 
8. เงินลงทุน 100.0 60.66  30.03 7.91 1.30  0.10 4.50 .528 
9. ลูกหนี้อื่น 100.0 59.50  32.50 6.75 1.00  0.25 4.50 .602 
10. ที่ดินแทนการช าระหนี้รอจ าหนา่ย   100.0 72.14 25.05 2.40 0.30  0.10 4.69 .379 
11. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น/สินทรัพย์ไมห่มุนเวียนอื่น 100.0 52.63  37.25 9.00 1.00  0.13 4.41 .597 
12. ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 100.0 54.58  34.45 9.21 1.75  4.41 .550 
13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 100.0 62.70  31.20 5.10 1.00  4.56 .518 
14. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร/เจ้าหนี้เงินกู้  100.0 64.44  29.55 5.01 1.00  4.57 .533 
15. เงินปันผลและเฉลี่ยคืน 100.0 44.99  35.64 14.94 3.76  0.67 4.20 .682 
16. หนี้สินหมุนเวียนอื่น/หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 100.0 52.63  37.63 8.00 1.75  4.41 .629 
17. ทุนส ารอง/ทุนสะสมตามข้อบังคับระเบียบและอื่นๆ 100.0 48.88  36.75 10.75 3.63  4.31 .711 

ภาพรวม 100.0 47.50 35.0 14.00 3.20 0.30   4.37  .453 

 
ตารางภาคผนวกที่ 7 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามประเภทปัจจัยเสี่ยงวงจรสมาชิกและหุ้น 

 

ล าดับ ปัจจัยเสี่ยง – วงจรสมาชิกและหุ้น ค่าเฉลี่ย S.D. 
 1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 4.05 .844 
 2 การลาออก 3.94 .607 
 3 การรับสมัครสมาชิกและการรับค่าหุ้น 3.76 .579 
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ตารางภาคผนวกที่ 8 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบ
ต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการรับสมัครสมาชิกและการรับค่าหุ้น 5 ล าดับสูงสุด 
 

ล า 
ดับ 
ท่ี 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรสมาชิกและหุ้น 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การรับสมัครสมาชิกและการรบัค่าหุ้น 
1 สมาชิกไม่มีตัวตนจริง หรือไม่สามารถยนืยันตัวตนของ

สมาชิกได้  
100.0 71.00 20.00 7.50 0.50 0.50 4.61 .693 

2 บันทึกรายการซ้ือหุ้นของสมาชิกไม่ถูกตอ้งและไม่ครบถ้วน  100.0 63.50 26.00 9.00 1.50  4.52 .723 
3 มีการสวมสิทธิ์สมาชิก  100.0 63.00 26.50 5.50 3.50 1.50 4.46 .867 
4 บันทึกรายการซ้ือหุ้นของสมาชิก ณ วันสิ้นงวดไม่ถูกต้องและ

ไม่ตรงตามงวด  
100.0 61.00 27.00 9.00 2.00 1.00 4.45 .819 

5 การรับเงินค่าหุ้นไม่ตรงตามความเป็นจริง  100.0 57.00 31.50 9.50 1.00 1.00 4.43 .786     

 
ตารางภาคผนวกที่ 9 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการลาออก 5 ล าดับสูงสุด 
 

ล า 
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรสมาชิกและหุ้น 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
 การลาออก         
1 จ่ายคืนค่าหุ้นโดยทีส่หกรณ์มีส่วนขาดแห่งทนุ  100.0 61.00 32.00 6.00   1.00 4.52 .701 
2 สหกรณจ์่ายคืนค่าหุ้น แต่ไม่หักหนี้สินที่ยังคงมีอยู่  100.0 54.00 31.50 11.00 3.00   4.37 .799 
3 ไม่มีการตรวจสอบภาระผกูพันระหว่างสมาชิกทีข่อลาออก กับ

สหกรณก์่อนการอนุมตัิให้ลาออก  
100.0 51.50 33.50 11.50 3.00 0.50 4.33 .832 

4 สมาชิกลาออกโดยไม่ได้รับการอนมุัติจากคณะกรรมการ
สหกรณ ์

100.0 36.00 38.50 19.50 5.00 1.00 4.04 .921 

5 บันทึกรายการค่าหุ้นที่รอจ่ายคืน ณ สิ้นงวดไม่ถูกตอ้ง         
หรือผิดหัวบัญชี  

100.0 34.50 39.00 19.00 6.00 0.50 4.02 .912 

 
ตารางภาคผนวกที่ 10 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่อ งานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงค่าธรรมเนียมแรกเข้า  
 

ล า 
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสี่ยง – วงจรสมาชกิและหุน้ 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า         
1 การรับค่าธรรมเนียมแรกเข้าไม่ตรงตามความเป็นจริง  100.0 46.00 32.00 16.00 6.00  4.18 .912 
2 การรับค่าธรรมเนียมแรกเข้าไม่เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์  100.0 32.50 33.50 27.50 6.00 0.50 3.92 .939 
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รายละเอียดประกอบตารางภาคผนวกที่ 6 - 10 
    สมาชิกและหุ้น         

ที ่ ปัจจัยเสี่ยง - สมาชิกและหุ้น 
ร้อยละผลกระทบต่องานสอบบัญช ี

ค่า 
เฉลี่ย 

S.D. 
ล า 
ดับ มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 

A การรับสมัครสมาชิกและการรับค่าหุ้น                 

1 ก าหนดคุณสมบัติของสมาชิกของสหกรณ์
ไม่ชัดเจนและไมเ่พียงพอ  

14.50 33.00 35.50 16.00 1.00 3.44 .960 15 

2 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ไม่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้สมัครสมาชิกว่าเป็นไปตามระเบียบ
ของสหกรณ์   

21.00 38.00 29.50 10.00 1.00 3.68 .951 11 

3 การรับเงินค่าหุ้นไม่เป็นไปตามระเบียบของ
สหกรณ์  

27.50 37.00 27.00 7.00 1.00 3.83 .947 6 

4 การรับเงินค่าหุ้นไม่ตรงตามความเป็นจริง  57.00 31.50 9.50 1.00 1.00 4.43 .786 5 

5 สมาชิกไม่มีตัวตนจริง หรือไม่สามารถยืนยัน
ตัวตนของสมาชิกได้  

71.00 20.00 7.50 0.50 0.50 4.61 .693 1 

6 ผู้สมัครเป็นสมาชิกมีข้อมูลซ้ าซ้อนกับข้อมูล
ของสมาชิกท่ีเป็นอยู่  

27.50 35.00 28.50 8.00 0.50 3.81 .948 7 

7 สมาชิกท่ีลาออกไปแล้วมาสมัครสมาชิกใหม่
เคยมีประวัติการช าระกู้ท่ีไม่ดีกับสหกรณ์   

17.00 26.50 37.50 15.50 2.00 3.42 1.015 16 

8 มีการสวมสิทธิ์สมาชิก  63.00 26.50 5.50 3.50 1.50 4.46 .867 3 

9 คณะกรรมการสหกรณ์ไม่ได้พิจารณา
คุณสมบัติของสมาชิกอย่างเพียงพอก่อนจะ
อนุมัติให้เป็นสมาชิก  

21.50 38.00 30.50 8.50 0.50 3.72 .917 10 

10 สมาชิกซ้ือหุ้นเพ่ิมไม่เป็นไปตามระเบียบ
ของสหกรณ์  

23.00 33.50 31.00 8.50 3.50 3.64 1.039 13 

11 ระเบียบของสหกรณ์ไม่มีการก าหนดอัตรา
หรือจ านวนหุ้นที่สมาชิกต้องซื้อหุ้นเพิ่ม   
ในแต่ละปีอย่างชัดเจนและครอบคลุม  

11.50 31.00 32.50 21.00 3.50 3.26 1.031 17 

12 สหกรณ์ไม่มีการก าหนดแผนการระดมหุ้น
เพ่ิมจากสมาชิกอย่างเป็นทางการ  

2.50 18.00 43.00 30.00 6.50 2.80 .897 18 

13 อัตราการเพ่ิมหุ้นของสมาชิกน้อย          
ท าให้สหกรณ์มีทุนเรือนหุ้นที่ต่ าจนเกินไป  

5.50 16.00 37.50 33.00 7.50 2.79 .988 19 

14 การเก็บเงินค่าหุ้นจากยอดจ่ายเงินกู้       
ไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปตามระเบียบ         
ของสหกรณ์ที่ก าหนด   

23.50 40.50 28.00 6.00 2.00 3.78 .943 8 
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รายละเอียดประกอบตารางภาคผนวกที่ 6 – 10 (ต่อ) 
    สมาชิกและหุ้น         

ที ่ ปัจจัยเสี่ยง - สมาชิกและหุ้น 
ร้อยละผลกระทบต่องานสอบบัญช ี

ค่า 
เฉลี่ย S.D. 

ล า 
ดับ มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
15 สมาชิกถือหุ้นสูงเกินกว่าที่ระเบียบของ

สหกรณ์ก าหนด  

21.00 36.00 31.50 8.50 2.50 3.65 .988 12 

16 บันทึกรายการซื้อหุ้นของสมาชิกไม่ถูกต้อง
และไม่ครบถ้วน  

63.50 26.00 9.00 1.50   4.52 .723 2 

17 บันทึกรายการซื้อหุ้นของสมาชิก               
ณ วันส้ินงวด ไม่ถูกต้องและไม่ตรงตามงวด  

61.00 27.00 9.00 2.00 1.00 4.45 .819 4 

18 บันทึกรายการซื้อหุ้นแรกเข้า               
บันทึกรายการบัญชีผิดหัวบัญชี  

23.00 38.50 27.50 9.50 1.00 3.73 .956 9 

19 มีสมาชิกที่ไม่ติดต่อกับสหกรณ์เป็นเวลา 
เกินหนึ่งปี ท าให้ไม่ทราบสถานะท่ีแท้จริง        
ของสมาชิก  

16.50 33.00 35.00 13.50 1.50 3.50 .974 14 

 การรับสมัครสมาชิกและการรับค่าหุ้น  3.76 .579  

B การลาออก         

1 ไม่มีการตรวจสอบภาระผูกพันระหว่าง
สมาชิกท่ีขอลาออกกับสหกรณ์ก่อนการ
อนุมัติให้ลาออก  

51.50 33.50 11.50 3.00 0.50 4.33 .832 3 

2 สมาชิกลาออกโดยไม่ได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการสหกรณ์ 

36.00 38.50 19.50 5.00 1.00 4.04 .921 4 

3 รายละเอียดของสมาชิกที่ขอลาออก         
ไม่เพียงพอ ท าให้คณะกรรมการสหกรณ์     
ไม่สามารถอนุมัติได้อย่างเหมาะสม  

13.50 30.00 40.00 13.50 2.50 3.39 .967 9 

4 สหกรณ์จ่ายคืนค่าหุ้นแต่ไม่หักหนี้สิน          
ที่ยังคงมีอยู่  

54.00 31.50 11.00 3.00   4.37 .799 2 

5 บันทึกรายการค่าหุ้นที่รอจ่ายคืน            
ณ สิ้นงวดไม่ถูกต้องหรือผิดหัวบัญชี  

34.50 39.00 19.00 6.00 0.50 4.02 .912 5 

6 จ่ายคืนค่าหุ้นโดยท่ีสหกรณ์มีส่วนขาดแห่งทุน  61.00 32.00 6.00   1.00 4.52 .701 1 

7 สหกรณ์ไม่ได้ลดยอดทุนเรือนหุ้น           
กรณีท่ีมีสมาชิกเสียชีวิต  

17.50 34.50 32.00 13.00 2.50 3.52 1.009 7 

8 ข้อมูลที่อยู่ที่ติดต่อได้ของสมาชิก            
ไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน  

15.50 35.50 30.00 15.00 3.00 3.46 1.026 8 

9 ข้อมูลหลักของสมาชิกถูกเปลี่ยนแปลง       
โดยไม่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 

26.00 36.50 27.00 8.00 1.50 3.78 .976 6 

 การลาออก  3.94 .607  
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รายละเอียดประกอบตารางภาคผนวกที่ 6 – 10 (ต่อ) 
     สมาชิกและหุ้น         

ที ่ ปัจจัยเสี่ยง - สมาชิกและหุ้น 
ร้อยละผลกระทบต่องานสอบบัญช ี

 ค่า 
 เฉลี่ย S.D. 

ล า 
ดับ มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 

C ค่าธรรมเนียมแรกเข้า                 

1 การรับค่าธรรมเนียมแรกเข้าไม่เป็นไปตาม
ระเบียบของสหกรณ์  

32.50 33.50 27.50 6.00 0.50 3.92 .939 2 

2 การรับค่าธรรมเนียมแรกเข้าไม่ตรงตาม
ความเป็นจริง  

46.00 32.00 16.00 6.00   4.18 .912 1 

 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  4.05   .844  

 
ตารางภาคผนวกที่ 11 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามประเภทปัจจัยเสี่ยงวงจรธุรกิจสินเชื่อ 
 

 

ล าดับที่ ปัจจัยเสี่ยง – วงจรธุรกิจสินเชื่อ ค่าเฉลี่ย S.D. 
1 การท าสัญญาเงินกู้/จดจ านองหลักประกัน 4.52 .575 
2 การรับช าระเงินกู้/ดอกเบี้ยเงินให้กู้/ค่าปรับ 4.49 .492 
3 การอนุมัติเงินกู้ 4.43 .553 
4 การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป 4.39 .567 
5 การประมวลผลดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ/ค่าปรับค้างรับ 4.33 .614 
6 การจ่ายเงินกู้ 4.31 .556 
7 การปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก/สัญญาเงินกู้ 4.27 .670 
8 การขอกู้/วิเคราะห์สินเชื่อ 4.17 .604 
9 การติดตาม/สอบทานการช าระหนี้ 4.15 .655 
10 การค้ าประกัน/ประเมินหลักประกัน 4.11 .608 
11 การประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 3.78 .699 

 

ตารางภาคผนวกที่ 12 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการขอกู้/วิเคราะห์สินเชื่อ 5 ล าดับสูงสุด 
 

ล าดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสี่ยง – วงจรธุรกิจสนิเชื่อ 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การขอกู้/วิเคราะห์สินเชื่อ         
1 ยืมช่ือสมาชิกอื่นขอกู้เงิน 100.0 72.0 20.5 6.0 1.5  4.63 .667 
2 สหกรณ์ให้เจ้าหน้าที่เพียงคนเดียวในการจัดท าค าขอกู้ อนุมัติ

เงินกู้และจัดท าสัญญาเงินกู้ 
100.0 67.0 27.0 5.5 0.5  4.61 .617 

3 ขอกู้เกินกว่าวงเงินสูงสุดแตล่ะประเภทเงินกู้ 100.0 47.5 35.0 13.5 3.0 1.0 4.25 .873 
4 ขอกู้เกินกว่าจ านวนสัญญาสูงสุดแต่ละประเภทเงินกู้ 100.0 42.5 37.5 15.0 4.0 0.5 4.18 .869 
5 ผู้ขอกู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามระเบียบก าหนด 100.0 37.5 34.0 25.0 2.5 1.0 4.05 .904 
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ตารางภาคผนวกที่ 13 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการค้ าประกัน/ประเมินหลักประกัน 5 ล าดับสูงสุด 
 

ล า 
ดับ 
ที่ 

ปัจจัยเสี่ยง – วงจรธุรกิจสนิเชื่อ 
 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี

ค่าเฉลี่ย S.D. รวม มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

การค้ าประกัน/ประเมินหลักประกัน 
1 การประเมนิหลักทรัพย์ท าโดยเจ้าหน้าที่สินเชื่อเพียงอย่างเดียว ซึ่งท าให้

การตรวจสอบหลักประกันอาจจะไม่เหมาะสม 
100.0 62.0 33.0 4.5 0.5   4.57 .606 

2 ราคาประเมินหลักทรัพย์ (ที่ดิน) เพื่อใช้เป็นหลักประกันไม่ได้ใช้ราคา
ของทางราชการที่สามารถอ้างอิงได้ 

100.0 61.5 32.5 5.5   0.5 4.55 .648 

3 หลักทรัพย์ค้ าประกันเงินกู้ไม่ครบถ้วน 100.0 51.0 38.0 9.5 1.0 0.5 4.38 .741 
4 ไม่มีการระงับยอดบัญชีเงินฝากสหกรณ์ตามภาระการค้ าประกันเงินกู้ 100.0 32.5 46.5 16.0 5.0   4.07 .827 
5 การเก็บรักษาหลักทรัพย์ค้ าประกันไม่รัดกุม เสี่ยงต่อการสูญหาย หรือ

เสียหาย 
100.0 35.5 39.0 21.0 4.0 0.5 4.05 .878 

 
ตารางภาคผนวกที่ 14 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการอนุมัติเงินกู้ 5 ล าดับสูงสุด 
 

ล า 
ดับ 
ที่ 

 
ปัจจัยเสี่ยง - ธุรกิจสนิเชื่อ 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 
S.D. 

 
รวม มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน 

กลาง 
น้อย น้อย 

ที่สุด 
การอนุมัติเงินกู้ 
1 สมาชิกที่ไม่ได้ยื่นขอกู ้แต่ได้รับการอนุมตัิเงินกู้ 100.0 73.5 21.5 1.5 2.5 1.0 4.64 .730 
2 คณะกรรมการสหกรณ์อนุมัติสินเชื่อให้กบับุคคลภายนอก 100.0 72.0 18.0 8.0 2.0   4.60 .723 
3 มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายหลังจากอนุมัติเงินกู้แล้ว 100.0 62.5 29.0 6.5 2.0   4.52 .709 
4 การอนุมัติเงินกู้ไม่เป็นไปตามระเบียบ 100.0 56.0 32.5 10.5 1.0   4.44 .720 
5 มีการอนุมัติเงินกู้เกินกวา่วงเงินที่มีอ านาจอนุมัติ 100.0 52.5 36.5 8.5 2.5   4.39 .749 

 
ตารางภาคผนวกที่ 15 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการท าสัญญาเงินกู้/จดจ านองหลักประกัน 
 

ล า 
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสี่ยง – วงจรธุรกิจสนิเชื่อ 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 
 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การท าสญัญาเงินกู้/จดจ านองหลักประกัน         

1 จัดท าสัญญาเงินกู้ไม่สอดคล้องกับการจา่ยเงินกู้ 100.0  64.5 29.0    6.0      0.5 4.57 .654 
2 จัดท าสัญญาเงินกู้ไม่ถูกต้องท าให้ไม่มีผลบังคับทาง

กฎหมาย 
100.0  66.5 24.0    9.0  0.5   4.57 .677 

3 ไม่มีการจดจ านองหลกัประกันเพือ่ค้ าประกันสัญญาเงินกู้ 100.0  62.5 24.5   12.0  0.5   4.50 .724 
4 สัญญาเงินกู้ไม่สอดคล้องกับการจดจ านองหลักประกัน 100.0  56.5 32.0    9.5  2.0   4.43 .747 
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ตารางภาคผนวกที่ 16 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามประเภทกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการจ่ายเงินกู้ 5 ล าดับสูงสุด 
 

ล า 
ดับ 
ที่ 

 

ปัจจัยเสี่ยง – วงจรธุรกิจสินเชื่อ 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  

ค่า 
เฉลี่ย 

 

S.D. รวม มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

การจ่ายเงินกู้         
1 เจ้าหน้าที่น าใบขอกู้ที่สมาชิกเคยท าไว้แต่ไม่ได้รับเงินกู้         

มากู้เงินและน าเงินไปใช้ส่วนตัว 
100.0 82.0 14.5 3.0 0.5  4.78 .513 

2 รายการจ่ายเงินกู้จริงไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ตรงกับ
รายการบันทึกเพิ่มลูกหนี้เงินกู้ในบัญชี 

100.0 76.5 20.0 3.0 0.5  4.73 .539 

3 สมาชิกได้รับเงินกู้น้อยกว่าจ านวนเงินกู้ตามสัญญา        
ที่สหกรณ์จ่ายจริง  

100.0 65.5 24.5 6.5 3.0 0.5 4.52 .789 

4 รายการจ่ายเงินกู้จริงไม่สอดคล้องกับรายการอนุมัติเงินกู้  100.0 57.0 37.0 5.0 0.5  4.51 .618 
5 จ่ายเงินกู้เพื่อซ้ือวัสดุการเกษตรมีการสวมรอยใช้วงเงิน  100.0 58.5 33.5 6.0 1.5 0.5 4.48 .723 

     

ตารางภาคผนวกที่ 17 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการรับช าระเงินกู้/ดอกเบี้ยเงินให้กู้/ค่าปรับ     
5 ล าดับสูงสุด 
 

ล า 
ดับ
ที่ 

 

ปัจจัยเสี่ยง – วงจรธุรกิจสินเชื่อ 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 
 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การรับช าระเงินกู/้ดอกเบี้ยเงินให้กู/้ค่าปรับ 
1 ลูกหนี้เงินกู้ไม่มีตัวตนอยู่จริง ท าให้ไม่สามารถบังคับให้

ช าระหนี้ได้ตามกฎหมาย 
100.0 82.0 16.5 0.5 0.5 0.5 4.79 .517 

2 บันทึกรับช าระหนี้ต่ ากว่าที่รับช าระจริง 100.0 80.0 16.5 2.5   1.0 4.75 .601 
3 ไม่ออกใบเสร็จรับเงินให้สมาชิก/สมาชิกไม่สนใจขอรับ

ใบเสร็จรับเงิน 
100.0 74.5 21.0 4.0   0.5 4.69 .596 

4 ยอดรับช าระลูกหนี้เงินกู้รายตัวไม่ตรงกับยอดลดลูกหนี้
เงินกู้ในบัญชีแยกประเภททั่วไป 

100.0 60.0 32.0 6.0 2.0   4.50 .702 

5 กา รบั นทึ ก ดอก เบี้ ย เ งิ น ให้ กู้ /ค่ า ป รั บ ไม่ ถู ก ต้ อ ง           
และไม่ครบถ้วน 

100.0 53.5 41.5 4.0 1.0   4.48 .626 

 

ตารางภาคผนวกที่ 18 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการประมวลผลดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ /
ค่าปรับค้างรับ       
ล าดับ

ที่ 
 

ปัจจัยเสี่ยง – วงจรธุรกิจสนิเชื่อ 
 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  

ค่าเฉลี่ย 
 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การประมวลผลดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรบั/ค่าปรับค้างรบั 
1 ไม่มีการประมวลผลหรือไม่มีการบันทึกดอกเบี้ยเงินให้กู้     

ค้างรับ/ค่าปรับค้างรับให้ถูกต้อง ครบถ้วนและตามงวดบัญชี 
100.0 62.0 32.0 4.5 1.5   4.55 .656 

2 มีการบันทึกรับช าระเงินกู้โดยตัดเงินต้นก่อนตัดดอกเบี้ยและ
ค่าปรับ ท าให้การค านวณดอกเบี้ยไม่ถูกต้อง 

100.0 57.5 31.5 9.5 1.5   4.45 .728 

3 สหกรณ์เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย แต่เจ้าหน้าที่ไม่แก้ไข
อัตราดอกเบี้ยให้ถูกต้อง 

100.0 52.0 37.0 8.5 2.5   4.39 .748 

4 ค านวณดอกเบี้ยเงินกู้ค้างรับและค่าปรับค้างรับไม่ถูกต้อง 100.0 49.0 40.0 9.5 1.5   4.37 .717 
5 การงดส่งหรือลดจ านวนช าระเงินกู้ไม่เป็นไปตามระเบียบของ

สหกรณ ์
100.0 28.0 37.5 29.0 4.0 1.0 3.88 .902 
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ตารางภาคผนวกที่ 19 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก/สัญญาเงินกู ้  

ล า 
ดับ  
ที่ 

 

ปัจจัยเสี่ยง – วงจรธุรกิจสนิเชื่อ 
 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  

ค่าเฉลี่ย 
 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก/สัญญาเงนิกู้ 
1 มีการเปลี่ยนสัญญาหรือเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ โดยไม่ได้รับ

อนุมัติ 
100.0 49.5 40.0 8.5 1.0 0.5 4.38 .727 

2 มีการเปลี่ยนสัญญาใหม่โดยไม่ได้รับช าระหนี้จริง (แปลงหนี้)  100.0 47.0 34.0 17.0 1.5 0.5 4.26 .827 
3 มีการเปลี่ยนเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้อย่างไม่เหมาะสม เช่น     

เงินช าระหนี้ต่องวดการช าระเงิน อัตราดอกเบ้ีย เป็นต้น 
100.0 39.5 42.5 15.0 2.5 0.5 4.18 .813 

 

ตารางภาคผนวกที่ 20 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการติดตาม/สอบทานการช าระหนี้  

ล า 
ดับ 
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรธุรกิจสินเชื่อ 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  

ค่า 
เฉลี่ย 

 

S.D. 
รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การติดตาม/สอบทานการช าระหน้ี         

1 ไม่มีการสอบทานความมีตัวตนของลูกหนี้เงินกู้ โดยผู้ที่เป็น
อิสระจากเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการสหกรณ์ 

100.0 54.5 32.0 11.5 1.5 0.5 4.39 .787 

2 มีลูกหนี้เงินกู้มีค้างนาน และไม่ได้บังคับยึดหลักประกันหรือ
ฟ้องร้องตามระเบียบ 

100.0 35.5 45.0 17.0 2.0   4.15 .768 

3 ไม่มีการติดตามการช าระหนี้อย่างสม่ าเสมอ 100.0 27.0 42.0 27.5 3.5   3.93 .826 
 

ตารางภาคผนวกที่ 21 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  

ล า 
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรธุรกิจสินเชื่อ 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
 การประมาณคา่เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
1 ประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงินกู้ไม่เป็นไปตามระเบียบ   

นายทะเบียนสหกรณ์ 
100.0 73.0 22.5 4.0 0.5  4.68 .574 

2 ประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดอกเบ้ียค้างรับ ค่าปรับค้างรับ        
ไม่เป็นไปตามระเบียบ นายทะเบียนสหกรณ์ 

100.0 71.5 25.0 2.5 1.0  4.67 .577 

3 การตัดจ าหน่ายหนี้สูญลูกหนี้เงินกู้ไม่เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ 

100.0 67.0 27.5 4.5 1.0  4.61 .625 
 

ตารางภาคผนวกที่ 22 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบ
ต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป 5 ล าดับสูงสุด 

ล า 
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรธุรกิจสินเชื่อ 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภทท่ัวไป         
1 ลูกหนี้เงนิกู้แสดงมูลค่าคงเหลอืไม่ถกูต้อง 100.0 79.5 17.5 1.0 1.5 0.5 4.74 .604 
2 ยอดลูกหนีเ้งินกู้รายตัวไมต่รงกับยอดลกูหนีเ้งินกู้ในบัญชี     

แยกประเภททั่วไป 
100.0 60.0 33.0 5.0 2.0  4.51 .687 

3 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลกูหนีท้ี่อยู่ระหว่างการฟ้องร้องหรอื
ด าเนนิคดีไม่ครบถว้น 

100.0 53.5 36.0 8.0 2.5  4.41 .744 

4 ไม่มีการสอบทานรายการปรับปรุงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญใน
บัญชีแยกประเภททั่วไป 

100.0 39.5 47.0 12.0 1.5  4.25 .719 

5 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายบัญชีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสนิเชือ่
ไม่ครบถ้วน 

100.0 46.5 34.5 14.5 4.5  4.23 .861 
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รายละเอียดประกอบตารางภาคผนวกที่ 11 – 22  
    ธุรกิจสินเชื่อ         

ที ่ ปัจจัยเสี่ยง - ธุรกิจสินเชื่อ 
ผลกระทบต่องานสอบบัญชี ค่า 

เฉลี่ย 
S.D. 

ล า
ดับ มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 

A การขอกู้/วิเคราะห์สินเชื่อ                 

1 ผู้ขอกู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามระเบียบก าหนด 37.50 34.00 25.00 2.50 1.00 4.05 .904 5 

2 ผู้ขอกู้มีประวัติการช าระเงินไม่ดี  28.00 35.00 28.00 7.50 1.00 3.82 .963 8 

3 ยืมชื่อสมาชิกอ่ืนขอกู้เงิน 72.00 20.50 6.00 1.50   4.63 .667 1 

4 สหกรณ์ให้เจ้าหน้าท่ีเพียงคนเดียวในการจัดท า
ค าขอกู ้อนุมัติเงินกู้และจัดท าสัญญาเงินกู้ 

67.00 27.00 5.50 0.50   4.61 .617 2 

5 ขอกู้ผิดวัตถุประสงค์การกู้ ท าให้ก าหนดวงเงิน
กู้และอัตราดอกเบี้ยไม่ถูกต้องตามระเบียบ 

26.50 48.50 20.50 3.00 1.50 3.96 .852 6 

6 ขอกู้เกินกว่าจ านวนสัญญาสูงสุดแต่ละ
ประเภทเงินกู้ 

42.50 37.50 15.00 4.00 0.50 4.18 .869 4 

7 ขอกู้เกินกว่าวงเงินสูงสุดแต่ละประเภทเงินกู้ 47.50 35.00 13.50 3.00 1.00 4.25 .873 3 

8 สมาชิกให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดท าค าขอกู้ให้ 33.00 29.50 28.50 6.00 2.00 3.86 1.016 7 

 การขอกู้/วิเคราะห์สินเชื่อ  4.17 0.604  

B การค้ าประกัน/ประเมินหลักประกัน                 

1 การประเมินหลักทรัพย์ท าโดยเจ้าหน้าที่
สินเชื่อ เพียงอย่างเดียว ซึ่งท าให้การ
ตรวจสอบหลักประกันอาจจะไม่เหมาะสม 

62.00 33.00 4.50 0.50   4.57 .606 1 

2 ราคาประเมินหลักทรัพย์ (ที่ดิน) เพ่ือใช้เป็น
หลักประกันไม่ได้ใช้ราคาของทางราชการ        
ที่สามารถอ้างอิงได้ 

61.50 32.50 5.50   0.50 4.55 .648 2 

3 หลักทรัพย์ค้ าประกันเงินกู้ไม่ครบถ้วน 51.00 38.00 9.50 1.00 0.50 4.38 .741 3 

4 ค้ าประกันเงินกู้เกินกว่าจ านวนสัญญา          
ที่ก าหนด 

31.00 44.00 19.00 3.50 1.00 4.02 .863 6 

5 ค้ าประกันเงินกู้ด้วยหุ้นสามัญหรือบัญชีเงิน
ฝากสหกรณ์ โดยไม่มีการท าสัญญาค้ าประกัน 

30.00 45.00 19.00 5.00 0.50 3.99 .862 8 

6 ไม่มีการระงับยอดบัญชีเงินฝากสหกรณ์ตาม
ภาระการค้ าประกันเงินกู้ 

32.50 46.50 16.00 5.00   4.07 .827 4 

7 ไม่มีการท าประกันภัยสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็น
หลักประกันอย่างเหมาะสม 

21.0 37.0 31.0 10.5 0.5 3.68 .940 10 
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รายละเอียดประกอบตารางภาคผนวกที่ 11 – 22  (ต่อ) 
     ธุรกิจสินเชื่อ         

ที ่ ปัจจัยเสี่ยง - ธุรกิจสินเชื่อ 
ผลกระทบต่องานสอบบัญชี ค่า 

เฉลี่ย 
S.D. 

ล า
ดับ มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

8 ไม่มีการเปลี่ยนสัญญาผู้ค้ าประกันใหม่      
ในกรณีที่ผู้ค้ าประกันเดิมไม่เป็นสมาชิก
อย่างทันเวลาและเหมาะสม  

31.00 42.00 23.00 4.00   4.00 .839 7 

9 ทะเบียนคุมหลักทรัพย์ค้ าประกันจัดท า      
ไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง 

24.00 42.50 27.50 5.50 0.50 3.84 .871 9 

10 การเก็บรักษาหลักทรัพย์ค้ าประกันไม่รัดกุม 
เสี่ยงต่อการสูญหาย หรือเสียหาย 

35.50 39.00 21.00 4.00 0.50 4.05 .878 5 

 การค้ าประกัน/ประเมินหลักประกัน  4.11 .608  

C การอนุมัติเงินกู้                 

1 มีการอนุมัติเงินกู้เกินกว่าวงเงินที่มีอ านาจ
อนุมัติ 

52.50 36.50 8.50 2.50   4.39 .749 5 

2 มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายหลังจาก
อนุมัติเงินกู้แล้ว 

62.50 29.00 6.50 2.00   4.52 .709 3 

3 สมาชิกท่ีไม่ได้ยื่นขอกู้ แต่ได้รับการอนุมัติ
เงินกู้ 

73.50 21.50 1.50 2.50 1.00 4.64 .730 1 

4 ยกเลิกสัญญาเงินกู้โดยไม่ได้รับอนุมัติ     
และปรับปรุงรายการไม่ถูกต้องเหมาะสม 

54.00 32.50 11.00 1.00 1.00 4.38 .801 6 

5 คณะกรรมการสหกรณ์อนุมัติสินเชื่อ       
ให้บุคคลใกล้ชิดอย่างไม่เหมาะสม 

51.50 36.50 10.50 1.50   4.38 .734 7 

6 คณะกรรมการสหกรณ์อนุมัติสินเชื่อ     
ให้กับบุคคลภายนอก 

72.00 18.00 8.00 2.00   4.60 .723 2 

7 การอนุมัติเงินกู้ไม่เป็นไปตามระเบียบ 56.00 32.50 10.50 1.00   4.44 .720 4 

8 รายละเอียดของการวิเคราะห์สินเชื่อ       
ไม่เพียงพอ ท าให้คณะกรรมการสหกรณ์
อนุมัติสินเชื่อไม่เหมาะสม 

32.00 49.00 16.00 2.50   4.11 .757 8 

 การอนุมัติเงินกู้  4.43 .553  
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รายละเอียดประกอบตารางภาคผนวกที่ 11 – 22 (ต่อ) 
     ธุรกิจสินเชื่อ         

ที ่ ปัจจัยเสี่ยง - ธุรกิจสินเชื่อ 
ผลกระทบต่องานสอบบัญชี ค่า 

เฉลี่ย 
S.D. 

ล า
ดับ มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

D การท าสัญญาเงินกู้/จดจ านอง
หลักประกัน 

                

1 จัดท าสัญญาเงินกู้ไม่สอดคล้องกับ         
การจ่ายเงินกู้ 

64.50 29.00 6.00   0.50 4.57 .654 1 

2 จัดท าสัญญาเงินกู้ไม่ถูกต้องท าให้ไม่มีผล
บังคับทางกฎหมาย 

66.50 24.00 9.00 0.50   4.57 .677 2 

3 สัญญาเงินกู้ไม่สอดคล้องกับการจดจ านอง
หลักประกัน 

56.50 32.00 9.50 2.00   4.43 .747 4 

4 ไม่มีการจดจ านองหลักประกัน            
เพ่ือค้ าประกันสัญญาเงินกู้ 

62.50 24.50 12.00 0.50   4.50 .724 3 

 
การท าสัญญาเงินกู้/ 

จดจ านองหลักประกัน 
 4.52 .575  

E การจ่ายเงินกู้         

1 มีรายการที่อนุมัติเงินกู้แล้ว แต่ยังไม่ได้       
มารับเงินกู้เป็นเวลานาน 

29.50 33.50 23.50 11.00 2.50 3.77 1.070 9 

2 รายการจ่ายเงินกู้จริงไม่สอดคล้องกับ
รายการอนุมัติเงินกู้  

57.00 37.00 5.00 0.50   4.51 .618 4 

3 มีการแทรกสัญญาเงินกู้เพ่ือรับเงินกู้ก่อน 25.50 35.50 30.50 6.00 2.00 3.77 .968 8 

4 สมาชิกได้รับเงินกู้น้อยกว่าจ านวนเงินกู้ตาม
สัญญาที่สหกรณ์จ่ายจริง  

65.50 24.50 6.50 3.00 0.50 4.52 .789 3 

5 จ่ายเงินกู้เพ่ือซื้อวัสดุการเกษตรมีการ        
สวมรอยใช้วงเงิน  

58.50 33.50 6.00 1.50 0.50 4.48 .723 5 

6 บันทึกจ่ายเงินกู้ผิดราย  47.00 33.00 12.50 7.00 0.50 4.19 .943 6 

7 เจ้าหน้าที่น าใบขอกู้ท่ีสมาชิกเคยท าไว้       
แต่ไม่ได้รับเงินกู้มากู้เงินและน าเงินไปใช้
ส่วนตัว 

82.00 14.50 3.00 0.50   4.78 .513 1 

8 ไม่มีการสอบทานสัญญาเงินกู้ที่ยังจ่ายเงินกู้
ไม่ครบถ้วนโดยบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่
สินเชื่อ 

36.50 37.50 21.00 4.50 0.50 4.05 .895 7 

9 รายการจ่ายเงินกู้จริงไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง 
ตรงกับรายการบันทึกเพิ่มลูกหนี้เงินกู้        
ในบัญชี 

76.50 20.00 3.00 0.50   4.73 .539 2 

 การจ่ายเงินกู้  4.31 .556  
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รายละเอียดประกอบตารางภาคผนวกที่ 11 – 22 (ต่อ) 
     ธุรกิจสินเชื่อ 

ที ่ ปัจจัยเสี่ยง - ธุรกิจสินเชื่อ 
ผลกระทบต่องานสอบบัญชี ค่า 

เฉลี่ย 
S.D. ล าดับ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

F การรับช าระเงินกู้/ดอกเบี้ยเงินให้กู้/ค่าปรับ         

1 บันทึกรับช าระหนีต้่ ากว่าที่รับช าระจริง 80.00 16.50 2.50   1.00 4.75 .601 2 

2 ไม่ออกใบเสร็จรับเงินให้สมาชิก/สมาชิก        
ไม่สนใจขอรับใบเสร็จรับเงิน 

74.50 21.00 4.00   0.50 4.69 .596 3 

3 สหกรณ์รับช าระหนี้ด้วยเช็คแต่ไม่มีการ
ควบคุม ท าให้มีเช็คหมดอายุไม่สามารถ
น าไปข้ึนเงินได้ 

44.00 38.00 14.50 2.50 1.00 4.22 .856   10 

4 ลูกหนี้เงินกู้ไม่มีตัวตนอยู่จริง ท าให้         
ไม่สามารถบังคับให้ช าระหนี้ได้ตามกฎหมาย 

82.00 16.50 0.50 0.50 0.50 4.79 .517 1 

5 การบันทึกดอกเบี้ยเงินให้กู้/ค่าปรับ        
ไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน 

53.50 41.50 4.00 1.00   4.48 .626 5 

6 ยอดรับช าระลูกหนี้เงินกู้รายตัวไม่ตรงกับ
ยอดลดลูกหนี้เงินกู้ในบัญชีแยกประเภท
ท่ัวไป 

60.00 32.00 6.00 2.00   4.50 .702 4 

7 ยอดรับช าระค่าปรับไม่ตรงกับยอดรายได้
ค่าปรับในบัญชีแยกประเภททั่วไป 

49.50 39.00 9.00 2.50   4.36 .750 8 

8 การบันทึกดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ/ค่าปรับ
ค้างรับไม่ครบถ้วนและไม่ตรงตามงวดบัญชี  

56.50 34.50 7.50 1.50   4.46 .701 6 

9 ยอดรับช าระดอกเบี้ยเงินให้กู้ไม่ตรงกับยอด
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ในบัญชีแยกประเภททั่วไป 

51.50 39.00 7.50 1.50   4.41 .697 7 

10 สหกรณ์รับช าระไม่เป็นไปตามระเบียบ  
โดยตัดต้นเงินก่อนตัดดอกเบี้ยเงินให้กู้กับ
ค่าปรับ 

46.50 39.00 12.00 2.50   4.30 .775 9 

 การรับช าระเงินกู้/ดอกเบี้ยเงินให้กู้/ค่าปรับ  4.49 .492  

G การประมวลผลดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ/
ค่าปรับค้างรับ 

                

1 ค านวณดอกเบี้ยเงินกู้ค้างรับ             
และค่าปรับค้างรับไม่ถูกต้อง 

49.00 40.00 9.50 1.50   4.37 .717 4 

2 การงดส่งหรือลดจ านวนช าระเงินกู้        
ไม่เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 

28.00 37.50 29.00 4.00 1.00 3.88 .902 5 

3 สหกรณ์เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย        
แต่เจ้าหน้าที่ไม่แก้ไขอัตราดอกเบี้ย         
ให้ถูกต้อง 

52.00 37.00 8.50 2.50   4.39 .748 3 
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รายละเอียดประกอบตารางภาคผนวกที่ 11 – 22 (ต่อ) 
     ธุรกิจสินเชื่อ         

ที่ ปัจจัยเส่ียง - ธุรกิจสินเชื่อ 
ผลกระทบต่องานสอบบัญชี ค่า 

เฉลี่ย 
S.D. 

