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ชื่อเรื่องการค้นคว้าอิสระ การรับรู้ประโยชน์การใช้งานระบบสารสนเทศในการจัดทํา 
งบประมาณของสํานักงบประมาณกลาโหม สํานักงานปลัด 
กระทรวงกลาโหม (E-Budgeting OPSD) 

ชื่อนักศึกษา จ่าสิบโทหญิง ภิญญดา ภูวิศกุลธร 
รหัสประจําตัว 58B53330110 
ปริญญา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ 
ประธานท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ    อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพปัญหาการนําระบบสารสนเทศของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงกลาโหม (E-Budgeting OPSD) มาใช้ในการจัดทํางบประมาณแทนระบบเดิม 2) ศึกษา
ความแตกต่างของการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศในการจัดทํางบประมาณของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม (E-Budgeting OPSD) โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ 3) ศึกษาปัจจัย
ท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศในการจัดทํางบประมาณของสํานัก
งบประมาณกลาโหม การวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงปริมาณ ดําเนินการโดยศึกษาจากกลุ่มประชากรท่ีผู้ใช้งาน
ระบบ E-Budgeting OPSD จํานวน 127 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มนายทหารงบประมาณของ
หน่วยข้ึนตรงสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและองค์กรอิสระ รวม 23 หน่วยงาน จํานวน 121 คน และ
กลุ่มเจ้าหน้าท่ีแผนกจัดทํางบประมาณ กองจัดทํางบประมาณ สํานักงบประมาณกลาโหม จํานวน 6 คน 
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยท่ีมีความเชื่อม่ันในระดับ 0.95 และสถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล 
คือ ค่าสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
ในการทดสอบสมมติฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน 

ผลการวิจัยพบว่า 
1) สภาพปัญหาการนําระบบสารสนเทศของ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (E-Budgeting

OPSD) มาใช้ในการจัดทํางบประมาณแทนระบบเดิม พบปัญหาในทางเทคนิคของระบบท่ียังไม่สามารถ
ทําให้ผู้ใช้งานระบบเชื่อม่ันได้ 100% และผู้ใช้งานส่วนใหญ่เป็นผู้มีอายุและประสบการณ์ทํางานด้านการ
จัดทํางบประมาณท่ีคุ้นเคยกับระบบงานแบบเดิม ยังต้องทํางานแบบคู่ขนานเพ่ือให้เกิดการรับรู้ว่าระบบ
สารสนเทศท่ีนํามาใช้มีประโยชน์ และในส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการรับรู้
ประโยชน์ของระบบสารสนเทศในการจัดทํางบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมท้ัง 3 ด้าน 
คือ ด้านความรวดเร็ว การใช้งานง่าย คุณภาพงาน ตามลําดับโดย เป็นเพศชาย (��=4.01, S.D.=0.44) 
อายุน้อยกว่า 20 ปี (�� =4.29, S.D.=0.18) การศึกษาระดับปริญญาตรี (��=3.96, S.D.=0.40) ซ่ึงมี
ประสบการณ์ในการทํางานเฉลี่ย 3-5 ปี (�� =4.16, S.D.=0.32) ท่ีมีพ้ืนฐานคอมพิวเตอร์ในระดับดี
เยี่ยม (��= 4.10, S.D. = 0.28) 

2) ด้านความแตกต่างของการรับรู้ประโยชน์ของระบบ E-Budgeting OPSD จําแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศ อายุ ชั้นยศ ประสบการณ์ทํางานท่ี
ต่างกัน ไม่มีความแตกต่างกันในการรับรู้ประโยชน์และการรับรู้ประโยชน์ท่ีไม่แตกต่างกันโดยมีนัยสําคัญ 
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ของสถิติท่ีระดับ 0.01 และผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจัยในปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน
ย่อมมีผลการรับรู้ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกันท่ีจําแนกตามอายุ จําแนกตาม
ระดับชั้นยศ จําแนกตามประสบการณ์ทํางาน และจําแนกตามพ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์ ในภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และส่วนผลการทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่าง
ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ของระบบ E-Budgeting OPSD โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และปัจจัย
ด้านการรับรู้ประโยชน์ในแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ประโยชน์สารสนเทศโดยภาพรวมมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้ประโยชน์ของระบบ E-Budgeting OPSD ทุกด้านท่ีระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.01 
  3) ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศในการจัดทํางบประมาณของ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ท้ังในภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้ประโยชน์ของระบบ
สารสนเทศในการจัดทํางบประมาณ (E-Budgeting OPSD) ทุกด้านประกอบด้วย ด้านคุณภาพงาน              
ด้านความรวดเร็ว และด้านใช้งานง่ายอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และรายด้านท้ัง 4 ด้าน           
อยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามลําดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านความเข้าใจในเทคโนโลยีสารสนเทศ           
(E-budgeting OPSD) (�= 0.88) ด้านประสบการณ์ในการทํางานด้านงบประมาณ (�= 0.31)            
ด้านความมุ่งม่ันในการใช้งานระบบสารสนเทศ (� = 0.24) และด้านนโยบายในการสนับสนุนให้ใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (�= 0.74)  
 
คําสําคัญ : การรับรู้ประโยชน์ ระบบสารสนเทศในการการจัดทํางบประมาณ 
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ABSTRACT 
   The purposes of this study was 1) to examine the problems concerning the 
information systems of the Office of the Permanent Secretary of Defense (E-budgeting 
OPSD) used to prepare the budgets instead of the traditional work system, 2) to 
study the difference in the perceived usefulness of the information systems of the 
Office of the Permanent Secretary of Defense (E-budgeting OPSD) by personal factors, 
and 3) to study the factors that are related to the recognition of the perceived 
usefulness of the information systems of the Office of the Permanent Secretary of 
Defense. The study was a quantitative research. The sample consisted of 127 system 
users, divided into 2 groups. The first consisted of 127 military budget officers from 23 
organic units independent of the Office of the Permanent Secretary of Defense and the 
second group consisted of official budget staff from the Preparation section of the 
Preparation Department of the Office of Defense of Budget. A questionnaire was use as the 
tool to collect the data. The statics used at a significance level of 0.95 for the data 
analysis consisted of average, percentage, mean, standard deviation, one way anova for 
test assumptions of research and Pearson’s correlation coefficient.  

  The results of the study were as follows: 
   1) The technical problems and obstacles of the information systems 

of the Office of the Permanent Secretary of Defense (E-budgeting OPSD) were caused 
by failures and so they could not be trusted 100%. Also, most users had budgeting 
experience and were familiar with the traditional work systems, thus parallel functions 
were required in order to realize the information system. The respondents who had a 
positive relationship with the awareness of the information systems in the budgeting 
of the Office of the Permanent Secretary Ministry of defense, identified three      
aspects: speed, ease of operation and quality of work by male respondents (��= 4.01, 
S.D.= 0.44) aged less than 20 years (��=4.29, S.D.=0.18) with a bachelor's degree             



 
 

ง 
 

(�̅= 3.96, S.D.= 0.40) with an average work experience of 3-5 years (��=4.16, S.D.= 0.32) 
and with an excellent computer foundation (��= 4.10, S.D.=0.28). 

 2) The study of the difference in perceived usefulness of the 
information systems of the Office of the Permanent Secretary of Defense (E-budgeting 
OPSD) by personal factors revealed that gender and work experience did not 
produce any differences in the perception of benefits at the significance level of 
0.01. The other personal factors, produced differences in the perceived usefulness of 
the information technologies. They were age, class rank level, work experience and 
base skills on computers. There were statistically significant differences at the level 
of 0.05. The test results also compared the differences in the recognition factors of 
the E-Budgeting OPSD system using different overall image and factors. The recognition 
of the benefits of each aspect was correlated with the awareness of the information 
benefits by the overview, with a positive correlation for the perception of the                   
E-Budgeting OPSD system. Every aspect was statistically significant at the 0.01 level. 
  3) The recognition factors perceived as useful in the overview had 
positive relations with the recognition of perceived usefulness for all aspects 
including quality, speed and ease of use. They were statistically significant at the 0.01 
levels. The top 4 aspects, in descending order, for understanding the information 
technology (E-Budgeting OPSD) were: overall understanding of the information 
technology (E-Budgeting OPSD) (r = 0.88) budget work experience (r = 0.31), 
commitment to information system usage (r = 0.24), and policy side to support the 
use of information technology (r = 0.74). 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

การค้นคว้าอิสระฉบับนี้สําเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์ได้ด้วยดี โดยได้รับการสนับสนุน               
และกําลังใจจากคุณบิดา มารดา และขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งต่อท่านอาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว       
ท่านอาจารย์ พลเอก ดร.เกษมชาติ นเรศเสนีย์ และท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนันท์ สายันต์ปทุม    
ท่ีกรุณาสละเวลาให้คําแนะนํา เสนอแนะแนวทาง ข้อแก้ไขในการปรับปรุงท่ีดีต่อการศึกษาค้นคว้า            
จนประสบความสําเร็จลุล่วงมาได้ด้วยดีโดยตลอด 

ขอบคุณมิตรสหายทุกท่านสําหรับกําลังใจท่ีดี ท่ีทําให้ไม่ย่อท้อต่อความพยายามในการ        
เข้ารับการศึกษาในครั้งนี้ ขอบพระคุณท่านอาจารย์ทุกท่านท่ีคอยประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ข้าพเจ้า            
ได้เห็นมุมมองของโลกในอีกแบบท่ีกว้างข้ึน การมองโลกในแบบของนักรัฐประศาสน์ศาสตร์         
การมีจิตสาธารณะเพ่ือการปฏิบัติงานท่ีเป็นไปอย่างถูกต้องตามทํานองคลองธรรมในอนาคตต่อไปใน
ภายภาคหน้า ขอบคุณพ่ี เพ่ือน และน้องชาว รปม. 19 ท่ีคอยช่วยเหลือให้กําลังใจกันตลอดรอดฝั่ง 
ขอบคุณเจ้าหน้าท่ีบัณฑิตวิทยาลัยและเจ้าหน้าท่ีประสานงานหน้าห้องของท่านอาจารย์ท่ีปรึกษา             
ท่ีคอยช่วยเหลือประสานงานให้อย่างดี และขอขอบคุณบุคลากรของสํานักงบประมาณกลาโหม            
และสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ท่ีสนับสนุนการให้ข้อมูลอย่างเต็มท่ีและอย่างดีเสมอมา  

การค้นคว้าอิสระครั้งนี้ ได้รับทุนจากสนับสนุนจากสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมท่ีได้ให้
ทุนอนุเคราะห์สนับสนุนบางส่วนในการวิจัยมา ณ ท่ีนี้ด้วย 
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บทที่  1 
บทนํา 

 

1.1  ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
เป็นท่ีทราบดีว่าโลกได้เปลี่ยนมาสู่ยุคท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นเครื่องมือการทํางาน

ท่ีจําเป็นและมีบทบาทต่อสังคมอย่างมากในหลายมิติพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนไป
เช่น การทําธุรกรรมด้านการเงินในอดีต จะต้องเข้าธนาคารเพ่ือรับบริการนั้น ๆ แต่ปัจจุบันเพียงมี
โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวก็สามารถทําธุรกรรมด้านการเงิน จองบัตรคอนเสิร์ต จองต๋ัวรถ จ่ายค่า
สาธารณูปโภค ติดต่อสื่อสาร และนํามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจท้ังภาครัฐและเอกชน         
มีการเปิดโอกาสการเรียนรู้ขยายวงกว้างในทุกระดับของสังคมโลกอย่างเท่าเทียม เพ่ือพัฒนาให้เกิด
ศักยภาพด้านการบริหารจัดการขององค์กรภาครัฐเป็นสิ่งท่ีเกิดข้ึนอย่างแพร่หลาย เช่น การบริหาร
จัดการด้านการเงินของธนาคาร การควบคุมยุทธภัณฑ์ท่ีนําเข้าและมีใช้ในราชอาณาจักร ของกรมการ
อุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร การบริหารงบประมาณ
ภาครัฐของกระทรวงการคลัง ระบบจัดเก็บรายชื่อและประวัติผู้ป่วยของโรงพยาบาล การจัดเก็บข้อมูล
บุคคล ทะเบียนราษฎร์ ประวัติอาชญากรรม ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติและกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทยในมุมมองหนึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นการลดภาระการทํางานของเจ้าหน้าท่ีแต่การนํา
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีไม่เคยมีอยู่ในองค์กรเข้ามาใช้มักจะส่งผลต่อองค์กรไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งในด้านของ
ความยืดหยุ่นของแผนการทํางานท่ีทําตามวิสัยทัศน์ ท่ีต้องเดินตามแนวทางท่ีวางไว้ จักต้องทําแบบ
ขนานกันระหว่างการทํางานแบบเดิมและการทํางานด้วยเทคโนโลยีเพ่ือย่นระยะเวลาการไปถึงของ
เป้าหมาย รวมไปถึงการปรับตัวเพ่ือพัฒนาตนเองให้เท่าทัน การเปิดใจยอมรับเพ่ือเรียนรู้ ซ่ึงในอนาคต
อาจจะเป็นไปได้ว่า มนุษย์ต้องทํางานร่วมกับหุ่นยนต์ การค้นหาแนวความคิดสร้างสรรค์ในตัว
เทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลาเป็นสิ่งท่ีควรกระทํา  

การนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ขององค์กรภาครัฐจนถึงการมีนโยบายการปฏิบัติของภาครัฐ
เพ่ือท่ีจะได้ผลงานบรรลุเป้าหมาย และในสภาวะท่ีต้องรับมือกับความไม่แน่นอนท่ีอาจเกิดเหตุการณ์ท่ี
ไม่คาดคิดเกิดข้ึนรอบด้าน เช่น การก่อการร้ายท้ังสากลและในประเทศ ความขัดแย้ง การโจรกรรม
ข้อมูล ภัยพิบัติธรรมชาติต่าง ๆ และความเปลี่ยนแปลงท่ีกล่าวมาดังกล่าวนั้นล้วนเป็นยุทธศาสตร์
นโยบายเพ่ือป้องกันและบริหารจัดการต่อปัญหาด้านความม่ันคงท่ีสําคัญของประเทศในลําดับต้น ๆ 
ซ่ึงกระทรวงกลาโหม เป็นหน่วยงานหลักท่ีมีบทบาทหน้าท่ีสําคัญในปฏิบัติตามนโยบายด้านการ
ป้องกันประเทศพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ เพ่ิมขีดความสามารถ รักษาผลประโยชน์ชาติ 
ผนึกกําลังร่วมมือทางทหารกับประเทศเพ่ือนบ้าน ในกลุ่มอาเซียน และมิตรประเทศ เพ่ือลดความ
หวาดระแวงในการสร้างสันติภาพ ดังกล่าวมานี้ ไม่สามารถดําเนินการได้เองท้ังหมด จําเป็นต้องมี
การบูรณาการร่วมทางการลงทุนท้ังในด้านทุนทรัพย์และทรัพย์สินทางปัญญาด้านการผลิตอาวุธ
ยุทโธปกรณ์กับองค์การมหาชน และการใช้วัสดุ โครงสร้าง และการก่อสร้างของบริษัทเอกชนใน
ประเทศ ด้วยเหตุนี้ทําให้เห็น พระราชบัญญัติ ระเบียบการปฏิบัติต่าง ๆ หลายฉบับเกิดข้ึนเพ่ือควบคุม
การทํางานท้ังของทางฝ่ายภาครัฐ ภาคมหาชนและภาคเอกชน การลงนามสัญญาร่วมมือในโครงการ
ผูกพันต่าง ๆ และข้ันตอนกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างของภาครัฐต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาท้ังหมดนั้นหากมี
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จุดเริ่มต้นท่ีดีจากการบริหารงบประมาณ พันธกิจก็จะสําเร็จลุล่วงด้วยดี โดยการสนับสนุนด้านการ
อํานวยการเบื้องหลังท่ีครอบคลุมรวมท้ัง 3 เหล่าทัพ และสํานักอํานวยการท่ีเรียกได้ว่าเป็นแม่บ้าน
จัดการดูแลท้ังหมด คือสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีหน้าท่ีพันธกิจสนับสนุนกิจการดังกล่าวของเหล่าทัพ
ข้างต้นและดูแลในส่วนท่ีเป็นหน่วยลูกของตนเองท้ัง 22 หน่วย และ 1 องค์กรอิสระ ท่ีแต่ละหน่วยงาน
มีหน้าท่ีในการสนับสนุนด้านงานวิจัย การรบ อาวุธยุทโธปกรณ์ การแพทย์ พลังงานทหาร อํานวยการ 
วางแผนและนโยบาย ด้านการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ งานส่งเสริมพัฒนา
งานวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศเพ่ือความม่ันคง และงานอุตสาหกรรมการ
ป้องกันประเทศและพลังงานทหารของกระทรวงกลาโหม เพ่ือก้าวไปสู่การพ่ึงพาตนเอง การเสริมสร้าง
ความร่วมมือด้านความม่ันคงกับต่างประเทศด้วยการบูรณาการร่วมกันระหว่างประเทศ การสนับสนุน
ความม่ันคงของรัฐ การพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน รวมท้ังดําเนินงานการสงเคราะห์
ทหารผ่านศึกด้านความม่ันคงและหน่วยท่ีจัดการเรื่องงบประมาณของทุกสิ่งท่ีกล่าวมาท้ังหมดคือ 
สํานักงบประมาณกลาโหม สํานักงบประมาณกลาโหม เป็นฝ่ายอํานวยการดูแลครอบคลุมวงจร
งบประมาณท้ังหมด ต้ังแต่การวางแผนงบประมาณ จัดทํา จัดสรร บริหาร จัดซ้ือจัดจ้าง ตรวจสอบ
และประเมิน ในส่วนของหน่วยข้ึนตรงสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมท่ี 22 หน่วย และ 1 องค์กร
อิสระ ทําในส่วนของการจัดทํางบประมาณท่ีเป็นการเริ่มต้นของแผนงานตามนโยบายท้ังหมดของ
ปีงบประมาณนั้น ๆ  

ปัจจุบันยังพบว่า เกิดปัญหาในส่วนของการจัดทําคําของบประมาณ (รายงานการประชุม
หน่วยข้ึนตรงสํานักงบประมาณกลาโหม ครั้งท่ี 3/59) เบื้องต้นพบว่าข้าราชการส่วนใหญ่ท่ีดูแลด้าน
งบประมาณของหน่วยและในสํานักเองมีการปรับย้าย หมุนเวียน ท้ังจากภายนอกสํานักและภายใน
สํานักเอง การปรับย้ายไปรับตําแหน่งท่ีสูงข้ึนในบางท่ีทําให้ข้าราชการท่ีเข้ามารับช่วงต่อต้องศึกษา
วงจรงานใหม่ท้ังหมด และเอกสารคําขอท่ีมีแบบฟอร์มอยู่แล้ว บางท่านยังเข้าใจคลาดเคลื่อนทําให้
ความล่าช้าในการจัดทํางบประมาณในภาพรวมซ่ึงส่วนใหญ่สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวงการคลัง จะกําหนดกรอบเวลาอย่างเร่งด่วนในพันธกิจท่ีสําคัญ การทํางานส่วนใหญ่จะเป็น
ระบบเอกสาร ไม่มีการทําข้อมูลไว้แบบมีท่ีจัดเก็บท่ีปลอดภัย เช่น การจัดทํางบประมาณของปีก่อน ๆ 
ท่ีผ่านมา ทําในตาราง Microsoft Excel หากเครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหา หรืออุปกรณ์สํารองข้อมูล
เกิดการชํารุด ก็จะไม่สามารถค้นหาข้อมูลหรือตรวจสอบย้อนหลังได้ ดังท่ีกล่าวมานี้เป็นแค่ปัญหาส่วน
หนึ่งท่ีผู้ใหญ่ในองค์กรพบและหารือกันในท่ีประชุม ผลเสียท่ีเกิดข้ึนจากความคลาดเคลื่อนดังกล่าวจะ
ส่งผลเสียหายตามลําดับข้ันตอนคือ ในภาพของระดับนโยบายของประเทศศักยภาพของการป้องกัน
ประเทศตามนโยบายอาจจะไม่ม่ันคง แน่นหนา และครอบคลุมได้ทุกพ้ืนท่ี เนื่องจากหากส่งข้อมูลการ
จัดทําคําขอท่ีล่าช้า หรือการแก้ไขต่าง ๆ ท่ีไม่ทันเวลา อาจทําให้งบส่วนนั้นถูกตัดในท่ีประชุม
คณะรัฐมนตรี บางโครงการท่ีบูรณาการร่วมกับหน่วยงานเอกชนเช่นงานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร
สถานท่ี เป็นโครงการต่อเนื่องท่ีมีพันธะสัญญา มีการลงนามตาม พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้าง 
อาจโดนค่าปรับจากการผิดสัญญาจ้างกับบริษัทเอกชนได้ หรือแม้แต่การผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์
สนับสนุนเองจากการวิจัยและพัฒนาของสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม หากไม่สําเร็จตามเป้าหมาย 
ประเทศก็ไม่สามารถผลิตอาวุธท่ีมีคุณภาพเพ่ือใช้เองแทนการนําเข้าจากต่างประเทศ หรือเพ่ือการ
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ส่งออก นํารายได้เข้าประเทศ ในส่วนของสํานักงบประมาณกลาโหม จะถูกมองว่าทําให้งบประมาณ
ของแต่ละหน่วยขาดความเชื่อม่ัน และขาดขวัญกําลังใจหากถูกตีกลับด้านเอกสารงบประมาณท่ี
บ่อยครั้งและไม่ทันเวลาท่ีกําหนด ซ่ึงปัจจุบันนี้การเสนอคําของบประมาณให้สํานักงบประมาณ สํานัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลังได้กําหนดกรอบระยะเวลาให้รวดเร็วข้ึน เพ่ือดําเนินการในส่วนของ
งบประมาณของภารกิจป้องกันประเทศท่ีเร่งด่วนก่อนโดยบางภารกิจเร่งด่วนตามสถานการณ์โลก และ
อุบัติภัยในประเทศ ในการจัดทํางบประมาณในแต่ละปี สํานักงบประมาณกลาโหม ได้หารือการแก้ไข
ปัญหาให้เกิดความคงอยู่ของวงจรงาน แม้ว่าบุคลากรในการทํางานด้านงบประมาณจะปรับเปลี่ยน
บ่อย การนําระบบสารสนเทศแบบอินทราเน็ตมาใช้เพ่ือตอบโจทย์การทํางานท้ังในด้านการตรวจสอบ
ย้อนหลัง การเก็บข้อมูล การคํานวณอัตโนมัติ การอัพโหลดเอกสารประกอบ และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
เฉพาะในส่วนการจัดทํางบประมาณ อาจเป็นส่วนหนึ่งท่ีสามารถตอบโจทย์เล็ก ๆ ได้ แนวคิดการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือมาจัดการงบประมาณของสํานักงบประมาณกลาโหม ท่ีเรียกกันในวง
ข้าราชการด้านงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมว่า “ระบบสารสนเทศในการจัดทํา
งบประมาณของสํานักงบประมาณกลาโหม สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม” หรือ E-Budgeting 
OPSD โดยระบบพัฒนาเพ่ือให้สอดรับตามวงจรการจัดทํางบประมาณ โดยเริ่มพัฒนาและทดลองใช้
งานจากส่วนเริ่มต้นของงบประมาณคือ การจัดทําคําของบประมาณ มีการทดลองใช้ไปพร้อมกับ
ปรับปรุงให้เข้ากับลักษณะการจัดทํางบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รูปแบบการ
ทํางานปรับปรุงจากการทํางานด้วยระบบเดิม สร้างกรอบงบประมาณประจําปี ปรับลดวงเงินตามมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือเข้าสู่การประชุมคณะสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แก้ไข ปรับเกลี่ย และเม่ือปรับปรุงตรง
กับในมติท่ีประชุมสภาแล้ว สามารถทํารีพอร์ตเป็นเอกสารสั่งจ่ายได้ และหน่วยงบประมาณก็นําวงเงิน 
ตามพระราชบัญญัติในระบบไปบริหาร รูปแบบรายงานในระบบจะเป็นแบบฟอร์มเดียวกับท่ีใช้ส่ง
สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี เพ่ือผ่อนแรงการเรียนรู้วงจรงานใหม่ การจัดทําเอกสารท่ีเป็น
แนวทางเดียวกันและการค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ ท้ังนี้ระบบสารสนเทศท่ีสร้างข้ึนเป็นข้ึนนําเข้ามา
ทํางานแทนท่ีระบบงานเดิม การเป็นไปได้ของระบบนั้นต้องข้ึนอยู่กับผู้ใช้งานว่าสามารถยอมรับ รับรู้
ว่าระบบสารสนเทศนั้นเป็นประโยชน์ต่อการทํางานด้านงบประมาณในด้านใดบ้าง การเปิดใจยอมรับ 
เพ่ือให้ระบบเดินหน้าไปได้ และมีทิศทางในการพัฒนาต่อไปอย่างไรและสามารถนําไปผนึกร่วมอย่าง
บูรณาการกับระบบ E-budgeting ของกระทรวงการคลังได้อย่างครบวงจรท้ังระบบในอนาคตได้  

ผู้วิจัยมีแนวคิดว่าหากองค์กรภาครัฐในประเทศท้ังหมดมีการบริหารจัดการงบประมาณใน
ส่วนของตนให้ดีก่อนเพ่ือมาผนึกกําลังบูรณาการสร้างกับกระทรวงการคลังในอนาคตได้ ก็ทําให้
งบประมาณเป็นเรื่องท่ีง่ายข้ึน สามารถมีส่วนช่วยในการวิเคราะห์และตอบโจทย์ปัญหาด้านความคง
อยู่ของงาน ความล่าช้า ปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และสามารถนําไปพัฒนาร่วมเพ่ือบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้องต่อไปในอนาคตอันใกล้ 

 
1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.2.1  เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการนําระบบสารสนเทศของสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (E-
Budgeting OPSD) มาใช้ในการจัดทํางบประมาณแทนระบบเดิม 



 4 

1.2.2  ศึกษาความแตกต่างของการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศในการจัดทํางบประมาณ
ของสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (E-Budgeting OPSD) โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

1.2.3  ศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศในการจัดทํา
งบประมาณของสํานักงบประมาณกลาโหม 
 
1.3  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 1.1  กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 
 
1.4  สมมติฐานของการวิจัย 
 1.4.1  ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันย่อมมีผลต่อการรับรู้ประโยชน์ของเทคโนโลยี
สารสนเทศแตกต่างกัน 
 1.4.2  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ในแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ประโยชน์
สารสนเทศ 
 
1.5  ขอบเขตของการวิจัย 

1.5.1  ขอบเขตด้านประชากร ศึกษาเฉพาะกลุ่มผู้ท่ีเก่ียวข้องกับงานด้านงบประมาณและ
เป็นผู้ท่ีใช้งานระบบสารสนเทศของ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (E-Budgeting OPSD) จํานวน 
127 คน 

1.5.2  ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์เม่ือนําระบบสารสนเทศเข้า
มาใช้งานในส่วนการจัดทําคําของบประมาณ เพ่ือรับรู้ว่าระบบสารสนเทศท่ีนํามาใช้มีประโยชน์การ
ทํางานต่อองค์กร 

การรับรูป้ระโยชน์ของระบบสารสนเทศ 
ในการจัดทํางบประมาณ  
(E-Budgeting OPSD) 

- ด้านคุณภาพงาน 
- ด้านความรวดเร็ว 
- ใช้งานง่าย 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- ระดับการศึกษา 
- ระดับช้ันยศ 
- อายุงาน 
- พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ 

ปัจจัยดา้นการรับรู้ประโยชน์ 
- ด้านความมุ่งม่ันในการใช้งานระบบสารสนเทศ 
- ด้านประสบการณ์ในการทํางานด้านงบประมาณ 
- ด้านนโยบายในการสนับสนุนให้ใช้งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
- ด้านความเข้าใจในเทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบ 

E-budgeting OPSD) 
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1.6  ข้อจํากัดของการวิจัย 
การศึกษาวิจัยนี้ ศึกษาเฉพาะในส่วนของการจัดทําคําของบประมาณปีงบประมาณ 61 เท่านั้น 

 
1.7  คําจํากัดความเฉพาะเชิงปฏิบัติการ 

1.7.1  ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ หมายถึง การรู้ถึงประโยชน์ของการนําเทคโนโลยีเข้า
มาใช้และตัดสินใจท่ีจะนํานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีนั้นไปใช้ได้อย่างเต็มท่ี เพราะคิดว่าเป็นวิถีทางท่ีดี
และมีประโยชน์มาก ระยะเวลาท่ีใช้ในกระบวนการตัดสินใจนั้นต้ังแต่ข้ันความรู้ไปจนถึงการยืนยัน 
เรียกว่าระยะเวลาการตัดสินใจในเทคโนโลยีนั้นอาจใช้เวลาหลายปี ผลการตัดสินใจอาจจะเป็นบวกคือ
การยอมรับนําไปใช้หรือลบคือการปฏิเสธไม่นําไปใช้ 

  1.7.1.1  ด้านความมุ่งม่ันในการใช้งานระบบสารสนเทศ หมายถึง ความสนใจและต้ังใจอย่าง
แน่วแน่ถึงความต้องการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การแสดงออกถึงความเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติ
หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย รับผิดชอบในการทํางานให้สําเร็จตามเป้าหมาย 

  1.7.1.2  ด้านประสบการณ์ในการทํางานด้านงบประมาณ หมายถึง ความจัดเจนท่ีเกิดจาก
การทํางานการได้ประสบพบเห็น สัมผัสเป็นสิ่งท่ีส่งเสริมคุณค่าต่อการเรียนรู้ การมองเห็นเหตุการณ์ท่ีผ่าน
มา ท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและทําให้สามารถแก้ปัญหาได้ในทุก ๆ ด้าน 

  1.7.1.3  ด้านนโยบายในการสนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร หมายถึง แบบแผน
ความคิดท่ีใช้ยึดถือ หลักและวิธีปฏิบัติการตัดสินใจ ในการบริหาร และกรอบพ้ืนฐานเพ่ือกําหนด
เป้าหมายหลักในการส่งเสริม สนับสนุนให้นําไปใช้ การขับเคลื่อนและผลักดันเทคโนโลยีสารสนเทศให้
เข้ามาใช้งานแทนท่ีระบบงานแบบเดิม 
   1.7.1.4  ด้านความเข้าใจในเทคโนโลยี หมายถึง การรู้เรื่อง รู้ความหมาย  ในการนําความรู้ 
ความเข้าใจไปดัดแปลงปรับปรุงเพ่ือให้สามารถจับใจความ เป็นกระบวนการทางจิตวิทยา ท่ีเก่ียวกับ
สิ่งหนึ่งสิ่งใด ซ่ึงทําให้บุคคลครุ่นคิดถึงสิ่งนั้น และสามารถใช้มโนทัศน์ เพ่ือจัดการกับการทํางานของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะเป็นแบบลักษณะนามธรรม หรือทางกายภาพก็ได้ 

