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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) เพื่อศึกษาสภาพการจัดทําบัญชีของสหกรณการเกษตรในเขตจังหวัด
อุตรดิตถ (2) เพื่อศึกษาปญหาการจัดทําบัญชีของสหกรณการเกษตรในเขตจังหวัดอุตรดิตถ (3) เพื่อประยุกตใช
หลักธรรมาภิบาลในการทําบัญชีของสหกรณการเกษตรในเขตจังหวัดอุตรดิตถ และ (4) เพื่อเสนอแนวทาง
ในการพัฒนาการทําบัญชีตามหลักธรรมาภิบาลของสหกรณการเกษตรในเขตจังหวัดอุตรดิตถ ประชากรที่ใช
ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูบริหารสหกรณการเกษตรและผูม ีหนาที่จัดทําบัญชีของสหกรณการเกษตรในเขตจังหวัด
อุตรดิตถ ทั้งหมด 74 แหง รวมทั้งสิ้น 109 คน แบงเปนผูบริหารสหกรณการเกษตร จํานวน 35 คน และผูมี
หนาที่จัดทําบัญชี จํานวน 74 คน กลุมตัวอยาง มีจํานวน 12 คน ทําการสุมตัวอยางแบบเจาะจงโดยวิธี
เชิงคุณภาพ ไดแก การสัมภาษณเชิงลึก และการสนทนากลุม ผลการวิจัยพบวา 1) การจัดทําบัญชีในอดีตมี
ความยุงยาก ซับซอนและเกิดความผิดพลาดไดงาย แตในปจจุบันมีการนําโปรแกรมในการบันทึกบัญชีมาใช
ซึ่งชวยอํานวยความสะดวกมากกวาเดิม 2) ปญหาการจัดทําบัญชีมี 2 ประเด็น คือปญหาดานบุคลากรและ
การควบคุมภายใน และปญหาดานการไมปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ 3) ผูบริหารสหกรณการเกษตรและ
ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีสวนใหญ มีความเขาใจในการนําหลักธรรมาภิบาลมาประยุกตใชในการบริหารจัดการ
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การดําเนินงาน บุคลากร รวมถึงการจัดทําบัญชี 4) แนวทางการพัฒนาการทําบัญชีตามหลักธรรมาภิบาลสหกรณ
ตองอาศัยความรวมมือของทุกฝายในสหกรณเพื่อสงเสริมใหมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
คําสําคัญ : สหกรณการเกษตร / หลักธรรมาภิบาล / การจัดทําบัญชี
ABSTRACT
The purpose of this research were (1) to study the current accounting practice of agricultural
cooperatives in Uttaradit Province (2) to study the problems and obstacles in current
accounting practice of agricultural cooperatives in Uttaradit Province (3) to analyze the
application good governance principles in accounting practice of agricultural cooperatives in
Uttaradit Province and (4) to study guidelines for accounting practice with regard to good
governance principles of agricultural cooperatives in Uttaradit Province. The population of this
study was agricultural cooperative administrators and accountants of 74 agricultural
cooperatives offices in Uttaradit Province.It has a total population of 109 people, divided into
35 agricultural cooperative administrators, 74 of which were responsible for bookkeeping. The
Samples were 12 participants. The data collecting by comprising in-depth interview and focus
group techniques.The results of the research revealed that 1) the condition of bookkeeping in
the past was complicated and easy to be errors. At the present most cooperatives apply
software to record accounts transactions. As a result, the computer system facilitates
accounting, therefore, convenience for users. 2) There were two issues regarding accounting
which were personnel issues and internal control of cooperatives, and problems of noncompliance practice. 3) With regard to an application of good governance principles, it is
revealed that agricultural cooperative administrators and staff who are responsible for
accounting understood the concepts of good governances. They could apply corporate
governance in management and personnel administrations, including accounting. 4) Regarding
guidelines for the development of accounting in the cooperation all parties in the cooperative
should be encouraged to conduct good governance in order to have more efficient
management.
Keywords : Agricultural Cooperatives / Good Governance Principles / Accounting Practice
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
สหกรณ คือ “องคกรๆ หนึ่ง ที่เกิดขึ้นจากการรวมกลุมกันดวยความสมัครใจ เพื่อดําเนินงานทั้งในดาน
ความคิด ระบบบริหารจัดการผลผลิต และบุคคลโดยใชหลักประชาธิปไตย เพื่อสนองความตองการ ทั้งดาน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม” (Cooperative Promotion Department, 2017)
สหกรณการเกษตร คือ “สหกรณที่จัดตั้งขึ้นโดยผูมีอาชีพทางการเกษตรรวมตัวกันจดทะเบียนเปนนิติ
บุคคลตอนายทะเบียนสหกรณ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหสมาชิกดําเนินกิจการรวมกันและชวยเหลือซึ่งกันและกัน
เพื่อแกไขปญหา ความเดือดรอนในการประกอบอาชีพของสมาชิก และชวยยกฐานะความเปนอยูของสมาชิกใหดี
ขึ้น” (Cooperative Promotion Department, 2017) การบริหารงานของสหกรณการเกษตรนั้น
สมาชิกทุกคนเปนเจาของสหกรณ แตทุกคนไมสามารถรวมบริหารสหกรณได จึงตองมีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการมาชวยดําเนินการแทน ซึ่งสหกรณการเกษตรแตละแหงจะมีความแตกตางกัน ตามวัฒนธรรม
องคกร ตามความสามารถความรับผิดชอบ สหกรณจงึ ควรมีเครื่องมือหรือกลไกมาชวยในการบริหารจัดการ
ภายในสหกรณใหมีประสิทธิภาพ โดยกรมสงเสริมสหกรณไดมีนโยบายในการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการ
บริหารจัดการ ใหมีการควบคุมภายในที่ดี มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได ดวยความรวมมือของสวนงาน
ตางๆ ภายในสหกรณ เนื่องจากการบริหารงานปจจุบันระบบสหกรณยังมีปญหาที่สะสมมาอยางยาวนาน
ดานบุคลากรในสหกรณ คือ คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ และเจาหนาที่สหกรณขาดความรู ความเขาใจใน
การจัดทําบัญชีของสหกรณ และที่สําคัญขาดธรรมาภิบาลในการดําเนินกิจการสหกรณ ทั้งของคณะกรรมการ
ดําเนินการ และเจาหนาที่สหกรณ (The Secretariat of The House of Representatives, 2015) ดังจะเห็น
ไดจากการนําเสนอขาวจากสื่อตางๆ อาทิ การปลอมลายมือชื่อสมาชิกเพื่อนําเงินมาใชสวนตัวของสหกรณ
การเกษตร สามโก จํากัด มีผูกระทําผิดคือเจาหนาที่สหกรณกับคณะกรรมการบอรดของสหกรณที่รวมกันปลอม
ลายมือชื่อสมาชิกของสหกรณเพื่อถอนเงินจากบัญชีและกูเงินสหกรณนําไปใชสวนตัว (Thairath, 2017) ซึ่งเปน
การกระทําที่ขาดหลักคุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาลที่เห็นแกประโยชนสวนตนมากกวาประโยชนสวนรวม และ
สหกรณการเกษตรเมืองอุดรธานี จํากัด ที่มีสมาชิกสหกรณการเกษตรเขารองเรียนตอศูนยดํารงธรรม วามี
เจาหนาที่สหกรณใชตําแหนง และอํานาจหนาที่ในการฉอโกงเงินสมาชิก (Matichon, 2018) ซึ่งเปนการกระทําที่
ขาดหลักความรับผิดชอบตามหลักธรรมาภิบาลที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ดวยความประมาทหรือไมปฏิบัติตาม
ระเบียบ ขอบังคับของสหกรณ โดยปญหาทั้งหมดสามารถแกไขได หากบุคลากรของสหกรณมีความรูค วามเขาใจ
ที่ถูกตองในหลักธรรมาภิบาล ซึ่งองคกรที่สําคัญในไทยที่เปนตัวอยางในการนําหลักธรรมาภิบาลไปประยุกตใช
แลวประสบผลสําเร็จ อาทิ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริตางๆ เปนตน การมีหลักธรรมาภิบาลในการ
ทํางานขององคกรมีขอดี คือ เปนองคกรที่สามารถตรวจสอบได มีแนวทางในการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม
เพื่อผลประโยชนสวนรวมขององคกร
หลักธรรมาภิบาลจึงมีความสําคัญในกระบวนการดําเนินงาน ดังจะเห็นไดวา องคกรใดๆ ก็ตามที่มีการนํา
แนวคิดหลักธรรมาภิบาลไปประยุกตใช มีแนวโนมที่จะประสบกับผลสําเร็จในการดําเนินองคกรมากกวาองคกร
ที่ไมนําหลักธรรมาภิบาลไปประยุกตใช (King Prajadhipok's Institute, 2019) ซึ่งในจังหวัดอุตรดิตถ มีสหกรณ

