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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาป�จจัยท่ีมีผลต่อการจัดทำบัญชีภายในระบบ GFMIS ของผู้ทำบัญชี        

ในหน่วยงานภาครัฐ กรณีศึกษาสำนักงานจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง และ

ทำการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการใช้สถิติเชิงพรรณา และใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ในการอธิบายป�จจัยท่ีมีผลต่อการ

จัดทำบัญชีภายในระบบ GFMIS ผลการวิจัยพบว่า ป�จจัยท่ีมีผลต่อความสำเร็จในการใช้ระบบการเงินและบัญชีภาครัฐ

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ป�จจัยด้านคุณภาพสารสนเทศ ป�จจัยด้านคุณภาพการใช้งานระบบ และป�จจัยด้านความ

พึงพอใจของผู้ใช้งาน  

 

คำสำคัญ : ระบบบัญชีภาครัฐ, ระบบ GFMIS 
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Abstract 
This research aimed to study the key factors that influence the success of the financial 

system and government accounts electronically by using GFMIS system. A case study of the 
City Hall Office, Lampang Province, by conducting a specific sampling and analyzing the data 
using analytical statistics and using relationship analysis to explain the factors affecting the 
preparation of accounting within the GFMIS system. The results showed that factors affecting 
the success of the financial system and government accounts electronically including the 
information quality factors, quality factors and User Satisfaction Factors 

 
Key words : Government accounting systems, GFMIS systems 
 

บทนำ 

 ป�จจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการด้านต่างๆ ขององค์กรเป�นอย่างมาก 

ท้ังองค์กรภาครัฐหรือเอกชนก็ได้นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ซึ่งในภาครัฐได้มีการนำ

เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการดำเนินงานบริหารจัดการและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ในป� พ.ศ. 2546 รัฐบาลขณะนั้น 

ได้มีนโยบายในการพัฒนาบริหารงานของประเทศให้ก้าวไปสู่การเป�นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) เพื่อให้

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เป�นกลไกสำคัญในการพัฒนากลยุทธ์ และเป�นองค์ประกอบสำคัญในการปฏิรูประบบราชการการ

ปฏิรูประบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information 

System หรือ ระบบ GFMIS) เป�นการดำเนินงานปรับปรุงระบบการจัดการด้านการเงินการคลังของภาครัฐให้มีความ

ทันสมัยและมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการปรับกระบวนการดำเนินงานและ

การจัดการส่วนราชการ ได้แก่ ด้านการงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบัญชี การเบิกจ่าย และการบริหารทรัพยากร ให้

เป�นไปในทิศทางเดียวกับนโยบายท่ีกำหนด โดยเน้นประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการดำเนินงาน รวมท้ังมุ่งหวังให้

เกิดความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรขององค์กร อย่างไรก็ตามแม้ รัฐบาลได้พัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานในด้านการบริหาร

การเงินการคลังของภาครัฐ ในเร่ืองงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี การบริหารงานบุคลากร ให้มี

ประสิทธิภาพรวดเร็ว ถูกต้องและเชื่อถือได้ เพราะข้อมูลเหล่านี้มีความสำคัญในการบริหารงานของภาครัฐซึ่งใช้เป�น

เคร่ืองมือในการวางแผนงบประมาณการจัดสรรงบประมาณ การควบคุม การตรวจสอบ การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

และผลผลิตท่ีได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณในป�ต่อ ๆ ไป โดยเฉพาะข้อมูลทางด้านการเงิน การคลัง แต่การดำเนินงาน

ท่ีผ่านมาต้ังแต่ป� พ.ศ. 2547 เป�นต้นมา ยังพบป�ญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการใช้งานระบบอยู่ค่อนข้างมาก ทำให้ข้อมูลใน

ระบบ GFMIS ยังมีความคลาดเคลื่อน ซึ่งในอดีตหน่วยงานภาครัฐจะทำบัญชีด้วยมือควบคู่ไปกับการทำบัญชีในระบบ 

GFMIS เพื่อเป�นการสอบทานความถูกต้องในการทำบัญชี และในป�งบประมาณ พ.ศ.2558 เป�นต้นไป กรมบัญชีกลาง

