
CHAPTER 4 
การควบคุมในระบบสารสนเทศ 

 
การควบคมุระบบสารสนเทศอาจจดัเป็นประเภทตา่ง ๆ ได้หลายวิธี วิธีท่ีเป็นท่ีนิยม เชน่ การ

จ าแนกประเภทการควบคมุตามลกัษณะ (Classification by setting) และการจ าแนกประเภทการควบคมุ
ตามระดบัความเส่ียง (Classification by risk aversion) 

การจ าแนกประเภทการควบคมุตามลกัษณะของการควบคมุ สามารถจ าแนกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
1) การควบคมุทัว่ไป 
2) การควบคมุระบบงาน 
การจ าแนกประเภทการควบคมุตามระดบัความเส่ียงอาจแบง่ได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
1) การควบคมุเชิงป้องกนั (Preventive control) เป็นการด าเนินการลว่งหน้ าเพ่ือป้องกนัไมใ่ห้เกิด

ข้อผิดพลาดหรือความเสียหายขึน้ ตวัอยา่งเชน่ การจดัให้มีคูมื่อปฏิบตังิานเพื่อป้องกนัความผิดพลาดท่ี
เกิดขึน้ในการปฏิบตังิาน เป็นต้น 

2) การควบคมุเชิงตรวจพบ (Detective control) เป็นการด าเนินการเพ่ือให้สามารถตรวจพบภยั
คกุคามหรือข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึน้ ตวัอยา่งเชน่ การสอบทานความถกูต้องของข้อมลูท่ีได้มีการบนัทกึใน
ระบบคอมพิวเตอร์ก่อนการประมวลผล เป็นต้น 

3) การควบคมุเชิงแก้ไข (Corrective control) เป็นการด าเนินการเพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดหรือค วาม
เสียหายท่ีตรวจพบ เชน่ การปรับปรุงรายการเพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบญัชี  เม่ือตรวจพบข้อผิดพลาด
จากการตรวจสอบงบทดลอง  เป็นต้น 

ความสมัพนัธ์ของการจ าแนกประเภทการควบคมุดงักลา่วข้างต้นสามารถแสดงได้ดงัภาพ 4.1 ซึง่
จะเห็นวา่การควบคมุทัว่ไปจะรวมถึงการควบคมุเชิงป้อง กนัและการควบคมุเชิงแก้ไข สว่นการควบคมุ
ระบบงานจะรวมถึงการควบคมุป้องกนัและการควบคมุเชิงตรวจพบ 

 
การจ าแนกประเภทการควบคมุ 

ตามลกัษณะ ตามระดบัความเส่ียง 
การควบคมุทัว่ไป 
 
 
การควบคมุระบบงาน 

การควบคมุเชิงแก้ไข 
การควบคมุเชิงป้องกนั 
 
   การควบคมุเชิงตรวจพบ 

ภาพ 4.1 แสดงการจ าแนกประเภทการควบคมุ 
 



ในบทนีจ้ะกลา่วถึงการควบคมุทัว่ไปในระบบสารสนเทศ ซึง่เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัระบบ
สารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศในองค์กรท่ีผู้บริหารควรให้ความส าคญั ถึงแม้วา่วตัถปุระสงค์ของการ
ควบคมุภายในจะไมข่ึน้อยูก่บัวิธีการประมวลผล แตก่ารก า หนดนโยบายและขัน้ตอนการปฏิบตังิานท่ี
แตกตา่งออกไปส าหรับระบบสารสนเทศ อาจท าให้วิธีการควบคมุแตกตา่งไปจากเดมิ ตวัอยา่งเชน่ แม้วา่
การประมวลผลข้อมลูด้วยคอมพิวเตอร์ อาจชว่ยลดข้อผิดพลาดในการท างานของพนกังานได้ แตใ่น
ขณะเดียวกนัก็จะเพิ่มความเส่ียงในการเข้าถึงข้อมลู หรือ การเปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมลูโดยไมไ่ด้รับอนญุาต 
ในสว่นของการแบง่แยกหน้าท่ีงานระหวา่งหน้าท่ีการบนัทกึรายการ การเก็บรักษาทรัพย์สิน และการอนมุตัิ
ส าหรับระบบสารสนเทศจะแตกตา่งไปจากเดมิ เน่ืองจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใช้อาจใช้ในการท างาน
ส าหรับแตล่ะหน้าท่ีหรือทกุหน้าท่ี ดงักลา่ว อยา่งไรก็ตาม การใช้คอมพิวเตอร์จะชว่ยเพิ่มโอกาสในการ
ควบคมุภายในท่ีดีขึน้ 

 
การควบคุมทั่วไปในระบบสารสนเทศ 

 
การควบคมุทัว่ไปในระบบสารสนเทศ หมายถึงการควบคมุในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัสภาพแวดล้อม

ของการควบคมุภายใน (internal control environment) นโยบายและวิธีการในการควบคมุระบบ
สารสนเทศ การจดัแบง่สว่นงานและหน้าท่ี รวมทัง้วิธีการปฏิบตังิานของผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัระบบสารสนเทศ 
การควบคมุความปลอดภยัระบบ การควบคมุการพฒันาและปรับปรุงระบบ และการป้องกนัความเสียหาย
หรือลดความเสียหายของระบบ การควบคมุทัว่ไปเป็นกา รควบคมุภายในส าหรับระดบัองค์กร หรือการ
ควบคมุท่ีควรมีในทกุ ๆ สว่นของระบบสารสนเทศ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจวา่ระบบ
คอมพิวเตอร์โดยรวมขององค์กรมีความเสถียร (stable) มีการจดัการท่ีดี และเป็นสว่นหนึง่ท่ีจะก่อให้เกิด
บรูณภาพ (integrity) ของระบบสารสนเทศของกิจการ ซึง่แตกตา่งจากการควบคมุภายในของระบบงาน ซึง่
ใช้เฉพาะในระบบงานแตล่ะระบบ เชน่ ระบบลกูหนี ้หรือระบบเงินเดือนและคา่แรง เป็นต้น 

การควบคมุทัว่ไปในระบบสารสนเทศประกอบด้วยกิจกรรมตา่ง ๆ ได้แก่ การก าหนดนโยบายการ
ใช้สารสนเทศ การแบง่แยกหน้าท่ีงานในระบบสารสนเทศ การควบคมุโครงการพฒันาระบบสารสนเทศ 
การควบคมุการเปล่ียนแปลงแก้ไขระบบ การควบคมุการปฏิบตังิานในศนูย์คอมพิวเตอร์ การควบคมุการ
เข้าถึงอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ การควบคมุการเข้าถึงระบบงาน การควบคมุการเข้าถึงข้อมลูและทรัพยากร
สารสนเทศ การควบคมุการจดัเก็บข้อมลู การควบคมุการ ส่ือสารข้อมลู การก าหนดมาตรฐานของเอกสาร
ระบบสารสนเทศ การลดความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้กบัระบบคอมพิวเตอร์ และการวางแผนแก้ไขความ
เสียหายจากเหตฉุกุเฉิน 

 
 



การก าหนดนโยบายการใช้สารสนเทศ 
 

การรักษาความปลอดภยัของข้อมลูและสารสนเทศเป็นการควบคมุท่ีส าคญัอยา่งหนึง่ จงึต้องมีการ
ก าหนดเป็นนโยบาย โดยมีการทบทวนเพ่ือท าการปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ืองในการก าหนดนโยบายเก่ียวกบั
ความปลอดภยัของข้อมลูและการใช้งานนัน้ เร่ิมจาการพิจารณาวา่ ใคร ต้อง เข้าถึงข้อมลูอะไร เม่ือไร และ
ข้อมลูนัน้อยูใ่น ระบบงานใด ซึง่การพิจารณาดงักลา่วจะเป็นปัจจยัใ นการระบภุยัคกุคาม (threat) ความ
เส่ียง (risk) และผลของความเส่ียง (exposure) ท่ีจะมีตอ่ระบบสารสนเทศ เพ่ือให้สามารถเลือกวิธีการ
รักษาความปลอดภยัท่ีเหมาะสมท่ีสดุ และคุ้มคา่กบัการลงทนุ (cost-effective) โดยผู้บริหารระดบัสงู ควร
มีหน้าท่ีในการก าหนดนโยบาย ก ากบัดแูล และควบคมุให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไว้ โดยมีการ
ทบทวนและปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ือง รวมทัง้ชีแ้จงให้ผู้ปฏิบตังิานท่ีเก่ียวข้องทกุคนรับทราบ 

 
การแบ่งแยกหน้าที่งานในระบบสารสนเทศ 

 
วิธีการหนึง่ในการควบคมุระบบสารสนเทศขององค์กร คือการแบง่แยกหน้าท่ีความรับผิดชอบของ

ผู้ปฏิบตังิานระบบงานคอมพิวเตอร์ให้ชดัเจน เพื่อลดโอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาดจากการปฏิบตังิานและ
โอกาสการทจุริตของผู้ปฏิบตังิานท่ีไมถ่กูจ ากดัสิทธิในการเข้าถึงระบบงาน โปรแกรม และข้อมลู โดยมี
ประเภทงานท่ีควรมีการแบง่แยกผู้ปฏิบตังิานดงันี ้

1) งานวิเคราะห์ระบบ (system analysis) นกัวิเคราะห์ระบบ (system analyst) เป็นผู้ ท่ีท างาน
ร่วมกบัผู้ใช้ ในการพิจารณาถึงสารสนเทศท่ีผู้ใช้ต้องการใช้งาน และออกแบบระบบงานให้ตรงกบัความ
ต้องการใช้งาน 

2) งานเขียนโปรแกรม (programming) โปรแกรมเมอร์ (programmer) เป็นผู้น าระบบงานท่ี
นกัวิเคราะห์ระบบออกแบบไว้มาเขียนโปรแกรมสร้างระบบงาน 

3) งานปฏิบตักิารคอมพิวเตอร์ (computer operation) ผู้ปฏิบตังิานคอมพิวเตอร์  (computer 
operator) เป็นผู้ เปิดระบบงานในการท างานโปรแกรมประยกุต์ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และเป็นผู้ด าเนินการ
ประมวลผลสิน้วนั เพ่ือสร้างความมัน่ใจวา่การน าเข้าข้ อมลูเป็นไปอยา่งเหมาะสม การประมวลผลเป็นไป
โดยถกูต้อง และได้ผลลพัธ์หรือข้อมลูตรงกบัความต้องการ 

4) งานของผู้ใช้ (user) หนว่ยงานของผู้ใช้เป็นหนว่ยงานท่ีสร้างข้อมลูรายการธุรกิจ ก ากบั ดแูล
ข้อมลูท่ีใช้ประมวลผล และใช้ผลลพัธ์จากการประมวลของระบบงาน 

5)  งานบรรณารักษ์ระบบ (system library) บรรณารักษ์ระบบ (system librarian) เป็นผู้ เก็บ
รักษาและดแูลแฟ้มข้อมลูท่ีมีการจดัเก็บไว้ในเทปแมเ่หล็กและจานแมเ่หล็กในขณะท่ีไมไ่ด้เช่ือมตรงกบั
ระบบคอมพิวเตอร์ (offline) 



6) งานควบคมุข้อมลู (data control) กลุม่ผู้ควบคมุข้อมลู (data control group) มีหน้าท่ีในการ
รับรองความถกูต้อง สอบทานการท างานผา่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ยืนยนัข้อมลูเข้าและผลลพัธ์ท่ีได้จากการ
ประมวลผล แก้ไขรายการน าเข้าท่ีผิดพลาด และแจกจา่ยผลลพัธ์ท่ีได้จากการประมวลผล 

ทัง้นี ้การอนญุาตให้ผู้ปฏิบตังิานท างานได้หลายประเภทงาน จะเป็นการเปิดโอกาสให้ มีการทจุริต
ได้ง่าย ตวัอยา่งเชน่ นกัเขียนโปรแกรมของหนว่ยงานท่ีได้รับสิทธิให้เข้าถึงและน าข้อมลูจริงมาใช้ในการ
ทดสอบโปรแกรม อาจท าการลบหรือแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการเงินกู้ของตนเอง หรือนกัปฏิบตักิาร
คอมพิวเตอร์ท่ีสามารถเข้าถึงโปรแกรมท่ีตดิตัง้ในระดบัตรรกะ (logic) อาจท าการแก้ไขเปล่ียนแปลง
โปรแกรมเพ่ือให้ประมวลผลเพิ่มเงินคา่จ้างของตนเอง เป็นต้น 

 
การควบคุมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 

การพฒันาระบบสารสนเทศท่ีขาดการควบคมุการบริหารจดัการท่ีดี ก่อให้เกิดความเส่ียงในการท่ี
ระบบไมส่ามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ และระบบงานท่ีพฒันาขึน้อาจไมมี่การควบคมุภายใน
ท่ีเพียงพอ ท าให้ท างานผิดพลาด นอกจากนัน้ ยงัเป็นผลให้กิจการสญูเสียเงินลงทนุจ านวนมากในโครงการ
พฒันาระบบสารสนเทศ การควบคมุโครงการพฒันาระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย 

1) แผนแมบ่ทระยะยาว (long-rage master plan) เป็นแผนงานท่ีแสดงใ ห้เห็นทิศทางของ
เทคโนโลยีและโครงร่างของโครงการตา่ง ๆ ท่ีจะตอบสนองความต้องการเป้าหมายขององค์ กร
ในระยะยาว ซึง่สว่นใหญ่จะเป็นแผนงานในระยะ 3-5 ปี 

