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กติติกรรมประกาศ 

 

ความสาํเร็จของสารนิพนธ์ฉบบัน้ีเกิดข้ึนดว้ยความเมตตากรุณาและเอาใจใส่จาก   ท่าน

อาจารยท่ี์ไดใ้หค้าํปรึกษาแนะนาํและสนบัสนุนเป็นอยา่งดี ผูเ้ขียนจึงขอกราบขอบพระคุณอาจารย ์

ดร.พทัธนนัท ์เพชรเชิดชู ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบญัชีมหาบณัฑิต ท่ีท่านไดใ้หค้วามกรุณาแนะนาํให้

คาํปรึกษาเพื่อความสมบูรณ์ถูกตอ้งแห่งเน้ือหาของสารนิพนธ์ 
ผูเ้ขียนกราบขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.ศิริเดช คาํสุพรหม ท่ีท่านใหค้วามกรุณารับเป็น

อาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ โดยท่านไดก้รุณาสละเวลาช่วยช้ีแนะ ซกัถาม และแสดงขอ้คิดเห็น

ต่างๆ รวมทั้งดา้นตาํรา แหล่งขอ้มูลการศึกษาคน้ควา้อยา่งใกลชิ้ด ทาํใหส้ารนิพนธ์มีความสมบูรณ์

มากยิง่ข้ึน 
ผูเ้ขียนขอกราบขอบคุณโสภิต สาระมาน ผูจ้ดัการอาวโุสแผนกบญัชีและคุณนิภาพรรณ 

ไชยวฒัน์ ผูช่้วยผูจ้ดัการอาวโุสแผนกบญัชีบริษทั ไทยทาเคนาคา สากลก่อสร้าง จาํกดัท่ีค่อยให้

คาํปรึกษาแนะนาํและสนบัสนุนเป็นอยา่งดีในการทาํงานวจิยัฉบบัน้ีจนเสร็จสมบูรณ์ 
ทา้ยท่ีสุดน้ี ขอขอบพระคุณร้อยเอกเสริมเกียรติและร้อยเอกหญิงจินดา  ศุภจินดา บิดา 

มารดา ของขา้พเจา้ และครอบครัวของขา้พเจา้ ท่ีใหโ้อกาสศึกษาจนสาํเร็จถึงชั้นปริญญามหาบณัฑิต 

ทั้งไดอุ้ปการะใหค้วามช่วยเหลือ ใหก้ารสนบัสนุนทุก ๆดา้น   และเป็นกาํลงัใจอนัสาํคญัแก่ผูเ้ขียน

เสมอมา อน่ึงหากสารนิพนธ์ฉบบัน้ี ก่อใหเ้กิดความรู้และขอ้คิดท่ีมีประโยชน์อนัควรแก่การศึกษา

และนาํไปพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนต่อไปในภายภาคหนา้ ผูเ้ขียนขอมอบคุณความดีน้ี

ใหแ้ก่บิดามารดาและท่านอาจารยทุ์กท่าน ตลอดจนผูแ้ต่งหนงัสือตาํราทุกท่านซ่ึงผูเ้ขียนใชอ้า้งอิง

ในวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี แต่หากมีขอ้ผดิพลาดหรือขอ้บกพร่องของสารนิพนธ์ฉบบัน้ีประการใด 

ผูเ้ขียนขอนอ้มรับไวแ้ต่เพยีงผูเ้ดียว 
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บทคัดย่อ 

 

งานวจิยัเร่ือง การนาํกรอบมาตรฐาน COBIT มาประยกุตใ์ชใ้นองคก์ร เพื่อปรับปรุง

กระบวนการปฏิบติังานสารสนเทศทางการบญัชี กรณีศึกษา : บริษทั ไทยทาเคนาคา สากลก่อสร้าง

จาํกดั มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหท้ราบถึงความพอเพียง  การควบคุมระบบสารสนเทศทางการบญัชี 

ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศท่ีจะพฒันาต่อไป โดยนาํกรอบมาตรฐาน COBITมาประยกุตใ์ช้

ในการประเมินระบบสารสนเทศทางการบญัชีขององคท่ี์กาํลงัพฒันาสู่ระบบ REAL TIME 

งานวจิยัน้ีจดัทาํในรูปแบบวจิยัขอ้มูลคุณภาพเชิงพรรณนา โดยใชว้ธีิการสัมภาษณ์ และ

ศึกษา และศึกษาเอกสารการปฏิบติังาน เพื่อเก็บรวมรวมขอ้มูลข้ึนตอนการปฏิบติังานในปัจจุบนั 

รวมทั้งศึกษาคน้ควา้บทความวชิาการเก่ียวกบัมาตรฐานการควบคุมภายในและแนวคิดทฤษฎีท่ี

เก่ียวขอ้ง จากนั้นทาํการประเมินโดยนาํมาตรฐานการควบคุมภายในเก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 

คือ มาตรฐาน COBIT มาใชใ้นการประเมิน เพื่อใหท้ราบถึงจุดอ่อนของการควบคุม แลว้จึงกาํหนด

แนวทางปรับปรุงเพื่อการพฒันาระบบสารสนเทศท่ีมีอยูใ่หเ้หมาะสม 

ผลการวจิยัพบวา่     กระบวนการสารสนเทศดา้นการบญัชีขององคก์ารท่ีศึกษานั้นขาด

ความเพียงพอในการควบคุมภายในตามมาตรฐาน COBIT PO7 ขาดการจดัการทรัพยากรบุคคล

ทางดา้นการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง PO11 ขาดการจดัการดา้นการป้องกนัการบนัทึกขอ้มูลซํ้ าซอ้น AI4 

ควรพฒันาปรับปรุงเร่ืองการจดัทาํคู่มือฉบบัภาษาไทย DS5ขาดการจดัการดา้นความปลอดภยั

เก่ียวกบัรหสัลบัในส่วนงานนาํเขา้ขอ้มูล DS10 ขาดการจดัตั้งทีมงานปฏิบติัการติดตามแกไ้ขปัญหา

ต่าง ๆอยา่งเป็นระบบแลว้จดัทาํรายเสนอผูบ้ริหารถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน DS13ขาดการจดัการดา้นการ

บนัทึกการปฏิบติังานและความเพียงพอจาํนวนผูใ้ชง้านระบบ 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to gain the information regarding the sufficiency, the 

control of accounting information system, the efficiency of developing accounting information 

system by applying COBIT framework, in order to assess the organization’s accounting 

information system, which is developing into REAL TIME system. 

This study is a Qualitative research conducted by interviewing individuals and 

examining the operation documents, which were intended to gather the data of the present 

operational procedures. These procedures include researching and studying academic articles 

regarding the internal control standard and other related theories. Moreover, This research then 

assess operational process by using an internal control standard regarding information technology, 

the COBIT framework, as an assessment tool, after that, determine an approach  to improving the 

available information technology. 

The result of the study suggests of the studied organization is lack of sufficiency in 

internal control according to the COBIT framework. This research is found that HR is lack of 

sufficiency of human resources management; the constant development (PO7). This research also 

found systematic prevention is overlapping of data recording (PO11). Moreover The Thai-

language manual handbook need to be improved. (AI4) There is a lack of research  security 

measurements regarding the access to the information data (DS5).Lastly The research the 

appointing of a competent operational team for tracking the problems systematically and report 

the existing problems to the executives (DS10). There is a lack of the recording of work and the 

sufficiency of users in the system (DS13). 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
  ความสาํเร็จของ  ทาเคนาคา  เป็นหน่ึงหนทางท่ีทาํใหท้ัว่โลกมารวมตวักนั เราเช่ือวา่ความ

ร่วมมือและการติดต่อส่ือสาร คือกุญแจสาํคญัสาํหรับอนาคต  ทาเคนาคา เราเป็นผูน้าํดา้นงาน

ก่อสร้าง และสร้างช่ือเสียงจากลูกคา้ต่างชาติในดา้นความน่าเช่ือถือ มาเป็นเวลานาน ความน่าเช่ือถือ

สมรรถภาพ และประสิทธิภาพดา้นการจดัการ ทาํใหลู้กคา้ไดรั้บส่ิงท่ีตรงกบัความตอ้งการมากท่ีสุด 

การใหค้วามสนใจในทุกรายละเอียด ไม่วา่ปัญหาจะใหญ่หรือเล็ก จากเร่ิมตน้จนสาํเร็จ  ทาเคนาคา  

ไดใ้หส่ิ้งท่ีถูกตอ้งเสมอ จากประสบการณ์ท่ีหลากหลายบนความสาํเร็จในทุกๆโครงการ เราใหทุ้กๆ

ส่ิงของเน้ือหาดา้นเทคนิค เช่นงานออกแบบและการก่อสร้าง วธีิการจดัการ อนัเป็นบทพิสูจน์วา่ 

คุณภาพของงานและบุคลากรท่ีพร้อมจะสร้างสรรคง์านใหก้บัลูกคา้ตั้งอยูบ่นมาตรฐานเดียวกนัทัว่

โลก ดัง่ท่ีท่านประธานบริษทั ทาเคนาคา  กล่าวไวว้า่ “คุณค่าของบริษทัคือผลงาน และนัน่ก็คือ

คุณภาพท่ีสาํคญัท่ีสุด” และเม่ือเดือน กรก ฎาคม 2009 ทาง ทาเคนาคา ก็ไดม้อบ ปรัชญา นโยบาย 

และคติประจาํใจในการปฏิบติังาน เพื่อแจกจ่ายใหก้บัทาเคนาคาทัว่โลก  

ปัจจุบนัส่ิงท่ีผูบ้ริหารในแต่ละองคก์รคาํนึงถึงคือ หลกัธรรมาภิบาลเป็นการบริหารดว้ย

ความโปร่งใส  องคก์รสามารถปฏิบติัตามไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ทาํใหมี้ขอ้ผดิพลาดนอ้ย ทั้งยงัสามารถ

ควบคุมไม่ใหเ้กิดการทุจริตในกระบวนการต่างๆ แมผู้ป้ฏิบติังานใหม่ก็สามารถทาํความเขา้ใจไดง่้าย

และทาํงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งวธีิการปฏิบติังานท่ีถูกกาํหนดข้ึน และมีความสาํคญัต่อการประกอบ

ธุรกิจ เน่ืองจากส่ิงแวดลอ้มภายในองคก์รและการบริหารงาน ไดแ้ก่ ขนาดขอบเขตความรับผดิชอบ 

และจาํนวนบุคลากรท่ีเพิ่มข้ึนมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา จึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งใชเ้ทคนิค

การบริหารงานเฉพาะอยา่งท่ีผูบ้ริหารงานไม่สามารถดูแลไดอ้ยา่งทัว่ถึงทางการปฏิบติัเพื่อการ

ควบคุมภายในท่ีดีดา้นดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ซ่ึงสามารถนาํไปปรับใชไ้ดทุ้กองคก์ารสาํหรับ

กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อใหบ้รรลุถึงวตัถุประสงคท์างธุรกิจหรือความ

ตอ้งการทางธุรกิจ จาํเป็นตอ้งมีคุณสมบติับางประการของ  COBIT มาเป็นแนวทางการกาํกบัดูแล

กิจการ 
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ภาพท่ี 1.1  ผงัองคก์รกรณีศึกษา 

 

 

 

ประธานบริษัท

รองประธานสว่น

สํานกังานใหญ่

แผนกบญัชี

บญัชีหน่วยงาน

บญัชีสว่นต้นทนุ

บญัชีการเงิน

บญัชีสว่นกลาง

แผนกออกแบบ ธุรการ

IT

กฏหมาย

รองประธานสว่น

หน่วยงาน

สว่นงานก่อสร้าง

หน่วยลําพนู

หน่วยบางปะกง

หน่วยระยอง

หน่วยนวนคร

หน่วยกรุงเทพฯ
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1.2  ปัญหาและอุปสรรค์ในการปฏิบัติงาน 

ในการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใช ้บริษทั ไทยทาเคนาคาสากล ก่อสร้าง จาํกดั 

ไดมี้การพฒันาโปรแกรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบญัชีเพื่อใชใ้นองคก์รโดยบุคลากรของบริษทัเอง และ

ในปี 2554 บริษทัไทยทาเคนาคา สากลก่อสร้าง จาํกดั ไดพ้ฒันาระบบคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์

สาํเร็จรูปท่ีสามารถเช่ือมโยงระบบการทาํงานทัว่ทั้งองคก์าร ไดอ้ยา่งอตัโนมติัมาดาํเนินการ เพื่อให้

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของบริษทั สามารถเช่ือมโยงการทาํงานท่ีมีขอ้มูลจาํนวนมากและมีการ

เพิ่มข้ึนของขอ้มูลอยา่งต่อเน่ืองไดเ้พื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งแม่นยาํ สามารถนาํไปใชป้ระกอบการ

ดาํเนินกิจกรรมของธุรกิจได ้มีระบบรักษาความปลอดภยัของฐานขอ้มูล เพื่อใหผู้ใ้ชแ้ละผูบ้ริหาร

สามารถเรียกดูขอ้มูลและตรวจสอบขอ้มูลสถานะได ้แต่การนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชก้บังาน

ดา้นบญัชีขอบริษทั มีความซบัซอ้นทางกา้นระบบคอมพิวเตอร์มากข้ึน จึงอาจมีความเส่ียงและ

ขอ้ผดิพลาดได ้โดยความเส่ียงหรือขอ้ผดิพลาดอาจเป็นผลมากจากความบกพร่องของระบบ

สารสนเทศ หรือการทุจริตโดยผูใ้ชร้ะบบงาน (นิพนัธ์ เห็นโชคชยัชนะ และศิลปพร ศรีจัน่เพชร, 

2545) ซ่ึงความเส่ียงหรือขอ้ผดิพลาดอาจเกิดข้ึนเม่ือขาดการควบคุมภายในท่ีดีในเร่ือง การจดัแบ่ง

งานของผูป้ฏิบติังานหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งไม่เหมาะสม มีขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนโดยไม่ตั้งใจหรือมี

ความตั้งใจในการแกไ้ขขอ้มูลหรือโปรแกรมของระบบสารสนเทศ หรือมีการรักษาความปลอดภยั

ของระบบสารสนเทศของการบญัชีท่ีไม่เหมาะสม (ประทกัษ ์วงศสิ์นคงมัน่ และคณะ,  2554)อาจจะ

ถูกแกไ้ขไดโ้ดยปราศจากร่องรอยใหสื้บทราบ หรืออาจตอ้งใชเ้วลาในการสืบหาแหล่งตน้ตอท่ีทาํ

การแกไ้ขซ่ึงอาจไม่ทนักาล (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่ง

ประเทศไทย , 2548) ดงันั้นการควบคุมภายในจึงเป็นเร่ืองสาํคญัท่ีควรคาํนึงถึง เพราะการควบคุม

ภายในท่ีดีมีส่วนสาํคญัต่อการป้องกนัความเส่ียงและขอ้ผดิพลาดในการปฏิบติังาน และทาํใหไ้ด้

ขอ้มูลทางบการบญัชีท่ีถูกตอ้ง เช่ือถือได ้ 

ดงันั้น การควบคุมภายในเพื่อป้องกนัความเส่ียงและขอ้ผดิพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนกบัระบบ

สารสนเทศทางการบญัชี จึงเป็นเหตุใหผู้ว้จิยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัการประเมินการ

ควบคุมภายในของระบบสารสนเทศทางการบญัชีขององคก์ร  เพื่อศึกษาถึงลกัษณะของ

สภาพแวดลอ้มการควบคุม โดยผลจากการศึกษาสามารถนาํไปประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทางในการ

ปรับปรุงและพฒันาระบบการควบคุมภายในของระบบสารสนเทศทางการบญัชีขององคก์ร 

ปัจจุบนัแนวคิดของมาตรฐาน COBIT กาํลงัเป็นท่ีนิยมในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ เช่น ธนาคาร

แห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ท่ีนาํ

มาตรฐาน   COBITเป็นแนวทางในการออกขอ้กาํหนดและกฎขอ้บงัคบัต่าง ๆ ดงันั้นเพื่อใหเ้กิด

ความเช่ือมนัอยา่งสมเหตุสมผลวา่องคก์รดาํเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถ
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บรรลุเป้าหมายขององคก์รจงัไดน้าํมาตรฐานสากลดา้นการรักษาความมัน่คงปลอดภยัในระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศมาประยกุตใ์ชเ้พื่อความปลอดภยัขององคก์รและเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัยคุของ

ไอทีภิบาล (IT GOVERNANCE) มุ่งสู่การเป็นบรรษทัภิบาล (GOOD CORPORATE 

GOVERNANCE) อีกดว้ย (อุษณา ภทัรมนตรี, 2548) 

 

1.3  วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพื่อศึกษาวธีิการประยกุตใ์ชแ้นวคิดของ  COBIT Framework ในเร่ืองของธรรมภิบาล

ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศทางการวดัประสิทธิภาพการควบคุมภายในของสารสนเทศทางการบญัชี 

ขององคก์ร 

 

1.4  ขอบเขตของการวจัิย 

งานวจิยัฉบบัน้ีเป็นการศึกษาในกระบวนการของระบบสารสนเทศทางการบญัชี ตาม

มาตรฐาน COBIT แลว้วเิคราะห์ประเด็นปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการสารสนเทศทางการ

บญัชีมาโดยนาํมาตรฐานCOBITมาเป็นแนวตรวจสอบกกระบวนการสารสนเทศทางการบญัชีวา่มี

ประสทิธภิาพของระบบสารสนเทศทางการบญัชทีีม่อียูใ่หเ้พยีงพอและเหมาะสม   

  

1.5  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

ทาํใหท้ราบถึง ความเพียงพอและเหมาะสมของ ประสิทธิภาพทางดา้นสารสนเทศ

ทางการบญัชีองคก์รตามกรอบงานของ  COBIT อยา่งไร 

 

1.6  นิยามศัพท์ 

องค์กร  หมายถึงบริษทั ไทยทาเคนาคา สากลก่อสร้าง จาํกดั 

Site Account  หมายถึง พนกังานบญัชีท่ีหน่วยงานของ บริษทั ไทยทาเคนาคา สากล

ก่อสร้าง จาํกดั  

Vm Ware หมายถึง  เป็นโปรแกรมซ่ึงใชใ้นการสร้างเคร่ืองคอมพิวเตอร์เสมือน คือ 

เป็นการสร้างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ข้ึนมาอีกเคร่ืองภายในเคร่ืองของเราเอง  
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บทที่ 2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
2.1  แนวคิดเกีย่วกบัระบบสารสนเทศทางการบัญชี (อุษณา ภทัรมนตรี, 2551 ) 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัระบบสารสนเทศทางการบญัชีประกอบไปดว้ย ความหมาย

ของระบบสารสนเทศทางการบญัชี และความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการใชร้ะบบสารสนเทศระบบ

สารสนเทศทางการบญัชีซ่ึงเป็นระบบการทาํงานท่ีนาํนโยบาย ทรัพยากรมนุษยแ์ละเทคโนโลยี

สารสนเทศมาประกอบกนัโดยเนน้การใชป้ระโยชน์สารสนเทศทางบญัชีท่ีจะทาํใหเ้กิดข้ึนจากการ

ดาํเนินธุรกิจ และมีความสาํคญัต่อการดาํเนินธุรกิจ 

 

2.2  ความหมายของระบบสารสนเทศทางการบัญชี  

สารสนเทศทางการบญัชีคือ การใชค้อมพิวเตอร์ในการประมวลผลขอ้มูลทางการเงินซ่ึง

มีความสาํคญัทางบญัชีและถือเป็นส่วนหน่ึงของสารสนเทศทางธุรกิจท่ีเกิดข้ึนภายใตก้ารดาํเนินงาน

ของธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัสูงในปัจจุบนัธุรกิจท่ีมีการใชส้ารสนเทศทางการบญัชีทั้งในรูปแบบ

เอกสารทางการบญัชีรายงานทางการเงินและรายงานทางการบริหารในส่วนรายงานทางการเงิน

จาํเป็นตอ้งจดัทาํข้ึนตามรูปแบบท่ีกฎหมายกาํหนดไวแ้ละมีความสอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ี

รับรองทัว่ไปนอกจากน้ียงัตอ้งผา่นกระบวนการตรวจสอบและลงนามรับรองของผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาตเพื่อเป็นการรับประกนัความถูกตอ้งของสารสนเทศทางการบญัชีนั้นใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย

ท่ีกาํหนดตามหลกัการทางบญัชี ซ่ึงระบบสารสนเทศทางการบญัชีมีความสาํคญัต่อการดาํเนินธุรกิจ

ดงัน้ี (นิพนัธ์ เห็นโชคชยัชนะ และ ศิลปะพร ศรีจัน่เพชร, 2554) 

1. การเก็บบนัทึกรายการท่ีเกิดข้ึนของธุรกิจ 

2. การประมวลผลขอ้มูลใหไ้ดส้ารสนเทศท่ีมีประโยชน์ต่อการวางแผน การสั่งการ

และการควบคุม 

3. การควบคุมสินทรัพยซ่ึ์งรวมถึงสารสนเทศ ของธุรกิจใหม้ัน่ใจวา่ ขอ้มูลท่ีไดม้านั้น

ถูกตอ้งและเช่ือถือได ้

สารสนเทศกบักลยทุธ์ของธุรกิจ จะเห็นไดว้า่การวางแผนกลยทุธ์ของธุรกิจในระยะยาว

เป็นหนา้ท่ีสาํคญัในการวางแผนการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัแผน
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กลยทุธ์ของธุรกิจ เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อระบบสารนเทศ

ทางการบญัชี ในงานวจิยัน้ีไดแ้ก่ เทคโนโลยสีารสนเทศ กลยทุธ์และวฒันธรรมองคก์ร 

 

 
รูปท่ี 2.1  ภาพแสดงความสัมพนัธ์ของปัจจยัระบบสารสนเทศทางการบญัชี 

 

ส่วนกลยทุธ์ก็มีผลกระทบต่อการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบญัชีดว้ย ซ่ึงตวั

สุดทา้ยคือ วฒันธรรมองคก์ร เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลมากต่อการออกแบบระบบสารสนเทศทางการ

บญัชี เพราะการใชร้ะบบสารสนเทศทางการบญัชีในธุรกิจนั้นจะทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงวธีิการ

ทาํงาน นัน่หมายถึงการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมการทาํงานรูปแบบใหม่ข้ึน 

 

2.3  คุณสมบัติของโปรแกรมสําเร็จรูปบัญชี 

หนงัสือตาํราท่ีเก่ียวขอ้งกบั คุณสมบติัของโปรแกรมสาํเร็จรูปบญัชี ไดน้าํมากล่าวใน

หนงัสือระบบสารสนเทศทางการบญัชี โดย รศ.วชันีพร  เศรษฐสกัโก, 2550 ซ่ึงประกอบดงัน้ี  

โปรแกรมท่ีพฒันาข้ึนตามความตอ้งการขององคก์ร หมายถึง ชุดคาํสั่งงานคอมพิวเตอร์ท่ีถูก

พฒันาข้ึนเองในองคก์ร ชุดคาํสั่งงานน้ีจะมีลกัษณะเฉพาะไม่สามารถนาํไปประยกุตใ์ชก้บังานใน

องคก์รอ่ืนได ้ (นงนิภา ตุลยานนทแ์ละคณะ , 2551) ความสัมพนัธ์เช่ือมโยงของขอ้มูลในระบบงาน

ยอ่ยของระบบบญัชี 

ระบบ

สารสนเทศ

ทางการบญัชี

เทคโลยี

สารสนเทศ

กลยทุธ์
วฒันธรรม

องคก์ร
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ระบบงานยอ่ยในแต่ละระบบสามารถเช่ือมโยงขอ้มูลเขา้ถึงกนัได ้เพื่อช่วยใหอ้งคก์ร

สามารถบริหารงานไดร้วดเร็วมากยิง่ข้ึน และมีประสิทธิภาพ ในขอ้มูลท่ีเกิดจากการเช่ือมโยงของ

ขอ้มูลระบบงานยอ่ยต่าง ๆ ของทางระบบบญัชีควรเป็นการต่อเน่ืองมีความถูกตอ้งตั้งแต่การนาํเขา้

ขอ้มูลจนการประมวลซ่ึงอาจจะอยูก่นในระบบงานยอ่ยแต่เป็นขอ้มูลต่อเน่ืองกนั (นงนิภา ตุลยา

นนทแ์ละคณะ, 2551) 

การควบคุมภายใน  

ซอฟตแ์วร์ทางการบญัชีท่ีดีควรมีระบบการควบคุมภายในกระบวนการประมวลผล

ขอ้มูลซ่ึงประกอบดว้ย การควบคุมในดา้นการนาํเขา้ขอ้มูล การควบคุมการประมวลผล และการ

ควบคุมผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการประมวลผล (นงนิภา ตุลยานนทแ์ละคณะ, 2551) 

ความสามารถในการจดัทาํรายงาน 

การจดัทาํรายงานของโปรแกรมสาํเร็จรูป แบ่งไดเ้ป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรก เป็นการ

จดัทาํรายงานเพือ่นาํเสนอผูใ้ชภ้ายใน ซ่ึงเป็นรายงานท่ีช่วยในการตดัสินใจและวางแผนของ

ผูบ้ริหาร ส่วนท่ีสอง เป็นการจดัทาํรายงานเพื่อนาํเสนอผูใ้ชภ้ายนอก ซ่ึงเป็นรายงานท่ีถูกจดัทาํข้ึน

ตามกฎหมายบงัคบัซ่ึงโปรแกรมสาํเร็จรูปบญัชีควรออกแบบใหส้ามารถใชง้านบนระบบปฎิบติัการ

ทีมี่การใชก้นัอยูท่ ัว่ไป (นงนิภา ตุลยานนทแ์ละคณะ, 2551) 

 

2.4  ความเส่ียงต่าง ๆ ทีเ่กดิจากระบบสารสนเทศ  

ความเส่ียงท่ีเกิดจากเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีใชค้อมพิวเตอร์มีความสาํคญัต่อองคก์รซ่ึง

อาจเป็นขอ้บกพร่องมาจากกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดจากสารสนเทศท่ีใชค้อมพิวเตอร์เช่น การพฒันา

และการบาํรุงรักษาโปรแกรม การสนบัสนุนและการปฏิบติังานของซอฟตแ์วร์ระบบ การรักษา

ความปลอดภยัทางกายภาพของระบบสารสนเทศท่ีใชค้อมพิวเตอร์หลกัหรือการประมวล เช่น 

ขอ้ผดิพลาดอาจพบทัว่ไปในระบบ ซ่ึงมีการคาํนวณ ซ่ึงอาจจะเกิดขอ้ผดิพลาดข้ึน หรือเกิดจากการ

ทุจริตในบางระบบงานบางฐานขอ้มูล หรือแฟ้มขอ้มูลหรือมีขั้นตอนการปฏิบติัท่ีซบัซอ้นหรือมี

เง่ือนไขท่ีเป็นการยกเวน้ ซ่ึงการทุจริตอาจเกิดข้ึนโดยผูใ้ชร้ะบบงาน หรือบุคลากรท่ีใชค้อมพิวเตอร์  

ซ่ึงลกัษณะของความเส่ียงและลกัษณะของการควบคุมภายในของของระบบสารสนเทศทางการ

บญัชีท่ีใชค้อมพวิเตอร์ประกอบดว้ย (ประทกัษ ์วงศสิ์นคงมัน่ และคณะ, 2554) 

 1. การไม่มีหลกัฐานการติดตามรายการหรือขาดร่องรอยการตรวจสอบ  

 2. การขาดการแบ่งแยกหนา้ท่ี  

 3. โอกาสท่ีจะเกิดขอ้ผดิพลาดและรายการผดิปกติ  

 4. โอกาสท่ีจะเพิ่มการควบคุมดูแลโดยผูบ้ริหาร  
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 5. โอกาสท่ีจะใชเ้ทคนิคต่างของคอมพิวเตอร์  

ซ่ึงทรัพยากร ทางดา้นดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ประกอบดว้ย  (ปริญญา หอมเอนก , 

2548) ระบบงานประยกุต์   (Application Systems) ไดแ้ก่ ขั้นตอนและกระบวนการท่ีใชใ้นการ

ปฏิบติังานทั้งแบบท่ีปฏิบติัเองดว้ยมือและแบบท่ีทาํดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สารสนเทศ  

(Information) ไดแ้ก่ ขอ้มูลหรือสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็น ขอ้มู ลหรือ รูปภาพ  เป็นตน้ 

โดยสามารถเป็นไดท้ั้งขอ้มูลท่ีมี และไม่มี โครงสร้างท่ีองคก์รนาํมาใช้ ปฏิบติั งานได้ โครงสร้าง

พื้นฐาน  (Infrastructure) ไดแ้ก่ โครงสร้างพื้นฐานทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศขององคก์ร ท่ีใช้

ในการปฏิบติังานต่าง ๆ ภายในองคก์ร ซ่ึงรวมทั้ง hardware, software, ระบบปฏิบติัการ ระบบ

บริหารฐานขอ้มูล ระบบเครือข่าย และยงัรวมไปถึงทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีใชส้นบัสนุนการปฏิบติังาน

ขององคก์ร เช่น อาคาร สถานท่ี และสาธารณูปโภคต่างๆ  บุคลากร  (People) ไดแ้ก่ บุคลากรท่ีมี

ความรู้ความชาํนาญในการบริหาร และการปฏิบติังานทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อให้

สามารถมัน่ใจไดว้า่ระบบสารสนเทศจะไดรั้บการดูแลท่ีดีจากบุคลากรท่ีมีความสามารถ 

 

2.5  แนวคิดเกีย่วกบัการควบคุมภายใน  

แนวคิดเก่ียวกบัการควบคุมภายในประกอบไปดว้ย ความหมายของการควบคุมภายใน

และการควบคุมภายในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศดงัน้ี  ( นิพนัธ์ เห็นโชคชยัชนะ และ ศิลปพร   

ศรีจัน่เพชร, 2554) 

การควบคุมภายใน คือ ระบบ โครงสร้าง หรือกระบวนการ ท่ีกาํหนดไวส้าํหรับ

คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน เพื่อเป็นการสร้างความมัน่ใจอยา่งสมเหตุสมผล

ในการบรรลุวตัถุประสงคข์องการควบคุม ดงัน้ี  

 1. ประสิทธิภาพประสิทธิผลของการปฏิบติังาน  

 2. ความเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินการบญัชี  

 3. การปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง  

ระบบการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 400 หมายถึง นโยบายและ

การปฏิบติัซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการกาํหนดข้ึน เพื่อช่วยใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องผูบ้ริหารท่ีจะทาํให้

เกิดความมัน่ใจเท่าท่ีจะสามารถทาํไดว้า่การดาํเนินธุรกิจเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงรวมถึงการ

ปฏิบติัตามนโยบายของผูบ้ริหาร การป้องกนัและการตรวจพบการทุจริตและขอ้ผดิพลาด ความ

ถูกตอ้งและความครบถว้นของการบนัทึกบญัชี และการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินท่ีเช่ือถือไดอ้ยา่ง

ทนัเวลา (สมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย, 2544) 
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องคป์ระกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายใน

ประกอบดว้ย 5  องคป์ระกอบ ประกอบดวัยวตัถุประสงคข์องการควบคุมภายในมีดงัน้ี  

 1. สภาพแวดลอ้มของการควบคุม ( Control Environment) 

 2. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

 3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

 4. สารสนเทศ และการส่ือสาร (Information and Communications) 

 5. การติดตามประเมินผล ( Monitoring) 

 

2.6  การควบคุมภายในระบบสารสนเทศทีใ่ช้คอมพวิเตอร์ 

การควบคุมภายในของ การประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์ ตามท่ีแนวปฏิบติังานสอบ

บญัชี รหสั 1008 ของสภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์ไดก้าํหนดวา่ การควบคุมภายในของ

ระบบสารสนเทศท่ีใชค้อมพิวเตอร์ท่ีช่วยใหบ้รรลุวตัถุประสงคโ์ดยรวมของการควบคุมภายในซ่ึง

รวมทั้งการปฏิบติังานดว้ยมือและการปฏิบติังานตามท่ีกาํหนดไวใ้นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วธีิการ

ปฏิบติังานในระบบดงักล่าวประกอบดว้ยการควบคุมทั้งหมดท่ีมีผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของ

ระบบสารสนเทศท่ีใชค้อมพิวเตอร์ ซ่ึงเรียกวา่ “การควบคุมทัว่ไป” และการควบคุมเฉพาะของ

ระบบงานบญัชีแต่ละระบบ ซ่ึงเรียกวา่ “การควบคุมระบบงาน” (สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรม

ราชูปถมัภ,์ 25447) (A.Hollander, 2000) 

1.  การควบคุมทัว่ไป ( General Control) มีวตัถุประสงคคื์อ การกาํหนดแนวทางการ

ควบคุมทั้งหมดเก่ียวกบักิจกรรมต่าง ๆ ของระบบสารสนเทศท่ีใชค้อมพิวเตอร์ หรือสภาพแวดลอ้ม

ของการควบคุมรวมทุกระบบงานคอมพิวเตอร์ภายในองคก์ร เพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจอยา่ง

สมเหตุสมผลวา่การควบคุมนั้นจะบรรลุวตัถุประสงคโ์ดยรวมของหลกัการควบคุมภายใน  

2.  การควบคุมดา้นสารสนเทศ หมายถึง การควบคุมท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรม และ

กระบวนการทางดา้นระบบสารสนเทศทั้งหมดยกเวน้การควบคุมในระบบงาน ซ่ึงครอบคลุมตั้งแต่

การบริหารงานในแง่ของการวางแผนองคก์ร การวางแผนงานระบบสารสนเทศ การพฒันา

ระบบงาน การปฏิบติัการ การควบคุมการเปล่ียนแปลง การแกไ้ขโปรแกรม การแบ่งแยกหนา้ท่ี การ

เขา้ถึงและความปลอดภยัของขอ้มูล การควบคุมทางดา้นเทคนิค การจดัทาํเอกสารและรายงาน 

รวมทั้งการจดัทาํแผนฉุกเฉิน (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสมาคมผูต้รวจสอบภายใน

แห่งประเทศไทย, 2548) 

เน่ืองจากงานวจิยัน้ีเป็นการวจิยัซ่ึงประเมินระบบโปรแกรมทางดา้นบญัชีท่ีพฒันาข้ึนใน

องคก์ร ผูว้จิยัจึงมุ่งเนน้ทางดา้นการควบคุมดา้นสารสนเทศ 
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ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

(2548) แยกประเภทการควบระบบงาน ออกเป็นหวัขอ้ต่าง ๆ ดงัน้ี 

1.  การควบคุมการนาํเขา้ขอ้มูล 

2.  การควบคุมในขั้นตอนการประมวลผล 

3.  การควบคุมขอ้มูลผลลพัธ์และรายงาน 

สาํหรับแนวคิดในการศึกษาคร้ังน้ี การควบคุมระบบงานจะประกอบดว้ย 

การควบคุมการนาํขอ้มูลเขา้คอมพิวเตอร์ เป็นการควบคุมเพื่อใหแ้น่ใจวา่ การนาํรายการ

เขา้ระบบไดรั้บอนุมติัอยา่งถูกตอ้งทุกรายการ รายการท่ีไดรั้บอนุมติัถูกนาํไปบนัทึกลงในแฟ้มอยา่ง

ถูกตอ้งครบถว้นโดยไม่สูญหาย ไม่มีการเพิ่มเติม ไม่นาํเขา้ซํ้ าหรือไม่มีการแกไ้ขทุกรายการท่ีไดรั้บ

อนุมติั รายการท่ีไดรั้บอนุมติัแต่พบวา่ไม่ถูกตอ้งจะไม่ถูกนาํเขา้ แต่จะถูกนาํกลบัไปแกไ้ขใหถู้กตอ้ง

ก่อนแลว้จึงนาํกลบัเขา้ระบบในงวดท่ีถูกตอ้งภายหลงั 

การควบคุมการนาํเขา้ เป็นส่วนท่ีสาํคญัมากเพราะเป็นตน้ทางของความถูกตอ้งเช่ือถือ

ของระบบสารสนเทศทั้งหมด จะตอ้ง เช่ือถือได ้ครบถว้น ทนัสมยั เขา้ใจได ้และตรวจสอบความ

ถูกตอ้งหากขาดการควบคุมการนาํเขา้ท่ีดีจะเกิดปัญหาท่ีเรียกวา่ ขอ้มูลขยะดงันั้นจึงมีวธีิรการ

ควบคุมการนาํขอ้มูลเขค้อมพิวเตอร์ประกอบดว้ย 

1. การอนุมติั  

รายการท่ีป้อนเขา้คอมพิวเตอร์ควรไดรั้บการอนุมติัตามระดบัการบริการ ในกรณีท่ีใช้

เอกสารการอนุมติั ก็คือ ลายเซ็น หรือรอยตรายางท่ีประทบับนเอกสาร เป็นตน้ 

2. การแปลงสภาพขอ้มูลนาํเขา้ 

การควบคุมการแปลงสภาพขอ้มูลในกระดาษไปสู่ขอ้มูลในรูปสารสนเทศนั้นตอ้งให้

ความเช่ือมัน่วา่ขอ้มูลท่ีป้อนเขา้มานั้นถูกตอ้ง และแปลงไปอยา่งถูกตอ้งสมเหตุสมผล 

3. การแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 

การแกไ้ขและส่งกลบัเขา้มาของขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง เป็นเร่ืองสาํคญัต่อการบนัทึกบญัชี  

ซ่ึงขอ้ผดิพลาดตอ้งไดรั้บการแกโ้ดยผูท่ี้รับผดิชอบและไดรั้บการอนุมติัในการแกไ้ขนั้น ๆแลว้ดว้ย 

การควบคุมการประมวลผลและแฟ้มขอ้มูลคอมพิวเตอร์ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่รายการต่าง ๆ 

รวมทั้งรายการท่ีสร้างข้ึนโดยระบบงานไดรั้บการประมวลผลอยา่งเหมาะสมโดยคอมพิวเตอร์ 

รายการต่าง ๆ ภายหลงัจากการนาํเขา้หรือสร้างข้ึนโดยระบบงานแลว้จะไม่สูญหายมีการเพิ่มเติม ถูก

ประมวลซํ้ าหรือมีการเปล่ียนแปลงอยา่งไม่มีเหตุผลอนัสมควร และขอ้ผดิพลาดจากการประมวลผล

จะถูกตรวจพบและแกไ้ขไดท้นัเวลา 
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โดยมีความเส่ียงท่ีอาจเกิด จากแฟ้มขอ้มูลไดรั้บการประมวลผลไม่ครบถว้น ไม่ถูกตอ้ง 

การประมวลผลผดิแฟ้ม การประมวลผลในท่ีหาทางออกไม่ได ้ไม่มีการแกไ้ขรายการท่ีผดิพลาด

อยา่งถูกตอ้งทนักาล 

การควบคุมขอ้มูลท่ีออกจากคอมพิวเตอร์ เป็นการควบคุมระยะสุดทา้ยเพื่อใหไ้ด้

แฟ้มขอ้มูลผลลพัธ์และรายงานท่ีถูกตอ้งจากระบบการควบคุมผลลพัธ์จะข้ึนอยูก่บัความเช่ือถือได้

ของการควบคุมในระยะการนาํเขา้และการประมวลผลเป็นอยา่งมาก โดยหากมีการควบคุมท่ีดีตั้งแต่

ในระยะเวลาการนาํเขา้และการประมวลผลท่ีดี โดยวตัถุประสงคใ์นการควบคุมขอ้มูลผลลพัธ์ เพื่อ

สร้างความมัน่ใจวา่แฟ้มขอ้มูลผลลพัธ์หรือรายงานท่ีไดรั้บจากระบบงานนั้นมีความถูกตอ้ง มีการ

จาํกดัการเขา้ไปเก่ียวขอ้งหรือนาํขอ้มูลท่ีไดรั้บจากระบบออกมาโดยผูไ้ดรั้บอนุมติัเท่านั้น และมีการ

ส่งผลลพัธ์ขอ้มูล และรายงานไปยงับุคคลซ่ึงไดรั้บอนุมติัอยา่งทนัเวลา 

 

2.7  แนวคิดเกีย่วกบัการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน  

แนวคิดเก่ียวกบัการประเมินผลระบบการควบคุมภายในประกอบไปดว้ย ความหมาย 

วตัถุประสงค ์และหลกัการพื้นฐานในการประเมินการควบคุมภายในตามแนวของ COSO 

การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน (อุษณา ภทัรมนตรี, 2551) 

การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน หมายถึง การพิจารณาถึง ผลสัมฤทธ์ิของระบบ

การควบคุมภายในท่ีมีอยูใ่นหน่วยงาน โดยการเปรียบเทียบผลการปฏิบติังานกบัระบบการควบคุม

ภายในท่ีกาํหนดไวว้า่มีความสอดคลอ้งหรือไม่ เพียงใด และสอบทานระบบการควบคุมภายในของ

หน่วยงานวา่ยงัมีความเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนัหรือไม่ รวมทั้งวเิคราะห์และหา

สาเหตุท่ีเกิดข้ึน เพื่อสรุปผลพร้อมทั้งนาํเสนอขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน

ของหน่วยงานใหมี้ประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย,  

2547) (ศิลปะพร ศรีจัน่เพชร ,2548) 

วตัถุประสงคข์องการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ดงัน้ี (สาํนกังานส่งเสริม

สวสัดิภาพและพิทกัษเ์ด็ก เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส และผูสู้งอาย,ุ 2552) 

1.  เพื่อใหท้ราบวา่ระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยูส่ามารถป้องกนัหรือลดความเส่ียงได้

อยา่งไร 

2.  เพื่อใหท้ราบวา่การปฏิบติังานตามระบบการควบคุมภายในท่ีกาํหนดไดผ้ลสาํเร็จ

ตามเป้าหมายหรือวตัถุประสงคท่ี์วางไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อยา่งไร 