กำหนดให้ยกเลิกการทำบัญชีด้วยมือ (Manual) และให้จัดทำบัญชีตามระบบ GFMIS เพียงระบบเดียว 
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 การดำเนินงานด้านการปฏิรูประบบราชการไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานของ

ภาครัฐให้มีความโปร่งใสในการตัดสินใจ รวมท้ังมีวิธีการทำงานท่ีรวดเร็วและคล่องตัวมากข้ึนเพื่อตอบสนองตามต้องการ

ของสังคม ตลอดจนตอบสนองการบริหารประเทศท่ียึดประชาชนเป�นศูนย์กลางโดยมุ่งเน้นการกระจายอำนาจใน

ภาพรวมของการบริหารประเทศ รัฐบาลได้มีนโยบายพัฒนาการบริหารงานให้ก้าวสู่แนวทางของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

(E-Government) เพื่อให้รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เป�นกลไกสำคัญในการพัฒนากลยุทธ์และเป�นองค์ประกอบท่ีสำคัญใน

การปฏิรูประบบราชการไทย รวมถึงเป�นศูนย์กลางในการพัฒนาระบบงานทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ 

 ทุกส่วนราชการท่ัวประเทศได้เร่ิมนำระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ มาปฏิบัติงาน 

Online Real Time ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2547 โดยเร่ิมเบิกจ่ายตรงในระบบ GFMIS เพียงระบบเดียว ต้ังแต่วันท่ี       

1 มีนาคม 2548 ในป�จจุบันระบบ GFMIS อยู่ในความรับผิดชอบและกำกับดูแลของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

และ กรมบัญชีกลางของกระทรวงการคลัง เป�นท่ีปรึกษาและเป�นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้และให้คำแนะนำแก่

หน่วยงานต่าง ๆ ท้ังทางด้านนโยบายและระเบียบปฏิบัติงาน ตลอดจนเป�นศูนย์ข้อมูลด้านบุคลากรผู้ใช้ระบบงาน อีกท้ัง

ทำการกำกับดูแลการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของระบบ GFMIS ผ่านทางเว็บไซต์ แก่หน่วยงานราชการในภาครัฐ 

 ระบบ GFMIS ประกอบด้วยงานหลัก 2 ด้าน ได้แก่ 1) ระบบด้านปฏิบัติการหรือ Operation System ซึ่งรับรอง

โดย Software SAP R/3 ประกอบด้วยงานด้านระบบการบริหาร งบประมาณ การรับจ่ายและต้นทุน บัญชีบริหารการ

จัดซื้อจัดจ้าง การบริหารเงินสดและเงินคงคลัง ตลอดจนข้อมูลบุคคล 2) ระบบข้อมูลด้านการบริหาร หรือ Business 

Warehouse ประกอบด้วยข้อมูลท่ีใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจได้แก้ข้อมูลเพื่อการบริหารด้านการเงินและการคลัง

แบบ Online Real Time สำหรับรัฐมนตรีหรือเจ้ากระทรวงหรือ CEO ของส่วนราชการ 

 หน่วยงานภาครัฐในสำนักงานจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง เป�นหน่วยงานหนึ่งท่ีต้ังอยู่ในส่วนภูมิภาค

ซึ่งใช้ระบบ GFMIS ตามนโยบายมติคณะรัฐมนตรี โดยมีการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายและการบันทึกรายได้และค่าใช้จ่าย

ของงานบัญชีผ่านระบบ GFMIS เช่นกลุ่มงานปกครอง (ส่วนการเงิน) และกรมบัญชีกลาง (คลังจังหวัด) ซึ่งจะต้อง

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านการเงินของทุกองค์กรภายในจังหวัดลำปาง ในทุก ๆ ด้าน อาทิ งานการเงิน งานพัสดุ งานบัญชี 

การจัดทำคำของบประมาณ ตรวจสอบรายจ่าย ติดตามการใช้เงินให้ตรงตามโครง ฯลฯ ท้ังหมดท่ีกล่าวมาข้างต้นนี้ ล้วนมี