2) แผนงานพฒันาระบบ (project development plan) เป็นแผนงานท่ีแสดงให้เห็นวา่จะด าเนิน
โครงการอยา่งไร ประกอบด้วย รายละเอียดขั ้ นตอนของงาน ผู้ปฏิบตังิานในแตล่ะขัน้ตอน 
ชว่งเวลาในการปฏิบตังิาน คา่ใช้จา่ยโครงการในแตล่ะขัน้ตอนและรายการอ่ืน ๆ โดยใน
แผนงานนัน้ควรระบกุารวดัความก้าวหน้าของโครงการ (project milestone) หรือจดุส าคญัท่ี
จะใช้ในการสอบทานความก้าวหน้าของโครงการ และใช้ในการเปรียบเที ยบระยะเวลาท่ีใช้
จริงกบัประมาณการ 

3) ก าหนดการประมวลผลข้อมลู (data processing schedule) เพ่ือให้มีการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศในองค์กรให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ควรก าหนดให้งานประมวลผลข้อมลูทกุงานท่ีการ
ด าเนินการตามตารางเวลาท่ีก าหนดไว้ 

4) การมอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบ (assignment of responsibility) โครงการพฒันา
ระบบแตล่ะโครงการจะต้องมีการก าหนดผู้จดัการโครงการและทีมงาน รวมถึงหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบของแตล่ะคน โดยผู้จดัการโครงการและทีมงานจะมีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรง
ตอ่ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของโครงการ 



5) การประเมินผลงานระหวา่งการด าเนินโครงการ (periodic performance evaluation) โดย
ควรมีการแบง่แยกงานออกเป็นแตล่ะสว่น (module หรือtask) ซึง่จะแยกยอ่ยมาจากประเภท
งานตา่ง ๆ ตามแผนงาน เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานของบคุคลท่ีรับผิดชอบงานในแตล่ะ
สว่น 

6) การสอบทานภายหลงัการตดิตัง้ระบบและน าระบบมาใช้งาน (post-implementation review) 
หลงัจากโครงการพฒันาระบบได้เสร็จสิน้ลง ควรมีการสอบทานเพ่ือพิจารณาวา่ผลประโยชน์
ท่ีได้รับเป็นไปตามท่ีคาดหวงัไว้หรือไม ่การสอบทานดงักลา่วจะชว่ยในการควบคมุกิจกรรม
การพฒันาระบบ และสง่เสริมให้มีการประมาณการต้น ทนุและผลประโยชน์อยา่งถกูต้อง  
แมน่ย า และมีหลกัการตัง้แตใ่นระยะเร่ิมต้นโครงการ 

7) การวดัผลการด าเนินงานของระบบ (system performance measurement) เพ่ือให้มีการ
ประเมินระบบงานท่ีพฒันาขึน้อยา่งเหมาะสม  การวดัผลโดยทัว่ไปอาจรวมถึงการวดัปริมาณ
งาน (throughput) การวดัอรรถประโยชน์ (utilization) และการวดัระยะเวลาตอบสนอง 
(response time) เป็นต้น 

 
การควบคุมการเปล่ียนแปลงแก้ไขระบบ 

การแก้ไขเปล่ียนแปลงระบบโดยไมไ่ด้รับอนญุาต อาจมีผลให้เกิดความผิดพลาด ในโปรแกรม การ
ทจุริต หรือมีข้อมลูท่ีไมถ่กูต้องในงบการเงินและรายงานตา่ง ๆ และอาจท าให้ระบบล้มเหลวหรือหยดุชะงกั
การท างานได้ การเปล่ียนแปลงแก้ไขระบบหรือโปรแกรมท่ีใช้อยู ่จงึควรมีการก าหนดเป็นขัน้ตอน โดยมีการ
อนมุตัแิละจดัท าเอกสารประกอบ โดยผู้สอบบญัชี ควรมีการสอบทานความเพียงพอของการควบคมุภายใน
ของระบบงาน หรือโปรแกรมท่ีมีการเปล่ียนแปลงแก้ไขนัน้ 

 
การควบคมุเปล่ียนแปลงแก้ไขระบบประกอบด้วย 
1) การก าหนดระเบียบวิธีการปฏิบตัใินการเปล่ียนแปลงแก้ไขระบบท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร และมี

การอนมุตัจิากเจ้าของระบบงาน 
2) มีการศกึษาผลกระทบตา่ง ๆ ทัง้ผลกระทบงานด้านเทคนิค ผลกระทบท่ีมีตอ่ระบบอ่ืน และ

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลง 
3) มีการทดสอบระบบท่ีแก้ไขแล้ว ก่อนน ามาใช้งาน 
4) จดัท าเอกสารคูมื่อประกอบการแก้ไขเปล่ียนแปลงทัง้หมด และมีการแก้ไขเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

เชน่ คูมื่อการใช้งาน คูมื่อระบบ ข้อมลูเก่ียวกบัการรักษาความปลอดภยัระบบ และตารางการ
ท างานของผู้ปฏิบตังิานคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 



5) มีการประเมินผลและสอบทานระบบงานหรือโปรแกรมภายหลงัจากเร่ิมใช้งานในระยะเวลา
หนึง่ 

การควบคุมการปฏิบัตงิานในศูนย์คอมพวิเตอร์ 
 

ศนูย์คอมพิวเตอร์เป็นหนว่ยงานท่ีให้บริการคอมพิวเตอร์แก่หนว่ยงานอ่ืน การควบคมุการ
ปฏิบตังิานในศนูย์คอมพิวเตอร์ประกอบ ด้วย การประมวลผลระบบงาน การส ารองข้อมลู และการจดัการ
ปัญหาของระบบเพ่ือสง่ตอ่ให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องท าการแก้ไข 

1) การประมวลผลระบบงาน 
การประมวลผลระบบงานควรมีการจดัท าตารางการประมวลผล โดยได้รับอนมุตัจิากเจ้าของ

ระบบงานนัน้ ๆ และในแตล่ะขัน้ตอนของการประมวลผลต้องมีการบนัทึ กข้อมลูการท างาน รวมทัง้ปัญหาท่ี
เกิดขึน้และการด าเนินการแก้ไข เพ่ือใช้ในการสอบทาน 

2) การส ารองข้อมลู 
การส ารองข้อมลู (Data backup) เป็นวิธีการท่ีจะชว่ยป้องกนัข้อมลูจากการสญูหายเน่ืองจาก

เหตกุารณ์ตา่ง ๆ ท่ีท าให้ข้อมลูถกูท าลาย ลกัษณะของการส ารองข้อมลูขึน้อยูก่บัวิธีการประมวลผลและ
เทคโนโลยีท่ีใช้ในระบบสารสนเทศทางการบญัชี การควบคมุภายในเก่ียวกบัการส ารองข้อมลูมีดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ผู้บริหารควรก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการส ารองข้อมลูและการกู้ คืนข้อมลูในกรณีท่ีข้อมลูถกู
ท าลาย 

(2) มีการส ารองข้อมลูเป็นประ จ า โดยจดัท าตารางเวลาการท างานเก่ียวกบัการส ารองข้อมลูของ
แตล่ะระบบงานไว้เป็นสว่นหนึง่ของตารางการประมวลผล และจดัท าตารางเวลาส าหรับการ
ส ารองโปรแกรมและข้อมลูอ่ืน ๆ แยกตา่งหาก 

(3) จดัเก็บข้อมลูส ารองไว้นอกสถานท่ีแยกตา่งหากจากข้อมลูจริง โดยมีการก าหนดระเบียบวิธีใน
การน าไปจดัเก็บ 

(4) ทดสอบข้อมลูส ารองเป็นระยะ ๆ โดยการทดลองน าข้อมลูส ารองท่ีจดัท าไว้มาท าการกู้ คืน
ข้อมลู และทดสอบแฟ้มข้อมลูท่ีกู้ คืนอยา่งสม ่าเสมอ 

(5) ก าหนดเง่ือนไขในการน าเทปหรือดสิก์กลบัมาใช้ใหมใ่นการจดัเก็บข้อมลูส ารอง และเน่ืองจาก
เทปหรือดสิก์มีอายใุช้งานจ ากดั จงึควรมีการหมนุ เวียนน าเทปหรือดสิก์ใหมม่าเปล่ียนแทน
อยา่งสม ่าเสมอ นอกจากนัน้เทปหรือดสิก์บางสว่นท่ีใช้จดัเก็บข้อมลูส ารองอาจต้องมีการ
จดัเก็บอยา่งถาวร เพ่ือให้มีข้อมลูส ารองทัง้หมดส าหรับแตล่ะเดือน 

(6) จดัท าสารบบ (directory) ส าหรับเทปหรือดสิก์ท่ีจดัเก็บไว้ทัง้หมด 
(7) ในการกู้ คืนข้อมลูและเร่ิมต้นระบบงานใหม ่ (recovery and restart) ควรมีการก าหนดขัน้ตอน

การท างานท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร และบนัทกึการท างานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือใช้ในการสอบทาน 



3) การจดัการปัญหาของระบบ 
ในกรณีท่ีระบบคอมพิวเตอร์มีปัญหาหรือมีข้อผิดพลาดในการท างาน เชน่ ข้อผิดพล าดของ

โปรแกรม ปัญหาของระบบเครือขา่ย ปัญหาเก่ียวกบัระบบปฏิบตักิาร เป็นต้น ผู้ปฏิบตังิานคอมพิวเตอร์ควร
มีการพิจารณาถึงสาเหตขุองปัญหาหรือข้อผิดพลาดนัน้ เพ่ือสง่ตอ่ให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องท าการแก้ไข 
 
การควบคุมการเข้าถงึอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ 
 

การเข้าถึงอปุกรณ์คอมพิวเตอร์  หมายถึงความสามารถในการเข้าถึงตวัเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ
อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ขององค์กร วิธีการควบคมุการเข้าถึงอปุกรณ์คอมพิวเตอร์เพ่ือรักษาความปลอดภยั
ของอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ ได้แก่ 

1) สถานท่ีตดิตัง้อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ควรอยูใ่นห้องท่ีมีกญุแจปิด และจ ากดัให้ใช้งานได้เฉพา ะผู้
ท่ีได้รับอนญุาต 

2) ห้องคอมพิวเตอร์ควรมีทางเข้าออกเพียง 1 หรือ 2 ทาง โดยกญุแจประตตู้องมีการ ปิดล็อกไว้
และมีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัคอยตรวจตราอยา่งสม ่าเสมอ 

3) ผู้ปฏิบตังิานต้องตดิเคร่ืองหมายหรือบตัรประจ าตวัผู้ผา่นเข้าออกในห้องคอมพิวเตอร์ หรือใช้
อปุกรณ์ทางเทคนิคในการระบตุวัผู้ปฏิบตังิานก่อนผา่นเข้าท างานในห้องคอมพิวเตอร์ เชน่ การ
ใช้กญุแจบตัรแถบแมเ่หล็กบรรจรุหสัผา่นประจ าตวัผู้ปฏิบตังิาน ซึง่จะท าให้สามารถรวบรวม
ข้อมลูการเข้าท างานในห้องคอมพิวเตอร์ของผู้ปฏิบตังิาน และมีการสอบทานการเข้าไปท างาน
ในห้องคอมพิวเตอร์เป็นระยะ เป็นต้น 

4) ก าหนดเป็นนโยบายการรักษาความปลอดภยั และชีแ้จงให้บคุคลท่ีเข้ามาเย่ียมชมทราบวา่
ต้องลงเวลาเข้าออก และตดิเคร่ืองหมายหรือบตัรประจ าตวัตลอดเวลาท่ีเข้ามาเย่ียมชม 

5) ตดิตัง้ระบบเตือนภยักรณีมีผู้บกุรุก 
6) จ ากดัสิทธิการใช้โทรศพัท์ เคร่ือง terminal และเคร่ืองคอมพิว เตอร์สว่นบคุคลส าหรับงาน

สว่นตวั 
7) ตดิกญุแจล็อกเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ 
8) การควบคมุสภาพแวดล้อมในการท างานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยมีการควบคมุอณุหภมูิ 

ความชืน้ ฝุ่ นละออง มีการตดิตัง้ระบบป้องกนัเพลิงไม้ เชน่ เคร่ืองตรวจจบัควนั (smoke 
detector) เป็นต้น 

 
 
 



การควบคุมการเข้าถงึอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ 
การเข้าถึงอปุกรณ์คอมพิ วเตอร์ หมายถึงความสามารถในการเข้าถึงตวัเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ

อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ขององค์กร วิธีการควบคมุการเข้าถึงอปุกรณ์คอมพิวเตอร์เพ่ือรักษาความปลอดภยั
ของอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ ได้แก่ 

1) สถานท่ีตดิตัง้อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ควรอยูใ่นห้องท่ีมีกญุแจปิด และจ ากดัให้ใช้งานได้เฉพาะผู้
ท่ีได้รับอนญุาต 

2) ห้องคอมพิวเตอร์ควรมีทางเข้าออกเพียง 1 หรือ 2 ทาง โดยกญุแจประตตู้องมีการปิดล็อกไว้
และมีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัคอยตรวจตราอยา่งสม ่าเสมอ 

