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บทคัดย่อ

	 องค์กรธุรกิจส่วนใหญ่ได้นำ�เทคโนโลยีส�รสนเทศ	ม�ใช้เป็นเครื่องมือในก�รจัดเก็บข้อมูลก�รดำ�เนินธุรกิจ	 เมื่อผ่�นก�รประมวล
ผลและออกร�ยง�นแล้ว	ส�รสนเทศที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรธุรกิจอย่�งยิ่ง	ทำ�ให้เพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันท�งธุรกิจ
ได้		อย่�งไรก็ต�ม	คว�มต้องก�รขององค์กรที่อ�จเปลี่ยนแปลงต�มสถ�นก�รณ์	ทำ�ให้องค์กรธุรกิจต้องเลือกแนวท�งที่ทำ�ให้ส�ม�รถปรับ
ตัวเพื่อให้สอดคล้องกับก�รเปลี่ยนแปลงและส�ม�รถแข่งขันท�งธุรกิจได้อย่�งต่อเนื่อง	ประกอบกับก�รได้ม�ซึ่งระบบส�รสนเทศโดยก�ร
จัดซื้อจัดจ้�ง	 ยังมีข้อจำ�กัดในก�รปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้�กับสถ�นก�รณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปหรือต้องพึ่งพ�อ�ศัยบริษัทผู้รับจ้�งพัฒน�ระบบ
เปน็หลกั	ทำ�ใหห้ล�ยองคก์รเลอืกทีจ่ะพฒัน�ระบบส�รสนเทศขึน้ใชเ้องเพือ่ใหต้อบสนองตอ่คว�มตอ้งก�รขององคก์รไดซ้ึง่ในแตล่ะขัน้ตอน
ของกระบวนก�รพฒัน�ระบบ	ตัง้แตก่�รว�งแผนพฒัน�ระบบ		ก�รวเิคร�ะหค์ว�มตอ้งก�รระบบ	ก�รออกแบบโครงร�่งระบบ	ก�รประเมนิ
และคดัเลอืก		ก�รออกแบบร�ยละเอยีดของระบบ		ก�รพฒัน�ระบบและทดสอบก�รนำ�ระบบง�นขึน้ใชจ้รงิ	ตลอดจนก�รดแูลรกัษ�ระบบ	
ทำ�ให้องค์กรธุรกิจจำ�เป็นต้องอ�ศัยผู้เชี่ยวช�ญด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ	เข้�ร่วมเป็นทีมพัฒน�ระบบ	เช่น	ผู้บริห�รทีม	วิศวกรระบบ	ผู้
วิเคร�ะห์ระบบ	โปรแกรมเมอร์	ทีมประกันคุณภ�พ	เป็นต้น		
	 อย�่งไรกด็	ีองคก์รธรุกจิอ�จมองว�่นกับญัชโีดยสว่นใหญ่	ยงัไมอ่ยูใ่นข่�ยของผูเ้ชีย่วช�ญด�้นเทคโนโลยสี�รสนเทศ	ทำ�ใหน้กับญัชี
จงึไมค่อ่ยมสีว่นรว่มในกระบวนก�รพฒัน�ระบบม�กนกั	แตห่�กองคก์รธรุกจินำ�ศกัยภ�พทีด่ขีองนกับญัชี	ม�ใชป้ระโยชนใ์นด้�นก�รตรวจ
สอบกระบวนก�รพัฒน�ระบบส�รสนเทศ	 รวมทั้งห�กองค์กรธุรกิจได้ร่วมกับนักบัญชีพัฒน�คว�มรู้คว�มเข้�ใจในด้�นก�รพัฒน�ระบบ
ส�รสนเทศแลว้	กจ็ะทำ�ใหม้ัน่ใจไดว้�่องคก์รธรุกจิจะไดร้บัประโยชนอ์ย�่งยิง่และจะชว่ยเพิม่ขดีคว�มส�ม�รถในด�้นก�รแขง่ไดม้�กยิง่ขึน้	
ดังนั้น	ง�นตรวจสอบก�รพัฒน�ระบบส�รสนเทศขององค์กร	จึงถือเป็นบทบ�ทใหม่อีกบทบ�ทหนึ่งของนักบัญชีได้ในยุคปัจจุบัน

Abstract 
 Generally, business firms employ the information technology to collect the business data for producing the advertent 
information.  This information is used to increase the business’s competitive advantages. Since the business requirement 
would be changed all the time, the business firms need flexible information systems. However, most of commercial software 
acquired from outsources are difficult to adjust. Many business firms would rather develop their own system by using the 
system development life cycle process such as system planning, system analysis, conceptual system design, system evaluation 
and selection, etc.
 Mostly, people from IT department are invited to be part of the development team, not the accountants because 
the business firms think the accountants might not have a strong IT skill. They could not contribute to the team. In contrast, 
the business firms could take the advantage from the accountants’ strength, auditing skill. Auditing skill can be applied to 
system development project, particularly in IT audit process. Also, the business firms would get a cost effective project and 
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gain competitive advantages. Therefore, the information 
technology auditing is a new role of accountants. 