ป�จจัยต่างๆ ท่ีแตกต่างกันออกไปซึ่งมีผลต่อการจัดทำบัญชีภายในระบบ GFMIS  

 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจทำการศึกษาป�จจัยท่ีมีผลต่อการจัดทำบัญชีภายในระบบ GFMIS ของผู้ทำบัญชีใน

หน่วยงานภาครัฐ กรณีศึกษาสำนักงานจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเร่ือง

การศึกษาป�จจัยความสำเร็จของการใช้ระบบการเงินและบัญชีภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เกิดผลสำเร็จในการ

ปฏิบัติงานระบบการเงินและบัญชีใน GFMIS สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยังประโยชน์สูงสุด

ในการนำข้อมูลไปใช้วิเคราะห์และตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างป�จจัยด้านคุณภาพสารสนเทศ ป�จจัยด้านคุณภาพระบบ ป�จจัยด้านการใช้งานระบบ 

และ ป�จจัยด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งาน กับความสำเร็จในการใช้ระบบการเงินและบัญชีภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 นำผลการวิจัยไปเป�นแนวทางใช้ในการบริหารจัดการระบบเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ใช้งาน และความสำเร็จ 

ในการใช้ระบบการเงินและบัญชีภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

  

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

วิธีการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับระบบ GFMIS ของหน่วยงานราชการในสำนักงาน

จังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง จํานวน 86 คน โดยแยกเป�น เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชีจำนวน 44 คน เจ้าหน้าท่ี

จัดการงานท่ัวไป จำนวน 12 คน เจ้าหน้าท่ีธุรการ จำนวน 29 คน และทำการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ด้วยการใช้สถิติเชิงพรรณา และใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบ Pearson Correlations ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 ในการอธิบายความสัมพันธ์ของป�จจัยท่ีมีผลต่อการจัดทำบัญชีภายในระบบ GFMIS ของผู้ทำบัญชี ในหน่วยงาน

ภาครัฐ  

 

ผล/สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 86 คน ท่ีเป�นผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับระบบ GFMIS ของหน่วยงาน

ราชการในสำนักงานจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง จำแนกเป�นดังนี้ 

 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

- คุณภาพสารสนเทศ 

- การใช้งานระบบ 

- ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 

 

- ความสำเร็จในการใช้ระบบ GFMIS 
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- จำแนกตามเพศ 

เพศ ร้อยละ 

ชาย 45.30 

หญิง 54.70 

รวม 100.00 

จากผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 86 คน คิดเป�นเพศชาย ร้อยละ 45.30 และเพศหญิง ร้อยละ 54.70 

- จำแนกตามอายุ 

ช่วงอายุ ร้อยละ 

มีอายุต่ำกว่า 30 ป� 16.30 

อายุระหว่าง 30-40 ป� 27.90 

อายุระหว่าง 41-50 ป� 26.70 

อายุ 51 ป�ข้ึนไป 29.10 

รวม 100.00 

จำแนกตามอายุ มีอายุต่ำกว่า 30 ป� ร้อยละ 16.30 อายุระหว่าง 30-40 ป� คิดเป�น ร้อยละ 27.90 อายุระหว่าง 41-50 ป�

คิดเป�นร้อยละ 26.70 และมีอายุ 51 ป�ข้ึนไปคิดเป�น ร้อยละ 29.10 

- จำแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา ร้อยละ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า 24.40 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า 18.60 

ระดับปริญญาตรี 48.80 

ระดับปริญญาโท 8.20 

รวม 100.00 

ระดับการศึกษา จำแนกเป�นประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า คิดเป�นร้อยละ 24.40 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

หรือเทียบเท่า คิดเป�นร้อยละ 18.60 ระดับปริญญาตรีคิดเป�นร้อยละ 48.80 และระดับปริญญาโทคิดเป�นร้อยละ 8.20  

- จำแนกตามระดับตำแหน่ง 

ระดับตำแหน่ง ร้อยละ 

เจ้าหน้าท่ีการเงินและการบัญช ี 51.20 

เจ้าหน้าท่ีจัดการงานท่ัวไป 15.10 

เจ้าหน้าท่ีธุรการ 33.70 

รวม 100.00 
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เมื่อจำแนกตามระดับตำแหน่งพบว่าเป�นเจ้าหน้าท่ีการเงินและการบัญชี ร้อยละ 51.20 เจ้าหน้าท่ีจัดการงานท่ัวไป ร้อยละ 

