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การศึกษาวิจัยครั ้งนี ้ มีวัตถุประสงค์ เพื ่อวิเคราะห์กระบวนการ และปัญหาของการจัดทำ 

งบการเงินโดยระบบ MIS ศึกษาปัจจัยที ่มีผลต่อความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน  
และเสนอแนวทางการพัฒนา และปรับปรุงการจัดทำงบการเงินโดยระบบ MIS ให้มีประสิทธิภาพ  
กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรของสถาบัน ที่ใช้งานระบบ MIS จำนวน 110 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิธีวิธีการเลือกแบบเจาะจง กับบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง  
ที่ครอบคลุมทุกหน่วยงานที่สังกัดภายในสถาบัน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนต่อการพัฒนา และปรับปรุง  
การจ ัดทำงบการเง ินโดยระบบ MIS และหัวหน ้ากล ุ ่มงาน/เลขาน ุการคณะ ท ี ่ ใช ้ระบบ MIS  
หรือใช้งบการเงิน จำนวน 20 คน ใช้แบบสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูล โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  
จำนวน 20 คน ใช้สถิติ การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Description Statistics) ประกอบด้วย การแจกแจง
ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) การวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential 
Statistics) วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และทำการสรุปเป็นค่าความถี ่

 
ผลการศึกษา พบว่า 
1. จากการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม เกินกว่ากึ่งหนึ่ง สังกัดส่วนกลาง จบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี เป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที ่บริหารงานทั ่วไป อยู ่ในระดับตำแหน่งปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย
ประสบการณ์ในการทำงานภายในสถาบัน 12 ปี 5 เดือน (12.4 ปี) มีความถี่ในการเข้าใช้งานระบบ MIS 
1-5 ครั้ง/สัปดาห์ 

2. ผลการวิเคราะห์ ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำงบการเงิน และระบบ MIS พบว่า บุคลากร
ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง ในด้านการใช้งานระบบ MIS และการจัดทำ
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เอกสารเบิกจ่าย และด้านความรู้ความเข้าใจ พรบ.วินัยการเงินการคลัง และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
และนโยบายการบัญชีภาครัฐ ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 0.62 และ 0.49 ตามลำดับ 

3. ผลการวิเคราะห์ ความคิดเห็นต่อการจัดทำงบการเงิน และระบบ MIS พบว่า บุคลากร 
ผู ้ตอบแบบสอบถาม  มีความเห็นด ้วยอยู ่ในระดับมากที ่ส ุด ในด้านการจ ัดทำเอกสารเบิกจ่าย  
และด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.35 และ 4.23 ตามลำดับ รองลงมา บุคลากร 
ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ในด้านการใช้งานระบบ MIS พบว่า ค่าเฉลี่ยรวม 
เท่ากับ 3.78  

4. ผลการวิเคราะห์ การรับรู ้ปัญหาในการจัดทำงบการเงินโดยระบบ MIS พบว่า ส่วนใหญ่ 
มีปัญหาระดับปานกลาง ในด้านผลการใช้งานระบบ MIS ด้านบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน
ระบบ MIS ด้านลักษณะการนำระบบ MIS มาใช้การปฏิบัติงาน ค่าเฉลี ่ยรวมเท่ากับ 2.40, 2.38  
และ 2.32 ตามลำดับ รองลงมา บุคลากรผู้ตอบแบบสอบถาม มีปัญหาระดับน้อย ในด้านกระบวนการ 
นำระบบ MIS มาใช้ในการปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 1.88  

5.  ผลการว ิ เคราะห์  ความเต ็มใจใช ้ ระบบ MIS ในการจ ัดทำงบการเง ิน  บ ุคลากร 
ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความเต็มใจใช้อยู่ในระดับมากที่สุด ในด้านการรับรู้ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรม ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.34 รองลงมา บุคลากรผู้ตอบแบบสอบถาม มีความเต็มใจใช้อยู ่ใน 
ระดับมาก ในด้านบรรทัดฐาน ด้านทัศนคติ ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.02 และ 3.87 ตามลำดับ 
 การทดสอบสมมติฐานประกอบด้วยตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ความเข้าใจ  
ในการจัดทำงบการเงิน และระบบ MIS ความคิดเห็นต่อการจัดทำงบการเงิน และระบบ MIS การรับรู้
ปัญหาในการจัดทำงบการเงิน โดยระบบ MIS ตัวแปรตาม ได้แก่ ความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำ
งบการเง ิน เพื ่อเป ็นแนวทางในการพัฒนา และปรับปร ุงการจ ัดทำงบการเง ิน  โดยระบบ MIS  
ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ สำนักงานที่สังกัดระดับการศึกษา 
ระดับตำแหน่ง พบว่า ปัจจัยเหล่านี้ ไม่มีผลต่อความเต็มใจในการจัดทำงบการเงินเพื ่อการพัฒนา  
และปรับปรุงการจัดทำงบการเงินโดยระบบ MIS ส่วนตำแหน่ง และความถี่ในการเข้าใช้งานระบบ พบว่า 
ปัจจัยเหล่านี้ มีผลต่อความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงินเพื่อการพัฒนา และปรับปรุง 
การจัดทำงบการเงินโดยระบบ MIS การทดสอบปัจจัยส่วนบุคคลของประสบการณ์ในการทำงาน 
ภายในสถาบันของบุคลากรผู้ใช้งานในระบบ MIS พบว่า สมมติฐานนี้ไม่มีความสัมพันธ์กับความเต็มใจใช้
ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน เพื ่อการพัฒนา และปรับปรุงการดทำงบการเงินโดยระบบ MIS  
การทดสอบปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดทำงบการเงิน และระบบ MIS เพื่อการพัฒนา และ
ปรับปรุงการจัดทำงบการเงินโดยระบบ MIS ด้านความคิดเห็นต่อการจัดทำงบการเงิน และระบบ MIS 
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และด้านการรับรู้ปัญหาการจัดทำงบการเงินโดยระบบ MIS พบว่า สมมติฐานเหล่านี้ มีความสัมพันธ์กับ
ความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน เพื่อการพัฒนา และปรับปรุงการจัดทำงบการเงินโดย
ระบบ MIS 

ผลการศึกษาจากแบบสัมภาษณ์ ด้านการวิเคราะห์กระบวนการ การพัฒนา และการสนับสนุน 
เพ ื ่อเพ ิ ่มประส ิทธ ิภาพในการจ ัดทำงบการเง ินระบบ MIS พบว ่า ด ้านความร ู ้ความเข ้าใจใน 
พรบ. วินัยการเงินการคลังปี 2561 และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ปี 2561 
มีปัญหาในมากที่สุด ในเรื่อง เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจด้าน พรบ.วินัยการเงินการคลังปี 2561 และ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ปี 2561 มีแนวทางการแก้ไขปัญหา/ปรับปรุง คือ 
ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม ขอคำแนะนำปรึกษาจากผู้รู้ ด้านการจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย มีปัญหามากที่สุด 
ในเรื่อง เอกสารเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง เบิกจ่ายล่าช้า มีการแก้ไข และส่งไม่ทันตามกำหนดเวลา มีแนวทาง 
การแก้ไขปัญหา/ปรับปรุงมากที่สุด คือ ต้องมีความละเอียด รอบคอบในการจัดทำเอกสาร ตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสารก่อนส่งเบิกจ่ายตามระเบียบ ประกาศ ด้านความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ 
ปฏิบัติงานด้านการบันทึกข้อมูลเข้าในระบบ MIS มีปัญหามากที่สุด ในเรื ่อง เจ้าหน้าที ่ไม่มีความรู้ 
ความเข้าใจในการบันทึกข้อมูล มีแนวทางการแก้ไขปัญหา/ปรับปรุง คือ จัดให้ผู ้ปฏิบัติงานอบรม 
การใช้งานระบบ MIS จัดทำคู ่มือ หรือประชุมปีละครั ้ง ด้านการสอบทาน ของรายการที ่นำเข้า 
ในระบบ MIS มีปัญหามากที่สุด ในเรื่อง ไม่มีการสอบทานการนำเข้าระบบ MIS และรายการมีจำนวนมาก 
รวมไปถึงนำข้อมูลเข้าระบบ MIS ผิดพลาด มีแนวทางการแก้ไขปัญหา/ปรับปรุง คือ ควรใช้ความละเอียด 
ตรวจสอบความถูกต้อง มีการสอบทานก่อนส่งเรื่องมาเบิกจ่าย ด้านการเข้าใช้งานระบบ MIS มีปัญหา 
มากที่สุด ในเรื่อง ระบบ MIS เป็นVersion เก่า ต้องเข้าผ่าน VM Ware ทำให้ทำงานได้ล่าช้า มีแนวทาง
การแก้ไขปัญหา/ปรับปรุง คือ พัฒนาระบบ หรือ Version ให้รองรับการคอมพิวเตอร์ได้ ด้านรายงาน 
ต่าง ๆ ที่ได้จากระบบ MIS มีปัญหามากที่สุด ในเรื่อง บันทึกกรายการผิดพลาด ทำให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง
รายงานเชื่อถือไม่ได้ มีแนวทางการแก้ไขปัญหา/ปรับปรุง คือ ผู้ปฏิบัติงานต้องใส่รายละเอียดให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน บันทึกบัญชีประจำวันให้ทันเวลา จัดทำทะเบียนคุมรายจ่าย พร้อมทั้งประสานงานระหว่าง 
Admin อย่างต่อเนื่อง  
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การศึกษาวิจัยเรื ่อง ความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน ฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยดี 
เนื่องจากผู้วิจัยได้รับความช่วยเหลือในการให้ข้อมูล คำปรึกษา ข้อแนะนำ ความคิดเห็น และกำลังใจ  
จากบุคคลหลายท่าน โดยเฉพาะอย่างขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ พ.ต.อ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา  
ที่ปรึกษางานวิจัยฉบับนี้ ซึ่งให้ความรู้ คำปรึกษา และข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการทำวิจัยในทุกขั้นตอน 
รวมทั้งช่วยตรวจสอบแก้ไขด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดียิ่ง 

ตลอดระยะเวลาในการทำว ิจ ัย ผ ู ้ว ิจ ัยขอขอบพระค ุณ ศาสตราจารย์  ดร.ว ิสาขา ภ ู ่จ ินดา  
คณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาวิษา ศรีธัญรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และผู ้ทรงคุณวุฒิ ที ่ได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู ้ ได้คำปรึกษา และ 
ตรวจแก้ไขข้อบกพร่อง พร้อมทั้งให้คำเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยฉบับนี้ 

ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.สมบูรณ์ ศรีอนุร ักษ์วงศ์ อาจารย์พิเศษประจำคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้คอยให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ และให้กำลังแก่ผู้วิจัย ทั้งในเรื่องงานวิจัย รวมไปถึงการใช้
ชีวิตให้เป็นสุขอีกด้วย 

 ขอขอบพระคุณ คุณอุรสรา แสงแก้ว ผู ้อำนวยการกองคลังและพัสดุ ที ่ได้กรุณาให้คำแนะนำ 
ในการศึกวิจัยครั ้งนี ้ และบุคลากรตัวแทนหน่วยงานต่าง ๆ ที ่ให้ความกรุณาเป็นตัวแทนของหน่วยงาน 
ในการเก็บแบบสอบถามให้ผู ้ว ิจัย รวมถึงบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที ่เสียสละเวลา 
ในการตอบแบบสอบถามจนงานวิจัยฉบับนี้ได้เสร็จสมบูรณ์ 

ผู้วิจัยได้รับความรัก กำลังใจ และการสนับสนุนในการทำวิจัยอย่างดีเยี่ยมจาก บิดา มารดา พี่ น้อง 
เพื่อนร่วมงานกองคลังและพัสดุ และเพื่อนปริญญาโท รุ่น 23 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
ในการศ ึกษาว ิจ ัยคร ั ้ งนี้  ได ้ร ับท ุนสน ับสน ุนจากสำน ักว ิจ ัย สถาบ ันบ ัณฑิตพ ัฒนบร ิหารศาสตร์   
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณที่สำนักวิจัยได้ให้ความอนุเคราะห์ทุนอุดหนุนการศึกษาวิจัยมา ณ ที่นี้ด้วย ผู้วิจัยหวังว่า 
ผลการศ ึกษาจะเป ็นแนวทางในการพ ัฒนา และปร ับปร ุ งการจ ัดทำงบการเง ินโดยระบบ MIS  
หากมีข้อบกพร่อง หรือผิดพลาดใดในส่วนหนึ ่งที ่เกิดจากงานวิจัยฉบับนี ้ ผู ้ว ิจ ัยขอน้อมรับสิ ่งเหล่านั้น 
ไว้แต่เพียงผู้เดียว 

 
มารยาท  ซิมเจริญ 

            ธันวาคม 2563 
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บทที่ 1 

บทนำ 
 
1.1 ที่มา และความสำคัญ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เดิมเป็นสถาบันของรัฐที่จัดการเรียนการสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษา ถือกำเนิดขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ก่อตั้งเมื ่อวันที ่ 1 เมษายน 
พ.ศ. 2509 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาสถาบันได้มี
ฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และได้มีการย้ายสังกัด
มายังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สถาบันมีวิสัยทัศน์ คือ เป็นสถาบัน 
ชั ้นนำแห่งชาติ สร้างผู ้นำ และองค์ความรู ้เพื ่อการเปลี ่ยนแปลงในระดับสากล พันธกิจสถาบัน 
กำหนดไว้ คือ สร้างผู ้นำที ่มีปัญญาคู ่คุณธรรมเพื ่อพัฒนาประเทศ  สร้างองค์ความรู ้ ศึกษาวิจัย 
ด้านการบริหารการพัฒนา สร้างงานบริการวิชาการท่ีมีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ สร้างเสริมค่านิยม 
และจิตสำนึกมุ ่งมั ่นพัฒนาประเทศบนพื้นฐานความเข้มแข็งของศิลปวัฒนธรรมไทย  สร้างเสริม 
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยให้คุณค่ากับการพัฒนา และการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
และสร้างประโยชน์ให้กับสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 
2558: ออนไลน์)  

สถาบันได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะยาวปี 2551 - 2565 ได้แก่ ยุทธศาสตร์ 
ที่ 1 การสรรหา/คัดเลือก และพัฒนาบุคคลทุกกลุ่มให้มีขีดความสามารถสูง (Talented People) 
สามารถขับเคลื่อนสถาบันไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก ยุทธศาสตร์ที่ 2 การระดมทรัพยากร 
เพื่อการพัฒนาสถาบัน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารงานต่าง ๆ ของสถาบันให้เอื ้อต่อ 
การปฏิบัติภารกิจไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
องค์การภายนอก ทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์ 
ของสถาบันใหม่ (Rebranding) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความเป็นเลิศทางวิชาการด้านหลักสูตร 
งานวิจัย และการบริการวิชาการที ่มีความโดดเด่น และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเสริมสร้างบทบาท และความรับผิดชอบต่อสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนา 
ความเข้มแข็งของศูนย์พัฒนาวิชาการต่าง ๆ ของสถาบัน (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2558: 
ออนไลน์) มีหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน จำนวน 11 คณะ 1 วิทยาลัย และหน่วยงานสนับสนุน  
5 สำนัก ดำเนินการสอนในขั ้นปริญญาโท และปริญญาเอก การศึกษา ฝึกอบรม และการวิจัย  
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โดยนำความรู้และคุณธรรม มาสร้างปัญญา สร้างจิตสำนึก และความรับผิดชอบต่อสังคมประเทศชาติ 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

กองคลังและพัสดุ สังกัดสำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานกลางของสถาบัน ที่มีความสำคัญ 
ต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในสถาบัน มีหน้าที่รับผิดชอบทรัพยากรการบริหาร 
ที่สำคัญ 2 ปัจจัย คือ เงิน และพัสดุ อุปกรณ์ การบริหารงานงบประมาณการเงิน การบัญชี การพัสดุ 
และทรัพย์สินของทุกหน่วยงาน ที่สังกัดภายใต้สถาบัน ตลอดจนวางแผนทางการเงิน บริหาร ควบคุม
และติดตามการใช้จ่าย เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ และประสิทธิภาพในการบริหาร
สถาบัน แบ่งออกเป็น 7 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานการเงิน กลุ่มงานบัญชี กลุ่มงานเงินงบประมาณ  
กลุ ่มงานเงินรายได้ กลุ ่มงานเงินทุน กลุ ่มงานพัสดุ กลุ ่มงานบริหารและธุรการ ว ิส ัยทัศน์ 
กองคลังและพัสดุ คือ มุ่งมั่นการจัดการคลัง ด้วยหลักธรรมาภิบาล สนองตอบภารกิจของสถาบัน  
มีพันธกิจที่สำคัญ คือ เป็นหน่วยงานกลางในการบริการการคลังของสถาบัน และอำนวยความสะดวก
ในด้านการคลัง ได้แก่ อาจารย์ นักศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมไปถึงนำเสนอข้อมูลด้านการคลัง 
เพื่อเป็นข้อมูล ในการตัดสินใจของผู้บริหาร และมีเป้าหมายเพื่อมุ่งเน้นการบริหารด้านการคลัง 
ดัวยหลักธรรมาภิบาล บริหาร ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการด้านการคลังมุ่งสู ่ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล พร้อมทั้งดำเนินการด้านการคลังให้บรรลุเป้าหมายด้วยความคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
(กองคลังและพัสดุ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2563: ออนไลน์) 

งบการเงิน เป็นรายงานทางการเงินที่จัดทำขึ้นจากข้อมูลที่สถาบัน ทำการจดบันทึกไว้ใน 
รอบระยะเวลาหนึ่ง ที่สามารถแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน หรือการเปลี่ยนแปลง
ฐานะการเงินของสถาบันในรอบระยะเวลานั้น ๆ นำไปใช้ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็น
ผู ้บร ิหารสถาบัน หน่วยงานภายในสถาบัน สำนักงานตรวจเง ินแผ ่นด ิน กระทรวงการคลั ง 
สำนักงบประมาณ รวมไปถึงผู้ที่ต้องการใช้งบการเงินด้วย งบการเงินมีหัวใจสำคัญ คือ มีข้อมูล
ครบถ้วน ถูกต้อง และเชื่อถือได้ ไม่ปกปิดข้อเท็จจริง หรือบิดเบือนความจริง อันเป็นสาระสำคัญ 
สามารถเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน หรืองวดก่อนหน้า และเผยแพร่ข้อมูลภายในเวลา 
ที ่เหมาะสม ในจัดทำบัญชี และรายงานทางการเง ินของสถาบัน เป็นส่วนหนึ ่งที ่กำหนดไว้  
ในพระราชบัญญัติวินัยทางการเงินและการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 68 ซ่ึงบัญญัติให้หน่วยงาน
ของรัฐ ที่มิใช่รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนจัดทำบัญชี และรายงานการเงินตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐ
และนโยบายการบัญชีภาครัฐตามที่กระทรวงการคลังกำหนด และมาตรา 70 โดยบัญญัติให้หน่วยงาน
ของรัฐ จัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ จะประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดง 
ผลการดำเนินงานทางการเงิน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่นใด รวมถึงการก่อหนี้ 
ทั้งนีเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด  
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สถาบันมีการจัดทำงบการเงิน โดยการนำโปรแกรมบัญชีเข้ามาใช้ตั้งแต่ปี 2546 โดยระบบ 
ใช้ชื่อโปรแกรมบัญชี MIS เป็นเครื่องมือในระบบสารสนเทศที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล ประมวลผล และ
จัดทำงบการเงินแก่ผู ้บริหาร และผู ้มีส่วนที ่ต้องการใช้งบการเงินนี ้ การนำโปรแกรมบัญชี MIS 
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ส ูงสุดได้นั ้น โปรแกรมบัญชีดังกล่าวควรจะเป็นระบบโปรแกรมบัญชี  
ที่ช่วยลดความผิดพลาด และลดขั้นตอนการทำงาน ทำให้งบการเงินจัดทำได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
และทันต่อเวลา ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง ความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน 
เพื ่อศึกษาถึงการใช้โปรแกรม ว่ามีอะไรบ้างที ่ควรจะต้องมีการพัฒนา และปรับปรุงกระบวน 
การปฏิบัติงาน หรือพัฒนา ปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
การบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ผลจากการวิจัยจะสามารถทำให้บุคลากรของสถาบัน 
มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของระเบียบ ข้อบังคับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และ 
การใช้งานในระบบ MIS ลดปัญหาการเบิกจ่ายล่าช้าจากการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย สามารถใช้งาน 
ในระบบ MIS ได้อย่างถูกต้อง และได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งจะทำให้จัดทำงบการเงิน และสามารถ
เสนอรายงานต่อผู้บริหารได้ทันเวลาตามที่กระทรวงการคลังกำหนด 

 
1.2 คำถามวิจัย 

ปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจใช้ระบบ MIS ที่ถูกต้องมีอะไรบ้าง 
  
1.3 วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือวิเคราะห์กระบวนการ และปัญหาของการจัดทำงบการเงินโดยระบบ MIS 
2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน 
3) เพื ่อเสนอแนวทางการพัฒนา และปรับปรุงการจัดทำงบการเงินโดยระบบ MIS ให้มี

ประสิทธิภาพ 
 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1) ทำให้เกิดความเข้าใจในกระบวนงานของระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน 
2) ทำให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน 
3) ทำให้เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาในการจัดงบการเงินโดยระบบ MIS 
4) ทำให้จัดทำงบการเงินได้ถูกต้อง และครบถ้วนทันกำหนดเวลาโดยระบบ MIS เกิด

ประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหารของสถาบัน และเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงิน 
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1.5 ขอบเขตการวิจัย 
ด้านเนื้อหา คือ ปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจใช้ระบบ MIS และแนวทางการพัฒนาปรับปรุง 

การจัดทำงบการเงินโดยระบบ MIS ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ด้านพื้นที่ คือ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ด้านประชากร คือ บุคลากรของสถาบัน ที่ใช้งานระบบ MIS 

             หัวหน้ากลุ่มงาน/เลขานุการคณะ ที่ใช้ระบบ MIS หรือใช้งบการเงิน 
ด้านระยะเวลา คือ ผู ้ว ิจัยจะใช้เวลาในการดำเนินงานทั้งสิ ้น 6 เดือน โดยดำเนินการ 

ช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 – ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 

สถาบัน หมายถึง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หมายถึง มหาวิทยาลัยอุดมศึกษาของรัฐบาล ที่มีการบริหาร 

การจัดการอิสระแยกจากระบบราชการ (Autonomous University) แต่ยังได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป 
(Block Grant) ที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปีโดยตรง เพื่อใช้จ่ายตามความจำเป็นในการดำเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และเพ่ือประกันคุณภาพการศึกษา (วิกิพีเดีย, 2563: ออนไลน์) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะยาวของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2551 – 2565 
หมายถึง ยุทธศาสตร์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่จัดทำขึ ้นเพื่อเตรียมรองรับปัจจัย
แวดล้อมต่าง ๆ ที ่มีการเปลี่ยนอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา ทั ้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
การเมือง และเทคโนโลยี ตลอดจนภาวะความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่เกิดข้ึน ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการกดดัน
ให้จำเป็นต้องมีการปฏิรูประบบราชการภายใต้แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ มีการนำแนวคิด 
ใหม่ ๆ ทางการบริหารเข้ามาปรับใช้กับระบบราชการไทย เช่นการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์  
การจัดการผลการปฏิบัติงานตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี การประกันคุณภาพการศึกษา 
การกำกับ และตรวจสอบหน่วยงานภาครัฐในรูปแบบต่าง ๆ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 
2552) 

งบการเงิน หมายถึง รายงานทางการเงินที ่นำเสนอข้อมูลเพื ่อแสดงฐานะทางการเงิน 
ผลการดำเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรในแต่ละงวดบัญชีใดบัญชีหนึ่ง  หรือระหว่างงวดบัญชีก็ได้ 
ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีอย่างเหมาะสม รวมทั้งการเปิดเผยที่จำเป็นมีประโยชน์ต่อผู้ใช้ 
งบการเงนิในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ และสามารถแสดงถึงผลการบริหารงานของฝ่ายบริหาร 

งบแสดงฐานะการเงิน หมายถึง งบการเงินที ่แสดงถึงฐานะการเงินของเจ้าของกิจการ 
ณ วันใดวันหนึ่งของรอบบัญชี โดยแสดงรายการเกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนทุน  
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งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน หมายถึง งบการเงินที่แสดงถึงผลการดำเนินงาน 
ของกิจการในรอบระยะเวลาของบัญชีที ่กำหนด โดยแสดงรายการเกี ่ยวกับ รายรับ รายจ่าย  
และบ่งบอกว่าสถาบันมีผลกำไร หรือผลขาดทุน 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน หมายถึง งบการเงินที่แสดงการเปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์ หรือเปลี่ยนแปลงทุนของกิจการในรอบระยะเวลาของบัญชีที่กำหนด โดยแสดงทุน สินทรัพย์ 
และรายการแสดงรายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ หรือทุน ประกอบด้วยผลสะสมการแก้ไขข้อผิดพลาด
ปีก่อน ผลสะสมการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ทุนเพ่ิม/ลด รายได้สูง(ต่ำ)
กว่าค่าใช้จ่ายสำหรับงวด รวมไปถึงกำไร(ขาดทุน)จาการปรับมูลค่าเงินลงทุน 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน หมายถึง ข้อมูลที่แสดงเพิ่มเติมที่ไม่ได้อยู่ในงบการเงิน เช่น 
นโยบายการทำบัญชีและเกณฑ์การจัดทำงบการเงิน เป็นการอธิบาย หรือการแยกแสดงรายการ  
ที่นำเสนอในงบการเงินดังกล่าว และข้อมูลเกี ่ยวกับรายการที ่มีคุณสมบัติไม่เพียงพอที่จะรับรู้  
ในงบการเงินที่นำเสนอ   

วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 หมายถึง แนวทางในการดำเนินการตามวินัยการเงิน 
การคลัง ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2561 โดยเนื้อหาของกฎหมาย
ดังกล่าวมีทั้งสิ ้น 87 มาตรา ซึ่งเหตุผลในการออกกฎหมายดังกล่าว ระบุไว้ว่า โดยที่รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ฐานะ  
ทางการเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพ และมั่นคงอย่างยั่งยืนตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงิน 
การคลังของรัฐ ซึ ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี ่ยวกับกรอบการดำเนินการ  
ทางการคลัง และงบประมาณของรัฐ การกำหนดวินัยทางการคลัง  ด้านรายได้ และรายจ่าย 
ทั้งเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ การบริหารทรัพย์สินของรัฐ เงินคงคลัง และการบริหารหนี้
สาธารณะ (ราชกิจจานุเบกษา, 2561) 

โปรแกรมบัญชี MIS หมายถึง โปรแกรมสำเร ็จร ูปบัญชี Management Information 
System เป็นระบบที่ใช้ในการดำเนินงานด้านการคลังและบุคลากร มีระบบย่อย ซึ่งประกอบไปด้วย  
ระบบงบประมาณ ระบบบัญชี การเงิน ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบพัสดุและครุภัณฑ์ ระบบบุคลากร 
และระบบเงินเดือน 

มาตรฐาน หมายถึง สิ ่งที ่ถือเอาเกณฑ์ที ่รับรองกันทั ่วไป สิ ่งที ่ถือเอาเป็นเกณฑ์สำหรับ 
เทียบกำหนด ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ เช่น มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี
ภาครัฐ ที่ออกเพ่ือกำหนดแนวทางการจัดทำบัญชีภาครัฐ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 
ออนไลน์) 
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มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ หมายถึง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
เป็นมาตรฐานเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นแนวทางในการกำหนดระบบบัญชี และการจัดทำรายงาน
การเงิน เป็นไปตามเกณฑ์คงค้าง ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในกรอบมาตรฐานเดียวกัน เพื่อประโยชน์ 
ในการจัดทำรายงานการเงินรวมภาครัฐ เป็นแนวทางสำหรับผู ้ตรวจสอบบัญชีในการตรวจสอบ
รายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ รวมไปถึงช่วยให้ผู้ใช้รายงานการเงินสามารถเข้าใจความหมาย
ของข้อมูล และสามารถนำรายงานการเงินมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกันได้ (กระทรวงการคลัง, 2561) 

ความเต็มใจใช้ระบบ หมายถึง ความสมัครใจ ความยินดีที่จะยอมรับการใช้งานในระบบ MIS 
ของสถาบัน โดยแสดงออกทางทัศนคติ การคล้อยตามบรรทัดฐาน และการรับรู้ความสามารถ 
ในการควบคุมพฤติกรรม 



บทที่ 2 

ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
แนวคิด และทฤษฎีที ่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในครั ้งนี ้ ผู ้ว ิจ ัยได้ทำการรวบรวมข้อมูล 

ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ครอบคลุมมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ระบบสารสนเทศทางบัญชี และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา และปรับปรุงการจัดทำงบการเงินโดยระบบ MIS ซึ่งมี
ดังต่อไปนี้  

2.1 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 
2.1.1 วัตถุประสงค์ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
2.1.2 ขอบเขตมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
2.1.3 คำนิยามตามมาตรฐานการบัญชี  
2.1.4 หน่วยงานที่เสนอรายงาน และรายงานทางการเงิน 
2.1.5 ลักษณะเชิงคุณภาพของรายงานการเงิน  

2.2 หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี 
2.2.1 เกณฑ์การจัดทำรายงานการเงิน 
2.2.2 ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อรายงานการเงิน 
2.2.3 องค์ประกอบของรายงานการเงิน 
2.2.4 รอบระยะเวลาบัญชี 
2.2.5 การนำส่งรายงานทางการเงิน 

2.3 สารสนเทศเพ่ือการจัดการด้านการบัญชี 
2.3.1 ความหมายของระบบสารสนเทศการบัญชี  
2.3.2 ประโยชน์ของสารสนเทศทางบัญชี  
2.3.3 ความแตกต่างของการประมวลผลด้วยมือกับการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ใน

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
2.3.4 โครงสร้างของระบบสารสนเทศทางบัญชี  
2.3.5 การควบคุมระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

2.4 แนวคิดและทฤษฎี 
2.4.1 แนวคิดทฤษฎีความรู้ 
2.4.2 แนวคิดทฤษฎีความคิดเห็น 
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2.4.3 แนวคิดทฤษฎีการรับรู้ 
2.4.4 แนวคิดทฤษฎีความเต็มใจใช้ 
2.4.5 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับเครื่องมือการบริหารต่อธรรมาภิบาล 

2.5 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร MIS ของสถาบัน 
2.5.1 ความเชื่อมโยงโครงสร้างข้อมูลของระบบ MIS  
2.5.2 กระบวนการในการทำงานของระบบ MIS 
2.5.3 กลุ่มผู้ใช้งานและบทบาทหน้าที่ 
2.5.4 กระบวนการจัดทำงบการเงิน (Workflow) โดยระบบ MIS  
2.5.5 โปรแกรมท่ีใช้ในการจัดทำงบการเงินในระบบ MIS 
2.5.6 ระบบ MIS ในส่วนงานบัญชีที่ปฏิบัติงานเพ่ือการจัดทำรายงานประจำเดือน 
2.5.7 ปัญหาคอขวด (Bottleneck Operation) ระบบ MIS ในปัจจุบัน  
2.5.8 ความง่ายของการใช้ระบบ MIS 

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 
กำหนดมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายบัญชีภาครัฐ ประกอบไปด้วยเรื ่องต่าง ๆ 

ดังต่อไปนี้ (กระทรวงการคลัง, 2561) 
ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนอรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด 
ฉบับที่ 5 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม 
ฉบับที่ 12 เรื่อง สินค้าคงเหลือ 
ฉบับที่ 13 เรื่อง สัญญาเช่า 
ฉบับที่ 14 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน 
ฉบับที่ 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
ฉบับที่ 31 เรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน   
2.1.1 วัตถุประสงค์ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ  

1) เพื่อให้หน่วยงานของรัฐบาลใช้เป็นแนวทางในการกำหนดระบบบัญชี  และจัดทำ
รายงานการเงิน เพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไปตามเกณฑ์คงค้างได้อย่างถูกต้อง 
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2) เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ตรวจสอบบัญชีในการตรวจสอบรายงานการเงินของ
หน่วยงานของรัฐ เพื่อแสดงความเห็นว่าได้จัดทำขึ้นภายใต้กรอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ
นโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด 

3) เพื่อช่วยให้ผู้ใช้รายงานการเงิน เข้าใจความหมายของข้อมูลที่แสดงในรายงาน
การเงินและสามารถนำรายงานการเงินมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกันได้ 

2.1.2 ขอบเขตมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินและการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 

สำหรับรายการที่เกิดขึ้นทั่วไปตามปกติในหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเกิดจากแหล่งเงินงบประมาณ  
เงินนอกงบประมาณ เงินกู้ หรือเงินอ่ืนใดที่หน่วยงานของรัฐใช้ในการดำเนินงาน  

2.1.3 คำนิยามตามมาตรฐานการบัญชี  
คำนิยามตามมาตรฐานการบัญชีของรายการสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนทุน/สินทรัพย์สุทธิ 

รายได้ ค่าใช้จ่าย 
สินทรัพย์ คือ ทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงานซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์

ในอดีต และคาดว่าจะทำให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต หรือศักยภาพในการให้บริการ
เพ่ิมข้ึนแก่หน่วยงาน 

หนี้สิน คือ ภาระผูกพันในปัจจุบันของหน่วยงานซึ่งเป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีต โดยที่
การปลอดเปลื้องภาระนั้น คาดว่าจะส่งผลต่อการสูญเสียทรัพยากรของหน่วยงาน ที่อยู่ในรูปของ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต หรือศักยภาพในการให้บริการ 

ส่วนทุน/สินทรัพย์สุทธิ คือ มูลค่าส่วนได้เสียคงเหลือในสินทรัพย์ของหน่วยงาน
หลังจากหักหนี้สิน 

*สินทรัพย์สุทธิ = สินทรัพย์ – หนี้สิน* 
รายได้ คือ กระแสไหลเข้าของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ หรือศักยภาพในการให้บริการ

ในระหว่างงวดการรายงาน ซึ่งส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน แต่ไม่รวมถึงการเพิ่มข้ึน 
ที่เก่ียวข้องกับส่วนสมทบจากผู้เป็นเจ้าของ 

ค่าใช้จ่าย คือ ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ หรือศักยภาพในการให้บริการที่ลดลงในงวด
การรายงาน โดยอยู่ในรูปของกระแสไหลออก หรือการใช้ไปซึ่งสินทรัพย์ต่าง ๆ หรือการก่อหนี้ต่าง ๆ 
ที่ส่งผลต่อการลดลงในส่วนของสินทรัพย์/ส่วนทุน ทั้งนี้ไม่รวมรายการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใหแ้ก่ 
ผู้เป็นเจ้าของ 

2.1.4 หน่วยงานที่เสนอรายงาน และรายงานทางการเงิน 
หน่วยงานที่เสนอรายงาน คือ หน่วยงานของรัฐตามท่ีกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติวินัย

การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งได้แก่ หน่วยงานทั้งหมดที่อยู่ในความควบคุมของรัฐบาล 
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หน่วยงานที่ดำเนินงานโดยใช้เงินทั้งหมดหรือเงินส่วนใหญ่จากเงินงบประมาณ รวมทั้งหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ ตามท่ีกฎหมายกำหนด มีดังนี ้

1) ส่วนราชการ 
2) รัฐวิสาหกิจ 
3) องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
4) องค์การมหาชน 
5) ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7) หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกำหนด 
รายงานทางการเงิน คือ รายงานการเงิน ที่รวมเงินทุกประเภท และหากมีหน่วยงาน

ภายใต้การควบคุม ต้องจัดทำรายงานการเงินรวม ที่รวมหน่วยงานย่อยทุกแห่งที่อยู่ภายใต้การควบคุม
ของหน่วยงานของรัฐนั้น ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 35 เรื่อง รายงานการเงินรวม (เมื่อมี
การประกาศใช้) รายงานการเงินของหน่วยงานระดับกรม จะต้องแสดงภาพรวมของหน่วยงาน
ส่วนกลาง หน่วยงานส่วนภูมิภาค และหน่วยงานย่อยภายใต้สังกัด รวมทั้งกิจกรรมเกี่ยวกับเงินนอก
งบประมาณ ไม่ว่าจะเป็นเงินนอกงบประมาณที่กฎหมายอนุญาตให้นำไปใช้โดยไม่ต้องนำส่งคลัง 
เงินทุนหมุนเวียน หรือกองทุนเงินนอกงบประมาณที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงาน ทั้งนี้เพื่อให้
รายงานการเงินแสดงรายการที่ครอบคลุมทรัพยากรทั้งหมด ที่หน่วยงานใช้ไปเพื่อก่อให้เกิดผลผลิต
ตามเป้าหมายของหน่วยงาน 

2.1.5 ลักษณะเชิงคุณภาพของรายงานการเงิน  
ลักษณะเชิงคุณภาพของรายงานการเงิน คือ คุณสมบัติที่ทำให้ข้อมูลในรายงานการเงิน 

มีประโยชน์ต่อผู้ใช้รายงานการเงิน ซึ่งประกอบด้วย  
1) ความเข้าใจได้ หมายถึง ข้อมูลในรายงานการเงิน ต้องสามารถเข้าใจได้ในทันทีที่

ผู้ใช้รายงานการเงินใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลที่ซับซ้อนแต่ถ้ าเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ 
ก็ไม่ควรละเว้นที่จะแสดงในรายงานการเงิน จึงต้องมีข้อสมมติว่าผู้ใช้รายงานการเงินมีความรู้ตามควร 
เกี่ยวกับกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจและการบัญชี 

2) ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ หมายถึง ข้อมูลที่มีประโยชน์ต้องเกี่ยวข้องกับ 
การตัดสินใจของผู้ใช้รายงานการเงิน ข้อมูลจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ เมื่อข้อมูลนั้นช่วยให้ผู้ใช้
รายงานการเงินสามารถประเมินเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต รวมทั้งช่วยยืนยัน  หรือ 
ชี้ข้อผิดพลาดของผลการประเมินที่ผ่านมาของผู้ ใช้รายงานการเงินได้ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
ของข้อมูลขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูล และความมีสาระสำคัญของข้อมูลนั้น 
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3) ความเชื่อถือได้ หมายถึง ข้อมูลที่ไม่มีความผิดพลาดที่มีนัยสำคัญ และต้องเป็น
ข้อมูลที่เป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม การแสดงรายการหรือเหตุการณ์ทางบัญชีจะต้อแสดงเนื้อหา และ
ความเป็นจริงเชิงเศรษฐกิจ และข้อมูลที่มีความเป็นกลาง หน่วยงานจะต้องใช้ความระมัดระวังในเรื่อง
ความไม่แน่นอนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เกี ่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ หน่วยงานอาจแสดงความไม่แน่นอน
ดังกล่าว โดยการเปิดเผยถึงลักษณะผลกระทบ รวมถึงการใช้ดุลพินิจในการประมาณการภายใต้  
ความไม่แน่นอน เพื่อให้สินทรัพย์ หรือรายได้แสดงจำนวนสูงไป และมิให้หนี้สิน หรือค่าใช้จ่าย 
แสดงจำนวนต่ำเกินไป   

4) การเปร ียบเท ียบก ันได ้  หมายถ ึง สามารถเปร ียบเท ียบรายงานการเงิน  
ของหน่วยงานในรอบระยะเวลาต่างกัน และยังต้องสามารถเปรียบเทียบรายงานการเงินระหว่าง
หน่วยงาน ดังนั้น การวัดมูลค่าและการแสดงผลกระทบทางการเงินของรายการ  และเหตุการณ์ 
ทางบัญชีที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน จึงจำเป็นต้องปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติภายใน
หน่วยงานเดียวกัน แต่ตา่งรอบระยะเวลา 

ในการจัดทำรายงานทางการเงินโดยระบบ MIS จะต้องมีความรู ้ความเข้าใจใน
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ เพื ่อทำให้การปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็น 
การเบิกจ่าย หรือการนำเข้าในระบบ MIS จะต้องเป็นไปตามมาตฐานที่กล่าวในข้างต้น 

 
2.2 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี   

กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี ดังต่อไปนี้ (กระทรวงการคลัง, 
2561)   

2.2.1 เกณฑ์การจัดทำรายงานการเงิน  
ให้หน่วยงานจัดทำรายงานการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการเงินและการบัญชี

ภาครัฐ 
2.2.2 ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อรายงานการเงิน 

ผู ้บร ิหารเป็นผู ้ร ับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนอรายงานการเง ิน โดย  
ให้ผู้อำนวยการกองคลัง หรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นใดที่ปฏิบัติงานเช่นเดียวกันลงนามเป็นผู้รับผิดชอบ  
ในการจัดทำรายงานรายงานการเงินและนำเสนอรายงานการเงินให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐลงนาม
ผู้อนุมัต ิ

2.2.3 องค์ประกอบของรายงานการเงิน 
การจัดทำรายงานการเงินให้มีองค์ประกอบอย่างน้อย ดังนี้ 
1) งบแสดงฐานะการเงิน หรือรายงานที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นที่แสดงถึงฐานะการเงิน 

ของหน่วยงานของรัฐ 
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2) งบแสดงผลการดำเนินงานการเงิน หรือรายงานที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นที่แสดงถึงผล 
การดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ 

2.2.4 รอบระยะเวลาบัญชี 
การจัดทำรายงานการเง ินของหน่วยงานของรัฐให้ ม ีรอบระยะเวลาเป็นไปตาม

ปีงบประมาณ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30 กันยายนของปีถัดไป) 
2.2.5 การน าส่งรายงานทางการเงิน 

เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ให้หน่วยงานของรัฐน าส่งรายงานการเงินภายในเก้าสิบวัน
นับแต่ว ันส ิ ้นป ีงบประมาณ ให้ส  าน ักงานการตรวจเง ินแผ ่นด ินเพ ื ่อตรวจสอบ และน าส่ง
กระทรวงการคลังด้วย  

กรณีหน่วยงานของร ัฐใดไม่ส ่งรายงานการเง ินภายในระยะเวลาท ี ่ก  าหนดให้
กระทรวงการคลังเปิดเผยไว้ในรายงานการเงินรวมของรัฐบาลเสนอต่อคณะรัฐมนตรีด้วย 

ผู้วิจัยน าหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท ารายงานทางการเงินประจ าปี  มาน าเสนอ เพ่ือ 
ท าให้ทราบว่าต้องจัดท างบการเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันก าหนดเวลา เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง  

 
2.3 สารสนเทศเพื่อการจัดการด้านบัญชี  

2.3.1 ความหมายของระบบสารสนเทศการบัญชี  
ความหมายของระบบสารสนเทศทางบัญชี จากการศึกษาเกี ่ยวกับเอกสาร และ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้มีผู้ให้ความหมายของระบบสารสนเทศทางบัญชีดังนี้ 
สารสนเทศ คือ การน าข้อมูลผ่านระบบการประมวลผล ค านวณ วิเคราะห์ และแปล

ความความเป็นข้อความที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ และสารสนเทศทางบัญชีเป็นสารสนเทศที่ได้
จากระบบสารสนเทศทางการบัญชีมี 2 กลุ่มใหญ่คือ (สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์, 2551) 

1) ข ้อม ูลทางการเง ิน  (Financial Accounting Information) เป ็นข ้อม ูลทาง 
การบัญชีที่จัดทำเพ่ือเสนอต่อบุคคลภายนอก ซึ่งการจัดทำข้อมูลทางการบัญชีต้องจัดทำตามหลักการ
บัญชีที่ยอมรับกันทั่วไป 

2) ข้อมูลทางการบัญชีบริหาร (Managerial Accounting Information) ซึ ่งเป็น
ข้อมูลทางการบัญชีที่โดยปกติแล้ว มักจะถูกจัดทำขึ้นโดยวัตถุประสงค์ที่จะเสนอข้อมูลให้แก่ผู้บริหาร
เพื่อใช้ในการตัดสินใจ ดังนั้น วิธีการ และรูปแบบของข้อมูลทางการบัญชีที่นำเสนอผู้บริหาร จึงมิได้มี
การกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่แน่นอน และไม่จำเป็นต้องทำตามหลักการบัญชีที่ยอมรับกันทั่วไป  

สารสนเทศทางบัญชี หมายถึง ระบบที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบสารสนเทศขององค์กร 
ที่เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูล ทั้งข้อมูลที่เก่ียวข้องกับเงินตรา และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเงินตรา
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จากระบบงานย่อยต่าง ๆ ขององค์กร และสื่อสารข้อมูล หรือสารสนเทศที่รวบรวมได้ไปยังผู้ใช้ทุกคน
ขององค์กร (พลพธู ปิยวรรณ และ สุภาพร เชิงเอ่ียม, 2555, น.27) 

สารสนเทศ คือ ข้อมูลที ่ได้รับการประมวลผล เช่น จัดกลุ ่ม เป็นต้น ตามหน่วย
วิเคราะห์ เช่น วันที่ หรือลูกค้า เป็นต้น ที่คนส่วนใหญ่มีความเห็นในทำนองเดียวกัน ต้องมีความรู้
เพื่อให้รายละเอียดที่ลึก และมีคุณค่าเนื่องจากมีการเพิ่มประสบการณ์ การไตร่ตรอง และปัญญา 
เข้าไปในระบบสารสนเทศ (นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา, 2555, น.3)  

ระบบสารสนเทศทางบัญชี เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาในกิจการ โดยมีการใช้ทรัพยากร
บุคคล คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์รอบข้าง (Peripheral) เช่น จอภาพ และเครื ่องพิมพ์ เพื ่อทำ 
หน้าที ่หลักในการบันทึกข้อมูล ประมวลผล และจัดทำสารสนเทศทางการบัญชี  (Account 
information) ให้แก่ผู้ใช้ภายใน และผู้ใช้ภายนอกของกิจการ เข้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน
ทั ้งทางด้านการตลาด ด้านการเงิน ด้านการผลิต และด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ในอดีต 
ที่ผ่านมาข้อมูลทางการบัญชีของธุรกิจขนาดเล็ก อาจจัดเก็บ บันทึก ประมวลผล และจัดทำรายงาน
โดยใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์รอบข้าง รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศอื ่นมาใช้เป็นเครื ่องมือ 
ช่วยอำนวย ความสะดวกหรือไม่ก็ได้ แต่เมื่อยุคสมัยได้เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อความรวดเร็วในการ
จัดเก็บข้อมูล ประมวลผล รวมทั้งการรายงานผลการปฏิบัติงาน ทำให้ในปัจจุบันนี้ธุรกิจส่วนใหญ่ได้
นำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ ดังนั้น การจัดทำสารสนเทศทางการบัญชีจึงเปลี่ยนจากการจัดเก็บ 
บันทึก ประมวล และจัดทำรายงานด้วยมือ (Manual System) มาเป็นการจัดเก็บ บันทึก ประมวลผล 
และจัดทำรายงานด้วยคอมพิวเตอร์ (วัชนีพร เศรษฐสักโก 2561, น.2) 

จากความหมายข้างต้นดังกล่าว สรุปได้ว่า สารสนเทศทางบัญชี  เป็นระบบที่รวบรวม 
จัดเก็บข้อมูล ประมวลผล วิเคราะห์ คำนวณ จัดทำรายงานด้วยคอมพิวเตอร์ นำออกมาใช้ประโยชน์ 
ได้แก่ ข้อมูลทางการเงิน ที่จัดทำขึ้นเสนอบุคคลภายใน และภายนอก เช่น งบทดลอง งบแสดง 
ฐานะการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน เป็นต้น และข้อมูลทางการบัญชีบริหาร 
เป็นข้อมูลที่นำเสนอผู้บริหารเพ่ือใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ เช่น การจัดทำงบประมาณ การนำข้อมูล
บัญชีทางการเงินมาทำการจัดรูปแบบ และประมวลผล เพื ่อให้ได้รายงานตามความต้องการ 
ของผู้ใช้งาน  

2.3.2 ประโยชน์ของสารสนเทศทางบัญชี  
สารสนเทศทางการบัญชี ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลของระบบสารสนเทศ

ทางการบัญชีนั้นให้ประโยชน์แก่ผู้ใช้สรุปได้ 3 ประการดังนี้ (วัชนีพร เศรษฐสักโก, 2561, น.8) 
1) ให้ข้อมูลเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานประจำวัน แก่ผู้บริหารระดับล่าง และพนักงาน

เพื ่อให้ใช้ในการประสานงาน ประเมินผลการปฏิบั ติงาน ควบคุม และแก้ไขปัญหาที ่เก ิดขึ้น 
ในหน้าที่งาน หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ ตัวอย่างเช่น รายงานการขายสินค้าแยกตามสายผลิตภัณฑ์ 
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ทำให้ทราบว่าสินค้าประเภทใดขายดี หรือสินค้าประเภทใดขายไม่ดี  ก็ควรสนับสนุนการขายสินค้า
ประเภทใด รายงานสินค้าคงเหลือ ทำให้ทราบว่าสินค้าประเภทใดสมควรสั่งซื้อเข้ามาขายเพิ่มเติม 
และควรสั่งซื ้อเมื่อใด เพื่อที่กิจการจะได้มีสินค้าเพียงพอแก่ความต้องการของลูกค้า ส่วนรายงาน  
แสดงรายรับ-รายจ่ายประจำวัน ทำให้ทราบฐานะการเงินแต่ละวันของกิจการเป็นต้น 

2) ให้ข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจ วางแผน และควบคุมการดำเนินงานทั้งระยะสั้น 
และระยะยาว แก่ผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหารระดับสูง เพื่อนำไปใช้ประกอบกับข้อมูลที่ไม่เป็น
ตัวเลขทางการเงิน สำหรับการบริหารงานด้านการตลาด การเงิน การผลิต หรือทรัพยากรบุคคล เช่น  
การจัดทำรายงานยอดขายรายเดือนของงวดปัจจุบันเปรียบเทียบกับยอดขายรายเดือนของงวดก่อน
เพ่ือวิเคราะห์แนวโน้มการเพ่ิมข้ึน หรือลดลงของยอดขายสินค้าของกิจการ พร้อมกับการนำเอาปัจจัย
ภาวะเงินเฟ้อ กำลังซื้อของผู้บริโภค และการทุ่มตลาดของคู่แข่งมาประกอบการตัดสินใจวางแผน
การตลาดของกิจการในงวดต่อไป เป็นต้น 

3) ให้ข้อมูลขั้นพื ้นฐานตามกฎหมายกำหนดแก่ผู ้ใช้ภายนอก ข้อมูลขั้นพื ้นฐานนี้
ประกอบด้วยตัวเลขในงบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานการเงิน และงบกระแสเงินสด เป็นต้น 

2.3.3 ความแตกต่างของการประมวลผลด้วยมือ กับ การประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ใน
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

จากที่กล่าวมาแล้วว่า หลักการขั้นพ้ืนฐานในการจัดทำสารสนเทศการบัญชีด้วยมือ กับ
หลักการขั ้นพื ้นฐานในการจัดการทำสารสนเทศทางการบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์นั ้น  ไม่มีความ 
แตกต่างกัน แต่ถ้าวิเคราะห์ให้ละเอียดถึงแหล่งข้อมูล วิธีการปฏิบัติงาน และสถานที่จัดเก็บข้อมูลนั้น 
จะพบว่าในการประมวลผลด้วยมือ มีบางส่วนที่แตกต่างจากการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ ดังนี้ 
ตาราง 2.1 ความแตกต่างของการประมวลผลด้วยมือกับการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ใน
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

รายการ การประมวลผลด้วยมือ การประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ 
1. แหล่งข้อมูล - จากเอกสารทุกชนิดที่เกี่ยวข้อง - จากเอกสารทุกชนิดที่เกี่ยวข้อง 

- จาการนำข้อมูลเข้าเครื่องเทอร์มินัล 
(Terminal) โดยตรง เช่น การใช้เครื่อง
อ ่ า น รห ั ส ส ิ น ค ้ า  (Bar Code 
Reader/Scanner Device) หรือ การเบกิ 
- ถอนเงินสดผ่านเครื่องรับ - จ่ายเงิน
อัตโนมัติ (Automatic Teller Machine 
: ATM) เป็นต้น 
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รายการ การประมวลผลด้วยมือ การประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ 
2. การบันทึกข้อมูล - บันทึกข้อมูลลงในสมุดรายวัน เช่น 

สมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันเฉพาะ 
เป็นต้น 

- บ ันท ึกข ้อม ูลลงในแฟ ้มข ้อมูล 
รายการค้า เช่น แฟ้มข้อมูลรายการ 
สั ่งขาย และแฟ้มข้อมูลการรับเงิน 
เป็นต้น 

3. การผ่านรายการ - ผ่านรายการไปบันทึกที ่บ ัญชี  
แยกประเภทท ั ่ วไป และบ ัญชี  
แยกประเภทย่อย 

- ผ ่ านรายการไปปร ับปร ุงข ้อมูล 
ในแฟ้มข้อมูลหลักให้มีความทันสมัย 
เช ่น แฟ ้มข ้อม ูลหล ักของล ูกค้า 
แฟ้มข้อมูลหลักของสินค้าคงเหลือ และ
แฟ้มข้อมูลหลักของบัญชีแยกประเภท
ทั่วไป เป็นต้น 

4. การจัดทำงบทดลอง - จัดพิมพ์งบทดลองออกเปน็รายงาน
ทางกระดาษ 

- จัดพิมพ์งบทดลองออกเป็นรายงาน 
ทางกระดาษ 
- จ ั ดพ ิ มพ ์ งบทดลองออกทาง
หน้าจอภาพที่เครื่องเทอร์มินัล 

5. การจัดทำรายงานการเงิน และ
รายงานเพ่ือการบริหาร 

- จ ัดพ ิมพ์รายงานการเง ิน และ
รายงานเพื ่อการบริหารออกเป็น
รายงานทางกระดาษ 

- จัดพิมพ์รายงานการเงิน และรายงาน
เพ ื ่ อการบร ิหารออกเป ็นรายงาน 
ทางกระดาษ 
- จัดพิมพ์รายงานการเงิน และรายงาน 
เพื ่อการบริหารออกทางหน้าจอภาพ 
ที่เครื่องเทอร์มินัล 

6. สถานที่จัดเก็บข้อมูล - จ ัดเก ็บท ี ่ แฟ ้มเอกสาร และ 
สมุดบัญชี 

- จัดเก็บที่แฟ้มเอกสาร และแฟ้มข้อมูล
ในฐานข้อมูล 

ที่มา : วัชนีพร เศรษฐสักโก (2561, น.6-7) 
 จากตารางท ี ่  2 .1 แสดงความแตกต ่างของการประมวลผลด ้วยม ือ  กับ  

การประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร ์ในระบบสารสนเทศทางบัญชี ตารางดังกล ่าว สร ุปได้ว่า   
การประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ จะทำการเก็บข้อมูลไว้ที่เดียว คือ ในฐานข้อมูล และสามารถสืบ
ค้นหาข้อมูลได้ โดยไม่เสียเวลาในการค้นหาเอกสาร สามารถประหยัดเวลาในการจัดทำงบการเงินได้ 
กล่าวคือ หากทำด้วยมือผู้จัดทำต้องนำข้อมูลออกมาเพื่อคำนวณ และพิมพ์ข้อมูลใน Excel แต่ถ้าใช้
ระบบคอมพิวเตอร์จะสามารถประมวลผลออกมาจากโปรแกรมบัญชี เพื ่อเสนอต่อผู ้บร ิหาร 
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ของสถาบันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลา และการประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ยัง 
สามารถดูรายงานทางการเงินย้อนหลัง ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลทางหน้าจอ ที่เครื่องเทอร์มินัลได้ทันที  

2.3.4 โครงสร้างของระบบสารสนเทศทางบัญชี  
โครงสร้างของระบบสารสนเทศทางบัญชีมีลักษณะเดียวกับระบบสารสนเทศอื่น  ๆ 

ประกอบด้วย ส่วนที่เป็นข้อมูลนำเข้า ส่วนประมวลผล ซึ่งทำการนับ คำนวณ และวิเคราะห์ข้อมูล  
ที่นำเข้าระบบ ส่วนข้อมูลนำออก หรือผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ของระบบ ส่วนข้อมูลย้อนกลับนั้น
ระบบจะสามารถใช้ข้อมูลที่นำออกจากระบบไปเป็นข้อมูลนำเข้าในการประมวลผลครั้งต่อ  ๆ ไป 
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังนี้ (พลพธู ปียวรรณและ สุภาพร เชิงเอ่ียม, 2555, น.17-18) 

1) ข้อมูลเข ้า ( Input) ข้อมูลเข ้าน ี ้ม ักเก ิดจากรายการค้า (Transaction) หรือ
เหตุการณ์ทางธุรกิจ (Business Event) เช่น รายการซื้อ รายการขาย การว่าจ้างพนักงาน รายการค้า
เหล่านี้อาจถูกบันทึกลงในเอกสารเบื้องต้น เช่น ใบสั่งซื้อ ใบสั่งขาย ใบเสร็จรับเงิน หรืออาจถูกบันทึก
ลงในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น แผ่นดิสเก็ตต์ (Diskette) โดยการคีย์ข้อมูลลงสื่อผ่านแป้นพิมพ์ หรือ 
การใช้อุปกรณ์นำเข้า (Input Device) อื่น เช่น เครื่องบันทึกรับเงินสด พีโอเอส (ณ จุดขาย)/รหัส
ผลิตภัณฑ์สากล (POS/UPC-Point-of sale Terminal/Unify Product Code) เครื่องอ่านอักขระ
หมึกแม่เหล็ก และเครื่องอ่านอักขระด้วยแสง 

2) การประมวลผล (Process) การประมวลผลหลักที ่ เก ิดขึ ้นในระบบบัญชี คือ 
การประมวลผล เพื่อหายอดที่ทันสมัยของข้อมูลหลักในแฟ้มหลัก เช่น แฟ้มสินค้าคงคลังแสดงยอด
บัญชีของสินค้าคงคลังแต่ละชิ้นระหว่างงวดบัญชีหนึ่ง ๆ เกิดรายการค้าที่จะทำให้สินค้าคงคลังเพ่ิมขึ้น
หรือลดลง เช่น สั่งซื้อสินค้าเพ่ิม หรือเบิกสินค้าออกจากคลังสินค้าเพ่ือนำเข้าสู่กระบวนการผลิต ดังนั้น 
แฟ้มหลักสินค้าคงคลังจึงต้องมีการประมวลผลเพื่อปรับยอดให้แสดงยอดของบัญชีที่ทันสมัยอยู่เสมอ 
คอมพิวเตอร์สามารถประมวลข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ในราคาที่ถูกลง และมีความถูกต้องแม่ นยำ 
กว่าการใช้มือคนมาก 

3) ข้อมูลออก (Output) ข้อมูลออกของระบบสารสนเทศอาจถูกนำเสนอในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น บนหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นรายงานบนกระดาษ (Hardcopy) หรืออาจเป็นเสียง 
เป็นวีดีโอ หรือถูกเก็บไว้ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถโอนย้ายไปใช้ในงานภายหน้าได้ 

4) การเก็บรักษาข้อมูล คอมพิวเตอร์สามารถเก็บข้อมูลจำนวนมหาศาลไว้ใน 
หน่วยเก็บข้อมูลชั่วคราวภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ (Primary Storage) จานบันทึกแบบแข็ง (Hard 
Disk) หรือหน่วยเก็บข้อมูลภายนอก (External Storage Device) เช่น เทปหรือแผ่นดิสเก็ตต์ 

2.3.5 การควบคุมระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
การควบคุมระบบสารสนเทศทางการบัญชี เป็นกระบวนการปฏิบัติงานที ่ทำให้  

ผู้ใช้ข้อมูลมั่นใจว่ากิจการได้นำรายการค้าที่ผ่านการอนุมัติแล้วทุกรายการมาบันทึก ประมวลผล  
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และจัดทำรายงานได้อย ่างครบถ้วน และถูกต ้อง กระบวนการควบคุมเฉพาะระบบงานนี้  
จึงเกี่ยวข้องกับ กิจกรรมการป้องกัน กิจกรรมการตรวจสอบ และกิจกรรมการแก้ไขข้อผิดพลาด และ
การละเมิดกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ดังนั้นการควบคุมเฉพาะระบบงาน จึงแบ่งได้ 3 ส่วน ดังนี้  (วัชนีพร 
เศรษฐสักโก, 2561, น.144-155) 

1) การควบคุมการนำเข้า เป็นการปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของรายการค้า 
ที่นำเข้ามาบันทึกมีความครบถ้วน และถูกต้อง การนำเข้าข้อมูลอาจนำเข้าจากข้อมูลที ่บันทึก 
ในเอกสาร หรือนำเข้าโดยตรงผ่านการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน เช่น การใช้
เครื่องอ่านรหัสสินค้า (Bar Codes Scanner) เป็นต้น  

2) การควบคุมการประมวลผล เป็นการปฏิบัติงานเพื ่อให้มั ่นใจว่า กระบวนการ
ประมวลผลได้ดำเนินไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ ประเภทที่หนึ่ง 
เป็นการควบคุมโดยการตรวจสอบเชิงตรรกะของกระบวนการปฏิบัติงาน (Processing Logic 
Checks) ประเภทที่สอง เป็นการควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานในแต่ละช่วงของการประมวล (Run-
to-Run Controls) ประเภทที่สาม เป็นการควบคุมการเปลี่ยนแปลงในแฟ้มข้อมูล และในโปรแกรม 
(File and Program Changes) และประเภทที ่สี่  เป็นการควบคุมด้วยวิธ ีเชื ่อมโยงกับหลักฐาน 
การตรวจสอบ (Audit Trial Linkages) 

3) การควบคุมผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล เป็นการปฏิบัติงานเพื่อให้มั ่นใจว่า 
สารสนเทศที ่เป ็นผลลัพธ์จากการประมวลมีความถูกต้อง ครบถ้วน มีคุณภาพ และนำเสนอ 
ได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้ทั้งภายใน และภายนอกกิจการ สารสนเทศเป็นผลลัพธ์ 
ของการประมวลผลนั้นสามารถจัดพิมพ์ออกทางกระดาษ (Hard Copy) และจัดพิมพ์ผ่านทางจอภาพ
เม ื ่ อต ้องการ (Inquiry Display Screens) การควบค ุมผลล ัพธ ์ท ี ่ ได ้จากการประมวลผลนี้  
แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ การควบคุมด้วยวิธีการตรวจสอบผลลัพธ์  (Reviews of Processing 
Results) และการควบคุมด้วยวิธีการตรวจสอบการจัดส่งรายงาน (Controlled Distribution of 
Outputs) 

การใช้งานระบบ MIS จะสามารถทำให้การปฏิบัติได้รวดเร็วขึ้น และลดขั้นตอนการ
ทำงานได้ เช่น กลุ่มงานบัญชีจะลดขั้นตอนการบันทึกรายการตั้งเจ้าหนี้ เนื่องจาก สามารถยืนยัน
รายการเบิกจ่ายจากกลุ่มงานที่มีหน้าที่บันทึกรายการเบิกจ่ายได้  โดยไม่ต้องเสียเวลาบันทึกรายการ
เพ่ิมเข้าไปยังระบบ MIS เป็นต้น มีการนำเข้าของข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ทำให้รายงานทางการเงินต่าง ๆ 
ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันกำหนดเวลา เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนด
โดยกระทรวงการคลัง 
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2.4 แนวคิดและทฤษฎี   
2.4.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้ (Knowledge) 

2.4.1.1 ความหมายของความรู้ 
“ความรู้” มีนักวิชาการได้ให้ความหมาย หรือคำนิยามในหลายประเด็น ดังนี้ 
ความร ู ้  หมายถ ึ ง  ส ่ วนผสมของกรอบประสบการณ ์  ค ุณค ่ า  สารสนเทศ 

ที่เป็นสภาพแวดล้อม และกรอบการทำงานสำหรับการประเมิน และรวมกันของประสบการณ์  และ
สารสนเทศใหม่ (Davenport and Prusak, 2541 อ้างถึงในพรธิดา วิเชียรปัญญา, 2547; 20) 

ความรู้ หมายถึง สารสนเทศที่ผ่านกระบวนการคิดเปรียบเทียบ เชื่อมโยงกับความรู้อ่ืน
จนเกิดเป็นความเข้าใจ และนำไปใช้ประโยชน์ในการสรุป และตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ โดย 
ไม่กำหนดช่วงเวลา (Hideo Yamazaki, 2548 อ้างถึงใน สํานักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติ, 2548, น.8) 

ความรู้ คือ สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า  หรือจากประสบการณ์ 
รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติ และทักษะ ความเข้าใจหรือสารสนเทศที่ได้รับมาจากประสบการณ์ 
องค์วิชาในแต่ละสาขา (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2554; ออนไลน์) 

ความรู้ หมายถึง สาระ ข้อมูล แนวคิด หลักการ ที่บุคคลรวบรวมได้จากประสบการณ์
ในวิถีชีวิต ความรู ้เป็นผลที่เกิดขึ ้นจากการปฏิสัมพันธ์กับสิ ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สังคมและ
เทคโนโลยี บุคคลเรียนรู้จากประสบการณ์ การศึกษา อบรม การรับถ่ายทอดทางวัฒนธรรม การรับรู้ 
การคิด และการฝึกปฏิบัติ จนสามารถสรุปสาระความรู้และนำไปใช้ประโยชน์ได้ หรือพัฒนาไปสู่ระดับ
ที่สูงขึน้ (สำนักงานราชบัณฑิตยสภา, 2558) 

ด ังน ั ้นสร ุปได ้ว ่ า  ความร ู ้  (Knowledge) ตามความหมายท ี ่ม ีผ ู ้ ให ้น ิยามไว้  
หลายประเด็น หมายถึง ข้อมูล แนวคิด หลักการ เชื ่อมโยงกัน เกิดเป็นความเข้าใจ  และทักษะ 
จากประสบการณ์ สารสนเทศที่นำไปสู่การปฏิบัติ นำไปใช้ประโยชน์ และตัดสินใจในสถานการณ์ 
ต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ในการจัดทำงบการเงินโดยระบบ MIS ใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยอำนวย
ความสะดวก ดังนั้น บุคลกรสถาบันจะต้องมีการความรู้ และความเข้าใจในการใช้งานระบบ MIS การ
จัดทำเอกสารมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ รวมไปถึงหลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดทำรายงานการเงินประจำปี ทำให้เกิดการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง และเกิดทักษะในการทำงาน เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพ ในการจัดทำงบการเงินของสถาบันต่อไป 

2.4.1.2 เป้าหมายของการจัดการความรู้  
เป้าหมายของการจัดการความรู้ คือ การทำให้ทุกคนมีความรู้  และนำความรู้ไปใช้

ประโยชน์ โดยทำให้ความรู้ของแต่ละคน ซึ่งอยู่ในรูปของทักษะ ฝีมือ เป็นต้น สามารถถ่ายทอดเรียนรู้ 
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มาเป็นความรู ้กลุ ่ม และเป็นองค์ความรู ้ขององค์กร แบ่งเป็น 5 ประการหลัก  ๆ ดังนี้ (คทาวุธ 
แก้วบรรจง, 2561, น.22-23)   

1) เพื ่อพัฒนางาน เป็นการปรับปรุงกระบวนการดำเน ินงาน เพื ่อพัฒนางาน 
เป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้มีคุณภาพ และผลสัมฤทธิ์ สามารถวัดได้เป็นตัวเลขชัดเจนในเชิงปริมาณ หรือ
วัดด้วยเชิงคุณภาพที่รับรู้ หรือสัมผัสได้ 

2) เพ่ือพัฒนาคน เป็นการพัฒนาคนผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ ให้เป็นแรงงานความรู้ ซึ่ง
เป็นสินทรัพย์ทางปัญญา หรือทุนทางปัญญา โดยอาศัยการจัดการความรู้จากการทำงาน ทำให้มี
ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และนำองค์ความรู้ ทั้งหลายมาใช้งานใหม่อีกได้ 

3) เพื่อพัฒนาฐานความรู้ขององค์กร เป็นการเพิ่มพูนทุนความรู้ หรือทุนทางปัญญา
ขององค์กร ซึ่งจะทำให้องค์กรมีศักยภาพในการต่อสู้กับอุปสรรค มีวิธีการทำงานดีขึ้น และสามารถ
เผชิญการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น 

4) สร้างบรรยากาศการทำงานที่มีความกระตือรือร้น เกิดความสุขจากการได้แสดง
ความคิดริเริ ่มใหม่ ๆ ในหน้าที ่ของตน จากการมีปฏิสัมพันธ์ แลกเปลี ่ยน เรียนรู ้ร่วมกัน ทั ้งใน
หน่วยงานของตน และหน่วยงานอื่น ๆ ทำให้เกิดความสุข ความพึงพอใจ รวมถึงเกิดความภูมิใจที่ได้
สร้างสรรค์หน่วยงานในองค์กรของตน 

5) เป็นเครื่องมือสั่งสมความรู้ และทุนปัญญาขององค์กร สำหรับใช้พัฒนางาน และ
เผชิญกับความไม่แน่นอนในอนาคต 

ดังนั้น สรุปได้ว่า เป้าหมายการจัดการความรู้ คือการทำให้บุคคลมีความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ สามารถถ่ายทอด และนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อการปฏิบัติงาน และพัฒนางานอย่าง  
มีคุณภาพ ไปสู่ความสำเร็จขององค์กรได้ เป้าหมายของการจัดทำงบการเงินโดยระบบ MIS ของ
สถาบัน เพื่อให้งบการเงินจัดทำได้อย่างถูกต้อง โดยบุคลากรมีความรู้ในการปฏิบัติงาน และสามารถ
ถ่ายทอดงานกับบุคลากรอื่นได้ 

2.4.1.3 กระบวนการจัดการความรู้  
กระบวนการจ ัดการความรู้ ประกอบไปด้วย 4 ข ั ้นตอนหลัก ได ้แก่  (คทาวุธ 

แก้วบรรจง, 2561 น.35-41) 
1) การแสวงหาความรู้ (Knowledge Acquisition) องค์กรควรแสวงหาความรู้ที่มี

ประโยชน์ และมีผลต่อการดำเนินงานจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร 
1.1) แหล่งความรู้ภายในองค์กร ได้แก่ การให้ความรู้แก่พนักงาน การเรียนรู้  

จากประสบการณ์ตรง และการลงมือปฏิบัติ การมอบหมายงาน การหมุนเวียนงาน การเรียนรู้ 
จากประสบการณ์ความสำเร็จจากบุคคลอื่นภายหน่วยงาน รวมไปถึงลงทุนในด้านกาวิจัย และพัฒนา 
เพ่ือสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ด้านผลิตภัณฑ์ ให้สามารถตอบสนองความสำเร็จขององค์กร 
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1.2) แหล่งความรู้ภายนอก ได้แก่ การระดมทุนการศึกษาให้แก่พนักงานขององค์กร 
เพื่อศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การพาพนักงานไปศึกษาดูงาน การใช้มาตรฐานเปรียบเทียบกับองค์กร  
อ่ืน ๆ และการจ้างที่ปรึกษา เป็นต้น 

2) การสร้างความรู้ (Knowledge Creation) เป็นกิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมาย เพ่ือสร้าง
ความรู้ใหม่ขึ้น มีองค์ประกอบย่อยที่สำคัญ คือ การระบุว่าองค์กรมีความรู้อะไรบ้างในกระบวนการ
ดำเนินงาน และองค์กรยังขาด หรือต้องการความรู ้อะไรเพิ ่มเติม  แนวทางในการดำเนินการ 
สร้างความรู้ ได้แก่ 

2.1) การถ่ายทอดความร ู ้จากพนักงานผู ้ม ีความร ู ้ ไปส ู ่พน ักงานอื ่น  ๆ เช่น 
การฝึกอบรมภายใน การถ่ายทอดความรู้จากการทำงานร่วมกันเป็นทีม 

2.2) การนำความรู้ที่องค์กรมีอยู่เดิมบูรณาการเข้ากับความรู้ของพนักงานแต่ละคน 
เพ่ือให้เกิดความรู้ใหม่ และมีการแบ่งปันไปทั่วทั้งองค์กร 

2.3) การเรียนรู ้ในการปฏิบัติ จากการได้รับมอบหมายที่ท้าทาย รวมไปถึงการ
หมุนเวียนงาน 

2.4) การเรียนรู้จากการแก้ปัญหางานอย่างเป็นระบบ 
2.5) การเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีต 
2.6) การทดลอง เป็นการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ 
2.7) การวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 
3) กา ร จ ั ด เ ก็ บ  แล ะค ้ น ค ื น คว าม รู้  (Knowledge Storage and Retrieval) 

การจัดเก็บความรู้ เป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากขั้นตอนของการสร้างความรู้ในการจัดเก็บความรู้
ต้องกำหนดสิ่งสำคัญที่จะเก็บไว้เป็นองค์ความรู้ คือ การจัดคามรู้ไว้เป็นระบบ หรือเป็นหมวดหมู่  
ทำให้เกิดความง่ายในการจัดการ การเข้าถึง และการนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งประกอบด้วย เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ และฐานข้อมูลความรู้ในองค์กร ซึ่งกฎของการใช้ข้อมูลในขั้นตอนการจัดเก็บ 
และค้นคว้าความรู้ ได้แก่ 

3.1) โครงสร้างการจัดเก็บความรู ้ ควรเป็นโครงสร้างที ่มีมาตรฐานเป็นระบบ  
ที่สามารถค้นหาและส่งมอบได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

3.2) ระบบการจ ัดเก ็บความร ู ้ท ี ่ม ีประส ิทธ ิภาพ คือ ต ้องมีการจ ัดหมวดหมู่  
ตามองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ตามความจำเป็นของการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ของาน ความชำนาญ 
ของผู้ใช้ และสถานที่ท่ีมีความรู้ถูกจัดเก็บ เป็นต้น 