ล า
ดับ มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

4 ไม่มีการประมวลผลหรือไม่มีการบันทึก
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ/ค่าปรับค้างรับให้
ถูกต้อง ครบถ้วนและตามงวดบัญชี 

62.00 32.00 4.50 1.50   4.55 .656 1 

5 มีการบันทึกรับช าระเงินกู้โดยตัดเงินต้น 
ก่อนตัดดอกเบีย้และค่าปรับ ท าให้การ
ค านวณดอกเบี้ยไม่ถูกต้อง 

57.50 31.50 9.50 1.50   4.45 .728 2 

 
การประมวลผลดอกเบ้ียเงินให้กู้ค้างรับ/

ค่าปรับค้างรับ 
 4.43 .614  

H การปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก/สัญญาเงินกู้                
1 มีการเปลี่ยนสัญญาใหม่โดยไม่ได้รับ          

ช าระหนี้จริง (แปลงหนี้)  
47.00 34.00 17.00 1.50 0.50 4.26 .827 2 

2 มีการเปลี่ยนสัญญาหรือเงื่อนไขของสัญญา
เงินกู้ โดยไม่ได้รับอนุมัติ 

49.50 40.00 8.50 1.00 0.50 4.38 .727 1 

3 มีการเปลี่ยนเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้อย่าง      
ไม่เหมาะสม เช่น เงินช าระหนี้ต่องวด      
งวดการช าระเงิน อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น 

39.50 42.50 15.00 2.50 0.50 4.18 .813 3 

 การปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก/สัญญาเงินกู้  4.27 .670  
I การติดตาม/สอบทานการช าระหนี ้                 

1 ไม่มีการสอบทานความมีตัวตนของลูกหนี้
เงินกู ้โดยผู้ท่ีเป็นอิสระจากเจ้าหน้าท่ีและ
คณะกรรมการสหกรณ ์

54.50 32.00 11.50 1.50 0.50 4.39 .787 1 

2 ไม่มีการติดตามการช าระหนี้อย่างสม่ าเสมอ 27.00 42.00 27.50 3.50   3.93 .826 3 

3 มีลูกหนี้เงินกู้มีค้างนาน และไม่ได้บังคับ      
ยึดหลักประกันหรือฟ้องร้องตามระเบียบ 

35.50 45.00 17.00 2.00   4.15 .768 2 

 การติดตาม/สอบทานการช าระหนี ้  4.15 .655  

J การประมาณค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ                 

1 ประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงินกู้
ไม่เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  

73.00 22.50 4.00 0.50   4.68 .574 1 

2 ประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดอกเบี้ย    
ค้างรับ ค่าปรับค้างรับ ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  

71.50 25.00 2.50 1.00   4.67 .577 2 

3 การตัดจ าหน่ายหนี้สูญลูกหนี้เงินกู้ไม่เป็น         
ไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 

67.00 27.50 4.50 1.00   4.61 .625 3 

 การประมาณค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ  3.78 .699  
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รายละเอียดประกอบตารางภาคผนวกที่ 11 – 22 (ต่อ) 
     ธุรกิจสินเชื่อ  

ที ่ ปัจจัยเสี่ยง - ธุรกิจสินเชื่อ 
ผลกระทบต่องานสอบบัญชี ค่า 

เฉลี่ย 
S.D. 

ล า
ดับ มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

K การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภทท่ัวไป         

1 ยอดลูกหนี้เงินกู้รายตัวไม่ตรงกับยอดลูกหนี้
เงินกู้ในบัญชีแยกประเภททั่วไป 

60.00 33.00 5.00 2.00   4.51 .687 2 

2 ไม่มีการสอบทานรายการปรับปรุงลูกหนี้เงิน
ให้กู้/ดอกเบี้ยเงินให้กู้/รายได้ค่าปรับ ในบัญชี
แยกประเภททั่วไป 

38.00 46.50 13.50 2.00   4.21 .745 6 

3 ไม่มีการสอบทานรายการปรับปรุงค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญในบัญชีแยกประเภททั่วไป 

39.50 47.00 12.00 1.50   4.25 .719 4 

4 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายบัญชีที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจสินเชื่อไม่ครบถ้วน 

46.50 34.50 14.50 4.50   4.23 .861 5 

5 ลูกหนี้เงินกู้แสดงมูลค่าคงเหลือไม่ถูกต้อง 79.50 17.50 1.00 1.50 0.50 4.74 .604 1 

6 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการ
ฟ้องร้องหรือด าเนินคดีไม่ครบถ้วน 

53.50 36.00 8.00 2.50   4.41 .744 3 

 การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป  4.39 .567  

 
ตารางภาคผนวกที่ 23 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวม
จ าแนกตามประเภทปัจจัยเสี่ยงวงจรธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
 

ล าดับที่ ปัจจัยเสี่ยง – วงจรธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย ค่าเฉลี่ย S.D. 
1 การบันทึกรายการเคลื่อนไหวสินค้าเข้าบัญชีแยกประเภท 4.63 .468 
2 การตรวจนับสินค้า 4.61 .481 
3 การจ่ายช าระหนี้ค่าสินค้า 4.53 .494 
4 การประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 4.52 .590 
5 การบันทึกเจ้าหนี้ 4.51 .452 
6 การรับสินค้าเข้าคลัง 4.48 .672 
7 การรับช าระเงิน 4.46 .544 
8 การบันทึกลูกหนี้การค้า 4.39 .484 
9 การรับของ 4.35 .593 
10 การจัดท าใบก ากับสินค้า/ใบก ากับภาษี 4.32 .522 
11 การตัดจ าหน่ายสินค้าเนื่องจากขาดหาย 4.27 .637 
12 การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป 4.26 .592 
13 การสร้างรายการขาย 4.23 .541 
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ตารางภาคผนวกที่ 23 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวม
จ าแนกตามประเภทปัจจัยเสี่ยงวงจรธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย (ต่อ) 

 
ตารางภาคผนวกที่ 24 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการสร้างรายการขาย 5 ล าดับสูงสุด 
 

ล า
ดับ
ที่ 

ปัจจัยเสี่ยง – วงจรธุรกิจจัดหาสนิค้ามาจ าหน่าย 
 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  

ค่าเฉลี่ย 
 

S.D. รวม มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

การสร้างรายการขาย         
1 บันทึกการขายสินค้าโดยไม่ได้ขายสินค้าจริง  100.0 81.0 16.0 1.0 1.0 1.0 4.75 .624 
2 มีการขายสินค้าใกล้วันสิ้นปีบัญชีและมีการรับคืนในช่วงต้นปี

บัญชี  
100.0 69.5 25.0 5.0 0.5  4.64 .603 

3 บันทึกรายการขายสินค้าซ้ า  100.0 50.0 38.0 9.0 2.0 1.0 4.34 .805 
4 ขายสิ นค้ า เ ช่ือ โดยไ ม่จั ดท าสัญญาซื้ อขายและไ ม่ เรี ยก

หลักประกัน  
100.0 45.5 38.0 15.5 1.0  4.28 .758 

5 ไม่มีการก าหนดระเบียบว่าด้วยการจ าหน่ายสินค้าเป็นเงินเช่ือ 100.0 47.5 33.5 14.5 4.5  4.24 .864 
 

ตารางภาคผนวกที่ 25 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการจัดส่งสินค้า/จ่ายสินค้าจากคลังสินค้า 5 
ล าดับสูงสุด 
 

ล า
ดับ
ที่ 

ปัจจัยเสี่ยง – วงจรธุรกิจจัดหาสนิค้ามาจ าหน่าย 
 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  

ค่าเฉลี่ย 
 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การจัดส่งสินค้า/จ่ายสินค้าจากคลังสินค้า 
1 บันทึกรายการขายสินค้าไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องตามรายการ

จ่ายสินค้าออกจากคลังสินค้า 
100.0 64.0 31.0 3.5 1.5   4.58 .638 

2 มีรายการส่งสินค้า/จ่ายสินค้าออกจากคลังสินค้าแต่ไม่มีการ
บันทึกรายการขายสินค้า 

100.0 61.0 32.5 6.0   0.5 4.54 .656 

3 บันทึกรายการขายสด ต้นทุนขายสินค้า และรับเงิน ไม่ตรงกับ
รายการที่บันทึกในบัญชีแยกประเภททั่วไป 

100.0 54.0 36.0 8.0 1.5   4.43 .707 

4 มีรายการขายที่ค้างส่งสินค้าเป็นเวลานาน 100.0 44.5 42.5 10.5 2.0 0.5 4.29 .773 
5 เลขท่ีใบก ากับสินค้า/ใบส่งของ ซ้ ากันหรือไม่ได้เรียงล าดับเลขท่ี 100.0 35.0 42.0 20.0 3.0   4.09 .816 

 

ล าดับที่ ปัจจัยเสี่ยง – วงจรธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย ค่าเฉลี่ย S.D. 
14 การจัดส่งสินค้า/จ่ายสินค้าจากคลังสินค้า 4.23 .571 
15 การส ารองค่าสินค้าเสื่อมสภาพ 4.19 .686 
16 การปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก 4.12 .762 
17 การเบิกสินค้าเพ่ือขาย 4.11 .768 
18 การปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก/วงเงินขายเชื่อ 4.05 .767 
19 การติดตามการรับช าระหนี้/สอบทาน 3.95 .781 
20 การจัดเก็บสินค้า 3.85 .693 
21 การสั่งซื้อสินค้า 3.78 .699 
22 การตรวจสอบคุณภาพสินค้า 3.76 .848 
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ตารางภาคผนวกที่ 26 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการจัดท าใบก ากับสินค้า/ใบก ากับภาษี  
 

ล า
ดับ
ที่ 

ปัจจัยเสี่ยง – วงจรธุรกิจจัดหาสนิค้ามาจ าหน่าย 
 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  

ค่าเฉลี่ย 
 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การจัดท าใบก ากบัสินค้า/ใบก ากับภาษี 
1 ไม่มีการยืนยันยอดลูกหน้ีการค้า  100.0 60.5 36.0 3.0 0.5   4.57 .581 
2 บันทึกลูกหน้ีการค้าไม่ถูกต้องตรงกับยอดขายในใบก ากับสินค้า 100.0 61.0 35.0 3.0 1.0   4.56 .607 
3 มีการส่งสินค้า/จ่ายสินค้าออกจากคลังสินค้า โดยที่ยังไม่ได้จัดท า

ใบก ากับสินค้าให้ครบถ้วน 
100.0 43.5 45.5 10.0 0.5 0.5 4.31 .712 

4 รายงานภาษีขายไม่สอดคล้องกับใบก ากับสินค้าและการจ่าย
สินค้าออกจากคลังสินค้า  

100.0 41.5 43.5 14.0 1.0   4.26 .730 

5 ไม่มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้บันทึกลูกหน้ีการค้ากับ       
ผู้ขายสินค้า  

100.0 26.0 40.5 31.0 2.5   3.90 .814 

 
ตารางภาคผนวกที่ 27 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการบันทึกลูกหนี้การค้า 5 ล าดับสูงสุด 

ล า
ดับ
ที่ 

ปัจจัยเสี่ยง – วงจรธุรกิจจัดหาสนิค้ามาจ าหน่าย 
 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  

ค่าเฉลี่ย 
 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การบันทึกลูกหน้ีการค้า         
1 ลูกหนี้การค้าไม่มีตัวตนจริง 100.0 89.0 9.0 1.0 1.0   4.86 .449 
2 บันทึกลูกหนี้การค้าโดยไม่มีการขายเชื่อจริง 100.0 85.5 12.0 1.5 0.5 0.5 4.82 .522 
3 บันทึกลูกหนี้การค้าไม่ถูกต้องตรงกับใบก ากับสินค้าและรายการ

จัดส่งสินค้า 
100.0 66.0 30.0 3.5   0.5 4.61 .608 

4 ยอดลูกหนีก้ารค้ารายตัวไม่ตรงกับยอดลกูหนี้การค้าในบัญชี     
แยกประเภททั่วไป 

100.0 60.0 34.0 5.0 1.0   4.53 .641 

5 การ บัน ทึ ก ลดหนี้ ไ ม่ ไ ด้ อ้ า งอิ ง ถึ ง ร ายก า ร รั บคื นสิ นค้ า             
หรือรายการขายที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม 

100.0 33.0 44.5 19.5 2.0 0.5 4.08 .806 

 

ตารางภาคผนวกที่ 28 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการรับช าระเงิน 
 

ล า
ดับ
ที่ 

ปัจจัยเสี่ยง – วงจรธุรกิจจัดหาสนิค้ามาจ าหน่าย 
 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  

ค่าเฉลี่ย 
 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การรับช าระเงิน 
1 รับช าระหนี้โดยไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงิน  100.0 80.5 17.0 2.0  0.5 4.77 .528 
2 บันทึกรับช าระหนี้ผิดราย  100.0 37.5 43.5 15.0 4.0  4.15 .817 

  

ตารางภาคผนวกที่ 29 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการติดตามการรับช าระหนี้/สอบทาน 

ล า
ดับ
ที่ 

ปัจจัยเสี่ยง – วงจรธุรกิจจัดหาสนิค้ามาจ าหน่าย 
 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  

ค่าเฉลี่ย 
 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การติดตามการรบัช าระหน้ี/สอบทาน 
1 มีลูกหนี้การค้าค้างนาน 100.0 35.0 38.0 24.5 2.5  4.06 .834 
2 ไม่มีการติดตามการช าระหนี้ตามระยะเวลาการให้เครดิต  100.0 23.5 43.0 28.0 5.5  3.85 .845 
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ตารางภาคผนวกที่ 30 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก/วงเงินขายเชื่อ 

ล า
ดับ
ที่ 

ปัจจัยเสี่ยง – วงจรธุรกิจจัดหาสนิค้ามาจ าหน่าย 
 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  

ค่าเฉลี่ย 
 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก/วงเงินขายเชื่อ 
1 เพิ่มวงเงินขายเชื่อโดยไม่ได้รับอนมุัติจากผู้มอี านาจ 100.0 38.5 39.5 19.5 1.5 0.5 4.15 .819 
2 ขายสินค้าเชือ่ให้กับลูกหนี้ทีม่ีประวตัิการช าระเงนิไม่ดี  100.0 28.5 42.5 24.0 5.0  3.95 .852 

 

ตารางภาคผนวกที่ 31 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

ล า
ดับ
ที่ 

ปัจจัยเสี่ยง – วงจรธุรกิจจัดหาสนิค้ามาจ าหน่าย 
 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  

ค่าเฉลี่ย 
 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การประมาณค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสญู 
1 ประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสญูลูกหนี้การค้าไม่เป็นไปตาม

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ์
100.0 68.5 28.0 2.5 1.0  4.64 .585 

2 การตัดจ าหน่ายหนี้สญูลูกหนี้การค้าไม่เป็นไปตามระเบียบ     
นายทะเบียนสหกรณ ์

100.0 63.0 31.0 4.5 1.5  4.56 .655 

3 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ       
ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิไม่เพียงพอ  

100.0 51.0 36.0 11.0 2.0  4.36 .757 

 

ตารางภาคผนวกที่ 32 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป  

ล า
ดับ
ที่ 

ปัจจัยเสี่ยง – วงจรธุรกิจจัดหาสนิค้ามาจ าหน่าย 
 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  

ค่าเฉลี่ย 
 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การบันทึกรายการบญัชแียกประเภททัว่ไป 
1 ลูกหนี้การค้าในงบการเงินแสดงมูลค่าคงเหลือไม่ถูกต้อง 100.0 77.5 20.0 1.5 1.0   4.74 .533 
2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการฟ้องร้องหรือ

ด าเนินคดีไม่ครบถ้วน 
100.0 49.5 35.5 12.5 2.0   4.33 .772 

3 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายบัญชีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการ
จัดหาสินค้ามาจ าหน่ายไม่ครบถ้วน 

100.0 36.0 42.5 15.5 5.0 0.5 4.09 .871 

4 ไม่มีการสอบทานรายการปรับปรุงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ        
ในบัญชีแยกประเภททั่วไป 

100.0 30.5 50.0 17.0 2.5   4.09 .755 

5 ไม่มีการสอบทานรายการปรับปรุงยอดลูกหนี้การค้าในบัญชี  
แยกประเภททั่วไป 

100.0 27.5 50.5 19.5 2.5   4.03 .756 

 

ตารางภาคผนวกที่ 33 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการสั่งซื้อสินค้า 5 ล าดับสูงสุด 

ล า  
ดับ  
ที่ 

ปัจจัยเสีย่ง – วงจรธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหนา่ย 
 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  

ค่าเฉลี่ย 
 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การสั่งซื้อสินค้า      

1 หลักฐานประกอบการสั่งซ้ือไม่ครบถ้วน 100.0 51.5 39.0 7.0 2.5   4.40 .729 
2 ซ้ือสินค้าโดยไม่ผ่านการอนุมัตจิากผูม้ีอ านาจ  100.0 39.0 36.0 21.0 4.0   4.10 .868 
3 ไม่มีการก าหนดวิธีการสั่งซ้ือ หรือวงเงินในการอนุมัติการสั่งซ้ือ

ตามอ านาจ 
100.0 20.0 44.0 27.0 8.5 0.5 3.75 .891 

4 ไม่มีการส ารวจความต้องการของสมาชิก ท าให้สินค้ า
หมุนเวียนช้า หรือไม่ตรงตามต้องการ 

100.0 21.5 39.5 28.5 10.5   3.72 .920 

5 ซ้ือสินค้าจากผู้ขายรายเดียว  100.0 19.5 37.0 33.0 10.0 0.5 3.65 .923 
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ตารางภาคผนวกที่ 34 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการรับของ 

ล า
ดับ
ที่ 

ปัจจัยเสี่ยง – วงจรธุรกิจจัดหาสนิค้ามาจ าหน่าย 
 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  

ค่าเฉลี่ย 
 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การรับของ 
1 สินค้าที่ได้รับไม่ครบถ้วน (ปริมาณ)  100.0 62.0 27.5 9.5 0.5   4.52 .688 
2 ไม่มีเอกสารรับสินค้า (ใบส่งของ/ใบก ากบัสินค้า)  100.0 51.0 39.5 9.0 0.5   4.41 .674 
3 สินค้าที่ได้รับไม่ตรงกับรายการส่ังซ้ือ (ชนิดสินค้า)  100.0 40.5 45.5 14.0   0.0 4.27 .691 
4 รับสินค้าโดยไม่มีค าสั่งซ้ือหรือเกินกวา่ทีส่ั่งซ้ือ 100.0 42.0 40.0 15.5 2.0 0.5 4.21 .812 

 

ตารางภาคผนวกที่ 35 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการบันทึกเจ้าหนี้ 5 ล าดับสูงสุด 
ล า 
ดับ
ที่ 

ปัจจัยเสี่ยง – วงจรธุรกิจจัดหาสนิค้ามาจ าหน่าย 
 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  

ค่าเฉลี่ย 
 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การบันทึกเจ้าหนี ้
1 บันทึกเจ้าหนี้การค้าไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน 100.0 74.5 23.0 2.0 0.5  4.72 .525 
2 มีการซ้ือสินค้าใกล้วันสิ้นปีบัญชีและมีการส่งคืนสินค้าในช่วง

ต้นปีบัญชี 
100.0 65.0 31.0 3.0 1.0  4.60 .602 

3 บันทึกเจ้าหนี้การค้าไม่ตรงกับปริมาณสินค้าที่ได้รับและราคา
ซ้ือในใบสั่งซ้ือ 

100.0 62.0 34.0 3.0 1.0  4.57 .606 

4 บันทึกเพิ่มเจ้าหนี้การค้าไม่ตรงกับในบัญชีแยกประเภททั่วไป 100.0 61.5 32.0 5.5 1.0  4.54 .648 
5 ไม่มีการยืนยันยอดเจ้าหนี้การค้า 100.0 56.0 39.5 3.0 1.5  4.50 .634 

 

ตารางภาคผนวกที่ 36 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการจ่ายช าระหนี้ค่าสินค้า  

ล า 
ดับ
ที่ 

ปัจจัยเสี่ยง – วงจรธุรกิจจัดหาสนิค้ามาจ าหน่าย 
 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  

ค่าเฉลี่ย 
 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การจ่ายช าระหน้ีค่าสินค้า 
1 บันทึกจ่ายช าระหนี้ค่าสินค้าโดยไม่มีรายการซ้ือจริง  100.0 83.5 14.5 2.0   4.82 .438 
2 จ่ายเงินแล้วไม่ได้บันทึกบัญช ี 100.0 74.0 23.0 3.0   4.71 .517 
3 จ่ายหรอืช าระหนี้ค่าสินค้าซ้ า  100.0 62.5 32.0 4.0 1.5  4.56 .647 
4 จ่ายเงินโดยไม่ผ่านการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ  100.0 49.0 37.5 11.0 2.5  4.33 .771 
5 ผู้สั่งซ้ือ ผู้อนุมัติและผู้จ่ายช าระหนี้เป็นบุคคลเดียวกัน  100.0 47.0 34.5 16.0 2.5  4.26 .816 

 

ตารางภาคผนวกที่ 37 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการรับสินค้าเข้าคลัง 
ล า 
ดับ
ที่ 

ปัจจัยเสี่ยง – วงจรธุรกิจจัดหาสนิค้ามาจ าหน่าย 
 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  

ค่าเฉลี่ย 
 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การรับสินค้าเข้าคลัง 
1 มีการรับสินค้าแต่ไม่บันทึกเพิ่มสินค้าในทะเบียนคุมสินค้า 100.0 56.5 35.5 7.0 1.0  4.48 .672 
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ตารางภาคผนวกที่ 38 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการตรวจสอบคุณภาพสินค้า 
 

ล า 
ดับ
ที่ 

ปัจจัยเสี่ยง – วงจรธุรกิจจัดหาสนิค้ามาจ าหน่าย 
 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  

ค่าเฉลี่ย 
 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การตรวจสอบคุณภาพสินค้า 
1 ไม่มีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนรับสินค้าเข้าคลัง     

เพื่อน าไปขาย 
100.0 23.0 43.5 25.0 8.0  3.82 .880 

2 ไม่มีการก าหนดเกณฑ์คุณภาพของสินค้า  100.0 18.0 42.0 31.5 8.0 0.5 3.69 .876 

 
ตารางภาคผนวกที่ 39 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการเบิกสินค้าเพ่ือขาย 
 

ล า 
ดับ
ที่ 

ปัจจัยเสี่ยง – วงจรธุรกิจจัดหาสนิค้ามาจ าหน่าย 
 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  

ค่าเฉลี่ย 
 

 
S.D. 

 
รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การเบิกสินค้าเพื่อขาย 
1 ไม่มีเอกสารการเบิกสินค้าจากคลัง  100.0 47.5 35.5 13.5 3.0 0.5 4.27 .842 
2 น าสินค้าออกจากคลังโดยปราศจากการควบคุม 100.0 44.0 35.5 16.0 4.0 0.5 4.19 .880 
3 เบิกสินค้าออกจากคลังโดยไม่มีการอ้างอิงรายการขาย 100.0 28.5 48.0 19.0 4.0 0.5 4.00 .827 
4 เบิกสินค้าไม่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 100.0 33.0 38.5 23.0 5.0 0.5 3.99 .899 

 
ตารางภาคผนวกที่ 40 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการจัดเก็บสินค้า  
ล า 
ดับ
ที่ 

ปัจจัยเสี่ยง – วงจรธุรกิจจัดหาสนิค้ามาจ าหน่าย 
 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  

ค่าเฉลี่ย 
 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การจัดเก็บสินค้า 
1 ไม่แยกสินค้าเส่ือมสภาพออกจากสินค้าปกติ  100.0 33.0 47.5 16.5 2.5  4.12 .767 
2 สินค้าคงเหลือเสื่อมสภาพ เสียหาย  100.0 34.0 40.5 18.0 7.0 0.5 4.01 .922 
3 จัดเก็บสินค้าของสหกรณ์รวมกบัสินค้ารับฝากขาย  100.0 22.0 50.5 24.0 3.5  3.91 .771 
4 การเก็บรักษาสินค้าไม่เหมาะสม  100.0 20.0 40.0 31.0 8.5 0.5 3.71 .901 
5 ไม่มีการท าประกันภัยสินค้า  100.0 13.0 37.5 38.5 9.5 1.5 3.51 .891 
 
 

ตารางภาคผนวกที่ 41 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการตรวจนับสินค้า 
ล า 
ดับ
ที่ 

ปัจจัยเสี่ยง – วงจรธุรกิจจัดหาสนิค้ามาจ าหน่าย 
 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  

ค่าเฉลี่ย 
 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การตรวจนับสินค้า 
1 สินค้าไม่มีอยู่จริง หรือสินค้าขาด/เกินบญัชี  100.0 81.0 15.0 3.0 1.0   4.76 .551 
2 ไม่มีการตรวจนับสินค้าเปรียบเทียบกับทะเบียนคุมสินค้า  100.0 66.0 30.0 3.5 0.5   4.62 .582 
3 การลดหย่อนสินค้าขาดบัญชีและการตัดสินค้าขาดบัญชี         

ไม่ถูกต้อง  
100.0 56.5 34.5 8.0 1.0   4.47 .686 
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ตารางภาคผนวกที่ 42 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการตัดจ าหน่ายสินค้าเนื่องจากขาดหาย 
 

ล า 
ดับ
ที่ 

ปัจจัยเสี่ยง – วงจรธุรกิจจัดหาสนิค้ามาจ าหน่าย 
 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  

ค่าเฉลี่ย 
 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การตัดจ าหน่ายสินค้าเนื่องจากขาดหาย 
1 มีการตัดสินค้าออกจากคลังสินค้าเนื่องจากขาดหาย           

โดยไม่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 
100.0 56.0 35.5 7.5 1.0   4.47 .679 

2 ไม่มีการสอบทานรายการปรับปรุงสินค้าขาดหายเนื่องจาก
การตรวจนับอย่างเหมาะสม 

100.0 40.0 41.5 16.0 2.5   4.19 .792 

3 สินค้าที่ขาดหายไม่มีการน าส่งภาษีที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม 100.0 37.0 42.5 18.5 2.0   4.15 .786 

 
ตารางภาคผนวกที่ 43 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก 
ล า 
ดับ
ที่ 

ปัจจัยเสี่ยง – วงจรธุรกิจจัดหาสนิค้ามาจ าหน่าย 
 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  

ค่าเฉลี่ย 
 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก 
1 ราคาต้นทุนสินค้าถูกปรับเปลี่ยนอย่างไม่ถูกต้อง 100.0 48.0 37.5 12.0 2.5   4.31 .779 
2 ราคาขายสินค้าไม่เป็นไปตามราคามาตรฐานที่ประกาศ  

หรืออนุมัติ 
100.0 29.0 42.0 22.0 6.5 0.5 3.93 .902 

 
ตารางภาคผนวกที่ 44 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการส ารองค่าสินค้าเสื่อมสภาพ 
ล า 
ดับ
ที่ 

ปัจจัยเสี่ยง – วงจรธุรกิจจัดหาสนิค้ามาจ าหน่าย 
 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  

ค่าเฉลี่ย 
 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การส ารองค่าสินค้าเสื่อมสภาพ 
1 มีการตัดสินค้าเสื่อมสภาพโดยไม่ผ่านการอนุมัติจาก                

ผู้มีอ านาจ  
100.0 45.0 42.0 10.5 2.5   4.30 .756 

2 ไม่มีการตรวจสภาพของสินค้าอย่างสม่ าเสมอ เพื่อบันทึก
ส ารองสินค้าเส่ือมสภาพ 

100.0 31.5 49.0 16.0 3.5   4.09 .782 

 
ตารางภาคผนวกที่ 45 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการบันทึกรายการเคลื่อนไหวสินค้าเข้าบัญชีแยก
ประเภท 

ล า
ดับ
ที่ 

ปัจจัยเสี่ยง – วงจรธุรกิจจัดหาสนิค้ามาจ าหน่าย 
 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  

ค่าเฉลี่ย 
 

 
S.D รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การบันทึกรายการเคลื่อนไหวสินค้าเข้าบัญชีแยกประเภท 
1 มูลค่าสินค้าคงเหลือไม่ถูกต้อง  100.0 82.0 15.5 2.5     4.80 .463 
2 การตีราคาสินค้าคงเหลือไม่ถูกต้องตรงตามนโยบายบัญชี 100.0 75.0 21.5 3.0 0.5   4.71 .545 
3 บันทึกรายการปรับปรุงสินค้าคงเหลือในบัญชีแยกประเภท

ทั่วไปไม่ถูกต้อง 
100.0 63.5 32.0 4.5     4.59 .578 

4 เปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินไม่เพียงพอ  100.0 54.0 35.5 9.0 1.5   4.42 .718 
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รายละเอียดประกอบตารางภาคผนวกที่ 23 – 45 
    ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย         

ที ่
ปัจจัยเสี่ยง – 

ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 

ผลกระทบต่องานสอบบัญชี 
ค่าเฉลี่ย S.D. 

ล า 
ดับ มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

A การสร้างรายการขาย                 

1 ไม่มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้พิจารณา
วงเงินขายเชื่อและผู้อนุมัติวงเงินขายเชื่อ 

27.00 45.50 23.00 4.00 0.50 3.95 .840 12 

2 ไม่มีการก าหนดระเบียบว่าด้วยการจ าหน่าย
สินค้าเป็นเงินเชื่อ 

47.50 33.50 14.50 4.50   4.24 .864 5 

3 ขายสินค้าเชื่อโดยไม่จัดท าสัญญาซื้อขายและ
ไม่เรียกหลักประกัน  

45.50 38.00 15.50 1.00   4.28 .758 4 

4 ขายสินค้าเชื่อให้กับบุคคลภายนอก  39.00 35.50 22.00 3.00 0.50 4.10 .877 9 

5 ขายสินค้าเชื่อเกินกว่าวงเงิน 44.00 35.50 18.00 2.50   4.21 .824 7 

6 ขายเชื่อให้นิติบุคคลโดยไม่มีตัวอย่างลายมือ
ชื่อจากผู้มีอ านาจสั่งซื้อ  

33.50 45.50 18.50 2.00 0.50 4.10 .799 9 

7 ราคาขายสินค้าไม่เป็นไปตามราคามาตรฐาน
ท่ีประกาศหรืออนุมัติ 

23.50 48.50 23.00 4.50   3.91 .803 13 

8 ขายสินค้าลดราคาโดยไม่ผ่านการอนุมัติจาก
ผู้มีอ านาจ  

36.50 45.50 15.50 2.00 0.50 4.16 .790 8 

9 บันทึกรายการขายสินค้าซ้ า  50.00 38.00 9.00 2.00 1.00 4.34 .805 3 

10 รายการขายสินค้าถูกยกเลิกหรอืปรับปรุง  
ไม่เหมาะสม 

42.00 41.00 15.50 1.50   4.24 .763 6 

11 มีการขายสินค้าใกล้วันสิ้นปีบัญชีและมีการ
รับคืนในช่วงต้นปีบัญชี  

69.50 25.00 5.00 0.50   4.64 .603 2 

12 บันทึกการขายสินคา้โดยไม่ได้ขายสินคา้จริง  81.00 16.00 1.00 1.00 1.00 4.75 .624 1 

13 บันทึกบัญชีขายสินค้าไม่ตรงกับวันท่ี         
ขายสินค้า  

31.50 48.50 17.50 2.50   4.09 .765 11 

 การสร้างรายการขาย  4.23 .541  
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รายละเอียดประกอบตารางภาคผนวกที่ 23 – 45 (ต่อ) 
     ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย         

ที ่
ปัจจัยเสี่ยง – 

ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
ผลกระทบต่องานสอบบัญชี 

ค่าเฉลี่ย S.D. ล าดับ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

B การจัดส่งสินค้า/จ่ายสินค้าจาก
คลังสินค้า 

                

1 เลขที่ใบก ากับสินค้า/ใบส่งของซ้ ากัน
หรือไม่ได้เรียงล าดับเลขท่ี 

35.00 42.00 20.00 3.00   4.09 .816 5 

2 บันทึกรายการขายสินค้าไม่ครบถ้วน  
ไม่ถูกต้องตามรายการจ่ายสินค้า      
ออกจากคลังสินค้า 

64.00 31.00 3.50 1.50   4.58 .638 1 

3 มีการยกเลิกรายการจ่ายสินค้าออกจาก
คลังสินค้า 

28.50 43.50 21.00 6.00 0.50 3.94 .886 8 

4 มีรายการส่งสินค้า/จ่ายสินค้าออกจาก
คลังสินค้าแต่ไม่มีการบันทึกรายการ 
ขายสินค้า 

61.00 32.50 6.00   0.50 4.54 .656 2 

5 มีรายการขายที่ค้างส่งสินค้าเป็น
เวลานาน 

44.50 42.50 10.50 2.00 0.50 4.29 .773 4 

6 บันทึกรายการขายสด ต้นทุนขายสินค้า 
และรับเงิน ไม่ตรงกับรายการที่บันทึก
ในบัญชีแยกประเภททั่วไป 

54.00 36.00 8.00 1.50   4.43 .707 3 

7 ใบเสร็จรับเงินไม่เรียงล าดับเลขท่ี      
เล่มที่ไว้ล่วงหน้า  

30.00 43.00 23.00 4.00   3.99 .833 7 

8 มีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินจากการ     
ขายสินค้าเป็นเงินสด 

33.50 39.50 22.00 4.50 0.50 4.01 .885 6 

 
การจัดส่งสินค้า/จ่ายสินค้าจาก

คลังสินค้า 
     4.23 .571  
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รายละเอียดประกอบตารางภาคผนวกที่ 23 – 45 (ต่อ) 
     ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย         

ที ่
ปัจจัยเสี่ยง – 

ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
ผลกระทบต่องานสอบบัญชี 

ค่าเฉลี่ย S.D. ล าดับ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

C การจัดท าใบก ากับสินค้า/ 
ใบก ากับภาษี 

                

1 ไมม่ีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้บันทึก
ลูกหนี้การค้ากับผู้ขายสินค้า  

26.00 40.50 31.00 2.50   3.90 .814 5 

2 มีการส่งสินค้า/จ่ายสินค้าออกจาก
คลังสินค้า โดยที่ยังไม่ได้จัดท า        
ใบก ากับสินค้าให้ครบถ้วน 

43.50 45.50 10.00 0.50 0.50 4.31 .712 3 

3 บันทึกลูกหนี้การค้าไม่ถูกต้องตรงกับ
ยอดขายในใบก ากับสินค้า 

61.00 35.00 3.00 1.00   4.56 .607 2 

4 รายงานภาษีขายไม่สอดคล้องกับ
ใบก ากับสินค้าและการจ่ายสินค้า      
ออกจากคลังสินค้า  

41.50 43.50 14.00 1.00   4.26 .730 4 

5 ไม่มีการยืนยันยอดลูกหนี้การค้า  60.50 36.00 3.00 0.50   4.57 .581 1 

 
การจัดท าใบก ากับสินค้า/ 

ใบก ากับภาษี 
 4.32 .522  

D การบันทึกลูกหนี้การค้า                 

1 บันทึกลูกหนี้การค้าโดยไม่มี          
การขายเชื่อจริง 

85.50 12.00 1.50 0.50 0.50 4.82 .522 2 

2 บันทึกลูกหนี้การค้าไม่ถูกต้องตรงกับ
ใบก ากับสินค้าและรายการจัดส่งสินค้า 

66.00 30.00 3.50   0.50 4.61 .608 3 

3 ลูกหนี้การค้าไม่มีตัวตนจริง 89.00 9.00 1.00 1.00   4.86 .449 1 

4 การบันทึกลดหนี้ไม่ได้อ้างอิงถึงรายการ
รับคืนสินค้า หรือรายการขายที่เกิดขึ้น
อย่างเหมาะสม 

33.00 44.50 19.50 2.00 0.50 4.08 .806 5 

5 เลขที่ใบรับคืน ซ้ ากันหรือไม่ได้
เรียงล าดับเลขที่ 

27.00 49.00 22.00 1.50 0.50 4.01 .773 6 

6 ระยะเวลาการเรียกเก็บเงินไม่เป็นไป
ตามระเบียบของสหกรณ์ 

23.50 44.50 26.50 5.00 0.50 3.86 .853 7 

7 ยอดลูกหนี้การค้ารายตัวไม่ตรงกับยอด
ลูกหนี้การค้าในบัญชีแยกประเภททั่วไป 

60.00 34.00 5.00 1.00   4.53 .641 4 

 การบันทึกลูกหนี้การค้า  4.39 .484  
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รายละเอียดประกอบตารางภาคผนวกที่ 23 – 45 (ต่อ) 
     ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย         

