
 

ขีดความสามารถในการใหบริการในระบบ GFMIS ของขาราชการกรมบัญชีกลาง 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ทิพวรรณ  พูลเกษม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ปญหาพิเศษนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวิชาการบริหารงานทั่วไป 
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 

มิถุนายน 2550 
ลิขสิทธิ์เปนของมหาวิทยาลัยบูรพา 

 



 

  ข

คณะกรรมการควบคุมมาตรฐานวิชาปญหาพิเศษทางการบริหาร ไดพิจารณา     
ปญหาพิเศษฉบับนี้แลว เห็นสมควรรับเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา           
รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ของมหาวิทยาลัยบูรพาได 
 
    อาจารยที่ปรึกษาปญหาพิเศษทางการบริหาร 
 
    ...................................................................... 
                        (ดร.อรรณพ  โพธิสุข) 
 
   คณะกรรมการควบคุมมาตรฐานวิชาปญหาพิเศษทางการบริหาร 
 
   
   ......................................................................ประธานกรรมการ 
        (.............................................................) 

 
 

   ......................................................................กรรมการ 
        (.............................................................) 

 
 

   ......................................................................กรรมการและเลขานุการ 
        (.............................................................) 

 

 
 บัณฑิตวิทยาลยัอนุมัติใหรับปญหาพิเศษฉบับนี้  เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารทั่วไป ของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 
..........................................................................................คณะบดีบณัฑติวิทยาลัย 
           (.............................................................) 
     วันที่..............เดือน...................................พ.ศ. 2549 

 



 

  ค

 
ประกาศคณุูปการ 

  การศกึษาเรื่อง  ขีดความสามารถในการใหบริการในระบบ  GFMIS  ของขาราชการ
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สกุลรัตน ดร.โกวิท  กระจาง และอาจารยรักกิจ ศรีสรินทร อาจารยที่ปรึกษาปญหาพิเศษ ซ่ึงได
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บทคัดยอ 
 การศกึษาเรื่อง “ขีดความสามารถในการใหบริการในระบบ GFMIS ของขาราชการ 
 กรมบัญชีกลาง”  มีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบขีดความสามารถในการใหบริการในระบบ GFMIS  
ของกรมบัญชีกลาง  เพื่อเปรียบเทียบขดีความสามารถในการใหบริการในระบบ GFMIS ของ
บุคลากรกรมบัญชีกลาง จําแนกตามตวัแปรอายุ เพศ วฒุิการศึกษา ตาํแหนง ระยะเวลาในการทํางาน
และความสามารถในการใชคอมพิวเตอร และเพื่อใหไดขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
เสริมสรางขีดความสามารถในการใหบริการในระบบ GFMIS โดยไดศึกษากลุมตัวอยางของ
ขาราชการกรมบัญชีกลางที่มีหนาที่ใหบริการในระบบ GFMIS แกสวนราชการตาง ๆ จํานวน      
150 คน โดยวิเคราะหขอมูลดวย คารอยละ คาเฉลี่ย คาเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ One-way 
ANOVA 
 ผลการศึกษาพบวา ขาราชการสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 41-50 ป จบการศกึษา
ระดับปริญญาตรี ดํารงตําแหนงเจาหนาที่การเงินและบัญชี และเจาหนาที่การคลัง มีระยะเวลาการ
ทํางานต่ํากวา 10 ป และมีความเชี่ยวชาญในการใชคอมพิวเตอรปานกลาง ขีดความสามารถเกี่ยวกบั
ความรูในระบบ GFMIS ของขาราชการกรมบัญชีกลาง พบวาโดยภาพรวมของกลุมตวัอยางที่เปน
ขาราชการกรมบัญชีกลาง มีขีดความสามารถในการใหบริการในระบบ GFMIS ในระดับนอย  
( X =  1.43) เมื่อพิจารณาในแตละดาน พบวา ในทุก ๆ ดาน ไดแก ดานระบบจัดเก็บและนําสง
รายได ดานความสามารถในดานระบบการเบิกจายเงิน ดานระบบจัดซื้อจัดจาง ดานระบบสินทรัพย
ถาวร และดานความสามารถในระบบบริหารงบประมาณ อยูในระดับนอยเชนเดียวกนั ผลการ
เปรียบเทียบความแตกตาง พบวาขาราชการกรมบัญชีกลางที่มีเพศ อายุ วุฒกิารศึกษา ตําแหนง 
ระยะเวลาในการทํางาน และความสามารถในการใชคอมพิวเตอร แตกตางกนั มีขีดความสามารถใน
การใหบริการในระบบ GFMIS ไมแตกตางกัน 
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บทที่ 1 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา   

สุทธิรัตน  รัตนโชติ (2546) กลาววา GFMIS ยอมาจาก Government  Fiscal Management 
Information System หมายถึง ระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เกิดขึน้
จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวนัที่ 22 กรกฎาคม 2546 ซ่ึงกอนหนานี้คณะรัฐมนตรีไดมมีติเมื่อวันที่ 15 
มกราคม 2545 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงระบบการบริหารการคลังภาครัฐดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย นายกรัฐมนตร ีเปนประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตร ีเปนรอง
ประธานกรรมการ รัฐมนตรปีระจําสํานักนายกรฐัมนตรี รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง  
ประธานที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรี ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย ปลัดสาํนัก
นายกรัฐมนตร ีเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการ
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน อธิบดีกรมบัญชีกลาง และกรรมการผูจัดการใหญ 
ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) เปนกรรมการ และมีเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปนกรรมการ และ
เลขานุการ  คณะกรรมการดงักลาวไดมกีารประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2545 และ
นายกรัฐมนตรไีดมคีําสั่งลงวนัที่ 13 มีนาคม 2545 ใหปรับปรุงคณะกรรมการระบบบริหารงานการ
คลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส พรอมทั้งมอบหมายใหธนาคารกรงุไทย จํากัด (มหาชน)  เปน
ผูสํารวจและกาํหนดความตองการ การออกแบบระบบและเครือขายระบบงานดังกลาว 
 ตอมาธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ไดเสนอโครงสรางระบบบริหารงานการคลัง
ภาครัฐแบบบรูณาการทางอิเล็กทรอนิกส ตอกรรมการปรับปรุงระบบการบริหารการคลังภาครัฐ
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยมีสาระสําคัญโดยยอ แยกเปน 3 สวน ดังนี ้
 1.  โครงการปรับปรุงระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐดวยระบบอเิล็กทรอนิกส           
มีเปาหมายและวัตถุประสงค ดังนี ้
      1.1  การจัดทําระบบการวางแผน การจดัทํา อนุมัติ และการบริหารงบประมาณ เงนิ
เหล่ือมป เงินนอกงบประมาณ แบบครบวงจร และการรายงานแบบ online-realtime ตามแนวทาง
การจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงาน และประสิทธิผล 
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     1.2  การจัดทําระบบบัญชีการเงิน การคลัง แบบเกณฑคงคางและการบริหารเงินคงคลัง
ในภาพรวมทั้งภาครัฐและหนวยงานตามมาตรฐานบัญชีสากล IPSAS (International Public Sector  
Accounting Standards) 
       1.3  การจัดทําระบบรายรับ-รายจายทางอิเล็กทรอนิกส 
       1.4  การติดตั้งระบบคอมพิวเตอรและเครือขายในรปูแบบศูนยคอมพิวเตอร และ 
ศูนยสํารองที่มีความปลอดภัยสูง เพื่อรองรับระบบงานการคลังภาครัฐทั้งหมด ทั้งในสวนกลางและ
สวนภูมภิาคถึงสํานักงานคลังจังหวดั และสํานักงานคลังจังหวดั ณ อําเภอ ภายในปงบประมาณ  
พ.ศ. 2548 
       1.5  การจัดทําระบบฐานขอมูลหลัก รวมถึงระบบคาใชจายสวนบุคคล ระบบการ
พัฒนาและบรหิารขาราชการและลูกจาง ระบบการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้ เพื่อ
กํากับ ติดตามและประเมนิผลครบวงจร ทั้งในทางบัญชี และการเงนิอยางมีประสิทธิภาพ 
 2.  กําหนดแผนปฏิบัติการ เพื่อดําเนินการใหออกใชเต็มระบบในปงบประมาณ  
พ.ศ.2546-2548 โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
       2.1  เร่ิมทดลองใชกับหนวยงานหลัก ซ่ึงประกอบดวย สํานักงบประมาณ 
กรมบัญชีกลาง สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ สํานักงานการตรวจเงนิแผนดนิ สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และกระทรวง    
นํารอง ไดแก กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพลังงาน จงัหวัดที่
บริหารงานแบบบูรณาการ และหนวยงานอิสระ ในวนัที่ 1 ตุลาคม 2546 
       2.2  ใชจริงในทุกสวนราชการ กระทรวง ทบวง กรม และองคกรอิสระ โดยผาน 
กองคลังของทุกกระทรวง ทบวง กรม และในสวนกลาง สํานักงานคลังจังหวดั สํานักงานคลัง
จังหวดั ณ อําเภอ (ในสวนภมูิภาค ทําหนาที่ CFO) ซ่ึงสามารถปฏิบัติงานจริงในวันที่ 1 ตุลาคม 2547 
 3.  กําหนดกรอบวงเงินลงทนุกอสราง จัดหาและปฏิบัตกิารการใชฝกอบรม และปรับ
ระบบการทํางาน โดยธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) ลงทุนใหกอน และรัฐบาลจายคาลงทนุตาม
จายจริงในวงเงินไมเกนิ 1,400 ลานบาท และคาใชจายการดําเนินการดาน system maintenance และ
คาเชาใชเครือขาย และระบบการเบิกจายแบบ online-realtime ตามความจําเปน 
 คณะกรรมการปรับปรุงระบบการบริหารการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  ได
พิจารณาขอเสนอของธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) มมีติเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2546 ดังนี ้
 1.  เห็นชอบกบัโครงการออกแบบระบบการคลังในระบบอิเล็กทรอนิกส และแผน 
ปฏิบัติการป 2546-2548 เพื่อดําเนินการออกใชตามที่ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) เสนอโดยให
มีการจัดสราง national system เพื่อเปนลิขสิทธิ์ของรัฐบาลตอไป 
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 2.  เห็นชอบในกรอบวงเงนิลงทุน คาบริหารจัดการ คาดาํเนินการโครงการฯ โดย
มอบหมายใหธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เปนผูลงทุนและจัดหาอุปกรณ hardware software 
ระบบเครือขายและความปลอดภัยไปกอนจนกวาระบบจะแลวเสร็จ และมีการสงมอบใหกับรัฐบาล
ภายในวงเงิน ไมเกิน 1,400 ลานบาท 
 3.  มอบหมายใหกระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร รับผิดชอบรวมกับสํานกังานโครงการปรับปรุงระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐ
ดวยระบบอีเล็กทรอนิกส สํานักนายกรัฐมนตรี และธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) เพื่อตรวจสอบ
รายละเอียดและคาใชจายลงทุน การดําเนนิการและจัดหาระบบเพื่อกําหนดวงเงินและคาใชจาย
โครงการเมื่อสรางเสร็จใชการไดและรับมอบแลว เพื่อเสนอคณะกรรมการใหความเห็นชอบ ทั้งนี้
ใหสํานักงบประมาณพจิารณาตั้งงบจายเงนิคาลงทุน คาบริหารจัดการ และคาใชจายทุกประเภทที่
จําเปนใหแกธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) และบรษิทัในเครือที่ลงทุนไปกอน โดยเริ่มชําระเมือ่
มีการสงมอบและการนําออกใชแลว 
 4.  เห็นชอบใหมีการเปลี่ยนคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการทีม่ีอยูเดิมเปน
คณะกรรมการกํากับและบริหารโครงการ การกํากับ การเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส โดยเชิญผูแทนจากทุกกระทรวงเปนทีป่รึกษาโครงการ 
 สําหรับคณะทาํงานใหปรับเปลี่ยนเปนสํานักงานโครงการ (project management office)  
เพื่อรับผิดชอบการดําเนนิบริหารจัดการและประสานงานกับทุกสวนราชการที่เกี่ยวของตอไป โดยมี
ผูแทนจากสวนราชการหลัก ไดแก กระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง สํานักงาน
การตรวจเงนิแผนดิน กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน สํานักงานคณะกรรรมการพัฒนาระบบราชการ เปนหนวยงานหลักและ
รับผิดชอบในฐานะหนวยเลขานุการ โดยมเีลขาธิการคณะรัฐมนตรีทําหนาที่เปนผูอํานวยการ
สํานักงานการปรับปรุงระบบการคลังภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส และนายนิพัทธ  พุกกะณะสุต ที่
ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรี เปนรองผูอํานวยการ และใหสามารถยืมตัวขาราชการหรือ
แตงตั้งเจาหนาที่ปฏิบัติงานของสํานักงานไดตามความจําเปน 
 สําหรับคาใชจายของสํานักงานโครงการใหธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ทดรองจาย
และเบิกคนืรวมกับงบลงทุนและงบดําเนินการตอไป 
 5.  ใหทุกสวนราชการ กระทรวง ทบวง กรม และองคกรอิสระ แตงตั้งผูแทนรับผิดชอบที่
มีอํานาจเต็ม เพื่อประสานงานการนําระบบออกใชอยางบรูณาการตามแผนปฏิบัติการที่กําหนด และ
ใหความรวมมอืเพื่อใหการปฏิบัติการเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ รวดเร็ว คลองตัว และปราศจาก
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อุปสรรค รวมทั้งการจัดสงเจาหนาที่เขารับการฝกอบรมเพื่อใหบรรลุผลเปาหมายการนําระบบ  
GFMIS ออกใชตอไป 
 กรมบัญชีกลาง มีความเกีย่วของกับระบบ GFMIS คือ 

1.  ในฐานะที่เปนสวนราชการเหมือนกับสวนราชการอื่น ๆ 
2.  ในฐานะที่เปนหนวยงานกลาง (central agency) แบงเปน 2 สวน คือ 

 2.1  สวนที่เปนผูปฏิบัติงานกับ GFMIS (operator) ทําหนาที่ดังนี ้
  2.1.1  การจัดสรรงบกลางรายการเลื่อนขัน้ อันดับ ใหกบัสวนราชการ 
  2.1.2  การตรวจอนุมัติการกนัเงินแบบมหีนี้ผูกพันที่ขอยกเลิกแลวขอกนัใหม 
  2.1.3  การตรวจอนุมัติการกนัเงินแบบไมมีหนี้ผูกพนั 
  2.1.4  การตรวจอนุมัติการเบกิเงินงบประมาณแทนกัน 
  2.1.5  การสรางขอมูลเจาหนี ้
  2.1.6  การตรวจอนุมัติรายการขอเบิกเงินจากคลังของสวนราชการ 

   2.1.7  การสั่งจายและโอนเงนิเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของสวนราชการและเจาหนี้
ของสวนราชการ 
   2.1.8  การกระทบยอดการโอนเงินเขาบัญชี รวมทั้งการปรับปรุงรายการ
คลาดเคลื่อน หรือรายการทีธ่นาคารไมสามารถโอนเงินเขาบัญชีใหได 

  2.1.9  การจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา 
      2.1.10  การจายตรงบําเหน็จบํานาญ 

2.1.11  การจายเงนิสวัสดิการคารักษาพยาบาลขาราชการใหโรงพยาบาลโดยตรง 
      2.1.12  การอนุมัติและเบกิจายเงินทดรองราชการ 
      2.1.13  การสั่ง post รายการที่สวนราชการทํารายการพักไว 

       2.1.14  การกระทบยอดการรับเงินเขาคลังผานสาขาธนาคาร รวมทั้งการปรับปรุง
รายการคลาดเคลื่อน 

      2.1.15  การบริหารเงินคงคลัง 
      2.1.16  การประมวลบัญชีแผนดิน 
2.2   สวนที่เปนผูกํากับการปฏบิัติงานใน GFMIS (regulator) โดยทําหนาที่ดังนี ้
  2.2.1  วางแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณปปจจุบัน/ปกอนใน GFMIS 
  2.2.2  วางแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุใน GFMIS 

   2.2.3  วางแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงนิกับคลังใน GFMIS ทั้งเงินใน
งบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ใหกบัสวนราชการและกรมบัญชกีลาง 
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   2.2.4  วางแนวปฏิบัติการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลังใน 
GFMIS ทั้งเงินในงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ใหกับสวนราชการและกรมบัญชีกลาง 

2.2.5  วางแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชี ใน GFMIS ใหกับสวนราชการและ 
กรมบัญชีกลาง 

2.2.6  วางแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคํานวณตนทุนใน GFMIS ใหกับสวนราชการ 
 GFMIS กับกรมบัญชีกลางในฐานะที่เปนศูนย GFMIS ประจําจังหวดั บทบาทนี้เปนของ
สํานักงานคลังจังหวดั และสาํนักงานคลังจงัหวัด ณ อําเภอ รวม 87 แหง มีหนาที่ใหบริการ load  
ขอมูลเขา GFMIS นอกจากนี้ยังตองใหบริการแกสวนราชการในการปรับปรุงแกไขขอมูล การออก
รายงานที่จําเปน รวมทั้งการประสานงานกบัสวนราชการในกรณีที่เกดิขอผิดพลาดในการกระทบ
ยอดรายการรับและจายเงินผานธนาคาร  

จากหนาที่ในดานตาง ๆ ที่ไดกลาวมา จะเห็นไดวากรมบัญชีกลาง จะตองจัดโครงสราง
อัตรากําลังใหเหมาะสมกับการปฏบิัติงานกับ GFMIS ทั้งนี้เพื่อทําใหการปฏิบัติงานกับ GFMIS ใน
สวนที่เปนงานหลักและในสวนที่ตองใหการบริการในระบบ GFMIS หรือเปนพี่เล้ียงใหกับสวน
ราชการตาง ๆ ใหเขาใจในวิธีการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

 1.  เพื่อศึกษาขดีความสามารถในการใหบริการในระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง  
อันประกอบดวยการประชาสัมพันธ วางแผน เตรียมบุคลากรจัดระบบบริหาร ขอมูลตาง ๆ  ส่ือ  
อุปกรณ  เอกสารและอาคารสถานที่ 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบขีดความสามารถในการใหบริการในระบบ GFMIS ของบุคลากร
กรมบัญชีกลาง จําแนกตามตัวแปร อายุ เพศ วุฒิการศกึษา ตําแหนง ระยะเวลาการทํางาน และ
ความสามารถในการใชคอมพิวเตอร 
 3.  เพื่อใหไดขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาเสริมสรางขีดความสามารถในการ
ใหบริการในระบบ GFMIS 

สมมติฐานการวิจัย 

  1.  บุคลากรกรมบัญชีกลางที่มีอายุตางกัน มีขีดความสามารถในการใหบริการในระบบ 
GFMIS ที่แตกตางกัน 
   2.  บุคลากรกรมบัญชีกลางที่มีเพศตางกัน มีขีดความสามารถในการใหบริการในระบบ 
GFMIS  ที่แตกตางกัน 
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 3.  บุคลากรกรมบัญชีกลางที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มีขีดความสามารถในการใหบริการ
ในระบบ GFMIS ที่แตกตางกัน 
  4.  บุคลากรกรมบัญชีกลางที่มีตําแหนงหนาที่การงานตางกัน มีขีดความสามารถในการ
ใหบริการในระบบ GFMIS ที่แตกตางกัน 
 5.  บุคลากรกรมบัญชีกลางที่มีระยะเวลาการทํางานตางกนั มีขีดความสามารถในการ
ใหบริการในระบบ GFMIS ที่แตกตางกัน 
 6.  บุคลากรกรมบัญชีกลางที่มีความสามารถในการใชคอมพิวเตอรตางกัน มีขีด
ความสามารถในการใหบริการในระบบ GFMIS ที่แตกตางกัน 

ขอบเขตการศึกษา 

  การศึกษาครั้งนี้จะทําการศึกษาขีดความสามารถในการใหบริการในระบบ GFMIS  ของ
ขาราชการกรมบัญชีกลาง ในฐานะที่เปนหนวยงานกลาง ดังนี ้
 1.  สวนที่เปนผูปฏิบัติงานกับ GFMIS (operator) โดยหนวยงานที่เกี่ยวของประกอบดวย 
สํานักบริหารการรับ-จายเงนิภาครัฐ กลุมบริหารเงินคงคลัง กลุมงานพัฒนาเงินนอกงบประมาณ   
กลุมงานสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ กลุมวิเคราะหและประมวลบัญชีแผนดิน ยกเวน
สํานักงานคลังเขต และสํานกังานคลังจังหวัด 

2. สวนที่เปนผูกาํกับการปฏิบัติงานใน GFMIS (regulator) หนวยงานทีเ่กีย่วของ
ประกอบดวย สํานักมาตรฐานดานกฎหมายและระเบียบการคลัง สํานักพัฒนามาตรฐานดานพัสดุ
ภาครัฐ และสํานักมาตรฐานดานการบัญชีภาครัฐ 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 ระบบ GFMIS (Government  Fiscal Management Information System) หมายถึง ระบบ
การบริหารงานการคลังภาครัฐดวยระบบอเีล็กทรอนิกส 
 ขีดความสามารถ หมายถึง ระดับความสามารถของขาราชการกรมบัญชีกลางในการ
ใหบริการ หรือเปนพี่เล้ียงใหแกสวนราชการในการปรบัเปลี่ยนระบบการเบิกจายเงินภาครัฐสูระบบ 
อิเล็กทรอนิกส 
 ระบบสินทรัพยถาวร หมายถึง ระบบที่รองรับการบันทึกรายการสินทรัพยถาวรที่อยูใน
ครอบครองของหนวยงานภาครัฐที่จะตองนําเขาในระบบ GFMIS 
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 ระบบการเบิกจายเงิน  หมายถึง ระบบที่รองรับกระบวนงานดานเบกิจายที่เกีย่วกับการทํา
รายการขอเบิกเงินใหกับเจาหนี้หรือผูมีสิทธิ รวมถึงการอนุมัติส่ังจายเงนิโดยโอนเงนิเขาบัญชีของ
เจาหนีห้รือหนวยงานผูเบิก ทั้งเงินในงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ 
 ระบบบริหารงบประมาณ หมายถึง ระบบที่มีการจัดเตรยีมกระบวนงานการจัดสรร
เงินงวดแบบอเิล็กทรอนิกส การโอนยายเงนิงบประมาณ เพื่อรองรับการปรับกระบวนงานตาม
ระบบฐานขอมูลงบประมาณ 
 ระบบจัดเกบ็และนําสงรายได หมายถึง ระบบที่รองรับกระบวนงานดานการรับเงินของ
หนวยงานภาครัฐ รวมทั้งการรับรายไดที่เกดิจากการจัดเกบ็และตองนําสงเงินดังกลาวใหรัฐผาน
ธนาคารกรุงไทย 
 ระบบจัดซื้อจดัจาง หมายถึง ระบบที่บันทกึขอมูลการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส โดยจําแนกรายการจัดซื้อของหนวยงานภาครัฐ ตามระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการพัสดุ และสามารถรองรับกระบวนงานจัดซื้อจดัจางในระดับจังหวดัตามระบบการ
บริหารงานจังหวัดแบบ บูรณาการ รวมทัง้กําหนดมาตรฐานรหัสพัสด ุเพื่อจัดทํารายการพัสดุ
อิเล็กทรอนิกสกลาง โดยใชรหัสมาตรฐานเพื่อใหสามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส 
 online-realtime หมายถึง การปรับปรุงขอมูลใหเปนแบบทันทีทันใด 
 post หมายถึง การผานรายการ 
 load หมายถึง  การนําขอมูลบันทึกเขาในระบบ 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1.  เพื่อจะไดทราบถึงขีดความสามารถในการใหบริการในระบบ GFMIS ของขาราชการ
กรมบัญชีกลาง 

2. เพื่อนําผลที่ไดจากการศึกษาไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาแกไขและปรับปรุงการ
ใหบริการ การใหคําปรึกษา หรือเปนพี่เล้ียงใหกับสวนราชการในการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS   
ใหมีมาตรฐานการปฏิบัติอยางเดียวกัน 
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บทที่ 2 

แนวคิด  ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 การศึกษาเรื่องขีดความสามารถในการใหบริการแบบ GFMIS ของขาราชการกรมบัญชีกลาง  
ไดนําแนวคดิ ทฤษฎีและงานวิจยัที่เกีย่วของ มาใชในการศึกษา ดังนี ้
  1.  แนวคดิทฤษฎีเกีย่วกับองคการและการเปลี่ยนแปลง ประกอบดวย 
  1.1  ทฤษฎีองคการ 
  1.2  ทฤษฎีวาดวยการบริหารการเปลี่ยนแปลงในองคการ 
 2.  แนวคดิทฤษฎีเกีย่วกับการใหบริการ ประกอบดวย 
  2.1  ทฤษฎีเกี่ยวกับการใหบริการ 
  2.2  ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการใหบริการ   
  2.3  ปจจัยทีก่อใหเกดิพฤติกรรมการใหบริการ 
 3.  แนวคดิทฤษฎีเกีย่วกับความพึงพอใจ ประกอบดวย 
  3.1  ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
    3.2  แนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 4. ความรูเกี่ยวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ และรัฐบาลอีเล็กทรอนิกส 
 5.  กรมบัญชีกลาง 
 6.  งานวิจยัที่เกี่ยวของ 
 7.  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับองคการและการเปลี่ยนแปลง 

