
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก  
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เลขท่ี……….. 
 

แบบสอบถาม 
 
เร่ือง   ปญหาของการควบคุมภายในทางการบัญชีของสหกรณการเกษตรจังหวัดพิษณุโลก 
 
คําช้ีแจง แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของการคนควาแบบอิสระตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑติ  

สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม จึงใครของความกรุณาจากทานโปรดใหขอมูลใน  
แบบสอบถามนี้ซ่ึงจะนําไปใชประโยชนในการศึกษาเทานั้น 

 
แบบสอบถามนี้แบงออกเปน 3 สวน คือ 
สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 
สวนท่ี 2  ขอมูลเกี่ยวกบัปญหาของการควบคุมภายในทางการบัญชี 
สวนท่ี 3  ปญหาและขอเสนอแนะ 
 

ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงท่ีใหความรวมมือ 
 

นายอนุสอน    เทพสุวรรณ 
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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คําชี้แจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย √ ลงใน  (   )  ใหตรงกับความเปนจริงมากท่ีสุด 
สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 
1. เพศ 

(     ) ชาย   (     )  หญิง 
 

2. สถานภาพ 
(     ) โสด    
(     )  สมรส   
(      )  อ่ืน ๆ 
 

3. อายุ 
(     ) ตํ่ากวา  25 ป  (     )  25 – 35 ป   
(     ) 36 – 45 ป  (     )  46 – 55 ป   
 

4. ระดับการศึกษา 
(     )  ตํ่ากวา ปวส. หรืออนปุริญญา (     )  ปวส. หรืออนุปริญญา  
(     )  ปริญญาตรี   (     )  สูงกวาปริญญาตรี 
 

5. ตําแหนงหนาท่ี 
(     )  ผูจัดการสหกรณ  
(     )  พนักงานบัญชี   
(     )  พนักงานการเงิน  
 

6. ระยะเวลาท่ีทํางาน 
(     )  ไมเกิน 2 ป  (     )  3 – 5 ป   
(     )  6 – 8 ป  (     )  9 – 11 ป   
(     )  12 – 14 ป   (     )  15 ปข้ึนไป 
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สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับปญหาการควบคุมภายในทางดานการบัญช ี
  

ระดับปญหา  
1.ปญหาการควบคุมภายในท่ัวไปในกิจกรรมทางการบัญชี มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 
1.1 ปญหาความไมชัดเจนในหนาที่งานการบัญชี การเงิน สินเช่ือ 

การตลาด การจัดซื้อ การเก็บรักษา การสงสินคา เกิดการ
ทํางานที่ซ้ําซอน 

     

1.2 ปญหาในหนาที่การเก็บเงิน-รับเงิน การจัดเตรียมและบันทึก
รายการรับ-จายเงินโดยพนักงานคนเดียวกัน 

     

1.3 ปญหาการบันทึกไมครบถวนตามระเบียบสหกรณที่
กําหนดใหมี สมุดบัญชี หรือทะเบียนตาง ๆ สําหรับบันทึก
รายการ สมุดเงินสด สมุดบัญชีแยกประเภท ทะเบียนสินทรัพย 
ทะเบียนลูกหน้ี ทะเบียนสินคา เปนตน 

     

1.4 ปญหาการออกงบการเงินระหวางกาล (งบการเงินรายเดือน,     
รายไตรมาส) ที่ไมถูกตองของพนักงานบัญชี ซึ่งขาดการสอบ
ทานตรวจสอบยอดรายรับ-รายจาย ความสมเหตุสมผลของ
รายการ กับบัญชีแยกประเภท 

     

1.5 ปญหาการละเลยการสอบทานงบการเงินระหวางกาล  (งบ
การเงินรายเดือน, รายไตรมาส) ของผูบริหาร เชน การลง
ลายมือช่ือรับรอง หรือมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมในงบการเงิน 
เปนตน 

     

1.6 ปญหาการไมมีผูปฏิบัติงานแทนในกรณีที่ผูรับผิดชอบในงาน
บัญชีลาหยุดหรือลาพักผอนประจําป 

     

1.7 ปญหาการไมการทบทวนความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ
ดําเนินงานของสหกรณฯ อยางสม่ําเสมอ เชน การประกันภัย
ครอบคลุมถึงสินคาคงเหลือ สินทรัพยถาวร และสินทรัพย
เสี่ยงอื่น ๆ หรือไม เปนตน 

     

1.8 ปญหาการไมบันทึกรายงานการประชุมไมสมบูรณในทุกครั้ง
ที่มีการประชุม และไมบันทึกอยางเปนปจจุบัน  

     

