
 

         
  

 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชร้ะบบการบริหารการเงินการคลงัภาครฐั                  

แบบอิเล็กทรอนกิส ์(GFMIS) – ศึกษากรณีบุคลากรปฏิบติังาน                             

ดา้นการเงินและพสัดุในกระทรวงสาธารณสุข 

 

รุ่งตะวัน ผิวผ่อง1 

รศ.ดร.ธนิดา จิตร์น้อมรัตน์2 

 

บทคดัย่อ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือเปรียบเทยีบการใช้ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ 

แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ของบุคลากรปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุในกระทรวงสาธารณสุข 

จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 2) เพ่ือเปรียบเทียบการใช้ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบ

อิเลก็ทรอนิกส์ (GFMIS) ของบุคลากรปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุในกระทรวงสาธารณสุข จ าแนก

ตามปัจจัยเกี่ยวข้อง ได้แก่ ด้านความรู้และทกัษะ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) เพ่ือเปรียบเทยีบการ

ใช้ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเลก็ทรอนิกส์ (GFMIS) ของบุคลากรปฏิบัติงานด้าน

การเงินและพัสดุในกระทรวงสาธารณสุข จ าแนกตามสังกัดหน่วยงาน (ศึกษาทั้งหมด 5 หน่วยงาน) 

ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ บุคลากรปฏบัิติงานด้านการเงินและพัสดุในกระทรวงสาธารณสขุ จ านวน 

400 ตัวอย่าง ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) คือ ส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยใช้

แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย โดยใช้

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) หาค่าร้อยละ (Percentage) การแจกแจงความถี่ (Frequency 

Distribution) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และท าการทดสอบ

สมมติฐาน (Hypothesis Testing) ด้วยสถิติเชิงอนุมาน(Inferential Statistics) โดยใช้เทคนิค Chi-Square  

ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรปฏบัิติงานด้านการเงินและพัสดุในกระทรวงสาธารณสุข ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง อายุตั้งแต่ 31 -40 ปี การศึกษาสูงสุดปริญญาตรี สถานภาพเป็นพนักงานราชการ อายุ

ราชการต ่ากว่า 5 ปี และต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ โดยการใช้ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ 

แบบอเิลก็ทรอนิกส ์(GFMIS) ของบุคลากรปฏบัิติงานด้านการเงินและพัสดุในกระทรวงสาธารณสุข พบว่า

ด้านความรู้และทักษะการใช้ระบบ แตกต่างกัน บุคลากรปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุในกระทรวง

สาธารณสุข ให้ความส าคัญในเร่ืองประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการท างานด้วยระบบ GFMIS มาก

ที่สุด และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แตกต่างกัน บุคลากรปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุในกระทรวง

สาธารณสุข ให้ความส าคัญในเร่ือง การได้รับการดูแลหรือได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้จาก

กรมบัญชีกลาง มากที่สุด ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า บุคลากรปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุใน
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กระทรวงสาธารณสุข ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีการใช้ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบ

อเิลก็ทรอนิกส ์(GFMIS) แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญ และหน่วยงานแตกต่างกนั การใช้ระบบการบริหาร

การเงินการคลังภาครัฐ แบบอเิลก็ทรอนิกส ์(GFMIS) แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.5  

ค าส าคญั: ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอเิลก็ทรอนิกส ์(GFMIS) 

 

บทน า 

ปัจจุบันประเทศไทยกลายเป็นยุค Thailand 4.0 ไปแล้วซ่ึงเป็นวิสัยทศัน์เชิงนโยบาย ที่เปล่ียน

เศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ท าให้

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในองค์กรต่างๆ ทั้งส่วนภาคเอกชนและภาครัฐบาล 

โดยมีการน าระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในด้านต่างๆ เช่น งานประมวลฐานข้อมูล งานทรัพยากรบุคคล 

งานการเงิน งานการบัญชี งานการพัสดุ เป็นต้น ทั้งน้ีเพ่ือช่วยเพ่ิมประสทิธภิาพในการท างานขององค์กร 

ในปี พ.ศ.2547 รัฐบาลก าหนดให้มีนโยบายการปฏิรูประบบราชการไทย เพ่ือให้การ

ปฏบัิติงานของภาครัฐมีความโปร่งใสในการตัดสนิใจมากย่ิงขึ้น โดยน าระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ 

(Government Fiscal Management Information System : GFMIS) มาใช้ช่วยให้การบริหารงานมีความ

รวดเร็วและคล่องตัวในการปฏิบัติงานมากย่ิงขึ้ น เทคโนโลยีมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมน าไปสู่การให้บริการแก่ประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ GFMIS เป็นเคร่ืองมือการเพ่ิม

ประสทิธภิาพการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ และสามารถใช้ข้อมูลในการตัดสนิใจนโยบายการคลัง และ

เศรษฐกจิของประเทศ หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ทั้งการปกครองส่วนกลาง ส่วนภมูิภาคและส่วนท้องถิ่น  