15.10 เจ้าหน้าท่ีธุรการ ร้อยละ 33.70  

- จำแนกตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ร้อยละ 

ต่ำกว่า 1 ป� 2.40 

1 ถึง 5 ป� 33.70 

6 ถึง10 ป� 24.40 

มากกว่า 10 ป� 39.50 

รวม 100.00 

 สำหรับระยะเวลาการปฏิบัติงานพบว่า ผู้มีระยะเวลาการปฏิบัติงานต่ำกว่า 1 ป�คิดเป�นร้อยละ 2.40 ผู้มีระยะ 

เวลาปฏิบัติงานระหว่าง 1 ถึง 5 ป�คิดเป�นร้อยละ 33.70 ผู้มีระยะเวลาปฏิบัติงาน 6 ถึง10 ป�คิดเป�นร้อยละ 24.40 และ 

มากกว่า 10 ป� คิดเป�นร้อยละ 39.50 

 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบ GFMIS ในด้านคุณภาพสารสนเทศ โดยภาพรวมพบว่า คุณภาพ

อยู่ในระดับดี และเมื่อพิจารณาเป�นรายข้อ โดยเรียงจากค่ามากไปหาน้อยได้แก่ ความเป�นป�จจุบันของข้อมูลในระบบ 

GFMIS ความรวดเร็วในการประมวลผลข้อมูล ข้อมูลในระบบ GFMIS ท่ีอยู่ในระบบ เป�นประโยชน์ต่อการบริหารด้าน

การเงินการคลังของส่วนราชการ ความถูกต้องแม่นยำของระบบข้อมูล ใช้ข้อมูลรายการหรือรายงานต่างๆ ในการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ท่ีได้ดังแสดงในตารางท่ี 1 ดังนี ้

ตารางที่ 1 แสดงระดับความคิดเห็นเก่ียวกับระบบ GFMIS ด้านคุณภาพสารสนเทศ 

ด้านคุณภาพสารสนเทศ  S.D. ระดับความคิดเห็น 

ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลท่ีได้จากระบบการเงินและบัญชี (GFMIS) 3.94 0.87 ดี 

ความเป�นป�จจุบันของข้อมูลท่ีได้จากระบบการเงินและบัญชี (GFMIS) 4.64 0.70 ดีมาก 

เนื้อหาข้อมูลท่ีได้จากระบบการเงินและบัญชี (GFMIS)  

ตรงต่อความต้องการ 
3.90 1.04 ดี 

ความรวดเร็วในการประมวลผลข้อมูลท่ีได้จากระบบการเงิน 

และบัญชี (GFMIS) 
4.22 0.76 ดี 

ใช้ข้อมูลรายการหรือรายงานต่างๆ ในการประเมินผล 

การปฏิบัติงานตามเกณฑ์ท่ีได้กำหนดไว้ 
3.91 0.76 ดี 

ข้อมูลในระบบ GFMIS ท่ีอยู่ในระบบปฏิบัติการเป�นประโยชน ์

ต่อการบริหารด้านการเงินการคลังของส่วนราชการ 
4.17 0.77 ดี 
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ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบ GFMIS ในด้านคุณภาพการใช้งานระบบบัญชีการเงิน โดยภาพรวม

พบว่า คุณภาพการใช้งานของระบบฯอยู่ในระดับดีมากในประเด็นดังนี้ 

1. ความครบถ้วนและตรงกับต้องการของฟ�งก์ชั่นการทำงานของระบบการเงินและบัญชี (GFMIS)  

2. ความสามารถตรวจสอบได้ของระบบการประมวลผลข้อมูล 

3. การใช้ระบบการเงินและบัญช ี(ในระบบ GFMIS) ได้ในหลายฟ�งก์ชั่น เช่น การบันทึกบัญชี บันทึกสินทรัพย์ 

การเรียกใช้รายงาน เป�นต้น 

คุณภาพการใช้งานของระบบฯอยู่ในระดับดีในประเด็นดังนี้ 

4. ความเสถียร (Stable) ของระบบการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS 

