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บทที่ 1 
บทนํา  

 
 
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
  กรมตรวจบัญชีสหกรณมีภารกิจหลักในการดําเนินการตรวจสอบบัญชีสหกรณและกลุม
เกษตรกร ตามกฎหมายวาดวยสหกรณและกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของ ในการตรวจสอบงบการเงินของ
สหกรณ ผูสอบบัญชีสหกรณตองจัดทํากระดาษทําการเพ่ือเปนเอกสารหลักฐานท่ีมีความสําคัญ  
วาไดมีการออกแบบและใชวิธีการตรวจสอบเพ่ือใหไดมาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและ
เหมาะสม จนสามารถไดขอสรุปตอการแสดงความเห็นตองบการเงินของสหกรณ ซ่ึงเปนไปตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปและระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด แตเดิมนั้นในการ
ปฏิบัติงานผูสอบบัญชีใชกระดาษชวยจดบันทึก ซ่ึงทําใหเกิดการส้ินเปลืองทรัพยากร เกิดความไม
สะดวกในการจัดเก็บเอกสาร รวมถึงตองจัดหาสถานท่ีสําหรับจัดเก็บเปนจํานวนมาก และเกิดความ
ไมสะดวกในการคนหาหรือรวบรวมขอมูลการตรวจสอบจากปกอน และท่ีสําคัญขาดการวางแผน
งานสอบบัญชีท่ีด ีทําใหใชเวลาในการปฏิบัติงานมากขึ้นการทํางานไมเปนไปตามระบบมาตรฐาน
การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี ประกอบกับกรมตรวจบัญชีสหกรณตองปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามท่ี
กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย ท่ีรัฐมีนโยบายในการชวยเหลือสงเสริมสนับสนุนให
เกษตรกรและประชาชนท่ีประกอบอาชีพในภาคเกษตร ไดมีความรูดานการเงินการบัญชี ทําใหกรม
ตรวจบัญชีสหกรณมีภารกิจดานงานตรวจสอบบัญชี  และงานดานการสงเสริมใหความรู  
ดานการเงินการบัญชีแกสหกรณและกลุมเกษตรกรเพ่ิมมากขึ้น สงผลกระทบตอการปฏิบัติงานของ
ผูสอบบัญชี ทําใหใชเวลาในการปฏิบัติงานมากขึ้น การปฏิบัติงานไมตอเนื่อง ยังสงผลใหมีการ
ปฏิบัติงานเกินเวลามาตรฐานท่ีกําหนดไว กรมตรวจบัญชีสหกรณ จึงตองปรับเปล่ียนกระบวนการ
ในการปฏิบัติงาน โดยการนําเทคโนโลยีมาใชในการควบคุมการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ 
โดยใชโปรแกรมระบบกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส (Electronic Working Paper: EWP) ซ่ึงถูก
ออกแบบมาเพ่ือการบริหารงานสอบบัญชี รวมถึงความสามารถใชบริหารจัดการเวลา และจัดการ
ทรัพยากรของผูสอบบัญชี สงผลใหมีการปฏิบัติงานท่ีรวดเร็วขึ้น รวมท้ังยังชวยลดพ้ืนท่ีการจัดเก็บ
รักษากระดาษทําการท่ีเปนเลมรายงานดวย นอกจากนี้ยังสามารถจัดทําเปนฐานขอมูลกลาง 
ฐานความรูเกี่ยวกับการตรวจสอบใหเปนมาตรฐานเดียวกัน และสหกรณตางๆ ท่ีมีอยูท่ัวประเทศ  
ซ่ึงถือวาเปนลูกคาของกรมตรวจบัญชีสหกรณก็จะไดรับประโยชนโดยไดขอมูลท่ีมีความถูกตอง 
แมนยําและมีความรวดเร็วมากขึ้น (กรมตรวจบัญชีสหกรณ, 2557)  
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   จากยุทธศาสตรของกรมตรวจบัญชีสหกรณภายใน ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาประสิทธิภาพการ
ตรวจสอบบัญชีสหกรณและกลุมเกษตรกร โดยการสนับสนุนใหมีการใชระบบกระดาษทําการ
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Working Paper: EWP) ในการบริหารงานสอบบัญชี ซ่ึงมีเปาหมาย คือ 
ภายในป 2560 ผูสอบบัญชีตองใชกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส ในการสอบบัญชีสหกรณและกลุม
เกษตรกรทุกคน (กรมตรวจบัญชีสหกรณ, 2557) จึงไดดําเนินโครงการนํารอง โดยการนํากระดาษ
ทําการอิเล็กทรอนิกส มาทดลองใชกับผูสอบบัญชีท่ัวประเทศ จํานวน 326 คน จากรายงานติดตาม
ผลการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีของสํานักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี พบวา มีผูสอบ
บัญชี เพียง 130 คนเทานั้น ท่ีสามารถสงแฟมขอมูลการตรวจสอบไดเปนผลสําเร็จตามเปาหมาย ซ่ึง
คิดเปนรอยละ 39.87 ของจํานวนผูสอบบัญชีท่ีเขารวมโครงการท้ังส้ิน (กรมตรวจบัญชีสหกรณ 
สํานักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี, 2557) สําหรับพ้ืนท่ีสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 5 
พบวา มีผูสอบบัญชีสหกรณเพียงจํานวน 2 คน จาก 35 คนท่ีเขารวมโครงการสามารถสงแฟมขอมูล
การตรวจสอบไดเปนผลสําเร็จ ซ่ึงเปนสัดสวนท่ีนอยมาก  
  จากการศึกษาของอณัศยา ชาวเวียง (2553) พบวา ผูสอบบัญชีท่ีมีทัศนคติเชิงบวกมีการ
ยอมรับในการนํากระดาษทําการอิเล็กทรอนิกสมาใชในกระบวนการตรวจสอบบัญชีไดดีกวาผูมี
ทัศนคติเชิงลบ ดังนั้นผูศึกษาจึงตองการนําสุนทรียสาธกซ่ึงเปนการคนหาประสบการณเชิงบวก 
ความประทับใจ และส่ิงดีๆ (Cooperrider and Whitney, 1999) มาประยุกตใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล
การใชกระดาษทําการอเล็กทรอนิกสในงานสอบบัญชีของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 5  
 
2. วัตถุประสงคของการศึกษา 
  2.1 เพ่ือคนหาประสบการณดานบวกของผูสอบบัญชีสหกรณ ในการนํากระดาษทําการ
อิเล็กทรอนิกสมาใชในการบริหารงานสอบบัญชี 
  2.2 เพ่ือจัดทําแนวทางการเพ่ิมประสิทธิผลการใชกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกสใน
งานสอบบัญชี ของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 5 
  
3. ขอบเขตการศึกษา 
  3.1 ดานวิชาการ  
   เครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะห คือ สุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry: AI) ทฤษฎีการ
โคชแบบคลาสสิก (Heron Model) การวิเคราะหสออาร (SOAR Analyis) และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
โดยศึกษาจากเอกสารตํารา งานวิจัย อินเตอรเน็ต  
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  3.2 ดานกลุมตัวอยาง 
   กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษานี้ คือ ผูสอบบัญชีภาครัฐในพ้ืนท่ีสํานักงานตรวจบัญชี
สหกรณท่ี 5 รวม 8 จังหวัด จํานวน 44 คน (ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2557) ประกอบดวย 
   1.  ผูสอบบัญชีสหกรณท่ีเขารวมโครงการนํารอง จํานวน 35 คนไดแก 
    1.1 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณขอนแกน  จํานวน 9 คน 
    1.2 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณบึงกาฬ  จํานวน 2 คน 
    1.3 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณนครพนม  จํานวน 3 คน 
    1.4 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณสกลนคร  จํานวน 5 คน 
    1.5 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณหนองคาย จํานวน 4 คน 
    1.6 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณหนองบัวลําภ ู จํานวน 2 คน 
    1.7 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณอุดรธาน ี  จํานวน 5 คน 
    1.8 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเลย   จํานวน 5 คน 
    2.  หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ ท้ัง 8 จังหวัด และหัวหนากลุมกํากับ
มาตรฐานการบัญชี จํานวน 9 คน  
  3.3 ดานระยะเวลา  
   การศึกษาครั้งนี้ใชระยะเวลาตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 
2558  
  3.4 ดานสถานที่ 
   สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณในพ้ืนท่ีสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 5 (อุดรธานี) 
ไดแก สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณขอนแกน บึงกาฬ นครพนม สกลนคร หนองคาย หนองบัวลําภู 
อุดรธานี และเลย 
 
4.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
  4.1 ไดแนวทางในการฝกอบรมใหผูสอบบัญชีสามารถใชกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกสได
อยางมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามกระบวนการงานสอบบัญชี 
  4.2 ผูสอบบัญชีสงแฟมขอมูลตรวจสอบดวยกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกสไดรอยละ 100 
ตามแผนการปฏิบัติงานสอบบัญชีภาครัฐในปงบประมาณ 2559 
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5. นิยามศัพท 
  5.1 กระดาษทําการ หมายถึง เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบบัญชี ท่ีผูสอบบัญชีได
บันทึกถึงวิธีการทํางาน ไมวาจะเปนวิธีการตรวจสอบ การไดมาซ่ึงหลักฐานจากการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ และขอสรุปท่ีไดจากผลการตรวจสอบ อาจบันทึกในรูปของเอกสาร (กระดาษ) หรือส่ือ
อิเล็กทรอนิกสก็ไดเพ่ือนํามาประกอบการแสดงความเห็นของผูสอบบัญชี (นิพันธ เห็นโชคชัยชนะ 
และศิลปะพร ศรีจั่นเพชร, 2554)  
  5.2 กระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส (Electronic Working Paper: EWP) หมายถึง ระบบ
สารสนเทศท่ีสามารถชวยบริหารจัดการงานสอบบัญชี ตั้งแตการวางแผนการตรวจสอบ การบันทึก
ผลการสอบบัญชี การสอบทานงาน การสรุปผลการตรวจสอบ จนกระท่ังรายงานผลการตรวจสอบ 
(กรมตรวจบัญชีสหกรณ, 2556)  
  5.3 การบริหารงานสอบบัญชี หมายถึง กระบวนการงานสอบบัญชีท่ีผูสอบบัญชีไดมีการ
วางแผนงานตรวจสอบ เพ่ือใหการปฏิบัติงานสอบบัญชีเปนไปอยางมีประสิทธิผล โดยกําหนด
แนวทางในการปฏิบัติงานสอบบัญชี เริ่มตั้งแตการจัดทําแผนสอบบัญชี การจัดทําแนวการสอบบัญชี 
การมอบหมายงาน ควบคุมดูแลและสอบทานงานของผูชวยผูสอบบัญชี ใหปฏิบัติงานตามแผน 
ตลอดจนการสรุปผลการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบ (กรมตรวจบัญชีสหกรณ, 2557)  
  5.4 การควบคุมคุณภาพการสอบบัญชี หมายถึง สอบทานการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี 
วาไดปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด 
(กรมตรวจบัญชีสหกรณ, 2557)  
  5.5 ผูสอบบัญชีสหกรณ หมายถึง ขาราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ และพนักงานราชการ
ท่ีปฏิบัติงานสอบบัญชีมาแลวไมต่ํากวา 5 ป ท่ีไดรับการแตงตั้งจากนายทะเบียนสหกรณใหเปน
ผูสอบบัญชีสหกรณ (นายทะเบียนสหกรณ, 2542)  
  5.6 การสอบบัญชีสหกรณ หมายถึง การตรวจสอบสมุดบัญชีเอกสารประกอบการลงบัญชี
และหลักฐานอ่ืนๆ ตลอดจนการใชวิธีการตรวจสอบอ่ืนท่ีจําเปนตามแนวทางปฏิบัติงานท่ีวิชาชีพได
กําหนดไวเปนมาตรฐาน (นายทะเบียนสหกรณ, 2542)  
  5.7 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ หมายถึง คําแนะนําหรือวิธีปฏิบัติทางบัญชีท่ีออกโดย
นายทะเบียนสหกรณ เพ่ือใหผูสอบบัญชีปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน (นายทะเบียนสหกรณ, 
2542)  
  5.8 มาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป หมายถึง หลักการพ้ืนฐานและวิธีการ
ตรวจสอบท่ีสําคัญ รวมท้ังแนวทางปฏิบัติตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ท่ีอยูในรูปของคําช้ีแจงหรือรูปลักษณะ
อ่ืนตามปกติจะกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
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ราชูปถัมภ, 2555)  
  5.9 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 5 หมายถึง หนวยงานราชการบริหารระดับสวนกลาง 
สังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ทําหนาท่ีคอยกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณซ่ึงอยูในสังกัด รวม 8 จังหวัด ไดแก ขอนแกน นครพนม บึงกาฬ 
สกลนคร หนองคาย หนองบัวลําภ ูอุดรธานี และเลย (กรมตรวจบัญชีสหกรณ, 2557)  
         5.10 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ หมายถึง หนวยงานราชการสวนกลาง สังกัดกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ท่ีมีตั้งอยูตามสวนภูมิภาคประจําจังหวัด (กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ, 2557)  
         5.11 กรมตรวจบัญชีสหกรณ หมายถึง หนวยงานราชการ สังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ซ่ึงเปนหนวยงานหลักในการตรวจสอบบัญชีสหกรณและกลุมเกษตรกร (กรมตรวจบัญชี
สหกรณ, 2557)  
         5.12 ประสิทธิผล หมายถึง ผลสําเร็จของการนํากระดาษทําการอิเล็กทรอนิกสมาใชใน
งานสอบบัญชี ของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 5 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการศึกษา 

 
 

  การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาโดยการใชทฤษฎีการโคชแบบคลาสสิก (Heron Model) 
รวมกับกระบวนการสุนทรียสาธกเปนเครื่องมือ เนนวิธีการหาประสบการณดานบวกท่ีดีท่ีสุดของ
ผูสอบบัญชีสหกรณในการบริหารงานจัดการงานสอบบัญชีดวยระบบกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Working Paper : EWP) ในพ้ืนท่ีสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 5 (อุดรธานี) รวม 8 
จังหวัด ประกอบดวย ขอนแกน บึงกาฬ นครพนม สกลนคร หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลําภูและ
เลย ซ่ึงเปนขั้นตอนการคนหาประสบการณดานบวก (Discovery) เม่ือพบประสบการณดังกลาว 
นํามาพิจารณารวมกับทฤษฎีการโคชแบบคลาสสิก (Heron Model) ทําใหเกิดขั้นตอนวาดฝน 
(Dream) ซ่ึงตอยอดจากส่ิงท่ีพบวาอยากใหผูสอบบัญชีสหกรณบริหารจัดการงานสอบบัญชีอยางไร 
จากนั้นออกแบบ (Design) เพ่ือนําจุดรวมและจุดโดดเดนเปนแนวทางในขั้นตอนการดําเนินการ 
(Destiny) แลวดําเนินการเบ้ืองตนทันที คอยสังเกต รวบรวมผลดําเนินการเบ้ืองตน หากไดผลก็
สามารถคนหาประสบการณดานบวก วาดฝน ออกแบบ และดําเนินการ ตอไปไดอีก จากนั้นนําเอา
ผลท่ีไดมาวิเคราะหอยางเปนระบบเพ่ือวางแผนเปนแนวทางการเพ่ิมประสิทธิผลการใชกระดาษทํา
การอิเล็กทรอนิกสในงานสอบบัญชี ของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 5 ซ่ึงใชรูปแบบคําถามท่ีมี
ในใจอยูแลว (Semi Structure-interview) และคําถามท่ีไมมีอยูในใจ (Unstructured) อีกท้ังใชวิธี
สังเกตการณจากพฤติกรรมของผูถูกสัมภาษณ (Observation) รวมดวย โดยมีวิธีการศึกษาดังนี้  
 
1.  การคนหาประสบการณดานบวกของผูสอบบัญชีสหกรณ  
   การคนหา (Discovery) เริ่มจากศึกษา และคนควาเอกสารขอมูลทางวิชาการ และงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของโดยใชวิธีการแบบโคชคลาสสิก (Heron Model) ซ่ึงเปนวิธีการโคชแบบงายๆ ท่ีสามารถ
เปล่ียนพฤติกรรมและยกระดับความสามารถของคนไดอยางรวดเร็ว (ภิญโญ รัตนาพันธุ, 2556) 
รวมกับการประยุกตใชสุนทรียสาธกในการออกแบบคําถามเพ่ือใชในการสัมภาษณผูสอบบัญชี
สหกรณ หรือแลกเปล่ียนเรื่องราวตางๆ โดยการใชคําถามเชิงบวกแบบไมมีเง่ือนไข เพ่ือคนหา
ประสบการณท่ีดีท่ีสุดหรือจุดเปล่ียนท่ีทําใหทํางานไดดีขึ้น และเร็วขึ้น ความสุขในการทํางาน ส่ิงท่ี
มุงหวังในองคกร และส่ิงท่ีมุงหวังจากการทํางานดวยกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส แลวนําขอมูลท่ี
ไดมาวิเคราะหปจจัยท่ีเปนจุดรวม และจุดโดดเดน ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
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  1.1 กลุมตัวอยาง 
    การศึกษานี้เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยจะทําการ
สัมภาษณ ท้ังส้ิน จํานวน 44 คน แบงไดดังนี ้
   1.  ผูสอบบัญชีสหกรณท่ีเขารวมโครงการ จํานวน 35 คนไดแก 
    1.1 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณขอนแกน  จํานวน 9 คน 
    1.2 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณบึงกาฬ  จํานวน 2 คน 
    1.3 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณนครพนม  จํานวน 3 คน 
    1.4 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณสกลนคร  จํานวน 5 คน 
    1.5 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณหนองคาย จํานวน 4 คน 
    1.6 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณหนองบัวลําภู จํานวน 2 คน 
    1.7 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณอุดรธาน ี  จํานวน 5 คน 
    1.8 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเลย   จํานวน 5 คน 
   2.  หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ รวม 8 จังหวัด ไดแก สํานักงานตรวจบัญชี
สหกรณขอนแกน บึงกาฬ นครพนม สกลนคร หนองคาย หนองบัวลําภู อุดรธานี และเลย 
   3.  หัวหนากลุมกํากับมาตรฐานการบัญชี จํานวน 1 คน สังกัดสํานักงานตรวจบัญชี
สหกรณท่ี 5 
  1.2 ประเภทของขอมูล 
   การศึกษาในครั้งนี้ทําการศึกษาจากขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และขอมูลทุติยภูมิ 
(Secondary Data) มีรายละเอียดดังนี ้
    1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจากการสัมภาษณผูมีสวนรวมในการศึกษาผูสอบ
บัญชี หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ และหัวหนากลุมกํากับมาตรฐานการบัญชี เปนการ
สัมภาษณท่ีมีการวางแผนสัมภาษณไวกอนลวงหนา 
    2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาขอมูลจากเอกสารทางวิชาการ วารสาร จุลสาร 
นิตยสาร บทความทางวิชาการ วิทยานิพนธ งานวิจัย เอกสารประกอบการสอน แหลงสารสนเทศ
ตางๆ การคนควาขอมูลจากหนังสือ อินเตอรเน็ต หรือเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
  1.3 คําถามที่ใชในการสัมภาษณ 
    การออกแบบคําถามท่ีใชในการสัมภาษณจะใชหลักของสุนทรียสาธกในการตั้งคําถาม 
ซ่ึงเปนคําถามปลายเปด (Open-Ended Questions) โดยเปนคําถามในลักษณะท่ีเปดโอกาสใหผูมีสวน
รวมในการศึกษาตอบไดอยางเสรีตามความพอใจ โดยศึกษาจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวของและขอคําแนะนาํ
จากอาจารยท่ีปรึกษา มีหัวขอคําถาม 2 ชุด ดังนี้  
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    คําถามชุดที่ 1 สําหรับหัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ และหัวหนากลุมกํากับ
มาตรฐานการบัญชี มี 1 คําถาม คือ 
   - ทานมีวิธีการหรือประสบการณสอนงานผูสอบบัญชีใหสามารถทํางานไดสําเร็จตาม
เปาหมาย  
    คําถามชุดที่ 2 สําหรับผูสอบบัญชีสหกรณ มี 4 คําถาม คือ 
   - จุดเปล่ียนท่ีทําใหคุณทํางานไดดีขึ้นและเร็วขึ้น มีอะไรบาง  
   - เคยรูสึกสบายใจหรือสุขใจท่ีไดทํางานในชวงไหน เกิดเหตุการณอะไรขึ้น 
   - ส่ิงท่ีมุงหวังเกี่ยวกับองคกร คืออะไรบาง 
   - ส่ิงท่ีคุณมุงหวังเกี่ยวกับกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส คืออะไรบาง 
     เม่ือทําการสัมภาษณผูมีสวนรวมในการศึกษาจนครบแลว นําขอมูลท่ีเก็บรวบรวม
ไดมาวิเคราะหและสรุปประเด็นสําคัญ และดําเนินการตามหลักการวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือนําผลสรุป
แยกเปน 2 กลุมปจจัย ไดแก 
     1. กลุมปจจัยท่ีเปนจุดรวม (Convergences) คือปจจัยท่ีมีความถ่ีมาก โดยในการศึกษา
นี้กําหนดจุดรวม ตองมีผูมีสวนรวมท่ีมีความคิดเห็นคลายกันตั้งแต 4 คน ขึ้นมา 
     2. กลุมปจจัย ท่ีเปนจุดโดดเดน (Divergences) คือปจจัยท่ีมีความถ่ีนอย โดยใน
การศึกษานี้กําหนดโดดเดนนี้ มีผูมีสวนรวมท่ีมีความคิดเห็นคลายกันตั้งแต 3 คน ลงไป 
 
2.  การจัดทําแนวทางการเพ่ิมประสิทธิผลการใชกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกสในงานสอบบญัช ีของ
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 5  
   การจัดทําแนวทางการเพ่ิมประสิทธิผลการใชกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกสในงานสอบ
บัญชี ของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 5 มีขั้นตอนดังนี้  
   2.1 การวาดฝน (Dreaming)  
     เม่ือคนพบขอมูลจากขั้นตอนคนหา โดยนําปจจัยท่ีเปนจุดรวม และจุดโดดเดนท่ีไดจาก
การสัมภาษณไปขยายผลตอ หรือสานตอความฝน โดยส่ิงท่ีวาดฝนนั้นตองสามารถปฏิบัติไดจริงและ
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานได โดยการวิเคราะหสออาร 
  2.2  การออกแบบ (Designing)   
    การออกแบบเปนขั้นตอนในการทําใหส่ิงท่ีวาดฝนไวเปนจริง โดยพิจารณาจากจุดแข็ง
และโอกาสท่ีไดจากการวิเคราะหเครื่องมือตางๆ ในขั้นตอนของการคนหา และการวาดฝนเพ่ือทําให
ส่ิงท่ีฝนไวสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง โดยทําการวางแผนออกแบบโครงการขึ้นเพ่ือใหเกิดการ
พัฒนาปรับปรุงตามหัวขอท่ีไดจัดทําขึ้น โครงการการท่ีออกแบบขึ้นตองสามารถนํามาใชไดจริง 
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  2.3  การลงมือทํา (Destiny)  
     การลงมือทําเปนการนําแผนโครงการตางๆ ท่ีไดออกแบบไวแปลงไปสูการปฏิบัติใน
สวนนี้ ผูศึกษาจะมอบแผนโครงการท่ีจัดทําขึ้นใหสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 5 เปนผูดําเนินการ
ตอซ่ึงจะมอบหนาท่ีใหแกกลุมกํากับมาตรฐานการบัญชี กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศกลุมพัฒนาการ
เรียนรู และผูสอบบัญชีสหกรณไดปฏิบัติรวมกัน รวมท้ังติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการ
ท่ีเกิดขึ้น 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
 
  การศึกษาเรื่องการประยุกตใชสุนทรียสาธกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการใชกระดาษทําการ
อิเล็กทรอนิกสในงานสอบบัญชี: สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 5 เปนการใชทฤษฎีการโคชแบบ
คลาสสิก (Heron Model) เนื่องจากเปนการโคชแบบงายๆ ท่ีสามารถเปล่ียนพฤติกรรมและยกระดับ
ความสามารถของคนไดอยางรวดเร็ว (ภิญโญ รัตนาพันธุ, 2556) รวมกับกระบวนการสุนทรียสาธก
เพ่ือคนหาประสบการณดานบวกและส่ิงท่ีประทับใจในการบริหารงานจัดการงานสอบบัญชีดวย
ระบบกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส (Electronic Working Paper: EWP) ของผูสอบบัญชีสหกรณใน
พ้ืนท่ีสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 5 (อุดรธาน)ี มีผลการศึกษาตามวัตถุประสงค ดังนี ้
 
1. ผลการคนหาประสบการณดานบวกของผูสอบบัญชีสหกรณ 
  การคนหาประสบการณดานบวกของผูสอบบัญชีสหกรณ  ในการนํากระดาษทําการ
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Working Paper: EWP) มาใชในการบริหารงานสอบบัญชี โดยใชการ
สัมภาษณเชิงบวก (ดังภาคผนวก ข) เพ่ือคนหาประสบการณดานบวกและส่ิงท่ีประทับใจ (ภาคผนวก 
ค) ของผูสอบบัญชีสหกรณท่ีเขารวมโครงการ จํานวน 35 คน หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ 
จํานวน 8 คน และหัวหนากลุมกํากับมาตรฐานการบัญชี 1 คน รวมเปนกลุมตัวอยางท้ังส้ิน 44 คน นํา
ส่ิงท่ีคนพบมาจัดทําตารางวิธีการสอนงานผูสอบบัญชีใหสามารถทํางานไดสําเร็จตามเปาหมาย โดย
การใชทฤษฎีการโคชแบบคลาสสิก (Heron Model) ประกอบดวย การส่ังใหทํา (Prescriptive) การ
ใหขอมูล (Informative) การเผชิญหนา (Confronting) ความรูสึก (Cathartic) การพาวิเคราะห (Catalytic) 
และการสนับสนุน (Supportive) (ภาคผนวก ง) หลังจากนั้นนําขอมูลมาวิเคราะหปจจัยท่ีเปนจุดรวม 
และจุดโดดเดน (ภาคผนวก จ) ซ่ึงผลการศึกษาตามวัตถุประสงคนี้เปนลําดับขั้นท่ี 1 ของวงจร 4D คือ 
ขั้นตอนการคนพบ (Discovery) ดังนี้ 
  1.1 การโคชแบบคลาสสิก (Heron Model) เปนการโคชแบบงายๆ ท่ีสามารถเปล่ียน
พฤติกรรมและยกระดับความสามารถของคนไดอยางรวดเร็ว (ภิญโญ รัตนาพันธุ, 2556) 
   ผลจากการสอนงานของหัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ หัวหนากลุมกํากับ
มาตรฐานการบัญชี มีดังนี ้ 
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   1.1.1 การส่ังใหทํา ตองปฏิบัติตามนโยบายกรมตรวจบัญชีสหกรณ มีการมอบหมาย
งานใหผูชวยชัดเจน และมีการติดตามงาน  
   1.1.2 การใหขอมูล มีการช้ีใหเห็นถึงความสําคัญของการใชเทคโนโลยีท่ีทําใหการ
ทํางานสะดวกขึ้น มีความรวดเร็วขึ้น ตองมีการใหความรูในส่ิงใหมๆ แนะนําใหผูสอบบัญชีศึกษา
เพ่ิมเติมทบทวน และประโยชนของการใชโปรแกรม EWP  
   1.1.3 การเผชิญหนา ผูสอบบัญชีตองทดลองปฏิบัติจริง มีความใสใจเรียนรูวิธีการใช
งาน ตองมีสนใจในเรื่องของไอที หากติดขัดตรงไหนใหกลับมาทบทวนการทํางานใหมอีกครั้ง 
   1.1.4 ความรูสึก ตองใหการยอมรับถึงการเปล่ียนแปลงในขบวนการปฏิบัติงานสอบ
บัญชีเพ่ือใหกาวทันตามเทคโนโลย ี
   1.1.5 การพาวิเคราะห กรมตรวจบัญชีสหกรณ มีการถายทอดความรูใหกับผูสอบ
บัญชี มีการจัดอบรม โดยผูท่ีถายทอดความรูท่ีมีความเช่ียวชาญ มีการสอนการใชโปรแกรม EWP 
   1.1.6 การสนับสนุน กรมตรวจบัญชีสหกรณ มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการทํางาน 
เชน โปรแกรมเอกซเซล (Excel) โปรแกรมกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส (EWP) โปรแกรมการ
ตรวจสอบบัญชี (Audit Command Language: ACL) โปรแกรมระบบตรวจสอบสหกรณเชิงลึก 
(Cooperative Audit Through System: CATs) เปนตน ทําใหทํางานไดเร็วขึ้น  
  1.2 จุดเปลี่ยนที่ทําใหทํางานไดเร็วขึ้นและดีขึ้น 
   จากการสัมภาษณประสบการณในเชิงบวกของผูสอบบัญชีสหกรณทําใหไดขอมูลส่ิงท่ี
คนพบท่ีเปนจุดเปล่ียนท่ีทําใหทํางานไดเร็วขึ้นและดีขึ้น เพ่ือหาปจจัยจุดรวม (ตารางท่ี 3) และปจจัย
จุดโดดเดน (ตารางท่ี 4) รายละเอียดดังนี ้
 
ตารางที่ 3 ปจจัยจุดรวมท่ีเปนจุดเปล่ียนท่ีทําใหผูสอบบัญชีทํางานไดเร็วขึ้นและดีขึ้น  
 

ปจจัยจุดรวม  ความถี ่(คน)  รอยละ 
1. การไดรับคําแนะนําจากผูรู ไดแก เพ่ือนรวมงาน หัวหนา
งาน ผูมีประสบการณ 

20 57.14 

2. การเขารับการฝกอบรม 15 42.86 
3. ตําราและคูมือในการปฏิบัต ิระเบียบคําส่ังตางๆ 14 40.00 
4. มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการทํางาน เชน โปรแกรม 
เอกซเซล โปรแกรมกระดาษทําการอิเล็กทรอนกิส โปรแกรม
การตรวจสอบบัญชี โปรแกรมระบบตรวจสอบสหกรณเชิงลึก  

11 31.43 
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ตารางที ่3 ปจจัยจุดรวมท่ีเปนจุดเปล่ียนท่ีทําใหผูสอบบัญชีทํางานไดเร็วขึ้นและดีขึ้น (ตอ) 
 

ปจจัยจุดรวม  ความถี ่(คน)  รอยละ 
5. มีการทํางานเปนทีม เชน เพ่ือนรวมงาน และหัวหนางาน 5 14.29 
6. การคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็น 5 14.29 
7. มีผูชวยสอบท่ีมีความสามารถ 5 14.29 
8. การนําประสบการณท่ีไดจากการทํางานมาปรับใช 4 11.43 
9. การเปล่ียนมุมมองเปนมองเชิงบวก 4 11.43 
10. ตําแหนงหนาท่ีการงานท่ีสูงขึ้น 4 11.43 

 
   จากตารางท่ี 3 ปจจัยจุดรวมท่ีเปนจุดเปล่ียนท่ีทําใหผูสอบบัญชีทํางานไดเร็วขึ้นและดี
ขึ้น ไดแก การไดรับคําแนะนําจากผูรู ไดแก เพ่ือนรวมงาน หัวหนางาน ผูมีประสบการณ จํานวน 20 
คน คิดเปนรอยละ 57.14 การเขารับการฝกอบรม จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 42.86 ตําราและคูมือ
ในการปฏิบัติ ระเบียบคําส่ังตางๆ จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 40.00 มีการนําเทคโนโลยีมาใชใน
การทํางาน เชน โปรแกรมเอกซเซล โปรแกรมกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส โปรแกรมการ
ตรวจสอบบัญชี โปรแกรมระบบตรวจสอบสหกรณเชิงลึก จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 31.43 มี
การทํางานเปนทีม เชน เพ่ือนรวมงาน และหัวหนางาน จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 14.29 การคุย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 14.29 มีผูชวยสอบท่ีมีความสามารถ จํานวน 5 
คน คิดเปนรอยละ 14.29 การนําประสบการณท่ีไดจากการทํางานมาปรับใช จํานวน 4 คน คดิเปนรอย
ละ 11.43 การเปล่ียนมุมมองเปนมองเชิงบวก จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 11.43 ตําแหนงหนาท่ีการ
งานท่ีสูงขึน้ จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 11.43 
 
ตารางที่ 4 ปจจัยจุดโดดเดนท่ีเปนจุดเปล่ียนท่ีทําใหผูสอบบัญชีทํางานไดเร็วขึ้นและดีขึ้น 
 

ปจจัยจุดโดดเดน ความถี ่ รอยละ 
1. อุปกรณและเครื่องมืออํานวยความสะดวกในการทํางาน 2 5.71 
2. มีการมอบหมายงานและคําส่ังท่ีชัดเจน 2 5.71 
3. ศึกษากระดาษทําการของปเกา หรือของผูสอบคนกอน 2 5.71 
4. มีการวางแผนการทํางาน 1 2.86 
5. การเขาใจระบบงาน 1 2.86 
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ตารางที่ 4 ปจจัยจุดโดดเดนท่ีเปนจุดเปล่ียนท่ีทําใหผูสอบบัญชีทํางานไดเร็วขึ้นและดีขึ้น (ตอ) 
 

ปจจัยจุดโดดเดน ความถี ่ รอยละ 
6. การตั้งเปาหมายในการทํางาน 1 2.86 
7. ตองการเปนแบบอยางท่ีดใีหกับลูกนอง 1 2.86 
8. มีหัวหนาเกง 1 2.86 
9. ผูถายทอดความรูมีความรูความชํานาญเพ่ิมขึ้น 1 2.86 

 
   จากตารางท่ี 4 ปจจัยจุดโดดเดนท่ีเปนจุดเปล่ียนท่ีทําใหผูสอบบัญชีทํางานไดเร็วขึ้น
และดีขึ้น ไดแก อุปกรณและเครื่องมืออํานวยความสะดวกในการทํางาน จํานวน 2 คน คิดเปน 
รอยละ 5.71 มีการมอบหมายงานและคําส่ังท่ีชัดเจน จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 5.71ศึกษากระดาษ
ทําการของปเกา หรือของผูสอบคนกอน จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 5.71 มีการวางแผนการทํางาน 
จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2.86 การเขาใจระบบงาน จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2.86 การตั้ง 
เปาหมายในการทํางาน จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2.86 ตองการเปนแบบอยางท่ีดีใหกับลูกนอง 
จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2.86 มีหัวหนาเกง จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2.86 ผูถายทอดความรูมี
ความรูความชํานาญเพ่ิมขึ้น จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2.86 
  1.3 ส่ิงที่ทําใหผูสอบบัญชีสหกรณมีความสุขในการทํางาน 
   จากการสัมภาษณประสบการณในเชิงบวกทําใหไดขอมูลส่ิงท่ีทําใหผูสอบบัญชี
สหกรณมีความสุขในการทํางาน เพ่ือหาปจจัยจุดรวม (ตารางท่ี 5) และปจจัยจุดโดดเดน (ตารางท่ี 6) 
ดังนี้ 
 
ตารางที ่5 ปจจัยจุดรวมท่ีทําใหผูสอบบัญชีสหกรณมีความสุขในการทํางาน 
 

ปจจัยจุดรวม  ความถี ่ รอยละ 
1. งานสําเร็จลุลวง และสงงาน 11 31.43 
2. ไดรับการช่ืนชม และการยอมรับจากสหกรณ  6 17.14 
3. ปริมาณเหมาะสม เม่ือทํางานสอบบัญชีแลวไมมีงานอ่ืนเขามา
แทรก 

5 14.29 

4. ไดรับการยอมรับจากหัวหนา และเพ่ือนรวมงาน 5 14.29 
5. เม่ือไดทําประโยชนมอบคนืสูสังคม  4 11.43 
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  จากตารางท่ี 5 พบวา ปจจัยจุดรวมท่ีทําใหผูสอบบัญชีสหกรณมีความสุขในการทํางาน 
ไดแก งานสําเร็จลุลวง และสงงาน จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 31.43 ไดรับการช่ืนชม และการ
ยอมรับจากสหกรณ  จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 17.14 ปริมาณเหมาะสม เม่ือทํางานสอบบัญชีแลว
ไมมีงานอ่ืนเขามาแทรก จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 14.29 ไดรับการยอมรับจากหัวหนา และเพ่ือน
รวมงาน จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 14.29 และเม่ือไดทําประโยชนมอบคืนสูสังคม จํานวน 4 คน 
คิดเปนรอยละ 11.43 
 
ตารางที ่6 ปจจัยจุดโดดเดนท่ีทําใหผูสอบบัญชีสหกรณมีความสุขในการทํางาน 
 

ปจจัยจุดโดดเดน  ความถี ่ รอยละ 
1. งานไมมีปญหา มีความราบรื่น 3 8.57 
2. ไดรับโอกาสจากหัวหนาในการเปนผูสอบบัญชีของสหกรณ 3 8.57 
3. เพ่ือนรวมงาน และหัวหนาดี ใหคําแนะนําและความชวยเหลือ 2 5.71 
4. ดานส่ิงแวดลอมท่ีดีในการทํางาน 2 5.71 
5. ทํางานไดตามแผน 2 5.71 
6. ชวงท่ีมีอากาศถายเทไดสะดวก 2 5.71 
7. งานสอบมีมาตรฐาน และคุณภาพ 1 2.86 
8. ชวงงานสอบบัญชีตองไมชนงานโครงการ 1 2.86 
9. ทํางานใกลบาน / ใกลลูก 1 2.86 
10. ชวงเวลาท่ีมีสมาธิในการทํางาน 1 2.86 
11. เปดเพลงคลอเบาๆ 1 2.86 

 
   จากตารางท่ี 6 พบวา ปจจัยจุดโดดเดนท่ีทําใหผูสอบบัญชีสหกรณมีความสุขใน 
การทํางาน ไดแก งานไมมีปญหา มีความราบรื่น จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 8.57 ไดรับโอกาสจาก
หัวหนาในการเปนผูสอบบัญชีของสหกรณ จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 8.57 เพ่ือนรวมงาน และ
หัวหนาดี ใหคําแนะนําและความชวยเหลือ จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 5.71 ดานส่ิงแวดลอมท่ีดีใน
การทํางาน จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 5.71 ทํางานไดตามแผน จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 5.71 
ชวงท่ีมีอากาศถายเทไดสะดวก จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 5.71 งานสอบมีมาตรฐาน และคุณภาพ 
จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2.86 ชวงงานสอบบัญชีตองไมชนงานโครงการ จํานวน 1 คน คิดเปน
รอยละ 2.86 ไดทํางานใกลบาน / ใกลลูก จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2.86 ชวงเวลาท่ีมีสมาธิใน 
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การทํางาน จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2.86 และเปดเพลงคลอเบาๆ จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 
2.86 
  1.4 ส่ิงที่ผูสอบบัญชีสหกรณมุงหวังเกี่ยวกับองคกร 
   จากการสัมภาษณประสบการณในเชิงบวกทําใหไดขอมูลส่ิงท่ีผูสอบบัญชีสหกรณ
มุงหวังเกี่ยวกับองคกร เพ่ือหาปจจัยจุดรวม (ตารางท่ี 7) และปจจัยจุดโดดเดน (ตารางท่ี 8) 
รายละเอียดดังนี ้
 
ตารางที ่7 ปจจัยจุดรวมส่ิงท่ีผูสอบบัญชีสหกรณมุงหวังเกี่ยวกับองคกร 
 

ปจจัยจุดรวม  ความถี ่ รอยละ 
1. กรมตรวจบัญชีสหกรณ มุงเนนงานท่ีเกี่ยวกับการสอบบัญชี  12 34.29 
2. งานสอบบัญชีไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 7 20.00 
3. องคกรมีช่ือเสียงท่ีดีและไดรับการยอมรับ 6 17.14 
4. การจัดแบงหนาท่ีและจัดสรรอัตรากําลังตามโครงสรางใหม
ใหมีความชัดเจน 

5 14.29 

 
  จากตารางท่ี 7 พบวา ปจจัยจุดรวมส่ิงท่ีผูสอบบัญชีสหกรณมุงหวังเกี่ยวกับองคกร ไดแก 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ มุงเนนงานท่ีเกี่ยวกับการสอบบัญชี จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 34.29 
งานสอบบัญชีไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 20.00 องคกรมีช่ือเสียง
ท่ีดีและไดรับการยอมรับ จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 17.14 และการจัดแบงหนาท่ีและจัดสรร
อัตรากําลังตามโครงสรางใหมใหมีความชัดเจน จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 14.29  
 
ตารางที่ 8 ปจจัยจุดโดดเดนส่ิงท่ีผูสอบบัญชีสหกรณมุงหวังเกี่ยวกับองคกร 
 

ปจจัยจุดโดดเดน ความถี ่ รอยละ 
1. ความกาวหนาในหนาท่ีการงาน 3 8.57 
2. คาตอบแทนคาวิชาชีพ 3 8.57 
3. ระดับภาค ระดับกรม ตามสายบังคับบัญชา ชวยแกไขปญหา 2 5.71 
4. เพ่ิมจํานวนผูสอบท่ีไดรับการเล่ือนขั้นเงินเดือนระดับดีมากกับ
ดีเดน 

2 5.71 



29 

ตารางที่ 8 ปจจัยจุดโดดเดนส่ิงท่ีผูสอบบัญชีสหกรณมุงหวังเกี่ยวกับองคกร (ตอ) 
 

ปจจัยจุดโดดเดน ความถี ่ รอยละ 
5. มีการพัฒนางานสอบบัญชี 2 5.71 
6. สวัสดิการ งบเบ้ียเล้ียง เพ่ิมขึ้น 2 5.71 
7. การอบรมพัฒนาขาราชการและพนกังานราชการใหมีความรู
เรื่องการสอบบัญชี การใชโปรแกรม 

2 5.71 

8. เพ่ิมเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชในการทํางาน 2 5.71 
9. กรมตรวจบัญชีสหกรณ มีการสนับสนุนทุนการศึกษาตอ 2 5.71 
10. การไดรับความเอาใจใส ใหกําลังใจและความช่ืนชมจาก
ผูบริหาร 

2 5.71 

11. มีคอลเซ็นเตอรสามารถโทรสอบถามปรึกษาปญหาได 1 2.86 
12. ระดับภาค มีบุคลากรท่ีเช่ียวชาญใหคําแนะนําปรกึษา 1 2.86 
13. มีคูมือการสอบบัญชีสหกรณ 1 2.86 
14. การสอบเล่ือนขั้นมีความเปนธรรม 1 2.86 
15. การสนับสนุนจากทางสวนกลาง 1 2.86 
16. ผูสอบบัญชีรายใหมผานการอบรมหลักสูตรท่ีไดมาตรฐาน 1 2.86 
17. กิจกรรมเสริมสรางความสามัคค ี 1 2.86 
18. การพัฒนาจิตใจ 1 2.86 
19. ไดยายไปอยูกับครอบครวั 1 2.86 
20. เพ่ิมความรวดเร็วในการแกไขปญหาสหกรณ 1 2.86 
21. กรมตรวจบัญชีสหกรณมีผูท่ีมีความรูความสามารถถายทอด
มาใหผูสอบบัญชี 

1 2.86 

22. มีการวางแผนการทํางานท่ีชัดเจน 1 2.86 
23. ผูสอบมีความสามัคคี และชวยเหลือกัน 1 2.86 
24. การทํางานเปนทีม 1 2.86 

 
   จากตารางท่ี 8 พบวา ปจจัยจุดโดดเดนส่ิงท่ีผูสอบบัญชีสหกรณมุงหวังเกี่ยวกับองคกร 
ไดแก ความกาวหนาในหนาท่ีการงาน จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 8.57 คาตอบแทนคาวิชาชีพ 
จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 8.57 เพ่ิมจํานวนผูสอบท่ีไดรับการเล่ือนขั้นเงินเดือนระดับดีมากกับ
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ดีเดน จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 5.71 เพ่ิมจํานวนผูสอบท่ีไดรับการเล่ือนขั้นเงินเดือนระดับดีมาก
กับดีเดน จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 5.71 มีการพัฒนางานสอบบัญชี จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 
5.71 สวัสดิการ งบเบ้ียเล้ียง เพ่ิมขึ้น จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 5.71 การอบรมพัฒนาขาราชการ
และพนักงานราชการใหมีความรูเรื่องการสอบบัญชี การใชโปรแกรม จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 
5.71 เพ่ิมเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชในการทํางาน จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 5.71 กรมตรวจบัญชี
สหกรณ มีการสนับสนุนทุนการศึกษาตอ จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 5.71 การไดรับความเอาใจใส 
ใหกําลังใจและความช่ืนชมจากผูบริหาร จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 5.71 มีคอลเซ็นเตอรสามารถ
โทรสอบถามปรึกษาปญหาได จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2.86 ระดับภาค มีบุคลากรท่ีเช่ียวชาญให
คําแนะนําปรึกษา จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2.86 มีคูมือการสอบบัญชีสหกรณ จํานวน 1 คน คิด
เปนรอยละ 2.86 การสอบเล่ือนขั้นมีความเปนธรรม จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2.86 การสนับสนุน
จากทางสวนกลาง จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2.86 ผูสอบบัญชีรายใหมผานการอบรมหลักสูตรท่ี
ไดมาตรฐาน จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2.86 กิจกรรมเสริมสรางความสามัคคี จํานวน 1 คน คิด
เปนรอยละ 2.86 การพัฒนาจิตใจ จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2.86 ไดยายไปอยูกับครอบครัว 
จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2.86 เพ่ิมความรวดเร็วในการแกไขปญหาสหกรณ จํานวน 1 คน คิดเปน
รอยละ 2.86 กรมตรวจบัญชีสหกรณมีผูท่ีมีความรูความสามารถถายทอดมาใหผูสอบบัญชี จํานวน 1 
คน คิดเปนรอยละ 2.86 มีการวางแผนการทํางานท่ีชัดเจน จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2.86 ผูสอบมี
ความสามัคคี และชวยเหลือกัน จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2.86 และการทํางานเปนทีม จํานวน 1 
คน คิดเปนรอยละ 2.86 
  1.5 ส่ิงที่ผูสอบบัญชีสหกรณมุงหวังเกี่ยวกับกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส 
   จากการสัมภาษณประสบการณในเชิงบวกทําใหไดขอมูลส่ิงท่ีผูสอบบัญชีสหกรณ
มุงหวังเกี่ยวกับกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส เพ่ือหาปจจัยจุดรวม (ตารางท่ี 9) และปจจัยจุดโดดเดน 
(ตารางท่ี 10) รายละเอียดดังนี ้
 