3) ผู้ปฏิบตังิานต้อ งตดิเคร่ืองหมายหรือบตัรประจ าตวัผู้ผา่นเข้าออกในห้องคอมพิวเตอร์ หรือใช้
อปุกรณ์ทางเทคนิคในการระบตุวัผู้ปฏิบตังิานก่อนผา่นเข้าท างานในห้องคอมพิวเตอร์ เชน่ การ
ใช้กญุแจบตัรแถบแมเ่หล็กบรรจรุหสัผา่นประจ าตวัผู้ปฏิบตังิาน ซึง่จะท าให้สามารถรวบรวม
ข้อมลูการเข้าท างานในห้องคอมพิวเตอร์ของผู้ปฏิบตังิาน และมีการสอบทานการเข้าไปท างาน
ในห้องคอมพิวเตอร์เป็นระยะ เป็นต้น 

4) ก าหนดเป็นนโยบายการรักษาความปลอดภยั และชีแ้จงให้บคุคลท่ีเข้ามาเย่ียมชมทราบวา่
ต้องลงเวลาเข้าออก และตดิเคร่ืองหมายหรือบตัรประจ าตวัตลอดเวลาท่ีเข้ามาเย่ียมชม 

5) ตดิตัง้ระบบเตือนภยักรณีมีผู้บกุรุก 
6) จ ากดัสิทธิการใช้โทรศพัท์ เคร่ือง terminal และเคร่ืองคอมพิวเตอร์สว่นบคุคลส าหรับงาน

สว่นตวั 
7) ตดิกญุแจล็อกเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ 
8) การควบคมุสภาพแวดล้อมในการท างานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยมีการควบคมุอณุหภมูิ 

ความชืน้ ฝุ่ นละออง มีการติ ตดตัง้ระบบป้องกนัเพลิงไม้ เชน่ เคร่ืองตรวจจบัควนั (smoke 
detector) เป็นต้น 

 
การควบคุมการเข้าถงึข้อมูลและทรัพยากรสารสนเทศ 

ในระบบแฟ้มข้อมลูเชิงระนาบ (flat file system) ผู้ใช้ข้อมลูตา่งก็ดแูลรักษาแฟ้มข้อมลูท่ีเป็นของ
ตนเอง ระบบดงักลา่วจงึมีสภาพแวดล้อมของการควบคมุท่ีเอือ้อ านวยตอ่การควบคมุการเข้าถึงข้อมลูและ
ทรัพยากรสารสนเทศ ในทางตรงกนัข้าม ในระบบฐานข้อมลูซึง่เน้นความส าคญัของบรูณภาพของข้อมลู
และความจ าเป็นในการใช้ข้อมลูร่วมกนั จะเพิ่มความเส่ียงในการควบคมุการเข้าถึงข้อมลูและทรัพยา กร
สารสนเทศ ตวัอยา่งเชน่ ความเส่ียงจากการทจุริต การขโมยข้อมลู การน าข้อมลูไปใช้ในทางท่ีผิด การ
ท าลายข้อมลู เป็นต้น ความเส่ียงเหลา่นี ้อาจเกิดขึน้จากการท่ีมีผู้ ท่ีไมไ่ด้รับอนญุาตเข้าถึงข้อมลู หรือการท่ี



ผู้ใช้ท่ีได้รับอนญุาตมีการเข้าถึงข้อมลูท่ีเกินกวา่ขอบเขตท่ี ได้รับ การควบคมุการเข้าถึงข้อมลูในฐานข้อมลูมี
หลายลกัษณะ ดงัตอ่ไปนี ้

1) ทรรศนะของผู้ใช้ (user views) หรือเค้าร่างยอ่ย (sub - schema) เป็นสว่นยอ่ยของฐานข้อมลู
ทัง้หมดท่ีระบขุอบเขตของข้อมลูของผู้ใช้ และก าหนดฐานข้อมลูท่ีผู้ใช้เข้าถึง ในฐานข้อมลูแบบ
รวมศนูย์ (centralized database) ผู้บริหารฐานข้อมลู (database administrator หรือ DBA) 
มีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงตอ่การออกแบบทรรศนะของผู้ใช้ โดยด าเนินการอยา่งใกล้ชิด
ร่วมกบัผู้ใช้และผู้ออกแบบระบบ ซึง่การออกแบบทรรศนะของผู้ใช้ต้องสอดคล้องกบัความ
ต้องการของผู้ใช้ 

  อยา่งไรก็ตาม ถึงแม้ทรรศนะของผู้ใช้จะสามารถก าหนดขอบเขตข้อมลูท่ีผู้ใช้เข้าถึง แตก็่
ไมไ่ด้ระบหุน้าท่ีงานท่ีผู้ใช้สามารถท าได้ เชน่ อา่น ลบ แก้ไข เป็นต้น ในหลายกรณีผู้ใช้หลาย
คนอาจใช้ทรรศนะของผู้ใช้เดียวกนั แตมี่อ านาจในการเข้าถึงข้อมลูในระดบัท่ีแตกตา่งกนั โดย
ผู้ใช้ทกุคนท่ีเข้าถึงทรรศนะของผู้ใช้หนึง่ อาจสามารถอา่นได้ แตมี่บางคนสามารถแก้ไขหรือลบ
ข้อมลูนัน้ได้ เป็นต้น การควบคมุการเข้าถึงข้อมลูจงึจ าเป็นต้องมีการรักษาความปลอดภยัใน
ลกัษณะอ่ืน ๆ ประกอบด้วย 

2) ตารางการอนญุาตให้เข้าถึงฐานข้อมลู (database authorization table) เป็นเทคนิคท่ีใ ช้ใน
การก าหนดกฎเกณฑ์และการกระท าท่ีผู้ใช้สามารถท าได้ ดงัแสดงในตาราง 4.1 จากตาราง
ดงักลา่ว ผู้ใช้ทัง้ 5 คน สามารถเข้าถึงข้อมลูท่ีระบใุนทรรศนะของผู้ใช้เดียวกนั แตผู่้ใช้แตล่ะคน
ได้รับสิทธิในการเข้าถึงข้อมลูในระดบัท่ีแตกตา่งกนั 

ตาราง 4.1 ตารางการอนญุาตให้เข้าถึงฐานข้อมลู 

 

ทรรศนะของผู้ใช้ : ข้อมลูลกูค้า 
แผนก บญัชีลกูหนี ้ เรียกเก็บเงิน 
ผู้ใช้ สมศกัดิ ์ สมศรี สมใจ สมพล สมปอง 

รหสัผา่น DATA JUNE JAN STAR KEN 
สิทธิการใช้งาน 
   อา่น 
   เพิ่มข้อมลู 
   แก้ไขข้อมลู 
   ลบข้อมลู 

 
Y 
Y 
Y 
Y 

 
Y 
Y 
N 
N 

 
Y 
N  
N 
N 

 
Y 
Y 
Y 
N 

 
Y 
N 
N 
N 



3) การเข้ารหสัลบัข้อมลู (data encryption) ระบบฐานข้อมลูอาจใช้การเข้ารหสัลบัส าหรับ
ป้องกนัข้อมลูท่ีเป็นความลบั เชน่ สตูรการผลิต อตัราเงินเดือนของพนกังาน แฟ้มข้อมลู
รหสัผา่น และข้อมลูทางการเงินบางชนิด เป็นต้น การเข้ารหสัลบัข้อมลู เป็นการใช้ขัน้ตอนวิธี
แปลงข้อมลูในรูปแบบท่ีคละกนั เพ่ือให้ข้อมลูอยูใ่นรูปแบบท่ีไมส่ามารถอา่นออกได้ นอกจากนี ้
การเข้ารหสัลบัข้อมลูยงัสามารถใช้ในการรัก ษาความปลอดภยัของข้อมลูท่ีมีการรับสง่ผา่น
ระบบเครือขา่ยได้อีกด้วย 

การควบคุมการเข้าถงึระบบงาน 
การเข้าถึงระบบงาน หมายถึง ความสามารถในการเข้าถึงโปรแกรมและข้อมลูในระบบงาน การ

ควบคมุความสามารถดงักลา่วก็เพ่ือรักษาความปลอดภยัของโปรแกรมและข้อมลูในระบบงาน ผู้ใช้ระบบ
จะได้รับอนญุาตให้เข้าถึงข้อมลูได้เพ่ือท าการอา่น ท าส าเนาเพิ่มและลบเฉพาะสว่นท่ีตนเองมีสิทธิในการใช้
งานเทา่นัน้ และการป้อง กนัข้อมลูจากบคุคลภายนอกก็มีความส าคญัเชน่เดียวกนั การจ ากดัการเข้าถึง
ระบบงานนัน้ ตวัระบบงานเองจะต้องมีความสามารถแยกข้อแตกตา่งระหวา่งการใช้งานของผู้ได้รับ
อนญุาตกบัผู้ไมไ่ด้รับอนญุาต ข้อมลูใดท่ีผู้ใช้ระบบงานทราบหรือเป็นเจ้าของ สถานท่ีท่ีผู้ใช้ระบบงานเข้าใช้
ระบบงาน หรือคณุลกัษณะของแตล่ะบคุคล วิธีการท่ีนิยมโดยทัว่ไปส าหรับการควบคมุการเข้าถึงการใช้การ
ตรวจสอบจากสิ่งท่ีผู้ใช้ทราบ ตวัอยา่งเชน่ ให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์แจ้งให้ผู้ใช้ป้อนรหสัประจ าตวับคุคล เป็น
ต้น 

การควบคุมการเข้าถงึระบบงาน ประกอบด้วย 
1) การพสูิจน์ตัวจริง (authentication) สามารถท าได้หลายวิธี เชน่ 

(1) รหสัผา่น (password)      เป็นวิธีการท่ีนิยมใช้ในการระบตุวัตนของผู้ใช้ระบบงานเพื่อ
แสดงสิทธิเข้าใช้ระบบงาน การป้อนรหสัผา่นเพ่ือเข้าสูร่ะบบงาน ผู้ใช้อาจจะป้อนหมายเลข
พนกังาน ช่ือ หรือช่ือตามบญัชีผู้ใช้ระบบ ซึง่หลงัจากมีการป้อนรหสัผา่นแล้ว ชดุของตวัอกัขระ
ท่ีไมซ่ า้กนันัน้จะเป็นสิ่งท่ีระบวุา่เป็นผู้ใช้ระบบ ซึง่จะเป็นท่ีทราบกนัเฉพาะระหวา่งผู้ใช้
ระบบงานกบัตวัระบบงานเองเทา่นัน้ ถ้าผู้ใช้ระบบงานป้อนช่ือผู้ใช้ระบบและรหสัผา่นท่ีตรงกนั
กบัท่ีมีอยูใ่นระบบงานแล้ว จะถือวา่เป็นการแสดงสิทธิข องผู้ใช้ระบบงาน ในทางปฏิบตัิ
ความส าคญัของรหสัผา่นได้ลดลงเน่ืองจากสามารถคาดเดาได้ง่าย สญูหาย ถกูจดไว้ หรือถกู
เปิดเผย ซึง่เป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้ ไมไ่ด้รับอนญุาตสามารถเข้าถึงระบบงานได้ 
(2)    การระบตุวัตนด้วยสิ่งท่ีมีท างกายภาพ (physical possession identification)     เชน่ 
บตัรประจ าตวั (ID card) ท่ีมีการบนัทกึข้อมลูบคุคลและสามารถอา่นได้ด้วยเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น การระบตุวัตนด้วยสิ่งท่ีมีทางกายภาพอาจใช้อปุกรณ์รักษาความ
ปลอดภยั เชน่ กญุแจประต ูเป็นต้น ระดบัการรักษาความปลอดภยัอาจเพิ่มขึน้โดยการใช้ทัง้
บตัรประจ าตวัและ รหสัผา่นร่วมกนัก่อนท่ีจะผา่นเข้าสูร่ะบบงาน อยา่งไรก็ตาม ระบบนี ้



สามารถใช้ในการควบคมุได้เฉพาะบางสว่น เน่ืองจากบตัรประจ าตวัอาจจะหายหรือถกูขโมย 
รหสัผา่นอาจถกูขโมยหรือถกูเปิดเผย เป็นต้น 
(3)   การระบตุวัตนด้วยคา่ทางชีวภาพ (biometric identification)   อปุกรณ์อา่นคา่ ทาง
ชีววิทยา เพ่ือระบตุวัตนแยกลกัษณะบคุคลตามคณุสมบตัขิองร่างกาย เชน่ ลายมือ เสียง เรติ
นา โครงสร้างและลกัษณะใบหน้า ลายเซ็นและลกัษณะการใช้แป้นพิมพ์จากรูปแบบการใช้
ตวัอกัษรตา่ง ๆ เม่ือผู้ใช้ระบบต้องการเข้าระบบงาน ข้อมลูของร่างกายผู้ใช้หรือคณุสมบตัทิาง
ชีวภาพระบตุวัตนต้องตรงกบัข้อมลูท่ีจดัเก็บในระบบงาน อยา่งไรก็ตาม ในการใช้งานจริงยงัมี
ปัญหาอยูบ้่าง เชน่ ในการใช้เสียงเป็นสิ่งระบตุวัตน กรณีท่ีผู้ใช้เป็นหวดัเคร่ืองอา่นคา่จะจ า
เสียงเจ้าตวัไมไ่ด้และปฏิเสธไมใ่ห้เข้าระบบงาน หรือในการใช้เรตนิาเป็นสิ่งระบตุวัตน กรณีผู้ใช้
เป็นตาแดงเคร่ืองอา่นคา่จะอา่นไมไ่ด้และปฏิเสธไมใ่ห้เข้าระบบงาน เป็นต้น 