การปฏิรูประบบราชการเป็นนโยบายที่จ าเป็นของหน่วยงานราชการซ่ึงตามมติคณะรัฐมนตรี

เม่ือวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 โดยมีนโยบายให้ปรับเปล่ียนและปฏิรูประบบการบริหารการเงินการคลัง

ภาครัฐเ ข้ าสู่ ร ะบบอิ เล็กทรอนิกส์  (ระบบ GFMIS ย่อมาจาก Government Fiscal Management 

Information System) ก็เป็นส่วนหน่ึงในนโยบายด้าน e-Government เป็นการน าระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการด าเนินการและการจัดการภาครัฐตามปรัชญาของการท า

โครงการ GFMIS มีการบริหารจัดการแบบบูรณาการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบครบวงจรและมี

มาตรฐานมีเครือข่ายรองรับระบบงานการเงินการคลังภาครัฐได้ทั้งระบบงบประมาณ ระบบเบิกจ่าย ระบบ

บัญชี ระบบจัดซ้ือจัดจ้าง ระบบบริหารทรัพยากร และระบบบริหารการตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือให้

เกิดความรวดเร็ว รัดกุม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ สารสนเทศที่ได้รับมีความถูกต้องแม่นย าย่ิงข้ึน 

เป็นการเสริมสร้างประสทิธภิาพการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐ ขจัดปัญหาการแสวงหาผลประโยชน์

อันมิชอบ เมื่อรัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานภาครัฐน าเอาระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามามีบทบาทในการ

ปฏบัิติงานด้านการเงินและการคลัง ท าให้การปฏบัิติงานด้านการเงินและการคลังเปล่ียนจากการใช้เอกสาร

กระดาษเป็นหลักหรือใช้ทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ปฏิบัติงาน มาเป็นการปฏิบัติงานผ่านสื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ออกแบบมาจากการจัดสร้างระบบ

บริหารงานการคลังของส่วนราชการทั้งในด้านรายรับ รายจ่าย การกู้เงิน เงินคงคลัง บัญชีบัญชีต้นทุน 

รวมถึงการจัดซ้ือจัดจ้าง การจัดท า การอนุมัติ การเบิกจ่าย 
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จากที่กล่าวมาท าให้ผู้วิจัยตระหนักถึงความส าคัญ ของระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ 

แบบอิเลก็ทรอนิกส์ (GFMIS) จึงน าไปสู่การศึกษาวิจัยเร่ือง “การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ระบบการ

บริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) – ศึกษากรณีบุคลากรปฏิบัติงานด้าน

การเงินและพัสดุในกระทรวงสาธารณสุข” โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยเช่ือว่า สามารถ

น าผลการวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ระบบ GFMIS ไปพัฒนาด้านการด าเนินงานและบุคลากรผู้ปฏบัิติงาน

ในระบบ GFMIS ของกระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็น

แนวทางส าหรับการพัฒนาระบบ GFMIS ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งผู้บริหารของ

ส่วนราชการสามารถน าข้อมูลจากการวิจัยในคร้ังน้ี ไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ เกดิประโยชน์สงูสดุแก่ประชาชน และมีความโปร่งใสในการปฏบัิติงาน 

 

วตัถุประสงคใ์นการศึกษา 

1. เพ่ือเปรียบเทียบการใช้ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ 

(GFMIS) ของบุคลากรปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุในกระทรวงสาธารณสุข จ าแนกตามปัจจัยส่วน

บุคคล 

2. เพ่ือเปรียบเทียบการใช้ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ 

(GFMIS) ของบุคลากรปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุในกระทรวงสาธารณสุข จ าแนกตามปัจจัย

เกี่ยวข้อง ได้แก่ ด้านความรู้และทกัษะ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. เพ่ือเปรียบเทียบการใช้ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ 

(GFMIS) ของบุคลากรปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุในกระทรวงสาธารณสุข จ าแนกตามสังกัด

หน่วยงาน (ศึกษาทั้งหมด 4 หน่วยงาน) 

 

แนวคิดและวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

ระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครฐั (Government Fiscal Management Information 

System หรือ GFMIS) 

GFMIS คือ โครงการเปล่ียนแปลงการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอีเลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงย่อมาจาก 

Government Fiscal Management Information System หรือ GFMIS ซ่ึงโครงการน้ีเร่ิมมาจากการที่รัฐบาล

มีนโยบาลด าเนินการโครงการปรับปรุงการบริหารงานการคลังภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับการ

ท างาน ด้านการบริหารงานการคลังของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลปรับเปล่ียนแนวทางการ

บริหารงานไปเป็น การเน้น ผลผลิต ผลลัพธ์ และเป้าหมายของการด าเนินงาน ทั้งน้ีเพ่ือให้สามารถแปลง

นโยบาย และวิสัยน์ของรัฐ สู่การปฏิบัติได้จริง และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถ

ตอบสนองต่อการบริหารประเทศที่ยึดประชาชน เป็นศูนย์กลาง พร้อมกับเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ เพ่ือ

ความโปร่งใสในการด าเนินงาน “สร้างและด าเนินการจัดท า ระบบหลักการการเงินการคลังภาครัฐ (Core 