3.3) การจัดเก็บความรู้มีข้ันตอนที่สำคัญ คือ การให้รหัสความรู้ หรือการสร้างดรรชนี
ความรู้ เป็นการเข้ารหัส เพ่ือการเชื่อมโยงความรู้ที่จัดเก็บ เช่น การกำหนดหัวเรื่อง คำสำคัญ หรือการ
กำหนดศัพท์สัมพันธ์ เป็นต้น 
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4) การถ ่ายทอดความร ู ้ และการใช ้ประโยชน์  (Knowledge Transfer and 
Utilization) เมื่อมีระบบการจัดเก็บความรู้ที ่มีประสิทธิภาพ ทำให้ฐานความรู้ที ่องค์กรจัดเก็บไว้ 
ถูกนำไปสู ่การถ่ายทอดได้อย่างรวดเร็ว  และเหมาะสมทั ่วทั ้งองค์กร ซึ ่งจะต้องอาศัยเทคนิค 
ในการถ ่ายทอดความร ู ้  เช ่น การส ื ่อสารด ้วยการพบปะพูดค ุย การเข ียน การฝ ึกอบรม  
การประชุมสัมมนา การสรุปข่าวสาร เป็นต้น และอาจเกี ่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น  
เว็บบล็อก โปรแกรมบัญชี เป็นต้น 

กระบวนการจัดการความรู้ของแต่ละบุคคลในองค์กร มีความแตกต่าง ตามทักษะ 
ลักษณะการดำเนินงาน ยังมีอีกหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างองค์กร ความพร้อมของ
เทคโนโลยี การใช้เข้าใช้งานในระบบ ดังนั้นองค์กรจำเป็นต้องพัฒนากระบวนการจัดการความรู้  
ให้เหมาะสมกับบริบท เพื่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการทำงาน ตอบสนองเป้าหมายของ
องค์กร 

2.4.1.4 คุณธรรม จริยธรรมในการจัดการความรู้  
 คุณธรรม และจริยธรรมที ่ส ่งเสริมให ้การดำเนินการจัดการความรู ้ เป ็นไป  

อย่างราบรื่นและถูกต้องตามครรลองครองธรรม ประกอบด้วยหลักการ ดังนี้ (คทาวุธ แก้วบรรจง, 
2561 น.243 - 245) 

1) การเคารพศักดิ์ศร ีและคุณค่าความเป็นคนของทุนคนอย่างเท่าเทียมกัน ศีลธรรม
พื้นฐานนี้จะนำไปสู่การทำงานร่วมกันด้วยสันติ เกิดความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เนื่องจาก  
การจัดการความรู้มีพื้นฐานอยู่ที่การให้คุณค่าแก่ความรู้ที่อยู่ในตัวทุกคน ดังนั้น  หลักการดังกล่าว 
จึงถือเป็นรูปธรรมแก่การปฏิบัติ ที่จะช่วยสนับสนุนการดำเนินการจัดการความรู้เป็นไปอย่างสะดวก 
และราบรื่น รวมถึงได้รับความยินยอมพร้อมใจจากเจ้าขององค์ความรู้ต่าง ๆ ที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้
ที่ฝังลึกออกมาด้วยเต็มใจ 

2) การไม่ใช้อำนาจบังคับ หรือข่มขู ่เพื ่อให้ได้มาซึ ่งองค์ความรู้  การใช้อำนาจ 
จะไปปิดกันกระบวนการตามธรรมชาติในการถ่ายทอดองค์ความรู ้ ซึ ่งเมื ่อใช้อำนาจจะทำให้
กระบวนการดังกล่าวบิดเบี้ยวเบี่ยงเบนไปจากที่ควรจะเป็น และการใช้อำนาจไม่ทำให้เกิดการเรียนรู้
ร่วมกัน ดังนั้น ผู้บริหารที่ต้องการผลลัพธ์ในการจัดกาความรู้ เคารพในความสำคัญ และประสบการณ์
ของผู้ให้องค์ความรู้ หรือแหล่งกำเนิดความรู้ ด้วยความเสมอภาคมีเสรีภาพ ที่จะนำเอาศักยภาพ 
ในตนเองมาแบ่งปัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

3) การฟัง และรับรู้อย่างตั ้งใจ การนำความรู้ที ่ฝังลึกในตัวออกมา แลกเปลี ่ยน 
เรียนรู้กัน ต้องมีการคุยที่เน้นการฟังอย่างลึก ไม่ใช่โต้เถียงกันโดยฟังเอาชนะคะคาน หรือพูดให้ผู้อื่นฟัง
เพียงฝ่ายเดียว 
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4) ใช ้ว ิธ ีการเช ิงบวกในการ ได้มาซ ึ ่ งองค ์ความรู้  คือ การเอาความสำเร็จ 
ความภาคภูมิใจที่เคยทำด้วยต้นเองเป็นตัวตั้ง นำเอาสิ่งเหล่านั้นมาชื่นชม และเห็นคุณค่า นำมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และต่อยอดให้งดงาม และมีประโยชน์ยิ ่งขึ้น ซึ่งแตกต่างจากวิธีการเชิงลบ  คือ 
เอาความล้มเหลวหรือปัญหาขึ้นมาเป็นตัวตั้งวิพากษ์วิจารณ์ ซึ่งจะนำไปสู่การทะเลาะกัน  เป็นการ 
ทอนกำลัง ซึ่งสิ่งที่ไม่ควรกระทำในการดำเนินการจัดความรู้ 

5) นำเอาหลักธรรมะ อันได้แก่ ความเอ้ืออาทร ความเปิดเผยความจริงใจ และความ
เชื่อถือไว้วางใจกัน มาใช้ในการดำเนินการจัดการความรู้ เนื่องจากเมื่อเกิดความเชื่อถือไว้วางใจ
ระหว่างทีมดำเนินการจัดการความรู้ หรือระหว่างผู้ให้องค์ความรู้ และผู้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
การจะกระทำสิ่งใดร่วมกันก็จะเป็นไปโดยง่าย และมีความสุขอย่างยิ่ง  

6) รู ้แจ้งด้วยการปฏิบัติร ่วมกันในการเรียนรู้  การเรียนรู ้ร่วมกันในการปฏิบัติ  
มีความสำคัญที่สุดในการทำงานที่ยาก ๆ ให้สำเร็จ ซึ่งให้ผลลัพธ์ที่ต่าง ๆ มากมายจากการเรียนรู้ 
โดยท่องตำราอย่างเดียว ความรู้ในตัวคนเป็นความรู้ที ่เกิดขึ้น และสะสมจากการปฏิบัติร่วมกับ 
การจัดการความรู้ที่ส่งเสริมในการเรียนรู้ เพ่ือให้การปฏิบัติบางสิ่งบางอย่างเป็นผลสำเร็จ การจัดการ
ความรู้จึงเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ อันจะทำให้เกิดปัญญา  

7) ใช้สติในการดำเนินการจัดความรู้ สติเป็นเครื ่องมือในการกำหนดการรู ้ตัว 
รู้การกระทำ ซึ่งเมื่อทุกคนในที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการความรู้มีสติในกิจกรรมต่าง  ๆ ของ 
การจัดการความรู้ เช่น ในกระบวนการแสวงหาความรู้ จะไม่เกิดการขโมยองค์ความรู้ของผู้อื่น  โดย
ไม่ได้รับอนุญาต หรือในกระบวนการสร้างความรู้ จะไม่เกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง 
หรือสร้างด้วยโมหะจริตที่เต็มไปด้วยความคิดเชิงลบ ก่อให้เกิดปัญหาแก่สังคมตามมาในอนาคต  
เป็นต้น 

คุณธรรม และจร ิยธรรมในการจ ัดการความร ู ้  แต ่ละบ ุคคลจำเป ็นต ้องมี  
ในการปฏิบัติงานตามแต่ละขั้นตอน เพื่อตอบสนองความต้องการของตนและองค์กร โดยการเคารพ
ศักดิ์ศรีของตน ไม่ใช้อำนาจในทางที่ผิด นำความรู้ และสติปัญญาที่ได้มาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ 
บรรลุเป้าหมายองค์กร ดังคำกล่าวที่ว่า “ผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม” นั่นเอง 

ความรู้ และความเข้าใจ เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่ง ในการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ซึ่งได้
จากประสบการณ์ในการทำงาน หรือจากคู่มือ และระเบียบต่าง ๆ เพื่อทำให้การเอกสารการเบิกจ่าย 
และงบการเงินในระบบ MIS จัดทำได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันกำหนดเวลา เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง 

2.4.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดเห็น 
2.4.2.1 ความหมายของความคิดเห็น 
“ความคิดเห็น” มีนักวิชาการได้ให้ความหมาย หรือคำนิยามในหลายประเด็น ดังนี้ 
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ความคิดเห็น คือ การแสดงออกทางความคิด ท่าทีความรู้สึกที่มีต่อบุคคล หรือสิ่งใด
สิ่งหนึ่งอันเกิดเป็นผลที่เกิดจากการเรียนรู้  หรือประสบการณ์ ซึ่งมีลักษณะส่งเสริม นิยมชมเชย 
สนับสนุน และปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ หรือในลักษณะต่อต้าน คือ  การขัดแย้ง ไม่ร่วมมือ 
ไม่ปฏิบัติตาม (ศรัณย์ พงษ์รัตนานุกูล, 2549 น.9) 

ความคิดเห็น หมายความว่า เป็นการแสดงออก (Overt Expression) ของทัศนคติ 
(Overt Attitude) ที่มีอยู่ภายในโดยการพูดหรือการเขียน ซึ่งความจริงไม่น่าจะเป็นเช่นนั้น เพราะ
บุคคลสามารถมีความคิดเห็นในใจได้โดยไม่ต้องแสดงออก และบุคคลก็อาจแสดงทัศนคติออกมา 
เป็นคำพูดได้เช่นกัน (Childs, 1965 อ้างถึงใน สมรรถชัย คันธมาทน์ 2556, น.6) 

ความคิดเห็น เกิดจากมูลเหตุ 2 ประการ คือ (Foster and Richard,1952, p.119 
อ้างถึงใน อรสา หนูกระแสร์, 2557, น.7)  

1) ประสบการณ์ท่ีบุคคลมีต่อสิ่งของบุคคล หมู่คณะ เรื่องราวหรือสถานการณ์ต่าง ๆ 
โดยความคิดเห็นจะเกิดขึ้นในตัวบุคคลจากการได้พบเห็นความคุ้นเคย ซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ตรง
และจากการได้ยิน ได้ฟัง เห็นรูปถ่าย หรืออ่านจากหนังสือ โดยไม่ได้พบเห็นของจริง ถือว่าเป็น
ประสบการณ์ทางอ้อม 

2) ระบบค่าน ิยมและการต ัดส ินค ่าน ิยมท ี ่หากแต ่ละกล ุ ่มม ีน ิยม  และการ 
ตัดสินค่านิยมไม่เหมือนกัน ความคิดเห็นในสิ่งต่าง ๆ ก็จะแตกต่างกันไปด้วย 

จากความหมายที่กล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า การแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคล 
ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความคิดเห็นเป็นส่วนหนึ่งของทัศนคติ โดยแสดงออกในทางคำพูด หรือการนึกคิด 
เป็นผลมาจากการเรียนรู้ หรือประสบการณ์ สามารถแสดงได้ทั้งทางบวก เช่น เห็นด้วย ยอมรับ หรือ
ทางลบ เช่น ไม่เห็นด้วย ปฏิเสธ เป็นต้น การสำรวจความคิดเห็นเป็นการศึกษาความรู้สึกของบุคคล
เป็นประโยชน์ต ่อการปฏิบัต ิงานของบุคคลากร  เพื ่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
ต่อการทำงาน การศึกษาในครั ้งต้องการทราบความคิดเห็นของบุคลกรต่อการจัดทำงบการเงิน 
โดยระบบ MIS เพ่ือสำรวจความคิดเห็น ในด้านการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย ด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
และด ้านใช ้ งานระบบ MIS นำไปส ู ่ กระบวนการพ ัฒนาปร ับปร ุง  การจ ัดทำงบการเงิน 
โดยระบบ MIS 

2.4.2.2 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดเห็น 
ความคิดเห็น เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลที่แสดงออกต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึ่งเรื่องเดียวกัน 

ก็ไม่จำเป็นที่บุคคลต้องมีความคิดเห็นคล้ายคลึงกัน หรือเหมือนกันเสมอไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นฐาน 
ของแต่ละบุคคลที่รับว่าจะมีอิทธิพลต่อการแสดงความคิดเห็นในเรื่องนั้น ๆ มากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ 
ฟอนเตอร์ (Foster, 1952, p.199 อ้างถึงใน ธารินี แก้วจันทรา, 2556, น.11) ได้สรุปเกี ่ยวกับ 
ความคิดเห็นว่าเกิดจากมูลเหตุ 2 ประการ คือ 
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1) ประสบการณ์ที่บุคคลมีต่อสิ่งของบุคคล หมู่คณะ เรื่องราว หรือสถานการณ์ต่าง 
ๆ โดยความคิดเห็นจะเกิดขึ้นในตัวบุคคลจากการได้พบเห็นความคุ้นเคย ซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์
ตรงและจากการได้ยินได้ฟังได้เห็นรูปถ่าย หรืออ่านจากหนังสือโดยไม่ได้พบเห็นของจริงถือว่า  
เป็นประสบการณ์ทางอ้อม 

2) ค่านิยมและการตัดสินค่านิยมที่หากแต่ละกลุ่มมีค่านิยม และการตัดสินค่านิยม 
ไม่เหมือนกัน ความคิดเห็นในสิ่งต่าง ๆ ก็จะแตกต่างกันไปด้วย 

บาร์นาร์ด (Barnard ม.ป.ป. อ้างถึงใน ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ และคณะ, 2562, น.
4) กล่าวถึง สิ่งจูงใจใน หรือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไว้ ดังนี้ 

1) สิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุ ได้แก่ เงิน วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ ฯลฯ 
2) สิ่งจูงใจเกี่ยวกับโอกาส เช่น โอกาสเกี่ยวกับความมีชื่อเสียง ความมีอิทธิพลโดย

การได้รับตำแหน่งดี ๆ เป็นต้น 
3) สิ่งจูงใจเก่ียวกับสภาพความช่วยเหลือ การได้รับบริการต่าง ๆ 
4) ความสามารถขององค์กรที่จะให้ความพึงพอใจแก่บุคคล โดยเปิดโอกาสให้แสดง

อุดมคติโดยเสรีเพื่อกระตุ้นให้บุคคลเกิดความภูมิใจในฝีมือ และมีโอกาสได้รับสวัสดิการต่าง ๆ 
5) สิ่งจูงใจเกี่ยวกับผู้ร่วมงานการมีความสัมพันธ์ฉันท์มิตรกับบุคคลในหน่วยงาน

ความผูกพันและการได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมขององค์กร 
6) สิ่งจูงใจเก่ียวกับสภาพการทำงานที่เป็นอยู่ตามปกติประจำวัน 
7) สิ่งจูงใจเก่ียวกับความม่ันคงปลอดภัยทางสังคม 
8) มีความม่ันคงในการทำงาน และการมีหลักประกันให้อยู่ดีกินดี 
ผู ้วิจัยนำทฤษฎีความคิดเห็นมาใช้ในแบบสอบถาม ทำให้ทราบถึงความคิดเห็น

บุคลากรของสถาบันว่าเป็นอย่างไร เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาปรับปรุงการจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย 
และการใช้งานระบบ MIS เพ่ือการจัดทำงบการเงิน 

2.4.3 แนวคิดทฤษฎีการรับรู้ 
  2.4.3.1 ความหมายแนวคิดทฤษฎีการรับรู้ 

 ทฤษฎีการรับรู้ (Perception Theory) การรับรู้เป็นพื้นฐานการเรียนรู้ที่สำคัญ
ของบุคคล เพราะการตอบสนองพฤติกรรมใด ๆ จะขึ้นอยู่กับการรับรู้จากสภาแวดล้อมของตน และ
ความสามารถในการแปลความหมายของภาพนั้น ดังนั้น การรับรู้ที่มีประสิทธิภาพจึงขึ้นอยู่กับปัจจัย 
การรับรู้ และสิ่งเร้า ที่มีประสิทธิภาพซึ่งปัจจัยการรับรู้  ประกอบด้วย ประสาทสัมผัส และปัจจัย 
ทางความรู้เดิม ความต้องการ และเจตคติ เป็นต้น การรับรู้จะประกอบด้วย กระบวนการสามด้าน คือ
การรับรู้สัมผัส การแปลความหมาย และอารมณ์ มีผู้ให้ความหมายของการรับรู้ ดังนี้ 
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การรับรู ้ หมายถึง กระบวนการที ่มนุษย์แต่ละคนเลือกจัดระเบียบ และแปล
ความหมายของสิ่งกระตุ้น ไปเป็นความหมาย และเป็นภาพที่ติดอยู่ หากจะให้ความหมายอย่างง่าย 
การรับรู้ คือ วิธีการที่เรามองโลกรอบตัวเรา หากผู้บริโภคแต่ละคนได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้าเดียวกัน
ในสภาพแวดล้อมเหมือนกัน จะเลือกสรร จัดการ และตีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความต้องการ 
ค่านิยม และความคาดหวัง (Schiffman and Kanuk 2010; 178 อ้างถึงใน; วุฒิ สุขเจริญ , 2555; 
129) 

 การรู้สึกและการรับรู้ คือ การที่อวัยวะรับความรู้สึกมีหน้าที่รับรู้ข้อมูล ที่อยู่รอบ ๆ 
ตัวเรา ส่งผ่านเส้นประสาทขึ้นสู่สมอง ข้อมูลจะอยู่ในรูปของพลังงานต่าง ๆ เช่น ความร้อน แสง 
เสียง ฯลฯ อวัยวะรับความรู้สึกแต่ละชนิดจะรับพลังงานได้เฉพาะ เช่น หูรับเสียง ผิวหนังรับอุณหภมูิ 
สัมผัส ฯลฯ ข้อมูลเร้าอวัยวะรับความรู้สึก ให้แปรพลังงานเหล่านี้เป็นกระแสประสาทเดินทางสู่สมอง 
จะเกิดความรู้สึก เช่น มองเห็น ได้ยิน นั่นคือการรับรู้  จึงเป็นขบวนการรับรู้ (อุบลวรรณา ภวกานันท์ 
และคณะผู้เขียน, 2554) 

 การรับรู้ คือ การแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิด ความรู้ ความเข้าใจเรื่องต่าง  ๆ ซึ่ง 
ที่เกิดขึ้นในจิตใจของแต่ละบุคคล โดยผ่านกระบวนการตีความ หรือแปลความหมายของข้อมูลสิ่งเร้า
จากอวัยวะรับความรู้สึก แล้วจึงแสดงออกถึงความรู้ ความเข้าใจจากการตีความนั้น อันจะนำไปสู่  
การตอบสนองต่อไป (ปิยะนันท์ บุญณะโยไทย, 2556) 

 จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า การรับรู้ คือ กระบวนการที่บุคคลได้รับความรู้สึก
จากสิ ่งเร้า ตีความ และแปลความหมาย โดยผ่านอวัยวะต่าง ไม่ว ่าจะเป็น การรับรู ้ทางตา หู  
การสัมผัส และความรู้สึก กระบวนการรับรู้เหล่านี้ นำไปสู่การตอบสนองสิ่งเร้านั้น ๆ ผ่านพฤติกรรม 
ที่แสดงออกมา 

  2.4.3.2 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ 
  การที่มนุษย์สามารถรับรู้สิ่งต่าง ๆ ได้ต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่าง และจะรับรู้ได้ดี

มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้เช่น ประสบการณ์ วัฒนธรรม การศึกษา  ดังนั้น 
การที ่บุคคลจะเลือกรับรู ้สิ ่งเร้าใจอย่างใดอย่างหนึ ่งในขณะใดขณะหนึ่งนั ้น  จึงขึ ้นอยู่กับปัจจัย 
ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้มี 2 ประเภท คือ (กันยา สุวรรณแสง , 2544 
อ้างถึงใน; นิตยา สุภาภรณ์, 2552; 7) 

 1) ลักษณะ ของผู้รับรู้ลักษณะของผู้รับรู้ พิจารณาจากการที่บุคคลจะเลือกรับรู้สิ่งใด
ก่อน หรือหลัง มาก หรือน้อย อย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะของผุ้รับรู้ด้วยเป็นสำคัญประการหนึ่ง 
ปัจจัยที่เก่ียวกับผู้รับรู้ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ด้าน คือ ด้านกายภาพ กับ ด้านจิตวิทยา 

  1.1) ด้านกายภาพ หมายถึง อัวยะสัมผัส เช่น หู ตา จมูก และอวัยวะสัมผัสอื่น ๆ 
ปกติหรือไม่ มีความรู้สึกรับสัมผัสสมบูรณ์เพียงใด ความสมบูรณ์ของอวัยวะรับสัมผัส จะทำให้รับรู้ได้ดี
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การรับรู้บางอย่างเกิดจากอวัยวะรับสัมผัส 2 ชนิดทำงานร่วมกัน เช่น ลิ้น  และจมูกช่วยกันรับรู้รส 
การรับรู้จะมีคุณภาพดีขึ้นถ้าเราได้รับสัมผัสหลายทาง เช่น เห็นภาพ และได้ยินเสียงในเวลาเดียวกัน
ทำให้เราแปลความหมายของสิ่งเร้าได้ถูกต้อง 

  1.2) ด้านจิตวิทยา ปัจจัยทางด้านจิตวิทยาของคนที่มีอิทธิพลต่อการรับรู ้นั้น 
มีหลายประการ เช่น ความจำ อารมณ์ ความพร้อม สติปัญญา การสังเกตพิจารณา ความสนใจ  
ความตั้งใจ ทักษะค่านิยม วัฒนธรรม ประสบการณ์เดิม เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นผลจากการเรียนรู้เดิม
และประสบการณ์เดิม 

  2) ลักษณะของสิ่งเร้า พิจารณาจากการที่บุคคลจะเลือกรับรู้สิ่งใด ก่อน หรือหลัง 
มาก หรือน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งเร้าดึงดูดความสนใจ ความตั้งใจมากน้อยเพียงใด หรือไม่ลักษณะ
ของสิ่งเร้าที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ดังนี้ 

  2.1) สิ่งเร้าภายนอกที่ดึงดูดความสนใจ และความตั ้งใจ ได้แก่ คุณสมบัติ และ
คุณลักษณะของสิ ่งเร้าที ่จะทำให้เกิดการรับรู ้น ั ่นเอง ซึ ่งถ้าสิ ่งเร้ามีคุณสมบัติ  และลักษณะที่ 
สนองธรรมชาติ ในการรับรู้ของคนเราก็จะทำให้มีความตั้งใจในการรับรู้ดีขึ้น 

    2.2) การจัดลักษณะหมวดหมู่ของวัตถุที่เป็นสิ่งเร้า 
   1) Sensory Organs อัวยะสัมผัสต่าง ๆ เช่น ตา ทำหน้าที ่รับรู ้แสง หู 

ทำหน้าที่รับรู้เสียง ลิ้น ทำหน้าที่รับรู้รสชาติ จมูก ทำหน้าหน้าที่รับรู้กลิ่น ผิวหนัง และอวัยวะอื่น ๆ 
ทำหน้าที่รับรู้ ความเจ็บปวด ร้อน เย็น ตึง แน่น เป็นต้น 

   2) Sensory Centers ประกอบด้วยกลุ่มเซลล์บางกลุ่มในสนมอง ซึ่งเป็น
ศูนย์การรับรู ้ และทำหน้าที ่แปลข่าวสารข้อมูลที่ได้รับ ซึ ่งศูนย์เหล่านี้มีความสลับซับซ้อนมาก 
แต่มีวงจรที่แน่นอนสำหรับการรับรู้ และแปลเฉพาะ การทำหน้าที่รับรู้และสิ่งกระตุ้นทำให้สามารถ
รับรู้  

- การมองในที่มืด ลักษณะ สี ขนาดของวัตถุ แยกว่าสวยหรือไม่สวย ใกล้
หรือไกล หรือมีความเหมือนหรือแตกต่าง  

- การรับรู้เสียงหนักเสียงเบา สามารถแยกแยะเข้าใจความหมายคำพูด 
หรือภาษาต่าง ๆ ที่สื่อสารออกมาได้ 

- การรับรู ้ รสชาติ เปรี ้ยว หวาน ขม เค็ม  สามารถแยกได้ว่าอร่อย  
หรือไม่อร่อย 

- การรับรู้กลิ่นต่าง ๆ รู้จักกลิ่นเฉพาะ สามารถแยกแยะได้ว่ามีกลิ่นหอม 
หรือไม่หอม หรือกลิ่นเหม็นอันไม่พึงประสงค ์

- การรู้สึกร้อนหรือเย็น รับรู้ความเจ็บปวดหรือรับรู้การเจ็บไข้ไม่สบาย 
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 2.4.3.3 องค์ประกอบการรับรู้ 
 กระบวนการรับรู้ เป็นลำดับขั ้นตอน ต้องเป็นไปตามกระบวนการ ดังต่อไปนี้ 

(วิภาพร มาพบสุข, 2540; 244 อ้างถึงใน; นิตยา สุภาภรณ์, 2552; 10) 
 ขั้นที่ 1 สิ่งเร้า มากระทบอวัยวะสัมผัส เมื่อบุคคลได้รับสิ่งเร้า จะมีการจัดระบบ เพ่ือ

แยกแยะสิ่งเร้าที่เกิดออกมาเป็นส่วนที่สนใจ หรือมุ่งความสนใจไปยังสิ่งที่เป็นพิเศษ และการจัดสิ่งเร้า
ให้รับรู้ และเข้าใจมากขึ้น 

 ขั้นที่ 2 กระแสประสาทสัมผัสวิ่งไปยังระบบประสาทส่วนกลาง ซึ่งมีศูนย์ที่สมอง 
เพื่อการสั่งการ เกิดการรับรู้ ซึ่งเป็นตัวกำหนดข่าวสารว่าจะยอรับหรือไม่ยอรับ โดยเป็นกระบวนการ
เลือกที่จะรับรู้ทำให้เกิดการรับรู้เด่นชัด เฉพาะสิ่งที่น่าสนใจเท่านั้น 

 ขั้นที่ 3 สมองแปลความหมายออกมาเป็นความรู้ความเข้าใจโดยอาศัย ความรู้เดิม
และประสบการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง . 

 จากขั้นตอนการรับรู้ทำให้เกิดกระบวนการของการรับรู้ (Process of perception) 
ซึ่งเป็นกระบวนการที่คาบเกี่ยวกัน ระหว่าง ความเข้าใจ (Understand) การคิด (Thinking) การรู้สึก 
(Sensing) ความจำ (Memory) การเรียนรู้ (Learning) การตัดสินใจ (Decision) การแสดงพฤติกรรม 
(Behavior) โดยแสดงกระบวนการรับรู้ตามภาพดังนี ้ (ก ันยา สุวรรณแสง, 2544 อ้างถึงใน ; 
นิตยา สุภาภรณ์, 2552; 11) 
ภาพที่ 2.1 กระบวนการรับรู้ 

 
 
 
 
 
 
ที่มา : กันยา สุวรรณแสง, 2544 อ้างถึงใน; นิตยา สุภาภรณ์, 2552; 11 

 2.4.3.4 ความสำคัญของการรับรู้ 
 ความสำค ัญของการร ับรู้  ด ั งน ี ้  (ก ันยา ส ุวรรณแสง,  2544 อ ้ างถ ึ ง ใน ;  

นิตยา สุภาภรณ์, 2552; 11) 
1) การรับรู้มีความสำคัญต่อการเรียนรู้ โดยการรับรู้ ถ้าไม่มีการรับรู้การเรียนรู้  

จะเกิดขึ้นไม่ได ้
2) การร ับร ู ้ม ีความสำค ัญต ่อเจตคติ อารมณ์ และแนวโน้มของพฤติกรรม 

เมื่อรับรู้แล้วย่อมเกิดความรู้สึก เกิดอารมณ์ พัฒนาเป็นเจตคติ ล้วนพัฒนาสู่องค์ความรู้ในที่สุด 
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จากการศึกษา แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้  ทำให้ทราบถึง กระบวนการรับรู้ 
ประกอบด้วย ความหมายของการเรียนรู้ ปัจจัยที ่ผลต่อการเรียนรู้ องค์ประกอบการรับรู ้ และ
ความสำคัญของการรับรู้ ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของการรับรู้ถึงปัญหาของการจัดทำงบการเงิน
โดยระบบ MIS อย่างเป็นระบบมากขึ้น ในการศึกษาครั้งนี้ผู ้วิจัยได้นำเอากระบวนการรับรู้ปัญหา 
ในการจัดทำงบการเงินโดยระบบ MIS มาเป็นตัวแปรอิสระในการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการ
แก้ปัญหาในการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย และการจัดทำงบการเงินโดยระบบ MIS 

2.4.4 แนวคิดทฤษฎีความเต็มใจใช้ 
ความเต็มใจใช้ หมายถึง ความเต็มใจที ่จะยอมรับ โดยแสดงออกทางพฤติกรรม 

เป็นไปตามทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 
ทฤษฎีทำตามแผน (Theory of planned behavior : TPB) คือทฤษฎีที ่เสนอโดย 

Ajzen ใน ค.ศ. 1985 โดยพัฒนามาจากทฤษฎีการกระทำด้วยเหตุผล (Theory of reasoned action 
TRA : Ajzen & Fishbein,1980) เพื่อทำนาย และอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ที่เกิดจากความตั้งใจ
หรือเจตนา ประกอบไปด้วย ทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรม (Attitude toward the behavior) บรรทัด
ฐานกลุ่มอ้างอิง (Subjective norm) และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived 
behavioral control) ที่แสดงในภาพ ดังต่อไปนี้ 
ภาพที่ 2.2 โครงสร้างทฤษฎีพฤติกรรมทำตามแผน (Theory of planned behavior : TPB) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
ที่มา : Ajzen, 1991, 2006 อ้างถึงใน; วัลลภ วัฒนาราโชทัย, 2560; 14 
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โดยสามารถอธิบายความเชื่อ และองค์ประกอบทั้งสาม ที่นำไปสู่ความตั้งใจในการ
แสดงพฤติกรรมได้ ดังต่อไปนี้ 

1) ทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรม (Attitude toward the behavior) คือ ระดับประเมิน
ของบุคคลต่อพฤติกรรมว่าเป็นไปในทางบวก หรือลบ โดยทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมนี้ได้รับอิทธิพล 
จากความเชื ่อเกี ่ยวกับพฤติกรรม (Behavioral beliefs) หากบุคคลเชื ่อว ่ากระทำใดจะได ้รับ 
ผลทางบวก ทัศนคติต่อการกระทำนั้นก็จะเป็นไปในทางบวกเช่นกัน ซึ่งจะทำให้มีความตั้งใจในการ
แสดงพฤติกรรมสูงขึ้นตามไปด้วย 

2) บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิง (Subjective norm) คือ การรับรู้ถึงแรงกดดันจากสังคม
ในการตัดสินใจว่าจะทำ หรือไม่ทำพฤติกรรม โดยบรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิงนี้ได้รับอิทธิพลจาก ความเชื่อ
เกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิง (Normative beliefs) ซึ่งเป็นความเชื่อของบุคคลที่เชื ่อในความคิดเห็น หรือ
มุมมองของคนสำคัญของตนไม่ว่าเป็น ครอบครัว เพ่ือนสนิท รวมถึงผู้ใดก็ตามที่มีอิทธิพลต่อตัวบุคคล 
เช่น คุณครู หัวหน้างาน ในการประเมินว่า บุคคลนั้นควร หรือไม่ควรแสดงพฤติกรรมออกมา เช่น 
ถ้าคนสำคัญไม่เห็นด้วยที่บุคคลจะแสดงพฤติกรรมใด ๆ ออกมา เขาก็จะมีแนวโน้มที่จะไม่แสดง
พฤติกรรมนั้น ในทางตรงกันข้ามถ้าคนสำคัญของบุคคลเห็นด้วย เขาก็จะมีแนวโน้มที ่จะแสดง
พฤติกรรมนั้นออกมามากขึ้น เป็นต้น 

3) การร ับร ู ้ความสามารถในการควบคุมพฤต ิกรรม (Perceived behavioral 
control) คือ การรับรู้ความสามารถของตนเองในการแสดงพฤติกรรม ว่าสามารถแสดงพฤติกรรมนั้น
ได้ยาก หรือง่าย มาก หรือน้อยเพียงใด และความเชื่อมั่นในตนเองต่อการแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ ว่า  
ทำได้ หรือไม่ได้ โดยการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมนี้ได้รับอิทธิพลจากความเชื่อ
เกี ่ยวกับการควบคุม (Control beliefs) หากบุคคลเชื ่อว่า ตนเองมีความสามารถที ่จะกระทำ
พฤติกรรมได้ และสามารถควบคุมให้เกิดผลที่ต้องการได้ เขาก็มีแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมนั้น  

จาการศึกษา แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเต็มใจใช้ ผู้วิจัยได้นำเอาทฤษฎีทำตามแผน 
(Theory of planned behavior : TPB) มาเป็นตัวแปรตามในการศึกษา เร ื ่อง ความเต็มใจใช้ 
ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน โดยแบ่งได้ 3 ด้านคือด้านทัศนคติ ด้านบรรทัดฐาน และด้าน 
การรับรู้ความสารถในการควบคุมพฤติกรรม เพื่อให้ทราบถึง การรับรู้ความสามรถของพฤติกรรม  
มีผลต่อเจตนาที่จะส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรม ซึ่งถ้าบุคลคลมีทัศนคติที่สรุปได้ว่า ทัศนคติต่อ
พฤติกรรม การคล้อยตามบรรทัดฐาน การรับรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีผลต่อ
เจตนาที่จะส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรม ถ้าเห็นด้วยต่อพฤติกรรมนั้น เจตนาในการแสดงพฤติกรรม  
จะมากขึ้น นำผลของการวิจัยไปปรับปรุงกระบวนงาน และพัฒนาการใช้งานระบบ MIS เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้นอีกด้วย 
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2.4.5 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับเครื่องมือการบริหารต่อธรรมาภิบาล 
2.4.5.1 เครื่องมือบริหารงานคุณภาพ PDCA Cycle  
PDCA Cycle มุ่งเน้นให้เกิดการยกระดับคุณภาพ ปรับปรุง และพัฒนาอย่างครบถ้วน 

ตั้งแต่การวางแผน (Plan) การปฏิบัติงาน (Do) ตรวจสอบ (check) และการปรับปรุงแก้ไข (Act) 
สิ ่งที ่ทำ หากพบปัญหา หรืออุปสรรคระหว่างทาง ต้องสามารถแก้ไข เพื ่อให้บรรลุเป้าหมาย 
ได้ตามต้องการ และเป็นพื้นฐานที่ดีของการต่อยอดการปรับปรุงการทำงานเพื่อมาตรฐานที่ดีขึ้นเสมอ 
(ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ, 2561, น.26) 

2.4.5.2 ความสำคัญของ PDCA ต่อ ธรรมาภิบาล  
1) ช่วยเรื ่องการวัดธรรมาภิบาล ปัญหาสำคัญอย่างหนึ ่งของธรรมาภิบาล คือ 

เราจะวัดธรรมาภิบาลกันอย่างไร จะทราบได้อย่างไรว่าองค์กร หรือบุคคลมีธรรมาภิบาล ปัจจุบัน 
มีตัวชี้วัดจากหลายสถาบันเพื่อใช้วัดรูปธรรมของธรรมาภิบาล เช่น ธนาคารโลกกำหนด 6 ตัวชีวัด 
ได้แก่ การเรียกร้อง และภาระรับผิดชอบ เสถียรภาพทางการเมือง และการปลอดจากความรุนแรง 
ประสิทธิภาพของรัฐบาล คุณภาพของกฎหมาย กฎระเบียบ นิติธรรม และการควบคุมคอรัปชั่น  
แต่พอลงมือปฏิบัติงานจริงความสำคัญของตัวชี้วัดเหล่านี ้อาจไม่ได้เป็นสิ ่งที ่ผู ้ปฏิบัติงานคำนึง  
อยู่อย่างตลอดเวลา ดังนั้นใน 4 ขั้นตอนย่อย ๆ ของ PDCA ซึ่งทำอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การวางแผน 
การลงมือทำตามแผน การตรวจสอบ และการปรับสิ่งที่ทำ ผู้ปฏิบัติงานควรนำตัวชี้ วัดธรรมาภิบาล 
มากำหนดเป็น checklist กำกับในทุกขั ้นตอน เพื ่อให้แน่ใจว่าในการทำงานนั้นดำเนินไปอย่าง 
ต่อเนื่องนั้น คำนึงถึงการบรรลุตัวชี้วัดธรรมาภิบาลทัง้หมด 

2) ช่วยเรื่องบรรลุเป้าหมายของธรรมาภิบาล เป็นที่เข้าใจตรงกันว่าเป้าหมายสูงสุด
ของธรรมาภิบาลอยู ่ที ่การยึดประโยชน์สุขของประชาชน และประเทศชาติเป็นหลัก การบรรลุ
เป้าหมายนี้จำเป็นต้องมีการปรับปรุงกระบวนการทำงานอยู่เสมอเพราะคำว่า “ประโยชน์สุดของ
ประชาชนและประเทศชาติ” มีลักษณะภววิสัย เปลี ่ยนแปลงไปตามสภาพการณ์ต่าง ๆ ดังนั้น 
ในการทำงานยิ่งการออกแบบ หรือกำหนดวิธีการทำงานที่ตายตัวไม่ได้ หลังมีการวางแผนแล้ว ไม่ใช่
จะตั้งหน้าตั้งตาทำ ดังนั้น เครื่องมือ PDCA ที่กำหนดให้เกิดการปรับปรุงแผนอยู่สม่ำเสมอ ส่งผลดี 
ต่อการบรรลุเป้าหมายของธรรมาภิบาล 

3) ช่วยกำกับความสำเร็จของธรรมาภิบาล ให้ความสำคัญกับความสำเร็จมากกว่า 
การทำงานเสร็จ หมายความว่า  ธรรมาภิบาลคาดหวังมากกว่าการทำงานให้เสร ็จตามแผน 
ที่กำหนดไว้ นั่นก็คือ งานที่เสร็จต้องให้ผลลัพธ์ที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ดังนั้น ขั้นตอนต่าง 
ๆ ของ PDCA ที่กำกับกระบวนการทำงานจะช่วยทำให้แน่ใจว่างานบรรลุตามวัตถุประสงค์  หรือไม่ 
เพราะมีการติดตามกำกับในทุกขั ้นตอนของการทำงาน (ธ ัญญลักษณ์ ว ีระสมบัต ิ , 2561, 
น.29-30) 
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4.2.5.3 วงจรบร ิหารในงานบัญชี PDCA Cycle (Thai Accounting Center, 
ออนไลน์: 2019) 

 หลักการบริหารโดยใช้ วงจร PDCA นั้นเมื่อนำเอาหลักการบัญชีเข้ามาจับก็สามารถ
ช่วยส่งเสริมให้แผนการจัดทำงบการเงิน ดำเนินไปอย่างราบรื่นได้ดังนี้ 

P = Plan คือ แผนดำเนินการ กำหนดเป้าหมายแล้ววางแผนกิจกรรม เพื ่อให้
เป้าหมายนั้นเป็นจริง ในส่วนของสถาบันแต่ละหน่วยงานจะจัดทำรายการเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม
งบประมาณที่ตั้งไว้ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง และมาตรฐานการบัญชีและนโยบาย  
การบัญชีภาครัฐ 

สำหรับนักบัญชี คือการกำหนดว่าจะต้องทำอะไรอย่างเป็นรูปธรรม จากนั้น  
ก็แปลงแผนดำเนินการนั้นด้วยวิธีการทางบัญชีบริหารให้เป็นรูปตัวเงิ น ซึ่งเรียกว่า งบประมาณ
ประจำปี ส่วนการนำแผนการดำเนินงานของแต่ละเดือนมาแปลงเป็นตัวเงิน ก็จะเรียกว่า งบประมาณ
ประจำเดือน 

D = Do คือ ลงมือดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ โดยระหว่างนั้นต้องตรวจสอบด้วย
ว่าได้ดำเนินการไปในทิศทางที่ตั้งใจหรือไม่ พร้อมกับสื่อสารให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องรับทราบด้วย ในส่วนของ
สถาบัน ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ เป็นการลงมือปฏิบัติการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย และบันทึก
ผูกพันรายการ ส่งเอกสารมายังกองคลังและพัสดุ เพื่อทำการเบิกจ่าย และจ่ายเงินแก่ผู้มีสิทธิ  รับเงิน 
จากนั ้นบันทึกรายการรับ - จ่ายในระบบ MIS โดยผลลัพธ์จะสรุปออกมาเป็นรายงานการเงิน
ประจำเดือน ซึ่งมิได้มีเพียง งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน หรือ 
งบกระแสเงินสดเท่านั้น จะต้องจัดทำทะเบียนคุมประจำเดือนด้วย เช่น สมุดเงินสด สมุดเงินฝาก
ธนาคาร คุมรายได้แผ่นดิน คุมเงินรับฝากอ่ืน คุมเงินฝากคลัง เป็นต้น และต้องตรวจสอบความถูกต้อง
ของรายการอีกด้วย 

กิจกรรมทางธุรกิจที่ได้ลงมือปฏิบัตินั ้น ผลลัพธ์ของการดำเนินการจะสรุปออกมา  
เป็นรายงานการเงินประจำเดือน ซึ่งมิได้มีเพียง งบดุล งบกำไรขาดทุน หรืองบกระแสเงินสดเท่านั้น 
ตารางคำนวณต้นทุน หรือตารางควบคุมกำไรก็ล้วนแต่เป็นรายงานรายเดือนที่สำคัญ 

C = Check คือ ทำการวิเคราะห์ โดยประเมินผลลัพธ์จากการตรวจวัดเปรียบเทียบ
ผลลัพธ์ต่อเป้าหมาย มีความชัดเจนในประเด็นที่ต้องปรับปรุง ในส่วนของสถาบัน ทำการวิเคราะห์ 
โดยประเมินผลลัพธ์จากการตรวจวัดเปรียบเทียบผลลัพธ์ต่อเป้าหมาย เมื่อตรวจสอบรายการแล้ว
หากพบข้อผิดพลาด จะต้องตรวจสอบว่าผิดพลาดจากทางใด เช่น บุคลากรบันทึกรายการผิด หรือ
ระบบ MIS แสดงรายการผิดบัญชี จะต้องหาปัญหาที่แท้จริง และต้องดำเนินการแก้ไขต่อไป 
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การตรวจสอบโดยว ิ เคราะห ์ความแตกต ่าง เปร ียบเท ียบระหว ่างผลล ัพธ์  
การประกอบการกับงบประมาณ หรือต้นทุนมาตรฐาน ทำให้เข้าใจหัวข้อปัญหาที่จะต้องดำเนินการ
แก้ไขต่อไปอย่างชัดเจน 

A = Action คือ ลงมือแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานเดิม 
ให้สูงขึ ้น ในส่วนของสถาบัน ทำการลงมือแก้ไขปรับปรุง เพื ่อยกระดับมาตรฐานเดิมให้สูงขึ้น 
เมื่อทราบปัญหาที่แท้จริงแล้วต้องแก้ไขในส่วนที่ผิดพลาด เช่น หากบุคลากรบันทึกรายการผิด  
จะต้องแจ้งแก่บุคลากรให้ทราบ และแก้ปัญหา เพ่ือป้องกันการผิดพลาดซ้ำซ้อน หรือหากระบบ MIS 
แสดงรายการผิดบัญชี ต้องแจ้งโปรแกรมเมอร์ เพ่ือแก้ไขระบบให้ถูกต้อง เป็นต้น 

การดำเน ินมาตรการตามห ัวข ้อป ัญหาท ี ่จำเป ็นต ้องดำเน ินการแก ้ไข  ซึ่ ง 
มีความชัดเจนแล้ว พร ้อมก ับเป ็นจ ุดเร ิ ่มต ้นท ี ่ เช ื ่อต ่อไปยังวงจร PDCA วงจรใหม ่ต ่อไป 
โดยอาจพิจารณาแนวทางแก้ไข ดังนี้ 

1) มองหาทางเลือกใหม่ที่น่าจะเป็นไปได้ 
2) ใช้ความพยายามให้มากขึ้นกว่าเดิม 
3) ขอความช่วยเหลือจากผู้รู้ 
4) เปลี่ยนเป้าหมายใหม ่
ทั้งนี้วงจร PDCA จะต้องหมุนต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อผลักดันเป้าหมายให้สูงขึ้น 

ต่อ ๆ ไป บัญชีทางการบร ิหารนำวงจรน ี ้มาใช ้ประโยชน ์ เพื ่อให ้วงจรการบร ิหารเป ็นไป  
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทฤษฎี PDCA นำมาใช้ในการกำหนดประเด็นตัวแปรในการวิจัย ประกอบด้วย 
ด้านกระบวนการนำระบบ MIS มาใช้ในการปฏิบัติงาน ด้านลักษณะการนำระบบ MIS มาใช้ 
ในการปฏิบัติงาน ด้านผลการใช้งานระบบ MIS และด้านบริบทแวดล้อมที่เกี ่ยวกับการใช้งาน 
ระบบ MIS เป็นด้านที ่สนับสนุน PDCA ซึ ่งจะเกิดแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการจัดทำ 
งบการเงินโดยระบบ MIS ส่งผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงาน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สถาบัน
อีกด้วย 
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2.5 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร MIS ของสถาบัน 
2.5.1 ความเชื่อมโยงโครงสร้างข้อมูลของระบบ MIS  
ระบบ MIS มีลักษณะการประมวลผลข้อมูล Client-Server เป็นการประมวลผลโดยมี 

เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเป็น Files Server ซึ่งเก็บไฟล์โปรแกรมสำเร็จรูปที่ได้จากการเขียน
โปรแกรมภาษา Visual Basic ซ ึ ่ งประกอบด้วยไฟล ์นามสก ุล .exe และการสร ้างรายงาน 
ด้วยโปรแกรม Crystal Report โดยมีนามสกุล .rpt ส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งในส่วนของผู้ ใช้ 
หรือเครื่อง Client จะมาเรียกใช้ Files จาก Files Server เพื่อทำการประมวลผลที่ปลายทาง ทั้งนี้
เครื่อง Client จะใช้งานฐานข้อมูลที่เดียวกัน ดังภาพ 
ภาพที่ 2.3 การประมวลผลข้อมูลในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : คู่มือการปฏิบัติงานการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร(MIS), ชนัญญา สารใจคำ: 
2559 

ระบบ MIS ทำงานบนเครือข่ายแบบ Local Area Network (LAN) ซึ ่งเป็นเครือข่ายที ่มี 
การเชื่อมต่อกันระหว่างคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ในระยะใกล้เข้าด้วยกัน เพื่อใช้งานเครือข่าย 
ภายในองค์กร โดยใช้สาย Cable เป็นตัวกลางในการเชื ่อมต่อ เครือข่าย LAN มีอัตราความเร็ว 
1-100 Mbps ขึ้นกับสายส่งที่ใช้ เทคนิคการส่งสัญญาณ และข้อกำหนดของผู้ให้บริการเครือข่าย 
ซึ่งข้อดีที่เด่นชัดของการเชื่อมต่อแบบ LAN ได้แก่ ความสามารถในการแบ่งทรัพยากรที่ร่วมกันได้ หาก
เครื่อง Client อยู่ในวง LAN เดียวกัน ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดสรรทรัพยากร เช่น อุปกรณ์
เคร ื ่องพิมพ์ สแกนเนอร ์ เป ็นต ้น  การเช ื ่อมต่อเคร ือข ่ายแบบ Local Area Network (LAN)  
ดังภาพ 
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ภาพที่ 2.4 การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบ LAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : คู่มือการปฏิบัติงานการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหาร(MIS), ชนัญญา สารใจคำ: 
2559 

2.5.2 กระบวนการในการทำงานของระบบ MIS  
กระบวนการในการทำงานงานขอระบบ MIS ในสถาบัน ประกอบด้วย 6 ระบบ ได้แก่  
1) ระบบบุคลากร เป็นระบบจัดการเกี่ยวกับบุคลากรของสถาบัน ได้แก่ ข้อมูลอัตรากำลัง 

ทะเบียนประวัติบุคลากร สวัสดิการ การลา การเลื่อนเงินเดือน การปรับเงินเดือน  การลด หรือเพ่ิม
จำนวนบุคลาการ ซึ ่งเป็นข้อมูลเบื ้องต้นของงานระบบเงินเดือน เพื ่อนำไ ปคำนวณรายการ 
และเบิกจ่ายเงินต่อไป 

2) ระบบจัดซื ้อจ ัดจ้าง ต้องมีการจัดสรรเง ินตามระบบก่อนจึงจะสามารถเข้าระบบ 
เพื่อทำการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ และครุภัณฑ์ โดยคณะ/วิทยาลัย สำนัก จะบันทึกรายการขออนุมัติ  
เพื่อให้กองคลังและพัสดุทำการอนุมัติรายการตามใบสั ่งซื ้อ หรือทำสัญญาจัดซื ้อจัดจ้าง บันทึก 
เงินซื้อแบบ บันทึกเงินมัดจำซอง หลักประกันสัญญา บันทึกข้อมูลค่าน้ำ -ค่าไฟฟ้า เพื่อส่งข้อมูล 
เข้าระบบบัญชีในส่วนเจ้าหนี้ ลูกหนี้ และการเงิน 
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3) ระบบงบประมาณ และการเบิกจ่าย ระบบนี ้ส ่วนใหญ่จะใช้ในกองคลังและพัสดุ  
เป็นการทำงานเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ ขออนุมัติเบิกจ่าย โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
กองแผนงานจะส่งเอกสารการจัดสรรเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และคณะ/วิทยาลัย สำนัก 
จะทำการขอเบิกจ่ายตามรายการที่เกิดขึ้นตามงบประมาณที่ได้รับ ในงานส่วนนี้ประกอบไปด้วย  
เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินนอกงบประมาณ เงินรายได้ เงินกองทุนต่าง ๆ เงินส่งเสริมงานวิจัย 
เงินทุนคณะ/วิทยาลัย 

4) ระบบพัสดุครุภัณฑ์ เป็นระบบที่จัดการข้อมูลพัสดุ ครุภัณฑ์ของหน่วยงานทั้งหมด  
ของสถาบัน โดยทุกหน่วยงานต้องทำหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง และสำรวจครุภัณฑ์ประจำปี  ส่งมายัง 
กองคลังและพัสดุ เพ่ือบันทึกรายการ ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกครุภัณฑ์ บันทึกการโอนย้ายครุภัณฑ์ การ
จำหน่ายครุภัณฑ์ คำนวณค่าเสื่อมราคาประจำเดือน พร้อมทั้งทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์  เพื่อควบคุม 
และตรวจสอบรายการ 

5) ระบบเงินเดือน เป็นการจัดทำเงินเดือนของบุคลากร ที่ทางกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
จะมีหน้าที่สร้างและบันทึกเงินรายรับ รายจ่ายประจำเดือน สร้างแฟ้มข้อมูลเงินเดือน  ส่วนทางด้าน
งานเบิกจ่ายของกองคลังและพัสดุ จะนำรายการที่เข้าระบบมาจัดทำเงินเดือนรายบุคคล คำนวณภาษี 
เงินตกเบิก เงินประกันสังคม หรือเงินที่สถาบันให้กับบุคลากร  

6) ระบบรับ-จ่าย เป็นระบบที่อยู่ในส่วนกองคลังและพัสดุ 2 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานการเงิน 
และกลุ่มงานบัญชี โดยกลุ่มงานการเงินมีหน้าที่ เบิกเงิน-นำเงินฝากธนาคาร พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 
และจ่ายเงินแก่ผู ้รับเงิน ออกใบแสดงราย ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด.3 และภ.ง.ด. 53  ส่วนกลุ่มงานบัญชี 
จะจัดการข้อมูลโดยการ ยืนยัน แก้ไข บันทึกรายการจ่ายกลุ่มงานต่าง ๆ เข้ามายังระบบสมุดรายวัน
ประจำวัน ข้อมูลประกอบไปด้วย ข้อมูลรับ - จ่ายเงินประจำวัน รับเงินตามฎีกา ตรวจรับพัสดุ ลูกหนี้
ค่าไฟ - น้ำ เงินฝากธนาคาร ค่าเสื่อมราคา และยืนยันข้อมูลการรับเงินจากระบบภายนอก ได้แก่ 
ระบบทะเบียนนักศึกษา เป็นระบบจากกองบริการเข้ามาเพื ่อบันทึกบัญชี พร้อมทั ้งจั ดทำ 
ทะเบียนคุมต่าง ๆ และจัดทำรายงานการเงินประจำเดือนอีกด้วย 

ระบบต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นมีการทำงานที่สัมพันธ์กัน มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน 
ระบบ MIS จึงเป็นระบบที่ทำงานแบบรวมศูนย์ ทำงานบนฐานข้อมูลเดียวกัน ทำให้การจัดการ 
ข้อมูลที่ง่าย เป็นระบบสามารถทราบผลการดำเนินงาน และตรวจสอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 

2.5.3 กลุ่มผู้ใช้และบทบาทหน้าที่  ในระบบจะมีผู้ใช้ตามสิทธิ์การเข้าถึง 3 ประเภท ดังนี้ 
1) ผู้ดูแลระบบด้านเทคนิค คือ ผู้ที ่มีหน้าที่บริหารจัดการผู ้ใช้งานระบบ และรับปัญหา 

การเข้าใช้งานจากส่วนกลาง คณะ/วิทยาลัย และสำนักภายในสถาบัน ประสานงานกับผู้พัฒนาระบบ 
เพื่อทำการแก้ไขและบำรุงรักษาระบบให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง ขณะนี้อยู่ในความรับผิดชอบของ
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ 



36 
 

2) ผู้ใช้งานระดับส่วนกลาง คือ ผู้ที่มีอำนาจดูแล และบริหารจัดการข้อมูล ประกอบด้วย  
2 หน่วยงาน คือ กองคลังและพัสดุ มีหน้าที ่บร ิหารจัดการด้านงบประมาณ พัสดุครุภ ัณฑ์  
การจัดซื้อจัดจ้าง เงินรับ – จ่าย และงานบัญชี ส่วนอีกหน่วยงาน คือกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
มีหน้าที่ในการบริหารจัดการข้อมูลบุคลากร และระบบเงินเดือน 

3) ผู้ใช้งานระดับ คณะ/วิทยาลัย สำนัก คือ ผู้ที ่มีรับผิดชอบในการบันทึกรายการผูกพัน
รายการขอเบิกจ่าย อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุและครุภัณฑ์ หรือเรียกดูรายงานต่าง  ๆ รวมไปถึง
รายงานการเงินด้านบัญชี 

2.5.4 กระบวนการจัดทำงบการเงิน (Workflow) โดยระบบ MIS  
ขั้นตอนกระบวนการบันทึกบัญชี ดังนี้ 
- เริ่ม - 
- รับเอกสารการรับ-จ่ายเงินประจำวันจากกลุ่มงานการเงินที่ทำการเบิกและจ่ายเสร็จแล้ว 

ส่งมายังกลุ่มงานบัญชีในวันทำการถัดไป 
- เมื ่อรับเอกสารจากกลุ ่มงานการเงินแล้ว จากนั ้นกลุ ่มงานบัญชีนำเอกสารที ่ได้รับมา  

ทำตรวจสอบเอกสารทั้งตัวเรื่องของเอกสารเบิกจ่าย และใบเสร็จรับเงิน  
 เอกสารหรือรายการไม่ถูกต้อง ส่งกลับไปยังกลุ่มงานการเงิน เพื่อแก้ไขรายการ หรือแก้ไข
เอกสารการเบิกจ่าย เมื่อมีการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้นำเอกสารส่งคืนกลับมายังกลุ่มงานบัญชี  
เพ่ือตรวจสอบเอกสาร และบันทึกรายการบัญชีต่อไป 

 เอกสารหรือรายการถูกต้อง ให้ทำการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันขั้นต้นในระบบ MIS 
- เมื ่อบันทึกรายการในสมุดรายวันขั ้นต้นครบถ้วน  แล้วให้ตรวจสอบความถูกต้อง 

ของข้อมูลที ่บันทึกรายไว้ในระบบ MIS พร้อมทั ้งจัดทำรายงานประจำเดือน โดยนำข้อมูล 
จากระบบ MIS มาจัดทำใน Excel ได้แก่ สมุดเงินสด สมุดเงินฝากธนาคาร ทะเบียนคุมฎีการับเงิน 
ทะเบียนคุมเงินรับฝากอื่น รายงานลูกหนี้คงเหลือ รายงานเจ้าหนี้เจ้าคงเหลือ รายงานรายได้แผ่นดิน 
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เป็นต้น 

- เมื่อจัดทำรายงานถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้ตรวจสอบบัญชีแยกประเภททุกหมวดบัญชี  
 รายการไม่ถูกต้อง กลับไปแก้ไขโดย แก้รายการที ่บันทึกบัญชี หรือปรับปรุงรายการ 
ในสมุดรายวันขั้นต้นในระบบ MIS  

 รายการถูกต้อง ให้จัดทำงบการเงินประจำเดือน 
- จัดทำงบทดลองประจำเดือนในระบบ MIS โดยการจัดเรียงใบสำคัญประกอบการลงบัญชี 

และคำนวณรายการประจำวันเข้าบัญชีแยกประเภท 
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- บันทึกเลขที่เอกสารการลงบัญชีในเอกสารการจ่ายเงิน และเจาะเอกสารการเบิกจ่าย 
เพ่ือส่งสำนักงานตรวจสอบภายใน 

- จบ - 
ภาพที่ 2.5 ขั้นตอนกระบวนการบันทึกบัญชี (Workflows) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
จากภาพที่ 2.5 แสดงขั ้นตอนกระบวนการบันทึกบัญชี(Workflows) ในการบันทึกบัญชี 

ตาม Workflows ข้างต้น ที่กล่าวมาแล้วนั้น เมื่อมีการปิดบัญชี โดยการคำนวณรายการประจำวัน 
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เข้าบัญชีแยกประเภท จะต้องประมวลปิดบัญชีสิ้นเดือน และประมวลผลผิดบัญชีสิ้นงวดด้วย โดย
ประมวลปิดให้ครบทุกแหล่งเงิน ได้แก่ แหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน แหล่งเงินภาคพิเศษ แหล่งเงิน
รายได้/เงินกองทุนต่าง ๆ แหล่งเงินทุนคณะ/วิทยาลัย แหล่งเงินกองทุนส่งเสริมงานวิจัย และแหล่งเงิน
ของศูนย์ต่าง ๆ จึงจะสามารถจัดทำงบการเงินต่อไปได้ เพ่ือนำไปใช้   ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ ไม่
ว่าจะเป็นผู้บริหารสถาบัน หน่วยงานภายในสถาบัน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน กระทรวงการคลัง 
สำนักงบประมาณ รวมไปถึงผู้ที่ต้องการใช้งบการเงินด้วย 
 2.5.5 โปรแกรมท่ีใช้ในการจัดทำงบการเงินในระบบ MIS 
ภาพที่ 2.6 โปรแกรมที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินในระบบ MIS 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ระบบ MIS ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า): 2563 
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โปรแกรมที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินในระบบ MIS  
กระบวนการที่เกี่ยวกับการจัดทำงบการเงิน การเข้าใช้งานในระบบ MIS มีโปรแกรมที่ใช้งาน

ในระบบทั้งหมด ดังต่อไปนี้ 
โปรแกรมบญัชลีกูหนี้ 
- บันทึกตารางประเภทลูกหนี้         
- บันทึก/แก้ไขข้อมูลการตั้งลูกหนี้      
- บันทึก/แก้ไขข้อมูลรายการเพ่ิม - ลดลูกหนี้     
- บันทึก/แก้ไขรายการรับช าระลูกหนี้  
- ยืนยันบันทึกข้อมูลในใบแจ้งหนี้เข้าระบบบัญชีลูกหนี้รายตัว   
- รายงานการตั้งลูกหนี้ประจ าวันเพื่อการตรวจสอบ    
- รายงานการเพ่ิม - ลดลูกหนี้เพ่ือการตรวจสอบ     
- รายงานการการรับช าระเงินลูกหนี้ประจ าวันเพ่ือการตรวจสอบ   
- รายงานยอดลูกหนี้คงเหลือ       
- พิมพ์ทะเบียนลูกหนี้รายบุคคล       
- ประมวลการปิดบัญชีสิ้นงวดและยอดยกไปปีถัดไป     
โปรแกรมบญัชเีจา้หนี้ 
- บันทึกตารางรหัสประเภทเจ้าหนี้        
- บันทึกการตั้งบัญชีเจ้าหนี้        
- บันทึกรายการเพิ่ม – ลดเจ้าหนี้       
- บันทึกรายการจ่ายช าระเงินเจ้าหนี้       
- บันทึก/แก้ไขยกเลิกการตั้งเจ้าหนี้       
- รายงานการตั้งเจ้าหนี้ประจ าวันเพื่อการตรวจสอบ     
- รายงานการเพ่ิม - ลดเจ้าหนี้ประจ าวันเพื่อการตรวจสอบ    
- รายงานการจ่ายช าระเงินเจ้าหนี้ประจ าวันเพ่ือการตรวจสอบ    
- รายงานยอดเจ้าหนี้คงเหลือประจ าเดือน      
- พิมพ์ทะเบียนเจ้าหนี้รายบุคคล       
- รายงานการตั้งเจ้าหนี้ประจ าวันเพื่อการตรวจสอบ  
โปรแกรมบญัชแียกประเภททัว่ไป  
- รายงานผังบัญชี      
- ลงรายการรับ - จ่ายประจ าวัน       
- รายงานสมุดบัญชีรายวันรับ - จ่ายทั่วไป      
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- ค านวณรายการประจ าวันเข้าบัญชีแยกประเภท    
- จัดเรียงใบส าคัญประกอบการลงบัญชี      
- ประมวลผลปิดบัญชีสิ้นเดือน       
- ยกเลิกการค านวณรายการประจ าวันเข้าบัญชีแยกประเภท   
- รายงานรายละเอียดรายได้-รายละเอียดค่าใช้จ่าย    
- รายงานงบทดลอง        
- รายงานงบดุล        
- สมุดแยกประเภททั่วไป (แสดงตามบัญชีที่บันทึก)    
- ยืนยันข้อมูลการตรวจรับพัสดุเข้าระบบบัญชีเจ้าหนี้     
- ยืนยันข้อมูลสรุปจากระบบบัญชีเข้าลูกหนี้บัญชีแยกประเภท    
- ยืนยันข้อมูลเงินฝากธนาคารเข้าบัญชีแยกประเภท     
- ยืนยันข้อมูลรับเงินประจ าวันเข้าระบบบัญชี     
- ยืนยันข้อมูลการอนุมัติจ่ายเงินประจ าวันเข้าระบบบัญชี    
- ยืนยันข้อมูลการอนุมัติจ่ายเงินประจ าวันเข้าบัญชีค้างจ่าย    
- ยืนยันข้อมูลการอนุมัติจ่ายเงินประจ าวันเข้าบัญชีค้างจ่าย (โดยเจ้าหน้าที่) 
- ยืนยันข้อมูลค่าเสื่อมราคาเข้าระบบบัญชี     
- ประมวลผลปิดบัญชีสิ้นงวด      
- พิมพ์ใบโอนเปิดบัญชีต้นงวดรอบบัญชีถัดไปโดยอัตโนมัติ 
- การตรวจสอบและยืนยันการรับเงินจากนักศึกษา 
2.5.6 ระบบ MIS ในส่วนงานบัญชีที่ปฏิบัติงานเพื่อการจัดทำรายงานประจำเดือน  มี

หน้าที่หลัก ๆ ดังต่อไปนี้ 
1) การบันทึกตารางรหัสข้อมูลพื ้นฐานทางบัญชี เป็นการบันทึกตารางรหัสข้อมูล 

เพ่ือกำหนดรหัสของบัญชี ได้แก่ ตารางประเภทลูกหนี้ และตารางประเภทเจ้าหนี้  
2) บันทึก/แก้ไขข้อมูลรายการบัญชี เป็นการยืนยันรายการบัญชีเข้าสู่การบันทึกรายการ

ประจำวัน ได้แก่ ยืนยันรายการตั ้งลูกหนี้  ยืนยันการตั ้งเจ้าหนี ้ บันทึกรายการเพิ ่ม-ลดลูกหนี้ 
บันทึกรายการเพิ่ม-ลดเจ้าหนี้ ยืนยันข้อมูลในใบแจ้งหนี้เข้าระบบบัญชีลูกหนี้รายตัว บันทึกรายการ  
รับชำระเงินลูกหนี้ บันทึกการยกเลิกการตั้งเจ้าหนี้ บันทึกการยกเลิกการตั้งลูกหนี้ และบันทึกการ  
จ่ายชำระเงินจากเจ้าหนี้   

3) การลงรายการประจำวัน เป็นการแก้ไข-บันทึกข้อมูลที่ยืนยันมาจากระบบต่าง ๆ โดย
ตรวจสอบความถูกต้องของแต่ละรายการ และการบันทึกบัญชี ว่าถูกต้อง และครบถ้วนหรือไม่ 
หากไม่ถูกต้องสามารถแก้รายการที่ต้องการ และบันทึกบัญชีเพ่ิมเติมได้ 
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4) จัดทำรายงานรายเดือน เป็นการจัดทำรายงานประจำเดือนต่าง ๆ ได้แก่ รายงาน 

ยอดลูกหนี้คงเหลือ รายงานยอดเจ้าหนี้คงเหลือ รายงานตั้งลูกหนี้ประจำวัน รายงานตั้งเจ้าหนี้

ประจำวัน รายงานการรับชำระลูกหนี้ รายงานการรับชำระลูกหนี้ รายงานการเพิ่ม  - ลดลูกหนี้ 

รายงานการเพิ ่ม - ลดเจ้าหนี้ รายงานการรับ - จ่ายเงินประจำวัน รายงานสมุดบัญชีรับ - จ่าย

ประจำวัน รายงานรายละเอียดรายได้  – รายละเอียดค่าใช้จ่าย รายงานแยกประเภท รายงาน 

งบทดลอง และรายงานงบดุล 

5) ตรวจสอบ และยืนยันข้อมูลจากระบบงานอื ่นเข้าบัญชี เป็นการยืนยันรายการ 

จากระบบงานอื ่นเข้าระบบบัญชี ได้แก่ ยืนยันข้อมูลการตรวจรับพัสดุเข้าระบบบัญชีเจ้าหนี้  

ยืนยันข้อมูลสรุปจากระบบบัญชีเข้าลูกหนี้บัญชีแยกประเภท ยืนยันข้อมูลเงินฝากธนาคารเข้าบัญชี

แยกประเภท ยืนยันข้อมูลรับเงินประจำวันเข้าระบบบัญชี ยืนยันข้อมูลการอนุมัติจ่ายเงินประจำวั น

เข้าระบบบัญชี ยืนยันข้อมูลการอนุมัติจ่ายเงินประจำวันเข้าบัญชีค้างจ่าย ยืนยันข้อมูลค่าเสื่อมราคา

เข้าระบบบัญชี รวมถึงยืนยันรายการรับเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษา 

6) พิมพ์รายงาน การพิมพ์รายงานบัญชีออกทางเครื่องพิมพ์ที่สามารถนำข้อมูลออกไป 

ใช้งานต่อได้ โดยพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ หรือสามารถนำข้อมูลออกไปทางไฟล์ข้อมูลได้อีกด้วย 

ได้แก่ รายงานทางการเงิน และทะเบียนคุมต่าง ๆ เป็นต้น เมื่อตรวจสอบความถูกต้องของรายการ

ครบถ้วนแล้ว จะทำการประมวลผลปิดบัญชี โดยการจัดเรียงใบสำคัญประกอบการลงบัญชี คำนวณ

รายการประจำวันเข้าบัญชีแยกประเภท ประมวลผลปิดบัญชีสิ ้นเดือน และประมวลผลปิดบัญชี 

สิ้นงวด  

2.5.7 ปัญหาคอขวด (Bottleneck Operation) ระบบ MIS ในปัจจุบัน  
ผู้วิจัยได้ทำการรวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติงานจริง โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังต่อไปนี้   
1) ด้านกระบวนการทำระบบ MIS มาใช้ในการปฏิบัติงาน 

- บุคลากรของสถาบันฯ ไม่ทราบขั้นตอนการทำงาน และการเข้าใช้งานในระบบ MIS 
- บุคลากรของสถาบันฯ ไม่เคยได้รับการฝึกอบรมการเข้าใช้งานในระบบ MIS 
- การกำหนดภาระในการปฏิบัติงานด้าน MIS ไม่ชัดเจนทำให้บุคลากรของสถาบัน 

บันทึกรายการไม่ถูกต้อง และครบถ้วน 
- บุคลากรของสถาบันฯ จัดทำเอกสารเพื่อใช้เป็นหลักฐานไม่ถูกต้อง ทำให้บันทึกรายการ

ในระบบ MIS มีความล่าช้า 
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- บุคลากรของสถาบันฯ ไม่ได้ทำการตรวจสอบความถูกต้องของการนำเข้าของข้อมูล
อย่างสม่ำเสมอ 

- บุคลากรของสถาบันฯ ไม่มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานการบัญชี
และนโยบายการบัญชีภาครัฐ ทำให้บันทึกรายการในระบบ MIS ไม่ถูกต้อง 

- หน่วยงานภายในสถาบันฯ มีการเบิกจ่ายเงิน ไม่เป็นไปตามงบประมาณที ่ตั ้งไว้ 
ในระบบ MIS 

2) ด้านบริบทแวดล้อมทีเ่กี่ยวข้องกับการใช้งานระบบ MIS 
- บุคลกรของสถาบันไม่ได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบเมื่อเกิดปัญหาด้าน

การบันทึกข้อมูลจากการใช้งานระบบ MIS 
- บุคลกรของสถาบันไม่ได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบเมื่อเกิดปัญหา 

ด้านโปรแกรมการเข้าใช้งานระบบ MIS 
- บุคลากรของสถาบันฯ ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานด้านบัญชี 
- ไม่มีผู ้ที ่สามารถสอนงานให้กับบุคลากรของสถาบันฯ หรือไม่มีคู ่มือการปฏิบัติงาน 

ในระบบ MIS 
- ระบบ MIS มีความล้าสมัย เช่น ระบบ MIS เป็น Versions ที่สามารถทำงานได้ใน 

Windows 7 แต่ปัจจุบันคอมพิวเตอร์เป็น Versions Windows 10 แล้ว เป็นต้น 
- เพ่ือนร่วมงานไม่สามารถให้ความรู้ หรือความช่วยเหลือในด้านระบบ MIS ได้ 

3) ด้านลักษณะการนำระบบ MIS มาใช้การปฏิบัติงาน 
- บุคลากรของสถาบันคิดว่า บางโปรแกรมของระบบ MIS มีความยุ่งยากต่อการใช้งาน 
- การเพ่ิมข้อมูล หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบ MIS เช่น ยืนยันรายการแล้วไม่สามารถ

แก้ไขได้ ต้องแจ้งกลุ่มงานบัญชีให้ยกเลิกรายการก่อน จึงสามารถแก้ไขรายการดังกล่าวได้ 
- บุคลากรของสถาบันคิดว่าระบบ MIS มีความสลับซับซ้อนในการทำงาน และไม่

สอดคล้องกับลักษณะในการทำงานของสถาบัน 
- บุคลากรของสถาบันคิดว่าการใช้งานระบบ MIS ในการทำงาน ทำให้เสียเวลา 
- ระบบ MIS ไม่มีการแจ้งเตือนข้อความ หากมีข้อผิดพลาดจากการบันทึกรายการ 
-  ระบบ MIS ไม ่ป ้องการบ ันท ึกรายการผ ิดพลาด เช ่น ตรวจร ับย ้อนหล ั งได้  

หรือใส่แผนงานผิดแผนก็สามารถบันทึกรายการได้ เป็นต้น 
4) ด้านผลการใช้งานระบบ MIS 

- บุคลากรของสถาบันคิดว่าระบบ MIS เป็นการเพ่ิมภาระในการทำงาน 
- ระบบ MIS เป็นระบบที่ไม่ออนไลน์ ทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานภายนอกสถาบันได ้
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- ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ในระบบ MIS บันทึกรายการไม่เป็นปัจจุบ ัน ทำให้ 
ขาดความเชื่อถือของข้อมูลได้ 

-  ไม ่ ส ามารถนำข ้ อม ู ล  หร ื อ ร าย ง านต ่ า ง  ๆ  ในระบบ  MIS ออกมา ใช ้ ไ ด้  
อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

- ระบบ MIS ไม่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ในการปฏิบัติงาน 
- ไม่สามารถนำข้อมูลของปีเก่าในระบบ MIS มาเปรียบเทียบกับข้อมูลในปีปัจจุบันได้ 
- ไม่มีการปรับปรุงระบบ MIS ทำให้บางเมนู หรือรายงานบางโปรแกรมไม่สามารถ 

เข้าใช้งานได้ 
2.5.8 ความง่ายของการใช้ระบบ MIS  

ผู้วิจัยได้ทำการรวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติงานจริง โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ดังต่อไปนี้   

1) ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งานระบบ MIS 

- การเข้าใช้งานในระบบ MIS มีความง่าย และสะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูล 

- การเข้าใช้งานในระบบ MIS มีความง่าย และไม่ซับซ้อนต่อการใช้งานระบบ 

- ขั้นตอนในการใช้งานในระบบ MIS มีความชัดเจน และเข้าใจง่าย 

- ผลงานที่ได้จากการใช้งานในระบบ MIS ได้ตามท่ีท่านต้องการ 

- ระบบ MIS ง่ายต่อการค้นหาข้อมูลที่ทำการบันทึกรายการไว้ 

- ระบบ MIS สามารถเรียนรู้ได ้และทำความเข้าใจได ้

- การระบบ MIS ในการปฏิบัติงานจะทำให้การทำงานสะดวก และรวดเร็วขึ้น 

2) ด้านการรับรู้ประโยชน์จากการใช้งานระบบ MIS 

- การใช้งานระบบ MIS ทำให้ทำงานได้รวดเร็ว และประหยัดเวลาได้มากยิ่งขึ้น 

- การใช้งานระบบ MIS ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น 

- ระบบ MIS ช่วยเพิ ่มประสิทธิผลในการทำงานให้ความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว 