137

138

The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal (GTHJ.)
Vol.27 No.3 July - September 2021

ISSN 2408-0845 (Print) ISSN 2651-1487 (Online)

ทั้งหมด 6 ประเภท รวมทั้งสิ้น 93 แหง (Cooperative Auditing Department, 2019) โดยสหกรณที่มีการ
ดําเนินกิจการมากที่สุดคือ สหกรณการเกษตร มีทั้งหมด 74 แหง และในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถประชาชนสวนใหญ
ประกอบอาชีพภาคการเกษตรเปนหลัก ในปจจุบันสภาพการจัดทําบัญชีของสหกรณการเกษตร ยังประสบปญหา
อยางมากปญหาที่เกิดขึ้นบอย ไดแก การไมปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ การจัดทําบัญชีและรายละเอียด
ประกอบงบการเงินไมเรียบรอยเปนปจจุบัน ขาดการตรวจสอบหลักฐานการรับ-จายเงิน เงินสดขาดบัญชี
เอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชีไมครบถวน เปนตน Chidtawong. (2009) ซึ่งปญหาเหลานี้ถือเปน
ขอบกพรองทางการบัญชี อาจจะนําไปสูการทุจริตได การบัญชีจึงถือเปนหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานของทุกองคกร Wanproh. (2014) ดังนั้นสหกรณจึงควรใชหลักธรรมาภิบาลมาชวยในการบริหาร
จัดการ ในการจัดทําบัญชีเริ่มตนดวยการรวบรวมเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี บันทึกในสมุดบันทึกรายการ
ใหครบถวน อันจะนําไปสูขั้นตอนการทําบัญชีที่ถูกตอง นาเชื่อถือ โปรงใสและสามารถตรวจสอบได โดยนําหลัก
ธรรมาภิบาลมาประยุกตใชในการทําบัญชีของสหกรณการเกษตร
ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสภาพการจัดทําบัญชีในปจจุบันของสหกรณการเกษตร ปญหาในการจัดทําบัญชี
ของสหกรณการเกษตรและการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการทําบัญชีของสหกรณการเกษตรในเขตจังหวัด
อุตรดิตถ เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงการทํางานใหโปรงใสตรวจสอบได และเพื่อใหการดําเนินกิจกรรม
ทางการบัญชีเปนไปตามแนวทางของหลักธรรมาภิบาลตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดทําบัญชีของสหกรณการเกษตรในเขตจังหวัดอุตรดิตถ
2. เพื่อศึกษาปญหาการจัดทําบัญชีของสหกรณการเกษตรในเขตจังหวัดอุตรดิตถ
3. เพื่อวิเคราะหการประยุกตใชหลักธรรมาภิบาลในการทําบัญชีของสหกรณการเกษตรในเขตจังหวัด
อุตรดิตถ
4. เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาการทําบัญชีตามหลักธรรมาภิบาลของสหกรณการเกษตรในเขตจังหวัด
อุตรดิตถ
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากร
ประชากรในศึกษาในครัง้ นี้คือ ผูบริหารสหกรณการเกษตรและผูมีหนาที่จัดทําบัญชี ของสหกรณ
การเกษตรในเขตจังหวัดอุตรดิตถ ทั้งหมด 74 แหง จํานวนทั้งสิ้น 109 คน
กลุมตัวอยาง
ผูบริหารสหกรณการเกษตรและผูมีหนาที่จัดทําบัญชีของสหกรณการเกษตร ในเขตอําเภอทาปลา
อําเภอพิชัย อําเภอเมือง อําเภอฟากทา จํานวนทั้งหมด 12 คน โดยเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive
Samplings) โดยจําแนกตามขนาดของสหกรณ ซึ่งคํานวณจากผลรวมของชวงขอมูลของ 3 ตัวแปรชี้วัด
ขนาดสหกรณ ไดแก สมาชิก, ทุนดําเนินงาน, รายไดธุรกิจหลัก ดังนี้ สหกรณขนาดใหญพิเศษ หมายถึง
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ชวงขอมูลรวมของคะแนนรวม 3 ตัวแปรชี้วัดขนาดสหกรณ (สมาชิก+ทุนดําเนินงาน+รายไดธุรกิจหลัก) เทากับ
16.04-20.00, สหกรณขนาดใหญมาก หมายถึง ชวงขอมูลรวมของคะแนนรวม 3 ตัวแปรชี้วัดขนาดสหกรณ
(สมาชิก+ทุนดําเนินงาน+รายไดธุรกิจหลัก) เทากับ 12.07-16.03, สหกรณขนาดใหญ หมายถึง ชวงขอมูลรวม
ของคะแนนรวม 3 ตัวแปรชี้วัดขนาดสหกรณ (สมาชิก+ทุนดําเนินงาน+รายไดธุรกิจหลัก) เทากับ 8.10-12.06
และสหกรณขนาดกลาง หมายถึง ชวงขอมูลรวมของคะแนนรวม 3 ตัวแปรชี้วัดขนาดสหกรณ (สมาชิก+ทุน
ดําเนินงาน+รายไดธุรกิจหลัก) เทากับ 4.13-8.09 (Cooperative Auditing Department, 2018) โดยผูบริหาร
สหกรณ คือ ประธานกรรมการ และผูมีหนาที่จัดทําบัญชี คือ พนักงานบัญชี แสดงไวในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จํานวนผูใหการสัมภาษณเชิงลึก จําแนกตามขนาดสหกรณการเกษตร
ขนาดสหกรณ
ขนาดใหญพิเศษ
ขนาดใหญมาก
ขนาดใหญ
ขนาดกลาง
รวมจํานวนคนทั้งสิ้น

จํานวน
จํานวนบุคลากร (คน)
สหกรณ ผูบริหารสหกรณการเกษตร
พนักงานบัญชีสหกรณการเกษตร
ประชากร
กลุมตัวอยาง
ประชากร
กลุมตัวอยาง
4
27
20
2
27
2
31
9
2
31
2
12
6
2
12
2
74
35
6
74
6