Function) ที่รองรับการบริหารงบประมาณ การบริหารการคลัง และบัญชีหลัก ที่ครอบคลุมการเงินการ

คลังเป็นระบบเดียวที่เช่ือมโยงอย่างบูรณาการ ครบวงจร สามารถรวบรวมข้อมูลด้านการเงินการคลัง พันธ

กิจ และการบริหารงบประมาณ รายรับรายจ่าย เงินนอกงบประมาณ การกู้ยืมและการบริหารฐานะเงินคง
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คลัง ที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา (Online Real-time) ระบบน้ีเป็นการปฏิรูปการบริหารงานในแนวทาง

รัฐบาลอเิลก็ทรอนิกส ์e-Government ในส่วนของ e-Fiscal & Finance)” ระบบ GFMIS น้ีบังคับใช้ตั้งแต่

วันที่ 1 ตุลาคม 2547 โดยให้ส่วนราชการส่งข้าราชการเข้ารับการอบรมกับโครงการ และน ามาปฏบัิติงาน 

โดยเร่ิมแรกให้ท าลักษณะคู่ขนาน คือท าตามระบบเดิม และระบบ GFMIS ควบคู่กันไปและมายกเลิก

ระบบคู่ขนาน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2548 และใช้ระบบน้ีเร่ือยมาจนถึงปัจจุบัน (เอกสารประชุมช้ีแจง

โครงการ GFMIS, 2555) 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) คือ การน าเอาเทคโนโลยีมาใช้สร้าง

มูลค่าเพ่ิมให้กับสารสนเทศ ท าให้สารสนเทศมีประโยชน์ และใช้งานได้กว้างขวางมากขึ้ น เทคโนโลยี

สารสนเทศรวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ที่จะรวบรวม จัดเกบ็ ใช้งาน ส่งต่อ หรือสื่อสารระหว่าง

กัน ในระบบสารสนเทศน้ันประกอบด้วย 5 ส่วนหลักๆ ได้แก่ บุคลากร ขั้นตอนการท างาน ซอฟต์แวร์ 

ฮาร์ดแวร์ และข้อมูล ปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคัญต่อวิถีชีวิตของประชาชน ทั้งด้านการ

ติดต่อสื่อสาร การเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ การด าเนินธุรกจิ และอื่นๆ อกีนับไม่ถ้วน 

ลักษณะส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โดยพ้ืนฐานของเทคโนโลยีย่อมมีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าได้ แต่

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับวิถีความเป็นอยู่ของสังคมสมัยใหม่อยู่มาก ลักษณะเด่นที่

ส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศมีดังน้ี 

1. เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพ่ิมผลผลิต ลดต้นทุน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน ใน

การประกอบการทางด้านเศรษฐกจิ การค้า และการอุตสาหกรรม จ าเป็นต้องหาวิธีในการเพ่ิมผลผลิต ลด

ต้นทุน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารเข้ามาช่วยท าให้เกิดระบบ

อัตโนมัติ เราสามารถฝากถอนเงินสดผ่านเคร่ืองเอทเีอม็ได้ตลอดเวลา ธนาคารสามารถให้บริการได้ดีขึ้ น 

ท าให้การบริการโดยรวมมีประสิทธิภาพ ในระบบการจัดการทุกแห่งต้องใช้ข้อมูลเพ่ือการด าเนินการและ

การตัดสินใจ ระบบธุรกิจจึงใช้เคร่ืองมือเหล่าน้ีช่วยในการท างาน เช่น ใช้ในระบบจัดเกบ็เงินสด จองตั๋ว

เคร่ืองบิน เป็นต้น 

2. เทคโนโลยีสารสนเทศเปล่ียนรูปแบบการบริการเป็นแบบกระจาย เมื่อมีการพัฒนาระบบ

ข้อมูล และการใช้ข้อมูลได้ดี การบริการต่าง ๆ จึงเน้นรูปแบบการบริการแบบกระจาย ผู้ใช้สามารถสั่งซ้ือ

สินค้าจากที่บ้าน สามารถสอบถามข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์ นิสิตนักศึกษาบางมหาวิทยาลัยสามารถใช้

คอมพิวเตอร์สอบถามผลสอบจากที่บ้านได้ 

3. เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งที่จ าเป็น ส าหรับการด าเนินการในหน่วยงานต่าง ๆ ปัจจุบัน

ทุกหน่วยงานต่างพัฒนาระบบรวบรวมจัดเกบ็ข้อมูลเพ่ือให้ในองค์การประเทศไทยมีระบบทะเบียนราษฎร์

ที่จัดท าด้วยระบบ ระบบเวชระเบียนในโรงพยาบาล ระบบการจัดเกบ็ข้อมูลภาษี ในองค์การทุกระดับเหน็

ความส าคัญที่จะน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 

4. เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวข้องกับคนทุกระดับ พัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ท า

ให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ดังจะเหน็ได้จาก การพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ การใช้

ตารางค านวณ และใช้อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมแบบต่าง ๆ เป็นต้น 
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วิธีการด าเนนิการวิจยั 

