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บทคดัย่อ 

 

                 การคน้ควา้แบบอิสระน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการประเมินความเส่ียงในการสอบ

บญัชีของผูส้อบบญัชีสหกรณ์ในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ รวบรวมขอ้มูลโดย

การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview) โดยใชเ้ทคนิค Focus Group Discussions  

จากผูส้อบบญัชีสหกรณ์ภาครัฐและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีข้ึนทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชีสหกรณ์ใน

จงัหวดัเชียงใหม่ จาํนวน 42 ราย ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา 

ประกอบกบั ความถ่ี และร้อยละ 

 ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุมากกว่า 50 ปี สําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นผูส้อบบัญชีภาครัฐ ดํารงตาํแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี          

มีประสบการณ์ในการเป็นผูส้อบบญัชีมากกวา่ 10 ปีข้ึนไป 

 ผูใ้ห้สัมภาษณ์ให้ความสําคญัของความเส่ียงในการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีสหกรณ์

ในเร่ืองของการแสดงความเห็นต่องบการเงินท่ีผดิพลาด และไม่เหมาะสม เป็นอนัดบัแรก รองลงมา

คือ ผูบ้ริหารสหกรณ์ รวมถึงเจา้หนา้ท่ีมีการปกปิดขอ้มูลท่ีสําคญั และงบการเงินท่ีผูส้อบบญัชีไดรั้บ

และทาํการตรวจสอบ แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั 

 การบริหารความเส่ียงและแนวทางการลดความเส่ียง ปัจจยัท่ีให้ความสําคญัมากท่ีสุด 

คือ ผูส้อบบญัชีควรมีความเขา้ใจและทราบถึงเก่ียวกบัธุรกิจ สภาพแวดล้อม ระบบการควบคุม

ภายใน ระเบียบและขอ้บงัคบัของสหกรณ์ รวมไปถึงกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง อยา่งเพียงพอเพื่อท่ีจะ



ค 
 

ศึกษาถึงลกัษณะของธุรกิจในแต่ละประเภทของสหกรณ์ เพื่อนาํมาใชใ้นการพิจารณาประเมินความ

เส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนในสหกรณ์นั้น 

คําสําคัญ : ความเส่ียง ผูส้อบบญัชีภาครัฐ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต สหกรณ์   
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ABSTRACT 

 

 

 The objective of this qualitative independent study was to investigate the risk 

assessment in the audit of Auditor Cooperatives in Chiang Mai.  The data were collected by  

informal interviews and  focus group discussions with 42 samples from the Government Auditors  

and certified public accountants  in Chiang  Mai  province.  The data were then analyzed by using 

descriptive statistics together with  frequency  and  percentage .  

 The study findings reveal that most of the interviewees were female, aged over 50 

years old, holding bachelor degree in the position of tenured academic audit with an audit 

experience of over 10 years.  

 Interviewees emphasized the risk of an  audit in term of expressing opinions on 

incorrect and improper, financial statements followed by cover – up of important information by 

cooperatives administrators and staff, and the financial statements that the auditors received and 

found to be contrary to the facts. 

 For risk management and a guideline for risk reduction, the most important factors 

were that auditors should sufficiently know and understand a particular business, its environment, 

its internal control system, cooperatives regulations, and relevant laws, in order to examine each 

kind of cooperatives and assess potential risks that might arise in the future. 

Keywords : Risk, The government Auditor, Certified Public Accountant, Cooperative 
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กติติกรรมประกาศ 

 

 

             การคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีสําเร็จเป็นอยา่งดีดว้ยความอนุเคราะห์จาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์

ดร.กรวีร์ ชยัอมรไพศาล อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระหลกั ท่ีไดใ้ห้คาํปรึกษาพร้อมทั้งแนะ

แนวทางในการดาํเนินงานและแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ตั้งแต่เร่ิมตน้จนเสร็จสมบูรณ์ ให้ความรู้                         

และประสบการณ์ท่ีดีมาโดยตลอด ผูว้ิจยัรู้สึกซาบซ้ึงในความอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณเป็น

อยา่งสูง 

 ขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชัยยศ สัมฤทธ์ิสกุล ประธานสอบการคน้ควา้

อิส ร ะ ท่ี ใ ห้ค ํา ป รึก ษ า  คํา แ นะ นํา ตร วจส อบ แ ล ะ แ ก้ไ ข เค้า โค ร ง ร่า ง ก า รค้น ค ว้า อิส ร ะ                                            

และขอขอบพระคุณ นางสาวถนอมจิตต ์ทา้วแดนคาํ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการตรวจสอบบญัชี สํานกังาน

ตรวจบญัชีสหกรณ์ท่ี 7 นางธิติพร ม่ิงเช้ือ นกัวชิาการตรวจสอบบญัชีชาํนาญการพิเศษ และนายพงศ์

สิทธ์ิ ศิริสุข นกัวชิาการตรวจสอบบญัชีชาํนาญการ สํานกังานตรวจบญัชีสหกรณ์เชียงใหม่ ท่ีกรุณา

ช่วยเหลือในการตรวจสอบเคร่ืองมือ ตลอดจนให้คาํแนะนาํและแก้ไขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ทาํให้

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีสมบูรณ์ยิง่ข้ึน  

 ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ คณะวิทยาการจดัการ บณัฑิตวิทยาลยั 

รวมถึงบุคลากร และเจ้าหน้าท่ีทุกท่านท่ีอนุเคราะห์ และอํานวยความสะดวกในการติดต่อ

ประสานงาน รวมถึงผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งท่ีไม่ไดเ้อ่ยนาม ท่ีให้ความ

ร่วมมือและอาํนวยความสะดวกในการเก็บขอ้มูลเป็นอยา่งดี  

 ประโยชน์อนัพึงได้จากการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นกตเวทิตาแด่บิดา มารดา ครอบครัว 

ตลอดจนผูเ้ขียนหนงัสือ และบทความต่าง ๆ ท่ีให้ความรู้แก่ผูว้ิจยัจนสามารถทาํใหว้ิจยัน้ีสําเร็จได้

ดว้ยดี และเป็นตวัอยา่งการศึกษาสาํหรับผูท่ี้สนใจต่อไป 
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บทที ่1 

 

บทนํา 

 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 จากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงและมีการแข่งขนักนัสูงในทุกกิจการ

ไม่วา่จะเป็นกิจการขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ รวมไปถึงการดาํเนินธุรกิจของสหกรณ์ท่ีมีการแข่งขนั

เช่นกัน ทาํให้ปัจจุบันมีสหกรณ์ขนาดใหญ่ มีทุนดาํเนินงานสูง ซ่ึงอาจนําไปสู่การทุจริตหรือ

ขอ้ผดิพลาดในการบริหารงาน ส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานของสหกรณ์และทศันคติของสมาชิก

ท่ีมีต่อสหกรณ์ ผูบ้ริหารสหกรณ์จึงตอ้งบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพ และตระหนกัถึงปัจจยัท่ีจะ

ช่วยสร้างความเช่ือมัน่และความพึงพอใจให้กบัสมาชิก เพื่อให้สามารถรักษาสมาชิกเดิมให้คงไว้

และเพิ่มสมาชิกรายใหม่ให้มาลงทุนกบัสหกรณ์มากยิ่งข้ึนสถานการณ์ทางธุรกิจต่างๆ ท่ีประสบ

ปัญหาการดาํเนินงานท่ีลม้เหลวมกัเกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น ไม่ไดด้าํเนินการตามกลยุทธ์

ทางธุรกิจท่ีเหมาะสม ไม่มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี รวมถึงไม่มีระบบการตรวจสอบกิจการและ

การบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ  

 ระบบสหกรณ์นบัเป็นฐานรากทางเศรษฐกิจท่ีสําคญัของประเทศ เพราะระบบสหกรณ์

มุ่งหวงัให้ประชาชนมีส่วนร่วมจดัตั้ งและดาํเนินกิจการของสหกรณ์ ในฐานะเป็นองค์กรของ

สมาชิกเพื่อช่วยตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงปัจจุบนัประชาชนมีการรวมกลุ่มและพฒันา

ธุรกิจของตนในรูปของสหกรณ์ จาํนวน 7,141 สหกรณ์ มีสมาชิกมากกวา่ 12.09 ลา้นคน (กรมตรวจ

บญัชีสหกรณ์, 2559) ระบบสหกรณ์ทุกประเภทในประเทศไทยเป็นนิติบุคคล จดัตั้ งข้ึนโดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อดาํเนินธุรกิจแต่ละประเภท และยงัคงประสบกบัปัญหาการดาํเนินงานเช่นเดียวกบั

ธุรกิจโดยทัว่ไป 

 การทุจริต ประพฤติมิชอบมีโอกาสเกิดข้ึนทุกระดบัในองค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชน 

ของทุก ๆ ประเทศ ยิ่งนับวนัก็มีจาํนวนมากข้ึน มีเทคนิคและวิธีการท่ีแยบยลในการปกปิด สร้าง

ภาพลวงตา ดงัปรากฏจากผลการสาํรวจของ PwC ประเทศไทย (ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส) เผยผล



2 
 

สาํรวจอาชญากรรมทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2557 พบวา่มีบริษทัไทยท่ีสํารวจถึง 37 % ตกเป็นเหยื่อ

การทุจริต สําหรับประเภทของการทุจริตท่ีพบมากท่ีสุด 5 อนัดบัแรกของไทย ไดแ้ก่ การยกัยอก

สินทรัพย ์(Asset Misappropriation)   71 % ตามดว้ย การทุจริตจดัซ้ือ (Procurement Fraud) 43 % ,

การรับสินบนและคอรัปชัน่ (Bribery and Corruption) 39 % อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์(Cyber 

Crime) 18 % และการทุจริตทางบญัชี (Accounting Fraud) 18 % การทุจริตในองคก์รส่วนใหญ่ 

เกิดข้ึนจากการกระทาํผิดของพนกังานระดบัผูจ้ดัการหรือผูบ้ริหารระดบักลาง มากท่ีสุด 56 % โดย

เป็นไปในทิศทางเดียวกบัภูมิภาคท่ี 52 % ปัจจยัท่ีกระตุน้ให้เกิดการทุจริต บริษทัไทย 76 % เช่ือวา่

ข้ึนอยู่กบัโอกาส (Opportunity) มากท่ีสุด ตามดว้ยแรงจูงใจในการกระทาํผิด (Incentive) 24 % 

ในขณะท่ีการใช้ เหตุผลสนับสนุนเพื่ อความชอบธรรมในการกระทําความผิดของตน 

(Rationalisation) ไม่มีผลต่อการกระทาํความผิดตามทฤษฎีสามเหล่ียมทุจริต (Fraud Triangle)      

ในแวดวงสหกรณ์ในช่วงเวลา 4 – 5 ปี ท่ีผ่านมา ปัญหาการทุจริตของสหกรณ์ตกเป็นข่าวอยู่เป็น

ระยะ ๆ ตั้ งแ ต่  ปัญหากา รทุจ ริตเ ก่ี ยวกับแชร์ล็อต เตอ ร่ีของ สหก รณ์ออมทรัพย์ใ นภา ค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ จนกระทัง่มาถึงปัญหาหนกัสุดคือการทุจริตของสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคลอง

จัน่ จาํกดั ไดส้ร้างความเสียหายมีมูลค่ามากกวา่หน่ึงหม่ืนลา้นบาท ส่งผลกระทบต่อสมาชิกและผูท่ี้

เก่ียวขอ้งเป็นจาํนวนมาก ถึงแมใ้นภาพรวมสหกรณ์ท่ีมีการทุจริตมีจาํนวนนอ้ยเม่ือเปรียบเทียบกบั

จาํนวนทั้ งหมด แต่ผลกระทบในเชิงลบทาํให้เกิดกระแสความไม่เช่ือมัน่ต่อระบบสหกรณ์ใน

ประเทศไทย 

 ในกระบวนการตรวจจบั และตรวจสอบการกระทาํผิดในทุกกรณีจะต้องมีเอกสาร 

หลกัฐานและพยานท่ีมีการสืบหา สืบคน้ และรวบรวมจะนาํมาเป็นหลกัฐานยืนยนัถึงการกระทาํผิด

และการประพฤติมิชอบ เอกสารท่ีนาํมาเป็นหลกัฐานสําคญัมกัเป็นสารสนเทศทางการเงินการบญัชี

ซ่ึงเป็นผลงานทางการบญัชีในการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงิน อยา่งไรก็ตาม การตรวจจบั 

ตรวจสอบทุจริต เพื่อคน้หาบุคคลท่ีกระทาํผิดมาลงโทษเป็นการแกไ้ขปัญหาท่ีปลายเหตุ ซ่ึงกวา่จะ

คน้พบและลงโทษผูทุ้จริต ผลเสียหายก็เกิดข้ึนแลว้ บางคร้ังไม่ไดรั้บการชดใช้ และไม่สามารถนาํ

ทรัพยสิ์นท่ีสูญเสียไปกลบัคืนมาไดอ้ยา่งครบถว้น ปัญหาเร่ืองการทุจริตในสหกรณ์จึงเป็นประเด็น

ปัญหาท่ีสําคญัตอ้งแกไ้ขและหาทางป้องกนั โดยความร่วมมือของผูท่ี้เก่ียวขอ้งหลายฝ่ายทั้งภายใน

สหกรณ์ และจากหน่วยงานภายนอกท่ีมีหนา้ท่ีกาํกบัดูแล  

 กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ สังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2515) ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 

12 มีนาคม พ.ศ. 2495 มีหน่วยงานภายใตส้ังกดัทัว่ประเทศจาํนวน 93 แห่ง เป็นหน่วยงานส่วนกลาง 
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จาํนวน 6 แห่ง   และส่วนภูมิภาค แบ่งเป็นสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภาค จาํนวน 10 แห่ง 

สํานกังานตรวจ บญัชีสหกรณ์จงัหวดั จาํนวน 77 แห่ง โดยมีภารกิจตามกฎหมายในการดาํเนินการ

ตรวจสอบบญัชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

กําหนดระบบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชีให้เหมาะสมกับธุรกิจของสหกรณ์และ               

กลุ่มเกษตรกร ให้คาํปรึกษาแนะนําและให้ความรู้ด้านการบริหารการเงินและการบัญชีแก่

คณะกรรมการและสมาชิกของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและบุคลากรเครือข่าย ถ่ายทอดความรู้และ

ส่งเสริมการจดัทาํบญัชีให้แก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเป้าหมายตาม 

โครงการพระราชดาํริ เกษตรกร และประชาชนทัว่ไป กาํกบัดูแลการสอบบญัชีสหกรณ์โดยผูส้อบ

บญัชีภาคเอกชน จดัทาํรายงานภาวะเศรษฐกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อเป็นพื้นฐานในการ

กาํหนดนโยบาย และวางแผนพฒันาสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งปฏิบติัการอ่ืนใดท่ีกฎหมาย

กาํหนดให้เป็นอาํนาจหน้าท่ีของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ หรือตามท่ีกระทรวงหรือคณะรัฐมนตรี

มอบหมาย 

 สํานกังานตรวจบญัชีสหกรณ์เชียงใหม่  มีหน้าท่ีหลกัในการตรวจสอบบญัชีสหกรณ์

และกลุ่มเกษตรกร สร้างความเช่ือมัน่และโปร่งใสให้กบัสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กาํกบัดูแล

สหกรณ์ท่ีมีการจ้างผูส้อบบัญชีภาคเอกชน วิเคราะห์รายงานการสอบบัญชี ติดตั้ งและกํากับ

โปรแกรมกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ รวมทั้งระบบการสอบบญัชีด้วยคอมพิวเตอร์ โดยมีพื้นท่ี

รับผิดชอบในการตรวจสอบบญัชีทั้งหมด 25 อาํเภอ มีสหกรณ์ในความรับผิดชอบทั้งส้ิน จาํนวน 

297 สหกรณ์ มีผูส้อบบญัชีสหกรณ์ จาํนวน 30 คน และผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ี

ข้ึนทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชีสหกรณ์กบักรมตรวจบญัชีสหกรณ์ จาํนวน 12 คน (กรมตรวจบญัชี

สหกรณ์, ขอ้มูลผูส้อบบญัชีภาคเอกชน ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2559) 

 การตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ผูส้อบบัญชี

สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรว่างบการเงินนั้นได้จดัทาํ

ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญัตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนดหรือไม่ ซ่ึงการท่ีผูส้อบ

บญัชีจะไดม้าซ่ึงความเช่ือมัน่อยา่งมีเหตุผลวา่งบการเงินจดัทาํถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญัตาม

ระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนดหรือไม่นั้น ผูส้อบบญัชีตอ้งใชดุ้ลยพินิจและวิจารณญาณใน

การสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพในการวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบตามกฎหมาย

สหกรณ์ มาตรฐานการสอบบญัชีของสหกรณ์ และจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีสหกรณ์เพื่อลด

ความเส่ียงในการสอบบญัชีใหอ้ยูใ่นระดบัตํ่าท่ียอมรับได ้
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 ผูส้อบบญัชีสหกรณ์จึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีมีความสําคญั ท่ีจะช่วยเสริมความเช่ือมัน่ให้แก่

สมาชิกต่อการบริหารงาน รวมถึงขอ้มูลทางการเงินต่าง ๆ ของสหกรณ์ เน่ืองจากข้อมูลจากงบ

การเงินควรมีความถูกตอ้งและเช่ือถือไดจึ้งจะเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช้ในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ 

เพื่อให้ผูส้อบบญัชีสามารถให้ความเช่ือมัน่แก่ผูใ้ช้ข้อมูลในงบการเงินได้ ผูส้อบบญัชีจึงควรมี

ความรู้ ความสามารถ และความชาํนาญในวิชาชีพเป็นพิเศษเช่นเดียวกบัวิชาชีพอิสระอ่ืน ๆ ควรมี

ความรู้เก่ียวกบัการสอบบญัชี และมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานตลอดจนการพฒันาความรู้

ต่อเน่ืองทางวชิาชีพ พร้อมทั้งมีความเป็นกลาง และมีความเป็นอิสระต่อสหกรณ์ 

 การปฏิบติังานสอบบญัชีนั้น ผูส้อบบญัชีจะตอ้งปฏิบติังานตรวจสอบให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ซ่ึงไดก้าํหนดให้ผูส้อบบญัชีตรวจสอบงบการเงินและแสดง

ความเห็นวา่งบการเงินท่ีผา่นการตรวจสอบนั้นไดจ้ดัทาํข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญัและ

เป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป (Generally Accepted Accounting Principles – GAAP) 

หรือไม่ การปฏิบติังานสอบบญัชีดงักล่าวอาจเกิดความเส่ียงต่อผูส้อบบญัชีไดใ้นหลายรูปแบบอยา่ง

หลีกเล่ียงไม่ได ้(ทศันีย ์แสงสวา่ง, 2553, น. 1) ความเส่ียงมีความสําคญัต่อการปฏิบติังานสอบบญัชี

เป็นอย่างยิ่ง ผูส้อบบญัชีควรปฏิบติังานสอบบญัชีด้วยความระมดัระวงัรอบคอบและมีการวาง

แผนการตรวจสอบบญัชีให้รัดกุมและมีประสิทธิภาพ โดยตอ้งพิจารณาความเส่ียงต่างๆ ท่ีอาจจะ

เกิดข้ึนในการปฏิบติังานสอบบญัชี การวิเคราะห์ความเส่ียงในการตรวจสอบ ไดรั้บความสนใจมาก

ข้ึนจากผูส้อบบญัชีในปัจจุบนั เน่ืองจากได้เล็งเห็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ความเส่ียงและตอ้ง

วางแผนปฏิบติังานตรวจสอบตามความเหมาะสมกบัความเส่ียงนั้น ๆ เพื่อให้รายงานทางการเงิน

แสดงขอ้มูลท่ีเช่ือถือได้และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผูใ้ช้งบการเงิน (ชาญชัย ตั้งเรือนรัตน์, 2551,    

น. 89) 

 ผูส้อบบญัชีสหกรณ์มีหน้าท่ีตอ้งปฏิบติัตามจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีสหกรณ์และ

ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีของตนตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์และมาตรฐานการสอบบญัชีกาํหนดโดย

ตอ้งตรวจสอบให้ครอบคลุมทั้งด้านการเงินการบญัชี การปฏิบติัการตามกฎหมายสหกรณ์และ

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกับการบริหารงานของสหกรณ์ผูส้อบบญัชีสหกรณ์คนใดไม่ปฏิบติัตาม

จรรยาบรรณของผู ้สอบบัญชีสหกรณ์หรือตามมาตรฐานท่ีกําหนดให้ถือว่าผูน้ั้ นประพฤติผิด

จรรยาบรรณ (ราชกิจจานุเบกษา, 2559, น. 4) ซ่ึงโทษของการประพฤติผิดจรรยาบรรณของผูส้อบ

บญัชีสหกรณ์มีดงัต่อไปน้ี 
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1. กรณีผูส้อบบญัชีสหกรณ์เป็นผูส้อบบญัชีภาครัฐให้ดาํเนินการทางวินยั ตามกฎ 

ระเบียบของทางราชการ 

2.  กรณีผูส้อบบญัชีสหกรณ์เป็นผูส้อบบญัชีภาคเอกชนใหด้าํเนินการดงัน้ี 

(ก)  ตกัเตือนเป็นหนงัสือ 

    (ข)  ภาคทณัฑ ์

    (ค)  ไม่แต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชีสหกรณ์ มีกาํหนดเวลาไม่เกินหา้ปี 

(ง)  ถอนช่ือออกจากทะเบียนผูส้อบบญัชีภาคเอกชน  

 ดงันั้น ผูว้จิยัในฐานะผูส้อบบญัชีจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนใน

การสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีสหกรณ์โดยการใช้มาตรฐานการสอบบญัชีและจรรยาบรรณของ

ผูส้อบบญัชีเป็นกรอบในการช้ีวดั เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในการนาํมาวิเคราะห์และเป็น

แนวทางในการเพิ่มศักยภาพของผูส้อบบัญชี ลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากข้อผิดพลาดในการ

ปฏิบติังานสอบบญัชี ให้เกิดความน่าเช่ือถือ ศรัทธาในวิชาชีพมากยิ่งข้ึนและเกิดการยอมรับแก่

ผูบ้ริหารและสมาชิกของสหกรณ์ 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาถึงการประเมินความเส่ียงในการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีสหกรณ์ใน

จงัหวดัเชียงใหม่ 

2. เพื่อเปรียบเทียบถึงการประเมินความเส่ียงในการสอบบญัชีระหว่างผูส้อบบญัชี

ภาครัฐและผูส้อบบญัชีภาคเอกชนในจงัหวดัเชียงใหม่ 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจัิย 

1. ทาํให้ทราบถึงลกัษณะความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการปฏิบติังานสอบบญัชีของ

ผูส้อบบญัชีสหกรณ์ในจงัหวดัเชียงใหม่ 

2. ทาํใหท้ราบถึงแนวทางการลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปฏิบติังานสอบบญัชี

และการแสดงความเห็นของผูส้อบบญัชีสหกรณ์ในจงัหวดัเชียงใหม่ 

3. เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มศกัยภาพการทาํงานของผูส้อบบญัชีสหกรณ์ในจงัหวดั

เชียงใหม่ใหเ้ป็นท่ียอมรับ 
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4. เพื่อให้สาธารณชนทัว่ไปทราบถึงบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผูส้อบ

บญัชีสหกรณ์ในจงัหวดัเชียงใหม่ 

5. เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัวธีิการลดความเส่ียงและใชป้ระโยชน์

ต่อไป 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

ขอบเขตด้านพืน้ที ่

ผูว้จิยัทาํการศึกษาเฉพาะพื้นท่ีในจงัหวดัเชียงใหม่ 

ขอบเขตประชากร 

ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้จิยัเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง 

(ณรงค ์โพธ์ิพฤกษานนัท,์ 2550, น. 185) โดยพิจารณาจากผูท่ี้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และมีส่วน

เก่ียวขอ้งกบังานสอบบญัชีสหกรณ์ในจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงมีจาํนวน 42 คน ประกอบด้วย ผูส้อบ

บญัชีซ่ึงดาํรงตาํแหน่งนกัวิชาการตรวจสอบบญัชีระดบัชาํนาญการพิเศษ จาํนวน 1 คน นกัวิชาการ

ตรวจสอบบญัชีระดับชํานาญการ จาํนวน 22 คน นักวิชาการตรวจสอบบญัชีระดับปฏิบติัการ 

จาํนวน 5 คน เจา้พนกังานตรวจสอบบญัชีระดบัอาวุโส จาํนวน 1 คน เจา้พนกังานตรวจสอบบญัชี

ระดบัชาํนาญงาน จาํนวน 1 คน และผูส้อบบญัชีรับอนุญาต จาํนวน 12 คน 

ขอบเขตด้านเนือ้หา 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเป็นการศึกษาเชิง

พรรณนา (Descriptive) มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปฏิบติังานสอบบญัชี

และความเส่ียงท่ีผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นท่ีไม่เหมาะสม เม่ืองบการเงินแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ โดยศึกษาเฉพาะสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ ซ่ึง

กาํหนดให้ผูส้อบบญัชีสหกรณ์เป็นผูต้อบแบบสัมภาษณ์โดยมีประเด็นสําคญัในการนาํเสนอตาม

หวัขอ้ต่อไปน้ี 

1. การศึกษาความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปฏิบติังานสอบบญัชี โดยประยุกต์จาก

แนวคิดของนิพนัธ์ เห็นโชคชยัชนะ และศิลปพร ศรีจัน่เพชร (2550) ผูส้อบบญัชีควรพิจารณาระดบั

ความเส่ียงสืบเน่ืองและความเส่ียงจากการควบคุมท่ีไดป้ระเมินไวใ้นการกาํหนดลกัษณะ ระยะเวลา

และขอบเขตวิธีการตรวจสอบเน้ือหาสาระท่ีจาํเป็นเพื่อท่ีจะลดความเส่ียงของการสอบบญัชีให้อยู่



7 
 

ในระดับตํ่ าพอท่ีจะยอมรับได้ โดยพิจารณาจาก ลักษณะของวิธีการตรวจสอบเน้ือหาสาระ 

ระยะเวลาของวธีิการตรวจสอบเน้ือหาสาระ และ ขอบเขตของวธีิการตรวจสอบเน้ือหาสาระ  

2.  การศึกษาแนวทางการลดความเส่ียงท่ีผูส้อบบญัชีจะแสดงความเห็นต่องบการเงิน        

ใชแ้นวคิดจากการวางแผนงานสอบบญัชีโดยประยุกตจ์ากแนวคิดของนิพนัธ์ เห็นโชคชยัชนะ และ

ศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2550, น. 5-7) กล่าวว่า ผูส้อบบัญชีควรวางแผนงานสอบบัญชีให้มี

ประสิทธิภาพและทนัต่อเหตุการณ์ ดงันั้น การวางแผนงานสอบบญัชี เร่ิมตน้ตั้งแต่การพิจารณารับ

งานสอบบญัชี การรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัธุรกิจท่ีตรวจสอบ การวิเคราะห์เปรียบเทียบในเบ้ืองตน้ 

การกาํหนดระดบัการมีสาระสําคญั การประเมินความเส่ียงในการสอบบญัชี การทาํความเขา้ใจใน

ระบบการควบคุมภายใน และส้ินสุดท่ีการพฒันาแผนงานสอบบญัชีโดยรวมและแนวการสอบบญัชี 

กระบวนการของการสอบบัญชีแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ การวางแผนงานสอบบัญชี การ

ปฏิบติังานตรวจสอบ และการเสร็จส้ินการตรวจสอบบญัชีและออกรายงานการสอบบญัชี 

3. การศึกษาศึกษาแนวทางในการเพิ่มศักยภาพการทาํงานของผูส้อบบัญชี ตาม

มาตรฐานสากลท่ีกําหนดไว้ในมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสําหรับนักวิชาชีพบัญชี 

(International Accounting Education Standard for Professional Accountants: IES) ซ่ึงมีการกาํหนด

ทกัษะความเป็นมืออาชีพ (Professional Skills) ทั้ง 5 ดา้นของนกัวิชาชีพบญัชีไว ้และประยุกตต์าม

แนวคิดของ สงกรานต ์ไกยวงษ ์(2557, น. 35) พบวา่ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัทกัษะความ

เป็นมืออาชีพของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตและผูส้อบบญัชีภาษีอากรประกอบดว้ย 1) ปัจจยัความรู้

ทางด้านภาษีอากร 2) ปัจจยัความรู้ด้านการตรวจสอบ 3) ปัจจยัความหลากหลายของธุรกิจท่ี

ตรวจสอบ 4) ปัจจยัจาํนวนธุรกิจท่ีทาํการตรวจสอบ 5) ปัจจยัระยะเวลาท่ีทาํงานดา้นตรวจสอบบญัชี 

6) ปัจจยัการเขา้อบรมพฒันาความรู้ต่อเน่ือง และ 7) ปัจจยัการศึกษาดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง และ

แนวคิดของ เพ็ญธิดา พงษ์ธานี  (2557)  แนวคิดเก่ียวกบัความรู้ ทกัษะ ค่านิยม จรรยาบรรณและ

ทศันคติในวิชาชีพความรู้หลกัในวิชาชีพบญัชีประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 1) ความรู้ทางการบญัชี 

การเงิน และความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งทาํให้เกิดความรู้หลกัท่ีจาํเป็นต่อความสําเร็จในอาชีพผูป้ระกอบ

วิชาชีพบญัชี 2) ความรู้ทางองคก์รและธุรกิจ ช่วยให้ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีเขา้ใจสภาพแวดลอ้มท่ี

ปฏิบติังาน และ 3) ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงเป็นทกัษะท่ีนักบญัชีจาํเป็นตอ้งมีเพื่อ

ประเมิน ออกแบบ และจดัการระบบสารสนเทศใหส้ามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้(สภาวิชาชีพบญัชี

ในพระบรมราชูปถมัภ,์ 2552) 
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ขอบเขตด้านเวลา 

การวิจยัคร้ังน้ีวิจยัและเก็บขอ้มูลในช่วงระหว่างเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือน

เมษายน พ.ศ. 2561 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 การสอบบัญชี  หมายถึง กระบวนการของการรวบรวมและการประเมินหลักฐาน

เก่ียวกบัสารสนเทศ เพื่อระบุและรายงานเก่ียวกบัระดบัความสอดคลอ้งตอ้งกนัของสารสนเทศนั้น

กบัหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวแ้ละการส่ือสารผลลพัธ์ใหผู้ใ้ชท่ี้สนใจ 

 ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผูใ้ห้บริการทางการบญัชี แก่สถานประกอบกิจการ บุคคล สถาน

ประกอบการเอกชน รวมไปถึงหน่วยงานรัฐบาล ในการควบคุมดูแลการทาํบญัชี และการตรวจสอบ

บญัชี การรับรองความถูกตอ้ง และความครบถว้นในการจดัทาํบญัชี และเอกสารทางการเงิน 

 ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ หมายถึง ผูส้อบบญัชีสหกรณ์ท่ีนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้งตาม

พระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 แบ่งเป็น 

1.  ผูส้อบบญัชีภาครัฐ ได้แก่ ข้าราชการหรือพนักงานราชการกรมตรวจบญัชี

สหกรณ์ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากนายทะเบียนสหกรณ์ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีสหกรณ์ 

2. ผูส้อบบญัชีภาคเอกชน ไดแ้ก่ บุคคลท่ีมิใช่ขา้ราชการหรือพนกังานราชการกรม

ตรวจบญัชีสหกรณ์แต่ไดข้ึ้นทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชีภาคเอกชนไวก้บักรมตรวจบญัชีสหกรณ์ และ

ไดรั้บการแต่งตั้งจากนายทะเบียนสหกรณ์ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีสหกรณ์ 

 วิชาชีพบัญชี หมายถึง วิชาชีพในด้านการทาํบญัชี ด้านการสอบบญัชี ด้านการบญัชี

บริหาร ดา้นการวางระบบบญัชี ดา้นการบญัชีภาษีอากร ดา้นการศึกษาและเทคโนโลยี และบริการ

เก่ียวกบัการบญัชีดา้นอ่ืนตามท่ีกาํหนดโดยกฎกระทรวง 

 สหกรณ์ หมายถึง องคก์รหน่ึงซ่ึงมีการรวมกลุ่มกนัจดัตั้งข้ึนมาดว้ยความสมคัรใจภายใต้

การปกครองตนเอง เพื่อตอบสนองความตอ้งการท่ีจาํเป็นในชีวิต รวมทั้งความหวงัทางเศรษฐกิจ 

สังคม และวฒันธรรมร่วมกนั โดยทั้งหมดตั้งอยูบ่นพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบต่อตนเอง และการ

ช่วยตนเอง โดยมีความซ่ือสัตยสุ์จริตเป็นท่ีตั้ง 

 ความเส่ียงในการสอบบัญชี หมายถึง ความเส่ียงท่ีผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นท่ีไม่

เหมาะสม เม่ืองบการเงินแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั มีองคป์ระกอบ 3 ส่วน 

ไดแ้ก่ ความเส่ียงสืบเน่ือง ความเส่ียงจากการควบคุม และความเส่ียงจากการตรวจสอบ 
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 ความเส่ียงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสอบบัญชี หมายถึง ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ให้บริการลูกคา้ ซ่ึงอาจมีผลทาํให้ผูส้อบบญัชีเสียช่ือเสียงหรือถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย เกิดจาก

การท่ีบุคคลภายนอก (ผูใ้ชง้บการเงิน) ไม่เขา้ใจหรือสงสัยการทาํงานของผูส้อบบญัชีวา่เป็นไปตาม

มาตรฐานการสอบบญัชีหรือไม่ 

 ความเส่ียงสืบเน่ือง หมายถึง ความเส่ียงท่ีผูบ้ริหารใหก้ารรับรองไวเ้ก่ียวกบัประเภทของ

รายการ ยอดคงเหลือของบญัชีหรือการเปิดเผยของขอ้มูลท่ีแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงท่ีเป็น

สาระสาํคญั 

 ความเส่ียงจากการควบคุม คือ ความเส่ียงท่ีระบบบญัชีหรือระบบควบคุมภายในของ

กิจการไม่สามารถป้องกนัหรือตรวจสอบพบและแกไ้ขการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงท่ีอาจ

เกิดข้ึนภายในเวลาทนัท่วงที 

 การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง หมายถึง ความแตกต่างระหว่างจาํนวนเงินการจดั

ประเภทรายการ การแสดงรายการ หรือการเปิดเผยขอ้มูลของรายการในงบการเงินตามท่ีรายงานไว้

กบัจานวนเงิน การจดัประเภทรายการ การแสดงรายการ หรือการเปิดเผยขอ้มูลของรายการในงบ

การเงินตามท่ีกําหนดโดยแม่บทการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้อง การแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ

ขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากขอ้ผดิพลาดหรือการทุจริต 

 ส่ิงที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ได้ให้การรับรองไว้ หมายถึง การรับรองของ

คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ท่ีมีต่องบการเงินไม่วา่จะเป็นการแสดงออกอยา่งชดัเจนหรือไม่ก็

