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ความหมายของการควบคุมเฉพาะระบบงาน 

 กระบานการปฏิบัติงานที่ทําใหผูใชขอมูลมั่นใจวา กิจการได

นํารายการคาที่ผานการอนุมัติแลวทุกรายการมาบันทึก  ประมวลผล  

และจัดทํารายงานไดอยางครบถวนและถูกตอง 

 กิจกรรมการควบคุมเฉพาะระบบงานเกี่ยวของกับ กิจกรรม

การปองกัน กิจกรรมการตรวจสอบ และกิจกรรมแกไขขอผิดพลาด

และการละเมิดกฎเกณฑที่กําหนดไว   
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การควบคุมเฉพาะระบบงาน  
 

 การควบคุมเฉพาะระบบงาน แบงไดเปน 3 สวนคือ 
 

  1.  การควบคุมการนําเขา  (Input Control) 

  2.  การควบคุมการประมวลผล  (Process Control) 

  3.  การควบคุมผลลัพธที่ไดจากการประมวลผล  (Output  

      Control) 
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1. การควบคุมการนําเขา (Input Control)  
 

 

     การควบคุมการนําเขา เปนการปฏิบัติงานเพื่อใหมั่นใจวา ขอมูลของ 
รายการคาที่นําเขามาบันทึกมีความครบถวนและถูกตอง การควบคุมการ 
นําเขา แบงเปน 4 สวน คือ 
 

 สวนที่ 1 การควบคุมการเตรียมการบันทึกขอมูล  

     การเตรียมการบันทึกขอมูลแบงเปน 2 สวนคือ  

        -  การเตรียมการบันทึกขอมูลในเอสารขัน้ตน  

        -  การเตรียมการบันทึกขอมูลผานระบบเชื่อมตรง   
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 สวนที่ 2 การควบคุมการจัดกลุมขอมูล  
 

     เปนการปองกันไมใหมีการบันทึกขอมูลเพิ่มเติมหรอืไมใหมี 
ขอมูลสูญหายระหวางกระบวนการประมวลผลแบบกลุม  สําหรับยอดรวม 
ของกลุมรายการจะแบงไดเปน 3 ประเภทคือ 
   1) ยอดรวมจํานวนคา 
   2) ยอดรวมเลขตําแหนง 
   3) ยอดรวมจํานวนนับ 
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   ยอดรวมจํานวนคา    เปนการรวมยอดตัวเลขที่อยูในฟลด 

เชน ยอดรวมของรายการขาย  ยอดรวมของจํานวนสินคาคงเหลือ 

 ยอดรวมเลขตําแหนง  เปนการรวมยอดตัวเลขในฟลดที่ไมมี

มูลคาเปนจํานวนเงิน หรือจํานวนหนวย แตเปนตัวเลขตําแหนงเชน 

รหัสสินคา  รหัสลูกคา  เลขประจําตัวพนักงาน 

 ยอดรวมจํานวนนับ  เปนการรวมจํานวนรายการคาหรือ 

                           จํานวนเอกสารที่มีอยูในกลุมขอมูลซึ่งจะถูกสง   

                           เขาไปประมวลผล  เชนจํานวนใบเสร็จรับเงิน   

                           จํานวนลูกหน้ีที่จายชําระคาสินคา 
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สวนที่ 3 การควบคุมการบันทึกขอมูลใหอยูในสื่อที่   
            เครื่องคอมพิวเตอรอานได  
   
      เปนการกําหนดใหมีการตรวจสอบขอมูลหลังการนําเขา โดยการ 
ตรวจสอบดวยตา ซึ่งเปนการตรวจสอบดวยการเปรียบเทยีบขอมูลทีบ่ันทึก 
ในเอกสารขั้นตนกับขอมูลที่ปรากฏบนจอเทอรมินัล 
 

 สวนที่ 4 การควบคุมการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลนําเขา 
    โดยทั่วไปจะเปนการตรวจสอบความถูกตองของเลขหรอืรหสัการ 
         ตรวจสอบความถูกตองของจาํนวนหนวยหรอื 
         จํานวนเงินวาอยูภายในชวงที่กําหนดหรอืไม  
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ตัวอยางของการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลนําเขาดวย

โปรแกรมการตรวจสอบ 

    Validity Check  การตรวจสอบขอมูลนําเขาท่ีเปน เลขท่ีหรือรหัส 

    Field Check  การตรวจสอบฟลดเพ่ือดูลักษณะของขอมูลท่ีนําเขามาบันทึก

นั้นอยูในรูปแบบ (mode) ท่ีถูกตองตรงตามท่ีกําหนดเอาไวหรือไม 

    Self-Checking Digit  การตรวจสอบความถูกตองของตัวเลขท่ีนําเขาเพ่ือ

ปองกันการบันทึกตัวเลขผิด 

    Limit Check การตรวจสอบจํานวนหนวยและจํานวนเงินของขอมูลท่ีนําเขาวา

มีมากเกินกวาขอจํากัดของจํานวนหนวยหรือจํานวนเงินท่ีกําหนดเอาไวลวงหนา 

   Range Check  การตรวจสอบ  ตัวเลของ 

                                               ขอมูลนําเขาวาอยูภายในชวงของตัวเลข      

                                                เอาไวลวงหนา 
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ตัวอยางของการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล

นําเขาดวยโปรแกรมการตรวจสอบ 
    Sign Check  การตรวจสอบเครื่องหมายท่ีปรากฏในยอดคงเหลือของแตละ

ฟลดวามีเครื่องหมายเปนบวก หรือลบ  หากพบวายอดคงเหลือของฟลดท่ี

ตรวจสอบมีเครื่องหมายลบ เครื่องคอมพิวเตอรก็จะไมยอมรับรายการคานั้น 

    Zero-balanck Check  การตรวจสอบตัวเลขยอดรวมดานเดบิตของขอมูล

นําเขาวามีจํานวนเทากับยอดรวมดานเครดิตของขอมูลนําเขาหรือไม 

     Echo Check  การตรวจสอบการนําเขาใน ระบบเชื่อมตรง  โดยโปรแกรม

การตรวจสอบจะสงผานขอมูลยอนกลับไปยังเครื่องเทอรมินัลท่ีนําเขา                          

                              ขอมูลเพ่ือตรวจสอบวารายการท่ีนําเขาถูกตองหรือไม 
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2. การควบคุมการประมวลผล (Process Control) 
 

 

     เปนการปฏิบัติงานเพ่ือใหม่ันใจวา กระบวนการประมวลผลไดดําเนินไปอยาง 
ถูกตองตามขั้นตอนท่ีกําหนดไว แบงออกเปน 4 ประเภท คือ 
 

 1. การควบคุมโดยการตรวจสอบเชิงตรรกะของกระบวนการปฏิบัติงาน  
     เปนการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของกระบวนการประมวลผล 
รายการคาวาถูกตองหรือไม  
 

 2. การควบคุมการปฏิบัติงานในแตละชวงของการประมวลผล  
            เปนการปองกันไมใหมีการแทรกขอมูลตองหาม  
         หรือขอมูลท่ียังไมผานการอนุมัติเขาสูกระบวนการ 
         ประมวลผล 
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 3. การควบคุมการเปลี่ยนแปลงในแฟมขอมูลและในโปรแกรม 
     เปนการควบคุมเพื่อใหมั่นใจวาขอมูลในรายการคาที่นําเขาไดผาน 
รายการคาไปยังแฟมขอมูลที่ถูกตอง 
 

 4. การควบคุมดวยวิธีเชื่อมโยงกับหลักฐานการตรวจสอบ 
     เปนการควบคุมที่กําหนดใหมีการบันทึกการนําเขาและสงออกของ 
ขอมูล การบันทึกรายการคา และการจัดพิมพรายงานเกี่ยวกบัรายการคา  
         เพื่อใชเปนหลักฐานการตรวจสอบความถูกตองของ 
         การประมวลผล 

2. การควบคุมการประมวลผล (Process Control) (ตอ) 
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ตัวอยางของการตรวจสอบความถูกตองของการประมวลผล 

