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บทคัดย่อ 

งานวิจยัครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา ผลกระทบของระบบการจัดการการเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(Financial Management Information System หรือ FMIS) และ ปัจจัยด้านความรู้ความสามารถท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานในโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ เจ้าหน้าท่ีระดบัปฏิบตัิการ และผู้บงัคบับญัชา ของหน่วยงานในโรงพยาบาล
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จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จ านวน 285 คน ท าการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบโดยใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ คา่ความถ่ี  ร้อยละ  คา่เฉล่ียส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test  F-test  MRA  และ SRA ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศแตกตา่งกนั มีความ
สะดวกและรวดเร็วในการเบิกจา่ยแตกตา่งกนั  สถานภาพแตกตา่งกนัมีความโปร่งใสในการท างานแตกตา่งกนั  
ระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัมีความถกูต้องและมีความโปร่งใสแตกตา่งกนั  การมีต าแหน่งปัจจบุนัแตกตา่งกนั 
มีความโปร่งใสแตกตา่งกนั  ปัจจยัระบบ FMIS ทัง้ 3 ด้าน และ ปัจจยัความรู้ความสามารถ ด้านความรู้ความ
เข้าใจของบคุลากรท่ีเก่ียวข้อง ผลการวิจยัพบว่า ไม่สามารถน ามาใช้ในการพยากรณ์ประสิทธิภาพในการเบิก
จา่ยเงินงบประมาณของหน่วยงานในโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
 
ค ำส ำคัญ:  ระบบการจดัการการเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์, ความรู้ความสามารถ, ประสิทธิภาพ 
 
Abstract 

The objectives of this study were to study the effects of Financial Management 
Information System (FMIS) and knowledge and competency on efficiency of divisional budget 
disbursement of King Chulalongkorn Memorial Hospital. Samples of 285 were drawn from 
operational and supervisory officers of King Chulalongkorn Memorial Hospital using systematic 
sampling. Questionnaires were used for data collection. Statistics used for data analysis included 
frequency, percentage, standard deviation, t-test, F-test, MRA, and SRA. The study found that 
difference in gender was shown on difference in FMIS operators with difference in convenience and 
promptness for disbursement, difference in status with difference in transparency, difference in 
educational level with difference in accuracy of information and transparency, and difference in 
current position with difference in transparency. The findings also showed that FMIS system in 
three aspects and knowledge and competency of pertinent officers could not be used to predict 
the efficiency of divisional budget disbursement of King Chulalongkorn Memorial Hospital at a 
statistical significance level of 0.05. 
 
Keywords:  Financial Management Information System, Knowledge and Competency, Efficiency 
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บทน า 
เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบ ันมีการปรับปรุงและพัฒนาให้สามารถใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ในหลายองค์กรมีการปรับเปลี่ยนระบบและพัฒนาศักยภาพของเทคโนโลยีต่างๆ 
เพื่อให้รองรับกับระบบงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม เช่น ระบบสารสนเทศการบริหารงาน
บุคคล ระบบสารสนเทศด้านการเงิน ระบบสารสนเทศด้านการตลาด ระบบสารสนเทศด้านการ
ผลิตและด าเนินงาน และระบบสารสนเทศด้านบัญชี เป็นต้น ปัจจุบันงานของพนักงานในองค์กร
ต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย  ท าให้มี
การพัฒนาระบบที่ช่วยในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลแบบส าเร็จรูปในรูปของชุดค าสั่ง  
ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ช่วยลดระยะเวลาในการท างานและเพิ่มความแม่นย า ถูกต้อง
ของข้อมูล (ส านักงานการคลังสภากาชาดไทย , 2557) ระบบการจัดการการเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(Financial Management Information System หรือ FMIS) เป็นระบบที่ช ่วยให้กระบวนการทางบ ัญ ชี 
ระบบสารสนเทศการบริหารงานบุคคล ระบบสารสนเทศด้านการเงิน  ระบบสารสนเทศด้าน
การตลาด ระบบสารสนเทศด้านการผลิต  มีความกระชับช ัด เจนยิ่งขึ น้  ท าให้ส าน ักงานใหญ่
สามารถรับข้อมูลทางการเงินแบบออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์เป็นโรงพยาบาล
ขนาดใหญ่ท่ีรองรับผู้ ป่วยจ านวนมาก การท่ีมีระบบการจัดการ FMIS เข้ามาใช้ นับว่าเป็นผลดีต่อการ
ปฏิบตัิงานของโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ แต่หากว่าผู้ ท่ีปฏิบตัิงานมีความบกพร่องในการใช้โปรแกรมระบบ 
FMIS ก็จะท าให้เกิดผลกระทบด้านการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งนบัเป็น
ปัญหาใหญ่และมีความเส่ียงสงูท่ีจะก่อความเสียหายได้อย่างมาก จากความส าคญัและปัญหาดงักลา่ว จะ
เห็นได้ว่า การมีเคร่ืองมือท่ีดี แตผู่้ ใช้ขาดความรู้ความสามารถในการใช้งาน ก็อาจส่งผลเสียหายได้ ผู้ วิจยั
จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงผลกระทบของระบบ FMIS และความ รู้ความสามารถ ท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานในโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพ่ือ
น าความรู้ท่ีได้ไปพฒันาการใช้ระบบ FMIS ของหน่วยงานในโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ตอ่ไป 
 