2) การก าหนดสิทธิ สามารถท าได้โดยใช้วิธีการทดสอบความเข้ากนัได้ (compatibility test) 
เม่ือผู้ใช้ระบบท่ีถกูต้องเข้าใช้ระบบงาน การทดสอบความเข้ากนัได้จะใช้ในการพิจารณาวา่
ผู้ใช้ระบบนัน้มีสิทธิในการท างานในระบบงานหรือไม ่เชน่พนกังานโรงงานต้องไมมี่สิทธิในการ
น าเข้าข้อมลูเก่ียวกบัเจ้าหนีก้ารค้า หรือเจ้าหน้าท่ีจดัซือ้ต้องไมไ่ด้รับอนญุาตให้น าเข้าข้อมลู
การรับค าสัง่ซือ้จากลกูค้า เป็นต้น วีการนีมี้ความส าคญัตอ่การป้องกนัข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึน้กบั
ระบบงาน ทัง้โดยไม่ มีเจตนา และโดยเจตนา การทดสอบความเข้ากนัได้ใช้ประโยชน์จาก
ตารางการควบคมุการเข้าถึง  (access control matrix) ท่ีแสดงรายการเลขประจ าตวัและ
รหสัผา่นของผู้ใช้ระบบงานทัง้หมด แฟ้มข้อมลูและโปรแกรมทัง้หมด และสิทธิการเข้าถึงของ
ผู้ใช้ระบบแตล่ะคน ดงัตวัอยา่งท่ีแสดงในตาราง 4.2 

ตาราง 4.2 ตารางการควบคุมการเข้าถงึระบบงาน 
 

ผู้ใช้ระบบงาน แฟ้มข้อมลู โปรแกรม 
เลขประจ าตวั รหสัผา่น A B C 1 2 3 4 

11111 Aaa1 0 0 1 0 0 0 0 
11112 Bbb2 0 2 0 0 0 0 0 
11113 Ccc3 1 1 1 0 0 0 0 
11114 Ddd4 3 0 0 0 0 0 0 
11115 Eee5 0 1 0 0 3 0 0 
11116 Fff6 1 1 1 1 1 1 1 

 
 



รหสัประเภทของการเข้าถึง 
     0 =  ไมอ่นญุาตให้เข้าถึง 
     1 = อา่นและแสดงผลทางหน้าจอเทา่นัน้ 
     2 = อา่น แสดงผลทางหน้าจอ และปรับปรุง  
     3 = อา่น แสดงผลทางหน้าจอ ปรับปรุง สร้าง และลบ 
 

3) การบันทกึกิจกรรมต่าง ๆ ในระบบเพื่อการตรวจสอบ (audit logging) เป็นการบนัทกึ
กิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีผู้ใช้ได้ด าเนินการในระบบเพ่ือให้สามารถตรวจสอบได้ และชว่ยให้เกิด
หลกัฐานการตรวจสอบส าหรับรายการตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในระบบสารสนเทศ   

 
การควบคุมการจัดเก็บข้อมูล 

สารสนเทศเป็นสิ่งท่ีสร้างทัง้ความได้เปรียบคูแ่ขง่ขนัและมลูคา่แก่องค์กร เน่ืองจากเป็นทรัพยากรท่ี
ทรงคณุคา่ จงึต้องมีการป้องกนัผู้ ไมไ่ด้รับอนญุาตมาเปิดเผยหรือท าลาย ซึง่องค์กรจะต้องก าหนดประเภท
ของข้อมลูท่ีจะต้องบ ารุงรักษาและระดบัการป้องกนัท่ีจ าเป็นส าหรับข้อมลูแต่ละประเภท โดยขัน้ตอนตา่ง ๆ 
ในการป้องกนัต้องจดัท าเป็นเอกสาร มีการรวบรวมข้อมลูเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ในการรักษาความปลอดภยั มี
การดแูลเอกสาร ข้อมลูประเภทรายการ และแฟ้มข้อมลูลบั และมีการเก็บข้อมลูการเข้าไปใช้ข้อมลูลบั
เหลา่นัน้ เพ่ือให้สามารถตรวจสอบได้ พนกังานจะต้องท าสั ญญาวา่จะไมเ่ปิดเผยข้อมลูท่ีเป้นความลบัของ
บริษัท 

การก ากบัดแูลด้วยคลงัแฟ้มข้อมลู (File library) ท่ีเหมาะสม เป็นสว่นท่ีส าคญัในการป้องกนัข้อมลู
สญูหาย หนว่ยงานท่ีมีหน้าท่ีจดัเก็บแฟ้มข้อมลู (File storage) จะต้องเก็บรักษาแฟ้มข้อมลูให้พ้นจากเพลิง
ไหม้ ฝุ่ นผง ความร้อน ความชืน้ หรือสถานการณ์ท่ีสร้างความเสียหายให้ข้อมลูท่ีจดัเก็บไว้ 

การตดิป้ายช่ือแฟ้มข้อมลู (File label) จะชว่ยป้องกนัการน าไปใช้ผิดประเภทโดยไมไ่ด้ตัง้ใจ ป้าย
ช่ือภายนอก (external label) เป็นป้ายกระดาษท่ีตดิไว้กบัอปุกรณ์ท่ีเป็นหนว่ยเก็บ (storage device) ซึง่
จะต้องมีช่ือ เนือ้หา และวนัท่ีประมวลผล สว่นป้ายช่ือภายใน (internal label) เป็นป้ายช่ือท่ีเคร่ือง
คอมพิวเตอร์อา่นได้จากแบบฟอร์มในส่ือบนัทกึข้อมลู ซึง่จะมีอยู ่3 ประเภท คือ 

1) ป้ายหมวด (volume label) เป็นค าอธิบายเนือ้หาทัง้หมดของข้อมลูท่ีบนัทกึในส่ือบนัทกึข้ อมลู 
เชน่ ฮาร์ดดสิก์ แผน่ดสิเก็ตต์ หรือเทปแมเ่หล็ก เป็นต้น 

2) ป้ายหวัเร่ือง (header label) จะเป็นป้ายบอกจดุเร่ิมต้นของแตล่ะแฟ้มข้อมลู ประกอบด้วยช่ือ
แฟ้มข้อมลู วนัหมดอาย ุและข้อมลูอ่ืน ๆ 



3) ป้ายช่ือท้ายแฟ้ม (trailer data) เป็นป้ายบอกจดุสิน้สดุของแฟ้มข้อมลู ซึง่จ ะมีผลรวมคมุยอด
ของแฟ้ม (file control total) เพ่ือเป็นข้อมลูสอบทานส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ระหวา่งการ
ประมวลผล 

กลไกการป้องกนัการเขียนทบั (write protection mechanism) จะชว่ยป้องกนัผู้ใช้ระบบงานเขียน
ข้อมลูทบัหรือลบข้อมลูโดยไมต่ัง้ใจ เชน่ ในแผน่ดสิเก็ตต์จะมีสวิตช์ เปิดปิดให้เลือกป้องกนัการเขียนทบัได้ 
แตเ่ป็นท่ีนา่เสียดายท่ีกลไกนีย้กเลิกได้ง่ายมาก 

ในระบบฐานข้อมลูจะใช้ผู้บริหารฐานข้อมลู พจนานกุรมข้อมลู (data dictionary) และการควบคมุ
การปรับปรุงข้อมลู เพ่ือป้องกนัข้อมลู โดยผู้บริหารฐานข้อมลูจะเป็นผู้สร้างและควบคมุให้กา รเข้าถึงและ
การปรับปรุงฐานข้อมลูเป็นไปตามวิ ธีการท่ีก าหนด พจนานกุรมข้อมลูจะสร้างความมัน่ใจวา่รายการข้อมลู
มีการก าหนดและใช้อยา่งถกูต้อง สว่นการควบคมุการปรับปรุงข้อมลู จะชว่ยป้องกนัรายการข้อมลูจาก
ข้อผิดพลาดท่ีเกิดจากผู้ใช้หลายคนปรับปรุงข้อมลูรายการเดียวกนัพร้อม  ๆ กนั ซึง่การควบคมุนีจ้ะชว่ยล็อก
ข้อมลูรายการนัน้ให้ปรับปรุงได้ทีละคน โดยจะปลดล็อกภายหลงัจากปรับปรุงเรียบร้อย ผู้ใช้รายอ่ืนจงึจะ
สามารถเข้ามาท าการปรับปรุงตอ่ไป 
 
การควบคุมการส่ือสารข้อมูล 

การลดความเส่ียงจากความล้มเหลวในการส่ือสารข้อมลู องค์กรจะต้องตรวจตราระบบเครือขา่ย
เพ่ือหาจดุออ่น รวมทัง้การบ ารุงรักษาสว่นประกอบท่ีใช้ในการส ารอง และออกแบบเครือขา่ยให้มีขีด
ความสามารถเพียงพอท่ีจะรองรับความต้องการในชว่งเวลาท่ีมีการใช้งานเตม็ท่ี และจะต้องสร้างเส้นทาง
การส่ือสารภายในเครือขา่ยไว้หลาย ๆ เส้นทาง เพ่ื อให้ระบบสามารถท างานตอ่เน่ืองได้แม้วา่จะมีบาง
เส้นทางท่ีล้มเหลว และนอกจากการบ ารุงรักษาอปุกรณ์ในการส่ือสารแล้ว ควรจะมีการปรับปรุงระบบ เชน่ 
เปล่ียนสายโทรศพัท์ไปใช้ชนิดท่ีเร็วกวา่หรือมีประสิทธิภาพมากกวา่ เป็นต้น 

การเตบิโตของอินเทอร์เน็ตและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  ท าให้การเข้ารหสัลบัข้อมลูเป็นการควบคมุ
ท่ีส าคญัมาก วิทยาการเข้ารหสัลบัเป็นวิทยาการเก่ียวกบัรหสัลบัท่ีมีการน ามาใช้ในการส่ือสารข้อมลูและ
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้มัน่ใจวา่มีการรักษาความปลอดภยัท่ีส าคญั 3 ประการ คือ 

1) ความลบั (confidentiality) หมายถึงการจ ากดัสิทธิหรือการก าหนดให้เฉพาะผู้ ท่ีได้รับอนญุาต
เทา่นัน้ท่ีมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมลู 

2) บรูณภาพของข้อมลู หมายถึงการป้องกนัไมใ่ห้ผู้ ท่ีได้รับอนญุาตมายุง่เก่ียวกบัข้อมลู 
3) ความเป็นตวัตนท่ีแท้จริง หมายถึงความสามารถในการพิสจูน์ให้ทราบได้วา่ใครเป็นผู้ ท่ีสง่

ข้อความท่ีแท้งจริง 
ในการเข้ารหสัลบัข้อมลู ผู้สง่จะใช้กญุแจรหสัและขัน้ตอนวิธี (algorithm) แปลงข้อมลูในรูปแบบท่ี

คละกนัก่อน หลงัจากนัน้จงึสง่ข้อมลูท่ีเข้ารหสัแล้วไปตามเครือขา่ยจนถึงผู้ รับ ซึง่มีกญุแจรหสัและขึน้ตอน



วิธีจะถอดรหสัเพื่อคืนกลบัเป็นข้อมลูท่ีใช้งานได้ตามเดมิ ทัง้นี ้ผู้ ท่ีจะอา่นข้อมลูท่ีเข้ารหสัได้ จะต้องมีกญุแจ
ถอดรหสัท่ีเหมาะสม 

ระบบการเข้ารหสัข้อมลูโดยทัว่ไปมี 2 ระบบ คือ กญุแจรหสัลบั (private key) และกญุแจรหสั
สาธารณะ (public key) ดงัตอ่ไปนี ้

1) ระบบกญุแจรหสัลบั บางครัง้เรียกวา่กญุแจรหสัสมมาตร (symmetric key) ทัง้ผู้สง่และผู้ รับจะ
ใช้กญุแจรหสัเดียวกนัทัง้ในการเข้าและถอดรหสัลบั ข้อด้อยของระบบนี ้ได้แก่ ในกรณีท่ีกญุแจ
รหสัลบัไมป่ลอดภยัเตม็ท่ี การป้องกนัจะไมเ่กิดผล จงึเหมาะส าหรับการใช้งานภายในองค์กร 
หรือเฉพาะระหวา่งกลุม่องค์กรท่ีเป็นระบบปิดเทา่นัน้ แตไ่มเ่หมาะส าหรับการ พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 

