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9 ค่าเฉล่ีย (     ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และระดับสถานการณ์ด้าน
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18 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง (ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายบริหาร/ฝ่ายจัดการ) 
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20 สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ใช้เป็นตัวแปรต้นที่ส่งผลต่อขีด
ความสามารถของผู้ตรวจสอบกิจการ ตามความคิดเห็นของผู้ตรวจสอบ
กิจการ 
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21 
 

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ใช้เป็นตัวแปรต้นกับขีด
ความสามารถของผู้ตรวจสอบกิจการ ตามความคิดเห็นของผู้ตรวจสอบ
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ความสามารถของผู้ตรวจสอบกิจการ ตามความคิดเห็นของฝ่ายบริหาร/
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ความสามารถของผู้ตรวจสอบกิจการโดยรวม ตามความคิดเห็นของฝ่าย
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ตรวจสอบกิจการจากการทํา Delphi Technique ผู้ทรงคุณวุฒิ รอบ
สุดท้าย (n=20) 
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ผู้ตรวจสอบกิจการจากการทํา Delphi Technique ผู้ทรงคุณวุฒิ รอบ
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บทสรุปผู้บริหาร 
(Executive Summary) 

 
 

ชื่อโครงการ  โครงการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ 

หัวหน้าโครงการ  นางผาณิต บูรณ์โภคา 

หน่วยงานศึกษาวิจัย กลุ่มวิจัยและพัฒนา กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

หลักการและเหตุผล 

สหกรณ์องค์กรธุรกิจภาคประชาชนที่นับเป็นฐานรากทางเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ 
ซึ่งในปี 2556 มีจํานวน 8,101 สหกรณ์ และมีสมาชิกมากกว่า 10.72 ล้านคน ที่มุ่งหวังช่วยตนเอง
และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การไม่มีระบบการควบคุมภายในที่ดี รวมถึงไม่มีระบบการตรวจสอบ
กิจการและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ อาจเป็นปัญหาให้องค์กรธุรกิจประสบความ
ล้มเหลวในการดําเนินงานซึ่งสหกรณ์ก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน 

การพัฒนามาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ จะสามารถ
ยกระดับคุณภาพการตรวจสอบกิจการให้ได้มาตรฐาน เพ่ือเสริมสร้างความมั่นใจในการช่วยลดความ
เสี่ยงทางธุรกิจ ลดปัญหาและข้อบกพร่องในสหกรณ์ให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการดําเนินงานได้
อย่างมั่นคงและย่ังยืน 

สําหรับการศึกษาการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบ
กิจการในคร้ังน้ี ผู้วิจัยศึกษาสถานการณ์การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ในปัจจุบัน เพ่ือเสนอแนวปฏิบัติ
ที่ดีแก่ผู้ตรวจสอบกิจการ และมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ อันจะ
นําไปสู่การยกระดับคุณภาพผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นที่ยอมรับและสร้างความเช่ือมั่นในหมู่มวล
สมาชิก ทําให้การดําเนินกิจการของสหกรณ์บรรลุวัตถุประสงค์บังเกิดประโยชน์แก่มวลสมาชิกสหกรณ์
ตามเจตนารมณ์ของการจัดต้ังสหกรณ์ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1) เพ่ือสํารวจวิธีการที่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีแก่ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อขีดความสามารถของผู้ตรวจสอบกิจการ 
3) เพ่ือสร้างมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ 
4) เพ่ือเสนอแนวทางการยกระดับคุณภาพผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ในฐานะกลไกการ

ควบคุมภายในที่ดี  

 



 ก - 2

วิธีการศึกษาวิจัย 

คณะผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยทั้งแบบเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ดังน้ี 

1) วิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร จากน้ันได้วิเคราะห์
และสังเคราะห์สาระสําคัญเพ่ือใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างกับผู้ให้
ข้อมูลครอบคลุม 360 องศา เช่นผู้ให้ข้อมูลฝ่ายสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  
ฝ่ายชุมนุมสหกรณ์การเกษตร  ฝ่ายชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ผู้เช่ียวชาญกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ ผู้เช่ียวชาญกรมส่งเสริมสหกรณ์ ฝ่ายผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายบริหาร
และฝ่ายจัดการสหกรณ์ จํานวน 105 คน จากน้ันได้วิเคราะห์และสังเคราะห์
สาระสําคัญเพ่ือทําแบบสอบถามสถานการณ์การตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้
ตรวจสอบกิจการเพ่ือใช้ในการสํารวจข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และหาแนวทางปฏิบัติ
ที่ดีให้แก่ผู้ตรวจสอบกิจการ  

2) วิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามสถานการณ์การตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้
ตรวจสอบกิจการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 381 สหกรณ์ จากผู้ตรวจสอบกิจการ 
ฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์ จํานวน 1,143 คน จากน้ันได้วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ เพ่ือทราบสถานการณ์การตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ  
หาปัจจัยที่ส่งผลต่อขีดความสามารถของผู้ตรวจสอบกิจการ  

3) วิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บข้อมูลตามกระบวนการเก็บข้อมูลด้วย Delphi Technique 
จากกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญหรือมีความรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ จํานวน 20 คน ซึ่งประกอบด้วยผู้ตรวจสอบกิจการ 6 คน ข้าราชการ
ประจําที่เก่ียวข้องในการตรวจสอบกิจการ 3 คน ฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์ 11 
คน เพ่ือประเมินความเหมาะสมของมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์  จากนั้นได้สังเคราะห์
มาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ และเสนอแนวทาง
ยกระดับคุณภาพผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 

สําหรับขอบเขตการศึกษามุ่งเน้นการศึกษาเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีแก่ผู้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์  ปัจจัยที่ส่งผลต่อขีดความสามารถของผู้ตรวจสอบกิจการ สร้างมาตรฐานการ
ตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ และเสนอแนวทางการยกระดับคุณภาพผู้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ในฐานะกลไกการควบคุมภายในที่ดี 

ระยะเวลาในการศึกษา ดําเนินการต้ังแต่เดือนกันยายน 2555 - สิงหาคม 2556 

ผลการวิจัย 

1) แนวทางปฏิบัติที่ดีแก่ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ผลการวิจัย พบว่าสถานการณ์
การตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการโดยเฉลี่ย ด้านความรู้ในการ
ปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในระดับปานกลาง ด้านขีดความสามารถของผู้
ตรวจสอบกิจการอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ด้านสภาพแวดล้อมและความร่วมมือใน
การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ผู้รับการตรวจสอบกิจการอยู่ในระดับค่อนข้างมาก 
ทั้งน้ีจากการสังเคราะห์แนวทางปฏิบัติที่ ดีแก่ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ มี
องค์ประกอบ 3 ด้านหลัก 7 ด้านย่อย 35 ข้อย่อย และ 60 ตัวบ่งช้ี  ดังน้ี 
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แนวทางปฏิบัติที่ดีแก่ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
ด้านหลักที่ 1 ด้านความรู้ในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ 

ด้านย่อย ข้อย่อย ตัวบ่งชี ้

1. ด้านการ
บัญชี
สหกรณ์ 

1. มีองค์ความรู้ที่สามารถรวบรวมข้อมูลทางการบัญชี 
2. มีองค์ความรู้ที่สามารถให้คําแนะนําการจําแนกรายการทางบัญชีของสหกรณ์ 
3. มีองค์ความรู้ที่สามารถให้คําแนะนําการจดบันทึกรายการทางบัญชี

ของสหกรณ์ 
4. มีองค์ความรู้ที่สามารถให้คําแนะนําการสรุปผลทางบัญชีของสหกรณ์ 
5. มีองค์ความรู้ที่สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์รายการทางบัญชี 

2. ด้านการ 
เงนิสหกรณ ์

 

6. มีองค์ความรู้ที่สามารถให้คําแนะนําการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการ
บริหารจัดการของสหกรณ์ 

7. มีองค์ความรู้ที่สามารถให้คําแนะนําการวิเคราะห์คุณภาพสนิทรพัย์
และการจัดการงบประมาณของสหกรณ์ 

8. มีองค์ความรู้ที่สามารถให้คําแนะนําการวิเคราะห์โครงสร้างการเงิน
และธุรกิจของสหกรณ์ 

9. มีองค์ความรู้ที่สามารถให้คําแนะนําการวิเคราะห์ความคุ้มค่าใน
การลงทุนของสหกรณ์ 

10.  มีองค์ความรู้ที่สามารถให้คําแนะนําการวิเคราะห์สภาพคล่องทาง
การเงินของสหกรณ์ 

3. ด้านการ
บริหาร
จัดการ
สหกรณ์ 

 

11. มีองค์ความรู้ที่สามารถให้คําแนะนําการวางแผนการดําเนินงานของสหกรณ์ 
12. มีองค์ความรู้ที่สามารถจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการได้ (เช่น ระบบ 

Computer ที่มิได้เป็น On-line Real time Check & Balance เป็นต้น) 
13. มีองค์ความรู้ที่สามารถให้คําแนะนําด้านการเงินของสหกรณ์ 

4. ด้าน
กฎระเบียบ
ของ
สหกรณ์ 

 

14. มีองค์ความรู้ที่สามารถให้คําแนะนําหลักการและวิธีการสหกรณ์ 
15. มีองค์ความรู้ที่สามารถให้คําแนะนําพระราชบัญญัติสหกรณ์ 
16. มีองค์ความรู้ที่สามารถให้คําแนะนําระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด

ทางราชการท่ีเก่ียวข้องกับสหกรณ์ 
17. มีองค์ความรู้ที่สามารถให้คําแนะนําระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์

และมติของคณะกรรมการ 

1. องค์
ความรู้ของ
ผู้ตรวจสอบ
กิจการ 

5. ด้านเทคนิค
ที่เก่ียวข้อง
กับการ
ปฎิบัติงาน
สหกรณ์ 

18. มีองค์ความรู้ที่สามารถวางแผนและกําหนดขอบเขตการตรวจสอบ
กิจการได้ 

19. มีองค์ความรู้ที่สามารถใช้เครื่องมือเตือนภัยการเงิน เครื่องมือวัด
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน เครื่องมือทดสอบมูลค่าเพ่ิม โดยเฉพาะ
การควบคุมภายในของสหกรณ์ (Internal Control) รวมท้ังความรู้
ความสามารถในด้านการตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์ด้วย 
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แนวทางปฏิบัติที่ดีแก่ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
 

ด้านย่อย ข้อย่อย ตัวบ่งชี ้

1. ด้านการ
ควบคุม
ภายใน 

1. ควรประเมินคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์ และ
ประสานงานกับผู้ควบคุมภายในของสหกรณ์ 

2. ด้านการ
ประเมิน
ความเสีย่ง 

 

2. ควรประเมินความเสี่ยงจากความประมาท (เช่น ความไม่รู้ ความ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์) 

3. ควรประเมินความเสี่ยงจากระบบการทํางาน เอกสาร สรรพสมุด 
บัญชี ทะเบียน และการเงิน ตลอดจนหน้ีสิน ทรัพย์สินทั้งปวงของ
สหกรณ์ตามขอบเขตการตรวจสอบที่กําหนด (เช่น การแบ่งและ
มอบหมายอํานาจหน้าที่)  

3. ด้านการ
วางแนว
และ
กําหนด
ขอบเขต 

4. ควรวางแผนและกําหนดขอบเขตการตรวจสอบกิจการเพื่อ
จัดลําดับความสําคัญให้สอดคล้องกับการควบคุมภายในและความ
เสี่ยงอย่างเหมาะสมและเพียงพอครอบคลุมระบบการทํางานต่างๆ 
เอกสาร หลักฐาน รายงาน บุคลากร และทรัพย์สินต่างๆ ของ
สหกรณ์ 

4. ด้านกลยุทธ ์ 5. ควรตรวจสอบนโยบาย โครงการ ตีความหรือแปรความ
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์สู่การปฏิบัติ สามารถให้คําแนะนําการ
จัดทําแผนงาน และแผลกลยุทธ์ของสหกรณ์ 

2. การ
ปฏิบัติงาน
ของผู้
ตรวจสอบ
กิจการ 

5.  ด้านการ
สรุปรายงาน
ผลและ
ติดตามการ
แก้ไข 

6. ต้องสรุปและรายงานการตรวจสอบกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการทุกครั้งที่เข้าตรวจสอบ รวมถึง
ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ เพ่ือ
นําเสนอสหกรณ์ตามสถานการณ์ที่ควรดําเนินการ 

 
 6. ด้านการ

ร่วมประชุม 
7. ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดําเนินการทุกคร้ังและนําเสนอ

รายงานการตรวจสอบกิจการต่อที่ประชุม 
1. ด้านการให้

คําแนะนาํ 
1. สามารถให้คําแนะนําการทํางานแก่ผู้เก่ียวขอ้งได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสม 
2. ด้านการให้

ความ
ช่วยเหลือ 

 

2. สามารถช่วยสอน/แนะนําวิธีการลงบัญชีได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
3. สามารถช่วยสอน/แนะนําวิธีวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือทางการเงิน

เช่น CAMELS, CFSAWS, SEVA, DEACE, BSC, TQM และ 
PEARLS ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

3. การ
เข้าถึงเนื้อ
งานของผู้
ตรวจสอบ
กิจการ 

3. ด้านการ
ตรวจสอบ 

4. สามารถตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ด้วยความละเอียดรอบคอบ 
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แนวทางปฏิบัติที่ดีแก่ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
 

ด้านย่อย ข้อย่อย ตัวบ่งชี ้

1. ด้านความ
กระชับ 

1. ต้องจัดทํารายงานการตรวจสอบกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร  
ที่สามารถเข้าใจได้ง่ายและกระชับ 

2. ด้านความ
หนักแนน่
ของข้อมูล 

2. ต้องจัดทํารายงานการตรวจสอบกิจการที่ถูกต้อง สมเหตุสมผล 
ตามหลักวิชาการ 

 
3. ด้านความ

สมบรูณ ์
3. ต้องจัดทํารายงานการตรวจสอบกิจการที่ครบถ้วนในขอบเขตของ

การตรวจสอบกิจการ 
4. ด้านความ

ชัดเจน 
4. ต้องจัดทํารายงานการตรวจสอบกิจการที่ชัดเจนตรงไปตรงมา ไม่

อ้อมค้อม และไม่ทําให้เข้าใจผิด 

4. การ
รายงาน
ของผู้
ตรวจสอบ
กิจการ 

5. ด้านความ 
คิดสรา้ง 
สรรค ์

5. ต้องจัดทํารายงานการตรวจสอบกิจการที่มีคําแนะนําที่สร้างสรรค์ 
และเป็นประโยชน์อันนําไปสู่การพัฒนางานหรือสร้างนวัตกรรม
งานของสหกรณ์ 

   
ด้านหลักที่ 2 ด้านขีดความสามารถของผูต้รวจสอบกิจการ 
   

ด้านย่อย ข้อย่อย ตัวบ่งชี ้

1. ด้าน
ขอบเขต
การ
ตรวจสอบ 

1. ควรปฏิบัติงานตามขอบเขตการตรวจสอบกิจการที่ตกลงไว้กับ
สหกรณ์ 

 
 

2. ด้านความ
สอดคล้อง 

2. ควรตรวจสอบกิจการให้สอดคล้องกับคําแนะนํา ข้อกําหนด มติ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และพระราชบัญญัติสหกรณ์ 

3.  ด้านความ 
สัมพันธ ์

3. ควรมีความสัมพันธ์และมีการร่วมงานที่ดีกับฝ่ายบริหารและฝ่าย
จัดการของสหกรณ์ 

4. ด้านการ
ร่วมประชุม 

4. ควรเข้าตรวจสอบ เสนอรายงาน และเข้าร่วมประชุม ตามท่ี
สหกรณ์ได้กําหนดไว้ 

5. ขีดความ 
สามารถ 
ของผู้ 
ตรวจสอบ
กิจการ 

5. ด้านการ
ปรบัปรุง
แก้ไข 

5. สหกรณ์สามารถนําข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบกิจการ
มาประกอบการพิจารณา และดําเนินการปรับปรุงแก้ไขการทํางาน
ให้มีคุณภาพดีขึ้น 

 

 



 ก - 6

แนวทางปฏิบัติที่ดีแก่ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
ด้านหลักที่ 3 ด้านสหกรณผ์ูร้ับการตรวจสอบกิจการ 

ด้านย่อย ข้อย่อย ตัวบ่งชี ้

1. ด้าน
บุคลากร 

1. สหกรณ์ควรมีอัตรากําลังที่เหมาะสมกับธุรกรรมของสหกรณ์ 
2. สหกรณ์ควรมีบุคลากรที่มีคุณวุฒิเหมาะสมกับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย  

2. ด้านวิธีการ 
 

3. สหกรณ์ควรกําหนดคู่มือการทํางานไว้อย่างชัดเจน 
4. สหกรณ์ควรกําหนดเอกสารกํากับงานของสหกรณ์ไว้อย่างชัดเจน 
5. สหกรณ์ควรกําหนดผังการเดินงานของสหกรณ์ไว้อย่างชัดเจน 

3. ด้าน
เครื่องมือ 

6. สหกรณ์ควรให้ความสําคัญในการนําเทคโนโลยีเครื่องมือต่าง ๆ มาใช้ 
เช่น CAMELS, CFSAWS, SEVA, DEACE, BSC, TQM และ PEARLS เป็นต้น 

7. สหกรณ์ควรนําเทคโนโลยีเครื่องมือที่เหมาะสมสนับสนุนการทํางาน
ของผู้ตรวจสอบกิจการเป็นระยะอย่างต่อเน่ืองและเหมาะสม 

4. ด้านการ
บริหาร 

 

8. สหกรณ์ควรมีการวางแผนการดําเนินงานของสหกรณ์ 
9. สหกรณ์ควรมีระบบการติดตามประเมินผลตามแผนงาน 
10. สหกรณ์ควรมีการจัดองค์กร และทรัพยากรบุคคลไว้อย่างชัดเจน  
11. สหกรณ์ควรมีการประสานความร่วมมือภายในสหกรณ์อย่างเหมาะสม 
12. สหกรณ์ควรมีการรายงานการดําเนินงานของสหกรณ์ทุกเดือน 

5. ด้านข้อมูล 
 

13. สหกรณ์ควรมีข้อมูลด้านต่างๆ ที่เป็นจริงอย่างครบถ้วน ถูกต้อง 
ทันสมัย เพียงพอต่อการใช้งาน และมีระบบการจัดเก็บเอกสารท่ี
ชัดเจนและเหมาะสม  

6. สภาพ 
แวดล้อม
ของ
สหกรณ์ที่
เอ้ือต่อการ
ตรวจสอบ
กิจการ 

6. ด้าน
การเงนิ 

14. สหกรณ์ควรมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณท่ีประหยัด คุ้มค่า และปลอดภัย  
15. สหกรณ์ควรมีการบริหารงบประมาณอย่างชัดเจนและเหมาะสม 

1. ด้านกรอบ
ของการ
ตรวจสอบ 

1. สหกรณ์ควรทําความเข้าใจในกรอบของการตรวจสอบกิจการ
ร่วมกับผู้ตรวจสอบกิจการ ทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายจัดการ และผู้สอบ
บัญชีสหกรณ์ 

2.  ด้านการให้
ความร่วมมือ 

2. สหกรณ์ควรให้ความร่วมมือในการตรวจสอบกิจการ โดยให้ข้อมูลที่เก่ียวข้อง
ครบถ้วน และตรงกับความเป็นจริง อีกทั้งส่งมอบเอกสารให้ตรวจสอบด้วย

3.  ด้านความ
สะดวกในการ
ตรวจสอบ 

3. สหกรณ์ควรอํานวยความสะดวกในการตรวจสอบกิจการ เช่น 
การจัดสรรเวลา สถานที่ ค่าตอบแทน เครื่องมือและเครื่องใช้
สนับสนุนการทํางาน เป็นต้น 

7. ความ
ร่วมมือของ
สหกรณ์ใน
การ
ตรวจสอบ
กิจการ 

4. ด้านการ
แก้ไข
ปรบัปรุง 

4. สหกรณ์ควรฟังความคิดเห็นในการตรวจสอบกิจการ พร้อมทั้งให้
ความสําคัญในการปรับปรุงและแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้
ตรวจสอบกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์ 

 5. ด้านการ
ทํางานเป็นทีม 

5. บุคลากรของสหกรณ์ควรมีทักษะในการทํางานเป็นทีมและมีการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับผู้ตรวจสอบกิจการ 
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2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อขีดความสามารถของผู้ตรวจสอบกิจการ ผลการวิจัยจากความ
คิดเห็นของผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการของสหกรณ์พบว่าปัจจัย
ด้านการรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ และปัจจัยด้านการปฏิบัติงานของผู้
ตรวจสอบกิจการ ส่งผลต่อขีดความสามารถของผู้ตรวจสอบกิจการ นอกจากน้ีใน
ความคิดเห็นของผู้ตรวจสอบกิจการยังพบว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของสหกรณ์
ที่เอ้ือต่อการตรวจสอบกิจการส่งผลต่อขีดความสามารถของผู้ตรวจสอบกิจการ และ
ในความคิดเห็นของฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์ยังพบว่าปัจจัยด้านความ
ร่วมมือของสหกรณ์ในการตรวจสอบกิจการส่งผลต่อขีดความสามารถของผู้
ตรวจสอบกิจการ 

3) มาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ ผลการวิจัยจาก
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญหรือมีความรู้ความเข้าใจในการ
ตรวจสอบกิจการ ที่มีความเห็นสอดคล้องกัน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติใน
ระดับเหมาะสมมากขึ ้นไป ได้มาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้
ตรวจสอบกิจการ ประกอบด้วย 7 เสาหลัก ในมาตรฐาน 3 ด้าน คือ 1) มาตรฐาน
ด้านความรู้ในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ประกอบด้วย 4 เสาหลัก 
2) มาตรฐานด้านขีดความสามารถของผู้ตรวจสอบกิจการ ประกอบด้วย 1 เสาหลัก 
และ 3) มาตรฐานด้านสหกรณ์ผู้รับการตรวจสอบกิจการ ประกอบด้วย 2 เสาหลัก 
ดังน้ี 
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7 เสาหลักมาตรฐานการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
 

 

ด้าน / เสาหลกั 
 

 

รายละเอียด 

มาตรฐานด้านความรูใ้นการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ 

เสาหลักที่ 1 : Pillar 1 
หลักองค์ความรู้ของผู้ตรวจสอบ
กิจการ 

องค์ความรู้ หมายถึงความรู้ความเข้าใจตามเจตนารมณ์ในการ
ตรวจสอบกิจการที่ต้องการให้องค์คณะผู้ตรวจสอบกิจการมีองค์
ความรู้ที่ครอบคลุม 5 ด้าน ดังน้ี 1)ด้านการบัญชีสหกรณ์ 2) ด้าน
การเงินสหกรณ์ 3) ด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ 4) ด้าน
กฎระเบียบของสหกรณ์ และ5) ด้านเทคนิคที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงานของสหกรณ์ 

เสาหลักที่ 2 : Pillar 2 
หลั ก ก า รป ฏิ บั ติ ง า นขอ ง ผู้
ตรวจสอบกิจการ  

การปฏิบัติงาน หมายถึง การปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการของผู้
ตรวจสอบกิจการ เป็นหลักปฏิบัติที่ครอบคลุมงานของผู้ตรวจสอบ
กิจการทุกขั้นตอนต้ังแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น 8 ด้าน ดังน้ี 1) ด้านการ
ควบคุมภายใน 2) ด้านการประมินความเสี่ยง 3) ด้านการวางแนว
และกําหนดขอบเขตการตรวจสอบ 4) ด้านกลยุทธ์ 5) ด้านการสรุป
รายงานผลและการติดตามการแก้ไข และ 6) ด้านการร่วมประชุม 

เสาหลักที่ 3 : Pillar 3 
หลักการเข้าถึงเน้ืองานของผู้
ตรวจสอบกิจการ  

การเข้าถึงเนื้องาน หมายถึงการเข้าใจเพ่ือเข้าถึงงานของผู้
ตรวจสอบกิจการอย่างเหมาะสมอย่างมีความสามารถใน 3 ด้าน 
ดังน้ี 1) ด้านการให้คําแนะนําการทํางานแก่ผู้เก่ียวข้องได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม  2) ด้านการให้ความช่วยเหลือสอนแนะวิธีการ
ทางบัญชีและการเงินสหกรณ์ และ 3) ด้านการตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณ์ด้วยความละเอียดระมัดระวังรอบคอบอย่างมีระบบ
และมีมาตรฐาน 

เสาหลักที่ 4 : Pillar 4 
ห ลั ก ก า ร ร า ย ง า น ข อ ง ผู้
ตรวจสอบกิจการ  

การรายงาน หมายถึงสื่อสารการตรวจสอบกิจการด้วยการรายงาน
การตรวจสอบกิจการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรครบถ้วนใน 5 ด้าน 
ดังน้ี  1) ด้านความกระชับในการจัดทํารายงานการตรวจสอบ
กิจการ 2) ด้านความหนักแน่นของข้อมูลถูกต้องตามหลักวิชาการ 
3) ด้านความสมบูรณ์ครบถ้วนในขอบเขตของการตรวจสอบกิจการ 
4) ด้านความชัดเจนตรงไปตรงมา ไม่อ้อมค้อม และไม่ทําให้เข้าใจ
ผิด และ 5) ด้านความคิดสร้างสรรค์เป็นประโยชน์อันนําไปสู่การ
พัฒนางานหรือสร้างนวัตกรรมงานของสหกรณ์ 
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7 เสาหลักมาตรฐานการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
 

 

ด้าน / เสาหลกั 
 

 

รายละเอียด 

มาตรฐานด้านขีดความสามารถของผู้ตรวจสอบกิจการ 

เสาหลักที่ 5 : Pillar 5 
หลักขีดความสามารถของผู้
ตรวจสอบกิจการ  

ขีดความสามารถ หมายถึงความสําเร็จของการตรวจสอบกิจการที่
วัดผลสัมฤทธ์ิของการตรวจสอบกิจการใน 5 ด้าน ดังน้ี 1) ด้าน
ขอบเขตการตรวจสอบ 2) ด้านความสอดคล้องกับข้อกําหนด 
ข้อบังคับของสหกรณ์และของทางราชการ 3) ด้านความสัมพันธ์ที่ดี
กับฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์ 4) ด้านการเข้าร่วมประชุม 
และ5) ด้านการติดตามและประเมินผลการปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะในรายงาน 

ด้านสหกรณผ์ูร้ับการตรวจสอบกิจการ 

เสาหลักที่ 6 : Pillar 6 
ห ลั ก ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ข อ ง
สหกรณ์ที่เอ้ือต่อการตรวจสอบ
กิจการ  

สภาพแวดล้อม  หมายถึง ปัจจัยของสหกรณ์ที่อยู่ล้อมรอบ
สนับสนุนและเอ้ือต่อการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ  6 ด้าน 
ดังน้ี 1)  ด้านบุคลากร 2)  ด้านวิธีการ 3) ด้านเครื่องมือ 4) ด้าน
การบริหาร 5) ด้านข้อมูล  และ 6) ด้านการเงิน  

เสาหลักที่ 7 : Pillar 7 
หลักความร่วมมือของสหกรณ์
ในการตรวจสอบกิจการ  

ความร่วมมือ หมายถึง สหกรณ์ผู้รับการตรวจสอบกิจการให้ความ
ช่วยเหลือสนับสนุนการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ โดยสหกรณ์ผู้รับ
การตรวจสอบกิจการต้องให้ความร่วมมือสนับสนุนการตรวจสอบ
กิจการ 5 ด้าน ดังน้ี  1) ด้านกรอบการตรวจสอบ  2) ด้านการ
ร่วมมือให้ข้อมูล  3) ด้านความสะดวกในการตรวจสอบ  4) ด้านการ
แก้ไขปรับปรุง  และ 5) ด้านการทํางานเป็นทีม  

 

4) แนวทางยกระดับคุณภาพผู้ตรวจสอบกิจการ ผลการวิจัยพบว่า จํานวนผู้
ตรวจสอบกิจการถึงร้อยละ 52.14 มีขีดความสามารถเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง ลง
มาถึงระดับน้อย – น้อยที่สุด ดังน้ันจึงมีความจําเป็นต้องมีแนวทางยกระดับคุณภาพ       
ผู้ตรวจสอบกิจการที่กําหนดเป็นนโยบายยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบกิจการ 
โดยการปรับและพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อขีดความสามารถของผู้ตรวจสอบกิจการ   
ให้เสริมเช่ือมกันโดยมีเป้าหมายในการพัฒนายกระดับคุณภาพผู้ตรวจสอบกิจการ  
ให้ได้มาตรฐานด้วย  6 แนวทาง ดังน้ี 

1) เพ่ิมเติมองค์ความรู้ของผู้ตรวจสอบกิจการ ในด้านการบัญชีสหกรณ์ ด้าน
การเงินสหกรณ์ ด้านการบริหารงานสหกรณ์ ด้านกฎระเบียบของสหกรณ์ 
และด้านเทคนิคที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานสหกรณ์  
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2) เติมเต็มความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ใน
ด้านการควบคุมภายใน ด้านการประเมินความเสี่ยง ด้านการวางแนวกําหนด
ขอบเขตการตรวจสอบกิจการ  ด้านกลยุทธ์  ด้านการสรุปรายงานผลและ
ติดตามแก้ไข 

3) เสริมทักษะการเข้าถึงเน้ืองานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ให้สามารถให้
คําแนะนําการทํางานแก่ผู้เก่ียวข้องได้อย่างถูกต้อง ให้ความช่วยเหลือสอน
แนะวิ ธีลงบัญชี วิ ธีวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือทางการเงิน เช่น CAMELS, 
CFSAWS, SEVA, DEACE, BSC, TQM และPEARLS ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม  

4) สร้างความสามารถในการรายงานการตรวจสอบกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรให้
กระชับ สมเหตุสมผลตามหลักวิชาการ ครบถ้วนตามขอบเขตของการ
ตรวจสอบกิจการ ชัดเจนไม่อ้อมค้อมไม่ทําให้เข้าใจผิด สร้างสรรค์และเป็น
ประโยชน์อันจะนําไปสู่การพัฒนางานสหกรณ์ 

5) เตรียมปัจจัยแวดล้อมของสหกรณ์ให้มีความพร้อมและความเหมาะสมในด้าน
บุคลากร คู่มือ/ผังการ/เอกสารกํากับงาน  เทคโนโลยีเครื่องมือต่างๆ  การ
บริหารงาน ข้อมูล และการเงินงบประมาณ ทั้งน้ีเพ่ือเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน
ของผู้ตรวจสอบกิจการ 

6) เตรียมความร่วมมือของสหกรณ์ ด้านกรอบการตรวจสอบกิจการ ด้านข้อมูลที่
ครบถ้วนเป็นจริง ด้านการอํานวยความสะดวกในการตรวจสอบ ด้านการรับ
ฟังให้ความสําคัญในการปรับแก้ตามข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ และด้านทักษะ
การทํางานเป็นทีมที่มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีเพ่ือให้มีความพร้อม
และเหมาะสมต่อการตรวจสอบกิจการ 
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ข้อเสนอแนะ 
การวิจัยเรื่อง ยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ 

คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะจากการทําวิจัย 4 ประเด็น คือ 

1) พัฒนาคุณภาพผู้ตรวจสอบกิจการให้ได้มาตรฐาน โดยจัดให้มีการอบรมผู้ที่จะทํา
หน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการอย่างต่อเน่ือง และกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าในการอบรมที่มี
เง่ือนเวลาให้เหมาะสมกับประเภท ขนาด และโครงสร้างธุรกิจของสหกรณ์ ทั้งน้ี
เพราะองค์ความรู้ของผู้ตรวจสอบกิจการ เป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่สนับสนุนให้ผู้
ตรวจสอบกิจการสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สู่การ
จัดทํารายงานการตรวจสอบกิจการที่เป็นลายลักษณ์ ที่สามารถให้คําแนะนําที่
สร้างสรรค์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานและนวัตกรรมของสหกรณ์ ดังน้ัน 
หน่วยงานที่ เ ก่ียวข้องจะต้องพัฒนาองค์ประกอบในการให้องค์ความรู้ของผู้
ตรวจสอบกิจการ โดยการพัฒนาหลักสูตรและตํารา  พัฒนาผู้สอน พัฒนาการเรียนรู้ 
และพัฒนากลุ่มผู้เรียนรู้ ทั้งน้ี หน่วยงานระดับนโยบายควรสนับสนุนอย่างจริงจัง ทั้ง
ในด้านนโยบาย ทรัพยากร และกิจกรรม นอกจากองค์ความรู้ทางเน้ือหาการ
ตรวจสอบกิจการและทางเทคนิคที่เก่ียวข้องแล้ว ควรพิจารณาถึงทัศนคติและ
กระบวนทัศน์ที่มีต่อการตรวจสอบกิจการด้วย 

2) กําหนดมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ โดย
หน่วยงานระดับนโยบาย ทั้งภาครัฐ ภาคสหกรณ์ และหน่วยงานที่ เ ก่ียวข้อง 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จะต้องมีมาตรการ หรือยุทธศาสตร์ที่จะใช้
ปัจจัยต่างๆท่ีค้นพบในงานวิจัยน้ี เพ่ือให้เกิดประโยชน์ ต่อการยกระดับคุณภาพผู้
ตรวจสอบกิจการให้ได้มาตรฐาน ในฐานะกลไกการควบคุมภายในที่ดีของสหกรณ์ สู่
การพัฒนาสหกรณ์ให้มั่นคงเข้มแข็งอย่างย่ังยืน 

3) ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อกําหนดคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบกิจการ ให้เหมาะสมกับ
สหกรณ์ โดยศึกษาวิจัยต่อยอดเพ่ือพัฒนาระดับและตัววัดมาตรฐานการตรวจสอบ
สหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการให้เหมาะสมกับประเภท ขนาด และโครงสร้าง
ธุรกิจของสหกรณ์ สู่การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้
ตรวจสอบกิจการในฐานะกลไกการควบคุมภายในที่ดีอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

4) ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อกําหนดแนวทางการคัดสรรผู้ตรวจสอบกิจการ ที่
เหมาะสมกับสหกรณ์ และสามารถวางแนวทางการสร้างสรรค์การให้บริการรูปแบบ
ใหม่ๆแก่สมาชิก โดยศึกษาวิจัยต่อยอดควบคู่ กับการพัฒนาระดับและตัววัด
มาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการให้เหมาะสมกับ
ประเภท ขนาด และโครงสร้างธุรกิจของสหกรณ์ต่อไป 

 
 



 

Executive Summary 
 

Project Title : Improving Cooperative Auditing Standard through Internal Auditors’ Mechanism 
Project Leader :  Ms. Phanit  Boonphoka  
Research Organisation :  researching and Developing Section, 

Cooperative Auditing Department,  
Cooperative and Agricultural Ministry 

The Research Issue 
As cooperatives are the essential economic platform of the people, so in 2013, 
cooperative in Thailand had been encouraged to total amounts of 8,101 cooperatives. 
The  cooperatives’ members were 10.72 millions, based on the values of self-help, self-
responsibility, democracy, equality, equity and solidarity.  Lack of adequate internal 
control system and risk management system, these can lead the business sectors fail in 
operation as well as in cooperative organisation. So, the development of effective risk 
management and support fraud prevention together with cooperative auditing standard 
through Internal auditor are essential missions in order to install academic platform and  
to rise up the quality level of internal auditors to be more standardized, ensuring to 
create sustainable and  effective administration.  
According to undertake study, the researcher investigated the circumstance of Internal 
auditors’ performance in order to create the best practice and to develop the effective 
mission so as to push up the standard of cooperative auditing through Internal auditor 
which can rise up the quality level of their own.  All of the mentioned factors, will 
support the responsibility and accountability of internal auditors to be accepted by 
cooperatives members. As the result, cooperatives can ensure  democratic control by 
their members and can reach their goals and objectives as well as to maintain 
cooperative autonomy principle.  

The Research Objectives  
The objectives of the study consisted of:-  

1) to explore the best practice guidance for the cooperative internal auditor 
2) to investigate factors that influenced the auditors’ capabilities 
3) to generate the cooperative auditing standard through internal auditor 

mechanism 
4) to present guidelines for the quality Improvement of good mechanism for 

cooperative internal control 
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The Research Methodology 

In this research, mixed methods emphasized in the study, included quantitative and 
qualitative study were used to compile as consequently :- 

1) The qualitative data, the researcher collected from documentary data altogether 
with in-depth qualitative research interviewed. In order to support valid 
information, gathering data method of the research was kept up from 105 
cooperative personnel such as the Cooperative League of Thailand, Agricultural 
Cooperative Federation, Saving Cooperative Federation, experts from 
Cooperative Auditing Department, experts from Cooperative Promotion 
Department, Internal Auditors, Cooperative Administrators. After that, the 
researcher brought all of the above information and data to analyze and 
synthesize for creating questionnaire form which can support the researcher to 
integrate the situation of internal audit activities through auditors’ mechnism. By 
that process, it will pave the way to the best practice platform for internal 
auditors. 

2) The quantitative data collected by sampling method, the researcher collected 
samples from 381 cooperatives with in 1,143 internal auditors and 
administrators.  After that, the researcher brought all of the above information 
and data to analyze and synthesize in order to realize internal audit mechanism 
circumstance and find out the concerned factors which influenced the internal 
auditors’ capabilities.   

3) The qualitative data by the Delphi Technique was applied for 20 experts in 
cooperative internal audit field which consisted of six internal auditors, three 
government officers and eleven cooperatives’ administrators. From that 
process, the researcher analyzed and synthesized the information to establish  
cooperative auditing standards through internal auditor mechanism and also 
presented the guidelines to rise up internal auditors’ quality level. 

The results from research study  

I) Cooperative auditing situation through the internal auditor indicated  in 3 general 
dimensions as categories :  1) The knowledge of cooperative internal auditors were 
classified at moderate level.  2) The internal auditors capabilities were classified at quite 
high level. 3) The supporting of the cooperative organizations prepared for the internal 
auditors were classified at quite high level, as well. There were 3 major and 7 minor 
components of the best practice guidance for the cooperative internal auditors including 
35 items and 60 indicators as follow :- 

- Firstly, the major No.1 was the knowledge of cooperative internal auditors  
which consisted of 4 dimensions, 19 items and 35 indicators.  They were :-  
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dimensions Items Indicators 

1. 
 

 

Cognition 
 

1. Cooperative 
    accounting 

1. Having knowledge to be able to gather 
accounting data 

2. Having knowledge  to be able to advise 
concerning transaction classifying 

3. Having knowledge  to be able to advise 
concerning accounting record 

4. Having knowledge  to be able to advise 
concerning accounting  summary 

5. Having knowledge  to be able to analyze 
accounting statements  

  2.Cooperative 
finance 
 

6. Having knowledge  to be able to advise 
concerning   risk managements 

7. Having knowledge to be able to advise 
concerning asset quality, analysis and 
budgeting management 

8. Having knowledge to be able to advise 
concerning    business and financial structure 
analysis 

9. Having knowledge  to be able to advise 
concerning cost-benefit analysis 

10. Having knowledge  to be able to advise  
concerning liquidity ratio analysis 

  3. Cooperative 
Management 

 
 
 
 
 
 

11. Having knowledge  to be able to advise 
concerning administration planning 

12. Having knowledge  to be able to  advise 
       operational risk such as computer system for   
     example on-line & real time system, check    
     and balance system etc. 
13. Having knowledge to be able to advise 

concerning cooperative financial process 
  4. Cooperative 

Regulations 
14. Having knowledge to be able to advise 

concerning cooperative autonomy performance 
15. Having knowledge to be able to express 

Cooperatives ACT  
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Dimensions Items Indicators 

 16. Having knowledge to be able to advise 
concerning government compliance  

17. Having knowledge  to be able to advise 
concerning cooperative’s compliance with 
application in laws and regulations 

 

5. Operational 
Technique 

18. Having knowledge  to be able to plan and set 
internal audit program 

19.  Having knowledge  to be able to use financial 
surveillance tools such as risk warning, 
operational efficiency analysis,  value-added 
analysis  , internal control and also having 
knowledge to be able to monitor the 
computer process 

1.Internal Control 1. Should assess the quality of internal control 
and corporate with the internal controller 

2. Handling 
(Internal 
auditors’ 
performance) 

2. Risk   
   Assessment 
 

2. Should assess risk management such as being    
unaware  or benighted events 

3. Should assess operational risk such as 
documentary system, financial statement, 
empowerment based on internal audit 
program 

  3. Internal  
   Audit Program 

4.   Should prepare annual internal audit plan 
appropriately , based on control  risk    
assessment 

  4. Strategy 5.  Should  review and examine the scope of 
organization policy, to improve organization’s 
operations such as advising the strategic 
management and action plan 

  5. Reporting and 
 Recommendation
 

6. Should summarize and make appropriate 
recommendations into the memorandum 
reports with clearly and specifically describe   

     and communicate to the  periodically meeting  
of the board committee  for the resolution of 
matter posing residual risk , moreover, identifying 
key issue that require follow-up during the next 
on-site visitation is necessary 
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 Dimensions Items Indicators 

  6. Attending the   
    meeting 

7. Should attend to the annual meeting and 
provide the periodical reports  relate to the 
annual audit plan which point out significant 
risk exposures, control issues, good governance 
issues or other matters needed by the board of 
cooperative committee 

3.  Access 1. Advisory 1.  Having  coaching ability to provide on-the-job 
training for cooperative staffs appropriately and 
clearly 

  2. Assistance 
 

2. Having coaching ability appropriately and 
clearly for recording transaction entry 

3. Having coaching ability appropriately and 
clearly for analyzing financial tools such as 
CAMELS, CFSAWS, SEVA, DEACE, BSC, TQM 
and PEARLS  

  3. Audit 4. Having ability for operational audit as the role 
of the internal auditors completely 

4. Report 1. Concise 1. Must provide the memorandum reports 
describe concisely 

2. Concrete 2. Must provide the memorandum reports 
describe concretely and reasonably  

3. Complete 3. Must provide the memorandum reports based 
on internal audit program completely 

4. Clean & clear 4. Must provide the memorandum reports 
specifically and clearly 

 

5. Creative 5. Must provide the memorandum reports with  
creative recommends and benefits to 
cooperatives development and innovation 

- Secondly, the major No.2 was the internal auditor capability which consisted of 
1 dimension  included 5 items and 5 indicators. They were :- 

Dimensions Items Indicators 

5.  Potentiality 
(Internal 
Auditors’ 
capabilities) 

1. Boundary 1. Should perform according to the boundary of 
the audit program which committed to the 
cooperative organization. 
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Dimensions Items Indicators 

  2. Harmonization 2. Should perform based on suggestions, 
requirements, resolutions, regulations, laws and 
Cooperatives ACT  

  3.  Corporation 3. Should have relation aspect with cooperative staff 
  4. Meeting 4. Should meet the board of cooperative 

committee by monitoring and reporting 
periodically    

  5. Improvement 5. monitoring and auditing report of the internal 
auditor should benefit to the cooperative 
management in order to improve the efficiency 
and effectiveness as well as risk management, 
controlling and good governance process 

- Finally, the major No.3 was the supporting of the cooperative organization. 
Cooperatives should support the internal auditors in 2 dimensions, 11 items and 
20 indicators. They were :- 

Dimensions Items Indicators 

1. Man 1. Cooperatives were required sufficient 
manpower related to their business. 

2. Cooperatives were required to have 
appropriate qualified personnel. 

6. Relationship 
(factors of 
Cooperative 
circumstance 
which benefit 
for internal 
audit) 

2. Method 
 

3. Cooperatives were required to provide the 
complete manual for the organization 
performance.  

4. Cooperatives were required to provide the 
documentary system. 

5. Cooperatives were required to set out the 
strategic plan and action plan clearly and 
specifically.  

  3. Material  6. Cooperatives were required to consider 
about financial surveillance tools such as 
CAMELS, CFSAWS, SEVA, DEACE, BSC, TQM 
and PEARLS.  

7. Cooperatives were required to access the 
performance with the appropriate tools 
continuously. 
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Dimensions Items Indicators 

  4.Management 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Message 
 
 
6. Money 
 

8. Cooperatives were required to set out the 
organizational plan. 

9. Cooperatives were required to monitor the 
plan continuously. 

10. Cooperatives were required to provide 
appropriate resources.  

11. Cooperatives were required to promote 
inter-relationship among cooperative staffs.  

12. Cooperatives were required to provide 
periodic reports.  

13. Cooperatives were required to provide 
clearly and timely data and appropriate 
documentary system.  

14. Cooperatives were required to prepare  best 
practice budgeting plan with cost effective. 

15. Cooperatives were required to provide 
appropriate budgeting plan 

1.Boundary 1. The Internal Audit boundary should be 
clarified among the administrative personnels 
included cooperative staffs and auditors. 

2.  Participation 2. Cooperatives should support facts and real 
time sufficient information concerned to the 
internal auditors. 

7.  corporation   
      (the 
cooperatives’ 
cooperation) 

3.  Convenience 3. Cooperatives should facilitate the appropriate 
resources assist to the internal audit activities 
such as operational tools, a mandate, compensation 
and other fringebenefits. 

  4.  Improvement 4. Cooperatives should be relied in the auditor’s 
recommendations for continuous improvement.   

  5. Team work 5. Cooperatives’ staff should maintain appropriate 
skill in order to support audit activities such as 
team work and communication.  

II) According to internal auditors and administrators’ point of views, the factors which 
influenced the internal auditor capabilities were reports and the internal auditors’ 
performance. On the other hand, the internal auditors’ point of view insisted that the 
environmental circumstance will directly concern to the capabilities of the internal 
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auditor while the cooperative management indicated that the capabilities of the internal 
auditor will depend on the organizational cooperation.  

III) By the expert’s opinions, cooperative auditing standard through internal auditor with 
corresponding to develop possibilities practices which consisted of 7 pillars in 3 
dimension standards : 1) four pillars of internal auditors’ knowledge, 2) one pillar of 
internal auditors’ capabilities, 3) two pillars applied to the audited cooperatives. They 
were:- 

 

 

 
 

dimensions /pillars 
 

 

descripsion 

(1)  The standardization of the Knowledge of Cooperative Internal Auditors 

Pillar 1 Cognition 
 

Cognition means functions of knowledge according to 
the objectives of establishing internal auditors which covered 
in 5 aspects: 1) cooperative’s accounting 2) cooperative’s 
finance 3) cooperative’s management 4) cooperative’s 
compliance 5) cooperative’s tools and techniques. 

Pillar 2 Handling 
 

Handling means internal auditing activities which coved 
in 6 aspects : 1) internal control 2) risk assessment 3) 
auditing boundary and planning 4) strategy 5)report 
summarizing and monitoring 6) attending the meeting. 
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dimensions /pillars 
 

 

descripsion 

Pillar 3 Access 
 

Access  means access to understand the internal audit 
activities suitable for the capabilities which covered in 
3 aspects : 1) accuracy and clear suggestion   2) advise 
the beneficial accounting and financial methods 3) audit 
with carefully in standard principle. 

Pillar 4 Report 
 

Report means communicating the memorandum report 
to  the periodic meeting which covered in 5 aspects : 
1) concise 2) concrete 3) complete  4) clean and clear 
5) creative. 

 (2)The standardization of The internal auditors capabilities 

Pillar 5 Potentiality 
 

Potentiality means the successfulness of internal 
activities which covered in 5 aspects  : 1) boundary  
2) harmonization 3) corporation 4) meeting 5) monitoring 
and improvement. 

(3)The standardization of the supporting of the cooperative organization 

Pillar 6 Environment 
 

Environment means factors assist to the internal audit 
which covered in 6 aspects : 1) man 2) method 3) material 
4) management 5) message 6) money.  

Pillar 7 Relationship 
 

Relationship means the cooperative’s support to the 
internal audit activities which covered in 5 aspects :  
1) boundary  2) participation  3) convenience  4) improvement 
5) team work 

IV) However, the 52.14 % of the cooperative internal auditors had low capabilities; at 
moderate level.  Therefore, the quality Improvements were necessary for the 
cooperative internal auditors. There are 6 guidelines for quality improvement :       1) 
enhancing the package of knowledge 2) fulfilling their working abilities 3) promoting skills 
to reach the main part of the auditing performance       4) creating capabilities in report 
writing with concisely, reasonably, completely, clearly, and creatively 5) preparing the 
suitable factors appropriately in the field of personnel, manual, organization chart, job 
description, technology mechanism, management, information, finance and budgeting in 
order to facilitate the activities of internal auditors 6) realizing active participation in 
cooperative auditing mission. They are:- 
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1) Enhancing the package of knowledge for internal auditors which necessary for 
audit activities such as cooperative accounting, cooperative finance, cooperative 
administration, cooperative laws & regulations and all techniques which 
concerned in cooperative operation 

2) Fulfilling the internal auditor working abilities in part of internal control, risk 
assessment, boundary, planning, strategy, summarizing and monitoring 

3) Promoting skills to reach the main part of the auditing performance in 
order to advise, assist and audit; supporting and coaching in accounting process, 
financial analysis with financial tools for example CAMELS, CFSAWS, SEVA, 
DEACE, BSC, TQM and PEARLS 

4) Creating the internal auditors’ capabilities in reasonable report with 
concisely, completely, clarify, and creatively in which benefit to the cooperative 
development  

5) Preparing the suitable factors appropriately in the field of personnel, 
manual, organization chart, job description, technology mechanism, 
management, information, finance and budgeting in order to facilitate the 
activities of internal auditors   

6) Preparing cooperatives corporation in the boundary of the internal audit with 
supporting the real time information, in the same time, providing facilities in 
audit activities and concentrate in the internal auditors’ comments which 
benefit to the cooperative corporation, supporting cooperative efficient team 
work in order to create suitability and readiness in audit activities 
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The Studying Recommendation  

Refer to the study and investigation, the researcher has 4 recommendations as follow:- 

1) Developing the Quality of the Internal Auditor 

In order to improve the quality of the internal auditors’ qualification, it should 
set up training programs continuously and also set up the basic standard in 
training which co-operated with the duration. The training program should  
regard to kinds, sizes and cooperative business’s structure, the above 
mentioned factors   would support the internal audit activities to be 
standardized and accessed to the audit performance, especially, effected to the 
memorandum reports to create the organizational development and 
innovation. Therefore, the relevant organizations should develop the concerned 
factors to access the knowledge and academic background to internal auditor 
by improving curriculum and text, trainers’ skill, knowledge management and 
training groups. To meet all of the requirements, relevant policy-making-
organizations should strongly support in the field of policy, resources, 
budgeting, and concerned activities. Besides, the package of knowledge in  
internal audit and relevant techniques, it should consider about the attitude 
and paradigm of the internal auditors in audit activities, either.  

2) Setting Cooperative Auditing Standards through internal audit mechanism 

This mission concerns with the policy-making-organizations including 
government sectors and cooperative organizations, especially, the Cooperative 
Auditing Department  should set up means and strategy which found from the 
research to  rise up the internal audit activities as the best practice mechanism 
for  sustainable cooperative development. 

3) Studying and researching for setting the qualification of internal auditor 

Concerned organizations should study and research, in order to rise the 
standard indicators of internal audit qualification through internal auditors’ 
mechanism, suitably for kinds, sizes and cooperative’s structure. These 
mentioned process would push up internal auditing standard to be physically. 

4)  Setting selection process of the internal auditors   

Concerned organizations should  study and research for the selection process 
of  qualified internal auditors. The mentioned mission, selection process 
altogether with setting the qualification of the internal auditors, would create 
appropriate internal auditors to support the cooperatives to reinvent new kind 
of services for cooperatives’ members.    

 



บทคัดย่อ 
 

 
ชื่อโครงการ : ยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกจิการ 

   
 

การวิจัยเร่ืองยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการมี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สํารวจวิธีการที่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีแก่ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 2) ศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อขีดความสามารถของผู้ตรวจสอบกิจการ 3) สร้างมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดย
กลไกผู้ตรวจสอบกิจการ และ 4) เสนอแนวทางการยกระดับคุณภาพผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ใน
ฐานะกลไกการควบคุมภายในที่ดี  

การวิจัยครั้งน้ีใช้วิธีการวิจัยทั้งแบบเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ประชากรได้แก่สหกรณ์ทุก
ประเภทที่ดําเนินงานในปี 2554 จํานวน 6,444  สหกรณ์ โดยมีผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายบริหารและฝ่าย
จัดการของสหกรณ์เป็นผู้ให้ข้อมูล   ในการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร การ
สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ครอบคลุม 360 องศา จํานวน 
105 คน เช่น ผู้ให้ข้อมูลฝ่ายสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ฝ่ายชุมนุมสหกรณ์การเกษตร  ฝ่าย
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ผู้เช่ียวชาญกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้เช่ียวชาญกรมส่งเสริมสหกรณ์ ฝ่ายผู้
ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์ เป็นต้น  และใช้ Delphi Technique  จาก
กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญหรือมีความรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ จํานวน 
20 คน เพ่ือประเมินความเหมาะสมของมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์   การวิเคราะห์ข้อมูลใช้
ค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์  สําหรับการวิจัยเชิงปริมาณทําการสํารวจข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง 381 สหกรณ์ด้วยแบบสอบถาม จากผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการของ
สหกรณ์ จํานวน 1,143 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และการถดถอยพหุคูณแบบ
ขั้นตอน  

จากการวิจัยเร่ืองยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ
ปรากฏผลการวิจัย ดังน้ี 

1)  แนวทางปฏิบัติที่ดีแก่ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  

ผลการวิจัย  พบว่าสถานการณ์การตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการโดย
เฉลี่ย ด้านความรู้ในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในระดับปานกลาง ด้านขีดความสามารถ
ของผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ด้านสภาพแวดล้อมและความร่วมมือในการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์ผู้รับการตรวจสอบกิจการอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ทั้งน้ีจากการสังเคราะห์
แนวทางปฏิบัติที่ดีแก่ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ มีองค์ประกอบ 3 ด้านหลัก 7 ด้านย่อย 35 ข้อย่อย 
และ 60 ตัวบ่งช้ี  ดังน้ี ด้านหลักที่ 1 ด้านความรู้ในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ มี 4 ด้านย่อย 
คือ 1) ด้านองค์ความรู้ของผู้ตรวจสอบกิจการ 2) ด้านการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ 3) ด้าน
การเข้าถึงเน้ืองานของผู้ตรวจสอบกิจการ และ 4) ด้านการรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ซึ่ง
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ประกอบด้วย 19 ข้อย่อย  35 ตัวบ่งช้ี  ด้านหลักที่ 2 ด้านขีดความสามารถของผู้ตรวจสอบกิจการ 
มี 1 ด้านย่อย คือด้านขีดความสามารถของผู้ตรวจสอบกิจการ ประกอบด้วย 5 ข้อย่อย 5 ตัวบ่งช้ี  
และ ด้านหลักที่ 3 ด้านสหกรณ์ผู้รับการตรวจสอบกิจการ มี 2 ด้านย่อย คือ 1) ด้านสภาพแวดล้อม
ของสหกรณ์ที่เอ้ือต่อการตรวจสอบกิจการ และ 2) ด้านความร่วมมือของสหกรณ์ในการตรวจสอบ
กิจการ ซึ่งประกอบด้วย 11 ข้อย่อย 20 ตัวบ่งช้ี   

2)  ปัจจัยที่ส่งผลต่อขีดความสามารถของผู้ตรวจสอบกิจการ 

ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านการรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ และปัจจัยด้านการ
ปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ส่งผลต่อขีดความสามารถของผู้ตรวจสอบกิจการ ซึ่งมีความเห็น
พ้องกันทั้งในความคิดเห็นของผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายบริหาร/ฝ่ายจัดการของสหกรณ์ นอกจากน้ี
ในความคิดเห็นของผู้ตรวจสอบกิจการยังพบว่าปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของสหกรณ์ที่เอ้ือต่อการ
ตรวจสอบกิจการส่งผลต่อขีดความสามารถของผู้ตรวจสอบกิจการ และในความคิดเห็นของฝ่าย
บริหารและฝ่ายจัดการยังพบว่าปัจจัยด้านความร่วมมือของสหกรณ์ในการตรวจสอบกิจการส่งผลต่อ
ขีดความสามารถของผู้ตรวจสอบกิจการ  

3)  มาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ  

ผลการวิจัยพบว่ามาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการที่
ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นสอดคล้องกัน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติในระดับเหมาะสมมากข้ึนไป 
น้ัน ประกอบด้วย 7 เสาหลัก ในมาตรฐาน 3 ด้าน คือ 1) มาตรฐานด้านความรู้ในการปฏิบัติงานของผู้
ตรวจสอบกิจการ ประกอบด้วย 4 เสาหลัก คือ หลักองค์ความรู้ของผู้ตรวจสอบกิจการ หลักการ
ปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ หลักการเข้าถึงเน้ืองานของผู้ตรวจสอบกิจการ และหลักการ
รายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ 2) มาตรฐานด้านขีดความสามารถของผู ้ตรวจสอบกิจการ 
ประกอบด้วย 1 เสาหลัก คือ หลักขีดความสามารถของผู้ตรวจสอบกิจการ และ 3) มาตรฐานด้าน
สหกรณ์ผู้รับการตรวจสอบกิจการ ประกอบด้วย 2 เสาหลัก คือ หลักสภาพแวดล้อมของสหกรณ์ที่เอ้ือ
ต่อการตรวจสอบกิจการ และ หลักความร่วมมือของสหกรณ์ในการตรวจสอบกิจการ 

4)  แนวทางยกระดับคุณภาพผู้ตรวจสอบกิจการ  

ผลการวิจัย พบว่าผู้ตรวจสอบกิจการจํานวนถึงร้อยละ 52.14 มีขีดความสามารถเฉล่ียอยู่
ในระดับปานกลาง ลงมาถึงระดับน้อย – น้อยที่สุด ดังน้ันจึงมีความจําเป็นต้องมีแนวทางยกระดับ
คุณภาพผู้ตรวจสอบกิจการ  ที่กําหนดเป็นนโยบายยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบกิจการ โดยการปรับ
และพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อขีดความสามารถของผู้ตรวจสอบกิจการให้เสริมเช่ือมกันโดยมีเป้าหมายใน
การพัฒนายกระดับคุณภาพผู้ตรวจสอบกิจการให้ได้มาตรฐานด้วย  6 แนวทาง ดังน้ี 1) เพ่ิมเติมองค์
ความรู้ของผู้ตรวจสอบกิจการ ในด้านการบัญชีสหกรณ์ ด้านการเงินสหกรณ์ ด้านการบริหารงาน
สหกรณ์ ด้านกฎระเบียบของสหกรณ์ และด้านเทคนิคที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานสหกรณ์ 2) เติม
เต็มความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ในด้านการควบคุมภายใน ด้านการ
ประเมินความเสี่ยง ด้านการวางแนวกําหนดขอบเขตการตรวจสอบกิจการ  ด้านกลยุทธ์  ด้านการ
สรุปรายงานผลและติดตามแก้ไข 3) เสริมทักษะการเข้าถึงเน้ืองานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ให้
สามารถให้คําแนะนําการทํางานแก่ผู้เก่ียวข้องได้อย่างถูกต้อง ให้ความช่วยเหลือสอนแนะวิธีลงบัญชี 
วิธีวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือทางการเงิน เช่น CAMELS, CFSAWS, SEVA, DEACE, BSC, TQM และ
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PEARLS ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  4) สร้างความสามารถในการรายงานการตรวจสอบกิจการเป็น
ลายลักษณ์อักษรให้กระชับ สมเหตุสมผลตามหลักวิชาการ ครบถ้วนตามขอบเขตของการตรวจสอบ
กิจการ ชัดเจนไม่อ้อมค้อมไม่ทําให้เข้าใจผิด สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์อันจะนําไปสู่การพัฒนางาน
สหกรณ์ 5) เตรียมปัจจัยแวดล้อมของสหกรณ์ให้มีความพร้อมและความเหมาะสมในด้านบุคลากร 
คู่มือ/ผังการ/เอกสารกํากับงาน  เทคโนโลยีเครื่องมือต่างๆ  การบริหารงาน ข้อมูล และการเงิน
งบประมาณ ทั้งน้ีเพ่ือเอ้ือต่อการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ 6) เ ต รี ย ม ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ข อ ง
สหกรณ์ ด้านกรอบการตรวจสอบกิจการ ด้านข้อมูลที่ครบถ้วนเป็นจริง ด้านการอํานวยความสะดวก
ในการตรวจสอบ ด้านการรับฟังให้ความสําคัญในการปรับแก้ตามข้อเสนอท่ีเป็นประโยชน์ และด้าน
ทักษะการทํางานเป็นทีมที่มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีเพ่ือให้มีความพร้อมและเหมาะสมต่อ
การตรวจสอบกิจการ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 

 
Project Title : Improving Cooperative Auditing Standard through internal auditors’ mechanism  
 
The objectives of this study were 1)   to explore the best practice guidance for the 
cooperative internal auditor 2) to investigate factors that influenced the auditors’ 
capabilities 3) to generate the cooperative auditing standard through internal 
auditors’ mechanism 4)  to present guidelines for the quality Improvement of good 
mechanism for cooperative internal control. 

In this research, mixed methods emphasized in the study, included qualitative and 
quantitative study. The qualitative data was divided into 2 steps. The first step aimed 
to create questionnaire form which can support the researcher to integrate the 
situation of internal audit activities through auditors’ mechanism, gathering data was 
kept up from 105 cooperative personnel. While the second step aimed to establish 
cooperative auditing standards through internal auditors’ mechanism and also presented 
the guidelines to rise up internal auditors’ qualities level, so, the Delphi Technique was 
applied for 20 experts in cooperative internal audit field.  For the quantitative study, the 
sample was from 381 Cooperatives with in 1,143 Internal Auditors and Administrators. 
The data was presented as total score, mean, percentage, and multiple regressions.  

The results pointed  out that;  

I) Cooperative auditing situation through the internal auditor indicated  in 3 general 
dimensions as categories :  1) The knowledge of cooperative internal auditors were 
classified at moderate level.  2) The internal auditors capabilities were classified at 
quite high level. 3) The supporting of the cooperative organizations prepared for the 
internal auditors were classified at quite high level, as well. There were 3 major and 
7 minor components of the best practice guidance for the cooperative internal 
auditors including 35 items and 60 indicators. Firstly, the major No.1 was the 
knowledge of cooperative internal auditors  which consisted of 4 dimensions, 19 
items and 35 indicators. Secondly, the major No.2 was the internal auditor capability 
which consisted of 1 dimension  included 5 items and 5 indicators. Finally, the major 
No.3 was the supporting of the cooperative organization. Cooperatives should 
support the internal auditors in 2 dimensions, 11 items and 20 indicators.  
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II) According to internal auditors and administrators’ point of views, the factors which 
influenced the internal auditor capabilities were reports and the internal auditors’ 
performance. On the other hand, the internal auditors’ point of view insisted that 
the environmental circumstance will directly concern to the capabilities of the 
internal auditor while the cooperative management indicated that the capabilities of 
the internal auditor will depend on the organizational cooperation.  

III) By the expert’s opinions, cooperative auditing standard through internal auditor 
with corresponding to develop possibilities practices which consisted of 7 pillars in 3 
dimension standards : 1) four pillars of internal auditors’ knowledge, 2) one pillar of 
internal auditors’ capabilities, 3) two pillars applied to the audited cooperatives. 