สมมตฐิานการวิจัย 

 สมมติฐานท่ี  1 บุคลากรผู้ ใช้งานระบบ FMIS ท่ีมี  เพศ  อายุ  สถานภาพ  ระดับการศึกษา   
สาขาวิชาท่ีจบการศึกษา  ต าแหน่งปัจจุบัน  และประสบการณในการใช้ระบบ FMIS แตกต่างกัน มี
ประสิทธิภาพในการเบกิจา่ยเงินงบประมาณท่ีแตกตา่งกนั 
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สมมติฐานท่ี 2 ระบบ FMIS ประกอบด้วย โปรแกรม FMIS  อุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในระบบ 
FMIS  และ หน่วยงานผู้ ให้บริการระบบ FMIS ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ
หนว่ยงานในโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์สภากาชาดไทย 

สมมติฐานท่ี 3 ความรู้ความเข้าใจของบคุลากรท่ีเก่ียวข้อง สง่ผลตอ่ประสิทธิภาพในการเบกิจ่ายเงิน
งบประมาณของหนว่ยงานในโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์สภากาชาดไทย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจยัครัง้นีไ้ด้ก าหนดขอบเขตการวิจยัด้านเนือ้หาโดยให้ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งประกอบด้วย เพศ  
อาย ุ สถานภาพ  ระดบัการศกึษา  สาขาวิชาท่ีจบการศกึษา  ต าแหนง่ปัจจบุนั  และประสบการณ์ในการใช้
ระบบ FMIS และ ระบบ FMIS ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้านได้แก่ โปรแกรม FMIS  อุปกรณ์ท่ีใช้ในระบบ FMIS 
รวมถึงหน่วยงานผู้ ให้บริการระบบ FMIS และ ความรู้ความสามารถ ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจของบคุลากร
ท่ีเก่ียวข้อง เป็นตวัแปรอิสระ และก าหนดให้ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานใน
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์สภากาชาดไทย เป็นตวัแปรตาม ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้ได้แก่ เจ้าหน้าท่ี
ท่ีเก่ียวข้องกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย 
จ านวน 874 คน ก าหนดจ านวนกลุ่มตวัอย่างจากการเปิดตารางส าเร็จรูปของ Taro Yamane (1973) โดย
ยอมให้เกิดความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 ได้จ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีแนะน าจ านวนไม่น้อยกว่า 275 คน เม่ือ
ส ารวจจริงได้ท าส ารองไว้อีกร้อยละ 4 หรือ 11 คน รวมเป็นมีกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 285 คน ใช้การสุ่มกลุ่ม
ตวัอยา่งแบบเป็นระบบ (Systematic Random Sampling) ตามแบบของ สริุนทร์ นิยมางกรู (2542) 