1.7.2  การรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ หมายถึง การท่ีบุคคลรับรู้ว่าเทคโนโลยีท่ีนํามาใช้
นั้นก่อให้เกิดประโยชน์ และเทคโนโลยีนั้นเสนอทางเลือกท่ีมีคุณค่าสําหรับการปฏิบัติงานในการ
ปฏิบัติงานแบบเดียวกัน ซ่ึงจะส่งผลดีข้ึนในด้านของคุณภาพงาน ความรวดเร็ว และใช้งานง่าย 
กล่าวคือไม่ต้องใช้ความพยายามมาก ซ่ึงเป็นไปได้มากท่ีจะได้รับการยอมรับจากผู้ใช้งาน การเห็น
ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 

  1.7.2.1  ด้านคุณภาพงาน หมายถึง การดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพแบบเป็นไปตามข้อกําหนด 
ท่ีต้องการ โดยสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชาเป็นหลัก 

  1.7.2.2  ด้านความรวดเร็ว หมายถึง การได้ผลลัพธ์การทํางานโดยเทคโนโลยีนั้นเสนอทางเลือก
ท่ีดีให้แก่ผู้ใช้งานอย่างตรงตามเป้าหมายท่ีกําหนด 

  1.7.2.3  ใช้งานง่าย หมายถึง เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีพัฒนาข้ึน เม่ือนํามาใช้งานแล้ว               
ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน ไม่ต้องใช้ความพยายามมากในการเรียนรู้และใช้งาน 

1.7.3  E-Budgeting (OPSD) คือ สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในส่วนของการจัดทํางบประมาณ
ของสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
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1.8  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1.8.1  เพ่ือทราบปัจจัยด้านบุคคล และปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์

เม่ือนําระบบสารสนเทศเข้ามาใช้แทนระบบเดิมอย่างไร 
 1.8.2  เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยไปเป็นแนวทางแก้ไข ปรับปรุงระบบสารสนเทศและสนับสนุน
ให้ข้าราชการมีทัศนคติด้านบวกกับระบบสารสนเทศของสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (E-Budgeting 
OPSD) 
 1.8.3  เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้รับจากการวิจัยไปเป็นแนวทางการเพ่ิมขีดความสามารถและพัฒนา
บุคลากรของหน่วยงบประมาณสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมให้มีคุณสมบัติเพ่ือรองรับการทํางานท่ี
สอดคล้อง 



 
 

บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง 

 

 ในการศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อนํามาใช�กับกระบวนการจัดทํางบประมาณของ
สํานักงบประมาณกลาโหม สํานักปลัดกระทรวงกลาโหม ผู�วิจัยได�ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวข�องกับ
กระบวนการจัดทํางบประมาณและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาระบบตลอดจนป.จจัยที่เก่ียวข�องต/าง ๆ 
ซึ่งได�นําเสนอตามลําดับดังนี้ 
 2.1  แนวคิดเร่ืองการรับรู�ประโยชน6ของระบบสารสนเทศ 
 2.2  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช�ในองค6การ แนวคิดและข้ันตอน
การวิเคราะห6และออกแบบระบบ 
 2.3  แนวคิดและทฤษฎีด�านการงบประมาณภาครัฐและการจัดทํางบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม (สป.) โครงสร�างสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและคุณสมบัติระบบ E>budgetingของ สป. 
(E>budgeting OPSD) 
 2.4  งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 
2.1  แนวคิดเรื่องการรับรู�ประโยชน"ของระบบสารสนเทศ 
 2.1.1  ป.จจัยด�านการรับรู�ประโยชน6 
   Agarwal and Prasad (1999) Teoand Lai (1999) Venkatesh and Davis, 
(2000) ได�กล/าวว/าการรับรู�ว/ามีประโยชน6 (Perceived Usefulness) และการรับรู�ว/าง/ายต/อการใช�
(Perceived Ease of Use) เป_นโครงสร�างตัวแปรโดยมีทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี TAM (Technology 
Acceptance Model) โดยพัฒนามาจากทฤษฎีการกระทําด�วยเหตุผล (Theory of Reasoned Action: 
TRA) ของ Ajzen and Fishbein (1975) โดย David (1989) เป_นแนวคิดพื้นฐานสําหรับการเชื่อมโยงกัน 
มีวัตถุประสงค6เพื่อเป_นแบบแผนในการทํานายการยอมรับด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   การรับรู�ประโยชน6ท่ีเป_นตัวแปรหลักที่สําคัญของทฤษฎี TAM น้ัน อยู/ในระดับท่ี
สามารถทําให�บุคคลเชื่อว/าการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถเพื่อสมรรถภาพและประสิทธิภาพใน
การทํางานมากข้ึน และการที่บุคคลรับรู�ว/าเทคโนโลยีที่นําเข�ามาใช�น้ันก/อให�เกิดประโยชน6และเป_น
ทางเลือกที่มีคุณค/าสําหรับการปฏิบัติงานแบบเดียวกัน และทําให�ผลงานออกมามีคุณภาพข้ึน เร็วข้ึน 
ในทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศถือว/าการรับรู�ประโยชน6ยังเป_นป.จจัยท่ีบ/งบอกถึงการยอมรับ
ความตั้งใจที่จะใช� เนื่องมาจากการรับรู�ประโยชน6มีอิทธิพลทางตรงต/อพฤติกรรมการยอมรับและมีอิทธิพล
ทางอ�อมต/อการใช�งานโดยส/งผ/านพฤติกรรม รายละเอียดตามภาพที่ 2.1 
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บทที่  3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

การวิจัยเรื่อง การเห็นประโยชน์ของระบบสารสนเทศการจัดทํางบประมาณของสํานัก
งบประมาณกลาโหม สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (E-Budgeting OPSD) นั้น เพ่ือให้ดําเนินงาน
เป็นไปตามความมุ่งหมายของการวิจัย ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล และนําค่าทางสถิติท่ี
เหมาะสมไปวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร เพ่ือหาข้อสรุปงานวิจัยซ่ึงผู้วิจัยได้ดําเนินการ
ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 

3.1  กลุ่มประชากรท่ีใช้ในการศึกษา 
3.2  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
3.3  การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.6  สถิติท่ีใช้ 

 
3.1  กลุ่มประชากรท่ีใช้ในการศึกษา 

ในงานวิจัยครั้งนี้ มีผู้ใช้งานระบบ ผู้ท่ีเก่ียวข้องและเจ้าหน้าท่ีท้ังหมดจํานวน 127 คน แบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม 

3.1.1  กลุ่มนายทหารงบประมาณของหน่วยข้ึนตรงสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและ
องค์กรอิสระในการกํากับดูแลด้านงบประมาณของสํานักงบประมาณกลาโหม ท้ัง 23 หน่วยงาน 
จํานวน 121 คน 

3.1.2  กลุ่มเจ้าหน้าท่ีแผนกจัดทํางบประมาณ กองจัดทํางบประมาณ สํานักงบประมาณ
กลาโหม จํานวน 6 คน ประกอบด้วย 

- หัวหน้าแผนกจัดทํางบประมาณ กองจัดทํางบประมาณสํานักงบประมาณ
กลาโหม จํานวน 1 คน 

- ประจําแผนกจัดทํางบประมาณ กองจัดทํางบประมาณสํานักงบประมาณ
กลาโหม จํานวน 2 คน 

- เสมียนแผนกจัดทํางบประมาณ กองจัดทํางบประมาณสํานักงบประมาณ
กลาโหม จํานวน 2 คน 

- เสมียนแผนกวิชาการ กองจัดการ สํานักงบประมาณกลาโหม จํานวน 1 คน 
 

3.2  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ในข้ันตอนการวิจัยนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) ถามเพ่ือประเมินการศึกษา
การรับรู้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีกระบวนการและข้ันตอนการสร้างเครื่องมือ ดังนี้ 
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3.2.1  ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง โดยศึกษาจากตํารา บทความ และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
กับระบบสารสนเทศเพ่ือการปรับปรุงกระบวนการจัดทํางบประมาณเพ่ือให้ได้กรอบแนวคิดและเนื้อหาใน
การสร้างแบบสอบถาม 

3.2.2  รวบรวมข้อมูลท่ีได้มากําหนดประเด็นและขอบเขตของคําถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และประโยชน์ของระบบสารสนเทศเพ่ือการปรับปรุงกระบวนการจัดทํางบประมาณ 
 3.2.3  ดําเนินการสร้างแบบสอบถาม ผู้วิจัยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3ตอน ดังนี้ 
    ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะ
เป็นแบบปลายปิดให้เลือกตอบ (Check List) มีลักษณะเป็นคําถามปลายปิด (Close-ended Questions)
จําแนกตาม เพศอายุระดับการศึกษาระดับชั้นยศ ประสบการณ์ทํางาน และพ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์ 
   ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามปลายปิดเก่ียวกับปัจจัยด้านทัศนคติของผู้ใช้งานระบบท่ีส่งผล
ต่อการรับรู้ประโยชน์ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่าง ๆประกอบด้วย ด้านความมุ่งม่ันในการใช้งาน
ระบบสารสนเทศ ด้านประสบการณ์ในการทํางานด้านงบประมาณ ด้านนโยบายในการสนับสนุนให้ใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านความเข้าใจในเทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบ E-budgeting OPSD) 
    ตอนท่ี 3   เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการใช้งานระบบสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนกระบวนการจัดทํางบประมาณประกอบด้วย ข้ันตอน กระบวนการทํางาน ปัญหาอุปสรรค
ระบบ ข้อมูลประกอบการตัดสินใจแนวโน้มการนํามาใช้งานแทนระบบเดิม  
    สําหรับแบบสอบถาม ตอนท่ี 2มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ตามลิเคิรต์สเกล (Likert’s Scale) ซ่ึงมีเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งระดับ
ความคิดเห็นในแต่ละขอคําถามเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับความคิดเห็น  คะแนน 
มากท่ีสุด  5 
มาก  4 
ปานกลาง  3 
น้อย  2 
น้อยท่ีสุด  1 

    การกําหนดเกณฑ์การแปลผลคะแนนแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็น โดยพิจารณา
จากช่วงคะแนนแต่ละระดับจากค่าอันตรภาคชั้น โดยมีสูตรคํานวณ ดังนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2549) 
     เม่ือ I แทน ความกว้างของชั้น 
       R แทน พิสัย (ค่าสูงสด-ค่าตํ่าสุด) 
       K แทน จํานวนชั้น 
     แทนค่าตามสูตร  I = 5-1 
             5 
            = 0.08 
    จากค่าคะแนนในสูตรสามารถนํามากําหนดช่วงคะแนนจากผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย
ของระดับการรับรู้ประโยชน์การใช้งานระบบสารสนเทศในการจัดทํางบประมาณของสํานัก
งบประมาณกลาโหม สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (E-Budgeting OPSD) ดังนี้ 
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     ค่าเฉลี่ย       ระดับการปฏิบัติ 
    1.00-1.80   น้อยท่ีสุด 
    1.81-2.60   น้อย 
    2.60-3.40   ปานกลาง 
    3.41-4.20   มาก 
    4.21-5.00   มากท่ีสุด 
 
3.3  การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 3.3.1  การทดสอบเครื่องมือ โดยการสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมขอบเขตเนื้อหาการ
วิจัยและนําแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน เสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาพิจารณา 
  3.3.3.1  นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้องความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และความครอบคลุมของเนื้อหา จากนั้นนําร่าง
แบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจแก้จากผู้ทรงคุณวุฒิ มาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of 
Consistency: IOC) มีสูตรในการหาค่า ดังนี้ 

  สูตร  IOC =  
N

R∑  

  เม่ือ IOC แทน ดัชนีความสอดคล้อง 

   ∑R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ 

   N แทน จํานวนผู้เชี่ยวชาญ 

  โดยท่ี +1 แน่ใจว่าสอดคล้อง 

     0 ไม่แน่ใจว่าสอดคล้อง 

    -1 แน่ใจว่าไม่สอดคล้อง 

  โดยเลือกข้อคําถามท่ีมีค่าต้ังแต่ 0.70 ข้ึนไป 
  3.3.3.2  ผู้วิจัยนําแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มทดลองท่ีมี

ลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มประชากรท่ีต้องการศึกษาท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 ราย แล้วนําผล
การตอบแบบสอบถามไปหาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) ของเครื่องมือ เพ่ือดูความสอดคล้องของข้อ
คําถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันของคอนบราค (Cronbach’s Alpha Coefficient) เป็นสถิติ
วิเคราะห์ท่ีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-coefficient) ไม่ต่ํากว่า 0.70 ซ่ึงแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรอย่างมีนัยสําคัญโดยมีสูตรคํานวณดังนี้ 
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     α = 
1k

k

− 







−∑

2
x

2
i

S

S
1  

  เม่ือ  α แทน ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 

    k แทน จํานวนข้อคําถาม 

    2
iS  แทน ความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ 

    2
xS  แทน ค่าแปรปรวนของคะแนนท้ังฉบับ 

 

3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้จากกลุ่มผู้บริหารในส่วนท่ีเก่ียวข้องด้าน
งบประมาณกลุ่มนายทหารงบประมาณ ของหน่วยข้ึนตรงสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและ
เจ้าหน้าท่ีแผนกจัดทํางบประมาณ สํานักงบประมาณกลาโหมโดยมีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้ 

3.4.1  ผู้วิจัยทําหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสํานักงานบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถึงผู้อํานวยการกองจัดการ สํานัก
งบประมาณกลาโหม และ สํานักงานงบประมาณของหน่วยข้ึนตรงสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เพ่ือขอ
อนุญาตแจกแบบสอบถามและความร่วมมือจากนายทหารงบประมาณ ในการตอบแบบสอบถาม 

3.4.2  ส่งหนังสือถึงผู้อํานวยการกองจัดการ สํานักงบประมาณกลาโหมขออนุมัติเก็บรวบรวม
ข้อมูล พร้อมแนบตัวอย่างแบบสอบถาม จํานวน 1 ชุด 

3.4.3  ติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และติดต่อประสานงานด้วยตนเองกับหัวหน้าหน่วยงาน
แต่ละหน่วยงานพร้อมกับชี้แจงวัตถุประสงค์และประโยชน์ของการวิจัย รวมท้ังรายละเอียดของการวิจัย 
เพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.4.4  ส่งหนังสืออนุญาตให้เก็บรวบรวมข้อมูลถึงหัวหน้าหน่วยงานด้วยตนเอง และส่งแบบ 
สอบถามให้แก่ผู้ประสานงานท่ีหัวหน้าหน่วยงานมอบหมายไว้ ซ่ึงจะเป็นผู้แจกแบบสอบถาม โดยผู้วิจัย
ได้แนบหนังสือชี้แจงแก่ผู้ประสานงานเก่ียวกับจํานวนประชากร หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับถึงผู้วิจัย
เม่ือมีปัญหาและวิธีการส่งแบบสอบถามกลับคืนแก่ผู้วิจัย โดยให้ผู้ประสานงานเน้นให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามตรวจสอบแบบสอบถามให้ครบถ้วนก่อนพับใส่ซอง และเม่ือตรวจสอบเรียบร้อยแล้วส่ง
ให้ผู้ตอบแบบสอบถาม 