1.9 ปญหาการแกไขระเบียบขอบังคับของสหกรณโดยไมไดรับ
การอนุมัติหรือเปลี่ยนแปลงแลวจากที่ประชุมใหญสามัญ
ประจําป 
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ระดับปญหา  
1. ปญหาการควบคุมภายในท่ัวไปในกิจกรรมทางการบัญชี (ตอ) มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 
1.10 ปญหาผูตรวจสอบสหกรณจากท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 

ไมปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบและติดตามการดําเนินงานของ
สหกรณ จึงไมสามารถที่จะใหคําแนะนําขอคิดเห็นแกสหกรณ
ได 

     

1.11 ปญหาการอนุมัติใหจายเงินเกินอํานาจของผูบริหารแตละ
ระดับ 

     

1.12 ปญหาการขาดระบบการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมของ
ทางการเงินและการเก็บรักษาเงิน เชน ระบบขอความ
ชวยเหลือกับเจาหนาที่ตํารวจ เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยที่
อายุมาก เปนตน 

     

2.  ปญหาการควบคุมภายในดานเงินสดและเงินฝากธนาคาร 
2.1 ปญหาที่พนักงานการเงินรับเงินสด หรือเช็คและไมไดนําฝาก

ธนาคารโดยทันที หรือภายในสิ้นวัน 
     

2.2 ปญหาการทําธุรกรรมทางการเงินการเบิก-ถอนเงินสด โดยไม
ผานการมอบอํานาจจากคณะกรรมการดําเนินการ 

     

2.3 ปญหาการละเลยการตรวจนับเงินสดทุกวันทําการ และสอบ
ทานรายการในสมุดเงินสดวาตรงกันหรือไม กับใบสําคัญรับ-
จาย โดยดําเนินการกอนนําเงินเขาตูนิรภัย โดยผูบริหารกับ
พนักงานบัญชีหรือผูไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการให
ตรวจเงินสดประจําวันและลงนามรับรองในสมุดเงินสดดวย 

     

2.4 ปญหาการเก็บเงินสดในมือเกินวงเงินที่คณะกรรมการ
ดําเนินการอนุมัติบอยครั้ง และไมมีการช้ีแจงสาเหตุการเก็บ
เงินไวเกินวงเงิน 

     

2.5 ปญหาการไมไดทบทวนหลักประกันความซื่อสัตยของ
พนักงานที่ทําหนาที่เก่ียวกับเงินสด เชน เพ่ิมหลักทรัพยการคํ้า
ประกันการทํางาน หรือบุคคลค้ําประกัน เปนตน 

     

2.6 ปญหาเงินขาดหรือเกินบัญชีมีจํานวนบอยครั้ง และไมสามารถ
หาสาเหตุได 

     

2.7 ปญหาสมุดบัญชีแยกประเภทและสมุดเงินสด มียอดไมตรงกัน 
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ระดับปญหา  
3.  ปญหาการควบคุมภายในดานรายรับ มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 
3.1 ปญหาพนักงานการเงินไมออกใบเสร็จรับเงินสําหรับเงินที่

ไดรับทุกจํานวนและทุกครั้ง 
     

3.2 ปญหาพนักงานทําใบเสร็จรับเงินหาย จํานวนเลมที่ตรวจนับ
ไมตรงกับในสมุดคุมยอดใบเสร็จรับเงิน  

     

3.3 ปญหาพนักงานบัญชีจัดทําสรุปใบเสร็จรับเงิน/รายงานการรับ
เงินประจําวัน ที่แสดงจํานวนเงินรับจากแหลงตาง ๆ ในแตละ
วัน และเปรียบเทียบจํานวนเงินทั้งหมดที่ไดรับกับหลักฐาน
จากแหลงตาง ๆ และจํานวนที่แสดงในใบฝากธนาคารไม
ครบถวน 

     

3.4 ปญหาพนักงานการเงินยกเลิกใบเสร็จรับเงินบอยครั้ง แตไมมีการลง
นามอนุมัติใหมีการยกเลิกใบเสร็จโดยผูรับมอบอํานาจ 

     

3.5 ปญหาการสูญหายของใบเสร็จรับเงินที่ใชแลว หรือที่ยังไมไดใช      
3.6 ปญหาการไมสอบทานใบเสร็จทุกฉบับในการบันทึกบัญชี ทําให

การบันทึกบัญชีไมครบถวน 
     

4.  การควบคุมภายในดานรายจาย 
4.1 ปญหาการจายเงินโดยไมไดตรวจสอบเอกสารการจายเงิน เชน 

ใบกํากับสินคา ใบแจงหน้ี ใบสําคัญจาย เปนตน 
     

4.2 ปญหาพนักงานเลินเลอในการจายเงินซ้ําในรายการจาย
เดียวกัน 

     