การสนทนากลุม (Focus Group) เปนการสนทนา 3 กลุม คือ สหกรณขนาดใหญมาก ขนาดใหญ และ
ขนาดกลาง รวมทั้งสิ้น 5 คน แบงออกเปน กรรมการ 1 คน ประธานกรรมการ 1 คน หัวหนาแผนกบัญชี 1 คน
พนักงานบัญชี 2 คน ซึ่งผูใหสัมภาษณเชิงลึกและสนทนากลุมของสหกรณขนาดใหญมาก มีประสบการณการ
ทํางานตั้งแต 10 ปขึ้นไป สหกรณขนาดใหญ ตั้งแต 7 ปขึ้นไป สหกรณขนาดกลาง ตั้งแต 3 ปขึ้นไป ซึ่งจัดประชุม
สนทนากลุม ณ ที่ทําการสหกรณ ชวงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2563 โดยใชคําถามปลายเปดในการสนทนา เพื่อ
รวบรวมขอมูลใหเขาประเด็นเนื้อหาที่ตองการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การสัมภาษณเชิงลึก และการสนทนากลุม ใชแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (Semi-structured
Interview) เปนการสัมภาษณที่ใชประเด็นคําถามที่มีกรอบกวางๆ หรือเปนการใชคําถามปลายเปดในการซักถาม
โดยมีแนวทางคําถามไวลวงหนา ซึ่งมีการออกแบบโครงสรางของขอคําถามที่สามารถนําไปใชในการสัมภาษณ
เพื่อตอบคําถามงานวิจัย (National Research Council of Thailand, 2011, p.8)
ทั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาจากการปฏิบัติงานดานการตรวจสอบบัญชีของสหกรณ โดยนํามาออกแบบเปน
ขอคําถามที่เชื่อมโยงกับหลักธรรมาภิบาลของสหกรณการเกษตร ซึ่งเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลใชแบบ
สัมภาษณเชิงลึกและการสนทนากลุม โดยคําถามที่ใชไดออกแบบมาเพื่อที่จะสัมภาษณทั้งผูบริหารสหกรณและ
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ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีเพื่อตอบวัตถุประสงคทั้ง 4 ขอ โดยขอคําถามที่ 1 คือสภาพการจัดทําบัญชีของสหกรณ
การเกษตรในเขตจังหวัดอุตรดิตถเปนอยางไร ตอบวัตถุประสงคขอที่ 1 คือเพื่อศึกษาสภาพการจัดทําบัญชีของ
สหกรณการเกษตรในเขตจังหวัดอุตรดิตถ ขอคําถามที่ 2 คือปญหาในการจัดทําบัญชีของสหกรณการเกษตรใน
เขตจังหวัดอุตรดิตถเปนอยางไร ตอบวัตถุประสงคขอที่ 2 คือเพื่อศึกษาปญหาการจัดทําบัญชีของสหกรณ
การเกษตรในเขตจังหวัดอุตรดิตถ ขอคําถามที่ 3 คือบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดทําบัญชีของสหกรณ
การเกษตรในเขตจังหวัดอุตรดิตถไดประยุกตใชหลักธรรมาภิบาลในการจัดทําบัญชีอยางไร ตอบวัตถุประสงค
ขอที่ 3 คือเพื่อวิเคราะหการประยุกตใชหลักธรรมาภิบาลในการทําบัญชีของสหกรณการเกษตรในเขตจังหวัด
อุตรดิตถ ขอคําถามที่ 4 คือแนวทางการพัฒนาการจัดทําบัญชีของสหกรณการเกษตรในเขตจังหวัดอุตรดิตถ
ตามหลักธรรมาภิบาลเปนอยางไร ตอบวัตถุประสงคขอที่ 4 คือเพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาการทําบัญชี
ตามหลักธรรมาภิบาลของสหกรณการเกษตรในเขตจังหวัดอุตรดิตถ
การเก็บรวบรวมขอมูล
วิธกี ารเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก 1) การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารทางวิชาการ
จากหนังสือ ระเบียบ ขอบังคับของสหกรณการเกษตร วารสารวิชาการ และขอมูลจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกและการสนทนากลุม โดยอางอิงจากหลักสหกรณสีขาวดวย
ธรรมาภิบาล Cooperative Promotion Department. (2017) 3) ตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอคําถาม
ในแบบสัมภาษณเชิงลึกและการสนทนากลุมจากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ไดแก หัวหนาสํานักงานตรวจสอบบัญชี
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการพิเศษ และนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ ซึ่งมีประสบการณ
ในการตรวจสอบบัญชีสหกรณมากกวา 20 ป 4) นัดหมายพนักงานบัญชีและคณะกรรมการสหกรณเพื่อทําการ
สัมภาษณ ณ ที่ทําการสหกรณแตละแหง โดยผูวิจัยไดขอความรวมมือบุคคลที่เปนตัวแทนของกลุมตัวอยาง
สําหรับการวิจัยครั้งนี้เพื่อขอสัมภาษณ โดยผูวิจัยไดดําเนินการบันทึกขอมูล โดยวิธีการจดบันทึกขอมูลและการ
บันทึกเสียงของผูใหสัมภาษณ โดยการขออนุญาตจากผูใหสัมภาษณกอนทําการบันทึกเสียง หากไดรับอนุญาต
เพื่อนํามาใชในกระบวนการตรวจสอบและตรวจทานความถูกตองยอนกลับในภายหลังได
วิธีวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหผลของขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูบริหารสหกรณการเกษตรและผูมีหนาที่จัดทํา
บัญชีของสหกรณ 1) การจัดระเบียบขอมูล ดวยการนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ การสังเกต การจดบันทึก
และเทปบันทึกเสียงมาจัดเก็บขอมูลในคอมพิวเตอรเพื่อความปลอดภัยและสะดวกในการคนหา 2) การแสดง
ขอมูล นําขอมูลจากการสัมภาษณและสนทนากลุม มาทําการถอดเทปและจัดลําดับความสําคัญของกลุมขอมูล
แลวนํามาเปรียบเทียบกับขอมูลทางเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อที่จะทราบถึงลักษณะที่คลายคลึงกันและ
แตกตางกันของขอมูล และ 3) การหาขอสรุป การตีความและการตรวจสอบความถูกตองตรงประเด็นของ
ผลการวิจัย เปนการตีความหมายของผลที่ไดจากการแสดงขอมูลและเชื่อมโยงขอมูลเขาดวยกัน (Photisita,
2006, p.361)
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สรุปผลการวิจัย
ประเด็นที่ 1 สภาพการจัดทําบัญชีของสหกรณการเกษตรในเขตจังหวัดอุตรดิตถ พบวา ในอดีตที่ผานมา
ความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยียังมีไมมาก การจัดทําบัญชีในอดีตจึงมีความยุงยาก และซับซอน และเกิด
ความผิดพลาดไดงายเมื่อเทียบกับปจจุบันที่มีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งในปจจุบันสหกรณสวนใหญใช
โปรแกรมในการบันทึกบัญชี การลงบัญชีในระบบคอมพิวเตอรจึงอํานวยความสะดวกใหกับผูใชงานมากกวาอดีต
ที่ใชการบันทึกผลดวยระบบมือ ทําใหความผิดพลาดลดนอยลงจากอดีต ที่ผานมาและสามารถชวยในการจัดเก็บ
ขอมูลตางๆ เปนไปอยางมีระเบียบมากยิ่งขึ้น เรียกใชขอมูลไดทันทีที่ตองการ ผูวิจัยจึงไดแบงความเห็นของผูให
สัมภาษณเกี่ยวกับสภาพการจัดทําบัญชีของสหกรณการเกษตรในเขตจังหวัดอุตรดิตถ ออกเปน 2 ลักษณะ ดังนี้
1. การบันทึกบัญชีในปจจุบันมีความสะดวกและรวดเร็วเนื่องจากมีโปรแกรมบัญชีมาชวยอํานวยความ
สะดวกในการบันทึกบัญชีลดความยุงยากและซับซอน ทําใหการปฏิบัติงานมีความถูกตองแมนยํามากยิ่งขึ้น
ตัวอยางเชน ผูใหสัมภาษณ A001 ใหความเห็นวา “แตกอนรายละเอียดก็เก็บดวยมือ พอเราทําบัญชีดวยมือ
เกิดความผิดพลาด แลวก็ปญหาเรื่องรายละเอียดไมครบถวนในการจัดทําบัญชี แตปจจุบัน ไมมคี วามยุงยาก
เมื่อเทียบกับอดีต ปจจุบันใชโปรแกรมบัญชี สะดวกรวดเร็ว และงาย โดยเราสามารถปริ้นตัวรายงานออกจาก
ระบบเพื่อมาเทียบบัญชีในแตละวันไดเลย โดยที่เราไมตองคนขอมูลวาวันนี้เรากําเงินสด แลวเงินเราครบไหม
หรือวาตรงไหนไมครบอะไรอยางนี้ เมื่อกอนนี้เราตองตรวจสอบโดยมีการยืนยันยอดจากสมาชิกหรืออะไรเทานั้น
คะ แตเดี๋ยวนี้เราบันทึกในระบบเราเช็คไดเลยวันตอวัน”
2. การจัดทําบัญชีในปจจุบันมีการจัดทําบัญชีดวยระบบมือ พนักงานบัญชีสวนใหญมีความรู
ความสามารถและมีประสบการณในการจัดทําบัญชี และมีเจาหนาที่มาถายทอดความรูทําใหการปฏิบัติงานจัดทํา
บัญชีจึงไมมีความยุงยากและไมมีปญหา ตัวอยางเชน ผูใหสัมภาษณ B004 ใหความเห็นวา “การทําบัญชีของ
สหกรณเปนการลงบัญชีดวยระบบมือก็จะมีการลงบัญชีสลับขางกันบาง เมื่อกอนก็คือเจาหนาที่ก็จะรับไป
ดําเนินการทั้งหมด พอหลังๆ มาก็ยงั ดีกวาที่วาเคายังมาสอนใหเราทําบัญชีไดบาง มีการติดตามสอนแนะการ
จัดทําบัญชีบางคะ ปจจุบันสะดวก เขาใจมากขึ้นกวาเมื่อกอนคะ”
ประเด็นที่ 2 ปญหาการจัดทําบัญชีของสหกรณการเกษตรในเขตจังหวัดอุตรดิตถ พบวา การปฏิบัติงาน
บัญชีจําเปนและตองอางอิงถึงระเบียบเกี่ยวกับธุรกิจที่สหกรณไดดําเนินงานซึ่งการไมปฏิบัติตามระเบียบ ยอม
สงผลทางลบตอการดําเนินงานของสหกรณ รวมถึงปญหาและอุปสรรคดานบุคลากร และระบบการควบคุม
ภายในที่ดี ซึ่งสามารถสรุปได 2 ลักษณะดังนี้
1. ปญหาดานบุคลากรและการควบคุมภายในของสหกรณ
1.1 บุคลากรมีความผิดพลาดในการบันทึกบัญชี เนื่องจากสหกรณมีการดําเนินธุรกิจหลาย
ดาน และมีรายการที่มีขอมูลคลายกัน ทําใหบันทึกบัญชีผิดประเภท ตัวอยางเชน ผูใหการสัมภาษณ B002
ใหความเห็นวา “ปญหาในการลงบัญชี เพราะวาสหกรณทําธุรกิจหลากหลายประเภท บางรายการอาจจะมีขอมูล
คลายๆ กัน ก็มีบางที่ลงบัญชีผิดธุรกิจเทานั้นเอง เพราะวาสหกรณทําธุรกิจหลากหลาย แลวก็เจาหนาที่
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มีขอจํากัดของเจาหนาที่ดวย บุคลากรก็เพียงพอนะเพราะวาสหกรณก็รับบัญชีมา แตอยางที่บอกมานะวาธุรกิจ
มันเยอะบางรายการมันคลายกันแตมันอาจจะไมใชก็ได”
1.2 ระบบการควบคุมภายในไมมีประสิทธิภาพ ไมมีการควบคุมการรับสงเอกสารในการ
บันทึกบัญชี ตัวอยางเชน ผูใหสัมภาษณ A005 ใหความเห็นวา “มีการบันทึกบัญชีผิดพลาดบาง เชน ลืมบันทึก
เพราะวาแผนกซื้อไมไดสงรายงานซื้อมา ไมไดรับเอกสารและไมไดบันทึกบัญชี”
1.3 พนักงานบัญชีขาดความรอบคอบในการปฏิบัติงานดานบัญชี ตัวอยางเชนผูใหสัมภาษณ
A003 ใหความเห็นวา “เปนปญหาการลงบัญชีก็อาจจะลงบัญชีบางตัวไมครบก็ทําใหเกิดความผิดพลาดคะ ไมตรง
กับรายละเอียดของธุรกิจตางๆ คะ เกิดจากความไมรอบคอบ อาจจะดูเอกสารไมครบถวน ก็จะทําใหลงบัญชีไม
ครบคะ”
2. ปญหาดานการไมปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ เนื่องจากระเบียบนายทะเบียนสหกรณ มีความ
ซับซอน คําแนะนําเกี่ยววิธีปฏิบัติทางการบัญชีมีรายละเอียดมาก ทําใหสหกรณไมปฏิบัติตามระเบียบ วิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับทางการเงิน และการบัญชี ตัวอยางเชน ผูใหสัมภาษณ A001 ใหความเห็นวา “จะดําเนินการอะไร
ทุกครั้งเราตองมองที่ระเบียบเปนสวนใหญวาเราจะสามารถทําไดไหม อยางเมื่อกอนนี้เราจะติดงานอะไรอยางนี้
เราอาจจะคางไวไดเปนเดือน แตตอนนี้คือระเบียบตองบันทึกยอนหลังไมเกิน 3 วันทําการอะไรอยางนี้มัน
คอนขางจะมีกฎเกณฑในการจัดทํามากขึ้น แตก็คือทําใหเราสามารถทํางานไดเปนปจจุบันแลวก็สะดวก”
ประเด็นที่ 3 ประยุกตใชหลักธรรมาภิบาลในการจัดทําบัญชีของบุคลากรในสหกรณการเกษตรในเขต
จังหวัดอุตรดิตถได พบวา พนักงานบัญชีสวนใหญมีการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการปฏิบัติงานดานบัญชี
ขณะที่คณะกรรมการที่ไมไดปฏิบัติงานดานบัญชี จะไมทราบขั้นตอน รวมถึงระเบียบตางๆ เกี่ยวกับการจัดทํา
บัญชี ตัวอยางเชน พนักงานงานบัญชีใหสัมภาษณวา ผูใหสัมภาษณ A003 ใหความเห็นวา “การสงงบการเงิน
ก็จะสงหลังจากปดบัญชี ภายใน 30 วันคะ เจาหนาที่จะตองจัดทํารายละเอียดประกอบงบการเงินทั้งหมด
ตรวจสอบความถูกตองไมวาจะเปนเกี่ยวกับดานการเงิน สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร สถานะของสมาชิกทั้งทุน
เรือนหุน หนี้สิน เงินฝาก รวมถึงสถานะของบุคคลภายนอก” ผูบริหารสหกรณใหสัมภาษณวา ผูใหสัมภาษณ
B001 ใหความเห็นวา “เรื่องการสงงบก็สงปกติก็คือไมขาด สวนขั้นตอนการนําสงงบการเงินและการเปดเผย
ขอมูลเราเปดเผยทุกประจําป สงระยะเวลาการนําสงงบการเงินไมทราบ”
ประเด็นที่ 4 แนวทางการพัฒนาการจัดทําบัญชีของสหกรณการเกษตรในเขตจังหวัดอุตรดิตถตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยผูวิจัยไดแบงความเห็นของผูใหสัมภาษณตามหลักธรรมาภิบาล 9 หลักตามหลักเกณฑการ
ประเมินสหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาลของกรมสงเสริมสหกรณเพื่อใหความสําคัญในการสงเสริมสหกรณใหมีการ
ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลที่จะทําใหการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามวัตถุประสงค และแนวทางการ
พัฒนาการจัดทําบัญชีตามหลักธรรมาภิบาล ไวดังนี้ ดังแสดงไวในตารางที่ 2