3.4.5  ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากกลุ่มตัวอย่าง แบบสอบถาม
จํานวน 127 ฉบับ เก็บรวบรวมมาได้ 127 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100.00 แล้วทําการตรวจสอบเพ่ือ
ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป 
 

3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 แบบสอบถามท่ีได้รับจากประชากร ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแล้ว
นํามาลงรหัสเพ่ือประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ดังรายการต่อไปนี้ 
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 จากข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้จากเครื่องมือวิจัยท่ีผู้วิจัยได้รับคืนมาจะทําการรวบรวม เพ่ือ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ แปลงข้อมูล และเข้ารหัสเพ่ือทําการประมวลผลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สถิติ และทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยคํานวณข้อมูล ซ่ึงในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ศึกษาวิจัยใช้สถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ 
การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)  
 ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยด้านทัศนคติของผู้ใช้งานระบบท่ีส่งผลต่อการ
รับรู้ประโยชน์ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่าง ๆ 
 ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการรับรู้ประโยชน์ของ
ระบบสารสนเทศในการจัดทํางบประมาณของสํานักงบประมาณกลาโหม โดยการวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson’s Correlation Coefficient) ของเพียร์สัน 
 ตอนท่ี 4 สรุปเ ก่ียวกับข้อเสนอแนะในการใช้ระบบสารสนเทศเ พ่ือการปรับปรุง
กระบวนการจัดทํางบประมาณท่ีได้จากแบบสอบถามปลายเปิดโดยการสรุปความเรียง 
 
3.6  สถิติท่ีใช้ 
 ค่าสถิติพ้ืนฐานการแจกแจงความถ่ี (Frequency), ค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (�̅), 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.), One-way ANOVA, ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (Pearson’s Correlation Coefficient) ของเพียร์สัน 
 

 

 

 



บทที่  4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 การวิจัยเรื่อง การรับรู้ประโยชน์การใช้งานระบบสารสนเทศในการจัดทํางบประมาณของสํานัก
งบประมาณกลาโหม สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (E-Budgeting OPSD) เป็นวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจัยต้ังวัตถุประสงค์วิจัยไว้ 3 ประการ
คือ 
  (1) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการนําระบบสารสนเทศของสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
(E-Budgeting OPSD) มาใช้ในการจัดทํางบประมาณแทนระบบเดิม 
  (2) ศึกษาความแตกต่างของการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศในการจัดทํา
งบประมาณของสํานักงบประมาณกลาโหม (E-Budgeting OPSD) โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 (3) เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศในการ
จัดทํางบประมาณของสํานักงบประมาณกลาโหม 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยมาจากผู้ท่ีเก่ียวข้องด้านงบประมาณและผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ
ของสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (E-Budgeting OPSD) รวมท้ังหมดจํานวน 127 คน เครื่องมือท่ี
ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม จากนั้นนําแบบสอบถามท่ีรวบรวมได้มาดําเนินการวิเคราะห์และ
ประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร์เพ่ือคํานวณหาค่าสถิติ สําหรับตอบ
วัตถุประสงค์และสมมติฐานของการวิจัย ให้ครบถ้วนตามท่ีตั้งไว้ โดยมีลําดับข้ันตอนนําเสนอ ดังนี้ 
  4.1  ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  4.2   ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ของผู้ใช้งาน
ระบบท่ีส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่าง ๆ  
  4.3   ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการรับรู้ประโยชน์
ของระบบสารสนเทศในการจัดทํางบประมาณของสํานักงบประมาณกลาโหม  
  4.4  ตอนท่ี 4 สรุปเก่ียวกับข้อเสนอแนะในการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการปรับปรุง
กระบวนการจัดทํางบประมาณท่ีได้จากแบบสอบถามปลายเปิด 
 ท้ังนี้ ในการนําเสนอผลการศึกษา จึงกําหนดสัญลักษณ์ท่ีใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ดังนี้  
   (�̅) แทน ค่าเฉลี่ย (Mean) 
   S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
   Sig. แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติ (Significance) 
   **  แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
   *  แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
   r  แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน(Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient) 
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สูตรแจกจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
 

    ร้อยละ (%) = 
�∗����  

 
  X คือ จํานวนข้อมูล (ความถ่ี) ท่ีต้องการนํามาหาค่าร้อยละ 
  N คือ จํานวนข้อมูลท้ังหมด 
 

สูตรหาค่าเฉลี่ย (�̅) 
 

(�̅) = ∑ �	������  

 
  (�̅) คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) ∑ �	�����   คือ ผลรวมของข้อมูลท้ังหมด 
  N  คือ จํานวนข้อมูลท้ังหมด 
 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

� = �∑���� − ����� �
�

 

 
   σ คือ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   N คือ จํานวนข้อมูลประชากรท้ังหมด 
   i คือ อันตรภาคชั้น (ช่วงห่างของข้อมูลแต่ละชั้น) 
   f คือ  ความถ่ีของคะแนน 
   d คือ  ค่าก่ึงกลางอันตรภาคชั้น 
  

4.1  ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศอายุระดับการศึกษาระดับชั้นยศ 

ประสบการณ์ทํางาน พ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์ ผลการวิเคราะห์มีรายละเอียด ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.1 จํานวนและร้อยละปัจจัยของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย 58 45.7 
หญิง 64 50.4 

ไม่ระบุเพศ 5 3.9 
รวม 127 100 

  
 จากตารางท่ี 4.1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 64 คน คิดเป็น
ร้อยละ 50.4 และเป็นเพศชาย จํานวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 45.7 และไม่ระบุเพศ จํานวน 5 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.9 
 
ตารางท่ี 4.2 จํานวนและร้อยละปัจจัยของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 
 

อายุ จํานวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 20 ปี 11 8.7 

20-30 ปี 30 23.6 
31-40 ปี 23 18.1 
41-50 ปี 47 37.0 

50 ปีข้ึนไป 16 12.6 
รวม 127 100 

 
 จากตารางท่ี 4.2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 41-50 ปี จํานวน 47 คน 
คิดเป็นร้อยละ 37.0 เป็นผู้มีอายุระหว่าง 20-30 ปี จํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 23.6 เป็นผู้มีอายุ
ระหว่าง 31-40 ปี จํานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 18.1 เป็นผู้มีอายุ 50 ปีข้ึนไป จํานวน 16 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.6 และเป็นผู้มีอายุน้อยกว่า 20 ปี จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 8.7 
 
ตารางท่ี 4.3 จํานวนและร้อยละปัจจัยของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน ร้อยละ 
ตํ่ากว่าปริญญาตรี 25 19.7 

ปริญญาตรี 78 61.4 
ปริญญาโท 24 18.9 

รวม 127 100 
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 จากตารางท่ี 4.3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 
78 คน คิดเป็นร้อยละ 61 ระดับปริญญาโท จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 19.7 และตํ่ากว่าปริญญาตรี
จํานวน 25 คนคิดเป็นร้อยละ 19.7 
 
ตารางท่ี 4.4 จํานวนและร้อยละปัจจัยของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับชั้นยศ 
 

ระดับช้ันยศ จํานวน ร้อยละ 
พันเอก – พันเอก(พิเศษ) 24 18.9 

พันโท 18 14.2 
พันตรี 14 11.0 

ร้อยตรี - ร้อยเอก 23 18.1 
จ่าสิบตรี - จ่าสิบเอก 21 16.5 

สิบตรี - สิบเอก 16 14.2 
พนักงานราชการ 3 0.8 

ข้าราชการองค์การทหารผ่านศึก 8 6.3 
รวม 127 100 

 
 จากตารางท่ี 4.4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามชั้นยศพันเอก – พันเอก(พิเศษ) จํานวน 24 คน        
คิดเป็นร้อยละ 18.9 ชั้นยศร้อยตรี - ร้อยเอก จํานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 18.1 ชั้นยศจ่าสิบตรี -จ่าสิบเอก
จํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5 ชั้นยศพันโท จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 14.2 ชั้นยศสิบตรี – สิบเอก
จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 14.2 ชั้นยศพันตรีจํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 11 ข้าราชการองค์การ
ทหารผ่านศึก จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 63 และพนักงานราชการจํานวน 3คนคิดเป็นร้อยละ 0.8  

 
ตารางท่ี 4.5 จํานวนและร้อยละปัจจัยของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประสบการณ์ทํางาน 

 
ประสบการณ์ทํางาน จํานวน ร้อยละ 

ไม่ถึง 1 ปี 9 7.1 
1 – 2 ปี 21 16.5 
3 – 5 ปี 8 6.3 
6 – 10 ปี 31 24.4 
10 ปีข้ึนไป 58 45.7 

รวม 127 100 
 
 จากตารางท่ี 4.5 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ทํางาน 10 ปีข้ึนไป 
จํานวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 45.7 ประสบการณ์ทํางานต้ังแต่ 6-10 ปีข้ึนไปจํานวน 31 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 24.4 ประสบการณ์ทํางาน 1-2 ปี จํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5 ประสบการณ์ 3-5 ปี 
จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 ประสบการณ์ไม่ถึง 1 ปี จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 7.1 

 
ตารางท่ี 4.6 จํานวนและร้อยละปัจจัยของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามพ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์ 
 

พ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์ จํานวน ร้อยละ 
ดีเยี่ยม 33 26.0 

ดี 29 22.8 
ปานกลาง 34 26.8 
เล็กน้อย 17 13.4 
ไม่มีเลย 14 11.0 
รวม 127 100 

 
 จากตารางท่ี 4.6 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์ในระดับ
ปานกลาง จํานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 26.8 และเป็นผู้ท่ีไม่มีพ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์เลยจํานวน 
14 คน คิดเป็นร้อยละ11 
 

4.2  ตอนท่ี2การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ของผู้ใช้งานระบบท่ีส่งผลต่อ
การรับรู้ประโยชน์ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่าง ๆ 
 การศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ของผู้ใช้งานระบบท่ีส่งผลต่อการรับรู้
ประโยชน์ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่าง ๆ ใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย(�̅) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนําเสนอในรูปตารางท่ีประกอบการบรรยาย ปรากฏดังตารางท่ีต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 4.7 การสรุปค่าเฉลี่ย (�̅) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)และปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ของ 
    ผู้ใช้งานระบบท่ีส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่าง ๆ  
    โดยรวมท้ัง 4 ด้าน 

 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อรับรู้ประโยชน์ (��) S.D. ระดับการปฏิบัติ 
1. ด้านความมุ่งม่ันในการใช้งานระบบสารสนเทศ 3.55 0.55 มาก 
2. ด้านประสบการณ์ในการทํางานด้านงบประมาณ 3.99 0.37 มาก 
3. ด้านนโยบายในการสนบัสนุนให้ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.53 1.19 มาก 
4. ด้านความเข้าใจในเทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบ E-budgeting 
OPSD) 

4.05 0.42 มาก 

รวม 3.78 0.47 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.7 พบว่า ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ของผู้ใช้งานระบบท่ีส่งผลต่อการรับรู้
ประโยชน์ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่าง ๆ โดยรวมท้ัง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก�̅= 3.78, 
S.D. = 0.47) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากมีรายละเอียดดังนี้ มากท่ีสุดคือ ด้าน
ความเข้าใจในเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบE-budgeting OPSD)(�̅= 4.05, S.D. = 0.42) รองลงมา คือ 
ด้านประสบการณ์ในการทํางานด้านงบประมาณ (�̅= 3.99, S.D. = 0.37) และน้อยท่ีสุด คือ ด้านนโยบาย
ในการสนับสนุนให้ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (�̅= 3.53, S.D. = 1.19) 
 
ตารางท่ี 4.8 ค่าเฉลี่ย (�̅) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ของผู้ใช้งาน 
    ระบบท่ีส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่าง ๆ ด้านความ 
    มุ่งม่ันในการใช้งานระบบสารสนเทศ 
 

ข้อท่ี ด้านความมุ่งม่ันในการใช้งานระบบสารสนเทศ �� S.D. 
ระดับการ
ปฏิบัติ 

1 ท่านสนใจท่ีจะทดลองใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ 3.06 1.05 ปานกลาง 

2 ท่านคิดว่าความมุ่งม่ันในการเรียนรู้การทํางานของระบบสารสนเทศ 
ในการจัดทํางบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (E-
Budgeting OPSD) ของท่านส่งผลดีต่อองค์กรในระดับใด 

3.58 0.88 มาก 

3 การใช้งานระบบงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์สํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม (E-Budgeting OPSD) ทําให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่ง 

3.60 0.84 มาก 

4 การใช้งานระบบสารสนเทศในการจัดทํางบประมาณของ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (E-Budgeting OPSD) เป็น
ระบบท่ีมีประสิทธิภาพมาก 

3.61 0.83 มาก 

5 การเรียนรู้การใช้งานระบบสารสนเทศในการจัดทํางบประมาณ
ของสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (E-Budgeting OPSD) 
สามารถศึกษาได้ไม่ยากนัก 

3.91 0.30 มาก 

 รวม 3.55 0.55 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.8 พบว่า ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ของผู้ใช้งานระบบท่ีส่งผลต่อการรับรู้
ประโยชน์ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่าง ๆ ด้านความมุ่งม่ันในการใช้งานระบบสารสนเทศ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅= 3.55, S.D. = 0.55) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มากท่ีสุดคือ การเรียนรู้
การใช้งานระบบสารสนเทศในการจัดทํางบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (E-Budgeting 
OPSD) สามารถศึกษาได้ไม่ยากนัก (�̅= 3.91, S.D. = 0.30)รองลงมาคือ การใช้งานระบบสารสนเทศใน
การจัดทํางบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (E-Budgeting OPSD) เป็นระบบท่ีมี
ประสิทธิภาพมาก (�̅= 3.61, S.D. = 0.83)และน้อยท่ีสุดคือ ท่านสนใจท่ีจะทดลองใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศใหม่ ๆ (�̅= 3.06, S.D. = 1.05) 
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ตารางท่ี 4.9 ค่าเฉลี่ย (�̅) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ของผู้ใช้งาน 
     ระบบท่ีส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่าง ๆ ด้าน 
     ประสบการณ์ในการทํางานด้านงบประมาณ 
 

ข้อท่ี ด้านประสบการณ์ในการทํางานด้านงบประมาณ �� S.D. 
ระดับการ
ปฏิบัติ 

6 ประสบการณ์ในการทํางานเป็นประโยชน์และมีส่วนช่วยส่งเสริม
หรือเก้ือหนุนต่อการใช้งานระบบสารสนเทศในการจัดทํา
งบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (E-Budgeting 
OPSD) ด้านการจัดทําคําของบประมาณ 

3.78 0.42 มาก 

7 ประสบการณ์ในการทํางานของท่านมีผลต่อการรู้ว่าระบบ
งบประมาณอิเล็กทรอนิกส์สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม        
(E-Budgeting OPSD) มีประโยชน์ 

4.04 0.72 มาก 

8 ประสบการณ์ในการทํางานของท่านช่วยให้การใช้งานระบบ
งบประมาณอิเล็กทรอนิกส์สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม         
(E-Budgeting OPSD) ง่ายข้ึน 

