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บทคัดยอ
การวิ จั ย เรื่ อ ง ป จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต อ การจั ด ทํ า บั ญ ชี ใ นระบบการบริ ห ารการเงิ น การคลั ง ภาครั ฐ แบบระบบ
อิเล็ กทรอนิกส อ ยางมี ประสิท ธิภาพของบุค ลากรการเงิน และการบั ญ ชี : กรณี ศึก ษาในมหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยีราชมงคล
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลกระทบของตัวแปรที่มีตอการจัดทําบัญชีในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบระบบ
อิเล็กทรอนิกส ไดแก ขอมูลทั่วไปของบุคลากร ความรูและประสบการณเกี่ยวกับบัญชีของบุคลากร ความรูความสามารถทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร และความสามารถในการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS ของบุคลากร
นอกจากนี้ ผูวิจัยศึกษาแนวทางการแกไขปญหาการจัดทําบัญชีในระบบดังกลาว โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล ซึ่งประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก บุคลากรการเงินและการบัญชีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่ใชระบบ
GFMIS ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพในการจัดทําบัญชีในระบบ GFMIS อยูในระดับปานกลาง โดยเพศ อายุ จํานวนรายวิชา
บัญชีที่ไดศึกษา รูปแบบการสงเสริมและพัฒนาความรูของหนวยงาน การเขารวมสัมมนา ประชุมดานบัญชีที่หนวยงานจัดให
ความรูความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และความสามารถในการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS
มีผลกระทบกับการจัดทําบัญชีในระบบ GFMIS อยางมีประสิทธิภาพอยางมีนัยสําคัญ และมีขอเสนอแนะการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดทําบัญชีในระบบ GFMIS ไดแก ปรับเปลี่ยนอุปกรณฮารดแวรใหทันสมัยอยูเสมอ เพิ่มอุปกรณตอพวง จัดฝกอบรมใหความรู
แกบุคลากรอยางสม่ําเสมอ รวมถึงจัดการอบรมความรูดานการจัดทําบัญชี การบันทึกบัญชีอยางโปรงใส และการใชระบบ GFMIS
เพื่อชวยลดขั้นตอนการบันทึกขอมูลและลดความซ้ําซอน ซึ่งจะสงผลใหทํางานไดมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
คําสําคัญ : บริหารการเงินการคลังภาครัฐ ประสิทธิภาพ การเงินและบัญชี

Abstract
The research on effective factors on government fiscal management information system of financing and
accounting staff: a case study in Rajamangala University of Technology was aimed to studying the variables effects to
effectiveness level of government fiscal management information system (GFMIS) i.e. personal information, personnel
accounting knowledge and experience, personnel availability in the information technology components and personnel ability
to work in the GFMIS. In addition, the suggested solutions were collected for this system. The population were used in this
survey study was the Rajamangala University of Technology financial and accounting staff who have used the GFMIS.
The study found that Efficiency in the GFMIS accounting was moderate. Moreover, sex, age, no. of accounting studying
subject, development training pattern, involving in organizational accounting activities, personnel availability in the
information technology components and personnel ability in financial GFMIS affect the efficiency of GFMIS accounting staff
significantly. There were suggestions to rise up GFMIS efficiency: modify the hardware up-to-date, add peripherals for more
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efficiently work, facilitate improvements in the software, educate in personnel on a regular basis, accounting knowledge and
the use of GFMIS to reducing the data transactions and redundancy.
Keywords : GFMIS , Effective factor , Financing and accounting.