การ
การจัดทําบัญชีตามหลัก
วิเคราะห
หลักธรรมาภิบาล ธรรมาภิบาลที่สหกรณตอง
ผลจากการสัมภาษณและสนทนากลุม
การ
แนวทางการพัฒนา
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ตาม CG
1. หลักความ
มีการเปดเผยขอมูลงบ
สหกรณมีการเปดเผยขอมูลผลการดําเนินงานในงบการเงิน
สหกรณควรมีการเปดเผยขอมูลงบ
9
โปรงใส
การเงินที่ผูสอบบัญชีภาครัฐ ใหแกสมาชิกทราบประชุมใหญประจําป ตัวอยางเชน
การเงินที่รับรองแลวตอสมาชิก และ
- สหกรณมีความ รับรองแลวแกสมาชิกในที่
ผูใหสัมภาษณ A001 ใหความเห็นวา “ตองจัดทํางบการผูมีสวนไดเสียผูใหตัวอยางเชน
โปรงใสในการ
ประชุมใหญสามัญประจําป เงินใหเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นปทางบัญชี
สัมภาษณ B0002 ใหความเห็นวา
ดําเนินงาน มีการ
ของสหกรณ หากมีปญหาขัดของ เราตองทําหนังสือแจง
“การจัดทําบัญชีไปตามหลักธรรมเปดเผยขอมูลที่
ลวงหนา 7 วัน กอนวันครบกําหนด โดยสวนใหญก็สามารถ
มาภิบาล การจัดทําบัญชีจะตอง
เปนประโยชนกับ
จัดสงไดภายใน 30 วัน และสหกรณมีการเปดเผยขอมูล
ถูกตอง โปรงใส สามารถตรวจสอบ
ทุกฝาย ให
แกสมาชิกทราบตอนเราประชุมใหญประจําปคะ”
เอกสารตางๆ ได
สามารถตรวจสอบ
ได

