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บทนํา 
 

 
 

ความนํา 
 

 ปจจุบันองคกรสวนใหญโดยทั่วไปไดนําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการจัดเก็บและ
ประมวลผลขอมูลทางธุรกิจ ตลอดจนรายงานผลการดําเนินงานดานตางๆขององคกร เพื่อใหการ
ดําเนินธุรกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยมีการจัดเก็บขอมูลใน
ลักษณะของแฟมขอมูลอิเล็กทรอนิกสและมีปริมาณรายการขอมูลธุรกิจ (Business Transactions) 
เปนจํานวนมาก นอกจากนี้การพัฒนาระบบสารสนเทศมักจะมีความซับซอน ทั้งนี้เพื่อใหองคกร
สามารถรองรับเงื่อนไขตาง ๆ ในการดําเนินธุรกิจขององคกรไดอยางหลากหลาย 
 ผลกระทบจากการนําระบบคอมพิวเตอรมาใชงานดังกลาว ยอมสงผลถึงการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบขอมูลของผูสอบบัญชี ในการสอบทานความถูกตองของรายการขอมูลทาง
ธุรกิจและขอมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานงบการเงินขององคกรโดยทั่วไป ดังนั้น โปรแกรม
คอมพิวเตอรที่สามารถชวยผูสอบบัญชีในการทดสอบความถูกตองของขอมูลทางการเงิน จึงเขามา
มีบทบาทอยางมีสาระสําคัญในปจจุบัน ทั้งนี้โปรแกรมคอมพิวเตอรดังกลาว อาจเปนโปรแกรม
สําเร็จรูปที่ใชงานกันอยูทั่วไป  เชน Microsoft  Word,  Microsoft  Excel หรือ  Microsoft Access  
เปนตน  หรือเปนโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นมาสําหรับงานตรวจสอบโดยเฉพาะ  เชน  Audit 
Command Language (ACL)  หรือ Interactive  Data Extraction and Analysis (IDEA) เปนตน    
 กรมตรวจบัญชีสหกรณ ตระหนักถึงผลกระทบของการใชระบบคอมพิวเตอรตอ
งานสอบบัญชี และไดเล็งเห็นความสําคัญของการใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือชวยตรวจสอบบัญชี  
จึงไดดําเนินการจัดหาโปรแกรม  ACL  (Audit Command Language)  ซึ่งเปนโปรแกรมสําหรับ
งานตรวจสอบโดยเฉพาะมาใชในงานสอบบัญชีสหกรณที่ใชระบบคอมพิวเตอรในการประมวลผล
ขอมูล 
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แนวคิดในการใชโปรแกรมสําเรจ็รูปชวยตรวจสอบ 
 
 โปรแกรมสําเร็จรูปชวยในการตรวจสอบ  เปนเครื่องมือการตรวจสอบที่ไดรับความ
นิยมใชกันมากในปจจุบัน   เนื่องจากทําใหผูสอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานสอบบัญชีไดรวดเร็วขึ้น 
ไดผลการตรวจสอบที่ถูกตองสมบูรณมากยิ่งขึ้น และสามารถใชเปนหลักฐานประกอบการ
ตรวจสอบที่มีความนาเชื่อถือ นอกจากนี้ เมื่อผูสอบบัญชีใชโปรแกรมสําเร็จรูปชวยตรวจสอบเปน
สวนหนึ่งของการตรวจสอบงบการเงินในงวดปจจุบันแลว ยังสามารถนําโปรแกรมตรวจสอบที่เปน
มาตรฐานจากการพัฒนาโดยใชคําสั่งจากโปรแกรม ACL  มาใชประโยชนตองานตรวจสอบในครั้ง
ตอไปไดดวย โดยผูสอบบัญชีสามารถนํามาชวยงานประเภทตางๆ  ดังตอไปนี้ 

 

1.  การวิเคราะหขอมลู (Analysis Tool) 
      ใชเปนเครื่องมอืชวยในการวเิคราะหรายการขอมูล ตามตวัอยางดังตอไปนี ้
 1.1 การวิเคราะหเปรียบเทียบเพื่อหาแนวโนมเบื้องตนของรายการทางการเงิน 

ไดแก ยอดขายสุทธิ ลูกหนี้การคา สินคาคงเหลือ กําไรตอหุน เพื่อนําผลที่
ไดมาใชประกอบการวิเคราะห และพิจารณาวางแผนการตรวจสอบบัญชี 