2) ระบบกญุแจรหสัสาธารณะ จะแยกกญุแจรหสัเป็น 2 กญุแจ คือ กญุแจรหสัสาธารณะ ท่ีทกุ
คนสามารถใช้ได้ กบักญุแจรหสัลบัท่ีจะทราบเฉพาะผู้ใช้เทา่นัน้ ในการเข้ารหสัและถอดรหสั
จ าเป็นต้องใช้ กญุแจรหสัทัง้คู ่ โดยข้อมลูท่ีสง่ออกไปจะถกูเข้ารหสัด้วยกญุแจรหสัสาธารณะ
ของผู้ รับและกญุแจรหสัลบัของผู้สง่ เม่ือข้อมลูท่ีเข้ารหสัสง่ไปถึงผู้ รับ ผู้ รับจะถอดรหสัด้วย
กญุแจรหสัสาธารณะของผู้สง่และกญุแจรหสัลบัของผู้ รับ ซึง่ในอตุสาหกรรมคอมพิวเตอร์มีการ
ป้องกนัการปลอมแปลงกญุแจรหสัสาธา รณะด้วยเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเรียกวา่ใบรับรอง
ดจิิทลั (digital certificate) ท่ีออกให้โดยองค์กรอิสระท่ีมีอ านาจออกใบรับรอง (certificate 
authority) ซึง่ใบรับรองนีจ้ะมีข้อมลูแยกเป็น 3 สว่น ได้แก่ 
 หวัเร่ือง (header) ประกอบด้วยช่ือบริษัท เลขประจ าตวั วนัหมดอาย ุฯลฯ 
 กญุแจรหสัสาธารณะของบริษัท 
 ลายเซ็นของผู้ มีอ านาจออกใบรับรองซึง่จะสง่ไปให้ผู้ รับพร้อมกบัข้อมลูโดยผู้ รับจะใช้ใน

การตรวจสอบความถกูต้อง หลงัจากนัน้ จงึจะสามารถถอดรหสัออกได้ 
กระบวนงานในการตรวจสอบเส้นทาง (Routing verification procedure) เป็นวิธีการท างานท่ีจะ

ชว่ยสร้างความมัน่ใจวา่ข้อมลูสง่ไปถกูท่ี โดยในการสง่ข้อมลูจะมีการแนบข้อมลูท่ีอยูข่องปลายทางไว้ด้วย 
การตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูท่ีรับสง่โดยทัว่ไปจะใช้ภาวะคูห่รือคู ่ (parity) คอมพิวเตอร์ใช้

การผสมผสานกลุม่ของบติจ านวนหนึง่แทนตวัอกัขระหนึง่ตวั เชน่ เลข 5 อาจประกอบด้วยกลุม่ของบติ (bit) 
คือ 0101 เป็นต้น เม่ือข้อมลูถกูสง่ไปอาจจะสญูหายหรือการรับข้อมลูผิดพลาด เพ่ือให้สามารถตรวจพบ
ข้อผิดพลาดนีไ้ด้ จงึมีการเพิ่มจ านวนบติตอ่ 1 อกัขระส าหรับการสง่ ซึง่ 1 บติท่ีเพิ่มขึน้นีเ้รียกวา่บติภาวะคู่
หรือคู ่(party bit) ซึง่คา่ของบติท่ีเพิ่มเข้าไปค านวณมาจากคา่ของบติท่ีมีอยูเ่ดมิ เม่ือมีการรับข้อมลูจะมีการ
ทดสอบการค านวณในรูปแบบเดียวกนัเพ่ือหาคา่บติท่ีเพิ่มมา แล้วน ามาเปรียบเทียบกบัข้อมลูท่ีสง่มาจะท า
ให้พบข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึน้จากการรับสง่ข้อมลูได้สว่นหนึง่ 



การควบคมุการส่ือสารข้อมลูส าหรับการสับเปล่ียนข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์หรืออีดีไอในองค์กรท่ีมีการ
ใช้ประโยชน์จากการสบัเปล่ียนข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเพิ่มการควบคมุในด้า นนีเ้ป็นการเฉพาะ
เน่ืองจากมีความเส่ียงท่ีผู้ ไมไ่ด้รับอนญุาตจะเข้าถึงข้อมลูได้ง่าย ในการป้องกนัจงึต้องน าเอาการเข้ารหสัลบั
ข้อมลูมาใช้ ในการควบคมุ ข้อมลูรายการทกุรายการจะต้องบนัทกึการใช้งาน และมีการตรวจตราบนัทกึ
ตามรอบระยะเวลา เพ่ือให้ทราบวา่มีรายการท่ีไมถ่กูต้องเกิดขึน้หรือไม ่รายละเอียดเก่ียวกบัการควบคมุ
ด้านการส่ือสาร ข้อพิจารณาในการตรวจสอบระบบการสบัเปล่ียนข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ และการพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์จะได้อธิบายโดยละเอียดในบทท่ี 8 

 
การก าหนดมาตรฐานเอกสารระบบสารสนเทศ 

การควบคมุทัว่ไปท่ีส าคญัประการหนึง่ คือ วีการและมาตรฐานในการจดัท าเอกสารระบบ
สารสนเทศเพ่ือให้มัน่ใจวา่มีความชดัเจนและรัดกมุ การจดัท าเอกสารท่ีมีคณุภาพท าให้การตดิตอ่ส่ือสาร
และการตดิตามความก้าวหน้าในการพฒันาระบบงานสะดวกขึน้ และใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและเป็น
เคร่ืองมือฝึกอบรมพนกังาน รวมทัง้ชว่ยให้การบ ารุงรักษาและแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมประยกุต์สามารถท า
ได้ง่ายขึน้ การจดัท าเอกสารระบบงานดงักล่าวแยกเป็น 3 ประเภท ดงันี ้

1) การจดัท าเอกสารทางการบริหาร (administrative documentation) อธิบายมาตรฐานและ
วิธีการปฏิบตังิานตา่ง ๆ ในการประมวลผลข้อมลู รวมทัง้เหตผุลและการให้อ านาจตา่ง ๆ ของ
ระบบงานใหมแ่ละระบบงานท่ีมีการเปล่ียนแปลง มาตรฐานในการวิเคราะห์ ออกแบบ และ
เขียนโปรแกรมระบบงานและวีการปฏิบตังิานเก่ียวกบัแฟ้มข้อมลูและหนว่ยเก็บ  

2) การจดัท าเอกสารระบบงาน (system documentation) อธิบายระบบงานแตล่ะระบบ รวมทัง้
ปัจจยัตา่ง ๆ ผงัการท างาน รายการโปรแกรม ซึง่จะแสดงการน าเข้าขัน้ตอนการประมวลผล 
ผลลพัธ์จากระบบ และวิธีการควบคมุข้อผิดพลาด 

3) การจดัท าเอกสารประกอบการปฏิบตักิาร (operating documentation) อธิบายสิ่งท่ีจ าเป็นใน
การเดนิเคร่ืองระบบงาน รวมถึงการก าหนดคา่ให้อปุกรณ์ตา่ง ๆ โปรแกรมและแฟ้มข้อมลู 
วิธีการตดิตัง้และวิธีการท างาน สถานการณ์ท่ีอาจขดัขวางการท างานของโปรแกรมและวิธีการ
แก้ไข 

 
การลดความเสียหายที่อาจเกิดขึน้กับระบบคอมพวิเตอร์ 
ฮาร์ดแวร์ (hardware) หรือซอฟแวร์ (software) ท่ีท างานล้มเหลงอาจสร้างความสญูเสียทางการ

เงินท่ีส าคญัได้ วีการตา่ง ๆ ท่ีจะลดความเสียหาย ได้แก่ 
1) การบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั (preventive maintenance) จะเป็นการตรวจสอบสว่ นประกอบ

ของระบบตามระยะเวลา การบ ารุงรักษา และเปล่ียนเม่ือมีสภาพไมดี่ 



2) อปุกรณ์ไฟฟ้าส ารอง (uninterrupted power system หรือ UPS) เป็นอปุกรณ์ไฟฟ้าท่ีจะชว่ย
ให้การจา่ยกระแสไฟฟ้าให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์เป็นไปอยา่งราบร่ืน ซึง่จะป้องกนัไฟกระชาก ไฟ
ตก หรือไฟเกินท่ีอาจจะท าให้ข้อมลูสญูหาย และจา่ยกระแสไฟฟ้าส ารองแทนได้ในกรณีไฟดบั 

3) ระบบท่ีทนตอ่ความผิดพร่อง (fault tolerant) เป็นความสามารถท่ีท าให้ระบบท างานตอ่ไปได้
แม้วา่จะมีสว่นประกอบบางสว่นเสียหายหรือไมท่ างาน โดยอาจมีสว่นประกอบท่ีตดิตัง้ไว้มาก
เกินความจ าเป็นในเวลาปกต ิแตจ่ะใช้ทดแทนได้เม่ือสว่นอ่ืนเสียหาย 

 
การวางแผนแก้ไขความเสียหายจากเหตุฉุกเฉิน 

ทกุองค์กรควรมีแผนแก้ไขความเสียหายจากเหตฉุกุเฉินตา่ง ๆ เพ่ือให้การน าข้อมลูกลบัมาใช้อยา่ง
เรียบร้อยและรวดเร็วท่ีสดุเม่ือเกิดเหตกุารณ์ท่ีก่อความเสียหาย โดยแผนแก้ไขความเสียหายมีวตัถปุระสงค์
ดงันี ้
ตาราง 4.3 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมทั่วไป และความเส่ียงจากการขาดการ

ควบคุมทั่วไปที่ดี 
ประเภทของการควบคุม ความเส่ียง การควบคุมทั่วไป 
การก าหนดนโยบาย 
การใช้สารสนเทศ 

- ขาดการควบคมุท่ี
เพียงพอ 

- ข้อมลูขาดบรูณภาพ 
- ระบบล้มเหลวหรือ
หยดุชะงกัการท างาน 

- ก าหนดนโยบายการรักษาความ
ปลอดภยั 

- ก าหนดนโยบายการใช้งาน 
- จดัท าเป็นแผนงานและทบทวน
อยา่งสม ่าเสมอ 

การแบง่แยกหน้าท่ีงานใน
ระบบสารสนเทศ 

- บคุคลร่วมมือกนัและ
ปกปิดการทจุริตเก่ียวกบั
คอมพิวเตอร์ 

- แบง่แยกอ านาจหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบอยา่งชดัเจนระหวา่ง
นกัวิเคราะห์ระบบ โปรแกรมเมอร์ 
ผู้ปฏิบตังิานคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้ 
บรรณารักษ์ข้อมลู และกลุม่ผู้
ควบคมุข้อมลู 

การควบคมุโครงการ
พฒันาระบบสารสนเทศ 

- การพฒันาระบบอาจไม่
ตรงกบัวตัถปุระสงค์และ
ความต้องการใช้งาน 
- การท างานอาจเกิด
ข้อผิดพลาด 

 

- แผนแมบ่ทสารสนเทศระยะยาว 
- แผนงานโครงการพฒันาระบบ 
- ก าหนดการประมวลผล 
- การมอบหมายหน้าท่ีความ
รับผิดชอบผู้จดัการโครงการและ
ทีมงานพฒันาระบบ 



ประเภทของการควบคุม ความเส่ียง การควบคุมทั่วไป 
 - ระบบท่ีพฒันาขึน้อาจ

ขาดการควบคมุภายในท่ี
ดี 

- การประเมินผลเป็นระยะ ๆ 
- การสอบทานหลงัการตดิตัง้และน า
ระบบมาใช้งาน 
- การวดัผลการด าเนินงานของระบบ 

การควบคมุการ
เปล่ียนแปลงแก้ไขระบบ 

- ความผิดพลาดในระบบ 
- การทจุริต 
- ข้อมลูไมถ่กูต้อง 
- ระบบล้มเหลวหรือ
หยดุชะงกัการท างาน 

 

- ก าหนดระเบียบวิธีการปฏิบตัใิน
การเปล่ียนแปลงแก้ไขโปรแกรมท่ี
เป็นลายลกัษณ์อกัษรและมีการ
อนมุตัจิากเจ้าของระบบงาน 

- ศกึษาผลกระทบตา่ง ๆ ทัง้
ผลกระทบงานด้านเทคนิค 
ผลกระทบท่ีมีตอ่โปรแกรมอ่ืน และ
ความเล่ียงจากการเปล่ียนแปลง 

- ทดสอบโปรแกรมท่ีแก้ไขแล้วก่อน
น ามาใช้งาน 

- จดัท าเอกสารคูมื่อประกอบการ
แก้ไขเปล่ียนแปลงทัง้หมด และมี
การแก้ไขเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

- ประเมินผลและสอบทานระบบงาน
หรือโปรแกรมภายหลงัจากเร่ิมใช้
งานในระยะเวลาหนึง่ 

การควบคมุการ
ปฏิบตังิานในศนูย์
คอมพิวเตอร์ 

- ข้อมลูสญูหายหรือถกู
ท าลาย 

- ข้อมลูผิดพลาดหรือไม่
สมบรูณ์ 

- ระบบหยดุชะงกัการ
ท างาน 

 

- การประมวลผลระบบงานโดย
จดัท าตารางการประมวลผลและมี
การบนัทกึข้อมลูการท างานเพ่ือใช้
ในการสอบทาน 

- เร่ิมต้นระบบงานหา่ รวมทัง้บนัทกึ
การท างานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือใช้ใน
การสอบทาน 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ประเภทของการควบคุม ความเส่ียง การควบคุมทั่วไป 
  การส ารองข้อมลูโดยก าหนด

นโยบายเก่ียวกบัการส ารองข้อมลู
และการกู้ คืนข้อมลู จดัท า
ตารางเวลาการส ารองข้อมลู 
จดัเก็บข้อมลูส ารองก าหนดเง่ือนไข
ในการน าเทปหรือดสิก์กลบัมาใช้
ใหม ่จดัท าสารบบส าหรับเทปหรือ
ดสิก์ท่ีจดัเก็บไว้ และมีการก าหนด
ขัน้ตอนการท างานท่ีเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรในการกู้ คืนข้อมลูและ 