IV) However, the 52.14 % of the cooperative internal auditors had low capabilities; at 
moderate level. Therefore, the quality improvements were necessary for the 
cooperative internal auditors. There are 6 guidelines for quality improvement :- 

1) enhancing the package of knowledge for internal auditors which necessary for 
audit activities such as cooperative accounting, cooperative finance, 
cooperative administration, cooperative laws & regulations and all 
techniques which concerned in cooperative operation 

2) fulfilling their working abilities in part of internal control, risk assessment, 
boundary, planning, strategy, summarizing and monitoring 

3) promoting skills to reach the main part of the auditing performance in order 
to advise, assist and audit; supporting and coaching in accounting process, 
financial analysis with financial tools for example CAMELS, CFSAWS, SEVA, 
DEACE, BSC, TQM and PEARLS 

4) creating capabilities in report writing  concisely, reasonably, completely, 
clearly, and creatively in which benefit to the cooperative development 

5) preparing the suitable factors appropriately in the field of personnel, 
manual, organization chart, job description, technology mechanism, 
management, information, finance and budgeting in order to facilitate the 
activities of internal auditors 

6) preparing cooperatives corporation in the boundary of the internal audit with 
supporting the real time information, in the same time, providing facilities in 
audit activities and concentrate in the internal auditors’ comments which 
benefit to the cooperative corporation, supporting cooperative efficient team 
work in order to create suitability and readiness in audit activities 
 

 

 



  

1. บทนํา 
 

 

1.1  หลักการและเหตุผล  
ในปัจจุบันสถานการณ์ทางธุรกิจต่างๆ ที่ประสบปัญหาการดําเนินงานที่ล้มเหลวมักเกิด

จากสาเหตุหลายประการ เช่น ไม่ได้ดําเนินการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เหมาะสม ไม่มีระบบการ
ควบคุมภายในท่ีดี รวมถึงไม่มีระบบการตรวจสอบกิจการและการบริหารความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภาพ  ระบบสหกรณ์นับเป็นฐานรากทางเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ เพราะระบบ
สหกรณ์มุ่งหวังให้ประชาชนมีส่วนร่วมจัดต้ังและดําเนินกิจการของสหกรณ์ ในฐานะเป็นองค์กร
ของสมาชิกเพ่ือช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งปัจจุบันประชาชนมีการรวมกลุ่มและ
พัฒนาธุรกิจของตนในรูปของสหกรณ์ จํานวน 8,101 สหกรณ์  มีสมาชิกมากกว่า 10.72 ล้านคน  
(กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ , 2556) ระบบสหกรณ์ทุกประเภทในประเทศไทยเป็นนิติบุคคล จัดต้ัง
ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือดําเนินธุรกิจแต่ละประเภท และยังคงประสบกับปัญหาการดําเนินงาน
เช่นเดียวกับธุรกิจโดยทั่วไป  

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในฐานะศูนย์ข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร         
ได้ตระหนักถึงภารกิจในการพัฒนาผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ซึ่งเป็นนโยบายของกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์  เพ่ือเสริมสร้างให้สหกรณ์มีผู้ตรวจสอบกิจการที่มีคุณภาพสูง มีมาตรฐาน
การตรวจสอบที่ดี ซึ่งเป็นกลไกสําคัญเสริมสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้บริหาร
สหกรณ์ในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ลดปัญหาและข้อบกพร่องในสหกรณ์ให้บรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ ช่วยให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ 
ที่ถูกต้อง ตลอดจนช่วยพิทักษ์ผลประโยชน์ ให้ตรงตามเจตนารมณ์ของสมาชิกของสหกรณ์     

ดังน้ัน ในปี 2556 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญและความจําเป็นใน
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของการตรวจสอบกิจการ จึงได้ศึกษาวิจัยเพ่ือยกระดับมาตรฐาน
การตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ ซึ่งเป็นการวิจัยเพ่ือยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนําไปสู่การยกระดับมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นที่ยอมรับและสร้างความเช่ือมั่นในหมู่มวลสมาชิก    
ทําให้การดําเนินกิจการของสหกรณ์บรรลุวัตถุประสงค์บังเกิดประโยชน์แก่มวลสมาชิกสหกรณ์
ตามเจตนารมณ์ของการจัดต้ังสหกรณ์ต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1.2.1  เพ่ือสํารวจวิธีการที่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีแก่ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
1.2.2  เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อขีดความสามารถของผู้ตรวจสอบกิจการ 
1.2.3  เพ่ือสร้างมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ  
1.2.4   เพ่ือเสนอแนวทางการยกระดับคุณภาพผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ในฐานะกลไก   

การควบคุมภายในที่ดี  
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1.3  ขอบเขตของการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงประจักษ์ (Empirical research methodology) 

แบบผสมผสาน (Mixed methodology) ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยดําเนินการ 1) วิจัยเอกสาร 
(Documentary Research) โดยการศึกษาความเป็นมา กฎหมาย ระเบียบ กระบวนการต่างๆ
ของการตรวจสอบกิจการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง และ 2) วิจัยเชิง
สํารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง โดยมี
ขอบเขตการวิจัย ดังน้ี 

1.3.1 ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
1)  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่สหกรณ์ทุกประเภทประกอบด้วย 
สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์
บริการ สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน ทั้ง 4 ภูมิภาคใน
ประเทศไทย คือภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ที่
ดําเนินงานในปี 2554 จํานวน 6,444 สหกรณ์ (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, 2555) 

2)  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
2.1)  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณโดยการสํารวจ 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ 
(Stratified Random Sampling) โดยในแต่ละภูมิภาคจะแบ่งสหกรณ์
ออกเป็น 4 ขนาด ได้แก่ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และ
ขนาดใหญ่มาก ทําการสุ่มกลุ่มตัวอย่างในแต่ละภาคและขนาด
สหกรณ์ โดยสุ่มตัวอย่างในแต่ละช้ันภูมิแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) ด้วยวิธีสุ่มตามสัดส่วนประชากร ได้สหกรณ์กลุ่มตัวอย่าง 
แบ่งเป็น ภาคเหนือ 78 สหกรณ์ ภาคอีสาน 105 สหกรณ์ ภาคกลาง 
133 สหกรณ์ และภาคใต้ 66 สหกรณ์ รวมสหกรณ์กลุ่มตัวอย่าง 
ทั้งสิ้น 381 สหกรณ์  

2.2)  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เจาะลึก 
เป็นผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ครอบคลุม 
360 องศา จํานวน 105 คน แยกเป็นผู้ ให้ข้อมูลฝ่ายสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย 1 คน ฝ่ายชุมนุมสหกรณ์การเกษตร 1 คน 
ฝ่ายชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ 1 คน ฝ่ายชุมนุมสหกรณ์เครดิตยู
เน่ียน 1 คน ฝ่ายสหกรณ์การเกษตร 3 คน ฝ่ายสหกรณ์ประมง 1 คน 
ฝ่ายสหกรณ์ร้านค้า 2 คน ฝ่ายสหกรณ์บริการ 1 คน ฝ่ายสหกรณ์
ออมทรัพย์ 2 คน ฝ่ายผู้สอบบัญชีภาคเอกชน 2 คน ฝ่ายผู้สอบบัญชี
ภาครัฐ 2 คน ฝ่ายผู้เช่ียวชาญกรมส่งเสริมสหกรณ์ 2 คน ฝ่าย
ผู้เช่ียวชาญกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1 คน ฝ่ายเจ้าหน้าที่กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ 2 คน และฝ่ายผู้ตรวจสอบกิจการ จํานวน 83 คน 
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2.3)  กลุ่มผู้ที่มีความเช่ียวชาญหรือมีความรู้ความเข้าใจการตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ จํานวน 20 คน ประกอบด้วยผู้ตรวจสอบกิจการ 6 คน 
ฝ่ายบริหาร/ฝ่ายจัดการ 11 คน และข้าราชการประจําที่เก่ียวข้องในการ
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 3 คน  

1.3.2 ขอบเขตตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีมีดังน้ี 
1) ตัวแปรต้น ประกอบด้วย 

1.1)  ปัจจัยนําเข้า (Input) จําแนกได้ดังน้ี  
- ปัจจัยภายในของผู้ตรวจสอบกิจการ ได้แก่ องค์ความรู้ และ
ประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบกิจการ 

- ปัจจัยภายนอกที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ
กิจการ ได้แก่ สภาพแวดล้อมและความร่วมมือของสหกรณ์ 

1.2)  กระบวนการ (Process) ได้แก่ กระบวนการปฏิบัติงานของผูต้รวจสอบ
กิจการ ได้แก่ การปฏิบัติงาน การเข้าถึงเน้ืองาน และการรายงาน
ของผู้ตรวจสอบกิจการ 

2) ตัวแปรตาม คือ ขีดความสามารถของผู้ตรวจสอบกิจการ 

1.3.3 ขอบเขตเน้ือหา 
ขอบเขตเน้ือหาในการวิจัยครั้งน้ี ทําการศึกษาวิจัยเฉพาะเรื่องดังน้ี 
1) สํารวจวิธีการที่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีแก่ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ให้ได้

สถานการณ์การตรวจสอบกิจการสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการที่
ช้ีให้เห็นข้อจํากัด อุปสรรคในการทํางานของผู้ตรวจสอบกิจการ 

2) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อขีดความสามารถของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ให้ได้
ขีดความสามารถและปัจจัยที่ส่งผลต่อขีดความสามารถของผู้ตรวจสอบ
กิจการที่มีคุณภาพ ที่สามารถให้คําแนะนําแก่คณะกรรมการดําเนินงานได้
อย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

3) สร้างมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ได้
ปัจจัยกําหนดมาตรฐานการตรวจสอบด้วยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการและ
แนวทางในการกําหนดวิธีการ 

4) เสนอแนวทางการยกระดับคุณภาพผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ในฐานะ
กลไกการควบคุมภายในที่ดี ให้ได้แนวทางการกําหนดวิธีการดําเนินงาน
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และแนวทางการคัดสรรผู้ตรวจสอบกิจการที่สามารถ
วางแนวทางการสร้างสรรค์การให้บริการรูปแบบใหม่ในการตรวจสอบการ
ดําเนินงานของสหกรณ์เพ่ือยังประโยชน์แก่การพัฒนางานสหกรณ์สู่สมาชิก  

1.4  สมมุติฐานการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยโครงการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบ

กิจการ ได้กําหนดสมมุติฐานการวิจัย ดังน้ี 
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องค์ความรู้ ประสบการณ์ การปฏิบัติงาน การเข้าถึงเน้ืองาน และการรายงานของผู้
ตรวจสอบกิจการ สภาพแวดล้อมและความร่วมมือของสหกรณ์ มีผลต่อขีดความสามารถของผู้
ตรวจสอบกิจการ 

1.5 กรอบแนวคิดการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังสรุปในแผนภาพ 1 

 
 แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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1.6  ปัญหาการวิจัย 
แนวทางการยกระดับความสามารถของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์สู่การตรวจสอบ

กิจการที่ได้มาตรฐานควรเป็นอย่างไร 
1.6.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อขีดความสามารถของผู้ตรวจสอบกิจการ 
1.6.2 แนวทางในการกําหนดวิธีการดําเนินการตรวจสอบกิจการ 
1.6.3 ขีดความสามารถของผู้ตรวจสอบกิจการที่มีคุณภาพ สามารถให้คําแนะนําแก่

คณะกรรมการได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมภายในที่ดี 
1.6.4 แนวทางการยกระดับคุณภาพผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ที่สามารถวางแนว

ทางการสร้างสรรค์การให้บริการรูปแบบใหม่ในการตรวจสอบการดําเนินงาน
ของสหกรณ์เพ่ือยังประโยชน์แก่การพัฒนางานสหกรณ์สู่สมาชิก 

1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 
ผู้ตรวจสอบกิจการ หมายถึง สมาชิกสหกรณ์หรือบุคคลภายนอกซึ่งได้รับการ

เลือกต้ังจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ และมอบหมายให้ทํา
หน้าที่ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 

การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการกํากับดูแล ผู้บริหารและพนักงานให้
ปฏิบัติงานในกรอบของระเบียบและข้อบังคับที่มีขึ้นเพ่ือให้เกิด
ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดําเนินงานขององค์กรจะ
บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนการดําเนินงานที่กําหนดไว้ 

สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ทุกประเภทท่ีจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ 
พ.ศ. 2542 ซึ่งประกอบด้วยสหกรณ์ 7 ประเภทได้แก่สหกรณ์
การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม สหกรณ์ร้านค้า 
สหกรณ์บริการ สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน  

1.8 นิยามศัพท์ปฏิบัติการ 
องค์ความรู้ หมายถึง ความรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบกิจการ เป็น

ความรู้ที่จําเป็นต่อการตรวจสอบกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ทั้งน้ี เป็นไปตามคําแนะนํานายทะเบียน
สหกรณ์ เรื่อง การตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2556 ข้อ 2.3 ระบุ
ว่า ผู้ตรวจสอบกิจการควรประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ 
ความสามารถในด้านต่างๆ เช่น การเงิน การบัญชี กฎหมาย 
การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น 

ประสบการณ์ หมายถึง การผ่านพบเรื่องราวในการตรวจสอบกิจการ ที่วัดได้
จากระยะเวลาในการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ 
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สภาพแวดล้อม หมายถึง ปัจจัยการบริหารงานของสหกรณ์ที่อยู่แวดล้อม
สนับสนุนและเอ้ือต่อการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ที่
วัดได้จากสภาพแวดล้อมของการบริหารงานสหกรณ์ที่เอ้ือต่อ
การปฏิบัติภารกิจและเป็นเคร่ืองมือสนับสนุนการทํางานของผู้
ตรวจสอบกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ความร่วมมือ หมายถึง การอํานวยความสะดวกของสหกรณ์ในการตรวจสอบ
กิจการ ที่วัดได้จากการสร้างความเข้าใจในกรอบของการ
ตรวจสอบกิจการร่วมกันระหว่างผู้ตรวจสอบกิจการ และ
สหกรณ์ (ฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการ) โดยสหกรณ์พร้อมที่จะ
ให้ข้อมูลและเอกสารที่เก่ียวข้อง พร้อมทั้งจัดสรรเวลา สถานที่ 
ค่าตอบแทนและเครื่องมือสนับสนุนการตรวจสอบกิจการไว้
อย่างเหมาะสม  พร้อมทั้ ง รับฟังความคิดเห็นรวมถึงให้
ความสําคัญในการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้
ตรวจสอบกิจการอย่างมีทักษะของการทํางานอย่างเป็นทีม 

การเข้าถึงเน้ืองาน หมายถึง ความรู้ความเข้าใจในงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ที่วัด
ได้จากการเข้าถึงภารกิจการตรวจสอบกิจการ ประหน่ึงผู้
ตรวจสอบกิจการมืออาชีพ ที่สามารถนําความรู้  ความสามารถ 
ผสานกับทักษะของการตรวจสอบด้วยความระมัดระวัง
รอบครอบ สู่การสอนแนะสหกรณ์ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

การปฏิบัติงาน หมายถึง วิธีการตรวจสอบกิจการ ที่วัดได้จากการปฏิบัติงาน
ตามหลักปฏิบัติในการตรวจสอบกิจการทุกขั้นตอนต้ังแต่เริ่มต้น
จนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการตรวจสอบกิจการ 

การรายงาน หมายถึง การจัดทําเอกสารแสดงผลงานการตรวจสอบกิจการ ที่วัดได้
จากการมีคุณลักษณะที่ ดีในการเขียนถึงสิ่งที่ ได้พบเห็นจากการ
ตรวจสอบกิจการ เพ่ือสื่อสารผลการตรวจสอบกิจการที่เป็นลายลักษณ์
อักษรต่อสหกรณ์ 

ขีดความสามารถ หมายถึง ระดับการปฏิบัติที่ผู้ตรวจสอบกิจการสามารถ
ตรวจสอบตามขอบเขตท่ีกําหนด ได้อย่างสอดคล้องกับ
ข้อกําหนด ข้อบังคับของสหกรณ์ และของกรมฯ สามารถมี
ความสัมพันธ์และมีการร่วมงานที่ดีกับฝ่ายบริหารและฝ่าย
จัดการ สามารถเข้าตรวจสอบ เสนอรายงาน และเข้าร่วม
ประชุม ตามกําหนด โดยสามารถให้ฝ่ายบริหาร/ฝ่ายจัดการนํา
รายงานและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือประโยชน์ต่อ
การบริหารงานสหกรณ์ 
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แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง การประมวลองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความคิด
สร้างสรรค์ของผู้ตรวจสอบกิจการ ภายใต้สภาพแวดล้อม ความ
ร่วมมือของสหกรณ์ และกฎหมายระเบียบคําสั่งนายทะเบียน
สหกรณ์ ขับเคล่ือนกระบวนการเข้าถึงเน้ืองาน การปฏิบัติงาน 
และการรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ สู่ขีดความสามารถใน
การตรวจสอบกิจการที่เป็นผลสัมฤทธ์ิในงานตรวจสอบกิจการ 

มาตรฐานการ
ตรวจสอบสหกรณ์ 

หมายถึงหลักการที่ทุกคนยอมรับและเข้าใจตรงกัน และพร้อม
ที่จะใช้เป็นเกณฑ์เพ่ือกําหนดเกี่ยวกับการดูตรวจสอบกิจการว่า
ตรงตามวัถตุประสงค์ นโยบายและแผนงานในการดําเนินงานที่
สหกรณ์กําหนดไว้หรือไม่ 

คุณภาพการ
ตรวจสอบกิจการ 

หมายถึง  ผลการปฏิบั ติงานของผู้ตรวจสอบกิจการที่มี
ข้อเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานตลอดจนการปรับปรุง
ระบบ ระเบียบการปฏิบัติงานให้เกิดผลดีแก่กิจการสหกรณ์ 

1.9 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.9.1 ผลวิจัยจะทําให้สหกรณ์มีมาตรฐานการตรวจสอบโดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการที่

เหมาะสม 
1.9.2 ผลการวิจัยจะทําให้ผู้ตรวจสอบกิจการมีแนวปฏิบัติที่ดีได้คุณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับ 
1.9.3 ผลการวิจัยจะเป็นข้อมูลสําคัญสําหรับสันนิบาตสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ สถาบัน

วิชาการด้านสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์และผู้มีส่วน
เ ก่ียวข้อง  ในการพัฒนาคุณภาพผู้ ตรวจสอบกิจการเ พ่ือยกระดับขีด
ความสามารถของผู้ตรวจสอบกิจการให้มีคุณภาพสามารถให้คําแนะนําแก่
คณะกรรมการดําเนินงานได้อย่างถูกต้องซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ
สหกรณ์ที่ดี 

 
 



2. ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

การวิจัยเรื่อง ยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์ โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ 
คณะผู้วิจัยได้ดําเนินการทบทวนวรรณกรรม เพ่ือนํามาออกแบบการวิจัยจากแนวคิดด้านต่าง ๆ 
ดังต่อไปน้ี 

2.1 แนวคิดที่เก่ียวข้อง 
2.1.1 สหกรณ์ 
2.1.2 การควบคุมภายใน 
2.1.3 การตรวจสอบภายใน 
2.1.4 การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
2.1.5 ไตรภาคีการตรวจสอบสหกรณ์ 

2.2 ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
2.2.1 หลักการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
2.2.2 มาตรฐานการตรวจสอบกิจการ 
2.2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
2.2.4 ทฤษฎีระบบ 

2.3 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
2.3.1 บทบาทของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์การเกษตรที่พึงประสงค์ 
2.3.2 กลไกการสร้างความเข้มแข็งสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการตรวจสอบกิจการ 
2.3.3 กลไกการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีของสถาบัน

เกษตรกร 

2.1  แนวคิดที่เก่ียวข้อง 
2.1.1 สหกรณ์ 

คําว่า “สหกรณ์” ในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 หมายถึง คณะบุคคลซึ่งร่วมกัน
ดําเนินกิจการ เพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันและได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ ด้วยแนวความคิดของอุดมการณ์สหกรณ์    
ที่เช่ือว่าหลักการและวิธีการสหกรณ์จะช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมให้มีความอยู่ดีกินดี  
มีความสุขโดยการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันของบรรดาสมาชิก 

1)  ประเภทสหกรณ์ 

(กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2555) สหกรณ์ที่จดทะเบียนจัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ.2542 แบ่งออกเป็น 7 ประเภท คือ 1) สหกรณ์การเกษตร 2) สหกรณ์
ประมง 3) สหกรณ์นิคม 4) สหกรณ์ร้านค้า 5) สหกรณ์บริการ 6) สหกรณ์ออมทรัพย์ 
และ 7) สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน 
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สหกรณ์ 3 ประเภทแรก จัดเป็นสหกรณ์ภาคการเกษตร และสหกรณ์ 4 
ประเภทต่อมา จัดเป็นสหกรณ์นอกภาคการเกษตร จากข้อมูลสํานักนายทะเบียน
สหกรณ์ (กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2555) ได้ให้ความหมายของสหกรณ์แต่ละประเภทไว้ 
ดังน้ี 

สหกรณ์การเกษตร เป็นสหกรณ์ที่จัดต้ังขึ้นในหมู่ผู้มีอาชีพทางการเกษตร
รวมตัวกันจัดต้ังขึ้น และจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อนายทะเบียนสหกรณ์ โดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือให้สมาชิกดําเนินกิจกรรมร่วมกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพ่ือ
แก้ไขความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพของสมาชิก และช่วยยกระดับฐานะความ
เป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีขึ้น 

สหกรณ์ประมง เป็นสหกรณ์ที่จัดต้ังขึ้นในหมู่ชาวประมงเพ่ือแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคในการประกอบอาชีพ ซึ่งชาวประมงแต่ละคน ไม่สามารถแก้ไขให้ลุล่วงไป
ได้ตามลําพังบุคคลเหล่าน้ีจึงรวมตัวกันโดยยึดหลักการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน 

สหกรณ์นิคม เป็นสหกรณ์รูปแบบหน่ึงที่มีการดําเนินการจัดสรรที่ดินทํากินให้
ราษฎร การจัดสร้างปัจจัยพื้นที่ฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกให้ผู้ที่อยู่อาศัยควบคู่
ไปกับการเกษตร การส่งเสริมอาชีพ รวมทั้งกิจกรรมให้บริการสาธารณูปโภคแก่
สมาชิก ดังน้ันอาจกล่าวได้ว่า สหกรณ์นิคม มีงานหลัก 2 งาน คือ 1) งานจัดที่ดิน 
และ 2) งานจัดสหกรณ์ 

สหกรณ์ร้านค้า เป็นสหกรณ์ที่ผู้บริโภครวมกันจัดต้ังขึ้น เพ่ือจัดหาสินค้าเคร่ือง
อุปโภคบริโภคและรวบรวมผลิตผล ผลิตภัณฑ์มาจําหน่ายแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป 
ซึ่งสมาชิกผู้ถือหุ้นทุกคนเป็นเจ้าของ สมาชิกลงทุนร่วมกันในสหกรณ์ด้วยความสมัครใจ 
เพ่ือแก้ไขความเดือนร้อนในการซื้อเคร่ืองอุปโภคบริโภค และเพ่ือผดุงฐานะทาง
เศรษฐกิจของตนและหมู่คณะ 

สหกรณ์บริการ เป็นสหกรณ์ที่จัดต้ังขึ้นโดยประชาชนที่มีอาชีพอย่างเดียวกัน 
หรือหลากหลายอาชีพรวมกัน หรือที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องเดียวกัน รวมตัวกัน
โดยยึดหลักการประหยัด การช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพ่ือแก้ไขปัญหา
ต่างๆ รวมท้ังการส่งเสริมอาชีพเพ่ือให้เกิดความมั่นคง และรักษาอาชีพด้ังเดิมที่ดีให้
คงอยู่ต่อไป 

สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นสถาบันการเงินแห่งหน่ึงที่มีสมาชิกเป็นบุคคลทีมี
อาชีพอย่างเดียวกันหรืออาศัยในที่ชุมชนเดียวกัน  มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้
สมาชิกรู้จักการออมทรัพย์ และให้กู้ยืมเงินเมื่อเกิดความจําเป็น หรือเพ่ือก่อให้เกิด
ผลประโยชน์งอกเงย  

สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน เป็นสหกรณ์ที่จัดต้ังขึ้นในหมู่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ 
ซึ่งมีภูมิลําเนาหรือประกอบอาชีพหลักหรือมีวงสัมพันธ์อย่างหน่ึงอย่างใดอยู่ในเขต
ท้องที่ดําเนินงานของสหกรณ์ที่จัดต้ังขึ้น และบุคคลเหล่าน้ัน มีความปรารถนาจะ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยวิธีการนําเงินของตนเองมาสะสมไว้เป็นกองทุน สมาชิก
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ทุก ๆ คนจะต้องสะสมเงินตามความสามารถของตนเองเป็นประจําและสม่ําเสมอ
ตามที่สหกรณ์กําหนด กองทุนที่สมาชิกช่วยกันสะสมนี้ก็จะมีเงินมากขึ้นสามารถจะ
ให้สมาชิกที่มีความจําเป็นจะเดือดร้อนทางด้านการเงิน กู้ยืมไปบําบัดปัญหาและ
ความเดือดร้อนเหล่าน้ัน พร้อมกับการชําระคืนเงินกู้ของสมาชิกแต่ละคน ก็จะสะสม
เงินของตนไปในคราวเดียวกันด้วย เงินกู้ก็จะค่อย ๆ หมดไป ในขณะที่เงินสะสมก็มี
มากข้ึน สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนจึงเป็นสหกรณ์ที่มุ่งหวังในการให้สมาชิกช่วยตนเอง
และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน บริหารโดยสมาชิกและการทํากิจการทุกอย่าง เพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดกับสมาชิก 

2)  จํานวนสหกรณ์ 

(กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, 2556) ข้อมูลทะเบียนสหกรณ์ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2556 มีสหกรณ์ทั้งสิ้น จํานวน 8,101 แห่ง จําแนกเป็นสหกรณ์ภาคการเกษตร จํานวน 
4,639 แห่ง ประกอบด้วยสหกรณ์การเกษตร 4,442 แห่ง สหกรณ์ประมง 102 แห่ง 
สหกรณ์นิคม 95 แห่ง และสหกรณ์นอกภาคการเกษตร จํานวน 3,462 แห่ง 
ประกอบด้วยสหกรณ์ร้านค้า 267 แห่ง สหกรณ์บริการ 1,207 แห่ง สหกรณ์     
ออมทรัพย์ 1,434 แห่ง สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน 554 แห่ง ดังรายละเอียดแสดงใน
ตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  แสดงจํานวนสหกรณ์ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556  

              จําแนกตามประเภทสหกรณ์ 

ประเภทสหกรณ์ จํานวนสหกรณ์ (แห่ง) 
สหกรณ์ภาคการเกษตร 4,639 

- เกษตร 4,442 
- ประมง 102 
- นิคม 95 

สหกรณน์อกภาคการเกษตร 3,462 
- ร้านค้า 267 
- บริการ 1,207 
- ออมทรัพย์ 1,434 
- เครดิตยูเน่ียน 554 

รวมทั้งสิน้ 8,101 
ที่มา : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, 2556 

3)  โครงสร้างการดําเนินงานสหกรณ์ 

(นายทะเบียนสหกรณ์, 2544) สหกรณ์ต้ังอยู่บนรากฐานของประชาธิปไตย 
สมาชิกทุกคนเป็นเจ้าของสหกรณ์ แต่ทุกคนไม่สามารถร่วมบริหารกิจการของ
สหกรณ์ได้ จึงต้องมีการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการเป็นผู้บริหารงานแทน ซึ่ง
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ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 กําหนดให้มีคณะกรรมการดําเนินการไม่เกิน 
15 คน มีอํานาจหน้าที่ เป็นผู้ดําเนินกิจการและเป็นผู้แทนสหกรณ์ในกิจการทั้งปวง 

เพ่ือให้กิจการสหกรณ์ดําเนินการอย่างกว้างขวาง และให้บริการแก่สมาชิก
อย่างทั่วถึง คณะกรรมการดําเนินการควรจัดจ้างผู้จัดการที่มีความรู้ความสามารถมา
ดําเนินธุรกิจแทน และผู้จัดการ อาจจัดจ้างเจ้าหน้าที่โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการดําเนินการ เพ่ือช่วยเหลือกิจการสหกรณ์ด้านต่างๆ ตามความ
เหมาะสม โดยคํานึงถึงปริมาณธุรกิจและการประหยัดเป็นสําคัญ โดยมีโครงสร้าง
การดําเนินงานสหกรณ์ ดังแผนภาพที่ 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
สมาชิก (Member) หมายถึงสมาชิกของสหกรณ์ที่จดทะเบียนจัดต้ังขึ้นตาม

พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542  
ที่ประชุมใหญ่ (Annual Meeting) หมายถึง ที่ประชุมร่วมกันของบรรดา

สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกแล้วแต่กรณี ซึ่งได้มาประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาหรือ
รับทราบเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ์ ตามที่ข้อบังคับสหกรณ์หรือ
กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์กําหนดไว้ องค์ประกอบของที่ประชุมใหญ่จะต้องประกอบ

แผนภาพที่ 2 แผนภูมิแสดงโครงสร้างการดําเนินงานของสหกรณ ์

แผนกธุรกิจต่างๆ แผนกธุรการ/ทะเบียน แผนกบัญชี/การเงิน 

สมาชิก สมาชิก 

ท่ีประชุมใหญ ่

สมาชิก 

ผู้จัดการ 

ผู้ควบคุมภายใน 

คณะกรรมการดําเนินการ 

ผู้ตรวจสอบกิจการ เลือกต้ัง 

จัดจ้าง 

คัดเลือก 

เลือกต้ัง 

ฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายจัดการ 
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ไปด้วย สถานที่และเวลาที่ประชุม องค์ประชุม วาระการประชุม และมติที่ประชุม 
(หนังสือนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ กษ 0216/28227 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2544) 

ผู้ตรวจสอบกิจการ (Internal Auditor) หมายถึง สมาชิกของสหกรณ์หรือ
บุคคลภายนอกซึ่งได้รับการเลือกต้ังจากที่ประชุมใหญ่เพ่ือทําหน้าที่ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ 

คณะกรรมการดําเนินการ (Supervisory Board) หมายถึง คณะบุคคลคณะ
หนึ่งซึ่งได้รับการเลือกต้ังจากสมาชิกในที่ประชุมใหญ่ ให้ทําหน้าที่แทนสมาชิก ซึ่ง
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอ่ืนอีกไม่เกิน 14 คน มีวาระ
อยู่ในตําแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันเลือกต้ัง แต่ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน 

ผู้ควบคุมภายใน (Internal Controller) หมายถึงสมาชิกของสหกรณ์หรือ
บุคคลภายนอกซึ่งได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือทําหน้าที่ผู้ควบคุมงาน
ภายในของสหกรณ์ 

ผู้จัดการ (Manager) หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ที่จดทะเบียนจัดต้ังขึ้นตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการ
ประจําของสหกรณ์ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบังคับ ตลอดจนปฏิบัติตามนโยบายของ
คณะกรรมการดําเนินการ ตรวจตราควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ เพ่ือให้งานสหกรณ์ดําเนินตามเป้าหมาย บังเกิดผลดีและเป็นคุณประโยชน์
แก่สมาชิก 
 

2.1.2   การควบคุมภายใน 

       1) คณะกรรมการ COSO 
(สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน, 2552) ในปี 2535 คณะกรรมการชุดหน่ึง ซึ่ง

เรียกว่า The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission (COSO) ซึ่งเป็นคณะกรรมการของสถาบันวิชาชีพ 5 สถาบัน ใน
สหรัฐอเมริกา อันได้แก่ 1) สมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา (The 
American Institute of Certified Public Accountants หรือ AICPA) 2) สมาคม
ผู้ตรวจสอบภายใน (The Institute of Internal Auditor หรือ IIA) 3) สมาคม
ผู้บริหารการเงิน (The Financial Executives Institute หรือ FEI) 4) สมาคมนกับัญชี
แห่งสหรัฐอเมริกา (The American Accounting Association หรือ AAA) และ   
5) สมาคมนักบัญชีเพ่ือการบริหาร (Institute of Management Accountants หรือ 
IMA) โดยทั้ง 5 สถาบันน้ีได้ร่วมกันศึกษาวิจัย และพัฒนาแนวคิดของการควบคุม
ภายใน และได้ให้ความหมายของการควบคุมภายในดังน้ี  

การควบคุมภายใน (Internal Control) คือ กระบวนการปฏิบัติงานที่ถูก
กําหนดร่วมกันโดย คณะกรรมการ ผู้บริหารตลอดจนพนักงานขององค์กรทุก
ระดับช้ัน เพ่ือให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า วิธีการหรือการปฏิบัติงาน
ตามท่ีกําหนดไว้จะทําให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ในเรื่องต่อไปน้ี 
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1.1) ด้านการดําเนินงาน (Operation) โดยมุ่งหมายให้การปฏิบัติงานเกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า ด้วยการกํากับการใช้
ทรัพยากรทุกประเภทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย
ที่ผู้บริหารกําหนดไว้ และให้ปลอดจากการกระทําทุจริตของพนักงาน 
หรือผู้บริหาร และหากมีความเสียหายเกิดขึ้นก็ช่วยให้ทราบถึงความ
เสียหายน้ันได้โดยเร็วที่สุด 

1.2) ด้านการรายงานทางการเงิน (Financial Reporting) โดยมุ่งหมาย
ให้รายงานทางการเงินหรืองบการเงินไม่ว่าจะเป็นรายงานที่ใช้ภายใน
หรือภายนอกองค์กร ต้องมีความเช่ือถือได้และทันเวลา มีคุณภาพ
เหมาะสมสําหรับการนําไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา 
ตัดสินใจทางธุรกิจของนักบริหาร เจ้าหน้ี ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไป 

1.3) ด้ านการปฏิ บั ติ ให้ เ ป็น ไปตาม  กฎ  ระ เ บียบ  และนโยบาย
(Compliance with Application Laws and Regulations) โดย
มุ่งหมายให้การปฏิบัติงานหรือดําเนินธุรกิจต้องสอดคล้อง หรือ
เป็นไปตามบทบัญญัติ ข้อกําหนดของกฎหมาย นโยบาย ข้อบังคับ 
ระเบียบที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน หรือการดําเนินธุรกิจน้ัน เพ่ือ
ป้องกันมิให้เกิดผลเสียหายใดๆ จากการละเว้นการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎ ระเบียบเหล่าน้ัน 

 

2) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
        

ในการทําความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดของการควบคุมภายในตามหลักของ 
COSO จะต้องพิจารณาในเนื้อหาอย่างลึกซึ้ง โดยองค์ประกอบทั้ง 5 มีดังน้ี 

 
แผนภาพที่ 3 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

2.1) สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) เป็นองค์ประกอบ
ที่เก่ียวกับการสร้างจิตสํานึกและบรรยากาศของการควบคุมภายใน 
ซึ่งปัจจัยหลาย ๆ ปัจจัยที่นํามาพิจารณารวมกันส่งผลให้เกิดความมี
ประสิทธิผลของมาตรการหรือวิธีการควบคุมในองค์กร หรือทําให้
มาตรการและวิธีการควบคุมที่ดีขึ้น โดยส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กร
ตระหนักถึงความจําเป็นของระบบการควบคุมภายในและเน้นการ
สร้างบรรยากาศโดยผู้บริหารระดับสูง เพ่ือให้คนขององค์กรเกิด
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จิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติตามความรับผิดชอบ ดังน้ัน สภาพแวดล้อม
ของการควบคุมที่ดีจะช่วยให้บุคลากรเข้าใจถึงความจําเป็นและ
ความสําคัญของการควบคุมภายใน 

2.2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นเครื่องมือในการ
บริหารอย่างหน่ึงที่ผู้บริหารนิยมใช้ในปัจจุบัน เน่ืองจากในปัจจุบัน
ความเส่ียงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ การประเมินความเสี่ยงจึงเป็น
กระบวนการที่ทําให้กิจการขององค์กรทราบถึงความเสี่ยงที่กําลังจะ
เผชิญล่วงหน้าได้ เมื่อทราบถึงความเสี่ยงแล้วก็สามารถที่จะบริหาร
ความเสี่ยงเพ่ือเปล่ียนวิกฤติให้เป็นโอกาส และเพ่ือลดผลกระทบ
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้ การประเมินความเสี่ยงจะทําให้ฝ่าย
บริหารได้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายใน และปัจจัย
ภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การอย่าง
เพียงพอและเหมาะสม 

2.3) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) เป็นกิจกรรมที่สนับสนุน
และส่งเสริมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน และ
คําสั่งต่าง ๆ ที่ฝ่ายบริหารกําหนด ซึ่งจะต้องเป็นการกระทําที่ถูกต้อง
และในเวลาที่ เหมาะสม จะเพ่ิมความมั่นใจในความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่กําหนด 

2.4) ข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสารในองค์กร (Information and 
Communication) เป็นองค์ประกอบสําคัญต่อการควบคุมภายในยุค
ปัจจุบัน ซึ่งนับได้ว่าเป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร และถ้าข้อมูลข่าวสาร
มีความทันสมัยก็จะทําให้องค์กรรับรู้ข้อมูลได้ทันท่วงที มีความ
ได้เปรียบทางด้านธุรกิจ และสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับการ
บริหารองค์กรได้ดีอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ความถูกต้องของข้อมูล
ข่าวสารก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพน้ันจะต้อง
จัดระบบการสื่อสารให้ข้อมูลส่งไปถึงผู้ที่ควรได้รับ และระบบการ
สื่อสารที่ดีน้ันจะต้องประกอบด้วยทั้งระบบการสื่อสารกันภายใน
องค์กรซึ่งควรจัดให้เป็นรูปแบบการสื่อสารสองทาง และอีกระบบคือ
การสื่อสารภายนอกซึ่งเป็นการสื่อสารกับลูกค้าหรือบุคคลอ่ืน ๆ นอก
องค์กร 

2.5) การติดตามและประเมินผล (Monitoring) เป็นองค์ประกอบสําคัญที่
ทําให้ผู้บริหารมั่นใจได้ว่า มาตรการและระบบการควบคุมภายในมี
ประสิทธิผลและได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 

3) องค์กรที่มีการควบคุมภายในที่ดี 
ลักษณะขององค์กรที่มีการควบคุมภายในที่ดีประกอบด้วย 

3.1) มีแผนการจัดแบ่งส่วนงาน กําหนดอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
เป็นลายลักษณ์อักษร 



 15

3.2) เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมกับงานในหน้าที่และ
ส่งเสริมการฝึกอบรม 

3.3) รายการต่าง ๆ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอย่างถูกต้อง 
3.4) จัดทําเอกสารประกอบรายการทางบัญชีอย่างถูกต้อง 
3.5) บันทึกบัญชีถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
3.6) ควบคุมดูแลรักษาสินทรัพย์ในลักษณะที่เหมาะสม 
3.7) จัดให้มีการตรวจสอบภายใน 

4) แนวคิดการควบคุมภายในขององค์กร 
โดยมีแนวคิดเก่ียวกับการควบคุมภายในดังน้ี 

1)  เป็น “กระบวนการ” ที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติขององค์กร 
2)  เกิดขึ้นได้โดย “บุคลากรในองค์กร” (ผู้บริหารจัดให้มีระบบและติดตามผล, 

ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามระบบ) 
3)  ทําให้เกิด “ความมั่นใจในระดับที่สมเหตุสมผล” เท่าน้ัน ว่าการปฏิบัติงาน

จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีกําหนดไว้  

5) ผู้ควบคุมภายใน 
(กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, 2550) ผู้ควบคุมภายใน (Internal Controller) 

หมายถึง ผู้ที่มีหน้าที่พิจารณากําหนดระบบงานต่าง ๆ ให้องค์กรถือใช้ปฏิบัติเพ่ือการ
พัฒนาองค์กรให้อยู่ได้อย่างมั่นคง  

2.1.3  การตรวจสอบภายใน 

(สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย, 2555) ในองค์กรต้องมีระบบการ
ตรวจสอบภายในเพ่ือสอดส่องดูแลให้องค์กรสามารถดําเนินงานไปได้อย่างถูกต้องตรงตาม
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ขององค์กรย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

      1) การตรวจสอบภายใน 
การตรวจสอบภายใน (Internal Auditing) คือ การให้ความเช่ือมั่นและการ

ให้คําปรึกษา อย่างเท่ียงธรรมและเป็นอิสระ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการ
ดําเนินงานขององค์กร การตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ด้วยการ
ประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม 
และการกํากับดูแล อย่างเป็นระบบ  

การตรวจสอบภายใน เป็นวิชาชีพซึ่งได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่ให้
ความเช่ือมั่นอย่างเที่ยงธรรม ในการบริหารความเส่ียง การควบคุม และการกํากับ
ดูแล  

ประมวลจรรยาบรรณของการตรวจสอบภายในได้ผนวกสาระสําคัญอีกสอง
ประการคือ  

1.1)  หลักการ (Principles) ที่เก่ียวกับวิชาชีพและการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน  
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1.2)  หลักปฏิบัติ (Rules of Conduct) คือ สิ่งที่ผู้ตรวจสอบภายในพึง
ประพฤติปฏิบัติ หลักปฏิบัติเป็นสิ่งหน่ึงที่ช่วยในการตีความและประยุกต์หลักการไป
ใช้จริง และพึงใช้เป็นแนวทางในการประพฤติตนอย่างมีจรรยาบรรณของผู้
ตรวจสอบภายใน 

2) ผู้ตรวจสอบภายใน 

ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) คือ ผู้ที่สร้างความเช่ือมั่นในการ
ดําเนินงานด้วยการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การ
ควบคุม และการกํากับดูแลอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งให้คําปรึกษา อย่างเที่ยงธรรม
และเป็นอิสระ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการดําเนินงานขององค์กรให้บรรลุ
เป้าหมาย โดยเป็นส่วนสําคัญหน่ึงของการจัดโครงการองค์กรงานอนุกร (Auxiliary) 
ซึ่งเป็นงานที่เก่ียวข้องกับการช่วยอํานวยการให้กับผู้บริหารระดับสูง แสดงดัง
แผนภาพที่ 4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              

                          แผนภาพที่ 4 การจัดโครงสร้างองค์กรงานอนุกร (Auxiliary) 

ผู้ตรวจสอบภายในพึงยึดถือและดํารงไว้ซึ่งหลักการ (Principles) ต่อไปน้ี 

2.1) ความซื่อสัตย์ (Integrity) ความซื่อสัตย์ของผู้ตรวจสอบภายในสร้าง
ความไว้เน้ือเช่ือใจและทําให้วิจารณญาณของผู้ตรวจสอบภายในเป็น
ที่น่าเช่ือถือ ดังน้ี 
2.1.1) ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร และ

มีสํานึกรับผิดชอบ 
2.1.2) ปฏิบัติตามกฎหมาย และเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายและ

วิชาชีพกําหนด 

ผู้ว่าการ 

สํานักตรวจสอบภายใน สํานักเลขานุการ 

รองผู้ว่าการฝ่าย... รองผู้ว่าการฝ่าย... รองผู้ว่าการฝ่าย... 

 ผู้จัดการฝ่าย...  ผู้จัดการฝ่าย...  ผู้จัดการฝ่าย...  ผู้จัดการฝ่าย...  ผู้จัดการฝ่าย...  ผู้จัดการฝ่าย... 
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2.1.3) ไม่มีส่วนร่วมโดยเจตนาในกิจกรรมท่ีขัดต่อกฎหมาย หรือ
การกระทําที่อาจเสื่อมเสียต่อวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
หรือองค์กร 

2.1.4) คารพและสนับสนุนวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายและ
หลักจริยธรรม ขององค์กร 

2.2) ความเท่ียงธรรม (Objectivity) ผู้ตรวจสอบภายในจะแสดงความ
เที่ยงธรรมเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ ในการรวบรวม ประเมิน และ
สื่อสาร ข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรมหรือกระบวนการที่ตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบ
ภายในจะประเมินสถานการณ์ที่เก่ียวข้อง อย่างเป็นกลาง ไม่ลําเอียง 
และไม่ปล่อยให้อคติหรือบุคคลอ่ืนมีอิทธิพลเหนือการประเมิน ดังน้ี 
2.2.1) ไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือความสัมพันธ์ที่บ่ันทอนหรือ

อาจบ่ันทอนการประเมินอย่างเป็นกลาง ไม่ลําเอียง ของตน 
ทั้ง น้ี รวมไปถึงการกระทําหรือความสัมพันธ์ที่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ขององค์กรด้วย 

2.2.2) ไม่ รั บสิ่ งตอบแทนใดๆ  ที่ บ่ั นทอนหรื ออาจ บ่ันทอน
วิจารณญาณของผู้ประกอบวิชาชีพ 

2.2.3) เปิดเผยความจริงทั้งหมดที่ทราบ ซึ่งหากละเว้นไม่เปิดเผย
แล้ว อาจทําให้รายงานผลการตรวจสอบบิดเบือนไป 

2.3) การรักษาความลับ (Confidentiality) ผู้ตรวจสอบภายในจะเคารพ
คุณค่าและสิทธิของผู้เป็นเจ้าของในข้อมูลที่ตนได้รับ และไม่เปิดเผย
ข้อมูลโดยปราศจากอํานาจหน้าที่ที่เหมาะสม เว้นแต่เมื่อกฎหมาย
หรือวิชาชีพกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ดังน้ี 
2.3.1) รอบคอบในการใช้ และปกป้องข้อมูลที่ได้มาระหว่างการ

ปฏิบัติหน้าที่ 
2.3.2) ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตน หรือเพ่ือการใด 

ที่ขัดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตาม
กฎหมายและหลักจริยธรรมขององค์กร ไม่รับสิ่งตอบแทนใด ๆ 
ที่ บ่ันทอนหรืออาจบ่ันทอนวิจารณญาณของผู้ประกอบ
วิชาชีพ 

2.4) ความสามารถในหน้าที่ (Competency) ผู้ตรวจสอบภายในจะใช้
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่จําเป็น ในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน ดังน้ี 
2.4.1) ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในงานส่วนที่ตนมีความรู้ ทักษะ และ

ประสบการณ์ ที่จําเป็นสําหรับงานส่วนน้ัน เท่าน้ัน 
2.4.2) ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในโดยยึด มาตรฐานสากลการ

ปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International 
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Standards for the Professional Practice of Internal 
Auditing) เป็นหลัก 

2.4.3) พัฒนาความชํานาญ ประสิทธิผล และคุณภาพของบริการ 
อย่างต่อเน่ือง 

2.1.4 การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 

การดําเนินกิจการสหกรณ์ที่เป็นองค์กรทางธุรกิจของภาคประชาชนน้ันเร่ิมเป็นคร้ัง
แรกในประเทศไทยในปีพุทธศักราช 2459 เป็นต้นมา โดยในกาลน้ันยังไม่มีการกล่าวถึงการ
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์แต่อย่างใด จวบจนระยะเวลาล่วงเลยมาถึง 52 ปีในปีพุทธศักราช 
2511 เป็นปีที่ 23 ในรัชกาลปัจจุบันจึงได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ โดยทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 ซึ่งได้บัญญัติถึงการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์ขึ้นเป็นคร้ังแรกใน มาตรา 25 ความว่า “สหกรณ์จํากัดอาจมีผู้ตรวจสอบ
กิจการคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกต้ังจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก เพ่ือ
ดําเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์จํากัดแล้วทํารายงานเสนอต่อที่ประชุมใหญ่” 
บทบัญญัติน้ีกล่าวถึงสหกรณ์อาจมีผู้ตรวจสอบกิจการจํานวนหน่ึงคนหรือหลายคนโดยท่ีประชุม
ใหญ่เลือกต้ังจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก เพ่ือดําเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์และ
จัดทํารายงานเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ หลังจากน้ันต่อมาเป็นเวลานานถึง 31 ปีในปีพุทธศักราช 
2542 เป็นปีที่ 54  ในรัชกาลปัจจุบันได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ในการนี้ได้ปรับปรุงบัญญัติว่า
ด้วยการตรวจสอบกิจการในมาตรา 53 ความว่า “ให้สหกรณ์มีผู้ตรวจสอบกิจการ ซึ่งที่
ประชุมใหญ่เลือกต้ังจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอกเพ่ือดําเนินการตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์แล้วทํารายงานเสนอต่อที่ประชุมใหญ่” โดยจํานวนผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามท่ี
นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด บทบัญญัติน้ีกําหนดให้สหกรณ์มีผู้ตรวจสอบกิจการ มิใช่เพียงแค่
สหกรณ์อาจมีผู้ตรวจสอบกิจการ ดังบัญญัติไว้ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 เท่าน้ัน 
แสดงให้เห็นถึงความสําคัญที่มากย่ิงขึ้นของการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ซึ่งบทบัญญัติน้ี
ยังคงถือใช้จวบจนปัจจุบัน (พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 ให้ไว้ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 
2511 และ พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ให้ไว้ ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2542) 

อาศัยอํานาจตามข้อ 2(1) (1.4) ของคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่ 701/2556 ลงวันที่ 13 
มิถุนายน 2556  เรื่อง มอบอํานาจหน้าที่ให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ปฏิบัติแทนนายทะเบียนสหกรณ์....” 
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  รองนายทะเบียนสหกรณ์ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์  ได้ออก
คําแนะนําการตรวจสอบกิจการสหกรณ์  เรื่องการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ. 2556  ลงวันที่ 3 
กรกฎาคม 2556  เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติสําหรับผู้ตรวจสอบกิจการและสหกรณ์ที่รับบริการ
ตรวจสอบกิจการ 

1) ผู้ตรวจสอบกิจการ 

          จากคู่มือการตรวจสอบกิจการที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กล่าวถึง การ
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ หมายถึง การตรวจสอบการดําเนินงานทั้งปวงของ
สหกรณ์ รวมทั้งการตรวจสอบกิจการด้านต่างๆ ที่กําหนดไว้ในระเบียบ ข้อบังคับ 
ซึ่งได้แก่ การปฏิบัติ  เก่ียวกับการเงินการบัญชี การปฏิบัติตามนโยบาย การ
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บริหารงาน ระบบควบคุมงานด้านต่าง ๆ ระบบสารสนเทศ และการตรวจสอบด้าน
อ่ืนๆ การตรวจสอบกิจการ จึงครอบคลุมถึงการตรวจสอบในทุก ๆ ด้านของ
สหกรณ์   และผู้ตรวจสอบกิจการ หมายถึง สมาชิกสหกรณ์หรือบุคคลภายนอก ซึ่ง
ได้รับการเลือกต้ังจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ เพ่ือทําหน้าที่ตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณ์ 

ดังน้ัน ผู้ตรวจสอบกิจการ (Internal Auditor) ก็คือผู้ตรวจสอบภายใน 
(Internal Auditor) ขององค์กรเอกชน หากแต่ว่าในขบวนการสหกรณ์ได้
บัญญัติศัพท์ในการกล่าวถึงผู้ตรวจสอบภายในของสหกรณ์ว่าผู้ตรวจสอบกิจการ  

1.1) คุณสมบัติ  จริยธรรมในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ 
 คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบกิจการ 

คําแนะนํานายทะเบียน เรื่องการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ. 
2556     ข้อ 2.1 กล่าวว่าคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบกิจการ ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์   ทั้งน้ี ผู้ตรวจสอบกิจการควรมี
คุณสมบัติอย่างน้อย ดังน้ี 

- เป็นสมาชิกของสหกรณ์ หรือบุคคลภายนอก ที่ได้รับ
เลือกต้ังจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ เพ่ือทําหน้าที่
ตรวจสอบกิจการ 

- ไม่เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชี หรือบุคคลท่ีอยู่
ในสังกัดนิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชีของสหกรณ์น้ัน 

- ไม่เป็นกรรมการของสหกรณ์น้ัน 
- ไม่ เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ น้ัน หรือ

สหกรณ์อ่ืน 
- ผู้ตรวจสอบกิจการควรเข้ารับการอบรมหรือสัมมนาด้าน

การตรวจสอบกิจการเพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะด้าน
การเงินการบัญชีและการตรวจสอบกิจการอย่างต่อเน่ือง
เพ่ือให้การตรวจสอบกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากน้ีในคําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การ

ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ. 2556  ข้อ 2.4 ยังได้กล่าวไว้ว่า “ผู้
ตรวจสอบกิจการควร      เข้ารับการอบรมหรือสัมมนาด้านการ
ตรวจสอบกิจการเพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะด้านการเงินการบัญชี
และการตรวจสอบกิจการอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ”   และ ข้อ 2.3 
กล่าวว่า“ผู้ตรวจสอบกิจการควรประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ 
ความสามารถในด้านต่าง ๆ เช่น การเงิน การบัญชี กฎหมาย การ
บริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น” 
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 จริยธรรมในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ   
คําแนะนํานายทะเบียน เรื่องการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ. 

2556  ข้อ 6 กล่าวว่า ผู้ตรวจสอบกิจการควรมีจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน ดังน้ี 

-  ด้านความรับผิดชอบ  มีความตระหนักและความ
รับผิดชอบในหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการ  ต้องเข้าถึงข้อมูล
ทางการเงินการบัญชีและธุรกิจของสหกรณ์อย่างเพียง
พอที่จะปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการให้มีประสิทธิภาพ 
ให้ความสําคัญกับการเตือนภัยล่วงหน้าและรายการที่
ผิดปกติ ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับการบริหาร
จัดการสหกรณ์ 

-  ความซ่ือตรงมีความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ปราศจากอคติ
ส่วนตัว ไม่ใช้โอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อ่ืน 

-  ความเป็นกลาง พึงละเว้นการเข้าไปมีส่วนร่วมหรือกระทา
ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อสหกรณ์  ใช้ดุลพินิจอย่าง
เป็นอิสระในการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการตัดสินใจ 

-  ความรู้ ความสามารถ รับงานที่ตนมีความรู้ ทักษะและ
ป ร ะ สบก า ร ณ์ ที่ จ า เ ป็ น ต่ อ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น พัฒน า
ประสิทธิภาพและคุณภาพของงานตรวจสอบอย่างต่อเน่ือง 

-  การรักษาความลับ ไม่เปิดเผยข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดผล
เสียหายแก่สหกรณ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการ 
เว้นแต่เพ่ือประโยชน์ต่อสหกรณ์หรือต้องให้ถ้อยคาในฐานะ
พยานตามกฎหมาย 

-  ไม่พึงเรียกร้องหรือรับสิ่งของหรือทรัพย์สินมีค่าใด  ๆเกินควร
จากสหกรณ์นอกเหนือจากค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอ่ืน
ตามท่ีกําหนดในระเบียบของสหกรณ์ 

1.2) การขึ้นทะเบียนของผู้ตรวจสอบกิจการ 
จากคําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การตรวจสอบ

กิจการสหกรณ์ พ.ศ. 2556  กล่าวว่า “เพ่ือให้มีข้อมูลเก่ียวกับผู้
ตรวจสอบกิจการอันจะเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์ในการพิจารณา
เลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการที่ผ่านการอบรมหรือ
สัมมนาด้านการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์หรือ
หน่วยงานอ่ืน สามารถขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบกิจการตามแนว
ปฏิบัติในการขึ้นทะเบียน รวมทั้งสามารถขอบันทึกข้อมูลเพ่ิมเติมหาก
ผ่านการอบรมในภายหลังแล้ว ทั้งน้ี การข้ึนทะเบียนผู้ตรวจสอบกิจการ
ดังกล่าวถือเป็นฐานข้อมูลด้านผู้ตรวจสอบกิจการของกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ อย่างไรก็ตามให้เป็นไปโดยความสมัครใจของผู้ตรวจสอบ
กิจการ” 
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1.3) จํานวนผู้ตรวจสอบกิจการ 
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง กําหนดจํานวนผู้ตรวจสอบ

กิจการ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์ ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ได้ประกาศ 
“อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.
2542 ประกอบคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 701/2556 ลงวันที่ 13 
มิถุนายน 2556 จึงกําหนดจํานวนผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ในกรณี
เป็นบุคคลธรรมดาให้มีจํานวนไม่เกินห้าคนและกรณีเป็นนิติบุคคลให้มี
จํานวนหน่ึงนิติบุคคล” 

1.4) วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของผู้ตรวจสอบกิจการ 
คําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 

พ.ศ. 2556 ข้อ 2.1  กล่าวว่า  “วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจาก
ตําแหน่งของผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์” 

1.5) อํานาจหน้าที่และการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ 

 อํานาจหน้าที่ 
จากคําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การตรวจสอบกิจการ

สหกรณ์ พ.ศ. 2556 ข้อ 3  กล่าวว่า “ผู้ตรวจสอบกิจการ มีอํานาจ
หน้าที่ตรวจสอบการดําเนินการทั้งปวงของสหกรณ์  รวมทั้งตรวจสอบ
กิจการ    ด้านต่าง ๆ ของสหกรณ์ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบังคับ” 

 การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ 
จากคําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การตรวจสอบ

กิจการสหกรณ์ พ.ศ. 2556 ข้อ 4  กล่าวว่า “ผู้ตรวจสอบกิจการ
ควรปฏิบัติงานให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่
กําหนดในข้อบังคับของสหกรณ์ รวมทั้งในเรื่องต่อไปน้ี 

- สอบทานและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน
ของสหกรณ์ว่าเหมาะสมและเพียงพอสําหรับการ
ดําเนินงานและการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือ
ประเมินความเสี่ยงแล้วพิจารณากําหนดขอบเขตและวิธี
ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เหมาะสมรัดกุม 

- ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใน
ด้านต่าง ๆ เช่น  การให้สินเช่ือ การจัดหาสินค้ามา
จําหน่าย การรวบรวมผลิตผล  การแปรรูปผลิตผล
การเกษตรและการผลิตสินค้า การให้บริการและส่งเสริม
การเกษตร การรับฝากเงิน เป็นต้น 

- ตรวจสอบการควบคุม ดูแลรักษาสินทรัพย์และการใช้
ทรัพยากรทุกประเภทของสหกรณ์ว่าเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า 
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- ติดตามผลการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ 
เ พ่ือประกอบการพิจารณาเสนอปรับปรุงแผนงาน 
นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนประสิทธิภาพใน
การบริหารงาน 

- จัดทํารายงานการตรวจสอบกิจการให้ครอบคลุมเรื่องที่
ตรวจสอบตามข้างต้น 

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดําเนินการเป็นประจําทุก
เดือนและ  เข้าร่วมประชุมใหญ่เพ่ือช้ีแจงเก่ียวกับรายงาน
การตรวจสอบกิจการที่นําเสนอต่อที่ประชุมน้ัน ๆ 

สําหรับการรายงานในคําแนะนํามีกล่าวเพิ่มเติมในข้อ 5 ว่า              
ผู้ตรวจสอบกิจการควรจัดทํารายงานผลการตรวจสอบกิจการเป็น   
ลายลักษณ์อักษรคือ รายงานการตรวจสอบกิจการประจําเดือน
หรือรายงานการตรวจสอบกิจการของเดือนที่เข้าทําการตรวจสอบ 
เป็นการสรุปผลการตรวจสอบกิจการประจําเดือน  รวมทั้งให้
คําปรึกษาแนะนําที่ เ ป็นประโยชน์ เสนอต่อคณะกรรมการ
ดําเนินการในที่ประชุมประจําเดือนในคราวถัดไป และควรรายงาน
การตรวจสอบกิจการประจําปี เป็นการสรุปผลการตรวจสอบโดย
ภาพรวมเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ 

1.6)  ความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบกิจการ 
คําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การตรวจสอบกิจการ

สหกรณ์ พ.ศ. 2556 ข้อ 7  กล่าวว่า “สหกรณ์ควรกําหนดขอบเขต
ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการไว้ให้ชัดเจนในข้อบังคับของสหกรณ์ 
ในกรณี    ผู้ตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ หรือ
ประพฤติผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงานจนเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับ
ความเสียหาย” 

2) สหกรณ์ผู้รับการตรวจสอบกิจการ 

 (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์,2555) การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 (มาตรา 53) บัญญัติว่า “ให้สหกรณ์มีผู้
ตรวจสอบกิจการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกต้ังจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก เพ่ือ
ดําเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์แล้วทํารายงานเสนอต่อที่ประชุมใหญ่” 
ซึ่งเท่ากับกฎหมายให้ความสําคัญ และกําหนดให้ทุกสหกรณ์ต้องมีผู้ตรวจสอบ
กิจการ โดยนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ออกระเบียบ
หรือคําสั่งที่เก่ียวกับการตรวจสอบกิจการ เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินกิจการของ
สหกรณ์ตามมาตรา16 (8)     

2.1) การเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการ 
มาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 “กําหนดให้สหกรณ์มีผู้

ตรวจสอบกิจการ ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกต้ังจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก เพ่ือ
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ดําเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์น้ันในการเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการให้
เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์..” 