	 ปจัจบุนั	เทคโนโลยสี�รสนเทศมคีว�มสำ�คญัตอ่ก�รดำ�เนนิ
ธรุกจิ	หล�ยองคก์รจดัทำ�ระบบส�รสนเทศเพือ่ใชใ้นก�รดำ�เนนิก�ร		
ส่วนสำ�คัญ	 คือ	 ก�รจัดเก็บข้อมูลร�ยก�รค้�ที่เกิดขึ้น	 เพื่อออก
ร�ยง�นหรือสืบค้นส�รสนเทศ	 ขึ้นม�ใช้ประกอบก�รตัดสินใจได้
อย�่งทนัตอ่คว�มตอ้งก�รและเพิม่ขดีคว�มส�ม�รถในก�รแขง่ขนั
ท�งธุรกิจได้
	 ก�รได้ม�ซึ่งระบบส�รสนเทศ	 (Information	Systems	
Acquisition)	ม�จ�กหล�ยวิธี	ซึ่งแบ่งออกพอสังเขปได้	ดังนี้
	 1.	ก�รพัฒน�ขึ้นใช้เอง	(In-house	Development)
	 2.	ก�รจัดซื้อ/จัดจ้�ง	(Commercial	Systems)
	 	 2.1	ก�รจัดซื้อ/จัดจ้�ง	ทั้งระบบ	(Turnkey	Systems)	
โดยส่วนใหญ่บริษัทจะจัดซื้อทั้งระบบและโปรแกรมที่พร้อมใช้ง�น	
(Compiled	Program)	 ต�มที่บริษัทต้องก�ร	 แต่กรณีนี้จะมีข้อ
จำ�กัดที่บริษัทไม่ส�ม�รถปรับแก้ไขได้ห�กมีคว�มต้องก�รเปลี่ยน
ไป	ตัวอย่�งเช่น

	 (1)	ระบบส�รสนเทศเพื่อง�นบัญชีทั่วไป	 (General	
Accounting Systems)
	 (2)	ระบบส�รสนเทศเพื่อง�นบัญชีเฉพ�ะด้�น	(Special	-	
Purpose	Systems)
	 (3)	 ระบบส�รสนเทศเพื่อง�นสำ�นักง�น	 (Off ice	
Automation Systems)
	 	 2.2	 ก�รจัดซื้อ/จัดจ้�ง	 เฉพาะโครงสร้างพื้นฐาน  
(Backbone	Systems)	โดยบรษิทัจะจดัซือ้ระบบและโปรแกรมหลกั	
(Primary	Processing	Modules)	เชน่	ระบบก�รว�งแผนทรพัย�กร
ของธุรกิจ		(Enterprise	Resource		Processing:	ERP)	เป็นต้น	ซึ่ง
ระบบดังกล่�วใช้กับง�นได้เกือบทั้งองค์กร	 ซึ่งมีข้อดีที่บริษัท
ส�ม�รถพัฒน�ระบบและโปรแกรมเสริม	 เพื่อใช้ง�นร่วมกับ
โปรแกรมหลักดังกล่�วได้
	 	 2.3	 ก�รจัดซื้อ/จัดจ้�งโดยที่บริษัทพัฒนาร่วมกับผู้รับ
จ้างพัฒนาระบบ	(Vendor-Supported	Systems)	 เป็นก�รผสม
ผส�นระหว่�งทีมพัฒน�ระบบขององค์กรกับทีมพัฒน�ระบบของ
บรษิทัผูร้บัจ�้งพฒัน�	ซึง่กรณนีีจ้ะตรงตอ่คว�มตอ้งก�รใชง้�นของ
องคก์รอย�่งม�ก	โดยสว่นใหญก่รณนีี้	จะเปน็ก�รพฒัน�ระบบของ
กิจก�รที่ใช้คว�มเชี่ยวช�ญเฉพ�ะด้�น	 เช่น	 กิจก�รก�รแพทย์			
กิจก�รด้�นกฎหม�ย	เป็นต้น	ก�รจัดซื้อ/จัดจ้�งด้วยวิธีนี้มีทั้งข้อดี
และข้อจำ�กัด	ดังแสดงในต�ร�งที่	1

ตารางที่ 1	ข้อดีและข้อจำ�กัดของก�รจัดซื้อ/จัดจ้�งก�รพัฒน�ระบบ
 
 ข้อดี ข้อจำากัด

	 1.	ทันต่อคว�มต้องก�รใช้ง�น	(Implementation	Time)		 1.	 ผูกติดกับผู้รับจ้�ง	(Dependence)
	 2.	ควบคุมต้นทุนได้	(Cost	Control)	 2.	 ข้อจำ�กัดด้�นก�รปรับเปลี่ยนระบบ/โปรแกรม	
					 	 	 (The	Need	for	Customized	System)
	 3.	 ระบบมีคว�มน่�เชื่อถือ	(Reliability)	 3.	 ข้อจำ�กัดในก�รดูแลระบบ	(Maintenance)