3.  เพื่อใหมี้การปรับปรุงหรือแกไ้ขระบบการควบคุมภายในไดอ้ยา่งเหมาะสมทนัเวลา 

และสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งไร 
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หลกัการพื้นฐานในการประเมินผล  ส่ิงสาํคญัท่ีผูป้ระเมินผลจะตอ้งทราบ คือ การ

ประเมินผลระบบการควบคุมภายในจะประกอบดว้ยหลกัการพื้นฐานท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ 

1.  วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายในการควบคุมภายใน รวมถึงระดบั ความเส่ียงท่ีผูบ้ริหาร

ยอมรับไดข้องหน่วยงานหรือกิจกรรมในแต่ละเร่ืองจะตอ้งมีความชดัเจน เพื่อใหส้ามารถ

ประเมินผลไดว้า่ระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยูจ่ะบรรลุผลตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวไ้ดม้าก

นอ้ย เพยีงใด  ทั้งน้ี วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายในการควบคุมภายในของหน่วยงานหรือกิจกรรมท่ี

ชดัเจนอาจพิจารณาไดจ้าก การสามารถส่ือสารการควบคุมภายในใหแ้ก่ ผูเ้ก่ียวขอ้ง ในหน่วยงานได้

มีความเขา้ใจและนาํไปสู่การปฏิบติัไดม้ากนอ้ยเพียงใด 

2.  ระดบัความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในแต่ละหน่วยงานท่ีพิจารณาวา่ดี มี

ความเพียงพอและเหมาะสมอาจมีความแตกต่างกนั แมว้า่จะเป็นการควบคุมภายในในเร่ืองเดียวกนั 

เน่ืองจากในแต่ละหน่วยงานจะมีโครงสร้าง สภาพแวดลอ้ม และวธีิการปฏิบติังานท่ีไม่เหมือนกนั 

ดงันั้น การควบคุมภายในท่ีดีในหน่วยงานหน่ึง อาจไม่สามารถนาํไปใชไ้ดผ้ลท่ีดีกบัอีกหน่วยงาน

หน่ึง หรือแมแ้ต่การควบคุมภายในของหน่วยงานหน่ึงท่ีเคยถือวา่ดีมากในขณะหน่ึงอาจลา้สมยัและ

ใชไ้ม่ไดผ้ลในเวลาต่อมา ซ่ึงอาจเป็นผลจากสภาพแวดลอ้มหรือวธีิการทาํงานท่ีเปล่ียนไป 

3.  กระบวนการของการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ควรมีการดาํเนินงานอยา่ง

เป็นระบบ มีขั้นตอนหรือวธีิการท่ีชดัเจน เพื่อใหผ้ลสรุปจากการประเมินผลระบบการควบคุม

ภายในเป็นท่ีน่าเช่ือถือและไดรั้บการยอมรับ รวมทั้งนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปปรับปรุงหรือแกไ้ขระบบการ

ควบคุมภายในใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน 

4.  ผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน จะเป็นการแสดงถึงสภาพการควบคุม

ภายในของหน่วยงาน ณ เวลาใดเวลาหน่ึงท่ีทาํการประเมินผลเท่านั้น ซ่ึงอาจไม่ครอบคลุมตลอด

ระยะเวลาการดาํเนินงานของหน่วยงานจากเหตุผลท่ีวา่ การควบคุมภายในจะตอ้งมีการปรับเปล่ียน

ไปตามสภาพแวดลอ้มหรือการท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 

2.8  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง COBIT FRAMEWORK 

ในงานวจิยัคร้ังน้ีไดน้าํกรอบงานดา้นโคบิตมาเป็นแนวทางในการประเมินการพฒันา

ระบบสารสนเทศขององคก์ร(พิมพก์มล ศรีสวสัด์ิ, 2551) (N.payne, 2003) 

มาตรฐาน COBIT เป็นทั้งแนวคิดและแนวทางการปฏิบติั (Framework) เพื่อการควบคุม

ภายในท่ีดีดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรับองคก์รต่าง ๆ ท่ีจะใชอ้า้งอิงถึงแนวทางการปฏิบติัท่ีดี 

(Best Practice) ซ่ึงสามารถนาํไปปรับใชไ้ดใ้นทุกองคก์รสาํหรับกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยี
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สารสนเทศ โดยโครงสร้างของมาตรฐานไดอ้อกแบบอยูบ่นพื้นฐานของกระบวนการทางธุรกิจ 

(Business Process) สามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 กระบวนการหลกั (Domain) ไดแ้ก่ 

การวางแผนและการจดัการองคก์ร (PO : Planning and Organisation) 

การจดัหาและติดตั้ง (AI : Acquisition and Implementation) 

การส่งมอบและบาํรุงรักษา (DS : Deliver and Support)  

การติดตามผล (M : Monitoring) 

ในแต่ละกระบวนการหลกัขา้งตน้ มาตรฐาน COBIT แสดงวตัถุประสงคข์องการ

ควบคุมหลกั (High-level Control Objectives) รวมถึง 34 หวัขอ้ และในแต่ละหวัขอ้จะประกอบดว้ย

วตัถุประสงคข์องการควบคุมยอ่ยลงไปอีกขั้นหน่ึง ( Detailed Control Objectives) รวมถึง 318 

หวัขอ้ยอ่ย พร้อมทั้งแนวทางการตรวจสอบ ( Audit Guidelines) สาํหรับแต่ละหวัขอ้อีกดว้ย  (ภาพร 

ภิยโยดิลกชยั, 2553)  

วตัถุประสงคข์องการควบคุมหลกั ( High-level Control Objectives) 34 หวัขอ้ และ

วตัถุประสงคข์องการควบคุมยอ่ย ( Detailed Control Objectives) 318 หวัขอ้ยอ่ยตามมาตรฐาน 

COBIT ผูว้จิยัขอสรุปเป็นขอ้ ๆไดด้งัไปน้ี  (พิมพก์ลม ศรีสวสัด์ิ, 2551)  

การวางแผนและการจดัการองคก์ร (PO : Planning and Organisation) 

ครอบคลุมในเน้ือหาของกลยทุธ์และวธีิการท่ีนาํมาใชใ้นองคก์ร โดยจะเนน้ในเร่ืองของ

การกาํหนดวธีิท่ีจะทาํใหเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ มีบทบาทสาํคญั เพื่อใหส้ารสนเทศนั้นสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการทางดา้นธุรกิจขององคก์รได ้ซ่ึงการกาํหนดกลยทุธ์ท่ีสามารถนาํมาใชไ้ด้

จริงนั้นจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการวางแผน มีการบริหารจดัการท่ีดี และตอ้งมีการส่ือสารใหพ้นกังานทั้ง

องคก์รรับทราบร่วมกนั และทา้ยท่ีสุด องคก์รจาํเป็นตอ้งมีการจดัวางโครงสร้างพื้นฐานดา้น

เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสม ซ่ึงผูว้จิยัสรุปเป็นขอ้ ๆ ไดด้งัน้ี (R. Tyler, 2001) 

PO1  การจดัทาํแผนกุลยทุธ์ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (Define a Strategic IT Plan) มี

วตัถุประสงคเ์พื่อใหอ้งคก์ารไดรั้บประโยชน์สูงสุดจากการใช ้ITซ่ึงสรุปไดคื้อ (พิมพก์ลม ศรีสวสัด์ิ , 

2551) 

1.  แผนงานระยะสั้นและระยะยาวขององคก์รทางดา้นสารสนเทศ 

2.  แนวทางโครงสร้างของการจดัทาํแผนงานระยะยาวดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.  การปรับเปล่ียนแผนงานระยะยาวดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

4.  การส่ือสารแผนงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.  การเฝ้าติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนงานดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศและการประเมินผลระบบงานท่ีมีอยู ่  
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PO7  การจดัการทรัพยากรบุคคล ( Manage Human Resources) มีวตัถุประสงคเ์พือ่ใหมี้

บุคลากรท่ีมีความสามารถ และทุ่มเทในการทาํงานซ่ึงสรุปไดคื้อ (ปริญญา หอมอเนก, 2548) 

1. การจา้งงานและการเล่ือนตาํแหน่งบุคลากรตามคุณวฒิุหรือคุณสมบติัของบุคลากร 

ใหเ้หมาะสมกบับทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ 

2.  การฝึกอบรมบุคลากร เขา้อบรมตามส่วนงาน   

3.  มีระเบียบปฏิบติัการตรวจสอบบุคลากร 

4.  การประเมินผลงานของพนกังานรวมถึง การเปล่ียนแปลงตาํแหน่งงานและการเลิก

จา้งงานตามหลกัมาตรฐานความถูกตอ้งและเป็นธรรม   

PO11  การจดัการคุณภาพ ( Manage Quality) มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหส้ามารถตอบสนอง

ความตอ้งการของผูใ้ชข้อ้มูล (พิมพก์ลม ศรีสวสัด์ิ, 2551) 

1.  แผนคุณภาพทัว่ไป วธีิกาและแผนการรับรองคุณภาพ 

2.  การสอบทานการรับรองคุณภาพ โดยคาํนึงถึงมาตรฐานระบบสารสนเทศและวธีิการ

ทาํงาน วธีิการพฒันาระบบงานสาํหรับการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญั 

3.  การประสานงานและการส่ือสาร 

4.  กรอบงานการจดัหาและบาํรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานดา้นเทคโนโลยี 

5.  มาตรฐานของเอกสารโปรแกรม การทดสอบโปรแกรม 

6.  การประเมินเพื่อรับรองคุณภาพ โดยเทียบกบัมาตรฐานการพฒันา 

7.  การสอบทานเพื่อรับรองคุณภาพเก่ียวกบัการบรรลุวตัถุประสงคด์า้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

8.  รายงานการสอบทานการรับรองคุณภาพ 

การจดัหาและการนาํระบบออกใชง้านจริง (AI : Acquisition and Implementation) 

จะเนน้เน้ือหาท่ีเก่ียวกบัการทาํใหก้ลยทุธ์ท่ีไดก้าํหนดไวป้ระสบผลสาํเร็จ ซ่ึงการ

ดาํเนินงานตามกลยทุธ์ท่ีไดว้างไวน้ั้น จะตอ้งมีการระบุ การพฒันาหรือจดัซ้ื อจดัหา นาํไปติดตั้งใช้

งาน รวมถึงการผนวกรวมเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการขององคก์ร และ

ยงัรวมถึงการเปล่ียนแปลงและการดูแลรักษาระบบงานท่ีองคก์รมีอยู ่เพื่อใหส้ามารถมัน่ใจไดว้า่

เทคโนโลยสีารสนเทศยงัคงสามารถสนบัสนุนการทาํงาน และวตัถุประสงคข์ององคก์รไดอ้ยู่

ตลอดเวลา ซ่ึงผูว้จิยัสรุปเป็นขอ้ ๆ ไดด้งัน้ี (ประทกัษ ์วงศสิ์นคงมัน่, 2547) 

AI2  การจดัหาและบาํรุงรักษาโปรแกรมระบบงาน (Acquire and Maintain Application 

Software) มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหบ้ริการประมวลผลท่ีสนบัสนุนการดาํเนินงาน และการปฏิบติังาน

ขององคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล (ภาพร ภิยโยดิลกชยั, 2553) 
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1.  วธีิการออกแบบระบบ การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญักบัระบบงานปัจจุบนั 

2.  การอนุมติัการออกแบบ การกาํหนดความตอ้งการเก่ียวกบัแฟ้มขอ้มูล  

3.  การจดัทาํเอกสาร 

4.  การออกแบบวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลตน้ทาง การนาํเขา้ 

5.  การเช่ือมโยงระหวา่งเคร่ืองกบัผูใ้ชง้าน 

6.  การประมวล ผลผลลพัธ์  และการจดัทาํอกสาร 

7.  ความสามารถในการควบคุม 

8.  ความพร้อมใชง้านท่ีเป็นปัจจยัหลกัในการออกแบบระบบ 

9.  ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัความครบถว้นถูกตอ้งโปรแกรมระบบงาน 

10.  การทดสอบโปรแกรมระบบงาน 

11. คู่มือผูใ้ชร้ะบบและคู่มือสนบัสนุนการปฏิบติังาน 

AI3  การจดัหาและบาํรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานดา้นเทคโนโลย ี(Acquire and  

Maintain Technology Infrastructure) (สาํนกังานส่งเสริมสวสัดิภาพและพิทกัษเ์ด็ก 

เยาวชน ผูด้ว้ยโอกาส และผูสู้งอาย,ุ 25 52 )  มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหอ้งคก์รมีใหเ้หมาะสมกบั

ระบบงานซ่ึงสรุปไดคื้อ 

1.  การประเมินความตอ้งการฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ใหม่รวมถึงการบาํรุงรักษา

ฮาร์ดแวร์โดยมีการกาํหนดแผนกาํหนดเวลาล่วงหนา้ 

2.  การรักษาความปลอดภยัของโปรแกรมตั้งแต่การติดตั้งโปรแกรมระบบจนถึงการ

ดูแลและบาํรุงรักษาโปรแกรมตลอดจนถึงการควบคุมการเปล่ียนแปลงแกไ้ขโปรแกรมระบบและ

การติดตามปัญหาต่าง ๆดว้ย 

AI4  ระเบียบปฏิบติัในการพฒันาและบาํรุงรักษา (Develop and Maintain Procedures) 

มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหมี้การใชร้ะบบงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเป็นระเบียบ ( สาํนกังานส่งเสริมสวสัดิ

ภาพและพิทกัษเ์ด็ก เยาวชน ผูด้ว้ยโอกาส และผูสู้งอาย,ุ 2552) 

1. ความตอ้งการในการปฏิบติังานและระดบัการใหบ้ริการ 

2. คู่มือปฏิบติังานของผูใ้ช ้

3. คู่มือปฏิบติังานดา้นปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 

4. เอกสารประกอบการฝึกอบรม 

การส่งมอบและการสนบัสนุน (DS : Delivery and Support) 

จะเนน้ในเร่ืองของการส่งมอบบริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศเม่ือมีความตอ้งการ

จากภาคองคก์ร ซ่ึงรวมตั้งแต่การส่งมอบบริการ การดาํเนินงานดา้นการรักษาความปลอดภยัและ
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ความต่อเน่ืองของการใหบ้ริการ การบริหารจดัการสารสนเทศและอุปกรณ์อาํนวยความสะดวกต่าง 

ๆ ท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน ไปจนถึงการฝึกอบรมพนกังานเพื่อใหมี้ความรู้ในเร่ืองของเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีตนเองปฏิบติั ซ่ึงผูว้จิยัสรุปเป็นขอ้ ๆ ไดด้งัน้ี  

DS5  การรักษาความปลอดภยัระบบ ( Ensure Systems Security) มีวตัถุประสงคเ์พื่อ

ปกป้องขอ้มูลจากการถูกใช ้เปิดเผย แกไ้ข ทาํลาย โดยไม่ไดรั้บอนุมติัหรือการสูญหายซ่ึงสรุปได้

คือ) (สาํนกังานส่งเสริมสวสัดิภาพและพิทกัษเ์ด็ก เยาวชน ผูด้ว้ยโอกาส และผูสู้งอาย,ุ 2552) 

1.  การประเมินระบบรักษาความปลอดภยั 

2.  การจดัการเก่ียวกบัรหสัลบัการใหอ้าํนาจ / สิทธ์ิและการควบคุมการเขา้สู่ระบบของ

ผูใ้ชง้าน (User Account) 

3.  ความปลอดภยัในการเขา้ถึงขอ้มูลแบบออนไลน์ 

4.  การกาํหนดมาตรการติดตามรักษาความปลอดภยั 

5.  การจาํแนกประเภทขอ้มูล 

6.  การจดัการเก่ียวกบัสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูล 

7.  รายงานการละเมิดสิทธิและกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยั 

8.  การจดัการกบัเหตุการณ์ท่ีเป็นปัญหาเพื่อทบทวนความน่าเช่ือถือของระบบรักษา

ความปลอดภยั 

9.  การป้องกนัการแกไ้ขระบบควบคุมท่ีกาํหนดไว้  เช่น การตรวจหา และการแกไ้ข

เก่ียวกบัโปรแกรมท่ีเป็นอนัตรายต่อองคก์ร การป้องกนัความเสียหายของขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ 

DS10  การจดัการปัญหาและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน (Manage Problems and Incidents) 

มีวตัถุประสงคเ์พือ่ใหม้ัน่ใจวา่ปัญหาและอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนไดรั้บการแกไ้ข มีการหาสาเหตุ และ

ป้องกนัไม่ใหเ้กิดข้ึนซํ้ าอีกซ่ึงสรุปไดคื้อ(ภาพร ภิยโยดิลกชยั, 2550) 

1.  ระบบการจดัการปัญหา กาํหนดขั้นตอนในการแกไ้ขปัญหา 

2.  บนัทึกหลกัฐานการตรวจสอบและการติดตามปัญหา 

3. กาํหนดสิทธิในการอนุญาตใหเ้ขา้ถึงระบบในกรณีฉุกเฉินและชัว่คราว 

DS13  การจดัการดา้นการปฏิบติัการ (Manage Operations) มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหม้ัน่ใจ

วา่การปฏิบติัการดา้น IT ท่ีสาํคญั มีการดาํเนินงานอยา่งสมํ่าเสมอและเป็นลาํดบัอยา่งถูกตอ้ง 

1.  ระเบียบปฏิบติัและคู่มือคาํสั่งการประมวลผล 

2.  เอกสารขั้นตอนการเร่ิมทาํงานของระบบ และคู่มือการปฏิบติังานอ่ืน ๆ 

3.  ตารางการปฏิบติังาน การประมวล การปฏิบติังาน ความต่อเน่ืองของการประมวลผล

รวมถึงการบนัทึกเหตุการณ์การปฏิบติังาน ( ปริญญา หอมอเนก, 2548) 
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4.  การติดตามผล (M : Monitoring)  

เน้ือหาในประเด็นน้ีจะเนน้ในเร่ืองของการตรวจสอบติดตาม และประเมินผลของระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ โดยกระบวนการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศทั้งหมดจะตอ้งไดรั้บการ

ประเมินอยูเ่สมอ เพื่อรับประกนัไดถึ้งคุณภาพและการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของการควบคุม ใน

ประเด็นน้ีจะเป็นการระบุถึงการบริหารจดัการในดา้นของประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ ซ่ึง

จะตอ้งไดรั้บการประเมินจากผูต้รวจสอบทั้งภายในและภายนอกองคก์ร (พิมพก์ลม ศรีสวสัด์ิ, 2551) 

M1  การติดตามกระบวนการทาํงาน ( Monitor the Processes)มีวตัถุประสงคเ์พือ่ให้

มัน่ใจวา่กิจกรรมดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ สามารถบรรลุเป้าหมายการปฏิบติังานตามท่ีกาํหนด 

1.  การรวบรวมขอ้มูล 

2.  การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 

3.  การประเมินความพึงพอใจของใชง้าน 

4.  การรายงานใหผู้บ้ริหารตั้งแต่เร่ิมจนจบกระบวนการทาํงานรวมถึงแจง้ถึงปัญหา

ต่างๆ 

แนวทางในการบริหารจดัการของโคบิต ( COBIT) เขียนข้ึนเพื่อใหส้ามารถนาํไปใช้

ปฏิบติัไดจ้ริงและเพื่อใหส้ามารถตอบคาํถามต่าง ๆของผูบ้ริหารได ้เช่น (พิมพก์ลม ศรีสวสัด์ิ, 2551) 

 1 .  องคก์รสามารถเติบโตไดถึ้งขั้นไหน (ในดา้นของการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้

ในองคก์ร) 

 2 .  การลงทุนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศคุม้ค่ากบัประโยชน์ท่ีองคก์รจะไดรั้บหรือไม่ 

 3 .  ควรใชอ้ะไรเป็นตวัช้ีวดัประสิทธิภาพการดาํเนินงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีดี 

 4 .  อะไรเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีจะทาํใหอ้งคก์รประสบความสาํเร็จไดต้รงตามเป้าหมายท่ี

กาํหนดไว ้

 5 .  ความเส่ียงท่ีจะทาํใหอ้งคก์รไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวมี้อะไรบา้ง จะมี

วธีิการตรวจสอบและการควบคุมอยา่งไร เพื่อลดโอกาสเกิดของความเส่ียงดงักล่าวใหน้อ้ยลง  

วตัถุประสงคข์องการควบคุมระบบงานสารสนเทศซ่ึงผูว้จิยัสรุปคิดไดด้งัน้ี (นิพนธ์ 

เห็นโชคชยัชนะ, 2554) 

ดา้นการนาํเขา้ขอ้มูล คือ การจดัการรวบรวมขอ้มูลจากส่วนต่าง ๆ ขององคก์าร หรือ

จากส่ิงแวดลอ้มภายนอกองคก์รขอ้มูลเขา้เป็นขั้นตอนแรกของวงจรการทาํงาน เพื่อนาํขอ้มูลท่ีอยูใ่น

เอกสารเร่ิมตน้ มาเปล่ียนใหอ้ยูใ่นรูปแบบท่ีคอมพิวเตอร์อ่านได ้ทาํใหก้ารบนัทึกขอ้มูลตอ้ง

เตรียมพร้อมดงัน้ี(อรรถพล ตริตานนท,์ 2546) 
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รูปท่ี 2.2 ภาพแสดงกระบวนการทาํงานของสารสนเทศ 

 

1. การจดัเตรียมขอ้มูลและการอนุมติั 

ควรมีตรวจสอบวา่เอกสารท่ีจะนาํเขา้ระบบไดมี้การอนุมติัเรียบร้อยแลว้และตรวจสอบ

ใหแ้น่ใจวา่เอกสารตน้ฉบบัไดรั้บอนุมติัจากผูมี้อาํนาจเพียงพอเหมาะสมกบัเอกสาร 

2. การเก็บรวบรวมขอ้มูลและการนาํเขา้ระบบ 

การนาํเขา้ขอ้มูลควรอยูใ่นช่วงเวลาท่ีเหมาะสมจดัทาํโดยเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ หากมี

การแกไ้ขตอ้งไดผ้า่นการอนุมติัจากผูมี้อาํนาจ คุณสมบติัเพียงพอในการอนุมติัแกไ้ข 

3. การตรวจสอบความถูกตอ้งและครบถว้น 

ควรตอบสอบใหแ้น่ใจวา่ขอ้มูลไดถู้กตอ้งครบถว้น หากเกิดการผดิพลาดในการป้อน

ขอ้มลูท่ีตอ้งแกไ้ขตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ ขอ้มลูนั้นไดแ้กไ้ขในส่วนงานนั้นหรือไม่เพือ่ความ

สมบูรณ์ของการประมวลผล 

ดา้นการประมวลผลขอ้มูล  คือ การทาํหนา้ท่ีปรับเปล่ียนขอ้มูลท่ีนาํเขา้มาใหอ้ยูใ่น

รูปแบบท่ีมีความหมายต่อองคก์ร ซ่ึงนาํไปใชง้านไดซ่ึ้งจะตอ้งทาํการบาํรุงรักษาขอ้มูลใหท้นัสมยั 

เป็นหวัใจของการประมวลขอ้มูล ซ่ึงควรปรับปรุงขอ้มูลอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อความสมบูรณ์ของการ

ประมวลผลควรตรวจสอบความถูกตอ้งเพื่อความสมบูรณ์ของขอ้มูลในการประมวลผลท่ีตอ้งสอบ

ทานความผดิพลาดในการประมวลผลอีกคร้ังซ่ึงในงานวจิยัน้ีเป็นการประมวลผลขอ้มูลแบบชุด เป็น

การนาํขอ้มูลในแฟ้มขอ้มูลรายการ มาปรับปรุงในแฟ้มขอ้มูลหลกัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีกาํหนดไว ้

เพือ่ใหป้ระมวลไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

ดา้นการนาํเสนอผลลพัธ์  คือ การจดัการนาํข่าวสารหรือขอ้มูลท่ีผา่นการประมวลผล

แลว้ ไปเสนอใหแ้ก่ผูใ้ชต้ามความเหมาะสม หรือนาํไปส่งต่อใหก้บัส่วนอ่ืนซ่ึงตอ้งนาํไปใชง้านต่อ

ซ่ึงสารสนเทศท่ีไดจ้ากการประมวลผล สามารถแสดงได ้3 รูปแบบคือ เอกสาร รายงานและ การ

คน้หา  ซ่ึงควรประเมินสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ อยูเ่สมอดงัน้ี 

1. การตรวจสอบขอ้ผดิพลาด 

การนาํเขา้ขอ้มูล การประมวลผลขอ้มูล การนาํเสนอผลลพัธ์DPU
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กาํหนดข้ึนตอนและความรับผดิชอบท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใหม้ัน่ใจวา่มีการควบคุมป้องกนั

ระหวา่งการจดัส่งรายงาน เพื่อตรวจสอบแกไ้ขความถูกตอ้งของผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนเพื่อใหข้อ้มูลท่ี

ส่งออกนั้นถูกตอ้งท่ีสุด 

2. การตรวจสอบความสมบูรณ์ของรายการ 

ก่อนท่ีนาํขอ้มูลท่ีไปใชง้านทั้งภายในและภายนอกองคก์รควรตรวจสอบความถูกตอ้ง

ของการนาํเขา้ขอ้มูลและความสมบูรณ์ของผูมู้ลใหมี้ความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ในระหวา่งทาง 

ประโยชน์ของการนาํโคบิต (COBIT) มาใช ้(ปริญญา หอมอเนก, 2548) 

การนาํโคบิต ( COBIT) มาประยกุตใ์ชใ้นองคก์รสามารถสร้างประโยชน์หลายประการ

ใหแ้ก่องคก์ร ดงัน้ี 

1.  ทาํใหอ้งคก์รและเทคโนโลยสีารสนเทศดาํเนินไปในทิศทางเดียวกนั โดยใหอ้งคก์ร

เป็นเป้าหมายหลกัในการดาํเนินนโยบาย 

2.  เกิดการแบ่งปันในส่วนของความรู้และความเขา้ใจใหก้บัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกคน

โดยเป็นการใชภ้าษาเดียวกนัทาํใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีตรงกนั 

3.  ทาํใหเ้กิดความเขา้ใจมุมมองหรือภาพรวมในเร่ืองของการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศ

เขา้มาใชใ้นการจดัการเป้าหมายขององคก์รอยา่งไร 

4.  ทาํใหเ้กิดความกระจ่างในเร่ืองของบทบาท หนา้ท่ีความรับผดิชอบ และความเป็น

เจา้ของ ในการปฏิบติังานของพนกังานในองคก์ร 

5.  เพื่อใหเ้กิดความไวว้างใจและการยอมรับกนัอยา่งแพร่หลายจากองคก์รหรือ

หน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งและผูว้างกฎระเบียบต่าง ๆ 
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บทที่ 3 

ระเบียบวธีิวจิยั 

 

งานวจิยั เร่ือง การประยกุตก์รอบและมาตรฐานกาํกบัดูแลสารสนเทศดา้นการบญัชีเพื่อ

ประเมินกระบวนสารสนเทศทางการบญัชีท่ีสมบูรณ์แบบ เป็นงานวจิั ยเชิงพรรณนา กรณีศึกษาท่ีมี

การเก็บรวมรวมขอ้มูลแบบปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์ และขอ้มูลทุติยภูมิจากเอกสารต่าง ๆ  เช่น 

หนงัสือ บทความวชิาการจากส่ือสิงพิมพแ์ละส่ืออินเทอร์เน็ต เอกสารการปฏิบติังาน เป็นตน้ โดย

รวบรวมขอ้มูลและนาํมาเพื่อรวบรวมถึงกระบวนการต่างๆ ทางดา้นสารสนเทศคือ การควบคุมการ

นาํเขา้ขอ้มู ล การควบคุมในขั้นตอนการประมวลผล การควบคุมขอ้มูลผลลพัธ์และรายงาน เพื่อ

นาํเสนอแนวทางปรับปรุงการปฏิบติังาน และประเมินความน่าเช่ือถือของแนวทางนั้นดว้ยการ

สัมภาษณ์ผูบ้ริหาร ขององคท่ี์นาํมาเป็นกรณีศึกษา 

 

3.1  กระบวนการวจัิย 

งานวจิยัในคร้ังน้ี มุ่งเนน้การคน้ควา้เพื่อประเมินกระบวนการทางการปฏิบติังานของ

สารสนเทศเฉพาะดา้นการบญัชีขององคก์รท่ีนาํมาเป็นกรณีศึกษา เพื่อพิจารณาปรับปรุงการ

กระบวนการปฏิบติังานใหเ้หามะสมตามแนวทางปฏิบติัมาตรฐาน COBIT ดงัน้ี 

1.  ศึกษาทฤษฎีและแนวทางการปฏิบติัตามาตรฐาน COBIT  

2.  การเก็บรวมรวมขอ้มูล 

3.  การประเมินดว้ยแนวมาตรฐาน COBIT โดยใช ้กระดาษทาํการ 

4.  นาํเสน อแนวทางปรับปรุงการปฏิบติังานตามแนวทางของมาตรฐาน COBITเพื่อ

นาํมา ประยกุตใ์ช ้

5.  สรุปการวจิยัและขอ้เสนอแนะ 
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ภาพท่ี 3.1  ภาพแสดงกระบวนการวจิยั 

 

 

 

ศกึษามาตรฐาน COBITแล้วคดัเลือกท่ี

เหมาะสมกบัองค์กรกรณีศกึษา

การเก็บรวมรวมข้อมลู

-  สมัภาษณ์เชิงลกึรวมถงึสงัเกตกุารผู้ ท่ีเก่ียวข้อง

การประเมินด้วยมาตรฐาน COBIT

นําเสนอแนวทางปรับปรุง

สรุปผลการวิจยั
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ภาพท่ี 3.2  ภาพแสดงกรอบแนวคิด 

 

 

 

ประสิทธิภาพของ

สารสนเทศทางการ

บญัชี

กรอบแนวคิด COBIT

การนําเข้าข้อมลู

การประมวลผล

การนําออกของข้อมลู
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3.2   ขอบเขตการวจัิย 

3.2.1 ขอบเขตเน้ือหา 

เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ยความคิดเห็นเก่ียวกบัการประเมินผล

ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศทางการบญัชี บริษทัไทยทาเคนาคา สากลก่อสร้างจาํกดั โดย

การประเมินระบบสารสนเทศทางการบญัชีโดยจะนาํกรอบงานโคบิตท่ีเหมาะสมกบัองคก์รมาปรับ

ใช ้10 หวัขอ้ ดงัน้ี 

P01  การวางแผนกลยทุธ์สารสนเทศ (DEFINE A STRATEGIC IT PLAN) 

การวดัประสิทธิภาพการควบคุมภายในของสารสนเทศทางการบญัชีขององคก์รซ่ึงเร่ิม

จะเปล่ียนระบบสารสนเทศทางการบญัชีข้ึนระบบ  VM WARE   ผูว้จิยัจึงตอ้งการศึกษาถึงการ

วางแผนกลยทุธ์ในการปรับเปล่ียนระบบวา่มีการวางแผนและเลือกใชก้ลยทุธ์ในการเปล่ียนระบบ

สารสนเทศทางการบญัชีตามแนวทางของ COBIT หรือไม่อยา่งไร 

PO7  การบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลทางดา้นสารสนเทศ  (MANAGE QUALITY)  

เพื่อวดัประสิทธิภาพการควบคุมภายในของสารสนเทศทางการบญัชี ขององคก์รจึงตอ้งการทราบถึง

วธีิการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลทางดา้นสารสนเทศในการปรับเปล่ียนระบบสารสนเทศ

ทางการบญัชีตามแนวทางของ COBIT เพยีงพอหรือไม่ 

PO11  การจดัการคุณภาพ ( Manage Quality) เม่ือเปล่ียนระบบแลว้เพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้า่

ระบบสารสนเทศใหม่นั้นสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช ้(ขอ้มลู)  ทางดา้นคุณภาพของ

สารสนเทศทางการบญัชีท่ีปรับเปล่ียนตามกรอบงาน COBIT 

AI2  การจดัหาและบาํรุงรักษาโปรแกรมระบบงาน (Acquire and Maintain Application 

Software) เพื่อสนบัสนุนการดาํเนินงาน และการปฏิบติังานขององคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลขององคก์รอยา่งสูงสุด 

AI3  การจดัหาและดูแลรักษาโครงพื้นฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ( ACQUIRE 

AND MAINTAIN TECHNILOGY INFRANSTUCTURE) เม่ือมีการปรับเปล่ียนระบบแลว้

องคก์ารมีการจดัการและดูแลรักษาโครงสร้างพื้นฐานดา้นเทคโนโลยตีามแนวทางของ COBIT

เพียงพอกบัผูใ้ชง้านอยา่งไร 

AI4  ระเบียบปฏิบติัในการพฒันาและบาํรุงรักษา (Develop and Maintain Procedures)

เพื่อใหมี้การใชร้ะบบงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเป็นระเบียบ 

DS5  การรักษาความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยี (ENSURE SYSTEM 

SECURITY) เม่ือมีการปรับเปล่ียนระบบใหม่ใชร้ะบบ VM WARE เป็นการทาํงานแบบ Real Time 
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แลว้องคก์รตอ้งคาํนึงถึงความปลอดภยัของระบบเทศสารสนเทศทางการบญัชีวา่เพียงพอเหมาะสน

กบักรอบงาน COBIT หรือไม่อยา่งไร 

DS10  การบริหารจดัการปัญหา  (MANAGE PROBLEMS) ในการจดัการปรับเปล่ียน

ระบบสารสนเทศทางการบญัชีโดยใชร้ะบบ VM WARE  เป็นการทาํงานแบบ Real Time จะตอ้ง

เกิดปัญหาอยา่งแน่นอน องคก์รมีการบริหารจดัการปัญหาท่ีเกิดข้ึน ตามแนวคิดของ COBIT หรือไม่

อยา่งไร 

DS13  การจดัการดา้นการปฏิบติัการ ( Manage Operations) เพื่อใหม้ัน่ใจวา่การ

ปฏิบติัการดา้น IT ท่ีสาํคญั มีการดาํเนินงานอยา่งสมํ่าเสมอและเป็นลาํดบัอยา่งถูกตอ้ง 

ME1  การติดตามและประเมินผล (ME : MONITOR AND EVALUATE) ในการ

ปรับเปล่ียนระบบสานสนเทศทางการบญัชีซ่ึงเป็นส่วนอยา่งท่ีสาํคญัมากขององคก์รควรมีการ

ติดตามและประเมินผลเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงความเพียงพอของระบบสารสนเทศตามแนวคิดของ COBIT 

3.2.2 ขอบเขตประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 

ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริหารในแต่ละส่วนงานท่ีเป็นผูค้วบคุมงานใน

กระบวนการสารสนเทศทางการบญัชีขององคก์ร เพื่อใหท้ราบถึงปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งความ

คิดเห็นต่อแนวทางในการขจดัปัญหาและอุปสรรค ซ่ึงประกอบดว้ยผูบ้ริหาร 5 ท่าน คือ 

1. ผูจ้ดัการดา้น IT 

2. ผูจ้ดัการส่วนหน่วยงาน 

3. ผูจ้ดัการแผนกตน้ทุน 

4. ผูจ้ดัการแผนกเงิน 

5. ผูจ้ดัการบญัชีส่วนกลาง 

ทั้งน้ี กลุ่มประชากรท่ีทาํการสัมภาษณ์ดงักล่าคิดเป็น 100 % ขององคก์รท่ีนาํมาเป็น

กรณีศึกษา 

 

3.3  วธีิการวจัิย 

 3.31.  การเก็บขอ้มูลการวจิยั  

โดยใชก้ระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการ ใชแ้นวการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง  

และใชว้ธีิการเก็บขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึกร่วมกบัการสังเกตตั้งแต่ ผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้งใน

การบริหารงาน ในแต่ละส่วนงานท่ีเป็นผูค้วบคุมงานในกระบวนการสารสนเทศทางการบญัชีของ

องคก์ร ซ่ึงมีความเช่ียวชาญในระบบงานแต่ละส่วน เพื่อใหไ้ดท้ราบถึงปัญหาและอุปสรรค รวมทั้ง

ความคิดและแนวทางในการขจดัปัญหาและอุปสรรค  
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 3.3.2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

1.   เอกสารในการปฏิบติังาน  เป็นขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการบริหารจดัการ

เทคโนโลยสีารสนเทศดา้นการบญัชี ของบริษทั ไทยทาเคนาคา สากลก่อสร้าง เพื่อใหไ้ดท้ราบถึง

ความเพียงพอของระบบงานสารสนเทศ 

2.  ระเบียบการปฏิบติังาน   ผูว้จิยัไดก้ารคน้ควา้จากขอ้มูลจากระเบียบของบริษทัไทย

ทาเคนาคา สากลก่อสร้าง จาํกดั ประกอบกบัการศึกษาคน้ควา้แนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยั จาก

หนงัสือ ตาํราท่ีเก่ียวขอ้ง วทิยานิพนธ์ เอกสารงานวจิยัท่ีต่างๆ ทั้งจากหอ้งสมุดและอินเตอร์เน็ตผา่น

ทางออนไลน์ และ  เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี 

3.3.3.  วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล 

การวเิคราะห์ขอ้มูลเป็นการวเิคราะห์เชิงคุณภาพ ซ่ึงเป็นการ วเิคราะห์เน้ือหา  (Content 

Analysis) โดยผูว้จิยัจะทาํการวเิคราะห์ขอ้ความท่ีผูใ้หส้ัมภาษณ์อธิบายมา โดยจบัประเด็นท่ีมีความ

คลายคลึงกนัมาจดัเป็นนกลุ่มเดียวกนั  
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 

 

จากการวจิยัคร้ังน้ีผลการประเมินสารสนเทศทางการบญัชีของบริษทั ไทยทาเคนาคา 

สากลก่อสร้าง จาํกดั ไดด้าํเนินการตามแนวทางหรือขอ้กาํหนดต่าง  ๆ ในกระบวนการประเมิน

เทคโนโลยสีารสนเทศตามมาตรฐานโคบิต  COBIT (Control Objective for Information and 

Related Technology ) ของสมาคมผูต้รวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ  ( Information System 

Audit and Control Association (ISACA) ท่ีเหมาะสมกบักิจการโดยทาการสัมภาษณ์เบ้ืองตน้กบั

ผูบ้ริหารขององคก์ร ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาระบบสารสนเทศ  เพื่อทราบคุณภาพของสารสนเทศ

ทางการบญัชีเพื่อ ประโยชน์ สูงสุดขององคก์รจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและการสังเกตการจาก

พนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  และดาํเนินสรุปผลการ

ประเมินคุณภาพสารสนเทศท่ีส่งผลกระทบต่อการควบคุมทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศได ้

การประเมินคร้ังน้ีไดแ้บ่งการประเมินซ่ึงเป็นผลท่ีเก่ียวกบักิจกรรมการควบคุมทางดา้น 

การควบคุมการนาํเขา้ขอ้มูล การควบคุมในขั้นตอนการประมวลผล  การควบคุมขอ้มูล

ผลลพัธ์ในความคิดเห็นของ ผูบ้ริหารแต่ละส่วนงาน มาประเมินดว้ยการกรอบการควบคุมท่ี

เหมาะสมกบัการพฒันาระบบสารสนเทศทางการบญัชีท่ีคดัเลือกทั้งหมด 10 หวัขอ้ 

1. PO1  การวางแผนและการจดัการองคก์ร 

2. PO7  การจดัการทรัพยากรบุคคล 

3. PO11  การจดัการคุณภาพ 

4. AI2  ดา้นการจดัหาและบาํรุงรักษาโปรแกรมระบบงาน 

5. AI3  ดา้นการจดัหาและดูแลรักษาโครงสร้างพื้นฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

6. AI4  ระเบียบปฏิบติัในการพฒันาและบาํรุงรักษา 

7. DS5  การรักษาความปลอดภยั 

8. DS10  การจดัการปัญหาและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

9. DS13  ดา้นการจดัการดา้นการปฏิบติัการ 

10. M1  ดา้นการติดตามกระบวนการทาํงาน 
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งานวจิยัน้ีไดก้าํหนดระดบัความสามารถขององคก์รไวด้งัน้ี 

ระดบัท่ี 5  หมายถึง  แนวทางปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด เหมาะสมท่ีสุด 
ระดบัท่ี 4  หมายถึง  กระบวนการท่ีไดถู้กตรวจสอบและประเมินผลแลว้  
ระดบัท่ี 3 หมายถึง  มีการส่ือสารใหค้นภายในองคก์รทราบแลว้ 
ระดบัท่ี 2  หมายถึง  กระบวนการไดมี้การกาํหนดไวแ้ลว้ 
ระดบัท่ี 1  หมายถึง  ไม่ไดก้าํหนดกระบวนการ 

 

4.1  การวางแผนและการจัดการองค์กร PO 1  

ในการควบคุมระบบสารสนเทศทางการบญัชี ในดา้นการจดัองคก์รและการบริหารงาน 

ทั้งทางดา้นการวางแผนในการพฒันาระบบสารสนเทศและแนวทางโครงสร้างการจดัทาํแผน

สารสนเทศ รวมถึงการปรับเปล่ียนโครงสร้างสารสนเทศขององคก์รและการส่ือสารใหทุ้กคนใน

องคก์รไดท้ราบและเขา้ใจแนวทางในการเปล่ียนแปลงระบบสารสนเทศขององคก์รมีแนวทางการ

ปรับเปล่ียนใหเ้หมาะสมกบัยคุสมยั โดยการเร่ิมนาํส่วนงานบญัชีในการพฒันาและเป็นส่วนงาน

แรกท่ีถือวา่เป็นส่วนงานท่ีสาํคญัในองคก์ร และแผนกบญัชีก็ถือวา่เป็นแผนกท่ีนาํร่องในการพฒันา

คร้ังน้ีไดอ้ยา่งดาํเนินการพฒันาระสารสนเทศเป็นระบบ  Real Time โดยสมบูรณ์ ไม่วา่จะเป็นใน

เร่ืองการปรับเปล่ียนการใชร้ะบบและการแบ่งแยกหนา้ท่ีในการปฏิบติังาน การอนุมติัรายการต่าง ๆ 

การกาํหนดสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูล ท่ีจะการบนัทึกขอ้มูลหรือแกไ้ขในระบบคอมพิวเตอร์ ไดจ้ดัทาํ

ไวอ้ยา่งดีซ่ึงผูส้ัมภาษณ์ไดใ้หบ้ทสรุปตรงกนัดงัตารางท่ี 4.1 ตารางบทสรุป/ขอ้เสนอแนะ PO 1 ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 4.1 ตารางบทสรุป/ขอ้เสนอแนะ PO 1 

 

มาตรฐาน 

COBIT 

บทสรุป/

ขอ้เสนอแนะ 
หน่วยงาน ตน้ทุน การเงิน บญัชี สารสนเทศ 

ขอ้ควร

พิจารณา 

PO 1 การ

วางแผนและ

การจดัการ

องคก์ร 

วางแผนการ

จดัการองคก์รได้

มีประสิทธิภาพ

ทั้งการกาํหนด

สิทธิการเขา้ถึง

ฐานขอ้มูล 

√ √ √ √ √ ปฏิบติั

ตาม

กฎเกณฑ์

ต่อไปให้

ดี 
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ผลการวเิคราะห์จากการสัมภาษณ์และสังเกตการสรุปไดว้า่ในการนาํกรอบงานโคบิตมา

ประเมินเร่ือง การวางแผนและการจดัการองคก์รมาใชน้ั้นอยูใ่นระดบัท่ี 3และ4 คือองคก์รมีการ

ส่ือสารในกระบวนการโดยรวมใหพ้นกังานในองคก์รทราบเร่ืองและไดมี้การตรวจสอบและ

ประมวลผลกระบวนการในการวางแผนและการจดัการองคก์รแลว้ดงัน้ีคือไดมี้การจดัการ การ

กาํหนดสิทธิรหสัผา่น เพื่อแบ่งแยกหนา้ท่ีในการปฏิบติังานท่ีจะทาํการบนัทึกขอ้มูลแต่ละประเภท

อยา่งชดัเจนทั้งการนาํเขา้ขอ้มูล การประมวลผลขอ้มูลและการนาํผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการประมวลผล

ไปใชง้านไดเ้หมาะสมกบัองคก์รรวมถึงวธีิ การอนุมติัการแกไ้ข ขอ้มูลต่าง ๆขององคก์รไดว้า่

องคก์ารมีการจดัการองคก์รเพียงพอซ่ึงไดมี้การส่ือสารใหพ้นกังานในองคก์รไดท้ราบถึงการ

ปรับเปล่ียนระบบใหม่แลว้และยงัไดมี้การประเมินตรวจสอบความถูกตอ้ง 

โดยการจดัตารางการการปฏิบติังานต่าง ๆเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการปฏิบติังานของ

องคก์รผูจ้ดัการส่วนหน่วยงานใหผ้ลกการประเมินอยูใ่นระดบัท่ี 3ทั้ง 3 ขั้นตอนในการควบคุมคือมี

การส่ือสารใหพ้นกังานภายในองคก์รไดท้ราบแลว้ไดก้ล่าววา่ตรงกนัวา่ “ตารางการทาํงานกาํหนด

ไวดี้แลว้ พนกังานตอ้งปฏิบติัตาม ” ส่วนผูจ้ดัการตน้ทุน ผูจ้ดัการส่วนการเงินและบญัชีส่วนกลาง

ใหผ้ลการประเมินอยูใ่นระดบัท่ี 4ทั้ง 3 ขั้นตอนของการควบคุมคือกระบวนการไดผ้า่นการ

ตรวจสอบและประเมินผลแลว้ไดก้ล่าวสรุปในแนวทางเดียวกนัวา่ “กวา่จะเร่ิมระบบกนัไดป้ระชุม

กนัทุกวนัทดลองระบบกนัทุกเดือนขนาดน้ีไม่ควรมีปัญหาอะไรแลว้ เหลือแต่การทดลองการปิด

บญัชีท่ีสาํคญัมากท่ีไม่กลา้ทดลองในระบบสาํรองแลว้และก็ทาํแผนแผนสาํรองไวร้องรับปัญหาใน

การผดิพลาดท่ีจะเกิดข้ึน และยงัแผนการใชง้านทั้งสองระบบสาํหรับการปิดบญัชีอีกวางแผนดี”  

ในการจดัการวางแผนโดยยดึหลกัการทาํงานเดิมกาํหนดระยะเวลาการรับวางใบแจง้หน้ี

เหมือนเดิมเพื่อจะไม่กระทบเจา้หน้ี และเล่ือนระยะเวลาการทาํงานของหน่วยงานใหใ้หมี้ระยะเวลา

การทาํงานมากข้ึนซ่ึงจากเดิมมีระยะการทาํงานสั้นทาํใหส่้วนหน่วยงานทาํงานผดิพลาดมากซ่ึงในปี 

2553 องคไ์ดน้าํบริษทัท่ีปรึกษาเขา้มาเร่ิมทดลองระบบตั้งแต่เดือนตุลาคมซ่ึงทาํควบคู่ไปกบัระบบ

เดิมจึงถึงเดือนมีนาคมปี 2554 และเร่ิมใชง้านจริงท่ีหน่วยงานกรุงเทพฯ และนวนครก่อนเน่ืองจาก

ดูแลง่ายเพราะอยูใ่กล ้แลว้ต่อดว้ยบางปะกง ระยอง เชียงใหม่ และหน่วยงานพิเศษจะเร่ิมหลงัการ

ปิดบญัชีกลางปีซ่ึงในการเร่ิมใชร้ะบบ  Real Time โดยจะเร่ิมข้ึนขอ้มลูใน Sever Center โดยเร่ิมจาก

รอบการทาํจ่ายวนัท่ี 10ของทุกเดือนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทัว่ไปจะมีรายละเอียดและขอ้มูลนอ้ยกวา่รอบ

จ่ายวนัท่ี 5 ของทุกเดือนท่ีเป็นรอบจ่ายค่าใชจ่้ายงานก่อสร้างท่ีมียอดการจ่ายเงินมากกวา่และขอ้มูล

เยอะมากกวา่เม่ือทุกหน่วยงานเร่ิมใชฐ้านขอ้มูลดา้นการทาํจ่ายแลว้จึงจะเร่ิมใชข้อ้มูลดา้นรายไดท่ี้

เป็นส่วนงานท่ีสาํคญัจึงใหห้น่วยงานใชภ้ายหลงัเพือ่ป้องกนัความผดิพลาดและจึงใชส่้วนงานอ่ืน ๆ 

เช่น การเสนอราคา การกาํหนดอตัรากาํไรเป็นตน้ ดงัตารางท่ี 4.2 ตารางการเร่ิมใชง้านระบบงาน
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ใหม่โดยแบ่งระยะเวลาการใชง้านและจดัเจา้หนา้ท่ีและบริษทัท่ีปรึกษาคอยควบคุมดูแลในการ

ปรับเปล่ียนการใชร้ะบบเพื่อคอยป้องกนัความผดิพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนและสามารถคอยควบคุมแกไ้ข

ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนไดท้นัที 

 

ตารางท่ี 4.2 ตารางการเร่ิมใชง้านระบบงานใหม่ 

 

หน่วยงาน รอบจ่าย

ค่าใชจ่้ายทัว่ไป 

รอบจ่าย 

งานก่อสร้าง 

บญัชีรายไดแ้ละ 

อ่ืน ๆ 

กรุงเทพฯ เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

นวนคร พ.ค. มิ.ย. มิ.ย. 

บางปะกง ก.ค. ก.ค. ส.ค. 

ระยอง ก.ค. ส.ค. ส.ค. 

ลาํพนูและหน่วยงานพเิศษ ส.ค. ส.ค. ส.ค. 

 

ผูจ้ดัการหน่วยงานไดก้ล่าวเพิ่มเติม ” ในเร่ืองการจดัการองคก์รเราไดจ้ดัการวางแผน

อยา่งเป็นระบบระเบียบอยา่งดีและมีกระบวนการท่ีคล่องตวัอยูแ่ลว้ ไม่วา่จะเป็นดา้นการทางเดิน

เอกสารท่ีเร่ิมตน้ตั้งแต่ส่วนงานหน่วยงานคือ เม่ือหน่วยงานไดรั้บเอกสารจากหนา้งานก่อสร้างแลว้ 

จดัเตรียมเอกสารต่าง ๆใหเ้จา้นายอนุมติัการซ้ือในเบ้ืองตน้และจึงทาํมาตรวจสอบแลว้ทาํการนาํเขา้

ขอ้มูลต่าง ๆโดยบญัชีหน่วยงานเพือ่เตรียมเอกสารหลงัจากการนาํเขา้ขอ้มูลต่าง ๆใหถู้กตามท่ีไดรั้บ

อนุมติัมาแลว้จึงจดัเตรียมส่งใหผู้จ้ดัการโครงการดาํเนินการตรวจสอบอนุมติัการทาํจ่ายอีกคร้ัง”  

ส่วนเร่ืองการประมวลผลผูจ้ดัการส่วนตน้ทุนไดก้ล่าว วา่  “เม่ือไดรั้บเอกสารมา ส่วน

ตน้ทุนจะทาํการตรวจสอบความครบถว้นของเอกสารกบัใบสรุปรวมการส่งเอกสารเพื่อป้องกนัการ

ส่งเอกสารไม่ครบไม่ตรงตามรายงานการนาํส่งแลว้จึงเร่ิมทาํการตรวจสอบความถูกตอ้งทั้ง รายการ

คา้ รายการบญัชี ตรวจสอบเจา้หน้ี การบนัทึกบญัชีใหถู้กตอ้งตามหลกัการบญัชีและ ท่ีสาํคญัคือการ

อนุมติัถูกตอ้งครบถว้นตั้งแต่ Site Manager และ Area Manager ตามลาํดบัซ่ึงแต่ละหน่วยงานจะมี

ผูอ้นุมติัแตกต่างกนัไป กรณีเจา้หน้ีการคา้ท่ีเป็น  M&E ก็จะมีผูอ้นุมติัมากกาวา่กรณีการทาํจ่ายงาน

ก่อสร้างเป็นยอดเงินการจ่ายเป็นยอดเงินเป็นยอดใหญ่และเอกสารการควบคุม ISO ของทาง M&E

จะเยอะกวา่และท่ีสาํคญัตอ้งไดรั้บการอนุมติัจาก  Site Account ก่อนเป็นการตรวจสอบขั้นแรกของ

ทางบญัชีวา่ไดรั้บตรวจสอบมาแลว้จากบญัชีหน่วยงานก่อนแลว้ดว้ย  ซ่ึงในท่ีน้ีเป็นผูจ้ดัการ

โครงการจะตอ้งมีการอนุมติัเป็นส่วนสุดทา้ เม่ือตรวจสอบเรียบร้อยแลว้จึงทาํการประมวลผ ลขอ้มลู

DPU



30 

 

ในเบ้ืองตน้แลว้ก็จะพบขอ้ผดิพลาดแลว้ทาํการแกไ้ขก่อน ในตอนน้ีบญัชีหน่วยงานยงัทาํการแกไ้ข

ขอ้มูลไดแ้ต่ตอ้งแจง้ใหผู้จ้ดัการหน่วยงานทราบเสียก่อน แลว้จึงส่งต่อให้ ใหฝ่้ายภาษีทาํการ

ตรวจสอบรายการท่ีตอ้งใหภ้าษีเพื่อป้องกนัการผดิพลาดก่อนออกเอกสารการทาํจ่าย ” ดงัภาพ4.1

กระบวนการทาํจ่ายโดยรวมดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.1 กระบวนการทาํจ่ายขององคก์รกรณีศึกษา 

 

ขั้นตอนต่อมาเป็นการประมวลผลขั้นสุดทา้ยของหน่วยงานในส่วนงานดา้นการทาํจ่าย 

ผูจ้ดัการการเงินไดก้ล่าววา่ “ เร่ืองการทาํจ่ายการเงินเป็นส่วนสุดทา้ยซ่ึงจะตอ้งใชก้ารพิจารณา

ทั้งหมดโดยรวมเรียกวา่ตรวจสอบโดยรวมทั้งหมด แต่ท่ีเร่ิมตอ้งจริง ๆ คือ การคาํนวณเก่ียวกบั เงิน

Order Sheet  

อนุมติัจากผูจ้ดัการ

หน่วยงาน 

ตรวจสอบ Order Sheet  

ตรวจสอบเอกสารการ

ทาํจ่ายเบ้ืองตน้(อนุมติั) 

รวบรวมออกรายงาน

รายเจา้หน้ี 

อนุมติัการเอกสาร

ขอทาํจ่าย 

จดัทาํรายงานรวม

รายการทั้งหมด 

หน่วยงานหา้มแกข้อ้มูล  

Generate 
Payment Data 

อนุมติั Voucher 
Package 

รายงานตน้ทุน 

รายงานกาํไรขาดทุน 

Bank Internet 
Transfer 
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ใหพ้อกบัการ จ่ายเงินรอบหน่ึง ส่วนเร่ืองการประมวลผลนั้น ตอ้งทาํการตรวจสอบ แต่การนาํเขา้

ขอ้มูลวา่ถูกตอ้งการหกัภาษีถูกตอ้ง การเงินดูโดยรวมดูโดยภาพรวมดูโดยยอดรวมก็วา่ได ้แลว้ยงั

ตอ้งตรวจสอบการเจา้หน้ีอีกวา่ขอ้มูลครบถว้นแลว้หรือยงัจึงจะทาํการออกเอกสารให้ ผูบ้ริหาร

ตรวจสอบอีกรอบก่อนจะทาํเร่ืองโอนส่งต่อใหแ้บงกค์่ะ กระบวนการละเอียด ”  ในเร่ืองการกาํหนด

สิทธิรหสัผา่น เพื่อแบ่งแยกหนา้ท่ีในการปฏิบติังานท่ีจะทาํการบนัทึกขอ้มูลแต่ละประเภทและการ

อนุมติัการแกไ้ข  

ผูจ้ดัการตน้ทุนกล่าวในทางเดียวกนัวา่ “เม่ือหน่วยงานส่งเอกสารมาก็มีบา้งท่ีขอ้มูลไม่

ตรงกบัเอกสารบา้งก็มีแต่ไม่เยอะมาก แต่ก็ยงัไม่รู้วา่ใครแกเ้ขา้ไปแกไ้ขตอนไหนหรืออาจเกิดจาก

การแกไ้ขแลว้ลืมพิมพร์ายงานเอกสารต่าง ๆ หลงัแกไ้ขท่ีถูกตอ้งก่อนนาํส่งเอกสารเขา้สาํนกังาน

ใหญ่ทาํการตรวจสอบ หรืออาจเขา้ไปแกไ้ขหลงัส่งเอกสารก็วา่ได”้  งานส่วนตน้ทุนจะเป็นส่วนงาน

ท่ีตรวจสอบในเบ้ืองตน้ในส่วนงานการประมวลผล 

ผูจ้ดัการแผนก ITใหผ้ลการประเมินในระดบัท่ี 4 ทั้ง 3 ขั้นตอนคือ กระบวนการน้ีไดถู้ก

ตรวจสอบและประเมินผลแลว้ ทั้งการนาํเขา้ขอ้มูลการประมวลผลและผลลพัธ์ ไดก้ล่าววา่ “เร่ืองน้ี

องคก์รเราวางแผนมาเป็นอยา่งดีและแผนกบญัชีทาํแผนงานการเตรียมการมาเป็นอยา่งดีแลว้ ” ซ่ึง

ทางแผนกบญัชีไดมี้การกาํหนดผูดู้แลโครงการในการพฒันาระบบสารสนเทศทางการบญัชีโดย

แต่งตั้งผูจ้ดัการส่วนหน่วยงานและส่วนตน้ทุนในการพฒันาระบบ Real Time ข้ึนเพือ่เป็นผูดู้แล

ประสานงานติดต่อกบับริษทัท่ีปรึกษาในการพฒันาระบบ โดยองคไ์ดมี้การจดัการวางแผนโดยการ

เร่ิมตน้ในการศึกษาถึงปัญหาต่าง ๆ ท่ีเป็นปัญหาของระบบเก่าซ่ึงปัญหาคือการท่ีมีหน่วยงาน

ก่อสร้างอยูใ่นท่ีต่าง ๆ ในนิคมอุตสาหกรรมจะมีขอ้มูลทางการบญัชีท่ีไม่ทนัต่อเหตุการณ์เพื่อ

รองรับความตอ้งการของผูจ้ดัการโครงการนั้น ๆทั้งผลกาํไรขาดทุนของโครงการนั้นเพื่อทนัต่อการ

ปรับกลยทุธ์ในการควบคุมค่าใชจ่้ายในโครงการนั้น ๆเพื่อใหไ้ดผ้ลกาํไรตามท่ีไดต้ั้งไวเ้ม่ือไดท้ราบ

ถึงปัญหาแลว้จึงไดน้าํระบบ Real Time มาเร่ิมใชจ้ากส่วนงานบญัชีก่อนโดยมีการจดัจา้งท่ีปรึกษา

ในการจดัทาํระบบข้ึน เพื่อศึกษาถึงปัญหาของการใชง้าน งบประมาณค่าใชจ่้าย การติดตั้งระบบ 

การทดลองใชง้าน เพื่อความสมบูรณ์ของการเปล่ียนแปลงระบบ” 

ผูจ้ดัการบญัชีกลางกล่าววา่ ”สิทธิการผา่นรายการหา้มแกไ้ข จะเกิด เม่ือถึงรอบการปิด

บญัชีเสร็จส้ินเรียบร้อยแลว้จะทาํการผา่นรายการทั้งหมดในเดือ นตอ้งปิดบญัชีเสร็จเรียบร้อยแลว้ถา้

ในระหวา่งเดือนหากยงัไม่ไดปิ้ดบญัชีประจาํเดือนทุกวนัท่ี 15 ของเดือนถดัไปเราจะปิดบญัชีกนั

แลว้ทาํการผา่นรายการต่างๆเพื่อป้องกนัการแกไ้ขหลงัส่งงบไปท่ีญ่ีปุ่นแลว้และถา้มีการแกไ้ขหลงั

วนัท่ีปิดบญัชีไปแลว้เราตอ้งทาํการปรับปรุงรายการทางการบญัชี โดยการบนัทึกการปรับปรุงบญัชี

เท่านั้นหา้ม Re Call Batch    เขา้ไปแกถึ้งจะ Re Call Batch ไปก็ไม่สามารถเขา้ไปไดแ้ต่ในระหวา่ง
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ท่ีหน่วยงานส่งขอ้มูลใหก้บัส่วนงาน ตน้ทุนตรวจสอบ ประมวลผลสุดทา้ยก่อนเสนอผูบ้ริหาร และ

เม่ือผูบ้ริหารอนุมติัรายการต่าง ๆเรียบร้อยเราก็จะทาํการปิดรายการนาํเขา้ขอ้มูลจากหน่วยงานแลว้

หากตอ้งการแกไ้ขตอ้งส่วนไหนก็ตอ้งแจง้ ผูจ้ดัการบญัชีหน่วยงานก่อน เท่านั้นเพือ่ใหไ้ดรั้บการ

อนุมติัการแกไ้ขก่อนจึงทาํการแกไ้ขได”้  จึงจะทาํการแกไ้ขได ้

ในกระบวนการถดัมาทางดา้นภาษีผูจ้ดัการบญัชีส่วนกลางไดก้ล่าว “ ในท่ีน้ีกล่าวแค่

เร่ืองการทาํจ่าย แผนกตน้ทุน แจง้วา่ทาํการตรวจสอบขอ้มูลเบ้ืองตน้แลว้ฝ่ายภาษีก็จะ ทาํการ

ตรวจสอบส่วนงานภาษีคือการหกั  ณ ท่ีจ่ายต่ างๆ เช่น ค่าเช่า 5%  ค่าบริการ 3% ค่าขนส่งท่ีมีอตัรา

ภาษีคนละอตัราแยกไปเป็นกรณีมีปกติ 1% และ กรณีมี Vat ตอ้งหกั 3 %  วธีิการคียข์อ้มลูท่ีถูกตอ้ง

เพือ่ใหก้ารทาํเอกสาร ซ่ึงในส่วนน้ีอาจเกิดการผดิพลาดในการคียข์อ้มูลซ่ึงจะส่งผลการการ

ประมวลผลเกิดการผดิพลาดหรือไม่สามารถคาํนวณผล ออกมา ได้ถูกตอ้งก่อนนาํส่งใหแ้ผนก

การเงินตรวจสอบ ซ่ึงส่วนงานภาษี ตอ้งใชเ้วลาและตอ้งระเอียดรอบคอบมาก ๆ ถา้ภาษีผดิ ปัญหา

ตอ้งแกต้ามหลงัปรับปรุงทั้งขอเงินคืนจากผูรั้บเหมาซ่ึงคงไม่มีใครอยากจะจ่ายคืน หากมีการยนืภาษี

ผดิละก็เสียช่ือ เสียงขององคก์รส่งผลใหเ้สียเบ้ีย ปรับ  ในส่วนน้ีตอ้งใช้ ความละเอียดรอบคอบมาก

ตรงน้ีก่อนส่งใหก้ารเงินเตรียมตรวจสอบซ่ึงมีองคก์รมีทางเดินของเอกสารท่ีชดัเจน ”  

กระบวนการสุดทา้ยทางดา้นการเงิน ผูจ้ดัการการเงินกล่าววา่ “ แผนกการเงินเป็นส่วน

สุดทา้ยเม่ือเอกสารการทาํจ่ายทุกอยา่งเรียบร้อยก็จดัเตรียมเอกสารการโอนเงินใหผู้บ้ริหารอนุมติั” 

ซ่ึงแต่ละส่วนงานจะมีการเดินเอกสารท่ีมีระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการตรวจสอบ

ระหวา่งการรายงานต่าง ๆ กบัในระบบเพื่อแกไ้ขใหถู้กตอ้งในการทาํงานดงัเช่นภาพท่ี 4.2 ภาพ

แสดงทางเดินเอกสารการทาํจ่ายขององคก์ร 

DPU



33 

 

 
 

ภาพท่ี 4.2  ภาพแสดงทางเดินเอกสารการทาํจ่ายขององคก์ร 

 

ผูจ้ดัการบญัชีหน่วยงานไดก้ล่าววา่เพิ่มเติมวา่ “เร่ืองการกาํหนดสิทธิ รหสัแบ่งตามสิทธิ

ส่วนงานสาํนกังานใหญ่เป็นตวั  A ส่วนงานหน่วยงานเป็นตวั  S  สามารถทาํไดแ้ค่เพียงนาํเขา้ขอ้มูล

แกไ้ขไดใ้นเบ้ืองตน้คือแกไ้ขไดใ้นส่วนท่ีคียผ์ดิ และสามารถ Re call Batch เขา้ไปแกรายการต่าง ๆ

ก่อนท่ีจะส่งเอกสารเขา้สาํนกังานใหญ่ และเม่ือส่งเอกสารเขา้สาํนกังานใหญ่ไปแลว้รหสัของบญัชี

ผูจ้ดัการโครงการอนุมติัการซ้ือ

บญัชีหน่วยงานตรวจสอบรวบรวมทาํ

เอกสารเตรียม

ผูจ้ดัการโครงการอนุมติัการจ่าย 

(Site Manager , Area Manger, Site Account)

ตรวจสอบการอนุมติัและการลงรายการ

โดยแผนกตน้ทุน

ตรวจสอบภาษี

โดยแผนกบญัชีกลาง

การประมวลผลและตรวจสอบความ

ผดิพลาด

จดัทาํรายงานการโอนเงิน

โดยแผนกการเงิน

รวบรวเอกสารใหผู้บ้ริหารอนุมติั
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หน่วยงานจะโดยล็อคอตัโนมติัหากตอ้งการแกไ้ขขอ้มูลต่าง ๆท่ีตรวจสอบพบตอนหลงัจะตอ้งทาํ

การขออนุมติัแจง้ผูจ้ดัการบญัชีหน่วยงานก่อนและผูแ้กไ้ขก็คือผูจ้ดัการหน่วยงานจะแกไ้ขไดก่้อน

ผา่นรายการไดใ้นเบ้ืองตน้เพือ่ออกเอกสาใหผู้บ้ริหารอนุมติั และหากตอ้งการแกไ้ขหลงัจากนั้นตอ้ง

แจง้สาํนกังานใหญ่ส่วนประเมินผลเท่านั้นเพราะจะตอ้งมีการแกไ้ขเอกสารท่ีส่งผูบ้ริหารดว้ยและ

คิดวา่หน่วยงานไม่กลบัเขา้ไป แกไ้ขหลงัจากการผา่นรายการไปแลว้ ” ดงัตารางท่ี 4.3ตารางการ

กาํหนดสิทธิการใชง้านน้ี 

 

ตารางท่ี 4.3 ตารางการกาํหนดสิทธิการใชง้าน 

 

รหัสการใช้งาน รหัส สิทธิในการใช้งาน 

ส่วนหน่วยงาน S สามารถนาํเขา้ขอ้มูลและทาํการแกไ้ขในเบ้ืองตน้ก่อน

นาํส่งขอ้มูลเขา้ส่วนกลาง 

ส่วนสาํนกังานใหญ่ A สามารถแกไ้ขขอ้มูลในการนาํเขา้และประมวลผลขอ้มูล 

ผูดู้แลระบบ 1 AD1 สามารถแกไ้ขขอ้มูลท่ีนาํเขา้ก่อนการผา่นรายการหลกัได ้

ผูดู้แลระบบ 2 AD2 สามารถสร้างฐานขอ้มูลท่ีสาํคญัดูแลและควบคุมระบบ 

 

4.2  การจัดการทรัพยากรบุคคล PO 7 

ในการจดัการทรัพยากรบุคคลนั้นจะเห็นไดว้า่ เป็นหวัใจ ขององคก์ร เน่ืองจากวา่

ทรัพยากรบุคคลหรือพนกังานในส่วนต่าง ๆ จะปฏิบติังานต่าง ๆ ใหอ้งคก์รสามารถประสบ

ความสาํเร็จไดซ่ึ้งในงานวจิยัน้ีไดก้ล่าวถึงเร่ืองการควบคุมของระบบสารสนเทศทางการบญัชีท่ี

พฒันาเป็นระบบ Real Time ซ่ึงภาระหนกัคงไปตกอยูก่บัส่วนงานหน่วยงานคือ Site Account ท่ีทาํ

หนา้ท่ีในการ การนาํเขา้ขอ้มูล เบ้ืองตน้ทั้งขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูลท่ีสาํคญัต่าง ๆท่ีเป็นฐานขอ้มูลท่ี

สาํคญัเร่ิมตน้ ซ่ึงจากการสัมภาษณ์จะเห็นไดว้า่ พนกังานท่ีนาํเขา้ขอ้มูล หรือ Site Account ยงัขาด

ประสบการณ์ ในการใชง้านระบบสารสนเทศทางการบญัชีซ่ึงอาจจะเกิดมาจากการเปล่ียนแปลง

ระบบสารสนเทศทางการบญัชีคร้ังน้ี Site Account มีการเปล่ียนการใชง้านโปรแกรมจาการใช้

โปรแกรมเดิมท่ีเขียนข้ึนมาเฉพาะเพื่อใชง้านในองคก์ร เพื่อใหส่้วนงานหน่วยงานคียข์อ้มูลเขา้

มาแลว้สาํนกังานใหญ่ท่ีใชโ้ปรแกรม Sun System อยูแ่ลว้นาํมาตรวจสอบนาํเขา้ขอ้มูลและ

ประมวลผลก่อนจะออกรายงานต่าง ๆเม่ือประสบการณ์ดา้นการใชโ้ปรแกรมไม่เพียงพอจึงทาํให้

เกิดความผดิพลาดไดง่้าย  
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ซ่ึงผูใ้หส้ัมภาษณ์ไดใ้หค้วามเห็นตรงกนัในส่วนการเสนอแนะดงัตาราง4.4 วา่องคก์รได้

มีการจดัอบรมเพื่อประสิทธิภาพของสารสนเทศทางการบญัชีตามกรอบแนวการปฏิบติัของโคบิต

เร่ืองการจดัการทรัพยากรบุคคลดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 4.4 ตารางบทสรุป/ขอ้เสนอแนะ PO07 

 

มาตรฐาน 

COBIT 

บทสรุป/

ขอ้เสนอแนะ 
หน่วยงาน ตน้ทุน การเงิน บญัชี สารสนเทศ 

ขอ้ควร

พิจารณา 

PO 7 การ

จดัการ

ทรัพยากร

บุคคล 

จดัใหมี้การอบรม

ประจาํปี

ระบบงานต่าง ๆ

เพื่อใหพ้นกังานมี

ความรู้ต่อเน่ือง 

√ √ √ √ √ ตอ้งจดั

ตารางการ

อบรมให้

เหมาะสม

กบั

ระบบงาน 

 

ผลการวเิคราะห์จากการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์ในการนาํกรอบงานโคบิตในเร่ือง

การจดัการทรัพยากรบุคคลทางองคก์รยงัถือวา่มีความบกพร่องในดา้นการนาํเขา้ขอ้มูลอยูคื่อ

พนกังานนาํเขา้ขอ้มูลอยูใ่นระดบั 3 และ 4 คือองคก์ารมีการส่ือสารในการะบวนการจดัการ

ทรัพยากรบุคคลใหพ้นกังานในองคก์รไดรั้บทราบแลว้และมีการตรวจสอบและประเมินผลในเร่ือง

น้ีแลว้จึงพบวา่  พนกังานยงัขาดความความรู้ทางดา้นการทาํงาน ปัญหาทางเร่ืองความชาํนาญการ

และประสบการณ์ในการปฏิบติังานของพนกังานหน่วยงานซ่ึงถือวา่เป็นเร่ืองสาํคญัมากและในขอ้น้ี

จะเห็นไดว้า่ทุกคนมีความเห็นเป็นในทิศทางเดียวกนัคือตอ้งขจดัปัญหาโดยการจดัการอบรมและ

พฒันาส่วนงานหน่วยงานก่อนเป็นอนัดบัแรกเพือ่ใหก้ารทาํงานไดมี้การพฒันาในส่วนตน้ซ่ึงจะ

ส่งผลไปถึงการประมวลจนกระทัง่การออกรายงานก็วา่ไดจึ้งควรแกท่ี้ส่วนน้ีเป็นส่วนแรกส่วนเร่ือง

การประมวลผลขอ้มูลและการจดัการกบัผลลพัธ์ท่ีไดท้างดา้นเอกสารรายงานต่าง ๆอยูใ่นระดบัท่ี 3-

4 เช่นกนัซ่ึงถือวา่เพียงพอในเร่ืองการประมวลผลมีการคดัเลือกพนกังานท่ีมีความเช่ียวชาญใน

ระบบต่าง ๆ ขององคก์รเพื่อตรวจสอบความผดิพลาดต่าง ๆและสามารถเขา้ไปแกไ้ขใหถู้กตอ้งส่วน

เร่ืองของการจดัเก็บเอกสารองคก์รไดมี้การจดัการจา้งบริษทัท่ีปรึกษาเพื่อดูแลจดัเก็บเอกสารและ

ทาํลายเอกสารต่าง ๆ ตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด 
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ผูจ้ดัการบญัชีหน่วยงานใหผ้ลการประเมินอยูใ่นระดบั 3 ทั้ง 3 ขั้นตอนการควบคุมคือ

ไดมี้การส่ือสารใหค้นในองคก์รไดท้ราบเรียบร้อยแลว้ไดก้ล่าววา่ “องคก์รควรส่ง Site Accountไป 

อบรมเพิ่มเติม ในการจดัอบรมประจาํปีอยากใหจ้ดัอบรมเฉพาะส่วนงานบญัชีหน่วยงานก็จะดี

ส่วนมากบญัชีหน่วยงานเป็นเด็กจบใหม่ประสบการณ์นอ้ยคงตอ้งมีการผดิพลาดและผดิพลาด

บ่อยคร้ัง บญัชีหน่วยงานส่วนมากยงัขาดความรอบคอบและความเขา้ใจในระบบงานขององคก์ร

มากกวา่ หากจดัการฝึกอบรมไดแ้ต่เฉพาะเร่ืองการใชโ้ปรแกรมและกระบวนการทาํงานท่ีสาํคญัๆ 

ก่อนส่งผลไปถึงทั้งการประมวลผล และการจดัทาํรายงานใหผู้บ้ริหาร ” ซ่ึงความบกพร่อง ในส่วน

การนาํเขา้ขอ้มูลส่งผลใหก้ารประมวลผลผดิพลาด  

เช่นเดียวกบัผูจ้ดัการส่วนตน้ทุนใหผ้ลการประเมินอยูใ่นระดบัท่ี 3 ทั้ง 3 ขั้นตอนการ

ควบคุมกล่าวไวว้า่ “ ส่งSite Account ไปอบรมด่วน ทาํงานผดิอยูเ่สมอ  เตรียมจดัส่ง Site Account 

ไปอบรมไดเ้ลยจดักนัแบบเร่งด่วน  ก็ไดเ้อาแบบวา่กลบัมาแลว้ทาํงานผดิพลาดลดลงกวา่น้ีก็พอไม่

หวงัใหถู้กตอ้งทั้งหมด แค่ลดลงบา้งกวา่ท่ีเป็นอยูก่็ดีแลว้เพราะตรงน้ีส่วนงานตน้ทุนมีผลกระทบ

มากเป็นส่วนแรกท่ีตอ้งตรวจก่อนจะเป็นส่วนแรกท่ีจะตอ้งเจอความผดิพลาด ถึงในการอบรมจะมี

งบประมาณท่ีใชสู้งแต่ถา้รายงานถึงปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนผูบ้ริหารจะไดพ้ิจารณาอนุมติัเพื่อแกไ้ข

ปัญหา ตั้งแต่ตน้เร่ือง”  

ในส่วนน้ีผูจ้ดัการการเงินใหผ้ลการประเมินอยูใ่นระดบัท่ี 3 ทั้ง 3 ขั้นตอนกล่าวย ํ้าอีกวา่ 

”ถา้ตน้นํ้าผดิ ต่อใหก้ลางนํ้าเก่งอยา่งไงก็มีโอกาสผดิพลาดได ้ปลายนํ้าก็ผดิดว้ย เพราะฉะนั้นรีบ

จดัการฝึกอบรมพนกังานประจาํปีด่วน” แต่ในส่วนน้ีผูจ้ดัการ ITใหผ้ลการประเมินทางดา้นการ

นาํเขา้ไวท่ี้ 3 และใหผ้ลการประเมินในระดบัท่ี 4 ทางดา้นการประมวลผลและผลลพัธ์ท่ีไดมี้การ

ประเมินผลในส่วนของพนกังานแลว้ไดก้ล่าววา่ “ไม่มีการปรึกษา ITในส่วนน้ีแต่เท่าท่ีไดรั้บทราบ

ปัญหาส่วนมากเกิดจากหน่วยงานยงัขาดทกัษะการใชง้านนะในส่วนของ IT คงจะช่วยดูแลไดเ้พียง

การอาํนวยความสะดวกทางดา้นอุปกรณ์ในการทาํงาน” 

ผูจ้ดัการบญัชีหน่วยงานกล่าววา่ “เราไดมี้การคดัเลือกและทดสอบพนกังานแต่ละส่วน

งานใหเ้หมาะสมกบัสมกบัการปฏิบติังานแต่เน่ืองดว้ยองคก์รเราในช่วง 3-4ปีท่ีผา่นมามีการขยายตวั

อยา่งรวดเร็วมีโครงการมากมายในแต่ละหน่วยงานจึงทาํใหมี้การพิจารณารับพนกังานบญัชี

หน่วยงานใหม่ ซ่ึงเราก็ไดค้ดัเลือกโดยมีการพิจารณาสัมภาษณ์ความรู้พื้นฐานทางดา้นการบญัชีและ

ภาษาองักฤษในเบ้ืองตน้แลว้และเราก็มีอบรมก่อนท่ีจะปฏิบติังานการใชร้ะบบงานจริงและการ

วางแผนอบรมพฒันาบญัชีส่วนงานทุกคนแต่ดว้ยความท่ีบญัชีหน่วยงานทั้งพนกังานเก่าและใหม่ยงั

ขาดประสบการณ์ในการนาํเขา้ขอ้มูลในระบบงานจึงทาํใหเ้กิดปัญหาไดเ้ราตอ้งพยายามจดัการ

แกไ้ขในเร่ืองน้ียงัเร่งด่วนมนัเป็นปัญหาของทุกคนท่ีตอ้งแกไ้ข”  
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ส่วนงานการประมวลผลผูจ้ดัการตน้ทุนกล่าววา่ “การคดัเลือกพนกังานท่ีมี

ประสบการณ์และมีความชาํนาญในระบบและระเบียบแบบแผนต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นเร่ืองการใช้

ระบบ Sun และประสบการณ์ในการตรวจสอบขั้นตอนในการการอนุมติัรายการรวมถึงขั้นตอนใน

การแกไ้ขปัญหาต่าง ๆไดท้นัเวลาในการประมวลผลก่อนท่ีจะออกรายงานต่าง ๆ ใหก้บัผูบ้ริหาร 

ผูจ้ดัการบญัชีกลางและผูจ้ดัการการเงินกล่าวในแนวทางเดียวกนัวา่”ไม่ใชมี้ปัญหาแต่

เฉพาะหน่วยงานนะส่วนงานตน้ทุน การเงิน การบญัชีภาษี ก็มีปัญหาควรจดัส่งพนกังานทุกส่วนเขา้

รับการอบรมในเร่ืองต่างๆ ท่ีแต่ละส่วนงานปฏิบติัอยูแ่บบเฉพาะเร่ืองยิง่ดีเพราะจะทาํใหมี้ความ

เขา้ใจในส่วนงานแต่ละส่วนมากข้ึนซ่ึงองค์ มีแผนการพฒันาบุคลากร ใหมี้ความรู้ความสามารถใน

การทาํงานตั้งแต่การคดัเลือกบุคลากรเขา้มาทาํงานการมีแผนพฒันาและฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ือง” 

ปัญหาในส่วนน้ีไดมี้การวางแผนงานไวแ้ลว้ในของเร่ืองการฝึกอบรมประจาํปีเพื่อเพิ่ม

ความรู้ความสามารถและทกัษะในดา้นการทาํงานโดยเฉพาะของส่วนหน่วยงานท่ีเพิ่งเร่ิมใช้

ระบบงานสารสนเทศเม่ือมีการใชร้ะบบสารสนเทศครบ 1ปี แผนการฝึกอบรมในส่วนต่าง ๆ ดงั

ตารางท่ี 4.5 ตารางการฝึกอบรมประจาํปี 2555 เพื่อ ใหมี้ทกัษะทางดา้นการทาํงานโดยตรงจะมีการ

ประเมินผลงานพนกังานและปรับเปล่ียนพนกังานตามความสามารถในการทาํงานตามความ

เหมาะสมมีแผนการพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ความสามารถในการทาํงานตามนโยบายขององคก์ร 

 

ตารางท่ี 4. 5 ตารางการอบรมประจาํปี 2555 

 

อบรบ ระยะเวลา ส่วนงาน 

Microsoft Excel (Report) ก.ค.  หนว่ยงานตา่ง ๆ 

Sun System (AP) ส.ค. - ก.ย. หนว่ยงานตา่ง ๆ และสว่นงานต้นทนุ 

Sun System (AR) ต.ค. – พ.ย. หนว่ยงานตา่ง ๆ และสว่นงานการเงิน 

Sun  System (Other) พ.ย. – ธ.ค. หนว่ยงานตา่ง ๆ และสว่นงานบญัชีกลาง 

 

เร่ืองของการจดัเก็บเอกสารรายงานต่าง ๆ องคก์รมีการพิจารณาจดั ตั้งหนา้ท่ีจดัทาํและ

จดัส่งรายงานโดยมีการกาํหนดใหใ้ชง้านกบัผูท่ี้มีส่วนร่วมเท่านั้นในเร่ืองของ การเก็บรักษารายงาน

และการทาํลายรายงาน ผูจ้ดัการส่วนตน้ทุนและผูจ้ดัการบญัชีกลางกล่าววา่ ”องคก์รจดัไวใ้นท่ีท่ี

ปลอดภยัและมีผูดู้แลเป็นอยา่งดีไม่ตอ้งห่วงมีตารางการจดัส่ง กาํหนดระยะเวลาจดัส่ง ระยะเวลา
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ทาํลายไวแ้ลว้ เราจา้งบริษทัท่ีปรึกษาดูแล” ซ่ึงสรุประยะเวลาการจดัเก็บเอกสารตามตาราง 4.6 

ตารางกาํหนดระยะเวลาเก็บเอกสารทางการบญัชี ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 4.6 ตารางกาํหนดระยะเวลาการเก็บเอกสาร 

 

เอกสาร สํานักงานใหญ่ บริษัทจัดเกบ็เอกสาร 

เอกสารการจ่าย 6 เดือนหลงัการจ่าย เก็บ 10 ปีแลว้ทาํลาย 

ใบเสนอราคา 1 ปีหลงัยืน่เสนอราคา เก็บ 10 ปีสแกนเก็บแลว้ทาํลาย 

เอกสารการกาํหนดอตัรากาํไร 2 ปีหลงัหน่วยงานสร้างเสร็จ เก็บ 10 ปีแลว้ทาํลาย 

เอกสารเก่ียวกบัรายได ้ 5 ปีหลงัออกเอกสาร เก็บ 10 ปีแลว้ทาํลาย 

เอกสารอ่ืน ๆทางการบญัชี 2 ปีหลงัผา่นการตรวจสอบจาก

กรมสรรพกร 

เก็บ 10 ปีสแกนเก็บแลว้ทาํลาย 

 

4.3  การจัดการคุณภาพPO11 

ผลการวเิคราะห์จากการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์ในการนาํกรอบงานโคบิตในเร่ือง

การจดัการคุณภาพนั้นทางดา้นผลการประเมินอยูใ่นระดบัท่ี 2-3 สรุปไดว้า่องคก์รมีการกาํหนด