ที ่
ปัจจัยเสี่ยง – 

ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
ผลกระทบต่องานสอบบัญชี 

ค่าเฉลี่ย S.D. ล าดับ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

E การรับช าระเงิน                 

1 รับช าระหนี้โดยไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงิน  80.50 17.00 2.00   0.50 4.77 .528 1 

2 บันทึกรับช าระหนี้ผิดราย  37.50 43.50 15.00 4.00   4.15 .817 2 

 การรับช าระเงิน  4.46 .544  

F การติดตามการรับช าระหนี้/สอบทาน                 

1 ไม่มีการติดตามการช าระหนี้ตาม
ระยะเวลาการให้เครดิต  

23.50 43.00 28.00 5.50   3.85 .845 2 

2 มีลูกหนี้การค้าค้างนาน 35.00 38.00 24.50 2.50   4.06 .834 1 

 การติดตามการรับช าระหนี้/สอบทาน      3.95 .781  

G การปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก/     
วงเงินขายเชื่อ 

                

1 เพ่ิมวงเงินขายเชื่อโดยไม่ได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอ านาจ 

38.50 39.50 19.50 1.50 0.50 4.15 .819 1 

2 ขายสินค้าเชื่อให้กับลูกหนี้ที่มีประวัติ
การช าระเงินไม่ดี  

28.50 42.50 24.00 5.00   3.95 .852 2 

 
การปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก/     

วงเงินขายเชื่อ 
 4.05 .767  

H การประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ                 

1 ประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้าไม่เป็นไปตามระเบียบ 
นายทะเบียนสหกรณ์ 

68.50 28.00 2.50 1.00   4.64 .585 1 

2 การตัดจ าหน่ายหนี้สูญลูกหนี้การค้า     
ไม่เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ 

63.00 31.00 4.50 1.50   4.56 .655 2 

3 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณ        
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินไม่เพียงพอ  

51.00 36.00 11.00 2.00   4.36 .757 3 

 การประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  4.52 .590  

 

 

 

 



 

  

 

29 

รายละเอียดประกอบตารางภาคผนวกที่ 23 – 45 (ต่อ) 
     ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย         

ที ่
ปัจจัยเสี่ยง – 

ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
ผลกระทบต่องานสอบบัญชี 

ค่าเฉลี่ย S.D. ล าดับ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

I การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท
ทั่วไป 

                

1 ไม่มีการสอบทานรายการปรับปรุง     
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในบัญชี        
แยกประเภททั่วไป 

30.50 50.00 17.00 2.50   4.09 .755 4 

2 ไมม่ีการสอบทานรายการรายการ
ปรับปรุงยอดลูกหนี้การค้าในบัญชีแยก
ประเภททั่วไป 

27.50 50.50 19.50 2.50   4.03 .756 5 

3 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายบัญชี     
ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจการจัดหาสินค้ามา
จ าหน่ายไม่ครบถ้วน 

36.00 42.50 15.50 5.00 0.50 4.09 .871 3 

4 ลูกหนี้การค้าในงบการเงินแสดงมูลค่า
คงเหลือไม่ถูกต้อง 

77.50 20.00 1.50 1.00   4.74 .533 1 

5 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกหนี้ที่อยู่
ระหว่างการฟ้องร้องหรือด าเนินคดี     
ไม่ครบถ้วน 

49.50 35.50 12.50 2.00   4.33 .772 2 

 
การบนัทึกรายการบัญชี 

แยกประเภทท่ัวไป 
 4.26 .592  

J การสั่งซ้ือสินค้า                 

1 ไมม่ีการส ารวจความต้องการของ
สมาชิก ท าให้สินค้าหมุนเวียนช้า 
หรือไม่ตรงตามต้องการ 

21.50 39.50 28.50 10.50   3.72 .920 4 

2 ไม่มีการส ารวจราคาสินค้าก่อนสั่งซื้อ 20.00 35.50 34.00 10.00 0.50 3.65 .929 6 

3 ซ้ือสินค้าจากผู้ขายรายเดียว  19.50 37.00 33.00 10.00 0.50 3.65 .923 5 

4 ผู้รับสินค้ามีความรู้/ประสบการณ์     
ไม่เพียงพอเกี่ยวกับสินค้าที่ซื้อ  

12.50 39.00 37.00 10.50 1.00 3.52 .880 7 

5 ไมม่ีการก าหนดวิธีการสั่งซื้อ หรือวงเงิน
ในการอนุมัติการสั่งซื้อตามอ านาจ 

20.00 44.00 27.00 8.50 0.50 3.75 .891 3 

6 ไม่มีการก าหนดจุดสั่งซื้อที่เหมาะสม  11.00 38.00 40.00 10.00 0.50 3.49 .840 8 

7 ซ้ือสินค้าโดยไม่ผ่านการอนุมัติจาก      
ผู้มีอ านาจ  

39.00 36.00 21.00 4.00   4.10 .868 2 

8 หลักฐานประกอบการสั่งซื้อไม่ครบถ้วน 51.50 39.00 7.00 2.50   4.40 .729 1 

 การสั่งซ้ือสินค้า  3.78 .699  
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รายละเอียดประกอบตารางภาคผนวกที่ 23 – 45 (ต่อ) 
     ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย         

ที ่
ปัจจัยเสี่ยง – 

ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
ผลกระทบต่องานสอบบัญชี 

ค่าเฉลี่ย S.D. ล าดับ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

K การรับของ                 

1 ไม่มีเอกสารรับสินค้า (ใบส่งของ/
ใบก ากับสินค้า)  

51.00 39.50 9.00 0.50   4.41 .674 2 

2 สินค้าท่ีได้รับไม่ตรงกับรายการสั่งซื้อ 
(ชนิดสินค้า)  

40.50 45.50 14.00   0.00 4.27 .691 3 

3 สินค้าท่ีได้รับไม่ครบถ้วน (ปริมาณ)  62.00 27.50 9.50 0.50   4.52 .688 1 

4 รับสินค้าโดยไม่มีค าสั่งซื้อหรือเกินกว่า 
ที่สั่งซื้อ 

42.00 40.00 15.50 2.00 0.50 4.21 .812 4 

 การรับของ  4.35 .593  

L การบันทึกเจ้าหนี้                 

1 ไมม่ีการสอบทานการบันทึกรายการ
เพ่ิมหนี้ ลดหนี้ หรือส่งคืนสินค้าให้
ถูกต้อง 

34.00 46.00 18.50 1.00   4.14 .743 6 

2 บันทึกเจ้าหนี้การค้าไม่ตรงกับปริมาณ
สินค้าท่ีได้รับและราคาซื้อในใบสั่งซื้อ 

62.00 34.00 3.00 1.00   4.57 .606 3 

3 บันทึกเจ้าหนี้การค้าไม่ถูกต้อง         
และไม่ครบถ้วน  

74.50 23.00 2.00 0.50   4.72 .525 1 

4 ไมม่ีการยืนยันยอดเจ้าหนี้การค้า 56.00 39.50 3.00 1.50   4.50 .634 5 

5 มีการซื้อสินค้าใกล้วันสิ้นปีบัญชี      
และมีการส่งคืนสินค้าในช่วงต้นปีบัญชี  

65.00 31.00 3.00 1.00   4.60 .602 2 

6 บันทึกเพ่ิมเจ้าหนี้การค้าไม่ตรงกับใน
บัญชีแยกประเภททั่วไป 

61.50 32.00 5.50 1.00   4.54 .648 4 

 การบันทึกเจ้าหนี้  4.51 .452  

M การจ่ายช าระหนี้ค่าสินค้า                 

1 จ่ายเงินโดยไม่ผ่านการอนุมัติจาก          
ผู้มีอ านาจ  

49.00 37.50 11.00 2.50   4.33 .771 4 

2 จ่ายหรือช าระหนี้ค่าสินค้าซ้ า  62.50 32.00 4.00 1.50   4.56 .647 3 

3 จ่ายเงินแล้วไม่ได้บันทึกบัญชี  74.00 23.00 3.00   0.00 4.71 .517 2 

4 บันทึกจ่ายช าระหนี้ค่าสินค้าโดยไม่มี
รายการซื้อจริง  

83.50 14.50 2.00   0.00 4.82 .438 1 

5 ผู้สั่งซื้อ ผู้อนุมัติและผู้จ่ายช าระหนี้    
เป็นบุคคลเดียวกัน  

47.00 34.50 16.00 2.50   4.26 .816 5 

 การจ่ายช าระหนี้ค่าสินค้า  4.53 .494  
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รายละเอียดประกอบตารางภาคผนวกที่ 23 – 45 (ต่อ) 
     ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย         

ที ่
ปัจจัยเสี่ยง – 

ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
ผลกระทบต่องานสอบบัญชี 

ค่าเฉลี่ย S.D. ล าดับ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

N การรับสินค้าเข้าคลัง                 

1 มีการรับสินค้าแต่ไม่บันทึกเพ่ิมสินค้าใน
ทะเบียนคุมสินค้า 

56.50 35.50 7.00 1.00   4.48 .672 1 

 การรับสินค้าเข้าคลัง  4.48 .672  

O การตรวจสอบคุณภาพสินค้า                 

1 ไมม่ีการตรวจสอบคุณภาพสินค้า       
ก่อนรับสินค้าเข้าคลัง เพ่ือน าไปขาย 

23.00 43.50 25.00 8.00   3.82 .880 1 

2 ไม่มีการก าหนดเกณฑ์คุณภาพของ
สินค้า  

18.00 42.00 31.50 8.00 0.50 3.69 .876 2 

 การตรวจสอบคุณภาพสินค้า  3.76 .848  

P การเบิกสินค้าเพื่อขาย                 

1 เบิกสินค้าออกจากคลังโดยไม่มีการ
อ้างอิงรายการขาย 

28.50 48.00 19.00 4.00 0.50 4.00 .827 3 

2 เบิกสินค้าไม่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 33.00 38.50 23.00 5.00 0.50 3.99 .899 4 

3 น าสินค้าออกจากคลังโดยปราศจากการ
ควบคุม 

44.00 35.50 16.00 4.00 0.50 4.19 .880 2 

4 ไม่มีเอกสารการเบิกสินค้าจากคลัง  47.50 35.50 13.50 3.00 0.50 4.27 .842 1 

 การเบิกสินค้าเพื่อขาย  4.11 0.768  

Q การจัดเก็บสินค้า                 

1 การเก็บรักษาสินค้าไม่เหมาะสม  20.00 40.00 31.00 8.50 0.50 3.71 .901 4 

2 สินค้าคงเหลือเสื่อมสภาพ เสียหาย  34.00 40.50 18.00 7.00 0.50 4.01 .922 2 

3 ไม่มีการท าประกันภัยสินค้า  13.00 37.50 38.50 9.50 1.50 3.51 .891 5 

4 จัดเก็บสินค้าของสหกรณ์รวมกับสินค้า
รับฝากขาย  

22.00 50.50 24.00 3.50   3.91 .771 3 

5 ไมแ่ยกสินค้าเสื่อมสภาพออกจากสินค้า
ปกติ  

33.00 47.50 16.50 2.50   4.12 .767 1 

 การจัดเก็บสินค้า  3.85 .693  
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รายละเอียดประกอบตารางภาคผนวกที่ 23 – 45 (ต่อ) 
     ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย         

ที ่
ปัจจัยเสี่ยง – 

ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
ผลกระทบต่องานสอบบัญชี 

ค่าเฉลี่ย S.D. ล าดับ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

R การตรวจนับสินค้า                 

1 สินค้าไม่มีอยู่จริง หรือสินค้าขาด/      
เกินบัญชี  

81.00 15.00 3.00 1.00   4.76 .551 1 

2 การลดหย่อนสินค้าขาดบัญชี         
และการตัดสินค้าขาดบัญชีไม่ถูกต้อง  

56.50 34.50 8.00 1.00   4.47 .686 3 

3 ไม่มีการตรวจนับสินค้าเปรียบเทียบกับ
ทะเบียนคุมสินค้า  

66.00 30.00 3.50 0.50   4.62 .582 2 

 การตรวจนับสินค้า  4.61 .481  

S การตัดจ าหน่ายสินค้าเนื่องจาก       
ขาดหาย 

                

1 มีการตัดสินค้าออกจากคลังสินค้า
เนื่องจากขาดหาย โดยไมไ่ด้รับอนุมัติ         
จากผู้มีอ านาจ 

56.00 35.50 7.50 1.00   4.47 .679 1 

2 สินค้าท่ีขาดหายไม่มีการน าส่งภาษี     
ที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติม 

37.00 42.50 18.50 2.00   4.15 .786 3 

3 ไมม่ีการสอบทานรายการปรับปรุง
สินค้าขาดหายเนื่องจากการตรวจนับ
อย่างเหมาะสม 

40.00 41.50 16.00 2.50   4.19 .792 2 

 
การตัดจ าหน่ายสินค้า 

เนื่องจากขาดหาย 
 4.27 .637  

T การปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก         

1 ราคาขายสินค้าไม่เป็นไปตามราคา
มาตรฐานที่ประกาศหรืออนุมัติ 

29.00 42.00 22.00 6.50 0.50 3.93 .902 2 

2 ราคาต้นทุนสินค้าถูกปรับเปลี่ยน     
อย่างไม่ถูกต้อง 

48.00 37.50 12.00 2.50   4.31 .779 1 

 การปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก  4.12 .762  

U การส ารองค่าสินค้าเสื่อมสภาพ                 

1 มีการตัดสินค้าเสื่อมสภาพโดยไม่ผ่าน
การอนุมัติจากผู้มีอ านาจ  

45.00 42.00 10.50 2.50   4.30 .756 1 

2 ไม่มีการตรวจสภาพของสินค้า          
อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือบันทึกส ารองสินค้า
เสื่อมสภาพ 

31.50 49.00 16.00 3.50   4.09 .782 2 

 การส ารองค่าสินค้าเสื่อมสภาพ  4.19 .686  
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รายละเอียดประกอบตารางภาคผนวกที่ 23 – 45 (ต่อ) 
     ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย         

ที ่
ปัจจัยเสี่ยง – 

ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
ผลกระทบต่องานสอบบัญชี 

ค่าเฉลี่ย S.D. ล าดับ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

V การบันทึกรายการเคลื่อนไหว
สินค้าเข้าบัญชีแยกประเภท 

                

1 มูลค่าสินค้าคงเหลือไม่ถูกต้อง  82.00 15.50 2.50     4.80 .463 1 

2 บันทึกรายการปรับปรุงสินค้าคงเหลือใน
บัญชีแยกประเภททั่วไปไม่ถูกต้อง 

63.50 32.00 4.50     4.59 .578 3 

3 การตีราคาสินค้าคงเหลือไม่ถูกต้องตรง
ตามนโยบายบัญชี 

75.00 21.50 3.00 0.50   4.71 .545 2 

4 เปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินไม่เพียงพอ  

54.00 35.50 9.00 1.50   4.42 .718 4 

 
การบันทึกรายการเคลื่อนไหว
สินค้าเข้าบัญชีแยกประเภท 

 4.63 .468  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

34 

ตารางภาคผนวกที่ 46 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวม           
จ าแนกตามประเภทปัจจัยเสี่ยงวงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตผล 
 

ล าดับที่ ปัจจัยเสี่ยง – วงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตผล ค่าเฉลี่ย S.D. 
1 การผลิต/แปรรูปสินค้า 4.64 .512 
2 การตรวจนับผลิตผล วัตถุดิบ สินค้าแปรรูป 4.63 .504 
3 การบันทึกรายการซื้อ เข้าบัญชีแยกประเภท (GL) 4.61 .571 
4 การปันส่วนต้นทุนการผลิต/แปรรูป 4.58 .525 
5 การบันทึกรายการเคลื่อนไหวเข้าบัญชีแยกประเภท 4.56 .515 
6 การบันทึกรายการต้นทุนการผลิต 4.55 .632 
7 การประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 4.52 .595 
8 การรับช าระเงิน 4.51 .541 
9 การปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก 4.51 .642 
10 การจ่ายช าระหนี้ 4.50 .491 
11 การจ่ายช าระหนี้/สอบทานหนี้ 4.46 .522 
12 การบันทึกเจ้าหนี้ค่าวัตถุดิบ 4.44 .491 
13 การรับวัตถุดิบเข้าคลัง 4.44 .699 
14 การปรับปรุงรายการซื้อ 4.42 .675 
15 การตัดของเสียจากการผลิต/แปรรูป 4.41 .639 
16 การจัดท าใบก ากับสินค้า/ใบก ากับภาษี 4.36 .531 
17 การบันทึกลูกหนี้ขายผลิตผล 4.35 .473 
18 การรับวัตถุดิบ 4.31 .679 
19 การบันทึกรับสินค้าส าเร็จรูป/สินค้าแปรรูป 4.30 .613 
20 การรับผลิตผลเข้าคลัง 4.28 .689 
21 การวางบิล/บันทึกเจ้าหนี้ค่าผลิตผล รับผลิตผล รับผลิตผลเข้าคลัง 4.27 .528 
22 การกระทบยอดรายการสินค้าระหว่างผลิตกับวัตถุดิบที่ใช้ไป 4.27 .726 
23 การส ารองค่าสินค้าเสื่อมสภาพ 4.25 .676 
24 การปรับปรุงของเสียเนื่องจากการผลิต 4.21 .633 
25 การจัดส่ง/จ่ายผลิตผลจากคลังเก็บ 4.19 .545 
26 การกระทบยอดรายการรับผลิตผล และการบันทึกเจ้าหนี้ 4.19 .716 
27 การบันทึกรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป 4.17 .668 
28 การตัดจ าหน่ายเนื่องจากขาดหาย 4.17 .679 
29 การสร้างรายการสั่งซื้อผลิตผล 4.15 .656 
30  การปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก 4.15 .710 
31 การสร้างรายการขายผลิตผล 4.15 .575 
32 การปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก 4.13 .708 
33 การเบิกวัตถุดิบเพื่อการผลิต/แปรรูป 4.12 .806 
34 เบิกวัตถุดิบเข้าการผลิต 4.09 .773 
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ตารางภาคผนวกที่ 46 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวม           
จ าแนกตามประเภทปัจจัยเสี่ยงวงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตผล (ต่อ) 
 

ล าดับที่ ปัจจัยเสี่ยง – วงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตผล ค่าเฉลี่ย S.D. 
35 การติดตามการรับช าระหนี้ 4.01 .795 
36 การตรวจสอบคุณภาพผลิตผล 3.99 .707 
37 การปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก วงเงินขายผลิตผลเชื่อ 3.98 .774 
38 การสร้างใบสั่งผลิต/แปรรูป 3.93 .865 
39 การจัดเก็บผลิตผล วัตถุดิบ สินค้าแปรรูป 3.92 .742 
40 การสั่งซื้อวัตถุดิบ 3.79 .784 
41 ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ 3.78 .868 
42 การแผนการรวบรวมผลิตผล 3.54 .925 
43 การก าหนดแผนการผลิต/แปรรูป 3.51 .892 

 
ตารางภาคผนวกที่ 47 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการสร้างรายการขายผลิตผล 5 ล าดับสูงสุด 
 

ล า
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรปูผลิตผล 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การสร้างรายการขายผลิตผล 
1 บันทึกการขายผลิตผลโดยไม่ได้ขายผลติผลจริง  100.0 72.5 23.0 2.5 0.5 0.5 4.68 .600 
2 บันทึกรายการขายผลิตผลซ้ า  100.0 54.0 37.5 7.0 1.5  4.44 .692 
3 รายการขายผลิตผลถูกยกเลิกหรือปรับปรงุไม่เหมาะสม 100.0 38.5 50.0 11.0 0.5  4.27 .669 
4 ขายผลิตผลเช่ือโดยไม่จัดท าสัญญาซื้อขายผลิตผลและ      

ไม่เรียกหลักประกัน  
100.0 44.0 38.5 13.0 4.5  4.22 .840 

5 ขายผลิตผลลดราคาโดยไม่ผ่านการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ  100.0 37.5 45.0 15.5 2.0  4.18 .762 

 
ตารางภาคผนวกที่ 48 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการจัดส่ง/จ่ายผลิตผลจากคลังเก็บ 5 ล าดับ
สูงสุด 

ล า
ดับ
ท่ี 

 
ปัจจัยเสี่ยง – วงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตผล 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญชี  
ค่าเฉลี่ย 

 

 
S.D. รวม มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ท่ีสุด 
การจัดส่ง/จ่ายผลิตผลจากคลังเก็บ 
1 บันทึ กรายการขายผลิตผลไม่ ครบถ้วนและไม่ ถูกต้อ ง                

กับรายการจ่ายผลิตผลออกจากคลังเก็บ 
100.0 61.5 33.0 5.5   4.56 .598 

2 มี ร ายก า ร ส่ ง ผลิ ตผ ล /จ่ า ยผลิ ต ผลอ อก จาก คลั ง เ ก็ บ                  
แต่ไม่มีการบันทึกรายการขายผลิตผล 

100.0 51.0 42.5 6.0 0.5  4.44 .631 

3 บันทึกรายการขายผลิตผลสด ต้นทุนขายผลิตผล และ          
รับเงินในระบบขายผลิตผลไม่สอดคล้องกับรายการที่บันทึกใน
บัญชีแยกประเภททั่วไป 

100.0 50.5 40.0 8.0 1.5  4.40 .701 

4 มีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินจากการขายผลิตผลเป็นเงินสด 100.0 39.0 39.5 18.5 3.0  4.15 .823 
5 มีการยกเลิกรายการจ่ายผลิตผลออกจากคลังเก็บไม่เหมาะสม 100.0 29.5 49.0 20.5 1.0  4.07 .733 
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ตารางภาคผนวกที่ 49 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการจัดท าใบก ากับสินค้า/ใบก ากับภาษี  

ล า 
ดับ 
ท่ี 

 
ปัจจัยเสี่ยง – วงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตผล 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญชี  
ค่าเฉลี่ย 

 

 
S.D. 

 
รวม มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ท่ีสุด 

การจัดท าใบก ากบัสินค้า/ใบก ากับภาษี 
1 บันทึกลูกหนี้ค่าผลิตผลไม่ถกูตอ้งตรงกับยอดขายผลิตผลในใบก ากับ

ผลิตผล 
100.0 63.5 31.5 4.5   4.59 .577 

2 บันทึกลูกหนี้ค่าผลิตผลไม่ถกูตอ้งตรงกับใบก ากับผลิตผลและรายการ
จัดส่งผลิตผล 

100.0 63.0 31.5 5.0   4.58 .588 

3 ไม่มีการยืนยันยอดลกูหนี้ค่าผลิตผล 100.0 58.0 33.5 7.0 1.5  4.48 .694 
4 มีรายการส่งมอบผลิตผล/จ่ายผลิตผลออกจากคลังเก็บ โดยที่ยังไม่ได้

จัดท าใบก ากับผลิตผลอย่างครบถ้วน 
100.0 40.5 45.5 12.0 2.0  4.25 .740 

5 ไม่มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้บันทึกลูกหนี้ค่าผลิตผลกับผู้ขายผลิตผล 100.0 26.5 42.0 26.5 5.0  3.90 .851 
 

ตารางภาคผนวกที่ 50 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการบันทึกลูกหนี้ขายผลิตผล 5 ล าดับสูงสุด 

ล า
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรปูผลิตผล 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การบันทึกลูกหน้ีขายผลิตผล 
1 ลูกหนี้ค่าผลิตผลไม่มีตัวตนจริง 100.0 85.0 13.0 2.0    4.83 .427 
2 บันทึกลูกหนี้ค่าผลิตผลโดยไม่มีการขายผลิตผลเชื่อจริง 100.0 79.5 18.5 2.0    4.78 .464 
3 ยอดรวมลูกหนี้ค่าผลิตผลรายตัวไม่ตรงกับยอดลูกหนี้        

ค่าผลิตผลในบัญชีแยกประเภททั่วไป 
100.0 59.0 31.5 9.0 0.5   4.49 .680 

4 การบันทึกลดหนี้ไม่ได้อ้างอิงถึงรายการรับคืนผลิตผล หรือ
รายการขายผลิตผลที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม 

100.0 38.0 44.5 16.5 1.0   4.20 .741 

5 เลขที่ใบรับคืน ซ้ ากันหรือไม่ได้เรียงล าดับเลขที่ 100.0 27.5 47.5 22.5 2.5   4.00 .777 
 

ตารางภาคผนวกที่ 51 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการรับช าระเงิน 

ล า
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรปูผลิตผล 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การรับช าระเงิน 
1 รับช าระหนี้โดยไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงิน  100.0 81.0 16.5 2.0 0.5  4.78 .493 
2 บันทึกรับช าระหนี้ผิดราย  100.0 41.5 44.0 11.0 3.5  4.24 .783 

 

ตารางภาคผนวกที่ 52 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการติดตามการรับช าระหนี้ 
 

ล า
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรปูผลิตผล 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การติดตามการรบัช าระหน้ี 
1 มีลูกหนี้ค่าผลิตผลค้างนาน 100.0 35.5 41.0 18.5 5.0  4.07 .860 
2 ไม่มีการติดตามการช าระหนี้ตามระยะเวลาการให้เครดิต  100.0 29.0 42.0 23.5 5.5  3.95 .864 

 



 

  

 

37 

ตารางภาคผนวกที่ 53 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบ
ต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก วงเงินขายผลิตผลเชื่อ 
 

ล า
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรปูผลิตผล 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก วงเงินขายผลิตผลเชื่อ 
1 เพิ่มวงเงินขายผลิตผลเชื่อโดยไม่ได้รับอนุมัติจากผู้มี

อ านาจ 
100.0 37.0 41.0 18.0 4.0  4.11 .838 

2 ขายผลิตผลเชื่อให้กับลกูหนี้ที่มีประวัติการช าระเงินไม่ดี  100.0 25.0 41.0 28.5 5.5  3.86 .859 

 
ตารางภาคผนวกที่ 54 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
 

ล า
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรปูผลิตผล 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การประมาณค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสญู 
1 ประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ค่าผลิตผล        

ไม่เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 
100.0 68.5 26.5 4.5 0.5  4.63 .596 

2 การตัดจ าหน่ายหนี้สูญลูกหนี้ค่าผลิตผลไม่เป็นไปตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 

100.0 63.0 30.5 5.5 1.0  4.56 .647 

3 เ ปิ ด เ ผยข้ อมู ล เ กี่ ย ว กั บก า รปร ะมาณค่ า เผื่ อ ห นี้            
สงสัยจะสูญในหมายเหตุประกอบงบการเงินไม่เพียงพอ  

100.0 52.0 35.5 9.0 3.0  4.37 .774 

 
ตารางภาคผนวกที่ 55 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป 
 

ล า
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรปูผลิตผล 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การบันทึกรายการบญัชแียกประเภททัว่ไป 
1 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการฟ้องร้อง

หรือด าเนินคดีไม่ครบถ้วน 
100.0 47.0 38.5 11.5 3.0  4.30 .788 

2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายบัญชีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
รวบรวมผลิตผล/แปรรูปไม่ครบถ้วน 

100.0 42.5 40.0 13.0 4.5  4.21 .835 

3 ไม่มีการสอบทานรายการปรับปรุงยอดลูกหนี้ค่าผลิตผล
ในบัญชีแยกประเภททั่วไป 

100.0 30.0 52.0 15.0 3.0  4.09 .751 

4 ไม่มีการสอบทานรายการปรับปรุงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ในบัญชีแยกประเภททั่วไป 

100.0 29.5 52.0 15.5 3.0  4.08 .753 
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ตารางภาคผนวกที่ 56 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการสั่งซื้อวัตถุดิบ 5 ล าดับสูงสุด 
 

ล า
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – ธุรกิจรวบรวมและแปรรปูผลิตผล 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 

 
S.D.  มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การสั่งซื้อวัตถุดบิ 
1 ซ้ือวัตถุดิบโดยไม่ผ่านการอนุมัติจากผู้มอี านาจ  100.0 39.5 36.5 18.0 5.5 0.5 4.09 .914 
2 ไม่มีการก าหนดวิธกีารส่ังซ้ือวัตถุดิบ หรือวงเงินในการ

อนุมัติการส่ังซ้ือตามอ านาจ 
100.0 25.5 44.5 22.5 7.0 0.5 3.88 .891 

3 สั่งซ้ือวัตถุดิบโดยผู้ที่ไม่ได้รับมอบหมาย  100.0 25.0 43.5 23.5 7.5 0.5 3.85 .901 
4 ผู้รับวัตถุดิบมีความรู/้ประสบการณ์ไม่เพียงพอเกีย่วกบั

วัตถุดิบที่ซื้อ  
100.0 17.0 45.0 30.0 7.0 1.0 3.70 .868 

5 ซ้ือวัตถุดิบจากผู้ขายรายเดียว  100.0 17.0 45.5 28.0 9.0 0.5 3.70 .875 

 
ตารางภาคผนวกที่ 57 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการรับวัตถุดิบ  
 

ล า
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรธุรกิจรวบรวบและแปรรปูผลิตผล 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การรับวตัถุดิบ 
1 วัตถุดิบที่ได้รับไม่ครบถ้วน (ปริมาณ)  100.0 59.5 33.5 4.5 2.0 0.5 4.50 .723 
2 ไม่มีเอกสารรับวัตถุดิบ (ใบส่งของ/ใบก ากับวัตถุดิบ)  100.0 47.5 41.5 8.5 2.0 0.5 4.34 .759 
3 วัตถุดิบที่ได้รับไม่ตรงกับรายการส่ังซ้ือ (ชนิดวัตถุดิบ)  100.0 44.5 42.5 10.0 2.5 0.5 4.28 .784 
4 หลักฐานประกอบการส่ังซ้ือไม่ครบถ้วน 100.0 45.5 37.5 14.5 2.0 0.5 4.26 .814 
5 รับวัตถุดิบโดยไม่มีค าสั่งซ้ือหรือเกินกว่าที่สั่งซ้ือ 100.0 39.5 43.5 14.0 2.5 0.5 4.19 .804 

 
ตารางภาคผนวกที่ 58 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการบันทึกเจ้าหนี้ค่าวัตถุดิบ 5 ล าดับสูงสุด 
 

ล า 
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – ธุรกิจรวบรวมและแปรรปูผลิตผล 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การบันทึกเจ้าหนี้ค่าวตัถุดบิ 
1 บันทึกเจ้าหนี้ค่าวัตถุดิบไม่ถูกต้อง และไม่ครบถ้วน  100.0 70.5 26.0 3.5   4.67 .541 
2 มีการซื้อวัตถุดิบใกล้วันสิ้นปีบัญชีและมีการส่งคืนในช่วงต้นปี

บัญชี  
100.0 61.0 33.0 5.5 0.5  4.55 .624 

3 บันทึกเจ้าหนี้ค่าวัตถุดิบไม่ตรงกับปริมาณวัตถุดิบที่ได้รับ
และราคาซื้อในใบสั่งซ้ือ 

100.0 57.5 36.0 6.0 0.5  4.51 .634 

4 บันทึกเพิ่มเจ้าหนี้ค่าวัตถุดิบไม่ตรงกับบัญชีแยกประเภท
ทั่วไป 

100.0 57.0 36.0 6.5 0.5  4.50 .642 

5 ไม่มียืนยันยอดเจ้าหนี้ค่าวัตถุดิบ 100.0 52.5 37.0 9.0 1.5  4.41 .717 
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ตารางภาคผนวกที่ 59 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการจ่ายช าระหนี้  
 

ล า 
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรปูผลิตผล 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การจ่ายช าระหน้ี 
1 บันทึกจ่ายช าระหนี้ค่าวัตถุดิบโดยไม่มีรายการซ้ือจริง  100.0 82.0 16.0 2.0   4.80 .448 
2 จ่ายเงินแล้วไม่ได้บันทึกบัญช ี 100.0 76.5 18.0 5.0   4.72 .552 
3 จ่ายหรอืช าระหนี้ค่าวัตถุดิบซ้ า  100.0 60.0 33.5 5.5 1.0  4.53 .649 
4 จ่ายเงินโดยไม่ผ่านการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ  100.0 45.0 38.5 14.5 2.0  4.27 .780 
5 ผู้สั่งซ้ือ ผู้อนุมัติและผู้จ่ายช าระหนี้เป็นบุคคลเดียวกัน  100.0 41.5 38.0 17.5 3.0  4.18 .825 

 
ตารางภาคผนวกที่ 60 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการรับวัตถุดิบเข้าคลัง 
 

ล า 
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรปูผลิตผล 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การรับวตัถุดิบเขา้คลัง 
1 มีการรับวัตถุดิบแต่ไม่บันทึกเพิ่มวัตถุดิบในทะเบียนคุม 100.0 54.0 37.0 7.5 1.5   4.44 .699 

 
ตารางภาคผนวกที่ 61 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ 
 

ล า
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรปูผลิตผล 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การตรวจสอบคุณภาพวตัถุดบิ 
1 ไม่มีการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบก่อนจะรับเข้าคลัง 100.0 27.0 34.5 31.5 7.0  3.82 .914 
2 ไม่มีการก าหนดเกณฑ์คุณภาพของวัตถดุิบ 100.0 20.5 40.0 32.0 7.5  3.74 .871 

 
ตารางภาคผนวกที่ 62 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการเบิกวัตถุดิบเข้าการผลิต 
 

ล า
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรปูผลิตผล 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 

 
S.D. มาก มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การเบิกวตัถุดิบเขา้การผลิต 
1 ไม่มีเอกสารการเบิกวัตถุดิบจากคลัง  100.0 43.0 41.0 11.5 4.5  4.23 .823 
2 น าวัตถุดิบออกจากคลังโดยปราศจากการควบคุม 100.0 40.5 37.5 17.0 5.0  4.14 .872 
3 เบิกวัตถุดิบไม่ได้รับอนุมัติจากผู้มอี านาจ 100.0 36.5 36.0 21.0 6.5  4.03 .916 
4 เบิกวัตถุดิบไม่ถูกต้องตามสูตรการผลิต 100.0 31.5 41.5 21.0 6.0  3.99 .877 
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ตารางภาคผนวกที่ 63 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการปรับปรุงของเสียเนื่องจากการผลิต 
 

ล า
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรปูผลิตผล 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การปรับปรุงของเสียเนื่องจากการผลิต 
1 ไม่มีของเสียเกิดขึ้น แต่มีการปรับปรุงตัดเป็นของเสีย 100.0 51.5 40.5 7.5 0.5  4.43 .654 
2 มีของเสียเกิดขึ้นระหวา่งผลิต แต่ไม่ได้ปรับปรุง 100.0 38.5 48.5 12.0 1.0  4.25 .698 
3 ไม่มีการบันทึกรับของเสีย เพือ่ควบคุมการเบิกหรือน าไปใช้ต่อ 100.0 40.0 45.5 12.5 2.0  4.24 .743 
4 สินค้าแปรรูปที่ผลิตคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน  100.0 31.0 39.5 22.5 7.0  3.95 .903 

 
ตารางภาคผนวกที่ 64 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการจัดเก็บผลิตผล วัตถุดิบ สินค้าแปรรูป  

 
ล า
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรปูผลิตผล 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การจัดเก็บผลติผล วัตถดุิบ สินค้าแปรรูป 
1 ไม่แยกผลิตผล วัตถุดิบ สินค้าแปรรูป ทีเ่ส่ือมสภาพ       

ออกจากผลิตผล วัตถุดิบ สินค้า แปรรูปปกติ  
100.0 37.5 42.5 17.5 2.5  4.15 .794 

2 ผลิตผล วัตถุดิบ สินค้าแปรรูปคงเหลือเสื่อมสภาพเสียหาย  100.0 36.5 35.5 21.5 6.5  4.02 .919 
3 จัดเก็บสินค้าแปรรูปของสหกรณ์รวมกับสินค้ารับฝากขาย 100.0 28.0 48.0 19.0 5.0  3.99 .821 
4 การเก็บรักษาผลิตผล วัตถุดิบ สินค้าแปรรูป ไม่เหมาะสม  100.0 23.5 38.0 30.5 8.0  3.77 .901 
5 ไม่มีการท าประกันภัยผลิตผล วัตถุดิบ สนิค้าแปรรูป 100.0 20.0 36.5 34.5 9.0  3.68 .896 

 
ตารางภาคผนวกที่ 65 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการตรวจนับผลิตผล วัตถุดิบ สินค้าแปรรูป 

ล า
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรปูผลิตผล 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การตรวจนับผลิตผล วัตถดุิบ สินค้าแปรรูป 
1 วัตถุดิบ สินค้าแปรรูป ผลิตผลไม่มีอยู่จริง หรือขาด /      

เกินบัญชี  
100.0 77.5 19.0 2.5 0.5  4.74 .522 

2 ไม่ตรวจนับผลิตผล วัตถุดิบ สินค้าแปรรูป เปรียบเทียบ
กับทะเบียนคุม 

100.0 66.0 26.5 7.0 0.5  4.58 .645 

3 การลดหย่อนผลิตผล วัตถุดิบ สินค้าแปรรูปขาดบัญชีและ
การตัดผลิตผล วัตถุดิบ สินค้าแปรรูปขาดบัญชีไม่ถูกต้อง  

100.0 62.0 33.0 5.0   4.57 .589 
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ตารางภาคผนวกที่ 66 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการตัดจ าหน่ายเนื่องจากขาดหาย 

ล า
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรปูผลิตผล 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การตัดจ าหน่ายเนื่องจากขาดหาย 
1 มีการตัดผลิตผล วัตถุดิบ สินค้าแปรรูป ออกจาก

คลังสินค้าเนื่องจากขาดหาย โดยไม่ได้รับอนุมัติ 
100.0 51.5 37.5 10.5 0.5  4.40 .695 

2 ไม่มีการสอบทานรายการปรับปรุงผลิตผล วัตถุดิบ   
สินค้าแปรรูป ขาดหายเนื่องจากการตรวจนับ  

100.0 37.5 45.5 14.5 2.5  4.18 .768 

3 สินค้าแปรรูปที่ขาดหายจะต้องมีการน าส่งภาษี             
ที่เกี่ยวขอ้งเพิ่มเติม 

100.0 28.0 43.0 24.0 5.0  3.94 .849 

 

ตารางภาคผนวกที่ 67 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก 

ล า
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรปูผลิตผล 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก 
1 ราคาต้นทุนผลิตผล สินค้าส าเร็จรูป ถูกปรับเปลี่ยน      

อย่างไม่ถูกต้อง 
100.0 45.0 39.5 14.5 1.0  4.29 .746 

2 ราคาขายผลิตผลและสินค้าแปรรูปไม่เป็นไปตาม         
ราคามาตรฐานที่ประกาศหรืออนุมัต ิ

100.0 28.5 44.5 22.0 5.0  3.97 .841 

 