5. การใช้งานระบบการเงินและบัญชใีนระบบ GFMIS อย่างสม่ำเสมอ (ความถ่ีในการใช้) 

6. ความรู้ความสามารถของผู้ใช้งานเกี่ยวกับระบบ GFMIS เช่น ความรู้เร่ืองคำสั่งการใช้งาน 

ดังแสดงในตารางท่ี 2 ดังนี ้

ตารางที่ 2 แสดงระดับความคิดเห็นเก่ียวกับระบบ GFMIS ด้านการใช้งานระบบบัญชีการเงิน  

ด้านการใช้งานระบบ  S.D. ระดับความคิดเห็น 

ความรู้ความสามารถของผู้ใช้งานเกี่ยวกับระบบ GFMIS  

เช่น ความรู้เร่ืองคำสั่งการใช้งาน 
3.87 0.84 มาก 

การใช้งานระบบการเงินและบัญชใีนระบบ GFMIS  

อย่างสม่ำเสมอ (ความถ่ีในการใช้) 
3.96 0.66 มาก 

การใช้ระบบการเงินและบัญชี (GFMIS) ได้ในหลายฟ�งก์ชั่น  

เช่น การบันทึกบัญชี บันทึกสินทรัพย์ เรียกรายงาน เป�นต้น 
4.64 0.89 มากท่ีสุด 

ความสามารถตรวจสอบได้ของระบบการประมวลผลข้อมูล 4.72 0.71 มากท่ีสุด 

ความเสถียร (Stable) ของระบบการเงินและบัญช ี(GFMIS) 4.19 0.77 มาก 

ความครบถ้วน และตรงกับต้องการของฟ�งก์ชั่นการทำงาน 

ของระบบการเงินและบัญช ี(GFMIS) 
4.92 0.79 มากท่ีสุด 

ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบ GFMIS ในด้านความพึงพอใจต่อคุณภาพการใช้งานระบบบัญชีการเงิน 

โดยภาพรวมพบว่า  

คุณภาพการใช้งานของระบบฯอยู่ในระดับดีมากในประเด็นดังนี้ 

1. ระบบการเงินและบัญชี (GFMIS) ช่วยเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ 

2. ระบบการเงินและบัญช ี(GFMIS) ช่วยเพิ่มความสามารถทางด้านบัญชีขององค์กร เช่น การทำให้ทำงานได้

รวดเร็วข้ึน 
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ความพึงพอใจต่อคุณภาพการใช้งานของระบบฯอยู่ในระดับดีในประเด็นดังนี้ 

3. ระบบการเงินและบัญชี (GFMIS) ช่วยเพิ่มความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

4. ความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อข้อมูลท่ีได้จากระบบการเงินและบัญชี (GFMIS)  

5. ความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อรูปแบบของระบบ/ฟ�งก์ชั่นของระบบการเงินและบัญชี (GFMIS) 

6. บางระบบท่ีเป�น Auto หากนำเข้าข้อมูลผิด ต้องเข้าไปให้กองคลังท่ีเป�นหน่วยงานหลักแก้ไข้ให้ดังแสดงในตารางท่ี 3  

ตารางที่ 3 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ GFMIS  

ด้านความพึงพอใจ  S.D. ระดับความคิดเห็น 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อรูปแบบของระบบ/ 

ฟ�งก์ชั่นของระบบการเงินและบัญช ี(GFMIS) 
4.41 0.33 มาก 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อข้อมูลท่ีได้จากระบบการเงิน 

และบัญชี (GFMIS) 
4.22 0.70 มาก 

ระบบการเงินและบัญชี (GFMIS) ช่วยเพ่ิมความสามารถ 

ทางด้านบัญชีขององค์กร เช่น การทำให้ทำงานได้รวดเร็วข้ึน 
4.68 0.92 มากท่ีสุด 

ระบบการเงินและบัญชี (GFMIS) ช่วยเพ่ิมความสามารถ 

ในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ 
4.71 0.69 มากท่ีสุด 

บางระบบท่ีเป�น Auto หากนำเข้าข้อมูลผิด ต้องเข้าไปให้ 

กองคลังท่ีเป�นหน่วยงานหลักแก้ไข้ให้ 
3.80 0.78 มาก 

ระบบการเงินและบัญช ี(GFMIS) ช่วยเพ่ิมความโปร่งใส  

และสามารถตรวจสอบได้ 
4.37 0.69 มาก 

 ในการทดสอบตัวแปรด้านประสบการณ์ทำงานท่ีมีความสัมพันธ์ต่อความสำเร็จในการใช้ระบบบัญชี การเงิน 