กระบวนการเร่ืองการจดัการคุณภาพแลว้และมีการส่ือสารใหพ้นกังานไดท้ราบแลว้ดงัน้ีการสอบ

ทานการรับรอง การประสานงาน มาตรฐานของโปรแกรม การประเมินการรายงาน การสอบทาน

คุณภาพองคก์รผูใ้หส้ัมภาษณ์ทุกคนเห็นเป็นแนวทางเดียวกนัวา่มีการควบคุมท่ีเพียงพอในส่วนของ

การประมวลผลและการควบคุมรายงาน แต่ยงัคงมีจุดบกพร่องอยูบ่า้งในส่วนจะเห็นไดว้า่ระบบยงั

ขาดการจดัการคุณภาพของการนาํเขา้ขอ้มูลท่ีมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัท่ี 2 คือมีการรับทราบถึง

ปัญหาแต่ยงัไม่ไดมี้การปรับปรุงคือไม่มีการเตือนการทาํรายการบนัทึกรายการซํ้ าซ่ึงปัญหาอยา่งยิง่

เพราะกระทบมาถึงการประมวลผล และการนาํเสนอผลลพัธ์ ซ่ึงปัญหาน้ีก็อยูใ่นแผนการพฒันา

ระบบจะมีการพิจารณาจา้งบริษทัท่ีปรึกษาดูแลทางดา้นคุณภาพของระบบสารสนเทศทางดา้นน้ี

โดยเฉพาะ  โดยผูใ้หส้ัมภาษณ์ไดส้รุปตรงกนัวา่ควรปรับปรุงการบนัทึกขอ้มูลซํ้ าซอ้นเพื่อ

ประสิทธิภาพในการทาํงานดงัตาราท่ี 4.7 บทสรุป/ขอ้เสนอแนะ PO 11 ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 4.7 บทสรุป/ขอ้เสนอแนะ PO 11 

 

มาตรฐาน 

COBIT 

บทสรุป/

ขอ้เสนอแนะ 
หน่วยงาน ตน้ทุน การเงิน บญัชี สารสนเทศ 

ขอ้ควร

พิจารณา 

PO11 การ

จดัการ

คุณภาพ 

ควรปรับปรุงแต่

ขาดการบนัทึก

ขอ้มลูซํ้ าซอ้น 

√ √ √ √ √  ควร

พิจารณา

เร่ืองเงิน

งบประมาณ

ในการจดั

จา้ง 

 

ในส่วนงานน้ีคงตอ้งยกภาระดา้นการจดัการคุณภาพสารสนเทศทางการบญัชีใน

งานวจิยัน้ีไดส้ัมภาษณ์ผูจ้ดัการIT ใหผ้ลการประเมินอยูใ่นระดบัท่ี 2 ทั้ง 3 ขั้นตอนในการควบคุมคือ

กระบวนการไดมี้เพยีงการกาํหนดไวแ้ลว้ ส่วนผูจ้ดัการส่วนตน้ทุนใหผ้ลการประเมินอยูท่ี่ระดบั 3 

ทั้ง 3 ขั้นตอนการควบคุมคือมีการส่ือสารใหค้นภายในองคก์รไดท้ราบแลว้เช่นเดียวกบัผูจ้ดัการ

หน่วยงานไดใ้หผ้ลการประเมินอยูใ่นระดบัท่ี 3 ทั้ง 3 ขั้นตอนซ่ึงทั้ง 3 ท่านเป็นทีมในการจดัการ

คุณภาพสารสนเทศในการปรับเปล่ียนโครงสร้างสารสนเทศทางการบญัชีในคร้ังน้ีไดก้ล่าวใน

ทิศทางเดียวกนัวา่ “ในการควบคุมระบบสารสนเทศทางการบญัชี ในการจดัการคุณภาพนั้น เราได้

จดัทาํใหมี้มาตรฐานระบบสารสนเทศตามหลกัสากลทัว่ไปท่ีเป็นท่ียอมรับกนัทั้งทางดา้นการจดัหา

และการบาํรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงมาตรฐานของโปรแกรม และคุณภาพของการทดสอบ

โปรแกรมรวมถึงการประเมินคุณภาพและการสอบทานการใชง้านก่อนท่ีจะใชง้านจริงจนถึงการ

ออกรายงานต่าง ๆ ท่ีใชท้ั้งภายในองคก์รและภายนอกองคก์รใหเ้ป็นมาตรฐานสากลแต่ ยงัถือวา่มี

ส่วนบกพร่องอยู ่คือ เม่ือไดเ้จาะลึกเขา้ไปถึง คุณภาพของขอ้มูลท่ี นาํเขา้นั้นระบบ ยงัขาดการสอบ

ทานความถูกตอ้ง ทางดา้นการตรวจสอบการนาํเขา้ของขอ้มูลท่ีซํ้ าซอ้นซ่ึงจะส่งผลไปถึงดา้นการ

ประมวลผลขอ้มูลและการจดัทาํรายงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  เช่น การคียท์าํจ่ายเจา้หน้ีรายเดียวกนัใบ

แจง้หน้ีเลขท่ีเดียวกนัระบบไม่ไดมี้การตรวจทานในส่วนน้ีซ่ึงส่งผลใหก้ารประมวลผลซํ้ าซอ้นทาํให้

เกิดการจ่ายซํ้ าอยูบ่่อยคร้ังเป็นประจาํก็วา่ได ้หากระบบช่วยดกัรายการซํ้ ายิง่ดีเลย”  
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ผูจ้ดัการการเงินและผูจ้ดัการบญัชีส่วนกลางใหผ้ลการประเมินในระดบัท่ี 3 ทั้ง 3 

ขั้นตอน กล่าววา่เสริมอีกในเร่ืองน้ี “ตอ้งเขียนโปรแกรมเพิ่มการกรองการทาํจ่ายซํ้ ามีการแกไ้ขทุก

เดือนเสียเวลาในการแกไ้ข ทาํเร่ืองจดัจา้ง บริษทัท่ีปรึกษา  เขียนโปรแกรมป้องกนัการทาํจ่ายซํ้ าไว้

เลยดีกวา่คุม้อยูแ่ลว้ เตรียมศึกษาเพิ่มกนัไดเ้ลยวา่ทาํอยา่งไงถึงป้องกนัการจ่ายซํ้ าตอ้งปรับปรุงทั้ง

ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่มมีการแกไ้ขทุกเดือนบา้งเดือนเสียค่าปรับ เสียประวติักบักรม

สรรพกรอีก ” ผูจ้ดัการการเงินไดก้ล่าว “ในส่วนน้ีโปรแกรมทาํไดใ้นกรณีท่ีเป็นการนาํเขา้ขอ้มูลใน  

Batch เดียวกนั SUN สามารถคดักรองไดไ้ม่ใหมี้การทาํจ่ายในเลขท่ีเดียวกนั แต่ถา้เป็นคนละ Batch 

ก็จะไม่สามารถกรองไดซ่ึ้งถา้องคก์รจะตอ้งพฒันาตรงน้ีซ่ึงมีอยูใ่นแผนการพฒันาระบบต่าง ๆ 

หลงัจากเร่ิมใชร้ะบบงานมาแลว้ องคก์รจะพิจารณาจดัจา้งบริษั ทท่ีปรึกษาเพื่อเขา้มาทาํการ

ตรวจสอบและทาํการเขียนวธีิป้องกนัการผดิพลาดต่าง “ อธิบายไดด้งัตารางท่ี 4.8 ตารางการ

ตรวจสอบขอ้มูลซํ้ าซอ้นท่ีสามารถตรวจสอบไดใ้นปัจจุบนั 

 

ตารางท่ี 4.8 ตารางการตรวจสอบขอ้มูลซํ้ าซอ้น 

 

จํานวน

เอกสาร 

การตรวจสอบ ผลการตรวจสอบจากระบบเก่า ข้อจํากดั 

1 Batch เลขท่ี ใบแจง้หน้ีซํ้ า/

เลขท่ีใบกาํกบั 

ไม่สามารถคียซ์ํ้ าได ้ คียเ์ลขท่ีเอกสารแตกต่างกนั

ไม่สามารถป้องกนัได ้

1 Batch เลขท่ีใบแจง้หน้ี ซํ้ า /

เลขท่ีใบกาํกบัภาษี

และเจา้หน้ีรายเดียว 

เม่ือประมวลผลไม่สมบูรณ์  หากเป็น ต่าง Batch จะไม่

สามารถตรวจสอบ ผลการ

คียซ์ํ้ าซอ้น 

 

ผูจ้ดัการหน่วยงานไดก้ล่าววา่ “เอกสารเยอะผูรั้บเหมายงัไม่ไดเ้งินก็วางใบแจง้หน้ีแลว้

วางผดิอีกกลวัไม่ไดเ้งิน วศิวกรหนา้ทาํอนุมติัการจ่ายมาบญัชีหน่วยงานก็ตอ้งทาํจ่ายไประยะเวลา

การตรวจเช็คเอกสารของเรามนัสั้นนะ บา้งคร้ังก็มีพลาดบา้ง  ตรวจกนัอยา่งละเอียดแต่ก็ยงัพลาดอยู่

ทุกเดือนอนัน้ีส่วนหนา้งานยอมรับแต่ถา้สาํนกังานใหญ่มีขอเสนอแนะมาท่ีจะใหท้าํอยา่งไรเพื่อลด

ความผดิพลาดในส่วนน้ีก็ยงัเป็นปัญหาจริง ๆ “ ผูจ้ดัการส่วนตน้ทุนกล่าวในแนวทางเดียวกนัวา่ 

“ส่วนงานก่อสร้างก็ทาํการตรวจสอบเตม็ท่ีแลว้และ ทาํเท่าท่ีจะทาํไดแ้ต่ล่ะคนมือหน่ึงกนัทั้งนั้นถา้

ยงัพลาดทุกเดือนพี่เห็นดว้ยวา่เขียนโปรแกรมการตรวจสอบการทาํจ่ายซํ้ าหรือ SUN อาจมีอยูแ่ต่

ไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ใหเ้พียงพอ” 
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ผูจ้ดัการ ITใหค้วามเห็นวา่ในเร่ืองน้ีกล่าวา่”ถา้เป็นการเขียนโปรแกรมเสริมควรแจง้

บริษทัท่ีปรึกษาเพื่อความสมบูรณ์ของระบบ”ในเร่ืองของการพิจารณาเลือกใชโ้ปรแกรมขอ้ผดิพลาด

จากการประมวลผล  และการพจิารณา โปรแกรมการควบคุมการออกรายงานต่าง ๆ กาํลงัพฒันา

ต่อไป  

 

4.4  ด้านกาจัดหาและบํารุงรักษาโปรแกรมระบบงานAI2 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์ไดใ้หค้วามเห็นตรงกนัในส่วนของบทสรุปดงัตาราง 4. 9 ตารางบทสรุป/

ขอ้เสนอแนะ AI 2วา่องคก์รไดมี้ ตรวจสอบระบบงานเดิมใหถู้กตอ้งก่อนท่ีจะนาํเขา้ขอ้มูลไปใชใ้น

ระบบงาน เพื่อประสิทธิภาพของสารสนเทศทางการบญัชีตามกรอบแนวการปฏิบติัของโคบิตเร่ือง

การจดัการทรัพยากรบุคคลดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 4.9 ตารางบทสรุป/ขอ้เสนอแนะ AI 2 

 

มาตรฐาน 

COBIT 

บทสรุป/

ขอ้เสนอแนะ 
หน่วยงาน ตน้ทุน การเงิน บญัชี สารสนเทศ 

ขอ้ควร

พิจารณา 

AI 2  การ

จดัหาและ

บาํรุงรักษา

โปรแกรม

ระบบงาน 

ตรวจสอบ

ระบบงานเดิมให้

ถูกตอ้งก่อนท่ีจะ

นาํเขา้ขอ้มลูไป

ใชใ้นระบบงาน 

√ √ √ √ √  ปฏิบติั

ตาม

แผนงานท่ี

จดัไวแ้ลว้

ใหมี้

คุณภาพ

ยิง่ข้ึน 

 

ผลการวเิคราะห์จากการสัมภาษณ์และสังเกตการในกรอบงานโคบิตในเร่ืองการการ

จดัการและบาํรุงรักษาโปรแกรมระบบงานผูใ้หส้ัมภาษณ์มีความตรงกนัผลการประเมินอยูใ่นระดบั

ท่ี 3 สรุปไดว้า่มีกระบวนการจดัหาและบาํรุงรักษาโปรแกรมระบบงานมีการกาํหนดและส่ือสารให้

พนกังานในองคก์รไดรั้บทราบดงัน้ีคือ การควบคุมท่ีมีเพียงพออยูแ่ลว้ตั้งแต่ระบบงานเดิมแลว้มีการ

พฒันาระบบเดิม ใหถู้กตอ้ง และมีการศึกษาถึงปัญหาและวธีิการแกไ้ขและพฒันา ก่อนท่ีจะนาํเขา้

ขอ้มูลไปใชใ้นระบบงานใหม่ และป้องกนัปัญหาต่าง ๆ ไม่ใหเ้กิดข้ึนจึงทาํใหมี้ความเช่ือมโยง
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ระหวา่งการนาํเขา้ การประมวลผล และการจดัการผลลพัธ์ในรู้แบบต่าง ๆ เช่น รายงานทางการเงิน

เป็นไปอยา่งเหมาะสมกบัองคก์ร 

ในดา้นการบาํรุงรักษาสารสนเทศทางการบญัชีและการพฒันาระบบมีการควบคุมท่ีดี

องคก์รไดมี้ การตรวจสอบจดัตารางในระบบงานเดิมใหถู้กตอ้งก่อนท่ีจะนาํเขา้ขอ้มูลไปใชใ้น

ระบบงานใหม่ และผูบ้ริหารและพนกังาน มีส่วนร่วมในการออกแบบและพฒันาระบบ ซ่ึงในส่วนน้ี

ผูใ้หส้ัมภาษณ์ทุกท่านใหผ้ลการประเมินอยูร่ะดบัท่ี 3 ทั้ง  3 ขั้นตอนการควบคุมคือมีการส่ือสารให้

คนภายในองคก์รทราบแลว้ 

ผูจ้ดัการ ITไดก้ล่าววา่ “ในส่วนของ IT ก่อนใชร้ะบบ  Real Time มีการทดสอบแลว้

อยา่งดีและการปรับเปล่ียนระบบคร้ังน้ีเป็นการพฒันาระบบจากระบบเดิมซ่ึงไดอ้อกแบบไว้

เหมาะสมกบัองคอ์งคอ์ยูแ่ลว้เพียงพฒันาใหดี้ข้ึนโดยการนาํระบบเก่ามาพฒันาใหท้นัสมยัทนัต่อ

เหตุการณ์ ท่ีผูบ้ริหารตอ้งการทราบขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ก่อนจะทาํเร่ืองน้ีองคก์รไดมี้การพิจารณากนัมา

อยูเ่ป็นหลายปี ใชบ้ริษทัท่ีปรึกษาวางแผนดูแลและพฒันาระบบสารสนเทศใหเ้ป็นไปตามการ

ทาํงานและเหมาะสมกบัองคก์ร”  

ผูจ้ดัการบญัชีส่วนกลางไดก้ล่าววา่ “การออกแบบวธีิการ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การ

ประมวลลพัธ์ การจดัทาํเอกสาร ตั้งแต่เร่ิมระบบจนจบนั้นเป็นการพฒันาจากส่วนงานเดิมท่ีมี

คุณภาพและระเบียบแบบแผนท่ีเหมาะสมกบัองคก์รของเราอยูแ่ลว้ถึงอาจจะมีปัญหาบา้งก็มีเพียง

เล็กนอ้ยเราสามารถควบคุมได ้เพราะงานน้ีเป็นเพียงการพฒันาระบบคุณภาพสารสนเทศท่ีมีอยูอ่ยา่ง

ดีมาเพิ่มประสิทธิภาพในการการทาํงานใหท้นัต่อเหตุการณ์ เหมาะสมกบัการปฏิบติังานขององคก์ร

เพื่อใหข้อ้มูลถูกตอ้งตรงตามกนัทุกส่วนงาน”ซ่ึงผูบ้ริหารไดใ้หน้โยบายในการพฒันาระบบคร้ังน้ี

ใหมี้กระบวนการดงัภาพท่ี 4.2 ภาพนโยบายกระบวนการพฒันาระบบดงัน้ี 

 

 
 

ภาพท่ี 4.3  ภาพนโยบายกระบวนการพฒันาระบบ 

 

ศึกษาปัญหา

จากระบบบ

เดิม

ปัญหา

คน้หา

วิธีแกไ้ขและ

พฒันาการ

ปฏิบติังาน

แกไ้ข

และ

พฒันา

สร้างวิธี

ป้องกนั

ปัญหา

ป้องกนั
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ผูจ้ดัการการเงินไดก้ล่าววา่”ระบบท่ีใชง้านอยูมี่คุณภาพดา้นการควบท่ีเหมาะสมกบั

องคก์รอยูแ่ลว้เพราะองคก์รเป็นธุรกิจก่อสร้างท่ีมีหน่วยงานข้ึนมากมายไปทัว่ซ่ึงระบบเก่านั้นการ

ทาํงานจะตอ้งใชส้าํนกังานใหญ่เป็นส่วนกลาง เป็นศูนยร์วมขอ้มูล ทั้งทาํการนาํเขา้ขอ้มูล 

ประมวลผลการทาํงาน และการออกรายงานต่าง ๆ ซ่ึงมีความล่าชา้ และทาํงานซํ้ าซอ้น หน่วยงาน

นาํเขา้ขอ้มูลต่าง ๆ และ สาํนกังานใหญ่ก็ตอ้งนาํมา Import Data เขา้ระบบสารสรสนเทศทางการ

บญัชีอีกรอบ หลงัจากตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแลว้ก็จะทาํการประมวลผล และจึงออกรายงาน

นาํเสนอต่อผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารอนุมติั ขอ้มลูท่ีบญัชีหน่วยงานมีใหผู้บ้ริหารในแต่ละหน่วยงานก็จะมี

ขอ้มูลท่ีไม่ต่อตามความเป็นจริงจึงไม่ทนัต่อเวลาท่ีจะใชข้อ้มูลท่ีตอ้งการเพิ่มเติมตอ้งมาขอจาก

สาํนกังานใหญ่เพื่อเพิ่มเติมขอ้มูล หรือพฒันาข้ึนจากเดิมก็ส่ง E-Mail ไป แต่ก็ยงัตอ้งไปคียข์อ้มูล

เพิ่มเติมอีกเสียเวลาแทนท่ีจะไดท้าํงานต่อไปไดไ้ม่ตอ้งเสียเวลา อนัน้ีเป็นกระบวนการเดิมนะก่อนท่ี

เราจะพฒันาแต่ไม่ใชว้า่ไม่ดีนะเป็นเพียงกระบวนการทางเดินเอกสารและทางเดินของขอ้มูลเท่านั้น

ท่ีทาํใหล่้าชา้แต่ถา้พดูถึงการควบคุมเรามีการควบคุมท่ีดีอยูแ่ลว้เพียงแต่อาจจะไม่ทนัต่อเหตุการณ์

และความตอ้งการท่ีรวดเร็วเท่านั้นเองแต่เม่ือเราไดพ้ฒันามาเป็น Real Time ทาํใหก้ารทาํงานง่ายข้ึน 

ลดขั้นตอนในการทาํงาน ไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งตรงกนัทุกส่วนงานและท่ีสาํคญัคือ เป็นไปตามความ

ตอ้งการของผูบ้ริหาร และพวกเราทุกคนก็มีส่วนร่วมในการพฒันาระบบการทาํงาน ออกแบบ

รายงาน ออกแบบวธีิการกระบวนการทาํงานของตนเองก็วา่ไดเ้พิ่มเพียงการควบคุมดูแลระบบงาน

ใหดี้ยิง่ข้ึนไปก็เพียงพอ” 

ผูจ้ดัการบญัชีส่วนกลางกล่าวา่ “ ระบบไดพ้ฒันาจากส่วนงานเก่าท่ีคุณภาพสารสนเทศ

ท่ีดี การควบคุมท่ีดี เพียงแต่กระบวนการปฏิบติัการหรือกระบวนการของทางเดินขอ้มูล ทางเดิน

เอกสารค่อนขา้งซํ้ าซอ้นเท่านั้น เม่ือพฒันาระบบเป็น Real Time แลว้เราทาํงานง่ายข้ึน เราใชง้านได้

ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งตรงกนัทุนส่วนงาน คุณภาพสารสนเทศขององคก์รมีคุณภาพท่ีดีเพียงพอ “ 

ผูจ้ดัการบญัชีหน่วยงานกล่าววา่ “ส่วนงานหน่วยงานไดรั้บประโยชน์สูงสุดและยงัลด

ตน้ทุนไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่จาํเป็นในการตอ้งนาํรถเขา้ไปสาํนกังานใหญ่เพื่อเขา้เอกสาร หรือ

เอาขอ้มูลเพื่อมาปรับเปล่ียนขอ้มูลใหถู้กตอ้ง “ ผูจ้ดัการส่วนตน้ทุนไดก้ล่าวสรุปวา่ “การออกแบบ 

การเปล่ียนแปลง การอนุมติัขอ้มูล การจดัทาํเอกสาร การนาํเขา้ขอ้มูลต่าง ๆการเช่ือมโยงระหวา่การ

นาํเขา้ขอ้มูลการประมวลผล ผลลพัธ์ การจดัเอกสารรายงานต่าง ๆท่ีถูกตอ้งตามหลกัการบญัชีและ

หลกัการสากลทัว่ไป รวมถึงการทดสอบทดลองโปรแกรมเราทาํกนัอยา่งดี ตามหลกัสากลท่ีรับรอง

ทัว่ไปทั้งทางดา้นการบญัชีและITเพียงบาํรุงรักษาโปรแกรมระบบงานใหดี้ก็เพียงพอ”  
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4.5  ด้านการจัดหาและดูแลรักษาโครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยสีานสนเทศAI3 

ผลการวเิคราะห์จากการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์ในส่วนน้ีกรอบงานโคบิตเร่ืองการ

จดัหาและดูแลโครงสร้างพื้นฐานดา้นเทคโนโลยผีูใ้หส้ัมภาษณ์คนมีความเห็นตรงกนัอยูใ่นระดบัท่ี  

2 และ 3 คือมีกระบวนการจดัหาและดูแลโครงสร้างพื้นฐานขององคก์รซ่ึงไดก้าํหนดกระบวนการ

และส่ือสารใหพ้นกังานในองคก์รไดรั้บทราบโดยมีการพฒันาโปรแกรม Sun System เพือ่พฒันาให้

เหมาะสมกบัองคก์รทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ซ่ึงอยูใ่นช่วงของการพฒันาใหค้รบถว้นทั้งองคก์รและการ

ออกแบบการประมวลท่ีมีความรัดกุมตามตอ้งการของผูบ้ริหารทั้งทางดา้นการรักษาความปลอดภยั 

และการควบคุมเอกสารท่ีใชง้านไดเ้หมาะสมกบัองคก์รผูใ้หส้ัมภาษณ์ไดใ้หค้วามเห็นตรงกนัใน

ส่วนของบทสรุปดงัตาราง 4.10 ตารางบทสรุปขอ้เสนอแนะ AI 3 ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 4.10 ตารางบทสรุปขอ้เสนอแนะ AI 3 

 

มาตรฐาน 

COBIT 

บทสรุป/

ขอ้เสนอแนะ 
หน่วยงาน ตน้ทุน การเงิน บญัชี สารสนเทศ 

ขอ้ควร

พิจารณา 

AI 3 การ

จดัหาและ

ดูแลรักษา

โครงสร้าง

พื้นฐานดา้น

เทคโนโลยี

สารสนเทศ  

การประเมิน

ฮาร์ดแวร์และ

ซอฟตแ์วร์ใหม่

และควบคุมดูแล

รักษามีความ

เหมาะสมกบั

ระบบสารสนเทศ

ขององคก์ร 

√ √ √ √ √ อุปกรณ์ให้

เหมาะสม

กบัการใช้

งานเช่น 

เคร่ืองพิมพ์

เอกสาร 

 

ในดา้นการจดัหาและดูแลรักษาโครงสร้างพื้นฐานของระบบสารสนเทศทางการบญัชีมี

การควบคุมท่ีดีในเร่ืองการดูแลรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ฮาร์ดแวร์ ผูจ้ดัการหน่วยงาน ไดใ้หผ้ลการ

ประเมินอยูใ่นระดบัที่ 2 ทั้ง 3 ขั้นตอนของการควบคุมและผูจ้ดัการตน้ทุน ผูจ้ดัการการเงิน ผูจ้ดัการ

บญัชีกลางใหผ้ลการประเมินอยูใ่นระดบัท่ี 3 ทั้ง 3 ขั้นตอนของการควบคุมและมีเห็นเหมือนกนัวา่ 

“ส่วนน้ีดา้นการประเมินผลฮาร์ดแวร์ ยกใหส่้วน ITเร่ือของเคร่ืองคอมพวิเตอร์ใหมี้คุณภาพรวดเร็ว

เหมาะสมกบั Real Time คอมพิวเตอร์ควรพฒันาไปในทางเดียวกนั”  
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ผูจ้ดัการ ITซ่ึงใหค้วามผลการประเมินอยูใ่นระดบัท่ี 3 ทั้ง 3 ขั้นตอนการควบคุมกล่าววา่ 

“เร่ืองน้ีแผนงานปฏิบติัตามแผนงานทุกอยา่งตารางการปฏิบติังานท่ีมีเร่ิมตน้ดว้ยการเปล่ียนอุปกรณ์

ต่าง ๆ ส่วนหน่วยงานก่อซ่ึงขอเร่ิมตน้ท่ีหน่วยงานกรุงเทพและนวนครในไตรมาสแรก บางปะกง

และระยองอยูใ่นทางเดียวกนัไตรมาสท่ี 2 และเปล่ียนใหส้าํนกังานใหญ่เป็นเพราะท่ีอุปกรณ์

ฮาร์ดแวร์ต่างๆค่อนขา้งดีอยูเ่พราะสาํนกังานใหญ่ใชโ้ปรแกรม  Sun อยูแ่ลว้เคร่ืองคอมพวิเตอร์ก็

เหมาะสมกบัการใชง้านอยูแ่ลว้ ส่วนงานสาํนกังานใหญ่ไดเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ใหม่ตามแผนไตรมาส  

3 ปี 2555ตามงบประมาณหลงัประชุมติดตามผลการใชง้านระบบ Real Timeส่วนทางดา้น

ซอฟตแ์วร์สาํหรับ IT เรามีกาํหนดแผนการบาํรุงรักษาทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ตามกฎการ

ควบคุมของ  IT ท่ีเพียงพอแลว้” ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 4.11 ตารางงบประมาณอุปกรณ์

คอมพวิเตอร์น้ี 

 

ตารางท่ี 4.11 ตารางงบประมาณอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

 

งบประมาณ อุปกรณ์สํานักงาน หน่วยงาน 

ไตรมาสท่ี 1 คอมพวิเตอร์และอุปกรณ์อ่ืน ๆ กรุงเทพฯ และนวนคร 

ไตรมาสท่ี 2 คอมพวิเตอร์และอุปกรณ์อ่ืน ๆ บางปะกง ระยอง 

ไตรมาสท่ี 3 อุปกรณ์อ่ืน ๆ (เคร่ืองพิมพ)์ สาํนกังานใหญ่ 

ไตรมาสท่ี 4 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รักษา

ความปลอดภยั 

ลาํพนูและหน่วยงานพเิศษ 

 

ผูจ้ดัการหน่วยงานและผูจ้ดัการส่วนตน้ทุนใหไ้ดใ้หค้วามเห็นเป็นแนวทางเดียวกนัได ้

กล่าววา่”ดา้นการรักษาความปลอดภยัของโปรแกรมตลอดจนการควบคุมการเปล่ียนแปลงแกไ้ข

ระบบและปัญหาต่าง ๆ องคก์รไดป้ฏิบติัโดยมีการพิจารณาและควบคุมทุกขั้นตอนอยา่งครบถว้นไม่

เป็นปัญหาใด ๆ”  

 

ผูจ้ดัการบญัชีหน่วยงานไดก้ล่าววา่  “การประเมินซอฟตแ์วร์ใหม่ใหเ้หมาะสมกบั

ลกัษณะงานการนาํขอ้มูลองคก์รเพราะธุรกิจของเราเป็นธุรกิจก่อสร้างมีหน่วยงานเกิดข้ึนมากมาย

ตามนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซ่ึงทางหนา้งานตอ้งการขอ้มูลท่ีถูกตอ้งตลอดเวลาเม่ือเราไดป้รับปรุง

มาเป็นระบบ Real Time แลว้จึงเหมาะสมกบัการใชข้อ้มูลต่าง ๆ ส่วนดา้นการประมวลผลนั้น

ขั้นตอนในการตรวจสอบ ถูกตอ้งครบถว้นทั้งการอนุมติั การลงรายการท่ีถูกตอ้งอยูแ่ลว้เร่ืองเอกสาร

DPU



46 

 

ก็มีการพิจารณาการประมวลทุกขั้นตอนเพื่อใหแ้น่ใจวา่ถูกตอ้ง  ครบถว้น ก่อนท่ีทาํการปรับยอด

แฟ้มขอ้มลูหลกั แลว้จดัส่งรายงานทางการเงิน เอกสารต่าง ๆ เฉพาะผูท่ี้ใชง้านเท่านั้น ส่วนเอกสาร

หนา้งานท่ีใชก้็เป็นเพียงสาํเนามีความปลอดภยัครอบคลุมเพียงพอ  “โดยหลงัปรับเปล่ียนเป็นระบบ 

Real Time แลว้ทาํใหอ้งคก์รมีการทาํงานท่ีสะดวกข้ึนดงัตารางท่ี 4.12 ตารางแสดงการพฒันาระบบ

ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 4.12 ตารางแสดงการพฒันาระบบ 

 

ระบบเก่า พฒันา 

คียเ์ขา้โปรแกรมเสริม Sale & Payment คียเ์ขา้ระบบ Sun System 

คียเ์ขา้โปรแกรมเสริม Petty Cash คียเ์ขา้ระบบ Sun System 

รายงานต่าง ๆ สาํนกังานใหญ่ออกเท่านั้น สามารถออกรายงานเป็นสาํเนาได้ 

ขอ้มลูไม่ถูกตอ้งลา้หลงั ขอ้มลูถูกตอ้งตรงต่อเหตุการณ์ 

รับขอ้มูลต่าง ๆท่ีสาํนกังานใหญ่ สามารถดูขอ้มูลต่าง ๆ ในระบบไดท้นัที 

หน่วยงานไม่สามารถแกไ้ขขอ้มูลได ้ สามารถแกไ้ขขอ้มูลก่อนการประมวลผลได ้

 

4.6  ระเบียบปฏิบัติในการพฒันาและบํารุงรักษา AI4 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์และสังเกตสรุปไดใ้นหวัขอ้น้ีในเลือกกรอบ

แนวโคบิตเร่ืองระเบียบปฏิบติังานและการพฒันาและการบาํรุงรักษาผูใ้หส้ัมภาษณ์มีความคิดเห็น

ตรงกนัคือผลการประเมินอยูใ่นระดบัท่ี 2-3 คือมีการกาํหนดระเบียบปฏิบติัในการพฒันาและ

บาํรุงรักษาและส่ือสารใหพ้นกังานภายในองคก์รไดรั้บทราบแลว้ซ่ึงในงานวจิยัน้ีมุ่งประเด็นไปท่ี

การจดัทาํคู่มือท่ีมีความเพียงพอทางดา้นการจดัทาํเอกสารและรายงานต่าง ๆเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น

ซ่ึงจากการวจิยัน้ีไดแ้นวทางเสนอแนะวา่ควรจดัทาํการเพิ่มเติมมากข้ึนเพื่อการใชง้านท่ีง่ายโดย

จดัทาํคู่มือการทาํงานซ่ึงจะเสริมดว้ยคู่มือการใชง้านโปรแกรมต่าง ๆ ตั้งแต่การเร่ิมนาํเขา้ขอ้มูล

วธีิการปฏิบติังาน ระเบียบการอนุมติั ขั้นตอนการจดัการการประมวลผล ระเบียบเก่ียวกบัทางเดิน

เอกสารรายงานเป็นฉบบัภาษาไทยดว้ยซ่ึงผูใ้หส้ัมภาษณ์ไดใ้หค้วามเห็นตรงกนัในส่วนของบทสรุป

ดงัตาราง 4. 13 วา่องคก์รไดมี้ การระเบียบปฏิบติัในการพฒันาและบาํรุงรักษาเป็นไปตาม

ประสิทธิภาพของสารสนเทศทางการบญัชีตามแนวปฏิบติัของโคบิตเร่ืองระเบียบปฏิบติัในการ

พฒันาและบาํรุงรักษา 
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ตารางท่ี 4.13 ตารางบทสรุป/ขอ้เสนอแนะ AI 4 

 

มาตรฐาน 

COBIT 

บทสรุป/

ขอ้เสนอแนะ 
หน่วยงาน ตน้ทุน การเงิน บญัชี สารสนเทศ 

ขอ้ควร

พิจารณา 

AI 4 

ระเบียบ

ปฏิบติัใน

การพฒันา

และ

บาํรุงรักษา 

จดัทาํคู่มือ

ปฏิบติังานของ

ผูใ้ชง้านใหเ้ป็น

ภาษาไทยเพื่อ

ความเขา้ใจของ

ผูใ้ชง้าน 

√ √ √ √ √ จดัทาํคู่มือ

เป็นในการ

ปฏิบติังาน

เป็นฉบบั

ภาษาไทย

ท่ีเขา้ใจง่าย 

 

ในดา้นระเบียบปฏิบติัในการพฒันาและบาํรุงรักษา การควบคุมในดา้นจดัระเบียบต่าง 

ๆ องคก์รไดจ้ดัทาํไวอ้ยา่งสมบูรณ์ ความตอ้งการของผูบ้ริหารจะบกพร่องบา้งก็คงจะเป็นเพียงการ

จดัทาํคู่มือในการปฏิบติังานทั้งคู่มือสาํหรับการใชง้านและคู่มือการปฏิบติัการต่าง ๆท่ีจดัทาํเป็น

ภาษาองักฤษซ่ึงอาจทาํใหผู้ใ้ชง้านจริงใชง้านไดย้าก ในขอ้น้ีผูใ้หส้ัมภาษณ์ทุกท่านใหผ้ลการ

ประเมินอยูที่ร่ะดบัที ่2 ทั้ง 3 ขั้นตอนในการควบคุม ยกเวน้ผูจ้ดัการหน่วยงานไดใ้หผ้ลการประเมิน

อยูใ่นระดบัที่ 3 ทั้ง 3 ขั้นตอนของการควบคุมและผูจ้ดัการการเงินไดก้ล่าววา่ ”ในการจดัทาํเอกสาร

ต่างๆ จดัทาํไวเ้ป็นอยา่งดี เป็นระบบทั้งวธีิการอนุมติรายการจากผูมี้อาํนาจ วธีิการบนัทึกขอ้มูลเขา้

ระบบ วธีิการจดัการประมวลผล วธีิการจดัทาํรายงานต่าง ๆ องคก์รไดจ้ดัทาํเป็นภาษาองักฤษ ซ่ึง

ยากต่อความเขา้ใจของผูใ้ชง้าน “ ผูจ้ดัการหน่วยงาน ไดก้ล่าวในทางเดียวกนัวา่ “ถึงจะเปิดอ่านก็คง

ไม่เขา้ใจ หรือเขา้ใจผดิบา้งถูกบา้ง บญัชีหน่วยงานใหม่ ๆอ่านไปอาจ เขา้ใจไปกนัคนละเร่ืองเลย

ทีเดียวอนัน้ีควรพฒันา”  

ผูจ้ดัการส่วนตน้ทุนกล่าววา่ “จดัทาํคู่มือเฉพาะการใชง้านโปรแกรมเป็นภาษาไทยซ่ึง

ตรงน้ีจะตอ้งจดัทาํทั้งระบบนะไม่ใช่ทาํแต่การใช ้ Sun เราตอ้งจดัทาํตั้งแต่กระบวนการแรกเลย 

ตั้งแต่การจดัเตรียมใบเสนอราคาขั้นตอนการของเลขท่ีเสนอราคาท่ี Real Time บญัชีหน่วยงานทาํได้

แต่ยอมรับเลยวา่ทาํไดแ้ต่ยงัคงขาดความเขา้ใจ และต่อดว้ยขอรายการเจา้หน้ี – ลูกหน้ีแตก

รายละเอียดลงไปเลยวา่ลูกคา้เครดิตเท่าไหร่ อยูห่น่วยงานไหนติดต่อ ส่วนลดเท่าใด แลว้ต่อดว้ยการ
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กาํหนดอตัราส่วน กาํไรตน้ทุนต่าง ๆ ระยะเวลางาน ระยะเวลาวางแจง้หน้ี เก็บเงินจากลูกคา้ เรียกวา่

เอาตั้งแต่ฐานขอ้มูลเลยหน่วยงานจะไม่มีสิทธ์ิใชน้ะแต่ถา้เขา้ใจก็ทาํใหท้าํงานไดท้ั้งระบบ ยิง่วธีิการ

บนัทึกขอ้มูลนะเอาตั้งแต่การคียเ์ขา้บญัชีไหน มีภาระภาษีผกูพนัอยา่งไร หกัเท่าไหร่ มี

ภาษีมูลค่าเพิ่มอยา่งไร จะไดค้รอบคลุมเลยยิง่เอาวธีิการจดัทาํรายงานดว้ยยิง่ดี ไม่ใช่เขา้ไปพิมพ์

รายงานเพียงอยา่งเดียวดว้ยความไม่เขา้ใจอยา่งเดียว ”   

ผูจ้ดัการ IT กล่าววา่ “ในเร่ืองเอกสารการฝึกรอบรม Microsoft Excel บญัชีหน่วยงาน

ใชป้ระโยชน์จากตวัโปรแกรมไดไ้ม่เตม็ท่ี”ผูจ้ดัการบญัชีกลางกล่าวสรุปในเร่ืองน้ีวา่ “วางแผนการ

จดัทาํคู่มือกาํหนด ขั้นตอน วธีิปฏิบติั กฎระเบียบก่อนการบนัทึกขอ้มลู แสดงขั้นตอนระเบียบ

ปฏิบติัวธีิการการประมวลผลขอ้มูล และแนวทางแกไ้ขปัญหา กรณีระบบมีปัญหา ตอ้งประมวลผล

ใหม่ คู่มือระเบียบขั้นตอนทางเดินของเอกสารอยา่งเป็นระเบียบ  ใหค้รบถว้นทุกขั้นตอนในการ

ทาํงานเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษควบคู่กนัไป “ 

ซ่ึงมีแนวทางการปรับปรุงการจดัทาํเอกสารต่าง ๆเป็นคู่ฉบบัภาษาไทย ดงัน้ี 

1. คู่มือระเบียบการอนุมติั (ขั้นตอนการอนุมติัของเอกสารต่าง ๆ ) 

2. คู่มือการใช ้Microsoft Excel (เร่ืองการออกรายงาน) 

3. คู่มือการใชง้านระบบ Sun System 

4. คู่มือเส้นทางเอกสารทางการบญัชี 

 

4.7  การรักษาความปลอดภัยDS5 

ผลการวเิคราะห์จาการสัมภาษณ์และสังเกตการในการนาํกรอบโคบิตเร่ือการรักษา

ความปลอดภยัมาประเมินสรุปไดว้า่ในส่วนน้ีทุกคนเห็นตรงกนัวา่การกาํหนดสิทธิของการเขา้ถึง

ขอ้มูล  โดยรวมอยูร่ะดบัท่ี 1และ 3 คือมีแนวคิดในส่วนของการประมวลผลมีผลการประเมินเป็น 1 

เร่ืองการตรวจสอบผูใ้ชง้านจริงไม่เคยมีการตรวจสอบผูใ้ชง้านจริงของผูป้ระมวลผลซ่ึงผูใ้ห้

สัมภาษณ์มีความเห็นตรงกนัวา่สามารถควบคุมไดเ้น่ืองจากส่วนงานการประมวลผลผูใ้ชง้านใน

ส่วนน้ีมีการใชร้หสัลบัทุกคนและองคก์รจะมีนโยบายเพื่อการปรับปรุงต่อไปส่วนการกาํหนดสิทธิ

และการประเมินรายงานต่าง ๆ อยูใ่นระดบัท่ี 2และ 3 คือองคก์รมีการออกแบบรายงานต่าง ๆ ให้

เป็นไปตามหลกัสากลทัว่ไปและมีเอกสารใชท้ั้งภายในและภายนอกซ่ึงไดผ้า่นการประเมินมา

แลว้แต่เร่ืองท่ีตอ้งแกไ้ขโดยเร่งด่วนดา้นการนาํเขา้ขอ้มูลซ่ึงอยูใ่นระดบัท่ี 2 เห็นไดว้า่องคก์รมีการ

กาํหนดกระบวนการใชร้หสัลบัและแจง้ใหพ้นกังานไดท้ราบแลว้แต่ยงัขาดการใชร้หสัลบัเพื่อ

ป้องกนัจึงตอ้งพิจารณาดา้นการควบคุมเก่ียวกบัรหสัลบัตอ้งมีการจดัการควบคุมเพิ่ม  
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ผูใ้หส้ัมภาษณ์ไดใ้หค้วามเห็นตรงกนัในส่วนของบทสรุปดงัตาราง 4. 14 ตารางบทสรุป 

/ขอ้เสนอแนะ DS 5วา่องคก์รไดมี้ การรักษาความปลอดภยั ยกเวน้ผูจ้ดัการหน่วยงานท่ีมีความเห็น

ขดัแยง้ในส่วนน้ีวา่หากทาํการควบคุมรหสัลบัในส่วนการนาํเขา้ขอ้มูลแลว้อาจทาํใหเ้กิดปัญหา

ทาํงานยากข้ึน 

 

ตารางท่ี 4.14 ตารางบทสรุป /ขอ้เสนอแนะ DS 5 

 

