
ปญหาและแนวทางพัฒนาการตรวจสอบ 
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บทคัดยอ      
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาในการตรวจสอบระบบ GFMIS และ แนวทางใน

การพัฒนาตรวจสอบระบบ GFMIS งานวิจัยนี้ทําการศึกษาโดยใชกรณีศึกษา และใชวิธีการทดสอบ

สามเสา อันไดแก แบบสอบถาม การสัมภาษณ และการวิจัยขอมูลเอกสาร เพื่อยืนยันความนาเชื่อถือ

ของขอมูล 

 ผลการศึกษาพบปญหาในดานผูปฏิบัติงานวายังขาดองคความรูในการปฏิบัติงาน สวน

ดานกระบวนการตรวจสอบระบบ GFMIS พบปญหาในขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบ การ

ปฏิบัติงานตรวจสอบ และการรายงานผลการตรวจสอบ สําหรับดานเทคโนโลยีสารสนเทศ พบปญหา

จํานวนเคร่ืองเทอรมินัลไมเพียงพอ ระบบเครือขายชาและขัดของบอย ภาษาในระบบยากตอการเขาใจ 

ขั้นตอนการเรียกรายงาน การติดตามรายการในระบบที่ยุงยาก  นอกจากนี้ยังพบปญหาอ่ืนๆ ไดแก 

ความไมพรอมของหนวยงานต้ังแตเริ่มนําระบบมาใช ปญหาการจัดฝกอบรม เปนตน  

 สําหรับแนวทางพัฒนาและปรับปรุงการตรวจสอบระบบ GFMIS พบวาผูบริหารมีบทบาท

สําคัญ โดยตองใหการสงเสริมสนับสนุนการเร่ืองตางๆ การจัดอบรมสรางความรูความเชี่ยวชาญ สราง

ใหเกิดการประสานงานรวมมือกันของผูเก่ียวของทั้งระบบ 

 
 

บทนํา 
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือ GFMIS เปนการ

ดําเนินงานปรับปรุงระบบการจัดการดานการเงินการคลังของภาครัฐใหมีความทันสมัยและมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใช เพื่อปรับกระบวนการดําเนินงาน

และการจัดการภาครัฐดานการงบประมาณ การบัญชี การจัดซื้อจัดจาง การเบิกจาย และการบริหาร

ทรัพยากร ใหเปนไปในทิศทางเดียวกับนโยบายปฏิรูปราชการท่ีเนนประสิทธิภาพและความคลองตัว

ในการดําเนินงาน เพื่อใหไดมาซ่ึงขอมูลสถานภาพการคลังภาครัฐท่ีถูกตองรวดเร็ว ซ่ึงทุกสวนราชการ

ทั่วประเทศไดเริ่มนําระบบ GFMIS มาปฏิบัติงานตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2547 (สํานักงานปลัด

กระทรวงการคลัง ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร, 2554) 
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การนําระบบสารสนเทศมาใชในองคกร มีผลกระทบตอสภาพแวดลอม วิธีการปฏิบัติงาน 

การดําเนินงาน รวมทั้งการตัดสินใจของผูบริหาร สภาพแวดลอมการควบคุมตางๆท่ีเปล่ียนแปลงไป 

ขอมูลอาจอยูในลักษณะท่ีอาจจะถูกแกไขโดยปราศจากรองรอยใหสืบทราบหรืออาจตองใชเวลาในการ

สืบหา การนําระบบ GFMIS มาใช กอใหเกิดการดําเนินงานท่ีซับซอนและจําเปนตองใชบุคลากรท่ีมี

ความรูความชํานาญทางดานระบบสารสนเทศเฉพาะทางมากขึ้น รวมทั้งการแบงแยกหนาที่ในการ

ปฏิบัติงานที่อาจเปลี่ยนแปลงหรือไมสามารถแบงแยกได (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ

สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย, 2548) ในการลดความเส่ียงดังกลาว งานตรวจสอบ

ภายในจึงมีความสําคัญมาก ผูตรวจสอบภายในควรใหความสําคัญ และสอบทานเก่ียวกับการบริหาร

จัดการ การควบคุมความเสี่ยงดานสารสนเทศขององคกรอยางจริงจัง เพื่อใหองคกรใชระบบ

สารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถนําระบบสารสนเทศมาสนับสนุนการดําเนินงานอยางเกิด

