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บทท่ี 5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาเร่ือง ปญหาการควบคุมภายในทางการบัญชีของสหกรณการเกษตรจังหวัด

พิษณุโลก  มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาถึงปญหาของการควบคุมภายในทางการบัญชีของสหกรณ
การเกษตรในจังหวัดพิษณุโลก และทราบแนวทางการแกไขและปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
ทางการบัญชีของสหกรณเกษตรในจังหวัดพิษณุโลก  
 การศึกษาคร้ังนี้ทําโดยใชแบบสอบถามและกลุมตัวอยางของการศึกษา ไดแก ผูจัดการ
สหกรณการเกษตร ผูปฏิบัติงานบัญชี ผูปฏิบัติงานการเงิน จํานวน 27 คน และนําขอมูลท่ีได
ประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows คาสถิติท่ีใชในการวิเคราะห                 
คือ คาความถ่ี คารอยละ และคาเฉล่ียเลขคณิต  
 
สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษาถึงปญหาการควบคุมภายในทางการบัญชีของสหกรณการเกษตรในจังหวัด
พิษณุโลก  สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังตอไปนี้  

1. ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 
 จากกลุมตัวอยางจํานวน 27 คน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 59.26    
และเปนเพศชาย รอยละ 40.74 สวนใหญมีอายุระหวาง 36 – 45 ป รอยละ 51.85 รองลงมามีอายุ
ระหวาง  25 – 35 ป รอยละ 37.04 สวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 81.48 รองลงมา   
มีการศึกษาระดับ ปวส. หรืออนุปริญญา รอยละ 18.52 สวนใหญเปนผูจัดการสหกรณ พนักงานบัญชี 
พนักงานการเงิน รอยละ 33.33 เทากัน สวนใหญมีสถานภาพสมรส รอยละ 59.26 รองลงมา              
มีสถานภาพโสด รอยละ 33.33 สวนใหญมีอายุงานระหวาง 6 – 8 ป รอยละ 44.44 รองลงมา            
มีอายุงานไมเกิน 2 ป รอยละ 25.93  
 

2. ปญหาการควบคุมภายในทางการบัญชี 
2.1. การควบคุมภายในท่ัวไปในกิจกรรมดานการบัญชี 
จากผลการศึกษาพบวา ในหัวขอของการควบคุมภายในท่ัวไปในกิจกรรมทางการบัญชี     

สามารถสรุปไดวา สหกรณฯ โดยสวนใหญเห็นวามีปญหาการควบคุมภายในระดับนอยท่ีสุด       
ในหัวขอปญหาการแกไขระเบียบขอบังคับของสหกรณโดยไมไดรับการอนุมัติหรือเปล่ียนแปลง
จากท่ีประชุมใหญสามัญประจําป (คาเฉล่ีย 1.11) ปญหาในหนาท่ีการเก็บเงิน-รับเงิน การจัดเตรียม
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และบันทึกรายการรับ-จายเงินโดยพนักงานคนเดียวกัน (คาเฉล่ีย 1.48) และโดยสวนใหญเห็นวา     
มีปญหาการควบคุมภายในระดับนอย ในหัวขอปญหาการอนุมัติธุรกรรมตาง ๆ เกินอํานาจของ
ผูบริหารแตละระดับ (คาเฉล่ีย 1.26) ปญหาการละเลยการสอบทานงบการเงินระหวางกาล            
(งบการเงินรายเดือน รายไตรมาส) ของผูบริหาร เชน การลงลายมือช่ือรับรอง หรือมีขอเสนอแนะ
เพิ่มเติมในงบการเงิน เปนตน (คาเฉล่ีย 1.63) ปญหาการบันทึกไมครบถวนตามระเบียบสหกรณ       
ท่ีกําหนดใหมีสมุดบัญชี ทะเบียนตาง ๆ สําหรับบันทึกรายการสมุดเงินสด สมุดบัญชีแยกประเภท 
ทะเบียนสินทรัพย ทะเบียนลูกหนี้ ทะเบียนสินคา เปนตน (คาเฉล่ีย 1.70) ปญหาความไมชัดเจน    
ในหนาท่ีงานการบัญชี  การเงิน  สินเช่ือ  การตลาด การจัดซ้ือ  การเก็บรักษา  การสงสินคา               
เกิดการทํางานซํ้าซอน (คาเฉลี่ย 1.88) การออกงบการเงินระหวางกาล (งบการเงินรายเดือน         
รายไตรมาส) ท่ีไมถูกตองของพนักงานบัญชี ซ่ึงขาดการสอบทานตรวจสอบยอดรายรับ-รายจาย 
ความสมเหตุสมผลของรายการ กับบัญชีแยกประเภท (คาเฉล่ีย 2.00) ปญหาการไมมีผูปฏิบัติงาน
แทนในกรณีท่ีผูรับผิดชอบในงานบัญชีลาหยุดหรือลาพักผอนประจําป (คาเฉล่ีย 2.33) และเห็นวา   
มีระดับปญหาในการควบคุมภายในปานกลาง ในหัวขอปญหาการบันทึกรายงานการประชุม         
ไมสมบูรณในทุกคร้ังท่ีมีการประชุม และไมบันทึกอยางเปนปจจุบัน (คาเฉล่ีย 2.66) ปญหาผูตรวจ
สอบกิจการสหกรณจากการเลือกต้ังในท่ีประชุมใหญสามัญประจําป ไมปฏิบัติหนาท่ีตรวจสอบ  
และติดตามการดําเนินงานของสหกรณ  จึงไมสามารถที่จะใหคําแนะนําขอคิดเห็นแกสหกรณได 
(คาเฉล่ีย 3.22) ปญหาการไมทบทวนความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการดําเนินงานของสหกรณ 
อยางสม่ําเสมอ เชน การประกันภัยครอบคลุมถึงสินคาคงเหลือ สินทรัพยถาวร และสินทรัพยเส่ียง
อ่ืน ๆ เปนตน (คาเฉล่ีย 3.30) ปญหาการขาดระบบการรักษาความปลอดภัยท่ีเหมาะสมของทาง  
การเงินและการเก็บรักษาเงิน เชน ระบบขอความชวยเหลือกับเจาหนาท่ีตํารวจ หรือเจาหนาท่ีรักษา
ความปลอดภัยท่ีอายุมาก เปนตน (คาเฉล่ีย 3.48) 

 
2.2. การควบคุมภายในดานเงินสดและธนาคาร 
จากผลการศึกษาพบวา ในหัวขอของการควบคุมภายด านเงินสดและธนาคาร สามารถสรุป

ไดวาสหกรณโดยสวนใหญเห็นวามีปญหาการควบคุมภายในระดับนอยท่ีสุด ในปญหาท่ีพนักงาน
การเงินรับเงินสด หรือเช็คและไมไดนําฝากธนาคารโดยทันที หรือภายในส้ินวัน (คาเฉล่ีย 1.15) 
ปญหาการทําธุรกรรมทางการเงิน เชน การเบิก-ถอนเงินสด โดยไมผานการมอบอํานาจจาก
คณะกรรมการดําเนินการ (คาเฉล่ีย 1.15) และสวนใหญเห็นวามีระดับปญหาในการควบคมุภายในนอย 
ในปญหาเงินขาดหรือเกินบัญชีมีจํานวนบอยครั้ง และไมสามารถหาสาเหตุได (คาเฉล่ีย 1.56) 
ปญหาสมุดบัญชีแยกประเภทและสมุดเงินสดมียอดไมตรงกัน (คาเฉล่ีย 1.63) ปญหาการเก็บเงินสด
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ในมือเกินวงเงินท่ีคณะกรรมการดําเนินการอนุมัติบอยครั้ง และไมมีการชี้แจงสาเหตุการเก็บเงินไว
เกินวงเงิน (คาเฉล่ีย 1.85) และสวนใหญเห็นวามีปญหาการควบคุมภายในระดับปานกลาง ในปญหา
การละเลยการตรวจนับเงินสดทุกวันทําการ และสอบทานรายการในสมุดเงินสดวาตรงกันหรือไม 
กับใบสําคัญรับ-จาย โดยดําเนินการกอนนําเงินเขาตูนิรภัยใหผูบริหารกับพนักงานบัญชีหรือผูไดรับ
มอบอํานาจจากคณะกรรมการใหตรวจเงินสดประจําวันและลงนามรับรองในสมุดเงินสดดวย 
(คาเฉล่ีย 2.52) ปญหาการไมไดทบทวนหลักประกันความซื่อสัตยของพนักงานท่ีทําหนาท่ีเกี่ยวกับ
เงินสด เชน เพิ่มหลักทรัพยการคํ้าประกันการทํางาน หรือบุคคลคํ้าประกัน เปนตน (คาเฉล่ีย 3.07) 

