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บทคัดยอ 

 

การคนควาอิสระครั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยความสําเร็จของการใชระบบ

การเงินและบัญชีภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยใชแบบจําลองความสําเร็จของระบบสารสนเทศ

ของ DeLone และ McLean (2003) กรณีศึกษากรมตรวจบัญชีสหกรณ และเม่ือทราบถึงปจจัย

ความสําเร็จของระบบดังกลาวแลว สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาในแตละปจจัย 

เพ่ือใหเกิดความสําเร็จในการใชระบบ และเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร 

ผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการใชระบบการเงินและบัญชีภาครัฐ

ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ไดแก ปจจัยดานคุณภาพสารสนเทศ ปจจัยดานคุณภาพระบบ ปจจัยดาน

คุณภาพของการบริการ ปจจัยดานการใชงานระบบและความพึงพอใจของผูใชงาน และสุดทายปจจัยดาน

ประโยชนท่ีองคกรไดรับ 

 

คําสําคัญ : ระบบบัญชีภาครัฐ, ระบบ GFMIS, DeLone และ McLean (2003)
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ABSTRACT 

 

The primary objective of this independent study is to identify key factors 

that influence success of the financial system and government accounts electronically 

by using information system success model of DeLone and McLean (2003) case study 

Cooperative Auditing Department.  The success factors of this study can be used to 

guide for implementing the system and maximize the benefits to the organization 

The results of this research shows that  factors affecting success in the 

financial system and government accounts electronically factors are the quality of 

information, quality of service,  satisfaction of users. and benefits of organization. 

 

Keywords : Government accounting systems, GFMIS systems, DeLone and McLean 

(2003). 
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1 

 

บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

 

ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามีบทบาทสําคัญในการบริหารจัดการดานตางๆ ของ  

องคกรเปนอยางมาก ท้ังองคกรภาครัฐหรือเอกชนก็ไดนําเทคโนโลยีมาใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน  

การดําเนินงาน (พลพธู ปยวรรณ และสุภาพรเชิงเอ่ียม, 2550) ซ่ึงในภาครัฐไดมีการนําเทคโนโลยีเขา

มามีสวนชวยในการดําเนินงานบริหารจัดการและพัฒนามาอยางตอเนื่อง ในป พ.ศ. 2546 รัฐบาล

ขณะนั้น ไดมีนโยบายในการพัฒนาบริหารงานของประเทศใหกาวไปสูการเปนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 

(e-Government) เพ่ือใหรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสเปนกลไกสําคัญในการพัฒนากลยุทธ และเปน

องคประกอบสําคัญในการปฏิรูประบบราชการ รวมถึงเปนศูนยกลางในการพัฒนางานระบบงานอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวของในอนาคต และในดานการบริหารงานการเงินและการคลัง รัฐบาลมีนโยบายดําเนินการ

ปรับปรุงการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน โดยมุงเนนเปาหมายและผลลัพธ

ของการดําเนินงานใหสามารถประยุกตแนวนโยบายนําไปสูการปฏิบัติไดจริงและเปดเผยขอมูลตอ

สาธารณะ อีกท้ังเพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการดําเนินงาน จากแนวนโยบายดังกลาว รัฐบาลจึงเรง

ปฏิรูประบบการบริหารและการปฏิบัติงานดานการเงินการคลังใหมุงสูระบบอิเล็กทรอนิกส เพ่ือเปน

เครื่องมือในการบริหารทรัพยากรของประเทศอยางมีประสิทธิภาพ และเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบาย

และยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศ โดยจัดทําโครงการปฏิรูประบบการบริหารการเงินการคลัง

ภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (Government Fiscal Management Information System หรือ 

ระบบ GFMIS) เปนการดําเนินงานปรับปรุงระบบการจัดการดานการเงินการคลังของภาครัฐใหมีความ

ทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการปรับ

กระบวนการดําเนินงานและการจัดการสวนราชการ ไดแก ดานการงบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง 

การบัญชี การเบิกจาย และการบริหารทรัพยากร ใหเปนไปในทิศทางเดียวกับนโยบายท่ีกําหนด โดย

เนนประสิทธิภาพและความคลองตัวในการดําเนินงาน รวมท้ังมุงหวังใหเกิดความคุมคาในการใช

ทรัพยากรขององคกร อีกท้ังเพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลสถานภาพการคลังภาครัฐท่ีถูกตองรวดเร็ว สามารถ

ตอบสนองนโยบายการบริหารเศรษฐกิจของประเทศ โดยประกอบดวยงานหลัก 2 ดานไดแก ระบบ

ดานปฏิบัติการ และระบบขอมูลดานการบริหาร  
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 ทุกสวนราชการไดเริ่มใชงานระบบการเงินการคลังแบบอิเล็กทรอนิกส หรือ ระบบ GFMIS 

เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2547 ซ่ึงการจัดทําบัญชีหนวยงานสวนราชการ กรมบัญชีกลางกําหนดให

ปฏิบัติงานระบบบัญชีท้ังแบบเดิมท่ีทําดวยมือ (Manual) ควบคูไปกับการจัดทําบัญชีในระบบ GFMIS 

จนกระท่ัง เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 (ปงบประมาณ พ.ศ.2558) เปนตนไป กรมบัญชีกลางได

กําหนดใหสวนราชการยกเลิกการจัดทําบัญชีตามเกณฑคงคางดวยมือ (Manual) และใหจัดทําบัญชี

ตามระบบ GFMIS เพียงระบบเดียว (กรมบัญชีกลาง, 2558)   

อนึ่ง หากรายงานทางการเงินหรือขอมูลท่ีไดจากระบบ GFMIS เปนขอมูลท่ีมีคุณภาพ 

มีประโยชนตอการตัดสินใจของผูใชงบการเงิน กลาวคือ มีลักษณะเชิงคุณภาพพ้ืนฐาน คือ เปนตัวแทน

อันเท่ียงธรรม (Faithful Representation) มีความครบถวน เปนกลาง อีกท้ังปราศจากขอผิดพลาด 

เก่ียวของกับการตัดสินใจ มีคุณคาทางการพยากรณ คุณคาทางการยืนยัน รวมถึงมีสาระสําคัญเฉพาะ 

นอกจากนี้แลว สามารถเขาใจได เปรียบเทียบกันได พิสูจนยืนยันได และทันตอเวลา (สภาวิชาชีพ

บัญชี ในพระบรมราชูปถัมป, 2557) ซ่ึงขอมูลรายงานทางการเงินท่ีสะทอนถึงการดําเนินงานท่ีแทจริง

ของหนวยงาน ยอมทําใหสามารถนําขอมูลนั้นไปใชประโยชนในการพิจารณาวางแผนงาน ปรับปรุง

แกไขปญหา ยังประโยชนตอการนําไปพัฒนาประเทศไดอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลตอไป ซ่ึงสําหรับระบบงานท่ีมีความสําคัญในการจัดทําบัญชีในระบบ GFMIS คือ ระบบ

การเงินและบัญชี ซ่ึงประกอบดวย 5 ระบบยอย ไดแก ระบบการเบิกจายเงิน ระบบการรับและนําสง

เงิน ระบบบริหารเงินสด ระบบบัญชีแยกประเภท และระบบสินทรัพยถาวร แตดวยการดําเนินงานท่ี

ผานมาตั้งแตป พ.ศ. 2547 – 2557 ยังพบปญหาและอุปสรรคเก่ียวกับการใชงานระบบอยู

คอนขางมาก ทําใหขอมูลในระบบ GFMIS ยังมีความคลาดเคลื่อน  ซ่ึงในอดีตหนวยงานภาครัฐจะทํา

บัญชีดวยมือควบคูไปกับการทําบัญชีในระบบ GFMIS เพ่ือเปนการสอบทานความถูกตองในการทํา

บัญชี แตในปงบประมาณ พ.ศ.2558 เปนตนไป กรมบัญชีกลางกําหนดใหยกเลิกการทําบัญชีดวยมือ 

(Manual) และใหจัดทําบัญชีตามระบบ GFMIS เพียงระบบเดียว อีกท้ัง ตามหนังสือคําสั่ง

กรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0423.4/ว 276 ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2558 เรื่อง การใชงานระบบจัดทํารายงาน

การเงินรวมของหนวยงานภาครัฐ ไดมีการกําหนดใหองคการปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงาน

ราชการนําเสนองบการเงินในระบบการจัดการรายงานการเงินรวมขององคการปกครองสวนทองถ่ิน

และหนวยงานราชการภาครัฐ (Consolidated Financial Statement Program : ระบบ CFS) ซ่ึง

เปนระบบงานท่ีถูกพัฒนาข้ึนเพ่ือใหรองรับการจัดเก็บขอมูลรายงานการเงินประจําปของหนวยงาน

ภาครัฐ เพ่ือแสดงขอมูลสินทรัพย หนี้สิน ทุน รายไดและคาใชจายของหนวยงานภาครัฐในภาพรวม 

สําหรับนําเสนอตอผูบริหาร และรัฐบาลเพ่ือนําไปประกอบการวิเคราะหและตัดสินใจเชิงนโยบายดาน

การเงินการคลังของประเทศ รวมถึงแสดงขอมูลรายงานการเงินของแตละหนวยงานราชการตอ
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สาธารณะผานทางเว็บไซดของกรมบัญชีกลาง (กรมบัญชีกลาง, 2558)  ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจศึกษา 

เรื่อง การศึกษาปจจัยความสําเร็จของการใชระบบการเงินและบัญชีภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

โดยใชแบบจําลองความสําเร็จของระบบสารสนเทศของ DeLone และ McLean (2003) กรณีศึกษา

กรมตรวจบัญชีสหกรณ ซ่ึงการจะวัดความสําเร็จของการใชระบบการเงินและบัญชีภาครัฐดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกสอาจจะเปนเรื่องท่ีคอนขางยากและจะตองพิจารณาถึงหลายปจจัยประกอบกัน ซ่ึงผูวิจัย

จึงไดนําแบบจําลองความสําเร็จของระบบสารสนเทศของ DeLone and McLean (2003) มาใช

อางอิงในการวิจัย เพราะเปนแบบจําลองความสําเร็จของระบบสารสนเทศท่ีไดรับการยอมรับกันอยาง

แพรหลาย และถูกนํามาใชอางอิงในการประเมินผลความสําเร็จของระบบสารสนเทศ ซ่ึงประกอบดวย

ตัวแปร 6 ปจจัย ไดแก คุณภาพระบบงาน (System Quality) คุณภาพสารสนเทศ (Information 

Quality) คุณภาพบริการ (Service Quality) การใชงาน (Use) ความพึงพอใจของผูใชงาน (User 

Satisfaction) และประโยชนท่ีไดรับ (Net Benefits) ซ่ึงตัวแปรแตละตัวมีความสัมพันธและมีอิทธิพล

ตอซ่ึงกันและกัน กลาวคือ ตามแบบจําลองดังกลาวหากมีการเพ่ิมข้ึนหรือลดในปจจัยใดปจจัยหนึ่ง ก็

จะสงผลใหปจจัยอ่ืนท่ีเก่ียวของเพ่ิมข้ึนหรือลดลงในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงการศึกษาปจจัยความสําเร็จ

ของการใชระบบการเงินและบัญชีภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จะชวยใหองคกรทราบถึงปจจัยท่ีมี

ผลตอความสําเร็จของการใชงานระบบการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS ทําใหสามารถท่ีจะตระหนัก

ถึงความสําคัญของแตละปจจัยท่ีจะมากระทบตอความสําเร็จในการใชระบบการเงินและบัญชีในระบบ 

GFMIS  พรอมท้ัง สามารถนําผลการศึกษาไปใชประโยชนในการวางแผน  สรางแนวทางเพ่ือ

พัฒนาการปฏิบัติงานในระบบการเงินและบัญชีภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (ในระบบ GFMIS) 

เพ่ือใหเกิดผลสําเร็จในการปฏิบัติงานระบบการเงินและบัญชีใน GFMIS สามารถปฏิบัติงานอยางมี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ยังประโยชนสูงสุดในการนําขอมูลไปใชวิเคราะหและตัดสินใจเก่ียวกับ

การบริหารจัดการองคกรตอไป  

 

1.2 นิยามศัพท 

 

ระบบการเงินและบัญชีภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หมายถึง ระบบสารสนเทศ

ระบบหนึ่งท่ีอยูในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (Government 

Fiscal Management Information System หรือ ระบบ GFMIS) ประกอบดวย 5 ระบบยอย ไดแก 

ระบบการเบิกจายเงิน ระบบการรับและนําสงเงิน ระบบบริหารเงินสด ระบบบัญชีแยกประเภท และ

ระบบสินทรัพยถาวร ซ่ึงระบบการทํางานมีความเชื่อมโยงและสอดคลองกันอยางเรียลไทม ทําให
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องคกรรับรูสถานการณการดําเนินงานตางๆ รวมถึงการใชงบประมาณ และองคกรสามารถนําขอมูลท่ี

ไดมาใชวิเคราะหเพ่ือการตัดสินใจหรือวางแผนงานตางๆไดอยางรวดเร็ว 

ความสําเร็จของระบบการเงินและบัญชีภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หมายถึง 

ความสําเร็จในการใชงานระบบระบบการเงินและบัญชีภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (ในระบบ 

GFMIS)ของบุคคลกรภายในองคกร ตามบทบาทและหนาท่ีของตน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ทํางานและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดใหกับองคกร โดยมีการประเมินผลความสําเร็จจากหลายปจจัย 

ไดแก คุณภาพระบบงาน (System Quality) คุณภาพสารสนเทศ (Information Quality) คุณภาพ

บริการ (Service Quality) การใชงาน (Use) ความพึงพอใจของผูใชงาน (User Satisfaction) และ

ประโยชนท่ีไดรับ (Net Benefits) 

 

1.3 วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวาง 

1. ปจจัยดานคุณภาพสารสนเทศ กับความสําเร็จในการใชระบบการเงินและบัญชีภาครัฐ   

ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  

2. ปจจัยดานคุณภาพระบบ กับความสําเร็จในการใชระบบการเงินและบัญชีภาครัฐ          

ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  

3. ปจจัยดานคุณภาพการบริการ กับความสําเร็จในการใชระบบการเงินและบัญชีภาครัฐ    

ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

4. ปจจัยดานการใชงานระบบ กับความสําเร็จในการใชระบบการเงินและบัญชีภาครัฐ        

ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

5. ปจจัยดานความพึงพอใจของผูใชงาน กับความสําเร็จในการใชระบบการเงินและบัญชี

ภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  

6. ปจจัยดานประโยชนท่ีองคกรไดรับ กับความสําเร็จในการใชระบบการเงินและบัญชีภาครัฐ

ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  
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1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

 

การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยโดยใชแบบสอบถามและการสัมภาษณ ในการเก็บรวบรวม 

ขอมูล เพ่ือเก็บขอมูลเก่ียวกับปจจัยความสําเร็จของการใชระบบการเงินและบัญชีภาครัฐ ดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส ซ่ึงผูวิจัยจะทําการศึกษา ระบบการเงินและบัญชี (ซ่ึงเปนระบบหนึ่งในระบบ GFMIS) 

ประกอบดวย 5 ระบบยอย ไดแก ระบบการเบิกจายเงิน ระบบการรับและนําสงเงิน ระบบบริหารเงิน

สด ระบบบัญชีแยกประเภท และระบบสินทรัพยถาวร สําหรับปจจัยท่ีจะใชเปนตัวแปรในการศึกษา

จะอางอิงตามโดยใชแบบจําลองความสําเร็จของระบบสารสนเทศของ DeLone และ McLean 

(2003) ประกอบดวย ดานคุณภาพสารสนเทศ คุณภาพระบบงาน คุณภาพบริการ การใชงาน    

ความพึงพอใจของผูใช และประโยชนท่ีองคกรไดรับ กลุมตัวอยางประชากรในการศึกษา คือ ผูใชงาน

ระบบบัญชีและการเงิน (ในระบบ GFMIS) กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

 

1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 

1. นําผลการวิจัยไปเปนแนวทางใชในการบริหารจัดการดานคุณภาพสารสนเทศ

เพ่ือใหเกิดความสําเร็จในการใชระบบการเงินและบัญชีภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  

2. นําผลการวิจัยไปเปนแนวทางใชในการบริหารจัดการดานคุณภาพระบบ 

เพ่ือใหเกิดความสําเร็จในการใชระบบการเงินและบัญชีภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

3. นําผลการวิจัยไปเปนแนวทางใชในการบริหารจัดการดานคุณภาพการบริการ

เพ่ือใหเกิดความสําเร็จในการใชระบบการเงินและบัญชีภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  

4. นําผลการวิจัยไปเปนแนวทางใชในการบริหารจัดการดานการใชงานระบบ

เพ่ือใหเกิดความสําเร็จในการใชระบบการเงินและบัญชีภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  

5. นําผลการวิจัยไปเปนแนวทางใชในการบริหารจัดการระบบเพ่ือใหเกิดความ  

พึงพอใจแกผูใชงาน และความสําเร็จในการใชระบบการเงินและบัญชีภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  

6. นําผลการวิจัยไปเปนแนวทางใชในการบริหารจัดการระบบเพ่ือใหเกิด

ประโยชนตอองคกรและเกิดความสําเร็จในการใชระบบการเงินและบัญชีภาครัฐดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

ในการศึกษาเรื่องการศึกษาปจจัยความสําเร็จของการใชระบบการเงินและบัญชีภาครัฐดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส โดยใชแบบจําลองความสําเร็จของระบบสารสนเทศของ DeLone และ McLean 

(2003) กรณีศึกษากรมตรวจบัญชีสหกรณ ผูวิจัยไดทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ี

เก่ียวของ ดังนี้ 

 2.1 แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวของ 

 2.1.1 แนวความคิดเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2.1.2 ระบบการบริหารการเ งินการคลังภาครัฐดวยระบบอีเล็กทรอนิกส 

(Government Fiscal Management Information System หรือ GFMIS) 

 2.1.3 แบบจําลองความสําเร็จของระบบสารสนเทศของ DeLone and McLean 

(2003) (Information Systems Success Model) 

 2.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 2.3 สรุปตัวแปรจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับปจจัยความสําเร็จในการ

ใชระบบการเงินและบัญชีภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

 

2.1 แนวคิดและทฤษฏีท่ีเกี่ยวของ 

 

2.1.1 แนวความคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระบบ คือ กลุมขององคการตางๆ ท่ีทํางานรวมกันเพ่ือจุดประสงคเดียวกัน ซ่ึงระบบ

ประกอบดวย บุคคลากร เครื่องมือ เครื่องใช พัสดุ วิธีการ ซ่ึงท้ังหมดนี้จะตองมีระบบจัดการอันหนึ่ง

เพ่ือใหบรรลุจุดประสงคเดียวกัน และสารสนเทศ (Information) หมายถึง ขอมูลท่ีผานการวิเคราะห

หรือประมวลผลแลว พรอมจะใชงานไดทันที โดยไมตองแปล หรือตีความใด ๆ อีก (พลพธู ปยวรรณ 

และสุภาพร เชิงเอ่ียม, 2550) 

ดังนั้น เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การใชเทคโนโลยีมาชวยในการประมวลผล 

เพ่ือใหไดสารสนเทศตามท่ีตองการ และลักษณะของสารสนเทศท่ีเปนประโยชน มีดังนี้ กลาวคือ มี

ความเก่ียวของกับการตัดสินใจ (Relevant) กลาวคือมีสาระสําคัญมีความเก่ียวของกับการตัดสินใจ 

ชวยลดความไมแนนอน ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึน และเพ่ิมความสามารถของผูตัดสินใจไดดีข้ึน มี

ความเชื่อถือได (Reliable) เปนขอมูลท่ีเกิดข้ึนจริง มีเอกสารหลักฐาน สนับสนุนความถูกตองของ



7 

 

ขอมูลนั้น ครบถวน (Complete) สมบูรณเพียงพอตอการนําไปใชประโยชน (โอภาส เอ่ียมสิริวงศ, 

2554, 17-22) ทันตอเวลา (Timely) สารสนเทศตองทันตอการตัดสินใจของผูใช สามารถเขาใจงาย 