ตารางที่ 9 ปจจัยจุดรวมส่ิงท่ีผูสอบบัญชีสหกรณมุงหวังเกี่ยวกับกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส 
 

ปจจัยจุดรวม ความถี ่ รอยละ 
1. กระดาษทําการอิเล็กทรอนิกสใชงานไดงาย มีความชัดเจน และ
ใชงานไดเรว็ขึน้ 

16 45.71 

2. การใหความรูและฝกอบรมบุคลากรในกรมตรวจบัญชีสหกรณ 
ท้ังผูสอบบัญชีและผูชวยทุกคน 

8 22.86 
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ตารางที ่9 ปจจัยจุดรวมส่ิงท่ีผูสอบบัญชีสหกรณมุงหวังเกี่ยวกับกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส (ตอ) 
 

ปจจัยจุดรวม ความถี ่ รอยละ 
3. คูมือประกอบการใชงานโปรแกรม EWP แตละธุรกิจ 7 20.00 
4. มีอุปกรณและเครื่องมือสนบัสนุนการใชงานท่ีเพียงพอ เชน 
สแกนเนอร เครื่องคอมพิวเตอร 

5 14.29 

5. มีการเช่ือมโยงขอมูลจากโปรแกรมระบบบัญชีของกรมตรวจ
บัญชีสหกรณท่ีเปนกระดาษทําการขึน้มาตรวจสอบได และ
สามารถเรียกทํางานไดทุกท่ี 

4 11.43 

 
  ตารางท่ี 9 พบวา ปจจัยจุดรวมส่ิงท่ีผูสอบบัญชีสหกรณมุงหวังเกี่ยวกับกระดาษทําการ
อิเล็กทรอนิกส ไดแก กระดาษทําการอิเล็กทรอนิกสใชงานไดงาย มีความชัดเจน และใชงานไดเร็ว
ขึ้น จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 45.71 การใหความรูและฝกอบรมบุคลากรในกรมตรวจบัญชี
สหกรณ ท้ังผูสอบบัญชีและผูชวยทุกคน จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 22.86 คูมือประกอบการใช
งานโปรแกรม EWP แตละธุรกิจ จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 20.00 มีอุปกรณและเครื่องมือ
สนับสนุนการใชงานท่ีเพียงพอ เชน สแกนเนอร เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 
14.29 และมีการเช่ือมโยงขอมูลจากโปรแกรมระบบบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณท่ีเปนกระดาษ
ทําการขึ้นมาตรวจสอบได และสามารถเรียกทํางานไดทุกท่ี จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 11.43 
 
ตารางที่ 10 ปจจัยจุดโดดเดนส่ิงท่ีผูสอบบัญชีสหกรณมุงหวังเกี่ยวกับกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส 
 

ปจจัยจุดโดดเดน ความถี ่ รอยละ 
1. กระดาษทําการอิเล็กทรอนิกสเปนตัวชวยใหงานดีขึ้นและ
ประหยัดเวลา 

3 8.57 

2. กระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส เม่ือเสร็จทุกอยางแลวสามารถ
เก็บรวบรวมขอมูลไวท่ีสวนกลาง 

2 5.71 

3. การปรับปรุงและพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับงานสอบบัญชีท่ี
บันทึกดวยกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส 

2 5.71 

4. กระดาษทําการอิเล็กทรอนิกสชวยลดขอผิดพลาดในการทํางาน 2 5.71 
5. กระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส เม่ือเกิดปญหาสามารถกลับมาดูได 2 5.71 
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ตารางที่ 10 ปจจัยจุดโดดเดนส่ิงท่ีผูสอบบัญชีสหกรณมุงหวังเกี่ยวกับกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส 
(ตอ) 

 
ปจจัยจุดโดดเดน ความถี ่ รอยละ 

6. อยากใหพ่ีๆ ผูสอบบัญชีท่ีเกงๆ และเขาใจโปรแกรมแลว เปน
ผูสอน รวมท้ังการแชรประสบการณ 

2 5.71 

7. โปรแกรมของกรมตรวจบัญชีสหกรณ สามารถใชไดกับ 
ทุกเครื่องทุกระบบ 

2 5.71 

8. เพ่ิมขนาดตวัหนังสือใหใหญขึ้น 1 2.86 
9. อยากเห็นตัวอยางสหกรณท่ีทําสําเร็จตามขั้นตอนท่ีกรมกําหนด
ไดจริงๆ 

1 2.86 

10. โปรแกรมสามารถเลือกขอความท่ีตองการได 1 2.86 
11. สหกรณทุกแหงสามารถใชกระดาษทําการอิเล็กทรอนกิสได 1 2.86 
12. มีการจดัระบบใหปลอดภยัของกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส 1 2.86 
13. สามารถใชประโยชนจากกระดาษทําการอิเล็กทรอนกิสไดเต็ม
ประสิทธิภาพ 

1 2.86 

14. โปรแกรมแบบสําเร็จ 1 2.86 
15. กลุมกํากบัมาตรฐานการบัญชีใชหลักฐานในการตรวจบัญชี 
โดยควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีท่ีใชโปรแกรม 
EWP เทานั้น 

1 2.86 

16. กรมตรวจบัญชีสหกรณ มีการส่ือสารหรือใหขอมูลความสําคัญ
ของการใชโปรแกรม EWP ในงานสอบบัญชี 

1 2.86 

17. มีเมนูภาษาไทย 1 2.86 
 
  จากตารางท่ี 10 พบวา ปจจัยจุดโดดเดนส่ิงท่ีผูสอบบัญชีสหกรณมุงหวังเกี่ยวกับกระดาษทํา
การอิเล็กทรอนิกส ไดแก กระดาษทําการอิเล็กทรอนิกสเปนตัวชวยใหงานดีขึ้นและประหยัดเวลา 
จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 8.57 กระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส เม่ือเสร็จทุกอยางแลวสามารถเก็บ
รวบรวมขอมูลไวท่ีสวนกลาง จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 5.71 การปรับปรุงและพัฒนาองคความรู
เกี่ยวกับงานสอบบัญชีท่ีบันทึกดวยกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 5.71 
กระดาษทําการอิเล็กทรอนิกสชวยลดขอผิดพลาดในการทํางาน จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 5.71 
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กระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส เม่ือเกิดปญหาสามารถกลับมาดูได จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 5.71 
อยากใหพ่ีๆ ผูสอบบัญชีท่ีเกงๆ และเขาใจโปรแกรมแลว เปนผูสอน รวมท้ังการแชรประสบการณ 
จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 5.71 โปรแกรมของกรมตรวจบัญชีสหกรณ สามารถใชไดกับทุกเครื่อง
ทุกระบบ จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 5.71 เพ่ิมขนาดตัวหนังสือใหใหญขึ้น จํานวน 1 คน คิดเปน
รอยละ 2.86 อยากเห็นตัวอยางสหกรณท่ีทําสําเร็จตามขั้นตอนท่ีกรมกําหนดไดจริงๆ จํานวน 1 คน 
คิดเปนรอยละ 2.86 โปรแกรมสามารถเลือกขอความท่ีตองการได จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2.86 
สหกรณทุกแหงสามารถใชกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกสได จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2.86 มีการ
จัดระบบใหปลอดภัยของกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2.86 สามารถ
ใชประโยชนจากกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกสไดเต็มประสิทธิภาพ จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 
2.86 โปรแกรมแบบสําเร็จ จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2.86 กลุมกํากับมาตรฐานการบัญชีใช
หลักฐานในการตรวจบัญชี โดยควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีท่ีใชโปรแกรม EWP 
เทานั้น จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2.86 กรมตรวจบัญชีสหกรณ มีการส่ือสารหรือใหขอมูล
ความสําคัญของการใชโปรแกรม EWP ในงานสอบบัญชี จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2.86 และมี
เมนูภาษาไทย จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2.86 
 
2. แนวทางการเพ่ิมประสิทธิผลการใชกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกสในงานสอบบัญช ีของสํานกังาน
ตรวจบัญชีสหกรณที่ 5 
  การจัดทําแนวทางการเพ่ิมประสิทธิผลการใชกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกสในงานสอบ
บัญชี ของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 5 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงคนี้เปนขั้นตอนสุนทรีย
สาธกขั้นตอนท่ี 2 ถึงขั้นตอนท่ี 4 คือ ขั้นตอนการวาดฝน (Dream) การออกแบบ (Design) และ
ดําเนินการเริ่มตนทํา (Destiny) รายละเอียดผลการศึกษา ดังนี้ 
  ขั้นตอนการวาดฝน (Dream) 
  ผลจากการศึกษาสวนนี้ไดจากการส่ิงท่ีคนพบขอมูลเชิงบวกจากคําถามท่ี 4 ส่ิงท่ีคุณมุงหวัง
เกี่ยวกับกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส ทําใหไดขอมูลจุดรวม จุดโดดเดน ท่ีผูสอบบัญชีมุงหวัง แลว
นํามาวาดฝน ซ่ึงส่ิงท่ีวาดฝนตองมาจากจุดรวม จุดโดดเดน จากส่ิงท่ีผูสอบบัญชีมุงหวังเกี่ยวกับกรม
ตรวจบัญชี และกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส มีดังนี ้
  1. องคกรมีช่ือเสียงท่ีดีและไดรับการยอมรับ 
  2. งานสอบบัญชีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ 
  3. ผูสอบบัญชีและผูชวยผูสอบบัญชีสามารถใชงานโปรแกรม EWP ไดทุกคน 
  4. มีคูมือประกอบการใชงานโปรแกรม EWP  
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  ขั้นตอนการออกแบบ (Design) 
  การออกแบบเปนการจัดกิจกรรมเพ่ือระดมความคิดรวมกันระหวางผูสอบบัญชีสหกรณใน
พ้ืนท่ีสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 5 (อุดรธานี) หัวหนาสํานักงาน และหัวหนากลุมกํากับ
มาตรฐานการบัญชี จํานวน 44 คน และการวิเคราะหสออาร (SOAR Analysis) โดยนําปจจัยท่ีเปนจุด
รวม จุดโดดเดนท่ีไดมารวบรวมมาใชในการออกแบบโครงการเพ่ือเปนแนวทางการเพ่ิมประสิทธิผล
การใชกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกสในงานสอบบัญชี ของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 5 ผลจาก
การศึกษาไดตารางแสดงผลการวิเคราะหสออาร (SOAR Analysis) ดังตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะหสออาร (SOAR Analysis) 
 

ผลการวิเคราะหสออาร (SOAR Analysis) 
กลยุทธการคนหา

(Strategic Inquiry) 
 

จุดแข็ง 
(Strengths) 

1. กรมตรวจบัญชีสหกรณ ให
ความสําคัญในการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสาร  
2. กรมตรวจบัญชีสหกรณ มี
วัฒนธรรมองคกรท่ีดใีนการ
ทํางานเปนทีม เพ่ือนรวมงานให
ความชวยเหลือซ่ึงกันและกนั 
3. มีการจดัฝกอบรมเพ่ือพัฒนา
บุคลากรทุกระดับ อยางตอเนื่อง  
 

โอกาส 
(Opportunity) 

1. นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร ในปจจุบันเนนให
กรมตรวจบัญชีสหกรณตอง
ทันสมัย  
2. ความกาวหนาของเทคโนโลยี
และการส่ือสารท่ีมาการพัฒนา
อยางรวดเร็ว ทําใหการปฏิบัติงาน
สะดวก รวดเรว็ และมี
ประสิทธิภาพมากขึน้  
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ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะหสออาร (SOAR Analysis) (ตอ) 
 

ผลการวิเคราะหสออาร (SOAR Analysis) 
คุณคาที่ไดรับ
(Appreciative 

Intent) 
 

ส่ิงที่เราตองการจะเปน 
(Aspirations) 

1. กรมตรวจบัญชีสหกรณสรางสรรค
ผลงานสอบบัญชีเชิงคุณภาพ ได
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ เปนท่ี
ยอมรับ 
2. ผูสอบบัญชีและผูชวยผูสอบบัญชี
สหกรณสามารถใชระบบกระดาษทํา
การอิเล็กทรอนกิสไดทุกคน 
3. มีคูมือการใชกระดาษทําการ
อิเล็กทรอนิกสอยางงาย 

ผลลัพธ 
(Results) 

1. งานสอบบัญชีทุกช้ินงานได
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
2. ผูสอบบัญชีสหกรณ ใช
กระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส
ในการสงแฟมงานทุกคน 
3. คูมือการใชกระดาษทําการ
อิเล็กทรอนิกส 

 
   จากตารางท่ี 11 ผลการวิเคราะหสออาร ของการเพ่ิมประสิทธิผลการใชกระดาษทําการ
อิเล็กทรอนิกสในงานสอบบัญชี ของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 5 พบวา 
   กลยุทธการคนหา (Strategic Inquiry) 
   1.  จุดแข็งขององคกร (Strengths) ไดแก 1) กรมตรวจบัญชีสหกรณ ใหความสําคัญใน
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ท่ี
สนับสนุนการทํางานดานสอบบัญชี รวมท้ังพัฒนาศูนยขอมูลทางการเงินของสหกรณและกลุม
เกษตรกรในระดับชาติและระดับจังหวัด 2) กรมตรวจบัญชีสหกรณ มีวัฒนธรรมองคกรท่ีดี โดยท่ี
ผูสอบบัญชีสหกรณในพ้ืนท่ีสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 5 ไดรับคําแนะนําและความชวยเหลือ
ในการทํางานซ่ึงกันและกัน ท้ังในระดับสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ และระดับภูมิภาค ซ่ึงเปน
ขบวนการทํางานเปนทีม 3) กรมตรวจบัญชีมีฝกอบรมอยางตอเนื่อง มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ
ใหมีทักษะ ความรูความเขาใจในการใชโปรแกรมระบบงานตางๆ เพ่ือนําไปสูงานสอบบัญชีท่ีได
มาตรฐานและมีคุณภาพ 
   2.  โอกาส (Opportunities) ไดแก 1) กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร ระยะ พ.ศ. 2554 – 2563 ของประเทศไทย เปนเข็มทิศในการพัฒนาเทคโนโลยีของกรมตรวจ
บัญชีสหกรณใหทันสมัย โดยพัฒนาท้ังดานบริหาร ดานระบบบัญชีและการสอบบัญชี กรมตรวจ
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บัญชีสหกรณจึงไดจัดทําแผนกลยุทธ โดยกําหนดยุทธศาสตรพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบ
บัญชีสหกรณและกลุมเกษตรกร เพ่ือสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบบัญชีสหกรณ และสนับสนุนใหมีการใชระบบกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกสในการ
บริหารงานสอบบัญชี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี และพัฒนาระบบ
การจดบันทึกผลการตรวจสอบบัญชีสหกรณใหเปนไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี และระเบียบท่ี
นายทะเบียนสหกรณกําหนด โดยจัดใหมีโครงการนํารองการใชกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส 
สําหรับสหกรณ จํานวน 326 แหงท่ัวประเทศ 2) ความกาวหนาของเทคโนโลยีและการส่ือสารท่ีมา
การพัฒนาอยางรวดเร็ว ทําใหการปฏิบัติงานสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เอ้ือท่ีจะนํา
เทคโนโลยีเขามาใชในการทํางาน ซ่ึงกรมตรวจบัญชีสหกรณ มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการทํางาน 
เชน โปรแกรมเอกซเซล (Excel) โปรแกรมกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส (EWP) โปรแกรมการ
ตรวจสอบบัญชี (Audit Command Language: ACL) โปรแกรมระบบตรวจสอบสหกรณเชิงลึก 
(Cooperative Audit Through System: CATs) เปนตน เพ่ือใหผูสอบบัญชีสามารถนํากระดาษทําการ
อิเล็กทรอนิกสไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   คุณคาที่ไดรับ (Appreciative Intent) 
   3.  ส่ิงท่ีเราตองการจะเปน (Aspirations) ไดจากปจจัยท่ีเปนจุดรวมของความสุขในการ
ทํางาน ส่ิงท่ีมุงหวังจากองคกร และส่ิงท่ีมุงหวังจากกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส ไดแก 1) กรมตรวจ
บัญชีสหกรณสรางสรรคผลงานสอบบัญชีเชิงคุณภาพ ไดมาตรฐานสากลและมีประสิทธิภาพ เปนท่ี
ยอมรับจากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนสถาบันเกษตรกร และหนวยงานอ่ืนท่ีสนใจ  
โดยสามารถวัดไดจากผลการประเมินคุณภาพงานสอบบัญชีโดยกลุมกํากับมาตรฐานการบัญชี 
สังกัดสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 5 ซ่ึงผูสอบบัญชีตองไดคะแนน 90 ขึ้นไป 2) ผูสอบบัญชีและ
ผูชวยผูสอบบัญชีสหกรณ สามารถใชระบบกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกสไดทุกคน 3) มีคูมือการใช
กระดาษทําการอิเล็กทรอนิกสอยางงาย ในการใชงานของผูสอบบัญชี 
   4.  ผลลัพธท่ีเราตองการจะเห็น (Result) คือ 1) งานสอบบัญชีทุกช้ินงานไดมาตรฐาน
และมีประสิทธิภาพ สามารถวัดไดจากผลการประเมินคุณภาพงานสอบบัญชีโดยกลุมกํากับ
มาตรฐานการบัญชี สังกัดสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 5 ซ่ึงผูสอบบัญชีตองไดคะแนน 90 ขึ้นไป 
2) ผูสอบบัญชีสหกรณทุกคนใชกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกสในการสรางสรรคผลงานเชิงคุณภาพ 
และสงช้ินงานไดตามแผนงานและติดตามได จากรายงานความกาวหนาในการปฏิบัติงานในระบบ 
อินทราเน็ต 3) คูมือการใชกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส 
   การจัดทําแนวทางการเพ่ิมประสิทธิผลการใชกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกสใน
งานสอบบัญชี ของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 5 นั้นนําจุดแข็ง (S) และโอกาส (O) ของการ
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บริหารจัดการงานสอบบัญชีดวยระบบกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส  ส่ิงท่ีเราตองการจะเปน 
(Aspirations) และผลลัพธ (Result) ท่ีได จากการวิเคราะห SOAR Analysis รวมกับการระดม
ความคิดรวมกันระหวางผูสอบบัญชีสหกรณในพ้ืนท่ีสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 5 (อุดรธานี) 
หัวหนาสํานักงาน และหัวหนากลุมกํากับมาตรฐานการบัญชี ทําใหไดแนวทางการเพ่ิมประสิทธิผล
การใชกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกสในงานสอบบัญชี ของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 5 จํานวน 
4 โครงการ ดังนี้ โครงการท่ี 1 เลาใหฟง ทําใหดู โครงการท่ี 2 คูมือการใชงานโปรแกรม EWP อยาง
งาย โครงการท่ี 3 บอกเลาเกาสิบ และโครงการท่ี 4 สรางทีมงานใหความรูโปรแกรม EWP ระดับภาค 
โดยรายละเอียดของแตละโครงการดังอธิบายตามขั้นตอนวงจร 4D ดังนี้ 
 
  ขั้นตอนดําเนินการเร่ิมตนทํา (Destiny) 
  โครงการที่ 1 เลาใหฟง ทําใหดู 
  การคนหาส่ิงที่ดีที่มีอยู (Discovery) 
  จากตารางท่ี 3 ปจจัยจุดรวมขอท่ี 1 การไดรับคําแนะนําจากผูรู ไดแก เพ่ือนรวมงาน หัวหนา
งาน ผูมีประสบการณ ขอท่ี 2 การเขารับการฝกอบรม ขอท่ี 6 การคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็น และขอ
ท่ี 7 มีผูชวยสอบท่ีมีความสามารถเปนจุดเปล่ียนท่ีทําใหผูสอบบัญชีทํางานไดเร็วขึ้นและดีขึ้น จาก
ตารางท่ี 9 ปจจัยจุดรวมส่ิงท่ีผูสอบบัญชีสหกรณมุงหวังเกี่ยวกับกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส ขอท่ี 
2 การใหความรูและฝกอบรมบุคลากรในกรมตรวจบัญชีสหกรณ ท้ังผูสอบบัญชีและผูชวยทุกคน 
จากตารางท่ี 10 ปจจัยจุดโดดเดนส่ิงท่ีผูสอบบัญชีสหกรณมุงหวังเกี่ยวกับกระดาษทําการ
อิเล็กทรอนิกส ขอ 6 อยากใหพ่ีๆ ผูสอบบัญชีท่ีเกงๆ และเขาใจโปรแกรมแลว เปนผูสอน รวมท้ังการ
แชรประสบการณ ดังนั้นเพ่ือจึงจัดโครงการเลาใหฟง ทําใหดู ใหผูสอบบัญชีและผูชวยผูสอบบัญชี
สหกรณมีความรูความเขาใจและสามารถใชงานโปรแกรม EWP ไดอยางถูกตอง  
  วัตถุประสงค 
  เพ่ือใหผูสอบบัญชีและผูชวยผูสอบบัญชีสหกรณไดรับความรูและความเขาใจในกระดาษทํา
การอิเล็กทรอนิกส  
  การวาดฝนในส่ิงที่อยากจะเปน (Dream) 
  1. งานสอบบัญชีไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
  2. ผูสอบบัญชีและผูชวยผูสอบบัญชี สามารถนําโปรแกรม EWP ไปใชในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบบัญชีสหกรณไดอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
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  การออกแบบโครงการ (Design) 
  1. ผูสอบบัญชีท่ีมีความชํานาญในการใชโปรแกรม EWP เปนผูเลาใหฟงถึงความสําคัญ
ของการใชโปรแกรม EWP ในการทํางานสอบบัญชี หลังจากนั้นใหผูสอบบัญชีและผูชวยผูสอบ
บัญชีเลาถึงความสําคัญของการใชโปรแกรม EWP เพ่ือเปนการทบทวนในส่ิงท่ีฟงมา 
  2. ผูสอบบัญชีท่ีมีความชํานาญในการใชโปรแกรม EWP เปนผูสอนและนําผูสอบบัญชี
และผูชวยผูสอบบัญชีใชงานโปรแกรม EWP หลังจากนั้นทดลองใหผูสอบบัญชีและผูชวยผูสอบ
บัญชีใชโปรแกรม EWP ในการสอบบัญชีสหกรณ เพ่ือเปนการทบทวนการใชงานโปรแกรม EWP 
  โครงการนี้เริ่มดําเนินการท่ีละจังหวัดจนครบ 8 จังหวัด 
  การมอบหมายงาน (Destiny) 
  สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 5 (อุดรธาน)ี โดยมอบหมายงานใหหัวหนาสํานักงานตรวจ
บัญชีสหกรณสกลนคร ซ่ึงเปนผูเช่ียวชาญการใชโปรแกรม EWP เปนผูใหความรูเกี่ยวกับการจัดทํา
กระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส EWP ในการบริหารจัดการงานสอบบัญชีสําหรับขาราชการและ
พนักงานราชการในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 8 จังหวัด 
  ผูรับผิดชอบโครงการ 
  กลุมงานพัฒนาการเรียนรู กลุมกํากับมาตรฐานการบัญชี และกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 
  เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558  
  งบประมาณ 
  คาท่ีพัก    15,300 บาท 
  คาอาหารและเครื่องดื่ม    8,750 บาท 
  คาอาหาร     19,800 บาท 
  รวมเปนเงิน    43,850 บาท 
  สถานที่ 
  หองประชุมสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัด 
  ผลที่คาดวาจะไดรับ 
  ผูสอบบัญชีและผูชวยผูสอบบัญชีสามารถใชงานโปรแกรม EWP ไดทุกคน 
  วิธีการวัดผล 
  จํานวนผูสอบบัญชีสหกรณท่ีสงแฟมขอมูลการตรวจสอบไดเปนผลสําเร็จ 
  ผลการดําเนินงาน 
  อยูระหวางรอดําเนินการ 
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  โครงการที่ 2 คูมือการใชงานโปรแกรม EWP อยางงาย 
  การคนหาส่ิงที่ดีที่มีอยู (Discovery) 
  จากตารางท่ี 3 ปจจัยจุดรวม ขอท่ี 3 การศึกษาจากตําราและคูมือในการปฏิบัติ ระเบียบคําส่ัง
ตางๆ เปนจุดเปล่ียนท่ีทําใหผูสอบบัญชีทํางานไดเรว็ขึ้นและดีขึ้น และจากตารางท่ี 9 ปจจัยจุดรวมส่ิง
ท่ีผูสอบบัญชีสหกรณมุงหวังเกี่ยวกับกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส ขอท่ี 3 คูมือประกอบการใชงาน
โปรแกรม EWP แตละธุรกิจ ผูศึกษาจึงเสนอจัดทําคูมือการใชงานโปรแกรม EWP ซ่ึงเปนโครงการ
ท่ีพัฒนาตอยอดจากโครงการท่ี 1 เลาใหฟง ทําใหด ู
  วัตถุประสงค 
  เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
  การวาดฝนในส่ิงที่อยากจะเปน (Dream) 
  มีคูมือประกอบการใชงานโปรแกรม EWP ครอบคลุมทุกกิจกรรมทางธุรกิจของสหกรณ  
  การออกแบบโครงการ (Design) 
  1. หลังจากผูสอบบัญชีและผูชวยผูสอบบัญชีเขารวมโครงการเลาใหฟง ทําใหดูแลว 
กําหนดใหผูสอบบัญชีและผูชวยผูสอบบัญชีทุกคนจัดทําคูมือการใชงานโปรแกรม EWP อยางงาย
ในฉบับของตนเอง 
  2. ฝกปฏิบัติการใชงานโปรแกรม EWP ในการสอบบัญชี โดยใหทุกคนทําตามคูมือท่ี
ตนเองเขียนขึ้น และตองนําเสนอผลงานใหเปนท่ีประจักษ  
  3. ผูเช่ียวชาญการใชโปรแกรม EWP ใหขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงคูมือการใชงานใหงาย
ยิ่งขึ้น 
  4. มอบรางวัลใหกับผูสอบบัญชีและผูชวยผูสอบบัญชีท่ีจัดทําคูมือการใชงานโปรแกรม 
EWP สําเร็จ 
  5. รวบรวมจัดทําเปนเลมคูมือการใชงานโปรแกรม EWP ในนามของสํานักงานตรวจบัญชี
สหกรณท่ี 5 
  การมอบหมายงาน (Destiny) 
  มอบหมายใหผูสอบบัญชีและผูชวยผูสอบบัญชีจัดทําคูมือการใชงานโปรแกรม EWP อยาง
งาย สําหรับตนเอง 
  ผูรับผิดชอบโครงการ 
  กลุมงานพัฒนาการเรียนรู กลุมกํากับมาตรฐานการบัญชี และกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 
  เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558  
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  งบประมาณ 
  คาวัสดุการศึกษา    6,450 บาท 
  สถานที่ 
  หองประชุมสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัด 
  ผลที่คาดวาจะไดรับ 
  คูมือการใชงานโปรแกรม EWP 
  วิธีการวัดผล 
  จํานวนผูสอบบัญชีสหกรณท่ีสงแฟมขอมูลการตรวจสอบไดเปนผลสําเร็จ 
  ผลการดําเนินงาน 
  อยูระหวางรอดําเนินการ 
 
  โครงการที่ 3 บอกเลาเกาสิบ  
  การคนหาส่ิงที่ดีที่มีอยู (Discovery) 
  จากตารางท่ี 3 ปจจัยจุดรวม ขอท่ี 6 การคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็น ขอท่ี 7 มีผูชวยสอบท่ีมี
ความสามารถ ขอท่ี 8 การนําประสบการณท่ีไดจากการทํางานมาปรับใชเปนจุดเปล่ียนท่ีทําใหผูสอบ
บัญชีทํางานไดเร็วขึ้นและดีขึ้น และขอ 3 ศึกษากระดาษทําการของปเกาหรือของผูสอบคนกอน จาก
ตารางท่ี 4 ปจจัยจุดโดดเดนท่ีเปนจุดเปล่ียนท่ีทําใหผูสอบบัญชีทํางานไดเร็วขึ้นและดีขึ้น จากตาราง
ท่ี 9 ปจจัยจุดรวมส่ิงท่ีผูสอบบัญชีสหกรณมุงหวังเกี่ยวกับกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส ขอท่ี 2 การ
ใหความรูและฝกอบรมบุคลากรในกรมตรวจบัญชีสหกรณ ท้ังผูสอบบัญชีและผูชวยทุกคน จาก
ตารางท่ี 10 ปจจัยจุดโดดเดนส่ิงท่ีผูสอบบัญชีสหกรณมุงหวังเกี่ยวกับกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส 
ขอท่ี 3 การปรับปรุงและพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับงานสอบบัญชีท่ีบันทึกดวยกระดาษทําการ
อิเล็กทรอนิกส และขอ 6 อยากใหพ่ีๆ ผูสอบบัญชีท่ีเกงๆ และเขาใจโปรแกรมแลว เปนผูสอน 
รวมท้ังการแชรประสบการณ โครงการบอกเลาเกาสิบเปนการตอยอดจากโครงการท่ี 1 เลาใหฟงทํา
ใหดู เม่ือผูสอบบัญชีและผูชวยผูสอบบัญชีสามารถใชงานโปรแกรม EWP ได แลวนั้นมีการนํา
ปญหา และประสบการณจากการใชงานโปรแกรม EWP มาแลกเปล่ียนความคิดเห็นเพ่ือเปนการ
พัฒนาองคความรูเกี่ยวกับงานสอบบัญชีท่ีบันทึกดวยกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงจะสงให
งานสอบบัญชีมีคุณภาพ มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
  วัตถุประสงค 
  เพ่ือใหผูสอบบัญชีแลกเปล่ียนปญหา และประสบการณจากการใชงานโปรแกรม EWP 
 



41 

  การวาดฝนในส่ิงที่อยากจะเปน (Dream) 
  งานสอบบัญชีไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
  การออกแบบโครงการ (Design) 
  1. จัดเวทีใหผูสอบบัญชีไดแลกเปล่ียนปญหา และประสบการณในการใชงานโปรแกรม 
EWP โดยใช เวทีการประชุมหัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณในพ้ืนท่ี สํานักงานตรวจบัญชี
สหกรณท่ี 5 เปนประจําทุกเดือน 
  2. กลุมกํากับมาตรฐานการบัญชีและกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมกันรวบรวมองค
ความรูท่ีไดในแตละเดือน จัดทําเปนคูมือเพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี
สหกรณ 
  3. เดือนกันยายน 2559 กลุมกํากับมาตรฐานการบัญชีและกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประมวลองคความรูท่ีไดรับท้ังหมด จัดทําเปนคูมือการปฏิบัติงานฉบับสมบูรณ 
  การมอบหมายงาน (Destiny) 
  สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 5 (อุดรธานี) มอบหมายงานใหกลุมกํากับมาตรฐานการ
บัญชี และกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนผูรับผิดชอบโครงการ 
  ผูรับผิดชอบโครงการ 
  กลุมกํากับมาตรฐานการบัญชี และกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 
  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 - เดือนกันยายน พ.ศ. 2559  
  งบประมาณ 
  คาอาหาร     6,000 บาท 
  คาอาหารและเครื่องดื่ม  1,500 บาท 
  รวมเปนเงิน     7,500 บาท  
  สถานที่ 
  1. หองประชุมสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 5 (อุดรธาน)ี 
  2. หองประชุมสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณในพ้ืนท่ี 8 จังหวัด 
  ผลที่คาดวาจะไดรับ 
  งานสอบบัญชีท่ีบันทึกดวยกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกสมีคุณภาพ และมาตรฐาน 
  วิธีการวัดผล 
  จํานวนผูสอบบัญชีสหกรณท่ีสงแฟมขอมูลการตรวจสอบไดเปนผลสําเร็จ 
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  ผลการดําเนินงาน 
  อยูระหวางรอดําเนินการ 
 
  โครงการที่ 4 สรางทีมงานใหความรูโปรแกรม EWP (ระดับภาค)  
  การคนหาส่ิงที่ดีที่มีอยู (Discovery) 
  จากตารางท่ี 3 ปจจัยจุดรวมขอท่ี 1 การไดรับคําแนะนําจากผูรู ไดแก เพ่ือนรวมงาน หัวหนา
งาน และผูมีประสบการณ ขอท่ี 4 มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการทํางาน เชน โปรแกรมเอกซเซล 
(Excel) โปรแกรมกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส (EWP) โปรแกรมการตรวจสอบบัญชี (Audit 
Command Language: ACL) โปรแกรมระบบตรวจสอบสหกรณเชิงลึก (Cooperative Audit Through 
System: CATs) เปนตน เปนจุดเปล่ียนท่ีทําใหผูสอบบัญชีทํางานไดเร็วขึ้นและดีขึ้น ตารางท่ี 8 ปจจัย
จุดโดดเดนส่ิงท่ีผูสอบบัญชีสหกรณมุงหวังเกี่ยวกับองคกร ขอท่ี 3 ระดับภาค ระดับกรม ตาม 
สายบังคับบัญชา ชวยแกไขปญหา ขอท่ี 7 การอบรมพัฒนาขาราชการและพนักงานราชการใหมี
ความรูเรื่องการสอบบัญชี และการใชโปรแกรมระบบตางๆ ขอท่ี 11 มีคอลเซ็นเตอรสามารถโทร
สอบถามปรึกษาปญหาได และขอท่ี 21 กรมตรวจบัญชีสหกรณมีผูท่ีมีความรูความสามารถถายทอด
ใหผูสอบบัญชี ตารางท่ี 9 ปจจัยจุดรวมส่ิงท่ีผูสอบบัญชีสหกรณมุงหวังเกี่ยวกับกระดาษทําการ
อิเล็กทรอนิกส ขอท่ี 2 การใหความรูและฝกอบรมบุคลากรในกรมตรวจบัญชีสหกรณ ท้ังผูสอบ
บัญชีและผูชวยทุกคน ตารางท่ี 10 ปจจัยจุดโดดเดนส่ิงท่ีผูสอบบัญชีสหกรณมุงหวังเกี่ยวกับกระดาษ
ทําการอิเล็กทรอนิกส ขอท่ี 6 อยากใหพ่ีๆ ผูสอบบัญชีท่ีเกงๆ และเขาใจโปรแกรมแลว เปนผูสอน 
รวมท้ังการแชรประสบการณ ซ่ึงเปนการตอยอดจาก โครงการท่ี 1 เลาใหฟงทําใหดู โครงการท่ี 3 
บอกเลาเกาสิบ โดยมีการจัดตั้งทีมงานความรูเกี่ยวกับโปรแกรม EWP (ระดับภาค) ไวคอยตอบ
ปญหาและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการใชงานโปรแกรม EWP แกผูสอบบัญชีเม่ือเกิดปญหาหรือขอ
สงสัยในการใชงาน 
  วัตถุประสงค 
  เพ่ือใหมีบุคลากรระดับภาคตอบปญหา และใหคําแนะนําเกี่ยวกับการใชงานโปรแกรม 
EWP แกผูสอบบัญชีเม่ือเกิดปญหาหรือขอสงสัยในการใชงาน 
  การวาดฝนในส่ิงที่อยากจะเปน (Dream) 
  1. งานสอบบัญชีมีคุณภาพ มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
  2. งานเสร็จตรงตามกําหนดเวลา 
  3. ผูสอบบัญชีและผูชวยผูสอบบัญชีสามารถใชงานโปรแกรม EWP ไดอยางถูกตองทุก
คน 
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  การออกแบบโครงการ (Design) 
  1. จัดตั้งทีมใหความรูโปรแกรม EWP (ระดับภาค) 
  2. ผูเช่ียวชาญแนะนําเทคนิคตางๆ ในการใชงานโปรแกรม EWP ใหกับทีมใหความรู
โปรแกรม EWP (ระดับภาค) 
  การมอบหมายงาน (Destiny) 
  1. มอบหมายใหกลุมพัฒนาการเรียนรู กลุมกํากับมาตรฐานการบัญชี และกลุมเทคโนโลยี
สารสนเทศ เปนผูรับผิดชอบโครงการ 
  2. สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 5 (อุดรธานี) จัดหาผูเช่ียวชาญสําหรับแนะนําเทคนิค
ตางๆ ในการใชงานโปรแกรม EWP ใหกับทีมใหความรูโปรแกรม EWP (ระดับภาค) 
  ผูรับผิดชอบโครงการ 
  กลุมงานพัฒนาการเรียนรู กลุมกํากับมาตรฐานการบัญชี และกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 
  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558  
  งบประมาณ 
  1. คาท่ีพัก       3,600 บาท 
  2. คาอาหาร      3,000 บาท 
  3. คาอาหาร และเครื่องดื่ม     750 บาท 
  รวมเปนเงิน     7,350 บาท  
  สถานที่ 
  หองประชุมสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 5 (อุดรธาน)ี 
  ผลที่คาดวาจะไดรับ 
  งานสอบบัญชีท่ีบันทึกดวยกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกสมีคุณภาพ และมาตรฐาน 
  วิธีการวัดผล 
  จํานวนผูสอบบัญชีสหกรณท่ีสงแฟมขอมูลการตรวจสอบไดเปนผลสําเร็จ  
  ผลการดําเนินงาน 
  อยูระหวางรอดําเนินการ 
 
  สรุปแนวทางการเพ่ิมประสิทธิผลการนํากระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส มาใชในการบริหาร
งานสอบบัญชี ของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 5 มี 4 โครงการ ดังแสดงในตารางท่ี 12 
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ตารางที่ 12 แนวทางการเพ่ิมประสิทธิผลการใชกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกสในงานสอบบัญชี 
ของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 5 

 

ที่ โครงการ ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

1 เลาใหฟง ทําใหด ู เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 - 
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 

43,850 

2 คูมือการใชงานโปรแกรม EWP อยางงาย เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 - 
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 

6,450 

3 บอกเลาเกาสิบ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 - 
เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 

7,500 

4 สรางทีมงานใหความรูโปรแกรม EWP
ระดับภาค 

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 - 
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558  

7,350 

รวมคาใชจาย (บาท) 65,150 
 
  จากตารางท่ี 12 พบวา แนวทางการเพ่ิมประสิทธิผลการใชกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกสใน
งานสอบบัญชี ของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 5 มี 4 โครงการ คือ โครงการท่ี 1 เลาใหฟง ทําให
ดู โครงการท่ี 2 คูมือการใชงานโปรแกรม EWP อยางงาย โครงการท่ี 3 บอกเลาเกาสิบ และโครงการ
ท่ี 4 สรางทีมงานใหความรูโปรแกรม EWP ระดับภาคนั้น ผูศึกษาไดเริ่มโครงการนํารอง คือ เลาให
ฟง ทําใหด ูรวมกับหัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณนครพนม ในการสอนการใชงานโปรแกรม 
EWP ใหกับผูสอบบัญชี 2 ทาน ซ่ึงไมไดเขารวมโครงการอบรมจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ พบวา 
ผูสอบบัญชีท้ัง 2 ทาน สามารถสงแฟมงานสอบบัญชีดวยโปรแกรม EWP ไดเปนผลสําเร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

 
 
  จากผลการศึกษาเรื่องการประยุกตใชสุนทรียสาธกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการใชกระดาษทํา
การอิเล็กทรอนิกสในงานสอบบัญชี  กรณีศึกษา: สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 5 สามารถสรุปผล
การศึกษาและขอเสนอแนะผลการศึกษา ไดดังนี้ 
 
1. สรุปผลการศึกษา 
  1.1 สรุปผลการคนหาประสบการณดานบวกของผูสอบบัญชีสหกรณ 
   จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยจุดรวมท่ีเปนจุดเปล่ียนท่ีทําใหผูสอบบัญชีทํางานไดเร็ว
ขึ้นและดีขึ้น ไดแก 1) การไดรับคําแนะนําจากผูรู ไดแก เพ่ือนรวมงาน หัวหนางาน ผูมีประสบการณ 
2) การเขารับการฝกอบรม 3) ตําราและคูมือในการปฏิบัติ ระเบียบคําส่ังตางๆ 4) มีโปรแกรม 
เอกซเซล (Excel) โปรแกรมกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส (EWP) โปรแกรมการตรวจสอบบัญชี 
(Audit Command Language: ACL) โปรแกรมระบบตรวจสอบสหกรณเชิงลึก (Cooperative Audit 
Through System: CATs) เปนตน 5) มีการทํางานเปนทีม เชน เพ่ือนรวมงาน และหัวหนางาน 6) การ
คุยแลกเปล่ียนความคิดเห็น 7) มีผูชวยสอบท่ีมีความสามารถ 8) การนําประสบการณท่ีไดจากการ
ทํางานมาปรับใช 9) การเปล่ียนมุมมองเปนมองเชิงบวก 10) ตําแหนงหนาท่ีการงานท่ีสูงขึ้น  
   ปจจัยจุดรวมท่ีทําใหผูสอบบัญชีสหกรณมีความสุขในการทํางาน ไดแก 1) งานสําเร็จ
ลุลวง และสงงาน 2) ไดรับการช่ืนชม และการยอมรับจากสหกรณ 3) ปริมาณเหมาะสม เม่ือทํา
งานสอบบัญชีแลวไมมีงานอ่ืนเขามาแทรก 4) ไดรับการยอมรับจากหัวหนา และเพ่ือนรวมงาน และ
5) เม่ือไดทําประโยชนมอบคืนสูสังคม 
   ปจจัยจุดรวมส่ิงท่ีผูสอบบัญชีสหกรณมุงหวังเกี่ยวกับองคกร ไดแก 1) กรมตรวจบัญชี
สหกรณมุงเนนงานท่ีเกี่ยวกับการสอบบัญชี 2) งานสอบบัญชีไดคุณภาพ และมาตรฐาน 3) องคกรมี
ช่ือเสียงท่ีดีและไดรับการยอมรับ และ 4) การจัดแบงหนาท่ีและจัดสรรอัตรากําลังตามโครงสราง
ใหมใหมีความชัดเจน 
   ปจจัยจุดรวมส่ิงท่ีผูสอบบัญชีสหกรณมุงหวังเกี่ยวกับกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส 
ดังนี้ 1) กระดาษทําการอิเล็กทรอนิกสใชงานไดงาย มีความชัดเจน และใชงานไดเร็วขึ้น 2) การให
ความรูและฝกอบรมบุคลากรในกรมตรวจบัญชีสหกรณ ท้ังผูสอบบัญชีและผูชวยทุกคน 3) คูมือ 
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ประกอบการใชงานโปรแกรม EWP แตละธุรกิจ 4) มีอุปกรณและเครื่องมือสนับสนุนการใชงานท่ี
เพียงพอ เชน สแกนเนอร เครื่องคอมพิวเตอร และ 5) ลิงคขอมูลจากโปรแกรมระบบบัญชีของกรม
ตรวจบัญชีสหกรณท่ีเปนกระดาษทําการขึ้นมาตรวจสอบได และสามารถเรียกทํางานไดทุกท่ี 
  1.2 แนวทางการเพ่ิมประสิทธิผลการใชกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกสในงานสอบบัญชี 
ของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 5 
   จากผลการวิเคราะหสออาร (SOAR Analysis) รวมกับการระดมความคิดจากผูสอบ
บัญชี และหัวหนาสํานักงาน นํามากําหนดแนวทางการเพ่ิมประสิทธิผลการใชกระดาษทําการ
อิเล็กทรอนิกสในงานสอบบัญชี ไดจํานวน 4 โครงการ คือ โครงการท่ี 1 เลาใหฟง ทําใหดู   
โครงการท่ี 2 คูมือการใชงานโปรแกรม EWP อยางงาย โครงการท่ี 3 บอกเลาเกาสิบ และโครงการท่ี 
4 สรางทีมงานใหความรูโปรแกรม EWP ระดับภาค โดยใชงบประมาณในการดําเนินการ 65,150 
บาท 
 