 1.2 การวิเคราะหหาแนวโนมของรายไดและคาใชจาย 
ไดแก ยอดขาย ตนทุนขาย คาใชจายในการดําเนนิงาน กําไรขั้นตน และกําไร
สุทธิ เพื่อวิเคราะหหาแนวโนมของรายได คาใชจายและกําไรที่เกิดขึ้นในแตละ
ประเภทของสนิคา  
 

2.  สนับสนนุเทคนิคการสอบบัญชี (Audit Techniques) 
ใชเปนเครื่องมอืชวยสนับสนนุเทคนิคการสอบบัญชี  ดังตอไปนี้ 
2.1 การทดสอบเนื้อหาสาระของรายการ และยอดคงเหลือ (Substantive 

Test of Transaction) 
ผูสอบบัญชีสามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปชวยตรวจสอบ เพื่อการทดสอบ  
เนื้อหาสาระในรายละเอียดของรายการทางบัญชีและยอดคงเหลือ ทั้งใน
ลักษณะของขอมูลเพียงบางสวนหรือขอมูลทั้งหมด ตามตัวอยางดังตอไปนี้ 
2.1.1 การทดสอบความถูกตองของขอมูลในแฟมขอมูลทั้งหมด หรือบางสวน       
         ที่สนใจ 
2.1.2 การคัดเลือกขอมูลตามหลักเกณฑที่ผูสอบบัญชีพิจารณาไวตามความ 
         เหมาะสม 
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2.2 การวิเคราะหเปรยีบเทียบ (Analytical Procedure) 
 ผูสอบบัญชีสามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปชวยตรวจสอบ เพื่อการวิเคราะห

เปรียบเทียบรายการในงวดปจจุบันที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติ กับรายการใน
งวดบัญชีกอนหรือในระยะเวลาที่กําหนด ตามตัวอยางดังตอไปนี้ 
2.2.1  การวิเคราะหหาอัตราสวนทางการเงนิ  เชน อัตราสวนทุนหมนุเวียน และ      

อัตราสวนการหมุนเวียนของสินคา  เปนตน 
2.2.2  การวิเคราะหหารายการสินคาที่ลาสมัย หรือหมดอายุทีย่ังคงคางอยูใน

คลังสินคา 
2.3 การทดสอบระบบการควบคุมภายใน (Test of Controls) 

ผูสอบบัญชีสามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปชวยในการทดสอบจุดควบคุมภายใน    
ตามตัวอยางดงัตอไปนี ้
2.3.1   การสอบทานความถูกตองเหมาะสมของมูลคาของขอมูลทางการเงนิ 

เชน การสอบทานความถูกตองในการอนมุัติรายการสนิคาตามวงเงิน
สินเชื่อที่ลูกคาแตละรายไดรับในกระบวนการขายสินคา 

2.3.2  การสอบทานราคาขายหรือตนทุนขายของสนิคาที่มีราคาสงูหรือตํ่า
กวาเกณฑที่กาํหนด 

3.  ชวยจัดทาํกระดาษทําการของผูสอบบัญชี (Audit Working Paper) 
ถึงแมวาผูสอบบัญชีจะนําโปรแกรมสําเร็จรูปเขามาชวยในการตรวจสอบ แตผูสอบ
บัญชียังจําเปนตองจัดทํากระดาษทําการ เพื่อใหเปนหลักฐานสนับสนุนงานสอบ
บัญชีที่จัดทําขึ้น ซึ่งผูสอบบัญชีสามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปชวยตรวจสอบเปน
เครื่องมือชวยในการจัดทํากระดาษทําการของตนได โดยการสั่งพิมพรายงานผลการ
ตรวจสอบจากโปรแกรม  
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ประโยชนของการใชโปรแกรมสาํเร็จรปูชวยตรวจสอบ 
 