ตารางภาคผนวกที่ 68 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการส ารองค่าสินค้าเสื่อมสภาพ 

ล า
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรปูผลิตผล 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การส ารองค่าสินค้าเสื่อมสภาพ 
1 มีการตัดผลิตผล วัตถุดิบ สินค้าแปรรูป ที่เสื่อมสภาพโดย

ไม่ผ่านการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ  
100.0 45.0 40.0 13.5 1.5  4.29 .753 

2 ไม่มีการตรวจสภาพของผลิตผล วัตถุดิบ สินค้าแปรรูป
อย่างสม่ าเสมอ เพื่อบันทึกส ารองการเสื่อมสภาพ 

100.0 38.5 45.0 15.0 1.5  4.21 .745 

 

ตารางภาคผนวกที่ 69 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบ
ต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการบันทึกรายการเคลื่อนไหวเข้าบัญชีแยกประเภท 

ล า
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรปูผลิตผล 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การบันทึกรายการเคลื่อนไหวเข้าบัญชแียกประเภท 
1 การตีราคาสินค้าคงเหลือไม่ถูกต้องตรงตามนโยบายบัญชี 100.0 75.5 20.5 4.0   4.72 .534 
2 มูลค่าผลติผล วัตถดุิบ สินค้าแปรรูปคงเหลือไม่ถูกต้อง  100.0 68.0 29.0 3.0   4.65 .538 
3 ปรับปรุงผลติผล วัตถดุิบ สินค้าแปรรูปคงเหลือในบัญชี   

แยกประเภทท่ัวไปไม่ถูกต้อง 
100.0 56.5 34.5 8.0 0.5  4.48 .665 

4 การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน           
ไม่เพียงพอ  

100.0 53.5 34.5 9.0 3.0  4.39 .774 
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ตารางภาคผนวกที่ 70 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการวางแผนการรวบรวมผลิตผล 
 

ล า
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรปูผลิตผล 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การวางแผนการรวบรวมผลติผล 
1 ไม่มีการก าหนดแผนและแนวทางในการรวบรวมผลิตผล  100.0 18.0 35.0 34.5 12.0 0.5 3.58 .937 
2 แผนการรวบรวมผลิตไม่สอดคล้องกับนโยบายของ

สหกรณ์หรือนโยบายของรัฐบาล 
100.0 19.0 28.0 37.5 14.0 1.5 3.49 1.002 

 
ตารางภาคผนวกที่ 71 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการสร้างรายการสั่งซื้อผลิตผล 5 ล าดับสูงสุด 
 

ล า
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรปูผลิตผล 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การสร้างรายการสั่งซื้อผลิตผล 
1 บันทึกรายการซื้อผลิตผลไม่ครบถ้วน 100.0 65.5 27.5 6.0 1.0  4.58 .653 
2 บันทึกรายการซื้อผลิตผลไม่ตรงงวดบัญชี 100.0 60.0 34.0 3.0 3.0  4.51 .702 
3 บันทึกรายการซื้อผลิตผลไม่ตรงตามรายการซื้อที่ได้รับอนุมัติ 100.0 49.5 35.5 13.5 1.5  4.33 .764 
4 ราคาผลิตผลไม่ตรงกับราคาตลาดหรือราคาท่ีได้รับอนุมัติ 100.0 43.5 34.0 19.0 3.5  4.18 .859 
5 ซื้อผลติผลโดยไม่ผ่านการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ  100.0 35.0 40.0 20.0 4.5 0.5 4.05 .881 

 
ตารางภาคผนวกที่ 72 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการตรวจสอบคุณภาพผลิตผล 
 

ล า
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรปูผลิตผล 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การตรวจสอบคุณภาพผลิตผล 
1 ส่งคืนหรือลดราคาผลิตผลไม่ถูกต้องและไม่ตรงตามงวดบัญชี 100.0 50.5 39.0 9.5 0.5  4.40 .681 
2 รายการผลิตผลถูกจัดเก็บไม่เหมาะสม ท าให้ผลิตผลเสียหาย  100.0 30.5 36.0 28.0 5.0 0.5 3.91 .909 
3 ผลิตผลมีคุณภาพไม่ตรงกับคุณภาพที่สหกรณ์ก าหนด  100.0 22.5 46.0 25.5 5.5 0.5 3.85 .851 
4 รายการผลิตผลไม่มีการตรวจสอบคุณภาพก่อนจะรับเข้าคลัง 100.0 24.5 39.0 29.5 7.0  3.81 .888 

 

 
ตารางภาคผนวกที่ 73 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการรับผลิตผลเข้าคลัง  

ล า
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรปูผลิตผล 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การรับผลิตผลเข้าคลัง 
1 บันทึกรับผลิตผลไม่ครบถ้วน 100.0 67.0 25.5 5.5 1.0 0.5 4.58 .690 
2 บันทึกรับผลิตผลไม่สอดคล้องกับรายการสั่งซ้ือ 100.0 46.5 34.0 17.5 1.5 0.5 4.25 .830 
3 บันทึกรับผลิตผลผิดประเภท 100.0 39.5 44.5 13.5 2.0 0.5 4.21 .785 
4 มีการปรับแต่งเครื่องชั่งให้ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการชั่ง ตวง วัด  100.0 44.5 34.5 17.0 3.0 1.0 4.19 .891 
5 บันทึกรับของกอ่นท ารายการสั่งซ้ือ 100.0 42.0 37.0 16.0 3.5 0.5 4.18 .863 
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ตารางภาคผนวกที่ 74 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการวางบิล/บันทึกเจ้าหนี้ค่าผลิตผล รับผลิตผลเข้าคลัง 
5 ล าดับสูงสุด 

ล า
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรปูผลิตผล 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การวางบิล/บันทึกเจ้าหน้ีค่าผลิตผล รบัผลิตผลเข้าคลัง 
1 บันทึกเจ้าหน้ีค่าผลิตผลไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน 100.0 68.0 28.0 3.5 0.5  4.64 .577 
2 บันทึกเพิ่มเจ้าหน้ีค่าผลิตผลไม่ตรงกับบัญชีแยกประเภท

ทั่วไป 
100.0 55.5 37.5 5.5 1.5  4.47 .672 

3 บันทึกเจ้าหน้ีค่าผลิตผลไม่ตรงกับปริมาณผลิตผลที่ไดร้ับ 
และราคาซื้อในใบสั่งซื้อ 

100.0 51.0 44.0 4.0 1.0  4.45 .624 

4 ไม่มียืนยันยอดเจ้าหน้ีค่าผลิตผล 100.0 54.5 35.5 7.0 2.5  4.43 .734 
5 ราคาสั่งซื้อผลติผลเป็นเงินเช่ือสูงกว่าราคาเงินสด ท าให้

สหกรณ์มีต้นทุนการรวบรวมสูง 
100.0 39.0 38.5 17.0 5.5  4.11 .878 

 
ตารางภาคผนวกที่ 75 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการจ่ายช าระหนี้/สอบทานหนี้  
 

ล า
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรปูผลิตผล 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การจ่ายช าระหน้ี/สอบทานหนี ้
1 บันทึกการจา่ยช าระหนี้ค่าผลิตผลโดยไม่มีรายการซ้ือจริง  100.0 79.0 18.5 1.5 1.0  4.76 .526 
2 จ่ายช าระหนี้ค่าผลิตผลแล้วไม่ได้บันทึกบัญชี  100.0 72.0 21.5 5.5 1.0  4.65 .633 
3 จ่ายช าระหนี้ค่าผลิตผลซ้ า  100.0 64.5 27.0 7.5 1.0  4.55 .678 
4 จ่ายช าระหนี้ค่าผลิตผลโดยไม่ผ่านการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ  100.0 41.5 38.5 17.0 3.0  4.19 .821 
5 ผู้สั่งซ้ือ ผู้อนุมัติและผู้จ่ายช าระหนี้เป็นบุคคลเดียวกัน  100.0 39.0 40.5 16.5 4.0  4.15 .835 

 
ตารางภาคผนวกที่ 76 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการปรับปรุงรายการซื้อ 
 

ล า
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรปูผลิตผล 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การปรับปรุงรายการซื้อ 
1 บันทึกปรับปรุงรายการซ้ือไม่ถูกต้อง 100.0 52.0 38.5 9.0 0.5  4.42 .675 

 
ตารางภาคผนวกที่ 77 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก 
 

ล า
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรปูผลิตผล 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก 
1 น้ าหนักของผลิตผลสามารถปรับปรุ งยอดได้ โดย          

ไร้ร่องรอย 
100.0 54.0 36.5 6.5 3.0  4.42 .745 

2 ราคารับซื้อผลิตผลบันทึกไม่ตรงกับที่ประกาศไว ้ 100.0 26.5 41.0 26.5 6.0  3.88 .871 
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ตารางภาคผนวกที่ 78 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการกระทบยอดรายการรับผลิตผล และ           
การบันทึกเจ้าหนี้ 

ล า
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรปูผลิตผล 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การกระทบยอดรายการรับผลิตผล และการบันทึกเจ้าหน้ี 
1 ไม่มีการกระทบยอดระหวา่งรายการรับผลิตผลและ

รายการเจา้หนี้ค่าผลิตผล 
100.0 35.5 48.5 15.0 1.0  4.19 .716 

 
ตารางภาคผนวกที่ 79 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการบันทึกรายการซื้อเข้าบัญชีแยกประเภท (GL)  

ล า
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรปูผลิตผล 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การบันทึกรายการซื้อเขา้บญัชแียกประเภท (GL) 
1 บันทึกผ่านรายการซ้ือผลิตผลเข้าบัญชีแยกประเภท (GL) 

ไม่ครบถ้วน 
100.0 70.0 25.0 5.0   4.65 .574 

2 บันทึกผ่านรายการซ้ือผลิตผลเข้าบัญชีแยกประเภท (GL) 
ไม่ถูกต้อง 

100.0 68.5 25.5 6.0   4.63 .597 

3 ยอดเจ้าหนี้ค่าผลิตผลรายตัวไม่ตรงกับยอดรวมในบัญชี
แยกประเภท (GL) 

100.0 65.5 26.0 8.0 0.5  4.57 .662 

 
ตารางภาคผนวกที่ 80 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการก าหนดแผนการผลิต/แปรรูป 

ล า
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรปูผลิตผล 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การก าหนดแผนการผลิต/แปรรปู 
1 การก าหนดแผนการผลิต/แปรรูปไม่สอดคล้องกับความ

ต้องการของตลาด หรือก าลังการผลิตที่มีอยู่   
100.0 15.5 38.0 32.0 13.5 0.5 3.55 .930 

2 ไม่มีการก าหนดแผนการแปรรูปผลิตผลการเกษตร  100.0 13.5 35.5 36.0 14.0 1.0 3.47 .929 

 
ตารางภาคผนวกที่ 81 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการสร้างใบสั่งผลิต/แปรรูป 

ล า
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรปูผลิตผล 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การสร้างใบสั่งผลิต/แปรรูป 
1 ไม่มีการก าหนดมาตรฐานการผลิต/แปรรูปผลิตผล           

หรือมีการก าหนดอย่างไม่ถูกต้องและไมเ่หมาะสม 
100.0 31.0 41.0 20.0 7.5  3.96 .904 

2 บันทึกสูตรการผลิตไม่ครบถ้วน 100.0 30.5 39.0 23.5 7.0  3.93 .905 
3 บันทึกสูตรการผลิตไม่ถูกต้อง 100.0 29.0 40.0 23.0 8.0  3.90 .913 
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ตารางภาคผนวกที่ 82 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการเบิกวัตถุดิบเพื่อการผลิต/แปรรูป 

ล า
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรปูผลิตผล 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การเบิกวตัถุดิบเพื่อการผลิต/แปรรปู 
1 เบิกวัตถุดิบไม่สอดคล้องใบสั่งผลิต 100.0 39.5 41.0 15.0 4.5  4.16 .839 
2 การเบิกวัตถุดบิเพื่อใช้ในการแปรรูปไม่สอดคล้อง              

กับสูตรการผลิต  
100.0 37.5 41.0 16.5 5.0  4.11 .855 

3 เบิกวัตถุดิบโดยไม่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 100.0 37.5 41.0 15.0 6.5  4.10 .883 

 
ตารางภาคผนวกที่ 83 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการผลิต/แปรรูปสินค้า 

ล า
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรปูผลิตผล 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การผลิต/แปรรปูสินค้า 
1 บันทึกต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ของธุรกิจแปรรูป

ผลิตผลไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนและไม่ตรงตามงวดบัญชี   
100.0 67.0 30.5 2.5   4.65 .530 

2 การบันทึก วัตถุดิบ  ค่าแรงเกี่ ยวข้องกับการผลิ ต           
ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน และไม่ตรงตามรายการที่เกิดขึ้นจริง  

100.0 66.5 31.0 2.5   4.64 .531 

 
ตารางภาคผนวกที่ 84 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการตัดของเสียจากการผลิต/แปรรูป 

ล า
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรปูผลิตผล 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การตัดของเสียจากการผลิต/แปรรูป 
1 รายการของเสีย ของใช้ขาดหรือเกิน ไมถู่กบันทึก         

หรือสูญหายระหวา่งการผลิต  
100.0 58.0 34.0 8.0   4.50 .642 

2 รายการของเสียเกินกวา่ค่ามาตรฐานทีก่ าหนดไว้  100.0 46.5 40.0 12.0 1.0 0.5 4.31 .759 

 
ตารางภาคผนวกที่ 85 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการบันทึกรับสินค้าส าเร็จรูป/สินค้าแปรรูป 

ล า
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรปูผลิตผล 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การบันทึกรับสินค้าส าเร็จรปู/สินค้าแปรรูป 
1 บันทึกต้นทุนสินค้าแปรรูปที่ผลิตเสร็จ ไม่ถูกต้อง ตรงกับ

รายการวัตถุดิบใช้ไปจริง  
100.0 63.0 33.5 3.5   4.60 .559 

2 รายการผลพลอยได้และสิ่งเจือปนไม่ถูกบันทึก หรือ       
สูญหายระหว่างการผลิต  

100.0 47.5 39.5 11.5 1.5  4.33 .737 

3 สินค้าแปรรูปที่ผลิต มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน  100.0 31.5 40.5 22.0 6.0  3.98 .882 
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ตารางภาคผนวกที่ 86 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการปันส่วนต้นทุนการผลิต/แปรรูป 

ล า
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรปูผลิตผล 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การปันส่วนต้นทุนการผลิต/แปรรูป 
1 บันทึกต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตไม่ถูกต้อง  100.0 64.5 32.5 2.5 0.5  4.61 .565 
2 บันทึกค่าใช้จ่ายเฉพาะธุรกิจ แปรรูปผลิตผลไม่ถูกต้อง 

และไม่ตรงตามงวดบัญชี 
100.0 63.5 33.5 2.5 0.5  4.60 .567 

3 การบันทึกรับรู้ผลต่างที่เกิดจากการผลิต/แปรรูปสินค้า    
ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน และไม่ตรงตามงวดบัญชี  

100.0 63.0 32.0 4.5  0.5 4.57 .630 

4 การปันส่วนต้นทุนการผลิต/แปรรูปไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน 
และไม่ตรงตามงวดบัญชี  

100.0 61.5 33.5 4.0 0.5 0.5 4.55 .648 

 
ตารางภาคผนวกที่ 87 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก 

ล า
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรปูผลิตผล 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก 
1 บันทึกอัตราค่าแรงงานในการผลิตไม่ถูกต้อง ไม่ตรงกับ

ค่าแรงที่จ่ายจริง 
100.0 57.5 36.5 5.0 1.0  4.51 .642 

 
ตารางภาคผนวกที่ 88 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการกระทบยอดรายการสินค้าระหว่างผลิตกับ
วัตถุดิบที่ใช้ไป 

ล า
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรปูผลิตผล 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การกระทบยอดรายการสินค้าระหวา่งผลิตกับวัตถดุิบที่ใช้ไป 
1 ไม่มีการกระทบยอดการบันทึกสินค้าแปรรูปกับรายการ

เกี่ยวกับต้นทุนการผลิต ได้แก่ วัตถุดิบ ค่าแรง และ
ค่าใช้จ่ายในการผลิต 

100.0 41.5 45.0 12.0 1.5  4.27 .726 

 

 
ตารางภาคผนวกที่ 89 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการบันทึกรายการต้นทุนการผลิตเข้าบัญชี          
แยกประเภท (GL) 

ล า
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรธุรกิจรวบรวมและแปรรปูผลิตผล 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน 

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การบันทึกรายการต้นทุนการผลติเขา้บัญชแียกประเภท (GL) 
1 บันทึกต้นทุนการผลิตเข้าบัญชแียกประเภท (GL)         

ไม่ถูกต้อง  
100.0 61.5 33.0 4.5 1.0  4.55 .632 
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รายละเอียดประกอบตารางภาคผนวกที่ 46 – 89  
       ธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตผล         

ที ่
ปัจจัยเสี่ยง – 

ธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตผล 
ผลกระทบต่องานสอบบัญชี 

ค่าเฉลี่ย S.D. ล าดับ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

A การสร้างรายการขายผลิตผล                 

1 ไม่มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่าง        
ผู้พิจารณาวงเงินขายผลิตผลเชื่อและ
ผู้อนุมัติวงเงินขายผลิตผลเชื่อ 

25.50 40.00 28.00 5.50 0.50 3.85 .886 12 

2 ไม่มีการก าหนดระเบียบว่าด้วยการขาย
ผลิตผลเป็นเงินเช่ือ 

40.50 36.50 17.50 5.50   4.12 .889 7 

3 ขายผลิตผลเชื่อโดยไม่จัดท าสัญญา     
ซื้อขายผลิตผลและไม่เรียกหลักประกัน  

44.00 38.50 13.00 4.50   4.22 .840 4 

4 ขายผลิตผลเชื่อให้กับบุคคลภายนอก  35.50 35.00 23.00 6.50   4.00 .922 9 

5 ขายผลิตผลเชื่อเกินกว่าวงเงิน 39.50 40.00 14.50 6.00   4.13 .876 6 

6 ขายผลิตผลเชื่อให้นิติบุคคลโดยไม่มี
ตัวอย่างลายมือชื่อจากผู้มีอ านาจสั่งซื้อ  

30.00 44.50 20.50 5.00   4.00 .842 9 

7 ราคาขายผลิตผลไม่เป็นไปตามราคา
มาตรฐานท่ีประกาศหรืออนุมัติ 

22.00 51.50 21.50 5.00   3.91 .793 11 

8 ขายผลิตผลลดราคาโดยไม่ผ่านการ
อนุมัติจากผู้มีอ านาจ  

37.50 45.00 15.50 2.00   4.18 .762 5 

9 บันทึกรายการขายผลิตผลซ้ า  54.00 37.50 7.00 1.50   4.44 .692 2 

10 รายการขายผลิตผลถูกยกเลิกหรือ
ปรับปรุงไม่เหมาะสม 

38.50 50.00 11.00 0.50   4.27 .669 3 

11 บันทึกการขายผลิตผลโดยไม่ได้       
ขายผลิตผลจริง  

72.50 23.00 2.50 0.50 0.50 4.68 .600 1 

12 บันทึกบัญชีขายผลิตผลไม่ตรงกับ วันท่ี
ขายผลิตผล 

30.00 49.50 16.00 4.50   4.05 .800 8 

 การสร้างรายการขายผลิตผล  4.15 .575  

B การจัดส่ง/จ่ายผลิตผลจากคลังเก็บ                 

1 เลขท่ีใบก ากับผลิตผล/ใบส่งผลิตผล ซ้ า
กันหรือไม่ได้เรียงล าดับเลขที่ 

26.50 45.50 23.00 4.00   3.95 .814 7 

2 บันทึกรายการขายผลิตผลไม่ครบถ้วน
และไม่ถูกต้อง กับรายการจ่ายผลิตผล
ออกจากคลังเก็บ 

61.50 33.00 5.50     4.56 .598 1 

3 มีการยกเลิกรายการจ่ายผลิตผล       
ออกจากคลังเก็บไม่เหมาะสม 

29.50 49.00 20.50 1.00   4.07 .733 5 
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รายละเอียดประกอบตารางภาคผนวกที่ 46 – 89  
       ธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตผล         

ที ่
ปัจจัยเสี่ยง – 

ธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตผล 
ผลกระทบต่องานสอบบัญชี 

ค่าเฉลี่ย S.D. ล าดับ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

4 มีรายการส่งผลิตผล/                
จ่ายผลิตผลออกจากคลังเก็บแต่ไม่มี            
การบันทึกรายการขายผลิตผล 

51.00 42.50 6.00 0.50   4.44 .631 2 

5 มีรายการขายผลิตผลที่ค้างส่ง        
เป็นเวลานาน 

30.50 44.50 20.50 4.00   4.02 .822 6 

6 บันทึกรายการขายผลิตผลสด ต้นทุน
ขายผลิตผล และรับเงินในระบบขาย
ผลิตผลไม่สอดคล้องกับรายการที่
บันทึกในบัญชีแยกประเภททั่วไป 

50.50 40.00 8.00 1.50   4.40 .701 3 

7 ใบเสร็จรับเงินไม่เรียงล าดับเลขท่ี  
เล่มที่ไว้ล่วงหน้า  

24.00 45.00 28.50 2.50   3.91 .787 8 

8 มีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินจากการ
ขายผลิตผลเป็นเงินสด 

39.00 39.50 18.50 3.00   4.15 .823 4 

 การจัดส่ง/จ่ายผลิตผลจากคลังเก็บ  4.19 .545  

C การจัดท าใบก ากับสินค้า/           
ใบก ากับภาษี 

                

1 ไม่มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่าง        
ผู้บันทึกลูกหนี้ค่าผลิตผลกับผู้ขาย
ผลิตผล 

26.50 42.00 26.50 5.00   3.90 .851 5 

2 มีรายการส่งมอบผลิตผล/จ่ายผลิตผล
ออกจากคลังเก็บ โดยที่ยังไม่ได้จัดท า
ใบก ากับผลิตผลอย่างครบถ้วน 

40.50 45.50 12.00 2.00   4.25 .740 4 

3 บันทึกลูกหนี้ค่าผลิตผลไม่ถูกต้องตรง
กับยอดขายผลิตผลในใบก ากับ
ผลิตผล 

63.50 31.50 4.50     4.59 .577 1 

4 บันทึกลูกหนี้ค่าผลิตผลไม่ถูกต้องตรง
กับใบก ากับผลิตผลและรายการจัดส่ง
ผลิตผล 

63.00 31.50 5.00     4.58 .588 2 

5 ไม่มีการยืนยันยอดลูกหนี้ค่าผลิตผล 58.00 33.50 7.00 1.50   4.48 .694 3 

 
การจัดท าใบก ากับสินค้า/           

ใบก ากับภาษี 
 4.36 .531  
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รายละเอียดประกอบตารางภาคผนวกที่ 46 – 89 (ต่อ) 
       ธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตผล         

ที ่
ปัจจัยเสี่ยง – 

ธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตผล 
ผลกระทบต่องานสอบบัญชี 

ค่าเฉลี่ย S.D. ล าดับ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

D การบันทึกลูกหนี้ขายผลิตผล                 

1 บันทึกลูกหนี้ค่าผลิตผลโดยไม่มีการ
ขายผลิตผลเชื่อจริง 

79.50 18.50 2.00     4.78 .464 2 

2 ลูกหนี้ค่าผลิตผลไม่มีตัวตนจริง 85.00 13.00 2.00     4.83 .427 1 

3 การบันทึกลดหนี้ไม่ได้อ้างอิงถึง
รายการรับคืนผลิตผล หรือรายการ
ขายผลิตผลที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม 

38.00 44.50 16.50 1.00   4.20 .741 4 

4 เลขที่ใบรับคืน ซ้ ากันหรือไม่ได้
เรียงล าดับเลขที่ 

27.50 47.50 22.50 2.50   4.00 .777 5 

5 ระยะเวลาการเรียกเก็บเงินไม่เป็นไป
ตามระเบียบของสหกรณ์ 

25.00 39.00 30.00 6.00   3.83 .875 6 

6 ยอดรวมลูกหนี้ค่าผลิตผลรายตัว    
ไม่ตรงกับยอดลูกหนี้ค่าผลิตผล      
ในบัญชีแยกประเภททั่วไป 

59.00 31.50 9.00 0.50   4.49 .680 3 

 การบันทึกลูกหนี้ขายผลิตผล  4.35 .473  

E การรับช าระเงิน                 

1 รับช าระหนี้โดยไม่ได้ออก
ใบเสร็จรับเงิน  

81.00 16.50 2.00 0.50   4.78 .493 1 

2 บันทึกรับช าระหนี้ผิดราย  41.50 44.00 11.00 3.50   4.24 .783 2 

 การรับช าระเงิน  4.51 .541  

F การติดตามการรับช าระหนี้                 

1 ไม่มีการติดตามการช าระหนี้ตาม
ระยะเวลาการให้เครดิต  

29.00 42.00 23.50 5.50   3.95 .864 2 

2 มีลูกหนี้ค่าผลิตผลค้างนาน 35.50 41.00 18.50 5.00   4.07 .860 1 

 การติดตามการรับช าระหนี้  4.01 .795  

G การปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก     
วงเงินขายผลิตผลเชื่อ 

                

1 เพ่ิมวงเงินขายผลิตผลเชื่อโดยไม่ได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอ านาจ 

37.00 41.00 18.00 4.00   4.11 .838 1 

2 ขายผลิตผลเชื่อให้กับลูกหนี้ที่มี
ประวัติการช าระเงินไม่ดี  

25.00 41.00 28.50 5.50   3.86 .859 2 

 
การปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก       

วงเงินขายผลิตผลเชื่อ 
 3.98 .774  



 

  

 

50 

รายละเอียดประกอบตารางภาคผนวกที่ 46 – 89 (ต่อ) 
       ธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตผล         

ที ่
ปัจจัยเสี่ยง – 

ธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตผล 
ผลกระทบต่องานสอบบัญชี 

ค่าเฉลี่ย S.D. ล าดับ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

H การประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ                 

1 ประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ค่าผลิตผลไม่เป็นไปตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 

68.50 26.50 4.50 0.50   4.63 .596 1 

2 การตัดจ าหน่ายหนี้สูญลูกหนี้ค่า
ผลิตผลไม่เป็นไปตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ 

63.00 30.50 5.50 1.00   4.56 .647 2 

3 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินไม่เพียงพอ  

52.00 35.50 9.00 3.00   4.37 .774 3 

 การประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  4.52 .595  

I การบันทึกรายการบัญชีแยก
ประเภทท่ัวไป 

                

1 ไม่มีการสอบทานรายการปรับปรุง    
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในบัญชีแยก
ประเภททั่วไป 

29.50 52.00 15.50 3.00   4.08 .753 4 

2 ไม่มีการสอบทานรายการปรับปรุง
ยอดลูกหนี้ค่าผลิตผลในบัญชี         
แยกประเภททั่วไป 

30.00 52.00 15.00 3.00   4.09 .751 3 

3 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายบัญชี 
ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจรวบรวมผลิตผล/
แปรรูปไม่ครบถ้วน 

42.50 40.00 13.00 4.50   4.21 .835 2 

4 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกหนี้          
ที่อยู่ระหว่างการฟ้องร้องหรือ
ด าเนินคดีไม่ครบถ้วน 

47.00 38.50 11.50 3.00   4.30 .788 1 

 
การบันทึกรายการบัญชีแยก

ประเภทท่ัวไป 
 4.17 .668  
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รายละเอียดประกอบตารางภาคผนวกที่ 46 – 89 (ต่อ) 
       ธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตผล         

ที ่
ปัจจัยเสี่ยง – 

ธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตผล 
ผลกระทบต่องานสอบบัญชี 

ค่าเฉลี่ย S.D. ล าดับ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

J การสั่งซ้ือวัตถุดิบ                 

1 ไม่มีการส ารวจราคาวัตถุดิบก่อน
สั่งซื้อ 

19.50 38.50 33.50 8.00 0.50 3.69 .894 6 

2 ซื้อวัตถุดิบจากผู้ขายรายเดียว  17.00 45.50 28.00 9.00 0.50 3.70 .875 5 

3 ผู้รับวัตถุดิบมีความรู้/ประสบการณ์  
ไม่เพียงพอเกี่ยวกับวัตถุดิบที่ซื้อ  

17.00 45.00 30.00 7.00 1.00 3.70 .868 4 

4 สั่งซื้อวัตถุดิบโดยผู้ที่ไม่ได้รับ
มอบหมาย  

25.00 43.50 23.50 7.50 0.50 3.85 .901 3 

5 ไม่มีการก าหนดวิธีการสั่งซื้อวัตถุดิบ 
หรือวงเงินในการอนุมัติการสั่งซื้อ 
ตามอ านาจ 

25.50 44.50 22.50 7.00 0.50 3.88 .891 2 

6 ไม่มีการก าหนดจุดสั่งซื้อวัตถุดิบ     
ที่เหมาะสม  

14.00 42.50 35.00 8.00 0.50 3.62 .843 7 

7 ซื้อวัตถุดิบโดยไม่ผ่านการอนุมัติจาก 
ผู้มีอ านาจ  

39.50 36.50 18.00 5.50 0.50 4.09 .914 1 

 การสั่งซ้ือวัตถุดิบ  3.79 .784  

K การรับวัตถุดิบ                 

1 หลักฐานประกอบการสั่งซื้อ          
ไม่ครบถ้วน 

45.50 37.50 14.50 2.00 0.50 4.26 .814 4 

2 ไม่มีเอกสารรับวัตถุดิบ (ใบส่งของ/
ใบก ากับวัตถุดิบ)  

47.50 41.50 8.50 2.00 0.50 4.34 .759 2 

3 วัตถุดิบที่ได้รับไม่ตรงกับรายการ
สั่งซื้อ (ชนิดวัตถุดิบ)  

44.50 42.50 10.00 2.50 0.50 4.28 .784 3 

4 วัตถุดิบที่ได้รับไม่ครบถ้วน (ปริมาณ)  59.50 33.50 4.50 2.00 0.50 4.50 .723 1 

5 รับวัตถุดิบโดยไม่มีค าสั่งซื้อ         
หรือเกินกว่าที่สั่งซื้อ 

39.50 43.50 14.00 2.50 0.50 4.19 .804 5 

 การรับวัตถุดิบ  4.31 .679  
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รายละเอียดประกอบตารางภาคผนวกที่ 46 – 89 (ต่อ) 
       ธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตผล         

ที ่
ปัจจัยเสี่ยง – 

ธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตผล 
ผลกระทบต่องานสอบบัญชี 

ค่าเฉลี่ย S.D. ล าดับ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

L การบันทึกเจ้าหนี้ค่าวัตถุดิบ                 

1 ไม่มีการสอบทานการบันทึกรายการ
เพ่ิมหนี้ ลดหนี้ หรือส่งคืนวัตถุดิบ
อย่างเหมาะสม 

30.00 47.50 18.50 3.50   4.05 .793 6 

2 บันทึกเจ้าหนี้ค่าวัตถุดิบไม่ตรงกับ
ปริมาณวัตถุดิบที่ได้รับและราคาซื้อ
ในใบสั่งซื้อ 

57.50 36.00 6.00 0.50   4.51 .634 3 

3 บันทึกเจ้าหนี้ค่าวัตถุดิบไม่ถูกต้อง 
และไม่ครบถ้วน  

70.50 26.00 3.50     4.67 .541 1 

4 ไม่มียืนยันยอดเจ้าหนี้ค่าวัตถุดิบ 52.50 37.00 9.00 1.50   4.41 .717 5 

5 มีการซื้อวัตถุดิบใกล้วันสิ้นปีบัญชีและ
มีการส่งคืนในช่วงต้นปีบัญชี  

61.00 33.00 5.50 0.50   4.55 .624 2 

6 บันทึกเพ่ิมเจ้าหนี้ค่าวัตถุดิบไม่ตรงกับ
บัญชีแยกประเภททั่วไป 

57.00 36.00 6.50 0.50   4.50 .642 4 

 การบันทึกเจ้าหนี้ค่าวัตถุดิบ  4.44 .491  

M การจ่ายช าระหนี้                 

1 จ่ายเงินโดยไม่ผ่านการอนุมัติจาก     
ผู้มีอ านาจ  

45.00 38.50 14.50 2.00   4.27 .780 4 

2 จ่ายหรือช าระหนี้ค่าวัตถุดิบซ้ า  60.00 33.50 5.50 1.00   4.53 .649 3 

3 จ่ายเงินแล้วไม่ได้บันทึกบัญชี  76.50 18.00 5.00     4.72 .552 2 

4 บันทึกจ่ายช าระหนี้ค่าวัตถุดิบ        
โดยไม่มีรายการซื้อจริง  

82.00 16.00 2.00     4.80 .448 1 

5 ผู้สั่งซื้อ ผู้อนุมัติและผู้จ่ายช าระหนี้
เป็นบุคคลเดียวกัน  

41.50 38.00 17.50 3.00   4.18 .825 5 

 การจ่ายช าระหนี้  4.50 .491  

N การรับวัตถุดิบเข้าคลัง                 

1 มีการรับวัตถุดิบแต่ไม่บันทึก        
เพ่ิมวัตถุดิบในทะเบียนคุม 

54.00 37.00 7.50 1.50   4.44 .699 1 

 การรับวัตถุดิบเข้าคลัง  4.44 .699  

 

 

 



 

  

 

53 

รายละเอียดประกอบตารางภาคผนวกที่ 46 – 89 (ต่อ) 
       ธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตผล         

ที ่
ปัจจัยเสี่ยง – 

ธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตผล 
ผลกระทบต่องานสอบบัญชี 

ค่าเฉลี่ย S.D. ล าดับ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

O ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ                 

1 ไม่มีการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ
ก่อนจะรับเข้าคลัง 

27.00 34.50 31.50 7.00   3.82 .914 1 

2 ไม่มีการก าหนดเกณฑ์คุณภาพของ
วัตถุดิบ 

20.50 40.00 32.00 7.50   3.74 .871 2 

 ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ  3.78 .868  

P เบิกวัตถุดิบเข้าการผลิต                 

1 เบิกวัตถุดิบไม่ถูกต้องตามสูตร       
การผลิต 

31.50 41.50 21.00 6.00   3.99 .877 4 

2 เบิกวัตถุดิบไม่ได้รับอนุมัติ           
จากผู้มีอ านาจ 

36.50 36.00 21.00 6.50   4.03 .916 3 

3 น าวัตถุดิบออกจากคลังโดยปราศจาก
การควบคุม 

40.50 37.50 17.00 5.00   4.14 .872 2 

4 ไม่มีเอกสารการเบิกวัตถุดิบจากคลัง  43.00 41.00 11.50 4.50   4.23 .823 1 

 เบิกวัตถุดิบเข้าการผลิต  4.09 .773  

Q การปรับปรุงของเสียเนื่องจาก       
การผลิต 

                

1 มีของเสียเกิดขึ้นระหว่างผลิต       
แต่ไม่ได้ปรับปรุง 

38.50 48.50 12.00 1.00   4.25 .698 2 

2 ไม่มีของเสียเกิดข้ึน แต่มีการปรับปรุง
ตัดเป็นของเสีย 

51.50 40.50 7.50 0.50   4.43 .654 1 

3 ไม่มีการบันทึกรับของเสีย          
เพ่ือควบคุมการเบิกหรือน าไปใช้ต่อ 

40.00 45.50 12.50 2.00   4.24 .743 3 

4 สินค้าแปรรูปที่ผลิตคุณภาพ            
ไม่ได้มาตรฐาน  

31.00 39.50 22.50 7.00   3.95 .903 4 

 
การปรับปรุงของเสีย 
เนื่องจากการผลิต 

 4.21 .633  
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รายละเอียดประกอบตารางภาคผนวกที่ 46 – 89 (ต่อ) 
       ธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตผล         

ที ่
ปัจจัยเสี่ยง – 

ธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตผล 
ผลกระทบต่องานสอบบัญชี 

ค่าเฉลี่ย S.D. ล าดับ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

R การจัดเก็บผลิตผล วัตถุดิบ สินค้า
แปรรูป 

                

1 การเก็บรักษาผลิตผล วัตถุดิบ     
สินค้าแปรรูป ไม่เหมาะสม  

23.50 38.00 30.50 8.00   3.77 .901 4 

2 ผลิตผล วัตถุดิบ สินค้าแปรรูป
คงเหลือเสื่อมสภาพ เสียหาย  

36.50 35.50 21.50 6.50   4.02 .919 2 

3 ไม่มีการท าประกันภัยผลิตผล วัตถุดิบ 
สินค้าแปรรูป 

20.00 36.50 34.50 9.00   3.68 .896 5 

4 จัดเก็บสินค้าแปรรูปของสหกรณ์     
รวมกับสินค้ารับฝากขาย 

28.00 48.00 19.00 5.00   3.99 .821 3 

5 ไม่แยกผลิตผล วัตถุดิบ สินค้าแปรรูป 
ที่เสื่อมสภาพออกจากผลิตผล 
วัตถุดิบ สินค้าแปรรูปปกติ  

37.50 42.50 17.50 2.50   4.15 .794 1 

 
การจัดเก็บผลิตผล วัตถุดิบ      

สินค้าแปรรูป 
 3.92 .742  

S การตรวจนับผลิตผล วัตถุดิบ  
สินค้าแปรรูป 

                

1 วัตถุดิบ สินค้าแปรรูป ผลิตผล       
ไม่มีอยู่จริง หรือขาด/เกินบัญชี  

77.50 19.00 2.50 0.50   4.74 .522 1 

2 การลดหย่อนผลิตผล วัตถุดิบ สินค้า
แปรรูปขาดบัญชีและการตัดผลิตผล 
วัตถุดิบ สินค้าแปรรูปขาดบัญชี        
ไม่ถูกต้อง  

62.00 33.00 5.00     4.57 .589 3 

3 ไม่ตรวจนับผลิตผล วัตถุดิบ สินค้า
แปรรูป เปรียบเทียบกับทะเบียนคุม 

66.00 26.50 7.00 0.50   4.58 .645 2 

 
การตรวจนับผลิตผล วัตถุดิบ  

สินค้าแปรรูป 
 4.63 .504  

T การตัดจ าหน่ายเนื่องจากขาดหาย                 

1 มีการตัดผลิตผล วัตถุดิบ สินค้า     
แปรรูป ออกจากคลังสินค้าเนื่องจาก    
ขาดหาย โดยไม่ได้รับอนุมัติ 

51.50 37.50 10.50 0.50   4.40 .695 1 

2 สินค้าแปรรูปที่ขาดหายจะต้องมีการ
น าส่งภาษีที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติม 