 
2.3.  การควบคุมภายในดานรายรับ 
จากผลการศึกษาพบวา ในหัวขอการควบคุมภายในดานรายรับ สามารถสรุปไดวาสหกรณ 

โดยสวนใหญเห็นวามีปญหาการควบคุมภายในระดับนอยท่ีสุด ในปญหาพนักงานการเงินไมออก
ใบเสร็จรับเงินสําหรับเงินท่ีไดรับทุกจํานวนและทุกคร้ัง (คาเฉล่ีย 1.07) ปญหาการสูญหายของ
ใบเสร็จรับเงินท่ีใชแลว หรือท่ียังไมไดใช (คาเฉลี่ย 1.37) และสวนใหญเห็นวามีปญหาการควบคุม
ภายในระดับนอย ในปญหาพนักงานการเงินยกเลิกใบเสร็จรับเงินบอยคร้ัง แตไมมีการลงนาม
อนุมัติใหมีการยกเลิกใบเสร็จโดยผูรับมอบอํานาจ (คาเฉล่ีย 1.59) ปญหาพนักงานทําใบเสร็จรับเงิน
หาย จํานวนเลมท่ีตรวจนับไมตรงกับในสมุดคุมยอดใบเสร็จรับเงิน (คาเฉล่ีย 1.67) ปญหาพนักงาน
บัญชีจัดทําสรุปใบเสร็จรับเงิน/รายงานการรับเงินประจําวันท่ีแสดงจํานวนเงินรับจากแหลงตาง ๆ         
ในแตละวันและเปรียบเทียบจํานวนเงินท้ังหมดท่ีไดรับกับหลักฐานจากแหลงตางๆ และจํานวน     
ท่ีแสดงในใบฝากธนาคารไมครบถวน (คาเฉล่ีย 1.88) ปญหาการไมสอบทานใบเสร็จทุกฉบับ      
ในการบันทึกบัญชีทําใหการบันทึกบัญชีไมครบถวน (คาเฉล่ีย 2.33) 

 
2.4.  การควบคุมภายในดานรายจาย 
จากผลการศึกษาพบวา ในหัวขอการควบคุมภายในดานรายจาย สามารถสรุปไดวาสหกรณ

โดยสวนใหญเห็นวามีปญหาการควบคุมภายในระดับนอยท่ีสุด ในปญหาการไมไดจัดทําเช็ค และ
ใบสําคัญจายท่ีลงเลขท่ีไวลวงหนาทําใหมีการออกเช็คหรือใบสําคัญจายโดยไมไดรับอนุมัติ 
(คาเฉล่ีย 1.37) ปญหาพนักงานเลินเลอในการจายเงินซํ้าในรายการจายเดียวกัน (คาเฉล่ีย 1.48) และ
สวนใหญเห็นวามีปญหาการควบคุมภายในระดับนอย ในปญหาการจายเงินโดยไมไดตรวจสอบ
เอกสารการจายเงิน เชน ใบกํากับสินคา ใบแจงหนี้ ใบสําคัญจาย เปนตน (คาเฉล่ีย 1.67) และ      
สวนใหญเห็นวามีปญหาการควบคุมภายในระดับปานกลาง ในปญหาการไมไดจัดเก็บใบสําคัญจาย
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ไวในแฟมเฉพาะทําใหเกิดความสับสนวาไดจายเงินไปหรือยัง และไมมีการประทับตรา “จายเงิน
แลว” ไวบนเอกสาร (คาเฉล่ีย 2.93)  

 
2.5.  การควบคุมภายในดานการขายสินคาและลูกหนี้ 
จากผลการศึกษาพบวา ในหัวขอการควบคุมภายในดานรายจาย สามารถสรุปไดวาสหกรณ

โดยสวนใหญเห็นวามีปญหาการควบคุมภายในระดับนอยท่ีสุด ในปญหาการขายสินคาเช่ือแก
ลูกหนี้ท่ีไมมีตัวตน (คาเฉล่ีย 1.04) ปญหาการใหสินเช่ือลูกหนี้การคาโดยไมไดนําเขาคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณากอน (คาเฉล่ีย 1.15) ปญหาการไมนําสงเงินจากการขายสินคาแกพนักงาน
การเงินเม่ือมีการขายสินคาเปนเงินสด (คาเฉล่ีย 1.22) และสวนใหญเห็นวามีปญหาการควบคุม
ภายในระดับนอย ในปญหาลูกหนี้การคาคางชําระมากกวา 1 ปมีมากข้ึน (คาเฉลี่ย 2.04) ปญหาการ
ละเลยในการลงลายมือช่ือในใบเสร็จรับเงิน (คาเฉล่ีย 2.30) ปญหาการละเลยการยันยอดเงิน         
ในใบเสร็จรับ-เงิน/ใบกํากับสินคากับใบสงสินคาท้ังชนิดสินคาท่ีขาย จํานวนยอดรวม เปนตน 
(คาเฉล่ีย 2.30) และสวนใหญเห็นวามีระดับปญหาปานกลาง ในปญหาการไมลงลายมือช่ือของผูซ้ือ
สินคาในใบรับสินคา (คาเฉล่ีย 2.37) 

 
2.6.  การควบคุมภายในดานการซ้ือสินคาและเจาหนี้ 
จากผลการศึกษาพบวา ในหัวขอการควบคุมภายในดานการซ้ือสินคาและเจาหนี้ สามารถ

สรุปไดวาสหกรณ โดยสวนใหญเห็นวามีปญหาการควบคุมภายในระดับนอยท่ีสุด ในปญหาการ
ส่ังซ้ือสินคาโดยไมไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ (คาเฉล่ีย 1.26) ปญหา         
ผูจําหนายสินคาใหสหกรณไมมีคุณภาพ และไมมีความเปนอิสระจากผลประโยชนทับซอน 
(คาเฉล่ีย 1.66) และสวนใหญเห็นวามีปญหาการควบคุมภายในระดับนอย ในปญหาเม่ือสินคาชํารุด 
หรือไมครบถวนตามจํานวนส่ังซ้ือ สหกรณไมไดติดตามอยางทันทวงที (คาเฉล่ีย 1.88) ปญหาความ
ครบถวนของสินคาท่ีส่ังซ้ือ โดยไมมีการตรวจสอบ การตรวจนับ การเปรียบเทียบกับเอกสารสั่งซ้ือ 
(คาเฉล่ีย 2.00) ปญหายอดคงเหลือในแยกประเภทซ้ือสินคา กับรายละเอียดซ้ือสินคา และ            
ยอดคงเหลือในแยกประเภทเจาหนี้การคา กับรายละเอียดเจาหนี้ไมตรงกัน (คาเฉล่ีย 2.37) 

 
2.7.  การควบคุมภายในดานสินคาคงเหลือ 
จากผลการศึกษาพบวา ในหัวขอการควบคุมภายในดานสินคาคงเหลือ สามารถสรุปไดวา