 1.  ทฤษฎีองคการ 
 นิภา  ลําเจยีกเทศ (2545, หนา 13-14) กลาววา องคการจะตองดําเนินงานอยูภายใต
สภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ แนวความคดิการเปลี่ยนแปลงองคการอยางมีแบบแผน
จึงเกิดขึน้เพื่อสนองตอบกับการแกปญหา ความเสื่อมถอยและลมสลายขององคการโดยมีสมมติฐาน
ที่วา หากปลอยใหองคการมีการเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติตามสภาพสิง่แวดลอมโดยไมมีการ
ปรับตัวเพื่อการอยูรอดแลว องคการยอมเสื่อมถอยและลมสลายไปในที่สุด ดังนั้น เพื่อความอยูรอด
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ขององคการ ลักษณะโครงสรางขององคการหรือวิธีการในการจัดองคการจึงจําเปนตองมีการ
เปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมและเขากันไดกับสภาพแวดลอมดังกลาว 
 แนวคดิหนึง่ทีสํ่าคัญในการศึกษาองคการ คอื องคการในลักษณะของระบบ 
(organization as a system) กลาวคือ การมองและศึกษาองคกรในลักษณะของระบบ (system) โดย
เปนการเสนอแนวคดิที่วาการศึกษาองคการจะตองศึกษาถึงความสัมพันธของทั้งระบบ เพราะจะ
ชวยทําใหสามารถเขาใจถึงตัวแปรและแรงผลักดันที่เกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกที่สงผล
กระทบใหองคกรตองมีการปรับตัว และการจะเหน็ระบบไดอยางชดัเจนก็คือการจดัแบงและการ
มองระบบ โดยสามารถมองระบบและศกึษาองคกรในลกัษณะของความสัมพันธของสภาวะ
แวดลอมเปนระบบทางสังคม (social system) 
 นักสังคมศาสตรไดมองสังคมเปนอันหนึ่งอันเดียวกนั มลัีกษณะเปนระบบ นั่นคือระบบ
ทางสังคมจะประกอบไปดวยระบบยอย นับตั้งแตสถานที่ องคการ กลุม และคน แตละระบบยอย
เหลานี้จะมีความสัมพันธและมีการกระทําตอกัน (interaction) โดยผลที่ออกมามีรูปแบบที่ถาวร 
ขอบเขตของสังคมเปนเรื่องเกี่ยวกับวัตถุประสงค เวลา สถานที่ และความสัมพันธระหวางบุคคล 
(interpersonal relationships) ดวยการเขาใจและสนใจการศึกษาการบริหารในแงพฤตกิรรมองคการ
ดังกลาว นกัวชิาการจึงไดหนัมาศึกษาองคการในฐานะทีเ่ปนความหมายสําคัญในแงทัศนะดังกลาว 
คือ ถือวาองคการเปนระบบทางสังคมอยางหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ คือ 
 1.  องคการทุกองคการลักษณะสภาพจะประกอบดวย ระบบยอยตาง ๆ จํานวนหนึ่งซึ่งมี
สวนเกีย่วพันและมีผลกระทบตอกนัเสมอ 
 2.  ตัวองคการอยูในสภาพเปรียบเสมือนเปนระบบเปด หรือมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา 
สามารถรับเอาอิทธิพลจากภายนอกทกุชนิดเขามาเพื่อดําเนินการผลิตและนําออกสูสังคมมีการ
ปรับตัวใหสมดุลกับสภาพแวดลอมอยูเสมอ 
 3.  องคการทุกองคการจะปรบัตัวฐานะของตนเองใหอยูในสภาพที่สมดลุที่สุดตลอดเวลา 
ทั้งในเชิงของการปรับสิ่งที่รับเขามาตลอดจนการแกไขปญหาภายในองคการเอง 
 4.  องคการทุกแหงจะมีเปาหมายหรือวัตถุประสงคหนาที่งานหลาย ๆ อยาง ซ่ึงบางอยาง 
ก็อาจจะขัดแยงกันและกัน สวนเปาหมายของผูบริหารคือการมุงเพื่อใหเกิดความสมดลุเหมาะสม
ของระบบยอยภายในองคการที่เปนอยู 
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 2.  ทฤษฎีวาดวยการบริหารการเปลี่ยนแปลงในองคการ  (theory for Managing 
organization change) 
 นิภา ลําเจยีกเทศ (2545, หนา 15-16)  กลาววา การปฏิรูประบบราชการมีผลใหเกิดการ
ปรับเปลี่ยนบทบาทและนโยบายการดําเนนิงานของกรมบัญชีกลางในหลาย ๆ ดาน ทําใหหนวยงาน
ในสังกัดกรมบัญชีกลางมีความจําเปนที่จะตองปรับเปลี่ยนโครงสรางของหนวยงาน มีการนําเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชมากขึ้น มีการปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานใหส้ัน รวดเร็ว และขั้นตอนการ
ทํางานชัดเจนมากขึ้น การนาํเอาระบบคอมพิวเตอรมาชวยปฏิบัติงาน อาจสงผลกระทบกับการลด
อัตรากําลังคน การบริหารจัดการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนั้นมีทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงในองคการ
โดยโรบินส  (Robbin, 1990, p. 381 อางถึงใน นภิา ลําเจียกเทศ, 2545, หนา 15) ไดกลาวถึงขอบเขต
ของทฤษฎีองคการโดยใหความสนใจตอการเปลี่ยนแปลงที่สามารถวางแผนลวงหนาได (planned) 
และไดใหความสําคัญตอบทบาทของผูชวยเหลือการเปลี่ยนแปลง (change agent) ซ่ึงจะเปนผูใช
ความพยายามของตนเองโดยตรงในการเปลี่ยนพฤติกรรมของคน หรือเปลี่ยนแปลงโครงสราง
องคการ และความสนใจในเรื่องทฤษฎีองคการ จึงเนนประเด็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภายใตการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงโครงสราง (structural change) ประเภทของการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับ
เปาหมายในระดับปจเจกบุคคล (individual) ผูบริหารจะใชความพยายามเปลี่ยนแปลงเพื่อใหมีผล
ตอพฤติกรรมของพนักงาน เชน การฝกอบรม (training) กระบวนการหลอหลอมทางสังคม 
(socialization) การใหคําปรึกษา (counseling) ลวนแตเปนการเปลี่ยนแปลงที่องคการจะใชเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของปจเจกบุคคล ในทํานองคลายกันถาเปาหมายอยูที่การเปลีย่นแปลง
พฤติกรรมระดับกลุมผูบริหารอาจจะใชวิธีการเขาแทรกแซง (interventions) 
 ความเกีย่วของในเรื่องการเปลี่ยนแปลงดานโครงสราง (structural change)  คือ การเนน
ในดานเทคนิค ซ่ึงจะมีผลกระทบตอระบบโครงสรางขององคการ คือ การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ
ของอํานาจหนาที่ (authority) การเขาถึงขอมูล (access to information) การจัดสรรผลตอบแทนและ
รางวัล (reward)  เทคโนโลยแีละอื่น ๆ ในทํานองเดียวกนั อยางไรก็ตามในการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงนัน้ ผูบริหารจําเปนตองคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรมอยางควบคูกันไปกับ
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางเสมอ 
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แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการใหบริการ 

 1.  ทฤษฎีเก่ียวกับการใหบริการ 
 ความหมายของการใหบริการ 
 เกศสินี  กล่ันบุศย  (2540, หนา 23) ใหความหมายของคําวา “บริการ” หมายถึง การ 
ปฏิบัติรับใชใหความสะดวกกับผูมาใชบริการ 
 ดลยา วุฒวิิวฒันกุล (2530, หนา  16) อธิบายถึง หลักการในการใหบริการ ที่สําคัญ มี 5 
ประการ คือ 
 1.  หลักการสอดคลองกับความตองการของบุคคลเปนสวนใหญ กลาวคือ ประโยชน
และบริการที่องคการจัดใหนัน้ จะตองตอบสนองความตองการของบุคลากรสวนใหญหรือทั้งหมด
มิใชเปนการจดัใหแกบุคคลกลุมใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะ มิฉะนั้นแลว นอกจากจะไมเกิดประโยชน
สูงสุดในการเอื้ออํานวยประโยชนและบรกิารแลว    ยังไมคุมคากับการดําเนินงานนั้น ๆ ดวย 
 2.  หลักความสม่ําเสมอ กลาวคือ การใหบริการนั้น ๆ ตองดําเนินการอยางตอเนื่องและ
สม่ําเสมอ มิใชทํา ๆ หยุด ๆ ตามความพอใจของผูบริหารหรือผูปฏิบัติการ 
 3.  หลักความเสมอภาค บริการที่จัดนั้นจะตองใหแกผูมาใชบริการทุกคนอยางเสมอภาค
และเทาเทยีมกนั ไมมีการใชสิทธิพิเศษแกบุคคลหรือกลุมบุคคลใด กลุมบุคคลหนึ่ง ในลักษณะตาง
จากกลุมคนอืน่ ๆ อยางเหน็ไดชัด 
 4.  หลักความประหยัด  คาใชจายที่ตองใชในการบรกิารจะตองไมมากจนเกินกวาผลทีจ่ะ 
ไดรับ 
 5.  หลักความสะดวก บริการที่จัดใหแกผูบริการจะตองเปนไปในลกัษณะปฏิบัติไดงาย  
สะดวกสบาย ส้ินเปลืองทรัพยากรไมมากนัก ทั้งยังไมเปนการสรางความยุงยากใจใหแกผูบริการหรือ
ผูใชบริการมากจนเกินไป 
 อภิชัย  พรหมพิทักษกุล (2540, หนา 25) ไดเสนอหลักการใหบริการแบบครบวงจร หรือ
การพัฒนาการใหบริการในเชิงรุกวาจะตองเปนไปตามหลักการ ซ่ึงอาจเรียกงาย ๆ วา หลัก package 
service ดังนี้ 
 1.  ยึดการตอบสนองการจําเปนของประชาชนเปนเปาหมาย การบริการของรัฐในเชิงรับจะ
เนนการใหบริการในเชิงรุกวาจะตองเปนไปตามหลักการ ซ่ึงอาจเรียกวา หลัก package service ดังนี้ 
  1.1  ขาราชการมีทัศนคติวาการใหบริการจะเริ่มตนก็ตอเมื่อมีผูมาติดตอขอรับบริการ
มากกวาที่จะมองวาตนมหีนาที่ที่จะตองจดับริการ ใหแกราษฎรตามสิทธิประโยชนที่เขาควรจะไดรับ 
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  1.2  การกําหนดระเบียบปฏิบัติและการใชดุลยพินิจของขาราชการมักเปนไปเพื่อ 
สงวนอํานาจในการใชดุลยพนิิจของหนวยงาน หรือปกปองตัวขาราชการเอง มีลักษณะที่เนนการ
ควบคุมมากกวาการสงเสริม การติดตอราชการจึงตองใชเอกสารหลักฐานตาง ๆ เปนจาํนวนมาก และ
ตองผานการตัดสินใจหลายขั้นตอน ซ่ึงบางครั้งเกินกวาความจําเปน 
  1.3  จากการทีข่าราชการมองวาตนมีอํานาจในการใหดุลยพนิิจ และมกีฎระเบียบเพื่อ
เปนเครื่องมือที่จะปกปองการใชดุลยพินจิของตน ทําใหขาราชการจํานวนไมนอยมีทศันคติใน
ลักษณะของเจาขุนมูลนายในฐานะที่ตนมีอํานาจที่จะบันดาลผลไดผลเสียแกประชาชน การดําเนิน
ความสัมพันธจึงเปนไปในลกัษณะที่ไมเทาเทียมกนั และนําไปสูปญหาตาง ๆ เชน ความไมเต็มใจที่
จะใหบริการรูสึกไมพอใจ เมื่อราษฎรแสดงความเห็นโตแยง เปนตน 
  ดังนั้น เปาหมายแรกของการจัดบริการแบบครบวงจร คือการมุงผลประโยชนของ
ประชาชนผูรับบริการทั้งผูที่มาติดตอและมาขอรับบริการ และผูที่อยูในขายที่ควรจะไดรับการบริการ
เปนสําคัญ ซ่ึงมีลักษณะดังนี ้คือ 
       1.  ขาราชการจะตองถือวาการใหบริการเปนภาระหนาที่ที่ตองดาํเนนิการอยางตอเนื่อง
โดยจะตองพยายามจัดบรกิารใหครอบคลุม ผูที่อยูในขายที่ควรจะไดรับบริการทุกคน 
       2.  การกําหนดระเบียบ วธีิปฏิบัติ และการใชดุลยพินจิ จะตองคํานึงถึงสิทธิประโยชนของ
ผูรับอยางสะดวกรวดเร็ว 
       3.  ขาราชการจะตองมองผูมารับบริการวามีฐานะและศักดิ์ศรีเทาเทยีมกับตน มีสิทธิ 
ที่จะรับรูใหความเห็น หรือโตแยงดวยเหตผุลไดอยางเตม็ที่ 
 2.  ความเร็วในการใหบริการ สังคมปจจุบันเปนสังคมทีม่ีการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ อยาง
รวดเร็ว และมกีารแขงขนักับสังคมอื่น ๆ อยูตลอดเวลาในขณะที่ปญหาพื้นฐานของระบบราชการคอื 
ความลาชาที่เกิดจากความจาํเปนตามลักษณะของการบรหิารราชการเพือ่ประโยชนสวนรวมแหงรัฐ  
แตในหลายสวนความลาชาของระบบราชการเปนเรื่องที่สามารถแกไขได เชน ความลาชาที่เกิดจาก
การปดภาระในการตัดสินใจ ความลาชาทีเ่กิดจากการกระจายอํานาจ หรือเกิดจากการกําหนด
ขั้นตอนที่ไมจาํเปน หรือความลาชาที่เกิดขึน้เพราะขาดการพัฒนางาน หรือนําเทคโนโลยีที่ไม
เหมาะสมมาใช เปนตน ปญหาที่ตามมาคือระบบราชการถูกมองวาเปนอุปสรรคสําคัญในการพัฒนา
ความเจริญกาวหนาและเปนตัวถวงในระบบการแขงขันเสรี  ดังนั้น ระบบราชการจําเปนตอง
ตั้งเปาหมายในอันที่จะพัฒนาการใหบริการใหมีความรวดเรว็มากขึ้น ซ่ึงอาจกระทําไดใน 3 ลักษณะ
คือ 
  2.1  การพัฒนาขาราชการ ใหมีทัศนคติ มคีวามรู ความสามารถ เพื่อใหเกิดความ
ชํานาญงาน มคีวามกระตือรือรน และกลาตัดสินใจในเรือ่งที่ทําอยูในอาํนาจของตน 
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  2.2   การกระจายอํานาจ หรือมอบอํานาจมากขึ้น และปรับปรุงระเบียบวธีิการทํางาน
ใหมีขั้นตอนและใชเวลาในการใหบริการใหเหลือนอยทีสุ่ด 
  2.3  การพัฒนาเทคโนโลยีตาง ๆ ที่จะทําใหสามารถใหบริการไดเร็วข้ึน 
 3.  การใหบริการจะตองเสร็จสมบูรณ เปาหมายของการใหบริการเชิงรุกแบบครบวงจร
อีกประการหนึ่งคือความเสร็จสมบูรณของการใหบริการ ซ่ึงหมายถึงการเสร็จสมบูรณตามสิทธิ
ประโยชนที่ผูรับบริการจะตองไดรับ โดยที่ผูรับบรกิารไมจําเปนตองมาติดตอบอยครัง้นัก ซ่ึง
ลักษณะที่ดีของการใหบริการที่เสร็จสมบูรณก็คือ การบรกิารที่แลวเสรจ็ในการติดตอเพียงครั้งเดยีว 
หรือไมเกิน 2 คร้ัง (คือ มารับเรื่องที่แลวเสร็จอีกครั้งหนึ่ง) 
 4.  ความกระตอืรือรนในการใหบริการ ความกระตือรือรนในการใหบริการเปนเปาหมาย
ที่สําคัญอีกประการหนึ่งในการพัฒนาการใหบริการเชิงรุก  ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนบางสวนยังมี
ความรูสึกวาการติดตอขอบริการจากทางราชการเปนเรื่องที่ยุงยาก และเจาหนาที่ไมคอยเต็มใจที่จะ
ใหบริการ ดังนั้นจึงมีทัศนคติที่ไมดีตอการบริการของรัฐและตอเจาหนาที่ผูใหบริการ ซ่ึงนําไปสู
ปญหาของการสื่อสารทําความเขาใจกนั ดงันั้น หากเจาหนาที่ผูใหบริการพยายามใหบริการดวย
ความกระตือรือรนแลว กจ็ะทําใหผูมารับบริการเกิดทัศนคติที่ดี ยอมรบัฟงเหตุผล คาํแนะนําตาง ๆ 
มากขึ้น และเตม็ใจที่จะมารับบริการในเรื่องอื่น ๆ อีก นอกจากนี้ความกระตือรือรนในการใหบริการ
ยังเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหบริการนั้นเปนไปอยางรวดเร็วและมีความสมบูรณ ซ่ึงจะนําไปสูความ
เชื่อถือศรัทธาของประชาชนในที่สุด 
 5.  การใหบริการดวยความถกูตองสามารถตรวจสอบได การพัฒนาการใหบริการแบบ
ครบวงจรนั้น ไมเพียงแตจะตองใหบริการที่เสร็จสมบูรณเทานัน้ แตจะตองมีความถกูตองชอบธรรม
ทั้งในแงของนโยบายและระเบียบแบบแผนของทางราชการและถูกตองในเชงิศีลธรรมจรรยาดวย ซ่ึง
เกีย่วของกับการใชดุลยพินจิของขาราชการเปนสําคัญ 
 6.  ความสุภาพออนนอม เปาหมายอีกประการหนึ่งของการพัฒนาใหบริการแบบครบ
วงจร คือ เจาหนาที่ผูใหบริการจะตองปฏิบัติตอประชาชนผูมาติดตอขอรับบริการดวยความสุภาพ
ออนนอม ซ่ึงจะทําใหผูมารับบริการมีทัศนคติที่ดีตอทางราชการ อันจะสงผลใหการสื่อสารทําความ
เขาใจระหวางกันเปนไปไดงายขึ้น ความสภุาพออนนอมในการใหบริการนั้น จะเกิดขึน้ไดก็โดยการ
พัฒนาทัศนคตขิองขาราชการใหเขาใจวาตนมีหนาทีใ่นการใหบริการ และเปนหนาทีท่ี่มีความสําคัญ
รวมทั้งมีความรูสึกเคารพในสิทธิและศักดิศ์รีของผูที่มาติดตอขอรับบริการ 
 7.  ความเสมอภาค การใหบริการแบบครบวงจรจะตองถือวาขาราชการมีหนาที่จะตอง
ใหบริการประชาชนโดยเสมอภาค ซ่ึงจะตองเปนไปตามเงื่อนไข ดังนี ้
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  7.1  การใหบริการจะตองเปนไปภายใตระเบียบแบบแผนเดียวกนั และไดรับผลที่
สมบูรณภายใตมาตรฐานเดยีวกัน ไมวาผูรับบริการจะเปนใครก็ตาม หรือเรียกวาความเสมอภาคใน
การใหบริการ 
  7.2  การใหบริการจะตองคํานึงถึงความเสมอภาคในโอกาสที่จะไดรับบริการดวย ทัง้นี้
เพราะประชาชนบางสวนของประเทศเปนกลุมบุคคลที่มีขอจํากัดในเรื่องความสามารถในการที่จะ
ติดตอขอรับบริการจากรัฐ เชน มีรายไดนอย ขาดความเขาใจหรือขอมลูขาวสารที่เพียงพออยูใน
พื้นที่หางไกลทุรกันดาร เปนตน ดังนั้น การจัดบริการของทางราชการจะตองคํานึงถึงคนกลุมนี้ดวย 
โดยจะตองพยายามนําบริการไปใหผูรับบริการตามสิทธิประโยชนที่คาดวาจะไดรับ เชน การเก็บ
คาปรับในอัตราที่ต่ําที่สุดตามที่กฎหมายกําหนด เมื่อเห็นวาผูรับบริการไมมีเจตนาทีจ่ะเลี่ยงการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย แตเปนเพราะขาดขอมลูขาวสาร เปนตน ซ่ึงอาจเรียกความเสมอภาคนี้วาความ
เสมอภาคที่จะไดบริการที่จําเปนจากรัฐ 
 สมพจน  โกศลประดิษฐ  (2543, หนา 32)  กลาววา การใหบริการสาธารณะ คือ การที่
บุคคล กลุมบุคคล หรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของกับการใหบริการสาธารณะ ซ่ึงอาจจะ
เปนรัฐหรือเอกชน มีหนาที่ในการสงตอการบริการใหบริการสาธารณะแกประชาชน โดยมี
จุดมุงหมายเพือ่สนองความตองการของประชาชนโดยสวนรวม ยึดการตอบสนองความตองการ
จําเปนของประชาชนเปนเปาหมาย การบรกิารของรัฐในเชิงรับจะเนนการใหบริการตามระเบียบ
แบบแผน และมีลักษณะที่เปนอุปสรรคตอการใหบริการ ดังนี้คือ 
 1.  ขาราชการมีทัศนคติวาการใหบริการจะเริ่มตน กต็อเมื่อมีผูมาติดตอขอรับบริการ
มากกวาตนมหีนาที่ที่จะตองจัดบริการใหแกราษฎรตามสิทธิประโยชนที่เขาควรจะไดรับ 
 2.  การกําหนดระเบียบปฏิบัติและการใชดลุยพินิจของขาราชการ มักเปนไปเพื่อสงวน
อํานาจในการใชดุลยพนิิจของหนวยงาน หรือปกปองตวัขาราชการเอง มีลักษณะที่เนนการควบคมุ
มากกวาสงเสริม การติดตอราชการจึงตองใชเอกสารหลกัฐานตาง ๆ เปนจํานวนมากและตองผาน
การตัดสินใจหลายขั้นตอน ซ่ึงบางครั้งเกินกวาความจําเปน 
 3. จากการที่ขาราชการมองวาตนมีอํานาจในการใชดุลยพนิิจ และมกีฎระเบียบเปน
เครื่องมือที่จะปกปองการใชดุลยพินิจของตน ทําใหขาราชการจํานวนไมนอยมีทัศนคติในลักษณะ
ของเจาขุนมูลนาย ในฐานะที่ตนมีอํานาจที่จะบันดาลผลไดผลเสียแกประชาชน การดําเนิน
ความสัมพันธจึงเปนไปในลกัษณะที่ไมเทาเทียมกนั และนําไปสูปญหาตาง ๆ เชน ความไมเต็มใจที่
จะใหบริการ รูสึกไมพอใจเมือ่ราษฎรแสดงความเหน็โตแยง เปนตน 
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 ดังนั้น  เปาหมายแรกของการจัดบริการแบบครบวงจรก็คือ การมุงประโยชนของประชาชน 
ผูรับบริการทั้งที่มาติดตอขอรับบริการและผูที่อยูในขายทีค่วรจะไดรับการบริการเปนสําคัญ ซ่ึงมี
ลักษณะดังนี้ คือ 
 1.  ขาราชการจะตองถือวาการใหบริการเปนภาระหนาทีท่ี่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง 
โดยจะพยายามจัดบริการใหครอบคลุมผูที่อยูในขายที่ควรจะไดรับบริการทุกคน 
 2.  การกําหนดระเบียบวิธีการปฏิบัติและการใชดุลยพนิจิ จะตองคํานึงถึงสิทธิประโยชน
ของผูรับบรกิารเปนหลัก โดยพยายามใหผูรับบริการไดสิทธิประโยชนทีค่วรจะไดรับอยางสะดวก
รวดเร็ว 
 3.  ขาราชการจะตองมองผูมารับบริการวามีฐานะหรือศักดิ์ศรีเทาเทยีมกับตน มีสิทธิที่จะ
รับรูใหความเห็น หรือโตแยงดวยเหตุผลไดอยางเต็มที่ สรางทัศนคติและความสัมพันธที่ดีระหวาง 
ผูใหบริการและผูรับบริการ ตลอดจนเปนการใหบริการที่มคีวามถูกตองชอบธรรมสามารถ
ตรวจสอบได และสรางความเสมอภาคทั้งในการใหบริการและในการที่ไดรับบริการจากรัฐ 
 จินตนา  บุญบงการ (2539, หนา 7-25) ไดใหคํานยิามวา บริการ คือ ส่ิงที่จับ สัมผัส      
แตะตองไดยาก และเสื่อมสญูสภาพไปไดงาย บริการจะทําขึ้นทันทีและสงมอบใหผูรับบริการทันที
หรือเกือบจะทนัที คือการทํางานบริการที่ตองทําทันที และตองเอื้ออํานวยทางจิตวิทยาใหเกิดความ
พึงพอใจเชนนี ้ผูใหบริการยอมตองมีจิตสํานึกในการใหบริการอยูตลอดเวลา และไดกลาวถึง
ขาราชการระดบัตนที่ติดตอสัมพันธใหบริการโดยตรงกับประชาชน คือคนสําคัญ เมื่อยึดหลัก
เปาหมายสําคญัวา การใหบริการคืองานของราชการ และประชาชนคอืบุคคลสําคัญ ส่ิงที่สําคัญยิ่ง
ในการใหบริการก็คือบุคคล หรือขาราชการระดับตนที่ตดิตอสัมพันธใหบริการโดยตรงกับ
ประชาชน  เขาควรไดรับ  
 1.  การฝกอบรม ปลุกจิตสํานกึในการบริการเปนสิ่งจําเปน 
 2.  การเพิ่มพูนความรูความสามารถหรือทักษะในงานที่ตองรับผิดชอบรูทั้งขอบขาย
หนาที่ความรบัผิดชอบ การเชื่อมโยงของหนาที่ การปรบัแกกฎระเบียบจนขาราชการระดับตน
ทํางานไดอยางมั่นใจ และมคีวามยืดหยุนในงานไดโดยไมสรางความเสียหาย 
 3.  การกลอมเกลากิริยามารยาท ใหมีความสุภาพ ออนนอม ออนโยน เอื้ออาทร ใน
ขณะเดียวกนักต็ื่นตัว พรอมที่จะใหบริการอยางจริงใจ รวดเรว็ 
 4.  การดูแลเรือ่งการแตงกาย ใหถูกระเบยีบ สะอาด เรียบรอย สรางความประทับใจใหกับ
ประชาชนตั้งแตแรกเหน็ 
 ในสวนของขาราชการระดับสูงเปนผูทําใหการบริการมีคุณภาพ ซ่ึงการบริการที่มีคุณภาพ
ในสายตาของหนวยราชการ คือ การใหบริการที่ทําใหประชาชนประทบัใจนั่นคือ  การไดรับบริการ
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ที่ดีจนเกิดความรูสึกประทับใจ เกดิภาพลักษณที่ดเีมื่อกลาวถึงหนวยราชการนั้น ใครจะใหความ
รวมมือรวมใจกับหนวยราชการ ซ่ึงการบริการที่มีคุณภาพจะเกิดขึ้นไดดวยความริเร่ิมของขาราชการ
ระดับสูงโดยนาํหลักในการแกปญหาในงานบรกิารมาใช คือหลัก 4 Rs  (จินตนา บุญบงการ, 2539, 
หนา 27) ไดแก 
 1.  reengineering  คือ การปรับร้ือองคกร การแกปญหาการบริหารแบบนี้ในธุรกิจเอกชน
ไดนํามาใชอยางแพรหลาย  หัวใจสําคัญอยูที่พยายามไมใหงานผานมือหลายคน งานบริหารอาจทํา
ใหเบ็ดเสร็จไดที่คนเดยีว โดยผูใหบริการคนนี้มีความรู ความสามารถมาก มีอํานาจตัดสินใจหากมี
ปญหาที่ไมยุงยากซับซอน เพื่อใหผูบริการไดรับความสะดวกรวดเรว็ และมีเครื่องมือเครื่องใชระบบ
สารสนเทศ ชวยใหขอมูล ชวยเหลืองาน ชวยเหลือในการตัดสินใจใหถูกตองรวดเรว็ แมนยํายิ่งขึ้น 
 ผูบริหารระดับสูงจึงตองใหส่ิงที่จะชวยใหผูใหบริการทํางานได คือ ความรู อํานาจในการ
ตัดสินใจ และเครื่องใชระบบสารสนเทศ 
 ในแงของระบบราชการการทํางาน เพื่อการบริการ ขาราชการระดับสูงตองดําเนินการ   
ร้ือปรับระบบ โดยดําเนินการดังนี้คือ ออกแบบระบบบรกิารใหม จดัองคกร กําหนดบทบาทในการ
ใหบริการใหม จัดทํามาตรฐานบริการใหม จัดเครื่องมือเครื่องใชระบบสารสนเทศที่จะเอื้อตอการ
ใหบริการ 
 2.  reeducation คือ มีการฝกอบรมขาราชการทุกระดับ ทัง้ที่ใหบริการโดยตรงกับ
ประชาชน และขาราชการสวนอื่นที่ชวยดาํเนินการสงเสริมสนับสนุนงานใหบริการกบัประชาชน 
และการฝกอบรมขาราชการในระดับหัวหนาฝาย ใหเนนงานนโยบายการบริการเพื่อประชาขน 
 3.   reenforcement คือ การกําหนดมาตรฐานงานบริการใหเปนแนวทางแกขาราชการ
ระดับตนทีใ่หบริการโดยตรงตอประชาชน 
 4.   reencouragement คือ การสงเสริมใหเกดิขวัญกําลังใจ ทําใหอยากจะรวมมือรวมใจ 
ในการใหบริการ หรือการจัดโครงการรณรงคตาง ๆ เชน เขียนคําขวัญปดเตือนใจทั่วไปในรูปแบบ
ที่จะทําใหขาราชการเพิ่มจิตสํานึกในการใหบริการที่ดี หรือการจัดใหมกีารประกวดคาํขวัญเพื่อการ
บริการแกประชาชน และการจัดใหมกีารประกวดขาราชการดีเดนที่ใหบริการแกประชาชนดวย
จิตสํานึกอยางจริงใจ 
 วิชาญ  ฤทธิรงค (2528, หนา 52) ไดใหความหมายวา การใหบริการและการตอนรับลูกคา
ใหไดรับความพอใจอยากที่จะมาใชบริการอีก ควรดําเนินการดังนี ้
 1.  พนักงานตองแตงกายสะอาดเรียบรอย 
 2.  ตอนรับลูกคาทุกคนอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน 
 3.  พนักงานมคีวามรอบรูในหนาที่ บริการดวยความรวดเร็วมีความกระตือรือรน 
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 4.  ควรมีการสืบหาขอมูลของลูกคาจากแหลงตาง ๆ เพื่อจะไดตอนรับอยางเหมาะสม 
 5.  การใหบริการลูกคาจะตองดูถึงความตองการของลูกคาเปนสําคัญ 
 6.  สถานที่ทําการ ตองดูแลใหสะอาด มีการจัดที่พักคอยสําหรับลูกคา 
 7.  หมั่นออกเยี่ยมลูกคาหรือธุรกิจของลูกคาอยางสม่ําเสมอ  สรางสื่อสัมพันธระหวางลูกคา
ตอลูกคาชนิดปากตอปากซึ่งเปนวิธีไดผลดีที่สุด 
 8.  การพัฒนาระบบงานโดยการนําเทคโนโลยีใหม ๆ เขามา 
 9.  ใหคําแนะนําดานวิชาการและการตลาดแกลูกคา 
 สรุปไดวา การบริการ หมายถงึ การกระทําทีแ่สดงถึงการปฏิบัติตอผูรับบริการที่ดาํเนินการ
อยางเปนประโยชน พรอมทัง้ใหผูรับบริการมีความพึงพอใจที่ไดรับบรกิารทั้งกาย วาจา กิริยา 
เพื่อใหผูรับบรกิารกลับมารับบริการอีก 
 2.  ทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมการใหบริการ 
 พฤติกรรมการบริการที่จะกลาวตอไป เปนพฤติกรรมที่ไมมุงเนนตวับคุคลจะมุงเนนงาน 
คือ เนนงานสําเร็จลุลวงตามเปาหมายที่องคการไดวางไว ซ่ึงเว็บเบอร (Weber, 1966 อางถึงใน 
บุศรินทร จันทินมาธร, 2548, หนา 16) ไดใหทัศนะวา พฤติกรรมการใหบริการแบบไมคํานึงถึง   
ตัวบุคคลเปนพฤติกรรมใหบริการที่มีประสิทธิภาพ และเปนประโยชนตอประชาชนมากที่สุด 
กลาวคือ ยิ่งพฤติกรรมใหบริการมีลักษณะไมคํานึงถึงตวับุคคลมากเทาใด พฤติกรรมนั้นยิ่งมี
ประสิทธิภาพมากเทานั้น นอกจากนีย้ังใหทัศนะวาการใหบริการที่ไมคํานึงถึงตัวบุคคล มาเปน
หลักการสําคัญในการปฏิบตัิงานของเจาหนาที ่
 ปกิต  ปางพุฒพิงษ (2540, หนา 14) กลาววา พฤติกรรมการใหบริการ หมายถึง ระดบัของ
การใหบริการแบบไมคํานึงถึงตัวบุคคลโดยประเมินจากกิริยาอาการและการตอบสนองที่แสดงออก
ของผูใหบริการขณะบริการใหแกผูขอใชบริการที่มีการติดตอเฉพาะงาน การปฏิบัติโดยเสมอภาค
เทาเทียมและการวางตนเปนกลางสูง 
 จากความหมายสรุปไดวา พฤติกรรมการใหบริการเปนการแสดงออกหรือการมีกิริยา
อาการแสดงถึงการติดตอสัมพันธระหวางผูใหบริการกับผูใชบริการโดยมีการปฏิบัติที่มีความ 
เทาเทียมกัน 
 3.  ปจจัยท่ีกอใหเกิดพฤติกรรมการใหบริการ 
 นิภา  เนื่องถนอม (2535, หนา 18-21) ไดกลาวไววา เมื่อพิจารณาถึงพฤติกรรมการ
ใหบริการของพนักงานขายที่มีความแตกตางกันไปนั้นเปนผลมาจากปจจัยตาง ๆ ทีส่งผลกระทบตอ
การทํางาน ซ่ึงมีนักวิชาการหลายทานไดศกึษาตอกําหนดพฤติกรรม 
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 1.  ปจจัยที่เกิดจากลักษณะเฉพาะบุคคล เปนประเภทของคุณลักษณะบคุคลที่ทําใหเปน
ความแตกตางระหวางบุคคลไดเดนชัดคือ 
 คุณลักษณะของประชากร เชน อายุ เชื้อชาติ เผาพันธุ 
 คุณลักษณะทีแ่สดงถึงความรูความสามารถ เชน ความรูความสามารถ ความถนัดและ
ความชํานาญของบุคคล คุณลักษณะนี้ไดมาจากการศึกษาอบรม ตลอดจนการสะสมประสบการณ
ตาง ๆ 
  1.1  คุณลักษณะทางจิตวิทยา ไดแก ทัศนคติ คานยิม การรับรูในเรื่องตาง ๆ ตลอดจน
บุคลิกภาพของแตละบุคคล 
  1.2  แรงจูงใจ (motivation) เปนความจําเปน (need)  ความตองการ (want)  แรงขับ 
(drive) หรือแรงกระตุน (impulses) อันเกดิภายในตวับุคคล แรงจูงใจนีจ้ะถูกผลักดันไปสูเปาหมาย 
(goal) 
 2.  ปจจัยที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายในองคการ 
  2.1  องคการที่มีลักษณะเปนทางการ ไดแก มีโครงสราง เปาหมาย วัตถุประสงคของ
องคการที่แนนอน มีกฎระเบียบที่เปนแนวทางปฏิบตัิจะมุงเนนความสําเร็จในงานอาจไมคํานึงถึง
การบริการ เพราะกฎระเบยีบคิดเพียงอยางเดียวคืองาน งานบริการเปนงานที่ตองเอาใจลูกคา ใหเกิด
ความประทับใจสูงสุด ซ่ึงผลที่ตามมาคือการซื้อสินคานั้นเอง 
  2.2  องคการที่ไมเปนทางการ เกิดขึ้นโดยธรรมชาติของมนุษย ไมมีระเบียบ กฎเกณฑ 
ขอบังคับ เชน ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ อุดมการณ การรวมตวักันเปนไปตามความ       
พึงพอใจกันเปนสวนตวั หลักของงานบริการบางครั้งเปนเรื่องของความพึงพอใจสวนตัวในการ
บริการของพนักงาน ซ่ึงหมายถึง การชอบ-ไมชอบ ของลูกคาที่เขามารับการบริการและซื้อสินคา 
การสรางความพึงพอใจในองคการอยางไมเปนทางการ จะตองมีความยืดหยุนในองคการเกี่ยวกับ
งานบริการ ซ่ึงจะเกิดผลดีตอองคการ 
 3.  ปจจัยที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอกองคการ 
 นิภา  เนื่องถนอม (2535, หนา 20-21) ไดแบงสภาพแวดลอมที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
มนุษยในองคการไวดังนี ้
  3.1  สภาพทั่วไป ไดแก สภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 
  3.2  กลุมและสถาบัน ไดแก กลุมลูกคาหรือผูรับการบริการ สมาคมอาชีพ สหภาพ
แรงงาน ชีวิตแตงงาน เปนตน 
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 สรุปไดวา ปจจัยที่เปนตัวกําหนดพฤตกิรรมมนุษยในองคการมี 3 ประการ คือ ปจจัยที่เกิด
จากลักษณะเฉพาะบุคคล ปจจัยที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายในองคการ และปจจยัที่เกิดจาก
สภาพแวดลอมภายนอกองคการ 
 บุศรินทร  จันทินมาธร (2548, หนา 18-19)  กลาววา พฤติกรรมการใหบริการเกี่ยวของกับ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานหรือพนักงานขององคกรที่มีความแตกตางกันไปนั้นเปนผลมาจากปจจยัตาง ๆ 
ที่เปนตัวกําหนดพฤติกรรม ที่สงผลกระทบตอพฤติกรรมในการปฏิบตัิงาน ซ่ึงพฤติกรรมการทํางาน
ขึ้นอยูกับทัศนคติ การติดตอส่ือสารและการจูงใจ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของ
องคการ ทั้งนี้มีทฤษฎีที่สําคัญที่เกี่ยวของไดแก ทฤษฎกีารจูงใจของ Frederick Herzberg (ยวุัฒน  
วุฒิเมธี, ม.ป.ป., หนา 31 อางถึงใน บุศรินทร จันทินมาธร, 2548, หนา 18) เกีย่วกับปจจัยการจูงใจ 2 
ปจจัยทีจ่ะเปนตัวกระตุนใหบุคคลพึงพอใจในการทํางาน อยากทํางาน ซ่ึงมีผลกระทบโดยตรงตอ
บุคคล แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
 1.  ปจจัยสุขวทิยา (hygience factor) เปนปจจัยที่มุงลดความรูสึกไมพอใจของคนในการ
ทํางาน หากขาดไปคนจะเกดิความรูสึกไมพอใจในการทาํงาน ดังนั้น จงึจําเปนตองบาํรุงรักษาใหอยู
ในระดบัที่เหมาะสมที่จะเปนตัวกระตุนใหงานขององคการประสบความสําเร็จในระดับสูง ซ่ึงปจจัย
ยอย สเท็บเฮน็ (Stephen, 2001 อางถึงใน เสริมสุข  ไพศาล, 2546, หนา 10) ไดแก นโยบายและการ
บริหารขององคการ การสอน ควบคุมดแูล หรือเทคนคิการใหคาํปรึกษา ความสัมพนัธกับหวัหนางาน 
สภาพการทํางาน เงินเดือน ความสัมพันธกบัเพื่อนรวมงาน ชีวิตสวนตัว ความสัมพันธกับลูกนอง 
ตําแหนงหนาที่หรือสถานภาพในการทํางาน และความมั่นคง ปจจยัเหลานี้ มิไดเปนสิ่งจูงใจทีจ่ะ  
ทําใหเกิดผลผลิตเพิ่มขึ้น แตจะเปนขอกําหนดเบื้องตนเพือ่ปองกันไมใหคนเกดิความไมพอใจใน
งานที่ทําอยู 
 2.  ปจจัยจูงใจ (motivator factor) เปนปจจยัที่กระตุนใหคนทุมเทความพยายามในการ
ทํางานเพื่อจะไดรับการยอมรับและความสาํเร็จในการทํางาน ปจจยัที่เกีย่วของกับงานโดยตรงที่
พนักงานจะพดูถึงเมื่อเกิดความรูสึกที่ดีกับงานมี 6 ประการ สเท็บเฮ็น (Stephen, 2001 อางถึงใน 
เสริมสุข ไพศาล, 2546, หนา 10) ไดแก ความสัมฤทธิผล การยอมรับนับถือ ลักษณะของงาน ความ
รับผิดชอบ ความกาวหนาในงาน และโอกาสที่จะพัฒนา ปจจัยกระตุนทําใหคนทํางานมีความรูสึก
ในดานดี เปนสิ่งที่อยูภายในความรูสึกนึกคิดหรือในจิตใจของแตละบคุคล ปจจัยนี้จะนําไปสูการ 
จูงใจเมื่อไดนําเขามาสูวิธีการบริหารงาน 
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แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