ประโยชนสูงสุด เปนท่ีนาเชื่อถือ และลดโอกาสของความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น  

ดวยเหตุน้ีจึงเปนท่ีมาของแนวคิดที่จะศึกษาปญหาและแนวทางในการพัฒนาการตรวจสอบ

ระบบ GFMIS โดยเนนมุมมองของผูตรวจสอบภายในสํานักงานตรวจสอบภายในทหารบก เพื่อให

เกิดประสิทธิภาพในงานตรวจสอบภายในและเพ่ือใหเกิดประโยชนตอการติดตามประเมินผลการ

ปฏิบัติงานสวนราชการ  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1)  เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการตรวจสอบระบบ GFMIS ในประเด็น 

  - ดานผูปฏิบัติงานตรวจสอบระบบ GFMIS (People)  

  - ดานกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบระบบ GFMIS (Process)  

  - ดานเทคโนโลยีสารสนเทศของระบบ GFMIS (Technology) 

  - ดานอ่ืนๆ ของการตรวจสอบระบบ GFMIS (Other) 

 2)  เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการตรวจสอบระบบบริหารการเงินการ

คลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

 

วิธีการศึกษา 
 งานวิจัยน้ีเปนการศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study Approach) โดยมีผูตรวจสอบภายใน

สํานักงานตรวจสอบภายในทหารบกเปนกรณีศึกษา ใชวิธีการศึกษาดวยการยืนยันความนาเชื่อถือของขอ

คนพบ หรือการทดสอบสามเสา (Triangulation) จากการศึกษาวิจัยขอมูลเอกสาร (Documentary 

Research) การออกแบบสอบถาม (Questionnaires) และการสัมภาษณ (Interviews)  
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การวิจัยเอกสารขอมูล (Documentary Research) โดยทําการศึกษา คูมือการปฏิบัติงาน 

หนังสือส่ังการดานระบบ GFMIS  กฎบัตรการตรวจสอบภายในกองทัพบก รายงานผลการปฏิบัติงาน 

บันทึกขอความภายในหนวย หนังสือภายนอก เอกสารประกอบการฝกอบรมผูตรวจสอบภายใน 

รายงานสรุปผลการสัมมนา และแนวการตรวจสอบระบบ GFMIS  

แบบสอบถาม (Questionnaires) เปนเครื่องมือที่ผู วิ จัยสรางขึ้นจากการทบทวน

วรรณกรรม โดยผานการตรวจสอบจากอาจารยที่ปรึกษาแลวนําไปทดลองใชเพื่อหาความเชื่อม่ัน โดย

เก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรท้ังหมด 120 ฉบับ และไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาและมีความ

สมบูรณในการศึกษาท้ังส้ิน จํานวน 109 ฉบับ คิดเปนรอยละ 90.83 แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห

โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows ในการวิเคราะหขอมูลเพื่อหาคาสถิติ ซ่ึงผูวิจัยไดใช

สถิติเชิงพรรณนาโดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

แบบสัมภาษณ (Interviews) เปนเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากการศึกษาเอกสารและการ

พิจารณาผลที่ไดหลังจากการวิเคราะหขอมูลในแบบสอบถาม โดยผานการตรวจสอบจากอาจารยที่

ปรึกษา แลวทําการสมัภาษณเชิงลึกผูตรวจสอบภายในจํานวน 4 คน  

โดยขอมูลท้ังหมดที่ไดจะนํามาวิเคราะหขอมูล ซ่ึงประกอบดวยกระบวนการ 3 กระบวนการ 

ซ่ึงทําควบคูกันไป ไดแก การลดทอนขนาดและปริมาณขอมูล (Data Reduction)  การเลือกขอมูลเพื่อ

แสดงหลักฐาน (Data Display) และการสรางขอสรุปและทดสอบยืนยันผลสรุป (Conclusion and 

Verification) ซ่ึงผลการศึกษาจากการวิจัยขอมูลเอกสาร (Documentary Research) การออกแบบ

สอบถาม (Questionnaires) และการสัมภาษณ (Interviews) ไดถูกนํามายืนยันความนาเชื่อถือของขอ