ตารางที่ 2 การวิเคราะหการประยุกตใชหลักธรรมาภิบาลในการจัดทําบัญชีของสหกรณการเกษตรในเขตจังหวัดอุตรดิตถและแนวทางการพัฒนาการจัดทําบัญชีของสหกรณ
การเกษตรในเขตจังหวัดอุตรดิตถตามหลักธรรมาภิบาล
*หลักธรรมาภิบาลทัง้ 9 หลัก อางอิงจากหลักเกณฑการประเมินสหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาลของกรมสงเสริมสหกรณ Cooperative Promotion Department. (2017)
โดยนําเกณฑสําหรับใชประเมินเพื่อจัดระดับการกํากับดูแลองคการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ของสํานักงาน ก.พ.ร. มาใชเปนแนวทาง
และปรับความเปนสหกรณเขาไปในแตละหลักเพื่อใหเหมาะสมกับบริบทของสหกรณ
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การ
การจัดทําบัญชีตามหลัก
วิเคราะห
หลักธรรมาภิบาล ธรรมาภิบาลที่สหกรณตอง
ผลจากการสัมภาษณและสนทนากลุม
การ
แนวทางการพัฒนา
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ตาม CG
2. หลักนิติธรรม มีการปฏิบัติตามระเบียบ
สหกรณทราบถึงระเบียบและมีการปฏิบัติตามระเบียบอยาง
สหกรณควรมีการกําหนดระเบียบ
9
- การกําหนด
ทางการบัญชีอยางเครงครัด เครงครัดในการนําสงงบการเงินตัวอยางเชน ผูใหสัมภาษณ
ขอบังคับ ใหครอบคลุมกับการดําเนิน
ระเบียบ ขอบังคับ ในเรื่องการนําสงงบการเงิน A002 ใหความเห็นวา “ขั้นตอน คือ สิ้นปทํารายการ
ธุรกิจของสหกรณ โดยคํานึงถึงทุกฝาย
ใหครอบคลุมกับ ระหวางสหกรณกับผูสอบ ปรับปรุงทํางบทดลอง แลวก็ทํารายละเอียด ปรับปรุง คือ
ตัวอยางเชน ผูใหสัมภาษณ A001
การดําเนินธุรกิจ บัญชีภาครัฐ
เราเอารายละเอียดตาง ๆ เขาไปแลวก็ออกงบดุลแลวก็เขา
ใหความเห็นวา “สหกรณจําเปนที่ตอง
ของสหกรณ โดย
โปรแกรม การสงงบการเงินก็จะสงหลังจากปดบัญชี
ปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียน
คํานึงถึงทุกฝาย
ภายใน 30 วันคะ”
สหกรณอยางเครงครัด”

ตารางที่ 2 (ตอ)
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การ
การจัดทําบัญชีตามหลัก
วิเคราะห
หลักธรรมาภิบาล ธรรมาภิบาลที่สหกรณตอง
ผลจากการสัมภาษณและสนทนากลุม
การ
แนวทางการพัฒนา
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ตาม CG
3. หลักความเสมอ สหกรณตองมีการเปดเผย สหกรณมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อรับรองงบการเงินมี
สมาชิกสหกรณควรไดรับการปฏิบัติได
9
ภาค
ขอมูลงบการเงินใหแก
เปดเผยงบการเงินแกผูมีสวนไดเสียทุกฝายตัวอยางเชน ผูให
อยางเทาเทียมกัน ตัวอยางเชน ผูให
- คํานึงถึงความ
สมาชิก สมาชิกของสหกรณ สัมภาษณ B001 ใหความเห็นวา การสงงบก็สงปกติก็คือไม
สัมภาษณ B005 ใหความเห็นวา “เมื่อ
เสมอภาค แกผูมี ไดรับขอมูลที่สหกรณ
ขาด สวนขั้นตอนการนําสงงบการเงินและการเปดเผย
มีการจัดประชุมใหญสามัญประจําป
สวนไดสวนเสีย
เปดเผยอยางเทาเทียมกัน ขอมูลจะเปดเผยทุกประจําป สวนระยะเวลาการนําสงงบ
สมาชิกและผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
จําเปนตองเขาประชุมเพื่อรับทราบตอ
อยางเทาเทียมกัน
การเงินไมทราบ”ผูใหสัมภาษณ B002 ใหความเห็นวา
ผลการดําเนินงานของสหกรณ”
เพื่อใหสมาชิก
“เมื่อสหกรณปดบัญชีก็จะตรวจบัญชีใหตรงกับโปรแกรม
คณะกรรมการ
ของแตละประเภท เชน โปรแกรมสินคา เงินกู เงินฝากแลว
และเจาหนาที่
ก็จัดทํารายละ-เอียดประกอบงบการเงินภายใน 30 วัน
สหกรณยึดถือใน
แลวก็สงงบการเงินใหกับผูส อบ รับรองงบโดยทางผูสอบ
การปฏิบัติงานใน
บัญชีก็จะประชุมคณะ กรรมการเพื่อรับรองงบการเงินแลว
หนาที่ และไดรับ
นําเสนอขอมูลทางการเงินตอผูมีสวนไดเสีย”
การปฏิบัติไดเทา
เทียมกัน