1. บทนํา
การดําเนินการดานการปฏิรูประบบราชการไทยมีวัตถุประสงคเพื่อปรับแนวทางการดําเนินงานของภาครัฐใหเปนแนวใหมที่
เนนการทํางานโดยยึดผลลัพธอยางเปนรูปธรรม มอบหมายอํานาจหนาที่แกผูปฏิบัติงานแทนการควบคุมอยางเครงครัด มีความโปรงใส
ในการตัดสินใจ และมีวิธีทํางานที่รวดเร็วและคลองตัว เพื่อตอบสนองความตองการของสังคม เปนระบบที่มีประชาชนเปนศูนยกลาง
พร อมกั บกระจายอํ านาจสู ระดั บล างและท องถิ่ นรั ฐบาลมี นโยบายพั ฒนาการบริ หารงานในป จจุ บั นให ก าวสู แนวทางรั ฐบาล
อิเล็กทรอนิกส (E-Government) ทั้งนี้เพื่อให E-Government เปนกลไกที่สําคัญในการพัฒนากลยุทธและเปนองคประกอบที่สําคัญใน
การปฏิรูประบบราชการไทย รวมถึงเปนกลไกลที่จะเปนศูนยกลางของการพัฒนาระบบงานทางอิเล็กทรอนิกสอื่นในอนาคต ดังนั้น
คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติอนุมัติการดําเนินการออกแบบจัดสรางเครือขายระบบบริหารการเงิน การคลังภาครัฐระบบอิเล็กทรอนิกส
(GFMIS) ทั่วประเทศในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 เพื่อใหสวนราชการใชระบบ GFMIS ในวันที่ 1 ตุลาคม 2547 ในการบริหาร
งบประมาณป พ.ศ.2548 การใชระบบ GFMIS สามารถทําการเบิกจายงบประมาณเปนอยางประสิทธิภาพ โปรงใส และนํามาซึ่งระบบ
จัดซื้อจัดจางที่ตรวจสอบไดโดยการใชเทคโนโลยีแทนคน เนื่องจากมาตรฐานการทํางานของคนไมเหมือนกัน โดยใหจัดทําระบบเกา
ควบคูกับระบบ GFMIS ระบบ GFMIS จะปรับใชเปนมาตรฐานเดียวกันภายใน 2 ป มีฐานขอมูลเพื่อปรับปรุงการบริหารและบริการ
ประชาชนที่มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได อีกทั้งยังเปนการลดขั้นตอนในการทํางาน ประหยัดคาใชจายของรัฐ และนําไปสูการบริหาร
สมัยใหมทั้งทางดานการเงินการคลังและการบริหารงานบุคคล
ระบบ GFMIS กับสวนราชการ ระบบ GFMIS ยอมาจาก Government Fiscal Management Information System
เปนระบบบริหารงานดาน การงบประมาณ บัญ ชี การเงิน การคลัง การรับจาย การบริหารตนทุ น การจั ดซื้ อจัดจาง ที่ เปน
มาตรฐานการปฏิบัติงานเดียวกันทุกสวนราชการ ซึ่งเปนเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานการคลังภาครัฐ
และสามารถใชเปนขอมูลในการตัดสินใจ กับนโยบายการคลัง และการปรับทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไดอยางทันทวงที
การเพิ่มประสิทธิภาพดังกลาวทําใหสวนราชการสามารถลดขั้นตอนและลดภาระ ในการจัดทําเอกสารและรายงานใหสวน
ราชการกลางเนื่องจากสามารถเรียกดูรายงานไดจากฐานขอมูลบริหารกลางแบบ Online real time รวมถึงการนําขอมูลไป
ใชเพื่อการตัดสินใจสําหรับ Chief Financial Officer (CFO) และ Chief Executive Officer (CEO) ทั้งในระดับประเทศ กระทรวง กรม
จังหวัด และหนวยงานราชการ นอกจากนี้ยังสามารถใชในการติดตามการใชจายงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร พันธกิจและ
เปาหมายที่กําหนดไวไดอีกดวย (วุฒินันท หริรักษ,2548)
เนื่องจากการใชระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ของกรมบัญชีกลาง ไดใช
มาเปนระยะเวลาหนึ่งแลว ซึ่งทําใหบุคลากรการเงินและบัญชีภาครัฐตองมีการปรับระบบการทํางานใหมเพื่อใหสอดคลองกับ
ระบบบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไป อยางไรก็ตามยังมีบางหนวยงานที่ปฏิบัติแลวประสิทธิภาพประสิทธิผลการทํางานยังไมสอดคลอง
กับแนวนโยบายที่เกิดขึ้น บางสวนก็มีการทํางานใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด บางสวนก็ยังมีปญหาในการปฏิบัติงาน ทําให
บุคลากรการเงินและบัญชีสวนราชการตองมีการปรับกระบวนการทํางานเพื่อใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจ
ศึกษาปจ จัย ที่มีผลกระทบตอการจัดทําบัญ ชีในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบระบบอิเล็กทรอนิกส อยางมี
ประสิทธิภาพของบุคลากรการเงินและการบัญชี : กรณีศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งขอมูลนี้จะเปนประโยชน
ตอการนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงานแกบุคลากรการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตอไป

1.1 วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาขอมูลทั่วไปของบุคลากรการเงินและบัญชีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่มีผลกระทบตอการ
จัดทําบัญชีในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบระบบอิเล็กทรอนิกส
2. เพื่อศึกษาความรูและประสบการณเกี่ยวกับบัญ ชีของบุคลากรการเงิ นและบัญชีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลที่มีผลกระทบตอการจัดทําบัญชีในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบระบบอิเล็กทรอนิกส
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3. เพื่อศึกษาความพรอมขององคประกอบในการปฏิบัติงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรการเงินและ
บัญชีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่มีผลกระทบตอการจัดทําบัญชีในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบระบบ
อิเล็กทรอนิกส
4. เพื่อศึกษาความสามารถในการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS ของบุคลากรการเงินและบัญชี
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่มีผลกระทบตอการจัดทําบัญชีในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบระบบ
อิเล็กทรอนิกส
5. เพื่อศึกษาแนวทางการแกไขปญหาการจัดทําบัญชีในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบระบบ
อิเล็กทรอนิกสของบุคลากรการเงินและบัญชีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

1.2 ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก บุคลากรการเงินและบัญชีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล จํานวน 59 คน ระยะเวลาที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเดือนธันวาคม 2554 ถึงเดือนมกราคม 2555
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
- ตัวแปรอิสระไดแก ขอมูลทั่วไปของบุคลากรการเงินและบัญชี ความรูและประสบการณเกี่ยวกับบัญชี ความรู
ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และความสามารถในการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS
- ตัวแปรตาม ไดแก การจัดทําบัญชีในระบบ GFMIS อยางมีประสิทธิภาพ

1.3 กรอบแนวคิดของงานวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ขอมูลทัวไปของบุคลากรการเงินและบัญชี
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- สาขาวิชาเอกที่จบการศึกษา
- ตําแหนงงาน
- สถานภาพความรับผิดชอบ
- รายได
ความรูและประสบการณเกี่ยวกับบัญชี
- รายวิชาบัญชีที่ไดศึกษา
- การฝกอบรมดานบัญชี
- การฝกอบรมเกี่ยวกับ GFMIS
- ประสบการณในการปฏิบัติงานดานการเงิน/การบัญชี/
การพัสดุ ในระบบบัญชี Manual
- ประสบการณในการปฏิบัติงานดานการเงิน/การบัญชี/
การพัสดุ ในระบบบัญชี GFMIS
- การใชคอมพิวเตอรจัดทํารายงานเกี่ยวกับบัญชี
- การใชโปรแกรมสําเร็จรูป
- การพัฒนาความรูของหนวยงาน

การจัดทําบัญชีในระบบ GFMIS
อยางมีประสิทธิภาพ

ความรูความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความสามารถในการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของงานวิจัย
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1.4 นิยามศัพทที่ใชในงานวิจัย
ระบบ GFMIS (Government Fiscal Management Information System) หมายถึง ระบบการบริหารการเงินการคลัง
ภาพรัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส เปนเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานการคลังภาครัฐ และสามารถใชเปนขอมูลใน
การตัดสินใจกับนโยบายการคลัง และปรับทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไดทันเหตุการณปจจุบัน ดวยระบบงบประมาณ ระบบบัญชี
การเงิน ระบบการจัดซื้อจัดจาง ระบบบริหารงานบุคคล ระบบบัญชีตนทุน
บุคลากรการเงินและบัญชี หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลที่รับผิดชอบขอบเขตงานดานการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย
ความรูและประสบการณเกี่ยวกับบัญชี (Accounting capacity) หมายถึง ความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ หรือ
ประสบการณเปนพิเศษในดานบัญชีโดยการตอบสนองวิชาการใหม ๆ ในดานรายงานและใหขอมูลสนเทศตางๆ นอกจาก
ความรูความสามารถทางการบัญชี
ความพรอมขององคประกอบในการปฏิบัติงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology capability)
หมายถึง ความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณดานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใชในองคกร
ประสิทธิภาพ หมายถึง ประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังดวยระบบ GFMIS เปนการบริหารงานที่คํานึงถึง
ความคุมคาของเงินงบประมาณที่เปนคาใชจาย หรือทรัพยากรทางการบริหารอื่น ๆ ที่ไดกระทําไปในกิจกรรมนั้นโดยมุงไปที่
ประโยชนที่จะเกิดขึ้น