2.5) หน้าที่ของสหกรณ์ 
การทําหน้าที่ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ของผู้ตรวจสอบกิจการจะสมบูรณ์

ได้ผลดีเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและที่ประชุมใหญ่ ผู้ตรวจสอบกิจการ
ควรต้องได้รับความสะดวกและความร่วมมือจากผู้จัดการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์ และคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์  ตามคําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ์ 
เรื่อง การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ. 2556 ข้อ 9  มีดังน้ี 

- อํานวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบกิจการในการ   
  เข้าไปในสํานักงานของสหกรณ์เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบกิจการ 
- จัดทําบัญชี หลักฐานเอกสารทางการเงิน การบัญชี ตลอดจนเอกสาร 
  อ่ืน ๆ ให้เรียบร้อย ครบถ้วน พร้อมที่จะให้ผู้ตรวจสอบกิจการ 
  ตรวจสอบได้ 
- ช้ีแจงและตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพ่ิมเติมให้แก่       
ผู้ตรวจสอบกิจการ 

- พิจารณาปฏิบัติตามข้อทักท้วงและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบกิจการ 

2.1.5 ไตรภาคีการตรวจสอบสหกรณ์ 

การตรวจสอบสหกรณ์ เพ่ือความโปร่งใสและถูกต้องของการดําเนินงานของสหกรณน้ั์น
มีกลไกสําคัญอยู่ 3 ฝ่าย หรือไตรภาคีการตรวจสอบสหกรณ์ คือ 1) ผู้ควบคุมภายใน (Internal 
Controller) 2) ผู้ตรวจสอบกิจการ (Internal Auditor) และ 3) ผู้สอบบัญชี (Auditor) แสดงได้
ดังแผนภาพที่ 5  

 
                                        แผนภาพที่ 5 กลไกไตรภาคีการตรวจสอบสหกรณ ์
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ผู้ควบคุมภายใน (Internal Controller) หมายถึง สมาชิกหรือบุคคลภายนอกผู้ที่
ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการดําเนินงานให้มีหน้าที่พิจารณากําหนดระเบียบ และ
ระบบงานต่างๆ ให้สหกรณ์ถือใช้ปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาสหกรณ์ได้อย่างถูกต้อง มั่นคงและ
ย่ังยืน  

ผู้ตรวจสอบกิจการ (Internal Auditor) หมายถึงสมาชิกหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับ
การเลือกต้ังจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์และมอบหมายให้ทําหน้าที่ตรวจสอบกิจการ ซึ่ง
เป็นการตรวจสอบสหกรณ์ในขั้นต้น เพ่ือให้การดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินงานและ
ฝ่ายจัดการสหกรณ์ถูกต้องตามระเบียบ และระบบงานต่างๆ ที่สหกรณ์ได้กําหนดไว้ 

ผู้สอบบัญชี (Auditor) หมายถึงผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังจากนายทะเบียนสหกรณ์ให้ทํา
หน้าที่ตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กําหนด ตรวจสอบความถูกต้อง
ของการดําเนินงานตามนโยบายและแผนงาน ตลอดจนความคุ้มค่าของการดําเนินธุรกิจของ
สหกรณ์เพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินของสหกรณ์ 

พระราชบัญญัติสหกรณ์พุทธศักราช 2542 นอกจากจะกําหนดให้สมาชิกสหกรณ์มี
สิทธิและหน้าที่ในการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินงานมาทําหน้าที่บริหารงานสหกรณ์แล้ว 
สมาชิกก็ยังมีสิทธิและหน้าที่ในการเลือกผู้ตรวจสอบกิจการเพ่ือตรวจสอบติดตามการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินงานสหกรณ์อีกด้วย และเพ่ือให้มีกลไกในการอํานวย
ประโยชน์ต่อการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินงานจึงกําหนดให้คณะกรรมการ
ดําเนินงานมีสิทธิและหน้าที่ในการคัดเลือกผู้ควบคุมภายในมาพิจารณากําหนดระเบียบและ
ระบบงานต่างๆ ให้สหกรณ์ถือใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  และยังกําหนดให้นายทะเบียน
สหกรณ์แต่งต้ังผู้สอบบัญชีซึ่งเป็นคนกลางที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในสหกรณ์มาทําหน้าที่ในขั้น
ปลายนํ้าในการตรวจสอบเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินน้ันๆ 

2.2 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

2.2.1 หลักการตรวจสอบกิจการสหกรณ ์

(วรเทพ ไวทยาวิโรจน์, 2555) การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ เป็นวิชาชีพที่ต้องคํานึงถึง
ความสําคัญในหลักการตรวจสอบกิจการ 7 หลัก ดังน้ี  

1) หลักองค์ความรู้ (Cognition) หมายถึง ความรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบ
กิจการทั้ง 5 ด้าน ตามเจตนารมณ์ในการตรวจสอบกิจการที่ต้องการให้
องค์คณะผู้ตรวจสอบกิจการมีองค์ความรู้ที่ครอบคลุม 5 องค์ประกอบ 
ดังน้ี 

1.1) องค์ประกอบที่ 1 ด้านการบัญชีสหกรณ์ (Accounting) เป็น
องค์ความรู้เก่ียวกับการรวบรวมข้อมูลทางการบัญชี การ
จําแนกรายการทางบัญชี การจดบันทึกรายการทางบัญชีการ
สรุปผลทางบัญชีของสหกรณ์ และการรายงานเหตุการณ์
เก่ียวกับการเงินของสหกรณ์ตามท่ีนายทะเบียนกําหนด 
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1.2) องค์ประกอบท่ี 2 ด้านการเงินสหกรณ์ (Finance) เป็นองค์
ความรู้เก่ียวกับความเสี่ยงในการลงทุน คุณภาพสินทรัพย์ 
โครงสร้างการเงิน โครงสร้างธุรกิจ ความคุ้มค่าในการลงทุน 
และสภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์ 

1.3) องค์ประกอบที่  3  ด้ านการบริหารจั ดการสหกรณ์ 
(Management) เป็นองค์ความรู้เก่ียวกับการวางแผนการ
ดําเนินงานของสหกรณ์ การจัดองค์กรและการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลของสหกรณ์ การประสานความร่วมมือของ
สหกรณ์ การรายงานผลการดําเนินงานของสหกรณ์ และ
การงบประมาณของสหกรณ์ 

1.4) อ ง ค์ ป ร ะ ก อบที่  4  ด้ า น ก ฎ ร ะ เ บี ย บข อ ง สหก รณ์            
(Law & Regulation) เป็นองค์ความรู้เก่ียวกับหลักการและ
วิธีการสหกรณ์ พระราชบัญญัติสหกรณ์ ระเบียบข้อบังคับ 
ข้อกําหนดทางราชการที่ เก่ียวข้องกับสหกรณ์ ระเบียบที่
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกําหนด ระเบียบ
ข้อบังคับของสหกรณ์และมติของคณะกรรมการสหกรณ์ 

1.5) องค์ประกอบที่ 5 ด้านเทคนิคที่ เ ก่ียวข้องกับสหกรณ์ 
(Technique) เป็นองค์ความรู้ เ ก่ียวกับแนวการสอบบัญชี 
(Audit Program) การควบคุมภายในของสหกรณ์ (Internal 
Control) เทคโนโลยีต่างๆท่ีสหกรณ์นํามาใช้ (เครื่องฝาก/
ถอนเงิน เครื่องนับเงิน เครื่องจัดเก็บเอกสาร เป็นต้น ) 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสหกรณ์ และ
เทคโนโลยีเครื่องมือทางการเงิน (CFSAWS:ss, SEVA, DEACE, 
CAMELS, PEARLS) 

2)  หลักวิธีการเข้าถึงเนื้องาน (Access) หมายถึง การเข้าถึงเน้ืองานของผู้
ตรวจสอบกิจการ ซึ่งได้กําหนดไว้อย่างเหมาะสมในการเข้าถึงเน้ืองานใน
หลักของ 3 A ในการทํางานด้านการตรวจสอบน้ัน ผู้ตรวจสอบกิจการ
จะต้องใช้วิธีการเข้าถึงเน้ืองานใน 3 องค์ประกอบ คือ 

2.1) องค์ประกอบที่ 1 ด้านการให้คําแนะนํา (Advice) โดยให้
คําแนะนําการทํางานแก่ผู้เก่ียวข้องได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

2.2) องค์ประกอบที่ 2 ด้านการให้ความช่วยเหลือ (Assistance) 
โดยการช่วยสอนวิธีการลงบัญชีได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ช่วย
สอนวิธีวิเคราะห์ทางการเงินได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และ
ช่วยสอนวิธีวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือทางการเงิน (CFSAWS:ss, 
SEVA, DEACE,CAMELS, PEARLS) ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

2.3) องค์ประกอบที่ 3 ด้านการตรวจสอบ (Audit) โดยการ
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ 
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3)  หลักความร่วมมือ (Cooperation) หมายถึง ความร่วมมือของสหกรณ์
ในการตรวจสอบกิจการ โดยการสร้างความร่วมมือในตรวจสอบกิจการ 5 
องค์ประกอบ คือ 

3.1) อ งค์ ป ร ะ กอบ ท่ี  1 ด้ า น ก รอบของก า รต ร วจสอบ 
(Boundary) โดยมีการสร้างความเข้าใจในกรอบของการ
ตรวจสอบกิจการระหว่างผู้ตรวจสอบกิจการ กับฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายจัดการ และผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 

3.2)  องค์ประกอบที่ 2 ด้านการให้ความร่วมมือ (Participation) 
โดยฝ่ายต่าง ๆ ในสหกรณ์ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
กิจการ (เช่น การให้ข้อมูลที่เก่ียวข้อง ยืนยันเอกสารต่าง ๆ ที่
ไม่ตรงกัน) 

3.3) องค์ประกอบท่ี  3 ด้ านความสะดวกการตรวจสอบ 
(Convenience) โดยสหกรณ์อํานวยความสะดวกในการ
ตรวจสอบกิจการ (เช่น การจัดสรรเวลา สถานที่ ค่าตอบแทน 
และเคร่ืองมือสนับสนุนการทํางาน) 

3.4)   องค์ประกอบที่ 4 ด้านการแก้ไขปรับปรุง (Improvement) 
โดยสหกรณ์รับฟังความคิดเห็นในการตรวจสอบกิจการ พร้อม
ทั้งให้ความสําคัญในการปรับปรุงและแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ตรวจสอบกิจการ 

3.5)  องค์ประกอบที่ 5 ด้านการทํางานเป็นทีม (Team work) โดย
สหกรณ์มีทักษะในการทํางานเป็นทีมและมีการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ 

4)  หลักการรายงาน (Report) หมายถึง การรายงานการตรวจสอบกิจการ 
ของผู้ตรวจสอบกิจการ เป็นทักษะที่สามารถสื่อสารการตรวจสอบกิจการ
ด้วยการรายงานการตรวจสอบกิจการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรได้
ครบถ้วนใน 5 องค์ประกอบคือ  

4.1)   องค์ประกอบที่ 1 ด้านความกระชับ (Concise) เป็นรายงานที่
สามารถเข้าใจได้ง่าย  

4.2)   องค์ประกอบที่ 2 ด้านความหนักแน่นของข้อมูล (Concrete) 
เป็นรายงานที่ถูกต้อหนักแน่นตามหลักวิชาการ  

4.3)  องค์ประกอบที่ 3 ด้านความสมบูรณ์ (Complete) เป็น
รายงานที่ครบถ้วนในขอบเขตของการตรวจสอบกิจการ  

4.4)  องค์ประกอบที่ 4 ด้านความชัดเจน (Clean & Clear) เป็น
รายงานที่ตรงไปตรงมา ไม่อ้อมค้อม และไม่ทําให้เข้าใจผิด 

4.5)  องค์ประกอบที่ 5 ด้านความสร้างสรรค์ (Creative) เป็น
รายงานที่มีคําแนะนําที่สร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ 
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5)    หลักสภาพแวดล้อม (Management) หมายถึง ปัจจัยการบริหารของ
สหกรณ์ที่อยู่แวดล้อมแวดล้อมสนับสนุนและเอ้ือต่อการปฏิบัติงานของ
ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่สามารถเป็นเคร่ืองมือสนับสนุนการทํางานของผู้
ตรวจสอบกิจการ ได้ถูกกําหนดไว้ครอบคลุม 6 องค์ประกอบ (6M) คือ 

5.1 องค์ประกอบที่ 1 ด้านบุคลากร (Man) โดยอัตรากําลังของ
สหกรณ์เหมาะสมกับธุรกรรมของสหกรณ์ บุคลากรของ
สหกรณ์มีคุณวุฒิเหมาะสมกับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
บุคลากรของสหกรณ์มีความรู้ด้านสหกรณ์ สหกรณ์ได้กําหนด
คู่มือการทํางานของสหกรณ์ไว้อย่างชัดเจน 

5.2 องค์ประกอบที่ 2 ด้านวิธีการ (Method) โดยสหกรณ์ได้
กําหนดเอกสารกํากับงานของสหกรณ์ไว้อย่างชัดเจน และ
สหกรณ์ได้กําหนดผังการเดินงานของสหกรณ์ไว้อย่างชัดเจน 

5.3 องค์ประกอบที่ 3 ด้านเครื่องมือ (Material) โดยสหกรณ์ได้
นําเทคโนโลยีเครื่องมือต่าง ๆ (CAMELS, CFSAWS:ss, SEVA, 
DEACE) สนับสนุนการทํางานของผู้ตรวจสอบกิจการเป็นระยะ
อย่างต่อเน่ืองและเหมาะสม 

5.4 องค์ประกอบที่ 4 ด้านบริหาร (Management) นําหลัก 
POSCoRB ในการบริหารสหกรณ์ โดยมีการวางแผนการ
ดําเ นินงานของสหกรณ์  มีการจัดองค์กรมีการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลไว้อย่างชัดเจน มีการประสานความร่วมมือ
ภายในสหกรณ์อย่างเหมาะสม มีการรายงานการดําเนินงาน
ของสหกรณ์ทุกเดือน และมีการงบประมาณอย่างชัดเจนและ
เหมาะสม 

5.5 องค์ประกอบที่ 5 ด้านข้อมูล (Message) โดยสหกรณ์มี
ข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่เป็นจริงสหกรณ์อย่างครบถ้วน ถูกต้อง 
ทันสมัย เพียงพอต่อการใช้งาน 

5.6 องค์ประกอบที่ 6 ด้านการเงิน (Money) โดยสหกรณ์มีการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ประหยัด คุ้มค่า และปลอดภัย 

6)  หลักการปฏิบัติงาน (Doing) หมายถึง การปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการ
ของผู้ตรวจสอบกิจการ เป็นหลักปฏิบัติที่ครอบคลุมงานของผู้ตรวจสอบ
กิจการทุกขั้นตอนต้ังแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น 10 องค์ประกอบ คือ 

6.1) องค์ประกอบที่  1 ด้านการควบคุมภายใน  ( Internal 
control) โดยผู้ตรวจสอบกิจการต้องประเมินการควบคุม
ภายในของสหกรณ์ 

6.2) องค์ประกอบที่ 2 ด้านการประมินความเสี่ยง (Risk) โดย     
ผู้ตรวจสอบกิจการต้องประเมินความเสี่ยงของสหกรณ์ ใน
เรื่องดังน้ี  1) ความเสี่ยงจากความประมาท (เช่น ความไม่รู้ 
ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ) 2) ความเส่ียงจากระบบ (เ ช่น
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เจ้าหน้าที่คนเดียวทํางานทุกหน้าที่) 3) ความเสี่ยงจากการ
ปฏิบัติ (เช่น สมาชิกฝากสมุดฝากเงินไว้กับเจ้าหน้าที่) 4) 
ความเสี่ยงจากการบริหาร (เช่น การตัดสินใจ การวางคน  
การก้าวก่ายหน้าที่) 

6.3) องค์ประกอบที่ 3 ด้านการวางแนวการตรวจสอบบัญชี 
(Audit Program) โดยผู้ตรวจสอบกิจการต้องวางแนวการ
ตรวจสอบบัญชี เพ่ือจัดลําดับความสําคัญให้สอดคล้องกับการ
ควบคุมภายในและความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 

6.4) องค์ประกอบที่ 4 ด้านการกําหนดขอบเขตการตรวจสอบ 
(Scope) โดยผู้ตรวจสอบกิจการต้องกําหนดขอบเขตการ
ตรวจสอบให้ครอบคลุมระบบการทํางานต่าง ๆ เอกสาร 
หลักฐาน รายงาน บุคลากร และทรัพย์สินต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
ตามแนวการตรวจสอบบัญชี (Audit Program) ที่ได้วางไว้ 

6.5) องค์ประกอบที่ ๕ ด้านการตรวจสอบ (Auditing) โดยผู้
ตรวจสอบกิจการต้องตรวจสอบระบบการทํางาน เอกสาร 
สรรพสมุด บัญชี ทะเบียน และการเงิน ตลอดจนหน้ีสิน 
ทรัพย์สินทั้งปวงของสหกรณ์ตามขอบเขตการตรวจสอบท่ี
กําหนด 

6.6) องค์ประกอบที่ 6 ด้านการสื่อสารข้อมูล (Message) โดยผู้
ตรวจสอบกิจการต้องสื่อสารข้อมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับ
ความเสี่ยงที่ถูกตรวจพบอย่างทันเวลา เพ่ือช่วยให้ฝ่ายบริหาร 
และฝ่ายจัดการนํามาปรับปรุงการดําเนินงานได้ทันการณ์ 

6.7) องค์ประกอบที่ 7 ด้านการช่วยเหลือปรับปรุง (Support) 
โดยผู้ตรวจสอบกิจการต้องให้ความช่วยเหลือฝ่ายบริหารและ
ฝ่ายจัดการในการจัดให้มีหรือปรับปรุงกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงหรือข้อบกพร่องที่ตรวจพบ 

6.8) องค์ประกอบที่ 8 ด้านการติดตามการแก้ไข (Follow up) 
โดยผู้ตรวจสอบกิจการต้องติดตามผลการดําเนินงานของ
คณะกรรมการดําเนินการ เพ่ือพิจารณาหาทางปรับปรุง
แผนงาน ข้อบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนคําสั่งต่าง ๆ ของ
สหกรณ์ให้เหมาะสม 

6.9) องค์ประกอบท่ี  9 ด้านการสรุปและรายงานผลการ
ตรวจสอบ (Conclusion) โดยผู้ตรวจสอบกิจการต้องสรุป
และรายงานการตรวจสอบกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรต่อที่
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการประจาํเดือน 

6.10) องค์ประกอบท่ี 10 ด้านการร่วมประชุม (Meeting) โดยผู้
ตรวจสอบกิจการต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
เป็นประจําทุกเดือน 
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7)  หลักขีดความสามารถ (Success) หมายถึง ขีดความสามารถที่แสดงให้
เห็นถึงผลสําเร็จของการตรวจสอบกิจ ที่วัดผลสัมฤทธ์ิของการตรวจสอบ
กิจการใน 5 องค์ประกอบคือ 

7.1) องค์ประกอบที่ 1 ด้านขอบเขตการตรวจสอบ (Boundary) 
โดยผู้ตรวจสอบกิจการต้องปฏิบัติงานตามขอบเขตการ
ตรวจสอบที่ได้กําหนดไว้ 

7.2) องค์ประกอบที่ 2 ด้านความสอดคล้อง (Harmonization) 
โดยผู้ตรวจสอบกิจการต้องตรวจสอบกิจการให้สอดคล้องกับ
ข้อกําหนด ข้อบังคับของสหกรณ์ และของกรมฯ 

7.3) องค์ประกอบที่ 3 ด้านความสัมพันธ์ (Cooperation) โดยผู้
ตรวจสอบกิจการต้องมีความสัมพันธ์และมีการร่วมงานท่ีดีกับ
ฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการ 

7.4) องค์ประกอบที่ 4 ด้านการร่วมประชุม (Meeting) โดยผู้
ตรวจสอบกิจการต้องเข้าตรวจสอบ เสนอรายงาน และเข้า
ร่วมประชุม ตามกําหนด 

7.5) องค์ประกอบท่ี 5 ด้านการปรับปรุงแก้ไข (Improvement) 
โดยสหกรณ์ต้องนําข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบกิจการที่ได้
รายงาน ฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการของสหกรณ์มาปรับปรุง 

2.2.2 มาตรฐานการตรวจสอบกิจการ 
(สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์, 2549) ในการตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการต้อง

รักษามาตรฐานในการตรวจสอบกิจการ เพ่ือให้ผลงานมีประสิทธิภาพ เช่ือถือศรัทธาของทุกฝ่าย 
สําหรับมาตรฐานการตรวจสอบกิจการ ประกอบด้วย 

 1)  การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ โดยทําการตรวจสอบให้
ครอบคลุม ทั้งด้านการเงินการบัญชี (Financial Audit) การปฏิบัติการ 
(Operational Audit) และการบริหารงาน (Management Audit) ของ
สหกรณ์ 

 2)  ต้องปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการให้เป็นไปอย่างโปร่งใสชัดเจน ถูกต้อง
และเป็นธรรม 

 3)  ต้องวางแผนการตรวจสอบอย่างเหมาะสม และควบคุมผู้ช่วย (ถ้ามี) ให้
ปฏิบัติงานโดยถูกต้อง 

 4)  ต้องสอบทาน และประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในของ
สหกรณ์ว่าเหมาะสม และเพียงพอสําหรับการดําเนินงาน และการ
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือพิจารณากําหนดขอบเขต และ
วิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เหมาะสมรัดกุม 

 5)  ต้องปฏิบัติงานตรวจสอบหลักฐานให้เพียงพอเหมาะสม ในการเสนอผล
การตรวจสอบตามรายงานการตรวจสอบกิจการ โดยใช้วิธีการตรวจสอบ
ตามควรแก่กรณี 
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2.2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการตรวจสอบกิจการสหกรณ ์
(กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, 2554) ในการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาการตรวจสอบกิจการ

สหกรณ์ พ.ศ.2554 – 2557 ได้ประเมินสภาพแวดล้อมและวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT 
Analysis) เพ่ือพิจารณาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และข้อจํากัด ในการพัฒนาการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ ดังน้ี 

1) จุดอ่อน  
1.1 ข้อบัญญั ติแห่ งกฎหมายไม่ ไ ด้ กําหนดแนวทาง/ วิ ธีการ

ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ 
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาการตรวจสอบกิจการ

จัดต้ังเป็นการภายในยังไม่มีกฎหมายรองรับ ต้ังขึ้นตาม
นโยบายของผู้บริหาร 

1.3 สมาชิกส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เก่ียวกับบทบาท ภารกิจและ
ความสําคัญของการตรวจสอบกิจการ 

1.4 คณะกรรมการและฝ่ายจัดการส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความสําคัญ
ของการตรวจสอบกิจการ 

1.5 ผู้ตรวจสอบกิจการ มีความรู้ความเข้าใจด้านตรวจสอบกิจการ
ไม่เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.6 ผู้ตรวจสอบกิจการขาดทักษะและความเช่ียวชาญปฏิบัติงาน 
ด้วยการกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งเพียง 1 ปี มีการ
เปลี่ยนตัวผู้ตรวจสอบกิจการบ่อยคร้ัง 

1.7 ไม่มีการกําหนดแนวทางการให้ค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบ
กิจการที่ชัดเจน ทําให้ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

1.8 ไม่มีระบบการพัฒนาการตรวจสอบกิจการที่เป็นมาตรฐาน 
2) จุดแข็ง  

2.1 กฎหมายกําหนดให้ทุกสหกรณ์ต้องเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ 
2.2 ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง กําหนดเป็นนโยบาย

ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพ่ือขับเคล่ือนการตรวจสอบ
กิจการให้สัมฤทธ์ิเป็นประโยชน์กับสหกรณ์และมวลสมาชิก 

3) โอกาส  
3.1 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.

2552 กําหนดไว้ในข้อ 8 (6) ถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับการเงิน
และการบัญชีและเทคโนโลยีที่ เ ก่ียวข้องแก่บุคลากรของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และการกํากับดูแลการบริหาร
กิจการที่ดี ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการ ข้อ 10 (4) 
ศึกษาและพัฒนาระบบการตรวจสอบกิจการสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ 
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3.2 ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง กําหนดเป็นนโยบาย
ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพ่ือขับเคล่ือนการตรวจสอบ
กิจการให้สัมฤทธ์ิเป็นประโยชน์กับสหกรณ์และมวลสมาชิก 

3.3 กําหนดการตรวจสอบกิจการเป็นงานสําคัญในนโยบาย      
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี 2555 

3.4 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และ
แผนการปฏิ บั ติการพัฒนาการตรวจสอบกิจการและ
คณะกรรมการพัฒนาการตรวจสอบกิจการโดยอธิบดี       
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นประธานกรรมการ 

3.5 มีการจัดจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จัดทํา 
โครงการศึกษากลไกสร้างความเข้มแข็งสถาบันเกษตรกรผ่าน
การตรวจสอบกิจการ 

3.6 มีองค์กรเอกชนเห็นความสําคัญของการตรวจสอบกิจการ    
ให้การสนับสนุนทั้งความรู้และงบประมาณให้จัดอบรมพัฒนา
องค์ความรู้ผู้ตรวจสอบกิจการ 

4) ข้อจํากัด  
4.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาการตรวจสอบกิจการ

จัดต้ังเป็นการภายในยังไม่มีกฎหมายรองรับ ต้ังขึ้นตาม
นโยบายของผู้บริหาร 

4.2 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องยังไม่มีนโยบายสนับสนุนการขับเคล่ือน
การตรวจสอบกิจการอย่างจริงจังและไม่ต่อเน่ือง การกําหนด
ข้อบังคับเก่ียวกับวาระของผู้ตรวจสอบกิจการ เป็นอุปสรรค
ต่อการทํางานของผู้ตรวจสอบกิจการ 

2.2.4  ทฤษฎีระบบ (System Theory)  

1)  ความหมายของระบบ 
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์, สมชาย หิรัญกิตติ, สุดา สุวรรณาภิรมย์, ลัทธิกาล ศรีวะรมย์, 

และ ชวลิต ประภวานนท์, 2539) ให้ความหมายของระบบว่า เป็นกลุ่มของส่วน
ที่เก่ียวข้องซึ่งกัน ต้องการบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกัน 

(ประชุม รอดประเสริฐ, 2543) ได้ให้รายละเอียดของระบบไว้ใน 2 ลักษณะ 
กล่าวคือ ความหมายที่เป็นนามธรรม และรูปธรรม โดยความหมายท่ีเป็น
นามธรรมของระบบ หมายถึง วิธีการ (Method) การปฏิบัติงานที่มีรูปแบบและ
ขั้นตอนที่ไม่ตายตัว อาจผันแปรตามสภาพแวดล้อมและปัจจัยที่กําหนดให้ ส่วน 
ความหมายที่เป็นรูปธรรม หมายถึง สรรพสิ่ง (Entity) ที่ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ 
ที่มีความสัมพันธ์และพ่ึงพาอาศัยกัน โดยมีส่วนหน่ึงเป็นศูนย์กลางของระบบ 

(Hicks, 1972) (Semprevivo, 1976) และ (Kindred, 1980) กล่าวว่า ระบบ 
คือ การรวมตัวของสิ่งหลายสิ่ง เพ่ือความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน โดยแต่ละสิ่ง
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น้ันมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน หรือขึ้นต่อกันและกัน หรือมีผลกระทบต่อกัน
และกัน เพ่ือให้เกิดผลอย่างใดอย่างหน่ึง 

(Robbins, Bergman, Stagg, และ Coulter, 2006) ให้นิยาม ระบบ คือ 
สิ่งที่เก่ียวพันและสัมพันธ์ซึ่งกัน ซึ่งกําหนดวิธีการปฏิบัติให้เป็นเอกภาพ หรือ 
บรรลุวัตถุประสงค์   

กล่าวโดยสรุป ระบบ หมายถึง องค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน 
และขึ้นต่อกัน โดยส่วนประกอบต่าง ๆ ร่วมกันทํางานอย่างผสมผสานกัน 
เพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

2)  องค์ประกอบของระบบ 
จากความหมายของระบบที่ได้ให้คํานิยามน้ัน ย่อมแสดงให้เห็นว่า ทุกระบบ 

ต้องมีองค์ประกอบหรือสิ่งต่าง ๆ เพ่ือดําเนินงานสัมพันธ์กันเป็นกระบวนการ 
เพ่ือให้ได้ ผลลัพธ์ ตามวัตถุประสงค์ที่องค์การได้ต้ังไว้ ดังน้ันภายในระบบจึงมี
องค์ประกอบดังน้ี 

สิ่งที่ป้อนเข้าไป (Input) หมายถึง ปัจจัยต่าง ๆ และองค์ประกอบแรกที่จะ
นําไปสู่การดําเนินงานของระบบ โดยรวมไปถึงสภาพแวดล้อมต่าง ๆ อันเป็นที่
ต้องการของระบบน้ันด้วย  

กระบวนการ (Process) เป็นองค์ประกอบที่สองของระบบ หมายถึง วิธีการ
ต่าง ๆ ที่จะนําไปสู่ผลงานหรือผลผลิตของระบบ  

ผลงาน (Output) หรือ ผลิตผล (Product) ซึ่งเป็นองค์ประกอบสุดท้าย
ของระบบ หมายถึง ความสําเร็จในลักษณะต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ หรือ
ประสิทธิผล  

 ทั้ง 3 องค์ประกอบ มีความสัมพันธ์ซึ่ ง กันและกัน ขาดส่ิงใดไม่ไ ด้ 
นอกจากน้ันทั้ง 3 องค์ประกอบยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อการดําเนินงานของระบบด้วย ในขณะที่ดําเนินกิจกรรมน้ัน สิ่งที่ช่วย
ให้ระบบสามารถตรวจสอบว่ากิจกรรมต่าง ๆ น้ันบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มี
ส่วนใดที่ต้องแก้ไขปรับปรุง จึงต้องอาศัย ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ซึ่งจะ
ช่วยให้สามารถปรับปรุง ตัวป้อน (Input) และกระบวนการ (Process)  

ระบบการปฏิบัติงานประกอบไปด้วยส่วนสําคัญ 3 ส่วน คือ สิ่งที่ป้อนเข้าไป 
(Input) กระบวนการ (Process) และผลงาน (Output) โดยแต่ละส่วนจะต้องมี
ความสัมพันธ์และผสมผสานเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน เพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมาย
ของระบบระบบการปฏิบัติงานน้ัน ๆ 
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2.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

2.3.1  บทบาทของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์การเกษตรที่พึงประสงค์  

(ปนัดดา ใจมั่น, 2547) ได้ศึกษาบทบาทของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์การเกษตร    
ที่พึงประสงค์ การศึกษาครั้งน้ีศึกษาเฉพาะสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2547 
จํานวน 48 สหกรณ์ โดยการสํารวจข้อมูลจากผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์การเกษตรในจังหวัด
เชียงใหม่ จํานวน 76 คน จาก 48 สหกรณ์และผู้เกี่ยวข้องในการตรวจสอบกิจการ จํานวน 
100 คน ผลการวิจัยพบว่า 

1)  บทบาทของผู้ตรวจสอบกิจการที่คาดหวังต้องการให้เป็นในอนาคต 9 ด้าน ดังน้ี  
1.1)  ด้านความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ควรเป็นผู้มีความรู้ 

ความสามารถ และประสบการณ์ ในระดับมากที่สุด 
1.2)  ด้านบุคลิกภาพ ควรเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพ ในระดับมาก 
1.3)  ด้านจริยธรรม ควรเป็นผู้มีจริยธรรม ในระดับมาก 
1.4)  ด้านการสรรหา ควรสรรหาจากสมาชิกเป็นลําดับแรก 
1.5)  ด้านจํานวน ควรมีจํานวนผู้ตรวจสอบกิจการที่เหมาะสมกับ

ขนาดและธุรกิจของสหกรณ์ โดยอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้
ด้านบัญชีเป็นพ้ืนฐาน 

1.6)  ด้านระยะเวลา ควรมีระยะเวลาการดํารงตําแหน่งมากกว่า 1 ปี 
คือ 2 - 3 ปี 

1.7)  ด้านค่าตอบแทน ควรมีการจ่ายค่าตอบแทนให้คุ้มค่าอย่าง
เหมาะสม โดยต้ังงบประมาณรองรับไว้ 

1.8)  ด้านการปฏิบัติงาน ควรตรวจเพ่ือแก้ไขปัญหามิใช่ตรวจจับผิด
การทํางาน รวมถึงรายงานผลการตรวจสอบกิจการอย่าง
ถูกต้องและโปร่งใส 

1.9)  ด้านความสัมฤทธ์ิผล ควรติดตามผลการตรวจสอบกิจการตาม
ข้อเสนอแนะ 

2)  ความคาดหวังของผู้ตรวจสอบกิจการและผู้มีส่วนเก่ียวข้องที่มีต่อบทบาท
ของผู้ตรวจสอบกิจการในอนาคตมีมากกว่าบทบาทที่เป็นจริงในปัจจุบันทั้ง 
9 ด้าน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05  

2.3.2  กลไกการสร้างความเข้มแข็งสถาบนัเกษตรกรผ่านการตรวจสอบกิจการ 

(กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, 2554) ได้สภาพข้อเท็จจริงของการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
ซึ่งรวมถึงคุณสมบัติ และบทบาทของผู้ตรวจสอบกิจการ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการตรวจสอบกิจการ การศึกษาครั้งน้ีศึกษาเฉพาะสหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์
ออมทรัพย์ โดยการสํารวจข้อมูลจากผู้ตรวจสอบกิจการ ประธานคณะกรรมการดําเนินการ และ
ผู้จัดการของกลุ่มตัวอย่างสหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์ออมทรัพย์ จํานวน 400 แห่ง และ 
310 แห่ง ตามลําดับ ผลการวิจัยพบว่า  
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1. ด้านสภาพทั่วไปของผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์การเกษตร และสหกรณ์
ออมทรัพย์ ส่วนใหญ่ร้อยละ 66 และร้อยละ 40 ตามลําดับ เคยเป็น
คณะกรรมการดําเนินการมาก่อน และเคยได้รับการอบรมด้านการ
ตรวจสอบกิจการกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร้อยละ 61 และร้อยละ 44 
ตามลําดับ โดยเข้าตรวจสอบกิจการและเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ
ดําเนินการเฉลี่ย 9 ครั้ง และ 12 ครั้งต่อปี ตามลําดับ 

2. ด้านสภาพของผู้ตรวจสอบกิจการของทั้งสหกรณ์การเกษตร และสหกรณ์
ออมทรัพย์ มีดังน้ี 

- มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับจริยธรรมของผู้ตรวจสอบกิจการ 
หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบกิจการ หลักการ วิธีการ
สหกรณ์ ระเบียบ และข้อบังคับอยู่ในระดับมาก 

- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคําแนะนํา ระเบียบ ของนายทะเบียน
สหกรณ์ พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 การตรวจสอบทาง
ธุรกิจสหกรณ์ การตรวจประเมินผลการบริหารงานสหกรณ์ อยู่ใน
ระดับปานกลาง 

- มีการตรวจสอบการปฏิบัติการเกือบทุกรายการตามแนวทางที่กรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์กําหนด เช่น การบริหารท่ัวไป การควบคุม
ภายใน การดูแลสินทรัพย์ การติดตามผลการดําเนินงานของ
คณะกรรมการดําเนินการอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

3. ด้านปัญหาอุปสรรคของผู้ตรวจสอบกิจการทั้งในสหกรณ์การเกษตร และ
สหกรณ์ออมทรัพย์ มีดังน้ี 

- ขาดความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ทําให้ไม่สามารถตรวจสอบความ
น่าเช่ือถือของข้อมูลในระบบได้  

- วาระการดํารงตําแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ 1 ปี น้ันน้อยเกินไป  
- ไม่มีคู่มือการตรวจสอบกิจการที่เข้าใจง่าย  
- สมาชิกไม่เข้าใจบทบาทของผู้ตรวจสอบกิจการจึงเลือกผู้ตรวจสอบ
กิจการที่มีความรู้ไม่ตรงกับงานที่รับผิดชอบ 

4. ข้อเสนอแนะด้านคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบกิจการทั้งสหกรณ์การเกษตร
และสหกรณ์ออมทรัพย์ มีดังน้ี 

- ควรเป็นสมาชิกสหกรณ์  
- ควรมีคุณวุฒิในสาขาที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบกิจการ 
- ต้องผ่านการอบรมในหลักสูตรเฉพาะที่จัดขึ้นสําหรับการตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์  

5. ข้อเสนอแนะด้านระบบการตรวจสอบกิจการทั้งสหกรณ์การเกษตรและ
สหกรณ์ออมทรัพย์ มีดังน้ี 

- สมควรกําหนดให้ผู้ตรวจสอบกิจการมีความรู้ทางบัญชีอย่างน้อย 1 คน   
- ควรให้มีการข้ึนทะเบียนผู้ตรวจสอบกิจการ  
- ควรมีคู่มือการตรวจสอบกิจการฉบับง่ายเบ้ืองต้น  
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2.3.3  กลไกการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีของสถาบันเกษตรกร 

(กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, 2555) ได้ศึกษาสภาพข้อเท็จจริงและปัญหาอุปสรรค ในการ
ใช้ข้อมูลทางการเงินการบัญชีและเครื่องมือทางการเงินในการบริการจัดการ ทําการศึกษา
เฉพาะสหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยการสํารวจข้อมูลจาก 1) ผู้เก่ียวข้องใน
สหกรณ์ ประกอบด้วยผู้ตรวจสอบกิจการ ประธานคณะกรรมการดําเนินการ และผู้จัดการของ
กลุ่มตัวอย่างสหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์ออมทรัพย์ จํานวน 246 แห่ง และ 148 แห่ง 
ตามลําดับ 2) ผู้เก่ียวข้องจากหน่วยงานราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
จํานวน 279 คน และ 256 คนตามลําดับ และ 3) คณะที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และ
ความชํานาญด้านการดําเนินงานสหกรณ์ ผลการวิจัยพบว่า  

1)  บุคลากรของสหกรณ์ยังไม่ให้ความสําคัญกับการใช้ข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจบริหารจัดการสหกรณ์ เน่ืองจากขาดความรู้ ทักษะในการใช้
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ โดยไม่เข้าใจว่าจะนําผลลัพธ์ที่ได้ไปใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจได้อย่างไร 

2)  ปัจจัยสําคัญที่ส่ งผลต่อการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ประโยชน์
ประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการสหกรณ์ คือ 

- การอบรม  
- การฝึกปฏิบัติ  
- การทดลองนํามาใช้จริงในสหกรณ์โดยฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์  

3)  ผู้ตรวจสอบกิจการเป็นกลไกสําคัญในการให้คําแนะนํา ให้คําปรึกษาการ
ใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจบริหารจัดการสหกรณ์สู่ความมั่นคงเข้มแข็ง
ของสหกรณ์ได้อย่างย่ังยืน 

4)  ควรกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติให้ผู้ตรวจสอบกิจการในการให้คําแนะนํา
สหกรณ์ 

5)  ควรทบทวนคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบกิจการให้มีความพร้อม   



  

3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง ยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ 
หลังจากได้ดําเนินการสํารวจแนวคิดที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบกิจการ แล้วจึงนํามาสร้างเป็นกรอบ
แนวคิดการวิจัย และมีแนวทางการดําเนินการวิจัยดังต่อไปน้ี 

3.1 รูปแบบการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงประจักษ์ (Empirical research methodology) 

แบบผสมผสาน (Mixed methodology) ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยเก็บรวบรวมข้อมูล ดังมี
รายละเอียดแสดงความเช่ือมโยงจุดมุ่งหมายการวิจัย ประเด็นคําถามวิจัย แหล่งข้อมูล วิธีการ และผล
ที่จะได้จากการวิจัย ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 วิธีการศึกษาวิจัยโดยสังเขปที่เช่ือมโยงจุดมุ่งหมาย ประเด็น และวิธีการ 

จุดมุ่งหมาย 
Objectives 

ประเด็นคําถาม 
Questions 

แหล่งข้อมูล 
Data Sources 

วิธีการ 
Methods 

ผลที่ได้ 
Outputs 

1. เพ่ือสํารวจ
วิธีการที่เป็น
แนวทางปฏิบัติที่
ดีแก่ผู้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ ์

1.1 สถานการณ์
การตรวจสอบ
กิจการเป็น
อย่างไร ? 
1.2 ข้อจํากัดและ
อุปสรรคในการ
ทํางานของผู้
ตรวจสอบกิจการ
มีอะไรบ้าง ? 
1.3 แนวปฏิบัติที่
ดีแก่ผู้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณใ์น
ด้านต่าง ๆ มี
อะไรบ้าง? 

1.1 เอกสาร 
1.2 ผู้ตรวจสอบ
กิจการ 
1.3 ฝ่ายบริหาร/
ฝ่ายจัดการ 

1.1 เอกสาร 
1.2 การสํารวจ 
1.3 การ
สัมภาษณ ์
1.4 การ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

1.1 สถานการณ์
การตรวจสอบ
กิจการ  
1.2 ข้อจํากัดและ
อุปสรรคในการ
ทํางานของผู้
ตรวจสอบกิจการ 
1.3 แนวปฏิบัติที่
ดีแก่ผู้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ ์

2. เพ่ือศึกษาปัจจัย
ที่ส่งผลต่อขีด
ความสามารถของผู้
ตรวจสอบกิจการ 

2. ปัจจัยอะไรที่มี
ผลต่อขีดความ 
สามารถของผู้
ตรวจสอบกิจการ ? 
 

2.1 เอกสาร 
2.2 ผู้ตรวจสอบ
กิจการ 
2.3 ฝ่ายบริหาร/
ฝ่ายจัดการสหกรณ์ 

2.1 เอกสาร 
2.2 การสํารวจ 
 

2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ขีดความสามารถ
ของผู้ตรวจสอบ
กิจการ 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 

จุดมุ่งหมาย 
Objectives 

ประเด็นคําถาม 
Questions 

แหล่งข้อมูล 
Data Sources 

วิธีการ 
Methods 

ผลที่ได้ 
Outputs 

3. เพ่ือสร้าง
มาตรฐานการ
ตรวจสอบสหกรณ์
โดยกลไกผู้
ตรวจสอบกิจการ 

3. มาตรฐานการ
ตรวจสอบสหกรณ์
โดยกลไกผู้
ตรวจสอบกิจการ
ควรเป็นอย่างไร ? 

3.1 เอกสาร 
3.2 ผู้เก่ียวข้องใน
การปฏิบัติงานของ
ผู้ตรวสอบกิจการ
สหกรณ ์
3.2.1 กลุม่ผู้ตรวจสอบ
กิจการ 
3.2.2 กลุม่ฝ่าย
บริหาร/ฝ่ายจัดการ 
3.2.3 กลุม่ข้าราชการ
ประจําทีเ่ก่ียวขอ้ง 

3.1 เอกสาร 
3.2 การ
สัมภาษณ์เชิงลึก
3.3  เทคนิค   
เดลฟาย 3 
รอบ 
3.4 การ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
 

3. มาตรฐานการ
ตรวจสอบสหกรณ์
โดยกลไกผู้
ตรวจสอบกิจการ 

4. เพ่ือเสนอแนว
ทางการยกระดับ
คุณภาพผู้
ตรวจสอบกิจการ
สหกรณใ์นฐานะ
กลไกการควบคมุ
ภายในท่ีดี 

4. มแีนวทางการ
ยกระดับคุณภาพผู้
ตรวจสอบกิจการ
สหกรณใ์นฐานะ
กลไกการควบคมุ
ภายในท่ีดี
อย่างไร ? 

4.1 เอกสาร 
4.2 ผู้เก่ียวข้องใน
การปฏิบัติงานของ
ผู้ตรวสอบกิจการ
สหกรณ ์
4.2.1 กลุม่ผู้ตรวจสอบ
กิจการ 
4.2.2 กลุม่ฝ่าย
บริหาร/ฝ่ายจัดการ 
4.2.3 กลุม่ข้าราชการ
ประจําทีเ่ก่ียวขอ้ง 

3.1 เอกสาร 
3.2 การ
สัมภาษณ์เชิงลึก
3.3 การ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
 

4. ข้อเสนอแนวทาง
การยกระดับ
คุณภาพผู้
ตรวจสอบกิจการ
สหกรณใ์นฐานะ
กลไกการควบคมุ
ภายในท่ีดี 

 

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
3.2.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่สหกรณ์ทุกประเภทประกอบด้วย สหกรณ์

การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์บริการ สหกรณ์
ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน ทั้ง 4 ภูมิภาคในประเทศไทย คือ ภาคกลาง 
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ที่ดําเนินงานในปี 2554 
จํานวน 6,444 สหกรณ์ (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, 2555) 
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3.2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
1) กลุ่มตัวอย่างในการสํารวจเชิงปริมาณ ได้แก่ สหกรณ์จํานวน 381 สหกรณ์ 

โดยใช้สูตร Yamane, Taro Statistics (1977 อ้างในบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 
2553) ที่ความเช่ือมั่น 95% และความคลาดเคลื่อน ± 0.05 %ดังน้ี คือ 

 

 
    
 

 
โดยที่ n    = ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา 

 N = จํานวนประชากร 
 e = ความคลาดเคลื่อนจากค่าพารามิเตอร์ที่ยอมรับได้ (0.05) 
 

แทนค่าในสูตร   n               =               6,444  
                    1 + 6,444 (0.05)2 

             =     381 
 

ขนาดของตัวอย่างที่คํานวณได้เท่ากับ 381 สหกรณ์ 

ทําการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
1.1) ในแต่ละภาคแบ่งสหกรณ์ออกเป็น 4 ขนาด ได้แก่ ขนาดเล็ก 

ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่มาก 
1.2) ทําการสุ่มกลุ่มตัวอย่างในแต่ละภาคและขนาดสหกรณ์ โดยการสุ่ม

ตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ตามสัดส่วน
ประชากร ได้จํานวนสหกรณ์แบ่งเป็น ภาคเหนือ 78 สหกรณ์ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 105 สหกรณ์ ภาคกลาง 133 สหกรณ์ และ
ภาคใต้ 66 สหกรณ์ รวมทั้งสิ้น 381 สหกรณ์ 

ในการเก็บข้อมูลคณะผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามจาก
สหกรณ์ ๆ ละ 3 คน ประกอบด้วย ผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายบริหารงาน
สหกรณ์ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 3 

 

 

 

 

 

 

n              =            N  
              1+Ne2      
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ตารางที่ 3 แสดงจํานวนประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ใหข้้อมูล 
แบ่งตามภาคและขนาดสหกรณ์ 

ภาค ขนาดสหกรณ ์
จํานวนประชากร  

(สหกรณ์) 
จํานวนกลุ่มตัวอย่าง : ผู้ใหข้้อมูล 

(สหกรณ์ : คน) 
ขนาดเล็ก 42 2 : 6 
ขนาดกลาง 334 20 : 60 
ขนาดใหญ ่ 535 32 : 96 
ขนาดใหญ่มาก 399 24 : 72 

ภาคเหนือ 
 

รวม 1,312 78 : 234 
ขนาดเล็ก 97 6 : 18 
ขนาดกลาง 518 31 : 93 
ขนาดใหญ ่ 647 38 : 114 
ขนาดใหญ่มาก 509 30 : 90 

ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

รวม 1,772 105 : 315 
ขนาดเล็ก 61 4 : 12 
ขนาดกลาง 444 26 : 78 
ขนาดใหญ ่ 812 48 : 144 
ขนาดใหญ่มาก 929 55 : 165 

ภาคกลาง 

รวม 2,248 133 : 399 
ขนาดเล็ก 51 3 : 9 
ขนาดกลาง 191 11 : 33 
ขนาดใหญ ่ 539 32 : 96 
ขนาดใหญ่มาก 328 19 : 57 

ภาคใต้ 

รวม 1,112 65 : 195 
รวมทั้งสิน้ 6,444 สหกรณ์ 381 สหกรณ์ : 1,143 คน 

2)  กลุ่มตัวอย่างในการสํารวจเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ที่มีส่วน
เก่ียวข้องกับการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ครอบคลุม 360 องศา จํานวน 
105 คน แยกเป็นผู้ให้ข้อมูลฝ่ายสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 1 คน 
ฝ่ายชุมนุมสหกรณ์การเกษตร 1 คน ฝ่ายชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ 1 คน 
ฝ่ายชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน 1 คน ฝ่ายสหกรณ์การเกษตร 3 คน ฝ่าย
สหกรณ์ประมง 1 คน ฝ่ายสหกรณ์ร้านค้า 2 คน ฝ่ายสหกรณ์บริการ 1 คน 
ฝ่ายสหกรณ์ออมทรัพย์ 2 คน ฝ่ายผู้สอบบัญชีภาคเอกชน 2 คน ฝ่ายผู้สอบ
บัญชีภาครัฐ 2 คน ฝ่ายผู้ เ ช่ียวชาญกรมส่งเสริมสหกรณ์ 2 คน ฝ่าย
ผู้เช่ียวชาญกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1 คน ฝ่ายเจ้าหน้าที่กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ 2 คน และฝ่ายผู้ตรวจสอบกิจการ จํานวน 83 คน 
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3)  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย Delphi Technique จากกลุ่ม
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญหรือมีความรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ จํานวน 20 คน ประกอบด้วย  ผู้ตรวจสอบกิจการ 6 คน ฝ่าย
บริหาร/ฝ่ายจัดการ 11  คน และข้าราชการประจําที่ เ ก่ียวข้องในการ
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 3 คน  

3.3 ตัวแปรที่ศึกษา 

3.3.1 ตัวแปรในการสํารวจวิธีการท่ีเป็นแนวปฏิบัติที่ ดีแก่ผู้ตรวจสอบกิจการ 
ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ  

1)   ตัวแปรที่ใช้ในศึกษาสํารวจสถานการณ์การตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้
ตรวจสอบกิจการ ได้แก่ องค์ความรู้ของผู้ตรวจสอบกิจการ ประสบการณ์
ของผู้ตรวจสอบกิจการ การเข้าถึงเน้ืองานของผู้ตรวจสอบกิจการ การ
ปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ การรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ขีด
ความสามารถของผู้ตรวจสอบกิจการ สภาพแวดล้อมของสหกรณ์ และ 
ความร่วมมือของของสหกรณ์  

2)   ผลการศึกษาสํารวจนําไปสู่การวางแนวปฏิบัติที่ดีแก่ผู้ตรวจสอบกิจการ  

3.3.2 ตัวแปรที่ใช้วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อขีดความสามารถในการตรวจสอบกิจการ
ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังน้ี 

1) ตัวแปรต้น คือ :- 
1.1) องค์ความรู้ของผู้ตรวจสอบกิจการ 
1.2) ประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบกิจการ 
1.3) การเข้าถึงเน้ืองานของผู้ตรวจสอบกิจการ 
1.4) การปฏิบัติงานของผู้ ตรวจสอบกิจการ 
1.5) การรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ 
1.6) สภาพแวดล้อมของสหกรณ์ 
1.7) ความร่วมมือของของสหกรณ์ 

2) ตัวแปรตาม คือ ขีดความสามารถของผู้ตรวจสอบกิจการ 

3.3.3 ตัวแปรที่เก่ียวข้องกับการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์ 
ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังน้ีคือ 
1) สถานการณ์การตรวจสอบสหกรณ์โดยกลการตรวจสอบกิจการ ข้อจํากัด 

และอุปสรรค  
2) แนวทางปฏิบัติที่ดีในการตรวจสอบกิจการสหกรณ ์
3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อขีดความสามารถของผู้ตรวจสอบกิจการ 
4) มาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์ของผู้ตรวจสอบกิจการ 
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3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลครั้งน้ีเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่คณะผู้วิจยั
สร้างขึ้นจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วยรายละเอียดดังน้ี 

3.4.1 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก สําหรับเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากกลุ่มตัวอย่าง 105 คน 
เพ่ือใช้ในการสํารวจสถานการณ์การตรวจสอบกิจการสหกรณ์โดยกลไกผู้
ตรวจสอบกิจการที่ช้ีให้เห็นข้อจํากัด อุปสรรคในการทาํงานของผู้ตรวจสอบกจิการ
เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อขีดความสามารถของผู้ตรวจสอบกิจการ แบบสมัภาษณ์
น้ีมีลักษณะเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ปรากฏตามภาคผนวก ก.  

3.4.2 แบบสอบถาม สําหรับเก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากกลุ่มตัวอย่าง 1,143 คนจาก
381 สหกรณ์ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อขีดความสามารถของผู้ตรวจสอบ
กิจการ ปรากฏตามภาคผนวก ข. แบ่งออกเป็น 9 ส่วน ดังน้ี 

ส่วนที่ 1    ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 - 7 ส่วนที่ 2 องค์ความรู้ในการตรวจสอบกิจการ จํานวน 25 

ข้อ ส่วนที่ 3 การเข้าถึงเน้ืองานของผู้ตรวจสอบกิจการ 
จํานวน 5 ข้อ ส่วนที่ 4 การรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ 
จํานวน 5 ข้อ ส่วนที่ 5 การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ
กิจการ จํานวน 10 ข้อ ส่วนที่ 6 ความร่วมมือของสหกรณ์
ในการตรวจสอบกิจการ จํานวน 5 ข้อ และส่วนที่ 7 
สภาพแวดล้อมของสหกรณ์ที่เอ้ือต่อการตรวจสอบกิจการ 
จํานวน 25 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert 5-point Rating scales) 
ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 

ส่วนที่ 8 - 9 ส่วนที่ 8 ขีดความสามารถในการตรวจสอบกิจการ และ
ส่ วนที่  9  ข้อ เสนอแนะ อ่ืน  ๆ  เ พ่ิม เ ติม  มีลักษณะ
แบบสอบถามแบบเติมคําตอบ 

แบบสอบถามทั้ง 9 ส่วน เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการวิจัย
เอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่าง 105 คน เพ่ือให้เหมาะสมกับ
ประชากรท่ีศึกษา ครอบคลุมเน้ือหาและวัตถุประสงค์ของการวิจัย และนํา
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปตรวจสอบคุณภาพโดย 

1) การตรวจสอบความตรงของเนื้อหาและความเป็นปรนัย (Content 
Validity and Objectivity) โดยเสนอผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการเพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือหาและความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ 
จากน้ันจึงนําข้อเสนอแนะที่ได้รับมาปรับปรุงแบบสอบถามอีกคร้ัง 

2) การทดสอบความเที่ยง (Reliability) โดยการนําแบบสอบถามไป
ทดลองใช้ (Try-out) กับผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกันกับกลุ่มตัวอย่าง แต่มิใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 51 คน นํา
ข้อมูลของแบบสอบถามส่วนที่ 2-7 มาวิเคราะห์หาความเท่ียง โดยใช้
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วิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาช (Conbach’s Alpha 
Coefficent) ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.7 ทุกส่วน ดังน้ี 

 องค์ความรู้  มีค่าความเที่ยง 0.9650  
 การเข้าถึงเน้ืองาน มีค่าความเที่ยง 0.8672  
 การรายงาน  มีค่าความเที่ยง   0.9302 
 การปฏิบัติงาน  มีค่าความเที่ยง 0.9306 
 ความร่วมมือ  มีค่าความเที่ยง   0.8943 

สภาพแวดล้อม  มีค่าความเที่ยง   0.9612 

3.4.3 แบบเก็บข้อมูลในการทํา Delphi Technique รอบที่ 1 เป็นการประชุมระดม
สมองจากกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญหรือมีความรู้ความเข้าใจการ
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์เป็นอย่างดี เป็นกรอบแนวทาง ปรากฏตามภาคผนวก ค. 
ทั้งน้ีได้คัดเลือกหรือกําหนดผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญหรือมีความรู้   
ความเข้าใจ เต็มใจและเห็นความสําคัญกับการวิจัยเพ่ือร่วมประชุมระดมสมอง
ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่งานวิจัย จํานวน 20 คน 

3.4.4 แบบสอบถามในการทํา Delphi Technique รอบที่ 2 เป็นการนําแนวโน้มที่ได้
จากการประชุมระดมสมองในรอบแรกป้อนกลับไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพ่ือให้
ผู้เช่ียวชาญประมาณค่าข้อความเก่ียวกับมาตรฐาน ฯ ซึ่งผู้วิจัยสร้างจากผลท่ีได้
จากการทําเทคนิคเดลฟายรอบที่ 1 โดยใช้มาตรประเมินค่า 5 ระดับ ปรากฏ
ตามภาคผนวก ง.  

3.4.5 แบบสอบถามในการทํา Delphi Technique รอบที่ 3 เป็นการทบทวนยืนยัน
ความคิดเห็นเก่ียวกับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบ
กิจการจากผู้ทรงคุณวุฒิฯ ปรากฏตามภาคผนวก จ. ซึ่งผู้วิจัยได้วิเคราะห์ค่า
ความสอดคล้องของความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญในแต่ละข้อความมาตรฐาน 
โดยใช้ค่ามัธยฐาน (Md : Median) โดยในการทําเทคนิคเดลฟายรอบที่ 3 น้ี ได้
กําหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกข้อความมาตรฐาน ที่มีค่ามัธยฐานตั้งแต่ 3.5 
ขึ้นไป และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (IR : Interquartile Range) ต้ังแต่ 1.5 ลงไป 

 

3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.5.1 เก็บรวบรวมข้อมูลจากการวิจัยเอกสาร โดยการศึกษาความเป็นมา กฎหมาย 

ระเบียบ กระบวนการต่างๆของการตรวจสอบกิจการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและ
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง และโดยการการสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ครอบคลุม 360 องศา จํานวน 105 คน เก่ียวกับประเด็น
แนวทางปฏิบัติที่ ดีของการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และสถานการณ์การ
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจ เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 สํารวจ
แนวทางปฏิบัติที่ดีแก่ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ให้ได้แนวทางปฏิบัติที่ดีแก่ผู้
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และสถานการณ์การตรวจสอบกิจการสหกรณโ์ดยกลไกผู้
ตรวจสอบกิจการที่ช้ีให้เห็นข้อจํากัด อุปสรรคในการทํางานของผู้ตรวจสอบกิจการ  
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และเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 เสนอแนวทาง
การยกระดับคุณภาพผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 

3.5.2 เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่นําไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ทั้งสิ้น 
1,143 คน จาก 381 สหกรณ์ ครอบคลุมทุกภาคของประเทศ แบ่งเป็น 
ภาคเหนือ 78 สหกรณ์ ภาคอีสาน 105 สหกรณ์ ภาคกลาง 133 สหกรณ์ และ
ภาคใต้ 66 สหกรณ์ โดยเก็บข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามจากสหกรณ์ ๆ ละ 3 คน 
ประกอบด้วย ผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายบริหารงานสหกรณ์ และฝ่ายจัดการ
สหกรณ์ รวมจํานวนผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 1,143 คน เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อขีดความสามารถของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ให้ได้
ปัจจยัที่ส่งผลต่อขีดความสามารถของผู้ตรวจสอบกิจการที่มีคุณภาพ สามารถให้
คําแนะนําแก่คณะกรรมการดําเนินงานได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารจัดการสหกรณ์ที่ดี และเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตอบ
วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 เสนอแนวทางการยกระดับคุณภาพผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ 

3.5.3 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยกระบวนการรวบรวมความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ที่มีความ
เช่ียวชาญหรือมีความรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบกิจการสหกรณ์จํานวน 20 คน 
โดย Delphi Technique เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 สร้างมาตรฐานการ
ตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ได้มาตรฐานการตรวจสอบ
ด้วยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ และเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตอบ
วัตถุประสงค์ข้อที่ 4 เสนอแนวทางการยกระดับคุณภาพผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ ในฐานะกลไกการควบคุมภายในท่ีดี ให้ได้แนวทางการกําหนดวิธีการ
ดําเนินงานตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และแนวทางการคัดสรรผู้ตรวจสอบกิจการ
ที่สามารถวางแนวทางการสร้างสรรค์การให้บริการรูปแบบใหม่ ๆ ในการ
ตรวจสอบการดําเนินงานของสหกรณ์เพ่ือยังประโยชน์แก่การพัฒนางาน
สหกรณ์สู่สมาชิก 

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 
เมื่อได้รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามท้ังสิ้น 1,143 ชุด ผู้วิจัยจะได้ดําเนินการตรวจสอบ

ความเรียบร้อย โดยวิธีการบรรณาธิกรณ์ ข้อมูลปรากฏว่ามีที่สมบูรณ์เพียงพอที่จะวิเคราะห์ได้
จํานวน 1,002 ชุดจึงนํามาบันทึก และประมวลผล โดยนําเสนอข้อมูลเป็นค่าสถิติต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 

3.6.1  การใช้สถิติพรรณา 

1) ใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน อธิบายสถานการณ์การตรวจสอบ
สหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ ดังน้ี 

1.1)   องค์ความรู้ของผู้ตรวจสอบกิจการ สภาพแวดล้อมของสหกรณ์ ความร่วมมือ
ของสหกรณ์ การเข้าถึงเน้ืองานของผู้ตรวจสอบกิจการ การปฏิบัติงานของ  
ผู้ตรวจสอบกิจการ และการรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ วิเคราะห์โดย 
การแจกแจงความถี่ ร้อยละ โดยแบบสอบถามเร่ืองดังกล่าว เป็นคําถาม   
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การปฏิบัติ การรับรู้ ความรู้สึก ความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 

การปฏิบัติ/การรับรู ้ คะแนน 
มากที่สุด 5 
มาก 4 
ปานกลาง 3 
น้อย 2 
น้อยที่สุด 1 
ไม่ทราบ/ไม่ปฏิบัติ/ไม่มี/ไม่เหมาะสม 0 

1.2)  ขีดความสามารถของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ วิเคราะห์โดยการ
แจกแจงความถี่ ร้อยละ โดยแบบสอบถามเร่ืองดังกล่าวเป็นคําถาม
การรับรู้เก่ียวกับการปฏิบัติที่ให้กลุ่มตัวอย่างตอบเป็นร้อยละของขีด
ความสามารถที่ตนเองรับรู้ มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 

ขีดความสามารถ (ร้อยละ) ความหมาย คะแนน 
ร้อยละ 81 ขึ้นไป มากที่สุด 5 
ร้อยละ 61 – 80 มาก 4 
ร้อยละ 41 – 60 ปานกลาง 3 
ร้อยละ 21 – 40 น้อย 2 
ตํ่ากว่าร้อยละ 20 น้อยที่สุด 1 

1.3)   ผู้วิจัยได้กําหนดค่าเฉลี่ยในอัตราช่วงที่เท่ากัน ในการแปลความหมายดังน้ี 

ค่าเฉลี่ย (คะแนน) ระดับ 
4.21 – 5.00 มาก 
3.41 – 4.20 ค่อนข้างมาก 
2.61 – 3.40 ปานกลาง 
1.81 – 2.60 ค่อนข้างน้อย 
1.00 – 1.80 น้อย 

 
2)  ใช้ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ อธิบายแจกแจงตัวแปรทุกตัวที่ใช้ในการศึกษา  

 
3.6.2   การใช้สถิติอ้างอิง 

นําปัจจัยด้านต่าง ๆ  อันได้แก่ องค์ความรู้ของผู้ตรวจสอบกิจการ 
ประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบกิจการ การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ  
การเข้าถึงเน้ืองานของผู้ตรวจสอบกิจการ  การรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ  
สภาพแวดล้อมของสหกรณ์ และความร่วมมือของสหกรณ์ มาวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์กับขีดความสามารถของผู้ตรวจสอบกิจการ ด้วยการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 



 4. ผลการวิจัย 
 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ” 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้จัดลําดับการเสนอผลการวิเคราะห์จากแบบสอบถามรวมทั้งสิ้น 381 สหกรณ์
ตัวอย่าง โดยจําแนกตามลักษณะข้อมูลหรือตัวแปรต่างๆ ที่ใช้ในการศึกษาและการใช้สถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูล ตลอดจนการตรวจสอบสมมุติฐาน ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

ส่วนที่ 2 สถานการณ์การตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ 

ส่วนที่ 3 ข้อจํากัดและอุปสรรคในการทํางานของผู้ตรวจสอบกิจการ 

ส่วนที่ 4 แนวปฏิบัติที่ดีแก่ผู้ตรวจสอบกิจการ 

ส่วนที่ 5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อขีดความสามารถของผู้ตรวจสอบกิจการ 

ส่วนที่ 6 มาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ 

ส่วนที่ 7 แนวทางยกระดับคุณภาพผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 

สัญลักษณ์และอักษรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี 

   n   แทน จํานวนตัวอย่าง 
      แทน ค่าเฉล่ีย 
   SD   แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
   r   แทน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 
   p   แทน ค่านัยสําคัญทางสถิติ ได้แก่ *p คือ ค่านัยสาํคัญทางสถิติที่ 0.05 
       และ **p คือ ค่านัยสําคัญทางสถิติที่ 0.001 
   B   แทน สัมประสิทธ์ิการถดถอยอยู่ในรูปคะแนนดิบ 
   Beta  แทน สัมประสิทธ์ิการถดถอยอยู่ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
   SEB  แทน ค่าประมาณความคลาดเคล่ือนมาตรฐานสัมประสิทธ์ิการถดถอย 
   R2   แทน สัมประสิทธ์ิความแปรผันพหุคูณ 
   Adj. R2 แทน สัมประสิทธ์ิความแปรผันพหุคูณปรับ 

R2 Change แทน ค่า R2 ที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเพ่ิมตัวแปรอิสระเข้าสมการ 
Md แทน ค่ามัธยฐาน 
IR แทน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 

 
 
 
 
 
 

X 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ตารางที่ 4 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ผู้ตรวจสอบ
กิจการ 

ฝ่ายบริหาร/ 
ฝ่ายจัดการ ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

n % n % 
เพศ  333 100.00 669 100.00 

ชาย 218 65.47 433 64.72
หญิง 115 34.53 236 35.28

อายุ  303 100.00 607 100.00 
ตํ่ากว่า 30 ปี 2 0.66 16 2.64
30-35 ปี 20 6.60 33 5.44
36-40 ปี 28 9.24 66 10.87
41-45 ปี 42 13.86 75 12.36
46-50 ปี 64 21.12 112 18.45
51-55 ปี 53 17.49 128 21.09
56-60 ปี 37 12.21 91 14.99
61 ปี ขึ้นไป 57 18.81 86 14.17

อายุเฉล่ียผู้ตรวจสอบกิจการ = 51.23, S.D.= 10.86 อายุเฉล่ียฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการ = 50.03, , S.D.= 10.25 
ระดับการศึกษาสูงสุด  336 100.00 676 100.00 

ประถมศึกษา 55 16.37 107 15.83
มัธยมศึกษาตอนต้น 28 8.33 58 8.58
มัธยมศึกษาตอนปลาย 62 18.45 117 17.31
ปวช. 19 5.65 21 3.11
ปวส./อนุปริญญา 37 11.01 58 8.58
ปริญญาตร ี 97 28.87 250 36.98
ปริญญาโท 34 10.12 58 8.58
ปริญญาเอก 4 1.19 7 1.04

ประสบการณ์เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ  282 100.00 - - 
ตํ่ากว่า 1 ปี 3 1.06 - -
1-2 ปี 169 59.93 - -
3-5 ปี 68 24.11 - -
6-9 ปี 22 7.80 - -
10 ปี ขึ้นไป 20 7.09 - -
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ตารางที่ 3 (ต่อ) 
 

ผู้ตรวจสอบ
กิจการ 

ฝ่ายบริหาร/ 
ฝ่ายจัดการ ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

n % n % 
ประสบการณท์ํางานด้านสหกรณ์  - - 671 100.00 

ตํ่ากว่า 5 ปี - - 189 28.17
5-10 ปี  - - 208 31.00
10-15 ปี - - 126 18.78
15-20 ปี - - 58 8.64
20-25 ปี - - 34 5.07
มากกว่า 25 ปีขึ้นไป - - 56 8.35

การผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการ 
ของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  324 100.00 

 
- 

 
- 

ไม่ผ่าน 137 42.28 - -
ผ่าน 187 57.72 - -

 
 

จากตารางที่ 4  พบว่า ประชากรผู้ตรวจสอบกิจการที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 65.47 
เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 51.23 ปี ส่วนใหญ่ร้อยละ 28.87 จบปริญญาตรี รองลงมาร้อยละ 18.45 จบ
มัธยมศึกษาตอนปลาย และร้อยละ 16.37 จบประถมศึกษา ส่วนใหญ่ร้อยละ 59.93 มีประสบการณ์ในการ
ตรวจสอบกิจการ 1-2 ปี รองลงมาร้อยละ 24.11 มีประสบการณ์ในการตรวจสอบกิจการ 3-5 ปี และส่วนใหญ่
ร้อยละ 57.72 ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการ 

ประชากรฝ่ายบริหารจัดการที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 64.72 เป็นเพศชาย มีอายุเฉลีย่ 
50.03 ปี ส่วนใหญ่ร้อยละ 36.98 จบปริญญาตรี รองลงมาร้อยละ 17.31 จบมัธยมศึกษาตอนปลาย และร้อย
ละ 15.83 จบประถมศึกษา ส่วนใหญ่ร้อยละ 31.00 มีประสบการณ์ในการทํางานด้านสหกรณ์ 5-10 ปี    
รองลงมาร้อยละ 28.17 มีประสบการณ์ในการทํางานด้านสหกรณ์ตํ่ากว่า 5 ปี  
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ส่วนที่ 2 สถานการณ์การตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ 
ตารางที่ 5   ค่าเฉลี่ย (     ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และระดับสถานการณ์การตรวจสอบสหกรณ์

โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ 
 

หน่วย : ร้อยละ 

ผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายบริหาร/ฝ่ายจัดการ 
สถานการณ์ 

n  SD ระดับ n  SD ระดับ 

ด้านความรู้ในการปฏิบัติงานของผู้
ตรวจสอบกิจการ 

        

1.   ด้านองค์ความรู้ของผู้
ตรวจสอบกิจการ 

285  3.17   0.81  ปาน
กลาง 

575  3.10   0.96  ปาน
กลาง 

2.   ด้านการปฏิบัติงานของผู้
ตรวจสอบกิจการ 

245  3.15   0.93  ปาน
กลาง 

516  3.15   0.95  ปาน
กลาง 

3.    ด้านการเข้าถึงเนื้องานของผู้
ตรวจสอบกิจการ 

324  3.06   0.97  ปาน
กลาง 

646  3.00   1.06  ปาน
กลาง 

4.   ด้านการรายงานของผู้
ตรวจสอบกิจการ 

331  3.36   1.07  ปาน
กลาง 

658  3.26   1.10  ปาน
กลาง 

ด้านขีดความสามารถของผู้
ตรวจสอบกิจการ 

        

5.   ด้านขีดความสามารถของผู้
ตรวจสอบกิจการ 

290  3.66   0.96  ค่อนข้าง
มาก 

547  3.60   1.03  ค่อนข้าง
มาก 

ด้านสหกรณ์ผู้รับการตรวจสอบ
กิจการ 

        