4.14 0.72 มาก 

 รวม 3.99 0.37 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.9 พบว่า ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ของผู้ใช้งานระบบท่ีส่งผลต่อการรับรู้
ประโยชน์ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่าง ๆ ด้านประสบการณ์ในการทํางานด้านงบประมาณ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅= 3.99, S.D. = 0.37) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มากท่ีสุด คือ 
ประสบการณ์ในการทํางานของท่านช่วยให้การใช้งานระบบสารสนเทศในการจัดทํางบประมาณของ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (E-Budgeting OPSD) ง่ายข้ึน(�̅= 4.14, S.D. = 0.72)รองลงมา 
คือ ประสบการณ์ในการทํางานของท่านมีผลต่อการรู้ว่าระบบสารสนเทศในการจัดทํางบประมาณของ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (E-Budgeting OPSD) มีประโยชน์ (�̅= 4.04, S.D. = 0.72) และ
น้อยท่ีสุด คือ ประสบการณ์ในการทํางานเป็นประโยชน์และมีส่วนช่วยส่งเสริมหรือเก้ือหนุนต่อการใช้
งานระบบสารสนเทศในการจัดทํางบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (E-Budgeting 
OPSD) ด้านการจัดทําคําของบประมาณ (�̅= 3.78, S.D. = 0.42) 
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ตารางท่ี 4.10 ค่าเฉลี่ย (�̅) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ของผู้ใช้งาน 
   ระบบท่ีส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่าง ๆ ด้าน 
       นโยบายในการสนับสนุนให้ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ข้อท่ี 
ด้านนโยบายในการสนับสนุนให้ใช้งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ �� S.D. 
ระดับการ
ปฏิบัติ 

9 ท่านเห็นด้วยกับนโยบายการนําระบบสารสนเทศในการ
จัดทํางบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (E-
Budgeting OPSD) มาใช้ปฏิบัติงานองค์กร แทนการทํางาน
ในระบบเดิม 

3.53 1.19 มาก 

 
10 

ท่านสามารถปฏิบัติตามนโยบายการนําระบบสารสนเทศใน
การจัดทํางบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (E-
Budgeting OPSD)มาใช้ในองค์กรอย่างเหมาะสม 

3.53 1.19 มาก 

11 สํานักงบประมาณกลาโหมส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
ด้านการงบประมาณฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศใน
การจัดทํางบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(E-
Budgeting OPSD) อย่างเหมาะสม 

3.53 1.19 มาก 

12 สํานักงบประมาณกลาโหมจัดสรรครุภัณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้
ใช้งานระบบสารสนเทศในการจัดทํางบประมาณของ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (E-Budgeting OPSD) 
อย่างเหมาะสม 

3.53 1.19 มาก 

13 สํานักงบประมาณกลาโหมกําหนดนโยบายการนําระบบ
สารสนเทศในการจัด ทํางบประมาณของสํ านักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม (E-Budgeting OPSD) มาใช้
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 

3.53 1.19 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.10 พบว่า ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ของผู้ใช้งานระบบท่ีส่งผลต่อการรับรู้
ประโยชน์ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่าง ๆ ด้านนโยบายในการสนับสนุนให้ใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅=3.53, S.D. = 1.19) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ทุกข้ออยู่ในระดับมาก (�̅=3.53, S.D. = 1.19) 
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ตารางท่ี 4.11 ค่าเฉลี่ย (�̅) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ของผู้ใช้งาน
        ระบบท่ีส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่าง ๆ ด้าน
        ความเข้าใจในเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบ E-budgeting OPSD) 
 

ข้อท่ี ด้านความเข้าใจในเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ระบบ E-budgeting OPSD) �� S.D. 

ระดับการ
ปฏิบัติ 

14 ท่านมีความเข้าใจในกระบวนการทํางานของระบบสารสนเทศ
ในการจัดทํางบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
 (E-Budgeting OPSD) 

3.54 1.17 มาก 

15 ความเข้าใจของท่านมีผลต่อความสามารถในการใช้งานระบบ
งบประมาณอิเล็กทรอนิกส์สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม                
(E-Budgeting OPSD) ท่ีง่ายข้ึน 

3.79 0.82 มาก 

16 ระดับการศึกษาของท่านมีผลต่อการรับรู้ว่าระบบสารสนเทศ
ในการจัดทํางบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
(E-Budgeting OPSD) มีประโยชน์ 

4.56 0.50 มากท่ีสุด 

17 ระดับการศึกษาของท่านช่วยให้ระบบสารสนเทศในการจัดทํา
งบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (E-
Budgeting OPSD) ใช้งานง่าย 

4.56 0.50 มากท่ีสุด 

18 การนําระบบสารสนเทศในการจัดทํางบประมาณของ
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (E-Budgeting OPSD)มาใช้ 
ช่วยให้ ท่านประหยัดแรงงานและมีเวลาเพ่ิมข้ึนเพ่ือไป
ปฏิบัติงานด้านอ่ืน ๆ ได้ 

3.78 0.42 มาก 

รวม 4.05 0.42 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.11 พบว่า ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ของผู้ใช้งานระบบท่ีส่งผลต่อการรับรู้
ประโยชน์ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่าง ๆ ด้านนโยบายในการสนับสนุนให้ใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅= 4.05, S.D. = 0.42) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
มากท่ีสุด ประกอบด้วย ระดับการศึกษาของท่านมีผลต่อการรับรู้ว่าระบบสารสนเทศในการจัดทํา
งบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (E-Budgeting OPSD) มีประโยชน์ และระดับการศึกษา
ของท่านช่วยให้ระบบสารสนเทศในการจัดทํางบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (E-
Budgeting OPSD) ใช้งานง่าย (�̅=4.56, S.D. = 0.50) รองลงมา คือ ความเข้าใจของท่านมีผลต่อ
ความสามารถในการใช้งานระบบสารสนเทศในการจัดทํางบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
(E-Budgeting OPSD) ท่ีง่ายข้ึน (�̅= 3.79, S.D. = 0.82)และน้อยท่ีสุด คือ ท่านมีความเข้าใจใน
กระบวนการทํางานของระบบสารสนเทศในการจัดทํางบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (E-
Budgeting OPSD) (�̅=3.54, S.D. = 1.17) 
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ตารางท่ี 4.12 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยด้านคุณภาพงาน โดยวิธีของเชฟเฟ่ จําแนกตามอายุ 
 

อายุ �̅ 
อายุ 

น้อยกว่า 20 ปี 20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี มากกว่า 50 ปี 
4.31 4.23 4.28 3.64 3.45 

น้อยกว่า 20 ปี 4.31 - 0.08 0.03 0.67* 0.86* 
20-30 ปี 4.23  - -0.05 0.59* 0.78* 
31-40 ปี 4.28   - 0.64* 0.83* 
41-50 ปี   3.64    - 0.19 
มากกว่า 50 ปี 3.45     - 
 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.12 การทดสอบความแตกต่างของปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ของผู้ใช้งานระบบท่ี
ส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศในการจัดทํางบประมาณ (E-Budgeting OPSD) ด้าน
คุณภาพงาน จําแนกตามอายุ เป็นรายคู่ พบว่า อายุแตกต่างกันมีการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศใน
การจัดทํางบประมาณ (E-Budgeting OPSD) แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มี
จํานวน 6 คู่ ได้แก่ 1) กลุ่มอายุน้อยกว่า 20 ปี มากกว่า กลุ่มอายุ 41-50 ปี (�̅= 0.67) 2) กลุ่มอายุน้อย
กว่า 20 ปีมากกว่า กลุ่มอายุมากกว่า 50 ปี (�̅= 0.86)  3) กลุ่มอายุ 20-30 ปี มากกว่า กลุ่มอายุ 41-50 ปี 
(�̅= 0.59)  4) กลุ่มอายุ 20-30 ปี มากกว่า กลุ่มอายุมากกว่า 50 ปี (�̅= 0.78)5) กลุ่มอายุ 31-40 ปี 
มากกว่า กลุ่มอายุ 41-50 ปี (�̅=0.64) และ 6) กลุ่มอายุ 31-40 ปี มากกว่ากลุ่มอายุมากกว่า 50 ปี 
(�̅=0.83) 
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ตารางท่ี 4.13 การทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ของผู้ใช้งานระบบ
  ท่ีส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศในการจัดทํางบประมาณ (E-Budgeting  
  OPSD) จําแนกตามเพศ 
 

การรับรู้ประโยชน์ของระบบ
สารสนเทศในการจัดทํางบประมาณ 

(E-Budgeting OPSD) 
เพศ �̅ S.D. F Sig. 

1. ด้านคุณภาพงาน ชาย 3.98 0.40 1.868 0.159 
หญิง 3.91 0.46   

ไม่ระบุเพศ 3.60 0.37   
2. ด้านความรวดเร็ว ชาย 4.01 0.44 1.846 0.162 

หญิง 3.94 0.49   
ไม่ระบุเพศ 3.60 0.37   

3. ด้านใช้งานง่าย ชาย 3.98 0.36 0.506 0.604 
หญิง 3.95 0.40   

ไม่ระบุเพศ 3.80 0.41   
รวม ชาย 3.99 0.36 1.637 0.199 

หญิง 3.93 0.42   
ไม่ระบุเพศ 3.67 0.36   

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 จากตารางท่ี 4.13 พบว่า ผลการทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างปัจจัยด้านการรับรู้
ประโยชน์ของผู้ ใช้งานระบบท่ีส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศในการจัดทํา
งบประมาณ(E-Budgeting OPSD)จําแนกตามเพศ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.14 การทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ของผู้ใช้งานระบบท่ี 
  ส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศในการจัดทํางบประมาณ (E-Budgeting  
  OPSD)จําแนกตามอายุ 
 

การรับรู้ประโยชน์ของระบบ
สารสนเทศในการจัดทํา

งบประมาณ (E-Budgeting 
OPSD) 

อายุ �̅ S.D. F Sig. 

1. ด้านคุณภาพงาน 

น้อยกว่า 20 ปี 
20-30 ปี 
31-40 ปี 
41-50 ปี 

มากกว่า 50 ปี 

4.31 
4.23 
4.28 
3.64 
3.45 

0.20 
0.22 
0.28 
0.30 
0.30 

48.990 0.000* 

2. ด้านความรวดเร็ว 

น้อยกว่า 20 ปี 
20-30 ปี 
31-40 ปี 
41-50 ปี 

มากกว่า 50 ปี 

4.36 
4.30 
4.35 
3.61 
3.48 

0.23 
0.20 
0.29 
0.31 
0.30 

58.600 0.000* 

3. ด้านใช้งานง่าย 

น้อยกว่า 20 ปี 
20-30 ปี 
31-40 ปี 
41-50 ปี 

มากกว่า 50 ปี 

4.09 
3.98 
4.08 
4.03 
3.45 

0.13 
0.31 
0.29 
0.31 
0.55 

10.713 0.000* 

รวม 

น้อยกว่า 20 ปี 
20-30 ปี 
31-40 ปี 
41-50 ปี 

มากกว่า 50 ปี 

4.29 
4.17 
4.23 
3.76 
3.46 

0.18 
0.23 
0.27 
0.29 
0.37 

31.955 0.000* 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.14 พบว่า ผลการทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์
ของผู้ใช้งานระบบท่ีส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศในการจัดทํางบประมาณ (E-
Budgeting OPSD) จําแนกตามอายุ ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.15 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยด้านความรวดเร็ว โดยวิธีของเชฟเฟ่ จําแนกตามอายุ 

 

อายุ �̅ 
อายุ 

น้อยกว่า 20 ปี 20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี มากกว่า 50 ปี 
4.36 4.30 4.35 3.61 3.48 

น้อยกว่า 20 ปี 4.36 - 0.06 0.01 0.75* 0.88* 
20-30 ปี 4.30  - -0.05 0.69* 0.82* 
31-40 ปี 4.35   - 0.74* 0.87* 
41-50 ปี   3.61    - 0.13 
มากกว่า 50 ปี 3.48     - 
 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 จากตารางท่ี 4.15 การทดสอบความแตกต่างของปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ของ
ผู้ใช้งานระบบท่ีส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศในการจัดทํางบประมาณ (E-
Budgeting OPSD)ด้านความรวดเร็ว จําแนกตามอายุ เป็นรายคู่ พบว่า อายุแตกต่างกันมีการรับรู้
ประโยชน์ของระบบสารสนเทศในการจัดทํางบประมาณ (E-Budgeting OPSD) แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีจํานวน 6 คู่ ได้แก่ 1) กลุ่มอายุน้อยกว่า 20 ปี มากกว่า กลุ่มอายุ 
41-50 ปี (�̅= 0.75) 2) กลุ่มอายุน้อยกว่า 20 ปีมากกว่า กลุ่มอายุมากกว่า 50 ปี (�̅= 0.88)3)กลุ่ม
อายุ 20-30 ปี มากกว่า กลุ่มอายุ41-50 ปี (�̅= 0.69) 4) กลุ่มอายุ 20-30 ปี มากกว่า กลุ่มอายุ
มากกว่า 50 ปี(�̅= 0.82) 5) กลุ่มอายุ31-40 ปี มากกว่า กลุ่มอายุ 41-50 ปี (�̅= 0.74) และ 6) กลุ่ม
อายุ 31-40 ปี มากกว่า กลุ่มอายุมากกว่า 50 ปี (�̅= 0.87) 

 
ตารางท่ี 4.16 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยด้านใช้งานง่าย โดยวิธีของเชฟเฟ่ จําแนกตามอายุ 

 

อายุ �� 
อายุ 

น้อยกว่า 20 ปี 20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี มากกว่า 50 ปี 
4.09 3.98 4.08 4.03 3.45 

น้อยกว่า 20 ปี 4.09 - 0.11 0.01 0.06 0.64* 
20-30 ปี 3.98  - -0.1 -0.05 0.53* 
31-40 ปี 4.08   - 0.05 0.63* 
41-50 ปี   4.03    - 0.58* 
มากกว่า 50 ปี 3.45     - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 



 87

 จากตารางท่ี 4.16 การทดสอบความแตกต่างของปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ของผู้ใช้งาน
ระบบท่ีส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศในการจัดทํางบประมาณ(E-Budgeting OPSD)
ด้านใช้งานง่าย จําแนกตามอายุ เป็นรายคู่ พบว่า อายุแตกต่างกันมีการรับรู้ประโยชน์ของระบบ
สารสนเทศในการจัดทํางบประมาณ(E-Budgeting OPSD)แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 มีจํานวน 4 คู่ ได้แก่ 1) กลุ่มอายุน้อยกว่า 20 ปี มากกว่า กลุ่มมากกว่า 50 ปี (�̅= 0.64)2) กลุ่มอายุ 
20-30 ปีมากกว่า กลุ่มอายุมากกว่า 50 ปี (�̅= 0.53)3) กลุ่มอายุ 31-40 ปี มากกว่า กลุ่มอายุมากกว่า 50 ปี
(�̅=0.63) และ 4) กลุ่มอายุ 41-50 ปี มากกว่า กลุ่มอายุมากกว่า 50 ปี (�̅= 0.58) 
 
ตารางท่ี 4.17 การทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ของผู้ใช้งานระบบท่ี
  ส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศในการจัดทํางบประมาณ (E-Budgeting 
  OPSD) จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

การรับรู้ประโยชน์ของระบบ
สารสนเทศในการจัดทํา

งบประมาณ(E-Budgeting OPSD) 
ระดับการศึกษา �̅ S.D. F Sig. 