สหกรณโดยสวนใหญเห็นวามีปญหาการควบคุมภายในระดับนอย ในปญหาสินคาคงคลัง                  
มีไมครบถวนตามบัญชี (คาเฉล่ีย 1.85) ปญหาการละเลยการติดตามในกรณีมีผลตางจากการ      
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ตรวจนับสินคา รวมไปถึงการจัดทําการพิสูจนสินคาคงเหลือ และปรับปรุงยอดใหถูกตอง         
(คาเฉล่ีย 2.26) และสวนใหญเห็นวามีปญหาการควบคุมภายในระดับปานกลาง ในปญหาสินคา
เส่ือมคุณภาพ และลาสมัยจนเปนสินคาคางคลังสินคา (คาเฉล่ีย 2.52) ปญหาการละเลยการ
ตรวจสอบสินคาคงคลังอยางสมํ่าเสมอ (คาเฉล่ีย 3.00) ปญหาบุคคลท่ีไมเกี่ยวของเขาออกคลังสินคา
โดยไมไดรับอนุญาต (คาเฉล่ีย 3.04) 

 
2.8.  การควบคุมภายในดานสินทรัพยถาวร        
จากผลการศึกษาพบวา ในหัวขอการควบคุมภายในดานสินทรัพยถาวร สามารถสรุปไดวา 

สหกรณสวนใหญเห็นวามีปญหาการควบคุมภายในระดับนอยท่ีสุด ในปญหาการจัดซ้ือสินทรัพย
ถาวรโดยไมผานท่ีประชุมใหญสามัญประจําป หรือไมกําหนดไวในแผนงานประจําป (คาเฉลี่ย 1.30) 
ปญหาการตัดจําหนายสินทรัพยถาวรโดยไมไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
(คาเฉลี่ย 1.30) และสวนใหญเห็นวามีปญหาการควบคุมภายในระดับนอย ในปญหาการละเลย     
การจัดเก็บสินทรัพยสําคัญ เชน เอกสารสิทธ์ิท่ีดิน ทะเบียนรถยนต เปนตน ไวในท่ีปลอดภัย 
(คาเฉล่ีย 1.52)  และสวนใหญเห็นวามีปญหาการควบคุมภายในระดับปานกลาง ในปญหาการสูญ
หายของสินทรัพยถาวร (คาเฉล่ีย 2.63) ปญหาการจัดทะเบียนคุมสินทรัพยถาวรไมครบถวน ไมเปน
ปจจุบัน (คาเฉล่ีย 2.81) และสวนใหญเห็นวามีปญหาการควบคุมภายในระดับมาก ในปญหา        
การขาดความรูในการซ้ือสินทรัพยถาวรประเภทเทคโนโลยี (คาเฉล่ีย 3.56)  

 
2.9.  การควบคุมภายในดานเงินใหกูยืม             
จากผลการศึกษาพบวา ในหัวขอการควบคุมภายในดานเงินใหกูยืม สามารถสรุปไดวา 

สหกรณสวนใหญเห็นวามีปญหาการควบคุมภายในระดับนอยท่ีสุด ในปญหาการกําหนดเง่ือนไข
การชําระหนี้ตาง ๆ โดยไมผานการอนุมัติของที่ประชุมใหญสามัญประจําป (คาเฉล่ีย 1.19) ปญหา
การควบคุมยอดลูกหนี้ผูกูรายตัวกับบัญชียอยลูกหนี้มีการเคล่ือนไหวท่ีผิดปกติ เชน มีการกูเงิน
ระหวางปมากผิดปกติ เปนตน (คาเฉล่ีย 1.33) และสวนใหญเห็นวามีปญหาการควบคุมภายใน        
ระดับนอย ในปญหาการกําหนดวงเงินกูใหแกสมาชิกผูกูไมเปนมาตรฐานเดียวกัน และไมไดถือ
ปฏิบัติระเบียบอยางเครงครัด (คาเฉล่ีย 1.52) ปญหาการใหเงินกูยืมเงินโดยไมไดวิเคราะหลูกหนี้
ตามระเบียบของสหกรณกอนการจายเงินกู (คาเฉล่ีย 1.81) ปญหาการละเลยการตรวจสอบ          
การใชเงินกูของลูกหนี้เพื่อพิสูจนวาใชตามวัตถุประสงค (คาเฉล่ีย 2.33) และสวนใหญเห็นวา         
มีปญหาการควบคุมภายในระดับปานกลาง ในปญหาการละเลยการสุมสอบลูกคาผูกูวามีเอกสาร
หลักฐานครบถวนตรงกันกับบัญชียอยลูกหนี้ และสมุดคูบัญชีเงินกู (คาเฉลี่ย  2.56) ปญหา            
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การละเลยการติดตามแกไขลูกหนี้คางชําระโดยไมมีการนําเขา ท่ีประชุมคณะกรรมการ      
ดําเนินการในแตละเดือนเพื่อพิจารณาหาแนวทางแกไข (คาเฉล่ีย 2.66) ปญหาการไมสมํ่าเสมอ     
ในการกระทบยอดบัญชีเงินกูกับบัญชีแยกประเภทยอยโดยพนักงานท่ีมีหนาท่ีสอบทาน               
โดยอิสระ (คาเฉล่ีย 2.81) ปญหาการติดตามการชําระหนี้คางชําระโดยไมมีเอกสารยืนยันวามีการ
ติดตามลูกหนี้ (คาเฉล่ีย 3.26) 

 
2.10  การควบคุมภายในดานเงินเดือนและคาจาง 
จากผลการศึกษาพบวา ในหัวขอการควบคุมภายในดานการขายสินคาและลูกหนี้ สามารถ

สรุปไดวาสหกรณสวนใหญเห็นวามีปญหาการควบคุมภายในระดับนอยท่ีสุด ในปญหาการเบิก    
เงินลวงเวลา หรือทํางานในวันหยุดทุกคร้ังไมไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการดําเนินการแลว 
(คาเฉล่ีย 1.11) ปญหาการพิจารณาการจางพนักงานระดับตาง ๆ ไมเปนไปตามขอบังคับของ
สหกรณ (คาเฉล่ีย 1.15) ปญหาการอนุมัติการเปล่ียนแปลงเงินเดือนของผูปฏิบัติงานโดยไมผาน
คณะกรรมการดําเนินการ (คาเฉล่ีย 1.37) และสวนใหญเห็นวามีปญหาการควบคุมภายในระดับนอย 
ในปญหาการละเลยของผูมีอํานาจในการลงนามในรายละเอียดสรุปเงินเดือน หรือรายละเอียด
เงินเดือนกอนจายเงินเดือน (คาเฉล่ีย 1.59) ปญหาการละเลยการตรวจสอบการทํางานของพนักงาน
โดยผูบริหารไมไดลงลายมือช่ือกํากับในแตละวัน (คาเฉล่ีย 2.07) ปญหาความไมสมบูรณ และ   
ความไมเปนปจจุบันของประวัติพนักงาน (คาเฉล่ีย 2.15) ปญหาการรับเงินเดือนโดยไมไดลงลายมือ
ช่ือรับเงิน หรือไดรับใบแจงยอดเงินเดือนทุกคร้ัง (คาเฉล่ีย 2.15) ปญหาการไมลงเวลาในการทํางาน
ของพนักงาน หรือลงเวลาไมครบถวน (คาเฉล่ีย 2.26) ปญหาการละเลยการกระทบยอดเงินเดือน   
ในงวดน้ีกับงวดกอน ๆ ในเรื่องของจํานวนผูปฏิบัติงาน และจํานวนเงินมีความสัมพันธกัน
เหมือนเดิม (คาเฉล่ีย 2.37) 

 
อภิปรายผล 

ในการศึกษาเร่ือง ปญหาการควบคุมภายในทางการบัญชีของสหกรณการเกษตรจังหวัด
พิษณุโลก นั้น ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอปญหาของการควบคุม
ภายในดานตาง ๆ  ดังนี้ 

1.   การควบคุมภายในท่ัวไปในกิจกรรมดานการบัญชี 
พบวาโดยเฉล่ียแลวมีปญหาการควบคุมภายในระดับนอย สืบเนื่องจากโครงสรางของสหกรณ 