	 ขอ้จำ�กดัของก�รไดม้�ซึง่ระบบส�รสนเทศโดยก�รจดัซือ้/จดัจ้�งดงักล�่ว	จงึเปน็ส�เหตทุีท่ำ�ใหห้ล�ยองคก์รเลอืกทีจ่ะพฒัน�ระบบ
ส�รสนเทศขึ้นใช้เอง	เนื่องจ�กระบบจะตรงต่อคว�มต้องก�รใช้ง�นในปัจจุบันและส�ม�รถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์	หรือ
ก�รดำ�เนินธุรกิจที่อ�จมีก�รปรับเปลี่ยนในอน�คตได้
	 ทัง้นี	้ห�กองคก์รมคีว�มจำ�เปน็ตอ้งพฒัน�ระบบส�รสนเทศขึน้ใชเ้องแลว้	ทมีพฒัน�ระบบส�รสนเทศถอืเปน็หวัใจสำ�คญัทีจ่ะทำ�ให้
เกิดระบบง�นขึ้นได้		
	 อย่�งไรก็ดี	 คำ�ถ�มที่ต�มม�คือ	 นักบัญชี	 จะมีส่วนร่วมหรือมีโอก�สที่จะแสดงบทบ�ทที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรในกรณีที่เลือก
พัฒน�ระบบส�รสนเทศได้อย่�งไร		
	 เป็นคำ�ถ�มที่ควรมีคำ�ตอบอย่�งยิ่ง	 ดังนั้น	 ห�กจะพิจ�รณ�คำ�กล่�วที่ว่�	 “คุณภ�พของส�รสนเทศท�งก�รบัญชี	(Accounting	
Information	Systems)	ขึ้นอยู่กับคุณภ�พของกระบวนก�รพัฒน�ระบบส�รสนเทศ”	จึงอ�จเป็นเหตุผลที่สนับสนุนได้ว่�	นักบัญชีในฐ�นะ
ผู้ตรวจสอบ	ควรมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนก�รพัฒน�ระบบส�รสนเทศ	เพื่อให้องค์กรมั่นใจได้ว่�	ก�รพัฒน�ระบบส�รสนเทศดังกล่�วมี
ก�รควบคุมที่เพียงพอ	เพื่อให้ส�รสนเทศท�งบัญชีมีคว�มถูกต้องตรงต�มม�ตรฐ�นและเป็นระบบส�รสนเทศที่มีคุณภ�พ
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บทบาทของนักบัญชีกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

	 โดยทัว่ไปนกับญัชเีกีย่วขอ้งกบัก�รพฒัน�ระบบส�รสนเทศ
ได้ใน	3	ฐ�นะ		ได้แก่
	 1.	 ในฐ�นะผู้ใช้ง�น	(as	user)	 หล�ยกิจก�รจะมีก�รใช้
ระบบส�รสนเทศในก�รประมวลผลร�ยก�รค้�และออกร�ยง�น
ท�งก�รเงนิ	ซึง่นกับญัชใีนยคุแหง่เทคโนโลยี	ไมส่�ม�รถหลกีเลีย่ง
ก�รใช้ระบบส�รสนเทศดังกล่�วได้	 นักบัญชีจึงจำ�เป็นที่ต้อง
ทำ�คว�มเข�้ใจ	และเรยีนรูก้บัระบบส�รสนเทศนัน้	เพือ่ใหส้�ม�รถ
ใช้ง�นได้อย่�งถูกต้องและลดข้อผิดพล�ดที่อ�จเกิดขึ้น
	 2.	 ในฐ�นะสม�ชิกของทีมพัฒน�ระบบ		(as	member	of	
the	development	team)	ทีมพัฒน�ระบบต้องทำ�คว�มเข้�ใจใน
หล�ยด้�น		ตัง้แตก่�รศกึษ�คว�มตอ้งก�ร	ก�รศกึษ�คว�มเปน็ไป
ไดท้�งเทคนคิ	ตลอดจนตอ้งวเิคร�ะหค์ว�มสอดคลอ้งด้�นเทคนคิ
และคว�มต้องก�รขององค์กร	 ก่อนที่จะดำ�เนินก�รจัดทำ�ระบบ
ส�รสนเทศขึ้นใช้ง�น	 ซึ่งนักบัญชีที่มีคว�มเชี่ยวช�ญในด้�นก�ร
เขียนโปรแกรม	(Program	Coding)		ก็จะส�ม�รถเข้�เป็นสม�ชิก
ของทีมพัฒน�ระบบได้
	 3.	 ในฐ�นะผู้ตรวจสอบ	(as	auditor)	 นักบัญชีส่วนใหญ่
ไม่ชำ�น�ญในเรื่องก�รเขียนโปรแกรม	(Program	Coding)	แต่ห�ก
พิจ�รณ�จ�กหลักคิดของนักบัญชี	 ที่มีตรรกะของก�รควบคุม
ภ�ยในจะชว่ยทำ�ใหอ้งคก์รส�ม�รถลดคว�มเสีย่งในก�รปฏบิตังิ�น
ได้		ดังนั้น	ห�กนำ�ข้อดีดังกล่�วม�ใช้	จะเป็นประโยชน์อย่�งยิ่งต่อ
องค์กร	 อีกทั้งองค์กรยังส�ม�รถพัฒน�ศักยภ�พดังกล่�วไปใช้ใน
ก�รปฏิบัติง�นในหล�ยๆ	ด้�นได้อีกด้วย

ถา้กจิการตอ้งพฒันาระบบสารสนเทศขึน้ใชเ้อง จะมกีระบวนการ

อย่างไร 
	 กระบวนก�รพัฒน�ระบบส�รสนเทศ	(System	Development	
Life	Cycle:	SDLC)	คือ	กระบวนก�รปฏิบัติง�น	เพื่อพัฒน�ระบบ
ส�รสนเทศให้สอดคล้องต�มกลยุทธ์ขององค์กร	 เริ่มตั้งแต่ก�ร
ว�งแผน	ก�รศึกษ�คว�มเป็นไปได้	ก�รทร�บถึงปัญห�และวิธีก�ร
แก้ไข	 จนกระทั่งถึงก�รสร้�งระบบขึ้นใช้ง�นจริงและปรับเปลี่ยน
เพื่อให้สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์หรือคว�มต้องก�รที่เปลี่ยนแปลง
ไป	โดยมีขั้นตอน	ดังนี้
	 1.	ก�รว�งแผนพัฒน�ระบบ	(System	Planning)
	 2.	ก�รวิเคร�ะห์คว�มต้องก�รระบบ	(System	Analysis)
	 3.	ก�รออกแบบโครงร่�งระบบ	(Conceptual	System	
Design)
	 4.	ก�รประเมินและคัดเลือก	(System	Evaluation	and	
Selection)