1. กรอบแนวคิดการวิจยั 

 กรอบแนวคิดการวิจัย ปรากฎดังภาพที่ 1 

 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

2. ประชากรและตวัอย่าง 

 ประชากรที่ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ คือ ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุในกระทรวง

สาธารณสุข ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงเลือกใช้สูตรของคอแครน (Cochran, 

1977) ที่ระดับความคลาดเคล่ือน 0.05 ได้ขนาดตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ

โควต้า (Quota Sampling) ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ  

3. เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

 การวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการ

เกบ็รวบรวมข้อมูลโดยพัฒนาแบบสอบถามจากการทบกวนวรรณกรรม ศึกษาค้นคว้า จากเอกสาร ต ารา 

และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ มีผลต่อการใช้ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบ

อเิลก็ทรอนิกส ์(GFMIS) และทดสอบหาความเช่ือมั่น (Reliability Test) โดยค่า Cronbach’s Alpha ที่ได้

อยู่ระหว่าง 0.762 – 0.882 ซ่ึงอยู่ในเกณฑย์อมรับได้  

4. วิธีวิเคราะหข์อ้มูล  

 การวิจัยเชิงปริมาณ จะใช้วิธกีารวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเรจ็รูป 

SPSS (Statistical Package for the Social Science) โดยแบ่งเป็นสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย การแจก

แจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน โดยใช้เทคนิค Chi-Square 
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ผลการวิจยัและการอภิปรายผล 

การศึกษาเร่ือง “การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ 

แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) – ศึกษากรณีบุคลากรปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุในกระทรวง

สาธารณสขุ” ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยและการอภิปรายผลดังน้ี 

1. ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ 

(GFMIS) ปรากฏดังตารางที่ 4 

  

ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของการใช้ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบ

อเิลก็ทรอนิกส ์(GFMIS) 

ปัจจยัที่มีผลต่อการใชร้ะบบ GFMIS �̅� S.D. ระดับความคิดเหน็ 

1. ด้านความรู้และทกัษะการใช้ระบบ 

2. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.40 

3.82 

0.76 

0.44 

ปานกลาง 

มาก 

 

จากผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเหน็ต่อการใช้ระบบการบริหารการเงิน

การคลังภาครัฐ แบบอเิลก็ทรอนิกส ์(GFMIS) โดยเรียงล าดับจากค่าเฉล่ียมากไปน้อย ดังน้ี 

1) ด้านความรู้และทักษะการใช้ระบบ จากการศึกษาพบว่า บุคลากรปฏิบัติงานด้านการเงิน

และพัสดุในกระทรวงสาธารณสุข มีการใช้ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเลก็ทรอนิกส์ 

(GFMIS) ที่ให้ความส าคัญในเร่ืองประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการท างานด้วยระบบ GFMIS มาก

ที่สดุ เกี่ยวกบับุคลากรขาดประสบการณ์ทางการปฏบัิติงานบัญชี และมีการโยกย้าย เปล่ียนงาน หรือลางาน

บ่อย บุคลากรขาดการฝึกอบรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรขาดความรู้ ความสามารถในการ

ปฏบัิติงานในระบบ โดยระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเลก็ทรอนิกส์ (GFMIS) เป็นการ

ปรับปรุงระบบการจัดด้านการเงินการคลังของภาครัฐให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น โดยน า

เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ร่วมด้วย จึงท าให้ระบบน้ันมีความซับซ้อน ยากต่อการเข้าใจ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ นางสาวพัชรินทร์ ศิริทรัพย์ (2558) ที่ได้ท าการศึกษาเร่ือง ผลกระทบการใช้

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเลก็ทรอนิกส์ GFMIS ที่มีผลต่อคุณภาพรายงานการเงินของ

หน่วยงานราชการ กรณีศึกษาอ าเภอพระนครศรีอยุธยา และพบว่า ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพรายงาน

การเงิน คือ ปัจจัยบุคลากรได้แก่ บุคลากรที่มีความรู้ ประสบการณ์ทางบัญชี มีความสามารถทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีความสามารถในการปฏบัิติงานในระบบ GFMIS อยู่ในระดับมาก 

2) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากการศึกษาพบว่า บุคลากรปฏบัิติงานด้านการเงินและพัสดุ

ในกระทรวงสาธารณสขุ มีการใช้ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอเิลก็ทรอนิกส ์(GFMIS) ที่

ให้ความส าคัญในเร่ือง การได้รับการดูแลหรือได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ที่ มีความรู้จาก

กรมบัญชีกลาง มากที่สุด เน่ืองจากกรมบัญชีเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการน าระบบบริหารการเงินการคลัง

ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS มาใช้ในส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้ใช้ระบบ GFMIS ต้อง

ได้รับการอบรม และศึกษาระบบ GFMIS จากผู้เช่ียวชาญของกรมบัญชีกลาง โดยกรมบัญชีจะต้องให้
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ค าปรึกษาแนะน า ตอบข้อหารือเกี่ยวกบัระเบียบการเบิกจ่ายเงิน การรับและน าส่งเงิน ของทางราชการ การ