ตามท่ีผูส้อบบญัชีใชใ้นการพิจารณาประเภทของการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงท่ีอาจเกิดข้ึน 

 การใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ หมายถึง การนําการฝึกอบรม ความรู้ และ

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 

มาตรฐานการสอบบญัชีมาตรฐานการบญัชี และขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งไปใชใ้นการ

ตดัสินใจอยา่งรอบรู้ในการปฏิบติังานท่ีเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ของงานตรวจสอบ 

 ผู้รับบริการ หมายถึง 

1. บรรดาสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและกลุ่ม

เกษตรกรท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายสหกรณ์ 

2. ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ และบุคคลอ่ืนท่ีใช้ผลงานของผูส้อบ

บญัชีสหกรณ์ดว้ยความสุจริตและจาํเป็น 
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  ทะเบียน หมายถึง ทะเบียนผูส้อบบญัชีภาคเอกชนตามประกาศกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 

เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวธีิการเก่ียวกบัการข้ึนทะเบียนผูส้อบบญัชีภาคเอกชน 

  ความโปร่งใส หมายถึง ภาพลกัษณ์ท่ีแสดงให้เห็นถึงการปฏิบติังานตามกฎ ระเบียบ

ต่างๆและมาตรฐานวิชาชีพและตามท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนดไว ้รวมถึงไม่ปกปิดขอ้เท็จจริง

หรือบิดเบือนความจริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงสามารถติดตามตรวจสอบได ้

  ความเที่ยงธรรม หมายถึง การใชดุ้ลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพโดยปราศจากความ

ลาํเอียง อคติ ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และอิทธิพลของบุคคลอ่ืน 

  กรอบวชิาชีพ หมายถึง หลกัการ มาตรฐาน และแนวปฏิบติัของวชิาชีพสอบบญัชี 

  ความซ่ือสัตย์สุจริต หมายถึง การประพฤติอยา่งตรงไปตรงมา จริงใจ ซ่ือตรงต่อวิชาชีพ 

ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง ปฏิบติังานบนหลกัฐานท่ีเป็นจริงและเช่ือถือได้ ไม่อา้งหรือยินยอมให้

บุคคลอ่ืนอา้งวา่ไดป้ฏิบติังานถา้ไม่ไดป้ฏิบติังานจริง 

  ความรู้ความสามารถ หมายถึง การใช้ความรู้ความสามารถ ความชํานาญในการ

ปฏิบติังานสอบบญัชีสหกรณ์ดว้ยความเอาใจใส่อย่างเต็มความสามารถ ความเพียรพยายาม และ

ความระมดัระวงั รอบคอบ เพื่อท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมัน่ใจ

ไดว้่ามีผลการปฏิบติังานสอบบญัชีเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบญัชีและระเบียบท่ีนายทะเบียน

สหกรณ์กาํหนด 

  การรักษาความลับ หมายถึง การไม่นาํขอ้มูลใด ๆ ท่ีโดยปกติสหกรณ์ไม่ไดเ้ปิดเผยต่อ

สาธารณชนไปเปิดเผย หรือใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอ่ืน เวน้แต่ในกรณีท่ีเป็นการเปิดเผย

ตามสิทธิหรือหนา้ท่ีท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายหรือในฐานะผูส้อบบญัชีสหกรณ์ 

 ความเป็นอิสระ หมายถึง การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยปราศจากอิทธิพลของบุคคลอ่ืนท่ีทาํให้

เกิดความสงสัยในความเป็นกลางหรือความเท่ียงธรรมของผูส้อบบญัชีสหกรณ์ ความเป็นอิสระน้ี

จะตอ้งเป็นท่ีประจกัษ ์เพื่อใหผ้ลงานของผูส้อบบญัชีเป็นท่ีเช่ือถือได ้

 ความเส่ือมเสียเกยีรติศักดิ์แห่งวชิาชีพ หมายถึง 

1. การกระทาํใด ๆ ท่ีเป็นเหตุให้ผูส้อบบญัชีสหกรณ์ตอ้งไดรั้บโทษการประพฤติ

ผดิจรรยาบรรณตามระเบียบน้ี โดยมีลกัษณะการกระทาํอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

  1.1   ลงลายมือช่ือแสดงความเห็นในการสอบบัญชีสหกรณ์โดยมิได้

ปฏิบติังานตรวจสอบใดๆ หรือควบคุมการสอบบญัชีตามมาตรฐานการสอบบญัชีและระเบียบท่ีนาย

ทะเบียนสหกรณ์กาํหนด 
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  1.2   มีพฤติกรรมรับจ้างลงลายมือช่ือหรือยอมให้ใช้ช่ือ ทั้ งท่ีไม่ได้มีการ

ปฏิบติังานตามมาตรฐานการสอบบญัชีและระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด 

  1.3  แสดงความเห็นต่องบการเงินท่ีนาํส่งหน่วยราชการหลายแห่ง โดยงบ

การเงินแต่ละชุดแสดงขอ้มูลต่างกนัโดยไม่มีเหตุผลสมควร 

  1.4  แจง้ขอ้ความหรือจดัทาํ รวมถึงการใชพ้ยานหลกัฐานอนัเป็นเท็จ หรือ

รู้อยูว่า่เป็นพยานหลกัฐานอนัเป็นเท็จไม่วา่จะจดัทาํโดยบุคคลใดก็ตามในการปฏิบติังานสอบบญัชี

สหกรณ์ 

  1.5 ยินยอมหรือแนะนําให้ผู ้รับบริการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

ขอ้บงัคบั ระเบียบคาํสั่ง คาํแนะนาํของนายทะเบียนสหกรณ์และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยทุจริต

หรือมีเจตนาหลีกเล่ียง 

  1.6  มีพฤติกรรมอ่ืน ๆ ตามท่ีกรมตรวจบญัชีสหกรณ์มีขอ้บงัคบัหรือกาํหนด

วา่เป็นพฤติกรรมอนันาํมาซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิแห่งวชิาชีพ (ราชกิจจานุเบกษา, 2559, น. 4) 

2. เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพบญัชี เน่ืองจากการประพฤติ

ผดิจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีในสาระสาํคญั 

 ความเ ส่ียงทางธุรกิจ  หมายถึง ความเส่ียงท่ี เป็นผลมาจากเ ง่ือนไข เหตุการณ์ 

สภาพแวดลอ้มการกระทาํหรือการละเลยการกระทาํท่ีสาํคญัท่ีอาจมีผลกระทบต่อความสามารถของ

สหกรณ์ในการบรรลุวตัถุประสงค์การดาํเนินธุรกิจ หรือแผนงานรวมทั้งงบประมาณซ่ึงท่ีประชุม

ใหญ่อนุมติัไวเ้ป็นเป้าหมาย ในการปฏิบติังานของสหกรณ์ความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั หมายถึง ความเส่ียงท่ีงบการเงินแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอยา่งมี

สาระสําคญัก่อนการตรวจสอบ ความเส่ียงดงักล่าวประกอบดว้ยความเส่ียงสองส่วน ประกอบดว้ย 

ความเส่ียงสืบเน่ือง และความเส่ียงจากการควบคุม 

 การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการท่ีเจา้หน้าท่ี คณะกรรมการดาํเนินการ และ

บุคคลอ่ืนได้ออกแบบนาํไปปฏิบติัและดูแลในสหกรณ์อย่างเหมาะสมอยู่เสมอ เพื่อให้ได้ความ

เช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลในการบรรลุวตัถุประสงค์ของสหกรณ์เก่ียวกับความเช่ือถือได้ของ

รายงานทางการเงิน ความมีประสิทธิผลหรือประสิทธิภาพของการดาํเนินงาน และการปฏิบติัตาม

กฎหมายและขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 
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 การทุจริต  หมายถึง การกระทําอันตั้ งใจโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ซ่ึงรวมถึง 

คณะกรรมการดาํเนินการ เจา้หน้าท่ีของสหกรณ์ หรือบุคคลท่ีสามท่ีมีพฤติกรรมหลอกลวงเพื่อให้

ไดม้าซ่ึงความไดเ้ปรียบท่ีไม่ถูกตอ้งตามกฎหมายหรือไม่ยติุธรรม 

 ปัจจัยเส่ียงของการทุจริต หมายถึง เหตุการณ์หรือเง่ือนไขท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ

เปิดโอกาสให้มีการทุจริต วิธีการประเมินความเส่ียง หมายถึง วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซ่ึง

ความเขา้ใจสหกรณ์ สภาพแวดลอ้ม รวมถึงการควบคุมภายในของสหกรณ์ เพื่อระบุและประเมิน

ความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผดิพลาด ทั้งในระดบังบการเงินและในระดบัท่ีเก่ียวกบัส่ิงท่ีคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ได้

ใหก้ารรับรองไว ้

 ความเส่ียงที่มีนัยสําคัญ หมายถึง ความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนั

เป็นสาระสําคญัท่ีผูส้อบบญัชีได้ระบุและประเมินไว ้ซ่ึงผูส้อบบญัชีได้ใช้ดุลยพินิจแล้วเห็นว่า

จะตอ้งมีการพิจารณาเร่ืองการตรวจสอบเป็นพิเศษ 

 วิธีการประเมินความเส่ียง หมายถึง วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซ่ึงความเข้าใจ

สหกรณ์สภาพแวดล้อม รวมถึงการควบคุมภายในของสหกรณ์ เพื่อระบุและประเมินความเส่ียง  

จากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผดิพลาด ทั้งในระดบังบการเงินและในระดบัท่ีเก่ียวกบัส่ิงท่ีคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ให้

การรับรองไว ้
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บทที ่2 

 

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

 

 การศึกษาเร่ือง “ความเส่ียงในการสอบบญัชี กรณีศึกษา ผูส้อบบญัชีสหกรณ์ในจงัหวดั

เชียงใหม่” ผูว้จิยัไดท้บทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อประกอบการศึกษาดงัน้ี 

1. แนวคิดเก่ียวกบัความรู้ ทกัษะ ค่านิยม จรรยาบรรณและทศันคติในวชิาชีพ 

2. แนวคิดเก่ียวกบัวชิาชีพสอบบญัชี 

3. แนวคิดเก่ียวกบัการวางแผนงานสอบบญัชี 

4. แนวคิดจากหลักเกณฑ์ และข้อกาํหนดตามมาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 315   

และ 400 

5. แนวคิดเก่ียวกบัหลกัการและความจาํเป็นในการบริหารความเส่ียง 

6. แนวคิดเก่ียวกบัประเมินความเส่ียงในการสอบบญัชี 

7. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

แนวคิดเกีย่วกบัความรู้ ทกัษะ ค่านิยม จรรยาบรรณและทศันคติในวชิาชีพ 

 มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (International 

Education Standards for Professional Accountants: IES) 

 มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสําหรับผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี มีจาํนวน 8 ฉบบั 

(International Federation of Accountants, 2009) ไดแ้ก่ 

 IES 1 Entry Requirements to a Program of Professional Accounting Education 

กาํหนดให้นักบญัชีมืออาชีพจะตอ้งสําเร็จการศึกษาขั้นตํ่าทางด้านการบญัชี ในระดบัปริญญาตรี

หรือเทียบเท่าจากสถาบนัการศึกษาท่ีเปิดการเรียนการสอนหลกัสูตรวิชาการบญัชี ซ่ึงมีการกาํหนด

วิธีการคดัเลือกผูเ้ขา้ศึกษาอยา่งเป็นระบบ และมีการจดัเน้ือหาเก่ียวกบัหลกัสูตรการบญัชี (Content 
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of Professional Accounting Education Programs) ท่ีจะทาํให้ผูส้ําเร็จการศึกษาเป็นผูมี้ความรู้ และมี

ความสามารถเป็นนกับญัชีมืออาชีพดงัท่ีกาํหนด  

 IES ฉบบัท่ี 2 IES 2 Content of Professional Accounting Education Program 

กาํหนดให้นกับญัชีมืออาชีพตอ้งมีความรู้ทางวิชาชีพ (Content of Professional Accountant) โดย

ตอ้งครอบคลุมทั้งหมด 3 ส่วน ได้แก่ 1) การบญัชี การเงิน และวิชาท่ีเก่ียวข้อง (Accounting, 

Finance and Related Knowledge) 2) องคก์รธุรกิจ (Organization and Business) และ 3) เทคโนโลยี

สารสนเทศ (Information and Technology) 

 IES 3 Professional Skills กาํหนดให้นักบญัชีมืออาชีพตอ้งมีทกัษะทางวิชาชีพ 

(Professional Skills) เพื่อให้สามารถสนองตอบความตอ้งการของฝ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งได ้ไดแ้ก่ 

ทกัษะดา้นสติปัญญา หรือการเรียนรู้อยา่งชาญฉลาด (Intellectual Skill) ทกัษะดา้นเทคนิคและการ

ปฏิบติัหนา้ท่ี (Technical and Functional Skill) ทกัษะดา้นบุคคล (Personal Skill) ทกัษะในการ

ส่ือสารและการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น (Interpersonal and Communication Skill) และทกัษะดา้นการ

บริหารจดัการธุรกิจและองคก์ร (Organizational and Business Management Skill) 

 IES 4 Professional Values, Ethics and Attitudes กาํหนดให้นกับญัชีมืออาชีพตอ้งเป็นผู ้

มีคุณค่าแห่งวิชาชีพมีจริยธรรม และมีทศันคติท่ีดีต่อวิชาชีพ (Professional Value, Ethic and 

Attitudes) เช่น ความรับผิดชอบต่อผลงาน ความเป็นอิสระ ความซ่ือสัตย์ต่อวิชาชีพ และมี

จรรยาบรรณในวชิาชีพ 

 IES 5 Practical Experience Requirements for Aspiring Professional Accountants 

กาํหนดให้นักบญัชีมืออาชีพจะตอ้งมีการสะสมประสบการณ์เชิงปฏิบติั (Practical Experience 

Requirements) เป็นระยะเวลาเพียงพอท่ีจะแสดงใหเ้ห็นวา่เป็นนกับญัชีท่ีมีความรู้ความสามารถและ

มีทกัษะทางวิชาชีพ โดยมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบกาํกับดูแลและมีกระบวนการติดตามอย่างมี

มาตรฐานและสมํ่าเสมอ 

 IES 6 Assessment of Professional Capabilities and Competence กาํหนดให้นกับญัชี 

มืออาชีพจะตอ้งผา่นการประเมินศกัยภาพและความสามารถทางวิชาชีพ (Professional Capabilities 

and Competence) ซ่ึงจะเป็นการประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ ตลอดจนการมีคุณค่า 

ทศันคติทางวิชาชีพและจริยธรรม เพื่อเป็นเคร่ืองบ่งช้ีวา่ผูป้ระกอบวิชาชีพจะประกอบวิชาชีพบญัชี

ไดอ้ยา่งเตม็ความสามารถ 
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 IES 7 Continuing Professional Development: A Program of Lifelong Learning and 

Continuing Development Professional Competence กาํหนดให้นกับญัชีมืออาชีพจะตอ้งพฒันา

ตนเองดว้ยการเรียนรู้ต่อเน่ืองอย่างไม่จบส้ิน (Continuing Professional Development (CPD) : 

Program of Lifelong Learning) ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีจะตอ้งไดรั้บการฝึกฝนในการประกอบ

วิชาชีพจะตอ้งมีหน้าท่ีดาํรงความสามารถและปรับปรุงพฒันาความรู้เพิ่มเติมของตนให้ทนัสมยั

อยา่งต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรม โดยมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กาํกบัดูแลและมีกระบวนการติดตาม

อยา่งมีมาตรฐานและสมํ่าเสมอ 

 IES 8 Competence Requirement for Audit Professionals กาํหนดสมรรถนะสําหรับผู ้

ประกอบวชิาชีพสอบบญัชี (Audit Professional) ซ่ึงกาํหนดวา่ผูป้ระกอบวิชาชีพสอบบญัชีนอกจาก

จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัเป็นนกับญัชีมืออาชีพตามท่ีกล่าวไวใ้น IES ฉบบัท่ี 1 - 7 แลว้ยงัตอ้งมี

ความรู้ความสามารถในการสอบบญัชีขอ้มูลทางการเงิน การบญัชีและการรายงานทางการเงินใน

ระดบัสูง อีกทั้งตอ้งมีความสามารถทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนทกัษะท่ีจาํเป็นต่อการ

ตรวจสอบบญัชี และท่ีสําคญัคือจะตอ้งผา่นการวดัผลขีดความสามารถในการเป็นผูส้อบบญัชีอยา่ง

เป็นระบบอีกดว้ย 

 ศักยภาพของนักบัญชีตามกรอบแนวคิดของ IES ประกอบด้วยคุณสมบัติของ

ความสามารถของบุคคลท่ีเป็นเกณฑ์ท่ีเหมาะสมในการเป็นนักบญัชีมืออาชีพ มีดงัน้ี (เตือนใจ 

วฒันาวนากุล, 2552) ไดแ้ก่ 

1. ดา้นความรู้ทางวชิาชีพ 

2. ดา้นทกัษะทางวชิาชีพ 

3. ดา้นคุณค่า จริยธรรม และทศันคติทางวชิาชีพ 

4. ดา้นประสบการณ์ในเชิงปฏิบติั 

 ศกัยภาพของนักบญัชีต้องประกอบด้วย 5 คุณลักษณะ (ชัยนรินทร์ วีระสถาวณิชย ,์ 

2558) ไดแ้ก่ 

1. ความรู้ในวชิาชีพ (Knowledge) ซ่ึงแบ่งความรู้ออกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 

1.1 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ ซ่ึงสามารถวิเคราะห์ผลกระทบท่ีมีต่อธุรกิจ และเศรษฐกิจโดยรวมได้ รวมถึง

ความรู้ในวฒันธรรมของโลก ของภูมิภาคและของประเทศ ตลอดจนความสามารถในการคิด การ

ถาม การเขียน และส่ือสารดว้ยภาษาท่ีง่ายและเขา้ใจได ้



16 
 

1.2 ความรู้เก่ียวกับเศรษฐกิจ ธุรกิจ และการจดัการเช่น เศรษฐศาสตร์ การเงิน 

การตลาด การบริหาร การวเิคราะห์เชิงปริมาณ และสถิติ 

1.3 ความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1.4 ความรู้เก่ียวกบัการบญัชี และเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบญัชี เช่น กฎหมายบญัชี 

กฎหมายธุรกิจ ภาษีอากร และจรรยาบรรณวชิาชีพ 

2. ทกัษะทางวชิาชีพ (Skills) ประกอบดว้ยทกัษะ 5 ประการดงัน้ี 

2.1 ทกัษะการเรียนรู้อย่างชาญฉลาด ซ่ึงประกอบดว้ยความสามารถท่ีจะระบุได ้

สามารถจดัระบบ และเขา้ใจสารสนเทศ การคิดอยา่งมีเหตุผลและเชิงวิเคราะห์ การให้เหตุผล การ

วเิคราะห์อยา่งละเอียดรอบคอบ และความสามารถท่ีจะระบุปัญหา และแกไ้ขปัญหาในสถานการณ์

ท่ีไม่คุน้เคยได ้

2.2 ทกัษะด้านเทคนิคและการปฏิบติัหน้าท่ี ประกอบดว้ย ทกัษะสําหรับศาสตร์

การบญัชี และทกัษะทัว่ไป ซ่ึงประกอบดว้ย การคาํนวณ การจาํลองการตดัสินใจ การวิเคราะห์ความ

เส่ียง การวดัมูลค่า การรายงาน และการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่าง ๆ 

2.3 ทักษะด้านบุคคล เก่ียวข้องกับทัศนคติ และพฤติกรรม ซ่ึงประกอบด้วย 

ความสามารถในการคิดริเร่ิม การมีอิทธิพล การเรียนรู้ท่ีเลือกใช้ทรัพยากรท่ีมีอยูจ่าํกดั การบริหาร

จดัการตนเอง การจดัลาํดบัและจดัระบบการทาํงาน ความสามารถคาดคะเน การพิจารณานาํคุณค่า

แห่งวชิาชีพ จริยธรรม และทศันคติไปใชใ้นการตดัสินใจ และการแสวงหาหรือสงสัยเยี่ยงนกับญัชี

มืออาชีพ รวมถึงสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลงได ้

2.4 ทกัษะดา้นความสัมพนัธ์ และการส่ือสาร การทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น การรับและ

ถ่ายทอดสารสนเทศ การมีดุลพินิจและการตดัสินใจอยา่งมีประสิทธิผล ซ่ึงหมายถึงความสามารถท่ี

จะทาํงานร่วมกับผูอ่ื้นทั้ งในการเป็นฝ่ายรับและฝ่ายให้คาํปรึกษาและการแก้ไขความขัดแยง้ 

สามารถทาํงานเป็นหมู่คณะโดยมีปฏิสัมพนัธ์กับกลุ่มคนท่ีมีความหลากหลายในองค์ความรู้

ความสามารถ ภาษา และวฒันธรรม ตลอดจนสามารถนําเสนอ อภิปรายรายงาน และป้องกัน

ความคิด ในรูปแบบของการส่ือสารทางวาจาหรือลายลกัษณ์อกัษร ทั้งแบบทางการและไม่เป็น

ทางการ รวมถึงการรับฟังและการทาํความเขา้ใจต่อการส่ือสารจากผูอ่ื้น ไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 

2.5 ทกัษะด้านองค์กร และทกัษะผูบ้ริหารธุรกิจ ซ่ึงประกอบด้วย การวางแผน

เชิงกลยุทธ์ การบริหารโครงการ การบริหารทรัพยากรมนุษย ์การตดัสินใจ และมอบหมายงาน ความ

เป็นผูน้าํ และการจูงใจ 
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3. คุณค่าแห่งวิชาชีพ (Professional Values) ไดแ้ก่ การปฏิบติังานอยา่งมีคุณธรรม เท่ียง

ธรรม ซ่ือสัตยสุ์จริต สํานึกถึงความรับผิดชอบทางสังคม ยึดมัน่ประโยชน์ของสาธารณชน เป็น

อิสระ และตั้งใจท่ีจะพฒันาความรู้อยา่งต่อเน่ือง เป็นตน้ 

4. จรรยาบรรณ (Ethics) ของผูป้ระกอบวิชาชีพการบญัชีตามท่ีพระราชบญัญติัวิชาบญัชี 

พ.ศ. 2547 มาตรา 46 กาํหนดวา่ “ผูป้ระกอบการวชิาชีพบญัชี หรือผูซ่ึ้งข้ึนทะเบียนไวก้บัสภาวิชาชีพ

บญัชี มีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี และตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีของตน

ตามมาตรฐานการบญัชีมาตรฐานการสอบบญัชี หรือมาตรฐานอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องท่ีกาํหนดตาม

พระราชบญัญติัน้ี” และมาตรา 47 กาํหนดวา่ “ใหส้ภาวชิาชีพบญัชีจดัทาํจรรยาบรรณของผูป้ระกอบ

วชิาชีพบญัชีข้ึนเป็นภาษาไทย และอยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ยขอ้กาํหนดในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

4.1  ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเท่ียงธรรม และความซ่ือสัตยสุ์จริต 

4.2  ความรู้ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบติังาน 

4.3  ความรับผดิชอบต่อผูรั้บบริการและการรักษาความลบั 

4.4 ความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น ผูเ้ป็นหุ้นส่วน หรือบุคคล หรือนิติบุคคลท่ีผู ้

ประกอบวชิาชีพบญัชีปฏิบติัหนา้ท่ีให”้ 

5. ทศันคติ (Attitudes) หมายถึง ท่าทีความรู้สึกของคนเป็นอาํนาจหรือแรงขบัภายใน

จิตใจมนุษย ์ท่ีพร้อมจะกระทาํอย่างใดอย่างหน่ึง ทศันคติของบุคคลประกอบข้ึนจาก 3 ส่วน คือ 

ความรู้สึก ความรู้ และพฤติกรรม กล่าวคือทศันคติเป็นเง่ือนไขภายในตวับุคคลท่ีมีส่วนในการ

กาํหนดการแสดงออก ทิศทางของพฤติกรรม และมีส่วนในการกาํหนดการรับรู้ ทศันคติท่ีดีของนกั

บญัชีจึงจะนาํพาใหเ้กิดการปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งสุจริตและเหมาะสม 

ระเบียบนายทะเบยีนสหกรณ์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2559 

ผูส้อบบญัชีสหกรณ์มีหน้าท่ีตอ้งปฏิบติัตามจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีสหกรณ์และ

ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีของตนตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์และมาตรฐานการสอบบญัชีกาํหนดโดย

ตอ้งตรวจสอบให้ครอบคลุมทั้งด้านการเงินการบญัชี การปฏิบติัการตามกฎหมายสหกรณ์และ

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานของสหกรณ์ 

ความโปร่งใส ความเป็นอสิระ ความเทีย่งธรรม และความซ่ือสัตย์สุจริต 

1. ความโปร่งใส ผูส้อบบญัชีสหกรณ์ตอ้งปฏิบติังานดว้ยความโปร่งใส 

2.  ความเป็นอิสระ 
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2.1 ผูส้อบบญัชีสหกรณ์ตอ้งใช้ดุลยพินิจและปฏิบติังานอย่างเป็นอิสระตาม

มาตรฐาน การสอบบญัชีและระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด 

2.2 ผูส้อบบัญชีสหกรณ์ต้องไม่ปฏิบัติงานท่ีตนขาดความเป็นอิสระตาม

มาตรฐานการสอบบญัชีและระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด 

3.   ความเท่ียงธรรม 

3.1 ผูส้อบบญัชีสหกรณ์ตอ้งปฏิบติังานดว้ยความยุติธรรม ซ่ือตรงต่อวิชาชีพ

และตอ้งไม่มีส่วนไดเ้สียในงานท่ีตนเป็นผูส้อบบญัชีสหกรณ์ นอกจากค่าตอบแทนท่ีไดรั้บจากการ

ปฏิบติังานสอบบญัชีสหกรณ์ 

3.2 ผู ้สอบบัญชีสหกรณ์ต้องใช้ดุลยพินิจจากหลักฐานท่ีเช่ือถือได้ โดย

ปราศจากความมีอคติและความลาํเอียง 

3.3 ผู ้สอบบัญชีสหกรณ์ต้องใช้ดุลยพินิจอย่างเท่ียงธรรมโดยหลีกเล่ียง

ความสัมพนัธ์หรือสถานการณ์ใดๆ ท่ีอาจทาํให้ผูส้อบบญัชีสหกรณ์ไม่สามารถปฏิบติังานไดโ้ดย

โปร่งใส อิสระ และซ่ือสัตยสุ์จริต 

4.   ความซ่ือสัตยสุ์จริต 

4.1 ผูส้อบบญัชีสหกรณ์ตอ้งปฏิบติังานอยา่งตรงไปตรงมา จริงใจ ซ่ือตรงต่อ

วชิาชีพ ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง 

4.2  ผูส้อบบญัชีสหกรณ์ตอ้งปฏิบติังานตามหลกัฐานท่ีเป็นจริง 

4.3 ผู ้สอบบัญชีสหกรณ์ต้องไม่อ้างหรือยินยอมให้บุคคลอ่ืนอ้างว่าได้

ปฏิบติังานโดยท่ีไม่ไดมี้การปฏิบติังานจริง 

ความรู้ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

1.   ความรู้ความสามารถ 

1.1 ผู ้สอบบัญชีสหกรณ์ต้องใช้ความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ วิธีปฏิบัติ 

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ความชาํนาญและประสบการณ์ทางวิชาชีพดว้ยความมีสติ เอาใจใส่อย่างเต็ม

ความสามารถ และระมดัระวงัรอบคอบ 

1.2 ผูส้อบบญัชีสหกรณ์ตอ้งประกอบวิชาชีพสอบบญัชี โดยมีความสามารถ

เพียงพอท่ีจะปฏิบติังานใหส้าํเร็จได ้

1.3 ผูส้อบบญัชีสหกรณ์ตอ้งปฏิบติังานดว้ยความมุ่งมัน่และขยนัหมัน่เพียร 
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1.4 ผูส้อบบญัชีสหกรณ์ตอ้งศึกษาหาความรู้และความชาํนาญทางวิชาชีพและ

วชิาการท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติมอยา่งต่อเน่ือง เพื่อพฒันาความรู้ความสามารถใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 

2.   มาตรฐานในการปฏิบติังาน 

2.1 ผูส้อบบัญชีสหกรณ์ต้องปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์ให้เป็นไปตาม 

ระเบียบ คาํสั่งคาํแนะนาํของนายทะเบียนสหกรณ์และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและมาตรฐานการสอบ

บญัชี รวมทั้งมาตรฐานทางวชิาการท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.2 ผู ้สอบบัญชีสหกรณ์ต้องปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์ด้วยความ

ระมดัระวงัรอบคอบ และดว้ยความชาํนาญ ตามระเบียบ คาํสั่ง คาํแนะนาํของนายทะเบียนสหกรณ์

และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง   และมาตรฐานการสอบบญัชี รวมทั้งมาตรฐานทางวชิาการท่ีเก่ียวขอ้ง 

 การรักษาความลบั 

1. ผูส้อบบญัชีสหกรณ์ตอ้งไม่นาํขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของผูรั้บบริการท่ีตนไดม้าจาก

การปฏิบติังานสอบบัญชี และความสัมพนัธ์ในทางธุรกิจ รวมทั้งความลับของผูท่ี้ผูส้อบบญัชี

สหกรณ์ปฏิบติัหนา้ท่ีให้ไปเปิดเผยต่อบุคคลท่ีไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งไดรั้บทราบ โดยไม่ไดรั้บอนุญาต

เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูรั้บบริการ เวน้แต่ในกรณีท่ีเป็นการเปิดเผยตามสิทธิหรือหนา้ท่ีท่ีกาํหนด

ไวใ้นกฎหมาย หรือในฐานะผูส้อบบญัชีสหกรณ์ 

2. ผูส้อบบญัชีสหกรณ์ตอ้งไม่นาํขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของผูรั้บบริการท่ีตนไดม้าจาก

การปฏิบติังานสอบบญัชี และความสัมพนัธ์ในทางธุรกิจ รวมทั้งความลบัของหน่วยงานหรือสํานกั

งานสอบบญัชีท่ีตนสังกดัไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรือบุคคลอ่ืนโดยมิชอบ เวน้แต่ในกรณีท่ีมี

การเปิดเผยตามสิทธิหรือหนา้ท่ีท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมาย หรือในฐานะผูส้อบบญัชีสหกรณ์ 

ความรับผดิชอบต่อผู้รับบริการ 

1. ผูส้อบบญัชีสหกรณ์ตอ้งมีความรับผดิชอบตามกรอบวชิาชีพต่อผูรั้บบริการ 

2. ผูส้อบบญัชีสหกรณ์ตอ้งปฏิบติังานตามกรอบวิชาชีพ เพื่อให้เกิดความน่าเช่ือถือ

และมีประโยชน์ต่อผูรั้บบริการ 

ความรับผดิชอบต่อผู้ทีผู้่สอบบัญชีสหกรณ์ปฏิบัติหน้าทีใ่ห้ 

1. ผูส้อบบญัชีสหกรณ์ตอ้งเปิดเผยความสัมพนัธ์ต่อผูท่ี้ผูส้อบบญัชีสหกรณ์ปฏิบติั

หนา้ท่ีให้เก่ียวกบัธุรกิจหรือความสัมพนัธ์ทางเครือญาติกบัสหกรณ์ท่ีตรวจสอบ เพื่อหลีกเล่ียงการ

กระทาํท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
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2. ผูส้อบบญัชีสหกรณ์ตอ้งไม่กระทาํการใด ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงและการ

ดาํเนินการของผูท่ี้ผูส้อบบญัชีสหกรณ์ปฏิบติัหนา้ท่ีให ้

3. ผูส้อบบญัชีสหกรณ์ตอ้งใชว้ิจารณญาณอยา่งรอบคอบ มีเหตุผลในการปฏิบติังาน 

ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผูท่ี้ผูส้อบบญัชีสหกรณ์ปฏิบติัหนา้ท่ีให ้

ความรับผดิชอบต่อเพือ่นร่วมวชิาชีพ และจรรยาบรรณทัว่ไป 

1. ผูส้อบบญัชีสหกรณ์ตอ้งไม่แยง่งานสอบบญัชีจากผูส้อบบญัชีสหกรณ์รายอ่ืน 

2. ผูส้อบบญัชีสหกรณ์ตอ้งไม่ปฏิบติังานสอบบญัชีสหกรณ์เกินกว่าท่ีรับมอบหมาย

จากผูส้อบบญัชีสหกรณ์รายอ่ืน 

3. ผูส้อบบญัชีสหกรณ์ตอ้งไม่ใหข้อ้มูลเก่ียวกบังานของตนเกินความเป็นจริง และไม่

โออ้วดหรือเปรียบเทียบตนหรือสํานกังานสอบบญัชีท่ีตนสังกดัอยู่กบัผูส้อบบญัชีสหกรณ์รายอ่ืน 

หรือสาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสหกรณ์รายอ่ืนสังกดัอยู ่

4. ผูส้อบบญัชีสหกรณ์ตอ้งไม่ให้หรือรับวา่จะให้ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์ใด ๆ เพื่อ

เป็นการจูงใจใหบุ้คคลอ่ืนแนะนาํหรือจดัหางานสอบบญัชีมาให้ตน 

5. ผูส้อบบญัชีสหกรณ์ตอ้งไม่เรียกหรือรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์จากบุคคลใดเม่ือ

บุคคลนั้นไดรั้บงานจากการแนะนาํหรือการจดัหางานของตนในฐานะเป็นผูส้อบบญัชีสหกรณ์ของ

สหกรณ์นั้น 

6. ผูส้อบบญัชีภาคเอกชน ตอ้งไม่กาํหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบญัชีสหกรณ์โดย

มิไดค้าํนึงถึงลกัษณะ ความเส่ียง ความซบัซอ้นและปริมาณของงานท่ีตนรับเป็นผูส้อบบญัชีสหกรณ์ 

7. ผูส้อบบญัชีสหกรณ์ตอ้งประพฤติปฏิบติัตนในทางท่ีถูกท่ีควร สํานึกในหนา้ท่ีและ

ไม่ปฏิบติัตนในลกัษณะท่ีทาํใหเ้กิดความเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิแห่งวชิาชีพ 

บทกาํหนดโทษ 

  โทษของการประพฤติผดิจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีสหกรณ์มีดงัต่อไปน้ี 

1. กรณีผูส้อบบญัชีสหกรณ์เป็นผูส้อบบญัชีภาครัฐให้ดาํเนินการทางวินัย ตามกฎ 

ระเบียบของทางราชการ 

2. กรณีผูส้อบบญัชีสหกรณ์เป็นผูส้อบบญัชีภาคเอกชนใหด้าํเนินการ ดงัน้ี 

 (ก) ตกัเตือนเป็นหนงัสือ 

 (ข) ภาคทณัฑ ์

 (ค) ไม่แต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชีสหกรณ์ มีกาํหนดเวลาไม่เกินหา้ปี 
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 (ง) ถอนช่ือออกจากทะเบียนผูส้อบบญัชีภาคเอกชน 

 