1. ด้านคุณภาพงาน 
ต่ํากว่าปริญญาตร ี 3.92 0.42 0.229 0.796 
ปริญญาตร ี 3.95 0.45 
ปริญญาโท   3.88 0.42 

2. ด้านความรวดเร็ว 
ต่ํากว่าปริญญาตร ี 3.96 0.43 0.304 0.739 
ปริญญาตร ี 3.97 0.49 
ปริญญาโท   3.89 0.46 

3. ด้านใช้งานง่าย 
ต่ํากว่าปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี
ปริญญาโท   

3.91 
3.96 
4.02 

0.44 
0.39 
0.32 

0.514 0.599 

  

รวม 
ต่ํากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท   

3.93 
3.96 
3.93 

0.40 
0.40 
0.36 

0.083 0.920 

 
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี4.17พบว่า การทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์
ของผู้ใช้งานระบบท่ีส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศในการจัดทํางบประมาณ (E-
Budgeting OPSD) จําแนกตามระดับการศึกษาโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.18 การทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ของผู้ใช้งานระบบ 
                    ท่ีส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศในการจัดทํางบประมาณ (E-Budgeting  
   OPSD) จําแนกตามระดับชั้นยศ 

 
การรับรูป้ระโยชน์ของระบบสารสนเทศ

ในการจัดทํางบประมาณ 
(E-Budgeting OPSD) 

ระดับชั้นยศ �̅ S.D. F Sig. 

1. ด้านคุณภาพงาน 

พันเอก – พันเอก (พิเศษ) 
พันโท 
พันตรี 
ร้อยตรี - ร้อยเอก 
จ่าสิบตรี - จ่าสบิเอก 
สิบตรี - สิบเอก 
พนักงานราชการ 
ข้าราชการองค์การทหารผ่านศึก 

3.55 
4.06 
4.02 
4.17 
3.76 
4.21 
3.95 
3.80 

0.31 
0.43 
0.32 
0.32 
0.43 
0.26 
0.58 
0.59 

7.253 0.000* 

2. ด้านความรวดเร็ว 

พันเอก – พันเอก (พิเศษ) 
พันโท 
พันตรี 
ร้อยตรี - ร้อยเอก 
จ่าสิบตรี - จ่าสบิเอก 
สิบตรี - สิบเอก 
พนักงานราชการ 
ข้าราชการองค์การทหารผา่นศึก 

3.51 
4.07 
4.07 
4.22 
3.79 
4.27 
4.00 
3.83 

0.31 
0.51 
0.32 
0.34 
0.43 
0.28 
0.58 
0.62 

8.163 0.000* 

3. ด้านใช้งานง่าย 

พันเอก – พันเอก (พิเศษ) 
พันโท 
พันตรี 
ร้อยตรี - ร้อยเอก 
จ่าสิบตรี - จ่าสบิเอก 
สิบตรี - สิบเอก 
พนักงานราชการ 
ข้าราชการองค์การทหารผา่นศึก 

3.98 
4.14 
3.88 
4.04 
3.86 
4.00 
3.75 
3.66 

0.38 
0.20 
0.31 
0.25 
0.48 
0.32 
0.66 
0.68 

2.008 0.060 
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ตารางท่ี 4.18 (ต่อ) 
 
การรับรูป้ระโยชน์ของระบบสารสนเทศ

ในการจัดทํางบประมาณ 
(E-Budgeting OPSD) 

ระดับชั้นยศ �̅ S.D. F Sig. 

รวม 
 

พันเอก – พันเอก (พิเศษ) 
พันโท 
พันตร ี
ร้อยตรี - ร้อยเอก 
จ่าสิบตรี - จ่าสิบเอก 
สิบตรี - สิบเอก 
พนักงานราชการ 
ข้าราชการองค์การทหารผ่านศึก 

3.68 
4.09 
3.99 
4.14 
3.80 
4.16 
3.90 
3.76 

0.32 
0.34 
0.28 
0.28 
0.42 
0.25 
0.60 
0.62 

5.003 0.000* 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.18 พบว่า การทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างปัจจัยด้านการรับรู้
ประโยชน์ของผู้ ใช้งานระบบท่ีส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศในการจัดทํา
งบประมาณ (E-Budgeting OPSD) จําแนกตามระดับชั้นยศ ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ตารางท่ี 4.19 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยด้านคุณภาพงาน โดยวิธีของเชฟเฟ่จําแนกตามระดับชั้นยศ 

 

ระดับช้ันยศ �� 

ระดับชั้นยศ 

พันเอก-
พันเอก 
(พิเศษ) 

พันโท พันตรี 
ร้อยตรี -
ร้อยเอก 

จ่าสิบตรี - 
จ่าสิบเอก 

สิบตรี – 
สิบเอก 

พนักงาน
ราชการ 

ข้าราชการ
องค์การ

ทหารผ่าน
ศึก 

3.55 4.06 4.02 4.17 3.76 4.21 3.95 3.80 

พันเอก –  
พันเอก (พิเศษ) 

3.55 - -0.51* -0.47 -0.62* -0.21 -0.66* -0.4 -0.25 

พันโท 4.06  - 0.04 -0.11 0.3 -0.15 0.11 0.26 
พันตรี 4.02   - -0.15 0.26 -0.19 0.07 0.22 

ร้อยตรี – 
ร้อยเอก 

4.17    - 0.41 -0.04 0.22 0.37 

จ่าสิบตรี – 
จ่าสิบเอก 

3.76     - -0.45 -0.19 -0.04 

สิบตรี - สิบเอก 4.21      - 0.26 0.41 
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ตารางท่ี 4.19  (ต่อ) 
 

ระดับช้ันยศ �� 

ระดับชั้นยศ 

พันเอก-
พันเอก 
(พิเศษ) 

พันโท พันตรี 
ร้อยตรี -
ร้อยเอก 

จ่าสิบตรี - 
จ่าสิบเอก 

สิบตรี – 
สิบเอก 

พนักงาน
ราชการ 

ข้าราชกา
รองค์การ
ทหารผ่าน

ศึก 

3.55 4.06 4.02 4.17 3.76 4.21 3.95 3.80 

พนักงานราชการ 3.95       - 0.15 
ข้าราชการ

องค์การทหาร
ผ่านศึก 

3.80        - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.19 การทดสอบความแตกต่างของปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ของผู้ใช้งาน
ระบบท่ีส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศในการจัดทํางบประมาณ (E-Budgeting OPSD)
ด้านคุณภาพงาน จําแนกตามระดับชั้นยศ เป็นรายคู่ พบว่า ระดับชั้นยศแตกต่างกันมีการรับรู้ประโยชน์
ของระบบสารสนเทศในการจัดทํางบประมาณ (E-Budgeting OPSD) แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 มีจํานวน 3 คู่ ได้แก่ 1) กลุ่มชั้นยศพันเอก - พันเอก (พิเศษ)น้อยกว่า กลุ่มชั้นยศพันโท
(�̅= 0.51) 2) กลุ่มชั้นยศพันเอก - พันเอก (พิเศษ)น้อยกว่า กลุ่มชั้นยศร้อยตรี – ร้อยเอก (�̅=0.62) และ 
3) กลุ่มชั้นยศพันเอก - พันเอก (พิเศษ) น้อยกว่า กลุ่มชั้นยศ สิบตรี - สิบเอก (�̅=0.66) 
 

ตารางท่ี 4.20 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยด้านความรวดเร็วโดยวิธีของเชฟเฟ่ จําแนกตามระดับชั้นยศ 
 

ระดับช้ันยศ �� 

ระดับชั้นยศ 
พันเอก-
พันเอก 
(พิเศษ) 

พันโท พันตรี 
ร้อยตรี -
ร้อยเอก 

จ่าสิบตรี 
- จ่าสิบ

เอก 

สิบตรี – 
สิบเอก 

พนักงาน
ราชการ 

ข้าราชการ
องค์การ

ทหารผ่านศึก 
3.51 4.07 4.07 4.22 3.79 4.27 4.00 3.83 

พันเอก – พันเอก 
(พิเศษ) 

3.55 - -0.56* 
-

0.56
* 

-0.71* -0.28 -0.76* -0.49 -0.32 

พันโท 4.07  - - -0.15 0.28 -0.2 0.07 0.24 

พันตรี 4.07   - -0.15 0.28 -0.2 0.07 0.24 

ร้อยตรี - ร้อยเอก 4.22    - 0.43 -0.05 0.22 0.39 

จ่าสิบตรี - จ่าสิบเอก 3.79     - -0.48 -0.21 -0.04 

สิบตรี - สิบเอก 4.27      - 0.27 0.44 
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ตารางท่ี 4.20 (ต่อ) 
 

ระดับช้ันยศ �� 

ระดับชั้นยศ 
พันเอก-
พันเอก 
(พิเศษ) 

พันโท พันตรี 
ร้อยตรี -
ร้อยเอก 

จ่าสิบตรี 
- จ่าสิบ

เอก 

สิบตรี – 
สิบเอก 

พนักงาน
ราชการ 

ข้าราชการ
องค์การ

ทหารผ่านศึก 

3.51 4.07 4.07 4.22 3.79 4.27 4.00 3.83 

พนักงานราชการ 4.00       - 0.17 

ข้าราชการองค์การ
ทหารผ่านศึก 

3.83        - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.20 การทดสอบความแตกต่างของปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ของผู้ใช้งาน
ระบบท่ีส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศในการจัดทํางบประมาณ (E-Budgeting 
OPSD) ด้านคุณภาพงาน จําแนกตามระดับชั้นยศ เป็นรายคู่ พบว่า ระดับชั้นยศแตกต่างกันมีการรับรู้
ประโยชน์ของระบบสารสนเทศในการจัดทํางบประมาณ (E-Budgeting OPSD) แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีจํานวน 4 คู่ ได้แก่ 1) กลุ่มชั้นยศพันเอก - พันเอก (พิเศษ)น้อยกว่า 
กลุ่มชั้นยศพันโท(�̅= 0.56) 2) กลุ่มชั้นยศพันเอก - พันเอก (พิเศษ) น้อยกว่า กลุ่มชั้นยศพันตรี 
(�̅=0.56) 3) กลุ่มชั้นยศพันเอก - พันเอก (พิเศษ) น้อยกว่า กลุ่มชั้นยศร้อยตรี – ร้อยเอก (�̅=0.71) 
และ 4) กลุ่มชั้นยศพันเอก - พันเอก (พิเศษ) น้อยกว่า กลุ่มชั้นยศสิบตรี - สิบเอก (�̅= 0.76)  
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ตารางท่ี 4.21 การทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ของผู้ใช้งานระบบท่ี
  ส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศในการจัดทํางบประมาณ (E-Budgeting 
  OPSD) จําแนกตามประสบการณ์ทํางาน 

 

การรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ
ในการจัดทํางบประมาณ 
(E-Budgeting OPSD) 

ประสบการณ์
ทํางาน �� S.D. F Sig. 

1. ด้านคุณภาพงาน 

ไม่ถึง 1 ปี 
1-2 ปี 
3-5 ปี 
6-10 ปี 

10 ปีข้ึนไป 

4.11 
4.20 
4.21 
3.93 
3.77 

0.39 
0.27 
0.34 
0.45 
0.43 

6.168 0.000* 

2. ด้านความรวดเร็ว 

ไม่ถึง 1 ปี 
1-2 ปี 
3-5 ปี 
6-10 ปี 

10 ปีข้ึนไป 

4.15 
4.24 
4.29 
3.99 
3.76 

0.41 
0.30 
0.33 
0.46 
0.46 

7.067 0.000*- 

3. ด้านใช้งานง่าย 

ไม่ถึง 1 ปี 
1-2 ปี 
3-5 ปี 
6-10 ปี 

10 ปีข้ึนไป 

4.00 
4.04 
3.97 
3.85 
3.98 

0.40 
0.21 
0.31 
0.43 
0.41 

0.952 0.437 

รวม 

ไม่ถึง 1 ปี 
1-2 ปี 
3-5 ปี 
6-10 ปี 

10 ปีขึน้ไป 

4.09 
4.16 
4.16 
3.92 
3.84 

0.38 
0.22 
0.32 
0.42 
0.40 

3.907 0.005* 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.21 พบว่า การทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์
ของผู้ใช้งานระบบท่ีส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศในการจัดทํางบประมาณ          
(E-Budgeting OPSD) จําแนกตามประสบการณ์ทํางาน ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.22 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยด้านคุณภาพงาน โดยวิธีของเชฟเฟ่ จําแนกตาม
  ประสบการณ์ทํางาน 
 

ประสบการณ์ทํางาน �̅ 

ประสบการณ์ทํางาน 

ไม่ถึง 1 ปี 1-2 ปี 3-5 ปี 6-10 ปี 
10 ปีข้ึน

ไป 
4.11 4.20 4.21 3.93 3.77 

ไม่ถึง 1 ปี 4.11 - -0.09 -0.01 0.18 0.34 
1-2 ปี 4.20  - -0.01 0.27 0.43* 
3-5 ปี 4.21   - 0.28 0.44 
6-10 ปี 3.93    - 0.16 
10 ปีข้ึนไป 3.77     - 
 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.22การทดสอบความแตกต่างของปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ของผู้ใช้งานระบบ
ท่ีส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศในการจัดทํางบประมาณ(E-Budgeting OPSD)ด้าน
คุณภาพงาน จําแนกตามประสบการณ์ทํางาน เป็นรายคู่ พบว่า ประสบการณ์ทํางานแตกต่างกันมีการ
รับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศในการจัดทํางบประมาณ(E-Budgeting OPSD)แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีจํานวน 1 คู่ คือ 1) เจ้าหน้าท่ีท่ีมีประสบการณ์ทํางานต้ังแต่ 1-2 ปี 
มากกว่า เจ้าหน้าท่ีท่ีมีประสบการณ์ตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป (�̅= 0.51)  

 
ตารางท่ี 4.23 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยด้านความรวดเร็ว โดยวิธีของเชฟเฟ่ จําแนกตาม
  ประสบการณ์ทํางาน 
 

ประสบการณ์ทํางาน �̅ 
ประสบการณ์ทํางาน 

ไม่ถึง 1 ปี 1-2 ปี 3-5 ปี 6-10 ปี 10 ปีขึน้ไป 
4.15 4.24 4.29 3.99 3.76 

ไม่ถึง 1 ปี 4.15 - -0.09 -0.14 0.16 0.39 
1-2 ปี 4.24  - -0.05 0.25 0.48* 
3-5 ปี 4.29   - 0.3 0.53* 
6-10 ปี 3.99    - 0.23 
10 ปีข้ึนไป 3.76     - 
 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.23 การทดสอบความแตกต่างของปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ของผู้ใช้งาน
ระบบท่ีส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศในการจัดทํางบประมาณ (E-Budgeting OPSD)
ด้านความรวดเร็ว จําแนกตามประสบการณ์ทํางานเป็นรายคู่ พบว่า ประสบการณ์ทํางานแตกต่างกัน
มีการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศในการจัดทํางบประมาณ (E-Budgeting OPSD) แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีจํานวน 2 คู่ คือ 1) เจ้าหน้าท่ีท่ีมีประสบการณ์ทํางานต้ังแต่ 1-2 ปี 
มากกว่า เจ้าหน้าท่ีท่ีมีประสบการณ์ต้ังแต่ 10 ปีข้ึนไป (�̅=0.48) และ 2) เจ้าหน้าท่ีท่ีมีประสบการณ์ทํางาน
ต้ังแต่ 3-5 ปี มากกว่า เจ้าหน้าท่ีท่ีมีประสบการณ์ตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป (�̅= 0.53) 

 

 
ตารางท่ี 4.24 การทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ของผู้ใช้งานระบบ 
  ท่ีส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ของระบบE-Budgeting OPSD จําแนกตามพ้ืนฐานคอมพิวเตอร์ 
 

การรับรู้ประโยชน์ของระบบ
สารสนเทศในการจัดทํางบประมาณ 

(E-Budgeting OPSD) 

พ้ืนฐานด้าน
คอมพิวเตอร์ �̅ S.D. F Sig. 