 ผูสอบบัญชีจะไดรับประโยชนจากการใชโปรแกรมสําเร็จรูปชวยตรวจสอบ ดังนี ้

1. ชวยลดคาใชจายและเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ (Audit Economy 
and Efficiency)   
การใชโปรแกรมสําเร็จรูปชวยตรวจสอบ มสีวนชวยในการวางแผน (Audit  
 Planning) การทดสอบการควบคุมภายในดานตาง ๆ การทดสอบรายละเอียด
และยอดเงินคงเหลือของรายการทางบัญชี (Substantive Test) ใหมคีวามรวดเร็ว 
และถูกตอง เชือ่ถือไดมากขึน้ ตามตัวอยางดังตอไปนี ้
1.1 การนาํโปรแกรมบริหารงานโครงการมาชวยในการจัดสรรบุคลากร ระยะเวลา 
      ในการทาํงาน และการติดตามความกาวหนาของงานตรวจสอบ 
1.2 การนาํโปรแกรม Generalized Audit Software มาชวยในการตรวจสอบขอมูลที ่

 ผิดพลาด (Exception Items) และสุมตัวอยางขอมูลเพือ่นํามาตรวจสอบ 
1.3 การใชโปรแกรมสําเร็จรูปชวยตรวจสอบเปนประจํา จะชวยลดคาใชจายและเวลา  

 ในการตรวจสอบ โดยชวงแรกของการนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาชวยในการตรวจ 
 สอบนัน้ อาจตองใชเวลาในการจัดเตรียมคอนขางมาก    แตจะเปนประโยชนตอ 
 ผูสอบบัญชีในการนํามาใชไดอีกสําหรับงวดการตรวจสอบถัดไป ซึ่งจะชวยให    
 ตรวจสอบบญัชีไดรวดเร็วและงายตอการควบคุมการปฏิบัติงาน 

2. บรรลุถึงเปาหมายการตรวจสอบอยางมีประสิทธิภาพ (Audit   
 Effectiveness) 

  การใชโปรแกรมสําเร็จรูปชวยในการตรวจสอบ จะชวยใหผูสอบบัญชีสามารถ
เลือกตรวจสอบขอมูลไดทั้งหมดตามที่ตองการได  เชน  ในกรณีที่ตองการ
ตรวจสอบยอดลูกหนี้รายตัวทั้งหมดของสหกรณซึ่งมีจํานวนมากถึง 10,000 ราย 
และตองการกระทบยอดลูกหนี้รายตัวกับบัญชีแยกประเภททั่วไป ผูสอบบัญชี
สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปชวยในการคํานวณยอดลูกหนี้ทุกรายการ รวมถึง
การชวยสุมตัวอยางลูกหนี้รายตัวจากลูกหนี้ทั้งหมด  ซึ่งเปนสวนชวยเพิ่ม
ประสิทธิผลในการตรวจสอบใหดียิ่งขึ้น และยังสามารถใชเปนหลักฐานการ
ตรวจสอบที่เชื่อถือได 

3. ชวยสงเสริมภาพพจนที่ดีในการตรวจสอบ (Enhanced Image of Auditing) 
การใชโปรแกรมสําเร็จรูปชวยตรวจสอบจะชวยใหการปฏบัิติงานมีประสิทธิภาพ 
ประหยัดเวลาและคาใชจาย รวมถงึชวยสงเสริมภาพลักษณของผูสอบบัญชีใหดีข้ึน 
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ขอดีและขอจํากัดของการใชโปรแกรมสําเรจ็รูปชวยตรวจสอบ 
  

การใชโปรแกรมสําเร็จรูปชวยตรวจสอบนั้น มีทั้งขอดีและขอจํากัด โดยสังเขปที่ควร
ไดรับการพิจารณาเปรียบเทียบในเบื้องตน  ดังตอไปนี้ 

 
ขอดีของการนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาชวยตรวจสอบ 
1. ตรวจสอบขอมูลที่อยูในรูปอิเล็กทรอนิกสไดอยางสะดวกรวดเร็ว 
2. ชวยลดเวลาในการตรวจสอบ 
3. ตรวจสอบขอมูลไดปริมาณมาก ครอบคลุมทุกรายการ 
4. สามารถควบคุมการตรวจสอบไดงายขึ้น 
5. สามารถนํามาใชไดหลายงวดบัญชี 
6. เปนหลักฐานการตรวจสอบที่นาเชื่อถือและมีคุณภาพ 
7. สามารถใชเปนเครื่องมือหลกัที่เชื่อถือได โดยไมตองเสียเวลาในการเรยีนรูวิธ ี  