แนวคิดเกีย่วกบัวชิาชีพสอบบัญชี 

คําจํากดัความของการสอบบัญชี 

นิพนัธ์ เห็นโชคชยัชนะและศิลปะพร ศรีจัน่เพชร (2550, น. 1-1) จากคาํนิยามของการ

สอบบญัชีของ The American Accounting Association : AAA การสอบบญัชี คือ เป็นกระบวนการ

รวบรวมขอ้มูลการประเมินหลกัฐานเก่ียวกบัสารสนเทศระดบัความสอดคลอ้งของสารสนเทศกบั

หลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้การส่ือสารผลลพัธ์ใหผู้ใ้ชท่ี้สนใจปฏิบติัโดยบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ

และเป็นอิสระ 

ทศันีย ์แสงสวา่ง (2550) ขอ้มูลจากงบการเงินควรมีความถูกตอ้งและเช่ือถือไดจึ้งจะเป็น

ประโยชน์ต่อผูใ้ช้ในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจจึงก่อให้เกิดวิชาชีพสอบบญัชีเกิดข้ึนมา เพื่อให้

ผูส้อบบญัชีสามารถใหค้วามเช่ือมัน่แก่ผูใ้ชข้อ้มูลในงบการเงินได ้

ความหมายของการสอบบัญชี 

สมาคมการบญัชีอเมริกนั (The American Accounting Associating : AAA ) ให้คาํนิยาม

ของการสอบบญัชี (Auditing) ไวว้่า “ การสอบบญัชี คือกระบวนการของการรวบรวมและการ

ประเมินหลกัฐานเก่ียวกบัสารสนเทศ เพื่อระบุและรายงานเก่ียวกบัระดบัความสอดคลอ้งตอ้งกนั

ของสารสนเทศนั้นกบัหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวแ้ละการส่ือสารผลลพัธ์ใหผู้ใ้ชท่ี้สนใจ” 

การรวบรวมและการประเมินหลักฐาน (Accumulating and Evaluating Evidence) 

หลกัฐานการสอบบญัชี หมายถึง ขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริงใด ๆ ท่ีผูส้อบบญัชีไดรั้บ และใชเ้ป็นเกณฑ์

ในการสรุปวา่ขอ้มูลท่ีตรวจสอบนั้นแสดงไวต้ามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้

สารสนเทศและหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ (Information and Established Criteria) 

สารสนเทศท่ีจะตรวจสอบนั้นควรอยูใ่นรูปแบบท่ีสามารถพิสูจน์ได ้และมีหลกัเกณฑ์และมาตรฐาน

ท่ีผูส้อบบญัชีสามารถนาํมาใช้ประเมินสารสนเทศดงักล่าวได ้หลกัเกณฑ์ท่ีผูส้อบบญัชีใช้ในการ

ประเมินข้ึนอยู่กับลักษณะของสารสนเทศท่ีตรวจสอบ เช่น การตรวจสอบงบการเงินจะใช้

หลกัเกณฑ์ท่ีเรียกวา่ “หลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป” (Generally Accepted Accounting Principles : 

GAAP) แต่ถา้เป็นการตรวจสอบภาษีอากรจะใชห้ลกัเกณฑท่ี์เรียกวา่ “ประมวลรัษฎากร” 

บุคคลที่มีความรู้ความสามารถและความเป็นอิสระ (Competent, Independent 

Person) ผูป้ระกอบวชิาชีพสอบบญัชี หรือผูส้อบบญัชีควรมีความรู้ ความสามารถ และความชาํนาญ
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ในวิชาชีพเป็นพิเศษเช่นเดียวกับวิชาชีพอิสระอ่ืน ๆ ควรมีความรู้เก่ียวกับการสอบบญัชี และมี

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตลอดจนการพัฒนาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพ (Continuing 

Professional Development : CPD) ทศันคติและความคิดท่ีเป็นอิสระ 

การรายงาน (Reporting) รายงานถือเป็นผลงานของผูส้อบบญัชี ซ่ึงใช้ส่ือสารผลลพัธ์

ของการปฏิบติังานให้กบัผูใ้ชร้ายงาน รายงานของผูส้อบบญัชีแต่ละประเภทมีลกัษณะแตกต่างกนั

ไปซ่ึงข้ึนอยูก่บัลกัษณะงานท่ีปฏิบติั และขอ้สรุปจากการปฏิบติังาน เช่น รายงานการตรวจสอบงบ

การเงิน รายงานการสอบทานงบการเงิน 

วตัถุประสงค์และกระบวนการของการสอบบัญชี 

“การตรวจสอบงบการเงินมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ผูส้อบบญัชีสามารถแสดงความเห็นว่า

งบการเงินนั้นได้จดัทาํในส่วนสาระสําคญัเป็นไปตามแม่บทการบญัชีการรายงานทางการเงิน

หรือไม่” ดงันั้น วตัถุประสงคข์องการตรวจสอบงบการเงิน คือ การแสดงความเห็นวา่งบการเงินนั้น

ไดแ้สดงฐานะทางการเงิน ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ โดยถูกตอ้งตามควรใน

สาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปหรือไม่ (มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 200) 

 

แนวคิดเกีย่วกบัการวางแผนงานสอบบัญชี 

การวางแผนงานสอบบญัชี หมายถึง การพฒันากลยุทธ์ทัว่ไป และวิธีการโดยละเอียด

สําหรับลกัษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของการตรวจสอบท่ีคาดไว ้ผูส้อบบญัชีตอ้งวางแผนการ

ปฏิบติังานตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพและทนัต่อเหตุการณ์ การวางแผนงานสอบบญัชีเป็นเพียง

เพื่อช่วยใหผู้ส้อบบญัชีแน่ใจวา่ ไดมี้การพิจารณาเร่ืองท่ีสําคญัอยา่งเหมาะสม สามารถระบุปัญหาท่ี

อาจเกิดข้ึนและทาํงานสําเร็จไดอ้ยา่งรวดเร็ว การวางแผนช่วยให้มีการมอบหมายงานแก่ผูช่้วยอยา่ง

เหมาะสม และช่วยในการประสานงานกบัผูส้อบบญัชีและผูเ้ช่ียวชาญ ในการวางแผนงานสอบบญัชี

ผูส้อบบญัชีตอ้งตดัสินใจเก่ียวกบัการรวบรวมหลกัฐานการสอบบญัชี (มาตรฐานการสอบบญัชี 

รหสั 300) ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

1. ลกัษณะของการตรวจสอบ 

2. ขอบเขตของการตรวจสอบ 

3. ระยะเวลาและจงัหวะของการตรวจสอบ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (2560) ผูส้อบบญัชีจึงต้องวางแผนการสอบบญัชีเพื่อให้

สามารถรวบรวมหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอ โดยคาํนึงถึงระยะเวลาท่ีตอ้งใช้
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ในการตรวจสอบและวธีิการตรวจสอบต่างๆ รวมถึงตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น การวางแผนการสอบ

บญัชีอยา่งเหมาะสมจะช่วยใหก้ารตรวจสอบบญัชีสหกรณ์เป็นไปอยา่งมีคุณภาพ ซ่ึงจะช่วยให้มีการ

บริหารเวลาและทรัพยากรอย่างเพียงพอในการปฏิบติังานสอบบญัชี รวมทั้งช่วยให้ผูส้อบบญัชี

สามารถพิจารณามุ่งเน้นไปยงับญัชีท่ีคาดว่าจะมีความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง

อนัเป็นสาระสําคญั ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ตลอดจนสามารถกาํหนดวิธีการ

ทดสอบการควบคุม (Test of Control) วิธีการตรวจสอบเน้ือหาสาระ (Substantive Test) และการใช้

เทคนิคการตรวจสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ (CAATs) ในการตรวจสอบบญัชีเพื่อหาขอ้มูลท่ีแสดง

รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง ซ่ึงรูปแบบและเน้ือหาของแผนการสอบบญัชีโดยรวมข้ึนอยู่กบัขนาด

ของสหกรณ์ ความซบัซอ้นในการดาํเนินธุรกิจและทุนดาํเนินงานของสหกรณ์นั้น 

ในการจดัทาํแผนการสอบบญัชีโดยรวม ผูส้อบบญัชีจะตอ้งทาํความเขา้ใจสหกรณ์การ

ทาํธุรกรรมของสหกรณ์และสภาพแวดล้อม รวมถึงการควบคุมภายในของสหกรณ์ ซ่ึงนาํไปใช้

ประกอบการประเมินความเส่ียงทางธุรกิจและประเมินความเส่ียงจากการควบคุมภายใน เพื่อให้

ผูส้อบบญัชีสามารถระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็น

สาระสําคญั ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ทั้งในระดับงบการเงินและในระดับท่ี

เก่ียวกบัส่ิงท่ีคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ได้ให้การรับรองไว ้ดงันั้น ผูส้อบบญัชีจะบนัทึก

ขอ้มูลท่ีสําคญัเก่ียวกบัสหกรณ์ และใช้ผลการประเมินความเส่ียงไปดาํเนินการกาํหนดขอบเขต 

ปัจจยัเส่ียง ระยะเวลาและทรัพยากรท่ีจะใชส้าหรับการตรวจสอบสหกรณ์แต่ละแห่ง  

อนนัยา แก่นแกว้ (2552) การวางแผนตรวจสอบบญัชีแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ  

ขั้นตอนท่ี 1 การพิจารณารับงานสอบบญัชีการพิจารณาเลือกรับงานการสอบบญัชีมี

ความสาํคญัต่อผูส้อบบญัชีมาก เน่ืองจากการรับงานตรวจสอบกิจการท่ีมีความเส่ียงสูง หรือกิจการท่ี

ผูบ้ริหารมีเจตนาไม่สุจริต ยอ่มทาํให้ผูส้อบบญัชีมีความยากลาํบากในการตรวจสอบ และอาจตรวจ

ไม่พบข้อผิดพลาด ซ่ึงอาจส่งผลให้ผูส้อบบัญชีถูกฟ้องร้องจากผูใ้ช้งบการเงินหรืออาจทาํให้

หน่วยงานกาํกบัดูแลมีความสงสัยในการปฏิบติังานสอบบญัชีได ้การรับงานสอบบญัชี จาํแนกออก

ได ้2 กรณี ดงัน้ี 

1. การรับงานสอบบญัชีสาํหรับลูกคา้รายใหม่ 

1.1 ลูกคา้ใหม่ท่ีจดัตั้งกิจการใหม่ผูส้อบบญัชีตอ้งรวบรวมขอ้มูลและประเมิน

ความเส่ียงเบ้ืองตน้ก่อนท่ีจะรับงานสอบบญัชีสําหรับลูกคา้รายใหม่ผลจากการรวบรวมขอ้มูลและ

ประเมินความเส่ียงดังกล่าวทาํให้ผู ้สอบบัญชีอาจปฏิเสธท่ีจะรับงานตรวจสอบลูกค้ารายนั้ น 
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เน่ืองจากการรับงานสอบบญัชีท่ีมีความเส่ียงสูงมีผลให้ผูส้อบบญัชีไม่สามารถปฏิบติังานตาม

มาตรฐานการสอบบญัชี หรือปฏิบติังานผิดมรรยาท หรือจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีซ่ึงมีผลทาํให้

ผูส้อบบญัชีเส่ือมเสียช่ือเสียง หรือถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได ้ผูส้อบบญัชีควรรวบรวมขอ้มูล

เบ้ืองตน้ไวเ้พื่อประเมินความเส่ียงเช่น 

1) ประเภทธุรกิจของลูกคา้ 

2) ผูเ้ป็นเจา้ของและผูบ้ริหารของกิจการท่ีจะตรวจสอบ 

3) ฐานะการเงินของลูกคา้ 

4) ฐานะทางสังคมของลูกคา้ 

5) กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของลูกคา้ 

6) ลักษณะของรายงานท่ีต้องนําส่งหน่วยงานกํากับดูแล เ ช่น ตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

1.2 ลูกคา้ใหม่ท่ีงบการเงินของลูกคา้ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ผูส้อบบญัชี

คนใหม่อาจตอ้งการทราบวา่มีเหตุผลทางจรรยาบรรณ หรือมารยาทของวิชาชีพประการใดหรือไม่ท่ี

ผูส้อบบญัชีใหม่ควรนาํมาพจิารณาในการรับงานสอบบญัชี เช่น ความขดัแยง้กนัของผูส้อบบญัชีคน

เดิมกบัผูบ้ริหารของกิจการในเร่ืองการใช้หลกัการบญัชี หรือการถูกจาํกดัขอบเขตการตรวจสอบ 

เป็นตน้ ในทางปฏิบติั ผูส้อบบญัชีท่ีกาํลงัพิจารณางานใหม่ตอ้งมีหนงัสือไปยงัผูส้อบบญัชีเดิม โดย

มีขอ้ความแจง้ให้ทราบวา่ตนไดรั้บการทาบทามให้เป็นผูส้อบบญัชีของกิจการท่ีผูส้อบบญัชีเดิมเคย

ตรวจสอบ และสอบถามผูส้อบบญัชีเดิมว่า มีเหตุผลทางจรรยาบรรณหรือมารยาทหรือไม่ ท่ีควร

นาํมาพิจารณาในการรับงานลูกคา้รายน้ี ถ้าผูส้อบบญัชีเดิมตอบกลบัว่ามีเหตุผลทางจรรยาบรรณ

หรือมรรยาท ผูส้อบบญัชีท่ีกาํลงัพิจารณางานใหม่ตอ้งช้ีแจงให้กิจการผูท้าบทามทราบถึงความ

จาํเป็นท่ีจะตอ้งให้ผูส้อบบญัชีเดิมแจง้ให้ตนทราบถึง รายละเอียดเหตุผลทางจรรยาบรรณหรือ

มรรยาทของวชิาชีพและขอ้ขดัแยง้เก่ียวกบัการใชห้ลกัการบญัชีและวิธีการตรวจสอบโดยมีหนงัสือ

ไปยงัผูส้อบบญัชีเดิม ในกรณีท่ีถูกปฏิเสธจากกิจการท่ีทาบทามหรือขอ้มูลท่ีจะของทราบจากผูส้อบ

บญัชีเดิมถูกจาํกัด ผูส้อบบญัชีพิจารณางานใหม่ต้องขอทราบเหตุผลจากกิจการนั้นแล้วนํามา

พิจารณาวา่ควรรับงานสอบบญัชีสาํหรับลูกคา้รายน้ีหรือไม่ 

2.  การรับงานสอบบญัชีสําหรับลูกคา้รายเดิม (Continuing Client) ผูส้อบบญัชีจะตอ้ง

พิจารณาและประเมินความเส่ียงจากลูกคา้รายเดิมวา่จะรับงานสอบบญัชีต่อไปหรือไม่ ผูส้อบบญัชี

อาจตอบปฏิเสธลูกคา้รายเดิมดว้ยเหตุผลต่างๆดงัน้ี 
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2.1 การมีขอ้ขดัแยง้เก่ียวกบัการถูกจาํกดัขอบเขตในการตรวจสอบ และประเภท

ความเห็นในรายงานผูส้อบบญัชี 

2.2 ลูกคา้ไม่จ่ายค่าสอบบญัชี 

2.3 กิจการมีการเปล่ียนโครงสร้างผูถื้อหุ้นและผูบ้ริหาร ซ่ึงผูส้อบบญัชีมีการ

ประเมินว่าผูบ้ริหารชุดใหม่มีปัญหาเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริตในการตอบรับงานสอบบญัชี ผูส้อบ

ควรส่งหนงัสือตอบรับงานสอบบญัชี[Engagement Letter] 2ฉบบัเพื่อยืนยนัและให้กิจการยอมรับ

เก่ียวกบัเร่ืองต่อไปน้ี 

1) การแต่งตั้งผูส้อบบญัชี 

2) วตัถุประสงคข์องการตรวจสอบและขอบเขตของการตรวจสอบ 

3) ความรับผดิชอบของผูบ้ริหารต่องบการเงิน 

4) ความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อลูกคา้ 

5) รูปแบบของรายงาน 

6) ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี 

ขั้นตอนท่ี 2 การรวบรวมข้อมูลเก่ียวกบัธุรกิจท่ีตรวจสอบ ผูส้อบบญัชีควรมีความรู้

เก่ียวกบัธุรกิจท่ีจะตรวจสอบ 

ประโยชน์ของขอ้มูลเก่ียวกบัธุรกิจท่ีจะตรวจสอบ 

 1) เพื่อให้เขา้ใจในระบบบญัชีและวิธีการปฏิบติัทางการสอบบญัชีของ

กิจการท่ีจะตรวจสอบ 

2) เพื่อช่วยในการระบุปัญหาและการประเมินความเส่ียงสืบเน่ืองของ

กิจการท่ีตรวจสอบ ความเส่ียงสืบเน่ือง (Inherent Risk) หมายถึง โอกาสท่ียอดคงเหลือของบญัชี

หรือประเภทของรายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง  

การไดม้าซ่ึงความรู้เก่ียวกบัธุรกิจท่ีตรวจสอบ แหล่งความรู้เก่ียวกบัธุรกิจและกิจการท่ี

ตรวจสอบ 

1) ประสบการณ์ตรวจสอบของปีท่ีผ่านมาเก่ียวกับกิจการและธุรกิจ

ประเภทนั้น  

 2) การปรึกษาหารือกับบุคลากรของกิจการ เช่น กรรมการ เจ้าหน้าท่ี

ระดบัสูง เจา้หนา้ท่ีระดบัปฏิบติัการ 
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 3) การปรึกษาหารือกบัผูส้อบบญัชีอ่ืน ท่ีปรึกษากฎหมาย และท่ีปรึกษา

ดา้นอ่ืนๆ 

4) การปรึกษาหารือกบัผูท่ี้มีความรู้นอกกิจการ เช่น นกัเศรษฐศาสตร์และ

ผูอ้อกกฎระเบียบเก่ียวกบัธุรกิจประเภทนั้น 

 5) ส่ิงตีพิมพท่ี์เก่ียวกบัธุรกิจประเภทนั้น 

 6) การตรวจเยีย่มสถานประกอบการและโรงงาน 

 7) เอกสารท่ีกิจการจดัทาํเช่น รายงานการประชุม เอกสารท่ีส่งใหผู้ถื้อหุน้ 

ขั้นตอนท่ี 3 การวเิคราะห์เปรียบเทียบเบ้ืองตน้  

โดยการเปรียบเทียบขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลอ่ืนท่ีไม่ใช่ขอ้มูลทางการเงินวา่เป็นไป

ตามท่ีคาดหมายหรือไม่ซ่ึงจะเป็นข้อมูลท่ีช่วยให้ผูส้อบบัญชีสามารถวางแผนและใช้วิธีการ

ตรวจสอบเพื่อใหค้น้พบการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงท่ีเกิดข้ึนได ้

ขั้นตอนท่ี 4 การกาํหนดระดบัความมีสาระสาํคญั (Materiality) 

 โดยความมีสาระสําคัญข้ึนอยู่กับขนาดและลักษณะของรายงานทางการบัญชีท่ีมี

ผลกระทบต่อการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใ้ชข้อ้มูล 

 

แนวคิดจากหลกัเกณฑ์และข้อกาํหนดตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 และ 400 

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 การระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ โดยการทําความเข้าใจกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ 

(คณะกรรมการมาตรฐานการสอบบญัชี, 2544) 

ผูส้อบบญัชีตอ้งปฏิบติัตามวธีิการประเมินความเส่ียง เพื่อใชเ้ป็นพื้นฐานในการระบุและ

การประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคัญในระดับงบ

การเงิน และในระดบัท่ีเก่ียวกบัส่ิงท่ีผูบ้ริหารไดใ้ห้การรับรองไว ้อย่างไรก็ตาม วิธีการประเมิน

ความเส่ียงเพียงอยา่งเดียวไม่ไดใ้ห้หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอท่ีจะใช้ในการ

แสดงความเห็นต่องบการเงินได ้

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 400 การประเมินความเส่ียงในการสอบบัญชีกับการ

ควบคุมภายใน (คณะกรรมการมาตรฐานการสอบบญัชี, 2544) 

ความเส่ียงในการสอบบญัชี หมายถึง ความเส่ียงท่ีผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นท่ีไม่

เหมาะสมเม่ืองบการเงินแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ความเส่ียงในการสอบ
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บญัชีมีองคป์ระกอบสามส่วน ไดแ้ก่ ความเส่ียงสืบเน่ือง ความเส่ียงจากการควบคุม และความเส่ียง

จากการตรวจสอบ 

1. ความเส่ียงสืบเน่ือง หมายถึง โอกาสท่ียอดคงเหลือของบญัชีหรือประเภทของรายการ

แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง ซ่ึงอาจมีสาระสําคญัในแต่ละรายการ หรือมีสาระสําคญัเม่ือรวมกบั

การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงในยอดคงเหลืออ่ืนหรือประเภทของรายการอ่ืน โดยไม่คาํนึงถึง

การควบคุมภายในท่ีอาจมีอยู่ ซ่ึงอาจป้องกัน หรือตรวจพบและแก้ไขการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ

ขอ้เทจ็จริงดงักล่าวได ้ปัจจยัท่ีใชใ้นการประเมินความเส่ียงสืบเน่ือง แบ่งเป็น 2 ระดบั คือ 

1.1 ความเส่ียงสืบเน่ืองในระดบังบการเงิน (Inherent Risk at the Financial 

Statements Level) ไดแ้ก่ 

1) ความน่าเช่ือถือ ความซ่ือสัตยสุ์จริต และทศันคติของผูบ้ริหารใน

การบริหารงานและการจดัทาํงบการเงิน เช่น ผูบ้ริหารท่ีไม่ใหค้วามสนใจเก่ียวกบัการควบคุมภายใน

หรือระบบบญัชีของกิจการ หรือมีทศันคติในทางลบต่อการจดัทาํงบการเงินอาจสั่งให้มีการจดัทาํงบ

การเงินท่ีบิดเบือนจากความเป็นจริง 

2) ประสบการณ์และความรู้ของผูบ้ริหาร การเปล่ียนแปลงผูบ้ริหาร

ในระหวา่งงวดอาจส่งผลกระทบต่อการจดัทาํงบการเงิน เน่ืองจากผูบ้ริหารคนใหม่อาจยงัไม่เขา้ใจ

วธีิปฏิบติัในการดาํเนินธุรกิจหรือระบบการควบคุมภายในท่ีกิจการควรมี 

3) แรงกดดนัท่ีผิดปกติต่อผูบ้ริหาร เช่น กิจการตกอยูใ่นสถานการณ์

ท่ีมีผลการดาํเนินงานลม้เหลว ขาดเงินทุนในการดาํเนินงานต่อเน่ือง หรือผูบ้ริหารของกิจการไดรั้บ

ผลตอบแทนโดยมีเง่ือนไขข้ึนอยูก่บักาํไรสุทธิหรือรายได ้

4) ลักษณะทางธุรกิจของกิจการ ลักษณะของผลิตภณัฑ์และการ

ใหบ้ริการเช่น กิจการท่ีผลิตสินคา้ท่ีเป็นไปตามสมยันิยมอาจมีความเส่ียงท่ีสินคา้จะเกิดความลา้สมยั 

กิจการท่ีมีรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงอาจมีรายการคา้ท่ีมีเง่ือนไข

ไม่ปกติรวมอยู ่

5) ปัจจัย ซ่ึงกระทบต่ออุตสาหกรรมท่ี กิจการดํา เ นินอยู่  เ ช่น 

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สภาพการแข่งขนั การเปล่ียนแปลงในเทคโนโลย ีความตอ้งการของลูกคา้ 

 1.2  ความเส่ียงสืบเน่ืองในระดับของยอดคงเหลือในบัญชีและประเภท

รายการ (Inherent Risk at the Account Balance and Class of Transaction Level) ไดแ้ก่ 
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1) ความซบัซ้อนของรายการ และเหตุการณ์อ่ืนท่ีตอ้งใชผ้ลงานของ

ผูเ้ช่ียวชาญ หรือบญัชีท่ีตอ้งอาศยัการประมาณการและดุลยพินิจในการกาํหนดยอดคงเหลือของ

บญัชี เช่น การประมาณการสินทรัพยท่ี์มีค่า (เพชร พลอย) หรือสินทรัพยท่ี์มีการเปล่ียนแปลงตาม

เทคโนโลย ี

2) ความเป็นไปไดท่ี้สินทรัพยจ์ะสูญหายหรือถูกยกัยอก โดยเฉพาะ

สินทรัพยท่ี์มีสภาพคล่องสูงและเคล่ือนยา้ยง่าย เช่น เงินสด สินคา้ 

3) รายการผิดปกติและซับซ้อน รายการท่ีไม่ผ่านการประมวลผล

ตามปกติโดยเฉพาะรายการท่ีเกิดข้ึน ณ วนัส้ินงวดหรือใกล้วนัส้ินงวด เช่น รายการปรับปรุงท่ี

ผดิปกติซ่ึงเกิดข้ึนมากในช่วงใกลว้นัส้ินงวด กิจการใชว้ธีิการรับรู้รายไดท่ี้สลบัซบัซ้อนหรือไม่นิยม

ปฏิบติั 

2. ความเส่ียงจากการควบคุม หมายถึง ความเส่ียงท่ีระบบบญัชีหรือระบบการควบคุม

ภายในไม่สามารถป้องกัน หรือตรวจพบและแก้ไขการแสดงข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงได้อย่าง

ทนัเวลา การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดข้ึนในยอดคงเหลือของบญัชีหรือประเภทของ

รายการ และอาจมีสาระสาํคญัในแต่ละรายการหรือมีสาระสาํคญัเม่ือรวมกบัการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ

ขอ้เทจ็จริงในยอดคงเหลืออ่ืนหรือประเภทของรายการอ่ืน ปัจจยัท่ีใชใ้นการประเมินความเส่ียงจาก

การควบคุม ไดแ้ก่ 

1) กิจการจดัให้มีระบบบญัชีและระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ

หรือไม่ เช่น กิจการมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีกนัอยา่งเหมาะสมโดยเฉพาะหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพย์

ท่ีมีสภาพคล่องสูง จดัใหมี้การอนุมติัรายการและการทาํรายการกระทบยอด 

 2) กิจการมีการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไวอ้ยา่งสมํ่าเสมอ 

3. ความเส่ียงจากการตรวจสอบ หมายถึง ความเส่ียงท่ีวิธีการตรวจสอบเน้ือหาสาระซ่ึง

ผูส้อบบญัชีใชจ้ะไม่สามารถตรวจพบการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงท่ีมีอยูใ่นยอดคงเหลือของ

บญัชีหรือประเภทของรายการ โดยการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงนั้นอาจมีสาระสําคญัในแต่ละ

รายการหรือมีสาระสําคญัเม่ือรวมกบัการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงในยอดคงเหลืออ่ืนหรือ

ประเภทของรายการอ่ืน ปัจจยัท่ีใชใ้นการประเมินความเส่ียงจากการตรวจสอบ ไดแ้ก่ 

1) การเลือกตวัอยา่งเพื่อใช้ในการตรวจสอบ ซ่ึงตวัอย่างท่ีถูกเลือกนั้นไม่ใช่

ตวัแทนท่ีแทจ้ริงของประชากร ทาํใหไ้ม่สามารถตรวจพบการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น

สาระสาํคญัได ้
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2) วิธีการตรวจสอบท่ีใช้ไม่มีประสิทธิภาพ ในบางคร้ังวิธีการตรวจสอบท่ี

ผูส้อบบญัชีใชก้็ไม่สามารถตรวจพบการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงได ้เน่ืองจากการปฏิบติังาน

สอบบญัชีมีขอ้จาํกดัหลายประการ และหลกัฐานการสอบบญัชีส่วนใหญ่ตอ้งใช้ดุลยพินิจในการ

พิจารณาความเช่ือถือไดม้ากกวา่ท่ีจะเป็นหลกัฐานท่ีใหข้อ้สรุปไดใ้นตวัเอง 

3) มีขอ้บกพร่องในการปฏิบติังานตรวจสอบ หรือสรุปความเห็นผิดพลาด

เก่ียวกบัหลกัฐานการสอบบญัชี 

 

แนวคิดเกีย่วกบัหลกัการและความจําเป็นในการบริหารความเส่ียง 

คําจํากดัความของการบริหารความเส่ียง 

การบริหารความเส่ียง (Risk Management) เป็นกลวิธีท่ีเป็นเหตุเป็นผลท่ีนาํมาใชใ้นการ

บ่งช้ี วเิคราะห์ ประเมิน จดัการ ติดตาม และส่ือสารความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมหน่วยงาน/ฝ่าย

งาน หรือกระบวนการดาํเนินงานขององคก์ร เพื่อช่วยลดความสูญเสียในการไม่บรรลุเป้าหมายให้

เหลือนอ้ยท่ีสุดและเพิ่มโอกาสแก่องคก์รมากท่ีสุด 

การบริหารความเส่ียงยงัหมายความถึงการประกอบกนัอยา่งลงตวัของวฒันธรรมองคก์ร 

กระบวนการและโครงสร้างองคก์ร ซ่ึงมีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการบริหาร และผลไดผ้ลเสีย

ขององคก์รอีกดว้ย 

ความสําคัญของการบริหารความเส่ียง 

Pricewaterhouse Coopers (2547) อธิบายวา่ ผูบ้ริหารส่วนใหญ่ในปัจจุบนัน้ียอมรับว่า

เหตุผลเบ้ืองตน้ท่ีสนบัสนุนให้มีการบริหารความเส่ียงในองค์กร คือ การท่ีทุกองค์กรตอ้งพยายาม

สร้าง หรือเพิ่มมูลค่าใหก้บัผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียทั้งปวง แมว้า่มีความไม่แน่นอนหลายประการท่ีอาจ

กระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ มูลค่าขององค์กรเหล่าน้ีจะเกิดข้ึนไดเ้พียงใด ข้ึนอยู่กบัความสามารถ

ของผูบ้ริหารในการตดัสินใจ การกาํหนดกลยุทธ์การบริหารงานประจาํวนัในองคก์รนั้น ๆความไม่

แน่นอนทางธุรกิจน้ีเป็นเสมือนดาบสองคม คือ อาจก่อให้เกิดผลลพัธ์ในทางบวกซ่ึงถือเป็นโอกาส

ใหแ้ก่องคก์ร หรืออาจก่อใหเ้กิดผลลพัธ์ในทางลบ ซ่ึงถือวา่เป็นความเส่ียง ดงันั้นจึงเป็นส่ิงท่ีทา้ทาย

ผูบ้ริหารให้ตอ้งสามารถใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์ในการกาํหนดกลยุทธ์องค์กร หรือกาํหนด

ระดบัความเส่ียงท่ีเหมาะสมท่ีองคก์รยอมรับได ้

การบริหารความเส่ียง (Enterprise Risk Management) เป็นกระบวนการท่ีมีระบบ

สามารถนาํไปใชไ้ดก้บัทุกองค์กรและทุกธุรกิจ เพื่อบ่งช้ีเหตุการณ์ความเส่ียง ประเมินความเส่ียง
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จดัลาํดบัความสําคญั และจดัการความเส่ียง โดยการบริหารความเส่ียงขององคก์รจะช่วยให้เกิดผล

ต่อไปน้ี 

1. สนับสนุนให้องค์กรสามารถพิจารณาระดับความเส่ียงองค์กรท่ียอมรับได้หรือ

ตอ้งการท่ีจะยอมรับเพื่อสร้างมูลค่าใหก้บัผูถื้อหุน้ 

2. กาํหนดกรอบการดาํเนินงาน ให้แก่องคก์ร เพื่อให้สามารถบริหารความไม่แน่นอน

ความเส่ียงและโอกาสของธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ 

นอกจากน้ี การบริหารความเส่ียงยงัเป็นองคป์ระกอบท่ีสําคญัของการกาํกบัดูแลกิจการ

ดงันั้น การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีจะไม่สามารถบรรลุไดห้ากปราศจากระบบการบริหารความเส่ียงท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

ความหมายของการบริหารความเส่ียงเชิงสัมพนัธ์ระดบัองค์กร (Enterprise  Risk  

Management) ตามแนว COSO 

อุษณา ภทัรมนตรี (2552)  COSO ให้คาํนิยามสรุปไดว้่า การบริหารความเส่ียงเชิง

สัมพนัธ์ระดับองค์กร เป็นกระบวนการท่ีเป็นผลมาจากคณะกรรมการบริษทั ฝ่ายบริหารและ

พนักงานสร้างและร่วมกันปฏิบัติในการกําหนดกลยุทธ์และในการปฏิบัติงานทั่วทั้ งองค์กร 

กระบวนการบริหารความเส่ียงสร้างข้ึนเพื่อระบุเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีมีผลกระทบสําคญัต่อ

องคก์ร และเพื่อการบริหารจดัการความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับไดร้วมทั้งเพื่อสร้างความมัน่ใจ

อยา่งสมเหตุสมผลเก่ียวกบัการบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รจากคาํนิยามสะทอ้นถึงแนวความคิด

พื้นฐานของ COSO ดงัน้ี 

1. การบริหารความเส่ียงเป็นกระบวนการท่ีเป็นผลมาจากทุกคน และทุกระดบัใน

องค์กรและตอ้งปฏิบติัจริงทุกระดบัทัว่ทั้งองค์กรไม่ใช่เพียงแต่กาํหนดเป็นนโยบายตามเอกสาร

เท่านั้น 

2.  ประยุกต์ใช้ในการกําหนดกลยุทธ์ วตัถุประสงค์ในระดับองค์กรและในการ

ปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งทุกระดบัและทุกหน่วยงาน 

3.  เป็นกระบวนการท่ีสร้างหรือออกแบบเพื่อ 

3.1 การระบุเหตุการณ์สาํคญัท่ีอาจเกิดข้ึนและมีผลกระทบสาํคญัต่อองคก์ร 

3.2 การบริหารจดัการความเส่ียงในภาพรวมใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีองคก์รยอมรับไดแ้ละ 

3.3 เป็นเกณฑ์ในการสร้างความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลเก่ียวกับการบรรลุ

วตัถุประสงคข์ององคก์รต่อฝ่ายบริหารและคณะกรรมการองคก์ร 
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ความหมายของกระบวนการบริหารความเส่ียง เหตุการณ์ความเส่ียงและโอกาส 

อุษณา ภทัรมนตรี (2552) กระบวนการบริหารความเส่ียง (Risk Management Process) 

หมายถึง กระบวนการในการระบุ (Identify) เหตุการณ์ประเมิน (Assess) ความเส่ียงและวิธีการ

จดัการตอบสนอง (Responses) ต่อเหตุการณ์ความไม่แน่นอนท่ีอาจจะเกิดข้ึน เพื่อให้ความเส่ียงอยู่

ในระดบัท่ียอมรับไดห้รือเพิ่มโอกาสการบรรลุวตัถุประสงค์ขององคก์ร กระบวนการบริหารความ

เส่ียงจะมีประสิทธิผลท่ีสุดหากออกแบบใหแ้ทรกหรือฝัง (Embedded) อยูใ่นกิจกรรมการปฏิบติังาน

ปกติ 

เหตุการณ์(Event) หมายถึง เหตุการณ์ความไม่แน่นอนท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตซ่ึงมี

ผลกระทบต่อองค์กรทางดา้นลบหรือดา้นบวกหรือทั้งสองอย่างประกอบกนั เหตุการณ์ควรเป็นท่ี

