


1 
 

เอกสารสรุปโครงการวิจัย  ศกึษาปัจจัยและองค์ประกอบความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์ เพื่อสร้างเครื่องมือในการประเมนิความเสี่ยง 

เอกสารสรุปโครงการ 
 

ชื่อโครงการ  โครงการศึกษาปัจจัยและองค์ประกอบความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์ 
   เพ่ือสร้างเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยง 

หัวหน้าโครงการ  นางรพีพร  กลั่นเนียม 

หน่วยงานศึกษาวิจัย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

หลักการและเหตุผล 

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป็นองค์กรเศรษฐกิจภาคประชาชน ที่มีอยู่จ านวน 11,600 แห่ง มีมูลค่า
ทรัพย์สินที่ต้องดูแลให้มวลสมาชิกถึง 2.26 ล้านล้านบาท ด าเนินธุรกิจคิดเป็นร้อยละ 17 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของประเทศ (GDP) จากบทเรียนวิกฤตทางบัญชีที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ ท าให้หน่วยงานสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรบางแห่งไม่ประสบความส าเร็จในการด าเนินงานต้องล้มละลายและปิดกิจการ มีสาเหตุประการหนึ่ง
ที่ เกิดจากผู้สอบบัญชีไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะผู้ประกอบการวิชาชีพในการตรวจสอบงบการเงิน            
อย่างเหมาะสม ท าให้เกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานสอบบัญชี ไม่สามารถตรวจสอบข้อบกพร่อง การทุจริต
และประพฤติมิชอบจากการด าเนินงานสหกรณ์ ซึ่งส่งผลกระทบถึงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
สหกรณ์ และก่อให้เกิดความสูญเสียทรัพยากรของประเทศ  

ในปี พ.ศ.2556 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้จัดท าคู่มือการวางแผนงานสอบบัญชี  เรื่อง การประเมิน
ความเสี่ยงในการสอบบัญชี ส าหรับผู้สอบบัญชีสหกรณ์ใช้ในการวางแผนการตรวจสอบบัญชี เนื่องจาก
สภาวการณ์ในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปท าให้คู่มือดังกล่าวอาจมีข้อมูลที่ไม่เพียงพอ ไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน  ดังนั้น การศึกษาปัจจัยและองค์ประกอบความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์ เพ่ือสร้าง
เครื่องมือในการประเมินความเสี่ยง จะสามารถน ามาพัฒนาคู่มือที่ผู้สอบบัญชีสามารถน าไปใช้ในการวางแผนการ
ปฏิบัติงานสอบบัญชีได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการตรวจสอบที่ได้มาซึ่งกา ร       
แสดงความเห็นต่องบการเงินได้อย่างถูกต้องตามที่ควร เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป สามารถสร้าง
ความน่าเชื่อถือของสหกรณ์ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้งบการเงิน น าไปสู่การพัฒนาระบบสหกรณ์ได้        
อย่างยั่งยืน และสมาชิกสหกรณ์มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยและองค์ประกอบความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์ของผู้สอบบัญชีส าหรับ
เป็นข้อมูลน าไปใช้ในการสร้างเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยง 

 2. เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
 3.  เพ่ือเสนอแนวทางการประเมินความเสี่ยงของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ให้เป็นไปตามหลักวิชาการ 
 4.  เพ่ือให้มีคู่มือการวางแผนงานสอบบัญชี เรื่องการประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีที่ทันกับ
  สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง 
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วิธีการศึกษาวิจัย 

คณะผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยทั้งแบบเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ดังนี้ 
1) วิจัยเชิงคุณภาพ ได้ด าเนินการใน 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 

จากนั้นได้วิเคราะห์และสังเคราะห์สาระส าคัญเพ่ือใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 35 คน เพ่ือท า
แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์เพ่ือใช้ในการส ารวจข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ส าหรับระยะที่ 2 เก็บข้อมูลจากการ
วิพากษ์คู่มือการวางแผนงานสอบบัญชี เรื่อง การประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์ และเสนอแนวทาง 
การประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 35 คน  

2) วิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 200 คน 
จากนั้นได้วิเคราะห์และสังเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์ 

ระยะเวลาในการศึกษา  

 ด าเนินการตั้งแต่เดือน 14 กันยายน 2560 – 15 ธันวาคม 2561 

ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยที่ได้จากผู้สอบบัญชีสหกรณ์กลุ่มตัวอย่างที่ท าหน้าที่เป็นตัวแทนผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
จ านวน 200 สหกรณ์ โดยสรุปดังนี้  

1) ปัจจัยและองค์ประกอบความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์ของผู้สอบบัญชี  
 ผลการวิจัย พบว่า 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  
 (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 
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2) ปัจจัยท่ีมีผลต่อความเสี่ยงจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีสหกรณ์  
 ผลการวิจัยจากความคิดเห็นของผู้สอบบัญชี พบว่า ปัจจัยเสี่ยงตามรายการบัญชีมีผลกระทบต่อ

งานสอบบัญชีที่แตกต่าง โดยเรียงตามกลุ่มปัจจัยรายการบัญชีที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่ าสุด ได้แก่ (1) ปัจจัย
รายการที่ดินแทนการช าระหนี้รอจ าหน่าย (2) ปัจจัยรายการเงินสด/เงินฝากธนาคาร/เงินฝากสหกรณ์อ่ืน        
(3) ปัจจัยรายการเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร/เจ้าหนี้เงินกู้ (4) ปัจจัยรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (5) ปัจจัยรายการ
ลูกหนี้อื่น (6) ปัจจัยรายการเงินลงทุน (7) ปัจจัยรายการสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน/สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (8) ปัจจัย
รายการหนี้สินหมุนเวียนอ่ืน/หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน (9) ปัจจัยรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (10) ปัจจัย
รายการทุนส ารอง/ทุนสะสม ตามข้อบังคับ ระเบียบและอ่ืน ๆ (11) ปัจจัยรายการเงินปันผลและเฉลี่ยคืน และ 
(12) ปัจจัยรายการสมาชิกและหุ้น 