 1.  ทฤษฎีความพึงพอใจ 
 ความหมายของความพึงพอใจ 
 เดวิส (Davis, 1967, p. 81 อางถึงใน ถาวร เชื้อเงิน, 2547, หนา 7) ไดกลาวถึงความพึงพอใจ 
วาเปนสิ่งที่เกดิขึ้นกับบุคคล เมื่อความตองการพื้นฐานทั้งรางกายและจติใจ ไดรับการตอบสนอง 
พฤติกรรมเกี่ยวกับความพึงพอใจของมนษุยเปนความพยายามทีจ่ะขจดัความตึงเครียด หรือความ
กระวนกระวาย หรือภาวะไมสมดุลในรางกายเมื่อสามารถขจัดสิ่งตาง ๆ ดังกลาวออกไปไดมนุษย
ยอมไดรับความพึงพอใจในสิ่งที่ตองการ 
 อัจฉนา โทบุญ (2534, หนา 9 อางถึงใน ถาวร เชื้อเงิน, 2547, หนา 8) ไดอธิบาย ความ    
พึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการงานทะเบยีนราษฎร หมายถึง ความพึงพอใจทีเ่กิดขึ้นในดาน
ตาง ๆ ดังนี ้
 1.  ความถูกตองของเอกสาร 
 2.  เวลาที่ใชในการบริการ 
 3.  ความสะดวกจากระบบงานทะเบยีนราษฎร 
 4.  ความสะดวกจากอาคารสถานที่ 
 5.  บุคลิกภาพของเจาหนาทีผู่ใหบริการ 
 6.  วิธีปฏิบัติงานใหบริการของเจาหนาที่ผูใหบริการ 
 วัลภา ชายหาด (2532, หนา 65) ไดอธิบายวา ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการ
บริการสาธารณะวา หมายถงึ ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มตีอการไดรับการบริการใน
ลักษณะ ดังนี ้
 1.  การใหบริการอยางเทาเทียมกัน 
 2.  การใหบริการอยางรวดเรว็ทันเวลา 
 3.  การใหบริการอยางตอเนื่อง 
 4.  การใหบริการอยางกาวหนา 
 2.  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน 
 ในเรื่องการบรหิารงานแบบวทิยาศาสตร เฮอรซเบิรก (Herzberg, 1968, p. 2 อางถึงใน   
ชุมศักดิ์ ชุมนมุ, 2541, หนา 8) ไดนําเสนอการบริหารงานแบบวิทยาศาสตรและความสัมพันธ
ระหวางผูปฏิบตัิงานมาศึกษารวมกันเพื่อใหไดปจจยัสําคัญที่จะทําใหบคุคลปฏิบัติงานไดอยางสบาย
ใจและมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ เฮอรซเบิรก (Herzberg) จึงไดศึกษาวิจยัถึงทัศนคติของบุคคลที่พอใจ
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ในการทํางานและไมพอใจในการทํางาน พบวาบุคคลที่พอใจในการทาํงานนั้น ประกอบดวย ปจจยั
นี้คือ 
 1.  การที่สามารถทํางานไดบรรลุผลสําเร็จ 
 2.  การไดรับยกยองนับถือเมือ่ทํางานสําเร็จ 
 3.  ลักษณะเนือ้หาของงานนัน้เปนสิ่งที่นาสนใจ 
 4.  การที่ไดมคีวามรับผิดชอบมากขึ้น 
 5.  ความกาวหนาในการทํางาน 
 6.  การที่ไดมีโอกาสพัฒนาความรูและความสามารถในการทํางาน 
 สวนปจจยัที่เกีย่วกับสิ่งแวดลอมของงานที่เปนสิ่งที่ทําใหเกิดความไมพึงพอใจ 
ประกอบดวยปจจัย ดังนี้คือ 
 1.  นโยบายและการบริหารขององคการ (policy and administration) 
 2.  การควบคมุการบังคับบัญชา (supervision) 
 3.  สภาพการทํางาน (work conditions) 
 4.  ความสัมพันธระหวางบุคคลทุกระดับในหนวยงาน (relation with person and 
subordinate) 
 5.  คาตอบแทน (salary) 
 6.  สถานภาพ (status) 
 7.  การกระทบกระเทือนตอชีวิตสวนตวั (personal life) 
 8.  ความปลอดภัย (security) 

ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และรัฐบาลอีเล็กทรอนิกส 

 1.  นิยามของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       รอบสัน (Robson, 1944, p. 70 อางถึงใน ธงชัย วงศชัยสุวรรณ, 2546, หนา 22-47) ไดให
คํานิยามเทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology)วารวมความถงึฮารดแวรและซอฟแวร 
เชน การประมวลผลขอมูลเทคโนโลยีการสื่อสาร ระบบสํานักงานอัตโนมัติ และระบบการผลิต
อัตโนมัติ ที่ในปจจุบันไดมีการนําเอาเทคโนโลยีเหลานี้มาใชรวมกนัเพือ่เปนเครื่องมือในการ
แสวงหา จัดเกบ็ สงผาน หรือนําเสนอขอมูล (Robson, 1994, p. 70 อางถึงใน ธงชัย วงศชัยสุวรรณ, 
2546, หนา 22) สวน ไอแซค-เฮนรี (Isaac- Henry, 1993, p. 134 อางถึงใน ธงชัย วงศชัยสุวรรณ, 
2546, หนา 22) มีความเห็นวา เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วมาก จึงยาก
แกการใหคํานยิาม เขามีความเห็นวาเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การใชอุปกรณคอมพวิเตอร และ
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โทรคมนาคมในการบันทึก ประมวลผล คํานวณ และสงผานสารสนเทศในรูปของขอมูล รูปภาพ 
และเสียง จากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งที่อยูหางไกล  สําหรับในประเทศไทย ระเบยีบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2535 ไดใหคํานิยาม
เทคโนโลยีสารสนเทศวา หมายถึง “ความรูในการผลิตภณัฑหรือในกระบวนการดําเนินงานใด ๆ ที่
อาศัยเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรซอฟตแวร คอมพวิเตอรฮารดแวร การติดตอส่ือสาร การ
รวบรวมและการนําขอมูลมาใชอยางทันการ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพทัง้ทางดานการผลิต การ
บริการ การบริหาร และการดาํเนินงาน รวมทั้งเพอการศึกษาและการเรียนรู ซ่ึงจะสงผลตอความ
ไดเปรียบทางดานเศรษฐกิจ การคา การพฒันาคุณภาพชวีิต และคณุภาพของประชาชนในสังคม”  
ตอมา ครรชิต มาลัยวงศ (อางถึงใน ธงชัย  วงศสุวรรณ, 2546, หนา 22) ไดใหคํานิยามเทคโนโลยี
สารสนเทศวา เปนเทคโนโลยีที่เกีย่วของกบัการจัดเก็บประมวลผล และเผยแพรสารสนเทศ ซ่ึง
ประกอบดวยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีส่ือสารคมนาคม (computer and 
communication-C&C) และรวมถึงแนวโนมที่จะนับรวมถึงเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ที่เปนองคประกอบ
ของ C&C  และเทคโนโลยีทีเ่กี่ยวเนื่องดวย (ครรชิต  มาลัยวงศ, 2540, หนา 77 อางถึงใน ธงชัย   
วงศสุวรรณ, 2546, หนา 22) ดังนั้น เทคโนโลยีสารสนเทศจึงประกอบดวยเทคโนโลยีหลายกลุม ซ่ึง
ไดแก เทคโนโลยีคอมพิวเตอรทั้งทางดานฮารดแวร ซอฟตแวรและระบบการจัดการฐานขอมูล 
เทคโนโลยีทางดานโทรคมนาคมทั้งระบบมีสายและระบบไรสาย ระบบสื่อสารมวลชนและทางดวน
ขอมูลและเทคโนโลยีอัตโนมัติที่ใหในสํานักงาน สถานศึกษา และในบาน เปนตน ที่ถูกนํามาใช
รวมกันเพื่อกอใหเกิดการตดิาตอเชื่อมโยงหรือการจัดหา การวิเคราะหประมวลผล การจัดเก็บและ
จัดการ การเผยแพรและการใชสารสนเทศใหเกิดประโยชนในรูปแบบของสื่อตาง ๆ ทั้งเสียง ภาพ 
และตัวอักษร ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและกองคอมพิวเตอร
แหงชาติ, 2539, หนา 19 อางถึงใน ธงชัย  วงศสุวรรณ, 2546, หนา 23) 

การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในภาครัฐสําหรับประเทศไทย 

 ภาครัฐของไทยไดริเร่ิมนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาประยุกตใชในประเทศตั้งแตป 
พ.ศ. 2504 โดยงานแรกที่ใชคอมพิวเตอรประมวลผล คือ งานสํามะโนประชากร แตตอมาการ
ประยุกตใชคอมพิวเตอรในภาครัฐไดพัฒนาไปอยางชา เนื่องจากในระยะแรกรัฐบาลไดใชนโยบาย
คุมกําเนิดคอมพิวเตอรในภาครัฐ แตอยางไรก็ตาม หลังจากที่ประเทศไทยมีการจัดตั้งสํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ(สวทช.) และศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ 
(เนคเทค) และไดประกาศใหป พ.ศ. 2538 เปนปแหงเทคโนโลยีสารสนเทศไทย การประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในภาครัฐจึงเริ่มมีพฒันาการแพรหลายมากขึ้น โดยในปจจุบนัหนวยงาน
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ภาครัฐไดนาํเอาเครื่องคอมพิวเตอรขนาดใหญและขนาดกลางมาใชในการสรางและจัดการ
ฐานขอมูล เชน ฐานขอมูลทะเบียนราษฎรของกระทรวงมหาดไทย ฐานขอมูลทะเบียนยานพาหนะ
ของกรมการขนสงทางบก ฐานขอมูลผูเชาโทรศัพทขององคการโทรศัพท ฐานขอมูลผูประกันตน
ของสํานักงานประกันสังคม และงานทะเบียนประวัติอาชญากรของสํานักงานตํารวจแหงชาติ เปนตน 
หนวยราชการหลายแหง ไดนําเอาคอมพิวเตอรขนาดใหญและขนาดกลางมาใชในการคํานวณและ
ประมวลขอมลู เชน งานสํามะโนประชากรของสํานักงานสถิติแหงชาติ งานสถิติเกี่ยวกับการนําเขา
และสงออกของกรมศุลกากร สวนกรุงเทพมหานคร กรมปาไม กรมพฒันาที่ดิน และกรมผังเมือง 
ไดนําเอาคอมพิวเตอรมาใชประโยชนในการทําแผนที่และระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร 
(Geographic Information Systems หรือ GIS  ซ่ึงชวยในการคนหาตําแหนง หรือพิกดัทางภูมิศาสตร 
โดยการเชื่อมโยงขอมูลกับดาวเทียม Global Positioning System หรือ GPS ของกระทรวงกลาโหม
ประเทศสหรัฐอเมริกา ปจจุบนัสํานักงานตํารวจแหงชาติไดใชประโยชนจากระบบ GPS  สําหรับ
การควบคุมและการคนหาตําแหนงรถยนตของบสายตรวจที่กําลังปฏิบัติงานเพื่อการปองกัน
ปราบปรามอาชญากรรม และการใหบริการประชาชน สวนทางดานการทหารไดมีการจัดทํา
ฐานขอมูลกําลังพล และใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการทาํสถานการณสงครามจําลอง (war game)  
ขึ้นมาเพื่อประโยชนในการฝกซอมกรปองกันประเทศ เปนตน (ครรชิต มาลัยวงศ, 2541, หนา 19- 34  
อางถึงใน ธงชัย  วงศสุวรรณ, 2546, หนา 41) นอกจากนัน้ในปจจุบัน กรมอุตุนิยมวทิยาไดจัดซื้อ
คอมพิวเตอรขนาดใหญพิเศษ (super computer) เพื่อทาํใหการพยากรณทางดานอุตนุิยมวิทยามีความ
แมนยําเพิ่มขึ้น ซ่ึงถาสามารถใชงานไดเมื่อใดจะมีประโยชนอยางมากแกเกษตรกรในการเพาะปลูก
และการเก็บเกีย่วพืชผลทางการเกษตร การคมนาคม การทองเที่ยว การปองกันวาตภยัและอุทกภัย 
เปนตน 
 เนื่องจากในปจจุบัน พัฒนาการเทคโนโลยีสารสนเทศบนอินเตอรเน็ตไดพัฒนาอยาง
รวดเร็วมาก ประมาณกนัวา ในปจจุบนัมีผูใชอินเตอรเนต็ทั่วโลก และพัฒนาการเทคโนโลยี
สารสนเทศบนอินเตอรเน็ตไดมีผลอยางมากตอการทําธุรกิจในศตวรรษที่ 21 องคการภาคเอกชนได
นําเอาเทคโนโลยีของอินเตอรเน็ตมาสรางเปนระบบอินทราเน็ต (intranet) สําหรับการติดตอส่ือสาร
ภายในองคการ และพัฒนาระบบเอ็กทราเน็ต (extranet) ขึ้นมาเพื่อใหองคการสามารถติดตอทํา
ธุรกรรมกับองคการอื่นที่เปนคูคา (suppliers) หรือลูกคา อาจกลาวไดวาในปจจุบันการคา
อิเล็กทรอนิกส (e-commerce)  หรือการทําธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส (e-business) ไดเปลี่ยนโฉมหนา
ของการทําธุรกิจไปสูรูปแบบใหม ไมวาจะเปนการทําธรุกรรมในระหวางองคการธุรกิจดวยกันเอง 
(Usiness to Business หรือ B2B) หรือระหวางองคการกับลูกคา (Business to Customers หรือ B2C)   
ก็ตาม 
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 ถึงแมวา จะกลาวกันวาการทาํธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกสจะชวยใหบริษัทขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก (SMEs) มีความสามารถเพิ่มสูงขึ้นในการแขงขันกับบริษัทตางประเทศหรือบริษัทขนาด
ใหญไดก็ตาม ตัวอยางเชน รองประธานบริษัทไมโครซอฟท (เอเชยี) กลาววา เทคโนโลยีสารสนเทศ
จะชวยสงเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในเอเชยี การทําธุรกิจบนอินเตอรเน็ตไมใชเร่ืองของ
การเปดเวบไซต หรือการใชอีเมลเทานั้น แตยังเปนการเชือ่มความสัมพันธของลูกคาพนักงาน และ
พันธมิตรทางการคาเขาดวยกัน ซ่ึงจะชวยใหทุกฝายสามารถดําเนินการตัดสินใจในเรือ่งตาง ๆ ไดดี
ขึ้น กระนั้นก็ตามหลายประเทศในเอเชียก็ยังไมสามารถใชประโยชนจากการทําธุรกิจบนอินเตอรเน็ต
ไดอยางเต็มที่ หลายประเทศยังขาดระบบสือ่สารโทรคมนาคมที่นาเชื่อถือ บางก็มีปญหาอุปสรรค
ทางดานกฎหมาย ที่สําคัญที่สุดคือถาไมนับรวมประเทศญี่ปุนแลว ทวปีเอเชียทั้งทวปีจะมีลูกคาทาง
อินเตอรเน็ตเพยีงประมาณ 13 ลานคนเทานั้น เมื่อเปรียบเทียบกับลูกคางทางอินเตอรเน็ตทั้งหมด
จํานวนประมาณ 70 ลานคนในประเทศสหรัฐอเมริกา  แมกระทั่งในฮองกง สิงคโปร และญี่ปุนที่มี
เปอรเซ็นตผูใชอินเตอรเน็ตใกลเคียงกับประเทศตะวันตก ผูบริโภคสวนใหญยังมีพฤติกรรมที่ไม
สอดคลองกับการคาอิเล็กทรอนิกส หลายคนยังตองการที่เห็นตวัสินคาจริงกอนที่จะตัดสินใจซื้อ 
และอีกหลายคนชอบเดินซื้อสินคาในหางสรรพสินคามากกวาการซื้อผานจอคอมพิวเตอร  ดังนัน้
การทําธุรกิจอิเล็กทรอนิกส โดยเฉพาะการเปดกิจการคาปลีกทางอิเล็กทรอนิกส (e-retailing) ของ
นักธุรกิจในเอเชียจึงยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร (ธงชัย วงศชัยสุวรรณ, 2546, หนา 42) 
 ในประเทศไทยก็เชนเดยีวกนั บริษัทศูนยวิจัยกสิกรไทย จํากัด ไดวเิคราะหวา ปจจุบนั
ประเทศไทยยงัไมพรอมที่จะปรับตัวสูยุคเศรษฐกิจใหม ทั้งนี้เนื่องมาจากปญหาโครงสรางพื้นฐาน
ของไทยทั้งทางดานโทรคมนาคมและทางดานกฎหมายยงัไมรับการแกไข ประเทศไทยมีอัตราสวน
ของการครอบครองเครื่องคอมพิวเตอร เพยีง 23 เครื่องตอประชากร 1,000 คน  และยิง่กวานัน้
จํานวนเครื่องที่ตอเขาไปในระบบอินเตอรเน็ตยิ่งต่ํามากคือประมาณ 0.5 เครื่องตอจํานวนประชากร 
1,000 คน  การที่ประเทศไทยยังไมพรอมที่จะปรับตัวเขากับระบบเศรษฐกิจใหม ปญหาและ
อุปสรรคที่สําคัญอยูที่นโยบายและการดําเนินการของภาครัฐ ระบบสายโทรศัพทพื้นฐานและระบบ
โทรศัพทมือถือในประเทศไทยยังมีจํานวนไมเพียงพอ  และเทคโนโลยีของโทรศัพทมือถือสําหรับ
ใชอินเตอรเนต็ (WAP) ที่ใชอยูภายในประเทศยังมีประสิทธิภาพต่ํา นอกจากนั้นกฎหมายที่จะชวย
สนับสนุนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 4  ฉบับยงัไมผานการพจิารณาจากรัฐสภา จึงเปนอปุสรรคตอการ
ทําธุรกรรมทางอินเตอรเน็ต (ฐานเศรษฐกิจ, 10-12 สิงหาคม 2543, หนา 10 อางถึงใน ธงชัย        
วงศชัยสุวรรณ, 2546, หนา 43) 
 ถึงแมวาภาคเอกชนในประเทศไทยยังไมมีความพรอมที่จะเขาสูยุคเศรษฐกิจใหม
เนื่องมาจากปจจัยดังกลาวขางตน แตภาครัฐมีความจําเปนตองปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานทางดาน
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การโทรคมนาคมและทางดานกฎหมายใหประเทศมีความพรอมเพื่อการเขาสูยุคเศรษฐกิจใหม 
นอกจากนั้นภาครัฐจําเปนตองเปนผูนําในการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชประโยชนอยาง
เต็มที่ในการปรับปรุงบการบริการงานของหนวยงานภาครัฐ และในการใหบริการแกประชาชน
หนวยงานภาครัฐสามารถนําเอกเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชเพื่อการรื้อปรับระบบกระบวนงานใหมี
ประสิทธิภาพสูงได (รุง แกวแดง, 2538, หนา 25-39 อางถึงใน ธงชัย วงศชัยสุวรรณ, 2546, หนา 43)  
แตที่สําคัญที่สุด คือการนําเอาความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบนัมาใชประโยชน
ในการใหบริการประชาชน เราไดมีการพูดถึง การใหบริการประชาชนในลักษณะทีเ่ปนการ
ใหบริการ ณ จดุ ๆ เดียว (one-stop service) มาเปนเวลานานแลว แตในทางปฏิบัติไมสามารถทําได
เทาที่ควร เพราะโครงสรางของระบบราชการมีลักษณะแบงออกเปนกระทรวง ทบวง กรม ตาง ๆ 
ตามลักษณะของการปฏิบัติหนาที่ (functional)  จึงทําใหเกิดปญหาการขาดการประสานงานกัน
ระหวางหนวยงานที่กระทําหนาที่แตกตางกนั และทําใหการใหบริการประชาชนยงัไมสามารถทํา
ใหเปนการใหบริการ ณ จุด ๆ เดียวได 
 ในป ค.ศ. 1994  แอนเดอรเซน็ และคณะ (Andersen et al., 1994, pp. 335-353 อางถึงใน 
ธงชัย วงศชัยสุวรรณ, 2546, หนา 43) ไดเสนอแนวความคิดวาดวย โดยการใชการจัดการ
สารสนเทศเชิงกลยุทธ (strategic information management) เพื่อการปรบัปรุงการใหบริการ
สาธารณะแกประชาชน  การจัดการสารสนเทศเชิงกลยทุธ คือการนําเอาศักยภาพของเทคโนโลยี
สารสนเทศในปจจุบันทีใ่ชกนัในภาคเอกชน ที่มีความแมนยํา รวดเร็ว ปลอดภัย และมคีวามสามารถ
เชื่อมโยงกันเปนเครือขาย เชนระบบการจัดการฐานขอมูล (batabase management systems)       
บัตรประจําตัวอัจฉริยะ (smart cards) และระบบทางดวนขอมูลหรืออินเตอรเน็ต เปนตน ให
หนวยงานทีใ่หบริการสาธารณะตาง ๆ สรางฐานขอมูลเกี่ยวกับบริการสาธารณะที่มีอยูในหนวยงาน
ของตนขึ้นมา และเชื่อมโยงขอมูลเหลานี้เขาดวยกัน สวนประชาชนแตละคนจะมบีตัรประจําตัว
อัจฉริยะดังกลาว สําหรับการเก็บขอมูลที่สําคัญสวนตัวและขอมูลการรับบริการจากหนวยงานตาง ๆ  
เมื่อประชาชนไปติดตอขอรับบริการจากหนวยงานใดก็ตาม ก็สามารถเชื่อมตอขอมูลการใหบริการ
ของหนวยงานอื่น ๆ เขาดวยกันไดทั้งหมด และจะทําใหการใหบริการสาธารณะมีลักษณะเปนการ
ใหบริการ ณ จดุ ๆ เดียวได  
 ปจจุบันแนวความคิดเรื่องการจัดการสารสนเทศเชิงกลยุทธดังกลาวไดพัฒนาเปนรูปธรรม  
ภายใตกรอบแนวคิดวาดวยรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (e-government) และบริการอิเล็กทรอนิกส        
(e-service) ประเทศตาง ๆ ทีม่ีความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบัน ไดประกาศ
นโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสขึ้นมา เชนประเทศฝรั่งเศสไดประกาศวาประชาชนจะสามารถเขาถึง
เอกสารและบริการของรัฐบาลผานอินเตอรเน็ตไดภายในป ค.ศ. 2000 ประเทศออสเตรเลียและ



 

  26

สิงคโปรประกาศจะใหบริการของรัฐผานสื่ออิเล็กทรอนิกสภายในป ค.ศ. 2001 ประเทศ
สหรัฐอเมริกาจะใหบริการตาง ๆ และบริการดานขอมูลของรัฐผานอินเตอรเน็ตภายในป ค.ศ. 2003  
ประเทศแคนาดาตั้งเปาหมายวาภายในป ค.ศ. 2004 บริการของรัฐทุกอยางจะทําผานอนิเตอรเน็ต 
สวนประเทศองักฤษประกาศวา ภายในป ค.ศ. 2005 ประชาชนทุกคนจะสามารถเขาถึงอินเตอรเน็ต
และบริการของรัฐทุกอยางจะทําผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (การเงินธนาคาร, 2543, หนา 175 อางถึงใน 
ธงชัย วงศชัยสุวรรณ, 2546, หนา 44) 
 สําหรับประเทศไทย ไดมีการจัดตั้งสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) 
หรือ Government Information Technology Services (GITS)  ขึ้นมาตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อป 
พ.ศ.2540  เพือ่ทําหนาที่ใหบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขายแกหนวยงานภาครัฐ 
เพื่อใหหนวยงานทางภาครัฐสามารถเชื่อมโยงติดตอแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกันไดสะดวก สํานัก
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐไดใหบริการหลายรปูแบบ เชน เครือขายสารสนเทศภาครัฐ
หรือ GINet (Government Information Network) ซ่ึงจะสามารถทําใหหนวยราชการสามารถ
เชื่อมตอขามกระทรวง และกับจังหวัดตาง ๆ ไดทั่วประเทศ นอกจากนัน้ สบทรง ยังใหบริการ web 
hosting แกหนวยงานภาครัฐ และใหคําปรึกษาการสรางเครือขายปลอดภยัแกหนวยงานภาครัฐเปน
ตน สําหรับเครือขาย GINet นั้น สบทร. คาดวาจะสามารถครอบคลุมพื้นที่ไดถึง 41 จงัหวัด ภายใน
ส้ินป พ.ศ.2543 (ทวีศักดิ์  กออนันกูล, 2543 อางถึงใน ธงชัย วงศชัยสุวรรณ, 2543, หนา 45) 
นอกจากนั้นเพือ่รองรับแผน e-ASEAN initiative ประเทศไทยจึงไดกําหนดแนวทางสําหรับการ
พัฒนารัฐอิเล็กทรอนิกส  (e-thailand) ขึ้นมา โดยกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
ไดรวมมือกับหนวยงานอืน่ ๆ เชน กระทรวงคมนาคม  ศนูยเทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) กรมไปรษณียโทรเลข องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย และ
การสื่อสารแหงประเทศไทย เปนตน ในปจจุบันไดมกีารจดัตั้งคณะทํางาน 6 ชุด เพื่อพฒันา e-
thailand  คือ 
 1.  คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาสังคม (e-society) 
 2.  คณะทํางานการสรางรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (e-government) 
 3.  คณะทํางานนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
 4.  คณะทํางานการเปดเสรทีางดานการคา การบริการ และการลงทุน (liberalization) 
 5.  คณะทํางานการอํานวยความสะดวกแกพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

 6.  คณะทํางานโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศอาเซียน (ASEAN information       
infrastructure) 
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 การสรางรัฐอิเล็กทรอนิกสที่สมบูรณตองใชงบประมาณสูงและใชเวลานาน รัฐบาล
จะตองยอมรับ e-thailand เปนแผนแหงชาติและอนุมัติงบประมาณใหมีการดําเนนิการตามแผนซึ่ง
ถาเศรษฐกิจไทยยังไมฟนตวัคงไมสามารถกําหนดเวลาลงไปไดวาเมือ่ไรโครงการนี้จะเปนความจริง
ขึ้นมา แตอยางไรก็ตาม เราจะตองไมลืมวาสิ่งที่สําคัญขององคการภาครัฐในปจจบุัน หนวยงาน
ภาครัฐมีความจําเปนตองสราง ประมวลผล และใชสารสนเทศในการปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ เพื่อ
ใหบริการสาธารณะแกประชาชน ไมวาจะเปนการกําหนดกลยุทธการจดัการดานตาง ๆ และการ
ประเมินหรือวดัผลการปฏิบัติการ เปนตน นอกจากนั้นสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศยังชวย
ใหหนวยงานภาครัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดดีขึน้ และชวยให
ประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจที่จะมีผลกระทบตอวิถีชีวิต และการกนิดีอยูดี
ของพวกเขาอกีดวย 
 2.  รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส หรือ e-government      
 รัฐบาลอิเล็กทรอนกิส หรือ e-government (รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส, ออนไลน, 2548)    
เปนการสรางมิติใหมของหนวยงานของรัฐในลักษณะ ที่เดียว ทันใจ ทั่วไทย ทกุเวลา ซ่ึงก็คือการให
ประชาชนไดพบกับบริการของภาครัฐดวยการเสียเวลานอยที่สุด ใชเวลากับการบรกิารนอยที่สุด 
ส้ินเปลืองนอยที่สุด รําคาญนอยที่สุด ใหสังคมมีสวนเกีย่วของกับการพฒันารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
อยางใกลชิด เอกชนสามารถคาขายกับรัฐคลองขึ้น คาใชจายในการประกอบการลดลง และยังเพิ่ม
ความโปรงใสในการทํางานของภาครัฐมากขึ้น 

    การกาวไปสูการเปนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสจะตองอาศัยปจจัยพืน้ฐานทีจ่ําเปนหลาย
ประการ อาทิ การบริการอินเทอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพ และราคาถูก มีขอมูลและสารสนเทศที่      
ใชงานได มีคอมพิวเตอรและเครื่องมือส่ือสารราคาประหยัดที่สามารถซื้อหาได และประการสําคัญ
ก็คือ การปฏิรูปวิธีการทํางานของภาครัฐใหสามารถเอื้ออํานวยตอการบริการประชาชนในมิตใิหม
ประการสําคัญ ก็คือ ประชาชนจะตองใหความสนใจกับพฒันาการและผลลัพธที่เกิดขึ้นจากรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส ทําหนาที่เปนกระจกเงาสะทอนใหรัฐบาลไดรับรูในสิ่งที่ตองการจากรัฐบนพื้นฐาน
การพัฒนาที่ยัง่ยืนและนําไปสูสังคมที่เปนสุขรวมกัน รัฐบาลตั้งเปาหมายที่จะเปนรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส ภายในปพ.ศ. 2547 โดยมอบหมายใหทุกหนวยงานราชการเรงพัฒนาองคกร ระบบ
การทํางานและการใหบริการ ดวยระบบเทคโนโลยีที่มีความรวดเร็วและกาวทันความเปลี่ยนแปลง
ของโลกในยุคปจจุบัน ในเบือ้งตนทุกหนวยงานจะตองมีเว็บไซตเพื่อเปนชองทางในการบริการ
ขอมูล มีบริการเว็บบอรดเพือ่รับฟงความคิดเห็นของผูใชบริการและประชาชน รวมถึงจัดใหมี
ไปรษณยีอิเล็กทรอนิกส หรือ e-mail ที่สามารถติดตอพูดคุยกับผูบริหารขององคกรไดทุกระดับของ
การทํางาน จะมีการเชื่อมโยงและการประสานงานระหวางหนวยงานผานทางเครือขายอินเตอรเน็ต 
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มีระบบสงผานขอมูลที่สามารถนําไปสูการตัดสินใจที่ถูกตองของผูบริหารโดยเฉพาะอยางยิ่ง
หนวยงานระดบักรมที่มีการกระจายทั่วทกุภูมิภาคของประเทศตองมีระบบอินทราเนต็ที่เชื่อมโยง
ขอมูลภายในระดับกระทรวงจะตองมีระบบเชื่อมโยงศูนยปฏิบัติการของทุกกระทรวง และเชื่อมโยง
กับศูนยปฏิบัตกิารนายกรัฐมนตรี เพื่อใหมรีะบบขอมูลที่ไดมาตรฐาน รวดเรว็ ทันตอเหตุการณ เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจของรัฐบาล การใหบริการของภาครัฐตอภาครัฐดวยกัน คือ บริการแบบ G-to-G 
(Government to Government) มีลักษณะเปนเครือขายระบบราชการหรือ Government Intranet มี
ระบบความปลอดภัย เพื่อใหสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐทางระบบ
อิเล็กทรอนิกสนอกจากนี้ ภาครัฐยังมีนโยบายที่จะติดตั้งคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตที่สํานักงาน
องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) อีกถึงประมาณ 7,000 แหง ภายในอกี 3-4 ปขางหนา หรือที่
ศูนยบริการสารสนเทศชุมชน (telecenter) ซ่ึงประชาชนสามารถเขาไปใชบริการในสถานที่เหลานี้
ไดอยางกวางขวางมากขึ้นในอนาคต 
 เทคโนโลยีที่กาวลํ้าของโทรศัพทมือถือในปจจุบันที่บริษทัผูใหบริการไดพัฒนาศักยภาพ
กันอยางหลากหลาย ทําใหผูใชโทรศัพทมือถือสามารถใชเขาถึงขอมูลขาวสารที่ตองการไดอยาง
งายดายพรอมฟงชั่นในการรับ-สง e-mail ภาพ ขอความ (short message) ผานโทรศัพทมือถือได
ตลอดเวลา  จึงนับวาชองทางในการเขาสูขอมูลขาวสารทางอินเตอรเน็ตเปดกวางในหลายรูปเบบ 
อันเปนการอํานวยความสะดวกตอประชาชนผูรับบริการไดอยางดยีิ่ง e-government จึงเปนอีกขั้น
ของการใหบริการของภาครัฐที่สอดรับกับโลกยุคปจจุบนั ปจจุบันนี้ ประเทศไทยมกีารพัฒนา        
e-government ในระดบัหนึ่ง โดยที่หนวยงานตาง ๆ ของภาครัฐ มีการสรางเว็บไซต ในระดับกรม 
และ กระทรวงครบถวน โดยการตรวจสอบและประเมนิผลเบื้องตนของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารพบวา เว็บไซตสวนใหญของทางราชการมีขอมูลใหบริการตอประชาชน 
มีความสวยงาม แตยังขาดการดูแลรักษาใหเปนปจจุบนั มจีาํนวนที่มีปฏิสัมพันธกับประชาชน โดย
การใชระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกส และมีเว็บบอรด แตไมมากนกัทีม่ีการตอบปญหา และขอ
สงสัยของประชาชนอยางรวดเร็ว 
 อยางไรก็ตาม มีเว็บไซตของสวนราชการสองถึงสามหนวย ทีใ่หบริการระดับ 3 คือ มีการ
ทําธุรกิจที่เคยตองเดินทางไปทําที่หนวยราชการมาบรรจุลงในบริการผานเว็บไซต ไดแก ระบบ     
e-revenue เพื่อชําระภาษีประเภทตาง ๆ ผานระบบอินเทอรเน็ตของกรมสรรพากร และเว็บไซต 
khonthai.com ของกรมการปกครอง เพื่อใหบริการดานงานทะเบยีนในรปูแบบตาง ๆ เชน เปลี่ยน
ช่ือสกุล จดทะเบียนสมรส เปนตน นอกจากนั้น ระบบทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง ยังได
ตอเชื่อมกับหนวยงานตาง ๆ ของภาครัฐ 53 หนวยงานในการใชประโยชนจากฐานขอมูลทะเบียน



 

  29

กลางรวมกัน เชน สํานักงานตํารวจแหงชาติ สถานพยาบาลในโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค 
ทบวงมหาวิทยาลัย กรมบังคับคดี และกรมการกําลังสํารองทหารบก กระทรวงกลาโหม เปนตน 
 ในการพัฒนาทรัพยากรมนษุยใหมีความพรอมตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารนั้น สํานักงาน ก.พ. ไดพัฒนาระบบการฝกอบรมขาราชการทางไกล หรือ e-learning ขึ้นซึ่ง
จะเปนการกระตุนใหขาราชการมีความสนใจและทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศสูงขึ้น          
 เนื่องจากบริการของ e-government มีความหลากหลาย และมีระดับการพัฒนาที่แตกตาง 
คามความพรอม ขององคกร ดังนั้น เพื่อบูรณาการบริการตาง ๆ ของรัฐในโครงการ e-government 
ทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงไดจัดทํา เว็บพอรทัล ในชื่อ 
www.ecitizen.go.th ซ่ึงจะเริม่ใหบริการในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2546 เพื่อเปนศูนยกลางของบริการ
ภาครัฐ รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส หรือที่เรียกวา e-government คือ วิธีการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม 
โดยการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเครือขายสื่อสารเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการดําเนินงานภาครฐั 
ปรับปรุงการบริการแกประชาชน การบริการดานขอมูลและสารสนเทศเพื่อสงเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ประชาชนมีความใกลชิดกับภาครฐัมากขึ้น ส่ืออิเล็กทรอนิกสจะเปนเครื่องมอืที่
สําคัญในการเขาถึงบริการของรัฐ ประการสําคัญจะตองมีความรวมมืออยางใกลชิดและเต็มใจจาก
ทั้ง 3 ฝาย ไดแก ภาครัฐ ภาคธุรกิจและประชาชนผลพลอยไดที่สําคัญทีจ่ะไดรับ คือ ธรรมาภิบาล
และความโปรงใสที่มีมากขึน้ในกระบวนการทํางานของระบบราชการ อันเนื่องมาจากการเปดเผย
ขอมูล และประชาชนสามารถเขามาตรวจสอบไดตลอกเวลาจึงคาดวาจะนําไปสูการลดคอรรัปชัน
ไดในที่สุด e-commerce คือ บริการทางสื่ออิเล็กทรอนิกสแบบ B2C และ B2B เปนหลัก                 
e-government จะเปนแบบ G2G G2B และ G2C ระบบตองมีความมั่นคงปลอดภัยเพื่อแลกเปลี่ยน
ขอมูลระหวางหนวยงานของรัฐ ประชาชนอุนใจในการรบับริการและชาํระเงินคาบริการ ธุรกิจก็
สามารถดําเนินการคาขายกบัหนวยงานของรัฐดวยความราบรื่น อินเทอรเน็ตเปนสือ่ทาง
อิเล็กทรอนิกสที่สําคัญในการใหบริการตามแนวทางรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 
 B2C ภาคธุรกิจสูผูบริโภค (business to consumer) 

 B2B ภาคธุรกิจสูภาคธุรกิจ (business to business) 

 G2G ภาครัฐสูภาครัฐดวยกัน (government to government) 

 G2C ภาครัฐสูประชาชน (government to citizen) 

 G2B ภาครัฐสูภาคธุรกิจ (government to business) 

 G2E ภาครัฐสูภาคขาราชการและพนักงานของรฐั (government to employee) 
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ความหมายของการแบงกลุมตามผูรบับริการของ e-government 