2. ขอเสนอแนะ 
  จากการศึกษาเรื่อง การประยุกตใชสุนทรียสาธกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการใชกระดาษทําการ
เล็กทรอนิกสในการสอบบัญชี กรณีศึกษา: สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 5 ผูศึกษามีขอเสนอแนะ
ไดดังตอไปนี ้
  2.1 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
   2.1.1 กรมตรวจบัญชีสหกรณจะตองมีการสนับสนุนการอบรมเพ่ือพัฒนาผูสอบบัญชี
ใหสามารถจดบันทึกในกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกสได 
   2.1.2 กรมตรวจบัญชีสหกรณตองมีการติดตามและประเมินผลของการทํางานของ
ผูสอบบัญชีเพ่ือขยายการใชกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส 
   2.1.3 กรมบัญชีควรสนับสนุนงบประมาณสําหรับเครื่องมืออุปกรณท่ีอํานวยความ
สะดวกในการใชกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส 
  2.2 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
   2.2.1 ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอสัมฤทธ์ิการใชกระดาษทําการอิเล็กทรอนิสกใน 
การบริหารงานสอบบัญชี 
   2.2.2 ศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการงานสอบ
บัญชีดวยกระดาษทําการอิเล็กทรอนิสก 
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แนวคิดเกี่ยวกับการสอบบญัช ี
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 เรื่อง วัตถุประสงคโดยรวมของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
และการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ไดกําหนดวัตถุประสงคของการสอบ
บัญชี ไวดังนี ้(สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ,2555)  
 “การตรวจสอบงบการเงินมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูสอบบัญชีสามารถแสดงความเห็นตองบ
การเงินวางบการเงินนั้นไดแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการโดย
ถูกตองตามควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือไม ” 
 การสอบบัญชี หมายถึง กระบวนการของการรวบรวม และการประเมินหลักฐานเกี่ยวกับ
สารสนเทศเพ่ือระบุและรายงานเกี่ยวกับระดับความสอดคลองตองกันของสารสนเทศนั้นกับ
หลักเกณฑท่ีกําหนดไว และการส่ือสารผลลัพธใหผูใชท่ีสนใจ (นิพันธ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปะ
พร ศรีจั่นเพชร,2554)   
 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยการสอบบัญชีสหกรณ พ.ศ. 2542 ในระเบียบนี้ กลาวถึง 
(นายทะเบียนสหกรณ, 2542) 
 สหกรณ หมายถึง บรรดาสหกรณ ชุมนุมสหกรณสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ท่ี
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสหกรณ รวมถึงสหกรณท่ีเลิกหรือลมละลายและไดรับการชําระบัญชี
แลว 
 การสอบบัญชีสหกรณ หมายถึง การตรวจสอบสมุดบัญชีเอกสารประกอบการลงบัญชีและ
หลักฐานอ่ืนๆ ตลอดจนการใชวิธีการตรวจสอบอ่ืนท่ีจําเปนตามแนวทางปฏิบัติงานท่ีวิชาชีพได
กําหนดเปนมาตรฐาน รวมถึงกฎหมาย ขอบังคบั ระเบียบ คําส่ัง คําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณ
และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือผูสอบบัญชีจะสามารถวินิจฉัยและแสดงความเห็นโดยอิสระและเท่ียง
ธรรมตองบการเงินท่ีสหกรณจัดทําขึ้น และเพ่ือแสดงใหเห็นถึงฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ของสหกรณโดยถูกตองตามท่ีควรและเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปหรือไมเพียงใด 
รวมถึงการเสนอขอสังเกตหรือขอเสนอแนะ อันเปนประโยชนตอการบริหารงานสหกรณใหมี
ประสิทธิภาพ 
 ผูสอบบัญชีสหกรณ หมายถึง บุคคลท่ีนายทะเบียนสหกรณแตงตั้งใหทําหนาท่ีตรวจสอบ
บัญชีสหกรณตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 
 ผูสอบบญัชีของสหกรณ 
 คุณสมบัติของผูสอบบัญชีสหกรณตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยการสอบบัญชี
สหกรณ พ.ศ. 2542 กําหนดคณุสมบัติของผูสอบบัญชีสหกรณไวดังนี ้
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 (1) เปนขาราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณหรือ 
 (2) เปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยผูสอบบัญชีท่ีใบอนุญาตยังไมขาดอายุไม
ถูกพักหรือไมถูกเพิกถอนและไดขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชีสหกรณไวตามท่ีอธิบดีกรมตรวจบัญชี
สหกรณหรือ 
 (3) เปนผูชํานาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณตามประกาศอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ
และไดขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชีสหกรณไวตามท่ีอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด 
 การปฏิบัติงาน 
 (1) ผูสอบบัญชีสหกรณตองปฏิบัติงานสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรอง
ท่ัวไปและตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนดโดยใหครอบคลุมท้ังในดานการเงินการบัญชี 
(Financial Audit) การปฏิบัติการ (Operational Audit) และการบริหารงาน (Management Audit) ของ
สหกรณ 
 (2) ผูสอบบัญชีสหกรณตองตรวจสอบการปฏิบัติงานของสหกรณใหเปนไปตามกฎหมาย
ขอบังคับระเบียบคําส่ังคําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณและของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 (3) ผูสอบบัญชีสหกรณตองปฏิบัติงานสอบบัญชีใหเปนไปอยางโปรงใสชัดเจนถูกตองและ
เปนธรรม 
 (4) ผูสอบบัญชีสหกรณตองวางแผนและปฏิบัติงานโดยใชวิจารณญาณเยี่ยงผูประกอบ
วิชาชีพตอขอมูลของสหกรณตลอดจนตองกําหนดขอบเขตวิธีการตรวจสอบบัญชีใหเหมาะสมและ
รัดกุม 
 (5) การสอบบัญชีสหกรณท่ีชําระบัญชีใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 
หมวด 4 วาดวยการชําระบัญชีรวมท้ังคําแนะนําวิธีปฏิบัติในการชําระบัญชีของสหกรณท่ีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณกําหนด 
 (6) ใหกรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนดระเบียบคําแนะนําในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี 
 การรายงาน 
 (1) ผูสอบบัญชีสหกรณตองแสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชีดวยความเปนอิสระ
และเท่ียงธรรม 
 (2) ใหกรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนดคําแนะนําในการจัดทําและเสนอรายงานการสอบ
บัญชีสหกรณ 
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แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุณภาพ 
 มาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับท่ี 1 เรื่อง การควบคุมคุณภาพสําหรับสํานักงานท่ี
ใหบริการดานการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินและงานใหความเช่ือม่ันอ่ืนตลอดจน
บริการเกี่ยวเนื่อง ไดกําหนดวัตถุประสงค ไวดังนี ้(สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ,2557) 
 “(ก) สํานักงานและบุคลากรของสํานักงานปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและขอกําหนดทาง
กฎหมายท่ีเกี่ยวของและ (ข) รายงานท่ีออกโดยสํานักงานหรือผูสอบบัญชีท่ีรับผิดชอบงานมีความ
เหมาะสมกับสถานการณ” 
 การสอบทานการควบคุมคุณภาพงานหมายถึงกระบวนการท่ีออกแบบมาเพ่ือจัดใหมีการ
ประเมินอยางมีหลักเกณฑในหรือกอนวันท่ีในรายงานเกี่ยวกับการใชดุลยพินิจท่ีสําคัญของกลุม
ผูปฏิบัติงานและขอสรุปท่ีไดท่ีใชในการจัดทํารายงานกระบวนการการสอบทานการควบคมุคุณภาพ
งานนี้ใชสําหรับการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนและงานท่ีใหบริการอ่ืน (ถามี) ท่ี
สํานักงานพิจารณาแลวเห็นวาตองมีการสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน 
 ผูสอบทานการควบคุมคุณภาพงานหมายถึงหุนสวนบุคคลอ่ืนในสํานักงานบุคคลภายนอกท่ี
มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือกลุมผูปฏิบัติงานท่ีประกอบดวยบุคคลดังกลาวท้ังนี้บุคคลนั้นตองไมเปน
สวนหนึ่งของกลุมผูปฏิบัติงานและมีประสบการณและอํานาจหนาท่ีท่ีเพียงพอและเหมาะสมในการ
ประเมินอยางมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการใชดุลยพินิจท่ีสําคัญของกลุมผูปฏิบัติงานและขอสรุปท่ีไดท่ี
ใชในการจัดทํารายงาน 
  การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีโดยใชกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส: EWP ไดกําหนด
ขึ้นเพ่ือใหผูท่ีทําหนาท่ีควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีทุกระดับสามารถประเมินผลงานสอบบัญชีของ
ผูสอบบัญชีตามโครงการพัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชีโดยใชกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส: EWP 
ไดตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ โดยแบงระดับการควบคุมคุณภาพ
งานสอบบัญชี ออกเปน 2 ระดับ (กรมตรวจบัญชีสหกรณ,2557)  
  1. การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีระดับสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ 
 หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณทุกจังหวัดจะตองรับผิดชอบในการควบคุมคุณภาพ
งานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีตามโครงการพัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชีโดยใชโปรแกรมกระดาษ
ทําการอิเล็กทรอนิกส: EWP ในพ้ืนท่ี ทุกรายโดยกําหนดให หัวหนา สตส. ดําเนินการสอบทานงาน
ทันทีท่ีไดรับขอมูลจากผูสอบบัญชีพรอมกับรายงานความกาวหนาผลการปฏิบัติงาน (RA โครงการ 
EWP) ไวในระบบแผนและผลการปฏิบัติงานผานระบบ Intranet เปนระยะๆ ทันที ท่ีไดสอบทาน
งานแลวเสร็จไดดังนี ้
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 1.1 สอบทานความถูกตอง ครบถวนของผูชวยผูสอบบัญชี และบทบาทหนาท่ีของแต ละคน
ในทีมงานตรวจสอบบัญชี รวมไปถึงการเปล่ียน Password การเขาถึงโปรแกรมระบบกระดาษทํา
การดวย 
  1.2 สอบทานการจัดทําแผนงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีบนโปรแกรมกระดาษทําการ
อิเล็กทรอนิกส: EWP วามีการวางแผนงานไวเหมาะสม ครบถวน ท้ังการกําหนดวิธีการตรวจสอบ
ของแตละเรื่องไวอยางเหมาะสม รวมไปถึงการมอบหมายใหแกผูชวยผูสอบบัญชีเพ่ือลดความเส่ียง
ในการสอบบัญชีได  
 1.3 สอบทานผลการตรวจสอบบัญชีประจําป และสอบทานผลการตรวจสอบบัญชีระหวาง
ป สําหรับสหกรณท่ีมีระดับความยากในการสอบบัญชีท่ีอยูในเกณฑตองวางแผนตรวจสอบบัญชี
ระหวางป วามีการปฏิบัติงานเปนไปตามแผนงานสอบบัญชีท่ีกําหนดไวหรือไม  พรอมกับให
คําแนะนําเกี่ยวกับการปรับเปล่ียนทีมงานหรือแนวการสอบบัญชี กรณีท่ีพบวามีการกําหนดวิธีการ
ตรวจสอบไวไมเหมาะสม หรือมีสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมไปถึงการใหขอสังเกต หรือการ
แจงขอบกพรองแกสหกรณ พรอมกับติดตามผลการแกไขตามคําแนะนําของผูสอบทาน (Coaching 
Note) ไวท่ีโปรแกรมระบบกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส ความครบถวน ถูกตองของหลักฐานการ
สอบบัญชีและรูปแบบการแสดงความคิดเห็นตองบการเงิน 
  1.4 สอบทานงานของสหกรณเปาหมายในภาพรวมท้ังกระบวนการงานสอบบัญชีนี้ใหมอีก
ครั้ง เนื่องจากผูสอบบัญชีอาจมีการแกไขขอมูลหลังการสอบทานจากหัวหนา สตส. แลว ซ่ึง
โปรแกรมจะใหสัญลักษณเปนธงแดงไว ในการนี้ หัวหนา สตส. จะตองติดตามคําแนะนําของผูสอบ
ทาน ( Coaching Note) ท่ีไดใหไว หากผูสอบบัญชีทําการแกไขหมดแลวก็สามารถลบคําแนะนําของ
ผูสอบทาน (Coaching Note) เหลานั้นได ซ่ึงโปรแกรมกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส: EWP ยังคง
เก็บประวัติขอมูลของ Coaching Note ไวในแฟมขอมูลการตรวจสอบสหกรณ นอกจากนี้ ยังเปนการ
แสดงใหเห็นวาผูสราง คําแนะนํา (Coaching Note) ไดมีการติดตามผลการใหขอเสนอแนะ และทํา
การลบโดยผูใหคําแนะนํา (Coaching Note) ดวย จากนั้น หัวหนา สตส. จึงจะทําการลงช่ืองานท่ีทํา
เสร็จ (SignOff) ขอมูลทุกงานท่ีอยูในแฟมการตรวจสอบท้ังหมดเพ่ือใหผูสอบบัญชีสามารถปดแฟม
การตรวจสอบ (Finalize Project) ไดตอไป 
  1.5 สอบทานงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีสําหรับทุกๆ ขั้นตอนนั้นอีกครั้ง ซ่ึงจะเปนการ
สอบทานความถูกตอง ครบถวนท้ังขอมูลและตัวเลขในภาพรวมท้ังหมด โดยมุงเนนความสัมพันธ
ระหวางกระดาษทําการ งบการเงินและรายงานผลการตรวจสอบบัญชี รวมท้ังระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานเวลาท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด โดยมีระยะเวลาในการ
สอบทานงานใหแลวเสร็จภายใน 15 วันนับแตวันท่ีผูสอบบัญชีเสนอผลงานสอบบัญชีตอหัวหนา 
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สตส. สําหรับสหกรณท่ีมีระดับความยากในการสอบบัญชีมากลงมา และสามารถใชเวลาในการสอบ
ทานงานใหแลวเสร็จภายใน 20 วัน สําหรับสหกรณท่ีมีระดับความยากในการสอบบัญชีมากท่ีสุด 
โดยใหนับระยะเวลาตอเนื่อง 
 1.6 สอบทานการรายงานความกาวหนาผลการปฏิบัติงานในระบบแผนและผลการ
ปฏิบัติงาน ซ่ึงจะตองมีการบันทึกขอมูลทันทีท่ีไดปฏิบัติงานแลวเสร็จในแตละขั้นตอนโดยมีขอมูล
การรายงานท่ีถูกตองตรงกัน 
  2. การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี ระดับ สตท. 
 ภายหลังจากท่ี สตท. ไดรับขอมูลกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส: EWP ของสหกรณ
เปาหมายแลวใหผูควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีดําเนินการประเมินคุณภาพงานสอบบัญชีใหเปนไป
ตามแผนงานท่ีกลุมกํากับมาตรฐานการบัญชีกําหนดไว โดยกําหนดใหผูควบคุมคุณภาพงานสอบ
บัญชีดําเนินการประเมินคุณภาพงานสอบบัญชีใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน หลังจากท่ีไดลงทะเบียน
รับงาน ซ่ึงจะตองทําการประเมินบนโปรแกรมกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส: EWP ไดดังนี ้
  2.1 ประเมินความถูกตองของขอมูลสหกรณเปาหมาย ทีมงานตรวจสอบ บทบาทหนาท่ีของ
ผูปฏิบัติงานแตละคน รวมไปถึงการเปล่ียน Password การเขาถึงโปรแกรมของผูปฏิบัติงานใน
ทีมงานตรวจสอบสหกรณเปาหมาย  
 2.2 ประเมินความถูกตอง เหมาะสมของหลักฐานการสอบบัญชีทุกๆ งาน ท่ีผูสอบบัญชี
นํามาใชในการวางแผนงานสอบบัญชี และนํามาบันทึกไวในโปรแกรม เชน ผลการประเมิน
มาตรฐานขั้นต่ําในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยสําหรับสหกรณท่ีใชโปรแกรม
ระบบบัญชีคอมพิวเตอรประมวลผลขอมูล และการประเมินความเส่ียงในการสอบบัญชีจากระบบท่ี
กรมฯ กําหนด แผนการสอบบัญชีโดยรวม และงบการเงินท่ีนํามาใชในการวางแผนงานสอบบัญชี 
เปนตน 
  2.3 ประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีท้ังกระบวนการสอบบัญชีและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน โดยการวิเคราะหเช่ือมโยงความสัมพันธของขอมูลการปฏิบัติงานสอบบัญชีท้ังระบบ  
  2.4 ประเมินขอสังเกตท่ีตรวจพบเหลานี้ดวย หากไดรับการแกไขแลวตองบันทึกผลการ
ตรวจสอบไวในกระดาษทําการของเรื่องนั้น พรอมกับรายงานขอตรวจพบดังกลาวไวในรายงานผล
การตรวจสอบบัญชีดวย 

2.5 ประเมินผลงานสอบบัญชีสหกรณเปาหมายท่ีเสร็จสมบูรณนี้โดยการประเมินหลักฐาน
การสอบบัญชีท่ีจัดทําไวในกระดาษทําการสําหรับการสอบบัญชี ซ่ึงจัดทําโดยผูท่ีไดรับการ
มอบหมายใหตรวจสอบ ผานการสอบทานงานจากผูสอบบัญชีและหัวหนา สตส. ตามบทบาทหนาท่ี 
มีการนําเขาหลักฐานการสอบบัญชีไวในโปรแกรมกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส:EWP อยาง
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ครบถวน ถูกตองและเหมาะสม ซ่ึงจะตองทําการประเมินท้ังรายงานการสอบบัญชี งบการเงิน และ
กระดาษทําการท้ังท่ีจัดทําดวยโปรแกรมและท่ีจัดทําดวยมือ 

2.6 ประเมินผลงานสอบบัญชี ซ่ึงผูสอบบัญชีทบทวนการจัดทํากระดาษทําการ
อิเล็กทรอนิกสขั้นสุดทายเพ่ือใหไดแฟมขอมูลการตรวจสอบสหกรณเปาหมายท่ีเสร็จสมบูรณ เพ่ือ
เสนอรายงานการสอบบัญชี งบการเงิน และกระดาษทําการท้ังท่ีจัดทําดวยโปรแกรมและท่ีจัดทําดวย
มือ ภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีแสดงความเห็นตองบการเงิน 

 2.7 ประเมินขอมูลท่ีปรากฏใน Coaching Note เกี่ยวกับการใหขอเสนอแนะท่ีถูกตอง 
เหมาะสม สงผลใหผูสอบบัญชีนําขอเสนอแนะเหลานั้นไปปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง จากนั้น 
หัวหนา สตส. จึงทําการลงช่ืองานท่ีทําเสร็จ (SignOff) ขอมูลทุกงานท่ีอยูในแฟมขอมูลการ
ตรวจสอบสหกรณ โดยมีระยะเวลาในการสอบทานงานใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน นับแตวันท่ี
ผูสอบบัญชีเสนอผลงานสอบบัญชี ตอหัวหนา สตส. สําหรับสหกรณท่ีมีระดับความยากในการสอบ
บัญชีมากลงมา และภายใน 20 วัน สําหรับสหกรณท่ีมีระดับความยากในการสอบบัญชีมากท่ีสุดโดย
ใหนับระยะเวลาตอเนื่อง 
 
แนวคิดเกี่ยวกับกระดาษทําการ  
 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 เรื่อง เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ ไดกําหนด
วัตถุประสงคไวดังนี ้(สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ,2555)  
 “(1) เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบหมายถึงบันทึกของวิธีการตรวจสอบท่ีใชหลักฐาน
การสอบบัญชีท่ีเกี่ยวของท่ีไดรับและขอสรุปท่ีไดจากผลการตรวจสอบ (บางครั้งอาจใชคําวา 
“กระดาษทําการ”) (2) แฟมงานตรวจสอบหมายถึงแฟมหนึ่งแฟมหรือมากกวาหรือส่ือบันทึกขอมูล
อ่ืนหนึ่งส่ือหรือมากกวาโดยอยูในรูปแบบเอกสารหลักฐานหรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกสซ่ึงใชจัดเก็บ
ขอมูลเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบงานใดงานหนึ่งโดยเฉพาะ ” 
 กระดาษทําการ หมายถึง เอกสาร หรือบันทึกท่ีจัดทําขึ้นโดยผูสอบบัญชี และเพ่ือผูสอบ
บัญชี หรือเอกสารหรือบันทึกท่ีผูสอบบัญชีไดรับ และเก็บรักษาไวเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติงาน
สอบบัญชี (นิพันธ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปะพร ศรีจั่นเพชร,2554)  

การจัดทํากระดาษทําการโดยใชกระดาษ 
 กระดาษทําการมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในทุกขั้นตอนของการตรวจสอบ ตั้งแตการวางแผน
งานสอบบัญชีไปจนถึงการนําเสนอรายงานการสอบบัญชี ผูสอบบัญชีจัดทํากระดาษทําการโดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือชวยในการวางแผนและปฏิบัติงานสอบบัญชี กระดาษทําการยังชวยผูสอบบัญชีใน
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การควบคุมดูแล และสอบทานงานสอบบัญชี รวมท้ังใชในการบันทึกหลักฐานท่ีไดรับจากการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ เพ่ือประกอบการแสดงความเห็นของผูสอบบัญชี 
 การจัด ทํากระดาษทําการไม มีรูปแบบและเนื้อหา ท่ีแนนอนตายตัว  แตขึ้นอยูกับ
วัตถุประสงคการใชงานและเนื้อหาในเรื่องท่ีตรวจสอบนั้น การจัดทํากระดาษทําการเปนเรื่องของ
การใชดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ ผูสอบบัญชีควรพิจารณาวา ขอมูลท่ีบันทึกในกระดาษทําการ
ไดบรรลุวัตถุประสงคของการตรวจสอบในแตละเรื่องหรือไม อยางไรก็ตาม ขอบเขต รูปแบบ และ
เนื้อหาของกระดาษทําการควรมีลักษณะดังตอไปนี้ (นิพันธ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปะพร ศรีจั่น
เพชร, 2554) 
 (1) รูปแบบและเนื้อหาของกระดาษทําการ 
 รูปแบบและเนื้อหาของกระดาษทําการ อาจมีความแตกตางกันสําหรับการตรวจสอบแตละ
งาน ปจจัยท่ีกําหนดรูปแบบและเนื้อหาของกระดาษทําการ ไดแก ลักษณะของการรับงาน รูปแบบ
ของรายงานของผูสอบบัญชี ลักษณะและความซับซอนของธุรกิจ การส่ังการ การควบคุมดูแลและ
การสอบทานงานท่ีทําโดยผูชวยผูสอบบัญชี ลักษณะและสภาพของระบบบัญชีและระบบการ
ควบคุมภายในของกิจการ รวมท้ังวิธีการและเทคโนโลยีท่ีใชในการตรวจสอบ 
 (2) เนื้อหาและขอมูลท่ีควรบันทึกในกระดาษทําการ 
 ขอมูลท่ีควรบันทึกไวในกระดาษทําการแตละแผน ประกอบดวย ซ่ือกิจการท่ีตรวจสอบ 
งวดบัญชีท่ีตรวจสอบ ช่ือบัญชีหรือรายการท่ีตรวจสอบ ลายมือช่ือผูจัดทํา และลายมือช่ือผูสอบทาน 
วันท่ีจัดทํา และวันท่ีสอบทานแลวเสร็จ รหัสดัชน ีเครื่องหมายการตรวจสอบและคําอธิบาย ปริมาณ
และขอบเขตของรายการท่ีเลือกมาทดสอบ สรุปผลการตรวจสอบ และปญหาท่ีตรวจพบ 
 (3) การเก็บรวบรวมและกรรมสิทธ์ิในกระดาษทําการ 
 ผูสอบบัญชีจัดเก็บกระดาษทําการไวในแฟมปจจุบันและแฟมถาวร ตลอดจนจัดใหมีการ
ควบคุมกระดาษทําการใหปลอดภัยเพ่ือรักษาความลับ และผูสอบบัญชีควรสอบทานกระดาษทําการ 
เพ่ือใหแนใจวาไดรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีอยางเพียงพอและเหมาะสม 
 กระดาษทําการเปนกรรมสิทธ์ิของผูสอบบัญชี และจัดเก็บไวเปนระยะเวลาท่ีเพียงพอกับ
ความตองการใชงานและตามขอกําหนดของกฎหมายและของวิชาชีพ 
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การจัดทํากระดาษทําการดวยระบบกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกสประกอบดวย6 โมดูล 
(Price WaterhouseCoopers, 2004) ซ่ึงแตละโมดูลมีหนาท่ีงานดังภาพท่ี ก.1 ตอไปนี ้
 
 

 
 

ภาพที่ ก.1 ระบบกระดาษทําการอิเลคทรอนกิส (Electronic Working Paper) 
ท่ีมา: Price WaterhouseCoopers (2004) 

 
 (1)  TeamRisk ใช สําหรับประเมินความเส่ียงขององคกรและงานสอบบัญชี ตาม
มาตรฐานสากลโดยพิจารณาปจจัยเส่ียง โอกาสและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น รวมท้ังจัดทําแผนการ
สอบบัญชีและขอบเขตการสอบบัญชีตามแนวความเส่ียง (Risk Based approach) 
 (2) TeamSchedule ใชสําหรับจัดตารางเวลางานสอบบัญชีกับผูสอบบัญชี ทําใหสามารถ
บริหารเวลาท่ีใชในการตรวจสอบและกําหนดผูสอบบัญชีตามความรับผิดชอบ รวมท้ังติดตาม
สถานะของงานเพ่ือใหบริหารเวลาและทรัพยากรใหเสร็จตามเปาหมาย 
 (3) TeamMate TEC ใชสําหรับบันทึกเวลาและคาใชจายท่ีใชในงานสอบบัญชี เพ่ือสรุป
ตนทุนและเปรียบเทียบกับแผนท่ีกําหนดไวใน TeamSchedule 
 (4) TeamMate EWP ใชสําหรับการวางแผนงานสอบบัญชี บันทึกงานสอบบัญชี จัดเก็บ
หลักฐานการสอบบัญช ีและจัดทํารายงานการสอบบัญชี โดยกําหนดมาตรฐานการสอบบัญชีให
ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน 
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 (5) TeamCentral เปนระบบสําหรับผูบริหารงานตรวจสอบในการติดตามคนหาแฟมการ
ตรวจสอบ ขอตรวจพบท่ีเกิดขึน้ในแตละงานสอบบัญชี 
 (6) TeamStore ใชในการจัดทําฐานขอมูลการตรวจสอบ ฐานความรูเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 
 ในภาพรวมของระบบกระดาษทําการอิเลคทรอนิกส (Electronic Working Paper) แลวจะเห็น
ไดวาระบบนี้จะทําหนาท่ีเปนฐานขอมูลกลางสําหรับการตรวจสอบของผูสอบบัญชี ซ่ึงผูใชงาน
สามารถท่ีจะนําขอมูลท่ีเก็บในระบบไปบริหารจัดการและควบคุมคุณภาพของงานสอบบัญชี รวมท้ัง
วางแผนทางดานทรัพยากรบุคคลเพ่ือใหงานสอบบัญชีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

การบันทึกกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส: EWP สําหรับผูปฏิบัติงานสอบบัญชี 
  1. การสรางแฟมขอมูลตรวจสอบ 
 เม่ือผูสอบบัญชีไดรับแฟมขอมูลการตรวจสอบจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ (TeamMate 
และ TeamStore) ซ่ึงจะประกอบดวยแฟมขอมูลของสหกรณท่ีไดเลือกมาทําการตรวจสอบและ
ฐานขอมูลสําหรับจัดเก็บรายช่ือผูปฏิบัติงานและแนวการสอบบัญชีของสหกรณใหผูสอบบัญชี
ตรวจสอบรายช่ือผูมีสิทธิเขาถึงแฟมขอมูลการตรวจสอบของสหกรณเปาหมายเพ่ือจะไดทราบถึง
บทบาทหนาท่ีของทีมงานตรวจสอบบัญชีนับแตผูปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีไปจนถึงผูสอบทาน
งานสอบบัญชีในขั้นตอนนี้ใหผูสอบบัญชีพิจารณากําหนดทีมงานสอบบัญชีเพ่ิมเติมพรอมกับ
กําหนดบทบาทหนาท่ีของผูปฏิบัติงานใหเหมาะสม ท้ังนี้จะเห็นไดวาตามกระบวนงานสอบบัญชี
ผูสอบบัญชีจะทําหนาท่ีท้ังการตรวจสอบบัญชีและการสอบทานงานของผูชวยผูสอบบัญชีดวย 
ดังนั้น ในขณะท่ีกําหนดทีมงานสอบบัญชีใหแกไขบทบาทเพ่ือใหผูสอบบัญชีสามารถทําการบันทึก
และแกไขกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส (Preparer/Reviewer)  
  2. การวางแผนงานสอบบญัช ี
  เม่ือผูสอบบัญชีไดประเมินความเส่ียงจากการสอบบัญชีโดยใชระบบCAD_Checklist และ 
ระบบ CAD_Risk เสร็จเรียบรอยแลวก็จะนําผลท่ีไดรับจากการประเมินความเส่ียงนั้นมาจัดทํา
แผนการสอบบัญชีโดยรวมและกําหนดแนวการสอบบัญชีบนกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส: EWP 
ท้ังนี้ผูสอบบัญชีควรมอบหมายงานใหแกผูชวยผูสอบบัญชีไปพรอมๆกันกับการกําหนดแนวการ
สอบบัญชีตอไป 
 สําหรับแนวการสอบบัญชีท่ีกําหนดไวในกระดาษทําการสําหรับการสอบบัญชีของแตละ
เรื่องนั้นในขั้นตอนของการวางแผนงานสอบบัญชีนี้ผูสอบบัญชียังไมตองทําการ SignOff ขอมูล
ท้ังนี้เนื่องจากผูปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีจะตองใชกระดาษทําการดังกลาวเพ่ือบันทึกขอมูลการ
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ตรวจสอบตอเนื่องไปจนกวาจะส้ินสุดกระบวนกํารสอบบัญชีของเรื่องนั้นๆจึงจะทําการ SignOff 
กระดาษทําการได ดังภาพท่ี ก.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ก.2 ขั้นตอนการวางแผนงานสอบบัญชี 
ท่ีมา: กรมตรวจบัญชีสหกรณ สํานักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี 

 
  3. การปฏิบัติงานสอบบัญชี 
 เม่ือผูสอบบัญชีไดรับแนวการสอบบัญชีท่ีผานการอนุมัติจากหัวหนา สตส. แลวหากพบวามี
ขอสังเกตและขอเสนอแนะท่ีหัวหนา สตส. ไดให Coaching Note ไวในโปรแกรมกระดาษทําการ
อิเล็กทรอนิกสใหผูสอบบัญชีดําเนินการแกไขวิธีการตรวจสอบท่ีกําหนดไวในแนวการสอบบัญชี
กอนท่ีจะเขาปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีท้ังนี้ตามฐานขอมูลการตรวจสอบของแตละเรื่องใน
โปรแกรมจะแยกออกเปนการทดสอบการควบคุมและการตรวจสอบเนื้อหาสาระโดยมีรูปแบบให
บันทึกประกอบดวย 
 (1) จุดควบคุม 
 (2) วัตถุประสงคการตรวจสอบ 
 (3) วิธีการตรวจสอบ 
 (4) บันทึกผลการตรวจสอบ 
 (5) สรุปผลการตรวจสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวางแผนงานสอบบัญชี 

ประเมินมาตรฐานขั้นต่ําใน
การควบคุมภายในฯ 

CAD_Checklist 

ประเมินความเส่ียงในการ 
สอบบัญชี CAD_Risk 

นําผลการประเมินฯ มาจัดทําแผนการสอบบัญชี

จัดทําแนวการสอบบัญชี 
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 หากผูสอบบัญชีเลือกท่ีจะนําเขาขอมูลการตรวจสอบมาจากฐานขอมูลการตรวจสอบใน
โปรแกรมกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกสขอมูลตามลําดับท่ี (1) – (3) โปรแกรมจะนําเขาขอมูลมาให
โดยอัตโนมัติผูปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีไดตามวิธีการท่ีกําหนด
ไวอยางไรก็ตามผูปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีจะตองทําการบันทึกผลการตรวจสอบตามลําดับท่ี (4) 
และสรุปผลการตรวจสอบตามลําดับท่ี (5) ขึ้นมาเองตามขอเท็จจริงท่ีตรวจพบและในขณะท่ีเขา
ปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีใหผูปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีบันทึกผลการตรวจสอบตามวิธีการ
ตรวจสอบของแตละเรื่องและสรุปผลการตรวจสอบไวในโปรแกรมกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส
ทันทีท่ีไดตรวจสอบเรื่องนั้นๆ แลวเสร็จ ดังภาพท่ี ก.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ก.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงานสอบบัญชี 
ท่ีมา: กรมตรวจบัญชีสหกรณ สํานักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญช 

 

 
 
 
 
 

การปฏิบัติงานสอบบัญชี 

การสอบบัญชีระหวางป การสอบบัญชีประจําป 

ตรวจสอบบัญชีระหวางป 
ตามแนวการสอบบัญชี 

ตรวจสอบงบการเงินและ
รายละเอียดตามแนวการสอบ

บัญชี 

รายงานผลการตรวจสอบบัญชี
ระหวางป 

รวบรวมหลักฐานการสอบ
บัญชี 

จัดทํารางรายงานของผูสอบบัญชี กระดาษทําการและงบการเงิน เสนอให
หัวหนา สตส. 

สรุปประเมินผลขั้นสุดทายจากหลักฐานการสอบบัญชี 



63 

  4. การเสนอผลงานสอบบัญชี 
 ภายหลังจากท่ีผูสอบบัญชีไดเขารวมประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเพ่ือแสดง
ความเห็นตองบการเงินของสหกรณแลวผูสอบบัญชีจะตองตรวจสอบและดําเนินการแกไขขอสังเกต
และขอเสนอแนะท่ีหัวหนา สตส. ไดให Coaching Note ไวในโปรแกรมกระดาษทํากา
อิเล็กทรอนิกสพรอมกับทําการบันทึกขอมูลในระบบ Input Form และประเมินจัดช้ันคุณภาพการ
ควบคุมภายในโดยใชระบบ CAD_Rank จากนั้นใหผูสอบบัญชีนําเขาหลักฐานเพ่ือเสนอผลงานสอบ
บัญชีซ่ึงกําหนดใหผูสอบบัญชีบันทึกขอมูลลงในโปรแกรมกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส: EWP  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ก.4 การเสนอผลงานสอบบัญชี 
ท่ีมา: กรมตรวจบัญชีสหกรณ สํานักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี 

 
  5. การปดแฟมการตรวจสอบ 
 ในขั้นตอนนี้งานท้ังหมดในแฟมขอมูลการตรวจสอบท่ีจัดทําโดยโปรแกรมกระดาษทําการ
อิเล็กทรอนิกส: EWP จะลงช่ืองานท่ีทําเสร็จ (SignOff) โดยหัวหนาสตส. ซ่ึงเปนการแสดงใหเห็นวา
กระดาษทําการของสหกรณนี้ไดผานการสอบทานงานในระดับสตส. เรียบรอยแลวจากนั้นใหผูสอบ
บัญชีสํารองขอมูลไวกอนท่ีจะทําการปดแฟมการตรวจสอบท้ังนี้หากผูสอบบัญชีเลือกปดแฟมการ
ตรวจสอบแลวจะไมสามารถนําเขาขอมูลมาแกไขได 
 เม่ือผูสอบบัญชีทําการปดแฟมการตรวจสอบ (Finalize Project) โปรแกรมกระดาษทําการ
อิเล็กทรอนิกส: EWP จะตรวจทานใหวาทุกงานในแฟมการตรวจสอบไดลงช่ืองานท่ีทําเสร็จ 
(SignOff) เรียบรอยแลวในการนี้กําหนดใหผูสอบบัญชีปดแฟมการตรวจสอบ (Finalize Project) 

 
การเสนองานสอบบัญชี 

เสนอรายงานการสอบบัญชี งบการเงิน กระดาษทําการและไฟล CD 
ขอมูล EWP 

1) ผูสอบบัญชีเสนอผลงานสอบบัญชีภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีแสดงความเห็นตอ
งบการเงิน2) หัวหนา สตส. สอบทานงานใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน กรณีท่ีสหกรณ
มีระดับความยากมาก 
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ภายใน 3 วันหลังจากวันท่ีหัวหนาสตส. สอบทานงานแลวเสร็จจากนั้นจึงทําการสํารองแฟมขอมูล
จากโปรแกรมกระดาษ ทําการอิเล็กทรอนิกส: EWP ลงบนแผน CD เพ่ือจัดสงใหกลุมกํากับ
มาตรฐานการบัญชีสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณภูมิภาคท่ี 1 – 10 ทําการประเมินคุณภาพงานสอบ
บัญชีของผูสอบบัญชีตามโครงการพัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชีโดยใชกระดาษทําการ
อิเล็กทรอนิกส: EWPตอไป  
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ภาคผนวก ข 
บทสัมภาษณหัวหนาสํานักงานตรวจสอบบญัชีและหัวหนากลุมกํากับมาตรฐานการบญัช ี
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การสัมภาษณหัวหนาสํานักงานคนที่ 1  
ผูสัมภาษณ : ทานมีวิธีการหรือประสบการณสอนงานผูสอบบัญชีใหสามารถทํางานได

สําเร็จตามเปาหมาย 
หัวหนาสํานักงาน :  ตองช้ีใหผูสอบบัญชีเห็นวา เทคโนโลยีสมัยนี้กาวไกล จําเปนตองปรับตัวให

เขากับสถานการณ โลกมีวิวัฒนาการ คือตองมีการกาวตาม จําเปนอยางยิ่งท่ี
ตองปรับตัว แตก็อาจจะไมเร็วหนัก ก็ตองคอยๆ ทํา และผลของงานดวย
จะตองมีผลดีในงานดวย จะตองมีส่ิงท่ีอํานวยความสะดวกใหแกผูสอบบัญชี 
ถึงไดมีการนํามาใหปรับเปล่ียนใชโปรแกรม เชน ความรวดเร็วถามันเขาท่ีโดย
ระบบทุกอยาง จะทําใหมีความรวดเร็ว มีความสมบูรณในการเก็บเอกสาร 

 
การสัมภาษณหัวหนาสํานกังานคนที่ 2  
ผูสัมภาษณ : ทานมีวิธีการหรือประสบการณสอนงานผูสอบบัญชีใหสามารถทํางานได

สําเร็จตามเปาหมาย 
หัวหนาสํานักงาน :  การสอนงานใหผูสอบ  กอนอ่ืนตองเปนผูท่ีเขาใจในเรื่องการปฏิบัติไอที ไมวา 

จะเปนคนรุนเการุนใหม ถามีความใสใจ สนใจในเรื่องของไอที ก็คอนขางท่ี
จะไดผล ถาจะเปล่ียนพฤติกรรมจากคนท่ีไมใสใจไอที มาใหใสใจในการใช
ไอที แลว คอนขางลําบาก และผูสอบบัญชี EWP รุนเกาสวนใหญแลว มักจะ
ใชงานดวยความจํายอม กลยุทธท่ีจะทําใหผูสอบบัญชี EWP ประสบผลสําเร็จ 
ควรจะเริ่มตั้งแตการเลือกคนท่ีจะไปเปนผูสอบบัญชี EWP ในอดีตจะมีการ
เลือกเฉพาะบุคคล แตในปจจุบันนี้ใหทําทุกคนและจะเลือกเพียงสหกรณท่ี
เหมาะสม แลวคอยเริ่มไปพัฒนาท่ีบุคคล แตการพัฒนาบุคคลอยางเดียวไมใช
คําตอบ ถามีการพัฒนาแลว ควรจะตองมีการติดตาม ประเมินผล สหกรณ
ใดบางท่ีใช โปรแกรม EWP มีความชํานาญมากนอยเพียงใด ซ่ึงโดยจริงๆ แลว 
กรมตรวจบัญชีสหกรณคอนขางท่ีจะมีการพัฒนาบุคคลไดดี และก็มีคูมือ
สนับสนุนประกอบในการใชงานโปรแกรม และกลุมงานในพ้ืนท่ี สํานักงาน 
ก็ตองคอยกระตุน เตือน ติดตามงาน ใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษา ในส่ิงท่ี
ผูใชงานทําไมไดหรือประสบปญหา หรือนําปญหานั้นไปสอบถามผูรู เพ่ือ
แกปญหาตอไป 
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การสัมภาษณหัวหนาสํานกังานคนที่ 3  
ผูสัมภาษณ : ทานมีวิธีการหรือประสบการณสอนงานผูสอบบัญชีใหสามารถทํางานได

สําเร็จตามเปาหมาย 
หัวหนาสํานักงาน :  จริงๆ แลว มีไดหลายวิธี สวนตัวคิดวา ขอท่ี 1.ควรตองใหความรูในส่ิงใหมๆ 

ท่ีผูสอบควรจะไดรับ หรือเรื่องใหมๆ ท่ีจะสรางความเปล่ียนแปลงนั้น ผูสอบ
บัญชีจะไดประโยชนใด เม่ือไดรับการเปล่ียนแปลง และเม่ือมีการใหความรู
แลว ขอท่ี 2. ตัวผูสอบบัญชีเองควรจะเปนพ่ีเล้ียง ในเรื่องของการเปล่ียนแปลง 
ยกตัวอยางในเรื่องของ EWP ผูสอบบัญชีท่ีไดรับความรูควรสามารถท่ีจะ
ชวยเหลือผูสอบบัญชีทานอ่ืนได ในกรณีท่ีติดขัด ก็สามารถชวยเหลือได และ
ท่ีสําคัญ ขอท่ี 3. ควรตองสรางแรงจูงใจดวยใหกับผูสอบบัญชีดวยวา ถาจะทํา
การเปล่ียนแปลงนั้น ส่ิงท่ีผูสอบบัญชีจะประโยชนนั้นคืออะไร 

 
การสัมภาษณหัวหนาสํานกังานคนที่ 4  
ผูสัมภาษณ : ทานมีวิธีการหรือประสบการณสอนงานผูสอบบัญชีใหสามารถทํางานได

สําเร็จตามเปาหมาย 
หัวหนาสํานักงาน :  ถาจะเปล่ียนพฤติกรรมของผูสอบบัญชีได ตองทําใหผูสอบบัญชีมองเห็นวาส่ิง

ท่ีเปล่ียนแปลงมีประโยชน ตัวผูปฏิบัติตองทําความเขาใจวา ในส่ิงท่ีปฏิบัติเปน
ประโยชนตอการทํางาน และถาไมมีความชํานาญ ตัวผูปฏิบัติเองก็ตองเรียนรู 
ถึงจะสามารถใชเครื่องมือใหเปนประโยชนไดอยางไร และถาเปนประโยชน
ตอการทํางานจริงๆ แลว ผูปฏิบัติก็ตองเรียนรู  เพราะการทํางานมีการ
ปรับเปล่ียนอยูตลอดเวลา เทคโนโลยีใหมๆ มีเขามาผูปฏิบัติก็ตองเปล่ียนตาม 
ไมควรจะยึดแบบเดิม 

 
การสัมภาษณหัวหนาสํานกังานคนที่ 5  
ผูสัมภาษณ : ทานมีวิธีการหรือประสบการณสอนงานผูสอบบัญชีใหสามารถทํางานได

สําเร็จตามเปาหมาย 
หัวหนาสํานักงาน :  ช้ีใหเห็นความสําคัญโปรแกรม EWP เปนนวัตกรรมโฉมใหม อยางหนึ่งของ

กรม เปนการจัดทํากระดาษทําการดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงจะเปล่ียนจาก
ระบบเดิมท่ีเคยเปนระบบมือท่ีมีปริมาณกระดาษทําการเยอะมาก เปนการ
เปล่ียนแปลงท่ีจะใหผูสอบบัญชีทํา เริ่มแรก ท่ีเริ่มเปล่ียนปฏิกิริยาของผูสอบ
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บัญชีจะมีการตอตานแนนอน จากการทํางานแบบเดิม คุนเคยในระบบเดิมๆ 
แตเม่ือช้ีใหเห็นถึงความสะดวก รวดเร็ว ในอนาคต ท่ีจะเกิดขึ้นกับการท่ีผูสอบ
บัญชีเลือกใชระบบ สามารถลดขั้นตอน หรือลดปริมาณงานท่ีเคยทําในระบบ
มือ ซ่ึงส่ิงเหลานี้ตองช้ีใหผูสอบบัญชีเห็นถึงประโยชนท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 
และนําไปสูการปฏิบัติควบคูไปกับการท่ีตองใหผูสอบบัญชีทดลองปฏิบัติจริง 
จะไดเปรียบเทียบไดวาประโยชนท่ีจะไดรับในการท่ีนํามาใชตรงนี้ ถาดีขึ้น ก็
จะมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม และสามารถยอมรับนวัตกรรมใหมๆ เกี่ยวกับ
รูปแบบกับการจัดทําบัญชีได ชวงแรกผลอาจจะยังไมเดนชัด แตถามีการ
ปฏิบัติไปสักระยะหนึ่ง ก็จะมองเห็นถึงประโยชน ขอเปรียบเทียบระหวาง
ระบบทํามือกับระบบ EWP ก็จะมีการเริ่มยอมรับมากขึ้น ปจจุบันผูสอบบัญชี
เกิดความเห็นท่ีแตกตางจากระบบทํามือ เริ่มหันมาสนใจในระบบ EWP แลว 
ชวยลดปริมาณ paper ลงไปไดประมาณ 80 % ของกระดาษท่ีเคยทําใหระบบ
มือ แตก็ยังมีบางสวนท่ียังตองจัดทําไวเปนเอกสารสําคัญในเรื่องของขอผูกพัน
ตางๆ ท่ีอาจจะมีผลในทางกฎหมาย แตกระบวนการอ่ืน ถาเปนระบบ EWP 
PaPer ก็ไมตองทําเลย การทํางานตรงนี้ สามารถลดขั้นตอนทํางานลดได ถา
ผูสอบบัญชีเกิดความชํานาญงานในการใชงาน ประโยชนในการใชงาน คือ 1. 
คือเรื่องของปริมาณงานท่ีผูสอบบัญชีตองทํากระดาษทําการ ตองมานั่งลอก
กระดาษทําการ ตองมาสรุปลงในกระดาษทําการ  2. ระยะเวลาในการทํางาน 
ถาเต็มรูปแบบจริงๆ ผูสอบบัญชีสามารถสรุปงาน ณ จุดบริการไดเลย แตใน
เริ่มแรกผูสอบบัญชียังไมคลองตัวอาจจะตองมาสรุปอีกรอบนึง ซ่ึงผูสอบบัญชี
เริ่มเล็งเห็นแลววา จะสามารถลดขึ้นตอนการทํางานไดอยางไร ถาใชงานได
อยางเต็มระบบ ในการทํางานแตละอยางสามารถท่ีจะปดการทํางานได ณ ท่ีจุด
บริการไดเลย ส่ิงเหลานี้เปนผลงานของโปรแกรม EWP มีประโยชนหลายได 
ลดกระบวนการทํางานของผูสอบบัญชี ไดเยอะพอสมควร และปริมาณ
กระดาษทําการท่ีตองลอก 

