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ประสิ ทธิภาพของระบบบริหารการเงินการคลังภาครั ฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
ในเขตพืน+ ทีจ- ังหวัดระนอง
Efficiency of Government Fiscal Management Information System (GFMIS) in Ranong province
ภิรมย์พร เยาดํา1
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุ วทิ ย์ ทับหิ รัญรักษ์ อาจารย์ทีปรึ กษาคนที 12
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. สุ คนธ์ เครื อนําคํา อาจารย์ทีปรึ กษาคนที 23
1
นักศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
บทคัดย่ อ
การวิ จ ัย ครั งนี มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เ พื อศึ ก ษาระดับ ประสิ ท ธิ ภ าพและปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลที มี ผ ลต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพของระบบบริ หารการเงิ นการคลังภาครั ฐแบบอิ เล็กทรอนิ กส์ (GFMIS) ในเขตพืนทีจังหวัด
ระนอง กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ หัวหน้าส่ วนราชการและบุคลากรผูป้ ฏิ บตั ิงานระบบ (GFMIS)
ของส่ วนราชการผูเ้ บิ กเงิ นจากคลังจังหวัดระนอง จํานวน 144 คน ด้วยวิธีการสุ่ ม ตัวอย่างตามสะดวก
(Convenience sampling) เครื องมือทีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม ค่าสถิติทีใช้คือ ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่ วน
เบียงเบนมาตรฐาน t – test, F – test, และ ANOVA
ผลการวิ จ ั ย พบว่ า 1) ระดั บ ประสิ ทธิ ภ าพของระบบบริ หารการเงิ น การคลั ง ภาครั ฐ แบบ
อิเล็กทรอนิ กส์ (GFMIS) ในภาพรวมทัง 4 ด้าน อยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ ด้านความรวดเร็ วเป็ นปั จจุบนั และ
ทันต่อการตัดสิ นใจ, ด้านความถูกต้องแม่นยํา, ด้านความโปร่ งใสและด้านความประหยัดค่าใช้จ่ายตามลําดับ
2) ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่ง ระยะเวลาการปฏิ บตั ิงานในระบบ GFMIS
และประสบการณ์ การเข้ารับการอบรมระบบ GFMIS ของหัวหน้าส่ วนราชการและบุ คลากรผูป้ ฏิ บตั ิงาน
ระบบ GFMIS ทีต่างกันมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพของระบบบริ หารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิ กส์
(GFMIS) ไม่แตกต่างกัน และ 3) ปั ญหาและอุปสรรค พบว่า ขันตอนมากเกินไป ยังมีขอ้ จํากัดในการใช้งาน
ผ่านเครื อข่าย Intranet ระบบช้าทําให้การปฏิบตั ิงานช้าไปด้วย ผูบ้ ริ หารไม่สามารถเข้าใจรายงานจากระบบ
GFMIS ผูป้ ฏิบตั ิงานจริ งในระบบมิได้อบรม ผูป้ ฏิบตั ิขาดทักษะด้านบัญชี แนวทางในการเพิมประสิ ทธิ ภาพ
และข้อเสนอแนะอืนๆ พบว่า ควรจัดอบรมให้ความรู ้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื อง ควรเพิมเจ้าหน้าทีช่วยงาน
ในระบบ ควรพัฒนาระบบ GFMIS ให้มีการตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึกรายการในแต่ละระบบงาน
และควรตัดเอกสารบางตัวออกบ้าง
คําสํ าคัญ
ประสิ ทธิ ภาพ, ระบบบริ หารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
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Abstract
This research aims to study the effectiveness and personal factors that affect system performance,
financial management, electronic government (GFMIS) in Ranong province. The samples used in the
study. Heads of government agencies and personnel system (GFMIS) of part of the money from the
Treasury in Ranong, 144 people with a sampling method based on convenience (Convenience sampling)
were used in this study were the statistics used were percentage, mean, standard deviation, t - test, F - test,
and ANOVA.
The results showed that: 1) the performance of financial management, public electronic (GFMIS)
in the four areas at a high level, including the speed, current and timely decision-making, the accuracy, the
transparency and its cost respectively. 2) Personal factors including gender, age, education, the period of
operation of the system GFMIS and experience into the training system GFMIS of heads of government
agencies and personnel systems. GFMIS different effect on the efficiency of financial management,
electronic government (GFMIS) is no different, and 3) barriers that too many steps. There are also
restrictions on the use of the Intranet network, making the system slow by slow operations. Management
reports cannot be understood by practitioners in the system GFMIS nor training. The lack of practical
skills in accounting Ways to increase efficiency and other suggestions that should provide training to
educate workers continued. It should be added that the authorities should develop GFMIS to verify the
validity of entries in each system, and should be cut out some documents.