- การจดัการปัญหาของระบบ 
ผู้ปฏิบตังิานคอมพิวเตอร์ควรมีการ
พิจารณาถึงสาเหตขุองปัญหาหรือ
ข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึน้ เพ่ือสง่ตอ่ให้
ผู้ ท่ีเก่ียวข้องท าการแก้ไข 

การควบคมุการเข้าถึง
อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ 

- ความเสียหายตอ่
คอมพิวเตอร์และ
แฟ้มข้อมลู 

- การเข้าถึงข้อมลูท่ีเป็น
ความลบัโดยไมไ่ด้รับ
อนญุาต 

 

- เก็บรักษาคอมพิวเตอร์ในห้องท่ีมี
กญุแจล็อกได้ 

- จ ากดัการเข้าใช้งานเฉพาะบคุคลท่ี
มีสิทธิ 

- ห้องคอมพิวเตอร์มีทางเข้าออก
เพียง 1-2 ทาง และมีการก ากบั
ดแูลการผา่นเข้าออก 

- มีการตรวจสอบบตัรประจ าตวั
พนกังานเม่ือผา่นเข้าออกห้อง
คอมพิวเตอร์ 
 



ประเภทของการควบคุม ความเส่ียง การควบคุมทั่วไป 
  - ก าหนดให้ผู้ เข้าเย่ียมชมห้อง

คอมพิวเตอร์เซ็นช่ือในบนัทกึลงเวลา
เข้าออก 

- ตดิตัง้ระบบสญัญาณเตือนภยั 
- จ ากดัสิทธิการใช้โทรศพัท์ เคร่ือง 

terminal และเคร่ืองคอมพิวเตอร์
สว่นบคุคล 

- ตดิตัง้กญุแจล็อกเคร่ืองคอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ 

- การควบคมุสภาพแวดล้อมในการ
ท างานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เชน่ 
การควบคมุอณุหภมูิ และการตดิตัง้
ระบบป้องกนัเพลิงไหม้ เป็นต้น 

การควบคมุการเข้าถึง
ระบบงาน 

- การเข้าถึงซอฟต์แวร์
โปรแกรมระบบงาน 
แฟ้มข้อมลู และ
ทรัพยากรระบบโดย
ไมไ่ด้รับอนญุาต 

 

- การระบตุวัตนของผู้ใช้งานด้วยสิ่งท่ี
ผู้ใช้ทราบหรือเป็นเจ้าของ (เชน่ 
รหสัผา่น บตัรประจ าตวั เป็นต้น) 
หรือด้วยลกัษณะประจ าตวัของผู้ใช้ 
(ลายนิว้มือ เสียง เรตนิา ใบหน้า 
ลายเซ็น เป็นต้น) 

- การก าหนดสิทธิโดยการทดสอบ
ความเข้ากนัได้และตารางการ
ควบคมุการเข้าถึง 

- การบนัทกึกิจกรรมตา่ง ๆ ในระบบ
เพ่ือการตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเภทของการควบคุม ความเส่ียง การควบคุมทั่วไป 
การควบคมุการจดัเก็บ
ข้อมลู 

- การเปิดเผยข้อมลูโดย
ไมไ่ด้รับอนญุาตหรือ
ข้อมลูท่ีจดัเก็บถกูท าลาย 

 

- ก าหนดความต้องการเก่ียวกบัการ
ป้องกนัข้อมลู 

- จดบนัทกึและสอบทานการใช้
ข้อมลูท่ีเป็นความลบั 

- จดัท าระเบียนแฟ้มข้อมลู ป้ายช่ือ
แฟ้มข้อมลู 

- ใช้กลไกป้องกนัการเขียนทบั 
- การก ากบัดแูลและป้องกนั
แฟ้มข้อมลูจากเพลิงไหม้ ฝุ่ นผง 
ความร้อน หรือความชืน้ 

- การควบคมุผู้บริหารฐานข้อมลู 
พจนานกุรมข้อมลู และการ
ปรับปรุงข้อมลูในฐานข้อมลู 

การควบคมุการส่ือสาร
ข้อมลู 

- การเข้าถึงข้อมลูหรือ
ระบบในระหวา่งการ
ส่ือสารโดยไมไ่ด้รับ
อนญุาต 

- ระบบล้มเหลว 
- เกิดข้อผิดพลาดในการ
ส่ือสารข้อมลู 

 

- การก ากบัดแูลเครือขา่ย 
- การออกแบบระบบเครือขา่ย 
- การมีชอ่งทางการส่ือสารข้อมลู
หลายชอ่งทาง 

- การบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั 
- การเข้ารหสัข้อมลู 
- การตรวจสอบเส้นทางส่ือสาร 
- การตรวจสอบความมีตวัตนจริง
ของผู้ตดิตอ่ส่ือสาร 

- การตรวจสอบความถกูต้องของ
ข้อมลูโดยใช้บติภาวะคูห่รือค่ี 

- กระบวนการตอบรับข้อมลูท่ีส่ือสาร 
 

 

 

 

 

 

 

 



ประเภทของการควบคุม ความเส่ียง การควบคุมทั่วไป 
การก าหนดมาตรฐาน
เอกสารระบบสารสนเทศ 

- ขาดประสิทธิภาพในการ
ออกแบบการปฏิบตังิาน
การสอบทาน การ
ตรวจสอบ และการแก้ไข
เปล่ียนแปลงระบบงาน 

 

- การควบคมุทางการบริหาร เชน่ 
การก าหนดมาตรฐานและ
กระบวนการในการประมวลผล
ข้อมลู การวิเคราะห์ออกแบบการ
เขียนโปรแกรมการจดัการ
แฟ้มข้อมลู และการจดัเก็บข้อมลู 
เป็นต้น 

- การควบคมุระบบงาน เชน่ การ
ควบคมุข้อมลูเข้า การควบคมุ
ขัน้ตอนการประมวลผล การ
ควบคมุผลลพัธ์ และการจดัการ
ข้อผิดพลาด เป็นต้น 

- การควบคมุการปฏิบตังิาน เชน่ 
การก าหนดโครงสร้างอปุกรณ์ 
โปรแกรมแฟ้มข้อมลู กระบวนการ
ตดิตัง้และปฏิบตักิาร การแก้ไข
ข้อผิดพลาด เป็นต้น 

การลดความเสียหายท่ี
อาจเกิดขึน้กบัระบบ
คอมพิวเตอร์ 

- ระบบล้มเหลว ซึง่ท าให้
การด าเนินธุรกิจต้อง
หยดุชะงกั 

 

- การบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั
ตามปกตสิ าหรับอปุกรณ์
คอมพิวเตอร์หลกั 

- การใช้อปุกรณ์ไฟฟ้าส ารอง 
- การใช้ระบบท่ีทนตอ่ความผิดพร่อง 
โดยใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ี
สามารถท างานตอ่ได้ แม้วา่จะมี
สว่นประกอบบางสว่นเสียหาย 

 
 
 
 
 



ประเภทของการควบคุม ความเส่ียง การควบคุมทั่วไป 
การวางแผนแก้ไขความ
เสียหายจากเหตฉุกุเฉิน 

- การประมวลผลข้อมลู
และการด าเนินธุรกิจ
หยดุชะงกัเป็นเวลานาน 
เน่ืองจากเพลิงไหม้ ภยั
ธรรมชาต ิวินาศภยั หรือ
การก่อการร้าย 

 

- ก าหนดผู้ประสานงานท่ีรับผิดชอบ
ในการด าเนินการตามแผน 

- พิจารณาล าดบัความส าคญัของ
การแก้ไขความเสียหาย 

- มอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบ
ส าหรับการด าเนินการแก้ไขจดัท า
เอกสารและทดสอบ รวมทัง้
ทบทวนและสอบทานแผน 

- จดัเก็บข้อมลูส ารองและโปรแกรม
ส ารองไว้ในท่ีหา่งไกล 

- ก าหนดวิธีการในการกู้ คืน
แฟ้มข้อมลูท่ีสญูหาย หรือเสียหาย 
จดัท าประกนัภยั จดัหาเคร่ือง
คอมพิวเตอร์และระบบ
โทรคมนาคมส ารอง 

 
การควบคมุทัว่ไปในระบบสารสนเทศ หมายถึงการควบคมุในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัสภาพแวดล้อม

ของการควบคมุภายใน นโยบายและวิธีการในการควบคมุระบบสารสนเทศ การจดัแบง่สว่นงานและหน้าท่ี
รวมทัง้วิธีการปฏิบตังิานของผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัระบบสารสนเทศ การควบคมุความปลอดภยัระบบ การ
ควบคมุการพฒันาและปรับปรุงระบบ และการป้องกนัความเสียหายหรือลดความเสียหายของระบบ การ
ควบคมุทัว่ไปเ ป็นการควบคมุภายในส าหรับระดบัองค์กร หรือการควบคมุท่ีควรมีในทกุ ๆ สว่นของระบบ
สารสนเทศ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจวา่ระบบคอมพิวเตอร์โดยรวมขององค์กรมีความ
เสถียร มีการจดัการท่ีดีและเป็นสว่นหนึง่ท่ีจะก่อให้เกิดบรูณภาพ 

การควบคมุทัว่ไปในระบบสารสนเทศ ประกอบด้วยกิจกรรมตา่ง ๆ ได้แก่ การวางแผนรักษาความ
ปลอดภยั การแบง่แยกหน้าท่ีงานในระบบสารสนเทศ การควบคมุการพฒันาระบบสารสนเทศ การควบคมุ
การเข้าถึงอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ การควบคมุการเข้าถึงระบบงาน การควบคมุการเข้าถึงข้อมลูและทรัพยากร
สารสนเทศ การควบคมุการจดัเก็บข้อมู ล การควบคมุการส่ือสารข้อมลู การก าหนดมาตรฐานของเอกสาร
ระบบสารสนเทศ การลดความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้กบัระบบคอมพิวเตอร์และการวางแผนแก้ไขความ
เสียหายจากเหตฉุกุเฉิน 



การควบคมุทัว่ไปท่ีไมเ่หมาะสมก่อให้เกิดความเส่ียงในด้านตา่ง ๆ เชน่ การควบคมุภายในของ
ระบบสารสนเทศอาจเกิดความเสียหาย เกิดข้อผิดพลาด หรือถกูแก้ไขเปล่ียนแปลงให้ผิดไปจากข้อเท็จจริง 
ข้อมลูหรือโปรแกรมของระบบสารสนเทศอาจถกูน าไปใช้โดยไมไ่ด้รับอนญุาต และระบบงานอาจหยดุชะงกั
หรือไมส่ามารถด าเนินตอ่ไปได้ เป็นต้น 

 
การควบคุมระบบงาน 

การควบคมุอาจแบง่ออกได้เป็น 4 ประเภทหลกั ๆ ได้แก่ 
1) การควบคมุการเข้าถึงระบบข้อมลู 
2) การควบคมุเก่ียวกบัการน าข้อมลูเข้า  
3) การควบคมุเก่ียวกบัการประมวลผล 
4) การควบคมุเก่ียวกบัการเสนอข้อมลูออก  

 
การควบคุมการเข้าระบบหรือข้อมูล 

กิจการมกัใช้รหสัผา่นในการควบคมุการเข้าถึงระบบหรือข้อมูล รหสัท่ีให้แก่ผู้ใช้ทกุคนหรือกลุม่คน
กลุม่เดียวกนัใช้รหสัเดียวกนัเป็นการละเลยการควบคมุท่ีดี แตก่ารให้รหสัเฉพาะบคุคลเพื่อท างานแตล่ะ
อยา่งอาจท าให้เกิดความสบัสนแก่ผู้ใช้คนนัน้ เน่ืองจากบคุคลนัน้จะต้องจดจ ารหสัหลายรหสัเพื่องานตา่ง ๆ 
ค าถามปลีกยอ่ยตา่ง ๆ ท่ีตดิตามมา ได้แก่ 

 รหสัผา่นออกให้แก่ผู้ใช้แตล่ะรายหรือตามบทบาท  
 รหสัผา่นมีการก าหนดจ านวนน้อยท่ีสดุ มากท่ีสดุหรือไม ่ใช้สญัลกัษณะอะไรบนแป้นพิมพ์ได้

บ้าง 
 มีทะเบียนบนัทกึ (log) วา่ใครใช้โปรแกรมหรือแฟ้มข้อมลูใด เม่ือไร หรือไม่ 
 โปรแกรมถกูแปลง (compile) หรือไม ่หมายถึงถกูเ ขียนขึน้โดยใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์

หรือไม ่โปรแกรมท่ีถกูเขียนขึน้โดยใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์เทา่นัน้ท่ีจะสามารถป้องกนัการ
เปล่ียนแปลงตวัโปรแกรมโดยไมไ่ด้รับอนญุาตได้ 

“Program control deters users from making unauthorized changes to the 
software. This is possible only if the software is written in computer-based language.” 