สังเกตเห็นและวดัผลได ้

ความเส่ียง (Risk) หมายถึง ความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ท่ีมีผลทางดา้นลบ ซ่ึงทาํให้

องคก์รไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม หรือไม่บรรลุวตัถุประสงคส์าํคญัไดอ้ยา่งท่ีตอ้งการ 

โอกาส (Opportunity) หมายถึง ความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ท่ีมีผลทางด้านบวก 

โอกาสเป็นช่องทางใหม่ในการประกอบธุรกิจ เช่น การนาํสินคา้และบริการใหม่ซ่ึงกาํลงัเป็นท่ี

ตอ้งการของตลาดออกสู่ตลาดเป็นคนแรก การเสียเงินแต่สร้างช่ือเสียงฯ ฝ่ายบริหารควรใชโ้อกาสท่ี

มองเห็น ในการกาํหนดกลยทุธ์หรือในการกาํหนดวตัถุประสงคใ์นการวางแผนงาน 

เหตุแห่งความเส่ียง Pricewaterhouse  Coopers (2547) อธิบายรายละเอียดของความเส่ียง

ทุกประเภท 

เกิดข้ึนโดยมีเหตุแห่งความเส่ียง (Risk Driver) ซ่ึงอาจเป็นเหตุท่ีเกิดจากภายในองคก์ร 

เช่นวฒันธรรม โครงสร้างองคก์ร บุคคลากร หรือเหตุท่ีเกิดจากปัจจยัภายนอก เช่น การเมือง คู่แข่ง

สภาวะเศรษฐกิจ เป็นตน้ เหตุแห่งความเส่ียงมีหลายลกัษณะต่าง ๆ กนั ดงัตวัอยา่งในภาพท่ี 2.1 
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ภาพที ่2.1 เหตุแห่งความเส่ียง 

 

ความจําเป็นในการบริหารความเส่ียง 

ชยัณรงค ์ ขนัผนึก (2011) ความเส่ียง คือ โอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย 

การร่ัวไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงคท่ี์ทาํให้งานไม่ประสบความสําเร็จตาม

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีกาํหนด หรือ ความเส่ียง คือ ความไม่แน่นอนท่ีเกิดข้ึนและมีผลต่อการ

บรรลุเป้าหมายหรือวตัถุประสงคท่ี์ตั้งใจไว ้

ความเส่ียงอาจเกิดจากหลายสาเหตุโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง  ขอ้จาํกดัของโครงการและความ

ไม่แน่นอนอนัเน่ืองมาจากอิทธิพลการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มโครงการ จนเป็นเหตุให้การ

คาํนวณกิจกรรมของโครงการคาดเคล่ือนจากความจริง  ผลท่ีตามมาท่ีเห็นไดช้ดัเจนคือ หากยอมรับ

ความล่าชา้นั้น  ก็ตอ้งเพิ่มงบประมาณและผลกระทบคือ  ค่าใช้จ่ายเกินกวา่ท่ีกาํหนดไว ้ วนัส้ินสุด

ของโครงการผดิพลาดและก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อช่ือเสียงของธุรกิจหรือโครงการ ในกรณีท่ีตอ้ง

จดัสรรทรัพยากรเพิ่มเติมผลก็จะจบลงท่ีค่าใชจ่้ายของโครงการเกินวงเงินท่ีกาํหนดไวเ้ช่นเดียวกนั

การดาํเนินงานของภาครัฐ แมว้า่เป้าหมายสําคญัไม่ไดอ้ยู่ท่ีกาํไร แต่ภาครัฐก็ตอ้งการผลผลิตท่ีเป็น

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพท่ีคุม้ค่างบดาํเนินการ 

การบริหารความเส่ียง (Risk Management) คือ การบริหารปัจจยั และควบคุมกิจกรรม 

รวมทั้งกระบวนการ การดาํเนินงานต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุแต่ละโอกาสท่ีองคก์รจะเกิดความเสียหาย

เพื่อให้ระดบัและขนาดของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอยู่ในระดับท่ีองค์กรยอมรับได้
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ประเมินได ้ควบคุมและตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคาํนึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรเป็น

สําคญัการบริหารความเส่ียงเป็นกลวิธีท่ีเป็นเหตุเป็นผลท่ีนาํมาใช้ในการบ่งช้ี วิเคราะห์ประเมิน 

จดัการ ติดตาม และส่ือสารความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกับกิจกรรมหน่วยงานหรือกระบวนการ การ

ดาํเนินงานขององคก์ร เพื่อช่วยให้องค์กรลดความสูญเสียให้เหลือนอ้ยท่ีสุดและเพิ่มโอกาสให้แก่

ธุรกิจมากท่ีสุด การบริหารความเส่ียงยงัหมายถึงการประกอบกนัอยา่งลงตวัของวฒันธรรมองคก์ร 

กระบวนการและโครงสร้างองคก์ร ซ่ึงมีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการบริหารและผลไดผ้ลเสีย

ของธุรกิจ 

การบริหารความเส่ียงขององค์กร กระบวนการและวฒันธรรมองค์กร ประกอบเข้า

ดว้ยกนั (เจริญ เจษฎาวลัย,์ 2556) มีลกัษณะสาํคญั ดงัน้ี 

1. ผสมผสานเป็นส่วนหน่ึงของธุรกิจ การบริหารความเส่ียงควรสอดคลอ้งกบัแผนทาง

ธุรกิจ วตัถุประสงค ์การตดัสินใจ และสามารถนาํไปใชก้บัองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ในการบริหารองคก์ร 

2. พิจารณาความเส่ียงทั้งหมด โดยครอบคลุมความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร ไม่วา่จะเป็นความ

เส่ียงเก่ียวกบักลยทุธ์ การดาํเนินงาน การปฏิบติัตามกฎระเบียบและการเงิน ซ่ึงความเส่ียงเหล่าน้ีอาจ

ทาํให้เกิดความเสียหาย ความไม่แน่นอน และโอกาส รวมถึงการมีผลกระทบต่อวตัถุประสงค ์และ

ความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

3. มีความคิดแบบมองไปขา้งหน้า โดยบ่งช้ีวา่ความเส่ียงอะไรท่ีอาจจะเกิดข้ึนบา้งและ

หากเกิดข้ึนจริงจะมีผลกระทบอย่างไรต่อวตัถุประสงค์ ดงันั้นองค์กรควรเตรียมการบริหารความ

เส่ียงนั้นอยา่งไร 

 

แนวคิดเกีย่วกบัการประเมินความเส่ียง 

ความเส่ียงตามแนวคิดของ COSO 

คณะกรรมการ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway 

Commission) ซ่ึงหมายถึง คณะกรรมการร่วมของสถาบนัวิชาชีพในประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีให้

ความสนับสนุนเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาเกณฑ์ท่ีเหมาะสมเก่ียวกับการควบคุมภายใน ซ่ึง

ประกอบดว้ยสถาบนัวชิาชีพในประเทศสหรัฐอเมริกา 5 แห่ง คือ 

1. สถาบนัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของสหรัฐอเมริกา (The American Institute of 

Certified Public Accountants - AICPA) 
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2. สถาบนัผูต้รวจสอบภายในของสหรัฐอเมริกา(The Institute of Internal Auditors - 

IIA) 

3. สมาคมนกับญัชีแห่งสหรัฐอเมริกา (The American Accounting Association - AAA) 

4. สถาบันผู ้บริหารระดับสูงทางการเงินของสหรัฐอเมริกา (The Financial 

ExecutivesInstitute- FEI) 

5. สถาบนันกับญัชีบริหารของสหรัฐอเมริกา (Institute of Management Accountants - 

IMA) 

การประเมินความเส่ียงเป็นการประเมินเพื่อให้ทราบว่ามีความเส่ียงอยูอ่ยา่งไร และใน

เร่ืองหรือขั้นตอนใดของงาน มีระดบัความสําคญัและโอกาสท่ีจะเกิดมากน้อยเพียงใด เพื่อนามา

พิจารณาวา่ควรมีการบริหารจดัการอยา่งใดให้เกิดความมัน่ใจอยา่งสมเหตุสมผลวา่ ความผิดพลาด

หรือความเสียหายจากความเส่ียงนั้นจะไม่เกิดข้ึน หรือหากเกิดข้ึนก็จะอยูใ่นระดบัท่ีไม่เป็นอนัตราย 

หรือไม่เป็นอุปสรรคต่อความสาํเร็จตามวตัถุประสงค ์ขั้นตอนการประเมินความเส่ียง การระบุความ

เส่ียง การวเิคราะห์ความเส่ียง การบริหารความเส่ียง  

ความสําคัญของการประเมินความเส่ียงในการสอบบัญชี 

 กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ (2560) ผูส้อบบญัชีตอ้งปฏิบติัตามวิธีการประเมินความเส่ียง

เพื่อใชเ้ป็นพื้นฐานในการระบุและการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนั

เป็นสาระสําคญัในระดบังบการเงิน และในระดับท่ีเก่ียวข้องกบัส่ิงท่ีคณะกรรมการดาํเนินการ

สหกรณ์ได้ให้การรับรองไว ้ผูส้อบบญัชีจะตอ้งไดม้าซ่ึงความเขา้ใจสหกรณ์ และสภาพแวดลอ้ม 

รวมถึงการควบคุมภายในของสหกรณ์ ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ืองในการรวบรวมขอ้มูลเพี่อให้

ไดข้อ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนั 

การทาํความเข้าใจจะก่อให้เกิดกรอบในการอ้างอิง เพื่อให้ผูส้อบบญัชีสามารถวาง

แผนการตรวจสอบบญัชีและใชดุ้ลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดระยะเวลาการตรวจสอบบญัชี 

วตัถุประสงค์การประเมินความเส่ียง 

เพื่อระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระสําคญัไม่วา่จะเกิดข้ึนจากการทุจริต (Fraud) หรือขอ้ผิดพลาด (Errors) ทั้งในระดบังบการเงิน 

(Financial Statements Level) และในระดบัท่ีเก่ียวกบัส่ิงท่ีคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ไดใ้ห้

การรับรองไว ้ (Assertion Level) โดยการทาํความเขา้ใจสหกรณ์และสภาพแวดลอ้มของสหกรณ์ 

รวมถึงการควบคุมภายในของสหกรณ์ ซ่ึงเป็นพื้นฐานในการออกแบบวิธีการและการนาํวิธีการไป
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ปฏิบติัเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัท่ีได้

ประเมินไว ้

ประเภทของความเส่ียงในการสอบบัญชี 

ความเส่ียงในการสอบบัญชีเป็นความเส่ียงท่ีผูส้อบบัญชีอาจแสดงความเห็นท่ีไม่

เหมาะสมเม่ืองบการเงินแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั โดยแบ่งออกเป็น 3 

ประเภท คือ 

1. ความเส่ียงสืบเน่ือง (Inherent Risk) เป็นความเส่ียงก่อนการควบคุมภายในของ

สหกรณ์ในการประเมินความเส่ียงสืบเน่ืองผูส้อบบญัชีจะตอ้งประเมินใน 2 ระดบั คือ 

1.1 ความเส่ียงสืบเน่ืองในระดับงบการเ งิน ปัจจัย ท่ีใช้ในการประเมิน 

ประกอบดว้ย ลกัษณะทางธุรกิจของสหกรณ์ ความรู้ ประสบการณ์ ความซ่ือสัตย ์หรือแรงกดดนั

ของคณะ กรรมการดาํเนินการและเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ เป็นตน้ 

1.2 ความเส่ียงสืบเน่ืองในระดับยอดคงเหลือในบญัชีและประเภทรายการ 

ปัจจยัท่ีใช้ในการประเมิน ประกอบดว้ย ความซับซ้อนของรายการ ความเป็นไปไดท่ี้สินทรัพยจ์ะ

สูญหายหรือถูกยกัยอกรายการท่ีผดิปกติ หรือรายการท่ีตอ้งปรับปรุง เป็นตน้ 

ผูส้อบบญัชีจะตอ้งประมาณความมีนัยสําคญัและประเมินโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง

สืบเน่ือง (Inherent risk) โดยไม่ตอ้งคาํนึงถึงระบบการควบคุมภายในท่ีสหกรณ์มีอยูโ่ดยพิจารณา

จากความมีนยัสาํคญัหรือผลกระทบ (Impact) และโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึน (Likelihood) โดยใชห้ลกัใน

การพิจารณา ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.2 การประเมินความเส่ียง 

ความเส่ียง 

ผลกระทบ 

โอกาสท่ีจะเกิด 

ผลกระทบท่ีเป็นตวัเงิน 

ผลกระทบท่ีไม่ใช่ตวัเงิน 

ความถ่ีของการเกิดข้ึนในอดีต 

โอกาสท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
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การพิจารณาความมีนยัสาํคญัหรือผลกระทบ (Impact) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

(1) ความมีนยัสําคญัหรือผลกระทบท่ีเป็นตวัเงิน เป็นการประเมินผลกระทบของการ

ดาํเนินงานในรูปของความเสียหายท่ีเป็นตวัเงิน หรือรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเม่ือมีเหตุการณ์ร้ายแรง รวมถึง

การสูญเสียรายได ้หรือการเพิ่มข้ึนของตน้ทุน/ค่าใชจ่้าย อยา่งไรก็ตาม การประเมินความมีนยัสาํคญั

หรือผลกระทบดา้นการเงินผูส้อบบญัชีตอ้งพิจารณาผลกระทบดงักล่าววา่มีสาระสําคญัเพียงใดเม่ือ

เทียบกบังบการเงินของสหกรณ์ 

(2) ความมีนัยสําคญัหรือผลกระทบท่ีไม่ใช้ตวัเงิน เป็นการประเมินผลกระทบต่อ

ความสามารถในการดําเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายหลักของสหกรณ์ผลเสียหายจากการ

ปฏิบัติงานหยุดชะงกัระบบการบริหารจัดการท่ีไม่เหมาะสม หรือช่ือเสียงอนัเน่ืองมาจากการ

ดาํเนินงานหรือการไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั รวมถึงการปฏิบติัท่ีไม่เป็นไปตามจริยธรรม 

และจรรยาบรรณของคณะกรรมการดาํเนินการ หรือเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 

การพิจารณาโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึน (Likelihood) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

(1) ความถ่ีของการเกิดข้ึนในอดีต 

(2) โอกาสท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

การพิจารณาโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึน (Likelihood) เป็นการพิจารณาความถ่ีหรือโอกาสความ

เป็นไปไดท่ี้ความเส่ียง ๆ นั้น จะเกิดข้ึน หรือท่ีสหกรณ์อาจจะตอ้งเผชิญ ซ่ึงอาจจะพิจารณาไดจ้าก

ส่ิงแวดลอ้มการทาํงานการประเมินหรือการคาดการณ์จากประสบการณ์ ทกัษะ ความสามารถ และ

ทศันคติของคณะกรรมการดาํเนินการหรือเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ รวมถึงสถิติของเหตุการณ์ในอดีต เป็น

ตน้ผูส้อบบญัชีจะเป็นผูพ้ิจารณาว่าปัจจยัเส่ียงนั้น มีโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนหรือไม่ และหากเกิดข้ึนจะ

เกิดข้ึนบ่อยเพียงใด 

สูตรคาํนวณ 

ความเส่ียงสืบเน่ือง (Inherent risk) = ผลกระทบ (Impact) + โอกาสท่ีอาจเกิดข้ึน (Likelihood) 

    2 

ความเส่ียงสืบเน่ือง (Inherent risk) แบ่งออกเป็น 3 ระดบั ตามช่วงคะแนน ดงัน้ี 

ค่าคะแนน 0 - 1.50     คะแนน   ระดบัตํ่า  

ค่าคะแนน 1.51 - 2.10 คะแนน   ระดบัปานกลาง 

ค่าคะแนน 2.11 - 3.50 คะแนน   ระดบัสูง 
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2. ความเส่ียงจากการควบคุม (Control Risk) เป็นความเส่ียงท่ีการควบคุมภายในของ

สหกรณ์ไม่สามารถป้องกนั หรือตรวจพบ หรือลดความเส่ียงต่อการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง

ไดอ้ยา่งทนัเวลา 

ผูส้อบบญัชีจะตอ้งพิจารณาการควบคุมภายในของสหกรณ์ เม่ือผูส้อบบญัชีประเมิน

ความเส่ียงสืบเน่ือง (Inherent risk) แลว้ผูส้อบบญัชีจะตอ้งพิจารณาต่อไปวา่สหกรณ์มีการกาํหนด

กิจกรรมควบคุมและลดความเส่ียงท่ีผูส้อบบญัชีไดป้ระเมินไวห้รือไม่ เม่ือผูส้อบบญัชีพิจารณาว่า

สหกรณ์มีการกาํหนดกิจกรรมควบคุม ซ่ึงสามารถลดความเส่ียงท่ีผูส้อบบญัชีไดป้ระเมินไวห้รือไม่ 

และมีการปฏิบติัตามกิจกรรมควบคุมและลดความเส่ียงท่ีกาํหนดไวอ้ย่างสมํ่าเสมอเพียงใด ซ่ึง

ผูส้อบบญัชีจะตอ้งพิจารณาความเส่ียงท่ีเหลืออยู ่(Residual Risk) โดยพิจารณาจากความมีนยัสําคญั

หรือผลกระทบ (Impact) และโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึน (Likelihood) โดยใช้หลักในการพิจารณา

เช่นเดียวกับการ ประมาณความมีนัยสําคัญและประเมินโอกาสท่ีอาจเกิดความเส่ียงสืบเน่ือง 

(Inherent risk) ต่างกนัเพียงการพิจารณาความเส่ียงท่ีเหลืออยู ่(Residual Risk) จะเป็นการนาํระบบ

การควบคุมภายในของสหกรณ์เขา้มาร่วมพิจารณา 

สูตรคาํนวณ 

ความเส่ียงท่ีเหลืออยู ่(Residual Risk) = ผลกระทบ (Impact) + โอกาสท่ีอาจเกิดข้ึน (Likelihood) 

     2 

ความเส่ียงท่ีเหลืออยู ่(Residual Risk) แบ่งออกเป็น 3 ระดบั ตามช่วงคะแนน ดงัน้ี 

ค่าคะแนน 0 - 1.50 คะแนน      ระดบัตํ่า  

ค่าคะแนน 1.51 - 2.10 คะแนน  ระดบัปานกลาง  

ค่าคะแนน 2.11 - 3.50 คะแนน  ระดบัสูง  

3. ความเส่ียงจากการตรวจสอบ (Detection Risk) เป็นความเส่ียงท่ีวิธีการตรวจสอบท่ี

ผูส้อบบญัชีใชเ้พื่อลดความเส่ียงในการสอบบญัชีใหอ้ยูใ่นระดบัตํ่าท่ียอมรับไดน้ั้นตรวจไม่พบการ

แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงท่ีมีอยู่ ซ่ึงอาจมีสาระสําคญัในแต่ละรายการหรือมีสาระสําคญัเม่ือ

รวมกบัการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอ่ืน 

การประเมินความเส่ียงในการสอบบัญชี 

ความเส่ียงในการสอบบญัชี (นิพนัธ์ เห็นโชคชยัชนะ และศิลปะพร ศรีจัน่เพชร, 2554, 

น. 5-1- 5-4) หมายถึง ความเส่ียงท่ีผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นท่ีไม่เหมาะสมเม่ืองบการเงินแสดง



38 
 

ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ความเส่ียงในการสอบบญัชีประกอบด้วยความเส่ียง

ยอ่ย 3 ประเภท ดงัน้ี 

1. ความเส่ียงสืบเน่ือง หมายถึง โอกาสท่ียอดคงเหลือของบัญชีหรือประเภทของ

รายการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง ซ่ึงอาจมีสาระสําคญัในแต่ละรายการหรือมีสาระสําคญัเม่ือ

รวมกบัการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงในยอดคงเหลืออ่ืน หรือประเภทของรายการอ่ืนโดยไม่

คาํนึงถึงการควบคุมภายในท่ีอาจมีอยู ่ซ่ึงอาจป้องกนัหรือตรวจสอบและแกไ้ขการแสดงขอ้มูลท่ีขดั

ต่อขอ้เท็จจริงดงักล่าวได้ ผูส้อบบญัชีจะใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพในการประเมินความ

เส่ียงสืบเน่ืองใน 2 ระดบัใหญ่ ๆ ดงัน้ี 

1.1  ความเส่ียงสืบเน่ืองในระดบัของงบการเงิน เป็นความเส่ียงโดยพิจารณาจาก

ภาพรวมของงบการเงินโดยรวมว่างบการเงินมีโอกาสแสดงข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอย่างเป็น

สาระสาํคญัไดอ้ยา่งไร ปัจจยัท่ีใชป้ระเมินความเส่ียงสืบเน่ืองในระดบังบการเงิน ไดแ้ก่ 

1.1.1 ลกัษณะทางธุรกิจของกิจการ ความเส่ียงสืบเน่ืองของรายการบาง

รายการมีผลมาจากลกัษณะทางธุรกิจของกิจการ เช่น กิจการท่ีผลิตสินคา้ท่ีเป็นไปตามสมยันิยม อาจ

มีความเส่ียงท่ีสินคา้จะลา้สมยั ซ่ึงส่งผลต่อส่ิงท่ีผูบ้ริหารไดใ้ห้การรับรองไวเ้ก่ียวกบั งบการเงินใน

เร่ืองการวดัมูลค่าของสินคา้ 

1.1.2 ความซ่ือสัตย์ ประสบการณ์และความรู้ของผูบ้ริหาร และการ

เปล่ียนแปลงผูบ้ริหารในระหวา่งงวดการตรวจสอบ เช่น ผูบ้ริหารท่ีไม่มีความซ่ือสัตย ์(Management 

Integrity) หรือมีทศันคติในทางลบต่อการจดัทาํงบการเงิน อาจสั่งการให้มีการจดัทาํงบการเงินท่ี

บิดเบือนจากความเป็นจริง 

1.1.3 แรงกดดนัท่ีผดิปกติต่อผูบ้ริหาร เช่น สถานการณ์บางอยา่ง อาจทาํ

ใหผู้บ้ริหารจดัทาํงบการเงินท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง เช่น กิจการมีผลการดาํเนินงานลม้เหลว หรือขาดทุน

เงินทุนในการดาเนินงานต่อเน่ือง 

1.1.4 ปัจจัยซ่ึงกระทบต่ออุตสาหกรรมท่ีกิจการดําเนินการอยู่ เช่น 

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สภาพการแข่งขนั การเปล่ียนแปลงในเทคโนโลย ีความตอ้งการของลูกคา้ 

และวธีิปฏิบติัทางบญัชีท่ีใชโ้ดยทัว่ไปในอุตสาหกรรม 

1.2  ความเส่ียงสืบเน่ืองในระดบัของยอดคงเหลือในบญัชีและประเภทรายการ 

การประเมินความเส่ียงสืบเน่ืองในระดบัของยอดคงเหลือในบญัชีและประเภทรายการเป็นการ

พิจารณาในรายละเอียดของรายการมากกว่าในระดับของงบการเงิน กล่าวคือ ผูส้อบบัญชีจะ
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ประเมินความเส่ียงท่ีรายการบญัชีแต่ละบญัชีมีโอกาสแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอย่างเป็น

สาระสําคญัมากน้อยเพียงใด ปัจจยัท่ีใช้ประเมินความเส่ียงสืบเน่ืองในระดบัของยอดคงเหลือใน

บญัชีและประเภทรายการ ไดแ้ก่ 

1.2.1 ความซบัซ้อนของรายการ และเหตุการณ์อ่ืนท่ีอาจตอ้งใชผ้ลงาน

ของผูเ้ช่ียวชาญ หรือบญัชีท่ีตอ้งอาศยัการประมาณการและดุลยพินิจในการกาํหนดยอดคงเหลือของ

บญัชี เช่น การประมาณการสินทรัพยท่ี์มีค่า (เพชร พลอย) หรือสินทรัพยท่ี์มีการเปล่ียนแปลงตาม

ความนิยมและเทคโนโลยี มกัจะมีความเส่ียงท่ีรายการดงักล่าวอาจแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง

มากกวา่รายการประเภทอ่ืน เน่ืองจากสินทรัพยด์งักล่าวอาจตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณมูลค่า 

 1.2.2  ความเป็นไปไดท่ี้สินทรัพยจ์ะสูญหายหรือถูกยกัยอก และรายการ

ผิดปกติและซับซ้อน เช่น สินทรัพยท่ี์มีสภาพคล่องมาก (เงินสด หลกัทรัพยใ์นความตอ้งกรของ

ตลาด สินคา้) อาจสูญหาย หรือมีการบิดเบือนไดง่้ายกวา่สินทรัพยถ์าวร เน่ืองจากสินทรัพยท่ี์มีสภาพ

คล่องสามารถเปล่ียนเป็นเงินสดไดง่้ายกวา่สินทรัพยถ์าวร 

1.2.3 รายการท่ีไม่ผ่านการประมวลผลตามปกติ โดยเฉพาะรายการท่ี

เกิดข้ึน ณ วนัส้ินงวดหรือใกลว้นัส้ินงวด เช่น รายการปรับปรุงท่ีผิดปกติ ซ่ึงเกิดข้ึนมากในช่วงใกล้

วนัส้ินงวด (รายการรับคืนสินคา้เป็นจาํนวนมาก รายการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด) อาจมี ความเส่ียงหรือ

ขอ้สงสยัวา่งบการเงินอาจแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั 

2. ความเส่ียงจากการควบคุม หมายถึง ความเส่ียงท่ีระบบบญัชีหรือระบบควบคุม

ภายในไม่สามารถป้องกันหรือตรวจพบ และแก้ไขการแสดงข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงได้อย่าง

ทนัเวลา ระบบควบคุมภายในท่ีดีควรเป็นระบบท่ีสามารถป้องกนัผลเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากความ

เส่ียงสืบเน่ืองได ้เช่น 

2.1 กิจการไม่มีนโยบาย หรือแนวทางในการปฏิบติังาน ซ่ึงส่งผลให้ไม่มีการ

แบ่งแยกหน้าท่ีงานกนัอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะหน้าท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยท่ี์มีสภาพ

คล่อง 

2.2  เจา้หนา้ท่ีคนหน่ึงของกิจการมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดั เตรียมเช็ค และ

จดัทาํงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร ผูบ้งัคบับญัชาของเจา้หน้าท่ีคนน้ีไดแ้ต่ตรวจสอบว่างบพิสูจน์

ยอดเงินฝากธนาคารไดจ้ดัทาํแลว้ แต่ไม่เคยสอบทานในรายละเอียดและรายการกระทบยอดวา่จดัทาํ

ถูกตอ้งหรือไม่ 
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2.3 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีให้ความไวว้างใจพนักงานคนหน่ึงมากเกินไป จึงให้ทาํ

หนา้ท่ีทุกอยา่งเก่ียวกบัรายงานทางการเงินของกิจการ 

3. ความเส่ียงจากการตรวจสอบ หมายถึง ความเส่ียงท่ีวิธีการตรวจสอบเน้ือหาสาระซ่ึง

ผูส้อบบญัชีใชจ้ะไม่สามารถตรวจพบการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงท่ีมีอยูใ่นยอดคงเหลือของ

บญัชีหรือประเภทรายการ ซ่ึงอาจเกิดจากสาเหตุดงัต่อไปน้ี 

3.1 ความเส่ียงจากการเลือกตวัอยา่ง ในการตรวจสอบงบการเงินผูส้อบบญัชีจะไม่

ตรวจสอบหลกัฐานทั้งหมดท่ีมีอยู ่แต่จะใชก้ารทดสอบตวัอยา่ง นัน่คือ ผูส้อบบญัชีอาจมีความเส่ียง

ท่ีวา่ตวัอยา่งท่ีเลือกนั้นไม่ใช่ตวัแทนท่ีแทจ้ริงของประชากร ซ่ึงทาํให้ไม่สามารถตรวจพบการแสดง

ขอ้มูลท่ีขดัต่อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัได ้

3.2 วิธีการตรวจสอบท่ีไม่มีประสิทธิภาพ วิธีการตรวจสอบท่ีไม่ตรงประเด็นกบั

เร่ืองท่ีตรวจสอบ ยอ่มส่งผลให้ตรวจไม่พบขอ้ผิดพลาด อยา่งไรก็ตาม ในบางคร้ังวิธีการตรวจสอบ

ท่ีมีประสิทธิภาพก็ไม่สามารถตรวจพบการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงได้ เน่ืองจากการสอบ

บญัชีมีขอ้จากดัหลายประการ และหลกัฐานการสอบบญัชีส่วนใหญ่ตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งมีเหตุผล

ในการพิจารณาความเช่ือถือไดม้ากกวา่ท่ีจะเป็นหลกัฐานท่ีใหข้อ้สรุปไดใ้นตวัเลข 

3.3 มีข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานตรวจสอบ หรือสรุปความเห็นผิดพลาด

เก่ียวกบัหลกัฐานการสอบบญัชี 

ความเส่ียงสืบเน่ืองและความเส่ียงจากการควบคุมเป็นความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนภายในกิจการ

ท่ีตรวจสอบ ซ่ึงอยู่นอกเหนือการควบคุมของผูส้อบบญัชี ในขณะท่ีความเส่ียงจากการตรวจสอบ

อาจอยู่ภายใตก้ารควบคุมของผูส้อบบญัชีได ้โดยใช้วิธีการตรวจสอบท่ีมีลกัษณะ ระยะเวลา และ

ขอบเขตท่ีเหมาะสมจากการวางแผนการตรวจสอบ จึงเรียกความเส่ียงจากการตรวจสอบวา่ “ความ

เส่ียงจากการตรวจสอบท่ีวางแผนไว”้ (Planned Detection Risk: PDR) 

ผูส้อบบญัชีไม่สามารถขจดัความเส่ียงในการสอบบญัชีให้หมดไปได้โดยส้ินเชิง แต่

ผูส้อบบญัชีอาจลดความเส่ียงในการสอบบญัชีลงถึงระดบัหน่ึงท่ีผูส้อบบญัชียอมรับได ้(Acceptable 

Audit Risk: AAR) ซ่ึงทาํไดโ้ดยการวางแผนการตรวจสอบท่ีมีประสิทธิผล การควบคุมคุณภาพ

งานสอบบญัชีในแต่ละงานรวมถึงการให้คาํปรึกษาแก่ผูช่้วยผูส้อบบญัชี และสอบทานงานสอบ

บญัชีอยา่งระมดัระวงัรอบคอบ 
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การประเมินความเส่ียงในการสอบบัญชีสหกรณ์ 

การประเมินความเส่ียงในการสอบบญัชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตร (กรมตรวจบัญชี

สหกรณ์, สาํนกันโยบายและมาตรฐาน, 2549,น. 8, 31-36) 

การประเมินความเส่ียงในการสอบบญัชี หมายถึง การประเมินโอกาสท่ีผูส้อบบญัชีอาจ

แสดงความเห็นต่องบการเงินไม่เหมาะสม เม่ืองบการเงินนั้นแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอยา่งมี

สาระสาํคญัหรืออาจกล่าวไดว้า่ งบการเงินมีความผิดพลาดอยา่งมีสาระสําคญัแต่ผูส้อบบญัชีไม่พบ

ขอ้ผดิพลาดนั้นจากการตรวจสอบ และแสดงความเห็นผดิประเภทต่องบเงินนั้น 

วตัถุประสงคข์องการประเมินความเส่ียง 

1. เพื่อให้ทราบว่าสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจยัภายใน ปัจจยั

ภายนอก และจากการควบคุมภายในอย่างไรบา้ง และมีผลกระทบท่ีสําคญักบัขอ้มูลและรายการ  

ต่าง ๆ ในงบการเงินเพียงใด 

2.  เพื่อใหส้ามารถวเิคราะห์และจดัลาํดบัความเส่ียงของรายการต่าง ๆ ไดว้า่อยูใ่นระดบัใด 

 3. เพื่อนาํผลจากการประเมินมาใชป้ระโยชน์ในการกาํหนดแผนการสอบบญัชีโดยรวม

ให้เหมาะสมกบัระดบัความเส่ียง โดยกาํหนดวิธีการตรวจสอบ ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะใช้ในการ

ตรวจสอบ และกาํหนดผูป้ฏิบติังานตรวจสอบของแต่ละสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

4.  เพื่อให้ทราบจุดเส่ียงท่ีสําคญัและนาํมากาํหนดแนวการสอบบญัชีไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ทั้งในการเลือกตวัอย่าง กาํหนดขนาดตวัอย่างของหลกัฐานการตรวจสอบได้อย่างเพียงพอ และ

วธีิการตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบเร่ืองนั้นๆ 

 5.  เพื่อช่วยลดความเส่ียงในการสอบบญัชี ซ่ึงจะเป็นผลให้ผูส้อบบญัชีสามารถแสดง

ความเห็นต่องบการเงินไดอ้ยา่งเหมาะสม 

การประเมินความเส่ียงในการสอบบญัชีผูส้อบบญัชีตอ้งศึกษาและทาํความเขา้ใจขอ้มูล

เก่ียวกบัธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ตลอดจนระบบบญัชีและระบบการควบคุมภายใน 

เพื่อประเมินความเส่ียงใหค้รอบคลุมทุกดา้น โดยประเมินความเส่ียงสืบเน่ืองและความเส่ียงจากการ

ควบคุม แลว้สรุปผลการประเมินเพื่อใชใ้นการประเมินความเส่ียงแต่ละระดบัยอดคงเหลือในบญัชี

และประเภทรายการ เพื่อจดัทาํแผนการสอบบญัชีโดยรวมต่อไป สําหรับการประเมินความเส่ียงใน

การสอบบญัชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรนั้น เพื่อใหผู้ส้อบบญัชีสามารถประเมินความเส่ียงไดอ้ยา่ง

เป็นมาตรฐานและเป็นไปในแนวทางเดียวกนั ประกอบกบัสามารถนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย

ในการประเมินความเส่ียงในการสอบบญัชีได ้จึงใหผู้ส้อบบญัชีทาํการประเมินความเส่ียง ดงัน้ี 
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1. การประเมินความเส่ียงสืบเน่ืองจากสภาพการดาํเนินธุรกิจให้ทาํการประเมินโดย

พิจารณาจากขอ้มูลเก่ียวสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

2. การประเมินความเส่ียงจากการควบคุมใหท้าํการประเมินโดยใชแ้บบประเมินคุณภาพ

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ซ่ึงไดมี้การจดัทาํโปรแกรมประเมินความเส่ียงและจดัชั้นคุณภาพการ

ควบคุมภายในข้ึน เพื่อให้ผูส้อบบญัชีบนัทึกขอ้มูลผา่นระบบ Intranet ของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 

และภายหลงัจากบนัทึกขอ้มูลแลว้ โปรแกรมจะประมวลผลและรายงานผลการประเมินความเส่ียง

แต่ละดา้นให ้ซ่ึงแบบประเมินคุณภาพสหกรณ์และกลุ่มเกษตร แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 การประเมินสภาพแวดลอ้มการควบคุม 