 รัฐ กับ ประชาชน (G2C) เปนการใหบริการของรัฐสูประชาชนโดยตรง โดยที่บริการ
ดังกลาวประชาชนจะสามารถดําเนินธุรกรรมโดยผานเครือขายสารสนเทศของรัฐ เชน การชําระ
ภาษี การจดทะเบียน การจายคาปรับ การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน การมีปฏิสัมพันธ
ระหวางตัวแทนประชาชนกบัผูลงคะแนนเสียงและการคนหาขอมูลของรัฐที่ดําเนินการใหบริการ
ขอมูลผานเว็บไซต เปนตน โดยที่การดําเนนิการตาง ๆ นัน้จะตองเปนการทํางานแบบ online และ 
real time มีการรับรองและการโตตอบที่มีปฏิสัมพันธ 
 รัฐ กับ เอกชน (G2B) เปนการใหบริการภาคธุรกิจเอกชน โดยที่รัฐจะอํานวยความสะดวก
ตอภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมใหสามารถแขงขันกันโดยความเร็วสูง มีประสิทธิภาพ และมีขอมูลที่
ถูกตองอยางเปนธรรมและโปรงใส เชน การจดทะเบียนทางการคา การลงทุน และการสงเสริมการ
ลงทุน การจัดซื้อจัดจางทางอิเล็กทรอนิกส การสงออกและนําเขา การชําระภาษ ีและการชวยเหลือ
ผูประกอบการขนาดกลางและเล็ก 
 รัฐ กับ รัฐ (G2G) เปนรูปแบบการทํางานทีเ่ปลี่ยนแปลงไปมากของหนวยราชการ ที่การ
ติดตอส่ือสารระหวางกันโดยกระดาษและลายเซ็นตในระบบเดิมในระบบราชการเดมิ จะมีการ
เปลี่ยนแปลงไปดวยการใชระบบเครือขายสารสนเทศ และลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสเปนเครื่องมือใน
การแลกเปลี่ยนขอมูลอยางเปนทางการเพือ่เพิ่มความเรว็ในการดําเนินการ (economy of speed)     
ลดระยะเวลาในการสงเอกสารและขอมูลระหวางกัน นอกจากนั้นยังเปนการบูรณาการการ
ใหบริการระหวางหนวยงานภาครัฐโดยการใชการเชื่อมตอโครงขายสารสนเทศเพื่อเอื้อใหเกดิการ
ทํางานรวมกนั (collaboration) และการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน (government data exchan) 
ทั้งนี้รวมไปถงึการเชื่อมโยงกับรัฐบาลของตางชาติ และองคกรปกครองทองถ่ินอีกดวย ระบบงาน
ตาง ๆ ที่ใชในเรื่องนี้ ไดแก ระบบงาน back office ตาง ๆ ไดแก ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
ระบบบัญชีและการเงินระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส เปนตน อยางไรก็ด ีจะตองมี
กระบวนการในการลดแรงตอตานของบุคลากรที่คุนเคยกับการทํางานในระบบเดิม 
 รัฐ กับ ขาราชการและพนักงานของรัฐ (G2E)  เปนการใหบริการที่จําเปนของพนักงาน
ของรัฐ (employee) กับรัฐบาลโดยที่จะสรางระบบเพื่อชวยใหเกิดเครื่องมือที่จําเปนในการ
ปฏิบัติงาน และการดํารงชวีติ เชน ระบบสวัสดิการ ระบบที่ปรึกษาทางกฎหมาย และขอบังคับใน
การปฏิบัติราชการ ระบบการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ เปนตน 
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เงื่อนไขการพัฒนา e-government โดยมีผลสําเร็จตรงกับความตองการของประชาชน 

 e-governance  จะตองมีการพัฒนา ใชประโยชน และบังคับใชนโยบาย กฎหมาย และ
กฎระเบยีบอื่นใดที่จําเปนตอการสนับสนุนการทํางานของสังคมและเศรษฐกิจใหม ที่จะใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สังคมดิจิตอล) เปนกลไกในการขับเคลื่อน 
           digital society สังคมดิจิตอล เปนสังคมและชุมชนที่กาวหนาทางวิทยาการที่ประชาคม
ในกลุมสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับชีวิตประจําวัน ในการทํางาน และความ
บันเทิง ตลอดจนมีความสามารถในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
 digital divide เปนผลจากสังคมอิเล็กทรอนิกสซ่ึงมีประชาชนกลุมที่ไมสามารถเขาถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยเฉพาะอินเทอรเน็ต ทําใหประชาชนกลุมนีด้อยโอกาส
และไมสามารถเขาถึงบริการ และขอมูลขาวสารที่รัฐพึงจดัหาให ซ่ึงคนกลุมนี้รวมถึง คนที่อยูใน
ชนบท คนพิการ คนที่มีปญหาทางภาษา และคนที่ไมสามารถปรับตัวเขากับสังคมขอมูลขาวสารได
ซ่ึงเปนจํานวนมากในประเทศไทย 
 จากเงื่อนไขทั้งสามประการที่กลาวมานั้น e-government จะตองพัฒนาสิ่งตอไปนี้ให
เกิดขึ้น 
 1.  เพิ่มขีดความสามมารถของประชาชนจํานวนมาก ใหเขาถึงบริการของรัฐ 
 2.  เพิ่มการมีสวนรวมของประชาชน โดยทาํใหเกิดการปฏิสัมพันธระหวางประชาชนและ
หนวยราชการ 
 3.  เพิ่มความโปรงใสในกระบวนการทํางานราชการ และปรับกระบวนทัศน (paradigm 
shift) ของระบบราชการตอเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 4.  เพิ่มความเชื่อมั่นของประชาชนในการรับบริการอยางปลอดภัย และเปนสวนตัว 
ในโลกยุคไรพรมแดนนัน้ e-commerce ถือวาเปนยุทธวิธีสําคัญในการแขงขันเกี่ยวกับการคา        
การผลิต และการบริการ จึงทําใหเกิดคําวา B to C (Business to Consumer) ในขณะเดียวกันประเทศ    
ตาง ๆ เร่ิมมองเห็นวา แมจะพัฒนา e-commerce ใหกาวหนามากยิ่งขึ้นเพียงใดก็ตาม ถาขาดเสียซ่ึง
ตัว G (Government) ก็จะขาดความคลองตวัไปดวย ตวัอยางเชน เราสามารถใช e-commerce ส่ังซื้อ
สินคาผานจออินเทอรเน็ตไดอยางรวดเร็ว และไดสินคาที่ดีในราคาที่ถูกมากภายใน 1 วัน แตถาตอง
ไปติดที่พิธีการทางภาษ ีเร่ืองของ e-commerce ก็ไรความหมาย ฉะนั้นจะเหน็ไดวางานของ G จงึมี
บทบาทสําคัญในนโยบายของนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทย และทาํใหเกิดคําใหม คือ G to B G 
to C และ G to G ซ่ึงก็คือการนํา e-commerce มาใชกับการพัฒนาประเทศและบริการของภาครัฐได 
ในแนวทางทีเ่รียกวา e-government (electronic-government) หรือ รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส นั่นเอง 
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 หลักสําคัญของการสราง e-government คือ การนําบริการของภาครัฐสูประชาชน โดยใช
อิเล็กทรอนิกสเปนสื่อในการใหบริการ โดยหลักการของ 
            ท่ัวทีเดียว การพัฒนา e-government ทําใหสามารถสรางเว็บทา (web portal) ที่สามารถ
บูรณาการบริการตาง ๆ ที่เคยอยูกระจัดกระจาย มารวมอยูที่เดียวกัน เพื่อใหงายตอประชาชนในการ
ติดตอที่จอเดยีว หรือ หนาตางเดียวเพื่อบริการเบ็ดเสร็จ 
 ทันใด รายการทางอิเล็กทรอนิกส สามารถทําไดและมกีารตอบรับแบบทันทีไมตอง
เสียเวลารอคอยการตอบกลบัทางเอกสาร ทําใหงานตาง ๆ ที่ตองรอคําตอบนาน ๆ สามารถไดรับ
คําตอบในทันทีทันใด 
           ทั่วไทย การใชเครือขายอินเทอรเน็ต ทําใหการเชื่อมโยงประชาชนชาวไทย ไมวาอยูไหน
ในโลกใชบริการ e-government ที่รัฐบาลไดจัดทํา 
         ทุกเวลา เนื่องจากคอมพิวเตอรแมขาย และ ระบบอินเทอรเน็ต สามารถเปดไวตลอด 24 
ช่ัวโมง ทุกวนั (24 x 7) แบบเดียวกับตู ATM ทําใหการบริการตาง ๆ ที่เคยตองทําในเวลาราชการ
สามารถทําไดตามที่ประชาชนสะดวก และพรอม  
           ทั่วถึง และ เทาเทียม การใหบริการ e-government ทําใหประชาชน และผูดอยโอกาสจะ
ไดมีโอกาสในการรับบริการ โดยไมตองเดนิทาง และประชาชนที่ดอยโอกาสสามารถรับบริการที่
สะดวกสบายเชนเดียวกับประชาชนในเมืองไดอยางเทาเทียมกันอกีดวย 
           โปรงใสและเปนธรรมภิบาล การบริการ e-government ทําใหบริการของรัฐในหลาย ๆ 
เร่ืองที่เคยทึบแสง หรือ ไมโปรงใส เชน การจัดซื้อจัดจาง เปนตน สามารถดําเนินการแบบเปดเผย
ผานระบบออนไลนที่มีผูเขารวม และรูเหน็จํานวนมากได มีการคาดการณวาการทําใหโปรงใสและ
เปนธรรมจะชวยใหรัฐประหยัดงบประมาณไดไมนอยกวารอยละยี่สิบ 
 โครงการที่สงเสริมการพัฒนารัฐบาล อิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย 

1. โครงการพัฒนาบัตรประจําตัวอิเล็กทรอนกิสที่สามารถใชงานไดหลากหลาย  
(multi-application smart ID card) 
          2.  โครงการพัฒนาระบบจดัซื้อจัดจางทางอิเล็กทรอนิกส (e-procurement) 
                 3. โครงการพัฒนาและจัดทํามาตรฐานซอฟตแวรกลางเพื่อการบริหารของภาครัฐ (ระบบ 
back office) 
               4. โครงการจัดตั้งศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐ (Government Data Exchange : GDX)           
 5. โครงการจัดทําโครงการพื้นฐานขอมูลเชงิพื้นที่ (national spatial data infrastructure)  
                 6. โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 
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 รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส เปนการสรางโอกาสใหประชาชนไดเลือกใชบริการที่หลากหลาย
ผานอินเทอรเน็ต ประชาชนไดรับบริการจากรัฐที่ดีขึ้น รัฐสามารถใหขอมูลกับประชาชนไดมากขึน้ 
ลดชองวางและความเหลื่อมลํ้าในการเขาถึงขอมูลและบริการของรัฐ ลดความยุงยากของกฎเกณฑ 
เพิ่มความโปรงใสในการทํางาน  e-government ไดนําหลักการ e-services มาใชประโยชนในการ
พัฒนา e-government ประกอบดวย การใหบริการของรัฐผานเครือขายระหวางหนวยงานที่มีความ
ปลอดภัยและทําใหองคกรสามารถแลกเปลี่ยนสารสนเทศกันได การพฒันาระบบสารสนเทศ การ
พัฒนาทักษะรวมทั้งองคความรูในแตละหนวยงาน ส่ิงเหลานี้เปนพื้นฐานสําคัญของการใหบริการ
ของรัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่งบริการที่เกี่ยวของกับหลายหนวยงานในลักษณะบริการเบด็เสร็จจากจุด
เดียว (one-stop service) ผลลัพธปลายทางของ e-government ไมใชเพือ่ประโยชนของรัฐแตเพยีง
ฝายเดียว จดุหมายสูงสุดของการเปน e-government ก็คือ ประชาชนและภาคธุรกิจ ที่สามารถเขาถึง
ขอมูลและบริการของรัฐไดอยางทั่วถึงและเทาเทยีม 
       ภาวะการปรับตัวในหนวยงานของรัฐเพื่อกาวไปสูรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส เกิดจากทั้ง
อิทธิพล ปจจัยภายในและภายนอก ปจจัยภายในประการสําคัญคือ ขอจํากัดเรื่องงบประมาณและ
อัตรากําลัง แมวาในเบื้องตนจะตองใชงบประมาณในการดําเนินการ แตในระยะยาวแลวการบริการ
ตาง ๆ ทางอิเล็กทรอนิกสจะทําใหลดตนทนุไปไดมากไมวาจะเปนเรื่อง สถานที่ใหบริการ การใช
แบบฟอรมอิเล็กทรอนิกส (lectronic form) จะชวยลดเจาหนาที่ที่ใหบริการ การผลักดนัในระดบั
นโยบายทําใหหนวยงานไมสามารถอยูนิ่งไดตองปรับปรุงการทํางานและการบริการประชาชน   
การใชแผนแมบทและแผนปฏิบัติการไอทีที่มีทิศทางสอดคลองกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ก็จะเปน
แรงกระตุนหนึ่งที่ทําใหหนวยงาน ตองทบทวนการดําเนินงานดานไอทีเพื่อใหมกีารใชอยางคุมคา
มากขึ้น สําหรับปจจัยภายนอกนั้นมาจากสภาวะของการแขงขันระหวางประเทศมีสูงมาก การเปด
การคาเสรีทําใหประเทศตองเตรียมความพรอมไวในหลายดาน รวมทั้งดานการบริการของรัฐ การ
ปรับตัวเขาสูรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสจะชวยสรางภาพลักษณประเทศไทยในเรื่องความโปรงใสซึ่งจะ
ชวยลดภาพลบเกา ๆ ลงได และนําไปสูความไดเปรียบของการแขงขันดานเศรษฐกจิในเวทีระหวาง
ประเทศ ในขั้นการดําเนินงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส แผนกลยุทธรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสที่มีการ
กําหนดกรอบกลยุทธไวอยางชัดเจน และสะทองใหเห็นทศิทางและเปาหมาย จะชวยใหสวน
ราชการตาง ๆ ไดรูถึงแนวปฏิบัติเพื่อนําไปสูการปรับวิธีการ และรูปแบบในการดําเนินงานเพื่อการ
กาวไปสูรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสรวมกัน 
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 ประเภทของบริการ e-government 
 บริการทางอิเล็กทรอนิกส เปนสิ่งสําคัญในการสรางรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงรัฐบาล
จะตองกําหนดเปาหมายใหชัดเจน เพื่อใหผูรับบริการสามารถคาดหวังสิง่ที่ควรจะไดรับจากรัฐบาล 
บริการทางอิเล็กทรอนิกสขั้นพื้นฐาน ไดแก 
 1.  เผยแพรขอมูล 
 2.  บริการพื้นฐาน อาทิ ทําบตัรประชาชน จดทะเบียน ขอใบอนุญาต เสียภาษ ีฯลฯ 
 3.  ติดตอส่ือสารกับผูรับบริการทางอีเมล เครื่องมือส่ือสารไรสาย ฯลฯ 
 4.  รับเรื่องราวรองทุกข 
 5.  ประมวลผลขอมูลระหวางหนวยงาน 
 6.  บริการรับชําระเงิน 
 7.  สํารวจความคิดเห็น 
 องคประกอบของ e-government 
 1.  ความพรอมของผูนํา  เร่ืองของ e-government เปนการทํางานที่จะตองใชการตัดสนิใจ
ของผูบริหารประเทศในลักษณะของ top down ในระดับสงู เนื่องจากตองอาศัยการตัดสินใจในการ
เปลี่ยนแปลง (transformation) จํานวนมาก ทั้งกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และวิธีการปฏบิัติงาน 
เพื่อแปลงงานจํานวนมากที่เคยทําดวยมือ เปนระบบคอมพิวเตอร และผานระบบอินเทอรเน็ต 
นอกจากนั้น ยงัตองการสนับสนุน คน เงิน งบประมาณ จาํนวนเพียงพอ และตอเนื่อง เปนระยะเวลา
นาน 
           ดังนั้นการทําใหเกิด e-government จะตองไดรับการผลักดันจากผูนําประเทศ ให เกดิการ
เปลี่ยนแปลง รัฐบาลไทยจัดไดวาเปนประเทศที่มีผูนําที่ศักยภาพและมุงมั่นในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร "โดยการจดัตั้งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขึ้น เพือ่
เปนผูรับผิดชอบในการพัฒนาโครงการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" 
           นอกจากนี้ความเปนผูนําจะตองพัฒนาปจจยัตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องในทกุองคกรดังนี ้         
  การเกี่ยวของ/ความมุงมั่นของผูบริหารในระดับองคกร เชน CEO จะตองสนใจและ
มุงมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และตองทุมเททรัพยากรที่เกี่ยวเนื่องใน
การพัฒนาอยางเต็มที่ 
           โครงสรางการบริหารและกฎหมายควบคุมตาง ๆ จะตองมีการปรับปรุงโครงสรางและ
กระบวนการบริหาร ตลอดจนกฎหมายใหสามารถดําเนินงานตลอดจนปรับกระบวนการใหสามารถ
ใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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           การบริหารโครงการ/การจัดการดานการเงนิ โครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารตองการการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการวางแผนการจัดการทางการเงินที่ดี มีกล
ยุทธและมีผลตอบแทนที่สามารถชี้วัดได 
 2.  ความพรอมในเชิงโครงสรางพื้นฐาน 
 การทําใหเกิด e-government จะตองมีโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนตอการเขาถึงการ
ใหบริการ โดยสามารถแยกออกไดเปนความพรอมของเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 
           โครงขายการสื่อสารโทรคมนาคม ที่พรอมใชเพื่อการสือ่สาร และสามารถเขาถึงไดทุกที่ 
ทั่วถึง และเทาเทียม ในกรณนีี้รัฐจะตองเรงพัฒนาเครือขายโทรคมนาคมรวมถึงปจจัยอ่ืนที่ทําให
กระแสสารสนเทศ (flow of information) สามารถสงไปถึงประชาชนอยางทั่วถึง ในราคาที่เปนธรรม 
           ฮารดแวรและซอฟทแวร (ardware and software) ตองมีอยางพอเพยีงเพือ่ใหทั้งภาครัฐ 
และประชาชนสามารถใชเครื่องมือในการใหบริการของภาครัฐ และภาคประชาชนในการเขาถึง
บริการตาง ๆ ที่รัฐจัดทําให ทั้งนี้ ฮารดแวรที่เหมาะสมกบัทองถ่ิน และภูมิประเทศ เชน ตูบริการ
สาธารณะ (iosk) และศูนยโทรคมชุมชน (tele center) อาจจะใชเปนเครื่องมือที่รัฐสามารถจัดหาและ
สงไปยังพื้นทีต่าง ๆ ได 
           ทรัพยากรมนษุย (human resources) ขาราชการ และประชาชนจะตองมีการพัฒนาทกัษะ 
และเรียนรูที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานและการใหและการรับบริการ เพื่อให
เกิดผลแบบพลวัตรอันเกิดจากเทคโนโลยทีี่เปลี่ยนแปลงไป (dynamic)  
          เนื้อหา และสื่อ (content) จะตองมีการพัฒนาเนื้อหา ทีเ่ปนภาษาไทย (local content) 
จะตองมีการปรับแตงใหเหมาะสมกับเทคโนโลยี ทั้งนี้ทรัพยากรมนษุยจํานวนมากจะตองพัฒนาเพือ่
ปรับแตงเนื้อหาที่ตรงตามสิ่งแวดลอม และโครงสรางของประเทศไทย 
 3.  ความพรอมของภาครัฐบาล 
 รัฐบาลไทยไดมีกฎกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเปนเจาภาพใน
การประสานงาน (collaboration) และบูรณาการ (Integration) เพื่อใหเกดิ e-government โดยเร็ว
นอกจากนั้นยงัมีการจัดตั้งศนูยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารขึ้นในระดับกระทรวงทุก
กระทรวงเพื่อใหเปนศนูยกลางประสาทสั่งการและศูนยรวมขอมูลขาวสาร (nerve center, Ministry 
Operation Center-MOC) เพือ่ที่จะดําเนินการรวบรวม และสงขอมูลขาวสาร และการปฏิบัติการไป
ยังศูนยปฏิบัตกิารนายกรัฐมนตรี (Prime Minister Operation Center-PMOC) ตลอดจนใชในการ
ตัดสินใจและสั่งการของแตละกระทรวงอกีดวย 
           ภาครัฐในสวนตาง ๆ จะมีความพรอม แตอาจจะมีอุปสรรคบาง ซ่ึงเปนธรรมชาติของการ
พัฒนา e-government ในทกุประเทศอยูแลว แตเนื่องจากไดรับการผลักดันจากผูนําประเทศและ
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ผูบริหารในระดับสูง ทําใหการใหบริการ e-government มีความเปนไปไดสูงที่จะประสบ
ความสําเร็จ 

4.  ความพรอมของประชาชนและสิ่งแวดลอม 
 ความสําเร็จของ e-government ที่แทจริงจะตองมีเปาหมายคือ ทําเพื่อประชาชนอยาง
ทั่วถึงและเทาเทียม ดังนัน้ "ความสําเร็จของการออกแบบ e-government คือ การยึดประชาชนเปน
ศูนยกลาง" เนือ่งจากประชาชนในประเทศไทยมีความแตกตางกันมาก ทั้งในดานของโอกาส และ
พื้นฐานการศึกษา ความหลากหลายดังกลาวทําใหการบริการ เหมือน ๆ กัน ไมสามารถกระจายสู
ประชาชนทุกกลุมไดเทาเทยีมกัน 

กรมบัญชีกลาง 

 วิสัยทัศน 
 เปนองคกรที่เชี่ยวชาญดานการคลัง การบัญชี และเปนศนูยขอมูลสารสนเทศการคลังของ
ประเทศ 
 ภารกิจหลัก 
 กรมบัญชีกลางมีภารกิจเกี่ยวกับการควบคมุ ดูแล การใชจายเงินของแผนดินและของ
หนวยงานภาครัฐใหเปนไปโดยถูกตอง มวีนิัย คุมคา โปรงใส และสามารถตรวจสอบได โดยการ
วางกรอบกตกิากลางใหหนวยงานภาครัฐนาํไปปฏิบัติ การใหบริการคําแนะนํา ปรึกษาดานการเงนิ 
การคลัง การบัญชี การตรวจสอบภายใน และการพัสดุ การดําเนินการเกี่ยวกับการบรหิารเงินคงคลัง
ใหมีใชจายอยางเพียงพอและเสนอขอมูลในเชิงนโยบายการคลังแกฝายบริหาร โดยประสานงานกบั
หนวยงานทีเ่กีย่วของเพื่อใหเกิดเสถียรภาพทางการคลัง รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผล
การดําเนนิงาน ตลอดจนการดูแลการพัฒนามาตรฐานคาตอบแทน สวสัดิการ และสทิธิประโยชน
ในฐานะผูเชี่ยวชาญดานการเงิน  การคลัง และเศรษฐกิจ 
 อํานาจหนาท่ีของกรมบัญชกีลาง 
 อํานาจหนาทีข่องกรมบัญชีกลางตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2545 
 1.  ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบยีบ ขอบังคับ คําสั่ง และหลักเกณฑดานการเงนิการ
คลัง การบัญชี การพัสดุ และระบบการตรวจสอบภายในของสวนราชการ เพื่อใหสวนราชการถือ
ปฏิบัติ 
 2.  ดําเนินการเกี่ยวกับการตดิตามและประเมินผลการดําเนินงานและการบริหารดานการ
คลัง เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอแนะนโยบายดานการคลังของประเทศ 
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 3.  ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการเบิกจายเงิน การกอหนี้ผูกพัน การนาํเงินสงคลัง และ
การถอนคืนเงนิรายไดของสวนราชการ 
 4.  ดําเนินการเกี่ยวกับการบรหิารเงินคงคลัง รวมทั้งการบริหารการกํากบัดูแล การติดตาม 
และการประเมินผลการใชจายเงินนอกงบประมาณของสวนราชการตาง ๆ 
 5.  ดําเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะหและประมวลผลบัญชีการเงินแผนดนิ 
 6.  ควบคุม ดูแล เกี่ยวกับเงินเดือน คาจาง บําเหน็จบํานาญ และเงินอืน่ในลักษณะเดียวกัน 
รวมทั้งดูแลและพัฒนามาตรฐานคาตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชนของกําลังคนภาครัฐ 
 7.  ดําเนินการเกี่ยวกับความรบัผิดทางละเมดิของเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยความรบัผิด
ทางละเมิดของเจาหนาทีแ่ละความผิดทางแพงของเจาหนาที่สวนราชการ 
 8.  ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการจาง และการบริหารบุคคลลูกจางของสวนราชการ 
 9.  ดําเนินการเกี่ยวกับการพฒันาบุคลากรดานการเงนิ การคลัง การบัญช ีและการ
ตรวจสอบภายใน และระบบการพัสดุภาครฐั 
 10.  ใหคําปรึกษา เสนอแนะ และใหความชวยเหลือดานวชิาการทางการเงินการคลัง การ
บัญชี ระบบการพัสดุภาครัฐ การตรวจสอบภายในแกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ และการ
ปฏิบัติงานแกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ 
 12.  ปฏิบัติการอื่นใดตามทีก่ฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรม หรือตามที่
กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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 อัตรากําลังของขาราชการและลูกจางกรมบัญชีกลาง 
           ชาย  หญิง รวม 
 ขาราชการ     402 1,591  1,993 
 ลูกจางประจํา     179      87    266 
 รวม       581 1,678 2,259 
 ภารกิจของกรมบัญชีกลางท่ีเก่ียวของกับ GFMIS 
 ภารกิจของกรมบัญชีกลางที่เกี่ยวของกับ GFMIS ในฐานะที่เปนหนวยงานกลางมีหนาที่
ใหบริการกับสวนราชการตาง ๆ แบงเปน 2 สวน คือ 
 1. สวนที่เปนผูปฏิบัติงานกับ GFMIS (operator) ทําหนาทีด่ังนี ้
  1.  การจัดสรรงบกลางรายการเลื่อนขั้น อันดับ ใหกับสวนราชการ 
  2.  การตรวจอนุมัติการกันเงนิแบบมีหนี้ผูกพันที่ขอยกเลิกแลวขอกันใหม 
  3.  การตรวจอนุมัติการกันเงนิแบบไมมหีนี้ผูกพัน 
  4.  การตรวจอนุมัติการเบิกเงนิงบประมาณแทนกนั 
  5.  การสรางขอมูลเจาหนี ้
  6.  การตรวจอนุมัติรายการขอเบิกเงินจากคลังของสวนราชการ 
  7.  การสั่งจายและโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของสวนราชการและเจาหนี้ ของ
สวนราชการ                      
  8.  การกระทบยอดการโอนเงินเขาบัญชี รวมทั้งการปรับปรุงรายการคลาดเคลื่อนหรือ
รายการที่ธนาคารไมสามารถโอนเงินเขาบัญชใีหได 
  9.  การจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา 
  10.  การจายตรงบําเหน็จบํานาญ 
  11.  การจายเงนิสวัสดิการคารักษาพยาบาลขาราชการใหโรงพยาบาลโดยตรง 
  12.  การอนุมัติและเบิกจายเงินทดรองราชการ 
  13.  การสั่ง post รายการที่สวนราชการทํารายการพักไว 
  14.  การกระทบยอดการรับเงินเขาคลังผานสาขาธนาคาร รวมทั้งการปรับปรุงรายการ
คลาดเคลื่อน  
  15.  การบริหารเงินคงคลัง 
  16.  การประมวลบัญชีแผนดนิ 
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 2.  สวนที่เปนผูกํากับการปฏิบัติงานใน GFMIS (regulator) โดยทําหนาที่ดังนี ้
  1.  วางแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณปปจจุบัน/ปกอน ใน GFMIS 
  2.  วางแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุ ใน GFMIS 
  3.  วางแนวปฏบิัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงินกบัคลัง ใน GFMIS  ทั้งเงินในงบประมาณ 
 และเงินนอกงบประมาณ ใหกับสวนราชการและกรมบัญชีกลาง 
  4.  วางแนวปฏิบัติการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลงั ใน GFMIS ทั้ง
เงินในงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ 
  5. วางแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชี  ใน GFMIS ใหกับสวนราชการและกรมบัญชีกลาง 
  6. วางแนวปฏบิัติเกี่ยวกับการคํานวณตนทนุใน GFMIS ใหกับสวนราชการ 
 กรมบัญชีกลางในฐานะที่เปนศูนย GFMIS ประจําจังหวดั บทบาทนี้เปนของสํานักงาน
คลังจังหวัด และสํานักงานคลังจังหวัด ณ อําเภอ รวม 87 แหง มีหนาที่ใหบริการ load ขอมูลเขา 
GFMIS  นอกจากนีย้ังตองใหบริการแกสวนราชการในการปรับปรุงแกไขขอมูล การออกรายงานที่
จําเปน รวมทั้งการประสานงานกับสวนราชการในกรณทีี่เกิดขอผิดพลาดในการกระทบยอดรายการ
รับและจายเงนิผานธนาคาร  