มากยิ่งขึ้น 

- ระบบ MIS มีข้อมูลเพียงพอต่อการใช้งานในด้านต่าง ๆ เช่น รายงานเจ้าหนี้ รายงาน

ลูกหนี้ รายงานเงินฝากธนาคาร เป็นต้น 

- ระบบ MIS มีประมวลผลออกมาได้อย่างครบถ้วน มีคุณภาพเชื่อถือได้ 

- สามารถนำข้อมูลในระบบ MIS ไปใช้ได้อย ่างสะดวก เช ่น การพิมพ์รายงาน 

การนำข้อมูลออกทาง Excel เป็นต้น 
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- ข้อมูลที่ได้จากการใช้งานในระบบ MIS เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน 

จากการรวบรวมข้อมูลของปัญหาจากการปฏิบัติงานจริงที ่พบเจอของผู ้จ ิว ัยนั้น  

นำมาเป็นข้อคำถามของการรับรู้ปัญหาในการจัดทำงบการเงินโดยระบบ MIS เพื่อศึกษาปัญหา 

ในประเด็นความของปัญหาที่เกิดขึ้นเท่านั้น ว่ามีความถี่ของปัญหาอยู่ที่เท่าได้ เริ่มตั้งแต่ ไม่มีปัญหา 

(0 - 10) มีปัญหาอยู ่ในระดับน้อยที ่ส ุด (1 - 2/10) มีปัญหาอยู ่ในระดับน้อย  (3 - 4/10) มีปัญหา 

อยู ่ในระดับปานกลาง (5 - 6/10) มีปัญหาอยู ่ในระดับมาก (7 - 8/10) มีปัญหาอยู ่ในระดับมากที ่สุด 

(9 - 10/10) ซึ่งหากพบว่า ข้อใดที่มีความถี่ของปัญหามากจะต้องหาแนวทางแก้ปัญหานั้น ๆ หากพบความถี่

ของปัญหาน้อย ก็จะหาแนวทางการพัฒนา เพื่อลดปัญหาในการใช้งาน และเป ็นการเพิ่มประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลของการจัดทำงบการเงินโดยระบบ MIS อีกด้วย  

 

2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ภาคย์ ชูชื่น (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ระดับการยอมรับของลูกค้าต่อการประชาสัมพันธ์ของ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาถึงระดับการยอมรับของลูกค้าที่มีต่อ
การประชาสัมพันธ์ของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการ
ประชาสัมพันธ์ของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ เพื่อเสนอแนวทางพัฒนาการดำเนินงาน
ด้านประชาสัมพันธ์ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ โดยทำการศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง คือ 
ลูกค้าของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ รวมทั ้งส ิ ้น  385 คน โดยใช้แบบสอบถาม 
ผลการศึกษาพบว่า 1. ระดับการยอมรับขอลูกค้าต่อการประชาสัมพันธ์ของการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเชียงใหม่ มีอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อเจตนาที่มีผลต่อการยอมรับประชาสัมพันธ์  
ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ มากที ่ส ุด ได้แก่ปัจจัยด้านการรับรู ้ความสามารถ 
ในการควบคุมพฤติกรรม รองลงมาได้แก่ ปัจจัยทางด้านทัศนคติต ่อพฤติกรรม และปัจจัย  
การคล้อยตามกลุ ่มอ้างอิง 2. ปัจจัยที ่มีความสัมพันธ์และส่งผลต่อเจตนาที่มีผลต่อการยอมรับ
ประชาสัมพันธ์ของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ จำแนกได้ 3 ปัจจัย คือ ปั จจัยที่ 1 ปัจจัย
ด้านทัศนคติต่อพฤติกรรม ปัจจัยที ่ 2 ปัจจัยการคล้อยตามกลุ ่มอ้างอิง และปัจจัยที ่ 3 ปัจจัย  
ด้านการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม โดยทั้ง 3 ปัจจัยดังกล่าว มีความสัมพันธ์ในระดับ
ปานกลาง และมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกับเจตนา 3. เจตนาในการยอมรับการประชาสัมพันธ์
ส ่งผลต่อพฤติกรรมการยอมรับประชาสัมพันธ์ของการประปาส่วนภูม ิภาคสาขาเชียงใหม่  
โดยมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง และความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน 

ผู ้ว ิจ ัยได้ศ ึกษางานวิจ ัยที ่ เก ี ่ยวข้องนี้  เพื ่อกำหนดปัจจัยความเต็มใจใช้ระบบ MIS 
ซึ่งจะประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านทัศนคติ 2) ด้านบรรทัดฐาน 3) ด้านการรับรู้ความสามารถ
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ในการควบคุมพฤติกรรม เพื่อให้ทราบความสัมพันธ์ของความรู้ความเข้าในการจัดทำงบการเงิน 
และระบบ MIS กับความความเต็มใจใช้ระบบ MIS ความสัมพันธ์ของความคิดเห็นต่อการจัดทำ 
งบการเงินและระบบ MIS กับความความเต็มใจใช้ระบบ MIS และความสัมพันธ์ของการรับรู้ปัญหา 
ในการจัดทำงบการเงินโดย ระบบ MIS กับความความเต็มใจใช้ระบบ MIS ว่ามีความสัมพันธ์ 
เป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ 

วรรณา เทพฉิม (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ความต้องการของผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งสินค้า
ทางถนนในภาคเหนือตอนบนต่อการใช้สารสนเทศทางบัญชี เพ่ือให้ทราบถึงความต้องการสารสนเทศ
ทางการบัญชี และเป็นข้อมูลสำหรับหน่วยงานบัญชี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะนำเสนอข้อมูล
สารสนเทศทางบัญชีให้ตรงกับความต้องการของผู้บริหารในธุรกิจขนส่งสินค้าทางถนน เก็บข้อมูล 
โดยใช้แบบสอบถามจากผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งสินค้าทางถนนในสามจังหวัดของภาคเหนือตอนบน 
อันได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย และลำปาง จำนวน 66 ฉบับ ผลการศึกษา พบว่า ผู้ประกอบการมีความ
ต้องการใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านบัญชีการเงิน ในเรื่องรายงานสรุปรายรับ – รายจ่ายประจำเดือน 
และงบกำไรขาดทุนในระดับมากที่สุด ขณะที่ด้านบัญชีบริหารผู้ประกอบการมีความต้องการรายงาน
ค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานขับรถ และพนักงานขนสินค้า และรายงานค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 
เพื ่อการบริหารเชิงกลยุทธ์อยู ่ในระดับมาก นอกจากนี ้ผ ู ้ประกอบการมีความต้องการรายงาน
งบประมาณงบกำไรขาดทุน เพ่ือการวางแผน และตัดสินใจในระดับมาก ส่วนปัญหาการใช้สารสนเทศ
ทางบัญชีของผู้ประกอบการ พบว่า มีปัญหาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเมื่อเรียงค่าเฉลี่ย
ระดับปัญหาการใช้สารสนเทศทางการบัญชีพบว่า อันดับแรก เป็นปัญหาเกี่ยวกับความถูกต้องของ
ข้อมูลที่นำเสนอในระดับปานกลาง รองลงมา คือ ความยุ่งยากในการพยากรณ์ข้อมูลในอนาคต 
และขาดโปรแกรม ที ่สนับสนุนการจัดทำรายงานที ่รวดเร็วโดยมีปัญหาอยู ่ในระดับปานกลาง
เช่นเดียวกัน 

ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องนี้  เพื่อกำหนดปัจจัยในส่วนการรับรู้ปัญหาของการจัดทำ 
งบการเงินโดยระบบ MIS ได้แก่ ด้านกระบวนการนำระบบ MIS มาใช้ในการปฏิบัติงาน และด้าน
ล ักษณะการนำระบบ MIS มาใช ้ ในการปฏ ิบ ัต ิ ง าน  ทำให ้ทราบถ ึ งความถ ี ่ ของป ัญหา 
เพื่อนำมาวิเคราะห์ถึงปัญหา และนำปัญหาที่เกิดขึ้นไปแก้ไขปรับปรุง พัฒนา ให้การจัดทำงบการเงิน
โดยระบบ MIS เพ่ือให้งบการเงิน จัดทำได้ทันตามท่ีกระทรวงการคลังกำหนด  

อาชนเทพ อัครสุวรรณ์ (2558) ศึกษาเรื่อง การศึกษาองค์ประกอบที่ส่งผลต่อความสำเร็จ
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีในองค์กรภาครัฐ  เพื่อศึกษาความสำเร็จของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี และศึกษาองค์ประกอบที ่ส่งผลต่อความสำเร็จของระบบ
สารสนเทศ ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลประชากรที่ศึกษา คือ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน  
ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีในองค์กรภาครัฐ ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบ  
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ด้านคุณภาพของระบบสารสนเทศ เป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญมากท่ีสุดต่อความสำเร็จของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีในองค์การภาครัฐ ประกอบด้วย ความทันสมัยหรือเป็นปัจจุบัน  
มีรูปแบบที่ง่ายต่อการเข้าใจ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ มีความถูกต้องเชื่อถือได้ สมบูรณ์ครบถ้วน
ตรวจสอบความถูกต้องได้ ระบบสนองความต้องการของผู้ใช้ มีความน่าเชื่อถือ ง่ายต่อก ารใช้งาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ง่ายต่อการบำรุงรักษา สามารถใช้ได้ทุกระบบปฏิบัติการ และที่สำคัญมีระบบ
รักษาความปลอดภัย ควบคุมการเข ้าถ ึงระบบได้ด ี นอกจากนี ้  องค์ประกอบด้านคุณภาพ 
ของการบริการเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบ ที่ส่งผลให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีในองค์กร
ภาครัฐประสบผลสำเร็จ ตัวแปรที่สามารถอธิบายองค์ประกอบนี้จะเป็นตัวแปรเกี่ยวกับการบริการ  
ของเจ้าหน้าที ่ที ่ด ูแลระบบ ประกอบด้วย ความเป็นรูปธรรมของบริการ เชื ่อถือไว้วางใจได้  
การตอบสนองต่อลูกค้า การให้ความเชื่อม่ันต่อลูกค้า การรู้จักและเข้าใจลูกค้า 

ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี ่ยวข้องนี้  เพื่อกำหนดปัจจัยในส่วนความคิดเห็นการจัดทำ 
งบการเงินโดยระบบ MIS ว่ามีความคิดเห็น ให้ความสำคัญของการจัดทำงบการเงิน และระบบ MIS 
ประกอบไปด้วย ด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ ด้านการใช้งานระบบ MIS เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการใช้งานระบบ MIS มากยิ่งขึ้น 

นิภ ัทร์ ส ิงห์สว ัสดิ ์ (2559) ศึกษาเร ื ่อง คุณภาพด้านการใช้งานระบบสารสนเทศ 
เพื่อการจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  เพื่อปรับปรุงแก้ไขตลอดจนนำไปสู่การพัฒนา
คุณภาพด้านการใช้งานระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการให้มีคุณภาพมากที่สุด ใช้แบบสอบถาม 
กับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จำนวน 160 คน การศึกษา 
พบว่า ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีการประเมินคุณภาพด้านการใช้งาน
ระบบสารสนเทศ พบว่า ระยะเวลาในการใช้งานของระบบสารสนเทศโดยเฉลี่ยต่อวัน  และความถี่ 
ในการเข้างานในระบบสารสนเทศเฉลี่ยต่อสัปดาห์แตกต่างกันทั้ง 3 ด้าน (ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ 
ด้านความยืดหยุ่นการใช้งาน ด้านสนับสนุนการใช้งานอย่างเหมาะสม) สาเหตุเพราะ ระยะเวลา
ช่วงเวลา ความถี่ในการเข้าใช้งานระบบของผู้ใช้  หรือประสบการณ์ในการทำงานกับระบบที่สะสม 
มาเป็นเวลานานแตกต่างกัน จึงมีผลทำให้ความสามารถในการเรียนรู ้ประยุกต์วิเคราะห์แก้ไข
สถานการณ์เฉพาะหน้าของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน  ส่วนเมนูใช้งาน พบว่าผู ้ใช้งานมองเห็น 
ถึงความสำคัญของระบบการทำงานในส่วนของเมนูที่ใช้งานบ่อยแตกต่างกัน คือ ในส่วนของเมนูข้อมูล 
ประวัติ สถานะนักศึกษา เมนูแผนการเรียน และตารางเรียน และเมนูการลงทะเบียน และผล 
การเรียนของนักศึกษา เพราะบางเมนูมีขั้นตอนการ ใช้งานที่ยุ ่งยาก สลับซับซ้อน และเป็นหัวใจ 
ในการประมวลและเมินผลของนักศึกษา ผู้ใช้จึงคาดหวังว่าระบบจะต้องสนับสนุนให้ผู ้ใช้งานนำ 
สิ่งที่รับรู้ มาจากการใช้งานครั้งก่อนมาปรับใช้กับระบบอ่ืน ๆ ได ้
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ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี ่ยวข้องนี้ เพื่อกำหนดปัจจัยในส่วนความรู้ และความเข้าใจ 
ในการจัดทำงบการเงินโดยระบบ MIS และปัจจัยความคิดเห็นการจัดทำงบการเงินโดยระบบ MIS 
ว่ามีความคิดเห็น และให้ความสำคัญของการจัดทำงบการเงิน และระบบ MIS ประกอบไปด้วย 
ด้านการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย ด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ ด้านการใช้งานระบบ MIS เพื ่อหา 
แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการจัดทำงบการเงินโดย ระบบ MIS  

กนกวรรณ การุณวิบูลย์ (2559) ศึกษาเรื ่องผลกระทบของประสิทธิภาพการจัดการ
กระบวนการระบบสารสนเทศทางบัญชีที่มีต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานทางบัญชีของธุรกิจเหล็ก
และเหล็กกล้า เพื ่อศึกษาประสิทธิภาพการจัดการกระบวนการ  ระบบสารสนเทศทางบัญชี 
และความสำเร็จในการปฏิบัติงานทางบัญชี โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารฝ่ายบัญชีธุรกิจ
เหล็กกล้า และเหล็กกล้า ด้วยแบบสอบถาม จำนวน 84 คน ผลการวิจัยพบว่า 1. ผู้บริหารฝ่าย 
บัญชีธุรกิจ มีความเห็นด้วยเกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดการกระบวนการ ระบบสารสนเทศทางบญัชี
โดยรวม และเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมาก 2. ผู้บริหารฝ่ายบัญชีธุรกิจ ที่มีรูปแบบธุรกิจแตกต่างกัน  
มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีประสิทธิภาพการจัดการกระบวน การระบบสารสนเทศทาวบัญชี 
ที่แต่กต่างกัน ผู้บริหารฝ่ายบัญชีธุรกิจ ที่มีทุนในการดำเนินงาน มูลค่าทรัพย์สิน จำนวนพนักงาน 
และรายได้เฉลี่ยต่อปีแตกต่างงกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีประสิทธิภาพการจัดการกรบวนการ
ระบบสารสนเทศทางบัญชีโดยรวมแตกต่างกัน และผู ้บริหารฝ่ายบัญชีธ ุรกิจ ที ่มีระยะเวล า 
ในการดำเนินธุรกิจแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีประสิทธิภาพการจัดการกระบวนการ
ระบบสารสนเทศทางบัญชีโดยรวม ด้านการออกแบบกระบวนการ และด้านการจัดทำข้อกำหนด  
ที่สำคัญแตกต่างกัน 3. ผู้บริหารฝ่ายบัญชีธุรกิจ ที่มีรูปแบบธุรกิจต่างกันมีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับ
การมีความสำเร ็จในการปฏิบ ัต ิงานทางบัญช ีโดยรวม ด ้านคุณภาพ ด้าน การเพิ ่มผลผลิต 
และด้านความเชื ่อถือได้แตกต่างกัน จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และผลกระทบ พบว่า 
ประสิทธิภาพการจัดกระบวนการระบบสารสนเทศทางบัญชีมีความสัมพันธ์ และผลกระทบเชิงบวก 
กับความสำเร็จในการปฏิบัติงานทางบัญชี ดังนั้น ผู้บริหารฝ่ายบัญชีธุรกิจเหล็ก  และเหล็กกล้า 
ในประเทศไทย ควรมีการจัดกระบวนการระบบสารสนเทศทางบัญชี โดยมีการออกแบบกระบวนการ
ในการทำงาน การกำหนดระบบรองรับภาวะฉุกเฉินหากเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิด และควรมีการปรับปรุง
กระบวนการของระบบสารสนเทศทางบัญชี เพื่อแก้ไข้ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น โดยผู้บริหารฝ่ายบัญชี 
หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทางบัญชีควรมีการฝึกฝน พัฒนาตนเอง และธุรกิจพร้อม
แสวงหาความรู้เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศทางบัญชี เพื่อให้ได้รับผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้  
และยังช่วยประหยัดเวลาในการทำงาน ให้สามารถปฏิบัติงานได้ผลลัพธ์ที่เพ่ิมขึ้นส่งผลต่อความสำเร็จ
ในการปฏิบัติงานขององค์กร และประสิทธิภาพขององค์กรอีกด้วย  
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ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี ่ยวข้องนี้  เพื่อกำหนดปัจจัยในส่วนความคิดเห็นการจัดทำ 
งบการเงินโดยระบบ MIS ด้านการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย ว่าสามารถจัดทำเอสารได้ถูกต้อง ครบถ้วน 
และทันเวลาที่กำหนด ซึ ่งนำมากำหนดปัจจัยในส่วนการรับรู้ของปัญหาในการจัดทำงบการเงิน 
ด้านผลการใช้งานระบบ MIS เพื ่อหาแนวทางการพัฒนา และปรับปรุงการจัดทำงบการเงินโดย 
ระบบ MIS ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ 

 วิว ัฒน์ อินทร์ติยะ, ชาญวิทย์ หาญรินทร์ และรชฏ สุวรรณกูฎ (2561) ศึกษาเรื ่อง 
การใช้โปรแกรมบัญชีการเงินโรงเรียน ในการปฏิบัติงานการเงินในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เพื่อศึกษา และเปรียบเทียบความต้องการใช้โปรแกรมบัญชี 
ในการปฏิบัติงานการเงินในโรงเรียน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม โดยการสุ่มแบ่งชั้น กลุ่มตัวอย่าง
เป็นผู้บริหาร และครูปฏิบัติงานการเงินในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 1 จำนวน 222 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) ความต้องการใช้โปรแกรมฯ ปฏิบัติงาน
การเงินในโรงเรียน อยู ่ในระดับมากทุกด้าน เพราะปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั ้นพื ้นฐานยังไม่มีโปรแกรมการจัดทำงาน ด้านการเงินโรงเรียน โปรแกรมที ่สามารถวางแผน  
ด้านงบประมาณให้แก่โรงเรียนในการจัดการการบริหารด้านการเงินให้เหมาะสมกับงบประมาณ 
ที ่ได้ร ับ 2) ผู ้บริหาร และครูปฏิบัติงานการเงินโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 1 มีความต้องการใช้โปรแกรมฯ แตกต่างกันอย่างมีนัยสถิติ ที่ระดับ .01 
เนื่องจากครูปฏิบัติงานการเงินโรงเรียน มีความต้องการใช้โปรแกรมฯ มากกว่าผู้บริหาร ทั้งนี้เกิดจาก
การทำงานด้านบัญชีการเงินโรงเรียน เป็นหน้าที่หลักของครูปฏิบัติงานการเงินโรงเรียนนั้น ยังไม่มี
โปรแกรมบัญชีปฏิบัติงานการเงิน ครูจึงมีความจำเป็นต้องการใช้โปรแกรมบัญชีการเงินโรงเรียน
มากกว่าผู้บริหาร เพื่อลดขั้นข้อผิดพลาดในการทำงาน และลดเวลาการจัดบัญชีการเงิน นอกจากนี้
ผู ้บริหาร และครูปฏิบัติงานการเงินโรงเรียน ที ่มีประสบการณ์ทำงาน ต่างกันมีความต้องการ  
ใช้โปรแกรมฯ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เพราะในการวิจัยในครั ้งนี้ ได้จ ัดส่งคู ่มือ 
วิดิทัศน์และโปรแรมฯ พร้อมกับแบบสอบถาม ให้กับผู้บริหาร และครูปฏิบัติงานการเงินโรงเรียน 
ทำให้สามารถศึกษา และทำความเข้าใจได้ด้วยตนเอง เพื ่อเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน 
การบัญชี 

ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องนี้ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ในการพัฒนา และการใช้งาน 
ในระบบสารสนเทศในการจัดทำบัญชี โดยจะมีการอธิบายองค์ประกอบของระบบ MIS โปรแกรม 
การใช้ระบบ MIS รวมไปถึงการแสดง Workflow ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการนำข้อมูลเข้าระบบ MIS 
เพ่ือให้ทราบขั้นตอนในการปฏิบัติงาน สามารถเปิดใช้งานได้อย่างสะดวกมากขึ้น 
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สรุป ผู้วิจัยได้ทำการทบวนวรรณกรรมข้างต้น นำไปใช้กับงานวิจัยนี้ คือ เป็นแนวทาง  
ในการกำหนดตัวแปรต้น และตัวแปรตาม เช่น การมีความรู ้ความเข้าในการจัดทำงบการเงิน 
และระบบ MIS ความคิดเห็นต่อการจัดทำงบการเงิน และระบบ MIS การรับรู้ปัญหาในการจัดการ
จัดทำงบการเงินโดยระบบ MIS และความเต็มใจใช้ระบบ MIS เพื่อการจัดทำงบการเงิน เพื่อศึกษา 
หาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการจัดทำงบการเงินโดยระบบ MIS ทำให้เกิดกระบวนการทำงาน
ที่มีประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง มีความน่าเชื ่อถือ สามารถจัดทำงานรายงานได้อย่างรวดเร็ว  
มีประสิทธิผล และทันกำหนดเวลา ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และนโยบายการบัญชีภาครัฐ 
ที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้ 



บทที่ 3 

วิธีการศึกษา 
 
3.1 กรอบแนวคิด  
ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิด 

               ตัวแปรอิสระ                                                         ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- สำนักงานที่สังกัด 
- ระดับการศึกษา 
- ตำแหน่ง 
- ระดับตำแหน่ง 
- ประสบการณ์ในการทำงานภายในสถาบัน 
- ความถี่การเข้าใช้งานระบบ MIS 

ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำงบการเงิน 
และระบบ MIS 

- ความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบ MIS และการจัดทำ
เอกสารการเบิกจ่าย 
- ความรู้ความเข้าใจ พรบ. วินัยการเงินการคลัง และ
มาตรฐานการบัญชีและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 

ความเต็มใจใช้ระบบ MIS 
ในการจัดทำงบการเงิน 

- ด้านทัศนคติ 
- ด้านบรรทัดฐาน 
- ด้านการรับรู้ความสามารถใน
การควบคุมพฤติกรรม 

ความคิดเห็นต่อการจัดทำงบการเงินและระบบ MIS 
- ด้านการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย 
- ด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์  
- ด้านการใช้งานระบบ MIS 

แนวทางการพัฒนาและปรับปรุง 
การจัดทำงบการเงินโดยระบบ MIS 

การรับรู้ปัญหาในการจัดทำงบการเงินโดยระบบ MIS 
- ด้านกระบวนการนำระบบ MIS มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
- ด้านบริบทแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการใช้งานระบบ MIS 
- ด้านลักษณะการนำระบบ MIS มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
- ด้านผลการใช้งานระบบ MIS 
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3.2 สมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1 บุคลากรผู้ใช้งานในระบบ MIS ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานที่สังกัด ที่แตกต่างกัน 
มีความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน เพ่ือการพัฒนา และปรับปรุงการจัดทำงบการเงิน 
โดยระบบ MIS ที่แตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 2 บุคลากรผู้ใช้งานในระบบ MIS ที่มรีะดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน มีความเต็มใจ
ใช้ ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน  เพ่ือการพัฒนา และปรับปรุงการจัดทำงบการเงิน 
โดยระบบ MIS ที่แตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 3 บุคลากรผู้ใช้งานในระบบ MIS ที่มีตำแหน่ง ที่แตกต่างกัน มีความเต็มใจใช้
ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน เพ่ือการพัฒนา และปรับปรุงการจัดทำงบการเงิน โดยระบบ MIS 
ที่แตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 4 บุคลากรผู้ใช้งานในระบบ MIS ที่มีระดับตำแหน่ง ที่แตกต่างกัน มีความเต็มใจ
ใช้ ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน  เพ่ือการพัฒนา และปรับปรุงการจัดทำงบการเงิน 
โดยระบบ MIS ที่แตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 5 ประสบการณ์ในการทำงานภายในสถาบัน ของบุคลากรผู้ใช้งานในระบบ MIS 
มีความสัมพันธ์กับความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน เพ่ือการพัฒนา และปรับปรุง 
การจัดทำงบการเงิน โดยระบบ MIS  
 สมมติฐานที่ 6 บุคลากรผู้ใช้งานในระบบ MIS มีความถี่ในการเข้าใช้งานระบบ ที่แตกต่างกัน  
มีความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน เพ่ือการพัฒนา และปรับปรุงการจัดทำงบการเงิน 
โดยระบบ MIS ที่แตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 7 ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำงบการเงิน และระบบ MIS ของบุคลากร
ผู้ ใช้งานในระบบ MIS มีความสัมพันธ์กับความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน 
เพ่ือการพัฒนา และปรับปรุงการจัดทำงบการเงิน โดยระบบ MIS  
 สมมติฐานที่ 8 ความคิดเห็นต่อการจัดทำทำงบการเงิน และระบบ MIS ของบุคลากรผู้ใช้งาน 
ในระบบ MIS มีความสัมพันธ์กับความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน เพ่ือการพัฒนา 
และปรับปรุงการจัดทำงบการเงิน โดยระบบ MIS 
 สมมติฐานที่ 9 การรับรู้ปัญหาการจัดทำงบการเงินโดยระบบ MIS ของบุคลากรผู้ใช้งาน 
ในระบบ MIS มีความสัมพันธ์กับความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน เพ่ือการพัฒนา 
และปรับปรุงการจัดทำงบการเงิน โดยระบบ MIS 
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3.3 ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การศึกษาครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายในการศึกษา 2 กลุ่ม ได้แก ่

3.3.1 ผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ คือ หัวหน้ากลุ่มงาน/เลขานุการคณะ ที่ใช้ระบบหรือใช้งบการเงิน
หรือรายงานทางการเงิน เพ่ือบริหารงานตามนโยบายสถาบัน ใช้แบบสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูล    
โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง จำนวน 20 คน 

3.2.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรของสถาบัน ที่ใช้งานระบบ MIS เท่านั้น      
ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะมีบุคลากรปฏิบัติงานในการบันทึก
ข้อมูลโดยประมาณไม่เกิน 4 คน ยกเว้นกองคลังและพัสดุ เพราะเป็นหน่วยงานส่วนกลาง             
ในการเบิกจ่ายทั้งสถาบัน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง กับบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง    
ที่ครอบคลุมทุกหน่วยงานที่สังกัดภายในสถาบัน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนต่อการพัฒนา และปรับปรุง
การจัดทำงบการเงินโดยระบบ MIS จึงสามารถประมาณการ ประชากรได้ 110 คน ดังนี้ 

 บุคลากรที่ปฏิบัติงานในคณะ/วิทยาลัย  = 38 คน 
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนัก   = 12 คน 
 บุคลากรที่ปฏิบัติงานในส่วนกลาง      =  60 คน 
  จำนวนประชากรทั้งสิ้น                       = 110  คน 

และทำการจัดเก็บข้อมูลกับประชากรทั้งหมด 
 
3.4 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล   

3.4 .1 แบบสอบถาม  (Questionnaires) สำหรับบุ คลากรของสถาบั น  ที่ ใช้ งาน 
ในระบบ MIS คำถามในทุกส่วน จะมีลักษณะเป็นคำถามแบบปลายปิด (Close Ended Question) 
ชนิด Nominal Ordinal Ratio Interval และคำถามแบบปลายเปิด (Open Ended Question) 
ประกอบไปด้วย 6 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่  1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของบุคลากรผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่ 
สำนักงาน ที่สั งกัด ระดับการศึกษา ตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง ประสบการณ์ ในการทำงาน 
ภายในสถาบัน ความถี่ในการเข้าใช้งานระบบ MIS 

ส่วนที่ 2 แบบ สอบถามเกี่ยวกับความรู้และความเข้าใจในการจัดทำงบการเงินระบบ MIS     
เป็นคำถามแบบ 3 ตัวเลือก ดังนี้ 

 ใช่ หมายถึง ข้อความนั้นถูกต้อง 
 ไม่ใช่ หมายถึง ข้อความนั้นไม่ถูกต้อง 
 ไม่ทราบ หมายถึง ไม่ทราบว่าข้อความนั้นถูกต้องหรือไม่ 
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เกณฑ์การอภิปรายผลการวิจัยของลักษณะแบบสอบถามที่ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภท
อันตรภาคชั้น (Interval Scale) โดยการคำนวณช่วงกว้างระหว่างชั้นตามหลักการหาค่าพิสัย ดังนี้ 

ความกว้างของอันตรภาคชั้น  =  คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด 
           จำนวนชั้น 
 =  1 – 0 
                                            3 
 = 0.33 

จากหลักเกณฑ์ดังกล่าว สามารถแปลความหมายของค่าเฉลี่ยได้ ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ย     0 – 0.33 กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจระดับต่ำ 
ค่าเฉลี่ย 0.34 – 0.67 กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 0.68 – 1.00 กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจระดับสูง 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการจัดทำงบการเงินและระบบ MIS มี 
การแปลความหมายของแบบสอบถามที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ดังนี้ 

ระดับ 5 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยมากที่สุด  
ระดับ 4 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยมาก 
ระดับ 3 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยปานกลาง  
ระดับ 2 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยน้อย 
ระดับ 1 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยน้อยที่สุด 

 เกณฑ์การอภิปรายผลการวิจัยของลักษณะแบบสอบถามที่ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภท
อันตรภาคชั้น (Interval Scale) โดยการคำนวณช่วงกว้างระหว่างชั้นตามหลักการหาค่าพิสัย ดังนี้ 

ความกว้างของอันตรภาคชั้น  =  คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด 
           จำนวนชั้น 
 =  5 – 1 
                                           5 
 = 0.80 

จากหลักเกณฑ์ดังกล่าว สามารถแปลความหมายของค่าเฉลี่ยได้ ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80 กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยน้อยที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60 กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยน้อย 
ค่าเฉลี่ย 2.61 - 3.40 กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยมากที่สุด 
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ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ปัญหาในการจัดทำงบการเงินโดยระบบ MIS ซึ่ง      
ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาในประเด็นความถี่ของปัญหาที่เกิดขึ้นเท่านั้น  มีการแปลความหมาย
ของแบบสอบถามที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ (Rating Scale) ดังนี้ 

ระดับ 5 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีปัญหามากที่สุด (9-10/10)  
ระดับ 4 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีปัญหามาก (7-8/10) 
ระดับ 3 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีปัญหาปานกลาง (5-6/10) 
ระดับ 2 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีปัญหาน้อย (3-4/10) 
ระดับ 1 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีปัญหาน้อยที่สุด (1-2/10) 
ระดับ 0 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างไมม่ีปัญหา (0/10) 

เกณฑ์การอภิปรายผลการวิจัยของลักษณะแบบสอบถามที่ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภท  
อันตรภาคชั้น (Interval Scale) โดยการคำนวณช่วงกว้างระหว่างชั้นตามหลักการหาค่าพิสัย ดังนี้ 

ความกว้างของอันตรภาคชั้น  =  คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด 
           จำนวนชั้น 
 =  5 – 0 
                                            5 
 = 1 

จากหลักเกณฑ์ดังกล่าว สามารถแปลความหมายของค่าเฉลี่ยได้ ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ย 0.00 – 1.00 กลุ่มตัวอย่างไม่มีปัญหา หรือมีปัญหาน้อยที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 1.01 – 2.01 กลุ่มตัวอย่างมีปัญหาน้อย 
ค่าเฉลี่ย 2.02 – 3.02 กลุ่มตัวอย่างมีปัญหาปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 3.03 – 4.03 กลุ่มตัวอย่างมีปัญหามาก 
ค่าเฉลี่ย 4.04 – 5.00 กลุ่มตัวอย่างมีปัญหามากท่ีสุด 

ส่วนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน มีการแปล
ความหมายของแบบสอบถามท่ีเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ดังนี้ 

ระดับ 5 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีความเต็มใจใช้มากที่สุด  
ระดับ 4 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีความเต็มใจใช้มาก 
ระดับ 3 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีความเต็มใจใช้ปานกลาง  
ระดับ 2 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีความเต็มใจใช้น้อย 
 ระดับ 1 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีความเต็มใจใช้น้อยทีสุ่ด 
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เกณฑ์การอภิปรายผลการวิจัยของลักษณะแบบสอบถามที่ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภท   
อันตรภาคชั้น (Interval Scale) โดยการคำนวณช่วงกว้างระหว่างชั้นตามหลักการหาค่าพิสัย ดังนี้ 

ความกว้างของอันตรภาคชั้น  =  คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด 
           จำนวนชั้น 
 =  5 – 1 
                                            5 
 = 0.80 

จากหลักเกณฑ์ดังกล่าว สามารถแปลความหมายของค่าเฉลี่ยได้ ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80 กลุ่มตัวอย่างมีความเต็มใจใช้น้อยที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60 กลุ่มตัวอย่างมีความเต็มใจใช้น้อย 
ค่าเฉลี่ย 2.61 - 3.40 กลุ่มตัวอย่างมีความเต็มใจใช้ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 กลุ่มตัวอย่างมีความเต็มใจใช้มาก 
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 กลุ่มตัวอย่างมีความเต็มใจใช้มากที่สุด 

 ส่วนที่ 6 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา และปรับปรุงการจัดทำ 
งบการเงิน โดยระบบ MIS  

3.4.2 แบบสัมภาษณ์  (Interview) สำหรับหัวหน้ากลุ่มงาน/เลขานุการคณะ ที่ ใช้  
ระบบ MIS หรือใช้งบการเงิน คำถามในทุกส่วนจะมีลักษณะเป็นคำถามแบบปลายปิด (Close Ended 
Question) และคำถามแบบปลายเปิด (Open Ended Question)  ประกอบไปด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 คำถามเกี่ยวกับ วิเคราะห์กระบวนการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดทำงบการเงิน
ระบบ MIS เป็นคำถามถึงปัญหา และแนวทางการแก้ปัญหา/ปรับปรุงกระบวนการในการจัดทำ 
งบการเงินระบบ MIS จำนวน 8 ข้อดังนี้ 

1) ความรู้ความเข้าใจใน พรบ. วินัยการเงินการคลังปี 2561 และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
และนโยบายการบัญชีภาครัฐ ปี 2561 

2) การจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายถูกต้อง ครบถ้วน และทันตามเวลาที่กำหนด 
3) ความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านการบันทึกข้อมูลเข้าในระบบ MIS 
4) การสอบทาน การทบทวนความถูกต้องและครบถ้วนของรายการที่นำเข้าในระบบ MIS 
5) การเข้าใช้งานระบบ MIS  
6) รายงานต่าง ๆ ที่ได้จากระบบ MIS  
7) ระบบ MIS ทำให้การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน

และสถาบัน 
8) อ่ืน ๆ  
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  ส่วนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับ ข้อเสนอแนะว่า ท่านอยากให้ระบบ MIS พัฒนาอย่างไร  
  ส่วนที่ 3 คำถามเกี่ยวกับ ข้อเสนอแนะว่า ท่านอยากได้รับการสนับสนุนในด้านใดบ้าง  
เพ่ือให้ใช้งานระบบ MIS ได้อย่างครบถ้วน หรือสะดวกต่อการใช้งาน 

 
3.5 วิธีตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.5.1 วิธีตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
1) ทดสอบความตรง (Validity) โดยนำแบบสอบถามที่สร้างข้ึนมา เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา

การวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน เพ่ือพิจารณาเบื้องต้น ตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหา 
ความรู้ ความคิดเห็น การรับรู้ปัญหา และความเต็มใจในการใช้ระบบ MIS เพ่ือการจัดทำงบการเงิน 
ความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ข้อคำถาม คำตอบถูกต้องตามหลักวิชาการหรือไม่ รวมถึง
ภาษาที่ใช้มีความชัดเจนเพียงใด โดยตรวจดูแต่ละข้อคำถาม ภาพรวม และแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
ของอาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิ  

 สูตร               IOC  =      ∑𝑅 
                                                                                                                                                                         __________________________________________ _______ ________ _______ ________ ____  

        N 
 เมื่อ IOC     คือ ความสอดคล้องระหว่างแบบสอบถามกับวัตถุประสงค์ 

   ∑𝑅    คือ ผลรวมของคะแนนของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน 
   N คือ จำนวนผู้เชี่ยวชาญ 

 การกำหนดคะแนนของผู้เชี่ยวชาญอาจจะเป็น +1 หรือ 0 หรือ -1 ดังนี้ 
 +1 เหมาะสม หมายถึง แบบสอบถามมีความสอดคล้องกับกรอบแนวคิด และเหมาะสำหรับ

การนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   1 ไม่แน่ใจ หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแบบสอบถามมีความสอดคล้องกับกรอบแนวคิด และเหมาะ

สำหรับการนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  -1 เหมาะสม หมายถึง แบบสอบถามไม่สอดคล้องกับกรอบแนวคิด และเหมาะสำหรับการ

นำไปใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ค่าดัชนีความสอดคล้องท่ียอมรับได้ต้องมีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 
 โดยมีจำนวนข้อคำถามทั้งหมดจำนวน 104 ข้อ ผ่านการวิเคราะห์ความคิดเห็น และปรับแก้

จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมดจำนวน 94 ข้อ ดังภาคผนวก ง 
2) ทดสอบเที่ยง (Reliability) นำแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบ และแก้ไขจากอาจารย์     

ที่ปรึกษาการวิจัยมาทำการทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง
ที่จะศึกษา โดยไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัย จำนวน 30 คน และนำข้อมูลที่ ได้ไปหาค่า  

ความเชื่ อมั่ น  (Reliability) โดยวิธีการหาค่าสั มประสิทธิ์ แอลฟา (Alpha Coefficient ; 𝛼) 
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ของ Cronbach สำหรับผลการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามปรากฏว่าได้ค่าความเชื่อมั่น 
ดังต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 3.1 การแสดงผลของระดับความเชื่อมั่น (Reliability) 

ตัวแปรตามกรอบแนวคิด ระดับความเชื่อม่ัน 
ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำงบการเงินและระบบ MIS 
ความคิดเห็นต่อการจัดทำงบการเงินและระบบ MIS 
การรับรู้ปัญหาในการจัดทำงบการเงินโดยระบบ MIS 
ความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน 

.964 

.911 

.966 

.984 
จากตารางที่ 3.1 การแสดงผลของระดับความเชื่อมั่น (Reliability) ซึ่งระดับความเชื่อมั่น

ทั้งหมด มากกว่า 0.7 แสดงว่า แบบสอบถามมีความเชื่อมั่นในระดับที่ยอมรับได้ จึงนำไปใช้  
เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล ดังภาคผนวก จ 

3.5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 
1) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามบุคลากรของสถาบัน ที่ใช้งานระบบ MIS เท่านั้น

เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน และถูกต้อง ดำเนินการโดยการแจกแบบสอบถาม ประชากรทั้งหมด 
จำนวน 110 ชุด 110 คน   

2) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์หัวหน้ากลุ่มงาน/เลขานุการคณะ ที่ใช้  
ระบบ MIS หรือใช้งบการเงินเป็นผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ ดำเนินการโดยแจกแบบสัมภาษณ์ทั้งหมด 
จำนวน 20 ชุด 20 คน 

 
3.6 วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 

แบบสอบถามบุคลากรของสถาบัน เมื่อเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วผู้วิจัยนำข้อมูลมาลงรหัส 
(Coding) และนำมาประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ    
เพ่ือทำการวิเคราะห์ข้อมูล และคำนวณหาค่าสถิติต่าง ๆ ดังนี้ 

1) การบรรยายข้อมูลทั่ วไปของบุคลากรผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้สถิติการวิเคราะห์  
เชิงพรรณนา (Description Statistics) ประกอบด้วยการแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage)  

2) ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำงบการเงิน และระบบ MIS ความคิดเห็นต่อการจัดทำ 
งบการเงิน และระบบ MIS การรับรู้ปัญหาในการจัดทำงบการเงิน โดยระบบ MIS และความเต็มใจใช้
ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน ใช้สถิติ การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Description Statistics) 
ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)   
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3) การทดสอบสมมติ ฐาน  ใช้ สถิติ  การวิ เคราะห์ เชิ งอนุ มาน (Inferential Statistics) 
ประกอบด้วยค่า F - test และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation) ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 

4) การวิเคราะห์กระบวนการ ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการจัดทำงบการเงินโดยระบบ MIS ใช้วิธี  วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และทำการ 
สรุปเป็นค่าความถี ่

5) นำข้อมูล และผลการวิเคราะห์ของทั้งแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์มาทำการ 
สรุปประเด็นเป็นแนวทางการพัฒนา และปรับปรุงการจัดทำงบการเงิน โดยระบบ MIS 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ 

 
การศึกษาเรื ่อง ความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน ซึ ่งรวบรวมข้อมูล 

โดยการ ใช้แบบสอบถามกับบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ใช้งานระบบ MIS 
เท่านั ้น จำนวน 110 ชุด เมื ่อทำการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้รับแบบสอบถามได้คืนมา 110 ชุด  
และในการวิเคราะห์ข้อมูล แปลความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูล โดยได้กำหนดสัญลักษณ์  
และอักษรย่อต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

n แทน จำนวนตัวอย่าง 

�̅�  แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
SD แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
MS แทน ค่าความแปรปรวน (Mean of freedom) 
df แทน องศาความเป็นอิสระ (Degree of freedom) 
SS แทน ผลบวกของคะแนนเบี่ยงเบนกำลังสอง (Sum of square) 
Sig. แทน ค่าระดับนัยสำคัญของสถิติทกสอบ (Significance) 
LSD แทน ค่าผลต่อนัยสำคัญท่ีคำนวณได้สำหรับประชากรกลุ่ม i และ j 
** แทน มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 * แทน มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

4.1 การนำเสนอข้อมูล ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้นำข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์ และนำเสนอผลการวิเคราะห์ โดยแบ่งได้ ดังต่อไปนี้ 
4.1.1 แบบสอบถาม สำหรับบุคลากรที่ใช้งานในระบบ MIS  

ส่วนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของบุคลากรผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 วิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำ 

งบการเงิน ด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดทำงบการเงิน และระบบ MIS 
ส่วนที่ 3 วิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำ 

งบการเงิน ด้านความคิดเห็นต่อการจัดทำงบการเงิน และระบบ MIS 
ส่วนที่ 4 วิเคราะห์เกี ่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำ 

งบการเงิน ด้านการรับรู้ปัญหาในการจัดทำงบการเงิน โดยระบบ MIS 
ส่วนที่ 5 วิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำ 

งบการเงิน ด้านความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน 
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ส่วนที ่ 6 เสนอข้อมูลเกี ่ยวกับ ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาและปรับปรุง 
การจัดทำงบการเงินโดยระบบ MIS 

ส่วนที่ 7 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
4.2.2 แบบสัมภาษณ์ สำหรับผู้บริหาร 
 ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์กระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำงบการเงิน

ระบบ MIS 
  ส่วนที่ 2 การพัฒนาระบบ MIS เช่น ด้านระบบการใช้งาน ด้าน Version ของระบบ 
ด้านการข้อมูลนำเข้าระบบ เป็นต้น 

 ส่วนที่ 3 การสนับสนุน เพื่อให้ใช้งานระบบ MIS ได้อย่างครบถ้วน หรือสะดวก 
ต่อการใช้งาน  
 
4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของบุคลากรผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ สำนักงานที่สังกัด 
ระดับการศึกษา ตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง ประสบการณ์ในการทำงานภายในสถาบัน ความถี่ในการเข้า
ใช ้งานระบบ MIS โดยใช ้สถ ิต ิ เช ิงพรรณนา ได ้แก่ ค ่าร ้อยละ (Percentage) และค่าความถี่  
(Frequency) เพ่ือนำมาใช้ในการอธิบายข้อมูล 
 
ตารางที ่ 4.1 แสดงจำนวน (ความถี ่) และค่าร ้อยละ เกี ่ยวกับข้อมูลทั ่วไปของบุคลากร 
ของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามสำนักงานที่สังกัด 

สำนักงานที่สังกัด จำนวน (คน) ร้อยละ 
ส่วนกลาง 
คณะ/วิทยาลัย 
สำนัก 

60 
38 
12 

54.5 
34.5 
10.9 

รวม 110 100 
จากตารางที่ 4.1 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของบุคลากรผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนก

ตามสำนักงานที่สังกัด จากการศึกษา พบว่า เกินกว่ากึ่งหนึ่ง สังกัดส่วนกลาง จำนวน 60 คน คิดเป็น
ร้อยละ 54.5 รองลงมา สังกัดคณะ/วิทยาลัย จำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 และสังกัดสำนัก 
จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 10.9 ตามลำดับ 

จากแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้เพิ่มส่วนงาน/กลุ่มงาน จากสำนักงานที่สังกัด ต้องการเพิ่มข้อมูล
เพ่ือให้ทราบว่าบุคลากรผู้ตอบแบบสอบถามปฏิบัติงานในส่วนงานใด จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจำนวน 
110 คน มีผู้ตอบในแบบสอบถามเพียง 49 คน พบว่า บุคลากรผู้ตอบแบบสอบถาม ตอบคำถามว่า
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ปฏิบัติงานในส่วนงาน/กลุ่มงาน เพียง 35 คน โดยส่วนใหญ่ ปฏิบัติงานในกลุ่มงานบริหารและธุรการ 
จำนวน 6 คน รองลงมา กลุ่มงานการเงินและพัสดุ กลุ่มงานงบประมาณ กลุ่มงานตรวจสอบ 4 คน 
เป็นจำนวนที ่เท่ากัน กลุ ่มงานการเงิน และกลุ ่มงานวิจัย จำนวน 3 คน เป็นจำนวนที ่เท่ากัน  
กลุ่มงานบัญชี จำนวน 2 คน กลุ่มงานพัสดุ กลุ่มงานส่งเสริมและประสานงานวิจัย กลุ่มงานการเงิน
และบัญชี กลุ่มงานบุคคล กลุ่มงานสารบรรณ กลุ่มงานนโยบานและแผน กลุ่มงานนโยบายสถาบันการ
ประชุม กลุ่มงานอาคารและผังแม่บท และกลุ่มงาน เงินรายได้ จำนวน 1 คน เป็นจำนวนที่เท่ากัน 
ตามลำดับ บุคลากรผู ้ตอบแบบสอบถาม ตอบคำถามว่าปฏิบัต ิงานในส่วนสำนัก/คณะ/กอง  
เพียง 13 คน โดยส่วนใหญ่ ปฏิบัติงานในกองคลัง จำนวน 7 คน รองลงมา ปฏิบัติในกองงานผู้บริหาร 
กองแผน คณะภาษาและการส ื ่อสาร คณะนิต ิศาสตร ์  คณะพัฒนาส ังคมและส ิ ่ งแวดล้อม  
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 1 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่เท่ากัน ตามลำดับ 
 
ตารางที ่  4.2  แสดงจำนวน (ความถี ่ ) และค่าร ้อยละ เก ี ่ยวกับข้อมูลทั ่วไปของบ ุคลากร 
ของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จำนวน (คน) ร้อยละ 
ต่ำกว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

2 
68 
40 

1.8 
61.8 
36.4 

รวม 110 100 
จากตารางที่ 4.2 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของบุคลากรผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนก

ตามระดับการศึกษา จากการศึกษา พบว่า เกินกว่ากึ่งหนึ่ง จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 
68 คน คิดเป็นร้อยละ 61.8 รองลงมา จบการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 
36.4 และจบการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 ตามลำดับ 
 
ตารางที ่  4.3  แสดงจำนวน (ความถี ่ ) และค่าร ้อยละ เก ี ่ยวกับข้อมูลทั ่วไปของบ ุคลากร 
ของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามตำแหน่ง 

ตำแหน่ง จำนวน (คน) ร้อยละ 
นักวิชาการเงินและบัญชี 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
อ่ืน ๆ 

40 
44 
7 
19 

36.4 
40.0 
6.4 
17.3 

รวม 110 100 
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จากตารางที่ 4.3 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของบุคลากรผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนก
ตามตำแหน่ง จากการศึกษา พบว่า มากที่สุด เป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 44 คน    
คิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมา เป็นตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 
36.4  เป็นตำแหน่งอื่น ๆ ได้แก่ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างวิจัย จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อย
ละ 17.30 เป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที ่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 6.4 
ตามลำดับ 
 
ตารางที ่ 4.4 แสดงจำนวน (ความถี ่) และค่าร้อยละ เกี ่ยวกับข้อมูลทั ่วไปของบุคลากรของ           
ผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามระดับตำแหน่ง 

ระดับตำแหน่ง จำนวน (คน) ร้อยละ 
ปฏิบัติงาน 
ชำนาญงาน 
ชำนาญงานพิเศษ 
ปฏิบัติการ 
ชำนาญการ 
ชำนาญการพิเศษ 
อ่ืน ๆ  

28 
3 
1 
49 
21 
3 
5 

25.5 
2.7 
.9 

44.5 
19.1 
2.7 
4.5 

รวม 110 100 
จากตารางที่ 4.4 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของบุคลากรผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนก

ตามระดับตำแหน่ง จากการศึกษา พบว่า มากที่สุด อยู่ในระดับตำแหน่งปฏิบัติการ จำนวน 49 คน  
คิดเป็นร้อยละ 44.5 รองลงมา อยู่ในระดับตำแหน่งปฏิบัติงาน จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5 
อยู่ในระดับตำแหน่งชำนาญการ จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 19.1 อยู่ในระดับตำแหน่งอ่ืน ๆ ได้แก่ 
ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 อยู่ในระดับตำแหน่งชำนาญงาน จำนวน 3 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.7 และอยู ่ในระดับตำแหน่งชำนาญการพิเศษ จำนวน 3 คิดเป็นร้อยละ 2.7 
เป็นระดับท่ีเท่ากัน อยู่ในระดับตำแหน่งชำนาญงานพิเศษ จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ .9 ตามลำดับ 
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ตารางที่ 4.5 แสดงจำนวน (ค่าเฉลี่ย) เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของบุคลากรของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงานภายในสถาบัน 

ประสบการณ์ในการทำงาน 
ภายในสถาบัน 

จำนวน  
(คน) 

ต่ำสุด  
(ปี) 

สูงสุด  
(ปี) 

ค่าเฉลี่ย 
(ปี) 

ประสบการณ์ในการทำงานภายในสถาบัน 110 .17 30 12.4 
รวม 110    

จากตารางที่ 4.5 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตาม
ประสบการณ์ในการทำงานภายในสถาบัน จากการศึกษา พบว่า บุคลากรมีประสบการณ์ในการ
ทำงานภายในสถาบัน มากที่สุด 30 ปี และมีประสบการณ์ในการทำงานภายในสถาบัน น้อยที่สุด 2 
เดือน (.17 ปี) มีค่าเฉลี่ยประสบการณ์ในการทำงานภายในสถาบัน 12 ปี 5 เดือน (12.4 ปี) 

 
ตารางที ่  4.6 แสดงจำนวน (ความถี ่ ) และค่าร ้อยละ เก ี ่ยวกับข้อมูลทั ่วไปของบ ุคลากร 
ของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามความถี่ในการเข้าใช้งานระบบ MIS 

ความถี่ในการเข้าใช้งานระบบ MIS จำนวน (คน) ร้อยละ 
1-5 ครั้ง/สัปดาห์ 
6-10 ครั้ง/สัปดาห์ 
11-15 ครั้ง/สัปดาห์ 
มากกว่า 16 ครั้งข้ึนไป/สัปดาห์ 

47 
17 
12 
34 

42.7 
15.5 
10.9 
30.9 

รวม 110 100 
จากตารางที่ 4.6 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของบุคลากรผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนก

ตามความถี่ในการเข้าใช้งานระบบ MIS จากการศึกษา พบว่า มากที่สุด มีความถี่ในการเข้าใช้งาน
ระบบ MIS 1-5 ครั ้ง/สัปดาห์ จำนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 42.7 รองลงมา มีความถี ่ในการ 
เข้าใช้งานระบบ MIS มากกว่า 16 ครั้งขึ้นไป/สัปดาห์ จำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 30.9 มีความถี่
ในการเข้าใช้งานระบบ MIS 6-10 ครั้ง/สัปดาห์ จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5 และมีความถี่  
ในการเข้าใช้งานระบบ MIS 11-15 ครั้ง/สัปดาห์ จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 10.9 ตามลำดับ  
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์เกี ่ยวกับปัจจัยที ่มีผลต่อความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำ 
งบการเงิน ด้านความรู ้ความเข้าใจในการจัดทำงบการเงิน และระบบ MIS ได้แก่ ด้านความรู้ 
ความเข้าใจในการใช้งานระบบ MIS และการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย ด้านความรู้ความเข้าใจ พรบ.วินัย
การเงินการคลัง และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 

เกณฑ์การอภิปรายผลการวิจัยของลักษณะแบบสอบถามที่ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภท
อันตรภาคชั้น (Interval Scale) โดยการคำนวณช่วงกว้างระหว่างชั้นตามหลักการหาค่าพิสัย ดังนี้ 

ความกว้างของอันตรภาคชั้น  =  คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด 
           จำนวนชั้น 
 =  1 – 0 
                                            3 
 = 0.33 

จากหลักเกณฑ์ดังกล่าว สามารถแปลความหมายของค่าเฉลี่ยได้ ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ย     0 – 0.33 กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจระดับต่ำ 
ค่าเฉลี่ย 0.34 – 0.67 กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจระดับปานกลาง 

 ค่าเฉลี่ย 0.68 – 1.00 กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจระดับสูง 
 
ตารางที่ 4.7 แสดงจำนวน ค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจใช้ระบบ MIS 
ในการจัดทำงบการเงิน ด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดทำงบการเงิน และระบบ MIS จำแนกตาม
ความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบ MIS และการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย 

ความรู้ความเขา้ใจในการใช้งานระบบ MIS 
และการจดัทำเอกสารเบิกจา่ย 

ใช่ ไม่ใช ่ ไม่ทราบ �̅� แปลผล อันดับ 

1. เอกสารการเบ ิกจ ่ายท ี ่ส ่งมายัง     
กองคลังและพัสดุ ต้องมีความครบถ้วน
และถูกต้อง พร้อมทั ้งบ ันทึกผ ูกพัน
รายการในระบบ MIS ตามแหล่งเงิน
ลักษณะ 3 มิติ และหมวดรายจ่าย 
2. การบันทึกรายการตรวจรับว ัสดุ      
ในระบบ MIS หากจ่ายร้านค้า ประเภท
ของเงิน จะเป็นเงินเชื ่อ แต่หากจ่าย   
เง ินทดรอง ประเภทของเง ินจะเป็น  
เงินทดรอง ซึ่งจะต้องบันทึกให้ครบถ้วน
ถูกต้องทุกคร้ัง 

104 
(94.5) 

 
 
 

90 
(81.8) 

 
 
 
 

2 
(1.8) 

 
 
 
3 

(2.7) 
 
 
 
 

4 
(3.6) 

 
 
 

17 
(15.5) 

 
 
 
 

0.95 
 
 
 
 

0.82 
 
 
 
 
 

สูง 
 
 
 
 

สูง 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
3 
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ความรู้ความเขา้ใจในการใช้งานระบบ MIS 
และการจดัทำเอกสารเบิกจา่ย 

ใช่ ไม่ใช ่ ไม่ทราบ �̅� แปลผล อันดับ 

3. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ
ใด ให้ทำการบันทึกรายการเบิกจ่ายเงิน
ตามรายจ ่ายของป ีน ั ้น  ๆ เว ้นแต่            
มีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ค่าใช้จ่าย
ค้างเบิกข้ามปี หรือเงินยืมคาบเก่ียว 
4. หากพบข ้อผ ิดพลาดให ้ทำการ       
แก ้เอกสารโดยไม ่ต ้องเข ้าไปแก ้ไข      
ในระบบMIS เน ื ่องจากระบบจะไม่
สามารถย้อนกลับไปแก้ไขข้อมูลได้ 
5. การแก้ไขเอกสารในการเบิกจ่าย   
ทำได้โดยใช้วิธ ีข ีดฆ่าแล้วพิมพ์ หรือ
เข ียนใหม่  และให้ผ ู ้ม ีหน ้าท ี ่จ ัดทำ
เอกสารลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกแห่ง 
6. การนำส่งเงินคืนคลัง ถ้าเป็นรายจ่าย
ปีเก่าให้นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ถ้าเป็น
รายจ ่ ายป ีป ั จจ ุบ ั น ให ้นำส ่ ง เป็น          
เงินเบิกเกินส่งคืน 
7. กลุ ่มงานบัญชีนำรายการที ่ท ่าน
ผูกพันมาบันทึกตั้งเป็นรายการค้างจ่าย 
และจะบันทึกรายการจ่ายต่อเมื่อได้รับ
การอนุมัติการเบิกจ่ายพร้อมทั้งทำการ
จ่ายเงินให้กับผู้รับเงินแล้ว 
8.  ท ุก เด ือนต ้องม ีการตรวจสอบ     
ความถูกต้องของรายงานฝากธนาคาร
กับสมุดเงินฝากธนาคารที่บันทึกบัญชี 
จะต ้องทำงบกระทบยอดเง ินฝาก
ธนาคารทุกบัญชีที ่มียอดเงินคงเหลือ  
ไม่ตรงกันทุกบัญชี 
9. เมื่อมีรายการโอนเข้าบัญชี ให้ทำการ
บันทึกบัญชีตามวันที่เงินเข้า โดยไม่ต้อง
ออกใบเสร็จรับเงิน 

99 
(90.0) 

 
 
 

13 
(11.8) 

 
 

75 
(68.2) 

 
 

48 
(43.6) 

 
 

67 
(60.9) 

 
 
 

70 
(63.6) 

 
 
 
 

27 
(24.5) 

 

0 
(0.0) 

 
 
 

86 
(78.2) 

 
 

31 
(28.2) 

 
 

12 
(10.9) 

 
 
2 

(1.8) 
 
 
 
3 

(2.7) 
 
 
 
 

41 
(37.3) 

 

11 
(10.0) 

 
 
 

11 
(10.0) 

 
 
4 

(3.6) 
 
 

50 
(45.5) 

 
 

41 
(37.3) 

 
 
 

37 
(33.6) 

 
 
 
 

42 
(38.2) 

 

0.90 
 
 
 
 

0.78 
 
 
 

0.28 
 
 
 

0.44 
 
 
 

0.61 
 
 
 
 

0.64 
 
 
 
 
 

0.37 
 
 

สูง 
 
 
 
 

สูง 
 
 
 

ต่ำ 
 
 
 

ปานกลาง 
 
 
 

ปานกลาง 
 
 
 
 

ปานกลาง 
 
 
 
 
 

ปานกลาง 
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ความรู้ความเขา้ใจในการใช้งานระบบ MIS 
และการจดัทำเอกสารเบิกจา่ย 

ใช่ ไม่ใช ่ ไม่ทราบ �̅� แปลผล อันดับ 

1 0 .  แ บ บ  บ ก . 1 1 1  อ อ ก แ ท น
ใบเสร็จรับเงินจากบริษัทที่รับเงินได้ 

42 
(38.2) 

47 
(42.7) 

21 
(19.1) 

0.43 ปานกลาง 8 

เฉลี่ยรวม    0.62 ปานกลาง  

*คำถามเชิงบวก 6 ข้อ ประกอบด้วย ข้อที ่ 1 – 3 และ ข้อที ่ 6 - 8 และคำถามเชิงลบ 4 ข้อ 
ประกอบด้วย ข้อที่ 4 -5 และ ข้อที่ 9 -10  

จากตารางที่ 4.7 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวน ค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัย 
ที่มีผลต่อความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน ด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ 
งบการเงิน และระบบ MIS จำแนกตามความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบ MIS และการจัดทำ
เอกสารเบิกจ่าย จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 110 คน ผลการศึกษา พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 0.62 
ซ่ึงอยู่ในระดับปานกลาง ในเรื่องเอกสารการเบิกจ่ายที่ส่งมายังกองคลังและพัสดุ ต้องมีความครบถ้วน
และถูกต้อง พร้อมทั ้งบันทึกผูกพันรายการในระบบ MIS ตามแหล่งเงินลักษณะ 3 มิติ และ 

หมวดรายจ่าย เป็นอันดับ 1 (�̅�= 0.95) อันดับ 2 ในเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณใด 
ให้ทำการบันทึกรายการเบิกจ่ายเงินตามรายจ่ายของปีนั้น ๆ เว้นแต่มีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 

ค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี หรือเงินยืมคาบเกี่ยว (�̅�= 0.90) อันดับ 3 ในเรื่องการบันทึกรายการตรวจรับ
วัสดุในระบบ MIS หากจ่ายร้านค้า ประเภทของเงิน จะเป็นเงินเชื่อ แต่หากจ่ายเงินทดรอง ประเภท

ของเงินจะเป็นเงินทดรอง ซึ่งจะต้องบันทึกให้ครบถ้วนถูกต้องทุกครั้ง  (�̅�= 0.82) อันดับ 4 ในเรื่อง
หากพบข้อผิดพลาดให้ทำการแก้เอกสารโดยไม่ต้องเข้าไปแก้ไขในระบบ MIS เนื ่องจากระบบ 

จะไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขข้อมูลได้ (�̅�= 0.78) อันดับ 5 ในเรื่องทุกเดือนต้องมีการตรวจสอบ
ความถูกต้องของรายงานเงินฝากธนาคาร กับสมุดเงินฝากธนาคาร ที่บันทึกบัญชี จะต้องทำงบ 

กระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชีที่มียอดเงินคงเหลือไม่ตรงกันทุกบัญชี  (�̅�= 0.64) อันดับ 6 
ในเรื่องกลุ่มงานบัญชีนำรายการที่ท่านผูกพันมาบันทึกตั้งเป็นรายการค้างจ่าย และจะบันทึกรายการ

จ่ายต่อเมื่อได้รับการอนุมัติการเบิกจ่ายพร้อมทั ้งทำการจ่ายเงินให้กับผู ้รับเงินแล้ ว (�̅�= 0.61) 
อันดับ 7 ในเรื ่องการนำส่งเงินคืนคลัง ถ้าเป็นรายจ่ายปีเก่าให้นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ถ้าเป็น 

รายจ่ายปีปัจจุบันให้นำส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน (�̅�= 0.44) อันดับ 8 ในเรื่องแบบ บก.111 ออกแทน

ใบเสร็จรับเงินจากบริษัทที ่รับเงินได้  (�̅�= 0.43) อันดับ 9 ในเรื ่องเมื ่อมีรายการโอนเข้าบัญชี 

ให้ทำการบันทึกบัญชีตามวันที่เงินเข้า โดยไม่ต้องออกใบเสร็จรับเงิน (�̅�= 0.37) และอันดับสุดท้าย 
ในเรื่องการแก้ไขเอกสารในการเบิกจ่ายทำได้โดยใช้วิธีขีดฆ่าแล้วพิมพ์ หรือเขียนใหม่ และให้ผู้มีหน้าที่

จัดทำเอกสารลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกแห่ง(�̅�= 0.28) 
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ตารางที่ 4.8 แสดงจำนวน ค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจใช้ระบบ MIS 
ในการจัดทำงบการเงิน ด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดทำงบการเงิน และระบบ MIS จำแนกตาม
ด้านความรู้ความเข้าใจ พรบ.วินัยการเงินการคลัง และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการ
บัญชีภาครัฐ 

ความรู้ความเขา้ใจ พรบ.วินัยการเงนิการคลงั 
และมาตรฐานการบญัชีภาครัฐและนโยบายการ

บัญชีภาครัฐ 

ใช่ ไม่ใช ่ ไม่
ทราบ 

�̅� แปลผล อันดับ 

11. การบ ันท ึกรายการประจำเด ือน        
ทุกเดือนจะสามารถบันทึกได้ไม่เกินวันที่ 
10 ของเดือนถัดไป 
12. การบันทึกรายการประจำปีจะสามารถ
บันทึกได้ไม่เกินวันที่ 15 พฤศจิกายนของ
ทุกปี 
13. หน่วยงานในกำกับของรัฐต้องจัดทำ
บัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐาน  
การบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี
ภาครัฐ 
14. หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำรายงาน
การเง ินประจำป ีท ี ่ เบ ิกจ ่ ายจากเงิน
งบประมาณแผ่นดินเท่านั้น 
15. หน่วยงานในกำกับของรัฐจะต้องทำ
ร า ย ง านกา ร เ ง ิ น ต าม เกณฑ ์ เ ง ิ น สด       
(Cash Basis) 
16 .  การจ ั ดทำรายงานการ เง ิ นของ
หน ่ วยงานในกำก ับของร ั ฐ ให ้ ม ี รอบ
ระยะเวลาเป็นไปตามปีงบประมาณ (ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม – 30 กันยายนของปีถัดไป) 
 
 
 
 
 

35 
(31.8) 

 
33 

(30.0) 
 

87 
(79.1) 

 
 

16 
(14.5) 

 
29 

(26.4) 
 

91 
(82.7) 

 
 
 
 
 
 
 
 

16 
(14.5) 

 
15 

(13.6) 
 
0 

(0.0) 
 
 

60 
(54.5) 

 
23 

(20.9) 
 
6 

(5.5) 
 
 
 
 
 
 
 
 

59 
(53.6) 

 
62 

(56.4) 
 

23 
(20.9) 

 
 

34 
(30.9) 

 
58 

(52.7) 
 

13 
(11.8) 

 
 
 
 
 
 
 
 

0.32 
 
 

0.30 
 
 

0.79 
 
 
 

0.55 
 
 

0.21 
 
 

0.83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต่ำ 
 
 

ต่ำ 
 
 

สูง 
 
 
 

ปานกลาง 
 
 

ต่ำ 
 
 

สูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 
 
8 
 
 
2 
 
 
 
4 
 
 

10 
 
 
1 
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ความรู้ความเขา้ใจ พรบ.วินัยการเงนิการคลงั 
และมาตรฐานการบญัชีภาครัฐและนโยบายการ

บัญชีภาครัฐ 

ใช่ ไม่ใช ่ ไม่
ทราบ 

�̅� แปลผล อันดับ 

17. หน ่วยงานของร ัฐต ้องนำรายงาน
ก า ร เ ง ิ น ป ร ะ จ ำ ป ี แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล             
การตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงิน
แผ ่นด ินเป ิดเผยให้สาธารณะชนทราบ 
รวมทั้งเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย 
ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับรายงาน
ผลการตรวจสอบ 
18. ก่อนทำการปิดบัญชีสิ้นปีจะต้องทำการ
ปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง เช่น รายการตั้ง
เจ้าหนี ้ ใบสำคัญค้างจ่าย ค่าเสื ่อมราคา    
ค่าวัสดุคงเหลือ เป็นต้น 
19. ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับที่ 
17 เรื ่อง ที ่ด ิน อาคาร และอุปกรณ์ให้
คำนวณค่าเสื่อมราคาและให้ทำทะเบียนคุม
สินทรัพย์โดยไม่ต้องบันทึกบัญชี 
20. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะบันทึกบัญชีได้
จะต้องมีการจ่ายเงินสดแล้วเท่านั้นหากยัง
ไม่มีการจ่ายเงินให้ทำทะเบียนคุมบัญชี
รายจ่ายไว้เท่านั้น 

55 
(50.0) 

 
 
 
 
 

83 
(75.5) 

 
 

17 
(15.5) 

 
 

29 
(26.4) 

9 
(8.2) 

 
 
 
 
 
2 

(1.8) 
 
 

40 
(36.4) 

 
 

27 
(24.5) 

46 
(41.8) 

 
 
 
 
 

25 
(22.7) 

 
 

53 
(48.2) 

 
 

54 
(49.1) 

0.50 
 
 
 
 
 
 

0.75 
 
 
 

0.36 
 
 
 

0.25 
 
 

ปานกลาง 
 
 
 
 
 
 

สูง 
 
 
 

ปานกลาง 
 
 
 

ต่ำ 

5 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
6 
 
 
 
9 
 

เฉลี่ยรวม    0.49  ปานกลาง  

*คำถามเชิงบวก 6 ข้อ ประกอบด้วย ข้อที่ 11 – 13 และข้อที่ 16 - 18  และคำถามเชิงลบ 4 ข้อ 
ประกอบด้วย ข้อที่ 14 -15 และข้อที่ 19 - 20  

จากตารางที่ 4.8 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวน ค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัย 
ที่มีผลต่อความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน ด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ 
งบการเงิน และระบบ MIS จำแนกตามด้านความรู้ความเข้าใจ พรบ.วินัยการเงินการคลัง และ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 110 คน พบว่า 
ค่าเฉลี ่ยรวมเท่ากับ 0.49 ซึ ่งอยู ่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง ในเรื ่องการจัดทำรายงานการเงิน 
ของหน่วยงานในกำกับของรัฐให้มีรอบระยะเวลาเป็นไปตามปีงบประมาณ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30 

กันยายนของปีถัดไป) เป็นอันดับ 1 (�̅�= 0.83) อันดับ 2 ในเรื่องหน่วยงานในกำกับของรัฐ ต้องจัดทำ
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บัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ  (�̅�= 0.79) 
อันดับ 3 ในเรื่องก่อนทำการปิดบัญชีสิ้นปีจะต้องทำการปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง เช่น รายการ  

ตั้งเจ้าหนี้ ใบสำคัญค้างจ่าย ค่าเสื่อมราคา ค่าวัสดุคงเหลือ เป็นต้น (�̅�= 0.75) อันดับ 4 ในเรื่อง
หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำรายงานการเงินประจำปีที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดินเท่านั้น  

(�̅�= 0.55) อันดับ 5 ในเรื ่องหน่วยงานของรัฐต้องนำรายงานการเงินประจำปีและรายงานผล 
การตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเปิดเผยให้สาธารณะชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่  

ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบ (�̅�= 0.50) 
อันดับ 6 ในเรื่องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ให้คำนวณ

ค่าเสื่อมราคาและให้ทำทะเบียนคุมสินทรัพย์โดยไม่ต้องบันทึกบัญชี  (�̅�= 0.36) อันดับ 7 ในเรื่อง 
การบันทึกรายการประจำเดือน ทุกเดือนจะสามารถบันทึกได้ไม่เกินวันที ่ 10 ของเดือนถัดไป  

(�̅�= 0.32) อันดับ 8 ในเรื ่องการบันทึกรายการประจำปีจะสามารถบันทึกได้ไม่เกินวันที ่ 15 

พฤศจิกายนของทุกปี (�̅�= 0.30) อันดับ 9 ในเรื ่องค่าใช้จ่ายที ่เกิดขึ้นจะบันทึกบัญชีได้จะต้อง 
มีการจ่ายเงินสดแล้วเท่านั ้นหากยังไม่มีการจ่ายเงินให้ทำทะเบียนคุมบัญชีรายจ่ายไว้เท่านั้น  

(�̅�= 0.25) และอันดับสุดท้าย ในเรื่องหน่วยงานในกำกับของรัฐจะต้องทำรายงานการเงินตามเกณฑ์

เงินสด (Cash Basis) (�̅�= 0.21) 
 

ตารางท่ี 4.9 สรุปปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน ด้านความรู้ความ
เข้าใจในการจัดทำงบการเงิน และระบบ MIS 
ด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดทำงบการเงิน และระบบ MIS �̅� อันดับ 
ความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบ MIS และการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย 0.62 1 
ความรู้ความเข้าใจ พรบ.วินัยการเงินการคลัง และมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 

0.49 2 

จากตารางที ่  4.9 แสดงผลสร ุปปัจจ ัยท ี ่ม ีผลต่อความเต ็มใจใช ้ระบบ MIS ในการ 
จัดทำงบการเงิน ด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดทำงบการเงิน และระบบ MIS พบว่า บุคลากร 
ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบ MIS และการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย 

มากเป็นอันดับ 1 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง (�̅�= 0.62) รองลงมา มีความรู้ความเข้าใจ พรบ.วินัย
การเงินการคลัง และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับ

ปานกลาง (�̅�= 0.49)  
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ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบ
การเงิน ด้านความคิดเห็นต่อการจัดทำงบการเงินและระบบ MIS ได้แก่ ด้านการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย 
ด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ ด้านการใช้งานระบบ MIS 

เกณฑ์การอภิปรายผลการวิจัยของลักษณะแบบสอบถามที่ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภท
อันตรภาคชั้น (Interval Scale) โดยการคำนวณช่วงกว้างระหว่างชั้นตามหลักการหาค่าพิสัย ดังนี้ 

ความกว้างของอันตรภาคชั้น  =  คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด 
           จำนวนชั้น 

 =  5 – 1 
                                           5 
 = 0.80 

จากหลักเกณฑ์ดังกล่าว สามารถแปลความหมายของค่าเฉลี่ยได้ ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80 กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยน้อยที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60 กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยน้อย 
ค่าเฉลี่ย 2.61 - 3.40 กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยมากที่สุด 

 
ตารางท่ี 4.10 แสดงจำนวน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผล
ต่อความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน ด้านความคิดเห็นต่อการจัดทำงบการเงินและ
ระบบ MIS จำแนกตามด้านการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย 

ด้านการจดัทำ 
เอกสารเบิกจา่ย 

ระดบัความสำคัญ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปานกลาง น้อย น้อย
ที่สุด 

�̅� SD แปลผล อันดับ 

1. ท ่ า น ต ้ อ ง ม ี ค ว า ม รู้    
ความเข้าใจในการจัดทำ
เอกสารการเบิกจ่ายเงิน  
ท ี ่ส ่งมายังกองคล ังและ
พัสดุ 
 
 
 

58 
(52.7) 

 
 
 
 
 
 
 

42 
(38.2) 

 
 
 
 
 
 
 

9 
(8.2) 

 
 
 
 
 
 
 

0 
(0.0) 

 
 
 
 
 
 