28.00 43.00 24.00 5.00   3.94 .849 3 
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รายละเอียดประกอบตารางภาคผนวกที่ 46 – 89 (ต่อ) 
       ธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตผล         

ที ่
ปัจจัยเสี่ยง – 

ธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตผล 
ผลกระทบต่องานสอบบัญชี 

ค่าเฉลี่ย S.D. ล าดับ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

3 ไม่มีการสอบทานรายการปรับปรุง
ผลิตผล วัตถุดิบ สินค้าแปรรูป      
ขาดหายเนื่องจากการตรวจนับ  

37.50 45.50 14.50 2.50   4.18 .768 2 

 การตัดจ าหน่ายเนื่องจากขาดหาย  4.17 .679  

U การปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก                 

1 ราคาขายผลิตผลและสินค้าแปรรูป 
ไม่เป็นไปตามราคามาตรฐานที่
ประกาศหรืออนุมัติ 

28.50 44.50 22.00 5.00   3.97 .841 2 

2 ราคาต้นทุนผลิตผล สินค้าส าเร็จรูป 
ถูกปรับเปลี่ยนอย่างไม่ถูกต้อง 

45.00 39.50 14.50 1.00   4.29 .746 1 

 การปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก  4.13 .708  

V การส ารองค่าสินค้าเสื่อมสภาพ                 

1 มีการตัดผลิตผล วัตถุดิบ สินค้า      
แปรรูป ที่เสื่อมสภาพโดยไม่ผ่านการ
อนุมัติจากผู้มีอ านาจ  

45.00 40.00 13.50 1.50   4.29 .753 1 

2 ไม่มีการตรวจสภาพของผลิตผล 
วัตถุดิบ สินค้าแปรรูปอย่างสม่ าเสมอ 
เพ่ือบันทึกส ารองการเสื่อมสภาพ 

38.50 45.00 15.00 1.50   4.21 .745 2 

 การส ารองค่าสินค้าเสื่อมสภาพ  4.25 .676  

W การบันทึกรายการเคลื่อนไหว       
เข้าบัญชีแยกประเภท 

                

1 มูลค่าผลิตผล วัตถุดิบ สินค้าแปรรูป
คงเหลือไม่ถูกต้อง  

68.00 29.00 3.00     4.65 .538 2 

2 ปรับปรุงผลิตผล วัตถุดิบ สินค้า    
แปรรูปคงเหลือในบัญชีแยกประเภท
ทั่วไปไม่ถูกต้อง 

56.50 34.50 8.00 0.50   4.48 .665 3 

3 การตีราคาสินค้าคงเหลือไม่ถูกต้อง
ตรงตามนโยบายบัญชี 

75.50 20.50 4.00     4.72 .534 1 

4 การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินไม่เพียงพอ  

53.50 34.50 9.00 3.00   4.39 .774 4 

 
การบันทึกรายการเคลื่อนไหว     

เข้าบัญชีแยกประเภท 
 
 

4.56 .515 
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รายละเอียดประกอบตารางภาคผนวกที่ 46 – 89 (ต่อ) 
       ธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตผล         

ที ่
ปัจจัยเสี่ยง – 

ธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตผล 
ผลกระทบต่องานสอบบัญชี 

ค่าเฉลี่ย S.D. ล าดับ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

X การแผนการรวบรวมผลิตผล                 

1 ไม่มีการก าหนดแผนและแนวทาง     
ในการรวบรวมผลิตผล  

18.00 35.00 34.50 12.00 0.50 3.58 .937 1 

2 แผนการรวบรวมผลิตไม่สอดคล้อง
กับนโยบายของสหกรณ์หรือนโยบาย
ของรัฐบาล 

19.00 28.00 37.50 14.00 1.50 3.49 1.002 2 

 การแผนการรวบรวมผลิตผล  
3.54 .925 

 
Y การสร้างรายการสั่งซ้ือผลิตผล                 

1 ซื้อผลิตผลเกินความต้องการ หรือ  
ไม่ตรงกับความต้องการของตลาด  

30.00 34.00 27.50 8.00 0.50 3.85 .960 7 

2 ก าหนดราคารับซื้อผลิตผล           
ไม่เหมาะสม  

20.00 45.50 26.00 8.00 0.50 3.77 .880 8 

3 ซื้อผลิตผลโดยไม่ผ่านการอนุมัติจาก 
ผู้มีอ านาจ  

35.00 40.00 20.00 4.50 0.50 4.05 .881 5 

4 ซื้อผลิตผลที่ไม่มีคุณภาพ  32.50 36.00 24.50 6.00 0.50 3.94 .928 6 

5 บันทึกรายการซื้อผลิตผลไม่ครบถ้วน 65.50 27.50 6.00 1.00   4.58 .653 1 

6 บันทึกรายการซื้อผลิตผลไม่ตรงตาม
รายการซื้อที่ได้รับอนุมัติ 

49.50 35.50 13.50 1.50   4.33 .764 3 

7 ราคาผลิตผลไม่ตรงกับราคาตลาด
หรือราคาท่ีได้รับอนุมัติ 

43.50 34.00 19.00 3.50   4.18 .859 4 

8 บันทึกรายการซื้อผลิตผล            
ไม่ตรงงวดบัญชี 

60.00 34.00 3.00 3.00   4.51 .702 2 

 การสร้างรายการสั่งซ้ือผลิตผล  
4.15 .656 

 
Z การตรวจสอบคุณภาพผลิตผล                 

1 รายการผลิตผลไม่มีการตรวจสอบ
คุณภาพก่อนจะรับเข้าคลัง 

24.50 39.00 29.50 7.00   3.81 .888 4 

2 รายการผลิตผลถูกจัดเก็บ            
ไม่เหมาะสม ท าให้ผลิตผลิตเสียหาย  

30.50 36.00 28.00 5.00 0.50 3.91 .909 2 

3 ผลิตผลมีคุณภาพไม่ตรงกับคุณภาพ 
ที่สหกรณ์ก าหนด  

22.50 46.00 25.50 5.50 0.50 3.85 .851 3 

4 ส่งคืนหรือลดราคาผลิตผลไม่ถูกต้อง
และไม่ตรงตามงวดบัญชี 

50.50 39.00 9.50 0.50   4.40 .681 1 

 การตรวจสอบคุณภาพผลิตผล  
3.99 .707 
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รายละเอียดประกอบตารางภาคผนวกที่ 46 – 89 (ต่อ) 
       ธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตผล         

ที ่
ปัจจัยเสี่ยง – 

ธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตผล 
ผลกระทบต่องานสอบบัญชี 

ค่าเฉลี่ย S.D. ล าดับ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

AA การรับผลิตผลเข้าคลัง                 

1 มีการปรับแต่งเครื่องชั่งให้ไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานการชั่ง ตวง วัด  

44.50 34.50 17.00 3.00 1.00 4.19 .891 4 

2 บันทึกรับผลิตผลไม่สอดคล้องกับ
รายการสั่งซื้อ 

46.50 34.00 17.50 1.50 0.50 4.25 .830 2 

3 บันทึกรับผลิตผลไม่ครบถ้วน 67.00 25.50 5.50 1.00 0.50 4.58 .690 1 

4 บันทึกรับผลิตผลผิดประเภท 39.50 44.50 13.50 2.00 0.50 4.21 .785 3 

5 บันทึกรับของก่อนท ารายการสั่งซื้อ 42.00 37.00 16.00 3.50 0.50 4.18 .863 5 

 
การรับผลิตผลเข้าคลัง  

4.28 .689 
 

AB การวางบิล/บันทึกเจ้าหนี้ค่าผลิตผล 
รับผลิตผลเข้าคลัง 

                

1 ระยะเวลาการจ่ายเงินไม่ตรงกับ
ระยะเวลาที่ตกลงกับสมาชิก        
ผู้ขายผลิตผล 

20.00 39.00 33.50 7.50   3.72 .870 7 

2 บันทึกเจ้าหนี้ค่าผลิตผลไม่ถูกต้องและ
ไม่ครบถ้วน 

68.00 28.00 3.50 0.50   4.64 .577 1 

3 ราคาสั่งซื้อผลิตผลเป็นเงินเชื่อสูงกว่า
ราคาเงินสด ท าให้สหกรณ์มีต้นทุน
การรวบรวมสูง 

39.00 38.50 17.00 5.50   4.11 .878 5 

4 ไม่มีการสอบทานรายการเพ่ิมหนี้     
ลดหนี้ ค่าผลิตผลอย่างเหมาะสม 

32.50 48.00 15.00 4.00 0.50 4.08 .823 6 

5 บันทึกเจ้าหนี้ค่าผลิตผลไม่ตรงกับ
ปริมาณผลิตผลที่ได้รับ และราคาซื้อ
ในใบสั่งซื้อ 

51.00 44.00 4.00 1.00   4.45 .624 3 

6 ไม่มียืนยันยอดเจ้าหนี้ค่าผลิตผล 54.50 35.50 7.00 2.50   4.43 .734 4 

7 บันทึกเพ่ิมเจ้าหนี้ค่าผลิตผลไม่ตรงกับ
บัญชีแยกประเภททั่วไป 

55.50 37.50 5.50 1.50   4.47 .672 2 

 
การวางบิล/บันทึกเจ้าหนี้ค่าผลิตผล 

รับผลิตผลเข้าคลัง  
4.27 .528 
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รายละเอียดประกอบตารางภาคผนวกที่ 46 – 89 (ต่อ) 
       ธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตผล         

ที ่
ปัจจัยเสี่ยง – 

ธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตผล 
ผลกระทบต่องานสอบบัญชี 

ค่าเฉลี่ย S.D. ล าดับ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

AC การจ่ายช าระหนี้/สอบทานหนี้                 

1 จ่ายช าระหนี้ค่าผลิตผลโดยไม่ผ่าน
การอนุมัติจากผู้มีอ านาจ  

41.50 38.50 17.00 3.00   4.19 .821 4 

2 จ่ายช าระหนี้ค่าผลิตผลซ้ า  64.50 27.00 7.50 1.00   4.55 .678 3 

3 จ่ายช าระหนี้ค่าผลิตผลแล้วไม่ได้
บันทึกบัญชี  

72.00 21.50 5.50 1.00   4.65 .633 2 

4 บันทึกการจ่ายช าระหนี้ค่าผลิตผลโดย
ไม่มีรายการซื้อจริง  

79.00 18.50 1.50 1.00   4.76 .526 1 

5 ผู้สั่งซื้อ ผู้อนุมัติและผู้จ่ายช าระหนี้
เป็นบุคคลเดียวกัน  

39.00 40.50 16.50 4.00   4.15 .835 5 

 การจ่ายช าระหนี้/สอบทานหนี้  
4.46 .522 

 
AD การปรับปรุงรายการซื้อ                  

1 บันทึกปรับปรุงรายการซื้อไม่ถูกต้อง 52.00 38.50 9.00 0.50   4.42 .675 1 

 การปรับปรุงรายการซื้อ  4.42 .675  

AE การปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก                 

1 ราคารับซื้อผลิตผลบันทึกไม่ตรงกับ      
ที่ประกาศไว้ 

26.50 41.00 26.50 6.00   3.88 .871 2 

2 น้ าหนักของผลิตผลสามารถปรับปรุง
ยอดได้โดยไร้ร่องรอย 

54.00 36.50 6.50 3.00   4.42 .745 1 

 การปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก  4.15 .710  

AF การกระทบยอดรายการรับผลิตผล 
และการบันทึกเจ้าหนี้ 

                

1 ไม่มีการกระทบยอดระหว่างรายการ
รับผลิตผลและรายการเจ้าหนี้        
ค่าผลิตผล 

35.50 48.50 15.00 1.00   4.19 .716 1 

 
การกระทบยอดรายการรับผลิตผล 

และการบันทึกเจ้าหนี้ 
 4.19 .716  
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รายละเอียดประกอบตารางภาคผนวกที่ 46 – 89 (ต่อ) 
       ธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตผล         

ที ่
ปัจจัยเสี่ยง – 

ธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตผล 
ผลกระทบต่องานสอบบัญชี 

ค่าเฉลี่ย S.D. ล าดับ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

AG การบันทึกรายการซื้อ เข้าบัญชี 
แยกประเภท (GL) 

                

1 บันทึกผ่านรายการซื้อผลิตผลเข้า 
บัญชีแยกประเภท (GL) ไม่ครบถ้วน 

70.00 25.00 5.00     4.65 .574 1 

2 บันทึกผ่านรายการซื้อผลิตผลเข้า 
บัญชีแยกประเภท (GL) ไม่ถูกต้อง 

68.50 25.50 6.00     4.63 .597 2 

3 ยอดเจ้าหนี้ค่าผลิตผลรายตัวไม่ตรงกับ
ยอดรวมในบัญชีแยกประเภท (GL) 

65.50 26.00 8.00 0.50   4.57 .662 3 

 
การบันทึกรายการซื้อ              

เข้าบัญชีแยกประเภท (GL) 
 4.61 .571  

AH การก าหนดแผนการผลิต/แปรรูป                 

1 ไม่มีการก าหนดแผนการแปรรูป
ผลิตผลการเกษตร  

13.50 35.50 36.00 14.00 1.00 3.47 .929 2 

2 การก าหนดแผนการผลิต/แปรรูป       
ไม่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด หรือก าลังการผลิตที่มีอยู่   

15.50 38.00 32.00 13.50 0.50 3.55 .930 1 

 การก าหนดแผนการผลิต/แปรรูป  3.51 .892  

AI การสร้างใบสั่งผลิต/แปรรูป                 

1 บันทึกสูตรการผลิตไม่ถูกต้อง 29.00 40.00 23.00 8.00   3.90 .913 3 

2 บันทึกสูตรการผลิตไม่ครบถ้วน 30.50 39.00 23.50 7.00   3.93 .905 2 

3 ไม่มีการก าหนดมาตรฐานการผลิต/
แปรรูปผลิตผล หรือมีการก าหนด
อย่างไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม 

31.00 41.00 20.00 7.50   3.96 .904 1 

 การสร้างใบสั่งผลิต/แปรรูป  3.93 .865  

AJ การเบิกวัตถุดิบเพื่อการผลิต/ 
แปรรูป 

                

1 เบิกวัตถุดิบไม่สอดคล้องใบสั่งผลิต 39.50 41.00 15.00 4.50   4.16 .839 1 

2 เบิกวัตถุดิบโดยไม่ได้รับอนุมัติ       
จากผู้มีอ านาจ 

37.50 41.00 15.00 6.50   4.10 .883 3 

3 การเบิกวัตถุดิบเพื่อใช้ในการแปรรูป
ไม่สอดคล้องกับสูตรการผลิต  

37.50 41.00 16.50 5.00   4.11 .855 2 

 
การเบิกวัตถุดิบเพื่อการผลิต/ 

แปรรูป 
 4.12 .806  
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รายละเอียดประกอบตารางภาคผนวกที่ 46 – 89 (ต่อ) 
       ธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตผล         

ที ่
ปัจจัยเสี่ยง – 

ธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตผล 
ผลกระทบต่องานสอบบัญชี 

ค่าเฉลี่ย S.D. ล าดับ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

AK การผลิต/แปรรูปสินค้า                 

1 บันทึกต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย 
ของธุรกิจแปรรูผลิตผลไม่ถูกต้อง    
ไม่ครบถ้วนและไม่ตรงตาม งวดบัญชี   

67.00 30.50 2.50     4.65 .530 1 

2 การบันทึกวัตถุดิบ ค่าแรงเก่ียวข้อง
กับการผลิต ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน 
และไม่ตรงตามรายการที่เกิดขึ้นจริง  

66.50 31.00 2.50     4.64 .531 2 

 การผลิต/แปรรูปสินค้า  4.64 .512  

AL การตัดของเสียจากการผลิต/แปรรูป                 

1 รายการของเสีย ของใช้ขาดหรือเกิน 
ไม่ถูกบันทึก หรือสูญหายระหว่าง 
การผลิต  

58.00 34.00 8.00     4.50 .642 1 

2 รายการของเสียเกินกว่าค่ามาตรฐาน
ที่ก าหนดไว้  

46.50 40.00 12.00 1.00 0.50 4.31 .759 2 

 การตัดของเสียจากการผลิต/แปรรูป  4.41 .639  

AM การบันทึกรับสินค้าส าเร็จรูป/ 
สินค้าแปรรูป 

                

1 บันทึกต้นทุนสินค้าแปรรูปที่ผลิตเสร็จ 
ไม่ถูกต้อง ตรงกับรายการวัตถุดิบ     
ใช้ไปจริง  

63.00 33.50 3.50     4.60 .559 1 

2 สินค้าแปรรูปที่ผลิต มีคุณภาพไม่ได้
มาตรฐาน  

31.50 40.50 22.00 6.00   3.98 .882 3 

3 รายการผลพลอยได้และสิ่งเจือปน     
ไม่ถูกบันทึก หรือสูญหายระหว่าง 
การผลิต  

47.50 39.50 11.50 1.50   4.33 .737 2 

 
การบันทึกรับสินค้าส าเร็จรูป/ 

สินค้าแปรรูป 
 4.3 .613  
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รายละเอียดประกอบตารางภาคผนวกที่ 46 – 89 (ต่อ) 
      ธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตผล         

ที ่
ปัจจัยเสี่ยง – 

ธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตผล 
ผลกระทบต่องานสอบบัญชี 

ค่าเฉลี่ย S.D. ล าดับ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

AN การปันส่วนต้นทุนการผลิต/แปรรูป                 

1 การปันส่วนต้นทุนการผลิต/         
แปรรูป ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน                  
และไม่ตรงตามงวดบัญชี  

61.50 33.50 4.00 0.50 0.50 4.55 .648 4 

2 การบันทึกรับรู้ผลต่างที่เกิดจากการ
ผลิต/แปรรูปสินค้าไม่ถูกต้อง        
ไม่ครบถ้วน และไม่ตรงตามงวดบัญชี  

63.00 32.00 4.50   0.50 4.57 .630 3 

3 บันทึกต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
ไม่ถูกต้อง  

64.50 32.50 2.50 0.50   4.61 .565 1 

4 บันทึกค่าใช้จ่ายเฉพาะธุรกิจ แปรรูป
ผลิตผลไม่ถูกต้อง และไม่ตรงตาม 
งวดบัญชี 

63.50 33.50 2.50 0.50   4.60 .567 2 

 การปันส่วนต้นทุนการผลิต/แปรรูป  4.58 .525  

AO การปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก         
1 บันทึกอัตราค่าแรงงานในการผลิต   

ไม่ถูกต้อง ไม่ตรงกับค่าแรงที่จ่ายจริง 
57.50 36.50 5.00 1.00   4.51 .642 1 

 การปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก  4.51 .642  

AP การกระทบยอดรายการสินค้า
ระหว่างผลิตกับวัตถุดิบที่ใช้ไป 

                

1 ไม่มีการกระทบยอดการบันทึกสินค้า
แปรรูปกับรายการเกี่ยวกับต้นทุนการ
ผลิต ได้แก่ วัตถุดิบ ค่าแรง และ
ค่าใช้จ่ายในการผลิต 

41.50 45.00 12.00 1.50   4.27 .726 1 

 การกระทบยอดรายการสินค้า
ระหว่างผลิตกับวัตถุดิบที่ใช้ไป 

 4.27 .726  

AQ การบันทึกรายการต้นทุนการผลิต
เข้าบัญชีแยกประเภท (GL) 

                

1 บันทึกต้นทุนการผลิตเข้าบัญชี       
แยกประเภท (GL) ไม่ถูกต้อง  

61.50 33.00 4.50 1.00   4.55 .632 1 

 
การบันทึกรายการต้นทุนการผลิต

เข้าบัญชีแยกประเภท (GL) 
 4.55 .632  
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ตารางภาคผนวกที่ 90 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามประเภทปัจจัยเสี่ยงวงจรธุรกิจการให้บริการ 5 ล าดับสูงสุด 

 
ล า
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรธุรกิจการใหบ้ริการ 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
ธุรกิจการให้บริการ 
1 ลูกหนี้ค่าบริการไม่มีตัวตนจริง 100.0 84.5 12.0 3.5   4.81 .474 
2 รับช าระหนี้โดยไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงิน  100.0 79.0 18.5 2.0   4.77 .465 
3 บันทึกลูกหนี้ค่าบรกิารโดยไม่มีการให้บริการจริง 100.0 75.5 21.0 3.0 0.5  4.72 .543 
4 ประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ ค่าบริการ            

ไม่เพียงพอส าหรับการขาดทุนที่อาจ เกิดขึ้น  
100.0 63.5 32.5 3.0 1.0  4.59 .604 

5 ยอดลูกหนี้รายตัวไม่ตรงยอดลูกหนี้ในบัญชีแยกประเภท
ทั่วไป 

100.0 59.5 33.5 6.0 1.0  4.52 .657 

 
รายละเอียดประกอบตารางภาคผนวกที่ 90  
       ธุรกิจการให้บริการ         

ที ่ ปัจจัยเสี่ยง - ธุรกิจการให้บริการ ผลกระทบต่องานสอบบัญชี ค่าเฉลี่ย S.D. ล าดับ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

A ธุรกิจการให้บริการ                 

1 ไม่มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่าง        
ผู้บันทึกรายการให้บริการและผู้อนุมัติ
รายการอย่างเหมาะสม 

18.00 42.00 33.00 6.50 0.50 3.71 .855 25 

2 ราคาค่าบริการไม่เป็นไปตามราคา
มาตรฐานที่ประกาศหรืออนุมัติ 

24.00 43.00 25.00 8.00   3.83 .886 21 

3 บันทึกรายการการให้บริการไม่ถูกต้อง
หรือครบถ้วนตามรายการที่เกิดขึ้น 

59.50 32.00 6.50 2.00   4.49 .709 8 

4 รายการให้บริการถูกยกเลิกหรือ
ปรับปรุงไม่เหมาะสม 

37.50 41.50 19.00 2.00   4.15 .792 17 

5 ไม่มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่าง        
ผู้บันทึกลูกหนี้กับผู้บันทึกรายการ
ให้บริการ  

19.50 46.00 28.00 6.50   3.79 .832 24 

6 มีรายการให้บริการแล้วแต่ยังไม่มีการ
จัดท าใบก ากับรายการอย่างครบถ้วน 

44.00 39.50 14.50 2.00   4.26 .777 14 

7 บันทึกลูกหนี้ค่าบริการไม่ถูกต้องตรง
กับรายการให้บริการในใบก ากับ
รายการ 

55.00 34.50 10.00 0.50   4.44 .692 9 

8 ไม่มีการยืนยันยอดลูกหนี้ค่าบริการ 55.50 33.00 10.00 1.50   4.43 .733 10 

9 บันทึกลูกหนี้ค่าบริการโดยไม่มีการ
ให้บริการจริง 

75.50 21.00 3.00 0.50   4.72 .543 3 
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รายละเอียดประกอบตารางภาคผนวกที่ 90 (ต่อ) 
       ธุรกิจการให้บริการ         

ที ่ ปัจจัยเสี่ยง - ธุรกิจการให้บริการ 
ผลกระทบต่องานสอบบัญชี ค่า 

เฉลี่ย 
S.D
. 

ล า 
ดับ มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 

10 ลูกหนี้ค่าบริการไม่มีตัวตนจริง 84.50 12.00 3.50     4.81 .474 1 

11 บันทึกลดหนี้ไม่ได้อ้างอิงถึงรายการ
ให้บริการที่เกิดข้ึนอย่างเหมาะสม 

47.50 37.00 14.50 1.00   4.31 .753 12 

12 ระยะเวลาการเรียกเก็บเงินไม่เป็นไป      
ตามระเบียบของสหกรณ์ 

26.50 37.00 28.50 8.00   3.82 .918 22 

13 ยอดลูกหนี้รายตัวไม่ตรงยอดลูกหนี้        
ในบัญชีแยกประเภททั่วไป 

59.50 33.50 6.00 1.00   4.52 .657 5 

14 รับช าระหนี้โดยไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงิน  79.00 18.50 2.00     4.77 .465 2 

15 บันทึกรับช าระหนี้ผิดราย  39.50 43.00 14.50 3.00   4.19 .792 16 

16 ไม่มีการติดตามการช าระหนี้ตามระยะเวลา
การให้เครดิต  

23.50 41.50 28.50 6.50   3.82 .867 22 

17 มีลูกหนี้คงค้างเป็นเวลานาน 34.00 40.50 20.50 5.00   4.04 .865 20 

18 ประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้
ค่าบริการไม่เพียงพอส าหรับการขาดทุน    
ที่อาจเกิดข้ึน  

63.50 32.50 3.00 1.00   4.59 .604 4 

19 การตัดจ าหน่ายหนี้สูญลูกหนี้ค่าบริการ        
ไม่ถูกต้อง  

58.00 34.50 6.50 1.00   4.50 .665 6 

20 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณ     
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในหมายเหตุประกอบ  
งบการเงินไม่เพียงพอ  

52.00 37.00 7.50 3.50   4.38 .773 11 

21 ไม่มีการสอบทานรายการบนัทึกปรับปรุง     
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในบัญชีแยกประเภท
ทั่วไป 

34.00 49.00 14.50 2.50   4.15 .753 17 

22 ไม่มีการสอบทานรายการรายการปรับปรุง 
ยอดลูกหนี้ค่าบริการในบญัชีแยกประเภททั่วไป 

33.50 49.00 14.50 3.00   4.13 .766 19 

23 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายบัญชี         
ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจการการให้บริการ         
ไม่ครบถ้วน 

41.50 40.50 15.50 2.50   4.21 .793 15 

24 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกหนี้อยู่ระหว่างการ
ฟ้องร้องหรือด าเนินคดีไม่ครบถ้วน 

48.00 36.00 12.50 3.50   4.29 .817 13 

25 บันทึกต้นทุนค่าบริการเข้าบัญชี          
แยกประเภท (GL) ไม่ถูกต้อง  

61.00 28.00 10.50 0.50   4.50 .702 6 

 ธุรกิจการให้บริการ  4.27    .519  
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ตารางภาคผนวกที่ 91 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวม
จ าแนกตามประเภทปัจจัยเสี่ยงวงจรเงินรับฝาก 
 

ล าดับที่ ปัจจัยเสี่ยง – วงจรเงินรับฝาก ค่าเฉลี่ย S.D. 
1 การบันทึกรายการถอน 4.41 .582 
2 การเปิดบัญชีเงินฝาก 4.38 .536 
3 การบันทึกดอกเบี้ยเงินรับฝาก 4.20 .685 
4 การบันทึกรายการฝาก 4.07 .619 
5 การเปิดบัญชี 3.85 .721 

 

ตารางภาคผนวกที่ 92 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการเปิดบัญชี 
 

ล า 
ดับ 
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรเงินรับฝาก 

 ผลกระทบต่องานสอบบญัช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การเปดิบญัช ี
1 รับฝากเงินจากบุคคลภายนอก  100.0 45.0 32.5 17.0 5.5   4.17 .903 
2 จัดท าเอกสารค าขอเปิดบัญชีไม่ครบถ้วน เช่น ไม่มีบัตร

ตัวอย่างลายมือชื่อ เป็นต้น 
100.0 31.0 41.5 23.0 4.5   3.99 .851 

3 จ านวนเงินรับฝากครั้งแรกไม่เป็นไปตามก าหนด  100.0 21.0 38.5 31.0 8.5 1.0 3.70 .930 
4 ก าหนดคุณสมบัติของผู้ขอเปิดบัญชีใหม่ไม่ชัดเจนและ           

ไม่เพียงพอ   
100.0 15.0 36.5 36.5 12.0   3.55 .890 

 

ตารางภาคผนวกที่ 93 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการบันทึกรายการฝาก 
 

ล า 
ดับ 
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรเงินรับฝาก 

 ผลกระทบต่องานสอบบญัช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การบันทึกรายการฝาก 
1 บันทึกจ านวนเงินรับฝากไม่ถูกต้อง  100.0 75.0 21.5 3.0 0.5  4.71 .545 
2 มีการรับฝากเงินนอกที่ท าการสหกรณ์  100.0 38.0 42.0 14.0 5.5 0.5 4.12 .881 
3 มีการยกเลิกการรับฝากเงินหรือการปรบัปรุงรายการ  100.0 27.5 45.5 22.0 5.0  3.96 .835 
4 รับฝากเงินโดยโอนผา่นธนาคาร  100.0 16.5 34.5 34.5 13.0 1.5 3.52 .967 
 

ตารางภาคผนวกที่ 94 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการบันทึกรายการถอน 5 ล าดับสูงสุด 
ล า 
ดับ 
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรเงินรับฝาก 

 ผลกระทบต่องานสอบบญัช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
การบันทึกรายการถอน 
1 บันทึกจ านวนเงินถอนไม่ถูกต้อง 100.0 76.0 22.0 1.5 0.5  4.74 .506 
2 ไม่มีการจัดท าใบถอนเงินฝาก  100.0 62.5 29.5 7.0 0.5  4.55 .649 
3 ไม่มีหลักฐานการมอบฉันทะ กรณีผู้ถอนไม่ใช่เจ้าของบัญชี  100.0 50.5 36.5 10.5 2.5  4.35 .768 
4 มีการถอนเงินจ านวนมากโดยไม่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 100.0 51.0 31.0 15.5 2.5  4.31 .822 
5 ไม่มีการตรวจสอบลายมือชื่อ  100.0 43.5 40.0 12.5 3.5 0.5 4.23 .835 
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ตารางภาคผนวกที่ 95 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการปิดบัญชีเงินฝาก 5 ล าดับสูงสุด 
ล า 
ดับ 
ที่ 

 

ปัจจัยเสีย่ง – วงจรเงินรับฝาก 
 ผลกระทบต่องานสอบบญัชี  

ค่าเฉลี่ย 
 

S.D. รวม มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

การปิดบัญชีเงินฝาก 
1 รายการฝาก ถอนไม่ถูกบันทกึบัญช ี 100.0 77.0 21.0 2.0   4.75 .478 
2 ยอดรวมบัญชยี่อยเจ้าหนี้เงินรับฝากไม่ตรงกับบัญชีคุมยอด 100.0 64.5 29.5 5.5 0.5  4.58 .621 
3 ไม่มีการยืนยันยอดคงเหลือของเงินรับฝาก 100.0 57.5 34.5   7.0 1.0      4.49 .672 
4 ไม่มีการสอบทานหรือยืนยันความมีอยู่จริงของรายการบัญชี

เงินรับฝากที่ ไม่เคลื่อนไหวเป็นเวลานาน 
100.0 49.5 39.0   10.5 1.0      4.37 .711 

5 ไม่มีการสอบทานรายการบัญชีเงินรับฝากที่เคลื่อนไหว
ผิดปกติ 

100.0 48.0 41.5  10.0 0.5      4.37 .682 

 
ตารางภาคผนวกที่ 96 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงการบันทึกดอกเบี้ยเงินรับฝาก  
ล า 
ดับ 
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง – วงจรเงินรับฝาก 

 ผลกระทบต่องานสอบบญัชี  

ค่าเฉลี่ย 
 

S.D. รวม มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

การบันทึกดอกเบีย้เงินรับฝาก 
1 การค านวณดอกเบีย้ไม่เป็นไปตามประเภทเงินฝาก        

ที่ก าหนด  
100.0 54.5 34.5 9.5 1.5   4.42 .725 

2 เจ้าหนี้เงินรับฝากคงเหลือแสดงรายการผิดประเภท  100.0 46.0 38.0 13.5 2.5   4.28 .789 
3 อัตราดอกเบี้ยไม่ถกูต้องตามประกาศของสหกรณ์  100.0 48.0 33.5 13.0 5.0   4.25 .869 
4 การค านวณภาษีดอกเบี้ยเงินรับฝากไม่ถกูต้อง 100.0 43.5 37.0 17.0 2.5   4.22 .814 
5 ไม่คิดค่าธรรมเนียมในการถอน 100.0 27.0 39.0 27.5 5.5 1.0 3.86 .916 

 

 
รายละเอียดประกอบตารางภาคผนวกที่ 91 - 96 
  เงินรับฝาก         

ที ่ ปัจจัยเสี่ยง - เงินรับฝาก 
ผลกระทบต่องานสอบบัญชี 

ค่าเฉลี่ย S.D. ล าดับ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

A การเปิดบัญชี                 

1 ก าหนดคุณสมบัติของผู้ขอเปิดบัญชี
ใหม่ไม่ชัดเจนและไม่เพียงพอ   

15.00 36.50 36.50 12.00   3.55 .890 4 

2 รับฝากเงินจากบุคคลภายนอก  45.00 32.50 17.00 5.50   4.17 .903 1 

3 จัดท าเอกสารค าขอเปิดบัญชี       
ไม่ครบถ้วน เช่น ไม่มีบัตรตัวอย่าง
ลายมือชื่อ เป็นต้น 

31.00 41.50 23.00 4.50   3.99 .851 2 

4 จ านวนเงินรับฝากครั้งแรกไม่เป็นไป
ตามก าหนด  

21.00 38.50 31.00 8.50 1.00 3.70 .930 3 

 การเปิดบัญชี  3.85 .721  
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รายละเอียดประกอบตารางภาคผนวกที่ 91 – 96 (ต่อ) 
  เงินรับฝาก         

ที ่ ปัจจัยเสี่ยง - เงินรับฝาก ผลกระทบต่องานสอบบัญชี ค่าเฉลี่ย S.D. ล าดับ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

B การบันทึกรายการฝาก                 

1 บันทึกจ านวนเงินรับฝากไม่ถูกต้อง  75.00 21.50 3.00 0.50   4.71 .545 1 

2 มีการรับฝากเงินนอกท่ีท าการ
สหกรณ์  

38.00 42.00 14.00 5.50 0.50 4.12 .881 2 

3 มีการยกเลิกการรับฝากเงินหรือการ
ปรับปรุงรายการ  

27.50 45.50 22.00 5.00   3.96 .835 3 

4 รับฝากเงินโดยโอนผ่านธนาคาร  16.50 34.50 34.50 13.00 1.50 3.52 .967 4 

 การบันทึกรายการฝาก  4.07 .619  

C การบันทึกรายการถอน                 

1 ไม่มีการจัดท าใบถอนเงินฝาก  62.50 29.50 7.00 0.50   4.55 .649 2 

2 บันทึกจ านวนเงินถอนไม่ถูกต้อง 76.00 22.00 1.50 0.50   4.74 .506 1 

3 ถอนเงินเกินกว่าที่ระเบียบก าหนด 40.00 30.50 23.50 5.50 0.50 4.04 .950 7 

4 มีการถอนเงินจ านวนมากโดยไม่ได้
รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 

51.00 31.00 15.50 2.50   4.31 .822 4 

5 มีการยกเลิกการถอนเงินหรือการ
ปรับปรุงรายการ  

35.00 40.50 22.00 2.50   4.08 .817 6 

6 ไม่มีหลักฐานการมอบฉันทะ       
กรณีผู้ถอนไม่ใช่เจ้าของบัญชี  

50.50 36.50 10.50 2.50   4.35 .768 3 

7 ไม่มีการตรวจสอบลายมือชื่อ  43.50 40.00 12.50 3.50 0.50 4.23 .835 5 

 การบันทึกรายการถอน  4.41 .582  

D การปิดบัญชีเงินฝาก                 

1 ไม่มีเอกสารการขอปิดบัญชีเงินฝาก 43.00 30.50 23.00 3.50   4.13 .887 11 

2 ไม่ผ่านการอนุมัติการปิดบัญชีจาก 
ผู้มีอ านาจ 

42.00 37.50 17.50 3.00   4.19 .827 10 

3 ไม่มีการตรวจสอบภาระผูกพัน 
กรณีน าเงินฝากไปค้ าประกัน  

49.00 37.50 11.00 2.00   4.34 .755 7 

4 รายการฝาก - ถอนไม่ถูกบันทึก
บัญชี  

77.00 21.00 2.00     4.75 .478 1 

5 ไม่บันทึกบัญชีภายในวันที่        
เกิดเหตุการณ์  

47.50 39.00 11.50 2.00   4.32 .755 8 

6 บันทึกบัญชีย่อยเจ้าหนี้เงินรับฝาก
ไม่เป็นปัจจุบัน  

50.00 38.00 10.00 2.00   4.36 .744 6 
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รายละเอียดประกอบตารางภาคผนวกที่ 91 – 96 (ต่อ) 
  เงินรับฝาก         

ที ่ ปัจจัยเสี่ยง - เงินรับฝาก 
ผลกระทบต่องานสอบบัญชี 

ค่าเฉลี่ย S.D. ล าดับ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

7 ไม่มีการปรับรายการฝากและ      
ถอนในสมุดคู่บัญชีเงินฝากของ
สมาชิกโดยทันที 

45.50 38.50 15.00 1.00   4.29 .753 9 

8 ยอดรวมบัญชีย่อยเจ้าหนี้เงินรับ
ฝากไม่ตรงกับบัญชีคุมยอด 

64.50 29.50 5.50 0.50   4.58 .621 2 

9 ไม่มีการยืนยันยอดคงเหลือ         
ของเงินรับฝาก 

57.50 34.50 7.00 1.00   4.49 .672 3 

10 ไม่มีการสอบทานหรือยืนยัน           
ความมีอยู่จริงของรายการบัญชี    
เงินรับฝาก ท่ีไม่เคลื่อนไหวเป็น
เวลานาน 

49.50 39.00 10.50 1.00   4.37 .711 4 

11 ไม่มีการสอบทานรายการบัญชีเงิน
รับฝากท่ีเคลื่อนไหวผิดปกติ 

48.00 41.50 10.00 0.50   4.37 .682 4 

 การปิดบัญชีเงินฝาก  4.38 .536  

E การบันทึกดอกเบี้ยเงินรับฝาก                 

1 อัตราดอกเบี้ยไม่ถูกต้องตาม
ประกาศของสหกรณ์  

48.00 33.50 13.00 5.00   4.25 .869 3 

2 การค านวณดอกเบี้ยไม่เป็นไปตาม
ประเภทเงินฝากที่ก าหนด  

54.50 34.50 9.50 1.50   4.42 .725 1 

3 การค านวณภาษีดอกเบี้ย         
เงินรับฝากไม่ถูกต้อง 

43.50 37.00 17.00 2.50   4.22 .814 4 

4 ไม่คิดค่าธรรมเนียมในการถอน 27.00 39.00 27.50 5.50 1.00 3.86 .916 5 

5 เจ้าหนี้เงินรับฝากคงเหลือ      
แสดงรายการผิดประเภท  

46.00 38.00 13.50 2.50   4.28 .789 2 

 การบันทึกดอกเบี้ยเงินรับฝาก  4.20 .685  

 
ตารางภาคผนวกที่ 97 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวม
จ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงรายการเงินสด/เงินฝากธนาคาร/เงินฝากสหกรณ์อ่ืน 
 