ถูกกําหนดโดยสวนงานท่ีควบคุม (กรมสงเสริมสหกรณ) ซ่ึงมีระเบียบท่ีกําหนดตําแหนงหนา         
ท่ีความรับผิดชอบท่ีชัดเจน การทํางานซํ้าซอนกันนอกเหนือจากหนาท่ีจึงพบนอย ท้ังนี้สหกรณ
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ทํางานในรูปแบบของคณะกรรมการ การดําเนินการใด ๆ ตองผานท่ีประชุมของคณะกรรมการ
ดําเนินการกอนจึงเปนการตรวจสอบกันระหวางฝายจัดการและฝายบริหาร แตท้ังนี้พบวามีปญหา
การควบคุมภายในระดับปานกลางในเร่ืองของการสอบทานความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการ
ดําเนินงานของสหกรณอยางสม่ําเสมอ ดังนั้น สหกรณจําเปนที่จะตองหาหลักประกันความเส่ียง   
ใหครอบคลุมทุกสวนของการดําเนินงาน และตองประเมินความเส่ียงอยางสม่ําเสมอเพ่ือปองกัน
ความเสียหายอันเกิดจากการดําเนินงาน ไมวาความเส่ียงจะเกิดจากเหตุการณธรรมชาติ หรือ      
ความเส่ียงจากบุคคลท้ังภายในและภายนอก  ดังนั้นควรจัดใหมีการทําประกันวินาศภัย                 
การทําประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลใหผูปฏิบัติงาน การจัดทําการคํ้าประกันการเขาทํางาน              
การทําประกันสินเช่ือ เปนตน และพบวามีปญหาการควบคุมภายในระดับปานกลางในเร่ืองของการ
บันทึกรายงานการประชุมไมสมบูรณและไมเปนปจจุบัน ดังนั้นสหกรณตองใหความสําคัญในการ
บันทึกการประชุมเพื่อนํามาอางอิงในทางปฏิบัติ หรือนํานโยบายของคณะกรรมการดําเนินการไปสู
การปฏิบัติไดจริงของฝายจัดการ และพบวามีปญหาการควบคุมภายในระดับปานกลางในเร่ืองของผู
ตรวจสอบกิจการสหกรณท่ีไดมาจากการเลือกต้ังในท่ีประชุมใหญสามัญประจําปทําหนาท่ีไม
สมบูรณ และไมสามารถใหคําแนะนําตอสหกรณได ดังนั้น ผูตรวจสอบกิจการท่ีสหกรณไดทําการ
คัดเลือกในท่ีประชุมใหญประจําปนั้น ควรใหมีการเสนอช่ือกันอยางท่ัวถึง และเสนอผูท่ีมีความรู
ความเขาใจในการตรวจสอบและเปนบุคคลท่ีมีความเขาใจ    ในงานสหกรณเปนอยางดี สามารถที่
จะใหคําแนะนําสหกรณได จําเปนอยางยิ่งท่ีหนวยงานกํากับดูแลสหกรณ ไดแก กรมสงเสริม
สหกรณ กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ ตองใหการอบรมและดูแลผูตรวจสอบกิจการ 

 
2.  การควบคุมภายในเงินสด และเงินฝากธนาคาร 
พบวาโดยเฉล่ียสวนใหญสหกรณมีความเห็นวามีปญหาการควบคุมภายในระดับนอย  

สหกรณสวนใหญมีรูปแบบการทํางานคลายกันทุก ๆ สหกรณซ่ึงกรมสงเสริมสหกรณไดวางกฎ 
ระเบียบ ขอบังคับพื้นฐาน  ในการทํางานใหแกสหกรณแตละแหง และสหกรณสามารถท่ี              
จะดํา เนินการไปโดยมีหลักฐานการตรวจสอบได ทุกข้ันตอน  เพราะมีสวนเกี่ ยวพันกับ
บุคคลภายนอก เชน ธนาคาร สวนงานราชการ สมาชิก เปนตน และการเบิกจายเงินสดท่ีเกินกําหนด
ตามระเบียบตองผานท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการกอนเสมอดวย อีกท้ังการเบิกจาย
นอกเหนือจากการดําเนินงานตามปกตินั้นตองอยูในแผนงานท่ีไดเสนอไวตอสมาชิกในท่ีประชุม
ใหญสามัญประจําป ท้ังนี้พบวามีปญหาการควบคุมภายในระดับปานกลาง ในปญหาการละเลย   
การตรวจนับเงินสดทุกวันทําการ  และสอบทานรายการในสมุดเงินสดวาตรงกันหรือไม               
กับใบสําคัญรับ-จายกอนนําเงินเขาตูนิรภัย โดยใหผูบริหารกับพนักงานบัญชีหรือผูไดรับมอบ
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อํานาจจากคณะกรรมการตรวจเงินสดประจําวันและลงนามรับรองในสมุดเงินสดดวย ดังนั้น
ผูบริหารตองใหความสําคัญกับการสอบทานรายการตามระเบียบวาดวยการเงินอยางเครงครัด และ
พบวามีปญหาการไมไดทบทวนหลักประกันความซ่ือสัตยของพนักงานท่ีทําหนาท่ีเกี่ยวกับเงินสด 
เชน เพิ่มหลักทรัพยการค้ําประกันการทํางาน หรือบุคคลค้ําประกัน เปนตน สืบเนื่องจากสหกรณ    
มีบุคลากรไมมากความไวเนื้อเช่ือใจระหวางกันมีสูง ทําใหมีการละเลยการทบทวนหลักประกัน   
ซ่ึงบางคร้ังพนักงานมีการสับเปล่ียนหนาท่ีกันในเร่ืองของการเงิน การบัญชี แตก็ยังคงใช
หลักประกันเดิม ดังนั้นสหกรณตองวางมาตรฐานสําหรับตําแหนงงานและกําหนดเปนระเบียบเพิ่ม
ข้ึนมาในการกําหนดหลักประกันท่ีตองทบทวนเปนป ๆ ไป 
 

3.  การควบคุมภายในดานรายรับ 
พบวาโดยเฉล่ียสวนใหญสหกรณมีความเห็นวามีปญหาการควบคุมภายในระดบันอยท่ีสุด 

ในปญหาพนักงานการเงินไมออกใบเสร็จรับเงินสําหรับเงินท่ีไดรับทุกจํานวนและทุกคร้ัง ปญหา
การสูญหายของใบเสร็จรับเงินท่ีใชแลว หรือท่ียังไมไดใช สืบเนื่องจากระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน
คอนขางท่ีจะรัดกุม และมีการควบคุมตรวจสอบโดยหนวยงานท่ีเกี่ยวของอยางสมํ่าเสมอ และสวน
ใหญเห็นวามีปญหาการควบคุมภายในระดับนอย ในปญหาพนักงานการเงินยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
บอยคร้ัง แตไมมีการลงนามอนุมัติใหมีการยกเลิกใบเสร็จโดยผูรับมอบอํานาจ ปญหาพนักงานทํา
ใบเสร็จรับเงินหาย จํานวนเลมท่ีตรวจนับไมตรงกับในสมุดคุมยอดใบเสร็จรับเงิน ปญหาพนักงาน
บัญชีจัดทําสรุปใบเสร็จรับเงิน/รายงานการรับเงินประจําวันท่ีแสดงจํานวนเงินรับจากแหลงตาง ๆ 
ในแตละวันและเปรียบเทียบจํานวนเงินท้ังหมดท่ีไดรับกับหลักฐานจากแหลงตางๆ และจํานวน      
ท่ีแสดงในใบฝากธนาคารไมครบถวน ปญหาการไมสอบทานใบเสร็จทุกฉบับในการบันทึกบัญชี 
ทําใหการบันทึกบัญชีไมครบถวน ยังคงพบปญหาอยูบางในการละเลยของพนักงานในการไมให
ความสําคัญในการใหผูมีอํานาจลงลายมือช่ือรับรอง หรือยกเลิกรายการบางอยางท่ีเกี่ยวของ         
ทางดานการเงิน การขาดการตรวจทานเอกสารอยางถ่ีถวน มีการตกหลนของเอกสาร ดังนั้นสหกรณ
ตองเขมงวดพนักงานใหมีความรูในการจัดเก็บเอกสารโดยการนํากระบวนการในการจัดสถานท่ี
ทํางานใหเปนระเบียบเรียบรอย มุงเนนท่ีจะกอใหเกิดประสิทธิภาพของการทํางานและปรับปรุง
สภาพแวดลอมท่ีดีของผูปฏิบัติงาน  หรือระบบ  5ส  ทําใหเอกสารสืบคนหาไดงายและมีผู                 
ท่ีรับผิดชอบแนนอนเม่ือเกิดปญหาข้ึนตองมีผูท่ีตองดูแลรับผิดชอบ 
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4.  การควบคุมภายในดานรายจาย 
พบวาโดยสวนใหญสหกรณมีความเห็นวามีปญหาการควบคุมภายในระดับนอยท่ีสุด       