 

1 
(0.9) 

 
 
 
 
 
 
 

4.42 
 
 
 
 
 
 
 
 

.722 
 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นด้วย 
มากที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 

2 
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ด้านการจดัทำ 
เอกสารเบิกจา่ย 

ระดบัความสำคัญ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปานกลาง น้อย น้อย
ที่สุด 

�̅� SD แปลผล อันดับ 

2 .  กา รจ ั ดทำ เอกสา ร
เบิกจ่ายได้อย่างถูกต้อง 
และครบถ้วน ตามระเบียบ
ข อ ง ส ถ า บ ั น  น ั ้ น เ ป็ น        
สิ ่งสำคัญอย่างยิ ่งไม่อาจ
ผิดพลาดได้เลย 
3. ท่านคิดว่าระเบียบ และ
ข้อบังคับที่ใช้ในการจัดทำ
เ อ ก ส า ร เ บ ิ ก จ ่ า ย มี
ข ้อกำหนดที ่ช ัดเจน จะ   
ทำให้สามารถปฏิบัติงาน
ได ้ อย ่ า ง รวด เร ็ ว  และ
คล่องตัวมากข้ึน 
4. หากมีระเบียบ ข้อบังคับ 
เ พ ิ ่ ม เ ต ิ ม ห ร ื อ ม ี ก า ร
ป ร ั บ ป ร ุ ง ท ี ่ ม า จ า ก
ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ค ลั ง        
กองคลังและพัสดุ จะแจ้ง
ให ้หน ่ วยงานของท ่าน
รับทราบด้วย 

66 
(60.0) 

 
 
 
 

41 
(37.3) 

 
 
 
 
 

51 
(46.4) 

35 
(31.8) 

 
 
 
 

46 
(41.8) 

 
 
 
 
 

45 
(40.9) 

8 
(7.3) 

 
 
 
 

22 
(20.0) 

 
 
 
 
 

11 
(10.0) 

1 
(0.9) 

 
 
 
 
1 

(0.9) 
 
 
 
 
 
3 

(2.7) 

0 
(0.0) 

 
 
 
 
0 

(0.0) 
 
 
 
 
 
0 

(0.0) 

4.51 
 
 
 
 
 

4.15 
 
 
 
 
 
 

4.31 
 

.674 
 
 
 
 
 

.768 
 
 
 
 
 
 

.763 

เห็นด้วย 
มากที่สุด 
 
 
 
 
เห็นด้วย
มาก 
 
 
 
 
 
เห็นด้วย 
มากที่สุด 

1 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
3 

เฉลี่ยรวม      4.35  เห็นด้วย
มากที่สดุ 

 

 จากตารางที่ 4.10 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การว ิเคราะห์ เก ี ่ยวกับปัจจ ัยที ่ม ีผลต่อความเต ็มใจใช ้ระบบ MIS ในการจ ัดทำงบการเงิน 
ด้านความคิดเห็นต่อการจัดทำงบการเงินและระบบ MIS จำแนกตามด้านการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย 
จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 110 คน พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.35 ซ่ึงอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด 
ในเร ื ่อง การจัดทำเอกสารเบิกจ่ายได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วน  ตามระเบียบของสถาบัน 

นั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งไม่อาจผิดพลาดได้เลย เป็นอันดับ 1 (�̅�= 4.51, SD = .674) อันดับ 2  
ท่านต้องมีความรู ้ความเข้าใจในการจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายเงินที ่ส่งมายังกองคลังและพัสดุ  
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(�̅�= 4.42 , SD = .722) อ ันด ับ 3 หากม ีระเบ ียบ ข ้อบ ังค ับ  เพ ิ ่มเต ิม หร ือม ีการปร ับปรุง 
ที ่มาจากกระทรวงการคลัง กองคลังและพัสดุ  จะแจ้งให ้หน่วยงานของท่านร ับทราบด้วย 

(�̅�= 4.31, SD = .763) อันดับ 4 ท่านคิดว่าระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้ในการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย 

มีข้อกำหนดที่ชัดเจน จะทำให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว และคล่องตัวมากขึ้น (�̅�= 4.15, 
SD = .768) 
 
ตารางท่ี 4.11 แสดงจำนวน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผล
ต่อความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน ด้านความคิดเห็นต่อการจัดทำงบการเงิน  
และระบบ MIS จำแนกตามด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ 

ด้านการใชง้านคอมพิวเตอร ์ ระดบัความสำคญั 
มาก
ที่สุด 

มาก ปานกลาง น้อย น้อย
ที่สุด 

�̅� SD แปลผล อันดับ 

5. ท่านควรมีความสามารถใช้
โปรแกรมพื ้นฐานได้ เช ่น MS 
Word, MSExcel, MSPowerPoint  
เป็นต้น เพื ่อให้สามารถทำงาน
ด้านการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย   
ได้ถูกต้อง อเกิดประสิทธิภาพต่
การปฏิบัติงาน 
6. ท่านควรมีความสามารถในการ
แก้ปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
เบื้องต้นได้ เพื่อให้สามารถทำงาน
ด้านการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย       
ได้ถูกต้องเกิดประสิทธิภาพต่อ
การปฏิบัติงาน 
7. คอมพิวเตอร์ของท่านควรมี
ความทันสมัยตลอดเวลา เพื่อ
ตอบสนองต่อการใช ้งานด้าน
ระบบ MIS 
 
 

56 
(50.9) 

 
 
 
 
 

51 
(46.4) 

 
 
 
 

44 
(40.0) 

 
 
 
 
 

41 
(37.3) 

 
 
 
 
 

37 
(33.6) 

 
 
 
 

44 
(40.0) 

 
 
 
 
 

10 
(9.1) 

 
 
 
 
 

17 
(15.5) 

 
 
 
 

18 
(16.4) 

 
 
 
 
 

2 
(1.8) 

 
 
 
 
 
4 

(3.6) 
 
 
 
 
3 

(2.7) 
 
 
 
 
 

1 
(0.9) 

 
 
 
 
 
1 

(0.9) 
 
 
 
 
1 

(0.9) 
 
 
 
 
 

4.35 
 
 
 
 
 
 

4.21 
 
 
 
 
 

4.15 
 
 
 
 
 
 

.797 
 
 
 
 
 
 

.899 
 
 
 
 
 

.859 
 
 
 
 
 
 

เห็นด้วย 
มากที่สุด 
 
 
 
 
 
เห็นด้วย 
มากที่สุด 
 
 
 
 
เห็นด้วย
มาก 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
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ด้านการใชง้านคอมพิวเตอร ์ ระดบัความสำคญั 
มาก
ที่สุด 

มาก ปานกลาง น้อย น้อย
ที่สุด 

�̅� SD แปลผล อันดับ 

8. ท่านควรได้รับการฝึกอบรม 
การใช้งานคอมพิวเตอร์ อย่าง
สม่ำเสมอ เพื่อให้ความสามารถ
ทำงานด้าน MIS ได้ราบรื่น 

44 
(40.0) 

 

47 
(42.7) 

17 
(15.5) 

2 
(1.8) 

0 
(0.0) 

4.21 .767 เห็นด้วย 
มากที่สุด 

2 

เฉลี่ยรวม      4.23 
 

 เห็นด้วย
มากที่สดุ 

 

 จากตารางที่ 4.11 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การว ิเคราะห์ เก ี ่ยวกับปัจจ ัยที ่ม ีผลต่อความเต ็มใจใช ้ระบบ MIS ในการจ ัดทำงบการเงิน 
ด้านความคิดเห็นต่อการจัดทำงบการเงินและระบบ MIS จำแนกตามด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 110 คน พบว่าค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.23 ซึ่งอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด 
ในเรื่อง ท่านควรมีความสามารถใช้โปรแกรมพ้ืนฐานได้ เช่น MS Word,MS Excel, MS PowerPoint 
เป็นต้น เพื ่อให้สามารถทำงานด้านการจัดทำเอกสารเบิกจ ่ายได้ถ ูกต้อง เกิดประสิทธ ิภาพ 

ต่อการปฏิบัต ิงาน เป็นอันดับ 1 (�̅�= 4.35, SD = .797) อันดับ 2 ท่านควรมีความสามารถ 
ในการแก้ป ัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์เบ ื ้องต ้นได้ เพื ่อให้สามารถทำงานด้านการจ ัดทำ  

เอกสารเบิกจ่ายได้ถูกต้องเกิดประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงาน (�̅�= 4.21, SD = .899) และท่าน 
ควรได้รับการฝึกอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ความสามารถทำงานด้าน MIS 

ได้ราบรื ่น (�̅�= 4.21, SD = .767) ซึ ่งมีอันดับที ่เท่ากัน อันดับ 3 คอมพิวเตอร์ของท่านควรมี 

ความทันสมัยตลอดเวลา เพ่ือตอบสนองต่อการใช้งานด้านระบบ MIS (�̅�= 4.15, SD = .859)  
 
ตารางท่ี 4.12 แสดงจำนวน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผล
ต่อความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน ด้านความคิดเห็นต่อการจัดทำงบการเงิน 
และระบบ MIS จำแนกตามด้านการใช้งานระบบ MIS 

 
ด้านการใชง้านระบบ MIS 

ระดบัความสำคญั 
มาก
ที่สุด 

มาก ปานกลาง น้อย น้อย
ที่สุด 

�̅� SD แปลผล อันดับ 

9. ท่านคิดว่าระบบ MIS 
ม ีการรายงานผลเป็น
ป ัจจ ุบ ัน  สามารถนำ

38 
(34.5) 

 

43 
(39.1) 

 

23 
(20.9) 

 

6 
(5.5) 

 

0 
(0.0) 

 

4.03 
 
 

.883 
 
 

เห็นด้วย 
มาก 
 

1 
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ด้านการใชง้านระบบ MIS 

ระดบัความสำคญั 
มาก
ที่สุด 

มาก ปานกลาง น้อย น้อย
ที่สุด 

�̅� SD แปลผล อันดับ 

ข ้ อ ม ู ล ไ ป ใ ช ้ ใ น ก า ร
ตัดสินใจได้ทันที 
10. ท ่านค ิดว ่าระบบ 
MIS ม ี ก า ร ป ร ั บ ป รุ ง       
ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
ตอบสนองต่อการใช้งาน 
11. ท ่านค ิดว ่าระบบ 
MIS มีข้อมูลเพียงพอต่อ
การใช้งานในด้านอื่น ๆ 
เช ่น  รายงานเจ ้ าหนี้  
รายงานลูกหนี้ รายงาน
เงินฝากธนาคาร เป็นต้น 
12. ท ่านค ิดว ่าระบบ 
MIS สามารถนำข้อมูล 
ไปใช้ได้อย่างสะดวก เชน่ 
การพิมพ์รายงาน หรือ
การนำข้อมูลออกทาง 
Excel เป็นต้น 

 
 

27 
(24.5) 

 
 

19 
(17.3) 

 
 
 
 

30 
(27.3) 

 
 

37 
(33.6) 

 
 

44 
(40.0) 

 
 
 
 

30 
(27.3) 

 
 

37 
(33.6) 

 
 

42 
(38.2) 

 
 
 
 

41 
(37.3) 

 
 
6 

(5.5) 
 
 
5 

(4.5) 
 
 
 
 
4 

(3.6) 

 
 
3 

(2.7) 
 
 
0 

(0.0) 
 
 
 
 
5 

(4.5) 

 
 

3.72 
 
 
 

3.70 
 
 
 
 
 

3.69 

 
 

.987 
 
 
 

.808 
 
 
 
 
 

1.056 

 
 
เห็นด้วย
มาก 
 
 
เห็นด้วย
มาก 
 
 
 
 
เห็นด้วย
มาก 

 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
4 

เฉลี่ยรวม      3.78  เห็นด้วย
มาก 

 

 จากตารางที่ 4.12 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การว ิเคราะห์ เก ี ่ยวกับปัจจ ัยที ่ม ีผลต่อความเต ็มใจใช ้ระบบ MIS ในการจ ัดทำงบการเงิน 
ด้านความคิดเห็นต่อการจัดทำงบการเงินและระบบ MIS จำแนกตามด้านการใช้งานระบบ MIS 
จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 110 คน พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.78 ซึ่งอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
ในเรื่อง ท่านคิดว่าระบบ MIS มีการรายงานผลเป็นปัจจุบัน สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจ  

ได้ทันที เป็นอันดับ 1 (�̅�= 4.03, SD = .883) อันดับ 2 ท่านคิดว่าระบบ MIS มีการปรับปรุง 

ให้ทันสมัยอยู ่ตลอดเวลาตอบสนองต่อการใช้งาน (�̅�= 3.72, SD = .987) อันดับ 3 ท่านคิดว่า 
ระบบ MIS มีข้อมูลเพียงพอต่อการใช้งานในด้านอื ่น ๆ เช ่น รายงานเจ้าหนี้  รายงานลูกหนี้ 

รายงานเงินฝากธนาคาร เป็นต้น (�̅�= 3.70, SD = .808) อันดับ 4 ท่านคิดว่าระบบ MIS สามารถ 
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นำข้อมูลไปใช้ได้อย่างสะดวก เช่น การพิมพ์รายงาน หรือการนำข้อมูลออกทาง Excel เป็นต้น 

(�̅�= 3.69, SD = 1.056) 
 
ตารางที่ 4.13 สรุปปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน ด้านความ
คิดเห็นต่อการจัดทำงบการเงินและระบบ MIS 

ความคิดเห็นต่อการจัดทำงบการเงิน และระบบ MIS �̅� อันดับ 
ด้านการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย 4.35 1 
ด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ 4.23 2 
ด้านการใช้งานระบบ 3.78 3 

จากตารางที่ 4.13 แสดงผลสรุปปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำ 
งบการเง ิน  ด ้านความค ิดเห ็นต ่อการจ ัดทำงบการเง ินและระบบ MIS พบว ่า บ ุคลากร 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น ด้านการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายมากเป็นอันดับ 1 ซึ่งอยู่ในระดับ 

เห็นด้วยมากที่สุด (�̅�= 4.35) รองลงมา ด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับเห็นด้วย

มากที่สุด (�̅�= 4.23) และอันดับสุดท้าย ด้านการใช้งานระบบ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับเห็นด้วยมาก  

(�̅�= 4.23) 
 

ส่วนที่ 4  การวิเคราะห์เกี ่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำ 
งบการเงิน ด้านการรับรู้ปัญหาในการจัดทำงบการเงินโดยระบบ MIS ได้แก่ ด้านกระบวนการนำ 
ระบบ MIS มาใช้ในการปฏิบัต ิงาน ด้านบริบทแวดล้อมที ่เก ี ่ยวข้องกับการใช้งานระบบ MIS  
ด้านลักษณะการนำระบบ MIS มาใช้การปฏิบัติงาน ด้านผลการใช้งานระบบ MIS 

ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาในประเด็นความถี่ของปัญหาที่เกิดขึ้นเท่านั้น  มีการแปล
ความหมายของแบบสอบถามท่ีเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ (Rating Scale) ดังนี้ 

ระดับ 5 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีปัญหามากที่สุด (9-10/10)  
ระดับ 4 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีปัญหามาก (7-8/10) 
ระดับ 3 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีปัญหาปานกลาง (5-6/10) 
ระดับ 2 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีปัญหาน้อย (3-4/10) 
ระดับ 1 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีปัญหาน้อยที่สุด (1-2/10) 
ระดับ 0 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างไม่มีปัญหา (0/10) 

เกณฑ์การอภิปรายผลการวิจัยของลักษณะแบบสอบถามที่ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภท  
อันตรภาคชั้น (Interval Scale) โดยการคำนวณช่วงกว้างระหว่างชั้นตามหลักการหาค่าพิสัย ดังนี้ 

 



76 
 

ความกว้างของอันตรภาคชั้น  =  คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด 
           จำนวนชั้น 
 =  5 – 0 
                                           5 
 = 1 

จากหลักเกณฑ์ดังกล่าว สามารถแปลความหมายของค่าเฉลี่ยได้ ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ย 0.00 – 1.00 กลุ่มตัวอย่างไม่มีปัญหา หรือมีปัญหาน้อยท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 1.01 – 2.01 กลุ่มตัวอย่างมีปัญหาน้อย 
ค่าเฉลี่ย 2.02 – 3.02 กลุ่มตัวอย่างมีปัญหาปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 3.03 – 4.03 กลุ่มตัวอย่างมีปัญหามาก 
ค่าเฉลี่ย 4.04 – 5.00 กลุ่มตัวอย่างมีปัญหามากที่สุด 

 
ตารางท่ี 4.14 แสดงจำนวน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผล
ต่อความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน ด้านการรับรู้ปัญหาในการจัดทำงบการเงิน 
โดยระบบ MIS จำแนกตามด้านกระบวนการนำระบบ MIS มาใช้ในการปฏิบัติงาน 

ด้านกระบวนการ 
นำระบบ MIS มาใช ้
ในการปฏิบัติงาน 

ระดับความสำคัญ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ไม่ม ี �̅� SD แปลผล อันดับ 

1. ท่านไม่ทราบขั ้นตอนการ
ทำงานและการเข้า    ในนใช้งา
ระบบ   MIS 
2. ท ่ านไม ่ เคยได ้ ร ั บการ
ฝึกอบรมการเข้าใช้งานในระบบ 
MIS 
3. ท่านจัดทำเอกสาร เพื ่อใช้
เป็นหลักฐานไม่ถูกต้อง ทำให้
บันทึกรายการในระบบ MIS มี
ความล่าช้า 
4. ท่านไม่ได้ทำการตรวจสอบ
ความถูกต้องของการนำเข้า
ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ 

3 
(2.7) 

 
19 

(17.3) 
 

10 
(9.1) 

 
 
5 

(4.5) 
 

9 
(8.2) 

 
11 

(10.0) 
 
5 

(4.5) 
 
 
8 

(7.3) 

20 
(18.2) 

 
19 

(17.3) 
 
26 
(23.6) 

 
 

20 
(18.2) 

 

28 
(25.5) 

 
14 

(12.7) 
 

17 
(15.5) 

 
 

20 
(18.2) 

 

24 
(21.8) 

 
22 

(20.0) 
 

27 
(24.5) 

 
 

23 
(20.9) 

26 
(23.6) 

 
25 

(22.7) 
 

25 
(22.7) 

 
 

34 
(30.9) 

1.74 
 
 

2.24 
 
 

1.90 
 
 
 

1.64 

1.366 
 
 
1.792 
 
 
1.550 
 
 
 
1.488 

ปัญหา 
น้อย 
 
ปัญหา 
ปานกลาง 
 
ปัญหา 
น้อย 
 
 
ปัญหา 
น้อย 

3 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
 
4 

เฉลี่ยรวม       1.88  ปัญหา 
น้อย 
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จากตารางที ่ 4.14 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวน ค่าเฉลี ่ย และส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน  
การวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน ด้านการรับรู้
ปัญหาในการจัดทำงบการเงินโดยระบบ MIS จำแนกตามด้านกระบวนการนำระบบ MIS มาใช้ 
ในการปฏิบัติงาน จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 110 คน พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 1.88 ซึ่งอยู่ในระดับ
ปัญหาน้อย ในเรื ่อง ท่านไม่เคยได้ร ับการฝึกอบรมการเข้าใช้งานในระบบ MIS เป็นอันดับ 1 

(�̅�= 2.24, SD = 1.792) อันดับ 2 ท่านจัดทำเอกสารเพื่อใช้เป็นหลักฐานไม่ถูกต้อง ทำให้บันทึก

รายการในระบบ MIS มีความล่าช้า (�̅�= 1.90, SD = 1.550) อันดับ 3 ท่านไม่ทราบขั ้นตอน 

การทำงาน และการเข้าใช ้งานในระบบ   MIS (�̅�= 1.74, SD = 1.366)  อันดับ 4 ท่านไม่ได้ 

ทำการตรวจสอบความถูกต้องของการนำเข้าข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ (�̅�= 1.64, SD = 1.488) 
 

ตารางท่ี 4.15 แสดงจำนวน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผล
ต่อความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน ด้านการรับรู้ปัญหาในการจัดทำงบการเงินโดย
ระบบ MIS จำแนกตามด้านบริบทแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการใช้งานระบบ MIS 

ด้านบริบทแวดลอ้มที่
เกี่ยวขอ้งกบัการใช้งาน

ระบบ MIS 

ระดับความสำคัญ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ไม่ม ี �̅� SD แปลผล อันดับ 

5. บุคลากรในหน่วยงาน
ของท่านไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชี 
6. ท่านไม่มีผู ้ที ่สามารถ
สอนงาน หรือไม่มีคู่มอืการ
ปฏิบัติงานในระบบ MIS 
7. ระบบ MIS ม ี ความ
ล้าสมัย เช่น ระบบ MIS 
ใช้ได ้ใน Windows 7 แต่
ปัจจุบันคอมพิวเตอร์เป็น 
Windows 10 เป็นต้น 
8. เพื่อนร่วมงานไม่สามารถ
ให ้ความร ู ้  หร ือความ
ช่วยเหลือในด้านระบบ 
MIS ได้ 

8 
(7.3) 

 
17 

(15.5) 
 

38 
(34.5) 

 
 
 
8 

(7.3) 
 
 

9 
(8.2) 

 
10 
(9.1) 

 
24 

(21.8) 
 
 
 
5 

(4.5) 

31 
(28.2) 

 
24 

(21.8) 
 

19 
(17.3) 

 
 
 

22 
(20.0) 

 

18 
(16.4) 

 
21 

(19.1) 
 
6 

(5.5) 
 
 
 

20 
(18.2) 

 

22 
(20.0) 

 
18 

(16.4) 
 

15 
(13.6) 

 
 
 

25 
(22.7) 

22 
(20.0) 

 
20 

(18.2) 
 
8 

(7.3) 
 
 
 

30 
(27.3) 

2..06 
 
 

2.34 
 
 

3.36 
 
 
 
 

1.74 

1.510 
 
 
1.666 
 
 
1.657 
 
 
 
 
1.519 

ปัญหา
ปานกลาง 
 
ปัญหา
ปานกลาง 
 
ปัญหา
มาก 
 
 
 
ปัญหา
น้อย 

3 
 
 
2. 
 
 
 
1 
 
 
 
4 
 

เฉลี่ยรวม       2.38  ปัญหา
ปานกลาง 
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จากตารางที่ 4.15 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน ด้านการรับรู้
ปัญหาในการจัดทำงบการเงินโดยระบบ MIS จำแนกตามด้านบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน
ระบบ MIS จากกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 110 คน พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 2.38 ซึ่งอยู่ในระดับมีปัญหา
ปานกลาง ในด้านบริบทแวดล้อมที ่เก ี ่ยวข้องกับการใช้งานระบบ MIS เกี ่ยวกับ ระบบ MIS 
มีความล้าสมัย เช่น ระบบ MIS ใช้ได้ใน Windows 7 แต่ปัจจุบันคอมพิวเตอร์เป็น Windows 10 

เป็นต้น เป็นอันดับ 1 (�̅�= 3.36, SD = 1.657) อันดับ 2 ท่านไม่มีผู ้ที่สามารถสอนงาน หรือไม่มี 

คู่มือการปฏิบัติงานในระบบ MIS (�̅�= 2.34, SD = 1.666) อันดับ 3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน

ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานด้านบัญชี (�̅�= 2.06, SD = 1.510) อันดับ 4 เพื่อนร่วมงานไม่สามารถ

ให้ความรู้ หรือความช่วยเหลือในด้านระบบ MIS ได้ (�̅�= 1.74, SD = 1.519) 
 

ตารางท่ี 4.16 แสดงจำนวน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผล
ต่อความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน ด้านการรับรู้ปัญหาในการจัดทำงบการเงิน 
โดยระบบ MIS จำแนกตามด้านลักษณะการนำระบบ MIS มาใช้การปฏิบัติงาน 

ด้านลกัษณะการนำ 
ระบบ MIS มาใช ้
การปฏิบัติงาน 

ระดับความสำคัญ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ไม่ม ี �̅� SD แปลผล อันดับ 

9. ระบบ MIS ม ี ความ
สลับซับซ้อนในการทำงาน 
และไม ่ สอดคล ้ องกับ
ลักษณะในการทำงานของ
สถาบัน 
10. การใช้งานระบบ MIS 
ในการทำงาน ทำให้
เสียเวลา 
11. ระบบ MIS ไม่มีการแจง้
เต ื อนข ้อความหากมี
ข ้ อผ ิ ดพลาดจากการ
บันทึกรายการ 
 
 
 
 

3 
(2.7) 

 
 
 
2 

(1.8) 
 

20 
(18.2) 

 
 
 
 
 
 

9 
(8.2) 

 
 
 
5 

(4.5) 
 

21 
(19.1) 

 
 
 
 
 
 

33 
(30.0) 

 
 
 

27 
(24.5) 

 
19 

(17.3) 
 
 
 
 
 
 

28 
(25.5) 

 
 
 

28 
(25.5) 

 
23 

(20.9) 
 
 
 
 
 
 

16 
(14.5) 

 
 
 

19 
(17.3) 

 
16 

(14.5) 
 
 
 
 
 
 

21 
(19.1) 

 
 
 

29 
(26.4) 

 
11 

(10.0) 
 
 
 
 
 
 

2.02 
 
 
 
 

1.69 
 
 

2.75 
 
 
 
 
 
 
 

1.341 
 
 
 
 

1.319 
 
 

1.604 
 
 
 
 
 
 
 

ปัญหา
ปานกลาง 
 
 
 
ปัญหา
น้อย 
 
ปัญหา
ปานกลาง 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
4 
 
 
2 
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ด้านลกัษณะการนำ 
ระบบ MIS มาใช ้
การปฏิบัติงาน 

ระดับความสำคัญ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ไม่ม ี �̅� SD แปลผล อันดับ 

12. ระบบ MIS ไม่ป้องกัน
การบ ั นท ึ กรายการ
ผ ิดพลาด เช่น ตรวจรับ
ย ้ อนหล ั งได ้  หร ื อใส่
แผนงานผิดแผน ก็สามารถ
บันทึกรายการได้ เป็นต้น 

21 
(19.1) 

 

19 
(17.3) 

26 
(23.6) 

18 
(16.4) 

15 
(13.6) 

11 
(10.0) 

2..82 
 
 

1.592 ปัญหา
ปานกลาง 

1 
 

เฉลี่ยรวม       2.32  
 

ปัญหา
ปานกลาง 

 

 จากตารางที่ 4.16 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน ด้านการรับรู้
ปัญหาในการจัดทำงบการเงินโดยระบบ MIS จำแนกตามด้านลักษณะการนำระบบ MIS มาใช้ 
การปฏิบัติงาน จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 110 คน พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 2.32 ซึ่งอยู่ในระดับ 
มีปัญหาปานกลาง ในเรื ่อง ระบบ MIS ไม่ป้องกันการบันทึกรายการผิดพลาด เช่น ตรวจรับ 

ย้อนหลังได้ หรือใส่แผนงานผิดแผน ก็สามารถบันทึกรายการได้ เป็นต้น เป็นอันดับ 1 (�̅�= 2.82, 
SD = 1.592) อันดับ 2 ระบบ MIS ไม่มีการแจ้งเตือนข้อความหากมีข้อผิดพลาดจากการบันทึก

รายการ (�̅�= 2.75 , SD = 1.604) อ ันด ับ 3 ระบบ MIS มีความสลับซับซ้อนในการทำงาน 

และไม่สอดคล้องกับลักษณะในการทำงานของสถาบัน (�̅�= 2.02, SD = 1.341) อันดับ 4 การใช้งาน

ระบบ MIS ในการทำงานทำให้เสียเวลา (�̅�= 1.69, SD = 1.391) 
 
ตารางท่ี 4.17 แสดงจำนวน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผล
ต่อความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน ด้านการรับรู้ปัญหาในการจัดทำงบการเงิน 
โดยระบบ MIS จำแนกตามด้านผลการใช้งานระบบ MIS 

ด้านผลการใช้งาน 
ระบบ MIS 

ระดับความสำคัญ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ไม่ม ี �̅� SD แปลผล อันดับ 

13. ระบบ MIS เป็นการเพิ่ม
ภาระในการทำงาน 
14. ระบบ MIS เป็นระบบทีไ่ม่
ออนไลน์ ทำให้ไม่สามารถ 
เข้าใช้งานภายนอกสถาบันได้ 

2 
(1.8) 
26 

(23.6) 
 

6 
(5.5) 
25 

(22.7) 
 

23 
(20.9) 
22 

(20.0) 
 

29 
(26.4) 
15 

(13.6) 
 

20 
(18.2) 

9 
(8.2) 

 

30 
(27.3) 
13 

(11.8) 
 

1.65 
 

3.05 
 
 

1.324 
 

1.650 
 
 

ปัญหา
น้อย 
ปัญหา
มาก 
 

4 
 
1 
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ด้านผลการใช้งาน 
ระบบ MIS 

ระดับความสำคัญ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ไม่ม ี �̅� SD แปลผล อันดับ 

15. ข้อมูลหรือรายงานต่าง ๆ  
ในระบบ MIS ไม่เป็นปัจจุบัน
ทำให้ขาดความเชื ่อถือของ
ข้อมูลได้ 
16. ไม่มีการปรับปรุงระบบ 
MIS ทำให ้บางเมน ู  หรือ
รายงานบางโปรแกรมไม่
สามารถเข้าใช้งานได้ 

8 
(7.3) 

 
 

11 
(10.0) 

12 
(10.9) 

 
 

18 
(16.4) 

36 
(32.7) 

 
 

33 
(30.0) 

22 
(20.0) 

 
 

22 
(20.0) 

17 
(15.5) 

 
 

12 
(10.9) 

 

15 
(13.6) 

 
 

14 
(12.7) 

 

2.34 
 
 
 

2.56 
 
 

1.422 
 
 
 

1.475 
 

ปัญหา
ปานกลาง 
 
 
ปัญหา
ปานกลาง 

3 
 
 
 
2 

เฉลี่ยรวม       2.40  
 

ปัญหา
ปานกลาง 

 

จากตารางที่ 4.17 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน ด้านการรับรู้
ป ัญหาในการจ ัดทำงบการเง ินโดยระบบ MIS จำแนกตามด ้านผลการใช ้งานระบบ MIS 
จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 110 คน พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 2.40 ซึ่งอยู่ในระดับมีปัญหาปานกลาง 
ในเรื ่อง เป็นระบบที่ไม่ออนไลน์ ทำให้ไม่สามารถ เข้าใช้งานภายนอกสถาบันได้ เป็นอันดับ 1  

(�̅�= 3.05 SD = 1.650)  อันดับ 2 ไม่มีการปรับปรุงระบบ MIS ทำให้บางเมนู หรือรายงาน 

บางโปรแกรมไม่สามารถเข้าใช้งานได้ (�̅�= 2.56, SD = 1.475) อันดับ 3 ข้อมูลหรือรายงานต่าง ๆ 

ในระบบ MIS ไม่เป็นปัจจุบันทำให้ขาดความเชื่อถือของข้อมูลได้ (�̅�= 2.34, SD = 1.422)  อันดับ 4 

ระบบ MIS เป็นการเพ่ิมภาระในการทำงาน (�̅�= 1.65, SD = 1.324) 
 

ตารางที่ 4.18 สรุปปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน ด้านการรับรู้
ปัญหาในการจัดทำงบการเงิน โดยระบบ MIS 
ด้านการรับรู้ปัญหาในการจัดทำงบการเงิน โดยระบบ MIS �̅� อันดับ 
ด้านกระบวนการนำระบบ MIS มาใช้ในการปฏิบัติงาน 1.88 4 
ด้านบริบทแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้งาน ระบบ MIS 2.38 2 
ด้านลักษณะการนำระบบ MIS มาใช้ในการปฏิบัติงาน 2.32 3 
ด้านผลการใช้งาน ระบบ MIS 2.40 1 

จากตารางท ี ่  4.18 แสดงผลสร ุปป ัจจ ัยท ี ่ม ีผลต่อความเต ็มใจใช ้ระบบ MIS ในการจ ัดทำ 
งบการเงิน ด้านการรับรู ้ปัญหาในการจัดทำงบการเงิน โดยระบบ MIS พบว่า บุคลากรผู ้ตอบ
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แบบสอบถาม มีการร ับร ู ้ป ัญหาในการจัดทำงบการเง ิน โดยระบบ MIS ด ้านผลการใช ้งาน 

ระบบ MIS ซ ึ ่งอย ู ่ ในเกณฑ์ระดับปัญหาปานกลาง มากเป็นอันด ับ 1  (�̅�= 2.40) อ ันด ับ 2 
ด้านบริบทแวดล้อมที่เกี ่ยวข้องกับการใช้งาน ระบบ MIS  ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับปัญหาปานกลาง 

(�̅�= 2.38) อันดับ 3 ด้านลักษณะการนำระบบ MIS มาใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ ่งอยู ่ในเกณฑ์ 

ระดับปัญหาปานกลาง (�̅�= 2.32) และอันดับสุดท้าย ด้านกระบวนการนำระบบ MIS มาใช้ 

ในการปฏิบัติงาน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับปัญหาน้อย (�̅�= 1.88) 
 
ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบ

การเงิน ด้านความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน ได้แก่ ด้านทัศนคติ ด้านบรรทัดฐาน 
ด้านการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม 

เกณฑ์การอภิปรายผลการวิจัยของลักษณะแบบสอบถามที่ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภท   
อันตรภาคชั้น (Interval Scale) โดยการคำนวณช่วงกว้างระหว่างชั้นตามหลักการหาค่าพิสัย ดังนี้ 

ความกว้างของอันตรภาคชั้น  =  คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด 
           จำนวนชั้น 
 =  5 – 1 
                                           5 
 = 0.80 

จากหลักเกณฑ์ดังกล่าว สามารถแปลความหมายของค่าเฉลี่ยได้ ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80 กลุ่มตัวอย่างมีความเต็มใจใช้น้อยที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60 กลุ่มตัวอย่างมีความเต็มใจใช้น้อย 
ค่าเฉลี่ย 2.61 - 3.40 กลุ่มตัวอย่างมีความเต็มใจใช้ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 กลุ่มตัวอย่างมีความเต็มใจใช้มาก 
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 กลุ่มตัวอย่างมีความเต็มใจใช้มากท่ีสุด 
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ตารางที่ 4.19 แสดงจำนวน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผล
ต่อความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน ด้านความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำ 
งบการเงิน จำแนกตามด้านทัศนคติ 

 
ด้านทัศนคติ 

ระดับความสำคัญ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

�̅� SD แปลผล อันดับ 

1. การใช้ระบบ MIS ทำให้ข้อมูลมี
ความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และ
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา 
2. การใช ้ ระบบ MIS ทำให้
ประหยัดเวลาในการทำงานได้ 
3. การใช ้ระบบ MIS ทำให ้ลด
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานได้ เช่น 
รายการผูกพันการเบิกจ่ายจาก
หน่วยงานทา่นเปน็รายการตั้งเบิก 
และเป็นรายการจ่ายเมื่อมีการรับ
เงินจากผู้มีสิทธิรับเงินอีกด้วย 
เป็นต้น 
4. ข้อมูลที่ได้จากระบบ MIS ท่าน
คิดว่ามีประโยชน์ต่อหน่วยงาน   
ของท่าน 

27 
(24.5) 

 
25 

(22.7) 
 

22 
(20.0) 

 
 
 
 

31 
(28.2) 

 

49 
(44.5) 

 
42 

(38.2) 
 

45 
(40.9) 

 
 
 
 

56 
(50.9) 

33 
(30.0) 

 
37 

(33.6) 
 

37 
(33.6) 

 
 
 
 

22 
(20.0) 

0 
(0.0) 

 
5 

(4.5) 
 
5 

(4.5) 
 
 
 
 
0 

(0.0) 
 

1 
(0.9) 

 
1 

(0.9) 
 
1 

(0.9) 
 
 
 
 
1 

(0.9) 
 

3.92 
 
 

3.77 
 
 

3.75 
 
 
 
 
 

4.05 

.791 
 
 

.885 
 
 

.861 
 
 
 
 
 

.752 

เต็มใจใช้มาก 
 
 
เต็มใจใช้มาก 
 
 
เต็มใจใช้มาก 
 
 
 
 
 
เต็มใจใช้มาก 

2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
 
 
 
1 

เฉลี่ยรวม      3.87  เต็มใจ 
ใช้มาก 

 

จากตารางที่ 4.19 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การว ิ เคราะห ์ เก ี ่ยวก ับป ัจจ ัยม ีผลต ่อความเต ็มใจใช ้ระบบ MIS ในการจ ัดทำงบการเงิน  
ด้านความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน จำแนกตามด้านทัศนคติ จากกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด 110 คน พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.87 ซ่ึงอยู่ในระดับเต็มใจใช้มาก ในเรื่อง ข้อมูลที่ได้จาก

ระบบ MIS ท่านคิดว่ามีประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่าน เป็นอันดับ 1 (�̅�= 4.05, SD = .752) อันดับ 
2 การใช้ระบบ MIS ทำให้ข้อมูลมีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา 

(�̅�= 3.92 , SD = .791 ) อ ันด ับ 3 การใช ้ระบบ MIS ทำให ้ประหย ัดเวลาในการทำงานได้  

(�̅�= 3.77 , SD = .885) อ ันด ับ 4 การใช ้ระบบ MIS ทำให้ลดขั ้นตอนในการปฏิบ ัต ิงานได้  
เช่น รายการผูกพันการเบิกจ่าย จากหน่วยงานท่านเป็นรายการตั้งเบิก และเป็นรายการจ่ายเมื่อ 

มีการรับเงินจากผู้มีสิทธิรับเงินอีกด้วย เป็นต้น (�̅�= 3.75, SD = .861) 
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ตารางที่ 4.20 แสดงจำนวน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผล
ต่อความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน ด้านความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำ 
งบการเงิน จำแนกตามด้านบรรทัดฐาน 

 
ด้านบรรทัดฐาน 

ระดับความสำคัญ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

�̅� SD แปลผล อันดับ 

5. เพื่อนร่วมงานของท่านที่เคยใช้
งานในระบบค ิดว ่าท ่านควร             
จะใช้ระบบ MIS 
6. ผู ้บ ังคับบัญชาของท่านให้
ความสำคัญกับระบบ และคิดว่า        
ท่านสามารถใช้ระบบ MIS ในการ
ทำงานได้เป็นอย่างดี 
7. ท่านมีความทุ่มเทในการทำงาน
ในระบบ MIS ให ้ถ ูกต ้อง ตาม
ระเบ ียบ มาตรฐานการบ ัญชี
ภาครัฐ และนโยบายการบัญชี
ภาครัฐ 
8. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน
ที่ใช้งานระบบ MIS ในปฏิบัติงาน  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

31 
(28.2) 

 
32 

(29.1) 
 
 

48 
(43.6) 

 
 
 

38 
(34.5) 

38 
(34.5) 

 
43 

(39.1) 
 
 

46 
(41.8) 

 
 
 

51 
(46.4) 

32 
(29.1) 

 
29 

(26.4) 
 
 

14 
(12.7) 

 
 
 

19 
(17.3) 

5 
(4.5) 

 
5 

(4.5) 
 
 
1 

(0.9) 
 
 
 
1 

(0.9) 

4 
(3.6) 

 
1 

(0.9) 
 
 
1 

(0.9) 
 
 
 
1 

(0.9) 

3.79 
 
 
3.91 
 
 
 
4.26 
 
 
 
 
4.13 
 
 

1.024 
 
 

.904 
 
 
 

.786 
 
 
 
 

.791 

เต็มใจใช้มาก 
 
 
เต็มใจใช้มาก 
 
 
 
เต็มใจใช้ 
มากที่สุด 
 
 
 
เต็มใจใช้มาก 

4 
 
 
3 
 
 
 
1 
 
 
 
 
2 

เฉลี่ยรวม      4.02 
 

 เต็มใจ 
ใช้มาก 

 

จากตารางที่ 4.20 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การว ิ เคราะห์ เก ี ่ยวก ับปัจจ ัยที่ม ีผลต ่อความเต ็มใจใช ้ระบบ MIS ในการจ ัดทำงบการเงิน 
ด้านความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน จำแนกตามด้านบรรทัดฐาน จากกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด 110 คน พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.02 อยู่ในระดับเต็มใจใช้มาก ในเรื่อง ท่านมีความทุ่มเท
ในการทำงานในระบบ MIS ให้ถูกต้อง ตามระเบียบ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี

ภาครัฐ เป็นอันดับ 1 (�̅�= 4.26, SD = .786) อันดับ 2 บุคลากรในหน่วยงานของท่านที ่ใช้งาน 

ระบบ MIS ในปฏิบัติงาน  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (�̅�= 4.13, SD = .791) อันดับ 3 ผู้บังคับบัญชา
ของท่านให้ความสำคัญกับระบบ และคิดว่าท่านสามารถใช้ระบบ MIS ในการทำงานได้เป็นอย่างดี 

(�̅�= 3.91, SD = .904)  อันดับ 4 เพื่อนร่วมงานของท่านที่เคยใช้งานในระบบคิดว่า ท่านควรจะใช้

ระบบ MIS  (�̅�= 3.79, SD = 1.024) 
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ตารางที่ 4.21 แสดงจำนวน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผล
ต่อความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน ด้านความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำ 
งบการเงิน จำแนกตามด้านการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม 

 
ด้านการรับรู้ความสามารถใน

การควบคุมพฤติกรรม 

ระดับความสำคัญ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

�̅� SD แปลผล อันดับ 

9. ท่านจะใช ้งานในระบบ MIS 
อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ข้อมูลเป็น
ปัจจุบัน 
10. เมื ่อท่านมีความเข้าใจและ
ตระหนักถงึความสำคัญของระบบ 
MIS ท ่ านจะบ ันท ึกรายการ
เบิกจ่ายให้ครบถ้วน และถูกต้อง
ทัน ตามกำหนดเวลา 
11. ท ่ านจะเข ้ าร ่ วมในการ
ฝ ึกอบรมเพื ่อเพิ ่มพูนความรู้
เกี ่ยวกับระบบ MIS หากระบบมี
การปรับปรุงแก้ไข 
12. ท ่านค ิดว ่าระบบ MIS มี
ประส ิ ทธ ิ ภาพมากกว ่ าที่
คาดการณ์ไว ้

46 
(41.8) 

 
54 

(49.1) 
 
 
 

67 
(60.9) 

 
 

40 
(36.4) 

51 
(46.4) 

 
48 

(43.6) 
 
 
 

38 
(34.5) 

 
 

41 
(37.3) 

13 
(11.8) 

 
8 

(7.3) 
 
 
 
4 

(3.6) 
 
 

26 
(23.6) 

0 
(0.0) 

 
0 

(0.0) 
 
 
 
1 

(0.9) 
 
 
3 

(2.7) 

0 
(0.0) 

 
0 

(0.0) 
 
 
 
0 

(0.0) 
 
 
0 

(0.0) 

4.30 
 
 
4.42 
 
 
 
 
4.55 
 
 
 
4.07 

.971 
 
 

.626 
 
 
 
 

.615 
 
 
 

.843 

เต็มใจใช้ 
มากที่สุด 
 
เต็มใจใช้ 
มากที่สุด 
 
 
 
เต็มใจใช้ 
มากที่สุด 
 
 
เต็มใจใช้มาก 

3 
 
 
2 
 
 
 
 
1 
 
 
 
4 

เฉลี่ยรวม      4.34 
 

 เต ็ มใจใช้
มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 4.21 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การว ิ เคราะห์ เก ี ่ยวก ับปัจจ ัยที่ม ีผลต ่อความเต ็มใจใช ้ระบบ MIS ในการจ ัดทำงบการเงิน 
ด้านความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน จำแนกตามด้านการรับรู ้ความสามารถ 
ในการควบคุมพฤติกรรม จากกลุ ่มตัวอย่างทั ้งหมด 110 คน พบว่า ค่าเฉลี ่ยรวมเท่ากับ 4.34  
ซึ่งอยู่ในระดับเต็มใจใช้มากที่สุด ในเรื่อง ท่านจะเข้าร่วมในการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ

ระบบ MIS หากระบบมีการปรับปรุงแก้ไข เป็นอันดับ 1 (�̅�= 4.55, SD = .615) อันดับ 2 เมื่อท่าน 
มีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของระบบ MIS ท่านจะบันทึกรายการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน 

และถูกต้องทันตามกำหนดเวลา (�̅�= 4.42, SD = .626) อันดับ 3 ท่านจะใช้งานในระบบ MIS 
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อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน (�̅�= 4.30, SD = .971) อันดับ 4 ท่านคิดว่าระบบ MIS 

มีประสิทธิภาพมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ (�̅�= 4.07, SD = .843)  
 

ตารางท่ี 4.22 สรุปปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน ด้านความเต็มใจ
ใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน 
ด้านความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน �̅� อันดับ 
ด้านทัศนคติ  (มาก) 3.87 3 
ด้านบรรทัดฐาน  (มากก) 4.02 2 
ด้านการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมากที่สุด 4.34 1 

จากตารางที่ 4.22 แสดงผลสรุปปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำ 
งบการเงิน ด้านความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน พบว่า บุคลากรผู้ตอบแบบสอบถาม 
มีความเต็มใจใช้ระบบ MIS ด้านการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับ

เต็มใจใช้มากที่สุด  เป็นอันดับ 1 (�̅�= 4.34) อันดับ 2 ด้านบรรทัดฐาน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับเต็มใช้ใช้

มาก (�̅�= 4.02) อันดับสุดท้าย ด้านทัศนคต ิซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับเต็มใจใช้มาก (�̅�= 3.87)  
 
ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการจัดทำงบการเงินโดยระบบ MIS 

บุคลากรผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 110 คน มีผู้เสนอแนะ แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการจัดทำ

งบการเงินโดยระบบ MIS มีดังต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 4.23 ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการจัดทำงบการเงินโดยระบบ MIS 
ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา และปรับปรุงการจัดทำงบการเงินโดย
ระบบ MIS 

จำนวน 
(คน) 

อันดับ 

1. ดี เหมาะสม เข้าใจง่าย ถึงแม้ว่าระบบจะช้า แต่ก็ใช้งานได้ดี 
2. ควรปรับปรุงให้ MIS ใช้งานได้กับ Window 10 โดยไม่ต้องผ่าน VM Ware 
เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ระบบไม่ค้าง คอมพิวเตอร์ไม่ช้า ทำระบบไม่รวน 
และมีความเสถียรมากข้ึน 
3. อยากให้มีการจัดการฝึกอบรมการใช้งานระบบ MIS เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ทำงานได้อย่างถูกต้อง  
4. อยากให้มีคู่มือในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
5. อยากให้ใช้ระบบได้ทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน 

6 
5 
 
 
3 
 
2 
3 

1 
2 
 
 
3 
 
4 
3 
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ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา และปรับปรุงการจัดทำงบการเงินโดย
ระบบ MIS 

จำนวน 
(คน) 

อันดับ 

6. ไม่สามารถตรวจสอบ ติดตามเอกสารเบิกจ่าย และรายการเบิกจ่าย 
ในระบบ MIS ได ้
7. ระบบ MIS มีขั้นตอนที่ซับซ้อนมากเกินไป ทำให้ปรับปรุงแก้ไขไม่ทันเวลา 
และคณะไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ควรเปิดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของคณะ 
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้ยิ่งข้ึน 

2 
 
2 

4 
 
4 

จากตารางที ่ 4.23 แสดงผลข้อมูลของข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการจัดทำ 
งบการเงินโดยระบบ MIS พบว่า ส่วนใหญ่บุคลากรผู้ตอบแบบสอบถาม เสนอความเห็นว่า ระบบ MIS 
ดี เหมาะสม เข้าใจง่าย ถึงแม้ว่าระบบจะช้า แต่ก็ใช้งานได้ดี เป็นอันดับ 1 (จำนวน 6 คน) อันดับ 2 
ควรปรับปรุงให้ MIS ใช้งานได้กับ Window 10 โดยไม่ต้องผ่าน VM Ware เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว 
ระบบไม่ค้าง คอมพิวเตอร์ไม่ช้า ทำระบบไม่รวน และมีความเสถียรมากขึ้น (จำนวน 5 คน) อันดับ 3  
อยากให้มีการจัดการฝึกอบรมการใช้งานระบบ MIS เพื ่อให้เจ้าหน้าที ่ทำงานได้อย่างถูกต้อง 
(จำนวน 3 คน) และอยากให้ใช้ระบบได้ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน (จำนวน 3 คน) ซึ่งมีอันดับ 
ที่เท่ากัน อันดับ 4 อยากให้มีคู่มือในการปฏิบัติงานเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น  (จำนวน 2 คน) 
ไม่สามารถตรวจสอบติดตามเอกสารเบิกจ่าย และรายการเบิกจ่ายในระบบ MIS ได้ (จำนวน 2 คน) 
และระบบ MIS มีขั้นตอนที่ซับซ้อนมากเกินไป ทำให้ปรับปรุงแก้ไขไม่ทันเวลา และคณะไม่สามารถ
เข ้าใช ้งานได ้ ควรเป ิดส ิทธ ิการเข ้าถ ึงข ้อมูลของคณะที ่ เก ี ่ยวข ้อง เพื ่อเพิ ่มประสิทธ ิภาพ  
ในการปฏิบัติงานได้ยิ่งข้ึน (จำนวน 2 คน) ซึ่งมีอันดับที่เท่ากัน 
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ส่วนที่ 7 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 บุคลากรผู้ใช้งานในระบบ MIS ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานที่สังกัด ที่แตกต่าง

กัน มีความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน เพื ่อการพัฒนาและปรับปรุงการจัดทำ 
งบการเงินโดยระบบ MIS ที่แตกต่างกัน  
 
ตารางที่ 4.24 แสดงผลการวิเคราะห์ความแตกต่างความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน 
จำแนกตามสำนักงานที่สังกัด 

สำนักงานที่สังกัด n Mean SD F Sig. 
ส่วนกลาง 
คณะ/วิทยาลัย 
สำนัก 

60 
38 
12 

48.57 
49.95 
47.50 

7.461 
6.994 
4.945 

.716 .491 

จำนวน 110 48.93 7.062   
* มีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 

จากตารางที่ 4.24 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความเต็มใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบ
การเงิน จำแนกตามสำนักงานที่สังกัด จากการทดสอบด้วย One-Way ANOVA พบว่า ค่า Sig. 
เท่ากับ .491 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 บุคลากรผู้ใช้งานที่มสีำนักงานที่สังกัดที่ต่างกัน
จะมีความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน ไม่ต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 ดังนั้น 
ผลการศึกษาจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 

สมมติฐานที่ 2 บุคลากรผู้ใช้งานในระบบ MIS ที่มีระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน มีความเต็ม
ใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการจัดทำงบการเงินโดยระบบ 
MIS ที่แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.25 แสดงผลการวิเคราะห์ความแตกต่างความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน 
จำแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา n Mean SD F Sig. 
ต่ำกว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

2 
68 
40 

47.00 
48.84 
49.18 

7.071 
7.229 
6.931 

.103 .902 

จำนวน 110 48.93 7.062   
* มีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 
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จากตารางที ่ 4.25 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี ่ยความเต็มใช้ระบบ MIS ในการจัดทำ 
งบการเงิน จำแนกตามระดับการศึกษา จากการทดสอบด้วย One-Way ANOVA พบว่า ค่า Sig. 
เท่ากับ .902 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 บุคลากรผู้ใช้งานที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกัน
จะมีความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน ไม่ต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 ดังนั้น 
ผลการศึกษาจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 
สมมติฐานที่ 3 บุคลากรผู้ใช้งานในระบบ MIS ที่มีตำแหน่ง ที่แตกต่างกัน มีความเต็มใจใช้

ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงการจัดทำงบการเงินโดยระบบ MIS ที่
แตกต่างกัน 
ตารางที่ 4.26 แสดงผลการวิเคราะห์ความแตกต่างความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน 
จำแนกตามตำแหน่ง 

ตำแหน่ง n Mean SD F Sig. 
นักวิชาการเงินและบัญชี 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
อ่ืน ๆ 

40 
44 
7 
5 

51.80 
46.39 
49.86 
48.42 

5.436 
7.797 
4.488 
7.159 

4.592 .005 

จำนวน 110 48.93 7.062   
* มีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 

จากตารางที ่ 4.26 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี ่ยความเต็มใช้ระบบ MIS ในการจัดทำ 
งบการเงิน จำแนกตามตำแหน่ง จากการทดสอบด้วย One-Way ANOVA พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ .05 
ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 บุคลากรผู้ใช้งานที่มีตำแหน่งที่ต่างกัน จะมีความเต็มใจใช้
ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงินที่ต ่างกัน อย่างมีนียทางสถิติ .05 ได้แก่ บุคลากรผู ้ใช้งาน 
ในระบบ MIS ที่มีปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี มีความเต็มใจใช้งานระบบ MIS  
ในการจัดทำงบการเงินมากกว่า บุคลากรผู้ใช้งานในระบบ MIS ที่มีปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป ดังนั้น ผลการศึกษาเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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สมมติฐานที่ 4 บุคลากรผู้ใช้งานในระบบ MIS ที่มีระดับตำแหน่ง ที่แตกต่างกัน มีความเต็ม
ใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการจัดทำงบการเงินโดยระบบ 
MIS ที่แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.27 แสดงผลการวิเคราะห์ความแตกต่างความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน 
จำแนกตามระดับตำแหน่ง 

ระดับตำแหน่ง n Mean SD F Sig. 
ปฏิบัติงาน 
ชำนาญงาน 
ชำนาญงานพิเศษ 
ปฏิบัติการ 
ชำนาญการ 
ชำนาญการพิเศษ 
อ่ืน ๆ  

28 
3 
1 
49 
21 
3 
5 

48.89 
48.67 
60.00 
48.78 
50.33 
47.00 
43.80 

8.574 
9.452 

0 
6.206 
6.748 
8.185 
4.207 

1.031 .409 

จำนวน 110 48.93 7.062   
* มีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 

จากตารางที ่ 4.27 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี ่ยความเต็มใช้ระบบ MISในการจัดทำ 
งบการเงิน จำแนกตามระดับตำแหน่ง จากการทดสอบด้วย One-Way ANOVA พบว่า ค่า Sig. 
เท่ากับ .902 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 บุคลากรผู้ใช้งานที่มีระดับตำแหน่งที่ต่างกัน 
จะมีความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน ไม่ต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 ดังนั้น 
ผลการศึกษาจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 
สมมติฐานที่ 5 ประสบการณ์ในการทำงานภายในสถาบัน ของบุคลากรผู้ใช้งานในระบบ MIS 

มีความสัมพันธ์ กับ ความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน เพื่อการพัฒนา และปรับปรุง 
การจัดทำงบการเงินโดยระบบ MIS  
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ตารางที่ 4.28 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำ 
งบการเงิน จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงานภายในสถาบัน 

  ประสบการณใ์น
การทำงาน

ภายในสถาบัน 

ผลรวมความเต็มใจใช้
ระบบ MIS  

ในการจัดทำงบการเงิน 
ประสบการณ์ในการทำงาน
ภายในสถาบัน 

Pearson Correlation 
Sig.(2-tailed) 
N 

1 
 

110 

-.002 
.986 
110 

ผลรวมความเต ็ม ใจใช้
ระบบ MIS ในการจัดทำงบ
การเงิน 

Pearson Correlation 
Sig.(2-tailed) 
N 

-.002 
.986 
110 

1 
 

110 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
จากตารางที่ 4.28 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ จากการทดสอบด้วย 

Correlation พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ .986 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 ประสบการณ์ 
ในการทำงานภายในสถาบ ัน ก ับ ความเต ็มใจใช ้งานระบบ MIS ในการจ ัดทำงบการเงิน 
ไมม่ีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ผลการศึกษาซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  
 
สมมติฐานที่ 6 บุคลากรผู ้ใช้งานในระบบ MIS มีความถี ่ในการเข้าใช้งานระบบ ที ่แตกต่างกัน 
มีความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการจัดทำงบการเงิน
โดยระบบ MIS ที่แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.29 แสดงผลการวิเคราะห์ความแตกต่างความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน 
จำแนกตามความถี่ในการเข้าใช้งานระบบ 

ความถี่ในการเข้าใช้งานในระบบ n Mean SD F Sig. 
1-5 ครั้ง/สัปดาห์ 
6-10 ครั้ง/สัปดาห์ 
11-15 ครั้ง/สัปดาห์ 
มากกว่า 16 ครั้งข้ึนไป/สัปดาห์ 

47 
17 
12 
34 

47.23 
47.00 
49.42 
52.06 

6.458 
7.115 
6.543 
7.181 

3.851 .012 

จำนวน 110 48.93 7.062   
* มีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 
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จากตารางที ่ 4.29 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี ่ยความเต็มใช้ระบบ MIS ในการจัดทำ 
งบการเงิน จำแนกตามตำแหน่ง จากการทดสอบด้วย One-Way ANOVA พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 
.012 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 บุคลากรที่มีความถี่ในการใช้งานในระบบที่ต่างกัน 
จะมีความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงินที่ต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 ได้แก่ 
บุคลากรผู ้ใช้งานในระบบ MIS ที ่มีความถี ่ในการเข้าใช้งาน มากกว่า 16 ครั ้งขึ ้นไป/สัปดาห์ 
มีความเต็มใจใช้งานระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงินมากกว่า บุคลากรผู ้ใช้งานในระบบ MIS 
ที่มีความถี ่ในการเข้าใช้งาน 1-5 ครั ้ง/สัปดาห์ และบุคลากรผู ้ใช้งานในระบบ MIS ที ่มีความถี่ 
ในการเข้าใช้งาน มากกว่า 16 ครั้งขึ ้นไป/สัปดาห์ มีความเต็มใจใช้งานระบบ MIS ในการจัดทำ 
งบการเงินมากกว่า บุคลากรผู้ใช้งานในระบบ MIS ที่มีความถี่ในการเข้าใช้งาน 6-10 ครั้ง/สัปดาห์ 
ดังนั้น ผลการศึกษาเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 
สมมติฐานที่ 7 ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำงบการเงิน และระบบ MIS ของบุคลากรผู้ใช้งาน 
ในระบบ MIS มีความสัมพันธ์ กับความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน เพื่อการพัฒนา 
และปรับปรุงการจัดทำงบการเงิน โดยระบบ MIS  
 
ตารางที่ 4.30 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำงบการเงิน
และระบบ MIS ของบุคลากรผู ้ใช้งานในระบบ MIS กับความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำ 
งบการเงิน เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงการจัดทำงบการเงินโดยระบบ MIS 

  ผลรวมความรู้ 
ความเข้าใจในการจัดทำ
งบการเงินและระบบ MIS 

ผลรวมความเต็มใจใช้
ระบบ MIS  

ในการจัดทำงบการเงิน 
ผลรวมความรู ้
ความเข้าใจในการ
จ ัดทำงบการ เงิ น
และระบบ MIS 

Pearson Correlation 
Sig.(2-tailed) 
N 

1 
 

110 

.227* 
.017 
110 

ผลรวมความเต็มใจ
ใช ้ ร ะบบ  MIS ใ น
การจัดทำงบการเงิน 

Pearson Correlation 
Sig.(2-tailed) 
N 

.227* 
.017 
110 

1 
 

110 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
จากตารางที่ 4.30 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ จากการทดสอบด้วย 

Correlation พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ .017 ซึ ่งน้อยกว่าระดับนัยสำคัญทางสถิต ิที ่ .05 ดังนั้น 
ความเข้าใจในการจัดทำงบการเงินและระบบ MIS กับ ความเต็มใจใช้งานระบบ MIS ในการจัดทำ 
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งบการเงิน มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่ำ แสดงให้เห็นว่า บุคลากรผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความเข้าใจในการจัดทำงบการเงินและระบบ MIS มาก มีผลต่อความเต็มใจใช้ 
ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงินมีมาก ดังนั้น ผลการศึกษซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 

สมมติฐานที่ 8 ความคิดเห็นต่อการจัดทำทำงบการเงินและระบบ MIS ของบุคลากรผู้ใช้งาน 
ในระบบ MIS มีความสัมพันธ์กับความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน เพ่ือการพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดทำงบการเงินโดยระบบ MIS ที่แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.31 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นต่อการจัดทำทำงบการเงิน
และระบบ MIS ของบุคลากรผู้ใช้งาน ในระบบ MIS กับความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบ
การเงิน เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงการจัดทำงบการเงินโดยระบบ MIS 

  ผลรวมความคิดเห็นต่อ
การจัดทำทำงบการเงิน

และระบบ MIS 

ผลรวมความเต็มใจใช้
ระบบ MIS  

ในการจัดทำงบการเงิน 
ผลรวมความคิดเห็น
ต่อการจัดทำทำงบ
การเง ินและระบบ 
MIS 

Pearson Correlation 
Sig.(2-tailed) 
N 

1 
 

110 

.381** 
.000 
110 

ผลรวมความเต็มใจ
ใช ้ ร ะบบ  MIS ใ น
การจัดทำงบการเงิน 

Pearson Correlation 
Sig.(2-tailed) 
N 

.381** 
.000 
110 

1 
 

110 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
จากตารางที่ 4.31 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ จากการทดสอบด้วย 

Correlation พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ ่งน้อยกว่าระดับนัยสำคัญทางสถิต ิที ่ .05 ดังนั้น 
ความคิดเห็นต่อการจัดทำงบการเงินและระบบ MIS กับ ความเต็มใจใช้งานระบบ MIS ในการจัดทำ
งบการเง ิน ม ีความส ัมพ ันธ์ ไปในทิศทางเด ียวก ันในระด ับต ่ำ  แสดงให ้ เห ็นว ่า บ ุคลากร 
ผ ู ้ตอบแบบสอบถามมีความค ิดเห ็นต ่อการจ ัดทำงบการเง ินและระบบ MIS มาก ม ีผลต่อ 
ความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงินมีมาก ดังนั ้น ผลการศึกษซึ ่งสอดคล้องกับ 
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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สมมติฐานที่ 9 การรับรู้ปัญหาการจัดทำงบการเงินโดยระบบ MIS ของบุคลากรผู้ใช้งานใน
ระบบ MIS มีความสัมพันธ์กับความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน เพื่อการพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดทำงบการเงินโดยระบบ MIS  

 
ตารางที่ 4.32 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ปัญหาการจัดทำงบการเงิน  
โดยระบบ MIS ของบุคลากรผู ้ใช้งานในระบบ MIS กับความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำ 
งบการเงิน เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงการจัดทำงบการเงินโดยระบบ MIS 

  การรับรู้ปัญหา 
การจัดทำงบการเงิน

โดยระบบ MIS 

ผลรวมความเต็มใจใช้
ระบบ MIS  

ในการจัดทำงบการเงิน 
การรับรู้ปัญหา 
การจ ัดทำงบการเงิน
โดยระบบ MIS 

Pearson Correlation 
Sig.(2-tailed) 
N 

1 
 

110 

-.311** 
.001 
110 

ผลรวมความเต็มใจใช้
ระบบ MIS ในการจัดทำ
งบการเงิน 

Pearson Correlation 
Sig.(2-tailed) 
N 

-.311** 
.001 
110 

1 
 

110 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
จากตารางที่ 4.32 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ จากการทดสอบด้วย 

Correlation พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ .001 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 ดังนั้น การรับรู้
ปัญหาการจัดทำงบการเงินโดยระบบ MIS ของบุคลากรผู ้ใช้งานในระบบ MIS กับ ความเต็มใจ 
ใช ้งานระบบ MIS ในการจัดทำงบการเง ิน มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม ในระดับต่ำ 
แสดงให้เห็นว่า ถ้าการรับรู ้ปัญหาการจัดทำงบการเงินโดยระบบ MIS มาก จะมีความเต็มใจใช้ 
ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงินน้อย แต่ถ้าการรับรู้ปัญหาการจัดทำงบการเงินโดยระบบ MIS น้อย 
จะมีความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงินมาก ดังนั ้น ผลการศึกษาซึ ่งสอดคล้อง 
กับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากแบบสัมภาษณ์ 
แบบสัมภาษณ์ (Interview) สำหรับหัวหน้ากลุ่มงาน/เลขานุการคณะ ที่ใช้ระบบ MIS หรือ

ใช้งบการเงิน จำนวน 20 คน แต่ให้ข้อมูลเพียง 16 คน เท่านั้น มีข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
 
ส่วนที่ 1 คำถามเก่ียวกับ วิเคราะห์กระบวนการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดทำงบการเงิน

ระบบ MIS เป็นคำถามถึงปัญหา และแนวทางการแก้ปัญหา/ปรับปรุงกระบวนการในการจัดทำ  
งบการเงินระบบ MIS จำนวน 8 ข้อดังนี้ 

1. ความรู้ความเข้าใจใน พรบ. วินัยการเงินการคลังปี 2561 และ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
และนโยบายการบัญชีภาครัฐ ปี 2561 

 
ตารางท่ี 4.33 แสดงข้อมูลปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหา/ปรับปรุง ความรู้ความเข้าใจใน พรบ. 
วินัยการเงินการคลังปี 2561 และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ปี 2561 
ความรู ้ความเข้าใจใน พรบ. ว ิน ัยการเง ินการคลังปี 2561 และ 
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ปี 2561 

จำนวน 
(คน) 

อันดับ 

ปัญหา :- 
- เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ ความเข้าใจด้าน พรบ.วินัยการเงินฯ และมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐ 
- ข้อมูลมีจำนวนมาก อ่านแล้วก็จำไม่ได้ ไม่แม่นระเบียบ จะใช้ก็ต้องมาเปิด
ระเบียบทุกครั้ง และแนวทางการปฏิบัติงาน ที่ถ่ายทอดออกมาไม่ชัดเจน
และไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
- เนื้อหาค่อนข้างมาก ใช้ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานประจำเท่านั้น 
- มุ่งเน้นการทำงบประมาณแบบสมดุล 
แนวทางการแก้ไขปัญหา/ปรับปรุง:- 
- ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขอคำแนะนำ ปรึกษาจากผู้รู ้ เช่น เจ้าหน้าที่   
กองคลังฯ 
- จัดให้มีการอบรมการใช้งานระบบ MIS 
- จัดทำคู่มือ และ Workflow 
- ให้ทำการเวียนหนังสือ หรือจัดประชุมชี้แจง เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ที่ถูกต้อง 

 
4 
 
3 
 
 
4 
1 
 
6 
 
3 
2 
2 

 
1 
 
2 
 
 
1 
3 
 
1 
 
2 
3 
3 

 จากตารางที ่ 4.33 แสดงข้อมูลปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหา/ปรับปรุง ความรู้  
ความเข้าใจใน พรบ. วินัยการเงินการคลังปี 2561 และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย  
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การบัญชีภาครัฐ ปี 2561 ด้านปัญหา พบว่า ส่วนใหญ่ เจ้าหน้าที ่ไม่มีความรู ้ ความเข้าใจด้าน 
พรบ.วินัยการเงินฯ และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ (จำนวน 4 คน) และเนื ้อหาค่อนข้างมาก 
ใช้ระเบียบที่เกี ่ยวข้องกับงานประจำเท่านั ้น (จำนวน 4 คน) เป็นอันดับ 1 ซึ ่งมีอันดับที ่เท่ากัน 
อันดับ 2 ข้อมูลมีจำนวนมาก อ่านแล้วก็จำไม่ได้ ไม่แม่นระเบียบ จะใช้ก็ต้องมาเปิดระเบียบทุกครั้ง 
และแนวทางการปฏิบัต ิงาน ที ่ถ ่ายทอดออกมาไม่ช ัดเจน  และไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
(จำนวน 3 คน) อันดับ 3 มุ่งเน้นการทำงบประมาณแบบสมดุล (จำนวน 1 คน) ด้านแนวทางการแก้ไข
ปัญหา/ปรับปรุง พบว่า ส่วนใหญ่ ศึกษาหาความรู ้เพิ ่มเติม ขอคำแนะนำ ปรึกษาจากผู ้รู ้ เช่น 
เจ้าหน้าที่กองคลังฯ เป็นอันดับ 1 (จำนวน 5 คน) อันดับ 2 จัดให้มีการอบรมการใช้งานระบบ MIS 
(จำนวน 3 คน) อันดับ 3 จัดทำคู่มือ และ Workflow (จำนวน 2 คน) และให้ทำการเวียนหนังสือ  
หรือจัดประชุมชี้แจง เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง (จำนวน 2 คน) ซึ่งเป็นจำนวนที่เท่ากัน 

 
2. การจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายถูกต้อง ครบถ้วน และทันตามเวลาที่กำหนด 

ตารางที่ 4.34 แสดงข้อมูลปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหา/ปรับปรุง การจัดทำเอกสารเบิกจ่าย
ถูกต้อง ครบถ้วน และทันตามเวลาที่กำหนด 
การจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายถูกต้อง ครบถ้วน และทันตามเวลาที่กำหนด จำนวน 

(คน) 
อันดับ 

ปัญหา :- 
- การเบิกจ่ายล่าช้า เนื่องจากไม่ได้ปฏิบัติงานตามระเบียบที่กำหนด และไม่มี
การตรวจสอบเอกสารเบิกจ ่าย  ก ่อนส่งเร ื ่องเบ ิก  ทำให้เอกสาร และ 
ใบสำคัญจ่าย ไม่ถูกต้อง  
- เอกสารเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง มีการแก้ไข และส่งไม่ทันตามกำหนดเวลา 
- แต่ละกลุ่มงานไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน และไม่มีความรู้ในการจัดทำเอกสาร
เบิกจ่าย 
แนวทางการแก้ไขปัญหา/ปรับปรุง:- 
- ต้องมีความละเอียด รอบคอบ ในการจัดทำเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้อง
เอกสารก่อนส่งเบิกจ่ายตามระเบียบ ประกาศ หากแก้ไขต้องแจ้งเจ้าหน้าที่  
ที่รับผิดชอบ 
- กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธ ีการจัดทำ และเวลาส่งเอกสารให้ช ัดเจน   
มี Check list และ Help desk แนะนำ 
- ควรจัดทำคู่มือ เพ่ือจะได้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 
4 
 
 
5 
3 
 
 
6 
 
 
2 
 
2 

 
2 
 
 
1 
3 
 
 
1 
 
 
2 
 
2 
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จากตารางท ี ่  4 . 34  แสดงข ้อม ูลป ัญหา และแนวทางการแก ้ ไขป ัญหา/ปร ับปรุ ง 
การจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายถูกต้อง ครบถ้วน และทันตามเวลาที ่กำหนด  ด้านปัญหา พบว่า 
ส่วนใหญ่ เอกสารเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง มีการแก้ไข และส่งไม่ทันตามกำหนดเวลา เป็นอันดับ 1  
(จำนวน 5 คน) อันดับ 2 การเบิกจ่ายล่าช้า เนื่องจากไม่ได้ปฏิบัติงานตามระเบียบที่กำหนด และไม่มี
การตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายก่อนส่งเร ื ่องเบิก  ทำให้เอกสาร และใบสำคัญจ่ายไม่ถ ูกต้อง  
(จำนวน 4 คน) อันดับ 3 แต่ละกลุ ่มงานไม่มีแนวปฏิบัติที ่ชัดเจน และไม่มีความรู ้ในการจัดทำ  
เอกสารเบิกจ่าย (จำนวน 3 คน) ด้านแนวทางการแก้ไขปัญหา/ปรับปรุง พบว่า ส ่วนใหญ่  
มีความละเอียด รอบคอบ ในการจัดทำเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารก่อนส่งเบิกจ่าย 
ตามระเบียบ ประกาศ หากแก้ไขต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ ที ่รับผิดชอบ เป็นอันดับ 1 (จำนวน 6 คน)  
อันดับ 2 กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธ ีการจัดทำ และเวลาส่งเอกสารให้ชัดเจน มี Check list  
และ Help desk แนะนำ (จำนวน 2 คน) และควรจัดทำคู่มือ เพื่อจะได้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
(จำนวน 2 คน) ซ่ึงมีอันดับที่เท่ากัน  

 
3. ความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านการบันทึกข้อมูลเข้าในระบบ MIS 

ตารางที ่ 4.35 แสดงข้อมูลปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหา/ปรับปรุง ความรู ้ความเข้าใจ 
ของเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านการบันทึกข้อมูลเข้าในระบบ MIS 
ความรู ้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านการบันทึกข้อมูลเข้า     
ในระบบ MIS 

จำนวน 
(คน) 

อันดับ 

ปัญหา :- 
- เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ ความเข้าใจในการบันทึกข้อมูล เกิดจาก เป็นคนใหม่  
ยังไม่เคยอบรม หรือรับการสอนต่อ ๆ กันมา จากรุ่นพี ่
- ระบบ MIS มีข้ันตอน และการปฏิบัติงานที่เข้าใจยาก มีความไม่เข้าใจ สับสน 
ในการบันทึกข้อมูล 
- ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ ไม่มีคู่มือ หรือแนวทางการใช้งานระบบ MIS ทำให้
บันทึกบัญชีผิดประเภท ไม่ถูกต้อง 
- บันทึกรายการตามหมวดรายจ่ายจริง ไม่ต้องบันทึกรายจ่ายตามงบประมาณ 
แนวทางการแก้ไขปัญหา/ปรับปรุง:- 
- จ ัดให้ผ ู ้ปฏิบ ัต ิงานอบรมการใช้งานระบบ MIS หรือประชุมปีละครั้ง 
 ทั้งผู้ปฏิบัติงานของคณะ และกองคลังฯ 
- กำหนดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน มี Check list, help desk , workflow 
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ความรู ้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านการบันทึกข้อมูลเข้า     
ในระบบ MIS 

จำนวน 
(คน) 

อันดับ 

- จัดทำคู่มือการเข้าใช้งานระบบ MIS หรือศึกษาความรู้เพิ่มเติมจากผู้รู้ และ
จดข้อมูลลงสมุดโน้ตของตนเอง 