(GFMIS) พบว่าประสบการณ์ของผู้ใช้งานมีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพสารสนเทศร้อยละ 81.90 ,ประสบการณ์ของ

ผู้ใช้งานมีความสัมพันธ์ต่อการใช้งานระบบบัญชีการเงิน (GFMIS) ร้อยละ 87.60 และประสบการณ์ของผู้ใช้งานมี

ความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบบัญชีการเงิน (GFMIS) ร้อยละ 94.20 โดยตัวแปรดังกล่าวข้างต้นมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 ดังตารางท่ี 4 

ตารางที่ 4 แสดงป�จจัยที่มีความสัมพันธ์ของประสบการทำงานที่มีต่อระดับความสำเร็จของการใช้ระบบบัญชี 

การเงิน (GFMIS) 

ป�จจัยความสำเร็จ 
ประสบการณ์ 

R2 P-Value 

คุณภาพสารสนเทศ 0.819 0.066 

การใช้งานระบบ 0.876 0.073 

ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 0.842 0.058 
P*≥0.05  
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อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป�นเพศหญิง ร้อยละ 54.70 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30-40 ป� 

คิดเป�นร้อยละ 27.90 มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับระบบ GFMIS มากกว่า 10 ป�คิดเป�นร้อยละ 39.50 โดยอยู่ใน

ตำแหน่งงานเจ้าหน้าท่ีบัญชีและการเงินเป�นส่วนใหญ่คิดเป�นร้อยละ 51.20 และพบว่าป�จจัยความสำเร็จของการใช้

ระบบการเงินและบัญชีภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) มีรายละเอียดดังต่อไป 

1. ป�จจัยด้านคุณภาพสารสนเทศ  

จากมุมมองของผู้ใช้งานระบบการเงินและบัญชีภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ป�จจัยด้านคุณภาพ

สารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วยป�จจัยย่อย กล่าวคือ ความเป�นป�จจุบันของข้อมูลในระบบ GFMIS, ความรวดเร็วในการ

ประมวลผลข้อมูล, ข้อมูลในระบบ GFMIS ท่ีอยู่ในระบบเป�นประโยชน์ต่อการบริหารด้านการเงินการคลังของส่วน

ราชการ, ความถูกต้องแม่นยำของระบบข้อมูล, ใช้ข้อมูลรายการหรือรายงานต่างๆ ในการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม

เกณฑ์ท่ีได้มีผลต่อความสำเร็จของการใช้ระบบการเงินและบัญชีภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

2. ด้านคุณภาพการใช้งานระบบบัญชี การเงิน (GFMIS)  

จากมุมมองของผู้ใช้งานระบบการเงินและบัญชีภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ป�จจัยด้านคุณภาพการ

ใช้งานระบบบัญชีการเงิน (GFMIS) ซึ่งประกอบด้วยป�จจัยย่อย กล่าวคือ ความครบถ้วนและตรงกับความต้องการของ

ฟ�งก์ชั่นการทำงานของระบบการเงินและบัญชี (GFMIS), ความสามารถตรวจสอบได้ของระบบการประมวลผลข้อมูล, 

การใช้ระบบการเงินและบัญชีได้ในหลายฟ�งก์ชั่น, ความเสถียร (Stable) ของระบบการเงินและบัญชี, การใช้งานระบบ

การเงินและบัญชี อย่างสม่ำเสมอ (ความถ่ีในการใช้), ความรู้ความสามารถของผู้ใช้งานเกี่ยวกับระบบ GFMIS มีผลต่อ

ความสำเร็จของการใช้ระบบการเงินและบัญชีภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ตามในบางคร้ังการนำเข้าข้อมูล

เพื่อบันทึกทางบัญชีท่ีต้องรอเอกสารจากฝ่ายอ่ืน รวมถึงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในมีความล่าช้า ซึ่งส่งผลให้การ