ตารางที่ 2 (ตอ)
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การจัดทําบัญชีตามหลักธรรมาภิบาลที่
สหกรณตองปฏิบัติ

4. หลัก
สหกรณตองมีการจัดทําแผนกลยุทธและ
ประสิทธิผล
แผนปฏิบตั ิงานประจําปทางบัญชี
- สหกรณตองมี
การจัดทําแผนกล
ยุทธ แผนปฏิบัติ
งานประจําป

หลักธรรมาภิบาล

ตารางที่ 2 (ตอ)

สหกรณที่มีสมาชิก ทุนดําเนินงานตลอดจนรายไดหลัก
ของสหกรณ ที่จํานวนไมมาก จะไมมีการจัดทําแผนกล
ยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําปทางบัญชี ตัวอยางเชน
ผูใหสัมภาษณ B002 ใหความเห็นวา “แผนดําเนินงาน
หรือกลยุทธของทางสหกรณ สวนมากสหกรณทํา
แผนงานประจําป แผนกลยุทธยังไมไดดําเนินการ
เพราะวาสหกรณเปนสหกรณเล็ก ๆ แผนประจําปก็จะ
ดูผลประกอบการของปที่ผานมาแลวก็ศกึ ษา
สภาพแวดลอมในเรื่องของเศรษฐกิจแลวก็ ทาง
เจาหนาที่แตละสวนก็จะกรอกขอมูลโดยเบื้องตนแลว
นําเสนอแผนตอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการแลว
ก็พรอมรับขอเสนอแนะ แลวก็ปรับปรุงแกไขแผนให
เปนไปตามมติที่ประชุมของ คณะกรรมการแลว
นําเสนอตอที่ประชุมใหญตอไป”

ผลจากการสัมภาษณและสนทนากลุม

การ
วิเคราะห
การ
ปฏิบัติ
ตาม CG
9
-

แนวทางการพัฒนา
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5. หลัก
ประสิทธิภาพ
- มีการบริหาร
จัดการอยางมี
ประสิทธิภาพ

การคัดเลือกผูมีหนาที่จัดทํา
บัญชี สหกรณตองมีการ
ออกคําสั่ง ประกาศ หรือ
การมอบหมาย จากมติที่
ประชุมใหญ มติที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ

การจัดทําบัญชีตามหลัก
หลักธรรมาภิบาล ธรรมาภิบาลที่สหกรณตอง
ปฏิบัติ

ตารางที่ 2 (ตอ)

การคัดเลือกผูมีหนาที่จัดทําบัญชี สหกรณจะมีการขอมติ
ที่ประชุมใหญเพื่อออกประกาศรับสมัคร ตัวอยางเชน ผูให
สัมภาษณ B002 ใหความเห็นวา “การคัดเลือกเจาหนาที่
บัญชี พนักงานบัญชี ขอแรกเลย สหกรณก็จะนําเสนอให
คณะ กรรมการพิจารณาในเรื่องคุณสมบัติ ในเรื่องของ
รายละเอียดปลีกยอยตาง ๆ ของผูจัดทําบัญชี อยางนอย
ก็จะตองจบสาขาบัญชีในสวนของสมาชิกในการมีสวนรวม
นั้น ทางสหกรณก็เปดกวางที่จะใหสมาชิกเขามาในการ
คัดเลือกในการสอบสัมภาษณ”

ผลจากการสัมภาษณและสนทนากลุม

การ
วิเคราะห
การ
ปฏิบัติ
ตาม CG
9
-

แนวทางการพัฒนา
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6. หลักการมีสวน
รวม
- กระจายโอกาส
ใหเจาหนาที่ และ
สมาชิก ไดเขามามี
สวนรวมในการ
บริหาร ตัดสินใจ
เรื่องตางๆ

สหกรณตองมีการเปดเผย
และใหบริการขอมูล
ขาวสารแกสมาชิกในการรับ
ฟงและบริหารจัดการ
ขอคิดเห็นของสมาชิก เปด
โอกาสใหสมาชิกมีสวนรวม
ในการคัดเลือกผูมีหนาที่
จัดทําบัญชีของสหกรณ

การจัดทําบัญชีตามหลัก
หลักธรรมาภิบาล ธรรมาภิบาลที่สหกรณตอง
ปฏิบัติ

ตารางที่ 2 (ตอ)

การเปดรับพนักงานบัญชีสหกรณจะนําเสนอให
คณะกรรมการพิจารณาในเรื่องคุณสมบัติ มีการประกาศ
รับสมัครและมีการสอบแขงขัน คณะกรรมการจะเปน
ผูคัดเลือก ตัวอยางเชนผูใหสัมภาษณ A001 ใหความเห็นวา
“การคัดเลือกผูทําบัญชีจะมีการสอบแขงขันคะ มี
คณะกรรมการเปนผูคัดเลือกคะ สมาชิกไมมีสวนรวมในการ
คัดเลือกคะ”

ผลจากการสัมภาษณและสนทนากลุม

การ
วิเคราะห
การ
แนวทางการพัฒนา
ปฏิบัติ
ตาม CG
เจาหนาที่สหกรณควรมีสวนรวมใน
9
การจัดทําบัญชีรวมกันของแตละแผนก
ตัวอยางเชน ผูใหสัมภาษณ B002 ให
ความเห็นวา“การมีสวนรวมของ
เจาหนาที่ทุกคน ก็ในเรื่องเอกสาร
ตางๆ เพื่อที่จะมาประกอบการลงบัญชี
ใหถูกตอง เพื่อสามารถตรวจสอบ
ตอไปได คือเอกสารมีที่มาที่ไป”
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การ
การจัดทําบัญชีตามหลัก
วิเคราะห
หลักธรรมาภิบาล ธรรมาภิบาลที่สหกรณตอง
ผลจากการสัมภาษณและสนทนากลุม
การ
แนวทางการพัฒนา
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ตาม CG
7. หลักการ
สหกรณมีการจัดการหรือ เมื่อเกิดความไมเขาใจกันในการจัดทําบัญชีสหกรณจะมีการ
สหกรณควรมีการจัดการความเสี่ยง
9
ตอบสนอง
บริหารความเสี่ยงเมื่อผูทํา แกไขตอความไมเขาใจกันอยางทันทวงที ตัวอยางเชน ผูให
หรือปญหาเมื่อเกิดความไมเขาใจกันใน
- สหกรณ
บัญชีเกิดความไมเขาใจ
สัมภาษณ A001 ใหความเห็นวา “ระหวางเจาหนาที่ก็มีบาง
การจัดทําบัญชี ตัวอยางเชน ผูให
สามารถ
ระหวางกันในการทําบัญชี แตบางทีทางฝายที่เขาไมเขาใจเรื่องการลงบัญชี แตเราก็
สัมภาษณ A003 ใหความเห็นวา
ตอบสนองตอ
แกไขความขัดแยงโดยการคุยกันดวยความเขาใจ”
“แกไขความขัดแยง โดยการคุยกันดวย
ความขัดแยงหรือ
ความเขาใจ”
ความตองการของ
สมาชิก และผูมี
สวนไดสวนเสีย ที่
มีความ
หลากหลายและ
ความแตกตางกัน