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 สมพงษ อักษรแกว (2521 อางถึงใน วรียา เอี่ยมวิบูลย, 2541) ไดศึกษาปจจัยที่เปน
อุปสรรค และสนับสนุนการปฏิบัติการของนักวิชาการเกษตรประจําสํานักงานเกษตรจังหวดัพบวา
ปจจัยที่เปนอปุสรรค และสนับสนุนการปฏิบัติการของนักวิชาการเกษตรประจําสํานักงานเกษตร
จังหวดั พบวา ปจจัยที่เปนอปุสรรค คือ 
 1.  ระบบการบริหารงานที่ไมชัดเจน 
 2.  ไมมีการกําหนดความพรอมในการปฏบิัติงานของนกัวิชาการ 
สวนปจจยัที่สนับสนุนใหนกัวิชาการปฎิบตัิงานไดประสบผลสําเร็จ คือ 
 1.  การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบใหชัดเจน 
 2.  การใหความรูเพิ่มเติมแกนักวิชาการ 
 3.  ความสัมพันธที่ดีในนักวชิาการเอง 
 4.  งบประมาณที่เพยีงพอ 
 5.  เงินเดือนและสวัสดิการเปนที่พอใจของนักวิชาการ 
 6. การมีผูบังคับบัญชาที่ดี 



 

  41

 ชุมศักดิ์   ชุมนุม (2541, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง “ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของสํานกังานศกึษาธิการอําเภอ กรณีศกึษาเขตการศึกษา 10” ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของสํานักงานศึกษาธิการอําเภอ โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวา งานที่สํานักงานศึกษาธิการอําเภอปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด คือการบริหารงาน
การติดตามและการประเมนิผลและสงเสริมการศาสนา สวนงานที่มีประสิทธิภาพต่ําสุด คือ การ
บริหารงานกิจการพิเศษ การบริหารงานสงเสริมพลานามัยและการบริหารงานสงเสริมการศึกษา 
ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไดแก จํานวนบุคลากร เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องโรเนียว 
เครื่องปรับอากาศและงบประมาณ ปจจัยทีไ่มมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไดแก อายุ
เฉลี่ยและอายุราชการของบุคลากร ระดับการศึกษา เครื่องพิมพดีด โทรศพัท  เครื่องโทรสาร ตูเย็น 
พัดลม รถจักรยานยนตและรถยนต ผลการทดสอบสมมติฐาน ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จ
ในการบริหารกิจการ คือระดบัการศึกษากับการไดรับการนิเทศติดตามผลจากหนวยงานตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ และปจจัยทีไ่มมีความสัมพันธกบัความสําเร็จของการบริหารกิจการ เพศ อายุ อาชีพ 
รายไดตอเดือน การไดรับการฝกอบรม การสนับสนุนวสัดุ  อุปกรณ และการไดตดิตอส่ือสาร 
 บุศรินทร จันทินมาธร (2548, บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจยัเกีย่วกับการใหบริการตาม
โครงสรางใหมของขาราชการสํานักงานคลังจังหวัดในเขต 3 และเขต 4 พบวาความคิดเห็นที่มีตอ
การใหบริการของขาราชการสํานักงานคลังจังหวดัในเขต 3 และเขต 4 อยูในระดับมาก คุณลักษณะ
ในงาน ความรูในงานตามโครงสรางใหม ความคิดเห็นตองานตามโครงสรางใหม การรับรูการ
ปฏิบัติงานตามหนาที่ ไมมีความสัมพันธกบัความคิดเหน็ที่มีตอการใหบริการของขาราชการ
สํานักงานคลังจังหวดัในเขต 3 และเขต 4  และสภาพแวดลอมทางสังคมในหนวยงาน (ไดแก 
ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน นโยบายและการบริหารงานภายในหนวยงาน การไดรับการ
สนับสนุนภายในหนวยงาน) พบวา มีเพยีงตวัแปรเดยีวคือ การไดรับการสนับสนุนภายในหนวยงาน
ที่มีความสัมพนัธกับความคดิเห็นที่มตีอการใหบริการของขาราชการสํานักงานคลังจังหวดัในเขต 3  
และเขต 4 
 อภิชาต  สุทธิสอาด (2543) จากการศึกษา ความสัมพันธระหวางการรับรูตอบทบาทของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งของคณะกรรมการเลือกตั้งกบัทัศนคติในการสนับสนุนการบริหารงาน
ของคณะกรรมการเลือกตั้ง พบวา การรับรูตอบทบาทของคณะกรรมการการเลือกตัง้ มีความ 
สัมพันธกับทัศนคติในการสนับสนุนการบริหารของคณะกรรมการเลือกตั้ง 
 ปุณณพร  เขียวขํา (2545) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีความสัมพันธตอทัศนคติของพนักงาน
ธนาคารกสิกรไทยที่มีตอการเปลี่ยนโครงสรางองคการ พบวา บทบาทในการทํางานมคีวามสัมพันธ
กับทัศนคติของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ที่มีตอการปรับเปลี่ยนโครงสรางองคการอยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=0.35, P=0.00) กลาวคอื ยิ่งพนักงานมีบทบาทในการทํางานมากก็
ยิ่งเหน็ดวยกับการเปลี่ยนโครงสรางองคการ ทั้งนี้อาจเนื่องจากการที่พนกังานมีบทบาทในการ
ทํางาน เชน บทบาทในการวางแผน 

กรอบการศึกษา 

 จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่กีย่วของเปนแนวทางในการศึกษา เพื่อใหทราบถงึ    
ขีดความสามารถ ในการใหบริการในระบบ GFMIS ของขาราชการกรมบัญชีกลางวามีขีด
ความสามารถ มากนอยเพียงใด โดยเครื่องชี้วัดขีดความสามารถของการใหบริการนัน้ พิจารณาจาก
ความรูความเขาใจ ความคิดเห็น การรับรูในการปฏิบัติงาน ในระบบ GFMIS ของขาราชการ
กรมบัญชีกลาง โดยมีภาพรวมของกรอบแนวคดิ ดังนี ้
           

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 
     
1. เพศ   ขีดความสามารถในการ 
2. อายุ   ใหบริการในระบบ GFMIS 
3. วุฒิการศึกษา 1. ดานระบบสินทรัพยถาวร 
4. ตําแหนงหนาที่การงาน 2. ดานระบบการเบิกจายเงิน 
5. ระยะเวลาการทํางาน 3. ดานระบบบริหารงบประมาณ 
6. ความสามารถในการใชคอมพิวเตอร 4. ดานระบบจดัเก็บและนําสงรายได 
  

 
 

5. ระบบจัดซือ้จัดจาง 

ภาพที่ 2    ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตวัแปรตาม 
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บทที่  3 

วิธีดําเนินการทําวิจัย 

 การวิจัยเร่ืองขีดความสามารถในการใหบริการในระบบ  GFMIS ของขาราชการ
กรมบัญชีกลางผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับดังนี้ 
 1.  วิธีการศึกษา 
 2.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 3.  เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
 4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 5.  ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 6.  การประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล 

วิธีการศึกษา 

 การศึกษาวิจยัคร้ังนี้  ดําเนินการศึกษา 2 แบบ คือ 
 1.  การวิจยัเอกสาร (documentary  research) เปนการศึกษารวบรวมขอมลูจากเอกสาร 
ตาง ๆ ทั้งที่เปนทฤษฎี แนวคิดและผลงานที่เกี่ยวของกับขีดความสามารถในการใหบริการในระบบ 
GFMIS ของขาราชการกรมบัญชีกลาง 
 2.  การวิจยัเชิงสาํรวจ (survey  research) ใชแบบสอบถาม แบบปลายปด (closed 
question) ปลายเปด (opened  question) โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 สวน ประกอบดวย 
  สวนที่ 1  เปนคําถามเกี่ยวกบัลักษณะขอมลูทั่วไปของผูที่มีหนาที่ใหบริการในระบบ 
GFMIS แกสวนราชการ ประกอบดวยคําถามจํานวน 6 ขอ ไดแก เพศ อายุ วุฒกิารศึกษา ตําแหนง
หนาที่การงาน ระยะเวลาการทํางาน และความสามารถในการใชเครื่องคอมพิวเตอร 
  สวนที่ 2  แบบสอบถามคุณลักษณะในงาน เปนแบบวัดความรูในงานตามหนาที่ใหม 
ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตรประเมินคา (rating scale) ประกอบดวยความรูในระบบ 
GFMIS ในดานตาง ๆ คือ ระบบสินทรัพยถาวร จํานวน 10 ขอ ระบบการเบกิจายเงิน จํานวน 22 ขอ 
ระบบบริหารงบประมาณ จํานวน 5 ขอ ระบบจดัเก็บและนําสงรายได จาํนวน 14 ขอ และระบบจดัซื้อ
จัดจาง จํานวน 10 ขอ แตละขอมีมาตรวัด 4 ตัวเลือกเพื่อใหไดขอมูลที่แสดงปริมาณและทิศทาง 
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  สวนที่ 3  เปนแบบสอบถามแบบปลายเปด เปดโอกาสใหแจงความตองการเพื่อใหการ
ปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการในระบบ GFMIS ใหแกสวนราชการมีประสิทธิภาพเพิม่ขึ้น 
 เกณฑการใหคะแนน 

 คะแนน 1   หมายถึงมีความรูในงานในหวัขอนั้น ๆ นอยที่สุด 
 คะแนน 2   หมายถึงมีความรูในงานในหวัขอนั้น ๆ นอย 
 คะแนน 3   หมายถึงมีความรูในงานในหวัขอนั้น ๆ มาก 
 คะแนน 4   หมายถึงมีความรูในงานในหวัขอนั้น ๆ มากที่สุด 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1.  ประชากรที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ เปนขาราชการกรมบัญชีกลางที่มี
หนาที่ใหบริการในระบบ GFMIS แกสวนราชการตาง ๆ ดังนี ้
  1.1 ขาราชการจากสํานักบรหิารการรับ - จายเงินภาครัฐ 
  1.2 ขาราชการจากสํานักมาตรฐานดานการบัญชีภาครัฐ 
  1.3 ขาราชการจากสํานักการเงินการคลัง 
  1.4 ขาราชการจากสํานักมาตรฐานดานกฎหมายและระเบียบการคลัง 
รวมจํานวนทั้งสิ้น 245 คน 
 2.   กลุมตัวอยาง คือขาราชการจากสํานักบรหิารการรับ-จายเงนิภาครัฐ สํานักมาตรฐาน
ดานการบัญชภีาครัฐ สํานักการเงินการคลงั สํานักมาตรฐานดานกฎหมายและระเบยีบการคลัง 
จํานวน 150 คน ไดมาโดยการสุมแบบสอบถาม โดยใชขนาดของกลุมตัวอยางตามวิธีการของ   
Taro Yamane  ตามสูตร   n =   N 
                          1 + Ne2 

 โดยที่    n    =    กลุมตัวอยาง 
                                 N    =    ประชากรทั้งหมด 
   e    =    คาความคลาดเคลื่อนเนื่องจากสุมตัวอยาง 
 แทนคา  n    =     245                          =                 245 

                                          1+ (245 × 0.0025)                            1+ 0.6125 

                                        =    151.94   ปดจํานวนและเศษลงใหเปนเลขตัวกลม เทากับ 150 คน 
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เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

 ในการเครื่องมอืในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนนิการตามขั้นตอนสรุปไดดังนี ้
 1.  ศึกษาเกีย่วกับระบบ GFMIS จากหนังสือ เอกสาร แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจยัที่
เกี่ยวของกับขดีคามสามารถในการใหบริการ เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
 2.   กําหนดขอบเขตในการสรางแบบสอบถามตามลักษะของเนื้อหาที่ตองการทราบ 
 3.   ทําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเรียบรอยแลวใหอาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบแกไข
เนื้อหา ภาษา แลวนํามาปรับปรุงแกไข 

4.   นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลว ใหอาจารยพจิารณาตรวจสอบความเที่ยงตรง 
ของเนื้อหา และความเหมาะสมของภาษาที่ใช 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูศึกษาไดดําเนินการแจกแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางที่ศึกษาและรับคืนดวยตนเอง 
จํานวนแบบสอบถาม จํานวน 150 ฉบับ 

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 

การศึกษาวิจยัคร้ังนี้ ใชเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลระหวางวนัที่ 4 มกราคม 2549 ถึง
วันที่ 31 มกราคม 2549 รวมระยะเวลา ประมาณ 1 เดือน  

การประมวลผลและการวิเคราะหขอมลู 

 1.   การประมวลผลขอมูล ใชโปรแกรมสําเร็จรูป โดยมีขั้นตอนดังนี ้
  1.1  ตรวจสอบความสมบูรณและความถกูตองของแบบสอบถามหลังจากการเก็บ
รวบรวมแบบสอบถาม 
  1.2  บันทึกขอมูลที่เปนรหัสลงในเครื่องคอมพิวเตอรตามคูมือลงรหัส 
  1.3  ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร SPSS 
  1.4  ประมวลผลขอมูลตามวัตถุประสงคและสมมติฐานของการศึกษาวิจัย 
 2.   การวิเคราะหขอมูล ทําการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคและสมมติฐาน ดังนี ้
  2.1  วิเคราะหขอมูลทั่วไปดวยสถิตเิชิงพรรณนา คือ นํามาแจกแจงความถี่ (frequency) 
คํานวณเปนคารอยละ (percentage) แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
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  2.2  วิเคราะหความรู คุณลักษณะในงาน ความคิดเห็น ตามเกณฑที่กําหนดไวใน
การศึกษาครั้งนี้ ดวยสถิติเชงิพรรณา โดยนําเสนอในรูปของคาเฉลี่ย (mean) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation)  
  2.3  การวิเคราะหพิสูจนสมมติฐานผูศึกษาใชคาสถิติ One way ANOVAโดยมีคา
นัยสําคัญทางสถิติ (Sig) ที่ 0.05 
 เกณฑการแปลผล 
 นําผลคะแนนที่ไดมาวเิคราะหหาคาเฉลี่ยเลขคณิต โดยมีเกณฑในการแปลงความดังนี ้
 สูตรการหาอัตรภาคชั้น =  คาสูงสุด – คาต่ําสุด = 4 – 1  = 0.75 
             จํานวนชั้นที่ตองการ      4 

 เกณฑคาเฉล่ียในการแปลความ 
 คาเฉลี่ย 1.00-1.75 หมายถึง มีขีดความสามารถในการใหบริการในระบบ GFMIS นอย 
 คาเฉลี่ย 1.76- 2.50 หมายถึง มีขีดความสามารถในการใหบริการในระบบ GFMIS  
คอนขางนอย 
 คาเฉลี่ย 2.51-3.25 หมายถึง มีขีดความสามารถในการใหบริการในระบบ GFMIS 
คอนขางมาก 
 คาเฉลี่ย 3.26-4.00 หมายถึง มีขีดความสามารถในการใหบริการในระบบ GFMIS มาก 
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บทที่ 4 

ผลการวิจัย 
 การวิจยัเร่ือง  ขีดความสามารถในการใหบริการในระบบ GFMIS ของขาราชการ
กรมบัญชีกลาง เก็บขอมูลจากขาราชการกรมบัญชีกลางจํานวน 150 คน ซ่ึงผูวิจัยไดนําเสนอผลการ
วิเคราะหเปน 4  ตอน ดังนี ้
 1.  ขอมูลทั่วไป 
 2.   ขีดความสามารถในการใหบริการในระบบ GFMIS 
 3.   ปจจัยที่มีผลตอขีดความสามารถในการใหบริการในระบบ GFMIS ของขาราชการ 
กรมบัญชีกลาง 

4.   ขอเสนอแนะและแนวทางเพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการในระบบ GFMIS  
ใหแกสวนราชการมีประสิทธิภาพสูงสดุ 

ตอนที่ 1  ขอมูลท่ัวไป 

ตารางที่ 1  จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานภาพสวนบคุคล 

เพศ จํานวน (คน) รอยละ 

ชาย 24 16.00 

หญิง 126 84.00 

รวม 150 100.00 

 จากตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของผูตอบแทนแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพ
สวนบุคคล พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 126 คน รอยละ 84.00 และ
เพศชายมีจํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 16.00 
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ตารางที่ 2  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอายุ 

อายุ จํานวน (คน) รอยละ 

ต่ํากวา 30 ป 22 14.70 

30 – 40 ป 41 27.30 

41 – 50 ป 71 47.30 

51 – 60 ป 16 10.70 

รวม 150 100.00 

 จากตารางที ่2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มอีาย ุ41-50 ป มากทีสุ่ด จํานวน 71 คน 
คิดเปนรอยละ 47.30 รองลงมาคือ อายุ 30-40 ป จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 27.30 อายุต่ํากวา 30 ป 
รอยละ 14.70 และอายุ 51-60 ป จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 10.70 

ตารางที่ 3  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับการศกึษา 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 

ต่ํากวาปริญญาตรี 
 

22 
 

14.70 

ปริญญาตรี 
 

122 
 

81.30 

สูงกวาปริญญาตรี 
 

6 
 

4.00 

รวม 150 100.00 

 จากตารางที่ 3 พบวาโดยสวนใหญผูตอบแบบสอบถามจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
จํานวน 122 คน คดิเปนรอยละ 1.30 รองลงมาคือระดบัต่ํากวาปริญญาตร ีจํานวน 22 คน คิดเปน 
รอยละ 14.70 และอันดับสุดทายคือสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 4.00 
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ตารางที่ 4  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามตําแหนง 

ตําแหนง จํานวน (คน) รอยละ 

จ.การเงินและบัญชี, จ.การคลัง 55 36.70 

นักบัญช ี 17 11.30 

นักวิชาการคลัง 46 30.70 

นิติกร 30 20.00 

เจาหนาที่บริหารงานการคลัง 2 1.30 

รวม 150 100.00 

 จากตารางที ่4  พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญดาํรงตาํแหนงเจาหนาที่การเงินและ
บัญชี และตําแหนงเจาหนาทีก่ารคลัง มากที่สุด จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 36.0 รองลงมา คือ
ตําแหนง  นักวิชาการคลัง  46 คน คิดเปนรอยละ 30.70 ตาํแหนงนิติกร 30 คน คิดเปนรอยละ 20.00 
ตําแหนง นักบญัชี 17 คน คิดเปนรอยละ 11.30 และตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานคลัง 2 คน คิดเปน
รอยละ 1.30 

ตารางที่ 5  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

ระยะเวลาปฏบิัติงาน จํานวน (คน) รอยละ 

ต่ํากวา 10 ป 58 38.70 

10 – 20 ป 56 37.30 

21 ปขึ้นไป 36 24.00 

รวม 150 100.00 
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 จากตารางที่ 5 จํานวนและรอยละของกลุมตวัอยาง จําแนกตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน
พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระยะเวลาในการทาํงานต่ํากวา 10 ป มากที่สุด จํานวน 58 คน 
คิดเปนรอยละ 38.70 รองลงมามีระยะเวลาในการทํางาน 10-20 ป จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 
37.30  และระยะเวลาในการทํางาน 21 ปขึ้นไป จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 24.00  

ตารางที่ 6  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความเชี่ยวชาญในการใชคอมพิวเตอร 

ความเชี่ยวชาญในการใชคอมพวิเตอร จํานวน (คน) รอยละ 

นอยที่สุด 39 26.00 

นอย 24 16.00 

ปานกลาง 85 56.70 

มาก 2 1.30 

รวม 150 100.00 

 จากตารางที่ 6 จํานวนและรอยละของกลุมตวัอยาง จําแนกตามความเชี่ยวชาญในการใช
คอมพิวเตอร พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความเชี่ยวชาญในการใชคอมพิวเตอรปานกลาง
จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 56.70 รองลงมามีความเชี่ยวชาญในการใชคอมพิวเตอรนอยที่สุด
จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 26.00 มีความเชี่ยวชาญในการใชคอมพิวเตอรนอย จํานวน 24 คน       
คิดเปนรอยละ 16.00 และมีความเชี่ยวชาญในการใชคอมพิวเตอรมาก จาํนวน 2 คน คิดเปนรอยละ    
24 คน คิดเปนรอยละ 16.00 และมีความเชีย่วชาญในการใชคอมพิวเตอรมาก จํานวน 2 คน คิดเปน
รอยละ 1.30 
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ตอนที่ 2  ขอมูลเกี่ยวกับขดีความสามารถในการใหบริการในระบบ GFMIS 

ตารางที่ 7  คาเฉลี่ย x  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จําแนกตามขดีความสามารถในดานระบบ 
                 สินทรัพยถาวร 

ระดับความคิดเห็น 
ขีดความสามารถในดาน
ระบบสินทรัพยถาวร นอย    

ที่สุด นอย 
ปาน
กลาง มาก x  S.D. 

ระดับ
ความสามารถ 

อันดับ 

1 การบันทึกรับสินทรัพย
ที่ไดรับบริจาค 

72 
(48.00) 

55 
(36.70) 

18 
(12.00) 

2 
(1.30) 

1.81 1.27 คอนขางนอย 2 

2 การบันทึกรับสินทรัพย
ที่สํารวจพบ 

75 
(50.00) 

67 
(44.70) 

5 
(3.30) 

- 1.67 1.19 นอย 6 

3 การแสดงรายการคงคาง
ของบัญชีพักรับ
สินทรัพย 

69 
(46.00) 

70 
(46.70) 

8 
(3.30) 

- 1.73 1.20 นอย 3 

4 การบันทึกรับสินทรัพย
หักลางบัญชีพักรับ
สินทรัพย 

65 
(43.30) 

73 
(48.70) 

8 
(5.30) 

- 1.81 1.33 คอนขางนอย 2 

5 การโอนสินทรัพย 69 
(54.00) 

73 
(48.30) 

5 
(2.70) 

- 1.71 1.18 นอย 4 

6 การโอนสินทรัพย
ระหวางทําเปน
สินทรัพยถาวร 

76 
(50.70) 

69 
(48.00) 

2 
(1.30) 

- 1.65 1.18 นอย 7 

7 การตัดจําหนาย
สินทรัพย 

77 
(51.30) 

69 
(46.00) 

1 
(0.70) 

- 1.63 1.17 นอย 8 

8 การผานรายการคาเสื่อม
ราคา 

78 
(52.00) 

66 
(44.00) 

3 
(2.00) 

- 1.64 1.18 นอย 9 

9 รายงานการบันทึกรับ 
สินทรัพย 

68 
(45.30) 

78 
(52.00) 

1 
(0.70) 

- 1.69 1.16 นอย 5 

10 รายงานยอดสินทรัพย 
คงเหลือ 

53 
(35.30) 

73 
(54.00) 

13 
(8.70) 

- 1.87 1.19 คอนขางนอย 1 

รวม (เฉลี่ย) 1.46 0.54 นอย 3 
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 จากตารางที่ 7 คาเฉลี่ย x คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความสามารถและการจดั
อันดับของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับความสามารถในดานระบบสินทรพัยถาวร พบวา 
กลุมขาราชการกรมบัญชีกลางที่เปนผูตอบแบบสอบถาม มีขีดความสามารถอยูในระดบันอย      
แยกเปนรายขอตามระดับขดีความสามารถไดดังนี ้
 รายงานยอดสินทรัพยคงเหลือ มีขีดความสามารถเปนอันดับ 1 รองลงมา คือ การบันทึก
รับสินทรัพยที่ไดรับบริจาค และการบันทกึรับสินทรัพยหักลางบัญชีพกัรับสินทรัพย อันดับ 3 คือ 
การแสดงรายการคงคางของบัญชีพักรับสินทรัพย อันดบั 4 คือ การโอนสินทรัพย อันดับ 5 คือ
รายงาน การบนัทึกรับสินทรัพย อันดับ 6 คอื การบันทึกรับสินทรัพยทีสํ่ารวจพบ อันดับ 7 คือ การ
โอนสินทรัพยระหวางทาํเปนสินทรัพยถาวร อันดับ 8 คือ การตัดจําหนายสินทรัพย และอันดับสุดทาย   
คือ การผานรายการคาเสื่อมราคา 

ตารางที่ 8  คาเฉลี่ย x  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จําแนกตามขีดความสามารถในดานระบบ 
                     การเบิกจาย 

ระดับความคิดเห็น 
ขีดความสามารถในดาน
ระบบสินทรัพยถาวร นอย    

ที่สุด นอย 
ปาน
กลาง มาก x  S.D. 