ส่วนท่ี 2 การประเมินความเส่ียงและกิจกรรมควบคุม  

ส่วนท่ี 3 การประเมินระบบขอ้มูลสารสนเทศและการส่ือสาร 

ส่วนท่ี 4 การประเมินระบบการติดตามและประเมินผล 

การประเมินความเส่ียงในการสอบบญัชีสหกรณ์ (กรมตรวจบญัชีสหกรณ์, สํานัก

นโยบายและมาตรฐานการสอบบญัชี, 2560) 

ขั้นตอนหรือวธีิการบริหารความเส่ียงในการสอบบญัชีสหกรณ์สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.3 ผงังานแสดงขั้นตอนหรือวธีิการบริหารความเส่ียงในการสอบบญัชี 

ขั้นตอน 

การบริหาร 

ความเส่ียงใน 

การสอบบญัชี 

สหกรณ์ 

การทาํความเขา้ใจสภาพแวดลอ้มของสหกรณ์ 

การทาํความเขา้ใจการควบคุมภายในของสหกรณ์ 

ระบุ/เลือกปัจจยัเส่ียง ฐานขอ้มูลปัจจยัเส่ียงตามเร่ืองและหวัขอ้ 

วเิคราะห์ปัจจยัเส่ียง 

ความเส่ียงสืบเน่ือง ความเส่ียงจากการควบคุม 

สรุปผลการประเมินความเส่ียง 

(ความเส่ียงท่ีเหลืออยู)่ 
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1. การทาํความเข้าใจสหกรณ์ และสภาพแวดล้อม รวมถึงการควบคุมภายในของสหกรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การวเิคราะห์โครงสร้าง        วเิคราะห์ขอ้มูลการทาํธุรกรรม 

เงินลงทุนของสหกรณ์               เชิงลึก (Scan ธุรกรรม) 

 

ภาพที่ 2.4 การทาํความเขา้ใจสหกรณ์ สภาพแวดล้อม รวมถึงการควบคุมภายในของ

สหกรณ์ 

1.1 การทาํความเขา้ใจสหกรณ์และสภาพแวดลอ้มของสหกรณ์ ผูส้อบบญัชีตอ้งไดม้า

ซ่ึงความเขา้ใจในเร่ืองต่อไปน้ี 

 

การทาํความเขา้ใจสหกรณ์ และสภาพแวดลอ้ม 

รวมถึงการควบคุมภายในของสหกรณ์ 

วเิคราะห์ความเส่ียง 

รายสหกรณ์ 

วเิคราะห์ขอ้มูล 

การทาํธุรกรรมของ

สหกรณ์ 

ทาํความเขา้ใจ 

ระบบการควบคุม

ภายใน 
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 ภาพที ่2.5  องคป์ระกอบการทาํความเขา้ใจสหกรณ์ และสภาพแวดลอ้ม 

 

1.1.1 สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ ขอ้กาํหนดทางกฎหมาย มาตรฐานการบญัชีของ

สหกรณ์ซ่ึงรวมถึงปัจจยัภายนอกอ่ืน ซ่ึงความเส่ียงอาจเกิดจากลกัษณะของธุรกิจ ระดับความ

เขม้งวดของกฎหมาย สภาพเศรษฐกิจโดยทัว่ไป 

1) สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ รวมถึงเง่ือนไข

ทางธุรกิจ เช่น สภาพการแข่งขัน ความสัมพันธ์ของสหกรณ์กับสมาชิก และการพฒันาทาง

เทคโนโลย ี

2) ข้อกําหนดทางกฎหมาย คือ ปัจจัยทางข้อกําหนดทางกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งสภาพแวดลอ้มของขอ้บงัคบัทางกฎหมายและการเมือง 

3) มาตรฐานการบญัชีของสหกรณ์ หลกัการบญัชี คาํแนะนาํ และแนว

ปฏิบติัเฉพาะธุรกิจ / ลกัษณะการดาํเนินงานของสหกรณ์ 

4) ลกัษณะของสหกรณ์ รวมถึงการดาํเนินงาน ความเป็นเจา้ของและ

โครงสร้างการกาํกบัดูแล 

5) การเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี รวมถึงเหตุผลของการ

เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของสหกรณ์ ผูส้อบบญัชีจะต้องประเมินนโยบายการบญัชีของ

สภาพแวดลอ้ม 

ทางธุรกิจ 

ลกัษณะ 

ของสหกรณ์ 

การเลือกและ 

การใชน้โยบาย 

การบญัชี 

วตัถุประสงคแ์ละ 

กลยทุธ์ของ

สหกรณ์ 

การวดัผลและ 

การทบทวนผล 
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สหกรณ์ว่ามีความเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจของสหกรณ์หรือไม่ สอดคลอ้งกบัระเบียบท่ีนาย

ทะเบียนสหกรณ์กาํหนดหรือไม่ 

6) วตัถุประสงค์ กลยุทธ์ของสหกรณ์และความเส่ียงทางธุรกิจท่ีอาจ

ส่งผลกระทบต่อความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั 

 

1.2 การทาํความเขา้ใจการควบคุมภายในของสหกรณ์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.6 การทาํความเขา้ใจการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบังานสอบบญัชี 

1.2.1 ลกัษณะและขอบเขตของการทาํความเขา้ใจในการควบคุมท่ีเก่ียวขอ้งการ

สอบบญัชีผูส้อบบญัชีตอ้งประเมินการออกแบบการควบคุม และพิจารณาวา่การควบคุมดงักล่าวได้

นาํมาปฏิบติัหรือไม่ซ่ึงวธีิการประเมินความเส่ียงเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัการ

ออกแบบและการนาํไปปฏิบติัของการควบคุมท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.2.2 องคป์ระกอบของการควบคุมภายในผูส้อบบญัชีตอ้งไดม้าซ่ึงความเขา้ใจ

ในสภาพแวดลอ้มการควบคุมของสหกรณ์ 

1.2.3 กระบวนการประเมินความเส่ียงของสหกรณ์ 

2. องคป์ระกอบของการควบคุมภายใน 

3. กระบวนการประเมินความเส่ียง 

1. ลกัษณะและขอบเขตการทาํความเขา้ใจในการควบคุมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอบบญัชี 

5. กิจกรรมการควบคุมท่ีเก่ียวขอ้งกบังานสอบบญัชี 

4. ระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายงานทางการเงินและการส่ือสาร 

6. การติดตามผลการควบคุม 
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1.2.4 ระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายงานทางการเงินและการส่ือสาร ผูส้อบ

บญัชีตอ้งเขา้ใจในระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายงานทางการเงิน 

1.2.5 กิจกรรมการควบคุมท่ีเก่ียวขอ้งกบังานสอบบญัชี 

1.2.6 การติดตามผลการควบคุมเป็นกระบวนการประเมินความมีประสิทธิผล

ของการควบคุมภายในตลอดเวลา โดยมีการประเมินประสิทธิผลของการควบคุมในเวลาท่ี

เหมาะสมและมีการดาํเนินการแกไ้ขท่ีจาํเป็น 

2. การระบุและการประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระสําคัญ ผูส้อบบญัชีตอ้งระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนั

เป็นสาระสาํคญั ดงัน้ี 

2.1 การประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระสําคญัในระดบังบการเงิน หมายถึง ความเส่ียงท่ีแผ่กระจายในงบการเงินโดยรวม และมี

แนวโน้มท่ีจะกระทบต่อส่ิงท่ีคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ได้ให้การรับรองไวห้ลาย ๆ เร่ือง 

โดยปกติแลว้ความเส่ียงในลกัษณะน้ีไม่ไดก้ระทบเฉพาะส่ิงท่ีคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ได้

ใหก้ารรับรองไว ้ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงในประเภทรายการ ยอดคงเหลือทางการบญัชี หรือการเปิดเผย

ขอ้มูล ความเส่ียงเหล่าน้ีแสดงถึงสถานการณ์ท่ีอาจเพิ่มความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขดัต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัในระดบัท่ีเก่ียวกบัส่ิงท่ีคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ไดใ้ห้การ

รับรองไว ้

2.1.1 ความเส่ียงในระดับงบการเงินอาจเกิดจากข้อบกพร่องของ

สภาพแวดลอ้มการควบคุม 

2.1.2 การทาํความเขา้ใจในการควบคุมภายใน ผูส้อบบญัชีอาจเกิดความ

สงสัยเก่ียวกบัการตรวจสอบไดข้องงบการเงินของสหกรณ์ 

2.2 การประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระสําคญัในระดบัท่ีเก่ียวกบัส่ิงท่ีคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ได้ให้การรับรองไว ้ของ

ประเภทรายการยอดคงเหลือทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีตอ้งพิจารณา เน่ืองจาก

การพิจารณาดงักล่าวช่วยให้ผูส้อบบญัชีในการกาํหนดลกัษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีการ

ตรวจสอบ ซ่ึงจาํเป็นตอ้งไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอ ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชี

อาจสรุปว่าความเส่ียงท่ีระบุไวมี้ลกัษณะท่ีแผ่กระจายในงบการเงินโดยรวม และมีแนวโน้มท่ีจะ

กระทบต่อส่ิงท่ีคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ไดใ้หก้ารรับรองไวใ้นหลาย ๆ เร่ือง 
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ส่ิงท่ีคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ได้ให้การรับรองไว ้ท่ีผูส้อบบญัชีใช้ในการ

พิจารณาการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงท่ีอาจเกิดข้ึนแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.7 ส่ิงท่ีคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ไดใ้ห้การรับรองไวท่ี้ผูส้อบบญัชีใช้

ในการพิจารณาการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงท่ีอาจเกิดข้ึน 

3. ประเมินความเส่ียงในการสอบบัญชีโดยการพิจารณาระบุปัจจัยเส่ียง (Risk Factors) 

ตามกระบวนการดาํเนินธุรกิจของสหกรณ์ (Business Process) รวมทั้ง รายการทางบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง

โดยพิจารณา ดงัน้ี 

3.1 พิจารณาความเส่ียงสืบเน่ืองในแต่ละปัจจยัเส่ียงท่ีผูส้อบบญัชีไดร้ะบุไว ้โดย

การประเมินถึงผลกระทบ (Impact) และโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึน (Likelihood) โดยไม่คาํนึงถึงระบบการ

ควบคุมภายในท่ีสหกรณ์มีอยู ่

ประเภทของรายการ 

และเหตุการณ์ 

สาํหรับระยะเวลาท่ีตรวจสอบ 

•  การเกิดข้ึนจริง  

OCCURRENCES : O 

• ความครบถว้น  

COMPLETENESS : C 

• ความถูกตอ้ง  ACCURACY : 

A 

•  การตดัยอด CUTOFF : CU 

• การจดัประเภทรายการ  

CLASSIFICATION : CL 

ยอดคงเหลือทางบญัชี 

ณ วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชี 

• ความมีอยูจ่ริง  EXISTENCE : 

E 

• กรรมสิทธ์ิและขอ้ผกูพนั                  

RIGHTS AND 

OBLIGATIONS : R&O 

• ความครบถว้น  

COMPLETENESS : C 

• การแสดงมูลค่าและการปัน

ส่วนVALUATION AND 

• ALLOCATION : V&A 

การแสดงรายการ 

และการเปิดเผยขอ้มูล 

• การเกิดข้ึนจริงและกรรมสิทธ์ิ

และขอ้ผกูพนัOCCURRENCE 

AND RIGHTSAND 

OBLIGATIONS : O&R 

• ความครบถว้น  

COMPLETENESS : C 

• การจดัประเภทรายการและ

เขา้ใจไดC้LASSIFICATION 

ANDUNDERSTANDAVILIT

Y : C&U 

• ความถูกตอ้งและการแสดง

มูลค่าACCURACY AND 

VALUATION : A&V 
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3.2 พิจารณาระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ ตามแต่ละปัจจยัเส่ียงวา่สหกรณ์

มีกิจกรรมการควบคุมท่ีสามารถลดความเส่ียงสืบเน่ืองตามขอ้ 3.1 หรือไม่ และพิจารณาวา่กิจกรรม

ควบคุมไดถู้กนาํไปปฏิบติัหรือไม่ สามารถลดความเส่ียงไดม้ากนอ้ยเพียงใด 

3.3 ระบุความเส่ียงท่ีเหลืออยู ่วา่เป็นความเส่ียงท่ีส่งผลกระทบแผก่ระจายไปยงังบ

การเงินโดยรวมและมีโอกาสกระทบต่อส่ิงท่ีคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ไดใ้ห้การรับรองไว้

ในหลายเร่ืองหรือไม่ 

4. เช่ือมโยงความเส่ียงที่ระบุได้กับส่ิงที่สามารถผิดพลาดได้ในระดับที่เกี่ยวกับส่ิงที่

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ได้ให้การรับรองไว้ โดยพิจารณาการควบคุมท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูส้อบ

บัญชีตั้ งใจท่ีจะทดสอบจากกระบวนการทํางานและระบบการควบคุมภายในท่ีสหกรณ์มีอยู ่

เน่ืองจากกิจกรรมการควบคุมกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงมกัจะไม่สามารถลดหรือขจดัความเส่ียงหน่ึง

ไดท้ั้งหมด ดงันั้น ผูส้อบบญัชีจึงตอ้งเช่ือมโยงองคป์ระกอบการควบคุมภายในของสหกรณ์ทั้งหมด

วา่เพียงพอท่ีจะรองรับความเส่ียงไดห้รือไม่ 

5. พิจารณาว่าความเส่ียงใดเป็นความเส่ียงที่มีนัยสําคัญ ผูส้อบบญัชีตอ้งพิจารณาว่า

ความเส่ียงท่ีระบุใดท่ีผูส้อบบญัชีเห็นว่าเป็นความเส่ียงท่ีมีนยัสําคญัในการใช้ดุลยพินิจของผูส้อบ

บญัชีตอ้งไม่รวมผลกระทบต่อการควบคุมท่ีระบุไดเ้ก่ียวกบัความเส่ียงนั้น ผูส้อบบญัชีตอ้งพิจารณา

ถึงเร่ืองดงัต่อไปน้ี เป็นอยา่งนอ้ย 

5.1 ความเส่ียงนั้นเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตหรือไม่ 

5.2 ความเส่ียงนั้นเก่ียวขอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจท่ีสําคญั การบญัชีหรือพฒันาการ

อ่ืนๆซ่ึงตอ้งใหค้วามสนใจเป็นพิเศษหรือไม่ 

5.3 ความซบัซอ้นของรายการ 

5.4 ความเส่ียงนั้ นเก่ียวข้องกับรายการท่ีสําคัญระหว่างกิจการหรือบุคคลท่ี

เก่ียวขอ้งกนัหรือไม่ 

5.5 ระดับการใช้ดุลยพินิจในการวดัมูลค่าของขอ้มูลทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกับ

ความเส่ียงโดยเฉพาะอยา่งยิง่การวดัมูลค่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัความไม่แน่นอนอยา่งมาก 

5.6 ความเส่ียงนั้ นเก่ียวข้องกับรายการท่ีมีนัยสําคัญท่ีไม่ใช่การดําเนินธุรกิจ

ตามปกติของสหกรณ์ หรือรายการท่ีผดิปกติหรือไม่ 

6. กําหนดแผนงานสอบบัญชี เม่ือผูส้อบบญัชีสามารถระบุความเส่ียงจากการแสดง

ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญั ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดทั้งในระดบั
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งบการเงินและในระดบัท่ีเก่ียวกบัส่ิงท่ีคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ไดใ้ห้การรับรองไว ้ดงันั้น 

ผูส้อบบญัชีจะบนัทึกข้อมูลท่ีสําคัญเก่ียวกับสหกรณ์ และใช้ผลการประเมินความเส่ียงในการ

กาํหนดขอบเขต ลกัษณะระยะเวลาและทรัพยากรท่ีจะใชส้าหรับการตรวจสอบสหกรณ์แต่ละแห่ง 

รวมทั้งพิจารณาใช้ผลการตรวจสอบของผูต้รวจสอบกิจการ เพื่อกาํหนดแนวการสอบบญัชีให้

เหมาะสมกบัผลการประเมินความเส่ียงของสหกรณ์ 

7. การปรับเปลี่ยนการประเมินความเส่ียง ผูส้อบบญัชีอาจมีการเปล่ียนแปลงระหว่าง

การปฏิบติังานตรวจสอบเม่ือไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีเพิ่มข้ึน หรือไดรั้บขอ้มูลใหม่ซ่ึงมีความ

ขดัแยง้กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีใชเ้ป็นเกณฑ์ในการประเมินไวเ้ดิม เช่น ผูส้อบบญัชี

อาจไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีบ่งช้ีว่าการควบคุมภายในในช่วงเวลาท่ีเลือกตรวจสอบไม่มี

ประสิทธิผล หรือในการตรวจสอบเน้ือหาสาระผู ้สอบบัญชีอาจพบการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ

ขอ้เทจ็จริงท่ีมีจาํนวนหรือความถ่ีมากกวา่ท่ีผูส้อบบญัชีไดป้ระเมินไว ้ในสถานการณ์ดงักล่าวแสดง

ให้เห็นว่าการประเมินความเส่ียงอาจไม่สะท้อนถึงสถานการณ์ท่ีแท้จริงของสหกรณ์ ส่งผลให้

วิธีการตรวจสอบท่ีได้วางแผนไวอ้าจไม่มีประสิทธิผลในการตรวจพบการแสดงข้อมูลท่ีขดัต่อ

ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ผูส้อบบญัชีควรปรับเปล่ียนการประเมินความเส่ียงและปรับเปล่ียน

แผนงานสอบบญัชีให้สอดคลอ้งต่อไป อย่างไรก็ตามหากผูส้อบบญัชีสรุปแลว้ว่าตอ้งปรับเปล่ียน

ลกัษณะ ช่วงเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบเน้ือหาสาระท่ีไดเ้คยวางแผนไวเ้พื่อครอบคลุม

ระยะเวลาท่ีเหลืออยู่ เน่ืองจากการตรวจสอบการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงในช่วงการ

ตรวจสอบท่ีผูส้อบบญัชีไม่ไดค้าดการณ์ไว ้การปรับเปล่ียนดงักล่าวอาจรวมถึงการขยายวิธีการหรือ

การปฏิบติัวธีิเดียวกบัท่ีเคยปฏิบติัในช่วงการตรวจสอบสาํหรับวนัส้ินงวด 

 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ประทีป วจีทองรัตนา (2558) ศึกษาประสิทธิภาพการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาตในประเทศไทย พบว่า ปัจจยัเหตุประสบการณ์ของผูส้อบบญัชี มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก

ต่อประสิทธิภาพการสอบบญัชีมากท่ีสุด ผูส้อบบญัชีท่ีมีประสบการณ์ดา้นการวางระบบบญัชี จะมี

ผลการปฏิบติังานและขั้นตอนการทาํงานท่ีชดัเจน รวมถึงมีการรวบรวมหลกัฐานในการสอบบญัชี

อยา่งเป็นระบบ และยงัสามารถช่วยในเร่ืองของการลดความเส่ียงทางการเงิน นอกจากน้ียงัพบอีกวา่

ผูส้อบบญัชีท่ีมีประสบการณ์ดา้นการให้คาํปรึกษาดา้นบญัชียงัสามารถประเมินผลการดาํเนินงาน

ของหน่วยงานและให้คาํปรึกษาแก่ผูป้ระกอบการหรือเจา้ของบริษทัและบอกรายละเอียดเก่ียวกบั
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เง่ือนไขดา้นเวลาและขอบเขตซ่ึงเป็นตวัช้ีวดัประสิทธิภาพในการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาตท่ีมีประสบการณ์ไดเ้ป็นอยา่งดีและพบอีกวา่ประสิทธิภาพการสอบบญัชี มีอิทธิพลทางตรง

เชิงบวกต่อความสาํเร็จในการทาํงานของผูส้อบบญัชี 

 นนัทิศา วิศิษฎ์ธรรมศรี (2551) ศึกษาแนวทางการประเมินความเส่ียงในการสอบบญัชี

ของผูส้อบบญัชีภาษีอากรในกรุงเทพมหานคร พบว่าผูส้อบบญัชีภาษีอากรให้ความสําคญัมากใน

การประเมินความเส่ียงในการสอบบญัชีเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือการประเมินความเส่ียงจากการ

ควบคุม และการประเมินความเส่ียงสืบเน่ือง การประเมินความเส่ียงจากการตรวจสอบ ปัจจยัท่ีให้

ความสําคญัมากท่ีสุดคือ สามารถตรวจสอบการปรับปรุงกาํไรขาดทุนสุทธิทางบญัชีเป็นกาํไรสุทธิ

ขาดทุนสุทธิเพื่อเสียภาษีอากร ส่วนการประเมินความเส่ียงจากการควบคุม ให้ความสําคญักบัปัจจยั

ท่ีกิจการมีเอกสารหลกัฐานประกอบการบนัทึกบญัชีและมีการเก็บรักษาเอกสารอยา่งเหมาะสม และ

สําหรับการประเมินความเส่ียงสืบเน่ือง ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ระดบั งบการเงินจะให้ความสําคญัเก่ียวกบั

ความน่าเช่ือถือ ความซ่ือสัตยสุ์จริตและทศันคติของผูบ้ริหารในการบริหารงานและการจดัทาํงบ

การเงิน ส่วนในระดบัของยอดคงเหลือในบญัชีและประเภทรายการจะให้ความสําคญัแก่รายการ

ผิดปกติและซบัซ้อน รายการท่ีไม่ผ่านการประมวลผลตามปกติ โดยเฉพาะรายการท่ีเกิดข้ึน ณ วนั

ส้ินงวดหรือใกลว้นัส้ินงวด 

 อาณดา โซ่จินดามณี (2551) ศึกษาแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการประเมินความเส่ียงของการ

สอบบญัชีของระบบสารสนเทศท่ีใช้คอมพิวเตอร์ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นว่าความ

เส่ียงสืบเน่ืองในสภาพแวดลอ้มของระบบสารสนเทศท่ีใชค้อมพิวเตอร์โดยรวมอยูใ่นระดบัมากโดย

เห็นวา่โครงสร้างการจดัองคก์ารและลกัษณะของการประมวลผลมีความเส่ียงสืบเน่ืองในระดบัมาก 

ส่วนการออกแบบและวิธีการปฏิบติังานมีความเส่ียงสืบเน่ืองในระดบัปานกลาง การควบคุมทัว่ไป

และการควบคุมระบบงานในระบบสารสนเทศท่ีใชค้อมพิวเตอร์โดยรวมมีความสําคญัอยูใ่นระดบั

มาก ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัต่อการควบคุมระบบงานมากกว่าการควบคุมทัว่ไป

นอกจากน้ี พบวา่ ความแตกต่างของสํานกังานสอบบญัชีและจาํนวนผูช่้วยผูส้อบบญัชี มีผลทาํให้

ผูต้อบแบบสอบถามแสดงความเห็นต่อระดับความเส่ียงสืบเน่ืองในสภาพแวดล้อมของระบบ

สารสนเทศท่ีใชค้อมพิวเตอร์ และระดบัความสําคญัของการควบคุมทัว่ไปในระบบสารสนเทศท่ีใช้

คอมพิวเตอร์แตกต่างกนั และความแตกต่างของระดบัการศึกษา มีผลทาํให้ผูต้อบแบบสอบถาม

แสดงความคิดเห็นต่อระดบัความมีสาระสําคญัของการควบคุมระบบงานในระบบสารสนเทศท่ีใช้

คอมพิวเตอร์แตกต่างกนั 
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เอ้ือมอุรา พรมจนัทร์ (2551) ศึกษาสภาพปัญหาในการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาตในประเทศไทยพบว่า ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในประเทศไทยท่ีมีอายุ สถานภาพและระดบั

การศึกษาแตกต่างกนัใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการมีสภาพในการปฏิบติังาน ดา้นการตดัสินใจ และการ

แก้ปัญหา และด้านการบริการแตกต่างกนั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในประเทศไทย ท่ีมีอายุระดับ

การศึกษา ประสบการณ์การสอบบญัชีและรายไดสุ้ทธิเฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั ให้ความคิดเห็น

เก่ียวกบัการมีปัญหาในการปฏิบติังานด้านการพิจารณาถึงกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกับ

กิจการท่ีตรวจสอบ ดา้นขอ้ตกลงในการรับงานสอบบญัชี กระดาษทาํการของผูส้อบบญัชี และดา้น

การควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชีแตกต่างกนั 

พรรณิภา แจ้งสุวรณ (2551) ศึกษาการใช้ปัจจยัและองค์ประกอบความเส่ียงในการ

ประเมินความเส่ียงในการตรวจสอบของผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตพบว่า อายุของผู ้สอบบัญชี 

ประสบการณ์ทาํงาน ปริมาณการรับงาน จาํนวนของผูช่้วยผูส้อบบญัชี เช้ือชาติของผูส้อบบญัชี

สังกดัท่ีมีต่อระดบัความเส่ียงสืบเน่ืองและความเส่ียงจากการควบคุมนั้น ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตให้

ความเห็นท่ีมีต่อระดบัความเส่ียงในดา้นต่างๆ ไม่แตกต่างกนั ผูส้อบบญัชีควรให้ความสนใจอย่าง

มากเพื่อการประเมินความเส่ียงในการวางแผนของผูส้อบบญัชีมีประสิทธิภาพมากข้ึน ความเส่ียงท่ี

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตควรให้ความสําคญั การได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและ

เหมาะสมตรวจสอบรายการท่ีผดิปกติ เช่น รายการหรือวธีิปฏิบติัท่ีซํ้ าซ้อนและยอดคงเหลือในบญัชี

แยกประเภทรายการความกดดนัท่ีผิดปกติต่อกิจการ เช่น สภาพเศรษฐกิจตกตํ่า ความเช่ือถือไดข้อง

รายงานทางการเงิน ลกัษณะทางธุรกิจของกิจการ มีปัจจยัใดบา้งท่ีกระทบต่อสถานการณ์ท่ีดาํเนินอยู ่

ปัจจยัเก่ียวกบัสภาพแวดล้อมของระบบสารสนเทศ ประสบการณ์และความรู้ของผูบ้ริหาร ความ

เช่ือมัน่และจริยธรรมของผูบ้ริหาร 

เตือนใจ ภกัดีลน้ (2558) ศึกษาความคิดเห็นของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีต่อความเส่ียง

สืบเน่ืองและความเส่ียงจากการควบคุมในการตรวจสอบบริษทัท่ีจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย ์

พบวา่ การประเมินความเส่ียงสืบเน่ืองดา้นความซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรมของผูส้อบบญัชีมีความเส่ียง

มากท่ีสุด การประเมินความเส่ียงจากการควบคุมโดยรวมมีความเส่ียงระดบัมาก โดยเฉพาะรายการ

ท่ีผดิปกติ ปัญหาการไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสม มีความเส่ียงในระดบั

มากท่ีสุด และดา้นปัจจยัท่ีเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มของระบบสารสนเทศโดยรวม มีความเส่ียงใน

ระดบัมากท่ีสุด โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงโปรแกรมโดยไม่มีการบนัทึก อนุมติัและตรวจสอบ 
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พชัรา ศรีวิชชุพงษ ์(2554) ศึกษาความคิดเห็นต่อความเส่ียงในการสอบบญัชีในมุมมอง

ของผู ้ปฏิบัติงานในสํานักงานสอบบัญชีขนาดย่อมท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เห็นวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อความเส่ียงในการสอบบญัชีซ่ึงมีค่าเฉล่ียโดยรวมสูงสุด 3 อนัดบัแรก 

ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะและการปฏิบติังานของทีมตรวจสอบอยู่ในระดบัมาก ดา้นแรงกดดนั

ทางเวลาท่ีใชใ้นการตรวจสอบอยูใ่นระดบัมาก และดา้นความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน

อยู่ในระดบัมาก ผลการศึกษายงัพบวา่ องค์ประกอบส่วนใหญ่ของบทบาทและการกาํกบัดูแลของ

สภาวิชาชีพบญัชีมีผลต่อความเส่ียงในการสอบบญัชีในระดบัปานกลางยกเวน้ เร่ืองมาตรฐานการ

บญัชีมีเน้ือหายากต่อการทาํความเขา้ใจและมีตวัอย่างประกอบน้อย มีค่าเฉล่ียในระดบัมาก และ

องคป์ระกอบส่วนใหญ่ของการควบคุมคุณภาพของสํานกังานสอบบญัชีมีผลต่อความเส่ียงในการ

สอบบญัชีในระดบัปานกลางยกเวน้ เร่ืองการสรรหาบุคลากร การกาํหนดคุณสมบติั แนวทางในการ

ประเมินบุคลากรในแต่ละระดบั และการฝึกอบรม มีค่าเฉล่ียในระดบัมาก 

งามฉวี โชติยมนตรี (2552) ศึกษาแนวทางการประเมินความเส่ียงในการสอบบญัชีของ

ผูส้อบบญัชีในอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ผูส้อบบญัชีไดพ้จิารณาวา่จะจาํกดัความเส่ียงท่ีเกิด

จากการตรวจสอบให้อยู่ในระดับใดท่ีจะให้ผลเป็นท่ีน่าพอใจเพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่าง

สมเหตุสมผลว่าความเสียหายหรือขอ้ผิดพลาดจะไม่เกิดข้ึน หรือหากเกิดข้ึนก็ให้อยู่ในระดบัท่ีไม่

เป็นอนัตราย หรือเป็นอุปสรรคต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงินได ้หรือไม่ถึงกบัทาํให้รายงาน

การเงินการบญัชีหรือขอ้มูลต่าง ๆ ในงบการเงินเช่ือถือไม่ได ้รองลงมาคือการประเมินความเส่ียง

จากการควบคุม ซ่ึงความเส่ียงทั้ง 2 ประเภทน้ีสามารถควบคุมและป้องกนัไดด้้วยการปฏิบติังาน

ตรวจสอบบญัชีตามความรู้ความสามารถ การประเมินเบ้ืองตน้ว่าลูกคา้มีการจดัการกบัระบบการ

ควบคุมภายในท่ีเหมาะสมหรือไม่ ความเส่ียงของกิจการมีอยูต่รงไหนบา้ง และวิธีการทดสอบระบบ

ก็เป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีจะทาํให้ผูส้อบบญัชีสามารถทราบจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในของ

กิจการ เพื่อจะไดต้ดัสินใจกาํหนดลกัษณะ ระยะเวลา และขอบเขตของวิธีการตรวจสอบโดยใชว้ิธี

ตรวจสอบเน้ือหาสาระใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์และขนาดของกิจการ ซ่ึงเป็นส่วนสําคญัท่ีทาํให้

ผูส้อบบญัชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินไดอ้ยา่งมีเหตุผล อีกทั้งยงัสามารถ

ประหยดัค่าใช้จ่ายและตน้ทุนท่ีจะเกิดข้ึนจากการตรวจสอบไดเ้ป็นอย่างดีส่วนการประเมินความ

เส่ียงสืบเน่ืองนั้นผูส้อบบญัชีจะให้ความสําคญัอยู่ในระดบัสูงเป็นลาํดบัสุดทา้ย เน่ืองจากเห็นว่า

ความเส่ียงประเภทน้ีเป็นความเส่ียงท่ีไม่สามารถควบคุมได้ เป็นความเส่ียงท่ีแฝงอยู่ในกิจการท่ี
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ผูส้อบบญัชีรับปฏิบติังานตรวจสอบ ซ่ึงความเส่ียงสืบเน่ืองนั้นเป็นความเส่ียงท่ีมีอยู่โดยธรรมชาติ

ในกิจการหรืองานแต่ละอยา่ง กล่าวคือเม่ือใดก็ตามท่ีตดัสินใจจะทาํกิจการหรืองานนั้น ๆ ความเส่ียง

ประเภทน้ีจะเกิดข้ึนแน่นอน ส่วนจะมากหรือน้อยแตกต่างกันไปในแต่ละเร่ืองหรือรายการท่ี

ตรวจสอบ ผูส้อบบญัชีสามารถทาํไดเ้พียงการประเมินปัจจยัเส่ียงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและพิจารณาถึง

ผลกระทบต่องบการเงิน หรือรายการและยอดคงเหลือในบญัชีแลว้จึงจะทาํการตรวจสอบเป็นกรณี

พิเศษต่อไป 

จิรภทัร ดู่มณี (2556) ศึกษาแนวทางการปรับปรุงการประเมินความเส่ียงในการสอบ

บญัชีของผูส้อบบญัชีสหกรณ์ในพื้นท่ีสํานกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ท่ี 6 พบว่าผูส้อบบญัชีภาครัฐ 

สังกดัสํานกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ในพื้นท่ีสํานกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ท่ี 6 จาํนวน 102 คนให้

ความสําคญัเก่ียวกบัการประเมินความเส่ียง ในการสอบบญัชีท่ีควรไดรั้บการปรับปรุงในภาพรวม

อยู่ในระดบัมาก คือ การประเมินความเส่ียงดา้นระบบติดตามและประเมินผล สหกรณ์ควรมีการ

ประชุมติดตามงานของคณะกรรมการดาํเนินการโดยสมํ่าเสมอ โดยเม่ือแยกตามอายุของผูต้อบ

แบบสอบถาม พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีให้ความสําคญัในการประเมินความเส่ียงในการสอบ

บญัชีท่ีควรไดรั้บการปรับปรุง ในแต่ละดา้นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ

มากกว่า 55 ปี ทั้งน้ีผลการศึกษาไดส้อดคล้องกบัการทบทวนวรรณกรรมในอดีต โดยพบว่าการ

ประเมินความเส่ียงเบ้ืองตน้ว่ากิจการมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมหรือไม่ ทาํให้ทราบ

จุดอ่อนหรือขอ้บกพร่องของระบบการควบคุมภายในของกิจการ เพื่อจะไดต้ดัสินใจกาํหนดลกัษณะ 

ระยะเวลา และขอบเขตของวธีิการตรวจสอบใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 

ทศันีย ์แสงสว่าง (2552) ศึกษา  “แนวทางการประเมินความเส่ียงการสอบบญัชีของ

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยการใช้แบบสอบถามพบว่าผูส้อบบญัชีได้

พิจารณาวา่จะกาํจดัความเส่ียงท่ีเกิดจากการตรวจสอบไม่พบขอ้ผดิพลาดท่ีมีสาระสาํคญั อยูใ่นระดบั

ใดท่ีจะให้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าความเสียหายหรือ

ขอ้ผิดพลาดจะไม่เกิดข้ึน หรือหากเกิดข้ึนก็อยูใ่นระดบัท่ีไม่เป็นอนัตราย หรือเป็นอุปสรรคต่อการ

แสดงความเห็นต่องบการเงินได้ หรือไม่ถึงกับทาํให้รายงานทางการเงินหรือขอ้มูลต่างๆในงบ

การเงินเช่ือถือไม่ได ้รองลงมาคือการประเมินความเส่ียงจากการควบคุม ซ่ึงความเส่ียงทั้ง 2 ประเภท

น้ีสามารถควบคุมและป้องกนัไดด้ว้ยการปฏิบติังานตรวจสอบบญัชีตามความรู้ความสามารถ การ

ประเมินเบ้ืองตน้วา่ลูกคา้มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมหรือไม่ เพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อนหรือ