 
การสัมภาษณหัวหนาสํานกังานคนที่ 6  
ผูสัมภาษณ : ทานมีวิธีการหรือประสบการณสอนงานผูสอบบัญชีใหสามารถทํางานได

สําเร็จตามเปาหมาย 
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หัวหนาสํานักงาน :  ตามขั้นตอนท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณท่ีกําหนดมา จะกําหนดวัน คือ 1 ตอง 
วางแผนสอบบัญชี และจะมีเรื่องประเมินตามรูปแบบของกรมตรวจฯ CAQC. 
ดังนั้น กอนเขาระหวางปตองสงกอน 15 วัน ก็ตองใชวิธีกําหนดวันใชชัดเจน 
วิธีเปล่ียนพฤติกรรมก็คือ ตองกําหนด แอกช่ัน แพลน ใหชัดเจนระหวาง
ผูสอบบัญชีกับหัวหนา PARA. เปนอีกเรื่องนึง ในเรื่องของความสําเร็จใน
เปาหมายของงาน แต แอกช่ัน แพลน เปนรายละเอียดปลีกยอยระหวางผูสอบ
กับหัวหนา ตองทําวางแผน เสร็จแลว กอนเขาระหวางป ระหวางปจะสงงาน
อยางไร ตองทําอยางไร ก็จะวางรูปแบบจนครบกระบวนการ EWP และถามี
การโนตขอมูลระหวางปตองมีการตอบโนตขอมูลกันดวย ในเรื่องความ
ละเอียดในการโนตขอมูล การเลือกตัวอยางอยูในบทสรุป จะไมคอยเนน
เทาไหร เนื่องจากอยากใหมีการผอนคลายในการทํางาน ไมอยากใหเกิดการ
กดดันในการทํางานท้ัง 2 ฝาย ซ่ึงการกดดันมากๆ ก็อาจจะทําใหเกิดอคติ ได  
เปนเรื่องใหม แตถาทําไดดี แตอยางโนตคอนขางเยอะ แกไมได อยางท่ีไป
อบรม EWP การเลือกบันทึกสรุปผล มันไมถูกตอง ตอนนี้ไปอบรมคุณตนได
รับปากจะไปเลือกเมนู เนื่องจากช่ือคอลัมนไมส่ือ ทําใหลืมการบันทึก 

 
การสัมภาษณหัวหนาสํานกังานคนที่ 7  
ผูสัมภาษณ : ทานมีวิธีการหรือประสบการณสอนงานผูสอบบัญชีใหสามารถทํางานได

สําเร็จตามเปาหมาย 
หัวหนาสํานักงาน :  ตองใหผูสอบบัญชียอมรับการเปล่ียนแปลงในขบวนการปฏิบัติงานสอบบัญชี

เพ่ือใหกาวทันตามเทคโนโลยี ซ่ึง EWP มีประโยชนท่ีจะชวยลดขั้นตอนการ
ทํางาน เนื่องจาก EWP ไดถูกออกแบบมาตามกระบวนงานการตรวจสอบ
บัญชี ซ่ึงจะขามขั้นตอนการทํางานไมได เปนผลการปฏิบัติของผูสอบบัญชี
เปนไปตามมาตรฐาน ตองคอยๆ ลองทําดูกอน หากติดขัดตรงไหนใหกลับมา
ทบทวนการทํางานใหมอีกครั้ง 

 
การสัมภาษณหัวหนาสํานกังานคนที่ 8  
ผูสัมภาษณ : ทานมีวิธีการหรือประสบการณสอนงานผูสอบบัญชีใหสามารถทํางานได

สําเร็จตามเปาหมาย 
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หัวหนาสํานักงาน :  ถาไดผูสอบบัญชีท่ีรับงาน EWP แลวเคาไมเขาใจโครงสรางของฐานขอมูล
จากตรงนี้ปบ มันจะตองไปไหนทําอะไร เคาอาจจะใหขอมูลมาอาจจะ
ผิดพลาด อยางเชนท่ี พ่ีเคยสอบทานเปนผูสอบบัญชีระดับชํานาญการแลว ซ่ึง
ก็คุนเคยกับโปรแกรมพอสมควร แตตรงโครงสรางยังไมแมน มันก็มี
ขอผิดพลาดเกิดขึ้นได ดังนั้น ส่ีงท่ีแนะนํา ตองเคาใหศึกษาเพ่ิมเติม ทบทวน 
เคาไปอบรมมารอบหนึ่ง กลับมา มาปฏิบัติ พอมาปฏิบัติแลวจะรูจุดออนของ
ตัวเอง อยูตรงไหน เฉพาะนั้นเวลาเคาไปอบรมอีกครั้งหนึ่งเคาจะถึงตรงจุดนี้
ไป พรอมกับคําถาม จุดอ่ืนเคาเขาใจแลว จุดท่ีเปนจุดสําคัญ คือ การวางแผน
งานสอบบัญชี เรื่องการกําหนดแนวการสอบบัญชี ซ่ึงบางครั้ง เคาไมเขาใจ เคา
ใหอะไรมาก็เอา ซ่ึงจริงๆ แลวมันไมใช เราก็ตองมาดูวา เขากับงานเราไหม เรา
สามารถปรับเปล่ียน เปล่ียนคําพูดหรืออะไรก็ไดท่ีเราเขียน แลวเราเขาใจ 
ไมใชไปดึงบล็อกของกรมมาหมดเลย ท่ีพ่ีเจอนะคะ พ่ีไดแนะนําไปวาไม
จําเปนตองบล็อกตามกรม เราตองงานของเรา จะดึงมาเฉพาะสวนท่ีเกี่ยวของ
กับงานเรา แลวคําพูดไหนท่ีเราไมเขาใจ เราไมใช เราก็สามารถปรับเปล่ียน
คําพูดได มันก็ใหผลลัพธเหมือนกัน บางทีมันเปนคําพูดเชิงวิชาการขั้นสูงไป 
บางท่ีผูสอบบัญชีก็ไมถึงกับตองใชคํานี้ก็ได  อยางเชนวา การบันทึกการ
ปฏิบัติงานเนี้ย บันทึกผลการตรวจสอบ เคาใหตัวอยางมาวา มันเปนจุดควบคุม 
ผูสอบบัญชีสัมภาษณเจาหนาท่ี แตผลการควบคุมเคากลับตอบอีกแบบหนึ่ง 
ซ่ึงในนั้นมีโอกาสท่ีจะเคล่ือนได เพราะฉะนั้นผูสอบบัญชีตองดูดวย ไมใชดึง
มาอยางเดียว 

 
การสัมภาษณหัวหนากลุมกํากับมาตรฐานการบัญช ี 
ผูสัมภาษณ : ทานมีวิธีการหรือประสบการณสอนงานผูสอบบัญชีใหสามารถทํางานได

สําเร็จตามเปาหมาย 
หัวหนาสํานักงาน :  ในสวนของกลุมกํากับมาตรฐานการบัญชี มองเห็นถึงการเปล่ียนแปลงในเรื่อง

มาตรฐานการสอบบัญชี ในสวนของการประเมินความเส่ียง การวางแผน
งานสอบบัญชี ตรงจุดนี้ไดถูกควบคุมโดยระบบ EWP ซ่ึงขั้นตอนของการ
ทํางานไดถูกกําหนดไวอยางเปนระบบ โดย EWP ถูกออกแบบไววา
กระบวนการงานตองเริ่มท่ีขั้นตอนท่ี 1 กอน ถึงจะขั้นตอนท่ี 2, 3 และ 4 เปน
ตนไป รวมถึงความนาเช่ือถือโดยมีการใชรหัสผานในการเขาไปทํางาน ซ่ึงมี
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การแบงแยกหนาท่ีชัดเจน ไมวาจะเปนผูสอบบัญชี ผูชวยผูสอบบัญชี 
แมกระท่ังหัวหนาสํานักงาน นอกจากนี้ยังมีการจัดกลุมผูใชงานในระดับของ
การควบคุมงาน ระดับผูปฏิบัติ กับผูควบคุงาน ตลอดจนการเช่ือมโยงขอมูล
จากโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณท่ีพัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ รวมท้ัง
ผลลัพธจากการใช CATS และ ACL เขาในระบบ EWP ได 

 
การสัมภาษณผูสอบบัญชีคนที่ 1  
ผูสัมภาษณ  : จุดเปล่ียนท่ีทําใหคุณทํางานไดดีขึ้นและเร็วขึ้น มีอะไรบางคะ ชวยเลาใหฟงหนอยคะ 
ผูสอบบัญชี  : อันดับ 1. คือ เทคโนโลยี เม่ือกอนทําระบบมือ ไมวาจะบวกเลขมือ เขียนมือกระดาษ

ทําการ งบทดลอง นอยมากท่ีจะพิมพ แตพอมีโปรแกรม Excel ก็ทําใหเราสามารถ
บอกเลขไดเร็วขึ้น การตรวจสอบก็ทําไดเร็วขึ้น ถาพิมพผิดใสตัวเลขก็สามารถแกไข
ไดรวดเร็ว ซ่ึงไมเหมือนกับกระดาษทํามือ ถาทําผิดอาจจะตองทําใหม หรือขีดฆา ซ่ึง
อาจจะไมสวยงาม โปรแกรมท่ีชวยใหทํางานไดเร็วขึ้น ท่ีผูสอบบัญชีใชงานไดดีขึ้น 
เร็วขึ้น โปรแกรม Excel โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณของกรมตรวจบัญชีสหกรณ 
ในสวนของโปรแกรม EWP ในปแรกท่ีมีการใช ผูสอบบัญชีมองวาคอนขางเปนภาระ
ในการทํางาน วาทําไมตองทําในเม่ือภาษาท่ีใชในการทํางาน เปนภาษาอังกฤษ มี
ความรูสึกคอนขางยุงยาก การทํางานระยะเวลาท่ีใชไมไดทําตามหลักการอยางใดการ
ทําโปรแกรม EWP จะทําหลังจากตรวจกระดาษทําการมือ แตถาสามารถทําโปรแกรม 
EWP ณ ท่ีสถานท่ีเขาไปตรวจได สามารถสรุปงานไดเลย ก็จะเปนผลดีตอผูสอบบัญชี 
ตอนนี้เปนปท่ีสองแลวในการปฏิบัติงานโปรแกรม การปฏิบัติงานเริ่มดีขึ้น ปฏิบัติ
มากกวาเดิม มีความเขาใจเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากผู ท่ีถายทอดความรู  (เจาหนาท่ี
สารสนเทศ) มีความเช่ียวชาญเพ่ิมขึ้นทําใหมีความเขาใจมากขึ้น นอกจากนี้ ก็จะเปน
ในเรื่องของการฝกอบรม และอุปกรณเครื่องมือในการใชงานดวย  

ผูสัมภาษณ  : เคยรูสึกสบายใจหรือสุขใจท่ีไดทํางานในชวงไหน เกิดเหตุการณอะไรขึ้น คะ 
ผูสอบบัญชี  : วันท่ีสงงานเสร็จแลว จะมีความรูสึกโลง จะรูสึกมีความสุข เพราะในระหวางท่ีทําจะมี

ความมุงม่ัน เครียดในการทํางาน กับการตรวจสอบ ตองทําใหเสร็จ 
ผูสัมภาษณ  : ส่ิงท่ีมุงหวังเกี่ยวกับองคกร คืออะไรคะ 
ผูสอบบัญชี  : 1. เม่ือมีปญหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ตาม อยากใหมี คอนเซ็นเตอร สามารถโทร

สอบถามปรึกษาปญหาได แตท่ีเปนอยูการโทรไปปรึกษาปญหาท่ีกรมตรวจฯ สายไม
คอยวาง ติดสาย ตองรอคิว บุคลากรนอย 2. อยากใหระดับภาคฯ มีบุคลากรท่ี
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เช่ียวชาญในเรื่องนี้โดยเฉพาะ และสามารถสงมาท่ีจังหวัดได ทุกวันนี้ กรมตรวจบัญชี
สหกรณจะมาในทางดานเทคโนโลยีมากขึ้น ในสวนของโปรแกรมก็จะมีเพ่ิมมากขึ้น 
ก็อยากใหมีบุคลากรเช่ียวชาญในดานนี้ สวนในกลุมกํากับมาตรฐาน เม่ือผูสอบบัญชี 
มีปญหาในเรื่องของวิธีการตรวจสอบบัญชี ขอบกพรอง การปฏิบัติผิดระเบียบ 
เง่ือนไขขอบังคับ อยากใหสามารถใหคําแนะนํา ปรึกษาได  

ผูสัมภาษณ  : ส่ิงท่ีคุณมุงหวังเกี่ยวกับกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส คืออะไรบางคะ 
ผูสอบบัญชี  : 1. อยากใหกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส เม่ือเสร็จทุกอยางแลว อยากใหสามารถเก็บ

รวบรวมขอมูลไวท่ีสวนกลางไดเลย และอยากใหกระดาษทําการงายกวานี้ และถา
สมมุติวาในเครื่องเรามีโปรแกรมครบทุกระบบแลว สามารถลิงคขอมูลเปนกระดาษ
ทําการขึ้นมาตรวจสอบได อยากเปนแบบนี้ อยางเชน การตรวจสอบดานระบบเงินกู 
เงินกูคงเหลือปจจุบันนี้ยังตองอิมพอรตไฟล จากขางนอกมาเปนรูปแบบกระดาษทํา
การอยู  แลวถาในอนาคตสามารถเช่ือมกับโปรแกรมเงินใหกู  หรือหุนคงเหลือ 
สามารถท่ีจะมีคําส่ังอะไรหรือไมท่ีดึงขอมูลขึ้นมาได ถาสามารถทําได ก็จะเพ่ิมความ
สะดวกขึ้น 2. ในสวนของกระดาษทําการก็สามารถชวยลดตนทุนไปไดเยอะ  

 
ผูถูกสัมภาษณคนที่ 2  
ผูสัมภาษณ  : จุดเปล่ียนท่ีทําใหคุณทํางานไดดีขึ้นและเร็วขึ้นมีอะไรบางคะ ชวยเลาให ฟงหนอยคะ 
ผูสอบบัญชี  : 1. พอมาใช ตัว EWP สามารถไดแนวท่ีอยูในโปรแกรม EWP ของเราท่ีกําหนดขึ้นมา

สามารถตรวจสอบเรื่องนี้และบันทึกผลเรื่องนี้ เรื่องงานก็สามารถจบไดแตก็สามารถ
สรุปงานไดเปนเรื่องๆ เพราะวากระดาษทําการมือคือท่ีเราเคยทํา มันเหมือนกับการ
วางแนวดวย เราตองการระยะเวลารวดเร็วบางทีเราก็ก็อปวาง สวนการใช EWP เวลา
บันทึกผลวิธีการตรวจสอบแตละขอท่ีเรากําหนดเราจะมาบันทึกผลสรุปแตละดาน 
มันทําใหงานเปนปจจุบันและสามารถเก็บขอมูลในวันท่ีเราตรวจสอบได  

   2. ในเรื่องการตรวจสอบ ทําใหสามารถท่ีจะมองวาการตรวจสอบแลวพบหรือ ลด
ความเส่ียงไดอยางเชน ตรวจสอบดานลูกหนี้ ในวิธีการตรวจสอบจะทําใหมองเห็นวา 
ตรวจวงจรจะอยูในวงจรของธุรกิจสินเช่ือของการใหเงินกู ก็จะมีท้ังเรื่องของการจาย 
การรับ ตั๋วลูกนี้ ทําใหรูวิธีการตรวจสอบครบถวนหรือไม ทําใหเราไดหลักฐานเพียง
พอท่ีจะแสดงความเห็น  

  3. ในเรื่องการแชรประสบการณของพ่ีๆในจังหวัดเดียวกัน ท่ีมีความอาวุโสในเรื่อง
การสอบบัญชีและเทคนิคการสอบบัญชี ก็จะนํามาประยุกตใชกับตัวเราในเรื่อง
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เทคนิคการใช EWP ในการเก็บหลักฐานเขาไป จะไดความรูจากตรงนี้วาตรวจดานนี้
ควรมีเทคนิคอะไรเพ่ิมเขาไป เพราะวาบางทีแนวในวิธีการตรวจสอบตัวท่ีมีอยูใน 
EWP บางอยางไมครบถวน เราอาจเพ่ิมวิธีการตรงนี้เขาไปเพ่ือท่ีจะใหเราหลักฐานท่ี
เราตองการเขามาประกอบท่ีจะแสดงความเห็น  

ผูสัมภาษณ  : คุณเคยรูสึกสบายใจหรือสุขใจท่ีไดทํางานในชวงไหน เกิดเหตุการณอะไรขึ้นคะ 
ผูสอบบัญชี  : เรื่องการคุยกับสหกรณรูเรื่อง เวลาแนะนําสหกรณและปฏิบัติตามโดยไมมีขอโตแยง 

บางทีสหกรณก็รูวาไมถูกแตก็ตองการจะทําเพ่ือท่ีจะสรางรายไดใหสหกรณ บางทีท่ี
เราเขาไปคุยกับสหกรณ อยางเชน สหกรณท่ีเจอคือเขาใช EWP ทําเกี่ยวกับการฝาก
ขายยางแตเขาไมไดบันทึกบัญชี เขาบอกวามีสหกรณอ่ืนก็ทําเยอะไมเห็นเขาบันทึก
บัญชี ถาคุยกับเขารูเรื่องและเขาใจวาตองบันทึกการขาย สินคาตกไปเปนของเขาแลว
กรรมสิทธ์ิการเปนเจาของตกเปนของผูท่ีเราขายให เคลียรกับสหกรณได ก็มีความสุข
ในการออกตรวจ 

ผูสัมภาษณ  : ส่ิงท่ีคุณมุงหวังเกี่ยวกับองคกร คืออะไร คะ 
ผูสอบบัญชี  : อยากใหกรมตรวจบัญชีสหกรณ พัฒนาหมายถึงวาเวลาไปตรวจธุรกิจรวบรวมผลผลิต 

สหกรณรวบรวมท้ัง มันสําปะหลัง ขาว ออย แตผูสอบบัญชีเองขั้นตอน Step ของการ
ท่ีสหกรณเอาสินคาผลิตผลมาขาย บางอยางเราไมรูเลยวามีตนทุนอะไรท่ีเกี่ยวกับ
ผลิตผลสินคานั้นบาง บางอยางท่ีเปนคาใชจายท่ียังไมไดนํามาบันทึกบัญชี อยากให
กรมพัฒนาความรูอบรมเฉพาะธุรกิจรวบรวมผลิตผลเฉพาะรายสินคา ท่ีเปนพืช
เศรษฐกิจของประเทศจะทําใหเขาใจรูถึงทางเดินของผลิตผลนั้น กวาจะไดมาเปน
ผลผลิต จะตองผานขั้นตอนการรวบรวม การสงตอ การผลิต เวลาขายตอ จะทําใหเรา
รู ถึงระบบบัญชี จะทําใหเราสามารถจะบันทึกหรือแนะนําระบบบัญชีหรือจุด
ครอบคลุมใหกับสหกรณได 

ผูสัมภาษณ  : ส่ิงท่ีคุณมุงหวังเกี่ยวกับกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส คืออะไรคะ 
ผูสอบบัญชี  : 1. เครื่องมือท่ีใชอยูตอนนี้คือ วีเอ็มแวร มันชา ซ่ึงกรมไดมีตัวใหมออกมาแลวแต

ปจจุบันยังไมมี เลยอยากใหมีการปรับโปรแกรม EWP ใหสามารถทํางานไดงายขึ้น 
และรวดเร็วขึ้น 

  2. ในเรื่องของ EWP เพ่ิงเริ่มทําใหมๆ อยากใหกรมตรวจบัญชีสหกรณหรือหนวยงาน
ของเราท่ีผานการ CAQC แลวแจงรายละเอียดท่ีเปนจุดออนเพ่ือท่ีจะนําไปทําใน EWP 
ก็เหมือนกระบวนการสอบบัญชี ไมไดมองวาเปนงานคอมพิวเตอร แตเรามองวาเปน
กระบวนการงานสอบบัญชีเราจะตองมีการประเมินความเส่ียง วางแผนโดยรวม มา
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จัดทําแผนโดยรวม มาจัดทําแนวจะตองสัมพันธกัน ซ่ึงบางทีเราก็ไมรูวาทําเปน
มาตรฐานขนาดไหน เราอยากใหผลงานท่ีทํา พอ CAQC แลวก็บอกจุดออนเรามา
ปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องกระบวนการงานสอบบัญชีเพ่ือจะบันทึกในกระดาษทํา
การอิเล็กทรอนิกส 

 
ผูถูกสัมภาษณคนที่ 3  
ผูสัมภาษณ  : จุดเปล่ียนท่ีทําใหคุณทํางานไดดีขึ้นและเร็วขึ้นมีอะไรบางคะ ชวยเลาใหฟงหนอยคะ 
ผูสอบบัญชี  : 1. ไดลูกนองท่ีดี ขยันตั้งใจทํางาน ทําใหเราทํางานไดดีขึ้นเร็วขึ้น 2. ทํางานประมาณ 

20 กวาป ไดรับการอบรมตางๆ ไดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผูมีประสบการณ
และความเช่ียวชาญในงานสอบบัญชี ก็มีเพ่ือน คุณพรนิวัตร มีปญหาก็ปรึกษา คุณ
รัศมี ความเช่ียวชาญแมนยํา หัวหนาสํานักงานใหเรานําไปปฏิบัติ IT ใหคําปรึกษาให
คําช้ีแนะ คุณสมฤดี มดใหคําแนะนํามดชวยดูให และหัวหนาสํานักงานใหคําแนะนํา 
และทําใหทํางานไดดีขึ้น 

ผูสัมภาษณ  : คุณเคยรูสึกสบายใจหรือสุขใจท่ีไดทํางานในชวงไหน เกิดเหตุการณอะไรขึ้นคะ 
ผูสอบบัญชี  : ชอบทํางานโครงการเสริมสราง ไปสอนแนะใหชาวบานทําบัญชีรับจายในครัวเรือน 

การเปนวิทยากร เวลาเขารวมประชุมกับสหกรณใหความรวมมือกับเราและพรอมให
ความสําคัญในการใหคําแนะนํา เราเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหองคกรเขาดีขึ้น ไดเพ่ือน
รวมงานท่ีดีๆ หัวหนาทุกคน ทําใหการทํางานมีความสุขทุกชวงเวลา 

ผูสัมภาษณ  : ส่ิงท่ีคุณมุงหวังเกี่ยวกับองคกร คืออะไร คะ 
ผูสอบบัญชี  : ใหองคกรพัฒนาไปในทางท่ีถูกจุด เชน แนะนําสงเสริมการจัดทําบัญชี ถามีงานอยาง

อ่ืนเขามาก็อยาใหความสําคัญมากกวางานตรวจสอบบัญชี ไมวิ่งตามนโยบายมาก
เกินไป ตองเนนเรื่องการสอบบัญชี 

ผูสัมภาษณ  : ส่ิงท่ีมุงหวังกับกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส 
ผูสอบบัญชี  : 1. เปนสวนท่ีดี การใชกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส ยังไมคอยเขาใจพอสมควร หาก

ไดไปพัฒนาองคความรูแตตอนนี้ตัวเองยังไมเขาใจมากพอ 
   2. อยากแนะประสบการณ และเทคนิคในการมองแตละจุด นองๆ จะทําตามคําบอก

เลา แตบางครั้งตองใชประสบการณ เราควรตรวจอยางไร ไมควรเนนเทคโนโลยีมาก
เกินไป ตองทําท้ังมือและ IT มันจะทําใหกวางและม่ันใจมากขึ้น อยากถายทอด เรื่องท่ี
เจอการทุจริต ควรจะทําอยางไร ความภาคภูมิใจเปนผูสอบบัญชีดีเดนแหงชาติ  
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ผูถูกสัมภาษณคนที่ 4  
ผูสัมภาษณ  : จุดเปล่ียนท่ีทําใหคุณทํางานไดดีขึ้นและเร็วขึ้นมีอะไรบางคะ ชวยเลาใหฟงหนอยคะ 
ผูสอบบัญชี  : 1. ส่ิงท่ีชวยในการทํางานดีขึ้น ก็คือเครื่องมือ CATS ACL มาชวยซ่ึงจะชวยในผลการ

ทํางานไดเร็วขึ้น งานก็มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
   2. การถายทอดความรูใหกับผูชวย เพราะเปนงานท่ีทํางานเปนทีมงานเพราะส่ิงท่ีทํา

ใหงานเสร็จเรียบรอยก็คือผูชวยผูสอบบัญชีท่ีเรามอบหมายงาน จะตองมีการ
มอบหมายงานใหผูชวยชัดเจน ในการติดตามงาน ในการสอนงานใหเขาเขาใจ 
เพ่ือท่ีจะทํางานแทนเราได 

   3. ศึกษาคูมือในการปฏิบัติ ระเบียบคําส่ังอะไรออกมาเกี่ยวกับสํานักงานเราเพ่ือใหการ
ทํางานของเราถูกตอง นี้คือส่ิงท่ีเราตองทํา 

  4. ประสบการณท่ีเราเคยทํางานมาแลว เก็บเกี่ยวประสบการณไว เม่ือเราเจอปญหาใน
ลักษณะเดียวกัน ก็จะดึงตัวนั้นขึ้นมาใชแกปญหาก็จะเร็วขึ้นหรือวาในเรื่องของการ
ทํางาน เจอเหตุการณอะไรท่ีสําคัญ เชน เรื่องสินคาขาดบัญชี ก็จะบันทึกไววาสินคา
ขาดจะตองปฏิบัติอยางไร 

ผูสัมภาษณ  : คุณเคยรูสึกสบายใจหรือสุขใจท่ีไดทํางานในชวงไหน เกิดเหตุการณอะไรขึ้นคะ 
ผูสอบบัญชี  : ชวงเวลาท่ีมีความสุขในการทํางานเปนชวงปลายปงบประมาณ ทํางานเสร็จเรียบรอย 

ไดตามแผนในทุกๆ งาน ผลงานของเรา การควบคุมคุณภาพดีเปนส่ิงท่ีเราภูมิใจใน
ผลงานของเราท่ีผานมา ส่ิงไหนท่ีไมดีเราก็ปรับเปล่ียนแกไข ปญหาในชวงปลายป
งบประมาณ ส่ิงท่ีเราภูมิใจ ส่ิงท่ีเราทํามาดี และพรอมนําไปใชในปหนา 

ผูสัมภาษณ  : ส่ิงท่ีคุณมุงหวังเกี่ยวกับองคกร คืออะไร คะ 
ผูสอบบัญชี  : เราเปนขาราชการ เวลาท่ีเราพบปญหาเรื่องของการปฏิบัติงาน ไมวาจะเปนงานสอบ 

งานโครงการ หรืองานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย ส่ิงท่ีมุงหวังคือ 
  1. อยากใหกรมชวยในการแกไขปญหาบางอยางท่ีไมสามารถแกไขดวยตัวเองได ยัง

ไมถึงระดับกรมแตถึงระดับภาค อยากใหระดับภาค ระดับกรม ตามสายบังคับบัญชา 
ชวยแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้น อยางเชน เจอปญหาในเรื่องของการใชโปรแกรม แลวสงไป
ใหกลุมแกไขทํางานเลยลาชา ลูกคาสหกรณก็เลยไดตอวามา ถาเราเจอปญหาอะไร
อยากใหเขามาชวยผูสอบเร็วขึ้น 

   2. การเล่ือนขั้นเงินเดือนมีดีมากกับดีเดน และอยากใหเพ่ิม อยากใหมีโอกาสได
มากกวานี้ จํานวนคนท่ีไดใหเพ่ิมขึ้น 
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ผูสัมภาษณ  : ส่ิงท่ีคุณมุงหวังเกี่ยวกับกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส คืออะไรคะ 
ผูสอบบัญชี  : เราคิดวากระดาษทําการอิเล็กทรอนิกสจะเปนตัวชวยใหงานของเราดีขึ้นในอนาคต

และประหยัดเวลา ซ่ึงของการทํากระดาษทําการ สวนใหญจะเวลาทําคอนขางเยอะใน
การทํา ถาเราทําไดผลในปนี้ ปตอไปก็จะชวยลดงานของเราลงได ขอผิดพลาดก็
นอยลง ขอมูลท่ีถูกตอง และโปรแกรมจะชวยกล่ันกรองขอผิดพลาดของผูสอบลงได
ดวย ก็ประหยัดเวลาในการทํางาน การทํางานก็เปนระบบมากยิ่งขึ้นเปน step ระบบ นี้
คือส่ิงท่ีผูสอบบัญชีตองการ ถามมันยุงยากหรือไม ก็ยุงยากนะ ถาไดเขาไปใน
โปรแกรมก็จะรูวาการทํางานจะเปนขั้นตอน ซ่ึงชวยใหผูสอบบัญชีทํางานไดถูกตอง
ตามขั้นตอนวิธีปฏิบัตินี้คือส่ิงท่ีเราคิดวาในเรื่องกระดาษทําการชวยลดขอผิดพลาดใน
การทํางานดวย เชน ในเรื่องของการทําแนว เนื่องจากเราตอง get เขามาในโปรแกรม
มีใหสําเร็จอยูแลว เรา get มาจะตองดูวา ครบถวนหรือไม การพิมพอะไรตางๆ ชวยให
เรามีโอกาสในการการกล่ันกรอง ทบทวน จะชวยใหงานของเราวิธีการตรวจสอบบาง
ตัว เราดึงขอมูลเขามาเลย เราใชตามนั้น ซ่ึงบางทีเราทํามือเราอาจจะไมครอบคลุม พอ
เราไปศึกษาแลวมีใหทุกอยาง และมีแนวจาก EWP มีบางสวนท่ีเรายังไมเขาใจและทํา
เพ่ิม อยางเชน ใชวิธีการยืนยันยอดและยืนยันไมได เราก็ใชวิธีการตรวจสอบอ่ืน
ทดแทน และหาหลักฐานการชําระหนี้หลังวันส้ินปทดแทน ในการกําหนดการเพ่ิม
แนวทําใหเรารูหลักการและวิธีการในการเพ่ิมอยางไร ในปหนานาจะสมบูรณมากขึ้น 
ส่ิงเรารูหลักการเพ่ิมขึ้น มาจาก 1. ศึกษาเพ่ิม อบรมเพ่ิม ศึกษาขอมูล 2. ส่ิงท่ีสําคัญ
ท่ีสุดเราตองปฏิบัติ ถาเราปฏิบัติเองทําใหเรารูทุกขั้นตอนและก็จะรูวาขั้นตอนนี้ใช
หรือไมใช เราจะเขาใจหลักการเองโดยเฉพาะการกําหนดแนววิธีการตรวจสอบส่ิงท่ี
เราตองทําซ่ึงจะทําใหเราไดรับความรูเพ่ิม  

 
การสัมภาษณผูสอบบัญชีคนที่ 5  
ผูสัมภาษณ  : จุดเปล่ียนท่ีทําใหคุณทํางานไดดีขึ้นและเร็วขึ้น มีอะไรบางคะ ชวยเลาใหฟงหนอยคะ 
ผูสอบบัญชี  : 1. จริงๆ แลว สํานักงาน การทํางานเปนทีม ถาพูดถึงการทํางานใหเร็ว ก็คือ การ

ทํางานควรตองเปนทีม แตองคประกอบของทีม ก็คือ ตองใหใจซ่ึงกันและกัน และอีก
อยาง เครื่องมือท่ีใชในการทํางาน ถาบางสหกรณท่ีใหใชคอมพิวเตอร โปรแกรมของ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ ACL ซ่ึงบางทีไมได Cats เอง แตใหผูชวย Cath ให แตก็เอา
ในสวนตรงนั้นมาวิเคราะห แตกอนอาจจะมีการตรวจเอกสารเยอะ ถาทําการประเมิน
ความเส่ียง ถาไมมาก เครื่องมือก็จะสามารถชวยเราไดเยอะ แตถาเม่ือไหรท่ีเครื่องมือ
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ประเมินความเส่ียงออกมาเยอะ และบางทีไมไดขึ้นอยูกับตัวผูสอบบัญชี จะขึ้นอยูกับ
สหกรณดวย การควบคุมภายใน ถึงแมมีใชโปรแกรมสหกรณก็จริง แตถามีการ
ควบคุมภายในท่ีไมมีประสิทธิภาพ ก็จะทําใหตรวจเยอะ ความเร็ว หรือความชาใน
การทํางาน องคประกอบไมไดอยูท่ีเราอยางเดียว อยูท่ีผูรับบริการดวย ถาสวนของ 
ผูบริการมีการควบคุมภายในดี เราก็ตรวจสอบนอย แตเม่ือไหรการควบคุมภายในไมด ี
ถึงมีขอมูลแตก็ไมถูก วิธีการตรวจสอบก็จะเพ่ิมขึ้น  

  2. ผานการอบรมเยอะมาก การอบรม มีสวนท่ีทําใหเราไดเพ่ิมทักษะ แตถาไมคอยได
ใชงานก็สามารถทําใหเราลืมได ถามีการใชจะทําใหลืม และไมรูสึกเบ่ือในการทํางาน
ดวย ไดผานการอบรม EWP 2 ครั้ง ครั้งแรกไมเขาใจ แตการอบรมครั้งท่ี 2 เริ่มมีความ
เขาใจมากขึ้น พอกลับมาใชในการทํางานได แตถูกหรือไมผิดไมแนใจ เพราะตามท่ี
เราเขาใจ ความคาดหวังของปแรกท่ีทํา ก็จะมีในเรื่องปญหาอุปสรรค สหกรณท่ี
นําไปใช มีการควบคุมภายในท่ีดี ทําใหมีการตรวจสอบไมมาก การเลือกสุมตัวอยาง 
จะตองสอดคลองกับส่ิงท่ีเราประเมินความเส่ียง แตเนื่องความเส่ียงต่ํา ทําใหเรา
ตรวจสอบนอย ทําใหอยูในดุลพินิจของผูสอบบัญชี สหกรณท่ี เลือกมาทํา ใช
โปรแกรม จะใช CATS _ในการสุมใบเสร็จ แตขอเสียขอ CATS _ ในใบเสร็จ ท่ี
ผูสอบบัญชีเลือกสุมมา จะแสดงออกมาเฉพาะเลขท่ีไมเสร็จ แตไมมีวันท่ีบอก การ
เปดดูเอกสารคอนขางยุงยาก วันท่ีไมชัดเจน เอกสารเยอะ ถามีการมีปรินซแสดงเลขท่ี
ใบเสร็จ และวันท่ี ดวยนาจะดีกวา  

ผูสัมภาษณ  : เคยรูสึกสบายใจหรือสุขใจท่ีไดทํางานในชวงไหน เกิดเหตุการณอะไรขึ้น คะ 
ผูสอบบัญชี  : การทํางานไมเทาไหร แตจะเปนเพ่ือนรวมงานมากกวา ถาหัวหนาสํานักงาน เพ่ือน

รวมงานดี นองในทีมดี แคนี้ก็ทําใหมีความสุขในการทํางานแลว เพราะถาเราเกิดเจอ
ปญหา ไปตรวจเจอขอบกพรอง ขอสังเกต แลวไปปรึกษาหัวหนา และใหคําแนะนํา 
หรือพาไปตรวจสอบ หาคนมาชวยคิด และถานองในทีมเกง สนใจ ขยัน ก็จะทําใหมี
ความสุข และทํางานเปนทีม ความสุขอยูท่ีการทํางานเปนทีม หัวหนาสํานักงาน และ
เพ่ือนรวมงาน  

ผูสัมภาษณ  : ส่ิงท่ีมุงหวังเกี่ยวกับองคกร คืออะไรคะ 
ผูสอบบัญชี  : ในเรื่องของการสอบเล่ือนขั้น ในสวนของภูมิภาค ไมความเช่ียวชาญในดานวิชาการ

เหมือนกับสวนกลาง และเหมือนกับมีเสนสาย ตองเปนท่ีรูจักของผูบังคับบัญชา ถาไม
รูจักเหมือนกับไมความเจริญกาวหนา อยากใหมองถึงผลงานจริงๆ คนท่ีเกงจริงๆ ไม
อยากมองท่ีพรรคพวกเยอะ มีคนรูจัก 
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ผูสัมภาษณ  : ส่ิงท่ีคุณมุงหวังเกี่ยวกับกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส คืออะไรบางคะ 
ผูสอบบัญชี  : 1. ตองบอกวาปนี้เปนปแรก ถาจะใหกรมตรวจบัญชีสหกรณ คาดหวังก็คงไมได 

100% แตในมุมมองของผูสอบบัญชีเอง คิดวาไดประโยชน เนื่องจากวา สมัยกอน
กระดาษทําการ แนวกับแผนคอนขางเยอะ เวลาสรุปเหมือนกับแนวและแผน เหมือน
เขียนไดนอย ไมละเอียด แตกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส เม่ือเกิดปญหา สามารถ
กลับมาดูได วาปญหาท่ีเกิดจากการตรวจไมครบหรือไม ชัดเจนในการสรุปผลการ
ตรวจสอบ ปญหาจะงง ในเมนูภาษาอังกฤษ และแนวกับแผนท่ีใหมา วิธีการ
ตรวจสอบท่ีไมใหลบ ยังผิดอยู อยากตัวท่ีใช CATS_ ยังเปน สกต. เงินรับฝากบางทีก็
เปนออมทรัพย ซ่ึงจากท่ีอบรม ในเรื่องของวิธีการตรวจสอบไมใหลบ ท้ังๆ ท่ีผิด ทํา
ไมทําใหถูก  

 
การสัมภาษณผูสอบบัญชีคนที่ 6  
ผูสัมภาษณ  : จุดเปล่ียนท่ีทําใหคุณทํางานไดดขีึ้นและเร็วขึ้น มีอะไรบางคะ 
ผูสอบบัญชี  : 1. มันเร็วขึ้นเพราะถูกกําหนดดวยขั้นตอนในการทํางาน พอเรากําหนดวาจะตอง

วางแผนภายในเม่ือไหร เราก็จะตองทําใหเสร็จตามนั้น ไมง้ันถาเราทําชามันจะตองไป
กําหนดวาหัวหนาสํานักงานจะตองตรวจสอบ sing off คือเราจะตองทําเสร็จเปน
ขบวนไป ถาหากเราตรวจดวยมือเราอาจจะไมรีบทําหรือไมก็เอาไวทําทีหลังก็ได
ประมาณนี้ แตถาเราทําในระบบ ewp ขบวนงานมันทําใหเราทํางานตาม step งาน พอ
เราทํางาน step งานท่ี 1 มันถึงจะเดินไป step งานท่ีหนึ่ง ท่ีสอง ท่ีสามอะไรอยางง้ี 
แลวท่ีนี้ความเร็วของการตรวจสอบก็คืออยูในโปรแกรมอยูแลว การท่ีเราจะ get แนว 
get วิธีการตรวจสอบมา เม่ือเราประเมินความเส่ียงไดแลววาของเรามันเส่ียงมากเส่ียง
นอยเทาไหร เราจะรูวาจะ get อะไรมา เราก็ไปเลือกงายมันทําใหเร็วขึ้น พอกําหนด
แนวเรียบรอยการตรวจสอบเม่ือเราส่ังกับผูชวยแลว เราก็บอกผูชวยวาเราวางแนวไว
เรียบรอยแลว ก็ไปตรวจงานตามแนว แลวพอเคาตรวจเสร็จเคาก็รายงานตามนี้กลับมา 
เราก็มาวิเคราะหวาเราเพียงพอหรือยงัท่ีผูชวยเราไปตรวจมา ส่ิงท่ีเราส่ังเคาไปตามแนว
นั้นเคาทํามาไดบรรลุวัตถุประสงคท่ีเราส่ังเคาไปเพียงพอหรือยัง ฉะนั้น step งานใน
ขั้นนี้ก็จะเร็วขึ้น ตรงท่ีวางานคําส่ังเราชัดเจน ทํางานก็กลับมาก็ตรงท่ีเราส่ัง มันทําให
เร็วขึ้น ถาแนวเดิมเหมือนกับวาบางทีแนวกค็ือ ไมไดมาดูแนวสักเทาไหร จะไปตรวจ
ตามท่ีเคยไง แลวก็มาดูวาแนวท่ีเขียนไวบรรลุหรือยัง ตรงนั้นซ่ึงจริงๆ แลวไมได
ปฏิบัติตามแนว มีแตจะไปทํากอนแลวเทียบกับแนว ท่ีนี้ในตัวโปรแกรมจะทําให step 
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งานของเรามันจะถูกกําหนดใหไปทําอยางง้ี 
  2. ถามวาไปอบรมมาแลวรูเรื่องไหม รอบแรกเราไมรูแตแรกเราไมมีพ้ืนฐานในเรื่อง

ของโปรแกรมในท่ีนี้ไมใชแตระบบของ ewp นั้นนะ ท่ีนี้พอไปอบรมในขณะท่ีวิกฤต
ในเรื่องอะไรตอนนั้น วิ่งหนีเสียงปน ดังนั้นมันเลยทําใหการเรียนของเรา อาจารยเปล
เคาจะไปอยางรีบรอนเลยแลวก็พอฟงไมคอยถนัด อาจารยเปลสอน กลับมาเราก็มา
อานเอง พออานแลวก็มาทําตามหนังสือ ทีแรกนะเราก็มาทําตามหนังสือแตเราก็จะรู
วาปญหามันอยูตรงไหน พอไปรอบสองเคาใหนองออยกะนองๆ ก็ไดเยอะขึ้น 

ผูสัมภาษณ  : เคยรูสึกสบายใจหรือสุขใจท่ีไดทํางานในชวงไหน เกิดเหตุการณอะไรขึ้น? 
ผูสอบบัญชี  : มันก็เปนงานท่ีเราตองรับผิดชอบ เราก็อินกับมันไดตลอด จะวาสุขใจมันก็สุข แตมันมี

ปญหามาก็ทุกข ทุกขๆ สุขๆ ปนกันไป เราไดทํางานก็เปนสุขเต็มท่ีกับมัน ถาจะเปน
ทุกขขึ้นมา ก็คือเราจะมีปญหาตองใหแก แกใหมันใหทันเวลา 

ผูสัมภาษณ  : ส่ิงท่ีมุงหวังเกี่ยวกับองคกร คืออะไร 
ผูสอบบัญชี  : ตอนนี้อยากจะใหกรมชวยแกปญหาท่ีมันเกิดขึ้น เพราะบางทีแลวปญหาท่ีเกิดขึ้น เกิด

ขึ้นอยูเรื่อย สหกรณมันก็แกรงขึ้นเรื่อยๆ ตอนนี้ผูสอบบัญชีท่ีนี้นอกจากงานสอบบัญชี
ท่ีเราตองแขงกับสหกรณ หมายความวาเราจะตองเกงกวาเคาเพราะเราเปนผูตรวจ แต
ในขณะเดียวกันภารกิจอ่ืนเยอะมาก มันเยอะซะจนวาเราจะหาอะไรท่ีไปแกไขปญหา
กับสหกรณ แตเราตองใชเวลาในการท่ีจะไปทํางานนโยบายเยอะแยะไปหมด ก็อยาก
ใหกรมชวยในการวางแตละงาน จะบอกวาไมใหรับก็ไมได รับเฉพาะงานท่ีเกี่ยวของ
กับภารกิจเรา เวลาในการทํางานสอบบัญชีมีนอยมาก มันใชเวลานอย ฉะนั้นความ
เส่ียงของเรามันไมหมด หมายความวาพอใชเวลานอยเราก็ตองเรงรีบในการตรวจสอบ 
ฉะนั้นความละเอียดความใชวิจารญาณในการวิเคราะหก็คอนขางจะนอยมันทําใหเรา
ยังมีความเส่ียงอยูในการตรวจสอบ 

ผูสัมภาษณ  : ส่ิงท่ีคุณมุงหวังเกี่ยวกับกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส คืออะไรบางคะ 
ผูสอบบัญชี  : มุงหวังก็คือ ตอนนี้อายุมากพอคนอายุมากจองคอมเยอะๆ มันก็จะทําใหปวดตามพอพ่ี

ทํา ewp ท่ีไรจะตองมีรายการหาหมอทุกที ทํายังไงทําใหเราเบากวานี้ได พ่ีรูแลวละ
ตัวหนังสือมันตัวเล็ก แตมันก็ปรับได พอดีตอนนี้ถาหากวามีสวนไหนท่ีพอจะลิงคมา
ได พอดีตอนนี้พ่ีทํางานยังไมไดสรุปผลการตรวจสอบ แตถาเปนการสอบบัญชี
ระหวางปท่ีทํามาก็ประมาณนี้ ตองรอใหปดบัญชีประจําปกอน บางท่ีพ่ีก็หลงๆ ลืมๆ 
อยูบอยก็คือวาบางทีมอบหมายใหนองทําอยางง้ี แลวนองทํามาพอพ่ีจะไปแกไข พ่ีไป
แกไขในรหัสพ่ีมันก็เลยเปนการวามันไมใช ตองไปแกไขในรหัสนอง หมายความวา
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ขั้นตอนตรงนี้มันยังทําใหเราทําผิดพลาดอยูนะ เลยอยากใหมีการอบรมใหนองๆ 
ผูชวยท่ีชวยงานเรา ซ่ึงถานองเขารูทําไดตอไปมันอาจจะไมผิดพลาด เพราะขั้นตอน
การทํางานมันก็ไมไดยากหรอก แตวา หมายความวาเคายังใหอํานาจผูสอบบัญชีเขา
ไปแกไขในนั้นไดอยู ท่ีจริงแลวนี้พอเราไปแกมันก็เปนของเราไง จริงๆ เปนงานของ
นอง แตเราแกเอง แตมีอยางหนึ่งท่ีจะพูดพ่ีจะบอกวาในปแรกนี้เหมือนกับวากลุม
กํากับมาตรฐานการบัญชีหรือกรมตรวจบัญชีสหกรณจะคาดหวัง ตอนท่ีพ่ีไปอบรม
ไปเรียนมาเหมือนกับคาดหวังวา ขั้นตอนท่ีบอกวาผิดอาจจะเหมือนกับวาถาไปทําผิด
มีคะแนน หักคะแนนประมาณนี้ พ่ีก็เลยบอกวาถาในชวงนี้ไมนาจะไปซีเรียสในเรื่อง
จะวาขั้นตอนก็ไมใช ขั้นตอนมันเปน step งาน แตวาขั้นตอนในการมอบหมายงาน 
พอมอบหมายไปแลว คนทําเปนคนนั้น คนนี้เปนคน sing off ขั้นตอนในการ
ตรวจสอบมันยังผิดพลาดอยู 