ในปญหาการไมไดจัดทําเช็ค และใบสําคัญจายท่ีลงเลขท่ีไวลวงหนาทําใหมีการออกเช็คหรือ
ใบสําคัญจายโดยไมไดรับอนุมัติ ปญหาพนักงานเลินเลอในการจายเงินซํ้าในรายการจายเดียวกัน 
การนําระบบการจายเงินเปนเช็ค ทําใหสหกรณตองเกี่ยวพันกับสถาบันการเงินอยางหลีกเล่ียงไมได
จึงพบปญหาในการนําเช็คท่ีไมไดอนุมัติข้ึนเงินนอยมาก และผูท่ีมีอํานาจในการลงลายมือช่ือในเช็ค
ตองมีไมนอยกวา สองหรือสามคนของบุคคลผูรับมอบอํานาจจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการจึงไมคอยพบปญหา เชนเดียวกับปญหาการจายเช็คในรายการซํ้า ๆ กันก็เกิดข้ึนไดยาก
เชนกัน การลงลายมือช่ือของผูรับมอบอํานาจหลาย ๆ คนจะทําใหเปนการตรวจสอบกันเบ้ืองตน 
และสวนใหญเห็นวามีปญหาการควบคุมภายในระดับนอย ในเร่ืองของการจายเงินโดยไมได
ตรวจสอบเอกสารการจายเงิน เชน ใบกํากับสินคา ใบแจงหนี้ ใบสําคัญจาย  เปนตน ปญหาเกิดจาก
การละเลยของพนักงานท่ีหลีกเล่ียงหรือลัดข้ันตอนการทํางาน ดังนั้นผูมีอํานาจลงลายมือช่ือตอง                   
ใหความสําคัญในการตรวจสอบ และสวนใหญเห็นวามีปญหาการควบคุมภายในระดับปานกลาง 
ในเร่ืองของการจัดเก็บใบสําคัญจายไวในแฟมเฉพาะทําใหเกิดความสับสนวาไดจายเงินไปหรือยัง 
และไมมีการประทับตรา “จายเงินแลว” ไวบนเอกสาร หลาย ๆ สหกรณไมมีระบบการจัดเก็บ
เอกสารท่ีถูกตองการคนหาเอกสาร การแยกเอกสารไมเปนหมวดหมู การคนหาเอกสารไมพบ        
จึงเกิดข้ึนบอย ดังนั้นควรนํากระบวนการจัดสถานท่ีทํางานใหเปนระเบียบเรียบรอยโดยมุงเนนท่ีจะ
กอใหเกิดประสิทธิภาพของการทํางานและปรับปรุงสภาพแวดลอมท่ีดีของผูปฏิบัติงาน หรือระบบ 
5ส เขามาใชในการดูแลเอกสารสําคัญดวย 

 
5.  การควบคุมภายในดานการขายสินคาและลูกหนี้ 
พบวาโดยสวนใหญ สหกรณเห็นวามีปญหาการควบคุมภายในระดับนอยท่ีสุด ในปญหา

การขายสินคาเช่ือแกลูกหนี้ท่ีไมมีตัวตน ปญหาการใหสินเช่ือลูกหนี้การคาโดยไมไดนําเขา
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณากอน สหกรณมักมีสมาชิกอยูในพื้นท่ีและมีความสนิทสนม
คุนเคยกันคอนขางมาก บางสหกรณพนักงานคือบุคคลที่อยูในพื้นท่ีนั้น ๆ การกระทําการใด ๆ        
ท่ีผิดปกติมักถูกสมาชิกคัดคาน เพราะวาท้ังสมาชิก หรือพนักงานอยูในพื้นท่ี การทําการใด ๆ จึงอยู
ในสายตาของคนในพ้ืนท่ีจึงกลายเปนการตรวจสอบไปพรอม ๆ กัน สวนปญหาการไมนําสงเงิน
จากการขายสินคาแกพนักงานการเงิน ในทางปฏิบัติมีการขายสินคาเปนเงินสด สหกรณแตละแหง
จะมีคลังสินคา หรือหนารานขายสินคาท่ีอยูในพื้นท่ีเดียวกันกับสํานักงานจึงเปนการยากท่ีจะ                  
ลักลอบขายสินคาโดยไมมีบุคคลใดเห็น และสวนใหญเห็นวามีปญหาการควบคุมภายในระดับนอย 
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ในปญหาลูกหนี้การคาคางชําระมากกวา 1 ปมีมากข้ึน สหกรณใหสมาชิกกูเงินเพื่อการเกษตรไมวา
จะเปนเงินสด หรือวัสดุการเกษตรอยูแลวจึงไมมีความจําเปนท่ีจะมาขอสินเช่ือเพื่อซ้ือสินคาอีก และ
ลูกหนี้การคาสวนใหญจะเปนการพิจารณาตางหากจากลูกหนี้ปกติจึงตองนําเขาท่ีประชุม
คณะกรรมการดําเนินการเพ่ือกล่ันกรองกอนใหสินเช่ือเปนราย ๆ ไป  ปญหาการละเลยในการลง
ลายมือช่ือในใบเสร็จรับเงิน ปญหาการละเลยการยันยอดเงินในใบเสร็จรับ - เงิน/ใบกํากับสินคา  
กับใบสงสินคาท้ังชนิดสินคาท่ีขาย จํานวนยอดรวม เปนตน สมาชิกสหกรณสวนใหญเปนเกษตรกร
ทําใหไมใสใจเก่ียวกับเอกสารแตจะใหความใสใจกับจํานวนท่ีซ้ือ-ขายกันมากกวา จึงไมคอยพบ
ปญหาเพราะวามีการตรวจนับใหเห็นกันชัดเจน และสินคาเปนของจับตองได แตท้ังนี้ผูบริหารตอง
ใหความเช่ือม่ันในระบบ  และตองไมมองขามเอกสารตาง ๆ ท่ีเปนสวนท่ีจะบอกไดวาระบบท่ี
รัดกุมนั้นมีความเพียงพอ ผูบริหารตองใหความใสใจเปนอยางมาก และสวนใหญเห็นวามีระดับ
ปญหาปานกลาง ในปญหาการไมลงลายมือช่ือของผูซ้ือสินคาในใบรับสินคา อยางท่ีกลาวมาแลววา
สมาชิกท่ีเปนเกษตรกรไมไดใหความสนใจกับเอกสาร แตใหความสนใจกับสินคาท่ีส่ังซ้ือจึงละเลย
ในการสรางความสมบูรณของเอกสารที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริตของพนักงานไดโดยตนเองไมได
ต้ังใจ เชน การไมนําเงินท่ีขายไดมาสงแกพนักงานการเงิน เพราะไมไดออกเอกสารใด แกสมาชิก 
เปนตน ดังนั้นสหกรณตองใหความรูแกสมาชิกในเร่ืองของการใหความสําคัญของเอกสารหลักฐาน
ในการสั่งซ้ือสินคาของสมาชิก รวมไปถึงการลงลายมือช่ือในเอกสารตาง ๆ ซ่ึงจะชวยในการ
ตรวจสอบสหกรณดวย 