3 
 

3 

จากตารางที่ 4.35 แสดงข้อมูลปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหา/ปรับปรุง ความรู้ความ
เข้าใจของเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านการบันทึกข้อมูลเข้าในระบบ MIS ด้านปัญหา พบว่า ส่วนใหญ่ 
เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ ความเข้าใจในการบันทึกข้อมูล เกิดจาก เป็นคนใหม่ยังไม่เคยอบรม หรือ  
รับการสอนต่อ ๆ กันมา จากรุ่นพ่ี เป็นอันดับ 1 (จำนวน 6 คน) อันดับ 2 ระบบ MIS มีขั้นตอน และ
การปฏิบัติงานที่เข้าใจยาก มีความไม่เข้าใจ สับสน ในการบันทึกข้อมูล (จำนวน 4 คน) อันดับ 3 
ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ ไม่มีคู ่มือ หรือแนวทางการใช้งานระบบ MIS ทำให้บันทึกบัญชีผิดประเภท  
ไม่ถูกต้อง (จำนวน 1 คน) และบันทึกรายการตามหมวดรายจ่ายจริง ไม่ต้องบันทึกรายจ่าย  
ตามงบประมาณ (จำนวน 1 คน) ซึ่งมีอันดับที่เท่ากัน ด้านแนวทางการแก้ไขปัญหา/ปรับปรุง พบว่า 
ส่วนใหญ่ จัดให้ผู ้ปฏิบัติงานอบรมการใช้งานระบบ MIS หรือประชุมปีละครั ้ง ทั ้งผู ้ปฏิบัติงาน 
ของคณะ และกองคลังฯ เป็นอันดับ 1 (จำนวน 6 คน) อันดับ 2 กำหนดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน  
มี Check list, help desk , workflow (จำนวน 4 คน) อันดับ 3 จัดทำคู่มือการเข้าใช้งานระบบ MIS 
หรือศึกษาความรู้เพ่ิมเติมจากผู้รู้ และจดข้อมูลลงสมุดโน้ตของตนเอง (จำนวน 3 คน)  

 
4. การสอบทาน การทบทวนความถูกต้อง และครบถ้วนของรายการที่นำเข้าในระบบ MIS 

ตารางที่ 4.36 แสดงข้อมูลปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหา/ปรับปรุง การสอบทาน การทบทวน
ความถูกต้อง และครบถ้วนของรายการที่นำเข้าในระบบ MIS 
การสอบทาน การทบทวนความถูกต้อง และครบถ้วนของรายการที่นำเข้า
ในระบบ MIS 

จำนวน 
(คน) 

อันดับ 

ปัญหา :- 
- ไม่มีการสอบทานการนำเข้าระบบ MIS เนื่องจาก ไม่มีเวลา และรายการ 
มีจำนวนมาก  
- นำข้อมูลเข้าระบบ MIS ผิด หรือไม่สามารถลงรายการในระบบได้ 
- ไม่มีระบบ Check list ในแต่ละข้ันตอนที่นำเข้าระบบ MIS 
- ขาดอิสระในการบันทึกบัญชีตามจริง 
แนวทางการแก้ไขปัญหา/ปรับปรุง:- 
- ควรใช้ความละเอียด ตรวจสอบความถูกต้อง มีการสอบทานก่อนส่งเรื ่อง 
มาเบิกจ่าย จะไม่ทำให้เสียเวลา หากคืนเรื่องไปแก้ไข 
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การสอบทาน การทบทวนความถูกต้อง และครบถ้วนของรายการที่นำเข้า
ในระบบ MIS 

จำนวน 
(คน) 

อันดับ 

- ควรมีคู่มือการลงบัญชี หรือสอบถามจากผู้รู้ 
- ควรมีการกำกับดูแล และชี้แนะในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และจัดทำ
ระบบ Check list ในแต่ละข้ันตอน 
- ให้อิสระในการทำงานจริง ๆ  

2 
1 
 
1 

2 
3 
 
3 

จากตารางที่ 4.36 แสดงข้อมูลปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหา/ปรับปรุง การสอบทาน 
การทบทวนความถูกต้อง และครบถ้วนของรายการที่นำเข้าในระบบ MIS ด้านปัญหา พบว่า ส่วนใหญ่ 
ไม่มีการสอบทานการนำเข้าระบบ MIS เนื่องจาก ไม่มีเวลา และรายการมีจำนวนมาก เป็นอันดับ 1 
(จำนวน 7 คน) อันดับ2 นำข้อมูลเข้าระบบ MIS ผิด หรือไม่สามารถลงรายการในระบบได้  
(จำนวน 2 คน) อันดับ 3 ไม่มีระบบ Check list ในแต่ละขั้นตอนที่นำเข้าระบบ MIS (จำนวน 1 คน) 
และขาดอิสระในการบันทึกบัญชีตามจริง (จำนวน 1 คน) ซึ่งมีอันดับเท่ากัน ด้านแนวทางการแก้ไข
ปัญหา/ปรับปรุง พบว่า ส่วนใหญ่ ควรใช้ความละเอียด ตรวจสอบความถูกต้อง มีการสอบทานก่อนส่ง
เรื่องมาเบิกจ่าย จะไม่ทำให้เสียเวลา หากคืนเรื่องไปแก้ไข เป็นอันดับ 1 (จำนวน 5 คน)  อันดับ 2 
ควรมีคู่มือการลงบัญชี หรือสอบถามจากผู้รู้ (จำนวน 2 คน) อันดับ 3 ควรมีการกำกับดูแล และชี้แนะ
ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และจัดทำระบบ Check list ในแต่ละข้ันตอน (จำนวน 1 คน) และให้
อิสระในการทำงานจริง ๆ (จำนวน 1 คน) ซ่ึงมีอันดับที่เท่ากัน 

 
5. การเข้าใช้งานระบบ MIS  
ตารางที ่ 4.37 แสดงข้อมูลปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหา/ปรับปรุง การเข้า 

ใช้งานระบบ MIS  
การเข้าใช้งานระบบ MIS  จำนวน 

(คน) 
อันดับ 

ปัญหา :- 
-  ระบบ MIS เป็น Version เก่า Window 7 ปัจจุบันใช้ Window 10 ต้อง 
เข้าผ่าน VM Ware ทำให้ทำงานได้ล่าช้า 
- ระบบ MIS ไม่ค่อยเสถียร ระบบมีความล่าช้า ระบบค่อนข้างรวนบ่อย 
- ปัญหาด้านเทคนิคมีค่อยข้างน้อย น่าจะเป็นปัญหาของผู้ใช้งานมากกว่า 
แนวทางการแก้ไขปัญหา/ปรับปรุง:- 
- พัฒนาระบบ หรือ Version ให้รองรับการคอมพิวเตอร์ได้ 
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การเข้าใช้งานระบบ MIS  จำนวน 
(คน) 

อันดับ 

- ปรับปรุงระบบ และความเร็ว เกิดความเสถียรของระบบ ตอบสนอง 
การใช้งาน 
- ความรู้ความเข้าใจของผู้ใช้งานสำคัญมาก 
- ปิดเครื่อง-เปิดใหม่ 

2 
 
1 
1 

2 
 
3 
3  

จากตารางที ่ 4.37 แสดงข้อมูลปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหา/ปรับปรุง การเข้า 
ใช้งานระบบ MIS ด้านปัญหา พบว่า ส่วนใหญ่ ระบบ MIS เป็น Version เก่า Window 7 ปัจจุบัน 
ใช้ Window 10 ต้องเข้าผ่าน VM Ware ทำให้ทำงานได้ล่าช้า เป็นอันดับ 1 (จำนวน 7 คน) อันดับ 2
ระบบ MIS ไม่ค่อยเสถียร ระบบมีความล่าช้า ระบบค่อนข้างรวนบ่อย (จำนวน 3 คน) อันดับ 3 ปัญหา
ด้านเทคนิคมีค่อยข้างน้อย น่าจะเป็นปัญหาของผู้ใช้งานมากกว่า  (จำนวน 2 คน) ด้านแนวทาง 
การแก้ไขปัญหา/ปรับปรุง พบว่า ส่วนใหญ่ พัฒนาระบบ หรือ Version ให้รองรับการคอมพิวเตอรไ์ด้ 
เป็นอันดับ 1 (จำนวน 5 คน) อันดับ 2 ปรับปรุงระบบ และความเร็ว เกิดความเสถียรของระบบ 
ตอบสนองการใช้งาน (จำนวน 2 คน) อันดับ 3 ความรู ้ความเข้าใจของผู ้ใช ้งานสำคัญมาก  
(จำนวน 1 คน) และปิดเครื่อง-เปิดใหม่ (จำนวน 1 คน) ซึ่งมีอันดับที่เท่ากัน 

 
6. รายงานต่าง ๆ ที่ได้จากระบบ MIS  

ตารางที ่ 4.38 แสดงข้อมูลปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหา/ปรับปรุง รายงานต่าง ๆ ที ่ได้  
จากระบบ MIS  
รายงานต่าง ๆ ที่ได้จากระบบ MIS  จำนวน 

(คน) 
อันดับ 

ปัญหา :- 
-  เกิดความผิดพลาดจากการแก้ไขระบบโดย Admin เป็นบางครั ้ง ทำให้ 
มีผลต่อรายงานที่นำไปใช้ 
- บันทึกกรายการผิด ทำให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ทำให้รายงานเชื่อถือไม่ได้ 
- ไม่ตรงกับความต้องการใช้งาน เช่น รหัส หมวดหมู่มีน้อย จำกัดการใช้งาน 
- นำมาใช ้ในการต ั ้ งของป ีงบประมาณในป ีถ ัดไปได ้  แต ่ม ีการล ่ าช้า  
ของการบันทึกบัญชี ในรายงานอาจไม่มีข้อมูลที่ต้องการ 
- ระบบดีอย ู ่แล ้ว สามารถนำข้อมูล ไปใช ้พ ิจารณา นำเสนอผู ้บร ิหาร 
ได้อย่างเหมาะสม  
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รายงานต่าง ๆ ที่ได้จากระบบ MIS  จำนวน 
(คน) 

อันดับ 

แนวทางการแก้ไขปัญหา/ปรับปรุง:- 
- ผู้ปฏิบัติงาน ต้องใส่รายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วน บันทีกบัญชีประจำวัน  
ให้ทันเวลา จัดทำทะเบียนคุมรายจ่าย พร้อมทั้งประสานงานระหว่าง Admin 
อย่างต ่อเน ื ่อง เพื ่อร ับทราบข้อมูลการแก้ไข สามารถนำข้อมูลไปใช้  
ได้อย่างถูกต้อง 
- จัดอบรม เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง  
- ผู้ดูและระดับสถาบัน ควรเปิดกว้างในการใช้รหัสให้ตรงต่อความต้องการ 
และงานอย่างละเอียด 
- ปรับปรุงโปรแกรมให้มีความถูกต้องครบถ้วน 
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จากตารางที่ 4.38 แสดงข้อมูลปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหา/ปรับปรุง รายงานต่าง ๆ   
ที ่ได้จากระบบ MIS ด้านปัญหา พบว่า ส่วนใหญ่ บันทึกกรายการผิด ทำให้ข้อมูลไม่ถูกต ้อง 
ทำให้รายงานเชื่อถือไม่ได้ เป็นอันดับ 1 (จำนวน 5 คน) อันดับ 2 ระบบดีอยู่แล้ว สามารถนำข้อมูล 
ไปใช้พิจารณา นำเสนอผู้บริหารได้อย่างเหมาะสม (จำนวน 3 คน) อันดับ 3 เกิดความผิดพลาด  
จากการแก้ไขระบบโดย Admin เป็นบางครั ้ง ทำให้มีผลต่อรายงานที่นำไปใช้ (จำนวน 1 คน) 
ไม่ตรงกับความต้องการใช้งาน เช่น รหัส หมวดหมู่มีน้อย จำกัดการใช้งาน (จำนวน 1 คน) และระบบ
ดีอยู ่แล้ว สามารถนำข้อมูลไปใช้พิจารณา นำเสนอผู ้บริหารได้อย่างเหมาะสม (จำนวน 1 คน)  
ซึ ่งมีอ ันดับที่ เท่ากัน ด้านแนวทางการแก้ไขปัญหา/ปรับปรุง พบว่า ส ่วนใหญ่ ผ ู ้ปฏิบ ัต ิงาน 
ต้องใส่รายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วน บันทีกบัญชีประจำวันให้ทันเวลา  จัดทำทะเบียนคุมรายจ่าย 
พร้อมทั้งประสานงานระหว่าง Admin อย่างต่อเนื่อง เพื่อรับทราบข้อมูลการแก้ไข สามารถนำข้อมูล
ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง เป็นอันดับ 1 (จำนวน 5 คน) อันดับ 2 จัดอบรม เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ 
ที่ถูกต้อง (จำนวน 3 คน) อันดับ 3  ผู ้ดูและระดับสถาบัน ควรเปิดกว้างในการใช้รหัสให้ตรง  
ต่อความต้องการ และงานอย่างละเอียด (จำนวน 1 คน) และปรับปรุงโปรแกรมให้มีความถูกต้อง
ครบถ้วน (จำนวน 1 คน) ซึ่งมีอันดับที่เท่ากัน 
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7. ระบบ MIS ทำให้การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน
และสถาบัน 

 
ตารางท ี ่  4.39  แสดงข ้อม ูลป ัญหา และแนวทางการแก ้ไขป ัญหา/ปร ับปร ุง ระบบ  MIS  
ทำให้การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน และสถาบัน 
ระบบ  MIS ทำให ้การปฏ ิบ ัต ิท ี ่ ม ีประส ิทธ ิภาพ และประส ิทธ ิ ผล 
เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน และสถาบัน 

จำนวน 
(คน) 

อันดับ 

ปัญหา :- 
-  ระบบ MIS สามารถทำให้งานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็น
ประโยชน์ต่อองค์กร สามารถออกรายงาน และข้อมูลที่บันทึกประจำวันได้ 
และมีประโยชน์ต่อหน่วยงานในสถาบัน 
- ระบบยังไม่ตอบโจทย์ และรายงานไม่สมบูรณ์ เกิดประโยชน์ระดับหน่วยงาน 
(ผู้ลงระบบ) น้อย 
- ไม่แน่ใจ เพราะแต่ละคณะใช้ข้อมูล MIS เพื่อไปใช้ในการตัดสินใจ หรือใช้
ประโยชน์ต่างกัน บางคณะผู้บริหารไม่สนใจ MIS ด้วยซ้ำ 
- ข้อมูลที่บันทึกในระบบ MIS มีความล่าช้า ทำให้การนำข้อมูลไปใช้ไม่ทัน 
ตามความต้องการ 
แนวทางการแก้ไขปัญหา/ปรับปรุง:- 
- สามารถทราบรายจ่ายได้ทันถ่วงที เป็นปัจจุบัน 
- ปรับปปรุง Version หรือปรับปรุงระบบ ให้สมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ 
- ทบทวนการใช้งานระบบ MIS กำหนดเวลาในการบันทึกข้อมูลแต่ละประเภท
ให้ชัดเจน 

 
4 
 
 
2 
 
1 
 
1 
 
 
1 
2 
2 

 
 1 
 
 
2 
 
3 
 
3 
 
 
2 
1 
1 

จากตารางที่ 4.39 แสดงข้อมูลปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหา/ปรับปรุง ระบบ MIS 
ทำให้การปฏิบัติที ่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานและสถาบัน พบว่า  
ส่วนใหญ่ ระบบ MIS สามารถทำให้งานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นประโยชน์ต่อองค์กร  
สามารถออกรายงาน และข้อมูลที ่บันทึกประจำวันได้ และมีประโยชน์ต่อหน่วยงานในสถาบัน  
เป็นอันดับที ่1 (จำนวน 4 คน) อันดับ 2 ระบบยังไม่ตอบโจทย์ และรายงานไม่สมบูรณ์ เกิดประโยชน์
ระดับหน่วยงาน (ผู้ลงระบบ) น้อย (จำนวน 2 คน) อันดับ 3 ไม่แน่ใจ เพราะแต่ละคณะใช้ข้อมูล MIS 
เพื ่อไปใช้ในการตัดสินใจ หรือใช ้ประโยชน์ต ่างกัน บางคณะผู ้บร ิหารไม่สนใจ MIS ด้วยซ้ำ  
(จำนวน 1 คน) และข้อมูลที ่บันทึกในระบบ MIS มีความล่าช้า ทำให้การนำข้อมูลไปใช้ไม่ทัน 
ตามความต้องการ (จำนวน 1 คน) ซึ่งมีอันดับที่เท่ากัน ด้านแนวทางการแก้ไขปัญหา/ปรับปรุง พบว่า 
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ส่วนใหญ่ ปรับปปรุง Version หรือปรับปรุงระบบ ให้สมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ (จำนวน 2 คน) 
และทบทวนการใช้งานระบบ MIS กำหนดเวลาในการบันทึกข้อมูลแต่ละประเภทให้ช ัดเจน  
(จำนวน 2 คน) เป็นอันดับ 1 ซึ ่งมีอันดับที ่เท่ากัน อันดับ 2 สามารถทราบรายจ่ายได้ทันถ่วงที  
เป็นปัจจุบัน (จำนวน 1 คน) 

 
8. อ่ืน ๆ  

ตารางท่ี 4.40 แสดงข้อมูลปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหา/ปรับปรุง ระบบ MIS อ่ืน ๆ  
อ่ืน ๆ จำนวน 

(คน) 
อันดับ 

ปัญหา :- 
-  ระบบ MIS อาจจะสะดวกในระดับสถาบัน แต่ไม่ค่อยสะดวกระดับหน่วยงาน
ย่อย 
แนวทางการแก้ไขปัญหา/ปรับปรุง:- 
- ควรทบทวนการเข้าใช้งานระบบ MIS 

 
1 
 
1 

 
 1 
 
1 

จากตารางที่ 4.40 แสดงข้อมูลปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหา/ปรับปรุง ระบบ MIS    
อื ่น ๆ ด้านปัญหา พบว่า ระบบ MIS อาจจะสะดวกในระดับสถาบัน แต่ไม่ค่อยสะดวกระดับ 
หน่วยงานย่อย (จำนวน 1 คน) ด้านแนวทางการแก้ไขปัญหา/ปรับปรุง พบว่า ควรทบทวน 
การเข้าใช้งานระบบ MIS (จำนวน 1 คน) 
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ส่วนที่ 2 คำถามเก่ียวกับ วิเคราะห์การพัฒนาระบบ MIS  
 ตารางท่ี 4.41 แสดงข้อมูลวิเคราะห์การพัฒนาระบบ MIS  
ข้อเสนอแนะ จำนวน 

(คน) 
อันดับ 

- ปรับปรุง Version ของระบบให้เร็วขึ ้น และทันสมัย สามารถล็อคอิน 
เข้าระบบเพื ่อทำงานนอกสถานที่ได้ จากสถานการณ์โควิด 19 ที ่ผ่านมา  
ไม่สามารถทำงานจากบ้านได้ ต้องมาทำที่หน่วยงานในสถาบันฯ 
- การเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบที่เกี ่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อลดการกรอกข้อมูลซ้ำ  
เช่น บันทึก MIS แล้วบันทึกด้วยมืออีกครั้งถ้าลงรายละเอียดมาก ๆ บางรหัส
ห ้ามใช ้  ใช ้ ได ้ เฉพาะ อย ่างจำก ัด ทำให ้ข ้อม ูลท ี ่บ ันท ึกไม ่ตอบโจทย์  
ความต้องการผู ้ใช ้งานโดยตรง ควรใช้ประโยชน์ได้ด ีระดับหน่วยงาน/ 
เจ้าของเรื่อง และผู้ปฏิบัติงานสามารถดูได้ทุกระบบ  
- การนำเข้าข้อมูล ค่อนข้างยุ่งยาก มีหลายหน้าต่างมากเกินไป และบางเมนู 
ในระบบ MIS ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ได้ เนื่องจากไม่มีการนำเข้าของข้อมูล  
หรือข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 
- สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก ง่าย นำข้อมูลออกมาวิเคราะห์ได้ และทัน  
ตามเวลาที่กำหนด สะดวกในการประมวลผลให้ผู้บริหารสถาบัน ประกอบการ
ตัดสินใจ 

6 
 
 
4 
 
 
 
 
3 
 
 
2 

1 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
4 
 
 

จากตารางที่ 4.41 แสดงข้อมูลวิเคราะห์การพัฒนาระบบ MIS พบว่า ส่วนใหญ่ ปรับปรุง 
Version ของระบบให้เร็วขึ ้น และทันสมัย สามารถล็อคอินเข้าระบบเพื ่อทำงานนอกสถานที่ได้ 
จากสถานการณ์โควิด 19 ที่ผ่านมา ไม่สามารถทำงานจากบ้านได้ ต้องมาทำที่หน่วยงานในสถาบันฯ 
เป็นอันดับ 1 (จำนวน 6 คน) อันดับ 2 การเชื ่อมโยงข้อมูลกับระบบที่เกี ่ยวข้องต่าง ๆ เพื ่อลด 
การกรอกข้อมูลซ้ำ เช่น บันทึก MIS แล้วบันทึกด้วยมืออีกครั้งถ้าลงรายละเอียดมาก ๆ บางรหัส 
ห้ามใช้ ใช้ได้เฉพาะ อย่างจำกัด ทำให้ข้อมูลที่บันทึกไม่ตอบโจทย์ความต้องการผู้ใช้งานโดยตรง  
ควรใช้ประโยชน์ได้ด ีระดับหน่วยงาน/เจ้าของเร ื ่อง  และผู ้ปฏิบ ัต ิงานสามารถดูได้ทุกระบบ  
(จำนวน 4 คน) อันดับ 3 การนำเข้าข้อมูล ค่อนข้างยุ่งยาก มีหลายหน้าต่างมากเกินไป และบางเมนู 
ในระบบ MIS ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ได ้ เนื ่องจากไม่ม ีการนำเข้าของข้อมูล  หรือข ้อมูล 
ไม่เป็นปัจจุบัน (จำนวน 3 คน) อันดับ 4 สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก ง่าย นำข้อมูลออกมา  
วิเคราะห์ได้ และทันตามเวลาที่กำหนด สะดวกในการประมวลผลให้ผู ้บริหารสถาบัน ประกอบ 
การตัดสินใจ (จำนวน 2 คน) 
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ส่วนที่ 3 คำถามเกี่ยวกับ การวิเคราะห์การสนับสนุน เพื่อให้ใช้งานระบบ MIS ได้อย่าง
ครบถ้วน หรือสะดวกต่อการใช้งาน  
ตารางท่ี 4.42 แสดงข้อมูลการวิเคราะหก์ารสนับสนุน เพ่ือให้ใช้งานระบบ MIS ได้อย่างครบถ้วน หรือ
สะดวกต่อการใช้งาน  
ข้อเสนอแนะ จำนวน 

(คน) 
อันดับ 

- ควรมีการอบรมการใช้งาน เพ่ือให้คนใหม่ได้เรียนรู้ระบบ และการใช้งานจริง  
- เวียนเอกสาร/ระเบียบ แก่หน่วยงานต่าง ๆ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง 
- ข้อมูลสนับสนุนเช ิงสถิต ิเพ ื ่อใช ้ในการตัดสินใจในหลาย ๆ มิติ  และ 
อยากให้พัฒนาการคุมยอดทะเบียนรายได้ด้วยสวัสดิการ และเงินสนับสนุน  
ต่าง ๆ ของแต่ละคนได้ 
- Call Center คอยตอบคำถาม เมื่อมีปัญหาเรื่องการใช้ระบบ 
- พัฒนาระบบ Window ปรับปรุงระบบ MIS ให้ทันสมัย พัฒนาเมนูต่าง ๆ 
น่าจะมีแท็บ black โดยไม่ต้องกดปิดหน้าจอ 
- ให้มีการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาระบบ MIS 
- การระบุ 3 มิติ น่าจะมีขึ้นให้แต่ละคณะเลย เพื่อป้องการการสับสน หรือ
เลือกตัวเลขผิด ขอให้ผู้ดูแลระบบระดับสถาบันทบทวนการใช้งาน และสำรวจ
ความต้องการผู้ใช้(เจ้าของหน่วยงาน) ว่าทำอย่างไรจะใช้ประโยชน์ MIS ได้
อย่างคุ้มค่า เหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุด เริ่มที่หน่วยงาน – จนถึงสถาบันฯ 

6 
1 
2 
 
 
1 
3 
 
1 
2 
 

1 
4 
3 
 
 
4 
2 
 
4 
3 

จากตารางที ่ 4.42 แสดงข้อมูลการวิเคราะห์การสนับสนุน เพื ่อให้ใช้งานระบบ MIS  
ได้อย่างครบถ้วน หรือสะดวกต่อการใช้งาน พบว่า ส่วนใหญ่ ควรมีการอบรมการใช้งาน เพ่ือให้คนใหม่
ได้เรียนรู้ระบบ และการใช้งานจริง เป็นอันดับ 1 (จำนวน 6 คน) อันดับ 2 พัฒนาระบบ Window 
ปรับปรุงระบบ MIS ให้ทันสมัย พัฒนาเมนูต่าง ๆ น่าจะมีแท็บ black โดยไม่ต้องกดปิดหน้าจอ 
(จำนวน 3 คน) อันดับ 3 ข้อมูลสนับสนุนเชิงสถิติเพื ่อใช้ในการตัดสินใจ ในหลาย ๆ มิติ  และ 
อยากให้พัฒนาการคุมยอดทะเบียนรายได้ด้วยสวัสดิการ และเงินสนับสนุนต่าง ๆ ของแต่ละคนได้ 
(จำนวน 2 คน) และการระบุ 3 มิติ น่าจะมีขึ้นให้แต่ละคณะเลย เพื่อป้องการการสับสน หรือเลือก
ตัวเลขผิด ขอให้ผู ้ด ูแลระบบระดับสถาบันทบทวนการใช้งาน และสำรวจความต้องการผู ้ ใช้  
(เจ้าของหน่วยงาน) ว่าทำอย่างไรจะใช้ประโยชน์ MIS ได้อย่างคุ้มค่า เหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุด 
เริ ่มที่หน่วยงาน – จนถึงสถาบันฯ (จำนวน 2 คน) ซึ่งมีอันดับที่เท่ากัน อันดับที่ 4 เวียนหนังสือ 
เอกสาร/ระเบียบ แก่หน่วยงานต่าง ๆ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง (จำนวน 1 คน) และให้มีการสนับสนุน
งบประมาณในการพัฒนาระบบ MIS (จำนวน 1 คน) ซึ่งมีอันดับที่เท่ากัน 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาเรื่อง ความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน เพี่อเป็นแนวทางการพัฒนา

และปรับปรุงการจัดทำงบการเงินโดยระบบ MIS โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือวิเคราะห์กระบวนการ
และปัญหาของการจัดทำงบการเงินโดยระบบ MIS 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจใช้ 
ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน 3) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการและปรับปรุงการจัดทำ 
งบการเงินโดยระบบ MIS ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งทำการเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม ได้แก่ 
1) ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ คือ หัวหน้ากลุ่มงาน/เลขานุการคณะ ที่ใช้ระบบหรือใช้งบการเงิน หรือรายงาน
ทางการเงิน เพื่อบริหารงานตามนโยบายสถาบัน ใช้แบบสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูล โดยวิธีการ 
เลือกแบบเจาะจง จำนวน 20 คน โดยส่งกลับคืนมาเพียง 16 คน 2) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ 
บุคลากรของสถาบัน ที ่ใช้งานระบบ MIS เท่านั ้น ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง กับบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ที่ครอบคลุมทุกหน่วยงาน  
ที่สังกัดภายในสถาบัน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนต่อการพัฒนา และปรับปรุงการจัดทำงบการเงิน  
โดยระบบ MIS จำนวนทั้งหมด 110 คน เมื ่อเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู ้วิจัยนำข้อมูลมาลงรหัส 
(Coding) และนำมาประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือ
ทำการวิเคราะห์ข้อมูลและคำนวณหาค่าสถิติต่าง ๆ ได้แก่ การบรรยายข้อมูลทั่วไปของบุคลากร 
ใช้สถิติ การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Description Statistics) ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ความรู ้ ความคิดเห็น การรับรู้ปัญหา และความเต็มใจ 
ในการใช้ระบบ MIS เพื ่อการจัดทำงบการเงิน ใช้สถิติ การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Description 
Statistics) ประกอบด้วย การแจกแจงความถี ่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) การทดสอบสมมติฐาน ใช้สถิติ การวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ประกอบด้วย
ค่า F - test และสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (Correlation) ที ่ระดับนัยสำคัญ 0.05 การวิเคราะห์
กระบวนการ ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหา เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพ ในการจัดทำงบการเงิน  
โดยระบบ MIS ใช ้ว ิธ ีว ิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis) และสรุปเป็นค่าความถี่  นำข้อมูล 
และผลการวิเคราะห์ของทั้งแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์มาทำการสรุปประเด็น เป็นแนวทาง 
การพัฒนา และปรับปรุงการจัดทำงบการเงิน โดยระบบ MIS ดังต่อไปนี้ 
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5.1 สรุป และอภิปรายผลการศึกษา 
5.1.1 ลักษณะส่วนบุคคลผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผู ้ตอบแบบสอบถามจากการศึกษาครั ้งนี ้ คือ บุคลกรของสถาบันบัณฑิตพัฒน  
บริหารศาสตร์ที่ใช้งานระบบ MIS เท่านั้น พบว่าเกินกว่ากึ่งหนึ่ง สังกัดส่วนกลาง จำนวน 60 คน 
คิดเป็นร้อยละ 54.5 เกินกว่ากึ ่งหนึ ่ง จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 68 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 61.8 เป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มากที่สุด จำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 
อยู ่ในระดับตำแหน่งปฏิบัติการ จำนวน 49 คน  คิดเป็นร้อยละ 44.5 มีค่าเฉลี ่ยประสบการณ์  
ในการทำงานภายในสถาบัน 12 ปี 5 เดือน (12.4 ปี) มีความถี่ในการเข้าใช้งานระบบ MIS พบว่า 
มากที่สุด มีความถ่ีในการเข้าใช้งานระบบ MIS 1-5 ครั้ง/สัปดาห์ จำนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 42.7  

5.1.2 ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำงบการเงิน และระบบ MIS 
จากผลการศึกษา พบว่า บุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซ ึ ่งเป็น 

กลุ่มตัวอย่างจำนวน 110 คน มีความรู้ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำงบการเงิน และระบบ MIS 
ได้แก่ ด้านความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบ MIS และการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย ด้านความรู้
ความเข้าใจ พรบ.วินัยการเงินการคลัง และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภา ครัฐ 
ดังนี้ 

ด้านความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบ MIS และการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย พบว่า 
ค่าเฉลี ่ยรวมเท่ากับ 0.62 ซึ ่งอยู ่ในระดับปานกลาง เมื ่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า บุคลากร 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจ อยู่ในระดับสูงสุด ในเรื่อง เอกสารการเบิกจ่ายที่ส่งมายัง 
กองคลังและพัสดุ ต้องมีความครบถ้วนและถูกต้อง พร้อมทั้งบันทึกผูกพันรายการในระบบ MIS 

ตามแหล่งเงินลักษณะ 3 มิติ และหมวดรายจ่าย (�̅�= 0.95) บุคลากรผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้
ความเข้าใจ อยู่ในระดับต่ำสุด ในเรื่อง การแก้ไขเอกสารในการเบิกจ่ายทำได้โดยใช้วิธีขีดฆ่าแล้วพิมพ์ 

หรือเขียนใหม่ และให้ผู้มีหน้าที่จัดทำเอกสารลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกแห่ง (�̅�= 0.28) 
ด้านความรู้ความเข้าใจ พรบ.วินัยการเงินการคลัง และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ

นโยบายการบัญชีภาครัฐ พบว่า ค่าเฉลี ่ยรวมเท่ากับ 0.49 ซึ ่งอยู ่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า บุคลากรผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ ความเข้าใจ อยู่ในระดับสูงสุด 
ในเรื ่อง การจัดทำรายงานการเงินของหน่วยงานในกำกับของรัฐให้มีรอบระยะเวลาเป็นไปตาม

ป ีงบประมาณ (ต ั ้ งแต ่ว ันท ี ่  1 ต ุลาคม – 30 ก ันยายนของป ีถ ัดไป)  (�̅�= 0.83 ) บ ุคลากร 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจ อยู่ในระดับต่ำสุด เรื่องหน่วยงานในกำกับของรัฐจะต้องทำ

รายงานการเงินตามเกณฑ์เงินสด (Cash Basis) (�̅�= 0.21)  
จากการศึกษาความรู ้ความเข้าใจในการจัดทำงบการเงิน และระบบ MIS พบว่า 

ด้านด้านความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบ MIS และการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย อยู่ในระดับ 
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ปานกลาง ด้านความรู้ความเข้าใจ พรบ.วินัยการเงินการคลัง และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ
นโยบายการบัญชีภาครัฐ อยู่ในระดับปานกลาง โดยอยู่ในระดับเดียวกันทั้ง 2 ด้าน ซึ่งบุคลากร 
ให ้ความสำคัญด้านเอกสารที ่ส ่งมายังกองคลังต ้องครบถ้วน ถ ูกต ้อง พร ้อมทั ้งต ้องบันทึก  
รายการในระบบ MIS ด้วย และทราบวันเริ ่มต้นการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามปีงบประมาณ  
(วันที่ 1 ตุลาคม - 30 กันยายนของปีถัดไป) อย่างไรก็ตามบุคลากรผู้ตอบแบบสอบถามยังไม่ทราบ
เรื ่องการแก้ไขเอกสารเบิกจ่าย และเกณฑ์ของการจัดทำรายงานการเงิน ซึ ่งก ระทรวงการคลัง
กำหนดให้ใช้เกณฑ์คงค้างในการบันทึกรายการบัญชี  ในการจัดทำงบการเงินโดยระบบ MIS นั้น 
นอกจากความรู้ในการใช้งานระบบ MIS แล้วสิ่งที่สำคัญก็คือการมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ
เอกสารเบิกจ ่าย พรบ.ว ิน ัยการเง ินการคลัง และมาตรฐานการบัญชีภาคร ัฐและนโยบาย  
การบัญชีภาครัฐ เพราะหากจัดทำเอกสารเบิกจ่ายผิดพลาดทำให้เอกสารส่งคืนหน่วยงานเพื่อแก้ไข 
จนทำให้เกิดการเบิกจ่ายล่าช้า รวมไปถึงการไม่ทราบ พรบ.วินัยการเงินการคลัง และมาตรฐาน  
การบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ทำให้บันทึกรายการใน MIS ล่าช้า หรือบันทึกรายการ
ไม่ทัน ตามกระทรวงการคลังกำหนด ซึ ่งจะทำให้สถาบันออกงบการเงินไม่ทันตามกำหนดเวลา 
และข้อมูลในงบการเงินไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ดังนั้น ความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำงบการเงิน 
และการใช้ระบบ MIS มาช่วยอำนวยความสะดวก เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดทำงบการเงิน
ของสถาบัน สิ่งที่จะทำให้บุคลากรมีความรู้มากขึ้นต้องมีการส่งเสริมให้บุคลากร ไม่ว่าจะเป็นการเวียน
หนังสือ จัดทำคู่มือ รวมไปถึงการอบรม เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเข้าใจ
ถูกต้อง และเข้าใจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 
5.1.3 ความคิดเห็นต่อการจัดทำงบการเงิน และระบบ MIS 

จากผลการศึกษา พบว ่า บ ุคลกรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ ซ ึ ่งเป็น 
กลุ ่มตัวอย่างจำนวน 110 คน มีความคิดเห็นต่อการจัดทำงบการเง ิน และระบบ MIS ได้แก่ 
ด้านการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย ด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ ด้านการใช้งานระบบ MIS ดังนี้ 

ด้านการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.35 ซึ่งอยู่ในระดับเห็นด้วย
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า บุคลากรผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น  อยู่ในระดับ 
มากที ่ส ุด ในเร ื ่อง การจ ัดทำเอกสารเบิกจ ่ายได ้อย ่างถ ูกต ้อง และครบถ้วน  ตามระเบียบ 

ของสถาบัน นั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งไม่อาจผิดพลาดได้เลย เป็นอันดับ 1 (�̅�= 4.51, SD = .674) 
ซึ ่งอยู ่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด และบุคลากรผู ้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น อยู ่ในระดับ  
น้อยที่สุด ในเรื่อง ท่านคิดว่าระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้ในการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายมีข้อกำหนด  

ที่ชัดเจน จะทำให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว และคล่องตัวมากข้ึน (�̅�= 4.15, SD = .768) ซ่ึง
อยู่ในระดบัเห็นด้วยมาก 
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ด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ พบว่าค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.23 ซึ่งอยู่ในระดับเห็นด้วย
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า บุคลากรผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น อยู่ในระดับ  
มากที ่ส ุด ในเรื ่อง ท่านควรมีความสามารถใช้โปรแกรมพื ้นฐานได้ เช่น MS Word,MS Excel, 
MS PowerPoint เป ็นต ้น เพื ่อให ้สามารถทำงานด้านการจ ัดทำเอกสารเบิกจ ่ายได ้ถ ูกต ้อง 

เกิดประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงาน เป็นอันดับ 1 (�̅�= 4.35, SD = .797) ซึ่งอยู่ในระดับเห็นด้วย 
มากที่สุด บุคลากรผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น อยู่ในระดับ น้อยที่สุด ในเรื่อง คอมพิวเตอร์ 

ของท่านควรมีความทันสมัยตลอดเวลา เพื่อตอบสนองต่อการใช้งานด้านระบบ MIS (�̅�= 4.15, 
SD = .859) ซึ่งอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 

ด้านการใช้งานระบบ MIS พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.78 ซึ่งอยู่ในเระดับเห็นด้วย
มาก เมื ่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า บุคลากรผู ้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น อยู ่ในระดับ   
มากที่สุด ในเรื ่อง ท่านคิดว่าระบบ MIS มีการรายงานผลเป็นปัจจุบัน สามารถนำข้อมูลไปใช้  

ในการตัดสินใจได้ทันที เป็นอันดับ 1 (�̅�= 4.03, SD = .883) ซึ่งอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก บุคลากร
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น อยู่ในระดับน้อยที่สุด ในเรื่อง ท่านคิดว่าระบบ MIS สามารถ 
นำข้อมูลไปใช้ได้อย่างสะดวก เช่น การพิมพ์รายงาน หรือการนำข้อมูลออกทาง Excel เป็นต้น 

(�̅�= 3.69, SD = 1.056) ซึ่งอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
จากการศึกษาความคิดเห็นต่อการจัดทำงบการเงินและระบบ MIS ด้านการจัดทำ

เอกสารเบิกจ่าย มีระดับเห็นด้วยมากที่สุด ด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ มีระดับเห็นด้วยมากที่สุด  
ด้านการใช้งานระบบ MIS มีระดับเห็นด้วยมาก ทำให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติ ความรู้สึก 
มีความเห็นด้วยในคำถามความคิดเห็น ในแต่ละด้านทุกด้าน เพื่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
ถูกต้อง ครบถ้วน และลดการผิดพลาดจากการปฏิบัติงานได้  ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย
ต้องถูกต้อง ครบถ้วน ต้องมีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน ระบบ  MIS 
มีรายงานที่เป็นปัจจุบัน สามารถนำข้อมูลไปใช้ได้ทันที แต่อย่างไรก็ตามบุคลากรผู้ตอบแบบสอบ 
มีความเห็นด้วยน้อย ในเรื่อง การมีข้อกำหนดที่ชัดเจน จะทำให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 
และคล่องตัว เนื่องจากบุคลากรเห็นด้วยว่าควรมีข้อกำหนดที่ชัดเจน แต่หากไม่มีความรู้ ความเข้าใจ 
ก็ไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็วได้ การฝึกอบรมการเข้าใช้คอมพิวเตอร์ เพ่ือทำงานใน
ระบบ MIS ได้อย่างราบรื่น แต่ก็ไม่เกี ่ยวกับการอบรมการเข้าใช้งานระบบ MIS เพราะเป็นคนละ 
ระบบกัน และระบบ MIS สามารถนำข้อมูลออกไปใช้ได้อย่างสะดวก เช่น พิมพ์รายการ หรือ 
นำออกทาง Excel บุคลากรยังไม่ทราบว่าระบบสามารถนำข้อมูลออกทาง Excel ได้ ด ังนั้น  
เพิ่มความรู้ ความเข้าใจในการเข้าใช้งานในระบบ MIS เพื่อให้บุคลากรสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง 
และนำข้อมูลที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถประหยัดเวลาในการทำงานได้อีกด้วย 
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5.1.4 การรับรู้ปัญหาในการจัดทำงบการเงินโดยระบบ MIS  
จากผลการศึกษา พบว ่า บ ุคลกรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ ซ ึ ่งเป็น 

กลุ ่มตัวอย่างจำนวน 110 คน มีการรับรู ้ปัญหาในการจัดทำงบการเงินโดยระบบ MIS ได้แก่ 
ด้านกระบวนการนำระบบ MIS มาใช้ในการปฏิบัติงาน ด้านบริบทแวดล้อมที่เกี ่ยวข้องกับการ 
ใช้งานระบบ MIS ด้านลักษณะการนำระบบ MIS มาใช้การปฏิบัติงาน ด้านผลการใช้งานระบบ MIS 
ดังนี้ 

ด้านกระบวนการนำระบบ MIS มาใช้ในการปฏิบัติงาน พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 
1.88 ซึ่งอยู่ในระดับปัญหาน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า บุคลากรผู้ตอบแบบสอบถามมีการ
รับรู ้ปัญหา ในเรื ่อง ท่านไม่เคยได้ร ับการฝึกอบรมการเข้าใช้งานในระบบ MIS เป็นอันดับ 1 

(�̅�= 2.24, SD = 1.792)  อยู ่ในระดับมากที่สุด บุคลากรผู ้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู ้ปัญหา 
อยู่ในระดับน้อยที่สุด ในเรื่อง ท่านไม่ได้ทำการตรวจสอบความถูกต้องของการนำเข้าข้อมูลอย่าง

สม่ำเสมอ (�̅�= 1.64, SD = 1.488) ซึ่งอยู่ในระดับปัญหาน้อย 
ด้านบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบ MIS พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 

2.38 ซึ่งอยู่ในระดับมีปัญหาปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า บุคลากรผู้ตอบแบบสอบถาม 
มีการรับรู้ปัญหา อยู่ในระดับมากที่สุด ในเรื่อง ระบบ MIS มีความล้าสมัย เช่น ระบบ MIS ใช้ได้ 

ใน Windows 7 แต่ปัจจุบันคอมพิวเตอร์เป็น Windows 10 เป็นต้น เป็นอันดับ 1 (�̅�= 3.36, 
SD = 1.657) ซึ่งอยู่ในระดับปัญหามาก บุคลากรผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้ปัญหา อยู่ในระดับ
น้อยที่สุด ในเรื่อง เพื่อนร่วมงานไม่สามารถให้ความรู้ หรือความช่วยเหลือในด้านระบบ MIS ได้ 

(�̅�= 1.74, SD = 1.519) ซึ่งอยู่ในระดับปัญหาน้อย 
ด้านลักษณะการนำระบบ MIS มาใช้การปฏิบัติงาน พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 2.32 

ซึ่งอยู่ในระดับมีปัญหาปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า บุคลากรผู้ตอบแบบสอบถามมีการ
รับรู้ปัญหา อยู่ในระดับมากที่สุด ในเรื่อง ระบบ MIS ไม่ป้องกันการบันทึกรายการผิดพลาด เช่น 

ตรวจรับย้อนหลังได้ หรือใส่แผนงานผิดแผน ก็สามารถบันทึกรายการได้ เป็นต้น (�̅�= 2.82, 
SD = 1.592) ซึ ่งอยู ่ในระดับปัญหาปานกลาง บุคลากรผู ้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู ้ป ัญหา 

อยู ่ในระดับน้อยที ่สุด ในเรื ่อง การใช้งานระบบ MIS ในการทำงาน ทำให้เสียเวลา (�̅�= 1.69, 
SD = 1.319) ซึ่งอยู่ในระดับปัญหาน้อย 

ด้านผลการใช้งานระบบ MIS พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 2.40 ซึ่งอยู่ในระดับมีปัญหา
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า บุคลากรผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้ปัญหา อยู่ในระดับ
มากที่สุด ในเรื่อง ระบบ MIS เป็นระบบที่ไม่ออนไลน์ ทำให้ไม่สามารถ เข้าใช้งานภายนอกสถาบนัได้ 

(�̅�= 3.05 SD = 1.650) ซึ่งอยู่ในระดับปัญหามาก บุคลากรผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้ปัญหา 
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อยู่ในระดับน้อยที่สุด ในเรื่อง ระบบ MIS เป็นการเพิ่มภาระในการทำงาน (�̅�= 1.65, SD = 1.324) 
ซึ่งอยู่ในระดับปัญหาน้อย 

จากการศ ึกษาการร ับร ู ้ป ัญหาในการจ ัดทำงบการเง ินโดยระบบ MIS พบว่า 
ด้านกระบวนการนำระบบ MIS มาใช้ในการปฏิบัติงาน มีระดับปัญหาน้อย ด้านบริบทแวดล้อม 
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบ MIS มีปัญหาปานกลาง ด้านบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน
ระบบ MIS มีปัญหาปานกลาง ด้านลักษณะการนำระบบ MIS มาใช้การปฏิบัติงาน มีปัญหาปานกลาง 
สรุปได้ว่า ปัญหาในการจัดทำงบการเงินโดยระบบ MIS ในประเด็นความถี ่ของปัญหาที่เกิดขึ้น 
พบว่า มีปัญหาเล็กน้อย ถึงปานกลางเท่านั้น กล่าวคือ โอกาสในการทำงาน 10 ชิ้น สามารถทำงานผิด
ได้ 3 - 6 ชิ้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้แม้จะไม่ได้เป็นปัญหามากมายนัก แต่ก็ทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า และ  
ไม่ถูกต้องได้ เช่น บุคลากรไม่เคยรับการฝึกอบรม อาจทำให้จัดทำเอกสาร และบันทึกรายการเบิกจ่าย
ผิดพลาด ระบบ MIS มีความล้าสมัย ทำให้เข้าใช้งานช้าลง บันทีกรายการไม่ทันเวลา และระบบ MIS 
ไม่มีการป้องกันการผิดพลาด เมื ่อบันทึกรายการผิด รวมถึงระบบ MIS เป็นระบบที่ไม่ออนไลน์ 
ไม่สามารถทำงานภายนอกสถาบัน จากเหตุการณ์ COVID-19 ไม่สามารถทำงานจากที่บ้านได้ 
ทำให้มีการบันทึกงานล่าช้า ไม่ทันตามกำหนดเลา ในการรับรู ้ปัญหาในการจัดทำงบการเงิน 
โดยระบบ MIS นี้ ทำให้ทราบถึงปัญหาในการจัดทำงบการเงินในแต่ละด้าน เพื่อนำมาเป็นแนวทาง 
ในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดทำงบการเงิน ลดปัญหาในการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย การเข้าใช้งาน 
และการนำระบบ MIS มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อทำให้ระบบ MIS มีผลการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และมีความเชื่อถือข้อมูล 

 
5.1.5 ความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน 

จากผลการศึกษา พบว ่า บ ุคลกรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ ซ ึ ่งเป็น 
กลุ่มตัวอย่างจำนวน 110 คน มีความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน ได้แก่ ด้านทัศนคติ 
ด้านบรรทัดฐาน ด้านการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ดังนี้ 

ด้านทัศนคติ พบว่าค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.87 ซึ่งอยู่ในระดับเต็มใจใช้มาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า บุคลากรผู ้ตอบแบบสอบถามมีความเต็มใจใช้ อยู ่ในระดับมากสุด ในเรื ่อง 

ข้อมูลที ่ได้จากระบบ MIS ท่านคิดว่ามีประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่าน (�̅�= 4.05, SD = .752) 
ซึ่งอยู่ในระดับเต็มใจใช้มาก บุคลากรผู้ตอบแบบสอบถามมีความเต็มใจใช้ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
ในเรื่อง การใช้ระบบ MIS ทำให้ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานได้ เช่น รายการผูกพันการเบิกจ่าย  
จากหน่วยงานท่านเป็นรายการตั้งเบิก และเป็นรายการจ่ายเมื่อมีการรับเงินจากผู้มีสิทธิรับเงินอีกด้วย 

เป็นต้น (�̅�= 3.75, SD = .861) ซึ่งอยู่ในระดับเต็มใจใช้มาก 
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ด้านบรรทัดฐาน พบว่าาเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.02 อยู่ในระดับเต็มใจใช้มาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า บุคลากรผู ้ตอบแบบสอบถามมีความเต็มใจใช้ อยู ่ในระดับมากที่สุด ในเรื ่อง 
ท่านมีความทุ่มเทในการทำงานในระบบ MIS ให้ถูกต้อง ตามระเบียบ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ

นโยบายการบัญชีภาครัฐ (�̅�= 4.26, SD = .786) ซึ ่งอยู ่ในระดับเต็มใจใช้มากที ่สุด บุคลากร 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเต็มใจใช้ อยู่ในระดับน้อยที่สุด ในเรื่อง เพื่อนร่วมงานของท่านที่เคย 

ใช้งานในระบบคิดว่าท่านควรจะใช้ระบบ MIS  (�̅�= 3.79, SD = 1.024) ซึ่งอยู่ในระดับเต็มใจใช้มาก 
ด้านการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม พบว่าค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.34 

ซึ่งอยู่ในระดับเต็มใจใช้มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า บุคลากรผู้ตอบแบบสอบถาม 
มีความเต็มใจใช้ อยู่ในระดับมากที่สุด ในเรื่อง ท่านจะเข้าร่วมในการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้

เกี่ยวกับระบบ MIS หากระบบมีการปรับปรุงแก้ไข (�̅�= 4.55, SD = .615) ซึ่งอยู่ในระดับเต็มใจใช้
มากท ี ่ส ุด บ ุคลากรผ ู ้ตอบแบบสอบถามมีความเต ็มใจใช ้  อย ู ่ ในระด ับ น ้อยท ี ่ส ุด ในเร ื ่อง  

ท ่านค ิดว ่ าระบบ MIS ม ีประส ิทธ ิภาพมากกว ่าที่ คาดการณ ์ ไว ้  (�̅�= 4.07 , SD = .843 )  
ซึ่งอยู่ในระดับเต็มใจใช้มาก 

จากการศึกษาความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน พบว่า ด้านทัศนคติ 
มีระดับเต็มใจใช้มาก ด้านบรรทัดฐาน มีระดับเต็มใจใช้มาก ด้านการรับรู้ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรม มีระดับเต็มใจใช้มากที ่ส ุด ทั ้ง 3 ด้าน มีความเต็มใจอยู ่ในระดับมากถึงมากที ่สุด 
แสดงให้เห็นว่าบุคลากรมีความพร้อมและยอมรับการใช้งานในระบบ MIS มีความทุ่มเทในการทำงาน 
เพื ่อให้ได้ข้อมูลที ่ถูกต้อง ซึ ่งเกิดมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และต้องการที ่จะเข้าร่วมอบรม 
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ดังนั้นความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน ได้แก่ ด้านทัศนคติ 
ด้านบรรทัดฐาน ด้านการรับรู ้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม  นำไปสู ่ความเต็มใจใช้ 
โดยส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรม กล่าวคือ ถ้าเห็นด้วยต่อพฤติกรรมนั้น เจตนาในการแสดงพฤติกรรม
จะมากขึ้นด้วย ทำให้มีความตั้งใจ ความพยายาม และความสามารถในการเข้าใช้งานระบบ MIS 
เพ่ือทำให้งบการเงินจัดทำได้ครบถ้วน ถูกต้อง และทันตามเวลาที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้ 

 
 5.1.6 ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาและการปรับปรุงการจัดทำงบการเงินโดยระบบ 

MIS 
ในการศึกษาครั ้งนี ้  ผ ู ้ว ิจ ัยได้ทำการรวบรวมข้อเสนอแนะ ที่ ลงความเห็นเหมือนกัน 

หรือคล้ายกัน และนำมาจัดอันดับความถี ่ของผู ้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถาม 
มีข้อเสนอแนะมากที่สุด ในเรื่อง การใช้งานระบบ MIS ดี เหมาะสม เข้าใจง่าย ถึงแม้ว่าระบบจะช้า 
แต่ก็ใช้งานได้ดี รองลงมา ในเรื ่อง ควรปรับปรุงให้ MIS ใช้งานได้กับ Window 10 โดยไม่ต้อง 
ผ่าน VM Were เพื ่อความสะดวก รวดเร็ว ระบบไม่ค้าง คอมพิวเตอร์ไม่ช ้า  ทำระบบไม่รวน 
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และมีความเสถียรมากขึ้น ซึ่งข้อเสนอแนะ เป็นแนวทางที่ผู ้วิจัยเห็นด้วยว่า ระบบ MIS มีปัญหา 
ในการเข้าใช้งานระบบ เพราะการที่ใช้งานผ่าน MM Were ทำให้เครื่องช้า และระบบรันงานช้าไปด้วย 
และอีกหนึ่งข้อเสนอแนะที่ผู้วิจัยเห็นประโยชน์คือ เรื่องที่บุคลากรอยากให้มีการฝึกอบรมการใช้งาน  
ในระบบ MIS เพื่อให้บุคลากรผู้ใช้งาน สามารถใช้งานระบบได้อย่างถูกต้อง และบันทึกรายการ  
ให้ครบถ้วน กลุ ่มงานบัญชีเป็นกลุ่มงานที่จัดทำรายงานทางการเงิน นำข้อมูลที ่บุคลากรบันทึก 
เข้าระบบมาใช้งาน โดยไม่ต ้องมีการแก้ข้อมูล เพื ่อความรวดเร็ว ถูกต้อง และทันตามเวลา  
ที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้ 

 
5.1.7 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

ในการศึกษาคร ั ้ งน ี ้  ผ ู ้ว ิจ ัยได ้กำหนดสมมติฐานในการว ิจ ัยไว ้ 9 สมมติฐาน 
และในการทดสอบสมมติฐานดังกล่าว ผู้วิจัยใช้การทดสอบค่าสถิติ ได้แก่ F-test และ Correlation 
โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 เพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่างของบุคลากรผู้ใช้งานระบบ MIS 
ประกอบด้วย สำนักงานที่สังกัด ระดับการศึกษา ตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง ประสบการณ์ในการทำงาน
ภายในสถาบัน ความถี่ในการเข้าใช้งานระบบ ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำงบการเงิน  และระบบ 
MIS ความคิดเห็นต่อการจัดทำทำงบการเงินและระบบ MIS การรับรู้ปัญหาการจัดทำงบการเงิน 
โดยระบบ MIS ซึ่งเป็นตัวแปรอิสระ (Independent Variable) กับ ความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการ
จัดทำงบการเงิน ซึ่งเป็นตัวแปรตาม (Dependent Variable) ผลการทดสอบสมมติฐานปรากฏ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 5.1 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย  

สมมติฐานการวิจัย ผลการศึกษา 
สมมติฐานที ่  1 บุคลากรผู ้ใช ้งานในระบบ MIS ที ่ปฏิบ ัต ิงาน 
ในสำนักงานที่สังกัด ที ่แตกต่างกัน มีความเต็มใจใช้ระบบ MIS  
ในการจัดทำงบการเงิน เพื ่อการพัฒนาและปรับปรุงการจัดทำ 
งบการเงินโดยระบบ MIS ที่แตกต่างกัน  
สมมติฐานที่ 2 บุคลากรผู้ใช้งานในระบบ MIS ที่มีระดับการศึกษา 
ที่แตกต่างกัน มีความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน 
เพื ่อการพัฒนาและปรับปรุงการจัดทำงบการเงินโดยระบบ MIS 
ที่แตกต่างกัน 
 
 

ปฏิเสธสมมติฐาน 
 
 
 

ปฏิเสธสมมติฐาน 
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สมมติฐานการวิจัย ผลการศึกษา 
สมมติฐานที ่  3 บ ุคลากรผ ู ้ ใช ้งานในระบบ MIS ท ี ่ม ีตำแหน่ง 
ที่แตกต่างกัน มีความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน 
เพื ่อการพัฒนาและปรับปรุงการจัดทำงบการเงินโดยระบบ MIS 
ทีแ่ตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ 4 บุคลากรผู้ใช้งานในระบบ MIS ที่มีระดับตำแหน่ง 
ที่แตกต่างกัน มีความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน 
เพื ่อการพัฒนาและปรับปรุงการจัดทำงบการเงินโดยระบบ MIS 
ที่แตกต่างกัน 
สมมต ิฐานท ี ่  5 ประสบการณ์ในการทำงานภายในสถาบัน 
ของบุคลากรผู้ใช้งานในระบบ MIS มีความสัมพันธ์ กับ ความเต็มใจ
ใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน เพื่อการพัฒนาและปรับปรุง
การจัดทำงบการเงินโดยระบบ MIS  
สมมติฐานที่ 6 บุคลากรผู้ใช้งานในระบบ MIS มีความถี่ในการเข้า 
ใช้งานระบบ ที่แตกต่างกัน มีความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำ
งบการเงิน เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการจัดทำงบการเงินโดย
ระบบ MIS ที่แตกต่างกัน 
สมมติฐานที ่ 7 ความรู ้ความเข้าใจในการจัดทำงบการเงินและ 
ระบบ MIS ของบุคลากรผู้ใช้งานในระบบ MIS มีความสัมพันธ์ กับ  
ความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน เพื่อการพัฒนา
และปรับปรุงการจัดทำงบการเงินโดยระบบ MIS  
สมมติฐานที่ 8 ความคิดเห็นต่อการจัดทำงบการเงินและระบบ MIS 
ของบุคลากรผู้ใช้งาน ในระบบ MIS มีความสัมพันธ์ กับ ความเต็มใจ
ใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน เพื่อการพัฒนาและปรับปรุง
การจัดทำงบการเงินโดยระบบ MIS  
สมมติฐานที่ 9 การรับรู้ปัญหาการจัดทำงบการเงินโดยระบบ MIS 
ของบุคลากรผู้ใช้งานในระบบ MIS มีความสัมพันธ์ กับ ความเต็มใจ
ใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน เพื่อการพัฒนาและปรับปรุง
การจัดทำงบการเงินโดยระบบ MIS  

เป็นไปตามสมมติฐาน 
 
 
 

ปฏิเสธสมมติฐาน 
 
 
 

ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 
 
 
 

เป็นไปตามสมมติฐาน 
 
 
 

สอดคล้องกับสมมติฐาน 
 
 
 

สอดคล้องกับสมมติฐาน 
 
 
 

สอดคล้องกับสมมติฐาน 
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จากตารางที่ 5.1 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ดังต่อไปนี้  
1) ผลการศึกษาปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ได้แก่ สมมติฐานที่ 1 สมมติฐานที่ 2 และสมมติฐาน

ที่ 4 ประกอบด้วย สำนักงานที่สังกัด ระดับการศึกษา ระดับตำแหน่ง จากการศึกษา ปัจจัยเหล่านี้ 
พบว่า มีค่า Sig. มากกว่าระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 ดังนั้น ผลการศึกษาตามสมมติฐานที่กล่าว 
มาข้างต้น ไม่มีผลต่อความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน เพื่อการพัฒนาและปรับปรุง
การจัดทำงบการเงินโดยระบบ MIS แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยเหล่านี้ที่แตกต่างกัน จะมีความเต็มใจใช้
ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงินไม่แตกต่างกัน  ซึ ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกวรรณ 
การุณวิบูลย์ (2559) ที่พบว่าผู้บริหารฝ่ายบัญชีธุรกิจ ที่มีรูปแบบธุรกิจแตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วย
เกี่ยวกับการมีประสิทธิภาพการจัดการกรบวนการระบบสารสนเทศทางบัญชีที่แตกต่างกัน ผู้บริหาร
ฝ่ายบัญชีธุรกิจ ที่มีทุนในการดำเนินงาน มูลค่าทรัพย์สิน จำนวนพนักงาน และรายได้เฉลี่ยต่อปี
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี ่ยวกับการมีประสิทธิภาพการจัดการกรบวนการระบบสารสนเทศ 
ทางบัญชีโดยรวมแตกต่างกันและผู ้บริหารฝ่ายบัญชีธุรกิจ ที ่มีระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ  
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีประสิทธิภาพการจัดการกระบวนการระบบสารสนเทศ  
ทางบัญชีโดยรวม ด้านการออกแบบกระบวนการ และด้านการจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญแตกต่างกัน 
ผู ้บริหารฝ่ายบัญชีธุรกิจ ที ่มีรูปแบบธุรกิจต่างกันมีความคิดเห็นด้วยเกี ่ยวกับการมีความสำเร็จ  
ในการปฏิบัติงานทางบัญชีโดยรวม ด้านคุณภาพ ด้านการเพิ่มผลผลิต และด้านความเชื่อถือได้ 
แตกต่างกัน 

2) ผลการศึกษาเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั ้งไว้ ได้แก่ สมมติฐานที่ 3 และสมมติฐ านที่ 6 
ประกอบด้วย ตำแหน่ง และความถี่ในการเข้าใช้งานระบบ ปัจจัยเหล่านี้ พบว่า มีค่า Sig. น้อยกว่า
ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 ดังนั้น ผลการศึกษาตามสมมติฐานที่กล่าวมาข้างต้น มีผลต่อความ 
เต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงินเพื ่อการพัฒนา และปรับปรุงการจัดทำงบการเงิน 
โดยระบบ MIS แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยเหล่านี้ที่แตกต่างกัน จะมีความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำ
งบการเงินที ่แตกต่างกัน สาเหตุเพราะ ตำแหน่งที ่สูงขึ ้นจะมีความรู้ สามารถแก้ไขสถานการณ์ 
เฉพาะหน้าของแต่ละบุคคลแตกต่างกันและความถี่ในการเข้าใช้งานระบบ หากเข้าระบบบ่อยครั้ง 
จะสามารถร ู ้ว ิธ ี และทราบขั ้นตอนในการปฏิบ ัต ิงานในระบบ MIS ได ้ค ่อนข้างเป ็นอย่างดี  
ซึ่งเป็นไปตามงานวิจัยของ นิภัทร์ สิงห์สวัสดิ์ (2559) ที่พบว่า ระยะเวลาในการใช้งานของระบบ
สารสนเทศโดยเฉลี ่ยต่อวัน และความถี ่ในการใช้เข้างานในระบบสารสนเทศเฉลี ่ยต่อสัปดาห์ 
แตกต่างกันทั้ง 3 ด้าน (ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้  ด้านความยืดหยุ่นการใช้งาน ด้านสนับสนุน 
การใช้งานอย่างเหมาะสม) สาเหตุเพราะระยะเวลาช่วงเวลา ความถี่ในการเข้าใช้งานระบบของผู้ใช้
หรือประสบการณ์ในการทำงานกับระบบ ที ่สะสมมาเป็นเวลานานแตกต่างกัน จึงมีผลทำให้
ความสามารถในการเรียนรู้ประยุกต์วิเคราะห์แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน 
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3) ผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที ่ต ั ้งเอาไว ้ ได้แก่ สมมติฐานที ่ 5 ได้แก่ 
ประสบการณ์ในการทำงานภายในสถาบัน ปัจจัยนี ้ พบว่า มีค่า Sig. มากกว่าระดับนัยสำคัญ 
ทางสถิติที่ .05 ดังนั้น ประสบการณ์ในการทำงานภายในสถาบันของบุคลากรผู้ใช้งานในระบบ MIS 
ไม่มีความสัมพันธ์กับความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน เพื่อการพัฒนา และปรับปรุง
การจัดทำงบการเงินโดยระบบ MIS แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยเหล่านี้ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
ซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิวัฒน์ อินทร์ติยะ, ชาญวิทย์ หาญรินทร์ และรชฏ สุวรรณกูฎ (2561) 
ที่พบว่า ผู้บริหารและครูปฏิบัติงานการเงินโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 1 มีความต้องการใช้โปรแกรมฯ แตกต่างกันอย่างมีนัยสถิติที ่ระดับ .01 เนื่องจาก 
ครูปฏิบัติงานการเงินโรงเรียน มีความต้องการใช้โปรแกรมฯ มากกว่าผู้บริหาร ทั้งนี้เกิดจากการทำงาน
ด้านบัญชีการเงินโรงเรียนเป็นหน้าที่หลักของครูปฏิบัติงานการเงินโรงเรียนนั้นยังไม่มีโปรแกรมบัญชี
ปฏิบัติงานการเงิน ครูจึงมีความจำเป็นต้องการใช้โปรแกรมงานการเงินโรงเรียนมากกว่าผู้บริหาร  
เพื ่อลดขั ้นข้อผิดพลาดในการทำงานและลดเวลาการจัดบัญชีการเง ิน  นอกจากนี ้ผ ู ้บร ิหาร  
และครูปฏิบัติงานการเงินโรงเรียน ที่มีประสบการณ์ทำงาน ต่างกันมีความต้องการใช้โปรแกรมฯ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิ

4) ผลการศึกษาสอดคล้องสมมติฐานที่ตั ้งไว้ ได้แก่ สมมติฐานที่ 7 สมมติฐานที่ 8 และ
สมมติฐานที่ 9 ประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำงบการเงินและระบบ MIS ความคิดเห็น
ต่อการจัดทำทำงบการเงินและระบบ MIS และการรับรู้ปัญหาการจัดทำงบการเงินโดยระบบ MIS 
ปัจจัยนี้ พบว่า มีค่า Sig. น้อยกว่าระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 ดังนั้น ผลการศึกษาตามสมมติฐานที่
กล่าวมาข้างต้น มีความสัมพันธ์กับความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน เพื่อการพัฒนา
และปรับปรุงการจัดทำงบการเงินโดยระบบ MIS แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยเหล่านี้สอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ ด้านความเข้าใจในการจัดทำงบการเงินและระบบ MIS มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน 
แสดงให้เห็นว่า บุคลากรผู้ตอบแบบสอบถามมีความเข้าใจในการจัดทำงบการเงินและระบบ MIS มาก 
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาคย์ ชูชื่น (2557) ที่พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และส่งผลต่อเจตนา
ที่มีผลต่อการยอมรับประชาสัมพันธ์ของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ จำแนกได้ 3 ปัจจัย 
คือ ปัจจัยที่ 1 ปัจจัยทางด้านทัศนคติดต่อพฤติกรรม ปัจจัยที่ 2 ปัจจัยการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง 
และปัจจัยที่ 3 ปัจจัยด้านการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม โดยทั้ง 3 ปัจจัยดังกล่าว  
มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง และมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกับเจตนา ด้านความคิดเห็น
ต่อการจัดทำงบการเงิน และระบบ มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน แสดงให้เห็นว่า บุคลากร
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการจัดทำงบการเงินและระบบ MIS สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
 อาชนเทพ อัครสุวรรณ์ (2558) ที ่พบว่า องค์ประกอบด้านคุณภาพของระบบสารสนเทศ เป็น
องค์ประกอบที่มีความสำคัญมากที่สุดต่อความสำเร็จของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี 
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ในองค์การภาครัฐ ประกอบด้วย ความทันสมัยหรือเป็นปัจจุบันมีรูปแบบที ่ง ่ายต่อการเข้าใจ  
ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ มีความถูกต้องเชื่อถือได้ สมบูรณ์ครบถ้วนตรวจสอบความถูกต้องได้ 
ระบบสนองความต้องการของผู้ใช้ มีความน่าเชื่อถือ ง่ายต่อการใช้งาน ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ง่ายต่อการบำรุงรักษา สามารถใช้ได้ทุกระบบปฏิบัติการ และที่สำคัญมีระบบรักษาความปลอดภัย 
ควบคุมการเข้าถึงระบบได้ดี ด้านการรับรู้ปัญหาการจัดทำงบการเงินโดยระบบ MIS มีความสัมพันธ์ 
ในทิศทางตรงกันข้าม แสดงให้เห็นว่า บุคลากรผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการรับรู้ปัญหาการจัดทำ 
งบการเงินโดยระบบ MIS มาก จะมีความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงินน้อย สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ วรรณา เทพฉิม (2558) ที่พบว่า ปัญหาการใช้สารสนเทศทางบัญชีของผู้ประกอบการ
พบว่า มีปัญหาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเมื่อเรียงค่าเฉลี่ยระดับปัญหา การใช้สารสนเทศ
ทางการบัญชีพบว่า อันดับแรกเป็นปัญหาเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลที่นำเสนอในระดับปานกลาง 
รองลงมาคือความยุ่งยากในการพยากรณ์ข้อมูลในอนาคตและขาดโปรแกรมที่สนับสนุนการจัดทำ
รายงานที่รวดเร็วโดยมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน 

 
 5.1.8 การแสดงข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการรวบรวมข้อมุลจากแบบสัมภาษณ์ ที่ลงความเห็น
เหมือนกัน หรือคล้ายกัน และนำมาจัดอันดับความถี่ของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ และเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์กระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำงบการเงิน
ระบบ MIS เพ่ือเป็นแนวทางการแก้ปัญหา/ปรับปรุงกระบวนการในการจัดทำงบการเงินระบบ MIS 
  ด้านความรู้ความเข้าใจใน พรบ. วินัยการเงินการคลังปี 2561 และ มาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ปี 2561 ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ มีปัญหาในมากที่สุดเรื่อง 
เจ้าหน้าที่ไม่มีรู ้ ความเข้าใจด้าน พรบ.วินัยการเงินฯ และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ซึ่งมีเนื้อหา
ค่อนข้างมาก ใช้ระเบียบที่เกี ่ยวข้องกับงานประจำเท่านั้น บุคลากรไม่แม่นระเบียบ ถ้าจะใช้ต้อง 
เปิดระเบียบทุกครั้ง ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ มีแนวทางการแก้ไขปัญหา/ปรับปรุง คือ ศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติม ขอคำแนะนำ ปรึกษาจากผู้รู้ เช่น เจ้าหน้าที่กองคลังฯ และควรจัดให้มีการอบรมการใช้งาน
ระบบ MIS ด้านการจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายถูกต้อง ครบถ้วน และทันตามเวลาที ่กำหนด 
ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ มีปัญหามากที่สุด ในเรื่อง เอกสารเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง มีการแก้ไข และส่งไม่ทัน
ตามกำหนดเวลา มีการเบิกจ่ายล่าช้า เนื่องจากไม่ได้ปฏิบัติงานตามระเบียบที่กำหนด และไม่มี  
การตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายก่อนส่งเร ื ่องเบิก  ทำให้เอกสาร และใบสำคัญจ่ายไม่ถ ูกต้อง 
ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ มีแนวทางการแก้ไขปัญหา/ปรับปรุงมากที่สุด คือ ต้องมคีวามละเอียด รอบคอบ
ในการจัดทำเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารก่อนส่งเบิกจ่ายตามระเบียบ ประกาศ หากแก้ไข
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ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ ที ่รับผิดชอบ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการจัดทำ และเวลาส่งเอกสารให้ชัดเจน 
มี Check list และ Help desk แนะนำ ด ้านความร ู ้ความเข ้าใจของเจ ้าหน ้าที่  ปฏ ิบ ัต ิงาน 
ด้านการบันทึกข้อมูลเข้าในระบบ MIS ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ มีปัญหามากที่สุด ในเรื่อง เจ้าหน้าที่ 
ไม่มีความรู้ ความเข้าใจในการบันทึกข้อมูล เกิดจาก เป็นคนใหม่ยังไม่เคยอบรม หรือรับการสอนต่อ ๆ 
กันมาจากรุ่นพ่ี รวมไปถึง ระบบ MIS มีขั ้นตอน และการปฏิบัติงานที่ เข้าใจยาก มีความไม่เข้าใจ 
สับสน ในการบันทึกข้อมูล ผ ู ้ตอบแบบสัมภาษณ์ มีแนวทางการแก้ไขปัญหา/ปรับปรุง  คือ 
จัดให้ผู ้ปฏิบัติงานอบรมการใช้งานระบบ MIS หรือประชุมปีละครั ้ง ทั ้งผู ้ปฏิบัติงานของคณะ 
และกองคลังฯ ด้านการสอบทาน การทบทวนความถูกต้องและครบถ้วนของรายการที ่นำเข้า 
ในระบบ MIS ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ มีปัญหามากที่สุด ในเรื่อง ไม่มีการสอบทานการนำเข้าระบบ MIS 
เนื่องจาก ไม่มีเวลา และรายการมีจำนวนมาก รวมไปถึงนำข้อมูลเข้าระบบ MIS ผิด หรือไม่สามารถ 
บันทึกรายการในระบบได้ ผู ้ตอบแบบสัมภาษณ์ มีแนวทางการแก้ไขปัญหา/ปรับปรุง คือ ควรใช้ 
ความละเอียด ตรวจสอบความถูกต้อง มีการสอบทานก่อนส่งเรื่องมาเบิกจ่าย จะไม่ทำให้เสียเวลา 
หากคืนเรื่องไปแก้ไข และควรมีคู่มือการลงบัญชี หรือสอบถามจากผู้รู้  ด้านการเข้าใช้งานระบบ MIS 
ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ มีปัญหามากที่สุด ในเรื่อง ระบบ MIS เป็น Version เก่า Window 7 ปัจจุบันใช้ 
Window 10 ต ้องเข ้าผ ่าน VM Ware ทำให ้ทำงานได ้ล ่าช ้า  และระบบ MIS ไม ่ค ่อยเสถ ียร 
ระบบมีความล่าช้า ค่อนข้างรวนบ่อย ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ มีแนวทางการแก้ไขปัญหา/ปรับปรุง คือ 
พัฒนาระบบ หรือ Version ให้รองรับการคอมพิวเตอร์ได้ ด้านรายงานต่าง ๆ ที่ได้จากระบบ MIS 
ผู ้ตอบแบบสัมภาษณ์ มีปัญหามากที ่ส ุด ในเรื ่อง บันทึกกรายการผิด ทำให้ข้อมูลไม่ถูกต ้อง 
รายงานเชื่อถือไม่ได้ ผู ้ตอบแบบสัมภาษณ์ มีแนวทางการแก้ไขปัญหา/ปรับปรุง  คือ ผู้ปฏิบัติงาน 
ต้องใส่รายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วน บันทึกบัญชีประจำวันให้ทันเวลา จัดทำทะเบียนคุมรายจ่าย 
พร้อมทั้งประสานงานระหว่าง Admin อย่างต่อเนื่อง เพื่อรับทราบข้อมูลการแก้ไข สามารถนำข้อมูล
ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง  

ส่วนที่ 2 การพัฒนาระบบ MIS ผู ้ตอบแบบสัมภาษณ์ มีข้อเสนอแนะมากที่สุด 
ในเรื่อง ปรับปรุง Version ของระบบให้เร็วขึ้นและทันสมัย และสามารถล็อคอินเข้าระบบ เพ่ือทำงาน
นอกสถานที่ได้ จากสถานการณ์โควิด 19 ที่ผ่านมา ไม่สามารถทำงานจากบ้านได้ ต้องมาปฏิบัติงาน 
ที่หน่วยงานภายในสถาบันฯ รวมไปถึงการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบที่เกี ่ยวข้องต่าง ๆ เพ่ือลดการ
บันทึกข้อมูลซ้ำซ้อนกัน  

ส่วนที่ 3 การสนับสนุน เพื่อให้ใช้งานระบบ MIS ได้อย่างครบถ้วน หรือสะดวก 
ต่อการใช้งาน ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ มีข้อเสนอแนะมากที่สุด ในเรื่อง ควรมีการอบรมการใช้งาน 
ระบบ MIS เพื่อให้คนใหม่ หรือผู้ที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติม ได้เรียนรู้ระบบ MIS ควรมีการปรับปรุง
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ระบบ MIS ให้ทันสมัย พัฒนาเมนูต่าง ๆ เช่น ควรจะมีแท็บ black โดยไม่ต้องกดปิดหน้าจอ เพื่อลด
เวลาและข้ันตอนในการทำงาน เป็นต้น 

จากการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัย พบว่า ตามที่ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ตอบคำถามคล้าย 
หรือใกล้เคียงกับการตอบแบบสอมถาม แม้ว่าผู้ตอบทั้งสองแบบนั้น จะเป็นบุคคลคนละคนกันก็ตาม 
ดังนั้น สามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ กระบวนการ ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหา รวบรวบ 
และสรุปประเด็นเป็นแนวทางในการพัฒนา และปรับปรุงการจัดทำงบการเงินโดยระบบ MIS ให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดกับสถาบัน และผู้ที่
ต้องการใช้งบการเงิน 
 
5.2 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

จากผลการวิจัยครั้งนี้ ทำให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำ
งบการเงิน เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการจัดทำงบการเงินโดยระบบ MIS ทำให้ทราบว่า ควร
ส่งเสริมปัจจัยใดให้มากขึ้น เพื่อทำให้สามารถจัดทำเอกสารเบิกจ่าย และการนำข้อมูลเข้าระบบ MIS 
ให้ถกูต้อง ครบถ้วน และเกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. จัดประชุม ชี้แจง หรือเวียนหนังสือ ให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบเกี่ยวกับ ระเบียบ คำสั่ง 
ต่าง ๆ ของกระทรวงการคลัง เมื่อมีระเบียบ หรือ คำสั่งที่ออกมาใช้กับสถาบัน เพื่อให้ทุกหน่วยงาน
รับทราบ และปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

2. ควรจัดทำคู่มือ หรือ Work flow การใช้งานระบบ MIS และการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย 
เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด 

3. ควรจัดให้มีการอบรมการใช้งานในระบบ MIS และการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย สำหรับ
บุคลากรใหม่ หรือบุคลากรที่ต้องการความรู้เพิ่มเติม เพ่ือให้ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน  

4. แม้ระบบ MIS เข้าใช้งานได้ดี แต่เนื่องจากเป็น Version เก่า ที่ทำงานได้โดย Windows 7 
เท่านั้น ปัจจุบันเป็น Windows 10 แล้ว ทำให้ต้องทำงานผ่าน VM Ware ซึ่งจะทำให้การทำงานใน
ระบบ MIS ล่าช้า บางทีไม่เสถียร หรือทำให้เครื่อง Error และที่สำคัญ ระบบ MIS เป็นระบบที่ไม่
ออนไลน์ ทำให้ไม่สามารถใช้งานนอกสถานที่ได้ ดังนั้นควรมีการจัดตั้งงบประมาณ เพื่อพัฒนาระบบ 
MIS ให้สามารถใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน และสามารถที่จะทำให้ระบบ MIS ทำงาน
แบบออนไลน์ได ้เพ่ือทำให้การทำงานที่ทันต่อเวลา เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

5. มีการกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำ และระยะเวลาในการจัดทำเอกสาร และส่ง
เอกสารให้ชัดเจน อาจเป็น Check list เพ่ือการจัดเอกสารเบิกจ่าย และบันทึกข้อมูลในระบบ MIS ให้
ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อลดปัญหาการล้าช้าจากการส่งเอกสารกลับไปแก้ไข และการยกเลิกรายการ
อนุมัติเบิกจ่าย เพ่ือทำรายการเบิกจ่ายใหม่ 
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6. ขั้นตอนของระบบ MIS มีหลายหน้าต่าง บางครั้ง บุคลากรจะบันทึก หรือเลือกรายการไม่
ครบ ดังนั้น บุคลากรต้องให้ความสำคัญ และความตั้งใจในการทำงาน เพ่ือให้รายการนั้นถูกต้อง ซึ่งจะ
ทำให้ข้อมูลนั้นสามารถนำไปใช้ได้ทันที และทำให้ข้อมูลนั้นเป็นปัจจุบัน เป็นข้อมูลขั้นต้นเพื่อเตรียมไป
จำทำรายงานทางการเงินต่อไปได ้
 
5.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาความเต็มใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน โดยปฏิบัติงานแยกตามแหล่ง
เงิน ได้แก่ เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินภาคพิเศษ เงินรายได้ เงินกองทุนและเงินทุนคณะ เป็นต้น หรือ 
ศึกษาเฉพาะที่เป็นโครงการ หรือศูนย์ต่าง ๆ เพื่อดูโดยเฉพาะว่าส่วนใดมีข้อผิดพลาด จะเป็นการ
แก้ปัญหาให้ตรงจุด ลดปัญหาในการจัดทำเอกสารผิดพลาด และบันทึกรายการในระบบ MIS ล่าช้า 
และทำให้งบการเงินออกทันตามกำหนดเวลา 

2. ควรศึกษาพัฒนาระบบ MIS เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาความซ้ำซ้อนในการใช้ระบบต่าง ๆ 
ของแต่คณะทีมี่อยู่ เพ่ือการบันทึกบัญชี และจัดทำรายงานทางการเงิน ซึ่งทำให้ประหยัดเวลา และลด
ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 

3. ควรศึกษาเรื่องคุณสมบัติของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานทางด้านบัญชี
ให้ถูกต้อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติผู้ทำบัญชีของ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ตามหนังสือที่ กค 0410.2/ว29 

 4. การค้นคว้าครั ้งนี ้ใช ้แบบสอบถามซึ ่งมีล ักษณะที ่เป ็นเช ิงปริมาณ (Quantitative 
Research) และใช้แบบสัมภาษณ์ เป็นเพียงสอบถามความคิดเห็นจากผู้บริหาร แล้วนำมาทำการสรุป
ประเด็นเป็นแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการจัดทำงบการเงินโดยระบบ MIS เท่านั้น ควรเพ่ิม
การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพิ ่มเติม หรือ วิจัยแบบผสม (Mixed Method) 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากยิ่งขึ้น 

 
 



บรรณานุกรรม 
 

กนกวรรณ การุณวิบูลย์.  (2559).  ศึกษาเรื่องผลกระทบของประสิทธิภาพการจัดการกระบวนการระบบ
สารสนเทศทางบัญชีที่มีต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานทางบัญชีของธุรกิจเหล็กและเหล็กกล้า.  
วิทยานิพนธ์ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต.  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

กระทรวงการคลัง.  (2561)  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี.  ที่ กค 0410.2/ว 67.  กอง
บัญชีภาครัฐ.  กรมบัญชีกลาง.   