ท าการศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับระบบ FMIS  ความรู้ความสามารถของ
ผู้ ใช้งานระบบ FMIS  ประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  และการรับรู้ข่าวสารผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม จากนัน้น าแบบสอบถามท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ไป
เสนอตอ่อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ พร้อมทัง้เชิญผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเท่ียงตรง
ของเคร่ืองมือ แล้วน าข้อแนะน ามาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้ถูกต้องเหมาะสม แบบสอบถามท่ี
ปรับปรุงแก้ไขแล้วจะถูกน าไปหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยการทดลอง (Try Out) กับกลุ่มท่ีไม่ใช่
กลุ่มตวัอย่างท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตวัอย่างจ านวน 40 ชุด แล้วน าผลท่ีได้ไปท าการวิเคราะห์หา
ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยใช้วิธีหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่า (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2544) 

สถิติท่ีใช้เป็นแบบเชิงพรรณนา และเชิงอนมุาน สถิติเชิงพรรณนาเป็นสถิติท่ีใช้ในการบรรยายหรือ
อธิบายลกัษณะตา่งๆ ในภาพรวมของกลุม่ตวัอยา่ง หรือประชากรท่ีใช้ในการศกึษา ได้แก่ การใช้ตารางแจก
แจงค่าความถ่ี (Frequency)  ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉล่ีย (Mean)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ซึ่งใช้คู่กับค่าเฉล่ียเพ่ือแสดงลกัษณะการกระจายข้อมูล ส่วนสถิติเชิงอนุมานหรือ
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เชิงอ้างอิงใช้วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานทัง้ 3 ข้อ ได้แก่ การทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 1 บุคลากร
ผู้ ใช้งานระบบ FMIS ท่ีมี เพศ  อายุ  สถานภาพ  ระดับการศึกษา  สาขาวิชาท่ีจบการศึกษา  ต าแหน่ง
ปัจจุบัน  และประสบการณ์ ในการใช้ระบบ FMIS แตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณท่ีแตกต่างกัน สถิติท่ีน ามาใช้ได้แก่ Independent Samples t-test เพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดย
ทดสอบความแตกต่างคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระกัน และสถิติ One-way Analysis of 
Variance เพ่ือทดสอบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม การทดสอบสมมติฐาน
ข้อท่ี 2 ระบบ FMIS ประกอบด้วย โปรแกรม FMIS  อุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในระบบ FMIS  และ 
หน่วยงานผู้ ให้บริการระบบ FMIS ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานใน
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย ใช้การวิเคราะห์  Multiple Regression เป็นการวิเคราะห์
ความสมัพนัธ์ของตวัแปรต้น เพ่ือใช้อธิบายผลของตวัแปรตาม และการทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 3 ความรู้
ความเข้าใจของบคุลากรท่ีเก่ียวข้อง สง่ผลตอ่ประสิทธิภาพในการเบกิจา่ยเงินงบประมาณของหนว่ยงานใน
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย ใช้การวิเคราะห์  Simple Regression เป็นการวิเคราะห์
ความสมัพนัธ์ของตวัแปรต้น เพ่ือเป็นตวับง่บอกอิทธิพลของตวัแปรตามท่ีเกิดขึน้ 
 