การใชงานกับโปรแกรมสําเร็จรูปอ่ืนๆประกอบเพิ่มเติมอีก 
 

ขอจํากัดของการนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาชวยตรวจสอบ 
1. มีคาใชจายในการซื้อคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูป 
2. แฟมขอมูลที่นํามาตรวจสอบจะตองมีรูปแบบ และโครงสรางที่แนนอน 
3. มีความยุงยากในการโอนยายขอมูล โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีขอมูลปริมาณมาก 
4. ความเชื่อถือไดของรายการขอมูลที่จะนําเขาประมวลผลโดยโปรแกรมสําเร็จรูป   

ซึ่งมีโอกาสถกูเปลี่ยนแปลงแกไข โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่มีการบิดเบือน     
รายการโดยตัง้ใจ 

5. ตองใชเวลาในการพัฒนาผูสอบบัญชี ใหสามารถใชงานกับโปรแกรมสาํเร็จรูปได
อยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
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สิ่งที่ผูสอบบญัชีควรพิจารณาในการนาํโปรแกรมสาํเร็จรูปชวยตรวจสอบมาใช 
 

การนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาชวยตรวจสอบนั้น ผูสอบบัญชีตองพิจารณาถึงงาน       
ตรวจสอบที่ปฏิบัติอยูวามีความจําเปนตองนําคอมพิวเตอรมาใชหรือไม และจะใชเทคนิคของระบบ
คอมพิวเตอรมาชวยในการตรวจสอบไดมากนอยเพียงใด และสามารถผสมผสานกับเทคนิคการ
ตรวจสอบดวยมือไดอยางไร ทั้งนี้ปจจัยตางๆที่ตองนํามาพิจารณา  ไดแก 

1.  ความรู ความสามารถ และความชํานาญของผูตรวจสอบบัญชี 
 ผูตรวจสอบบัญชีตองมีความรูอยางเพียงพอในการวางแผนการปฏิบัติงาน      

การมอบหมายงานและการใชผลงานที่ไดจากการใชโปรแกรมสําเร็จรูปชวย
ตรวจสอบ ทั้งนี้ระดับความรูและความสามารถของผูสอบบัญชีที่ตองการ จะ
ข้ึนอยูกับความยุงยากและซับซอนของการนําโปรแกรมสําเร็จรูปชวยตรวจสอบมา
สนับสนุนงานสอบบัญชี กลาวคือผูสอบบัญชีตองรูจักประยุกตใชโปรแกรม
สําเร็จรูปชวยตรวจสอบ ใหเขากับงานตรวจสอบที่ปฏิบัติอยูเปนประจําอยางมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตองานตรวจสอบ 

2.  ขอจํากัดของการตรวจสอบดวยมือ 
 ในกรณีขององคกรที่ใชคอมพิวเตอรประมวลผลรายการทางการเงินอยางเปน

สาระสําคัญยอมทําใหผูสอบบัญชีขาดหลักฐานที่มองเห็นไดดวยตา โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในกรณีของรายการขอมูลที่โปรแกรมคอมพิวเตอรสรางหรือบันทึกใหโดย
อัตโนมัติ เปนเหตุใหผูสอบบัญชีขาดหลักฐานประกอบการตรวจสอบตั้งแตตนจน
จบรายการ ทําใหผูสอบบัญชีไมสามารถตรวจสอบตามวิธีการที่ใชในการ
ตรวจสอบระบบมือได นอกจากนี้ รายการตางๆที่จําเปนตองใชสําหรับงาน
ตรวจสอบ อาจจะไมถูกกําหนดใหพิมพ หรืออาจพิมพเฉพาะที่แสดงเพียงยอดรวม
โดยปราศจากการแสดงรายละเอียดของรายการขอมูล 

3.  ความเปนไปไดดานเทคนิคและขอจํากัดโปรแกรมสําเร็จรูป 
 การใชโปรแกรมสําเร็จรูปมาชวยตรวจสอบนั้น ผูสอบบัญชีตองพิจารณาถึงระดับ

