
 

บทท่ี 2 
เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการ

ตรวจสอบภายใน ของสํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผูศึกษาไดพบวามีแนวคิด
และทฤษฎีตางๆ ที่เกี่ยวของดังตอไปนี้ 

2.1 ระบบสารสนเทศ 
2.2 การตรวจสอบภายใน 
2.3 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 
2.4 ทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วของ 

 
2.1 ระบบสารสนเทศ  

นิตยา เจรียงประเสริฐ (2543) อธิบายวา เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบันที่มีการ
แขงขันสูงขึ้น การตัดสินใจของผูบริหารตองทําในเวลาที่จํากัดภายใตเงื่อนไขตางๆ มากมาย ทําให
บทบาทของสารสนเทศในองคกรมีมากขึ้นในแงของการใหสารสนเทศแกผูบริหารในการชวยการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ จึงทําใหองคกรตัดสินใจนําระบบสารสนเทศหรือเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ชวยงานในองคกร และเมื่อนําเทคโนโลยีตาง ๆ มาใช ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในองคกร 
เชน การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน การเพิ่มขีดความสามารถในการทํางาน และการสรางความ
ตองการในดานอื่น ๆ  

เราสามารถกลาวไดวา แรงผลักดันสําคัญของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเปนผลมาจาก
เทคโนโลยี การประมวลผลขอมูล และการสื่อสารโทรคมนาคมที่กาวหนา ตลอดจนการพัฒนา
เทคนิคการจัดการขอมูลอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพสงผลใหคุณภาพของสารสนเทศสําหรับ
การบริหารงานสูงขึ้น และมีความสอดคลองกับความตองการของผูใชมากขึ้น ซ่ึงทาทายผูบริหารรุน
ใหม ใหตองมีความรูและความเขาใจในหลักการของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเพื่อที่จะ
สามารถประยุกตในการบริหารงานให ทันสมัย และสรางความแข็งแกรงใหกับองคกร 

ศรีสมรัก อินทุจันทรยง (2549:198-199) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management 
Information System) เปาหมายหลักของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คือการนําเสนอ
สารสนเทศไปยังผูบริหารที่ตองการสารสนเทศนั้นในเวลาและรูปแบบของการนําเสนอสารสนเทศ
ตามที่ผูบริหารตองการ เพื่อชวยใหเห็นภาพการปฏิบัติงานภายในองคกรไดอยางครบถวนถูกตอง
สมบูรณเพื่อชวยในการประเมินผลการควบคุมติดตามและปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุ
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เปาหมายขององคกร ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการจะนําเสนอผลการปฏิบัติงานขององคกรใน
รูปของรายงาน คุณสมบัติของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการมีดังตอไปนี้ 

1) เปนระบบที่นาํเสนอสารสนเทศสําหรับการปฏิบัติงาน การวางแผนและการตัดสินใจ
ปญหาที่มีโครงสรางไปจนถึงระดับกึ่งโครงสราง 

2) มุงเนนการนําเสนอสารสนเทศสําหรับผูบริหารตั้งแตระดับกลางขึ้นไป 
3) รายงานที่นําเสนอสารสนเทศสวนใหญจะเปนรายงานที่ไดมีการกําหนดรูปแบบไวเปน

มาตรฐานและเปนการกําหนดไวลวงหนา  
4) เปนระบบสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการบริหารงานตามหนาที่งานตางๆ ขององคกร 

รายงานที่นําเสนอจากระบบมีจํานวนมาก ทั้งนี้เพราะเปนไปตามมุมมองของการใชสนเทศของ
ผูบริหารแตละคน ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการจะตองนําเสนอสารสนเทศไดครบถวน 

5) รายงานจากระบบมีกําหนดการจัดทําและการแจกจายใหผูบริหารแตละคนไวแนนอน 
6) รายงานที่นําเสนอสารสนเทศสามารถอยูไดทั้งในรูปแบบที่เปนเอกสาร (Hard Copy) 

และสําเนาอิเล็กทรอนิกสได รายงานที่เปนสําเนาอิเล็กทรอนิกส (Softcopy) มักจะเปนการนําเสนอ
รายงานผานทางจอมอนิเตอรของคอมพิวเตอร อยางไรกต็ามรูปแบบการนาํเสนอของรายงานจะไม
เหมือนวาจะนาํเสนอเปนเอกสารหรือผานทางจอมอนิเตอร 