คนพบ หรือการทดสอบสามเสา (Triangulation) ไดเปนบทสรุปของการศึกษาปญหาและแนว

ทางแกไขปญหาในการตรวจสอบระบบ GFMIS  

 

 

ผลการศึกษา 
จากการศึกษาดวยการยืนยันความนาเชื่อถือของขอคนพบ พบปญหาในการตรวจสอบ

ระบบ GFMIS และแนวทางในการแกไขปญหาในการตรวจสอบระบบ GFMIS ดังนี้ 

ปญหาในการตรวจสอบระบบ GFMIS 
ดานผูปฏิบัติงานตรวจสอบระบบ GFMIS พบปญหาการขาดองคความรูที่จําเปนในการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบระบบ GFMIS ไดแก ความรูดานบัญชีเกณฑคงคาง ความรูดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ ความรูเก่ียวกับกฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆท่ีเก่ียวของ ความรูเก่ียวกับเทคนิค วิธีการ

ตรวจสอบตางๆ และความรูความเขาใจเก่ียวกับขั้นตอน กระบวนการทํางานในระบบ GFMIS 
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รวมท้ังพบปญหาเก่ียวกับคุณสมบัติของผูตรวจสอบภายใน ซ่ึงเปนคุณลักษณะเฉพาะบุคคล

ของผูตรวจสอบภายในเอง ไดแก การปรับใชมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และเทคนิคการ

ตรวจสอบตางๆ การประยุกตใชความรูพื้นฐานดานบัญชีและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาปรับใชในการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบระบบ GFMIS ความสามารถในการวิเคราะหและประเมินผลจากการตรวจสอบ

ระบบ GFMIS ความสามารถในการสื่อสารใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการตรวจสอบระบบ GFMIS 

ความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง ความสามารถในการระบุรายละเอียดขอมูลท่ีใชกรอกใน

แบบฟอรมตางๆ ของระบบ GFMIS เพื่อเรียกรายงาน ความเชี่ยวชาญในการใชรายงานตางๆ จาก

ระบบ GFMIS ทัศนคติ และอุดมการณ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบระบบ GFMIS 

ทั้งน้ีตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของ

สวนราชการ (กรมบัญชีกลาง, 2554) ไดกลาวไววา ผูตรวจสอบภายในตองมีความรู ทักษะ และ

ความสามารถอ่ืน ที่ จําเปนตอการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ และตองสะสมความรู ทักษะ และ

ความสามารถอ่ืนๆ จากการปฏิบัติงานตรวจสอบ  

ดานกระบวนการตรวจสอบระบบ GFMIS พบปญหาในขั้นตอนวางแผนการตรวจสอบ 

ไดแก การวางแผนการตรวจสอบ และการวางแผนการปฏิบัติงาน ที่พบปญหาการทําความเขาใจระบบ

การควบคุมภายใน ในการประเมินและระบุปจจัยเสี่ยง สอดคลองกับงานวิจัยของ วาสนา  อินทรเจียม 

(2549) ที่พบปญหาการใชทักษะหรือความสามารถในการวิเคราะหและประเมินความเส่ียง   

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ พบปญหาการรวบรวมเอกสาร และหลักฐานการ

ตรวจสอบ เพื่อบันทึกผลการตรวจสอบ สอดคลองกับงานวิจัยของ พัชรี  มหิธิธรรมธร (2552) ที่

พบวาการจัดทํากระดาษทําการ และการรวบรวมเอกสารตางๆ มีผลตอประสิทธิผลการตรวจสอบ

ภายใน รวมท้ังพบปญหาในข้ันตอนการจัดทํารายงานและติดตามผล ไดแกการสรุปขอบกพรอง 

ประเด็นความเสี่ยงที่สําคัญในรายงานผลการตรวจสอบ โดยรูปแบบการเขียนรายงานผลการตรวจสอบ

จะมุงเนนในประเด็นการไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ แตไมมีการเขียนรายงานท่ีระบุเก่ียวกับความเสี่ยง

ของระบบงาน สอดคลองกับงานวิจัยของ มณี  หัสชู (2549) ที่พบวาผูตรวจสอบภายในสวนราชการ 

มุงเนนการตรวจสอบการปฏิบัติงานทางการเงิน และการตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกําหนด แตไมได