มาตรฐาน 

COBIT 

บทสรุป/

ขอ้เสนอแนะ 
หน่วยงาน ตน้ทุน การเงิน บญัชี สารสนเทศ 

ขอ้ควร

พิจารณา 

DS5 การ

รักษาความ

ปลอดภยั 

ขาดการควบคุม

รหสัลบัส่วนงาน

บญัชีหน่วยงาน

ไม่ไดใ้ชง้าน 

X √ √ √ √ บงัคบัการ

ใชร้หสั

ลบัควร

ส่วนงาน

บญัชี 

 

ในดา้นการรักษาความปลอดภยัมีการควบคุมทางดา้นสิทธิท่ีดี ในส่วนน้ีองคก์รได้

วางแผนและจดัการเก่ียวกบัรหสัลบัการใชอ้าํนาจ รวมถึงสิทธ์ิในการควบคุมการเขา้สู่ระบบการใช้

งานคือ มีการกาํหนดสิทธิในการเขา้ถึงขอบเขตขอ้มูลท่ีเหมาะสมชดัเจนสาํหรับสิทธิกาํหนดใหเ้ป็น

สิทธิระดบัปฏิบติัการ และสิทธิของผูบ้ริหาร คือส่วนงานของหน่วยสามารถเขา้ใชง้านไดเ้พียงการ

นาํเขา้ขอ้มูลต่าง ๆ ส่วนงานของสาํนกังานใหญ่ท่ีมีหนา้ท่ีประมวลผลก็เช่นกนัคือ ดา้นตน้ทุนมีสิทธิ

ใชง้านไดเ้พยีงส่วนงานตน้ทุน ส่วนงานดา้นการเงินสามารถเขา้ไดใ้นส่วนการธนาคารและลูกหน้ี 

และส่วนบญัชีก็สามารถใชง้านดา้นการภาษีและ ใชร้ายงานท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานต่าง ๆท่ีมีหนา้ท่ี

แตกต่างกนัไป แต่ในแต่ละส่วนนั้นจะกาํหนดสิทธิระดบัผูบ้ริหารคือ หวัหนา้แต่ละส่วนงานให้

สามารถมีสิทธิเขา้แกไ้ขในส่วนงานท่ีรับผดิชอบ 

ในการกาํหนดสิทธิใหผู้จ้ดัการส่วนการเงินท่ีสามารถเขา้ถึงฐานขอ้มูลท่ีสาํคญัต่าง ๆ ได้

เพื่อท่ีจะทาํการแกไ้ข ในแต่ละส่วนและเป็นผูค้วบคุมการใชสิ้ทธิต่าง ๆกาํหนดฐานขอ้มูลท่ีสาํคญั 

เช่นผงังานบญัชี การผา่นรายการท่ีสาํคญัต่างๆ เน่ืองจากเป็นผูท่ี้ดูแลการเร่ิมตน้ใชโ้ปรแกรม Sun 

System ตั้งแต่เร่ิมใชง้าน ซ่ึงในตอนน้ีกาํลงัอยูใ่นช่วงการพิจารณาเพิ่มผูดู้แลระบบเพิ่มเติมเน่ืองจาก

มีหน่วยงานเกิดข้ึนมากจึงตอ้งพิจารณาเลือกผูดู้แลเพิ่มเติมผูจ้ดัการการเงินและผูจ้ดัการตน้ทุนใหผ้ล
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การประเมินในเร่ืองการนาํเขา้ขอ้มูลอยูใ่นระดบัท่ี 3 กล่าววา่ในทางเดียวกนัวา่ “ในการนาํขอ้มลูเขา้

นั้นพนกังานระดบัปฏิบติัการสามารถเขา้ไดทุ้ก User และก็มี Admin คนเดียวท่ีสามารถจดัการดา้น

ฐานขอ้มูลไดทุ้กอยา่งไม่มี User อ่ืนเขา้ไดถึ้งฐานขอ้มูลท่ีสาํคญัมีเพียง Admin ท่ีมีหนา้ท่ีตอ้ง

ตรวจสอบก่อนขอ้มูลต่างๆก่อนวา่ถูกตอ้งจึงนาํเขา้ในฐานขอ้มูลต่าง ๆเช่นขอ้มูลทางดา้นผงับญัชี 

เป็นตน้ซ่ึงควรมีเพิ่ม Admin อีกซ่ึงตอ้งพิจารณาวา่ผูมี้สิทธิเขา้ไปควบคุมฐานขอ้มูลท่ีสาํคญั ๆ” สรุป

การใชง้านไดด้งัตารางท่ี 4.15 ตารางการกาํหนดสิทธิการเขา้ถึงฐานขอ้มูลดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 4.15 ตารางการกาํหนดสิทธิการเขา้ถึงฐานขอ้มูล 

 

รหัส การเข้าถึงข้อมูล 

S สามารถนาํเขา้ขอ้มูลไดเ้ท่านั้น 

A สามารถสั่งการประมวลผลและจดัการรายงานต่าง ๆ 

AD1 สามารถแกไ้ขขอ้มูลเบ้ืองตน้ก่อนผา่นรายการหลกัได ้

AD2 สามารถเขา้ถึงฐานขอ้มูลต่างท่ีสาํคญั เช่น ผงับญัชี 

 

ซ่ึงในส่วนน้ีผูจ้ดัการ ITใหผ้ลการประเมินทางดา้นการนาํเขา้ขอ้มูล และผลลพัธ์อยูใ่น

ระดบัท่ี 2 และผูใ้หส้ัมภาษณ์ทุกท่านใหผ้ลการประเมินอยูใ่นระดบัท่ี 1 ในเร่ืองการประมวลผลได้

กล่าววา่ “จากการประเมินโดยโคบิตคร้ังน้ีทาํใหท้ราบวา่มีขอ้บกพร่องอยูใ่น ส่วนการนาํเขา้ขอ้มูลมี

ขอ้บกพร่องอยูไ่ม่มีการตรวจสอบผูใ้ชง้านจริง และรหสัลบัในส่วนหน่วยงานไม่ไดมี้การใชง้าน ซ่ึง

ก็สามารถเขา้ในส่วนของการนาํเขา้ไดใ้ชใ้ครก็คียไ์ด ้บญัชีหน่วยงานไม่มีใครใชร้หสัลบัแต่เรา

แบ่งแยกพนกัเป็นสดัส่วนก็เป็นการป้องกนัไดใ้นระบบหน่ึงวา่หากผูใ้ชง้านเคร่ืองบญัชีไม่ใช่

พนกังานบญัชีก็จะเห็นไดช้ดัเจน “ 

ผูจ้ดัการบญัชีหน่วยงานมีความเห็นขดัแยง้วา่ “ ถา้กาํหนดรหสัของแต่ละคนแลว้

หน่วยงานอาจจะทาํงานยากในกรณีมีคนไหนหยดุงานแลว้มีความตอ้งการท่ีจะทาํงานในส่วนของผู ้

ท่ีลาหยดุแลว้บญัชีคนอ่ืนไม่รู้รหสัก็ไม่สามารถทาํงานท่ีผูบ้ริหารตอ้งการเพราะพนกังานบญัชีหยดุ

งานก็ควรท่ีจะใหส่้วนงานอ่ืน ๆ สามารถทาํงานไดต้ามปกติไม่เป็นปัญหาและไม่กระทบกบัส่วน

งานอ่ืน ๆ” 

ผูจ้ดัการบญัชีกลางและผูจ้ดัการส่วนตน้ทุนกล่าวตรงกนัวา่ ”ขอ้น้ีองคก์รอาจไม่

จาํเป็นตอ้งตรวจสอบผูใ้ชง้านจริงในองคก์รควบคุมไดเ้พราะส่วนการการประมวลผลมีการใชร้หสั

ลบัทุกคนแต่ในเร่ืองรหสัลบัของส่วนงานหน่วยงานสมควรป้องกนัความปลอดภยัของขอ้มูลไดใ้น
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เบ้ืองตน้ ถา้ใคร ใครก็เขา้โปรแกรมในส่วนหน่วยงานไดอ้นัตรายส่วนหนา้งานเป็นส่วนสาํคญัมาก

เป็นส่วนนาํเขา้ขอ้มูลท่ีสาํคญัต่าง ๆ และสามารถดูขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีสาํคญัไดถึ้งจะอยูใ่นรูปแบบของ

สาํเนาเอกสารก็ตามและยงัเป็นจุดเส่ียงทีสุดทางดา้นความปลอดภยัก็วา่ไดห้าการขาดเร่ืองการใช้

รหสัลบัก็ตอ้งรายงานใหท้ราบมนัเป็นเร่ืองสาํคญัมาเลยก็วา่ไดแ้ละการจดัการเร่ืองสิทธิการเขา้ใช้

งานเหมาะสมกบัองคก์รเร่ืองการพิจารณาผูใ้ชง้านในส่วนงานประมวลผลควบคุมไดเ้ร่ืองการ

ประเมินรายงานต่าง ๆเรามีคุณภาพเพียงพออยูแ่ลว้ไม่ตอ้งจดัการอะไรมาก”  

 

4.8  การจัดการปัญหาและเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้DS10 

ผลการวเิคราะห์จากการสัมภาษณ์และสังเกตการในการนาํกรอบงานโคบิตเร่ือง การ

จดัการปัญหาและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน มีผลการประเมินโดยรวมอยูใ่นระดบัท่ี 2,3และ4คือมีการ

กาํหนดกระบวนการในการจดัการปัญหาและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนไวแ้ลว้และไดแ้จง้ใหพ้นกังานใน

องคก์รไดรั้บทราบรวมถึงมีการประเมินผลกระบวนการการจดัการปัญหาและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน

แลว้จึงพบวา่องคก์รมีเพียงการแกไ้ขเหตุการณ์เฉพาะหนา้ไม่มีควบคุมดูแลปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการ

ปฏิบติังานจึงสมควรเพิ่มเติมการตั้งผูดู้แลระบบโดยเฉพาะเพื่อค่อยดูแลแกไ้ขปัญหาต่าง ๆท่ีเกิดข้ึน

ทั้งท่ีสามารถแกไ้ขไดด้ว้ยพนกังานภายในองคก์รหรือในปัญหาท่ีใหญ่กวา่ท่ีจาํเป็นตอ้งใชบ้ริษทัท่ี

ปรึกษารวมถึงค่อยดูแลเก็บรวบรวมปัญหาต่างท่ีสามารถแกไ้ขไดแ้ละยงัไม่สามารถแกไ้ขไดใ้หก้บั

ผูบ้ริหารทราบและเพื่อกาํหนดนโยบายและแนวทางในการพฒันาแกไ้ขปรับปงรุระบบใหดี้ยิง่ข้ึน

ซ่ึงในขอ้น้ีผูใ้หส้ัมภาษณ์ไดใ้หค้วามเห็นตรงกนัโดยเสนอแนะเพื่อประสิทธิภาพของระบบ

สารสนเทศทางการบญัชีดงัตาราง 4.16 ตารางสรุป /ขอ้เสนอแนะ DS 10 ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 4.16 ตารางสรุป /ขอ้เสนอแนะ DS 10  

 

มาตรฐาน 

COBIT 

บทสรุป/

ขอ้เสนอแนะ 
หน่วยงาน ตน้ทุน การเงิน บญัชี สารสนเทศ 

ขอ้ควร

พิจารณา 

DS 10 การ

จดัการ

ปัญหาและ

เหตุการณ์ท่ี

เกิดข้ึน 

จดัตั้งผูดู้แล

เก่ียวกบัปัญหา

ต่าง ๆ 

√ √ √ √ √ ผูดู้แลควร

มีความรู้

ทั้ง บญัชี

และIT 
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ในดา้นการจดัการปัญหาเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนมีการควบคุมดา้น น้ีทางองคก์รยงัวา่เป็น

ปัญหาต่างเน่ืองจากการในการปฏิบติังานจริงเม่ือ เกิดปัญหาข้ึนดว้ยความตอ้งการท่ีจะแกไ้ขปัญหา

ใหท้นัการ ข้ึนเป็นเพยีงการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆท่ีเกิดข้ึนเป็นแต่ละปัญหาไม่ไดมี้ การรวบรวมและ

จดัทาํรายงานเพือ่นาํเสนอใหผู้บ้ริหารทราบเพื่อเป็นการเก็บขอ้มูลและจดัการป้องกนัมิใหเ้กิดปัญหา

ซํ้ าข้ึนอีก ผูจ้ดัการ ITใหผ้ลการประเมินในเร่ืองการนาํเขา้ขอ้มูลและผลลพัธ์อยูใ่นระดบัท่ี 2และการ

ประมวลผลอยูใ่นระดบัท่ี 3 กล่าววา่ “ส่วนน้ีมีปัญหาแจง้บริษทัท่ีปรึกษาควรเขียนรายงานแจง้แผนก 

ITดว้ย เพื่อจะไดท้ราบถึงความคืบหนา้ในการทาํงานและการเตรียมรองรับปัญหาผูจ้ดัการส่วน

หน่วยงานใหผ้ลการประเมินทั้ง 3 ขั้นตอนการควบคุมอยูใ่นระดบัท่ี 3 กล่าววา่ “งานบญัชีเป็นแบบ  

Real Time ซ่ึงใชบ้ริษทัท่ีปรึกษาในการแกไ้ขปัญหาแต่ละปัญหาเป็นเร่ืองๆไปประเมินกนัเป็นเร่ือง 

ๆแต่ไม่มีใครไดท้าํการจดบนัทึกถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนรวบรวมเป็นรายงานเลยแกไ้ดแ้ลว้ก็จบถา้มีใคร

ค่อยบนัทึกรวบรวมปัญหาต่างๆใหเ้ป็นเร่ืองเป็นราว ”  

ผูจ้ดัการบญัชีส่วนกลางผูจ้ดัการการเงินและผูจ้ดัการตน้ทุนใหผ้ลประเมินตรงกนัคือ

การนาํเขา้ขอ้มลูและผลลพัธ์อยูใ่นระดบัท่ี 3 และการประมวลผลอยูใ่นระดบัท่ี 4 ไดใ้หข้อ้เสนอวา่ 

“เราจดัตั้งผูดู้แลเก่ียวกบัทางดา้นน้ีโดยเฉพาะก็ดีนะคอยดูแลติดต่อประสานงานงานระหวา่งแผนก

บญัชีกบัไอทีและบริษทัท่ีปรึกษาโดยรวบรวมเร่ืองราวต่างๆและทาํรายงานเฉพาะเก่ียวกบัปัญหา

การใชร้ะบบท่ีเกิดข้ึนจนถึงวธีิการแกไ้ขปัญหาวา่ทาํอยา่งไรและดาํเนินการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ

เป็นไปอยา่งไร ยิง่ถา้พิจารณาถึงระดบัของปัญหาเลยยิง่ดี ทาํเป็นรายงานแจง้ทุกส่วนงาน แจง้

ผูบ้ริหาร องคก์รคงตอ้งพฒันาระบบ Real Time การใชง้านเลยก็วา่ไดเ้พราะการทาํงานของเราตอ้งมี

การพฒันาอยูต่ลอด จะมาแกปั้ญหาเป็นเร่ือง ๆ ไม่ไดถ้า้เจอปัญหาซํ้ า ๆ เกิดข้ึนกบัหน่วยงานน้ีแลว้

ไปเกิดกบัหน่วยงานน้ีอีกจะไดแ้กไ้ขไดท้นัยิง่ถา้เป็นการป้องกนัการเกิดปัญหาดว้ยเลยยิง่ดี”  

ผูจ้ดัการแผนกการเงินกล่าวสรุปในเร่ืองน้ีวา่ “ตอนน้ีเร่ิมการใชร้ะบบมาไดไ้ม่ครบปี

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนก็แกไ้ขแบบผา่นไปแต่ละคร้ังซ่ึงปัญหาแต่ละปัญหาแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้กนัได้

อยา่งดี แต่ไม่มีใครมีรวบรวมปัญหาแกไ้ขไดแ้ลว้ก็ผา่นไป ซ่ึงควรจะ จดัทาํรวบรวม ปัญหาในการ

นาํเขา้ขอ้มลู และวธีิการแกไ้ข วา่มีการแกไ้ขไปแลว้ หรือไม่และควรแกไ้ขอยา่งไร  ปัญหาของการ

ประมวลผล เช่น ปัญหาจากการใชร้ะบบ VM WARE ปัญหาในการจดัทาํรายงานเอกสารต่าง ๆ ซ่ึง

ครบทั้งระบบการนาํขอ้มูลเขา้ การประมวลผล การจดัรายงานเลยยิง่ดี “ 

 

4.9  ด้านการจัดการด้านการปฏิบัติการDS13 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์ ในส่วนน้ีท่ีนาํกรอบแนวโค

บิตเร่ืองการจดัการดา้นการปฏิบติัการมาประเมิน อยูใ่นระดบัที่ 2,3และ 4 สรุปไดว้า่ องคก์รมีการ
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กาํหนดกระบวนการและส่ือสารใหพ้นกังานในองคก์รไดท้ราบและมีการประเมินผลกระบวนการ

การจดัการดา้นการปฏิบติัการแลว้จึงพบวา่ควรพิจารณาเพิ่มเติมเร่ืองการบนัทึกเหตุการณ์ในระหวา่ง

การปฏิบติังาน  เช่น การบนัทึกการทาํงานวา่ใครเป็นผูน้าํขอ้มูลเขา้ระบบ  ซ่ึงองคก์รไดมี้การ จดัทาํ

ตารางการปฏิบติังาน และติดปัญหาของความไม่เพียงพอในจาํนวนผูท่ี้สามารถใชง้านระบบ ตอ้ง

นาํเสนอต่อผูบ้ริหารต่อไป  เร่ืองการประมวลผลขอ้มูลและการควบคุมการออกเอกสารและรายงาน

ต่างๆ มีการจดัการท่ีเหมาะสมกบัองคก์รดงัตารางท่ี 4.17 ตารางบทสรุป/ขอ้เสนอแนะ DS13 ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 4.17 ตารางบทสรุป/ขอ้เสนอแนะ DS 13 

 

มาตรฐาน 

COBIT 

บทสรุป/

ขอ้เสนอแนะ 
หน่วยงาน ตน้ทุน การเงิน บญัชี สารสนเทศ 

ขอ้ควร

พิจารณา 

DS 13 การ

จดัการดา้น

การ

ปฏิบติัการ 

เพิ่มจาํนวน

ผูใ้ชง้านระบบ

พฒันาการจดัการ

บนัทึกการ

ปฏิบติังาน 

√ √ √ √ √ พิจารณา

ค่าใชจ่้าย

ในการ

จดัการ

เร่ือง

ผูใ้ชง้าน 

 

ในดา้นการจดัการปฏิบติั การนั้นระเบียบปฏิบติัแบบแผน นั้น เราไดมี้การจดัการท่ี

เพยีงพอแลว้ทั้งทางระเบียบปฏิบติั ขั้นตอนในการทาํงาน กาํหนดตารางการปฏิบติังานท่ีเหมาะสม

กบัองคก์ร แต่ในส่วนน้ีควรพฒันาในเร่ืองจาํนวนผูใ้ชง้านและการบนัทึกเหตุการณ์ระหวา่งการ

ทาํงานในหวัขอ้น้ี ผูจ้ดัการหน่วยงานไดใ้หผ้ลการประเมินอยูใ่นระดบัท่ี 2 ทางดา้นการนาํเขข้อ้มูล

คือกระบวนการดา้นการจดัการการปฏิบติังานเรียบร้อยแลว้ และการประมวนผลก็ไดมี้การแจง้ให้

พนกังานในองคก์รไดท้ราบแลว้ส่วนเร่ืองผลลพัธ์ใหผ้ลประเมินอยูใ่นระดบัท่ี 3 นั้นคือไดมี้การ

ประเมินผลและผูจ้ดัการส่วนตน้ทุนกล่าวตรงกนัเก่ียวกบัปัญหาของจาํนวนผูใ้ชง้านไม่เพยีงพอ

กล่าววา่ “ปัญหาเร่ือง User ไม่พออีกเร่ืองน้ีสมควรซ้ือเพิ่มใหเ้พียงพอกบัการใชง้าน ไม่ใชแ้กปั้ญหา

กนัแบบง่าย ๆ วา่ตอนทาํจ่ายหา้มใหส่้วนงานอ่ืน ๆใชใ้นงานระบบ หรือในระหวา่งการประมวลผล

หา้มใหห้น่วยงานใชค้วรมีหลกัการในการทาํงานตอ้งแยง่กนัทุกวนัเวลาปฏิบติังานจริงก็ไม่สามารถ

ทาํได ้บอกวา่ใชก้นัทุกคนแหละทุกส่วนก็ใชง้านเหมือนกนัถา้ควรแกปั้ญหาท่ีสาเหตุไม่ใชป้ลายทาง
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แจง้ผูบ้ริหารใหพ้ิจารณาเพิ่มจาํนวนผูใ้ชง้านใหพ้อเพียงกบัพนกังานเพื่อใหก้ารทาํงานไม่ติดขดั

ปัจจุบนัสามารถใชง้านระบบ Sun ไดท้ั้งหมด 18 User มีจาํนวนพนกังานบญัชีทั้งหมด 25 คน จึงเกิด

ความไม่เพียงพอหากแกไ้ขโดยการจดัช่วงเวลาทาํงานไม่ตรงกนัไม่ใช่การแกไ้ขท่ีดี ทุกคนก็ทาํงาน

เหมือนกนแต่ก็ตอ้งยอมรับวา่บางคนอาจจะเขา้แลว้ลืมออกก็วา่ได ้อนัน้ีตอ้งปรับปรุงท่ีผูใ้ชง้านถา้

ไม่ใชก้็ควรรู้หนา้ท่ีของตวัเองวา่ตอ้งออกจากระบบเพื่อใหผู้จ้าํเป็นตอ้งใชง้านและองคก์รไดมี้การ

จดัการโดยการกาํหนดการทาํงานในแต่ละส่วนงานเพื่อช่วยแกไ้ขความไม่เพียงพอการใชง้าน” มี

การแบ่งการทาํงานดงัตารางท่ี 4.18 ตารางการกาํหนดช่วงเวลาการทาํงานของพนกังานดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 4.18 ตาราการกาํหนดช่วงเวลาการทาํงานของพนกังาน 

 

ช่วงระยะเวลา การจัดการการใช้ ระบบ 

ส่วนงานหน่วยงาน  สํานักงานใหญ่  

1-5 ของทุกเดือน 12 User 6   User 

6 -15 ของทุกเดือน 15 User 3   User 

16 – 25 ของทุกเดือน 8  User 10 User 

25 –ส้ินเดือน 7 User 11 User 

 

ผูจ้ดัการการเงินไดใ้หผ้ลการประเมินอยูใ่นระดบัท่ี 3 ทั้ง 3 ขั้นตอนกล่าววา่ 

“กระบวนการน้ีไดมี้การส่ือสารใหทุ้กคนไดท้ราบแลว้และทางองคก์าํลงัพิจารณาถึงการจา้งท่ี

ปรึกษาเพิ่มเติมตั้งทีมดูแลโครงการการบนัทึกจะไดรู้้วา่ใครเขา้มาแกไ้ข แลว้ยงัแกข้อ้ท่ีผา่นมาไดว้า่

ตวัสอบผูใ้ชง้านจริงคุม้” เช่นเดียวกบั ผูจ้ดัการบญัชีกล่าวไดใ้หผ้ลการประเมินไวท่ี้ระดบั 3 ทั้ง 3 

ขั้นตอนการควบคุม ในส่วนน้ีผูจ้ดัการบญัชีส่วนกลางกล่าววา่ “ การพฒันา ระบบSUN ใหแ้กเ้ร่ือง

การบนัทึกระหวา่กนัทาํงานวา่ทาํไดห้รือไม่อยา่งไรเท่าท่ีรู้ระบบ SAP ทาํได ้ระบบ SUNอาจจะทาํ

ไดอ้าจจะไม่ตอ้งเสียเงินเลยก็ได”้  

ผูจ้ดัการการเงินกล่าวสรุปในส่วนน้ีวา่ “จาํนวน User ในตอนน้ีมีทั้งหมดตอน้ีมี 18 User 

ดูแลประมาณ 400,000 บาทข้ึนอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียนในขณะดว้ย ตอนซ่ึงขณะน้ีค่าหน่ึง User 

12,000 บาท ซ่ึงการซ่ึงจาํนวนเป็น Set ราคาถูกกวา่ ซ่ึงในเร่ืองน้ีจะนาํเสนอผูบ้ริหารต่อไปส่วนเร่ือง

การบนัทึกการปฏิบติัการตอ้งปรึกษาบริษทัท่ีปรึกษาก่อนวา่สามารถทาํไดห้รือไม่หากสามารถทาํได ้

แลว้การปฏิบติังานมีการเปล่ียนแปลงหรือไม่อยา่งไร“ ซ่ึงประมาณค่าบริการ ดงัตารางท่ี 4.19 ตาราง

อตัราค่าบริการประจาํปี 2555 น้ี 

DPU



55 

 

 

ตารางท่ี 4.19 ตารางอตัราค่าบริการประจาํปี 2555 

 

ค่าบริการ ระยะเวลา จํานวนเงิน หมายเหตุ 

SunSystems Maintence 1 ปี 9,865.07 $ ข้ึนกบัอตัราแลกเปล่ียน 

Infor Pm Query and 

Analysis Maintenan 

1 ปี 3,573.78 $ ข้ึนกบัอตัราแลกเปล่ียน 

 

ผูจ้ดัการบญัชีกลางกล่าววา่ “การบนัทึกเหตุการณ์ในระหวา่งการปฏิบติังาน เช่น การ

บนัทึกการทาํงานวา่ใครจะไดแ้กไ้ขเร่ืองเขา้ระบบ Sun คา้งในเร่ืองผูน้าํขอ้มูลเขา้ระบบจดัทาํตาราง

การปฏิบติังาน เราไดจ้ดัทาํใหมี้ความ ต่อเน่ืองกบัการประมวลผล อยูแ่ลว้รวมถึง ควบคุมการออกอก

สารและรายงานต่าง ๆ  เร่ืองน้ีพจิารณาเร่ืองจาํนวนผูใ้ชไ้ม่เพยีงพอเร่ืองเดียว ”ผูจ้ดัการ IT กล่าววา่  

“เร่ืองตารางการปฏิบติังาน การประมวล การปฏิบติังาน ความต่อเน่ืองของการประมวลผลรวมถึง

การบนัทึกเหตุการณ์การปฏิบติังานทางดา้นบญัชีมีปัญหาเร่ืองเก่ียวกบัการส่งงานแลว้มีการกลบัเขา้

ไปแกไ้ขอีกบ่อย ๆ แต่ไม่เป็นปัญหาใหญ่สามารถควบคุมไดเ้ป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนบา้ง เป็นส่วนท่ี

สาํนกังานใหญ่ตอ้งการในเร่ืองน้ีเพิ่มเติม แต่ส่วนหน่วยงานตอ้งการเร่ือง  User เพิ่มเติมซ่ึงอาจจะ

ตอ้งพิจารณาเพิ่มเติมปัจจุบนัแผนกบญัชีใชง้าน  กลุ่มค่าดูแลค่อนขา้งสูงหากพิจารณาเพิ่มคงตอ้ง

ปรึกษาผูจ้ดัการการเงินใหท้าํการติดต่อต่อไป” 

 

4.10  ด้านการติดตามกระบวนการทาํงานM1 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์ ในส่วนน้ีท่ีนาํกรอบแนวโค

บิตเร่ืองการติดตามกระบวนการทาํงานมาประเมิน อยูใ่นระดบัที่ 2 และ 3 สรุปไดว้า่ องคก์รมีการ

กาํหนดกระบวนการติดตามผลไวแ้ลว้และไดมี้การส่ือสารใหพ้นกังานในองคก์รไดท้ราบแลว้จึง

พบวา่มีการพิจารณาถึงความพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน มีการติดตามประสิทธิภาพในการ

ประมวลและผลลพัธ์ตั้งแต่เร่ิมจนจบกระบวนการทาํงาน ระยะเวลา 1 ปี การเสนอตารางการประชุม

เป็นระยะเวลาสั้นข้ึนเป็นทุก 1 เดือนเพือ่เสนอต่อผูบ้ริหารต่อไป ผูใ้หส้ัมภาษณ์ไดใ้หค้วามเห็น

ตรงกนัในส่วนของขอเสนอแนะเพื่อประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศทางการบญัชีเร่ืองการ

ติดตามกระบวนการทาํงานดงัตารางท่ี 4.20 บทสรุป/ขอ้เสนอแนะ ME 1 ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 4.20 บทสรุป/ขอ้เสนอแนะ ME 1 

 

มาตรฐาน 

COBIT 

บทสรุป/

ขอ้เสนอแนะ 
หน่วยงาน ตน้ทุน การเงิน บญัชี สารสนเทศ 

ขอ้ควร

พิจารณา 

ME 1 การ

ติดตาม

กระบวนการ

ทาํงาน 

ประเมินผลการ

ใชง้านเป็น

ระยะเวลาทุก  1 

เดือน 

√ √ √ √ √ ประเมิน

เฉพาะ

เร่ืองจะได้

ประโยชน์ 

 

ในดา้นการติดตามกระบวนการทาํงานมีจดัการประชุมประเมินผลการใชง้านเม่ือครบ 1 

ปี  ในส่วนแต่ส่วนงานจะตอ้งเสนอปัญหาและขอ้แกไ้ข ใหก้บัผูบ้ริหารต่อไป ผูจ้ดัการการเงิน กล่าว

วา่”จดัประชุมเร่ืองปัญหาต่าง นอ้ยเกินไปหรือเปล่าบางคร้ังมีปัญหาพอแกไ้ดแ้ลว้ก็แกก้นัไปไม่ไดมี้

ใครจดบนัทึกปัญหาต่าง ๆท่ีเกิดข้ึนหากหน่วยงานอ่ืนมีปัญหาจะติดต่อสาํนกังานใหญ่ใหช่้วย

แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงในส่วนงานไหนก็จะติดต่อกบับุคคลท่ีดูแลประมวลผลในเร่ืองนั้น ๆ ซ่ึง

ปัญหาแต่แต่งกนัไป หากเป็นเร่ืองเดิมท่ีผูป้ระมวลผลทราบวธีิการแกไ้ขปัญหาแลว้ก็สามารถแจง้

วธีิการแกไ้ขปัญหาไดท้นัที หากแจง้ปัญหาใหผู้ป้ระมวลผลอีกคนซ่ึงไม่เคยไดแ้กปั้ญหาเร่ืองน้ีก็

จะตอ้งทาํการติดต่อบริษทัท่ีปรึกษาหรือหาทางแกไ้ขใหม่ซ่ึงทาํใหเ้สียเวลาในการทาํงานอยา่งยิง่ “  

ผูจ้ดัการส่วนกลางไดใ้หค้วามเห็นในขอ้น้ีวา่ “จดัประชุมใหบ้่อยข้ึน เป็นทุก 1 เดือนเพือ่

เป็นการติดตามผลต่าง ๆ เพิ่มเติมทั้งปัญหา การแกไ้ข และควรเพิ่มเติมอะไรบา้ง ตรงไหนตอ้งปรับ

และตอ้งไหนตอ้งแกไข “ ผูจ้ดัการ ITไดก้ล่าววา่ “การเก็บรวบรวมขอ้มูล และการประเมิน

ประสิทธิภาพของการปฏิบติังาน รวมถึงความพึ่งพอใจของผูใ้ชง้าน ซ่ึงอนัน้ีควรจดัทาํรายงานให้

ผูบ้ริหารทราบตั้งแต่เร่ิมจนจบกระบวนการและแจง้ถึงปัญหาต่าง”  

ผูจ้ดัการบญัชีหน่วยงานกล่าวสรุปในเร่ืองน้ีวา่”ในเร่ืองการติดตามผลงานและการ

ประเมินผลงาน ประสิทธิภาพของงาน ความพึงพอใจในผูใ้ชง้านซ่ึงสาํคญัมากตอ้งปรับเวลาใหเ้ร็ว

ข้ึนเพือ่การแกไ้ขท่ีดีข้ึน ซ่ึงควรจะแบ่งแยกใหเ้ป็นเฉพาะเร่ือง เช่น เร่ืองการทาํจ่ายโดยเฉพาะ หรือ

เร่ืองระบบอยา่งเดียวเลย “   
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ตารางท่ี 4.21 ตารางเสนอแนะการประชุมเพิ่มเติม 

 

หัวข้อ ช่วงเวลา ผู้เข้าร่วมประชุม 

หน่วยงาน ต้นทุน การ

เงิน 

บญัชี สารสน 

เทศ 

การพฒันาเร่ืองการทาํจ่าย เม.ย. √ √ √ √  

การพฒันาเร่ืองการออกรายงาน พ.ค. √  √ √  

การพฒันาเร่ืองระบบเครือข่าย มิ.ย. √ √ √ √ √ 

การติดตามผลปิดบญัชีคร่ึงปี ก.ค. √ √ √ √ √ 

รายงานการทาํจ่าย (PAYMENT ) ส.ค. √ √ √ √  

 

ซ่ึงมีการเสนอการปรับเปล่ียนเวลาเพิ่มเติมดงัตารางท่ี 4. 21 ตารางเสนอแนะการประชุม

เพิ่มเติมเพื่อการทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา 

 
การวจิยัน้ีไดน้าํมาตรฐาน COBIT มาประยกุตใ์ชใ้นการประเมินสารสนเทศทาง การ

บญัชีท่ีปรับเปล่ียนของบริษทั ไทยทาเคนาคา สากลก่อสร้าง จาํกดั ซ่ึงพฒันาระบบสารสนเทศ

ทางการบญัชีเป็นระบบ REAL TIME เพื่อใหท้ราบถึงประสิทธิภาพของสารสนเทศทางการบญัชี

ตามมาตรฐานสากลของการควบคุมตามกรอบแนวคิดของ COBIT  

งานวจิยัน้ีใชเ้ทคนิคการวจิยัหลกั คือ การสัมภาษณ์ผูบ้ริหารในแต่ละส่วนงานของ

องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับเปล่ียนระบบสารสนเทศทางการบญัชี เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ 

การสัมภาษณ์โดยอา้งอิงกบัมาตรฐาน COBIT เป็นแนวทางในการประเมินระบบสารสนเทศ

ทางการบญัชี ทางดา้นกระบวนการปฏิบติังานตอ้งแต่การนาํเขา้ขอ้มูล การประมวลผล และการ

จดัการผลลพัธ์ในรูปแบบต่าง ๆ และไดใ้หน้าํเสนอแนวทางในการปรับปรุงใหร้ะบบสารสนเทศ

ทางการบญัชีคร้ังน้ีมีคุณภาพยิง่ข้ึน 

 

5.1  บทสรุป 

งานวจิยัน้ีไดแ้บ่งการประเมินซ่ึงเป็นผลท่ีเก่ียวกบักิจกรรมการควบคุม โดยแบ่งแยกเป็น

ส่วนงานซ่ึงมีดงัน้ี  

การวางแผนและการจดัการองคก์ร  PO 1  

ในการควบคุมระบบสารสนเทศทางการบญัชี ในดา้นการจดัองคก์รและการบริหารงาน  

การวางแผนในการพฒันาระบบสารสนเทศและแนวทางโครงสร้างการจดัทาํแผนสารสนเทศ 

รวมถึงการปรับเปล่ียนโครงสร้างสารสนเทศขององคก์รและการส่ือสารใหบุ้คลากรในองคก์รได้

ทราบและเขา้ใจแนวทางในการเปล่ียนแปลงระบบสารสนเทศขององคก์รมีการปรับเปล่ียนให้

เหมาะสมกบัยคุสมยัดว้ยการพฒันาระบบสารสนเทศเป็นระบบ  REAL TIME ซ่ึงในการนาํ     

กรอบงานโคบิตมาประเมินเร่ือง การวางแผนและการจดัการองคก์รมาใชน้ั้นองคก์รไดมี้การจดัการ

การกาํหนดสิทธิรหสัผา่น เพื่อแบ่งแยกหนา้ท่ีในการปฏิบติังานท่ีจะทาํการบนัทึกขอ้มูลแต่ละ

ประเภท อยา่งชดัเจนทั้งการนาํเขา้ขอ้มูล การประมวลผลขอ้มูลและการนาํผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการ

ประมวลผลไปใชง้านมีการวางแผนไดเ้หมาะสมกบัองคก์รรวมถึงวธีิ การอนุมติัการแกไ้ข ขอ้มูล  

ต่าง ๆขององคก์รไดมี้การวางแผนและมีการจดัการองคก์รเพียงพอเหมาะสมโดยมีการ แบ่งแยก
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หนา้ท่ีในการปฏิบติังาน การอนุมติัรายการต่าง ๆ การกาํหนดสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูล ท่ีจะการ

บนัทึกขอ้มูลหรือแกไ้ขในระบบคอมพิวเตอร์ไดรั้ดกมุชดัเจน 

การจดัการทรัพยากรบุคคล PO 7 

การนาํกรอบงานโคบิตในเร่ืองการจดัการทรัพยากรบุคคลมาประเมินองคก์รยงัถือวา่มี

ความบกพร่องในดา้นการนาํเขา้ขอ้มูลอยูคื่อพนกังานนาํเขา้ขอ้มูลยงัขาดความความรู้ทางดา้นการ

ปฏิบติังานจึงเกิดปัญหาทางเร่ืองความชาํนาญการและประสบการณ์ และการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆใน

การปฏิบติังานของพนกังานหน่วยงานซ่ึงองคก์รของเราถือวา่เป็นเร่ืองสาํคญัมากซ่ึงในขอ้น้ีจะเห็น

ไดว้า่จากการวจิยัไดค้วามเห็นเป็นในทิศทางเดียวกนัในเร่ืองของการเสนอแนะแนวทางในการลด

ปัญหาโดยการจดัการอบรมและพฒันาส่วนงานหน่วยงานซ่ึงเป็นส่วนงานท่ีนาํเขา้ขอ้มูลต่าง ๆ 

เน่ืองจากเป็นส่วนแรกท่ีจะส่งผลกระทบต่อการประมวลและผลลพัธ์ต่าง ๆ เช่น รายงานทางการเงิน 

สาํหรับการประมวลผลขอ้มูลนั้นการจดัการเพียงพอสาํหรับองคก์รโดยกาํหนดการควบคุมในการ

ใชพ้นกังานท่ีมีประสบการณ์และชาํนาญการในการแกไ้ขทั้งระบบสารสนเทศและหลกัการบญัชี

เพื่อควบคุมความผดิพลาดต่าง ๆ สาํหรับเร่ืองการจดัการกบัผลลพัธ์ท่ีไดท้างดา้นเอกสารรายงาน 

ต่าง ๆโดยทางองคก์รไดมี้การจดัการจา้งบริษทัจดัเก็บเอกสารเพื่อความปลอดภยัองคก์รท่ีดีเพียงพอ

และเหมาะสมตามกรอบแนวการปฏิบติัของโคบิต 

การจดัการคุณภาพPO11  

ในการนาํกรอบงานโคบิตเร่ืองการจดัการคุณภาพนั้นไม่วา่จะเป็นแผนงาน การสอบ

ทานการรับรอง การประสานงาน มาตรฐานของโปรแกรม การประเมินการรายงาน การสอบทาน

คุณภาพองคก์รซ่ึงในงานวจิยัน้ีจะกล่าวถึงมาตรของโปรแกรมและการประเมินรายงานซ่ึงมีการ

ควบคุมท่ีเพียงพอ แต่ยงัคงมีจุดบกพร่องทางดา้นการจดัการคุณภาพของการนาํเขา้ขอ้มูลท่ีไม่มีการ

เตือนการทาํรายการบนัทึกรายการซํ้ าซ่ึงปัญหาอยา่งยิง่เพราะกระทบมาถึงการประมวลผล และการ

นาํเสนอผลลพัธ์ ซ่ึงปัญหาน้ีมีแนวทางในการแกไ้ขโดยการจดัการวางแผนการพฒันาระบบการ

ป้องกนัการทาํบนัทึกขอ้มูลซํ้ าซอ้นโดยมีการวางแผนพิจารณาจา้งบริษทัท่ีปรึกษาดูแลทางดา้น

คุณภาพของระบบสารสนเทศทางดา้นน้ีโดยเฉพาะ ในเร่ืองของ การพจิารณาเลือกใชโ้ปรแกรม

ขอ้ผดิพลาดจากการประมวลผล และการพจิารณาโปรแกรมการควบคุมการออกรายงานต่าง ๆ กาํลงั

พฒันาต่อไป  

ดา้นการจดัหาและบาํรุงรักษาโปรแกรมระบบงานAI2 

ในดา้นการบาํรุงรักษาสารสนเทศทางการบญัชีและการพฒันาระบบมีการควบคุมท่ีดี

จากการวจิยัพบวา่องคก์รไดมี้ การตรวจสอบจดัตารางในระบบงานเดิมใหถู้กตอ้ง และมีการจดัการ

วางแผนงานต่าง ๆ เพื่อป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน ก่อนท่ีจะนาํเขา้ขอ้มูลไปใชใ้นระบบงานใหม่
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รวมทั้งมีการวางแผนในการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และผูบ้ริหารและพนกังาน มีส่วน

ร่วมในการออกแบบและพฒันาระบบ  

ในกรอบงานโคบิตในเร่ืองการการจดัการและบาํรุงรักษาโปรแกรมระบบงานผูใ้ห้

สัมภาษณ์มีความตรงกนัวา่มีกระบวนการควบคุมท่ีดีเพียงพออยูแ่ลว้ตั้งแต่ การจดัตารางใน

ระบบงานเดิมใหถู้กตอ้งก่อนท่ีจะนาํเขา้ขอ้มูลไปใชใ้นระบบงานใหม่ท่ีมีความเช่ือมโยงระหวา่งการ

นาํเขา้ การประมวลผล และการจดัการผลลพัธ์ในรู้แบบต่าง ๆ เช่น รายงานทางการเงินเป็นไปอยา่ง