Key words
Efficiency, Government Fiscal Management Information System
บทนํา
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบแผนปฏิ รู ป “การบริ หารจัด การภาครั ฐ แนวใหม่ ” เมื อวัน ที 11
พฤษภาคม 2542 มีวตั ถุ ประสงค์เพือให้ภาครัฐสามารถนําบริ การทีดี มีคุณภาพไปสู่ ประชาชน มีระบบการ
ทํางานและเจ้าหน้าทีทีมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลเท่าเทียมกับมาตรฐานสากล และมีการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ ม้ ค่า ซึ งหนึ งในแผนปฏิ รูปก็คือแผนการปรับเปลี ยนระบบงบประมาณ การเงิ น การบัญชี และการ
พัสดุ เพือให้มีระบบบัญชี ทีสะท้อนถึงผลการดําเนิ นงานและการใช้ทรัพยากรทีสอดคล้องกับความเป็ นจริ ง
จัดทําระบบเบิกจ่ายใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีทีทันสมัย สามารถเชื อมโยงกับทุ กระบบงาน เพือให้ขอ้ มูลที
เกี ยวข้องกับการใช้จ่ายเงิ นของรัฐรวมอยู่ดว้ ยกัน ซึ งจะทําให้รัฐบาลเห็ นข้อมูลตัวเลขทีชัดเจนและรวดเร็ ว
ยิงขึน จากแนวคิดดังกล่าวรัฐบาลจึงได้จดั ทําโครงการเปลี ยนระบบบริ การการเงิ นการคลังภาครัฐสู่ ระบบ
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อิเล็กทรอนิ กส์ หรื อ Government Fiscal Management Information System : GFMIS ซึ งเป็ นส่ วนหนึ งของ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)
ระบบ GFMIS มีความสําคัญต่อการบริ หารการคลังภาครัฐเป็ นอย่างยิง การนําระบบ GFMIS มา
ใช้เป็ นการยกระดับการทํางานด้านการบริ หารงานการคลังของหน่วยงานภาครัฐให้มีประสิ ทธิ ภาพ และให้มี
สารสนเทศที ใช้ ใ นการบริ ห ารจัด การครบวงจร โดยการนํา ระบบเทคโนโลยี ม าใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง
ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานสนับสนุน หรื อ Back Office ของหน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง
ทีผ่านมาพบว่า การปฏิบตั ิงานด้วยระบบ GFMIS ยังมีปัญหาและอุปสรรคอยูห่ ลายประการ ได้แก่
การประมวลผลทางระบบล่ า ช้าในการปฏิ บตั ิ ง าน บางหน่ วยงานมี ความเข้าใจสารสนเทศไม่เพีย งพอ มี
ค่าใช้จ่ายเพิมขึ นมากเป็ นค่ากระดาษ หมึ กพิมพ์ จากการเรี ยนรู ้ โดยการลองผิดลองถู กกับระบบงานใหม่
(ไพวรรณ เทือกกอง, สุ รพล เสาร่ มและกฤตพา แสนชัยธร, 2552) อีกทังมีขอ้ จํากัดเรื องความรู ้ความสามารถ
ในการใช้ระบบคอมพิ วเตอร์ และงบประมาณที รั ฐจัด สรรไว้เพื อใช้ดาํ เนิ นงานในระบบ GFMIS ไม่
ครอบคลุ ม ทุ ก อย่ า ง ซึ งเป็ นการเพิ มภาระค่ า ใช้ จ่ า ยให้ ก ับ แต่ ล ะหน่ ว ยงาน ส่ ว นวัส ดุ อุ ป กรณ์ ก็ ข าด
ประสิ ทธิ ภาพ ตัวระบบเองก็มีการปรับเปลียนอยูต่ ลอดเวลาใช้งานไม่สะดวก มีปัญหาทําให้เกิ ดความล่าช้า
และเสี ยเวลา ในการปฏิบตั ิงานช่วงสิ นเดือนและสิ นปี งบประมาณมีคนใช้ระบบ GFMIS เป็ นจํานวนมากทัว
ประเทศ ทําให้การประมวลผลของระบบช้า ผูป้ ฏิบตั ิงานเกิดความเบือหน่าย งานทีออกมาไม่มีประสิ ทธิ ภาพ
และสิ นเปลืองงบประมาณ (ชมพูนุช หุ่นนาค, 2553)
สํานักงานคลังจังหวัดระนองในฐานะหน่วยงานในสังกัดกรมบัญชี กลาง มีหน้าทีรับผิดชอบในการ
ควบคุมดูแลระบบงาน GFMIS ให้กบั ส่ วนราชการผูเ้ บิกเงินจากคลังในจังหวัดระนอง ให้ดาํ เนิ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เป็ นทีปรึ กษาและเป็ นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู ้และ
ให้คาํ แนะนําแก่ หน่ วยงานต่ างๆ ทังทางด้า นนโยบายและระเบี ย บปฏิ บ ตั ิ งาน ประกอบกับ ผูศ้ ึ กษาเป็ น
บุคลากรของสํานักงานคลังจังหวัดระนอง มีหน้าทีรับผิดชอบโดยตรงเกี ยวกับระบบ GFMIS ซึ งจากการ
ปฏิ บตั ิงานทีผ่านมาพบว่าระบบ GFMIS มีการเปลี ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื อง ตังแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2548 จนถึงปั จจุบนั
ดังนัน ผูศ้ ึ กษาจึ ง มี ความประสงค์ทีจะศึ กษาถึ ง ประสิ ทธิ ภาพของระบบบริ หารการเงิ นการคลัง
ภาครั ฐแบบอิ เล็กทรอนิ กส์ (GFMIS) ในเขตพืนที จังหวัดระนอง เพือจะได้นาํ ผลการศึกษาเป็ นแนวทาง
สําหรับสํานักงานคลังจังหวัดระนองในการพัฒนาบุคลากรผูป้ ฏิบตั ิงานในระบบ GFMIS ให้ปฏิบตั ิงานได้