(Understandable) สารสนเทศอยูในรูปแบบท่ีงายตอความเขาใจ ตรวจสอบได (Verifiable) การ

ประมวลผลสารสนเทศทุกครั้งตองไดผลลัพธท่ีตรงกัน และความคุมทุน (Cost Effective) เม่ือ

พิจารณาระหวางตนทุนท่ีเสียไปและประโยชนท่ีไดรับของสารสนเทศแลว สารสนเทศนั้นจะตองมี

มูลคาของประโยชนมากกวาตนทุนท่ีเสียไป (ปรานอม หยวกทอง, ออนไลน)  

 

2.1.1.1 หนาท่ีหลักของระบบสารสนเทศ 

ในการดําเนินงานขององคกรตางๆในปจจุบัน สวนใหญแลวตองมีระบบสารสนเทศ

เขามาเก่ียวของเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน ซ่ึงระบบสารสนเทศมีสวนประกอบท่ีสําคัญ       

5 สวนดวยกัน ไดแก  

1. ฮารดแวร (Hardware) ไดแกสวนประกอบคอมพิวเตอรท้ังหมด ไดแก 

เครื่องคอมพิวเตอร แปนพิมพ เครื่องพิมพ และอุปกรณเชื่อมตอตาง ๆ   

2. ซอฟตแวร (Software) ไดแกชุดคําสั่งงานหรือโปรแกรมท่ีนํามาใชควบคุม

การทํางานของอุปกรณฮารดแวร  

3. ขอมูล (Data)   

4. กระบวนการ (Processes) หรือข้ันตอนในการทํางาน  

5. บุคลากร (People) (กิติมา เพชรทรัพย, 2548) 

สวนประกอบท้ังหมดนี้จะทํางานรวมกันเพ่ือใหไดกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมดังนี้ 

1.  การนําเขาขอมูล โดยการบันทึกหรือปอนขอมูลเขาไปในระบบสารสนเทศ 

เชน รายงานประจําวัน (Transaction) ซ่ึงเปนไปตามแตละเหตุการณของแตละองคกรนั้นๆ 

2.  การประมวลผลขอมูลใหเปนสารสนเทศ การประมวลจึงเปนการนําขอมูล

มาสรุปผลจัดหมวดหมู การคํานวณ หรือการเปรียบเทียบ และการจัดเก็บขอมูลเพ่ือแปลงขอมูลเปน

สารสนเทศและแสดงผลใหแกผูใชนําไปใชประโยชนในการตัดสินใจตางๆตอไป  

3.  การควบคุมระบบ (System Control) ระบบสารสนเทศท่ีดีจะตองมีระบบ

การควบคุม ซ่ึงการควบคุมถือเปนกิจกรรมท่ีสําคัญของระบบสารสนเทศ เพ่ือดูแลความปลอดภัยของ

ขอมูล รวมถึงการปองกันความเสี่ยงอันอาจเกิดข้ึนได เชน ขอมูลไมถูกตองจากการนําเขาขอมูล เปน

ตน ดังนั้น จึงตองมีการควบคุมในดานตาง ๆ ไดแก การควบคุมการนําเขาขอมูล การควบคุมการ

ประเมินผล การควบคุมขอมูลออก และการควบคุมการเขาถึงฐานขอมูล (โอภาส เอ่ียมสิริวงศ, 2554, 

22-28) 



8 

 

2.1.2 ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอีเล็กทรอนิกส 

(Government Fiscal Management Information System หรือ GFMIS) 

ความเปนมาและความสําคัญของระบบ GFMIS  

เม่ือป พ.ศ. 2546 รัฐบาลมีนโยบายการดําเนินงานดานการปฏิรูประบบราชการไทย โดย

มีวัตถุประสงคเพ่ือปรับเปลี่ยนแนวทางการดําเนินงานของภาครัฐใหมีความโปรงใส และประโยชนใน

การนําไปใชในการตัดสินใจ รวมท้ัง วิธีการทํางานท่ีสะดวก รวดเร็วและคลองตัวเพ่ิมมากข้ึน 

ตอบสนองการบริหารประเทศ โดยมุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางไปสูระดับลางและทองถ่ิน 

ในภาพรวม รัฐบาลได มีนโยบายในการพัฒนาการบริหารงานใหกาวสูแนวทางของรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส (e-Government) เพ่ือใหรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสเปนกลไกสําคัญในการพัฒนากลยุทธ

และองคประกอบสําคัญในการปฏิรูประบบราชการไทย รวมถึงเปนกลไกศูนยกลางในการพัฒนา

ระบบงานทางอิเล็กทรอนิกสดานอ่ืนๆในอนาคต สําหรับการบริหารงานดานการคลัง รัฐบาลมีนโยบาย

ดําเนินการปรับปรุงการบริหารงานดานการคลังภาครัฐใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน โดย

ไดริเริ่มใหมี “ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส”หรือ ระบบ Government 

Fiscal Management Information System) เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรในการ

พัฒนาประเทศ จากแนวคิดดังกลาว วันท่ี 22 กรกฎาคม 2546 คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติเห็นชอบใหมี

การออกแบบระบบการเงินการคลังแบบอิเล็กทรอนิกส โดยจัดสรางเปน National System เพ่ือเปน

ลิขสิทธิ์ของรัฐบาล ซ่ึงทุกสวนราชการท่ัวประเทศไดเริ่มนําระบบ GFMIS มาใชปฏิบัติงานแบบ 

Online Real Time ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2547 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2548) โดยหนวยงานสวน

ราชการยังตองปฏิบัติงานระบบบัญชีแบบเดิมท่ีทําดวยมือ (Manual) คูขนานไปดวย  

จนกระท่ัง เม่ือวันท่ี 18 ตุลาคม 2556 กรมบัญชีกลางผูรับผิดชอบดูแลระบบบัญชี

ภาครัฐไดมีหนังสือแจงตอหนวยงานราชการวา ปจจุบันกรมบัญชีกลางไดพัฒนาระบบ GFMIS ใหมี

เสถียรภาพในการอํานวยความสะดวกและคลองตัวในการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีแลว ดังนั้น 

เพ่ือเปนการลดภาระและความซํ้าซอนในการจัดทําบัญชี จึงใหสวนราชการยกเลิกการจัดทําบัญชีตาม

เกณฑคงคางดวยมือ (Manual) ท้ังนี้กําหนดใหมีผลตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2558 (เริ่มวันท่ี 1 

ตุลาคม 2557) เปนตนไป ใหทุกสวนราชการจัดทําบัญชีตามระบบ GFMIS เพียงระบบเดียว 

(กรมบัญชีกลาง, 2558) 
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2.1.2.1 วัตถุประสงคหลักของระบบ GFMIS  

วัตถุประสงคหลักของระบบ GFMIS คือ เพ่ือออกแบบและจัดสรางระบบการ

บริหารการเงินการคลังภาครัฐอยางสมบูรณแบบ ในดานตางๆ อาทิ ดานรายรับรายจาย เงินคงคลัง 

บัญชีการเงินตามเกณฑคงคาง บัญชีทรัพยสินถาวร บัญชีตนทุน บัญชีบริหาร รวมถึงการจัดซ้ือจัดจาง 

การจัดทําการอนุมัติ การเบิกจาย การปรับปรุง และการติดตามการใชงบประมาณแผนดิน เนนการวัด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลแบบ Output – Outcome เพ่ือใหเกิดฐานขอมูลในภาพรวมดาน

การเงินการคลังภาครัฐแบบ Matrix และ Online Real Time ตามโครงสรางกระทรวง ทบวง กรม 

และพ้ืนท่ีจังหวัด เพ่ือนําขอมูลดังกลาวไปใชประโยชนในการตัดสินใจของผูบริหาร 

 

2.1.2.2 ขอบเขตของระบบ GFMIS จะประกอบดวยงาน 2 ดานหลัก ไดแก  

 (1) ระบบดานปฏิบัติการ หรือ Operation System ประกอบดวยงานดาน

ระบบการบริหารงบประมาณ การรับ-จายและติดตามการใชงบประมาณ บัญชีแบบเกณฑคงคาง 

บัญชีทรัพยสินถาวร บัญชีตนทุน บัญชีบริหาร การจัดซ้ือจัดจาง การบริหารเงินสดและเงินคงคลัง 

ตลอดจนขอมูลบุคคล 

 (2) ระบบขอมูลดานการบริหาร หรือ Business Warehouse ประกอบดวย

ขอมูลท่ีใชในการวางแผนและตัดสินใจ ไดแก ขอมูลเพ่ือการบริหารดานการเงินการคลังแบบ Online 

Real Time สําหรับผูบริหารในระดับตาง เชน นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง ผูวาราชการ

จังหวัด และบุคลากรท่ีเก่ียวของ 

ท้ังนี้ ในดานภาพรวม ระบบ GFMIS จะแบงออกเปน 5 ระบบงาน ดังนี้ 

 (1)  ระบบบริหารงบประมาณ  เปนระบบท่ีมีการรับขอมูลการอนุ มัติ

งบประมาณจากระบบ BIS ของสํานักงบประมาณ ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงหรือการจัดสรรเงินงบประมาณ

จะทําในระบบ GFMIS โดยขอมูลดังกลาวจะเชื่อมโยงกับระบบอ่ืน ๆ เชน ระบบการจัดซ้ือจัดจาง ระบบ

เบิกจายเงิน เปนตน 

 (2) ระบบจัดซ้ือจัดจาง เปนระบบท่ีมีการบันทึกการจัดซ้ือ จัดจาง โดยระบบ

จะเชื่อมโยงกับระบบงบประมาณ เพ่ือตรวจสอบวงเงินงบประมาณ และเชื่อมโยงกับระบบสินทรัพย

ถาวรกรณีท่ีเปนการจัดซ้ือสินทรัพยมูลคาตั้งแต 5,000 บาทข้ึนไป   

 (3) ระบบการเงินและบัญชี จะเปนระบบท่ีมีการทํางานสอดคลองมาจาก

ระบบจัดซ้ือจัดจาง ซ่ึงประกอบดวย 5 ระบบยอย ไดแก ระบบการเบิกจายเงิน ระบบการรับและ

นําสงเงิน ระบบบริหารเงินสด ระบบบัญชีแยกประเภท และระบบสินทรัพยถาวร ซ่ึงท้ัง 5 ระบบยอย
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นี้จะทํางานสอดคลองกัน และจะสงผลใหขอมูลเชื่อมโยงไปยังบัญชีแยกประเภท งบทดลอง และเปน

ฐานขอมูลสําหรับรายงานในรูปแบบตางๆท่ีเก่ียวของท้ังหมด 

 (4) ระบบบัญชีตนทุน เปนระบบท่ีจะใหขอมูลเพ่ือการบริหาร โดยหนวยงาน

ตองกําหนดโครงสรางภายในหนวยงานเปนศูนยตนทุน ศูนยกําไร งานหลัก งานสนับสนุน และ

กิจกรรม     เพ่ือรองรับขอมูลในสวนท่ีเปนคาใชจาย และกําหนดเกณฑการปนสวนตนทุน เพ่ือใชเปน

หลักในการปนสวนตนทุนใหแตละผลผลิตท่ีเก่ียวของ และนําไปพิจารณาวางแผนในแตละผลผลิตตอไป 

 (5) ระบบบริหารบุคคล เปนระบบท่ีรับขอมูลบุคลากรสําหรับขาราชการพล

เรือนสามัญ ซ่ึงเปนระบบเก็บขอมูลการเปลี่ยนแปลงขาราชการ การฝกอบรม และการปรับโครงสราง

องคกรจากสวนราชการ และรับขอมูลเงินบัญชีถือจายจากกรมบัญชีกลาง (ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง, ออนไลน) 

 

2.1.2.3 ประโยชนของระบบ GFMIS  

(1) ระบบ GFMIS ชวยทําใหการเบิกจายงบประมาณ การรับและนําสงเงิน มี

ความสะดวกและรวดเร็วข้ึน เนื่องจากระบบ GFMIS สามารถตรวจสอบงบประมาณจัดสรรโดยอัตโนมัติ  

(2) ชวยลดภาระการจัดทํารายงานใหสวนกลาง เนื่องจากหนวยงานใน

สวนกลางสามารถเรียกดูรายงานจากระบบ GFMIS ได ซ่ึงชวยลดเวลาการทํางานของบุคลากรใน

องคกรลงและบุคลากรสามารถนําเวลาท่ีลดลงนั้นไปปฏิบัติงานในหนาท่ีอ่ืนได  

(3) ลดภาระการจายเงินของภาคราชการใหแกผูขาย / คูสัญญาในกรณีท่ีมี

ใบสั่งจางตั้งแต 20,000 บาทข้ึนไป โดยท่ีกรมบัญชีกลางจะเปนผูสั่งจายเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของ

ผูขาย / คูสัญญาโดยผานระบบ ของธนาคารกรุงไทย- ผูขาย / คูสัญญาซ่ึงเปนเจาหนาท่ีของสวน

ราชการจะไดรับชาระเงินรวดเร็วข้ึน  

(4) ลดความเสี่ยงตอการคอรัปชั่นขององคกรลง   

(5) ชวยใหระบบการเบิกจายและการรับ-นําสงเงินกับคลังมีความสะดวก

รวดเร็วข้ึน อีกท้ังยังเชื่อมโยงระบบเบิกจายไวกับระบบการจัดซ้ือ จัดจาง และระบบงบประมาณ ซ่ึง

สามารถตรวจสอบงบประมาณอัตโนมัติ ณ จุดท่ีนําขอมูลเขาระบบและทราบงบประมาณคงเหลือทันที  

(6) ขอมูลของขาราชการจะถูกจัดเก็บรวมอยูในระบบ GFMIS ซ่ึงสามารถ

เรียกดูขอมูลงายและรวดเร็ว (สํานักงบประมาณ, 2547) 
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(7) ผูบริหารสามารถจัดการขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน เนื่องจาก

สามารถดูขอมูลไดหลายลักษณะท้ังในภาพรวมและในสวนลึก เชน ขอมูลการจัดซ้ือ จัดจางไดจาก

ระบบ GFMIS รายงานแยกตามระดับข้ัน รายงานบุคคลแยกตามระดับเงินเดือน รายงานคาใชจาย

ประมาณการทางดานบุคลากรแยกตามหนวยงานและรายงานอ่ืน ๆ ผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของสามารถ

ติดตามและเรียกดูขอมูลสถานภาพท่ีไดจากระบบ GFMIS ไดทุกข้ันตอนแบบ Online-real-time  

 (8) ลดเวลาในการเตรียมเอกสารเพ่ือการบริหารและติดตามกระบวนการตางๆ  

 (9) ลดความซํ้าซอนในการบันทึกขอมูลเนื่องจากระบบการทางานใน GFMIS 

จะมีการแจงเตือนการทางานในกรณีทางานผิดพลาดตาง ๆ ได สงผลใหการทางานนั้นมีความถูกตองและ

แมนยํา 

(10) การบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS เปนการบันทึกรายการครั้งเดียว ซ่ึงทุก

สวนราชการสามารถใชขอมูลรวมกันได  

(11) ชวยใหองคกรประหยัดคาใชจายได เชน คาเอกสารตาง ๆ คาการ

ติดตอสื่อสารกับทางสวนกลาง เปนตน สงผลใหองคกรมีงบประมาณคงเหลือในสวนนี้เพ่ือไปพัฒนาใน

สวนอ่ืน ๆ ได (ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ, ออนไลน) 

 

2.1.3 แบบจําลองความสําเร็จของระบบสารสนเทศ (Information Systems 

Success Model) 

แบบจําลองความสําเร็จของระบบสารสนเทศ เปนทฤษฏีท่ีคิดคนโดย DeLone and 

McLean (2003) ซ่ึงเปนโมเดลท่ีใชสําหรับประเมินผลความสําเร็จหรือความลมเหลวของการใชงาน

ระบบสารสนเทศ เปนแนวคิดทางดานปจจัยในการประเมินผลความสําเร็จของระบบสารสนเทศ และ

พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีไดมีการดําเนินการวิจัยโดยชวงแรกในป ค.ศ. 1981 – 1987 โดยเปนการ

ปรับปรุงจากงานวิจัยของ Mason ท่ีใชแบบจําลองของ Shanon และ Weaver และในป ค.ศ. 2002 

DeLone and McLean ไดปรับปรุงแบบจําลองข้ึนใหม เพ่ือใหกรอบแนวคิดนี้สมบูรณมากข้ึน 

เนื่องจากบทบาทของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงปจจัยท่ีปรากฏภายในโมเดล

ของ DeLone and McLean (2003) มีท้ังสิ้น 6 ปจจัย ไดแก คุณภาพของระบบ (System Quality) 

คุณภาพของระบบสารสนเทศ (Information Quality) คุณภาพของการบริการ (Service Quality) 

การใชระบบ (Use) ความพึงใจของผูใชงาน (User Satisfaction) และประโยชนท่ีเกิดจากการใช

ระบบสารสนเทศ (Net Benefits) ท้ังนี้สรุปไดวา คุณภาพทางดานคุณภาพของระบบ (System 

Quality) คุณภาพของระบบสารสนเทศ (Information Quality) และคุณภาพของการบริการ 

(Service Quality) ลวนมีผลกระทบตอความสนใจในการใชระบบ (Use) และความพึงใจของผูใชงาน 
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(User Satisfaction) ซ่ึงท้ังหมดนี้จะมีผลตอเนื่องไปยังประโยชนท่ีองคกรจะไดรับ (Net Benefits) 

กลาวคือ ปจจัยท้ังหมดมีความสัมพันธสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน เม่ือปจจัยใดปจจัยหนึ่งมีการ

เปลี่ยนแปลง จะสงผลใหปจจัยดานอ่ืนๆเปลี่ยนแปลงไปดวยในทิศทางเดียวกัน 

 

ภาพท่ี 2.1 

แสดงแบบจําลองความสําเร็จของระบบสารสนเทศ ของ DeLone and McLean (2003) 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

       

หมายเหตุ จาก DeLone and McLean, 2003 

 

โดยแตละปจจัยมีการประเมินผล ดังนี้ (Petter et al.,2008) 

1. ปจจัยดานคุณภาพของระบบ (System Quality) ประเมินผลจาก ความงาย

ตอการใชงาน (Ease of use) ความยืดหยุนของระบบ (System flexibility) ความนาเชื่อถือของ

ระบบ (System reliability) ความงายตอการเรียนรูระบบ (Ease of learning) และการใชเวลาท่ีดีใน

การตอบสนองตอผูใชงาน  

2. ปจจัยดานคุณภาพสารสนเทศ (Information Quality) ประเมินผลจากความ

ถูกตองของขอมูล (Accuracy) ความเชื่อถือได (Information reliability) ความงายตอการเขาใจ 

(Understandability) ความรัดกุมของขอมูล (Conciseness), ความเปนปจจุบัน (Timeliness) และ

ความสมบูรณของขอมูล ซ่ึง Zwass (1998) กลาวถึง คุณภาพของสารสนเทศจะมีมากหรือนอย 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://is.theorizeit.org/wiki/Delone_and_McLean_IS_success_model&ei=Wv1MVbmAK8yPuATl4oCYAg&bvm=bv.92765956,d.c2E&psig=AFQjCNF-WNs8KCjSwSCTRar6neLj2w0KCg&ust=1431195324273875
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ข้ึนอยูกับ ความสมบูรณ ความกะทัดรัด ตรงตอความตองการ ความถูกตอง ความเท่ียงตรง มีรูปแบบ

ท่ีเหมาะสม และทันตอเวลา และ Stair and Reynolds (2001) กลาววา คุณคาของสารสนเทศข้ึนอยู

กับการท่ีสามารถชวยใหผูตัดสินใจบรรลุเปาหมายขององคกรไดมากเพียงใด หากสารสนเทศใดชวยให

บรรลุเปาหมายไดมากนั่นก็ความหมายวาสารสนเทศนั้นเปนสารสนเทศท่ีมีคุณคามากตามไปดวย 

3. ปจจัยดานคุณภาพของการบริการ (Service Quality) ประเมินผลจากความ

พึงพอใจจากการใหบริการของฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบ GFMIS Helpdesk) เชน การ