	 5.	ก�รออกแบบร�ยละเอียดของระบบ	(Detail	Design)
	 6.	ก�รพัฒน�ระบบ/โปรแกรม	 และทดสอบ	(System	
Programming	and	Testing)
	 7.	ก�รนำ�ระบบ/โปรแกรมเพื่อใช้ง�นจริง	 (System	
Implementation)
	 8.	ก�รดูแลรักษ�ระบบ/โปรแกรม	(Maintenance)

	 ทั้งนี้	 ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนก�รพัฒน�ระบบ
ส�รสนเทศ	 ผู้ตรวจสอบจะเข้�ไปมีส่วนร่วมและมีบทบ�ทที่เป็น
ประโยชน์ต่อองค์กรได้	ดังนี้
1. การวางแผนพฒันาระบบ (System Planning) เปน็ขัน้ตอน
แรกทีท่มีพฒัน�ระบบส�รสนเทศรว่มกนัว�งแผนและพฒัน�เพือ่ให้
สอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธห์รอืคว�มตอ้งก�รขององคก์ร	แบง่ไดเ้ปน็	
2	ระดับ		คือ
	 1.1	ว�งแผนระดับกลยุทธ์	(Strategic	Systems	Planning):	
ก�รพิจ�รณ�จะคำ�นึงถึงก�รว�งแผนก�รจัดสรรทรัพย�กร	 งบ
ประม�ณและบุคล�กร	เพื่อให้เพียงพอต่อก�รพัฒน�ระบบ
	 1.2	 ว�งแผนระดับโครงก�ร	(Project	Planning):	 ก�ร
พิจ�รณ�ว�งแผนทรัพย�กรแต่ละโครงก�ร	 โดยให้มีคว�ม
สอดคล้องกับแผนระดับกลยุทธ์ข้�งต้น
บทบาทของผู้ตรวจสอบกับการวางแผนพัฒนาระบบ

	 ในขั้นตอนนี้		ผู้ตรวจสอบจะต้องสอบท�นเพื่อให้มั่นใจได้
ว่�	 ก�รพัฒน�ระบบมีก�รว�งแผนที่เพียงพอและเหม�ะสม	 เพื่อ
ช่วยลดคว�มเสี่ยงที่อ�จพัฒน�ระบบส�รสนเทศไม่สอดคล้องกับ
แผนกลยทุธห์รอือ�จเกดิคว�มผดิพล�ดในก�รพฒัน�ระบบได	้เชน่	
ก�รพัฒน�ระบบอ�จไม่ตรงต่อคว�มต้องก�ร	 หรือก�รจัดสรร
ทรัพย�กรไม่เหม�ะสม	 จนทำ�ให้ระบบที่พัฒน�ไม่มีประสิทธิภ�พ			
เป็นต้น	 โดยทั่วไปกรอบก�รว�งแผนหรือขั้นตอนก�รว�งแผนง�น
ส�รสนเทศ	อ�จประกอบด้วย
	 1.	ก�รทำ�คว�มเข้�ใจกลยุทธ์ขององค์กร
	 2.	ก�รทำ�คว�มเข้�ใจต่อระบบส�รสนเทศที่มีอยู่
	 3.	ก�รวเิคร�ะหค์ว�มแตกต�่งระหว�่งระบบทีต่อ้งก�รและ
ระบบที่มีอยู่ในปัจจุบัน
	 4.	ก�รกำ�หนดวิธีก�รจัดก�รคว�มแตกต่�ง
	 5.	ก�รจัดทำ�แผนง�นพัฒน�ระบบส�รสนเทศ

2. การวเิคราะหค์วามตอ้งการระบบ (System Analysis)	เปน็
ขั้นตอนที่ต้องทำ�คว�มเข้�ใจถึงปัญห�ทั้งหมดของธุรกิจ	 เพื่อให้
ทร�บถึงคว�มต้องก�รที่ต้องก�รใช้ง�นระบบส�รสนเทศ	ซึ่งทำ�ได้	
2	ขั้นตอน	คือ
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	 2.1		สำ�รวจระบบส�รสนเทศที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน		 โดยก�ร
สงัเกตก�รใชง้�น	ก�รสมัภ�ษณ	์ก�รพจิ�รณ�จ�กคูม่อืใชง้�น	หรอื	
ก�รเข้�ไปมีส่วนร่วมใช้ง�นจริง
	 2.2	วิเคร�ะห์คว�มต้องก�รของผู้ใช้ง�น	เป็นก�รรวบรวม
ข้อมูล	ข้อเท็จจริง	เพื่อนำ�ไปใช้ในก�รวิเคร�ะห์คว�มต้องก�รเพื่อ
จัดทำ�เป็นระบบส�รสนเทศต่อไป
บทบาทของผู้ตรวจสอบกับการวิเคราะห์ความต้องการระบบ