7) สารสนเทศที่นําเสนอในรายงานจากระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเปนผลจากการ
ประมวลผลขอมูลที่เกิดขึ้นในอดีตและขอมูลจากการวางแผนยุทธวิธี เกิดขึ้นภายในองคกรมากกวา
ขอมูลจากแหลงภายนอกองคกร แหลงขอมูลหลักของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการคือขอมูลจาก
ระบบประมวลผลดวยการเปลี่ยนแปลง 
 
2.2 การตรวจสอบภายใน 

 เรวดี เมฆวิชัย (2546:145-146) อธิบายวา คอมพิวเตอรชวยในการตรวจสอบไดอยางไร 
“การที่กิจการสวนมากตัดสินใจใชคอมพิวเตอรในการประมวลผลนั้น เนื่องจากกิจการตอง
ประมวลผลรายการคาและขอมูลจํานวนมากหรือการประมวลผลอาจซับซอน ทําใหการใช
คอมพิวเตอรในการประมวลผลมีประสิทธิภาพมากกวาการประมวลผลดวยมือ ดังนั้นในการ
ตรวจสอบระบบสารสนเทศที่ใชคอมพิวเตอรและงบการเงินของกิจการดังกลาว จึงอาจตอง
ครอบคลุมการตรวจสอบการประมวลผลที่ซับซอนและการวิเคราะหรายการและขอมูลจํานวนมาก
ดวย นอกเหนือจากการที่ผูตรวจสอบไมสามารถอานขอมูลและหลักฐานเพื่อการตรวจสอบซึ่งจัด
ภายในระบบในรูปอิเล็กทรอนิกสดวยตาเปลา  การใชเทคนิคการใชคอมพิวเตอรชวยในการ
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ตรวจสอบจะชวยใหผูตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวอยางมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ” 

 จันทรา สาขากร, นิพันธ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2550:15-16 ถึง 15-19) 
อธิบายวา เทคนิคการตรวจสอบระบบสารสนเทศที่ใชคอมพิวเตอร (Computer Audit Technique) 
แบงออกไดเปน 3 ประเภท ดังนี้ 

(1) การตรวจสอบโดยไมใชคอมพิวเตอร หรือการตรวจสอบรอบระบบ (Auditing  
Around the Computer)  

1.1 ความหมายของการตรวจสอบโดยไมใชคอมพิวเตอร 
การตรวจสอบโดยไมใชคอมพิวเตอร เปนการตรวจสอบที่ผูตรวจสอบภายใน

พิจารณาวาระบบคอมพิวเตอรและโปรแกรมคําสั่งงาน หรือการประมวลผลดวยคอมพิวเตอร  
(Process) เปนกลองดํา (Black Box) และผูตรวจสอบภายในไมตองเขาใจ หรือสนใจกลองดํานี้ ผู
ตรวจสอบภายในสอบทานขอมูลปอนเขา (Input) และขอมูลผลลัพธ (Output) 

1.2 ขั้นตอนการตรวจสอบโดยไมใชคอมพวิเตอร 
ผูตรวจสอบภายในจะเลือกตัวอยางของรายการจริงที่ไดประมวลผลแลว และ

ติดตามไลรายการจริงนี้จากขอมูลปอนเขา ณ จุดเอกสารตนกําหนด (Source Document) ไปยัง
รายงานผลลัพธหรือขอมูลผลลัพธที่ออกโดยคอมพิวเตอร ผูตรวจสอบภายในเปรียบเทียบผลลัพธ
นั้นกับขอมูลปอนเขาเพื่อพิจารณาวาถูกตองและสมเหตุสมผลหรือไม 

1.3 วิธีการตรวจสอบโดยไมใชคอมพิวเตอร 
เทคนิคการตรวจสอบโดยไมใชคอมพิวเตอร ที่นิยมใชมี 3 วิธีคือ 
ก) การพิสูจนความถูกตองของยอดรวมดวยมือ (Verifying Total) 
ข) การติดตามรายการผานเขาไปในเครื่องคอมพิวเตอรดวยมือ (Tracing 

Transactions) 
ค) การสอบทานโปรแกรมคําสั่งงาน (Reviewing Source Codes)  