ความเชื่อมั่นของการตรวจสอบที่ยอมรับไดในเรื่องของความครบถวนสมบูรณ 
ความเชื่อถือได และความปลอดภัย ต้ังแตกระบวนการวางแผนการตรวจสอบ 
การทดสอบ การประมวลผล การสอบทานผลลัพธที่ได รวมถึงการทํางานรวมกัน
ไดระหวางโปรแกรมสําเร็จรูปกับอุปกรณคอมพิวเตอรของธุรกิจที่ดําเนินการ
ตรวจสอบ โดยพิจารณาวางแผนที่จะใชอุปกรณอ่ืนเมื่อพบวาการปฏิบัติงานไม
สามารถดําเนินไปภายใตแผนงานและงบประมาณที่กําหนดไว 
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4.  ลักษณะของการจัดเก็บและขนาดของแฟมขอมูลคอมพิวเตอร 
 ผูสอบบัญชีควรพิจารณาปจจัยที่เกี่ยวกับแฟมขอมูลของคอมพิวเตอรที่ตรวจสอบ        

ดังตอไปนี้ 
4.1 ขนาดของแฟมขอมูล 
 แฟมขอมูลขนาดใหญยอมสงผลใหระยะเวลาที่ตองใชในการดําเนินงานมาก

ยิ่งขึ้น 
4.2 ลักษณะการจัดเก็บขอมูลในแฟมขอมูล 
 การใชแฟมลําดับหรือแฟมสุม จะมีผลใหวิธีการและระยะเวลาที่ใชในการ 

เขาถึงแฟมขอมูลแตกตางกัน 
4.3 ลักษณะของระเบียน (Record) 
 ไดแก ระเบียนขอมูลแบบกําหนดความยาวคงที่ (Fixed Length Record) 

และระเบียนขอมูลแบบกําหนดความยาวแปรผัน (Variable Length Record) 
ซึ่งสงผลใหผูสอบบัญชีตองพิจารณากําหนดรูปแบบของแฟมขอมูล ที่จะ
นําไปใชกับโปรแกรมสาํเร็จรูปชวยตรวจสอบ เพื่อใหไดผลลัพธตามที่ตองการ 

4.4 ประเภทของแฟมขอมูลนําเขา 
จะมีผลตอการเลือกใชโปรแกรมสําเร็จรูปชวยตรวจสอบ  ไดแก 

   4.4.1 แฟมขอมูลรหัสแอสกี (ASCII)  
   เปนแฟมขอมูลที่สามารถใชกับโปรแกรมสําเร็จรูปทั่วไปได เนื่องจาก

เปนแฟมขอมูลที่ใชงานบนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร 
   4.4.2 แฟมขอมูลรหัสเอบซีดิก (EBCDIC)  

เปนแฟมขอมูลที่มีขอจํากัดในการใชงานรวมกับโปรแกรมสําเร็จรูปที่มี
อยูทั่วไป เนื่องจากเปนประเภทของแฟมขอมูลที่ใชงานอยูบนเครื่อง
คอมพิวเตอรระดับเมนเฟรม ผูสอบบัญชีอาจตองพิจารณาเลือกใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ปฏิบัติงานอยูบนเครื่องเมนเฟรม หรือใช
โปรแกรมชวยเปลี่ยนรหัสขอมูล (Convert Program) จากเอบซีดิกไป
เปนแอสกี ซึ่งอาจสงผลใหระยะเวลาและตนทุนในการตรวจสอบ
เพิ่มข้ึน รวมถึงตองอาศัยความรู ความชํานาญในการใชโปรแกรม
ดังกลาวเพิ่มมากขึ้น อยางไรก็ตาม โปรแกรมสําเร็จรูปชวยตรวจสอบที่
มีใชในปจจุบัน มีการพัฒนาคําสั่งงานเพิ่มเติมเพื่อใชในการแปลงรหัส
ขอมูลจากเอบซีดิกไปเปนแอสกีไดแลว ซึ่งมีผลใหผูสอบบัญชีมีความ
สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในการใชงานกับขอมูลสองประเภทดังกลาว 
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5.  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานตรวจสอบ 
 ผูสอบบัญชีตองพิจารณาวา การนําโปรแกรมสําเร็จรูปชวยตรวจสอบมาใชงานนั้น

จะทําใหผูสอบบัญชีสามารถทํางานตรวจสอบไดรวดเร็วถูกตอง และครบถวน
มากกวาการตรวจสอบดวยระบบมือ นอกจากนี้ ยังสามารถนํามาใชประโยชนตอ
งานตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานในปริมาณมากขึ้นตามที่ตองการ หรือ
สามารถเลือกตรวจสอบขอมูลที่มีอยูทั้งหมด  แทนที่จะเลือกตรวจเพียงบาง
รายการ 