	 นอกจ�กก�รที่ผู้ตรวจสอบจะพิจ�รณ�ว่�	 ก�รวิเคร�ะห์
คว�มตอ้งก�รตรงกบัคว�มตอ้งก�รของผูใ้ชง้�นแลว้ผูต้รวจสอบจะ
มีส่วนช่วยในเรื่องก�รกำ�หนดจุดควบคุมในส่วนต่�งๆ	 ของระบบ
ง�น	เพือ่เพิม่ประสทิธภิ�พและคว�มถกูตอ้งของส�รสนเทศทีไ่ดร้บั
จ�กระบบส�รสนเทศที่พัฒน�ขึ้น

3. การออกแบบโครงร่างระบบ (Conceptual System 

Design) เป็นขั้นตอนที่ทีมพัฒน�ระบบต้องออกแบบท�งเลือก
ของก�รพัฒน�ระบบ	 คล้�ยกับก�รทำ�โครงร่�งระบบหล�ยๆ	 รูป
แบบ	 เพื่อนำ�ไปใช้ในก�รพิจ�รณ�คัดเลือก	 เพื่อให้ตรงต่อคว�ม
ต้องก�รใช้ง�นม�กที่สุด	โดยทั่วไปทำ�ได้	2	แนวท�ง	คือ
	 3.1		ระบบทีถ่กูออกแบบทีเ่ปน็ลกัษณะโปรแกรมโครงสร้�ง	
(Structure	Design)	 โดยกำ�หนดให้เห็นถึงรูปแบบของข้อมูล			
ลักษณะก�รประมวลผล	ลักษณะของข้อมูลนำ�เข้�	และผลลัพธ์ที่
ต้องก�ร	 ก�รทำ�ง�นโดยรวมของระบบ	 ก�รไหลของข้อมูล	 และ
คว�มสัมพันธ์ของข้อมูลที่จัดเก็บ
	 3.2		 ระบบที่ถูกออกแบบที่เป็นลักษณะโปรแกรมเชิงวัตถุ	
(Objected-Oriented)	 โดยกำ�หนดเป็นองค์ประกอบก�รทำ�ง�น
เปน็รปูแบบ	object	ทีเ่ปน็ม�ตรฐ�นทีส่�ม�รถนำ�ไปปรบัใชใ้นแตล่ะ
โปรแกรมย่อยอื่นๆ	ต่อไปได้	
บทบาทของผู้ตรวจสอบกับการออกแบบโครงร่างระบบ

	 ผู้ตรวจสอบจะต้องพิจ�รณ�ถึงก�รออกแบบระบบที่ทำ�ให้
ส�ม�รถตรวจสอบก�รใช้ง�นของผู้ปฏิบัติง�นได้	 ห�กโครงร่�ง
ระบบดังกล่�ว	 มิได้คำ�นึงถึงจุดควบคุมให้ส�ม�รถตรวจสอบได้					
ผูต้รวจสอบจำ�เปน็ตอ้งแสดงคว�มเหน็เพือ่ใหท้มีพฒัน�ระบบคำ�นงึ
ถงึคณุสมบตัดิงักล�่วดว้ย	ซึง่ห�กมกี�รพฒัน�ระบบแลว้	ก�รแกไ้ข
เพิ่มเติมอ�จทำ�ได้ย�ก	และเป็นภ�ระขององค์กรได้
 
4. การประเมินและคัดเลือกระบบ (System Evaluation and 

Selection)

	 ก�รคัดเลือกแบบโครงร่�งระบบที่ดีและตรงต่อคว�ม
ต้องก�รม�กที่สุด		เป็นขั้นตอนที่ต้องใช้คว�มระมัดระวังรอบคอบ	
ทีมผู้บริห�รองค์กรจึงจำ�เป็นต้องมีข้อมูลที่ใช้ในก�รประเมินผล

โครงร่�งระบบต่�งๆ	อย่�งถี่ถ้วนโดยพิจ�รณ�	ถึงคว�มเป็นไปได้
ในแต่ละโครงร่�งระบบ	ทั้งในด้�นเทคนิค	ข้อกฎหม�ย	คว�มเข้�
กันได้ของแต่ละระบบ	ตลอดจนระยะเวล�ในก�รพัฒน�
	 โดยส่วนใหญ่ทีมผู้บริห�รองค์กร	 มักจะพิจ�รณ�จ�กก�ร
วัดคว�มคุ้มค่�ของก�รพัฒน�ระบบส�รสนเทศโดยก�รวิเคร�ะห์
เปรียบเทียบผลประโยชน์ที่ได้รับและร�ยจ่�ยที่เกิดขึ้นตลอดระยะ
เวล�ใช้ง�น	(Cost-Benefit	Approach)	ดังนั้น	ทีมพัฒน�ระบบ
จึงต้องนำ�เสนอข้อมูลผลประโยชน์ที่ค�ดว่�จะได้รับและร�ยจ่�ยที่
ค�ดว่�จะเกิดขึ้นทั้งหมด	ในก�รพัฒน�ระบบ	ซึ่งแบ่งออกได้ดังนี้
	 1.	 ร�ยจ่�ยที่เกิดขึ้นครั้งเดียว	 เช่น	 ค่�จัดซื้อฮ�ร์ดแวร์	
ซอฟต์แวร์	ค่�จัดเตรียมพื้นที่	เป็นต้น
	 2.	 ร�ยจ่�ยที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง	 เช่น	 ค่�ใช้จ่�ยในก�รดูแล
รักษ�ระบบ	ค่�ประกันภัย	ค่�อบรมผู้ใช้ง�น	เป็นต้น
	 3.	ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจริง	เช่น	ร�ยได้จ�กก�รข�ยและ
บริก�รที่เพิ่มขึ้น	ก�รประหยัดค่�ใช้จ่�ย	เป็นต้น
	 4.	ผลประโยชนอ์ืน่ซึง่วดัเปน็มลูค่�ได	้เชน่	คว�มพงึพอใจ
เพิ่มขึ้นของลูกค้�	 คว�มทันสมัยข้อมูล	 ก�รลดระยะเวล�ในก�ร
ตัดสินใจ	เป็นต้น
	 หลังจ�กนั้น	จะใช้ข้อมูลทั้ง	4		ข้อข้�งต้นม�เปรียบเทียบ
ต�มหลัก	Cost-Benefit	Approach	 โดยจะใช้เครื่องมือท�งก�ร
เงินเป็นตัววัด	 เช่น	 ก�รพิจ�รณ�จ�กมูลค่�ปัจจุบันสุทธิ	 (Net	
Present	Value:	NPV)	ที่เป็นบวก	(มูลค่�	NPV	ที่ม�กกว่�ศูนย์)	
หรือระยะเวล�คืนทุนในแต่ละโครงร่�งระบบ	(Payback	Period)		
ที่คืนทุนได้เร็วกว่�ระยะเวล�ที่องค์กรกำ�หนด	ก็จะเลือกที่โครงร่�ง
ระบบที่มีมูลค่�	NPV	เป็นบวกม�กๆ	หรือ	ระยะเวล�คืนทุนที่เร็ว	
บทบาทของผู้ตรวจสอบกับการประเมินและคัดเลือกระบบ