(2) การตรวจสอบผานคอมพิวเตอรหรือการตรวจสอบโดยการผานเขาไปในระบบ 
(Auditing through the Computer) 

2.1 ความหมายของการตรวจสอบผานคอมพิวเตอร 
การตรวจสอบผานคอมพิวเตอร เปนการตรวจสอบที่ผูตรวจสอบภายในใหความ

สนใจตอการประมวลผลขอมูลดวยระบบคอมพิวเตอรและโปรแกรมคําสั่งงาน (Process) มากกวา
ขอมูลปอนเขา (Input) และขอมูลผลลัพธ (Output) ที่ไดจากการประมวลผลนั้น 
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2.2 ขั้นตอนการตรวจสอบผานคอมพิวเตอร 
ผูตรวจสอบภายในจะสรางขอมูลรายการทดสอบ (Test Transaction) หรือขอมูล

จําลอง (Simulated Transaction) ขึ้นมา เรียกวา Test deck หรือ Test data แลวนําไปประมวลผลดวย
ระบบคอมพิวเตอรจริงของกิจการที่ตรวจสอบในชวงเวลานอกเหนือการประมวลผลจริง (Non-
Production Run) ขอมูลทดสอบจะออกแบบมา เพื่อเช็คสอบจุดควบคุมภายในและความถูกตองของ
การประมวลผลโดยโปรแกรมคําสั่งงานคอมพิวเตอร 

(3) การตรวจสอบโดยใชคอมพิวเตอร (Auditing with using the Computer)  
ผูตรวจสอบภายในสวนใหญมีความเห็นวาการตรวจสอบผานคอมพิวเตอรกับการ

ตรวจสอบโดยใชคอมพิวเตอรเหมือนกัน ในทางเทคนิคแลวการตรวจสอบทั้งสองเหมือนกันจริงแต
ขอบเขตการตรวจสอบทั้งสองแตกตางกัน การตรวจสอบผานคอมพิวเตอร หมายถึง การใชเทคนิค
ขอมูลทดสอบ (Test deck) เทานั้น สวนการตรวจสอบโดยใชคอมพิวเตอร หมายถึง การใช
คอมพิวเตอรเปนเครื่องมือชวยในการตรวจสอบ (Audit Tool) ที่เรียกวา CAAT (Computer-assisted 
Audit Technique) บางทีเรียกเทคนิคการตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอรวิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 
รวมกันวาการตรวจสอบโดยใชคอมพิวเตอร (Auditing with using the computer) 
 
2.3 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 

วราภรณ โกวิทวรางกูร (2521) อธิบายวา ในชีวิตประจําวันของมนุษยเรานี้ มีสวนเกี่ยวของ
อยูกับขอมูลและขาวสารมากมาย องคกรตาง ๆ ที่ตองใชขอมูลจํานวนมากมหาศาลไดประสบกับ
ปญหาการจัดเก็บขอมูลใหมีระเบียบแบบแผนการนําขอมูลในสวนที่ตองการมาใชใหทันตอ
เหตุการณนั้น จะตองมีระบบการจัดเก็บขอมูลที่ดี วิธีการหนึ่งที่เปนไปไดก็คือระบบฐานขอมูล 
(Database System) 

ในปจจุบันนี้ ฐานขอมูลไดเขามามีบทบาทอยางมากและมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนา
ระบบสารสนเทศนั้นในดานเศรษฐกิจ ธุรกิจ อุตสาหกรรม การศึกษา การแพทย และการ
ประกอบการอื่น ๆ ดังนั้นเพื่อใหไดมาซึ่งระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสูงสุด จึงตองนําเอา
ระบบฐานขอมูลเขามาใชในการจัดเก็บขอมูล  หรือบริหารงานขอมูลสําหรับการพัฒนาและ
ออกแบบระบบสารสนเทศนั้น ๆ ซ่ึงจะทําใหไดสารสนเทศที่ถูกตอง ทันสมัย และรวดเร็วเพื่อ
ผูบริหารใชในการตัดสินใจ ซ่ึงฐานขอมูล ก็หมายถึงที่เก็บขอมูลและความสัมพันธระหวางขอมูล
เหลานั้น (a collection of data and relationships) นั้น  
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จุไรรัตน เตชะเพชรไพบูลย (2537) ไดอธิบายถึงประโยชนของฐานขอมูลไว ดังนี้ 
1) ความมีอยูของขอมูล (Data Availability) คือ เมื่อใดที่ความตองการของขอมูลเกิดขึ้น