ขอ้บกพร่องของระบบควบคุมภายในของกิจการ เพื่อจะไดต้ดัสินใจกาํหนดลกัษณะ ระยะเวลา และ
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ขอบเขตของวิธีการการตรวจสอบให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ ซ่ึงจะช่วยให้ผูส้อบบญัชีสามารถ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินไดอ้ยา่งมีเหตุผล อีกทั้งยงัสามารถประหยดัค่าใช้จ่าย

และตน้ทุนท่ีจะเกิดข้ึนจากการตรวจสอบได้เป็นอย่างดี ส่วนการประเมินความเส่ียงสืบเน่ืองนั้น 

ผูส้อบบญัชีให้ความสําคญัเป็นลาํดบัสุดท้าย เน่ืองจากความเส่ียงประเภทน้ีเป็นความเส่ียงท่ีไม่

สามารถควบคุมได ้เป็นความเส่ียงท่ีแฝงอยูใ่นกิจการท่ีผูส้อบบญัชีรับปฏิบติังานตรวจสอบ และเป็น

ความเส่ียงท่ีมีอยูโ่ดยธรรมชาติในกิจการ กล่าวคือไม่ว่าจะประกอบกิจการใดๆ ก็ย่อมมีความเส่ียง

ประเภทน้ีเกิดข้ึนแน่นอน ส่วนจะมากหรือนอ้ยก็ข้ึนอยูก่บัแต่ละกิจการท่ีตรวจสอบ 

อญัชลี ตติยนนัตกุล (2554) ศึกษา “แนวทางการปรับปรุงการควบคุมภายในทางการเงิน

และการบญัชีของสหกรณ์ภาคการเกษตรของพื้นท่ีสานกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ท่ี 6” โดยการใช้

แบบสอบถาม พบวา่ การควบคุมภายในดา้นสภาพแวดลอ้มทัว่ไปสหกรณ์ภาคการเกษตรควรมีการ

ปรับปรุงเร่ืองกระบวนการพฒันาคณะกรรมการให้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ให้

เพียงพอในการบริหารงานและปฏิบติังาน ด้านการประเมินความเส่ียงและกิจกรรมควบคุมใน

กิจกรรมการเงินการบญัชี สหกรณ์ควรปรับปรุงให้มีการตรวจนบัเงินสดในมือเปรียบเทียบกบับญัชี

ทุกวนั ด้านการประเมินความเส่ียงและกิจกรรมควบคุม ในกิจกรรมการให้สินเช่ือ สหกรณ์ควร

ปรับปรุงใหมี้การเปรียบเทียบบญัชียอ่ยให้ตรงกบับญัชีคุมยอดทุกเดือน ดา้นการประเมินความเส่ียง

และกิจกรรมควบคุม ในกิจกรรมจดัหาสินคา้มาจาํหน่าย สหกรณ์ควรปรับปรุงการจดัทาํทะเบียนคุม

สินคา้ บตัรสินค้าให้เป็นปัจจุบนั ด้านการประเมินความเส่ียงและกิจกรรมควบคุม ในกิจกรรม

รวบรวมและแปรรูปผลิตผล สหกรณ์ควรปรับปรุงให้มีการทาํรายงานผลิตผล รายงานผลผลิตท่ีได้

จากการแปรรูป รายงานสินคา้ วตัถุดิบคงเหลือเสนอคณะกรรมการ เป็นประจาํ ดา้นการประเมิน

ความเส่ียงและกิจกรรมควบคุม ในกิจกรรมรับฝากเงิน สหกรณ์ควรปรับปรุงให้มีการยืนยนัยอดเงิน

รับฝากอยา่งน้อยปีละคร้ัง ดา้นการประเมินความเส่ียงและกิจกรรมควบคุม ในกิจกรรมการลงทุน 

สหกรณ์ควรปรับปรุงให้มีการเปรียบเทียบราคาทุนกบัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนกรณีท่ีเป็นเงิน

ลงทุนท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาด ดา้นการประเมินความเส่ียงและกิจกรรมควบคุม ในกิจกรรม

สินทรัพยถ์าวร สหกรณ์ควรปรับปรุงให้มีการจดัทาํทะเบียนทรัพยสิ์น และติดหรือเขียนหมายเลข

รหัสหรือหมายเลขครุภณัฑ์กาํกับไวท่ี้ทรัพย์สิน ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศและการส่ือสาร 

สหกรณ์ควรปรับปรุงให้มีการสํารองขอ้มูลอยา่งเพียงพอตามระยะเวลาท่ีกาํหนด และเก็บขอ้มูลชุด

สํารองไวใ้นท่ีปลอดภยั ดา้นการติดตามและประเมินผล สหกรณ์ควรปรับปรุงให้มีการรายงานผล

การปฏิบติังานของผูต้รวจสอบกิจการท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งสมํ่าเสมอ 
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บทที ่3 

 

วธีิดําเนินการวจิัย 

 

 

รูปแบบการวจัิย 

ความเส่ียงในการสอบบัญชี กรณีศึกษา ผูส้อบบัญชีสหกรณ์ในเชียงใหม่ มีวิธีการ

ดาํเนินการวจิยัและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดจึงใชว้ิธีการเก็บขอ้มูล 

โดยมีวธีิดาํเนินการ ดงัน้ี 

1. การสัมภาษณ์แบบแบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview) โดยใช้เทคนิค Focus 

Group Discussionsโดยวางกรอบโครงสร้างของแบบสัมภาษณ์ไว ้และกาํหนดหวัขอ้และเน้ือหาท่ี

สัมภาษณ์ใหช้ดัเจนและครอบคลุม 

2. การคน้ควา้จากงานวิจยั วิทยานิพนธ์ เอกสารทางราชการ ตาํราหรือเอกสารเก่ียวกบั

ความเส่ียงในการปฏิบติังานสอบบญัชี 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี  

ศึกษาการประเมินความเส่ียงในการสอบบัญชีของผูส้อบบัญชีสหกรณ์ในจังหวดั

เชียงใหม่ ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัจาํนวน 42 คน ประกอบด้วย ผูส้อบบญัชีซ่ึงดาํรงตาํแหน่ง

นกัวิชาการตรวจสอบบญัชีระดบัชาํนาญการพิเศษ จาํนวน 1 คน นกัวิชาการตรวจสอบบญัชีระดบั

ชาํนาญการ จาํนวน 22 คน นกัวิชาการตรวจสอบบญัชีระดบัปฏิบติัการ จาํนวน 5 คน เจา้พนกังาน

ตรวจสอบบญัชีระดบัอาวโุส จาํนวน 1 คน เจา้พนกังานตรวจสอบบญัชีระดบัชาํนาญงาน จาํนวน 1 

คนและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีข้ึนทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชีสหกรณ์ จาํนวน 12 คน 
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ประเภทของข้อมูล 

ขอ้มูลท่ีนาํมาประกอบการศึกษา ผูศึ้กษาเก็บขอ้มูลจาก 2 แหล่งขอ้มูล คือ 

1. แหล่งปฐมภูมิ (Primary Sources) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม (Field 

Survey) โดยใชแ้บบสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูส้อบบญัชีของสาํนกังาน 

ตรวจบญัชีสหกรณ์เชียงใหม่ จาํนวน 30 คน และผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีข้ึนทะเบียนเป็นผูส้อบ

บญัชีสหกรณ์ จาํนวน 12 คน 

2. แหล่งทุติยภูมิ (Secondary Sources) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร 

(Documentary Research) ได้จากการศึกษาคน้ควา้จากขอ้มูลท่ีมีผูร้วบรวมไว ้ดงัน้ี หนังสือทาง

วิชาการ บทความ วิทยานิพนธ์ รายงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และวารสารต่าง ๆ เพื่อกาํหนดขอบเขต

ของการวิจยัและสร้างเคร่ืองมือวิจยัให้ครอบคลุมวตัถุประสงค์ของการวิจยั  

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสัมภาษณ์ โดยผูว้ิจยั

สร้างแบบสัมภาษณ์ตามขั้นตอน (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2551,น. 85-96) ดงัน้ี 

1. ศึกษาขอ้มูลจากตาํรา เอกสารทางวิชาการ บทความ ทฤษฏีหลกัการ และงานวิจยัท่ี

เก่ียวข้องกับความเส่ียงในการปฏิบัติงานสอบบัญชี เพื่อนํามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบ

สัมภาษณ์ 

2. นาํผลของการศึกษาตามขอ้ (1) มาสร้างแบบสัมภาษณ์โดยพิจารณาเน้ือหาให้

สอดคลอ้งกบักรอบแนวคิด ขอบเขตของงานวจิยั และวตัถุประสงค ์

3. นาํแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างข้ึนเสนออาจารยท่ี์ปรึกษางานวิจยัการคน้ควา้อิสระเพื่อ

พิจารณาความถูกตอ้งและครอบคลุมเน้ือหาว่าเป็นไปตามวตัถุประสงค์และขอบเขตของงานวิจยั

หรือไม่ สาํนวนภาษาท่ีใชมี้ความเหมาะสมมากนอ้ยเพียงใด 

4. ปรับปรุงแกไ้ขแบบสัมภาษณ์ตามอาจารยท่ี์ปรึกษางานวจิยัการคน้ควา้อิสระแนะนาํ 

แลว้เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อทาํการตรวจสอบความเท่ียงตรงของแบบสัมภาษณ์วา่มีความถูกตอ้งใน

รายละเอียดต่าง ๆ ครอบคลุมเน้ือหาของงานวิจยัทั้งหมดแลว้หรือไม่ นอกจากน้ีผูเ้ช่ียวชาญยงัจะ

ตรวจสอบความเหมาะสมของสาํนวนภาษาท่ีใชด้ว้ย
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5. ปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ แลว้นาํเสนออาจารยท่ี์ปรึกษางาน

วจิยัคน้ควา้อิสระพิจารณาอีกคร้ัง 

6. ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยนาํแบบสัมภาษณ์ไปทดลองใช ้(Try Out) กบั

ผูส้อบบญัชีสหกรณ์ในจงัหวดัเชียงใหม่เพื่อนาํผลไปวเิคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ และความเท่ียงตรง

ของแบบสัมภาษณ์ 

7. นาํผลท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา

งานวิจยัการคน้ควา้อิสระอีกคร้ัง เพื่อปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํ แลว้จดัทาํเป็นแบบสัมภาษณ์

ฉบบัสมบูรณ์เพื่อนาํไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งต่อไป  

แบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัการศึกษาการประเมินความเส่ียงในการสอบบญัชีของผูส้อบ

บญัชีสหกรณ์ในจงัหวดัเชียงใหม่ สําหรับผูป้ฏิบติังานสอบบญัชี โดยแบ่งประเด็นในการสัมภาษณ์

ออกเป็น 4 ตอน ประกอบดว้ย 

ตอนท่ี 1  ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และตาํแหน่ง

ปัจจุบนั 

ตอนท่ี 2  ข้อมูลเก่ียวกับการประเมินความเส่ียงในการสอบบัญชีของผู ้สอบบัญชี

สหกรณ์ในจงัหวดัเชียงใหม่ สาํหรับผูป้ฏิบติังานสอบบญัชี 

ตอนท่ี 3  เป็นแบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัแนวทางการลดความเส่ียงท่ีผูส้อบบญัชีจะแสดง

ความเห็นต่องบการเงินของสหกรณ์ 

ตอนท่ี 4  เป็นแบบสัมภาษณ์เก่ียวกับปัญหาและอุปสรรครวมถึงแนวทางการแก้ไข

ปัญหาและอุปสรรคในการประเมินความเส่ียงในการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีสหกรณ์ 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ในการเก็บรวมรวมขอ้มูลคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดด้าํเนินการขั้นตอนและวธีิการดงัน้ี 

1. ดาํเนินการจดัทาํแบบสัมภาษณ์ ตามจาํนวนของกลุ่มตวัอย่างพร้อมกบัตรวจสอบ

ความถูกตอ้ง ครบถว้น และความสมบูรณ์ของเอกสาร 

2. ดาํเนินการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview) โดยใชเ้ทคนิค Focus 

Group Discussions 
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3. ทาํการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสัมภาษณ์ท่ีไดรั้บการตอบกลบัทั้งหมด หาก

ขอ้มูลท่ีไดย้งัไม่ครบถ้วนตามท่ีผูว้ิจยัตอ้งการ จะทาํการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างเพิ่มเติมเพื่อให้ได้

รายละเอียดครบถว้นสมบูรณ์ท่ีสุด 

4. ดาํเนินการรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีไดรั้บเพือ่นาํมาวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาวจิยัเชิงคุณภาพโดยใชแ้บบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือใน

การเก็บรวบรวมขอ้มูล หลงัจากนั้นจะนาํแบบสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้ารบรรยายและ

พรรณนาสรุปเป็นประเด็น โดยมีการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปฏิบติังานสอบบญัชี

ของผูส้อบบญัชี เพื่อให้ไดม้าซ่ึงแนวทางการป้องกนัและลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการแสดง

ความเห็นต่องบการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ย 

1. แหล่งขอ้มูล ผูว้ิจยัใช้การวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปฏิบติังานสอบ

บญัชีของผูส้อบบญัชี เพื่อให้ไดม้าซ่ึงแนวทางการป้องกนัและลดความเส่ียงจากการสังเกตการณ์ 

สัมภาษณ์ การศึกษาเอกสาร และรายงานต่าง ๆ 

2. การประมวลผลข้อมูล ได้สอบถามผูป้ฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบว่ามีวิธีการในการ

ดาํเนินงานแต่ละขั้นตอนอย่างไร มีปัญหาในการปฏิบติังานสอบบญัชีและมีวิธีการแก้ไขปัญหา

อยา่งไร 

3. การวิเคราะห์ขอ้มูล ดาํเนินการสอบถามผูป้ฏิบติังานด้านสอบบญัชีว่าสามารถนาํ

ขอ้มูลท่ีไดม้าใชใ้นการพฒันา หรือลดความเส่ียงไดห้รือไม่ อยา่งไร 



 

บทที ่ 4 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 

การวเิคราะห์ขอ้มูลการคน้ควา้อิสระเร่ือง ความเส่ียงในการสอบบญัชี กรณีศึกษา ผูส้อบ

บญัชีสหกรณ์ในจงัหวดัเชียงใหม่ ผูว้ิจยัได้นาํขอ้มูลตวัอย่างท่ีเก็บรวบรวมมาได้จาํนวน 42 ชุด        

ท่ีผา่นการตรวจสอบคุณภาพแลว้ มาทาํการวเิคราะห์โดยผูว้จิยัไดแ้บ่งการวเิคราะห์ออกเป็น 4 ส่วน 

การเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การนาํผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสําหรับการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้นาํเสนอผลตามความมุ่ง

หมายของการวจิยั โดยแบ่งการนาํเสนอออกเป็น 4 ตอน ตามลาํดบั ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัความเส่ียงในการ

สอบบญัชีผูส้อบบญัชีสหกรณ์ในจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงแบ่งออกเป็นผูส้อบบญัชีภาครัฐ จาํนวน 30 

คน และผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีข้ึนทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชีสหกรณ์ จาํนวน 12 คน 

ตอนท่ี 2 การประเมินความเส่ียงในการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีสหกรณ์ในจงัหวดั

เชียงใหม่ สาํหรับผูป้ฏิบติังานสอบบญัชีสหกรณ์ 

ตอนท่ี 3 แนวทางการลดความเส่ียงท่ีผูส้อบบญัชีจะแสดงความเห็นต่องบการเงินของ

สหกรณ์ 

ตอนท่ี 4 สภาพปัญหาและอุปสรรค รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคใน

การประเมินความเส่ียงในการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีสหกรณ์ 
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ตอนที ่1 การวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ตามตารางที ่4.1 – 4.5 ดังนี ้

ตารางที ่4.1 ค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ จําแนกตามเพศ 

 

ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
ความคิดเห็นด้านต่าง ๆ 

จํานวน ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 6 14.29 

หญิง 36 85.71 

ผลรวม 42 100 

 

จากตารางท่ี 4.1 พบว่าผูต้อบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 36 คน คิด

เป็นร้อยละ 85.71 เป็นเพศชาย จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 

 

ตารางที ่4.2 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์จําแนกตามอายุ 

 

ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
ความคิดเห็นด้านต่าง ๆ 

จํานวน ร้อยละ 

ช่วงอาย ุ

25 – 30 ปี 1 2.38 

31 – 35 ปี 4 9.52 

36 – 40 ปี 8 19.05 

41 – 45 ปี 7 16.67 

46 – 50 ปี 9 21.43 

มากกวา่ 50 ปี 13 30.95 

ผลรวม 42 100 

 

จากตารางท่ี 4.2 พบว่าผูต้อบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 50 ปี มีจาํนวน 13 

ราย คิดเป็นร้อยละ 30.95 มีอายุระหว่าง 46 – 50 ปี มีจาํนวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.43 มีอายุ

ระหว่าง 36- 40 ปี มีจาํนวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.05 มีอายุระหว่าง 41 – 45 ปี มีจาํนวน 7 ราย  
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คิดเป็นร้อยละ 16.67 มีอายรุะหวา่ง 31 – 35 ปี จาํนวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.52 และมีอายุ 25 – 30 

ปี จาํนวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.38 

 

ตารางที ่4.3 ค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ จําแนกตามตําแหน่ง 

 

ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
ความคิดเห็นด้านต่าง ๆ 

จํานวน ร้อยละ 

ตาํแหน่ง 

นกัวชิาการตรวจสอบบญัชี 28 66.67 

เจา้พนกังานตรวจสอบบญัชี 2 4.76 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต CPA 12 28.57 

ผลรวม 42 100 

 

จากตารางท่ี 4.3 พบว่า ผูต้อบแบบสัมภาษณ์เป็นผูส้อบบญัชีภาครัฐ จาํนวน30 คน    

แยกเป็น นักวิชาการตรวจสอบบญัชี จาํนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 ได้แก่ นักวิชาการ

ตรวจสอบบญัชีระดบัชาํนาญการพิเศษ จาํนวน 1 คน นกัวิชาการตรวจสอบบญัชีระดบัชาํนาญการ 

จาํนวน 22 คน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีระดับปฏิบติัการ จาํนวน 5 คน เป็นเจ้าพนักงาน

ตรวจสอบบญัชี จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.76 ไดแ้ก่เจา้พนกังานตรวจสอบบญัชีระดบัอาวุโส 

จาํนวน 1 คน เจ้าพนักงานตรวจสอบบญัชีระดบัชํานาญงาน จาํนวน 1 คน เป็นผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาตท่ีข้ึนทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชีสหกรณ์ จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57  
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ตารางที ่4.4 ค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
ความคิดเห็นด้านต่าง ๆ 

จํานวน ร้อยละ 

ระดบัการศึกษา 

ปริญญาเอก 1 2.38 

ปริญญาโท 14 33.33 

ปริญญาตรี 25 59.53 

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง 2 4.76 

ผลรวม 42 100 

 

จากตารางท่ี 4.4 พบว่า ผูต้อบแบบสัมภาษณ์เป็นผูจ้บการศึกษาในระดบัปริญญาเอก 

จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.38 เป็นผูจ้บการศึกษาในระดบัปริญญาโท จาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อย

ละ 33.33 เป็นผูจ้บการศึกษาในระดบัปริญญาตรี จาํนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 59.53 และเป็นผูจ้บ

การศึกษาในระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.76   

                    

ตารางที ่4.5  ค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ จําแนกตามระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งงาน             

 

ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
ความคิดเห็นด้านต่าง ๆ 

จํานวน ร้อยละ 

ระยะเวลาใน

การดาํรง

ตาํแหน่งงาน 

นอ้ยกวา่ 6 ปี 3 7.14 

6 – 10 ปี 11 26.19 

10 ปีข้ึนไป 28 66.67 

ผลรวม 42 100 

     

     จากตารางท่ี 4.5 พบว่า ผูต้อบแบบสัมภาษณ์ได้ดาํรงตาํแหน่งเป็นเวลาน้อยกว่า 6 ปี 

จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 7.14 เป็นผูท่ี้ดาํรงตาํแหน่งเป็นเวลา 6-10 ปี จานวน 11 คน คิดเป็นร้อย

ละ 26.19 และเป็นผูท่ี้ดารงตาํแหน่งเป็นเวลา 10 ปี ข้ึนไป จาํนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67  
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ตอนที่ 2 การประเมินความเส่ียงในการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ 

สําหรับผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์ 

การศึกษาในตอนน้ีเป็นการศึกษาขอ้มูลจากผูส้อบบญัชีสหกรณ์ ทั้งท่ีเป็นผูส้อบบญัชี

ภาครัฐและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีข้ึนทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชีสหกรณ์ในจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงเป็น

ผูใ้ช้ขอ้มูลไดใ้ห้ความสําคญัสําหรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนต่อการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี การ

กาํหนดแนวทาง ขั้นตอน วธีิการบริหารความเส่ียง ปัจจยัสําคญัท่ีนาํมาใชใ้นการประเมินความเส่ียง 

ซ่ึงความเส่ียงในการสอบบญัชีมีองคป์ระกอบสามส่วน ไดแ้ก่ ความเส่ียงสืบเน่ือง ความเส่ียงจาก

การควบคุม และความเส่ียงจากการตรวจสอบ ซ่ึงในการประเมินความเส่ียงในแต่ละองค์ประกอบ

นั้นมีความจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพสอบบญัชีมาพิจารณาถึงความ

เส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน 

ส่วนด้านการปฏิบติังาน เป็นการศึกษาข้อมูลจากผูป้ฏิบติังานสอบบญัชีสหกรณ์ทั้ง

ผูส้อบบญัชีภาครัฐและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีข้ึนทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชีสหกรณ์ในจงัหวดั

เชียงใหม่ โดยนําจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีสหกรณ์เป็นตวักาํหนด ซ่ึงประกอบด้วย ความ

โปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเท่ียงธรรม และความซ่ือสัตยสุ์จริต ความรู้ความสามารถ  มาตรฐาน

ในการปฏิบติังาน และการรักษาความลบั แต่สําหรับงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัจะกล่าวถึงเฉพาะความเป็น

อิสระของผูส้อบบญัชีท่ีมีต่อสหกรณ์ และความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของผูส้อบบญัชี

สหกรณ์ในจงัหวดัเชียงใหม่เท่านั้น 

การศึกษาความสําคัญของความเส่ียงในการสอบบัญชีสหกรณ์ การกําหนดแนวทาง 

ข้ันตอน วธีิการบริหารความเส่ียง ปัจจัยสําคัญที่นํามาใช้ในการประเมินความเส่ียง ของผู้สอบบัญชี

สหกรณ์ในจังหวดัเชียงใหม่ โดยแบ่งเป็นแต่ละหัวข้อดังนี ้

การศึกษาถึงความสําคัญของความเส่ียงในการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 

สหกรณ์เป็นองค์การธุรกิจแบบหน่ึงท่ีมีบทบาททางเศรษฐกิจเกือบทุกด้าน เป็น

เคร่ืองมือสําคญัของรัฐในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศท่ีกาํลงัพฒันา หรือด้อยพฒันา เพราะ 

สหกรณ์มีบทบาทในการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนอย่างยุติธรรม โดยเป็นการรวมแรง รวม

ปัญญา รวมทุน ของบุคคลท่ีอ่อนแอทางเศรษฐกิจ การดาํเนินการเป็นแบบประชาธิปไตย ยึด

หลักการช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน พร้อมกับช่วยสร้างความเจริญทางด้าน

เศรษฐกิจและสังคม โดยเป็นการปฏิบัติงานภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์ และระเบียบ             
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นายทะเบียนสหกรณ์ ผูส้อบบญัชีจึงตอ้งทาํการตรวจสอบการปฏิบติังานตามกฏระเบียบเพื่อให้

มัน่ใจวา่การปฏิบติังานของสหกรณ์เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีถูกกาํหนดไว ้

ผลการวเิคราะห์ความสาํคญัของความเส่ียงในการปฏิบติังานสอบบญัชี ของผูส้อบบญัชี

สหกรณ์ จึงสามารถสรุปได ้โดยเรียงตามลาํดบัความสาํคญั รายละเอียดดงัแสดงตามตารางท่ี 4.6 

 

ตารางที ่4.6  ลาํดับความสําคัญของความสําคัญของความเส่ียงในการปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์ 

 

ความสําคัญของความเส่ียงในการปฏิบัติงานสอบบัญชีของ

ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 

ความคิดเห็นด้านต่างๆ 

คะแนน ร้อยละ ลาํดับ

ความสําคัญ 

1. ผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นต่องบการเงินผิดพลาด 

ไม่เหมาะสม 

42 24.00 1 

2. งบการเงินท่ีผูส้อบบญัชีไดรั้บแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั 

38 21.71 3 

3. ถูกจาํกดัขอบเขตการปฏิบติังานสอบบญัชี 25 14.29 5 

4. มีการปกปิดขอ้มูล ทาํใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง 40 22.86 2 

5. ผูส้อบบญัชีขาดความรู้ความเขา้ใจเน้ือหาเก่ียวกบั

ธุรกิจสหกรณ์ท่ีตนปฏิบติังานสอบบญัชี 

30 17.14 4 

ผลรวม 175 100  

 

จากการศึกษาสามารถสรุปลาํดบัความสาํคญัของความเส่ียงในการปฏิบติังานสอบบญัชี

ของผูส้อบบญัชีสหกรณ์ในจงัหวดัเชียงใหม่ ผูใ้ห้สัมภาษณ์ทั้ง 42 คน ไดก้ล่าวถึงความเส่ียงในการ

สอบบญัชีมีความสาํคญัต่อผูส้อบบญัชีสหกรณ์ไวด้งัน้ี 

1. ผูส้อบบญัชีมีความเส่ียงในการแสดงความเห็นต่องบการเงินท่ีผิดพลาด และไม่

เหมาะสม หากผูส้อบบญัชีไม่มีการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัสหกรณ์ท่ีทาํการตรวจสอบ รวมถึงการวาง

แผนการปฏิบติังานสอบบญัชี ผูส้อบบญัชีมีความเส่ียงท่ีจะแสดงความเห็นต่องบผดิพลาด  
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2. ผูบ้ริหารสหกรณ์ รวมถึงเจา้หน้าท่ีมีการปกปิดขอ้มูลท่ีสําคญั ทาํให้ผูส้อบบญัชี

ไดรั้บขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง บิดเบือนจากขอ้เท็จจริง ทาํให้ยากแก่การตรวจสอบ รวมถึงการไดม้าซ่ึง

หลกัฐานในการสอบบญัชี 

3. งบการเงินท่ีผู ้สอบบัญชีได้รับและทําการตรวจสอบ แสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ

ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั เป็นเหตุสําคญัให้ผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นต่องบการเงินผิดพลาด 

เน่ืองจากวธีิการตรวจสอบท่ีใชไ้ม่มีประสิทธิภาพ ในบางคร้ังวิธีการตรวจสอบท่ีผูส้อบบญัชีใชก้็ไม่

สามารถตรวจพบการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงได ้เน่ืองจากการปฏิบติังานสอบบญัชีมีขอ้จาํกดั

หลายประการ และหลกัฐานการสอบบญัชีส่วนใหญ่ตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณาความเช่ือถือได้

มากกวา่ท่ีจะเป็นหลกัฐานท่ีใหข้อ้สรุปไดใ้นตวัเอง 

4. ผูส้อบบญัชีขาดความรู้ความเขา้ใจเน้ือหาเก่ียวกบัธุรกิจสหกรณ์ท่ีตนปฏิบติังาน

สอบบญัชี เน่ืองจากระบบสหกรณ์ในปัจจุบนัมีการขยายตวั มีปริมาณธุรกิจเพิ่มมากข้ึน หากผูส้อบ

บญัชีขาดความรู้ความเขา้ใจในธุรกิจแต่ละดา้นของสหกรณ์ ย่อมไม่สามารถปฏิบติังานสอบบญัชี 

รวมทั้งพิจารณาประเมินความเส่ียงในแต่ละดา้นใหค้รอบคลุมได ้ 

5. ผูส้อบบญัชีถูกจาํกดัขอบเขตการปฏิบติังานสอบบญัชี เช่น ถูกจาํกดัขอบเขตใน

เร่ืองของการสอบทานหน้ี โดยขอคาํยืนยนัยอดจากสมาชิกโดยตรง อาจส่งผลให้ผูส้อบบญัชีไม่

ทราบถึงความมีตวัตน ความมีอยูจ่ริง ความถูกตอ้ง ครบถว้น ของลูกหน้ี เป็นตน้ 

การศึกษาข้ันตอนหรือวิธีการบริหารความเส่ียงในการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

สหกรณ์ 

จากการศึกษาถึงความสําคญัของความเส่ียงในการสอบบญัชีขั้นตน้ จะเห็นไดว้า่ในการ

ปฏิบติังานสอบบญัชีแต่ละคร้ัง ผูส้อบบญัชีมีความเส่ียงทั้งปัจจยัท่ีเกิดจากตวัของผูส้อบบญัชีใน

เร่ืองของทกัษะการปฏิบติังานสอบบญัชี การขาดความรู้ความเขา้ใจในธุรกิจของสหกรณ์ รวมไปถึง

ประสบการณ์ในการทาํงาน และปัจจัยภายนอกท่ีเกิดจากสหกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นผูบ้ริหาร หรือ

เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ ให้ข้อมูลแก่ผูส้อบบญัชีไม่ครบถ้วน อาจมีการปกปิดข้อเท็จจริงอนัเป็น

สาระสําคญัทาํให้ผูส้อบบญัชีไม่สามารถวางแผนการปฏิบติังานสอบบญัชีท่ีถูกตอ้งได ้การจาํกดั

ขอบเขตของผูส้อบบญัชี ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ี ส่งผลให้ผูส้อบบญัชีมีความเส่ียงท่ีจะแสดงความเห็นต่อ

งบการเงินผิดพลาด และไม่เหมาะสม ดงันั้นผูส้อบบญัชีจึงตอ้งหาวิธีการบริหารจดัการเพื่อป้องกนั

หรือลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ผลการศึกษาขั้นตอนหรือวิธีการบริหารความเส่ียงในการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี

สหกรณ์โดยเรียงลาํดบัตามความสาํคญั รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 4.7 

 

ตารางที ่4.7  ลาํดับความสําคัญของวธีิการบริหารความเส่ียงในการปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์ 

 

วธีิการบริหารความเส่ียงในการสอบบัญชี ความคิดเห็นด้านต่างๆ 

คะแนน ร้อยละ ลาํดับ

ความสําคัญ 

1. เข้าใจธุรกิจ สภาพแวดล้อม การควบคุมภายใน 

ระเบียบ และขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 

42 27.27 1 

2. เขา้ใจกระบวนการประเมินความเส่ียง 35 22.73 4 

3. ปฏิบติังานดว้ยความเป็นอิสระ และเป็นมืออาชีพ 40 25.97 2 

4. ปฏิบติังานโดยใชห้ลกัความระมดัระวงั รอบคอบ 37 24.03 3 

ผลรวม 154 100  

 

จากการศึกษาสามารถสรุปลําดับความสําคัญของวิธีการบริหารความเส่ียงในการ

ปฏิบติังานสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีสหกรณ์ในจงัหวดัเชียงใหม่ ผูใ้ห้สัมภาษณ์ทั้ง 42 คน ได้

กล่าวถึงวธีิการบริหารความเส่ียงไวด้งัน้ี 

1. ผูส้อบบญัชีควรมีความเขา้ใจและทราบถึงเก่ียวกบัธุรกิจ สภาพแวดลอ้ม ระบบการ

ควบคุมภายใน ระเบียบและขอ้บงัคบัของสหกรณ์ รวมไปถึงกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อนาํมาใชใ้น

การพิจารณาประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนในสหกรณ์นั้นๆ 

2. ผูส้อบบญัชีควรปฏิบติังานดว้ยความเป็นอิสระ และเป็นมืออาชีพภายใตม้าตรฐาน

การสอบบญัชี จรรยาบรรณของผูส้อบบญัชี และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ในเร่ืองของความ

เป็นอิสระ ความรู้ ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบติังานโดยผูส้อบบญัชีสหกรณ์ตอ้งตอ้งใช้

ดุลยพินิจและไม่ปฏิบติังานท่ีตนขาดความเป็นอิสระ ขาดความรู้และประสบการณ์และความชาํนาญ

ในธุรกิจของสหกรณ์  
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3. ผูส้อบบญัชีควรปฏิบติังานสอบบญัชีโดยใช้หลกัความระมดัระวงัรอบคอบและ

ดว้ยความชาํนาญ ตามระเบียบ คาํสั่ง คาํแนะนาํของนายทะเบียนสหกรณ์และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง   

และมาตรฐานการสอบบญัชี รวมทั้งมาตรฐานทางวชิาการท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. ผูส้อบบญัชีควรมีความรู้ความเขา้ใจกระบวนการประเมินความเส่ียงในแต่ละดา้น

และปฏิบติัตามวธีิการประเมินความเส่ียง เพื่อใชเ้ป็นพื้นฐานในการระบุและการประเมินความเส่ียง

จากการแสดงข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในระดบังบการเงิน และในระดบัท่ี

เก่ียวกบัส่ิงท่ีผูบ้ริหารไดใ้หก้ารรับรองไว ้แลว้จึงนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประเมินความเส่ียงมากาํหนด

แผนการสอบบญัชีโดยรวม และแนวการสอบบญัชี 

การศึกษาปัจจัยทีนํ่ามาใช้พจิารณาในการประเมินความเส่ียงในแต่ละประเภท 

จากการศึกษาถึงวิธีการบริหารจดัการความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปฏิบติังานสอบ

บญัชี ของผูส้อบบญัชีสหกรณ์ในจงัหวดัเชียงใหม่ตามท่ีกล่าวถึงขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ นอกจาก การมี

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ท่ีจะตรวจสอบ และการปฏิบัติตาม

มาตรฐานการสอบบญัชีและจรรยาบรรณในวิชาชีพสอบบญัชีแลว้ ผูส้อบบญัชีควรมีความรู้ความ

เขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการประเมินความเส่ียงดว้ย กรณีท่ีผูส้อบบญัชีตรวจพบประเด็นความเส่ียง

ในดา้นต่างๆ จะสามารถใชค้วามเส่ียงนั้นเป็นตวักาํหนดแผนการสอบบญัชี และแนวการสอบบญัชี 

เพื่อเขา้สู่กระบวนการสอบบญัชีต่อไป 

ผลการศึกษาถึงปัจจยัสาํคญัท่ีผูส้อบบญัชีนาํมาใชพ้ิจารณาในการประเมินความเส่ียงใน

แต่ละดา้น โดยเรียงลาํดบัตามความสาํคญั รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 4.8 
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ตารางที ่4.8 ลาํดับความสําคัญของปัจจัยทีผู้่สอบบัญชีนํามาใช้ในการประเมินความเส่ียง 

 