3) แนวทางการประเมินความเสี่ยงของผู้สอบบัญชีสหกรณ์  
 จากผลการวิจัย ได้พัฒนาเป็นหลักคิดในการประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์ มี 5 ขั้นตอน 

คือ ขั้นตอนที่ 1 ประเมินสภาพแวดล้อมของสหกรณ์ ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์โครงสร้างเงินทุนของสหกรณ์ 
ขั้นตอนที่ 3 สแกนธุรกรรมเชิงลึก ขั้นตอนที่ 4 ระบุปัจจัยเสี่ยง และขั้นตอนที่ 5 ประเมินความเสี่ยง  

4) ข้อเสนอแนะ  
 ในการวิจัยครั้งนี้ มีข้อค้นพบที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ดังนี้ 
 (1) ให้มีการศึกษาและพัฒนาปัจจัยเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เนื่องจากสหกรณ์      

มีการเปลี่ยนแปลงการท าธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมีการด าเนินธุรกิจและมีธุรกรรมใหม่ ๆ เช่น Electronic Banking 
ที่ส่งผลต่อปัจจัยเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์ และควรจัดท าคู่มือการประเมินความเสี่ยงสหกรณ์ทุกประเภท 
ทุกขนาดในอนาคต ที่ผู้สอบบัญชีสหกรณ์สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสอบบัญชีได้อย่างเหมาะสม 
และสามารถวางแผนงานสอบบัญชีสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 (2) ควรมีการพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์      
ได้อย่างบังเกิดผล โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ควรจัดให้มีการพัฒนาผู้สอบบัญชีสหกรณ์ให้มีความรู้และเข้าใจ
ปัจจัยเสี่ยงที่ได้จากการวิจัยอย่างถ่องแท้และชัดเจนและสามารถท าการปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงในการ
สอบบัญชีตามแนวทางที่ได้พัฒนาไว้อย่างถูกต้องในแต่ละขั้นตอน ซึ่งจะต้องใช้เทคนิคการพัฒนาในหลาย ๆ รูปแบบ
เพ่ือให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีได้เข้าใจและเข้าถึงเจตนารมณ์ของการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพบัญชีอย่างแท้จริง 
และยังรวมถึงการพัฒนาทักษะในการวางแผนงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีมีความจ าเป็นต้องใช้ในการตอบสนอง
ต่อความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้ด้วย 

  (3) ควรมีการพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้ในการประเมินความเสี่ยง โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ควรน า
คู่มือการประเมินความเสี่ยงนี้ไปพัฒนาเป็นเทคโนโลยีในการประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์ ซึ่งจะ
สามารถเพ่ิมประโยชน์ได้อีกมากมาย เช่น ลดเวลาในส่วนที่ต้องค านวณ เพ่ิมประสิทธิภาพในการระบุปัจจัยเสี่ยงให้
ผู้สอบบัญชีในขณะที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็สามารถรวบรวม สังเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นปัจจัยเสี่ยงในภาพ
ระดับประเทศ ระดับภาค เพ่ือการพัฒนางานต่อยอดได้ 
  (4) ใช้ปัจจัยเสี่ยงในการสอบบัญชี เป็นเงื่อนไขในการแต่งตั้ งผู้สอบบัญชีสหกรณ์  โดยที่          
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ควรมีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่เหมาะสมกับขนาด ความยุ่งยาก และปัจจัยเสี่ยงในการ        
สอบบัญชี เพื่อลดความเสี่ยงในด้านการปฏิบัติงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี รวมทั้งจะต้องสร้างความตระหนัก
ถึงความส าคัญให้กับผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ตรวจพบปัจจัยเสี่ยงในระหว่างด าเนินการประเมินความเสี่ยงหรือ
ขณะอยู่ระหว่างการตรวจสอบบัญชี ที่จะต้องมีการรายงานเสนอต่อนายทะเบียนสหกรณ์ ก่อนที่จะรายงาน      
การสอบบัญชี โดยที่จะต้องมีการก าหนดแนวทางการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
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 (5) น าปัจจัยเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสหกรณ์ เพ่ือสร้าง       
ความเข้มแข็งให้สหกรณมี์ธรรมมาภิบาลมากข้ึน ท้ายที่สุดจะสามารถน าไปสู่การเป็นสหกรณ์สีขาวตามแผนการ
พัฒนาสหกรณ์ได้ในที่สุด 

 (6) ผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ควรให้ความส าคัญ และน าผลงานวิจัยและคู่มือ การวางแผน
งานสอบบัญชี เรื่อง การประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์ ไปใช้ประโยชน์เพ่ือการพัฒนาการสอบัญชีสหกรณ์
อย่างเป็นรูปธรรม 

 (7) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ควรมีการปรับปรุงคู่มือ การวางแผนงานสอบบัญชี อย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะกรณีท่ีพบประเด็นว่ามีปัจจัยเสี่ยงเพ่ิมขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงอันเนื่องจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

 (8) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ควรท าการเผยแพร่ผลงานวิจัยและคู่มือ การวางแผนงานสอบบัญชี      
เรื่อง การประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์ที่เกิดจากการวิจัยให้ผู้สอบบัญชีได้รู้และเข้าใจอย่างทั่วถึง
เพ่ือสร้างความตระหนักให้ผู้สอบบัญชีได้รู้และเข้าใจถึงความจ าเป็นในการประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชี
และมีการน าไปใช้ในการสอบบัญชีสหกรณ์อย่างจริงจังและบังเกิดผล 
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