หรือเมื่อผูใชคนใดทําการปรับปรุงขอมูลผูใชคนอื่นจะตองไดขอมูลที่ไดรับการปรับปรุงแลว และ
สามารถเรียกใชขอมูลไดตลอดเวลา 

2) ลดความซ้ําซอนของขอมูล (Data Redundancy) โดยขอมูลตัวเดียวกนัจะถูกเก็บอยูเพียง
ที่เดียวเทานัน้ 

3) ความสอดคลองของขอมูล (Data Consistency) คาของขอมูลนั้นไมวาจะเรียกใชโดยวิธี
ใด ๆ ก็ตามจะตองใหคาเดิมเสมอ เนื่องจากขอมูลถูกจัดเกบ็อยูที่เดยีวกัน ดังนั้น ไมวาจะทําการ
แกไข ปรับปรุงขอมูล หรือสืบคนขอมูล คาของขอมูลก็จะเปนขอมูลเดียวกัน 

4) ความเชื่อถือไดของขอมูล (Data Reliability) 
5) ขอมูลมีความเปนปจจุบนั (Data Currency) หากมีผูใชคนหนึ่งทําการปรับปรุงขอมูลผูใช

คนอื่น ๆ จะตองไดรับขอมูลที่ไดรับการปรับปรุงแลวเสมอ 
6) ความยดืหยุนของขอมูล (Data Flexibility) เราสามารถเปลี่ยนโครงสรางฐานขอมูลตาม

ความตองการที่เปลี่ยนแปลงไป โดยไมกระทบกับระบบงานเดิม 
7) ลดคาใชจาย (Low Cost) เนื่องจากฐานขอมูลสามารถลดความซ้ําซอนของขอมูล ทําให

สามารถลดคาใชจายดานการทํางาน และการบริหารลงได 
8) เพิ่มประสิทธิภาพของขอมูล (Data Efficiency) 
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ (2545:29-31) ระบบการจัดการฐานขอมูล หรือมักเรียกยอ ๆ วา 

DBMS คือ โปรแกรมที่ใชเปนเครื่องมือในการจัดการฐานขอมูลซ่ึงประกอบดวยฟงกชันหนาที่
ตางๆ ในการจัดการกับขอมูล รวมทั้งภาษาที่ใชทํางานกับขอมูล โดยมักจะใชภาษา SQL ในการ
โตตอบระหวางกันกับผูใช เพื่อใหสามารถทําการกําหนด การสราง การเรียกดู  การบํารุงรักษา
ฐานขอมูล เพื่อปองกันมิใหผูที่ไมมีสิทธิการใชงานเขามาละเมิดขอมูลในฐานขอมูลที่เปนศูนยกลาง
ได นอกจากนี้ DBMS ยังมีหนาที่ในการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของขอมูล การสํารอง
ขอมูล และการเรียกคืนขอมูลในกรณีที่ขอมูลเกิดความเสียหาย 

 ดังนั้น จึงสามารถกลาวโดยสรุปวา DBMS เปนโปรแกรมที่ใชโตตอบกับผูใชงานทั้งบน
แอปพลิเคชันโปรแกรมและฐานขอมูล ซ่ึงกอใหเกิดความสะดวกตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

1. อนุญาตใหผูใชงานสามารถกําหนดหรือสรางฐานขอมูลเพื่อกําหนดโครงสรางขอมูล 
ชนิดขอมูลรวมทั้งการอนุญาตใหขอมูลทีก่ําหนดขึ้นสามารถบันทึกลงในฐานขอมูลได ซ่ึงในสวนนี้
เรียกวา Data Definition Language (DDL)  