ล าดับ ปัจจัยเสี่ยง – เงินสด/เงินฝากธนาคาร/เงินฝากสหกรณ์อื่น ค่าเฉลี่ย S.D. 
1 เงินสด 4.63 .498 
2 เงินฝากสหกรณ์อ่ืน 4.62 .489 
3 เงินฝากธนาคาร 4.60 .476 
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ตารางภาคผนวกที่ 98 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงรายการเงินสด 5 ล าดับสูงสุด 
 

ล า 
ดับ 
ที่ 

 

ปัจจัยเสีย่ง - เงินสด/เงินฝากธนาคาร/ 
เงินฝากสหกรณ์อ่ืน 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
รายการเงินสด 
1 บันทึกรายการบัญชีเงินสดไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน 100.0 83.0 14.5 2.0   4.81 .439 
2 บันทึกรายการรับเงินแต่ไม่มีการรับเงินจริง 100.0 81.5 13.5 3.5 1.5  4.75 .591 
3 มีการเบิกจ่ายเงินแต่ไม่ได้บันทึกรายการ ท าให้บัญชี          

เงินสดสูงกว่าจ านวน  เงินสดที่มีอยู่จริง 
100.0 76.5 17.5 5.0 0.5 0.5 4.69 .637 

4 บันทึกรายการรับเงินด้วยจ านวนที่สูงกวา่การรับเงินจริง 100.0 75.0 17.0 7.5 0.5  4.67 .636 
5 เงินสดในมือถูกขโมยหรือสูญหาย 100.0 63.0 22.5 11.0 3.5  4.45 .825 

 
ตารางภาคผนวกที่ 99 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงรายการเงินฝากธนาคาร 5 ล าดับสูงสุด 
 

ล า 
ดับ 
ที่ 

 

ปัจจัยเสีย่ง - เงินสด/เงินฝากธนาคาร/ 
เงินฝากสหกรณ์อ่ืน 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
รายการเงินฝากธนาคาร 
1 บันทึกรายการรับเงินฝากธนาคารแตไ่ม่มีการฝากเงินเข้าธนาคารจรงิ 100.0 78.0 17.5 4.0 0.5  4.73 .556 
2 บันทึกรายการรับเงินฝากธนาคารด้วยจ านวนที่สูงกว่าการรับเงิน

ฝากธนาคารจริง 
100.0 75.5 17.5 7.0   4.69 .598 

3 มีการถอนเงินฝากธนาคารแต่ไม่ได้บันทึกรายการ ท าให้บัญชี       
เงินฝากธนาคารสูงกว่าจ านวนเงินฝากธนาคารที่มีอยู่จริง 

100.0 73.0 22.0 4.0 0.5  4.68 .573 

4 บันทึกรายการบัญชีเงินฝากธนาคารไม่ถูกต้อง และไม่ครบถ้วน 100.0 72.5 23.0 4.0 0.5  4.68 .575 
5 บัญชีเงินฝากธนาคารไม่เป็นกรรมสิทธ์ิของสหกรณ์ 100.0 76.0 16.5 5.0 2.0 0.5 4.66 .713 

 
ตารางภาคผนวกที่ 100 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามกลุ่มปัจจัยเสี่ยงรายการเงินฝากสหกรณ์อ่ืน 5 ล าดับสูงสุด 
 

ล า 
ดับ 
ที่ 

 

ปัจจัยเสีย่ง - เงินสด/เงินฝากธนาคาร/ 
เงินฝากสหกรณ์อ่ืน 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
รายการเงินฝากสหกรณ์อ่ืน 
1 บันทึกรายการเงินฝากสหกรณ์อื่นแต่ไม่มีการฝากเงิน         

เข้าสหกรณ์จริง 
100.0 80.5 15.0 4.0 0.5  4.76 .544 

2 บัญชีเงินฝากสหกรณ์อื่นไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของสหกรณ์ 100.0 80.0 14.5 4.5 0.5 0.5 4.73 .616 
3 มีการถอนเงินฝากสหกรณ์อื่นแต่ไม่ได้บันทึกรายการ          

ท าให้บัญชีเงินฝากสหกรณ์อื่นสูงกว่าจ านวนเงินฝาก
สหกรณ์อื่นที่มีอยู่จริง 

100.0 75.5 20.5 4.0   4.72 .534 

4 บันทึกรายการเงินฝากสหกรณ์อื่นด้วยจ านวนที่ต่ ากว่า
จ านวนเงินที่น าไปฝากจริง 

100.0 75.5 20.0 4.0 0.5  4.71 .565 

5 บันทึกรายการบัญชีเงินฝากสหกรณ์อื่นไม่ถูกต้องและ        
ไม่ครบถ้วน 

100.0 71.0 24.5 4.5   4.67 .561 

 

 

 

 



 

  

 

69 

รายละเอียดประกอบตารางภาคผนวกที่ 97 – 100  
 เงินสด/เงินฝากธนาคาร/เงินฝากสหกรณ์อ่ืน        

ที ่
ปัจจัยเสี่ยง - เงินสด/เงินฝากธนาคาร/          

เงินฝากสหกรณ์อ่ืน 
ผลกระทบต่องานสอบบัญชี 

ค่าเฉลี่ย S.D. ล าดับ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

A เงินสด                 
1 บันทึกรายการรับเงินแต่ไม่มี          

การรับเงินจริง 
81.50 13.50 3.50 1.50   4.75 .591 2 

2 บันทึกรายการรับเงินด้วยจ านวน         
ที่สูงกว่าการรับเงินจริง 

75.00 17.00 7.50 0.50   4.67 .636 4 

3 มีการเบิกจ่ายเงินแต่ไมไ่ดบ้ันทึกรายการ       
ท าให้บัญชีเงนิสดสงูกว่าจ านวนเงินสด        
ที่มีอยู่จริง 

76.50 17.50 5.00 0.50 0.50 4.69 .637 3 

4 เงินสดในมือถูกขโมยหรือสูญหาย 63.00 22.50 11.00 3.50   4.45 .825 5 

5 บันทึกรายการบัญชีเงินสดไม่ถูกต้อง 
และไม่ครบถ้วน 

83.00 14.50 2.00     4.81 .439 1 

6 ไม่มีการตรวจนับเงินสดอย่างสม่ าเสมอ 54.50 31.00 14.00 0.50   4.40 .743 6 

 เงินสด  4.63 .498  

B เงินฝากธนาคาร                 

1 บันทึกรายการรับเงินฝากธนาคาร        
แต่ไม่มีการฝากเงินเข้าธนาคารจริง 

78.00 17.50 4.00 0.50   4.73 .556 1 

2 บันทึกรายการรับเงินฝากธนาคารด้วย
จ านวนที่สงูกว่าการรับเงนิฝากธนาคารจริง 

75.50 17.50 7.00     4.69 .598 2 

3 มีการถอนเงินฝากธนาคารแต่ไม่ได้
บันทึกรายการ ท าให้บัญชีเงินฝาก
ธนาคารสูงกว่าจ านวนเงินฝากธนาคาร 
ที่มีอยู่จริง 

73.00 22.00 4.00 0.50   4.68 .573 3 

4 ไม่มีการกระทบยอดบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร 

39.00 44.00 15.00 1.50 0.50 4.20 .781 6 

5 บันทึกรายการบัญชีเงินฝากธนาคาร      
ไม่ถูกต้อง และไม่ครบถ้วน 

72.50 23.00 4.00 0.50   4.68 .575 4 

6 บัญชีเงินฝากธนาคารไม่เป็นกรรมสิทธิ์        
ของสหกรณ์ 

76.00 16.50 5.00 2.00 0.50 4.66 .713 5 

 เงินฝากธนาคาร  4.60 .476  
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รายละเอียดประกอบตารางภาคผนวกที่ 97 – 100  
 เงินสด/เงินฝากธนาคาร/เงินฝากสหกรณ์อ่ืน        

ที ่
ปัจจัยเสี่ยง - เงินสด/เงินฝากธนาคาร/          

เงินฝากสหกรณ์อ่ืน 
ผลกระทบต่องานสอบบัญชี 

ค่าเฉลี่ย S.D. ล าดับ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

C เงินฝากสหกรณ์อ่ืน                 

1 บันทึกรายการเงินฝากสหกรณ์อ่ืน        
แต่ไม่มีการฝากเงินเข้าสหกรณ์จริง 

80.50 15.00 4.00 0.50   4.76 .544 1 

2 บันทึกรายการเงินฝากสหกรณ์อ่ืนด้วย
จ านวนที่ต่ ากว่าจ านวนเงินที่น าไป      
ฝากจริง 

75.50 20.00 4.00 0.50   4.71 .565 4 

3 มีการถอนเงินฝากสหกรณ์อ่ืนแต่ไม่ได้
บันทึกรายการ ท าให้บัญชีเงินฝากสหกรณ์
อื่นสูงกว่าจ านวนเงินฝากสหกรณ์อ่ืน          
ที่มีอยู่จริง 

75.50 20.50 4.00     4.72 .534 3 

4 ไม่มีการกระทบยอดเงินฝากสหกรณ์อ่ืน 38.50 40.00 17.50 3.00 0.50 4.14 .845 6 

5 บันทึกรายการบัญชีเงินฝากสหกรณ์อ่ืน
ไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน 

71.00 24.50 4.50     4.67 .561 5 

6 บัญชีเงินฝากสหกรณ์อ่ืนไม่เป็น
กรรมสิทธิ์ของสหกรณ์ 

80.00 14.50 4.50 0.50 0.50 4.73 .616 2 

 เงินฝากสหกรณ์อ่ืน  4.62 .489  

 
ตารางภาคผนวกที่ 101 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามปัจจัยเสี่ยงของรายการเงินลงทุน  

 

ล า 
ดับ
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง - เงินลงทุน 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 
  

 
S.D. 
  

รวม มาก
ที่สุด 

มาก 
  

ปาน
กลาง 

น้อย 
  

น้อย
ที่สุด 

เงินลงทุน 
1 รายการเงินลงทุนไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ของสหกรณ์ 100.0 77.0 19.5 3.0 0.5   4.73 .537 
2 บันทึกมูลค่าของเงินลงทุนไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน 100.0 69.0 28.5 2.5    4.67 .524 
3 บันทึกผลตอบแทนจากการลงทุนไม่ถูกต้อง และไม่ครบถ้วน 100.0 58.0 29.5 11.0 1.0   4.45 .729 
4 เปิดเผยข้อมูลเงินลงทุนไม่ครบถ้วน 100.0 57.0 29.0 10.5 3.5   4.40 .814 
5 บันทึกประเภทของรายการเงินลงทุนไม่ถูกต้องไม่สอดคล้องกับ

นโยบายการบัญช ี
100.0 42.0 43.5 12.5 1.5 0.5 4.25 .768 
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รายละเอียดประกอบตารางภาคผนวกที่ 101 
 เงินลงทุน           

ที ่ ปัจจัยเสี่ยง - เงินลงทุน 
ผลกระทบต่องานสอบบัญชี 

ค่าเฉล่ีย S.D. 
ล า 
ดับ มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 

A  เงินลงทุน                 
1 บันทึกประเภทของรายการเงินลงทุนไม่ถูกต้อง 

ไม่สอดคล้องกับนโยบายการบญัชี 
42.00 43.50 12.50 1.50 0.50 4.25 .768 5 

2 บันทึกมูลคา่ของเงินลงทุนไม่ถูกต้อง               
และไม่ครบถ้วน 

69.00 28.50 2.50     4.67 .524 2 

3 บันทึกผลตอบแทนจากการลงทนุไม่ถูกต้อง       
และไม่ครบถ้วน 

58.00 29.50 11.00 1.00   4.45 .729 3 

4 รายการเงินลงทุนไม่ได้เปน็กรรมสิทธิ์          
ของสหกรณ์ 

77.00 19.50 3.00 0.50   4.73 .537 1 

5 เปิดเผยข้อมูลเงินลงทนุไม่ครบถว้น 57.00 29.00 10.50 3.50   4.40 .814 4 

 เงินลงทุน  4.50 .528  

 
ตารางภาคผนวกที่ 102 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามปัจจัยเสี่ยงของรายการลูกหนี้อ่ืน 
 
ล า 
ดับ 
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง - ลูกหนี้อ่ืน 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
 ลูกหนี้อ่ืน 
1 บันทึกลูกหนี้อื่นไม่ถกูต้องและไม่ครบถ้วน  100.0 62.0 33.0 5.0   4.57 .589 
2 เปิดเผยข้อมูลลูกหนี้ระหว่างรอด าเนินคดี/               

ตามค าพิพากษาไม่ครบถ้วน 
100.0 57.0 32.0 8.5 2.0 0.5 4.43 .773 

 

 
รายละเอียดประกอบตารางภาคผนวกที่ 102 
 ลูกหนี้อื่น         

ที ่ ปัจจัยเสี่ยง - ลูกหนี้อื่น 
ผลกระทบต่องานสอบบัญชี 

ค่าเฉลี่ย S.D. 
ล า 
ดับ มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 

A ลูกหนี้อื่น                 
1 บันทึกลูกหนี้อ่ืนไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน  62.00 33.00 5.00     4.57 .589 1 

2 เปิดเผยข้อมูลลูกหนี้ระหว่างรอด าเนินคดี/ 
ตามค าพิพากษาไม่ครบถ้วน 

57.00 32.00 8.50 2.00 0.50 4.43 .773 2 

 ลูกหนี้อื่น  4.50 .602  
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ตารางภาคผนวกที่ 103 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามปัจจัยเสี่ยงของรายการที่ดินแทนการช าระหนี้รอจ าหน่าย  
 

ล า 
ดับ 
ที่ 

 

ปัจจัยเสีย่ง – ที่ดินแทนการช าระหน้ี 
รอจ าหน่าย 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
ที่ดินแทนการช าระหน้ีรอจ าหน่าย 
1 การตีราคาของที่ดินแทนการช าระหนี้ไมถู่กบันทึกรับรู้ 

อย่างครบถ้วน ถูกต้อง 
100.0 80.0 20.0    4.80 .401 

2 ที่ดินแทนการช าระหนี้นั้นไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ของสหกรณ์ 100.0 81.5 17.0 1.0  0.5 4.79 .497 
3 มูลค่าของที่ดินแทนการช าระหนี้ไม่ถูกตอ้ง 100.0 76.0 22.0 2.0   4.74 .483 
4 ที่ดินแทนการช าระหนี้บันทึกทางบัญชีไม่ครบถ้วน 100.0 74.5 24.0 1.0 0.5  4.73 .501 
5 บันทึกประเภทของที่ดินแทนการช าระหนี้ไม่สอดคล้องกับ

นโยบายการบัญช ี
100.0 48.0 42.0 8.0 1.0  4.38 .679 

 
รายละเอียดประกอบตารางภาคผนวกที่ 103 
 ที่ดินแทนการช าระหนี้รอจ าหน่าย         

ที ่ ปัจจัยเสี่ยง - ลูกหนี้อื่น 
ผลกระทบต่องานสอบบัญชี 

ค่าเฉลี่ย S.D. 
ล า 
ดับ มาก

ที่สุด 
มาก    ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 

A ที่ดินแทนการช าระหนี้รอจ าหน่าย                 

1 บันทึกประเภทของที่ดินแทนการช าระหนี้         
ไม่สอดคล้องกับนโยบายการบญัชี 

48.0 42.0 8.0 1.0   4.38 .679 5 

2 มูลค่าของที่ดินแทนการช าระหนี้ไม่ถูกต้อง 76.0 22.0 2.0   0.0 4.74 .483 3 

3 ที่ดินแทนการช าระหนี้บนัทึกทางบัญชี           
ไม่ครบถ้วน 

74.5 24.0 1.0 0.5   4.73 .501 4 

4 การตีราคาของที่ดินแทนการช าระหนี้ไม่ถูกบันทึก
รับรู้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง 

80.0 20.0   0.0 0.0 4.80 .401 1 

5 ที่ดินแทนการช าระหนี้นัน้ไมไ่ด้เป็นกรรมสิทธิ์ของ
สหกรณ์ 

81.5 17.0 1.0   0.5 4.79 .497 2 

 ที่ดินแทนการช าระหนี้รอจ าหน่าย  4.69 .379  
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ตารางภาคผนวกที่ 104 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามปัจจัยเสี่ยงของรายการสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน /สินทรัพย์         
ไม่หมุนเวียนอ่ืน 
ล า 
ดับ 
ที่ 

 

ปัจจัยเสีย่ง –สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 
/สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
 สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน/สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 
1 สินทรัพย์หมุนเวียน/สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนบันทึก               

ไม่ถูกต้องและ ไม่ตรงตามงวดบัญชี 
100.0 63.5 30.5 6.0   4.58 .605 

2 บันทึกสินทรัพย์หมุนเวียน/สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน            
ไม่ครบถ้วน  

100.0 56.0 36.0 7.0 0.5 0.5 4.47 .694 

3 สินทรัพย์หมุนเวียน/สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนบันทึก               
ไม่สอดคล้องกับเอกสารหลักฐานที่เกีย่วข้อง 

100.0 49.0 41.5 9.0 0.5  4.39 .671 

4 จัดประเภทสินทรัพย์หมุนเวียน/สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     
เข้าหัวบัญชีไม่ถกูต้อง 

100.0 42.0 41.0 14.0 3.0  4.22 .797 

 
รายละเอียดประกอบตารางภาคผนวกที่ 104 
 สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน/สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 

ที ่
ปัจจัยเสี่ยง -สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน/

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 

ผลกระทบต่องานสอบบัญชี 
ค่าเฉลี่ย S.D. 

ล า 
ดับ มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

A สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน/                     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 

                

1 บันทึกสินทรัพย์หมุนเวียน/สินทรัพย์              
ไม่หมุนเวียนไม่ครบถ้วน  

56.00 36.00 7.00 0.50 0.50 4.47 .694 2 

2 สินทรัพย์หมุนเวียน/สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
บันทึกไม่สอดคล้องกับเอกสารหลักฐาน           
ที่เก่ียวข้อง 

49.00 41.50 9.00 0.50   4.39 .671 3 

3 สินทรัพย์หมุนเวียน/สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
บันทึกไม่ถูกต้องและ ไม่ตรงตามงวดบัญชี 

63.50 30.50 6.00     4.58 .605 1 

4 จัดประเภทสินทรัพย์หมุนเวียน/สินทรัพย์       
ไม่หมุนเวียนเข้าหัวบัญชีไม่ถูกต้อง 

42.00 41.00 14.00 3.00   4.22 .797 4 

 
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน/                     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 

 4.41 .597  
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ตารางภาคผนวกที่ 105 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง และค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามปัจจัยเสี่ยงของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 5 ล าดับสูงสุด 
 

ล า 
ดับ 
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์

 ผลกระทบต่องานสอบบญัช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์
1 สินทรัพย์ถาวรไม่ได้เป็นกรรมสิทธ์ิของสหกรณ์ 100.0 77.5 18.5 3.5 0.5   4.73 .546 
2 บันทึกรายการสินทรัพย์ถาวรไม่ครบถ้วน  100.0 65.0 30.0 4.5 0.5   4.60 .602 
3 บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวรไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงกับ

เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
100.0 61.0 32.0 7.0    4.54 .625 

4 บันทึกค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน 100.0 62.5 30.0 6.0 1.5   4.54 .679 
5 ก าหนดวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาไม่ถูกต้องตามประเภทสินทรัพย์ถาวร 100.0 57.0 34.5 7.0 1.5   4.47 .694 

 

 

รายละเอียดประกอบตารางภาคผนวกที่ 105 
 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์           

ที ่ ปัจจัยเสี่ยง - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ผลกระทบต่องานสอบบัญชี 

ค่าเฉลี่ย S.D. 
ล า 
ดับ มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 

A ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์                 
1 ไม่มีการก าหนดนโยบายการบันทึกการรับ

สินทรัพย์ถาวร 
25.00 39.00 30.0

0 
6.00   3.83 .875 10 

2 บันทึกรายการสินทรัพย์ถาวรไม่ครบถ้วน  65.00 30.00 4.50 0.50   4.60 .602 2 

3 บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวร     
ไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงกับเอกสารหลักฐานท่ี
เกี่ยวข้อง 

61.00 32.00 7.00     4.54 .625 3 

4 สินทรัพย์ถาวรไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ของ
สหกรณ์ 

77.50 18.50 3.50 0.50   4.73 .546 1 

5 ก าหนดวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาไม่ถูกต้อง 
ตามประเภทสินทรัพย์ถาวร 

57.00 34.50 7.00 1.50   4.47 .694 5 

6 บันทึกค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรไม่ถูกต้อง
และไม่ครบถ้วน 

62.50 30.00 6.00 1.50   4.54 .679 4 

7 ปรับปรุงราคาสินทรัพย์ถาวรไม่ถูกต้องและ
ไม่สอดคล้องกับนโยบายบัญชี  

48.00 40.50 9.00 2.00   4.35 .730 8 

8 การตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ถาวรไม่เป็นไปตาม
นโยบายหรือระเบียบปฏิบัติของสหกรณ์ 

49.00 39.50 9.50 1.50   4.37 .719 7 

9 ตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ถาวรโดยไม่รับการ
อนุมัติจากผู้มีอ านาจ 

44.50 44.00 9.00 2.50   4.31 .738 9 

10 สินทรัพย์ถาวรสูญหายหรือไม่ถูกต้องตรงกับ
ทะเบียนคุมสินทรัพย์ถาวร 

55.50 36.00 6.50 1.50   4.46 .687 6 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  4.41 .550  
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ตารางภาคผนวกที่ 106 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามปัจจัยเสี่ยงของรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 

ล า 
ดับ 
ที่ 

 
ปัจจัยเสีย่ง - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
1 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนนัน้ไม่ได้เป็นกรรมสทิธิ์ของสหกรณ์ 100.0 72.0 24.5 1.5 2.0  4.67 .612 
2 มูลค่าของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่ถกูตอ้ง 100.0 67.5 29.0 3.0 0.5  4.64 .569 
3 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนบันทึกทางบัญชีไม่ครบถว้น 100.0 66.5 30.5 2.5 0.5  4.63 .561 
4 การดอ้ยค่าของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่ถกูบันทึกรับรู้ อย่างครบถ้วน 

ถูกตอ้ง 
100.0 62.5 31.5 5.0 1.0  4.56 .640 

5 บันทึกประเภทของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่ถกูต้อง สอดคลอ้งกับ
นโยบายการบัญช ี

100.0 45.0 40.5 13.5 1.0  4.30 .735 

 

รายละเอียดประกอบตารางภาคผนวกที่ 106 
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน         

ที ่ ปัจจัยเสี่ยง - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
ผลกระทบต่องานสอบบัญชี 

ค่าเฉลี่ย S.D. 
ล า 
ดับ มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 

A สินทรัพย์ไม่มีตัวตน                 
1 บันทึกประเภทของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ไม่ถูกต้อง สอดคล้องกับนโยบาย                 
การบัญชี 

45.00 40.50 13.50 1.00   4.30 .735 5 

2 มูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่ถูกต้อง 67.50 29.00 3.00 0.50   4.64 .569 2 

3 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนบันทึกทางบัญชี         
ไม่ครบถ้วน 

66.50 30.50 2.50 0.50   4.63 .561 3 

4 การด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน         
ไม่ถูกบันทึกรับรู้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง 

62.50 31.50 5.00 1.00   4.56 .640 4 

5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นไม่ได้เป็น
กรรมสิทธิ์ของสหกรณ์ 

72.00 24.50 1.50 2.00   4.67 .612 1 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  4.56 .518  

 
ตารางภาคผนวกที่ 107 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามปัจจัยเสี่ยงของรายการเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร/เจ้าหนี้เงินกู้  
 

ล า 
ดับ
ท่ี 

 
ปัจจัยเส่ียง - เงินเบกิเกินบัญชีธนาคาร/เจ้าหนี้เงินกู ้

 ระดับผลกระทบตอ่งานสอบบัญชี  
ค่าเฉล่ีย 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร/เจ้าหนี้เงินกู้ 
1 บันทึกรายการบัญชทีี่เกี่ยวข้องกับเงนิเบิกเกนิบัญชีธนาคาร/

เจ้าหนีเ้งินกู้ เชน่ ดอกเบ้ียจ่าย หรือดอกเบ้ียค้างจ่าย เป็นต้น   ไม่
ครบถ้วนและไม่ตรงตามงวดบัญช ี

100.0 70.0 27.5 2.5   4.68 .520 

2 บันทึกรายการเงนิเบิกเกนิบัญชธีนาคาร/เจ้าหนี้เงินกู้ไม่ถกูตอ้ง
และไม่ตรงตามงวดบัญช ี

100.0 69.5 27.5 3.0   4.67 .533 

3 เปิดเผยข้อมูลเงนิเบิกเกนิบัญชธีนาคาร/เจ้าหนี้เงินกู้ไม่ครบถว้น 100.0 53.5 33.5 9.5 3.0  4.38 .782 
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รายละเอียดประกอบตารางภาคผนวกที่ 107 
 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร/เจา้หนี้เงินกู้         

ที ่
ปัจจัยเสี่ยง - เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร/

เจ้าหนี้เงินกู้ 

ผลกระทบต่องานสอบบัญชี 
ค่าเฉลี่ย S.D. 

ล า 
ดับ มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

A เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร/เจา้หนี้เงินกู้                 
1 บันทึกรายการเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร/

เจ้าหนี้เงินกู้ ไม่ถูกต้องและไม่ตรงตาม     
งวดบัญชี 

69.50 27.50 3.00     4.67 .533 2 

2 บันทึกรายการบัญชีท่ีเกี่ยวข้องกับ         
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร/เจ้าหน้ีเงินกู้ เช่น 
ดอกเบี้ยจ่าย หรือดอกเบ้ียค้างจ่าย เป็นต้น 
ไม่ครบถ้วนและไม่ตรงตามงวดบัญชี 

70.00 27.50 2.50     4.68 .520 1 

3 เปิดเผยข้อมูลเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร/
เจ้าหนี้เงินกู้ไม่ครบถ้วน 

53.50 33.50 9.50 3.00   4.38 .782 3 

 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร/เจา้หนี้เงินกู้  4.57 .533  
 

ตารางภาคผนวกที่ 108 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามปัจจัยเสี่ยงของรายการเงินปันผลและเฉลี่ยคืน 5 ล าดับสูงสุด 
ล า 
ดับ 
ท่ี 

 
ปัจจัยเสีย่ง - เงินปันผลและเฉลีย่คืน 

 ระดับผลกระทบตอ่งานสอบบัญชี  
ค่าเฉล่ีย 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
เงินปันผลและเฉลีย่คืน 
1 บันทึกรายการจ่ายเงินปันผล/เงินเฉลี่ยคืนไม่ครบถ้วน 100.0 57.5 34.5 6.0 1.0 1.0 4.47 .743 
2 จ่ายเงินปันผล/เงินเฉลี่ยคืนไม่ถูกต้อง 100.0 51.5 33.5 13.0 2.0   4.35 .780 
3 สมาชิกไม่ได้มารับเงินปันผลจริง 100.0 52.5 31.0 11.0 4.5 1.0 4.30 .907 
4 มีการปรับปรุงรายการซื้อหุ้น/จ่ายดอกเบี้ยไม่ถูกต้อง           

ท าให้ค านวณเงินปันผล/เงินเฉลี่ยคืนไม่ถูกต้อง 
100.0 45.5 39.5 11.5 3.5   4.27 .800 

5 อัตราเงินปันผล/เงินเฉลี่ยคืนไม่เป็นไปตามที่อนุมัติ              
โดยคณะกรรมการสหกรณ ์

100.0 46.0 36.0 13.5 4.0   4.25 .838 

 

รายละเอียดประกอบตารางภาคผนวกที่ 108 
 เงินปันผลและเฉลี่ยคืน 

ที ่
ปัจจัยเสี่ยง –  

เงินปันผลและเฉลี่ยคืน 

ผลกระทบต่องานสอบบัญชี 
ค่าเฉลี่ย S.D. 

ล า 
ดับ มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 

A เงินปันผลและเฉลี่ยคืน                 
1 จ่ายเงินปันผล/เงินเฉลี่ยคืนไม่ถูกต้อง 51.50 33.50 13.00 2.00   4.35 .780 2 

2 อัตราเงินปันผล/เงินเฉลี่ยคืนไม่เป็นไปตาม      
ที่อนุมัติโดยคณะกรรมการสหกรณ์ 

46.00 36.00 13.50 4.00   4.25 .838 5 

3 มีการปรับปรุงรายการซื้อหุ้น/จ่ายดอกเบี้ย    
ไม่ถูกต้อง ท าให้ค านวณเงินปันผล/           
เงินเฉลี่ยคืนไม่ถูกต้อง 

45.50 39.50 11.50 3.50   4.27 .800 4 
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รายละเอียดประกอบตารางภาคผนวกที่ 108 (ต่อ) 
 เงินปันผลและเฉลี่ยคืน         

ที ่
ปัจจัยเสี่ยง –  

เงินปันผลและเฉลี่ยคืน 

ผลกระทบต่องานสอบบัญชี 
ค่าเฉลี่ย S.D. 

ล า 
ดับ มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 

4 มีรายการเงินปันผล/เฉลี่ยคืนค้างจ่ายอยู่ใน
ระบบมากกว่า 1 ปี  

16.50 39.00 34.50 7.50 2.00 3.61 .920 6 

5 สมาชิกไม่ได้มารับเงินปันผลจริง 52.50 31.00 11.00 4.50 1.00 4.30 .907 3 

6 บันทึกรายการจ่ายเงินปันผล/เงินเฉลี่ยคืน     
ไม่ครบถ้วน 

57.50 34.50 6.00 1.00 1.00 4.47 .743 1 

 เงินปันผลและเฉลี่ยคืน  4.20 .682  
 

ตารางภาคผนวกที่ 109 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ผลกระทบต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามปัจจัยเสี่ยงของรายการหนี้สินหมุนเวียนอ่ืน/หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน  

ล า 
ดับ 
ที่ 

 

ปัจจัยเสีย่ง - หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน/ 
หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน/หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 
1 หนี้สินหมุนเวียน/หนี้สินไม่หมุนเวียนบันทึกไม่ถูกต้อง

และตรงตามงวดบัญชี 
100.0 60.5 33.5 5.0 1.0   4.54 .641 

2 บันทึกหนี้สินหมุนเวยีน/หนี้สินไม่หมุนเวียนไม่ครบถ้วน  100.0 56.0 37.0 6.0 1.0   4.48 .657 
3 หนี้สินหมุนเวียน/หนี้สินไม่หมุนเวียนบันทึกไม่สอดคล้อง

กับเอกสารหลกัฐาน ที่เกีย่วขอ้ง 
100.0 48.5 43.5 7.0 1.0   4.40 .664 

4 จัดประเภทหนี้สินหมุนเวยีน/หนี้สินไม่หมุนเวียน          
เข้าหัวบัญชีไม่ถกูต้อง 

100.0 45.5 36.5 14.0 4.0   4.24 .839 

 

รายละเอียดประกอบตารางภาคผนวกที่ 109 
 หนี้สินหมุนเวียนอื่น/หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน        

ที ่
ปัจจัยเสี่ยง - หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน/    

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 

ผลกระทบต่องานสอบบัญชี 
ค่าเฉลี่ย S.D. ล าดับ มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

A หนี้สนิหมุนเวียนอื่น/หนี้สินไมห่มุนเวียนอื่น                 
1 บันทึกหนี้สินหมุนเวียน/หนี้สินไม่หมุนเวียน

ไม่ครบถ้วน  
56.00 37.00 6.00 1.00   4.48 .657 2 

2 หนี้สินหมุนเวียน/หนี้สินไม่หมุนเวียนบันทึก
ไม่สอดคล้องกับเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง 

48.50 43.50 7.00 1.00   4.40 .664 3 

3 หนี้สินหมุนเวียน/หนี้สินไม่หมุนเวียนบันทึก
ไม่ถูกต้องและตรงตามงวดบัญชี 

60.50 33.50 5.00 1.00   4.54 .641 1 

4 จัดประเภทหนี้สินหมุนเวียน/             
หนี้สินไม่หมุนเวียนเข้าหัวบัญชีไม่ถูกต้อง 

45.50 36.50 14.00 4.00   4.24 .839 4 

 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น/ 
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 

 4.41 .629  
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ตารางภาคผนวกที่ 110 แสดงร้อยละของผู้สอบบัญชีกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบ
ต่องานสอบบัญชีในภาพรวมจ าแนกตามปัจจัยเสี่ยงของรายการทุนส ารอง/ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอ่ืนๆ  
   

ล า 
ดับ 
ที่ 

 

ปัจจัยเสีย่ง - ทุนส ารอง/ทุนสะสมตามข้อบังคับ 
ระเบียบและอื่นๆ 

 ระดับผลกระทบต่องานสอบบัญช ี  
ค่าเฉลี่ย 

 
S.D. รวม มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
ทุนส ารอง/ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอ่ืน  ๆ
1 บันทึกรายการทุนส ารองตามระเบยีบไม่ถูกต้อง            

ไม่ครบถ้วน และไม่ตรงตามงวด 
100.0 57.0 33.0 6.5 3.5   4.44 .767 

2 การค านวณรายการทุนส ารอง ตามระเบียบหรือกฎหมาย
ไม่ถูกต้องและตรงตามงวดบัญชี 

100.0 53.0 35.5 8.5 3.0   4.39 .768 

3 บันทึกรายการทุนส ารองไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือ
ระเบียบของสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

100.0 48.5 35.5 13.0 3.0   4.30 .807 

4 จัดประเภททุนส ารองตามระเบียบเข้าหวับัญชีไม่ถูกต้อง 100.0 37.0 43.0 15.0 5.0   4.12 .842 

 
รายละเอียดประกอบตารางภาคผนวกที่ 110 
  ทุนส ารอง/ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอ่ืนๆ        

ที ่
ปัจจัยเสี่ยง - ทุนส ารอง/ทุนสะสมตาม

ข้อบังคับ ระเบียบและอ่ืนๆ 

ผลกระทบต่องานสอบบัญชี 
ค่าเฉลี่ย S.D. ล าดับ มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 

A ทุนส ารอง/ทุนสะสมตามข้อบังคับ 
ระเบียบและอ่ืนๆ 

                

1 บันทึกรายการทุนส ารองไม่เป็นไป      
ตามกฎหมายหรือระเบียบของสหกรณ์   
ที่เก่ียวข้อง 

48.50 35.50 13.00 3.00   4.30 .807 3 

2 การค านวณรายการทุนส ารอง          
ตามระเบียบหรือกฎหมายไม่ถูกต้อง     
และตรงตามงวดบัญชี 

53.00 35.50 8.50 3.00   4.39 .768 2 

3 บันทึกรายการทุนส ารองตามระเบียบ       
ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน และไม่ตรงตามงวด 

57.00 33.00 6.50 3.50   4.44 .767 1 

4 จัดประเภททุนส ารองตามระเบียบ        
เข้าหัวบัญชีไม่ถูกต้อง 

37.00 43.00 15.00 5.00   4.12 .842 4 

 
ทุนส ารอง/ทุนสะสมตามข้อบังคับ 

ระเบียบและอ่ืนๆ 
 4.31 .711  

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสอบถาม 
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โครงการศึกษาปัจจยัและองค์ประกอบความเส่ียงในการสอบบัญชีสหกรณ์ เพื่อสร้างเครื่องมือในการประเมินความเส่ียง 
 

   เลขที ่  -  

แบบสอบถาม/แบบสมัภาษณ ์

โครงการวิจัย “ศึกษาปัจจัยและองค์ประกอบความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์  
เพื่อสร้างเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยง” 

 
จังหวัด  ................................................... 

ชื่อสหกรณ์   .................................................................................. 
สหกรณ์ขนาด............................. 