มุงเนนการตรวจสอบระบบสารสนเทศ 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศของระบบ GFMIS พบปญหาจํานวนเคร่ือง Terminal GFMIS 

ไมเพียงพอตอความตองการ สอดคลองกับงานวิจัยของ ยุวดี  กันทะ (2550) ที่พบปญหาเคร่ือง 

Terminal GFMIS มีไมเพียงพอ ปญหาระบบเครือขาย GFMIS ชาและขัดของบอย สอดคลองกับ

งานวิจัยของ นิวัฒน  หนูในน้ํา (2549) ท่ีพบปญหาเครือขายมักลมเหลว ดานซอฟแวรของระบบ พบ

ปญหาภาษาในระบบยากตอการเขาใจ  ขั้นตอนการเรียกรายงาน การติดตามรายการ และปญหา

คุณภาพของขอมูลสารสนเทศท่ีไดจากระบบ GFMIS ท่ีมีขนาดตัวอักษรเล็ก สอดคลองกับงานวิจัย
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ของ Delone and Mclean (1992) พบวาคุณภาพของระบบ และคุณภาพของขอมูล สงผลตอการใช

งานและความพอใจของผูใช  

ดานอ่ืนๆ ของการตรวจสอบระบบ GFMIS พบปญหาการฝกอบรมท่ีไมเพียงพอ 

สอดคลองกับงานวิจัยของ นิวัฒน  หนูในน้ํา (2549) ที่พบปญหาดานการฝกอบรม ท่ีไมมีความ

พรอมในการเขาสูระบบ ปญหาดานการสนับสนุนของผูบริหาร พบการขาดแคลนวัสดุอุปกรณที่ตองใช

ในการปฏิบัติงาน สอดคลองกับงานวิจัยของ ชมพูนุช  หุนนาค (2553) ที่พบวา งบประมาณที่รัฐ

จัดสรรไวไมครอบคลุมทุกอยาง ความไมพรอมของหนวยงานต้ังแตเริ่มนําระบบมาใช ปญหาปริมาณ

งานตรวจสอบท่ีมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ หนึ่งฤทัย ตอสุวรรณ (2550) พบวาการนําระบบมา

ใช เปนการเพิ่มภาระงานใหมโดยภาระงานเดิมไมลดลง รวมท้ังยังพบปญหาดานโครงสรางการจัด

หนวยของกองทัพบก ท่ีแตกตางกับสวนราชการอ่ืน และปญหาการจัดการความรูในองคกร 

แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการตรวจสอบระบบ GFMIS  

ควรมีการเสริมสรางความรู และความเชี่ยวชาญใหแกผูตรวจสอบภายใน โดยการเพิ่มเติม

การฝกอบรม สอดคลองกับงานวิจัยของ Zhang, Lee, Huang , Zhang and Huang (2004) พบวา 

ผูใชงานควรไดรับการศึกษาและฝกอบรม เก่ียวกับความรูความเขาใจ และวิธีการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง 

ควรยกเลิกการจัดทําบัญชีดวยมือ  เน่ืองจากการจัดทําบัญชี 2 ระบบพรอมกันทําใหสิ้นเปลืองเวลา 

และงบประมาณ สอดคลองกับงานวิจัยของ Umble , Haft and Umble (2003) ท่ีพบวา ทุกคนใน

องคกรที่ใชระบบตองเชื่อวา จะเปลี่ยนไปใชระบบใหมและจะไมอนุญาตใหใชระบบเดิม และควรมี

การปรับปรุงแนวการตรวจสอบและแนวการเขียนรายงานผลการตรวจสอบ นอกจากนี้ตองมีการ

ประสานงานรวมมือกันของผูเก่ียวของท้ังระบบ โดยเฉพาะอยางย่ิงผูบริหารตองเขาใจถึงความสําคัญ 

ของการตรวจสอบระบบ GFMIS โดยตองใหการสนับสนุนในเรื่องตางๆ สอดคลองกับงานวิจัยของ  

Zhang, Lee, Huang , Zhang and Huang (2004) ท่ีศึกษาพบวา นโยบายการสนับสนุนจากผูบริหาร 

เปนปจจัยที่สําคัญท่ีสุดของระบบ ERP 

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย  
ขอเสนอแนะแกผูบริหารเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนางานตรวจสอบภายใน จากงานวิจัย