อย่างถูกต้องมีประสิ ทธิ ภาพ และเป็ นแนวทางสําหรับกรมบัญชี กลางในการพัฒนาระบบบริ หารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิ กส์ (GFMIS) ให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด รวมทังผูบ้ ริ หารของ
ส่ วนราชการสามารถนําข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS ไปใช้ในการบริ หารจัดการองค์กรได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ประชาชน และมีความโปร่ งใสในการปฏิบตั ิงาน
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือศึกษาระดับประสิ ทธิ ภาพการของระบบบริ หารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิ กส์
(GFMIS) ในเขตพืนทีจังหวัดระนอง
2. เพือศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลทีมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการของระบบบริ หารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ในเขตพืนทีจังหวัดระนอง
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตประชากร
ผูศ้ ึ ก ษาได้ก าํ หนดกลุ่ ม เป้ าหมายจากหัวหน้า ส่ วนราชการผูเ้ บิ ก เงิ นจากคลัง จัง หวัดระนองและ
บุคลากรผูป้ ฏิบตั ิงานด้วยระบบ (GFMIS) ของส่ วนราชการผูเ้ บิกเงินจากคลังจังหวัดระนอง จํานวน 144 คน
ขอบเขตตัวแปร
1) ตัวแปรต้น คือ ปั จจัยส่ วนบุคคลของหัวหน้าส่ วนราชการและบุคลากรผูป้ ฏิ บตั ิ งานในระบบ
GFMIS ประกอบด้วย เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, ตําแหน่ง, ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานในระบบ GFMIS และ
ประสบการณ์การเข้ารับการอบรมระบบ GFMIS
2) ตัวแปรตาม คือ ประสิ ทธิ ภาพของระบบบริ หารการเงิ นการคลังภาครัฐแบบอิ เล็กทรอนิ กส์
(GFMIS) ประกอบด้วย ความถูกต้องแม่นยํา, ความโปร่ งใส, ความประหยัดค่าใช้จ่าย, ความรวดเร็ วเป็ น
ปั จจุบนั และทันต่อการตัดสิ นใจ
ขอบเขตเวลา
ระยะเวลาในการศึกษา 4 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 31 มกราคม 2559)
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดหลักการทฤษฎีทเี- กีย- วข้ อง
แนวคิดทฤษฎีเกีย- วกับประสิ ทธิภาพ
Peterson and Plowman (1953) ได้สรุ ปองค์ประกอบของประสิ ทธิ ภาพไว้ 4 ข้อ คือ 1) คุณภาพของ
งาน (Quality) ต้องมีคุณภาพสู ง คือ ผูผ้ ลิ ตและผูใ้ ช้ได้ประโยชน์คุม้ ค่าและมีความพึงพอใจ ผลงานมีความ
ถูกต้องได้มาตรฐาน รวดเร็ ว ก่ อเกิ ดประโยชน์ต่อองค์กรและสร้ างความพึงพอใจของลูกค้าหรื อผูม้ ารั บ
บริ การ 2) ปริ มาณงาน (Quantity) งานทีเกิ ดขึนจะต้องเป็ นไปตามความคาดหวังของหน่ วยงาน
มี
ปริ มาณทีเหมาะสมตามทีกําหนดในแผนงานหรื อเป้ าหมายทีบริ ษทั วางไว้ 3) เวลา (Time) คือ เวลาทีใช้ใน
การดําเนินงานจะต้องอยูใ่ นลักษณะทีถูกต้องตามหลักการเหมาะสมกับงานและทันสมัย มีการพัฒนาเทคนิ ค
ให้สะดวกรวดเร็ วขึน 4) ค่าใช้จ่าย (Costs) คือ จะต้องลงทุนน้อยและได้ผลกําไรมากทีสุ ด ประสิ ทธิ ภาพใน
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มิติของต้นทุนการผลิ ต ได้แก่ การใช้ทรั พยากรเงิ น คน วัสดุ เทคโนโลยีทีมี อยู่อย่างประหยัดคุ ม้ ค่าและ
สู ญเสี ยน้อยทีสุ ด
แนวคิดเกีย- วกับประสิ ทธิภาพของระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบบริ ห ารการเงิ น การคลัง ภาครั ฐ จะมี ต ัว ชี วัด ผลการปฏิ บ ัติ ง าน 4 ด้า น
(สํานักงานโครงการบริ หารการเงินการคลังภาครัฐสู่ ระบบอิเล็กทรอนิ กส์ , 2547) ได้แก่ 1) ความถูกต้อง
แม่นยํา (Accuracy) ข้อมูลหรื อรายงานทีออก ควรบรรจุดว้ ยสารสนเทศทีถูกต้อง ไม่มีขอ้ ผิดพลาด และ
เป็ นทีเชื อถื อได้ของผูบ้ ริ หาร (ณัฎฐพันธ์ เขจรนันท์ และไพบูลย์ เกียรติโกมล, 2545, หน้า 72) เนื องจาก
ระบบ เป็ นระบบทีมีการบูรณาการเชื อมโยงภายในแต่ละระบบงานอย่างสมบูรณ์ เป็ นการนําเข้าข้อมูลเพียง
ครั งเดี ย ว และระบบจะทํา การบัน ทึ ก รายการที เกี ยวข้อ งให้ โดยอัต โนมัติ ก ารปรั บ ปรุ ง ข้อ มู ล เป็ นแบบ
ทันทีทนั ใด ทําให้ได้ผลลัพธ์ทีถูกต้อง 2) ความโปร่ งใส (Transparency) การใช้สารสนเทศต้องมุ่งใช้เพือ
ประโยชน์ต่อองค์การขณะเดี ยวกันหากเกิดข้อผิดพลาดหรื อปั ญหาในการปฏิ บตั ิงาน ผูป้ ฏิ บตั ิงานสามารถ
อภิปราย หรื อซักถามข้อสงสัยกับผูร้ ่ วมงานหรื อหัวหน้า เพือแลกเปลี ยนข้อคิดเห็ น หรื อสารสนเทศต่างๆ
และผลทีเกิ ดขึน หรื ออีกนัยหนึ งผูป้ ฏิ บตั ิงานมีพฤติกรรม และค่านิ ยมทีดี ต่อเพือนร่ วมงาน โดยเฉพาะการ