ตารางที่ 2 (ตอ)
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การ
การจัดทําบัญชีตามหลัก
วิเคราะห
หลักธรรมาภิบาล ธรรมาภิบาลที่สหกรณตอง
ผลจากการสัมภาษณและสนทนากลุม
การ
แนวทางการพัฒนา
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ตาม CG
8. หลักภาระ
สหกรณมีการแบงแยก
สหกรณมีการแบงแยกหนาที่ในการจัดทําบัญชีอยางชัดเจน
สหกรณควรมีการแบงแยกหนาที่อยาง
9
รับผิดชอบ
หนาที่ในการจัดทําบัญชี
ตัวอยางเชน ผูใหสัมภาษณ B003 ใหความเห็นวา “สหกรณ
ชัดเจน รวมถึงการตระหนักถึงความ
- สหกรณตระหนัก อยางชัดเจน
ก็จะแบงแยกหนาที่ เพราะวาจะรับพนักงาน แตละตําแหนง
รับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
ในสิทธิ หนาที่
เชน ตําแหนงเจาหนาที่บัญชี เจาหนาที่จัดหาสินคามา
ตัวอยางเชน ผูใหสัมภาษณ A001 ให
ความรับผิดชอบ
จําหนาย เจาหนาที่รวบรวม เจาหนาที่ ฝายสินเชื่อของ
ความเห็นวา“ปจจุบันในเรื่องของ
ตอผลจากการ
แตละสวนในเรื่องของการเตรียมเอกสาร การรวบรวม
ระเบียบ ขอบังคับมันมีการ
กระทํา
หลักฐานก็จะตองปฏิบัติ ให เปนไปตามระเบียบของการ
ปรับเปลี่ยนในสวนนี้ก็จะพัฒนาในสวน
ลงบัญชีก็จะตองตรวจสอบขอมูล ตรวจสอบรายละเอียด
ของบุคคล เพื่อเสริมสราง สมรรถนะ
การลงชื่อหนวยงานตางๆ ก็แบงแยกกันอยางชัดเจน บัญชี
ของเจาหนาที่บัญชีใหมีประสิทธิภาพ
ก็จะไมทําอะไร ทีเ่ กี่ยวกับในสวนของการเก็บเงินสดก็จะ
ในเรื่องของการลงบัญชี ใหมคี วาม
แบงแยกหนาที่กัน”
ถูกตอง แมนยํา ความรับผิดชอบตอ
งานจึงตองการที่จะพัฒนาตัวบุคลากร
และระบบ การทํางานในองคกร
มากกวาคะ”

ตารางที่ 2 (ตอ)

150
The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal (GTHJ.)

Vol.27 No.3 July - September 2021
ISSN 2408-0845 (Print) ISSN 2651-1487 (Online)

9. หลักการมอบ
อํานาจ
- สหกรณมีการ
มอบอํานาจและ
ความรับผิดชอบ
ในการตัดสินใจ
และการ
ดําเนินการ

สหกรณมีการกําหนดหนาที่
ความรับผิดชอบของแตละ
ฝายที่เกี่ยวของกับการ
จัดทําบัญชีอยางชัดเจน

การจัดทําบัญชีตามหลัก
หลักธรรมาภิบาล ธรรมาภิบาลที่สหกรณตอง
ปฏิบัติ

ตารางที่ 2 (ตอ)

สหกรณมีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบแตละฝายอยาง
ชัดเจนตัวอยางเชน ผูใหสัมภาษณ A005 ใหความเห็นวา
“มีตําแหนงของบัญชีทําตั้งแตตนจนจบเลยคะที่เกี่ยวกับ
บัญชีทั้งหมดเลยคะ มีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ
แตละฝายอยางชัดเจนคะ อยางการตลาดก็การตลาด
สินเชื่อก็สินเชื่อ บัญชีก็บัญชี การเงินก็การเงิน อยางชัดเจน
คะ”