ดำเนินงานอาจเกิดความล่าช้าบ้างเป�นบางคร้ัง  

3. ด้านความพึงพอใจต่อคุณภาพการใช้งานระบบบัญชีการเงิน (GFMIS)  

จากมุมมองของผู้ใช้งานระบบการเงินและบัญชีภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พบว่าความพึงพอใจต่อคุณภาพ

การใช้งานระบบบัญชีการเงิน (GFMIS) ซึ่งประกอบด้วยป�จจัยย่อย กล่าวคือ ระบบการเงินและบัญชี ช่วยเพิ่มความสามารถ

ในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ, ระบบการเงินและบัญชี ช่วยเพิ่มความสามารถทางด้านบัญชีขององค์กร, ระบบ

การเงินและบัญชี ช่วยเพิ่มความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้, ความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อข้อมูลท่ีได้จากระบบ

การเงินและบัญชี, ความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อรูปแบบของระบบ/ฟ�งก์ชั่นของระบบการเงินและบัญชี, บางระบบท่ีเป�น 

Auto หากนำเข้าข้อมูลผิดต้องเข้าไปให้กองคลังท่ีเป�นหน่วยงานหลักแก้ไข้ให้ มีผลต่อความสำเร็จของการใช้ระบบการเงิน

และบัญชีภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้บริหารสามารถติดตามและเรียกดูตรวจสอบงบประมาณท่ีจัดสรรได้อย่าง

สะดวกรวดเร็ว ระบบ GFMIS นั้นจะตรวจสอบข้อมูลประกอบการเบิกจ่ายเงินท่ีสำคัญบางส่วนให้โดยอัตโนมัติ  
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และในการทดสอบตัวแปรด้านประสบการณ์ทำงานท่ีมีความสัมพันธ์ต่อความสำเร็จในการใช้ระบบบัญชีการเงิน 

(GFMIS) พบว่าประสบการณ์ของผู้ใช้งานมีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพสารสนเทศร้อยละ 81.90, ประสบการณ์ของผู้ใช้งานมี

ความสัมพันธ์ต่อการใช้งานระบบบัญชีการเงิน (GFMIS) ร้อยละ 87.60 และประสบการณ์ของผู้ใช้งานมีความสัมพันธ์ต่อ

ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบบัญชีการเงิน (GFMIS) ร้อยละ 94.20 โดยตัวแปรดังกล่าวข้างต้นมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 

สอดคล้องกับงานวิจัยของกัณทิมา จองสุข (2551) ท่ีได้ศึกษาเร่ืองการประเมินผลการนำระบบ GFMIS มาใช้ในการบริหาร

การเงินการคลังภาครัฐของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบว่าการนำเอาระบบ GFMIS มาใช้นั้นทำให้การ

บริหารงานการเงินการคลังมีความถูกต้องแม่นยำ มีความโปร่งใส ประหยัดค่าใช้จ่ายและมีความรวดเร็วทันเหตุการณ์ มาก

ข้ึนโดยระดับตำแหน่ง ลักษณะสายงานท่ีปฏิบัติ ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานและการเข้ารับการอบรมท่ีต่างกันทำให้มีผลต่อผล

การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ท่ีแตกต่างกันและสอดคล้องกับงานวิจัยของอรพรรณ อินทรแหยม (2556) ท่ีศึกษาการใช้

ระบบบัญชีในส่วนภูมิภาคโดยศึกษาป�จจัยท่ี มีผลต่อการปฏิบัติงานการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามระบบ

บัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ป�จจัยด้านประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจในการใช้

ระบบในด้านระยะเวลาการเข้าใช้งาน จำนวนคร้ังท่ีเข้าฝ�กอบรม สถานการณ์เข้าใช้งาน และระดับความรู้ความ เข้าใจท่ี

แตกต่างกัน มีผลต่อการปฏิบัติงานการคลังด้วยระบบมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในด้าน ความถูกต้องตามระเบียบ 

และด้านความรวดเร็วและทันต่อการตัดสินใจรวมถึงสอดคล้องกับงานวิจัยของพาสนา ฉลาดธัญญกิจ (2557) ท่ีศึกษา