ผลการศึกษา 
 การวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ด้านข้อมูลส่วนบุคคล ด้านระบบ FMIS ด้าน
ความรู้ความสามารถ และประสิทธิภาพในการเบิกจ่าย สามารถอธิบายได้ดังนี ้ปัจจัยข้อมูลส่วน
บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา สาขาที่จบการศึกษา ต าแหน่ง ปัจจุบัน  และ
ประสบการณ์ในการใช้ระบบ  FMIS พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 259 คน 
คิดเป็นร้อยละ 90.9  อายุ 23-30 ปี จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 39.6  สถานภาพโสด จ านวน 
214 คน คิดเป็นร้อยละ 75.1  มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จ านวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 
80.7  จบการศึกษาสาขาบัญชี จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 33  ต าแหน่งหน้าท่ีระดับปฏิบัติการ 
จ านวน 283 คน คิดเป็นร้อยละ 99.3 ประสบการท างานตัง้แต่ 2 ปีขึน้ไป จ านวน 238 คน คิดเป็น
ร้อยละ 83.5 ปัจจ ัยด้านระบบ FMIS ได้แก่ โปรแกรม FMIS  อุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในระบบ 
FMIS  และหน่วยงานผู้ ให้บริการระบบ FMIS พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง 
ต่อระบบ FMIS โดยรวม เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านระบบ FMIS พบว่า กลุ่มต ัวอย่าง มี
ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง เม่ือพิจารณารายด้าน ด้านการปรับปรุงและแก้ไขข้อมลู  
(Mean = 3.24)  ด้านการน าข้อมูลเข้าในระบบปฏิบตัิงาน FMIS (Mean = 3.22)  ด้านการอนุมัติขอเบิก
หรือขอจ่ายผ่านผู้พิจารณาหรือผู้อนุมตัิ (Mean = 3.12)  ด้านการยกเลิกการบนัทึกข้อมลู (Mean = 3.02)  
ด้านความปลอดภยัข้อมลู (Mean = 2.96)  ด้านการเรียกดรูายงานผลการประมวลข้อมลูเพื่อการตรวจสอบ 
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(Mean = 2.94) มีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง ด้านอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 
มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน ด้าน เคร่ืองคอมพิวเตอร์มี
เพียงพอกับผู้ ใช้งานและปริมาณงาน (Mean = 3.29) ด้านหมึกพิมพ์ กระดาษเอกสาร เบิกใช้งานได้อย่าง
รวดเร็ว (Mean = 3.05) และด้านการใช้ซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ ประมวลผลรวดเร็ว (Mean = 2.96) มีความ
คิดเห็นในระดบัปานกลาง รองลงมาคือ ด้านสัญญาณอินเตอร์เน็ตของระบบ FMIS มีความรวดเร็ว ไม่
ติดขัด (Mean = 2.58)  มีความคิดเห็นในระดับน้อย ด้านหน่วยงานผู้ ให้บ ริการระบบ  FMIS พบว่า 
กลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน ด้าน ให้บริการ
ตอบข้อสงสัยการใช้งานทางโทรศพัท์ (Mean = 3.06)  ด้านการเปล่ียนแปลงสามารถรับทราบข้อมูลได้
อย่างรวดเร็ว (Mean = 2.93) และด้านการฝึกอบรมการท าให้เข้าใจขัน้ตอนการท างาน (Mean = 2.82)  มี
ความคิดเห็นในระดบัปานกลาง รองลงมาคือด้านคูมื่อการใช้งานแนะน าอ่านง่าย (Mean= 2.46)  มีความ
คดิเห็นในระดบัน้อย ปัจจยัด้านความรู้ความสามารถ ด้านความรู้ความเข้าใจของบคุลากรท่ีเก่ียวข้องพบว่า 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก มีจ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 59.6 
รองลงมาคือมีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง มีจ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 37.9 และ
มีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อย มีจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5  ปัจจัยด้านประสิทธิภาพใน
การเบิกจ่ายพบว่า พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นด้านประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายโดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านระบบ FMIS ช่วยควบคมุไม่ให้ใช้เงินเกินยอดเงิน
ท่ีได้รับจัดสรร (Mean = 3.33) ด้านผู้ บริหารหรือผู้ เก่ียวข้องสามารถตรวจสอบดูในระบบได้ตลอดเวลา 