 
 
 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ลงใน  หน้าข้อที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของท่าน 

------------------------------------- 
1. เพศ 

 ก. ชาย   ข. หญิง 

2. อายุ  ...........................ปี 
 

3. วุฒิการศึกษา 
 ก. ต่ ากว่าปริญญาตรี  ข. ปริญญาตรี   ค. ปริญญาโท  ง. ปริญญาเอก 

4. ระดับต าแหน่ง 
 ก. ปฏิบัติการ  ข. ช านาญการ   ค. ช านาญการพิเศษ  ง. เชี่ยวชาญ 

5. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี (ในฐานะผู้ช่วยผูส้อบบัญชีและผู้สอบบัญชี) ...........................ปี 
 

6. ประสบการณ์ในการเป็นผู้สอบบัญชี............................ปี 
 

7. จ านวนสหกรณ์ที่เป็นผู้สอบบัญชีในปีปัจจุบัน  ............................แห่ง 
 

------------------------------------------------- 
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โครงการศึกษาปัจจยัและองค์ประกอบความเส่ียงในการสอบบัญชีสหกรณ์ เพื่อสร้างเครื่องมือในการประเมินความเส่ียง 

ส่วนที ่2   ความคิดเห็นต่อองค์ประกอบความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์ 
 2.1  ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อองค์ประกอบความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์ในประเด็นต่อไปนี้    
            ให้ท่านท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับท่านมากท่ีสุด 
 

ที ่ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็น

ด้วย 
ไม่เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

1 ความเสี่ยงเป็นเหตุการณ์ที่มีผลกระทบเชิงลบ 
ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของสหกรณ์ 

     

2 ในการบริหารความเสี่ยงต้องค านึงถึงผลกระทบที่เกิดข้ึน 
เพ่ือพิจารณาความจ าเป็นในการบริหารความเสี่ยง 
เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ 

     

3 ความเสี่ยงที่กระทบต่อสหกรณ์ที่มีอยู่ก่อนที่จะจัดการ
ความเสี่ยงเป็นความเสี่ยงสืบเนื่องหรือความเสี่ยง 
ก่อนมีการจัดการความเสี่ยง (Inherent risk)  

     

4 สิ่งทีเหลืออยู่หลังจากท่ีผู้บริหารได้จัดการเพ่ือเปลี่ยนแปลง
โอกาสที่จะเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual risk) 

     

5 ก่อนการประเมินความเสี่ยงผู้สอบบัญชีควรศึกษา
สภาพแวดล้อม การควบคุม ก าหนดวัตถุประสงค์  
และระบุปัจจัยเสี่ยงของแต่ละสหกรณ์ 

     

6 วัตถุประสงค์ของรายงานทางการเงินที่เป็นสาระส าคัญ   
ที่ผู้บริหารสหกรณ์ได้ให้ค ารับรองไว้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ
ประเภทรายการ ยอดคงเหลือทางบัญชี หรือการแสดง
รายการและการเปิดเผยข้อมูล 

     

7 วัตถุประสงค์ของรายงานทางการเงินในส่วนของ 
ประเภทรายการที่ผู้สอบบัญชีพิจารณา คือ การเกิดข้ึนจริง  
ความครบถ้วนของรายการ ความถูกต้อง การตัดยอด 
ตรงตามงวดบัญชี และการจัดประเภทรายการ 

     

8 วัตถุประสงค์ของรายงานทางการเงินในส่วน 
ของยอดคงเหลือทางบัญชีที่ผู้สอบบัญชีพิจารณา  
คือ ความมีอยู่จริง กรรมสิทธิ์และข้อผูกพัน ความครบถ้วน 
ของยอดคงเหลือ และการแสดงมูลค่าเหมาะสม 

     

9 วัตถุประสงค์ของรายงานทางการเงินในส่วนของการแสดง
รายการและการเปิดเผยข้อมูลที่ผู้สอบบัญชีพิจารณา  
คือ เปิดเผยรายการหรือเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง/มีกรรมสิทธิ์
และข้อผูกพันตามกฎหมาย ความครบถ้วนของการ
เปิดเผยข้อมูล  แสดงรายการชัดเจนและการเข้าใจได้  
และการแสดงมูลค่าเหมาะสม 
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โครงการศึกษาปัจจยัและองค์ประกอบความเส่ียงในการสอบบัญชีสหกรณ์ เพื่อสร้างเครื่องมือในการประเมินความเส่ียง 

ที ่ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็น

ด้วย 
ไม่เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

10 ความเสี่ยงจากการตรวจสอบถือเป็นความเสี่ยงในการสอบ
บัญชีขึ้นอยู่กับประสิทธิผลของการตรวจสอบ 

     

11 ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง 
อันเป็นสาระส าคัญ อาจเกิดข้ึนทั้งในระดับงบการเงิน 
และระดับ ที่ผู้บริหารสหกรณ์ได้ให้ค ารับรองไว้ 

     

12 ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง 
อันเป็นสาระส าคัญในระดับที่ผู้บริหารสหกรณ์ได้ให้  
ค ารับรองไว้  ประกอบด้วยความเสี่ยงสืบเนื่อง  
และความเสี่ยงจากการควบคุม 

     

13 เพ่ือให้ผู้สอบบัญชีสามารถประเมินความเสี่ยงในการสอบ
บัญชีได้ครอบคลุมในทุกเรื่อง ควรพิจารณาปัจจัยเสี่ยง 
ตามกระบวนการ/กิจกรรมทางธุรกิจและรายการในงบดุล 
และอ่ืนๆ 

     

 
 2.2  โปรดเรียงล าดับความส าคัญของวัตถุประสงค์ของรายงานทางการเงินตามความคิดเห็นของท่าน 
       ตามข้อต่อไปนี้ 

1. วัตถุประสงค์ของรายงานทางการเงินเกี่ยวกับประเภทรายการ 
 

ล าดับที่ ...................... ..................... .................. ................................... ........................ 

ประเภท การเกิดขึ้นจริง ความครบถ้วน ความถูกต้อง การตัดยอดตรงตามงวดบัญชี การจัดประเภทรายการ 

 
2.  วัตถุประสงค์ของรายงานทางการเงินเก่ียวกับยอดคงเหลือทางบัญชี  

 

ล าดับที่ ........................ ........................ ........................ ................................... 

ประเภท ความมีอยู่จริง กรรมสิทธิ์และข้อผูกพัน ความครบถ้วน แสดงมูลค่าเหมาะสม 

 
3. วัตถุประสงค์ของรายงานทางการเงินเกี่ยวกับการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล 

 

ล าดับที่ ........................ ........................ ................................... ........................ 
 

ประเภท 
 

การเกิดขึ้นจริง 
กรรมสิทธิ์และข้อผูกพัน 

 

ความครบถ้วน 

 

การจัดประเภทรายการ 
และการเข้าใจได ้

 

การแสดงมูลค่าเหมาะสม 
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ส่วนที ่3 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยเสี่ยงตามวงจรธุรกิจ

ค าชี้แจง ให้ท่านแสดงความคิดเห็นว่าแตล่ะปัจจัยเสี่ยงมน้ี าหนักความเสี่ยงทีม่ผีลกระทบตอ่งานสอบบัญชมีากน้อยเพียงใด

           โดยท าเครื่องหมาย ลงในชอ่งความเห็น

ผลกระทบตอ่งานสอบบัญชี
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

A การรับสมคัรสมาชกิและการรับค่าหุน้
1 ก าหนดคุณสมบัติของสมาชิกของสหกรณ์ไม่ชัดเจนและไม่เพียงพอ
2 เจ้าหน้าทีส่หกรณ์ไม่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิกว่าเป็นไปตาม

ระเบียบของสหกรณ์

3 การรับเงินค่าหุน้ไม่เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์
4 การรับเงินค่าหุน้ไม่ตรงตามความเป็นจริง
5 สมาชิกไม่มีตัวตนจริง หรือไม่สามารถยืนยันตัวตนของสมาชิกได้
6 ผู้สมัครเป็นสมาชิกมีข้อมูลซ้ าซ้อนกับข้อมูลของสมาชิกทีเ่ป็นอยู่
7

สมาชิกทีล่าออกไปแล้วมาสมัครสมาชิกใหม่เคยมีประวัติการช าระกู้ทีไ่ม่ดีกับสหกรณ์

8 มีการสวมสิทธิส์มาชิก
9 คณะกรรมการสหกรณ์ไม่ได้พิจารณาคุณสมบัติของสมาชิกอย่างเพียงพอก่อนจะ

อนุมัติให้เป็นสมาชิก

10 สมาชิกซ้ือหุน้เพิม่ไม่เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์
11 ระเบียบของสหกรณ์ไม่มีการก าหนดอัตราหรือจ านวนหุน้ทีส่มาชิกต้องซ้ือหุน้เพิม่

ในแต่ละปีอย่างชัดเจนและครอบคลุม

12 สหกรณ์ไม่มีการก าหนดแผนการระดมหุน้เพิม่จากสมาชิกอย่างเป็นทางการ
13 อัตราการเพิม่หุน้ของสมาชิกน้อย ท าให้สหกรณ์มีทุนเรือนหุน้ทีต่่ าจนเกินไป
14 การเก็บเงินค่าหุน้จากยอดจ่ายเงินกู้ไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปตามระเบียบของ

สหกรณ์ทีก่ าหนด
15 สมาชิกถือหุน้สูงเกินกว่าทีร่ะเบียบของสหกรณ์ก าหนด
16 บันทึกรายการซ้ือหุน้ของสมาชิกไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน
17 บันทึกรายการซ้ือหุน้ของสมาชิก ณ วันส้ินงวด ไม่ถูกต้องและไม่ตรงตามงวด
18 บันทึกรายการซ้ือหุน้แรกเข้า บันทึกรายการบัญชีผิดหัวบัญชี
19 มีสมาชิกทีไ่ม่ติดต่อกับสหกรณ์เป็นเวลาเกินหนึ่งปี ท าให้ไม่ทราบสถานะทีแ่ท้จริง 

ของสมาชิก

           3.1 สมาชกิและหุน้

ที่ ปัจจัยเสี่ยง - สมาชกิและหุน้

โครงการศึกษาปัจจัยและองค์ประกอบความเส่ียงในการสอบบัญชีสหกรณ์ เพื่อสร้างเคร่ืองมือในการประเมินความเส่ียง
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ผลกระทบตอ่งานสอบบัญชี

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
ที่ ปัจจัยเสี่ยง - สมาชกิและหุน้

B ลาออก
1 ไม่มีการตรวจสอบภาระผูกพันระหว่างสมาชิกทีข่อลาออกกับสหกรณ์ก่อนการ

อนุมัติให้ลาออก

2 สมาชิกลาออกโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการสหกรณ์
3 รายละเอียดของสมาชิกทีข่อลาออกไม่เพียงพอ ท าให้คณะกรรมการสหกรณ์         

ไม่สามารถอนุมัติได้อย่างเหมาะสม

4 สหกรณ์จ่ายคืนค่าหุน้ แต่ไม่หักหนี้สินทีย่ังคงมีอยู่
5 บันทึกรายการค่าหุน้ทีร่อจ่ายคืน ณ ส้ินงวดไม่ถูกต้องหรือผิดหัวบัญชี
6 จ่ายคืนค่าหุน้โดยทีส่หกรณ์มีส่วนขาดแห่งทุน
7 สหกรณ์ไม่ได้ลดยอดทุนเรือนหุน้ กรณีทีม่ีสมาชิกเสียชีวิต
8 ข้อมูลทีอ่ยู่ทีติ่ดต่อได้ของสมาชิกไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน
9 ข้อมูลหลักของสมาชิกถูกเปล่ียนแปลงโดยไม่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ
C ค่าธรรมเนียมแรกเขา้
1 การรับค่าธรรมเนียมแรกเข้าไม่เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์
2 การรับค่าธรรมเนียมแรกเข้าไม่ตรงตามความเป็นจริง

โครงการศึกษาปัจจัยและองค์ประกอบความเส่ียงในการสอบบัญชีสหกรณ์ เพื่อสร้างเคร่ืองมือในการประเมินความเส่ียง
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       3.2 ธรุกิจสินเชือ่
ผลกระทบตอ่งานสอบบัญชี

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

A การขอกู้/วิเคราะห์สินเชือ่

1 ผู้ขอกู้มีคุณสมบติัไม่ตรงตามระเบยีบก าหนด

2 ผู้ขอกู้มีประวัติการช าระเงินไม่ดี

3 ยืมชื่อสมาชิกอื่นขอกู้เงิน

4 สหกรณ์ใหเ้จ้าหนา้ที่เพียงคนเดียวในการจัดท าค าขอกู้ อนมุัติเงินกู้และจัดท าสัญญาเงินกู้

5 ขอกู้ผิดวัตถุประสงค์การกู้ ท าใหก้ าหนดวงเงินกู้และอัตราดอกเบีย้ไม่ถูกต้องตามระเบยีบ

6 ขอกู้เกินกว่าจ านวนสัญญาสูงสุดแต่ละประเภทเงินกู้

7 ขอกู้เกินกว่าวงเงินสูงสุดแต่ละประเภทเงินกู้

8 สมาชิกใหเ้จ้าหนา้ที่เปน็ผู้จัดท าค าขอกู้ให้

B การค้ าประกัน/ประเมนิหลักประกัน

1 การประเมินหลักทรัพย์ท าโดยเจ้าหนา้ที่สินเชื่อ เพียงอย่างเดียว ซ่ึงท าใหก้ารตรวจสอบ
หลักประกันอาจจะไม่เหมาะสม

2 ราคาประเมินหลักทรัพย์ (ที่ดิน) เพื่อใช้เปน็หลักประกันไม่ได้ใช้ราคาของทางราชการที่
สามารถอ้างอิงได้

3 หลักทรัพย์ค้ าประกันเงินกู้ไม่ครบถ้วน

4 ค้ าประกันเงินกู้เกินกว่าจ านวนสัญญาท่ีก าหนด

5 ค้ าประกันเงินกู้ด้วยหุน้สามัญหรือบญัชีเงินฝากสหกรณ์ โดยไม่มีการท าสัญญาค้ าประกัน

6 ไม่มีการระงับยอดบญัชีเงินฝากสหกรณ์ตามภาระการค้ าประกันเงินกู้

7 ไม่มีการท าประกันภยัส่ิงปลูกสร้างที่ใช้เปน็หลักประกันอย่างเหมาะสม

8 ไม่มีการเปล่ียนสัญญาผู้ค้ าประกันใหม่ ในกรณีท่ีผู้ค้ าประกันเดิมไม่เปน็สมาชิกอย่าง
ทันเวลาและเหมาะสม

9 ทะเบยีนคุมหลักทรัพย์ค้ าประกันจัดท าไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง

10 การเก็บรักษาหลักทรัพย์ค้ าประกันไม่รัดกุม เส่ียงต่อการสูญหาย หรือเสียหาย

ที่ ปัจจัยเสีย่ง - ธรุกิจสินเชือ่

โครงการศึกษาปัจจัยและองค์ประกอบความเส่ียงในการสอบบัญชีสหกรณ์ เพื่อสร้างเคร่ืองมือในการประเมินความเส่ียง
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ผลกระทบตอ่งานสอบบัญชี
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

ที่ ปัจจัยเสีย่ง - ธรุกิจสินเชือ่

C การอนุมตัเิงินกู้

1 มีการอนมุัติเงินกู้เกินกว่าวงเงินท่ีมีอ านาจอนมุัติ

2 มีการเปล่ียนแปลงข้อมูลภายหลังจากอนมุัติเงินกู้แล้ว

3 สมาชิกที่ไม่ได้ยื่นขอกู้ แต่ได้รับการอนมุัติเงินกู้

4 ยกเลิกสัญญาเงินกู้โดยไม่ได้รับอนมุัติและปรับปรุงรายการไม่ถูกต้องเหมาะสม

5 คณะกรรมการสหกรณ์อนมุัติสินเชื่อใหบ้คุคลใกล้ชิดอย่างไม่เหมาะสม

6 คณะกรรมการสหกรณ์อนมุัติสินเชื่อใหก้ับบคุคลภายนอก

7 การอนมุัติเงินกู้ไม่เปน็ไปตามระเบยีบ

8 รายละเอียดของการวิเคราะหสิ์นเชื่อไม่เพียงพอ ท าใหค้ณะกรรมการสหกรณ์อนมุัติ
สินเชื่อไม่เหมาะสม

D การท าสัญญาเงินกู้/จดจ านองหลักประกัน

1 จัดท าสัญญาเงินกู้ไม่สอดคล้องกับการจ่ายเงินกู้

2 จัดท าสัญญาเงินกู้ไม่ถูกต้องท าใหไ้ม่มีผลบงัคับทางกฎหมาย

3 สัญญาเงินกู้ไม่สอดคล้องกับการจดจ านองหลักประกัน

4 ไม่มีการจดจ านองหลักประกันเพื่อค้ าประกันสัญญาเงินกู้

E การจ่ายเงินกู้

1 มีรายการที่อนมุัติเงินกู้แล้ว แต่ยังไม่ได้มารับเงินกู้เปน็เวลานาน

2 รายการจ่ายเงินกู้จริงไม่สอดคล้องกับรายการอนมุัติเงินกู้

3 มีการแทรกสัญญาเงินกู้เพื่อรับเงินกู้ก่อน

4 สมาชิกได้รับเงินกู้นอ้ยกว่าจ านวนเงินกู้ตามสัญญาที่สหกรณ์จ่ายจริง

5 จ่ายเงินกู้เพื่อซ้ือวัสดุการเกษตรมีการสวมรอยใช้วงเงิน

6 บนัทึกจ่ายเงินกู้ผิดราย

7 เจ้าหนา้ที่น าใบขอกู้ท่ีสมาชิกเคยท าไว้แต่ไม่ได้รับเงินกู้มากู้เงินและน าเงินไปใช้ส่วนตัว

8 ไม่มีการสอบทานสัญญาเงินกู้ท่ียังจ่ายเงินกู้ไม่ครบถ้วนโดยบคุคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าหนา้ที่
สินเชื่อ

9 รายการจ่ายเงินกู้จริงไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ตรงกับรายการบนัทึกเพิ่มลูกหนีเ้งินกู้ในบญัชี

โครงการศึกษาปัจจัยและองค์ประกอบความเส่ียงในการสอบบัญชีสหกรณ์ เพื่อสร้างเคร่ืองมือในการประเมินความเส่ียง



86

ผลกระทบตอ่งานสอบบัญชี
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

ที่ ปัจจัยเสีย่ง - ธรุกิจสินเชือ่

F การรับช าระเงินกู้/ดอกเบี้ยเงินให้กู้/ค่าปรับ

1 บนัทึกรับช าระหนีต่้ ากว่าท่ีรับช าระจริง

2 ไม่ออกใบเสร็จรับเงินใหส้มาชิก/สมาชิกไม่สนใจขอรับใบเสร็จรับเงิน

3 สหกรณ์รับช าระหนีด้้วยเช็คแต่ไม่มีการควบคุม ท าใหม้ีเช็คหมดอายุไม่สามารถน าไปขึ้น
เงินได้

4 ลูกหนีเ้งินกู้ไม่มีตัวตนอยู่จริง ท าใหไ้ม่สามารถบงัคับใหช้ าระหนีไ้ด้ตามกฎหมาย

5 การบนัทึกดอกเบีย้เงินใหกู้้/ค่าปรับไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน

6 ยอดรับช าระลูกหนีเ้งินกู้รายตัวไม่ตรงกับยอดลดลูกหนีเ้งินกู้ในบญัชีแยกประเภททั่วไป
7 ยอดรับช าระค่าปรับไม่ตรงกับยอดรายได้ค่าปรับในบญัชีแยกประเภททั่วไป
8 การบนัทึกดอกเบีย้เงินใหกู้้ค้างรับ/ค่าปรับค้างรับไม่ครบถ้วนและไม่ตรงตามงวดบญัชี
9 ยอดรับช าระดอกเบีย้เงินใหกู้้ไม่ตรงกับยอดดอกเบีย้เงินใหกู้้ในบญัชีแยกประเภททั่วไป
10 สหกรณ์รับช าระไม่เปน็ไปตามระเบยีบ โดยตัดต้นเงินก่อนตัดดอกเบีย้เงินใหกู้้กับค่าปรับ
G การประมวลผลดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ/ค่าปรับค้างรับ

1 ค านวณดอกเบีย้เงินกู้ค้างรับและค่าปรับค้างรับไม่ถูกต้อง

2 การงดส่งหรือลดจ านวนช าระเงินกู้ไม่เปน็ไปตามระเบยีบของสหกรณ์

3 สหกรณ์เปล่ียนแปลงอัตราดอกเบีย้ แต่เจ้าหนา้ที่ไม่แก้ไขอัตราดอกเบีย้ใหถู้กต้อง

4 ไม่มีการประมวลผลหรือไม่มีการบนัทึกดอกเบีย้เงินใหกู้้ค้างรับ/ค่าปรับค้างรับใหถู้กต้อง 
ครบถ้วนและตามงวดบญัชี

5 มีการบนัทึกรับช าระเงินกู้โดยตัดเงินต้นก่อนตัดดอกเบืย้และค่าปรับ ท าใหก้ารค านวณ
ดอกเบีย้ไม่ถูกต้อง

H การปรับปรุงแฟ้มขอ้มลูหลัก/สัญญาเงินกู้

1 มีการเปล่ียนสัญญาใหม่โดยไม่ได้รับช าระหนีจ้ริง (แปลงหนี)้

2 มีการเปล่ียนสัญญาหรือเง่ือนไขของสัญญาเงินกู้ โดยไม่ได้รับอนมุัติ

3 มีการเปล่ียนเง่ือนไขของสัญญาเงินกู้อย่างไม่เหมาะสม เช่น เงินช าระหนีต่้องวด         
งวดการช าระเงิน อัตราดอกเบีย้ เปน็ต้น
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ผลกระทบตอ่งานสอบบัญชี
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

ที่ ปัจจัยเสีย่ง - ธรุกิจสินเชือ่

I การตดิตาม/สอบทานการช าระหน้ี

1 ไม่มีการสอบทานความมีตัวตนของลูกหนีเ้งินกู้ โดยผู้ที่เปน็อิสระจากเจ้าหนา้ที่และ
คณะกรรมการสหกรณ์

2 ไม่มีการติดตามการช าระหนีอ้ย่างสม่ าเสมอ

3 มีลูกหนีเ้งินกู้มีค้างนาน และไม่ได้บงัคับยึดหลักประกันหรือฟ้องร้องตามระเบยีบ

J การประมาณค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ

1 ประมาณค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญลูกหนีเ้งินกู้ไม่เปน็ไปตามระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์

2 ประมาณค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญดอกเบีย้ค้างรับ ค่าปรับค้างรับ ไม่เปน็ไปตามระเบยีบ 
นายทะเบยีนสหกรณ์

3 การตัดจ าหนา่ยหนีสู้ญลูกหนีเ้งินกู้ไม่เปน็ไปตามระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์

K การบันทึกรายการบัญชแียกประเภททั่วไป

1 ยอดลูกหนีเ้งินกู้รายตัวไม่ตรงกับยอดลูกหนีเ้งินกู้ในบญัชีแยกประเภททั่วไป

2 ไม่มีการสอบทานรายการปรับปรุงลูกหนีเ้งินใหกู้/้ดอกเบีย้เงินใหกู้้/รายได้ค่าปรับในบญัชี
แยกประเภททั่วไป

3 ไม่มีการสอบทานรายการปรับปรุงค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญในบญัชีแยกประเภททั่วไป

4 เปดิเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายบญัชีท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจสินเชื่อไม่ครบถ้วน

5 ลูกหนีเ้งินกู้แสดงมูลค่าคงเหลือไม่ถูกต้อง

6 เปดิเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกหนีท้ี่อยู่ระหว่างการฟ้องร้องหรือด าเนนิคดีไม่ครบถ้วน
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       3.3  ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย

ผลกระทบตอ่งานสอบบัญชี
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

A การสร้างรายการขาย
1 ไม่มีการแบ่งแยกหน้าทีร่ะหว่างผู้พิจารณาวงเงินขายเชื่อและผู้อนุมัติวงเงินขายเชื่อ

2 ไม่มีการก าหนดระเบียบว่าด้วยการจ าหน่ายสินค้าเป็นเงินเชื่อ
3 ขายสินค้าเชื่อโดยไม่จัดท าสัญญาซ้ือขายและไม่เรียกหลักประกัน
4 ขายสินค้าเชื่อให้กับบุคคลภายนอก
5 ขายสินค้าเชื่อเกินกว่าวงเงิน
6 ขายเชื่อให้นิติบุคคลโดยไม่มีตัวอย่างลายมือชื่อจากผู้มีอ านาจส่ังซ้ือ
7 ราคาขายสินค้าไม่เป็นไปตามราคามาตรฐานทีป่ระกาศหรืออนุมัติ
8 ขายสินค้าลดราคาโดยไม่ผ่านการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ
9 บันทึกรายการขายสินค้าซ้ า
10 รายการขายสินค้าถูกยกเลิกหรือปรับปรุงไม่เหมาะสม
11 มีการขายสินค้าใกล้วันส้ินปีบัญชีและมีการรับคืนในช่วงต้นปีบัญชี
12 บันทึกการขายสินค้าโดยไม่ได้ขายสินค้าจริง
13 บันทึกบัญชีขายสินค้าไม่ตรงกับวันทีข่ายสินค้า
B การจัดส่งสินค้า/จ่ายสินค้าจากคลังสินค้า
1 เลขทีใ่บก ากับสินค้า/ใบส่งของ ซ้ ากันหรือไม่ได้เรียงล าดับเลขที่
2 บันทึกรายการขายสินค้าไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องตามรายการจ่ายสินค้าออกจาก

คลังสินค้า

3 มีการยกเลิกรายการจ่ายสินค้าออกจากคลังสินค้า
4 มีรายการส่งสินค้า/จ่ายสินค้าออกจากคลังสินค้าแต่ไม่มีการบันทึกรายการขาย

สินค้า

5 มีรายการขายทีค้่างส่งสินค้าเป็นเวลานาน
6 บันทึกรายการขายสด ต้นทุนขายสินค้า และรับเงิน ไม่ตรงกับรายการทีบ่ันทึก   

ในบัญชีแยกประเภททัว่ไป

7 ใบเสร็จรับเงินไม่เรียงล าดับเลขที ่เล่มทีไ่ว้ล่วงหน้า
8 มีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินจากการขายสินค้าเป็นเงินสด
C การจัดท าใบก ากับสินค้า/ใบก ากับภาษี
1 ไม่มีการแบ่งแยกหน้าทีร่ะหว่างผู้บันทึกลูกหนี้การค้ากับผู้ขายสินค้า
2 มีการส่งสินค้า/จ่ายสินค้าออกจากคลังสินค้า โดยทีย่ังไม่ได้จัดท าใบก ากับสินค้า  

ให้ครบถ้วน

ปัจจัยเสี่ยง - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายที่
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ผลกระทบตอ่งานสอบบัญชี
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

ปัจจัยเสี่ยง - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายที่

3 บันทึกลูกหนี้การค้าไม่ถูกต้องตรงกับยอดขายในใบก ากับสินค้า
4 รายงานภาษีขายไม่สอดคล้องกับใบก ากับสินค้าและการจ่ายสินค้าออกจาก

คลังสินค้า

5 ไม่มีการยืนยันยอดลูกหนี้การค้า
D การบันทึกลูกหน้ีการค้า
1 บันทึกลูกหนี้การค้าโดยไม่มีการขายเชื่อจริง
2 บันทึกลูกหนี้การค้าไม่ถูกต้องตรงกับใบก ากับสินค้าและรายการจัดส่งสินค้า
3 ลูกหนี้การค้าไม่มีตัวตนจริง
4 การบันทึกลดหนี้ไม่ได้อ้างอิงถึงรายการรับคืนสินค้า หรือรายการขายทีเ่กิดขึ้น

อย่างเหมาะสม

5 เลขทีใ่บรับคืน ซ้ ากันหรือไม่ได้เรียงล าดับเลขที่
6 ระยะเวลาการเรียกเก็บเงินไม่เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์
7 ยอดลูกหนี้การค้ารายตัวไม่ตรงกับยอดลูกหนี้การค้าในบัญชีแยกประเภททัว่ไป
E การรับช าระเงิน
1 รับช าระหนี้โดยไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงิน
2 บันทึกรับช าระหนี้ผิดราย
F การตดิตามการรับช าระหน้ี/สอบทาน
1 ไม่มีการติดตามการช าระหนี้ตามระยะเวลาการให้เครดิต
2 มีลูกหนี้การค้าค้างนาน
G การปรับปรุงแฟ้มขอ้มลูหลัก/วงเงินขายเชื่อ
1 เพิม่วงเงินขายเชื่อโดยไม่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ
2 ขายสินค้าเชื่อให้กับลูกหนี้ทีม่ีประวัติการช าระเงินไม่ดี
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ผลกระทบตอ่งานสอบบัญชี
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

ปัจจัยเสี่ยง - ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายที่

H การประมาณค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ
1 ประมาณการค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้าไม่เป็นไปตามระเบียบนาย

ทะเบียนสหกรณ์

2 การตัดจ าหน่ายหนี้สูญลูกหนี้การค้าไม่เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์

3 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินไม่เพียงพอ

I การบันทึกรายการบัญชแียกประเภททัว่ไป
1 ไม่มีการสอบทานรายการปรับปรุงค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญในบญัชีแยกประเภท   

ทัว่ไป

2 ไม่มีการสอบทานรายการรายการปรับปรุงยอดลูกหนี้การค้าในบัญชีแยกประเภท
ทัว่ไป

3 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายบัญชีทีเ่กี่ยวข้องกับธุรกิจการจัดหาสินค้ามา
จ าหน่ายไม่ครบถ้วน

4 ลูกหนี้การค้าในงบการเงินแสดงมูลค่าคงเหลือไม่ถูกต้อง
5 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกหนี้ทีอ่ยู่ระหว่างการฟ้องร้องหรือด าเนินคดีไม่ครบถ้วน

J การสั่งซ้ือสินค้า
1 ไม่มีการส ารวจความต้องการของสมาชิก ท าให้สินค้าหมุนเวียนช้า หรือไม่ตรง

ตามต้องการ

2 ไม่มีการส ารวจราคาสินค้าก่อนส่ังซ้ือ
3 ซ้ือสินค้าจากผู้ขายรายเดียว
4 ผู้รับสินค้ามีความรู้/ประสบการณ์ไม่เพียงพอเกี่ยวกับสินค้าทีซ้ื่อ
5 ไม่มีการก าหนดวิธีการส่ังซ้ือ หรือวงเงินในการอนุมัติการส่ังซ้ือตามอ านาจ
6 ไม่มีการก าหนดจุดส่ังซ้ือทีเ่หมาะสม
7 ซ้ือสินค้าโดยไม่ผ่านการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ
8 หลักฐานประกอบการส่ังซ้ือไม่ครบถ้วน
K การรับของ
1 ไม่มีเอกสารรับสินค้า (ใบส่งของ/ใบก ากับสินค้า)
2 สินค้าทีไ่ด้รับไม่ตรงกับรายการส่ังซ้ือ (ชนิดสินค้า)
3 สินค้าทีไ่ด้รับไม่ครบถ้วน (ปริมาณ)
4 รับสินค้าโดยไม่มีค าส่ังซ้ือหรือเกินกว่าทีส่ั่งซ้ือ
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L การบันทึกเจ้าหน้ี
1 ไม่มีการสอบทานการบันทึกรายการเพิม่หนี้ ลดหนี้ หรือส่งคืนสินค้าให้ถูกต้อง
2 บันทึกเจ้าหนี้การค้าไม่ตรงกับปริมาณสินค้าทีไ่ด้รับและราคาซ้ือในใบส่ังซ้ือ
3 บันทึกเจ้าหนี้การค้าไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน
4 ไม่มีการยืนยันยอดเจ้าหนี้การค้า
5 มีการซ้ือสินค้าใกล้วันส้ินปีบัญชีและมีการส่งคืนสินค้าในช่วงต้นปีบัญชี
6 บันทึกเพิม่เจ้าหนี้การค้าไม่ตรงกับในบัญชีแยกประเภททัว่ไป
M การจ่ายช าระหน้ีค่าสินค้า
1 จ่ายเงินโดยไม่ผ่านการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ
2 จ่ายหรือช าระหนี้ค่าสินค้าซ้ า
3 จ่ายเงินแล้วไม่ได้บันทึกบัญชี
4 บันทึกจ่ายช าระหนี้ค่าสินค้าโดยไม่มีรายการซ้ือจริง
5 ผู้ส่ังซ้ือ ผู้อนุมัติและผู้จ่ายช าระหนี้เป็นบุคคลเดียวกัน
N การรับสินค้าเขา้คลัง
1 มีการรับสินค้าแต่ไม่บันทึกเพิม่สินค้าในทะเบียนคุมสินค้า
O การตรวจสอบคุณภาพสินค้า
1 ไม่มีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนรับสินค้าเข้าคลัง เพือ่น าไปขาย
2 ไม่มีการก าหนดเกณฑ์คุณภาพของสินค้า
P การเบิกสินค้าเพ่ือขาย
1 เบิกสินค้าออกจากคลังโดยไม่มีการอ้างอิงรายการขาย
2 เบิกสินค้าไม่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ
3 น าสินค้าออกจากคลังโดยปราศจากการควบคุม
4 ไม่มีเอกสารการเบิกสินค้าจากคลัง
Q การจัดเก็บสินค้า
1 การเก็บรักษาสินค้าไม่เหมาะสม
2 สินค้าคงเหลือเส่ือมสภาพ เสียหาย
3 ไม่มีการท าประกันภัยสินค้า
4 จัดเก็บสินค้าของสหกรณ์รวมกับสินค้ารับฝากขาย
5 ไม่แยกสินค้าเส่ือมสภาพออกจากสินค้าปกติ
R การตรวจนับสินค้า
1 สินค้าไม่มีอยู่จริง หรือสินค้าขาด/เกินบัญชี
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2 การลดหย่อนสินค้าขาดบัญชีและการตัดสินค้าขาดบัญชีไม่ถูกต้อง
3 ไม่มีการตรวจนับสินค้าเปรียบเทียบกับทะเบียนคุมสินค้า
S การตดัจ าหน่ายสินค้าเน่ืองจากขาดหาย
1 มีการตัดสินค้าออกจากคลังสินค้าเนือ่งจากขาดหาย โดยไม่ได้รับอนมุัติจากผู้มีอ านาจ

2 สินค้าทีข่าดหายไม่มีการน าส่งภาษีทีเ่กี่ยวข้องเพิม่เติม
3 ไม่มีการสอบทานรายการปรับปรุงสินค้าขาดหายเนื่องจากการตรวจนับอย่าง

เหมาะสม

T การปรับปรุงแฟ้มขอ้มลูหลัก
1 ราคาขายสินค้าไม่เป็นไปตามราคามาตรฐานทีป่ระกาศหรืออนุมัติ
2 ราคาต้นทุนสินค้าถูกปรับเปล่ียนอย่างไม่ถูกต้อง
U การส ารองค่าสินค้าเสื่อมสภาพ
1 มีการตัดสินค้าเส่ือมสภาพโดยไม่ผ่านการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ
2 ไม่มีการตรวจสภาพของสินค้าอย่างสม่ าเสมอ เพือ่บันทึกส ารองสินค้าเส่ือมสภาพ

V การบันทึกรายการเคลื่อนไหวสินค้าเขา้บัญชแียกประเภท
1 มูลค่าสินค้าคงเหลือไม่ถูกต้อง
2 บันทึกรายการปรับปรุงสินค้าคงเหลือในบัญชีแยกประเภททัว่ไปไม่ถูกต้อง
3 การตีราคาสินค้าคงเหลือไม่ถูกต้องตรงตามนโยบายบัญชี
4 เปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินไม่เพียงพอ
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A การสรา้งรายการขายผลิตผลผลิตผล
1 ไม่มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหวา่งผู้พิจารณาวงเงินขายผลิตผลเชื่อและผู้อนุมัติวงเงินขาย

ผลิตผลเชื่อ

2 ไม่มีการก าหนดระเบียบวา่ด้วยการขายผลิตผลเป็นเงินเชื่อ
3 ขายผลิตผลเชื่อโดยไม่จัดท าสัญญาซ้ือขายผลิตผลและไม่เรียกหลักประกัน
4 ขายผลิตผลเชื่อให้กับบุคคลภายนอก
5 ขายผลิตผลเชื่อเกินกวา่วงเงิน
6 ขายผลิตผลเชื่อให้นิติบุคคลโดยไม่มีตัวอย่างลายมือชื่อจากผู้มีอ านาจส่ังซ้ือ
7 ราคาขายผลิตผลไม่เป็นไปตามราคามาตรฐานที่ประกาศหรืออนุมัติ
8 ขายผลิตผลลดราคาโดยไม่ผ่านการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ
9 บันทึกรายการขายผลิตผลซ้ า
10 รายการขายผลิตผลถูกยกเลิกหรือปรับปรุงไม่เหมาะสม
11 บันทึกการขายผลิตผลโดยไม่ได้ขายผลิตผลจริง
12 บันทึกบัญชีขายผลิตผลไม่ตรงกับวนัที่ขายผลิตผล
B การจัดส่ง/จ่ายผลิตผลจากคลังเก็บ
1 เลขที่ใบก ากับผลิตผล/ใบส่งผลิตผล ซ้ ากันหรือไม่ได้เรียงล าดับเลขที่
2 บันทึกรายการขายผลิตผลไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง กับรายการจ่ายผลิตผลออกจาก    

คลังเก็บ

3 มีการยกเลิกรายการจ่ายผลิตผลออกจากคลังเก็บไม่เหมาะสม
4 มีรายการส่งผลิตผล/จ่ายผลิตผลออกจากคลังเก็บแต่ไม่มีการบันทึกรายการขายผลิตผล

5 มีรายการขายผลิตผลที่ค้างส่งเป็นเวลานาน
6 บันทึกรายการขายผลิตผลสด ต้นทุนขายผลิตผล และรับเงินในระบบขายผลิตผลไม่

สอดคล้องกับรายการที่บันทึกในบัญชีแยกประเภททั่วไป

7 ใบเสร็จรับเงินไม่เรียงล าดับเลขที่ เล่มที่ไวล่้วงหน้า
8 มีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินจากการขายผลิตผลเป็นเงินสด
C การจัดท าใบก ากับสินค้า/ใบก ากับภาษี
1 ไม่มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหวา่งผู้บันทึกลูกหนี้ค่าผลิตผลกับผู้ขายผลิตผล

       3.4 ธุรกิจรวบรวมและแปรรปูผลิตผล

ปัจจัยเสีย่ง - ธุรกิจรวบรวมและแปรรปูผลิตผลที่
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2 มีรายการส่งมอบผลิตผล/จ่ายผลิตผลออกจากคลังเก็บ โดยที่ยังไม่ได้จัดท าใบก ากับ
ผลิตผลอย่างครบถ้วน

3 บันทึกลูกหนี้ค่าผลิตผลไม่ถูกต้องตรงกับยอดขายผลิตผลในใบก ากับผลิตผล
4 บันทึกลูกหนี้ค่าผลิตผลไม่ถูกต้องตรงกับใบก ากับผลิตผลและรายการจัดส่งผลิตผล
5 ไม่มีการยืนยันยอดลูกหนี้ค่าผลิตผล
D การบันทึกลูกหน้ีขายผลิตผล

1 บันทึกลูกหนี้ค่าผลิตผลโดยไม่มีการขายผลิตผลเชื่อจริง
2 ลูกหนี้ค่าผลิตผลไม่มีตัวตนจริง
3 การบันทึกลดหนี้ไม่ได้อ้างอิงถึงรายการรับคืนผลิตผล หรือรายการขายผลิตผลที่เกิดขึ้น

อย่างเหมาะสม

4 เลขที่ใบรับคืน ซ้ ากันหรือไม่ได้เรียงล าดับเลขที่
5 ระยะเวลาการเรียกเก็บเงินไม่เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์
6 ยอดรวมลูกหนี้ค่าผลิตผลรายตัวไม่ตรงกับยอดลูกหนี้ค่าผลิตผลในบัญชีแยกประเภททั่วไป

E การรบัช าระเงิน
1 รับช าระหนี้โดยไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงิน
2 บันทึกรับช าระหนี้ผิดราย
F การตดิตามการรบัช าระหน้ี

1 ไม่มีการติดตามการช าระหนี้ตามระยะเวลาการให้เครดิต
2 มีลูกหนี้ค่าผลิตผลค้างนาน
G การปรบัปรงุแฟ้มขอ้มลูหลัก วงเงินขายผลิตผลเชือ่
1 เพิ่มวงเงินขายผลิตผลเชื่อโดยไม่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ
2 ขายผลิตผลเชื่อให้กับลูกหนี้ที่มีประวติัการช าระเงินไม่ดี
H การประมาณค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ
1 ประมาณการค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ค่าผลิตผลไม่เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียน

สหกรณ์

2 การตัดจ าหน่ายหนี้สูญลูกหนี้ค่าผลิตผลไม่เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
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3 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญในหมายเหตุประกอบ          
งบการเงินไม่เพียงพอ