                    (ท่ีมา : AIS โดย Romney, 2003) 
 แฟ้มข้อมลูถกูเก็บอยูบ่นโครงสร้างแอสกี (ASCII) หรือไม ่ถ้าแฟ้ มข้อมลูถกูเก็บบนแอสกีก็จะ

สามารถแยกดขู้อมลูเหลา่นัน้ได้อยา่งสะดวก 



 ข้อมลูท่ีอยูใ่นแฟ้มข้อมลูถกูตัง้รหสัลบัไว้หรือไม ่การตัง้รหสัลบัส าหรับข้อมลูชว่ยเพิ่มความ
ปลอดภยัให้แก่ข้อมลูเหลา่นัน้ แตใ่นขณะเดียวกนัระบบจะต้องใช้เนือ้ท่ีในการจดัเก็บข้อมลู
เพิ่มขึน้ การประมวลผลท่ีตามมาก็จะใช้เวลามากขึน้ด้วย 

 
การควบคุมเก่ียวกับการน าข้อมูลเข้า 

การควบคมุเก่ียวกบัการน าข้อมลูเข้าเป็นสิ่งส าคญัส าหรับระบบบญัชี โดยคอมพิวเตอร์เป็นตวั
ควบคมุท่ีท าให้เราแนใ่จได้วา่ข้อมลูท่ีป้อนเข้าเคร่ืองเป็นไปอยา่งถกูต้องและสมบรูณ์ ข้อมลูเข้าเป็นต้น
ก าเนิดของการประมวลผล ผลลพัธ์ท่ีได้จะเท่ียงตรง แมน่ย าเท่ียงตรงมากแคไ่หน ขึน้อยูก่บัความถกูต้อง
ของข้อมลูเข้า สมมตวิา่รายการค้า คือ เดบติบญัชีเลขท่ี 10100 ซึง่เป็นบญัชีเงินสด และเครดติบญัชีเลขท่ี 
61934 ซึง่เป็นบญัชีทนุ ด้วยจ านวนเงิน 500,000 บาท ข้อมลูเข้าคือเลขท่ีบญัชีเครดติ 61934 เลขท่ีบญัชีเด
บติ 10100 และจ านวนเงิน  500,000 บาท  จะเห็นได้วา่ ถ้ามีรายการค้าสกั 100 รายการตอ่งวดบญัชี 
โอกาสท่ีจะคีย์ข้อมลูผิดพลาดมีมากเหลือเกิน ตวัควบคมุการน าข้อมู ลเข้าจงึเป็นสิ่งจ าเป็ น ซึง่มีให้เลือกใช้
หลายตวัตามความเหมาะสม และสามารถจ าแนกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ 

1) การตรวจทานข้อมูลเข้า เชน่ 
 การใช้เคร่ืองทวนสอบ (key verification) คือการป้อนข้อมลูลงส่ือ (media) ไมว่า่จะเป็นเทป

หรือดสิก์ 2 ครัง้ ครัง้ท่ีสองเป็นการป้อนเพ่ือสอบทานวา่ตรงกบัการป้องกนัครัง้แรกหรือไม่ 
 เลขโดดตรวจสอบ (check digit) เป็นการใสต่วัเลขข้างท้ายข้อมลูท่ีเป็นตวัเลขล้วน ๆ เชน่ 

61934 เข้าไปอีกตวัหนึง่ เพื่อเป็นการตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูข้างหน้า เชน่ เตมิเลข 5 
เข้าไป 61934 ฉะนัน้รหสับญัชีทนุคือ 619345 เลข 5 ได้มาจาก 61934 หารด้วย 7 (หารด้วย
ตวัเลขใดก็ได้ ) ได้ 8847 เหลือเศษ 5 วีการก าหนดตวัเลขสดุท้ายเพ่ือตรวจสอบความถกูต้อง
ของตวัเลขข้างหน้ามีอยูห่ลายวิธี วิธีข้างต้นเป็นตวัอยา่งของวิธีหนึง่เทา่นัน้ 

 การตรวจสอบความสมเหตสุมผล (validity check) เป็นการตรวจสอบวา่ข้อมลูเข้ามีลกัษณะ
ตรงตามท่ีก าหนดไว้หรือไม ่เชน่ รหสับญัชีถกูก าหนดให้เป็นตวัเลข 6 ต าแหนง่  แตป่รากฏวา่
ป้อนข้อมลูเข้าผิดเป็ น b1934 ซึ่งเป็นตวัอกัษรเลข (alphanumeric) ข้อมลูท่ีป้อนเข้านัน้จงึใช้
ไมไ่ด้ เคร่ืองจะไมย่อมรับข้อมลูนัน้ 

 การตรวจทานข้อมลูเข้าตวัอ่ืน ๆ เชน่ ข้อจ ากดั ( limit) หรือตรวจสอบความมีเหตผุล 
(reasonableness check) การทดสอบเชิงตรรกะ (logic test) การตรวจสอบเขตข้อมลู (field 
check) การตรวจสอบจ านวนบวกหรือจ านวนลบ (sign check) 

 การน าเอกสารต้นฉบบัอตัโนมตั ิ (automated source document) มาใช้ เชน่ UPC/POS 
terminal, MICR, OSR 
 



2)  การตรวจสอบจากยอดรวม 
 การนบัจ านวนระเบียน (record count) คือการตรวจนบัข้อมลูเข้าวา่มีทัง้สิน้ก่ีรายการ เชน่ 

รายการค้าในระหวา่งงวดบญัชีนีมี้ทัง้สิน้ 100 รายการเคร่ืองจะรับรายการค้าทกุครัง้ท่ีถกู
ป้อนเข้าจนครบ 100 รายการ ถ้าขาดไปเคร่ืองจะเตือน ถ้าเกินเคร่ืองจะไมย่อมรับ 

 การรวมยอดแบบกลุม่ (batch total) คือการรวมยอดข้อมลูเข้าเขตข้อมลู (field) ใดเขตข้อมลู
หนึง่ท่ีเป็นจ านวนเงินวา่จ าวนเงินของทกุ ๆ ระเบียน (record) รวมกนัได้เทา่ไร เคร่ืองจะบอก
จ านวนเงินนัน้ ทกุๆ ครัง้ท่ีคีย์ข้อมลูเข้า ผลลพัธ์ท่ีเก็บไว้จะต้องเทา่กบัผลลพัธ์ท่ีได้จากตวัเคร่ือง 

 การรวมยอดแบบแฮช (hash total) เป็นวีการควบคมุเดียวกบัการรวมรวบยอดแบบกลุม่ 
ตา่งกนัตรงการรวมยอดแบบแฮชไมใ่ช้ชอ่งจ านวนเงิน 
แตใ่ช้เขตข้อมลูท่ีผลลพัธ์ของการบวกเลขนัน้ไมมี่ความหมายใด ๆ เชน่เลขรหสับญัชี เป็นต้น 

 
      ฝ่ายเงนิเดือนและค่าแรง     ฝ่ายคอมพวิเตอร์ 
                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
               ข้อมลูออก 
                                      ภาพ 4.2 การใช้ Control total 
 
การควบคุมเกี่ยวกับการประมวลผล 

เม่ือข้อมลูถกูน าเข้าเคร่ืองเรียบร้อยแล้ว ก็จะต้องมีตวัควบคมุท่ีจะท าให้การประมวลผลเป็นไป
อยา่งถกูต้องเชน่เดียวกนั 

 การตรวจสอบภาวะคูห่รือค่ี (parity check) จดัเป็นการควบคมุฮาร์ดแวร์ (hard-ware 
control) ซึง่ผู้ผลิตเคร่ืองคอมพิวเตอร์มกัใสม่ากบัตวัเคร่ือง การตรวจสอบภาวะคูห่รือค่ีมี 2 
อยา่ง คือ ภาวะคี่ (odd) กบัภาวะคู ่ (even) หลกัการคือการเตมิตวัเลข 0 หรือ 1 ข้างท้ายไบต์ 
ถ้าเป็นไบต์การตรวจสอบภาวะค่ี (odd parity check) ผลรวมของตวัเลขในหนึง่ไบต์จะมีเลข 0 

เตรียมขอ้มูล
เขา้ 

แฟ้มหลกั การประมวลผล 

ขอ้มูลออก 

การประมวลผล 

เปรียบเทียบ 

ปรับปรุงแกไ้ข
ผลต่าง 

หายอดรวม 



เป็นตวัสดุท้าย ถ้าเป็นการตรวจสอบภาวะคู ่ (even parity check) จะมีเลข 1 เป็นตวัสดุท้าย
ของไบต์ 

 Duplicate circuitry คือการก าหนดให้ CPU ท าการประมวลผลท่ีเป็นการค านวณ 2 ครัง้ เพื่อ
ตรวจสอบความถกูต้องของกนัและกนั 

 การตรวจสอบการสะท้อน (echo check) คือการก าหนดให้เคร่ืองสะ ท้อนข้อความกลบัมาให้
ผู้ใช้รู้วา่ข้อมลูท่ีป้อนเข้าไปนัน้ถกูต้องหรือไม ่เชน่ ผู้ใช้อาจคีย์เลขรหสับญัชี 61934 เข้าเคร่ือง 
เคร่ืองจะสะท้อนข้อความกลบัให้ผู้ใช้ทราบวา่บญัชี 61934 คือบญัชีทนุ เป็นต้น 

 หนว่ยความจ าอา่นอยา่งเดียว (read-only memory-ROM) คือการก าหนดให้ สว่นหนึง่ของ 
CPU เป็นท่ีเก็บค าสัง่โดยเฉพาะ ข้อมลูในสว่นนีอ้าจถกูอา่นได้แตไ่มส่ามารถถกูลบออก 

 การเส่ือมทีละน้อย (graceful degradation) เม่ือสว่นใดสว่นหนึง่ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์เกิด
ท างานไมไ่ด้ สว่นอ่ืนจะท างานแทนด้วยประสิทธิภาพท่ีด้อยกวา่ 

 อปุกรณ์ไฟฟ้าส ารอง (UPS) เม่ือเกิดไฟฟ้าดบั UPS จะเข้าท างานแทนได้ชว่งเวลาหนึง่ 
 การทดสอบสวนยอ่ยของโปรแกรม (test deck) คือการก าหนดข้อมลูปลอมขึน้มาชดุหนึง่

โดยรวมเหตกุารณ์ปกตลิผิดปกตติา่ง ๆ เพ่ือทดสอบการท างานของชดุค าสัง่ท่ีเขียนขึน้มา โดย
มุง่ไปท่ีตวัควบคมุแตล่ะตวัท่ีใสไ่ว้เพ่ือจบัข้อผิดพลาดวา่ท างานตามความมุง่หมายหรือไม่ 

 การทดสอบระบบ (system testing) คือการทดสอบการเช่ือมโยงหรือการประมวลผลอยา่ง
ตอ่เน่ืองของชดุค าสัง่หลายๆ ชดุในระบบเดียวกนัท่ีท างานตามท่ีได้ก าหนดไว้หรือไม่ 

 ข้อความระบคุวามผิดพลาด (error messages หรือ error logs) ในการประมวลแตล่ะครัง้
ข้อมลูออกหรือผลลพัธ์ตวัหนึง่มกัได้แก่ error log ซึง่เป็นรายการข้อผิดพลาดท่ีปรากฏในการ
ด าเนินงานนัน้เม่ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์สามารถจบัข้อผิดปกตไิด้ การท่ีจะให้เคร่ืองหยดุการ
ประมวลผลลงทนัทีอาจท าให้เสียคา่ใช้จา่ยมาก ฉะนัน้ผู้ใช้มกัจะก าหนดให้ เคร่ืองท าการ
ประมวลผลตอ่ไป แตเ่สนอราคาท่ีถกูต้องก็จะได้รับการประมวลผลไปตามปกติ 

 การควบคมุเก่ียวกบัการประมวลผลตวัอ่ืน ๆ เชน่ การปกป้องหนว่ยความจ า (memory 
protection) และการตรวจสอบการทวนสอบวงวนปิด  (closed-loop verification check) เป็น
ต้น 

การควบคมุความถกูต้องในการป้อนข้อมลูลงสูเ่อกสารเบือ้งต้นและการควบคมุความครบถ้วนของ
ข้อมลูเข้า 

ในการควบคมุความถกูต้องครบถ้วนของข้อมลูเข้า กิจการอาจใช้วีการตา่ง ๆ ได้หลายวิธี ได้แก่ 
1) การใช้เอกสารเบือ้งต้นท่ีจดัพิมพ์ไว้ลว่งหน้า เรียงเลขท่ีการออกแบบเอกสารเบือ้งต้นท่ีมี

รูปแบบท่ีชดัเจน เข้าใจง่าย เอกสารเหลา่นีอ้าจถกูจดัท าขึน้หลายใบจากหนว่ยงานหนึง่ไปยงั
หนว่ยงานตา่ง ๆ 



2) การใช้หน้าจอคอมพิวเตอร์ในการป้อนข้อมลูเข้า เอกสารเบือ้งต้นอาจไมไ่ด้อยูใ่นรูปของ
กระดาษเสมอไป แตเ่ป็นเอกสารเบือ้งต้นท่ีปรากฏอยูบ่นหน้าจอคอมพิวเตอร์นี ้โคร งสร้างของ
เอกสารเบือ้งต้ นจะถกูเก็ บในรูปแบบท่ีออกแบบไว้ลว่งหน้า พนกังานคีย์ข้อมลูเข้าโดยใช้
แป้นพิมพ์เตมิข้อมลูลงสูเ่อกสารเบือ้งต้น ลงสูส่ื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยท่ีพนกังานฝ่ายประมวลผล
ไมต้่องคีย์ข้อมลูเข้าซ า้อีกครัง้หนึง่ 