6.   ด้านสภาพแวดล้อมของ
สหกรณ์ท่ีเอ้ือต่อการ
ตรวจสอบกิจการ 

306  3.52   0.73  ค่อนข้าง
มาก 

596  3.59   0.78  ค่อนข้าง
มาก 

7.   ด้านความร่วมมือของ
สหกรณ์ในการตรวจสอบ
กิจการ 

333  3.71   0.90  ค่อนข้าง
มาก 

647  3.81   0.82  ค่อนข้าง
มาก 

จากตาราง 5 พบว่าปัจจัยที่แสดงสถานการณ์การตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบ
กิจการ ทั้งความคิดเห็นของผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายบริการ/ฝ่ายจัดการสอดคล้องกัน ดังน้ี 

ด้านความรู้ในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ องค์ความรู้ การปฏิบัติงาน การเข้าถึง
เน้ืองาน และการรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย 3.17 , 3.15 , 3.06 , 
3.36 และ 3.10 , 3.15 , 3.00 , 3.26 ตามลําดับ 

ด้านขีดความสามารถของผู้ตรวจสอบกิจการ ขีดความสามารถของผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ใน
ระดับค่อนข้างมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.66 และ 3.59 ตามลําดับ 

ด้านสหกรณ์ผู้รับการตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ผู้รับการตรวจสอบกิจการมีสภาพแวดที่เอ้ือ
ต่อการตรวจสอบกิจการอยู่ในระดับค่อนข้างมาก และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบกิจการอยู่ในระดับ
ค่อนข้างมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 3.52 , 3.71  และ 3.59 , 3.81 ตามลําดับ 

X X 

X 
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ตารางที่ 6  ค่าเฉลี่ย (    ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และระดับสถานการณ์ด้านองค์ความรู้ของผู้
ตรวจสอบกิจการ 

 
 

ผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายบริหาร/ฝ่ายจัดการ 
สถานการณ์ 

n  SD ระดับ n  SD ระดับ 

ด้านบัญชีสหกรณ์         

1.  สามารถให้คําแนะนําการรวบรวม
ข้อมูลทางการบัญชีของสหกรณ์ 

337 3.25 0.88 ปาน
กลาง 

659 3.20 1.04 ปาน
กลาง 

2.  สามารถให้คําแนะนําการจําแนก
รายการทางบัญชีของสหกรณ์ 

337 3.20 0.91 ปาน
กลาง 

666 3.14 1.07 ปาน
กลาง 

3.  สามารถให้คําแนะนําการจดบันทึก
รายการทางบัญชีของสหกรณ์ 

336 3.21 0.90 ปาน
กลาง 

667 3.13 1.07 ปาน
กลาง 

4.  สามารถให้คําแนะนําการสรุปผลทาง
บัญชีของสหกรณ์ 

337 3.14 0.97 ปาน
กลาง 

668 3.12 1.09 ปาน
กลาง 

5.  สามารถให้คําแนะนําการรายงาน
เหตุการณ์เกี่ยวกับการเงินของสหกรณ์ 

329 3.29 0.93 ปาน
กลาง 

665 3.23 1.07 ปาน
กลาง 

ด้านการเงินสหกรณ์         

6.  สามารถให้คําแนะนําการวิเคราะห์
ความเสี่ยงในการลงทุนของสหกรณ์ 

330 3.23 1.00 ปาน
กลาง 

651 3.13 1.11 ปาน
กลาง 

7.  สามารถให้คําแนะนําการวิเคราะห์
คุณภาพสินทรัพย์ของสหกรณ์ 

338 3.20 0.97 ปาน
กลาง 

665 3.13 1.12 ปาน
กลาง 

8.  สามารถให้คําแนะนําการวิเคราะห์
โครงสร้างการเงินและธุรกิจของสหกรณ์ 

337 3.15 0.99 ปาน
กลาง 

666 3.11 1.12 ปาน
กลาง 

9.  สามารถให้คําแนะนําการวิเคราะห์
ความคุ้มค่าในการลงทุนของสหกรณ์ 

336 3.22 0.97 ปาน
กลาง 

668 3.12 1.11 ปาน
กลาง 

10.  สามารถให้คําแนะนําการวิเคราะห์
สภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์ 

335 3.25 0.99 ปาน
กลาง 

664 3.12 1.13 ปาน
กลาง 

ด้านการบริหารจัดการสหกรณ์         

11.  สามารถให้คําแนะนําการวาง
แผนการดําเนินงานของสหกรณ์ 

331 3.43 0.88 ค่อนข้าง
มาก 

648 3.37 1.03 ปาน
กลาง 

12. สามารถให้คําแนะนําการจัด
องค์กรและการจัดการทรัพยากร
บุคคลของสหกรณ ์

335 3.34 0.92 ปาน
กลาง 

664 3.30 1.01 ปาน
กลาง 

13. ส าม า ร ถ ใ ห้ คํ า แน ะนํ า ก า ร
ประสานความร่วมมือของสหกรณ์ 

335 3.50 0.86 ค่อนข้าง
มาก 

664 3.44 1.02 ค่อนข้าง
มาก 

14.  สามารถให้คําแนะนําการรายงานผล
การดําเนินงานของสหกรณ์ 

335 3.41 0.90 ค่อนข้าง
มาก 

666 3.33 1.01 ปาน
กลาง 

15. ส า ม า ร ถ ใ ห้ คํ า แ น ะ นํ า
การงบประมาณของสหกรณ์ 

335 3.31 0.95 ปาน
กลาง 

666 3.23 1.05 ปาน
กลาง 

 

X X 

X 
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ตารางที่ 6  (ต่อ) 
 

ผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายบริหาร/ฝ่ายจัดการ 
สถานการณ์ 

n  SD ระดับ n  SD ระดับ 

ด้านกฎระเบียบของสหกรณ์         

16.  สามารถให้คําแนะนําหลักการและ
วิธีการสหกรณ์ 

328 3.37 0.98 ปาน
กลาง 

644 3.34 1.08 ปาน
กลาง 

17. ส า ม า ร ถ ใ ห้ คํ า แ น ะ นํ า
พระราชบัญญัติสหกรณ์ 

336 3.22 1.00 ปาน
กลาง 

665 3.18 1.12 ปาน
กลาง 

18. สามารถให้ คํ าแนะนํ าระเบี ยบ 
ข้อบั งคับ ข้อกํ าหนดทางราชการท่ี
เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ 

337 3.28 1.04 ปาน
กลาง 

666 3.26 1.10 ปาน
กลาง 

19. สามารถให้คําแนะนําระเบียบท่ี
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติกําหนด 

336 3.13 1.00 ปาน
กลาง 

666 3.04 1.11 ปาน
กลาง 

20. สามารถให้คําแนะนําระเบียบ 
ข้อบังคับของสหกรณ์และมติของ
คณะกรรมการ 

339 3.37 1.00 ปาน
กลาง 

661 3.29 1.06 ปาน
กลาง 

ด้านเทคนิคท่ีเก่ียวข้องกับสหกรณ์         

21. สามารถวางแนวและกํ าหนด
แนวทางตรวจสอบกิจการ 

322 2.82 1.11 ปาน
กลาง 

641 2.77 1.22 ปาน
กลาง 

22. ส าม า ร ถ ใ ห้ คํ า แน ะนํ า ก า ร
ควบคุมภายในของสหกรณ์  

332 3.06 1.12 ปาน
กลาง 

657 2.99 1.21 ปาน
กลาง 

23. สามารถให้คําแนะนําเทคโนโลยี
ต่าง ๆ ท่ีสหกรณ์นํามาใช้ (เคร่ือง
ฝาก/ถอนเงิน เคร่ืองนับเงิน เคร่ือง
จัดเก็บเอกสาร) 

328 2.72 1.18 ปาน
กลาง 

658 2.68 1.24 ปาน
กลาง 

24. สามารถให้คําแนะนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในสหกรณ์ 

329 2.79 1.13 ปาน
กลาง 

658 2.74 1.19 ปาน
กลาง 

25. สามารถให้คําแนะนําเทคโนโลยี
เครื่องมือทางการเงิน (CFSAWS:ss , 
SEVA , DEACE) 

326 2.51 1.15 ค่อนข้าง
น้อย 

657 2.52 1.25 ค่อนข้าง
น้อย 

รวม 
285 3.17 0.81 ปาน

กลาง 
575 3.10 0.96 ปาน

กลาง 

จากตาราง 6 พบว่าสถานการณ์ด้านองค์ความรู้ของผู้ตรวจสอบกิจการ มีดังน้ี 

จากความเห็นของผู้ตรวจสอบกิจการ องค์ความรู้ของผู้ตรวจสอบกิจการโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง สําหรับด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ เรื่องสามารถให้คําแนะนําการ
ประสานความร่วมมือของสหกรณ์อยู่ในระดับค่อนข้างมาก มีค่าเฉล่ีย 3.50 ส่วนด้านที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ
ด้านเทคนิคที่ เ ก่ียวข้องกับสหกรณ์ เรื่องสามารถให้คําแนะนําเทคโนโลยีเครื่องมือทางการเงิน 
(CFSAWS:ss, SEVA, DEACE) อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.51  

X X 
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จากความเห็นของฝ่ายบริหาร/ฝ่ายจัดการ องค์ความรู้ของผู้ตรวจสอบกิจการโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง สําหรับด้านที่ด้านมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ เรื่องสามารถให้
คําแนะนํา การประสานความร่วมมือของสหกรณ์ อยู่ในระดับค่อนข้างมาก มีค่าเฉล่ีย 3.44 ส่วนด้านที่มีค่าเฉล่ีย
ตํ่าสุดคือด้านเทคนิคที่เก่ียวข้องกับสหกรณ์ เรื่องสามารถให้คําแนะนําเทคโนโลยีเครื่องมือทางการเงิน 
(CFSAWS:ss, SEVA, DEACE) อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.52  

ตารางท่ี 7  ค่าเฉล่ีย (   ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) สถานการณ์การตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้
ตรวจสอบกิจการด้านการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ 

 

ผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายบริหาร/ฝ่ายจัดการ 
สถานการณ์ 

n  SD ระดับ n  SD ระดับ 

1.ประเมินการควบคุมภายในของ
สหกรณ์ 

265 3.20 1.11 ปาน
กลาง 

547 3.24 1.11 ปาน
กลาง 

2.1 ความเสี่ยงจากความประมาท 
(เช่นความไม่รู้ ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์) 

332 2.94 1.07 ปาน
กลาง 

650 2.92 1.08 ปาน
กลาง 

2.2 ความเสี่ยงจากระบบ (เช่น
เจ้าหน้าท่ีคนเดี่ยวทํางานทุกหน้าท่ี) 

330 2.89 1.22 ปาน
กลาง 

653 2.89 1.21 ปาน
กลาง 

2.3 ความเสี่ยงจากการปฏิบัติ (เช่น
สมาชิกฝากสมุดฝากเงินไว้กับเจ้าหน้าท่ี) 

333 2.68 1.35 ปาน
กลาง 

651 2.70 1.29 ปาน
กลาง 

2.4 ความเสี่ยงจากการบริหาร (เช่น
การตัดสินใจ การวางคน การก้าว
ก่ายหน้าท่ี) 

327 2.77 1.24 ปาน
กลาง 

650 2.76 1.19 ปาน
กลาง 

3. วางแนวการตรวจสอบบัญชี เพ่ือ
จัดลําดับความสาํคัญให้สอดคล้อง
กับการควบคุมภายในและความ
เสี่ยงอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 

329 3.12 1.08 ปาน
กลาง 

650 3.11 1.08 ปาน
กลาง 

4. กําหนดขอบเขตการตรวจสอบให้
ครอบคลุมระบบการทํางานต่าง ๆ 
เอกสาร หลักฐาน รายงาน บุคลากร 
และทรัพย์สินต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
ตามแนวการตรวจสอบบัญชี (Audit 
Program) ท่ีได้วางไว้ 

332 3.21 1.11 ปาน
กลาง 

653 3.13 1.12 ปาน
กลาง 

5. ตรวจสอบระบบการทํางาน 
เอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียน 
และการเงิน ตลอดจนหนี้สิน 
ทรัพย์สินท้ังปวงของสหกรณ์ตาม
ขอบเขตการตรวจสอบที่กําหนด 

334 3.34 1.09 ปาน
กลาง 

653 3.31 1.10 ปาน
กลาง 

6. สื่อสารข้อมูลสารสนเทศท่ี
เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงท่ีถูกตรวจ
พบอย่างทันเวลา เพ่ือช่วยให้ฝ่าย
บริหาร และฝ่ายจัดการนํามา
ปรับปรุงการดําเนินงานได้ทันการณ์ 

332 3.26 1.07 ปาน
กลาง 

652 3.14 1.10 ปาน
กลาง 

X X 

X 
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ตารางที่ 7  (ต่อ) 
 
 

ผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายบริหาร/ฝ่ายจัดการ 
สถานการณ์ 

n  SD ระดับ n  SD ระดับ 

7. ให้ความช่วยเหลือฝ่ายบริหาร
และฝ่ายจัดการในการจัดให้มีหรือ
ปรับปรุงกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงหรือข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ 

334 3.27 1.10 ปาน
กลาง 

653 3.15 1.14 ปาน
กลาง 

8. ติดตามผลการดําเนินงานของ
คณะกรรมการดําเนินการ เพ่ือ
พิจารณาหาทางปรับปรุงแผนงาน 
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจน
คําสั่งต่างๆ ของสหกรณ์ให้
เหมาะสม 

331 3.33 1.11 ปาน
กลาง 

654 3.29 1.10 ปาน
กลาง 

9. สรุปและรายงานการตรวจสอบ
กิจการเป็นลายลักษณ์อักษรต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ประจําเดือน 

334 3.42 1.21 ค่อนข้าง
มาก 

654 3.32 1.23 ปาน
กลาง 

10. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการเป็นประจําทุกเดือน 

331 3.74 1.19 ค่อนข้าง
มาก 

648 3.70 1.18 ค่อนข้า
งมาก 

รวม 
245  3.15   0.93  ปาน

กลาง 
516  3.15   0.95  ปาน

กลาง 
 

จากตาราง 7 พบว่าสถานการณ์ด้านการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ มีดังน้ี 

จากความเห็นของผู้ตรวจสอบกิจการ การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการโดยรวมอยู่ใน
ระดับการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดําเนินการเป็นประจําทุกเดือน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.74 โดยอยู่ใน
ระดับค่อนข้างมาก ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือด้านการประเมินความเสี่ยงจากการปฏิบัติ (เช่น สมาชิก
ฝากสมุดฝากเงินไว้กับเจ้าหน้าที่) มีค่าเฉล่ีย 2.68 โดยอยู่ในระดับปานกลาง 

จากความเห็นของฝ่ายบริหาร/ฝ่ายจัดการ การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
เป็นประจําทุกเดือน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.70 โดยอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ส่วนด้านที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือด้าน
การประเมินความเสี่ยงจากการปฏิบัติ (เช่น สมาชิกฝากสมุดฝากเงินไว้กับเจ้าหน้าที่) มีค่าเฉลี่ย 2.70 โดย
อยู่ในระดับปานกลาง 

 

 

 

 

 

X X 
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ตารางท่ี 8  ค่าเฉล่ีย (   ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) สถานการณ์การตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้
ตรวจสอบกิจการด้านการเข้าถึงเน้ืองานของผู้ตรวจสอบกิจการ 

 
 

ผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายบริหาร/ฝ่ายจัดการ 
สถานการณ์ 

n  SD ระดับ n  SD ระดับ 

1. ให้คําแนะนําการทํางานแก่
ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

337 3.35 1.00 ปาน
กลาง 

663 3.29 1.04 ปาน
กลาง 

2. ช่วยสอนวิธีการลงบัญชีได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

335 2.94 1.13 ปาน
กลาง 

663 2.92 1.21 ปาน
กลาง 

3. ช่วยสอนวิธีวิเคราะห์ทางการเงิน
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

334 2.89 1.13 ปาน
กลาง 

661 2.90 1.25 ปาน
กลาง 

4. ช่วยสอนวิธีวิเคราะห์ด้วย
เคร่ืองมือทางการเงิน (CFSAWS:ss, 
SEVA, DEACE) ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม  

330 2.39 1.29 ค่อนข้าง
น้อย 

659 2.46 1.31 ค่อนข้าง
น้อย 

5. ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ 

332 3.71 1.02 ค่อนข้าง
มาก 

653 3.43 1.11 ค่อนข้าง
มาก 

รวม 
324  3.06   0.97  ปาน

กลาง 
646  3.00   1.06  ปาน

กลาง 

 

จากตาราง 8 พบว่าสถานการณ์ด้านการเข้าถึงเน้ืองานของผู้ตรวจสอบกิจการ มีดังน้ี 

จากความเห็นของผู้ตรวจสอบกิจการ การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ด้วยความ
ระมัดระวังรอบคอบ มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3.71 โดยอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือการ
ช่วยสอนวิธีวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือทางการเงิน (CFSAWS:ss, SEVA, DEACE) ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
มีค่าเฉล่ีย 2.39 โดยอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย 

จากความเห็นของฝ่ายบริหาร/ฝ่ายจัดการ การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ด้วยความ
ระมัดระวังรอบคอบ มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3.43 โดยอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือการ
ช่วยสอนวิธีวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือทางการเงิน (CFSAWS:ss, SEVA, DEACE) ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มี
ค่าเฉล่ีย 2.46 โดยอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย 

 

 

 

 

 

 

X X 

X 
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ตารางท่ี 9  ค่าเฉล่ีย (   ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) สถานการณ์การตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้
ตรวจสอบกิจการด้านการรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ 

 
ผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายบริหาร/ฝ่ายจัดการ 

สถานการณ์ 
n  SD ระดับ n  SD ระดับ 

1. จัดทํารายงานได้กระชับและให้
คําแนะนําท่ีสามารถเข้าใจได้ง่าย 

335 3.27 1.16 ปาน
กลาง 

659 3.24 1.16 ปาน
กลาง 

2. จัดทํารายงานโดยมีข้อมูลหนัก
แน่น ฟังข้ึน ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 

335 3.26 1.14 ปาน
กลาง 

659 3.18 1.17 ปาน
กลาง 

3. จัดทํารายงานได้สมบูรณ์ 
ครบถ้วนในขอบเขตของการ
ตรวจสอบกิจการ 

334 3.25 1.12 ปาน
กลาง 

658 3.17 1.16 ปาน
กลาง 

4. จัดทํารายงานได้ชัดเจน 
ตรงไปตรงมา ไม่อ้อมค้อม ไม่ทําให้
เข้าใจผิด 

333 3.43 1.15 ค่อนข้าง
มาก 

659 3.30 1.19 ปาน
กลาง 

5. ให้คําแนะนําท่ีสร้างสรรค์และ
เป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์  

336 3.57 1.13 ค่อนข้าง
มาก 

659 3.42 1.11 ค่อนข้าง
มาก 

รวม 
331  3.36   1.07  ปาน

กลาง 
658  3.26   1.10  ปาน

กลาง 
 

จากตาราง 9 พบว่าสถานการณ์ด้านการรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ มีดังน้ี 

จากความเห็นของผู้ตรวจสอบกิจการ การให้คําแนะนําที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อ
สหกรณ์ มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3.57 โดยอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ส่วนด้านที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือการจัดทํา
รายงานได้สมบูรณ์ ครบถ้วนในขอบเขตของการตรวจสอบกิจการ มีค่าเฉล่ีย 3.25 โดยอยู่ในระดับปาน
กลาง 

จากความเห็นของฝ่ายบริหาร/ฝ่ายจัดการ การให้คําแนะนําที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์
ต่อสหกรณ์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.42 โดยอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ส่วนด้านที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือการจัดทํา
รายงานได้สมบูรณ์ ครบถ้วนในขอบเขตของการตรวจสอบกิจการ มีค่าเฉล่ีย 3.17 โดยอยู่ในระดับปาน
กลาง 
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ตารางที่ 10  ค่าเฉล่ีย (    ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) สถานการณ์การตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้
ตรวจสอบกิจการด้านขีดความสามารถของผู้ตรวจสอบกิจการ 

 

ผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายบริหาร/ฝ่ายจัดการ 
สถานการณ์ 

n  SD ระดับ n  SD ระดับ 

1. สามารถปฏิบัติงานตามขอบเขต
การตรวจสอบท่ีได้กําหนดไว้ 

294 3.50 1.03 ค่อนข้าง
มาก 

560 3.42 1.12 ค่อนข้าง
มาก 

2. สามารถตรวจสอบกิจการสอดคล้อง
กับข้อกําหนด ข้อบังคับของสหกรณ์ 
และของกรมฯ  

295 3.54 1.07 ค่อนข้าง
มาก 

556 3.44 1.15 ค่อนข้าง
มาก 

3. สามารถมีความสัมพันธ์และมีการ
ร่วมงานท่ีดีกับฝ่ายบริหารและฝ่าย
จัดการ 

295 3.88 0.96 ค่อนข้าง
มาก 

558 3.82 1.04 ค่อนข้าง
มาก 

4. สามารถเข้าตรวจสอบ เสนอ
รายงาน และเข้าร่วมประชุม ตาม
กําหนด 

297 3.84 1.08 ค่อนข้าง
มาก 

557 3.76 1.11 ค่อนข้าง
มาก 

5. สามารถให้ฝ่ายบริหาร/ฝ่าย
จัดการนํารายงานและข้อเสนอแนะ
มาปรับปรุงแก้ไข 

290 3.55 1.13 ค่อนข้าง
มาก 

551 3.57 1.19 ค่อนข้าง
มาก 

รวม 
290  3.66   0.96  ค่อน 

ข้าง
มาก 

547  3.60   1.03  ค่อน 
ข้าง
มาก 

 

จากตาราง 10 พบว่าสถานการณ์ด้านขีดความสามารถของผู้ตรวจสอบกิจการ มีดังน้ี 

จากความเห็นของผู้ตรวจสอบกิจการ สามารถมีความสัมพันธ์และมีการร่วมงานที่ดีกับฝ่าย
บริหารและฝ่ายจัดการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.88 โดยอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ
สามารถปฏิบัติงานตามขอบเขตการตรวจสอบที่ได้กําหนดไว้ มีค่าเฉล่ีย 3.50 โดยอยู่ในระดับค่อนข้างมาก 

จากความเห็นของฝ่ายบริหาร/ฝ่ายจัดการ สามารถมีความสัมพันธ์และมีการร่วมงานที่ดีกับ
ฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.82 โดยอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด
คือสามารถปฏิบัติงานตามขอบเขตการตรวจสอบที่ได้กําหนดไว้ มีค่าเฉล่ีย 3.42 โดยอยู่ในระดับ
ค่อนข้างมาก 
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ตารางที่ 11  ค่าเฉล่ีย (   ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) สถานการณ์การตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้
ตรวจสอบกิจการด้านสภาพแวดล้อมของสหกรณ์ที่เอ้ือต่อการตรวจสอบกิจการ 

 

ผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายบริหาร/ฝ่ายจัดการ 
สถานการณ์ 

n  SD ระดับ n  SD ระดับ 

1. อัตรากําลังของสหกรณ์เหมาะสม
กับธุรกรรมของสหกรณ์ 

334 3.47 0.89 ค่อนข้าง
มาก 

652 3.56 0.95 ค่อนข้าง
มาก 

2. บุคลากรของสหกรณ์มีคุณวุฒิ
เหมาะสมกับภาระงาน ท่ี ไ ด้ รับ
มอบหมาย 

338 3.62 0.88 ค่อนข้าง
มาก 

652 3.60 0.90 ค่อนข้าง
มาก 

3. บุคลากรของสหกรณ์มีความรู้
ด้านสหกรณ์ 

338 3.54 0.90 ค่อนข้าง
มาก 

652 3.55 0.88 ค่อนข้าง
มาก 

4. สหกรณ์ได้กําหนดคู่มือการ
ทํางานของสหกรณ์ไว้อย่างชัดเจน 

336 3.64 0.96 ค่อนข้าง
มาก 

653 3.68 0.90 ค่อนข้าง
มาก 

5. สหกรณ์ได้กําหนดเอกสารกํากับ
งานของสหกรณ์ไว้อย่างชัดเจน 

336 3.70 0.95 ค่อนข้าง
มาก 

650 3.77 0.88 ค่อนข้าง
มาก 

6. สหกรณ์ได้กําหนดผังการเดินงาน
ของสหกรณ์ไว้อย่างชัดเจน 

335 3.54 1.02 ค่อนข้าง
มาก 

652 3.64 0.95 ค่อนข้าง
มาก 

7. สหกรณ์นําเทคโนโลยีเคร่ืองมือ
ต่างๆ สนับสนุนการทํางานของผู้
ตรวจสอบกิจการอย่างเหมาะสม       

336 3.20 1.14 ปาน
กลาง 

651 3.43 1.05 ค่อนข้าง
มาก 

8. สหกรณ์นําการวิเคราะห์ 
CAMELS มาใช้ในสหกรณ์เป็นระยะ
อย่างต่อเนื่อง 

329 2.81 1.31 ปาน
กลาง 

632 2.85 1.30 ปาน
กลาง 

9. สหกรณ์นําเคร่ืองมือเตือนภัย
ทางการเงิน CFSAWS:ss มาใช้ใน
สหกรณ์เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง        

328 2.70 1.42 ปาน
กลาง 

636 2.77 1.40 ปาน
กลาง 

10. สหกรณ์นําเคร่ืองมือตรวจสอบ
มูลค่าเพ่ิม SEVA มาใช้ในสหกรณ์
เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง                  

327 2.45 1.40 ค่อนข้าง
น้อย 

633 2.51 1.44 ค่อนข้าง
น้อย 

12. สหกรณ์นําเคร่ืองมือประเมิน
ป ระสิ ท ธิ ภ าพก า ร ดํ า เ นิ น ง า น 
DEACE มาใช้ในสหกรณ์เป็นระยะ
อย่างต่อเนื่อง                    

323 2.43 1.42 ค่อนข้าง
น้อย 

622 2.46 1.47 ค่อนข้าง
น้อย 

13. สหกรณ์มีการวางแผนการ
ดําเนินงานของสหกรณ์ไว้อย่างชัดเจน 

335 3.74 0.85 ค่อนข้าง
มาก 

645 3.81 0.93 ค่อนข้าง
มาก 

14. สหกรณ์มีการจัดองค์กรและ
การจัดการทรัพยากรบุคคลของ
สหกรณ์ไว้อย่างเหมาะสม 

336 3.60 0.93 ค่อนข้าง
มาก 

643 3.70 0.90 ค่อนข้าง
มาก 

15. สหกรณ์มีการประสานความ
ร่วมมือภายในสหกรณ์อย่างเหมาะสม 

336 3.69 0.85 ค่อนข้าง
มาก 

647 3.86 0.86 ค่อนข้าง
มาก 
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ตารางที่ 11   (ต่อ) 
 

ผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายบริหาร/ฝ่ายจัดการ 
สถานการณ์ 

n  SD ระดับ n  SD ระดับ 

16. สหกรณ์มีการรายงานการ
ดําเนินงานของสหกรณ์ทุกเดือน 

337 3.87 0.94 ค่อนข้าง
มาก 

650 3.99 0.93 ค่อนข้าง
มาก 

17. สหกรณ์มีการงบประมาณอย่าง
ชัดเจนและเหมาะสม 

336 3.85 0.88 ค่อนข้าง
มาก 

651 3.94 0.89 ค่อนข้าง
มาก 

18. สหกรณ์มีข้อมูลด้านต่างๆ 
ครบถ้วน 

336 3.80 0.87 ค่อนข้าง
มาก 

650 3.87 0.86 ค่อนข้าง
มาก 

19. สหกรณ์มีข้อมูลด้านต่างๆ 
ถูกต้อง 

336 3.79 0.85 ค่อนข้าง
มาก 

650 3.90 0.86 ค่อนข้าง
มาก 

20. สหกรณ์มีข้อมูลด้านต่างๆ 
ทันสมัย 

336 3.57 0.96 ค่อนข้าง
มาก 

650 3.67 0.97 ค่อนข้าง
มาก 

21. สหกรณ์มีข้อมูลด้านต่างๆ 
เพียงพอต่อการใช้งาน 

335 3.67 0.82 ค่อนข้าง
มาก 

650 3.76 0.92 ค่อนข้าง
มาก 

22. สหกรณ์มีข้อมูลด้านต่างๆ ท่ี
เป็นจริง 

335 3.86 0.77 ค่อนข้าง
มาก 

651 3.96 0.85 ค่อนข้าง
มาก 

23. สหกรณ์ใช้งบประมาณอย่าง
ประหยัด 

337 3.80 0.86 ค่อนข้าง
มาก 

650 3.94 0.88 ค่อนข้าง
มาก 

24. สหกรณ์ใช้งบประมาณอย่าง
คุ้มค่า 

337 3.85 0.83 ค่อนข้าง
มาก 

650 3.98 0.88 ค่อนข้าง
มาก 

25. สหกรณ์ใช้งบประมาณอย่าง
ปลอดภัย 

337 3.83 0.85 ค่อนข้าง
มาก 

650 3.97 0.89 ค่อนข้าง
มาก 

รวม 
306  3.52   0.73  ค่อน 

ข้าง
มาก 

596  3.59   0.78  ค่อน 
ข้าง
มาก 

จากตาราง 11 พบว่าสถานการณ์ด้านสภาพแวดล้อมของสหกรณ์ที่เอ้ือต่อการตรวจสอบ
กิจการ มีดังน้ี 

จากความเห็นของผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์มีการรายงานการดําเนินงานของสหกรณ์ทุก
เดือน มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3.87 โดยอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ส่วนด้านที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือสหกรณ์นํา
เครื่องมือประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงาน DEACE มาใช้ในสหกรณ์เป็นระยะอย่างต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ีย 
2.43 โดยอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย 

จากความเห็นของฝ่ายบริหาร/ฝ่ายจัดการ สหกรณ์มีการรายงานการดําเนินงานของ
สหกรณ์ทุกเดือน มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3.99 โดยอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ส่วนด้านที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือสหกรณ์
นําเคร่ืองมือประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงาน DEACE มาใช้ในสหกรณ์เป็นระยะอย่างต่อเน่ือง มี
ค่าเฉล่ีย 2.46 โดยอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย 
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ตารางที่ 12  ค่าเฉล่ีย (    ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) สถานการณ์การตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้
ตรวจสอบกิจการด้านความร่วมมือของสหกรณ์ในการตรวจสอบกิจการ 

 

ผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายบริหาร/ฝ่ายจัดการ 
สถานการณ์ 

n  SD ระดับ n  SD ระดับ 

1. มีการสร้างความเข้าใจในกรอบ
ของการตรวจสอบกิจการระหว่าง
ท่านกับฝ่ายบริหาร ฝ่ายจัดการ 
และผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 

337 3.69 0.94 ค่อนข้าง
มาก 

654 3.72 0.92 ค่อนข้าง
มาก 

2. ฝ่ายต่างๆ ในสหกรณ์ให้ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบกิจการ 
(เช่น การให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ยืนยัน
เอกสารต่างๆ ท่ีไม่ตรงกัน)  

336 3.68 1.14 ค่อนข้าง
มาก 

654 3.82 0.99 ค่อนข้าง
มาก 

3. สหกรณ์อํานวยความสะดวกใน
การตรวจสอบกิจการ (เช่น การ
จัดสรรเวลา สถานท่ี ค่าตอบแทน 
และเคร่ืองมือสนับสนุนการทํางาน)  

337 3.70 1.04 ค่อนข้าง
มาก 

653 3.84 0.93 ค่อนข้าง
มาก 

4. สหกรณ์รับฟังความคิดเห็นในการ
ตรวจสอบกิ จการ  พร้ อม ท้ั ง ใ ห้
ความสําคัญในการปรับปรุงและแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบกิจการ 

338 3.74 1.00 ค่อนข้าง
มาก 

652 3.90 0.88 ค่อนข้าง
มาก 

5. สหกรณ์มีทักษะในการทํางาน
เ ป็ น ที ม แ ล ะ มี ก า ร สื่ อ ส า ร ท่ี มี
ประสิทธิภาพ 

335 3.73 0.98 ค่อนข้าง
มาก 

648 3.77 0.92 ค่อนข้าง
มาก 

รวม 
333  3.71   0.90  ค่อน 

ข้าง
มาก 

647  3.81   0.82  ค่อน 
ข้าง
มาก 

จากตาราง 12 พบว่าสถานการณ์ด้านความร่วมมือของสหกรณ์ในการตรวจสอบกิจการ มีดังน้ี 

จากความเห็นของผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์รับฟังความคิดเห็นในการตรวจสอบกิจการ 
พร้อมทั้งให้ความสําคัญในการปรับปรุงและแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบกิจการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
3.74 โดยอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ส่วนด้านที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือฝ่ายต่าง ๆ ในสหกรณ์ให้ความร่วมมือใน
การตรวจสอบกิจการ (เช่น การให้ข้อมูลที่เก่ียวข้อง ยืนยันเอกสารต่าง ๆ ที่ไม่ตรงกัน) มีค่าเฉลี่ย 3.68 
โดยอยู่ในระดับค่อนข้างมาก 

จากความเห็นของฝ่ายบริหาร/ฝ่ายจัดการ สหกรณ์รับฟังความคิดเห็นในการตรวจสอบ
กิจการ พร้อมทั้งให้ความสําคัญในการปรับปรุงและแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบกิจการ มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.90 โดยอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือมีการสร้างความเข้าใจใน
กรอบของการตรวจสอบกิจการระหว่างท่านกับฝ่ายบริหาร ฝ่ายจัดการ และผู้สอบบัญชีสหกรณ์ มีค่าเฉลี่ย 
3.72 โดยอยู่ในระดับค่อนข้างมาก 

 

X X 

X 
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ส่วนที่ 3 ข้อจํากัดและอุปสรรคในการทํางานของผู้ตรวจสอบกิจการ 

ตารางที่ 13 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง (ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายบริหาร/ฝ่ายจัดการ) จําแนกตาม        
ระดับองค์ความรู้ของผู้ตรวจสอบกิจการ 

                                                              หน่วย : ร้อยละ 

องค์ความรู้ของผู้ตรวจสอบกิจการ 
1.ด้านการบัญชี 2. ด้านการเงิน 3. ด้านการบริหารจัดการ 

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหาร 
และ และ และ 

ระดับ ผู้
ตรวจสอบ
กิจการ ฝ่ายจัดการ 

ผู้
ตรวจสอบ
กิจการ ฝ่ายจัดการ 

ผู้
ตรวจสอบ
กิจการ ฝ่ายจัดการ 

มาก – มากที่สุด 37.06 39.10 39.38 38.17 48.90 46.75 
ปานกลาง  45.76 38.89 43.61 38.62 39.80 38.51 
น้อย – น้อยที่สุด 17.17 22.01 17.00 23.20 11.30 14.74 

รวม 100 100 100 100 100 100 
 

ตารางที่ 13 (ต่อ) 

                             หน่วย : ร้อยละ 

องค์ความรู้ของผู้ตรวจสอบกิจการ 

4. การกฎระเบียบ 5. ด้านเทคนิค 

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหาร 
และ และ 

ระดับ ผู้
ตรวจสอบ
กิจการ ฝ่ายจัดการ 

ผู้
ตรวจสอบ
กิจการ ฝ่ายจัดการ 

มาก – มากที่สุด   44.29 40.60 27.09 27.00 
ปานกลาง 37.70 39.71 37.93 36.77 
น้อย – น้อยทีสุ่ด 18.01 19.68 34.98 36.23 

รวม 100 100 100 100 
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จากตารางที่ 13 พบว่าผู้ตรวจสอบกิจการยังคงมีองค์ความรู้ที่จําเป็นไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยยังคงมีข้อจํากัดและอุปสรรคในองค์ความรู้ ดังน้ี :-  

ด้านการบัญชี จํานวนผู้ตรวจสอบกิจการถึงร้อยละ 62.93 ยังคงมีองค์ความรู้ด้านการบัญชี
สหกรณ์ที่เก่ียวกับการรวบรวมข้อมูลทางการบัญชี การจําแนกรายการทางบัญชี การจดบันทึกรายการทาง
บัญชีการสรุปผลทางบัญชีของสหกรณ์ และการรายงานเหตุการณ์เก่ียวกับการเงินของสหกรณ์ตามท่ีนาย
ทะเบียนกําหนดอยู่ในระดับปานกลางลงมาถึงระดับน้อย-น้อยที่สุด  

ด้านการเงิน จํานวนผู้ตรวจสอบกิจการถึงร้อยละ 60.61 ยังคงมีองค์ความรู้ด้านการเงิน
สหกรณ์ที่เก่ียวกับเก่ียวกับความเสี่ยงในการลงทุน คุณภาพสินทรัพย์ โครงสร้างการเงิน โครงสร้างธุรกิจ 
ความคุ้มค่าในการลงทุน และสภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์อยู่ในระดับปานกลางลงมาถึงระดับน้อย-
น้อยที่สุด  

ด้านการบริหารจัดการ จํานวนผู้ตรวจสอบกิจการถึงร้อยละ 51.10 ยังคงมีองค์ความรู้ด้าน
การบริหารจัดการสหกรณ์ที่เก่ียวกับการวางแผนการดําเนินงานของสหกรณ์ การจัดองค์กรและการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลของสหกรณ์ การประสานความร่วมมือของสหกรณ์ การรายงานผลการดําเนินงานของ
สหกรณ์ และการงบประมาณของสหกรณ์อยู่ในระดับปานกลางลงมาถึงระดับน้อย-น้อยที่สุด  

ด้านกฎระเบียบ จํานวนผู้ตรวจสอบกิจการถึงร้อยละ 55.71 ยังคงมีองค์ความรู้ด้านกฎระเบียบ
ของสหกรณ์ที่เก่ียวกับหลักการและวิธีการสหกรณ์ พระราชบัญญัติสหกรณ์ ระเบียบข้อบังคับ ข้อกําหนดทาง
ราชการที่เก่ียวข้องกับสหกรณ์ ระเบียบที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกําหนด ระเบียบข้อบังคับ
ของสหกรณ์ และมติของคณะกรรมการสหกรณ์อยู่ในระดับปานกลางลงมาถึงระดับน้อย-น้อยที่สุด  

ด้านเทคนิค จํานวนผู้ตรวจสอบกิจการถึงร้อยละ 72.91 ยังคงมีองค์ความรู้ด้านเทคนิคที่
เก่ียวข้องกับสหกรณ์ที่เก่ียวกับแนวการสอบกิจการ การควบคุมภายในของสหกรณ์ (Internal Control) 
เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่สหกรณ์นํามาใช้ (เครื่องฝาก/ถอนเงิน เครื่องนับเงิน เครื่องจัดเก็บเอกสาร เป็นต้น) 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสหกรณ์ และเทคโนโลยีเครื่องมือทางการเงิน (CFSAWS:ss, SEVA, 
DEACE) อยู่ในระดับปานกลางลงมาถึงระดับน้อย-น้อยที่สุด  

ประกอบกับผลการสํารวจเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เจาะลึก สอดรับและสนับสนุนผลการ
สํารวจเชิงปริมาณ ในกรณีประเด็นองค์ความรู้ของผู้ตรวจสอบกิจการน้ัน  มีความเห็นว่าผู้ตรวจสอบกิจการ 
ยังต้องพัฒนาองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการตรวจสอบกิจการ คือ ด้านการบัญชีสหกรณ์ ด้านการเงินสหกรณ์ 
ด้านกฎระเบียบของสหกรณ์ ด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ ด้านเทคนิคที่จําเป็นต่อการตรวจสอบกิจการ 
เพ่ือสร้างความมั่นใจต่อการปฏิบัติงานมากย่ิงขึ้น นอกจากน้ีผู้ตรวจสอบกิจการส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวคิด
ที่ว่า ผู้ตรวจสอบกิจการต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบกิจการก่อนที่จะเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ และเน่ืองจากเป็นงานวิชาชีพผู้ตรวจสอบกิจการจึงควรมีใบอนุญาตประกอบการ นอกจากน้ียังมี
ความเห็นว่าในการพัฒนาหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการนอกจากองค์ความรู้ทางเน้ือหาและทางเทคนิคแล้ว 
ควรพิจารณาเร่ืองทัศนคติและกระบวนทัศน์ที่มีต่อการตรวจสอบกิจการด้วย สําหรับเทคโนโลยีเครื่องมือที่
เก่ียวข้องในการบริหารงานสหกรณ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ควรพิจาณานํา CAMELS , BSC , TQM , PEARLS 
มาประกอบการทํางานของผู้ตรวจสอบกิจการด้วย 
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ตารางที่ 14 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง (ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายบริหาร/ฝ่ายจัดการ) จําแนกตามระดับ
การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ 

                                                              หน่วย : ร้อยละ 

การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ 
1.ด้านการประเมิน 
การควบคุมภายใน 

2. ด้านการประเมิน 
ความเสี่ยง 

3. ด้านการวางแนว 
การตรวจสอบ 

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหาร 
และ และ และ 

ระดับ 
ผู้

ตรวจสอบ
กิจการ ฝ่ายจัดการ 

ผู้
ตรวจสอบ
กิจการ ฝ่ายจัดการ 

ผู้
ตรวจสอบ
กิจการ ฝ่ายจัดการ 

มาก – มากที่สุด 45.66 43.51 31.39 28.80 37.39 37.54 
ปานกลาง  37.36 40.04 35.25 38.56 44.68 42.15 
น้อย – น้อยที่สุด 16.98 16.45 33.36 32.64 17.94 20.31 

รวม 100 100 100 100 100 100 

 

ตารางที่ 14 (ต่อ) 

                                                              หน่วย : ร้อยละ 

การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ 
4. ด้านการกําหนด
ขอบเขตการตรวจ 

5. ด้านการตรวจ
ระบบงาน 

6.ด้านการสื่อสารข้อมูล
สารสนเทศ 

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหาร 
และ และ และ 

ระดับ 
ผู้

ตรวจสอบ
กิจการ ฝ่ายจัดการ 

ผู้
ตรวจสอบ
กิจการ ฝ่ายจัดการ 

ผู้
ตรวจสอบ
กิจการ ฝ่ายจัดการ 

มาก – มากที่สุด 44.28 41.20 50.90 48.09 43.08 39.27 
ปานกลาง  36.75 36.60 32.63 33.38 40.96 39.88 
น้อย – น้อยที่สุด 18.97 22.21 16.46 18.53 15.97 20.85 

รวม 100 100 100 100 100 100 
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ตารางที่ 14 (ต่อ) 

                                                              หน่วย : ร้อยละ 

การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ 
7.ด้านการช่วยปรับปรุง

ข้อบกพร่อง 
8. ด้านการติดตาม 
ผลการดําเนินงาน 

9. ด้านการรายงาน 
ที่ประชุมประจําเดือน 

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหาร 
และ และ และ 

ระดับ 
ผู้

ตรวจสอบ
กิจการ ฝ่ายจัดการ 

ผู้
ตรวจสอบ
กิจการ ฝ่ายจัดการ 

ผู้
ตรวจสอบ
กิจการ ฝ่ายจัดการ 

มาก – มากที่สุด 45.81 41.80 51.36 46.33 54.79 49.85 
ปานกลาง  36.53 36.75 32.93 37.00 31.44 32.42 
น้อย – น้อยที่สุด 17.67 21.43 15.72 16.67 13.78 17.74 

รวม 100 100 100 100 100 100 

ตารางที่ 14 (ต่อ) 

                                                              หน่วย : ร้อยละ 

การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ 

10. ด้านการเข้าร่วมประชุมประจําเดือน 
ระดับ 

ผู้ตรวจสอบกิจการ 
ฝ่ายบริหารและ 

ฝ่ายจัดการ 

มาก – มากที่สุด 62.24 62.04 
ปานกลาง  26.28 25.46 
น้อย – น้อยที่สุด 11.48 12.51 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 14 พบว่าผู้ตรวจสอบกิจการยังคงปฏิบัติงานได้ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบกิจการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยยังคงมีข้อจํากัดและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบกิจการ ดังน้ี :-  

ด้านการประเมินการควบคุมภายใน จํานวนผู้ตรวจสอบกิจการส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 54.34 
ยังคงประเมินการควบคมุภายในของสหกรณ์ให้ทราบถึงคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์ที่รับตรวจ ได้
ในระดับปานกลางลงมาถึงระดับน้อย-น้อยที่สุด  

ด้านการประเมินความเสี่ยง จํานวนผู้ตรวจสอบกิจการส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 68.61 ยังคง
ประเมินความเสี่ยงจากความประมาท ความเส่ียงจากระบบการทํางาน และความเส่ียงจากการบริหารของ
สหกรณ์ที่ตรวจสอบ ได้ในระดับปานกลางลงมาถึงระดับน้อย-น้อยที่สุด 
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ด้านการวางแนวการตรวจสอบ จํานวนผู้ตรวจสอบกิจการส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 62.62 ยังคงวาง
แนวการตรวจสอบกิจการเพ่ือจัดลําดับความสําคัญให้สอดคล้องกับการควบคุมภายในและความเส่ียง ได้ใน
ระดับปานกลางลงมาถึงระดับน้อย-น้อยที่สุด  

ด้านการกําหนดขอบเขตการตรวจ จํานวนผู้ตรวจสอบกิจการส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 55.72 ยังคง
กําหนดขอบเขตการตรวจสอบกิจการให้ครอบคลุมระบบการทํางานต่าง ๆ และให้สอดคล้องกับแนวการ
ตรวจสอบกิจการ ได้ในระดับปานกลางลงมาถึงระดับน้อย-น้อยที่สุด  

 ด้านการตรวจระบบงาน  จํานวนผู้ตรวจสอบกิจการส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 49.09 ยังคง
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ตามขอบเขตที่กําหนด ได้ในระดับปานกลางลงมาถึงระดับน้อย-น้อยที่สุด  

ด้านสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ จํานวนผู้ตรวจสอบกิจการส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 56.93 ยังคง
สื่อสารความเสี่ยงที่ตรวจพบให้ทันการณ์ทันเวลา ได้ในระดับปานกลางถึงระดับน้อย-น้อยที่สุด  

ด้านการช่วยปรับปรุงข้อบกพร่อง  จํานวนผู้ตรวจสอบกิจการส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 54.20 ยังคง
ช่วยเหลือฝ่ายบริหาร/ฝ่ายจัดการสหกรณ์ ในการปรับปรุ งความเสี่ ยง/ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ                            
ได้ในระดับปานกลางลงมาถึงระดับน้อย-น้อยที่สุด  

ด้านการติดตามผลการดําเนินงาน จํานวนผู้ตรวจสอบกิจการส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 48.65 ยังคง
ติดตามผลการดําเนินงานเพ่ือพิจารณาหาทางปรับปรุงการดําเนินงานของสหกรณ์ให้เหมาะสม ได้ในระดับ
ปานกลางลงมาถึงระดับน้อย-น้อยที่สุด  

ด้านการรายงานท่ีประชุมประจําเดือน จํานวนผู้ตรวจสอบกิจการส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 45.22 
ยังคงสรุปและรายงานการตรวจสอบกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรต่อที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ได้
ในระดับปานกลางลงมาถึงระดับน้อย-น้อยที่สุด  

ด้านการเข้าร่วมประชุม  จํานวนผู้ตรวจสอบกิจการส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 37.76 ยังคงเข้าร่วม
ประชุมนําเสนอรายงานการตรวจสอบกิจการต่อที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ได้ในระดับระดับปาน
กลางลงมาถึงระดับน้อย-น้อยที่สุด  

ผลการสํารวจเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เจาะลึก สอดรับและสนับสนุนผลการสํารวจ       
เชิงปริมาณ ในกรณีประเด็นการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการน้ัน มีความเห็นว่าผู้ตรวจสอบกิจการยังต้อง
พัฒนาเทคนิคการตรวจสอบกิจการ ควบคู่ไปกับการสร้างเสริมประสบการณ์ในการตรวจสอบกิจการ จากที่
เน้นเฉพาะเอกสารการเงิน ระเบียบและข้อกฎหมายเป็นหลัก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะข้อจํากัดในองค์ความรู้ของ    
ผู้ตรวจสอบกิจการประกอบกับค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการยังไม่มากเพียงพอต่อความรับผิดชอบ และ
ภารกิจที่กระทําอยู่ ผู้ตรวจสอบกิจการส่วนใหญ่ร่วมประชุมกับคณะกรรมการดําเนินการทุกเดือน และอยู่
ประชุมทุกวาระ แต่ยังคงมีสหกรณ์บางแห่งใช้วิธีแจกบันทึกการประชุมให้ผู้ตรวจสอบกิจการแทนการเข้า
ประชุม และบางแห่งก็ให้อยู่เฉพาะวาระการเสนอรายงานเท่าน้ัน ทั้งน้ีเป็นนโยบายของฝ่ายบริหารสหกรณ์ 
สําหรับบทบาทของผู้ตรวจสอบกิจการในที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี เห็นว่าผู้ตรวจสอบกิจการมีบทบาทให้
ประโยชน์แก่ที่ประชุมใหญ่ค่อนข้างน้อย เพราะเน้ือหาซ้ําซ้อนกับผู้สอบบัญชี 
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ตารางที่ 15 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง (ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายบริหาร/ฝ่ายจัดการ) จําแนกตามระดับ
การเข้าถึงเน้ืองานของผู้ตรวจสอบกิจการ 

                                                              หน่วย : ร้อยละ 

การเข้าถึงเน้ืองานของผู้ตรวจสอบกิจการ 

1. ด้านการให้คําแนะนํา 2. ด้านการสอนงาน 3. ด้านการตรวจสอบ 
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหาร 

และ และ และ 

ระดับ ผู้
ตรวจสอบ
กิจการ ฝ่ายจัดการ 

ผู้
ตรวจสอบ
กิจการ ฝ่ายจัดการ

ผู้
ตรวจสอบ
กิจการ ฝ่ายจัดการ 

มาก – มากที่สุด 47.48 43.29 25.59 28.13 65.36 50.84
ปานกลาง  39.47 40.57 40.51 35.59 25.30 35.22
น้อย – น้อยที่สุด 13.06 16.14 33.90 36.28 9.33 13.94

รวม 100 100 100 100 100 100 
 

จากตารางที่ 15 พบว่าผู้ตรวจสอบกิจการยังคงเข้าถึงเน้ืองานการตรวจสอบกิจการได้          
ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยยังคงมีข้อจํากัดและอุปสรรคในการเข้าถงึ
เน้ืองานการตรวจสอบกิจการ ดังน้ี :-  

ด้านการให้คําแนะนํา จํานวนผู้ตรวจสอบกิจการส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 52.53 ยังคงให้คําแนะนํา
การทํางานแก่ผู้เก่ียวข้อง ได้ในระดับปานกลางลงมาถึงระดับน้อย-น้อยที่สุด 

ด้านการสอนงาน จํานวนผู้ตรวจสอบกิจการส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 74.41 ยังคงสอนแนะนาํวิธีการ
ลงบัญชี วิธีวิเคราะห์ทางการเงิน และวิธีวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือทางการเงิน ได้ในระดับปานกลางลงมาถึง
ระดับน้อย-น้อยที่สุด  

ด้านการตรวจสอบ จํานวนผู้ตรวจสอบกิจการส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 34.63 ยังคงตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ ด้วยความละเอียดรอบครอบ ในระดับปานกลางลงมาถึงระดับน้อย-น้อยที่สุด 

ผลการสํารวจเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เจาะลึก สอดรับและสนับสนุนผลการสํารวจ      
เชิงปริมาณ ในกรณีประเด็นการเข้าถึงเน้ืองานของผู้ตรวจสอบกิจการน้ัน  มีความเห็นว่าผู้ตรวจสอบ
กิจการยังต้องอุทิศเวลา และตระหนักในหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการอย่างจริงจัง ต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่
ของผู้ตรวจสอบกิจการ และสามารถให้คําแนะนําที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของสหกรณ์ให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น โดยเฉพาะอย่างย่ิงไม่ปรากฏว่าผู้ตรวจสอบกิจการใช้เครื่องทางการเงิน (CFSAWS:ss 
SEVA และ DEACE) เข้าช่วยสนับสนุนการตรวจสอบกิจการแต่อย่างใด ซึ่งนอกจากเคร่ืองมือทางการเงิน
ดังกล่าวแล้ว ควรพิจาณานํา CAMELS , BSC , TQM , PEARLS มาประกอบการทํางานของผู้ตรวจสอบ
กิจการด้วยสําหรับการตรวจกิจการด้านต่าง ๆ ของผู้ตรวจสอบกิจการน้ันขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถ 
รวมถึงความม่ันใจต่อองค์ความรู้ของผู้ตรวจสอบกิจการ และสมควรมีการอบรมสัมมนาคุณธรรมจริยธรรม
ของผู้ตรวจสอบกิจการ ทั้งน้ีเพราะผู้ตรวจสอบกิจการยังรู้สึกว่าตนเองมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแต่
ปราศจากอํานาจบังคับ  



 65

ตารางที่ 16 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง (ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายบริหาร/ฝ่ายจัดการ) จําแนกตามระดับ
การรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ 

                                                              หน่วย : ร้อยละ 

การรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ 

1.ด้านความกระชับ 2. ด้านความหนักแน่น 
3. ด้านความสมบูรณ์

ครบถ้วน 
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหาร 

และ และ และ 

ระดับ 
ผู้

ตรวจสอบ
กิจการ ฝ่ายจัดการ 

ผู้
ตรวจสอบ
กิจการ ฝ่ายจัดการ 

ผู้
ตรวจสอบ
กิจการ ฝ่ายจัดการ 

มาก – มากที่สุด     45.67       44.92      45.38      40.36      44.61       41.95 
ปานกลาง      40.60       35.96      40.30      40.36      41.02       37.54 
น้อย – น้อยที่สุด     13.73       19.13      14.33      19.28      14.37       20.52 

รวม 100 100 100 100 100 100 
 

ตารางที่ 16 (ต่อ) 

                             หน่วย : ร้อยละ 

การรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ 

4. ด้านความชัดเจน 
5. ด้านประโยชน์

สร้างสรรค์ 
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหาร 

และ และ 

ระดับ 
ผู้

ตรวจสอบ
กิจการ ฝ่ายจัดการ 

ผู้
ตรวจสอบ
กิจการ ฝ่ายจัดการ 

มาก – มากที่สุด      58.26      48.56      60.72       50.38 
ปานกลาง       29.13      33.99      29.17       36.27 
น้อย – น้อยที่สุด      12.61      17.45      10.12       13.35 

รวม 100 100 100 100 
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จากตารางที่ 16 พบว่าผู้ตรวจสอบกิจการยังคงรายงานการตรวจสอบกิจการได้ไม่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยยังคงมีข้อจํากัดและอุปสรรคใน
การรายงานการการตรวจสอบกิจการ ดังน้ี :-  

ด้านความกระชับ จํานวนผู้ตรวจสอบกิจการส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 54.33 ยังคงจัดทํารายงาน
ตรวจสอบกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรได้อย่างกระชับและเข้าใจได้ง่าย ในระดับปานกลางลงมาถึงระดับ
น้อย-น้อยที่สุด 

ด้านความหนักแน่น  จํานวนผู้ตรวจสอบกิจการส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 54.63 ยังคงจัดทํารายงาน
การตรวจสอบกิจการที่ถูกต้อง สมเหตุสมผลตามหลักวิชาการ ได้ในระดับปานกลางลงมาถึงระดับน้อย-น้อย
ที่สุด  

ด้านความสมบูรณ์ครบถ้วน จํานวนผู้ตรวจสอบกิจการส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 55.39 ยังคงจัดทํา
รายงานการตรวจสอบกิจการที่ครบถ้วนตามขอบเขตของการตรวจสอบกิจการ ได้ในระดับพอใช้ถึงระดับปาน
กลางลงมาถึงระดับน้อย-น้อยที่สุด  

ด้านความชัดเจน จํานวนผู้ตรวจสอบกิจการส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 41.74 ยังคงจัดทํารายงาน
การตรวจสอบกิจการที่ชัดเจนตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อม และไม่ทําให้เข้าใจผิด ได้ในระดับปานกลางลง
มาถึงระดับน้อย-น้อยที่สุด  

ด้านประโยชน์สร้างสรรค์ จํานวนผู้ตรวจสอบกิจการส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 39.28 ยังคงจัดทํา
รายงานการตรวจสอบกิจการที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ อันนําไปสู่การปฏิบัติได้ในระดับปานกลางลง
มาถึงระดับน้อย-น้อยที่สุด 

ผลการสํารวจเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เจาะลึก สอดรับและสนับสนุนผลการสํารวจ    
เชิงปริมาณ ในกรณีประเด็นการรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการน้ัน มีความเห็นว่าผู้ตรวจสอบกิจการยังคงต้อง
พัฒนาการเขียนรายงานการตรวจสอบกิจการให้กระชับ หนักแน่น สมบูรณ์ ครบถ้วนตามขอบเขต อย่าง
ชัดเจนตรงไปตรงมา สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ ซึ่งรายงานการตรวจสอบกิจการของผู้ตรวจสอบกิจการ
บางรายยังไม่อาจเป็นประโยชน์แก่ผู้สอบบัญชี ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับศักยภาพการปฏิบัติงาน และประสบการณ์ด้าน
การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบกิจการ  สําหรับการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์
น้ันจะทําให้ทราบถึงผลการดําเนินงานและมีผลต่อการรายงานผลการตรวจสอบกิจการต่อที่ประชุมใหญ่
สมาชิก ส่วนผู้ที่เก่ียวข้องมีความเห็นว่าขีดความสามารถในการจัดทํารายงานการตรวจสอบกิจการของผู้
ตรวจสอบกิจการขึ้นอยู่กับองค์ความรู้ การปฏิบัติงานและความสามารถในการเข้าถึงเน้ืองานของผู้ตรวจสอบ
กิจการ 
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ตารางท่ี 17 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง (ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายบริหาร/ฝ่ายจัดการ) จําแนกตามขีด
ความสามารถของผู้ตรวจสอบกิจการ 

                                                              หน่วย : ร้อยละ 

ขีดความสามารถของผู้ตรวจสอบกิจการ 
1. ด้านขอบเขต 2. ด้านความสอดคล้อง 3. ด้านความสัมพันธ์ 

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหาร 
และ และ และ 

ระดับ ผู้
ตรวจสอบ
กิจการ ฝ่ายจัดการ 

ผู้
ตรวจสอบ
กิจการ ฝ่ายจัดการ 

ผู้
ตรวจสอบ
กิจการ ฝ่ายจัดการ 

มาก – มากที่สุด  41.33   37.41  43.64  37.85  57.23   51.97 
ปานกลาง   26.59   24.60  25.43  24.02  17.05   18.20 
น้อย – น้อยที่สุด  32.08   37.99  30.92  38.14  25.72   29.84 

รวม 100 100 100 100 100 100 
 

ตารางที่ 17 (ต่อ) 

                             หน่วย : ร้อยละ 

ขีดความสามารถของผู้ตรวจสอบกิจการ 

4. ด้านการร่วมประชุม 5. ด้านข้อเสนอแนะ 

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหาร 
และ และ 

ระดับ ผู้
ตรวจสอบ
กิจการ ฝ่ายจัดการ 

ผู้
ตรวจสอบ
กิจการ ฝ่ายจัดการ 

มาก – มากที่สุด  55.20  48.47  41.91   42.94 
ปานกลาง   16.18  19.65  26.30   22.42 
น้อย – น้อยที่สุด  28.61  31.87  31.79   34.65 

รวม 100 100 100 100 
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จากตารางที่ 17 พบว่าผู้ตรวจสอบกิจการยังคงมีขีดความสามารถในการตรวจสอบกิจการไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยยังคงมีข้อจํากัดและ
อุปสรรคในขีดความสามารถในการตรวจสอบกิจการ ดังน้ี :-  

ด้านขอบเขต จํานวนผู้ตรวจสอบกิจการส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 58.67 ยังคงตรวจสอบกิจการตาม
ขอบเขตที่ตกลงไว้กับสหกรณ์ ได้ในระดับปานกลางลงมาถึงระดับน้อย-น้อยที่สุด  

ด้านความสอดคล้อง  จํานวนผู้ตรวจสอบกิจการส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 56.35 ยังคงตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ให้สอดคล้องกับคําแนะนํา ข้อกําหนด มติ ระเบียบ ข้อบังคับ และพระราชบัญญัติสหกรณ์ ได้
ในระดับปานกลางลงมาถึงระดับน้อย-น้อยที่สุด  

ด้านความสัมพันธ์ จํานวนผู้ตรวจสอบกิจการส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 42.77 ยังคงมีความสัมพันธ์
และมีการร่วมงานกับฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการของสหกรณ์ ได้ในระดับปานกลางลงมาถึงระดับน้อย-น้อย
ที่สุด  

ด้านการร่วมประชุม จํานวนผู้ตรวจสอบกิจการส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 44.79 ยังคงเข้าร่วมประชุม
และเสนอรายงานตามที่สหกรณ์ได้กําหนดไว้ ได้ในระดับปานกลางลงมาถึงระดับน้อย-น้อยที่สุด 

ด้านข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบกิจการส่วนใหญ่จํานวนถึงร้อยละ 
58.09 ที่ฝ่ายบริหาร/ฝ่ายจัดการนํามาประกอบการพิจารณาปรับปรุง ได้ในระดับปานกลางลงมาถึงระดับ
น้อย-น้อยที่สุด  

ผลการสํารวจเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เจาะลึก สอดรับและสนับสนุนผลการสํารวจ       
เชิงปริมาณ ในกรณีประเด็นขีดความสามารถของผู้ตรวจสอบกิจการน้ัน มีความเห็นว่าผู้ตรวจสอบกิจการ 
ส่วนใหญ่จะแจ้งเฉพาะแผนการตรวจสอบ แต่มิได้อธิบายทําความเข้าใจในขอบเขตเน้ือหาในการตรวจสอบ 
สําหรับความถี่ในการเข้าตรวจสอบเห็นว่าเดือนละครั้งเหมาะสมแล้ว (ครั้งละก่ีวันก็ได้) สําหรับความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ตรวจสอบกิจการกับเจ้าหน้าที่ กรรมการ สมาชิกมักไม่มีปัญหา สามารถเข้ากันได้ดี สําหรับ
ข้อเสนอแนะจากรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ จะได้รับการยอมรับโดยได้รับการพิจารณาประกอบการ
ปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม นอกจากน้ียังมีความเห็นเพ่ิมเติมว่ารายงานของผู้ตรวจสอบกิจการควรจะมี
คุณค่าแก่การที่ผู้สอบบัญชีสามารถนําไปเป็นแนวทางในการตรวจสอบบัญชีประจําปีด้วย 
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ตารางที่ 18 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง (ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายบริหาร/ฝ่ายจัดการ) จําแนกตาม
สภาพแวดล้อมของสหกรณ์ที่เอ้ือต่อการตรวจสอบกิจการ 

                                                              หน่วย : ร้อยละ 

สภาพแวดล้อมของสหกรณ์ที่เอ้ือต่อการตรวจสอบกิจการ 

1. ด้านบุคลากร 2. ด้านวิธีการ 
3. ด้านเทคโนโลยี

เคร่ืองมือ 
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหาร 

และ และ และ 

ระดับ 
ผู้

ตรวจสอบ
กิจการ ฝ่ายจัดการ 

ผู้
ตรวจสอบ
กิจการ ฝ่ายจัดการ 

ผู้
ตรวจสอบ
กิจการ ฝ่ายจัดการ 

มาก – มากที่สุด 57.61 58.03 57.86 61.28 29.28 31.21 
ปานกลาง  33.97 33.79 29.94 29.62 30.99 29.80 
น้อย – น้อยที่สุด 8.42 8.18 12.21 9.09 39.73 38.99 

รวม 100 100 100 100 100 100 
 

 

ตารางที่ 18 (ต่อ) 

                                                              หน่วย : ร้อยละ 

สภาพแวดล้อมของสหกรณ์ที่เอ้ือต่อการตรวจสอบกิจการ 

4. ด้านการบริหาร 5. ด้านข้อมูล 6. ด้านการเงิน 
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหาร 

และ และ และ 

ระดับ ผู้
ตรวจสอบ
กิจการ ฝ่ายจัดการ 

ผู้
ตรวจสอบ
กิจการ ฝ่ายจัดการ 

ผู้
ตรวจสอบ
กิจการ ฝ่ายจัดการ 

มาก – มากที่สุด  67.56   70.68  64.72  69.36  67.16   76.10 
ปานกลาง   26.55   24.28  29.68  24.55  27.89   19.23 
น้อย – น้อยที่สุด  5.89   5.04  5.60  6.09  4.94   4.67 

รวม 100 100 100 100 100 100 
 

 

 

 



 70

จากตารางที่ 18 พบว่าปัจจัยแวดล้อมของสหกรณ์ที่เอ้ือต่อการตรวจสอบกิจการ ยังไม่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสหกรณ์ยังคงมีข้อจํากัดและอุปสรรค ดังน้ี :-  