ตอบสนองการใหบริการ (การตอบขอซักถาม) ความสามารถในเชิงเทคนิคในการใหบริการ ความ

นาเชื่อถือ และ ความสามารถในการเขาใจผูใชงาน 

4. ปจจัยดานการใชงานระบบ (Use) ประเมินผลจากความถ่ีในการใชระบบ

สารสนเทศ (Frequency of use), ระยะเวลาในการใชระบบ และความเหมาะสมในการใชงานระบบ 

5. ปจจัยดานความพึงใจของผูใชงาน (User Satisfaction) ประเมินผลจากระดับ

ความพอใจของผูใชงาน (User’s level of satisfaction) ซ่ึงรวมท้ังความพึงพอใจในภาพรวมและ

ความความพึงพอใจแตละระบบ 

6. ปจจัยดานประโยชนท่ีเกิดจากการใชระบบสารสนเทศ (Net Benefits) 

ประเมินผลจากการชวยเพ่ิมความสามารถในการตัดสินใจ (Improved decision making) และ

ประสิทธิภาพทางการทํางานดีข้ึน (Work efficiency)  

 

2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

นอกจากแนวคิดและทฤษฏีท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยไดทําการทบทวนวรรณกรรม โดยมี

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ ดังนี้  

จิรารัตน สุนทรอาคเนย (2549) ไดศึกษาเก่ียวกับความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานในสังกัด

กรมประชาสัมพันธท่ัวประเทศท่ีมีตอระบบ GFMIS พบวา ดานระบบงานของระบบ GFMIS นั้น มี

ความซับซอน มากข้ันตอน ระบบงานมีความลาชา ดานเครือขายและอุปกรณ ระบบเครือขายมักจะ

ประสบปญหาขัดของไมสามารถปอนขอมูลได สงผลใหตองใชเวลาในการทํางานนาน ในดานการ

บริการตอบขอหารือ (Help Desk) เจาหนาท่ีผูใหบริการตอบขอหารือบางครั้งยังตอบคําถามไมชัดเจน 

และติดตอยาก อีกท้ังผูปฏิบัติงานมีขอเสนอแนะใหมีการจัดฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับวิธีปฏิบัติงาน

ระบบ GFMIS อยางตอเนื่อง เพ่ือสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ จิตรา อิงคกุล (2550) 
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พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการนําระบบ GFMIS มาใชสูงสุดคือดานผูบริหาร/นโยบาย รองลงมา คือปจจัย

ดานบุคลากร สถานท่ี โปรแกรม อุปกรณและดานการปฏิบัติงาน สําหรับปญหาและอุปสรรคของการ

ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ท่ีอยูในอันดับสูงสุดคือหนวยเบิกจายขาดเครื่องTerminal รองลงมาคือ 

การเรียกขอมูล/รายงานไมสามารถดําเนินการไดทันทวงที บุคลากรขาดการอบรมอยางตอเนื่อง และ

ผูบริหารไมเขาใจระบบ ในปเดียวกัน พรพิไล คงเกตุ (2550) ประเมินผลการนําระบบ GFMIS 

(Government Fiscal Management Information System) มาใชในการบริหารการเงินการคลัง

ภาครัฐ กรณีศึกษา กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือประเมินผลการการนําระบบ GFMIS มาใช หนาท่ีความ

รับผิดชอบมากท่ีสุด คือ งานดานการเงิน การคลังและบัญชี และระบบงานท่ีเจาหนาท่ีใชหรือเก่ียวของ

ในการปฏิบัติงานมากท่ีสุด คือ ระบบการเบิกจายเงิน การประเมินประสิทธิภาพโดยรวมจากการนําระบบ 

GFMIS มาใช จากกลุมตัวอยางประเมินวามีภาพรวมระบบ GFMIS นั้นมีประสิทธิภาพปานกลางคอนขางมาก 

และจิราวดี ศรีสุทธิยากร (2550) ไดศึกษาการนําระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) มาใชในกรมสุขภาพจติ พบวา กรมสุขภาพจิตเปนหนวยงานท่ีไมคอยมีปญหา

ในการปฏิบัติงานระบบ GFMIS เนื่องจากปจจัยแวดลอมสนับสนุนท่ีดี แตก็ยังมีปญหาอุปสรรคอยูบาง 

เชน ในดานผูบริหาร ดานบุคลากร ดานท่ีปฏิบัติงานและอุปกรณคอมพิวเตอร และดานโปรแกรม

ระบบงาน ตอมาในป 2551 อุราศี สุวนิช (2551) ศึกษาปญหาในการตรวจสอบงบการเงินสวน

ราชการท่ีใชระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) พบวา ปญหาดาน

หนวยรับตรวจและผูรับตรวจขาดความรูเรื่องระบบ GFMIS ท่ีตนรับผิดชอบอยางละเอียด และขาด

ความเขาใจเก่ียวกับระบบบัญชีเกณฑคงคาง ในดานการบริการของหนวยบริการตอบขอหารือของ

กรมบัญชีกลาง พบปญหาคือการติดตอเจาหนาท่ียากมาก เจาหนาท่ีผูตอบขอหารือไมมีความรู และ

ขาดความชํานาญในระบบอยางครอบคลุมทุกดาน จิราพร เวชพันธ, และดาระกา ศิริสันติสัมฤทธิ 

(2552) พบวา บุคลากรกลุมตัวอยางผูปฏิบัติงาน ดานการเงิน ดานบัญชี และการจัดซ้ือ-จัดจาง ท่ี

ปฏิบัติงานอยูในมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล มี

ความคิดเห็นตอการดําเนินงานภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ทําใหการดําเนินงานดาน

การคลังของรัฐมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความสามารถในการตรวจสอบได หรือความโปรงใส 

อยูในระดับสูง โดยมีความเห็นวา ระบบดังกลาว 1) ทําให รัฐไดของดี ราคาถูก 2) ระบบ  e-Action 

ทําใหฮ้ัวกันนอยลง และ 3) ชวยใหกระบวนการทํางานไมตองตรวจซํ้า อยูในระดับปานกลาง และเนตร

นอง หาญลิพงศ. (2552) ไดศึกษาประสิทธิภาพจากการใชระบบ GFMIS ของหนวยราชการในเขต อ.

เมือง จ.พิษณุโลก พบวา มีปญหาและอุปสรรคจากการใชระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ

แบบ อิเล็กทรอนิคส (GFMIS) ในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

ดานท่ีมีปญหาอุปสรรค มากท่ีสุด คือ ดานบุคลากร รองลงมา ดานงบประมาณและอุปกรณ และ
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ประสิทธิภาพของระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิคส (GFMIS) ในภาพรวม มี

ประสิทธิภาพ   อยูในระดับมาก กลาวคือ ดานท่ีมีประสิทธิภาพ มากท่ีสุด คือ ความรวดเร็วทันตอ

เหตุการณ รองลงมา ความถูกตองแมนยํา 

จากทบทวนวรรณกรรมถึงป 2552 ซ่ึงถือวาเปนชวง 5 ปแรกของใชระบบ GFMIS พบวา 

ปญหาและอุปสรรคท่ีพบ คือ การเรียกขอมูล/รายงานไมสามารถดําเนินการไดทันทวงที บุคลากรขาด

การอบรมอยางตอเนื่อง และผูบริหารไมเขาใจระบบ ดานผูบริหาร ดานบุคลากร ดานท่ีปฏิบัติงานและ

อุปกรณคอมพิวเตอร และดานโปรแกรมระบบงาน บุคลากรขาดความรูเรื่องระบบ GFMIS ท่ีตน

รับผิดชอบอยางละเอียด และขาดความเขาใจเก่ียวกับระบบบัญชีเกณฑคงคาง ปญหาดานการบริการ

ของหนวยบริการตอบขอหารือของกรมบัญชีกลาง ติดตอยากมาก เจาหนาท่ีผูตอบขอหารือไมมีความรู 

และความชํานาญในระบบอยางครอบคลุมทุกดาน แตหากพิจารณาการประเมินผลในภาพรวมของ

ระบบ GFMIS นั้น พบวาระบบชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน และมีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก  

ชมภูนุช หุนนาค (2553) ศึกษาการประเมินผลระบบบริหารการเงินการคลังดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบวา จากการประเมินปจจัยพ้ืนฐานดานสภาวะ

แวดลอม, ปจจัยนําเขา, กระบวนการและผลผลิตของระบบโดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง และ

ยังพบปญหาและอุปสรรคตางๆ กลาวคือ ความไมพรอมของหนวยงานตั้งแตแรก ซ่ึงไมมีการเปด

โอกาสใหแตละหนวยงานไดศึกษาสภาพปญหาความพรอม หรือขอมูลตางๆกอนนําระบบมาใช อีกท้ัง

เจาหนาท่ีท่ีใชระบบขาดความเชี่ยวชาญ มีการหมุนเวียนปรับเปลี่ยนเจาหนาท่ีอยูตลอดเวลา รวมถึงมี

ขอจํากัดเรื่องความรูความสามารถในการใชระบบคอมพิวเตอรและงบประมาณท่ีรัฐจัดสรรไวเพ่ือใช

ดําเนินงานในระบบ GFMIS ไมครอบคลุม ซ่ึงเปนการเพ่ิมภาระคาใชจายใหกับแตละหนวยงาน ใน

สวนวัสดุอุปกรณขาดประสิทธิภาพ ดานตัวระบบยังมีการปรับเปลี่ยนอยูตลอดเวลา และขาดการ

สนับสนุน การสั่งการท่ีดีของผูบริหาร และจากผลการประเมินดังกลาว ทําใหพบแนวทางในการ

พัฒนาและปรับปรุงระบบ ดังนี้ 1. รัฐควรมีการศึกษาถึงความคุมทุน ท้ังการดําเนินงานท่ีผานมา รวม

ไปถึงคาดการณคาใชจาย และแนวทางการพัฒนาตางๆท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตวาคุมคาหรือไม และรัฐมี

ความพรอมในการรับมือมากแคไหนกับการใชระบบตอไป เพ่ือเปนแนวทางในการตัดสินใจท่ีกอใหเกิด

ประโยชนกับระบบการเงินการคลังของประเทศสูงสุด 2. รัฐควรมีการกําหนดแผนการฝกอบรมและ

การพัฒนาบุคลากรระยะยาวตอเนื่อง และ3. ควรมีมาตรการใหมๆท่ีสามารถควบคุม ดูแลการ

ตรวจสอบภายในของหนวยราชการอยางจริงจัง และมีระบบระเบียบมากข้ึน เปนตน และ วีรยุทธ  ศรี

จันทรา (2553) พบวา ผูปฏิบัติหนายังขาดการฝกอบรมเก่ียวกับการปฏิบัติงาน และดานเครื่องมือ 

วัสดุอุปกรณในการทําไมเพียงพอตอการปฏิบัติหนาท่ีทําใหงานไมบรรลุผล ทําใหเกิดความลาชาไมทันตอ

สถานการณ สวนฝนทอง พวงประทุม. (2554) ก็ไดศึกษาปญหาการทําบัญชีในระบบบริหารการเงินการ
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คลังภาครัฐ GFMIS Web Online ของเจาหนาท่ีการเงินและการบัญชีในสถานการศึกษาในเขต

กรุงเทพและปริมณฑล รวมจังหวัดนครปฐม สมุทรสงครามและสมุทรสาคร สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการอาชีวศึกษา พบวา ปญหาท่ีสําคัญในดานผูปฏิบัติ คือ เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี

จะตองรับผิดชอบงานหลายๆอยางในระบบ GFMIS Web Online อีกท้ังการบันทึกรายการบัญชีและ

รหัสตางๆท่ีเก่ียวของและมีตัวเลขเปนจํานวนมากทําใหการปฏิบัติงานเกิดขอผิดพลาดไดงาย เนื่องจาก

บุคลากรยังขาดความรูความเขาใจ ประสบการณดานบัญชีตามหลักบัญชีคูตามหลักเกณฑคงคางใน

ระบบ GFMIS Web Online ดานระบบการเงิน และบัญชีท่ีมีปญหา คือ การบันทึกและปรับปรุง

รายการบัญชี ดานอุปกรณและเทคโนโลยีปญหา คือ ความพรอมและความเร็วของระบบอินเตอรเน็ต

ในการบันทึก ประมวลผลและออกรายงานทางการเงิน  

รัตนาภรณ ศุภประเสริฐ (2554) ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอปญหาและอุปสรรคในการ

ปฏิบัติงานของการเงินและบัญชีในสถาบันศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบวา 

ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ดานขอมูล ดานบุคลากร ดานการควบคุม อยู

ในระดับมาก ปญหาดานระบบและเทคโนโลยีอยูในระบบปานกลาง และเจาหนาท่ีการเงินและบัญชีท่ี

มีปจจัยดานประชากรศาสตร และปจจัยดานการศึกษาแตกตางกันสงผลตอปจจัยปญหาและอุปสรรค

ในการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีแตกตางกัน และในปเดียวกัน วราภรณ พูนเทกอง (2554) ศึกษา

ปญหาจากการตรวจสอบรายงานการเงินของหนวยงานภาครัฐท่ีจัดทําตามระบบ GFMIS ของ

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน พบวา ผูปฏิบัติงานตรวจสอบเห็นวาปญหาสวนใหญเปนปญหาท่ี

สําคัญมาก ไดแก ปญหาท่ัวไปเก่ียวกับการจัดฝกอบรม ปญหาดานการไมไดรับการฝกอบรมเก่ียวกับ

ระบบ GFMIS ปญหาการนําขอมูลในรายงานจากระบบ GFMIS มาใชในการตรวจสอบ ปญหาดาน

บุคลากร ปญหาดานความไมสะดวกในการใชเครื่อง GFMIS เพ่ือเชื่อมตอระบบ ปญหาดานการ

สนับสนุนจากผูบริหารหรือหนวยงาน ปญหาจากหนวยรับตรวจ และปญหาดานการใหบริการตอบ

ปญหาของกรมบัญชีกลาง สวนอีกหนึ่งปญหาท่ีผูปฏิบัติงานตรวจสอบเห็นวาเปนปญหาท่ีสําคัญระดับ

ปานกลาง คือ ปญหาดานการเรียกรายงานจากระบบ GFMIS เพ่ือประกอบการตรวจสอบ วนิดา ชุติ

มากุล (2555) ไดทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการจัดทําบัญชีในระบบการบริหารการเงินการ

คลังภาครัฐแบบระบบอิเล็กทรอนิกสอยางมีประสิทธิภาพของบุคลากรการเงินและการบัญชี: 

กรณีศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พบวา ประสิทธิภาพในการจัดทําบัญชีในระบบ 

GFMIS อยูในระดับปานกลาง โดยเพศ อายุ จํานวนรายวิชาบัญชีท่ีไดศึกษา รูปแบบการสงเสริมและ

พัฒนาความรูของหนวยงาน การเขารวมสัมมนา ประชุมดานบัญชีท่ีหนวยงานจัดใหความรู

ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และความสามารถในการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีใน

ระบบ GFMIS มีผลกระทบกับการจัดทําบัญชีในระบบ GFMIS อยางมีประสิทธิภาพอยางมีนัยสําคัญ 
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และมีขอเสนอแนะการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดทําบัญชีในระบบ GFMIS ไดแก ปรับเปลี่ยนอุปกรณ

ฮารดแวรใหทันสมัยอยูเสมอ เพ่ิมอุปกรณตอพวง จัดฝกอบรมใหความรูแกบุคลากรอยางสมํ่าเสมอ 

รวมถึงจัดการอบรมความรูดานการจัดทําบัญชี การบันทึกบัญชีอยางโปรงใส และการใชระบบ GFMIS 

เพ่ือชวยลดข้ันตอนการบันทึกขอมูลและลดความซํ้าซอน ซ่ึงจะสงผลใหทํางานไดมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

อรพรรณ อินทรแหยม (2556) ทําการศึกษาในสวนการใชระบบบัญชีในสวนภูมิภาคโดยศึกษาปจจัยท่ี

มีผลตอการปฏิบัติงานการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามระบบบัญชีคอมพิวเตอร e-LAAS 

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา ปจจัยดานประสบการณและความรูความเขาใจในการใชระบบ ใน

ดานระยะเวลาการเขาใชงาน จํานวนครั้งท่ีเขาฝกอบรม สถานการณเขาใชงาน และระดับความรูความ

เขาใจท่ีแตกตางกัน มีผลตอการปฏิบัติงานการคลังดวยระบบมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในดาน

ความถูกตองตามระเบียบ และดานความรวดเร็วและทันตอการติดสินใจ  

ดานความพึงพอใจ พาสนา ฉลาดธัญญกิจ (2557) ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจ

การใชงานระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement: 

e-GP) กรณีศึกษาหนวยงานราชการในจังหวัดลพบุรีเปนงานวิจัยเชิงสํารวจท่ีใชแบบสอบถาม 

(Questionnaires) พบวา ตัวแปรคุณภาพสารสนเทศ (Information Quality) คุณภาพระบบ 

(System Quality) คุณภาพการบริการ (Service Quality) และการรับรูประโยชน (Perceived 

Usefulness) มีความสัมพันธกับตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจของผูใชระบบ ดังนั้น หากตองการให

การใชงานตอบสนองความตองการของผูใชงานมากข้ึน ควรมีการพัฒนาระบบโดยท่ีคํานึงถึงปจจัย

ดังกลาวเปนหลัก เพราะเม่ือระบบสามารถใหขอมูลสารสนเทศท่ีมีคุณภาพโดยท่ีสารสนเทศท่ีไดจาก

ระบบมีความถูกตองในการประมวลผล ขอมูลมีความทันสมัยสามารถนําไปวิเคราะห วางแผนดาน

ตางๆ และนําไปเชื่อมโยงกับระบบงานอ่ืนได ระบบท่ีมีคุณภาพ สามารถใชงานงาย ทํารายการไดอยาง

รวดเร็ว ไมซับซอน และเม่ือเกิดปญหาระหวางใชงาน ผูใชระบบตองการความชวยเหลือ ผูดูแลระบบ

ท่ีมีความชํานาญใหความชวยเหลือในทันทีดวยความใสใจ นอกจากนี้ผูใชงานระบบสามารถรับรู

ประโยชนของงานท่ีใชงานอยู ผูใชงานระบบก็จะเกิดความพึงพอใจในการใชระบบนั้น สงผลใหการ

ปฏิบัติงานเปนไปอยางประสิทธิภาพ 

 

2.3 สรุปตัวแปรจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับปจจัยความสําเร็จของการใชระบบ

การเงินและบัญชีภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ตามแบบจําลองของของ DeLone and 

McLean (2003) สามารถสรุปไดดังตารางท่ี 2.1 - 2.6 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2.1 

สรุปปจจัยท่ีเก่ียวของกับดานคุณภาพสารสนเทศ 

 

 

ความถูกตองของ

ขอมูล (Accuracy) 

ขอมูลงายตอความ

เขาใจ 

(Understandability) 

ความเปนปจจุบัน 

ของขอมูล

(Timeliness) 

ความสมบูรณของ

ขอมูล

(Completeness) 

ขอมูลมีประโยชน

(Usability) 

สามารถเรียกใชขอมูล

ไดงาย รวดเร็ว และ

ทันตอเวลา 

DeLone and Mclean (2003)       

Petter et al.,2008       

จิรารตัน สุนทรอาคเนย (2549)       

จิตรา อิงคกุล. (2550)        

เนตรนอง หาญลิพงศ. (2552)       

ฝนทอง พวงประทุม. (2554)        

วราภรณ พูนเทกอง. (2554)        

พาสนา ฉลาดธัญญกิจ. (2557)        
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ตารางท่ี 2.2 

สรุปปจจัยท่ีเก่ียวของกับดานคุณภาพระบบ 
 

 ระบบงายตอ

การใชงาน 

ระบบมีความ

ยืดหยุน 

ระบบมีความ

นาเช่ือถือ/

ขอมูลมีความ

ถูกตองแมนยํา 

ระบบงาย

ตอการ

เรียนรูหรือ

เขาใจ 

ระยะเวลาใน

การตอบสนอง

ของระบบ

รวดเร็ว 

ความ

ครบถวนของ

ฟงกช่ันการ

ทํางาน 

ความพรอม

ดานอุปกรณ

ตางๆในการใช

ระบบ  

ระบบสามารถ

แกไขหรือสามารถ

ใชงานรวมกัน

โปรแกรมอ่ืนๆ 

DeLone and Mclean (2003)         

Petter et al.,2008         

จิรารตัน สุนทรอาคเนย (2549)         

จิตรา อิงคกุล (2550)         

พรพิไล คงเกตุ. (2550)         