4.3 ปญหาการไมไดจัดทําเช็ค และใบสําคัญจายที่ลงเลขที่ไว
ลวงหนาทําใหมีออกเช็ค หรือใบสําคัญจายโดยไมไดรับอนุมัติ 

     

4.4 ปญหาการไมไดจัดเก็บใบสําคัญจายไวในแฟมเฉพาะทําให
เกิดความสับสนวาไดจายเงินไปหรือยัง และไมมีการ
ประทับตรา “จายเงินแลว” ไวบนเอกสาร 

     

5.  การควบคุมภายในดานการขายสินคา และลูกหน้ี 
5.1 ปญหาการไมนําสงเงินจากการขายสินคาแกพนักงานการเงิน

เมื่อมีการขายสินคาเปนเงินสด 
     

5.2 ปญหาการขายสินคาเช่ือแกลูกหน้ีที่ไมมีตัวตน      
5.3 ปญหาการละเลยในการลงลายมือช่ือในใบเสร็จรับเงิน      
5.4 ปญหาการละเลยการยันยอดเงินในใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับ

สินคา  กับใบสงสินคาทั้งชนิดที่ขาย จํานวน ยอดรวม เปนตน 
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ระดับปญหา  
5.  การควบคุมภายในดานการขายสินคา และลูกหน้ี มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 
5.5 ปญหาการไมไดจัดทําทะเบียนคุมยอดสินคาฝากขายไวอยาง

ชัดเจน ทําใหไมสามารถแยกประเภทสินคาได 
     

5.6 ปญหาการใหสินเช่ือลูกหน้ีการคาโดยไมไดนําเขา
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณากอน 

     

5.7 ปญหาลูกหน้ีการคาคางชําระมากกวา 1 ปมีมากขึ้น      
5.8 ปญหาการไมลงลายมือช่ือของผูซื้อสินคาในใบรับสินคา      

6.  การควบคุมภายในดานการซื้อสินคา และเจาหน้ี 
6.1 ปญหาการสั่งซื้อสินคาโดยไมไดรับอนุมัติจากที่ประชุม

คณะกรรมการดําเนินการ 
     

6.2 ปญหาผูจําหนายสินคาใหสหกรณไมมีคุณภาพ และไมมีความ
เปนอิสระจากผลประโยชนทับซอน 

     

6.3 ปญหาความครบถวนของสินคาที่สั่งซื้อ โดยไมมีการ
ตรวจสอบ การตรวจนับ การเปรียบเทียบกับเอกสารสั่งซื้อ  

     

6.4 ปญหาเมื่อสินคาชํารุด หรือไมครบถวนตามจํานวนสั่งซื้อ 
สหกรณไมไดติดตามอยางทันทวงที 

     

6.5 ปญหายอดคงเหลือในแยกประเภทซื้อสินคา กับรายละเอียด
ซื้อสินคา และยอดคงเหลือในแยกประเภทเจาหน้ีการคา กับ
รายละเอียดเจาหน้ีไมตรงกัน 

     

7.  การควบคุมภายในดานสินคาคงเหลือ 
7.1 ปญหาการจัดเก็บสินคาไมเหมาะสม และไมสามารถระบุ

จํานวนและประเภทได  
     

7.2 ปญหาสินคาเสื่อมคุณภาพ และลาสมัยจนเปนสินคาคาง
คลังสินคา  

     

7.3 ปญหาบุคคลที่ไมเก่ียวของเขาออกคลังสินคาโดยไมไดรับ
อนุญาต 

     

7.4 ปญหาสินคาคงคลังมีไมครบถวนตามบัญชี      
7.5 ปญหาการละเลยการตรวจสอบสินคาคงคลังอยางสมํ่าเสมอ      
7.6 ปญหาการละเลยการติดตามในกรณีมีผลตางจากการตรวจนับ

สินคา รวมไปถึงการจัดทําการพิสูจนสินคาคงเหลือ และ
ปรับปรุงยอดใหถูกตอง 
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ระดับปญหา  
8.  การควบคุมภายในดานสินทรัพยถาวร มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 
8.1 ปญหาการจัดซื้อสินทรัพยถาวรโดยไมผานที่ประชุมใหญ

สามัญประจําป หรือไมไดกําหนดไวในแผนงานประจําป 
     

8.2 ปญหาการขาดความรูในการซื้อสินทรัพยถาวรประเภท
เทคโนโลยี 

     

8.3 ปญหาการสูญหายของสินทรัพยถาวร      
8.4 ปญหาการจัดทะเบียนคุมสินทรัพยถาวรไมครบถวน ไมเปน

ปจจุบัน  
     

8.5 ปญหาการละเลยการจัดเก็บสินทรัพยสําคัญ เชน เอกสารสิทธิ์
ที่ดิน , ทะเบียนรถยนต เปนตน ไวในที่ที่ปลอดภัย 

     