1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เพื่อใชเปนขอมูลและแนวทางในการปรับปรุงแกไขวิธีการปฏิบัติงานของบุคลากรการเงินและบัญชีใหมีความ
คลองตัวมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อใชเปนขอมูลและแนวทางในการปรับปรุงแกไขวิธีการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ใหตรงกับความตองการ
ของผูใชงานมากที่สุด
3. เพื่อใหเปนขอมูลใหบุคลากรการเงินและบัญชีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเขาใจบทบาทของตนในการ
เรียนรู และพัฒนา เพื่อสงเสริมใหมีความรูความสามารถทางการบัญชีและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักวิชาชีพบัญชีตอไป

2. วิธีการศึกษา
ในการดําเนินการวิจัย เรื่อง ปจจัยที่มีผลกระทบตอการจัดทําบัญชีในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบระบบอิเล็กทรอนิกสอยางมีประสิทธิภาพของบุคลากรการเงินและการบัญชี : กรณีศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อศึกษาผลกระทบของตัวแปรที่มีตอการจัดทํา
บัญชีในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบระบบอิเล็กทรอนิกส โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในรวบรวมเก็บ
ขอมูล

2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ บุคลากรการเงินและบัญชีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดได ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จํานวน 14 คน
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
จํานวน 7 คน
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ จํานวน 10 คน
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
จํานวน 3 คน
จํานวน 14 คน
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
จํานวน 11 คน
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2.2 เครื่องมือที่ใชในเก็บรวบรวมขอมูล
ขอมูลและแหลงขอมูล
1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งสรางตาม
วัตถุประสงคและกรอบแนวคิดที่กําหนดขึ้นโดยแบงออกเปน 6 ตอน ดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของบุคลากรการเงินและบัญชี ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สาขาวิชาเอกที่จบการศึกษา
ตําแหนงงาน สถานภาพหนาที่ความรับผิดชอบในหนวยงาน และรายได มีลักษณะเปนแบบตัวเลือก (Checklist)
ตอนที่ 2 ดานความรูและประสบการณเกี่ยวกับบัญชีโดยครอบคลุมความรูความสามารถทางการเงินและบัญชี
มีลักษณะเปนแบบตัวเลือก (Checklist)
ตอนที่ 3 ด า นความพร อ มขององค ป ระกอบในการปฏิ บั ติ ง านทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศ โดยครอบคลุ ม
ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามแนวคิดของ
ลิเครท (Likert’s scale)
ตอนที่ 4 ความสามารถในการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS มีลักษณะแบบสอบถามเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเครท (Likert’s scale)
ตอนที่ 5 การจัดทําบัญชีในระบบ GFMIS อยางมีประสิทธิภาพ ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณ
คา 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเครท (Likert’s scale)
ตอนที่ 6 แบบสอบถามปลายเปดความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีในระบบ GFMIS อยางมี
ประสิทธิภาพโดยครอบคลุมประสิทธิภาพ
2. ขอมูลทุติยภูมิ ( Secondary data) โดยการคนควาขอมูลจากหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ และเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
และการคนควาขอมูลผานทางระบบอินเตอรเน็ต
การวิเคราะหขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสอบถาม ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS โดยแบงไดดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของประชากร กลุมตัวอยาง โดยใชวิธีการประมวลผลทางหลักสถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive statistics) โดยการหาคาความถี่และรอยละ
2. การวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับความรูความสามารถทางการบัญชี ความรูความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และผลต อ การจั ด ทํา บั ญ ชี ใ นระบบ GFMIS อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ได แ ก ค า เฉลี่ ย (Mean) และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard deviation) การนําเสนอขอมูลในรูปแบบตารางควบคูกับการบรรยายและสรุปผลการดําเนินการวิจัย

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
การดํ า เนิ น การวิ จั ย ใช วิ ธี ก ารออกแบบสอบถาม เก็ บ ข อ มู ล จากบุ ค ลากรการเงิ น และการบั ญ ชี ใ นมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคล จํานวน 59 ชุด ขอมูลที่เก็บรวบรวมไดนํามาวิเคราะห