6.  ระยะเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 ผูสอบบัญชีควรพิจารณาวา การนําโปรแกรมสําเร็จรูปชวยตรวจสอบมาใชงานนั้น

จะสงผลใหระยะเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานตรวจสอบเพิ่มมากข้ึนหรือลดนอยลง 
ซึ่งขึ้นอยูกับปจจัยตางๆที่เกิดขึ้น ระหวางการปฏิบัติงานตรวจสอบ  ดังตอไปนี้ 

 

กรณีทีม่ีระยะเวลาตรวจสอบเพิ่มขึ้น กรณีทีม่ีระยะเวลาตรวจสอบลดลง 
• เนื่องจากเปนปแรกที่ผูสอบบัญชีนําโปรแกรม

สําเร็จรูปชวยตรวจสอบมาใช 
 

• ขอบเขตการตรวจสอบ ไมเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิมมากนัก ทําใหสามารถนําโปรแกรมการ
ตรวจสอบที่พัฒนาขึ้นในงวดกอนมาใชได 

• โครงสรางของแฟมขอมูลมีความซับซอนยาก
ตอการจัดรูปแบบที่แนนอนและถูกตอง 

• มีการจัดรูปแบบโครงสรางแฟมขอมูลที่เขาใจ
ไดงาย และมีรูปแบบเปนมาตรฐานแนนอน
และผูสอบบัญชีสามารถเรียนรูไดอยางรวดเร็ว 

• มีระบบการจัดเก็บขอมูลกระจายออกในแตละ
ระบบงาน 

• มีการจัดเก็บขอมูลไวในที่เดียวกัน ทําใหงาย
ตอการนํามาใชงาน 

• การคํานวณมีความยุงยากซับซอน ทําใหตอง
ใชเวลาในการศึกษาโครงสรางการคํานวณ
มาก ในขณะที่ขอมูลที่ตองทดสอบมีปริมาณ
นอยไมคุมคาเพียงพอตอการจัดทํา 

• ขอมูลปริมาณมาก แตมีการคํานวณที่งาย และ
ไมซับซอน สามารถสอบทานความถูกตองของ
ขอมูลไดครบถวนทุกรายการ โดยไมตองอาศัย
การคํานวณดวยมือ 
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7.  กรณีมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 ผูสอบบัญชีควรพิจารณาถึงการใชโปรแกรมสําเร็จรูปชวยตรวจสอบกับองคกร ซึ่ง

มีโครงการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงสารสนเทศในอนาคต หรือองคกรที่มีการปรับปรุง
แกไขระบบสารสนเทศอยูเปนประจํา ทั้งนี้ หากพบวาการเปลี่ยนแปลงดังกลาว มี
ผลกระทบกับโครงสรางโดยรวมของระบบสารสนเทศ ก็ยอมจะมีผลกับงาน     
การสอบบัญชีโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปชวยตรวจสอบ เนื่องจากตองมีการ      
ปรับปรุงเงื่อนไขการประมวลผลขอมูล  ตลอดจนการเรียกใชขอมูลจากระบบ     
สารสนเทศจากองคกรดังกลาว ซึ่งเปนเหตุใหผูสอบบัญชีไมสามารถเรียกใช      
ผลงานจากโปรแกรมตรวจสอบที่เคยใชในงวดการสอบบัญชีคร้ังกอนมาใชไดอีก
ในงวดปจจุบัน มีผลใหระยะเวลาที่ใชในการตรวจสอบตองเพิ่มข้ึน ผลงานที่ไดรับ
อาจไมคุมคากับการลงทุน 

 
  นอกจากปจจัยที่ผูสอบบัญชีควรนํามาพิจารณาในการนําโปรแกรมสําเร็จรูปชวย
ตรวจสอบมาใชดังกลาวขางตนแลว ส่ิงที่ผูสอบบัญชีควรพิจารณาเพิ่มเติม เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้นในการปฏิบัติงานตรวจสอบ  ไดแก 

• การวางแผนงานและการกําหนดงบประมาณการตรวจสอบที่นําโปรแกรม
สําเร็จรูปชวยตรวจสอบมาใช โดยครอบคลุมถึงกําหนดเวลา การออกแบบ การ
ปฏิบัติงานและการประเมินผล เพื่อใหการปฏิบัติงานสอบบัญชีเปนไปตาม
ระยะเวลาและงบประมาณที่กําหนดไว  รวมถึงมีคุณภาพงานตรวจสอบที่
นาเชื่อถือ 