เหมาะสมกบัองคก์ร 

ดา้นการจดัหาและดูแลรักษาโครงสร้างพื้นฐานดา้นเทคโนโลยสีานสนเทศAI3 

ในดา้นการจดัหาและดูแลรักษาโครงสร้างพื้นฐานของระบบสารสนเทศทางการบญัชีมี

การควบคุมท่ีดีในเร่ืองการดูแลรักษาโครงสร้างพื้นฐานฮาร์ดแวร์ทาํไดส้มบูรณ์เพียงพอทั้งอุปกรณ์   

ต่าง ๆ มีคุณภาพเหมาะสมซ่ึงอยูใ่นช่วงของการพฒันาใหค้รบถว้นทั้งองคก์รตามตอ้งการของ

ผูบ้ริหารทั้งทางดา้นการรักษาความปลอดภยั การเปล่ียนแปลงระบบและอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆ 

เหมาะสมกบัการใชง้านขององคก์รในดา้น การพิจารณาการประมวลทุกขั้นตอนเพื่อใหแ้น่ใจวา่

ถูกตอ้ง ครบถว้น ก่อนท่ีทาํการปรับยอดแฟ้มขอ้มูลหลกัและมีวธีิควบคุมเปล่ียนแปลงแกไ้ขขอ้มูล

ต่างๆอยา่งเป็นระบบรวมถึงวธีิการจดัส่งรายงานเพื่อความปลอดภยั 

ระเบียบปฏิบติัในการพฒันาและบาํรุงรักษา AI4 

ในหวัขอ้น้ีใชก้รอบแนวโคบิตเร่ืองระเบียบปฏิบติังานและการพฒันาและการ

บาํรุงรักษาในงานวจิยัน้ีไดผ้ลการวจิยัถึงความไม่เพียงพอของคู่มือการใชง้านต่าง ๆ โดยมุ่งประเด็น

ไปท่ีการจดัทาํคู่มือท่ียงัไม่เพียงพอสาํหรับการใชง้านคือมีการจดัทาํเป็นภาษาองักฤษอยา่งเดียว

เท่านั้นซ่ึงมีการเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาน้ีโดยการจดัทาํคู่มือการทาํงานระเบียบการ

ปฏิบติังานต่างๆรวมถึงคู่มือการใชง้านโปรแกรม ตั้งแต่การเร่ิมนาํเขา้ขอ้มูลวธีิการปฏิบติังาน 

ระเบียบการอนุมติั ขั้นตอนการจดัการการประมวลผล ระเบียบเก่ียวกบัทางเดินเอกสารรายงานเป็น

ฉบบัภาษาไทยดว้ย 

การรักษาความปลอดภยัDS5 

ในดา้นการรักษาความปลอดภยัมีการควบคุมทางดา้นสิทธิท่ีดี ในส่วนน้ีองคก์รได้

วางแผนและจดัการเก่ียวกบัรหสัลบัการใชอ้าํนาจ รวมถึงสิทธ์ิในการควบคุมการเขา้สู่ระบบการใช้

งานคือ มีการกาํหนดสิทธิในการเขา้ถึงขอบเขตขอ้มูลท่ีเหมาะสมชดัเจนสาํหรับสิทธิกาํหนดใหเ้ป็น

สิทธิระดบัปฏิบติัการ และสิทธิของผูบ้ริหาร โดยส่วนงานของหน่วยสามารถเขา้ใชง้านไดเ้พียงการ

นาํเขา้ขอ้มูลต่าง ๆ ส่วนงานของสาํนกังานใหญ่ท่ีมีหนา้ท่ีประมวลผลก็เช่นกนัคือ ดา้นตน้ทุนมีสิทธิ
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ใชง้านไดเ้พยีงส่วนงานตน้ทุน ส่วนงานดา้นการเงินสามารถเขา้ไดใ้นส่วนการธนาคารและลูกหน้ี 

และส่วนบญัชีก็สามารถใชง้านดา้นการภาษี 

การนาํซ่ึงในการนาํกรอบโคบิตเร่ือการรักษาความปลอดภยัมาประเมินสรุปไดว้า่ใน

ส่วนน้ีทุกคนเห็นตรงกนัวา่การกาํหนดสิทธิของการเขา้ถึงขอ้มูลเพียงพอแลว้และเร่ืองการ

ตรวจสอบผูใ้ชง้านจริงจะตอ้งมีนโยบายเพื่อการปรับปรุงต่อไปซ่ึงผูใ้หส้ัมภาษณ์มีความเห็นตรงกนั

คือสามารถควบคุมไดเ้น่ืองจากแผนกบญัชีแบ่งแยกออกจากแต่ละแผนกชดัเจนแต่เร่ืองท่ีตอ้งแกไ้ข

โดยเร่งด่วนดา้นการนาํเขา้ขอ้มูลขาดการใชร้หสัลบัเพื่อป้องกนัจึงตอ้งพิจารณาดา้นการควบคุม

เก่ียวกบัรหสัลบัตอ้งมีการจดัการควบคุมเพิ่มเติม 

การจดัการปัญหาและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนDS10 

ในดา้นการจดัการปัญหาเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนมีการควบคุมดา้น น้ีทางองคก์รยงัวา่เป็น

ปัญหาต่างเน่ืองจากการในการปฏิบติังานจริงเม่ือ เกิดปัญหาข้ึนดว้ยความตอ้งการท่ีจะแกไ้ขปัญหา

ใหท้นัการ ข้ึนเป็นเพยีงการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆท่ีเกิดข้ึนเป็นแต่ละปัญหาไม่ไดมี้ การรวบรวมและ

จดัทาํรายงานเพือ่นาํเสนอใหผู้บ้ริหารทราบเพื่อเป็นการเก็บขอ้มูลและจดัการป้องกนัมิใหเ้กิดปัญหา

ซํ้ าข้ึนอีก  การนาํกรอบงานโคบิตเร่ือง การจดัการปัญหาและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน มาประเมินพบวา่

องคก์รมีความบกพร่องและมีการเสนอแนวทางในการแกไ้ขดว้ยการจดัตั้งผูดู้แลระบบใหเ้ป็นหนา้ท่ี

โดยเฉพาะเพื่อค่อยดูแล รวบรวมปัญหาต่าง ๆท่ีเกิดข้ึน ทั้งท่ีสามารถแกไ้ขไดแ้ละยงัไม่สามารถ

แกไ้ขไดใ้หก้บัผูบ้ริหารทราบ เพื่อจะไดเ้ป็นแนวทางในการพฒันาแกไ้ขปรับปงรุระบบใหดี้ยิง่ข้ึน 

ดา้นการจดัการดา้นการปฏิบติัการDS13 

ในดา้นการจดัการปฏิบติั การนั้นระเบียบปฏิบติัแบบแผน นั้น เราไดมี้การจดัการท่ี

เพยีงพอแลว้ ทั้งทางระเบียบปฏิบติั การจดัทาํคู่มือต่างๆ ขั้นตอนในการทาํงาน กาํหนดตารางการ

ปฏิบติังานท่ีเหมาะสมกบัองคก์รคือมีการกาํหนดช่วงเวลาการปฏิบติังานโดยเร่ิมท่ีส่วนงานการนเขา้

ขอ้มูลก่อน แลว้เป็นช่วงเวลาของส่วนงานการประมวลผลแต่ในส่วนน้ียงัขาดดา้นความเพียงพอของ

จาํนวนผูใ้ชง้านและการบนัทึกเหตุการณ์ระหวา่งการทาํงานซ่ึง ในส่วนน้ีหลงัจากนาํกรอบแนวคิด

โคบิตเร่ือง การจดัการดา้นการปฏิบติัการ มาประเมินสรุปไดว้า่ การจดัการดา้นจาํนวนผูใ้ชง้านไม่

เพียงพอต่อผูใ้ชง้านและยงัมีความตอ้งการใหมี้การการพิจารณาเพิ่มเติมเร่ืองบนัทึกการปฏิบติัการ

ทาํงานตอ้งนาํเสนอต่อผูบ้ริหารต่อไป  ส่วนเร่ืองของระเบียบปฏิบติัของการประมวลและการ

ควบคุมเอกสารรายงานต่าง ๆมีความต่อเน่ืองในการปฏิบติังานท่ีเหมาะสมกบัองคก์ร 

ดา้นการติดตามกระบวนการทาํงานM1 

ในดา้นการติดตามกระบวนการทาํงานมีจดัการประชุมประเมินผลการใชง้านเม่ือครบ 1 

ปี  ในส่วนแต่ส่วนงานจะตอ้งเสนอปัญหาและขอ้แกไ้ข ใหก้บัผูบ้ริหารต่อไป 
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ในส่วนน้ีท่ีนาํกรอบแนวโคบิตเร่ืองการติดตามกระบวนการทาํงานมาประเมินสรุปได้

วา่ มีการจดัการท่ีดีพอสมควร แต่ควรปรับระยะเวลาในการติดตามใหเ้ร็วข้ึนเพื่อประสิทธิ

ประสิทธิผลในการทาํงานท่ีดีข้ึน 

 

5.2  อภิปรายผล 

งานวจิยัน้ีไดท้าํการรวบรวมขอ้มูลแลว้แลว้นาํมาวเิคราะห์แลว้นาํมาตรฐาน COBIT มา

ประเมิน เพื่อใหท้ราบถึงความเพียงพอของประสิทธิภาพของสารสนเทศทางการบญัชีตามมาตรฐาน

การควบคุมภายในทางดา้นสารสนเทศตามกรอบมาตรฐาน COBIT ดว้ยการสัมภาษณ์ความคิดเห็น

ของผูบ้ริหารส่วนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งขององคก์รท่ีนาํมาเป็นกรณีศึกษาดงัน้ี 

PO1 การจดัทาํแผนกุลยทุธ์ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (Define a Strategic IT Plan) 

เพื่อใหอ้งคก์รไดรั้บประโยชน์สูงสุดจากการใชส้ารสนเทศทางการบญัชีซ่ึงผลการวจิยัมี

ความเห็นสอดคลอ้งเช่นเดียวกบั พิมพก์ลม ศรีสวสัด์ิ , 2551องคก์รควรมีการแผนงานทั้งระยะสั้น

และระยะยาวรวมถึงแนวทางโครงสร้างแผนงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการปรับเปล่ียน

แผนงานตามระยะเวลาท่ีเหมาะสมรวมถึงมีการการส่ือสารแผนงานและเฝ้าติดตามและประเมินผล

การดาํเนินงานตามแผนงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศทางการบญัชีท่ีมีอยูไ่ดมี้ประสิทธิภาพ

เพียงพอไปตามกรอบมาตรฐาน COBIT ซ่ึงในขอ้น้ีองคก์รไดจ้ดัทาํไดอ้ยา่งครบถว้น 

PO7 การจดัการทรัพยากรบุคคล (Manage Human Resources)  

ผลการวจิยัมีความสอด คลอ้งกบั ปริญญา หอมอเนก, 2548 องคก์รควรมี การคดัเลือก

และรวมถึงการประเมินผลงานพนกังานไดเ้หมาะสมกบับทบาทหนา้ท่ีคือคดัเลือกพนกังานบญัชีให้

ปฏิบติัหนา้ท่ีพนกังานบญัชีและคดัเลือกพนกังานส่วนการประมวลผลใหมี้ประสบการณ์และความรู้

ความสามารถในการปฏิบติังานแต่ในขอ้น้ีองคมี์บกพร่องในส่วนเร่ือง ระเบียบปฏิบติัการตรวจสอบ

บุคลากรองคก์รซ่ึงขาดการตรวจสอบผูป้ฏิบติังานจริงในส่วนงานการประเมินผลซ่ึงองคก์รไม่ไดมี้

การตรวจสอบผูป้ฏิบติังานและองคก์รยงัขาดการควบคุมทาง ฝึกอบรมบุคลากร ใหมี้ความรู้

ความสามารถอยา่งต่อเน่ืองอยา่งต่อเน่ืองในส่วนการการนาํเขา้ขอ้มูลซ่ึงเป็นส่วนสาํคญัขององคก์ร

และในส่วนน้ีไดมี้การเสนอแนะใหมี้การจดัการวางแผนการอบรมพนกังานในแต่ละส่วนงาน

เพื่อใหพ้นกังานมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานตามกรอบมาตรฐาน COBIT  

PO11 การจดัการคุณภาพ (Manage Quality)  

ผลการวจิยัในขอ้น้ีไดบ้ทสรุปสอดคลอ้งกบั พิมพก์ลม ศรีสวสัด์ิ , 2551 เก่ียวกบัการ

สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช ้องคก์รควรมีการจดัการทางดา้นมาตรฐานสารสนเทศ
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ทางการบญัชี การทดสอบโปรแกรม รวมถึงกาํหนดวธีิการพฒันาระบบงาน สาํหรับการเปล่ียนแปลง

ท่ีสาํคญั ซ่ึงองคก์รยงัการจดัการในส่วนน้ีจึงไดมี้การเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงเก่ียวกบัการ

พฒันาการบนัทึกขอ้มูลซํ้ าซอ้นเพื่อ ใหมี้ประสิทธิภาพตามการปฏิบติัตามกรอบมาตรฐาน COBIT 

รวมถึงการสอบทานเพื่อรับรองคุณภาพรายงานดว้ย 

AI 2 การจดัหาและบาํรุงรักษาโปรแกรมระบบงาน ( Acquire and Maintain Application 

Software)  

ผลงานวจิยัในเร่ืองน้ีเพื่อเป็นการสนบัสนุนการดาํเนินงาน และการปฏิบติังานของ

องคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล ซ่ึงมีความเห็นสอดคลอ้งกบัประทกัษ ์วงศสิ์นคงมัน่, 2547 องคก์รควร

มีการจดัการเก่ียวกบัการ ออกแบบการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญักบัระบบงาน การอนุมติัการออกแบบ  

การจดัทาํเอกวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลตน้ทาง การ นาํเขา้ใหมี้ความเ ช่ือมโยงระหวา่งเคร่ืองกบั การ

ประมวล ผลผลลพัธ์  และการจดัทาํอกสาร กาํหนดขอบเขต ความสามารถในการควบคุม นั้น

สอดคลอ้งกบั อุษณา ภทัรมนตรี , 2551ทางดา้นการประเมินผลการควบคุมกบัควรมีระยะเวลาใน

การประเมินปัญหานั้น ๆใหมี้ประสิทธิภาพเป็นไปตามกรอบการปฏิบติัตามมาตรฐาน COBITซ่ึง

องคก์รไดมี้การจดัทาํอยา่งครบถว้นในกระบวนการน้ี 

AI3 การจดัหาและบาํรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานดา้นเทคโนโลย ี( Acquire and Maintain 

Technology Infrastructure)   

ผลการวจิยัสรุปไดว้า่มีสอดคลอ้งกบัภาพร ภิยโยดิลกชยั, 2553  เพือ่ใหอ้งคก์รมีให้

เหมาะสมกบัระบบงานซ่ึงไดมี้การการประเมินความตอ้งการทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ใหม่ให้

เหมาะสมกบัองคก์รรวมถึงการกาํหนดแผนการบาํรุงรักษาฮาร์ดแวร์การรักษาความปลอดภยัการ

ดูแลและบาํรุงรักษาโปรแกรมตลอดจนถึงการควบคุมการเปล่ียนแปลงแกไ้ขโปรแกรมระบบและ

การติดตามปัญหาต่าง ๆไดเ้หมาะสมและทนัต่อเวลาสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ซ่ึงมีความสอดคลอ้ง

กบัศิลปะพร ศรีจัน่เพชร , 2548 ทางดา้นวตัถุประสงคอ์งคก์รในการควบคุมซ่ึง องคก์รไดมี้ การ

พฒันาโปรแกรมระบบงานเป็นไปตาม ประสิทธิภาพของสารสนเทศทางการบญัชีตามแนวปฏิบติั

ของ COBIT ซ่ึงองคก์รไดมี้การจดัทาํอยา่งครบถว้นในกระบวนการน้ี 

AI4 ระเบียบปฏิบติัในการพฒันาและบาํรุงรักษา (Develop and Maintain Procedures) 

จากการวจิยัพบวา่เพื่อใหมี้การใชร้ะบบงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเป็นระเบียบมีความเห็น

สอดคลอ้งกบัสาํนกังานส่งเสริมสวสัดิภาพและพิทกัษเ์ด็ก เยาวชน ผูด้ว้ยโอกาส และผูสู้งอาย,ุ 2552

ในเร่ืองของการจดัทาํ คู่มือปฏิบติังาน คู่มือปฏิบติังานดา้นปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ เอกสาร

ประกอบการฝึกอบรม ใหเ้หมาะสมกบัการใชง้านและเหมาะสมกบัผูใ้ชง้านตามความตอ้งการใน

การปฏิบติังานในแต่ระดบัการของการใชง้าน ซ่ึงในส่วนน้ีไดมี้ขอ้เสนอแนะใหมี้การจดัทาํเป็นคู่มือ
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การปฏิบติังาน คู่ระเบียบงานต่าง ๆ ใหเ้หมาะสมกบัผูใ้ชง้านตอ้งการคือจดัทาํเป็นภาษาไทยเพื่อให้

เป็นไปตามประสิทธิภาพของสารสนเทศทางการบญัชีตามกรอบแนวการปฏิบติัของ COBIT  

DS5 การรักษาความปลอดภยัระบบ (Ensure Systems Security) 

จากการวจิยัพบวา่ เพื่อใหเ้กิดการปกป้องขอ้มูลจากการถูกใช ้เปิดเผย แกไ้ข ทาํลาย โดย

ไม่ไดรั้บอนุมติัหรือการสูญ หายมีความเห็นสอดคลอ้งกบัสาํนกังานส่งเสริมสวสัดิภาพและพิทกัษ์

เด็ก เยาวชน ผูด้ว้ยโอกาส และผูสู้งอาย,ุ 2552 องคก์รควรมีการจดัการ ประเมินระบบรักษาความ

ปลอดภยัเก่ียวกบัการใชร้หสัลบัและการใหอ้าํนาจ / สิทธ์ิและการควบคุมการเขา้สู่ระบบของ

ผูใ้ชง้านและกาํหนดความปลอดภยัในการเขา้ถึงขอ้มูลรวมถึงการจดัการจาํแนกประเภทขอ้มูลท่ี

สาํคญัต่างๆ ซ่ึงจากการวจิยัพบวา่องคก์รยงัขาดการควบคุมทางดา้นการใชร้หสัลบัในส่วนการนาํเขา้

เขา้มูลและยงัการการจดัการทางดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี  

- การกาํหนดมาตรการติดตามรักษาความปลอดภยั ท่ีเก่ียวกบัการใชร้หสั 

- รายงานการละเมิดสิทธิและกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัของการใชร้หสัลบั 

ซ่ึงในขอ้น้ีไดมี้การเสนอแนะใหมี้การใชร้หสัลบัทุกส่วนงานเพือ่เพือ่ใหเ้ป็นไปตาม

ประสิทธิภาพของสารสนเทศทางการบญัชีตามกรอบแนวการปฏิบติัของ COBIT  

DS10 การจดัการปัญหาและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน (Manage Problems and Incidents) 

จากาการวจิยัมีความสอดคลอ้ยกบัภาพร ภิยโยดิลกชยั , 2550วา่เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ปัญหาท่ี

เกิดข้ึนไดรั้บการแกไ้ข มีการหาสาเหตุและป้องกนัไม่ใหเ้กิดข้ึนซํ้ าอีกซ่ึงองคก์รควรมีการจดัการ

เก่ียวกบัระบบการจดัการปัญหา กาํหนดขั้นตอนในการแกไ้ขปัญหา บนัทึกหลกัฐานในการติดตาม

ปัญหาไดมี้การจดัการเพิ่มเติมเก่ียวกบัการจดัตั้งผูดู้แลเก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนและจดัทาํรายงาน

เสนอต่อผูบ้ริหารแต่จากผลการวจิยัพบวา่องคก์รยงัขาดเก่ียวกบัการบนัทึกการกาํหนดสิทธิในการ

อนุญาตใหเ้ขา้ถึงระบบในกรณีฉุกเฉินและชัว่คราวเพราะมีส่วนท่ีเป็น Adminในส่วนกลางท่ีดูแล

ระบบโดยรวมเพยีงคนเดียวเท่านั้นซ่ึงในขอ้น้ีไดมี้การเสนอแนะใหมี้การจดัตั้งผูดู้แลเก่ียวกบัปัญหา

ต่าง ๆ ในการพฒันาระบบโดยเฉพาะเพื่อใหเ้ป็นไปตามประสิทธิภาพของสารสนเทศทางการบญัชี

ตามกรอบแนวการปฏิบติัของ COBIT 

DS13 การจดัการดา้นการปฏิบติัการ (Manage Operations)  

จาการวจิยัมีความเห็นตรงกนักบั ปริญญา หอมอเนก, 254 8 เพื่อใหม้ัน่ใจวา่การ

ปฏิบติัการดา้น IT ท่ีสาํคญั มีการดาํเนินงานอยา่งสมํ่าเสมอและเป็นลาํดบัอยา่งถูกตอ้งโดยองคก์ร

ควรมีการจดัการตารางการปฏิบติังาน การประมวล การปฏิบติังาน ความต่อเน่ืองของการ

ประมวลผลและมีระเบียบปฏิบติัรวมถึงมีการจดัทาํคู่มือคาํสั่งการประมวลผล เอกสารขั้นตอนการเร่ิม

ทาํงานของระบบ และคู่มือการปฏิบติังานอ่ืน  ๆแต่จากผลการวจิยัพบวา่องคก์รขาดการเพียงพอของ
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จาํนวนผูใ้ชง้านจดัรวมถึงการบนัทึกเหตุการณ์การปฏิบติังานซ่ึงกาํลงัพฒันาต่อไปเพื่อใหไ้ด้

ประสิทธิภาพตามกรอบมาตรฐานการปฏิบติังานของกรอบงาน COBIT 

M1 การติดตามกระบวนการทาํงาน (Monitor the Processes)  

จากการวจิยัพบวา่มีความเห็นสอดคลอ้งกบั พิมพก์ลม ศรีสวสัด์ิ, 2551เพื่อใหม้ัน่ใจวา่

กิจกรรมดา้น IT สามารถบรรลุเป้าหมายการปฏิบติังานตามท่ีกาํหนด องคก์รควรมีการจดัการ

เก่ียวกบัรวบรวมขอ้มูล การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบติังาน การประเมินความพึงพอใจของใช้

งานและการรายงานใหผู้บ้ริหารตั้งแต่เร่ิมจนจบกระบวนการทาํงานรวมถึงแจง้ถึงปัญหาต่าง ๆ ดว้ย

ซ่ึงในเร่ืองน้ีองคก์รไดมี้การจดัทาํครบถว้นและเพิ่มเติมดว้ยการจดัการใหมี้การติดตามกระบวนการ

ทาํงานใหเ้ร็วข้ึนเป็นทุก 1 เดือนเพื่อไดป้ระสิทธิภาพตามกรอบมาตรฐานการปฏิบติังานของกรอบ

งาน COBIT 

  

5.3  ข้อเสนอแนะ 

ในงานวจิยัน้ีไดเ้ลือกบางส่วนของกรอบปฏิบติังาน COBIT มาเพือ่ใชใ้นประเมิน

ผลการวจิยัดงันั้นงานวจิยัต่อไปควรจะนาํกรอบงานโคบิตทั้งหมดคือวตัถุประสงคข์องการควบคุม

หลกั (High-level Control Objectives) 34 หวัขอ้ และวตัถุประสงคข์องการควบคุมยอ่ย ( Detailed 

Control Objectives) 318 หวัขอ้ยอ่ยตามมาตรฐาน มาใชใ้นการประเมินสารสนเทศเพื่อจะไดพ้ฒันา

สารสนเทศใหมี้ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

 

5.4  ข้อจํากดั 

5.4.1  ผลของการศึกษาคร้ังน้ี ทาํการศึกษาเฉพาะองคก์รท่ีนาํมาเป็นกรณีศึกษาเพียงองคก์ร

เดียวดงันั้นจึงสามารถใชล้ดปัญหาของกระบวนการสารสนเทศทางการบญัชีไดเ้ฉพาะองคก์รน้ี

เท่านั้น 

5.4.2  การศึกษาคร้ังน้ีมีขอ้จาํกดัในช่วงเวลาท่ีใชใ้นการศึกษาทาํใหก้ารเก็บรวบรวมขอ้มูลและ

การนาํขอ้มูลมาวเิคราะห์เพื่อสรุปผล อาจทาํไดไ้ม่สมบูรณ์เท่าท่ีควร  รวมทั้งเป็นผลการศึกษาเฉพาะ

สารสนเทศทางการบญัชีเท่านั้นไม่ครอบคลุมงานดา้นระบบสารสนเทศทั้งหมด 
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แบบสัมภาษณ์ 
เร่ือง 

การประยกุตแ์นวคิด และกรอบการกาํกบัดูแลสารสนเทศทางการบญัชี 

กรณีศึกษา บริษทั ไทยทาเคนาคา สากลก่อสร้าง จาํกดั 

 

คาํช้ีแจง     แบบสัมภาษณ์น้ีจดัทาํข้ึนเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการวจิยัคน้ควา้แบบอิสระ

ตามหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต ของ นางสาวดวงสมร  ศุภจินดา นกัศึกษาปริญญาโท สาขาการ

บญัชี มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ซ่ึงผลการศึกษาเพื่อใหท้ราบถึง ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน

ของสารสนเทศทางการบญัชี ของ บริษทัไทยทาเคนาคา สากลก่อสร้าง จาํกดั โดยผลการศึกษา

ดงักล่าวจะนาํไปวเิคราะห์และนาํเสนอในภาพรวมโดยไม่ระบุวา่เป็นของบุคคลใด  

 

ผูว้จิยัจึงใคร่ขอความกรุณาท่านผูใ้หส้ัมภาษณ์สละเวลาใหส้ัมภาษณ์เป็นความจริงและ     

ขอขอบประคุณทุกท่านท่ีไดใ้หค้วามอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามเป็นอยา่งดี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



71 

ความสามารถขององคก์ร 5  หมายถึง  แนวทางปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด เหมาะสมท่ีสุด 
   4  หมายถึง  กระบวนการท่ีไดถู้กตรวจสอบและประเมินผลแลว้  
   3 หมายถึง  มีการส่ือสารใหค้นภายในองคก์รทราบแลว้  
   2  หมายถึง  กระบวนการไดมี้การกาํหนดไวแ้ลว้  
   1  หมายถึง  ไม่ไดก้าํหนดกระบวนการ  

 

ตารางการสัมภาษณ์ 

ประเมนิโดยผู้ให้สัมภาษณ์ สรุปผลการสัมภาษณ์โดยผู้สัมภาษณ์ 

การประเมนิด้วยกรอบ COBIT 

ระดบั

ความสามารถ ม/ีไม่มี

ปฏิบัต ิ
วธีิการปฏิบัต ิ

กระบวนการ

ปฏิบัตทิาํ

อย่างไร 
1 2 3 4 5 

IT 

PO 1 การวางแผนและการจดัการองคก์ร 

 องคก์รมีการพิจารณาการ

วางแผนในการกาํหนดสิทธิ

รหสัผา่น เพ่ือแบ่งแยกหนา้ท่ีใน

การปฏิบติังานท่ีจะทาํการ

บนัทึกขอ้มูลแต่ละประเภทและ

การอนุมติัการแกไ้ขในระบบ

คอมพิวเตอร์ 

          √ มแีผนการปฏิบัตงิาน มีเพียงแผนงาน

เท่านั้นแต่พอ

ปฏิบติังานจริง

กระบวนการ

ทาํงานของบญัชี

ไม่ไดแ้จง้ให้

ส่วนงานให้

ส่วนงาน IT 

ทราบ 

องคก์รมีการพิจารณาวางแผน

กาํหนดนโยบายและวธีิการ

ปฏิบติังาน เก่ียวกบัหนา้ท่ีการ

ควบคุมในการประมวลผล

ระบบคอมพิวเตอร์ 

          √ มแีผนการปฏิบัตงิาน มีเพียงแผนงาน

เท่านั้นแต่พอ

ปฏิบติังานจริง

กระบวนการ

ทาํงานของบญัชี

ไม่ไดแ้จง้ให้

ส่วนงานให้

ส่วนงาน IT 

ทราบ 
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ตารางการสัมภาษณ์ 

ประเมนิโดยผู้ให้สัมภาษณ์ สรุปผลการสัมภาษณ์โดยผู้สัมภาษณ์ 

การประเมนิด้วยกรอบ COBIT 

ระดบั

ความสามารถ ม/ีไม่มี

ปฏิบัต ิ
วธีิการปฏิบัต ิ

กระบวนการ

ปฏิบัตทิาํ

อย่างไร 
1 2 3 4 5 

องคก์รมีการพิจารณาวางแผน

ในแบ่งแยกหนา้ท่ีอยา่ง

เหมาะสมสาํหรับพนกังาน แต่

ละส่วนแยกหนา้ท่ีปฏิบติังานใน

การตรวจสอบขอ้มูลและการ

จดัทาํรายงาน 

          √ มแีผนการปฏิบัตงิาน มีเพียงแผนงาน

เท่านั้นแต่พอ

ปฏิบติังานจริง

กระบวนการ

ทาํงานของบญัชี

ไม่ไดแ้จง้ให้

ส่วนงานให้

ส่วนงาน IT 

ทราบ 

PO 7 การจดัการทรัพยากร

บุคคล 

                

องคก์รมีการพิจารณามีแผนการ

พฒันาบุคลากร ใหมี้ความรู้

ความสามารถในการทาํงาน 

ตั้งแต่การคดัเลือกบุคลากรเขา้

มาทาํงานการมีแผนพฒันาและ

ฝึกอบรมอยา่งเป็นประจาํและ

ต่อเน่ือง 

          √     

องคก์รมีการพิจารณาประเมิน

ความคดัเลือกพนกังานให้

เหมาะสมกบัหนา้ท่ี ต่าง ๆ เช่น 

พนกังานดา้นการประมวลผล

ขอ้มูลมีความรู้ความสามารถ

เพียงพอ 

             √     

องคก์รมีการพิจารณาประเมิน

จดัผูรั้บผิดหนา้ท่ีจดัทาํและ

จดัส่งรายงาน การเก็บรักษา

รายงาน และการทาํลายรายงาน 

          √     
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ตารางการสัมภาษณ์ 

ประเมนิโดยผู้ให้สัมภาษณ์ สรุปผลการสัมภาษณ์โดยผู้สัมภาษณ์ 

การประเมนิด้วยกรอบ COBIT 

ระดบั

ความสามารถ ม/ีไม่มี

ปฏิบัต ิ
วธีิการปฏิบัต ิ

กระบวนการ

ปฏิบัตทิาํ

อย่างไร 
1 2 3 4 5 

 

PO11 การจดัการคุณภาพ 

องคก์รมีการพิจารณาเลือกใช้

โปรแกรมตรวจสอบการนาํเขา้

ขอ้มูลซํ้ า หรือไม่ 

          √ มีการประชุมปรึกษา มีเพียงแผนงาน

เท่านั้นแต่พอ

ปฏิบติังานจริง

กระบวนการ

ทาํงานของบญัชี

ไม่ไดแ้จง้ให้

ส่วนงานให้

ส่วนงาน IT 

ทราบ 

องคก์รมีการพิจารณาเลือกใช้

โปรแกรมขอ้ผดิพลาดจากการ

ประมวลผล หรือไม่ 

          √ มีการประชุมปรึกษา มีเพียงแผนงาน

เท่านั้นแต่พอ

ปฏิบติังานจริง

กระบวนการ

ทาํงานของบญัชี

ไม่ไดแ้จง้ให้

ส่วนงานให้

ส่วนงาน IT 

ทราบ 

องคก์รมีการพิจารณาเลือกใช้

โปรแกรมการควบคุมการออก

รายงานต่าง ๆ หรือไม่ 

          √ มีการประชุมปรึกษา มีเพียงแผนงาน

เท่านั้นแต่พอ

ปฏิบติังานจริง

กระบวนการ

ทาํงานของบญัชี

ไม่ไดแ้จง้ให้

DPU
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ตารางการสัมภาษณ์ 

ประเมนิโดยผู้ให้สัมภาษณ์ สรุปผลการสัมภาษณ์โดยผู้สัมภาษณ์ 

การประเมนิด้วยกรอบ COBIT 

ระดบั

ความสามารถ ม/ีไม่มี

ปฏิบัต ิ
วธีิการปฏิบัต ิ

กระบวนการ

ปฏิบัตทิาํ

อย่างไร 
1 2 3 4 5 

ส่วนงานให้

ส่วนงาน IT 

ทราบ 

AI 2  การจดัหาและบาํรุงรักษาโปรแกรมระบบงาน 

องคก์รมีการพิจารณาออกแบบ

ระบบงานเดิมใหถู้กตอ้ง

ครบถว้นก่อนท่ีจะนาํขอ้มูลเขา้

ไปใชง้านในระบบงานใหม่ 

          √ ใชร้ะบบงานเดิมท่ีมี

คุณภาพมาพฒันาเพ่ือ

ความสมบูรณ์ของ

ระบบ 

มีการจดัทาํ

ทดลองระบบ

ก่อนใชจ้ริงโดย

กาํหนด

ระยะเวลาใหแ้ต่

ละส่วนงาน

ทดลองใชง้าน 

องคก์รมีการพิจารณามีปัญญา

ประมวลผลดว้ยระบบ

คอมพิวเตอร์ท่ีเกิดข้ึนหรือไม่ 

    

 

      √ มีการแจง้แผนก IT  เม่ือมีปัญหาจาก

การประมวลผล

โดยมากจะ

เกิดข้ึนจากNet 

work ระบบ 

VM WAR เม่ือ

ทุกคนมีปัญหา 

องคก์รมีการพิจารณาออกแบบ

รายงานท่ีมีความถูกตอ้งตาม

หลกัการบญัชีหรือไม่ 

          √  ออกแบบตาม

มาตรฐานสากล 

 มีรูปแบบ

เอกสารท่ีใช้

ภายในและ

ภายนอก 

AI 3 การจดัหาและดูแลรักษาโครงพ้ืนฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  

องคก์รมีการพิจารณาประเมิน

ซอฟตแ์วร์ใหม่ใหเ้หมาะสมกบั

ลกัษณะงานการนาํขอ้มูล

องคก์รหรือไม่ 

          √ มีการประชุมปรึกษา

ในการคดัเลือก 

มีการจดัการ

ประชุมปรึกษา

มอบหมายให้

แผนก IT ศึกษา

DPU
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ตารางการสัมภาษณ์ 

ประเมนิโดยผู้ให้สัมภาษณ์ สรุปผลการสัมภาษณ์โดยผู้สัมภาษณ์ 

การประเมนิด้วยกรอบ COBIT 

ระดบั

ความสามารถ ม/ีไม่มี

ปฏิบัต ิ
วธีิการปฏิบัต ิ

กระบวนการ

ปฏิบัตทิาํ

อย่างไร 
1 2 3 4 5 

ระบบ VM 

WARE 

องคก์รมีการพิจารณาการ

ประมวลทุกขั้นตอนเพ่ือให้

แน่ใจวา่ถูกตอ้ง ครบถว้น 

ก่อนท่ีทาํการปรับยอด

แฟ้มขอ้มูลหลกั 

          √ มีการทดสอบในส่วน

การประมวลซ่ึง

พิจารณาถึงความทุก

ตอ้งของการ

ประมวลผลทุก

ขั้นตอน  

แผนก IT มีการ

จดัการศึกษา

การประมวลผล

ในโมดูลต่างใน

แผนกบญัชี เพ่ือ

ทดใชง้านในแต่

ละส่วน 

องคก์รมีการพิจารณาวธีิควบคุม

เปล่ียนแปลงแกไ้ขขั้นตอน 

วธีิการจดัส่งรายงานเพ่ือความ

ปลอดภยั 

          √  มีการควบคุมเอกสาร

ตวัจริงและสาํเนา 

 หน่วยงานออก

เอกสารต่าง ๆ

ไดเ้ป็นสาํเนา

เอกสารตวัจริง

สาํนกังานใหญ่

เป็นผูมี้อาํนาจ

ออกเท่านั้น 

AI 4 ระเบียบปฏิบติัในการพฒันาและบาํรุงรักษา 

องคก์รมีการพิจารณาจดัทาํคู่มือ

กาํหนด ขั้นตอน วธีิปฏิบติั 

กฎระเบียบก่อนการบนัทึก

ขอ้มูล 

          √  มีการจดัทาํคู่มือเป็น

ภาษาองักฤษ 

 เพ่ิมการจดัทาํ

เป็นภาษาไทย 

องคก์รมีการพิจารณาจดัทาํคู่มือ

แสดงขั้นตอนระเบียบปฏิบติั

วธีิการการประมลผลขอ้มูล 

และแนวทางแกไ้ขปัญหา กรณี

ระบบมีปัญหา ตอ้งประมวลผล

ใหม่ 

          √ มีการจดัทาํคู่มือเป็น

ภาษาองักฤษ 
 เพ่ิมการจดัทาํ

เป็นภาษาไทย 

DPU
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ตารางการสัมภาษณ์ 

ประเมนิโดยผู้ให้สัมภาษณ์ สรุปผลการสัมภาษณ์โดยผู้สัมภาษณ์ 

การประเมนิด้วยกรอบ COBIT 

ระดบั

ความสามารถ ม/ีไม่มี

ปฏิบัต ิ
วธีิการปฏิบัต ิ

กระบวนการ

ปฏิบัตทิาํ

อย่างไร 
1 2 3 4 5 

องคก์รมีการพิจารณาจดัทาํคู่มือ

ระเบียบขั้นตอนทางเดินของ 

เอกสารอยา่งเป็นระเบียบ 

 

 

          √ มีการจดัทาํคู่มือเป็น

ภาษาองักฤษ 
 เพ่ิมการจดัทาํ

เป็นภาษาไทย 

DS5 การรักษาความปลอดภยั 

องคก์รมีการพิจารณาสิทธิผู ้

นาํเขา้ขอ้มูลต่าง เช่น ฐานขอ้มูล

ที่สาํคญัและส่วนงานทัว่ไป 

          √  กาํหนด สิทธิในการ

เขา้ฐานขอ้มูล 

 ส่วนหน่วยงาน

ใช ้S สาํนกังาน

ใหญ่ใช ้A 

องคก์รมีการพิจารณาจดัการ

ตรวจสอบผูใ้ชง้านตวัจริง

สาํหรับผูท่ี้จะประมวลผล 

          x     

องคก์รมีการพิจารณาประเมิน

ความน่าเช่ือถือของรายงานต่าง 

ๆ วา่มีความน่าเช่ือถึงหรือไม่ 

          √     

 

 

 

DS 10 การจดัการปัญหาและเหตกุารณ์ท่ีเกิดข้ึน 

องคก์รมีการพิจารณาสาเหต ุ

ปัญหาในการนาํเขา้ขอ้มูล และ

วธีิการแกไ้ข หรือไม่ 

          √     

องคก์รมีการพิจารณาถึงปัญหา

ของการประมวลผล เช่น ปัญหา

จากการใชร้ะบบ VM WARE 

          √ พิจารณาปรับปรุง

แกไ้ขปัญหา 

มีการเตรียมการ

เสนอถึงการ

แกไ้ขปัญหาการ

ประมวลผลซ่ึง

เกิดจากระบบ 

VM WARE ซ่ึง

จะนาํเสนอใน

DPU
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ตารางการสัมภาษณ์ 

ประเมนิโดยผู้ให้สัมภาษณ์ สรุปผลการสัมภาษณ์โดยผู้สัมภาษณ์ 

การประเมนิด้วยกรอบ COBIT 

ระดบั

ความสามารถ ม/ีไม่มี

ปฏิบัต ิ
วธีิการปฏิบัต ิ

กระบวนการ

ปฏิบัตทิาํ

อย่างไร 
1 2 3 4 5 

การประชุม

ปัญหาเม่ือใช้

งานครบ 1 ปี 

องคก์รมีการพิจารณาถึงปัญหา

ในการจดัทาํรายงานเอกสาร 

ต่าง ๆ หรือไม่ 

          √     

DS 13 การจดัการดา้นการปฏิบติัการ 

องคก์รมีการพิจารณาถึงการ

บนัทึกเหตกุารณ์ในระหวา่งการ

ปฏิบติังาน เช่น การบนัทึกการ

ทาํงานวา่ใครเป็นผูน้าํขอ้มูลเขา้

ระบบ 

          √ มีเพียงการปรึกษา มีเพียงแผนงาน

เท่านั้นแต่พอ

ปฏิบติังานจริง

ระบบ SUN  ไม่

ฟังกช์ัน่น้ีในการ

ใชง้าน 

องคก์รมีการพิจารณาจดัทาํ

ตารางการปฏิบติังานเพ่ือความ

ต่อเน่ืองของการประมวลผล

ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 

          √ มีการจดัทาํตารางการ

ปฏิบติังาน 

มีการจดัตาราง

การทาํงานของ

แต่ละส่วน 

องคก์รมีการพิจารณาถึงวธีิ

ควบคุมการออกเอกสารและ

รายงานต่าง ๆ หรือไม่ 

          √     

ME 1 การติดตามกระบวนการทาํงาน 

องคก์รมีการพิจารณาความถึง

พอใจในการปฏิบติังานของ

พนกังานแต่ละระดบัหรือไม่ 

          √     

องคก์รมีการพิจารณามีการ

ประเมินประสิทธิภาพในการ

ประมวลผลลพัธ์ท่ีไดมี้ความ

          √     

DPU
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ตารางการสัมภาษณ์ 

ประเมนิโดยผู้ให้สัมภาษณ์ สรุปผลการสัมภาษณ์โดยผู้สัมภาษณ์ 

การประเมนิด้วยกรอบ COBIT 

ระดบั

ความสามารถ ม/ีไม่มี

ปฏิบัต ิ
วธีิการปฏิบัต ิ

กระบวนการ

ปฏิบัตทิาํ

อย่างไร 
1 2 3 4 5 

ถูกตอ้งครบถว้นหรือไม่ 

องคก์รมีการพิจารณาจดัทาํ

รายงานใหผู้บ้ริหารตั้งแต่เร่ิมจน

จบกระบวนการทาํงาน รวมถึง

แจง้ปัญหาต่าง ๆ ดว้ยหรือไม ่

          √     

หน่วยงาน                 

PO 1 การวางแผนและการจดัการองคก์ร 

 องคก์รมีการพิจารณาการ

วางแผนในการกาํหนดสิทธิ

รหสัผา่น เพ่ือแบ่งแยกหนา้ท่ีใน

การปฏิบติังานท่ีจะทาํการ

บนัทึกขอ้มูลแต่ละประเภทและ

การอนุมติัการแกไ้ขในระบบ

คอมพิวเตอร์ 

          √ มีแผนการปฏิบติังาน มีแผนงานใน

การปฏิบติังาน

แต่ส่วนงาน

หน่วยงาน

ปฏิบติัตาม

เท่านั้น 

องคก์รมีการพิจารณาวางแผน

กาํหนดนโยบายและวธีิการ

ปฏิบติังาน เก่ียวกบัหนา้ท่ีการ

ควบคุมในการประมวลผล

ระบบคอมพิวเตอร์ 

          √ มีแผนการปฏิบติังาน มีแผนงานใน

การปฏิบติังาน

แต่ส่วนงาน

หน่วยงาน

ปฏิบติัตาม

เท่านั้น 

องคก์รมีการพิจารณาวางแผน

ในแบ่งแยกหนา้ท่ีอยา่ง

เหมาะสมสาํหรับพนกังาน แต่

ละส่วนแยกหนา้ท่ีปฏิบติังานใน

การตรวจสอบขอ้มูลและการ

จดัทาํรายงาน 

          √ มีแผนการปฏิบติังาน มีเพียงแผนงาน

เท่านั้นแต่พอ

ปฏิบติังานจริง

กระบวนการ

ทาํงานของบญัชี

ไม่ไดแ้จง้ให้

DPU
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ตารางการสัมภาษณ์ 

ประเมนิโดยผู้ให้สัมภาษณ์ สรุปผลการสัมภาษณ์โดยผู้สัมภาษณ์ 

การประเมนิด้วยกรอบ COBIT 

ระดบั

ความสามารถ ม/ีไม่มี

ปฏิบัต ิ
วธีิการปฏิบัต ิ

กระบวนการ

ปฏิบัตทิาํ

อย่างไร 
1 2 3 4 5 

ส่วนงานให้

ส่วนงาน IT 

ทราบ 

PO 7 การจดัการทรัพยากร

บุคคล 

                