3.1 สรุปผลการศึกษาขอมูลเชิงพรรณนา
3.1.1 ขอมูลทั่วไปของบุคลากรการเงินและการบัญชี
ผลการศึกษาครั้งนี้ พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเป นเพศหญิง คิดเปนรอยละ 88.10 มีอายุ 25 ป – 35 ป
คิดเปนรอยละ 59.32 รองลงมาอายุ 35 ป – 45 ป คิดเปนรอยละ 20.34 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 83.05
รองลงมาสูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 13.56
ผูตอบแบบสอบถามจบการศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คิดเปนรอยละ 72.88 รองลงมาสาขาการจัดการทั่วไป คิดเปน
รอยละ 23.73 ทํางานในตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (ลูกจางชั่วคราว) คิดเปนรอยละ 33.90 รองลงมาตําแหนงนักวิชาการ
เงินและบัญชี (พนักงานมหาวิทยาลัย) คิดเปนรอยละ 27.12 และนักวิชาการเงินและบัญชี (ลูกจางชั่วคราว) คิดเปนรอยละ 15.25
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ตามลําดับ หนาที่ความรับผิดชอบเปนเจาหนาที่บัญชี คิดเปนรอยละ 62.70 รองลงมาเปนเจาหนาที่การเงิน คิดเปนรอยละ 35.60
และมีรายไดระดับ 10,001-12,000 บาท คิดเปนรอยละ 45.76 รองลงมาเปนระดับ 5,000 - 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 38.98
3.1.2 ดานความรูและประสบการณเกี่ยวกับบัญชีของบุคลากรการเงินและการบัญชี
ผลการศึกษาครั้งนี้ พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญศึกษารายวิชาบัญชี 11-15 วิชา คิดเปนรอยละ 32.20
รองลงมาเปน 6-10 วิชา คิดเปนรอยละ 28.80 ไดรับการฝกอบรมดานบัญชี (Manual)1-2 ครั้ง คิดเปนรอยละ 37.29 รองลงมา
ไมไดรับการอบรม คิดเปนรอยละ 23.72 ไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับ GFMIS 1-2 ครั้ง คิดเปนรอยละ 52.50 รองลงมาไมไดรับ
การอบรม คิดเปนรอยละ 22.00
ผูตอบแบบสอบถามมีประสบการณในการปฏิบัติงานดานการเงิน/การบัญชี/การพัสดุ ในระบบบัญชี (Manual) 1 ป – 5 ป
คิ ด เป น ร อ ยละ 66.10 รองลงมาประสบการณ ต่ํา กว า 1 ป คิ ด เป น ร อ ยละ 20.30 มี ป ระสบการณ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน
ดานการเงิน/การบั ญ ชี/ การพัสดุ ในระบบบัญชี GFMIS 1 ป – 5 ป คิดเปนรอ ยละ 59.30 รองลงมาประสบการณต่ํากวา
1 ป คิดเปนรอยละ 33.90 มีความรูในการใชคอมพิวเตอรจัดทํารายงานเกี่ยวกับบัญชี 1 ป – 5 ป คิดเปนรอยละ 66.10 รองลงมา
ต่ํากวา 1 ป คิดเปนรอยละ 20.30 มีประสบการณในการใชโปรแกรมสําเร็จรูป (ดานบัญชี) 1 ป – 5 ป คิดเปนรอยละ 67.80
รองลงมาต่ํากวา 1 ป คิดเปน รอยละ 25.40 หนวยงานมีการสงเสริมการพัฒนาความรูในรูปแบบการอบรม/สัมมนาเรื่องการเงิน
การบัญชี การพัสดุ คิดเปนรอยละ 84.70 รองลงมาการประชุมเชิงปฏิบัติ คิดเปนรอยละ 6.80 และเคยเขารวมสัมมนา/ประชุมดาน
บัญชีที่หนวยงานจัดให คิดเปนรอยละ 55.90
3.1.3 ดานความพรอมขององคประกอบในการปฏิบัติงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการศึกษาครั้งนี้ พบวาผูตอบแบบสอบถามเห็นวาตนเองมีความพรอมขององคประกอบในการปฏิบัติงาน
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.59) เมื่อพิจารณาความพรอมขององคประกอบในการปฏิบัติงานดาน
อุปกรณฮารดแวร อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.83) ดานซอฟแวร อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.82) และดานบุคลากร อยูในระดับ
ปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.13) ตามลําดับ
3.1.4 ดานความสามารถในการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS
ผลการศึกษาครั้งนี้ พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติงาน อยูใน
ระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.39) เมื่อพิจารณาความคิดเห็นดานการเงิน อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.36) ดานบัญชี อยูใน
ระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.41) ตามลําดับ
3.1.5 การจัดทําบัญชีในระบบ GFMIS อยางมีประสิทธิภาพของบุคลากรการเงินและการบัญชี
ผลการศึกษาครั้งนี้ พบวาผูตอบแบบสอบถามมีประสิทธิภาพในการจัดทําบัญชีในระบบ GFMIS อยูในระดับ
ปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.35) โดยคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ การติดตามผลการดําเนินงาน (3.46) รองลงมา คือ การเรงรัดการใชจายเงิน
และการบริหารงบประมาณ มีคาเฉลี่ยเทากัน (3.41)