ด้านบุคลากร จํานวนสหกรณ์ผู้รับการตรวจสอบกิจการส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 42.39 ยังคงมี
อัตรากําลัง และคุณวุฒิของบุคลากรเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของสหกรณ์ ได้ในระดับปานกลางลงมาถึง
ระดับน้อย-น้อยที่สุด 

ด้านวิธีการ จํานวนสหกรณ์ผู้รับการตรวจสอบกิจการส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 42.14 ยังคงมีความ
ชัดเจนของเอกสารกํากับงานและผังการเดินงานของสหกรณ์ ในระดับปานกลางลงมาถึงระดับน้อย-น้อยที่สุด 

ด้านเทคโนโลยีเครื่องมือ จํานวนสหกรณ์ผู้รับการตรวจสอบกิจการส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 70.72 
ยังคงนําเทคโนโลยีเครื่องมือที่เหมาะสม สนับสนุนการทํางานของผู้ตรวจสอบกิจการเป็นระยะอย่างต่อเน่ือง 
ได้ในระดับปานกลางลงมาถึงระดับน้อย-น้อยที่สุด 

ด้านการบริหาร จํานวนสหกรณ์ผู้รับการตรวจสอบกิจการส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 32.44 ยังคงมี
การบริหารงานของสหกรณ์ ในระดับปานกลางลงมาถึงระดับน้อย-น้อยที่สุด 

ด้านข้อมูล จํานวนสหกรณ์ผู้รับการตรวจสอบกิจการส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 35.28 ยังคงมีข้อมูล
ด้านต่าง ๆ ที่เป็นจริงอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย เพียงพอต่อการใช้งาน ได้ในระดับปานกลางลงมาถึง
ระดับน้อย-น้อยที่สุด  

ด้านการเงิน สหกรณ์ผู้รับการตรวจสอบกิจการส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 32.84 ยังคงมีการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณที่ประหยัด คุ้มค่า และปลอดภัย ได้ในระดับปานกลางลงมาถึงระดับน้อย-น้อยที่สุด 

ผลการสํารวจเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เจาะลึก สอดรับและสนับสนุนผลการสํารวจ      
เชิงปริมาณในกรณีประเด็นปัจจัยแวดล้อมของสหกรณ์ที่เอ้ือต่อการตรวจสอบกิจการ นอกจากน้ันยังมี
ความเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับปัจจัยแวดล้อมของสหกรณ์ที่เอ้ือต่อการตรวจสอบกิจการว่า สมาชิกสหกรณ์ส่วน
ใหญ่เลือกผู้ตรวจสอบกิจการจากความรู้จัก ความคุ้นเคยมากกว่าคุณสมบัติในการตรวจสอบกิจการ ทั้งน้ีผู้
ตรวจสอบกิจการโดยเฉพาะสหกรณ์การเกษตร จะมาจากกรรมการครบวาระท่ีต้องเว้นวรรคจากการเป็น
คณะกรรมการดําเนินการ ซึ่งส่วนใหญ่สหกรณ์ประสงค์จะได้ผู้ตรวจสอบที่มาจากคนในสหกรณ์ คือ สมาชิก
สหกรณ์ เพราะจะเข้าใจในวัฒนธรรมองค์การ สําหรับเทคโนโลยีเครื่องมือทางการเงิน CFSAWS:ss , SEVA , 
และ DEACE ที่กล่าวแล้วน้ัน ควรพิจาณานําเทคโนโลยีเครื่องมือที่เหมาะสม เช่น CAMELS , BSC , TQM , 
PEARLS มาประกอบการทํางานของผู้ตรวจสอบกิจการด้วย 
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ตารางที่ 19 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง (ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายบริหาร/ฝ่ายจัดการ) จําแนกตามความ
ร่วมมือของสหกรณ์ในการตรวจสอบกิจการ 

                                                              หน่วย : ร้อยละ 

ความร่วมมอืของสหกรณใ์นการตรวจสอบกิจการ 
1. ด้านการสรา้งความ

เข้าใจร่วมกัน 
2. ด้านการให้ข้อมูล 

3. ด้านการอํานวย 
ความสะดวก 

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหาร 
และ และ และ 

ระดับ 
ผู้

ตรวจสอบ
กิจการ ฝ่ายจัดการ 

ผู้
ตรวจสอบ
กิจการ ฝ่ายจัดการ 

ผู้
ตรวจสอบ
กิจการ ฝ่ายจัดการ 

มาก – มากที่สุด  66.47   67.43  68.16  72.78  65.87   71.67 
ปานกลาง   26.41   25.99  20.54  19.88  24.93   22.21 
น้อย – น้อยที่สุด  7.12   6.58  11.31  7.34  9.20   6.13 

รวม 100 100 100 100 100 100 
 

ตารางที่ 19 (ต่อ) 

                                                              หน่วย : ร้อยละ 

ความร่วมมอืของสหกรณใ์นการตรวจสอบกิจการ 
4. ด้านการรับฟัง 
ความคิดเห็น 

5. ด้านทักษะการทํางาน
เป็นทีม 

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหาร 
และ และ 

ระดับ 
ผู้

ตรวจสอบ
กิจการ ฝ่ายจัดการ 

ผู้
ตรวจสอบ
กิจการ ฝ่ายจัดการ 

มาก – มากที่สุด  66.87  75.31  67.76   66.51 
ปานกลาง   26.63  20.09  24.18   27.31 
น้อย – น้อยที่สุด  6.51  4.60  8.06   6.17 

รวม 100 100 100 100 
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จากตารางที่ 19 พบว่าความร่วมมือของสหกรณ์ในการตรวจสอบกิจการ ยังไม่เพียงพอต่อการ
ต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสหกรณ์ยังคงมีข้อจํากัดและอุปสรรค ดังน้ี :-  

ด้านการสร้างความเข้าใจร่วมกัน จํานวนสหกรณ์ผู้รับการตรวจสอบกิจการส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 
33.53 ยังคงทําความเข้าใจในกรอบของการตรวจสอบกิจการร่วมกับผู้ตรวจสอบกิจการ ทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่าย
จัดการ และผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ได้ในระดับปานกลางลงมาถึงระดับน้อย-น้อยที่สุด 

ด้านการให้ข้อมูล จํานวนสหกรณ์ผู้รับการตรวจสอบกิจการส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 31.84 ยังคงให้
ข้อมูลที่เก่ียวข้องและตรงกับความจริงในการตรวจสอบกิจการ ได้ในระดับปานกลางลงมาถึงระดับน้อย-น้อย
ที่สุด 

ด้านการอํานวยความสะดวก จํานวนสหกรณ์ผู้รับการตรวจสอบกิจการส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 
34.13 ยังคงอํานวยความสะดวกในการตรวจสอบกิจการ ได้ในระดับปานกลางลงมาถึงระดับน้อย-น้อยที่สุด 

ด้านการรับฟังความคิดเห็น จํานวนสหกรณ์ผู้รับการตรวจสอบกิจการส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 
33.13 ยังคงให้ความสําคัญในการปรับปรุงและแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบกิจการ ได้ในระดับปาน
กลางลงมาถึงระดับน้อย-น้อยที่สุด 

ด้านทักษะการทํางานเป็นทีม จํานวนสหกรณ์ผู้รับการตรวจสอบกิจการส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 
32.24 ยังคงมีบุคลากรของสหกรณ์ที่มีทักษะในการทํางานเป็นทีม และมีการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพกับผู้
ตรวจสอบกิจการ ได้ในระดับปานกลางลงมาถึงระดับน้อย-น้อยที่สุด 

ผลการสํารวจเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เจาะลึก สอดรับและสนับสนุนผลการสํารวจ      
เชิงปริมาณ ในกรณีประเด็นความร่วมมือของสหกรณ์ในการตรวจสอบกิจการน้ัน มีความเห็นว่า สหกรณ์
ให้ความร่วมมือในการเข้าตรวจสอบของผู้ตรวจสอบกิจการดี โดยไม่คิดว่าผู้ตรวจสอบกิจการจะมาจับผิด
แต่จะมาช่วยให้งานของสหกรณ์ดีขึ้น และเห็นสมควรให้สหกรณ์ต้ังงบประมาณเพ่ือการตรวจสอบกิจการน้ี
โดยเฉพาะ ทั้งค่าตอบแทนการตรวจสอบกิจการและการส่งผู้ตรวจสอบกิจการไปอบรมอย่างสม่ําเสมอ 
ประกอบกับมีความคิดเห็นว่าทางราชการควรต้องยกระดับผู้ตรวจสอบกิจการให้มีมาตรฐาน ให้
ความสําคัญ และเป็นที่ยอมรับมากขึ้น 
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ส่วนท่ี 4 แนวปฏิบัติท่ีดีแก่ผู้ตรวจสอบกิจการ 
แนวปฏิบัติที่ดีในการผู้ตรวจสอบกิจการ หมายถึง วิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทําให้ผู้ตรวจ

สอบกิจการประสบความสําเร็จ หรือนําไปสู่ความเป็นเลิศในการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ให้เป็นที่ยอมรับใน   
วงวิชาการหรือวิชาชีพน้ัน ๆ และมีหลักฐานของความสําเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอน 
ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ที่ได้บันทึกเป็นเอกสารและเผยแพร่ให้หน่วยงานภายใน หรอืภายนอก สามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้ 

จากการวิจัยครั้งน้ีพบแนวทางปฏิบัติที่ดีแก่ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 3 ด้านหลัก 7 ด้านย่อย 
ดังน้ี 

ด้านหลักที่ 1     ด้านความรู้ในการปฏิบัติของผู้ตรวจสอบกิจการ 
ด้านย่อยที่ 1 องค์ความรู้ของผู้ตรวจสอบกิจการ 
ด้านย่อยที่ 2 การปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการ 
ด้านย่อยที่ 3 การเข้าถึงเน้ืองานของผู้ตรวจสอบกิจการ 
ด้านย่อยที่ 4 การรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ 

ด้านหลักที่ 2     ด้านขีดความสามารถของผู้ตรวจสอบกิจการ 
ด้านย่อยที่ 5 ขีดความสามารถของผู้ตรวจสอบกิจการ 

ด้านหลักที่ 3     ด้านสหกรณ์ผู้รับการตรวจสอบกิจการ 
  ด้านย่อยที่ 6 สภาพแวดล้อมของสหกรณ์ที่เอ้ือต่อการตรวจสอบกิจการ 

ด้านย่อยที่ 7 ความร่วมมือของสหกรณ์ในการตรวจสอบกิจการ 

ด้านหลักที่ 1 ด้านความรู้ในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ 

1)  ด้านย่อยที่ 1 องค์ความรู้ของผู้ตรวจสอบกิจการ 

องค์ความรู้ หมายถึง ความรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบกิจการทั้ง 5 ด้าน ตาม
เจตนารมณ์ในการตรวจสอบกิจการที่ต้องการให้องค์คณะผู้ตรวจสอบกิจการมีองค์
ความรู้ที่ครอบคลุม 5 ด้าน ดังน้ี 

1.1)  ด้านการบัญชีสหกรณ์  
ผู้ตรวจสอบกิจการ ต้องมีความรู้เก่ียวกับการรวบรวมข้อมลูทางการ

บัญชี การจําแนกรายการทางบัญชี การจดบันทึกรายการทางบัญชี การ
สรุปผลทางบัญชีของสหกรณ์ และวิเคราะห์รายการทางบัญชี 

1.2)   ด้านการเงินสหกรณ์  
ผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีความรู้เก่ียวกับความเสี่ยงในการลงทุน 

วิเคราะห์คุณภาพสินทรัพย์ วิเคราะห์โครงสร้างการเงินและธุรกิจ 
วิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน และวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน
ของสหกรณ์ 
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1.3)    ด้านการบริหารจัดการสหกรณ์  
ผู้ตรวจสอบกิจการ ต้องมีความรู้เก่ียวกับ การวางแผนการดําเนินงาน

ของสหกรณ์  การจัดการความเสี่ ยง และสามารถให้คํ าแนะนํา
การงบประมาณของสหกรณ์ 

1.4)   ด้านกฎระเบียบของสหกรณ์  
ผู้ตรวจสอบกิจการ ต้องมีความรู้ที่สามารถให้คําแนะนําเก่ียวกับ

หลักการและวิธีการสหกรณ์ พระราชบัญญัติสหกรณ์ ระเบียบข้อบังคับ 
ข้อกําหนดทางราชการที่เก่ียวข้องกับสหกรณ์ ระเบียบข้อบังคับของ
สหกรณ์และมติของคณะกรรมการสหกรณ์ 

1.5)   ด้านเทคนิคที่เก่ียวข้องกับสหกรณ์  
ผู้ตรวจสอบกิจการ ต้องมีความรู้เก่ียวกับการวางแผนกําหนดขอบเขต

การตรวจสอบกิจการ สามารถให้คําแนะนําการควบคุมภายในของสหกรณ์ 

2)  ด้านย่อยที่ 2 การปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการ  

การปฏิบัติงาน หมายถึง การปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการของผู้ตรวจสอบ
กิจการ เป็นหลักปฏิบัติที่ครอบคลุมงานของผู้ตรวจสอบกิจการทุกขั้นตอนต้ังแต่
เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น 10 ด้าน ดังน้ี 

2.1)  ด้านการควบคุมภายใน  
ผู้ตรวจสอบกิจการ ควรประเมินคุณภาพการควบคุมภายในของ

สหกรณ์ 

2.2)   ด้านการประมินความเสี่ยง  
ผู้ตรวจสอบกิจการ ควรประเมินความเสี่ยงจากความประมาท 

ความเสี่ยงจากระบบงาน เอกสาร สรรพสมุดบัญชี ทะเบียน การเงิน 
ตลอดจนหน้ีสิน ทรัพย์สินทั้งปวงของสหกรณ์ตามขอบเขตการ
ตรวจสอบที่กําหนด 

2.3)   ด้านการวางแนวการตรวจสอบบัญชี  
ผู้ตรวจสอบกิจการ ควรวางแนวการตรวจสอบบัญชี เพ่ือ

จัดลําดับความสําคัญให้สอดคล้องกับการควบคุมภายในและความ
เสี่ยงอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 

2.4)   ด้านกลยุทธ์  
ผู้ตรวจสอบกิจการ ควรตรวจสอบนโยบาย โครงการ ตีความ

หรือแปรความวัตถุประสงค์ของสหกรณ์สู่การปฏิบัติ 

2.5)   ด้านการสรุปและรายงานผลการตรวจสอบ  
ผู้ตรวจสอบกิจการ ต้องสรุปและรายงานการตรวจสอบกิจการ

เป็นลายลักษณ์อักษรต่อที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ประจําเดือน หรือตามขอบเขตที่ได้กําหนดไว้ 
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2.6) ด้านการเข้าร่วมประชุม  
ผู้ตรวจสอบกิจการ  ต้องเ ข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการทุกคร้ัง และมีการนําเสนอรายงานการตรวจสอบกิจการ
ต่อที่ประชุม 

3)  ด้านย่อยที่ 3 การเข้าถึงเนื้องานของผู้ตรวจสอบกิจการ 

การเข้าถึงเน้ืองาน หมายถึง การเข้าใจงานของผู้ตรวจสอบกิจการอย่าง
เหมาะสมและมีความสามารถใน 3 ด้าน ดังน้ี 

3.1)   ด้านการให้คําแนะนํา  
ผู้ตรวจสอบกิจการ ควรให้คําแนะนําการทํางานแก่ผู้เก่ียวข้องได้

อย่างถูกต้องเหมาะสม 

3.2)  ด้านการให้ความช่วยเหลือ  
ผู้ตรวจสอบกิจการ ควรช่วยสอนแนะวิธีการทางบัญชีสหกรณ์ 

ทางการเงินสหกรณ์ และช่วยสอนแนะวิธีวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือ
ทางการบริหารและทางการเงินต่างๆ เช่น CAMELS , CFSAWS:ss, 
SEVA, DEACE , BSC , TQM ,และ PEARLS ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

3.3)   ด้านการตรวจสอบ  
ผู้ตรวจสอบกิจการ ต้องตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ด้วยความ

ระมัดระวังรอบคอบ 

4)  ด้านย่อยที่ 4 การรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ 

การรายงาน หมายถึง สื่อสารการตรวจสอบกิจการด้วยการรายงานการตรวจสอบ
กิจการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรครบถ้วนใน 5 ด้าน ดังน้ี  

4.1)  ด้านความกระชับ  
ผู้ตรวจสอบกิจการ ต้องจัดทํารายงานการตรวจสอบกิจการเป็นลาย

ลักษณ์อักษรที่สามารถเข้าใจได้ง่ายและกระชับ 

4.2)  ด้านความหนักแน่นของข้อมูล  
ผู้ตรวจสอบกิจการ ต้องจัดทํารายงานการตรวจสอบกิจการที่

ถูกต้อง สมเหตุสมผลตามหลักวิชาการ  

4.3)  ด้านความสมบูรณ์  
ผู้ตรวจสอบกิจการ ต้องจัดทํารายงานการตรวจสอบกิจการที่

ครบถ้วนในขอบเขตของการตรวจสอบกิจการ  

4.4)  ด้านความชัดเจน  
ผู้ตรวจสอบกิจการ ต้องจัดทํารายงานการตรวจสอบกิจการที่

ชัดเจนตรงไปตรงมา ไม่อ้อมค้อม และไม่ทําให้เข้าใจผิด 
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4.5)  ด้านความสร้างสรรค์  
ต้องจัดทํารายงานการตรวจสอบกิจการ ที่มีคําแนะนําที่สร้างสรรค์ 

และเป็นประโยชน์อันนําไปสู่การปฏิบัติได้ 

ด้านหลักที่ 2 ด้านขีดความสามารถของผู้ตรวจสอบกิจการ 

5)  ด้านย่อยที่ 5 ขีดความสามารถของผู้ตรวจสอบกิจการ  

ขีดความสามารถ หมายถึง ความสําเร็จของการตรวจสอบกิจการที่วัดผล
สัมฤทธ์ิของการตรวจสอบกิจการใน 5 ด้าน ดังน้ี 

5.1) ด้านขอบเขตการตรวจสอบ   
ผู้ตรวจสอบกิจการ ควรปฏิบัติงานตามขอบเขตการตรวจสอบที่

ได้กําหนดไว้ 

5.2) ด้านความสอดคล้อง   
ผู้ตรวจสอบกิจการ ควรตรวจสอบกิจการให้สอดคล้องกับ

ข้อกําหนด ข้อบังคับของสหกรณ์ และของทางราชการ 
5.3   ด้านความสัมพันธ์   

ผู้ตรวจสอบกิจการ ควรมีความสัมพันธ์และมีการร่วมงานที่ดีกับ
ฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์ 

5.4) ด้านการร่วมประชุม   
ผู้ตรวจสอบกิจการ ควรเข้าตรวจสอบ เสนอรายงาน และเข้า

ร่วมประชุม ตามท่ีได้กําหนดในขอบเขต 

5.5) ด้านการปรับปรุงแก้ไข   
สหกรณ์สามารถนําข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ

กิจการที่ได้รายงาน มาประกอบการพิจารณาปรับปรุง 

ด้านหลักที่ 3 ด้านสหกรณ์ผู้รับการตรวจสอบกิจการ 

6) ด้านย่อยที่ 6 สภาพแวดล้อมของสหกรณ์ที่เอ้ือต่อการตรวจสอบกิจการ 

สภาพแวดล้อม หมายถึง ปัจจัยของสหกรณ์ที่อยู่ล้อมรอบ และสนับสนุนเอ้ือ
ต่อการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ  6 ด้าน ดังน้ี 

6.1)  ด้านบุคลากร  
สหกรณ์ควรมีอัตรากําลังและคุณวุฒิของบุคลากรเหมาะสมกับ

ภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย มีความรู้ด้านสหกรณ์ ควรมีอัตรากําลัง
บุคลากรท่ีเหมาะสมกับธุรกรรม ตามที่ได้กําหนดไว้ในคู่มือการ
ทํางานของสหกรณ์อย่างชัดเจน 
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6.2)  ด้านวิธีการ  
สหกรณ์ควรกําหนดเอกสารกํากับงานของสหกรณ์และกําหนด

ผังการเดินงานของสหกรณ์ไว้อย่างชัดเจน 

6.3)  ด้านเครื่องมือ  
สหกรณ์ควรนําเทคโนโลยีเครื่องมือต่าง ๆ (เช่น CAMELS, 

CFSAWS:ss, SEVA, DEACE, BSC, TQM และPEARLS เครื่องนับ
ธนบัตร, เครื่องตรวจสอบลายเซ็น : Black Light ฯลฯ ) สนับสนุนการ
ทํางานของผู้ตรวจสอบกิจการเป็นระยะอย่างต่อเน่ืองและเหมาะสม 

6.4)  ด้านบริหาร  
สหกรณ์ควรมีระบบการบริหารงาน โดยต้องมีการวางแผนการ

ดําเนินงานของสหกรณ์ มีการจัดองค์กร มีการจัดการทรัพยากรบุคคล
ไว้อย่างชัดเจน มีการประสานความร่วมมือภายในสหกรณ์อย่าง
เหมาะสม มีการรายงานการดําเนินงานของสหกรณ์ทุกเดือน และมี
การงบประมาณอย่างชัดเจนและเหมาะสม 

6.5)  ด้านข้อมูล  
สหกรณ์ต้องมีข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่ เป็นจริง อย่างครบถ้วน 

ถูกต้อง ทันสมัย และเพียงพอต่อการใช้งาน 

6.6)  ด้านการเงิน  
สหกรณ์ต้องมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยประหยัด คุ้มค่า 

และปลอดภัย 

7)  ด้านย่อยที่ 7 ความร่วมมือของสหกรณ์ในการตรวจสอบกิจการ  

ความร่วมมือ (Cooperation) หมายถึง การให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการ
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ โดยสหกรณ์ผู้รับตรวจต้องให้ความร่วมมือสนับสนุนการ
ตรวจสอบกิจการ 5 ด้าน คือ 

7.1)   ด้านกรอบของการตรวจสอบ  
สหกรณ์ควรทําความเข้าใจในกรอบของการตรวจสอบกิจการระหว่าง

ผู้ตรวจสอบกิจการ กับฝ่ายบริหาร ฝ่ายจัดการ และผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 

7.2)  ด้านการให้ความร่วมมือ  
สหกรณ์และฝ่ายต่างๆ ในสหกรณ์ควรให้ความร่วมมือในการ

ตรวจสอบกิจการ (เช่น การให้ข้อมูลที่เก่ียวข้อง และการยืนยันเอกสาร
ต่าง ๆ ที่ไม่ตรงกัน) 

7.3)  ด้านความสะดวกในการตรวจสอบ  
สหกรณ์ควรอํานวยความสะดวกในการตรวจสอบกิจการ (เช่น การ

จัดสรรเวลา สถานที่ ค่าตอบแทน และเคร่ืองมือสนับสนุนการทํางาน) 
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7.4)  ด้านการแก้ไขปรับปรุง  
สหกรณ์ควรรับฟังความคิดเห็นในการตรวจสอบกิจการ พร้อมทั้งให้

ความสําคัญในการนํามาพิจารณา ประกอบการปรับปรุงและแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบกิจการ 

7.5)   ด้านการทํางานเป็นทีม  
สหกรณ์ควรมีทักษะในการทํางานเป็นทีมและมีการสื่อสารที่มี

ประสิทธิภาพ 

ส่วนที่ 5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อขีดความสามารถของผู้ตรวจสอบกิจการ 
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อขีดความสามารถของผู้ตรวจสอบกิจการ (Y) ในครั้งน้ี ใช้การวิเคราะห์

ถดถอยพหุคูนแบบขั้นตอนโดยมีปัจจัยที่ใช้เป็นตัวแปรต้น 7 ตัวแปร ดังน้ี 

ตัวแปรต้น 7 ตัวแปร  

 1. องค์ความรู้ของผู้ตรวจสอบกิจการ X1         
 2. การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ X2    
 3. การเข้าถึงเน้ืองานของผู้ตรวจสอบกิจการ X3    
 4. การรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ X4    
 5. สภาพแวดล้อมของสหกรณ์ที่เอ้ือต่อการตรวจสอบกิจการ X5   
 6. ความร่วมมือของสหกรณ์ในการตรวจสอบกิจการ X6     
 7. ประสบการณ์การตรวจสอบกิจการ X7  (เฉพาะตามความคิดเห็นของผู้ตรวจสอบกิจการ) 
  

 เมื่อทดสอบค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นทุกตัวกับขีดความสามารถในการตรวจสอบกิจการแล้ว 
พบว่า มีความแปรปรวนคงที่ การแจงแจกปกติ มีความสัมพันธ์เชิงเส้น และตัวแปรต้นไม่มีความสัมพันธ์กัน
สูงเกินไป และแม้ว่าความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นจะมีบางตัวเกิน 0.8 แต่ก็สามารถพิจารณาจากค่าปัจจัย
การขยายตัวของความแปรปรวน (VIF) ซึ่งมีค่าที่น้อยกว่า 10 จึงไม่มีปัญหาความสัมพันธ์ภายใน 
(Multicollinearity) (วรรณี หิรัญญากร, 2546) จึงสรุปผลการวิเคราะห์ปรากฏ ดังน้ี 

 

1)  ปัจจัยที่ส่งผลต่อขีดความสามารถของผู้ตรวจสอบกิจการ ตามความคิดเห็นผู้ตรวจสอบกิจการ 
  

ตารางที่ 20 สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ใช้เป็นตัวแปรต้นที่ส่งผลต่อขีดความสามารถของ           
  ผู้ตรวจสอบกิจการ ตามความคิดเห็นของผู้ตรวจสอบกิจการ 
 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 
X1  0.605** 0.831** 0.745** 0.582** 0.565** 0.232* 
X2   0.688** 0.680** 0.590** 0.629** 0.282** 
X3    0.795** 0.641** 0.624** 0.239* 
X4     0.659** 0.681** 0.295** 
X5      0.832** 0.214* 
X6       0.233* 
X7        

*p < 0.05  **p < 0.001 



 79

ตารางที่ 21 สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ใช้เป็นตัวแปรต้นกับขีดความสามารถของผู้ 
               ตรวจสอบกิจการ ตามความคิดเห็นของผู้ตรวจสอบกิจการ (n=138) 
 

                    ตัวแปรต้น r 
องค์ความรู้ของผู้ตรวจสอบกิจการ (X1) 0.455** 
การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ (X2) 0.579** 
การเข้าถึงเน้ืองานของผู้ตรวจสอบกิจการ (X3) 0.526** 
การรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ (X4) 0.650** 
สภาพแวดล้อมของสหกรณ์ที่เอ้ือต่อการตรวจสอบกิจการ (X5) 0.567** 
ความร่วมมือของสหกรณ์ในการตรวจสอบกิจการ (X6) 0.571** 
ประสบการณ์การตรวจสอบกิจการ (X7) 0.144* 

*p <0.05 **p <0.001 
 

จากตารางที่ 20 และ ตารางที่ 21 พบว่า ปัจจัยที่ใช้เป็นตัวแปรต้นที่ส่งผลให้เกิดขีดความสามารถ
ของผู้ตรวจสอบกิจการทั้ง 7 ตัวแปร มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก และมีความสัมพันธ์กับขีดความสามารถใน
การตรวจสอบกิจการอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยการรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการมีความสัมพันธ์กับขีด
ความสามารถของผู้ตรวจสอบกิจการสูงสุด (0.650) รองลงมาคือการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ 
(0.579) สําหรับประสบการณ์การตรวจสอบกิจการ (ระยะเวลาในการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ) มีความสัมพันธ์
กับขีดความสามารถในการตรวจสอบกิจการน้อยสุด (0.144) 
 

ตารางที่ 22 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ตามความคิดเห็นของผู้ตรวจสอบกิจการ 
 

ตัวแปร    B   SEB  Beta R2 Change 
ค่าคงที่ (a) 11.676 6.265   
การรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ (X4) 1.591 0.394 0.383 0.422 
การปฏิบัตงิานของผู้ตรวจสอบกิจการ (X2) 0.374 0.161 0.204 0.035 
สภาพแวดล้อมของสหกรณ์ที่เอื้อต่อการตรวจสอบ
กิจการ (X5) 0.218 0.097 0.194 0.020 

R2 = 0.477   Adj. R2 = 0.465 
 
ตารางที่ 22 (ต่อ) 

ตัวแปร    t      p     95% CI for B VIF 
ค่าคงที่ (a) 1.864 0.065 -0.715 - 24.066  
การรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ (X4) 4.043 <0.001 0.813 - 2.370 2.290 
การปฏิบัตงิานของผู้ตรวจสอบกิจการ (X2) 2.319 0.022 0.055 - 0.693 2.155 
สภาพแวดล้อมของสหกรณ์ที่เอื้อต่อการตรวจสอบ
กิจการ (X5) 2.256 0.026 0.027 - 0.409 1.915 

R2 = 0.477   Adj. R2 = 0.465 
 



 80

จากตารางที่  22 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พบว่า ปัจจัยที่ส่ งผลต่อ                
ขีดความสามารถในการตรวจสอบกิจการ ตามความคิดเห็นของผู้ตรวจสอบกิจการ ได้แก่ การรายงานของ     
ผู้ตรวจสอบกิจการ การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ และสภาพแวดล้อมของสหกรณ์ที่เอ้ือต่อการ
ตรวจสอบกิจการ โดยท่ีการรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการเป็นปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุด รองลงมา คือ การ
ปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ และสภาพแวดล้อมของสหกรณ์ที่เอ้ือต่อการตรวจสอบกิจการ ตามลําดับ 
ทั้งสามปัจจัยดังกล่าวร่วมกันสามารถอธิบายความผันแปรในตัวแปรขีดความสามารถของผู้ตรวจสอบกิจการ 
ได้ร้อยละ 47.7 

2)  ปัจจัยที่ส่งผลต่อขีดความสามารถของผู้ตรวจสอบกิจการ ตามความคิดเห็นของฝ่ายบริหาร/
ฝ่ายจัดการ 

 ตารางที่ 23 สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ใช้เป็นตัวแปรต้นที่ส่งผลต่อขีดความสามารถ
ของผู้ตรวจสอบกิจการ ตามความคิดเห็นของฝ่ายบริหาร/ฝ่ายจัดการ 

 
ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6 

X1 0.706** 0.859** 0.694** 0.494** 0.406** 
X2   0.732** 0.759** 0.541** 0.441** 
X3    0.741** 0.504** 0.379** 
X4     0.531** 0.500** 
X5      0.673** 
X6       

*p < 0.05  **p < 0.001 
 

ตารางที่ 24 สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ใช้เป็นตัวแปรต้นกับขีดความสามารถของ 
   ผู้ตรวจสอบกจิการโดยรวม ตามความคิดเห็นของฝ่ายบริหาร/ฝ่ายจัดการ n=299 
 
                    ตัวแปร r 
องค์ความรู้ของผู้ตรวจสอบกิจการ (X1) 0.509** 
การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ (X2) 0.577** 
การเข้าถึงเน้ืองานของผู้ตรวจสอบกิจการ (X3) 0.512** 
การรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ (X4) 0.594** 
สภาพแวดล้อมของสหกรณ์ที่เอ้ือต่อการตรวจสอบกิจการ (X5) 0.466** 
ความร่วมมือของสหกรณ์ในการตรวจสอบกิจการ (X6) 0.441** 

**p <0.001 
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จากตารางที่ 23 และ ตารางที่ 24 พบว่า ปัจจัยที่ใช้เป็นตัวแปรต้นที่ส่งผลให้เกิดขีดความสามารถ
ของผู้ตรวจสอบกิจการทั้ง 6 ตัวแปร มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก และมีความสัมพันธ์กับขีดความสามารถ
ของผู้ตรวจสอบกิจการอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยการรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการมีความสัมพันธ์กับขีด
ความสามารถของผู้ตรวจสอบกิจการสูงสุด (0.594) รองลงมาคือการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ 
(0.577) สําหรับการให้ความร่วมมือของสหกรณ์ในการตรวจสอบกิจการ มีความสัมพันธ์กับขีดความสามารถ
ในการตรวจสอบกิจการน้อยสุด (0.441) 

 
ตารางที่ 25  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ตามความคิดเห็นของฝ่ายบริหาร/ฝ่ายจัดการ 
 

ตัวแปร    B   SEB  Beta R2 Change 
ค่าคงที่ (a) 12.101 5.372   
การรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ (X4) 1.184 0.280 0.302 0.353 
การปฏิบัตงิานของผู้ตรวจสอบกิจการ (X2) 0.523 0.132 0.273 0.038 
ความร่วมมือของสหกรณ์ในการตรวจสอบกิจการ (X6) 0.963 0.295 0.169 0.021 

R2 = 0.412   Adj. R2 = 0.406 
 
ตารางที่ 25 (ต่อ) 

ตัวแปร    t      p     95% CI for B VIF 
ค่าคงที่ (a) 2.252 0.025 1.528 - 22.674  
การรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ (X4) 4.234 0.000 0.634 - 1.734 2.578
การปฏิบัตงิานของผู้ตรวจสอบกิจการ (X2) 3.964 0.000 0.263 - 0.783 2.437
ความร่วมมือของสหกรณ์ในการตรวจสอบกิจการ (X6) 3.263 0.001 0.382 - 1.544 1.447
 R2 = 0.412   Adj. R2 = 0.406 

 
จากตารางที่ 25 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อขีด

ความสามารถของผู้ตรวจสอบกิจการ ตามความคิดเห็นของฝ่ายบริหาร/ฝ่ายจัดการสหกรณ์ ได้แก่ การ
รายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ และความร่วมมือของสหกรณ์ในการ
ตรวจสอบกิจการ โดยท่ีการรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการเป็นปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุด รองลงมาคือการ
ปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ และความร่วมมือของสหกรณ์ในการตรวจสอบกิจการ ตามลําดับ โดยทั้งสาม
ปัจจัยดังกล่าวร่วมกันสามารถอธิบายความแปรผันในขีดความสามารถในการตรวจสอบกิจการได้ร้อยละ 41.2 
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ส่วนที่ 6 มาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ 
 

ในส่วนน้ีจะนําเสนอมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ จากข้อมูลการ
วิเคราะห์เอกสาร การศึกษาสถานการณ์การตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ แนวปฏิบัติที่ดีแก่
ผู้ตรวจสอบกิจการ และการสัมภาษณ์เชิงลึกร่วมกับการประชุมระดมสมอง เพ่ือกําหนดมาตรฐานการ
ตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ โดยใช้ Delphi Technique จากน้ันนําเสนอมาตรฐานการ
ตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ  

จากการศึกษาวิจัยอนาคตสร้างมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการด้วย 
Delphi Technique โดยการรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเช่ียวชาญหรือมีความรู้ความเข้าใจ
การตรวจสอบกิจการ 20 คน โดยการระดมสมองเพ่ือแสดงความคิดเห็นในการกําหนดกรอบมาตรฐานการ
ตรวจสอบโดยอิสระรอบที่ 1 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 จากน้ันนํากรอบมาตรฐานฯ ในรอบที่ 1 มาสร้าง
เป็นแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ประเมินความคิดเห็นและกลั่นกรอง โดยปราศจากการช้ีนําจากกลุ่มใน
รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 – 28 มิถุนายน 2556 ต่อจากน้ันนําผลการประเมินจากรอบที่ 2 มาสรุปและสร้าง
เป็นแบบสอบถามส่งกลับให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญฯ ยืนยันความคิดเห็น โดยมุ่งเน้นการสร้างความ
เป็นหน่ึงเดียวในรอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 19 – 29 กรกฎาคม 2556 ซึ่งเป็นรอบสุดท้าย โดยผลการประเมิน
การยืนยันความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิฯรอบที่ 3 เพ่ือกําหนดเป็นมาตรฐาน ต้องผ่านเกณฑ์ 2 ข้อกําหนด 
ดังน้ี  

  1. คา่มัธยฐาน (Md) มีค่ามากกว่า 3.50 ขึน้ไป 
  2. ค่าพสิัยระหว่างควอไทล ์(IR) มีค่าน้อยกว่า 1.50 ลงมา 

ค่ามัธยฐาน
(Md) 

ค่าพสิัยระหว่างควอไทล ์
(IR) 

ความคิดเหน็ในการกําหนดเป็นมาตรฐาน 

3.50 - 4.49 น้อยกว่า 1.50 ลงมา เหมาะสมมาก/สอดคล้อง 
4.50 - 5.00 น้อยกว่า 1.50 ลงมา เหมาะสมมากที่สุด/สอดคล้อง 

  

โดยสรุปการให้นํ้าหนักคะแนน การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยนําเสนอในรูปแบบของ
ตาราง ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อแต่ละด้านตามลําดับ ดังน้ี 

 มาตรฐานด้านความรู้ในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ประกอบด้วย 
(1) องค์ความรู้ของผู้ตรวจสอบกิจการ 
(2) การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ  
(3) การเข้าถึงเน้ืองานของผู้ตรวจสอบกิจการ 
(4) การรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ 

 มาตรฐานด้านขีดความสามารถของผู้ตรวจสอบกิจการ 
(5) ขีดความสามารถของผู้ตรวจสอบกิจการ 

 มาตรฐานด้านสหกรณผ์ู้รับการตรวจจากผูต้รวจสอบกิจการ 
(6) สภาพแวดล้อมของสหกรณ์ที่เอ้ือต่อการตรวจสอบกิจการ  
(7) ความร่วมมือของสหกรณ์ในการตรวจสอบกิจการ  
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ตารางที่ 26  คา่มัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ผลการวิเคราะห์องค์ความรู้ของผู้ตรวจสอบกิจการจากการ
ทํา Delphi Technique ผู้ทรงคุณวุฒิ รอบสุดท้าย (n=20) 

 
มาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ ผลการประเมิน 

ข้อ 
องค์ความรู้ของผู้ตรวจสอบกิจการ Md IR 

แปลผล 

 1. ด้านการบญัชีสหกรณ ์    
1 มีองค์ความรู้ที่สามารถรวบรวมข้อมูลทางการบัญชี 4.00 1.00 เหมาะสมมาก/

สอดคล้อง 
2 มีองค์ความรู้ที่สามารถให้คําแนะนําการจําแนกรายการ

ทางบัญชีของสหกรณ์ 
4.00 1.00 เหมาะสมมาก/

สอดคล้อง 
3 มีองค์ความรู้ที่สามารถให้คําแนะนําการจดบันทึก

รายการทางบัญชีของสหกรณ์ 
4.00 1.00 เหมาะสมมาก/

สอดคล้อง 
4 มีองค์ความรู้ที่สามารถให้คําแนะนําการสรุปผลทางบัญชี

ของสหกรณ์ 
4.00 1.00 เหมาะสมมาก/

สอดคล้อง 
5 มีองค์ความรู้ที่สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์รายการทาง

บัญชี 
4.00 1.00 เหมาะสมมาก/

สอดคล้อง 
 2. ด้านการเงนิสหกรณ ์    
6 มีองค์ความรู้ที่สามารถให้คําแนะนําการวิเคราะห์ความ

เสี่ยงในการลงทุนของสหกรณ์ 
4.00 0.00 เหมาะสมมาก/

สอดคล้อง 
7 มีองค์ความรู้ที่สามารถให้คําแนะนําการวิเคราะห์คุณภาพ

สินทรัพย์และการจัดการงบประมาณของสหกรณ์ 
4.00 0.00 เหมาะสมมาก/

สอดคล้อง 
8 มีองค์ความรู้ที่สามารถให้คําแนะนําการวิเคราะห์

โครงสร้างการเงินและธุรกิจของสหกรณ์ 
4.00 0.00 เหมาะสมมาก/

สอดคล้อง 
9 มีองค์ความรู้ที่สามารถให้คําแนะนําการวิเคราะห์ความ

คุ้มค่าในการลงทุนของสหกรณ์ 
4.00 0.00 เหมาะสมมาก/

สอดคล้อง 
10 มีองค์ความรู้ที่สามารถให้คําแนะนําการวิเคราะห์สภาพ

คล่องทางการเงินของสหกรณ์ 
4.00 0.00 เหมาะสมมาก/

สอดคล้อง 
 3. ด้านการบรหิารจัดการสหกรณ ์    

11 มีองค์ความรู้ที่สามารถให้คําแนะนําการวางแผนการ
ดําเนินงานของสหกรณ์ 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก/
สอดคล้อง 

*12 มีองค์ความรู้ที่สามารถให้คําแนะนําการจัดองค์กรและ
การจัดการทรัพยากรบุคคลของสหกรณ์ 

3.00 1.00 เหมาะสมปานกลาง/
สอดคล้อง 

13 มีองค์ความรู้ที่สามารถจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ได้ (เช่นสมาชิกฝากสมุดฝากเงินไว้กับเจ้าหน้าที่ เป็นต้น) 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก/
สอดคล้อง 

*14 มีองค์ความรู้ที่สามารถให้คําแนะนําการรายงานผลการ
ดําเนินงานของสหกรณ์ 

4.00 2.00 เหมาะสมมาก/ 
ไม่สอดคล้อง 

15 มีองค์ความรู้ที่สามารถให้คําแนะนําการงบประมาณของ
สหกรณ ์

4.00 1.00 เหมาะสมมาก/
สอดคล้อง 
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ตารางที่ 26  (ต่อ) 
 

มาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ ผลการประเมิน 
ข้อ 

องค์ความรู้ของผู้ตรวจสอบกิจการ Md IR 
แปลผล 

 4. ด้านกฎระเบียบของสหกรณ ์    
16 มีองค์ความรู้ที่สามารถให้คําแนะนําหลักการและวิธีการ

สหกรณ ์
4.00 1.00 เหมาะสมมาก/

สอดคล้อง 
17 มีองค์ความรู้ที่สามารถให้คําแนะนําพระราชบัญญัติ

สหกรณ ์
4.00 1.00 เหมาะสมมาก/

สอดคล้อง 
18 มีองค์ความรู้ที่สามารถให้คําแนะนําระเบียบ ข้อบังคับ 

ข้อกําหนดทางราชการที่เก่ียวข้องกับสหกรณ์ 
4.00 1.00 เหมาะสมมาก/

สอดคล้อง 
*19 มีองค์ความรู้ที่สามารถให้คําแนะนําระเบียบที่

คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกําหนด 
4.00 2.00 เหมาะสมมาก/ 

ไม่สอดคล้อง 
20 มีองค์ความรู้ที่สามารถให้คําแนะนําระเบียบ ข้อบังคับ

ของสหกรณ์และมติของคณะกรรมการ 
4.00 1.00 เหมาะสมมาก/

สอดคล้อง 
 5. ด้านเทคนิคที่เก่ียวข้องกับสหกรณ ์    
21 มีองค์ความรู้ที่สามารถวางแผนและกําหนดขอบเขตการ

ตรวจสอบกิจการได้ 
4.00 1.00 เหมาะสมมาก/

สอดคล้อง 
22 มีองค์ความรู้ที่สามารถให้คําแนะนําการควบคุมภายใน

ของสหกรณ์ (Internal Control) 
4.50 1.00 เหมาะสมมาก/

สอดคล้อง 
*23 มีองค์ความรู้ที่สามารถให้คําแนะนําเทคโนโลยีต่างๆท่ี

สหกรณ์นํามาใช้ เช่น เครื่องฝาก-ถอนเงิน เครื่องนับเงิน 
และเคร่ืองจัดเก็บเอกสาร เป็นต้น 

3.00 1.00 เหมาะสมปานกลาง/
สอดคล้อง 

*24 มีองค์ความรู้ที่สามารถให้คําแนะนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในสหกรณ ์

3.00 1.00 เหมาะสมปานกลาง/
สอดคล้อง 

*25 มีองค์ความรู้ที่สามารถให้คําแนะนําเทคโนโลยีเคร่ืองมือ
ทางการเงิน เช่น CFSAWS:ss SEVA และ DEACE 
เป็นต้น 

4.00 2.00 เหมาะสมมาก/ 
ไม่สอดคล้อง 

หมายเหตุ * ขอ้ 12 , 14 ,19 ,23 , 24 และ 25 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 

จากตารางที่ 26  พบว่าผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นสอดคล้องกันว่ามาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดย
กลไกผู้ตรวจสอบกิจการ ด้านองค์ความรู้ของผู้ตรวจสอบกิจการส่วนใหญ่มีความเหมาะสมมากถึงมากที่สุดใน
การกําหนดเป็นมาตรฐานฯ ยกเว้น ข้อ 12 , 14 ,19 ,23 , 24 และ 25 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

 
 
 
 
 



 85

ตารางที่ 27  คา่มัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการจาก
การทํา Delphi Technique ผู้ทรงคุณวุฒิ รอบสุดท้าย (n=20) 

 

มาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ ผลการประเมิน 
ข้อ 

การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ Md IR 
แปลผล 

 1. ด้านการควบคุมภายใน    
1 ควรประเมินคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์ 4.50 1.00 เหมาะสมมากทีสุ่ด/

สอดคล้อง 
 2. ด้านการประเมินความเสีย่ง    
2 ควรประเมินความเสี่ยงจากความประมาท (เช่นความไม่รู้ 

ความรู้เท่าไม่ถงึการณ์) 
4.00 1.00 เหมาะสมมาก/

สอดคล้อง 
3 ควรประเมินความเสี่ยงจากระบบการทํางาน เอกสาร 

สรรพสมุด บัญชี ทะเบียน และการเงิน ตลอดจนหน้ีสิน 
ทรัพย์สินทั้งปวงของสหกรณ์ตามขอบเขตการตรวจสอบที่
กําหนด (เช่นเจ้าหน้าที่คนเด่ียวทํางานทุกหน้าที่)  

5.00 1.00 เหมาะสมมากทีสุ่ด/
สอดคล้อง 

*4 ควรประเมินความเสี่ยงจากการบริหาร (เช่นการตัดสินใจ 
การวางคน การก้าวก่ายหน้าที่) 

4.00 2.00 เหมาะสมมาก/ 
ไม่สอดคล้อง 

 3. ด้านการวางแนวและกําหนดขอบเขต    
5 ควรวางแผนและกําหนดขอบเขตการตรวจสอบกิจการ

เพ่ือจัดลําดับความสําคัญใหส้อดคล้องกับการควบคุม
ภายในและความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
ครอบคลุมระบบการทํางานต่างๆ เอกสาร หลักฐาน 
รายงาน บุคลากร และทรัพย์สินต่างๆ ของสหกรณ์ 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก/
สอดคล้อง 

 4. ด้านกลยุทธ ์    
6 ควรตรวจสอบนโยบาย โครงการ ตีความหรือแปลความ

วัตถุประสงค์ของสหกรณ์สู่การปฏิบัติ 
4.00 1.00 เหมาะสมมาก/

สอดคล้อง 
 5. ด้านการสื่อสารข้อมูล    

*7 ควรสื่อสารข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับความเสี่ยงที่
ถูกตรวจพบอย่างทันเวลา เพ่ือช่วยให้ฝ่ายบริหาร และ
ฝ่ายจัดการนํามาปรับปรุงการดําเนินงานได้ทันการณ ์

4.50 2.00 เหมาะสมมากทีสุ่ด/
ไม่สอดคล้อง 

 6. ด้านการใหค้วามช่วยเหลอืในการปรับปรุง    
*8 ควรช่วยเหลือฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการในการจัดให้มี

หรือปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงหรือ
ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ 

4.00 2.00 เหมาะสมมาก/ 
ไม่สอดคล้อง 
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ตารางที่ 27  (ต่อ) 
 

มาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ ผลการประเมิน 
ข้อ 

การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ Md IR 
แปลผล 

 7. ด้านการสรปุรายงานผลและติดตามการแก้ไข    
9 ต้องสรุปและรายงานการตรวจสอบกิจการเป็นลายลักษณ์ 

อักษรต่อที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการทุกคร้ังที่เข้า
ตรวจสอบ รวมถึงติดตามผลการดําเนินงานของ
คณะกรรมการดําเนินการ เพ่ือนําเสนอสหกรณ์ตาม
สถานการณ์ทีค่วรดําเนินการ 

5.00 1.00 เหมาะสมมากทีสุ่ด/
สอดคล้อง 

 8. ด้านการร่วมประชุม    
10 ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดําเนินการทุกคร้ังและ

มีการนําเสนอรายงานการตรวจสอบกิจการต่อที่ประชุม 
4.50 1.00 เหมาะสมมากทีสุ่ด/

สอดคล้อง 
หมายเหตุ * ขอ้ 4 , 7 และ 8 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

จากตารางที่ 27  พบว่าผู้ทรงคุณวุฒิฯมีความเห็นสอดคล้องกันว่ามาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์
โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ ด้านการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ส่วนใหญ่มีความเหมาะสมมากถึงมาก
ที่สุดในการกําหนดเป็นมาตรฐานฯ ยกเว้น ข้อ 4, 7 และ 8 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 

ตารางที่ 28  คา่มัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ผลการวิเคราะห์การเข้าถึงเน้ืองานของผู้ตรวจสอบกิจการ
จากการทํา Delphi Technique ผูท้รงคุณวุฒิ รอบสุดท้าย (n=20) 

 

มาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ ผลการประเมิน 
ข้อ 

การเข้าถึงเนื้องานของผู้ตรวจสอบกิจการ Md IR 
แปลผล 

 1. ด้านการใหค้ําแนะนํา    
1 สามารถให้คําแนะนําการทํางานแก่ผู้เก่ียวข้องได้อย่าง

ถูกต้องเหมาะสม 
4.00 1.00 เหมาะสมมาก/

สอดคล้อง 
 2. ด้านการใหค้วามช่วยเหลอื    
2 สามารถช่วยสอน/แนะนําวิธีการลงบัญชีได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสม 
4.00 1.00 เหมาะสมมาก/

สอดคล้อง 
*3 สามารถช่วยสอน/แนะนําวิธีวิเคราะห์ทางการเงินได้อย่าง

ถูกต้องเหมาะสม 
4.00 2.00 เหมาะสมมาก/ 

ไม่สอดคล้อง 
4 สามารถช่วยสอน/แนะนําวิธีวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือทาง

การเงิน เช่น CFSAWS:ss SEVA และ DEACE ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก/ 
สอดคล้อง 

 3. ด้านการตรวจสอบ    
5 สามารถตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ด้วยความละเอียด

รอบคอบ 
5.00 1.00 เหมาะสมมากทีสุ่ด/

สอดคล้อง 
หมายเหตุ * ขอ้ 3  ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
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จากตารางที่ 28  พบว่าผู้ทรงคุณวุฒิฯ มีความเห็นสอดคล้องกันว่ามาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์
โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ ด้านการเข้าถึงเน้ืองานของผู้ตรวจสอบกิจการส่วนใหญ่มีความเหมาะสมมากถึง
มากที่สุดในการกําหนดเป็นมาตรฐานฯ ยกเว้น ข้อ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  

 
ตารางที่ 29  คา่มัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ผลการวิเคราะห์การรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการจาก

การทํา Delphi Technique ผู้ทรงคุณวุฒิ รอบสุดท้าย (n=20) 
 

มาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ ผลการประเมิน 
ข้อ 

การรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ Md IR 
แปลผล 

 1. ด้านความกระชับ    
1 ต้องจัดทํารายงานการตรวจสอบกิจการเป็นลายลักษณ์

อักษรที่สามารถเข้าใจได้ง่ายและกระชับ 
5.00 1.00 เหมาะสมมากทีสุ่ด/

สอดคล้อง 
 2. ด้านความหนักแน่นของข้อมูล    
2 ต้องจัดทํารายงานการตรวจสอบกิจการที่ถกูต้อง 

สมเหตุสมผลตามหลักวิชาการ 
4.50 1.00 เหมาะสมมากทีสุ่ด/

สอดคล้อง 
 3. ด้านความสมบูรณ ์    
3 ต้องจัดทํารายงานการตรวจสอบกิจการที่ครบถ้วนใน

ขอบเขตของการตรวจสอบกิจการ 
5.00 1.00 เหมาะสมมากทีสุ่ด/

สอดคล้อง 
 4. ด้านความชัดเจน    
4 ต้องจัดทํารายงานการตรวจสอบกิจการที่ชัดเจน

ตรงไปตรงมา ไม่อ้อมค้อม และไม่ทําให้เข้าใจผิด 
5.00 1.00 เหมาะสมมากทีสุ่ด/

สอดคล้อง 
 5. ด้านความสร้างสรรค ์    
5 ต้องจัดทํารายงานการตรวจสอบกิจการที่มคีําแนะนําที่

สร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์อันนําไปสู่การปฏิบัติได้ 
5.00 0.00 เหมาะสมมากทีสุ่ด/

สอดคล้อง 

จากตารางที่ 29  พบว่าผู้ทรงคุณวุฒิฯ มีความเห็นสอดคล้องกันว่า มาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์
โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ ด้านการรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการทุกข้อมีความเหมาะสมมากที่สุดในการ
กําหนดเป็นมาตรฐานฯ  
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ตารางที่ 30  คา่มัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ผลการวิเคราะห์ขีดความสามารถของผู้ตรวจสอบกิจการ
จากการทํา Delphi Technique ผูท้รงคุณวุฒิ รอบสุดท้าย (n=20) 

 

มาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ ผลการประเมิน 
ข้อ 

ขีดความสามารถของผู้ตรวจสอบกิจการ Md IR 
แปลผล 

 1. ด้านขอบเขตการตรวจสอบ    
1 ควรปฏิบัติงานตามขอบเขตการตรวจสอบกิจการที่ตกลง

ไว้กับสหกรณ์ 
4.00 1.00 เหมาะสมมาก/

สอดคล้อง 
 2. ด้านความสอดคล้อง    
2 ควรตรวจสอบกิจการให้สอดคล้องกับคําแนะนํา 

ข้อกําหนด มติ ระเบียบ ข้อบังคับ และพระราชบัญญัติ
สหกรณ ์

4.50 1.00 
เหมาะสมมากทีสุ่ด/

สอดคล้อง 
 3. ด้านความสัมพันธ ์    
3 ควรมีความสัมพันธ์และมีการร่วมงานที่ดีกับฝ่ายบริหาร

และฝ่ายจัดการของสหกรณ์ 
4.00 1.00 เหมาะสมมาก/

สอดคล้อง 
 4. ด้านการร่วมประชุม    
4 ควรเข้าตรวจสอบ เสนอรายงาน และเข้าร่วมประชุม 

ตามท่ีสหกรณไ์ด้กําหนดไว้ 
4.00 1.00 เหมาะสมมาก/

สอดคล้อง 
 5. ด้านการปรบัปรุงแก้ไข    
5 สหกรณ์สามารถนําข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของผู้

ตรวจสอบกิจการมาประกอบการพิจารณาปรับปรุง 
5.00 1.00 เหมาะสมมากทีสุ่ด/

สอดคล้อง 
 

จากตารางที่ 30  พบว่าผู้ทรงคุณวุฒิฯ มีความเห็นสอดคล้องกันว่า มาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์
โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ ด้านขีดความสามารถของผู้ตรวจสอบกิจการทุกข้อมีความเหมาะสมมากถึงมาก
ที่สุดในการกําหนดเป็นมาตรฐานฯ  
 
ตารางที่ 31  คา่มัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสหกรณ์ที่เอ้ือต่อการ

ตรวจสอบกิจการ จากการทํา Delphi Technique ผู้ทรงคุณวุฒิ รอบสดุท้าย (n=20) 
 

มาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ ผลการประเมิน 
ข้อ 

สภาพแวดล้อมของสหกรณ์ท่ีเอื้อต่อการตรวจสอบกิจการ Md IR 
แปลผล 

 1. ด้านบคุลากร    
1 สหกรณ์ควรมอัีตรากําลังที่เหมาะสมกับธุรกรรมของ

สหกรณ ์
4.00 1.00 เหมาะสมมาก/

สอดคล้อง 
2 สหกรณ์ควรมบุีคลากรที่มีคณุวุฒิเหมาะสมกับภาระงาน

ที่ได้รับมอบหมาย  
4.00 1.00 เหมาะสมมาก/

สอดคล้อง 
3 สหกรณ์ควรกําหนดคู่มือการทํางานไว้อย่างชัดเจน 5.00 1.00 เหมาะสมมากทีสุ่ด/

สอดคล้อง 
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ตารางที่ 31  (ต่อ) 
 

มาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ ผลการประเมิน 
ข้อ 

สภาพแวดล้อมของสหกรณ์ท่ีเอื้อต่อการตรวจสอบกิจการ Md IR 
แปลผล 

 2. ด้านวิธีการ    
4 สหกรณ์ควรกําหนดเอกสารกํากับงานของสหกรณ์ไว้

อย่างชัดเจน 
4.00 1.00 เหมาะสมมาก/

สอดคล้อง 
5 สหกรณ์ควรกําหนดผังการเดินงานของสหกรณ์ไว้อย่าง

ชัดเจน 
4.00 1.00 เหมาะสมมาก/

สอดคล้อง 
 3. ด้านเครื่องมือ    
6 สหกรณ์ควรให้ความสําคัญในการนําเทคโนโลยีเครื่องมือ

ต่างๆ มาใช้ เช่น CAMELS, CFSAWS, SEVA, DEACE, 
BSC และTQM เป็นต้น 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก/
สอดคล้อง 

7 สหกรณ์ควรนําเทคโนโลยีเครื่องมือที่เหมาะสมสนับสนุน
การทํางานของผู้ตรวจสอบกิจการเป็นระยะอย่าง
ต่อเน่ืองและเหมาะสม 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก/
สอดคล้อง 

 4. ด้านการบรหิาร    
8 สหกรณ์ควรมกีารวางแผนการดําเนินงานของสหกรณ์ 5.00 1.00 เหมาะสมมากทีสุ่ด/

สอดคล้อง 
9 สหกรณ์ควรมีระบบการติดตามประเมินผลตามแผนงาน 5.00 1.00 เหมาะสมมากทีสุ่ด/

สอดคล้อง 
10 สหกรณ์ควรมกีารจัดองค์กร และทรัพยากรบุคคลไว้

อย่างชัดเจน  
4.50 1.00 เหมาะสมมากทีสุ่ด/

สอดคล้อง 
11 สหกรณ์ควรมกีารประสานความร่วมมือภายในสหกรณ์

อย่างเหมาะสม  
4.00 1.00 เหมาะสมมาก/

สอดคล้อง 
12 สหกรณ์ควรมกีารรายงานการดําเนินงานของสหกรณ์ทุก

เดือน  
5.00 1.00 เหมาะสมมากทีสุ่ด/

สอดคล้อง 
13 สหกรณ์ควรมกีารบริหารงบประมาณอย่างชัดเจนและ

เหมาะสม 
5.00 1.00 เหมาะสมมากทีสุ่ด/

สอดคล้อง 
 5. ด้านข้อมูล    

14 สหกรณ์ควรมขี้อมูลด้านต่างๆ ที่เป็นจริงอย่างครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันสมยั เพียงพอต่อการใช้งาน 

5.00 1.00 เหมาะสมมากทีสุ่ด/
สอดคล้อง 

 6. ด้านการเงนิ    
15 สหกรณ์ควรมกีารใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ประหยัด 

คุ้มค่า และปลอดภัย 
5.00 0.00 เหมาะสมมากทีสุ่ด/

สอดคล้อง 

จากตารางที่ 31  พบว่าผู้ทรงคุณวุฒิฯ มีความเห็นสอดคล้องกันว่า มาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์
โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ ด้านสภาพแวดล้อมของสหกรณ์ที่เอ้ือต่อการตรวจสอบกิจการทุกข้อมีความ
เหมาะสมมากถึงมากที่สุดในการกําหนดเป็นมาตรฐานฯ  
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ตารางที่ 32 ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ผลการวิเคราะห์ความร่วมมือของสหกรณ์ในการตรวจสอบ
กิจการ จากการทํา Delphi Technique ผู้ทรงคุณวุฒิ รอบสุดท้าย (n=20) 

 

มาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ ผลการประเมิน 
ข้อ 

ความร่วมมือของสหกรณ์ในการตรวจสอบกิจการ Md IR 
แปลผล 

 1. ด้านกรอบของการตรวจสอบ    
1 สหกรณ์ควรทาํความเข้าใจในกรอบของการตรวจสอบ

กิจการร่วมกับผู้ตรวจสอบกิจการ ทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่าย
จัดการ และผูส้อบบัญชีสหกรณ์ 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก/
สอดคล้อง 

 2. ด้านการใหค้วามร่วมมือ    
2 สหกรณ์ควรให้ความร่วมมือในการตรวจสอบกิจการ โดย

ให้ข้อมูลที่เก่ียวข้องครบถ้วน และตรงกับความเป็นจริง 
5.00 1.00 เหมาะสมมากทีสุ่ด/

สอดคล้อง 
 3. ด้านความสะดวกในการตรวจสอบ    
3 สหกรณ์ควรอํานวยความสะดวกในการตรวจสอบกิจการ 

เช่น การจัดสรรเวลา สถานที ่ค่าตอบแทน เครื่องมือและ
เครื่องใช้สนับสนุนการทํางาน เป็นต้น 

5.00 1.00 
เหมาะสมมากทีสุ่ด/

สอดคล้อง 
 4. ด้านการแก้ไขปรับปรุง    
4 สหกรณ์ควรฟังความคิดเห็นในการตรวจสอบกิจการ 

พร้อมทั้งให้ความสําคัญในการปรับปรุงและแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อ
สหกรณ ์

5.00 1.00 เหมาะสมมากทีสุ่ด/
สอดคล้อง 

 5. ด้านการทํางานเป็นทีม    
5 บุคลากรของสหกรณ์ควรมีทกัษะในการทํางานเป็นทีม

และมีการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพกับผู้ตรวจสอบกิจการ 
5.00 1.00 เหมาะสมมากทีสุ่ด/

สอดคล้อง 
 

จากตารางที่ 32 พบว่าผู้ทรงคุณวุฒิฯ มีความเห็นสอดคล้องกันว่า มาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์
โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ ด้านความร่วมมือของสหกรณ์ในการตรวจสอบกิจการ ทุกข้อมีความเหมาะสม
มากถึงมากที่สุดในการกําหนดเป็นมาตรฐานฯ 
 

สรุป มาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ 
มาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ ประกอบด้วย 7 เสาหลัก ใน 3 ด้าน 

คือ มาตรฐานด้านความรู้ในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ 4 เสาหลัก มาตรฐานด้านขีด
ความสามารถของผู้ตรวจสอบกิจการ 1 เสาหลัก และ มาตรฐานด้านสหกรณ์ผู้รับการตรวจสอบกิจการ 2 
เสาหลัก  ดังน้ันเพ่ือให้สะดวกต่อการทําความเข้าใจมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้
ตรวจสอบกิจการ 7 เสาหลักพร้อมกับคําอธิบาย ดังน้ี 
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ตารางที่ 33 แสดง 7 เสาหลัก มาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ 

หมวดหมู่ของข้อมูล 
(Information Category) 

ข้อมูลแนะนาํ 
(Suggested Contents) 

แนวปฏิบัติที่ดี 
(Best Practice) 

ด้านความรูใ้นการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ 
เสาหลักที่ 1 : Pillar 1 
ห ลั ก อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ข อ ง ผู้
ตรวจสอบกิจการ 

องค์ความรู้  หมายถึง ความรู้ความเข้าใจตาม
เจตนารมณ์ในการตรวจสอบกิจการที่ต้องการให้องค์
คณะผู้ตรวจสอบกิจการมีองค์ความรู้ที่ครอบคลุม 5 
ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการบัญชีสหกรณ์      2) ด้าน
การเงินสหกรณ์ 3) ด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ 
4) ด้านกฎระเบียบของสหกรณ์ และ 5) ด้านเทคนิค
ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ 

1. ด้านการบัญชีสหกรณ์ 
1. มีองค์ความรู้ที่สามารถรวบรวมข้อมูลทางการบัญชี 
2. มีองค์ความรู้ที่สามารถให้คําแนะนําการจําแนกรายการทางบัญชีของ

สหกรณ์ 
3. มีองค์ความรู้ที่สามารถให้คําแนะนําการจดบันทึกรายการทางบัญชีของ

สหกรณ์ 
4. มีองค์ความรู้ที่สามารถให้คําแนะนําการสรุปผลทางบัญชีของสหกรณ์ 
5. มีองค์ความรู้ที่สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์รายการทางบัญชี 

2. ด้านการเงนิสหกรณ์ 
6. มีองค์ความรู้ที่สามารถให้คําแนะนําการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการลงทนุของ

สหกรณ์ 
7. มีองค์ความรู้ที่สามารถให้คําแนะนําการวิเคราะห์คุณภาพสินทรัพย์และการ

จัดการงบประมาณของสหกรณ์ 
8. มีองค์ความรู้ที่สามารถให้คําแนะนําการวิเคราะห์โครงสร้าง    การบริหาร

จัดการด้านการเงิน 
9. มีองค์ความรู้ที่สามารถให้คําแนะนําการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน

ของสหกรณ์ 
10. มีองค์ความรู้ที่สามารถให้คําแนะนําการวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน

ของสหกรณ์  
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ตารางที่ 33 (ต่อ 1) 

หมวดหมู่ของข้อมูล 
(Information Category) 

ข้อมูลแนะนาํ 
(Suggested Contents) 