 
6.  การควบคุมภายในดานการซ้ือสินคาและเจาหนี้ 
พบวาโดยสวนใหญสหกรณเห็นวามีปญหาการควบคุมภายในระดับนอยท่ีสุด ในปญหา

การส่ังซ้ือสินคาท่ีจําหนายโดยไมไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ปญหาผู
จําหนายสินคาใหสหกรณไมมีคุณภาพ และไมมีความเปนอิสระจากผลประโยชนทับซอน พบ
ปญหาในสวนนี้นอยเน่ืองจากวาระเบียบในการสั่งซ้ือสินคาแตละคร้ังตองผานการประชุม
คณะกรรมการดําเนินการกอนและสินคาท่ีส่ังซ้ือตองมาจากความตองการของสมาชิกสวนใหญ 
ดังนั้นสินคาท่ีสหกรณฯ ตองส่ังซ้ือจึงเปนสินคาท่ีอยูในความตองการเทานั้นจึงจะขายได และสินคา
ถูกกําหนดยี่หอท่ีสมาชิกตองการจึงแสดงวาสินคานั้นมีคุณภาพเปนท่ีพึงพอใจ และรานคาท่ีขาย
สินคาใหแกสหกรณฯ จึงตองนําเสนอสินคาท่ีสมาชิกตองการในราคาท่ีอยูในทองตลาด หากแพง
เกินไปสมาชิกท่ีอยูในพื้นท่ีก็จะเปรียบเทียบราคาระหวางรานคาในพ้ืนท่ี จึงชวยใหสหกรณฯ 
ตอรองราคาไดในราคาท่ีถูกท่ีสุด และสวนใหญเห็นวามีปญหาการควบคุมภายในระดับนอย ใน
หัวขอปญหาเม่ือสินคาชํารุด หรือไมครบถวนตามจํานวนส่ังซ้ือ สหกรณไมไดติดตามอยาง
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ทันทวงที ปญหาความครบถวนของสินคาท่ีส่ังซ้ือ โดยไมมีการตรวจสอบ การตรวจนับ การ
เปรียบเทียบกับเอกสารส่ังซ้ือ ปญหายอดคงเหลือในแยกประเภทซ้ือสินคา กับรายละเอียดซ้ือสินคา 
และยอดคงเหลือในแยกประเภทเจาหนี้การคา กับรายละเอียดเจาหนี้ไมตรงกัน สืบเนื่องจาก
พนักงานไมใหความสําคัญกับเอกสาร บางคร้ังเอกสารไมมีความสมบูรณ ไมถูกตอง การจะตรวจ
พบวามีส่ิงผิดปกติจึงมีความลาชาออกไป จึงทําใหบางคร้ังกอใหเกิดความเสียหายกับสหกรณฯ เชน 
บริษัทผูจําหนายปฏิเสธการรับผิดชอบสินคาท่ีชํารุด หรือสินคาไมครบเม่ือมีการตรวจนับภายหลัง 
แตพนักงานมีการลงลายมือช่ือรับครบถวนทุกข้ันตอน และจายเงินไปแลว เปนตน ดังนั้น พนักงาน
ผูปฏิบัติตองปฏิบัติตามระเบียบอยางเครงครัด โดยไมคิดวาเปนเร่ืองเสียเวลา ผูบริหารตองกํากับ
ดูแลอยางเขมงวด  

 
7.  การควบคุมภายในดานสินคาคงเหลือ 
พบวาโดยสวนใหญสหกรณเห็นวามีปญหาการควบคุมภายในระดับนอย ในปญหาสินคา

คงคลังมีไมครบถวนตามบัญชี ปญหาการละเลยการติดตามในกรณีมีผลตางจากการตรวจนับสินคา 
รวมไปถึงการจัดทําการพิสูจนสินคาคงเหลือ และปรับปรุงยอดใหถูกตอง แมวาจะมีปญหาในระดับ
นอยแตเปนส่ิงสําคัญท่ีผูบริหารตองดูแล ความเขมงวดในการดูแลคลังสินคาของสหกรณยอมมีนอย
กวาบริษัทซ่ึงมีความเปนสากลมากกวา ดังนั้นในระดับองคกรขนาดเล็กอยางสหกรณฯ การกําหนด
พนักงานใหดูแลรับผิดชอบคลังสินคา และสรางความรูใหเพียงพอในการดูแลรักษาสินคา รวมไป
ถึงดูแลถึงความครบถวนของสินคาไมกอใหเกิดการสูญหาย และการกําหนดใหมีการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการดําเนินการ การกํากับดูแลโดยผูบริหารสหกรณฯ อยางตอเนื่องจะชวยลดปญหาได 
และสวนใหญเห็นวามีปญหาการควบคุมภายในระดับปานกลาง ในหัวขอปญหาสินคาเส่ือมคุณภาพ 
และลาสมัยจนเปนสินคาคางคลังสินคา  ปญหาการละเลยการตรวจสอบสินคาคงคลังอยาง
สมํ่าเสมอ ปญหาบุคคลที่ไมเกี่ยวของเขาออกคลังสินคาโดยไมไดรับอนุญาต อยางท่ีกลาวมาแลว
ขางตนเม่ือสหกรณฯ แตงต้ังใหมีผูรับผิดชอบดูแลอยางชัดเจน มีการตั้งระเบียบในการเขาออก
คลังสินคา มีแผนงานท่ีกําหนดใหผูบริหารเขาไปตรวจสอบเปนคร้ังคราว เม่ือมีการกํากับดูแลอยาง
เปนข้ันตอนจะชวยใหสหกรณฯ บริหารสินคาคงคลังเพื่อสนองความตองการของสมาชิกไดเปน
อยางดี 

 
8.  การควบคุมภายในดานสินทรัพยถาวร        
พบวาโดยสวนใหญ สหกรณฯ เห็นวามีปญหาการควบคุมภายในระดับนอยท่ีสุด ในหัวขอ

ปญหาการจัดซ้ือสินทรัพยถาวรโดยไมผานท่ีประชุมใหญสามัญประจําป หรือไมไดกําหนดไวใน
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แผนงานประจําป ปญหาการตัดจําหนายสินทรัพยถาวรโดยไมไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ ท้ังสองกรณีข้ันตนนั้นมีระเบียบท่ีกําหนดใหสหกรณฯ ตองปฏิบัติตาม
อยางเครงครัด และมีหนวยงานที่ตองเขามาตรวจสอบไมวาจะเปนกรมสงเสริมสหกรณ และกรม
ตรวจบัญชีสหกรณฯ จึงเปนการยากท่ีสหกรณฯ จะหลีกเล่ียงไมปฏิบัติตาม และสวนใหญเห็นวามี
ปญหาการควบคุมภายในระดับนอย ในหัวขอปญหาการละเลยการจัดเก็บสินทรัพยสําคัญ เชน 
เอกสารสิทธ์ิท่ีดิน ทะเบียนรถยนต สลากออมทรัพย เปนตน ไวในท่ีท่ีปลอดภัย สืบเนื่องจาก
สหกรณฯ มีสภาพแวดลอมท่ีคอนขางเส่ียงตอภัยตาง ๆ เชน อยูหางจากท่ีชุมชน สถานท่ีทรุดโทรม
และยังไมสามารถจะลงทุนในการกอสรางใหมเพราะอาจจะกระทบกับสภาพคลองของกิจการได 
เปนตน ขอจํากัดหลายอยางทําใหสถานท่ีเก็บเอกสารของสหกรณจึงเปนเพียงตูเหล็กเก็บเอกสารท่ี
ล็อคกุญแจไวเทานั้น ไมมีหองม่ันคงจัดเก็บเปนสัดสวนแตอยางใด ดังนั้น เม่ือเอกสารสําคัญตาง ๆ 
อยูในสภาพท่ีเส่ียงตอความเสียหาย สหกรณฯ ตองมีมาตรการในการดูแลเปนพิเศษเพิ่มเติม เชน 
การจัดเวรยามดูแล การตรวจสอบเปนคร้ังคราวโดยกําหนดใหอยูในแผนงานของสหกรณฯ ในการ
ตรวจสอบเอกสารสําคัญ เปนตน  และสวนใหญเห็นวามีปญหาการควบคุมภายในระดับปานกลาง 
ในหัวขอปญหาการสูญหายของสินทรัพยถาวร ปญหาการจัดทะเบียนคุมสินทรัพยถาวรไมครบถวน 
ไมเปนปจจุบัน สหกรณฯ บางแหงกอต้ังมานานมีทรัพยสินถาวรมากมายและไมสามารถระบุท่ีอยู
ไดรวมท้ัง ไมสามารถใชงานไดเปนปกติแตยังไมไดตัดออกจากบัญชี ในกรณีเหลานี้ทําใหทรัพยสิน
ในทะเบียนไมถูกตองไปดวย ดังนั้นควรมีการตั้งกรรมการขึ้นเพื่อตรวจนับทรัพยสิน ตามทะเบียน
คุมสินทรัพย โดยตองกําหนดในแผนงานของสหกรณฯ ระบุผูดูแลรับผิดชอบ มอบอํานาจการ
ตรวจสอบอยางชัดเจนและรายงานผลแกท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินงานไดรับทราบ และสวน
ใหญเห็นวามีปญหาการควบคุมภายในระดับมาก ในหัวขอปญหาการขาดความรูในการซ้ือ
สินทรัพยถาวรประเภทเทคโนโลยี สหกรณฯ ยังจําเปนท่ีตองขอความเห็นจากหนวยงานท่ีเช่ียวชาญ
เฉพาะดานท่ีมีความเขาใจในเทคโนโลยีนั้นเปนอยางดีเพื่อใหสหกรณฯ ไดประโยชนสูงสุดจากการ
ใชทรัพยสินนั้น ๆ โดยท่ีไมตองเสียคาใชจายในการปรับเปล่ียนหรือบํารุงรักษาตอไป  