องคก์รมีการพิจารณามีแผนการ

พฒันาบุคลากร ใหมี้ความรู้

ความสามารถในการทาํงาน 

ตั้งแต่การคดัเลือกบุคลากรเขา้

มาทาํงานการมีแผนพฒันาและ

ฝึกอบรมอยา่งเป็นประจาํและ

ต่อเน่ือง 

          √ มีการอบรบพนกังาน

ก่อนปฏิบติังาน 

เม่ือมีปัญหา

ส่วนหน่วยงาน

แจง้สาํนกังาน

ใหญ่แกไ้ข 

องคก์รมีการพิจารณาประเมิน

ความคดัเลือกพนกังานให้

เหมาะสมกบัหนา้ท่ี ต่าง ๆ เช่น 

พนกังานดา้นการประมวลผล

ขอ้มูลมีความรู้ความสามารถ

เพียงพอ 

             √ มีเพียงส่วนสาํนกังาน

ใหญ่เท่านั้นท่ีได้

ประมวลผล 

เม่ือมีปัญหา

ส่วนหน่วยงาน

แจง้สาํนกังาน

ใหญ่แกไ้ข 

องคก์รมีการพิจารณาประเมิน

จดัผูรั้บผิดหนา้ท่ีจดัทาํและ

จดัส่งรายงาน การเก็บรักษา

รายงาน และการทาํลายรายงาน 

          √ มีเพียงสาํนกังานใหญ่

เท่านั้นท่ีจดัเก็บ

เอกสาร ส่วน

หน่วยงานทาํไดเ้พียง

นาํเขา้ขอ้มูลแลว้ใช้

เอกสารอา้งอิง หรือ

สาํเนาเท่านั้น 

เม่ือมีปัญหา

ส่วนหน่วยงาน

แจง้สาํนกังาน

ใหญ่แกไ้ข 

PO11 การจดัการคุณภาพ 

DPU



80 

ตารางการสัมภาษณ์ 

ประเมนิโดยผู้ให้สัมภาษณ์ สรุปผลการสัมภาษณ์โดยผู้สัมภาษณ์ 

การประเมนิด้วยกรอบ COBIT 

ระดบั

ความสามารถ ม/ีไม่มี

ปฏิบัต ิ
วธีิการปฏิบัต ิ

กระบวนการ

ปฏิบัตทิาํ

อย่างไร 
1 2 3 4 5 

องคก์รมีการพิจารณาเลือกใช้

โปรแกรมตรวจสอบการนาํเขา้

ขอ้มูลซํ้ า หรือไม่ 

          √  อยูใ่นช่วงพิจารณา  จา้งบริษทัท่ี

ปรึกษาจดัการ 

องคก์รมีการพิจารณาเลือกใช้

โปรแกรมขอ้ผดิพลาดจากการ

ประมวลผล หรือไม่ 

          √     

องคก์รมีการพิจารณาเลือกใช้

โปรแกรมการควบคุมการออก

รายงานต่าง ๆ หรือไม่ 

          √     

AI 2  การจดัหาและบาํรุงรักษาโปรแกรมระบบงาน 

องคก์รมีการพิจารณาออกแบบ

ระบบงานเดิมใหถู้กตอ้ง

ครบถว้นก่อนท่ีจะนาํขอ้มูลเขา้

ไปใชง้านในระบบงานใหม่ 

          √ มีการจดัทาํการ

ทดลองระบบก่อน

เสริมจริง 

มีการจดัทาํ

ทดลองระบบ

ก่อนใชจ้ริงโดย

กาํหนด

ระยะเวลาใหแ้ต่

ละส่วนงาน

นาํไปทดลองใช้

ในแต่ละส่วน

งาน 

องคก์รมีการพิจารณามีปัญญา

ประมวลผลดว้ยระบบ

คอมพิวเตอร์ท่ีเกิดข้ึนหรือไม่ 

          √ มีการแจง้แผนก IT  เม่ือมีปัญหาจาก

การประมวลผล

โดยมากจะ

เกิดข้ึนจากNet 

work ระบบ 

VM WAR เม่ือ

ทุกคนมีปัญหา 

DPU



81 

ตารางการสัมภาษณ์ 

ประเมนิโดยผู้ให้สัมภาษณ์ สรุปผลการสัมภาษณ์โดยผู้สัมภาษณ์ 

การประเมนิด้วยกรอบ COBIT 

ระดบั

ความสามารถ ม/ีไม่มี

ปฏิบัต ิ
วธีิการปฏิบัต ิ

กระบวนการ

ปฏิบัตทิาํ

อย่างไร 
1 2 3 4 5 

องคก์รมีการพิจารณาออกแบบ

รายงานท่ีมีความถูกตอ้งตาม

หลกัการบญัชีหรือไม่ 

          √ มีการจดัทาํแบบสากล มีการจดัทาํแบบ

สากลตาม

หลกัการบญัชี 

AI  3การจดัหาและดูแลรักษาโครงพ้ืนฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

องคก์รมีการพิจารณาจดัทาํคู่มือ

กาํหนด ขั้นตอน วธีิปฏิบติั 

กฎระเบียบก่อนการบนัทึก

ขอ้มูล 

          √ มีการจดัทาํคู่มือ

ขั้นตอนต่างๆเป็น

ภาษาองักฤษ 

มีการจดัคู่มือ 

และขั้นตอน

กฎระเบียบยาก

ต่อการใชง้าน

ควรเพ่ิมเติม

ฉบบัภาษาไทย 

องคก์รมีการพิจารณาจดัทาํคู่มือ

แสดงขั้นตอนระเบียบปฏิบติั

วธีิการการประมลผลขอ้มูล 

และแนวทางแกไ้ขปัญหา กรณี

ระบบมีปัญหา ตอ้งประมวลผล

ใหม่ 

          √ มีการจดัทาํคู่มือ

ขั้นตอนต่างๆเป็น

ภาษาองักฤษ 

มีการจดัคู่มือ 

และขั้นตอน

กฎระเบียบยาก

ต่อการใชง้าน

ควรเพ่ิมเติม

ฉบบัภาษาไทย 

องคก์รมีการพิจารณาจดัทาํคู่มือ

ระเบียบขั้นตอนทางเดินของ

เอกสารอยา่งเป็นระเบียบ 

          √ มีการจดัทาํคู่มือ

ขั้นตอนต่างๆเป็น

ภาษาองักฤษ 

มีการจดัคู่มือ 

และขั้นตอน

กฎระเบียบยาก

ต่อการใชง้าน

ควรเพ่ิมเติม

ฉบบัภาษาไทย 

AI 4 ระเบียบปฏิบติัในการพฒันาและบาํรุงรักษา 

องคก์รมีการพิจารณาประเมิน

ซอฟตแ์วร์ใหม่ใหเ้หมาะสมกบั

ลกัษณะงานการนาํขอ้มูล

องคก์รหรือไม่ 

          √ มีตารางการจดัการ มีการกาํหนด

ระยะเวลาการ

ใชง้าน 

DPU



82 

ตารางการสัมภาษณ์ 

ประเมนิโดยผู้ให้สัมภาษณ์ สรุปผลการสัมภาษณ์โดยผู้สัมภาษณ์ 

การประเมนิด้วยกรอบ COBIT 

ระดบั

ความสามารถ ม/ีไม่มี

ปฏิบัต ิ
วธีิการปฏิบัต ิ

กระบวนการ

ปฏิบัตทิาํ

อย่างไร 
1 2 3 4 5 

องคก์รมีการพิจารณาการ

ประมวลทุกขั้นตอนเพ่ือให้

แน่ใจวา่ถูกตอ้ง ครบถว้น 

ก่อนท่ีทาํการปรับยอด

แฟ้มขอ้มูลหลกั 

          √ มีตารางการจดัการ มีการกาํหนด

ระยะเวลาการ

ใชง้าน เป็นส่วน

งานของ

ส่วนกลาง

หน่วยงานไม่

เก่ียวขอ้ง 

องคก์รมีการพิจารณาวธีิควบคุม

เปล่ียนแปลงแกไ้ขขั้นตอน 

วธีิการจดัส่งรายงานเพ่ือความ

ปลอดภยั 

          √ มีตารางการจดัการ มีการกาํหนด

ระยะเวลาการ

ใชง้าน เป็นส่วน

งานของ

ส่วนกลาง

หน่วยงานไม่

เก่ียวขอ้ง 

DS5 การรักษาความปลอดภยั 

องคก์รมีการพิจารณาสิทธิผู ้

นาํเขา้ขอ้มูลต่าง เช่น ฐานขอ้มูล

ที่สาํคญัและส่วนงานทัว่ไป 

          √ มีการกาํหนดสิทธิต่าง มีการกาํหนด

สิทธิต่าง ๆ ซ่ึง

หน่วยงานไม่ได้

ใชง้านตรงจุดน้ี 

องคก์รมีการพิจารณาจดัการ

ตรวจสอบผูใ้ชง้านตวัจริง

สาํหรับผูท่ี้จะประมวลผล 

          x   

องคก์รมีการพิจารณาประเมิน

ความน่าเช่ือถือของรายงานต่าง 

ๆ วา่มีความน่าเช่ือถึงหรือไม่ 

          √ มีการกาํหนดสิทธิต่าง มีการกาํหนด

สิทธิต่าง ๆ ซ่ึง

หน่วยงานไม่ได้

ใชง้านตรงจุดน้ี 

DS 10 การจดัการปัญหาและเหตกุารณ์ท่ีเกิดข้ึน 

DPU



83 

ตารางการสัมภาษณ์ 

ประเมนิโดยผู้ให้สัมภาษณ์ สรุปผลการสัมภาษณ์โดยผู้สัมภาษณ์ 

การประเมนิด้วยกรอบ COBIT 

ระดบั

ความสามารถ ม/ีไม่มี

ปฏิบัต ิ
วธีิการปฏิบัต ิ

กระบวนการ

ปฏิบัตทิาํ

อย่างไร 
1 2 3 4 5 

องคก์รมีการพิจารณาสาเหต ุ

ปัญหาในการนาํเขา้ขอ้มูล และ

วธีิการแกไ้ข หรือไม่ 

          √ มีการพิจารณาถึง

ปัญหาต่าง ๆ ซ่ึง

หน่วยงานตอ้งแจง้

สาํนกังานใหญ ่

เม่ือเกิดปัญหา

ต่าง ๆหน่วยงาน

จะทาํไดเ้พียง

แจง้ปัญหากบั

ส่วนกลาง 

องคก์รมีการพิจารณาถึงปัญหา

ของการประมวลผล เช่น ปัญหา

จากการใชร้ะบบ VM WARE 

          √ มีการพิจารณาถึง

ปัญหาต่าง ๆ ซ่ึง

หน่วยงานตอ้งแจง้

สาํนกังานใหญ ่

เม่ือเกิดปัญหา

ต่าง ๆหน่วยงาน

จะทาํไดเ้พียง

แจง้ปัญหากบั

ส่วนกลาง 

องคก์รมีการพิจารณาถึงปัญหา

ในการจดัทาํรายงานเอกสารต่าง 

ๆ หรือไม ่

          √ มีการพิจารณาถึง

ปัญหาต่าง ๆ ซ่ึง

หน่วยงานตอ้งแจง้

สาํนกังานใหญ ่

เม่ือเกิดปัญหา

ต่าง ๆหน่วยงาน

จะทาํไดเ้พียง

แจง้ปัญหากบั

ส่วนกลาง 

DS 13 การจดัการดา้นการปฏิบติัการ 

องคก์รมีการพิจารณาถึงการ

บนัทึกเหตกุารณ์ในระหวา่งการ

ปฏิบติังาน เช่น การบนัทึกการ

ทาํงานวา่ใครเป็นผูน้าํขอ้มูลเขา้

ระบบ 

          √ มีการวางแผนงาน อยูใ่นช่วงศึกษา

ระบบเพ่ิมเติม 

องคก์รมีการพิจารณาจดัทาํ

ตารางการปฏิบติังานเพ่ือความ

ต่อเน่ืองของการประมวลผล

ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 

          √ มีการจดัทาํตารางการ

ปฏิบติังาน 

มีการจดัตาราง

การทาํงานของ

แต่ละส่วน 

องคก์รมีการพิจารณาถึงวธีิ

ควบคุมการออกเอกสารและ

รายงานต่าง ๆ หรือไม่ 

          √ มีการจดัทาํตารางการ

ปฏิบติังาน 

มีการจดัการ

ตารางการ

ปฏิบติังานท่ี

DPU



84 

ตารางการสัมภาษณ์ 

ประเมนิโดยผู้ให้สัมภาษณ์ สรุปผลการสัมภาษณ์โดยผู้สัมภาษณ์ 

การประเมนิด้วยกรอบ COBIT 

ระดบั

ความสามารถ ม/ีไม่มี

ปฏิบัต ิ
วธีิการปฏิบัต ิ

กระบวนการ

ปฏิบัตทิาํ

อย่างไร 
1 2 3 4 5 

เพียงพอ 

ME 1 การติดตามกระบวนการทาํงาน 

องคก์รมีการพิจารณาความถึง

พอใจในการปฏิบติังานของ

พนกังานแต่ละระดบัหรือไม่ 

          √ มีการประเมินการใช้

งานของระบบในแต่

ละส่วนงานโดยให้

พนกังานประเมินผล

และแจง้ถึงปัญหาท่ี

เกิดข้ึน 

มีการประเมิน

การใชง้านใน

แต่ละส่วนโดย

การจดัใหมี้การ

ประชุมประเมิน

การใชง้านหลงั

การเร่ิมใชร้ะบบ

ใหม่ เม่ือใชง้าน

ครบ 1ปี 

องคก์รมีการพิจารณามีการ

ประเมินประสิทธิภาพในการ

ประมวลผลลพัธ์ท่ีไดมี้ความ

ถูกตอ้งครบถว้นหรือไม่ 

          √ มีการประเมินการใช้

งานของระบบ 

มีการประเมิน

การใชง้านใน

แต่ละส่วนโดย

การจดัใหมี้การ

ประชุมประเมิน

การใชง้านหลงั

การเร่ิมใชร้ะบบ

ใหม่ เม่ือใชง้าน

ครบ 1ปี 

องคก์รมีการพิจารณาจดัทาํ

รายงานใหผู้บ้ริหารตั้งแต่เร่ิมจน

จบกระบวนการทาํงาน รวมถึง

แจง้ปัญหาต่าง ๆ ดว้ยหรือไม ่

          √ มีการประเมินการใช้

งานของระบบ 

มีการประเมิน

การใชง้านใน

แต่ละส่วนโดย

การจดัใหมี้การ

ประชุมประเมิน

การใชง้านหลงั

DPU
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ตารางการสัมภาษณ์ 

ประเมนิโดยผู้ให้สัมภาษณ์ สรุปผลการสัมภาษณ์โดยผู้สัมภาษณ์ 

การประเมนิด้วยกรอบ COBIT 

ระดบั

ความสามารถ ม/ีไม่มี

ปฏิบัต ิ
วธีิการปฏิบัต ิ

กระบวนการ

ปฏิบัตทิาํ

อย่างไร 
1 2 3 4 5 

การเร่ิมใชร้ะบบ

ใหม่ เม่ือใชง้าน

ครบ 1ปี 

ตน้ทุน 

PO 1 การวางแผนและการจดัการองคก์ร 

 องคก์รมีการพิจารณาการ

วางแผนในการกาํหนดสิทธิ

รหสัผา่น เพ่ือแบ่งแยกหนา้ท่ีใน

การปฏิบติังานท่ีจะทาํการ

บนัทึกขอ้มูลแต่ละประเภทและ

การอนุมติัการแกไ้ขในระบบ

คอมพิวเตอร์ 

          √ องคก์รกาํหนดสิทธิ

สร้างรหสัพนกังาน 

แบ่งแยกสิทธิ

ของพนกังาน

โดยแบ่งแยก

ระหวา่งส่วน

หน่วยงาน และ 

ส่วนกลาง และ

สิทธิผูจ้ดัการ 

และสิทธิระดบั

ปฏิบติัการ 

องคก์รมีการพิจารณาวางแผน

กาํหนดนโยบายและวธีิการ

ปฏิบติังาน เก่ียวกบัหนา้ท่ีการ

ควบคุมในการประมวลผล

ระบบคอมพิวเตอร์ 

          √ องคก์รกาํหนดสิทธิ

สร้างรหสัพนกังาน 

แบ่งแยกสิทธิ

ของพนกังาน

โดยแบ่งแยก

ระหวา่งส่วน

หน่วยงาน และ 

ส่วนกลาง และ

สิทธิผูจ้ดัการ 

และสิทธิระดบั

ปฏิบติัการ 

องคก์รมีการพิจารณาวางแผน

ในแบ่งแยกหนา้ท่ีอยา่ง

เหมาะสมสาํหรับพนกังาน แต่

ละส่วนแยกหนา้ท่ีปฏิบติังานใน

          √ มีการออกแบบ

รายงานรวมถึง

กาํหนดขั้นตอนต่าง ๆ

ในการตรวจสอบ 

แบ่งแยกส่วน

งานออกชดัเจน 

คือ ส่วนงาน

หน่วยงานซ่ึงมี

DPU
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ตารางการสัมภาษณ์ 

ประเมนิโดยผู้ให้สัมภาษณ์ สรุปผลการสัมภาษณ์โดยผู้สัมภาษณ์ 

การประเมนิด้วยกรอบ COBIT 

ระดบั

ความสามารถ ม/ีไม่มี

ปฏิบัต ิ
วธีิการปฏิบัต ิ

กระบวนการ

ปฏิบัตทิาํ

อย่างไร 
1 2 3 4 5 

การตรวจสอบขอ้มูลและการ

จดัทาํรายงาน 

หนา้ท่ีในการ

นาํเขา้ขอ้มูลเป็น

หลกัและส่วน

งานสาํนกังาน

ใหญ่ทาํหนา้ท่ี

ประมวลผลและ

จดัทาํรายงาน 

PO 7 การจดัการทรัพยากรบุคคล 

องคก์รมีการพิจารณามีแผนการ

พฒันาบุคลากร ใหมี้ความรู้

ความสามารถในการทาํงาน 

ตั้งแต่การคดัเลือกบุคลากรเขา้

มาทาํงานการมีแผนพฒันาและ

ฝึกอบรมอยา่งเป็นประจาํและ

ต่อเน่ือง 

          √ มีการคดัเลือก

พนกังานระดบั

ปริญญาตรี สาขาการ

บญัชี 

เม่ือรับพนกังาน

ใหม่จะตอ้งเขา้

ศึกษาอบรม

ระบบงานท่ี

สาํนกังานใหญ่

ในการใชร้ะบบ

ก่อนจึงจะส่งไป

ตามส่วนงาน

ต่าง ๆ 

องคก์รมีการพิจารณาประเมิน

ความคดัเลือกพนกังานให้

เหมาะสมกบัหนา้ท่ี ต่าง ๆ เช่น 

พนกังานดา้นการประมวลผล

ขอ้มูลมีความรู้ความสามารถ

เพียงพอ 

             √ มีการเลือกพนกังานท่ี

มีประสบการณ์อยูใ่น

ส่วนการประมวลผล 

พนกังานท่ี

ประมวลผลทาง

องคก์รได้

คดัเลือกผูมี้

ประสบการณ์

ใหอ้ยูใ่นส่วนน้ี

โดยเฉพาะ 

องคก์รมีการพิจารณาประเมิน

จดัผูรั้บผิดหนา้ท่ีจดัทาํและ

จดัส่งรายงาน การเก็บรักษา

รายงาน และการทาํลายรายงาน 

          √ แบ่งตามส่วนงาน

หน่วยงานและ

สาํนกังานใหญ ่

ส่วนหน่วยงาน

จะเป็นผูน้าํเขา้

ขอ้มูลแลว้จดัส่ง

ใหส้าํนกังาน

DPU
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ตารางการสัมภาษณ์ 

ประเมนิโดยผู้ให้สัมภาษณ์ สรุปผลการสัมภาษณ์โดยผู้สัมภาษณ์ 

การประเมนิด้วยกรอบ COBIT 

ระดบั

ความสามารถ ม/ีไม่มี

ปฏิบัต ิ
วธีิการปฏิบัต ิ

กระบวนการ

ปฏิบัตทิาํ

อย่างไร 
1 2 3 4 5 

ใหญ่จะเป็นผู ้

จดัเก็บเอกสาร

ตน้ฉบบัส่วน

หน่วยงานจะ

จดัเก็บไดเ้พียง

สาํเนาเท่านั้น 

 

 

PO11 การจดัการคุณภาพ 

องคก์รมีการพิจารณาเลือกใช้

โปรแกรมตรวจสอบการนาํเขา้

ขอ้มูลซํ้ า หรือไม่ 

          √ มีการจดัเลือก อยูใ่นระหวา่ง

การจดัการเพ่ือ

พฒันาระบบขั้น

ต่อไป 

องคก์รมีการพิจารณาเลือกใช้

โปรแกรมขอ้ผดิพลาดจากการ

ประมวลผล หรือไม่ 

          √ มีการจดัเลือก อยูใ่นระหวา่ง

การจดัการเพ่ือ

พฒันาระบบขั้น

ต่อไป 

องคก์รมีการพิจารณาเลือกใช้

โปรแกรมการควบคุมการออก

รายงานต่าง ๆ หรือไม่ 

          √ มีการจดัเลือก อยูใ่นระหวา่ง

การจดัการเพ่ือ

พฒันาระบบขั้น

ต่อไป 

AI 2  การจดัหาและบาํรุงรักษาโปรแกรมระบบงาน 

องคก์รมีการพิจารณาออกแบบ

ระบบงานเดิมใหถู้กตอ้ง

ครบถว้นก่อนท่ีจะนาํขอ้มูลเขา้

ไปใชง้านในระบบงานใหม่ 

          √ จดัทาํการทดลองข้ึน

ระบบใหม่ 

จดัตาราง

ระยะเวลาใหแ้ต่

ละส่วนงานเขา้

ไปทดลองใช้

ระบบงานใน

DPU
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ตารางการสัมภาษณ์ 

ประเมนิโดยผู้ให้สัมภาษณ์ สรุปผลการสัมภาษณ์โดยผู้สัมภาษณ์ 

การประเมนิด้วยกรอบ COBIT 

ระดบั

ความสามารถ ม/ีไม่มี

ปฏิบัต ิ
วธีิการปฏิบัต ิ

กระบวนการ

ปฏิบัตทิาํ

อย่างไร 
1 2 3 4 5 

ส่วนของตนเอง

แลว้แจง้ปัญหา

ต่าง ๆ กบั 

ส่วนกลาง 

องคก์รมีการพิจารณามีปัญญา

ประมวลผลดว้ยระบบ

คอมพิวเตอร์ท่ีเกิดข้ึนหรือไม่ 

          √ เม่ือใชร้ะบบจริงแลว้

เกิดปัญหาจึงแก ้

เม่ือแต่ละส่วน

งานเกิดปัญหา

จึงแกไ้ขแต่ละ

ปัญหาไป 

องคก์รมีการพิจารณาออกแบบ

รายงานท่ีมีความถูกตอ้งตาม

หลกัการบญัชีหรือไม่ 

          √ จดัทาํเอกสารรายงาน

ทางบญัชี 

มีการจดัทาํ

รายงานทางการ

เงินโดยผา่น

โปรแกรม 

Excel  เพ่ือ

ปรับเปล่ียน

แกไ้ขขอ้มูลได้

บา้ง 

AI 3 การจดัหาและดูแลรักษาโครงพ้ืนฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  

องคก์รมีการพิจารณาประเมิน

ซอฟตแ์วร์ใหม่ใหเ้หมาะสมกบั

ลกัษณะงานการนาํขอ้มูล

องคก์รหรือไม่ 

          √ คดัเลือกซอฟตแ์วร์

ตามความตอ้งการของ

ผูบ้ริหาร 

คดัเลือกระบบ 

VM WARE 

เพ่ือตอ้งการให้

ระบบงานเป็น

แบบ Real Time 

เพ่ือใหส่้วนงาน

หน่วยงานไดรั้บ

ขอ้มูลท่ี

เท่ียงตรง

ตลอดเวลา 

DPU
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ตารางการสัมภาษณ์ 

ประเมนิโดยผู้ให้สัมภาษณ์ สรุปผลการสัมภาษณ์โดยผู้สัมภาษณ์ 

การประเมนิด้วยกรอบ COBIT 

ระดบั

ความสามารถ ม/ีไม่มี

ปฏิบัต ิ
วธีิการปฏิบัต ิ

กระบวนการ

ปฏิบัตทิาํ

อย่างไร 
1 2 3 4 5 

องคก์รมีการพิจารณาการ

ประมวลทุกขั้นตอนเพ่ือให้

แน่ใจวา่ถูกตอ้ง ครบถว้น 

ก่อนท่ีทาํการปรับยอด

แฟ้มขอ้มูลหลกั 

          √ ส่วนกลางตน้ทุนจะ

เป็นส่วนงานท่ี

ตรวจสอบก่อนในขั้น

แรก 

เม่ือส่วนงาน

ตน้ทุน

ตรวจสอบแลว้

จึงประมวลผล

ก่อนออก

รายงาน 

องคก์รมีการพิจารณาวธีิควบคุม

เปล่ียนแปลงแกไ้ขขั้นตอน 

วธีิการจดัส่งรายงานเพ่ือความ

ปลอดภยั 

          √ เม่ือประมวลผล

เรียบร้อยแลว้จดัทาํ

การลอ็กการแกไ้ข 

เม่ือส่วนงาน

ตน้ทุน

ตรวจสอบแลว้

จึงประมวลผล

ก่อนออก

รายงานแลว้

ส่วนงานบญัชี

จะทาํการลอ็ค

การทาํรายการ

ต่าง ๆ จากส่วน

หน่วยงาน   

AI 4 ระเบียบปฏิบติัในการพฒันาและบาํรุงรักษา 

องคก์รมีการพิจารณาจดัทาํคู่มือ

กาํหนด ขั้นตอน วธีิปฏิบติั 

กฎระเบียบก่อนการบนัทึก

ขอ้มูล 

          √ มีการจดัทาํคู่มือ

ขั้นตอนกาํทาํงาน 

และออกระเบียบ

ปฏิบติัต่าง ๆบนัทึก

ขอ้มูลเป็นฉบบัภา

องักฤษ 

ก่อนท่ีจะคีย์

ขอ้มูลเขา้ระบบ

จะตอ้งไดรั้บ

การอนุมติัจาก

หวัหนา้ส่วน

งานต่าง ๆ 

องคก์รมีการพิจารณาจดัทาํคู่มือ

แสดงขั้นตอนระเบียบปฏิบติั

วธีิการการประมลผลขอ้มูล 

และแนวทางแกไ้ขปัญหา กรณี

          √ มีการจดัทาํคู่มือ

ขั้นตอนกาํทาํงาน 

และออกระเบียบ

ปฏิบติัต่าง ๆบนัทึก

มีกระบวนการ

ต่าง ๆท่ีเป็น

ระบบตั้งแต่

ระบบงานเก่า

DPU
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ตารางการสัมภาษณ์ 

ประเมนิโดยผู้ให้สัมภาษณ์ สรุปผลการสัมภาษณ์โดยผู้สัมภาษณ์ 

การประเมนิด้วยกรอบ COBIT 

ระดบั

ความสามารถ ม/ีไม่มี

ปฏิบัต ิ
วธีิการปฏิบัต ิ

กระบวนการ

ปฏิบัตทิาํ

อย่างไร 
1 2 3 4 5 

ระบบมีปัญหา ตอ้งประมวลผล

ใหม่ 

ขอ้มูล แลว้ซ่ึงระบบ

ใหม่อาจมีเพ่ิม

บางในบางเร่ือง 

เช่น เพ่ิมเติมการ

แนบเอกสาร

Journalท่ีนาํเขา้

ขอ้มูล 

องคก์รมีการพิจารณาจดัทาํคู่มือ

ระเบียบขั้นตอนทางเดินของ

เอกสารอยา่งเป็นระเบียบ 

          √ มีการจดัทาํคู่มือ

ขั้นตอนกาํทาํงาน 

และออกระเบียบ

ปฏิบติัต่าง ๆในการ

ออกรายงานทางการ

เงินต่าง ๆ 

ส่วนหน่วยงาน

จะสามารถออก

เอกสารต่างๆได้

แค่เป็นเพียง

เอกสารชัว่คราว 

หากตอ้งการใช้

รับรองเอกสาร

ตอ้งขอจาก

ส่วนกลาง

เท่านั้น 

DS5 การรักษาความปลอดภยั 

องคก์รมีการพิจารณาสิทธิผู ้

นาํเขา้ขอ้มูลต่าง เช่น ฐานขอ้มูล

ที่สาํคญัและส่วนงานทัว่ไป 

          √ ส่วนงานหน่วยงาน

สามารถคียน์าํเขา้

ขอ้มูลไดอ้ยา่งเดียว 

ส่วนงาน

หน่วยงานจะ

นาํเขา้ขอ้มูลได้

แต่จะแกไ้ขได้

ก่อน

ประมวลผล

เท่านั้น 

องคก์รมีการพิจารณาจดัการ

ตรวจสอบผูใ้ชง้านตวัจริง

สาํหรับผูท่ี้จะประมวลผล 

          Х     

DPU



91 

ตารางการสัมภาษณ์ 

ประเมนิโดยผู้ให้สัมภาษณ์ สรุปผลการสัมภาษณ์โดยผู้สัมภาษณ์ 

การประเมนิด้วยกรอบ COBIT 

ระดบั

ความสามารถ ม/ีไม่มี

ปฏิบัต ิ
วธีิการปฏิบัต ิ

กระบวนการ

ปฏิบัตทิาํ

อย่างไร 
1 2 3 4 5 

องคก์รมีการพิจารณาประเมิน

ความน่าเช่ือถือของรายงานต่าง 

ๆ วา่มีความน่าเช่ือถึงหรือไม่ 

          √ มีการออกแบบ

รายงานใหเ้ป็นไปตาม

มาตรฐานการบญัชี 

รายงานทาง

การเงินเป็นไป

ตาม

มาตรฐานสากล

ท่ีรับรอง

โดยทัว่ไป 

 

 

DS 10 การจดัการปัญหาและเหตกุารณ์ท่ีเกิดข้ึน 

องคก์รมีการพิจารณาสาเหต ุ

ปัญหาในการนาํเขา้ขอ้มูล และ

วธีิการแกไ้ข หรือไม่ 

          √ เกิดปัญหาจึงแกไ้ข เม่ือเกิดปัญหา

หน่วยงาน

จะแจง้เขา้

ส่วนกลางและ

ส่วนกลางจะ

พิจารณาแกไ้ข 

องคก์รมีการพิจารณาถึงปัญหา

ของการประมวลผล เช่น ปัญหา

จากการใชร้ะบบ VM WARE 

          √ ปัญหาความชา้ของ

ระบบ VM WARE 

พิจารณา

ช่วงเวลาการ

ทาํงาน หากเป็น

ช่วงของส่วน

งานหน่วยงาน

จะขอความ

ร่วมมือให้

ส่วนกลาง

ทาํงานอ่ืนท่ีไป

ไดใ้ชร้ะบบ 

SUN  

DPU
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ตารางการสัมภาษณ์ 

ประเมนิโดยผู้ให้สัมภาษณ์ สรุปผลการสัมภาษณ์โดยผู้สัมภาษณ์ 

การประเมนิด้วยกรอบ COBIT 

ระดบั

ความสามารถ ม/ีไม่มี

ปฏิบัต ิ
วธีิการปฏิบัต ิ

กระบวนการ

ปฏิบัตทิาํ

อย่างไร 
1 2 3 4 5 

องคก์รมีการพิจารณาถึงปัญหา

ในการจดัทาํรายงานเอกสารต่าง 

ๆ หรือไม ่

          √ การดึงรายงานไม่ ในแต่ละส่วน

งานเม่ือทาํงาน

พร้อมกนัจะทาํ

ใหเ้กิด

โปรแกรม

ประมวลผลชา้ 

DS 13 การจดัการดา้นการปฏิบติัการ 

องคก์รมีการพิจารณาถึงการ

บนัทึกเหตกุารณ์ในระหวา่งการ

ปฏิบติังาน เช่น การบนัทึกการ

ทาํงานวา่ใครเป็นผูน้าํขอ้มูลเขา้

ระบบ 

          √ มีการพิจารณา แกไ้ข ในส่วนน้ียงัถือ

วา่เป็นปัญหาอยู ่

จะมีการ

พิจารณาในส่วน

น้ีเพ่ิมเติมต่อไป 

องคก์รมีการพิจารณาจดัทาํ

ตารางการปฏิบติังานเพ่ือความ

ต่อเน่ืองของการประมวลผล

ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 

          √ มีการจดัทาํตาราง

ระยะเวลาการ

ประมวลผลก่อนออก

รายงานส่งผูบ้ริหาร 

จดัทาํตาราง

กาํหนด

ระยะเวลาของ

แต่และส่วนงาน

วา่ตอ้งจดัส่งต่อ

ใหอี้กส่วนงาน

เม่ือไหร่ 

องคก์รมีการพิจารณาถึงวธีิ

ควบคุมการออกเอกสารและ

รายงานต่าง ๆ หรือไม่ 

          √ ส่วนกลางจะมีเอกสาร

ตน้ฉบบั 

เอกสารในส่วน

หน่วยงานจะมี

ใชเ้พียงสาํเนา

เอกสารหรื

เอกสารอา้งอิง

เท่านั้นเอกสาร

ตน้ฉบบัจะเก็บ

ไวท่ี้สาํนกังาน

ใหญ่เท่านั้น 
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ตารางการสัมภาษณ์ 

ประเมนิโดยผู้ให้สัมภาษณ์ สรุปผลการสัมภาษณ์โดยผู้สัมภาษณ์ 

การประเมนิด้วยกรอบ COBIT 

ระดบั

ความสามารถ ม/ีไม่มี

ปฏิบัต ิ
วธีิการปฏิบัต ิ

กระบวนการ

ปฏิบัตทิาํ

อย่างไร 
1 2 3 4 5 

ME 1 การติดตามกระบวนการทาํงาน 

องคก์รมีการพิจารณาความถึง

พอใจในการปฏิบติังานของ

พนกังานแต่ละระดบัหรือไม่ 

          √ มีหากมีการใชง้าน

ครบ 1 ปีจะมีการ

ประชุมประเมิน

ปรับปรุงระบบ 

  

องคก์รมีการพิจารณามีการ

ประเมินประสิทธิภาพในการ

ประมวลผลลพัธ์ท่ีไดมี้ความ

ถูกตอ้งครบถว้นหรือไม่ 

          √ มีหากมีการใชง้าน

ครบ 1 ปีจะมีการ

ประชุมประเมิน

ปรับปรุงระบบ 

การเร่ิมใชง้าน

ระบบเร่ิมใชจ้ริง

ประมาณ 1 

เมษายน 2554 ท่ี

ผา่นมาจึงยงั

ไม่ไดมี้การ

ประชุม 

องคก์รมีการพิจารณาจดัทาํ

รายงานใหผู้บ้ริหารตั้งแต่เร่ิมจน

จบกระบวนการทาํงาน รวมถึง

แจง้ปัญหาต่าง ๆ ดว้ยหรือไม ่

          √ เม่ือเกิดปัญหาข้ึนแต่

ละส่วนจะแจง้

ส่วนกลางเพ่ือทราบ

และทาํการแกไ้ข ้

โดยทัว่ไปเม่ือ

เกิดปัญหาข้ึน

ในแต่ละคร้ังจะ

มีการแจง้

ส่วนกลางท่ี

ตรวจสอบงาน

นั้น ๆ แต่จะ

แกไ้ขปัญหา

เฉพาะหนา้ไป

ก่อน ไม่ไดมี้

การจดบนัทึก

และเสนอและ

ทาํรายงานต่อ

ผูบ้ริหาร 
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ตารางการสัมภาษณ์ 

ประเมนิโดยผู้ให้สัมภาษณ์ สรุปผลการสัมภาษณ์โดยผู้สัมภาษณ์ 

การประเมนิด้วยกรอบ COBIT 

ระดบั

ความสามารถ ม/ีไม่มี

ปฏิบัต ิ
วธีิการปฏิบัต ิ

กระบวนการ

ปฏิบัตทิาํ

อย่างไร 
1 2 3 4 5 

การเงิน 

PO 1 การวางแผนและการจดัการองคก์ร 

 องคก์รมีการพิจารณาการ

วางแผนในการกาํหนดสิทธิ

รหสัผา่น เพ่ือแบ่งแยกหนา้ท่ีใน

การปฏิบติังานท่ีจะทาํการ

บนัทึกขอ้มูลแต่ละประเภทและ

การอนุมติัการแกไ้ขในระบบ

คอมพิวเตอร์ 

          √ องคก์รกาํหนดสิทธิ

สร้างรหสัพนกังาน 

แบ่งแยกสิทธิ

ของพนกังาน

โดยแบ่งแยก

ระหวา่งส่วน

หน่วยงาน และ 

ส่วนกลาง และ

สิทธิผูจ้ดัการ 

และสิทธิระดบั

ปฏิบติัการ 

องคก์รมีการพิจารณาวางแผน

กาํหนดนโยบายและวธีิการ

ปฏิบติังาน เก่ียวกบัหนา้ท่ีการ

ควบคุมในการประมวลผล

ระบบคอมพิวเตอร์ 

          √ องคก์รกาํหนดสิทธิ

สร้างรหสัพนกังาน 

แบ่งแยกสิทธิ

ของพนกังาน

โดยแบ่งแยก

ระหวา่งส่วน

หน่วยงาน และ 

ส่วนกลาง และ

สิทธิผูจ้ดัการ 

และสิทธิระดบั

ปฏิบติัการ 

องคก์รมีการพิจารณาวางแผน

ในแบ่งแยกหนา้ท่ีอยา่ง

เหมาะสมสาํหรับพนกังาน แต่

ละส่วนแยกหนา้ท่ีปฏิบติังานใน

การตรวจสอบขอ้มูลและการ

จดัทาํรายงาน 

          √ มีการออกแบบ

รายงานรวมถึง

กาํหนดขั้นตอนต่าง ๆ

ในการตรวจสอบ 

แบ่งแยกส่วน

งานออกชดัเจน 

คือ ส่วนงาน

หน่วยงานซ่ึงมี

หนา้ท่ีในการ

นาํเขา้ขอ้มูลเป็น

หลกัและส่วน
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ตารางการสัมภาษณ์ 

ประเมนิโดยผู้ให้สัมภาษณ์ สรุปผลการสัมภาษณ์โดยผู้สัมภาษณ์ 

การประเมนิด้วยกรอบ COBIT 

ระดบั

ความสามารถ ม/ีไม่มี

ปฏิบัต ิ
วธีิการปฏิบัต ิ

กระบวนการ

ปฏิบัตทิาํ

อย่างไร 
1 2 3 4 5 

งานสาํนกังาน

ใหญ่ทาํหนา้ท่ี

ประมวลผลและ

จดัทาํรายงาน 

 

 

 

 

PO 7 การจดัการทรัพยากร

บุคคล 

                