กระทรวงการคลัง.  (2561).  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561.  กอง
บัญชีภาครัฐ.  กระทรวงการคลัง. 

กองคลังและพัสดุ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.  (2563).  ยุทธศาสตร์กองคลังและพัสดุ.  ค้นวันที่ 5 
สิงหาคม พ.ศ. 2563.  จาก https://finance.nida.ac.th/th/finance-about/finance-vision 

กันยา สุวรรณแสง. (2544) อ้างถึงใน นิตยา สุภาภรณ์.  (2552).  การรับรู้ของประชาชนต่อความอยู่ดีมีสุข
ในชุมชนบางไผ่.  ทุนอุดหนุนการวิจัยจากวิทยาลัยราชพฤกษ์.  วิทยาลัยราชพฤกษ์.  หน้า 7 – 11. 

คทาวุธ แก้วบรรจง, (2561). การจัดการความรู้ Knowledge Management. จังหวัดน่าน. เอกสารการ
พิมพ์. 

ชนัญญา สารใจคำ.  (2559).  คู่มือการปฏิบัติงานการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร(MIS).  
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ.  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ.  (2561).  เครื่องมือบริหารเพ่ือเสริมสร้างธรรมาภิบาล.  กรุงเทพฯ.  บริษัท เอ. พี. 
กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์ จำกัด.   

นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา.  (2555).  ระบบสารสนเทศด้านการเงินและการบัญชีเพื่อการวางแผนทรัพยากร
องค์กร (Financial and account information systems for enterprise resource planning 
ZERP).  กรุงเทพฯ.  แผนการพิมพ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีตอนบอสโก เขตราชเทวี. 

นิภัทร์ สิงห์สวัสดิ์.  (2559).  คุณภาพด้านการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนคร.  สารนิพนธ์คณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 

ปิยะนันท์ บุญณะโยไทย.  (2556).  การรับรู้ และทัศนคติ ของผู้บริโภคต่อสื่อกิจกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เอสซีจี.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต.  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 

พลพธู ปิยวรรณ และ สุภาพร เชิงเอ่ียม.  (2555).  สารสนเทศทางบัญชีการบัญชี. กรุงเทพฯ.  หจก. วี. เจ. 
พริ้นติ้ง กรุงเทพฯ. 

https://finance.nida.ac.th/th/finance-about/finance-vision


121 
 

ภาคย์ ชูชื่น.  (2557).  ระดับการยอรับของลูกค้าต่อการประชาสัมพันธ์ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
เชียงใหม่.  สารนิพนธ์คณะรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต.  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

ราชกิจจานุเบกษา.  (2561).  วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561.  เล่ม 135 ตอนที่ 27 ก.  ค้นวันที่ 1 
สิงหาคม พ.ศ. 2563.  จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/027/1.PDF 

วรรณา เทพฉิม. (2558).  ความต้องการของผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งสินค้าทางถนนในภาคเหนือตอนบน
ต่อการใช้สารสนเทศทางบัญชี.  สารนิพนธ์คณะบัญชีมหาบัณฑิต.  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

วัชนีพร เศรษฐสักโก.  (2561).  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ACCOUNTING INFORMATION 
SYSTEMS. กรุงเทพฯ. หจก. วี. เจ. พริ้นติ้ง กรุงเทพฯ. 

วิกิพีเดีย.  (2563).  มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ.  ค้นวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563.  จาก: 
https://th.wikipedia.org/wiki/สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ 

วิวัฒน์ อินทร์ติยะ, ชาญวิทย์ หาญรินทร์ และรชฏ สุวรรณกูฎ. (2561).  การใช้โปรแกรมบัญชีการเงินโรงเรียน 
ในการปฏิบัติงานการเงินในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1.  
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม.  ปีที่ 8 (มกราคม - เมษายน 2561) ฉบับที่ 1:  59 - 66 

ศรัณย์ พงษ์รัตนานุกูล.  (2549).  ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกา ครูพลศึกษาและอาจารย์ท่ีมีต่อการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตเอกพลศึกษา คณะพลศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี
การศึกษา 2548.  ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต พลศึกษา.  กรุงเทพฯ.  มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ. 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.  (2552).  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะยาวของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ 2551 – 2565.  ค้นวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563.  จาก
http://planning.nida.ac.th/main/images/Planning%20Division/Plan/nida_plan_report_15.p
df 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.  (2558).  ประวัติสถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.  ค้นวันที่ 1 
สิงหาคม พ.ศ. 2563.  จาก http://www.nida.ac.th/th/index.php/nida-about/nida-about-2 

สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์.  (2551).  ความหมายของระบบสารสนเทศทางบัญชี.  กรุงเทพ. แมคกรอฮิล 
อาชนเทพ อัครสุวรรณ์. (2558).  การศึกษาองค์ประกอบที่ส่งผลต่อความสำเร็จของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการบัญชีในองค์กรภาครัฐ.  สารนิพนธ์คณะการบัญชีมหาบัณฑิต.  มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์. 

อุบลวรรณา ภวกานันท์ และคณะผู้เขียน.  (2554).  จิตวิทยาทั่วไป. กรุงเทพฯ.  สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/027/1.PDF
https://th.wikipedia.org/wiki/สถาบันอุดม
http://planning.nida.ac.th/main/images/Planning%20Division/Plan/nida_plan_report_15.pdf
http://planning.nida.ac.th/main/images/Planning%20Division/Plan/nida_plan_report_15.pdf
http://www.nida.ac.th/th/index.php/nida-about/nida-about-2


122 
 

Ajzen.  (1991).  (2006).  อ้างถึงใน วัลลภ วัฒนาราโชทัย.  (2560)  ปัจจัยที่สามารถพยากรณ์ความตั้งใจ
ในการซื้อเกมคอมพิวเตอร์ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่.  สารนิพนธ์คณะวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต.  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  หน้า 14. 

Barnard.   (ม.ป.ป.).  อ้างถึงใน ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ และคณะ.  (2562).  การสำรวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการต่อการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา. รายงานฉบับสมบูรณ์.  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. จังหวัดปทุมธานี. 

Childs.  (1965).  อ้างถึงใน สมรรถชัย คันธมาทน์. (2556).  ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคใต้ ปีการศึกษา 2555.  ปริญญานิพนธ์
มหาบัณฑิตวิทยาลัย สาขาพลศึกษา.  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. หน้า 6. 

Davenport and Prusak.  (2541).  อ้างถงึใน พรธิดา วิเชียรปัญญา.  (2547).  การจัดการความรู้.  
กรุงเทพฯ.  ธรรมศาสตร์การพิมพ์.  หน้า 20. 

Foster and Richard.  (1952).  อ้างถึงใน อรสา หนูกระแสร์.  (2557).  ความคิดเห็นของประชาชนต่อ
คุณภาพการบริการของธนาคารออมสินสาขาจันทบุรี.  ปัญหาพิเศษคณะรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต.  มหาวิทยาลัยบูรพา.  หน้า 7. 

Foster.  (1952).  อ้างถึงใน ธารินี แก้วจันทรา.  (2556).  ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการ ของ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน).  สารนิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจ. มหาวิทยาลัยสยาม.  หน้า 
11.  

Hideo Yamazaki.  (2548)  อ้างถึงใน  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสถาบัน
เพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ.  (2548).  การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ. หน้า 8 

Schiffman and Kanuk.  (2010).  อ้างถึงใน วุฒิ สุขเจริญ.  (2555).  พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ.  จี.พี
ไซเบอร์พรินท์. หน้า 129. 

Thai Accounting Center.  (2019).  วงจรบริหารในงานบัญชี PDCA Cycle.  ค้นวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 
2563.  จาก https://www.prosoftibiz.com/Article/Detail/69936 

 

https://www.prosoftibiz.com/Article/Detail/69936


 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



ภาคผนวก ก 
ตารางนิยามเชิงทฤษฎี และนิยามเชิงปฏิบัตกิาร 

 
ความรู้และความเข้าใจในการจัดทำงบการเงินและระบบ MIS 

ตัวแปร นิยามเชิงทฤษฎ ี นิยามเชิงปฏิบัตกิาร ข้อคำถาม 
- ความรู้ความเข้าใจในการใช้
ระบบ MIS และการจ ัดทำ
เอกสารเบิกจ่าย 
- ความรู้ความเข้าใจ พรบ.วินัย
การเงินการคลัง และมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐและนโยบาย
การบัญชีภาครัฐ 
 
 
 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้ 
(Knowledge) 
1. ความหมายของความรู้
ความร ู ้  หมายถ ึง ส ่วนผสม 
ของกรอบประสบการณ์ คุณค่า 
สารสนเทศทีเ่ป็นสภาพแวดล้อม
และกรอบการทำงานสำหรับ 
การประเม ิ น และรวมกัน 
ของประสบการณ ์ และ
สารสนเทศใหม ่  (Davenport 
and Prusak, 2541 อ้างถึงในพร
ธิดา วิเชียรปัญญา,2547;20) 
ความรู้ หมายถึง สารสนเทศที่
ผ ่ านกระบวนการค ิด และ
เปร ียบเท ียบ เช ื ่อมโยงกับ 
ความร ู ้อ ื ่นจนเกิดเป็นความ
เข้าใจและนำไปใช้ประโยชน์ 
ในการสร ุปและตัดส ินใจใน
สถานการณ ์ ต ่ าง ๆ โดย 
ไม ่กำหนดช ่วงเวลา (Hideo 
Yamazaki,2548 อ ้ างถ ึ ง ใน 
สํานักงาน ก.พ.ร.และสถาบัน
เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ,2548, น.8) 
ความรู้ คือ สิ ่งที ่สั ่งสมมาจาก
การศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า
หรือจากประสบการณ์ รวมทั้ง
ความสามารถเชิงปฏิบัติ และ
ท ั กษะ ความเข ้ าใจ หรื อ
สารสนเทศท ี ่ ได ้ร ับมาจาก
ประสบการณ์ องค์วิชาในแต่ละ

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้  
      การเร ียนร ู ้  เพ ื ่อให ้ เกิด 
ความร ู ้  ความเข ้าใจ ไม ่ว่า 
จะเป็นข้อมูลหรือ สารสนเทศ 
เพื่อนำไปปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายได้อย่างถูกต้อง และ
เป ็ นไปตามระเบ ี ยบที่
กระทรวงการคลัง ได้แก ่
- การปฏิบัติงานตามพระราช- 
บัญญัติ วินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ ในการเรื ่องการบัญชี 
การรายงาน และการตรวจสอบ 
มาตรา 68 ถึง มาตรา 79 
- ความรู ้ในระเบียบเกี ่ยวกับ 
หลักว ัตถุประสงค์ ขอบเขต  
คำน ิ ยาม หน ่ วยงานที่  
เสนอ รายงานทางการเงิน  
รวมไปถึงลักษณะเชิงคุณภาพ
รายงานการเงิน และเกณฑ์ 
การรับรู้รายการ ของมาตรฐาน
การบัญชี และนโยบายการบญัชี
ภาครัฐ 
- ความร ู ้ ในหลักเกณฑ์และ
วิธ ีการจัดทำรายงานการเงิน
ประจำป ี
      ในการจ ัดทำงบการเงิน 
โดยระบบ MIS ใช้คอมพิวเตอร์
เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวก 
ดังนั้นบุคลกรสถาบันจะต้องมี
การความร ู ้และความเข ้าใจ 

การตอบคำถาม : ใช่/ไม่ใช่/ 
ไม่ทราบ 
- ความรู้ความเข้าใจในการใช้
ระบบ MIS และการจ ัดทำ
เอกสารเบิกจ่าย 
1. เอกสารการเบิกจ่ายที่ส่งมายงั
กองคลังและพัสดุต้องถูกต้อง
และครบถ้วนพร้อมทั้งบันทึก
ผ ูกพ ันรายการในระบบ MIS  
ตาม 3 มิติ และหมวดรายจ่าย 
2. การบันทึกรายการตรวจรับ
ว ัสด ุในระบบ MIS หากจ ่าย
ร้านค้า ประเภท ของเงินจะเป็น 
เงินเชื่อ แต่หากจ่ายเงินทดรอง 
ประเภทของเงินเป็น เงินทดรอง 
ซึ่งต้องมีการบันทึกให้ถูกต้อง
ทุกครั้ง 
3. ค ่าใช้จ ่ายที ่ เก ิดขึ ้นในปี 
งบประมาณใดให้ทำการบันทึก
รายการเบกิจา่ยเงินตามรายจ่าย
ของปีนั้น ๆ  เว้นแต่มีการกันเงิน
ไว ้เบ ิกเหล ื ่อมปี ค ่าใช้จ ่าย 
ค้างเบิก ข้ามปี หรือเงินยืม 
คาบเกี่ยว 
4. หากพบข้อผิดพลาดให้ทำการ
แก้เอกสารโดยไม่ต ้องเข้าไป
แก้ไขในระบบ MIS เนื ่องจาก
ระบบจะไม่สามารถย้อนกลับ 
ไปแก้ไขข้อมูลได้ 
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ตัวแปร นิยามเชิงทฤษฎ ี นิยามเชิงปฏิบัตกิาร ข้อคำถาม 
สาขา (พจนาน ุ กรมฉบั บ
ราชบ ัณฑ ิตยสถาน, 2554;
ออนไลน์) 
ความรู้ หมายถึง สาระ ข้อมูล 
แนวค ิด หล ักการ ท ี ่บ ุคคล
รวบรวมได้จากประสบการณ์ 
ในว ิถ ีช ีว ิต ความร ู ้ เป ็นผล 
ที่เกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์
กับสิ ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 
ส ังคม และเทคโนโลยี บุคคล
เร ี ยนร ู ้ จากประสบการณ์  
การศึกษา อบรม การรับถ่ายทอด 
ทางวัฒนธรรม การรับรู้ การคิด
และการฝึกปฏิบัติ จนสามารถ
สรุปสาระความรู ้และนำไปใช้
ประโยชน์ได้หรือพัฒนาไปสู่
ระดับที่สูงขึ ้น (สำนักงานราช
บัณฑิตยสภา, 2558) 
ด ั งน ั ้ นสร ุปได ้ ว ่ า ความรู้  
(Knowledge) ตามความหมายที่
มีผู ้ให้นิยามไว้หลายประเด็น
หมายถ ึ ง ข ้ อม ู ล แนวคิด 
หลักการ เชื่อมโยงกัน เกิดเป็น
ความเข ้าใจและท ักษะจาก
ประสบการณ์ สารสนเทศที่
นำไปสู ่การปฏิบ ัต ิ นำไปใช้
ประโยชน ์ แลตั ดส ิ นใจ 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ  เพื ่อให้
บรรลุเป้าหมาย 
2. เป้าหมายของการจัดการ
ความรู้  
คือ การทำให้ทุกคนมีความรู้
และนำความรู ้ไปใช้ประโยชน์ 
โดยทำให้ความรู้ของแต่ละคน 
ซึ ่งอยู ่ในรูปของทักษะ ฝีมือ 

ในการใช้งาน การจัดทำเอกสาร
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และ
นโยบายการบัญชีภาครัฐ รวมไป
ถึงหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ
รายงานการเงินประจำปี ทำให้
เกิดการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง
และเกิดทักษะในการทำงาน 
เพ ื ่ อให ้ เก ิดประส ิทธ ิภาพ 
ในการจ ั ดทำงบการเงิ น 
ของสถาบันต่อไป 
     เป ้าหมายของการจ ัดทำ 
งบการเง ิ นโดยระบบ MIS  
ของสถาบัน เพื่อให้งบการเงิน
จ ั ดทำได ้ อย ่ างถ ู กต ้ อง 
 โดยบุคลากรมีความรู ้ในการ
ปฏ ิ บ ั ต ิ งานและสามารถ
ถ่ายทอดงานกับบุคลากรอื่นได้ 
 

5. การแก ้ ไขเอกสารในการ
เบิกจ่ายทำได้โดยใช้วิธีขีดฆ่า
แล้วพิมพ์ หรือเขียนใหม่ และ
ให้ผู ้มีหน้าที่จัดทำเอกสารลง
ลายมือชื ่อกำกับไว ้ท ุกแห่ง 
6. การนำส่งเงินคืนคลัง ถ้าเป็น
รายจ ่ายป ี เก ่าให้นำส ่งเป็น
รายได้แผ่นดิน ถ้าเป็นรายจ่าย
ปีป ัจจ ุบ ันให้นำส่งเป ็นเงิน
เบิกเกินส่งคืน 
7. กล ุ ่มงานบัญชีนำรายการ 
ที่ท่านผูกพันมาบันทึกตั้งเป็น
รายการค้างจ่าย และจะบันทึก
รายการจ่ายต่อเมื ่อได้รับการ
อนุมัติการเบิกจ่ายพร้อมทั้งทำ
การจ่ายเงินให้กับผู้รับเงินแล้ว 
8. ทุกเดือนต้องมีการตรวจสอบ
ความถ ูกต ้ องของรายงาน 
ฝากธนาคารกับสมุดเงินฝาก
ธนาคารที่บันทึกบัญชี จะต้อง
ทำงบกระทบยอดเง ินฝาก
ธนาคารท ุกบ ัญช ีท ี ่ม ียอด 
เงินคงเหลือไม่ตรงกันทุกบัญชี 
9. เมื ่อมีรายการโอนเข้าบัญชี 
ให้ทำการบันทึกบัญชตีามวนัที่
เง ิ นเข ้ า โดยไม ่ ต ้ องออก
ใบเสร็จรับเงิน 
10. แบบ บก.111 ออกแทน
ใบเสร็จรับเงินจากบริษัทที่รับ
เงินได้ 
- ความรู้ความเข้าใจ พรบ.วินัย
การเงินการคลัง และมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐและนโยบาย
การบัญชีภาครัฐ 
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เป็นต้น สามารถถ่ายทอดเรียนรู้ 
มาเป็นความรู้กลุม่ และเป็นองค์
ความรู้ 
3. กระบวนการจัดการความรู้  
 (คทาว ุธ แก ้วบรรจง, 2561  
น.35-41) 
1) การแสวงหาความรู้  
(Knowledge Acquisition)  
2) การสร้างความรู ้(Knowledge 
Creation)  
3) การจัดเก็บและคน้คืนความรู้ 
(Knowledge Storage and 
Retrieval)  
4) การถ่ายทอดความรู้และการ
ใช ้ ประโยชน์  (Knowledge 
Transfer and Utilization) 
4. คุณธรรม จริยธรรมในการ
จัดการความรู้  
 (คทาวุธ แก้วบรรจง, 2561 น.
243-245) 
1) การเคารพศ ักด ิ ์ศรี  และ
คุณค่าความเป็นคนของทุนคน
อย่างเท่าเทียมกัน ศีลธรรม
พื้นฐานนี้จะนำไปสู่การทำงาน
ร่วมกันด้วยสันติ เกิดความ
สามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน  
2) การไม่ใช้อำนาจบังคับ หรือ
ข่มขู่เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ 
การใช ้อำนาจจะไปป ิดกัน
กระบวนการตามธรรมชาติ  
ในการถ ่ายทอดองค ์ความรู้ 
 ซ ึ ่ งเม ื ่อใช ้อำนาจจะทำให้
กระบวนการพังกล่าวบิดเบี้ยว
เบี่ยงเบนไปจากที่ควรจะเป็น  

11. การบ ั นท ึ กรายการ
ประจำเดือนทุกเดือนจะสามารถ
บันทึกได้ภายในวันที่ 10 ของ
เดือนถัดไป  
12. การบันทึกรายการประจำปี
จะสามารถบันทึกได้ไม่เกินวนัที่ 
15 พฤศจิกายน  ของทุกป ี
13. หน่วยงานในกำกับของรัฐ
ต้องจัดทำบัญชีและรายงาน
การเงินตามมาตรฐาน การบัญชี
ภาครัฐและนโยบายการบัญชี
ภาครัฐ  
14. หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำ
รายงานการเง ิ นประจำปี  
ที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ
แผ่นดินเท่านั้น 
15. หน่วยงานในกำกับของรัฐ
จะต้องทำรายงานการเงินตาม
เกณฑ์เงินสด (Cash Basis) 
16. การจัดทำรายงานการเงิน
ของหน่วยงานในกำกับของรัฐ 
ให้มีรอบระยะเวลาเป็นไปตาม
ปีงบประมาณ (ตั ้งแต่วันที ่ 1 
ต ุลาคม – 30 กันยายน ของ 
ปีถัดไป) 
17. หน่วยงานของรัฐต้องนำ
รายงานการเงินประจำปีและ
รายงานผลการตรวจสอบ  
ของสำน ักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินเปิดเผยให้สาธารณะชน
ทราบ รวมทั ้งเผยแพร่ทางสื่อ
อ ิเล ็กทรอนิกส์ด ้วย ภายใน
สามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับ
รายงานผลการตรวจสอบ 
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3) การฟังและรับรู ้อย่างตั ้งใจ 
การนำความรู ้ท ี ่ฝ ังล ึกในตัว
ออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู ้กัน 
ต้องมีการคุย ที ่เน้นการฟัง
อย ่างล ึก ไม ่ใช ่ โต ้ เถ ียงกัน  
โดยฟังเอาชนะคะคาน หรือพูด
ให้ผู้อื่นฟังเพยีงฝ่ายเดียว 
4) ใช้ว ิธ ีการเชิงบวกในการ 
ได้มาซึ ่งองค์ความรู้ คือ การ 
เอาความสำเร็จ ความภาคภูมิใจ
ที่เคยทำด้วยต้นเองเป็นตัวตั้ง 
นำเอาสิ่งเหล่านั้นมาชื่นชม และ
เห็นคุณค่า นำมาแลกเปลี่ยน
เร ียนรู ้และต่อยอดให้งดงาม 
และมีประโยชน์ยิ่งขึ้น  
5) นำเอาหลักธรรมะ อันได้แก่ 
ความเอื ้ออาทร ความเปิดเผย
ความจริงใจ และความเชื ่อถือ
ไว้วางใจกัน  
6) รู้แจ้งด้วยการปฏิบัติร่วมกัน
ในการเรียนรู้  
7) ใช ้สต ิ ในการดำเน ินการ 
จัดความรู้ สติเป็นเครื ่องมือ 
ในการกำหนดการรู ้ตัว รู ้การ
กระทำ  
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
และนโยบายการบัญชีภาครัฐ 
พ.ศ. 2561 
กำหนดมาตรฐานการบ ัญชี
ภาครัฐและนโยบายบัญชีภาครฐั 
ประกอบไปด้วยเร ื ่องต ่าง ๆ  
ดังต่อไปนี้ (กระทรวงการคลัง, 
2561) 
ฉบับที ่ 1 เร ื ่อง การนำเสนอ
รายงานทางการเงิน 

18. ก่อนทำการปิดบัญชีสิ้นปี
จะต้องทำการปรับปรุงรายการ
ให ้ ถ ู กต ้ อง เช ่ น รายการ  
ตั ้งเจ้าหนี ้ ใบสำคัญค้างจ่าย  
ค่าเสื่อมราคา ค่าวัสดุคงเหลือ 
เป็นต้น 
19. ตามมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐฉบับที่ 17 เรื ่อง ที่ดิน 
อาคาร และอุปกรณ์ ให้คำนวณ
ค่าเสื่อมราคาและให้ทำทะเบียน
คุมสินทรัพย์โดยไม่ต้องบันทึก
บัญชี 
20. ค ่ าใช ้ จ ่ ายท ี ่ เก ิ ดขึ้ น 
จะบันทึกบัญชีได้จะต้องมีการ
จ ่ ายเง ิ นสดแล ้ วเท ่ านั้ น 
หากยังไม่มีการจ่ายเงิน ให้ทำ
ทะเบียนคุมบัญชีรายจ่ายไว้
เท่านั้น 
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ฉบับที ่ 3 เร ื ่อง นโยบายการ
บัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณ
การทางบัญชี และข้อผิดพลาด 
ฉบับที่ 5  เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม 
ฉบับที่ 12 เรื่อง สินค้าคงเหลือ 
ฉบับที่ 13 เรื่อง สัญญาเช่า 
ฉบับที ่ 14 เร ื ่อง เหตุการณ์
ภายหลังวันที่ในรายงาน 
ฉบ ั บท ี ่  16 เร ื ่ อง อส ั ง- 
หาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
ฉบับที่ 17 เรื ่อง ที่ดิน อาคาร 
และอุปกรณ์ 
ฉบับที่ 31 เรื่องสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตน 
นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง 
เงินลงทุน   
1. วัตถุประสงค์ตามมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐ  
1) เพื่อให้หน่วยงานของรัฐบาล
ใช้เป็นแนวทางในการกำหนด
ระบบบัญชีและจัดทำรายงาน
การเงินเพื่อวัตถุประสงค์ทั ่วไป
ตามเกณฑ ์คงค ้างได ้อย ่าง
ถูกต้อง 
2) เพื ่อเป็นแนวทางสำหรับผู้
ตรวจสอบบัญชีในการตรวจสอบ
รายงานการเงินของหน่วยงาน
ของรัฐ เพื่อแสดงความเห็นว่าได้
จัดทำขึ้นภายใต้กรอบมาตรฐาน
การบ ั ญช ี ภาคร ั ฐและ 
นโยบายการบ ัญช ีภาครั ฐ 
ที่กระทรวงการคลังกำหนด 
3) เพื ่อช่วยให้ผ ู ้ ใช ้รายงาน
การเงินเข้าใจความหมายของ
ข้อมูลที่แสดงในรายงานการเงิน
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และสมารถนำรายงานการเงินมา
วิเคราะห์เปรียบเทียบกันได้ 
2. ขอบเขตมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐ 
หน ่ วยงานของร ั ฐตาม
พระราชบัญญัติวินัยการเงิน
และการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
สำหรับรายการที่เกิดขึ้นทั่วไป
ตามปกติในหน่วยงานของรัฐ ไม่
ว ่ าจะเก ิ ดจากแหล ่ งเงิ น
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
เงินกู้ หรือเงินอื่นใดที่หน่วยงาน
ของรัฐใช้ในการดำเนินงาน  
3. คำนิยามตามมาตรฐานการ
บัญชี  
สินทรัพย์ คือ ทรัพยากรที่อยู่
ในความควบคุมของหน่วยงาน
ซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ใน
อดีต และคาดว่าจะทำให้เกิด
ประโยชน ์ เช ิ งเศรษฐก ิจใน
อนาคต หรือศักยภาพในการ
ให้บริการเพิ่มขึ้นแก่หน่วยงาน 
หนี ้ส ิน ค ือ ภาระผูกพันใน
ปัจจุบันของหน่วยงานซึ่งเป็น
ผลจากเหตุการณ์ในอดีต โดยที่
การปลอดเปลื้องภาระนั้นคาดวา่
จะส ่ งผลต ่ อการส ูญเสี ย
ทรัพยากรของหน่วยงานที่อยู่ใน
รูปของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน
อนาคต หรือศักยภาพในการ
ให้บริการ 
ส่วนทุน/สินทรัพย์สุทธิ คือ 
มูลค่าส่วนได้เสียคงเหลือใน
ส ิ นทร ั พย ์ ของหน ่ วยงาน
หลังจากหักหนี้สิน 
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รายได้ คือ กระแสไหลเข้าของ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ หรือ
ศักยภาพในการให้บริการใน
ระหว่างงวดการรายงานซึ่งส่งผล
ต่อการเพิ ่มขึ ้นในสินทรัพย์
สุทธิ/ส่วนทุน แต่ไม่รวมถึงการ
เพิ ่มขึ ้นที ่เก ี ่ยวข้องกับส่วน
สมทบจากผู้เป็นเจ้าของ 
ค่าใช้จ่าย คือ ผลประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจ หรือศักยภาพในการ
ให้บร ิการที ่ลดลงในงวดการ
รายงาน โดยอยู่ในรูปของกระแส
ไหลออก หร ือการใช ้ ไปซึ่ ง
สินทรัพย์ต่าง ๆ  หรือการก่อหนี้
ต่าง ๆ  ที ่ส่งผลต่อการลดลงใน
ส่วนของสินทรัพย์/ส่วนทุน 
ทั้งนี้ไม่รวมรายการที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดสรรให้แก่ผ ู ้ เป็น
เจ้าของ 
4. หน่วยงานที ่เสนอรายงาน 
และรายงานทางการเงิน 
หน่วยงานที ่เสนอรายงาน คือ 
หน่วยงานของรัฐตามที่กำหนด
ไว ้ในพระราชบัญญัต ิว ินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 
2561 ซ ึ ่ งได ้แก ่  หน ่วยงาน
ทั ้งหมดที ่อยู ่ในความควบคุม
ของร ั ฐบาล หน ่ วยงานที่
ดำเนินงานโดยใช้เงินทั ้งหมด
หร ือเง ินส ่วนใหญ ่จากเงิน
งบประมาณ รวมทั้งหน่วยงาน
อื่นของรัฐตามที่กฎหมาย 
รายงานทางการเงิน คือ รายงาน
การเงินที่รวมเงินทุกประเภท 
และหากมีหน่วยงานภายใต้ 
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การควบคุม ต้องจัดทำรายงาน
การเงินรวม ที ่รวมหน่วยงาน
ย่อยทุกแห่งที่อยู ่ภายใต้การ
ควบคุมของหน่วยงานของรัฐนัน้ 
ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
ฉบับที่ 35 เรื่อง รายงานการเงิน
รวม (เมื่อมีการประกาศใช้)  
5. ลักษณะเชิงคุณภาพของ
รายงานการเงิน  
คือ คุณสมบัติที่ทำให้ข้อมูลใน
รายงานการเงินมีประโยชน์ต่อ
ผู้ใช้รายงานการเงิน  
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ
รายงานการเง ินประจำปี    
(กระทรวงการคลัง, 2561)   
1. เกณฑ์การจัดทำรายงาน
การเงิน  
ให ้หน ่วยงานจ ัดทำรายงาน
การเงินให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การเงินและการบัญชีภาครัฐ 
2. ความร ับผ ิ ดชอบของ
ผู้บริหารต่อรายงานการเงิน 
ผ ู ้บร ิหารเป็นผ ู ้ร ับผ ิดชอบ  
ในการจัดทำและการนำเสนอ
รายงานการเง ิ น โดยให้
ผ ู ้อำนวยการกองคล ัง หรือ 
ผ ู ้ ดำรงตำแหน ่ งอ ื ่ นใด 
ที ่ปฏ ิบ ัต ิงานเช ่นเด ียวกัน 
ลงนามเป ็นผ ู ้ ร ั บผ ิ ดชอบ 
ในการจัดทำรายงานรายงาน
การเงิน และนำเสนอรายงาน
การเงินให้หัวหน้าหน่วยงาน 
ของรัฐลงนามผู้อนุมัติ 
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3. องค์ประกอบของรายงาน
การเงิน 
1) งบแสดงฐานะการเงิน หรือ
รายงานที ่ม ีช ื ่อเร ียกย่างอื่น 
ที ่แสดงถึงฐานะการเง ินของ
หน่วยงานของรัฐ 
2) งบแสดงผลการดำเนินงาน
การเง ิน หร ือรายงานท ี ่ มี  
ชื ่อเร ียกอย่างอื ่นที ่แสดงถึง 
ผลการดำเนินงานของหน่วยงาน
ของรัฐ 
4. รอบระยะเวลาบัญชี 
การจัดทำรายงานการเงินของ
หน ่ วยงานของรั ฐให ้ มี  
รอบระยะเวลาเป ็นไปตาม
ปีงบประมาณ (ต ั ้งแต ่ว ันที่  
1 ตุลาคม – 30 กันยายนของปี
ถัดไป) 
5. การนำส่งรายงานทางการเงนิ 
เมื ่อสิ ้นรอบระยะเวลาบัญชี 
ให ้หน ่วยงานของร ัฐนำส่ง
รายงานการเงินภายในเก้าสิบวัน
นับแต่ว ันสิ ้นปีงบประมาณ  
ให ้สำน ักงานการตรวจเงิน
แผ ่นด ินเพื ่อตรวจสอบ และ
นำส่งกระทรวงการคลังด้วย 
กรณีหน่วยงานของรัฐใดไม่ส่ง
รายงานการเงินภายในระยะเวลา
ที่กำหนด ให้กระทรวงการคลัง
เปิดเผยไว้ในรายงานการเงินรวม
ข อ ง ร ั ฐ บ า ล เ ส น อ ต่ อ
คณะรัฐมนตรีด้วย 
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- ด้านการจัดทำเอกสาร
เบิกจ่าย 
-  ด ้ า น ก า ร ใ ช ้ ง า น
คอมพิวเตอร์ 
-  ด ้ า น ก า ร ใ ช ้ ง า น 
ระบบ MIS 

แนวคิดทฤษฎีเก ี ่ยวกับ
ความคิดเห็น 
1. ความหมายของความ
คิดเห็น 
ม ี น ั ก ว ิ ช า ก า ร ไ ด ้ ใ ห้
ความหมายหรือคำนิยาม
ในหลายประเด็น ดังน้ี 
ความค ิด เห ็น ค ือ  การ
แสดงออกทางความคิด 
ท ่ า ท ี ค ว า ม ร ู ้ ส ึ ก ท ี ่ มี  
ต่อบุคคล หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
อันเกิดเป็นผลที ่เกิดจาก
การเร ียนรู ้หร ือประสบ- 
ก า ร ณ ์  ซ ึ ่ ง ม ี ล ั กษณะ
ส ่ ง เ ส ร ิ ม  น ิ ย มชม เชย 
สนับสนุน และปฏิบัติตาม
ด้วยความเต็มใจ หรือใน
ล ั ก ษ ณ ะ ต ่ อ ต ้ า น  คื อ 
การข ัดแย ้ง ไม ่ร ่วมมือ  
ไม่ปฏิบัติตาม (ศรัณย์ พงษ์
รัตนานุกูล, 2549 น.9) 
ความคิดเห็น หมายความ
ว ่ า  เป ็นการแสดงออก 
(Overt Expression) ของ
ทัศนคติ (Overt Attitude) 
ที่มีอยู่ภายใน โดยการพูด 
หร ือการเขียน ซ ึ ่งความ
จริงไม่น่าจะเป็นเช่นนั้น 
เพราะบ ุ คคลส ามา รถ 
ม ีความค ิดเห ็นในใจได้  
โดยไม่ต้องแสดงออก และ
บุคคลก็อาจแสดงทัศนคติ
อ อก ม า เ ป ็ นค ำพ ู ด ไ ด้
เ ช ่ น ก ั น  ( Childs, 1965 

แนวค ิดทฤษฎ ี เก ี ่ ยวกับ
ความคิดเห็น 
      ความคิดเห็น นั ้นเป็น
ส ่ วนหน ึ ่ งของการแสดง
ท ัศนคต ิ  ด ้วยความร ู ้ สึ ก 
จ า ก ก า ร เ ร ี ย น ร ู ้ ห รื อ
ประสบการณ์ ทั ้งทางบวก
และทา งลบ  ม ี ม าตรวั ด
ทัศนคติ และความคิดเห็น 
ที่เป็นจริง 
      การใช้งานระบบ MIS 
จะสามารถทำให้การปฏิบัติ
ไ ด ้ ร วด เ ร ็ วข ึ ้ น  และลด
ขั ้นตอนการทำงานได้ เช่น 
กลุ่มงานบัญชีจะลดขั้นตอน
การบันทึกรายการตั้งเจ้าหนี้ 
เน ื ่องจาก สามารถยืนยัน
ร า ย ก า ร เ บ ิ ก จ ่ า ย จ า ก 
กลุ ่มงานที ่ม ีหน้าที ่บ ันทึก
รายการเบ ิกจ ่ายได ้  โดย 
ไ ม ่ ต ้ อ ง เ ส ี ย เ วลาบ ันทึก
รายการเพิ่มเข้าไปยังระบบ 
MIS เป ็นต ้น ม ีการนำเข้า
ของข ้อม ูลที ่ เป ็นปัจจ ุบัน  
ทำให้รายงานทางการเงิน
ต่าง ๆ ถูกต ้อง ครบถ้วน 
แ ล ะ ส า ม า ร ถ จ ั ด ท ำ 
งบการเงินได้ทันกำหนดเวลา 
เ ป ็ น ไ ปต ามหล ั ก เ กณฑ์   
ท ี ่กำหนด โดยกระทรวง 
การคลัง 
      การศ ึกษาในคร ั ้ ง นี้
ต้องการทราบความคิดเห็น
ของบุคลกรต่อการจ ัดทำ 

การตอบคำถาม: เห็นด้วย
มากที่สุด/เห็นด้วยมาก/
เ ห ็ น ด ้ ว ยป านกลาง / 
เห็นด้วยน้อย/เห็นด้วย
น้อยที่สุด 
- ด้านการจัดทำเอกสาร
เบิกจ่าย 
1. ท่านต้องมีความรู้ความเข้าใจ 
ในการจัดทำเอกสารการเบิก
จ่ายเงินที่ส่งมายังกองคลังและ
พัสดุ 
2. การจัดทำเอกสารเบิกจ่ายได้
อย ่างถูกต้อง และครบถ้วน             
ตามระเบียบของสถาบัน นั้น
เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ ่งไม่อาจ
ผิดพลาด  ได้เลย 
3. ท่านคิดว ่าระเบียบ และ
ข้อบังคับที ่ ใช้ในการจัดทำ
เอกสารเบิกจ่าย มีข้อกำหนด 
ท ี ่ช ัดเจนจะทำให ้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว และ
คล่องตัวมากขึ้น 
4. หากมีระเบียบ ข้อบังคับ 
เพิ่มเติมหรือมีการปรับปรุง
ที่มาจากกระทรวงการคลัง กอง
คล ั งและพ ั สด ุ จะแจ้ ง 
ให้หน่วยงานของท่านรับทราบ
ด้วย 
-  ด ้ า น ก า ร ใ ช ้ ง า น
คอมพิวเตอร์ 
5. ท่านควรมีความสามารถใช้
โปรแกรมพื ้นฐานได้ เช่น MS 
Word, MS Excel, MS 
PowerPoint เป ็ นต ้ น เพื่ อ 



134 
 

ตัวแปร นิยามเชิงทฤษฎ ี นิยามเชิงปฏิบัตกิาร ข้อคำถาม 
อ้างอิงใน สมรรถชัย คันธ
มาทน์ 2556, น.6) 
ความค ิดเห ็น เก ิดจาก
ม ูลเหต ุ 2 ประการ คือ 
(Foster and Richard, 
1952, p.119 อ ้ า ง ถ ึ ง ใ น 
อรสา หนูกระแสร์, 2557)  
1) ประสบการณ์ที่บุคคล 
มีต่อสิ่งของบุคคล หมู่คณะ 
เรื ่องราวหรือสถานการณ์
ต่าง ๆ โดยความคิดเห็น 
จะเกิดขึ้นในตัวบุคคลจาก
การได้พบเห็นความคุ้นเคย 
ซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์
ตรง และจากการได้ยินได้
ฟังเห็นรูปถ่าย หรืออ่าน
จากหนังสือโดยไม่ได้พบ
เห ็นของจร ิงถ ือว ่าเป็น
ประสบการณ์ทางอ้อม 
2) ระบบค่านิยม และการ
ตัดสินค่านิยมที่หากแต่ละ
กลุ่มมีนิยมและการตัดสิน
ค ่ าน ิ ยม ไม ่ เ หม ื อนกั น  
ความคิดเห็นในสิ่งต่าง ๆ 
ก็จะแตกต่างกันไปด้วย 
      จากความหมายที่
กล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า 
ก า ร แ ส ด ง อ อ ก ท า ง
พฤติกรรมของบุคคลที ่มี
ต ่อส ิ ่ งใดส ิ ่งหน ึ ่ ง ความ
คิดเห็นเป็นส่วนหนึ่งของ
ท ัศนคต ิ โดยแสดงออก
ในทางคำพ ูด หร ือการ 
นึกคิด เป็นผลมาจากการ
เรียนรู้ หรือประสบการณ์ 

งบการเง ินโดยระบบ MIS 
ประกอบไปด้วย 3 ด้าน ดังนี ้
1) ด้านการจัดทำเอกสาร
เบิกจ่าย 
2 )  ด ้ า น ก า ร ใ ช ้ ง า น
คอมพิวเตอร์ 
3) ด้านการใช้งานระบบ MIS 
 

ให้สามารถทำงานด้านการจัดทำ
เอกสารเบิกจ ่ายได ้ถ ูกต ้อง 
เก ิดประส ิทธ ิภาพต ่อการ
ปฏิบัติงาน 
6. ท ่านควรมีความสามารถ 
ในการแก้ป ัญหาการใช้งาน
คอมพิวเตอร์เบื้องตน้ได้ เพื่อให้
สามารถทำงานด้านการจัดทำ
เอกสารเบิกจ ่ายได ้ถ ูกต ้อง 
เก ิดประส ิทธ ิภาพต ่อการ
ปฏิบัติงาน 
7. คอมพิวเตอร์ของท่านควรมี
ความท ั นสม ัยตลอดเวลา 
เพื ่อตอบสนองต่อการใช้งาน 
ด้านระบบ MIS 
8. ท่านควรได้รับการฝึกอบรม
การใช้งานคอมพิวเตอร์ อย่าง
สม่ำเสมอ เพื่อให้ความสามารถ
ทำงานด้าน MIS ได้ราบรื่น 
- ด้านการใช้งานระบบ 
MIS 
9. ท่านคิดว่าระบบ MIS มีการ
รายงานผลเป็นปจัจุบัน สามารถ
นำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจ
ได้ทันท ี
10. ท่านคิดว่าระบบ MIS มีการ
ปร ั บปร ุ งให ้ท ันสม ั ยอยู่
ตลอดเวลา ตอบสนองต่ อ 
การใช้งาน 
11. ท ่ านค ิดว ่ าระบบ MIS 
มีข้อมูลเพียงพอต่อการใช้งาน 
ในด ้านอ ื ่น ๆ  เช ่น รายงาน
เจ้าหนี้ รายงานลูกหนี้ รายงาน
เงินฝากธนาคาร เป็นต้น 
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ส า ม า ร ถ แ ส ด ง ไ ด ้ ทั้ ง
ทางบวก เช่น เห ็นด ้วย 
ยอมรับ เป็นต้น หรือทาง
ลบ  เ ช ่ น  ไ ม่ เ ห ็ นด ้ ว ย 
ปฏิเสธ เป็นต้น  
2. ปัจจัยที ่มีอิทธิพลต่อ
ความคิดเห็น 
ฟอนเตอร์ (Foster, 1952, 
p.199 อ ้างถ ึงใน ธาร ินี  
แก้วจันทรา,2556, น.11) 
ได ้สร ุป เก ี ่ ยวก ับความ
คิดเห็นว่าเกิดจากมูลเหตุ 
2 ประการคือ 
1) ประสบการณ์ที่บุคคลมี
ต่อสิ่งของบุคคล หมู่คณะ 
เรื ่องราวหรือสถานการณ์
ต่าง ๆ โดยความคิดเห็นจะ
เกิดขึ ้นในตัวบุคคลจาก
การได้พบเห็นความคุ้นเคย 
ซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์
ตรงและจากการได้ยินได้
ฟังได้เห็นรูปถ่าย หรืออา่น
จากหนังสือโดยไม่ได้พบ
เห ็นของจร ิงถ ือว ่าเป็น
ประสบการณ์ทางอ้อม 
2) ค่านิยมและการตัดสิน
ค่านิยมที่หากแต่ละกลุ่มมี
ค ่าน ิยมและการต ัดสิน
ค่านิยมไม่เหมือนกัน ความ
คิดเห็นในสิ ่งต่าง ๆ ก็จะ
แตกต่างกันไปด้วย 
บ า ร ์ น า ร ์ ด  ( Barnard 
ม.ป.ป. อ ้างถ ึงใน กรุณ
ศักดิ์ ตติยะลาภะและคณะ
, 2562, น.4) กล ่าวถึง 

12. ท ่ านค ิดว ่ าระบบ MIS 
สามารถนำข ้อม ูลไปใช ้ ได้  
อย่างสะดวก เช่น  การพิมพ์
รายงาน หรือ การนำข้อมูลออก
ทาง Excel เป็นต้น 
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สิ่งจูงใจในหรือปัจจัยที ่มี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานไว้ ดังนี้ 
1) ส ิ ่ งจ ู งใจท ี ่ เป ็นว ัตถุ  
ได้แก่ เง ิน วัสดุอุปกรณ์ 
อาคารสถานท่ี ฯลฯ 
2) สิ่งจูงใจเกี่ยวกับโอกาส 
เช่น โอกาสเกี่ยวกับความ
มีชื่อเสียง ความมีอิทธิพล
โดยการได้รับตำแหน่งดี ๆ 
เป็นต้น 
3) สิ่งจูงใจเกี่ยวกับสภาพ
ความช่วยเหลือการได้รับ
บริการต่าง ๆ 
4 )  ความสามารถของ
องค์การที ่จะให้ความพึง
พอใจแก ่บ ุคคลโดยเปิด
โอกาสให้แสดงอุดมคติโดย
เสรีเพื ่อกระตุ ้นให้บุคคล
เก ิดความภ ูม ิ ใจในฝ ีมือ 
แ ล ะ ม ี โ อ ก า ส ไ ด ้ รั บ
สวัสดิการต่าง ๆ 
ส า ร ส น เ ท ศ เ พ ื ่ อ ก า ร
จัดการด้านบัญชี  
1 .  ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง
สารสนเทศการบัญชี  
สารสนเทศ ค ือ การนำ
ข ้อม ู ลผ ่ านระบบ การ
ป ร ะ ม ว ล ผ ล  ค ำ น ว ณ 
วิเคราะห์ และแปลความ
ความ เป ็นข ้ อความ  ที่
สามารถนำไปใช้ประโยชน์
ไ ด ้  แ ล ะ ส า ร ส น เ ท ศ 
ทางบัญชีเป็นสารสนเทศ 
ที่ได้จากระบบสารสนเทศ
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ทางการบ ัญชีม ี  2 กลุ่ม
ใหญ่ คือ (สมนึก เอื้อจิระ
พงษ์พันธ์, 2551) 
1 )  ข ้ อม ู ลทางการ เ งิน 
( Financial Accounting 
Information)  
2 )  ข ้ อ ม ู ล ท า ง ก า ร 
บัญชีบริหาร (Managerial 
Accounting Information)  

     สารสนเทศทางบัญชี 
หมายถึง ระบบที่เป็นส่วน
หนึ่งของระบบสารสนเทศ
ขององค์กร ที่เก็บรวบรวม
และประมวลผลข ้อมูล  
ทั ้งข้อมูลที ่เก ี ่ยวข้องกับ
เ ง ิ น ต ร า แ ล ะ ข ้ อ มู ล 
ที ่ เก ี ่ยวข ้องก ับเง ินตรา 
จากระบบงานย่อยต่าง ๆ 
ขององค์กร และสื ่อสาร
ข ้อม ูล หร ือสารสนเทศ 
ที ่รวบรวมได ้ไปย ังผ ู ้ ใช้  
ทุกคนขององค์กร (พลพธู 
ป ิยวรรณ และ ส ุภาพร 
เชิงเอี่ยม, 2555, น.27) 
      สารสนเทศ คือ ข้อมูล
ที ่ ได ้ร ับการประมวลผล 
(เช ่น จ ัดกล ุ ่ม เป ็นต ้น) 
ตามหน่วยวิเคราะห์ (เช่น 
วันที ่หรือลูกค้า เป็นต้น)  
ที่คนส่วนใหญ่มีความเห็น
ในทำนองเดียวกัน ต้องมี
ความรู้เพื่อให้รายละเอียด
ที่ลึกและมีคุณค่าเนื่องจาก
มีการเพิ ่มประสบการณ์ 
การไตร่ตรอง และปัญญา 
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เข้าไปในระบบสารสนเทศ 
(นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา, 
2555, น.3)  
      ร ะบบสา รสน เทศ 
ทางบ ัญช ี  เป ็นระบบที่
พ ัฒนาข ึ ้นมาในก ิจการ 
โดยม ีการใช ้ทร ัพยากร
บุคคล คอมพิวเตอร์ และ
อ ุ ป ก ร ณ ์ ร อ บ ข ้ า ง 
(Peripheral) เช่น จอภาพ 
และ เคร ื ่ อ งพ ิ มพ์  เพื่ อ 
ทำหน ้ าท ี ่ หล ั ก ในการ
บันทึกข้อมูล ประมวลผล 
และจ ั ดทำสารสนเทศ
ทางการบ ัญชี (Account 
information) ให ้แก่ผ ู ้ใช้
ภายใน และผู้ใช้ภายนอก
ของกิจการ เข้ามาใช้เป็น
เครื่องมือในการปฏิบัติงาน
ท ั ้ งทางด ้ านการตลาด 
ด้านการเงิน ด้านการผลิต 
แ ล ะ ด ้ า น ก า ร จ ั ด ก า ร
ทรัพยากรมนุษย์ ในอดีตที่ 
ผ่านมาข้อมูลทางการบัญชี
ของธุรกิจขนาดเล็ก อาจ
จัดเก็บ บันทึก ประมวลผล 
และจ ัดทำรายงานโดย 
ใ ช ้ ค อมพ ิ ว เ ตอร์  แ ล ะ
อุปกรณ์รอบข้าง รวมทั้ง
เทคโนโลยีสารสนเทศอื่น
มาใช้เป็นเครื ่องมือช่วย
อำนวยความสะดวก หรือ
ไม่ได้ก็ได้ แต่เมื ่อยุคสมัย 
ได ้เปลี ่ยนแปลงไป และ
เพ ื ่ อ ค ว าม ร วด เ ร ็ ว ใ น 
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ก า ร จ ั ด เ ก ็ บ ข ้ อ มู ล 
ประมวลผล รวมทั ้งการ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ทำให้ในปัจจุบันนี ้ธ ุรกิจ
ส ่ ว น ใ ห ญ ่ ไ ด ้ น ำ เ อ า
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ดังนั้น
การจ ั ดทำสารสน เทศ
ทางการบัญชีจ ึงเปลี ่ยน
จากการจ ัดเก ็บ บ ันทึก 
ป ร ะ ม ว ล แ ล ะ จ ั ด ท ำ
รายงานด้วยมือ (Manual 
System) ม า เ ป ็ น ก า ร
จัดเก็บ บันทึก ประมวลผล 
และจ ัดทำรายงานด ้วย
คอมพ ิวเตอร ์  (ว ัชน ีพร 
เศรษฐสักโก 2561, น.2) 
      จ า ก ค ว า ม ห ม า ย
ข้างต้นดังกล่าว สรุปได้ว่า 
สารสนเทศทางบัญชี คือ
เ ป ็ น ร ะ บ บ ท ี ร วบ ร วม 
จัดเก็บข้อมูล ประมวลผล 
วิเคราะห์ คำนวณ จัดทำ
รายงานด้วยคอมพิวเตอร์ 
นำออกมาใช ้ประโยชน์  
ได้แก่ ข้อมูลทางการเงิน  
ที ่จ ัดทำขึ ้นเสนอบ ุคคล
ภายในและภายนอก เช่น 
งบทดลอง งบกำไรขาดทุน 
งบแสดงฐานการเงิน เป็น
ต ้น และข ้อม ูลทางการ
บัญชีบริหาร เป็นข้อมูลที่
นำเสนอผู้บริหารเพื่อใช้ใน
การต ัดส ินใจทางธ ุรกิจ 
เช่น การงบประมาณ การ
นำข้อมูลบัญชีทางการเงิน
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มาทำการจัดรูปแบบและ
ประมวลผลเพ ื ่ อ ให ้ ได้
รายงานตามความต้องการ
ของผู้ใช้งาน 
2 .  ป ร ะ โ ย ช น ์ ข อ ง
สารสนเทศทางบัญชี  
      สารสนเทศทางการ
บัญชี ซึ ่งเป็นผลลัพธ์ที่ได้
จากการประมวลผลของ
ระบบสารสนเทศทางการ
บัญชีนั ้นให้ประโยชน์แก่
ผู้ใช้สรุปได้ 3 ประการดังนี้ 
(ว ัชน ีพร เศรษฐส ักโก, 
2561, น.8) 
1) ให้ข้อมูลเพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานประจำวัน แก่
ผ ู ้บร ิหารระดับล่าง และ
พนักงานเพื่อให้ใช้ในการ
ประสานงาน ประเมินผล
การปฏิบ ัต ิงาน ควบคุม
แ ล ะ แ ก ้ ไ ข ป ั ญ ห า ที่  
เกิดขึ้นในหน้าที่งาน หรือ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  
2) ให ้ข ้อม ูลเพ ื ่ อ ใช ้ ใน 
การตัดสินใจ วางแผน และ
ควบค ุมการดำเน ินงาน 
ทั้งระยะสั้น และระยะยาว 
แก่ผ ู ้บร ิหารระดับกลาง
และผู้บริหารระดับสูง เพื่อ
นำไปใช้ประกอบกับข้อมูล
ที่ไม่เป็นตัวเลขทางการเงิน 
สำหร ับการบร ิหารงาน
ด ้านการตลาด การเงิน 
การผลิต หรือทรัพยากร
บุคคล  
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3) ให้ข้อมูลขั้นพื้นฐานตาม
กฎหมายกำหนดแก่ผ ู ้ใช้
ภายนอก ข้อมูลขั้นพื้นฐาน
นี้ ประกอบด้วยตัวเลขใน
งบกำไรขาดทุน งบแสดง
ฐ า น ก า ร เ ง ิ น  แ ล ะ งบ
กระแสเงินสดเป็นต้น 
3. ความแตกต ่างของ 
การประมวลผลด้วยมือ
กับการประมวลผลด้วย
คอมพิวเตอร ์ ในระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี 
      การประมวลผลด ้ วย
คอมพิวเตอร์ จะทำการเก็บ
ข้อมูลไว้ที ่ เดียว คือ ในฐาน 
ข้อมูล และสามารถสืบค้นหา
ข้อมูลได้ โดยไม่เส ียเวลาใน 
การค ้นหาเอกสาร สามารถ
ประหย ัดเวลาในการจ ัดทำ 
งบการเงินได้ กล่าวคือ หากทำ
ด้วยมือผู้จัดทำต้องนำข้อมูล
ออกมาเพื่อคำนวณ และพิมพ์
ข้อมูลใน Excel แต่ถ้าใช้ระบบ
คอมพ ิ วเตอร ์ จะสามารถ
ประมวลผลออกมาจากโปรแกรม
บัญชี เพื ่อเสนอต่อผู้บริหาร 
ของสถาบันได ้อย ่างสะดวก 
รวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลา 
แ ล ะ ก า ร ป ร ะ ม ว ล ผ ล 
ท า ง ค อ ม พ ิ ว เ ต อ ร์  
ย ั งสามารถด ู รายงานทาง 
การเง ินย ้อนหลัง ซ ึ ่งอย ู ่ ใน
ฐานข ้ อม ู ลทางหน ้ าจอ  
ที่เครื่องเทอร์มินัลได้ทันท ี
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4. โครงสร้างของระบบ
สารสนเทศทางบัญชี  
      โครงสร้างของระบบ
ส า ร ส น เทศ ทา งบ ัญ ชี  
ม ี ล ั ก ษ ณ ะ เ ด ี ย ว กั บ 
ระบบสารสนเทศอื่น ๆ 
ประกอบด้วย ส่วนที่เป็น
ข้อมูลนำเข้าในประมวลผล 
ซึ่งทำการนับ คำนวณ และ
วิเคราะห์ข้อมูลที ่นำเข้า
ระบบ ส่วนข้อมูลนำออก
หร ือผลล ัพธ ์ ตามว ัตถุ  
ป ร ะ ส ง ค ์ ข อ ง ร ะ บ บ 
ส่วนข้อมูลย้อนกลับ นั้น
ระบบจะสามารถใช้ข้อมูล
ที่นำออกจากระบบไปเป็น
ข ้ อ ม ู ล น ำ เ ข ้ า ใ น ก า ร
ประมวลผลครั้งต่อ ๆ ไป 
มี 4 องค์ประกอบ ดังนี้  
(พลพธู ปียวรรณและ สุภา
พร เชิงเอี ่ยม, 2555, น.
17-18) 
1 )  ข ้ อม ู ล เ ข ้ า  ( Input) 
ข้อม ูลเข ้านี ้ม ักเก ิดจาก
รายการค้า (Transaction) 
หรือเหตุการณ์ทางธุรกิจ 
(Business Event)  
2 )  ก า ร ป ร ะ ม ว ล ผ ล 
(Process) การประมวลผล
หล ักท ี ่ เก ิดข ึ ้นในระบบ
บัญชี คือ การประมวลผล
เพื่อหายอดที่ทันสมัยของ
ข้อมูลหลักในแฟ้มหลัก  
3) ข้อมูลออก (Output) 
ข ้ อม ู ล ออกของร ะบบ
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สารสนเทศอาจถูกนำเสนอ
ในร ูปแบบต ่าง  ๆ เ ช่น 
บนหน้าจอคอมพิวเตอร์
เป็นรายงานบนกระดาษ 
(Hardcopy)  
4) การเก ็บร ักษาข้อมูล 
คอมพิวเตอร์สามารถเก็บ
ข้อมูลจำนวนมหาศาลไว้
ใ น ห น ่ ว ย เ ก ็ บ ข ้ อ มู ล
ช ั ่วคราว ภายในเคร ื ่อง
คอมพ ิวเตอร ์  (Primary 
Storage), จานบันทึกแบบ
แ ข ็ ง  (Hard Disk) ห รื อ
หน่วยเก็บข้อมูลภายนอก 
(External  Storage  
Device) เช ่น เทป หรือ
แผ่นดิสเก็ตต์ 
5 .  การควบค ุ มระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี 
      การควบค ุมระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี 
เ ป ็ น ก ร ะ บ ว น ก า ร
ปฏิบ ัต ิงานที ่ทำให้ผ ู ้ ใ ช้
ข้อมูลมั่นใจว่ากิจการได้นำ
รายการค ้ าท ี ่ ผ ่ านการ
อนุมัติแล้วทุกรายการมา
บันทึก ประมวลผล และ
จ ัดทำรายงานได ้อย ่ าง
ค รบถ ้ วนและถ ู กต ้ อ ง 
ก ร ะ บ ว น ก า ร ค ว บ คุ ม
เ ฉพาะระบบงานน ี ้ จึ ง
เกี่ยวข้องกับ กิจกรรมการ
ป ้องก ัน  ก ิ จกรรมการ
ตรวจสอบ และกิจกรรม
การแก้ไขข้อผิดพลาดและ
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การละเม ิดกฎเกณฑ ์ที่
ก ำหนดไว ้  ด ั งน ั ้ นการ
ควบคุมเฉพาะระบบงาน 
จึงแบ่งได้ 3 ส่วน ดังนี้คือ 
(ว ัชน ีพร เศรษฐส ักโก, 
2561, น.144-155) 
1) การควบคุมการนำเข้า 
การควบคุมการนำเข้าเป็น
การปฏ ิบ ัต ิ งานเพ ื ่อให้
มั่นใจว่าข้อมูลของรายการ
ค ้าท ี ่นำเข ้ามาบ ันท ึกมี
ความครบถ้วนและถูกต้อง  
2 )  ก า ร ค ว บ ค ุ ม ก า ร
ประมวลผล  เ ป ็ นก า ร
ปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจว่า 
กระบวนการประมวล
ผล ได ้ ด ำ เน ิ น ไปอย ่ า ง
ถ ูกต ้องตามข ั ้ นตอนที่
กำหนดไว้  
3) การควบคุมผลลัพธ์ที่ได้
จากการประมวลผล เป็น
การปฏ ิบ ัต ิ งานเพ ื ่อให้
มั่นใจว่า สารสนเทศที่เป็น
ผลลัพธ์จากการประมวลมี
ความถูกต้อง ครบถ้วน มี
คุณภาพ และนำเสนอได้
อย่างเหมาะสมกับความ
ต้องการของผู้ใช้ทั้งภายใน
และภายนอกกิจการ  
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การรับรู้ปัญหาในการจัดทำงบการเงินโดยระบบ MIS 
ตัวแปร นิยามเชิงทฤษฎ ี นิยามเชิงปฏิบัตกิาร ข้อคำถาม 

-  ด ้ านกระบวนการนำ 
ระบบ MIS มาใช ้ ในการ
ปฏิบัติงาน 
-  ด ้ านบร ิ บทแวดล ้ อม 
ท ี ่ เก ี ่ ยวข ้ องก ั บการใช้  
งานระบบ MIS  
- ด้านลักษณะการนำระบบ 
MIS มาใช้การปฏิบัติงาน 
- ด้านผลการใช้งานระบบ MIS 

แนวคิดทฤษฎีเกี ่ยวกับ
เคร ื ่ องม ือการบร ิหาร 
ต่อธรรมาภิบาล 
1. เครื ่องมือบริหารงาน
คุณภาพ PDCA Cycle  
    PDCA Cycle ม ุ ่ ง เน้น
ใ ห ้ เ ก ิ ด ก า ร ย ก ร ะ ดั บ
คุณภาพ ปร ับปร ุง และ
พ ัฒนาอย ่ า งครบถ ้ วน 
ตั้งแต่การวางแผน (Plan) 
ก า ร ป ฏ ิ บ ั ต ิ ง า น  (Do) 
ตรวจสอบ (check) และ
การปรับปรุงแก้ไข (Act) 
ส ิ ่ งท ี ่ทำ หากพบปัญหา 
หรืออุปสรรคระหว่างทาง 
ต ้ อ ง ส า ม า ร ถ แ ก ้ ไ ข  
เพ ื ่อให ้บรรล ุ เป ้าหมาย 
ได้ตามต้องการ และเป็น
พื้นฐานท่ีดีของการต่อยอด
การปรับปรุงการทำงาน
เพื่อมาตรฐานที่ดีขึ้นเสมอ 
(ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ, 
2561, น.26) 
2 .  ค ว า ม ส ำ ค ั ญ ข อ ง 
PDCA ต่อ ธรรมาภิบาล  
1 ) ช ่ ว ย เ ร ื ่ อ ง ก า ร วั ด 
ธรรมาภิบาล ปัญหาสำคัญ
อย่างหนึ่งของธรรมาภิบาล 
คือเราจะวัดธรรมาภิบาล
กันอย่างไร จะทราบได้
อย ่างไรว ่าองค ์กร หรือ
บ ุ ค คลม ี ธ ร รมาภ ิ บาล 
ปัจจุบันมีตัวช้ีวัดจากหลาย
สถาบันเพื่อใช้วัดรูปธรรม

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับเคร่ืองมือ
การบร ิหารต ่อธรรมาภ ิบาล 
PDCA Cycle ในการจ ั ดทำ 
งบการเง ิ น โดยระบบ MIS  
มีดังต่อไปนี้  
      P = Plan ในส่วนของสถาบัน
แต่ละหน่วยงานจะจัดทำรายการ
เบิกจ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณ
ที ่ตั ้งไว้ ให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง และมาตรฐาน
การบัญชีและนโยบายการบัญชี
ภาครัฐ 
            D = Do ในส ่ วนของ
สถาบัน ดำเนินการตามแผนที่
กำหนดไว้ เป็นการลงมือปฏิบัติ 
การจัดทำเอกสารเบิกจ่าย และ
บันทึกผูกพันรายการ ส่งเอกสาร
มาย ังกองคลังและพัสด ุ  เพื่อ 
ทำการเบิกจ่าย และจ่ายเงินแก่ 
ผู้มีสิทธิ รับเงิน จากนั้นบันทึก
รายการรับ - จ่ายในระบบ MIS โดย
ผลลัพธ์จะสรุปออกมาเป็นรายงาน
การเง ินประจำเด ือน ซ ึ ่งม ิได้ 
มีเพียง งบแสดงฐานะการเงิน 
งบแสดงผลการดำเนินงานทาง
การเง ิน หร ืองบกระแสเงินสด 
เท่านั้น จะต้องจัดทำทะเบียนคุม
ประจำเดือนด้วย เช่น สมุดเงินสด 
สมุดเงินฝากธนาคาร คุมรายได้
แผ่นดิน คุมเงินรับฝากอื่น คุมเงิน
ฝากคล ั ง เป ็นต ้น และต ้อง
ตรวจสอบความถ ูกต ้องของ
รายการอีกด้วย 

การตอบคำถาม: มีปัญหา
มากที่สุด/มีปัญหามาก/ 
ม ี ป ั ญ ห า ป า น ก ล า ง / 
มีป ัญหาน้อย/มีป ัญหา
น้อยที่สุด/ไม่มีปัญหา 
- ด ้านกระบวนการนำ
ระบบ MIS มาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
1. ท ่ านไม ่ทราบข ั ้ นตอน 
การทำงานและการเข้าใช้งาน          
ในระบบ   MIS 
2. ท ่ านไม ่ เคยได ้ ร ั บการ
ฝ ึกอบรมการเข ้าใช ้งานใน 
ระบบ MIS 
3. ท่านจัดทำเอกสาร เพื ่อใช้
เป็นหลักฐานไม่ถูกต้อง ทำให้
บ ันทึกรายการในระบบ MIS 
มีความล่าช้า 
4. ท่านไม่ได้ทำการตรวจสอบ
ความถูกต้อง ของการนำเข้า
ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ 
- ด้านบริบทแวดล้อมที่
เกี ่ยวข้องกับการใช้งาน
ระบบ MIS 
5. บ ุ คลากรในหน ่ วยงาน 
ของท่านไม ่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชี 
6. ท่านไม่มีผู้ที่สามารถสอนงาน 
หรือไม่มีคู่มือการปฏิบัติงาน
ในระบบ MIS 
7. ระบบ MIS มีความล้าสมัย 
เช ่ น ระบบ MIS ใช ้ ได ้ ใน 
Windows 7 แต ่ ป ั จจ ุ บั น
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ตัวแปร นิยามเชิงทฤษฎ ี นิยามเชิงปฏิบัตกิาร ข้อคำถาม 
ข อ ง ธ ร ร ม า ภ ิ บ า ล 
ความสำคัญของตัวชี ้วัด
เหล่านี ้อาจไม่ได้เป็นสิ่งที่
ผู้ปฏิบัติงานคำนึงอยู่อย่าง
ตลอดเวลา ด ังน ั ้นใน 4 
ขั้นตอนย่อย ๆ ของ PDCA 
ซึ่งทำอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 
การวางแผน การลงมือทำ
ตามแผน การตรวจสอบ 
และการปร ั บส ิ ่ งท ี ่ ทำ 
ผู้ปฏิบัติงานควรนำตัวช้ีวัด
ธรรมาภ ิบาลมากำหนด
เ ป ็ น  checklist ก ำ กั บ 
ในทุกขั้นตอน เพื่อให้แน่ใจ
ว ่ า ใ น ก า ร ท ำ ง า น นั้ น 
ดำเนินไปอย่างต่อเนื ่อง 
น ั ้นคำน ึ งถ ึงการบรรลุ
ต ั วช ี ้ ว ั ด ธร รมาภ ิ บ าล
ทั้งหมด 
2 )  ช ่ ว ย เ ร ื ่ อ ง บ ร ร ลุ
เป้าหมายของธรรมาภิบาล 
เ ป ็ น ท ี ่ เ ข ้ า ใ จ ต ร ง กั น 
ว ่าเป ้าหมายส ูงส ุดของ 
ธรรมาภิบาลอยู่ที ่การยึด
ประโยชน ์ส ุข เป ็นหลัก  
การบรรล ุ เป ้ าหมายนี้
จำเป็นต้องมีการปรับปรุง
กระบวนการทำงานอยู่
เสมอ ดังนั้นในการทำงาน
ย ิ ่ งการออกแบบ  หรื อ
กำหนดวิธ ีการทำงานที่
ตายตัวไม่ได้ หล ังมีการ
ว า ง แ ผ น แ ล ้ ว  ด ั ง นั้ น 
เ ค ร ื ่ อ ง ม ื อ  PDCA ที่
ก ำ ห น ด ใ ห ้ เ ก ิ ด ก า ร