2. อนุญาตใหผูใชงานสามารถทําการเพิ่ม (insert) ปรับปรุง (update) ลบ (delete) และเรียก 
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ใช (retrive) ขอมูลจากฐานขอมูลได ซ่ึงในสวนนี้เรียกวา Data Manipulation Language (DML)  
3. สามารถทําการควบคุมในการเขาถึงฐานขอมูล เชน ความปลอดภัยของระบบ (seurity 

system) โดยผูที่ไมมีสิทธิในการเขาถึงขอมูลในฐานขอมลู จะไมสามารถเขามาใชงานขอมูลใน
ฐานขอมูลไดความคงสภาพของระบบ (integrity system) ทําใหเกิดความถูกตองตรงกันในการ
จัดเก็บขอมูลมรีะบบการควบคุมการเขาถึงขอมูลพรอมกัน (concurrency control system) กลาวคือ
สามารถแชรขอมูลเพื่อบริการในการเขาถึงขอมูลพรอม ๆ กันจากผูใชงานในขณะเดียวกัน ไดโดย
ไมกอใหเกิดความไมถูกตองของขอมูลการกูคืนระบบ (recovery control system) สามารถกูคืน
ขอมูลกลับมาไดในกรณีที่ฮารดแวรหรือซอฟตแวรเกิดความเสียหาย การเขาถึงรายการตาง ๆ (user-
accessible catalog) ผูใชสามารถเขาถึงรายการ หรือรายละเอียดตาง ๆ ของขอมูลในฐานขอมูลได 
 
2.4 ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของ 

กนิษฐา มหาดิลก (2547) ทําการศึกษาหัวขอ “ปญหาและแนวทางแกไขปญหาการ
ตรวจสอบภายในในสาขาของธนาคารพาณิชย กรณีศึกษา : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)” 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาระดับปญหาการตรวจสอบภายในสาขาของธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
จํากัด (มหาชน) และเปรียบเทียบความแตกตางของระดับปญหาในการตรวจสอบ และทราบถึงแนว
ทางแกไขปญหา โดยกําหนดปญหาออกเปน 3 ดาน คือ 1) ปญหาดานการวางแผนตรวจสอบดาน
แผนงานตรวจสอบประจําปไมยืดหยุนเทาที่ควร 2) ปญหาดานการปฏิบัติงานตรวจสอบดานวิธีการ
ตรวจสอบไมระบุไวอยางชัดเจน ทําใหผูตรวจสอบปฏิบัติไมเหมือนกันหรือขาดมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน 3) ปญหาดานการจัดการทํารายงานและติดตามผลการตรวจสอบ ดานรายงานการ
ตรวจสอบมีเนื้อหามากทําใหหลงประเด็นในการสรุปถึงจุดที่มีความเสี่ยง สวนแนวทางแกไขปญหา
อยูในระดับมาก พบวาผูตรวจสอบภายในควรมีอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบสาขาอยาง
เพียงพอ และในสวนของการทดสอบสมมติฐาน พบวาปญหาทั้ง 3 ดานเปนปญหาในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในสาขาของธนาคาร”  

สายชล แซล้ี (2547) ไดศึกษาเรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับงานของฝายความ
มั่นคง ที่ทําการปกครองจังหวัดลําปาง” ซ่ึงการทํางานในระบบเดิมนั้นมีการจัดเก็บขอมูลดังกลาวใน
ลักษณะของเอกสารและพิมพขอมูลเปนไฟลโดยใชโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กซเซล กอใหเกิด
ปญหาอันเนื่องมากจากการสูญหายของขอมูล การจัดเก็บเอกสารไมเปนระบบระเบียบ ทําใหการ
คนหาขอมูลลาชาและเกิดขอผิดพลาดไดงาย  

 ผลการศึกษาสรุปไดวาการวิเคราะหความตองการสารสนเทศทั้งในปจจุบันและในอนาคต
ของงานฝายความมั่นคง ที่ทําการปกครองจังหวัดลําปาง ประกอบดวยขอมูลการรองเรียน/รองทุกข 
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เสนอความคิดเห็นขอมูลการรายงานเหตุดวนสาธารณภัย ขอมูลการรายงานขาวสารความมั่นคง 
และขอมูลหนังสือส่ังการ โดยมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการออกแบบและพัฒนา
เว็บเพจในครั้งนี้สามารถ 

1) เพิ่มประสิทธิภาพการรายงานเหตุดวนสาธารณภัย 
2) ไดรายงานตรงตามความตองการของผูใชงาน 
3) ผูบริหารสามารถเรียกดูสรุปผลการดําเนินงานตาง ๆ ได 

 