	 ในขั้นตอนนี้	 ผู้ตรวจสอบจะต้องใช้คว�มระมัดระวัง
รอบคอบอย�่งเพยีงพอ	เพือ่สอบท�นคว�มสมเหตสุมผลและคว�ม
เป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจ	(Economic	Value)	ของก�รวัดมูลค่�
ทั้งผลประโยชน์ที่ค�ดว่�จะได้รับและร�ยจ่�ยที่ค�ดว่�จะเกิดขึ้น
ตลอดอ�ยุก�รใช้ง�น	 ตลอดจนอัตร�คิดลดที่นำ�ม�ใช้ในก�ร
คำ�นวณมูลค่�	NPV	 และคว�มถูกต้องของก�รเปรียบเทียบมูลค่�
ต�มหลัก	Cost-Benefit	Approach	ดังกล่�ว
	 ห�กข้อมูลดังกล่�วมีคว�มสมเหตุสมผลและก�รเปรียบ
เทยีบถกูตอ้ง	จะทำ�ใหผู้บ้รหิ�รองคก์รตดัสนิใจเลอืกระบบไดอ้ย่�ง
ถูกต้อง	 ทำ�ให้ระบบส�รสนเทศที่จะสร้�งขึ้น	 ส�ม�รถก่อให้เกิด
ประโยชน์อย่�งแท้จริงต่อองค์กร
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5. การออกแบบรายละเอียดของระบบ (Detail Design)

	 เป็นขั้นตอนก�รจัดทำ�ร�ยละเอียดของระบบส�รสนเทศที่
ผ่�นก�รคัดเลือกในขั้นตอนที่แล้ว	 ซึ่งคล้�ยกับก�รจัดทำ�แบบ
พิมพ์เขียวตอนที่เร�จะสร้�งบ้�นนั่นเอง	 ซึ่งแบบดังกล่�วก็ทำ�ให้ผู้
ที่เกี่ยวข้องเห็นภ�พที่แสดงร�ยละเอียดของระบบส�รสนเทศโดย
รวมได้	 และทีมพัฒน�ระบบจะนำ�ไปใช้เป็นต้นแบบเพื่อพัฒน�
ระบบ/เขียนโปรแกรมจริง	เพื่อให้ได้ระบบส�รสนเทศที่สอดคล้อง
ต�มที่กำ�หนด	โดยทั่วไปจะมีขั้นตอนดังนี้
	 1.	 ก�รออกแบบร�ยละเอียดทุกส่วนของระบบ	(Perform	
a	Detail	Design)	ไมว่�่จะเปน็เมนกู�รใชง้�น	(User	View)	ลกัษณะ
ขอ้มลู	ก�รประมวลผล	และจดุควบคมุต�่งๆ	ตลอดจนหน�้จอก�ร
ป้อนข้อมูล	(Input	Screen)	รูปแบบร�ยง�น	โครงสร้�งข้อมูล	และ
ก�รทำ�ง�นของโปรแกรม
	 2.	ก�รสอบท�นก�รออกแบบ	(Perform	a	System	Design	
Walkthrough)	 เพื่อให้มั่นใจว่�ก�รออกแบบระบบดังกล่�ว
ปร�ศจ�กจุดบกพร่อง	 ก่อนที่จะนำ�ไปใช้เพื่อก�รพัฒน�ระบบจริง	
ทั้งนี้	 องค์กรอ�จให้ทีมประกันคุณภ�พ	(Quality	Assurance	
Group)	เป็นผู้สอบท�นก็ได้
	 3.	 ก�รสอบท�นเอกส�รที่เกี่ยวข้องกับระบบ	(Review	
System	Documentation)	ทั้งในส่วนของก�รนำ�ข้อมูลเข้�สู่ระบบ	
แหล่งข้อมูลที่จะนำ�เข้�	 ก�รออกร�ยง�น	 รูปแบบร�ยง�น	
โครงสร้�งข้อมูลและผังก�รไหลข้อมูล	(Flow	Chart)
บทบาทของผู้ตรวจสอบกับการออกแบบรายละเอียดระบบ