ป�จจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ การใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government 

Procurement: e-GP) กรณีศึกษาหน่วยงานราชการในจังหวัดลพบุรี พบว่า ตัวแปรคุณภาพสารสนเทศ (Information 

Quality) คุณภาพระบบ (System Quality) คุณภาพการบริการ (Service Quality) และการรับรู้ประโยชน์ (Perceived 

Usefulness) มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 

ส่วนผลการวิจัยในคร้ังนี้ ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของชมภูนุช หุ่นนาค (2553) ท่ีศึกษาการประเมินผลระบบ

บริหารการเงินการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า ในการประเมินป�จจัยพื้นฐาน

ด้านสภาวะ แวดล้อม, ป�จจัยนำเข้า, กระบวนการและผลผลิตของระบบโดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง และ ยังพบ

ป�ญหาและอุปสรรคต่างๆ กล่าวคือ ความไม่พร้อมของหน่วยงานต้ังแต่แรก ซึ่งไม่มีการเป�ดโอกาสให้แต่ละหน่วยงานได้

ศึกษาสภาพป�ญหาความพร้อมหรือข้อมูลต่างๆ ก่อนนำระบบมาใช้ อีกท้ังเจ้าหน้าท่ีท่ีใช้ระบบขาดความเชี่ยวชาญ มีการ

หมุนเวียนปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าท่ีอยู่ตลอดเวลา รวมถึงมีข้อจำกัดเร่ืองความรู้ความสามารถในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และ

งบประมาณท่ีรัฐจัดสรรไว้เพื่อใช้ดำเนินงานในระบบ GFMIS ไม่ครอบคลุม ซึ่งเป�นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้กับแต่ละ

หน่วยงาน รวมถึงผลการวิจัยท่ีไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของฝนทอง พวงประทุม. (2554) ท่ีได้ศึกษาป�ญหาการทำบัญชีใน

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ GFMIS Web Online ของเจ้าหน้าท่ีการเงินและการบัญชีในสถานการศึกษาในเขต

กรุงเทพและปริมณฑล รวมจังหวัดนครปฐม สมุทรสงครามและสมุทรสาคร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

พบว่า ป�ญหาท่ีสำคัญในด้านผู้ปฏิบัติ คือ เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี จะต้องรับผิดชอบงานหลายๆ อย่างในระบบ GFMIS 

Web Online อีกท้ังการบันทึกรายการบัญชีและรหัสต่างๆท่ีเกี่ยวข้องและมีตัวเลขเป�นจำนวนมากทำให้การปฏิบัติงาน

เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย เนื่องจากบุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจ ประสบการณ์ด้านบัญชีตามหลักบัญชีคู่ตามหลักเกณฑ์
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คงค้างใน ระบบ GFMIS Web Online ด้านระบบการเงิน และบัญชีท่ีมีป�ญหาคือการบันทึกและปรับปรุงรายการบัญชี 

ด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยีป�ญหา คือ ความพร้อมและความเร็วของระบบอินเตอร์เน็ต ในการบันทึกประมวลผลและ

ออกรายงานทางการเงิน 

 

 ข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากการทำวิจัย  

 องค์กรควรมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ใช้งานระบบอย่างต่อเนื่องเพราะในการใช้งานระบบการเงินการคลังภาครัฐ 

(GFMIS) ผู้ใช้งานระบบเป�นตัวแปรสำคัญในการเชื่อมต่อระหว่างข้อมูลกับระบบ หากผู้ใช้ระบบมีความชำนาญในการใช้

ระบบ ก็จะส่งต่อคุณภาพของข้อมูลทำให้ข้อมูลท่ีได้มีความถูกต้อง ครบถ้วนและทำให้องค์กรได้รับประโยชน์สูงสุดจาก

ข้อมูลนั้น 

  

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 

 ควรศึกษาในระบบย่อยอื่นๆท่ีอยู่ในระบบการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) เพื่อให้เกิดความชัดเจนในบริบทต่างๆ 

ท่ีเกี่ยวข้องกัน และเป�นประโยชน์ต่อองค์กรในการใช้งานอย่างบูรณาการภาพรวมของระบบ GFMIS 
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