ผลจากการสัมภาษณและสนทนากลุม

การ
วิเคราะห
การ
แนวทางการพัฒนา
ปฏิบัติ
ตาม CG
สหกรณที่มีผลการดําเนินงานนอยจะ
9
ไมมีเจาหนาที่บัญชีในสหกรณเพื่อ
มาทําบัญชีโดยเฉพาะ ดังนั้น ควรมี
การจัดสรรอัตรากําลังเพิ่มเติม
ตัวอยางเชน ผูใหสัมภาษณ B004 ให
ความเห็นวา “มีการเพิ่มงบประมาณ
ในการจัดจางพนักงานบัญชีหรือมีการ
กําหนดกรอบโครงสรางเพิ่มเติม”
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อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องการประยุกตใชหลักธรรมาภิบาลในการทําบัญชี กรณีศึกษา สหกรณการเกษตรในเขต
จังหวัดอุตรดิตถ สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยไดดังนี้
1. สภาพการจัดทําบัญชีของสหกรณการเกษตรในเขตจังหวัดอุตรดิตถ จากผลการวิจัย พบวา ปจจุบัน
สหกรณสวนใหญมีการนําโปรแกรมบัญชีมาใชในการบันทึกบัญชี การลงบัญชีในระบบจึงอํานวยความสะดวก
ใหกับผูใชงานมากกวาเดิมทําใหความผิดพลาดลดนอยลงจากอดีตที่ผานมา ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ
Ponweing. (2007) กลาววา โปรแกรมจะชวยลดขั้นตอน ลดเวลา และขอผิดพลาดในการจัดทําบัญชีของ
สหกรณ สอดคลองกับ Jermplang. (2016) กลาววา ระบบบัญชีของสหกรณสามารถใชบันทึกรายการตางๆ ที่
เกี่ยวของกับธุรกรรมของสหกรณไดอยางสะดวก รวดเร็ว รายการตาง ๆ มีความ ถูกตองสวนสหกรณขนาดเล็กที่
มีการจัดทําบัญชีดวยระบบมือจะมีเจาหนาที่มาถายทอดความรูทําใหการปฏิบัติงานจัดทําบัญชีมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
2. ปญหาการจัดทําบัญชีของสหกรณการเกษตรในเขตจังหวัดอุตรดิตถ จากผลการวิจัย พบวา ปญหา
การจัดทําบัญชีของสหกรณการเกษตรสรุปได 2 ประเด็น คือ ปญหาดานบุคลากรและการควบคุมภายในของ
สหกรณ บุคลากรมีความผิดพลาดในการบันทึกบัญชี พนักงานบัญชีขาดความรอบคอบในการปฏิบัติงานดาน
บัญชี และปญหาดานการไมปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ เนื่องจากระเบียบนายทะเบียนสหกรณมีความซับซอน
คําแนะนําเกี่ยววิธีปฏิบัติทางการบัญชีมีรายละเอียดมาก ทําใหสหกรณไมปฏิบัติตามระเบียบ สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ Chidtawong. (2009) กลาววา เจาหนาที่บัญชีหรือผูมีหนาที่ในการจัดทําบัญชีใหแกสหกรณ
ขาดความรูความเขาใจ เกี่ยวกับระเบียบ คําสั่ง คําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณ
3. การประยุกตใชหลักธรรมาภิบาลในการทําบัญชีของสหกรณการเกษตรในเขตจังหวัดอุตรดิตถ พบวา
สหกรณการเกษตรในเขตจังหวัดอุตรดิตถมีการประยุกตใชหลักธรรมาภิบาลในการจัดทําบัญชี ทั้ง หลักความ
โปรงใสและหลักความเสมอภาค โดยการเปดเผยขอมูลงบการเงินที่ผูสอบบัญชีภาครัฐรับรองแลวแกสมาชิกใน
การประชุมใหญสามัญประจําป หลักนิติธรรม คือ สหกรณมีการปฏิบัติตามระเบียบทางการบัญชีอยางเครงครัด
ในเรื่องการนําสงงบการเงินระหวางสหกรณกับผูสอบบัญชีภาครัฐ ซึง่ สอดคลองกับผลการวิจัยของ Phola &
Chinachoti. (2018) กลาววา สหกรณมีระเบียบ ขอบังคับ สําหรับใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน
ครอบคลุมทุกกิจกรรม หลักประสิทธิผลจะเกี่ยวของกับการจัดทํา แผนกลยุทธ/จัดทําแผนประจําปเกี่ยวกับการ
บัญชี พบวา การจัดทําแผนกลยุทธ/จัดทําแผนประจําปเกี่ยวกับการบัญชีจะขึ้นอยูกับขนาดของสหกรณ โดย
สหกรณที่มีขนาดใหญมากจะมีการจัดทําแผนกลยุทธ/จัดทําแผนประจําป ดานหลักประสิทธิภาพ และหลักการมี
สวนรวม สหกรณจะเชื่อมโยงกับวิธีการคัดเลือกผูทําบัญชีของสหกรณและการมีสวนรวมของสมาชิกในการ
คัดเลือกผูทําบัญชี หลักการตอบสนอง จะแสดงถึงการตอบสนองตอความขัดแยงและความตองการของสมาชิก
ซึ่งพบวา สหกรณมีการตอบสนองตอความขัดแยงเมื่อสหกรณเกิดความไมเขาใจกันในการจัดทําบัญชี และความ
ตองการของสมาชิก หลักภาระรับผิดชอบและหลักการมอบอํานาจ พบวา สหกรณมีการแบงแยกหนาที่แตละ
ฝายอยางชัดเจน สอดคลองกับ PhraSompong Karmsee. (2018) ที่ระบุวา หลักการมอบอํานาจ คือ การมอบ
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อํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนินการใหแกบุคลากร และสอดคลองกับ Phola &
Chinachoti. (2018) กลาววา คณะกรรมการหรือเจาหนาที่สหกรณ มีความตระหนักในหนาที่และงานที่ไดรับ
มอบหมาย
4. แนวทางในการพัฒนาการทําบัญชีตามหลักธรรมาภิบาลของสหกรณการเกษตรในเขตจังหวัด
อุตรดิตถ พบวา แนวทางในการพัฒนาการทําบัญชีของสหกรณการเกษตรตาหลักธรรมาภิบาลจําเปนตองอาศัย
ความรวมมือของทุกฝายในสหกรณใหมีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลนําไปสูการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ Chantuk & Pornputtapong. (2014) ที่กลาววา การนําหลักธรร
มาภิบาลมาใชในการปฏิบัติงานทั้งหลักความโปรงใส ความรับผิดชอบ นิติธรรม การมีสวนรวม ตองใชความ
รวมมือของพนักงานทุกคนในทุกๆ กิจกรรมในองคกร และใหพนักงานไดมีสิทธิในการออกความคิดเห็น รวมถึงผู
บริหารควรทีจ่ ะลงมาชวยแกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อแสดงใหเห็นถึงความตั้งใจ และ เอาใจใสในความเปนอยู
ขององคกร
อนึ่ง ผลการวิจัยครัง้ นี้ มีขอสังเกตวาผูใหการสัมภาษณในเขตจังหวัดอุตรดิตถ ไมไดกลาวถึงแนว
ทางการพัฒนาการจัดทําบัญชีของสหกรณการเกษตรใหสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล 2 ขอ คือ
หลักประสิทธิภาพ และหลักประสิทธิผล อันหมายถึง “สหกรณมีการบริหารจัดการและใชทรัพยากรที่มีอยูใน
สหกรณอยางจํากัด ใหเกิดประโยชนสงู สุดแกสหกรณ โดยยึดหลักความประหยัดและความคุมคา” และ “การที่
สหกรณไดดําเนินการตางๆ ตามอุดมการณสหกรณ หลักการสหกรณ และวิธีการสหกรณ” ตามลําดับ ซึ่ง
แตกตางจากงานวิจัยของ Pasunon & Siriwong. (2013) ที่กลาวถึงกุญแจแหงความสําเร็จของสหกรณ
การเกษตรวา หากสหกรณตองการพัฒนาสูความสําเร็จนัน้ ตองบริหารจัดการสหกรณใหมีการใชทรัพยากร ที่มี
อยูอยางคุมคา ประหยัดและมีประโยชนสงู สุดตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย โดยเฉพาะการจัดการดานการเงินและ
บัญชี ควรจัดใหมีระบบระเบียบเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล และเสริมสรางความสามารถในการใชเทคโนโลยีใน
การจัดทําขอมูลสารสนเทศทางการบัญชี ในประเด็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดทําบัญชีของ
สหกรณการเกษตรนั้น และแตกตางจากผลการวิจัยของสหกรณการเกษตรในพื้นที่อื่นๆ เชน Suppapanya.
(2013) พบวา สหกรณการเกษตรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มีขอดอยเรื่องการบริหารทรัพยากร
ในการจัดทําบัญชี ขาดอุปกรณที่เพียงพอและสามารถใชงานไดงาย และการขาดการพัฒนาความรูดานบัญชีของ
บุคลากร เชนเดียวกับผลการวิจัยของ Pasunon. (2015) ทีพ่ บวาสหกรณการเกษตรในประเทศไทย ยังขาดการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพดานสารสนเทศทางการบัญชี เพราะไมมีซอฟทแวรที่เกี่ยวของกับการจัดการดาน
บัญชีที่ไมเสียคาใชจาย ประกอบกับบุคลากรยังไมมคี วามรูเพียงพอที่จะใชคอมพิวเตอรในการจัดทําบัญชีอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากขอคนพบในงานวิจัยนี้ พบวา ผูใหการสัมภาษณนั้นไมมีการกลาวถึงหลัก
ประสิทธิภาพ และหลักประสิทธิผลในการจัดทําบัญชี อาจตีความไดถึง วัฒนธรรมในองคกรของสหกรณ
การเกษตรที่แตกตางกันโดยบุคลากรไมไดคํานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดทําบัญชีเทาที่ควร
ดังเชน Kittinorarat, Sanpakdi & Phaholphak. (2014) ไดศึกษาพบวาวัฒนธรรมในองคกรและภาวะผูนํา
ของผูจัดการมีอิทธิพลตอความสําเร็จของสหกรณการเกษตรในประเทศไทย และเสนอแนะวาคณะกรรมการ
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ผูจัดการสหกรณ และสมาชิกสหกรณตองรวมกันสรางวัฒนธรรมในองคกรใหมีการสรางคุณคาแกพนักงาน มี
ความคลองตัวในการบริหารงานและสรางความไดเปรียบในการแขงขันใหมีขึ้นในสหกรณการเกษตรตอไป
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการแนวทางการพัฒนาสหกรณขนาดกลางและขนาดใหญใหมีแผนกลยุทธและแผนประจําป
ทางบัญชีเพื่อใหการบริหารงานภายในสหกรณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ควรมีการศึกษาการประยุกตใชหลักธรรมาภิบาลในการจัดทําบัญชีจากสหกรณประเภทอื่นๆ ทั้งใน
ภาคการเกษตร และนอกภาคการเกษตร เพื่อที่จะไดทราบถึงความสําเร็จของการนําหลักธรรมาภิบาล
มาประยุกตใชในการบริหารจัดการของสหกรณและใหครอบคลุมสหกรณทุกประเภทมากยิ่งขึ้น
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