	 ในขั้นตอนนี้	 ผู้ตรวจสอบจะต้องสอบท�นเพื่อให้มั่นใจ
ว�่ก�รออกแบบร�ยละเอยีดระบบ	มจีดุควบคมุต�่งๆ	ทีส่อดคลอ้ง
ต�มที่เคยกำ�หนดไว้	ในขั้นตอนก�รออกแบบโครงร่�งระบบ
 
6. การพัฒนาระบบ/โปรแกรม และทดสอบระบบ (System 

Programming and Testing)

	 ทีมพัฒน�ระบบจะเขียนโปรแกรมให้เป็นไปต�มก�ร
ออกแบบร�ยละเอียดระบบ	(แบบพิมพเ์ขียว)	ที่จดัทำ�ไวใ้นขัน้ตอน
กอ่นหน�้		ขัน้ตอนนีต้อ้งใชร้ะยะเวล�ม�กพอควร	เนือ่งจ�กจะตอ้ง
มีก�รจัดทำ�อย่�งรอบคอบให้มีคว�มถูกต้องและเมื่อดำ�เนินก�ร
เขียนโปรแกรมเสร็จสิ้น	 ก็ต้องมีก�รทดสอบเพื่อให้มั่นใจว่�ก�ร
เขยีนโปรแกรมดงักล�่วสอดคลอ้งเปน็ไปต�มก�รออกแบบระบบที่
จัดทำ�ไว้	 ทั้งนี้	 ผู้ตรวจสอบจะสอบท�นก�รพัฒน�ระบบ/เขียน
โปรแกรมจริง		โดยใช้วิธีก�รทดสอบ	เพื่อให้มั่นใจว่�โปรแกรมดัง
กล่�วไม่มีจุดบกพร่อง	

บทบาทของผู้ตรวจสอบกับการพัฒนาระบบ/โปรแกรม และ

ทดสอบระบบ

	 ผู้ตรวจสอบมีส่วนสำ�คัญอย่�งยิ่งในก�รสร้�งคว�มมั่นใจ
ว่�	 ก�รพัฒน�ระบบ/เขียนโปรแกรมมีคว�มถูกต้องต�มแบบร�ย
ละเอยีดระบบทีไ่ดอ้อกแบบไว	้และส�ม�รถใชง้�นไดจ้รงิ	โดยทัว่ไป
ผู้ตรวจสอบจะใช้ก�รตรวจสอบก�รควบคุม	ระบบง�น	(Application	
Control)	ซึง่มุง่เนน้ก�รสอบท�นคว�มถกูตอ้งของก�รนำ�ขอ้มลูเข�้	
(Input	Control)	ก�รประมวลผล	(Process	Control)		และผลลัพธ์	
(Output	Control)	โดยผูต้รวจสอบอ�จเลอืกใชว้ธิกี�รทดสอบอย�่ง
ง่�ย	โดยจัดทำ�ข้อมูลทดสอบ	(Test	Data	Method)	โดยนำ�ข้อมูล
ทดสอบป้อนเข้�สู่ระบบ	 และนำ�ผลลัพธ์ที่ผ่�นก�รประมวลผล
แล้วไปเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ที่ค�ดว่�จะเกิดขึ้น	 ห�กไม่ถูกต้อง
ตรงกัน	 จะต้องห�ส�เหตุคว�มแตกต่�งที่เกิดขึ้น	 ห�กพบว่�เกิด
จ�กก�รประมวลผล	(จ�กก�รเขียนโปรแกรม)	 ต้องแจ้งให้ทีม
พฒัน�ระบบแกไ้ขใหถ้กูตอ้งกอ่นนำ�ไปใชง้�นจรงิ	ทัง้นี	้ผูต้รวจสอบ
ควรทำ�ก�รทดสอบเงื่อนไขต่�งๆ	ของโปรแกรมอย่�งเข้มงวด	เพื่อ
สร้�งคว�มมั่นใจได้ว่�ระบบส�รสนเทศ
มีคว�มถูกต้องตรงต�มคว�มต้องก�ร

7. การนำ าระบบ/โปรแกรมเพื่อ ใช้งานจริง (System 

Implementation)

	 หลังจ�กที่มีก�รทดสอบทั้งระบบจนมั่นใจได้ว่�	 ระบบ/
โปรแกรมดังกล่�วถูกต้องตรงต�มคว�มต้องก�รขององค์กรแล้ว			
กเ็ข�้สูข่ัน้ตอนก�รนำ�ระบบ/โปรแกรมทีพ่ฒัน�ไปใชง้�นจรงิ	ซึง่ใน
ขั้นตอนนี้ก็ต้องใช้คว�มระมัดระวัง	 เช่นกัน	 เนื่องจ�กองค์กรอ�จ
ต้องโอนข้อมูลที่มีอยู่ เดิมเข้�สู่ฐ�นข้อมูลระบบใหม่	 (Data	
Conversion)	รวมทั้ง	จัดทำ�คู่มือระบบและคู่มือก�รใช้ง�นให้ครบ
ถ้วนเพียงพอ	 เพื่อให้ผู้ใช้ง�นและผู้แก้ไขระบบง�น	(ในอน�คต)			
มีคว�มเข้�ใจที่ถูกต้องในระบบง�นที่พัฒน�
บทบาทของผูต้รวจสอบกบัการนำาระบบ/โปรแกรมเพือ่ใชง้านจรงิ

