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 การคน้ควา้อิสระเรือง “การพฒันาระบบกระแสงานในการตรวจสอบบญัชีสหกรณ์ 

กรณีศึกษา สหกรณ์ในจงัหวดันครปฐม ”  มีวตัถุประสงคเ์พือสร้างมาตรฐานการสอบบญัชีในดา้นการ
ตรวจสอบบญัชีของผูส้อบ สามารถใหผู้บ้ริหารติดตามงานผูส้อบบญัชี  และยงั เป็นการถ่ายทอดขอ้มูล

เบืองตน้ของสหกรณ์ทีตรวจสอบใหผู้ส้อบบั ญชีคนอืนๆ ไดรั้บทราบ ถือเป็นวธีิการจดัการความรู้ของ

สาํนกังานดว้ย   โดยงานวจิยันีจะพฒันาโปรแกรมตน้แบบทีทาํงานในลกัษณะ Windows Application  
ประกอบดว้ย  หนา้จอกาํหนดผูส้อบบญัชี   หนา้จอกาํหนดสหกรณ์   หนา้จอกาํหนดสิทธิผูใ้ชง้าน   

หนา้จอกาํหนดสหกรณ์ทีรับผดิชอบ   หน้าจอบนัทึกวางแผนงานสอบบญัชี  หนา้จอบนัทึกผลการ

ตรวจสอบบญัชี   รายงานการแกไ้ขปัญหา รายงานแผนการปฏิบติังานรายบุคคล   รายงานแผนการ

ปฏิบติังาน  รายงานผลการปฏิบติังาน และรายงานกราฟผลการปฏิบติังาน  ในการทดสอบระบบไดน้าํ

โปรแกรมไปใหผู้ใ้ชง้านจาํนวน 21 คน ประกอบไปดว้ย ผูบ้ริ หารจาํนวน 1 คน และผูส้อบบญัชีจาํนวน 

20 คน ไดท้ดลองใชโ้ปรแกรม เพือวดัประสิทธิภาพของระบบทีพฒันาขึน และประเมินผลเพือวดัความ

พึงพอใจของผูใ้ชง้านประกอบดว้ย  

 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน ซึงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผูบ้ริหารและ

กลุ่มผูใ้ชง้าน ผลการประเมินจากกลุ่มผูบ้ริหารปรากฏวา่ผูบ้ริหารมีความพึงพอใจในระบบอยูใ่นระดบัที  
ดี และในส่วนของกลุ่มผูใ้ชง้านมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั ดี 
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 This research is entitled “Development of Workflow for Co-operative Auditing Systems: A 

Case Study of a Co-operative in Nakhon Pathom Province” aimed at establishing standards in the 

auditing which would allow administrators to monitor the auditors. It also could convey primary 

information of a cooperative to other auditors. This was a part of the knowledge management 

procedures  of the office. This research developed a prototype application that ran in the Windows 

Application including the screens for the auditor, cooperative, user, responsible cooperative, auditing 

plan, and saving the auditing results. It also included reporting on solving the problems, an individual 

plan of action, performance and performance graphs. For testing the system, the users consisted of 21 

users; 1 administrator and 20 auditors. They were asked to use the program to measure the 

effectiveness of the developed system and to evaluate the satisfaction of the users. 

 Evaluation of users’ satisfaction was divided into two groups: administrator and users.  It 

revealed that satisfaction with the system of the administrator was at a good level and users’ 

satisfaction was at a good level. 
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