(Mean = 2.68) และด้านระบบ FMIS ท าให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการเบิกจ่าย (Mean = 2.65) มี
ความคิดเห็นในระดับปานกลาง รองลงมาคือด้านระบบ FMIS ช่วยลดขัน้ตอนการตรวจสอบเอกสาร 
(Mean = 2.44)  มีความคดิเห็นในระดบัน้อย การวิเคราะห์สมมติฐาน 1) กลุ่มตวัอยา่ง ท่ีมี เพศ แตกตา่ง
กนั มีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ด้านระบบ FMIS ท าให้เกิดความ
สะดวกและรวดเร็วในการเบิกจ่าย แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน
ท่ีตัง้ไว้ นอกจากนีย้ังพบว่า เม่ือวิเคราะห์ค่าความแตกต่างของค่าเฉล่ียพบว่า กลุ่มตัวอย่าง เพศชาย มี
ทศันคติด้านประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโดยรวมมากกว่า ผู้ ใช้งานระบบ FMIS เพศหญิง 
โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากับ .029 นอกจากนีย้งัพบว่า ผู้ ใช้งานระบบ FMIS ท่ีมี เพศ แตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นมีประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ด้านระบบ FMIS ช่วยลดขัน้ตอนการตรวจสอบ
เอกสาร ลดจ านวนบุคลากร และลดจ านวนเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ด้านระบบ FMIS เพิ่มความ
ถูกต้องของข้อมูลช่วยควบคุมไม่ให้ใช้เงินเกินยอดเงินท่ีได้รับจัดสรร และด้านผู้ บริหารหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง
สามารถเข้าตรวจสอบดใูนระบบได้ตลอดเวลา มีความโปร่งใสในการท างาน ไมแ่ตกตา่งกนั กลุ่มตวัอย่าง ท่ี
มี อายแุตกตา่งกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ไม่แตกต่างกนั ซึ่ง
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ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ กลุ่มตัวอย่าง ท่ีมี สถานภาพ  แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
ประสิทธิภาพในการเบิกจา่ยเงินงบประมาณ ด้านผู้บริหารหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องสามารถเข้าตรวจสอบดใูนระบบ
ได้ตลอดเวลา มีความโปร่งใสในการท างาน แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ นอกจากนีย้งัพบว่า เม่ือวิเคราะห์คา่ความแตกต่างของคา่เฉล่ียพบว่า กลุ่มตวัอย่าง ท่ีมี 
สถานภาพสมรส มีทศันคติด้านประสิทธิภาพในการเบิกจา่ยเงินงบประมาณโดยรวมมากกว่า กลุม่ตวัอยา่ง 
ท่ีมีสถานภาพโสด โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.276 นอกจากนีย้งัพบว่า กลุ่มตวัอย่าง ท่ีมี สถานภาพ
แตกตา่งกนั มีความคิดเห็นมีประสิทธิภาพในการเบิกจา่ยเงินงบประมาณ ด้านระบบ FMIS ท าให้เกิดความ
สะดวกและรวดเร็วในการเบิกจ่าย ด้านระบบ FMIS ช่วยลดขัน้ตอนการตรวจสอบเอกสาร ลดจ านวน
บุคลากร และลดจ านวนเอกสารประกอบการเบิก และด้านระบบ FMIS เพิ่มความถูกต้องของข้อมูลช่วย
ควบคมุไม่ให้ใช้เงินเกินยอดเงินท่ีได้รับจดัสรร ไม่แตกตา่งกนั กลุ่มตวัอยา่ง ท่ีมี ระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั 
มีประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ด้านระบบ FMIS ช่วยลดขัน้ตอนการตรวจสอบเอกสาร ลด
จ านวนบคุลากร และลดจ านวนเอกสารประกอบการเบกิ ด้านระบบ FMIS เพิ่มความถกูต้องของข้อมลูช่วย
ควบคมุไมใ่ห้ใช้เงินเกินยอดเงินท่ีได้รับจดัสรร และด้านผู้บริหารหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องสามารถเข้าตรวจสอบดใูน
ระบบได้ตลอดเวลา มีความโปร่งใสในการท างาน แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ นอกจากนีย้งัพบวา่ เม่ือวิเคราะห์คา่ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียพบวา่ กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ด้านระบบ 
FMIS ช่วยลดขัน้ตอนการตรวจสอบเอกสาร ลดจ านวนบุคลากร และลดจ านวนเอกสารประกอบการเบิก 
น้อยกว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศกึษาปริญญาตรี โดยมีผลตา่งคา่เฉล่ียเท่ากบั 0.341 กลุ่มตวัอย่างท่ีมี
ระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ด้านระบบ FMIS เพิ่ม
ความถูกต้องของข้อมลูช่วยควบคมุไม่ให้ใช้เงินเกินยอดเงินท่ีได้รับจดัสรรน้อยกว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบั
การศกึษาปริญญาตรี โดยมีผลตา่งคา่เฉล่ียเท่ากบั 0.276 กลุม่ตวัอย่างท่ีมีระดบัการศกึษาต ่ากว่าปริญญา
ตรี มีประสิทธิภาพในการเบิกจา่ยเงินงบประมาณ ด้านผู้บริหารหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องสามารถเข้าตรวจสอบดใูน
ระบบได้ตลอดเวลา มีความโปร่งใสในการท างานน้อยกว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี 
โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.30 นอกจากนีย้ังพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษา แตกต่างกัน มี
ประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ด้านระบบ FMIS ท าให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการ
เบิกจ่าย ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ กลุ่มตวัอย่างท่ีมีสาขาวิชาท่ีจบการศึกษา
แตกตา่งกนั มีความคิดเห็นมีประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้อง
กบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ กลุ่มตวัอย่างท่ีมีต าแหน่งปัจจบุนั แตกต่างกัน มีความคิดเห็นมีประสิทธิภาพในการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ ด้านผู้บริหารหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องสามารถเข้าตรวจสอบดใูนระบบได้ตลอดเวลา มี
ความโปร่งใสในการท างาน แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 
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นอกจากนีย้งัพบว่า เม่ือวิเคราะห์คา่ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียพบวา่ กลุ่มตวัอย่าง ระดบัผู้บงัคบับญัชา มี
ทศันคติด้านประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโดยรวมมากกว่า กลุ่มตวัอย่าง ระดบัปฏิบตัิงาน 
โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.044 นอกจากนีย้งัพบว่า กลุ่มตวัอย่าง ท่ีมีต าแหน่งปัจจุบนั แตกต่างกัน มี
ความคิดเห็นมีประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ด้านระบบ FMIS ท าให้เกิดความสะดวกและ
รวดเร็วในการเบิกจ่าย ด้านระบบ FMIS ช่วยลดขัน้ตอนการตรวจสอบเอกสาร ลดจ านวนบุคลากร และลด
จ านวนเอกสารประกอบการเบิก และด้านระบบ FMIS เพิ่มความถกูต้องของข้อมลูช่วยควบคมุไม่ให้ใช้เงิน
เกินยอดเงินท่ีได้รับจดัสรร ไม่แตกตา่งกนั กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีประสบการณในการใช้ระบบ FMIS แตกตา่งกนั 
มีความคดิเห็นมีประสิทธิภาพในการเบิกจา่ยเงินงบประมาณ ไมแ่ตกตา่งกนั ซึ่งไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน
ท่ีตัง้ไว้ การวิเคราะห์สมมติฐาน 2) ระบบ FMIS ประกอบด้วย โปรแกรม FMIS  อปุกรณ์และคอมพิวเตอร์
ท่ีใช้ในระบบ FMIS และ หน่วยงานผู้ ให้บริการระบบ  FMIS ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณของหน่วยงานในโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พบว่า ปัจจยัด้านระบบ FMIS ไม่
สามารถน ามาใช้ในการพยากรณ์ประสิทธิภาพในการเบกิจา่ยเงินงบประมาณของหนว่ยงานในโรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ปัจจยัด้าน
อปุกรณ์และคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในระบบ FMIS ไม่สามารถน ามาใช้ในการพยากรณ์ประสิทธิภาพในการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ปัจจยัด้านหน่วยงานผู้ ให้บริการระบบ FMIS ไม่สามารถน ามาใช้
ในการพยากรณ์ประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย ได้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ เช่นกัน การวิเคราะห์
สมมติฐาน 3) ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณของหน่วยงานในโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พบวา่ ปัจจยัด้านด้านความรู้ความ
เข้าใจของบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง ไม่สามารถน ามาใช้ในการพยากรณ์ประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณของหน่วยงานในโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ซึ่งไม่
เป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
 