ปัจจัยสําคัญทีนํ่ามาใช้พจิารณาในการประเมินความเส่ียง ความคิดเห็นด้านต่างๆ 

คะแนน ร้อยละ ลาํดับ

ความสําคัญ 

1. ความเหมาะสมของการเลือกใชน้โยบายการบญัชี 15 10.71 5 

2. การขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความชํานาญด้าน

การเงินการบญัชี 

21 15.00 4 

3. ลักษณะการดําเนินธุรกิจและความซับซ้อนของ

โครงสร้างทางธุรกิจ 

38 27.14 2 

4. ความน่าเ ช่ือถือ ความซ่ือสัตย์สุจริต ทัศนคติ

ประสบการณ์และความรู้ของผูบ้ริหาร 

42 30.00 1 

5. ประสิทธิภาพของระบบบัญชีและระบบการ

ควบคุมภายใน 

24 17.15 3 

ผลรวม 140 100  

 

จากการศึกษาสามารถสรุปลาํดบัความสําคญัของปัจจยัท่ีผูส้อบบญัชีสหกรณ์นาํมาใช้

พิจารณาในการประเมินความเส่ียงในการสอบบญัชีสหกรณ์แต่ละแห่ง โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ทั้ง 42 คน 

ไดก้ล่าวไวด้งัน้ี 

1. ความน่าเช่ือถือ ความซ่ือสัตยสุ์จริต ทศันคติประสบการณ์และความรู้ของผูบ้ริหาร

ในการบริหารงานและการจดัทาํงบการเงิน เช่น ผูบ้ริหารท่ีไม่ให้ความสนใจเก่ียวกบัการควบคุม

ภายในหรือระบบบญัชีของสหกรณ์ หรือมีทศันคติในทางลบต่อการจดัทาํงบการเงินอาจสั่งให้มีการ

จดัทาํงบการเงินท่ีบิดเบือนจากความเป็นจริง การเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารในระหว่างงวดอาจส่งผล

กระทบต่อการจดัทาํงบการเงิน เน่ืองจากผูบ้ริหารคนใหม่อาจยงัไม่เขา้ใจวิธีปฏิบติัในการดาํเนิน

ธุรกิจหรือระบบการควบคุมภายในท่ีกิจการควรมี กิจการตกอยูใ่นสถานการณ์ท่ีมีผลการดาํเนินงาน

ลม้เหลว ขาดเงินทุนในการดาํเนินงานต่อเน่ือง หรือผูบ้ริหารของกิจการได้รับผลตอบแทนโดยมี

เง่ือนไขข้ึนอยูก่บักาํไรสุทธิหรือรายได ้
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2. ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจและความซับซ้อนของโครงสร้างทางธุรกิจ เช่น การ

ดาํเนินธุรกิจของสหกรณ์ท่ีหลากหลายเป็นไปตามกรอบวตัถุประสงค์แห่งขอ้บงัคบัของสหกรณ์

หรือไม่ โครงสร้างของสหกรณ์ท่ีซบัซ้อน มกัจะนาํไปสู่ประเด็นท่ีอาจเกิดความเส่ียงจากการแสดง

ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั  

3. ประสิทธิภาพของระบบบญัชีและระบบการควบคุมภายใน ผูส้อบบญัชีจะพิจารณา

วา่ สหกรณ์จดัให้มีระบบบญัชีและระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพหรือไม่ เช่น กิจการมี

การแบ่งแยกหนา้ท่ีกนัอยา่งเหมาะสมโดยเฉพาะหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยท่ี์มีสภาพคล่องสูง จดั

ให้มีการอนุมติัรายการและการทาํรายการกระทบยอด รวมไปถึงการปฏิบติัตามระบบการควบคุม

ภายในท่ีวางไวอ้ยา่งสมํ่าเสมอ 

4. การขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความชาํนาญด้านการเงินการบญัชี ย่อมส่งผลให้การ

บนัทึกบญัชีอาจไม่ถูกตอ้ง หรือครบถว้นตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และระเบียบท่ีนาย

ทะเบียนสหกรณ์กาํหนด มีความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั

สําหรับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลในระดบัท่ีเก่ียวกบัส่ิงท่ี

คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ไดใ้หก้ารรับรองไว ้หรือในระดบังบการเงิน 

5. ความเหมาะสมของการเลือกใช้นโยบายการบัญชี รวมถึงเหตุผลของการ

เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของสหกรณ์ ว่ามีความเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจของสหกรณ์

หรือไม่ สอดคล้องกับระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กําหนดหรือไม่ซ่ึงการเลือกและการใช้

นโยบายการบญัชีของสหกรณ์อาจนาไปสู่ประเด็นความเส่ียงต่าง ๆ เช่นวิธีการท่ีสหกรณ์ใชใ้นการ

บนัทึกรายการท่ีมีนยัสําคญัและไม่ปกติ ผลกระทบของนโยบายการบญัชีท่ีสําคญัในประเด็นท่ียงั

ถกเถียงกนัอยูห่รือประเด็นใหม่ ๆ ซ่ึงยงัไม่มีแนวปฏิบติัท่ีเช่ือถือไดห้รือยงัไม่มีความเห็นท่ีเป็นเอก

ฉันท์ในประเด็นนั้น ๆ กฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ท่ีเป็นเร่ืองใหม่สําหรับ

สหกรณ์ซ่ึงสหกรณ์ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดนั้นเม่ือใดและปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งหรือไม่ 
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การศึกษาถึงความแตกต่างและเปรียบเทียบถึงการประเมินความเส่ียงในการสอบบัญชี

ระหว่างผู้สอบบัญชีภาครัฐและผู้สอบบัญชีภาคเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่โดยนําจรรยาบรรณของ

ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ในด้านความเป็นอสิระของผู้สอบบัญชีทีม่ีต่อสหกรณ์เป็นตัวกาํหนด 

จากการศึกษาถึงวธีิการบริหารความเส่ียงในการปฏิบติังานสอบบญัชีสหกรณ์ของผูส้อบ

บญัชีสหกรณ์ในจงัหวดัเชียงใหม่ จะเห็นได้ว่า ผูส้อบบญัชีสหกรณ์ทั้งภาครัฐและผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาตไดน้าํจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีสหกรณ์ในดา้นความเป็นอิสระ มาเป็นตวักาํหนดในการ

บริหารจดัการความเส่ียง ดงันั้น ผูว้จิยัจึงทาํการศึกษาถึงความแตกต่างของการประเมินความเส่ียงใน

การสอบบญัชี โดยเป็นการเปรียบเทียบวา่หากผูส้อบบญัชีมีความเป็นอิสระท่ีแตกต่างกนั จะส่งผล

ใหมี้การประเมินความเส่ียงท่ีแตกต่างกนัหรือไม่ 

ผลการเปรียบเทียบถึงความแตกต่างของการประเมินความเส่ียงในการสอบบญัชีของ

ผูส้อบบญัชีภาครัฐและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตโดยใช้ความเป็นอิสระ เป็นตวักาํหนด ตามระดับ

ความคิดเห็นของผูส้อบบญัชี รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 4.9 

 

ตารางที ่4.9 ปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อการประเมินความเส่ียงในการสอบบัญชี 

 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการประเมินความเส่ียงใน

การสอบบัญชี 

ระดับความคิดเห็น 

ผู้สอบบัญชี

ภาครัฐ 

ร้อยละ ผู้สอบบัญชี

ภาคเอกชน 

ร้อยละ 

ดา้นความเป็นอิสระ 

1. การปฏิบติังานสอบบญัชีให้กบัสหกรณ์

เดิมติดต่อกนัเป็นระยะเวลานาน 

15 26.32 7 53.85 

2. การใหบ้ริการจดัทาํบญัชีให้แก่สหกรณ์ท่ี

ตนรับสอบบญัชี 

3 5.26 0 0.00 

3. ผู ้สอบ บัญชี หรือบุ คคล ท่ีใกล้ ชิดกับ

ผูส้อบบญัชีเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือเจา้หนา้ท่ี 

5 8.77 2 

 

15.38 

4. ผู ้สอบบัญชีตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของ

กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ 

20 35.09 0 0.00 
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ตารางที ่4.9 (ต่อ) 

 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการประเมินความเส่ียงใน

การสอบบัญชี 

ระดับความคิดเห็น 

ผู้สอบบัญชี

ภาครัฐ 

ร้อยละ ผู้สอบบัญชี

ภาคเอกชน 

ร้อยละ 

5. การถูกข่มขู่ในคดีความฟ้องร้องระหว่าง

หน่วยงานท่ีผูส้อบบญัชีสังกดัอยู ่

2 3.51 1 7.69 

6. ผูส้อบบญัชีและหรือคู่สมรสเป็นสมาชิก

สหกรณ์ท่ีตรวจสอบ 

12 21.05 3 23.08 

ผลรวม 57 100 13 100 

 

จากการศึกษา พบว่า ผูส้อบบัญชีสหกรณ์ภาครัฐและผูส้อบบัญชีรับอนุญาตท่ีข้ึน

ทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชีสหกรณ์ไดใ้ห้สัมภาษณ์เก่ียวกบัการประเมินความเส่ียงในการสอบบญัชี

สหกรณ์โดยพิจารณาในดา้นความเป็นอิสระ สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1. การปฏิบติังานสอบบญัชีให้กบัสหกรณ์เดิมติดต่อกนัเป็นระยะเวลานาน ส่งผล

กระทบถึงการประเมินความเส่ียงในส่วนของผูส้อบบญัชีภาครัฐ มีจาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 

26.32 ส่วนของผูส้อบบญัชีภาคเอกชน มีจาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 53.85 แสดงให้เห็นวา่ความ

เป็นอิสระในการปฏิบติังานสอบบญัชีให้กบัสหกรณ์เดิมติดต่อกนัเป็นระยะเวลานาน ส่งผลกระทบ

ถึงการประเมินความเส่ียงในส่วนของผูส้อบบญัชีภาครัฐและผูส้อบบญัชีภาคเอกชนไม่แตกต่างกนั 

2. การให้บริการจดัทาํบญัชีให้แก่สหกรณ์ท่ีตนรับสอบบญัชี ส่งผลกระทบถึงการ

ประเมินความเส่ียงในส่วนของผูส้อบบญัชีภาครัฐ มีจาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.26 ส่วนของ

ผูส้อบบญัชีภาคเอกชน ไม่มีผูใ้ห้ขอ้คิดเห็นเร่ืองดงักล่าว แสดงให้เห็นวา่ผูส้อบบญัชีภาคเอกชนมี

ความเป็นอิสระในการประเมินความเส่ียง ในส่วนของการให้บริการจดัทาํบญัชีแก่สหกรณ์มากกวา่

ผูส้อบบญัชีภาครัฐ 

3. ผูส้อบบัญชีหรือบุคคลท่ีใกล้ชิดกับผูส้อบบัญชีเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือ

เจา้หนา้ท่ี ส่งผลกระทบถึงการประเมินความเส่ียงในส่วนของผูส้อบบญัชีภาครัฐ มีจาํนวน 5 คน คิด

เป็นร้อยละ 8.77 ส่วนของผูส้อบบญัชีภาคเอกชน มีจาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 15.38 แสดงให้เห็น

ว่าความเป็นอิสระในการท่ีผูส้อบบญัชีหรือท่ีใกลชิ้ดกบัผูส้อบบญัชีเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือ
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เจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ ส่งผลกระทบถึงการประเมินความเส่ียงในส่วนของผูส้อบบญัชีภาครัฐและ

ผูส้อบบญัชีภาคเอกชนไม่แตกต่างกนั 

4. ผูส้อบบัญชีตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือเจ้าหน้าท่ีของ

สหกรณ์ส่งผลกระทบถึงการประเมินความเส่ียงในส่วนของผูส้อบบญัชีภาครัฐ มีจาํนวน 20 คน คิด

เป็นร้อยละ 35.09 ส่วนของผูส้อบบญัชีภาคเอกชนไม่มีผูใ้ห้ขอ้คิดเห็นเร่ืองดงักล่าว แสดงให้เห็นวา่

ผูส้อบบญัชีภาคเอกชนมีความเป็นอิสระในการประเมินความเส่ียง ในส่วนของการท่ีผูส้อบบญัชีตก

อยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์มากกวา่ผูส้อบบญัชีภาครัฐ 

5. การถูกข่มขู่ในคดีความฟ้องร้องระหวา่งหน่วยงานท่ีผูส้อบบญัชีสังกดัอยู ่ ส่งผล

กระทบถึงการประเมินความเส่ียงในส่วนของผูส้อบบญัชีภาครัฐ มีจาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.51 

ส่วนของผูส้อบบญัชีภาคเอกชน มีจาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69 แสดงให้เห็นวา่ความเป็นอิสระ

ในการถูกข่มขู่ในคดีความฟ้องร้องระหวา่งหน่วยงานท่ีผูส้อบบญัชีสังกดัอยู่ ส่งผลกระทบถึงการ

ประเมินความเส่ียงในส่วนของผูส้อบบญัชีภาครัฐและผูส้อบบญัชีภาคเอกชนไม่แตกต่างกนั 

6. ผูส้อบบญัชีและหรือคู่สมรสเป็นสมาชิกสหกรณ์ท่ีตรวจสอบส่งผลกระทบถึงการ

ประเมินความเส่ียงในส่วนของผูส้อบบญัชีภาครัฐ มีจาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 21.05 ส่วนของ

ผูส้อบบญัชีภาคเอกชน มีจาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 23.08 แสดงให้เห็นวา่ผูส้อบบญัชีและหรือคู่

สมรสเป็นสมาชิกสหกรณ์ท่ีตรวจสอบ ส่งผลกระทบถึงการประเมินความเส่ียงในส่วนของผูส้อบ

บญัชีภาครัฐและผูส้อบบญัชีภาคเอกชนไม่แตกต่างกนั 

 

ตอนที ่3 แนวทางการลดความเส่ียงในการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ในจังหวดัเชียงใหม่ 

จากการศึกษาการบริหารความเส่ียงและการประเมินความเส่ียงท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้

จะเห็นไดว้่าในการตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีสหกรณ์แต่ละคร้ัง มีความเส่ียงท่ีอาจส่งผลต่อ

การปฏิบติังานสอบบญัชีในหลายดา้น ไม่ว่าจะเป็นความเส่ียงสืบเน่ือง ความเส่ียงจากการควบคุม 

และความเส่ียงจากการตรวจสอบ ผูส้อบบญัชีสหกรณ์จึงตอ้งมีการบริหารความเส่ียง และประเมิน

ความเส่ียงโดยการใชค้วามรู้ความสามารถ ความชาํนาญ ประสบการณ์และความเป็นอิสระ รวมถึง

จรรยาบรรณในดา้นต่าง ๆ มาใชใ้นการบริหารความเส่ียงและประเมินความเส่ียงเพื่อช่วยลดความ

เส่ียงของผูส้อบบัญชีสหกรณ์ในการแสดงความเห็นต่องบการเงินท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระสาํคญั 
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ผลการวเิคราะห์แนวทางการลดความเส่ียงในการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีสหกรณ์ทั้ง

ผูส้อบบญัชีภาครัฐและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีข้ึนทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชีสหกรณ์ในจงัหวดั

เชียงใหม่ใน โดยเรียงลาํดบัตามความสาํคญั รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 4.10 และตารางท่ี 4.11 

 

ตารางที่ 4.10  ลําดับความสําคัญของแนวทางในการลดความเส่ียงของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ด้าน

คุณลกัษณะการปฏิบัติงานของทมีงานตรวจสอบ 

 

ปัจจัยทีใ่ช้เป็นแนวทางในการลดความเส่ียงของผู้สอบบัญชี

สหกรณ์ 

ความคิดเห็นด้านต่างๆ 

คะแนน ร้อยละ ลาํดับ

ความสําคัญ 

ดา้นคุณลกัษณะและการปฏิบติังานของทีมงานตรวจสอบ    

1. มีจ ริย ธ รรม แล ะ ป ฏิ บัติง า นส อบ บัญชี เยี่ ย ง ผู ้

ประกอบวชิาชีพ 

5 11.90 4 

2. มีการวางแผนการตรวจสอบงบการเ งินของ

สหกรณ์อย่าง เหมาะสม รวมถึงการปรับเปล่ียนตาม

สถานการณ์ 

7 16.67 3 

3. มีการควบคุมและสอบทานงานสอบบัญชีอย่าง

ละเอียด 

2 4.76 5 

4. มี ค ว า ม รู้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ด้ า น ก า ร ส อ บ บัญ ชี 

มาตรฐานการบญัชีและขอ้กาํหนดกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

9 21.43 2 

5. มีความรู้ความเขา้ใจเน้ือหาเก่ียวกบัธุรกิจสหกรณ์ท่ี

ตนปฏิบติังานสอบบญัชีอยา่งเพียงพอ 

19 45.24 1 

ผลรวม 42 100  

 

จากการศึกษาสามารถสรุปลาํดบัความสําคญัของแนวทางในการลดความเส่ียงของ

ผูส้อบบญัชีสหกรณ์ในจงัหวดัเชียงใหม่ ดา้นคุณลกัษณะการปฏิบติังานของทีมงานตรวจสอบ จาก

มากไปนอ้ยไดด้งัน้ี 
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1. ผูส้อบบญัชีสหกรณ์ควรมีความรู้ความเขา้ใจเน้ือหาเก่ียวกบัธุรกิจสหกรณ์ท่ีตน

ปฏิบติังานสอบบญัชีอยา่งเพียงพอเพื่อท่ีจะศึกษาถึงลกัษณะของธุรกิจในแต่ละประเภทของสหกรณ์

และสามารถวิเคราะห์ความเส่ียงในแต่ละดา้น โดยปฏิบติังานเอาใจใส่อยา่งเต็มความสามารถ และ

ระมดัระวงัรอบคอบจึงจะสามารถช่วยลดความเส่ียงในการปฏิบติังานสอบบญัชีได ้

2. ผูส้อบบญัชีสหกรณ์ควรมีความรู้ความสามารถดา้นการสอบบญัชี มาตรฐานการ

บญัชีและขอ้กาํหนดกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และตอ้งปฏิบติังานสอบบญัชีสหกรณ์ให้เป็นไปตาม 

ระเบียบ คาํสั่งคาํแนะนาํของนายทะเบียนสหกรณ์และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและมาตรฐานการสอบ

บญัชี รวมทั้งมาตรฐานทางวชิาการท่ีเก่ียวขอ้งจะช่วยทาํใหท้ราบวา่สหกรณ์ดาํเนินธุรกิจเป็นไปตาม

ระเบียบขอ้บงัคบั และกฎหมายท่ีกาํหนดหรือไม่ และสหกรณ์บนัทึกขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนั

เป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

3. ผูส้อบบญัชีสหกรณ์ควรมีการวางแผนการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์อยา่ง

เหมาะสม รวมถึงการปรับเปล่ียนตามสถานการณ์เพื่อช่วยให้ผูส้อบบญัชีแน่ใจวา่ ไดมี้การพิจารณา

เร่ืองท่ีสําคญัอยา่งเหมาะสม สามารถระบุปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนและทาํงานสําเร็จไดอ้ยา่งรวดเร็ว การ

วางแผนช่วยใหมี้การมอบหมายงานแก่ผูช่้วยอยา่งเหมาะสม 

4. ผูส้อบบญัชีควรมีจริยธรรมและปฏิบติังานสอบบญัชีเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพในดา้น

ความเป็นอิสระเพื่อใชใ้นการพิจารณาประกอบการรับงานตรวจสอบบญัชีจากสหกรณ์ 

5. ผูส้อบบญัชีควรมีการควบคุมและสอบทานงานสอบบญัชีอย่างละเอียด ซ่ึงเป็น

ขั้นตอนสุดทา้ยของการปฏิบติังานสอบบญัชี เพื่อให้ผูส้อบบญัชีมัน่ใจว่า งบการเงินท่ีผูส้อบบญัชี

แสดงความเห็นนั้ นมีคุณภาพ ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เช่ือถือได้ ไม่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระสาํคญั ส่งผลใหผู้ใ้ชง้บการเงินมีความเช่ือมัน่ในตวัผูส้อบบญัชีสหกรณ์ 
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ตารางที ่4.11   ลาํดับความสําคัญของแนวทางในการลดความเส่ียงของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ด้านการ

ควบคุมคุณภาพของสํานักงานสอบบัญชี 

 

ปัจจัยทีใ่ช้เป็นแนวทางในการลดความเส่ียงของผู้สอบบัญชี

สหกรณ์ 

ความคิดเห็นด้านต่างๆ 

คะแนน ร้อยละ ลาํดับ

ความสําคัญ 

ดา้นการควบคุมคุณภาพของสาํนกังานสอบบญัชี    

1. มีการสรรหาบุคลากร การกําหนดคุณสมบัติ 

แนวทางในการประเมินบุคลากรในแต่ละระดบั และการ

จดัการทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับขนาดและความ

ยุง่ยากของสหกรณ์ 

30 23.62 1 

2. มีผูท้าํหน้าท่ีสอบทานคุณภาพงานสอบบญัชีโดย

เป็นผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้งกบังานท่ีตรวจสอบ 

29 22.83 3 

3. มีการกาํหนดระยะเวลาในการรวบรวมหลักฐาน

ของแต่ละงานใหเ้สร็จก่อนการออกรายงานการสอบบญัชี 

13 10.24 5 

4. มีการจดัฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ ช่วย

เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีและ

ผูช่้วยผูส้อบบญัชี 

25 19.69 4 

5. มีการลงโทษทางวินยัต่อผูท่ี้ไม่สามารถปฏิบติัตาม

นโยบาย และขั้นตอนของสาํนกังาน 

30 23.62 2 

ผลรวม 127 100  

 

จากการศึกษาสามารถสรุปลาํดบัความสําคญัของแนวทางในการลดความเส่ียงของ

ผูส้อบบญัชีสหกรณ์ในจงัหวดัเชียงใหม่ ดา้นการควบคุมคุณภาพของสํานกังานสอบบญัชี จากมาก

ไปนอ้ยไดด้งัน้ี 

1. สํานกังานสอบบญัชีควรมีการสรรหาบุคลากร การกาํหนดคุณสมบติั แนวทางใน

การประเมินบุคลากรในแต่ละระดบั และการจดัการทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกบัขนาดและ

ความยุ่งยากของสหกรณ์ เน่ืองจากผูท่ี้จะปฏิบัติงานด้านสอบบัญชีและสามารถเข้าใจถึง
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กระบวนการประเมินความเส่ียงในด้านต่างๆ นั้น ควรเป็นผูท่ี้มีความรู้เฉพาะด้านวิชาชีพบญัชี        

มีศกัยภาพและประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบัขนาดและความยุง่ยากของสหกรณ์เพื่อลดความเส่ียงใน

ดา้นการปฏิบติังานสอบบญัชี รวมทั้งสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ 

2. สํานักงานสอบบัญชีควรมีการลงโทษทางวินัยต่อผู ้ท่ีไม่สามารถปฏิบัติตาม

นโยบาย และขั้นตอนของสํานกังาน เน่ืองจากการปฏิบติังานสอบบญัชี ผูส้อบบญัชีควรปฏิบติังาน

ตามกฎ ระเบียบ มาตรฐานการสอบบญัชี รวมไปถึงจรรยาบรรณในดา้นต่างๆ การลงโทษทางวินยั 

จึงเป็นส่ิงสําคญัท่ีใช้เป็นตวัควบคุมการปฏิบติังาน มิให้ผูส้อบบญัชีงดเวน้ หรือละเลยส่ิงท่ีควร

ปฏิบติั ซ่ึงจะทาํใหเ้กิดความเส่ียงในการสอบบญัชีได ้

3. สํานกังานสอบบญัชีควรมีผูท้าํหน้าท่ีสอบทานคุณภาพงานสอบบญัชีโดยเป็นผูท่ี้

ไม่เก่ียวขอ้งกบังานท่ีตรวจสอบ โดยมีการสอบทานงานระหว่างกนัก่อนท่ีจะส่งงานท่ีผูส้อบบญัชี

แสดงความเห็นต่องบการเงินไปยงัสหกรณ์หรือผูท่ี้ใช้งบการเงิน เพื่อความถูกตอ้ง เช่ือถือได ้และ

เพื่อป้องกนัความผดิพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี 

4. สํานักงานสอบบญัชีควรมีการจดัฝึกอบรมอย่างต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ ช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีและผูช่้วยผูส้อบบญัชี เน่ืองจากรูปแบบการดาํเนิน

ธุรกิจของสหกรณ์ในปัจจุบนัมีความหลากหลาย และมีการขยายตวัเพิ่มมากข้ึน ผูส้อบบญัชีจึงตอ้งมี

ความรู้ ความเขา้ใจถึงการดาํเนินธุรกิจในแต่ละดา้น เพื่อผูส้อบบญัชีจะสามารถปรับเปล่ียนวิธีการ

ตรวจสอบใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะการดาํเนินธุรกิจของสหกรณ์ 

5. สาํนกังานสอบบญัชีควรมีการกาํหนดระยะเวลาในการรวบรวมหลกัฐานของแต่ละ

งานให้เสร็จก่อนการออกรายงานการสอบบญัชี ในการปฏิบติังานสอบบญัชี ผูส้อบบญัชีควรมีการ

วางแผน และกาํหนดระยะเวลาท่ีใชใ้นการตรวจสอบบญัชีให้เหมาะสมกบัขนาดและความยุง่ยาก

ของการดาํเนินธุรกิจของสหกรณ์แต่ละแห่ง เน่ืองจากสหกรณ์ในจงัหวดัเชียงใหม่มีจาํนวนมาก การ

กาํหนดระยะเวลาท่ีใช้ในการตรวจสอบท่ีเหมาะสม จะสามารถป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดการ

ฟ้องร้องจากสหกรณ์ท่ีทาํการตรวจสอบ รวมถึงสหกรณ์อ่ืนได ้และการรวบรวมหลกัฐานการสอบ

บญัชี ควรดาํเนินการให้เสร็จส้ินก่อนท่ีผูส้อบบญัชีจะแสดงความเห็นต่องบการเงิน เพื่อขอ้มูลท่ี

ถูกตอ้ง ครบถว้น ลดความเส่ียงต่อการแสดงความเห็นของผูส้อบบญัชี 
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ตอนที่ 4 สภาพปัญหาและอุปสรรค รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึน้และมีผลกระทบ

ต่อความเส่ียงในการปฏิบัติงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ในจังหวดัเชียงใหม่ 

จากการศึกษาถึงสภาพปัญหาและอุปสรรค ท่ีอาจส่งผลให้เกิดความเส่ียงในการ

ปฏิบติังานสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีสหกรณ์ในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า มีปัญหาด้านบุคลากร 

ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถของผูส้อบบญัชีสหกรณ์ภาครัฐและผูช่้วยผูส้อบบญัชีมีไม่

เพียงพอต่อการปฏิบติังาน กรณีท่ีสหกรณ์มีดาํเนินธุรกิจท่ีมีความซบัซ้อนและหลากหลาย ส่งผลให้

ผูบ้ริหารสหกรณ์และเจา้หน้าท่ีสหกรณ์ขาดความเช่ือมัน่ในตวัผูส้อบบญัชีและผูส้อบบญัชีภาครัฐ

ไม่สามารถระบุปัจจยัเส่ียงต่างๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบติังานสอบบญัชีให้ถูกตอ้งและ

ครอบคลุมได ้

แนวทางการแกไ้ขปัญหาดา้นบุคลากร ควรจดัส่งบุคลากรเขา้รับอบรมเพื่อพฒันาความรู้

ดา้นการสอบบญัชีท่ีจดัโดยหน่วยงานภายนอก เช่น สภาวิชาชีพบญัชี และความรู้ดา้นภาษีอากรท่ีมี

การปรับปรุงตลอดเวลา เน่ืองจากปัจจุบนั สหกรณ์มีการดาํเนินธุรกิจท่ีหลากหลาย และปริมาณ

ธุรกิจเพิ่มมากข้ึน ส่งผลให้สหกรณ์เขา้สู่ระบบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอ่ืนๆ ผูส้อบ

บญัชีสหกรณ์ควรมีความรู้และความเข้าใจในเร่ืองดังกล่าว เพื่อท่ีจะสามารถให้คาํแนะนําแก่

สหกรณ์และลดความเส่ียงในการปฏิบติังานสอบบญัชีได ้
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บทที ่ 5 

 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 

การศึกษาเร่ือง ความเส่ียงในการสอบบญัชี กรณีศึกษา ผูส้อบบญัชีสหกรณ์ในจงัหวดั

เชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการประเมินความเส่ียงในการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี

สหกรณ์ในจงัหวดัเชียงใหม่ และเพื่อเปรียบเทียบถึงการประเมินความเส่ียงในการสอบบญัชี

ระหว่างผูส้อบบญัชีภาครัฐและผูส้อบบญัชีภาคเอกชนท่ีข้ึนทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชีสหกรณ์ใน

จงัหวดัเชียงใหม่ กรณีท่ีผูส้อบบญัชีมีความอิสระต่างกนัโดยการใช้มาตรฐานการสอบบญัชีและ

จรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีเป็นกรอบในการช้ีวดั เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในการนาํมา

วิเคราะห์และเป็นแนวทางในการเพิ่มศักยภาพของผู ้สอบบัญชี ลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดจาก

ขอ้ผดิพลาดในการปฏิบติังานสอบบญัชี ให้เกิดความน่าเช่ือถือ ศรัทธาในวิชาชีพมากยิ่งข้ึนและเกิด

การยอมรับแก่ผูบ้ริหารและสมาชิกของสหกรณ์  

การวจิยัคร้ังน้ี เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชแ้นวคิดและทฤษฎี

เก่ียวกบัการประเมินความเส่ียง มาตรฐานการสอบบญัชีและจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชี มาเป็น

แนวทางในการสร้างกรอบแนวคิดการวจิยั 

แหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดน้าํขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

โดยใชแ้บบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการศึกษา โดยประชากรท่ีทาํการศึกษา คือ ผูส้อบบญัชีภาครัฐ

สังกัดสํานักงานตรวจบญัชีสหกรณ์เชียงใหม่ จาํนวน 30 คน และผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีข้ึน

ทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชีสหกรณ์ในจงัหวดัเชียงใหม่ จาํนวน 12 คน และแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ 

(Secondary Data) เป็นขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินความเส่ียงในการสอบบญัชี แนวทางการ

บริหารความเส่ียง มาตรฐานการสอบบัญชี ซ่ึงรวบรวมได้จาก หนังสือ งานวิจยั วิทยานิพนธ์ 

วารสารทางวิชาการ รวมทั้ง Internetโดยรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสัมภาษณ์มาทาํการวิเคราะห์

โดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ 

(Percentage) เพื่ออธิบายลกัษณะทัว่ๆ ไปของขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมาได ้ดงัน้ี 
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สรุปผลการวจัิย 

สํานักงานตรวจบญัชีสหกรณ์เชียงใหม่  เป็นหน่วยงานภายใตส้ังกัดกรมตรวจบญัชี

สหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหนา้ท่ีหลกัในการตรวจสอบบญัชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

สร้างความเช่ือมัน่และโปร่งใสให้กบัสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กาํกบัดูแลสหกรณ์ท่ีจา้งผูส้อบ

บญัชีภาคเอกชน วเิคราะห์รายงานการสอบบญัชี ติดตั้งและกาํกบัโปรแกรมกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 

รวมทั้งระบบการสอบบญัชีดว้ยคอมพิวเตอร์ โดยมีพื้นท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบบญัชีทั้งหมด 

25 อาํเภอ มีสหกรณ์ในความรับผิดชอบทั้งส้ิน จาํนวน 297 สหกรณ์ มีผูส้อบบญัชีสหกรณ์ จาํนวน 

30 คน และผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีข้ึนทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชีสหกรณ์กบักรม

ตรวจบญัชีสหกรณ์ จาํนวน 12 คน 

ในการปฏิบติังานสอบบญัชีสหกรณ์แต่ละแห่งผูส้อบบญัชีมีความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจาก

การปฏิบติังานส่งผลกระทบให้การแสดงความเห็นต่องบการเงินผิดพลาด ผูส้อบบญัชีสหกรณ์ จึง

ตอ้งศึกษาถึงความเส่ียงแต่ละดา้นและขั้นตอนวธีิการบริหารความเส่ียงเพื่อหาแนวทางลดความเส่ียง

ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปฏิบติังานสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีสหกรณ์ในจงัหวดัเชียงใหม่ ทั้งผูส้อบ

บญัชีภาครัฐและผูส้อบบญัชีภาคเอกชนท่ีข้ึนทะเบียนเป็นผูส้อบบญัชีสหกรณ์เน่ืองจากความเส่ียง

ในการสอบบญัชี เป็นความเส่ียงท่ีผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นท่ีไม่เหมาะสมเม่ืองบการเงินแสดง

ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ผูส้อบบญัชีสหกรณ์จึงควรมีความรู้ความเข้าใจถึง

องค์ประกอบของความเส่ียงท่ีมีทั้ งหมดสามส่วน ได้แก่ ความเส่ียงสืบเน่ือง ความเส่ียงจากการ

ควบคุม และความเส่ียงจากการตรวจสอบ จากการเก็บรวบรวมขอ้มูล สามารถสรุปผลการวิจยัได ้

ดงัน้ี 

1. ผลการศึกษาสถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ห้สัมภาษณ์ จาํนวน 42 ราย พบว่า 

ผูส้อบบญัชีสหกรณ์ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ช่วงอายุจะอยู่ในช่วง 50 ปีข้ึนไป เป็นผูส้อบบญัชี

ภาครัฐดาํรงตาํแหน่งนกัวชิาการตรวจสอบบญัชี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี และมีระยะเวลาในการ

ดาํรงตาํแหน่ง 10 ปีข้ึนไป 

2. ผลการศึกษาถึงความสําคัญของความเส่ียงในการสอบบัญชีของผูส้อบบัญชี

สหกรณ์ พบว่า ผูส้อบบญัชีให้ความสําคญัต่อความเส่ียงในการแสดงความเห็นต่องบการเงินท่ี

ผดิพลาด และไม่เหมาะสม ความเส่ียงท่ีผูบ้ริหารสหกรณ์ เจา้หนา้ท่ีมีการปกปิดขอ้มูลท่ีสําคญั ทาํให้

ผูส้อบบญัชีไดรั้บขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง บิดเบือนจากขอ้เท็จจริง ทาํให้ยากแก่การตรวจสอบ งบการเงิน

ท่ีผูส้อบบญัชีไดรั้บและทาํการตรวจสอบ แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั วิธีการ
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ตรวจสอบท่ีผูส้อบบญัชีใชก้็ไม่สามารถตรวจพบการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงได ้ผูส้อบบญัชี

ขาดความรู้ความเขา้ใจเน้ือหาเก่ียวกบัธุรกิจสหกรณ์ท่ีตนปฏิบติังานสอบบญัชีและถูกจาํกดัขอบเขต

การปฏิบติังานสอบบญัชี 

3. ผลการศึกษาถึงขั้นตอนหรือวิธีการบริหารความเส่ียงในการสอบบญัชีของผูส้อบ

บญัชีสหกรณ์ พบวา่ วิธีการบริหารความเส่ียงท่ีสําคญัท่ีจะนาํไปสู่การป้องกนัและลดความเส่ียงใน

การปฏิบติังานสอบบญัชีท่ีสําคญัท่ีสุด คือ ผูส้อบบญัชีควรมีความเขา้ใจและทราบถึงเก่ียวกบัธุรกิจ 