เชือถือเพือนร่ วมงานและหัวหน้างาน อันนําไปสู่ การแลกเปลียนหรื อเปิ ดเผยสารสนเทศ ขณะเดียวกันเพือน
ร่ วมงานหรื อหัวหน้างานสามารถร่ วมกันหาทางแก้ไขปั ญหาอย่างสร้ างสรรค์ โดยใช้สารสนเทศที ได้จาก
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานเป็ นพื นฐาน และสารสนเทศอื นที จํา เป็ นมาใช้ประกอบ (มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช,
2546, หน้า 14) ซึ งการนําระบบ GFMIS มาใช้แทนระบบการบริ หารเงินการคลังแบบเดิม เป็ นการมอบหมาย
อํานาจหน้าทีแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานแทนการควบคุมอย่างเคร่ งครัด และการกระจายอํานาจสู่ ระดับล่าง และท้องถิน
ให้มีความโปร่ งใสในการตัดสิ นใจและการปฏิบตั ิงาน 3) การประหยัดค่าใช้จ่าย (Sparing) ระบบสารสนเทศ
ทีมีประสิ ทธิ ภาพ ช่ วยลดเวลาแรงงาน และค่าใช้จ่ายในการทํางานลง เนื องจากระบบสารสนเทศสามารถ
รับภาระงานทีต้องใช้แรงงานจํานวนมาก ตลอดจนช่วยลดขันตอนในการทํางาน ส่ งผลให้สามารถลดจํานวน
คนและระยะเวลาในการประสานงานให้น้อยลงโดยผลงานทีออกมาอาจเท่าหรื อดี กว่าเดิ ม (ณัฏฐพันธ์ เข
จรนันทร์ และไพบูลย์ เกียรติโกมล, 2545, หน้า 45) 4) ความรวดเร็ วเป็ นปั จจุบนั และทันต่อการตัดสิ นใจ
(Timeliness) รายงานทีออกควรจะบรรจุสารสนเทศทีทันสมัยและทันเวลา เพือสนับสนุ นการตัดสิ นใจกําลัง
กระทําในขณะนัน (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทร์ และไพบูลย์ เกียรติโกมล, 2545, หน้า 47)
งานวิจัยทีเ- กีย- วข้ อง
จิ ต ติ ม า โชคสงวน (2553) ได้ศึ ก ษา ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารการเงิ น การคลัง ภาครั ฐ สู่ ร ะบบ
อิเล็กทรอนิ กส์ (GFMIS) ผลการศึกษาพบว่า ประสิ ทธิ ภาพการบริ หารการเงินการคลังของข้าราชการโดย
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เฉลี ย ด้านความถูกต้องแม่นยํา ด้านความโปร่ งใส ด้านความประหยัดค่าใช้จ่าย และด้านความรวดเร็ วทัน
เหตุการณ์ อยูใ่ นระดับมาก
จําลอง ต๊ะกาบ (2557) ทีได้ทาํ การศึกษาประสิ ทธิ ผลของการใช้ระบบบริ หารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิ กส์ (GFMIS) ผลการศึกษาพบว่า ประสิ ทธิ ผลของการใช้ระบบการบริ หารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
ไพวรรณ เทือกกอง สุ รพล เสาร่ ม และกฤตพา แสนชัยธร (2552) ทีได้ศึกษาบทบาทความสัมพันธ์
ของกระบวนการจัดการความรู ้ ทีมีต่อประสิ ทธิ ภาพของการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศการจัดการทาง
การเงินของรัฐบาล ผลการศึกษาพบว่า ปั ญหาและอุปสรรคทีสําคัญในการจัดการความรู ้และประสิ ทธิ ภาพ
ของการประยุกต์ใช้สารสนเทศทางการเงินของรัฐบาล คือ การประมวลผลทางระบบล่าช้าในการปฏิบตั ิงาน
บางหน่วยงานมีความเข้าใจสารสนเทศไม่เพียงพอมีค่าใช้จ่ายเพิมขึนมากเป็ น ค่ากระดาษ หมึกพิมพ์ จาก
การเรี ยนรู ้โดยการลองผิดลองถูกกับระบบงานใหม่
ฉันทนา เห็นประเสริ ฐ (2550) ทีได้ศึกษาสภาพการใช้ระบบการบริ หารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
ระบบอิ เล็ก ทรอนิ กส์ ( GFMIS ) ที มี ต่อข้า ราชการกรมบัญชี ก ลาง ผลการศึ ก ษาพบว่า ข้า ราชการ
กรมบัญชี กลางทีมีตาํ แหน่งงานต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อสภาพการใช้ระบบบริ หารการเงิ นการคลังภาครัฐ
แบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ เกียวกับปั ญหาและอุปสรรค และเกียวกับผลกระทบต่อข้าราชการกรมบัญชี กลาง
ไม่แตกต่างกัน ซึ งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีตังไว้
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั ครังนี เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ ประชากรทีใช้ในการวิจยั ครังนี คือ หัวหน้าส่ วนราชการและ
บุ คลากรผูป้ ฏิ บตั ิ ง านด้วยระบบบริ หารการเงิ นการคลังภาครั ฐแบบอิ เล็กทรอนิ ก ส์ (GFMIS) ของส่ วน
ราชการผูเ้ บิกเงิ นจากคลังจังหวัดระนอง ใช้การสุ่ มตัวอย่างตามสะดวก (Convenience sampling) และ
กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Krejcie and Morgan จํานวน 144 คน เครื องมือทีใช้ในการวิจยั
คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งเป็ น 3 ตอน ดังนี