 
การสัมภาษณผูสอบบัญชีคนที่ 7  
ผูสัมภาษณ  : จุดเปล่ียนท่ีทําใหคุณทํางานไดดีขึ้นและเร็วขึ้น มีอะไรบางคะ 
ผูสอบบัญชี  : ไดอบรม ewp สองรอบ รอบแรกไมรูเรื่องเหมือนวาเขาไปรับรู รอบสองมีความเขาใจ

ในขัน้ตอนการทํางาน เขาใจวาจะตองทําอะไร หนึ่ง สอง สาม ยังไงเพราะวารอบแรก
เราไปเหมือนกับเขาไปบอกใหเรารูใชไหม พอครั้งท่ีสองคอยไดความรู บอกใหเรารู
แตละขั้นตอน ในเวลาทํางานเปดคูมือไปดวย จําไมไดหรอกวาจะตองทํายังไง 

ผูสัมภาษณ  : เคยรูสึกสบายใจหรือสุขใจท่ีไดทํางานในชวงไหน เกิดเหตุการณอะไรขึ้น? 
ผูสอบบัญชี  : ชวงงานสอบบัญชีตองไมชนงานโครงการ 
ผูสัมภาษณ  : ส่ิงท่ีมุงหวังเกี่ยวกับองคกร คืออะไร 
ผูสอบบัญชี  : ในเรื่องการจัดแบงหนาท่ี โครงสรางใหม ผูสอบบัญชีคิดวาถามีการจัดโครงสรางของ

องคกรขึ้นมาใหมจริง แลวมีการแบงสวน แบงงานท่ีชัดเจน นาจะทําใหเกิดความสุข
ในการทํางานมากขึ้น ไมตองรับผิดชอบหลายหนาท่ี ในเรื่องของงานสอบก็ใหมุงเนน
ในงานสอบบัญชีอยางเดียว จะทําใหผูสอบบัญชีเกิดความเช่ียวชาญในงานมากขึ้น 
สามารถตรวจสอบงานสหกรณไดละเอียดมากขึ้น ซ่ึงปจจุบันงานท่ีทําอยู ไมวาจะเปน
งานโครงการตางๆ ไอซีที ปริมาณงานคอนขางเยอะ ผูสอบบัญชีทํางานหลายอยางแต
ผลงานท่ีออกมาไมดีเทาท่ีควร 
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ผูสัมภาษณ  : ส่ิงท่ีคุณมุงหวังเกี่ยวกับกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส คืออะไรบางคะ 
ผูสอบบัญชี  : 1. เปนหลักฐานการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีจะใชประโยชนไดหรือเปลาไมรู ไม

ม่ันใจ เวลาเคาพูดก็ดูดีนะ เวลาเราจะเอามาทํามันไดหรือเปลา เพราะวาขอจํากัดมันก็
เยอะอยูนะ มันเกี่ยวพันกับเราเยอะ เพราะวาเราก็ไมม่ันใจหรอกพอเคาพูดก็พูดดีนะ 
ตอนเรานํามาปฏิบัติมาทําแลวเนี้ยมันไมไดตามของเคาหรอก แตบางอยางใชเวลามาก
ไป พ่ีวาไมรูจะใชไดหรือเปลา 2. ลดภาระแตมันยากสําหรับคนไมเปนคอมพิวเตอร 
สําหรับคนท่ีไมมีเวลา แลวก็เปนปญหาสําหรับเคา EWP ทําใหคนอยากลาออกดวยนะ 
ผูสอบบัญชีรุนเกาถาใหทํา EWP เคาอยากลาออกเลย ดวยความวาท่ีเคาตองมีเวลามา 
ทําความเขาใจ ไมมีเวลาทําเพราะวาเราทําความเขาใจ ไหนจะตองมาตรวจ ไหน
จะตองเขียน มาพิมพใชเวลาเหมือนกัน ถาเราไมคลองในการใชคอมพิวเตอร เดี๋ยวก็ 
ไปอันนั้น เดี๋ยวก็ไปอันนี้ มันก็ยากสําหรับเรา 

  2. อยากใหองคกรนี้ เปนหนวยงานท่ีมีความสําคัญ เกี่ยวกับคาวิชาชีพ มีความเฉพาะ
หรือไม อยากใหองคกรมีภาพลักษณท่ีดูมีความสําคัญ โดดเดน เปนท่ีรูจัก ในสวนของ
บุคลากรอยากใหกรมตรวจบัญชีสหกรณสงเสริม เรื่องสวัสดิการ อยากใหมีแรงจูงใจ 
ใหบุคลากรมีความรักในองคกรมากขึ้น สนับสนุนในเรื่องบุคลากรสงเสริมใหความรู
ในดานการสอบบัญชี ดานการใชโปรแกรม การตรวจสอบโปรแกรม รวมท้ัง EWP 

 
การสัมภาษณผูสอบบัญชีคนที่ 8  
ผูสัมภาษณ  : จุดเปล่ียนท่ีทําใหคุณทํางานไดดีขึ้นและเร็วขึ้น มีอะไรบางคะ 
ผูสอบบัญชี  : หลังจากอบรมรอบสองแลวสงแผนแนวใหหัวหนาตรวจ แลวไดรับคําแนะนํา

คําอธิบายเพ่ิมเติม ก็เขาใจมากขึ้น 
ผูสัมภาษณ  : เคยรูสึกสบายใจหรือสุขใจท่ีไดทํางานในชวงไหน เกิดเหตุการณอะไรขึ้น? 
ผูสอบบัญชี  : ชวงเวลาปจจุบันเพราะทํางานใกลบาน ลูกโตขึ้น เขาใจงานมากขึ้น 
ผูสัมภาษณ  : ส่ิงท่ีมุงหวังเกี่ยวกับองคกร คืออะไร 
ผูสอบบัญชี  : อยากเห็นการปรับโครงสรางแบงฝายในสํานักงานเปนไปได 
ผูสัมภาษณ  : ส่ิงท่ีคุณมุงหวังเกี่ยวกับกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส คืออะไรบางคะ 
ผูสอบบัญชี  : อยากเห็นตัวอยางสหกรณท่ีทําสําเร็จตามขั้นตอนท่ีกรมกําหนดไดจริงๆ รวมท้ังลด

เวลา ลดกระดาษ เพราะตัวเองยังทําไมได  
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การสัมภาษณผูสอบบัญชีคนที่ 9  
ผูสัมภาษณ  : จุดเปล่ียนท่ีทําใหคุณทํางานไดดีขึ้นและเร็วขึ้น มีอะไรบางคะ 
ผูสอบบัญชี  : การมีเพ่ือนรวมงานท่ีดี มีพ่ีๆ นองๆ คอยใหความชวยเหลือและคําแนะนํา 
ผูสัมภาษณ  : เคยรูสึกสบายใจหรือสุขใจท่ีไดทํางานในชวงไหน เกิดเหตุการณอะไรขึ้น? 
ผูสอบบัญชี  : ตอนท่ีสงงานแลว รูสึกสบายใจ ไมเครียด 
ผูสัมภาษณ  : ส่ิงท่ีมุงหวังเกี่ยวกับองคกร คืออะไร 
ผูสอบบัญชี  : อยากใหองคกรไดรับการยอมรับ และสหกรณมองกรมฯ ในภาพบวก 
ผูสัมภาษณ  : ส่ิงท่ีคุณมุงหวังเกี่ยวกับกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส คืออะไรบางคะ 
ผูสอบบัญชี  : อยากใหโปรแกรมสามารถใชงานไดงายขึ้น ตอนนี้ดูซับซอนยุงยาก ตองตรึงแนว และ

สามารถเรียกใชงานไดทุกท่ี เรียกขึ้นมาใชงานไดตอจากงานท่ีเราทําไวแลวได 
 
การสัมภาษณผูสอบบัญชีคนที่ 10  
ผูสัมภาษณ  : จุดเปล่ียนท่ีทําใหคุณทํางานไดดีขึ้นและเร็วขึ้น มีอะไรบางคะ  
ชวยเลาใหฟงหนอยคะ 
ผูสอบบัญชี  : 1. คิดวานาจะเปนท่ีเรามีประสบการณในการปฏิบัติงาน ไดเรียนรู ซ่ึงตอนแรกอาจจะ

ยังไมคุน ไมรูวาจะทําขั้นตอนไหนกอน ขั้นตอนตางๆท่ีตองมาเรียนรูดวยตนเอง 
หลังจากเม่ือมีประสบการณแลว ก็ตองนําเอาผลงานมาวิเคราะหอีกที วาจะมีวิธีการ
ขั้นตอนแบบไหนท่ีจะสามารถทําใหวิธีการทํางานเรางายขึ้น สะดวกตอการ
ปฏิบัติงานของเราเอง ปกติแลวคนทุกคนท่ีเริ่มปฏิบัติงานก็จะเริ่มจะศูนย ก็ตองการ
ศึกษาดวยตนเองกอน การอานคูมือ ถามรุนพ่ี หัวหนางาน หรือผูบังคับบัญชา วามีวิธี
แกปญหาวิธีอยางไร และสะสมมาเรื่อยๆ ตามประสบการณ ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 
เปนการสรางความชํานาญใหกับวิชาชีพของตนเอง ปญหาก็มักจะเจอใหมขึ้นมา
เรื่อยๆ เม่ือเจอปญหาแตละเรื่อง วิธีการในการแกปญหาแตละคนก็ไมเหมือนกัน แต
เราก็จะนํามาประยุกตหรือปรับใชเพ่ือท่ีจะใหงานของตัวเองไมมีปญหาหรือทํางานได
เร็วขึ้น สงผลตอคุณภาพชีวิตไมตองเครียดในการทํางาน ลดเวลาการทํางานได  

  2. การศึกษาดวยตนเอง โดยศึกษา กระดาษทําการของปเกา ของผูสอบคนกอน ศึกษา
วามีวิธีการกระบวนการอยางไร ดูตามสารบรรณ เวลาการเขียนกระดาษทําการ การ
สรุปขอสังเกต ดูหลายๆ สหกรณ  
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ผูสัมภาษณ  : เคยรูสึกสบายใจหรือสุขใจท่ีไดทํางานในชวงไหน เกิดเหตุการณอะไรขึ้น คะ 
ผูสอบบัญชี  : การไดรับแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีของสหกรณออมทรัพยตํารวจเปนสหกรณตั้งใหม 

เปนตั้งแต ป 54 ปจจุบันก็ 3 ปแลว เปนผูสอบบัญชีสหกรณนี้ มีสมาชิกเริ่มแรก 70 คน 
มีทุนดําเนินงานปแรก 87,500 บาท เม่ือสหกรณมีปญหา เราก็จะใหคําปรึกษา แกไข
ปญหา และถาปญหาไหนท่ีตอบไมได ก็จะไปปรึกษา ผูบังคับบัญชา ทุกครั้งท่ีให
คําปรึกษากับสหกรณจะไดคําตอบรับการยอมรับท่ีดี ทําใหมีความรูสึกภาคภูมิในการ
ชวยเหลือ เปนท่ีพ่ึงของสหกรณ ท้ังๆ ท่ีเราเองก็ยังใหมประสบการณ ยังไมเคยทํา
สหกรณออมทรัพยมากอน และเปนสหกรณแหงแรกของจังหวัดบึงกาฬ ในปปจจุบัน
กําไร 7 ลานบาท ทุนดําเนินงานก็ 200 ลาน ซ่ึงทําใหเกิดความภาคภูมิใจในการไดมา
ปฏิบัติงานตรงนี้  

ผูสัมภาษณ  : ส่ิงท่ีมุงหวังเกี่ยวกับองคกร คืออะไรคะ 
ผูสอบบัญชี  : อยางแรก คือ หวังในความกาวหนาในหนาท่ีการงาน อยางท่ีสอง การสนับสนุนจาก

ทางสวนกลาง หรือทางผูหลักผูใหญ เชน ในเรื่องอุปกรณ รถยนต เรื่องการใชงาน
ตางๆ ก็อยากจะไดงบตรงนี้มา และในสวนของสวัสดิการ งบเบ้ียเล้ียง อยากไดเพ่ิมขึ้น 
อยากเห็นการพัฒนาระบบการบัญชี หรือการเขาไปตรวจสอบสหกรณ อยากเห็น
สหกรณเขมแข็งและยืนไดดวยตัวเอง  

ผูสัมภาษณ  : ส่ิงท่ีคุณมุงหวังเกีย่วกับกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส คืออะไรบางคะ 
ผูสอบบัญชี  : 1. เม่ือไดมีการกระดาษทําการในระบบเรียบรอย ไมอยากทําใหม คือสามารถออก

เอกสาร หรือรายงานออกมาไดเลย ไมตองจัดทํากระดาษทําการท่ีเปนดวยมืออีก 
เพราะเหมือนจะเปนการทํางานซับซอน ในสวนท่ีจําเปนจริงๆ ไมตองนําเขาเอกสาร
อีก เหมือนใหเปนโปรแกรมสําเร็จรูป ขั้นตอนการใชงานอยากใหงายขึ้นมากกวานี้ 
ปจจุบันการใชงาน การเอ้ือประโยชนของระบบยังคอนขางถูกจํากัดอยู ถึงจะมีการ
กําหนดเรื่องผูชวยผูสอบใชปฏิบัติงานดวยกัน แตยังขาดขั้นตอนของการอบรมให
ความรู เพราะตอนนี้อบรมใหเฉพาะผูสอบบัญชีอยางเดียว ซ่ึงผูสอบบัญชีบางคน
อาจจะเขาใจดีสามารถถายทอดตอไปได แตบางคนก็ยังไมสามารถถายทอดใหผูชวย
ได ทําใหงานหนักกับผูสอบบัญชีคนเดียว  

  2. บางทีในหนาจอท่ีทําขึ้นมา มีอยู 2 – 3 คอลัมน วิธีการบันทึกไมมีแบบแผนท่ี
แนนอน ทําใหตองเสียเวลาในการบันทึกเขาไปอีก อยากไดแบบสําเร็จ อยางเชน สรุป
จํานวนสมาชิก ควรจะมีประโยคมาใหอยูแลว แตเติมตัวเลขวามีกี่คน  
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  3. คืออยากใหเปนฟอรมจริงๆ เพียงแตวาสามารถท่ีจะปรับเปล่ียนแนวได แตฟอรม
มาตรฐานควรจะมี ถาสมมุติวา ไมมีปญหา ไมมีขอสังเกต ควรจะเขียนลักษณะ
อยางไรบาง เพราะแตละคนเขียนไมเหมือนกัน อาจจะตอบสนองในความรูสึก 
หมายถึงวา มีตัวเลือกใหเลือก วาถาเกิดมีลักษณะนี้ควรจะเลือกท่ีขอไหน และสามารถ
เพ่ิมไดในบางสวน เพราะบางคนผูสอบบัญชีก็ประสบการณไมเหมือนกัน การเขียนก็
ไมเหมือนกัน แบบนี้นาจะงายกวา และใครๆ ก็นาจะทําได  

 
การสัมภาษณผูสอบบัญชีคนที่ 11  
ผูสัมภาษณ  : จุดเปล่ียนท่ีทําใหคุณทํางานไดดีขึ้นและเร็วขึ้น มีอะไรบางคะ 
ผูสอบบัญชี : การไดรวมงานกับผูสอบบัญชีท่ีเกงๆ มีความชํานาญการ และสามารถใหคําแนะนําเรา

ไดทุกเรื่องเม่ือเกิดปญหา  
ผูสัมภาษณ  : เคยรูสึกสบายใจหรือสุขใจท่ีไดทํางานในชวงไหน เกิดเหตุการณอะไรขึ้น? 
ผูสอบบัญชี  : เม่ือสหกรณท่ีเราดูแล นําคําแนะนําของเราไปใชในการจัดทําบัญชี  
ผูสัมภาษณ  : ส่ิงท่ีมุงหวังเกี่ยวกับองคกร คืออะไร 
ผูสอบบัญชี  : อยากใหกรมฯ มีการอบรมพัฒนาพนักงานใหมีความรูเรื่องการสอบบัญชี และมีการ

จัดทําคูมือการสอบบัญชีของสหกรณรูปแบบตางๆ  
ผูสัมภาษณ  : ส่ิงท่ีคุณมุงหวังเกี่ยวกับกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส คืออะไรบางคะ 
ผูสอบบัญชี  : อยากใหกรมตรวจบัญชีสหกรณพัฒนาระบบ EWP ใหสามารถใชงานไดงายขึ้น 
 
การสัมภาษณผูสอบบัญชีคนที่ 12  
ผูสัมภาษณ  : จุดเปล่ียนท่ีทําใหคุณทํางานไดดีขึ้นและเร็วขึ้น มีอะไรบางคะ ชวยเลาใหฟงหนอยคะ 
ผูสอบบัญชี  : 1. จุดเปล่ียน ก็คือ การใชโปรแกรมของกรมตรวจบัญชีสหกรณท่ีพัฒนาโดยกรมตรวจฯ 

ถาสหกรณปฏิบัติตามมาตรฐานและปฏิบัติตามท่ีผูสอบบัญชีแนะนํา และสหกรณการ
บันทึกบัญชีเรียบรอยเปนปจจุบัน ก็จะสามารถชวยลดระยะเวลาในการทํางานได 
เพราะวามีเครื่องมือชวยในการตรวจสอบ โดยใชโปรแกรม หรือ ACL ในการสุม
ตัวอยาง และปรินซออกมาในรูปแบบของ Excel และส่ังปรินซรายงานใหผูชวยไป
ตรวจ จนกวาจะพอใจวาขอมูลท่ีไดนํามาใชในการตรวจสอบในการทําบัญชีมีผลลัพธ
ท่ีพรอมจะแสดงความเห็นและสามารถชวยลดเวลาได ชวยลดเวลาในการทํางาน จาก
เดิมท่ีตรวจระบบมือใชเวลาเยอะมาก จุดเปล่ียนอยางอ่ืนไมคอยมี ปญหาคือลูกนอง 
คน ยายบอย ทําใหผูสอบบัญชีทํางานหนัก ตองทําเอง ทําใหกลายเปนสะสม องค
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ความรู และทักษะในการทํางานก็เพ่ิมมากขึ้น 2. ปรึกษาผูบังคับบัญชาเม่ือมีปญหา 
ผูสัมภาษณ  : เคยรูสึกสบายใจหรือสุขใจท่ีไดทํางานในชวงไหน เกิดเหตุการณอะไรขึ้น คะ 
ผูสอบบัญชี  : ในชวงเวลาเดือนกันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน งานจะนอย งานท่ีเคลียรแลวก็จะรูสึก

สบายใจ งานเสร็จแลวมีความสุข  
ผูสัมภาษณ  : ส่ิงท่ีมุงหวังเกี่ยวกับองคกร คืออะไรคะ 
ผูสอบบัญชี  : อยากถายทอดองคความรูใหกับพนักงานราชการ หรือขาราชการท่ีบรรจุใหม เพราะ

ถาถายทอดแลวทําได สามารถนําความรูไปใชในการปฏิบัติงานได จะมีความสุข งาน
ท่ีทําก็จะลดนอยลง  

ผูสัมภาษณ  : ส่ิงท่ีคุณมุงหวังเกี่ยวกับกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส คืออะไรบางคะ 
ผูสอบบัญชี  : เปนการนําขอมูลเขา ตองสแกนเอกสารหลักฐานท่ีนอกเหนือจากระบบมีอยู เปน

ขอมูลจากแหลงภายนอก อยากใหมีวิธีท่ีงายกวานี้ อยากไดคูมือการใชงานอยางงายใน
การบันทึก หรือทํางานแตละขั้นตอน นาจะเปนกระบวนการทํางานท่ีดี  

 
การสัมภาษณผูสอบบัญชีคนที่ 13  
ผูสัมภาษณ  : จุดเปล่ียนท่ีทําใหคุณทํางานไดดีขึ้นและเร็วขึ้น มีอะไรบางคะ ชวยเลาใหฟงหนอยคะ 
ผูสอบบัญชี  : จุดเปล่ียนคือ ทํางานใหดีขึ้น เม่ือกอนทํางานจังหวัดอํานาจเจริญ สวนมากรวมงานกับ

ขาราชการระดับเดียวกัน คือระดับปฏิบัติการ ความรูประสบการณในการทํางานก็จะ
ไมมาก เทาๆ กัน แตพอไดยายไปอยู จ.นครพนม ผูรวมงานสวนมากจะเปนผูสอบ
บัญชีระดับชํานาญการ การทํางานก็จะไดมีสวนชวยเหลือ แกไขปญหา และไดขอคิด
ท่ีแตกตางไปจากท่ีเดิม และเม่ือหัวหนากฤติยายายมาประจําท่ีสํานักงาน ทานก็จะให
คําแนะนําตางๆ เกี่ยวกับงานสอบบัญชี เทคนิคตางๆ ทําใหไดความรูเพ่ิมมากขึ้น และ
การศึกษาคูมือตางๆ จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ ท่ีใหเปนแนวปฏิบัติในการทํางาน 
และมีเคสปญหาจากจังหวัดอ่ืนๆ  

ผูสัมภาษณ  : เคยรูสึกสบายใจหรือสุขใจท่ีไดทํางานในชวงไหน เกิดเหตุการณอะไรขึ้น คะ 
ผูสอบบัญชี  : สหกรณท่ีรับผิดชอบ จะมีปญหาเกี่ยวกับยางพารา ตอนนั้นรูสึกหนักใจมาก ในการท่ี

ตองแนะนําสหกรณอยางไร จะทําตามขั้นตอนอยางไร สุดทายไดมีโอกาสปรึกษากับ
หัวหนา และทานรูวาเรายังไมมีความพรอมในการประสานงานกับผูใหญ เวลามีนัด
ประชุมหัวหนาก็จะใหความชวยเหลือ เขารวมการประชุมตลอด และชวยตอบคําถาม 
ทําใหมีความสบายใจ ไมไดเครียดเหมือนกอนหนานี้  
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ผูสัมภาษณ  : ส่ิงท่ีมุงหวังเกี่ยวกับองคกร คืออะไรคะ 
ผูสอบบัญชี  : อยากใหผูบังคับบัญชา ใหความเปนธรรมกับทุกคน สอนงานใหเทาเทียมกันกับทุก

คน ไมแบงพรรคแบงพวก ในเรื่องสําหรับผูสอบบัญชีท่ีเขามาใหม อยากใหผานการ
อบรมอยางโรงเรียนผูสอบบัญชีกอน ใหไดองคความรูมากอนคอยมาปฏิบัติงานจริง 
สุดทายอยางไดคาตอบแทนเกี่ยวกับวิชาชีพ 

ผูสัมภาษณ  : ส่ิงท่ีคุณมุงหวังเกี่ยวกับกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส คืออะไรบางคะ 
ผูสอบบัญชี  : อยากใหกระบวนการกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส ทํางานไดงายกวานี้  ไม

สลับซับซอน ในการแบงช้ินงาน คอนขางยุงยาก และอยากใหมีคูมือประกอบการใช
งานแตละธุรกิจ  

 
การสัมภาษณผูสอบบัญชีคนที่ 14  
ผูสัมภาษณ  : จุดเปล่ียนท่ีทําใหคุณทํางานไดดีขึ้นและเร็วขึ้น มีอะไรบางคะ ชวยเลาใหฟงหนอยคะ 
ผูสอบบัญชี  : อันดับแรกเลย คือ การไดรับอบรม ไดรับความรูมากขึ้น ทําให เรา เขาใจใน

กระบวนการทํางานของระบบมากขึ้น สามารถทําใหเราเห็นภาพ และวางแผนการ
ทํางานไดกวางขึ้น ใหรูวาควรตองอะไร อยางไร ในการทํางาน ซ่ึงถาเปรียบเทียบกับ
เม่ือกอนในชวงแรกก็ยังหาทิศทางไมถูก ไปไมถูกทาง ผูสอบบัญชีมองวาหลักสําคัญ
ท่ีทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงการทํางานในทางท่ีดีขึ้น คือการไดรับการอบรม ไดรับ
ความรู และครั้งลาสุดผูสอบบัญชีเองไดไปเขารับการอบรมท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ 
ถือวาดีมาก เขาใจไดมาก มองกวากรมตรวจบัญชีสหกรณวางแผนจัดการอบรมไดดี 
ทําใหผูเขารับการอบรมมีความเขาใจ ครั้งลาสุดท่ีเขาการอบรมนี้ เปนครั้งท่ี 3 ในการ
อบรม 

ผูสัมภาษณ  : เคยรูสึกสบายใจหรือสุขใจท่ีไดทํางานในชวงไหน เกิดเหตุการณอะไรขึ้น? 
ผูสอบบัญชี  : มีความสุขในชวงเวลาท่ีทํางานแลวไมมีปญหา ราบรื่น อยางเชน ชวงตรวจสอบงบ

บัญชีรายละเอียดขอมูลตรงกับเอกสาร ก็จะไมมีปญหา ก็จะทําใหมีความสุขในการ
ทํางาน ไมรูสึกเครียด 

ผูสัมภาษณ  : ส่ิงท่ีมุงหวังเกี่ยวกับองคกร คืออะไร 
ผูสอบบัญชี  : ส่ิงท่ีคาดหวัง มุงหวัง เกี่ยวกับกรมตรวจบัญชีสหกรณในเรื่องการจัดแบงหนาท่ี 

โครงสรางใหม ผูสอบบัญชีคิดวาถามีการจัดโครงสรางขององคกรขึ้นมาใหมจริง แลว
มีการแบงสวน แบงงานท่ีชัดเจน นาจะทําใหเกิดความสุขในการทํางานมากขึ้น ไม
ตองรับผิดชอบหลายหนาท่ี ในเรื่องของงานสอบก็ใหมุงเนนในงานสอบบัญชีอยาง
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เดียว จะทําใหผูสอบบัญชีเกิดความเช่ียวชาญในงานมากขึ้น สามารถตรวจสอบงาน
สหกรณไดละเอียดมากขึ้น ซ่ึงปจจุบันงานท่ีทําอยู ไมวาจะเปนงานโครงการตางๆ 
ไอซีที ปริมาณงานคอนขางเยอะ ผูสอบบัญชีทํางานหลายอยางแตผลงานท่ีออกมาไม
ดีเทาท่ีควร  

ผูสัมภาษณ  : ส่ิงท่ีคุณมุงหวังเกี่ยวกับกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส คืออะไรบางคะ 
ผูสอบบัญชี  : ในเวลานี้ มีความรูสึกวาเพียงพอแลว เนื่องจากวากระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส ยัง

เปนเรื่องใหมสําหรับผูสอบบัญชีอยู ทําใหมุมมองในการใชงานอาจจะยังไมกวาง ไมรู
วาตองมีอะไรท่ีตองเพ่ิมเติมอีก ยังตองเรียนรูในการใชงานอยู  

 
การสัมภาษณผูสอบบัญชีคนที่ 15  
ผูสัมภาษณ  : จุดเปล่ียนท่ีทําใหคุณทํางานไดดีขึ้นและเร็วขึ้น มีอะไรบางคะ ชวยเลาใหฟงหนอยคะ 
ผูสอบบัญชี  : หนึ่ง ความเขาใจในระบบงาน ทําใหเรามีความสุขในการทํางานท่ีวา คือ ผูสอบบัญชีท่ี

ไปตรวจงาน ไปเห็นงบการเงินท่ีผิดพลาดเยอะ เรามีความสุขท่ีจะทําใหงบการเงิน
ถูกตองยิ่งขึ้น มีมาตรฐานมากขึ้น โดยการทําหนาท่ีตามมาตรฐานไดอยางเพียงพอ 
โดยการท่ีเราไดศึกษาอยางถองแท ก็เลยทําใหมีความสุขในการทํางาน เพ่ือจะทําให
สหกรณมีความเขาใจ ในตัวงบการเงินของสหกรณจากการตรวจสอบของตัวผูสอบ
บัญชี และสามารถเลาสูสหกรณฟงเปนระดับรายการ ทําใหเกิดความสุข และความสุข
ก็คือสหกรณจะพอใจผูสอบบัญชี และบอกวาสหกรณเขาใจงบการเงินจากตัวผูสอบ
บัญชี นั้นคือความสุขท่ีไดรับ  

  2. จริงๆ แลว ตอนแรกมีอคติในการทํางานมาก พอเปล่ียนมุมมองเห็นวาองคกรเรา
ทํางานเพ่ือชาวบานจริง ทําใหเปนจุดเปล่ียนท่ีจะตองตั้งใจทํางานใหดี ก็เลยศึกษา 
กฎระเบียบตางๆ จะเปนคูมือ ระเบียบของนายทะเบียน และจะตอบตามระเบียบ
เหลานั้น เลยทําใหผูสอบบัญชีทํางานไดอยางม่ันใจ เพราะไดศึกษาระเบียบอยางเขาใจ
แลว คือ เปนจุดเปล่ียนจริงๆ ซ่ึงตางจากตอนแรกไมเขาใจอะไรเลย  

ผูสัมภาษณ  : เคยรูสึกสบายใจหรือสุขใจท่ีไดทํางานในชวงไหน เกิดเหตุการณอะไรขึ้น คะ 
ผูสอบบัญชี  : ชวงงานท่ีเคลียรเสร็จแลวก็จะรูสึกสบายใจ  
ผูสัมภาษณ  : ส่ิงท่ีมุงหวังเกี่ยวกับองคกร คืออะไรคะ 
ผูสอบบัญชี  : มุงหวัง ใหกรมตรวจบัญชีสหกรณ มีช่ือไปในทางบวก ใหประชาชนยอมรับวาการ

ตรวจสอบของกรมตรวจฯ มีคุณภาพ ซ่ึงจริงๆ แลว หลายครั้งท่ีไปตรวจสหกรณ 
สหกรณจะบอกวาผูสอบบัญชีแตละคนเปนแบบนี้ แบบนี้ แตเราจะพยายามทําใหเห็น
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วาทุกคนมีมาตรฐานเดียวกัน แตวิธีการทํางานอาจจะแตกตางกัน บนพ้ืนฐานระเบียบ
เดียวกัน ซ่ึงจะทําใหสหกรณยอมรับในขอมูลพวกนี้  

ผูสัมภาษณ  : ส่ิงท่ีคุณมุงหวังเกี่ยวกับกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส คืออะไรบางคะ 
ผูสอบบัญชี  : ในมุมมองตอนนี้  ยั งมองเปนแคประ หยัดกระดาษ เพราะกระดาษทําการ

อิเล็กทรอนิกสยังไมไดชวยใหเราทํางานไดเร็วขึ้นอยางจริงจัง เพราะวากระดาษทํา
การอิเล็กทรอนิกสเปนเหมือนกันศูนยรวมท่ีเราออกไปทํางานมา และรวมเขาไปให
เปนการเก็บในส่ืออิเล็กทรอนิกส แคนั้น นี่ในมุมมองสวนของผูสอบบัญชี แตจริงๆ 
ความคาดหวัง อยากใหกรมตรวจบัญชีสหกรณ ส่ือสารใหมากกวานี้ ในตัวผูสอบ
บัญชีคิดวากลุมคนท่ีโปรแกรมนี้ขึ้นมา อาจจะเขาใจผิดวา การตรวจงานของผูสอบ
บัญชีจะเร็วขึ้น ซ่ึงจริงๆ แลว EWP ไมไดทํางานงานของผูสอบบัญชีเร็วขึ้น เพียงแตตี
กรอบใหผูสอบบัญชีทํางานเปนไปตามกําหนดเวลา เนื่องจากตอนนี้ความเขาใจของ
แตละคน ยังไมเขาใจในระบบนี้ ซ่ึงเปนระบบท่ีไมยาก แคเปนการเปล่ียนจากเคยเปด
กระดาษก็มาเปดเครื่องคอมพิวเตอร และเริ่มตนในการจัดเก็บ ในการกําหนดแนวลง
ไปในเครื่องเทานั้น 

 
การสัมภาษณผูสอบบัญชีคนที่ 16  
ผูสัมภาษณ  : จุดเปล่ียนท่ีทําใหคุณทํางานไดดีขึ้นและเร็วขึ้น มีอะไรบางคะ 
ผูสอบบัญชี  : 1. ระบบเทคโนโลยีมันพัฒนาเราก็ตองปรับเปล่ียนวธีิการใหทันสมัยคูกับการพัฒนา  
   2. การอบรมพ่ีอบรมมา 2 ครั้ง ครั้งแรกไมคอยจะรูเรื่อง ครั้งท่ีสองดีขึ้นเหมือนกับวา

เปนการถายทอดของวิทยากร จะบอกวาวิทยากรมีสวนสําคัญในการพูดหรือถายทอด
เกี่ยวของโดยตรง เรามีพ้ืนฐานในครั้งแรกมาแลว ทําใหเราเรียนงายขึ้น  

  3. คูมือมีสวนชวยและจําเปน 
ผูสัมภาษณ  : เคยรูสึกสบายใจหรือสุขใจท่ีไดทํางานในชวงไหน เกิดเหตุการณอะไรขึ้น? 
ผูสอบบัญชี  : มีความสุขในชวงปดบัญชีเม่ือทํางานเสร็จเราก็มีความสุขแลว 
ผูสัมภาษณ  : ส่ิงท่ีมุงหวังเกี่ยวกับองคกร คืออะไร 
ผูสอบบัญชี  : พ่ีมุงหนาใหปฏิบัติงานตามหนาท่ีแคนั้นใหสําเร็จ ตําแหนงหนาท่ีสําหรับพ่ีไมไดยึด

ติดแตเรามองวาทํางานใหตรงตามวัตถุประสงค และก็อยากไดบุคลากรเพ่ิมมากๆ 
บุคลากรนี้ขาดแคลนเหมือนกับวาการจัดสรรอัตรากําลังก็เหมือนวาไมไดคนมาเพ่ิม 
กรมควรมองใหความสําคัญกับจุดนี้ดวย ควรปรับใหตรงกับโครงสรางของจังหวัด 
และเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชในการทํางาน 
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ผูสัมภาษณ  : ส่ิงท่ีคุณมุงหวังเกี่ยวกับกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส คืออะไรบางคะ 
ผูสอบบัญชี  : อยากใหกรมตรวจบัญชีสหกรณพัฒนาระบบ EWP ใหพรอมใชงานและใชงานงายขึน้

กวาเดิม 
 
การสัมภาษณผูสอบบัญชีคนที่ 17  
ผูสัมภาษณ  : จุดเปล่ียนท่ีทําใหคุณทํางานไดดีขึ้นและเร็วขึ้น มีอะไรบางคะ 
ผูสอบบัญชี  : การอบรม ไดเขารับการอบรมมาสามรอบแลวคะ จะรูเรื่องตอนอบรม กลับมาแลวก็

ลืม เพราะวาเราไมไดใชบอย ยังมีคู มือจะมีสวนชวยใหการทํางานดีขึ้น แลวก็ 
สอบถามรุนพ่ีท่ีทํา EWP มากอนในจังหวัดของตัวเอง และยังสอบถามพ่ีๆ ตางจังหวัด
อีกดวย 

ผูสัมภาษณ  : เคยรูสึกสบายใจหรือสุขใจท่ีไดทํางานในชวงไหน เกิดเหตุการณอะไรขึ้น? 
ผูสอบบัญชี  : ทํางานสอบบัญชีแลวรูสึกวาไมมีงานอ่ืนเขามาแทรกจะมีความสุขมากท่ีสุด 
ผูสัมภาษณ  : ส่ิงท่ีมุงหวังเกี่ยวกับองคกร คืออะไร 
ผูสอบบัญชี  : อยากไดคาตอบแทนคาวิชาชีพ 
ผูสัมภาษณ  : ส่ิงท่ีคุณมุงหวังเกี่ยวกับกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส คืออะไรบางคะ 
ผูสอบบัญชี  : อยากใหสามารถลิงคหาขอมูลจากขอมูลเดิมไดเลย 
 
การสัมภาษณผูสอบบัญชีคนที่ 18  
ผูสัมภาษณ  : จุดเปล่ียนท่ีทําใหคุณทํางานไดดขีึ้นและเร็วขึ้น มีอะไรบางคะ 
ผูสอบบัญชี  : การมีผูชวยสอบท่ีมีความรูความสามารถ ซ่ึงหากเราตองการผูชวยท่ีชวยงานเราไดนั้น 

เราตองใหความรูเขา วาส่ิงใหมๆ ท่ีเกิดขึ้นเขาจะไดรับประโยชนอะไรจากการ
เปล่ียนแปลง และเราตองสามารถชวยเหลือและใหคําแนะนําเด็กใหมๆ ได ถาเขาเกิด
ปญหา  

ผูสัมภาษณ  : เคยรูสึกสบายใจหรือสุขใจท่ีไดทํางานในชวงไหน เกดิเหตกุารณอะไรขึ้น? 
ผูสอบบัญชี  : ชวงท่ีงานเสร็จแลว รูสึกโลง  
ผูสัมภาษณ  : ส่ิงท่ีมุงหวังเกี่ยวกับองคกร คืออะไร 
ผูสอบบัญชี  : ผูสอบไมตองทํางานเยอะแยะ พวกงานตามนโยบาย เนื่องจากแคงานสอบบัญชีนีก่็มี

รายละเอียดเยอะแลว  
ผูสัมภาษณ  : ส่ิงท่ีคุณมุงหวังเกี่ยวกับกระดาษทําการอิเล็กทรอนกิส คืออะไรบางคะ 
ผูสอบบัญชี  : หัวขอซับซอนดูไมออกวาเรื่องอะไร ควรทําใหชัดเจนขึ้น (การเกต็แนว) 
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การสัมภาษณผูสอบบัญชีคนที่ 19  
ผูสัมภาษณ  : จุดเปล่ียนท่ีทําใหคุณทํางานไดดีขึ้นและเร็วขึ้น มีอะไรบางคะ 
ผูสอบบัญชี : การไดรับคําแนะนําในการทํางานจากหัวหนาคะ เม่ือเกิดปญหาอะไรท่ีเราแกไมไดก็

ปรึกษาหัวหนา ก็จะไดรับคําแนะนําดีๆ ทําใหงานเสร็จเร็วขึ้น  
ผูสัมภาษณ  : เคยรูสึกสบายใจหรือสุขใจท่ีไดทํางานในชวงไหน เกิดเหตุการณอะไรขึ้น? 
ผูสอบบัญชี  : เม่ือสหกรณใหความรวมมือในการตรวจสอบบัญชีเปนอยางดี ขอเอกสารอะไรเพ่ิมก็

หาให เราแนะนําอะไรก็นําไปปรับใชกับสหกรณ 
ผูสัมภาษณ  : ส่ิงท่ีมุงหวังเกี่ยวกับองคกร คืออะไร 
ผูสอบบัญชี  : อยากใหมีกรมฯ มีการสนับสนุนหรือใหทุนในการศึกษาตอ ซ่ึงจะเปนการพัฒนา

เจาหนาท่ีใหมีความรูความสามารถ 
ผูสัมภาษณ  : ส่ิงท่ีคุณมุงหวังเกี่ยวกับกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส คืออะไรบางคะ 
ผูสอบบัญชี  : มีคูมือประกอบการใชงาน มีการยกตัวอยางๆ วิธีการท่ีชัดเจน และอยากใหพ่ีๆ ผูสอบ

บัญชีท่ีเกงๆ และเขาใจโปรแกรมแลว เปนผูสอน จากปท่ีผานมาเราใหหนวยงานอ่ืนๆ 
มาสอน เม่ือนํามาใชกับงานสอบบัญชีสหกรณ งงๆ ไมคอยเขาใจ  

การสัมภาษณผูสอบบัญชีคนที่ 20  
ผูสัมภาษณ  : จุดเปล่ียนท่ีทําใหคุณทํางานไดดีขึ้นและเร็วขึ้น มีอะไรบางคะ ชวยเลาใหฟงหนอยคะ 
ผูสอบบัญชี  : การไดรับการอบรม การไดปฏิบัติดวย จะทําใหเขาใจเพ่ิมมากขึ้นหลังจากท่ีไดรับการ

อบรม ในสวนท่ีติดขัดก็จะดูคูมือการใชงาน หรือสอบถามผูท่ีมีความรูมากกวา  
ผูสัมภาษณ  : เคยรูสึกสบายใจหรือสุขใจท่ีไดทํางานในชวงไหน เกิดเหตุการณอะไรขึ้น? 
ผูสอบบัญชี  : เวลาทํางาน งานท่ีทําไมมีปญหาอุปสรรค และถามีตัวผูสอบบัญชีเองสามารถแกไข

ปญหานั้นได ทําใหผูสอบบัญชีมีความสุขกับการทํางาน 
ผูสัมภาษณ  : ส่ิงท่ีมุงหวังเกี่ยวกับองคกร คืออะไร 
ผูสอบบัญชี  : อยากใหองคกรเปนท่ียอมรับกับคนท่ัวไป และเปนองคกรท่ีนาเช่ือถือ  
ผูสัมภาษณ  : ส่ิงท่ีคุณมุงหวังเกี่ยวกับกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส คืออะไรบางคะ 
ผูสอบบัญชี  : อยากใหระบบไมตองพิมพขอความเพ่ิมเขาไป แตสามารถเลือกขอความท่ีเราตองการ

ได ในเรื่องของอุปกรณอยากไดเปนเครื่องสแกนขอมูลเอกสารเพ่ิมเติม  
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การสัมภาษณผูสอบบัญชีคนที่ 21  
ผูสัมภาษณ  : จุดเปล่ียนท่ีทําใหคุณทํางานไดดีขึ้นและเร็วขึ้น มีอะไรบางคะ ชวยเลาใหฟงหนอยคะ 
ผูสอบบัญชี  : โปรแกรม EWP ไดเริ่มปฏิบัติมาตั้งแตในสวนของนํารอง ในปแรกก็ยังไมคุนเคยกับ

การปฏิบัติสักเทาไหร การปฏิบัติงานจึงคอนขางชา เพราะตองทําควบคูกับอยางอ่ืน
ดวย จะเริ่มปฏิบัติงานไดดขีึ้นเม่ือไปรับการอบรมลาสุด เพ่ิมความชัดเจนใหตวัผูสอบ
บัญชีมากขึน้ คดิวาการปฏิบัติงานนาจะดีมากกวาเดิม ส่ิงท่ีทํางานไดดขีึ้นก็คือการเขา
รับอบรมเปนระยะๆ และหัวหนาสํานักงานใหคําปรกึษาไดดี ชัดเจน  

ผูสัมภาษณ  : เคยรูสึกสบายใจหรือสุขใจท่ีไดทํางานในชวงไหน เกิดเหตุการณอะไรขึ้น คะ 
ผูสอบบัญชี  : ถาไดรับมอบหมายงานสําคัญใหรับผิดชอบ แสดงวามีคนเห็นถึงศักยภาพของเรา ก็จะ

พยายามทําออกมาใหออกมาดีท่ีสุด ทําใหมีความภูมิใจท่ีจะทํางานตอไป  
ผูสัมภาษณ  : ส่ิงท่ีมุงหวังเกี่ยวกับองคกร คืออะไรคะ 
ผูสอบบัญชี  : ความรูสึกตอนนี้ ภาพลักษณขององคกรคอนขางแยลงไปทุกที จากขาวเหตุการณ 

สหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น หรือฟงผูสอบเกาๆ จากท่ีเคยไดรับความเกรงใจ จาก
สหกรณ ก็เปล่ียนไปไมไดรับความเกรงใจอยางเชนเคย แตในสวนของดานกฎหมาย
ผูสอบบัญชีจะยังไมชัดเจน อยากใหมีการรองรับในสวนนี้ดวย ความกาวหนาใน
เสนทางวิชาชีพ งานการตางๆ งานโครงการเยอะมาก อยากใหลดตรงนี้ ความสําคัญ
ในการทํางานบัญชีลดลง และงานสอบบัญชีคอนขางจะเส่ียง ส่ิงท่ีหวังอยากใหมี
องคกร อยากใหมีสวัสดิการ การเรียนตอ มีทุนใหในการศึกษาตอ  

ผูสัมภาษณ  : ส่ิงท่ีคุณมุงหวังเกี่ยวกับกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส คืออะไรบางคะ 
ผูสอบบัญชี  : มีวิธีอ่ืนนอกจากนี้หรือไม เนื่องจากผูสอบบัญชีคิดวาเปนการเสียเวลา และตัวแนว ถา