สภาพแวดลอ้ม ระบบการควบคุมภายใน ระเบียบและขอ้บงัคบัของสหกรณ์ รวมไปถึงกฎหมายอ่ืน

ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อนาํมาใชใ้นการพิจารณาประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนในสหกรณ์นั้น ๆ ปฏิบติังาน

ดว้ยความเป็นอิสระ และเป็นมืออาชีพภายใตม้าตรฐานการสอบบญัชี จรรยาบรรณของผูส้อบบญัชี 

และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ โดยใชห้ลกัความระมดัระวงัรอบคอบและดว้ยความชาํนาญ ตาม

ระเบียบ คาํสั่ง คาํแนะนาํของนายทะเบียนสหกรณ์และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง   และมาตรฐานการ

สอบบญัชี รวมทั้งมาตรฐานทางวิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง ควรมีความรู้ความเขา้ใจกระบวนการประเมิน

ความเส่ียงในแต่ละดา้นและปฏิบติัตามวธีิการประเมินความเส่ียง เพือ่ใชเ้ป็นพื้นฐานในการระบุและ

การประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคัญในระดับงบ

การเงิน และในระดบัท่ีเก่ียวกบัส่ิงท่ีผูบ้ริหารได้ให้การรับรองไว ้แล้วจึงนําขอ้มูลท่ีได้จากการ

ประเมินความเส่ียงมากาํหนดแผนการสอบบญัชีโดยรวม และแนวการสอบบญัชี 

4. ผลการศึกษาถึงปัจจัยท่ีนํามาใช้พิจารณาในการประเมินความเส่ียงในแต่ละ

ประเภท พบว่า ปัจจยัท่ีผูส้อบบญัชีส่วนใหญ่ให้ความสําคญัและนาํมาใช้พิจารณาประเมินความ

เส่ียงในการปฏิบติังานสอบบญัชี จะมุ่งเน้นไปทางผูบ้ริหารสหกรณ์ ในเร่ืองของความน่าเช่ือถือ 

ความซ่ือสัตยสุ์จริต ทศันคติประสบการณ์และความรู้ของผูบ้ริหารในการบริหารงานและการจดัทาํ

งบการเงิน ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจและความซบัซ้อนของโครงสร้างทางธุรกิจเป็นไปตามกรอบ

วตัถุประสงคแ์ห่งขอ้บงัคบัของสหกรณ์หรือไม่ ประสิทธิภาพของระบบบญัชีและระบบการควบคุม

ภายในท่ีสหกรณ์ใช้ เช่นการแบ่งแยกหน้าท่ีระหว่างผูจ้ดัทาํบญัชีและผูท้าํหน้าท่ีรับ – จ่ายเงิน      

การขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความชาํนาญดา้นการเงินการบญัชี มีความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดั

ต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัสําหรับประเภทของรายการ ยอดคงเหลือทางบญัชี และความ

เหมาะสมของการเลือกใชน้โยบายการบญัชี รวมถึงเหตุผลของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี

ของสหกรณ์ ว่ามีความเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจของสหกรณ์และสอดคลอ้งกบัระเบียบท่ีนาย

ทะเบียนสหกรณ์กาํหนดหรือไม่ 
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5. ผลการศึกษาถึงความแตกต่างของการประเมินความเส่ียงในการสอบบญัชีของ

ผูส้อบบญัชีภาครัฐและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตโดยใชค้วามเป็นอิสระ เป็นตวักาํหนด พบวา่ ปัจจยัท่ี

มีความแตกต่างในดา้นของความเป็นอิสระท่ีส่งผลกระทบต่อการประเมินความเส่ียงในการสอบ

บญัชีของผูส้อบบญัชีภาครัฐและผูส้อบบญัชีภาคเอกชนคือ การให้บริการจดัทาํบญัชีให้แก่สหกรณ์

ท่ีตนรับสอบบญัชี เน่ืองจากงานสอบบญัชีสหกรณ์ท่ีผูส้อบบญัชีภาคเอกชนไดรั้บบริการตรวจสอบ

นั้น เป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ มีทุนดาํเนินงาน 30 ลา้นบาท ข้ึนไป สหกรณ์มีการใชโ้ปรแกรมระบบ

บญัชีสําเร็จรูปในการบนัทึกบญัชี และมีการจดัจา้งเจ้าหน้าท่ีบญัชีไว ้สหกรณ์จึงไม่มีการว่าจา้ง

สาํนกังานบญัชีเป็นผูจ้ดัทาํ ในส่วนของผูส้อบบญัชีภาครัฐนั้น ไดใ้หค้วามช่วยเหลือ สอนแนะนาํใน

ด้านการจดัทาํบญัชีให้แก่สหกรณ์ขนาดเล็กท่ีไม่สามารถจดัทาํบญัชีได้ และในบางแห่ง อาจมี

เจา้หน้าท่ีของสํานักงานจดัทาํให้ และอีกหน่ึงปัจจยัท่ีมีความแตกต่างกนั คือ ผูส้อบบญัชีตกอยู่

ภายใตอิ้ทธิพลของกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือเจา้หน้าท่ีของสหกรณ์ เน่ืองจากสหกรณ์บางแห่งใน

จงัหวดัเชียงใหม่ มีอดีตขา้ราชการ ครูบญัชีอาสาท่ีสํานกังานตรวจบญัชีสหกรณ์เชียงใหม่สร้างข้ึน 

เป็นท่ีปรึกษา ทาํบญัชี หรือเป็นคณะกรรมการสหกรณ์ จึงทาํให้ผูส้อบบญัชีภาครัฐขาดอิสระ 

นอกจากสองปัจจยัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ การประเมินความเส่ียงของผูส้อบบญัชีภาครัฐและภาคเอกชน

ท่ีถูกกาํหนดโดยความเป็นอิสระ ลว้นไม่แตกต่างกนั 

6. ผลการศึกษาแนวทางการลดความเส่ียงในการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีสหกรณ์

ในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยแยกออกมาเป็นสองด้าน คือ ด้านคุณลกัษณะและการปฏิบติังานของ

ทีมงานตรวจสอบ และ ดา้นการควบคุมคุณภาพของสาํนกังานสอบบญัชี สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

6.1 ด้านคุณลกัษณะการปฏิบติังานของทีมงานตรวจสอบ พบว่า ผูส้อบบญัชี

สหกรณ์ควรมีความรู้ความเข้าใจเน้ือหาเก่ียวกับธุรกิจสหกรณ์ท่ีตนปฏิบัติงานสอบบญัชีอย่าง

เพียงพอมีความรู้ความสามารถด้านการสอบบญัชี มาตรฐานการบญัชีและขอ้กาํหนดกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้ง และตอ้งปฏิบติังานสอบบญัชีสหกรณ์ให้เป็นไปตาม ระเบียบ คาํสั่งคาํแนะนาํของนาย

ทะเบียนสหกรณ์และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและมาตรฐานการสอบบญัชี รวมทั้งมาตรฐานทาง

วิชาการท่ีเก่ียวข้อง ควรมีการวางแผนการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์อย่างเหมาะสมมี

จริยธรรมและปฏิบติังานสอบบญัชีเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพในด้านความเป็นอิสระ รวมถึงการ

ควบคุมและสอบทานงานสอบบญัชีอย่างละเอียด ซ่ึงเป็นขั้นตอนสุดทา้ยของการปฏิบติังานสอบ

บญัชี เพื่อให้ผูส้อบบญัชีมัน่ใจว่า งบการเงินท่ีผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นนั้น มีคุณภาพ ขอ้มูล
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ถูกตอ้ง ครบถว้น เช่ือถือได ้ไม่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ส่งผลให้ผูใ้ชง้บการเงินมีความ

เช่ือมัน่ในตวัผูส้อบบญัชีสหกรณ์ 

6.2 ดา้นการควบคุมคุณภาพของสํานักงานสอบบญัชี พบว่า สํานกังานสอบ

บญัชีควรมีการสรรหาบุคลากร การกาํหนดคุณสมบติั แนวทางในการประเมินบุคลากรในแต่ละ

ระดบั และการจดัการทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกบัขนาดและความยุ่งยากของสหกรณ์ มีการ

ลงโทษทางวินยัต่อผูท่ี้ไม่สามารถปฏิบติัตามนโยบาย และขั้นตอนของสํานกังาน เพื่อใช้เป็นตวั

ควบคุมการปฏิบติังาน มิใหผู้ส้อบบญัชีงดเวน้ หรือละเลยส่ิงท่ีควรปฏิบติั ซ่ึงจะทาํให้เกิดความเส่ียง

ในการสอบบญัชีได ้ ควรมีผูท้าํหนา้ท่ีสอบทานคุณภาพงานสอบบญัชีโดยเป็นผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้งกบั

งานท่ีตรวจสอบเพื่อความถูกตอ้ง เช่ือถือได้ และเพื่อป้องกนัความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ

ปฏิบติังานของผูส้อบบญัชี รวมถึงการจดัฝึกอบรมให้แก่บุคลากรอย่างต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ 

เพิ่มพูนความรู้ให้ทนัต่อสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน

ของผูส้อบบญัชีและผูช่้วยผูส้อบบญัชี สามารถปรับเปล่ียนวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับ

ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจของสหกรณ์ 

7. จากการศึกษาถึงสภาพปัญหาและอุปสรรค ท่ีอาจส่งผลให้เกิดความเส่ียงในการ

ปฏิบติังานสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีสหกรณ์ในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า มีปัญหาด้านบุคลากร 

ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถของผูส้อบบญัชีสหกรณ์ภาครัฐและผูช่้วยผูส้อบบญัชีมีไม่

เพียงพอต่อการปฏิบติังาน การโยกยา้ยสับเปล่ียนเจา้หนา้ท่ีบ่อยคร้ัง กรณีท่ีสหกรณ์มีดาํเนินธุรกิจท่ี

มีความซบัซอ้นและหลากหลาย ผูส้อบบญัชีภาครัฐจะไม่สามารถระบุปัจจยัเส่ียงต่าง ๆ ท่ีอาจส่งผล

กระทบต่อการปฏิบติังานสอบบญัชีใหถู้กตอ้งและครอบคลุมได ้ควรจดัส่งบุคลากรเขา้ทาํการอบรม

เพื่อพฒันาความรู้ดา้นการสอบบญัชีท่ีจดัโดยหน่วยงานภายนอก เช่น สภาวิชาชีพบญัชี และความรู้

ดา้นภาษีอากรท่ีมีการปรับปรุงตลอดเวลา เน่ืองจากปัจจุบนั สหกรณ์มีการดาํเนินธุรกิจท่ีหลากหลาย 

และปริมาณธุรกิจเพิ่มมากข้ึน ส่งผลให้สหกรณ์เขา้สู่ระบบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษี

อ่ืน ๆ ผูส้อบบัญชีสหกรณ์ควรมีความรู้และความเข้าใจในเร่ืองดังกล่าว เพื่อท่ีจะสามารถให้

คาํแนะนาํแก่สหกรณ์และลดความเส่ียงในการปฏิบติังานสอบบญัชีได ้
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อภิปรายผล 

 1.  จากการศึกษาเร่ือง ความเส่ียงในการสอบบญัชี กรณีศึกษา ผูส้อบบญัชีสหกรณ์ใน

จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ผูส้อบบญัชีสหกรณ์ให้ความสําคญัมากในเร่ืองของความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน

จากการปฏิบติังานสอบบญัชี ซ่ึงในการสอบบญัชีสหกรณ์แต่ละแห่ง ผูส้อบบญัชีจะตอ้งพิจารณาถึง

ปัจจยัเส่ียงต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนและส่งผลกระทบอย่างมีสาระสําคญัในการแสดงความเห็นต่องบ

การเงิน ซ่ึงตามมาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 315 เร่ือง การระบุและประเมินความเส่ียงจากการ

แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั โดยการทาํความเขา้ใจกิจการและสภาพแวดลอ้ม

ของกิจการ (คณะกรรมการมาตรฐานการสอบบญัชี, 2544) โดยกาํหนดให้ผูส้อบบญัชีตอ้งปฏิบติั

ตามวิธีการประเมินความเส่ียง เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการระบุและการประเมินความเส่ียงจากการ

แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในระดบังบการเงิน และในระดบัท่ีเก่ียวกบัส่ิงท่ี

ผูบ้ริหารไดใ้หก้ารรับรองไว ้และพิจารณาประเมินความเส่ียงเฉพาะเร่ือง 

พิจารณาการประเมินเฉพาะเร่ืองเก่ียวกบัความเส่ียงสืบเน่ืองและความเส่ียงจากการควบคุมตาม

มาตรฐานการสอบบญัชี รหัส 400 เร่ืองการประเมินความเส่ียงในการสอบบญัชีกับการควบคุม

ภายใน ซ่ึงไดก้าํหนดให้ผูส้อบบญัชีตอ้งทาํความเขา้ใจในระบบบญัชีและระบบการควบคุมภายใน

เพื่อท่ีจะวางแผนการตรวจสอบและพฒันาวธีิการตรวจสอบใหมี้ประสิทธิผล  

 ผูส้อบบัญชีสหกรณ์ในจังหวดัเชียงใหม่ให้ความสําคัญต่อความเส่ียงในการแสดง

ความเห็นต่องบการเงินท่ีผิดพลาด และไม่เหมาะสม หากผูส้อบบญัชีไม่มีการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบั

สหกรณ์ท่ีทาํการตรวจสอบ รวมถึงการวางแผนการปฏิบติังานสอบบญัชี ผูส้อบบญัชีมีความเส่ียงท่ี

จะแสดงความเห็นต่องบผิดพลาด ผู ้สอบบัญชีควรมีความเข้าใจและทราบถึงเก่ียวกับธุรกิจ 

สภาพแวดลอ้ม ระบบการควบคุมภายใน ระเบียบและขอ้บงัคบัของสหกรณ์ รวมไปถึงกฎหมายอ่ืน

ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อนาํมาใชใ้นการพิจารณาประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนในสหกรณ์นั้น ๆ ตลอดจนมี

ความรู้ความเขา้ใจกระบวนการประเมินความเส่ียงในแต่ละดา้นและปฏิบติัตามวธีิการประเมินความ

เส่ียง เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการระบุและการประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ

ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในระดบังบการเงิน และในระดบัท่ีเก่ียวกบัส่ิงท่ีผูบ้ริหารไดใ้ห้การ

รับรองไว ้แลว้จึงนาํขอ้มูลท่ีได้จากการประเมินความเส่ียงมากาํหนดแผนการสอบบญัชีโดยรวม 

และแนวการสอบบญัชี สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ งามฉว ีโชติยมนตรี (2557) ศึกษาแนวทางการ

ประเมินความเส่ียงในการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีในอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ผูส้อบ

บญัชีไดพ้ิจารณาวา่จะจาํกดัความเส่ียงท่ีเกิดจากการตรวจสอบให้อยูใ่นระดบัใดท่ีจะให้ผลเป็นท่ีน่า
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พอใจเพื่อให้เกิดความมัน่ใจอย่างสมเหตุสมผลว่าความเสียหายหรือขอ้ผิดพลาดจะไม่เกิดข้ึน หรือ

หากเกิดข้ึนก็ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีไม่เป็นอนัตราย หรือเป็นอุปสรรคต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงิน

ได ้หรือไม่ถึงกบัทาํใหร้ายงานการเงินการบญัชีหรือขอ้มูลต่าง ๆ ในงบการเงินเช่ือถือไม่ได ้ 

 2.  จากการศึกษาถึงวิธีการบริหารจดัการความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปฏิบติังาน

สอบบัญชี ของผูส้อบบัญชีสหกรณ์ในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยท่ีผูส้อบบญัชีสหกรณ์ให้

ความสาํคญัท่ีสุดในนาํมาใชพ้ิจารณาในการประเมินความเส่ียงในการสอบบญัชีสหกรณ์แต่ละแห่ง 

คือ ความน่าเช่ือถือ ความซ่ือสัตย์สุจริต ทศันคติประสบการณ์และความรู้ของผูบ้ริหารในการ

บริหารงานและการจดัทาํงบการเงิน เช่น ผูบ้ริหารท่ีไม่ให้ความสนใจเก่ียวกบัการควบคุมภายใน

หรือระบบบญัชีของสหกรณ์ หรือมีทศันคติในทางลบต่อการจดัทาํงบการเงินอาจสั่งให้มีการจดัทาํ

งบการเงินท่ีบิดเบือนจากความเป็นจริง การเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารในระหวา่งงวดอาจส่งผลกระทบ

ต่อการจดัทาํงบการเงิน เน่ืองจากผูบ้ริหารคนใหม่อาจยงัไม่เขา้ใจวิธีปฏิบติัในการดาํเนินธุรกิจหรือ

ระบบการควบคุมภายในท่ีกิจการควรมี กิจการตกอยูใ่นสถานการณ์ท่ีมีผลการดาํเนินงานลม้เหลว 

ขาดเงินทุนในการดาํเนินงานต่อเน่ือง หรือผูบ้ริหารของกิจการไดรั้บผลตอบแทนโดยมีเง่ือนไข

ข้ึนอยู่กบักาํไรสุทธิหรือรายได้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นนัทิศา วิศิษฎ์ธรรมศรี (2551) ศึกษา 

แนวทางการประเมินความเส่ียงในการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีภาษีอากรในกรุงเทพมหานคร 

พบว่าผูส้อบบญัชีภาษีอากรให้ความสําคญัมากในการประเมินความเส่ียงในการสอบบญัชีเป็น

อนัดบัแรก รองลงมาคือการประเมินความเส่ียงจากการควบคุม และการประเมินความเส่ียงสืบเน่ือง 

การประเมินความเส่ียงจากการตรวจสอบ ปัจจยัท่ีให้ความสําคญัมากท่ีสุดคือ สามารถตรวจสอบ

การปรับปรุงกาํไรขาดทุนสุทธิทางบญัชีเป็นกาํไรสุทธิขาดทุนสุทธิเพื่อเสียภาษีอากร ส่วนการ

ประเมินความเส่ียงจากการควบคุม ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัท่ีกิจการมีเอกสารหลกัฐานประกอบการ

บนัทึกบญัชีและมีการเก็บรักษาเอกสารอยา่งเหมาะสม และสําหรับการประเมินความเส่ียงสืบเน่ือง 

ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ระดบั งบการเงินจะให้ความสําคญัเก่ียวกบัความน่าเช่ือถือ ความซ่ือสัตยสุ์จริตและ

ทศันคติของผูบ้ริหารในการบริหารงานและการจดัทาํงบการเงิน ส่วนในระดบัของยอดคงเหลือใน

บญัชีและประเภทรายการจะให้ความสําคญัแก่รายการผิดปกติและซับซ้อน รายการท่ีไม่ผ่านการ

ประมวลผลตามปกติ โดยเฉพาะรายการท่ีเกิดข้ึน ณ วนัส้ินงวดหรือใกลว้นัส้ินงวด 

 3.  จากการศึกษาถึงความแตกต่างของการประเมินความเส่ียงในการสอบบญัชีของ

ผูส้อบบญัชีภาครัฐและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตโดยใชค้วามเป็นอิสระ เป็นตวักาํหนด พบวา่ ผูส้อบ

บัญชีภาครัฐจะมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานสอบบัญชีสหกรณ์ น้อยกว่าผู ้สอบบัญชี
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ภาคเอกชน ในดา้นของ การให้บริการจดัทาํบญัชีให้แก่สหกรณ์ท่ีตนรับสอบบญัชีและผูส้อบบญัชี

ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือเจา้หน้าท่ีของสหกรณ์ เน่ืองจากผูส้อบบญัชี

ภาครัฐ เป็นผูใ้ห้ความช่วยเหลือ สอนแนะนาํการจดัทาํบญัชีให้แก่สหกรณ์ขนาดเล็กท่ีไม่สามารถ

จดัทาํบญัชีเองได ้ส่งผลกระทบถึงการประเมินความเส่ียงของผูส้อบบญัชีภาครัฐ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

แนวความคิดของศิลปะพร ศรีจัน่เพชร (2552) ท่ีกล่าววา่ สํานกังานสอบบญัชีควรจดัให้มีนโยบาย

และขั้นตอนการปฏิบติังานเพื่อให้มัน่ใจว่าผูส้อบบญัชีและผูช่้วยไดป้ฏิบติังานตามขอ้กาํหนดดา้น

จรรยาบรรณต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะในเร่ืองของความเป็นอิสระ นโยบายและขั้นตอนการ

ปฏิบติังาน ควรกาํหนดให้ผูส้อบบญัชีให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกคา้ ขอบเขตการให้บริการ เพื่อให้

สํานกังานประเมินผลกระทบทั้งหมดต่อความเป็นอิสระ และตอ้งสรุปวา่มีการปฏิบติัตามกาํหนด

ของความเป็นอิสระเพื่อประเมินวา่มีสถานการณ์และความสัมพนัธ์ท่ีทาํให้ขาดความเป็นอิสระ และ

ประเมินข้อมูลของการไม่ปฏิบติัตามนโยบายของความเป็นอิสระ รวมทั้งดาํเนินการแก้ไขหา

มาตรการป้องกนั หรือถอนตวัจากการเป็นผูส้อบบญัชี 

 4.  จากการศึกษาถึงปัจจัยท่ีใช้เป็นแนวทางในการลดความเส่ียงของผูส้อบบัญชี

สหกรณ์ พบว่าปัจจยัสําคญัท่ีจะสามารถลดความเส่ียงในการปฏิบติังานสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี

สหกรณ์ คือ ควรมีความรู้ความเขา้ใจเน้ือหาเก่ียวกบัธุรกิจสหกรณ์ท่ีตนปฏิบติังานสอบบญัชีอย่าง

เพียงพอเพื่อท่ีจะศึกษาถึงลกัษณะของธุรกิจในแต่ละประเภทของสหกรณ์และสามารถวิเคราะห์

ความเส่ียงในแต่ละดา้น โดยปฏิบติังานเอาใจใส่อยา่งเต็มความสามารถ และระมดัระวงัรอบคอบจึง

จะสามารถช่วยลดความเส่ียงในการปฏิบติังานสอบบญัชีได ้และสํานกังานสอบบญัชีควรมีการสรร

หาบุคลากร การกาํหนดคุณสมบติั แนวทางในการประเมินบุคลากรในแต่ละระดบั และการจดัการ

ทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกบัขนาดและความยุง่ยากของสหกรณ์ เน่ืองจากผูท่ี้จะปฏิบติังานดา้น

สอบบญัชีและสามารถเขา้ใจถึงกระบวนการประเมินความเส่ียงในด้านต่าง ๆ นั้น ควรเป็นผูท่ี้มี

ความรู้เฉพาะดา้นวิชาชีพบญัชี มีศกัยภาพและประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบัขนาดและความยุ่งยาก

ของสหกรณ์เพื่อลดความเส่ียงในด้านการปฏิบติังานสอบบญัชี รวมทั้งสร้างความเช่ือมัน่ให้กับ

ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ อนนัยา แก่นแกว้ (2552) ผูส้อบ

บญัชีควรรวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้ไวเ้พื่อประเมินความเส่ียงเช่น ประเภทธุรกิจของลูกคา้ ผูเ้จา้ของ

และผูบ้ริหารของกิจการท่ีจะตรวจสอบ ฐานะการเงินของลูกคา้ ฐานะทางสังคมของลูกคา้กฎหมาย

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของลูกคา้ ลกัษณะของรายงานท่ีตอ้งนาํส่งหน่วยงานกาํกบัดูแล เช่น 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผูส้อบบญัชีควรมีความรู้เก่ียวกับธุรกิจท่ีจะตรวจสอบ 
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ประโยชน์ของขอ้มูลเก่ียวกบัธุรกิจท่ีจะตรวจสอบ เพื่อให้เขา้ใจในระบบบญัชีและวิธีการปฏิบติั

ทางการสอบบญัชีของกิจการท่ีจะตรวจสอบและช่วยในการระบุปัญหาและการประเมินความเส่ียง

สืบเน่ืองของกิจการท่ีตรวจสอบ 

 5.   จากการศึกษาถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคท่ีส่งผลให้เกิดความเส่ียงในการ

ปฏิบติังานสอบบญัชีสหกรณ์ พบวา่ ผูส้อบบญัชีสหกรณ์ภาครัฐ มีปัญหาดา้นบุคลากร โดยผูส้อบ

บัญชีของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่  ส่วนใหญ่ย ังขาดประสบการณ์ ความรู้

ความสามารถและผูช่้วยผูส้อบบญัชีมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบติังาน กรณีท่ีสหกรณ์มีดาํเนินธุรกิจท่ีมี

ความซบัซอ้นและหลากหลาย ส่งผลให้ผูบ้ริหารสหกรณ์และเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ขาดความเช่ือมัน่ใน

ตวัผูส้อบบญัชีและผูส้อบบญัชีภาครัฐไม่สามารถระบุปัจจยัเส่ียงต่างๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการ

ปฏิบติังานสอบบญัชีให้ถูกตอ้งและครอบคลุมได้ ผูบ้ริหารควรเล็งเห็นถึงความสําคญั โดยควร

จดัส่งบุคลากรเขา้ทาํการอบรมเพื่อพฒันาความรู้ดา้นการสอบบญัชีท่ีจดัโดยหน่วยงานภายนอก เช่น 

สภาวชิาชีพบญัชี และความรู้ดา้นภาษีอากรท่ีมีการปรับปรุงตลอดเวลา เน่ืองจากปัจจุบนั สหกรณ์มี

การดาํเนินธุรกิจท่ีหลากหลาย และปริมาณธุรกิจเพิ่มมากข้ึน ส่งผลให้สหกรณ์เขา้สู่ระบบการจด

ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอ่ืน ๆ ผูส้อบบญัชีสหกรณ์ควรมีความรู้และความเข้าใจในเร่ือง

ดงักล่าว เพื่อท่ีจะสามารถใหค้าํแนะนาํแก่สหกรณ์และลดความเส่ียงในการปฏิบติังานสอบบญัชีได ้

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการวิจัยคร้ังน้ี ผูศึ้กษาในฐานะผูส้อบบัญชีสหกรณ์ ซ่ึงผูป้ฏิบัติงานสอบบัญชี

สหกรณ์โดยตรง มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1. ผูส้อบบญัชีสหกรณ์ภาครัฐควรให้ความสนใจและให้ความสําคญักบัองคค์วามรู้ท่ี

จะใช้ในการปฏิบติังานสอบบญัชี เน่ืองจากสถานการณ์ในปัจจุบนัสหกรณ์มีการดาํเนินธุรกิจท่ี

ขยายตวัมีความซับซ้อนและหลากหลาย การดาํเนินงานนอกกรอบวตัถุประสงค์แห่งการจดัตั้ ง

สหกรณ์ รวมทั้งมีทุนดาํเนินงานมาก สหกรณ์บางแห่งเขา้ระบบการจดทะเบียนภาษี ผูส้อบบญัชีจึง

ควรหมัน่ศึกษาหาความรู้ เพื่อพฒันาการปฏิบติังานสอบบญัชี และเล็งเห็นถึงความเส่ียงต่างๆ ท่ีอาจ

เกิดข้ึนจากการปฏิบติังานสอบบญัชีมากข้ึน 

2. ผูบ้ริหาร ควรให้ความสําคญัในการจดัส่งบุคลากรเขา้รับการอบรมนอกเหนือจาก

หน่วยงาน เพื่อให้ผูป้ฏิบติังานซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีสหกรณ์มีความรู้ท่ีหลากหลาย มีวิสัยทศัน์ในการ

ปฏิบติังานมากยิง่ข้ึน 
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3. ผูบ้ริหารควรมีการส่งเสริมใหมี้การพฒันาสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินความ

เส่ียงในการสอบบญัชีใหมี้ความชดัเจน สะดวก และเขา้ใจง่ายในการปฏิบติังาน 

ข้อเสนอแนะสําหรับการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินความเส่ียงในการสอบบญัชี เพื่อความ

สะดวก รวดเร็ว และใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งในการปฏิบติังานสอบบญัชี 

2. ควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีส่งเสริมและปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติังานสอบ

บญัชีของผูส้อบบญัชีสหกรณ์ 

3. ในการศึกษาคร้ังน้ีศึกษาเฉพาะผูส้อบบญัชีสหกรณ์ในจงัหวดัเชียงใหม่ สําหรับ

การศึกษาคร้ังต่อไปอาจขยายขอบเขตกลุ่มเป้าหมายออกไป เพื่อจะได้รับขอ้มูลท่ีครอบคลุมทุก

กลุ่มเป้าหมายเพิ่มมากข้ึน 
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ช่ือ - สกุล        นางสาวอมัไพวรรณ   หม่ืนแสน 

วนั เดือน ปีเกดิ      22  เมษายน  พ.ศ. 2527 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน      170/1 หมู่   2  ตําบลยุหว่า อําเภอสันป่าตอง  จังหวัด

เชียงใหม่ 50120 

ประวตัิการศึกษา     

 พ.ศ. 2551   ห ลัก สู ต ร บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ บัณ ฑิ ต  ส า ข า ก า ร บัญ ชี                  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา เขตพื้นท่ีภาค

พายพั 

ประสบการณ์การทาํงาน  

 พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2554  หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเชียงใหม่สอบบญัชีและท่ีปรึกษา 

 ปัจจุบนั    สาํนกังานตรวจบญัชีสหกรณ์เชียงใหม่ 
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ภาคผนวก  ก 

 

 

ตัวอย่างเคร่ืองมือที่ใช้ในการค้นคว้าอิสระ 

 

แบบสัมภาษณ์สําหรับผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 

เร่ือง  ความเส่ียงในการสอบบัญชี กรณีศึกษา ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ในจังหวดัเชียงใหม่ 

 

คําช้ีแจง   :    แบบสอบถามชุดน้ีเป็นการเก็บขอ้มูลประกอบการวิจยัตามหลกัสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการบญัชี มหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม่      

เพื่อศึกษาศึกษาถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนในการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีสหกรณ์โดยการใช้

มาตรฐานการสอบบญัชีและจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีเป็นกรอบในการช้ีวดั เพื่อให้ได้

ขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ในการนาํมาวิเคราะห์และเป็นแนวทางในการเพิ่มศกัยภาพของผูส้อบ

บญัชี ลดความเ ส่ียงที่อาจเกิดจากขอ้ผิดพลาดในการปฏิบตัิงานสอบบญัชี ให้เกิดความ

น่าเช่ือถือ ศรัทธาในวิชาชีพมากยิ่งข้ึนและเกิดการยอมรับแก่ผูบ้ริหารและสมาชิกของสหกรณ์ 

ขอ้มูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามน้ี จะนาํไปใช้เพื่อการศึกษาวิจยัเท่านั้น ในการน้ี ใคร่ขอ

ความร่วมมือจากท่านได้โปรดให้ขอ้มูลการสัมภาษณ์ตามความจริงเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา

อย่างสูงสุด ช่ือและตาํแหน่งของท่านจะได้รับการปกปิด   

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1. เพศ................................................อายุ.........................ปี 

2. ตาํแหน่งปัจจุบนั............................................................................................................... 

3. ระดบัการศึกษา................................................................................................................. 

4. ระยะเวลาท่ีดาํรงตาํแหน่งปัจจุบนั............................ปี...............................เดือน 
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ส่วนที่  2  ประเด็นคาํถามเกี่ยวกับการประเมินความเส่ียงในการสอบบัญชี 

1. ท่านคิดวา่ความเส่ียงในการสอบบญัชี มีความสาํคญัต่อผูส้อบบญัชีอยา่งไรบา้ง 

...............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

2. ท่านมีขั้นตอนหรือวธีิการในการบริหารความเส่ียงในการสอบบญัชี อยา่งไรบา้ง 

...............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

3. จากการเขา้ตรวจสอบบญัชีสหกรณ์ท่านพบประเด็นความเส่ียงในเร่ืองใดบา้ง 

...............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

4. ปัจจัยท่ีสําคัญท่านนํามาใช้พิจารณาในการประเมินความเส่ียงในแต่ละประเภทมี

อะไรบา้ง  

 ความเส่ียงสืบเน่ือง 

 ..........................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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 ความเส่ียงจากการควบคุม  

.......................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

 ความเส่ียงจากการตรวจสอบ

............................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

5. ท่านคิดวา่ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีท่ีมีต่อสหกรณ์ เป็นสาเหตุสําคญัท่ีอาจทาํให้เกิด

ความเส่ียงในการสอบบญัชีหรือไม่ อยา่งไร 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................ .................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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6. ท่านคิดว่าประสบการณ์ในการทาํงานสอบบญัชีจะส่งผลต่อการลดความเส่ียงใน

การปฏิบติังานสอบบญัชีหรือไม่ อย่างไร 

............................................................................................................................. ..................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 

ส่วนที่  3  ประเด็นคําถามเกี่ยวกับเพื่อใช้เป็นแนวทางการลดความเส่ียงในการสอบบัญชีของผู้สอบ

บัญชีสหกรณ์ (กรุณาเรียงลาํดบัความสาํคญั โดย 1 มีความสําคญัมากท่ีสุด และ 6 มีความสําคญันอ้ย

ท่ีสุด) 

ด้านคุณลกัษณะและการปฏิบัติงานของทมีงานตรวจสอบ 

 มีจริยธรรมและปฏิบติังานสอบบญัชีเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพ 

 มีการวางแผนการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์อย่างเหมาะสม รวมถึงการ

ปรับเปล่ียนตามสถานการณ์ 

 มีการควบคุมและสอบทานงานสอบบญัชีอยา่งละเอียด  

 มีความรู้ความสามารถดา้นการสอบบญัชี มาตรฐานการบญัชีและขอ้กาํหนดกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้ง  

 มีความรู้ความเขา้ใจเน้ือหาเกี่ยวกบัธุรกิจสหกรณ์ที่ตนปฏิบตัิงานสอบบญัชีอย่าง

เพียงพอ 

ด้านการควบคุมคุณภาพของสํานักงานสอบบัญชี 

 มีการสรรหาบุคลากร การกาํหนดคุณสมบติั แนวทางในการประเมินบุคลากรในแต่

ละระดบั และจดัการทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกบัขนาดและความยุ่งยากของ

สหกรณ์ 

 มีผูท้าํหน้าที่สอบทานคุณภาพงานสอบบญัชีโดยเป็นผูที้่ไม่เ กี่ยวขอ้งกบังานท่ี

ตรวจสอบ 

 มีการกาํหนดระยะเวลาในการรวบรวมหลกัฐานของแต่ละงานให้เสร็จก่อนการออก

รายงานการสอบบญัชี 
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 มีการจดัฝึกอบรมอย ่างต่อเ นื่องและสมํ่ า เสมอช่วย เพิ ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีและผูช่้วยผูส้อบบญัชี 

 มีการลงโทษทางวิน ัยต่อผูที้ ่ไม่สามารถปฏิบตัิตามนโยบาย และขั้นตอนของ

สาํนักงาน 

 

ส่วนที ่ 4  ข้อเสนอแนะอืน่ๆ ในการลดความเส่ียงในการสอบบัญชี 

                ในความคิดเห็นของท่าน ท่านคิดว่าองค์ประกอบใดอีกท่ีมีผลต่อความเส่ียงในการสอบ

บญัชี 

 ..........................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 แนวทางการลดความเส่ียงอ่ืนท่ีอาจเกิดข้ึนในการสอบบญัชี 

 ..........................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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