อภปิรายผลการวิจัย 

จากการวิจยัเร่ือง ผลกระทบของระบบ FMIS และ ความรู้ความสามารถท่ีส่งผลตอ่ประสิทธิภาพใน
การเบกิจา่ยเงินงบประมาณของหนว่ยงานในโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีประเดน็ท่ีสามารถ
น ามาอภิปรายตามความมุ่งหมายของการวิจยัได้ดงันี  ้ 1) จากการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา สาขาท่ีจบการศึกษา ต าแหน่งปัจจุบัน  
และประสบการณ์ในการใช้ระบบ  FMIS ผลการวิจัยพบว่า ผู้ ใช้ระบบ FMIS ที่มีเพศ แตกต่างกัน 
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มีประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ด้านระบบ FMIS ท าให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการ
เบิกจ่าย แตกต่างกัน สถานภาพแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ด้านผู้บริหาร
หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องสามารถเข้าตรวจสอบดใูนระบบได้ตลอดเวลา มีความโปร่งใสในการท างาน แตกต่างกัน  
ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ด้านระบบ FMIS ช่วยลด
ขัน้ตอนการตรวจสอบเอกสาร ลดจ านวนบุคลากร และลดจ านวนเอกสารประกอบการเบิก ด้านระบบ 
FMIS เพิ่มความถกูต้องของข้อมลูช่วยควบคมุไม่ให้ใช้เงินเกินยอดเงินท่ีได้รับจดัสรร และด้านผู้บริหารหรือ
ผู้ ท่ีเก่ียวข้องสามารถเข้าตรวจสอบดใูนระบบได้ตลอดเวลา มีความโปร่งใสในการท างาน แตกต่างกัน มี 
ต าแหน่งปัจจุบนัแตกต่างกัน มีความคิดเห็นมีประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ด้านผู้บริหาร
หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องสามารถเข้าตรวจสอบดใูนระบบได้ตลอดเวลา มีความโปร่งใสในการท างาน แตกต่างกัน   
สอดคล้องกบังานวิจยั อรรถพงศ์ ภู่กาญจน์ (2548) พบว่า การท่ีระบบเช่ือมโยงเครือข่ายการท างานหลาย
ระบบ และหลายหน่วยงาน เม่ือมีการประมวลผลพร้อมกันท าให้การเรียกดรูายงานท าได้ล่าช้า เกิดความ
ผิดพลาด ระบบขดัข้องบอ่ย เป็นอปุสรรคต่อการใช้งานของเจ้าหน้าท่ี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ ปรมะ 
สตะเวทิน (2533) ท่ีว่า การศกึษาเป็นปัจจยัท่ีท าให้คนมีความคดิ คา่นิยม ทศันคติ และพฤติกรรมแตกตา่ง
กัน คนท่ีมีการศึกษาสูงจะได้เปรียบอย่างมากในการเป็นผู้ รับสารท่ีดี เพราะเป็นผู้ มีความกว้างขวางและ
เข้าใจสารได้ดี  2) จากการวิเคราะห์ระบบ FMIS ประกอบด้วย โปรแกรม FMIS  อปุกรณ์และคอมพิวเตอร์ท่ี
ใช้ในระบบ FMIS และหน่วยงานผู้ ให้บริการระบบ  FMIS  ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณของหน่วยงานในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ผลการวิจ ัยพบว่า  ปัจจัยด้าน
โปรแกรม FMIS  อุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในระบบ FMIS และหน่วยงานผู้ ให้บริการระบบ FMIS  ไม่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย  ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากการติดตัง้เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือรองรับระบบ 
FMIS จะเป็นการด าเนินงานปรับปรุงระบบการจดัการด้านการเงินของสภากาชาดไทย ให้มีความทนัสมยั
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยกุต์ใช้เพ่ือปรับกระบวนการด าเนินงานและ
การจดัการด้านการงบประมาณ การบญัชี การจดัซือ้จดัจ้าง วสัด ุครุภณัฑ์ และการเบิกจ่าย แตห่น่วยงาน
แตล่ะหน่วยก็ไม่สามารถมีผลตอ่ประสิทธิภาพในการเบิกจา่ยเงินงบประมาณของหนว่ยงานในโรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในภาพรวม และ 3) จากการวิเคราะห์ความรู้ความสามารถ ด้านความรู้ความ
เข้าใจของบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานใน
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ผลการวิจัยพบว่า ปัจจยัด้านความรู้ความเข้าใจของบคุลากรท่ี
เก่ียวข้อง ไมส่ามารถน ามาใช้ในการพยากรณ์ประสิทธิภาพในการเบิกจา่ยเงินงบประมาณของหน่วยงานใน
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ทัง้นี ้อรรถพล ตริตานนท์ 
(2546) ได้กล่าวว่า  ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบญัชีมี 2 ลกัษณะ อย่างแรกคือ การบรรลุถึงระดบั
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ความรู้ความสามารถท่ีก าหนดโดยองค์กรวิชาชีพบัญชี และอย่างท่ีสองคือ  การรักษาระดับความรู้
ความสามารถตามท่ีองค์การวิชาชีพบญัชีก าหนด โดยการรักษาระดบั ความรู้ ความสามารถ ตามท่ีองค์กร
วิชาชีพก าหนด คือ การรับรู้และเข้าใจ วิธีการปฏิบตัิงาน การพฒันางานวิชาชีพบญัชีและการพฒันาองค์กร
อย่างตอ่เน่ือง ผู้ประกอบวิชาชีพต้องพฒันาและรักษาความสามารถของตนเองให้ตรงกบัความต้องการใน
สภาพแวดล้อมของการปฏิบตัิงานในองค์กร ความรู้ความสามารถนีต้้องรวมถึงผู้ ท่ีอยู่ภายใต้การควบคุม
ของผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพ จะต้องมีความรู้ ความสามารถและได้รับการฝึกอบรม
อยา่งเพียงพอมีการปฏิบตังิานท่ีได้รับมอบหมายอย่างระมดัระวงัรอบคอบ ครบถ้วน ทนัตอ่เวลา และรับรอง
ภายใต้การก ากับของตนเพ่ือให้ความเช่ือมัน่แก่ผู้ ใช้รายงานทางการเงิน ซึ่งปัจจยัด้านความรู้ความเข้าใจนี ้
เป็นปัจจยันามธรรม มีความซบัซ้อน ยากตอ่การวดั การได้ผลลพัธ์ท่ีไมมี่นยัจงึอาจเกิดขึน้ได้ แต่การไม่มีนยั
ดงักล่าวก็ไม่ได้หมายความว่า การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย ขาดประสิทธิภาพ  
 