เปนไปไดอยากใหแยกไปตามความยุงยากของสหกรณไดไหม ความยุงยากใหการ
สอบบัญชีแตละระดับ บางทีถาใหอนาคตเปนสหกรณเล็กก็ตองมาใช ตรงนั้นไม
สามารถทําได ถึงแมจะมีการเปดใหไปแอส เขาไปได แตก็ไมรูวาผูสอบบัญชีจะเขา
ไปแอสหรือไม ถาเปนไปไดอยากใหสามารถเลือกแนวเอามาได ปญหานี้หลายคน
มักจะติดท่ีแนว ไมรูวาคลอบคลุมหรือไม ถึงเวลาเอาไปตรวจ ก็มักจะถูกทวงมา สวน
การสอบทานของหัวหนาท่ีตองสงใหตรวจทุกระยะ บางทีหัวหนาก็ไมคอยมีเวลา 
เปนไปไดหรือไมท่ีจะสามารถยอนวันท่ี ซ่ึงไมสามารถยอนไดเพราะการทํางานของ
โปรแกรมจะรวน ก็ตองปลอยใหเลยไปเลย มาตรฐานตรงนี้ก็มักจะอยูท่ีตัวผูสอบ
บัญชีเองวาจะสามารถทําใหเปนไปตามระบบหรือเปลา แตสุดทายแลว EWP ถา
อุปกรณไมพรอมไมรองรับก็มักจะเปนปญหา และคอมพิวเตอรเครื่องนึงทําหลาย
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อยางมาก อยากใหมีเครื่องคอมพิวเตอรท่ีจัดทําแต EWP อยางเดียว และเครื่องติด
ไวรัสก็ไมกลาท่ีลางเครื่อง กลัวขอมูลโปรแกรม EWP จะถูกลางออกไป ในเรื่องของ
การทํางาน ผาน EM were เวลาแอสอะไรคอนขางยาก จะเสียบทัมไดรฟ ก็รับบางไม
รับบาง การทํางานคอนขางชา ซับซอนกวาปกติ  

 
การสัมภาษณผูสอบบัญชีคนที่ 22  
ผูสัมภาษณ  : จุดเปล่ียนท่ีทําใหคุณทํางานไดดีขึ้นและเร็วขึ้น มีอะไรบางคะ ชวยเลาใหฟงหนอยคะ 
ผูสอบบัญชี  : จุดเปล่ียนท่ีทําใหทํางานไดดีขึ้น อาจจะเกิดจากตําแหนงหนาท่ีการงานท่ีเปล่ียนไป ทํา

ใหความรับผิดชอบของเรามากขึ้น ทําใหมีความกระตือรือรนในงานมากขึ้น ทําให
มองวาการเปนผูชวยก็อาจจะอยูระดับนึง แตพอไดมีการเปล่ียนตําแหนงก็จะเปนอีก
ระดับนึง ซ่ึงก็ตองรูจักท่ีจะพัฒนาตัวเองใหดี อีกประการหนึ่ง การท่ีเราทํางานดีขึ้น ก็
ขึ้น อยูกับสภาพจิตใจ ทัศนะของเราเองดวย วาเราทํางานช้ินนั้น ทําไปเพ่ืออะไร เรามี
เปาหมายของการทํางานแคไหน ท่ีเราทํางานดีขึ้นเพราะวาเรารูเปาหมายของเรา วาส่ิง
ท่ีเราทําอยูตอบโจทยอะไร อยางเชนเราตั้งเปาหมายวา ปนี้อยากจะทํางานสอบใหเปน
ในเชิงคณุภาพจริงๆ เม่ือเราตั้งเปาไวแลว การทํางานของเราก็จะมีแอ็กช่ัน ในการลง
มือทํา ทําใหเรารูวาเราตองทําดีอยางไร ถึงจะเรียกวาคุณภาพขึ้น คือ เราก็ตองมีการ
เรียนรูงาน สอบถามผูท่ีสําเร็จ เทคนิควิธีการ วาทําอยางไรถึงจะทําออกมาไดดี 
เม่ือกอนการทํางานเหมือนเด็กทํา ไมไดมีมาตรฐานอะไร ทําแคใหเสร็จ แตตอนนี้มอง
ถึงความเปนมาตรฐานมากขึ้น อาจจะเพราะเราทราบถึงผลทางกฎหมาย ส่ิงท่ีเราไมทํา
ตามมาตรฐานและผลท่ีตามมาคืออะไร ทําใหเราระมัดระวังตัวมากขึ้น เพราะฉะนั้น 
จุดเปล่ียนทําใหทํางานดีขึ้น คือ เราไดรูถึงขอดีขอเสียของการทํางาน และจุดเปล่ียน
อีกขอ คือ การมีตําแหนงท่ีสูงขึ้น การมีลูกนอง ผูใตบังคับบัญชา ฉะนั้น เราตองทําตัว
ใหเปนตัวอยาง เพราะลูกนองจะซึบซับการทํางานของเราไป ถาหากวาเราไมมีการ
พัฒนาตัวใหดีขึ้น ลูกนองก็จะซึบซับในส่ิงท่ีไมถูกตองตามเราไป ดังนั้นเราตองมีการ
พัฒนาตัวเองใหทํางานดีขึ้น เพ่ือคนขางหลังดวย ไมใชเพ่ือตัวเราอยางเดียว ทํางาน
แอ็กทีพใหลูกนองเห็น ท่ีคือจุดเปล่ียนท่ีทําไมเราตองทํางานใหดีขึ้น  

ผูสัมภาษณ  : เคยรูสึกสบายใจหรือสุขใจท่ีไดทํางานในชวงไหน เกิดเหตุการณอะไรขึ้น คะ 
ผูสอบบัญชี  : การทํางานในชวงท่ีเรามีสมาธิ ชอบทํางานในท่ี ท่ีตองการสมาธิ เหตุการณท่ีสบายใจ

ก็คือ มีความรูสึกวาไมมีส่ิงกระทบทางดานแวดลอม ทํางานไดเร็ว บรรลุ ไดเสร็จใน
แตละวัน ทํางานไดดีกวาในเชิงคุณภาพ สวนทํางานแลวมีความสุข คือทําแลวมีความ
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สนุก  การท่ีไดออกไปเปนวิทย ากร ไดออกไปแบงปนผูคน แบงปนในเชิง
ประสบการณท่ีทํางาน ส่ิงท่ีถนัด เปนความสุขอยางหนึ่งท่ีไดแบงปน ไดใหความรู
เปนวิทยาทาน เพราะฉะนั้น งานท่ีทําแลวมีความสุขท่ีสุดคืองานท่ีไดแบงปน และได
ใหความรู  วาจะเรื่องคอมพิวเตอร เรื่องบัญชี เคยไดมีโอกาสไดไปบรรยายกับ
นักศึกษา และเกษตรกร เปนความสุขอยางหนึ่ง กับการไปสอน ไปพบปะ เปนการให
และไดรับความรูดวย และการเปนหัวหนาสายสอบก็ตองใหทัศนคติท่ีดีในการทํางาน
ดวย เปนความสุขอยางนึง กับออกไปทํางานกับนองๆ ในสายงาน การทํางานท่ีมี
ความสุข แลวสบายใจ ก็ตองไดใจลูกนองดวย ก็ตองถามสารทุกขสุขดิบลูกนองดวย 
ตองเขาใจความเปนอยูของลูกนองดวย เปนความสุขใจอยางหนึ่ง  

ผูสัมภาษณ  : ส่ิงท่ีมุงหวังเกี่ยวกับองคกร คืออะไรคะ 
ผูสอบบัญชี  : มุงหวังในการพัฒนาจิตใจคน เปนอันดับ 1 เพราะคนคือปจจัยหลักท่ีจะทําใหเกิด

ความสําเร็จ ความคิดของคน ดังนั้นการท่ีจะไปบอกใหคนคิดอะไร คอนขางเปนเรื่อง
ท่ียาก เพราะฉะนั้น กิจกรรมในองคกรควรจะตองเปนกิจกรรมท่ีเสริมสรางความ
สามัคคี การละเลน ดังนั้น ส่ิงท่ีคาดหวังกับองคกร ในเรื่องของ คน คือคนเกงอยูแลว 
เพียงแตยังไมมีการพัฒนาจิตใจของคนเทาไหร แลวงานท่ีสองจะตามมา วิธีการขึ้น
ตอนก็จะตามมา งานท่ีมองวาหนักความรูสึกมีใจก็จะลดลง ส่ิงท่ีคาดหวังความ ก็คือ 
ผูนําของกรมตรวจฯ ตองกระจายอํานาจ ตองไมคุมอํานาจ ผลสัมฤทธ์ิของงานมีอยู
แลว เพราะทุกคนตางทํางานตามเปาท่ีวางไว แตประสิทธิผลสําเร็จแตประสิทธิภาพ
ไมมี เพราะฉะนั้น คนนาจะเปนส่ิงท่ีมุงหวัง  

ผูสัมภาษณ  : ส่ิงท่ีคุณมุงหวังเกี่ยวกับกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส คืออะไรบางคะ 
ผูสอบบัญชี  : ส่ิงท่ีมุงหวัง สหกรณท่ีไมไดใช Fas ก็สามารถใชอิเล็กทรอนิกสได เพราะวาไมใช

โปรแกรมแตเปนเครือ่งมือท่ีสามารถเอามาบันทึกผลของการตรวจสอบ ดังนั้น ตอไป
กระดาษทําการอิเล็กทรอนิกสสามารถเอามาใชไดในทุกสหกรณ เปนการอัพเกรดจาก
ท่ีเคยเขียนดวยระบบมือเอามาเขียนเปนแบบอิเล็กทรอนิกส ชวยในการลดขั้นตอน ลด
กระดาษ ในการกระดาษทําการไมตองมีรายละเอียดท่ีเราไมตองการ ก็แนบในรปูแบบ
ของไฟล ถากระดาษทําการถูกจัดระบบระเบียบในแบบท่ีกรมตรวจฯ ทํา ในรูปแบบ 
PDF ก็จะปลอดภัย อยูในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกสได เพียงแตวากรมตรวจฯ ตองมา
เตรียมจัดวางในเรื่องของระบบมากขึ้น วาการเก็บจะตองเก็บอยางไร ขั้นตอนในเรื่อง
ของช้ันความลับ เพราะวากระดาษทําการของผูสอบ เปนเอกสารท่ีไมสามารถเผยแพร
ได ดังนั้นก็มุงหวังวา อยากใหมีการจัดระบบใหปลอดภัย ใครจะเปนคนเก็บ ใครจะ
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เปนคนใช ตองมาวาในเรื่องของการจัดระบบสารบรรณอีกทีหนึ่ง ควรตองมีเซอร
เวอรกลาง ดังนั้น แนวท่ีทําขึ้นมาควรตองเปนแนวท่ีสามารถปฏิบัติจริงได มุงหวัง
อยากใหมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุด 

 
การสัมภาษณผูสอบบัญชีคนที่ 23  
ผูสัมภาษณ  : จุดเปล่ียนท่ีทําใหคุณทํางานไดดีขึ้นและเร็วขึ้น มีอะไรบางคะ 
ผูสอบบัญชี  : ประสบการณทํางานของเรา จากท่ีเราเคยเจอปญหาอะไรมาแลว เราก็จะปองกนัไมให

เกิดปญหาเดิมๆ ซํ้า  
ผูสัมภาษณ  : เคยรูสึกสบายใจหรือสุขใจท่ีไดทํางานในชวงไหน เกิดเหตุการณอะไรขึ้น? 
ผูสอบบัญชี  : มีความสุขเม่ือสหกรณชมวาเม่ือนําเสนอแนะของเราไปใชแลวไดผล เกิดประโยชน

กับสหกรณของเขา 
ผูสัมภาษณ  : ส่ิงท่ีมุงหวังเกี่ยวกับองคกร คืออะไร 
ผูสอบบัญชี  : กรมฯ ไมมอบหมายงานนโยบายใหผูสอบทํางานหลายอยาง แมเราจะทําได แตเม่ือทํา

หลายๆ อยางมันก็ไมไดประสิทธิภาพ งานสอบก็เราจากท่ีเคยทําไดดีก็ทําไดดี 
ตรวจสอบไดละเอียด ควรรับคนเพ่ิมเพ่ือมารับงานในสวนของนโยบายและงาน
สํานักงาน 

ผูสัมภาษณ  : ส่ิงท่ีคุณมุงหวังเกี่ยวกับกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส คืออะไรบางคะ 
ผูสอบบัญชี  : อยากใหกรมฯ ทําใหโปรแกรมสามารถนํามาลงใชไดกับทุกเครื่อง เหมือนโปรแกรม

ท่ัวๆ ไป ทุกคนสามารถนํามาลงเองได เม่ือเกิดปญหาจะไดไมตองรอใหกรมฯ ลงให
ใหม ซ่ึงทําใหเสียเวลารอ  

 
การสัมภาษณผูสอบบัญชีคนที่ 24  
ผูสัมภาษณ  : จุดเปล่ียนท่ีทําใหคุณทํางานไดดีขึ้นและเร็วขึ้น มีอะไรบางคะ ชวยเลาใหฟงหนอยคะ 
ผูสอบบัญชี  : ในชวงแรกๆ ท่ีเขามาทํางานในองคกร คอนขางสับสน ไมรูจะเริ่มตนอยางไร มองหา

ทิศทางในการทํางาน และมองหาใครสักคนท่ีจะชวยช้ีแนะ นําทางไปสูหนทางการ
ทํางานท่ีดี ท่ีเหมาะทําใหเราเขาใจ และไดมาเจอพ่ีทํางานอยูดวยกัน ซ่ึงแนะนํา
แนวทาง ใหเรามองเห็นหนทางท่ีนําไปสูความสําเร็จ หรือความสุขในการทํางาน 
เขาใจในการทํางานมากท่ีสุด และอีกครั้งไดเปล่ียนแปลงท่ีทํางาน ทําใหเราไดเจอโลก
ทัศนใหม ทําใหเจอการทํางานในรูปแบบใหม ในสถานท่ีใหม ถึงแมจะเปนองคกร
เดิม แตตางจังหวัด ซ่ึงการทํางานของแตละจังหวัดไมเหมือนกัน ทําใหรูสึกการทํางาน
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มีความเขาใจมากขึ้น มากกวาการอยูในท่ี ท่ีเดียว ทําใหเรามองเห็นวาการทํางานของ
ท่ีๆ หนึ่ง ทําใหรูวาอาจจะไมดีท่ีสุด แตก็มีหนทางอ่ืน นอกจากพ่ีท่ีรวมงานท่ีมีสวน
ผลักดันในการทํางานแลว ก็ยังมีคูมือท่ีประกอบการทํางานท่ีชวยใหการทํางานดีขึ้น 
และเร็วขึ้น และก็โอกาสท่ีไดรับ การอบรมมากขึ้น ไดพบเจอพ่ีๆ ท่ีมีประสบการณ
มากขึ้น หลายคนก็ใหคําแนะนําท่ีดีกับเรามากมาย และมีการแลกเปล่ียนความรูในการ
อบรม ทําใหรูวาเม่ือเจอปญหาอยางหนึ่ง ซ่ึงถานั่งอยูกับตัวเองก็จะไมทราบ ไมคนพบ 
วิธีแกปญหาท่ีถูกควรตองทําอยางไร แตเม่ือมาเจอพ่ีท่ีเขามาเขาอบรม ซ่ึงบางคนเคย
เจอปญหาอยางนี้ ก็จะแนะแนวทาง ใหเราสามารถแกปญหาตรงนี้ได  

ผูสัมภาษณ  : เคยรูสึกสบายใจหรือสุขใจท่ีไดทํางานในชวงไหน เกิดเหตุการณอะไรขึ้น คะ 
ผูสอบบัญชี  : ชวงท่ีสุขใจ และมีความสบายใจในการทํางาน จะเปนชวงท่ีไดยายไปหนองบัวลําภู 

ในชวงแรก ความรูสึกวาหลายอยางมีความลงตัว ท่ีทําใหมีความสุข คือ อยูกลุมกํากับ
ตองไปตรวจงานผูสอบบัญชีท่ีมีความเปนมืออาชีพท่ีเกงมากแลว แตตอนนั้นมี
ความรูสึกวามีความรูนิดเดียว จะมาตรวจจะเจอไดอยางไร ทําใหอึดอัดในชวงแรกๆ 
แตก็ไดประสบการณใหรูวาถูกผิดคืออะไร แตไมรูวาวิธีการตองทําอยางไร แตพอได
ยายไปหนองบัวลําภู ไปเจอจุดเริ่มตนท่ีไดความรูจากท่ีเรามา นําไปใช ส่ิงท่ีทําจริงๆ 
วิธีการใช คืออะไร ทําอยางไร เอาส่ิงนั้นไปเรียนรู ท้ังถูกท้ังผิด ทําอยูอยางนั้น และใน
ชวงแรกๆ ท่ีไป มีงานท่ีเหมาะกับตัวเอง ไมไดมีงานท่ีเยอะมากมาย ท่ีตองรับผิดชอบ
เกินตัว มีความรูสึกวาถามีการรับผิดชอบเกินตัวเม่ือไหรจะอึดอัด แตถาการทํางานอยู
ในความพอดี ไมตองมีอะไรมาเรงดวน บีบคั้น ทําใหมีความสุขในการทํางาน เหมาะ
กับการทํางาน  

ผูสัมภาษณ  : ส่ิงท่ีมุงหวังเกี่ยวกับองคกร คืออะไรคะ 
ผูสอบบัญชี  : 1. ถาในเรื่องของสวนรวม อยากใหองคกรใหบริการในจุดประสงคหลักใหดีท่ีสุด 

อยางเชน เรามีหนาท่ีตรวจสอบบัญชีสหกรณ ใหอยูในครรลองท่ีถูกตอง เจอในส่ิงท่ี
สหกรณทําไมถูก สามารถใหคําแนะนําได และสหกรณสามารถนําไปพัฒนาแกไขได
ตอ โดยท่ีไมมุงไปดานอ่ืนมากเกินไป จนลืมจุดยืนท่ีสําคัญของการตรวจบัญชีสหกรณ 
ในสวนอ่ืนท่ีคาดหวัง คือในเรื่องสวนตัว อยากใหมองถึงความสุขของบุคลากรท่ี
ทํางานในองคกรใหมาก ขณะท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณมุงหวังท่ีจะประสบผลสําเร็จ
ของเปาประสงค อยากใหกรมตรวจฯ หวังใหบุคลากรมีความสุขไปดวยพรอมๆ กัน
กับการทํางานท่ีประสบความสําเร็จ  
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  2. อยากยายไปอยูกับครอบครัว และมีการทํางานท่ีพอเหมาะมือ ไมเลยเวลาการ
ทํางานปกติมากจนเกินไป เครื่องมืออุปกรณอยากไดโนตบุคสํานักงาน ไวในการ
อบรม ใหมีประสิทธิภาพท่ีสามารถในการทํางานได  

ผูสัมภาษณ  : ส่ิงท่ีคุณมุงหวังเกี่ยวกับกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส คืออะไรบางคะ 
ผูสอบบัญชี  : 1. เทาท่ีไปอบรมมาแตละครั้ง สังเกตใหเห็นไดถึงความแตกตางของโปรแกรมอยาง

ชัดเจน เหมือนยังไมนิ่ง อยากนิ่งมากขึ้น อยากเปนเข็มทิศนําทางไปสูการบันทึกขอมูล
การตรวจสอบบัญชีท่ีชัดเจนมากขึ้น เพราะเหมือนบางอยางยังลังเลอยู หามลบ
ขอความใน EWP เหมือนกับยังกลัววาการลบไปแลว การใชครั้งตอไปจะใชไดไมดี 
แตก็ไมเหมือนกัน อยางระบบมือ จะมีแตขอมูลท่ีเราตองการ แตถาหามลบในกระดาษ
ทําการอิเล็กทรอนิกส ก็จะมีขอมูลท่ีไมตองการอยู และในเรื่องท่ีตองการใน EWP คือ 
อยากใหมีสูตรสําเร็จมากขึ้น ในเรื่องการเขียนโปรแกรม แนวการตรวจสอบ อยางถา
เราจะตรวจดานเงินสด ซ่ึงมองแลวความแตกตางของแตละสหกรณไมนาจะแตกตาง
กันมาก นาจะมีสูตรสําเร็จมาใหเลย โดยท่ีไมตองไปเสียเวลาในดานอ่ืน อยากใหอะไร
ท่ีเหมือนกัน คลายกัน อยากใหเปนแบบสําเร็จมาเลยไดหรือไม ก็อาจจะทําใหเร็วขึ้น 
พรอมนี้กับ EWP ถามีเครื่องมือท่ีเหมาะในการบันทึกผลการตรวจสอบแบบ เรียล-
ไทม จะเปนการสนับสนุนการทํางานอีกดานหนึ่ง ก็จะชวยทํางานไดเร็วขึ้น  

   2. การบันทึกขอมูล ผลการตรวจสอบ จาก Excel , word ใหมีเมนูสามารถพิมพเขาไป
และบันทึกขอมูลเขาไปไดเลย โดยไมตองเขาไป get อยากใหเปนไฮเปอรลิงคไปใน
ตัวเลย 

 
การสัมภาษณผูสอบบัญชีคนที่ 25  
ผูสัมภาษณ  : จุดเปล่ียนท่ีทําใหคุณทํางานไดดีขึ้นและเร็วขึ้น มีอะไรบางคะ ชวยเลาใหฟงหนอยคะ 
ผูสอบบัญชี  : การไปอบรมรอบเม่ือกี้เคาจะสอนเนนใหเราทํา ทําใหเราไดฝกปฏิบัติ รูสึกจะคลอง

ขึ้น รอบแรกไมรูเรื่องเลย พอเรามาทํางานเองจะเห็นปญหาวาทําไมเวลาท่ีอาจารยเคา
พูดเราเห็นนูนนี่นั้นเราก็เปดคูมือดวย ถาไมเขาใจเราก็โทรไปสอบถามท่ีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ 

ผูสัมภาษณ  : เคยรูสึกสบายใจหรือสุขใจท่ีไดทํางานในชวงไหน เกิดเหตุการณอะไรขึ้น คะ 
ผูสอบบัญชี  : ชวงหนางานสอบบัญชีของเรา อยางสมมติวาเดือนนี้มีแผนงานสอบบัญชีกี่ช้ินทํางาน

ไดแบบสบายไมตกทํางานไดตามแผนโดยราบรื่นโดยไมงานอ่ืนเขามาแทรก  
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ผูสัมภาษณ  : ส่ิงท่ีมุงหวังเกี่ยวกับองคกร คืออะไรคะ 
ผูสอบบัญชี  : อยากใหกรมตรวจบัญชีสหกรณทํางานมุงเนนภารกิจหลัก คืองานสอบบัญชี  
ผูสัมภาษณ  : ส่ิงท่ีคุณมุงหวังเกี่ยวกับกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส คืออะไรบางคะ 
ผูสอบบัญชี  : ทํากระดาษทําการลดลงไมเปลืองกระดาษ ชวยลดระยะเวลาในการทํากระดาษทําการ

คะ 
 
การสัมภาษณผูสอบบัญชีคนที่ 26  
ผูสัมภาษณ  : จุดเปล่ียนท่ีทําใหคุณทํางานไดดีขึ้นและเร็วขึ้นมีอะไรบางคะ ชวยเลาให ฟงหนอยคะ 
ผูสอบบัญชี  : ความรู ความชํานาญ และความเขาใจเกี่ยวกับงานท่ีเราทํา จะทําใหเราทํางานไดเร็วขึ้น 

จากชวงแรกๆ ไมคอยเขาใจ เม่ือไดศึกษาจากกระดาษทําการท่ีผูสอบไดทําไวกอน
หนา และคําช้ีแนะจากพ่ีๆ ทําใหทํางานไดเร็วขึ้น  

ผูสัมภาษณ  : เคยรูสึกสบายใจหรือสุขใจท่ีไดทํางานในชวงไหน เกิดเหตุการณอะไรขึ้น? 
ผูสอบบัญชี  : สวนตัวแลว ความรูสึกธรรมดา และถางานไมเครียดไมเรงงาน ก็อาจจะรูสึกมี

ความสุขกวานี้ ความรูสึกท่ีสบายใจจะเปนชวงท่ีงานเสร็จแลว จะมีความรูสึกโลง แต
ในชวงเวลาขณะทํางานนั้น จะมีความรูสึกกังวล 

ผูสัมภาษณ  : ส่ิงท่ีมุงหวังเกี่ยวกับองคกร คืออะไร 
ผูสอบบัญชี  : มีความหวังวา กรมตรวจบัญชีสหกรณ สามารถทําตามโครงสรางใหมได กรอบใหม

ได อยางเชน เปนผูสอบบัญชีก็เนนงานสอบอยางเดียว ไมตองทําในสวนของ
สํานักงาน งานนโยบายก็ควรแยกฝายไปตางหาก ผูสอบบัญชีมองวา งานท่ีทําใน
ขณะนี้ยังไมมีคุณภาพ และก็ทําไดตามท่ีกําหนด แตคุณภาพไมเพียงพอ เนื่องจาก
ปญหาในเรื่องของบุคคล เวลา อัตรากําลังคอนขางนอย ทําใหสงผลปญหา แตถาทํา
ตามโครงสรางใหมได ก็ไมนาจะเกิดปญหา  

ผูสัมภาษณ  : ส่ิงท่ีคุณมุงหวังเกี่ยวกับกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส คืออะไรบางคะ 
ผูสอบบัญชี  : กระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส ในสวนของหัวขอ คอนขางซับซอน ดูไมออกวาตอง

เลือกอะไร อยากใหทําใหชัดเจนมากกวานี้ เวลาดูขอมูลคลายเปนกอน ทําใหแยกไม
ออกวา ควรจะเลือกอะไร และปญหาท่ีเกิดจากอุปกรณการใชงานคอมพิวเตอร 
เนื่องจากเครื่องท่ีใชไมสามารถรองรับระบบวินโด 7 ได รับไดแตระบบวินโดXP 
อยางเดียว เวลาใชงานก็ตองไปทําใหระบบวีเอ็มแวร หรือวิชชวลบอก ทําใหการ
ทํางานคอนขางชา อยากใหโปรแกรมของกรมตรวจฯ สามารถใชไดกับทุกเครื่องทุก
ระบบ และสามารถลงไดเหมือนกับโปรแกรมท่ัวไป เม่ือเครื่องมีปญหาไมตองไปลง
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โปรแกรมท่ีกรมตรวจฯอยางเดียว เพราะคอนขางเสียเวลากับการนําเครื่องไปลง
โปรแกรมท่ีกรมตรวจฯ อยากใหสามารถลงโปรแกรมไดแบบท่ัวๆ ไป เครื่องไหนก็
สามารถลงได ทํางานไดเลย  

 
การสัมภาษณผูสอบบัญชีคนที่ 27  
ผูสัมภาษณ  : จุดเปล่ียนท่ีทําใหคุณทํางานไดดีขึ้นและเร็วขึ้นมีอะไรบางคะ ชวยเลาให ฟงหนอยคะ 
ผูสอบบัญชี  : ไดไปปฏิบัติหลายจังหวัด เปนผูชวยท่ีดี ตองมีผูสอบท่ีดี อาจใหเราไปอานเอง พ่ีเจอ

ผูสอบท่ีดี ไดการสอนงานท่ีดี ไมอยากมาอยูกลุมกํากับงานเยอะ ไมมีเวลาอานคูมือ 
การเปนกลุมกํากับสอบทานงานผูสอบบัญชี มีเวลาศึกษาระเบียบขอบังคับ ในสมองมี
ขอมูลเวลาเจอปญหาเราเลยทําไดหมด มีปญหาเอาระเบียบขอบังคับมาจับ ผูสอบใน 
100 เปอรเซนต ทํางานไมเยอะ ในสวนรายละเอียดผูชวยเปนคนตรวจบัญชี ถาเราไม
สามารถสอนผูชวยใหดีงานถึงจะออกมาดี และสามารถทําใหงานสองอยางเกื้อกูและ
ใชความรูเพ่ือปรับผูชวยทํางานใหไดอยางมีประสิทธิภาพ เม่ือมอบหมายใหตองสอบ
ทานงานใหเขา เราจะถามวาอยูกับผูสอบคนเกาทํายงัไง พ่ีตองการแบบนี้จากท่ีเขาเคย
ทํา เพ่ือท่ีจะตอบโจทยใหเขาได เชนตรวจสินคา เราไมตรวจ 100% รูปถายสินคาท่ียก
มาตองเอาเขาตามแผน และสหกรณนี้ตรวจเขา 1 เดือนตองเก็บรายละเอียดมาใหพ่ี ปุย
ยกมา 10 เพ่ิม 100 ยอดตองตรง ขายราคาเทาไร จํานวนเงินบวกกันแลวตอเทากัน 
ผูชวยก็จะตกใจ ตรวจไดดังใจหรือไม ตัวพ่ีเองจากประสบการณผูสอบเอาระเบียบ
ขอบังคับมาใช 

ผูสัมภาษณ  : คุณเคยรูสึกสบายใจหรือสุขใจท่ีไดทํางานในชวงไหน เกิดเหตุการณอะไรขึ้นคะ 
ผูสอบบัญชี  : งานพ่ีไมเหมือนไมเสร็จสักที แตของพ่ีไมใชแบบนั้น ชวงท่ีตรวจสอบแลวม่ันใจวา

ตรวจแลวไดมาตรฐาน งานซอนมาเรื่อยๆ และงานมาก เปนคนชอบเรียนบัญชี เรียน
อยางอ่ืนแลวไมไดดี มาชอบวิชาบัญชีภูมิใจม่ันใจในวิชานี้  ทําใหติดนิสัยตองมี
ความสุขในการทําแบบฝกหัดและการติดใหมีความสุขในการทํางานวาเทียบยอดแลว
ใชและตรวจไดดัง่ใจแบบนี้ก็จะมีความสุข 

ผูสัมภาษณ  : ส่ิงท่ีมุงหวังเกี่ยวกับองคกร คืออะไรคะ 
ผูสอบบัญชี  : 1. เรื่องขอบกพรอง กรณีไปตรวจบัญชีเจอขอสังเกตไมสนใจ เนื่องจากรัฐบาลมี

งบประมาณมาใหกรมตรวจบัญชีสหกรณ ใหดูแลเรื่องการเงินการบัญชีของสหกรณ 
ผูสอบบัญชีก็ทุมเทการตรวจจนพบขอสังเกตก็ไดแจงแลวแตกลับลาชาในการแกไข 
ตองมีวิธีการบังคับโดยใชระเบียบของนายทะเบียน ท่ีออกมาใชใหเกิดผลประโยชนท่ี
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แทจริง อยางเชน กรมสรรพากร อยากใหมีกระบวนการท่ีทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง
ในสหกรณมีวิธีบังคับ 

   2. ใหหัวหนาชวยในการทํางาน ใหเกิดการเปล่ียนแปลงและใหเกิดการปฏิบัติงาน
อยางแทจริง แจงการแกไขมาเรื่อยๆและมีการปฏิบัติตาม 

  3. อยากใหผูบริหารลงไปชวยในการแกไขปญหา 
  4. อยากใหกรมสงเสริมชวยในการทํางานของผูตรวจ ทําใหทําใหเปนรูปธรรม แต

ความจริงเนื่องงานมีงานจับฉายเยอะ ในเหมือนคนเราทํางานหลายอยางจะเอาเอาดีใน
ดานไหน  

  5. ออกแผนการทํางานในภาคกอน เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 
  6. ใชงบประมาณเปลือง สํานักงานสามารถบริหารจัดการไดโดยการแยกเปนกลุม 

เปนผูตรวจ ผูสอบ การแบงใหเปนสัดสวน ฝายบริหารท่ัวไป 
  7. การจัดโครงสรางในงานในงานบริหารสํานักงาน หวังวากรอบงบประมาณอาจมี

การเปล่ียนแปลงเพ่ือนํามาสูการจัดระบบสํานักงานและอยูกับหัวหนาแตละกลุมงาน 
โดยแยกกันเปนกลุมๆ และเชียวชาญเฉพาะตําแหนง และมีการทํางานชวยเหลือกัน 
เพราะแตละคนมี ความรูไมเหมือนกัน งานภาคผสมผสานกับจังหวัด 

ผูสัมภาษณ  : ส่ิงท่ีคุณมุงหวังเกี่ยวกับกระดาษทําการอิเล็กทรอนกิส คืออะไรบาง 
ผูสอบบัญชี  : คิดวาเปนส่ิงท่ีดีนะ ยิ่งไดหัวหนาสํานักงานท่ีมีความรูความสามารถ กรมตองมีความ

พรอมท่ีจะทําและตองใหความม่ันใจกับผูสอบบัญชี ในขณะเดียวกันไมใช ใหผูสอบ
บัญชีแบกภาระอยูคนเดียว ตองใหความรูกับบุคลากรในกรม ใหผูชวยและผูสอบ
บัญชีดวยทุกคน และก็เวลาท่ีทํางานๆ ไปการแกวันท่ี โปรแกรมแฮงเรียกเก็บไมได 
กลัววาไมใหทํากระดาษตองใหความม่ันใจวาจะไมเกิดการ error และขอมูลไมหาย 
ตองมีฐานกลางในการเก็บขอมูล บอกจุดออนจะไดเพ่ิมความระมัดระวัง  

 
การสัมภาษณผูสอบบัญชีคนที่ 28  
ผูสัมภาษณ  : จุดเปล่ียนท่ีทําใหคุณทํางานไดดีขึ้นและเร็วขึ้นมีอะไรบางคะ ชวยเลาให ฟงหนอยคะ 
ผูสอบบัญชี  : 1. การทํางานเปนกลุมสายสอบ ตองอาศัยทีมงานท่ีดี เพ่ือท่ีจะชวยเรา ถาลําพังเพียงคน

เดียวก็ทํางานไดไมเต็มท่ี ทุกคนรวมเปนหนึ่งเดียว งานในเรื่องความรับผิดชอบทุกคน
เหมือน เปนบริษัทท่ีทํางานไปดวยกันท้ังผูใตบังคับบัญชาและทุกๆอยางตองชวยกัน
ทํา เวลาทํางานตองคุยกันเกิดภาวะไมดี ถาไปเปนทีมทํารวมกันทุกอยาง และถือวา
ประสบความสําเร็จในการทํางาน อยูในชวงการปรับตัว การเปล่ียนสายงานและปรับ
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ใหม คิดถึงใจเขาใจเรา ไมกระทบกระท่ังกัน มีอารมณขึ้นอารมณลง  
   2. หัวหนาสํานักงาน มีประสบการณและความรูสูง เวลาเราไปทํางานแลวเจอปญหาก็

นํามาปรึกษา และก็ไดขอเสนอแนะนํา ขอคิดเห็น ขอปรึกษาท่ีเปนไปไดในการ
ทํางาน เราก็จะมีกําลังใจท่ีจะไปแกปญหาท่ีเราเจอ 

ผูสัมภาษณ  : คุณเคยรูสึกสบายใจหรือสุขใจท่ีไดทํางานในชวงไหน เกิดเหตุการณอะไรขึ้นคะ 
ผูสอบบัญชี  : ความสุขก็คือการทํางานเปนไปตามแผน ไมใชไดผลงานแลวคียไปตามแผน เราไมมี

ชวงหยุดเวลาของการทํางานใหม การทํางานจะทําไปเรื่อยๆ ทุกวันนี้มีงานอยางอ่ืนเขา
มา ก็เลยทํางานไมทัน ทําใหความรูสึกเบ่ือ ทอแท ไมมีความสุขในการทํางาน ถาชวง
ไหนท่ีเราทําไดมีแผนเทานี้ เราไปทําตามนี้แลวก็ตรวจสอบได แตชวงไหนท่ีเราทําได
พอใจเรื่องระยะเวลาปริมาณ เราก็จะมีความสุข 

ผูสัมภาษณ  : ส่ิงท่ีคุณมุงหวงัเกี่ยวกับองคกร คืออะไร คะ 
ผูสอบบัญชี  : เวลาทํางานตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบเพ่ือใหสหกรณรูจุดใหเห็นวาการควบคุม

ภายในไมดีตรงไหน ตองแกจุดไหนและผลประโยชนของสมาชิกท่ีไดรับ ซ่ึงไมมีฝาย
จัดการ ไมมีคณะกรรมการท่ีจะเขาไปเบียดบังเอาผลประโยชนของสมาชิก พอ
ตรวจสอบพบแลวก็นําเสนอรายงานผลแกไขขอบกพรอง ใหหนวยงานราชการท่ี
เกี่ยวของเขาไปแกไขขอบกพรอง นาจะดีกวาไปตรวจแลวสงขอบกพรองไปแลว
ไมไดรับการแกไข อยากใหหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของใหนํากฎหมายเขามาใชอยาง
จริงจังในการแกไขขอบกพรองดังกลาว และใหกรมกําหนดระเบียบออกมาเปน
แนวทางเดียวกันและใหชัดเจน ใหคนท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ  ท่ีมีความรู
ความสามารถถายทอดมาใหผูสอบบัญชี ตัวอยางเชน ผูสอบบัญชีก็รู เรื่องของ
งานสอบ เพราะไมไดรูเรื่องกฎหมาย ใหใชระเบียบขอบังคับมาชวย วัฒนธรรมท่ีทํา
เม่ือเจอขอบกพรองแลวก็หาย เราใชหนวยงานเดียวคนๆ เดียวยากตอการทํางาน ถามี
แนวทางเดียวกันในการทํางานจะเกิดความชัดเจน ผูใหญตองมาชวยกันทําในเรื่องการ
สอบในเรื่องของกฎหมาย ถากรมหยิบมาชวยเราแนวทางการปฏิบัติทําใหเกิดผลจริงๆ 
เพ่ือใหชวยสมาชิกใหได เกิดมีขอบกพรองและแกปญหาไดจริง เราทําตามวัฒนธรรม
เดิมๆ ตองมีคนเอาจริงเอาจังกับการทํางาน 

ผูสัมภาษณ  : ส่ิงท่ีคุณมุงหวังเกี่ยวกับกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส คืออะไรคะ 
ผูสอบบัญชี  : ถากรมอยากจะให อยากใหมีเครื่องมือเจงกวานี้ วางนโยบาย เครื่องมือไมไดเอ้ือ

ประโยชน เครื่องเกิดเครื่องรวน เวลาทํางานจริงตองมานั่งคียไมใชเรื่องมาก นองยัง
ไมไดรับความรู เรายังไมถายทอดเนื่องจากเราไมชํานาญ เครื่องท่ีเจงแลวมาทําเลย 
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ตองมีการอบรมเพ่ิม ตอนนี้พ่ีตองลุยเองแลวเอารหัสนองมาทําแตตอนนี้พ่ีทําเอง ไมรู
วากระดาษทําใหงานเราเยอะขึ้นหรือชวยเรา หลักฐานเอกสารก็เพ่ิม เราอยากเก็บ
หลักฐานไดทุกอยางเราตองสแกนแนบทุกอยาง บางทีก็ตอเขียนขอบกพรองดวย ให
รันตัวอยางใสเขาไปท่ีเปนขอมูล ใชหลักฐานสําคัญท่ีเราทําหรือไม มันสบายขึ้นหรือ
อยากขึ้น แผนเสร็จตองมาเขียนผลอีก ไมดีเทากระดาษท่ีเราเขียน ในนั้นเวลาเลือก
ตัวอยางบางทีเราตองเขียนสัญญาท่ีมีปญหา ทําใหมานั่งพิมพ มันเสียเวลาในการ
ทํางาน ตองยกเครื่องไปทําหรือ คงไมใชขนาดนั้น ในชีวิตการงานจริงดวย
ภาระหนาท่ีนองสายเราก็มีครอบครัว พอมาจะสรุปไดอยางไร เกิดความรูสึกไมมี
ความสุข กลับมาจากการตรวจตองมานัง่สรุปอีก การสรุปมืองายกวา เครื่องเจงอีกเกิด
ปญหาในการทํางาน ทํางานบนอีเอ็มแวแทน แตเขาใหเลิกทําเพราะเรารอปญหาท่ีเกิด
ขึ้นกับเครื่องไมได ภาษารวนการทํางานลาชา 

 
การสัมภาษณผูสอบบัญชีคนที่ 29  
ผูสัมภาษณ  : จุดเปล่ียนท่ีทําใหคุณทํางานไดดีขึ้นและเร็วขึ้น มีอะไรบางคะ ชวยเลาใหฟงหนอยคะ 
ผูสอบบัญชี  : - ประสบการณการทํางาน การไดรับคําปรึกษาท่ีดี มีคูมือแนะนําการทํางานอยาง

ละเอียด 
ผูสัมภาษณ  : คุณเคยรูสึกสบายใจหรือสุขใจท่ีไดทํางานในชวงไหน เกิดเหตุการณอะไรขึ้นคะ 
ผูสอบบัญชี  : หลังเลิกงาน เปนชวงท่ีไมวุนวายทําใหมีสมาธิในการทํางาน 
ผูสัมภาษณ  : ส่ิงท่ีคุณมุงหวังเกี่ยวกับองคกร คืออะไร คะ  
ผูสอบบัญชี  : ความยุติธรรม ความสามัคคี ชวยเหลือกัน 
ผูสัมภาษณ  : ส่ิงท่ีคุณมุงหวังเกี่ยวกับกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส คืออะไรคะ  
ผูสอบบัญชี  : ลดขัน้ตอนการทํางาน เขาใจงาย สะดวก ประหยัดเวลา สามารถชวยใหเราทํางานไดดี

ขึ้น เร็วขึ้น  
 
การสัมภาษณผูสอบบัญชีคนที่ 30  
ผูสัมภาษณ  : จุดเปล่ียนท่ีทําใหคุณทํางานไดดีขึ้นและเร็วขึ้น มีอะไรบางคะ 
ผูสอบบัญชี  : การมีผูชวยสอบท่ีสามารถชวยงานเราไดทุกๆ อยาง จะทําใหเราทํางานไดเร็วขึ้น 

เพราะเขาเปรียบเสมือนมือท่ีเขามาชวยเราทํางาน หากผูชวยเราเกงก็จะสามารถชวย
แบงเบาภาระของเราไดเยอะ  
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ผูสัมภาษณ  : เคยรูสึกสบายใจหรือสุขใจท่ีไดทํางานในชวงไหน เกิดเหตุการณอะไรขึ้น? 
ผูสอบบัญชี  : ชวงท่ีเราสงงานเรียบรอยแลว แลวงานของเราไมตองแกไข และไดรับคําชมจาก

หัวหนาสํานักงาน 
ผูสัมภาษณ  : ส่ิงท่ีมุงหวังเกี่ยวกับองคกร คืออะไร 
ผูสอบบัญชี  : อยากใหกรมฯ มุงเนนเรื่องการสอบบัญชีใหมากกวานี้ ไมใชมอบหมายงานนโยบาย

อะไรเยอะแยะใหกับเรา งานสอบก็อยากใหมีประสิทธิภาพ งานนโยบายก็อยากให
ออกมาดี แตคนเรานอยๆ ทําหลายๆ อยางพรอมกันมันก็เหนื่อย ไมมีประสิทธิภาพ
เทาไร 

ผูสัมภาษณ  : ส่ิงท่ีคุณมุงหวังเกี่ยวกับกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส คืออะไรบางคะ 
ผูสอบบัญชี  : อยากใหโปรแกรม EWP เรียกใชงานไดงายกวานี้ แลวมีคูมือตัวอยางการทําตาม

ประเภทสหกรณหลายๆ แบบ 
 
การสัมภาษณผูสอบบัญชีคนที่ 31  
ผูสัมภาษณ  : จุดเปล่ียนท่ีทําใหคุณทํางานไดดีขึ้นและเร็วขึ้น มีอะไรบางคะ 
ผูสอบบัญชี  : จากตอนแรกพ่ีมีอคติกับการทํางานมากเลย แตพอจุดเปล่ียนมุมมองก็เลยคิดวาองคกร

เราทํางานเพ่ือชาวบานจริงๆ ก็เลยจุดเปล่ียนท่ีจะตองตั้งใจทํางานใหดี ก็เลยศึกษา
กฎระเบียบตางๆ จะเปนคูมือ ไมใชวิธีการจํา แตเปนการพกคูมือไป ซ่ึงเปนระเบียบ
ของนายทะเบียน 3 -4 เลม นี่แหละ เลมท่ีดิน อาคาร อุปกรณ พกไปตลอดเวลาท่ีไป
ทํางาน แลวก็จะตอบตามระเบียบเหลานั้น เลยทําใหเราทํางานไดอยางม่ันใจ เพราะเรา
ไดศึกษาระเบียบเหลานั้นอยางเขาใจ รวมท้ังการอานหนังสือคูมือ การไดรับการอบรม
จากกรม การไดรับคําแนะนําในการทํางานจากหัวหนางาน และเพ่ือนรวมงาน รวมท้ัง
การแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผูสอบบัญชีจังหวัดอ่ืนๆ ซ่ึงสามารถนํามาประยุกตใช
ในการของเราได ส่ิงเหลานีแ้หละเปนจุดเปล่ียน จากตอนแรกท่ีเราไมเขาใจอะไรเลย 

ผูสัมภาษณ  : เคยรูสึกสบายใจหรือสุขใจท่ีไดทํางานในชวงไหน เกิดเหตุการณอะไรขึ้น? 
ผูสอบบัญชี  : ความเขาใจในระบบงาน ทําใหเรามีความสุขในการทํางาน คิดวา ผูสอบบัญชีท่ีตรวจ

งานไป ไปเห็นงบการเงินผิดพลาดเยอะๆ แลวเรามีความสุขในการทํางบการเงินให
ถูกตองยิ่งขึ้น มีมาตรฐานขึ้น โดยการทําหนาท่ีตามมาตรฐานไดอยางเพียงพอ โดยการ
ท่ีทําไดศึกษาจากของแทแลว ก็เลยมีความสุขในการทํางาน เพ่ือจะทําใหสหกรณเขามี
ความเขาใจในตัวงบการเงินของเขา จากการตรวจสอบของเรา แลวเราสามารถเลาให
เขาฟงเปนรายการๆ ได ก็เลยเกิดความสุข เพราะสหกรณเขาก็สุขดวย และความสุขก็
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คือสหกรณเขาพอใจเรา จะเขาใจ จะบอกเราวาเขาเขาใจงบการเงินจากเรา นั้นคือ
ความสุขท่ีไดรับ 

ผูสัมภาษณ  : ส่ิงท่ีมุงหวังเกี่ยวกับองคกร คืออะไร 
ผูสอบบัญชี  : พ่ีมุงหวังใหกรมตรวจมีช่ือเสียงไปในทางบวก ใหประชาชนยอมรับวาการตรวจสอบ