องคป์ระกอบ 
(Detail Composition) 

ด้านความรูใ้นการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ 
  3. ด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ 

11. มีองค์ความรู้ที่สามารถให้คําแนะนําการวางแผนการดําเนินงานของสหกรณ์ 
12. มีองค์ความรู้ที่สามารถจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการได้ (เช่น ระบบ 

Computer ที่มิได้เป็น On-line Real time Check & Balance เป็นต้น) 
13. มีองค์ความรู้ที่สามารถให้คําแนะนําการงบการเงินของสหกรณ์ 

4. ด้านกฎระเบียบของสหกรณ์ 
14. มีองค์ความรู้ที่สามารถให้คําแนะนําหลักการและวิธีการสหกรณ์ 
15. มีองค์ความรู้ที่สามารถให้คําแนะนําพระราชบัญญัติสหกรณ์ 
16. มีองค์ความรู้ที่สามารถให้คําแนะนําระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนดทาง

ราชการที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ 
17. มีองค์ความรู้ที่สามารถให้คําแนะนําระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์และมติ

ของคณะกรรมการ 
5. ด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ 

18. มีองค์ความรู้ที่สามารถวางแผนและกําหนดขอบเขตการตรวจสอบกิจการได้ 
19. มีองค์ความรู้ที่สามารถใช้เครื่องมือเตือนภัยการเงิน เครื่องมือวัด

ประสิทธิภาพการดําเนินงาน เครื่องมือทดสอบมูลค่าเพิ่ม โดยเฉพาะการ
ควบคุมภายในของสหกรณ์ (Internal Control) 
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ตารางที่ 33 (ต่อ 2) 

หมวดหมู่ของข้อมูล 
(Information Category) 

ข้อมูลแนะนาํ 
(Suggested Contents) 

องคป์ระกอบ 
(Detail Composition) 

ด้านความรูใ้นการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ 
เสาหลักที่ 2 : Pillar 2 
หลั ก ก า รป ฏิ บั ติ ง านขอ ง  
ผู้ตรวจสอบกิจการ  
 

การปฏิบัติงาน หมายถึง การปฏิบัติงานตรวจสอบ
กิจการของผู้ตรวจสอบกิจการ เป็นหลักปฏิบัติที่
ครอบคลุมงานของผู้ตรวจสอบกิจการทุกขั้นตอน
ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น 6 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการ
ควบคุมภายใน 2) ด้านการประมินความเสี่ยง  
3) ด้านการวางแนวและกําหนดขอบเขตการ
ตรวจสอบ 4) ด้านกลยุทธ์ 5) ด้านการสรุปรายงาน
ผลและการติดตามการแก้ไข   และ 6) ด้านการร่วม
ประชุม 

1. ด้านการควบคุมภายใน 
1. ควรประเมินคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์ และประสานงานกับผู้

ควบคุมภายในของสหกรณ์ 
2. ด้านการประเมินความเสี่ยง 

2. ควรประเมินความเสี่ยงจากความประมาท (เช่น ความไม่รู้ ความ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์) 

3. ควรประเมินความเสี่ยงจากระบบการทํางาน เอกสาร สรรพสมุด บัญชี 
ทะเบียน และการเงิน ตลอดจนหนี้สิน ทรัพย์สินทั้งปวงของสหกรณ์ตาม
ขอบเขตการตรวจสอบที่กําหนด (เช่น การแบ่งแยกและมอบหมายอํานาจ
หน้าที่)  

3. ด้านการวางแนวและกําหนดขอบเขต 
4. ควรวางแผนและกําหนดขอบเขตการตรวจสอบกิจการเพื่อจัดลําดับ

ความสําคัญให้สอดคล้องกับการควบคุมภายในและความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสมและเพียงพอครอบคลุมระบบการทํางานต่างๆ เอกสาร หลักฐาน 
รายงาน บุคลากร และทรัพย์สินต่าง ๆ ของสหกรณ์ 

 4. ด้านกลยุทธ์ 
5. ควรตรวจสอบนโยบาย โครงการ ตีความหรือแปรความวัตถุประสงค์ของ

สหกรณ์สู่การปฏิบัติ สามารถให้คําปรึกษาแนะนําการจัดทําแผนงาน และ
แผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ 
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ตารางที่ 33 (ต่อ 3) 

หมวดหมู่ของข้อมูล 
(Information Category) 

ข้อมูลแนะนาํ 
(Suggested Contents) 

องคป์ระกอบ 
(Detail Composition) 

ด้านความรูใ้นการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ 
  5. ด้านการสรุปรายงานผลและติดตามการแก้ไข 

6. ต้องสรุปและรายงานการตรวจสอบกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรต่อที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการทุกครั้งที่เข้าตรวจสอบ รวมถึงติดตามผลการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อนําเสนอสหกรณ์ตาม
สถานการณ์ที่ควรดําเนินการ 

6. ด้านการร่วมประชุม 
7. ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดําเนินการทุกครั้งและมีการนําเสนอ

รายงานการตรวจสอบกิจการต่อที่ประชุม 
เสาหลักที่ 3 : Pillar 3
หลักการเข้าถึงเนื้องานของผู้
ตรวจสอบกิจการ  
 

การเข้าถึงเนื้องาน หมายถึง การเข้าใจเพื่อเข้าถึง
งานของผู้ตรวจสอบกิจการอย่างเหมาะสมอย่างมี
ความสามารถใน 3 ด้าน ดังนี้  
1) ด้านการให้คําแนะนําการทํางานแก่ผู้เกี่ยวข้องได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม   
2) ด้านการให้ความช่วยเหลือสอนแนะวิธีการทาง
บัญชีและการเงินสหกรณ์  
3) ด้านการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ด้วยความ
ละเอียดระมัดระวังรอบคอบ 

1. ด้านการให้คําแนะนํา 
1. สามารถให้คําแนะนําการทํางานแก่ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

2. ด้านการให้ความช่วยเหลือ 
2. สามารถช่วยสอน/แนะนําวิธีการลงบัญชีได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
3. สามารถช่วยสอน/แนะนําวิธีวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือทางการเงิน เช่น 

CFSAWS:ss, SEVA, DEACE, CAMELS, PEARLS, BSC และ TQM ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

3. ด้านการตรวจสอบ 
4. สามารถตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ด้วยความละเอียดรอบคอบ 
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ตารางที่ 33 (ต่อ 4) 

หมวดหมู่ของข้อมูล 
(Information Category) 

ข้อมูลแนะนาํ 
(Suggested Contents) 

องคป์ระกอบ 
(Detail Composition) 

ด้านความรูใ้นการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ 
เสาหลักที่ 4 : Pillar 4 
หลั ก ก า ร ร า ย ง า น ข อ ง ผู้
ตรวจสอบกิจการ  

การรายงาน หมายถึง สื่อสารการตรวจสอบกิจการ
ด้วยการรายงานการตรวจสอบกิจการอย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษรครบถ้วนใน 5 ด้าน ดังนี้  1) ด้านความ
กระชับในการจัดทํารายงานการตรวจสอบกิจการ 2) 
ด้านความหนักแน่นของข้อมูลถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 3) ด้านความสมบูรณ์ครบถ้วนในขอบเขต
ของการตรวจสอบกิจการ  4) ด้านความชัดเจน
ตรงไปตรงมา ไม่อ้อมค้อม และไม่ทําให้เข้าใจผิด 
และ 5) ด้านความคิดสร้างสรรค์เป็นประโยชน์อัน
นําไปสู่การพัฒนางานสหกรณ์ 

1. ด้านความกระชับ 
1. ต้องจัดทํารายงานการตรวจสอบกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรที่สามารถเข้าใจไ

ง่ายและกระชับ 
2. ด้านความหนักแนน่ของขอ้มูล 

2. ต้องจัดทํารายงานการตรวจสอบกิจการที่ถกูต้อง สมเหตุสมผลตามหลกั
วิชาการ 

3. ด้านความสมบูรณ ์
3. ต้องจัดทํารายงานการตรวจสอบกิจการทีค่รบถ้วนในขอบเขตของการ

ตรวจสอบกิจการ 
4. ด้านความชดัเจน 

4. ต้องจัดทํารายงานการตรวจสอบกิจการที่ชัดเจนตรงไปตรงมา ไม่อ้อมค้อม แล
ไม่ทําให้เข้าใจผิด 

5. ด้านความคดิสร้างสรรค ์
5. ต้องจัดทํารายงานการตรวจสอบกิจการที่มคีําแนะนําที่สร้างสรรค์ และเป็น

ประโยชน์อันนําไปสู่การพัฒนางานสหกรณ์ 
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ตารางที่ 33 (ต่อ 5) 

หมวดหมู่ของข้อมูล 
(Information Category) 

ข้อมูลแนะนาํ 
(Suggested Contents) 

องคป์ระกอบ 
(Detail Composition) 

ด้านขีดความสามารถของผูต้รวจสอบกิจการ 
เสาหลักที่ 5 : Pillar 5 
หลักขีดความสามารถของผู้
ตรวจสอบกิจการ  

ขีดความสามารถ หมายถึง ความสําเร็จของการ
ตรวจสอบกิจการที่วัดผลสัมฤทธิ์ของการตรวจสอบ
กิจการใน  5  ด้าน  ดัง นี้  1 )  ด้านขอบเขตการ
ตรวจสอบ 2) ด้านความสอดคล้องกับข้อกําหนด 
ข้อบังคับของสหกรณ์และของทางราชการ 3) ด้าน
ความสัมพันธ์ที่ ดีกับฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการ
สหกรณ์ 4) ด้านการเข้าร่วมประชุม และ5) ด้านการ
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะที่ได้รายงาน 

1. ด้านขอบเขตการตรวจสอบ 
1. ควรปฏิบัติงานตามขอบเขตการตรวจสอบกิจการที่ตกลงไว้กับสหกรณ์ 

2. ด้านความสอดคล้อง 
2. ควรตรวจสอบกิจการให้สอดคล้องกับคําแนะนํา ข้อกําหนด มติ ระเบียบ 

ข้อบังคับ และพระราชบัญญัติสหกรณ์ 
3. ด้านความสัมพันธ์ 

3. ควรมีความสัมพันธ์และมีการร่วมงานที่ดีกับฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการของ
สหกรณ์ 

4. ด้านการร่วมประชุม 
4. ควรเข้าตรวจสอบ เสนอรายงาน และเข้าร่วมประชุม ตามที่สหกรณ์ได้

กําหนดไว้ 
5. ด้านการปรับปรุงแก้ไข 

5. สหกรณ์สามารถนําข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบกิจการมา
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการทํางานให้มีคุณภาพดีขึ้น 
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ตารางที่ 33 (ต่อ 6) 

หมวดหมู่ของข้อมูล 
(Information Category) 

ข้อมูลแนะนาํ 
(Suggested Contents) 

องคป์ระกอบ 
(Detail Composition) 

ด้านสหกรณผ์ูร้ับการตรวจสอบกิจการ 
เสาหลักที่ 6 : Pillar 6 
หลั กสภาพแวดล้ อมของ
ส ห ก ร ณ์ ที่ เ อื้ อ ต่ อ ก า ร
ตรวจสอบกิจการ  

สภาพแวดล้อม  หมายถึง ปัจจัยของสหกรณ์ที่อยู่
ล้อมรอบสนับสนุนและเอื้อต่อการปฏิบัติงานของผู้
ตรวจสอบกิจการ 6 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านบุคลากร  2) 
ด้านวิธีการ 3) ด้านเครื่องมือ   4) ด้านการบริหาร 
5) ด้านข้อมูล  และ 6) ด้านการเงิน  

1. ด้านบุคลากร 
1. สหกรณ์ควรมีอัตรากําลังที่เหมาะสมกับธุรกรรมของสหกรณ์ 
2. สหกรณ์ควรมีบุคลากรที่มีคุณวุฒิเหมาะสมกับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย  

2. ด้านวิธีการ 
3. สหกรณ์ควรกําหนดคู่มือการทํางานไว้อย่างชัดเจน 
4. สหกรณ์ควรกําหนดเอกสารกํากับงานของสหกรณ์ไว้อย่างชัดเจน 
5. สหกรณ์ควรกําหนดผังการเดินงานของสหกรณ์ไว้อย่างชัดเจน 

3. ด้านเครื่องมือ 
6. สหกรณ์ควรให้ความสําคัญในการนําเทคโนโลยีเครื่องมือต่างๆ มาใช้ เช่น 

CAMELS, CFSAWS, SEVA, DEACE, BSC, PEARLS และTQM เป็นต้น 
7. สหกรณ์ควรนําเทคโนโลยีเครื่องมือที่เหมาะสมสนับสนุนการทํางานของผู้

ตรวจสอบกิจการเป็นระยะอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
  4. ด้านการบริหาร 

8. สหกรณ์ควรมีการวางแผนการดําเนินงานของสหกรณ์ 
9. สหกรณ์ควรมีระบบการติดตามประเมินผลตามแผนงาน 
10. สหกรณ์ควรมีการจัดองค์กร และทรัพยากรบุคคลไว้อย่างชัดเจน  
11. สหกรณ์ควรมีการประสานความร่วมมือภายในสหกรณ์อย่างเหมาะสม  
12. สหกรณ์ควรมีการรายงานการดําเนินงานของสหกรณ์ทุกเดือน 
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ตารางที่ 33 (ต่อ 7) 

หมวดหมู่ของข้อมูล 
(Information Category) 

ข้อมูลแนะนาํ 
(Suggested Contents) 

องคป์ระกอบ 
(Detail Composition) 

ด้านสหกรณผ์ูร้ับการตรวจสอบกิจการ 
  5. ด้านข้อมูล 

13. สหกรณ์ควรมีข้อมูลด้านต่างๆ ที่เป็นจริงอย่างครบถ้วน ถูกต้อง 
ทันสมัย เพียงพอต่อการใช้งาน และมีระบบการจัดเก็บเอกสารที่
ชัดเจนและเหมาะสม 

6. ด้านการเงิน 
14. สหกรณ์ควรมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ประหยัด คุ้มค่า และ

ปลอดภัย 
15. สหกรณ์ควรมีการบริหารงบประมาณอย่างชัดเจนและเหมาะสม  

เสาหลักที่ 7 : Pillar 7 
ห ลั ก ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ข อ ง
สหกรณ์ในการตรวจสอบ
กิจการ  

ความร่วมมือ หมายถึง ความร่วมมือช่วยเหลือของสหกรณ์ โดย
สหกรณ์ผู้รับตรวจต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบกิจการ  
5 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านกรอบของการตรวจสอบ 2) ด้านการร่วมมือ
ให้ข้อมูล 3) ด้านความสะดวกในการตรวจสอบ 4) ด้านการแก้ไข
ปรับปรุง และ 5) ด้านการทํางานเป็นทีม  

1. ด้านกรอบของการตรวจสอบ 
1 สหกรณ์ควรทําความเข้าใจในกรอบของการตรวจสอบกิจการ

ร่วมกับผู้ตรวจสอบกิจการ ทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายจัดการ และ
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 

2. ด้านการให้ความร่วมมือ 
2 สหกรณ์ควรให้ความร่วมมือในการตรวจสอบกิจการ โดยให้

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องครบถ้วน และตรงกับความเป็นจริง อีกทั้งส่ง
มอบเอกสารให้ตรวจสอบด้วย 
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ตารางที่ 33 (ต่อ 8) 

หมวดหมู่ของข้อมูล 
(Information Category) 

ข้อมูลแนะนาํ 
(Suggested Contents) 

องคป์ระกอบ 
(Detail Composition) 

ด้านสหกรณผ์ูร้ับการตรวจสอบกิจการ 
  3. ด้านความสะดวกในการตรวจสอบ 

3 สหกรณ์ควรอํานวยความสะดวกในการตรวจสอบกิจการ เช่น 
การจัดสรรเวลา สถานที่ ค่าตอบแทน เครื่องมือและเครื่องใช้
สนับสนุนการทํางาน เป็นต้น 

4. ด้านการแก้ไขปรับปรุง 
4 สหกรณ์ควรฟังความคิดเห็นในการตรวจสอบกิจการ พร้อมทั้งให้

ความสําคัญในการปรับปรุงและแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้
ตรวจสอบกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์ 

5. ด้านการทํางานเป็นทีม 
5 บุคลากรของสหกรณ์ควรมีทักษะในการทํางานเป็นทีมและมีการ

สื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับผู้ตรวจสอบกิจการ 
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ส่วนที่ 7 แนวทางการยกระดับคุณภาพผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 

ตารางที่ 34 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง (ผู้ตรวจสอบกิจการ) จําแนกตามขีดความสามารถของผู้ตรวจสอบ
กิจการ                                                              หน่วย : ร้อยละ 

ขีดความสามารถของผู้ตรวจสอบกิจการ 
ระดับ 1. ด้าน

ขอบเขต 
2. ด้านความ
สอดคล้อง 

3. ด้าน
ความสัมพันธ์

4. ด้านการ
ร่วมประชุม

5. ด้าน 
ปรับปรุงแก้ไข 

เฉลี่ย 

มาก – มากที่สุด  41.33   43.64  57.23  55.20  41.91  47.86
ปานกลาง   26.59   25.43  17.05  16.18  26.30  22.31
น้อย – น้อยที่สุด  32.08   30.92  25.72  28.61  31.79  29.83

รวม 100 100 100 100 100 100 

 

จากตารางที่ 34 พบว่า จํานวนผู้ตรวจสอบกิจการถึงร้อยละ 52.14 มีขีดความสามารถเฉล่ียอยู่
ในระดับปานกลางลงมาถึงระดับน้อย – น้อยที่สุด  ดังน้ันการยกระดับคุณภาพผู้ตรวจสอบกิจการให้มีขีด
ความสามารถเพ่ิมขึ้น โดยสามารถตรวจสอบกิจการสหกรณ์ตามขอบเขตท่ีตกลงไว้กับสหกรณ์ ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ได้สอดคล้องกับคําแนะนํา ข้อกําหนด มติ ระเบียบ ข้อบังคับ และพระราชบัญญัติสหกรณ์ 
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ด้วยความสัมพันธ์ที่ดีกับฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการของสหกรณ์ สามารถเข้าร่วม
ประชุมและเสนอรายงานตามท่ีสหกรณ์ได้กําหนดไว้ พร้อมทั้งสามารถให้ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะที่สามารถนํามา
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงได้ในระดับ มาก – มากที่สุด น้ัน จําเป็นจะต้องมีแนวทางยกระดับคุณภาพ      
ผู้ตรวจสอบกิจการ 6 แนวทาง ดังน้ี 

1) เพิ่มเติมองค์ความรู้ของผู้ตรวจสอบกิจการให้มากข้ึน จากที่จํานวนผู้ตรวจสอบ
กิจการส่วนใหญ่มีองค์ความรู้อยู่ในระดับปานกลางลงมาถึงระดับน้อย-น้อยที่สุด ให้มี
องค์ความรู้ด้านการบัญชีสหกรณ์ การเงินสหกรณ์ การบริหารจัดการสหกรณ์ ด้าน
กฎระเบียบของสหกรณ์ และด้านเทคนิคที่เก่ียวกับสหกรณ์เพ่ิมมากขึ้น ให้อยู่ในระดับ
มาก – มากที่สุด 

2) เติมเต็มความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ให้มากขึ้น 
จากท่ีจํานวนผู้ตรวจสอบกิจการส่วนใหญ่ปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลางลงมาถึง
ระดับน้อย-น้อยที่สุด ให้สามารถประเมินควบคุมภายในของสหกรณ์ ประเมินความ
เสี่ยงของสหกรณ์ วางแนวกําหนดขอบเขตการตรวจสอบกิจการ  ตรวจสอบนโยบาย 
ตีความวัตถุประสงค์สู่การปฏิบัติ สรุปรายงานติดตามการแก้ไข และสามารถนําเสนอ
รายงานการตรวจสอบกิจการต่อที่ประชุมเพ่ิมมากขึ้นให้อยู่ในระดับมาก – มากที่สุด 

3) เสริมทักษะการเข้าถึงเนื้องานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ให้มากข้ึน จากท่ี
จํานวนผู้ตรวจสอบกิจการส่วนใหญ่มีความสามารถเข้าถึงเน้ืองานอยู่ในระดับปานกลาง
ลงมาถึงะดับน้อย-น้อยที่สุด ให้มีทักษะในการให้คําแนะนํา การสอนงาน และการ
ตรวจสอบกิจการด้วยความรอบคอบเพ่ิมมากขึ้น ให้อยู่ในระดับมาก – มากที่สุด 
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4) สร้างความสามารถในการรายงานการตรวจสอบกิจการให้มากขึ้น จากที่จํานวนผู้
ตรวจสอบกิจการส่วนใหญ่มีความสามารถในการรายงานการตรวจสอบกิจการอยู่ใน
ระดับปานกลางลงมาถึงระดับน้อย-น้อยที่สุด ให้สามารถรายงานการตรวจสอบกิจการ
ได้อย่างกระชับ สมเหตุผลตามหลักวิชาการ ครบถ้วน ชัดเจน และสร้างสรรค์เพ่ิมมาก
ขึ้น ให้อยู่ในระดับมาก – มากที่สุด 

5) เตรียมปัจจัยแวดล้อมของสหกรณ์ที่เอ้ือต่อการตรวจสอบกิจการให้มีความพร้อม 
มากข้ึน จากท่ีผู้ตรวจสอบกิจการส่วนใหญ่เห็นว่าสหกรณ์มีปัจจัยแวดล้อมที่จะเอ้ือต่อ
การตรวจสอบกิจการอยู่ในระดับปานกลางลงมาถึงระดับน้อย-น้อยที่สุด ให้สามารถ
จัดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ด้านเอกสาร ด้านข้อมูล ด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
ด้านการบริหาร อย่างเพียงพอท่ีจะเอ้ือต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการเพ่ิมมากขึ้น 
ให้อยู่ในระดับมาก – มากที่สุด 

6) สนับสนุนความร่วมมือของสหกรณ์ในการตรวจสอบกิจการให้มีความพร้อมมากขึ้น 
จากที่ผู้ตรวจสอบกิจการส่วนใหญ่เห็นว่าสหกรณ์ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
กิจการอยู่ในระดับปานกลางลงมาถึง ระดับน้อย-น้อยที่สุด ให้มีความเข้าใจในกรอบ
การตรวจสอบกิจการ ให้ข้อมูลที่เก่ียวข้องตรงกับความเป็นจริง ให้ความสะดวกในการ
ตรวจสอบ และให้ความสําคัญในการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอของผู้ตรวจสอบ
กิจการอย่างเป็นทีมเพ่ิมมากขึ้น ให้อยู่ในระดับมาก – มากที่สุด 

 

 

 

 



5. สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 
 
 
 
ผู้ตรวจสอบกิจการ หมายถึง สมาชิกหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับการเลือกต้ังจากที่ประชุม

ใหญ่สหกรณ์ให้มาทําหน้าที่ตรวจสอบการดําเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ เป็นกลไกหน่ึงที่จะช่วยให้
สหกรณ์บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน การปฏิบัติงาน
ถูกต้องตามกฎระเบียบข้อกําหนดและข้อบังคับที่เก่ียวข้อง ข้อมูลและรายงานทางการเงินถูกต้อง
เช่ือถือได้  การดูแลรักษาและการใช้ทรัพย์สินมีความคุ้มค่า  สําหรับภารกิจของผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์น้ันมีภารกิจเช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายในขององค์กรภาคเอกชน หากแต่ว่าในขบวนการ
สหกรณ์ได้บัญญัติศัพท์ในการกล่าวถึงผู้ตรวจสอบภายในของสหกรณ์ว่า“ผู้ตรวจสอบกิจการ” 

กลไกผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในฐานะตัวแทนของสมาชิกในการตรวจสอบการดําเนินงาน
ของสหกรณ์เป็น 1 ในไตรภาคีการตรวจสอบสหกรณ์  นอกเหนือจากกลไกผู้ควบคุมภายในที่อยู่ใน
ฐานะตัวแทนของฝ่ายบริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานให้อยู่ในกรอบของระเบียบและข้อบังคับ  
และกลไกผู้สอบบัญชีที่อยู่ในฐานะคนกลางได้รับการแต่งต้ังจากนายทะเบียนสหกรณ์ให้ทําหน้าที่
ตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานที่กําหนดเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงิน  ทั้งน้ีกลไกไตรภาคีการ
ตรวจสอบสหกรณ์ล้วนเพ่ือสร้างความโปร่งใสและถูกต้องของการดําเนินงานของสหกรณ์ให้บรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

สหกรณ์ เป็นองค์กรธุรกิจของภาคประชาชนที่ช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันเพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของมวลสมาชิก โดยได้เริ่มจัดให้มีขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศ
ไทยในปีพุทธศักราช 2459 เป็นต้นมา หลังจากน้ันเป็นเวลานานถึง 52 ปี จึงได้กําหนดเร่ืองผู้
ตรวจสอบกิจการขึ้นเป็นครั้งแรกในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511  มาตรา 25 ความว่า 
“สหกรณ์จํากัดอาจมีผู้ตรวจสอบกิจการคนหน่ึงหรือหลายคน…” หลังจากน้ันเป็นเวลาอีก 31 ปี ได้
ปรับปรุงบัญญัติว่าด้วยการตรวจสอบกิจการในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 53 ความว่า 
“ให้สหกรณ์มีผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือก ….”  ย่อมแสดงให้เห็นถึงความสําคัญที่มาก
ย่ิงขึ้นของการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ซึ่งบทบัญญัติน้ียังคงถือใช้อยู่ในปัจจุบัน  

ผู้ตรวจสอบกิจการได้ถูกกําหนดให้มีบทบาทนับจากปี 2511 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 
เป็นเวลา 45 ปี กลไกผู้ตรวจสอบกิจการจึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องได้รับการศึกษาและพัฒนา
ควบคู่ไปกับการพัฒนาสหกรณ์ที่เติบโตขึ้นทั้งจํานวนสหกรณ์  ขนาดและความซับซ้อนของธุรกิจ และ
ความหลากหลายของบริการท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่มีปัจจัยเสี่ยงรอบด้าน ประกอบกับยังไม่มีผู้ใด
ได้ศึกษาเรื่องน้ีให้กระจ่างอย่างจริงจัง ผู้วิจัยจึงได้ทําการศึกษาวิจัยเพ่ือเป็นแนวทางยกระดับมาตรฐาน
การตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการต่อไป 

โครงการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการมี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือสํารวจวิธีการที่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีแก่ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 2) เพ่ือ
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อขีดความสามารถของผู้ตรวจสอบกิจการ 3) เพ่ือสร้างมาตรฐานการตรวจสอบ
สหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ และ 4) เพ่ือเสนอแนวทางการยกระดับคุณภาพผู้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ในฐานะกลไกการควบคุมภายในที่ดีของสหกรณ์  
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5.1 สรุปผลการวิจัย 
จากการสํารวจสถานการณ์การตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบ

กิจการ พบว่า 
องค์ความรู้ที่จําเป็นในการตรวจสอบกิจการ มีจํานวนผู้ตรวจสอบ

กิจการเพียงร้อยละ 38.83 ที่มีองค์ความรู้ที่จําเป็นในการตรวจสอบกิจการในระดับ
มากถึงมากที่สุด และร้อยละ 39.73 มีองค์ความรู้อยู่ในระดับปานกลาง  ทั้งความรู้
ด้านการบัญชี การเงิน การบริหารจัดการ กฎระเบียบ และเทคนิคที่เก่ียวข้องในการ
ตรวจสอบกิจการ โดยยังมีผู้ตรวจสอบกิจการที่ยังอยู่ในสภาพที่ต้องได้รับการพัฒนา
เสริมสร้างองค์ความรู้ที่จําเป็นในการตรวจสอบกิจการอย่างจริงจังถึงร้อยละ 21.44 
ของจํานวนผู้ตรวจสอบกิจการ ซึ่งในจํานวนน้ี ถึงร้อยละ 2.96 ไม่มีความรู้ที่จําเป็น
ในการตรวจสอบกิจการ  

การปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการ มีจํานวนผู้ตรวจสอบกิจการเพียงร้อย
ละ 41.77 ที่สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการได้ในระดับดีถึงดีมาก และร้อยละ 
36.10 สามารถปฏิบัติงานได้ในระดับปานกลาง ทั้งการประเมินความเสี่ยง การวาง
แนวกําหนดขอบเขต การสรุปติดตามผล และการเข้าร่วมประชุม โดยยังมีผู้ตรวจ
สอบกิจการที่ยังอยู่ในสภาพที่ต้องได้รับการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบกิจการอย่างจริงจังถึงร้อยละ 22.14 ของจํานวนผู้ตรวจสอบกิจการ ซึ่งใน
จํานวนน้ีถึงร้อยละ 4.54 ไม่ปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการ 

การเข้าถึงเนื้องานของผู้ตรวจสอบกิจการ มีจํานวนผู้ตรวจสอบกิจการ
เพียงร้อยละ 36.81 ที่สามารถเข้าถึงเน้ืองานของผู้ตรวจสอบกิจการได้ในระดับดีถึงดี
มาก และร้อยละ 36.89 สามารถเข้าถึงเน้ืองานได้ในระดับปานกลาง ทั้งการให้
คําแนะนํา การสอนแนะ และการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เก่ียวข้อง โดยท่ียังมีผู้ตรวจ
สอบกิจการที่อยู่ในสภาพที่ต้องได้รับการพัฒนาและปรับปรุงการเข้าถึงเน้ืองานอย่าง
จริงจังถึงร้อยละ 26.30  ของจํานวนผู้ตรวจสอบกิจการ ซึ่งในจํานวนน้ีถึงร้อยละ 
5.36 ไม่สามารถให้คําแนะนํา การสอนแนะ การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เก่ียวข้องได้ 

การรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ มีจํานวนผู้ตรวจสอบกิจการเพียง
ร้อยละ 48.08 ที่สามารถจัดทํารายงานตรวจสอบกิจการได้ในระดับดีถึงดีมาก และ
ร้อยละ 36.89 สามารถจัดทํารายงานได้ในระดับปานกลาง ทั้งด้านความกระชับ 
ความสมบูรณ์ ความชัดเจน และการเป็นประโยชน์อย่างสร้างสรรค์น้ัน โดยยังมี
ผู้ตรวจสอบกิจการที่อยู่ในสภาพที่ต้องได้รับการพัฒนาการจัดทํารายงานการ
ตรวจสอบกิจการอย่างจริงจังถึงร้อยละ 15.49  ของจํานวนผู้ตรวจสอบกิจการ ซึ่งใน
จํานวนน้ีถึงร้อยละ 4.80 ไม่สามารถจัดทํารายงานการตรวจสอบกิจการได้ 

ขีดความสามารถของผู้ตรวจสอบกิจการ แม้ว่าจํานวนผู้ตรวจสอบ
กิจการส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 67.84  จะที่มีขีดความสามารถของผู้ตรวจสอบกิจการใน
ระดับดีถึงดีมาก และร้อยละ 9.02 ที่มีขีดความสามารถในระดับปานกลาง ทั้งด้าน
การปฏิบัติตามขอบเขตการตรวจสอบ ความสอดคล้อง สัมพันธภาพการร่วมงาน 
การร่วมประชุมและติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงน้ัน แต่ยังมีผู้ตรวจสอบกิจการที่อยู่
ในสภาพที่ต้องได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถอย่างจริงจังถึงร้อยละ 
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23.14  ของจํานวนผู้ตรวจสอบกิจการ ซึ่งในจํานวนน้ีถึงร้อยละ 19.75  ยังไม่มีขีด
ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการ 

สภาพแวดล้อมของสหกรณ์ที่เ อ้ือต่อการตรวจสอบกิจการ แม้ว่า
สหกรณ์ส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 60.94 จะมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการตรวจสอบ
กิจการในระดับมากถึงมากที่สุด และอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 28.09 ทั้งด้าน
บุคคลกร วิธีการจัดการ เครื่องมือ การบริหารงาน และด้านข้อมูลของสหกรณ์ แต่
ยังมีสหกรณ์ถึงร้อยละ 10.98 ที่ต้องได้รับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการ
ตรวจสอบกิจการ ซึ่งในจํานวนน้ันร้อยละ 2.06 มีสภาพแวดล้อมไม่เอ้ือต่อการ
ตรวจสอบกิจการ 

ความร่วมมือของสหกรณ์ในการตรวจสอบกิจการ แม้ว่าสหกรณ์ส่วน
ใหญ่ถึงร้อยละ 68.88 จะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบกิจการในระดับมากถึง
มากที่สุด และอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 23.82 ทั้งด้านการร่วมทําความเช้าใจ
กรอบการตรวจสอบกิจการ การให้ข้อมูลที่เก่ียวข้อง การอํานวยความสะดวก และ
การปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอของผู้ตรวจสอบกิจการ แต่ยังมีสหกรณ์ถึงร้อยละ 
23.14  ที่ต้องเสริมสร้างความร่วมมือในการตรวจสอบกิจการอย่างเร่งด่วน ซึ่งใน
จํานวนน้ีถึงร้อยละ 19.75 ไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบกิจการ 

จาการศึกษาวิจัยสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ได้ ดังน้ี  

1)  แนวทางปฏิบัติที่ดีแก่ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  

ผลการวิจัยได้สังเคราะห์แนวทางปฏิบัติที่ดีให้แก่ผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ มีองค์ประกอบ 3 ด้านหลัก 7 ด้านย่อย 35 ข้อย่อย และ 60 ตัวบ่งช้ี ดังน้ี 
1) ด้านความรู้ในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ 4 ด้านย่อย คือ ด้านองค์
ความรู้ของผู้ตรวจสอบกิจการ ด้านการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ด้านการ
เข้าถึงเน้ืองานของผู้ตรวจสอบกิจการ และด้านการรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ 
ซึ่งประกอบด้วย 19 ข้อย่อย และ 35 ตัวบ่งช้ี  2) ด้านขีดความสามารถของผู้
ตรวจสอบกิจการ 1 ด้านย่อย คือขีดความสามารถของผู้ตรวจสอบกิตการ 
ประกอบด้วย 5 ข้อย่อย และ 5 ตัวบ่งช้ี และ 3) ด้านสหกรณ์ผู้รับการตรวจสอบ
กิจการ 2 ด้านย่อย คือ ด้านสภาพแวดล้อมของสหกรณ์ที่เอ้ือต่อการตรวจสอบ
กิจการ และด้านความร่วมมือของสหกรณ์ในการตรวจสอบกิจการ ซึ่งประกอบด้วย 
11 ข้อย่อย และ 20 ตัวบ่งช้ี   
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แนวทางปฏิบัติที่ดีแก่ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
ด้านหลักที่ 1 ด้านความรู้ในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ 

ด้านย่อย ข้อย่อย ตัวบ่งชี ้

1. ด้านการ
บัญชี
สหกรณ์ 

1. มีองค์ความรู้ที่สามารถรวบรวมข้อมูลทางการบัญชี 
2. มีองค์ความรู้ที่สามารถให้คําแนะนําการจําแนกรายการทางบัญชีของสหกรณ์ 
3. มีองค์ความรู้ที่สามารถให้คําแนะนําการจดบันทึกรายการทาง

บัญชีของสหกรณ์ 
4. มีองค์ความรู้ที่สามารถให้คําแนะนําการสรุปผลทางบัญชีของสหกรณ์ 
5. มีองค์ความรู้ที่สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์รายการทางบัญชี 

2. ด้านการ 
เงนิสหกรณ ์

 

6. มีองค์ความรู้ที่สามารถให้คําแนะนําการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการ
บริหารจัดการของสหกรณ์ 

7. มีองค์ความรู้ที่สามารถให้คําแนะนําการวิเคราะห์คุณภาพสนิทรพัย์
และการจัดการงบประมาณของสหกรณ์ 

8. มีองค์ความรู้ที่สามารถให้คําแนะนําการวิเคราะห์โครงสร้างการเงิน
และธุรกิจของสหกรณ์ 

9. มีองค์ความรู้ที่สามารถให้คําแนะนําการวิเคราะห์ความคุ้มค่าใน
การลงทุนของสหกรณ์ 

10.  มีองค์ความรู้ที่สามารถให้คําแนะนําการวิเคราะห์สภาพคล่องทาง
การเงินของสหกรณ์ 

3. ด้านการ
บริหาร
จัดการ
สหกรณ์ 

 

11. มีองค์ความรู้ที่สามารถให้คําแนะนําการวางแผนการดําเนินงาน
ของสหกรณ์ 

12. มีองค์ความรู้ที่สามารถจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการได้ (เช่น ระบบ 
Computer ที่มิได้เป็น On-line Real time Check & Balance เป็นต้น) 

13. มีองค์ความรู้ที่สามารถให้คําแนะนําด้านการเงินของสหกรณ์ 
4. ด้าน

กฎระเบียบ
ของ
สหกรณ์ 

 

14. มีองค์ความรู้ที่สามารถให้คําแนะนําหลักการและวิธีการสหกรณ์ 
15. มีองค์ความรู้ที่สามารถให้คําแนะนําพระราชบัญญัติสหกรณ์ 
16. มีองค์ความรู้ที่สามารถให้คําแนะนําระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด

ทางราชการท่ีเก่ียวข้องกับสหกรณ์ 
17. มีองค์ความรู้ที่สามารถให้คําแนะนําระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์

และมติของคณะกรรมการ 

1. องค์
ความรู้ของ
ผู้ตรวจสอบ
กิจการ 

5. ด้านเทคนิค
ที่เก่ียวข้อง
กับการ
ปฎิบัติงาน
สหกรณ์ 

18. มีองค์ความรู้ที่สามารถวางแผนและกําหนดขอบเขตการตรวจสอบ
กิจการได้ 

19. มีองค์ความรู้ที่สามารถใช้เครื่องมือเตือนภัยการเงิน เคร่ืองมือวัด
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน เครื่องมือทดสอบมูลค่าเพ่ิม โดยเฉพาะ
การควบคุมภายในของสหกรณ์ (Internal Control) รวมท้ังความรู้
ความสามารถในด้านการตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์ด้วย 
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แนวทางปฏิบัติที่ดีแก่ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
 

ด้านย่อย ข้อย่อย ตัวบ่งชี ้

1. ด้านการ
ควบคุม
ภายใน 

1. ควรประเมินคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์ และ
ประสานงานกับผู้ควบคุมภายในของสหกรณ์ 

2. ด้านการ
ประเมิน
ความเสีย่ง 

 

2. ควรประเมินความเสี่ยงจากความประมาท (เช่น ความไม่รู้ ความ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์) 

3. ควรประเมินความเสี่ยงจากระบบการทํางาน เอกสาร สรรพสมุด 
บัญชี ทะเบียน และการเงิน ตลอดจนหน้ีสิน ทรัพย์สินทั้งปวงของ
สหกรณ์ตามขอบเขตการตรวจสอบที่กําหนด (เช่น การแบ่งและ
มอบหมายอํานาจหน้าที่)  

3. ด้านการ
วางแนว
และ
กําหนด
ขอบเขต 

4. ควรวางแผนและกําหนดขอบเขตการตรวจสอบกิจการเพื่อ
จัดลําดับความสําคัญให้สอดคล้องกับการควบคุมภายในและความ
เสี่ยงอย่างเหมาะสมและเพียงพอครอบคลุมระบบการทํางานต่างๆ 
เอกสาร หลักฐาน รายงาน บุคลากร และทรัพย์สินต่างๆ ของ
สหกรณ์ 

4. ด้านกลยุทธ ์ 5. ควรตรวจสอบนโยบาย โครงการ ตีความหรือแปรความ
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์สู่การปฏิบัติ สามารถให้คําแนะนําการ
จัดทําแผนงาน และแผลกลยุทธ์ของสหกรณ์ 

2. การ
ปฏิบัติงาน
ของผู้
ตรวจสอบ
กิจการ 

5.  ด้านการ
สรุปรายงาน
ผลและ
ติดตามการ
แก้ไข 

6. ต้องสรุปและรายงานการตรวจสอบกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการทุกครั้งที่เข้าตรวจสอบ รวมถึง
ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ เพ่ือ
นําเสนอสหกรณ์ตามสถานการณ์ที่ควรดําเนินการ 

 
 6. ด้านการ

ร่วมประชุม 
7. ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดําเนินการทุกคร้ังและนําเสนอ

รายงานการตรวจสอบกิจการต่อที่ประชุม 
1. ด้านการให้

คําแนะนาํ 
1. สามารถให้คําแนะนําการทํางานแก่ผู้เก่ียวขอ้งได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสม 
2. ด้านการให้

ความ
ช่วยเหลือ 

 

2. สามารถช่วยสอน/แนะนําวิธีการลงบัญชีได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
3. สามารถช่วยสอน/แนะนําวิธีวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือทางการเงิน

เช่น CAMELS, CFSAWS, SEVA, DEACE, BSC, TQM และ 
PEARLS ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

3. การ
เข้าถึงเนื้อ
งานของผู้
ตรวจสอบ
กิจการ 

3. ด้านการ
ตรวจสอบ 

4. สามารถตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ด้วยความละเอียดรอบคอบ 
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แนวทางปฏิบัติที่ดีแก่ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
 

ด้านย่อย ข้อย่อย ตัวบ่งชี ้

1. ด้านความ
กระชับ 

1. ต้องจัดทํารายงานการตรวจสอบกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร 
ที่สามารถเข้าใจได้ง่ายและกระชับ 

2. ด้านความ
หนักแนน่
ของข้อมูล 

2. ต้องจัดทํารายงานการตรวจสอบกิจการที่ถูกต้อง สมเหตุสมผล 
ตามหลักวิชาการ 

 
3. ด้านความ

สมบรูณ ์
3. ต้องจัดทํารายงานการตรวจสอบกิจการที่ครบถ้วนในขอบเขตของ

การตรวจสอบกิจการ 
4. ด้านความ

ชัดเจน 
4. ต้องจัดทํารายงานการตรวจสอบกิจการที่ชัดเจนตรงไปตรงมา ไม่

อ้อมค้อม และไม่ทําให้เข้าใจผิด 

4. การ
รายงาน
ของผู้
ตรวจสอบ
กิจการ 

5. ด้านความ 
คิดสรา้ง 
สรรค ์

5. ต้องจัดทํารายงานการตรวจสอบกิจการที่มีคําแนะนําที่สร้างสรรค์ 
และเป็นประโยชน์อันนําไปสู่การพัฒนางานหรือสร้างนวัตกรรม
งานของสหกรณ์ 

   
ด้านหลักที่ 2 ด้านขีดความสามารถของผูต้รวจสอบกิจการ 
   

ด้านย่อย ข้อย่อย ตัวบ่งชี ้

1. ด้าน
ขอบเขต
การ
ตรวจสอบ 

1. ควรปฏิบัติงานตามขอบเขตการตรวจสอบกิจการที่ตกลงไว้กับ
สหกรณ์ 

 
 

2. ด้านความ
สอดคล้อง 

2. ควรตรวจสอบกิจการให้สอดคล้องกับคําแนะนํา ข้อกําหนด มติ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และพระราชบัญญัติสหกรณ์ 

3.  ด้านความ 
สัมพันธ ์

3. ควรมีความสัมพันธ์และมีการร่วมงานที่ดีกับฝ่ายบริหารและฝ่าย
จัดการของสหกรณ์ 

4. ด้านการ
ร่วมประชุม 

4. ควรเข้าตรวจสอบ เสนอรายงาน และเข้าร่วมประชุม ตามท่ี
สหกรณ์ได้กําหนดไว้ 

5. ขีดความ 
สามารถ 
ของผู้ 
ตรวจสอบ
กิจการ 

5. ด้านการ
ปรบัปรุง
แก้ไข 

5. สหกรณ์สามารถนําข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบกิจการ
มาประกอบการพิจารณา และดําเนินการปรับปรุงแก้ไขการทํางาน
ให้มีคุณภาพดีขึ้น 
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แนวทางปฏิบัติที่ดีแก่ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
ด้านหลักที่ 3 ด้านสหกรณผ์ูร้ับการตรวจสอบกิจการ 

ด้านย่อย ข้อย่อย ตัวบ่งชี ้

1. ด้าน
บุคลากร 

1. สหกรณ์ควรมีอัตรากําลังที่เหมาะสมกับธุรกรรมของสหกรณ์ 
2. สหกรณ์ควรมีบุคลากรที่มีคุณวุฒิเหมาะสมกับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย  

2. ด้านวิธีการ 
 

3. สหกรณ์ควรกําหนดคู่มือการทํางานไว้อย่างชัดเจน 
4. สหกรณ์ควรกําหนดเอกสารกํากับงานของสหกรณ์ไว้อย่างชัดเจน 
5. สหกรณ์ควรกําหนดผังการเดินงานของสหกรณ์ไว้อย่างชัดเจน 

3. ด้าน
เครื่องมือ 

6. สหกรณ์ควรให้ความสําคัญในการนําเทคโนโลยีเครื่องมือต่าง ๆ มาใช้ 
เช่น CAMELS, CFSAWS, SEVA, DEACE, BSC, TQM และ PEARLS เป็นต้น 

7. สหกรณ์ควรนําเทคโนโลยีเครื่องมือที่เหมาะสมสนับสนุนการทํางาน
ของผู้ตรวจสอบกิจการเป็นระยะอย่างต่อเน่ืองและเหมาะสม 

4. ด้านการ
บริหาร 

 

8. สหกรณ์ควรมีการวางแผนการดําเนินงานของสหกรณ์ 
9. สหกรณ์ควรมีระบบการติดตามประเมินผลตามแผนงาน 
10. สหกรณ์ควรมีการจัดองค์กร และทรัพยากรบุคคลไว้อย่างชัดเจน  
11. สหกรณ์ควรมีการประสานความร่วมมือภายในสหกรณ์อย่างเหมาะสม 
12. สหกรณ์ควรมีการรายงานการดําเนินงานของสหกรณ์ทุกเดือน 

5. ด้านข้อมูล 
 

13. สหกรณ์ควรมีข้อมูลด้านต่างๆ ที่เป็นจริงอย่างครบถ้วน ถูกต้อง 
ทันสมัย เพียงพอต่อการใช้งาน และมีระบบการจัดเก็บเอกสารท่ี
ชัดเจนและเหมาะสม  

6. สภาพ 
แวดล้อม
ของ
สหกรณ์ที่
เอ้ือต่อการ
ตรวจสอบ
กิจการ 

6. ด้าน
การเงนิ 

14. สหกรณ์ควรมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณท่ีประหยัด คุ้มค่า และปลอดภัย  
15. สหกรณ์ควรมีการบริหารงบประมาณอย่างชัดเจนและเหมาะสม 

1. ด้านกรอบ
ของการ
ตรวจสอบ 

1. สหกรณ์ควรทําความเข้าใจในกรอบของการตรวจสอบกิจการ
ร่วมกับผู้ตรวจสอบกิจการ ทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายจัดการ และผู้สอบ
บัญชีสหกรณ์ 

2.  ด้านการให้
ความร่วมมือ 

2. สหกรณ์ควรให้ความร่วมมือในการตรวจสอบกิจการ โดยให้ข้อมูลที่เก่ียวข้อง
ครบถ้วน และตรงกับความเป็นจริง อีกทั้งส่งมอบเอกสารให้ตรวจสอบด้วย

3.  ด้านความ
สะดวกในการ
ตรวจสอบ 

3. สหกรณ์ควรอํานวยความสะดวกในการตรวจสอบกิจการ เช่น 
การจัดสรรเวลา สถานที่ ค่าตอบแทน เครื่องมือและเครื่องใช้
สนับสนุนการทํางาน เป็นต้น 

7. ความ
ร่วมมือของ
สหกรณ์ใน
การ
ตรวจสอบ
กิจการ 

4. ด้านการ
แก้ไข
ปรบัปรุง 

4. สหกรณ์ควรฟังความคิดเห็นในการตรวจสอบกิจการ พร้อมทั้งให้
ความสําคัญในการปรับปรุงและแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้
ตรวจสอบกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์ 

 5. ด้านการ
ทํางานเป็นทีม 

5. บุคลากรของสหกรณ์ควรมีทักษะในการทํางานเป็นทีมและมีการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับผู้ตรวจสอบกิจการ 
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2)  ปัจจัยที่ส่งผลต่อขีดความสามารถของผู้ตรวจสอบกิจการ  

ผลการวิจัยจากความคิดเห็นของผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายบริหารและ
ฝ่ายจัดการของสหกรณ์พบว่าปัจจัยด้านการรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ และ
ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ส่งผลต่อขีดความสามารถของผู้
ตรวจสอบกิจการ นอกจากน้ีในความคิดเห็นของผู้ตรวจสอบกิจการยังพบว่า ปัจจัย
ด้านสภาพแวดล้อมของสหกรณ์ที่ เ อ้ือต่อการตรวจสอบกิจการส่งผลต่อขีด
ความสามารถของผู้ตรวจสอบกิจการ และในความคิดเห็นของฝ่ายบริหารและฝ่าย
จัดการสหกรณ์ยังพบว่าปัจจัยด้านความร่วมมือของสหกรณ์ในการตรวจสอบกิจการ
ส่งผลต่อขีดความสามารถของผู้ตรวจสอบกิจการ 

3)  มาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ 

ผลการวิจัยจากความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญหรือ
มีความรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบกิจการ ที่มีความเห็นสอดคล้องกัน และมีความ
เป็นไปได้ในการปฏิบัติในระดับเหมาะสมมากขึ้นไป ได้มาตรฐานการตรวจสอบ
สหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ ประกอบด้วย 7 เสาหลัก ในมาตรฐาน 3 
ด้าน คือ 1) มาตรฐานด้านความรู้ในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ 
ประกอบด้วย 4 เสาหลัก 2) มาตรฐานด้านขีดความสามารถของผู้ตรวจสอบ
กิจการ ประกอบด้วย 1 เสาหลัก และ 3) มาตรฐานด้านสหกรณ์ผู้รับการตรวจสอบ
กิจการ ประกอบด้วย 2 เสาหลัก ดังน้ี 
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7 เสาหลักมาตรฐานการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
 

 

ด้าน / เสาหลกั 
 

 

รายละเอียด 

มาตรฐานด้านความรูใ้นการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ 

เสาหลักที่ 1 : Pillar 1 
หลักองค์ความรู้ของผู้ตรวจสอบ
กิจการ 

องค์ความรู้ หมายถึงความรู้ความเข้าใจตามเจตนารมณ์ในการ
ตรวจสอบกิจการที่ต้องการให้องค์คณะผู้ตรวจสอบกิจการมีองค์
ความรู้ที่ครอบคลุม 5 ด้าน ดังน้ี 1)ด้านการบัญชีสหกรณ์ 2) ด้าน
การเงินสหกรณ์ 3) ด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ 4) ด้าน
กฎระเบียบของสหกรณ์ และ5) ด้านเทคนิคที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงานของสหกรณ์ 

เสาหลักที่ 2 : Pillar 2 
หลั ก ก า รป ฏิ บั ติ ง า นขอ ง ผู้
ตรวจสอบกิจการ  

การปฏิบัติงาน หมายถึง การปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการของผู้
ตรวจสอบกิจการ เป็นหลักปฏิบัติที่ครอบคลุมงานของผู้ตรวจสอบ
กิจการทุกขั้นตอนต้ังแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น 8 ด้าน ดังน้ี 1) ด้านการ
ควบคุมภายใน 2) ด้านการประมินความเสี่ยง 3) ด้านการวางแนว
และกําหนดขอบเขตการตรวจสอบ 4) ด้านกลยุทธ์ 5) ด้านการสรุป
รายงานผลและการติดตามการแก้ไข และ 6) ด้านการร่วมประชุม 

เสาหลักที่ 3 : Pillar 3 
หลักการเข้าถึงเน้ืองานของผู้
ตรวจสอบกิจการ  

การเข้าถึงเนื้องาน หมายถึงการเข้าใจเพ่ือเข้าถึงงานของผู้
ตรวจสอบกิจการอย่างเหมาะสมอย่างมีความสามารถใน 3 ด้าน 
ดังน้ี 1) ด้านการให้คําแนะนําการทํางานแก่ผู้เก่ียวข้องได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม  2) ด้านการให้ความช่วยเหลือสอนแนะวิธีการ
ทางบัญชีและการเงินสหกรณ์ และ 3) ด้านการตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณ์ด้วยความละเอียดระมัดระวังรอบคอบอย่างมีระบบ
และมีมาตรฐาน 

เสาหลักที่ 4 : Pillar 4 
ห ลั ก ก า ร ร า ย ง า น ข อ ง ผู้
ตรวจสอบกิจการ  

การรายงาน หมายถึงสื่อสารการตรวจสอบกิจการด้วยการรายงาน
การตรวจสอบกิจการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรครบถ้วนใน 5 ด้าน 
ดังน้ี  1) ด้านความกระชับในการจัดทํารายงานการตรวจสอบ
กิจการ 2) ด้านความหนักแน่นของข้อมูลถูกต้องตามหลักวิชาการ 
3) ด้านความสมบูรณ์ครบถ้วนในขอบเขตของการตรวจสอบกิจการ 
4) ด้านความชัดเจนตรงไปตรงมา ไม่อ้อมค้อม และไม่ทําให้เข้าใจ
ผิด และ 5) ด้านความคิดสร้างสรรค์เป็นประโยชน์อันนําไปสู่การ
พัฒนางานหรือสร้างนวัตกรรมงานของสหกรณ์ 
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7 เสาหลักมาตรฐานการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
 

 

ด้าน / เสาหลกั 
 

 

รายละเอียด 

มาตรฐานด้านขีดความสามารถของผู้ตรวจสอบกิจการ 

เสาหลักที่ 5 : Pillar 5 
หลักขีดความสามารถของผู้
ตรวจสอบกิจการ  

ขีดความสามารถ หมายถึงความสําเร็จของการตรวจสอบกิจการที่
วัดผลสัมฤทธ์ิของการตรวจสอบกิจการใน 5 ด้าน ดังน้ี 1) ด้าน
ขอบเขตการตรวจสอบ 2) ด้านความสอดคล้องกับข้อกําหนด 
ข้อบังคับของสหกรณ์และของทางราชการ 3) ด้านความสัมพันธ์ที่ดี
กับฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์ 4) ด้านการเข้าร่วมประชุม 
และ5) ด้านการติดตามและประเมินผลการปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะในรายงาน 

ด้านสหกรณผ์ูร้ับการตรวจสอบกิจการ 

เสาหลักที่ 6 : Pillar 6 
ห ลั ก ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ข อ ง
สหกรณ์ที่เอ้ือต่อการตรวจสอบ
กิจการ  

สภาพแวดล้อม  หมายถึง ปัจจัยของสหกรณ์ที่อยู่ล้อมรอบ
สนับสนุนและเอ้ือต่อการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ  6 ด้าน 
ดังน้ี 1)  ด้านบุคลากร 2)  ด้านวิธีการ 3) ด้านเครื่องมือ 4) ด้าน
การบริหาร 5) ด้านข้อมูล  และ 6) ด้านการเงิน  

เสาหลักที่ 7 : Pillar 7 
หลักความร่วมมือของสหกรณ์
ในการตรวจสอบกิจการ  

ความร่วมมือ หมายถึง สหกรณ์ผู้รับการตรวจสอบกิจการให้ความ
ช่วยเหลือสนับสนุนการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ โดยสหกรณ์ผู้รับ
การตรวจสอบกิจการต้องให้ความร่วมมือสนับสนุนการตรวจสอบ
กิจการ 5 ด้าน ดังน้ี  1) ด้านกรอบการตรวจสอบ  2) ด้านการ
ร่วมมือให้ข้อมูล  3) ด้านความสะดวกในการตรวจสอบ  4) ด้านการ
แก้ไขปรับปรุง  และ 5) ด้านการทํางานเป็นทีม  
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4)  แนวทางยกระดับคุณภาพผู้ตรวจสอบกิจการ  

ผลการวิจัยพบว่า จํานวนผู้ตรวจสอบกิจการถึงร้อยละ 52.14 มีขีด
ความสามารถเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ลงมาถึงระดับน้อย – น้อยที่สุด ดังน้ันจึงมี
ความจําเป็นต้องมีแนวทางยกระดับคุณภาพผู้ตรวจสอบกิจการที่กําหนดเป็น
นโยบายยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบกิจการ โดยการปรับและพัฒนาปัจจัยที่
ส่งผลต่อขีดความสามารถของผู้ตรวจสอบกิจการให้เสริมเช่ือมกันโดยมีเป้าหมายใน
การพัฒนายกระดับคุณภาพผู้ตรวจสอบกิจการให้ได้มาตรฐานด้วย  6 แนวทาง ดังน้ี 

4.1) เพ่ิมเติมองค์ความรู้ของผู้ตรวจสอบกิจการ ในด้านการบัญชี
สหกรณ์ ด้านการเงินสหกรณ์ ด้านการบริหารงานสหกรณ์ ด้านกฎระเบียบของ
สหกรณ์ และด้านเทคนิคที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานสหกรณ์  

4.2) เติมเต็มความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ ในด้านการควบคุมภายใน ด้านการประเมินความเสี่ยง ด้านการวางแนว
กําหนดขอบเขตการตรวจสอบกิจการ  ด้านกลยุทธ์  ด้านการสรุปรายงานผลและ
ติดตามแก้ไข 

4.3) เสริมทักษะการเข้าถึงเน้ืองานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ให้สามารถให้คําแนะนําการทํางานแก่ผู้เก่ียวข้องได้อย่างถูกต้อง ให้ความช่วยเหลือ
สอนแนะวิธีลงบัญชี วิ ธี วิ เคราะห์ ด้วยเครื่องมือทางการเงิน เ ช่น CAMELS, 
CFSAWS, SEVA, DEACE, BSC, TQM และPEARLS ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

4.4) สร้างความสามารถในการรายงานการตรวจสอบกิจการเป็น
ลายลักษณ์อักษรให้กระชับ สมเหตุสมผลตามหลักวิชาการ ครบถ้วนตามขอบเขต
ของการตรวจสอบกิจการ ชัดเจนไม่อ้อมค้อมไม่ทําให้เข้าใจผิด สร้างสรรค์และเป็น
ประโยชน์อันจะนําไปสู่การพัฒนางานสหกรณ์ 

4.5) เตรียมปัจจัยแวดล้อมของสหกรณ์ให้มีความพร้อมและความ
เหมาะสมในด้านบุคลากร คู่มือ/ผังการ/เอกสารกํากับงาน  เทคโนโลยีเครื่องมือ
ต่างๆ  การบริหารงาน ข้อมูล และการเงินงบประมาณ ทั้งน้ีเพ่ือเอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ 

4.6) เตรียมความร่วมมือของสหกรณ์ ด้านกรอบการตรวจสอบ
กิจการ ด้านข้อมูลที่ครบถ้วนเป็นจริง ด้านการอํานวยความสะดวกในการตรวจสอบ 
ด้านการรับฟังให้ความสําคัญในการปรับแก้ตามข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ และด้าน
ทักษะการทํางานเป็นทีมที่มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีเพ่ือให้มีความพร้อม
และเหมาะสมต่อการตรวจสอบกิจการ 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
การวิจัยเรื่อง ยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้

ตรวจสอบกิจการ คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะจากการทําวิจัยครั้งน้ี 4 ประเด็น คือ  
1) พัฒนาคุณภาพผู้ตรวจสอบกิจการให้ได้มาตรฐาน โดยจัดให้มีการ

อบรมผู้ที่จะทําหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการอย่างต่อเน่ือง และกําหนดมาตรฐานขั้นตํ่า
ในการอบรมท่ีมีเง่ือนเวลาให้เหมาะสมกับประเภท ขนาด และโครงสร้างธุรกิจของ
สหกรณ์ ทั้งน้ีเพราะองค์ความรู้ของผู้ตรวจสอบกิจการ เป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่สนับสนุน
ให้ผู้ตรวจสอบกิจการสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สู่การจัดทํารายงานการตรวจสอบกิจการที่เป็นลายลักษณ์ ที่สามารถให้คําแนะนําที่
สร้างสรรค์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานและนวัตกรรมของสหกรณ์ ดังน้ัน 
หน่วยงานที่ เ ก่ียวข้องจะต้องพัฒนาองค์ประกอบในการให้องค์ความรู้ของผู้
ตรวจสอบกิจการ โดยการพัฒนาหลักสูตรและตํารา  พัฒนาผู้สอน พัฒนาการเรียนรู้ 
และพัฒนากลุ่มผู้เรียนรู้ ทั้งน้ี หน่วยงานระดับนโยบายควรสนับสนุนอย่างจริงจัง ทั้ง
ในด้านนโยบาย ทรัพยากร และกิจกรรม นอกจากองค์ความรู้ทางเน้ือหาการ
ตรวจสอบกิจการและทางเทคนิคที่เก่ียวข้องแล้ว ควรพิจารณาถึงทัศนคติและ
กระบวนทัศน์ที่มีต่อการตรวจสอบกิจการด้วย 

2) กําหนดมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ 
โดยหน่วยงานระดับนโยบาย ทั้งภาครัฐ ภาคสหกรณ์ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จะต้องมีมาตรการ หรือยุทธศาสตร์ที่จะใช้
ปัจจัยต่างๆท่ีค้นพบในงานวิจัยน้ี เพ่ือให้เกิดประโยชน์ ต่อการยกระดับคุณภาพผู้
ตรวจสอบกิจการให้ได้มาตรฐาน ในฐานะกลไกการควบคุมภายในที่ดีของสหกรณ์ สู่
การพัฒนาสหกรณ์ให้มั่นคงเข้มแข็งอย่างย่ังยืน 

3) ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ือกําหนดคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบกิจการให้
เหมาะสมกับสหกรณ์ โดยศึกษาวิจัยต่อยอดเพ่ือพัฒนาระดับและตัววัดมาตรฐาน
การตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการให้เหมาะสมกับประเภท ขนาด 
และโครงสร้างธุรกิจของสหกรณ์ สู่การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดย
กลไกผู้ตรวจสอบกิจการในฐานะกลไกการควบคุมภายในที่ดีอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

4) ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ือกําหนดแนวทางการคัดสรรผู้ตรวจสอบกิจการ
ที่เหมาะสมกับสหกรณ์ และสามารถวางแนวทางการสร้างสรรค์การให้บริการ
รูปแบบใหม่ๆแก่สมาชิก โดยศึกษาวิจัยต่อยอดควบคู่กับการพัฒาระดับและตัววัด
มาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการให้เหมาะสมกับ
ประเภท ขนาด และโครงสร้างธุรกิจของสหกรณ์  

 
 



บรรณานุกรม 
 
 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ . พระราชบัญญัติสหกรณ์ พุทธศักราช 2511. สืบค้นมื่อ 30 ตุลาคม 
2555 จาก htpp://www.cpd.go.th 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ . พระราชบัญญัติสหกรณ์ พุทธศักราช 2542. สืบค้นมื่อ 30 ตุลาคม 
2555 จาก htpp://www.cpd.go.th 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ . คําแนะนํากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง การตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์ พ.ศ. 2544. สืบค้นมื่อ 30 ตุลาคม 2555 จาก htpp://www.cpd.go.th 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ . สารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์ปี 2554 . สืบค้นมื่อ 30 
ตุลาคม 2555 จาก htpp://www.cpd.go.th 

สํานักนายทะเบียนสหกรณ์ . ประเภทสหกรณ์. ค้นคว้าเมื่อ 30 ตุลาคม 2555 
http://webhost.cpd.go.th/rlo/group.html 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ . ทะเบียนสหกรณ์. ค้นคว้าเมื่อ ค้นคว้าเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2556 
http://www.cad.go.th 

 สํานักนายทะเบียนสหกรณ์ . โครงสร้างการดําเนินงานสหกรณ์ . ค้นคว้าเมื่อ 30 ตุลาคม 
2555 http://webhost.cpd.go.th/rlo/group.html 

สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน . แนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน,2552 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ . คู่มือระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร , กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, 2550 

 สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย .ประมวลจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน 
ค้นคว้าเมื่อ วันที่ 24 ธันวาคม 2555 
http://www.theiiat.or.th/km/newsdesc.php?n=90210113658 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ . คําแนะนํากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่องการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ พ.ศ.2544 ที่ กษ 0406/ว51 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2544 , ระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ 
วันที่ 20 มิถุนายน 2555 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ . คู่มือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์.,2549) 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ . ยุทธศาสตร์การพัฒนาการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ. 2554 - 
2557. ,2554 
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บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

 

ทฤษฎีระบบ (System Theory) ค้นคว้าเมื่อ วันที่ 24 ธันวาคม 2555 
http://www.kamsondeedee.com/school/chapter-002/51-2008-12-13-
14-44-22/109--system-theory 

นางสาวปนัดดา ใจมั่น .บทบาทของผู้ตรวจสอบกิจการที่พึงประสงค์ . มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 
2547 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ . โครงการศึกษากลไกการสร้างความเข้มแข็งสถาบันเกษตรกรผ่าน
การตรวจสอบกิจการ ,2554 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ . โครงการศึกษากลไกพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการเงิน
การบัญชีของสถาบันเกษตรกร ,2555 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ . คําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ พ.ศ.2556 ,2556 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ . ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง กําหนดจํานวนผู้ตรวจสอบ
กิจการ ,2556 

 



โครงการวิจัย: การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

 
 
 

โครงการ “ยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ” 
 
 

แบบสัมภาษณ์ 
สถานการณก์ารตรวจสอบกิจการสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ 

 

(ส าหรับผู้ตรวจสอบกิจการ) 
ค าชี้แจง 
       

1.  แบบสัมภาษณ์นี้ ผู้วิจัยมีความประสงค์จะขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสัมภาษณ์ให้ครบทุก
ข้อตามความเป็นจริง และแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ 

2. แบบสัมภาษณ์นี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบ
กิจการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์และสถาบันกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสัมภาษณ์เจาะลึก
ค้นหาสถานการณ์การตรวจสอบกิจการสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ  ข้อมูลท่ีได้จากแบบสัมภาษณ์นี้ จะได้
น าไปปรับปรุงและยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยผู้ตรวจสอบกิจการให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ข้อมูลท่ี
ท่านให้จะเก็บไว้เป็นความลับ การน าเสนอข้อมูลท่ีได้จะน าเสนอในภาพรวมเท่านั้น 

3. แบบสัมภาษณ์ท้ังหมดแบ่งออกเป็น 5 ส่วน จ านวน 29 ข้อ ประกอบด้วย 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ จ านวน 5 ข้อ 

ส่วนท่ี 2 คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบกิจการ จ านวน 5 ข้อ 

ส่วนท่ี 3 การด าเนินงานของผู้ตรวจสอบกิจการ จ านวน 9 ข้อ 

ส่วนท่ี 4 ความคิดเห็นของผู้ตรวจสอบกิจการ จ านวน 9 ข้อ 

ส่วนท่ี 5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน 1 ข้อ 

 

 

 

 

 

ส าหรับเจ้าหน้าที ่

 

ต าแหน่ง ........................................................................................................................... 