• การออกแบบโปรแกรมที่ใชในการตรวจสอบ การจัดพิมพแบบฟอรม และการรายงาน 
• ชวงระยะเวลาที่ตองใชในการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร 
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ทําทําความรูจักกับโปรแกรมสําเรจ็รูปชวยตรวจสอบ  ความรูจักกับโปรแกรมสําเรจ็รูปชวยตรวจสอบ  ACLACL  
  

  ACLACL  คืออะไรคืออะไร  
• โปรแกรมสําเร็จรูปทั่วไปสําหรับการสอบบัญชี (Generalized Audit  Software)  
• เปนเครื่องมือชวยในการอานขอมูล ที่มีอยูบนเครื่องคอมพิวเตอรขนาดตาง ๆ เชน

เครื่องเมนเฟรม หรือ ไมโครคอมพิวเตอร 
• สามารถวิเคราะหขอมูลไดจากขอมูลทีเ่ก็บอยูบนฐานขอมูลเชิงสัมพนัธ  

(Relational  Database)  เชน  SQL, Oracle, Sybase, Foxpro  เปนตน 
• เปนเครื่องมือชวยใหผูสอบบัญชีสามารถประมวลผลขอมูลในการ 

-  ทดสอบการคํานวณ 
-  วิเคราะหขอมูลทางการเงนิ 
-  สุมตัวอยาง 

• เปนเครื่องมือชวยจัดทําผลลัพธจากการประมวลผลในรูปรายงาน หรือแฟมขอมูล 
• ทํางานบน Windows Base แบบ Interactive 
• สามารถประมวลผลขอมูลไดหลากหลายรูปแบบ 
• สามารถประมวลผลขอมูลในปริมาณไมจาํกัด ทั้งนี้ข้ึนอยูกับพืน้ที่ในการจัดเก็บ

ขอมูล 
• สามารถพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบที่เปนมาตรฐาน ซึง่นํามาใชไดในปถัดไป       

 
 เมนูการใชงานเมนูการใชงานในโปรแกรมสําเรจ็รูปชวยตรวจสอบในโปรแกรมสําเรจ็รูปชวยตรวจสอบ    AACCLL 

ในโปรแกรม ACL สามารถแบงเมนูการใชงานได   55   เมนูหลกั  ดังนี ้
1. เมนู  เมนู  FFiillee  เปนเมนูที่ใชในการจัดการ Project ทั้งการสราง การเรียกใชงาน    

และการเก็บบันทกึ 
2. เมนู เมนู DataData เปนเมนูสําหรับใชในการจัดการขอมูล เชน การคัดเลือกขอมูล การ

จัดเรียงขอมูล และการรวมขอมูล เปนตน 
3. เมนู เมนู AnalyzeAnalyze เปนเมนูสําหรบัใชในการวิเคราะหขอมูล เพื่อนาํมาใชในการ

ตรวจสอบ เชน การนับจาํนวนรายการ (Count  Record)  การรวม (Total Field)  
การหาคาทางสถิติ (Statistical) และการจัดชั้นขอมูล (Stratify/Classify)  เปนตน 

4. เมนู เมนู SamplingSampling เปนเมนูสําหรับใชในการสุมตัวอยาง เพื่อนาํมาใชในการตรวจสอบ  
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5. เมนู เมนู AApppplliiccaattiioonn เปนเมนูสําหรับใชแสดงเมนูยอยสําหรับการตรวจสอบโดย
พัฒนามาจากภาษาเฉพาะของโปรแกรม ACL เอง  ซึ่งจะเปนประโยชนมากใน
การนาํมาใชในงวดการตรวจสอบของปถดัไป 

 

  Interface Interface ของโปรแกรมสาํเร็จรูปชวยตรวจสอบของโปรแกรมสาํเร็จรูปชวยตรวจสอบ     ACLACL  
หนาจอของ  ACL  ประกอบดวยสวนตางๆ ดังนี้  
1. Title BarTitle Bar 

Title Bar คือ Bar ที่แสดงรายละเอียดของโปรแกรม ACL และ File Project  ที ่
เปดอยูในขณะที่ใชงาน 