จิราวดี ศรสีุทธิยากร. (2550)         

เนตรนอง หาญลิพงศ. (2552)         

ชมภูนุช หุนนาค. (2553)         

วีรยุทธ  ศรีจันทรา. (2553)         

ฝนทอง พวงประทุม. (2554)         
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ตารางท่ี 2.2 

สรุปปจจัยท่ีเก่ียวของกับดานคุณภาพระบบ (ตอ) 

 

 ระบบงายตอ

การใชงาน 

ระบบมีความ

ยืดหยุน 

ระบบมีความ

นาเช่ือถือ/

ขอมูลมีความ

ถูกตองแมนยํา 

ระบบงายตอ

การเรยีนรู

หรือเขาใจ 

ระยะเวลาใน

การตอบสนอง

ของระบบ

รวดเร็ว 

ความ

ครบถวนของ

ฟงกช่ันการ

ทํางาน 

ความพรอม

ดานอุปกรณ

ตางๆในการใช

ระบบ  

ระบบสามารถ

แกไขหรือสามารถ

ใชงานรวมกัน

โปรแกรมอ่ืนๆ 

รัตนาภรณ ศภุประเสริฐ (2554)         
วราภรณ พูนเทกอง. (2554)         
วนิดา ชุติมากุล. (2555)         

อรพรรณ อินทรแหยม. (2556)         

พาสนา ฉลาดธัญญกิจ. (2557)         
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ตารางท่ี 2.3 

สรุปปจจัยท่ีเก่ียวของกับดานคุณภาพของการบริการ (Help Desk ของระบบ GFMIS) 

 

 

ความนาเช่ือถือของผู

ใหบริการมี

(Reliability) 

ผูใหบริการมีความ

รับผิดชอบ

(Responsiveness) 

ผูใหบริการสามารถ

เขาใจความรูสึกของ

ผูใชงาน (Empathy) 

ติดตามหรือตดิตอผู

ใหบริการไดงาย

(Tangibles) 

ผูใหบริการมีความ

ชํานาญการในการ

แกไขปญหา และ

ตอบขอหารือ (Skill) 

ผูใหบริการใหการ

สนับสนุนการ

ทํางานท่ีดี 

DeLone and Mclean (2003)       

จิรารตัน สุนทรอาคเนย. (2549)       

จิราวดี ศรสีุทธิยากร. (2550)        

อุราศี สุวนิช. (2551)        

ชมภูนุช หุนนาค. (2553)        

วราภรณ พูนเทกอง. (2554)        

พาสนา ฉลาดธัญญกิจ. (2557)        
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ตารางท่ี 2.4 

สรุปปจจัยท่ีเก่ียวของกับดานการใชระบบการเงินและบัญชี  
 

 

จํานวนการใชงาน 

(Amount of 

use) 

ความถ่ีในการใชงาน

(Frequency of use) 

ความรูความสามารถ(เก่ียวกับ

ระบบ) ของผูใชระบบมผีลตอ

ความสําเร็จในการใชระบบ 

ระยะเวลาในการ

ใชงาน (แตละ

ครั้ง) 

จํานวนรายการ

ท่ีใช 

จํานวนการใชงาน

แตละฟงกช่ัน 

Petter et al.,2008       

จิตรา อิงคกุล. (2550)        

จิราวดี ศรสีุทธิยากร. (2550)        

อุราศี สุวนิช. (2551)        

เนตรนอง หาญลิพงศ. (2552)       

ชมภูนุช หุนนาค. (2553)        

วีรยุทธ  ศรีจันทรา. (2553)        

ฝนทอง พวงประทุม. (2554)        

รัตนาภรณ ศภุประเสริฐ (2554)        

วนิดา ชุติมากุล. (2555)       

อรพรรณ อินทรแหยม. (2556)        
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ตารางท่ี 2.5 

สรุปปจจัยท่ีเก่ียวของกับดานความพึงพอใจของผูใช 
 

 

ความพึงพอใจใน

ภาพรวมของระบบ 

ความพึงใจใน

รูปแบบของระบบ/

ฟงกช่ัน 

ความพึงใจใน

ขอมูลจากระบบ 

ความพึงใจในแตละ

ระบบ 

ความสุขในการใช

งาน 

การใหความรูเก่ียวกับ

ระบบอยางตอเน่ืองแก

ผูใชระบบ เชน การอบรม 

Petter et al.,2008       

จิรารตัน สุนทรอาคเนย. (2549)       

จิตรา อิงคกุล. (2550)        

อุราศี สุวนิช. (2551)        

เนตรนอง หาญลิพงศ. (2552)       

ชมภูนุช หุนนาค. (2553)        

วีรยุทธ  ศรีจันทรา. (2553)        

ฝนทอง พวงประทุม. (2554)        

รัตนาภรณ ศภุประเสริฐ (2554)        

วนิดา ชุติมากุล. (2555)        

พาสนา ฉลาดธัญญกิจ. (2557)        
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ตารางท่ี 2.6 

สรุปปจจัยท่ีเก่ียวของกับดานผลประโยชนท่ีองคกรไดรับ 

 

 

เพ่ิมความสามารถใน

การตัดสินใจ

(Improved 

decision making) 

เพ่ิมความสามารถของ

องคกร (Increased 

capacity) 

ประสิทธิภาพทางการ

ทํางานดีข้ึน (Work 

efficiency) 

เกิดความโปรงใส 

สามารถตรวจสอบ

ได 

ชวยลดการทุจริต ปฏิบัติงานไดถูกตอง

ตามระเบียบ 

Petter et al.,2008       

จิรารตัน สุนทรอาคเนย. (2549)        

จิราวดี ศรสีุทธิยากร. (2550)       

พรพิไล  คงเกตุ. (2550)        

จิราพร เวชพันธ และดาระกา ศิรสิันติ

สัมฤทธิ. (2552) 
     

 

ชมภูนุช  หุนนาค. (2553)        

วนิดา ชุติมากุล. (2555)       

อรพรรณ อินทรแหยม. (2556)        

พาสนา ฉลาดธัญญกิจ. (2557)        
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บทที่ 3 

วิธีการวิจัย 

 

งานวิจัยนี้จะทําการศึกษา เรื่องการศึกษาปจจัยความสําเร็จของการใชระบบการเงิน

และบัญชีภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยใชแบบจําลองความสําเร็จของระบบสารสนเทศของ 

DeLone และ McLean (2003) กรณีศึกษากรมตรวจบัญชีสหกรณ โดยผูวิจัยไดศึกษาขอมูลจากแหลง

ปฐมภูมิ ผูวิจัยไดกําหนดระเบียบวิธีวิจัยไว ดังนี้ 

3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

3.2 สมมติฐานของการวิจัย 

3.3 ประชากรและกลุมตัวอยาง  

3.4 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

3.5 การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 

 

3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ภาพท่ี 3.1 

จากแนวคิด ทฤษฏี และการทบทวนวรรณกรรม สรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยได ดังภาพ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

คุณภาพสารสนเทศ 

คุณภาพระบบ 

คุณภาพการบริการ ความสําเร็จในการใชระบบ 

การใชงานระบบ 

ความพึงพอใจของผูใช 

ประโยชนท่ีองกรไดรับ 
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3.2 สมมติฐานของการวิจัย 

 

H1: ปจจัยดานคุณภาพสารสนเทศ สงผลทางบวกตอความสําเร็จในการใชการใชระบบ

การเงินและบัญชีภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

H2: ปจจัยดานคุณภาพระบบ สงผลทางบวกตอความสําเร็จในการใชการใชระบบ

การเงินและบัญชีภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

H3:  ปจจัยดานคุณภาพของการบริการ สงผลทางบวกตอความสําเร็จในการใชการใชระบบ

การเงินและบัญชีภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

H4:  ปจจัยดานการใชงานระบบ สงผลทางบวกตอความสําเร็จในการใชการใชระบบการเงิน

และบัญชีภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

H5: ปจจัยดานความพึงพอใจของผูใชงาน สงผลทางบวกตอความสําเร็จในการใชการใชระบบ 

การเงินและบัญชีภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

H6: ปจจัยดานประโยชนท่ีองคกรไดรับ สงผลทางบวกตอความสําเร็จในการใชการใช

ระบบ การเงินและบัญชีภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
 

สมมติฐานขางตนนั้น ไดมาจากคําถามวิจัยท่ีวา ปจจัยใดบางท่ีเปนปจจัยความสําเร็จของ

การใชระบบการเงินและบัญชีภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) โดยปจจัยท่ีนํามาใชเปนตัวแปร

อางอิงจากแบบจําลองความสําเร็จของระบบสารสนเทศของ DeLone และ McLean (2003) เพราะเปน

แบบจําลองท่ีใชประเมินผลความสําเร็จของระบบสารสนเทศท่ีเปนท่ียอมรับกันอยางแพรหลายใน

ปจจุบัน 

 

3.3 ประชากรและกลุมตัวอยาง  

 

ผูวิจัยจะทําการศึกษาผูปฏิบัติงานในระบบการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS ซึ่ง

ประกอบดวย ขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางในกรมตรวจบัญชีสหกรณ จํานวน 193 คน จาก

วิธีการเลือกขนาดกลุมประชากร โดยการใชตารางสําเร็จรูปของทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1967) 

ดังนี้ 

 

      n = N 

            (1+Nd2) 
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n = จํานวนตัวอยางประชากรหรือขนาดของกลุมตัวอยาง 

N = จํานวนประชากรท้ังหมด 

d = ระความคลาดเลื่อนท่ียอมรับได 
 

เม่ือแทนคาตามสูตร โดยมีการกําหนดระดับความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได เทากับ 0.05 

และขนาดของกลุมประชากรท้ังหมด คือ 193 คน สามารถแทนคาในสูตร เพ่ือหากลุมตัวอยาง

ประชากรไดดังนี้ 

 n =    193 

          (1+(193)(0.05)2) 

จากสูตร เม่ือแทนคาลงในตัวแปรจะได ตัวอยางกลุมประชากร 131 คน ดังนั้น ขนาดของจํานวน

ตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้มีจํานวนไมนอยกวา 131 คน ซ่ึงกลุมตัวอยางดังกลาวจะใชวิธีการเก็บ

ขอมูลโดยใชแบบสอบถาม 

นอกจากการใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลแลว ผูวิจัยจะเก็บขอมูลเชิงลึกจากการ

สัมภาษณผูบริหารระดับหัวหนากลุมงานซ่ึงมีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณทํางานเก่ียวกับ

ระบบการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS ตั้งแต 5 ปข้ึนไป รวมท้ังสิ้น จํานวน 6 ทาน (ตามตาราง 3.1) 

 

ตารางท่ี 3.1 

ขอมูลผูใหสัมภาษณ 

 

ลําดับท่ี ตําแหนง หนาท่ีความรับผิดชอบ 
ประสบการณทํางาน

เก่ียวกับระบบ GFMIS 

1 ผูอํานวยการกลุมบริหารงานคลัง กํากับดูแลระบบงานการเงินการคลังท้ังหมด 10 ป 

2 หัวหนากลุมงานบัญชี กํากับดูแลระบบงานดานบัญชี 5 ป 

3 หนากลุมงานการเงิน กํากับดูแลระบบงานดานการเงินและเบิกจาย 10 ป 

4 หัวหนากลุมงานพัสดุ กํากับดูแลระบบงานดานจัดซื้อจัดจางพัสดุ 10 ป 

5 ตัวแทนกลุมงบประมาณ กํากับดูแลระบบงานดานงบประมาณ 6 ป 

6 หัวหนากลุมตรวจสอบภายใน กํากับดูแลการตรวจสอบความถูกตองในการ

ทําบัญชีของแตละหนวยเบิกจาย 

10 ป 
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3.4  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  

 

ผูวิจัยทําการเก็บขอมูลโดยแบงเปน 2 สวน คือ 1. การเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม 

และ 2. การสัมภาษณผูบริหารท่ีเก่ียวของกับการใชระบบการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS จํานวน 6 

ทาน ซ่ึงผูวิจัยไดสรางและพัฒนาแบบสอบถามข้ึนจากขอมูลท่ีไดจากกรอบแนวคิด การทบทวน

วรรณกรรมตางๆ เพ่ือใหครอบคลุมตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว (ชาญชัย อาจินสมาจาร, 2550) โดย

แบบสอบถามเปนคําถามปลายปด และคําถามปลายเปด ซ่ึงแบงแบบสอบถามออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูใหตอบแบบสอบถาม และ

ผูใหสัมภาษณ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษาสาขาท่ีจบการศึกษา ตําแหนง ระดับ และระยะเวลา

ในการใชระบบการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS 

สวนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นปจจัยความสําเร็จของการใชระบบ 

การเงินและบัญชี (ในระบบ GFMIS) โดยเนื้อหาของแบบสอบถามจะอางอิงแบบจําลองความสําเร็จของ 

DeLone and McLean (2003) ซ่ึงจําแนกออกเปน 6 ดาน คือ คุณภาพสารสนเทศ (Information 

Quality) คุณภาพระบบงาน (System Quality) คุณภาพบริการ (Service Quality) การใชงาน 

(Use) ความพึงพอใจของผูใชงาน (Use Satisfaction) และประโยชนท่ีไดรับ (Net Benefits) ซ่ึงสวน

ท่ี 2 ใชมาตรวัดแบบไลเคอรท (Likert Scale) ซ่ึงแตละคําถามมีจะมีคําตอบเปนตัวเลือก 5 ระดับ โดย

ลําดับจากมากไปหานอย เห็นดวยมากท่ีสุด/ เห็นดวยมาก/ เห็นดวยปานกลาง/ เห็นดวยนอย/ เห็นดวย

นอยท่ีสุด ดังนี้ 

ระดับความเห็นดวย        คะแนน 

เห็นดวยมากท่ีสุด    5 

เห็นดวยมาก    4 

เห็นดวยปานกลาง   3 

เห็นดวยนอย    2 

เห็นดวยนอยท่ีสุด   1 

ความกวางของแตละอันตรภาคชั้น (Class Interval) สามารถคํานวณได ดังนี้ 

 พิสัย  =    (คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด)  

                     จํานวนชั้น 
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พิสัย  =   (5 – 1)  

          5 

พิสัย  =   0.80 
 

จากการพิจารณาขางตนสามารถนํามาใชเปนเกณฑในการประเมินคาระดับความเห็นท่ีมี

ตอปจจัยท่ีตองการวัดความสําเร็จของระบบบัญชีและการเงิน ดังนี้ 

ระดับท่ี 5 ตั้งแต 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับปจจัยท่ีมีผลมากท่ีสุด 

ระดับท่ี 4 ตั้งแต 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับปจจัยท่ีมีผลมาก 

ระดับท่ี 3 ตั้งแต 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับปจจัยท่ีมีผลปานกลาง 

ระดับท่ี 2 ตั้งแต 1.80 – 2.60 หมายถึง ระดับปจจัยท่ีมีผลนอย 

ระดับท่ี 1 ตั้งแต 1.00 – 1.79 หมายถึง ระดับปจจัยท่ีมีผลนอยท่ีสุด 

สวนท่ี 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด เพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความเห็น

เก่ียวกับปจจัยอ่ืนๆ ท่ีสงผลตอความสําเร็จในการใชระบบการเงินและบัญชี (ในระบบ GFMIS)  

 

3.5 การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 

 

ขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวมขอมูล โดยจะนํามาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป

ทางสถิติโดยการวิเคราะหขอมูล  ดังนี้ 

1. การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยอาศัยสถิติพรรณนา 

(Descriptive Statistics) ไดแก  การแจกแจกคาความถ่ี (frequency) และอัตราสวนรอยละ 

(Percentage) 

2. วิเคราะหระดับความสําคัญปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในใชระบบการเงินและ

บัญชีภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (Government Fiscal Management Information System 

หรือ GFMIS) กรณีศึกษากรมตรวจบัญชีสหกรณ  โดยอาศัยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

เพ่ือใชการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามในสมมติฐานโดยใชสถิติในการ

วิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้ ไดแก 
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• การวิเคราะหความนาเชื่อถือไดของเครื่องมือท่ีใชในการวัดคาตัวแปร 

(Reliability of Instrument) โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์ของครอนบัค (Cronbach’s Alpha)  

 • การวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) เพ่ือลดจํานวนตัวแปรโดย

การนําตัวแปรท่ีมีความสัมพันธรวมกันสูงท้ังในทางบวกและทางลบมารวมไวในกลุมเดียวกัน 

• วิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือ

วิเคราะหวาปจจัยใดบางท่ีเปนความสําเร็จของการใชระบบการเงินและบัญชีภาครัฐดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส และศึกษาหารูปแบบความสัมพันธระหวางตัวแปรตาม 1 ตัว กับ ตัวแปรอิสระหลาย

ตัว เพ่ือสรางสมการในการพยากรณ  

3. การสัมภาษณเชิงลึก (In - Dept Interview) เบญจา ยอดดําเนิน-แอ็ตติกจ 

และกาจญนา ตั้งชล. (2552) เพ่ือเพ่ิมความถูกตองและขอมูลสนับสนุนการวิเคราะหและเปนขอมูล

ประกอบการพิจารณาปจจัยความสําเร ็จของการใชระบบการเงินและบัญชีภาครัฐดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส โดยใชแบบจําลองความสําเร็จของระบบสารสนเทศของ DeLone และ McLean (2003) 

กรณีศึกษากรมตรวจบัญชีสหกรณ ผูวิจัยทําการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารซ่ึงเปนผูเชี่ยวชาญ และ

เก่ียวของกับระบบการเงินและบัญชี (GFMIS) จํานวน 6 ทาน ซ่ึงมีประสบการณในการทํางานใน

องคกรกรณีศึกษามามากกวา 5 ป รวมถึงเปนผูท่ีเขาใจในพฤติกรรมและวัฒนธรรมองคกรเปนอยางดี 

เพ่ือจะไดทราบถึงความคิดเห็น รวมถึงคําแนะนําในประเด็นตางๆของผลการวิจัยท่ีไดจากการ

วิเคราะหทางสถิติ พรอมท้ังรับทราบถึงปจจัยท่ีสําคัญท่ีมีผลตอความสําเร็จในการใชระบบการเงินและ

บัญชีในระบบ GFMIS ในมุมมองของผูเชี่ยวชาญขององคกร เพ่ือเปนการบูรณาการขอมูลจากการวิจัย 

นําไปสูการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานขององคกรตอไป 
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บทที่ 4  

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 

ในบทนี้จะนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม ท่ีใชในการศึกษา

การศึกษาปจจัยความสําเร็จของการใชระบบการเงินและบัญชีภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  โดยใช

แบบจําลองความสําเร็จของระบบสารสนเทศของ DeLone และ McLean (2003) กรณีศึกษากรม

ตรวจบัญชีสหกรณ การเก็บขอมูลผูวิจัยเก็บแบบสอบถามจากกลุมประชากร จํานวน 193 คน โดยสง

แบบสอบถามจํานวน 160 ชุด ไดรับการตอบกลับ 137 คน คิดเปนรอยละ 85.63 ของจํานวน

แบบสอบถามท่ีสง และคิดเปนรอยละ 70.78 ของประชากรท้ังหมด สําหรับแบบสอบถามนั้นไดมา

จากการวิเคราะหสรุปผลจากแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ รวมถึงอางอิงตามกรอบแนวคิด

ของ Delone และ McLean (2003) และผูวิจัยไดทดสอบความชัดเจนและความถูกตองของเนื้อหา 

โดยทําการสัมภาษณและสอบถามความเห็นจากผูเชี่ยวชาญระบบ GFMIS  จํานวน 6 ทาน ซ่ึงเปนผูมี

ประสบซ่ึงมีประสบการณในการทํางานในองคกรกรณีศึกษาและระบบ GFMIS มามากกวา 5 ป 

รวมถึงเปนผูท่ีเขาใจในพฤติกรรมและวัฒนธรรมองคกรเปนอยางดี เพ่ือจะไดทราบถึงความคิดเห็นและ

คําแนะนําในดานตางๆของของผลการวิจัยท่ีไดจากการวิเคราะหทางสถิติ ซ่ึงเนื้อหาในบทท่ี 4 จะ

แบงเปน 4 สวน คือ  

4.1 การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามดวยสถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) 