ของเรามีคุณภาพ พ่ีคาดหวังยังนั้น จริงๆ แลวหลายๆ ครั้ง ท่ีไปตรวจสหกรณ สหกรณ
ชอบพูดวาผูสอบแตละคนเปนยังง้ี อยางนี้ เราก็พยายามทําใหเห็นวาผูสอบทุกคนมี
มาตรฐานระเบียบเดียวกัน แตวิธีการทํางานของผูสอบแตละคนอาจจะแตกตางกัน แต
ทํางานบนพ้ืนฐาน มาตรฐานเดียวกัน ซ่ึงจะทําใหเขายอมรับในขอมุลพวกนี ้

ผูสัมภาษณ  : ส่ิงท่ีคุณมุงหวังเกี่ยวกับกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส คืออะไรบางคะ 
ผูสอบบัญชี  : อยากใหมีการใหความรูกับผูชวยสอบบัญชี เนื่องจากผูชวยจะมีสวนสําคัญในการชวย

ทํางานของผูสอบบัญชีมาก หากผูชวยทําได ภาระของผูสอบบัญชีก็จะเร็วขึ้น 
โปรแกรม EWP นี่ยังใหมอยูพ่ึงนํามาใชได 2 ป เรายังไมคอยไดใช จึงไมชํานาญ 
นาจะมีคูมือเปนตัวอยางในการทํา แลวก็ถาเปนไปไดมีเมนูเปนภาษาไทยก็จะด ี

 
การสัมภาษณผูสอบบัญชีคนที่ 32  
ผูสัมภาษณ  : จุดเปล่ียนท่ีทําใหคุณทํางานไดดีขึ้นและเร็วขึ้น มีอะไรบางคะ ชวยเลาใหฟงหนอยคะ 
ผูสอบบัญชี  : 1. อาจจะเปนในเรื่องอายุงาน ประสบการณของผูสอบบัญชี ท่ีไดเรียนรู เก็บเกี่ยว

ประสบการณไปเรื่อยๆ การเรียนรูเรื่องโปรแกรมในการนําโปรแกรมไปชวยตรวจ แต
ในบางครั้งก็ยังไมม่ันใจในการใชงาน ก็จะใชเปนแนวทางมากกวา เริ่มแรกไดทํางาน
เปนผูชวยกอนระยะเวลาประมาณ 3-4 ป เก็บเกี่ยวประสบการณตรงนี้มาเรื่อยๆ 
จนกระท่ังไดมาเปนผูสอบบัญชี และเริ่มจากงานสหกรณกลุมเล็กๆ กอน และก็ไดรับ
รับผิดชอบในงานช้ินใหญ อันไหนท่ีไมเขาใจก็จะศึกษาตามตํารา ในชวงแรกก็มีความ
กังวลวาคณะกรรมการสหกรณจะเช่ือถือเราหรือไม เนื่องจากเปนผูสอบบัญชีใหม 
อายุนอย แตพอทําไปสักพัก ก็จะมีความม่ันใจมากขึ้นในการทํางาน ตางจากแตกอนท่ี
ยังไมกลาตัดสินใจ แตพอมีความม่ันใจมากขึ้นก็ทําใหเราตัดสินใจเร็วมากขึ้น บางทีท่ี
เจอปญหาใหม ก็จะสอบถามผูท่ีประสบการณมากกวา หรือไมก็ปรึกษาหัวหนา และ
อานจากตํารา ถาเปนโปรแกรม EWP ในความรูสึกก็ดี แตบางครั้งมีความรูสึกวา ยัง
ไมม่ันใจในตัวโปรแกรมเทาไหร บางทีความเขาใจในโปรแกรมยังไมมีหมด 
ประสบการณยังไมมาก ทําใหมองภาพไมกวางพอเหมือนผูสอบบัญชีท่ีอาวุโสกวา 
เหมือนความเขาใจยังไมมากพอ เหมือนทําไปตัวผูสอบบัญชีเองยังไมทราบวาท่ีผูสอบ
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ทําถูกตองหรือไม หรือตองเพ่ิมอะไรในสวนไหน  
   2. บางที สหกรณท่ีรับผิดชอบขนาดใหญ ปญหาท่ีมีก็คอนขางเยอะสหกรณขนาดเล็ก 

ทําใหตัวผูสอบบัญชีตองศึกษา ตองเตรียมตัวแกปญหา เพราะเราอยูในฐานะผูสอบ
บัญชี แตถามองในมุมบวก เปนการฝกประสบการณตั้งแตเนิ่นๆ อาจจะทําใหสามารถ
รับมือกับปญหาได การฝกเองก็ดี บางครั้งการเปนผูชวย อํานาจในการตัดสินใจทุก
อยางไมไดไมมี ทําใหการฝกฝนไดไมหมด คือ ความรูท่ีได ในมุมมองของผูชวย มี
ความรูสึกวา ความกระตือรือรนมันไมมากพอ หรือความรับผิดชอบยังไมมากพอ แต
พอไดเปนผูสอบบัญชีความรับผิดชอบก็ตองมากกวา ทําใหมีความรูสึกม่ันใจขึ้น เวลา
มีการตรวจสหกรณ พอมีการตรวจสอบ แลวเจอปญหา ก็จะปรึกษาหัวหนา และแจง
เปนขอบกพรอง ขอสังเกตการณ ไปกอน เพ่ือปองกันกลัววาจะมีปญหาภายหลัง  

ผูสัมภาษณ  : เคยรูสึกสบายใจหรือสุขใจท่ีไดทํางานในชวงไหน เกิดเหตุการณอะไรขึ้น คะ 
ผูสอบบัญชี  : ถารูสึกมีความสุข นาจะเปนในชวงในไตรมาสท่ี 3 ท่ี 4 เหมือนวาทํางานทุกอยางเสร็จ

แลวรูสึกโลงใจ งานท่ีทําท้ังปเสร็จเรียบรอย แตในบางครั้งในไตรมาสท่ี 4 วาง
มากกวาทําใหรูสึกเบ่ือ แตก็รูสึกโลงอก โลงใจ ท่ีไดทํางานเสร็จเรียบรอยแลว  

ผูสัมภาษณ  : ส่ิงท่ีมุงหวังเกี่ยวกับองคกร คืออะไรคะ 
ผูสอบบัญชี  : อยากไดผูบริหารท่ีเขาใจลูกนอง บางครั้งเกี่ยวกับองคกรทํางานเปนทีม กําลังใจจาก

ผูบริหารก็เปนสวนหนึ่งท่ีทําใหรูสึกมีกําลังใจ บางทีท่ีทอ หรืองานหนักขนาดไหน 
แตถากําลังใจจากผูบริหารมีท่ีปรึกษา ก็ทําใหรูสึกยินดีสูในการทํางาน แตถาทําไป
แลวมีแตตําหนิ คนทํางานก็จะรูสึกทอ อยากใหผูบริหารมีวิสัยทัศนท่ีดี อยากมีการจูน
กันกับผูใตบังคับบัญชา  

ผูสัมภาษณ  : ส่ิงท่ีคุณมุงหวังเกี่ยวกับกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส คืออะไรบางคะ 
ผูสอบบัญชี  : 1. อยากไดความม่ันใจ ในเรื่องของระบบ อยากใหออนไลนเหมือนคลายๆ กับ อิน พุช 

ฟอรม สามารถจะลิงคขอมูล ไปทํางานท่ีไหนก็สามารถจะคียขอมูลได ไมใชจะถือ
เครื่องไดตองมากังวลในเรื่องขอมูลจะหายหรือไม จะมีปญหาหรือเปลา และใหมี
ระบบออฟไลนดวยในเรื่องของการนําขอมูลในกรณีท่ีไมมีอินเตอรเน็ต ถามีความ
ชํานาญแลว ทําไดแบบนี้ก็จะเปนผลดี ไมตองหอบขอมูลใหยุงยาก มีคอมพิวเตอรก็
สามารถดึงขอมูลขึ้นมาดวยไดเลย ในสวนของรูปแบบกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส 
อยากกรมตรวจบัญชีทําเพ่ิม ไมตองใหพิมพในเรื่องวัตถุประสงค มองวาเปนการ
เสียเวลา 
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  2.  ตอนนี้ยังมองไมเห็นภาพ เนื่องจากยังไมมีการใชงานเยอะ ยังไมไดลงมือทําอยาง
เต็มท่ี ทําใหยังไมทราบถึงปญหามาก อาจจะมีสับสนบาง จากผูสอบบัญชีใหมๆ ก็
ตองเปดคูมือประกอบ 

  3. มีคู มือก็ ถือวาดี  แตตัวอยางบางอัน ขอมูลไมมากพอ ทําให ผู ศึกษาท่ีออน
ประสบการณบางทีทําใหคอนขางสับสน ถาเปนไปไดอยากให กรมตรวจบัญชี
สหกรณ  เปดอบรม ให ผูสอบบัญชีหลายคนไดรวมกันปฏิบัติพรอมกัน ได มี
แลกเปล่ียนความรูกัน 

 
การสัมภาษณผูสอบบัญชีคนที่ 33  
ผูสัมภาษณ  : จุดเปล่ียนท่ีทําใหคุณทํางานไดดีขึ้นและเร็วขึ้น มีอะไรบางคะ ชวยเลาใหฟงหนอยคะ 
ผูสอบบัญชี  : ถาพูดถึงงานสอบบัญชี การใชโปรแกรมเขามาชวยใหการทํางานไดเร็วขึ้น ไมวาจะ

เปนการใหสหกรณบันทึกบัญชีดวยโปรแกรม การตรวจดวยโปรแกรม สามารถชวย
ผูสอบบัญชีมากวาการท่ีทําดวยระบบมือ ในเรื่องของกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส 
ถาใชเต็มรูปแบบ คิดวาสามารถชวยผูสอบบัญชีไดดี ในการรวบรวมขอมูล ถา
นําไปใชในพ้ืนท่ีไดจริง งานจะเสร็จไดเร็วขึ้น  

  2. การทํางานเปล่ียนเนื่องจากความรับผิดชอบเพ่ิมและก็เปล่ียนไป ในอดีตการทํางาน
จะเปนลักษณะผูชวย ชวงแรกจะไมมีความรูในการตรวจสอบ และไมไดรับการสอน
งาน โดยมีแคคูมือในการออกไปทํางาน ทําใหเกิดความกดดัน และมีความตั้งใจตอง
ศึกษาหาความรูในงานท่ีจะทํา เพ่ือใหสามารถนํามาใชในงานท่ีทําใหไดประสิทธิภาพ
อยางเต็มท่ี จากท่ีเริ่มจากศูนย ก็เริ่มศึกษาจากคูมือ และเขารับการอบรมควบคูไปดวย 
และประสบการณในการทํางานทําใหเรามีความรูความเขาใจตรงนี้ และมีความม่ันใจ
เวลาออกไปทํางาน สามารถบอกถึงกระบวนการหรือสามารถส่ังงานไดเลย  

ผูสัมภาษณ  : เคยรูสึกสบายใจหรือสุขใจท่ีไดทํางานในชวงไหน เกิดเหตุการณอะไรขึ้น คะ 
ผูสอบบัญชี  : ชวงเวลาในการเขามาทํางานในชวงแรก มีความรูสึกแย กดดัน ดวยความรูท่ียงัไมมีใน

ตอนนั้น ลูกนองในสายงานไมเช่ือม่ัน ไมใหเกียรติ เนื่องดวยความรูมีไมมากพอ จุด
เปล่ียนท่ีทําใหรูสึกดีใจ คือ มีปหนึ่ง หัวหนาใหเปนผูสอบบัญชี ซ่ึงตอนนั้นก็ยังไม
ม่ันใจในตัวเอง แตหัวหนาก็ใหกําลังใจ และก็ใหรับผิดชอบสหกรณท่ีมีระดับความ
ยุงยาก ซ่ึงหัวหนาณัฐพงษใหคําแนะนําวา ถาไมเริ่มทําวันนี้ ก็จะไมมีความกลาท่ีจะ
เริ่มทํางานได ทําใหรูสึกวาเหมือนไดรับโอกาส ทําใหเปนการเริ่มตนท่ีรูสึกดี มีคนให
โอกาส การท่ีมาใหสวนของไอที ทําดวยใจ มีความชอบ มุงม่ัน อันไหนทําไมได ก็ทํา
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ปฏิบัติ จนจะทราบวิธี อยากใหสําเร็จ เลยทําใหเราสามารถทําออกมาไดดี  
ผูสัมภาษณ  : ส่ิงท่ีมุงหวังเกี่ยวกับองคกร คืออะไรคะ 
ผูสอบบัญชี  : 1.  อยากใหองคกรนี้ เปนหนวยงานท่ีมีความสําคัญ เกี่ยวกับคาวิชาชีพ มีความเฉพาะ

หรือไม อยากใหองคกรมีภาพลักษณท่ีดูมีความสําคัญ โดดเดน เปนท่ีรูจัก ในสวนของ
บุคลากรอยากใหกรมตรวจบัญชีสหกรณสงเสริม เรื่องสวัสดิการ อยากใหมีแรงจูงใจ 
ใหบุคลากรมีความรักในองคกรมากขึ้น สนับสนุนในเรื่องบุคลากรสงเสริมใหความรู
ในดานการสอบบัญชี ดานการใชโปรแกรม การตรวจสอบโปรแกรม รวมท้ัง EWP  

  2. ในสวนตัวชอบเนนดานคอมพิวเตอร แตถาเปนกรมตรวจบัญชีสหกรณคงตองเนน
ท้ัง 2 ดาน ในเรื่องพ้ืนฐานดานการสอบบัญชี แตปจจุบันสหกรณใชโปรแกรม
คอมพิวเตอร  เลยอยากให เนนในเรื่องการใชโปรแกรม การตรวจสอบดวย
คอมพิวเตอร สนับสนุนใหบุคลากรมีความรูแลว ก็ตองสนับสนุนในเรือ่งของอุปกรณ
คอมพิวเตอรในการตรวจสอบใหเพียงพอกับบุคลากร ซ่ึงในทุกวันนี้อุปกรณการใช
งานไมเพียงพอ สายนึงจะมีคอมพิวเตอรแคเครื่องเดียว แตการใชงาน 3-4 คน ทําใหมี
ปญหา ไมสะดวกสบายในการใชงาน ทํางานไดชา ตองจัดสรรเวลา ซ่ึงคอนขางยุงยาก  

  สรุป 1. อยากใหกรมตรวจบัญชีสหกรณ เปนท่ีรูจักแกบุคคลภายนอก 2. อยากใหกรม
ตรวจบัญชีสหกรณสนับสนุนบุคลากร ในการสงเสริมความรูทางดานโปรแกรม และ
ทางดานการสอบบัญชี 3. อยากใหสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณคอมพิวเตอร ใหมี
ระบบปฏิบัติการท่ีสามารถรองรับการทํางาน ไมวาจะเปน EWP โปรแกรมท่ีพัฒนา
โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ 4. สนับสนุนคาวิชาชีพ สําหรับผูสอบบัญชีภาครัฐ 
เพราะวาจะเหมือนแรงจูงใจ หรือไมก็เปนแรงกระตุน ซ่ึงก็เหมือนภาคเอกชน ทําไม
ภาคเอกชนสามารถทําได ท้ังๆ ท่ีผูสอบบัญชีภาครัฐทํางานหนักกวา แตทําไมไมมี
แรงจูงใจตรงนี้ พอไมมีแรงจงูใจ ทําใหความทุมเทท่ีอยากจะทํางานเพ่ือองคกรนอยลง 
ถามีตรงนี้ มีแรงจูงใจ ทํางานไปดวยก็มีความสุข  

ผูสัมภาษณ  : ส่ิงท่ีคุณมุงหวังเกี่ยวกับกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส คืออะไรบางคะ 
ผูสอบบัญชี  : อยากใหเปนเอกสารท่ีสามารถใชงานเปนขอมูลได สามารถใชประโยชนในการสอบ

บัญชีได สามารถใชเปนหลักฐานในการสอบบัญชีไดอยางชัดเจน อยางมีความม่ันใจ 
ซ่ึงทัศคติของผูสอบบัญชีจะไมมีความม่ันใจในกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงทํา
ใหไมเกิดประโยชน ถากลุมกํากับเรียกตรวจ EWP ไมถามถึง Paper จะทวงติงก็จะ
ทวงติงในนี้เลย ทําใหเห็นผล ปตอไปก็จะปฏิบัติ เพราะรูวาไมเอา ชักจูงกึ่งบังคับ
ผูสอบบัญชีทานอ่ืนในสํานักงาน ถึงจะได ชักจูงอยางเดียวคงไมได แตถามีการบังคับ 
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ดวยก็จะมีการปฏิบัติ แตปแรกอาจจะไมประสบความสําเร็จเทาไหร แตตองมีการเห็น
รูปแบบ และฝกปฏิบัติ จะไดเริ่มรูระบบ ปตอไปก็จะเริ่มปฏิบัติ คอยๆ เปน คอยๆ ไป 
หลังจากปฏิบัติเสร็จแลว เรียกตรวจก็ตองเรียกตรวจตัวท่ีปฏิบัติ ตองสรางความคุนเคย 
ในการปฏิบัติ  

 
การสัมภาษณผูสอบบัญชีคนที่ 34  
ผูสัมภาษณ  : จุดเปล่ียนท่ีทําใหคุณทํางานไดดีขึ้นและเร็วขึ้น มีอะไรบางคะ ชวยเลาใหฟงหนอยคะ 
ผูสอบบัญชี  : ความหลากหลาย ความแปลกใหมของเครื่องมือในการปฏิบัติงานท่ีแตกตางจากเดิม 

เชน การพัฒนาโปรแกรมท่ีชวยในการตรวจสอบ ACL CATS หรือแมแต EWP จะ
เปนตัวชวยใหผูสอบบัญชีปฏิบัติงานดานการตรวจสอบบัญชีไดดี รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และมีประโยชนสูงสุด ถานํามาใชในการปฏิบัติงานแลวไมเกิด
ปญหาและผลกระทบกับผูปฏิบัติงานในขณะปฏิบัติงานและในอนาคต 

ผูสัมภาษณ  : เคยรูสึกสบายใจหรือสุขใจท่ีไดทํางานในชวงไหน เกิดเหตุการณอะไรขึ้น คะ 
ผูสอบบัญชี  : ความสุขในการทํางานเกิดขึ้นไดทุกท่ี ทุกเวลา ขึ้นอยูกับกําลังใจในการทํางานปจจัย

สภาวะแวดลอม หลายๆ อยางประกอบกันคะ 
ผูสัมภาษณ  : ส่ิงท่ีมุงหวังเกี่ยวกับองคกร คืออะไรคะ 
ผูสอบบัญชี  : ในฐานะท่ีเราปนบุคลากรขององคกรคนหนึ่งก็อยากเห็นองคการเจริญเติบโตและมี

คุณภาพ นั่นก็หมายถึงอนาคตของเราดวย 
ผูสัมภาษณ  : ส่ิงท่ีคุณมุงหวังเกี่ยวกับกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส คืออะไรบางคะ 
ผูสอบบัญชี  : หวังวา EWP จะเปนกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกสท่ีสามารถชวยใหผูสอบบัญชีบรรลุ

จุดมุงหมาย และใชงายสะดวก ในการปฏิบัติงานสามารถลดขั้นตอนในการทํางาน 
และเกิดปญหาท่ีมีผลกระทบกับผูสอบบัญชีนอยท่ีสุด 

 
การสัมภาษณผูสอบบัญชีคนที่ 35  
ผูสัมภาษณ  : จุดเปล่ียนท่ีทําใหคุณทํางานไดดีขึ้นและเร็วขึ้น มีอะไรบางคะ ชวยเลาใหฟงหนอยคะ 
ผูสอบบัญชี  : 1. มีใจรักในงานท่ีทํา 2. ทําความเขาใจในงานนั้นๆ 3. เขารับการอบรม/ประชุมเชิง

ปฏิบัติการ ทําใหมีความรูมากขึ้นและนํามาปรับใชกับงาน 4. เปดกวางรับฟงความ
คิดเห็นของผูอ่ืนและนํามาวิเคราะห 5. ยินดีกับการท่ีไดรับมอบหมายงานใหมๆ ทําให
กระตือรือรนท่ีจะศึกษาหาความรู 6. มีขอสงสัยในเรื่องใดจะสอบถามใหเขาใจ ไม
มโน 
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ผูสัมภาษณ  : เคยรูสึกสบายใจหรือสุขใจท่ีไดทํางานในชวงไหน เกิดเหตุการณอะไรขึ้น คะ 
ผูสอบบัญชี  : 1. หลังเวลาเลิกงานท่ีบุคลากรกลับบาน เพราะทําใหมีสมาธิในการทํางาน 2. ชวงท่ีมี

อากาศถายเทไดสะดวกไมอุดอู 3. ชวงท่ีเปดเพลงเบาๆ 
ผูสัมภาษณ  : ส่ิงท่ีมุงหวังเกี่ยวกับองคกร คืออะไรคะ 
ผูสอบบัญชี  : 1. ผูบริหารระดับสูงใสใจดูแลบุคลากรในสวนภูมิภาค 2. การยอมรับของหนวยตางๆ

ท่ีรวมบูรณาการ 3. เปนองคกรท่ีใหความรูเปนท่ีพ่ึงและอยูขางประชาชนอยางจริงจัง 
ผูสัมภาษณ  : ส่ิงท่ีคุณมุงหวังเกี่ยวกับกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส คอือะไรบางคะ 
ผูสอบบัญชี  : 1. เขาใจงายไมซับซอน 2. เปนการชวยเก็บรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบไมส้ินเปลือง

คาใชจาย 
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ภาคผนวก ค 
ส่ิงที่คนพบ 
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คําถามที่ 1 จุดเปลีย่นทีท่ําใหผูสอบบญัชีสหกรณสามารถทาํงานไดเร็วขึ้นและดีขึน้  
  การคนพบ (Discovery) 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 1  
  1. การไดรับคําแนะนําจากเพ่ือนรวมงานเม่ือเกดิปญหา 
  2. การไดรับการอบรมตางๆ  
  3.  การคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผูมีประสบการณและความเช่ียวชาญในงานสอบบัญชี 
  4.  อุปกรณและเครื่องมืออํานวยความสะดวกในการทํางาน 
  5. มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการทํางาน เชน โปรแกรม Excel โปรแกรม EWP  
  6. ผูท่ีถายทอดความรูมีความเช่ียวชาญเพ่ิมขึ้น 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 2  
  1. โปรแกรม EWP 
  2. การแชรประสบการณของพ่ีๆ ในจังหวัดเดียวกนั 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 3  
  1. ลูกนองดี มีความขยนัตั้งใจทํางาน 
  2. การไดรับการอบรมตางๆ  
  3. คุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผูมีประสบการณและความเช่ียวชาญในงานสอบบัญชี 
  4. การไดรับคําแนะนําจากเพ่ือนรวมงานเม่ือเกดิปญหา 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 4  
  1. มีเครื่องมือ CATS ACL มาชวยซ่ึงจะชวยในผลการทํางานไดเร็วขึน้ งานก็มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
  2. มีการถายทอดความรูใหกับผูชวย 
  3. มีการมอบหมายงานท่ีชัดเจน 
  3. การศึกษาจากคูมือในการปฏิบัติ ระเบียบคําส่ังตางๆ 
  4. การนําประสบการณท่ีไดจากการทํางานมาปรับใช 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 5  
  1. การทํางานเปนทีม 
  2. เครื่องมือท่ีใชในการทํางาน เชน การใชคอมพิวเตอร โปรแกรมของกรมตรวจบัญชี
สหกรณ ACL 
  3. การไดรับการฝกอบรม 
 



111 

  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 6  
  1. มีการวางแผนการทํางาน 
  2. คําส่ังงานชัดเจน 
  3. ผานการฝกอบรม 
  4. มีคูมือในการทํางาน 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 7  
  1. ผูอบรมอธิบายการใชโปรแกรม EWP แตละขั้นตอน  
  2. คูมือการใชโปรแกรม 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 8  
  1. การเขาฝกอบรม 
  2. การไดรับคําแนะนําและคําอธิบายเพ่ิมเติมจากหัวหนา 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 9  
  1. การมีเพ่ือนรวมงานท่ีดี  
  2. มีผูใหความชวยเหลือและคําแนะนําในการทํางาน 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 10  
  1. มีประสบการณในการปฏิบัติงาน 
  2. การอานคูมือ  
  3. การศึกษาจากผูรู เชน ถามรุนพ่ี หัวหนางาน หรือผูบังคับบัญชา วามีวิธีแกปญหาวิธี
อยางไร 
  4. การศึกษาดวยตนเอง โดยศึกษากระดาษทําการของปเกา หรือของผูสอบคนกอน 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 11  
  1. การไดรวมงานกับผูสอบบัญชีท่ีมีความชํานาญการ 
  2. การไดรับคําแนะนําจากผูรู 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 12  
  1. การใชโปรแกรมของกรมตรวจบัญชีสหกรณ 
  2. ผูบังคบับัญชาใหคําปรึกษาเม่ือมีปญหา 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 13  
  1. ผูสอบบัญชีระดับชํานาญการ ใหความชวยเหลือ แกไขปญหา 
  2. หัวหนาใหคําแนะนําตางๆ เกี่ยวกับงานสอบบัญชี เทคนคิตางๆ ทําใหไดความรูเพ่ิมมาก
ขึ้น 
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  3. การศึกษาคูมือตางๆ จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ ท่ีใหเปนแนวปฏิบัติในการทํางาน 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 14  
  1. การไดรับการฝกอบรม 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 15  
  1. การเปล่ียนมุมมองเปนมองเชิงบวก 
  2. การเขาใจระบบงาน และมีความสุขในการทํางาน ไดชวยแกบัญชีของสหกรณใหมีความ
ถูกตอง ไดมาตรฐาน 
  3. คูมือ กฏระเบียบของนายทะเบียน 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 16  
  1. การนําระบบเทคโนโลยท่ีีพัฒนาแลวมาใชงาน 
  2. การฝกอบรม 
  3. คูมือในการทํางาน 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 17  
  1. การอบรม 
  2. คูมือ 
  3. การสอบถามรุนพ่ีท่ีทํามากอน 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 18  
  1. ผูชวยสอบท่ีมีความรูความสามารถ  
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 19  
  1. การไดรับคําแนะนําในการทํางานจากหัวหนา 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 20  
  1. การไดรับการอบรม 
  2. คูมือการใชงาน 
  3. สอบถามผูท่ีมีความรูมากกวา 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 21  
  1. โปรแกรม EWP สนับสนุนการทํางาน 
  2. การเขารับอบรมเปนระยะๆ 
  3. หัวหนาสํานักงานใหคําปรึกษาไดดี ชัดเจน 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 22  
  1. มีการตั้งเปาหมายในการทํางาน 
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  2. ตําแหนงหนาท่ีการงานท่ีเปล่ียนไป ทําใหความรับผิดชอบของเรามากขึน้ ทําใหเกิด
ความกระตือรือรนในงานมากขึ้น เพ่ือเปนตวัอยางท่ีดีใหกบัลูกนอง 
  3. มีลูกนอง ผูใตบังคับบัญชา ท่ีด ี
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 23  
  1. นําประสบการณท่ีเคยเจอปญหามาปองกนัไมใหเกิดปญหาเดิมๆ ซํ้า 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 24  
  1. การเปล่ียนท่ีทํางาน ทําใหเราไดเจอโลกทัศนใหม ทําใหเจอการทํางานในรูปแบบใหม 
ในสถานท่ีใหม 
  2. คูมือประกอบการทํางาน 
  3. การฝกอบรม 
  4. การแลกเปล่ียนความรูระหวางการอบรม 
  5. มีรุนพ่ีแนะนําการทํางาน 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 25  
  1. การฝกอบรม 
  2. การสอนเนนการทํางานแตละขั้นตอนจากผูรู 
  3. คูมือการใชงาน 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 26  
  1. การศึกษาจากตวัอยางกระดาษทําการของปท่ีแลว 
  2. คําช้ีแนะจากพ่ีๆ 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 27  
  1. ไดรับการสอนงานท่ีดจีากผูสอบ 
  2. มีผูชวยท่ีด ี
  3. นําเอาระเบียบขอบังคับของผูสอบมาใชกับผูชวย 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 28  
  1. การทํางานเปนทีม 
  2. หัวหนาสํานักงาน มีประสบการณและความรูสูง 
  3. ไดรับขอเสนอแนะนํา ขอคิดเห็น และขอปรกึษาจากผูรู 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 29  
  1. การไดรับคําปรกึษาท่ีด ี 
  2. คูมือแนะนําการทํางาน 
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  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 30  
  1. การมีผูชวยสอบท่ีสามารถชวยงานเราไดทุกๆ อยาง 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 31  
  1. การเปล่ียนทัศนคติและมุมมองในการทํางาน 
  2. อานหนังสือคูมือ 
  3. การอบรม 
  4. การไดรับคําแนะนําในการทํางานจากหัวหนางาน และเพ่ือนรวมงาน  
  5. การแลกเปล่ียนความคดิเห็นกับผูสอบบัญชีจังหวดัอ่ืนๆ  
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 32  
  1.โปรแกรม EWP สนับสนุนการทํางาน 
  2. นําประสบการณท่ีผานมามาใชในการทํางาน  
  3. มีตําราใหศึกษา 
  4. เม่ือตําแหนงงานสูงขึ้นมีความม่ันใจ และกลาตดัสินใจในการทํางาน 
  5. ตองมีการเรียนรู และเตรยีมตัวแกปญหา 
  6. สอบถามผูท่ีประสบการณมากกวา หรือไมก็ปรึกษาหัวหนา 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 33  
  1. การใชโปรแกรมเขามาชวยใหการทํางานไดเรว็ขึน้ 
  2. การเปล่ียนตําแหนงงานทําใหความรับผิดชอบเพ่ิมขึน้ 
  3. คูมือ 
  4. การเขาฝกอบรม 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 34  
  1. การมีเครื่องมือเขามาชวยในการปฏิบัติงาน เชน โปรแกรม EWP โปรแกรมท่ีชวยในการ
ตรวจสอบ ACL CATS 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 35  
  1. มีใจรกัในงานท่ีทํา และมีความเขาใจในงานนั้นๆ 
  2. เปดกวางรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนและนํามาวิเคราะห 
  3. เขารับการอบรม / ประชุมเชิงปฏิบัตกิาร ทําใหมีความรูมากขึ้นและนํามาปรับใชกับงาน 
  4. มีขอสงสัยในเรื่องใดจะสอบถามใหเขาใจ 
  5.  ยินดีกับการท่ีไดรับมอบหมายงานใหมๆ ทําใหกระตือรือรนท่ีจะศึกษาหาความรู 
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  คําถามที่ 2 ความสุขในการทํางาน 
  การคนพบ (Discovery) 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 1  
  1. วันท่ีสงงานเสร็จแลว 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 2  
  1. คุยกับสหกรณรูเรื่อง เวลาแนะนําสหกรณและปฏิบัติตามโดยไมมีขอโตแยง 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 3 
  1. วิทยากรไปสอนแนะใหชาวบานทําบัญชีรับจายในครวัเรือน 
  2. สหกรณใหความรวมมือกับเราและพรอมใหความสําคญัในการใหคําแนะนํา 
  3. เพ่ือนรวมงาน และหัวหนาท่ีด ี
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 4  
  1. เปนชวงปลายปงบประมาณ ทํางานเสร็จเรียบรอย ไดตามแผนในทุกๆ งาน 
  2. ผลงานและการควบคุมคณุภาพด ี
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 5  
  1. หัวหนาสํานักงาน เพ่ือนรวมงานดี นองในทีมด ี
  2. นองในทีมเกง สนใจ ขยันทํางาน 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 6  
  1. มีความสุขในการทํางานในทุกขัน้ตอน 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 7  
  1. ชวงงานสอบบัญชีตองไมชนงานโครงการ 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 8  
  1. ทํางานใกลบาน / ใกลลูก 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 9  
  1. ตอนท่ีสงงานแลว รูสึกสบายใจ 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 10  
  1. ไดรับการยอมรับจากสหกรณ และการทํางานของสหกรณประสบผลสําเร็จ 
  2. การไดใหชวยเหลือเปนท่ีพ่ึงของสหกรณ 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 11  
  1. สหกรณท่ีเราดูแล นําคําแนะนําของเราไปใชในการจดัทําบัญชี 
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  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 12  
  1. ชวงท่ีงานเสร็จแลวมีความสุข รูสึกสบายใจ  
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 13  
  1. หัวหนาใหความชวยเหลือในการแกไขปญหา เขารวมการประชุมตลอด และชวยตอบ
คําถาม ทําใหมีความสบายใจ 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 14  
  1. งานไมมีปญหา ราบรื่น  
  2. ตรวจสอบงบบัญชีรายละเอียดขอมูลตรงกับเอกสาร 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 15  
  1. ชวงท่ีสงงานแลว 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 16  
  1. มีความสุขในชวงปดบัญชีเม่ือทํางานเสร็จเราก็มีความสุขแลว 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 17  
  1. ทํางานสอบบัญชีแลวไมมีงานอ่ืนเขามาแทรก 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 18  
  1. ชวงท่ีงานเสร็จแลว รูสึกโลง 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 19  
  1. สหกรณใหความรวมมือในการตรวจสอบบัญชีเปนอยางด ีแนะนําอะไรกน็ําไปปรับใช
กับสหกรณ 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 20  
  1. งานท่ีทําไมมีปญหาอุปสรรค 
  2. ผูสอบบัญชีเองสามารถแกไขปญหาได 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 21  
  1. เม่ือไดรับมอบหมายงานสําคัญใหรับผิดชอบ และมีคนเห็นถึงศักยภาพของเรา 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 22  
  1. ไมมีส่ิงกระทบทางดานแวดลอมในการทํางาน 
  2. เปนวิทยากร ไดออกไปแบงปนผูคน แบงปนในเชิงประสบการณท่ีทํางาน 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 23  
  1. มีความสุขเม่ือสหกรณชมวาเม่ือนําเสนอแนะของเราไปใชแลวไดผล เกิดประโยชน 
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  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 24  
  1. มีงานท่ีเหมาะกับตวัเอง ไมไดมีงานท่ีเยอะมากมาย ท่ีตองรบัผิดชอบเกินตัว 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 25  
  1. ทํางานไดตามแผนโดยราบรืน่โดยไมงานอ่ืนเขามาแทรก 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 26  
  1. ชวงท่ีงานเสร็จแลว 
  2. งานไมเครียดไมเรงงาน 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 27  
  1. ตรวจงานแลวไดงานมาตรฐาน 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 28  
  1. การทํางานเปนไปตามแผน 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 29  
  1. หลังเลิกงาน เปนชวงท่ีไมวุนวายทําใหมีสมาธิในการทํางาน 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 30  
  1. ชวงท่ีเราสงงานเรียบรอยแลว แลวงานของเราไมตองแกไข  
  2. ไดรับคําชมจากหัวหนาสํานักงาน 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 31  
  1. อธิบายแลวสหกรณมีความเขาใจในตัวงบการเงิน 
  2. สหกรณบอกวาเขาเขาใจงบการเงินจากเรา 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 32  
  1. ทํางานทุกอยางเสร็จแลว 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 33  
  1. เม่ือไดรับโอกาสจากหัวหนาในการเปนผูสอบบัญชีของสหกรณท่ีมีปญหา  
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 34  
  1. ความสุขในการทํางานเกิดขึน้ไดทุกท่ี ทุกเวลา ขึ้นอยูกับกําลังใจในการทํางาน 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 35  
  1. หลังเวลาเลิกงานท่ีบุคลากรกลับบาน เพราะทําใหมีสมาธิในการทํางาน  
  2. ชวงท่ีมีอากาศถายเทไดสะดวกไมอุดอู  
  3. ชวงท่ีเปดเพลงเบาๆ 
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  คําถามที่ 3 ส่ิงที่มุงหวังเกีย่วกบัองคกร 
  การคนพบ (Discovery) 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 1  
  1. อยากใหมีคอนเซ็นเตอรสามารถโทรสอบถามปรึกษาปญหาได 
  2. อยากใหระดับภาคฯ มีบุคลากรท่ีเช่ียวชาญ เม่ือผูสอบบัญชีมีปญหาในเรื่องของวิธีการ
ตรวจสอบบัญชี ขอบกพรอง การปฏิบัติผิดระเบียบ เง่ือนไขขอบังคับ สามารถใหคําแนะนํา ปรึกษา 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 2  
  1. กรมตรวจบัญชีสหกรณมีการรวบรวมคูมือการสอบบัญชีสหกรณทุกประเภท 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 3  
  1. องคกรพัฒนาไปในทิศทางท่ีถูกตอง มุงเนนการสอบบัญชี การแนะนําสงเสริมการจัดทํา
บัญชี 
  2. กรมฯ ใหความสําคัญกับงานสอบบัญชีมากกวางานอ่ืนๆ  
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 4  
  1. อยากใหระดับภาค ระดับกรม ตามสายบังคับบัญชา ชวยแกไขปญหาท่ีเกิดขึน้ 
  2. เพ่ิมจํานวนผูสอบท่ีไดรับการเล่ือนขั้นเงินเดือนระดับดีมากกับดีเดน 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 5  
  1. การสอบเล่ือนขั้น ในสวนของภูมิภาค อยากใหมองถึงผลงานจริงๆ คนท่ีเกงจริง  ๆ
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 6  
  1. อยากใหกรมฯ มุงเนนการทํางานดานการสอบบัญชี 
  2. มีการพัฒนางานสอบบัญชี 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 7  
  1. ความเจริญกาวหนาในหนาท่ีการงาน 
  2. กรมฯ รับนโยบายอ่ืนๆ นอกเหนือจากงานสอบบัญชีจากรฐันอยลง 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 8  
  1. อยากเห็นการปรับโครงสรางแบงฝายในสํานกังาน 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 9  
  1. อยากใหองคกรไดรับการยอมรับ และสหกรณมองกรมฯ ในภาพบวก 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 10  
  1. ความกาวหนาในหนาท่ีการงาน 
  2. การสนับสนุนจากทางสวนกลาง 
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  3. สวัสดิการ งบเบ้ียเล้ียง เพ่ิมขึ้น 
  4. การพัฒนาระบบการบัญชี หรือการเขาไปตรวจสอบสหกรณ 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 11  
  1. อยากใหกรมฯ มีการอบรมพัฒนาพนกังานใหมีความรูเรื่องการสอบบัญชี  
  2. มีการจดัทําคูมือการสอบบัญชีของสหกรณรูปแบบตางๆ 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 12  
  1. อยากถายทอดองคความรูใหกับพนกังานราชการ หรือขาราชการท่ีบรรจุใหม 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 13  
  1. ผูบังคับบัญชาใหความเปนธรรมกับทุกคน สอนงานใหเทาเทียมกันกับทุกคน  
  2. ผูสอบบัญชีรายใหมผานการอบรมหลักสูตรท่ีไดมาตรฐาน 
  3. คาตอบแทนวิชาชีพ 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 14  
  1. กรมตรวจบัญชีสหกรณในเรื่องการจัดแบงหนาท่ีโครงสรางใหมใหมีความชัดเจน 
  2. มุงเนนในงานสอบบัญชีอยางเดียว 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 15  
  1. กรมตรวจบัญชีสหกรณ มีช่ือไปในทางบวก  
  2. ประชาชนใหยอมรับวาการตรวจสอบของกรมตรวจฯ มีคณุภาพ 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 16  
  1. ปฏิบัติงานตามหนาท่ีแคนั้นใหสําเรจ็ 
  2. การจัดสรรอัตรากําลังเพ่ิมขึน้ปรับใหตรงกับโครงสรางของจังหวัด 
  3. เพ่ิมเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชในการทํางาน 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 17  
  1. คาตอบแทนคาวิชาชีพ 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 18  
  1. ผูสอบไมตองทํางานเยอะแยะ พวกงานตามนโยบาย เนื่องจากแคงานสอบบัญชีนีก่็มี
รายละเอียดเยอะแลว 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 19  
  1. อยากใหมีกรมฯ มีการสนับสนุนหรือใหทุนในการศึกษาตอ 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 20  
  1. องคกรเปนท่ียอมรับกับคนท่ัวไป และเปนองคกรท่ีนาเช่ือถือ 
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  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 21  
  1. ความกาวหนาในเสนทางวิชาชีพ 
  2. อยากใหกรมฯ ตระหนกัถึงความสําคัญในการทํางานบัญชี 
  3. อยากใหมีสวัสดกิารการทุนสําหรับการศึกษาตอ 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 22  
  1. กิจกรรมเสริมสรางความสามัคค ี
  2. ผูนําของกรมตรวจฯ ตองกระจายอํานาจ 
  3. การพัฒนาจิตใจคน 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 23  
  1. กรมฯ มอบหมายงานนโยบายใหผูสอบทํางานนอยลง 
  2. รับคนเพ่ิมเพ่ือมารับงานในสวนของนโยบายและงานสํานกังาน 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 24  
  1. อยากใหองคกรใหบริการในจุดประสงคหลัก คือ งานสอบบัญชีใหดีท่ีสุด 
  2. อยากใหมองถึงความสุขของบุคลากรท่ีทํางานในองคกรใหมาก 
  3. อยากยายไปอยูกับครอบครวั 
  4. เครือ่งมืออุปกรณ เชน โนตบุคสํานกังานไวใชอบรมใหมีประสิทธิภาพและใชในการ
ทํางานได 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 25  
  1. กรมตรวจบัญชีสหกรณทํางานมุงเนนภารกิจหลัก คืองานสอบบัญชี 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 26  
  1. กรมตรวจบัญชีสหกรณ สามารถทําตามโครงสรางใหมได เชน ผูสอบบัญชีก็เนน
งานสอบอยางเดียว ไมตองทําในสวนของสํานกังาน งานนโยบายกค็วรแยกฝายไปตางหาก 
  2. เพ่ิมอัตรากําลัง 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 27  
  1. อยากใหผูบริหารและหัวหนาลงไปชวยในการแกไขปญหา 
  2. อยากใหกรมฯ ชวยสงเสริมในการทํางานของผูตรวจ 
  3. ออกแผนการทํางานในภาคกอน เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 
  4. การจัดโครงสรางในงานในงานบริหารสํานกังานใหชัดเจน 
  5. การแบงสัดสวนการบริหารงบประมาณ 
  6. เพ่ิมความรวดเร็วในการแกไขปญหาสหกรณ 
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  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 28  
  1. หนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของใหนํากฎหมายเขามาใชอยางจริงจังในการแกไข
ขอบกพรอง 
  2. คนท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณมีความรูความสามารถถายทอดมาใหผูสอบบัญชี 
  3. แนวทางในการทํางานมีความชัดเจน 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 29  
  1. ไดรบัความยุติธรรมในการทํางาน 
  2. ผูสอบมีความสามัคคี และชวยเหลือกัน 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 30  
  1. อยากใหกรมฯ มุงเนนเรื่องการสอบบัญชีใหมากกวานี ้
  2. อยากใหงานสอบบัญชีไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 31  
  1. มุงหวังใหกรมตรวจมีช่ือเสียงไปในทางบวก 
  2. การตรวจสอบของกรมฯ มีคณุภาพ และไดมาตรฐาน 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 32  
  1. การทํางานเปนทีม 
  2. การไดรับกําลังใจและความช่ืนชมจากผูบริหาร 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 33  
  1. มีคาตอบแทนวิชาชีพ 
  2. องคกรมีภาพลักษณท่ีดูมีความสําคัญ โดดเดน เปนท่ีรูจกั 
  3. กรมตรวจบัญชีสหกรณสงเสริมเรื่องสวัสดิการ เพ่ือจูงใจในการทํางาน 
  4. สงเสริมใหความรูในดานการสอบบัญชี ดานการใชโปรแกรม การตรวจสอบโปรแกรม 
รวมท้ัง EWP 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 34  
  1. อยากเห็นองคการเจริญเติบโตและมีคุณภาพ 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 35  
  1. ผูบริหารระดับสูงใสใจดูแลบุคลากรในสวนภูมิภาค 
  2. ไดการยอมรับจากหนวยตางๆท่ีรวมบูรณาการ 
  3. องคกรท่ีใหความรูเปนท่ีพ่ึงและอยูขางประชาชน 
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  คําถามที่ 4 ส่ิงที่มุงหวังกบักระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส 
  การคนพบ (Discovery) 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 1  
  1. อยากใหกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส เม่ือเสร็จทุกอยางแลว อยากใหสามารถเก็บ
รวบรวมขอมูลไวท่ีสวนกลางไดเลย 
  2. อยากใหกระดาษทําการงายกวานี ้
  3. สามารถลิงคขอมูลจากโปรแกรมคนใหกู หุนคงเหลือ ท่ีเปนกระดาษทําการขึ้นมา
ตรวจสอบได 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 2  
  1. โปรแกรม EWP ทํางานไดงายขึ้น และรวดเร็วขึน้ 
  2. อยากใหผลงานท่ีทํา พอ CAQC แลวก็บอกจุดออนแลวนํามาปรับปรุงและพัฒนาในเรื่อง
กระบวนการงานสอบบัญชีเพ่ือจะบันทึกในกระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 3  
  1. การพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับโปรแกรม EWP 
  2. อยากแนะนําประสบการณ และเทคนิคในการมองแตละจุดใหกับผูสอบบัญชีรุนนอง 
  3. อยากถายทอดเรื่องท่ีเจอการทุจรติควรจะทําอยางไร 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 4  
  1. กระดาษทําการอิเล็กทรอนิกสเปนตัวชวยใหงานดีขึน้และประหยัดเวลา 
  2. กระดาษทําการชวยลดขอผิดพลาดในการทํางาน 
  3. การศึกษาและอบรมเกี่ยวกับโปรแกรม EWP เพ่ิม 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 5  
  1. กระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส เม่ือเกิดปญหาสามารถกลับมาดูได 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 6  
  1. เพ่ิมขนาดตวัหนังสือใหใหญขึ้น 
  2. ความเช่ือมโยงขอมูลจากโปรแกรมระบบบัญชีมาสูโปรแกรม EWP 
  3. มีการอบรมโปรแกรม EWP ใหผูชวยสอบบัญชี 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 7  
  1. เปนหลักฐานการสอบบัญชีของผูสอบบัญชี 
  2. ตองมีเวลามา ทําความเขาใจ 
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  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 8  
  1. อยากเห็นตัวอยางสหกรณท่ีทําสําเร็จตามขั้นตอนท่ีกรมกําหนดไดจริงๆ 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 9  
  1. อยากใหโปรแกรมสามารถใชงานไดงายขึ้น เรียกขึน้มาใชงานไดตอจากงานท่ีเราทําไว
แลวได 
  2. สามารถเรียกใชงานไดทุกท่ี เรียกขึ้นมาใชงานไดตอจากงานท่ีเราทําไวแลวได 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 10  
  1. . เม่ือไดการกระดาษทําการในระบบเรียบรอย ไมอยากทําใหม คือสามารถออกเอกสาร 
หรือรายงานออกมาไดเลย 
  2. ขั้นตอนการใชงานอยากใหงายขึ้น 
  3. การอบรมใหความรูผูชวยสอบบัญชี 
  4. อยากไดโปรแกรมแบบสําเร็จ 
  5. อยากใหเปนฟอรมจริงๆ เพียงแตวาสามารถท่ีจะปรับเปล่ียนแนวได 
  6. มีตัวอยางการเขียนขอสังเกต ขอเสนอแนะ 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 11  
  1. กรมตรวจบัญชีสหกรณพัฒนาระบบ EWP ใหสามารถใชงานไดงายขึน้ 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 12  
  1. อยากใหมีวิธีท่ีงายกวานี้  
  2. อยากไดคูมือการใชงานอยางงายในการบันทึก หรือทํางานแตละขั้นตอน  
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 13  
  1. อยากใหกระบวนการกระดาษทําการอิเล็กทรอนกิส ทํางานไดงายกวานี ้
  2. อยากใหมีคูมือประกอบการใชงานแตละธุรกิจ 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 14  
  1. ตองมีการใหความรูเพ่ิมเติม 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 15  
  1. กรมตรวจบัญชีสหกรณมีส่ือสารเกี่ยวกับโปรแกรม EWP มากขึ้น 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 16  
  1. กรมตรวจบัญชีสหกรณพัฒนาระบบ EWP ใหพรอมใชงานและใชงานงายขึ้นกวาเดิม 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 17  
  1. สามารถลิงคหาขอมูลจากขอมูลเดิมไดเลย 
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  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 18  
  1. อยากใหมีวิธีท่ีงายกวานี ้
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 19  
  1. มีคูมือประกอบการใชงาน มีการยกตัวอยางๆ วิธีการท่ีชัดเจน 
  2. อยากใหพ่ีๆ ผูสอบบัญชีท่ีเกงๆ และเขาใจโปรแกรมแลว เปนผูสอน 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 20  
  1. อยากใหระบบไมตองพิมพขอความเพ่ิมเขาไป แตสามารถเลือกขอความท่ีเราตองการได 
  2. อยากไดเปนเครื่องสแกนขอมูลเอกสารเพ่ิมเติม 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 21  
  1. สามารถยอนวันท่ีกลับไปตรวจ 
  2. อุปกรณมีความพรอมในการทํางาน 
  3. คอมพิวเตอรเพียงพอกับการใชงาน 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 22  
  1. สหกรณท่ีไมไดใช Fas ก็สามารถใชอิเล็กทรอนิกสได 
  2. กระดาษทําการอิเล็กทรอนิกสสามารถเอามาใชไดในทุกสหกรณ 
  3. อยากใหมีการจัดระบบใหปลอดภยั ใครจะเปนคนเก็บ ใครจะเปนคนใช 
  4. มุงหวังอยากใหมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุด 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 23  
  1. อยากใหกรมฯ ทําใหโปรแกรมสามารถนํามาลงใชไดกับทุกเครื่อง เหมือนโปรแกรม
ท่ัวๆ ไป 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 24  
  1. อยากใหเปนโปรแกรมแบบสําเร็จ 
  2. อยากใหเปนไฮเปอรลิงคไปในตัวเลย สามารถลิงคขอมูลมาใชไดเลย 
  3. มีเครื่องมือท่ีเหมาะในการบันทึกผลการตรวจสอบแบบ เรียลไทม จะเปนการสนับสนนุ
การทํางานอีกดานหนึ่ง ก็จะชวยทํางานไดเร็วขึ้น 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 25  
  1. ชวยลดระยะเวลาในการทํากระดาษทําการ 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 26  
  1. กระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส ในสวนของหัวขอ คอนขางซับซอน ดูไมออกวาตองเลือก
อะไร อยากใหทําใหชัดเจนมากกวานี ้
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  2. อยากใหโปรแกรมของกรมตรวจฯ สามารถใชไดกับทุกเครื่องทุกระบบ 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 27  
  1. ตองใหความรูกับบุคลากรในกรม ใหผูชวยและผูสอบบัญชีดวยทุกคน 
  2. ตองมีฐานกลางในการเก็บขอมูล 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 28  
  1. อยากไดเครื่องมือหรือคอมพิวเตอรท่ีมีประสิทธิภาพ 
  2. ตองมีการอบรมเพ่ิม 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 29  
  1. ลดขัน้ตอนการทํางาน  
  2. โปรแกรมเขาใจงาย สะดวกในการทํางาน 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 30  
  1. อยากใหโปรแกรม EWP เรียกใชงานไดงาย 
  2. มีคูมือตัวอยางการทําตามประเภทสหกรณหลายๆ แบบ 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 31 
  1. การใหความรูโปรแกรม EWP กับผูชวยสอบ 
  2. คูมือใชงานโปรแกรม EWP 
  3. เมนูภาษาไทย 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 32 
  1. สามารถจะลิงคขอมูล ไปทํางานท่ีไหนกไ็ด 
  2. สามารถทํางานในระบบออฟไลนในเรื่องของการนําเขาขอมูล 
  3. มีคูมือประกอบการใชโปรแกรม EWP 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 33 
  1. ใชเปนหลักฐานในการตรวจบัญชี  
  2. กลุมกํากับมาตรฐานการบัญชีควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีของผูสอบบัญชีท่ีใช EWP 
เทานั้นไมเลือก Paper 
  3. มีการฝกปฏิบัตเิกี่ยวกับการใชงานโปรแกรม EWP 
  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 34 
  1. ใชงานงายและสะดวกขึน้ 
  2. การปฏิบัติงานสามารถลดขัน้ตอนในการทํางาน และเกิดปญหาท่ีมีผลกระทบกับผูสอบ
บัญชี 
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  ผูสอบบญัชีสหกรณ คนที่ 35 
  1. เขาใจงายไมซับซอน  
  2. ชวยเก็บรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบไมส้ินเปลืองคาใชจาย 
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ตารางที ่ง.1 การโคชแบบคลาสสิก (Heron Model) จากบทสัมภาษณของหัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ 
 