สหกรณ์ ……………………………………………………………………………………………...…….……... 

อ าเภอ .........................................................   จังหวัด .................................................. 

วันท่ีสัมภาษณ์ ………………………………………..………………………………………………………… 



โครงการวิจัย: การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 

ค าชี้แจง  กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความและเติมข้อความท่ีตรงกับความเป็นจริงของท่าน           

1. เพศ              
   1. ชาย     2. หญิง 
2. อายุ .................ปี (เกิน 6 เดือน นับเป็น 1 ปี) 
3. ระดับการศึกษาสูงสุด 
   1. ประถมศึกษา    2. มัธยมศึกษาตอนต้น    
   3. มัธยมศึกษาตอนปลาย   4. ปวช. สาขา …………………………………………………… 
   5. ปวส./ อนุปริญญา สาขา …………….  6. ปริญญาตรี สาขา …………………………………………… 
   7. ปริญญาโท สาขา ………………………  8. อื่นๆ (โปรดระบุ) .................................................. 
4. ท่านเป็นสมาชิกสหกรณ์หรือไม่ 
   1. ไม่      2. เป็น (โปรดระบุ) ระยะเวลา ………………..………...ปี 
5. ท่านมีประสบการณ์การท างานด้านสหกรณ์หรือไม่  
   1. ไม่มี      
   2. มี  
 

ส่วนที่ 2 คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบกิจการ 

ค าชี้แจง  กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความและเติมข้อความท่ีตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 

1. ระยะเวลาท่ีท่านเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ (รวมทุกสหกรณ์) ...................... ปี (เกิน 6 เดือน นับเป็น 1 ปี)  
2. ขณะนี้ท่านพ้นจากการปฏิบัติงานประจ าหรือยัง 

 ยังไม่พ้น จากอาชีพ................................................ต าแหน่ง........................................................................... 
 พ้นแล้ว  จากอาชีพ................................................ต าแหน่ง........................................................................... 

                           ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งดังกล่าวนี้เป็นเวลา ……………………………….. ปี (เกิน 6 เดือน นับเป็น 1 ปี) 
3. ท่านเป็นและ/หรือเคยเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์สหกรณ์ประเภทใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

 1. สหกรณ์การเกษตร    2. สหกรณ์ประมง 
 3. สหกรณ์นิคม    4. สหกรณ์ร้านค้า 



โครงการวิจัย: การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

 5. สหกรณ์บริการ    6. สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 7. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 

4. ท่านเคยอบรมหลักสูตรด้านการตรวจสอบกิจการหรือไม่  
 1. ไม่เคย     2. เคย ครั้งหลังสุดเม่ือ พ.ศ…………………………. 

5. ท่านเป็นผู้ตรวจสอบกิจการโดยทางใด (เฉพาะสหกรณ์นี้)   
 1. เลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่   2. จัดจ้างโดยคณะกรรมการผู้แทนสมาชิก 
 
 
 

 

ส่วนที่ 3 การด าเนินงานของผู้ตรวจสอบกิจการ 

ค าชี้แจง  กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความและเติมข้อความท่ีตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 

1. ท่านมีทีมงานในการตรวจสอบกิจการสหกรณ์แห่งนี้หรือไม่    ไม่มี     มี          จ านวน ………… คน 
2. ท่านวางแผนเข้าตรวจสอบกิจการสหกรณ์แห่งนี้หรือไม่        ไม่       วางแผน  จ านวน ………… ครั้ง/ปี 
3. ท่านได้ก าหนดขอบเขต/ข้อตกลงในการตรวจสอบกิจการสหกรณ์แห่งนี้หรือไม่   
    1. ไม่ได้ก าหนด 
    2. ได้ก าหนด  ในเรื่องดังนี้ 
-…………………………………………………โดยมีวิธีการตรวจสอบ.............................................................………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

-…………………………………………………โดยมีวิธีการตรวจสอบ.............................................................……………………..…. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

-…………………………………………………โดยมีวิธีการตรวจสอบ.............................................................………………….…..…. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

-…………………………………………………โดยมีวิธีการตรวจสอบ.............................................................……………….……..…. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

-…………………………………………………โดยมีวิธีการตรวจสอบ.............................................................…………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

-…………………………………………………โดยมีวิธีการตรวจสอบ.............................................................…………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 



โครงการวิจัย: การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

4. ท่านได้จัดท ารายงานการตรวจสอบกิจการหรอืไม่                  1. ไม่      2. ท า       จ านวน ………. ครั้ง/ปี 
5. ท่านได้รายงานการตรวจสอบกิจการด้วยวาจาในท่ีประชุมหรือไม่     1. ไม่      2. รายงาน จ านวน ………. ครั้ง/ปี 
6. ท่านได้เข้าร่วมประชุมกับสหกรณ์แห่งนี้หรือไม่ 
           6.1  ประชุมประจ าเดือน  

               1. ไม่เคยเข้าร่วมประชุม   2. เข้าร่วมประชุมบางเดือน    3. เข้าร่วมประชุมทุกเดือน    

กรณีเข้าร่วมประชุมประจ าเดือนท่านท าอะไรบ้าง....................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6.2  ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
               1. ยังไม่เคยเข้าร่วมประชุมเนื่องจาก...........................................................  2. เข้าร่วมประชุม  

กรณีเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปีท่านท าอะไรบ้าง...................................................…….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ผลลัพธ์ 
7. ท่านมีผลงานแห่งความภาคภูมิใจในการตรวจสอบกิจการแห่งนี้ในเรื่องใดบ้าง…………………………………………….…………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

8. ท่านคิดว่าผู้ตรวจสอบกิจการท่ีดีควรเป็นอย่างไร………………………………………………………..………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

9. จุดอ่อนในการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการของท่านมีหรือไม่   
                 1. ไม่มี                         2. มี    

กรณีมีจุดอ่อน ในเรื่องดังนี ้
1…………………………………………………ต้องการพัฒนาโดย.........................................................................................……………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
2…………………………………………………ต้องการพัฒนาโดย................................................ ........................................………………………….…. 



โครงการวิจัย: การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
3…………………………………………………ต้องการพัฒนาโดย.......................................................... ..............................………………………….…. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….….. 
4…………………………………………………ต้องการพัฒนาโดย.......................................................... ..............................………………………….…. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….….. 

 

ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นของผู้ตรวจสอบกิจการ 

ค าชี้แจง  กรุณาเติมข้อความท่ีตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 

1. ท่านคิดว่าคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์แห่งนี้มีมุมมองต่อการตรวจสอบกิจการของท่านอย่างไร…………….………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

2. ท่านคิดว่าฝ่ายจัดการสหกรณ์แห่งนี้มีมุมมองต่อการตรวจสอบกิจการของท่านอย่างไร…………………..………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
 

3. ท่านคิดว่าสมาชิกสหกรณ์แห่งนี้มีมุมมองต่อการตรวจสอบกิจการของท่านอย่างไร…………………..……………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

4. ท่านคิดว่าผู้สอบบัญชีสหกรณ์แห่งนี้มีมุมมองต่อการตรวจสอบกิจการของท่านอย่างไร…………………..………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

5. ท่านคิดว่าชมรมผู้ตรวจสอบกิจการมีมุมมองต่อการตรวจสอบกิจการอย่างไร………………………………….…..….…………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 



โครงการวิจัย: การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

6. ท่านคิดว่าสันนิบาตสหกรณ์มีมุมมองต่อการตรวจสอบกิจการอย่างไร………………………………………………..……………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

7. ท่านคิดว่าชุมนุมสหกรณ์มีมุมมองต่อการตรวจสอบกิจการอย่างไร……………………………………………………............................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

8. ท่านคิดว่ากรมส่งเสริมสหกรณ์มีมุมมองต่อการตรวจสอบกิจการอย่างไร…………………..…………….….……..………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

9. ท่านคิดว่ากรมตรวจบัญชีสหกรณ์มีมุมมองต่อการตรวจสอบกิจการอย่างไร…………………..………….……….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ 

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่น  ๆ แนวทางแก้ไข 

  
  
  
  
  
  



โครงการวิจัย: การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม 



โครงการวิจัย: การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

 
 
 

โครงการ “ยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ” 
 

แบบสัมภาษณ์ 
สถานการณก์ารตรวจสอบกิจการสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ 

 

ส าหรับ  1. ผู้จัดการสหกรณ ์ 2.คณะกรรมการสหกรณ ์ 3.สมาชกิสหกรณ ์
 
 
ค าชี้แจง 
       

1.  แบบสัมภาษณ์นี้ ผู้วิจัยมีความประสงค์จะขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสัมภาษณ์ให้ครบทุก
ข้อตามความเป็นจริง และแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ 

2. แบบสัมภาษณ์นี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้
ตรวจสอบกิจการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์และสถาบันกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว .) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สัมภาษณ์เจาะลึกค้นหาสถานการณ์การตรวจสอบกิจการสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ  ข้อมูลท่ีได้จากแบบ
สัมภาษณ์นี้ จะได้น าไปปรับปรุงและยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยผู้ตรวจสอบกิจการให้ มี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ข้อมูลท่ีท่านให้จะเก็บไว้เป็นความลับ การน าเสนอข้อมูลท่ีได้จะน าเสนอในภาพรวมเท่านั้น 

3. แบบสัมภาษณ์ท้ังหมดแบ่งออกเป็น 5 ส่วน จ านวน 21ข้อ ประกอบด้วย 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ จ านวน 5 ข้อ 

ส่วนท่ี 2 คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบกิจการ จ านวน 3 ข้อ 

ส่วนท่ี 3 การด าเนินงานของผู้ตรวจสอบกิจการ จ านวน 11 ข้อ 

ส่วนท่ี 4 ความคิดเห็นต่อการตรวจสอบกิจการ จ านวน 1 ข้อ 

ส่วนท่ี 5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน 1 ข้อ 

 

 

 

 

 

ส าหรับเจ้าหน้าที ่

 

ต าแหน่ง ........................................................................................................................... 

สหกรณ์ ……………………………………………………………………………………………...…….……... 

อ าเภอ .........................................................   จังหวัด .................................................. 

วันท่ีสัมภาษณ์ ………………………………………..………………………………………………………… 



โครงการวิจัย: การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

 

 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสัมภาษณ์/สัมภาษณ์ 

ค าชี้แจง  กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความและเติมข้อความท่ีตรงกับความเป็นจริงของท่าน           

1. เพศ   1. ชาย   2. หญิง 

2. อายุ .................ปี (เกิน 6 เดือน นับเป็น 1 ปี) 
3. ระดับการศึกษาสูงสุด 
   1. ประถมศึกษา    2. มัธยมศึกษาตอนต้น    
   3. มัธยมศึกษาตอนปลาย   4. ปวช. สาขา …………………………………………………… 
   5. ปวส./ อนุปริญญา สาขา …………….  6. ปริญญาตรี สาขา …………………………………………… 
   7. ปริญญาโท สาขา ………………………  8. อื่นๆ (โปรดระบุ) .................................................. 
4. ส าหรับสมาชิกและคณะกรรมการ  ท่านเป็นสมาชิกสหกรณ์    ระยะเวลา …………ปี 
    ส าหรับผู้จัดการ                        ท่านเป็นผู้จัดการสหกรณ์ ระยะเวลา …………ปี 
5. ท่านมีประสบการณ์การท างานท่ีเกี่ยวข้องกับสหกรณ์   ระยะเวลา …………ปี    
 

ส่วนที่ 2 คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบกิจการ 

ค าชี้แจง  กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความและเติมข้อความท่ีตรงกับความเห็นของท่าน 
 

1. ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ของท่านมีพื้นฐานการศึกษาระดับ…………………...............ด้าน…………….…………………............. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

2. ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ของท่านเคยมีประสบการณ์ด้านสหกรณ์หรือไม่  
 1. เคย    2. ไม่เคย 

3. ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ของท่านเคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านการตรวจสอบกิจการหรือไม่ 
 1. เคย  
 2. ไม่เคย 

 

ส่วนที่ 3 การด าเนินงานของผู้ตรวจสอบกิจการ 

ค าชี้แจง  กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความและเติมข้อความท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่านท่ี
เกี่ยวกับผู้ตรวจสอบกิจการ 



โครงการวิจัย: การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

 

1. จ านวนบคุลากรในทีมงานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ของท่านมีความเหมาะสมหรือไม่    
 1. เหมาะสม    มีจ านวน  ...................คน  
 2. ไม่เหมาะสม  เพราะ  .........................................................................................................................

ควรมีหลักเกณฑ์การพิจารณาจ านวนบุคลากรในทีม........................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………….... 
 
 
 

2. ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ของท่านมีการก าหนดขอบเขต/ข้อตกลงการตรวจสอบกิจการหรือไม่ อย่างไร 
 1. มี  ข้อดี คือ............................................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………….... 

 2. ไม่มี  ข้อเสีย คือ............................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………….... 

3. ความถี่ในการเข้าตรวจสอบของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ของท่านมีความเหมาะสมหรือไม่ 
 1. เหมาะสม   โดยก าหนดเข้าตรวจสอบ   ...................ครั้ง/ปี 
 2. ไม่เหมาะสม  เพราะ..................................................................................................................... ........ 

                              ควรก าหนดเข้าตรวจสอบ  …………… ครั้ง/ปีหรือ …………………………………..…..……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..... 

4. วิธีการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ของท่านมีความเหมาะสมหรือไม่ 
 1. เหมาะสม   2. ไม่เหมาะสม    เพราะ ……………………………......................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..... 

5. ความถีใ่นการจดัท ารายงานการตรวจสอบกิจการของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ของท่านมีความเหมาะสมหรือไม่ 
 1. เหมาะสม   โดยจัดท ารายงาน   ...................ครั้ง/ปี 
 2. ไม่เหมาะสม  เพราะ............................................................................................................................. 

………………………………….ควรจัดท ารายงานการตรวจสอบกิจการ  …………… ครั้ง/ปีหรือ …………………………………..……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..... 

6. ความถี่ในการรายงานการตรวจสอบกิจการด้วยวาจาของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ของท่านมีความเหมาะสมหรือไม่          
 1. เหมาะสม   โดยรายงาน   ...................ครั้ง/ปี 
 2. ไม่เหมาะสม  เพราะ............................................................................................................................... 

                              ควรรายงานการตรวจสอบกิจการด้วยวาจา  …………… ครั้ง/ปีหรือ ……………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..... 



โครงการวิจัย: การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..... 

7. ความถี่ในการเข้าร่วมประชุมประจ าเดือนของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ของท่านมีความเหมาะสมหรือไม่        
 1. เหมาะสม   โดยเข้าร่วมประชุมประจ าเดือน...................ครั้ง/ปี 
 2. ไม่เหมาะสม  เพราะ............................................................................................................................... 

                              ควรเข้าร่วมประชุม …………… ครั้ง/ปีหรือ …………………………………..……………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………….....                  
8. ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ของท่านท าอะไรบ้างในการประชุม 

-ประชุมคณะกรรมการประจ าเดือน   1. ไม่ท า   2 ท า ดังนี้ ………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……. 

-ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี            1. ไม่ท า   2 ท า ดังนี้ ………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……. 

9. ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ของท่านมีผลงานท่ีท่านภาคภูมิใจหรือไม่ 
 1. ไม่มี  
 2.  มี  ดังนี้ ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……. 

10. ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ของท่านมีจุดเด่นหรือไม่ 
 1. ไม่มี  
 2.  มี  ดังนี้ ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……. 

11. ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ของท่านมีจุดอ่อนในการปฏิบัติงานหรือไม่   
 1. ไม่มี  
 2.  มี  ซึ่งต้องพัฒนาดังนี้  

-ด้าน…………………………………………ต้องพัฒนาโดย…………………………………………………………………………………………………………..……. 



โครงการวิจัย: การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……. 

-ด้าน……………………………………………ต้องพัฒนาโดย…………………………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……. 

-ด้าน……………………………………………ต้องพัฒนาโดย……………………………………………………………………………………………………..…...…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……. 

 

ส่วนที่ 4  ความคิดเหน็ต่อการตรวจสอบกิจการ 

ค าชี้แจง  กรุณาเติมข้อความท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
 

1. ท่านมีมุมมองต่อการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ของท่านอย่างไร…………………..………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……. 
 

ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ 

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่น  ๆ แนวทางแก้ไข 

  



โครงการวิจัย: การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสัมภาษณ์ 



โครงการวิจัย: การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

 
 
 

โครงการ “ยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ” 
 

แบบสัมภาษณ์ 
สถานการณก์ารตรวจสอบกิจการสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ 

 

ส าหรับ   1. สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย    2. ชมุนุมสหกรณ์  
  3. ผู้สอบบัญชีภาครัฐ          4. ผู้สอบภาคเอกชน 

  4. ชมรมผู้ตรวจสอบกิจการ                 5. กรมส่งเสริมสหกรณ ์

  7. กรมตรวจบญัชีสหกรณ ์
 
ค าชี้แจง 
      

1.  แบบสัมภาษณ์นี้ ผู้วิจัยมีความประสงค์จะขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสัมภาษณ์ให้
ครบทุกข้อตามความเป็นจริง และแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ 

2. แบบสัมภาษณ์นี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้
ตรวจสอบกิจการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์และสถาบันกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว .) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สัมภาษณ์เจาะลึกค้นหาสถานการณ์การตรวจสอบกิจการสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ  ข้อมูลท่ีได้จาก
แบบสัมภาษณ์นี้ จะได้น าไปปรับปรุงและยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยผู้ตรวจสอบกิจการให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ข้อมูลท่ีท่านให้จะเก็บไว้เป็นความลับ การน าเสนอข้อมูลท่ีได้จะน าเสนอในภาพรวมเท่านั้น  

3. แบบสัมภาษณ์ท้ังหมดแบ่งออกเป็น 5 ส่วน จ านวน 21 ข้อ ประกอบด้วย 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ จ านวน 5 ข้อ 

ส่วนท่ี 2 คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบกิจการ จ านวน 3 ข้อ 

ส่วนท่ี 3 การด าเนินงานของผู้ตรวจสอบกิจการ จ านวน 11 ข้อ 

ส่วนท่ี 4 ความคิดเห็นต่อการตรวจสอบกิจการ จ านวน 1 ข้อ 

ส่วนท่ี 5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ านวน 1 ข้อ 

 

 

 

ส าหรับเจ้าหน้าที ่
 

ต าแหน่ง ........................................................................................................................... 

สหกรณ์ ……………………………………………………………………………………………...…….……... 

อ าเภอ .........................................................   จังหวัด .................................................. 



โครงการวิจัย: การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 

ค าชี้แจง  กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความและเติมข้อความท่ีตรงกับความเป็นจริงของท่าน           

1. เพศ                    1. ชาย     2. หญิง 

2. อายุ .................ปี (เกิน 6 เดือน นับเป็น 1 ปี) 
3. ระดับการศึกษาสูงสุด 
   1. ประถมศึกษา    2. มัธยมศึกษาตอนต้น    
   3. มัธยมศึกษาตอนปลาย   4. ปวช. สาขา …………………………………………………… 
   5. ปวส./ อนุปริญญา สาขา …………….  6. ปริญญาตรี สาขา …………………………………………… 
   7. ปริญญาโท สาขา ………………………  8. อื่นๆ (โปรดระบุ) .................................................. 
4. ท่านเป็นสมาชิกสหกรณ์หรือไม่ 
   1. ไม่      2. เป็น (โปรดระบุ) ระยะเวลา ………………..………...ปี 
5. ท่านมีประสบการณ์ด้านสหกรณ์หรือไม่ในฐานะใด 
   1. ไม่มี      
   2. มี (โปรดระบุ) ต าแหน่ง ………………..………................................................................................  
                   ระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่ง ……………………ปี (เกิน 6 เดือน นับเป็น 1 ปี) 
 

ส่วนที่ 2 คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบกิจการ 

ค าชี้แจง  กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความและเติมข้อความท่ีตรงกับความเห็นของท่าน 
 

1. ท่านเห็นว่าผู้ตรวจสอบกิจการควรมีพื้นฐานการศึกษาระดับ…………………..............ด้าน………………………….... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. ท่านเห็นว่าผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีประสบการณ์ด้านสหกรณ์หรือไม่  

 1. ต้องมี อย่างน้อย ……………. ปี  2. ไม่ต้องมี 
3. ท่านเห็นว่าผู้ตรวจสอบกิจการต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านการตรวจสอบกิจการหรือไม่ 

 1. ต้องเข้า อย่างน้อย ………………….. ครั้ง ต่อ………………………ปี  



โครงการวิจัย: การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

 2. ไม่ต้องเข้า 
 

ส่วนที่ 2 การด าเนินงานของผู้ตรวจสอบกิจการ 

ค าชี้แจง  กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความและเติมข้อความท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่านท่ี
เกี่ยวกับผู้ตรวจสอบกิจการ (ในภาพรวม) 
 

1. จ านวนบุคลากรในทีมงานการตรวจสอบกิจการสหกรณ์เหมาะสมหรือไม่และอย่างไรจึงเหมาะสม 
 1. เหมาะสม    
 2. ไม่เหมาะสม  ท่ีเหมาะสมคือ.................................................................................. ..................... 

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

2. การก าหนดขอบเขตการตรวจสอบกิจการเหมาะสมหรือไม่และอย่างไรจึงเหมาะสม 
 1. เหมาะสม    
 2. ไม่เหมาะสม  ท่ีเหมาะสมคือ.................................................................................. ..................... 

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

3. ความถ่ีในการเข้าตรวจสอบกิจการของผู้ตรวจสอบกิจการเหมาะสมหรือไม่และอย่างไรจึงเหมาะสม          
 1. เหมาะสม    
 2. ไม่เหมาะสม  ท่ีเหมาะสมคือ.................................................................................. ..................... 

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

4. วิธีการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบกิจการเหมาะสมหรือไม่และอย่างไรจึงเหมาะสม 
 1. เหมาะสม    
 2. ไม่เหมาะสม  ท่ีเหมาะสมคือ.................................................................................. ..................... 

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

5. ความถ่ีในการจัดท ารายงานการตรวจสอบกิจการของผู้ตรวจสอบกิจการเหมาะสมหรือไม่และอย่างไรจึงเหมาะสม 
 1. เหมาะสม    
 2. ไม่เหมาะสม  ท่ีเหมาะสมคือ.................................................................................. ..................... 

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

6. ความถ่ีในการรายงานการตรวจสอบกิจการด้วยวาจาของผู้ตรวจสอบกิจการเหมาะสมหรือไม่และอย่างไรจึง
เหมาะสม 

 1. เหมาะสม    
 2. ไม่เหมาะสม  ท่ีเหมาะสมคือ.................................................................................. ..................... 



โครงการวิจัย: การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

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

7. ความถ่ีในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจ าเดือนของผูต้รวจสอบกิจการเหมาะสมหรือไม่และอย่างไรจึงเหมาะสม 
 1. เหมาะสม    
 2. ไม่เหมาะสม  ท่ีเหมาะสมคือ.................................................................................. ..................... 

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

8. ผู้ตรวจสอบกิจการท าอะไรบ้างในท่ีประชุม 
-ประชุมคณะกรรมการประจ าเดือน   1. ไม่ท า   2 ท า ดังนี้ ……………………………………………… 

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

-ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี            1. ไม่ท า   2 ท า ดังนี้ ……………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. ผู้ตรวจสอบกิจการมีผลงานท่ีท่านภูมิใจหรือไม่และอย่างไร 
 1. ไม่มี    
 2. มี ดังนี้ .......................................................................... .................................................................. 

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

10. ผู้ตรวจสอบกิจการทีด่ีควรเป็นอย่างไร……………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11. ในภาพรวมของผู้ตรวจสอบกิจการยังมีจุดอ่อนท่ีต้องพัฒนาให้ดีข้ึน  ดังนี้ 



โครงการวิจัย: การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

-ด้าน…………………………………………ต้องพัฒนาโดย………………………………………………………………………………………………………… 

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

-ด้าน…………………………………………ต้องพัฒนาโดย………………………………………………………………………………………………………… 

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

-ด้าน…………………………………………ต้องพัฒนาโดย………………………………………………………………………………………………………… 

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

-ด้าน…………………………………………ต้องพัฒนาโดย………………………………………………………………………………………………………… 

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

-ด้าน…………………………………………ต้องพัฒนาโดย………………………………………………………………………………………………………… 

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

-ด้าน…………………………………………ต้องพัฒนาโดย………………………………………………………………………………………………………… 

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

-ด้าน…………………………………………ต้องพัฒนาโดย………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นต่อการตรวจสอบกิจการ 

ค าชี้แจง  เติมข้อความท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
 

1. ท่านมีมุมมองต่อการตรวจสอบกิจการอย่างไร…………………..…………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



โครงการวิจัย: การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่น  ๆ แนวทางแก้ไข 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ 

ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสัมภาษณ์ 



โครงการวิจัย: การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

 
 
 

โครงการ “ยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ” 
 

 

แบบสอบถาม 
สถานการณก์ารตรวจสอบกิจการสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ 

 

(ผู้ตรวจสอบกิจการ) 
 

ค าชี้แจง       
1.  แบบสอบถามนี้ ผู้วิจัยมีความประสงค์จะขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบส ารวจให้ครบ

ทุกข้อตามความเป็นจริง และแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ 
2. แบบสอบถามนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้

ตรวจสอบกิจการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์และส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว .) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อส ารวจสถานการณ์การตรวจสอบกิจการสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถาม
นี้ จะได้น าไปปรับปรุงและยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยผู้ตรวจสอบกิจการให้มีประสิทธิภาพ
ย่ิงข้ึน ข้อมูลท่ีท่านให้จะเก็บไว้เป็นความลับ การน าเสนอข้อมูลท่ีได้จะน าเสนอในภาพรวมเท่านั้น 

3. แบบสอบถามท้ังหมดแบ่งออกเป็น 9 ส่วน จ านวน 92 ข้อ ประกอบด้วย 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 11 ข้อ 

ส่วนท่ี 2 องค์ความรู้ในการตรวจสอบกิจการ จ านวน 25 ข้อ 

ส่วนท่ี 3 การเข้าถึงเนื้องานของผู้ตรวจสอบกิจการ จ านวน 5 ข้อ 

ส่วนท่ี 4 การรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ จ านวน 5 ข้อ 

ส่วนท่ี 5 การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ จ านวน 10 ข้อ 

ส่วนท่ี 6 ขีดความสามารถในการตรวจสอบกิจการ จ านวน 5 ข้อ 

ส่วนท่ี 7 การให้ความร่วมมือของสหกรณ์ในงานของผู้ตรวจสอบกิจการ จ านวน 5 ข้อ 

ส่วนท่ี 8 สภาพแวดล้อมของสหกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ จ านวน 25 ข้อ 

ส่วนท่ี 9 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ จ านวน 1 ข้อ 

4. เกณฑ์ในการประเมินมีดังนี้ 
       5  หมายถึง  มีสภาพองค์ความรู้/การปฏิบัติ มากท่ีสุด 
       4  หมายถึง  มีสภาพองค์ความรู้/การปฏิบัติ มาก 



โครงการวิจัย: การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

       3  หมายถึง  มีสภาพองค์ความรู้/การปฏิบัต ิ ปานกลาง 
       2  หมายถึง  มีสภาพองค์ความรู้/การปฏิบัติ น้อย 
       1  หมายถึง  มีสภาพองค์ความรู้/การปฏิบัติ น้อยท่ีสุด 
  0 หมายถึง  ไม่มีองค์ความรู้ ไม่แนะน าและ/หรือปฏิบัติในงานนั้น 
 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง  กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความท่ีตรงกับความเป็นจริงของท่าน            

1. เพศ              
   1. ชาย     2. หญิง 
2. อายุ .................ปี (เกิน 6 เดือน นับเป็น 1 ปี) 
3. ระดับการศึกษาสูงสุด 
   1. ประถมศึกษา    2. มัธยมศึกษาตอนต้น    
   3. มัธยมศึกษาตอนปลาย   4. ปวช. 
   5. ปวส./ อนุปริญญา    6. ปริญญาตรี 
   7. ปริญญาโท    8. อื่นๆ (โปรดระบุ) .................................................. 
4. ระยะเวลาท่ีท างานด้านสหกรณ์  
   1. ต่ ากว่า 5 ปี    2. ท ามาแล้ว 5-10 ปี  
   3. ท ามาแล้ว 10-15 ปี   4. ท ามาแล้ว 15-20 ปี    
   5. ท ามาแล้ว 20-25 ปี   6. มากกว่า 25 ปีข้ึนไป 
5. ต าแหน่งปัจจุบันในสหกรณ์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)      
   1. ประธาน     2. รองประธาน   
   3. สมาชิกสหกรณ์    4. ผู้จัดการ/ฝ่ายจัดการสหกรณ์ 
  5. ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 6. สหกรณ์ของท่านเป็นสหกรณ์ประเภท   

 1. สหกรณ์การเกษตร    2. สหกรณ์ประมง 
 3. สหกรณ์นิคม    4. สหกรณ์ร้านค้า 
 5. สหกรณ์บริการ    6. สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 7. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 

7. สหกรณ์ของท่านด าเนินธุรกิจใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   
 1. ธุรกิจเงินรับฝากเงิน   2. ธุรกิจสินเชื่อ 
 3. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย  4. ธุรกิจให้บริการและส่งเสริมการเกษตร 



โครงการวิจัย: การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

 5. ธุรกิจรวบรวมผลิตผล/แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร และการผลิตสินค้า 
 6. ธุรกิจอื่นๆ (โปรดระบุ) ..............................................…………………………… 

8. ท่านมีประสบการณ์เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ (รวมทุกสหกรณ์)....................... ปี (เกิน 6 เดือน นับเป็น 1 ปี) 
9. จ านวนผู้ตรวจสอบกิจการในสหกรณ์ท่ีท่านตรวจสอบมีจ านวน.................... คน 
10. ท่านผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการหรือไม่                
  1. ไม่ผ่าน     2. ผ่านจากหน่วยงาน (โปรดระบุ) ............................. 
11. ภาระการตรวจสอบกิจการด้านต่างๆ ของท่านทีป่ฏิบัตจิรงิในสหกรณ ์(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

 1. ด้านบัญชี     2. ด้านการเงิน 
 3. ด้านการบริหารจัดการ   4. ด้านกฎระเบียบ 
 5. ด้านเทคนิค    6. ด้านอื่นๆ (โปรดระบุ)………………………………………. 

 
 

ส่วนที่ 2 สภาพองค์ความรู้ของผู้ตรวจสอบกิจการ 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องว่างหลังข้อความท่ีท่านเห็นว่าตรงกับระดับสภาพองค์ความรู้ของท่าน
มากท่ีสุด (มากท่ีสุด = 5 , มาก = 4 , ปานกลาง = 3 ,น้อย = 2 น้อยท่ีสุด = 1 และไม่ทราบ = 0) 

ข้อ
ที่ 

องค์ความรู้ของท่าน 
ระดับสภาพองค์ความรู ้

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

ไม่
ทราบ 

 ด้านการบัญช ี       
1 สามารถให้ค าแนะน าการรวบรวมข้อมูลทางการบัญชีของสหกรณ์       
2 สามารถให้ค าแนะน าการจ าแนกรายการทางบัญชีของสหกรณ์       
3 สามารถให้ค าแนะน าการจดบันทึกรายการทางบัญชีของสหกรณ์       
4 สามารถให้ค าแนะน าการสรุปผลทางบัญชีของสหกรณ์       
5 สามารถให้ค าแนะน าการรายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับการเงินของสหกรณ์       
 ด้านการเงิน       
6 สามารถให้ค าแนะน าการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการลงทุนของสหกรณ์       
7 สามารถให้ค าแนะน าการวิเคราะห์คุณภาพสินทรัพย์ของสหกรณ์       
8 สามารถให้ค าแนะน าการวิเคราะห์โครงสร้างการเงินและธุรกิจของสหกรณ์       
9 สามารถให้ค าแนะน าการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนของสหกรณ์       
10 สามารถให้ค าแนะน าการวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์       
 ด้านการบริหารจัดการ       
11 สามารถให้ค าแนะน าการวางแผนการด าเนินงานของสหกรณ์       



โครงการวิจัย: การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

12 สามารถให้ค าแนะน าการจัดองค์กรและการจัดการทรัพยากรบุคคลของสหกรณ์       
13 สามารถให้ค าแนะน าการประสานความร่วมมือของสหกรณ์       
14 สามารถให้ค าแนะน าการรายงานผลการด าเนินงานของสหกรณ์       
15 สามารถให้ค าแนะน าการงบประมาณของสหกรณ์       
 ด้านกฎระเบียบ       
16 สามารถให้ค าแนะน าหลักการและวิธีการสหกรณ์       
17 สามารถให้ค าแนะน าพระราชบัญญัติสหกรณ์       
18 สามารถให้ค าแนะน าระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนดทางราชการท่ีเกี่ยวข้องกับสหกรณ์       
19 สามารถให้ค าแนะน าระเบียบท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก าหนด       
20 สามารถให้ค าแนะน าระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์และมติของคณะกรรมการ       
 ด้านเทคนิค       
21 สามารถวางแนวการสอบบัญชี (Audit Program)       
22 สามารถให้ค าแนะน าการควบคุมภายในของสหกรณ์ (Internal Control)       
23 สามารถให้ค าแนะน าเทคโนโลยีต่างๆท่ีสหกรณ์น ามาใช้ (เครื่องฝาก/ถอน

เงิน เครื่องนับเงิน เครื่องจัดเก็บเอกสาร เป็นต้น) 
     

 

24 สามารถให้ค าแนะน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสหกรณ์       
25 สามารถให้ค าแนะน าเทคโนโลยีเครื่องมือทางการเงิน (CFSAWS:ss , SEVA , DEACE)       

ปัจจุบันท่านมีสภาพองค์ความรู้ในการตรวจสอบกิจการเป็นอย่างไร?  มีปัญหาและ/อุปสรรคอย่างไร? และมี
แนวทางแก้ไขปัญหาและ/หรืออุปสรรคนั้นอย่างไร? 

สภาพองค์ความรู้ของผู้ตรวจสอบกิจการ ปัญหาและ/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
ความรู้ด้านบัญช ี   

   
   
   
   
   
   

ความรู้ด้านการเงนิ   
   
   
   
   
   



โครงการวิจัย: การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

   
ความรู้ด้านการบริหารจัดการ   

   
   
   
   
   
   

ความรู้ด้านกฎระเบียบ   
   
   
   
   
   
   
ความรู้ด้านเทคนคิ   

   
   
   
   
   
   

ส่วนที่ 3 สภาพการเข้าถึงเนื้องานของผู้ตรวจสอบกิจการ 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องว่างหลังข้อความท่ีท่านเห็นว่าตรงกับระดับสภาพในการเข้าถึงเนื้องาน
ของท่านมากท่ีสุด (มากท่ีสุด = 5 , มาก = 4 , ปานกลาง = 3 ,น้อย = 2 น้อยท่ีสุด = 1 และไม่ปฏิบัติ = 0) 

ข้อ
ที่ 

การเข้าถึงเนื้องานของท่าน 
ระดับสภาพในการปฏิบัต ิ

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

ไม่
ปฏิบัติ 

1 ท่านให้ค าแนะน าการท างานแก่ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเหมาะสม       
2 ท่านช่วยสอนวิธีการลงบัญชีได้อย่างถูกต้องเหมาะสม       
3 ท่านช่วยสอนวิธีวิเคราะห์ทางการเงินได้อย่างถูกต้องเหมาะสม       
4 ท่านช่วยสอนวิธีวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือทางการเงิน (CFSAWS:ss , SEVA ,       



โครงการวิจัย: การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

DEACE) ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
5 ท่านตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ       

ปัจจุบันท่านมีสภาพการเข้าถึงเนื้องานในการตรวจสอบกิจการเป็นอย่างไร?  มีปัญหาและ/อุปสรรคอย่างไร? 
และมีแนวทางแก้ไขปัญหาและ/หรืออุปสรรคนั้นอย่างไร? 

สภาพการเข้าถึงเนื้องานของผู้ตรวจสอบกิจการ ปัญหาและ/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ส่วนที่ 4 สภาพการรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องว่างหลังข้อความท่ีท่านเห็นว่าตรงกับระดับสภาพในการปฏิบัติของ
ท่านมากท่ีสุด (มากท่ีสุด = 5 , มาก = 4 , ปานกลาง = 3 ,น้อย = 2 น้อยท่ีสุด = 1 และไม่ปฏิบัติ = 0) 

ข้อ
ที่ 

การรายงานการตรวจสอบกิจการของท่าน 
ระดับสภาพในการปฏิบัต ิ

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

ไม่
ปฏิบัติ 



โครงการวิจัย: การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

1 ท่านจัดท ารายงานได้กระชับและให้ค าแนะน าท่ีสามารถเข้าใจได้ง่าย       
2 ท่านจัดท ารายงานโดยมีข้อมูลหนักแน่น ฟังข้ึน ถูกต้องตามหลักวิชาการ       
3 ท่านจัดท ารายงานได้สมบูรณ์ ครบถ้วนในขอบเขตของการตรวจสอบกิจการ       
4 ท่านจัดท ารายงานได้ชัดเจน ตรงไปตรงมา ไม่อ้อมค้อม ไม่ท าให้เข้าใจผิด       
5 ท่านใหค้ าแนะน าท่ีสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์        

ปัจจุบันท่านมีสภาพการรายงานการตรวจสอบกิจการเป็นอย่างไร?  มีปัญหาและ/อุปสรรคอย่างไร? และมีแนว
ทางแก้ไขปัญหาและ/หรืออุปสรรคนั้นอย่างไร? 

สภาพการรายงานของผูต้รวจสอบกิจการ ปัญหาและ/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ส่วนที่ 5 สภาพการปฏิบัติงานของผูต้รวจสอบกิจการ 



โครงการวิจัย: การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องว่างหลังข้อความท่ีท่านเห็นว่าตรงกับระดับสภาพการปฏิบัติงานของ
ท่านตามความเป็นจริงมากท่ีสุด (มากท่ีสุด = 5 , มาก = 4 , ปานกลาง = 3 ,น้อย = 2 น้อยท่ีสุด = 1 และไม่
ปฏิบัติ = 0) 

ข้อ
ที่ 

การปฏิบัติงานของท่าน 
ระดับสภาพในการปฏิบัติงาน 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

ไม่
ปฏิบัติ 

1 ประเมินการควบคุมภายในของสหกรณ์       
2 ประเมินความเสี่ยงของสหกรณ์ ในเรื่องดังนี้ :-       

 1) ความเสี่ยงจากความประมาท (เช่นความไม่รู้ ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์)       
 2) ความเสี่ยงจากระบบ (เช่นเจ้าหน้าท่ีคนเด่ียวท างานทุกหน้าท่ี)       
 3) ความเสี่ยงจากการปฏิบัติ (เช่นสมาชิกฝากสมุดฝากเงินไว้กับเจ้าหน้าท่ี)       
 4) ความเสี่ยงจากการบริหาร (เช่นการตัดสินใจ การวางคน การก้าวก่ายหน้าท่ี)       
3 วางแนวการตรวจสอบบัญชี เพื่อจัดล าดับความส าคัญให้สอดคล้องกับการ

ควบคุมภายในและความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 
     

 

4 ก าหนดขอบเขตการตรวจสอบให้ครอบคลุมระบบการท างานต่าง ๆ เอกสาร 
หลักฐาน รายงาน บุคลากร และทรัพย์สินต่าง ๆ ให้สอดคล้องตามแนวการ
ตรวจสอบบัญชี (Audit Program) ท่ีได้วางไว้ 

     
 

5 ตรวจสอบระบบการท างาน เอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียน และการเงิน 
ตลอดจนหนี้สิน ทรัพย์สินท้ังปวงของสหกรณ์ตามขอบเขตการตรวจสอบท่ีก าหนด 

     
 

6 สื่อสารข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงท่ีถูกตรวจพบอย่างทันเวลา 
เพื่อช่วยให้ฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการน ามาปรับปรุงการด าเนินงานได้ทันการณ์ 

     
 

7 ให้ความช่วยเหลือฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการในการจัดให้มีหรือปรับปรุง
กระบวนการบริหารความเสี่ยงหรือข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ 

     
 

8 ติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการ เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุง
แผนงาน ข้อบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนค าสั่งต่าง  ๆของสหกรณ์ให้เหมาะสม 

     
 

9 สรุปและรายงานการตรวจสอบกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการด าเนินการประจ าเดือน 

     
 

10 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการเป็นประจ าทุกเดือน       

ปัจจุบันท่านมีสภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการเป็นอย่างไร?  มีปัญหาและ/อุปสรรคอย่างไร? และมีแนว
ทางแก้ไขปัญหาและ/หรืออุปสรรคนั้นอย่างไร? 

สภาพการปฏิบัตขิองผูต้รวจสอบกจิการ ปัญหาและ/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
   
   
   



โครงการวิจัย: การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

   
   
   

สภาพการปฏิบัตขิองผูต้รวจสอบกจิการ ปัญหาและ/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



โครงการวิจัย: การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

   
   
   
   
   
   
   
   

ส่วนที่ 6 ขีดความสามารถในการตรวจสอบกิจการ 

ค าชี้แจง โปรดแสดงขีดความสามารถในการตรวจสอบกิจการของท่านท่ีตรงตามความเป็นจริงมากท่ีสุดใน
ช่องว่างหลังข้อความ 

ข้อ
ที่ 

ขีดความสามารถในการตรวจสอบกิจการของท่าน ร้อยละ 

1 ท่านสามารถปฏิบัติงานตามขอบเขตการตรวจสอบท่ีได้ก าหนดไว้คิดเป็นร้อยละ  
2 ท่านสามารถตรวจสอบกิจการสอดคลอ้งกบัข้อก าหนด ข้อบังคับของสหกรณ์ และของกรมฯ คิดเป็นร้อยละ  
3 ท่านมีความสัมพันธ์และมีการร่วมงานท่ีดีกับฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการคิดเป็นร้อยละ  
4 ท่านเข้าตรวจสอบ เสนอรายงาน และเข้าร่วมประชุม ตามก าหนดคิดเป็นร้อยละ  
5 ข้อเสนอแนะของท่านท่ีได้รายงาน ฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการของสหกรณ์น ามาปรับปรุงแก้ไขคิดเป็นร้อยละ  

ปัจจุบันขีดความสามารถในการตรวจสอบกิจการของท่านเป็นอย่างไร?  มีปัญหาและ/อุปสรรคอย่างไร? และมี
แนวทางแก้ไขปัญหาและ/หรืออุปสรรคนั้นอย่างไร? 

สภาพผลสัมฤทธิใ์นการตรวจสอบกิจการ ปัญหาและ/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



โครงการวิจัย: การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ส่วนที่ 7 สภาพการให้ความร่วมมือของสหกรณ์ในการตรวจสอบกิจการ 
 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องว่างหลังข้อความท่ีท่านเห็นว่าตรงกับระดับสภาพการให้ความร่วมมือ
ของสหกรณ์ในการปฏิบัติของท่านมากท่ีสุด (มากท่ีสุด = 5 , มาก = 4 , ปานกลาง = 3 ,น้อย = 2 น้อยท่ีสุด = 1 และ
ไม่มี = 0) 

ข้อ
ที่ 

การให้ความร่วมมือของสหกรณ์ในการตรวจสอบกิจการ 
ระดับสภาพการให้ความร่วมมือ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

ไม่มี 

1 มีการสร้างความเข้าใจในกรอบของการตรวจสอบกิจการระหว่างท่านกับ
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายจัดการ และผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 

      

2 ฝ่ายต่าง  ๆในสหกรณ์ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบกิจการ (เช่น การให้
ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ยืนยันเอกสารต่าง  ๆท่ีไม่ตรงกัน)  

      

3 สหกรณ์อ านวยความสะดวกในการตรวจสอบกิจการ (เช่น การจัดสรรเวลา 
สถานท่ี ค่าตอบแทน และเครื่องมือสนับสนุนการท างาน)  

      

4 สหกรณ์รับฟังความคิดเห็นในการตรวจสอบกิจการ พร้อมท้ังให้ความส าคัญ
ในการปรับปรุงและแก้ไขตามข้อเสนอแนะของท่าน 

      

5 สหกรณ์มีทักษะในการท างานเป็นทีมและมีการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ       

ปัจจุบันสภาพการให้ความร่วมมือของสหกรณ์ในการตรวจสอบกิจการของท่านเป็นอย่างไร?  มีปัญหาและ/
อุปสรรคอย่างไร? และมีแนวทางแก้ไขปัญหาและ/หรืออุปสรรคนั้นอย่างไร? 

สภาพการใหค้วามรว่มมอืของสหกรณใ์น ปัญหาและ/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 



โครงการวิจัย: การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

การตรวจสอบกิจการ 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ส่วนที่ 8 สภาพแวดล้อมของสหกรณ์สนับสนุนการปฏิบตัิงานของผูต้รวจสอบกิจการ 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องว่างหลังข้อความท่ีท่านเห็นว่าตรงกับระดับสภาพแวดล้อมของ
สหกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติของท่านมากท่ีสุด (มากท่ีสุด = 5 , มาก = 4 , ปานกลาง = 3 ,น้อย = 2 น้อย
ท่ีสุด = 1 และไม่มี/ไม่เหมาะสม = 0) 

 
สภาพแวดล้อมสหกรณ์สนับสนุนการท างานของท่าน 

ระดับสภาพแวดล้อมของสหกรณ์ที่สนับสนนุ 
ข้อ
ที่ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

ไม่มี/ ไม่
เหมาะสม 

1 อัตราก าลังของสหกรณ์เหมาะสมกับธุรกรรมของสหกรณ์       
2 บุคลากรของสหกรณ์มีคุณวุฒิเหมาะสมกับภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย       
3 บุคลากรของสหกรณ์มีความรู้ด้านสหกรณ์       
4 สหกรณ์ได้ก าหนดคู่มือการท างานของสหกรณ์ไว้อย่างชัดเจน       
5 สหกรณ์ได้ก าหนดเอกสารก ากับงานของสหกรณ์ไว้อย่างชัดเจน       
6 สหกรณ์ได้ก าหนดผังการเดินงานของสหกรณ์ไว้อย่างชัดเจน       
7 สหกรณ์น าเทคโนโลยีเครื่องมือต่างๆ สนับสนุนการท างานของผู้ตรวจสอบ       



โครงการวิจัย: การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

กิจการอย่างเหมาะสม                      

8 สหกรณ์น าการวิเคราะห์ CAMELS มาใช้ในสหกรณ์เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง       
9 สหกรณ์น าเครื่องมือเตือนภัยทางการเงิน CFSAWS:ss มาใช้ในสหกรณ์เป็น

ระยะอย่างต่อเนื่อง                     
     

 

10 สหกรณ์น าเครื่องมือตรวจสอบมูลค่าเพิ่ม SEVA มาใช้ในสหกรณ์เป็นระยะ
อย่างต่อเนื่อง                     

     
 

12 สหกรณ์น าเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงาน DEACE มาใช้ใน
สหกรณ์เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง                    

     
 

13 สหกรณ์มีการวางแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ไว้อย่างชัดเจน       
14 สหกรณ์มีการจัดองค์กรและการจัดการทรัพยากรบุคคลของสหกรณ์ไว้อย่าง

เหมาะสม 
    

 
 

15 สหกรณ์มีการประสานความร่วมมือภายในสหกรณ์อย่างเหมาะสม       
16 สหกรณ์มีการรายงานการด าเนินงานของสหกรณ์ทุกเดือน       
17 สหกรณ์มีการงบประมาณอย่างชัดเจนและเหมาะสม       
18 สหกรณ์มีข้อมูลด้านต่าง  ๆครบถ้วน       
19 สหกรณ์มีข้อมูลด้านต่าง  ๆถูกต้อง       
20 สหกรณ์มีข้อมูลด้านต่าง  ๆทันสมัย       
21 สหกรณ์มีข้อมูลด้านต่าง  ๆเพียงพอต่อการใช้งาน       
22 สหกรณ์มีข้อมูลด้านต่าง  ๆท่ีเป็นจริง       
23 สหกรณ์ใช้งบประมาณอย่างประหยัด       
24 สหกรณ์ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า       
25 สหกรณ์ใช้งบประมาณอย่างปลอดภัย       

 

ปัจจุบันสภาพแวดล้อมของสหกรณ์ ท่ีสนับสนุนการท างานของท่านเป็นอย่างไร?  มีปัญหาและ/อุปสรรค
อย่างไร? และมีแนวทางแก้ไขปัญหาและ/หรืออุปสรรคนั้นอย่างไร? 

สภาพแวดล้อมของสหหรณ ์ ปัญหาและ/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
   
   
   
   
   
   



โครงการวิจัย: การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

ส่วนที่ 9 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ 

 
ปัญหาและ/หรืออุปสรรคเพิ่มเติมอื่น  ๆ แนวทางแก้ไข 

  



โครงการวิจัย: การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม 



โครงการวิจัย: การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

 
 
 

โครงการ “ยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ” 
 

 

แบบสอบถาม 
สถานการณก์ารตรวจสอบกิจการสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ 

 

(ฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการ) 
 

ค าชี้แจง       
1.  แบบสอบถามนี้ ผู้วิจัยมีความประสงค์จะขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบส ารวจให้ครบ

ทุกข้อตามความเป็นจริง และแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ 
2. แบบสอบถามนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้

ตรวจสอบกิจการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์และส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว .) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อส ารวจสถานการณ์การตรวจสอบกิจการสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถาม
นี้ จะได้น าไปปรับปรุงและยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยผู้ตรวจสอบกิจการให้มีประสิทธิภาพ
ย่ิงข้ึน ข้อมูลท่ีท่านให้จะเก็บไว้เป็นความลับ การน าเสนอข้อมูลท่ีได้จะน าเสนอในภาพรวมเท่านั้น 

3. แบบสอบถามท้ังหมดแบ่งออกเป็น 9 ส่วน จ านวน 92 ข้อ ประกอบด้วย 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 11 ข้อ 

ส่วนท่ี 2 องค์ความรู้ในการตรวจสอบกิจการ จ านวน 25 ข้อ 

ส่วนท่ี 3 การเข้าถึงเนื้องานของผู้ตรวจสอบกิจการ จ านวน 5 ข้อ 

ส่วนท่ี 4 การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ จ านวน 10 ข้อ 

ส่วนท่ี 5 การรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ จ านวน 5 ข้อ 

ส่วนท่ี 6 ขีดความสามารถในการตรวจสอบกิจการ จ านวน 5 ข้อ 

ส่วนท่ี 7 ความร่วมมือของสหกรณ์ในงานของผู้ตรวจสอบกิจการ จ านวน 5 ข้อ 

ส่วนท่ี 8 สภาพแวดล้อมของสหกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ จ านวน 25 ข้อ 

ส่วนท่ี 9 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่น  ๆ จ านวน 1 ข้อ 

4. เกณฑ์ในการประเมินมีดังนี้ 
       5  หมายถึง  มีสภาพองค์ความรู้/การปฏิบัติ มากท่ีสุด 
       4  หมายถึง  มีสภาพองค์ความรู้/การปฏิบัติ มาก 

เลขท่ี …4…/……1...../........... 



โครงการวิจัย: การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

       3  หมายถึง  มีสภาพองค์ความรู้/การปฏิบัติ ปานกลาง 
       2  หมายถึง  มีสภาพองค์ความรู้/การปฏิบัติ น้อย 
       1  หมายถึง  มีสภาพองค์ความรู้/การปฏิบัติ น้อยท่ีสุด 
  0 หมายถึง  ไม่มีองค์ความรู้ ไม่แนะน าและ/หรือปฏิบัติในงานนั้น 
 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง  กรุณาใส่เครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความท่ีตรงกับความเป็นจริงของท่าน            

1. เพศ              
   1. ชาย     2. หญิง 
2. อายุ .................ปี (เกิน 6 เดือน นับเป็น 1 ปี) 
3. ระดับการศึกษาสูงสุด 
   1. ประถมศึกษา    2. มัธยมศึกษาตอนต้น    
   3. มัธยมศึกษาตอนปลาย   4. ปวช. 
   5. ปวส./ อนุปริญญา    6. ปริญญาตรี 
   7. ปริญญาโท    8. อื่นๆ (โปรดระบุ) .................................................. 
4. ระยะเวลาท่ีท างานด้านสหกรณ์  
   1. ต่ ากว่า 5 ปี    2. ท ามาแล้ว 5-10 ปี  
   3. ท ามาแล้ว 10-15 ปี   4. ท ามาแล้ว 15-20 ปี    
   5. ท ามาแล้ว 20-25 ปี   6. มากกว่า 25 ปีข้ึนไป 
5. ต าแหน่งปัจจุบันในสหกรณ์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)      
   1. ประธาน     2. รองประธาน   
   3. สมาชิกสหกรณ์    4. ผู้จัดการการสหกรณ์ 
  5. เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์    6. ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 6. สหกรณ์ของท่านเป็นสหกรณ์ประเภท   

 1. สหกรณ์การเกษตร    2. สหกรณ์ประมง 
 3. สหกรณ์นิคม    4. สหกรณ์ร้านค้า 
 5. สหกรณ์บริการ    6. สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 7. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 

7. สหกรณ์ของท่านด าเนินธุรกิจใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   
 1. ธุรกิจเงินรับฝากเงิน   2. ธุรกิจสินเชื่อ 
 3. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย  4. ธุรกิจให้บริการและส่งเสริมการเกษตร 



โครงการวิจัย: การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

 5. ธุรกิจรวบรวมผลิตผล/แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร และการผลิตสินค้า 
 6. ธุรกิจอื่นๆ (โปรดระบุ) ..............................................…………………………… 

8. ท่านมีประสบการณ์ในต าแหน่งปัจจุบันเป็นเวลา ....................... ปี (เกิน 6 เดือน นับเป็น 1 ปี) 
9. จ านวนผู้ตรวจสอบกิจการในสหกรณ์ท่ีท่านตรวจสอบมีจ านวน.................... คน 
10. ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ของท่านผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการหรือไม่                
  1. ไม่ผ่าน     2. ผ่านจากหน่วยงาน (โปรดระบุ) ............................. 
  3. ไม่ทราบ 
11. ภาระการตรวจสอบกิจการด้านต่างๆ ของผูต้รวจสอบกิจการที่ปฏิบตัิจรงิในสหกรณ์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

 1. ด้านบัญชี     2. ด้านการเงิน 
 3. ด้านการบริหารจัดการ   4. ด้านกฎระเบียบ 
 5. ด้านเทคนิค    6. ด้านอื่นๆ (โปรดระบุ)………………………………………. 

 

ส่วนที่ 2 สภาพองค์ความรู้ของผู้ตรวจสอบกิจการ 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องว่างหลังข้อความท่ีท่านเห็นว่าตรงกับระดับสภาพองค์ความรู้ของ
ผู้สอบกิจการสหกรณ์ของท่านมากท่ีสุด (มากท่ีสุด = 5 , มาก = 4 , ปานกลาง = 3 ,น้อย = 2 น้อยท่ีสุด = 1 และไม่ทราบ = 0) 

ข้อ
ที่ 

องค์ความรู้ของผูต้รวจสอบกิจการ 
ระดับสภาพองค์ความรู ้

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

ไม่
ทราบ 

 ด้านการบัญช ี       
1 สามารถให้ค าแนะน าการรวบรวมข้อมูลทางการบัญชีของสหกรณ์       
2 สามารถให้ค าแนะน าการจ าแนกรายการทางบัญชีของสหกรณ์       
3 สามารถให้ค าแนะน าการจดบันทึกรายการทางบัญชีของสหกรณ์       
4 สามารถให้ค าแนะน าการสรุปผลทางบัญชีของสหกรณ์       
5 สามารถให้ค าแนะน าการรายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับการเงินของสหกรณ์       
 ด้านการเงิน       
6 สามารถให้ค าแนะน าการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการลงทุนของสหกรณ์       
7 สามารถให้ค าแนะน าการวิเคราะห์คุณภาพสินทรัพย์ของสหกรณ์       
8 สามารถให้ค าแนะน าการวิเคราะห์โครงสร้างการเงินและธุรกิจของสหกรณ์       
9 สามารถให้ค าแนะน าการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนของสหกรณ์       
10 สามารถให้ค าแนะน าการวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์       
 ด้านการบริหารจัดการ       
11 สามารถให้ค าแนะน าการวางแผนการด าเนินงานของสหกรณ์       



โครงการวิจัย: การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

12 สามารถให้ค าแนะน าการจัดองค์กรและการจัดการทรัพยากรบุคคลของสหกรณ์       
13 สามารถให้ค าแนะน าการประสานความร่วมมือของสหกรณ์       
14 สามารถให้ค าแนะน าการรายงานผลการด าเนินงานของสหกรณ์       
15 สามารถให้ค าแนะน าการงบประมาณของสหกรณ์       
 ด้านกฎระเบียบ       
16 สามารถให้ค าแนะน าหลักการและวิธีการสหกรณ์       
17 สามารถให้ค าแนะน าพระราชบัญญัติสหกรณ์       
18 สามารถให้ค าแนะน าระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนดทางราชการท่ีเกี่ยวข้องกับสหกรณ์       
19 สามารถให้ค าแนะน าระเบียบท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก าหนด       
20 สามารถให้ค าแนะน าระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์และมติของคณะกรรมการ       
 ด้านเทคนิค       
21 สามารถวางแนวการสอบบัญชี (Audit Program)       
22 สามารถให้ค าแนะน าการควบคุมภายในของสหกรณ์ (Internal Control)       
23 สามารถให้ค าแนะน าเทคโนโลยีต่างๆท่ีสหกรณ์น ามาใช้ (เครื่องฝาก/ถอน

เงิน เครื่องนับเงิน เครื่องจัดเก็บเอกสาร เป็นต้น) 
     

 

24 สามารถให้ค าแนะน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสหกรณ์       
25 สามารถให้ค าแนะน าเทคโนโลยีเครื่องมือทางการเงิน (CFSAWS:ss , SEVA , DEACE)       

ปัจจุบันผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ของท่านมีสภาพองค์ความรู้ในการตรวจสอบกิจการเป็นอย่างไร?  มีปัญหา
และ/อุปสรรคอย่างไร? และมีแนวทางแก้ไขปัญหาและ/หรืออุปสรรคนั้นอย่างไร? 

สภาพองค์ความรู้ของผู้ตรวจสอบกิจการ ปัญหาและ/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
ความรู้ด้านบัญช ี   

   
   
   
   
   
   

ความรู้ด้านการเงนิ   
   
   
   
   
   



โครงการวิจัย: การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

   
ความรู้ด้านการบริหารจัดการ   

   
   
   
   
   
   

ความรู้ด้านกฎระเบียบ   
   
   
   
   
   
   
ความรู้ด้านเทคนคิ   

   
   
   
   
   
   

ส่วนที่ 3 สภาพการเข้าถึงเนื้องานของผู้ตรวจสอบกิจการ 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องว่างหลังข้อความท่ีท่านเห็นว่าตรงกับระดับสภาพในการเข้าถึงเนื้อ
งานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ของท่านมากท่ีสุด (มากท่ีสุด = 5 , มาก = 4 , ปานกลาง = 3 ,น้อย = 2 
น้อยท่ีสุด = 1 และไม่ปฏิบัติ = 0) 

ข้อ
ที่ 

การเข้าถึงเนื้องานของผูต้รวจสอบกิจการ 
ระดับสภาพในการปฏิบัต ิ

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

ไม่
ปฏิบัติ 

1 สามารถให้ค าแนะน าการท างานแก่ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเหมาะสม       
2 สามารถช่วยสอนวิธีการลงบัญชีได้อย่างถูกต้องเหมาะสม       
3 สามารถช่วยสอนวิธีวิเคราะห์ทางการเงินได้อย่างถูกต้องเหมาะสม       



โครงการวิจัย: การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

4 สามารถช่วยสอนวิธีวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือทางการเงิน (CFSAWS:ss , 
SEVA , DEACE) ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

     
 

5 สามารถตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ       

ปัจจุบันผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ของท่านมีสภาพการเข้าถึงเนื้องานในการตรวจสอบกิจการเป็นอย่างไร?  มี
ปัญหาและ/อุปสรรคอย่างไร? และมีแนวทางแก้ไขปัญหาและ/หรืออุปสรรคนั้นอย่างไร? 

สภาพการเข้าถึงเนื้องานของผู้ตรวจสอบกิจการ ปัญหาและ/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ส่วนที่ 4 สภาพการรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องว่างหลังข้อความท่ีท่านเห็นว่าตรงกับระดับสภาพในการปฏิบัติของผู้
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ของท่านมากท่ีสุด (มากท่ีสุด = 5 , มาก = 4 , ปานกลาง = 3 ,น้อย = 2 น้อยท่ีสุด = 
1 และไม่ปฏิบัติ = 0) 

ข้อ การรายงานของผูต้รวจสอบกิจการ ระดับสภาพในการปฏิบัต ิ



โครงการวิจัย: การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

ที่ มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

ไม่
ปฏิบัติ 

1 สามารถจัดท ารายงานได้กระชับและให้ค าแนะน าท่ีสามารถเข้าใจได้ง่าย       
2 สามารถจัดท ารายงานโดยมีข้อมูลหนักแน่น ฟังข้ึน ถูกต้องตามหลักวิชาการ       
3 สามารถจัดท ารายงานได้สมบูรณ์ ครบถ้วนในขอบเขตของการตรวจสอบกิจการ       
4 สามารถจัดท ารายงานได้ชัดเจน ตรงไปตรงมา ไม่อ้อมค้อม ไม่ท าให้เข้าใจผิด       
5 สามารถใหค้ าแนะน าท่ีสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์        

ปัจจุบันผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ของท่านมีสภาพการรายงานการตรวจสอบกิจการเป็นอย่างไร?  มีปัญหา
และ/อุปสรรคอย่างไร? และมีแนวทางแก้ไขปัญหาและ/หรืออุปสรรคนั้นอย่างไร? 