      C = Check ในส ่วนของ
สถาบัน ทำการวิเคราะห์ โดย
ประเมินผลลัพธ์จากการตรวจวัด
เปรียบเทียบผลลัพธ์ต่อเป้าหมาย 
เมื่อตรวจสอบรายการแล้วหากพบ
ข้อผิดพลาด จะต้องตรวจสอบว่า
ผิดพลาดจากทางใด เช่น บุคลากร
บันทึกรายการผิด หรือระบบ MIS 
แสดงรายการผิดบัญชี จะต้อง 
หาปัญหาที ่แท้จร ิง และต้อง
ดำเนินการแก้ไขต่อไป 
      A = Action ในส ่ วนของ
สถาบ ัน ทำการลงม ือแก ้ ไข
ปรับปรุง เพื่อยกระดับมาตรฐาน
เดิมให้สูงขึ ้นเมื ่อทราบปัญหา 
ที่แท้จริงแล้วต้องแก้ไขในส่วน 
ที ่ผ ิดพลาด เช่น หากบุคลากร
บันทึกรายการผิด จะต้องแจ้งแก่
บุคลากรให้ทราบ และแก้ปัญหา 
เพื่อป้องกันการผิดพลาดซ้ำซ้อน 
หรือหากระบบ MIS แสดงรายการ
ผิดบัญชี ต้องแจ้งโปรแกรมเมอร์ 
เพื่อแก้ไขระบบใหถู้กต้อง เป็นต้น 
      ทฤษฎี PDCA นำมาใช้ในการ
กำหนดประเด็นตัวแปรในการวิจยั 
ประกอบด้วยด้านกระบวนการนำ
ระบบ MIS มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
ด้านลักษณะการนำระบบ MIS 
มาใช้ในการปฏิบัติงาน ด้านผล
การใช้งานระบบ MIS และด้าน
บริบทแวดล้อมที่เกี่ยวกับการใช้
งานระบบ MIS เป ็ นด ้ านที่
สน ับสน ุน PDCA ซ ึ ่ งจะเกิด 
แนวทางการพัฒนาและปรับปรุง
การจัดทำงบการเงินโดยระบบ MIS 

คอมพิวเตอร์เป็น Windows 10 
เป็นต้น 
8. เพื ่อนร่วมงานไม่สามารถ 
ให้ความรู้ หรือความช่วยเหลือ
ในด้านระบบ MIS ได้ 
- ด ้ านล ักษณะการนำ
ระบบ MIS มาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
9 .  ร ะบบ  MIS ม ี ความ
สล ับซ ับซ ้อนในการทำงาน 
และไม่สอดคล้องกับลักษณะ 
ในการทำงานของสถาบัน 
10. การใช ้ งานระบบ MIS  
ในการทำงาน ทำให้เสียเวลา 
11. ระบบ MIS ไม ่ม ีการแจ้ง
เต ื อนข ้ อความหากม ี ข้ อ 
ผิดพลาดจากการบันทึกรายการ 
12. ระบบ MIS ไม ่ป ้องกัน 
การบันทึกรายการผิดพลาด 
เช่น ตรวจรับย้อนหลังได้ หรือ
ใส่แผนงานผิดแผน ก็สามารถ
บันทึกรายการได้ เป็นต้น 
- ด้านผลการใช้งานระบบ 
MIS 
13. ระบบ MIS เป ็นการเพิ่ม
ภาระในการทำงาน 
14. ระบบ MIS เป ็นระบบท่ี  
ไม่ออนไลน์ ทำให้ไม่สามารถ   
เข้าใช้งานภายนอกสถาบันได้ 
15. ข้อมูลหรือรายงานต่าง ๆ   
ในระบบ MIS ไม่เป็นปัจจุบัน
ทำให ้ ขาดความเช ื ่ อถื อ 
ของข้อมูลได้ 
16. ไม่มีการปรับปรุงระบบ MIS 
ทำให้บางเมนู หรือรายงานบาง
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ตัวแปร นิยามเชิงทฤษฎ ี นิยามเชิงปฏิบัตกิาร ข้อคำถาม 
ปรับปรุงแผนอยู่สม่ำเสมอ 
ส ่ ง ผ ลด ี ต ่ อ ก า รบรรลุ
เป้าหมายของธรรมาภิบาล 
3) ช่วยกำกับความสำเร็จ
ข อ ง ธ ร ร ม า ภ ิ บ า ล  
ใ ห ้ ค ว า ม ส ำ ค ั ญ กั บ
ค ว า ม ส ำ เ ร ็ จ ม าก กว่ า 
ก า ร ท ำ ง า น เ ส ร็ จ 
หมายความว่า ธรรมาภิ
บาลคาดหวังมากกว่าการ
ทำงานให้เสร็จตามแผน ที่
กำหนดไว้ นั ่นเอง (ธัญญ
ลักษณ์ วีระสมบัติ, 2561, 
น.29-30) 
3. วงจรบริหารในงานบัญชี 
PDCA Cycle (Thai Accounting 
Center, ออนไลน:์ 2019) 
      หลักการบริหารโดย
ใช้ วงจร PDCA นั ้น เมื่อ
นำเอาหลักการบัญชีเข้ามา
จับก็สามารถช่วยส่งเสริม
ใ ห ้ แ ผ น ก า ร จ ั ด ท ำ ง บ
การเงิน ดำเนินไปอย่าง
ราบรื่นได้ดังนี้ 
      P = Plan ค ือ แผน
ด ำ เ น ิ น ก า ร  ก ำ ห น ด
เป ้าหมายแล ้ววางแผน
กิจกรรม เพื่อให้เป้าหมาย
น ั ้ น เ ป ็ น จ ร ิ ง  ส ำ ห รั บ 
นักบัญชี คือการกำหนดว่า
จะต้องทำอะไรอย่างเป็น
รูปธรรม จากนั ้นก็แปลง
แผนดำเนินการนั ้นด้วย
วิธีการทางบัญชีบริหารให้
เป็นรูปตัวเงิน ซึ ่งเรียกว่า 

ส ่ งผลต ่อความสำเร ็จในการ
ปฏิบัติงาน และเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่สถาบันอีกด้วย 
      จากการรวบรวมข้อมูลของ
ปัญหาจากการปฏิบัติงานจริงที่
พบเจอของผู้จิวัยนั้นนำมาเป็นข้อ
คำถามของการรับรู้ปัญหาในการ
จัดทำงบการเงินโดยระบบ MIS 
เพื่อศึกษาปัญหาในประเด็นความ
ของปัญหาที่เกิดขึ้นเท่านั้น ว่ามี
ความถี ่ของปัญหาอยู่ที ่เท่าได้  
เริ ่มตั ้งแต่ ไม่มีปัญหา (0 - 10) 
มีปัญหาอยู ่ในระดับน้อยที่สุด 
(1 - 2/10) มีปัญหาอยู่ในระดับ
น้อย (3 - 4/10) มีปัญหาอยู ่ใน
ระด ั บปานกลาง (5 - 6/10) 
ม ี ป ั ญหาอย ู ่ ในระด ั บมาก 
(7 - 8/10) มีปัญหาอยู่ในระดับ
มากที ่ส ุด (9 - 10/10) ซึ ่งหาก
พบว่า ข้อใดที่มีความถี่ของปญัหา
มากจะต้องหาแนวทางแก้ปัญหา
นั้น ๆ  หากพบความถี่ของปัญหา
น้อย ก็จะหาแนวทางการพัฒนา 
เพื่อลดปัญหาในการใช้งาน และ
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และ
ประสิทธ ิผลของการจัดทำงบ
การเงินโดยระบบ MIS อีกด้วย  
 

โปรแกรม ไม ่ สามารถเข้ า 
ใช้งานได้ 
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ตัวแปร นิยามเชิงทฤษฎ ี นิยามเชิงปฏิบัตกิาร ข้อคำถาม 
งบประมาณประจำปี ส่วน
การนำแผนการดำเนินงาน
ของแต่ละเดือนมาแปลง
เป็นตัวเงิน ก็จะเรียกว่า 
งบประมาณประจำเดือน 
      D = Do ค ือ ลงมือ
ด ำ เ น ิ น ก า ร ต า ม แ ผ น 
ที่กำหนดไว้ โดยระหว่าง
น ั ้นต ้องตรวจสอบด ้วย 
ว ่ า ได ้ดำ เน ินการไปใน
ทิศทางท ี ่ต ั ้ งใจ หร ือไม่ 
พร ้อมกับส ื ่อสารให้ผ ู ้ที่
เก ี ่ยวข้องร ับทราบด้วย 
กิจกรรมทางธุรก ิจที ่ ได้  
ลงมือปฏิบัตินั ้น ผลลัพธ์
ของการดำเนินการจะสรุป
อ อ ก ม า เ ป ็ น ร า ย ง า น
การเงินประจำเดือน ซึ่ ง
มิได้มีเพียง งบดุล งบกำไร
ขาดทุน หรืองบกระแสเงิน
สดเท่านั้น ตารางคำนวณ
ต้นทุน หรือตารางควบคุม
กำไรก็ล้วนแต่เป็นรายงาน
รายเดือนท่ีสำคัญ 
      C = Check คือ ทำ
การวิเคราะห์ โดยประเมิน
ผลลัพธ์จากการตรวจวัด
เปร ียบเทียบผลลัพธ์ต่อ
เป้าหมาย มีความชัดเจน
ในประเด็นที่ต้องปรับปรุง 
ก า ร ต ร ว จ ส อ บ โ ด ย
วิเคราะห์ความแตกต่าง 
เปร ี ยบ เท ี ยบระหว ่ า ง
ผลลัพธ์การประกอบการ
ก ั บ งบ ป ร ะ ม า ณ  ห รื อ
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ตัวแปร นิยามเชิงทฤษฎ ี นิยามเชิงปฏิบัตกิาร ข้อคำถาม 
ต ้นท ุนมาตรฐาน ทำให้
เ ข ้ า ใ จ ห ั ว ข ้ อ ป ั ญ ห า 
ที่จะต้องดำเนินการแก้ไข
ต่อไปอย่างชัดเจน 
      A = Action คือ ลง
มือแก้ไขปร ับปร ุงอย่าง
ต ่อเน ื ่อง เพ ื ่อยกระดับ
มาตรฐานเดิมให้สูงขึ้น        
      การดำเนินมาตรการ
ต า ม ห ั ว ข ้ อ ป ั ญ ห า ที่
จำเป ็นต ้องดำเน ินการ
แก้ไข ซึ ่งมีความชัดเจน
แ ล ้ ว  พ ร ้ อ ม ก ั บ เ ป็ น
จุดเริ ่มต้นที ่เชื ่อต่อไปยัง
วงจร  PDCA วงจร ใหม่
ต ่อไป โดยอาจพิจารณา
แนวทางแก้ไข ดังนี ้
1) มองหาทางเลือกใหม่ที่
น่าจะเป็นไปได้ 
2.) ใช ้ความพยายามให้
มากขึ้นกว่าเดิม 
3) ขอความช่วยเหลือจาก
ผู้รู้ 
4) เปลี่ยนเป้าหมายใหม่ 
      ท ั ้ ง น ี ้ ว ง จ ร  PDCA 
จะต้องหมุนต่อเนื่องไม่มีที่
ส ิ ้ น ส ุ ด  เ พ ื ่ อ ผ ล ั ก ดั น
เป้าหมายให้สูงขึ ้นต่อ ๆ 
ไป บัญชีทางการบริหาร 
นำวงจรนี้มาใช้ประโยชน์ 
เพื ่อให ้วงจรการบริหาร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ปัญหาคอขวด (Bottleneck 
Operation) ระบบ MIS ใน
ปัจจุบัน  
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      ผ ู ้ว ิจ ัยได้ทำการรวบรวม
ข้อมูลจากการปฏิบัติงานจริง 
โดยแบ ่ งออกเป ็น 4 ด ้ าน 
ดังต่อไปนี้   
1) ด้านกระบวนการทำระบบ 
MIS มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
- บ ุ คลากรของสถาบ ั นฯ  
ไม่ทราบขั้นตอนการทำงาน และ
การเข้าใช้งานในระบบ MIS 
- บุคลากรของสถาบันฯ ไม่เคย
ได้รับการฝึกอบรมการเข้าใช้
งานในระบบ MIS 
- การกำหนดภาระในการ
ปฏิบัติงานด้าน MIS ไม่ชัดเจน
ทำให ้บ ุคลากรของสถาบัน
บันทึกรายการไม่ถูกต้อง และ
ครบถ้วน 
- บุคลากรของสถาบันฯ จัดทำ
เอกสารเพื ่อใช้เป็นหลักฐาน 
ไม่ถูกต้อง ทำให้บันทึกรายการ
ในระบบ MIS มีความล่าช้า 
- บุคลากรของสถาบันฯ ไม่ได้ 
ทำการตรวจสอบความถูกต้อง
ของการนำเข้าของข้อมูลอย่าง
สม่ำเสมอ 
- บุคลากรของสถาบันฯ ไม่มี
ความรู้ความเข้าใจในระเบียบ 
ข้อบังคับ มาตรฐานการบัญชี
และนโยบายการบัญชีภาครัฐ 
ทำให้บันทึกรายการในระบบ 
MIS ไม่ถูกต้อง 
- หน่วยงานภายในสถาบันฯ มี
การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตาม
งบประมาณที่ตัง้ไว้ในระบบ MIS 
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ตัวแปร นิยามเชิงทฤษฎ ี นิยามเชิงปฏิบัตกิาร ข้อคำถาม 
2) ด ้านบร ิบทแวดล ้อมที่
เก ี ่ ยวข ้องก ับการใช ้งาน 
ระบบ MIS 
- บุคลกรของสถาบันไม่ได้รับ
การช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ ที่ 
รับผิดชอบเมื่อเกิดปัญหาด้าน
การบันทึกข้อมูลจากการใช้งาน
ระบบ MIS 
- บุคลกรของสถาบันไม่ได้รับ
การช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ 
 ที ่รับผิดชอบเมื่อเกิดปัญหา
ด้านโปรแกรมการเข้าใช้งาน
ระบบ MIS 
- บ ุ คลากรของสถาบ ั นฯ  
ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ด้านบัญชี 
- ไม ่ม ีผ ู ้ท ี ่สามารถสอนงาน
ให้กับบุคลากรของสถาบันฯ 
หรือไม่มีคู่มือการปฏบิัติงานใน
ระบบ MIS 
- ระบบ MIS มีความล้าสมยั เช่น 
ระบบ MIS เป ็ น Versions  
ท ี ่ สามารถทำงานได ้ ใน 
Windows 7 แต ่ ป ั จจ ุ บั น
คอมพ ิวเตอร ์ เป ็น Versions 
Windows 10 แล้ว เป็นต้น 
- เพ ื ่อนร ่วมงานไม่สามารถ 
ให้ความรู้ หรือความช่วยเหลือ
ในด้านระบบ MIS ได้ 
3) ด้านลักษณะการนำระบบ 
MIS มาใช้การปฏิบัติงาน 
- บุคลากรของสถาบันคิดว่า 
บางโปรแกรมของระบบ MIS 
มีความยุ่งยากต่อการใช้งาน 
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ตัวแปร นิยามเชิงทฤษฎ ี นิยามเชิงปฏิบัตกิาร ข้อคำถาม 
- การเพ ิ ่ มข ้ อม ู ล หรื อ
เปลี ่ยนแปลงข้อมูลในระบบ 
MIS เช่น ยืนยันรายการแล้ว 
ไม่สามารถแก้ไขได้ ต้องแจ้ง
กลุ่มงานบัญชีให้ยกเลิกรายการ
ก่อน จึงสามารถแก้ไขรายการ
ดังกล่าวได้ 
- บุคลากรของสถาบันคิดว่า
ระบบ MIS มีความสลับซับซ้อน
ในการทำงาน และไม่สอดคล้อง
กับลักษณะในการทำงานของ
สถาบัน 
- บุคลากรของสถาบันคิดว่า 
การใช้งานระบบ MIS ในการ
ทำงาน ทำให้เสียเวลา 
- ระบบ MIS ไม่มีการแจ้งเตือน
ข้อความ หากมีข้อผิดพลาดจาก
การบันทึกรายการ 
- ระบบ MIS ไม่ป้องการบันทึก
รายการผิดพลาด เช่น ตรวจรับ
ย้อนหลังได้ หรือใส่แผนงานผิด
แผนก็สามารถบันทึกรายการได้ 
เป็นต้น 
4) ด้านผลการใช้งานระบบ 
MIS 
- บุคลากรของสถาบันคิดว่า
ระบบ MIS เป็นการเพิ ่มภาระ 
ในการทำงาน 
- ระบบ MIS เป ็ นระบบที่  
ไม่ออนไลน์ ทำให้ไม่สามารถ 
เข้าใช้งานภายนอกสถาบันได้ 
- ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ  ใน
ระบบ MIS บ ันท ึกรายการ 
ไม ่เป ็นปัจจ ุบ ัน ทำให้ขาด 
ความเช่ือถือของข้อมูลได้ 
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ตัวแปร นิยามเชิงทฤษฎ ี นิยามเชิงปฏิบัตกิาร ข้อคำถาม 
- ไม ่สามารถนำข้อม ูล หรือ
รายงานต่าง ๆ  ในระบบ MIS 
ออกมาใช ้ ได ้ อย ่ างเต็ ม
ประสิทธิภาพ 
- ระบบ MIS ไม ่ช ่วยอำนวย 
ความสะดวกแก่ท่าน ในการ
ปฏิบัติงาน 
- ไม่สามารถนำข้อมูลของปีเก่า
ในระบบ MIS มาเปรียบเทียบ
กับข้อมูลในปีปัจจุบันได้ 
- ไม่มีการปรับปรุงระบบ MIS 
ทำให้บางเมนู หร ือรายงาน 
บางโปรแกรมไม่สามารถเข้าใช้
งานได้ 
ความง่ายของการใช้ระบบ MIS  
      ผ ู ้ว ิจ ัยได้ทำการรวบรวม
ข้อมูลจากการปฏิบัติงานจริง 
โดยแบ ่ งออกเป ็น 2 ด ้ าน 
ดังต่อไปนี้   
1) ด้านการรับรู ้ความง่ายใน
การใช้งานระบบ MIS 
- การเข้าใช้งานในระบบ MIS  
ม ี ความง ่ าย และสะดวก 
ต่อการเข้าถึงขอ้มูล 
- การเข้าใช้งานในระบบ MIS 
มีความง่าย และไม่ซ ับซ้อน 
ต่อการใช้งานระบบ 
- ข ั ้ นตอนในการใช ้ งานใน 
ระบบ MIS มีความชัดเจน และ
เข้าใจง่าย 
- ผลงานที ่ได ้จากการใช้งาน 
ในระบบ MIS ได ้ตามที ่ท ่าน
ต้องการ 
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ตัวแปร นิยามเชิงทฤษฎ ี นิยามเชิงปฏิบัตกิาร ข้อคำถาม 
- ระบบ MIS ง่ายต่อการค้นหา
ข ้ อม ู ล ท ี ่ ทำการบ ั นทึ ก 
รายการไว ้
- ระบบ MIS สามารถเรียนรู้ได้ 
และทำความเข้าใจได้ 
-  การระบบ MIS ในการ
ปฏิบัติงานจะทำให้การทำงาน
สะดวก และรวดเร็วขึ้น 
2) ด้านการรับรู้ประโยชน์จาก
การใช้งานระบบ MIS 
- การใช้งานระบบ MIS ทำให้
ทำงานได ้ รวดเร ็ ว และ
ประหยัดเวลาได้มากยิ่งขึ้น 
- การใช้งานระบบ MIS ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทำงานให้ดี
ยิ่งขึ้น 
-  ร ะบบ MIS ช ่ วย เพิ่ ม
ประสิทธิผลในการทำงานให้
ความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น 
- ระบบ MIS มีข้อมูลเพียงพอ
ต่อการใช้งานในด้านต่าง ๆ  เช่น 
รายงานเจ้าหนี้ รายงานลูกหนี้ 
รายงานเงินฝากธนาคาร เป็นต้น 
- ระบบ MIS ม ีประมวลผล
ออกมาได ้ อย ่ างครบถ ้ วน 
มีคุณภาพเช่ือถือได้ 
- สามารถนำข้อมูลในระบบ MIS 
ไปใช ้ ได ้อย ่างสะดวก เช่น 
การพิมพ์รายงานการนำข้อมูล
ออกทาง Excel เป็นต้น 
- ข้อมูลที ่ได้จากการใช้งานใ 
นระบบ MIS เป ็นประโยชน์ 
ต่อผู้ใช้งบการเงิน 
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ความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน 
ตัวแปร นิยามเชิงทฤษฎ ี นิยามเชิงปฏิบัตกิาร ข้อคำถาม 

- ด้านทัศนคติ 
- ด้านบรรทัดฐาน 
- ด้านการรับรู้ความสามารถ 
ในการควบคุมพฤติกรรม 
 

แนวคิดทฤษฎีความเต็มใจใช ้
      ความเต็มใจใช้ หมายถึง  
ความเต ็มใจท ี ่ จะยอมรั บ  
โดยแสดงออกทางพฤติกรรม
เป็นไปตามทฤษฎีที่เกี ่ยวข้อง 
ดังต่อไปนี้ 
      ทฤษฎีทำตามแผน (Theory 
of planned behavior : TPB) 
คือทฤษฎีท ี ่ เสนอโดย Ajzen  
ใน ค.ศ. 1985 โดยพัฒนามาจาก
ทฤษฎีการกระทำด้วยเหตุผล 
(Theory of reasoned action 
TRA : Ajzen & Fishbein,1980) 
เพ ื ่ อทำนาย และอธ ิ บาย
พฤติกรรมของมนุษย์ที ่ เกิด 
จากความต ั ้ งใจหร ือเจตนา 
ประกอบไปด้วย ทัศนคติที ่มี
ต่อพฤติกรรม (Attitude toward 
the behavior) บรรทัดฐานกลุ่ม
อ้างอิง (Subjective norm) และ
การรับรู ้ความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรม (Perceived 
behavioral control) โ ด ย
สามารถอธ ิบายความเช่ือ  
และองค์ประกอบทั ้งสาม ที่ 
นำไปสู่ความตั้งใจในการแสดง
พฤติกรรมได้ ดังต่อไปนี้ 
1) ทัศนคติที ่มีต่อพฤติกรรม 
(Attitude toward the behavior) 
คือ ระดับประเมินของบุคคลตอ่
พฤติกรรมว่าเป็นไปในทางบวก 
หรือลบ โดยทัศนคติที ่มีต่อ
พฤติกรรมนี้ได้รับอิทธิพลจาก
ความเชื ่อเกี ่ยวกับพฤติกรรม 

 แนวคดิทฤษฎีความเต็มใจใช ้
      จาการศึกษา แนวคิดทฤษฎี
เกี ่ยวกับการเต็มใจใช้ ผู ้วิจัยได้
นำเอาทฤษฎีทำตามแผน (Theory 
of planned behavior : TPB)  
มาเป็นตัวแปรตามในการศึกษา 
เรื ่อง ความเต็มใจใช้ระบบ MIS  
ในการจัดทำงบการเงิน โดยแบ่งได้ 
3 ด ้ าน ค ื อด ้ านท ั ศนคติ   
ด้านบรรทัดฐาน และด้านการรบัรู้
ความสารถในการควบคุ ม
พฤต ิกรรม เพ ื ่ อให ้ทราบถึง  
การร ั บร ู ้ ความสามรถของ
พฤต ิกรรมม ีผลต ่อเจตนาที่  
จะส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรม 
ซึ่งถ้าบุคลคลมีทัศนคติ ที่สรุปได้
ว ่ า ท ั ศนคต ิต ่ อพฤต ิกรรม  
การคล้อยตามบรรทัดฐาน การรับ
รับรู้ความสามารถในการควบคุม
พฤต ิกรรมม ีผลต ่อเจตนาที่  
จะส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรม 
ถ้าเห ็นด ้วยต่อพฤติกรรมนั้น 
เจตนาในการแสดงพฤต ิกรรม 
จะมากขึ้น นำผลของการวิจัยไป
ปร ับปร ุ งกระบวนงาน และ
พ ัฒนาการใช ้ งานระบบ MIS 
เพื ่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้นอีกด้วย 
      ระบบ MIS ในส่วนงานบัญชี
ท ี ่ปฏ ิบ ัต ิงานเพื ่อการจัดทำ
รายงานประจำเดือน มีหน้าที่
หลัก ๆ  ดังต่อไปนี้ 
1) การบันทึกตารางรหัสข้อมูล
พื้นฐานทางบัญชี เป็นการบันทึก

การตอบคำถาม: มีความเต็ม
ใจใช้มากที่สุด/มีความเตม็ใจ
ใช ้มาก/มีความเต ็มใจใช้  
ปานกลาง/มีความเต็มใจใช้
น ้ อย/มี ความเต ็ มใจใช้  
น้อยที่สุด 
- ด้านทัศนคติ 
1. การใช ้ระบบ MIS ทำให้
ข ้ อม ู ลม ี ความถ ู กต ้ อง  
เป ็นป ัจจ ุบ ัน และสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา 
2. การใช ้ระบบ MIS ทำให้
ประหยัดเวลาในการทำงานได้ 
3. การใช้ระบบ MIS ทำให้ลด
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานได้ 
เช่น รายการผูกพันการเบิกจา่ย
จากหน่วยงานท่านเป็นรายการ
ตั้งเบิก และเป็นรายการจ่าย
เมื่อมีการรับเงินจากผู้มีสิทธิ
รับเงินอีกด้วย เป็นต้น 
4. ข้อมูลที่ได้จากระบบ MIS 
ท ่ านค ิ ดว ่ าม ี ประโยชน์  
ต่อหน่วยงาน   ของท่าน 
- ด้านบรรทัดฐาน 
5. เพื่อนร่วมงานของท่านที่เคย
ใช้งานในระบบคิดว่าท่านควร             
จะใช้ระบบ MIS 
6. ผู้บังคับบัญชาของท่านให้
ความสำคัญกับระบบ และคิด
ว่า ท่านสามารถใช้ระบบ MIS 
ในการทำงานได้เป็นอย่างดี 
7. ท่านมีความทุ ่มเทในการ
ทำงานในระบบ MIS ให้ถูกต้อง 
ตามระเบียบ มาตรฐานการ
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(Behavioral beliefs) หากบุคคล
เชื ่อว่ากระทำใดจะได้รับผล
ทางบวก ทัศนคติต่อการกระทำ
น ั ้นก ็จะเป ็นไปในทางบวก
เช่นกัน ซึ่งจะทำให้มีความตั้งใจ
ในการแสดงพฤติกรรมสูงขึ้น
ตามไปด้วย 
2) บรรทัดฐานกลุ ่มอ ้างอิง 
(Subjective norm) คือ การรบัรู้
ถึงแรงกดดันจากสังคมในการ
ตัดสินใจว่าจะทำ หรือไม่ทำ
พฤติกรรม โดยบรรทัดฐานกลุ่ม
อ้างอิงนี ้ได ้ร ับอิทธิพลจาก 
ความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิง 
(Normative beliefs) ซ ึ ่ งเป็ น
ความเชื ่อของบุคคลที ่เชื ่อใน
ความคิดเห็น หรือมุมมองของ
คนสำค ัญของตนไม ่ว ่าเป็น 
ครอบครัว เพื่อนสนิท รวมถึง
ผู ้ใดก็ตามที่มีอิทธิพลต่อตัว
บุคคล เช่น คุณครู หัวหน้างาน 
ในการประเมินว่า บุคคลนั้นควร 
หร ือไม ่ควรแสดงพฤติกรรม
ออกมา เช่นถ้าคนสำคญัไม่เห็น
ด้วยที่บุคคลจะแสดงพฤติกรรม
ใด ๆ  ออกมา เขาก็จะมีแนวโน้ม
ที ่จะไม ่แสดงพฤติกรรมนั้น 
ในทางตรงกันข้ามถ้าคนสำคัญ
ของบุคคลเห็นด้วย เขาก็จะมี
แนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรม
นั้นออกมามากขึ้น เป็นต้น 
3) การรับรู้ความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรม (Perceived 
behavioral control) ค ือ การ
รับรู้ความสามารถของตนเองใน

ตารางรหัสข้อมูลเพื่อกำหนดรหัส
ของบัญชี ได้แก่ ตารางประเภท
ลูกหนี้ และตารางประเภทเจ้าหนี้  
2) บันทึก/แก้ไขข้อมูลรายการ
บัญชี เป ็นการยืนยันรายการ
บัญชีเข้าสู ่การบันทึกรายการ
ประจำวัน ได้แก่ ยืนยันรายการตัง้
ล ูกหนี้  ย ืนย ันการตั ้งเจ ้าหนี้  
บันทึกรายการเพิ ่ม-ลดลูกหนี้
บันทึกรายการเพิ ่ม-ลดเจ้าหนี้ 
ย ืนยันข้อมูลในใบแจ้งหนี ้เข้า
ระบบบัญชีลูกหนี้รายตัว บันทึก
รายการรับชำระเงินลูกหนี้ บันทึก
การยกเลิกการตั้งเจ้าหนี้ บันทึก
การยกเลิกการตั ้งล ูกหนี ้ และ
บ ันท ึกการจ ่ายชำระเง ินจาก
เจ้าหนี้   
3) การลงรายการประจำวัน  
เป็นการแก้ไข-บันทึกข้อมูลที่
ย ืนยันมาจากระบบต่าง ๆ  โดย
ตรวจสอบความถูกต้องของแต่ละ
รายการ และการบันทึกบัญชี  
ว่าถูกต้อง และครบถ้วนหรือไม่
หากไม่ถูกต้องสามารถแก้รายการ
ที ่ต ้องการ และบันทึกบ ัญชี
เพิ่มเติมได้ 
4) จัดทำรายงานรายเดือน เป็นการ
จัดทำรายงานประจำเดือนต่าง ๆ  
ได้แก่ รายงานยอดลูกหนี้คงเหลือ 
รายงานยอดเจ ้าหน ี ้คงเหลือ 
รายงานต ั ้ งล ูกหน ี ้ประจำวัน 
รายงานต ั ้ งเจ ้าหน ี ้ประจำวัน 
รายงานการร ับชำระล ูกหนี้  
รายงานการร ับชำระล ูกหนี้  
รายงานการเพ ิ ่ม - ลดล ูกหนี้  

บัญชีภาครัฐ และนโยบายการ
บัญชีภาครัฐ 
8. บุคลากรในหน่วยงานของ
ท ่ านท ี ่ ใช ้ งานระบบ MIS 
ในปฏ ิบ ัต ิ งานได ้อย ่ างมี
ประสิทธิภาพ 
- ด้านการรับรู้ความสามารถ 
ในการควบคุมพฤติกรรม 
9. ท่านจะใช้งานในระบบ MIS 
อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ข้อมูล
เป็นปัจจุบัน 
10. เมื่อท่านมีความเข้าใจ และ
ตระหน ั กถ ึ งความสำคัญ 
ของระบบ MIS ท ่ านจะ 
บ ันท ึ กรายการเบ ิ กจ ่ าย 
ให ้ครบถ ้วน และถ ูกต ้อง 
ทันตามกำหนดเวลา 
11. ท่านจะเข ้าร ่วมในการ
ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้
เกี่ยวกับระบบ MIS หากระบบ
มีการปรับปรุงแก้ไข 
12. ท ่านค ิดว ่าระบบ MIS  
ม ีประส ิทธ ิภาพมากกว่า 
ที่คาดการณ์ไว้ 
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การแสดงพฤติกรรม ว่าสามารถ
แสดงพฤติกรรมนั้นได้ยาก หรือ
ง่าย มาก หรือน้อยเพียงใด และ
ความเชื ่อมั ่นในตนเองต่อการ
แสดงพฤติกรรมนั้น ๆ  ว่าทำได้ 
หร ื อไม ่ ได ้  โดยการร ับรู้
ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมนี้ได้รับอิทธิพลจาก
ความเชื่อเกี่ยวกับการควบคุม 
(Control beliefs) หากบุคคลเช่ือ
ว่า ตนเองมีความสามารถที่จะ
กระทำพฤต ิกรรมได ้  และ
สามารถควบคุมให้เกิดผลที่
ต้องการได้ เขาก็มีแนวโน้มที่จะ
แสดงพฤติกรรมนั้น  
ระบบสารสนเทศเ พ่ือ 
การบร ิ ห า ร  MIS ของ
สถาบัน 
1. ) ความเชือ่มโยงโครงสร้าง
ข้อมลูของระบบ MIS  
      ระบบ MIS ม ี ล ั กษณะ 
การประมวลผลข้อมูล Client-
Server เป็นการประมวลผลโดย
มีเครื่องคอมพิวเตอรเ์ครือ่งหนึง่
เป็น Files Server ซึ ่งเก็บไฟล์
โปรแกรมสำเร็จรูปที่ได้จากการ
เข ียนโปรแกรมภาษา Visual 
Basic ซ ึ ่ งประกอบด ้วยไฟล์
นามสกุล .exe และการสร้าง
รายงานด้วยโปรแกรม Crystal 
Report โดยม ีนามสกุล .rpt  
ส ่วนเคร ื ่องคอมพิวเตอร ์ที่
ต ิดตั ้งในส่วนของผู ้ใช้ หรือ
เครื่อง Client จะมาเรียกใช้ Files 
จาก Files Server เพ ื ่อทำการ

รายงานการเพ ิ ่ม - ลดเจ ้าหนี้  
รายงานการรบั - จ่ายเงินประจำวนั 
รายงานสม ุดบ ัญช ีร ับ - จ ่าย
ประจำวัน รายงานรายละเอียด
รายได้ – รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
รายงานแยกประเภท รายงานงบ
ทดลอง และรายงานงบดุล 
5) ตรวจสอบ และยืนยันข้อมูล
จากระบบงานอ ื ่นเข ้าบ ัญชี   
เป ็นการย ืนย ันรายการจาก
ระบบงานอื ่นเข ้าระบบบัญชี 
ได้แก่ ยืนยันข้อมูลการตรวจรับ
พ ัสด ุ เข ้าระบบบัญชี เจ ้าหนี้
ยืนยันข้อมูลสรุปจากระบบบัญชี
เข ้าล ูกหนี ้บ ัญชีแยกประเภท 
ยืนยันข้อมูลเงินฝากธนาคารเข้า
บัญชีแยกประเภท ยืนยันข้อมูล
รับเงินประจำวันเข้าระบบบัญชี 
ยืนยันข้อมูลการอนุมัติจ่ายเงิน
ประจำวันเข้าระบบบัญชี ยืนยัน
ข ้ อม ู ลการอน ุม ั ต ิ จ ่ ายเงิน
ประจำว ันเข ้าบ ัญช ีค ้างจ ่าย 
ยืนยันข้อมูลค่าเสื ่อมราคาเข้า
ระบบบัญชี รวมถึงยืนยันรายการ
รับเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษา 
6) พ ิมพ ์ รายงาน การพ ิมพ์  
รายงานบัญชีออกทางเครื่องพิมพ์
ที่สามารถนำข้อมูลออกไปใช้งาน
ต ่ อได้  โดยพ ิ มพ ์ ออกทาง
เคร ื ่องพ ิมพ์ หร ือสามารถนำ
ข้อมูลออกไปทางไฟล์ข้อมูลได้อกี
ด้วย ได้แก่ รายงานทางการเงิน 
และทะเบียนคุมต่าง ๆ  เป็นต้น 
เมื ่อตรวจสอบความถูกต้องของ
รายการครบถ้วนแล้ว จะทำการ
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ประมวลผลที ่ปลายทาง ทั ้งนี้
เคร ื ่อง Client จะใช ้งานฐาน 
ข้อมูลที่เดียวกัน 
2) กระบวนการในการทำงาน
ของระบบ MIS  
      กระบวนการในการทำงาน
งานขอระบบ MIS ในสถาบัน 
ประกอบด้วย 6 ระบบ ได้แก่  
1) ระบบบุคลากร เป็นระบบ
จัดการเกี ่ยวกับบุคลากรของ
สถาบัน  
2) ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ต้องมี
การจัดสรรเงินตามระบบก่อน
จึงจะสามารถเข้าระบบเพื่อทำ
การจัดซื ้อจัดจ้างวัสดุ และ
ครุภัณฑ์  
3) ระบบงบประมาณ และการ
เบิกจ่าย ระบบนี้ส่วนใหญ่จะใช้
ในกองคลังและพัสดุเป็นการ
ทำงานเก ี ่ยวก ับการจัดสรร
งบประมาณ ขออนุมัติเบิกจ่าย 
โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
4) ระบบพัสดุครุภัณฑ์ เป็น
ระบบที ่จ ัดการข้อมูลพัสดุ 
ครุภัณฑ์ของหน่วยงานทั้งหมด
ของสถาบัน โดยทุกหน่วยงาน
ต้องทำหน้าที ่จ ัดซื ้อจัดจ้าง 
และสำรวจครุภัณฑ์ประจำป ี 
5) ระบบเง ินเดือน เป็นการ
จัดทำเงินเดือนของบุคลากร ที่
ทางกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
จะมีหน้าที ่สร้าง และบันทึก
เงินรายรับ รายจ่ายประจำเดือน  
6) ระบบรับ-จ่าย เป็นระบบที่
อยู่ในส่วนกองคลังและพัสดุ 2 

ประมวลผลปิดบัญชี โดยการ
จ ั ดเร ี ยงใบสำค ัญประกอบ 
การลงบ ัญชี คำนวณรายการ
ประจำวันเข้าบัญชีแยกประเภท 
ประมวลผลปิดบัญชีส ิ ้นเดือน 
และประมวลผลปิดบัญชีสิ้นงวด  
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ตัวแปร นิยามเชิงทฤษฎ ี นิยามเชิงปฏิบัตกิาร ข้อคำถาม 
กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานการเงิน 
และกลุ่มงานบัญชี  
      ระบบต่าง ๆ  ท ี ่กล ่าวมา
ข้างต้นมีการทำงานที่สัมพันธ์
ก ัน ม ีการเช ื ่อมโยงข ้อมูล
ระหว่างกัน ระบบ MIS จึงเป็น
ระบบที ่ทำงานแบบรวมศูนย์ 
ทำงานบนฐานข้อมูลเดียวกัน 
ทำให้การจัดการข้อมูลที่ง่าย 
เป็นระบบสามารถทราบผลการ
ดำเนินงาน และตรวจสอบขอ้มลู
ได้อย่างรวดเร็ว 
3) กล ุ ่มผ ู ้ ใช ้และบทบาท
หน้าที่  ในระบบจะมีผู้ใช้ตาม
สิทธิ์การเข้าถึง 3 ประเภท ดังนี้ 
1) ผู้ดูแลระบบด้านเทคนิค คือ 
ผู ้ท ี ่ม ีหน้าที ่บร ิหารจัดการ
ผู้ใช้งานระบบ และรับปัญหา
การเข้าใช้งานจากส่วนกลาง 
คณะ/ว ิทยาล ัย และสำนัก
ภายในสถาบัน ประสานงานกับ
ผู้พัฒนาระบบ เพื่อทำการแก้ไข
และบำรุงรักษาระบบให้ทำงาน
ได้อย่างถูกต้อง ขณะนี้อยู่ใน
ความร ับผ ิดชอบของสำนัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงาน
พัฒนาระบบสารสนเทศ 
2) ผู้ใช้งานระดับส่วนกลาง คือ 
ผู ้ที ่มีอำนาจดูแล และบริหาร
จัดการข้อมูล ประกอบด้วย2 
หน่วยงาน คือ กองคลังและ
พัสดุ มีหน้าที่บริหารจัดการ
ด้านงบประมาณ พัสดุครุภัณฑ์
การจัดซื้อจัดจ้าง เงินรับ – จ่าย 
และงานบ ั ญช ี  ส ่ วนอี ก
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ตัวแปร นิยามเชิงทฤษฎ ี นิยามเชิงปฏิบัตกิาร ข้อคำถาม 
หน ่วยงาน ค ือกองบร ิหาร
ทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่ในการ
บริหารจัดการข้อมูลบุคลากร 
และระบบเงินเดือน 
3) ผ ู ้ ใช ้ งานระด ับ คณะ/
วิทยาลัย สำนัก ค ือ ผ ู ้ท ี ่มี
รับผิดชอบในการบันทึกรายการ
ผ ูกพ ันรายการขอเบ ิกจ ่าย 
อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ
และคร ุภ ัณฑ์ หร ือเร ียกดู
รายงานต่าง ๆ  รวมไปถึงรายงาน
การเงินด้านบัญชี 

 
 
 
 
 
 

       
 
 



ภาคผนวก ข 

 
 
 

แบบสอบถาม  
สำหรับ  บุคลากรของสถาบัน ที่ใช้งานระบบ MIS  

 วิจัยเรื่อง ความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน 
คำชี้แจง:- 
 แบบสอบถามฉบับนี ้ มีวัตถุประสงค์เพื ่อวิเคราะห์กระบวนการ และปัญหาของการจัดทำ          
งบการเงินโดยระบบ MIS ผลจากการวิจัยสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการจัดทำ
งบการเงิน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ซึ่งแบบสอบถามฉบับนี้มีทั้งหมด 6 ส่วน     
10 หน้า ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 คำถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของบุคลากรผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในการจัดทำงบการเงินและระบบ MIS 
 ส่วนที่ 3 คำถามเกีย่วกับความคิดเห็นต่อการจัดทำงบการเงินและระบบ MIS  

ส่วนที่ 4 คำถามเกี่ยวกับการรับรู้ปัญหาในการจัดทำงบการเงินโดยระบบ MIS 
ส่วนที่ 5 คำถามเกี่ยวกับความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน 

 ส่วนที่ 6 คำถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการจัดทำงบการเงิน    
โดยระบบ MIS 
 ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามอย่างครบถ้วนทุกประเด็น สำหรับ
คำตอบของท่านจะเป็นความลับ และจะใช้ประโยชน์ในการศึกษานี้เท่านั้น 

                                                                                
                                                                                มารยาท  ซิมเจริญ 

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

กองคลังและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี 
โทรศัพท:์ 0-272-3419 
e-mail: maraya.s@nida.ac.th 

หมายเลขแบบสอบถาม............... 

mailto:maraya.s@nida.ac.th
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ส่วนที่ 1 คำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของบุคลากรผู้ตอบแบบสอบถาม 
คำชี้แจง  โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง (   ) หน้าข้อความที่ตรงกับคำตอบของท่าน หรือเติม

ข้อความให้สมบูรณ์ 
1. สำนักงานที่สังกัด 

(   ) 1. ส่วนกลาง (ส่วนงาน/กลุ่มงาน).........     (   ) 2. คณะ/วิทยาลัย (ส่วนงาน/กลุ่มงาน).......... 
(   ) 3. สำนัก (ส่วนงาน/กลุ่มงาน)............ 
 

2. ระดับการศึกษา 
(   ) 1. ต่ำกว่าปริญญาตรี       (   ) 2. ปริญญาตร ี
(   ) 3. ปริญญาโท       (   ) 4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………………………….. 
 

3. ตำแหน่ง 
(   ) 1. นักวิชาการเงินและบัญชี      (   ) 2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
(   ) 3. นักวิชาการศึกษา       (   ) 4. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
(   ) 5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)………………………… 
 

4. ระดับตำแหน่ง 
  (   ) 1. ปฏิบัติงาน       (   ) 2. ชำนาญงาน 

(   ) 3. ชำนาญงานพิเศษ       (   ) 4. ปฏิบัติการ    
(   ) 5. ชำนาญการ       (   ) 6. ชำนาญการพิเศษ  
(   ) 7. เชี่ยวชาญ        (   ) 8. เชี่ยวชาญพิเศษ 
(   ) 9. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)………………………. 
 

5. ประสบการณ์ในการทำงานภายในสถาบัน..................ปี 
 

6. ความถี่ในการเข้าใช้งานระบบ MIS 
(   ) 1. 1-5 ครั้ง/สัปดาห์        (   ) 2. 6-10 ครั้ง/สัปดาห์ 
(   ) 3. 11-15 ครั้ง/สัปดาห์       (   ) 4. มากกว่า 16 ครั้งขึ้นไป/สัปดาห์ 
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ส่วนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในการจัดทำงบการเงิน และระบบ MIS 
คำชี้แจง  โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องท่ีตรงกับคำตอบของท่านมากที่สุด 
 ใช่   หมายถึง ข้อความนั้นถูกต้อง 
 ไม่ใช่   หมายถึง ข้อความนั้นไม่ถูกต้อง 
 ไม่ทราบ หมายถึง ไม่ทราบว่าข้อความนั้นถูกต้องหรือไม ่

ความรู้ความเข้าใจในการจดัทำงบการเงิน และระบบ MIS ใช ่ ไม่ใช ่ ไม่ทราบ 
ความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบ MIS และการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย 
1. เอกสารการเบิกจ่ายที่ส่งมายังกองคลังและพัสดุ ต้องมีความครบถ้วนและถูกต้อง พร้อม
ทั้งบันทึกผูกพันรายการในระบบ MIS ตามแหล่งเงินลักษณะ 3 มิติ และหมวดรายจ่าย 

   

2. การบันทึกรายการตรวจรับวัสดุในระบบ MIS หากจ่ายร้านค้า ประเภทของเงิน จะเป็น
เงินเชื่อ แต่หากจ่ายเงินทดรอง ประเภทของเงินจะเป็นเงินทดรอง ซึ่งจะต้องบันทึก 
 ให้ครบถ้วนถูกต้องทุกครั้ง 

   

3. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณใดให้ทำการบันทึกรายการเบิกจ่ายเงิน ตามรายจ่าย
ของปีนั้น ๆ  เว้นแต่มีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี หรือเงินยืม 
คาบเกี่ยว 

   

4. หากพบข้อผิดพลาดให้ทำการแก้เอกสารโดยไม่ต้องเข้าไปแก้ไขในระบบ MIS เนื่องจาก
ระบบจะไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขข้อมูลได้ 

   

5. การแก้ไขเอกสารในการเบิกจ่ายทำได้โดยใช้วิธีขีดฆ่าแล้วพิมพ์ หรือเขียนใหม่ และให้ 
ผู้มีหน้าที่จัดทำเอกสารลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกแห่ง 

   

6. การนำส่งเงินคืนคลัง ถ้าเป็นรายจ่ายปีเก่าให้นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ถ้าเป็นรายจ่ายปี
ปัจจุบันให้นำส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน 

   

7. กลุ่มงานบัญชีนำรายการที่ท่านผูกพันมาบันทึกตั้งเป็นรายการค้างจ่าย และจะบันทึก
รายการจ่ายต่อเมื่อได้รับการอนุมัติการเบิกจ่ายพร้อมทั้งทำการจ่ายเงินให้กับผู้รับเงินแล้ว  

   

8. ทุกเดือนต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของรายงานฝากธนาคารกับสมุดเงินฝาก
ธนาคารที่บันทึกบัญชี จะต้องทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชีที่มียอดเงิน
คงเหลือไม่ตรงกันทุกบัญชี 

   

9. เมื่อมีรายการโอนเข้าบัญชี ให้ทำการบันทึกบัญชีตามวันที่เงินเข้า โดยไม่ต้องออก
ใบเสร็จรับเงิน 

  
 

 

10. แบบ บก.111 ออกแทนใบเสร็จรับเงินจากบริษัทที่รับเงินได้    
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ความรู้ความเข้าใจในการจดัทำงบการเงิน และระบบ MIS ใช ่ ไม่ใช ่ ไม่ทราบ 

ความรู้ความเข้าใจ พรบ.วินัยการเงินการคลัง และมาตรฐานการบญัชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 
11. การบันทึกรายการประจำเดือน ทุกเดือนจะสามารถบันทึกได้ไม่เกินวันที่ 10 ของ
เดือนถัดไป  

   

12. การบันทึกรายการประจำปีจะสามารถบันทึกได้ไม่เกินวันที ่ 15 พฤศจิกายน         
ของทุกปี 

   

13. หน่วยงานในกำกับของรัฐต้องจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐาน           
การบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ  

   

14. หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำรายงานการเงินประจำปีที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ
แผ่นดินเท่านั้น 

   

15. หน่วยงานในกำกับของรัฐจะต้องทำรายงานการเงินตามเกณฑ์เงินสด (Cash Basis)     
16. การจัดทำรายงานการเงินของหน่วยงานในกำกับของรัฐให้มีรอบระยะเวลาเป็นไป
ตามปีงบประมาณ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30 กันยายนของปีถัดไป) 

   

17. หน่วยงานของรัฐต้องนำรายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบ        
ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเปิดเผยให้สาธารณะชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ด้วย ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบ 

   

18. ก่อนทำการปิดบัญชีสิ้นปีจะต้องทำการปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง เช่น รายการ    
ตั้งเจ้าหนี้ ใบสำคัญค้างจ่าย ค่าเสื่อมราคา ค่าวัสดุคงเหลือ เป็นต้น 

   

19. ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับที ่ 17 เรื ่อง ที ่ด ิน อาคาร และอุปกรณ์                
ให้คำนวณค่าเสื่อมราคาและให้ทำทะเบียนคุมสินทรัพย์โดยไม่ต้องบันทึกบัญชี 

   

20. ค่าใช้จ่ายที ่เกิดขึ ้นจะบันทึกบัญชีได้จะต้องมีการจ่ายเงินสดแล้วเท่านั้น              
หากยังไม่มีการจ่ายเงินให้ทำทะเบียนคุมบัญชีรายจ่ายไว้เท่านั้น 
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ส่วนที่ 3 คำถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการจัดทำงบการเงินและระบบ MIS 
คำชี้แจง  โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องท่ีตรงกับคำตอบของท่านมากที่สุด 
 โดยคะแนนระดับต่าง ๆ มีความหมายดังนี ้
 5 หมายถึง มีความเห็นด้วยอยู่ในระดับ มากท่ีสดุ 4 หมายถึง มีความเห็นด้วยอยู่ในระดับ มาก 
 3 หมายถึง มีความเห็นด้วยอยู่ในระดับ ปานกลาง 2 หมายถึง มีความเห็นด้วยอยู่ในระดับ น้อย 
 1 หมายถึง มีความเห็นด้วยอยู่ในระดับ น้อยท่ีสุด 

ความคิดเห็นต่อการจัดทำงบการเงินและระบบ MIS 

ระดับความคดิเห็น 
5 

เห็นด้วย
มากที่สุด 

4 
เห็นด้วย

มาก 

3 
เห็นด้วย
ปานกลาง 

2 
เห็นด้วย
น้อย 

1 
เห็นด้วย
น้อยที่สดุ 

ด้านการจดัทำเอกสารเบิกจา่ย 
1. ท่านต้องมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายเงิน
ที่ส่งมายังกองคลังและพัสดุ 

     

2. การจัดทำเอกสารเบิกจ่ายได้อย่างถูกต ้อง และครบถ้วน             
ตามระเบียบของสถาบัน นั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งไม่อาจผิดพลาด  
ได้เลย 

     

3. ท่านคิดว่าระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้ในการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย 
มีข้อกำหนดที่ชัดเจนจะทำให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว และ
คล่องตัวมากขึ้น 

     

4. หากมีระเบียบ ข้อบังคับ เพิ่มเติมหรือมีการปรับปรุงที่มาจาก
กระทรวงการคลัง กองคลังและพัสดุจะแจ้งให้หน่วยงานของท่าน
รับทราบด้วย 

     

ด้านการใช้งานคอมพิวเตอร ์
5. ท่านควรมีความสามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานได้ เช่น MS Word,    
MS Excel, MS PowerPoint เป็นต้น เพื ่อให้สามารถทำงานด้าน     
การจ ัดทำเอกสารเบิกจ ่ายได ้ถ ูกต ้อง เก ิดประสิทธ ิภาพต่อ                 
การปฏิบัติงาน 

     

6. ท่านควรมีความสามารถในการแก้ปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
เบื้องต้นได้ เพื่อให้สามารถทำงานด้านการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย       
ได้ถูกต้องเกิดประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงาน 
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ความคิดเห็นต่อการจัดทำงบการเงินและระบบ MIS 

ระดับความคดิเห็น 
5 

เห็นด้วย
มากที่สุด 

4 
เห็นด้วย

มาก 

3 
เห็นด้วย
ปานกลาง 

2 
เห็นด้วย
น้อย 

1 
เห็นด้วย
น้อยที่สดุ 

ด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ (ต่อ) 
7. คอมพิวเตอร์ของท่านควรมีความทันสมัยตลอดเวลา เพ่ือตอบสนอง
ต่อการใช้งานด้านระบบ MIS 

     

8. ท่านควรได้รับการฝึกอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างสม่ำเสมอ 
เพ่ือให้ความสามารถทำงานด้าน MIS ได้ราบรื่น 

     

ด้านการใช้งานระบบ MIS 
9. ท่านคิดว่าระบบ MIS มีการรายงานผลเป็นปัจจุบัน สามารถนำ
ข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจได้ทันที 

     

10. ท่านคิดว่าระบบ MIS มีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
ตอบสนองต่อการใช้งาน 

     

11. ท่านคิดว่าระบบ MIS มีข้อมูลเพียงพอต่อการใช้งานในด้านอ่ืน  ๆ
เช่น รายงานเจ้าหนี้ รายงานลูกหนี้ รายงานเงินฝากธนาคาร เป็นต้น 

     

12. ท่านคิดว่าระบบ MIS สามารถนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างสะดวก      
เช่น การพิมพ์รายงาน หรือการนำข้อมูลออกทาง Excel เป็นต้น 
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ส่วนที่ 4 คำถามเกี่ยวกับการรับรู้ปัญหาในการจัดทำงบการเงินโดยระบบ MIS (ในการศึกษาครั้งนี้เป็น
การศึกษาปัญหาในประเด็นความถ่ีของปัญหาที่เกิดขึ้นเท่านั้น)  
คำชี้แจง  โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องท่ีตรงกับคำตอบของท่านมากที่สุด  

โดยคะแนนระดับต่าง ๆ มีความหมายดังนี ้
 5 หมายถึง มีปัญหาอยู่ในระดับ มากท่ีสุด (9 - 10/10) 4 หมายถึง มีปัญหาอยู่ในระดับ มาก (7 - 8/10) 
 3 หมายถึง มีปัญหาอยู่ในระดับ ปานกลาง (5 - 6/10) 2 หมายถึง มีปัญหาอยู่ในระดับ น้อย (3 - 4/10) 
 1 หมายถึง มีปัญหาอยู่ในระดับ น้อยท่ีสุด (1 - 2/10) 0 หมายถึง ไม่มีปญัหา (0/10) 

การรับรู้ปัญหาในการจัดทำงบการเงินโดยระบบ MIS 
ระดับปัญหา 

5 
มีปัญหา
มากที่สุด 

4 
มีปัญหา

มาก 

3 
มีปัญหา
ปานกลาง 

2 
มีปัญหา
น้อย 

1 
มีปัญหา
น้อยที่สุด 

0 
ไม่มี

ปัญหา 

ด้านกระบวนการนำระบบ MIS มาใช้ในการปฏิบัติงาน  
1. ท่านไม่ทราบขั ้นตอนการทำงาน และการเข ้าใช ้งาน    
ในระบบ   MIS 

      

2. ท่านไม่เคยได้รับการฝึกอบรมการเข้าใช้งานในระบบ MIS       
3. ท่านจัดทำเอกสารเพื่อใช้เป็นหลักฐานไม่ถูกต้อง ทำให้
บันทึกรายการในระบบ MIS มีความล่าช้า 

      

4. ท่านไม่ได้ทำการตรวจสอบความถูกต้องของการนำเข้าข้อมูล
อย่างสม่ำเสมอ  

      

ด้านบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบ MIS  
5. บุคลากรในหน่วยงานของท่านไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ด้านบัญชี 

      

6. ท่านไม่มีผู้ที่สามารถสอนงาน หรือไม่มีคู่มือการปฏิบัติงาน
ในระบบ MIS 

      

7. ระบบ MIS มีความล้าสมัย เช่น ระบบ MIS ใช้ได้ใน Windows 
7 แต่ปัจจุบันคอมพิวเตอร์เป็น Windows 10 เป็นต้น 

      

8. เพื่อนร่วมงานไม่สามารถให้ความรู้ หรือความช่วยเหลือใน
ด้านระบบ MIS ได้ 
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การรับรู้ปัญหาในการจัดทำงบการเงินโดยระบบ MIS 
ระดับปัญหา 

5 
มีปัญหา
มากที่สุด 

4 
มีปัญหา

มาก 

3 
มีปัญหา
ปานกลาง 

2 
มีปัญหา
น้อย 

1 
มีปัญหา
น้อยที่สุด 

0 
ไม่มี

ปัญหา 

ด้านลักษณะการนำระบบ MIS มาใช้การปฏิบัติงาน 
9. ระบบ MIS มีความสลับซับซ้อนในการทำงาน และไม่
สอดคล้องกับลักษณะในการทำงานของสถาบัน 

      

10. การใช้งานระบบ MIS ในการทำงาน ทำให้เสียเวลา       

11. ระบบ MIS ไม่มีการแจ้งเตือนข้อความหากมีข้อผิดพลาด
จากการบันทึกรายการ 

      

12. ระบบ MIS ไม่ป้องกันการบันทึกรายการผิดพลาด เช่น ตรวจ
รับย้อนหลังได้ หรือใส่แผนงานผิดแผน ก็สามารถบันทึก
รายการได้ เป็นต้น 

      

ด้านผลการใช้งานระบบ MIS  
13. ระบบ MIS เป็นการเพ่ิมภาระในการทำงาน       
14. ระบบ MIS เป็นระบบที่ไม่ออนไลน์ ทำให้ไม่สามารถ   เข้าใช้
งานภายนอกสถาบันได้ 

      

15. ข้อมูลหรือรายงานต่าง  ๆในระบบ MIS ไม่เป็นปัจจุบันทำ
ให้ขาดความเชื่อถือของข้อมูลได้ 

      

16. ไม่มีการปรับปรุงระบบ MIS ทำให้บางเมนู หรือรายงานบาง
โปรแกรมไม่สามารถเข้าใช้งานได้ 
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ส่วนที่ 5 คำถามเกี่ยวกับความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน 
คำชี้แจง  โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องท่ีตรงกับคำตอบของท่านมากที่สุด 
 โดยคะแนนระดับต่าง ๆ มีความหมายดังนี ้
 5 หมายถึง มีความเตม็ใจใช้อยู่ในระดับ มากทีสุ่ด   4 หมายถึง มีความเตม็ใจใช้อยู่ในระดับ มาก 
 3 หมายถึง มีความเตม็ใจใช้อยู่ในระดับ ปานกลาง 2 หมายถึง มีความเตม็ใจใช้อยู่ในระดับ น้อย 
 1 หมายถึง มีความเตม็ใจใช้อยู่ในระดับ น้อยที่สดุ 

ความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน 

ความเต็มใจใช ้
5 

เต็มใจใช้
มากที่สุด 

4 
เต็มใจ
ใช้มาก 

3 
เต็มใจใช้
ปานกลาง 

2 
เต็มใจใช้
น้อย 

1 
เต็มใจใช้
น้อยที่สดุ 

ด้านทัศนคต ิ
1. การใช้ระบบ MIS ทำให้ข้อมูลมีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และ
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา 

     

2. การใช้ระบบ MIS ทำให้ประหยัดเวลาในการทำงานได้      
3. การใช้ระบบ MIS ทำให้ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานได้ เช่น รายการ
ผูกพันการเบิกจ่ายจากหน่วยงานท่านเป็นรายการตั ้งเบิก และ        
เป็นรายการจ่ายเมื่อมีการรับเงินจากผู้มีสิทธิรับเงินอีกด้วย เป็นต้น 

     

4. ข้อมูลที่ได้จากระบบ MIS ท่านคิดว่ามีประโยชน์ต่อหน่วยงาน   
ของท่าน 

     

ด้านบรรทัดฐาน  
5. เพื ่อนร่วมงานของท่านที ่เคยใช้งานในระบบคิดว่าท่านควร             
จะใช้ระบบ MIS 

     

6. ผู ้บังคับบัญชาของท่านให้ความสำคัญกับระบบ และคิดว่า        
ท่านสามารถใช้ระบบ MIS ในการทำงานได้เป็นอย่างดี 

     

7. ท่านมีความทุ่มเทในการทำงานในระบบ MIS ให้ถูกต้อง ตาม
ระเบียบ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ  

     

8. บุคลากรในหน่วยงานของท่านที่ใช้งานระบบ MIS ในปฏิบัติงาน  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน 

ความเต็มใจใช ้
5 

เต็มใจใช้
มากที่สุด 

4 
เต็มใจ
ใช้มาก 

3 
เต็มใจใช้
ปานกลาง 

2 
เต็มใจใช้
น้อย 

1 
เต็มใจใช้
น้อยที่สดุ 

ด้านการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม 
9. ท่านจะใช้งานในระบบ MIS อย่างสม่ำเสมอเพื ่อให้ข้อมูลเป็น
ปัจจุบัน 

     

10. เมื่อท่านมีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของระบบ MIS 
ท่านจะบันทึกรายการเบิกจ ่ายให ้ครบถ้วน และถูกต ้องทัน              
ตามกำหนดเวลา 

     

11. ท่านจะเข้าร่วมในการฝึกอบรมเพื ่อเพิ ่มพูนความรู ้เกี ่ยวกับ     
ระบบ MIS หากระบบมีการปรับปรุงแก้ไข 

     

12. ท่านคิดว่าระบบ MIS มีประสิทธิภาพมากกว่าที่คาดการณ์ไว้      
 

ส่วนที่ 6 คำถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการจดัทำงบการเงินโดยระบบ MIS 
............................................................................................................................. .........................................   
. 
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..................................................................................... .............................................................................. ... 
............................................................................................................................. ......................................... 
.................................................................................................................................... ..................................
................................................................................................. .................................................................... . 
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................................................................................................................................................. ..................... 

 
 

-ขอขอบพระคุณค่ะ- 
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สำหรับ ผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

วิจัยเรื่อง ความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน 
ผู้ให้สัมภาษณ์........................................................................................................... ..................................... 
สังกัด................................................................................................................................ .............................. 
วัน/เดือน/ปี.........................................................เวลา.................................................................................. 
คำชี้แจง:- 
 แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์กระบวนการ และปัญหาของการจัดทำ         
งบการเงินโดยระบบ MIS ผลจากการวิจัยสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการ    
จัดทำงบการเงิน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ซึ่งแบบสอบถามฉบับนี้มีทั้งหมด 3 ส่วน     
2 หน้า ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 คำถาม: วิเคราะห์กระบวนการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดทำงบการเงินระบบ MIS 
 ส่วนที่ 2 คำถาม : ท่านอยากให้ระบบ MIS พัฒนาอย่างไร เช่น ด้านระบบการใช้งาน ด้าน 
Version ของระบบ ด้านการข้อมูลนำเข้าระบบ เป็นต้น 

ส่วนที่ 3 คำถาม: ท่านอยากได้รับการสนับสนุนในด้านใดบ้างเพ่ือให้ใช้งานระบบ MIS ได้อย่าง
ครบถ้วนหรือสะดวกต่อการใช้งาน  
ส่วนที ่1 คำถาม: วิเคราะห์กระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำงบการเงินระบบ MIS 

วิเคราะห์กระบวนการ ปัญหา 
แนวทางการแก้ปัญหา/

ปรับปรุง 
1. ความรู้ความเข้าใจใน พรบ. วินัยการเงินการคลัง

ปี 2561 และ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ
นโยบายการบัญชีภาครัฐ ปี 2561 

  

2. การจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายถูกต้อง ครบถ้วน 
และทันตามเวลาที่กำหนด 

  

3. ความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน
ด้านการบันทึกข้อมูลเข้าในระบบ MIS 

  

หมายเลขแบบสมัภาษณ์.............. 
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วิเคราะห์กระบวนการ ปัญหา 
แนวทางการแก้ปัญหา/

ปรับปรุง 
4. การสอบทาน การทบทวนความถูกต้องและ

ครบถ้วนของรายการที่นำเข้าในระบบ MIS 
  

5. การเข้าใช้งานระบบ MIS เช่น ความเสถียรของ
ระบบ ความสะดวกในการเข้าใช้งาน รวมไปถึง
การประหยัดเวลาในการทำงาน เป็นต้น 

  

6. รายงานต่าง ๆ  ที่ได้จากระบบ MIS เช่น ความ
เชื่อถือได้ของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูลที่
จะนำไปใช้ตรงต่อความต้องการ เป็นต้น 

  

7. ระบบ MIS ทำให้การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานและ
สถาบัน 

  

8. อ่ืน ๆ  โปรดระบุ............................ 
 
 
 

  

 
ส่วนที่ 2 ท่านอยากให้ระบบ MIS พัฒนาอย่างไร เช่น ด้านระบบการใช้งาน ด้าน Version ของระบบ 
ด้านการข้อมูลนำเข้าระบบ เป็นต้น
............................................................................................................................. ..........................................
............................................................................................................................. ..........................................
.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................... 
 
ส่วนที่ 3 ท่านอยากได้รับการสนับสนุนในด้านใดบ้างเพื่อให้ใช้งานระบบ MIS ได้อย่างครบถ้วนหรือ
สะดวกต่อการใช้งาน
............................................................................................................................. ..........................................
............................................................................................................................. ..........................................
.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................... 