 
9.  การควบคุมภายในดานเงินใหกูยืม             
พบวาโดยสวนใหญสหกรณเห็นวามีปญหาการควบคุมภายในระดับนอยท่ีสุด ในปญหา

การกําหนดเงื่อนไขการชําระหนี้ตาง ๆ โดยไมผานการอนุมัติของท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 
ปญหาการควบคุมยอดลูกหนี้ผูกูรายตัวกับบัญชียอยลูกหนี้มีการเคล่ือนไหวท่ีผิดปกติ เชน มีการ     
กูเงินระหวางปมากผิดปกติ เปนตน พบปญหาเหลานี้นอยสืบเนื่องจากระเบียบวาดวยการกูยืมเงิน
ของสมาชิกมีความชัดเจน และกําหนดคุณสมบัติ วงเงินกูแตละสัญญาท่ีเปนจํานวนท่ีแนนอน จึงไม
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สามารถหลีกเล่ียงออกจากเง่ือนไขได จึงไมพบปญหาในการปฏิบัติ และสวนใหญเห็นวามีปญหา
การควบคุมภายในระดับนอย ในปญหาการกําหนดวงเงินกูใหแกสมาชิกผูกูไมเปนมาตรฐาน
เดียวกัน และไมไดถือปฏิบัติระเบียบอยางเครงครัด ปญหาการใหเงินกูยืมเงินโดยไมไดวิเคราะห
ลูกหนี้ตามระเบียบของสหกรณกอนการจายเงินกู ปญหาการละเลยการตรวจสอบการใชเงินกูของ
ลูกหนี้เพื่อพิสูจนวาใชตามวัตถุประสงค ถึงแมวาระเบียบจะมีความชัดเจนเพียงใด เม่ือถึงข้ันตอน
ของการปฏิบัติพนักงานตองนําหลักการความถูกตองในการใหสินเช่ือมาใชอยางเครงครัด            
แตบางคร้ังความเครงครัดก็สรางปญหาในการทํางานแทนท่ีวัตถุประสงคของสหกรณ คือการ
ชวยเหลือสมาชิกในการเขาถึงแหลงทุน ขอกําหนดบางอยางกลับกลายเปนการกีดกันการเขาถึง
แหลงทุนของสมาชิกเปนผลทําใหพนักงานเลือกหลักการยืดหยุนโดยเล่ียงในระเบียบบางขอไป 
ดังนั้น สหกรณตองทบทวนระเบียบในเร่ืองของการกูยืมใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ และสังคม
ท่ีเปล่ียนแปลง การยึดเอาระเบียบเกา ๆ ท่ีไมไดรับการแกไขก็จะสรางปญหาในการปฏิบัติงานและ
ไมตอบสนองความตองการของสมาชิกอยางสูงสุด และสวนใหญเห็นวามีปญหาการควบคุมภายใน
ระดับปานกลาง ในปญหาการละเลยการสุมสอบลูกคาผูกูวามีเอกสารหลักฐานครบถวนตรงกัน    
กับบัญชียอยลูกหนี้ และสมุดคูบัญชีเงินกู ปญหาการละเลยการติดตามแกไขลูกหนี้คางชําระ        
โดยไมมีการนําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการในแตละเดือน เพื่อพิจารณาหาแนวทางแกไข 
ปญหาการไมสม่ําเสมอในการกระทบยอดบัญชีเงินกูกับบัญชีแยกประเภทยอย โดยพนักงานท่ีมี
หนาท่ีสอบทานโดยอิสระ ปญหาการติดตามการชําระหนี้คางชําระโดยไมมีเอกสารยืนยันวามี      
การติดตามลูกหนี้ ปญหานี้เปนปญหาท่ีสหกรณตองติดตามอยางใกลชิด สหกรณมีวิธีปฏิบัติในการ
ดําเนินการภายหลังการใหกูยืมวาตองทําอยางไรบาง การตรวจสอบลูกคา การดูแลหนี้คางชําระ    
การละเลยโดยถือวาเปนหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได ส่ิงเหลานี้แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหาร
ลูกหนี้ของสหกรณวาการใหสินเช่ือไปแลวมีแนวโนมวาจะไมสามารถเก็บหนี้ไดมีมากนอยเพียงใด 
ดังนั้นสหกรณตองมีแผนงานเกี่ยวกับการดําเนินการภายหลังการใหกูยืมอยางชัดเจน เพื่อเปน      
การติดตาม ดูแลลูกหนี้ หาแนวทางแกไขหากมีการคางชําระเกิดข้ึน และนําเขาท่ีประชุมเพื่อหารือ
รวมกันในรายท่ีมีปญหา มีเอกสารหลักฐานแสดงไดวามีการดําเนินการในทุกข้ันตอนอยางครบถวน
ในการติดตามลูกหนี้ 

 
10.  การควบคุมภายในดานเงินเดือนและคาจาง 
พบวาโดยสวนใหญ สหกรณฯ เห็นวามีปญหาการควบคุมภายในระดับนอยท่ีสุด ในปญหา