4.2 การวิเคราะหความนาเชื่อถือไดของเครื่องมือท่ีใชในการวัดคาตัวแปร 

(Reliability of Instrument) โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์ของครอนบัค (Cronbach’s Alpha)  

4.3 การวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) เพ่ือลดจํานวนตัวแปรโดยการ

นําตัวแปรท่ีมีความสัมพันธรวมกันสูงท้ังในทางบวกและทางลบมารวมไวในกลุมเดียวกัน 

4.4 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือ

วิเคราะหวาปจจัยใดบางท่ีเปนความสําเร็จของการใชระบบการเงินและบัญชีภาครัฐดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส และศึกษาหารูปแบบความสัมพันธระหวางตัวแปรตาม 1 ตัวกับตัวแปรอิสระหลายตัว 

เพ่ือสรางสมการในการพยากรณ  
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4.1 การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามพบวา สวนใหญเปนเพศหญิง อายุอยู

ในชวงมากกวา 30 – 40 ป มีประสบการณทํางานเก่ียวกับระบบ GFMIS ในชวง 1 – 3 ป และสวน

ใหญอยูในตําแหนงงาน นักวิชาการตรวจสอบบัญชี รายละเอียดดังตาราง 4.1.1 – 4.1.4 

 

ตารางท่ี 4.1.1 

ขอมูลเชิงพรรณนาของผูตอบแบบสอบถาม (เพศ) 

 

1. เพศ จํานวน (คน) รอยละ 

ชาย 4 2.90 

หญิง 133 97.10 

รวม 137 100.00 

 

จากตารางท่ี 4.1.1 แสดงผล ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง กลาวคือ ผูตอบ

แบบสอบถาม จํานวน 133 คน เปนเพศหญิง หรือคิดเปนรอยละ 97.10 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

และมีผูตอบแบบสอบถามเพศชาย จํานวน 4 คน หรือคิดเปนรอยละ 2.90 ของผูตอบแบบสอบถาม

ท้ังหมด สําหรับการท่ีผูตอบแบบสวนใหญเปนผูหญิง เนื่องจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ มีบุคลากรสวน

ใหญเปนผูหญิง 

 

ตารางท่ี 4.1.2 

ขอมูลเชิงพรรณนาของผูตอบแบบสอบถาม (อายุ) 

 

2. อายุ จํานวน (คน) รอยละ 

นอยกวา 20 ป 0 0 

20 – 30 ป 23 16.80 

มากกวา 30 – 40 ป 73 53.30 

มากกวา 40 ป 41 29.90 

รวม 137 100.00 
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จากตารางท่ี 4.12 แสดงผล ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ จํานวน 73 คน มีอายุอยู

ในชวง มากกวา 31 – 40 ป หรือคิดเปนรอยละ 53.30 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด รองลงมาคือ

มีอายุมากกวา 40 ป จํานวน 41 คน หรือคิดเปนรอยละ 29.90 และอายุอยูในชวง 20 – 30 ป 

จํานวน 23 คน หรือคิดเปนรอยละ 16.80 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.1.3 

ขอมูลเชิงพรรณนาของผูตอบแบบสอบถาม (ประสบการณทํางาน) 

 

3. ประสบการณทํางาน จํานวน (คน) รอยละ 

นอยกวา 1 ป 22 16.00 

1 - 3 ป 49 35.80 

มากกวา 3 - 5 ป 27 19.70 

มากกวา 5 ป 39 28.50 

รวม 137 100.00 

 

จากตารางท่ี 4.1.3 แสดงผล ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีประสบการณทํางาน

เก่ียวกับระบบ GFMIS อยูในชวง 1 – 3 ป ซ่ึงมีจํานวน 49 คน หรือคิดเปนรอยละ 35.80  ของผูตอบ

แบบสอบถามท้ังหมด และรองลงมา ผูตอบแบบสอบถามมีประสบการณทํางานมากกวา 5 ปข้ึนไป 

จํานวน 39 คน หรือ คิดเปนรอยละ 28.50 และมีประสบการณทํางานในชวงมากกวา 3 – 5 ป จํานวน 

27 คน หรือคิดเปนรอยละ 19.70 ท่ีเหลือเปนผูมีประสบการทํางานนอยกวา 1 ป จํานวน 22 คน หรือ

คิดเปนรอยละ 16  

 

ตารางท่ี 4.1.4 

ขอมูลเชิงพรรณนาของผูตอบแบบสอบถาม (ตําแหนง) 

 

4. ตําแหนงงาน จํานวน (คน) รอยละ 

หัวหนาหนวยงาน/หัวหนางาน 8 5.80 

นักวิชาการเงินและบัญชี 15 10.90 
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ตารางท่ี 4.1.4 

ขอมูลเชิงพรรณนาของผูตอบแบบสอบถาม (ตําแหนง) (ตอ) 

 

4. ตําแหนงงาน จํานวน (คน) รอยละ 

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี 86 62.80 
เจาหนาท่ีพัสด ุ 11 8.00 
อ่ืนๆ 17 12.50 

รวม 137 100.00 

 

 จากตารางท่ี 4.1.4 แสดงผล ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ อยูในตําแหนง 

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี จํานวน 86 คน หรือคิดเปนรอยละ 62.80 ของผูตอบแบบสอบถาม

ท้ังหมด และรองลงมา ผูตอบแบบสอบถามอยูในตําแหนงงานอ่ืนๆ จํานวน 17 คน หรือคิดเปนรอยละ 

12.50  อยูในตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 15 คน หรือคิดเปนรอยละ 10.90 อยูใน

ตําแหนงเจาหนาท่ีพัสดุ จํานวน 11 คน หรือคิดเปนรอยละ 8 นอกจากนี้อยูในตําแหนงหัวหนา

หนวยงานหรือหัวหนางาน จํานวน 8 คน หรือคิดเปนรอยละ 5.80 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

 

4.2 การวิเคราะหความนาเช่ือถือไดของเครื่องมือท่ีใชในการวัดคาตัวแปร (Reliability of 

Instrument) โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์ของครอนบัค (Cronbach’s Alpha) 

 

ผลการทดสอบความนาเชื่อถือได (Reliability) จากการคํานวณหาความเชื่อถือได 

(Reliability) โดยนําแตละปจจัยมาหาคาสัมประสิทธิ์ของ Cronbach’s Alpha โดยใชเกณฑ 0.7 ซ่ึง

ถือวาแบบสอบถามมีความเชื่อถือไดคอนขางสูง เปนเกณฑท่ีเหมาะสมสําหรับงานวิจัย คาสัมประสิทธิ์

ของ Cronbach’s Alpha ในแตละปจจัย ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.2.1 

แสดงคาสัมประสิทธิ์ของ Cronbach’s Alpha ในภาพรวม 

 

คาสัมประสิทธิข์อง Cronbach’s Alpha จํานวนตัวแปร 

      .963         26 
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จากตารางท่ี 4.2.1 แสดงผลคาสัมประสิทธิ์ของ Cronbach’s Alpha ในภาพรวม 

เทากับ .963 ซ่ึงมีจํานวนตัวแปรท้ังหมด 26 ตัวแปรยอย  

 

ตารางท่ี 4.2.2 

แสดงคาสัมประสิทธิ์ของ Cronbach’s Alpha ในแตละปจจัย (หลัก) 

 

ปจจัย จํานวนตัวชี้วัด/ตัวแปรยอย Cronbach’s α Coefficient 

คุณภาพสารสนเทศ 6 .889 

คุณภาพระบบ 5 .896 

คุณภาพของการบริการ 4 .910 

การใชงานระบบ 3 .847 

ความพึงพอใจของผูใชงาน 4 .943 

ประโยชนท่ีองคกรไดรับ 4 .924 

 

จากตารางท่ี 4.2.2 แสดงผลคาสัมประสิทธิ์ของ Cronbach’s Alpha ในภาพรวมของ

แตละปจจัยหลัก ประกอบดวย 1.) ปจจัยดานคุณภาพสารสนเทศ เทากับ .889 ซ่ึงมีตัวแปรยอยในกลุม 

จํานวน 6 ตัวแปร 2.) ปจจัยดานคุณภาพระบบ เทากับ .896 ซ่ึงมีตัวแปรยอยในกลุม จํานวน 5 ตัว

แปร 3.) ปจจัยดานคุณภาพของการบริการ เทากับ .910 ซ่ึงมีตัวแปรยอยในกลุม จํานวน 4 ตัวแปร 4.) 

ปจจัยดานการใชงานระบบ เทากับ .847 ซ่ึงมีตัวแปรยอยในกลุม จํานวน 3 ตัวแปร 5.) ปจจัยดานความ

พึงพอใจของผูใชงาน เทากับ .943 ซ่ึงมีตัวแปรยอยในกลุม จํานวน 4 ตัวแปร และ 6.) ปจจัยดาน

ประโยชนท่ีองคกรไดรับ เทากับ .924 ซ่ึงมีตัวแปรยอยในกลุม จํานวน 4 ตัวแปร 
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ตารางท่ี 4.2.3 

คาสัมประสิทธิ์ของ Cronbach’s Alpha ของตัวแปรยอยในกลุมปจจัยดานคุณภาพขอมูล 

 

Item 
Corrected Item-

Total correlation 

Cronbach’s Alpha if 

Item Deleted 

Q1 
ความถูกตอง แมนยํา (Accuracy) ของขอมูลท่ีไดจาก

ระบบการเงินและบัญชี (GFMIS) 

.669 .962 

Q2 
ความงายตอความเขาใจขอมูลท่ีไดจากระบบการเงิน

และบัญชี (GFMIS) 

.728 .961 

Q3 
ความเปนปจจุบันของขอมูลท่ีไดจากระบบการเงินและ

บัญชี (GFMIS) 

.592 .962 

Q4 
ขอมูลท่ีไดจากระบบการเงินและบัญชี (GFMIS) มีความ

สมบูรณ และเปนประโยชน 

.699 .961 

Q5 
เน้ือหาขอมูลท่ีไดจากระบบการเงินและบัญชี (GFMIS) 

ตรงตอความตองการ 

.681 .962 

Q6 
ความรวดเร็วในการประมวลผลของขอมูลท่ีไดจาก

ระบบการเงินและบัญชี (GFMIS) 

.668 .962 

 

จากตารางท่ี 4.2.3 แสดงผลคาสัมประสิทธิ์ของ Cronbach’s Alpha ของตัวแปรยอยในกลุม

ปจจัยดานคุณภาพขอมูล ซ่ึงมีท้ังหมด 6 ตัวแปรยอย และทุกตัวแปรยอย (ขอคําถาม) มีคาสัมประสิทธิ์

ของ Cronbach’s Alpha มากกวา .7 จึงไมมีการตัดตัวแปรใดออก 
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ตารางท่ี 4.2.4 

คาสัมประสิทธิ์ของ Cronbach’s Alpha ของตัวแปรยอยในกลุมปจจัยดานคุณภาพระบบ 

 

Item 
Corrected Item-

Total correlation 

Cronbach’s Alpha 

if Item Deleted 

YQ1 
ความงายตอการใชงาน (Ease of use) ของระบบ

การเงินและบัญชี (GFMIS) 

.744 .961 

YQ2 
ความนาใชงาน (User friendly)ของระบบ

การเงินและบัญชี (GFMIS)เชน เมนูคําสั่งตางๆ 

.725 .961 

YQ3 
ความเสถียร (Stable) ของระบบการเงินและ

บัญชี (GFMIS) 

.726 .961 

YQ4 
ความพรอมดานอุปกรณคอมพิวเตอรเพ่ือการใช

งานระบบการเงินและบัญชี (GFMIS) 

.644 .962 

YQ5 
ความครบถวน และตรงกับตองการของฟงกช่ัน

การทํางานของระบบการเงินและบัญชี (GFMIS) 

.752 .961 

 

จากตารางท่ี 4.2.4 แสดงผลคาสัมประสิทธิ์ของ Cronbach’s Alpha ของตัวแปรยอย

ในกลุมปจจัยดานคุณภาพระบบ ซ่ึงมีท้ังหมด 5 ตัวแปรยอย และทุกตัวแปรยอย (ขอคําถาม) มีคา

สัมประสิทธิ์ของ Cronbach’s Alpha มากกวา .7 จึงไมมีการตัดตัวแปรใดออก 

 

ตารางท่ี 4.2.5 

คาสัมประสิทธิ์ของ Cronbach’s Alpha ของตัวแปรยอยในกลุมปจจัยดานคุณภาพของการบริการ 

 

Item 
Corrected Item-

Total correlation 

Cronbach’s Alpha 

if Item Deleted 

EQ1 ความนาเช่ือถือของผูใหบริการใหขอมูลเก่ียวกับระบบ

การเงินและบัญชี  

.671 .962 

EQ2 ความรูความสามารถของผูใหบริการระบบการเงินและ

บัญชี  

.710 .961 
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ตารางท่ี 4.2.5 

คาสัมประสิทธิ์ของ Cronbach’s Alpha ของตัวแปรยอยในกลุมปจจัยดานคุณภาพของการบริการ (ตอ) 

 

Item 
Corrected Item-
Total correlation 

Cronbach’s Alpha if 
Item Deleted 

EQ3 ความเอาใจใสในการตอบขอหารือ/ผูใหบริการให
การสนับสนุนในการทํางานท่ีด ี

.697 .961 

EQ4 ความงายในการตดิตอหรือติดตามผูใหบริการ
ระบบการเงินและบัญชี (GFMIS) 

.738 .961 

 

จากตารางท่ี 4.2.5 แสดงผลคาสัมประสิทธิ์ของ Cronbach’s Alpha ของตัวแปรยอย

ในกลุมปจจัยดานคุณภาพของการบริการ  ซ่ึงมีท้ังหมด 4 ตัวแปรยอย และทุกตัวแปรยอย (ขอคําถาม) 

มีคาสัมประสิทธิ์ของ Cronbach’s Alpha มากกวา .7 จึงไมมีการตัดตัวแปรใดออก 

 

ตารางท่ี 4.2.6 

คาสัมประสิทธิ์ของ Cronbach’s Alpha ของตัวแปรยอยในกลุมปจจัยดานการใชงานระบบ 

 

Item 
Corrected Item-

Total correlation 

Cronbach’s Alpha 

if Item Deleted 

SE1 
ความรูความสามารถของผูใชงานเก่ียวกับระบบ 

GFMIS เชน ความรูเรื่องคําสั่งการใชงาน 

.492 .963 

SE 2 
การใชงานระบบการเงินและบัญชี (ในระบบ 

GFMIS) อยางสม่ําเสมอ (ความถ่ีในการใช) 

.502 .963 

SE 3 

การใชระบบการเงินและบัญชี (ในระบบ GFMIS) 

ไดในหลายฟงกช่ัน เชน การบันทึกบัญชี บันทึก

สินทรัพย เรยีกรายงาน เปนตน 

.591 .962 

 

จากตารางท่ี 4.2.6 แสดงผลคาสัมประสิทธิ์ของ Cronbach’s Alpha ของตัวแปรยอย

ในกลุมปจจัยดานการใชงานระบบ ซ่ึงมีท้ังหมด 3 ตัวแปรยอย และทุกตัวแปรยอย (ขอคําถาม) มีคา

สัมประสิทธิ์ของ Cronbach’s Alpha มากกวา .7 จึงไมมีการตัดตัวแปรใดออก 
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ตารางท่ี 4.2.7 

คาสัมประสิทธิ์ของ Cronbach’s Alpha ของตัวแปรยอยในกลุมปจจัยดานความพึงพอใจของผูใชงาน 

 

Item 
Corrected Item-

Total correlation 

Cronbach’s Alpha if 

Item Deleted 

SA1 
ความพึงพอใจของผูใชงานตอรูปแบบของระบบ/

ฟงกช่ันของระบบการเงินและบัญชี 

.772 .961 

SA 2 
ความพึงพอใจของผูใชงานตอขอมูลท่ีไดจาก

ระบบการเงินและบัญชี (GFMIS) 

.755 .961 

SA 3 
ความพึงพอใจของผูใชงานตอการใชความรู

เก่ียวกับระบบ 

.790 .961 

SA 4 
ความพึงพอใจของผูใชงานในภาพรวมของระบบ

การเงินและบัญชี (GFMIS) 

.818 .960 

 

จากตารางท่ี 4.2.7 แสดงผลคาสัมประสิทธิ์ของ Cronbach’s Alpha ของตัวแปรยอย

ในกลุมปจจัยดานความพึงพอใจของผูใชงาน ซ่ึงมีท้ังหมด 4 ตัวแปรยอย และทุกตัวแปรยอย (ขอคําถาม) 

มีคาสัมประสิทธิ์ของ Cronbach’s Alpha มากกวา .7 จึงไมมีการตัดตัวแปรใดออก 

 

ตารางท่ี 4.2.8 

คาสัมประสิทธิ์ของ Cronbach’s Alpha ของตัวแปรยอยในกลุมปจจัยดานประโยชนท่ีองคกรไดรับ 

 

Item 
Corrected Item-

Total correlation 

Cronbach’s Alpha 

if Item Deleted 

NP1 

ระบบการเงินและบัญชี (ในระบบ GFMIS ชวยเพ่ิม

ความสามารถในการตัดสินใจและบริหารจดัการ

องคกร 

.742 .961 
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ตารางท่ี 4.2.8 

คาสัมประสิทธิ์ของ Cronbach’s Alpha ของตัวแปรยอยในกลุมปจจัยดานประโยชนท่ีองคกรไดรับ (ตอ) 

 

Item 
Corrected Item-
Total correlation 

Cronbach’s Alpha if 
Item Deleted 

NP2 
ระบบการเงินและบัญชี (ในระบบ GFMIS) ชวย
เพ่ิมความสามารถทางดานบัญชีขององคกร เชน 
การทําใหทํางานไดรวดเร็วข้ึน 

.738 .961 

NP3 
ระบบการเงินและบัญชี (ในระบบ GFMIS) ชวย
เพ่ิมความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได 

.695 .961 

NP4 
ระบบการเงินและบัญชี (ในระบบ GFMIS) ชวย
เพ่ิมความสามารถในการปฏิบัติงานใหถูกตองตาม
ระเบียบ 

.747 .961 

 

จากตารางท่ี 4.2.8 แสดงผลคาสัมประสิทธิ์ของ Cronbach’s Alpha ของตัวแปรยอย

ในกลุมปจจัยดานประโยชนท่ีองคกรไดรับ ซ่ึงมีท้ังหมด 4 ตัวแปรยอย และทุกตัวแปรยอย (ขอคําถาม) 

มีคาสัมประสิทธิ์ของ Cronbach’s Alpha มากกวา .7 จึงไมมีการตัดตัวแปรใดออก 

 

ตารางท่ี 4.2.9 

แสดงคาเฉลี่ย (Mean) ของระดับความเห็นแตละตัวแปรยอย (ขอคําถาม) 

 

ตัวแปรยอย (ขอคําถาม) 

ปจจัยตอไปน้ีสงผลตอความสําเร็จในการใชระบบการเงินและบัญชี 

คาเฉลี่ย 

(Mean) 
S.D. ระดับความเห็น 

1. ดานคุณภาพสารสนเทศ 

IQ1 ความถูกตอง แมนยํา (Accuracy) ของขอมูลท่ีไดจากระบบการเงิน

และบัญชี (GFMIS) 

4.22 0.578 มากท่ีสุด 

IQ2 ความงายตอความเขาใจขอมลูท่ีไดจากระบบการเงินและบัญชี  4.14 0.644 มาก 

IQ3 ความเปนปจจุบันของขอมูลท่ีไดจากระบบการเงินและบัญชี (GFMIS) 4.25 0.604 มากท่ีสุด 

IQ4 ขอมูลท่ีไดจากระบบการเงินและบัญชี (GFMIS) มีความสมบูรณ และ

เปนประโยชน 
4.32 0.652 

มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4.2.9 

แสดงคาเฉลี่ย (Mean) ของระดับความเห็นแตละตัวแปรยอย (ขอคําถาม) (ตอ) 

 

ตัวแปรยอย (ขอคําถาม) 

ปจจัยตอไปน้ีสงผลตอความสําเร็จในการใชระบบการเงินและบัญชี 

คาเฉลี่ย 

(Mean) 
S.D. ระดับความเห็น 

IQ5 เน้ือหาขอมูลท่ีไดจากระบบการเงินและบัญชี (GFMIS) ตรงตอความ

ตองการ 

4.10 0.656 มาก 

IQ6 ความรวดเร็วในการประมวลผลของขอมูลท่ีไดจากระบบการเงินและ

บัญชี (GFMIS) 