2. Menu BarMenu Bar 
Menu Bar คือ Bar ที่แสดงชดุคําสั่งในการใชงานโปรแกรม ACL ซึ่งประกอบดวย  

-  File 
-  Edit 
-  Data 
-  Analyze 
-  Sampling 
-  Applications 
-  Tools 
-  Server 
-  Windows 
-  Help 

3. Button BarButton Bar 
Button Bar คือ กลุมของปุมตางๆ ที่ใชเรียกทํางานแทนชุดคําสั่ง Button Bar  
ออกแบบเพื่อใหผูใชงานสามารถใชโปรแกรม ACL ไดสะดวกยิ่งขึน้  

4. Working WindowsWorking Windows 
Working Windows คือ หนาตางของโปรแกรมที่ประกอบดวย Windows  
ที่แสดงขอมูลและผลของการทํางาน ซึ่ง Windows ตางๆ เหลานี ้ผูใชสามารถ 
จัดการเปด-ปดไดตามความตองการ โดยหนาจอแรกทีแ่สดงใน Working  
Windows คือ Welcome Window ซึ่งเปนหนาจอที่แสดงรายละเอียดตางๆ  
เพื่อตอนรับผูใชในการเขาสูการใชโปรแกรม ACL ซึ่งประกอบดวยหัวขอการใช 
งานหลกัดังนี ้คือ  ACL Projects และ ACL WebLinks 
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5. ACL Project ACL Project   NavigatorNavigator 
ACL Project Navigator เปนหนาตางที่แสดงขอมูลใน 2 มุมมอง คือ มุมมองแบบ

Overview และมุมมองแบบ Log  
• มุมมองแบบ Overview แสดงรายละเอยีดของสวนประกอบตางๆ ใน Project 

ที่ใชประมวลผลโดยโปรแกรม ACL มีลักษณะการจัดเกบ็ขอมูลเหมือนการ
จัดแบง Directory โดยแตละ Project เปรียบเสมือนเปนขอมูล  1 ชุด 
ประกอบดวย 
- Scripts หมายถึง กลุมของคาํสั่งที่ ACL จดัเก็บไวหลงัจากการ

ประมวลผลแตละขั้นตอนของแตละ Project โดยผูใชสามารถ  Copy  
Scripts ตางๆ เพื่อนํามาจัดเรียงเปนชุดคําสั่งเพื่อใชสําหรับการ
ประมวลผลชดุขอมูล ที่ใชงานในลักษณะเดียวกนัได  

- Tables หมายถึง แฟมขอมูลหรือฐานขอมูล ซึ่งประกอบดวยโครงสราง
ตางๆ ดังนี้  

 Field Name          : ชื่อฟลด  
 Record Length    : ความยาวของเรคอรด  
 Data Types          : ประเภทของขอมูล  
 Position of Field   : ตําแหนงของฟลด  
 Field Length        : ความยาวของฟลด  
 Source of data    : ชื่อแฟมขอมูลต้ังตน  

- Workspaces หมายถงึ การจัดเก็บ Field ตางๆ หรือรูปแบบการคํานวณ
ที่ผูใชตองการนําไปใชรวมกนัในหลาย ๆ แฟมขอมูล 

• มุมมองแบบ Log เปนหนาตางที่ใชแสดงประวัติการเขาทาํงานใน Project นัน้ 
รวมถึงผลลพัธที่ไดจากการใชคําสั่ง ACL ในการปฏิบัติงาน 
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โปรแกรมสําเร็โปรแกรมสําเร็จรูปชวยตรวจสอบ  จรูปชวยตรวจสอบ  ACL ACL   VersionVersion  8 8 BetaBeta      
 

ACL Version  8 Beta  เปนโปรแกรมชุดที่สามารถใชในการฝกทักษะและปฏิบัติงาน
ตรวจสอบได  โดยไมตองใช  Hardware Key  โดยที่โปรแกรมชุดนี้จะตองใชกับเครื่องคอมพิวเตอร
ที่กําหนด System Date ไมเกินป  ค.ศ. 2001 

ทั้งนี้ในป ค.ศ. 2001 นี้จะไมกระทบตอขอมูลที่นํามาใชตรวจสอบและประมวลผลแต
อยางใด แต System Date จะกระทบกับ ค.ศ. ของวันที่ปฏิบัติงานตรวจสอบซึ่งเก็บบันทึกไวใน 
Log 