ดวยโปรแกรมการตรวจสอบ 

 Relationship Check เปนการตรวจสอบการประมวลผลวา

สอดคลองตามหลักตรรกะท่ีกําหนดเอาไวลวงหนาหรือไม เชน ยอดคงเหลือใน

บัญชีแยกประเภทลูกหนี้หลังจากท่ีไดมีการผานรายการแลวควรปรากฏเปน

ยอดเดบิต แตถาตรวจพบเปนยอดเครดิต แสดงวามีขอผิดพลาดเกิดขึ้นใน

กระบวนการประมวลผล 

 Sepuence Check เปนการตรวจสอบการเรียงลําดับในแฟมขอมูล

รายการคาเพ่ือใหม่ันใจวามีรายการใดสูญหายหรือซํ้าซอน โดยโปรแกรมจะ

ตรวจสอบความถูกตองของเรียงลําดับขอมูลกอนการประมวลผล เชน การ

เรียงลําดับตามเลขท่ีของใบสั่งซ้ือหรือการเรียงลําดับตามเลขท่ีใบแจงหนี้  
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ตัวอยางของการตรวจสอบความถูกตองของการประมวลผล 

ดวยโปรแกรมการตรวจสอบ (ตอ) 

 Batch Control/Total Check เปนการตรวจสอบเพ่ือใหม่ันใจวา

ขอมูลท่ีนํามาปรับปรุงนายการ (updated data) เปนขอมูลท่ีถูกตองครบถวน 

โดยการเปรียบเทียบยอดรวมท่ีคํานวณเอาไวลวงหนากับยอดรวมท่ีคํานวณได

จากการประมวลผล 

 Internal Lable Check เปนการตรวจสอบโดยกําหนดใหโปรแกรม

การตรวจการตรวจสอบอานปายชื่อประจําแฟมขอมูล เพ่ือใหแนใจวา 

แฟมขอมูลท่ีจะทําการผานรายการหรือปรับปรุงรายการ เปนแฟมขอมูลท่ีถูกตอง 

14 



ตัวอยางของการตรวจสอบความถูกตองของการประมวลผล 

ดวยโปรแกรมการตรวจสอบ (ตอ) 

 Redundancy Matching Check เปนการตรวจสอบความถูกตอง

ของฟลดในรายการคา เชน รหัสบัญชี รหัสลูกคา หรือรหัสสินคา วาตรงกับฟลด

ท่ีบันทึกอยูในแฟมขอมูลท่ีตองการผานรายการ หรือปรับปรุงรายการหรือไม 

 Posting Check  เปนการตรวจสอบยอดคงเหลือหลังจากการผาน

รายการแลว โดยนํายอดคงเหลือของแตละบัญชีท่ีผานรายการแลวมา

เปรียบเทียบกับยอดคงเหลือกอนการผานรายการเพ่ือตรวจสอบวามีจํานวน

เทากับผลรวมของรายการคาท่ีนําเขาไปผานรายการหรือไม 
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3. การควบคุมผลลพัธที่ไดจากการประมวลผล (Output Control) 
 

 การควบคุมผลลัพธทีไ่ดจากการประมวลผลนี้แบงไดเปน 2 ประเภท 
คือ 
   1) การควบคุมวิธีการตรวจสอบผลลัพธ 
 

    เปนการควบคุมเพื่อใหผูใชมีความมั่นใจวาไดรับสารสนเทศที่ 
ครบถวน มีคุณภาพ และเหมาะสม  สําหรับบุคลากรที่มีหนาที่รบัผิดชอบใน 
การตรวจสอบผลลัพธแบงเปน 2 สวนคือ บุคคลภายในกิจการ  และ 
บุคลากรภายนอกกิจการ 
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   2) การควบคุมดวยวิธีการตรวจสอบการจัดสงรายงาน 
 

      เปนการควบคุมใหมีการจดัสงรายงานที่เปนผลลัพธของการ 
ประมวลผลไปยังผูใชที่เหมาะสม   
    กิจการควรกําหนดใหมีการจัดทาํทะเบียนการจัดสงรายงาน เพื่อ 
ใชในการกําหนดใหมีการจัดทาํทะเบียนการจัดสงรายงานไปยังหนวยงาน 
ตามรายชื่อที่ปรากฏในทะเบียนการจัดสงรายงานตามเวลาที่กาํหนด 
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คําถามทายบท 

1. การควบคุมการนําเขาสามารถทําไดอยางไรบาง 

2. จงยกตัวอยางของการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลนําเขาดวย

โปรแกรมการตรวจสอบ มา 5 โปรแกรม 

3. จงยกตัวอยางของการตรวจสอบความถูกตองของการประมวลผลดวย

โปรแกรมการตรวจสอบ มา 5 โปรแกรม  
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