-ขอขอบพระคุณ- 



ภาคผนวก ง 
 

ตารางวิเคราะห์ความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ วิจัยเรื่อง ความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน 
ส่วนที่ 1 คำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของบุคลากรผู้ตอบแบบสอบถาม 

รายการ 
ขอความคิดเห็น 

ประมาณค่า
ความคิดเห็น

ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

คนที ่

ค่า 
IOC 

ความเห็นเพ่ิมเติม 
ของผู้ทรงคุณวุฒิ 

การดำเนินการ     
ของผู้วิจัย 

1 2 3   
1. สำนักงานที่สังกัด +1 +1 +1 1.00 3. ให้กรอกข้อมูลว่าส่วนงานใด

ด้วยอาจจะช่วยให้ได ้ข ้อมูล
เพิ่มเติมค่ะ 

ใช้ข้อคำถาม 

2. ระดับตำแหน่ง +1 +1 +1 1.00  ใช้ข้อคำถาม 
3. ระดับการศึกษา +1 +1 +1 1.00  ใช้ข้อคำถาม 
4. สาขาที่จบการศึกษา +1 -1 0 0.00 1. สาขาอื่น ๆ  มีอีกไหม เช่น สาขา

บริหารธุรกิจ 
2. ควรระบุเป็นตำแหน่งเนื่องจาก
สามาที ่จบ(ที ่ระบุ)อาจได้เพียง
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี    
1. น ักว ิชาการเง ินและบัญชี  
2. เจ้าหน้าที ่บริหารงานทั ่วไป  
3 .  น ั ก ว ิ ช าการศ ึ กษา  
4. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและ
แผน 5. อื่น ๆ  (โปรดระบุ)... 
3. ไม่แน่ใจว่าเลือก หมายเลข 1 2 3 
อย่างไรค่ะ และอาจจะต้องมี
รายการมากกว่านี้หรือไม่ค่ะ 

ใช้ข้อคำถาม โดยปรับแก้จาก 
สาขาที่จบเป็น ตำแหน่ง  
1. นักวิชาการเงินและบัญชี  
2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
3. นักวิชาการศึกษา  
4. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย
และแผน  
5. อื่น ๆ  (โปรดระบุ)........... 
เนื่องจากปรับตามความเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

5. ประสบการณ์ในการทำงาน
ภายในสถาบัน...........ป ี

+1 +1 +1 1.00  ใช้ข้อคำถาม 

6. ความถี่ในการเข้าใช้งานระบบ 
MIS 

+1 +1 +1 1.00  ใช้ข้อคำถาม 
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ส่วนที่ 2  คำถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในการจัดทำงบการเงิน และระบบ MIS 

รายการขอความคิดเห็น 

ประมาณค่า
ความคิดเห็น

ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

คนที ่

ค่า 
IOC 

ความเห็นเพ่ิมเติมของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การดำเนินการ 
ของผู้วิจัย 

1 2 3   
ความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบ MIS และการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย 
1. เอกสารการเบิกจ่ายที่ส่งมายัง
กองคลังและพัสดุ มีความถูก
ต ้องและครบถ้วน พร ้อมทั้ง
บันทึกผูกพันรายการในระบบ 
MIS ตามรหัสแผนงาน และหมวด
รายจ่าย 

+1 +1 0 0.67 2. ตามรหัสแผนงาน เป็น ตาม
แหล่งเงินลักษณะ 3 มิติ 
3. ข้อนี้อาจไม่ชัดเจนว่าถามถึง
อะไร อาท ิ  การดำเน ินการ
ปัจจุบันของคนตอบว่าเอกสารที่
ส่งปกติถูกต้องหรือไม่ หรือถาม
ถึงความเข้าใจว่าเอกสารที่ส่งมา
ต้องถูกต้อง ห้ามผิด // อาจ
พิจารณาปรับให้ชัดเจนขึ้น 

ใช้ข้อคำถาม โดยปรับแก้จาก 
เอกสารการเบิกจ่ายที่ส่งมายัง
กองคลังและพัสดุ มีความถูก
ต ้องและครบถ้วน พร ้อมทั้ง
บันทึกผูกพันรายการในระบบ 
MIS ตามรหัสแผนงาน และหมวด
รายจ่าย เป็น เอกสารการเบิกจา่ย
ที่ส่งมายังกองคลังและพัสดุ มี
ความถูกต้องและครบถ้วน พร้อม
ทั้งบันทึกผูกพันรายการในระบบ 
MIS ตามรหัสแผนงาน และหมวด
รายจ ่าย เน ื ่องจากปร ับตาม
ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

2. การบันทึกรายการตรวจรับ
ว ัสด ุ ในระบบ MIS หากจ ่าย
ร้านค้า ประเภทของเงินจะเป็น
เงินเชื่อ แต่หากจ่ายเงินทดรอง 
ประเภทของเงินจะเป็นเงินทด
รอง ซึ่งจะต้องบันทึกให้ครบถว้น
ถูกต้องทุกครั้ง 

+1 +1 +1 1.00  ใช้ข้อคำถาม 



175 
 

รายการขอความคิดเห็น 

ประมาณค่า
ความคิดเห็น

ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

คนที ่

ค่า 
IOC 

ความเห็นเพ่ิมเติมของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การดำเนินการ 
ของผู้วิจัย 

1 2 3   
3. ค ่ าใช ้ จ ่ ายท ี ่ เก ิ ดข ึ ้ นใน
ปีงบประมาณใดให้ทำการบันทึก
รายการเบิกจ่ายเงินตามรายจ่าย
ของปีนั้น ๆ  เว้นแต่มีการกันเงิน
ไว้เบิกเหลื่อมปี ค่าใช้จ่ายค้าง
เบิกข้ามปี หรือเงินยืมคาบเกี่ยว 

+1 +1 +1 1.00  ใช้ข้อคำถาม 

4. หากพบข้อผิดพลาดให้ทำการ
แก้เอกสารโดยไม่ต้องเข้าไปแกไ้ข
ในระบบ MIS เนื่องจากระบบจะ
ไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไข
ข้อมูลได้ 

+1 +1 +1 1.00  ใช้ข้อคำถาม 

5. เงินยืมทดรองเพื่อเดินทางไป
ราชการ จะต้องทำการส่งคืนเงิน
ภายใน 30 วัน นับจากวันเดินทาง
กลับ 

0 +1 +1 0.67 2. คำถามไม่ชัดเจน นับจากวัน
เดินทางกลับหมายถึง ให้ทำการ
น ับจากว ันท ี ่ เด ินกล ับจาก
ประเทศนั้นหรือวันที่ถึงประเทศ
ไทย อาจเพิ่มคำเพื่อทำให้คำถาม
มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

ใช้ข้อคำถาม 

6. กลุ ่มงานบัญชีนำรายการที่
ท่านผูกพันมาบันทึกตั ้งเป็น
รายการค้างจ่าย และจะบันทึก
รายการจ่ายต่อเมื ่อได้ร ับการ
อนุมัติการเบิกจ่ายพร้อมทั้งทำ
การจ่ายเงินให้กับผู้รับเงินแล้ว 

+1 +1 +1 1.00  ใช้ข้อคำถาม 
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รายการขอความคิดเห็น 

ประมาณค่า
ความคิดเห็น

ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

คนที ่

ค่า 
IOC 

ความเห็นเพ่ิมเติมของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การดำเนินการ 
ของผู้วิจัย 

1 2 3   
7. เมื ่อมีการตรวจสอบความถูก
และครบถ้วนของรายการบัญชีใน
ระบบ MIS จากนั้นกลุ่มงานบญัชี
จะทำการปิดรายการประจำเดอืน 
ซึ ่งท่านสามารถนำข้อมูลไปใช้
งานต่อได้โดยการพิมพ์รายงาน
หร ือ export ข ้อม ูลออกทาง 
excel ได้ 

+1 +1 +1 1.00  ใช้ข้อคำถาม 

8. การยืมเงินที่มีวัตถุประสงค์
เพ ื ่ อทำโครงการว ิ จ ั ย(เงิน
งบประมาณแผ่นดิน) ส่งชดใช้
ใบสำคัญและสง่เงินเหลอืจ่าย(ถา้
มี) คืนภายใน 90 วัน หลังจาก
วันที่ได้รับเงิน 

0 
 

+1 0 0.33 1. ส่งชดใช้ใบสำคัญ ใช้คำนี้ได้
เหรอค่ะ 
3. ข้อนี้อาจไม่ชัดเจนว่าถามถึง
อะไร อาท ิ  การดำเน ินการ
ปัจจุบันของคนตอบว่าเอกสารที่
ส่งปกติถูกต้องหรือไม่ หรือถาม
ถึงความเข้าใจว่าเอกสารที่ส่งมา
ต้องถูกต้อง ห้ามผิด // อาจ
พิจารณาปรับให้ชัดเจนขึ้น 

ไม่ใช้ข้อคำถาม 
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รายการขอความคิดเห็น 

ประมาณค่า
ความคิดเห็น

ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

คนที ่

ค่า 
IOC 

ความเห็นเพ่ิมเติมของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การดำเนินการ 
ของผู้วิจัย 

1 2 3   
9. การแก ้ ไขเอกสารในการ
เบิกจ่ายใช้วิธีขีดฆ่าแล้วพิมพ์
หรือเขยีนใหม่ และให้ผู้มีหน้าที่
จัดทำเอกสารลงลายมือช่ือกำกับ
ไว้ทุกแห่ง 

+1 +1 0 0.67 3. ข้อนี้ไม่ชัดเจนว่าถามถึงอะไร 
อาทิ การดำเนินการปัจจุบันของ
คนตอบว่าเอกสารที ่ส ่งปกติ
ถูกต้องหรือไม่ หรือถามถึงความ
เข้าใจว่าเอกสารที ่ส ่งมาต้อง
ถูกต้อง ห้ามผิด // อาจพิจารณา
ปรับให้ชัดเจนขึ ้น...การแก้ไข
เอกสารในการเบิกจ่ายทำได้โดย
ใช้วิธีขีดฆ่าแล้วพิมพ์หรือเขยีน
ใหม่ และให้ผู ้มีหน้าที ่จ ัดทำ
เอกสารลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุก
แห่ง 

ใช้ข้อคำถาม 

10. หากม ี การป ิ ดบ ั ญชี
ประจำเดือนแล้วพบขอ้ผิดพลาด 
เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายสามารถทำ
การแก้ไขข้อมูลในระบบได้ 

+1 +1 +1 1.00  ใช้ข้อคำถาม 

11. การนำส่งเงินคืนคลัง ถ้าเป็น
รายจ่ายปีเก่าให้นำส่งเป็นรายได้
แผ ่นด ิน ถ ้าเป ็นรายจ ่ายปี
ป ัจจ ุบ ันให้นำส ่ งเป ็นเงิน
เบิกเกินส่งคืน 

+1 +1 +1 1.00  ใช้ข้อคำถาม 

12. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีที่กัน
ไว้จะต้องทำการเบิกจ่ายให้เสร็จ
สิ้นภายใน  3 เดือน (ไม่เกิน 31 
ธันวาคม) 

+1 -1 -1 0.33 2. ตอบยากแตล่ะแหล่งเงิน
ระเบยีบไมเ่หมือนกนั  
- เงินงบประมาณแผ่นดิน    6 
เดือน  
- เงินรายได ้3 เดือน       (ขยายได)้ 
 

ไม่ใช้ใช้ข้อคำถาม 
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รายการขอความคิดเห็น 

ประมาณค่า
ความคิดเห็น

ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

คนที ่

ค่า 
IOC 

ความเห็นเพ่ิมเติมของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การดำเนินการ 
ของผู้วิจัย 

1 2 3   
13. ทุกเดือนต้องมีการตรวจสอบ
ความถูกต้องของรายงานฝาก
ธนาคารกับสมุดเงินฝากธนาคาร
ที ่บ ันทึกบัญชี จะต้องทำงบ
กระทบยอดเงินฝากธนาคารทุก
บัญชีที ่มียอดเงินคงเหลือไม่
ตรงกันทุกบัญชี 

+1 +1 +1 1.00  ใช้ข้อคำถาม 

14. เมื่อมีรายการโอนเข้าบัญชี
ให้ทำการบันทึกบัญชีตามวันที่
เง ิ นเข ้ าโดยไม ่ ต ้ องออก
ใบเสร็จรับเงิน 

+1 +1 +1 1.00  ใช้ข้อคำถาม 

15. แบบ บก.111 ออกแทน
ใบเสรจ็ รับเงินจากบริษัทที่รับ
เงินได ้

0 +1 +1 
 

0.67  ใช้ข้อคำถาม 

ความรู้ความเข้าใจ พรบ.วินัยการเงินการคลัง และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 
16. การบ ั นท ึ กรายการ
ประจำเดือน ทุกเดือนจะสามารถ
บันทึกได้ไม่เกินวันที่ 10 ของ
เดือนถัดไป 

+1 +1 +1 1.00  ใช้ข้อคำถาม 

17. การบันทึกรายการประจำปี
จะสามารถบันทึกได้ไม่เกินวันที่ 
15 พฤศจิกายน ของทุกป ี

+1 +1 +1 1.00  ใช้ข้อคำถาม 

18. หน่วยงานในกำกับของรัฐ
ต ้องจ ัดทำบัญชีและรายงาน
การเงินตามมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐและนโยบายการบัญชี
ภาครัฐ 

+1 +1 +1 1.00  ใช้ข้อคำถาม 
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รายการขอความคิดเห็น 

ประมาณค่า
ความคิดเห็น

ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

คนที ่

ค่า 
IOC 

ความเห็นเพ่ิมเติมของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การดำเนินการ 
ของผู้วิจัย 

1 2 3   
19. หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำ
รายงานการเง ินประจำป ีที่
เบ ิกจ ่ายจากเง ินงบประมาณ
แผ่นดินเท่านั้น 

+1 +1 +1 1.00  ใช้ข้อคำถาม 

20. เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี 
ให้หน่วยงานของรัฐนำส่งรายงาน
การเงินภายในหกสิบวันนับแต่
ว ั นส ิ ้ นป ี งบประมาณให้
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เพ ื ่ อตรวจสอบ และนำส่ ง
กระทรวงการคลังด้วย 

+1 +1 +1 1.00  ใช้ข้อคำถาม 

21. การจัดทำรายงานการเงินของ
หน่วยงานในกำกับของรัฐให้มี
รอบระยะเวลาเป ็นไปตาม
ปีงบประมาณ (ตั ้งแต่วันที ่ 1 
ตุลาคม-30 กันยายนของปีถัดไป) 

+1 +1 +1 1.00  ใช้ข้อคำถาม 

22. สำน ักงานการตรวจเงิน
แผ ่นด ินเห ็นชอบตรวจสอบ 
รายงานทางการเงิน ที่หน่วยงาน
ของร ัฐส ่งให ้ตามมาตรา 70 
ภายในหนึ ่งร ้อยแปดส ิบวัน
นับตั้งแต่วันสิ ้นปีงบประมาณ 
หร ื อตามท ี ่ ได ้ ตกลงกั บ
กระทรวงการคลัง 

+1 +1 0 0.67 3. ข้อนี้อาจไม่ชัดเจนว่าถามถึง
อะไร อาท ิ  การดำเน ินการ
ปัจจุบันของคนตอบว่าเอกสารที่
ส่งปกติถูกต้องหรือไม่ หรือถาม
ถึงความเข้าใจว่าเอกสารที่ส่งมา
ต้องถูกต้อง ห้ามผิด // อาจ
พิจารณาปรับให้ชัดเจนขึ้น  

ใช้ข้อคำถาม 
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รายการขอความคิดเห็น 

ประมาณค่า
ความคิดเห็น

ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

คนที ่

ค่า 
IOC 

ความเห็นเพ่ิมเติมของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การดำเนินการ 
ของผู้วิจัย 

1 2 3   
23. หน่วยงานของรัฐ ต้องนำ
รายงานการเง ินประจำปีและ
รายงานผลการตรวจสอบของ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เปิดเผย      ให้สาธารณะชนทราบ 
รวมท ั ้ งเผยแพร ่ ทางสื่ อ
อ ิเล ็กทรอนิกส ์ด ้วย ภายใน
สามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับ
รายงานผล             การตรวจสอบ 

+1 +1 +1 1.00  ใช้ข้อคำถาม 

24. หน่วยงานในกำกับของรัฐ
จะต้องทำรายงานการเงินตาม
เกณฑ์เงินสด (Cash Basis) 

+1 +1 +1 1.00  ใช้ข้อคำถาม 

25. ตามมาตรฐานการบ ัญชี
ภาครัฐฉบับที่ 17 เรื ่อง ที ่ดิน 
อาคาร และอุปกรณ์ ให้คำนวณ
ค่าเสื่อมราคา และให้ทำทะเบียน
คุมสินทรัพย์โดยไม่ต้องบันทึก
บัญชี 

+1 +1 +1 1.00  ใช้ข้อคำถาม 

26. หน่วยงานในกำกับของรัฐ
จัดทำรายงานการเงินประจำปี 
ซึ ่งอย่างน้อยงบการเงินต ้อง
ประกอบไปด้วยงบแสดงฐานะ
การเง ิน และงบแสดงผลการ
ดำเนินงานทางการเงิน 

+1 +1 +1 1.00  ใช้ข้อคำถาม 
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รายการขอความคิดเห็น 

ประมาณค่า
ความคิดเห็น

ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

คนที ่

ค่า 
IOC 

ความเห็นเพ่ิมเติมของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การดำเนินการ 
ของผู้วิจัย 

1 2 3   
27. ก่อนทำการปิดบัญชีสิ้นปี
จะต้องทำการปรับปรุงรายการ
ให้ถูกต้อง เช่น รายการตั้งเจา้หนี้ 
ใบสำคัญค้างจ่าย ค่าเสื่อมราคา 
ค่าวัสดุคงเหลือ เป็นต้น 

+1 +1 +1 1.00  ใช้ข้อคำถาม 

28. งบการเงินที่จัดทำขึ้นภายใต้
เกณฑ์คงค้างจะให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้
งบการเงินเกี่ยวกับรายการค้าใน
อด ีตของรายการรายร ับและ
จ่ายเงินสด ภาระผูกพันที่จะตอ้ง
จ่ายเป็นเงินสดในอนาคต และ
ทรัพยากรที่จะได้รับเป็นเงินสด
ในอนาคต 

+1 +1 +1 1.00  ใช้ข้อคำถาม 

29. หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีหรือเปลี่ยนแปลงเกณฑ์             
การบันทึกบัญชี สามารถทำการ
เปลี่ยนระหว่างปีงบประมาณได้
ท ั นท ี  โดยไม ่ ต ้ องแจ้ ง
กระทรวงการคลัง 

+1 +1 0 0.67 1. นโยบายการบัญชี ได้คำนี้เหรอ
คะ 
3. ไม ่แน่ใจว ่าเป ็นความร ู ้ที่
เกี่ยวข้องกับหน้างาน หรือ เชิง
นโยบายมากกว่า 

ใช้ข้อคำถาม 

30. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะบันทึก
บัญชีได้จะต้องมีการจ่ายเงินสด
แล้วเท่านั ้น หากยังไม่มีการ
จ่ายเงินให้ทำทะเบียนคุมบัญชี
รายจ่ายไว้เท่านั้น 

+1 +1 +1 1.00  ใช้ข้อคำถาม 
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ส่วนที่ 3  คำถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการจัดทำงบการเงินและระบบ MIS 

รายการขอความคิดเห็น 

ประมาณค่า
ความคิดเห็น

ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

คนที ่

ค่า 
IOC 

ความเห็นเพ่ิมเติมของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การดำเนินการ 
ของผู้วิจัย 

1 2 3   
ด้านการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย 
1. ท่านต ้องมีความร ู ้ความ
เข้าใจในการจัดทำเอกสารการ
เบิกจ่าย 

+1 +1 0 0.67 3. ควรระบุว่าความรู้ความเข้าใจ
การจ ัดทำเอกสารเบิกจ ่ายนี้  
หมายถึงอะไร หากถามกลาง ๆ  
เช่นนี้     อาจกว้างเกินไป และกนิ
ความหมายครอบคลุมข้ออื่นไป
ด้วยทั้งหมด  

ใช้ข้อคำถาม ปรับแก้จาก ท่าน
ต้องมีความรู้ความเข้าใจในการ
จัดทำเอกสารการเบิกจ่าย เป็น 
ท่านต้องมีความรู้ความเข้าใจใน
การจดัทำเอกสารการเบิกจ่ายเงิน
ที ่ส ่งมายังกองคลังและพัสดุ 
เนื่องจากปรับตามความเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  

2. ท ่ านต ้องจ ัดทำเอกสาร
เบิกจ่ายได้อย่างถูกต้องตาม
ระเบียบของสถาบัน 

+1 +1 0 0.67 3. การถามเช่นนี้อาจชี้นำให้ตอบ
ว่าเห็นด้วยที่สุดเสมอไป เพราะ
หากตอบเป็นอื ่นอาจแสดงถึง
ความผิด อาจพิจารณาปรับเป็น
การถามถึงความคิดเห็นอย่าง
แท้จริง เช่น การจัดทำเอกสาร
เบิกจ่ายได้อย่างถูกต้องตาม
ระเบียบของสถาบัน นั้นเป็นสิ่งที่
สำคัญยิ่งไม่อาจผิดพลาดได้เลย 

ใช้ข ้อคำถามโดยปรับแก้จาก 
ท่านต้องจัดทำเอกสารเบิกจา่ยได้
อย่างถูกต้องตามระเบียบของ
สถาบัน เป็น การจัดทำเอกสาร
เบิกจ่ายได้อย่างถูกต้อง และ
ครบถ ้วน ตามระเบ ียบของ
สถาบัน นั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่าง
ย ิ ่ งไม ่ อาจผ ิดพลาดได ้ เลย 
เนื่องจากปรับตามความเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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รายการขอความคิดเห็น 

ประมาณค่า
ความคิดเห็น

ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

คนที ่

ค่า 
IOC 

ความเห็นเพ่ิมเติมของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การดำเนินการ 
ของผู้วิจัย 

1 2 3   
3. ท ่ านต ้องจ ัดทำเอกสาร
เบ ิ กจ ่ ายให้ครบถ ้วนตาม
ระเบียบของสถาบัน 

+1 +1 -1 0.33 1. เรามีระเบียบสถาบัน หรือ
ระเบียบกระทรวงการคลัง 
3. การถามเช่นนี้อาจชี้นำให้ตอบ
ว่าเห็นด้วยที่สุดเสมอไป เพราะ
หากตอบเป็นอื ่นอาจแสดงถึง
ความผิด อาจพิจารณาปรับเป็น
การถามถึงความคิดเห็นอย่าง
แท้จริง เช่น การจัดทำเอกสาร
เบิกจ่ายให้ครบถ้วนตามระเบียบ
ของสถาบันนั้น เป็นสิ่งที่สำคัญ
ยิ่งไม่อาจผิดพลาดได้เลย 

ไม่ใช้ข้อคำถาม 
 

4. ท่านต้องจัดส่งเอกสารเบิกจ่าย
มายังกองคลังและพัสดุได้ทัน
ตามกำหนดเวลา 

+1 +1 -1 0.33 3. การถามเช่นนี้อาจชี้นำให้ตอบ
ว่าเห็นด้วยที่สุดเสมอไป เพราะ
หากตอบเป็นอื ่นอาจแสดงถึง
ความผิด อาจพิจารณาปรับเป็น
การถามถึงความคิดเห็นอย่าง
แท้จริง เช่น การจัดทำเอกสาร
เบิกจ่ายมายังกองคลังและพัสดุ
ได้ทันตามกำหนดเวลา เป็นสิ่งที่
สำคัญยิ่งไม่อาจผิดพลาดได้เลย 

ไม่ใช้ขอ้คำถาม 
 

5. ท ่านค ิดว ่าระเบ ียบ และ
ข้อบังคับที่ใช้ในการจัดทำเอกสาร
เบิกจ่าย มีข้อกำหนดที่ชัดเจนจะ
ทำให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
รวดเร็วและคล่องตัวมากขึ้น 

+1 +1 +1 1.00  ใช้ข้อคำถาม 
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รายการขอความคิดเห็น 

ประมาณค่า
ความคิดเห็น

ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

คนที ่

ค่า 
IOC 

ความเห็นเพ่ิมเติมของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การดำเนินการ 
ของผู้วิจัย 

1 2 3   
6. หากมีระเบียบ ข้อบังคับ 
เพิ่มเติมหรือมีการปรับปรงุที่มา
จากกระทรวงการคลัง ท่านคิด
ว่าจะต้องให้ทางกองคลังและ
พัสดุแจ้งให้หน่วยงานของท่าน
รับทราบด้วย 

+1 +1 +1 1.00 3. ควรปรับคำว่า จะต้อง  ให้กอง
คลัง...เป็น กองคลังควรจะแจ้งให้
หน่วยงานของท่านรับทราบ แทน 

ใช้ข้อคำถามโดยปรับแก้จาก หาก
มีระเบียบ ข้อบังคับ เพิ ่มเติม
หร ือม ีการปรับปรุงที ่มาจาก
กระทรวงการคลัง ท่านคิดว่า
จะต้องให้ทางกองคลังและพัสดุ
แจ ้ งให ้หน ่วยงานของท ่าน
รับทราบด้วย เป็น หากมีระเบยีบ 
ข้อบังคับ เพิ ่มเติมหรือมีการ
ป ร ั บ ป ร ุ ง ท ี ่ ม า จ า ก
กระทรวงการคลัง กองคลังและ
พัสดุจะแจ้งให้หน่วยงานของ
ท่านรับทราบด้วย เนื่องจากปรับ
ตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

ด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์  
7. ท่านควรมีความรู้และทักษะ
ในการเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ 

0 +1 0 0.33 1. การเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ 
หมายถึง  น่าจะลงรายละเอียด 
เช่น excel 
3. ควรระบุว่าความรู้และทักษะ
ในการเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์นี้ 
หมายถึงอะไร หากถามกลาง ๆ  
อาจกว ้ างเก ิ นไป และกิ น
ความหมายครอบคลุมข้ออื่นไป
ด้วยทั้งหมด และควรปรับเพิ่ม
บริบทของการวิจัยเข้าไป อาทิ 
ท่านควรมีความรู้และทักษะใน
การใช้งานคอมพิวเตอร์ เพื่อให้
สามารถทำงานด้าน…......ได้ราบรื่น 

ไม่ใช้ข้อคำถาม 
 



185 
 

รายการขอความคิดเห็น 

ประมาณค่า
ความคิดเห็น

ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

คนที ่

ค่า 
IOC 

ความเห็นเพ่ิมเติมของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การดำเนินการ 
ของผู้วิจัย 

1 2 3   
8. ท่านควรมีความสามารถใช้
โปรแกรมพื ้นฐานได้ เช่น MS 
Word, MS Excel, MS 
PowerPoint เป็นต้น 

+1 +1 +1 1.00 3. ควรเพิ่มบริบทของการวิจัยเข้า
ไป อาทิ ท่านควรมีความรู้และ
ความสามารถด้าน... เพ ื ่อให้
สามารถทำงานด ้าน......….ได้
ราบรื่น 

ใช้ข ้อคำถามโดยปรับแก้จาก 
ท ่านควรม ีความสามารถใช้
โปรแกรมพื ้นฐานได้ เช่น MS 
Word, MS Excel, MS 
PowerPoint เป็นต้น เป็น ท่าน
ควรมีความสามารถใช้โปรแกรม
พื ้นฐานได้ เช่น MS Word, MS 
Excel, MS PowerPoint เป ็นต้น 
เพื ่อให้สามารถทำงานด้านการ
จัดทำเอกสารเบิกจ่ายได้ถูกต้อง
เก ิ ดประส ิ ทธ ิ ภาพต ่อการ
ปฏิบัติงาน  เนื ่องจากปรับตาม
ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

9. ท่านควรมีความสามารถในการ
แก้ปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
เบื้องต้นได้ 

0 +1 +1 0.67 1. การใช ้ งานคอมพ ิ วเตอร์  
แก้ปัญหาอะไร เช่น .... 
3. ควรเพิ่มบริบทของการวิจัยเข้า
ไป อาทิ...เพื ่อให้สามารถทำงาน
ด้าน….ได้ราบรื่น 

ใช้ข้อคำถามโดยปรับแก้จาก ท่าน
ควรม ี ความสามารถในการ
แก้ปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
เบ ื ้องต ้นได ้  เป ็น ท ่านควรมี
ความสามารถในการแก้ปัญหาการ
ใช้งานคอมพิวเตอร์เบื ้องต้นได้ 
เพื ่อให้สามารถทำงานด้านการ
จัดทำเอกสารเบิกจ่ายได้ถูกต้อง
เก ิ ดประส ิ ทธ ิ ภาพต ่ อการ
ปฏิบัติงาน  เนื ่องจากปรับตาม
ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 
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รายการขอความคิดเห็น 

ประมาณค่า
ความคิดเห็น

ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

คนที ่

ค่า 
IOC 

ความเห็นเพ่ิมเติมของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การดำเนินการ 
ของผู้วิจัย 

1 2 3   
10. คอมพิวเตอร์ของท่านควรมี
ความทันสมัยตลอดเวลา เพื่อ
ตอบสนองต่อการใช้งาน 

+1 +1 +1 1.00 3. ควรเพิ่มบริบทของการวิจัยเข้า
ไป 

ใช้ข ้อคำถามโดยปรับแก้จาก 
คอมพิวเตอร์ของท่านควรมคีวาม
ท ั นสม ั ยตลอดเวลา เพื่ อ
ตอบสนองต่อการใช้งาน เป็น 
คอมพิวเตอร์ของท่านควรมคีวาม
ท ั นสม ั ยตลอดเวลา เพื่ อ
ตอบสนองต่อการใช้งานด้าน
ระบบ MIS เนื ่องจากปรับตาม
ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

11. ท่านควรได้รับการฝึกอบรม
การใช้งานคอมพิวเตอร์อย่าง
สม่ำเสมอ 

+1 +1 +1 1.00 3. ควรเพิ่มบริบทของการวิจัยเข้า
ไป อาทิ...เพื ่อให้สามารถทำงาน
ด้าน….ได้ราบรื่น 

ใช้ข้อคำถามโดยปรับแก้จาก ท่าน
ควรได้รับการฝึกอบรมการใช้งาน
คอมพิวเตอร์อย่างสม่ำเสมอ เป็น 
ท่านควรได้รับการฝึกอบรมการใช้
งานคอมพิวเตอร์อย่างสม่ำเสมอ 
เพื่อให้ความสามารถทำงานด้าน 
MIS ได้ราบรื่น เนื่องจากปรับตาม
ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

12. ท่านควรมีความเข้าใจใน
ระบบหรือโปรแกรมต่าง  ๆใน
คอมพิวเตอร ์ เพ ื ่อใช ้งานได้
สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น 

+1 +1 +1 1.00  ใช้ข้อคำถาม 
 

ด้านการใช้งานระบบ MIS 
13. ท่านคิดว่าระบบ MIS เพิ่ม
ความสะดวกในการทำงาน 

+1 +1 +1 1.00  ใช้ข้อคำถาม 
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รายการขอความคิดเห็น 

ประมาณค่า
ความคิดเห็น

ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

คนที ่

ค่า 
IOC 

ความเห็นเพ่ิมเติมของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การดำเนินการ 
ของผู้วิจัย 

1 2 3   
14. ท่านคิดว่าระบบ MIS เพิ่ม
ประส ิ ทธ ิ ภาพและเพิ่ ม
ประสิทธิผลในการทำงาน 

+1 -1 +1 1.00 2. ท่านคิดว่าระบบ MIS มีการ
รายงานผลเป็นปัจจุบัน สามารถ
นำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจได้
ท ันทีรายงานผลเป็นปัจจุบัน 
สามารถนำข้อม ูลไปใช้ในการ
ตัดสินใจได้ทันท ี

ใช้ข้อคำถามโดยปรับแก้จาก ท่าน
ค ิ ด ว ่ า ร ะ บ บ  MIS เ พิ่ ม
ประส ิ ทธ ิ ภาพและเพิ่ ม
ประสิทธิผลในการทำงาน เป็น 
ท ่านค ิดว ่าระบบ MIS ม ีการ
รายงานผลเป็นปัจจุบัน สามารถ
นำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจได้
ทันท ีเนื่องจากปรับตามความเหน็
ของผู้ทรงคุณวุฒิ 

15. ท่านคิดว่าระบบ MIS มีการ
ปร ั บปร ุ งให ้ ท ั นสม ั ยอยู่
ตลอดเวลา ตอบสนองต่อการใช้
งาน 

+1 +1 +1 1.00  ใช้ข้อคำถาม 
 

16. ท่านคิดว่างบการเงินและ
รายงานทางการเงินจัดทำได้อย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน 

+1 +1 -1 0.33 3. หากถามถึงระบบ น่าจะระบุ
บริบทให้ชัดเจน มิเช่นนั้นอาจ
เป ็นการถามถ ึงเพ ียงผลการ
ปฏิบัติงานเท่านั้น 

ไม่ใช้ข้อคำถาม 
 

17. ท ่านค ิดว ่าระบบ MIS มี
ข้อมูลเพียงพอต่อการใช้งานใน
ด้านอื่น ๆ  เช่น รายงานเจ้าหนี้ 
รายงานลูกหนี้ รายงานเงินฝาก
ธนาคาร เป็นต้น 

+1 +1 +1 1.00  ใช้ข้อคำถาม 
 

18. ท่านคิดว่าระบบ MIS สามารถ
นำข้อมูลไปใช้ได้อย่างสะดวก 
เช่น การพิมพ์รายงาน หรือการ
นำข้อมูลออกทาง Excel เป็นต้น 

+1 +1 +1 1.00  ใช้ข้อคำถาม 
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ส่วนที่ 4  คำถามเกี่ยวกับการรับรู้ปัญหาในการจัดทำงบการเงินโดยระบบ MIS 

รายการขอความคิดเห็น 

ประมาณค่า
ความคิดเห็น

ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

คนที ่

ค่า 
IOC 

ความเห็นเพ่ิมเติมของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 

การดำเนินการ     
ของผู้วิจัย 

1 2 3   
ด้านกระบวนการนำระบบ MIS มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
1. ท่านไม่ทราบขั้นตอนการทำงาน
และการเข้าใช้งานในระบบ   MIS 

+1 +1 +1 1.00  ใช้ข้อคำถาม 
 

2. ท่านไม่เคยได้รับการฝึกอบรม
การเข้าใช้งานในระบบ MIS 

+1 +1 +1 1.00  ใช้ข้อคำถาม 
 

3. การกำหนดภาระในการ
ปฏิบัติงาน ของท่านไม่ชัดเจน 

+1 +1 0 0.67 อาจสับสนได้ว่าหมายถึงภาระงาน
ส่วนใด ควรระบุให้เจาะจงว่าภาระ
ในด้านที่เกี่ยวกับระบบ MIS 

ใช้ข้อคำถามโดยปรับแก้จาก การ
กำหนดภาระในการปฏิบัติงาน ของ
ท่านไม่ชัดเจน เป็น การกำหนด
ภาระในการปฏิบัติงานด้าน MIS 
ของท่านไม่ชัดเจน เนื่องจากปรับ
ตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

4. ท่านจัดทำเอกสารเพื่อใช้เป็น
หลักฐานไม่ถูกต้อง ทำให้บันทึก
รายการในระบบ MIS มีความล่าช้า 

+1 +1 +1 1.00  ใช้ข้อคำถาม 
 

5. ท่านไม่ได้ทำการตรวจสอบความ
ถูกต้องของการนำเข้าข้อมูลอย่าง
สม่ำเสมอ  

+1 +1 +1 1.00  ใช้ข้อคำถาม 
 

6. ท่านขาดความรู้ความเข้าใจใน
ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานการ
บ ัญช ีและนโยบายการบ ัญชี
ภาครัฐ 

+1 +1 +1 1.00  ใช้ข้อคำถาม 
 

7. หน่วยงานของท่านเบิกจ่ายเงิน
ไม่เป็นไปตามงบประมาณที่ตั้งไว้ 
 
 

+1 +1 +1 1.00  ใช้ข้อคำถาม 
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รายการขอความคิดเห็น 

ประมาณค่า
ความคิดเห็น

ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

คนที ่

ค่า 
IOC 

ความเห็นเพ่ิมเติมของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 

การดำเนินการ     
ของผู้วิจัย 

1 2 3   
ด้านบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบ MIS 
8. ขาดการช่วยเหลือจากเจ้าหนา้ที่ 
ที่รับผิดชอบเมื่อเกิดปัญหาการใช้
งานระบบ MIS (ปัญหาด้านบันทึก
ข้อมูลในระบบ MIS) 

+1 +1 0 0.67 3. ควรระบุว่าเป็นเจ้าหน้าที่ส่วนใด ใช้ข้อคำถามโดยปรับแก้จาก ขาด
การช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที ่ ที่
รับผิดชอบเมื่อเกิดปัญหาการใช้งาน
ระบบ MIS (ป ัญหาด ้านบ ันทึก
ข้อมูลในระบบ MIS) เป็น ท่านไม่ได้
รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ ที่
ร ับผ ิดชอบเมื ่อเก ิดปัญหาการ
บันทึกข้อมูลในระบบ MIS เนื่องจาก
ปร ั บตามความเห ็ นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

9. ขาดการช ่ วยเหล ือจาก
เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบเมื่อเกิด
ปัญหาการใช้งานระบบ MIS 
(ปัญหาด้านโปรแกรมระบบ MIS) 

+1 +1 0 0.67 3. ควรระบุว่าเป็นเจ้าหน้าที่ส่วน
ใด 

ใช้ข้อคำถามโดยปรับแก้จาก ขาด
การช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ ที่
รับผิดชอบเมื่อเกิดปัญหาการใช้
งานระบบ MIS (ป ัญหาด ้าน
โปรแกรมระบบ MIS) เป็น ท่าน
ไม ่ ได ้ร ับการช ่วยเหล ือจาก
เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบเมื่อเกิด
ปัญหาการด้านโปรแกรมการเข้า
ใช้งานระบบ MIS เนื่องจากปรับ
ตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

10. บุคลากรของสถาบันไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานด้าน
บัญชี 

0 +1 +1 0.67 1. คำถามกว้างเกินไป ใช้ข้อคำถาม 

11. ขาดผู้ที ่สามารถสอน 
ห ร ื อ ข า ด ค ู ่ ม ื อ ก า ร
ปฏิบัติงานในระบบ MIS 

+1 +1 +1 1.00  ใช้ข้อคำถาม 
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รายการขอความคิดเห็น 

ประมาณค่า
ความคิดเห็น

ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

คนที ่

ค่า 
IOC 

ความเห็นเพ่ิมเติมของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 

การดำเนินการ     
ของผู้วิจัย 

1 2 3   
12. ระบบ MIS มีความล้าสมัย  +1 +1 +1 1.00 3. ควรอธิบายเพิ่มเติมว่าล้าสมัย

หมายถึงอย่างไร และผลคืออะไร 
ใช้ข้อคำถามโดยปรับแก้จาก ระบบ 
MIS มีความล้าสมัย เป็น ระบบ MIS 
มีความล้าสมัย เช่น ระบบ MIS 
ใช้ได้ใน Windows 7 แต่ปัจจุบัน
คอมพิวเตอร ์เป ็น Windows 10 
เป ็นต ้น เน ื ่ องจากปร ับตาม
ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

13. บรรยากาศในสถานที่ทำงานไม่
เหมาะแก่การปฏิบัติงาน เช่น มี
เสียงดังรบกวน แสงไฟที่สว่างไม่
เพียงพอ รวมไปถึงอุปกรณ์ไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

+1 +1 -1 0.33 1. ไม่ค่อยเกี่ยวกับ MIS 
3. คำถามนี้ไม่เกี ่ยวกับระบบ แต่
เกี่ยวกับบรรยากาศการทำงาน 

ไม่ใช้ข้อคำถาม 

14. เพื่อนร่วมงานไม่สามารถให้
ความรู้ หรือความช่วยเหลือใน
ด้านระบบ MIS ได้ 

+1 +1 +1 1.00  ใช้ข้อคำถาม 

ด้านลักษณะการนำระบบ MIS มาใช้การปฏิบัติงาน 
15. การทำงานในระบบ MIS มีความ
ยุ่งยากต่อการใช้งาน 

+1 +1 0 0.67 
 

3. อาจเป็นการการถามที่กว้าง ว่า
ยุ่งยาก ทำให้ไปทับซ้อนและครอบ
ข้ออื่นไป 

ใช้ข้อคำถาม 

16. การเพ ิ ่ มข ้ อม ู ลหรื อ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบ MIS 
ทำได้ยาก 

+1 +1 +1 1.00  ใช้ข้อคำถาม 

17.  ระบบ  MIS ม ี ความ
สลับซับซ้อนในการทำงาน และ
ไม่สอดคล้องกับลักษณะในการ
ทำงานของสถาบัน 

+1 +1 +1 1.00  ใช้ข้อคำถาม 
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รายการขอความคิดเห็น 

ประมาณค่า
ความคิดเห็น

ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

คนที ่

ค่า 
IOC 

ความเห็นเพ่ิมเติมของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 

การดำเนินการ     
ของผู้วิจัย 

1 2 3   
18. การใช้งานระบบ MIS ในการ
ทำงาน ทำให้เสียเวลา 

+1 +1 +1 1.00  ใช้ข้อคำถาม 

19. ระบบ MIS ไม ่ม ีการแจ้ง
เ ต ื อนข ้ อความหากมี
ข ้อผ ิดพลาดจากการบันทึก
รายการ 

+1 +1 +1 1.00  ใช้ข้อคำถาม 

20. ขาดความรู้ในด้านบัญชี ทำ
ให้บันทึกค่าใช้จ่ายผิดประเภท
ในระบบ MIS 

+1 +1 -1 
 

0.33 20. ข้อนี้เนื้อหาไม่เกี่ยวกับการ
นำมาใช้งาน แต่เกี่ยวกับผู้ใช้งาน 
จึงไม่เหมาะสมกับส่วนนี้ 

ไม่ใช้ใช้ข้อคำถาม 

21. ระบบ MIS ไม่ป้องกันการ
บันทึกรายการผิดพลาด เช่น 
ตรวจรับย้อนหลังได้ หรือใส่
แผนงานผ ิดแผน ก ็สามารถ
บันทึกรายการได้ เป็นต้น 

+1 +1 +1 1.00  ใช้ข้อคำถาม 

ด้านผลการใช้งานระบบ MIS 
22. ระบบ MIS เป็นการเพิม่ภาระ
ในการทำงาน 

+1 +1 +1 1.00  ใช้ข้อคำถาม 

23. ระบบ MIS เป็นระบบที่ไม่
ออนไลน์ ไม่สามารถเข้าใช้งาน
ได้ตลอดเวลา 

+1 +1 +1 1.00 2. ปรับข้อความ เป็น ระบบ MIS 
เป็นระบบที่ไม่ออนไลน์ ทำให้ไม่
สามารถเข ้าใช ้งานภายนอก
สถาบันได้ 

ใช้ข้อคำถามโดยปรับแก้จาก 
ระบบ MIS เป็นระบบที่ไม่
ออนไลน ์ไมส่ามารถเข้าใช้งานได้
ตลอดเวลา เป็น ระบบ MIS เป็น
ระบบทีไ่ม่ออนไลน์ ทำใหไ้ม่
สามารถเข้าใช้งานภายนอก
สถาบันได้ เนื่องจากปรบัตาม
ความเห็นของผู้ทรงคณุวุฒิ 
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รายการขอความคิดเห็น 

ประมาณค่า
ความคิดเห็น

ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

คนที ่

ค่า 
IOC 

ความเห็นเพ่ิมเติมของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 

การดำเนินการ     
ของผู้วิจัย 

1 2 3   
24. ข้อมูลหรือรายงานต่าง ๆ  ใน
ระบบ MIS ไม่เป็นปัจจุบันทำให้
ขาดความเช่ือถือของข้อมูลได้ 

+1 +1 +1 1.00  ใช้ข้อคำถาม 

25. ไม่สามารถนำข้อมูลหรือ
รายงานต่าง ๆ ในระบบ MIS 
ออกมาใช ้ ได ้ อย ่ างเต็ ม
ประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 1.00  ใช้ข้อคำถาม 

26. ระบบ MIS ไม่ช่วยอำนวย
ความสะดวกแก่ท ่านในการ
ปฏิบัติงาน 

+1 +1 +1 1.00 1. ซ้ำกับข้อไหนไหม ใช้ข้อคำถาม 

27. ไม่สามารถนำข้อมูลของปี
เก่าในระบบ MIS มาเปรียบเทยีบ
กับข้อมูลในปีปัจจุบันได้ 

+1 +1 +1 1.00  ใช้ข้อคำถาม 

28. ไม่มีการปรับปรุงระบบ MIS 
ทำให้บางเมนู หรือรายงานบาง
โปรแกรมไม่สามารถเข้าใช้งานได ้

+1 +1 +1 1.00  ใช้ข้อคำถาม 
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ส่วนที่ 5 คำถามเกี่ยวกับความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน 

รายการขอความคิดเห็น 

ประมาณค่า
ความคิดเห็น

ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

คนที ่

ค่า 
IOC 

ความเห็นเพ่ิมเติมของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การดำเนินการ     
ของผู้วิจัย 

1 2 3   
ด้านทัศนคต ิ
1. การใช้ระบบ MIS ทำให้ข้อมูล
มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
และสามารถเข้าถ ึงข้อมูลได้
ตลอดเวลา 

+1 +1 +1 1.00  ใช้ข้อคำถาม 

2. การใช ้ ระบบ MIS ทำให้
ประหยัดเวลาในการทำงานได้ 

+1 +1 +1 1.00  ใช้ข้อคำถาม 

3. การใช้ระบบ MIS ทำให้ลด
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานได ้เช่น 
รายการผูกพันการเบิกจ่ายจาก
หน่วยงานท่านเป็นรายการตั้ง
เบิก และเป็นรายการจ่ายเมื่อมี
การรับเงินจากผู้มีสิทธิรับเงิน
อีกด้วย เป็นต้น 

+1 +1 +1 1.00  ใช้ข้อคำถาม 

4. การใช้ระบบ MIS จะช่วยให้
เข้าถึงข้อมูลได้ง ่ายขึ ้น เช่น 
รายงานประจำวัน รายงานแยก
ประเภท งบทดลอง งบดุล เป็น
ต้น 

+1 +1 +1 1.00  ใช้ข้อคำถาม 

5. ระบบ MIS มีขั ้นตอนชัดเจน 
เหมาะแก่การปฏิบัติงานได้เป็น
อย่างดี 

+1 +1 +1 1.00  ใช้ข้อคำถาม 

6. ระบบ MIS เป ็ นระบบที่
สามารถทำความเข้าใจได้ง่ายและ
ไม่ซับซ้อน 

+1 +1 +1 1.00  ใช้ข้อคำถาม 
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รายการขอความคิดเห็น 

ประมาณค่า
ความคิดเห็น

ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

คนที ่

ค่า 
IOC 

ความเห็นเพ่ิมเติมของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การดำเนินการ     
ของผู้วิจัย 

1 2 3   
7. ข้อมูลที ่ได ้จากระบบ MIS 
ท ่านค ิดว ่าม ีประโยชน ์ต่อ
หน่วยงานของท่าน 

+1 +1 +1 1.00  ใช้ข้อคำถาม 

ด้านบรรทดัฐาน 
8. เพื่อนร่วมงานของท่านที่เคย
ใช้งานในระบบคิดว่าท่านควรจะ
ใช้ระบบ MIS 

+1 +1 +1 1.00  ใช้ข้อคำถาม 

9. ผู ้บังคับบัญชาของท่านให้
ความสำคัญกับระบบ และคิดว่า
ท่านสามารถใช้ระบบ MIS ในการ
ทำงานได้เป็นอย่างดี 

+1 +1 +1 1.00  ใช้ข้อคำถาม 

10. หน่วยงานของท่านคิดว่าควร
ใช้ระบบ MIS ในการปฏิบัติงาน 

+1 +1 0 0.67 3. หน่วยงานอาจจะเป็นประธาน
ของประโยคที่ไม่สามารถแสดง
ความรู ้ส ึกได้ค ่ะ อาจจะต้อง
หมายถึงคนในหน่วยงานหรือไม่ 

ไม่ใช้ข้อคำถาม 

11. หน่วยงานของท่านมีส่วน
ร่วมสนับสนุนให้ท่านใช้งานใน
ระบบ MIS 

+1 +1 0 0.67 3. หมายถึงระเบียบ แนวปฏิบัติ
ในหน ่ วยงาน หร ื อคนใน
หน่วยงานคะ 

ใช้ข ้อคำถามโดยปรับแก้จาก 
หน่วยงานของท่านมีส่วนร่วม
สนับสนุนให้ท่านใช้งานในระบบ 
MIS เป็น บุคลากรในหน่วยงาน
ของท่านมีส่วนร่วมสนับสนุนให้
ท ่ านใช ้ งานในระบบ MIS 
เนื่องจากปรับตามความเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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รายการขอความคิดเห็น 

ประมาณค่า
ความคิดเห็น

ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

คนที ่

ค่า 
IOC 

ความเห็นเพ่ิมเติมของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การดำเนินการ     
ของผู้วิจัย 

1 2 3   
12. ท่านมีความทุ ่มเทในการ
ทำงานในระบบ MIS ให้ถูกต้อง 
ตามระเบียบ มาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐ และนโยบายการบัญชี
ภาครัฐ  

+1 +1 +1 1.00  ใช้ข้อคำถาม 

13. ระบบ MIS ควรมีคู่มือในการ
ใช้งาน จะทำให้ท่านใช้งานได้
สะดวกขึ้น 

+1 +1 -1 0.33 3. ไม่ควรใช้คำว่า ควร เพราะจะ
เป็นการถามถึงสิ ่งที ่อยากได้
มากกว่าบรรทัดฐานการทำงานที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

ไม่ใช้ใช้ข้อคำถาม 

14. บุคลากรในหน่วยงานของ
ท ่านท ี ่ ใช ้ งานระบบ MIS ใน
ปฏ ิ บ ั ติ งานได ้ อย ่ างมี
ประสิทธิภาพ 

+1 +1 0 0.67 3. ไม ่แน ่ใจว ่าคาบเก ี ่ยวกับ
ผลลัพธ์ของกระบวนการมากกว่า
หรือไม่ 

ใช้ข้อคำถาม 

ด้านการรบัรู้ความสามาถในการควบคุมพฤติกรรม 
15. ท่านจะใช้งานในระบบ MIS 
อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ข้อมูลเปน็
ปัจจุบัน 

+1 +1 +1 
 

1.00  ใช้ข้อคำถาม 

16. หากพบปัญหาท่านจะหาทาง
แก้ไขหรือปรึกษาเจ้าหน้าที ่ที่มี
หน้าที่แก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบ 
MIS ทันท ี

+1 +1 +1 
 

1.00  ใช้ข้อคำถาม 

17. เมื ่อท่านมีความเข้าใจและ
ตระหนักถึงความสำคัญของ
ระบบ MIS ท่านจะบันทึกรายการ
เบิกจ่ายให้ครบถ้วน และถูกต้อง
ทันตามกำหนดเวลา 

+1 +1 +1 
 

1.00  ใช้ข้อคำถาม 
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รายการขอความคิดเห็น 

ประมาณค่า
ความคิดเห็น

ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

คนที ่

ค่า 
IOC 

ความเห็นเพ่ิมเติมของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การดำเนินการ     
ของผู้วิจัย 

1 2 3   
18. ท่านมีความพยายามในการ
เรียนรู้การใช้งานระบบ MIS 

+1 +1 +1 
 

1.00  ใช้ข้อคำถาม 

19. ท ่านจะเข ้ าร ่ วมในการ
ฝึกอบรมเพื ่อเพิ ่มพูนความรู้
เกี่ยวกับระบบ MIS หากระบบมี
การปรับปรุงแก้ไข 

+1 +1 +1 
 

1.00  ใช้ข้อคำถาม 

20. เมื่อมีการนำข้อมลูเข้าระบบ 
MIS แล้ว ทุกสิ้นเดือนท่านควร
จะมีการตรวจสอบความถูกต้อง
ของรายการประจำเดือน 

+1 +1 +1 
 

1.00  ใช้ข้อคำถาม 

21. ท ่านค ิดว ่าระบบ MIS มี
ประส ิ ทธ ิ ภาพมากกว ่ าที่
คาดการณ์ไว ้

+1 +1 +1 
 

1.00  ใช้ข้อคำถาม 

 
ส่วนที่ 6 คำถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการจัดทำงบการเงินโดยระบบ 
MIS 

รายการขอความคิดเห็น 

ประมาณค่า
ความคิดเห็น

ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

คนที ่

ค่า 
IOC 

ความเห็นเพ่ิมเติมของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การดำเนินการ     
ของผู้วิจัย 

1 2 3   
ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการจัดทำงบการเงินโดยระบบ MIS 
ข้อเสนอแนะ.... +1 +1 +1 1.00  ใช้ข้อคำถาม 
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สรุปผล จากการตารางวิเคราะห์ความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ วิจัยเรื่อง ความเต็มใจใช้ระบบ MIS ใน
การจัดทำงบการเงิน โดยผ่านความคิดเห็น และแก้ไขข้อความของผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด มีดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 คำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของบุคลากรผู้ตอบแบบสอบถาม มีคำถามที่ผ่านเกณฑ์ 6 ข้อ จะใช้ทั้ง 6 ข้อ 
ส่วนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในการจัดทำงบการเงินและระบบ MIS มีคำถามที่ผ่านเกณฑ์ 28 ข้อ  

จะใช้คำถามเพียง 20 ข้อ (ประกอบไปด้วย 2 หัวข้อ หัวข้อละ 10 คำถาม) 
ส่วนที่ 3 คำถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการจัดทำงบการเงินและระบบ MIS มีคำถามที่ผ่านเกณฑ์ 14 ข้อ  

จะใช้คำถามเพียง 12 ข้อ (ประกอบไปด้วย 3 หัวข้อ หัวข้อละ 4 คำถาม) 
ส่วนที่ 4 คำถามเกี่ยวกับการรับรู้ปัญหาในการจัดทำงบการเงินโดยระบบ MIS มีคำถามที่ผ่านเกณฑ์ 26 ข้อ  

จะใช้คำถามเพียง 16 ข้อ (ประกอบไปด้วย 4 หัวข้อ หัวข้อละ 4 คำถาม) 
ส่วนที ่ 5 คำถามเกี ่ยวกับความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน มีคำถามที่ผ่านเกณฑ์ 19 ข้อ  

จะใช้คำถามเพียง 12 ข้อ (ประกอบไปด้วย 3 หัวข้อ หัวข้อละ 4 คำถาม) 
 ส่วนที่ 6 คำถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการจัดทำงบการเงินโดยระบบ MIS  
ใช้ข้อคำถาม 
 
 



ภาคผนวก จ 

การแสดงผลของระดับความเชื่อม่ัน (Reliability) จากการทดสอบค่าสถิติ 

1) ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำงบการเงินและระบบ MIS 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
2) ความคิดเห็นต่อการจัดทำงบการเงินและระบบ MIS 

 

Case Processing 
Summary 

 N % 

Cases Valid 30 .0 

Excludeda 65504 100.0 

Total 65534 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 
 

 

 
 

Case Processing 
Summary 

 N % 

Cases Valid 30 .0 

Excludeda 65504 100.0 

Total 65534 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 

.964 28 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 

.911 14 
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3) การรับรู้ปัญหาในการจัดทำงบการเงินโดยระบบ MIS 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
4) ความเต็มใจใช้ระบบ MIS ในการจัดทำงบการเงิน 

 

Case Processing 
Summary 

 N % 

Cases Valid 30 .0 

Excludeda 65504 100.0 

Total 65534 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 

.984 19 

 

 

Case Processing 
Summary 

 N % 

Cases Valid 30 .0 

Excludeda 65504 100.0 

Total 65534 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 

.966 26 



ภาคผนวก ฉ 
ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 

แบบสัมภาษณ์ (Interview) สำหรับหัวหน้ากลุ่มงาน/เลขานุการคณะ ที่ใช้ระบบ MIS หรือใช้งบ
การเงิน จำนวน 20 คน แต่ให้ข้อมูลเพียง 16 คน ให้ข้อมูลดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 คำถามเกี่ยวกับ วิเคราะห์กระบวนการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดทำงบการเงินระบบ 
MIS เป็นคำถามถึงปัญหา และแนวทางการแก้ปัญหา/ปรับปรุงกระบวนการในการจัดทำงบการเงินระบบ 
MIS จำนวน 8 ข้อดังนี้ 

1. ความรู้ความเข้าใจใน พรบ. วินัยการเงินการคลังปี 2561 และ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ
นโยบายการบัญชีภาครัฐ ปี 2561 

ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา/ปรับปรุง 
- เคยอบรม 1 ครั้ง เนื่องจากไม่ได้ใช้งานโดยตรง 
จึงไม่ค่อยเข้าใจ 

- จัดทำคู่มือ Infographic และ Workflow ให้
ผู้บริหารเข้าใจ 

- มุ่งเน้นการทำงบประมาณแบบสมดุล - ให้พิจารณาตามภารกิจมากกว่า 
- เยอะ อ่านแล้วก็จำไม่ได้ จะใช้ก็ต้องมาเปิด
ระเบียบทุกครั้ง 

- จัดทำสรุปประเด็นให้จำง่าย ๆ 

- บางทีไม่แม่นระเบียบ - ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม  
- สอบถามผู้รู้ 

- ปฏิบัติงานในส่วนจัดซื้อจัดจ้างไม่ได้ลงบัญชี - 
- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจใน
ระเบียบดังกล่าว อาจทำให้กำหนดรหัสและการ
บันทึกข้อมูลผิดพลาด 

- ให้มีการเสริมความรู้ความเข้าใจ และทักษะ
เกี ่ยวกับการคลังและพัสดุ และการจัดทำงบ
การเงิน อย่างต่อเนื่องทุกปี 

- เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ด้าน พรบ.วินัยการเงินฯ 
และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 

- เวียนหนังสือ 

- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจ - จัดประชุมชี้แจง เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้อง 

- มีความเข้าใจเพียงผิวเผิน เฉพาะที่เกี่ยวข้อง
กับท่ีใช้ในการปฏิบัติงานประจำ 

- ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม ขอคำแนะนำ ปรึกษา
จากผู้รู้ เช่น เจ้าหน้าที่กองคลังฯ 
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ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา/ปรับปรุง 
- เจ้าหน้าที่ไม่ทราบข้อมูล 
- เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจ เรื่อง พรบ.วินัยการเงินกร
คลัง และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 

- อบรม 
- ศึกษาด้วยตนเอง 

- แนวทางการปฏิบัติงาน ที่ถ่ายทอดออกมาไม่
ชัดเจนและไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

- อบรมผู ้ที ่เกี ่ยวข้องให้มีแนวทางการปฏิบัติ
ในทางเดียวกัน ไม่แบ่งแยกแหล่งเงิน 

- พ.ร.บ. มีเนื้อหาค่อนข้างมาก และไม่ได้ใช้เป็น
ประจำ ทำให้ขาดความชำนาญ 

- สอบถามเรื่องต่าง ๆ จากเจ้าหน้าที่ที ่ทำงาน
โดยตรงที่มีความชำนาญในเรื่องดังกล่าว หรือ
ศึกษาจาก พ.ร.บ. ด้วยตนเอง 

 
2. การจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายถูกต้อง ครบถ้วน และทันตามเวลาที่กำหนด 

ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา/ปรับปรุง 
- บางครั้งระยะเวลากระชั้นชิด จึงทำไม่ทัน และ
ไม่ครอบคลุม และมักทำเอกสารไม่ถูกต้อง 

- มี Check list และมี help desk แนะนำ 
 

- แต่ละกลุ่มงานไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน - ควรจัดทำคู ่มือ เพื ่อจะได้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

- ใบสำคัญไม่ถูกต้อง - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้ละเอียดก่อนส่งเบิก 

- ไม่พบปัญหา - 

- การเบิกจ่ายล่าช้า เนื่องจากคณะ/สำนัก ไม่ได้
ดำเนินการตามขั้นตอนและระเบียบที่กำหนด 
ไม่มีการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายก่อนส่ง
เรื่องเบิก 

- ควรมีการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย เช่น 
ลำดับต้นก่อนส่งเรื่องเบิกจ่ายมาที่กองคลัง 

มีเอกสารการเบิกจ่ายบางรายการที่ปฏิบัติไม่
ถูกต้อง 

มีความละเอียดรอบคอบในการจัทำเอกสาร 

- เจ ้าหน้าที ่ไม ่ม ีความรู ้ความเข ้าใจการทำ
เอกสาร 

- คู่มือ 

- เอกสารไม่ถูกต้อง มีการส่งแก้ไข และส่งไม่ทัน
ตามเวลา 

- หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข รีบแจ้งหรือส่ง
ให้เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบแก้ไขให้ทันเวลา 
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ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา/ปรับปรุง 
- เอกสารไม่ถูกต้อง และมีความล่าช้า - กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำ และเวลา

ส่งเอกสารให้ชัดเจน 
- ความถูกต้องของการเบิกจ่ายตามอัตราที่
เบิกจ่ายได ้

- ตรวจสอบความถูกต้องตามระเบียบ/ประกาศ
การเบิกจ่าย 

- เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจระเบียบ ทำให้แนบเอกสาร
ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน และล่าช้า 

- เจ้าหน้าที ่เข้าอบรม และตรวจสอบเอกสาร
ตามรายการแนบเบิกให้ถูกต้อง และรวดเร็วตาม
ทันกำหนดเวลา 

 
3. ความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านการบันทึกข้อมูลเข้าในระบบ MIS 

ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา/ปรับปรุง 
- ปัญหาไม่มี เจ้าหน้าทีมีความรู้ความเข้าใจ แต่
มีบ้างหากเจ้าหน้าที ่เปลี ่ยนคน จะลงข้อมูล
ผิดพลาด 

- มี check list, help desk, workflow 
 

- บางครั้งผู้ใช้งานระบบ MIS จะมีขั้นตอน และ
การปฏิบัติงานที่เข้าใจยาก 

- สร้างระบบโดยกำหนดขั้นตอนให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติ และ สร้างให้มีความรู้ความเข้าใจใน
ระบบ MIS 

- ไม่เข้าใจ หรือเข้าใจไม่ตรงกัน - ปีละครั้งมาคุยกันทั้งผู้ปฏิบัติงานของคณะและ
ของกองคลัง 

-  ย ั ง ส ั บสน ในการกรอกรห ั ส ขอ ง ศ ู น ย์  
 

- ศึกษาจากผู้รู้ 
- จดและบันทึกการลงข้อมูลในสมุดโน้ตของ
ตนเอง 

- แยกตามหมวดรายจ่ายจริง ไม่ต้องกับรายจ่าย
งบประมาณ 

- กำหนดเฉาพะหมวดให้ตรงกัน 

- ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ไม่มีคู่มือ หรือแนวทาง
การเข้าใช้งานเป็นระบบ MIS ทำให้บันทึกบัญชี
ผิดประเภท ลงบัญชีไม่ถูกต้อง ฯลฯ 

- จัดทำคู่มือการเข้าใช้งานระบบ MIIS 
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ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา/ปรับปรุง 
- เจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลเข้า
ระบบ MIS ไม่ถูกต้อง เนื่องจากไม่มีความรู้ 

- จัดให้มีการอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้
ระบบในการบันทึกข้อมูลด้านต่าง ๆ 

- มีบางรายการ และบางคณะ/สำนัก ยังบันทึก
ข้อมูลในระบบ MIS ไม่ถูกต้อง 

- จัดอบรมให้ความรู้เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง 

- เจ้าหน้าที่ไมม่ีความรู้ในการบันทึก MIS - อบรม 

- ความละเอียดของงานที่เข้าระบบมีน้อย - เปิดกว้าง/อบรม เปิดรหัสให้ใช้งานมากกว่านี้
(ถ้าเป็นไปได้) 

- มีการถ่ายทอดการใช้งานจากรุ่นพี่พี่ทำงานอยู่
ก่อนแล้ว แต่คนใหม่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรม 
อาจไม่เข้าใจได้ดีพอ 

- ควรมีการอบรมระบบ MIS ให้กับเจ้าหน้าที่
ใหม่ในทุก ๆ ปี 

- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้และความเข้าใจ - เจ้าหน้าที ่ควรศึกษาวิธีการบันทึกข้อมูลให้
เข้าใจ 

- ผู้ปฏิบัติงานสามารถดำเนินการได้เป็นอย่างดี - 

- เข้ามาทำงานใหม่หรือเปลี ่ยนสายงาน การ
ทำงานทำให้ยังไม่เข้าใจระบบ MIS 

- เรียนรู้ระบบ ในลักษณะพ่ีสอน้อง 

 
4. การสอบทาน การทบทวนความถูกต้องและครบถ้วนของรายการที่นำเข้าในระบบ MIS 

ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา/ปรับปรุง 
- ควรจะมีการตรวจสอบทานระหว่างเจ้าหน้าที่ 
และหัวหน้าในการปฏิบัติงาน 

- ควรตรวจสอบความถูกต้องก่อนการเสนองาน 
หรือก่อนลงระบบ เพ่ือลดปัญหาการทำงานที่ผิด
น้อยลง 

- งานเยอะอาจะไม ่ม ี เวลามาสอบทานทุก
รายการ 

- ควรใช้ความละเอียดรอบคอบในการนำเข้า
ข้อมูลให้มากขึ้น 

- การนำเข้ารายการผิด เนื่องจากเป็นรายการ
ใหม่ยังไม่เคยลงระบบ 

- มีคู่มือการลงบัญชี 
- ศึกษาจากผู้รู้ 

- ไม่สามารถนำเข้ารายการ ใช้รายการใกล้เคียง 
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ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา/ปรับปรุง 
- ไม ่ม ีระบบ Check list ในแต่ละขั ้นตอนที่
นำเข้าระบบ MIS 

- ควรให้มีการกำกับดูแล และชี ้แนะในการ
ปฏิบัติงานจริงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 
- จัดทำระบบ Check list ในแต่ละข้ันตอน 

- ไม่มีการสอบทานการนำเข้าระบบ MIS - ให้มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ ที่ควบคุม
การนำเข้า 

- ขาดอิสระในการบันทึกบัญชีตามจริง - โปรดทบทวนการให้อิสระในการทำงานจริง ๆ 
- รายการที่ผูกพันแล้ว แต่ไม่ได้มีการเบิกจ่าย 
หร ือยกเล ิกรายการน ั ้น ๆ ไม ่ได ้แล ้ว หลัง
หลังจากที่ตัดเบิกจ่าย ทำให้ยอดค้างจ่ายของ
หน่วยงานนั้นค้างอยู่ตอนสิ้นปี 

- เมื ่อตรวจสอบ หรือเบิกจ่ายตามรายการที่
เกิดขึ้นในแต่ละเดือน รายการที่ส่งคืนให้ยกเลิก
ควรแจ้งให้หน่วยงานนั้นลบรายการที ่ยกเลิก
ออกด้วย 

- ข้อมูลไม่ถูกต้อง ทำให้ต้องเสียเวลาในการ
กลับไปแกไ้ข 

- ในการบันทึกข้อมูลแต่ละครั้งควรมีการสอบ
ทานข้อมูลให้ถูกต้อง 

- มีการดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมุลทุกครั้ง ที่ทำการบันทึกข้อมูล 

-  

- ไม่มีการสอบทาน และตรวจสอบความถูกต้อง 
ก่อนทำในระบบ MIS 

- สอบทาน และตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนส่ง
เรื่องมากองคลังและพัสดุ จะได้ไม่เสียเวลา หาก
คืนเรื่องไปแก้ไข 

 
5. การเข้าใช้งานระบบ MIS เช่น ความเสถียรของระบบ ความสะดวกในการเข้าใช้งาน           รวม

ไปถึงการประหยัดเวลาในการทำงาน เป็นต้น 
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา/ปรับปรุง 

- ระบบมีความเสถียรไม่ค่อยหลุดบ่อย - 
- ปัญหาด้านเทคนิคมีค่อยข้างน้อย น่าจะเป็น
ปัญหาของผู้ใช้งานมากกว่า 

- ความรู้ความเข้าใจของผู้ใช้งานสำคัญมาก 

- ระบบค้างเนื ่องจากเข้าผ่าน Window7 ไม่
เสถียรต่อการใช้งาน 

- พัฒนาระบบ หรือ Version ให้สามารถรับกับ
การใช้งาน 
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ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา/ปรับปรุง 
- MIS ไม่สมดุลกับเครื ่องคอมพิวเตอร์ท ี ่ ใช้
ทำงาน เปิด MIS แล้วเกิดข้อมผิดพลาด 

- ปิดเครื่อง เปิดใหม่ 

- ความล้าสมัยของระบบที ่ไม่สอดคล้องกับ
ปัจจุบัน 

- ปรับปรุง และพัฒนาระบบให้สามามารถใช้
งานได้จริงและเกิดความเสถียร และรวดเร็วขึ้น 

- ระบบ MIS เป็นระบบลง Window ระบบ 7 
ปัจจุบันใช้ Window 10 ต้องใช้ VM Ware เข้า
มาใช้ทำให้ใช้งานได้ล่าช้า 

- กลับมาใช้ Window7/ต้องพัฒนาโปรแกรมที่
จะใช้กับ Window ในอานาคตได้ 

- บางครั้งก็ไม่เสถียร - ITC 
- ความล่าช้าของระบบ และความเร็วของระบบ
อินเตอร์เน็ตของสถาบัน ทำให้การเข้าใช้งานมี
ปัญหา 

- ปรับปรุงระบบ และความเร็ว ให้ทันสมัย 
เหมาะกับสถานการณืในปัจจุบัน 

- ระบบ MIS ไม่สามารถใช้ก ับคอมพิวเตอร์ 
Version ใหม่ๆ ได ้ ต ้องใช ้ VM Ware ทำให้
เสียเวลาในการเข้าใช้งาน 

- ปรับปรุงระบบให้สามารถใช้งานกับเครื ่อง
คอมพิวเตอร์ Version ใหม่ ๆ ได ้

- การเข้าถึงมีปัญหาค่อนข้างลำบาก สำหรับ
คอมฯ บางรุ่น/Version  

- ปรับปรุง Version 

- ระบบ MIS เก่าแล้ว ควรมีการพัฒนา เพื่อให้
รองรับกับเทคโนโลยีที่สูงขึ้นด้วย 

- พัฒนาเพื่อให้ใช้งานกับเวอร์ชั่นที่ใหม่ข้ึน 

- ระบบมีความขัดข้องค่อนข้างบ่อย -  
 
6. รายงานต่าง ๆ ที่ได้จากระบบ MIS เช่น ความเชื่อถือได้ของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล   ที่ 

จะนำไปใช้ตรงต่อความต้องการ เป็นต้น 
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา/ปรับปรุง 

- มีความถูกต้องแม่ยำ - 
- บันทึกรายการผิด - ก็กลับไปแก้ที่เดิม คือคนใช้ ยังไงก็ต้องมีความรู้

ความเข้าใจ ละเอียดรอบครอบ 
- ยอดเบิกจ่ายใน MIS ล่าช้ากว่าปัจจุบันในบัญชี - ดูจากทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย 
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ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา/ปรับปรุง 
- เกิดความผิดพราดจากการแก้ไขระบบโดย 
Admin เป ็นบางคร ั ้ง ทำให ้ม ีผลกระทบต่อ
รายงานที่นำไปใช้ 

- ให้มีการประสานงานระหว่าง Admin ที่ดูแล
ระบบกับผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิงานอย ่างต ่อเน ื ่อง เ พ่ือ
รับทราบข้อมูลการแก้ไขระบบ เพื ่อจะได้นำ
ข้อมูลที่ถูกไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 

- บางรายงานยังเป็นข้อมูลที่บันทึกไม่ถูกต้อง 
ทำให้ข้อมูลเชื่อถือไม่ได้ 

- บันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง 
- จัดอบรมให้ความรู้ 

- รายงานของ MIS มีความถูกต้อง แต่เจ้าหน้าที่
บันทึกรายการไม่ครบ ทำให้เกิดข้อมูลไม่ถูกต้อง 

- หาข้อมูล/วิธีให้เจ้าหน้าที ่บันทึกรายการให้
ถูกต้องครบถ้วน 

- ไม่ตรงกับความต้องการใช ้งาน เช ่น รหัส 
หมวดหมู่มีน้อย จำกัดการใช้ 

- ผู้ดูแลระบบระดับสถาบัน ควรเปิดกว้างในการ
ใช้รหัสให้ตรงกับความต้องการ และงานอย่าง
ละเอียด 

- นำมาใช้ในการตั้งของบประมาณในปีถัดไปได้ 
แต่มีการล่าช้าของการบันทึกบัญชีในรายงาน
อาจไม่มีข้อมูลที่ต้องการ 

- มีการบันทึกบัญชีประจำวันให้ทันเวลา 

- รายงานบางรายงานยังมีข้อผิดพลาด และบาง
รายงานยังมีข้อมูลไม่ครบถ้วน 

- ปรับปรุงโปรแกรมให้มีความถูกต้องครบถ้วน 

- สามารถนำข้อมูล งบการเง ินไปใช้ในการ
พิจารณา นำเสนอผู้บริหารได้อย่างเหมาะสม 
ถูกต้อง 

-  

- ระบบดูอยู่แล้ว แต่ผู้ทำงานทำไม่ถูกต้อง เช่น
ใส่รายละเอียดไม่ครบถ้วน 

- ผ ู ้ทำงาน ต ้องใส ่รายละเอ ียดให ้ถ ูกต ้อง 
ครบถ้วน 
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7. ระบบ MIS ทำให้การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานและ
สถาบัน 

ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา/ปรับปรุง 
- เห็นด้วย ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพดี - 
- ระบบ MIS สามารถทำให้งานมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และเป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

- 

- อันนี้ไม่แน่ใจ เพราะแต่ละคณะใช้ข้อมูล MIS 
เพื ่อไปใช้ในการตัดสินใจ หรือใช ้ประโยชน์
ต่างกัน บางคณะผู้บริหารไม่สนใจ MIS ด้วยซ้ำ 

- 

- - สามารถทราบรายจ่ายได้ทันถ่วงทีเป็นปัจจุบัน 
- บางระบบยังไม่ตอบโจทย์ และให้รายงานที่ไม่
สมบูรณ์ 

- ปรับปรุงระบบให้บางรายงานสามารให้ข้อมูล
ที่สมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ 

- เกิดประโยชน์ระดับหน่วยงาน(ผู ้ลงระบบ) 
น้อย 

- ทบทวนการใช้งาน 

 - สามารถออกรายงานและดูข้อมูลที่บันทึก
ประจำวันได้ ตรวจสอบและยกเลิกย้อนหลังได้
ภายในป ีงบประมาณ และม ีประโยชน ์ต่อ
หน่วยงานสถาบัน 

- ปรับปรุงระบบ หรือเพ่ิม Version ให้ทันสมัย 

- ข้อมูลที่บันทึกในระบบ MIS มีความล่าช้า ทำ
ให้การนำข้อมูลไปใช้ไม่ทันตามความต้องการ 

- กำหนดเวลาในการบันทึกข้อมูลแต่ละประเภท
ให้ชัดเจน 

- MIS ช่วยให้การจัดการทางการเงิน สะดวก 
รวดเร็วขึ้น มีความน่าเชื่อถือ 

- 

 
8. อ่ืน ๆ โปรดระบุ.................... 

ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา/ปรับปรุง 
- ระบบ MIS อาจจะสะดวกในระดับสถาบัน แต่
ไม่ค่อยสะดวกระดับหน่วยงานย่อย 

- ควรทบทวน 
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 ส่วนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับ ข้อเสนอแนะว่า ท่านอยากให้ระบบ MIS พัฒนาอย่างไร เช่น ด้านระบบ
การใช้งาน ด้าน Version ของระบบ ด้านการข้อมูลนำเข้าระบบ เป็นต้น 
 - การเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อลดการกรอกข้อมูลซ้ำ 
 - พัฒนาโดยการเลิกใช้ WINDOW เทียม เป็นอันดับแรกเลย พัฒนาให้สามารถใช้กับ Chrome ได้
หรือไม?่ 
 - การนำเข้าข้อมูล ค่อนข้างยุ่งยาก มีหลายหน้าต่างมากเกินไป 
 - พัฒนา Version ให้ทันสมัย เนื่องจากเข้า Window7 บางทีระบบค้างไม่สามารถเปิดใช้งานได้
อย่างทันเวลา ต้องเปิด-ปิดหลายรอบกว่าจะดึงข้อมูล หรือกรอกข้อมูลได้ หน้าต่าง Window ทำให้สับสน 
กดผิดหน้าต่างก็ออกท้ังระบบ น่าจะมีระบบ black ได้ พอกลับเข้าไปใช้ก็ค้าง จอดำ Error บ้าง 
 - ผู้ปฏิบัติงานสามารถดูได้ทุกหน้ารายการในระบบ บางรายการตัวเลขที่ได้ไม่ตรงตามความเป้นจริง
ของการเงินกองคลังและพัสดุ 
 - พัฒนาให้สามารถรองรับกับคอมพิวเตอร์เวอร์ชั่นปัจจุบัน และรองรับการทำงานนอกสถานที่ได้ 
 - เมนูบางตัวในระบบ MIS ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ได้ เนื่องจากไม่มีการนำข้อมูลเข้า 
 - ข้อมูลบางรายการในระบบ MIS ยังไม่เป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ทำให้ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์
ได ้
 - ปรับปรุงระบบให้ทันสมัย 
 - สามารถใช้ระบบ MIS นอกสถานที่ได้ 
 - ขอให้เปิดกว้างในการใช้งานระดับเจ้าของงาน เพราะมีระบบ MIS ต้องทำงานซ้ำซ้อน เช่น บันทึก 
MIS แล้วบันทึกด้วยมืออีกครั้งถ้าลงรายละเอียดมาก ๆ บางรหัสห้ามใช้ ใช้ได้เฉพาะ อย่างจำกัด ทำให้
ข้อมูลที่บันทึกไม่ตอบโจทย์ความต้องการผู้ใช้งานโดยตรง ควรใช้ประโยชน์ได้ดีระดับหน่วยงาน/เจ้าของ
เรื่อง 
 - ปรับปรุง Version ของระบบให้เร็วขึ้นและทันสมัย และสามารถล็อคอินเข้าระบบเพ่ือทำงานจาก
ที่บ้านได้ จากสถานการณ์โควิด 19 ที่ผ่านมา ไม่สามารถทำงานจากบ้านได้ ต้องมาทำที่หน่วยงานใน
สถาบันฯ 
  - พัฒนาระบบ MIS ให้สามารถใช้กับคอมพิวเตอร์ Version ใหม่ได้ 
 - การบันทึกข้อมูลเข้าระบบมีความถูกต้อง และทันตามเวลาที่กำหนด 
 - ควรพัฒนาให้ระบบ MIS สามารถเชื่อมโยงเข้าถึงได้ง่ายขึ้น สามารถประมวลผลในลักษณะต่าง ๆ 
ออกมาเป็นรายงานเพ่ือนำเสนอได้ 
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 - สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก ง่าย และนำข้อมูลออกมาวิเคราะห์ ได้ เพื ่อสะดวกในการ
ประมวลผลให้ผู้บริหารสถาบัน ประกอบการตัดสินใจ 
 
 ส่วนที่ 3 คำถามเกี่ยวกับ ข้อเสนอแนะว่า ท่านอยากได้รับการสนับสนุนในด้านใดบ้างเพ่ือให้ใช้งาน
ระบบ MIS ได้อย่างครบถ้วนหรือสะดวกต่อการใช้งาน 
 - ข้อมูลสนับสนุนเชิงสถิติเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ ในหลาย ๆ มิติ 
 - มีคนเกษียณ-มีคนใหม่มาแทน ในรอบ 2-3 ปี ควรมีการอบรมการใช้งาน เพื่อให้คนใหม่ได้เรียนรู้
ระบบ และการใช้งานจริง ๆ การสอนกันเองบางครั้งความเคยชินก็ทำให้สอนไม่ครบ น้องก็ทำผิด ๆ ถูก ๆ 
ถ้าคนสอนเข้าใจผิดก็สอนกันผิด ๆ ต่อไป 

- พัฒนาระบบ Window 
- พัฒนาเมนูต่าง ๆ น่าจะมี แท็บ black ได้โดยไม่ต้องกดปิดหน้าจอ 
- การระบุ 3 มิติ น่าจะมีข้ึนให้แต่ละคณะเลย เพ่ือป้องการการสับสน หรือเลือกตัวเอลขผิด 
- อยากให้พัฒนาการคุมยอดทะเบียนรายด้วยด้านสวัสดิการ และเงินสนับสนุนต่าง ๆ ของแต่ละ

คนได ้
- อยากให้มีการอบรม ให้ความรู้ แก่ผุ ้ใช้ระบบ MIS ของหน่วยงานต่าง ๆ ในสถาบัน โดยใน

ปัจจุบัน ผู้ที่ใช้ระบบไม่เคยผ่านการอบรมมาก่อน ปฏิบัติงานโดยถ่ายทอด บอกต่อกันมา 
- บันทึกข้อมูลในระบบ MIS ให้เป็นปัจจุบัน 
- มีการจัดอบรมให้ความรู้ แก่ผู้ใช้ระบบ MIS 
- ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้เข้าใช้งานระบบ MIS 
- เวียนเอกสาร/ระเบียบ แก่หน่วยงานต่าง ๆ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง 
- ขอให้ผู ้ดูแลระบบระดับสถาบันทบทวนการใช้งานและสำรวจความต้องการผู ้ใช้(เจ้าของ

หน่วยงาน) ว่า ทำอย่างไรจะใช้ประโยชน์ MIS ได้อย่างคุ ้มค่า เหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุด เริ ่มที่
หน่วยงาน – จนถึงสถาบันฯ 

- ขอให้จัดอบรมใช้งานระบบ MIS ในทุกปี สำหรับพนักงานที่เข้าใหม่ 
- สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาระบบ MIS 
- ควรจัดอบรมการใช้งานสำหรับบุคลากรใหม่ท่ีมีความจำเป้นต้องใช้งานระบบ 
- Call Center คอยตอบคำถาม เมื่อมีปัญหาเรื่องการใช้ระบบ 
- ปรับปรุงระบบ MIS ให้ทันสมัย 

 



ภาคผนวก ช 
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