4.12 0.691 มาก 

2. ดานคุณภาพระบบ 

SYQ1 ความงายตอการใชงาน (Ease of use) ของระบบการเงินและบัญชี 

(GFMIS) 

4.04 0.695 มาก 

SYQ2 ความนาใชงาน (User friendly)ของระบบการเงินและบัญชี 

(GFMIS)เชน เมนูคําสั่งตางๆ 

4.09 0.658 มาก 

SYQ3 ความเสถียร (Stable) ของระบบการเงินและบัญชี  4.00 0.707 มาก 

SYQ4 ความพรอมดานอุปกรณคอมพิวเตอรเพ่ือการใชงานระบบการเงิน

และบัญชี (GFMIS) 

3.99 0.757 มาก 

SYQ5 ความครบถวน และตรงกับตองการของฟงกช่ันการทํางานของ

ระบบการเงินและบัญชี (GFMIS) 

4.07 0.655 มาก 

3. ดานคุณภาพของการบริการ 

SEQ1 ความนาเช่ือถือของผูใหบริการใหขอมูลเก่ียวกับระบบการเงินและ

บัญชี (GFMIS) 

4.22 0.615 มากท่ีสุด 

SEQ2 ความรูความสามารถของผูใหบริการระบบการเงินและบัญชี 

(GFMIS) 

4.18 0.567 มาก 

SEQ3 ความเอาใจใสในการตอบขอหารือ/ผูใหบริการใหการสนับสนุนใน

การทํางานท่ีด ี

4.15 0.663 มาก 

SEQ4 ความงายในการติดตอหรือติดตามผูใหบริการระบบการเงินและ

บัญชี (GFMIS) 

4.06 0.673 มาก 
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ตารางท่ี 4.2.9 

แสดงคาเฉลี่ย (Mean) ของระดับความเห็นแตละตัวแปรยอย (ขอคําถาม) (ตอ) 

 

ตัวแปรยอย (ขอคําถาม) 

ปจจัยตอไปน้ีสงผลตอความสําเร็จในการใชระบบการเงินและบัญชี 

คาเฉลี่ย 

(Mean) 
S.D. ระดับความเห็น 

4. ดานการใชงานระบบ 

USE1 ความรูความสามารถของผูใชงานเก่ียวกับระบบ GFMIS เชน 

ความรูเรื่องคําสั่งการใชงาน 

4.01 0.581 มาก 

USE2 การใชงานระบบการเงินและบัญชี (ในระบบ GFMIS) อยาง

สม่ําเสมอ (ความถ่ีในการใช) 

4.03 0.652 มาก 

USE3 การใชระบบการเงินและบัญชี (ในระบบ GFMIS) ไดในหลาย

ฟงกช่ัน เชน การบันทึกบัญชี บันทึกสินทรัพย เรียกรายงาน เปนตน 

4.00 0.618 มาก 

5. ความพึงพอใจของผูใชงาน 

SA1 ความพึงพอใจของผูใชงานตอรูปแบบของระบบ/ฟงกช่ันของระบบ

การเงินและบัญชี 

4.04 0.574 มาก 

SA2 ความพึงพอใจของผูใชงานตอขอมูลท่ีไดจากระบบการเงินและบัญชี 

(GFMIS) 

4.01 0.535 มาก 

SA3 ความพึงพอใจของผูใชงานตอการใชความรูเก่ียวกับระบบ 4.01 0.624 มาก 

SA4 ความพึงพอใจของผูใชงานในภาพรวมของระบบการเงินและบัญชี 

(GFMIS) 

4.06 0.579 มาก 

6. ดานประโยชนท่ีองคกรไดรับ 

NP1 ระบบการเงินและบัญชี (ในระบบ GFMIS ชวยเพ่ิมความสามารถใน

การตัดสินใจและบริหารจัดการองคกร 

4.16 0.621 มาก 

NP2 ระบบการเงินและบัญชี (ในระบบ GFMIS) ชวยเพ่ิมความสามารถ

ทางดานบัญชีขององคกร เชน การทําใหทํางานไดรวดเร็วข้ึน 

4.26 0.633 มากท่ีสุด 

NP3 ระบบการเงินและบัญชี (ในระบบ GFMIS) ชวยเพ่ิมความโปรงใส 

และสามารถตรวจสอบได 

4.28 0.652 มากท่ีสุด 

NP4 ระบบการเงินและบัญชี (ในระบบ GFMIS) ชวยเพ่ิมความสามารถใน

การปฏิบัติงานใหถูกตองตามระเบียบ 

4.29 0.677 มากท่ีสุด 
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จากตารางท่ี 4.2.9 แสดงถึงคาเฉลี่ยของระดับความเห็นในแตละตัวแปรยอย (ขอ

คําถาม) ซ่ึงสวนใหญอยูในระดับมาก และมากท่ีสุด 

 

4.3 การวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) เพ่ือลดจํานวนตัวแปรโดยการนําตัวแปรท่ีมี

ความสัมพันธรวมกันสูงท้ังในทางบวกและทางลบมารวมไวในกลุมเดียวกัน 

 

ผลการประเมินความตรง และความเท่ียงของเครื่องมือ ผูวิจัยไดใชการวิเคราะห

องคประกอบ (Factor Analysis) โดยใชลักษณะการหมุนของ Varimax rotation เกณฑตัดสินท่ีใช

คา eigen ท่ีสูงกวา 1 และพิจารณาลดตัวแปรยอย (ขอคําถาม) โดยคัดเลือกเฉพาะตัวแปรยอยท่ีมีคา

น้ําหนักตัวประกอบ (Factor Loading) ท่ีเหมาะสมในท่ีนี้ไมต่ํากวา 0.5 และหลังจากสกัด

องคประกอบแลว สามารถจัดกลุมปจจัยได 5 กลุม ดังนี้ 

1.) ปจจัยดานคุณภาพสารสนเทศ 

2.) ปจจัยดานคุณภาพระบบ 

3.) ปจจัยดานคุณภาพของการบริการ 

4.) ปจจัยดานการใชงานระบบและความพึงพอใจของผูใชงาน 

5.) ปจจัยดานประโยชนท่ีองคกรไดรับ 

โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห แสดงในตารางท่ี 4.3.2 

 สําหรับคา KMO มีคาสูง .923 ซ่ึงแสดงวากลุมตัวอยางเหมาะสมท่ีจะนํามาวิเคราะห

องคประกอบตอไป และคาสถิติ Bartlet’s Test มีนัยสําคัญทางสถิติ เทากับ .00 (Sig < .05) แสดง

วาเมตริกสหสัมพันธไมเปนเมตริกเอกลักษณ โดยผลการวิเคราะหดังตารางท่ี 4.3.1 
 

ตารางท่ี 4.3.1 

คา KMO และ Bartlet’s Test ของปจจัยท้ังหมด 
 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .923 

Bartlet’s Test of Sphericity Approx. Chi-Square 3045.690 

df 325 

Sig. .000 
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ตารางท่ี 4.3.2 การจัดกลุมตัวแปรยอย ของปจจัยดานคุณภาพสารสนเทศ ดานคุณภาพ

ระบบ ดานคุณภาพของการบริการ ดานการใชงานระบบและความพึงพอใจของผูใชงาน และปจจัยดาน

ประโยชนท่ีองคกรไดรับ หลังการตัดตัวแปรออก  

 

ตารางท่ี 4.3.2 

คาน้ําหนักตัวประกอบ (Factor Loading) และตัดตัวแปรท่ีคาน้ําหนักนอยกวา 0.5 ออก 

 

ปจจัย 
ตัวแปรยอย (ขอคําถาม)                                                    

ปจจัยตอไปน้ีสงผลตอความสําเร็จในการใชระบบการเงินและบัญชี 

น้ําหนักตัวประกอบ

(Factor Loading) 

1. ดานคุณภาพ

สารสนเทศ 

IQ1 ความถูกตอง แมนยํา (Accuracy) ของขอมูลท่ีไดจากระบบ

การเงินและบัญชี (GFMIS) 

.700 

IQ2 ความงายตอความเขาใจขอมลูท่ีไดจากระบบการเงินและบัญชี  .568 

IQ3 ความเปนปจจุบันของขอมูลท่ีไดจากระบบการเงินและบัญชี  .722 

IQ4 ขอมูลท่ีไดจากระบบการเงินและบัญชี (GFMIS) มีความสมบูรณ 

และเปนประโยชน 

.701 

IQ5 เน้ือหาขอมูลท่ีไดจากระบบการเงินและบัญชี (GFMIS) ตรงตอ

ความตองการ 

.655 

2. ดานคุณภาพ
ระบบ 

SYQ1 ความงายตอการใชงาน (Ease of use) ของระบบการเงินและ
บัญชี (GFMIS) 

.651 

SYQ2 ความนาใชงาน (User friendly)ของระบบการเงินและบัญชี 
(GFMIS)เชน เมนูคําสั่งตางๆ 

.660 

SYQ3 ความเสถียร (Stable) ของระบบการเงินและบัญชี  .677 
SYQ4 ความพรอมดานอุปกรณคอมพิวเตอรเพ่ือการใชงานระบบ
การเงินและบัญชี (GFMIS) 

.773 

SYQ5 ความครบถวน และตรงกับตองการของฟงกช่ันการทํางานของ
ระบบการเงินและบัญชี (GFMIS) 

.607 

3. ดานคุณภาพของ
การบริการ 

SEQ1 ความนาเช่ือถือของผูใหบริการใหขอมูลเก่ียวกับระบบการเงิน
และบัญชี (GFMIS) 

.690 

SEQ2 ความรูความสามารถของผูใหบริการระบบการเงินและบัญชี  .768 
SEQ3 ความเอาใจใสในการตอบขอหารือ/ผูใหบริการใหการสนับสนุน
ในการทํางานท่ีดี 

.844 
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ตารางท่ี 4.3.2 

คาน้ําหนักตัวประกอบ (Factor Loading) และตัดตัวแปรท่ีคาน้ําหนักนอยกวา 0.5 ออก (ตอ) 

 

ปจจัย 
ตัวแปรยอย (ขอคําถาม) 

ปจจัยตอไปน้ีสงผลตอความสําเร็จในการใชระบบการเงินและบัญชี 
น้ําหนักตัวประกอบ 
(Factor Loading) 

 SEQ4 ความงายในการติดตอหรือติดตามผูใหบริการระบบการเงิน
และบัญชี (GFMIS) 

.697 

4. ดานการใชงาน
ระบบและความ 
พึงพอใจของผูใชงาน 

USE1 ความรูความสามารถของผูใชงานเก่ียวกับระบบ GFMIS เชน 
ความรูเรื่องคําสั่งการใชงาน 

.761 

USE2 การใชงานระบบการเงินและบัญชี (ในระบบ GFMIS) อยาง
สม่ําเสมอ (ความถ่ีในการใช) 

.818 

USE3 การใชระบบการเงินและบัญชี (ในระบบ GFMIS) ไดในหลาย
ฟงกช่ัน เชน การบันทึกบัญชี บันทึกสินทรัพย เรียกรายงาน เปนตน 

.835 

SA1 ความพึงพอใจของผูใชงานตอรูปแบบของระบบ/ฟงกช่ันของ
ระบบการเงินและบัญชี 

.558 

5. ดานประโยชนท่ี
องคกรไดรับ 

NP1 ระบบการเงินและบัญชี (ในระบบ GFMIS ชวยเพ่ิม

ความสามารถในการตัดสินใจและบริหารจดัการองคกร 

.756 

NP2 ระบบการเงินและบัญชี (ในระบบ GFMIS) ชวยเพ่ิม

ความสามารถทางดานบัญชีขององคกร เชน การทําใหทํางานได

รวดเร็วข้ึน 

.754 

NP3 ระบบการเงินและบัญชี (ในระบบ GFMIS) ชวยเพ่ิมความ

โปรงใส และสามารถตรวจสอบได 

.838 

NP4 ระบบการเงินและบัญชี (ในระบบ GFMIS) ชวยเพ่ิม

ความสามารถในการปฏิบัติงานใหถูกตองตามระเบียบ 

.751 

 

เม่ือพิจารณาคา KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) ซ่ึงเปนการตรวจสอบความเหมาะของ

กลุมตัวอยาง โดยคา KMO ควรมีคามากกวา .7 หากขนาดตัวอยางมีความเหมาะสม ซ่ึงคา KMO ท่ีได

จากการวิเคราะหกลุมตัวแปรท้ัง 5 ปจจัย เทากับ .923 ดังแสดงตารางท่ี 4.3.1 และจากตารางท่ี 

4.3.2 ไดจัดกลุมปจจัยใหม จากเดิม 6 ปจจัย เปน 5 ปจจัย และมีการตัดตัวแปรยอยออก จํานวน  4 

ตัวแปร ไดแก IQ6, SA2,SA3 และ SA4 เนื่องจากมีคา Factor Loading นอยกวา 0.5 สวนตัวแปรท่ี

เหลือมีคา Factor Loading สูงกวาเกณฑท่ีกําหนด คือ 0.5 แสดงวาขอมูลท่ีนํามาใชในการวิเคราะห

ตัวแปรมีขนาดของกลุมตัวอยางเพียงพอ ซ่ึงจะไดนําคาจากการวิเคราะหปจจัยมาปนทึกเปนคาตัวแปร

ใหมสําหรับการนําไปวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ตอไป   
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4.4 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  

 

งานวิจัยนี้ใชสถิติการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

เปนการวิเคราะหรูปแบบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระหลายตัวกับตัวแปรตามในรูปแบบของ

สมการ เพ่ือท่ีจะนําสมการไปประมาณคา หรือ พยากรณคาของตัวแปรตาม โดยกําหนดคา p – 

value ท่ีนอยกวาหรือเทากับ .05 เปนตัวกําหนดนัยสําคัญทางสถิติ (Significant level)  

ซ่ึงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ กลาวคือ ปจจัยดานคุณภาพ

สารสนเทศ ดานคุณภาพระบบ ดานคุณภาพของการบริการ ดานการใชงานระบบและความพึงพอใจของ

ผูใชงาน และปจจัยดานประโยชนท่ีองคกรไดรับ กับตัวแปรตาม คือ ความสําเร็จในการใชระบบการเงิน

และบัญชีในระบบ GFMIS พบวามีความสัมพันธกัน โดยมีคา R เทากับ .809 สามารถอธิบายความผัน

แปรของตัวแปรตามไดรอยละ 65.40 (R2 = .654) นอกจากนี้ ผลการวิเคราะหความถดถอยยังแสดงให

เห็นวาตัวแปรอิสระ กําหนดตัวแปรตามคือ ความสําเร็จ ท่ีระดับนัยสําคัญ p = .000 (F = 46.563) ดัง

แสดงในตารางท่ี 4.4.1 

 

ตารางท่ี 4.4.1 

คาสถิติการวิเคราะหการถดถอย (Regression) ของความสําเร็จ 

 

Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig 

1 

Regression 33.063 5 6.613 49.563 .000 

Residual 17.477 131 .133   

Total 50.540 136    

 

a. Dependent Variable : ความสําเร็จ 

e. Predictors : (Constant) ปจจัยดานคุณภาพสารสนเทศ ดานคุณภาพระบบ ดานคุณภาพของการ

บริการ ดานการใชงานระบบและความพึงพอใจของผูใชงาน และปจจัยดานประโยชนท่ีองคกรไดรับ 
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เม่ือวิเคราะหรายละเอียดของตัวแปรอิสระ พบวา ปจจัยดานคุณภาพสารสนเทศ             

ดานคุณภาพระบบ ดานคุณภาพของการบริการ ดานการใชงานระบบและความพึงพอใจของผูใชงาน และ

ปจจัยดานประโยชนท่ีองคกรไดรับ เปนตัวกําหนดความสําเร็จในการใชระบบการเงินและบัญชีใน

ระบบ GFMIS ท่ีระดับนัยสําคัญ p = .000 ดังตารางท่ี 4.4.1 

 

ตารางท่ี 4.4.2 

ผลการวิเคราะหการถดถอยแบบปกติ (Coefficients) ของความสําเร็จในการใชระบบการเงินและบัญชี 

 

Mode 
คาสัมประสิทธิ์ถดถอย 

คาสัมประสิทธิ์

มาตรฐาน t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.263 .031  136.599 .000 

คุณภาพสารสนเทศ .314 .031 .515 10.022 .000 

คุณภาพระบบ .201 .031 .330 6.430 .000 

คุณภาพของการบริการ .192 .031 .315 6.138 .000 

การใชงานระบบและความพึง

พอใจของผูใชงาน 

.154 .031 .252 4.911 .000 

ประโยชนท่ีองคกรไดรับ .208 .031 .342 6.652 .000 

 

a. Dependent Variable : ความสําเร็จ 

e. Predictors : (Constant) ปจจัยดานคุณภาพสารสนเทศ ดานคุณภาพระบบ ดานคุณภาพของการ

บริการ ดานการใชงานระบบและความพึงพอใจของผูใชงาน และปจจัยดานประโยชนท่ีองคกรไดรับ 

 

ตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยดานคุณภาพสารสนเทศ ดานคุณภาพระบบ ดานคุณภาพของการ

บริการ ดานการใชงานระบบและความพึงพอใจของผูใชงาน และปจจัยดานประโยชนท่ีองคกรไดรับ มี

ความสัมพันธกับตัวแปรตาม คือ ความสําเร็จในการใชระบบการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (Sig < .05) โดยคุณภาพสารสนเทศสงผลตอความสําเร็จในการใชระบบการเงิน

และบัญชีในระบบ GFMIS ซ่ึงพบวาเปนไปตามสมมุติฐานท่ี 1 และสอดคลองกับแบบจําลอง

ความสําเร็จของระบบสารสนเทศของ Delone and McLean (2003) กลาวคือ คุณภาพสารสนเทศ
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สงผลตอความสําเร็จของระบบสารสนเทศ สวนปจจัยดานคุณภาพระบบ มีผลทางบวกกับความสําเร็จ

ในการใชระบบการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS ซ่ึงพบวาเปนไปตามสมมุติฐานท่ี 2 และดานคุณภาพ

ของการบริการมีผลทางบวกกับความสําเร็จในการใชระบบการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS ซ่ึงพบวา

เปนไปตามสมมุติฐานท่ี 3 อีกท้ังปจจัยดานการใชงานระบบและความพึงพอใจของผูใชงานมีผลทางบวกกับ

ความสําเร็จในการใชระบบการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS ซ่ึงพบวาเปนไปตามสมมุติฐานท่ี 4 และ 

5 รวมถึงปจจัยดานประโยชนท่ีองคกรไดรับมีผลทางบวกกับความสําเร็จในการใชระบบการเงินและ

บัญชีในระบบ GFMIS ซ่ึงพบวาเปนไปตามสมมุติฐานท่ี 6 ซ่ึงสอดคลองกับแบบจําลองความสําเร็จของ

ระบบสารสนเทศของ Delone and McLean (2003) ซ่ึงจากการวิเคราะหผลดังตารางท่ี 4.4.2  สรุป

เปนความสัมพันธเชิงสมการไดดังนี้ 

 

Y = 4.263 + 0.314IQ +0.201SYQ +0.192 SEQ +0.154USESA +0.208NP 

 

Y = ความสําเร็จในการใชระบบการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS 

IQ = ปจจัยดานคุณภาพสารสนเทศ  

SYQ = ปจจัยดานคุณภาพระบบ  

SEQ = ปจจัยดานคุณภาพของการบริการ  

USESA = ปจจัยดานการใชงานระบบและความพึงพอใจของผูใชงาน  

NP= ปจจัยดานประโยชนท่ีองคกรไดรับ 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 

ในการศึกษา เรื่อง การศึกษาปจจัยความสําเร็จของการใชระบบการเงินและบัญชีภาครัฐ

ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  โดยใชแบบจําลองความสําเร็จของระบบสารสนเทศของ DeLone และ 

McLean (2003) กรณีศึกษากรมตรวจบัญชีสหกรณ ผูวิจัยสามารถสรุปผลการศึกษาวิจัยและ

ขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 

การจัดทําบัญชีในภาครัฐ นั้น ไดมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงจากการบันทึกดวยมือ 

(Manual) เปลี่ยนเปนการใชระบบอิเล็กทรอนิกส หรือ ระบบ GFMIS ซ่ึงระบบถูกนํามาใชตั้งแต

ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 และจัดทําบัญชีคูขนานกันระหวางบัญชีมือและระบบ GFMIS และเม่ือ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไดมีการยกเลิกบัญชีมือ และยึดเพียงระบบ GFMIS เพียงระบบเดียว 

เพ่ือใหเกิดฐานขอมูลกลางดานการเงินการคลังภาครัฐแบบ Matrix และ Online Real Time มี

ประโยชนตอการนําขอมูลไปใชในการตัดสินใจและวางแผนพัฒนาบริหารประเทศ แตในการใชงาน

ระบบยังพบปญหาและอุปสรรคอยูคอนขางมาก ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจและทําการศึกษาถึงปจจัยท่ี

สงผลตอความสําเร็จของการใชระบบการเงินและบัญชีภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  

การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจโดยการใชแบบสอบถาม และการสัมภาษณ เพ่ือ

เก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับปจจัยความสําเร็จของการใชระบบการเงินและบัญชีภาครัฐดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส ซ่ึงผูวิจัยไดทําการศึกษา ระบบการเงินและบัญชี (ซ่ึงเปนระบบหนึ่งในระบบ GFMIS) 

โดยปจจัยท่ีนํามาใชเปนตัวแปรในการศึกษาจะอางอิงตามโดยใชแบบจําลองความสําเร็จของระบบ

สารสนเทศของ DeLone และ McLean (2003) ประกอบดวย ปจจัยดานคุณภาพสารสนเทศ 

คุณภาพระบบงาน คุณภาพบริการ การใชงาน ความพึงพอใจของผูใช และประโยชนท่ีองคกรไดรับ ซ่ึง

กลุมตัวอยางประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูใชงานระบบบัญชีและการเงิน (ในระบบ GFMIS) กรม

ตรวจบัญชีสหกรณ และนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดย

วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และ

วิเคราะหความนาเชื่อถือไดของเครื่องมือท่ีใชในการวัดคาตัวแปร (Reliability of Instrument) โดย

ใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์ของครอนบัค (Cronbach’s Alpha) อีกท้ังวิเคราะหองคประกอบ (Factor 

Analysis) เพ่ือนําไปวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ตอไป 
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ผลการวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง สวนใหญมีอายุอยูในชวง 

มากกวา 30 – 40 ป มีประสบการณทํางานเก่ียวกับระบบ GFMIS ในชวง 1 – 3 ป และสวนใหญอยู

ในตําแหนงงาน นักวิชาการตรวจสอบบัญชี และพบวาปจจัยความสําเร็จของการใชระบบการเงินและ

บัญชีภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส แบงออกเปน 5 ปจจัย โดยเรียงลําดับปจจัยตามความสําคัญ

จากมากไปหานอย ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1.)  ปจจัยดานคุณภาพสารสนเทศ  

จากมุมมองของผูใชงานระบบการเงินและบัญชีภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

พบวา ปจจัยดานคุณภาพสารสนเทศ ซ่ึงประกอบดวยปจจัยยอย กลาวคือ ความถูกตอง แมนยําของ

ขอมูล ความงายตอความเขาใจขอมูล ความเปนปจจุบันของขอมูล ความสมบูรณ และเปนประโยชน 

และเนื้อหาขอมูลท่ีไดจากระบบการเงินและบัญชี (GFMIS) ตรงตอความตองการ มีผลตอความสําเร็จ

ของการใชระบบการเงินและบัญชีภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงสอดคลองกับ DeLone และ 

McLean (2003) กลาวคือ การท่ีระบบสารสนเทศจะประสบความสําเร็จ นั้น ขอมูลท่ีไดจากระบบ

จะตองเปนขอท่ีมีความถูกตอง เปนปจจุบัน และเปนขอมูลท่ีมีประโยชนตอผูใชระบบ และตามกรอบ

แนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน การใหขอมูลทางการเงินของกิจการท่ีเปนประโยชนแกผูใชงบ

การเงิน เพ่ือใชในการตัดสินใจเก่ียวกับทรัพยากรแกกิจการ ดังนั้น ขอมูลหรือรายงานทางการเงินควร

แสดงโดยมีลักษณะเชิงคุณภาพ ไดแก เปนประโยชนโดยมีความเก่ียวของกับการตัดสินใจและเปน

ตัวแทนอันเท่ียงธรรม เนื่องจากถาขอมูลขาดลักษณะเชิงคุณภาพแลว ยอมทําใหขอมูลนั้นไมมีประโยชน

ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ (กุลยา จันทะเดช, 2557)  ซ่ึงเนตรนอง หาญลิพงศ (2552) และ พาสนา 

ฉลาดธัญญกิจ (2557) ไดอภิปรายวา ระบบท่ีสามารถใหขอมูลสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ กลาวคือ เปน

ขอมูลท่ีถูกตอง ทันสมัย ยอมมีประโยชนสามารถนําไปวิเคราะห วางแผนดานตางๆ และนําขอมูลไป

เชื่อมโยงกับระบบงานอ่ืนได ทําใหเกิดความสําเร็จในการใชระบบ 

 นอกจากนี้ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับระบบ GFMIS ขององคกร 

โดยผูเชี่ยวชาญใหความเห็นเก่ียวกับคุณภาพสารสนเทศ มีผลตอความสําเร็จของการใชระบบการเงิน

และบัญชีภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส กลาวคือ ขอมูลท่ีไดจากระบบท่ีถูกตองและเปนปจจุบัน 

สามารถชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สงผลตอการนําไปใชประโยชนเก่ียวกับวางแผน

และบริหารจัดการองคกร 
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2.)  ปจจัยดานประโยชนท่ีองคกรไดรับ 

จากมุมมองของผูใชงานระบบการเงินและบัญชีภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

พบวา ปจจัยดานประโยชนท่ีองคกรไดรับ ซ่ึงประกอบดวยปจจัยยอย คือ ระบบชวยเพ่ิมความสามารถ

ในการตัดสินใจและบริหารจัดการองคกร ชวยเพ่ิมความสามารถทางดานบัญชี ชวยเพ่ิมความโปรงใส 

และสามารถตรวจสอบได และชวยเพ่ิมความสามารถในการปฏิบัติงานใหถูกตองตามระเบียบ มีผลตอ

ความสําเร็จของการใชระบบการเงินและบัญชีภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงสอดคลองกับ 

DeLone และ McLean (2003) กลาวคือ ระบบสารสนเทศท่ีประสบผลสําเร็จจะตองเปนระบบท่ีชวย

เพ่ิมความสามารถในการตัดสินใจ (Improved decision making) เพ่ิมความสามารถขององค 

(Increased capacity) รวมถึงชวยใหเกิดประสิทธิภาพของการทํางานใหดีข้ึน (work efficiency) ซ่ึง

สํานักงานประมาณ. (2547) อภิปรายวา ประโยชนท่ีจะไดจากโครงการ GFMIS ในสวนประโยชนกับ

ภาคราชการ คือ ทําใหเกิดความโปรงใส กลาวคือ ระบบขอมูลมีความถูกตองสอดคลองกับความเปน

จริง มีลักษณะ Online Real Time ทําใหสามารถตรวจสอบขอมูลไดอยางทันเวลา อีกท้ังระบบมี

ความสะดวกและรวดเร็ว ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน และ จิราพร เวชพันธ, และดาระกา    

ศิริสันติสัมฤธิ (2552) กลาววา ระบบ GFMIS ทําใหการดําเนินงานดานการเงินและการคลังมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถตรวจสอบได หรือมีความโปรงใส ในระดับสูง 

นอกจากนี้ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับระบบ GFMISขององคกร 

โดยผูเชี่ยวชาญใหความเห็นวาประโยชนท่ีองคกรไดรับจากระบบการเงินและบัญชีภาครัฐดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส ระบบชวยเพ่ิมความสามารถในการตัดสินใจและบริหารจัดการองคกร ชวยเพ่ิม

ความสามารถทางดานบัญชี ทําใหการทํางานมีความรวดเร็วและคลองตัวยิ่งข้ึน ลดระยะเวลาในการ

จัดทํารายงานทางการเงิน รวมถึงรายละเอียดรายงานดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ สามารถเรียกรายงาน และ

ตรวจสอบขอมูลไดตลอดเวลา เนื่องจากระบบมีลักษณะ Online Real Time ทําใหไดขอมูลท่ีทันตอเวลา 

3.)  ปจจัยดานคุณภาพระบบ 

จากการวิจัย ในมุมมองของผูใชงานระบบการเงินและบัญชีภาครัฐดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส พบวา ปจจัยดานคุณภาพระบบ ซ่ึงประกอบดวยปจจัยยอย คือ ความงายตอการใช

งาน (Ease of use) ของระบบ ความนาใชงาน (User friendly) ของระบบ  ความเสถียร (Stable) 

ความพรอมดานอุปกรณ และความครบถวน และตรงกับตองการของฟงกชั่นการทํางานของระบบ มี

ผลตอความสําเร็จของการใชระบบการเงินและบัญชีภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงสอดคลองกับ 

DeLone และ McLean (2003) ท่ีอภิปรายวาการท่ีระบบสารสนเทศจะประสบความสําเร็จ นั้น 

ระบบจะตองงายตอการใช มีความยืดหยุน ระบบงายตอการเรียนรูและเขาใจ และระบบตอบสนองตอ

การใชงานอยางรวดเร็ว รวมถึงระบบมีความครบถวนตรงตอความตองการใชงาน จิรารัตน สุนทร
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อาคเนย (2549) และ จิตรา อิงคกุล (2550) พบวาความซับซอน ความลาชาของระบบ และการขาด

ความพรอมเรื่องอุปกรณ นั้น เปนอุปสรรคท่ีสําคัญในการใชระบบ และทําใหการทํางานไมมี

ประสิทธิภาพเทาท่ีควร และเครื่องมือและวัสดุอุปกรณท่ีไมเพียงพอสงผลทําใหการปฏิบัติงานไม

บรรลุผล (วีรยุทธ ศรีจันทรา, 2553) และปญหาดานความไมสะดวกการใชเครื่อง GFMIS เพ่ือเชื่อม

ระบบสงผลตอการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ (วราภรณ พูนเทกอง, 2554) 

นอกจากนี้ ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับระบบ GFMIS ขององคกร 

โดยผูเชี่ยวชาญใหความเห็นวา คุณภาพระบบ นั้นมีสวนสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จของการใชระบบ

การเงินและบัญชีภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เพราะหากระบบมีความเสถียร มีการประมวลผลท่ี

ถูกตองแมนยํา รวมถึงงายตอการใชงาน ยอมทําใหประสบผลสําเร็จในการปฏิบัติงาน อีกท้ังหาก

พิจารณาจากเดิมท่ีเริ่มมีการนําระบบเขามาใชจนถึงปจจุบัน ระบบมีการพัฒนามาอยางตอเนื่องทําให

งายตอการใชงานยิ่งข้ึน และมีฟงกชั่นการทํางานท่ีสอดคลองและตรงกับความตองการมากข้ึน และ

ดวยการพัฒนาอยางตอเนื่อง แตยังขาดการประสานงานในดานการสื่อสารใหความรูอยางทันถวงที 

ทําใหการใชงานระบบยังเกิดความผิดพลาดอยู 

4.)  ปจจัยดานคุณภาพของการบริการ 

จากมุมมองของผูใชงานระบบการเงินและบัญชีภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

พบวา ปจจัยดานคุณภาพของการบริการ ซ่ึงประกอบดวยปจจัยยอย ไดแก ความนาเชื่อถือของผู

ใหบริการใหขอมูล ความรูความสามารถของผูใหบริการ ความเอาใจใสในการตอบขอหารือ/ผู

ใหบริการ ความงายในการติดตอหรือติดตามผูใหบริการ มีผลตอความสําเร็จของการใชระบบการเงิน

และบัญชีภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงสอดคลองกับ DeLone และ McLean (2003) กลาวคือ 

คุณภาพของการบริการ นั้น มีผลชวยใหเกิดความสําเร็จในการใชระบบสารสนเทศ ซ่ึงการใหบริการ

ตอบขอหารือแกผูใชงานนั้น มีสวนสําคัญตอการทํางานในระบบ และ จิรารัตน สุนทรอาคเนย. (2549) 

พบวา อุปสรรคในการปฏิบัติงานทําใหการทํางานในระบบลาชา คือ ดานการบริการตอบขอหารือ 

(Help Desk) เจาหนาท่ีผูใหบริการขอหารือบางครั้งตอบไมชัดเจน และติดตอยาก สอดคลองกับ   

วราภรณ พูนเทกอง (2554) ท่ีกลาววา ปญหาดานการใหบริการตอบปญหาของกรมบัญชีกลางเปน

ปญหาท่ีสําคัญมากตอการตรวจสอบรายงานการเงินของหนวยงานงานภาครัฐท่ีจัดทําตามระบบ 

GFMIS ของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน  
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นอกจากนี้ ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับระบบ GFMIS ขององคกร 

โดยผูเชี่ยวชาญใหความเห็นวาคุณภาพของการบริการตอบขอหารือ มีสวนสําคัญท่ีจะทําใหเกิด

ความสําเร็จของการใชระบบการเงินและบัญชีภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เพราะหนวยงาน

ราชการ มีการปรับเปลี่ยนและหมุนเวียนของบุคลกรคอนขางสูง และบุคลากรท่ีเขาใหมยังขาดความรู

ความสามารถ และประสบการณในการทํางาน จึงตองมีการหารือในกรณีท่ียังไมสามารถปฏิบัติงานได 

ซ่ึงการตอบขอหารือจากผูใหบริการนั้นมีสวนสําคัญอยางยิ่งท่ีจะทําใหการทํางานของผูใชงานประสบ

ผลสําเร็จและลุลวงไปไดดวยดี อนึ่ง ในการตอบขอหารือในบางครั้งท่ีผูตอบขอหารือมีความรู และ

ประสบการณทํางาน รวมถึงการมีดุลพินิจท่ีตางกัน ทําใหคําตอบตางกัน และมีตอการปฏิบัติงานของ

ผูใชงาน ดังนั้น หากผูใหบริการตอบขอหารือ มีความรู ท่ีถูกตองตรงกันก็จะทําใหผูใชงานระบบ 

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิและประสิทธิผล 

5.)  ปจจัยดานการใชงานระบบและความพึงพอใจของผูใชงาน 

จากมุมมองของผูใชงานระบบการเงินและบัญชีภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

พบวา ปจจัยดานการใชงานระบบและความพึงพอใจของผูใชงาน ซ่ึงประกอบดวยปจจัยยอย คือ 

ความรูความสามารถของผูใชงานเก่ียวกับระบบ ความสมํ่าเสมอในการใช การใชระบบไดในหลาย

ฟงกชั่น และความพึงพอใจของผูใชงานตอรูปแบบและฟงกชั่นของระบบ มีผลตอความสําเร็จของการ

ใชระบบการเงินและบัญชีภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงสอดคลอง DeLone และ McLean 

(2003) กลาวคือ ปจจัยดานการใชงานระบบและความพึงพอใจของผูใชงานมีความสัมพันธตอ

ความสําเร็จของระบบสารสนเทศ  และการใชงานระบบกับความพึงพอใจของผูใชงานมีสัมพันธกันใน

ทิศทางเดียวกัน ซ่ึงจากการวิจัย พบวา ปจจัยท้ัง 2 มีความสัมพันธรวมกันสูงจึงรวมไวในกลุมเดียวกัน  

นอกจากนี้ ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับระบบ GFMIS ขององคกร 

โดยผูเชี่ยวชาญใหความเห็นวา ดานการใชงานระบบและความพึงพอใจของผูใชงาน การใชงานระบบ

หากบุคลากร มีการใชงานอยางสมํ่าเสมอ และไดรับความรูเก่ียวกับระบบอยางตอเนื่อง ก็จะสงผลให

เกิดความสําเร็จในการปฏิบัติหนาท่ี แตเนื่องดวยระบบราชการมีการปรับเปลี่ยนและหมุนเวียน

บุคลากรคอยขางสูง จึงทําใหเกิดปญหาเก่ียวกับการใชระบบ สอดคลองกับ  ชมพูนุช หุนนาค (2553) 

การหมุนเวียนปรับเปลี่ยนเจาหนาท่ีอยูตลอดเวลา ทําใหเกิดความไมพรอมและปญหาอุปสรรคตอการ

ใชระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิคส (GFMIS) อีกท้ังกรมตรวจบัญชี

สหกรณ การทํางานในระบบ GFMIS ในสวนภูมิภาค ไมมีบุคลากรเฉพาะท่ีปฏิบัติหนาเก่ียวกับระบบ 

GFMIS โดยตรง การปฏิบัติงานในระบบ อาศัยบุคลกรในสํานักงานฯ ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีหลัก คือ การ

ตรวจสอบบัญชีสหกรณและกลุมเกษตรกร รวมถึงใหคําแนะนําสอดแนะดานบัญชีแกเกษตรกร และ

ดานภาระงานหลักดังกลาวมีจํานวนมาก ทําใหอาจจะไมมีความพรอมท่ีจะปฏิบัติงานในระบบ GFMIS 
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ไดอยางเต็มท่ี ซ่ึงสอดคลองกับ อุราศี สุวนิช  (2551) ผูใชงานระบบท่ีขาดความรูเรื่องระบบ GFMIS ท่ี

ตนรับผิดชอบอยางละเอียดสงผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงาน และปญหาท่ียังพบมากท่ีสุด ท่ี

สงผลตอประสิทธิภาพการใชงานระบบ GFMIS คือปญหาดานบุคลากร (เนตรนอง หาญลิพงศ, 2552) 

 อนึ่ง จากการสัมภาษณ ยังไดรับขอมูลเก่ียวกับประเด็นปญหาและอุปสรรค

เก่ียวกับระบบ GFMIS ดังนี้  

1. “ประเด็นการตอบขอซักถามหารือของผูใหบริการขอมูลของระบบ (Help 

Desk) และเจาหนาท่ีของคลังจังหวัดในบางกรณียังมีความไมชัดเจน คลุมเครือในการตอบขอซักถาม

หารือ รวมถึงเจาหนาท่ีแตละคนใหคําปรึกษา และคําแนะนําเก่ียวกับวิธีการปฏิบัติท่ีแตกตางกัน 

ข้ึนอยูกับความรูและประสบการณของผูใหบริการ ทําใหผูใชงานเกิดความสับสนและทํารายการโดย

ขาดความเชื่อม่ัน อีกท้ังทําใหการทํารายการผิดพลาด” (ผูใหสัมภาษณ)    

2. ประเด็นดานตัวระบบ ในปจจุบันระบบมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ซ่ึงทําใหมี

ฟงกชั่นและรายการคําสั่งงานตางๆ เพ่ือรองรับตอการทํางานท่ีเพ่ิมข้ึน ชวยใหงายตอการใชงานยิ่งข้ึน 

แตในกรณีขอมูลยกยอดยังคงเปนประเด็นปญหา เนื่องจากมีความยุงยากในการแกไขขอมูล และตอง

ใหกรมบัญชีเปนผูแกไขขอมูลให อีกท้ัง ขอจํากัดของชวงเวลาในการใชงาน กลาวคือ หากมีการทํางาน

พรอมกันในชวงเวลาเดียวกันจํานวนมากระบบยังมีขอผิดพลาด (Error) และในสวนภูมิภาคท่ีทํางาน

ระบบ GFMIS ผาน Web online พบวา บางระบบคําสั่งงานยังมีความไมเสถียรอยู ทําใหทํางานลาชา 

และการเรียกใชคําสั่งบางรายการยังไมสามารถเขาถึงได 

3. “ประเด็นการบูรณาการงานระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของกับระบบ GFMIS 

ไดแก กรมบัญชีกลาง ซ่ึงมีหนวยงานยอยท่ีเก่ียวของกับระบบ GFMIS เชน กลุมมาตรฐานการบัญชี

ภาครัฐ กลุมงานระบบบัญชีภาครัฐ เปนตน อีกท้ัง สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน สํานักงบประมาณ 

ยังขาดการบูรณาการงานรวมกันในบางกรณี ทําใหผูใชงานเกิดความสับสนในการปฏิบัติงานเก่ียวกับ