1. ด้านคุณภาพงาน 

ดีเยี่ยม 
ดี 

ปานกลาง 
เล็กน้อย 
ไม่มีเลย 

4.12 
4.05 
3.77 
3.88 
3.69 

0.33 
0.41 
0.53 
0.30 
0.37 

4.854 0.001* 

2. ด้านความรวดเร็ว 

ดีเยี่ยม 
ดี 

ปานกลาง 
เล็กน้อย 
ไม่มีเลย 

4.16 
4.09 
3.79 
3.88 
3.67 

0.35 
0.44 
0.56 
0.33 
0.39 

5.292 0.001* 

 
3. ด้านใช้งานง่าย 

ดีเยี่ยม 
ดี 

ปานกลาง 
เล็กน้อย 
ไม่มีเลย 

4.02 
3.99 
3.82 
4.06 
3.96 

0.27 
0.32 
0.52 
0.37 
0.32 

1.602 0.178 

รวม 

ดีเย่ียม 
ดี 

ปานกลาง 
เล็กน้อย 
ไม่มีเลย 

4.10 
4.04 
3.80 
3.94 
3.77 

0.28 
0.36 
0.50 
0.28 
0.32 

3.959 0.005* 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.24 พบว่า การทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์
ของผู้ใช้งานระบบท่ีส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศในการจัดทํางบประมาณ (E-
Budgeting OPSD) จําแนกตามพ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ตารางท่ี 4.25 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยด้านคุณภาพงาน โดยวิธีของเชฟเฟ่ จําแนกตาม
  พ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์ 

 
พ้ืนฐานด้าน
คอมพิวเตอร์ 

�̅ พ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์ 
ดีเยี่ยม ดี ปานกลาง เล็กน้อย ไม่มีเลย 
4.12 4.05 3.77 3.88 3.69 

ดีเยี่ยม 
ดี 
ปานกลาง 
เล็กน้อย 
ไม่มีเลย 

4.12 
4.05 
3.77 
3.88 
3.69 

- 0.07 
- 

0.35* 
0.28 

- 

0.24 
0.17 
-0.11 

- 

0.43* 
0.36 
0.08 
0.19 

- 
 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.25 การทดสอบความแตกต่างของปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ของผู้ใช้งาน
ระบบท่ีส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศในการจัดทํางบประมาณ (E-Budgeting 
OPSD)ด้านคุณภาพงาน จําแนกตามพ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์ เป็นรายคู่ พบว่า พ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์
แตกต่างกันมีการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศในการจัดทํางบประมาณ (E-Budgeting OPSD) 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีจํานวน 2 คู่ คือ 1) เจ้าหน้าท่ีท่ีมีพ้ืนฐานด้าน
คอมพิวเตอร์ดีเยี่ยมมากกว่าเจ้าหน้าท่ีท่ีมีพ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์ปานกลาง (�̅= 0.35) และ 2) 
เจ้าหน้าท่ีท่ีมีพ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์ดีเยี่ยม มากกว่า เจ้าหน้าท่ีท่ีไม่มีพ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์เลย (�̅= 
0.43)   
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ตารางท่ี 4.26 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยด้านความรวดเร็ว โดยวิธีของเชฟเฟ่ จําแนกตาม
  พ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์ 
 

พ้ืนฐานด้าน
คอมพิวเตอร์ �� 

พ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์ 
ดีเย่ียม ดี ปานกลาง เล็กน้อย ไม่มีเลย 
4.16 4.09 3.79 3.88 3.67 

ดีเยี่ยม 4.16 - 0.07 0.37* 0.28 0.49* 
ดี 4.09  - 0.3 0.21 0.42 
ปานกลาง 3.79   - -0.09 0.12 
เล็กน้อย 3.88    - 0.21 
ไม่มีเลย 3.67     - 
 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.26 การทดสอบความแตกต่างของปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ของผู้ใช้งาน
ระบบท่ีส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศในการจัดทํางบประมาณ (E-Budgeting OPSD)
ด้านความรวดเร็ว จําแนกตามพ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์ เป็นรายคู่ พบว่า พ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์
แตกต่างกันมีการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศในการจัดทํางบประมาณ (E-Budgeting OPSD) 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีจํานวน 2 คู่ คือ 1) เจ้าหน้าท่ีท่ีมีพ้ืนฐานด้าน
คอมพิวเตอร์ดีเยี่ยม มากกว่า เจ้าหน้าท่ีท่ีมีพ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์ปานกลาง (�̅= 0.37) และ 2) เจ้าหน้าท่ี
ท่ีมีพ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์ดีเยี่ยม มากกว่า เจ้าหน้าท่ีท่ีไม่มีพ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์เลย (�̅= 0.49)   
 
4.3  ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการรับรู้ประโยชน์ของระบบ
สารสนเทศในการจัดทํางบประมาณของสํานักงบประมาณกลาโหม 
 การศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ
ในการจัดทํางบประมาณของสํานักงบประมาณกลาโหมใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) 
แล้วนําเสนอในรูปตารางท่ีประกอบการบรรยาย ปรากฏดังตารางท่ีต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.27 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ระหว่างปัจจัยท่ีส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์โดยภาพรวม 
  มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศในการจัดทํางบประมาณ         
  (E-Budgeting OPSD) 

(N = 127) 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ
รับรู้ประโยชน์ 

การรับรู้ประโยชน์ของระบบ
สารสนเทศในการจัดทํา

งบประมาณ(E-Budgeting OPSD) 
r Sig. 

โดยภาพรวม 

1. ด้านคุณภาพงาน 0.875** 0.000 
2. ด้านความรวดเร็ว 0.897** 0.000 
3. ด้านใช้งานง่าย 0.384** 0.000 

โดยภาพรวม 0.807** 0.000 
 
** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 
 จากตารางท่ี4.27 พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศในการจัดทํางบประมาณ (E-Budgeting OPSD) ทุกด้าน 
ประกอบด้วย ด้านคุณภาพงาน ด้านความรวดเร็ว และด้านใช้งานง่าย ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 
 
ตารางท่ี 4.28 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ระหว่างปัจจัยท่ีส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ด้านความ
  มุ่งม่ันในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ประโยชน์
  ของระบบสารสนเทศในการจัดทํางบประมาณ (E-Budgeting OPSD)   

(N = 127) 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ
รับรู้ประโยชน์ 

การรับรู้ประโยชน์ของระบบ
สารสนเทศในการจัดทํา

งบประมาณ 
(E-Budgeting OPSD) 

r Sig. 

ด้านความมุ่งม่ันใน
การใช้งานระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ด้านคุณภาพงาน 0.244** 0.006 
2. ด้านความรวดเร็ว 0.250** 0.005 
3. ด้านใช้งานง่าย 0.169 0.058 

โดยภาพรวม 0.245** 0.005 
 
** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 
 จากตารางท่ี 4.28 พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ ในด้านความมุ่งม่ันในการใช้
งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศใน
การจัดทํางบประมาณ (E-Budgeting OPSD) ในด้านคุณภาพงาน และด้านความรวดเร็ว ท่ีระดับ
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นัยสําคัญทางสถิติ 0.01ส่วนด้านใช้งานง่าย ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการรับรู้ประโยชน์ของระบบ
สารสนเทศในการจัดทํางบประมาณ (E-Budgeting OPSD) 
 
ตารางท่ี 4.29 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ระหว่างปัจจัยท่ีส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ด้านประสบการณ์
  (Experience) ในการทํางานด้านงบประมาณ มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ประโยชน์
  ของระบบสารสนเทศในการจัดทํางบประมาณ (E-Budgeting OPSD) 
                                                                                                           (N = 127) 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ
รับรู้ประโยชน์ 

การรับรู้ประโยชน์ของระบบ
สารสนเทศในการจัดทํา

งบประมาณ 
(E-Budgeting OPSD) 

r Sig. 

ด้านประสบการณ์ 
(Experience) ในการ

ทํางานด้านงบประมาณ 

1. ด้านคุณภาพงาน 0.267** 0.002 
2. ด้านความรวดเร็ว 0.241** 0.006 
3. ด้านใช้งานง่าย 0.374** 0.000 

โดยภาพรวม 0.317** 0.000 
 
** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 
 จากตารางท่ี 4.29 พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ด้านประสบการณ์ ในการ
ทํางานด้านงบประมาณ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศในการ
จัดทํางบประมาณ (E-Budgeting OPSD) ทุกด้าน ประกอบด้วย ด้านคุณภาพงาน ด้านความรวดเร็ว 
และด้านใช้งานง่าย ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 
 
ตารางท่ี 4.30 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ระหว่างปัจจัยท่ีส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ด้านนโยบาย
  ในการสนับสนุนให้ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ประโยชน์
  ของระบบสารสนเทศในการจัดทํางบประมาณ (E-Budgeting OPSD) 

(N = 127) 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการรับรู้
ประโยชน์ 

การรับรู้ประโยชน์ของระบบ
สารสนเทศในการจัดทํา

งบประมาณ 
(E-Budgeting OPSD) 

r Sig. 

ด้านนโยบายในการ
สนับสนุนให้ใช้งาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ด้านคุณภาพงาน 0.850** 0.000 
2. ด้านความรวดเร็ว 0.885** 0.000 
3. ด้านใช้งานง่าย 0.222* 0.012 

โดยภาพรวม 0.740* 0.000 
 
** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.30 พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ด้านนโยบายในการสนับสนุน
ให้ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศใน
การจัดทํางบประมาณ (E-Budgeting OPSD) ในด้านคุณภาพงาน และด้านความรวดเร็ว ท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ส่วนด้านใช้งานง่าย มีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 
ตารางท่ี 4.31 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ระหว่างปัจจัยท่ีส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ด้านความ
   เข้าใจในระบบ E-Budgeting OPSD มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ประโยชน์ของระบบ
   สารสนเทศในการจัดทํางบประมาณ (E-Budgeting OPSD) 

(N = 127) 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ
รับรู้ประโยชน์ 

การรับรู้ประโยชน์ของระบบ
สารสนเทศในการจัดทํา

งบประมาณ 
(E-Budgeting OPSD) 

r Sig. 

ด้านความเข้าใจในระบบ 
E-Budgeting OPSD 

1. ด้านคุณภาพงาน 0.915** 0.000 
2. ด้านความรวดเร็ว 0.931** 0.000 
3. ด้านใช้งานง่าย 0.520** 0.000 

โดยภาพรวม 0.880** 0.000 
 
** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 
 จากตารางท่ี 4.31 พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ด้านความเข้าใจในระบบ E-
Budgeting OPSDมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศในการจัดทํา
งบประมาณ (E-Budgeting OPSD) ทุกด้าน ประกอบด้วย ด้านคุณภาพงาน ด้านความรวดเร็ว และ
ด้านใช้งานง่าย ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 
 

4.4  ตอนท่ี 4 สรุปเก่ียวกับข้อเสนอแนะในการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ
จัดทํางบประมาณท่ีได้จากแบบสอบถามปลายเปิด 

 ในอนาคตระบบสารสนเทศในการจัดทํางบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (E-
Budgeting OPSD) สามารถลดข้ันตอนการทํางานในวงจรงบประมาณได้หากระบบมีความเสถียร
มากกว่านี้ ในขณะเดียวกันผู้ใช้งานต้องมีความเข้าใจและพร้อมท่ีจะใช้งานและร่วมพัฒนาไปพร้อม ๆ 
กันปัจจัยท่ีทําให้งบประมาณอิเล็กทรอนิกส์สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (E-Budgeting OPSD)ไม่
สามารถตอบโจทย์นั้นได้ ปัญหาและอุปสรรคในการใช้งานระบบ พบการติด BUG ของระบบอยู่
บ่อยครั้ง ความไม่สมบูรณ์ของระบบทําให้ยังไม่สามารถเชื่อถือได้ 100 % และแนวโน้มระบบ
สารสนเทศในการจัดทํางบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (E-Budgeting OPSD)ใน
อนาคตยังคงต้องใช้ระบบการทํางานเดิมคือใช้เอกสารประกอบควบคู่ขนานไปกับการใช้งานระบบอีก
ประมาณ 3 ปี เพ่ือให้เห็นความคงท่ีของตัวระบบท่ีสามารถเชื่อถือและเปลี่ยนไปใช้งานระบบด้านเดียว
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เนื่องจากวัยของผู้ใช้งานในระบบส่วนใหญ่เป็นผู้คุ้นเคยกับระบบการทํางานแบบเดิมมานาน และ
ปัจจัยใดท่ีจะทําให้ระบบสารสนเทศในการจัดทํางบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (E-
Budgeting OPSD) มีความคงอยู่ของข้ันตอนการทํางานของการจัดทําคําของบประมาณให้สามารถได้ใช้
งานอย่างต่อเนื่องต่อไปในทุก ๆ ปี รวมถึงการถ่ายทอดให้ผู้รับช่วงต่อการทํางานในด้านนี้ได้เข้าใจระบบ
การทํางานได้อย่างรวดเร็ว คือ ผู้ใช้งานต้องเข้าใจในระบบและข้ันตอนการทํางานอย่างถ่องแท้ถึงแผน
ยุทธศาสตร์ของการจัดทําคําขอเสียก่อน ถึงจะสามารถเข้าใจการใช้งานของระบบได้อย่างชัดเจน 

 