ระดับ
ความสามารถ 

อันดับ 

1 การทํารายการขอเบิก
แบบระบุผูขาย 

56 
(37.30) 

64 
(42.70) 

25 
(16.70) 

1 
(0.70) 

1.99 1.37 คอนขางนอย 4 

2 การทํารายการขอเบิก
โดยใชเงินเหลื่อมป 

74 
(49.30) 

50 
(33.30) 

22 
(14.70) 

- 1.84 1.39 คอนขางนอย 10 

3 การสรางขอมูลหลัก
ผูขาย 

61 
(40.70) 

52 
(34.70) 

28 
(18.70) 

5 
(3.30) 

2.03 1.43 คอนขางนอย 3 

4 การแสดงขอมูลหลัก 
ผูขาย 

52 
(34.70) 

58 
(38.70) 

33 
(5.30) 

3 
(2.00) 

2.10 1.40 คอนขางนอย 1 

5 การขอเบิกเงินใน 
งบประมาณ 

51 
(34.00) 

70 
(46.70) 

20 
(13.30) 

5 
(3.30) 

2.05 1.39 คอนขางนอย 2 

6 การขอเบิกเงินนอก 
งบประมาณ 

55 
(36.70) 

68 
(45.30) 

20 
(13.30) 

3 
(2.00) 

1.99 1.38 คอนขางนอย 4 

7 รายการลดหน้ีกรณีไม
ผานระบบจัดซื้อจัดจาง 

71 
(47.30) 

54 
(36.00) 

21 
(14.00) 

- 1.85 1.38 คอนขางนอย 9 
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ตารางที่ 8 (ตอ) 

ระดับความคิดเห็น 
ขีดความสามารถในดาน
ระบบ  สินทรัพยถาวร นอย    

ที่สุด นอย 
ปาน
กลาง มาก x  S.D. 

ระดับ
ความสามารถ 

อันดับ 

8 การบันทึกลูกหนี้  เงิน
ยืม 

57 
(38.00) 

79 
(52.70) 

10 
(6.70) 

- 1.87 1.32 คอนขางมาก 8 

9 การขอเบิกเงินทดรอง 
ราชการ 

55 
(36.70) 

71 
(47.30) 

20 
(13.30) 

- 1.95 1.35 คอนขางนอย 5 

10 การถอนเงินทดรอง 
ราชการไปใชจาย 

69 
(46.00) 

67 
(44.70) 

10 
(6.70) 

- 1.79 1.34 คอนขางนอย 12 

11 การบันทึกยกเลิกเงิน 
ทดรองราชการ 

65 
(43.30) 

76 
(50.70) 

5 
(3.30) 

- 1.79 1.32 คอนขางนอย 12 

12 การบันทึกนําสงเงิน
เขาคลัง (เงินนอก
งบประมาณ) 

61 
(40.70) 

76 
(50.70) 

8 
(5.30) 

- 1.88 1.45 คอนขางนอย 7 

13 การลางบัญชีพัก
คาใชจาย 

60 
(40.00) 

71 
(47.30) 

13 
(8.70) 

2 
(1.30) 

1.90 1.36 คอนขางนอย 6 

14 การลางบัญชีพัก
คาใชจายใชจริงนอย
กวาคาใชจาย 

69 
(46.00) 

72 
(48.00) 

5 
(5.30) 

- 1.76 1.32 คอนขางนอย 13 

15 การบันทึกการนําสง
เงินเขาคลัง 

80 
(53.30) 

60 
(40.00) 

6 
(4.00) 

- 1.69 1.34 คอนขางนอย 14 

16 การลดยอดเจาหนี้เพื่อ
บันทึกเงินประกัน
ผลงาน 

69 
(46.00) 

72 
(48.00) 

5 
(3.30) 

- 1.76 1.32 คอนขางนอย 13 

17 การเบิกเงินอุดหนุน 68 
(45.30) 

63 
(42.00) 

13 
(8.70) 

2 
(1.30) 

1.85 1.37 คอนขางนอย 9 

18 การสรางผูขายเบิก
แทนกัน 

70 
(46.70) 

59 
(39.30) 

16 
(10.70) 

1 
(0.70) 

1.84 1.38 คอนขางนอย 10 

19 การสรางขอมูลหลัก
ทรัพยสินเบิกแทนกัน 

28 
(45.30) 

64 
(42.70) 

14 
(9.30) 

- 1.83 1.36 คอนขางนอย 11 

20 การเบิกแทนกัน 65 
(43.30) 

64 
(42.70) 

15 
(10.00) 

2 
(1.30) 

1.88 1.38 คอนขางนอย 7 
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ตารางที่ 8 (ตอ) 

ระดับความคิดเห็น 
ขีดความสามารถในดานระบบ  

สินทรัพยถาวร นอย    
ที่สุด นอย 

ปาน
กลาง มาก x  S.D. 

ระดับ
ความสามารถ 

อันดับ 

21 การกันเงินเหลื่อมปเบิก
แทนกัน 

66 
(44.00) 

66 
(44.00) 

14 
(9.30) 

- 1.84 1.35 คอนขางนอย 10 

22 การขอเบิกหักผลักสงไม
รับตัวเงินไมผานจัดซื้อ 

67 
(44.70) 

69 
(46.00) 

9 
(6.00) 

- 1.85 1.46 คอนขางมาก 9 

รวม (เฉลี่ย) 1.49 0.58 นอย 2 

 จากตารางที่ 8  คาเฉลี่ย x  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D..) ระดบัความสามารถและการจัด
อันดับของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับความสามารถในดานระบบการเบกิจายเงิน พบวา 
กลุมขาราชการกรมบัญชีกลางที่เปนผูตอบแบบสอบถาม มีขีดความสามารถอยูในระดบัคอนขาง
นอย แยกเปนรายขอตามระดับขีดความสามารถไดดังนี ้
 จากแสดงขอมลูหลักผูขาย มีขีดความสามารถเปนอันดับ 1 รองลงมา คือ การขอเบิกเงิน
ในงบประมาณ อันดับ 3 คอื การสรางขอมูลหลักผูขาย อันดับ 4 คือ การทํารายการขอเบิกแบบระบุ
ผูขาย และการขอเบิกเงินนอกงบประมาณ อันดับ 5 คือ การขอเบิกเงินทดรองราชการ อันดับ 6 คือ 
การลางบัญชีพักคาใชจาย อันดับ 7 คือ การบันทึกนําสงเงินเขาคลัง (เงนินอกงบประมาณ) และการ
เบิกแทนกัน อันดับ 8 คือ การบันทึกลูกหนีเ้งินยืม อันดับ 9 คือ รายการลดหนี้กรณีไมผานระบบ
จัดซื้อจัดจาง การเบิกเงินอดุหนุน และการขอเบิกหักหลักสงไมรับตัวเงินไมผานจัดซื้อ อันดับ 10 
คือ การทํารายการขอเบิกโดยใชเงนิเหล่ือมป การลางขอมูลหลักผูขายเบิกแทนกนั และการกนัเงนิ
เหล่ือมปเบิกแทนกัน อันดับ 11 คือ การสรางขอมูลหลักสินทรัพยเบิกแทนกัน อันดับ 12 คือ การ
ถอนเงินทดรองราชการไปใชจาย และการบันทึกยกเลิกทดรองราชการ (ปกติ) อันดบั 13 คือ การ
ลางพักคาใชจายใชจริงนอยกวาพกัคาใชจาย และการลดยอดเจาหนี้เพือ่บันทึกเงินประกัน ผลงาน 
และอันดับสุดทาย คือ การบนัทึกนําสงเงินเขาคลัง 
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ตารางที่ 9 คาเฉลี่ย x  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จําแนกตามขีดความสามารถในดานระบบ 
 บริหารงบประมาณ 

ระดับความคิดเห็น 
ขีดความสามารถในดาน
ระบบ  สินทรัพยถาวร นอย    

ที่สุด นอย 
ปาน
กลาง มาก x  S.D. 

ระดับ
ความสามารถ 

อันดับ 

1 บันทึกขอมูลแผนผล/ 
การปฏิบัติงานโดยตรง 

84 
(56.00) 

55 
(36.70) 

6 
(4.00) 

- 1.71 1.47 นอย 2 

2 การบันทึกผลตัวช้ีวัด 86 
(57.30) 

52 
(34.70) 

7 
(4.70) 

- 1.71 1.48 นอย 2 

3 การวางแผนการ 
ใชจายงบประมาณ 

76 
(50.70) 

56 
(37.30) 

13 
(8.70) 

- 1.81 1.49 คอนขางนอย 1 

4 การโอนจัดสรรงบ 
ประมาณในสวนกลาง 

78 
(52.00) 

54 
(36.00) 

11 
(7.30) 

2 
(1.30) 

1.81 1.50 คอนขางนอย 1 

5 การสรางเอกสารกันเงิน 
เหลื่อมป 

88 
(58.70) 

52 
(34.70) 

3 
(2.00) 

2 
(1.30) 

1.69 1.91 นอย 3 

รวม  (เฉลี่ย) 1.40 0.56 นอย 4 

 จากตารางที่ 9  คาเฉลี่ย x  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดบัความสามารถและการจัด
อันดับของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับความสามารถในดานระบบการบริหาร 
งบประมาณ พบวา กลุมขาราชการกรมบัญชีกลางที่เปนผูตอบแบบสอบถาม มีขีดความสามรถอยู
ในระดบัคอนนอย แยกเปนรายขอตามระดับขีดความสามารถไดดังนี ้
 การวางแผนการใชจายงบประมาณ และการโอนจัดสรรงบประมาณในสวนกลาง มขีีด
ความสามารถเปนอันดับ 1 รองลงมา คือ การบันทึกขอมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานโดยตรง และการ 
บันทึกผลตัวช้ีวัด และอันดับสุดทายคือ การสรางเอกสารกันเงินเหล่ือมป 
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ตารางที่ 10  คาเฉลี่ย x  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จําแนกตามขดีความสามารถในดาน 
                   ระบบจัดเก็บและนําสงรายได 

ระดับความคิดเห็น 
ขีดความสามารถในดาน
ระบบ  สินทรัพยถาวร นอย     

ที่สุด นอย 
ปาน
กลาง มาก x  S.D. 

ระดับ
ความสามารถ 

อันดับ 

1 การนําสงเงินรายได
ของตัวเอง 

56 
(37.30) 

58 
(38.70) 

30 
(20.00) 

6 
(4.00) 

1.91 0.85 คอนขางนอย 3 

2 การนําสงรายไดนอง
งบของตัวเอง 

52 
(34.70) 

63 
(42.00) 

31 
(20.40) 

4 
(2.70) 

1.91 0.81 คอนขางนอย 3 

3 การนําสงเงินการ
จัดเก็บรายไดแผนดิน
แทนกัน 

52 
(34.70) 

63 
(42.00) 

31 
(20.70) 

4 
(2.70) 

1.91 0.81 คอนขางนอย 3 

4 การนําสงเงินการ
จัดเก็บรายไดนอกงบ
แทนกัน 

52 
(34.70) 

64 
(42.70) 

28 
(18.70) 

4 
(2.70) 

1.93 1.00 คอนขางนอย 2 

5 การนําสงของการ
เบิกเกินสงคืน (เงิน
ในบประมาณ) 

51 
(34.00) 

66 
(44.00) 

33 
(22.00) 

- 1.88 0.74 คอนขางนอย 5 

6 การนําสงการเบิกเกิน
สงคืน (เงินนอก
งบประมาณ) 

51 
(34.00) 

65 
(43.30) 

34 
(22.70) 

- 1.89 0.73 คอนขางนอย 4 

7 การบันทึกเงินฝากนอก
งบประมาณ ของตน 

59 
(39.3) 

69 
(46.00) 

20 
(13.30) 

2 
(1.30) 

1.77 0.73 คอนขางนอย 6 

8 การบันทึกเงินฝากนอก
งบฯของสวนราชการ
อื่น 

59 
(39.30) 

73 
(48.70) 

18 
(12.00) 

- 1.73 0.67 นอย 7 

9 การโอนขายบิลภายใน
กรม 

69 
(46.00) 

60 
(40.00) 

21 
(14.00) 

- 1.68 0.71 นอย 9 

10 การรับรายไดแผนดิน
ของตนเอง 

49 
(32.70) 

60 
(40.00) 

37 
(24.70) 

4 
(2.70) 

1.97 0.83 คอนขางนอย 1 

11 การรับเงินนอก
งบประมาณขอตนเอง 

52 
(34.7) 

60 
(40.00) 

37 
(24.7) 

1 
(0.7) 

1.91 0.79 นอย 7 

12 การรับรายไดของ TR1 
ของตน 

66 
(44.00) 

60 
(40.00) 

23 
(15.30) 

1 
(0.70 

1.73 0.74 นอย 10 
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ตารางที่ 10 (ตอ) 
ระดับความคิดเห็น 

ขีดความสามารถในดาน
ระบบ  สินทรัพยถาวร นอย     

ที่สุด นอย 
ปาน
กลาง มาก x  S.D. 

ระดับ
ความสาม

ารถ 

อันดั
บ 

13 การรับเงินสดแทนเช็ค 
ขัดของ 

71 
(47.30) 

64 
(42.70) 

14 
(9.30) 

1 
(0.70) 

1.63 0.68 นอย 10 

14 การอนุมัติการนําสง
เงินของสวนราชการ 

70 
(46.70) 

54 
(36.00) 

26 
(17.30) 

- 1.71 0.75 นอย 8 

รวม  (เฉลี่ย) 1.55 0.60 นอย 1 

 จากตารางที่ 10 คาเฉลี่ย x  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความสามารถและการจัด
อันดับของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับความสามารถในดานระบบจัดเก็บและนําสง
รายได พบวา กลุมขาราชการกรมบัญชีกลางที่เปนผูตอบแบบสอบถาม มีขีดความสามารถอยูใน
ระดับคอนขางนอย แยกเปนรายขอตามระดับขีดความสามารถไดดังนี ้
 การรับรายไดแผนดินของตนเอง มีระดับความสามารถเปนอันดับ 1 รองลงมาอันดับที่ 2
คือ การนําสงเงินของการจัดเก็บรายไดนอกงบแทนกนั อันดับที่ 3 คือ การนําสงเงินรายไดของ
ตัวเอง การนําสงรายไดนอกงบของตัวเอง การนําสงเงินของการจัดเกบ็รายไดแผนดนิแทนกัน และ
การรับเงินนอกงบประมาณของตนเอง อันดับ 4 คือ การนําสงของการเบิกเกินสงคอื (เงินนอก) 
อันดับ 5 คือ การนําสงของการเบิกเกินสงคนื (เงินใน) อันดับ 6 คือ การบันทึกฝากนอกงบประมาณ
ของตน อันดับ 7 คือ การรับรายไดนอก TR1 ของตน อันดับ 8 คอื การอนุมัติการนําสงเงินของสวน
ราชการ อันดบั 9 คือ การโอนขายบิลภายในกรม และอนัดับสุดทายคือ การรับเงินสดแทนเช็ค
ขัดของ 
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ตารางที่ 11  คาเฉลี่ย x  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จําแนกตามขดีความสามารถในดาน 
                   ระบบจัดซื้อจัดจาง 

ระดับความคิดเห็น 
ขีดความสามารถในดาน
ระบบ  สินทรัพยถาวร นอย     

ที่สุด นอย 
ปาน
กลาง มาก x  S.D. 

ระดับ
ความสามารถ 

อันดับ 

1 การสรางขอมูลหลัก
สินทรัพย 

61 
(40.70) 

64 
(42.70) 

19 
(12.70) 

2 
(1.30) 

1.93 1.38 คอนขางนอย 2 

2 การสรางขอมูลหลัก
สินทรัพยระหวางทํา 

73 
(48.70) 

69 
(46.00) 

4 
(2.70) 

- 1.73 1.33 นอย 6 

3 การสรางขอมูลหลัก
สินทรัพยยอย 

82 
(54.70) 

58 
(38.70) 

6 
(4.00) 

- 1.68 1.34 นอย 7 

4 การบล็อคสินทรัพย 82 
(54.70) 

60 
(40.00) 

4 
(2.70) 

- 1.67 1.33 นอย 8 

5 การโอนสินทรัพย
ถาวรระหวาง
หนวยงานภายใน
กรมที่อยูภายใน
จังหวัดเดียวกัน 

73 
(48.70) 

65 
(43.30) 

8 
(5.30) 

- 1.75 1.34 นอย 5 

6 การโอนสินทรัพย
ถาวรระหวาง
หนวยงานภายใน
กรมที่อยูคนละ
จังหวัด 

72 
(48.00) 

66 
(44.00) 

8 
(5.30) 

- 1.76 1.34 คอนขางนอย 4 

7 การทําสัญญาผูกพัน
มากกวา1 ป   

79 
(52.70) 

65 
(43.30) 

2 
(1.30) 

- 1.67 1.32 นอย 8 

8 การทําสัญญาผูกพัน
มากกวา 1 ป กรณี
งานระหวางทํา 

79 
(52.70) 

67 
(44.70) 

- - 1.66 1.32 นอย 9 

9 การสรางขอมูลผูขาย 48 
(32.00) 

74 
(49.30) 

21 
(14.00) 

3 
(2.00) 

2.05 1.36 คอนขางนอย 1 

10 การบันทึกรับวัสดุ/ 
สินทรัพย/คาใชจาย 

61 
(40.70) 

65 
(43.30) 

19 
(12.70) 

1 
(0.70) 

1.92 1.37 คอนขางนอย 3 

รวม  (เฉลี่ย) 1.49 0.55 นอย 2 
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 จากตารางที่ 11 คาเฉลี่ย x  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความสามารถและการจัด
อันดับของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับความสามารถในดานระบบจัดซื้อจัดจาง พบวา
กลุมขาราชการกรมบัญชีกลางที่เปนผูตอบแบบสอบถาม มีขีดความสามารถอยูในระดบันอย แยก
เปนรายขอตามระดับขีดความสามารถไดดังนี้ 
 การสรางขอมูลผูขาย มีขีดความสามารถเปนอันดับ 1 รองลงมา คือ การสรางขอมูลหลัก
สินทรัพย อันดับ 3 คือ การบันทึกรับวัสด/ุสินคา/คาใชจาย อันดับ 4 คอื การโอนสินทรัพยถาวร
ระหวางหนวยงานภายในกรมที่อยูคนละจงัหวัด อันดับ 5 คือ การโอนสินทรัพยถาวรระหวาง
หนวยงานภายในกรมที่อยูภายในจังหวัดเดยีวกัน อันดับ 6 คือ การการสรางขอมูลหลักสินทรัพย
ระหวางทาํ อันดับ 7 คือ การสรางขอมูลหลักสินทรัพยยอย อันดับ 8 คอื การบล็อคสินทรพัย และ
การทําสัญญามากกวา 1 ป กรณีคาใชจาย และอันดับสุดทายคือ การทําสัญญามากกวา 1 ป กรณีงาน
ระหวางทาํ 

ตารางที่ 12 คาเฉลี่ย x  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จําแนกตามขีดความสามารถรวมใน 
  แตละดาน 

ระดับความคิดเห็น ขีดความสามารถในดาน
ระบบ  สินทรัพยถาวร นอย     

ที่สุด 
นอย ปาน

กลาง 
มาก x  S.D. 

ระดับ
ความสามารถ 

อันดับ 

1 ระบบสินทรัพยถาวร 84 
(56.00) 

63 
(42.00) 

3 
(2.00) 

- 1.46 0.54 นอย 3 

2 ระบบการเบิกจายเงิน 83 
(55.30) 

61 
(40.70) 

6 
(4.00) 

- 1.49 0.58 นอย 2 

3 ระบบบริหาร
งบประมาณ 

95 
(63.30) 

50 
(33.30) 

5 
(3.30) 

- 1.40 0.56 นอย 4 

4 ระบบจัดเก็บและนําสง 
รายได 

79 
(52.70) 

63 
(42.00) 

8 
(5.30) 

- 1.55 0.60 นอย 1 

5 ระบบจัดซื้อจัดจาง 81 
(54.00) 

65 
(43.30) 

4 
(2.70) 

- 1.49 0.55 นอย 2 

รวม (เฉลี่ย) 1.43 0.64 นอย  
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 จากตารางที่ 12  คาเฉลี่ย x  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความสามารถและการจัด
อันดับของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับความสามารถในดานตางๆ พบวา กลุมขาราชการ
กรมบัญชีกลางที่เปนผูตอบแบบสอบถาม มีขีดความสามารถอยูในระดบันอย แยกเปนรายขอตาม
ระดับขีดความสามารถไดดังนี้ 
 ระบบจัดเก็บและนําสงรายได  มีขีดความสามารถอยูในอันดับ 1 รองลงมา คือ ระบบการ
เบิกจายเงิน และระบบจัดซือ้จัดจาง อันดบั 3 คือระบบสินทรัพยถาวร และอันดับสดุทาย คือระบบ 
บริหารงบประมาณ 

ตอนที่ 3  การเปรียบเทียบขีดความสามารถในการใหบริการในระบบ GFMIS ของ 
 ขาราชการกรมบัญชีกลางในสวนนี้จะทําการพิสูจนสมมติฐานการวิจัย ท้ัง 6 
ประเด็น ดังนี้ 

 สมมติฐานที่ 1  บุคลากรกรมบัญชีกลางที่มีเพศตางกัน มีขดีความสามารถในการ
ใหบริการในระบบ GFMIS ที่แตกตางกัน ตามตารางที่ 13 

ตารางที่ 13  การเปรียบเทียบขีดความสามารถในการใหบริการในระบบ GFMIS จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน x  S.D. t Sig 
ชาย 24 1.50 0.59 .613 .541 
หญิง 126 1.41 0.65   

* p = .05 

 จากตารางที่ 13  การเปรียบเทียบเพศกับขดีความสามารถในการใหบริการในระบบ 
GFMIS พบวา คา Sig เทากับ .541 แสดงวาขาราชการเพศชายและขาราชการเพศหญิงมีระดับ       
ขีดความสามารถในการใหบริการในระบบ GFMIS ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 1 
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 สมมติฐานที่ 2  บุคลากรกรมบัญชีกลางที่มีอายุตางกัน มขีีดความสามารถในการ
ใหบริการในระบบ GFMIS ที่แตกตางกัน ตามตารางที่ 14 

ตารางที่ 14 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรยีบเทียบความแตกตางของขีดความสามารถใน 
 การใหบริการในระบบ GFMIS  กับอายุ  

อายุ S S df MS F Sig 

ระหวางกลุม 1.81 3 .60 1.50 0.21 

ภายในกลุม 58.87 146 .40   

รวม 60.68 149    
* p = .05 

 จากตารางที่ 14 เปรียบเทียบขีดความสามารถในการใหบริการในระบบ GFMIS กับอายุ
พบวา ขาราชการกรมบัญชีกลางที่มีอายุตางกัน มีขีดความสามารถในการใหบริการในระบบ 
GFMIS ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 2 
 สมมติฐานที่ 3 บุคลากรกรมบัญชีกลางที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มีขีดความสามารถในการ
ใหบริการในระบบ GFMIS ที่แตกตางกัน ตามตารางที่ 15 

ตารางที่ 15 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรยีบเทียบความแตกตางของขีดความสามารถใน 
  การใหบริการในระบบ GFMIS กับวุฒิการศึกษา 

วุฒิการศึกษา S S df MS F Sig 

ระหวางกลุม .43 2 .21 

ภายในกลุม 60.26 147 .41 
.52 0.59 

* p = .05 
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 จากตารางที่ 15 เปรียบเทียบขีดความสามารถในการใหบริการในระบบ GFMIS กับ    
วุฒิการศึกษา พบวา ขาราชการกรมบัญชีกลางที่มีวุฒิการศึกษาตางกนั มีขีดความสามารถในการ
ใหบริการในระบบ GFMIS ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 3 

 สมมติฐานที่ 4  บุคลากรกรมบัญชีกลางที่มีตําแหนงหนาที่การงานตางกัน มีขีด
ความสามารถในการใหบริการในระบบGFMIS ที่แตกตางกัน ตามตารางที่ 16 

ตารางที่ 16 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรยีบเทียบความแตกตางของขีดความสามารถใน 
  การใหบริการในระบบ GFMIS กบัตําแหนงหนาทีก่ารงาน 

ตําแหนง S S df MS F Sig 
ระหวางกลุม 2.96 4 .74 

ภายในกลุม 57.73 145 .39 
.85 0.12 

* p = .05 

 จากตารางที่ 16 เปรียบเทียบขีดความสามารถในการใหบริการในระบบ GFMIS กับ
ตําแหนงหนาที่การงาน พบวา ขาราชการกรมบัญชีกลางที่มีตําแหนงหนาที่การงานตางกัน              
มีขีดความสามารถในการใหบริการในระบบ GFMIS ไมแตกตางกัน จงึปฏิเสธสมมติฐานที่ 4 
 สมมติฐานที่ 5  บุคลากรกรมบัญชีกลางที่มีระยะเวลาการทํางานตางกัน มีขีดความ 
สามารถในการใหบริการในระบบ GFMIS ที่แตกตางกัน ตามตารางที่ 17 

ตารางที่ 17 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรยีบเทียบความแตกตางของขีดความสามารถใน 
  การใหบริการในระบบ GFMIS กับระยะเวลาการทํางาน 

ระยะเวลาการ
ทํางาน S S df MS F Sig 

ระหวางกลุม 2.67 3 .89 

ภายในกลุม 58.02 146 .39 
2.24 0.08 

* p = .05 
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 จากตารางที่ 17 เปรียบเทียบขีดความสามารถในการใหบริการในระบบ GFMIS กับ
ระยะเวลาการทํางาน พบวา ขาราชการกรมบัญชีกลางที่มีระยะเวลาการทํางานตางกนั มีขีดความ 
สามารถในการใหบริการในระบบ GFMIS ไมแตกตางกนั จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 5 

 สมมติฐานที่ 6  บุคลากรกรมบัญชีกลางที่มีความสามารถในการใชคอมพิวเตอรตางกนั  
มีขีดความสามารถในการใหบริการในระบบ GFMIS ที่แตกตางกัน ตามตารางที่ 18 

ตารางที่ 18 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรยีบเทียบความแตกตางของขีดความสามารถใน 
  การใหบริการในระบบ GFMIS กับความสามารถในการใชคอมพิวเตอร 