ปฏิบัติงานตามระบบ GFMIS สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิตรา อิงคกุล (2550) ที่ได้ท าการศึกษาเร่ือง 

การน าระบบการบริหารการเ งินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal 

Management Information System : GFMIS) มาใช้ในส่วนราชการ : กรณีศึกษากรมการแพทย์ และพบว่า 

ผู้ปฏิบัติงานได้รับค าแนะน า/ปรึกษาเป็นอย่างดีจากกองคลังกรมการแพทย์/กรมบัญชีกลางในฐานะ

หน่วยงานกลางที่ก  ากบัดูแล อยู่ในระดับปานกลาง 

2. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 บุคลากรปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุในกระทรวง

สาธารณสุขที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันส่งผลให้มีการใช้ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบ

อเิลก็ทรอนิกส ์(GFMIS) ต่างกนัโดยใช้ค่าสถิติ Chi-Square น าเสนอในตารางที่ 2 และตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 2 การใช้ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่มีผลต่อ

ความถี่ในการใช้งาน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

ความถีใ่นการใชง้าน 

ปัจจยัส่วนบุคคล 2 Sig ผลทดสอบ 

เพศ 

อายุ 

ระดับการศึกษา 

สถานภาพ 

อายุราชการ 

ต าแหน่ง 

24.96 

22.36 

36.03 

51.03 

315.53 

137.27 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

แตกต่าง 

แตกต่าง 

แตกต่าง 

แตกต่าง 

แตกต่าง 

แตกต่าง 

 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ที่ว่าบุคลากรปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุในกระทรวง

สาธารณสุข ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีส่งผลให้มีการใช้ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ 

แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ต่างกันพบว่า การใช้ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบ

อิเลก็ทรอนิกส์ (GFMIS) ที่มีผลต่อความถี่ในการใช้งาน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า บุคลากร

ปฏบัิติงานด้านการเงินและพัสดุในกระทรวงสาธารณสขุที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกนั มีความถี่ในการใช้

งาน ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอเิลก็ทรอนิกส ์(GFMIS) ต่างกนั ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าระดับ

นัยส าคัญ (0.05) ทั้งหมด 
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ตารางที่ 3 การใช้ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่มีผลต่อ

ความถี่ในการใช้งาน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ที่ว่าบุคลากรปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุในกระทรวง

สาธารณสุข ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีส่งผลให้มีการใช้ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ 

แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ต่างกันพบว่า การใช้ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบ

อิเลก็ทรอนิกส์ (GFMIS) ที่มีผลต่อระยะเวลาการใช้งาน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า บุคลากร

ปฏบัิติงานด้านการเงินและพัสดุในกระทรวงสาธารณสขุที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกนั มีระยะเวลาในการ

ใช้งาน ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเลก็ทรอนิกส์ (GFMIS) ต่างกัน ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า

ระดับนัยส าคัญ (0.05) ทั้งหมด 

3. ผลการวิเคราะห์สมมติฐานที่ 2 บุคลากรปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุในกระทรวง

สาธารณสุขที่มีปัจจัยเกี่ยวข้อง ได้แก่ ด้านความรู้และทักษะการใช้ระบบ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แตกต่างกันส่งผลให้มีการใช้ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

ต่างกนั โดยใช้ค่าสถิติ Chi-Square น าเสนอในตารางที่ 4 และตารางที่ 7 

 

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ของการใช้ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบ

อเิลก็ทรอนิกส ์(GFMIS) ที่มีผลต่อความถี่ในการใช้งานจ าแนกตามปัจจัยเกี่ยวข้อง ได้แก่ ด้านความรู้และ

ทกัษะการใช้ระบบ 

ความถีใ่นการใชง้าน 

ดา้นความรูแ้ละทกัษะการใชร้ะบบ 2 Sig ผลทดสอ

บ 

 ทา่นมีความรู้และทกัษะในการใช้ระบบ GFMIS มากน้อยอย่างไร 62.88 .000 แตกต่าง 

 ท่านได้ รับการสนับสนุนให้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่

เกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ืองและเพียงพอ 

114.31 .000 แตกต่าง 

 ท่านมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการท างานด้วยระบบ 

GFMIS มากน้อยอย่างไร 

121.92 .000 แตกต่าง 

ระยะเวลาการใชง้าน 

ปัจจยัส่วนบุคคล 2 Sig ผลทดสอบ 

เพศ 

อายุ 

ระดับการศึกษา 

สถานภาพ 

อายุราชการ 

ต าแหน่ง 

51.02 

76.07 

66.50 

104.46 

159.02 

155.79 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

แตกต่าง 

แตกต่าง 

แตกต่าง 

แตกต่าง 

แตกต่าง 

แตกต่าง 
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ความถีใ่นการใชง้าน 

ดา้นความรูแ้ละทกัษะการใชร้ะบบ 2 Sig ผลทดสอ

บ 

 ท่านได้ศึกษาหาความรู้และทักษะในการใช้ระบบ GFMIS และ

งานที่เกี่ยวข้องเองอย่างสม ่าเสมอ 

88.62 .000 แตกต่าง 

 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ที่ว่าบุคลากรปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุในกระทรวง

สาธารณสุขที่มีปัจจัยเกี่ยวข้อง ด้านความรู้และทักษะการใช้ระบบ แตกต่างกันส่งผลให้ความถี่ในการใช้

ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอเิลก็ทรอนิกส ์(GFMIS) ต่างกนั พบว่าปัจจัยเกี่ยวข้อง ด้าน

ความรู้และทกัษะการใช้ระบบ มีค่า Sig. 0.000 ทั้งหมด ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ (0.05) 

จึงยอมรับสมมติฐานรอง (HA) กล่าวคือ บุคลากรปฏบัิติงานด้านการเงินและพัสดุในกระทรวงสาธารณสขุ

ที่มีปัจจัยเกี่ยวข้อง ได้แก่ ด้านความรู้และทกัษะการใช้ระบบ แตกต่างกนัส่งผลให้มีการใช้ระบบการบริหาร

การเงินการคลังภาครัฐ แบบอเิลก็ทรอนิกส ์(GFMIS) ต่างกนั 

 

ตารางที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ของการใช้ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบ

อิเลก็ทรอนิกส์ (GFMIS) ที่มีผลต่อระยะเวลาในการใช้งาน จ าแนกตามปัจจัยเกี่ยวข้อง ได้แก่ ด้านความรู้

และทกัษะการใช้ระบบ 

ระยะเวลาในการใชง้าน 

ดา้นความรูแ้ละทกัษะการใชร้ะบบ 2 Sig ผลทดสอบ 

 ท่านมีความรู้และทกัษะในการใช้ระบบ GFMIS มากน้อยอย่างไร 103.00 .000 แตกต่าง 

 ท่านได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ 

130.71 .000 แตกต่าง 

 ท่านมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการท างานด้วยระบบ 

GFMIS มากน้อยอย่างไร 

233.26 .000 แตกต่าง 

 ท่านได้ศึกษาหาความรู้และทกัษะในการใช้ระบบ GFMIS และงานที่

เกี่ยวข้องเองอย่างสม ่าเสมอ 

67.11 .000 แตกต่าง 

 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ที่ว่าบุคลากรปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุในกระทรวง

สาธารณสุขที่มีปัจจัยเกี่ยวข้อง ด้านความรู้และทักษะการใช้ระบบ แตกต่างกันส่งผลให้ระยะเวลาการใช้

ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ต่างกัน พบว่า ปัจจัยเกี่ยวข้อง 

ด้านความรู้และทักษะการใช้ระบบ มีค่า Sig. 0.000 ทั้งหมด ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ 

(0.05) จึงยอมรับสมมติฐานรอง (HA) กล่าวคือ บุคลากรปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุในกระทรวง

สาธารณสขุที่มีปัจจัยเกี่ยวข้อง ได้แก่ ด้านความรู้และทกัษะการใช้ระบบ แตกต่างกนัส่งผลให้มีการใช้ระบบ

การบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอเิลก็ทรอนิกส ์(GFMIS) ต่างกนั 

186186



 

         
  

ตารางที่ 6 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ของการใช้ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบ

อเิลก็ทรอนิกส ์(GFMIS) ที่มีผลต่อความถี่ในการใช้งาน จ าแนกตามปัจจัยเกี่ยวข้อง ได้แก่ ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ความถีใ่นการใชง้าน 

ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 Sig ผลทดสอบ 

 ท่านคิดว่าโปรมแกรมในระบบ GFMIS ที่ใช้ในการปฏิบัติงานมี

ความสะดวก เข้าใจง่าย และรวดเรว็ 

20.38 .000 แตกต่าง 

 ท่านมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ ในการปฏิบัติงานใน

หน่วยงานเพียงพอและเหมาะสม 

47.14 .000 แตกต่าง 

 ท่านได้รับการดูแลหรือได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ที่ มี

ความรู้จากกรมบัญชีกลางเป็นอย่างดี 

174.78 .000 แตกต่าง 

 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ที่ว่าบุคลากรปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุในกระทรวง

สาธารณสุขที่มีปัจจัยเกี่ยวข้อง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แตกต่างกันส่งผลให้ความถี่ในการใช้ระบบการ

บริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเลก็ทรอนิกส์ (GFMIS) ต่างกัน พบว่า ปัจจัยเกี่ยวข้อง ได้แก่ ด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่า Sig. 0.000 ทั้งหมด ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ (0.05) จึง

ยอมรับสมมติฐานรอง (HA) กล่าวคือ บุคลากรปฏบัิติงานด้านการเงินและพัสดุในกระทรวงสาธารณสุขที่มี

ปัจจัยเกี่ยวข้อง ได้แก่ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แตกต่างกนัส่งผลให้มีการใช้ระบบการบริหารการเงินการ

คลังภาครัฐ แบบอเิลก็ทรอนิกส ์(GFMIS) ต่างกนั 

 

ตารางที่ 7 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ของการใช้ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ 