	 ในขั้นตอนนี้	 ผู้ตรวจสอบอ�จขอคว�มช่วยเหลือจ�กผู้
เชี่ยวช�ญ	 เนื่องจ�กก�รนำ�ระบบขึ้นใช้ง�นจริง	 ต้องมีส่วนที่
เกี่ยวข้องในเชิงเทคนิคหล�ยเรื่อง	เพื่อให้มั่นใจว่�ก�รติดตั้งระบบ
เพื่อใช้ง�นจริงไม่มีข้อบกพร่องใด	อย่�งไรก็ดี	นอกเหนือจ�กก�ร
ตดิตัง้ระบบและก�รจดัทำ�คูม่อืระบบง�นแลว้	ผูต้รวจสอบควรแจง้
ให้องค์กรตระหนักถึงจุดควบคุมต่�งๆ	อย่�งเพียงพอ	ก่อนที่จะใช้
ง�นจริงด้วย	เช่น	ก่อนที่จะมีก�รทำ�	Data	Conversion	ควรแจ้ง
ให้องค์กรจัดทำ�สำ�รองข้อมูลเดิมไว้ก่อน	(Data	Backup)	 ก�ร
กำ�หนดสทิธกิ�รใชง้�น	(Access	Control)	ในระบบง�นใหมใ่หต้รง
ต่อคว�มจำ�เป็นในก�รปฏิบัติง�น	โดยยึดหลักก�ร	need	to	know		
เป็นต้น
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8. การดูแลรักษาระบบ/โปรแกรม (Maintenance)

	 ระบบง�นทีใ่ชง้�นจรงิจำ�เปน็ตอ้งมกี�รดแูลรกัษ�ใหใ้ชง้�น
ได้ถูกต้อง	และส�ม�รถปรับแก้ไขให้สอดคล้องต่อคว�มต้องก�รที่
เพิ่มขึ้นได้ในอน�คตได้
บทบาทของผู้ตรวจสอบกับการดูแลรักษาระบบ/โปรแกรม

	 ผูต้รวจสอบตอ้งดแูลใหม้ัน่ใจไดว้�่	ก�รแกไ้ขในทกุครัง้ตอ้ง
จัดให้มีก�รควบคุมก�รเปลี่ยนแปลงแก้ไข	 และบำ�รุงรักษ�ระบบ
ง�น	 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของก�รควบคุมทั่วไป	(General	Control)			
เช่น	กำ�หนดให้ผู้ที่แก้ไขระบบง�น	ต้องมีก�รควบคุมเวอร์ชั่นของ
โปรแกรมทีแ่กไ้ข	(มไิดแ้กไ้ขลงไปในโปรแกรมเดมิ)	ตอ้งกำ�หนดรปู
แบบก�รแก้ไขเพื่อให้ส�ม�รถตรวจสอบได	้ และห�กเป็นไปได้ผู้ที่
แก้ไขต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้พัฒน�ระบบ	เป็นต้น	ซึ่งก�ร
ตรวจสอบจะช่วยลดคว�มเสี่ยงและจะทำ�ให้กระบวนก�รพัฒน�
และเปลี่ยนแปลงระบบง�นมีประสิทธิภ�พที่ดี

บทสรุป

	 หล�ยองคก์รมกัจะเลอืกใชก้�รพฒัน�ระบบส�รสนเทศขึน้
ใช้เอง	 เพื่อให้ตอบสนองต่อคว�มต้องก�รขององค์กรและเพื่อให้
ส�ม�รถปรับแก้ไขให้สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์ที่อ�จทำ�ให้คว�ม
ตอ้งก�รเปลีย่นแปลงได	้	ถงึแมน้กับญัชโีดยสว่นใหญจ่ะมไิดม้คีว�ม
เชี่ยวช�ญในด้�นก�รพัฒน�ระบบหรือเขียนโปรแกรม	 แต่ห�ก
องค์กรได้นำ�ศักยภ�พที่ดีซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของนักบัญชี	นั่นคือ
ตรรกะของก�รควบคุมภ�ยใน	 ม�ใช้ประโยชน์ในด้�นก�รตรวจ
สอบกระบวนก�รพัฒน�ระบบส�รสนเทศแล้ว	 จะทำ�ให้องค์กรได้
รับประโยชน์อย่�งยิ่ง		ซึ่งในแต่ละขั้นตอนของกระบวนก�รพัฒน�
ระบบส�รสนเทศ	นกับญัชสี�ม�รถเข�้ไปมบีทบ�ททีส่ำ�คญัในแตล่ะ
ขัน้ตอนต�มทีก่ล�่วไวแ้ลว้ข้�งตน้ได	้และห�กองคก์รไดร้ว่มกบันกั
บัญชีในก�รพัฒน�คว�มรู้คว�มเข้�ใจในด้�นก�รพัฒน�ระบบ
ส�รสนเทศแล้ว	 ก็จะยิ่งช่วยเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน
ด้�นก�รดำ�เนินธุรกิจขององค์กรได้เช่นกัน	 ดังนั้น	 ง�นตรวจสอบ
ก�รพัฒน�ระบบส�รสนเทศขององค์กร	ถือเป็นบทบ�ทใหม่ของ
นักบัญชีที่เพิ่มขึ้นอีกบทบ�ทหนึ่งในปัจจุบัน
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