ตอนที 1 แบบสอบถามเกียวกับปั จจัยด้านคุณลักษณะทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา ตําแหน่ง ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานในระบบ GFMIS และประสบการณ์การเข้ารับการอบรม
ระบบ GFMIS ลักษณะคําถามเป็ นแบบให้เลือกตอบ
ตอนที 2 แบบสอบถามวัดความคิ ดเห็ นเกี ยวกับ ประสิ ทธิ ภาพของระบบบริ หารการเงิ นการคลัง
ภาครั ฐแบบระบบอิ เล็กทรอนิ ก ส์ (GFMIS) จํา นวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความถู กต้องแม่นยํา, ด้านความ
โปร่ งใส, ด้านความประหยัดค่าใช้จ่ายและด้านความรวดเร็ วเป็ นปั จจุบนั และทันต่อการตัดสิ นใจ
ตอนที 3 แบบสอบถามแสดงความคิ ด เห็ น เกี ยวกั บ ปั ญ หา อุ ป สรรค แนวทางในการเพิ ม
ประสิ ทธิ ภาพของระบบบริ หารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) และข้อเสนอแนะอืนๆ
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื-องมือ
1) การตรวจสอบความเทียงตรงของเครื องมือ (Validity) ได้นาํ แบบสอบถามทีสร้างขึนไปหาความ
ตรงตามเนือหา (Content Validity) โดยนําเสนอแบบสอบถามฉบับร่ างไปให้ผทู ้ รงคุณวุฒิ จํานวน 3 ท่าน
ตรวจสอบความเทียงตรงเชิ งเนือหา เพือตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครื องมือในด้านเนือหาคําถาม เพือให้
ครอบคลุ มและวัดได้ตรงตามทีต้องการวัด รวมทังตรวจสอบความเป็ นปรนัย (Objectivity) ของคําถาม
คําตอบแต่ละข้อเพือให้ได้ขอ้ คําถามคําตอบทีชัดเจน ถูกต้อง เมือผ่านการพิจารณาจากผูท้ รงคุณวุฒิแล้ว ผู ้
ศึ ก ษาได้นํา แบบสอบถามมาทํา การปรั บ แก้ ใ ห้ เ หมาะสมทังภาษาและเนื อหาตามความคิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุ ณวุฒิ เพือนําไปตรวจสอบคุ ณภาพด้านอํานาจการจําแนกของข้อคําถาม ความ
เทียงตรงของเครื องมือ เพือนําไปใช้จริ ง
2) การทดลองใช้แบบสอบถาม (Try Out) นําแบบสอบถามทีปรับปรุ งแล้วไปทดลองใช้กบั
ประชากรทีมีลกั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง โดยนําไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างทีไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่างจริ ง
จํานวน 40 คน เพือตรวจสอบภาษาทีใช้ให้เป็ นทีเข้าใจและมีความชัดเจนเมือนําแบบสอบถามไปใช้จริ ง
จากนันนําไปตรวจสอบความเที ยงตรงของเครื องมื อ (Reliability) มี วิธีหาความเชื อมันโดยการหาค่ า
สัมประสิ ทธิ| แอลฟา (Coefficient Alpha) ด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป ได้ค่าความเทียงหรื อความเชื อถือได้ของ
แบบสอบถาม เท่ากับ 0.9660 ซึ งถือว่าแบบสอบถามนีมีความเชือถือได้สามารถนําไปเก็บข้อมูลจริ งจากกลุ่ม
ตัวอย่าง จํานวน 144 คนต่อไป
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นข้อมูลที ได้จากการสํารวจโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่ ม
ตัวอย่างในพืนทีทีศึกษา โดยการแจกแบบสอบถามซึ งเป็ นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 144 คน
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็ นข้อมูลทีรวบรวมจากหนังสื อ บทความ เอกสารทางวิชาการ
และงานวิจยั ทีเกียวข้อง
3. ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล มีขนตอนดั
ั
งนี
3.1 กําหนดรหัสหมายเลขแบบสอบถามเพือตรวจสอบการเก็บแบบสอบถาม
3.2 ดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างทังหมด
จํา นวน 144 ชุ ด พร้ อมทังตรวจสอบความถู ก ต้อง ครบถ้วนสมบู รณ์ ข องแบบสอบถามก่ อนที จะนํา มา
ประมวลผล หากมีฉบับไหนไม่สมบูรณ์จะคัดออกและทําการเก็บเพิมให้ครบตามจํานวน
3.3 นําข้อมูลทีเก็บรวบรวมได้มาทําการวิเคราะห์ทางสถิติ
การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติทใี- ช้ ในการวิจัย
การวิเคราะห์ขอ้ มูล นําข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําเร็ จรู ปทางการวิจยั
สังคมศาสตร์ มาประมวลผลข้อมูลวิเคราะห์โดยสถิติทีใช้ในการวิจยั ได้แก่
1371
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1. สถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) เพือเป็ นการอธิ บายข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคลของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ค่าสถิติ ดังนี ค่าความถี (Frequency), ค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลีย (Mean) และค่าเบียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