องคก์รมีการพิจารณามีแผนการ

พฒันาบุคลากร ใหมี้ความรู้

ความสามารถในการทาํงาน 

ตั้งแต่การคดัเลือกบุคลากรเขา้

มาทาํงานการมีแผนพฒันาและ

ฝึกอบรมอยา่งเป็นประจาํและ

ต่อเน่ือง 

          √ มีการคดัเลือก

พนกังานระดบั

ปริญญาตรี สาขาการ

บญัชี 

เม่ือรับพนกังาน

ใหม่จะตอ้งเขา้

ศึกษาอบรม

ระบบงานท่ี

สาํนกังานใหญ่

ในการใชร้ะบบ

ก่อนจึงจะส่งไป

ตามส่วนงาน

ต่าง ๆ 

องคก์รมีการพิจารณาประเมิน

ความคดัเลือกพนกังานให้

เหมาะสมกบัหนา้ท่ี ต่าง ๆ เช่น 

พนกังานดา้นการประมวลผล

ขอ้มูลมีความรู้ความสามารถ

เพียงพอ 

             √ มีการเลือกพนกังานท่ี

มีประสบการณ์อยูใ่น

ส่วนการประมวลผล 

พนกังานท่ี

ประมวลผลทาง

องคก์รได้

คดัเลือกผูมี้

ประสบการณ์

ใหอ้ยูใ่นส่วนน้ี

โดยเฉพาะ 
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ตารางการสัมภาษณ์ 

ประเมนิโดยผู้ให้สัมภาษณ์ สรุปผลการสัมภาษณ์โดยผู้สัมภาษณ์ 

การประเมนิด้วยกรอบ COBIT 

ระดบั

ความสามารถ ม/ีไม่มี

ปฏิบัต ิ
วธีิการปฏิบัต ิ

กระบวนการ

ปฏิบัตทิาํ

อย่างไร 
1 2 3 4 5 

องคก์รมีการพิจารณาประเมิน

จดัผูรั้บผิดหนา้ท่ีจดัทาํและ

จดัส่งรายงาน การเก็บรักษา

รายงาน และการทาํลายรายงาน 

          √ แบ่งตามส่วนงาน

หน่วยงานและ

สาํนกังานใหญ ่

ส่วนหน่วยงาน

จะเป็นผูน้าํเขา้

ขอ้มูลแลว้จดัส่ง

ใหส้าํนกังาน

ใหญ่จะเป็นผู ้

จดัเก็บเอกสาร

ตน้ฉบบัส่วน

หน่วยงานจะ

จดัเก็บไดเ้พียง

สาํเนาเท่านั้น 

 

PO11 การจดัการคุณภาพ 

องคก์รมีการพิจารณาเลือกใช้

โปรแกรมตรวจสอบการนาํเขา้

ขอ้มูลซํ้ า หรือไม่ 

          √ มีการจดัเลือก อยูใ่นระหวา่ง

การจดัการเพ่ือ

พฒันาระบบขั้น

ต่อไป 

องคก์รมีการพิจารณาเลือกใช้

โปรแกรมขอ้ผดิพลาดจากการ

ประมวลผล หรือไม่ 

          √ มีการจดัเลือก อยูใ่นระหวา่ง

การจดัการเพ่ือ

พฒันาระบบขั้น

ต่อไป 

องคก์รมีการพิจารณาเลือกใช้

โปรแกรมการควบคุมการออก

รายงานต่าง ๆ หรือไม่ 

          √ มีการจดัเลือก อยูใ่นระหวา่ง

การจดัการเพ่ือ

พฒันาระบบขั้น

ต่อไป 

AI 2  การจดัหาและบาํรุงรักษาโปรแกรมระบบงาน 
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ตารางการสัมภาษณ์ 

ประเมนิโดยผู้ให้สัมภาษณ์ สรุปผลการสัมภาษณ์โดยผู้สัมภาษณ์ 

การประเมนิด้วยกรอบ COBIT 

ระดบั

ความสามารถ ม/ีไม่มี

ปฏิบัต ิ
วธีิการปฏิบัต ิ

กระบวนการ

ปฏิบัตทิาํ

อย่างไร 
1 2 3 4 5 

องคก์รมีการพิจารณาออกแบบ

ระบบงานเดิมใหถู้กตอ้ง

ครบถว้นก่อนท่ีจะนาํขอ้มูลเขา้

ไปใชง้านในระบบงานใหม่ 

          √ จดัทาํการทดลองข้ึน

ระบบใหม่ 

จดัตาราง

ระยะเวลาใหแ้ต่

ละส่วนงานเขา้

ไปทดลองใช้

ระบบงานใน

ส่วนของตนเอง

แลว้แจง้ปัญหา

ต่าง ๆ กบั 

ส่วนกลาง 

องคก์รมีการพิจารณามีปัญญา

ประมวลผลดว้ยระบบ

คอมพิวเตอร์ท่ีเกิดข้ึนหรือไม่ 

          √ เม่ือใชร้ะบบจริงแลว้

เกิดปัญหาจึงแก ้

เม่ือแต่ละส่วน

งานเกิดปัญหา

จึงแกไ้ขแต่ละ

ปัญหาไป 

องคก์รมีการพิจารณาออกแบบ

รายงานท่ีมีความถูกตอ้งตาม

หลกัการบญัชีหรือไม่ 

          √ จดัทาํเอกสารรายงาน

ทางบญัชี 

มีการจดัทาํ

รายงานทางการ

เงินโดยผา่น

โปรแกรม 

Excel  เพ่ือ

ปรับเปล่ียน

แกไ้ขขอ้มูลได้

บา้ง 

AI 3 การจดัหาและดูแลรักษาโครงพ้ืนฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  

องคก์รมีการพิจารณาประเมิน

ซอฟตแ์วร์ใหม่ใหเ้หมาะสมกบั

ลกัษณะงานการนาํขอ้มูล

องคก์รหรือไม่ 

          √ คดัเลือกซอฟตแ์วร์

ตามความตอ้งการของ

ผูบ้ริหาร 

คดัเลือกระบบ 

VM WARE 

เพ่ือตอ้งการให้

ระบบงานเป็น

แบบ Real Time 

เพ่ือใหส่้วนงาน
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ตารางการสัมภาษณ์ 

ประเมนิโดยผู้ให้สัมภาษณ์ สรุปผลการสัมภาษณ์โดยผู้สัมภาษณ์ 

การประเมนิด้วยกรอบ COBIT 

ระดบั

ความสามารถ ม/ีไม่มี

ปฏิบัต ิ
วธีิการปฏิบัต ิ

กระบวนการ

ปฏิบัตทิาํ

อย่างไร 
1 2 3 4 5 

หน่วยงานไดรั้บ

ขอ้มูลท่ี

เท่ียงตรง

ตลอดเวลา 

องคก์รมีการพิจารณาการ

ประมวลทุกขั้นตอนเพ่ือให้

แน่ใจวา่ถูกตอ้ง ครบถว้น 

ก่อนท่ีทาํการปรับยอด

แฟ้มขอ้มูลหลกั 

          √ ส่วนกลางตน้ทุนจะ

เป็นส่วนงานท่ี

ตรวจสอบก่อนในขั้น

แรก 

เม่ือส่วนงาน

ตน้ทุน

ตรวจสอบแลว้

จึงประมวลผล

ก่อนออก

รายงาน 

องคก์รมีการพิจารณาวธีิควบคุม

เปล่ียนแปลงแกไ้ขขั้นตอน 

วธีิการจดัส่งรายงานเพ่ือความ

ปลอดภยั 

          √ เม่ือประมวลผล

เรียบร้อยแลว้จดัทาํ

การลอ็กการแกไ้ข 

เม่ือส่วนงาน

ตน้ทุน

ตรวจสอบแลว้

จึงประมวลผล

ก่อนออก

รายงานแลว้

ส่วนงานบญัชี

จะทาํการลอ็ค

การทาํรายการ

ต่าง ๆ จากส่วน

หน่วยงาน   

AI 4 ระเบียบปฏิบติัในการพฒันาและบาํรุงรักษา 

องคก์รมีการพิจารณาจดัทาํคู่มือ

กาํหนด ขั้นตอน วธีิปฏิบติั 

กฎระเบียบก่อนการบนัทึก

ขอ้มูล 

          √ มีการจดัทาํคู่มือ

ขั้นตอนกาํทาํงาน 

และออกระเบียบ

ปฏิบติัต่าง ๆบนัทึก

ขอ้มูล 

ก่อนท่ีจะนคีย์

ขอ้มูลเขา้ระบบ

จะตอ้งไดรั้บ

การอนุมติัจาก

หวัหนา้ส่วน

งานต่าง ๆ 
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ตารางการสัมภาษณ์ 

ประเมนิโดยผู้ให้สัมภาษณ์ สรุปผลการสัมภาษณ์โดยผู้สัมภาษณ์ 

การประเมนิด้วยกรอบ COBIT 

ระดบั

ความสามารถ ม/ีไม่มี

ปฏิบัต ิ
วธีิการปฏิบัต ิ

กระบวนการ

ปฏิบัตทิาํ

อย่างไร 
1 2 3 4 5 

องคก์รมีการพิจารณาจดัทาํคู่มือ

แสดงขั้นตอนระเบียบปฏิบติั

วธีิการการประมลผลขอ้มูล 

และแนวทางแกไ้ขปัญหา กรณี

ระบบมีปัญหา ตอ้งประมวลผล

ใหม่ 

          √ มีการจดัทาํคู่มือ

ขั้นตอนกาํทาํงาน 

และออกระเบียบ

ปฏิบติัต่าง ๆบนัทึก

ขอ้มูล 

มีกระบวนการ

ต่าง ๆท่ีเป็น

ระบบตั้งแต่

ระบบงานเก่า

แลว้ซ่ึงระบบ

ใหม่อาจมีเพ่ิม

บางในบางเร่ือง 

เช่น เพ่ิมเติมการ

แนบเอกสาร

Journalท่ีนาํเขา้

ขอ้มูล 

องคก์รมีการพิจารณาจดัทาํคู่มือ

ระเบียบขั้นตอนทางเดินของ

เอกสารอยา่งเป็นระเบียบ 

          √ มีการจดัทาํคู่มือ

ขั้นตอนต่างๆเป็น

ภาษาองักฤษ 

มีการจดัคู่มือ 

และขั้นตอน

กฎระเบียบยาก

ต่อการใชง้าน

ควรเพ่ิมเติม

ฉบบัภาษาไทย 

DS5 การรักษาความปลอดภยั 

องคก์รมีการพิจารณาสิทธิผู ้

นาํเขา้ขอ้มูลต่าง เช่น ฐานขอ้มูล

ที่สาํคญัและส่วนงานทัว่ไป 

          √ ส่วนงานหน่วยงาน

สามารถคียน์าํเขา้

ขอ้มูลไดอ้ยา่งเดียว 

ส่วนงาน

หน่วยงานจะ

นาํเขา้ขอ้มูลได้

แต่จะแกไ้ขได้

ก่อน

ประมวลผล

เท่านั้น 

องคก์รมีการพิจารณาจดัการ

ตรวจสอบผูใ้ชง้านตวัจริง

สาํหรับผูท่ี้จะประมวลผล 

          Х     
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ตารางการสัมภาษณ์ 

ประเมนิโดยผู้ให้สัมภาษณ์ สรุปผลการสัมภาษณ์โดยผู้สัมภาษณ์ 

การประเมนิด้วยกรอบ COBIT 

ระดบั

ความสามารถ ม/ีไม่มี

ปฏิบัต ิ
วธีิการปฏิบัต ิ

กระบวนการ

ปฏิบัตทิาํ

อย่างไร 
1 2 3 4 5 

องคก์รมีการพิจารณาประเมิน

ความน่าเช่ือถือของรายงานต่าง 

ๆ วา่มีความน่าเช่ือถึงหรือไม่ 

          √ มีการออกแบบ

รายงานใหเ้ป็นไปตาม

มาตรฐานการบญัชี 

รายงานทาง

การเงินเป็นไป

ตาม

มาตรฐานสากล

ท่ีรับรอง

โดยทัว่ไป 

DS 10 การจดัการปัญหาและเหตกุารณ์ท่ีเกิดข้ึน 

องคก์รมีการพิจารณาสาเหต ุ

ปัญหาในการนาํเขา้ขอ้มูล และ

วธีิการแกไ้ข หรือไม่ 

          √ เกิดปัญหาจึงแกไ้ข เม่ือเกิดปัญหา

หน่วยงาน

จะแจง้เขา้

ส่วนกลางและ

ส่วนกลางจะ

พิจารณาแกไ้ข 

องคก์รมีการพิจารณาถึงปัญหา

ของการประมวลผล เช่น ปัญหา

จากการใชร้ะบบ VM WARE 

          √ ปัญหาความชา้ของ

ระบบ VM WARE 

พิจารณา

ช่วงเวลาการ

ทาํงาน หากเป็น

ช่วงของส่วน

งานหน่วยงาน

จะขอความ

ร่วมมือให้

ส่วนกลาง

ทาํงานอ่ืนท่ีไป

ไดใ้ชร้ะบบ 

SUN  

องคก์รมีการพิจารณาถึงปัญหา

ในการจดัทาํรายงานเอกสารต่าง 

ๆ หรือไม ่

          √ การดึงรายงานไม่ ในแต่ละส่วน

งานเม่ือทาํงาน

พร้อมกนัจะทาํ

ใหเ้กิด
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ตารางการสัมภาษณ์ 

ประเมนิโดยผู้ให้สัมภาษณ์ สรุปผลการสัมภาษณ์โดยผู้สัมภาษณ์ 

การประเมนิด้วยกรอบ COBIT 

ระดบั

ความสามารถ ม/ีไม่มี

ปฏิบัต ิ
วธีิการปฏิบัต ิ

กระบวนการ

ปฏิบัตทิาํ

อย่างไร 
1 2 3 4 5 

โปรแกรม

ประมวลผลชา้ 

DS 13 การจดัการดา้นการปฏิบติัการ 

องคก์รมีการพิจารณาถึงการ

บนัทึกเหตกุารณ์ในระหวา่งการ

ปฏิบติังาน เช่น การบนัทึกการ

ทาํงานวา่ใครเป็นผูน้าํขอ้มูลเขา้

ระบบ 

          √ มีการพิจารณา แกไ้ข ในส่วนน้ียงัถือ

วา่เป็นปัญหาอยู ่

จะมีการ

พิจารณาในส่วน

น้ีเพ่ิมเติมต่อไป 

องคก์รมีการพิจารณาจดัทาํ

ตารางการปฏิบติังานเพ่ือความ

ต่อเน่ืองของการประมวลผล

ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 

          √ มีการจดัทาํตาราง

ระยะเวลาการ

ประมวลผลก่อนออก

รายงานส่งผูบ้ริหาร 

จดัทาํตาราง

กาํหนด

ระยะเวลาของ

แต่และส่วนงาน

วา่ตอ้งจดัส่งต่อ

ใหอี้กส่วนงาน

เม่ือไหร่ 

องคก์รมีการพิจารณาถึงวธีิ

ควบคุมการออกเอกสารและ

รายงานต่าง ๆ หรือไม่ 

          √ ส่วนกลางจะมีเอกสาร

ตวัจริงเท่านั้น 

เอกสารในส่วน

หน่วยงานจะมี

ใชเ้พียงสาํเนา

เอกสารหรื

เอกสารอา้งอิง

เท่านั้นเอกสาร

ตน้ฉบบัจะเก็บ

ไวท่ี้สาํนกังาน

ใหญ่เท่านั้น 

ME 1 การติดตามกระบวนการทาํงาน 
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ตารางการสัมภาษณ์ 

ประเมนิโดยผู้ให้สัมภาษณ์ สรุปผลการสัมภาษณ์โดยผู้สัมภาษณ์ 

การประเมนิด้วยกรอบ COBIT 

ระดบั

ความสามารถ ม/ีไม่มี

ปฏิบัต ิ
วธีิการปฏิบัต ิ

กระบวนการ

ปฏิบัตทิาํ

อย่างไร 
1 2 3 4 5 

องคก์รมีการพิจารณาความถึง

พอใจในการปฏิบติังานของ

พนกังานแต่ละระดบัหรือไม่ 

          √ มีหากมีการใชง้าน

ครบ 1 ปีจะมีการ

ประชุมประเมิน

ปรับปรุงระบบ 

  

องคก์รมีการพิจารณามีการ

ประเมินประสิทธิภาพในการ

ประมวลผลลพัธ์ท่ีไดมี้ความ

ถูกตอ้งครบถว้นหรือไม่ 

          √ มีหากมีการใชง้าน

ครบ 1 ปีจะมีการ

ประชุมประเมิน

ปรับปรุงระบบ 

การเร่ิมใชง้าน

ระบบเร่ิมใชจ้ริง

ประมาณ 1 

เมษายน 2554 ท่ี

ผา่นมาจึงยงั

ไม่ไดมี้การ

ประชุม 

องคก์รมีการพิจารณาจดัทาํ

รายงานใหผู้บ้ริหารตั้งแต่เร่ิมจน

จบกระบวนการทาํงาน รวมถึง

แจง้ปัญหาต่าง ๆ ดว้ยหรือไม ่

          √ เม่ือเกิดปัญหาข้ึนแต่

ละส่วนจะแจง้

ส่วนกลางเพ่ือทราบ

และทาํการแกไ้ข ้

โดยทัว่ไปเม่ือ

เกิดปัญหาข้ึน

ในแต่ละคร้ังจะ

มีการแจง้

ส่วนกลางท่ี

ตรวจสอบงาน

นั้น ๆ แต่จะ

แกไ้ขปัญหา

เฉพาะหนา้ไป

ก่อน ไม่ไดมี้

การจดบนัทึก

และเสนอและ

ทาํรายงานต่อ

ผูบ้ริหาร 

 

บญัชีกลาง 

DPU



103 

ตารางการสัมภาษณ์ 

ประเมนิโดยผู้ให้สัมภาษณ์ สรุปผลการสัมภาษณ์โดยผู้สัมภาษณ์ 

การประเมนิด้วยกรอบ COBIT 

ระดบั

ความสามารถ ม/ีไม่มี

ปฏิบัต ิ
วธีิการปฏิบัต ิ

กระบวนการ

ปฏิบัตทิาํ

อย่างไร 
1 2 3 4 5 

PO 1 การวางแผนและการจดัการองคก์ร 

 องคก์รมีการพิจารณาการ

วางแผนในการกาํหนดสิทธิ

รหสัผา่น เพ่ือแบ่งแยกหนา้ท่ีใน

การปฏิบติังานท่ีจะทาํการ

บนัทึกขอ้มูลแต่ละประเภทและ

การอนุมติัการแกไ้ขในระบบ

คอมพิวเตอร์ 

          √ องคก์รกาํหนดสิทธิ

สร้างรหสัพนกังาน 

แบ่งแยกสิทธิ

ของพนกังาน

โดยแบ่งแยก

ระหวา่งส่วน

หน่วยงาน และ 

ส่วนกลาง และ

สิทธิผูจ้ดัการ 

และสิทธิระดบั

ปฏิบติัการ 

องคก์รมีการพิจารณาวางแผน

กาํหนดนโยบายและวธีิการ

ปฏิบติังาน เก่ียวกบัหนา้ท่ีการ

ควบคุมในการประมวลผล

ระบบคอมพิวเตอร์ 

          √ องคก์รกาํหนดสิทธิ

สร้างรหสัพนกังาน 

แบ่งแยกสิทธิ

ของพนกังาน

โดยแบ่งแยก

ระหวา่งส่วน

หน่วยงาน และ 

ส่วนกลาง และ

สิทธิผูจ้ดัการ 

และสิทธิระดบั

ปฏิบติัการ 

องคก์รมีการพิจารณาวางแผน

ในแบ่งแยกหนา้ท่ีอยา่ง

เหมาะสมสาํหรับพนกังาน แต่

ละส่วนแยกหนา้ท่ีปฏิบติังานใน

การตรวจสอบขอ้มูลและการ

จดัทาํรายงาน 

          √ มีการออกแบบ

รายงานรวมถึง

กาํหนดขั้นตอนต่าง ๆ

ในการตรวจสอบ 

แบ่งแยกส่วน

งานออกชดัเจน 

คือ ส่วนงาน

หน่วยงานซ่ึงมี

หนา้ท่ีในการ

นาํเขา้ขอ้มูลเป็น

หลกัและส่วน

งานสาํนกังาน

ใหญ่ทาํหนา้ท่ี
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ตารางการสัมภาษณ์ 

ประเมนิโดยผู้ให้สัมภาษณ์ สรุปผลการสัมภาษณ์โดยผู้สัมภาษณ์ 

การประเมนิด้วยกรอบ COBIT 

ระดบั

ความสามารถ ม/ีไม่มี

ปฏิบัต ิ
วธีิการปฏิบัต ิ

กระบวนการ

ปฏิบัตทิาํ

อย่างไร 
1 2 3 4 5 

ประมวลผลและ

จดัทาํรายงาน 

PO 7 การจดัการทรัพยากร

บุคคล 

                

องคก์รมีการพิจารณามีแผนการ

พฒันาบุคลากร ใหมี้ความรู้

ความสามารถในการทาํงาน 

ตั้งแต่การคดัเลือกบุคลากรเขา้

มาทาํงานการมีแผนพฒันาและ

ฝึกอบรมอยา่งเป็นประจาํและ

ต่อเน่ือง 

          √ มีการคดัเลือก

พนกังานระดบั

ปริญญาตรี สาขาการ

บญัชี 

เม่ือรับพนกังาน

ใหม่จะตอ้งเขา้

ศึกษาอบรม

ระบบงานท่ี

สาํนกังานใหญ่

ในการใชร้ะบบ

ก่อนจึงจะส่งไป

ตามส่วนงาน

ต่าง ๆ 

องคก์รมีการพิจารณาประเมิน

ความคดัเลือกพนกังานให้

เหมาะสมกบัหนา้ท่ี ต่าง ๆ เช่น 

พนกังานดา้นการประมวลผล

ขอ้มูลมีความรู้ความสามารถ

เพียงพอ 

             √ มีการเลือกพนกังานท่ี

มีประสบการณ์อยูใ่น

ส่วนการประมวลผล 

พนกังานท่ี

ประมวลผลทาง

องคก์รได้

คดัเลือกผูมี้

ประสบการณ์

ใหอ้ยูใ่นส่วนน้ี

โดยเฉพาะ 

องคก์รมีการพิจารณาประเมิน

จดัผูรั้บผิดหนา้ท่ีจดัทาํและ

จดัส่งรายงาน การเก็บรักษา

รายงาน และการทาํลายรายงาน 

          √ แบ่งตามส่วนงาน

หน่วยงานและ

สาํนกังานใหญ ่

ส่วนหน่วยงาน

จะเป็นผูน้าํเขา้

ขอ้มูลแลว้จดัส่ง

ใหส้าํนกังาน

ใหญ่จะเป็นผู ้
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ตารางการสัมภาษณ์ 

ประเมนิโดยผู้ให้สัมภาษณ์ สรุปผลการสัมภาษณ์โดยผู้สัมภาษณ์ 

การประเมนิด้วยกรอบ COBIT 

ระดบั

ความสามารถ ม/ีไม่มี

ปฏิบัต ิ
วธีิการปฏิบัต ิ

กระบวนการ

ปฏิบัตทิาํ

อย่างไร 
1 2 3 4 5 

จดัเก็บเอกสาร

ตน้ฉบบัส่วน

หน่วยงานจะ

จดัเก็บไดเ้พียง

สาํเนาเท่านั้น 

PO11 การจดัการคุณภาพ 

องคก์รมีการพิจารณาเลือกใช้

โปรแกรมตรวจสอบการนาํเขา้

ขอ้มูลซํ้ า หรือไม่ 

          √ มีการจดัเลือก อยูใ่นระหวา่ง

การจดัการเพ่ือ

พฒันาระบบขั้น

ต่อไป 

องคก์รมีการพิจารณาเลือกใช้

โปรแกรมขอ้ผดิพลาดจากการ

ประมวลผล หรือไม่ 

          √ มีการจดัเลือก อยูใ่นระหวา่ง

การจดัการเพ่ือ

พฒันาระบบขั้น

ต่อไป 

องคก์รมีการพิจารณาเลือกใช้

โปรแกรมการควบคุมการออก

รายงานต่าง ๆ หรือไม่ 

          √ มีการจดัเลือก   

AI 2  การจดัหาและบาํรุงรักษาโปรแกรมระบบงาน 

องคก์รมีการพิจารณาออกแบบ

ระบบงานเดิมใหถู้กตอ้ง

ครบถว้นก่อนท่ีจะนาํขอ้มูลเขา้

ไปใชง้านในระบบงานใหม่ 

          √ จดัทาํการทดลองข้ึน

ระบบใหม่ 

จดัตาราง

ระยะเวลาใหแ้ต่

ละส่วนงานเขา้

ไปทดลองใช้

ระบบงานใน

ส่วนของตนเอง

แลว้แจง้ปัญหา

ต่าง ๆ กบั 

ส่วนกลาง 
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ตารางการสัมภาษณ์ 

ประเมนิโดยผู้ให้สัมภาษณ์ สรุปผลการสัมภาษณ์โดยผู้สัมภาษณ์ 

การประเมนิด้วยกรอบ COBIT 

ระดบั

ความสามารถ ม/ีไม่มี

ปฏิบัต ิ
วธีิการปฏิบัต ิ

กระบวนการ

ปฏิบัตทิาํ

อย่างไร 
1 2 3 4 5 

องคก์รมีการพิจารณามีปัญญา

ประมวลผลดว้ยระบบ

คอมพิวเตอร์ท่ีเกิดข้ึนหรือไม่ 

          √ เม่ือใชร้ะบบจริงแลว้

เกิดปัญหาจึงแก ้

เม่ือแต่ละส่วน

งานเกิดปัญหา

จึงแกไ้ขแต่ละ

ปัญหาไป 

องคก์รมีการพิจารณาออกแบบ

รายงานท่ีมีความถูกตอ้งตาม

หลกัการบญัชีหรือไม่ 

          √ จดัทาํเอกสารรายงาน

ทางบญัชี 

มีการจดัทาํ

รายงานทางการ

เงินโดยผา่น

โปรแกรม 

Excel  เพ่ือ

ปรับเปล่ียน

แกไ้ขขอ้มูลได้

บา้ง 

 

AI 3 การจดัหาและดูแลรักษาโครงพ้ืนฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  

องคก์รมีการพิจารณาประเมิน

ซอฟตแ์วร์ใหม่ใหเ้หมาะสมกบั

ลกัษณะงานการนาํขอ้มูล

องคก์รหรือไม่ 

          √ คดัเลือกซอฟตแ์วร์

ตามความตอ้งการของ

ผูบ้ริหาร 

คดัเลือกระบบ 

VM WARE 

เพ่ือตอ้งการให้

ระบบงานเป็น

แบบ Real Time 

เพ่ือใหส่้วนงาน

หน่วยงานไดรั้บ

ขอ้มุลท่ี

เท่ียงตรง

ตลอดเวลา 

องคก์รมีการพิจารณาการ

ประมวลทุกขั้นตอนเพ่ือให้

แน่ใจวา่ถูกตอ้ง ครบถว้น 

ก่อนท่ีทาํการปรับยอด

          √ ส่วนกลางตน้ทุนจะ

เป็นส่วนงานท่ี

ตรวจสอบก่อนในขั้น

แรก 

เม่ือส่วนงาน

ตน้ทุน

ตรวจสอบแลว้

จึงประมวลผล
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ตารางการสัมภาษณ์ 

ประเมนิโดยผู้ให้สัมภาษณ์ สรุปผลการสัมภาษณ์โดยผู้สัมภาษณ์ 

การประเมนิด้วยกรอบ COBIT 

ระดบั

ความสามารถ ม/ีไม่มี

ปฏิบัต ิ
วธีิการปฏิบัต ิ

กระบวนการ

ปฏิบัตทิาํ

อย่างไร 
1 2 3 4 5 

แฟ้มขอ้มูลหลกั ก่อนออก

รายงาน 

องคก์รมีการพิจารณาวธีิควบคุม

เปล่ียนแปลงแกไ้ขขั้นตอน 

วธีิการจดัส่งรายงานเพ่ือความ

ปลอดภยั 

          √ เม่ือประมวลผล

เรียบร้อยแลว้จดัทาํ

หา้มแกไ้ข 

เม่ือส่วนงาน

ตน้ทุน

ตรวจสอบแลว้

จึงประมวลผล

ก่อนออก

รายงานแลว้

ส่วนงานบญัชี

จะทาํการลอ็ค

การทาํรายการ

ต่าง ๆ จากส่วน

หน่วยงาน   

 

AI 4 ระเบียบปฏิบติัในการพฒันาและบาํรุงรักษา 

องคก์รมีการพิจารณาจดัทาํคู่มือ

กาํหนด ขั้นตอน วธีิปฏิบติั 

กฎระเบียบก่อนการบนัทึก

ขอ้มูล 

          √ มีการจดัทาํคู่มือ

ขั้นตอนกาํทาํงาน 

และออกระเบียบ

ปฏิบติัต่าง ๆบนัทึก

ขอ้มูล 

ก่อนท่ีจะคีย์

ขอ้มูลเขา้ระบบ

จะตอ้งไดรั้บ

การอนุมติัจาก

หวัหนา้ส่วน

งานต่าง ๆ 

องคก์รมีการพิจารณาจดัทาํคู่มือ

แสดงขั้นตอนระเบียบปฏิบติั

วธีิการการประมลผลขอ้มูล 

และแนวทางแกไ้ขปัญหา กรณี

ระบบมีปัญหา ตอ้งประมวลผล

ใหม่ 

          √ มีการจดัทาํคู่มือ

ขั้นตอนต่างๆเป็น

ภาษาองักฤษ 

มีการจดัคู่มือ 

และขั้นตอน

กฎระเบียบยาก

ต่อการใชง้าน

ควรเพ่ิมเติม

ฉบบัภาษาไทย 
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ตารางการสัมภาษณ์ 

ประเมนิโดยผู้ให้สัมภาษณ์ สรุปผลการสัมภาษณ์โดยผู้สัมภาษณ์ 

การประเมนิด้วยกรอบ COBIT 

ระดบั

ความสามารถ ม/ีไม่มี

ปฏิบัต ิ
วธีิการปฏิบัต ิ

กระบวนการ

ปฏิบัตทิาํ

อย่างไร 
1 2 3 4 5 

องคก์รมีการพิจารณาจดัทาํคู่มือ

ระเบียบขั้นตอนทางเดินของ

เอกสารอยา่งเป็นระเบียบ 

          √ มีการจดัทาํคู่มือ

ขั้นตอนต่างๆเป็น

ภาษาองักฤษ 

มีการจดัคู่มือ 

และขั้นตอน

กฎระเบียบยาก

ต่อการใชง้าน

ควรเพ่ิมเติม

ฉบบัภาษาไทย 

DS5 การรักษาความปลอดภยั 

องคก์รมีการพิจารณาสิทธิผู ้

นาํเขา้ขอ้มูลต่าง เช่น ฐานขอ้มูล

ที่สาํคญัและส่วนงานทัว่ไป 

          √ ส่วนงานหน่วยงาน

สามารถคียน์าํเขา้

ขอ้มูลไดอ้ยา่งเดียว 

หน่วยงานจะ

นาํเขา้ขอ้มูลได้

แต่จะแกไ้ขได้

ก่อน

ประมวลผล

เท่านั้น 

องคก์รมีการพิจารณาจดัการ

ตรวจสอบผูใ้ชง้านตวัจริง

สาํหรับผูท่ี้จะประมวลผล 

          Х     

องคก์รมีการพิจารณาประเมิน

ความน่าเช่ือถือของรายงาน  

ต่าง ๆ วา่มีความน่าเช่ือถึง

หรือไม่ 

          √ มีการออกแบบ

รายงานใหเ้ป็นไปตาม

มาตรฐานการบญัชี 

รายงานทาง

การเงินเป็นไป

ตามมาตรฐาน 

สากลท่ีรับรอง

โดยทัว่ไป 

DS 10 การจดัการปัญหาและเหตกุารณ์ท่ีเกิดข้ึน 

องคก์รมีการพิจารณาสาเหต ุ

ปัญหาในการนาํเขา้ขอ้มูล และ

วธีิการแกไ้ข หรือไม่ 

          √ เกิดปัญหาจึงแกไ้ข เม่ือเกิดปัญหา

หน่วยงาน

จะแจง้เขา้

ส่วนกลางและ

ส่วนกลางจะ
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ตารางการสัมภาษณ์ 

ประเมนิโดยผู้ให้สัมภาษณ์ สรุปผลการสัมภาษณ์โดยผู้สัมภาษณ์ 

การประเมนิด้วยกรอบ COBIT 

ระดบั

ความสามารถ ม/ีไม่มี

ปฏิบัต ิ
วธีิการปฏิบัต ิ

กระบวนการ

ปฏิบัตทิาํ

อย่างไร 
1 2 3 4 5 

พิจารณาแกไ้ข 

องคก์รมีการพิจารณาถึงปัญหา

ของการประมวลผล เช่น ปัญหา

จากการใชร้ะบบ VM WARE 

          √ ปัญหาความชา้ของ

ระบบ VM WARE 

พิจารณา

ช่วงเวลาการ

ทาํงาน หากเป็น

ช่วงของส่วน

งานหน่วยงาน

จะขอความ

ร่วมมือให้

ส่วนกลาง

ทาํงานอ่ืนท่ีไป

ไดใ้ชร้ะบบ 

SUN  

องคก์รมีการพิจารณาถึงปัญหา

ในการจดัทาํรายงานเอกสารต่าง 

ๆ หรือไม ่

          √ การดึงรายงานล่าชา้ ในแต่ละส่วน

งานเม่ือทาํงาน

พร้อมกนัจะทาํ

ใหเ้กิด

โปรแกรม

ประมวลผลชา้ 

DS 13 การจดัการดา้นการปฏิบติัการ 

องคก์รมีการพิจารณาถึงการ

บนัทึกเหตกุารณ์ในระหวา่งการ

ปฏิบติังาน เช่น การบนัทึกการ

ทาํงานวา่ใครเป็นผูน้าํขอ้มูลเขา้

ระบบ 

          √ มีการพิจารณา แกไ้ข ในส่วนน้ียงัถือ

วา่เป็นปัญหาอยู ่

จะมีการ

พิจารณาในส่วน

น้ีเพ่ิมเติมต่อไป 
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ตารางการสัมภาษณ์ 

ประเมนิโดยผู้ให้สัมภาษณ์ สรุปผลการสัมภาษณ์โดยผู้สัมภาษณ์ 

การประเมนิด้วยกรอบ COBIT 

ระดบั

ความสามารถ ม/ีไม่มี

ปฏิบัต ิ
วธีิการปฏิบัต ิ

กระบวนการ

ปฏิบัตทิาํ

อย่างไร 
1 2 3 4 5 

องคก์รมีการพิจารณาจดัทาํ

ตารางการปฏิบติังานเพ่ือความ

ต่อเน่ืองของการประมวลผล

ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 

          √ มีการจดัทาํตาราง

ระยะเวลาการ

ประมวลผลก่อนออก

รายงานส่งผูบ้ริหาร 

จดัทาํตาราง

กาํหนด

ระยะเวลาของ

แต่และส่วนงาน

วา่ตอ้งจดัส่งต่อ

ใหอี้กส่วนงาน

เม่ือไหร่ 

องคก์รมีการพิจารณาถึงวธีิ

ควบคุมการออกเอกสารและ

รายงานต่าง ๆ หรือไม่ 

          √ ส่วนกลางจะมีเอกสาร

ตวัจริงเท่านั้น 

เอกสารในส่วน

หน่วยงานจะมี

ใชเ้พียงสาํเนา

เอกสารหรื

เอกสารอา้งอิง

เท่านั้นเอกสาร

ตน้ฉบบัจะเก็บ

ไวท่ี้สาํนกังาน

ใหญ่เท่านั้น 

 

 

 

 

ME 1 การติดตามกระบวนการทาํงาน 

องคก์รมีการพิจารณาความถึง

พอใจในการปฏิบติังานของ

พนกังานแต่ละระดบัหรือไม่ 

          √ มีหากมีการใชง้าน

ครบ 1 ปีจะมีการ

ประชุมประเมิน

ปรับปรุงระบบ 
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ตารางการสัมภาษณ์ 

ประเมนิโดยผู้ให้สัมภาษณ์ สรุปผลการสัมภาษณ์โดยผู้สัมภาษณ์ 

การประเมนิด้วยกรอบ COBIT 

ระดบั

ความสามารถ ม/ีไม่มี

ปฏิบัต ิ
วธีิการปฏิบัต ิ

กระบวนการ

ปฏิบัตทิาํ

อย่างไร 
1 2 3 4 5 

องคก์รมีการพิจารณามีการ

ประเมินประสิทธิภาพในการ

ประมวลผลลพัธ์ท่ีไดมี้ความ

ถูกตอ้งครบถว้นหรือไม่ 

          √ มีหากมีการใชง้าน

ครบ 1 ปีจะมีการ

ประชุมประเมิน

ปรับปรุงระบบ 

การเร่ิมใชง้าน

ระบบเร่ิมใชจ้ริง

ประมาณ 1 

เมษายน 2554 ท่ี

ผา่นมาจึงยงั

ไม่ไดมี้การ

ประชุม 

องคก์รมีการพิจารณาจดัทาํ

รายงานใหผู้บ้ริหารตั้งแต่เร่ิมจน

จบกระบวนการทาํงาน รวมถึง

แจง้ปัญหาต่าง ๆ ดว้ยหรือไม ่

          √ เม่ือเกิดปัญหาข้ึนแต่

ละส่วนจะแจง้

ส่วนกลางเพ่ือทราบ

และทาํการแกไ้ข ้

โดยทัว่ไปเม่ือ

เกิดปัญหาข้ึน

ในแต่ละคร้ังจะ

มีการแจง้

ส่วนกลางท่ี

ตรวจสอบงาน

นั้น ๆ แต่จะ

แกไ้ขปัญหา

เฉพาะหนา้ไป

ก่อน ไม่ไดมี้

การจดบนัทึก

และเสนอและ

ทาํรายงานต่อ

ผูบ้ริหาร 
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ตารางสรุปการประเมินผลแต่และส่วนงาน 

DATA Site Cost FN AC IT 

สรุป

ผลรวม บทสรุป 

PO 1 การ

วางแผนและ

การจดัการ

องคก์ร 

การนาํเขา้ 3 4 4 4 4   
องคก์รมีการส่ือสาร

ในกระบวนการให้

พนกังานในองคก์ร

ไดรั้บทราบเร่ืองและ

ไดมี้การตรวจสอบ

และประเมินผลแลว้ 

ประมวลผล 3 4 4 4 4 3-4 

ผลลพัธ์ 3 4 4 4 4   

PO 7 การ

จดัการ

ทรัพยากร

บุคคล 

การนาํเขา้ 3 3 3 3 3   
องคก์รมีการส่ือสาร

ในกระบวนการให้

พนกังานในองคก์ร

ไดรั้บทราบเร่ืองและ

ไดมี้การตรวจสอบ

และประเมินผลแลว้ 

ประมวลผล 3 3 3 3 4 3-4 

ผลลพัธ์ 3 3 3 3 4   

PO11 การ

จดัการ

คุณภาพ 

นาํเขา้ 2 3 3 3 2   
องคก์รมีการกาํหนด

กระบวนการแลว้และ

มีการส่ือสารให้

พนกังานในองคก์ร

ทราบ 

ประมวลผล 3 3 3 3 2 2-3 

ผลลพัธ์ 3 3 3 3 2   

AI 2  การ

จดัหาและ

บาํรุงรักษา

โปรแกรม

ระบบงาน 

การนาํเขา้ 3 3 3 3 3   
องคก์รมีการส่ือสาร

ใหอ้งคก์รทราบแลว้ 

ประมวลผล 3 3 3 3 3 3 

ผลลพัธ์ 3 3 3 3 3   

AI 3 การ

จดัหาและ

ดูแลรักษา

การนาํเขา้ 2 3 3 3 3   
องคก์รมีการกาํหนด

กระบวนการแลว้และ

มีการส่ือสารให้
ประมวลผล 2 3 3 3 3 2-3 
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ตารางสรุปการประเมินผลแต่และส่วนงาน 

DATA Site Cost FN AC IT 

สรุป

ผลรวม บทสรุป 

โครง

พื้นฐานดา้น

เทคโนโลยี

สารสนเทศ  ผลลพัธ์ 2 3 3 3 3   

พนกังานในองคก์ร

ทราบ 

AI 4 

ระเบียบ

ปฏิบติัใน

การพฒันา

และ

บาํรุงรักษา 

การนาํเขา้ 3 2 2 2 2   
องคก์รมีการกาํหนด

กระบวนการแลว้และ

มีการส่ือสารให้

พนกังานในองคก์ร

ทราบ 

ประมวลผล 3 2 2 2 2 2-3 

ผลลพัธ์ 3 2 2 2 2   

DS5 การ

รักษาความ

ปลอดภยั 

การนาํเขา้ 2 3 3 2 2   
องคก์รเร่ิมมีแนวคิด

ในกระบวนการใน

ส่วนของการ

ประมวลผล แต่ส่วน

ของการนาํเขา้ขอ้มูล

และผลลพัธ์มีการ

กาํหนดไวแ้ลว้และได้

ส่ือสารใหค้นภายใน

องการไดท้ราบแลว้ 

ประมวลผล 1 1 1 1 1 1-3 

ผลลพัธ์ 2 3 3 3 2   

DS 10 การ

จดัการ

ปัญหาและ

เหตุการณ์ท่ี

เกิดข้ึน 

การนาํเขา้ 3 3 3 3 2   
องคก์รมีการกาํหนด

กระบวนการแลว้และ

มีการส่ือสารให้

พนกังานในองคก์ร

ทราบและไดมี้การ

ตรวจสอบและ

ประเมินผลแลว้ 

ประมวลผล 3 4 4 4 3 2-4 

ผลลพัธ์ 3 3 3 3 2   
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ตารางสรุปการประเมินผลแต่และส่วนงาน 

DATA Site Cost FN AC IT 

สรุป

ผลรวม บทสรุป 

DS 13 การ

จดัการดา้น

การ

ปฏิบติัการ 

นาํเขา้ 2 3 3 3 2   
องคก์รมีการกาํหนด

กระบวนการแลว้และ

มีการส่ือสารให้

พนกังานในองคก์ร

ทราบและไดมี้การ

ตรวจสอบและ

ประเมินผลแลว้ 

ประมวลผล 3 3 3 3 2 2-4 

ผลลพัธ์ 4 3 3 3 3   

ME 1 การ

ติดตาม

กระบวนการ

ทาํงาน 

การนาํเขา้ 3 3 3 3 3   
องคก์รมีการกาํหนด

กระบวนการแลว้และ

มีการส่ือสารให้

พนกังานในองคก์ร

ทราบ 

ประมวลผล 3 3 3 2 3 2-3 

ผลลพัธ์ 3 3 3 3 3   
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