8.6 ปญหาการตัดจําหนายสินทรัพยถาวรโดยไมไดรับการอนุมัติ
จากที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 

     

9.  การควบคุมภายในดานเงินใหกูยืม 
9.1 ปญหาการใหเงินกูยืมเงินโดยไมไดวิเคราะหลูกหน้ีตาม

ระเบียบของสหกรณฯ กอนการจายเงินกู 
     

9.2 ปญหาการละเลยการตรวจสอบการใชเงินกูของลูกหน้ีเพ่ือ
พิสูจนวาใชตามวัตถุประสงค 

     

9.3 ปญหาการละเลยการสุมสอบลูกคาผูกูวามีเอกสารหลักฐาน
ครบถวนตรงกันกับบัญชียอยลูกหน้ี และสมุดคูบัญชีเงินกู 

     

9.4 ปญหาการกําหนดเง่ือนไขการชําระหน้ีตาง ๆ  โดยไมผานการ
อนุมัติของที่ประชุมใหญสามัญประจําป 

     

9.5 ปญหาการกําหนดวงเงินกูใหแกสมาชิกผูกูไมเปนมาตรฐาน
เดียวกัน และไมไดถือปฏิบัติระเบียบอยางเครงครัด 

     

9.6 ปญหาการควบคุมยอดลูกหน้ีผูกูรายตัวกับบัญชียอยลูกหน้ีมี
การเคล่ือนไหวท่ีผิดปกติ เชน มีการกูเงินระหวางปมาก
ผิดปกติ เปนตน 

     

9.7 ปญหาการละเลยการติดตามแกไขลูกหน้ีคางชําระโดยไมมีการ
นําเขาที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการในแตละเดือนเพ่ือ
พิจารณาหาแนวทางแกไข 

     

9.8 ปญหาการติดตามการชําระหน้ีคางชําระโดยไมมีเอกสารยืนยัน
วามีการติดตามลูกหน้ี 
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ระดับปญหา  
9.  การควบคุมภายในดานเงินใหกูยืม (ตอ) มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 
9.9 ปญหาการไมสม่ําเสมอในการกระทบยอดบัญชีเงินกูกับบัญชี

แยกประเภทยอยโดยพนักงานที่มีหนาที่สอบทานโดยอิสระ 
     

10.  การควบคุมภายในดานเงินเดือนและคาจาง 
10.1 ปญหาการไมลงเวลาในการทํางานของพนักงาน หรือลงเวลา

ไมครบถวน 
     

10.2 ปญหาการละเลยการตรวจสอบการทํางานของพนักงานโดย
ผูบริหารในการลงลายมือช่ือกํากับในแตละวัน 

     

10.3 ปญหาการเบิกเงินลวงเวลา หรือทํางานในวันหยุดทุกครั้ง
ไมไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการดําเนินการแลว 

     

10.4 ปญหาการละเลยการกระทบยอดเงินเดือนในงวดนี้กับงวด
กอน ๆ ในเรื่องของจํานวนผูปฏิบัติงาน และจํานวนเงินมี
ความสัมพันธกันเหมือนเดิม 

     

10.5 ปญหาความไมสมบูรณ และความไมเปนปจจุบันของประวัติ
พนักงาน 

     

10.6 ปญหาการอนุมัติการเปล่ียนแปลงเงินเดือนของผูปฏิบัติงาน
โดยไมผานคณะกรรมการดําเนินการ 

     

10.7 ปญหาการพิจารณาการจางพนักงานระดับตาง ๆ ไมเปนไป
ตามขอบังคับของสหกรณ 

     

10.8 ปญหาการละเลยของผูมีอํานาจในการลงนามในรายละเอียด
สรุปเงินเดือน หรือรายละเอียดเงินเดือนกอนจายเงินเดือน 

     

10.9 ปญหาการรับเงินเดือนโดยไมไดลงลายมือช่ือรับเงิน หรือ
ไดรับใบแจงยอดเงินเดือนทุกครั้ง 

     

 
สวนท่ี 3 ปญหาและขอเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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ประวัติผูเขียน 
 

ชื่อ – สกุล  นายอนุสอน    เทพสุวรรณ 
 
วัน เดือน ปเกิด  29  พฤษภาคม  2522 
 
ประวัติการศึกษา  2537 - 2540   ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ 
     วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

2540  –  2542 ประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วิทยาเขตเชียงราย  
2542 – 2544 ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยแมโจ  
 

ประวัติการทํางาน 2544 – 2545 อาจารยมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
      วิทยาเขตเชียงราย 

2545 – 2551 พนักงานพัฒนาธุรกิจ 6  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร สาขาเนินมะปราง จังหวดัพิษณุโลก 

2551 – ปจจุบัน  พนักงานพัฒนาธุรกิจ 7  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

 
 