ความสามารถใน 
การใชคอมพิวเตอร S S df MS F Sig 

ระหวางกลุม 1.67 .3 .55 

ภายในกลุม 59.02 146 .40 
1.37 0.25 

* p = .05 

 จากตารางที่ 18 เปรียบเทียบขีดความสามารถในการใหบริการในระบบ GFMIS กับ
ความสามารถในการใชคอมพิวเตอร พบวาขาราชการกรมบัญชีกลางที่มีความสามารถในการใช
คอมพิวเตอรตางกัน มีขีดความสามารถในการใหบริการในระบบ GFMIS ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ 6 

ตารางที่ 19  การพิสูจนสมมติฐาน 

สมมติฐาน คานัยสําคัญทางสถิติ 
(Sig) 

การพิสูจน 

1.  บุคลากรกรมบัญชีกลางที่มีเพศตางกัน มีขีดความ 
สามารถในการใหบริการในระบบ GFMIS ที่แตกตางกัน 

0.54 ปฏิเสธ
สมมติฐาน 

2.  บุคลากรกรมบัญชีกลางที่มีอายุตางกัน มีขีดความ สามารถใน
การใหบริการในระบบ GFMIS ที่แตกตางกัน 

0.21 ปฏิเสธ
สมมติฐาน 

3.  บุคลากรกรมบัญชีกลางที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มีขีด
ความสามารถในการใหบริการในระบบ GFMIS ที่แตกตางกัน 

0.59 ปฏิเสธ
สมมติฐาน 

4.  บุคลากรกรมบัญชีกลางที่มีตําแหนงหนาที่การงานตางกัน มีขีด
ความสามารถในการใหบริการในระบบ GFMIS ที่แตกตางกัน 

0.12 ปฏิเสธ
สมมติฐาน 
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ตารางที่ 19  การพิสูจนสมมติฐาน (ตอ) 

สมมติฐาน 
คานัยสําคัญทาง 

สถิติ (Sig) การพิสูจน 

5.  บุคลากรกรมบัญชีกลางที่มีระยะเวลาการทํางานตางกัน มีขีด
ความสามารถในการใหบริการในระบบ GFMIS ที่แตกตางกัน 

0.08 
 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

6.  บุคลากรกรมบัญชีกลางที่มีความสามารถในการใช
คอมพิวเตอรตางกัน มีขีดความสามารถในการใหบริการในระบบ 
GFMIS ที่แตกตางกัน 

0.25 ปฏิเสธสมมติฐาน 

ตอนที่ 4  ขอเสนอแนะและแนวทางเพื่อใหการปฏบิัติหนาที่ในการใหบริการในระบบ  
               GFMIS ใหแกสวนราชการมปีระสิทธิภาพสูงสุด 

 จากคําถามปลายเปดทีใ่หขาราชการกรมบัญชีกลางที่เปนกลุมตัวอยางเปาหมาย ไดให
ความเหน็ขอเสนอแนะแนวทางเพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการในระบบ GFMIS ใหแก
สวนราชการ มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 1.  ควรจัดทําคูมือในการปฏบิัติงานที่มีขอมูลที่ถูกตองชัดเจน และครบถวน สามารถที่จะ
คนหาไดทั้งหมด 
 2.  ควรจัดใหมีการฝกอบรมใหความรูแกผูใหบริการในดานตาง ๆ รวมทั้ง การจัดทํา    
งบการเงิน ดวยระบบ GFMIS แกผูปฏิบัติงาน และมหีนาที่เกี่ยวของใหมากขึ้น เนื่องจาก
ผูปฏิบัติงานยังขาดความรูความเขาใจในระบบอีกมาก โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู ความสามารถ  
และสามารถถายทอดความรูใหแกผูเขารับการอบรมใหเขาใจ โดยวางพื้นฐานตั้งแตแรกเริ่ม เพื่อให
ผูเขารับการอบรมไมสับสน และสามารถเขาใจไดอยางถองแท 
 3.  จัดใหมีการฝกอบรมใหแกเจาหนาที่ของสวนราชการใหมีความเขาใจในระบบ
มากกวานี้ เพื่อใหมีความรูความเขาใจในระบบงานภาพรวมและสามารถเชื่อมโยงไดอยางเปนระบบ 
(syatematic approach) จึงจะทําใหการปฏบิัติงานม ีcomponent อันจะสงผลตอการประเมิน 3’E 
(effictiveness efficency and economic) 
 4.  การใหเบอรโทรศัพทที่เปน help desk หรือ call log แกสวนราชการ แตไมมี
ประสิทธิภาพในการตอบคําถามใหแกสวนราชการ เชน ไมสามารถใหความชัดเจนในการตอบ
ปญหา ไมมีการติดตอกลับ หรือบางทีติดตอกลับแตก็ไมทนัเหตกุารณ 
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 5.   ควรจัดตั้งกลุมผูรูเฉพาะดานในแตละเรื่องใหรูจริง ๆ เพือ่ตอบปญหาใหแกสวน
ราชการไดอยางชัดเจนและถกูตอง เพื่อนําไปปฏิบัติงานไดจริง 
 6.   ควรมีการสรุปปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น พรอมกําหนดทิศทางการแกไขปญหาเพื่อ     
ชวยใหการตอบคําถามหรือแกไขปญหาใหแกสวนราชการเปนไปในทิศทางเดียวกนั 
 7.  ใหมีการระบสุวนงานที่รับผิดชอบของแตละสํานัก/กลุม/กอง ใหชัดเจน เพื่อที่จะได
ใหบริการแกสวนราชการไดถูกตอง 
 8. ควรมีการเพิม่อุปกรณไดแกเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชระบบ SAP/R3 (terminal) ให
เพียงพอกับจํานวนผูที่ปฏิบตัิงานในระบบ GFMIS และสวนราชการ 
 9.  ระบบตองสมบูรณสามารถรองรับขอมูลจํานวนมากได 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปราย และขอเสนอแนะ 
 การวิจยัเร่ือง ขีดความสามารถในการใหบริการในระบบ GFMIS ของขาราชการ
กรมบัญชีกลาง มีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบขีดความสามารถในการใหบริการในระบบ GFMIS  
ของกรมบัญชีกลาง  เพื่อทราบถึงปจจัยที่สงผลตอขีดความสามารถในการใหบริการในระบบ 
GFMIS  และเพื่อใหไดขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาเสริมสรางขีดความสามารถในการ
ใหบริการในระบบ GFMIS  กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจยัคร้ังนี้ ไดแก ขาราชการกรมบัญชีกลางที่มี
หนาที่ในการใหบริการในระบบ GFMIS  แกสวนราชการ จํานวน 150 คน สถิติที่ใชในการวจิยั คือ      
คารอยละ คาเฉลี่ย คาเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ One-way ANOVA และแปรผลทางสถิติ  
ผลสรุปจากการศึกษาแยกออกเปนสวน ๆ ไดดังนี ้
 1.  ขอมูลทั่วไป จากผลการวจิัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ
ระหวาง  41-50 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ดํารงตําแหนงเจาหนาที่การเงินและบัญชี และ
เจาหนาทีก่ารคลัง มีระยะเวลาการทํางานต่ํากวา 10 ป และมีความเชีย่วชาญในการใชคอมพิวเตอร
ปานกลาง  
 2.  ขีดความสามารถเกี่ยวกับความรูในระบบ GFMIS ของขาราชการกรมบัญชีกลาง  
พบวา โดยภาพรวมของกลุมตัวอยางที่เปนขาราชการกรมบัญชีกลาง มีขีดความสามารถในการ
ใหบริการในระบบ GFMIS  ในระดบันอย ( x =  1.43) เมื่อพิจารณาถึงการจัดอันดับในแตละดาน 
พบวา กลุมตวัอยางมีขีดความสามารถในดานระบบจัดเกบ็และนําสงรายไดเปนอันดบั 1 รองลงมามี
ความสามารถในดานระบบการเบิกจายเงนิและระบบจดัซื้อจัดจาง ถัดไปมีขีดความสามารถในดาน
ระบบสินทรัพยถาวร เปนอันดับ 3 และมีขดีความสามารถในระบบบรหิารงบประมาณเปนอันดับ
สุดทาย 
 3.  ขาราชการกรมบัญชีกลางที่มีเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตําแหนงหนาที่การงาน ระยะเวลา
ในการทาํงาน และความสามารถในการใชคอมพิวเตอร ที่แตกตางกัน มีขีดความสามารถในการ
ใหบริการในระบบ GFMIS ไมแตกตางกัน 
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อภิปรายผล 

 จากการศึกษาขีดความสามารถในการใหบริการในระบบ GFMIS ของขาราชการ
กรมบัญชีกลาง พบวา ปจจัยเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตําแหนงหนาทีก่ารงาน ระยะเวลาการทํางาน 
และความสามารถในการใชคอมพิวเตอรทีต่างกันของขาราชการกรมบัญชีกลาง ไมมีผลตอขีด
ความสามารถในการใหบริการในระบบ GFMIS สอดคลองกับการศึกษาของ ชุมศักดิ์ ชุมนุม (2541, 
บทคัดยอ) ศกึษาปจจยัที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฎบิัติงานของสํานักงานศกึษาธกิารอําเภอ 
กรณีศึกษาเขตการศึกษา 10 พบวา ปจจัยทีไ่มมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไดแก อายุ
เฉลี่ยและอายุราชการของบุคลากร ระดับการศึกษา เครื่องพิมพดีด โทรศพัท เครื่องโทรสาร ตูเย็น 
พัดลม รถจักรยานยนตและรถยนต ปจจยัทีไ่มมีความสัมพันธกับความสําเร็จของการบริการกิจการ 
คือ เพศ อายุ อาชีพ รายไดตอเดือน                                        
 จากผลการศึกษาครั้งนี้ ยังพบวา ขีดความสามารถของกลุมตัวอยางที่เปนขาราชการ
กรมบัญชีกลางอยูในระดับนอย ทั้งนี้ อาจเปนสาเหตุจาก 
 1.  ปจจัยดานผูปฏิบัติงาน เนื่องจากผูปฏิบัติงานไมไดรับการเขารับการอบรมอยางทั่วถึง  
ทําใหไมมีความเขาใจในเนื้องานอยางแทจริง มีความเขาใจที่คลาดเคลื่อน ทําใหการทํางานไมเปน 
ไปตามเปาหมาย สอดคลองกับทฤษฎีของจินตนา บุญบงการ (2539, หนา 27) ทีก่ลาวถึงขาราชการ
ที่ติดตอสัมพันธใหบริการโดยตรงกับประชาชนควรไดรับการเพิ่มพูนความรูความสามารถหรือ
ทักษะในงานที่ตองรับผิดชอบ รูทั้งขอบขายหนาที่ความรับผิดชอบ การเชื่อมโยงหนาที่ การปรับแก
กฎระเบยีบจนขาราชการระดบัตนทํางานไดอยางมั่นใจและมีความยดืหยุนในงานไดโดยไมสราง
ความเสียหาย สําหรับขาราชการระดับสูงเปนผูทําใหการบริการมีคุณภาพ ซ่ึงการบริการที่มีคุณภาพ
จะเกิดขึ้นไดดวยความริเร่ิมของขาราชการระดับสูง โดยนาํหลักในการแกปญหาในงานบริการมาใช 
 2.  ปจจัยดานผูรับบริการ เนื่องจากระบบ GFMIS เปนระบบใหมที่นํามาใชกับระบบการ
เบิกจายเงินภาครัฐ ทําใหการใหบริการแกสวนราชการผูรับบริการไดยังไมทั่วถึง และผูปฏิบัติงาน
ในระบบ GFMIS ยังขาดความชํานาญหรอืมีเพียงผูปฏิบัติงานไมกี่รายที่เขาใจระบบอยางลึกซื้ง     
ทําใหการดําเนินการไมมีคณุภาพ   
 3.  ปจจัยดานทรัพยากรในการทํางาน ไดแก ระบบโปรแกรมและเครื่องคอมพิวเตอร 
terminal ระบบโปรแกรมเกดิการขัดของบอยโดยเฉพาะในระหวางเวลาปฏิบตัิงาน ระบบจะใชเวลา
ในการประมวลผลนานมาก เนื่องจากการใชงานทั้งระบบพรอมกันทั่วประเทศ ซ่ึงอาจเกิดจากระบบ
มีขนาดไมเพยีงพอในการรองรับการใชงานทั่วประเทศ ซ่ึงมิไดจํากดัเฉพาะกรมบัญชีกลาง แตรวม
ไปถึงสวนราชการ (หนวยเบกิจาย) ทั่วประเทศ 
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 เครื่องคอมพิวเตอร terminal ซ่ึงมีจํานวนนอยกวาจํานวนผูปฏิบัติงาน ทําใหสวนราชการ
ที่มีปญหาในการบันทึกขอมูลหรือรายงานการประมวลผล เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานไมสามารถเขาไปดู
ขอมูลเพื่อแกไขปญหาใหแกสวนราชการไดในทนัท ี
 เห็นไดวาระบบและอุปกรณในการปฏิบัตหินาที่ยังไมสอดคลองกับระบบรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส  (e-government) ในการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม ในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานภาครัฐ โดยเฉพาะในภาครัฐสูภาครัฐดวยกัน ในการทํางานรวมกัน และแลกเปลี่ยน
ขอมูลระหวางกัน 

ขอเสนอแนะ 

 จากผลการวิจยัพบวาขดีความสามารถของกลุมตัวอยางทีเ่ปนขาราชการกรมบัญชีกลาง 
ในการใหบริการในระบบ GFMIS อยูในระดับนอย ดังนัน้ ขอเสนอแนะในการวจิัยคร้ังนี้มีเปาหมาย
ที่จะยกระดับขีดความสามารถในการใหบริการในระบบ GFMIS ของขาราชการกรมบัญชีกลาง 
และเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาระบบการทํางานใหมขีีดความสามารถมากยิ่งขึ้น  
เห็นควรดําเนนิการดังนี ้
 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1.  ปรับโครงสรางหนวยงานภายในกรมบัญชีกลางใหเหมาะสมกับภารกิจ จัดตั้งกลุมงาน
เพื่อรับผิดชอบในการใหคําแนะนํา คําปรึกษาและประสานงานกับสวนราชการ โดยจะตองมี
บุคลากรที่มีความรู ความชํานาญในระบบ GFMIS ในแตละดานอยางแทจริง 
 2.  ผูบริหารควรมีนโยบาย 
  2.1  จัดอัตรากาํลังเจาหนาทีท่ี่มีความรูในระบบ GFMIS เพิ่มมากขึ้น สวนอัตรากําลัง 
ที่มีอยูเดิมควรไดรับการพัฒนาใหมีความรูความเขาใจในระบบงาน เพือ่ใหมีขีดความสามารถเพิ่ม
มากขึ้น 
  2.2  จัดสรรงบประมาณเพิม่เติมในการจดัซือ้วัสดุอุปกรณ  ไดแกเครื่องคอมพิวเตอร 
terminal ที่ใชงานในระบบ SAP R/3 รวมทั้งอุปกรณเสริมที่ใชกับเครื่อง เชน เครื่อง printer ตลับหมึก 
และกระดาษเพื่อใชสําหรับพิมพรายงานตาง ๆ 
 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบตั ิ
 1.  ควรจัดใหมีการอบรมหรือสัมมนาใหกับทั้งขาราชการกรมบัญชีกลางที่เปนหนวยงาน
กลางในการใหบริการกับสวนราชการ และเจาหนาที่สวนราชการที่เปนผูปฏิบัติงานในระบบ 
GFMIS เปนระยะ ๆ เพื่อเปนการเพิ่มพนูความรูและแลกเปลี่ยนปญหาของแตละหนวยงานและ
แสดงขอคิดเหน็หรือขอเสนอแนะได 
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 2.  สงเสริมใหบุคลากรมีความกระตือรือรนในการหาความรูเพิ่มเติม โดยการจดัใหมี
การศึกษาดูงานในหนวยงานที่มีการใชระบบ GFMIS ทั้งในประเทศ และตางประเทศ 
 3.  จัดเวทใีหมกีารพบปะระหวางเจาหนาที่กรมบัญชีกลางกับสวนราชการ เพื่อประชมุ
รวมกันในการแกไขปญหาและพัฒนางานใหสําเร็จลุลวงไป 
 4.  ปรับปรุงระบบเครือขายเพื่อชวยในการทํางานใหรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
 5.  ควรมีการวาจางบริษัทที่ปรึกษาเพิ่มเติม เพื่อชวยในการใหคําแนะนําในการแกไขใน
รายการที่คลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากระบบที่ไมสามารถแกไขเองได 
 ขอเสนอแนะเชิงวชิาการ 
 1.  ควรจัดทําคูมือการปฏิบัติงานที่รวบรวมปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น และแนะนําวิธีแกไข
เพื่อใหการทํางานเปนไปในทิศทางเดียวกนั 
 2.  ควรมีการศกึษาวจิัยเพิ่มเตมิเกี่ยวกับดานผูใชบริการวาประสบปญหาในดานใดบาง 
เชน การบันทกึการลงบัญชีประเภทตาง ๆ และการจดัทํารายงานการเงนิ 
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แบบสอบถาม 

คําชี้แจง 

 แบบสอบถามฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาโท คณะ          
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ศูนยธนบุรี รุนที่ 1 ประจําปการศึกษา 2547 วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
มหาวิทยาลัยบรูพา 
 แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทําการศกึษาปญหาพเิศษในเรื่อง          
ขีดความสามารถในการใหบริการในระบบ GFMIS  ของขาราชการกรมบัญชีกลาง โดย
แบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน ดังนี ้
 สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 สวนที่ 2  ขอมูลเกี่ยวกับความรูความสามารถในระบบ GFMIS 
 สวนที่ 3  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
 ดังนั้น ผูจัดทําแบบสอบถามจึงขอความอนเุคราะหจากทานกรุณาตอบแบบสอบถามตาม
ความเปนจริง และตรงกับความสามารถของทานมากที่สุด และขอขอบคุณทุกทานที่ตอบ
แบบสอบถามมา ณ ที่นี้ดวย 

สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไป 

 โปรดใหขอมลูเกี่ยวกับตวัทานโดยเติมขอความและทําเครื่องหมาย  /  ลงในชอง O 
หนาขอความที่ตรงกับความเปนจริงของทานมากที่สุด 

ขอ 1.  เพศ 
O  1)   ชาย                                                         O  2)   หญิง 

ขอ  2.  อายุ 
O   1)  ต่ํากวา 30 ป                                             O  2)   30 – 40  ป 
O   3)  41 – 50   ป                                               O  4)   51  - 60  ป 

ขอ  3.  ระดับการศึกษาสูงสดุของทาน 
O   1)  ต่ํากวาปริญญาตรี                                     O  2)  ปริญญาตรี 
O   3)  สูงกวาปริญญาตรี 
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ขอ  4.  ปจจุบันทานดํารงตําแหนง 
O  1)  เจาหนาที่การเงินและบัญชี, เจาหนาที่การคลัง  O  2)  นักบัญช ี
O  3)  นักวิชาการคลัง            O  4)  นิติกร         O  5)  เจาหนาที่บริหารงานการคลัง 

ขอ  5.  ระยะเวลาการทํางาน 
O   1)  ต่ํากวา 10  ป   O   2)   10 – 20  ป 
O   3)  21  ปขึ้นไป 

ขอ  6.  ทานมีความเชี่ยวชาญในการใชคอมพิวเตอรเพยีงใด 
O   1)  นอยทีสุ่ด   O   2)   นอย 
O   3)  ปานกลาง   O   4)   มาก 

สวนที่ 2  ขอใหทานทําเครื่องหมาย /  ลงในชองที่ทานคิดวาตรงกับความเปนจริงมากที่สุด 

ทานมีความสามารถในเรื่องเหลานี้มากนอยเพียงใด นอยท่ีสุด นอย มาก มากที่สุด 

ก. ระบบสินทรัพยถาวร     

1. การบันทึกรับสินทรัพยที่ไดรับบริจาค     

2. การบันทึกรับสินทรัพยทีสํ่ารวจพบ     

3. การแสดงรายการคงคางของบัญชีพักรับสินทรัพย     

4. การบันทึกรับสินทรัพยหกัลางบัญชีพักรับสินทรัพย     

5. การโอนสินทรัพย     

6. การโอนสินทรัพยระหวางทําเปนสินทรัพยถาวร     

7. การตัดจําหนายสินทรัพย     

8. การผานรายการคาเสื่อมราคา     

9. รายงานการบันทึกรับสินทรัพย     

10. รายงานยอดสินทรัพยคงเหลือ     
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ทานมีความสามารถในเรื่องเหลานี้มากนอยเพียงใด นอยท่ีสุด นอย มาก มากที่สุด 

ข. ระบบการเบิกจายเงิน     

1. การทํารายการขอเบิกแบบระบุผูขาย     

2. การทํารายการขอเบิกโดยใชเงินเหล่ือมป     

3. การสรางขอมูลหลักผูขาย (สวนกลาง)     

4. การแสดงขอมูลหลักผูขาย     

5. การขอเบิกเงินในงบประมาณ     

6. การขอเบิกเงินนอกงบประมาณ     

7. รายการลดหนี้กรณีไมผานระบบจัดซื้อจัดจาง     

8. การบันทึกลูกหนี้เงนิยืม     

9. การขอเบิกเงินทดรองราชการ     

10. การถอนเงินทดรองราชการไปใชจาย     

11. การบันทึกยกเลิกวงเงินทดรองราชการ (ปกติ)     

12. การบันทึกนําสงเงินเขาคลัง (เงินนอกงบประมาณ)     

13. การลางบัญชีพักคาใชจาย     

14. การลางบัญชีพักคาใชจายใชจริงนอยกวาพักคาใชจาย     

15. การบันทึกนําสงเงินเขาคลัง     

16. การลดยอดเจาหนี้เพื่อบนัทึกเงินประกนัผลงาน     

17. การเบิกเงนิอุดหนนุ     

18. การสรางผูขายเบิกแทนกนั     

19. การสรางขอมูลหลักสินทรัพยเบิกแทนกัน     

20. การเบิกแทนกัน     
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ทานมีความสามารถในเรื่องเหลานี้มากนอยเพียงใด นอยท่ีสุด นอย มาก มากที่สุด 

21. การกันเงนิเหล่ือมปเบิกแทนกัน     

22. การขอเบิกหักผลักสง ไมรับตัวเงินไมผานจัดซื้อ     

ค.  ระบบบริหารงบประมาณ     

1. บันทึกขอมลูแผน/ผลการปฏิบัติงานโดยตรง     

2. การบันทึกผลตัวช้ีวัด     

3. การวางแผนการใชจายงบประมาณ     

4. การโอนจัดสรรงบประมาณในสวนกลาง     

5. การสรางเอกสารกันเงินเหล่ือมป     

ง.  ระบบจัดเก็บและนําสงรายได     

1. การนําสงเงินรายไดของตวัเอง     

2. การนําสงรายไดนอกงบของตัวเอง     

3. การนําสงเงินของการจัดเก็บรายไดแผนดินแทนกัน     

4. การนําสงเงินของการจัดเก็บรายไดนอกงบแทนกนั     

5. การนําสงของการเบิกเกนิสงคืน (เงินใน)     

6. การนําสงของการเบิกเกนิสงคืน (เงินนอก)     

7. การบันทึกเงินฝากนอกงบประมาณของตน     
8. การบันทึกเงินฝากนอกงบประมาณของ 
สวนราชการอืน่     

9. การโอนขายบิลภายในกรม     

10. การรับรายไดแผนดินของตนเอง     

11. การรับเงินนอกงบประมาณของตนเอง     

12. การรับรายไดนอก TR1 ของตน     
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ทานมีความสามารถในเรื่องเหลานี้มากนอยเพียงใด นอยท่ีสุด นอย มาก มากที่สุด 

13. การรับเงินสดแทนเช็คขดัของ     

14. การอนุมัตกิารนําสงเงินของสวนราชการ     

จ.  ระบบจัดซื้อจัดจาง     

1. การสรางขอมูลหลักสินทรัพย     

2. การสรางขอมูลหลักสินทรัพยงานระหวางทํา     

3. การสรางขอมูลหลักสินทรัพยยอย     

4. การบล็อคสินทรัพย     
5. การโอนสินทรัพยถาวรระหวางหนวยงานภายในกรม
ที่อยูคนละจังหวัด     

6. การโอนสินทรัพยถาวรระหวางหนวยงานภายในกรม
ที่อยูคนละจังหวัด     

7. การทําสัญญาผูกพันมากกวา 1 ป กรณคีาใชจาย     

8. การทําสัญญาผูกพันมากกวา 1 ป กรณงีานระหวางทาํ     

9. การสรางขอมูลผูขาย     

10. การบันทึกรับวัสดุ/ สินทรัพย / คาใชจาย     
 
สวนที่ 3  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการในระบบ 
GFMIS ใหแกสวนราชการมปีระสิทธิภาพสูงสุด 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
................................................................................................. 
                  
                                                                    ขอขอบคุณทุกทานที่กรุณาตอบแบบสอบถามมา ณ ที่นี ้
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ประวัติยอของผูเขียนปญหาพิเศษ 

ชื่อ  สกุล    นางทิพวรรณ  พูลเกษม 
วัน  เดือน  ปเกิด   29  สิงหาคม  2504 
สถานที่เกิด   อําเภอเมือง  จงัหวัดสุพรรณบุรี 
สถานที่อยูปจจุบัน   1032  ซอยจรัญสนิทวงศ 68 แขวงบางพลดั 

                                                     เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร 

ตําแหนงและประวัติการทํางาน 

พ.ศ. 2524-2527                       ฝายการเงินและบัญช ี
                                                    วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร 
 พ.ศ. 2527-2538  กองธนาธิการ กรมบัญชีกลาง  
   พ.ศ. 2538-2541  สํานักการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง  
   พ.ศ. 2541-ปจจุบัน  สํานักมาตรฐานดานการบัญชีภาครัฐ  
                                                     กรมบัญชีกลาง 

วุฒิการศึกษา 

พ.ศ. 2529   ศิลปศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
พ.ศ. 2550   รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการบริหารทั่วไป) 

วิทยาลัยบริหารรัฐกิจ มหาวทิยาลัยบูรพา 
 