แบบอิเลก็ทรอนิกส์ (GFMIS) ที่มีผลต่อระยะเวลาในการใช้งาน จ าแนกตามปัจจัยเกี่ยวข้อง ได้แก่ ด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระยะเวลาในการใชง้าน 

ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 Sig ผลทดสอบ 

 ท่านคิดว่าโปรมแกรมในระบบ GFMIS ที่ใช้ในการปฏิบัติงานมี

ความสะดวก เข้าใจง่าย และรวดเรว็ 

44.82 .000 แตกต่าง 

 ท่านมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ ในการปฏิบัติงานใน

หน่วยงานเพียงพอและเหมาะสม 

116.4

3 

.000 แตกต่าง 

 ท่านได้รับการดูแลหรือได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ที่ มี

ความรู้จากกรมบัญชีกลางเป็นอย่างดี 

188.6

4 

.000 แตกต่าง 

 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่  2 ที่ ว่าบุคลากรปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุในกระทรวง

สาธารณสุขที่มีปัจจัยเกี่ยวข้อง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แตกต่างกันส่งผลให้ระยะเวลาในการใช้ระบบ
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การบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเลก็ทรอนิกส์ (GFMIS) ต่างกัน พบว่า ปัจจัยเกี่ยวข้อง ได้แก่ 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่า Sig. 0.000 ทั้งหมด ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ (0.05) จึง

ยอมรับสมมติฐานรอง (HA) กล่าวคือ บุคลากรปฏบัิติงานด้านการเงินและพัสดุในกระทรวงสาธารณสุขที่มี

ปัจจัยเกี่ยวข้อง ได้แก่ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แตกต่างกนัส่งผลให้มีการใช้ระบบการบริหารการเงินการ

คลังภาครัฐ แบบอเิลก็ทรอนิกส ์(GFMIS) ต่างกนั 

4. ผลการวิเคราะห์สมมติฐานที่  3 บุคลากรปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุในกระทรวง

สาธารณสุขที่สังกัดหน่วยงาน (ศึกษาทั้งหมด 4 หน่วยงาน) แตกต่างกันมีการใช้ระบบการบริหารการเงิน

การคลังภาครัฐ แบบอิเลก็ทรอนิกส์ (GFMIS) ต่างกัน โดยใช้ค่าสถิติ Chi-Square น าเสนอในตารางที่ 8 

และตารางที่ 9 

 

ตารางที่ 8 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 ของการใช้ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ 

แบบอิเลก็ทรอนิกส์ (GFMIS) ที่มีผลต่อความถี่ในการใช้งาน จ าแนกตามสังกัดหน่วยงาน (ศึกษาทั้งหมด 

4 หน่วยงาน) 

ความถีใ่นการใชง้าน 

 ไม่เกนิ 3 

คร้ัง/

สปัดาห์ 

4-6 

คร้ัง/

สปัดาห์ 

7-10 

คร้ัง/

สปัดาห์ 

10 

คร้ังขึ้น

ไป 

2 Sig ผลทดสอ

บ 

หน่วยงาน     18.6

4 

.005 แตกต่าง 

ส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสขุ 

43 

 (43.0%) 

54 

(54.0%) 

- 3 

(3.0%) 

   

กรมควบคุมโรค 28 

(28.0%) 

69 

(69.0%) 

- 3 

(3.0%) 

   

กรมสขุภาพจิต 46 

(46.0%) 

47 

(47.0%) 

- 7 

(7.0%) 

   

กรมสนับสนุนบริการ

สขุภาพ 

54 

(54.0%) 

42 

(42.0%) 

- 4 

(4.0%) 

   

รวม 171 

(42.8%) 

212 

(53.0%) 

- 17 

(4.3%) 

   

 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 ที่ว่าบุคลากรปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุในกระทรวง

สาธารณสุขที่มีสังกัดหน่วยงาน (ศึกษาทั้งหมด 4 หน่วยงาน) แตกต่างกัน มีความถี่ในการใช้งานต่างกัน 

พบว่า ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค และกรมสขุภาพจิต มีความถี่ในการใช้งาน 4-

6 คร้ัง/สัปดาห์ รองลงมา ไม่เกิน 3 คร้ัง/สัปดาห์ แต่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีความถี่ในการใช้งาน 

ไม่เกิน 3 คร้ัง/สัปดาห์ รองลงมา 4-6 คร้ัง/สัปดาห์ และจากการทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติ Chi-
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Square มีค่า Sig. 0.005 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ (0.05) จึงยอมรับสมมติฐานรอง (HA) 

กล่าวคือ บุคลากรปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุในกระทรวงสาธารณสุขที่สังกัดหน่วยงาน (ศึกษา

ทั้งหมด 4 หน่วยงาน) แตกต่างกันมีการใช้ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเลก็ทรอนิกส์ 

(GFMIS) ต่างกนั 

 

ตารางที่ 8 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 ของการใช้ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ 

แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่มีผลต่อระยะเวลาในการใช้งานจ าแนกตามสังกัดหน่วยงาน (ศึกษา

ทั้งหมด 4 หน่วยงาน) 