3) ในกรณีท่ีการบนัทกึรายการค้ากระท าบนเอกสารเบือ้งต้นท่ีอยูใ่นรูปขอ งกระดาษการสง่
เอกสา รเบือ้งต้นหลายใบจากหนว่ยงานหนึ่ ง (หนว่ยงานท่ีเ กิดรายการค้ านัน้ ๆ ) ไปยงั
หนว่ยงานบญัชีหรือหนว่ยงานประมวลผล เอกสารอาจสู ญหายหรือถูกท าลายได้ จงึควรมีการ
ควบคมุการเคล่ือนย้ายเอกสารเหลา่นี ้เทคนิคทีเป็นท่ีนิยมใช้ ได้แก่การรวมยอดสดมภ์จ านวน
เงินหรือวิ ธีการรวมยอดแบบกลุม่ (batch total) และการรวมยอดสดมภ์ตวัเลขหรือวิธีการรวม
ยอดแบบแฮช (hash total) 

Batch total: สมมตวิา่เม่ือเกิดการขายขึน้ท่ีหนว่ยขายหลายจดุ พนกังานขายบนัทกึรายการขายใน
ใบเสร็จรับเงิน ชดุหนึง่มอบให้ลกูค้า อีกชดุหนึง่รวบรวมไว้จนถึงสิน้วนัจงึจดัสง่ไปท่ีส านกังานใหญ่ พนกังาน
อาจรวบรวมใบเสร็จรับเงินใสซ่องให้เจ้าหน้าท่ีน าสง่ การท่ีใบเสร็จรับเงินถกูพิ มพ์ไว้ลว่งหน้า เรียงเลขท่ี ก็
เป็นการควบคมุความครบถ้วนชัน้หนึง่แล้ว แตถ้่าพนกังานรวมยอดจ านวนเงินทัง้หมดสมมตวิา่เทา่กบั 250 
บาท สง่ยอดจ านวนเงินรวมนีไ้ปท่ีผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี เม่ือใบเสร็จรับเงินถกูสง่ถึงฝ่ายบญัชีหรือ
ประมวลผล ข้อมลูในใบเสร็จรับเงินจะถกูป้อนลงส่ือคอมพิวเตอร์ ในการนีกิ้จการอาจตัง้โปรแกรมให้ระบบ
คดิค านวณหาตวัเลขจ านวนเงินรวมด้วย ยอดนีจ้ะต้องได้เทา่กบั 250 บาท 

Hash total: คือวีการลกัษณะเดียวกบั batch total หากแตต่วัเลขจ านวนรวมไมไ่ด้ใช้ชอ่งสดมภ์ท่ี
เป็นจ านวนเงิน แตใ่ช้สดมภ์อ่ืนท่ีเป็นตวัเลข เชน่ เลขท่ีใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น 

4) การก าหนดให้ชดุค าสัง่ตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูเข้าก่อนท่ีจะน าข้อมลูลงสูร่ะบบ 
(programmed edit check) เชน่ ทกุครัง้ท่ีมีการสัง่ซือ้สินค้าจากลกูค้ากิจการอาจก าหนดให้
ระบบงานเข้าไปค้นหาจากแฟ้มรายช่ือลกูค้าท่ีสามารถซือ้เช่ือกบักิจการได้ หากไมมี่ช่ือลกูค้า
รายนัน้ปรากฏในแฟ้มลกูค้า ระบบจะท าการปฏิเสธการสัง่ซือ้นัน้โดยอตัโนมตัิ 

ในการใช้ชดุค าสัง่ตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูเข้า กิจการอาจใช้วีตรวจสอบได้หลายวิธี เชน่ 
 การตรวจสอบความสมเหตสุมผลของข้อมลู เชน่ การขึน้เงินเดือนพนกังานแตล่ะครัง้จะต้องไม่

เกิน 10% ของฐานเงินเดือน เป็นต้น 
 การใช้เลขโดดตรวจสอบ เชน่ ในการก าหนดรหสัลกูค้าแตแ่รก สมมตุลิกูค้ารายหนึง่มีรหสั

ลกูค้า 1234 กิจการจะเพิ่มตวัท่ี 5 เพ่ือใช้เป็นเลขโดดตรวจสอบ ในการหาตวัเลขล าดบัท่ี 5 
กิจการอาจใช้วีคดิ เชน่ 1+2+3+4=10 เม่ือน าตวัเลข 4 ตวัข้างหน้ามาบวกกนัได้ 10 แล้ว ให้
หารด้วยจ านวนเตม็อะไรก็ได้ เชน่ 7 จะได้ 10/7 = 1.4285... กิจการจะใช้ตวัเลขท่ีเป็นเศษตวั



แรก ได้แก่ 4 เป็นตวัเลขต าแหนง่ท่ี 5 ดงันัน้ลกูค้ารายนีจ้ะได้แก่ 12344 ทกุครัง้ท่ีมีการใสร่หสั
ลกูค้าระบบจะน าตวัเลข 4 ล าดบัแรกมาบวกกนัหารด้วย 7 จะต้องได้เศษตวัแรกเป็น 4 เสมอ 
ถ้าไมใ่ชแ่สดงวา่พนกังานป้อนข้อมลูรหสัลกูค้าตวัใดตวัหนึง่ผิด 

5) การก าหนดให้ระบบสามารถเตือนผู้ใสข้่อมู ลได้ทนัที (online prompting) เชน่เม่ือพนกังานใส่
ชัว่โมงท างานลว่งหน้าของพนกังานคนหนึง่ลงคอมพิวเตอร์ ระบบจะท าการตรวจสอบวา่ชัว่โมง
ท างานลว่งเวลาสงูสดุของพนกังานคนหนึง่จะเกิน 4 ชัว่โมงตอ่วนัไมไ่ด้ หากข้อมลูเข้าเก่ียวกบั
ชัว่โมงท างานลว่งเวลานีถ้กูป้อนเข้าเป็น 8 ชัว่โมง ระบบจะเตือนกลบัวา่ชัว่โมงท างานลว่งเวลา
จะเกิน 4 ชัว่โมงตอ่วนัไมไ่ด้ 

 หรือในกรณีท่ีพนกังานป้อนข้อมลูเข้าลืมใสเ่บอร์โทรศพัท์ของลกูค้าบนหน้าจอ
คอมพิวเตอร์ เม่ือพยายามสัง่ให้ระบบรับข้อมลู ระบบจะเตือนวา่ชอ่งหมายเลขโทรศพัท์เป็น
ข้อมลูท่ีบงัคบัให้ใส ่(Force field) 

6) การก าหนดให้ระบบแจ้งกลบัให้ผู้ คีย์ข้อมลูเข้าทราบวา่ระบบตอบสนองตอ่ข้อมลูเข้าอยา่งไร 
(interactive feedback check) เชน่ เม่ือพนกังานคีย์ข้ อมลูบนใบเสร็จรับเงินท่ีอยูบ่นหน้าจอ
คอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว กด Enter เพ่ือสง่ข้อมลูเข้าสูร่ะบบระบบจะตอบกลบัทนัทีวา่
รายการค้าได้ถกูน าเข้าสูร่ะบบแล้ว (accepted) หรือข้อมลูเข้าไมผ่า่นการตรวจสอบ 
(rejected) 

7) การคีย์ข้อมลูเข้า 2 ครัง้ โดยตา่งบคุคล คนแรกคีย์ข้อมลูลงสูส่ื่ออิเล็กทรอนิกส์ คนท่ีสอง
ตรวจทานการคีย์ข้อมลูข้าวของคนแรก ข้อมลูเข้าท่ีคีย์โดยบคุคลทัง้สองต้องตรงกนั 

8) ในการประมวลผล ทกุขัน้ตอนท่ีมีรายการปฏิเสธข้อมลูเข้า กิจการจะต้องมีคูมื่อท่ีระบขุัน้ตอน
งานอยา่งชดัเจนวา่ข้อมลูเข้าท่ีถกูปฏิเสธจะต้องมีการจดัการอยา่งไร เชน่ จดัท าเป็นรายงาน
รายการท่ีถกูปฏิเสธเสนอผู้บริหารรับทราบตอ่ไป 

9) เอกสารเบือ้งต้นท่ีใช้ในการบนัทกึการเกิดของรายการค้าทกุรายการ จะต้องมีการจดัเก็บเข้า
แฟ้ม เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงตอ่ไป เชน่ แฟ้มใบเสนอซือ้ แฟ้มใบสัง่ซือ้ แฟ้มใบรับสินค้า แฟ้ม
เงินสดรับ เป็นต้น เอกสารเหลา่นีอ้าจถกูเก็บในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยการใช้
สแกนเนอร์รับรูปแบบของข้อมลูเป็น 0 หรือ 1 (ปิดหรือเปิด) เม่ือรวมจดุภาพ (pixel) ท่ีมีคา่เป็น 
0 หรือ 1 นีม้าประกอบขึน้เป็นรูปภาพ (image) ก็จะได้รูปแบบของเอกสารแตล่ะใบ 

10) การดงึข้อมลูเข้ามาจากแฟ้มหลกั เชน่ เม่ือพนกังานป้อนรหสัลกูค้าบนหน้าจอเพ่ือรอรับข้อมลู
ในการจดัท าใบสัง่ขาย ระบบจะไปดงึข้อมลูตา่ง ๆ เก่ียวกบัลกูค้ารายนัน้ออกมาจากแฟ้มหลกั
ลกูค้า เชน่ ช่ือ สกลุ อยู ่เง่ือนไขการช าระหนี ้วงเงินซือ้เช่ือคงเหลือ ยอดการค้างช าระ เป็นต้น 

11) การป้อนข้อมลูเข้า ณ จดุก าเนิดข้อมลูนัน้ เชน่ การก าหนดให้พนกังา นขายเป็นคนป้อนข้อมลู
เข้าบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ เพ่ือรอรับข้อมลู เข้า ณ จดุท่ีเกิดการขายแทนการให้พนกังานขาย



กรอกข้อมลูลงบนเอกสารเบือ้งต้นแบบกระดาษ แล้วสง่เอกสารเบือ้งต้นนัน้ไปให้ฝ่าย
ประมวลผล เพ่ือเป็นผู้ ป้อนข้อมลูลงสูร่ะบบคอมพิวเตอร์ 

12) การใช้เอกสารกลบั (turnaround document) ตวัอยา่งเชน่ ใบห ยิบสินค้า เป็นเอกสารซึง่เป็น
ข้อมลูออกของระบบการสัง่ขาย หากใบหยิบสินค้าเป็นข้อมลูออกท่ีถกูจดัท าโดยคอมพิวเตอร์ 
เม่ือพนกังานคลงัสินค้าหยิบสินค้าแล้ว ก็จะสแกนรหสัแทง่สินค้าท่ีปรากฏบนสินค้าลงสูใ่บ
หยิบสินค้า ใบหยิบสินค้าท่ีมีรหสัแทง่สินค้านีอ้าจถกูใช้เป็นเอกสารก ลบัน าเข้าสูร่ะบบการ
จดัสง่สินค้าตอ่ไป 

การควบคุมความถูกต้องของการปรับยอดบัญชีและการควบคุมความครบถ้วนของการปรับยอด
บัญชี 

1) การใช้การควบคมุแบบกลุม่ (batch control) คือการใช้ผลรวมของเขตข้อมลูท่ีมีคา่เป็นจ านวน
เงินเป็นตวัควบคมุ และการควบคมุแบบแฮช (hash control) 

2) การใช้การตอบกลบัอยา่งรวดเร็วไปยงัหนว่ยงานท่ีเร่ิมรายการค้า เชน่ ตอบกลบัฝ่ายเสนอซือ้
วา่ได้ท าการจดัซือ้สินค้าแล้ว โดยการสง่ส าเนาใบสัง่ซือ้กลบัให้ฝ่ายเสนอซือ้และตอบกลบั
ลกูค้าวา่กิจการตอบรับการสัง่ซือ้จากลกูค้าโดยการสง่ส าเนาใบสัง่ขายให้ลกูค้า 

3) การตดิตามรายการค้ าท่ีเป็นรายการตอ่เน่ืองจนจบกระบวนการ เชน่ ใบสัง่ซือ้จะต้องมีการ
บนัทกึการรับสินค้า ในใบรับสินค้าจะต้องมีใบเรียกเก็บเงินจากผู้ขาย รายการสัง่ซือ้จะสิน้สดุ
กระบวนการก็ตอ่เม่ือมีการช าระคา่สินค้า เม่ือมีใบสัง่ซือ้และใบรับสินค้า กิจการจะต้องเพิ่ม
บญัชีเจ้าหนี ้และเ ม่ือมีการจา่ยช าระหนี ้กิจการจะต้องหกับญัชีเจ้าหนี ้รายงานท่ีแสดงให้เห็น
สถานะของรายการค้าตอ่เน่ืองจะท าให้กิจการสามารถตดิตาม บนัทกึ และประมวลผลรายการ
ค้าได้อยา่งถกูต้อง ครบถ้วน 

ในกระบวนการขาย ใบสัง่ขายจะต้องมีใบตราสง่สินค้า ใบแจ้งหนีแ้ละเรียกเก็บเงิน จึ งจะสามารถ
ปรับยอดบญัชีลกูหนีไ้ด้  และเม่ือรับช าระหนีจ้ากลกูหนีแ้ล้ว มีใบส าคญัเงินสดรับแนบชดุเอกสาร จงึจะถือ
ได้วา่จบกระบวนการขายเช่ือได้ 
แหล่งอ้างอิง 
 พลพธู  ปียวรรณ และกัญนิภัทธิ์ นิธิโรจน์ธนัท. (2557). ระบบสารสนเทศทางการบัญชี.พิมพ์คร้ังท่ี 3. หน้า 
138 – 172 .กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์.  

 