สภาพการรายงานของผูต้รวจสอบกิจการ ปัญหาและ/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ส่วนที่ 5 สภาพการปฏิบัติงานของผูต้รวจสอบกิจการ 



โครงการวิจัย: การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องว่างหลังข้อความท่ีท่านเห็นว่าตรงกับระดับสภาพการปฏิบัติงานของ
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ของท่านตามความเป็นจริงมากท่ีสุด (มากท่ีสุด = 5 , มาก = 4 , ปานกลาง = 3 ,
น้อย = 2 น้อยท่ีสุด = 1 และไม่ปฏิบัติ = 0) 

ข้อ
ที่ 

การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ 
ระดับสภาพในการปฏิบัติงาน 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

ไม่
ปฏิบัติ 

1 ประเมินการควบคุมภายในของสหกรณ์       
2 ประเมินความเสี่ยงของสหกรณ์ ในเรื่องดังนี้ :-       

 1) ความเสี่ยงจากความประมาท (เช่นความไม่รู้ ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์)       
 2) ความเสี่ยงจากระบบ (เช่นเจ้าหน้าท่ีคนเด่ียวท างานทุกหน้าท่ี)       
 3) ความเสี่ยงจากการปฏิบัติ (เช่นสมาชิกฝากสมุดฝากเงินไว้กับเจ้าหน้าท่ี)       
 4) ความเสี่ยงจากการบริหาร (เช่นการตัดสินใจ การวางคน การก้าวก่ายหน้าท่ี)       
3 วางแนวการตรวจสอบบัญชี เพื่อจัดล าดับความส าคัญให้สอดคล้องกับการ

ควบคุมภายในและความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 
     

 

4 ก าหนดขอบเขตการตรวจสอบให้ครอบคลุมระบบการท างานต่าง ๆ เอกสาร 
หลักฐาน รายงาน บุคลากร และทรัพย์สินต่าง ๆ ให้สอดคล้องตามแนวการ
ตรวจสอบบัญชี (Audit Program) ท่ีได้วางไว้ 

     
 

5 ตรวจสอบระบบการท างาน เอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียน และการเงิน 
ตลอดจนหนี้สิน ทรัพย์สินท้ังปวงของสหกรณ์ตามขอบเขตการตรวจสอบท่ีก าหนด 

     
 

6 สื่อสารข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงท่ีถูกตรวจพบอย่างทันเวลา 
เพื่อช่วยให้ฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการน ามาปรับปรุงการด าเนินงานได้ทันการณ์ 

     
 

7 ให้ความช่วยเหลือฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการในการจัดให้มีหรือปรับปรุง
กระบวนการบริหารความเสี่ยงหรือข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ 

     
 

8 ติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการ เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุง
แผนงาน ข้อบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนค าสั่งต่าง  ๆของสหกรณ์ให้เหมาะสม 

     
 

9 สรุปและรายงานการตรวจสอบกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการด าเนินการประจ าเดือน 

     
 

10 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการเป็นประจ าทุกเดือน       

ปัจจุบันผู้สอบกิจการสหกรณ์ของท่านมีสภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการเป็นอย่างไร?  มีปัญหาและ/
อุปสรรคอย่างไร? และมีแนวทางแก้ไขปัญหาและ/หรืออุปสรรคนั้นอย่างไร? 

สภาพการปฏิบัตขิองผูต้รวจสอบกจิการ ปัญหาและ/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
   
   
   



โครงการวิจัย: การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

   
   
   

สภาพการปฏิบัตขิองผูต้รวจสอบกจิการ ปัญหาและ/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



โครงการวิจัย: การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

   
   
   
   
   
   
   
   

ส่วนที่ 6 ขีดความสามารถในการตรวจสอบกิจการ 

ค าชี้แจง โปรดแสดงผลสัมฤทธิ์ในการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ของท่านท่ีตรงตามความเป็น
จริงมากท่ีสุดในช่องว่างหลังข้อความ 

ข้อ
ที่ 

ผลสัมฤทธิ์ในการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบกิจการ ร้อยละ 

1 สามารถปฏิบัติงานตามขอบเขตการตรวจสอบท่ีได้ก าหนดไว้คิดเป็นร้อยละ  
2 สามารถตรวจสอบกิจการสอดคล้องกับข้อก าหนด ข้อบังคับของสหกรณ์ และของกรมฯ คิดเป็นร้อยละ  
3 มีความสัมพันธ์และมีการร่วมงานท่ีดีกับฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการคิดเป็นร้อยละ  
4 สามารถเข้าตรวจสอบ เสนอรายงาน และเข้าร่วมประชุม ตามก าหนดคิดเป็นร้อยละ  
5 สหกรณ์น าข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบกิจการท่ีได้รายงานต่อฝ่ายบริหาร โดยให้ฝ่ายจัดการของน ามา

ปรับปรุงแก้ไขคดิเป็นร้อยละ 
 

ปัจจุบันสภาพผลสัมฤทธิ์ในการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ของท่านเป็นอย่างไร?  มีปัญหาและ/
อุปสรรคอย่างไร? และมีแนวทางแก้ไขปัญหาและ/หรืออุปสรรคนั้นอย่างไร? 

สภาพผลสัมฤทธิใ์นการตรวจสอบกิจการ ปัญหาและ/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



โครงการวิจัย: การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ส่วนที่ 7 สภาพการให้ความร่วมมือของสหกรณ์ในการตรวจสอบกิจการ 
 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องว่างหลังข้อความท่ีท่านเห็นว่าตรงกับระดับสภาพการให้ความร่วมมือ
ของสหกรณ์ในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ของท่านมากท่ีสุด (มากท่ีสุด = 5 , มาก = 4 , ปานกลาง 
= 3 ,น้อย = 2 น้อยท่ีสุด = 1 และไม่มี = 0) 

ข้อ
ที่ 

การให้ความร่วมมือของสหกรณ์ในการตรวจสอบกิจการ 
ระดับสภาพการให้ความร่วมมือ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

ไม่มี 

1 มีการสร้างความเข้าใจในกรอบของการตรวจสอบกิจการระหว่างท่านกับ
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายจัดการ และผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 

      

2 ฝ่ายต่าง  ๆในสหกรณ์ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบกิจการ (เช่น การให้
ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ยืนยันเอกสารต่าง  ๆท่ีไม่ตรงกัน)  

      

3 สหกรณ์อ านวยความสะดวกในการตรวจสอบกิจการ (เช่น การจัดสรรเวลา 
สถานท่ี ค่าตอบแทน และเครื่องมือสนับสนุนการท างาน)  

      

4 สหกรณ์รับฟังความคิดเห็นในการตรวจสอบกิจการ พร้อมท้ังให้ความส าคัญ
ในการปรับปรุงและแก้ไขตามข้อเสนอแนะของท่าน 

      

5 สหกรณ์มีทักษะในการท างานเป็นทีมและมีการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ       

ปัจจุบันสภาพการให้ความร่วมมือของสหกรณ์ในการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ของท่านเป็นอย่างไร?  มีปัญหา
และ/อุปสรรคอย่างไร? และมีแนวทางแก้ไขปัญหาและ/หรืออุปสรรคนั้นอย่างไร? 

สภาพการใหค้วามรว่มมอืของสหกรณใ์น
การตรวจสอบกิจการ 

ปัญหาและ/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 



โครงการวิจัย: การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ส่วนที่ 8 สภาพแวดล้อมของสหกรณ์สนับสนุนการปฏิบตัิงานของผูต้รวจสอบกิจการ 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องว่างหลังข้อความท่ีท่านเห็นว่าตรงกับระดับสภาพแวดล้อมของ
สหกรณ์ท่ีสนับสนุนการปฏิบัติของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ของท่านมากท่ีสุด (มากท่ีสุด = 5 , มาก = 4 , 
ปานกลาง = 3 ,น้อย = 2 น้อยท่ีสุด = 1 และไม่มี/ไม่เหมาะสม = 0) 

ข้อ

ที่ 
สภาพแวดล้อมของสหกรณ์สนับสนนุการท างานของผู้ตรวจสอบกิจการ 

ระดับสภาพแวดล้อมของสหกรณ์ที่สนับสนนุ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

ไม่มี/ ไม่
เหมาะสม 

1 อัตราก าลังของสหกรณ์เหมาะสมกับธุรกรรมของสหกรณ์       
2 บุคลากรของสหกรณ์มีคุณวุฒิเหมาะสมกับภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย       
3 บุคลากรของสหกรณ์มีความรู้ด้านสหกรณ์       
4 สหกรณ์ได้ก าหนดคู่มือการท างานของสหกรณ์ไว้อย่างชัดเจน       
5 สหกรณ์ได้ก าหนดเอกสารก ากับงานของสหกรณ์ไว้อย่างชัดเจน       
6 สหกรณ์ได้ก าหนดผังการเดินงานของสหกรณ์ไว้อย่างชัดเจน       
7 สหกรณ์น าเทคโนโลยีเครื่องมือต่างๆ สนับสนุนการท างานของผู้ตรวจสอบ

กิจการอย่างเหมาะสม                      
     

 

8 สหกรณ์น าการวิเคราะห์ CAMELS มาใช้ในสหกรณ์เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง       



โครงการวิจัย: การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

9 สหกรณ์น าเครื่องมือเตือนภัยทางการเงิน CFSAWS:ss มาใช้ในสหกรณ์เป็น
ระยะอย่างต่อเนื่อง                     

     
 

10 สหกรณ์น าเครื่องมือตรวจสอบมูลค่าเพิ่ม SEVA มาใช้ในสหกรณ์เป็นระยะ
อย่างต่อเนื่อง                     

     
 

12 สหกรณ์น าเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงาน DEACE มาใช้ใน
สหกรณ์เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง                    

     
 

13 สหกรณ์มีการวางแผนการด าเนินงานของสหกรณ์ไว้อย่างชัดเจน       
14 สหกรณ์มีการจัดองค์กรและการจัดการทรัพยากรบุคคลของสหกรณ์ไว้อย่าง

เหมาะสม 
    

 
 

15 สหกรณ์มีการประสานความร่วมมือภายในสหกรณ์อย่างเหมาะสม       
16 สหกรณ์มีการรายงานการด าเนินงานของสหกรณ์ทุกเดือน       
17 สหกรณ์มีการงบประมาณอย่างชัดเจนและเหมาะสม       
18 สหกรณ์มีข้อมูลด้านต่าง  ๆครบถ้วน       
19 สหกรณ์มีข้อมูลด้านต่าง  ๆถูกต้อง       
20 สหกรณ์มีข้อมูลด้านต่าง  ๆทันสมัย       
21 สหกรณ์มีข้อมูลด้านต่าง  ๆเพียงพอต่อการใช้งาน       
22 สหกรณ์มีข้อมูลด้านต่าง  ๆท่ีเป็นจริง       
23 สหกรณ์ใช้งบประมาณอย่างประหยัด       
24 สหกรณ์ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า       
25 สหกรณ์ใช้งบประมาณอย่างปลอดภัย       

 

ปัจจุบันสภาพแวดล้อมของสหกรณ์ท่ีสนับสนุนการท างานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ของท่านเป็นอย่างไร?  
มีปัญหาและ/อุปสรรคอย่างไร? และมีแนวทางแก้ไขปัญหาและ/หรืออุปสรรคนั้นอย่างไร? 

สภาพแวดล้อมของสหกรณ ์ ปัญหาและ/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
   
   
   
   
   
   
   
   



โครงการวิจัย: การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

ส่วนที่ 9 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ 

 
ปัญหาและ/หรืออุปสรรคเพิ่มเติมอื่น  ๆ แนวทางแก้ไข 

  
  
  



โครงการวิจัย: การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม 



วันที่ เวลา ชื่อ ตําแหน่งที่รับการสัมภาษณ์ หน่วย

วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2556 7.30 น. นางศิริพร โกมลเปลิน (089 967 2152) หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ สตท.10 กตส

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2556 10.30 น. นางศิริลักษณ์ พร้อมเพราะ ผชช. กตส

วันอังคารที่ 29 มกราคม 2556 9.30 น. นายมนตรี ณ รังสี (081 971 7071) ผชช. กสส.
14.00 น. นายสุรศักดิ์ วานิชกิจ (089 949 3221) คณะกรรมการ สสท.

วันพุธที่ 30 มกราคม 2556 10.30 น. นายมงคลัตถ์ พุกกะนัดด์ (081 341 8814) ผู้ตรวจสอบกิจการ สสท.
14.00 น. ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต จก ผู้จัดการ (พงษ์ศํกดิ์ สุขแสง) ร้านสหกรณ์

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2556 10.00 น.
นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน                    
(02 496 1199 ต่อ 203) ผจก. ชสอ.

วันจันทร์ที่ 4 กุมภาภันธ์ 2556
13.30 น. นายถาวร สุภณาวรรณ์ (081 805 7909) ผชช. กสส.

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 10.00 น. นายศิริชัย ออสุวรรณ (081 847 0579) ประธานชสก. ชสก.
13.30 น. นายดาบชัย ใจสู้ศึก (081 975 2840) ผจก. ชสค.

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 10.00 น. นายศิล์ชัย รักษาพล (081 316 3003) ผู้สอบภาคเอกชน สํานักงาน 34 Audit

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 10.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์ จก.        อ.
สวัสดิ์ แสงบางปลา (081 617 1358)

ประธาน ผู้จัดการ ผู้ตรวจสอบกิจการ สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์

กําหนดการสัมภาษณ์เชิงลึก โครงการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์ผ่านกลไกการตรวจสอบกิจการ

หนา 1



วันที่ เวลา ชื่อ ตําแหน่งที่รับการสัมภาษณ์ หน่วย

กําหนดการสัมภาษณ์เชิงลึก โครงการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์ผ่านกลไกการตรวจสอบกิจการ

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556
13.30 น. คุณจิราพร สุวัฒนนนท์ (081 935 4653) ผู้สอบภาคเอกชน บ.ไทยบิซิเนส แอคเค้าติ้ง 

แอนด์ แท็ก จก.

วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 10.30 น. ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จก (02 882 4960 - 3) ประธาน ผู้จัดการ ผู้ตรวจสอบกิจการ สมาชิก ร้านสหกรณ์

วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 10.00 น. สหกรณ์การเกษตรนิคมลําตะคอง จํากัด ประธาน ผู้จัดการ ผู้ตรวจสอบกิจการ สมาชิก ผู้สอบบัญชี สหกรณ์การเกษตร
กรุงเทพญ - นครราชสีมา (พักชัยภูมิ) 13.30 น. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมหาราช จํากัด ประธาน ผู้จัดการ ผู้ตรวจสอบกิจการ สมาชิก ผู้สอบบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 9.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จก. ประธาน ผู้จัดการ ผู้ตรวจสอบกิจการ สมาชิก ผู้สอบบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์
ชัยภูมิ - มหาสารคาม (พักตักศิลา) 13.00 น. สหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า จก ประธาน ผู้จัดการ ผู้ตรวจสอบกิจการ สมาชิก ผู้สอบบัญชี สหกรณ์การเกษตร

16.00 น. การอบรมผู้ตรวจสอบกิจการ สตท.3 (110 คน) ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ทุกประเภท

วันพฤที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ชมรมผู้ตรวจสอบกิจการ (2 ท่าน) ชมรมผู้ตรวจสอบกิจการ ชมรมผู้ตรวจสอบกิจการ
มหาสารคาม - กรุงเทพฯ ผู้สอบบัญชี (2 ท่าน) สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม กตส.

นางสาวสายฝน อินจู (084 757 2255) กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ สตท.3 กตส.
14.00 - 19.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพ

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2556 10.00 น. ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต จก ผู้ตรวจสอบกิจการ                               
นายทรงพล ไผทพฤกษ์ (089 997 1565)

ร้านสหกรณ์

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556 10.00 น. สหกรณ์เคหะสถานกรุงเทพ จํากัด ประธาน ผู้จัดการ ผู้ตรวจสอบกิจการ สมาชิก ผู้สอบบัญชี สหกรณ์บริการ

9.00 - 12.00 น. 
 ที่ตักศิลา

สหกรณ์การเกษตรทั้งวัน
สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จก         ผจก
 ชูชาติ อินสว่าง (081 867 8877) ประธาน ผู้จัดการ ผู้ตรวจสอบกิจการ สมาชิก

หนา 2



ลําดับที่ ชื่อ หน่วยงาน ตําแหน่ง เบอร์โทร.

1 ผชช.มนตรี  ณ รังสี กรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญ 08 1971 7071

2 นางศิริลักษ์  พร้อมเพราะ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญ 08 9801 2674

3 นายถาวร  สุภณาวรรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญ 08 1805 7909

4 นายอนันต์  ชาตรูประชีวิน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้จัดการ 024961199 ต่อ 203

5 นายชูชาติ   อินสว่าง สกก.ศรีประจันต์ จก. ผู้จัดการ 08 1867 8877

6 นางอุษา  ณ ตุรงค์ ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จํากัด ผู้จัดการ 02 8824960-3

7 นายขวัญชัย  หนูรุ่ง  (ผู้จัดการ) สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จํากัด ผู้จัดการ 02 2430736 ต่อ 101

8 คุณศิริวรรณ  ปัญญาธรรม สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้จัดการ 02 6117411

9 คุณพงษ์ศักดิ์  สุขแสง ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต จก. ผู้จัดการ 02 4365989

10 นางมงคลัตถ์  พุกกะนัดด์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ผู้จัดการ 08 1341 8814

11 นายดาบชัย  ใจสู้ศึก ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย ผู้จัดการ 08 1975 2840

12 นางทัศนีย์  รักประสิทธิ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จํากัด ผู้จัดการ 08 0878 2040

13 นายศิลป์ชัย  รักษาพล สนง. 34  audit ผู้ตรวจสอบกิจการ 08 1316 3003

14 นางจิราพร  สุวัฒนนนท์ บ.ไทยบิซิเนสแอคเค้าน์ติ้งแอนด์แท็กซ์ จํากัด ผู้ตรวจสอบกิจการ 08 1935 4653

15 นางสุทธิพร  ตันมงคล สก.เคหสถานกรุงเทพฯ จก ผู้ตรวจสอบกิจการ 08 1449 4459

16 นายสุรศักดิ์  วานิชกิจ สนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ผู้ตรวจสอบกิจการ 08 9949 3221

17 คุณศิริชัย  ออสุวรรณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย ผู้จัดการ 08 1847 0579

18 นายอมร  มุ่งค้ํากลาง สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจํากัด ผู้ตรวจสอบกิจการ 08 1877 6176

19 นายชาญ  ชัยเจริญ สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่ จํากัด ผู้ตรวจสอบกิจการ 08 7873 0711

20 คุณทรงพล  ไผทพฤกษ์ ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต จก. ผู้จัดการ 08 9997 1565

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญหรือมีความรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบกิจการการสหกรณ์



เปิดโลกงานวจิยักบัสาํนกังานกองทุนสนับสนุนการวจิยั (สกว.) 
โครงการ “การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณโ์ดยกลไกผูต้รวจสอบกจิการ” 

                                                                    

                                          จดัทาํรา่งเครือ่งมอืวจิยัโครงการ “การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผูต้รวจสอบกจิการ” 
                                            วนัพฤหสับดทีี ่13 ธนัวาคม 2555 ณ หอ้งประชุมอเนกประสงค ์อาคาร 4 ชั้น 3 กรมตรวจบญัชสีหกรณ ์

   
 

 

ประชุมจัดทําร่างเคร่ืองมือวิจัย โครงการวิจัยเร่ือง “การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบ
สหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ” โดย นางผาณิต บูรณ์โภคา นักวิจัยหัวหน้าโครงการพร้อมด้วย 
นายชัยนันท์ เหมือนเพ็ชร์ ผู้ช่วยนักวิจัย จาก EASTERN ASIA UNIVERSITY นางสาวยุวดี เมืองแมน 
และนางสาวพิมพร แซ่แต้ ทีมงานวิจัย นําเสนอร่างเครื่องมือในการวิจัย ร่วมกับ นายวรเทพ ไวทยา
วิโรจน์ และ ผศ.ดร.ปราณี นิลกรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิประจําโครงการ  

โครงการ“การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ” มี
ระยะเวลาการดําเนินโครงการ 12 เดือน ต้ังแต่วันที่ 1 กันยายน 2555 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 
2556 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                      

 โครงการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ 
กลุ่มวิจัยและพฒันา สํานักแผนงานและโครงการพิเศษ 

กรมตรวจบัญชสีหกรณ ์



 

ประชุมสนทนากลุ่ม (Focus group) 
โครงการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกจิการ 

  
                                                                   ประเดน็ : ปัจจยัในการตรวจสอบกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ ์
                                                วนัอังคารที ่18 ธนัวาคม 2555 ณ หอ้งประชุมอเนกประสงค ์อาคาร 4 ชั้น 3 กรมตรวจบญัชสีหกรณ ์

  
 

 

การประชุมกลุ่มย่อยโครงการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบ
กิจการมีวัตถุประสงค์เพ่ือเจาะลึกและทําความเข้าใจในประเด็นปัจจัยในการตรวจสอบกิจการที่
เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์ โดยได้รับความร่วมมือจาก ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน 
แห่งประเทศไทย จํากัด สหกรณ์โคเนื้อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จํากัด 
สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารแห่งประเทศไทย จํากัด สหกรณ์ออมทรัพย์เลขาธิการนายกรัฐมนตรี จํากัด 
สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จํากัด และนางศิริพร โกมลเปลิน กลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ สตท.10 
สนทนากลุ่มในประเด็นเฉพาะร่วมกับนางผาณิต บูรณ์โภคา นักวิจัยหัวหน้าโครงการ นายชัยนันท์ 
เหมือนเพ็ชร์ ผู้ช่วยนักวิจัย และทีมงานกลุ่มวิจัยและพัฒนา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิประจําโครงการ นายวรเทพ 
ไวทยาวิโรจน์ และ ผศ.ดร.ปราณี นิลกรณ์ ดําเนินการสนทนา 

 

 

 
 
                                                                                                                                       

 โครงการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ 
กลุ่มวิจัยและพฒันา สํานักแผนงานและโครงการพิเศษ 

กรมตรวจบัญชสีหกรณ ์



ทดสอบเครื่องมอืวจิยัโครงการ 
 “การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณโ์ดยกลไกผูต้รวจสอบกจิการ” 

                                                                    

                ทดสอบเครือ่งมอืวจิยัโครงการ “การยกระดบัมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผูต้รวจสอบกจิการ” 
                                                      วนัพฤหสับดทีี ่10 มกราคม 2556 ณ โรงแรมไดมอนด ์ จังหวดัเพชรบรุ ี

  
 

 

นายวรเทพ ไวทยาวิโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิโครงการวิจัย นางผาณิต บูรณ์โภคา หัวหน้าโครงการวิจัย 
นายชัยนันท์ เหมือนเพ็ชรผู้ช่วยนักวิจัย และทีมงานวิจัยโครงการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบ
สหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ ลงพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10  โดย
ได้รับความร่วมมือจากนางบุญพาสน์ ทองสวัสด์ิวงค์ ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 
และนางศิริพร โกมลเปลิน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการเรียนรู้ ในการทดสอบความตรงและความเทียงของ
แบบสอบถามกับผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ในพ้ืนที่สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10    

 

 
 

 

  
                                                                                                                                      

 

โครงการยกระดบัมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณโ์ดยกลไกผู้ตรวจสอบกจิการ 
กลุม่วจิยัและพฒันา สํานกัแผนงานและโครงการพเิศษ  

กรมตรวจบญัชสีหกรณ ์



ประชมุซกัซอ้มความเขา้ใจร่วมกบั สกว. 
 “โครงการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกจิการ” 

                                                                    

     ประชมุร่วมซกัซอ้มความเข้าใจโครงการ “การยกระดบัมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผูต้รวจสอบกจิการ” 
                                              วนัศกุรท์ี ่11 มกราคม 2556 ณ สถาบนัวจิยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์กทม. 

  
 

 

          

               รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้ประสานงานโครงการการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไก
ผู้ตรวจสอบกิจการ ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจกรอบแนวทางการวิจัย ร่วมกับนายวรเทพ ไวทยาวิโรจน์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิโครงการวิจัย  นางผาณิต บูรณ์โภคา นักวิจัยหัวหน้าโครงการ และนางสาวยุวดี เมืองแมน 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยครั้งน้ี 1) เพ่ือสํารวจวิธีการที่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีแก่ผู้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อขีดความสามารถของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 3) เพ่ือสร้าง
มาตรฐานการตรวจสอบกิจการสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และ4) เพ่ือเสนอแนว
ทางการยกระดับคุณภาพผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ในฐานะกลไกการควบคุมภายในที่ดี  

 

 

 
 

  

                                                                                                                                      

 
โครงการยกระดบัมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณโ์ดยกลไกผู้ตรวจสอบกจิการ 

กลุม่วจิยัและพฒันา สํานกัแผนงานและโครงการพเิศษ  
กรมตรวจบญัชสีหกรณ ์



สมัภาษณเ์ชิงลกึแบบมโีครงสรา้ง 
 “โครงการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกจิการ” 

 

 สมัภาษณเ์ชิงลกึโครงการ “การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผูต้รวจสอบกจิการ” 
                           วนัจนัทรท์ี ่28 มกราคม 2556 ณ ห้องผูเ้ชีย่วชาญ  อาคาร 3 ชั้น 2 กรมตรวจบญัชสีหกรณ ์

 
 

 

          
                

นางผาณิต บูรณ์โภคา นักวิจัยหัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยนางภาวิณี สุรอด ทีมงานวิจัย 
โครงการการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ เข้าเก็บข้อมูลเชิง
คุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างกับนักวิชาการตรวจสอบบัญชีเช่ียวชาญ ด้าน
ตรวจสอบกิจการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพ่ือเจาะลึกค้นหาสถานการณ์การตรวจสอบสสหกรณ์โดย
กลไกผู้ตรวจสอบกิจการ สําหรับข้อมูลที่ได้จาการสัมภาษณ์น้ี จะนําไปปรับปรุงและยกระดับมาตรฐาน
การตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                      

 
โครงการยกระดบัมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณโ์ดยกลไกผู้ตรวจสอบกจิการ 

กลุม่วจิยัและพฒันา สํานกัแผนงานและโครงการพเิศษ  
กรมตรวจบญัชสีหกรณ ์



สมัภาษณเ์ชิงลกึแบบมโีครงสรา้ง 
 “โครงการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกจิการ” 

 

 สมัภาษณเ์ชิงลกึโครงการ “การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผูต้รวจสอบกจิการ” 
                                                  วนัองัคารที ่29 มกราคม 2556 ณ หอ้งผูเ้ชี่ยวชาญ  กรมสง่เสรมิสหกรณ ์

  
 

 

          
                

นางผาณิต บูรณ์โภคา นักวิจัยหัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยนางภาวิณี สุรอด ทีมงานวิจัย 
โครงการการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ เข้าเก็บข้อมูลเชิง
คุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างกับนายมนตรี ณ รังษี ผู้เชียวชาญด้านการบริหาร
การเงินสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือเจาะลึกค้นหาสถานการณ์การตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้
ตรวจสอบกิจการ สําหรับข้อมูลที่ได้จาการสัมภาษณ์น้ี จะนําไปปรับปรุงและยกระดับมาตรฐานการ
ตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

 

 

 
 

                                                                                                                                      

 
โครงการยกระดบัมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณโ์ดยกลไกผู้ตรวจสอบกจิการ 

กลุม่วจิยัและพฒันา สํานกัแผนงานและโครงการพเิศษ  
กรมตรวจบญัชสีหกรณ ์



สมัภาษณเ์ชิงลกึแบบมโีครงสรา้ง 
 “โครงการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกจิการ” 

 

 สมัภาษณเ์ชิงลกึโครงการ “การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผูต้รวจสอบกจิการ” 
                                 วนัองัคารที ่29 มกราคม 2556 ณ สนันิบาตสหกรณแ์หง่ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 

  
 

 

                     

นางผาณิต บูรณ์โภคา นักวิจัยหัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยทีมงานวิจัย โครงการการยกระดับ
มาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ เข้าเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างกับ นายสุรศักดิ์ วานิชกิจ กรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทย และประธานกรรมการสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจังหวัดนครราชสีมา จํากัด  เพ่ือเจาะลึกค้นหา
สถานการณ์การตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ สําหรับข้อมูลที่ได้จาการสัมภาษณ์น้ี 
จะนําไปปรับปรุงและยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบสหกรณ์ให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

 

 

 
 

                                                                                                                                      

 
โครงการยกระดบัมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณโ์ดยกลไกผู้ตรวจสอบกจิการ 

กลุม่วจิยัและพฒันา สํานกัแผนงานและโครงการพเิศษ  
กรมตรวจบญัชสีหกรณ ์



สมัภาษณเ์ชิงลกึแบบมโีครงสรา้ง 
 “โครงการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกจิการ” 

 

 สมัภาษณเ์ชิงลกึโครงการ “การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผูต้รวจสอบกจิการ” 
                                                     วันพุธที ่30 มกราคม 2556 ณ สาํนักงานสหกรณจ์งัหวัดสมทุรปราการ  

  
 

 

                     
          

นายวรเทพ ไวทยาวิโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิประจําโครงการ และนางผาณิต บูรณ์โภคา นักวิจัยหัวหน้า
โครงการ พร้อมด้วยทีมงานวิจัย โครงการการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้
ตรวจสอบกิจการ เข้าเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างกับ นายมงคลัตถ์ 
พุกะนัดด์ ผู้ตรวจสอบกิจการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เพ่ือเจาะลึกค้นหาสถานการณ์การ
ตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ สําหรับข้อมูลที่ได้จาการสัมภาษณ์น้ี จะนําไปปรับปรุง
และยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                      

 
โครงการยกระดบัมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณโ์ดยกลไกผู้ตรวจสอบกจิการ 

กลุม่วจิยัและพฒันา สํานกัแผนงานและโครงการพเิศษ  
กรมตรวจบญัชสีหกรณ ์



สมัภาษณเ์ชิงลกึแบบมโีครงสรา้ง 
 “โครงการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกจิการ” 

 

 สมัภาษณเ์ชิงลกึโครงการ “การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผูต้รวจสอบกจิการ” 
                                    วันพุธที ่30 มกราคม 2556 ณ รา้นสหกรณผ์ูป้ฏบิัติงานการไฟฟ้าฝา่ยผลิต จ.นนทบุร ี 

  
 

 

                     

         นายวรเทพ ไวทยาวิโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิประจําโครงการ และนางผาณิต บูรณ์โภคา นักวิจัยหัวหน้า
โครงการ พร้อมด้วยทีมงานวิจัย โครงการการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้
ตรวจสอบกิจการ เข้าเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างกับ นายพงษศ์กํดิ ์
สุขแสง ผู้จัดการร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จํากัด  เพ่ือเจาะลึก
ค้นหาสถานการณ์การตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ สําหรับข้อมูลที่ได้จาการ
สัมภาษณ์น้ี จะนําไปปรับปรุงและยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบ
สหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

 

 

 
 

                                                                                                                                      

 
โครงการยกระดบัมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณโ์ดยกลไกผู้ตรวจสอบกจิการ 

กลุม่วจิยัและพฒันา สํานกัแผนงานและโครงการพเิศษ  
กรมตรวจบญัชสีหกรณ ์



สมัภาษณเ์ชิงลกึแบบมโีครงสรา้ง 
 “โครงการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกจิการ” 

 

 สมัภาษณเ์ชิงลกึโครงการ “การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผูต้รวจสอบกจิการ” 
                   วันพฤหสับดทีี ่31 มกราคม 2556 ณ สาํนกังานชมุนมุสหกรณ์ออมทรัพยแ์หง่ประเทศไทย จ.นนทบรุ ี 

  
 

 

                     

         นายวรเทพ ไวทยาวิโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิประจําโครงการ และนางผาณิต บูรณ์โภคา นักวิจัยหัวหน้า
โครงการ พร้อมด้วยทีมงานวิจัย โครงการการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้
ตรวจสอบกิจการ เข้าเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างกับ นายอนันต์ 
ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด เพ่ือเจาะลึกค้นหา
สถานการณ์การตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ สําหรับข้อมูลที่ได้จาการสัมภาษณ์น้ี 
จะนําไปปรับปรุงและยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบสหกรณ์ให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

 

 

 
 

                                                                                                                                      

 
โครงการยกระดบัมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณโ์ดยกลไกผู้ตรวจสอบกจิการ 

กลุม่วจิยัและพฒันา สํานกัแผนงานและโครงการพเิศษ  
กรมตรวจบญัชสีหกรณ ์



สมัภาษณเ์ชิงลกึแบบมโีครงสรา้ง 
 “โครงการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกจิการ” 

 

 สมัภาษณเ์ชิงลกึโครงการ “การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผูต้รวจสอบกจิการ” 
                                             วนัจนัทรท์ี ่4 กมุภาพนัธ ์2556 ณ ห้องผูเ้ชีย่วชาญ กรมสง่เสรมิสหกรณ ์กทม.  

 
 

 

                     
          

นางภาวิณี สุรอด ทีมงานวิจัย โครงการการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้
ตรวจสอบกิจการ เข้าเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างกับ นายถาวร 
สุภณาวรรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบการตรวจการสหกรณ ์กรมสง่เสรมิสหกรณ ์เพ่ือเจาะลกึ
ค้นหาสถานการณ์การตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ สําหรับข้อมูลที่ได้จาการ
สัมภาษณ์น้ี จะนําไปปรับปรุงและยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบ
สหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

 

 

 
 

                                                                                                                                      

 
โครงการยกระดบัมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณโ์ดยกลไกผู้ตรวจสอบกจิการ 

กลุม่วจิยัและพฒันา สํานกัแผนงานและโครงการพเิศษ  
กรมตรวจบญัชสีหกรณ ์



สมัภาษณเ์ชิงลกึแบบมโีครงสรา้ง 
 “โครงการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกจิการ” 

 

 สมัภาษณเ์ชิงลกึโครงการ “การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผูต้รวจสอบกจิการ” 
                       วนัพุธที ่6 กมุภาพนัธ ์2556 ณ สาํนกังานชมุนมุสหกรณก์ารเกษตรแหง่ประเทศไทย จาํกัด กทม. 

 
 

 

                   

นายวรเทพ ไวทยาวิโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิประจําโครงการ และนางผาณิต บูรณ์โภคา นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยทีมงานวิจัย โครงการการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดย
กลไกผู้ตรวจสอบกิจการ เข้าเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างกับ นาย
ศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด เพ่ือเจาะลึก
ค้นหาสถานการณ์การตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ สําหรับข้อมูลที่ได้จาการ
สัมภาษณ์น้ี จะนําไปปรับปรุงและยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบ
สหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

 

 

 
 

                                                                                                                                      

 
โครงการยกระดบัมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณโ์ดยกลไกผู้ตรวจสอบกจิการ 

กลุม่วจิยัและพฒันา สํานกัแผนงานและโครงการพเิศษ  
กรมตรวจบญัชสีหกรณ ์



สมัภาษณเ์ชิงลกึแบบมโีครงสรา้ง 
 “โครงการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกจิการ” 

 

 สมัภาษณเ์ชิงลกึโครงการ “การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผูต้รวจสอบกจิการ” 
                   วันพุธที ่6 กมุภาพนัธ ์2556 ณ สาํนักงานชมุนมุสหกรณ์เครดิตยเูนีย่นแหง่ประเทศไทย จาํกัด  กทม.  

 
 

 

                     

         นายวรเทพ ไวทยาวิโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิประจําโครงการ และนางผาณิต บูรณ์โภคา นักวิจัยหัวหน้า
โครงการ พร้อมด้วยทีมงานวิจัย โครงการการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้
ตรวจสอบกิจการ เข้าเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างกับ นายดาบชัย 
ใจสู้ศึก ผู้จัดการใหญ่ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จํากัด  เพ่ือเจาะลึกค้นหา
สถานการณ์การตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ สําหรับข้อมูลที่ได้จาการสัมภาษณ์น้ี 
จะนําไปปรับปรุงและยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบสหกรณ์ให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

 
 

 

 
 

                                                                                                                                      

 โครงการยกระดบัมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณโ์ดยกลไกผู้ตรวจสอบกจิการ 
กลุม่วจิยัและพฒันา สํานกัแผนงานและโครงการพเิศษ  

กรมตรวจบญัชสีหกรณ ์



สมัภาษณเ์ชิงลกึแบบมโีครงสรา้ง 
 “โครงการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกจิการ” 

 

 สมัภาษณเ์ชิงลกึโครงการ “การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผูต้รวจสอบกจิการ” 
                               วนัจนัทรท์ี ่11 กมุภาพนัธ ์2556 ณ บรษิทั สาํนกังาน 34 ออดิต จาํกดั กรุงเทพมหานคร 

  
 

 

                     
          

นายวรเทพ ไวทยาวิโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิประจําโครงการ และนางผาณิต บูรณ์โภคา นักวิจัยหัวหน้า
โครงการ พร้อมด้วยคณะผู้วิจัย โครงการการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้
ตรวจสอบกิจการ เข้าเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างกับ นายศิลป์ชัย 
รักษาพล บริษัท สํานักงาน 34 ออดิต จํากัด เพ่ือเจาะลึกค้นหาสถานการณ์การตรวจสอบสหกรณ์
โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ สําหรับข้อมูลที่ได้จาการสัมภาษณ์น้ี จะนําไปปรับปรุงและยกระดับ
มาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                      

 
โครงการยกระดบัมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณโ์ดยกลไกผู้ตรวจสอบกจิการ 

กลุม่วจิยัและพฒันา สํานกัแผนงานและโครงการพเิศษ  
กรมตรวจบญัชสีหกรณ ์



สมัภาษณเ์ชิงลกึแบบมโีครงสรา้ง 
 “โครงการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกจิการ” 

 

 สมัภาษณเ์ชิงลกึโครงการ “การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผูต้รวจสอบกจิการ” 
              วนัอังคารที ่ 12 กมุภาพนัธ ์2556 ณ สาํนักงานสหกรณอ์อมทรัพยจ์ุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั จาํกดั กทม. 

  
 

 

                   

นายวรเทพ ไวทยาวิโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิประจําโครงการ และนางผาณิต บูรณ์โภคา นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้วิจัย โครงการการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดย
กลไกผู้ตรวจสอบกิจการ เข้าเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างกับ 
รศ. ดร. สวัสดิ์ แสงบางปลา ประธานคณะกรรมการดําเนินการ คุณศิริวรรณ ปัญญาธรรม ผู้จัดการ 
และ  คุณลักขณา เขคม ผู้สอบบัญชี เพ่ือเจาะลึกค้นหาสถานการณ์การตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้
ตรวจสอบกิจการ สําหรับข้อมูลที่ได้จาการสัมภาษณ์น้ี จะนําไปปรับปรุงและยกระดับมาตรฐานการ
ตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

 

 

 
 

  

                                                                                                                                      

 
โครงการยกระดบัมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณโ์ดยกลไกผู้ตรวจสอบกจิการ 

กลุม่วจิยัและพฒันา สํานกัแผนงานและโครงการพเิศษ  
กรมตรวจบญัชสีหกรณ ์



สมัภาษณเ์ชิงลกึแบบมโีครงสรา้ง 
 “โครงการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกจิการ” 

 

 สมัภาษณเ์ชิงลกึโครงการ “การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผูต้รวจสอบกจิการ” 
                   วันพุธที ่13 กมุภาพนัธ ์2556 ณ สาํนักงานสหกรณก์ารเกษตรศรปีระจนัต ์จํากัด จงัหวัดสพุรรณบุร ี 

  
 

 

                     

         นายวรเทพ ไวทยาวิโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิประจําโครงการ และนางผาณิต บูรณ์โภคา นักวิจัยหัวหน้า
โครงการ พร้อมด้วยคณะผู้วิจัย โครงการการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้
ตรวจสอบกิจการ เข้าเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างกับ นายชูชาติ 
อินสว่าง ผู้จัดการ , คณะกรรมการดําเนินการ และ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณก์ารเกษตรศรปีระจนัต ์
จํากัด เพ่ือเจาะลึกค้นหาสถานการณ์การตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ สําหรับข้อมูล
ที่ได้จาการสัมภาษณ์น้ี จะนําไปปรับปรุงและยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้
ตรวจสอบสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                      

 
โครงการยกระดบัมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณโ์ดยกลไกผู้ตรวจสอบกจิการ 

กลุม่วจิยัและพฒันา สํานกัแผนงานและโครงการพเิศษ  
กรมตรวจบญัชสีหกรณ ์



สมัภาษณเ์ชิงลกึแบบมโีครงสรา้ง 
 “โครงการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกจิการ” 

 

 สมัภาษณเ์ชิงลกึโครงการ “การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผูต้รวจสอบกจิการ” 
   วนัอังคารที ่19 กมุภาพนัธ ์2556 ณ สาํนกังานสหกรณ์ออมทรพัยโ์รงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครราชสมีา จาํกัด  

 
 

 

                     

         นายวรเทพ ไวทยาวิโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิประจําโครงการ และนางผาณิต บูรณ์โภคา นักวิจัยหัวหน้าโครงการ 
พร้อมด้วยคณะผู้วิจัย โครงการการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบ
กิจการ เข้าเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างกับ คณะกรรมการ ผู้
ตรวจสอบกิจการ และผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครราชสีมา จํากัด 
เพ่ือเจาะลึกค้นหาสถานการณ์การตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ สําหรับข้อมูลที่ได้จา
การสัมภาษณ์น้ี จะนําไปปรับปรุงและยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบ
สหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

 
 

 

 
 

 

                                                                                                                                      

 
โครงการยกระดบัมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณโ์ดยกลไกผู้ตรวจสอบกจิการ 

กลุม่วจิยัและพฒันา สํานกัแผนงานและโครงการพเิศษ  
กรมตรวจบญัชสีหกรณ ์



สมัภาษณเ์ชิงลกึแบบมโีครงสรา้ง 
 “โครงการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกจิการ” 

 

 สมัภาษณเ์ชิงลกึโครงการ “การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผูต้รวจสอบกจิการ” 
                            วนัพธุที ่20 กมุภาพันธ ์2556 ณ สาํนกังานสหกรณอ์อมทรพัยค์รูชยัภมู ิจาํกดั จังหวดัชยัภมู ิ

 
 

 

                     
          

นายวรเทพ ไวทยาวิโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิประจําโครงการ และนางผาณิต บูรณ์โภคา นักวิจัยหัวหน้าโครงการ 
พร้อมด้วยคณะผู้วิจัย โครงการการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบ
กิจการ เข้าเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างกับ คณะกรรมการ ผู้
ตรวจสอบกิจการ และผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จํากัด เพ่ือเจาะลึกค้นหาสถานการณ์การ
ตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ สําหรับข้อมูลที่ได้จาการสัมภาษณ์น้ี จะนําไปปรับปรุง
และยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                      

 
โครงการยกระดบัมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณโ์ดยกลไกผู้ตรวจสอบกจิการ 

กลุม่วจิยัและพฒันา สํานกัแผนงานและโครงการพเิศษ  
กรมตรวจบญัชสีหกรณ ์



สมัภาษณเ์ชิงลกึแบบมโีครงสรา้ง 
 “โครงการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกจิการ” 

 

 สมัภาษณเ์ชิงลกึโครงการ “การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผูต้รวจสอบกจิการ” 
                            วนัพธุที ่20 กมุภาพันธ ์2556 ณ สาํนกังานสหกรณก์ารเกษตรบ้านเขวา้ จาํกดั จังหวดัชยัภมู ิ

  
 

 

                     

         นายวรเทพ ไวทยาวิโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิประจําโครงการ และนางผาณิต บูรณ์โภคา นักวิจัยหัวหน้าโครงการ 
พร้อมด้วยคณะผู้วิจัย โครงการการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบ
กิจการ เข้าเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างกับ คณะกรรมการ ผู้
ตรวจสอบกิจการ และผู้สอบบัญชีสหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า จํากัด เพ่ือเจาะลึกค้นหาสถานการณ์
การตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ สําหรับข้อมูลที่ได้จาการสัมภาษณ์น้ี จะนําไป
ปรับปรุงและยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ
ย่ิงขึ้น 

 
 

 

                                                                                                                                        

 

โครงการยกระดบัมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณโ์ดยกลไกผู้ตรวจสอบกจิการ 
กลุม่วจิยัและพฒันา สํานกัแผนงานและโครงการพเิศษ  

กรมตรวจบญัชสีหกรณ ์



สมัภาษณเ์ชิงลกึแบบมโีครงสรา้ง 
 “โครงการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกจิการ” 

 

 สมัภาษณเ์ชิงลกึโครงการ “การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผูต้รวจสอบกจิการ” 
                                                   วันพุธที ่20 กมุภาพนัธ ์2556 ณ โรงแรมตักศลิา จังหวดัชยัมหาสารคาม 

  
 

 

                     
         

 นายวรเทพ ไวทยาวิโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิประจําโครงการ และนางผาณิต บูรณ์โภคา นักวิจัยหัวหน้าโครงการ 
พร้อมด้วยคณะผู้วิจัย โครงการการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบ
กิจการ เข้าเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างกับ ผู้ตรวจสอบกิจการ 
สหกรณ์ในพื้นที่สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 เพ่ือเจาะลึกค้นหาสถานการณ์การตรวจสอบ
สหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ สําหรับข้อมูลที่ได้จาการสัมภาษณ์น้ี จะนําไปปรับปรุงและ
ยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

 

 

 

 
                                                                                                                                      

 

โครงการยกระดบัมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณโ์ดยกลไกผู้ตรวจสอบกจิการ 
กลุม่วจิยัและพฒันา สํานกัแผนงานและโครงการพเิศษ  

กรมตรวจบญัชสีหกรณ ์



สมัภาษณเ์ชิงลกึแบบมโีครงสรา้ง 
 “โครงการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกจิการ” 

 

 สมัภาษณเ์ชิงลกึโครงการ “การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผูต้รวจสอบกจิการ” 
                          วนัศกุรท์ี ่8 มนีาคม 2556 ณ สาํนกังานสหกรณเ์หคะสถานกรุงเทพฯ จํากดั กรุงเทพมหานคร 

   
 

 

                     
         

 นายวรเทพ ไวทยาวิโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิประจําโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้วิจัย โครงการการยกระดับ
มาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ เข้าเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างกับ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายจัดการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์เหคะ
สถานกรุงเทพฯ จํากัด เพ่ือเจาะลึกค้นหาสถานการณ์การตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบ
กิจการ สําหรับข้อมูลที่ได้จาการสัมภาษณ์น้ี จะนําไปปรับปรุงและยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบ
สหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

 

 

 

                                                                                                                                        

 

โครงการยกระดบัมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณโ์ดยกลไกผู้ตรวจสอบกจิการ 
กลุม่วจิยัและพฒันา สํานกัแผนงานและโครงการพเิศษ  

กรมตรวจบญัชสีหกรณ ์



รายงานความกา้วหนา้โครงการ 
 “การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณโ์ดยกลไกผูต้รวจสอบกจิการ” 

                                                                    

              รายงานความก้าวหน้าโครงการ “การยกระดบัมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผูต้รวจสอบกจิการ” 
วนัจนัทรท์ี ่25 มนีาคม 2556 ณ สถาบนัวิชาการดา้นสหกรณ ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ชั้น 2 อาคารวจิยัและพัฒนา กทม. 

 

 

 

 

นางผาณิต บูรณ์โภคา นักวิจัยหัวหน้าโครงการ“การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์
โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ” พร้อมด้วย อาจารย์ชัยนันท์ เมือนเพ็ชร และทีมงานวิจัย เข้านําเสนอ
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 (Progress Report) ของการดําเนินโครงการวิจัยต่อผู้ทรงคุณวุฒิของ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ผู้ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยในครั้งน้ี ณ สถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ช้ัน 2 อาคารวิจัยและพัฒนา กรุงเทพมหานคร  

 

 

 
 

                                                                                                                                      

 โครงการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ 
กลุ่มวิจัยและพฒันา สํานักแผนงานและโครงการพิเศษ  

กรมตรวจบัญชสีหกรณ ์



สรุปรายงานความกา้วหน้าโครงการ 
 “การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณโ์ดยกลไกผูต้รวจสอบกจิการ” 

                                                                    

          สรปุรายงานความกา้วหนา้โครงการ “การยกระดบัมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผูต้รวจสอบกจิการ” 
                วนัพธุที ่13 มนีาคม 2556 ณ ห้องประชมุ 402 อาคาร 4 ชั้น 2 กรมตรวจบญัชสีหกรณ ์กรงุเทพมหานคร  

  
 

 

 

นายวรเทพ ไวทยาวิโรจน์ และ ผศ.ดร.ปราณี นิลกรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิโครงการวิจัย“การยกระดับ

มาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ” พิจารณาการจัดทํารายงาน
ความก้าวหน้า (Progress Report) ของการดําเนินโครงการร่วมกับ นางผาณิต บูรณ์โภคา นักวิจัย
หัวหน้าโครงการและคณะผู้วิจัย ณ ห้องประชุม 402 อาคาร 4 ช้ัน 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
กรุงเทพมหานคร  

 

 

 
 

                                                                                                                                      

 โครงการยกระดบัมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณโ์ดยกลไกผู้ตรวจสอบกจิการ 
กลุม่วจิยัและพฒันา สํานกัแผนงานและโครงการพเิศษ  

กรมตรวจบญัชสีหกรณ ์



การดาํเนนิโครงการ 
 “การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณโ์ดยกลไกผูต้รวจสอบกจิการ” 

                                                                    

                           การดาํเนนิโครงการ “การยกระดบัมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผูต้รวจสอบกจิการ” 
                วนัพธุที ่3 เมษายน 2556 ณ ห้องประชมุ 402 อาคาร 4 ชั้น 2 กรมตรวจบญัชสีหกรณ ์กรุงเทพมหานคร  

 
 

 

นางผาณิต บูรณ์โภคา นักวิจัยหัวหน้าโครงการ  พร้อมด้วย อาจารย์ชัยนันท์ เมือนเพ็ชร และนางสาว
ยุวดี เมืองแมน ได้รับเกียรติจากนายวรเทพ ไวทยาวิโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิโครงการวิจัย“การยกระดับ
มาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ” ร่วมประชุมพิจารณาการดําเนินงาน
โครงการวิจัยต่อเน่ืองโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อขีดความสามารถของผู้ตรวจสอบ
กิจการ  พร้อมทั้งสร้างมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ และนําเสนอแนว
ทางการยกระดับคุณภาพผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ในฐานะกลไกการควบคุมภายในที่ดีหลังจาก
คณะผู้วิจัยได้ส่งและนําเสนอรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) ต่อ สกว. เรียบร้อยแล้ว 

 

 

 
 

                                                                                                                                      

 โครงการยกระดบัมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณโ์ดยกลไกผู้ตรวจสอบกจิการ 
กลุม่วจิยัและพฒันา สํานกัแผนงานและโครงการพเิศษ  

กรมตรวจบญัชสีหกรณ ์



พจิารณากาํหนดเนื้อหาการประชุมระดมสอง 
 “การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณโ์ดยกลไกผูต้รวจสอบกจิการ” 

    

                พิจารณากําหนดเนื้อหาการประชมุระดมสมองโครงการ “การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์ฯ” 
                       วนัพฤหสับดทีี ่25 เมษายน 2556 ณ ห้องประชมุ 402 อาคาร 4 ชั้น 2 กรมตรวจบญัชสีหกรณ ์

  
 

 

 

นายวรเทพ ไวทยาวิโรจน์ และ ผศ.ดร.ปราณี นิลกรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิประจําโครงการฯ ร่วม
ประชุมกับคณะผู้วิจัย นางผาณิต บูรณ์โภคา อาจารย์ชัยนันท์ เหมือนเพ็ชร์ น.ส.ยุวดี เมืองแมน และ
นางภาวิณี สุรอด เพ่ือพิจารณาผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมพิจารณากําหนดเน้ือหาและ
วิธีการที่จะใช้ในการประชุมระดมสมองเพ่ือจัดทํามาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้
ตรวจสอบกิจการ โดยมีกําหนดจัดประชุมระดมสมองเพ่ือสร้างมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดย
กลไกผู้ตรวจสอบกิจการ ในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2556  

 

 

 
 

 

                                                                                                                                      

 โครงการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ 
กลุ่มวิจัยและพฒันา สํานักแผนงานและโครงการพิเศษ  

กรมตรวจบัญชสีหกรณ ์



ซกัซอ้มเตรยีมพรอ้มประชมุระดมสมอง 
 “การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณโ์ดยกลไกผูต้รวจสอบกจิการ” 

                                                                    

                       ซกัซอ้มเตรยีมพร้อมประชมุระดมสมองโครงการ “การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์ฯ” 
         วนัศกุรท์ี ่10 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประมลูราคา อาคาร 2 ชั้น 2 กรมตรวจบญัชสีหกรณ ์กรุงเทพมหานคร  

  
 

 

 

 

นางผาณิต บูรณ์โภคา นักวิจัยหัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยอาจารย์ชัยนันท์ เหมือนเพ็ชร์ และนาง
ภาวิณี  สุรอด รวมประชุมเตรียมความพร้อมเน้ือหาสาระและวิธีการที่จะใช้ในการประชุมระดมสมอง
สร้างมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ ที่จะได้กําหนดจัดให้มีขึ้นในวัน
อังคารที่ 14 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องฝึกอบรม อาคาร 4 ช้ัน 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  

 

 

 
 

                                                                                                                                      

 โครงการยกระดบัมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณโ์ดยกลไกผู้ตรวจสอบกจิการ 
กลุม่วจิยัและพฒันา สํานกัแผนงานและโครงการพเิศษ  

กรมตรวจบญัชสีหกรณ ์



ระดมสมองจัดทาํมาตรฐานการตรวจสอบกจิการ 
 “การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณโ์ดยกลไกผูต้รวจสอบกจิการ” 

                                                                    

      ระดมสมองจัดทาํมาตรฐานฯโครงการ “การยกระดบัมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผูต้รวจสอบกจิการ” 
                   วนัองัคารที ่14 พฤษภาคม 2556 ณ หอ้งฝกึบรม อาคาร 4 ชัน้ 4 กรมตรวจบญัชีสหกรณ ์กรงุเทพมหานคร 

  
 

 

 

 

 

ผู้เช่ียวชาญด้านตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ และขบวนการสหกรณ์  ร่วม
ประชุมระดมสมองจัดทํามาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ กับคณะผู้วิจัย
และผู้ทรงคุณวุฒิประจําโครงการ นายวรเทพ ไวทยาวิโรจน์ และผศ.ดร.ปราณี นิลกรณ์ โดยมีนาย  
วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมระดมสมองคร้ังน้ี 

 

 

 
 

                                                                                                                                      

 
โครงการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ 

กลุ่มวิจัยและพฒันา สํานักแผนงานและโครงการพิเศษ  
กรมตรวจบัญชสีหกรณ ์



สรุปขอ้มลูจากการประชมุระดมสมอง 
โครงการ “การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณโ์ดยกลไกผูต้รวจสอบกจิการ” 

                                                                    

                           สรปุขอ้มลูจากการประชมุระดมสมองโครงการ “การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์ฯ” 
   วนัพฤหสับดทีี ่30 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประมลูราคา อาคาร 2 ชั้น 2 กรมตรวจบญัชสีหกรณ ์กรุงเทพมหานคร  

  
 

 

 

 

นางผาณิต บูรณ์โภคา นักวิจัยหัวหน้าโครงการ ร่วมกับคณะผู้วิจัยประกอบด้วยอาจารย์ชัยนันท์ 
เหมื่อเพ็ชร์ น.ส.ยุวดี เมืองแมน และนางภาวิณี สุรอด  สรุปผลข้อมูลจากการประชุมระดมสมองจัดทํา
มาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ (วันที่ 14 พฤษภาคม 2556) โดยได้รับ
เกียรติจากนางสาวเกสร เรื่องรัตน์ อดีตผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 เข้าร่วมให้
ความคิดเห็นในครั้งน้ีด้วย 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                      

 โครงการยกระดบัมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณโ์ดยกลไกผู้ตรวจสอบกจิการ 
กลุม่วจิยัและพฒันา สํานกัแผนงานและโครงการพเิศษ  

กรมตรวจบญัชสีหกรณ ์



สงัเคราะหแ์บบสอบถามมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณโ์ดยกลไกผูต้รวจสอบกจิการ 
โครงการ “การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณโ์ดยกลไกผูต้รวจสอบกจิการ” 

                                                                    

                                         สงัเคราะหแ์บบสอบถามโครงการ “การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์ฯ” 
             วนัศกุรท์ี ่7 มถินุายน 2556 ณ หอ้งประมลูราคา อาคาร 2 ชัน้ 2 กรมตรวจบญัชสีหกรณ ์กรุงเทพมหานคร  

 
 

 

 

 

นายวรเทพ ไวทยาวิโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิโครงการ ได้เข้าร่วมประชุมกับนางผาณิต 
บูรณ์โภคา นักวิจัยหัวหน้าโครงการ อาจารย์ชัยนันท์ เหมื่อเพ็ชร์ น.ส.ยุวดี เมืองแมน และ
นางภาวิณี สุรอด  เพ่ือพิจารณาสังเคราะห์แบบสอบถามมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์
โดยกลไกผู้ตรวจสอบกจิการ  

 

 

  
                                                                                                                                      

 
โครงการยกระดบัมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณโ์ดยกลไกผู้ตรวจสอบกจิการ 

กลุม่วจิยัและพฒันา สํานกัแผนงานและโครงการพเิศษ  
กรมตรวจบญัชสีหกรณ ์



พบปะหารอืเรื่องการสร้างมาตรฐานการตรวจสอบกจิการสหกกรณ ์
โครงการ “การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณโ์ดยกลไกผูต้รวจสอบกจิการ” 

                                                                    

                          การดําเนนิโครงการ “การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผูต้รวจสอบกจิการ” 
                                                    วนัพฤหสับดทีี ่13 มถินุายน 2556 ณ กรมตรวจบญัชีสหกรณ ์กรงุเทพมหานคร 

 
 

 

 

 
นายอมร มุ่งค้ํากลาง ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

จํากัด เข้าพบปะพูดคุยเรื่องมาตรฐานการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ กับ นางผาณิต บูรณ์โภคา หวัหน้า

โครงการวิจัย “การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ” โดยม ี 
นายวรเทพ ไวทยาวิโรจน์ นักสหกรณ์แห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิประจําโครงการวิจัย ร่วมพูดคุยใน
ครั้งน้ีด้วย 

ปละ 

 

 
 

 

                                                                                                                                      

 โครงการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ 
กลุ่มวิจัยและพฒันา สํานักแผนงานและโครงการพิเศษ  

กรมตรวจบัญชสีหกรณ ์



วจิยัอนาคตสรา้งมาตรฐานการตรวจสอบกจิการสหกรณ ์
 โครงการ“การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณโ์ดยกลไกผูต้รวจสอบกจิการ” 

                                                                    

                           การดาํเนนิโครงการ “การยกระดบัมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผูต้รวจสอบกจิการ” 
        วนัจนัทรท์ี ่15 กรกฎาคม 2556 ณ หอ้งประชมุ 204 อาคาร 2 ชั้น 4 กรมตรวจบญัชสีหกรณ ์กรุงเทพมหานคร  

 
 

 

 

นางผาณิต บูรณ์โภคา นักวิจัยหัวหน้าโครงการ  และคณะผู้วิจัยโครงการวิจัย “การยกระดับมาตรฐาน
การตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ”  ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิประจําโครงการ
นายวรเทพ ไวทยาวิโรจน์  ผศ.ดร.ปราณี นิลกรณ์  คุณเกสร เรืองรัตน์ (อดีตผู้อํานวยการสํานักงาน
ตรวจบัญชีที่ 4) และ คุณสุรีย์ ชนะโสภาดานนท์ ( อดีตผู้อํานวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนา กรมตววจ
บัญชีสหกรณ์) ร่วมประชุมพิจารณาผลการวิจัยอนาคตสร้างมาตรฐานการตรวจสอบกิจการสหกรณ์  

 

 

 
 

 

                                                                                                                                      

 โครงการยกระดบัมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณโ์ดยกลไกผู้ตรวจสอบกจิการ 
กลุม่วจิยัและพฒันา สํานกัแผนงานและโครงการพเิศษ  

กรมตรวจบญัชสีหกรณ ์



การดาํเนนิโครงการ 
 “การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณโ์ดยกลไกผูต้รวจสอบกจิการ” 

                                                                    

      Delphi Technique รอบ 3 โครงการ “การยกระดบัมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผูต้รวจสอบกจิการ” 
          วันพธุที ่24 กรกฎาคม 2556 ณ กลุม่วิจยัและพฒันา อาคาร 2 ชั้น 3 กรมตรวจบญัชสีหกรณ ์กรงุเทพมหานคร  

 
 

 

 

 

นายอมร มุ่งค้ํากลาง ประธานชมรมผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออม
ทรัพย์โรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครราชสีมา จํากัด ผู้ซึ่งเป็น 1 ในจํานวน 20 ผู้ที่เช่ียวชาญหรือผู้ที่
มีความรู้ความเช้าใจในการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ของโครงการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบ
สหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจาร ได้เข้าพบนางผาณิต บูรณ์โภคา นักวิจัยหัวหน้าโครงกาเพ่ือเข้าให้
ข้อมูลพร้อมส่งแบบสอบถามในการทํา Delphi Technique รอบที่ 3 ณ กลุ่มวิจัยและพัฒนา อาคาร 
2 ช้ัน 3 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร  

 

 

 
 

  

                                                                                                                                      

 โครงการยกระดบัมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณโ์ดยกลไกผู้ตรวจสอบกจิการ 
กลุม่วจิยัและพฒันา สํานกัแผนงานและโครงการพเิศษ  

กรมตรวจบญัชสีหกรณ ์



สรุปขอ้มลูจากการ Delphi Technique 
โครงการ “การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณโ์ดยกลไกผูต้รวจสอบกจิการ” 

                                                                    

                       สรปุขอ้มลูจากการ Delphi technique โครงการ “การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์ฯ” 
      วันองัคารที ่30 กรกฎาคม 2556 ณ หอ้งประชมุ 402 อาคาร 4 ชัน้ 2 กรมตรวจบญัชสีหกรณ ์กรุงเทพมหานคร  

  

 

 

 

นายวรเทพ ไวทยาวิโรจน์ และ ผศ.ดร.ปราณี นิลกรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิประจําโครงการ ร่วม
ประชุมสรุปผลการ Delphi Technique มาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ 
ร่วมกับนางผาณิต บูรณ์โภคา นักวิจัยหัวหน้าโครงการ อาจารย์ชัยนันท์ เหมื่อเพ็ชร์ ผู้ช่วยนักวิจัย  
น.ส.ยุวดี เมืองแมน และนางภาวิณี สุรอด  โดยได้รับเกียรติจากนางสาวเกสร เรื่องรัตน์ อดีต
ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 และ นางสาวสุรีย์ ชนะโสภิดานนท์ อดีตนักวิจัยกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์เข้าร่วมให้ความคิดเห็นในครั้งน้ีด้วย 

 

 

  
                                                                                                                                      

 โครงการยกระดบัมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณโ์ดยกลไกผู้ตรวจสอบกจิการ 
กลุม่วจิยัและพฒันา สํานกัแผนงานและโครงการพเิศษ  

กรมตรวจบญัชสีหกรณ ์



การดาํเนนิโครงการ 
 “การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณโ์ดยกลไกผูต้รวจสอบกจิการ” 

                                                                    

          รา่งรายงานฉบบัสมบูรณ ์โครงการ “การยกระดบัมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผูต้รวจสอบกจิการ” 
     วนัพฤหัสบดทีี ่22 สงิหาคม 2556 ณ หอ้งประชมุ 204 อาคาร 2 ชัน้ 4 กรมตรวจบญัชสีหกรณ ์กรุงเทพมหานคร  

 
 

 

 

นางผาณิต บูรณ์โภคา นักวิจัยหัวหน้าโครงการ และนางภาวิณี  สุรอด ได้รับเกียรติจาก
นายวรเทพ ไวทยาวิโรจน์ และ ผศ.ดร. ปราณี นิลกรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิโครงการวิจัย“การยกระดับ
มาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ” พร้อมด้วย นางสาวสุรีย์ ชนะโสภิดานนท์ 
ร่วมประชุมพิจารณาร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย“การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบ
สหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกิจการ” 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                      

 
โครงการยกระดบัมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณโ์ดยกลไกผู้ตรวจสอบกจิการ 

กลุม่วจิยัและพฒันา สํานกัแผนงานและโครงการพเิศษ  
กรมตรวจบญัชสีหกรณ ์



นําเสนอ (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ ์
 “โครงการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบกจิการ” 

 

นําเสนอรา่งรายงานฉบบัสมบูรณโ์ครงการ “การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผูต้รวจสอบกจิการ” 
   วนัพุธที ่ 2 ตลุาคม 2556 ณ ณ หอ้งประชมุ 601 ชัน้ 6 อาคารวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์กทม. 

 
 

 

                     

นางผาณิต บูรณ์โภคา นักวิจัยหัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยทีมงานวิจัย ร่วมประชุมนําเสนอร่าง
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการ “การยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์โดยกลไกผู้ตรวจสอบ
กิจการ”ต่อคณะผูทรงคุณวุฒิของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 12 ท่านประกอบด้วย 
ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย (รองผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)  ศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณย์ 
คุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ นายวรเทพ ไวทยาวิโรจน์ ผศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ ศ.ดร.โสภิณ ทองปาน 
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ ดร.ณรงค์ กู้เจริญประสิทธิ์ ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์
ไกร คุณทรงพล เจตนาวณิชย์ และคุณดวงเดือน ระเบียบ 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                      

 
โครงการยกระดบัมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณโ์ดยกลไกผู้ตรวจสอบกจิการ 

กลุม่วจิยัและพฒันา สํานกัแผนงานและโครงการพเิศษ  
กรมตรวจบญัชสีหกรณ ์
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