พบวา ผูตรวจสอบภายในควรไดรับการพัฒนาความรูทางดานการบัญชีเกณฑคงคาง ดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ ความรูเก่ียวกับกฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ ความรูดานการควบคุมภายใน เทคนิควิธีการ

ตรวจสอบ และความรูเกี่ยวกับระบบ GFMIS รวมทั้งการพัฒนาคุณลักษณะของผูตรวจสอบภายใน

ใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานตรวจสอบได ดังนั้นผูบริหารควรจัดการฝกอบรมเพิ่มเติมความรู

ดานตางๆ เหลาน้ี และสนับสนุนการบริหารจัดการองคความรูในการตรวจสอบภายในอยางเปน
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รูปธรรม สงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมแหงการเรียนรูและการแบงปน สงเสริมใหผูตรวจสอบภายในไดรับ

วุฒิบัตรทางวิชาชีพ นอกจากนี้ผูบริหารควรใหสนับสนุนดานงบประมาณ วัสดุอุปกรณ ที่เพียงพอ ใน

การปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบภายใน 

ขอเสนอแนะแกผูตรวจสอบภายใน จากงานวิจัยพบวาผูตรวจสอบยังขาดองคความรูใน

การปฏิบัติงานตรวจสอบ และพบปญหาเก่ียวกับคุณสมบัติของผูตรวจสอบภายใน ซึ่งส่ิงตางๆ เหลานี้

ผูตรวจสอบภายในตองพัฒนาศักยภาพในการตรวจสอบภายในของผูตรวจสอบภายในเอง โดยสราง

ความรู ความเชี่ยวชาญ ความสามารถ และทักษะดานตางๆ ดวยความกระตือรือรน รวมท้ังผู

ตรวจสอบภายในตองสรางทัศนคติในการปฏิบัติงานดานบวก มีอุดมการณและความรับผิดชอบ มี

จริยธรรมในวิชาชีพ 

ขอเสนอแนะอื่นๆ จากงานวิจัยพบวาการนําระบบ GFMIS มาใชในการปฏิบัติงานในสวน

ราชการ กอใหเกิดปญหาในการปฏิบัติงานดานตางๆ รวมท้ังการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของผู

ตรวจสอบภายใน ดังนั้นควรมีการประสานงานรวมมือกันของผูเก่ียวของท้ังระบบ เพื่อแกปญหาท่ี

เกิดขึ้น  

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป   
ผูวิจัยอาจทําการศึกษาปญหาจากการตรวจสอบดานอื่นๆ เพิ่มเติม เชน การตรวจสอบการ

ดําเนินงาน การตรวจสอบพิเศษ เปนตน นอกจากนี้ผูวิจัยอาจทําการศึกษาปญหาในการตรวจสอบ

ระบบ GFMIS ของผูตรวจสอบภายในสวนราชการอ่ืน เพื่อใหไดขอมูลเก่ียวกับปญหาการตรวจสอบ

ระบบ GFMIS ท่ีสมบูรณย่ิงขึ้น หรือทําการวิจัยโดยเลือกกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาปญหาการ

ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS  เปนผูปฏิบัติงานในระบบ GFMIS เพื่อใหทราบปญหาในการปฏิบัติงาน

ในระบบ GFMIS ครอบคลุมกลุมผูใชระบบ 

ทั้งน้ีงานวิจัยฉบับน้ี ใชกรณีศึกษาเปนองคกรภาครัฐแหงหนึ่ง ซ่ึงเปนเพียงขอมูลสวนหนึ่ง

ที่สามารถนําไปประยุกตใช หรือหาแนวทางแกปญหาในการตรวจสอบระบบ GFMIS ขององคกร

อ่ืนๆ ดังน้ันในการแสดงขอมูลตางๆ หรือผลที่ไดของกรณีศึกษาคร้ังนี้ ขึ้นอยูกับสถานการณ 

เหตุการณ สภาพแวดลอม ณ ขณะที่ทําการศึกษา การนําขอมูลไปใชหรือวิเคราะหตอ ควรพิจารณาถึง

สภาพแวดลอมของชวงเวลาท่ีศึกษา ซ่ึงผลการศึกษาอาจมีความคลาดเคลื่อนจากกันได 
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