ข้อเสนอแนะ 

การท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานในโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย นัน้ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรเน้นให้ความส าคญักบัค าแนะน าในคูมื่อการใช้งานระบบ FMIS 
ท่ีเผยแพร่ในระบบ อินทราเน็ต ของสภากาชาดไทย เพ่ือให้ผู้ ใช้งานสามารถเข้าใจและใช้งานระบบได้ ควรมีการ
แนะน าวิธีการบนัทึกรายการตามคู่มือการใช้งานระบบ FMIS  รวมถึงมีช่องทางในการสอบถามผู้ดแูลเร่ืองการใช้
งานระบบ FMIS เพิ่มเติม และจากข้อค้นพบท่ีว่า ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจของบุคลากรท่ีเก่ียวข้องไม่
สามารถน ามาใช้ในการพยากรณ์ประสิทธิภาพในการเบกิจา่ยเงินงบประมาณของหนว่ยงานในโรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นัน้ เพ่ือการพัฒนาให้ดียิ่งขึน้ควรมีการจัดให้ความรู้แก่บุคลากรเพิ่มขึน้
อย่างทั่วถึง โดยทางหน่วยงานมีการจัดอบรมเพิ่มความรู้เพ่ือพัฒนาศกัยภาพการใช้งานระบบ FMIS 
ให้แก่บคุลากรทกุกลุ่ม เพ่ือให้บคุลากรทัง้หมดมีความรู้ความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน เกิดความช านาญ
และสามารถน าระบบ FMIS มาใช้เพ่ือการน าไปสู่ประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ
หน่วยงานต่อไป ในการวิจยัครัง้ต่อไป ควรศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีอาจจะมีผลต่อประสิทธิภาพในการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ เช่น ปัจจยัทัศนคติ หรือ ปัจจยัด้านการยอมรับ และควรท าการศึกษาเชิงคณุภาพ 
เพ่ือให้ได้ข้อมลูเชิงลกึ และละเอียดครอบคลมุมากขึน้  
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