3.2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
3.2.1 ข อ มู ล ทั่ ว ไปของบุ ค ลากรการเงิ น และบั ญ ชี ที่ มี ผ ลกระทบกั บ การจั ด ทํา บั ญ ชี ใ นระบบ GFMIS อย า งมี
ประสิทธิภาพ ไดแก เพศ และอายุ
3.2.2 ความรูแ ละประสบการณเ กี ่ย วกับ บัญ ชี ที่ม ีผ ลกระทบกับ การจัด ทํ า บัญ ชี ใ นระบบ GFMIS อยา งมี
ประสิทธิภาพ ไดแก จํานวนรายวิชาบัญชีที่ไดศึกษารูปแบบการสงเสริมและพัฒนาความรูของหนวยงาน และการเขารวม
สัมมนา/ประชุมดานบัญชีที่หนวยงานจัดให
3.2.3 ความรูความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศทั้ง 3 ดาน ประกอบดานอุปกรณฮารดแวร ซอฟแวร และ
บุคลากรมีผลกระทบกับการจัดทําบัญชีในระบบ GFMIS อยางมีประสิทธิภาพ
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3.2.4 ความสามารถในการปฏิบัติงานดานการเงินในระบบ GFMIS เพียงดานเดียวที่มีผลกระทบกับการจัดทําบัญชี
ในระบบ GFMIS อยางมีประสิทธิภาพ