การเบิกเงินลวงเวลา หรือทํางานในวันหยุดทุกคร้ังไมไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการดําเนินการ 
ปญหาการพิจารณาการจางพนักงานระดับตาง ๆ ไมเปนไปตามขอบังคับของสหกรณ ปญหาการ
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อนุมัติการเปล่ียนแปลงเงินเดือนของผูปฏิบัติงานโดยไมผานคณะกรรมการดําเนินการ ในสวน    
ของการบริหารงานบุคคลของสหกรณมีความชัดเจน และตองดําเนินการตามกฎหมายแรงงาน     
การจัดจางบุคลากรตองมีการขอความเห็นจากหนวยงานท่ีกํากับดูแลกอน และตองดําเนินตาม
ระเบียบเนื่องจากกระทบกับบุคคลภายนอก หากดําเนินการไมถูกตองอาจสงผลใหมีการรองเรียน
สรางความเสียหายตอสหกรณได ท้ังนี้ การดําเนินการตาง ๆ ตองหารือในท่ีประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการทุกเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับงานบุคคล และสวนใหญเห็นวามีปญหาการควบคุมภายใน     
ระดับนอย ในปญหาการละเลยของผูมีอํานาจในการลงนามในรายละเอียดสรุปเงินเดือน หรือ
รายละเอียดเงินเดือนกอนจายเงินเดือน ปญหาการละเลยการตรวจสอบการทํางานของพนักงาน   
โดยผูบริหารไมไดลงลายมือช่ือกํากับในแตละวัน ปญหาความไมสมบูรณและความไมเปนปจจุบัน
ของประวัติพนักงาน ปญหาการรับเงินเดือนโดยไมไดลงลายมือช่ือรับเงิน หรือไดรับใบแจงยอดเงิน
เดือนทุกคร้ัง ปญหาการไมลงเวลาในการทํางานของพนักงาน หรือลงเวลาไมครบถวน ปญหา     
การละเลยการกระทบยอดเงินเดือนในงวดนี้กับงวดกอน ๆ ในเร่ืองของจํานวนผูปฏิบัติงาน และ
จํานวนเงินมีความสัมพันธกันเหมือนเดิม การดําเนินงานบางสหกรณดําเนินงานโดยไมมีแรงกดดัน
การใหความสําคัญในเร่ืองของเอกสารหลักฐานตาง ๆ จึงไมมีความสมบูรณของเอกสารเทาท่ี      
ควรไมวาจะเปนการไมมีการตรวจทานงานของผูท่ีรับผิดชอบ ไมมีการลงลายมือช่ือรับรองความ
ถูกตองของผูบริหาร ซ่ึงอาจเปนเพราะในสวนนี้ไมมีผลกระทบตอบุคคลภายนอกจึงไมให
ความสําคัญ อยางไรก็ตาม แมจะพบปญหาในระดับนอยก็ถือวามีความสําคัญเปนอยางยิ่ง ตอการ
ปองกันการเสียหายอันเกิดจากการทุจริต 
 
ขอคนพบจากการศึกษา 
 การควบคุมภายในทางการบัญชีเปนเพียงหนทางและมาตรการในการดําเนินการ            
ของผูบริหารใหเปนไปตามวัตถุประสงคเพื่อชวยสกัดกั้นความสูญเสียท่ีอาจจะเกิดข้ึนในองคกร 
และซ่ึงมีโอกาสที่จะเกิดข้ึนไดในทุกกระบวนการ และทุกข้ันตอนของการดําเนินงาน จึงทําให       
มีความจําเปนท่ีจะตองจัดการใหมีการควบคุมภายในท่ีดีในทุกกระบวนการและทุกข้ันตอนของ   
การปฏิบัติงาน สอดคลองกับแนวคิดของ การตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (2540) และ
ถึงแมวาจะไมมีปญหาการควบคุมภายในทางการบัญชีในกิจกรรมทางการบัญชี  ในเร่ือง              
ของการจัดโครงสรางองคกร การแบงแยกหนาท่ีการทํางาน การรับ-จายเงินท่ีเกี่ยวของกับสถาบัน
การเงิน การรับ-จายเงินแกสมาชิกท่ีมีหลักฐานชัดเจน แตในข้ันตอนของการปฏิบัติของสหกรณ
พบวาบางแหงไมสามารถจัดใหมีการควบคุมภายในทางการบัญชีอยางเพียงพอ ซ่ึงเปนขอจํากัด   
ตาง ๆ ของการควบคุมภายในทางการบัญชี ไดแก การขาดจิตสํานึกของการรักษาผลประโยชน   
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องคกรของคณะกรรมการดําเนินการ ผูบริหาร และพนักงาน ยังคงทํางานอยางไมมีเปาหมาย       
ขาดแรงจูงใจในการสรางผลตอบแทนใหกับองคกร ท้ังนี้ในข้ันตอนของการปฏิบัติพบวามี        
ความตั้งใจท่ีจะละเลยงานเอกสารตาง ๆ ท่ีเปนหลักฐานสําคัญท่ีแสดงใหเห็นวาทุก ๆ ข้ันตอน         
มีความโปรงใส ตรวจสอบท่ีมาท่ีไปได ไมสรางความสงสัยใหแกสมาชิก ท่ีอาจเกิดจากการขาด
ทักษะองคความรูของผูบริหารและพนักงาน ในการนําหลักการควบคุมภายในทางการบัญชีมาใชใน
การบริหารงานของสหกรณ จะสังเกตวาข้ันตอน วิธีปฏิบัติ และระเบียบตาง ๆ ของสหกรณมี    
ความรัดกุม และครอบคลุมทุกระบบการควบคุมภายในแตเม่ือลงมือปฏิบัติกลับมีชองทางท่ีอาจ
กอใหเกิดความเสียหายข้ึน ซ่ึงเกิดจากขอจํากัดของแตละสหกรณฯ อาทิ สหกรณมีสภาพแวดลอม
ในการปฏิบัติงานของสหกรณท่ีไมเอ้ือตอการควบคุมภายในทางการบัญชี เชน สถานท่ีกอต้ังอยู
หางไกลจากชุมชนสงผลตอการขนยายเงินสดไปยังสถาบันการเงินลาชา และเส่ียงตอการถูก
โจรกรรม ไมมีหองม่ันคงเพื่อการจัดเก็บเงินสดและเอกสารสําคัญ การขาดเคร่ืองมือ และอุปกรณ  
ในการบริหารงานท่ีทันสมัย อาทิ โปรแกรมบัญชีสําหรับสหกรณ ระบบโทรทัศนวงจรปด เปนตน 
การรวมมือกันไมปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในท่ีกิจการวางไว หรือผูปฏิบัติไมเห็น
ความสําคัญของระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยู การขาดการตรวจสอบวาผูปฏิบัติงานไดดําเนินการ
ตามระบบการควบคุมภายใน ไมมีมาตรการท่ีเขมงวดในการลงโทษผูท่ีไมปฏิบัติตาม ซ่ึงปจจัย
เหลานี้ลวนเปนสาเหตุท่ีทําใหระบบการควบคุมภายในไมมีประสิทธิภาพ 
 
ขอจํากัดในการศึกษา 

1. การศึกษาคร้ังนี้เปนหัวขอท่ีอาจมีขอจํากัดในการตอบแบบสอบถามกลาวคือพนักงาน
ท่ีเกี่ยวของอาจจะเปนผูท่ีไมไดปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมภายในทางการบัญชี 
หรือมีสวนพบเห็นในการไมปฏิบัติตามของพนักงานคนอ่ืนได 

2. การศึกษาคร้ังนี้ไดศึกษาถึงปญหาของการควบคุมภายในทางการบัญชีของสหกรณ
การเกษตรในจังหวัดพิษณุโลก เทานั้น 

3. การศึกษาคร้ังนี้ไดศึกษาถึงปญหาของการควบคุมภายในทางการบัญชีของสหกรณ
การเกษตร ไมรวมถึงสหกรณประเภทอ่ืน  

 
ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังตอไป 

สหกรณการเกษตรสามารถท่ีจะจําแนกออกเปนประเภท เชน สหกรณท่ีเนนใหบริการ
สินเช่ือทางการเกษตร สหกรณท่ีเนนการจัดสรรน้ํา สหกรณท่ีเนนการตลาดเพ่ือการเกษตร และ
สหกรณท่ีเนนการรวบรวมผลผลิตการเกษตร เปนตน  
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1. ควรศึกษาเพิ่มเติมในเร่ืองของการควบคุมภายในทางการบัญชีของสหกรณการเกษตร
แตละประเภทเพ่ือศึกษาถึงปญหาและแนวทางแกปญหาของสหกรณการเกษตรแตละ
ประเภท  

2. ควรศึกษาเพิ่มเติมในเร่ืองของการควบคุมภายในทางดานอ่ืนนอกเหนือจากทางการ
บัญชี เชน ทางดานบริหาร ทางดานบุคคล ทางดานระบบสารสนเทศ เปนตน 