ระยะเวลาในการใชง้าน 

 ต ่ากว่า 

10 นาท ี

11-30 

นาท ี

31-60 

นาท ี

61 นาที

ขึ้นไป 

2 Sig ผลทดสอบ 

หน่วยงาน     63.26 .000 ต่างกนั 

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

สาธารณสขุ 

8 

(8.0%) 

67 

(67.0%) 

25 

(25.0%) 

-    

กรมควบคุมโรค 45 

(45.0%) 

51 

(51.0%) 

3 

(3.0%) 

1 

(1.0%) 

   

กรมสขุภาพจิต 25 

(25.0%) 

66 

(66.0%) 

4 

(4.0%) 

2 

(2.0%) 

   

กรมสนับสนุนบริการ

สขุภาพ 

32 

(32.0%) 

63 

(63.0%) 

4 

(4.0%) 

1 

(1.0%) 

   

รวม 

(400 คน) 

110 

(27.5%) 

247 

(61.8%) 

39 

(9.8%) 

4 

(1.0%) 

   

 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 ที่ว่าบุคลากรปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุในกระทรวง

สาธารณสุขที่มีสังกัดหน่วยงาน (ศึกษาทั้งหมด 4 หน่วยงาน) แตกต่างกัน มีความถี่ในการใช้งานต่างกัน

คือ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ มีระยะเวลาในการใช้งาน 11-30 นาท ีรองลงมา 31-60 นาท ีแต่

กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีระยะเวลาในการใช้งาน 11-30 นาท ี

รองลงมา ต ่ากว่า 10 นาท ีและจากการทดสอบสมมติฐานใช้สถิติ Chi-Square มีค่า Sig. 0.000 ซ่ึงมีค่า

น้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ (0.05) จึงยอมรับสมมติฐานรอง (HA) กล่าวคือ บุคลากรปฏิบัติงาน

ด้านการเงินและพัสดุในกระทรวงสาธารณสุขที่มีต าแหน่งแตกต่างกันส่งผลให้มีการใช้ระบบการบริหาร

การเงินการคลังภาครัฐ แบบอเิลก็ทรอนิกส ์(GFMIS) ต่างกนั 
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ขอ้เสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากการวิจยัในครั้งนี้  

 จากการศึกษา เร่ือง การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ 

แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) – ศึกษากรณีบุคลากรปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุในกระทรวง

สาธารณสขุ การน าผลที่ได้คร้ังน้ีไปใช้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังน้ี  

1.1 ด้านความรู้และทกัษะการใช้ระบบ จากการศึกษาพบว่า ความรู้และทกัษะการใช้งาน

ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเลก็ทรอนิกส์ GFMIS ของบุคลากรปฏบัิติงานด้านการเงิน

และพัสดุในกระทรวงสาธารณสุข พบว่าบุคลากรได้รับการสนับสนุนให้เข้าอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องกบัระบบ GFMIS และบุคลากรที่ปฏบัิติงานระบบ GFMIS ได้ศึกษาหาความรู้และทกัษะในการใช้

ระบบ GFMIS และงานที่เกี่ยวข้องเอง อยู่ในระดับปานกลาง ดังน้ัน กระทรวงสาธารณสุขหรือสังกัด

หน่วยงาน ควรมีนโยบายให้บุคลากรที่ปฏบัิติเกี่ยวข้องกับระบบ GFMIS ได้เข้ารับการอบรม เพ่ิมความรู้ 

รับรู้การท างานในสิ่งใหม่ๆอยู่สม ่าเสมอ และควรจัดบุคลากรที่มีความรู้จากทางกรมบัญชีมาเป็นวิทยากร 

ตอบข้อสงสยัในเร่ืองต่าง ๆ 

1.2 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากการศึกษาพบว่า ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการ

บริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเลก็ทรอนิกส์ GFMIS ของบุคลากรปฏบัิติงานด้านการเงินและพัสดุ

ในกระทรวงสาธารณสุข อยู่ในระดับมากต่อการปฏิบัติงาน นอกจากน้ีผลการศึกษายังพบว่า ระบบการ

บริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเลก็ทรอนิกส์ (GFMIS) มีการเปล่ียนแปลงรูปแบบของระบบตลอด 

ดังน้ันกรมบัญชีกลางควรมีบุคลากรที่ให้ความรู้ ข้อสงสัยของผู้ปฏบัิติงานในหน่วยงานต่าง ๆ และทางต้น

สังกัดควรจัดอบรมเมื่อระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) มีการ

เปล่ียนแปลงเพ่ือให้การปฏบัิติงานไปในทศิทางเดียวกนั 

2. ขอ้เสนอแนะส าหรบัการวิจยัครั้งต่อไป 

 ผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยคร้ังต่อไป ดังน้ี 

1) ควรมีการเพ่ิมวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกมากขึ้น เช่น การสมัภาษณ์ 

2) ควรมีการเกบ็ข้อมูลกับผู้ปฏบัิติงานเกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ 

แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) มากขึ้ น เพ่ือให้ทราบถึงการใช้ระบบที่แท้จริงของบุคลากรทั้งกระทรวง

สาธารณสขุ 
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