3.3 อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาวิจัย มีประเด็นที่นํามาอภิปรายผลไดดังนี้
3.3.1 ข อ มู ล ทั่ ว ไปของบุ ค ลากรการเงิ น และบั ญ ชี ที่ มี ผ ลกระทบกั บ การจั ด ทํา บั ญ ชี ใ นระบบ GFMIS อย า งมี
ประสิท ธิภาพโดยในสวนของอายุมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ เบญจมา สุวรรณมาโจ (2549) ซึ่งพบวา ผูปฏิบัติงานที่มีอายุ
แตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบที่ตางกัน
3.3.2 ความรูและประสบการณเกี่ยวกับบัญชีมีผลกระทบกับการจัดทําบัญชีในระบบ GFMIS อยางมีประสิทธิภาพ
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อรวรรณ กฤตธนเวท (2548) พบวาปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากบทบาทภารกิจที่ปรับเปลี่ยน
ไปยังไมมีค วามชัดเจน ระบบการปฏิบัติงานเปลี่ยนแปลงบ อย ไมมีคูมือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน บุ คลากรไดรับการอบรม
ไมทั่วถึงและยังไมพรอมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง
3.3.3 ความรูความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบกับการจัดทําบัญชีในระบบ GFMIS อยางมีประสิทธิภาพ
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ รักชนก ชูยกปน (2546) พบวา การดําเนินงานบนระบบ GFMIS เกิดปญหาจากปญหาความรูและความ
เขาใจของบุคลากร ปญหาดานระบบโปรแกรมสําเร็จรูป ปญหาดานการชวยเหลือเมื่อเกิดปญหาที่ระบบ ปญหาทางดานขอมูลนําเขา
จากกระบวนการทํางาน ปญหาอื่น ๆ เชน การไมสามารถแกไขขอมูลไดดวยตนเองของ User และปญหาดานความพรอมของอุปกรณ
ตามลําดับ อาณัติ เทียนศรี (2546) พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพล คือปจจัยความพรอมดานฮารดแวรและปญหาดานการทํางานของโปรแกรม
ดังนั้น องคกรควรที่จะจัดหาฮารดแวรที่รองรับการทํางานของโปรแกรมที่ไดพัฒนาขึ้นมาใหมีขีดความสามารถสูงสุดเพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไดดี อรวรรณ กฤตธนเวท (2548) พบวา ปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากอุปกรณเครื่องใชสํานักงาน
ไมเพียงพอกับการปฏิบัติงานของสวนราชการตาง ๆ สงผลใหการปฏิบัติงานไมคลองตัวและมีประสิทธิภาพเทาที่ควร จําเปนตอง
จัดหาอุปกรณเครื่องใชใหเพียงพอตอการปฏิบัติงาน และจัดใหมีผูใหคําปรึกษาที่มีความชํานาญในการแนะนําการปฏิบัติงานดานตาง ๆ
อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ ชมภูนุช หุนนาค (2553) พบวา เจาหนาที่ที่ใชระบบขาดความเชี่ยวชาญ มีการหมุนเวียนปรับเปลี่ยน
เจาหนาที่อยูตลอดเวลา วัสดุอุปกรณก็ขาดประสิทธิภาพ
3.3.4 ความสามารถในการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS มีผลกระทบกับการจัดทําบัญชีในระบบ
GFMIS อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ยุวดี กันทะ (2550) พบวาปญหาดานผลลัพธขอมูลมีปญหามากที่สุด
กลาวคือ ปญหาดานการประมวลผลขอมูล ไดแก ปญหาการแกไขขอมูลรายการบัญชีที่ระบบทําการประมวลผลและปดงวด
บัญชีแลวทําไดยาก พัชราภรณ ลิมปอังคนันต (2552) พบปญหาในการปฏิบัติงานทั้งในดานการนําเขาขอมูล การประมวลผล
และดานผลลัพธ รวมทั้งทักษะในการจัดทําบัญชีดวยคอมพิวเตอร ชมภูนุช หุนนาค (2553) พบวาระบบมีการปรับเปลี่ยนอยู
ตลอดเวลา ทําใหไมสามารถทําความเขาใจไดทันทวงที

4. สรุปผล
ผลการวิจัยพบวาขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศและอายุตางกันมีผลกระทบกับการจัดทําบัญชี
ในระบบ GFMIS อยางมีประสิทธิภาพ อยางมีนัยสําคัญยิ่ง และมีนัยสําคัญ ตามลําดับ สวนระดับการศึกษา สาขาวิชาเอกที่จบ
การศึกษา ตําแหนงงาน สถานภาพหนาที่ความรับผิดชอบในหนวยงาน และรายไดตางกันไมมีผลกระทบกับการจัดทําบัญชี
ในระบบ GFMIS อยางมีประสิทธิภาพ ความรูและประสบการณเกี่ยวกับบัญชี ไดแก จํานวนครั้งที่ไดรับการฝกอบรมดานบัญชี
(Manual) จํานวนครั้งที่ไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับ GFMIS ประสบการณในการปฏิบัติงานดานการเงิน/การบัญชี/การพัสดุในระบบ
บัญชี (Manual) กับในระบบบัญชี GFMIS ความรูในการใชคอมพิวเตอรจัดทํารายงานเกี่ยวกับบัญชี และประสบการณในการใช
โปรแกรมสํา เร็ จ รู ป (ด า นบั ญ ชี ) ต า งกั น ไม มี ผ ลกระทบกั บ การจั ด ทํา บั ญ ชี ใ นระบบ GFMIS อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
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ส ว นข อ มู ล ที่ มี ผ ลกระทบกั บ การจั ด ทํา บั ญ ชี ใ นระบบ GFMIS อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ได แ ก จํา นวนรายวิ ช าบั ญ ชี ที่ ไ ด
ศึ ก ษารูปแบบ ซึ่งสงเสริมการพัฒนาความรูของหนวยงาน และการเขารวมสัมมนา/ประชุมดานบัญชีที่หนวยงานจัดใหตางกันมี
ผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ ทั้งนี้ ความรูความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและความสามารถในการปฏิบัติงานดานการเงิน
ในระบบ GFMIS มีผลกระทบกับการจัดทําบัญชีในระบบ GFMIS อยางมีประสิทธิภาพ อยางมีนัยสําคัญ
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