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บทคัดยอ 

 
 การคนควาแบบอิสระนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาของการควบคุมภายในทางการ
บัญชีของสหกรณการเกษตรในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อไดทราบถึงปญหา อุปสรรค และแนวทางใน
การพัฒนางานการควบคุมภายในทางการบัญชีของสหกรณการเกษตรในจังหวัดพิษณุโลก กลุม
ตัวอยาง คือ ผูจัดการ 9 คน พนักงานบัญชี 9 คน และพนักงานการเงิน 9 คน รวมท้ังหมด 27 คน โดย
ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และนําขอมูลท่ีไดมาทําการประมวลผล 
โดยใชเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร โปรแกรมสถิติสําเร็จรูป SPSS for Windows คาสถิติท่ีใชในการ
วิเคราะห คือ คาความถ่ี คารอยละ และคาเฉล่ียเลขคณิต และนําเสนอขอมูลท่ีวิเคราะหในลักษณะ
ขอมูลเชิงพรรณนา 
 ผลการศึกษาพบวามีปญหาการควบคุมภายในระดับมากในเร่ืองการขาดความรูในการซ้ือ
สินทรัพยถาวรประเภทเทคโนโลยี และมีปญหาการควบคุมภายในระดับปานกลางในเร่ืองการไม
ทบทวนความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ การบันทึกรายงานการประชุมไม
สมบูรณและไมเปนปจจุบัน ผูตรวจสอบกิจการปฏิบัติหนาท่ีตรวจสอบและติดตามการดําเนินงาน
ของสหกรณไดไมครบถวน ในการเก็บรักษาเงินสดไมมีระบบการรักษาความปลอดภัยท่ีดี และไมมี
การตรวจนับเงินสดคงเหลือประจําวันใหตรงกันกับรายงานการรับเงินประจําวัน ไมมีการทบทวน
หลักทรัพยคํ้าประกันของพนักงานท่ีทําหนาท่ีเกี่ยวกับเงินสด การจัดเก็บเอกสารไมสมบูรณ หรือ
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ไมไดจัดทําอยางครบถวน สินคาเส่ือมคุณภาพ และลาสมัย การละเลยการตรวจสอบสินคาคงคลัง
อยางสม่ําเสมอ การสูญหายของสินทรัพยถาวร การละเลยการตรวจสอบลูกหนี้เงินใหกูยืมและไมมี
แผนการติดตามแกไขลูกหนี้คางชําระ 
            ในการศึกษาคร้ังนี้ พบวาระบบการควบคุมภายในทางการบัญชีเปนเคร่ืองมือของฝายบริหาร
ท่ีจะชวยปองกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับกิจการไดเปนอยางดี แตในทางปฏิบัติแลว           
ยังพบปญหาในหลายกิจกรรมทางการบัญชี ซ่ึงเกิดจากพนักงานไมปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายใน และกิจการไมมีบทลงโทษแกผูท่ีไมปฏิบัติตามอยางเขมงวด ซ่ึงปจจัยเหลานี้สงผลให      
การควบคุมภายในทางการบัญชีไมมีประสิทธิภาพ 
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Abstract 
 

The purpose of this independent study was to examine the problem of accounting internal 
control for the Agricultural Cooperative in Phitsanulok province and to acknowledge the 
problems, obstacles, and obtain useful guidelines for development in accounting internal control 
for the Agricultural Cooperatives in Phitsanulok province. The sample included a total number of 
27 people; 9 managers, 9 accountants, and 9 financial officials. Data is collected by using 
questionnaires and analyzed by SPSS, analysis of statistic was frequency, percentage and mean, 
then presented as a descriptive statistics. 

We found that the problem at a high level for is loss of fixed assets and asset registration.     
The moderate level, which the problem is that there is no continuation of risk assessment. 
Moreover, meeting reports are recorded incompletely and out of date. The Cooperatives’ 
inspectors delegated  by  annual general meeting in respect of inspection and follow-up, lack of 
appropriate safeguard system relevant to finance and collection, negligence of daily cash 
counting, cash book, voucher, pre-operation on cabinet safe, incomplete at document, obsolete 
inventory, unauthorized person entering the warehouse, and negligence of regular inspection, the 
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loss of fixed asset and important asset registration, negligence of loan audit and non planning for 
monitor outstanding loan.     

The observation of the study reveals that the internal control system is a measure for 
executives. In practice, however, some accounting activities cannot provide enough internal 
accounting control, officer are not in perfect order, officers do not follow the system, and there is 
no suitable punishment.  Such factors are classed as causes of inefficiency system.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