ระบบ GFMIS วาตองปฏิบัติเชนใดจึงจะถูกตอง” (ผูใหสัมภาษณ)    

4. ประเด็นผูใชงานระบบ เนื่องจาก “ระบบราชการมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียน

บุคลากรอยูคอนขางสูง ทําใหเกิดความผิดพลาดจากการบันทึกขอมูลโดยผูใชงานระบบท่ีขาดความรู

และประสบการณ” (ผูใหสัมภาษณ) อีกท้ัง กรมตรวจบัญชีสหกรณในสวนภูมิภาคไมมีตําแหนงงานท่ี

รับผิดชอบโดยตรงเก่ียวกับระบบ GFMIS จึงมอบหมายงานใหบุคลากรในสํานักงาน ซ่ึงสวนใหญเปน

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีเปนดูแลรับผิดเก่ียวกับระบบ GFMIS ซ่ึงโดยภาระหนาหลักของผูสอบมี
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คอยขางสูง ดังนั้น จึงทําใหไมสามารถปฏิบัติงานเก่ียวกับระบบ GFMIS ไดอยางเต็มท่ี และจากการท่ี

ผูใชงานขาดความรูความสามารถ และความชํานาญระบบ ทําใหเกิดความผิดพลาดจากผูใชงานระบบ

บันทึกรายการผิดคอนขางสูง 

 

5.2 ประโยชนท่ีของงานวิจัย 

 

เพ่ือเปนแนวทางใชในการบริหารจัดการดานคุณภาพสารสนเทศ ดานคุณภาพระบบดาน

คุณภาพของการบริการ ดานการใชงานระบบและความพึงพอใจของผูใชงาน เพ่ือใหเกิดประโยชนตอ

องคกรและเกิดความสําเร็จในการใชระบบการเงินและบัญชีภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส สงผลตอ

การพัฒนาองคกรอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป อีกท้ัง ผลของงานวิจัยทําใหเกิดการสราง

ตัวแบบสมการท่ีใชอธิบายความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆกับความสําเร็จในการใชระบบการเงินและ

บัญชีภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงไดใชกรอบแนวคิดของ DeLone และ McLean (2003) 

   

5.3 ขอเสนอแนะ  

 

5.3.1 ขอเสนอแนะดานการบริหาร (Managerial Implication) 

จากผลการวิจัย พบวา ปจจัยความสําเร็จของการใชระบบการเงินและบัญชีภาครัฐดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย ปจจัยดานคุณภาพสารสนเทศ ปจจัยดานคุณภาพระบบ ปจจัย

ดานคุณภาพของการบริการ ปจจัยดานการใชงานระบบและความพึงพอใจของผูใชงาน และปจจัย

ดานประโยชนท่ีองคกรไดรับ หากพิจารณาในแตละปจจัยแลว พบวา ปจจัยท่ีกลาวขางตน เปนปจจัย

ท่ีมีผลตอความสําเร็จในการใชระบบ กลาวคือ ถาการใชระบบจะสําเร็จได จะตองประกอบดวย ระบบ

ท่ีมีคุณภาพ รวมถึงขอมูลท่ีไดจากระบบจะตองเปนขอมูลท่ีมีคุณภาพ อีกท้ังดานการบริการตอบขอ

หารือจะตองสามารถชวยเหลือใหการทํางานในระบบบรรลุผล สําหรับการใชงานระบบและความพึง

พอใจของผูใช นั้น ระบบสารสนเทศจะประสบผลสําเร็จไมไดหากไมมีการใชงานระบบ และการใชงาน

ระบบการเงินและบัญชีภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เปนการใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 

ดังนั้น ผูใชงานถือเปนสวนสําคัญอยางยิ่งในการเปนสวนเชื่อมโยงระหวางขอมูลดิบท่ีเกิดข้ึนจริงกับตัว

ระบบ หากผูใชงานเปนผูมีความรูความสามารถเก่ียวกับระบบ ก็จะสงผลเกิดผลสําเร็จในการใชงาน

ระบบ อีกท้ังขอมูลท่ีไดเปนขอมูลท่ีถูกตอง สะทอนถึงการดําเนินงานท่ีแทจริง ยังประโยชนตอการ

นําไปใชในการตัดสินใจ เพ่ือวางแผนพัฒนาองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 
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สรุปขอเสนอแนะเก่ียวของกับปจจัยความสําเร็จของการใชระบบการเงินและบัญชี

ภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ดังนี้ 

1. ปจจัยดานคุณภาพระบบ องคกรควรมีการจัดทํารายงานบันทึกสถิติขอปญหาท่ี

เกิดข้ึนจากระบบ วาพบปญหาท่ีเกิดข้ึนจากระบบในแตละฟงกชั่นอะไรบาง เพ่ือหาสาเหตุและแนว

ทางแกไขตอไป และเม่ือเกิดปญหาเดิมอีกจะไดมีแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาว  

2. ปจจัยดานคุณภาพของการบริการตอบขอหารือ หนวยงานระดับกรมท่ีมีหนวย

เบิกจายในสังกัดจํานวนมาก ควรมีการจัดบุคลากรเฉพาะดานเพ่ือใหขอมูลโดยตรงแกผูใชงาน รวมถึง

ควรมีการอบรมใหความรูแกผูตอบขอหารือ เพ่ือใหการตอบขอหารือในแตละเรื่องสอดคลองและ

เปนไปในทิศทางเดียวกัน ทําใหผูใชงานสามารถนําไปปฏิบัติใชอยางถูกตองและตรงกัน  

3. “องคกรควรมีการจัดอบรมใหความรูแกผูใชงานระบบอยางตอเนื่อง เพราะใน

การใชงานระบบ นั้น ผูใชงานระบบเปนตัวแปรสําคัญในการเชื่อมตอระหวางขอมูลกับระบบ หากผูใช

ระบบมีความชํานาญในการใชระบบ ก็จะสงตอคุณภาพของขอมูล ทําใหขอมูลท่ีไดมีความถูกตอง 

ครบถวนและทําใหองคกรไดรับประโยชนสูงสุดจากขอมูลนั้น เพราะหากผูใชงานขาดความรู

ความสามารถ อีกท้ังไดคําตอบจากขอหารือท่ีคลุมเครือไมชัดเจน อาจสงผลตอการใชระบบท่ีไม

ถูกตอง เชน เลือกบัญชีแยกประเภทผิด เลือกฟงกชั่นรายการทํางานผิด ซ่ึงสงผลตอขอมูล ทําใหขอมูล

ท่ีไดเปนขอมูลท่ีไมมีคุณภาพ เม่ือนําไปใชก็อาจทําใหเกิดการตัดสินใจผิดพลาดได” (ผูใหสัมภาษณ)    

4. “กรมบัญชีกลางควรจัดทําคูมือวิธีการทํางาน ในภาพรวมวาในการทํารายการ

ใดๆตองประกอบดวยคํางานใดบาง” (ผูใหสัมภาษณ) เชน การซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร มีคําสั่งงานตั้ง

เริ่มทํารายการจนสิ้นสุดรายการมีคําสั่งงานใดท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน และเพ่ือให

การทํางานนั้นเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงกรมบัญชีกลางมีการจัดทําคูมือการทํางานในแตละคําสั่งอยู

แลว หากเพ่ิมคูมือดังท่ีกลาวขางตน ก็จะทําใหผูใชงานระบบสามารถทํางานไดอยางถูกตองยิ่งข้ึน 

5. “ทุกหนวยเบิกจายควรติดตามขอมูลการพัฒนาระบบ รวมถึงหนังสือคําสั่งท่ี

เก่ียวของกับการใชงานระบบ เพ่ือเปนการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยอยูตลอดเวลา” (ผูใหสัมภาษณ) 

และสําหรับประเด็นปญหาเก่ียวกับระบบท่ีเกิดข้ึนบอย ควรมีการประสานงานและแจงตอหนวยงานท่ี

รับผิดชอบทราบ เพ่ือจะไดหาแนวทางแกไขปญหาตอไป 

 

5.3.2 ขอเสนอแนะดานวิชาการ (Research Implication) 

การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาความคิดเห็นจากมุมมองของผูใชงานเทานั้น ซ่ึงอาจมี

ความลําเอียงในการตอบคําถามแตกตางกันไป ตามความรูความเขาใจท่ีตางกัน และขอมูลทางสถิติท่ี

ไดอาจมีขอจํากัดในการอธิบายไดเฉพาะจากมุมมองของผูใชงานเทานั้น ดังนั้น จึงขอเสนอแนะดังนี้  
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1. ควรมีการขยายขอบเขตในการศึกษาจากมุมมองของสวนอ่ืนๆ เพ่ือนํามา

วิเคราะหเปรียบเทียบกัน 

2. ควรมีการวิเคราะหโดยใชปจจัยจากแบบจําลองอ่ืน รวมถึงปญหาและอุปสรรคท่ี

เก่ียวของ เพ่ือใหเกิดความชัดเจนและสามารถทราบเหตุและผลของงานวิจัยมากข้ึน  

3. ควรศึกษาในระบบยอยอ่ืนๆท่ีอยูในระบบการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) 

เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในบริบทตางๆท่ีเก่ียวของกัน และเปนประโยชนตอองคกรในการใชงานอยาง

บูรณาการภาพรวมของระบบ GFMIS 

4. หากตองการขอมูลในเชิงลึกและมีความครบถวน ควรทําการศึกษาวิจัยเชิง

คุณภาพ โดยการสัมภาษณเชิงลึก จะทําใหไดขอมูลท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน อีกท้ัง ทราบถึงปญหาและอุปสรรค

เก่ียวกับระบบ GFMIS  

 

5.4 ขอจํากัดในการวิจัย (Limitation of the study) 

 

การศึกษาครั้งนี้  เปนการศึกษาความคิดเห็นจากมุมมองของผูใชงาน กรณีศึกษา           

กรมตรวจบัญชีสหกรณ เทานั้น จึงมีขอจํากัดในการนําขอมูลไปใชกับองคกรอ่ืนๆ ดังนั้น หากมีการทํา

วิจัยในลักษณะเดียวกันในหนวยงานภาครัฐอ่ืนเพ่ิม ก็จะสามารถทราบถึงขอมูลท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน อีกท้ัง

ทราบถึงปจจัยตางๆ ท่ีสงผลตอความสําเร็จในการใชระบบการเงินและบัญชีภาครัฐดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกสตอไป   
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เรื่อง การศึกษาปจจัยความสําเร็จของการใชระบบการเงินและบัญชีภาครัฐดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส โดยใชแบบจําลองความสําเร็จของระบบสารสนเทศของ DeLone และ McLean 

(2003) กรณีศึกษากรมตรวจบัญชีสหกรณ 

 

คําช้ีแจง 

1. แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยฉบับน้ี แบงออกเปน 3 สวน ดังน้ี 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  

สวนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยความสําเร็จของการใชระบบการเงินและบัญชี (ในระบบ GFMIS)  

สวนท่ี 3 ระบุปจจัยอ่ืนๆ ท่ีสงผลตอความสําเร็จในการใชระบบการเงินและบัญชี (ในระบบ GFMIS)  

2. ระบบการเงินและบัญชีใน GFMIS ประกอบดวย 5 ระบบยอย ระบบการเบิกจายเงิน ระบบการรับและนําสงเงิน  

ระบบบริหารเงินสด ระบบบัญชีแยกประเภท และระบบสินทรัพยถาวร 

3. ผูวิจัยใครขอความกรุณาจากทานผูตอบแบบสอบถาม โปรดอานทุกขอคําถามใหชัดเจนและกรุณาตอบ

แบบสอบถามใหตรงกับความเปนจริงมากท่ีสุด และขอมูลท่ีไดรับจากทานจะเปนความลับและจะถูก

นําไปใชประโยชนดานวิชาการเทาน้ัน 

 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป (General Information) ของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง: กรุณาเติมเครื่องหมายถูก () ลงในชองวาง      โดยเลือกตัวเลือกท่ีตรงกับความจริงของ

ทานมากท่ีสุด 

 

1. กรุณาระบุเพศของทาน 

      ชาย           หญิง 

2. กรุณาระบุอายุของทาน 

     นอยกวา 20 ป     20 – 30 ป 

     มากกวา 30 – 40 ป    มากกวา 40 ปข้ึนไป 
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3. ทานมีประสบการณในการใชงานระบบการเงินและบัญชี (ในระบบ GFMIS) 

     นอยกวา 1 ป     1 – 3 ป 

     มากกวา 3 – 5 ป    มากกวา 5 ปข้ึนไป 

4. ตําแหนงงานในปจจุบันของทาน 

     หัวหนาหนวยงาน/หัวหนางาน   นักวิชาการเงินและบัญชี 

     นักวิชาการตรวจสอบบัญชี   เจาหนาท่ีพัสด ุ

     อ่ืนๆ (กรุณาระบุ)………………………... 

 

สวนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยความสําเร็จของการใชระบบการเงินและบัญชี (ในระบบ GFMIS) ใน

แตละปจจัย    

คําชี้แจง กรุณาเติมเครื่องหมายถูก () ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด วาปจจัยในแตละขอน้ันมี

ผลตอความสําเร็จในการใชระบบการเงินและบัญชี (ในระบบ GFMIS) มากนอยเพียงใด โดยกําหนดความหมายของ

ระดับความเห็นดังน้ี 

   เห็นดวยมากท่ีสุด  = 5 คะแนน 

   เห็นดวยมาก  = 4 คะแนน 

   เห็นดวยปานกลาง = 3 คะแนน 

   เห็นดวยนอย  = 2 คะแนน  

   เห็นดวยนอยท่ีสุด = 1 คะแนน 

 

ตารางแสดงความคิดเห็น ปจจัยความสําเร็จของการใชระบบการเงินและบัญชี (ในระบบ GFMIS) 

(กรุณาเติมเครื่องหมายถูก () ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุดในแตละขอเพียงชอง

เดียว)   
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ปจจัยความสําเร็จของการใชระบบการเงินและบัญชี (ในระบบ GFMIS) 

ระดับความเห็นดวย 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

ปจจัยตอไปน้ีสงผลตอความสําเร็จในการใชระบบการเงินและบัญชี (ในระบบGFMIS) ระดับใด 

 

1. 

1. ปจจัยดานคณุภาพสารสนเทศ (Information Quality)  

ความถูกตอง แมนยํา (Accuracy) ของขอมูลท่ีไดจากระบบการเงินและบัญชี (GFMIS)  

     

2. ความงายตอความเขาใจขอมูลท่ีไดจากระบบการเงินและบัญชี (GFMIS)       

3. ความเปนปจจุบันของขอมูลท่ีไดจากระบบการเงินและบัญชี (GFMIS)       

4. ขอมูลท่ีไดจากระบบการเงินและบัญชี (GFMIS) มีความสมบูรณ และเปนประโยชน      

5. เน้ือหาขอมูลท่ีไดจากระบบการเงินและบัญชี (GFMIS) ตรงตอความตองการ       

6. ความรวดเร็วในการประมวลผลของขอมูลท่ีไดจากระบบการเงินและบัญชี (GFMIS)      

 

7. 

2. ปจจัยดานคณุภาพระบบ (System Quality)  

ความงายตอการใชงาน (Ease of use) ของระบบการเงินและบัญชี (GFMIS) 

     

8. ความนาใชงาน (User friendly)ของระบบการเงินและบัญชี (GFMIS)เชน เมนูคําสั่งตางๆ      

9. ความเสถียร (Stable) ของระบบการเงินและบัญชี (GFMIS)      

10. ความพรอมดานอุปกรณคอมพิวเตอรเพ่ือการใชงานระบบการเงินและบัญชี (GFMIS)      

11. ความครบถวน และตรงกับตองการของฟงกช่ันการทํางานของระบบการเงินและบัญชี       

หมายเหต:ุ ผูใหบริการ หมายถึง เจาหนาท่ีของกรมบัญชีกลาง (Help Desk ของระบบ GFMIS) และเจาหนาท่ีสํานักงานคลังจังหวัด / 

เจาหนาท่ีสวนกลางของกรมตรวจบัญชีสหกรณ ท่ีใหคําแนะ คําปรึกษาเก่ียวกับระบบการเงินและบัญชี (GFMIS) 

 

12. 

3. ปจจัยดานคณุภาพการบริการ (Service Quality)  

ความนาเช่ือถือของผูใหบริการใหขอมูลเก่ียวกับระบบการเงินและบัญชี (GFMIS) 

     

13. ความรูความสามารถของผูใหบริการระบบการเงินและบัญชี (GFMIS)      

14. ความเอาใจใสในการตอบขอหารือ/ผูใหบริการใหการสนับสนุนในการทํางานท่ีดี      

15.  ความงายในการติดตอหรือติดตามผูใหบริการระบบการเงินและบัญชี (GFMIS)      

 

16. 

4. ปจจัยดานการใชงานระบบ (USER)  

ความรูความสามารถของผูใชงานเก่ียวกับระบบ GFMIS เชน ความรูเรื่องคําสั่งการใชงาน 

     

17. การใชงานระบบการเงินและบัญชี (ในระบบ GFMIS) อยางสม่ําเสมอ (ความถ่ีในการใช)      

18. การใชระบบการเงินและบัญชี (ในระบบ GFMIS) ไดในหลายฟงกช่ัน เชน การบันทึก

บัญชี บันทึกสินทรัพย เรยีกรายงาน เปนตน 

     

 

19. 

5. ปจจัยดานความพึงพอใจของผูใชงาน (User Satisfaction) 

ความพึงพอใจของผูใชงานตอรูปแบบของระบบ/ฟงกช่ันของระบบการเงินและบัญชี  

     

20. ความพึงพอใจของผูใชงานตอขอมูลท่ีไดจากระบบการเงินและบัญชี (GFMIS)      

21. ความพึงพอใจของผูใชงานตอการใชความรูเก่ียวกับระบบ      

22. ความพึงพอใจของผูใชงานในภาพรวมของระบบการเงินและบัญชี (GFMIS)       
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สวนท่ี 3 กรุณาระบุปจจัยอ่ืนๆ ท่ีสงผลตอความสําเร็จในการใชระบบการเงินและบัญชี (ในระบบ 

GFMIS) (ถามี)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ขอขอบพระคุณทานท่ีสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 

นางสาวสุกันทา สะเอียบคง  

(ผูวิจัย) 

 

 

 

 

 

ปจจัยความสําเร็จของการใชระบบการเงินและบัญชี (ในระบบ GFMIS) 

ระดับความเห็นดวย 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

ปจจัยตอไปน้ีสงผลตอความสําเร็จในการใชระบบการเงินและบัญชี (ในระบบGFMIS) ระดับใด 

 

23. 

6. ปจจัยดานประโยชนท่ีองคกรไดรับ (Net Benefits) 

ระบบการเงินและบัญชี (ในระบบ GFMIS ชวยเพ่ิมความสามารถในการตัดสินใจและ

บริหารจดัการองคกร 

     

24. ระบบการเงินและบัญชี (ในระบบ GFMIS) ชวยเพ่ิมความสามารถทางดานบัญชีของ

องคกร เชน การทําใหทํางานไดรวดเร็วข้ึน 

     

25. ระบบการเงินและบัญชี (ในระบบGFMIS) ชวยเพ่ิมความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได      

26. ระบบการเงินและบัญชี (ในระบบ GFMIS) ชวยเพ่ิมความสามารถในการปฏิบัติงานให

ถูกตองตามระเบียบ 

     

27. ปจจัยท่ีกลาวมาขางตนท้ังหมด มผีลตอความสาํเร็จในการใชระบบการเงินและบัญชี 

(GFMIS) ของทานในระดับใด 
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    ประวัติการศึกษา 

 

ชื่อ นางสาวสุกันทา สะเอียบคง 

วุฒิการศึกษา ปการศึกษา 2549: บัญชีบัณฑิต                   

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

วันเดือนปเกิด 17 สิงหาคม 2526  
ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ประสบการณทํางาน 2556 - ปจจุบัน นักวิชาการเงินและบัญชี 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

2552 - 2556 นักวิชาการตรวจสอบบัญชี 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

2550 - 2552 สมุหบัญชี 

สหกรณรานคามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  

2549 - 2550 พนักงานบัญชี 

บริษัทโอทีซี ไดเฮ็น เอเชีย จํากัด  
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