 
คนที่ 

Authoritative Interventions Facilitative Interventions 
Prescriptive Informative Confronting Cathartic Catalytic Supportive 
การส่ังใหทํา การใหขอมูล การเผชิญหนา ความรูสึก การพาวิเคราะห การสนับสนนุ 

1 ตองคอยๆ ทํา ช้ีใหผูสอบบัญชีเห็นวา
เทคโนโลยีสมัยนี้กาว
ไกล 

ปรับตัวใหเขากับ
สถานการณ 

 การนํามาใหปรับเปลี่ยนใช
โปรแกรม เชน ความรวดเร็ว
ถามันเขาท่ีโดยระบบทุก
อยาง จะทําใหมีความรวดเร็ว 
มีความสมบูรณในการเก็บ
เอกสาร 

จะตองมีสิ่งท่ีอํานวยความ
สะดวกใหแกผูสอบบัญชี 

2 ผูสอบบัญชี EWP รุน
เกาสวนใหญแลว 
มักจะใชงานดวย
ความจํายอม 
 

การพัฒนาบุคคลอยาง
เดียวไมใชคําตอบ ถามี
การพัฒนาแลว ควร
จะตองมีการติดตาม 
ประเมินผล สหกรณ
ใดบางท่ีใชโปรแกรม 
EWP มีความชํานาญ
มากนอยเพียงใด 

คนรุนเการุนใหม ถามี
ความใสใจ สนใจใน
เรื่องของไอที ก็
คอนขางท่ีจะไดผล 

 เริ่มต้ังแตการเลือกคนท่ีจะ
ไปเปนผูสอบบัญชี EWP ใน
อดีตจะมีการเลือกเฉพาะ
บุคคล แตในปจจุบันนี้ใหทํา
ทุกคนและจะเลือกเพียง
สหกรณท่ีเหมาะสม แลว
คอยเริ่มไปพัฒนาท่ีบุคคล 

การพัฒนาบุคคลไดดี และก็มี
คูมือสนับสนุนประกอบในการ
ใชงานโปรแกรม และกลุมงาน
ในพื้นท่ี สํานักงานก็ตองคอย
กระตุน เตือน ติดตามงาน ให
คําแนะนํา ใหคําปรึกษา ในสิ่ง
ท่ีผูใชงานทําไมได หรือ
ประสบปญหา หรือนําปญหา
นั้นไปสอบถามผูรู เพื่อ
แกปญหาตอไป  
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ตารางที ่ง.1 การโคชแบบคลาสสิก (Heron Model) จากบทสัมภาษณของหัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ (ตอ) 

 
คนที่ 

Authoritative Interventions Facilitative Interventions 
Prescriptive Informative Confronting Cathartic Catalytic Supportive 
การส่ังใหทํา การใหขอมูล การเผชิญหนา ความรูสึก การพาวิเคราะห การสนับสนุน 

3  ควรตองใหความรูใน
สิ่งใหมๆ 

   ผูสอบบัญชีท่ีไดรับความรูควร
สามารถท่ีจะชวยเหลือผูสอบ
บัญชีทานอื่นได ในกรณีท่ี
ติดขัด ก็สามารถชวยเหลือได 
ควรตองสรางแรงจูงใจดวย
ใหกับผูสอบบัญชีดวยวา ถาจะ
ทําการเปลี่ยนแปลงนั้น สิ่งท่ี
ผูสอบบัญชีจะประโยชนนั้น
คืออะไร 

4  ตองอธิบายใหผูสอบ
บัญชีเขาใจกอน ถึง
ความสําคัญ ความ
จําเปน วิธีการทํางานท่ี
เปลี่ยนไป  

ตองใหผูสอบบัญชี
เปดใจเรียนรูวิธีการใช 
และถาผูสอบบัญชีคน
ไหน ติดปญหา ทํา
ไมได ก็ใหคําปรึกษา 
รวมปฏิบัติดวยกัน 

การทํางานมีการ
ปรับเปลี่ยนอยู
ตลอดเวลา 
เทคโนโลยีใหมๆ 
มีเขามาผูปฏิบัติก็
ตองเปลี่ยนตาม ไม
ควรจะยึดแบบเดิม 

กระบวนการวิธีการทํางาน
ของ EWP คอนขางชัดเจน 
เปนระบบ จะทําใหผูสอบ
บัญชีมีความเขาใจในการ
ตรวจสอบสามารถสรุปผล
อยางไร สิ่งท่ีทําสามารถลด
ระยะการทํางานลงไดหรือไม 

1. การสอนแนะใหเนนใน
เรื่องของการทํา Workshop  
2. คูมือคําสั่งในฐานโปรแกรม 
3. ควรใหบุคลากรท่ีใช
โปรแกรมอยูใชใหเกิดความ
ชํานาญ มีทักษะกอน และคอย
ขยายไป นาจะไดประโยชน
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ตารางที ่ง.1 การโคชแบบคลาสสิก (Heron Model) จากบทสัมภาษณของหัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ (ตอ) 

 
คนที่ 

Authoritative Interventions Facilitative Interventions 
Prescriptive Informative Confronting Cathartic Catalytic Supportive 
การส่ังใหทํา การใหขอมูล การเผชิญหนา ความรูสึก การพาวิเคราะห การสนับสนุน 

 มากกวา ท่ีจะไปกําหนดกรอบ 
และผลงานก็ไมมีคุณภาพไมมี
ประโยชนอะไรในการทํางาน 
แตเปนโปรแกรมท่ีทําเพื่อใหมี
ผลงานสง และยังพบอุปสรรค
ในเรื่องของอุปกรณ 

5  ช้ีใหเห็นถึงประโยชนท่ี
จะเกิดข้ึนในอนาคต
เม่ือใช EWP  

ใหผูสอบบัญชีทดลอง
ปฏิบัติจริง  

 EWP สามารถลดข้ึนตอน
การทํางานได ถาใชงานได
อยางเต็มระบบในการทํางาน
แตละอยางสามารถท่ีจะปด
การทํางานได ณ ท่ีจุดบริการ
ไดเลย ลดกระบวนการ
ทํางานของผูสอบบัญชีและ
ปริมาณกระดาษทําการท่ีตอง
ลอก 
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ตารางที ่ง.1 การโคชแบบคลาสสิก (Heron Model) จากบทสัมภาษณของหัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ (ตอ) 

 
คนที่ 

Authoritative Interventions Facilitative Interventions 
Prescriptive Informative Confronting Cathartic Catalytic Supportive 
การส่ังใหทํา การใหขอมูล การเผชิญหนา ความรูสึก การพาวิเคราะห การสนับสนุน 

6 ตองปฏิบัติตาม
นโยบายกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ 

 ผูสอบบัญชีก็ตอง
คอยๆ เรียนรูไปดวย 
สวนผูสอบท่ีวาจะทํา
ไดเลยจะเปนผูสอบ
รุนใหม ผูสอบบัญชี
อาวุโสยังตองใชเวลา
ในการเรียนรูอยู 
ผูสอบบัญชีรุนใหมท่ี
ไดรับการเรียนรูแลว
และเปนตนแบบ ก็ได
มีการถายทอดให
ผูสอบบัญชีรุนเกาอยู 
ไดผลในระดับหนึ่ง 
 

 ความชัดเจนของแอกช่ัน แพ
ลนระหวางผูสอบบัญชีกับ
หัวหนาสํานักงาน ตอง
วางแผนใหแลวเสร็จ กอน
เขาระหวางป 
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ตารางที ่ง.1 การโคชแบบคลาสสิก (Heron Model) จากบทสัมภาษณของหัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ (ตอ) 

 
คนที่ 

Authoritative Interventions Facilitative Interventions 
Prescriptive Informative Confronting Cathartic Catalytic Supportive 
การส่ังใหทํา การใหขอมูล การเผชิญหนา ความรูสึก การพาวิเคราะห การสนับสนุน 

7   - ผูสอบบัญชีตองให
การยอมรับถึงการ
เปลี่ยนแปลงใน
ขบวนการปฏิบัติงาน
สอบบัญชีเพื่อใหกาว
ทันตามเทคโนโลยี 
- ตองคอยๆ ลองทํา
ดูกอน หากติดขัด
ตรงไหนใหกลับมา
ทบทวนการทํางาน
ใหมอีกครั้ง 

   

8  แนะนําใหผูสอบบัญชี
ศึกษาเพิ่มเติมทบทวน 

พอมาปฏิบัติแลวจะรู
จุดออน อยูตรงไหน 
เฉพาะนั้นเวลาไป
อบรมอีกรอบก็นําสิ่งท่ี
สงสัยไปถาม  
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ตารางที ่ง.1 การโคชแบบคลาสสิก (Heron Model) จากบทสัมภาษณของหัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ (ตอ) 

 
คนที่ 

Authoritative Interventions Facilitative Interventions 
Prescriptive Informative Confronting Cathartic Catalytic Supportive 
การส่ังใหทํา การใหขอมูล การเผชิญหนา ความรูสึก การพาวิเคราะห การสนับสนุน 

2 มีการใชรหัสผานใน
การเขาไปทํางาน ซึ่งมี
การแบงแยกหนาท่ี
ชัดเจน ไมวาจะเปน
ผูสอบบัญชี ผูชวย
ผูสอบบัญชี แมกระท่ัง
หัวหนาสํานักงาน 
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ตารางที ่ง.2 การโคชแบบคลาสสิก (Heron Model) จากบทสัมภาษณของผูสอบบัญชีสหกรณ 
 

 
คนที่ 

Authoritative Interventions Facilitative Interventions 
Prescriptive Informative Confronting Cathartic Catalytic Supportive 
การส่ังใหทํา การใหขอมูล การเผชิญหนา ความรูสึก การพาวิเคราะห การสนับสนุน 

1  ช้ีใหผูสอบบัญชีเห็นถึง
ผลดี 

ตองมีการนํามาใชใน
การปฏิบัติงาน 

โปรแกรม EWP ในป
แรกท่ีมีการใช ผูสอบ
บัญชีมองวาคอนขาง
เปนภาระในการทํางาน 
แตเม่ือไดทําปนี้ 2 แลว
ทําไดดีข้ึน 

ผูท่ีถายทอดความรู 
(เจาหนาท่ีสารสนเทศ) มี
ความเช่ียวชาญเพิ่มข้ึนทํา
ใหมีความเขาใจมากข้ึน 

มีการนําเทคโนโลยีมาใชใน
การทํางาน เชน โปรแกรม 
Excel โปรแกรม EWP ทําให
ทํางานไดเร็วข้ึน 

2  การแชรประสบการณ
ของพี่ๆ ในจังหวัด
เดียวกัน 

- นํามาประยุกตใชใน
การทํางานของเรา  
- บางทีแนวในวิธีการ
ตรวจสอบตัวท่ีมีอยู
ใน EWP บางอยางไม
ครบถวน เราอาจเพิ่ม
วิธีการตรงนี้เขาไป
เพื่อใหมีหลักฐานท่ี
ประกอบท่ีจะแสดง
ความเห็น 

  การใชโปรแกรม EWP 
สนับสนุนการทํางาน ทําให
สามารถบันทึกผลสรุปแตละ
ดาน ทําใหงานเปนปจจุบัน
และสามารถเก็บขอมูลใน
วันท่ีเราตรวจสอบได 
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ตารางที ่ง.2 การโคชแบบคลาสสิก (Heron Model) จากบทสัมภาษณของผูสอบบัญชีสหกรณ (ตอ) 
 

 
คนที่ 

Authoritative Interventions Facilitative Interventions 
Prescriptive Informative Confronting Cathartic Catalytic Supportive 
การส่ังใหทํา การใหขอมูล การเผชิญหนา ความรูสึก การพาวิเคราะห การสนับสนุน 

3  - การไดรับคําแนะนํา
จากเพื่อนรวมงานเม่ือ
เกิดปญหา 

   - ไดลูกนองท่ีดี ขยันต้ังใจ
ทํางาน 
- การไดรับการอบรมตางๆ 
ไดคุยแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับผูมีประสบการณ
และความเช่ียวชาญใน
งานสอบบัญชี 

4 - มีการมอบหมายงาน
ใหผูชวยชัดเจน  
- มีการติดตามงาน 

การศึกษาจากคูมือใน
การปฏิบัติ ระเบียบ
คําสั่งตางๆ  

ประสบการณท่ีเราเคย
ทํางานมาแลว เก็บ
เกี่ยวประสบการณไว 
เม่ือเราเจอปญหาใน
ลักษณะเดียวกัน ก็จะ
ดึงตัวนั้นข้ึนมาใช
แกปญหาก็จะเร็วข้ึน 

 - การถายทอดความรู
ใหกับผูชวย  
- มีการสอนงานใหเขา
เขาใจ เพื่อท่ีจะทํางาน
แทนเราได 

- มีเครื่องมือ CATS ACL มา
ชวยซึ่งจะชวยในผลการ
ทํางานไดเร็วข้ึน งานก็มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

5  การอบรม มีสวนท่ีทํา
ใหเราไดเพิ่มทักษะ 

   การทํางานตองเปนทีม 
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ตารางที ่ง.2 การโคชแบบคลาสสิก (Heron Model) จากบทสัมภาษณของผูสอบบัญชีสหกรณ (ตอ) 
 

 
คนที่ 

Authoritative Interventions Facilitative Interventions 
Prescriptive Informative Confronting Cathartic Catalytic Supportive 
การส่ังใหทํา การใหขอมูล การเผชิญหนา ความรูสึก การพาวิเคราะห การสนับสนุน 

6 คําสั่งงานของเรา
ชัดเจน 

- การอบรม 
- คูมือ 

อานคูมือการใช
โปรแกรมเอง พออาน
แลวก็มาทําตาม
หนังสือ 

 มีการวางแผนการทํางาน  

7  มีคูมือใหศึกษา   ผูอบรมบอกใหเรารูแตละ
ข้ันตอน และในเวลา
ทํางานเปดคูมือไปดวย 

 

8  - การเขาอบรม 
- การไดรับคําแนะนํา
คําอธิบายเพิ่มเติมจาก
หัวหนา 

    

9      การมีเพื่อนรวมงานท่ีดี  
มีพี่ๆ นองๆ คอยใหความ
ชวยเหลือและคําแนะนําใน
การทํางาน 
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ตารางที ่ง.2 การโคชแบบคลาสสิก (Heron Model) จากบทสัมภาษณของผูสอบบัญชีสหกรณ (ตอ) 
 

 
คนที่ 

Authoritative Interventions Facilitative Interventions 
Prescriptive Informative Confronting Cathartic Catalytic Supportive 
การส่ังใหทํา การใหขอมูล การเผชิญหนา ความรูสึก การพาวิเคราะห การสนับสนุน 

10  การอานคูมือ ถามรุนพี่ 
หัวหนางาน หรือ
ผูบังคับบัญชา วามีวิธี
แกปญหาวิธีอยางไร 

ตอนแรกอาจจะยังไม
คุน ไมรูวาจะทํา
ข้ันตอนไหนกอน 
ข้ันตอนตางๆ ท่ีตอง
มาเรียนรูดวยตนเอง 
หลังจากเม่ือมี
ประสบการณแลว ก็
ตองนําเอาผลงานมา
วิเคราะหอีกที วาจะมี
วิธีการข้ันตอนแบบ
ไหนท่ีจะสามารถทํา
ใหวิธีการทํางานเรา
งายข้ึน สะดวกตอการ
ปฏิบัติงานของเราเอง 

การศึกษาดวยตนเอง
โดยศึกษา กระดาษทํา
การของปเกา ของ
ผูสอบคนกอน 

  

11      การไดรวมงานกับผูสอบ
บัญชีท่ีมีความชํานาญการ 
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ตารางที ่ง.2 การโคชแบบคลาสสิก (Heron Model) จากบทสัมภาษณของผูสอบบัญชีสหกรณ (ตอ) 
 

 
คนที่ 

Authoritative Interventions Facilitative Interventions 
Prescriptive Informative Confronting Cathartic Catalytic Supportive 
การส่ังใหทํา การใหขอมูล การเผชิญหนา ความรูสึก การพาวิเคราะห การสนับสนุน 

12   ผูสอบบัญชีทํางาน
หนัก ตองทําเอง ทํา
ใหกลายเปนสะสม 
องคความรู และ
ทักษะในการทํางานก็
เพิ่มมากข้ึน 

  - การใชโปรแกรมของกรม
ตรวจบัญชีสหกรณท่ีพัฒนา
โดยกรมตรวจฯ 
- มีผูบังคับบัญชาให
คําปรึกษาเม่ือมีปญหา 

13  - หัวหนาใหคําแนะนํา
ตางๆ เกี่ยวกับงานสอบ
บัญชี เทคนิคตางๆ ทํา
ใหไดความรูเพิ่มมาก
ข้ึน  
- ศึกษาคูมือตางๆ จาก
กรมตรวจบัญชีสหกรณ 
ท่ีใหเปนแนวปฏิบัติใน
การทํางาน 
 

   มีผูสอบบัญชีระดับชํานาญ
การ ใหความชวยเหลือ 
แกไขปญหา  
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ตารางที ่ง.2 การโคชแบบคลาสสิก (Heron Model) จากบทสัมภาษณของผูสอบบัญชีสหกรณ (ตอ) 
 

 
คนที่ 

Authoritative Interventions Facilitative Interventions 
Prescriptive Informative Confronting Cathartic Catalytic Supportive 
การส่ังใหทํา การใหขอมูล การเผชิญหนา ความรูสึก การพาวิเคราะห การสนับสนุน 

14  การไดรับอบรม ทําให
ไดรับความรูมากข้ึน 

    

15    การเปลี่ยนมุมมองจาก
อคติ พอเปลี่ยนมุมมอง
เห็นวาองคกรเราทํางาน
เพื่อชาวบานจริง ทําให
เปนจุดเปลี่ยนท่ีจะตอง
ต้ังใจทํางานใหดีข้ึน 

 คูมือระเบียบของนาย
ทะเบียน 

16  - การฝกอบรม 
- คูมือ 

   ระบบเทคโนโลยีท่ีพัฒนา
แลวนํามาใชในการทํางาน 

17  - การอบรม 
- การสอบถามรุนพี่ท่ี
ทํา EWP มากอน 

    

18  การใหความรูวาเขาจะ
ไดรับประโยชนอะไร
จากการเปลี่ยนแปลง 

   การมีผูชวยสอบท่ีมีความรู
ความสามารถ 
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ตารางที ่ง.2 การโคชแบบคลาสสิก (Heron Model) จากบทสัมภาษณของผูสอบบัญชีสหกรณ (ตอ) 
 

 
คนที่ 

Authoritative Interventions Facilitative Interventions 
Prescriptive Informative Confronting Cathartic Catalytic Supportive 
การส่ังใหทํา การใหขอมูล การเผชิญหนา ความรูสึก การพาวิเคราะห การสนับสนุน 

19  การไดรับคําแนะนําใน
การทํางานจากหัวหนา 

    

20  - การไดรับการอบรม 
- คูมือการใชงาน  
 

   - สอบถามผูท่ีมีความรู
มากกวา 

21  - การเขารับอบรมเปน
ระยะๆ  
- หัวหนาสาํนักงานให
คําปรึกษาไดดี ชัดเจน 

   - โปรแกรม EWP 
สนับสนุนการทํางาน 

22   ผลทางกฎหมาย สิ่งท่ี
เราไมทําตาม
มาตรฐานและผลท่ี
ตามมาคืออะไร 

ตําแหนงหนาท่ีการงานท่ี
เปลี่ยนไป ทําใหความ
รับผิดชอบของเรามาก
ข้ึน ทําใหเกิดความ
กระตือรือรนในงานมาก
ข้ึน เพื่อเปนตัวอยางท่ีดี
ใหกับลูกนอง 

- การต้ังเปาหมายในการ
ทํางาน 

ลูกนอง ผูใตบังคับบัญชา 
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ตารางที ่ง.2 การโคชแบบคลาสสิก (Heron Model) จากบทสัมภาษณของผูสอบบัญชีสหกรณ (ตอ) 
 

 
คนที่ 

Authoritative Interventions Facilitative Interventions 
Prescriptive Informative Confronting Cathartic Catalytic Supportive 
การส่ังใหทํา การใหขอมูล การเผชิญหนา ความรูสึก การพาวิเคราะห การสนับสนุน 

23   จากประสบการณท่ีเรา
เคยเจอปญหาอะไร
มาแลว จะปองกัน
ไมใหเกิดปญหาเดิมๆ 
ซ้ํา 

   

25  - คูมือประกอบการ
ทํางาน 
- การฝกอบรม 
- การแลกเปลี่ยนความรู
ในการอบรม 

 การเปลี่ยนท่ีทํางาน ทํา
ใหเราไดเจอโลกทัศน
ใหม ทําใหเจอการ
ทํางานในรูปแบบใหม 
ในสถานท่ีใหม 

 - มีรุนพี่แนะนําการทํางาน 

26  คูมือ พอเรามาทํางานเองจะ
เห็นปญหา 

 การสอนเนนใหเราทํา ทํา
ใหเราไดฝกปฏิบัติ รูสึก
คลองข้ึน 

 

27  คําช้ีแนะจากพี่ๆ ความรู ความชํานาญ 
และความเขาใจ
เกี่ยวกับงาน 
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ตารางที ่ง.2 การโคชแบบคลาสสิก (Heron Model) จากบทสัมภาษณของผูสอบบัญชีสหกรณ (ตอ) 
 

 
คนที่ 

Authoritative Interventions Facilitative Interventions 
Prescriptive Informative Confronting Cathartic Catalytic Supportive 
การส่ังใหทํา การใหขอมูล การเผชิญหนา ความรูสึก การพาวิเคราะห การสนับสนุน 

28 เราจะถามวาอยูกับ
ผูสอบคนเกาทํายังไง 
พี่ตองการแบบนี้จากท่ี
เขาเคยทํา เพื่อท่ีจะ
ตอบโจทยใหเขาได 

- เจอผูสอบท่ีดี ไดการ
สอนงานท่ีดี 

   มีผูชวยดีงานถึงจะออกมาดี 

29  หัวหนาสํานักงาน มี
ประสบการณและ
ความรูสูง เวลาเราไป
ทํางานแลวเจอปญหาก็
นํามาปรึกษา และก็ได
ขอเสนอแนะนํา 
ขอคิดเห็น ขอปรึกษาท่ี
เปนไปไดในการทํางาน  

   ตองอาศัยทีมงานท่ีดี 
เพื่อท่ีจะชวยเรา 

30  - ไดรับคําปรึกษาท่ีดี  
- มีคูมือแนะนําการ
ทํางาน 
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ตารางที ่ง.2 การโคชแบบคลาสสิก (Heron Model) จากบทสัมภาษณของผูสอบบัญชีสหกรณ (ตอ) 
 

 
คนที่ 

Authoritative Interventions Facilitative Interventions 
Prescriptive Informative Confronting Cathartic Catalytic Supportive 
การส่ังใหทํา การใหขอมูล การเผชิญหนา ความรูสึก การพาวิเคราะห การสนับสนุน 

31      หากผูชวยเราเกงจะสามารถ
ชวยแบงเบาภาระของเราได
เยอะ 

32  - มีระเบียบคูมือตางๆ 
ใหศึกษา 

 การเปลี่ยนทัศนคติใน
การทํางานใหเปนเชิง
บวก  

  

33  - สอบถามผูท่ี
ประสบการณมากกวา 
หรือไมก็ปรึกษา
หัวหนา  
- อานจากตํารา 

ประสบการณของ
ผูสอบบัญชี ท่ีได
เรียนรู เก็บเกี่ยว
ประสบการณไป
เรื่อยๆ พอมีความ
ม่ันใจมากข้ึนก็ทําให
เราตัดสินใจเรว็ข้ึน 

พอไดเปนผูสอบบัญชี
ความรับผิดชอบก็ตอง
มากกวา ทําใหมี
ความรูสึกม่ันใจข้ึน 

 - โปรแกรม EWP 
สนับสนุนการทํางาน 

34  คูมือ 
การเขาอบรม 

 - การเปลี่ยนตําแหนง
งานทําใหความ
รับผิดชอบเพิ่มข้ึน 

 การใชโปรแกรมเขามาชวย
ใหการทํางานไดเร็วข้ึน 
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ตารางที ่ง.2 การโคชแบบคลาสสิก (Heron Model) จากบทสัมภาษณของผูสอบบัญชีสหกรณ (ตอ) 
 

 
คนที่ 

Authoritative Interventions Facilitative Interventions 
Prescriptive Informative Confronting Cathartic Catalytic Supportive 
การส่ังใหทํา การใหขอมูล การเผชิญหนา ความรูสึก การพาวิเคราะห การสนับสนุน 

- เกิดความกดดัน และมี
ความต้ังใจตองศึกษาหา
ความรูในงานท่ีจะทํา 
เพื่อใหสามารถนํามาใช
ในงานท่ีทําใหได
ประสิทธิภาพอยาง
เต็มท่ี 

34      เครื่องมือในการปฏิบัติงานท่ี
แตกตางจากเดิม เชน การ
พัฒนาโปรแกรมท่ีชวยใน
การตรวจสอบ ACL CATS 
หรือแมแต EWP เปนตัวชวย
ใหผูสอบบัญชีปฏิบัติงาน
ดานการตรวจสอบบัญชีไดดี 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 
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ตารางที ่ง.2 การโคชแบบคลาสสิก (Heron Model) จากบทสัมภาษณของผูสอบบัญชีสหกรณ (ตอ) 
 

 
คนที่ 

Authoritative Interventions Facilitative Interventions 
Prescriptive Informative Confronting Cathartic Catalytic Supportive 
การส่ังใหทํา การใหขอมูล การเผชิญหนา ความรูสึก การพาวิเคราะห การสนับสนุน 

35  เขารับการอบรม / 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ทําใหมีความรูมากข้ึน
และนํามาปรับใชกับ
งาน 

 - มีใจรักในงานท่ีทํา 
และมีความเขาใจใน
งานนั้นๆ 
- เปดกวางรับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่นและ
นํามาวิเคราะห 
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ภาคผนวก จ 
ความถี่ของจุดรวมและจุดโดดเดนจากการสัมภาษณผูสอบบัญชีสหกรณ 
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ความถี่ของปจจัยจุดรวมและจุดโดดเดนจากการสัมภาษณผูสอบบญัชีสหกรณ 
 
  จากการสัมภาษณผูสอบบัญชีสหกรณ 35 คน สามารถสรุปปจจัยท่ีเปนจุดรวมและจุดโดด
เดน 
  ส่ิงท่ีคนพบจากการสัมภาษณผูสอบบัญชีสหกรณสามารถนํามาทําขอมูลความถ่ีของปจจัยท่ี
เปนจุดรวมและปจจัยท่ีเปนจุดโดดเดน โดยใชเกณฑการพิจารณาคือ ผลจากการสัมภาษณผูสอบ
บัญชีสหกรณ หากผูสอบบัญชีสหกรณมีความคิดเห็นตั้งแต 4 คนขึ้นไป ถือวาเปนปจจัยท่ีเปน จุด
รวม และถาความคิดเห็นของพนักงานตั้งแต 3 คนลงมา ถือวาปจจัยนั้นเปนจุดโดดเดน 
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ตารางที่ จ.1 ความถ่ีของปจจัยท่ีเปนจดุรวมและปจจัยท่ีเปนจุดโดดเดนของจุดเปล่ียนท่ีทําใหผูสอบบัญชีทํางานไดเร็วขึ้นดขีึ้น 
 

ส่ิงที่คนพบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 รวม 
1. การไดรับคําแนะนําจากผูรู ไดแก 
เพื่อนรวมงาน หัวหนางาน ผูมี
ประสบการณ 

                                   19 

2. มีการทํางานเปนทีม เชน เพื่อน
รวมงาน และหัวหนางาน                                    5 

3. อุปกรณและเครื่องมืออํานวยความ
สะดวกในการทํางาน                                    2 

4. การเขารับการฝกอบรม                                    15 
5. มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการทํางาน 
เชน โปรแกรม Excel โปรแกรม EWP 
โปรแกรม CATS ACL 

                                   11 

6. การคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น                                    5 
7. คูมือในการปฏิบัติ ระเบียบคําสั่งตางๆ                                    15 
8. มีการมอบหมายงานและคําสั่งท่ีชัดเจน                                    2 
9. มีผูชวยสอบท่ีมีความสามารถ                                    5 
10. การนําประสบการณท่ีไดจากการ
ทํางานมาปรับใช 

                                   4 

11. มีการวางแผนการทํางาน                                    1 
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ตารางที่ จ.1 ความถ่ีของปจจัยท่ีเปนจดุรวมและปจจัยท่ีเปนจุดโดดเดนของจุดเปล่ียนท่ีทําใหผูสอบบัญชีทํางานไดเร็วขึ้นดขีึ้น (ตอ) 
 

ส่ิงที่คนพบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 รวม 
12. ศึกษากระดาษทําการของปเกา หรือ
ของผูสอบคนกอน                                    2 

13. การเปลี่ยนมุมมองเปนมองเชิงบวก                                    4 
14. การเขาใจระบบงาน                                    1 
15. การต้ังเปาหมายในการทํางาน                                    1 
16. ตําแหนงหนาท่ีการงานท่ีสูงข้ึน                                    4 
17. ตองการเปนแบอยางท่ีดีใหกับลูกนอง                                    1 
18. มีหัวหนาเกง                                    1 

 
ตารางที่ จ.2 ความถ่ีของปจจัยท่ีเปนจดุรวมและปจจัยท่ีเปนจุดโดดเดนของความสุขในการทํางาน 
 

ส่ิงที่คนพบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 รวม 
1. งานสําเร็จลุลวง และสงงาน                                    11 
2. ไดรับการช่ืนชม และการยอมรับจาก
สหกรณ  

 
 

       
  

       
 

   
 

       
 

    6 

3. เพื่อนรวมงาน และหัวหนาดี ให
คําแนะนําและความชวยเหลือ 

  
 

 
 

                              
2 
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ตารางที่ จ.2 ความถ่ีของปจจัยท่ีเปนจดุรวมและปจจัยท่ีเปนจุดโดดเดนของความสุขในการทํางาน (ตอ) 
 

ส่ิงที่คนพบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 รวม 
4. เม่ือไดทําประโยชนมอบคืนสูสังคม                                     4 
5. งานสอบมีมาตรฐาน และคุณภาพ                                    1 
6. ชวงงานสอบบัญชีตองไมชนงาน
โครงการ 

      
 

                            
1 

7. ทํางานใกลบาน / ใกลลูก                                    1 
8. งานไมมีปญหา ราบรื่น                                    3 
9. ปริมาณเหมาะสม เม่ือทํางานสอบบัญชี
แลวไมมีงานอื่นเขามาแทรก 

       
 

       
 

       
  

          5 

10. ไดรับการยอมรับจากหัวหนา และ
เพื่อนรวมงาน 

   
 

        
 

     
 

      
 

   
 

     
5 

11. ดานสิ่งแวดลอมท่ีดีในการทํางาน                                    2 
12. ทํางานไดตามแผน                                    2 
13. ชวงเวลาท่ีมีสมาธิในการทํางาน                                    1 
14. ชวงท่ีมีอากาศถายเทไดสะดวก                                    2 
15. เปดเพลงคลอเบาๆ                                    1 
ไดรับโอกาสจากหัวหนาในการเปนผูสอบ
บัญชีของสหกรณ 

                   
 

 
 

          
 

  
3 
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ตารางที่ จ.3 ความถ่ีของปจจัยท่ีเปนจดุรวมและปจจัยท่ีเปนจุดโดดเดนของส่ิงท่ีมุงหวังเกี่ยวกับองคกร 
 

ส่ิงที่คนพบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 รวม 
มีคอนเซ็นเตอรสามารถโทรสอบถาม
ปรึกษาปญหาได  

                                  
1 

ระดับภาคฯ มีบุคลากรท่ีเช่ียวชาญให
คําแนะนําปรึกษา  

                                  1 

มีคูมือการสอบบัญชีสหกรณ                                    1 
กรมฯ มุงเนนการสอบบัญชี                                     12 
ระดับภาค ระดับกรม ตามสายบังคับ
บัญชา ชวยแกไขปญหา 

   
 

                      
 

        
2 

เพิ่มจํานวนผูสอบท่ีไดรับการเลื่อนข้ัน
เงินเดือนระดับดีมากกับดีเดน 

   
 

                 
 

             
2 

การสอบเลื่อนข้ันมีความเปนธรรม                                    1 
มีการพัฒนางานสอบบัญชี                                    2 
ความกาวหนาในหนาท่ีการงาน                                    3 
การจัดแบงหนาท่ีและจัดสรรอัตรากําลัง
ตามโครงสรางใหมใหมีความชัดเจน 

       
 

     
 

 
 

          
  

       
5 

องคกรมีช่ือเสียงท่ีดีและไดรับการ
ยอมรับ 

        
 

     
 

    
 

          
 

 
  

 
6 

การสนับสนุนจากทางสวนกลาง                                    1 
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ตารางที่ จ.3 ความถ่ีของปจจัยท่ีเปนจดุรวมและปจจัยท่ีเปนจุดโดดเดนของส่ิงท่ีมุงหวังเกี่ยวกับองคกร (ตอ) 
 

ส่ิงที่คนพบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 รวม 
สวัสดิการ งบเบ้ียเลี้ยง เพิ่มข้ึน                                    2 
การอบรมพัฒนาพนักงานใหมีความรู
เรื่องการสอบบัญชี การใชโปรแกรม 

          
 

                     
 

  
2 

ผูสอบบัญชีรายใหมผานการอบรม
หลักสูตรท่ีไดมาตรฐาน 

            
 

                      1 

เพิ่มเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชในการ
ทํางาน 

              
 

        
 

           2 

คาตอบแทนคาวิชาชีพ                                    3 
กรมตรวจบัญชีมีการสนับสนุน
ทุนการศึกษาตอ 

             
 

  
  

  
 

              
2 

กิจกรรมเสริมสรางความสามัคคี                                    1 
การพัฒนาจิตใจ                                    1 
ยายไปอยูกับครอบครัว                                    1 
เพิ่มความรวดเร็วในการแกไขปญหา
สหกรณ 

                         
 

         
1 

กรมตรวจบัญชีสหกรณมีผูท่ีมีความรู
ความสามารถถายทอดมาใหผูสอบบัญชี 

                          
 

        
1 

มีการวางแผนการทํางานท่ีชัดเจน                                    1 
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ตารางที่ จ.3 ความถ่ีของปจจัยท่ีเปนจดุรวมและปจจัยท่ีเปนจุดโดดเดนของส่ิงท่ีมุงหวังเกี่ยวกับองคกร (ตอ) 
 

ส่ิงที่คนพบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 รวม 
ผูสอบมีความสามัคคี และชวยเหลือกัน                                    1 
งานสอบบัญชีไดมาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ  

  
 

 
 

      
 

                
  

  
 

 
7 

การทํางานเปนทีม                                    1 
การไดรับความเอาใจใส ใหกําลังใจและ
ความช่ืนชมจากผูบริหาร 

                               
 

  
 2 

 
ตารางที่ จ.4 ความถ่ีของปจจัยท่ีเปนจดุรวมและปจจัยท่ีเปนจุดโดดเดนของความมุงหวังตอกระดาษทําการอิเล็กทรอนคิส 
 

ส่ิงที่คนพบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 รวม 
กระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส เม่ือเสร็จทุก
อยางแลวสามารถเก็บรวบรวมขอมูลไวท่ี
สวนกลาง 

 
                         

 
        

2 

ลิงคขอมูลเปนกระดาษทําการข้ึนมา
ตรวจสอบได และทํางานท่ีไหนก็ได  

    
 

          
 

      
 

       
 

   5 

กระดาษทําการอิเล็กทรอนิกสใชงานไดงาย 
และชัดเจนมากกวานี้   

    
       

  
 

 
 

      
 

 
    

   
  16 
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ตารางที่ จ.4 ความถ่ีของปจจัยท่ีเปนจดุรวมและปจจัยท่ีเปนจุดโดดเดนของความมุงหวังตอกระดาษทําการอิเล็กทรอนคิส (ตอ) 
 

ส่ิงที่คนพบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 รวม 
การปรับปรุงและพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับ
งานสอบบัญชีท่ีบันทึกดวยกระดาษทําการ
อิเล็กทรอนิกส 

  
                                 

2 

กระดาษทําการชวยลดขอผิดพลาดในการ
ทํางาน 

   
 

                              
 2 

กระดาษทําการอิเล็กทรอนิกสเปนตัวชวย
ใหงานดีข้ึนและประหยัดเวลา 

   
 

     
 

                      
 

  3 

กระดาษทําการอิเล็กทรอนิกส เม่ือเกิด
ปญหาสามารถกลับมาดูได 

    
 

              
 

               
2 

เพิ่มขนาดตัวหนังสือใหใหญข้ึน                                    1 
อยากเห็นตัวอยางสหกรณท่ีทําสําเรจ็ตาม
ข้ันตอนท่ีกรมกําหนดไดจริงๆ 

       
 

                           1 

คูมือประกอบการใชงานโปรแกรม EWP 
แตละธุรกิจ 

         
 

 
  

     
 

          
   

   
7 

อยากใหพี่ๆ ผูสอบบัญชีท่ีเกงๆ และเขาใจ
โปรแกรมแลว เปนผูสอน รวมท้ังการแชร
ประสบการณ 

  
 

               
 

                
2 
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ตารางที่ จ.4 ความถ่ีของปจจัยท่ีเปนจดุรวมและปจจัยท่ีเปนจุดโดดเดนของความมุงหวังตอกระดาษทําการอิเล็กทรอนคิส (ตอ) 
 

ส่ิงที่คนพบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 รวม 
โปรแกรมสามารถเลือกขอความท่ีตองการ
ได 

                   
 

               
1 

มีอุปกรณและเครื่องมือสนับสนุนการใช
งานท่ีเพียงพอ เชน สแกนเนอร เครื่อง
คอมพิวเตอร 

                  
    

 
 

 
 

         
5 

สหกรณทุกแหงสามารถใชกระดาษทําการ
อิเล็กทรอนิกสได                                    1 

มีการจัดระบบใหปลอดภัยของกระดาษทํา
การอิเล็กทรอนิกสได                                    1 

สามารถใชประโยชนจากกระดาษทําการ
อิเล็กทรอนิกสไดเต็มประสิทธิภาพ 

                                   1 

โปรแกรมแบบสําเร็จ                                    1 
โปรแกรมของกรมตรวจฯ สามารถใชได
กับทุกเครื่องทุกระบบ                                    2 

การใหความรูและฝกอบรมบุคลากรในกรม
ท้ังผูสอบบัญชีและผูชวยทุกคน                                    8 

กลุมกํากับเรียกตรวจเฉพาะงานท่ีใช
โปรแกรม EWP 

                                   1 
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ตารางที่ จ.4 ความถ่ีของปจจัยท่ีเปนจดุรวมและปจจัยท่ีเปนจุดโดดเดนของความมุงหวังตอกระดาษทําการอิเล็กทรอนคิส (ตอ) 
 

ส่ิงที่คนพบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 รวม 
กรมฯ มีการสื่อสารหรือใหขอมูล
ความสําคัญของการใชโปรแกรม EWP ใน
งานสอบบัญชี 

                                   1 

เมนูภาษาไทย                                    1 
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