2.สถิติเชิ งอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้สําหรับการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing)
เพือเป็ นการหาคําตอบให้กบั วัตถุประสงค์ในการศึกษา สําหรับสถิติทีใช้ คือ การเปรี ยบ-เทียบค่าเฉลีย t-test
สําหรับตัวแปรทีมี 2 กลุ่ม และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) เพือ
เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างกับตัวแปรประสิ ทธิ ภาพ
ของระบบบริ หารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิ กส์ (GFMIS) 4 ด้าน คือ ด้านความถูกต้องแม่นยํา,
ด้านความโปร่ งใส, ด้านความประหยัดค่าใช้จ่าย และด้านความรวดเร็ วเป็ นปั จจุบนั และทันต่อการตัดสิ นใจ
ผลการวิจัย
1. ข้ อมูลปั จจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้อยละ 79.17) มีอายุ
31-40 ปี (ร้อยละ 36.11) จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี (ร้อยละ 72.22) เป็ นข้าราชการ(ร้อยละ 75.00) มี
ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานในระบบ GFMIS 10 ปี ขึนไป (ร้อยละ 29.86) เคยเข้ารับการอบรมตังแต่ 5 ครังขึน
ไป (ร้อยละ 37.50)
2. ผลการศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพของระบบบริ ห ารการเงิ น การคลั ง ภาครั ฐ แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(GFMIS) ในภาพรวมทัง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี ยรวม 4.28 เมือพิจารณาจัดอันดับจะพบว่า
อันดับแรกทีมีค่าเฉลียสู งสุ ด 4.57 ได้แก่ ด้านความรวดเร็ วเป็ นปั จจุบนั และทันต่อการตัดสิ นใจ อยูใ่ นระดับ
มากที สุ ด รองลงมาคื อ ด้า นความถู ก ต้องแม่ นยํา มี ค่ า เฉลี ย 4.42 อยู่ในระดับ มาก ถัดมาคื อ ด้า นความ
โปร่ งใส มีค่าเฉลีย 4.32 อยูใ่ นระดับมาก ส่ วนอันดับสุ ดท้ายทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุ ด ได้แก่ ด้านความประหยัด
ค่าใช้จ่าย มีค่าเฉลีย 3.82 อยูใ่ นระดับมาก
2.1 ด้ านความถูกต้ องแม่ นยํา ผลการศึกษาพบว่า ประสิ ทธิ ภาพของระบบบริ หารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิ กส์ (GFMIS) ในเขตพืนทีจังหวัดระนอง ด้านความถูกต้องแม่นยํา อยู่ในระดับมาก
โดยมีค่าเฉลียรวม 4.42 โดยพบว่าอันดับแรกทีมีค่าเฉลียสู งสุ ด 4.54 คือ ระบบ GFMIS ช่วยให้ส่วนราชการ
ควบคุมการใช้เงินไม่ให้ใช้เกินยอดเงินทีได้รับจัดสรรได้อย่างถูกต้อง แม่นยํา อยูใ่ นระดับมากทีสุ ด รองลงมา
มีค่าเฉลีย 4.46 คือ ระบบ GFMIS สร้างรหัสทุกส่ วนงานให้สามารถใช้ร่วมกันทุกส่ วนราชการเป็ นมาตรฐาน
เดี ยวกัน ทํา ให้เกิ ดความถู กต้องแม่ นยํา อยู่ในระดับ มาก ถัดมามี ค่า เฉลี ย 4.38 คื อ ข้อมูลที ได้จากระบบ
GFMIS จากหลายแหล่ง สามารถเชื อมโยงเป็ นเรื องเดียวกัน และมีความถูกต้องตรงกัน อยู่ในระดับมาก
ต่อมามีค่าเฉลีย 4.37 คือ ระบบ GFMIS ช่วยให้การบันทึกข้อมูลได้ผลลัพธ์ทีถูกต้องแม่นยําทุกกระบวนงาน
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อยูใ่ นระดับมาก ส่ วนอันดับสุ ดท้ายทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุ ด ได้แก่ ข้อมูลทีได้จากระบบ GFMIS มีความชัดเจน
ถูกต้อง ไม่มีความผิดพลาดเกิดขึน และเป็ นทีเชือถือได้ของผูบ้ ริ หาร มีค่าเฉลีย 4.34 อยูใ่ นระดับมาก
2.2 ด้ านความโปร่ งใส ผลการศึกษาพบว่า ประสิ ทธิ ภาพของระบบบริ หารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิ กส์ (GFMIS) ในเขตพืนทีจังหวัดระนอง ด้านความโปร่ งใส อยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลียรวม 4.32 เมือพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าอยูใ่ นระดับมากทุกข้อ โดยอันดับแรกทีมีค่าเฉลีย สู งสุ ด 4.39
ได้แก่ ระบบ GFMIS ช่ วยให้การปฏิ บตั ิงานเกิ ดความโปร่ งใส ตรวจสอบได้ทุกขันตอน รองลงมา ได้แก่
ระบบ GFMIS มีการเชื อมโยงข้อมูลทีดี ทําให้ทุกฝ่ ายสามารถเรี ยกดูรายงานและลงลึกในรายละเอียดเพือ
ตรวจสอบได้ มีค่าเฉลี ย 4.38 ถัดมา คือ ผูบ้ ริ หารหรื อผูท้ ีเกี ยวข้องสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลในระบบ
GFMIS ได้ตลอดเวลา มีค่าเฉลีย 4.32 ต่อมา คือ ระบบ GFMIS ช่วยให้เกิดค่านิ ยมในการทํางานทีดีมีความ
โปร่ งใสและเปิ ดเผยข้อมูลระหว่างกัน มีค่าเฉลีย 4.28 ส่ วนอันดับสุ ดท้ายทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุ ด ได้แก่ ระบบ
GFMIS ช่วยให้เกิ ดการแลกเปลี ยนหรื อเปิ ดเผยสารสนเทศระหว่างกันในหน่วยงานได้ง่ายและโปร่ งใส มี
ค่าเฉลีย 4.22
2.3 ด้ านความประหยัดค่ าใช้ จ่าย ผลการศึกษาพบว่า ประสิ ทธิ ภาพของระบบบริ หารการเงินการ
คลังภาครั ฐแบบอิ เล็กทรอนิ กส์ (GFMIS) ในเขตพืนที จังหวัดระนอง ด้านความประหยัดค่าใช้จ่าย อยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลียรวม 3.82 เมือพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าอยูใ่ นระดับมากทุกข้อ โดยอันดับแรกทีมี
ค่าเฉลียสู งสุ ด 4.02 ได้แก่ ระบบ GFMIS เป็ นระบบทีช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานแต่ละขันตอนให้
เร็ วขึน รองลงมา ได้แก่ ระบบ GFMIS เป็ นระบบทีช่วยลดขันตอนในการปฏิบตั ิงานให้นอ้ ยลง มีค่าเฉลีย
3.96 ถัดมาคือ ระบบ GFMIS เป็ นระบบทีช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน มีค่าเฉลีย 3.83 ต่อมา
คือ ระบบ GFMIS เป็ นระบบทีช่วยลดจํานวนบุคลากรผูป้ ฏิบตั ิงานให้นอ้ ยลง มีค่าเฉลีย 3.76 ส่ วนอันดับ
สุ ดท้ายที มี ค่า เฉลี ยน้อยที สุ ด ได้แก่ ระบบ GFMIS เป็ นระบบที ช่ วยลดปริ ม าณการใช้เอกสารให้น้อยลง
(Paper Less) มีค่าเฉลีย 3.53
2.4 ด้ านความรวดเร็วเป็ นปัจจุบันและทันต่ อการตัดสิ นใจ ผลการศึกษาพบว่า ประสิ ทธิ ภาพของ
ระบบ GFMIS ในเขตพืนทีจังหวัดระนอง ด้านความรวดเร็ วเป็ นปั จจุบนั และทันต่อการตัดสิ นใจ อยู่ใน
ระดับมากทีสุ ด โดยมีค่าเฉลี ยรวม 4.57 โดยอันดับแรกทีมีค่าเฉลี ยสู งสุ ด 4.65 ได้แก่ ระบบ GFMIS เป็ น
ระบบ Online Real time มีการประมวลผลข้อมูลทันทีเมือบันทึกข้อมูลเข้าสู่ ระบบ ทําให้ได้ขอ้ มูลทีเป็ น
ปั จจุบนั อยูใ่ นระดับมากทีสุ ด รองลงมา ได้แก่ ระบบ GFMIS ช่วยในการเบิกจ่ายเงินมีความสะดวก รวดเร็ ว
มีค่าเฉลีย 4.61 อยูใ่ นระดับมากทีสุ ด ถัดมามีค่าเฉลีย 4.60 คือ ผูบ้ ริ หารและผูท้ ีใช้ขอ้ มูลสามารถติดตามความ
เคลื อนไหวในการจัดสรรงบประมาณและเรี ยกดูสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณจากระบบ GFMIS ได้
ตลอดเวลา อยูใ่ นระดับมากทีสุ ด ต่อมามีค่าเฉลีย 4.52 คือ ระบบ GFMIS เป็ นระบบทีสามารถเรี ยกดูขอ้ มูล
ได้รวดเร็ ว ทันต่อเหตุการณ์ สามารถให้ขอ้ มูลทีเกียวข้องกับการตัดสิ นใจทีเป็ นปั จจุบนั
อยูใ่ นระดับมาก
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ทีสุ ด ส่ วนอันดับสุ ดท้ายทีมีค่าเฉลี ยน้อยทีสุ ด ได้แก่ รายงานทีได้จากระบบ GFMIS เป็ นข้อมูลทีทันสมัย
และทันเวลา มีส่วนช่ วยในการสนับสนุ นการตัดสิ นใจในการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หาร มีค่าเฉลีย 4.48 อยู่
ในระดับมาก
3. ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี-ยวกับปั ญหา อุปสรรค แนวทางในการเพิ-มประสิ ทธิภาพของระบบ
GFMIS และข้ อเสนอแนะอืน- ๆ ผลการศึกษาพบว่า
3.1 ปั ญหาเกิ ดจากตัวระบบ เช่ น ขันตอนมากเกิ นไป ข้อจํากัดในการใช้งานผ่านเครื อข่า ย
Intranet ระบบช้า มีการปรับเปลียนระบบอยูต่ ลอดเวลา ระบบงานบางอย่างต้องรอให้กรมบัญชี กลางแก้ไข
เท่านัน ทําให้ล่าช้า
3.2 ปั ญหาเกิ ดจากผูใ้ ช้งาน เช่ น ผูบ้ ริ หารไม่เข้าใจรายงานจากระบบ GFMIS ผูป้ ฏิ บตั ิงานจริ ง
มิได้อบรม แต่ปฏิบตั ิงานโดยได้รับการถ่ายทอดจากผูอ้ ืน จึงอาจมีความคลาดเคลือนในการปฏิบตั ิงานได้ ผู ้
ปฏิบตั ิขาดทักษะด้านบัญชี
3.3 แนวทางในการเพิมประสิ ทธิ ภาพ พบว่า ควรมีการจัดอบรมให้ความรู ้อย่างต่อเนื องและควร
เปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานจริ งได้มีโอกาสเข้ารับการอบรม ควรเพิมเจ้าหน้าทีช่วยงานในระบบ ควรพัฒนา
ระบบให้มีการตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึกรายการ น่าจะตัดเอกสารบางตัวออกบ้าง
3.4 ข้อเสนอแนะอืน ๆ เช่น ควรพัฒนาบุคลากรโดยจัดฝึ กอบรม และจัดทําเอกสารการบรรยาย
ของวิทยากรไว้ในเว็บไซต์ ควรให้มีการบันทึกหรื ออนุ มตั ิรายการผ่านโทรศัพท์มือถือโดยไม่ตอ้ งใช้อุปกรณ์
Token Key จัดทําคู่มือในรู ปแบบวิดีโอ แนะนําการปฏิบตั ิงานระบบ GFMIS
4. ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยส่ วนบุคคลที-มีผลต่ อประสิ ทธิภาพการของระบบบริ หารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ในเขตพืน+ ทีจ- ังหวัดระนอง ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่ง ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานในระบบ GFMIS และประสบการณ์การเข้ารับ
การอบรมระบบ GFMIS ของหัวหน้าส่ วนราชการและบุคลากรผูป้ ฏิบตั ิงานระบบ GFMIS ทีต่างกันมีผลต่อ
ประสิ ทธิ ภาพของระบบบริ หารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาประสิ ทธิ ภาพของระบบ GFMIS พบว่า ในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย
รวม 4.28 เรี ยงตามลําดับ คือ ด้านความรวดเร็ วเป็ นปั จจุบนั และทันต่อการตัดสิ นใจ อยูใ่ นระดับมากทีสุ ด,
ด้า นความถู กต้องแม่นยํา อยู่ใ นระดับ มาก, ด้า นความโปร่ ง ใส อยู่ใ นระดับ มากและด้า นความประหยัด
ที เป็ นเช่ น นี เพราะระบบ GFMIS เป็ นระบบที ช่ ว ยให้ ก ารปฏิ บ ัติ ง านมี
ค่ า ใช้จ่ า ย อยู่ใ นระดับ มาก
ประสิ ทธิ ภาพขึนในทุกด้าน และประสิ ทธิ ภาพทีดี ทีสุ ด ก็คือ สามารถทําให้การทํางานเกิดความรวดเร็ วขึน
ทังในด้านการปฏิบตั ิงานและการเรี ยกดูผลข้อมูลเพือตัดสิ นใจก็สามารถทําได้รวดเร็ วทันต่อเหตุการณ์ อยูใ่ น
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ระดับมากทีสุ ด สําหรับด้านความประหยัดค่าใช้จ่ายทีมี ค่าเฉลี ยน้อยทีสุ ดนันเป็ นเพราะเมือปฏิ บตั ิ งานใน
ระบบแล้วยังคงต้องสังพิมพ์เอกสารมาจัดเก็บไว้ประกอบกันด้วยจึงทําให้ไม่สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายลงไป
ได้เท่าทีควร ทํานองเดียวกับการศึกษาของจําลอง ต๊ะกาบ (2557) ทีได้ทาํ การศึกษาประสิ ทธิ ผลของการใช้
ระบบ GFMIS พบว่า ประสิ ทธิ ผลของการใช้ระบบ GFMIS ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และสอดคล้องกับจิตติ
มา โชคสงวน (2553) ที ได้ศึกษา ประสิ ทธิ ภาพการบริ หารการเงิ นการคลังภาครั ฐสู่ ระบบอิเล็กทรอนิ กส์
(GFMIS) พบว่า ประสิ ทธิ ภาพการบริ หารการเงินการคลังของข้าราชการโดยเฉลีย ด้านความถูกต้องแม่นยํา
ด้านความโปร่ งใส ด้านความประหยัดค่าใช้จ่าย และด้านความรวดเร็ วทันเหตุการณ์ อยูใ่ นระดับมาก
นอกจากนัน จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนบุคคลทีมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการของระบบ GFMIS
พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่ง ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานในระบบ GFMIS
และประสบการณ์ การเข้ารับการอบรมระบบ GFMIS ของหัวหน้าส่ วนราชการและบุ คลากรผูป้ ฏิ บตั ิงาน
ระบบ GFMIS ทีต่างกันมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพของระบบ GFMIS ไม่แตกต่างกัน ทีเป็ นเช่นนี เพราะปั จจัย
ส่ วนบุคคลไม่มีผลต่อตัวระบบหรื อประสิ ทธิ ภาพของระบบเพราะบุคลากรเป็ นผูใ้ ช้ระบบจึงเป็ นเหตุให้ไม่มี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกหรื อลบกับประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของตัวระบบ แม้จะมีคุณลักษณะส่ วนบุคคล
ทีแตกต่างกันก็ตาม ซึ งสอดคล้องกับฉันทนา เห็นประเสริ ฐ (2550) ทีได้ศึกษาสภาพการใช้ระบบการบริ หาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบระบบ GFMIS ทีมีต่อข้าราชการกรมบัญชีกลาง พบว่า ข้าราชการกรมบัญชี กลาง
ที มี ตาํ แหน่ ง งานต่ างกัน มี ความคิ ดเห็ นต่ อสภาพการใช้ระบบบริ หารการเงิ นการคลัง ภาครั ฐแบบระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เกียวกับปั ญหาและอุปสรรค และเกียวกับผลกระทบต่อข้าราชการกรมบัญชี กลางไม่แตกต่าง
กัน
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะเพือ- การนําผลการวิจัยไปใช้
1.1 นําระบบ Paper Less มาใช้ในสํานักงาน
1.2 ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีทันสมัยมาช่วยในการจัดเก็บเอกสาร
1.3 พัฒนา Application GFMIS เพือให้เรี ยกดูและใช้งานได้ทุกทีทุกเวลา
2. ข้ อเสนอแนะเพือ- การวิจัยต่ อไป
ควรศึกษาการจัดเก็บเอกสารทีมีประสิ ทธิ ภาพหรื อระบบสารสนเทศทีมีประสิ ทธิ ภาพเพือช่วยลด
ปริ มาณเอกสารทีต้องจัดเก็บในแฟ้ มให้ลดน้อยลง
เอกสารอ้ างอิง
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