I การบันทึกรายการบัญชแียกประเภททั่วไป
1 ไม่มีการสอบทานรายการปรับปรุงค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญในบัญชีแยกประเภททั่วไป
2 ไม่มีการสอบทานรายการปรับปรุงยอดลูกหนี้ค่าผลิตผลในบัญชีแยกประเภททั่วไป
3 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบันโยบายบัญชีที่เกี่ยวข้องกบัธุรกจิรวบรวมผลิตผล/แปรรูปไม่ครบถ้วน
4 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกหนี้ที่อยู่ระหวา่งการฟ้องร้องหรือด าเนินคดีไม่ครบถ้วน
J การสัง่ซ้ือวัตถุดบิ
1 ไม่มีการส ารวจราคาวตัถุดิบก่อนส่ังซ้ือ
2 ซ้ือวตัถุดิบจากผู้ขายรายเดียว
3 ผู้รับวตัถุดิบมีความรู้/ประสบการณ์ไม่เพียงพอเกี่ยวกับวตัถุดิบที่ซ้ือ
4 ส่ังซ้ือวตัถุดิบโดยผู้ที่ไม่ได้รับมอบหมาย
5 ไม่มีการก าหนดวธิกีารส่ังซ้ือวตัถุดิบ หรือวงเงินในการอนุมัติการส่ังซ้ือตามอ านาจ
6 ไม่มีการก าหนดจุดส่ังซ้ือวตัถุดิบที่เหมาะสม
7 ซ้ือวตัถุดิบโดยไม่ผ่านการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ
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K การรบัวัตถุดบิ
1 หลักฐานประกอบการส่ังซ้ือไม่ครบถ้วน
2 ไม่มีเอกสารรับวตัถุดิบ (ใบส่งของ/ใบก ากับวตัถุดิบ)
3 วตัถุดิบที่ได้รับไม่ตรงกับรายการส่ังซ้ือ (ชนิดวตัถุดิบ)
4 วตัถุดิบที่ได้รับไม่ครบถ้วน (ปริมาณ)
5 รับวตัถุดิบโดยไม่มีค าส่ังซ้ือหรือเกินกวา่ที่ส่ังซ้ือ
L การบันทึกเจ้าหน้ีค่าวัตถุดบิ
1 ไม่มีการสอบทานการบันทึกรายการเพิ่มหนี้ ลดหนี้ หรือส่งคืนวตัถุดิบอย่างเหมาะสม
2 บันทึกเจ้าหนี้ค่าวตัถุดิบไม่ตรงกับปริมาณวตัถุดิบที่ได้รับและราคาซ้ือในใบส่ังซ้ือ
3 บันทึกเจ้าหนี้ค่าวตัถุดิบไม่ถูกต้อง และไม่ครบถ้วน
4 ไม่มียืนยันยอดเจ้าหนี้ค่าวตัถุดิบ
5 มีการซ้ือวตัถุดิบใกล้วนัส้ินปีบัญชีและมีการส่งคืนในช่วงต้นปีบัญชี
6 บันทึกเพิ่มเจ้าหนี้ค่าวตัถุดิบไม่ตรงกับบัญชีแยกประเภททั่วไป
M การจ่ายช าระหน้ี
1 จ่ายเงินโดยไม่ผ่านการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ
2 จ่ายหรือช าระหนี้ค่าวตัถุดิบซ้ า
3 จ่ายเงินแล้วไม่ได้บันทึกบัญชี
4 บันทึกจ่ายช าระหนี้ค่าวตัถุดิบโดยไม่มีรายการซ้ือจริง
5 ผู้ส่ังซ้ือ ผู้อนุมัติและผู้จ่ายช าระหนี้เป็นบุคคลเดียวกัน
N การรบัวัตถุดบิเขา้คลัง
1 มีการรับวตัถุดิบแต่ไม่บันทึกเพิ่มวตัถุดิบในทะเบียนคุม
O ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดบิ
1 ไม่มีการตรวจสอบคุณภาพวตัถุดิบก่อนจะรับเข้าคลัง
2 ไม่มีการก าหนดเกณฑ์คุณภาพของวตัถุดิบ
P เบิกวัตถุดบิเขา้การผลิต
1 เบิกวตัถุดิบไม่ถูกต้องตามสูตรการผลิต
2 เบิกวตัถุดิบไม่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ
3 น าวตัถุดิบออกจากคลังโดยปราศจากการควบคุม
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4 ไม่มีเอกสารการเบิกวตัถุดิบจากคลัง
Q การปรบัปรงุของเสียเน่ืองจากการผลิต
1 มีของเสียเกิดขึ้นระหวา่งผลิต แต่ไม่ได้ปรับปรุง
2 ไม่มีของเสียเกิดขึ้น แต่มีการปรับปรุงตัดเป็นของเสีย
3 ไม่มีการบันทึกรับของเสีย เพื่อควบคุมการเบิกหรือน าไปใช้ต่อ
4 สินค้าแปรรูปที่ผลิตคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน
R การจัดเก็บผลิตผล วัตถุดบิ สินค้าแปรรปู
1 การเก็บรักษาผลิตผล วตัถุดิบ สินค้าแปรรูป ไม่เหมาะสม
2 ผลิตผล วตัถุดิบ สินค้าแปรรูปคงเหลือเส่ือมสภาพ เสียหาย
3 ไม่มีการท าประกันภยัผลิตผล วตัถุดิบ สินค้าแปรรูป
4 จัดเก็บสินค้าแปรรูปของสหกรณ์รวมกับสินค้ารับฝากขาย
5 ไม่แยกผลิตผล วตัถุดิบ สินค้าแปรรูป ที่เส่ือมสภาพออกจากผลิตผล วตัถุดิบ สินค้า    

แปรรูปปกติ

S การตรวจนับผลิตผล วัตถุดบิ สินค้าแปรรปู
1 วตัถุดิบ สินค้าแปรรูป ผลิตผลไม่มีอยู่จริง หรือขาด/เกินบัญชี
2 การลดหย่อนผลิตผล วตัถุดิบ สินค้าแปรรูปขาดบัญชีและการตัดผลิตผล วตัถุดิบ สินค้า

แปรรูปขาดบัญชีไม่ถูกต้อง

3 ไม่ตรวจนับผลิตผล วตัถุดิบ สินค้าแปรรูป เปรียบเทียบกับทะบียนคุม
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T การตดัจ าหน่ายเน่ืองจากขาดหาย
1 มีการตัดผลิตผล วตัถุดิบ สินค้าแปรรูป ออกจากคลังสินค้าเนื่องจากขาดหาย โดยไม่ได้

รับอนุมัติ

2 สินค้าแปรรูปที่ขาดหายจะต้องมีการน าส่งภาษีที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
3 ไม่มีการสอบทานรายการปรับปรุงผลิตผล วตัถุดิบ สินค้าแปรรูป ขาดหายเนื่องจากการ

ตรวจนับ

U การปรบัปรงุแฟ้มขอ้มลูหลัก
1 ราคาขายผลิตผลและสินค้าแปรรูปไม่เป็นไปตามราคามาตรฐานที่ประกาศหรืออนุมัติ
2 ราคาต้นทุนผลิตผล สินค้าส าเร็จรูป ถูกปรับเปล่ียนอย่างไม่ถูกต้อง
V การส ารองค่าสินค้าเสือ่มสภาพ
1 มีการตัดผลิตผล วตัถุดิบ สินค้าแปรรูป ที่เส่ือมสภาพโดยไม่ผ่านการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ

2 ไม่มีการตรวจสภาพของผลิตผล วตัถุดิบ สินค้าแปรรูปอย่างสม่ าเสมอ เพื่อบันทึกส ารอง
การเส่ือมสภาพ

W การบันทึกรายการเคลือ่นไหวเขา้บัญชแียกประเภท
1 มูลค่าผลิตผล วตัถุดิบ สินค้าแปรรูปคงเหลือไม่ถูกต้อง
2 ปรับปรุงผลิตผล วตัถุดิบ สินค้าแปรรูปคงเหลือในบัญชีแยกประเภททั่วไปไม่ถูกต้อง
3 การตีราคาสินค้าคงเหลือไม่ถูกต้องตรงตามนโยบายบัญชี
4 การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินไม่เพียงพอ
X การแผนการรวบรวมผลิตผล

1 ไม่มีการก าหนดแผนและแนวทางในการรวบรวมผลิตผล

2 แผนการรวบรวมผลิตไม่สอดคล้องกับนโยบายของสหกรณ์หรือนโยบายของรัฐบาล
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Y การสรา้งรายการสัง่ซ้ือผลิตผล

1 ซ้ือผลิตผลเกินความต้องการ หรือไม่ตรงกับความต้องการของตลาด

2 ก าหนดราคารับซ้ือผลิตผลไม่เหมาะสม

3 ซ้ือผลิตผลโดยไม่ผ่านการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ

4 ซ้ือผลิตผลที่ไม่มีคุณภาพ

5 บันทึกรายการซ้ือผลิตผลไม่ครบถ้วน

6 บันทึกรายการซ้ือผลิตผลไม่ตรงตามรายการซ้ือที่ได้รับอนุมัติ

7 ราคาผลิตผลไม่ตรงกับราคาตลาดหรือราคาที่ได้รับอนุมัติ

8 บันทึกรายการซ้ือผลิตผลไม่ตรงงวดบัญชี

Z การตรวจสอบคุณภาพผลิตผล

1 รายการผลิตผลไม่มีการตรวจสอบคุณภาพก่อนจะรับเข้าคลัง

2 รายการผลิตผลถูกจัดเก็บไม่เหมาะสม  ท าให้ผลิตผลิตเสียหาย

3 ผลิตผลมีคุณภาพไม่ตรงกับคุณภาพที่สหกรณ์ก าหนด

4 ส่งคืนหรือลดราคาผลิตผลไม่ถูกต้องและไม่ตรงตามงวดบัญชี

AA การรบัผลิตผลเขา้คลัง

1 มีการปรับแต่งเคร่ืองชั่งให้ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการชั่ง ตวง วดั
2 บันทึกรับผลิตผลไม่สอดคล้องกับรายการส่ังซ้ือ
3 บันทึกรับผลิตผลไม่ครบถ้วน
4 บันทึกรับผลิตผลผิดประเภท
5 บันทึกรับของก่อนท ารายการส่ังซ้ือ

AB การวางบิล/บันทึกเจ้าหน้ีค่าผลิตผล รบัผลิตผลเขา้คลัง

1 ระยะเวลาการจ่ายเงินไม่ตรงกับระยะเวลาที่ตกลงกับสมาชิกผู้ขายผลิตผล
2 บันทึกเจ้าหนี้ค่าผลิตผลไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน
3 ราคาส่ังซ้ือผลิตผลเป็นเงินเชื่อสูงกวา่ราคาเงินสด ท าให้สหกรณ์มีต้นทุนการรวบรวมสูง

4 ไม่มีการสอบทานรายการเพิ่มหนี้ ลดหนี้ ค่าผลิตผลอย่างเหมาะสม
5 บันทึกเจ้าหนี้ค่าผลิตผลไม่ตรงกับปริมาณผลิตผลที่ได้รับ และราคาซ้ือในใบส่ังซ้ือ
6 ไม่มียืนยันยอดเจ้าหนี้ค่าผลิตผล
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7 บันทึกเพิ่มเจ้าหนี้ค่าผลิตผลไม่ตรงกับบัญชีแยกประเภททั่วไป
AC การจ่ายช าระหน้ี/สอบทานหน้ี
1 จ่ายช าระหนี้ค่าผลิตผลโดยไม่ผ่านการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ
2 จ่ายช าระหนี้ค่าผลิตผลซ้ า
3 จ่ายช าระหนี้ค่าผลิตผลแล้วไม่ได้บันทึกบัญชี
4 บันทึกการจ่ายช าระหนี้ค่าผลิตผลโดยไม่มีรายการซ้ือจริง
5 ผู้ส่ังซ้ือ ผู้อนุมัติและผู้จ่ายช าระหนี้เป็นบุคคลเดียวกัน

AD การปรบัปรงุรายการซ้ือ 
1 บันทึกปรับปรุงรายการซ้ือไม่ถูกต้อง

AE การปรบัปรงุแฟ้มขอ้มลูหลัก
1 ราคารับซ้ือผลิตผลบันทึกไม่ตรงกับที่ประกาศไว้
2 น้ าหนักของผลิตผลสามารถปรับปรุงยอดได้โดยไร้ร่องรอย

AF การกระทบยอดรายการรบัผลิตผล และการบันทึกเจ้าหน้ี

1 ไม่มีการกระทบยอดระหวา่งรายการรับผลิตผลและรายการเจ้าหนี้ค่าผลิตผล
AG การบันทึกรายการซ้ือ เขา้ บัญชแียกประเภท (G/L)
1 บันทึกผ่านรายการซ้ือผลิตผลเข้า บัญชีแยกประเภท (G/L)  ไม่ครบถ้วน
2 บันทึกผ่านรายการซ้ือผลิตผลเข้า บัญชีแยกประเภท (G/L)  ไม่ถูกต้อง
3 ยอดเจ้าหนี้ค่าผลิตผลรายตัวไม่ตรงกับยอดรวมใน บัญชีแยกประเภท (G/L)
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AH การก าหนดแผนการผลิต/แปรรปู

1 ไม่มีการก าหนดแผนการแปรรูปผลิตผลการเกษตร
2 การก าหนดแผนการผลิต/แปรรูปไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด หรือก าลังการ

ผลิตที่มีอยู่

AI การสรา้งใบสัง่ผลิต/แปรรปู

1 บันทึกสูตรการผลิตไม่ถูกต้อง

2 บันทึกสูตรการผลิตไม่ครบถ้วน
3 ไม่มีการก าหนดมาตรฐานการผลิต/แปรรูปผลิตผล หรือมีการก าหนดอย่างไม่ถูกต้องและ

ไม่เหมาะสม

AJ การเบิกวัตถุดบิเพ่ือการผลิต/แปรรปู

1 เบิกวตัถุดิบไม่สอดคล้องใบส่ังผลิต

2 เบิกวตัถุดิบโดยไม่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ

3 การเบิกวตัถุดิบเพื่อใช้ในการแปรรูปไม่สอดคล้องกับสูตรการผลิต

AK การผลิต/แปรรปูสินค้า
1 บันทึกต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ของธรุกิจแปรรูผลิตผลไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนและ

ไม่ตรงตาม งวดบัญชี

2 การบันทึกวตัถุดิบ ค่าแรงเกี่ยวข้องกับการผลิต ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน และไม่ตรงตาม
รายการที่เกิดขึ้นจริง

AL การตดัของเสียจากการผลิต/แปรรปู

1 รายการของเสีย ของใช้ขาดหรือเกิน ไม่ถูกบันทึก หรือสูญหายระหวา่งการผลิต

2 รายการของเสียเกินกวา่ค่ามาตรฐานที่ก าหนดไว้

AM การบันทึกรบัสินค้าส าเรจ็รปู/สินค้าแปรรปู
1 บันทึกต้นทุนสินค้าแปรรูปที่ผลิตเสร็จ ไม่ถูกต้อง ตรงกับรายการวตัถุดิบใช้ไปจริง

2 สินค้าแปรรูปที่ผลิต มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน

3 รายการผลพลอยได้และส่ิงเจือปนไม่ถูกบันทึก หรือสูญหายระหวา่งการผลิต

AN การปันส่วนตน้ทุนการผลิต/แปรรปู

1 การปันส่วนต้นทุนการผลิต/แปรรูปไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน และไม่ตรงตามงวดบัญชี

โครงการศึกษาปัจจัยและองค์ประกอบความเส่ียงในการสอบบัญชีสหกรณ์ เพื่อสร้างเคร่ืองมือในการประเมินความเส่ียง
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ผลกระทบตอ่งานสอบบัญชี
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

       3.4 ธุรกิจรวบรวมและแปรรปูผลิตผล

ปัจจัยเสีย่ง - ธุรกิจรวบรวมและแปรรปูผลิตผลที่

2 การบันทึกรับรู้ผลต่างที่เกิดจากการผลิต/แปรรูปสินค้าไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน และไม่ตรง
ตามงวดบัญชี

3 บันทึกต้นทุนวตัถุดิบที่ใช้ในการผลิตไม่ถูกต้อง

4 บันทึกค่าใช้จ่ายเฉพาะธรุกิจ แปรรูปผลิตผลไม่ถูกต้อง และไม่ตรงตามงวดบัญชี

AO การปรบัปรงุแฟ้มขอ้มลูหลัก

1 บันทึกอัตราค่าแรงงานในการผลิตไม่ถูกต้อง ไม่ตรงกับค่าแรงที่จ่ายจริง

AP การกระทบยอดรายการสินค้าระหว่างผลิตกับวัตถุดบิที่ใชไ้ป

1 ไม่มีการกระทบยอดการบันทึกสินค้าแปรรูปกับรายการเกี่ยวกับต้นทุนการผลิต ได้แก่ 
วตัถุดิบ ค่าแรง และค่าใช้จ่ายในการผลิต

AQ การบันทึกรายการตน้ทุนการผลิต เขา้ บัญชแียกประเภท (G/L)

1 บันทึกต้นทุนการผลิตเข้าบัญชีแยกประเภท (G/L) ไม่ถูกต้อง

โครงการศึกษาปัจจัยและองค์ประกอบความเส่ียงในการสอบบัญชีสหกรณ์ เพื่อสร้างเคร่ืองมือในการประเมินความเส่ียง
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ผลกระทบตอ่งานสอบบัญชี
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

A ธุรกิจการให้บรกิาร
1 ไม่มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหวา่งผู้บันทึกรายการให้บริการและผู้อนุมัติรายการอย่าง

เหมาะสม

2 ราคาค่าบริการไม่เป็นไปตามราคามาตรฐานที่ประกาศหรืออนุมัติ
3 บันทึกรายการการให้บริการไม่ถูกต้องหรือครบถ้วนตามรายการที่เกิดขึ้น
4 รายการให้บริการถูกยกเลิกหรือปรับปรุงไม่เหมาะสม
5 ไม่มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหวา่งผู้บันทึกลูกหนี้กับผู้บันทึกรายการให้บริการ
6 มีรายการให้บริการแล้วแต่ยังไม่มีการจัดท าใบก ากับรายการอย่างครบถ้วน
7 บันทึกลูกหนี้ค่าบริการไม่ถูกต้องตรงกับรายการให้บริการในใบก ากับรายการ
8 ไม่มีการยืนยันยอดลูกหนี้ค่าบริการ
9 บันทึกลูกหนี้ค่าบริการโดยไม่มีการให้บริการจริง
10 ลูกหนี้ค่าบริการไม่มีตัวตนจริง
11 บันทึกลดหนี้ไม่ได้อ้างอิงถึงรายการให้บริการที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม
12 ระยะเวลาการเรียกเก็บเงินไม่เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์
13 ยอดลูกหนี้รายตัวไม่ตรงยอดลูกหนี้ในบัญชีแยกประเภททั่วไป
14 รับช าระหนี้โดยไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงิน
15 บันทึกรับช าระหนี้ผิดราย
16 ไม่มีการติดตามการช าระหนี้ตามระยะเวลาการให้เครดิต
17 มีลูกหนี้คงค้างเป็นเวลานาน
18 ประมาณการค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ค่าบริการไม่เพียงพอส าหรับการขาดทุนที่อาจ 

เกิดขึ้น

19 การตัดจ าหน่ายหนี้สูญลูกหนี้ค่าบริการไม่ถูกต้อง
20 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญในหมายเหตุประกอบ     

งบการเงินไม่เพียงพอ

21 ไม่มีการสอบทานรายการบันทึกปรับปรุงค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญในบัญชีแยกประเภท  
ทั่วไป

22 ไม่มีการสอบทานรายการรายการปรับปรุงยอดลูกหนี้ค่าบริการในบัญชีแยกประเภท  
ทั่วไป

       3.5 ธุรกิจการให้บรกิาร

ที่ ปัจจัยเสีย่ง - ธุรกิจการให้บรกิาร

โครงการศึกษาปัจจัยและองค์ประกอบความเส่ียงในการสอบบัญชีสหกรณ์ เพื่อสร้างเคร่ืองมือในการประเมินความเส่ียง
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ผลกระทบตอ่งานสอบบัญชี
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

       3.5 ธุรกิจการให้บรกิาร

ที่ ปัจจัยเสีย่ง - ธุรกิจการให้บรกิาร

23 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายบัญชีที่เกี่ยวข้องกับธรุกิจการการให้บริการไม่ครบถ้วน
24 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกหนี้อยู่ระหวา่งการฟ้องร้องหรือด าเนินคดีไม่ครบถ้วน
25 บันทึกต้นทุนค่าบริการเข้า บัญชีแยกประเภท (G/L)  ไม่ถูกต้อง

โครงการศึกษาปัจจัยและองค์ประกอบความเส่ียงในการสอบบัญชีสหกรณ์ เพื่อสร้างเคร่ืองมือในการประเมินความเส่ียง
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3.6 เงินรับฝาก
ผลกระทบตอ่งานสอบบัญชี

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

A การเปิดบัญชี

1 ก าหนดคุณสมบติัของผู้ขอเปดิบญัชีใหม่ไม่ชัดเจนและไม่เพียงพอ
2 รับฝากเงินจากบคุคลภายนอก
3 จัดท าเอกสารค าขอเปดิบญัชีไม่ครบถ้วน เช่น ไม่มีบตัรตัวอย่างลายมือชื่อ 

เปน็ต้น
4 จ านวนเงินรับฝากคร้ังแรกไม่เปน็ไปตามก าหนด

B การบันทึกรายการฝาก

1 บนัทึกจ านวนเงินรับฝากไม่ถูกต้อง
2 มีการรับฝากเงินนอกที่ท าการสหกรณ์
3 มีการยกเลิกการรับฝากเงินหรือการปรับปรุงรายการ
4 รับฝากเงินโดยโอนผ่านธนาคาร
C การบันทึกรายการถอน

1 ไม่มีการจัดท าใบถอนเงินฝาก
2 บนัทึกจ านวนเงินถอนไม่ถูกต้อง
3 ถอนเงินเกินกว่าท่ีระเบยีบก าหนด
4 มีการถอนเงินจ านวนมากโดยไม่ได้รับอนมุัติจากผู้มีอ านาจ

5 มีการยกเลิกการถอนเงินหรือการปรับปรุงรายการ
6 ไม่มีหลักฐานการมอบฉันทะ กรณีผู้ถอนไม่ใช่เจ้าของบญัชี
7 ไม่มีการตรวจสอบลายมือชื่อ
D การปิดบัญชเีงินฝาก

1 ไม่มีเอกสารการขอปดิบญัชีเงินฝาก
2 ไม่ผ่านการอนมุัติการปดิบญัชีจากผู้มีอ านาจ
3 ไม่มีการตรวจสอบภาระผูกพัน กรณีน าเงินฝากไปค้ าประกัน

4 รายการฝาก - ถอนไม่ถูกบนัทึกบญัชี
5 ไม่บนัทึกบญัชีภายในวันที่เกิดเหตุการณ์
6 บนัทึกบญัชีย่อยเจ้าหนีเ้งินรับฝากไม่เปน็ปจัจุบนั
7 ไม่มีการปรับรายการฝากและถอนในสมุดคู่บญัชีเงินฝากของสมาชิกโดยทันที
8 ยอดรวมบญัชีย่อยเจ้าหนีเ้งินรับฝากไม่ตรงกับบญัชีคุมยอด

ที่ ปัจจัยเสีย่ง - เงินรับฝาก

โครงการศึกษาปัจจัยและองค์ประกอบความเส่ียงในการสอบบัญชีสหกรณ์ เพื่อสร้างเคร่ืองมือในการประเมินความเส่ียง
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ผลกระทบตอ่งานสอบบัญชี
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

ที่ ปัจจัยเสีย่ง - เงินรับฝาก

9 ไม่มีการยืนยันยอดคงเหลือของเงินรับฝาก
10 ไม่มีการสอบทานหรือยืนยันความมีอยูจ่ริงของรายการบัญชีเงินรับฝากที่          

ไม่เคล่ือนไหวเป็นเวลานาน

11 ไม่มีการสอบทานรายการบญัชีเงินรับฝากท่ีเคล่ือนไหวผิดปกติ
E การบันทึกดอกเบี้ยเงินรับฝาก

1 อัตราดอกเบีย้ไม่ถูกต้องตามประกาศของสหกรณ์
2

3 การค านวณภาษีดอกเบีย้เงินรับฝากไม่ถูกต้อง

4 ไม่คิดค่าธรรมเนยีมในการถอน

5 เจ้าหนีเ้งินรับฝากคงเหลือแสดงรายการผิดประเภท

การค านวณดอกเบีย้ไม่เปน็ไปตามประเภทเงินฝากที่ก าหนด

โครงการศึกษาปัจจัยและองค์ประกอบความเส่ียงในการสอบบัญชีสหกรณ์ เพื่อสร้างเคร่ืองมือในการประเมินความเส่ียง
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3.7 เงินสด/เงินฝากธนาคาร/เงินฝากสหกรณ์อ่ืน

ผลกระทบตอ่งานสอบบัญชี
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด

A เงินสด
1 บันทึกรายการรับเงินแต่ไม่มีการรับเงินจริง

2 บันทึกรายการรับเงินด้วยจ านวนทีสู่งกว่าการรับเงินจริง

3 มีการเบิกจ่ายเงินแต่ไม่ได้บันทึกรายการ ท าให้บัญชีเงินสดสูงกว่าจ านวน  
เงินสดทีม่ีอยู่จริง

4 เงินสดในมือถูกขโมยหรือสูญหาย

5 บันทึกรายการบัญชีเงินสดไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน

6 ไม่มีการตรวจนับเงินสดอย่างสม่ าเสมอ

B เงินฝากธนาคาร

1 บันทึกรายการรับเงินฝากธนาคารแต่ไม่มีการฝากเงินเข้าธนาคารจริง

2 บันทึกรายการรับเงินฝากธนาคารด้วยจ านวนทีสู่งกว่าการรับเงินฝาก
ธนาคารจริง

3 มีการถอนเงินฝากธนาคารแต่ไม่ได้บันทึกรายการ ท าให้บัญชีเงินฝาก
ธนาคารสูงกว่าจ านวนเงินฝากธนาคารทีม่ีอยู่จริง

4 ไม่มีการกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

5 บันทึกรายการบัญชีเงินฝากธนาคารไม่ถูกต้อง และไม่ครบถ้วน

6 บัญชีเงินฝากธนาคารไม่เป็นกรรมสิทธิข์องสหกรณ์

C เงินฝากสหกรณ์อ่ืน

1 บันทึกรายการเงินฝากสหกรณ์อื่นแต่ไม่มีการฝากเงินเข้าสหกรณ์จริง

2 บันทึกรายการเงินฝากสหกรณ์อื่นด้วยจ านวนทีต่่ ากว่าจ านวนเงินทีน่ าไป
ฝากจริง

3
มีการถอนเงินฝากสหกรณ์อื่นแต่ไม่ได้บันทึกรายการ ท าให้บัญชีเงินฝาก
สหกรณ์อื่นสูงกว่าจ านวนเงินฝากสหกรณ์อื่นทีม่ีอยู่จริง

4 ไม่มีการกระทบยอดเงินฝากสหกรณ์อื่น

5 บันทึกรายการบัญชีเงินฝากสหกรณ์อื่นไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน

6 บัญชีเงินฝากสหกรณ์อื่นไม่เป็นกรรมสิทธิข์องสหกรณ์

ที่ ปัจจัยเสี่ยง - เงินสด/เงินฝากธนาคาร/เงินฝากสหกรณ์อ่ืน

โครงการศึกษาปัจจัยและองค์ประกอบความเส่ียงในการสอบบัญชีสหกรณ์ เพื่อสร้างเคร่ืองมือในการประเมินความเส่ียง
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3.8 เงินลงทุน

ผลกระทบตอ่งานสอบบัญชี
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

A  เงินลงทุน
1 บันทึกประเภทของรายการเงินลงทุนไม่ถูกต้อง ไม่สอดคล้องกับ

นโยบายการบัญชี
2 บันทึกมูลค่าของเงินลงทุนไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน
3 บันทึกผลตอบแทนจากการลงทุนไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน
4 รายการเงินลงทุนไม่ได้เป็นกรรมสิทธิข์องสหกรณ์

5 เปิดเผยข้อมูลเงินลงทุนไม่ครบถ้วน

3.9 ลูกหน้ีอ่ืน

ผลกระทบตอ่งานสอบบัญชี
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

A ลูกหน้ีอ่ืน
1 บันทึกลูกหนี้อื่นไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน

2 เปิดเผยข้อมูลลูกหนี้ระหว่างรอด าเนินคดี/ตามค าพิพากษาไม่ครบถ้วน

ที่ ปัจจัยเสี่ยง - เงินลงทุน

ที่ ปัจจัยเสี่ยง - ลูกหน้ีอ่ืน

โครงการศึกษาปัจจัยและองค์ประกอบความเส่ียงในการสอบบัญชีสหกรณ์ เพื่อสร้างเคร่ืองมือในการประเมินความเส่ียง
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3.10 ทีด่นิแทนการช าระหน้ีรอจ าหน่าย

ผลกระทบตอ่งานสอบบัญชี
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

A ทีด่นิแทนการช าระหน้ีรอจ าหน่าย
1 บันทึกประเภทของทีดิ่นแทนการช าระหนี้ไม่สอดคล้องกับนโยบาย    

การบัญชี
2 มูลค่าของทีดิ่นแทนการช าระหนี้ไม่ถูกต้อง
3 ทีดิ่นแทนการช าระหนี้บันทึกทางบัญชีไม่ครบถ้วน
4 การตีราคาของทีดิ่นแทนการช าระหนี้ไม่ถูกบันทึกรับรู้อย่างครบถ้วน 

ถูกต้อง
5 ทีดิ่นแทนการช าระหนี้นั้นไม่ได้เป็นกรรมสิทธิข์องสหกรณ์

3.11 สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน/สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน

ผลกระทบตอ่งานสอบบัญชี
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

A สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน/สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน
1 บันทึกสินทรัพย์หมุนเวียน/สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนไม่ครบถ้วน
2 สินทรัพย์หมุนเวียน/สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนบันทึกไม่สอดคล้องกับ

เอกสารหลักฐานทีเ่กี่ยวข้อง
3 สินทรัพย์หมุนเวียน/สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนบันทึกไม่ถูกต้องและ       

ไม่ตรงตามงวดบัญชี
4 จัดประเภทสินทรัพย์หมุนเวียน/สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเข้าหัวบัญชี    

ไม่ถูกต้อง

ที่ ปัจจัยเสี่ยง -สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน/สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน

ที่ ปัจจัยเสี่ยง - ลูกหน้ีอ่ืน

โครงการศึกษาปัจจัยและองค์ประกอบความเส่ียงในการสอบบัญชีสหกรณ์ เพื่อสร้างเคร่ืองมือในการประเมินความเส่ียง
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3.12 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์

ผลกระทบตอ่งานสอบบัญชี
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

A ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์
1 ไม่มีการก าหนดนโยบายการบันทึกการรับสินทรัพย์ถาวร
2 บันทึกรายการสินทรัพย์ถาวรไม่ครบถ้วน

3 บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวรไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงกับเอกสาร
หลักฐานทีเ่กี่ยวข้อง

4 สินทรัพย์ถาวรไม่ได้เป็นกรรมสิทธิข์องสหกรณ์
5 ก าหนดวิธีการคิดค่าเส่ือมราคาไม่ถูกต้องตามประเภทสินทรัพย์ถาวร
6 บันทึกค่าเส่ือมราคาสินทรัพย์ถาวรไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน
7 ปรับปรุงราคาสินทรัพย์ถาวรไม่ถูกต้องและไม่สอดคล้องกับนโยบายบัญชี
8 การตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ถาวรไม่เป็นไปตามนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติ     

ของสหกรณ์
9 ตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ถาวรโดยไม่รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ
10 สินทรัพย์ถาวรสูญหายหรือไม่ถูกต้องตรงกับทะเบียนคุมสินทรัพย์ถาวร

3.13 สินทรัพย์ไมม่ตีวัตน

ผลกระทบตอ่งานสอบบัญชี
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

A สินทรัพย์ไมม่ตีวัตน
1 บันทึกประเภทของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่ถูกต้อง สอดคล้องกับนโยบายการ

บัญชี
2 มูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่ถูกต้อง
3 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนบันทึกทางบัญชีไม่ครบถ้วน
4 การด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่ถูกบันทึกรับรู้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง
5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นไม่ได้เป็นกรรมสิทธิข์องสหกรณ์

ที่ ปัจจัยเสี่ยง - ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์

ที่ ปัจจัยเสี่ยง - สินทรัพย์ไมม่ตีวัตน

โครงการศึกษาปัจจัยและองค์ประกอบความเส่ียงในการสอบบัญชีสหกรณ์ เพื่อสร้างเคร่ืองมือในการประเมินความเส่ียง
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3.14 เงินเบิกเกินบัญชธีนาคาร/เจ้าหน้ีเงินกู้

ผลกระทบตอ่งานสอบบัญชี
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

A เงินเบิกเกินบัญชธีนาคาร/เจ้าหน้ีเงินกู้
1 บันทึกรายการเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร/เจ้าหนี้เงินกู้ ไม่ถูกต้องและไม่ตรงตาม

งวดบัญชี

2 บันทึกรายการบัญชีทีเ่กี่ยวข้องกับเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร/เจ้าหนี้เงินกู้      
เช่น ดอกเบีย้จ่าย หรือดอกเบีย้ค้างจ่าย เป็นต้น ไม่ครบถ้วนและไม่ตรงตาม
งวดบัญชี

3 เปิดเผยข้อมูลเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร/เจ้าหนี้เงินกู้ไม่ครบถ้วน

3.15 เงินปันผลและเฉลี่ยคืน

ผลกระทบตอ่งานสอบบัญชี
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

A เงินปันผลและเฉลี่ยคืน
1 จ่ายเงินปันผล/เงินเฉล่ียคืนไม่ถูกต้อง

2 อัตราเงินปันผล/เงินเฉล่ียคืนไม่เป็นไปตามทีอ่นุมัติโดยคณะกรรมการสหกรณ์

3 มีการปรับปรุงรายการซ้ือหุน้/จ่ายดอกเบีย้ไม่ถูกต้อง ท าให้ค านวณเงินปันผล/
เงินเฉล่ียคืนไม่ถูกต้อง

4 มีรายการเงินปันผล/เฉล่ียคืนค้างจ่ายอยู่ในระบบมากกว่า 1 ปี

5 สมาชิกไม่ได้มารับเงินปันผลจริง

6 บันทึกรายการจ่ายเงินปันผล/เงินเฉล่ียคืนไม่ครบถ้วน

3.16 หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน/หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน

ผลกระทบตอ่งานสอบบัญชี
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

A หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน/หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน
1 บันทึกหนี้สินหมุนเวียน/หนี้สินไม่หมุนเวียนไม่ครบถ้วน
2 หนี้สินหมุนเวียน/หนี้สินไม่หมุนเวียนบันทึกไม่สอดคล้องกับเอกสารหลักฐาน ที่

เกี่ยวข้อง
3 หนี้สินหมุนเวียน/หนี้สินไม่หมุนเวียนบันทึกไม่ถูกต้องและตรงตามงวดบัญชี
4 จัดประเภทหนี้สินหมุนเวียน/หนี้สินไม่หมุนเวียนเข้าหัวบัญชีไม่ถูกต้อง

ที่ ปัจจัยเสี่ยง - หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน/หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน

ที่ ปัจจัยเสี่ยง - เงินปันผลและเฉลี่ยคืน

ที่ ปัจจัยเสี่ยง - เงินเบิกเกินบัญชธีนาคาร/เจ้าหน้ีเงินกู้

โครงการศึกษาปัจจัยและองค์ประกอบความเส่ียงในการสอบบัญชีสหกรณ์ เพื่อสร้างเคร่ืองมือในการประเมินความเส่ียง



112
3.17 ทุนส ารอง/ทุนสะสมตามขอ้บังคับ ระเบียบและอ่ืนๆ

ผลกระทบตอ่งานสอบบัญชี
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

A ทุนส ารอง/ทุนสะสมตามขอ้บังคับ ระเบียบและอ่ืนๆ
1 บันทึกรายการทุนส ารองไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบของสหกรณ์          

 ทีเ่กี่ยวข้อง
2 การค านวณรายการทุนส ารอง ตามระเบียบหรือกฎหมายไม่ถูกต้องและตรงตาม

งวดบัญชี

3 บันทึกรายการทุนส ารองตามระเบียบไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน และไม่ตรง  ตามงวด
4 จัดประเภททุนส ารองตามระเบียบเข้าหัวบัญชีไม่ถูกต้อง

ที่ ปัจจัยเสี่ยง - ทุนส ารอง/ทุนสะสมตามขอ้บังคับ ระเบียบและอ่ืนๆ

โครงการศึกษาปัจจัยและองค์ประกอบความเส่ียงในการสอบบัญชีสหกรณ์ เพื่อสร้างเคร่ืองมือในการประเมินความเส่ียง
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วิพากษ์แบบสอบถาม 
บุคลากรในสังกัดส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 จ านวน 35 ราย 

ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัลปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทดสอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 สหกรณ์ 
ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 256  

ณ ห้องประชุมส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 กรุงเทพมหานคร 
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การทอดแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง 200 ราย 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

วันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น 

  

  

วันที่ 16 มีนาคม 2561 ณ ณ ห้องประชุมส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุราษฎร์ธานี  
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การทอดแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง 200 ราย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

  

วันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมสบาย อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
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การทอดแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง 200 ราย 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

วันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง 

วันที่ 5 เมษายน 2561 ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ 
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วิพากษค์ู่มือ การวางแผนงานสอบบัญชี เรื่องการประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์ 
จากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้บริหารส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 

และผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์ ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ (พื้นที่ภาคเหนือ) 
ในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ 
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วิพากษค์ู่มือ การวางแผนงานสอบบัญชี เรื่องการประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์ 
จากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้บริหารส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 

และผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์ ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ (พื้นที่ภาคเหนือ) 
ในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ 
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วิพากษค์ู่มือ การวางแผนงานสอบบัญชี เรื่องการประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์ 
จากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้บริหารส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 

และผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์ ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ (พื้นที่ภาคกลาง) 
ในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด 
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วิพากษค์ู่มือ การวางแผนงานสอบบัญชี เรื่องการประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์ 
จากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้บริหารส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 

และผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์ ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ (พื้นที่ภาคอีสาน) 
ในวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา 
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วิพากษค์ู่มือ การวางแผนงานสอบบัญชี เรื่องการประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์ 
จากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้บริหารส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 

และผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์ ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ (พื้นที่ภาคอีสาน) 
ในวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



122 
 

ประชุมคณะวิจัย และเจ้าหน้าที่  
โครงการวิจัย “ศึกษาปัจจัยและองค์ประกอบความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์  

เพื่อสร้างเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยง” 
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