บทที่  5 
สรุปอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 จากการวิจัยเรื่อง “การรับรู้ประโยชน์การใช้งานระบบสารสนเทศในการจัดทํางบประมาณของ
สํานักงบประมาณกลาโหม สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (E-Budgeting OPSD)” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
ศึกษาสภาพปัญหาการนําระบบสารสนเทศของ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (E-Budgeting 
OPSD) มาใช้ในการจัดทํางบประมาณแทนระบบเดิมศึกษาความแตกต่างของการรับรู้ประโยชน์ของ
ระบบสารสนเทศในการจัดทํางบประมาณของสํานักงบประมาณกลาโหม (E-Budgeting OPSD) โดย
จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการรับรู้ประโยชน์ของระบบ
สารสนเทศในการจัดทํางบประมาณของสํานักงบประมาณกลาโหม โดยผู้วิจัยต้ังสมมติฐานงานวิจัยนี้
ว่า ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันย่อมมีผลต่อการรับรู้ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกัน 
และปัจจัยท่ีส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ในแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ประโยชน์สารสนเทศ 
 ในการศึกษาครั้งนี้เป็นวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้เครื่องมือเป็น
แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีมีความเชื่อม่ันท้ังฉบับเท่ากับ 0.95 โดยมีประชากรท่ีตอบแบบสอบถาม
ท้ังหมดจํานวน 127 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มนายทหารงบประมาณของหน่วยข้ึนตรงสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม และกลุ่มเจ้าหน้าท่ีแผนกจัดทํางบประมาณ กองจัดทํางบประมาณ สํานัก
งบประมาณกลาโหม ซ่ึงท้ัง 2 กลุ่ม มีบทบาทสําคัญในการจัดทํางบประมาณ สถิติท่ีใช้เพ่ือประมวลผล
วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
  ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามใช้สถิติพรรณนา 
ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)  
  ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยด้านทัศนคติของผู้ใช้งานระบบท่ีส่งผลต่อการรับรู้
ประโยชน์ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่าง ๆโดยใช้ค่าเฉลี่ย (�̅), ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation หรือ S.D.), One-way ANOVA, 
  ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการรับรู้ประโยชน์ของ
ระบบสารสนเทศในการจัดทํางบประมาณของสํานักงบประมาณกลาโหม โดยการวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson’s Correlation Coefficient) ของเพียร์สัน 
  ตอนท่ี 4 สรุปเก่ียวกับข้อเสนอแนะในการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ
จัดทํางบประมาณท่ีได้จากแบบสอบถามปลายเปิดโดยการสรุปความเรียง 
 โดยผลการวิจัยสามารถสรุปได้ตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
  5.1  สรุปผลการวิจัย 
  5.2  อภิปรายผลการวิจัย 
  5.3  ข้อเสนอแนะ 
  5.4  ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
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5.1  สรุปผลการวิจัย 
  ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  5.1.1  สภาพปัญหาการนําระบบสารสนเทศของ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(E-
Budgeting OPSD) มาใช้ในการจัดทํางบประมาณแทนระบบเดิม พบปัญหาในทางเทคนิคของระบบท่ี
ยังไม่สามารถทําให้ผู้ใช้งานระบบเชื่อม่ันได้ 100% และผู้ใช้งานส่วนใหญ่เป็นผู้มีอายุและประสบการณ์
ทํางานด้านการจัดทํางบประมาณท่ีคุ้นเคยกับระบบงานแบบเดิม ยังต้องทํางานแบบคู่ขนานเพ่ือให้เกิด
การรับรู้ว่าระบบสารสนเทศท่ีนํามาใช้มีประโยชน์  
  5.1.2  ในด้านความแตกต่างของการรับรู้ประโยชน์ของระบบ E-Budgeting OPSD โดย
จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่ากลุ่มท่ีตอบแบบสอบถามท่ีเป็นบุคคลเป้าหมายท้ังหมดท่ี
ทําการศึกษา จํานวน 127 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 41-50 ปี มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี มีระดับชั้นยศพันเอก ถึง พันเอก (พิเศษ) ท่ีมีประสบการณ์ทํางาน 10 ปีข้ึนไป และมี
พ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับปานกลางโดยภาพรวมไม่แตกต่าง 
  5.1.3  ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ของผู้ใช้งานระบบท่ีส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่าง ๆท้ังในภาพรวมและรายด้านท้ัง 4 ด้านอยู่ในระดับมาก โดย
เรียงตามลําดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
   1) ด้านความเข้าใจในเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบ E-budgeting OPSD) คือ ระดับ
การศึกษาของเจ้าหน้าท่ีมีผลต่อการรับรู้ว่าระบบงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์สํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม (E-Budgeting OPSD) มีประโยชน์ 
   2) ด้านประสบการณ์ในการทํางานด้านงบประมาณ คือ ประสบการณ์ในการทํางานของ
เจ้าหน้าท่ีช่วยให้การใช้งานระบบงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (E-Budgeting 
OPSD) ง่ายข้ึน 
   3) ด้านความมุ่งม่ันในการใช้งานระบบสารสนเทศ คือ การเรียนรู้การใช้งานระบบ
งบประมาณอิเล็กทรอนิกส์สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (E-Budgeting OPSD) สามารถศึกษาได้
ไม่ยากนัก 
   4) ด้านนโยบายในการสนับสนุนให้ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ 
    4.1) เจ้าหน้าท่ีเห็นด้วยกับนโยบายการนําระบบงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (E-Budgeting OPSD) มาใช้ปฏิบัติงานองค์กร แทนการทํางานใน
ระบบเดิม  
    4.2) เจ้าหน้าท่ีสามารถปฏิบัติตามนโยบายการนําระบบงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (E-Budgeting OPSD) มาใช้ในองค์กรอย่างเหมาะสม 
    4.3) สํานักงบประมาณกลาโหมส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรด้านการงบประมาณ
ฝึกอบรมการใช้งานระบบงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (E-Budgeting 
OPSD) อย่างเหมาะสม 
    4.4) สํานักงบประมาณกลาโหมจัดสรรครุภัณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้ใช้งานระบบ
งบประมาณอิเล็กทรอนิกส์สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (E-Budgeting OPSD) อย่างเหมาะสม 
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    4.5) สํานักงบประมาณกลาโหมกําหนดนโยบายการนําระบบงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (E-Budgeting OPSD) มาใช้ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
  1. ผลการทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างปัจจัยด้านทัศนคติของผู้ใช้งานระบบท่ี
ส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ ในการจัดทํางบประมาณ (E-Budgeting OPSD)
จําแนกตามอายุ จําแนกตามระดับชั้นยศ จําแนกตามประสบการณ์ทํางาน และจําแนกตามพ้ืนฐาน
ด้านคอมพิวเตอร์ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และส่วนผลการ
ทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างปัจจัยด้านทัศนคติของผู้ใช้งานระบบท่ีส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์
ของระบบสารสนเทศในการจัดทํางบประมาณ (E-Budgeting OPSD)จําแนกตามเพศ และจําแนก
ตามระดับการศึกษาโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
  2. ผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจัยในปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการรับรู้ประโยชน์
ของระบบสารสนเทศในการจัดทํางบประมาณของสํานักงบประมาณกลาโหม ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัย
ท่ีส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้ประโยชน์ของระบบ
สารสนเทศในการจัดทํางบประมาณ (E-Budgeting OPSD) ทุกด้าน ประกอบด้วย ด้านคุณภาพงาน 
ด้านความรวดเร็ว และด้านใช้งานง่าย ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 
  5.1.4  ผลสรุปเก่ียวกับข้อเสนอแนะในการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ
จัดทํางบประมาณ มีดังนี้ 
   1) อนาคตระบบสารสนเทศในการจัดทํางบประมาณสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม              
(E-Budgeting OPSD) สามารถลดข้ันตอนการทํางานในวงจรงบประมาณได้หรือไม่ ผลสรุปได้ว่า การ
ลดข้ันตอนการทํางานได้หากระบบมีความเสถียรมากกว่านี้ ในขณะเดียวกันผู้ใช้งานต้องมีความเข้าใจ
และพร้อมท่ีจะใช้งานและร่วมพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน  
   2) ปัจจัยท่ีทําให้ระบบสารสนเทศในการจัดทํางบประมาณสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม (E-Budgeting OPSD) ไม่สามารถตอบโจทย์นั้นได้ ผลสรุปได้ว่า ความไม่สมบูรณ์ของระบบทํา
ให้ยังไม่สามารถเชื่อถือได้ 100% 
   3) แนวโน้มระบบสารสนเทศในการจัดทํางบประมาณสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม              
(E-Budgeting OPSD)ในอนาคตจะเป็นไปในรูปแบบใด ผลสรุปได้ว่า ยังคงต้องใช้ระบบการทํางานเดิม
คือ ใช้เอกสารประกอบควบคู่ขนานไปกับการใช้งานระบบอีกประมาณ 3 ปี เพ่ือให้เห็นความคงท่ีของ
ตัวระบบท่ีสามารถเชื่อถือและเปลี่ยนไปใช้งานระบบด้านเดียว เนื่องจากวัยของผู้ใช้งานในระบบส่วนใหญ่
เป็นผู้คุ้นเคยกับระบบการทํางานแบบเดิมมานาน 
   4) ปัจจัยใดบ้างท่ีจะทําให้ระบบสารสนเทศในการจัดทํางบประมาณสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม (E-Budgeting OPSD) มีความคงอยู่ของข้ันตอนการทํางานของการจัดทําคําของบประมาณให้
สามารถได้ใช้งานอย่างต่อเนื่องต่อไปในทุก ๆ ปี รวมถึงการถ่ายทอดให้ผู้รับช่วงต่อการทํางานในด้านนี้
ได้เข้าใจระบบการทํางานได้อย่างรวดเร็ว ผลสรุปได้ว่า ผู้ใช้งานต้องเข้าใจในระบบและข้ันตอนการ
ทํางานอย่างถ่องแท้ถึงแผนยุทธศาสตร์ของการจัดทําคําขอเสียก่อน ถึงจะสามารถเข้าใจการใช้งาน
ของระบบได้อย่างชัดเจน 
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5.2  อภิปรายผลการวิจัย 
  จากการอภิปรายผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่อง “การรับรู้ประโยชน์การใช้งาน
ระบบสารสนเทศในการจัดทํางบประมาณของสํานักงบประมาณกลาโหม สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
(E-Budgeting OPSD)” สรุปโดยรวมได้ดังนี้ 
  5.2.1  การอภิปรายผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสภาพปัญหาการนําระบบสารสนเทศ
ของสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (E-Budgeting OPSD) มาใช้ในการจัดทํางบประมาณแทนระบบเดิม
จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของท่ีตอบแบบสอบถามได้แก่ เจ้าหน้าท่ีท่ีตอบแบบสอบถาม
จํานวน 127คน และส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 41-50 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มี
ระดับชั้นยศพันเอก – พันเอก (พิเศษ) มีประสบการณ์ทํางาน 10 ปีข้ึนไป และมีพ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์
อยู่ในระดับปานกลาง และผลการทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างปัจจัยด้านทัศนคติของผู้ใช้งานระบบ
ท่ีส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ ในการจัดทํางบประมาณ (E-Budgeting OPSD) 
พบว่าจําแนกตามอายุ จําแนกตามระดับชั้นยศ จําแนกตามประสบการณ์ทํางาน และจําแนกตามพ้ืนฐาน
ด้านคอมพิวเตอร์ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า 
การศึกษาด้านการรับรู้ประโยชน์การใช้งานระบบสารสนเทศในการจัดทํางบประมาณ (E-Budgeting 
OPSD) ส่วนใหญ่ผู้ ท่ีมีอยู่ในวัยระหว่าง 41-50 ปี ท่ีมีประสบการณ์ด้านการทํางานงบประมาณนั้น 
สามารถเข้าถึงและรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศท่ีนําเข้ามาใช้แทนท่ีงานระบบเดิมแต่ยังติดอยู่กับ
ภาพการทํางานแบบเดิมคือแบบงานเอกสาร การเปิดใจรับรู้และยอมรับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
แทนท่ีระบบเดิมนั้นยังน้อยกว่าบุคลากรในกลุ่มอายุต้ังแต่ 40 ปีลงมา เพราะกลุ่มเหล่านี้มองว่าการนํา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้จะช่วยให้ลดข้ันตอนการทํางานและง่ายต่อการค้นหาเอกสาร
ประกอบการของบประมาณเพ่ือใช้ในการต่าง ๆ เช่นการประชุมพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณ ความ
รวดเร็วและคุณภาพงานท่ีได้รับจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าระบบสารสนเทศท่ีนําเข้ามามีประโยชน์ต่อการทํางานมาก
ข้ึน ประสบการณ์ในการทํางานด้านงบประมาณมีส่วนสัมพันธ์ท่ีส่งผลให้รับรู้ประโยชน์ว่าระบบสารสนเทศ
ใช้งานง่ายและทําให้เข้าใจในเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.2.2  การอภิปรายผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการรับรู้
ประโยชน์ของระบบสารสนเทศในการจัดทํางบประมาณของสํานักงบประมาณกลาโหมจากผลการวิจัยพบว่า 
ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ของผู้ใช้งานระบบท่ีส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในด้านต่าง ๆท้ังในภาพรวมและรายด้านท้ัง 4 ด้านอยู่ในระดับมาก และผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย
ในปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศในการจัดทํางบประมาณของสํานัก
งบประมาณกลาโหม พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการ
รับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศในการจัดทํางบประมาณ(E-Budgeting OPSD)ทุกด้าน ประกอบด้วย 
ด้านคุณภาพงาน ด้านความรวดเร็ว และด้านใช้งานง่ายท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01ท้ังนี้อาจเป็น
เพราะว่า ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศในการจัดทํางบประมาณของ
สํานักงบประมาณกลาโหมจําเป็นต้องมีดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพให้เป็นไปตามข้อกําหนดท่ีต้องการให้
เหมาะสมสํานักงบประมาณกลาโหมต้องมีความรอบรู้ ความพร้อมในการตอบสนอง ความสะดวก 
ชัดเจนพร้อมมีความสะดวกต่อการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว 
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5.3  ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยเรื่องการรับรู้ประโยชน์การใช้งานระบบสารสนเทศในการจัดทํางบประมาณของ
สํานักงบประมาณกลาโหม สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (E-Budgeting OPSD) ในภาพรวม หากมี
การพัฒนาทางด้านเทคนิคอย่างต่อเนื่อง ผลลัพธ์ท่ีได้จากระบบมีความเท่ียงตรงเชื่อถือได้ก็จะทําให้
ระบบสามารถดําเนินการไปได้อย่างมีเสถียรภาพมากข้ึนควบคู่ไปกับการจัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ 
(E-Budgeting OPSD) ให้แก่ผู้ท่ีปรับย้ายเข้ามารับงานด้านงบประมาณต่อ การทําคู่มือการใช้งาน 
และจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีท่ีดูแลระบบ (Help Desk) เพ่ือรับฟังข้อปัญหา และให้คําปรึกษาได้อย่างต่อเนื่อง 
 5.3.1  ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
 สําหรับผู้ท่ีสนใจศึกษาเรื่องการรับรู้ประโยชน์การใช้งาน E-Budgeting OPSD หรือการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในองค์กรแทนการทํางานระบบเดิม ควรศึกษาเรื่องประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลหลังจากนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ และการบูรณาการระบบร่วมและ
เชื่อมโยงของระบบในส่วนการบริหารงบประมาณตามวงจรงบประมาณต่อไป 
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1. ข้ันตอนการทํางานของระบบคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
 ระบบเสนอคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีเป็นการเริ่มต้นกระบวนการจัดต้ังคําขอ
งบประมาณ ซ่ึงในทุก ๆ ต้นปีงบประมาณ แต่ละหน่วยต้องเสนอของบประมาณมาท่ีสํานัก
งบประมาณกลาโหม โดยรายละเอียดต่าง ๆ ในฟังก์ชั่นนี้จะเป็นข้ันตอนและวิธีการทํางานท้ังหมดท่ี
เก่ียวข้องกับการจัดต้ังคําขอดังภาพประกอบต่อไปนี้ 
 

 
 
ภาพท่ี 1 หน้าจอเมนูท้ังหมด 
 
 1.1 คําของบประจํา (รายบรรทัด) 
   ในการเพ่ิมคําของบประจํา (รายบรรทัด) ให้ใส่รายละเอียดต่าง ๆ เช่น 
ปีงบประมาณยุทธศาสตร์แผนงานผลผลิตกิจกรรมหลักกิจกรรมรอง อัตรากําลัง (จํานวนกําลังพล) 
ระบุ งบประจํา (จํานวนเงินท่ีเสนอขอ)แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลได้และสามารถแนบไฟล์เอกสารเพ่ือ
ประกอบและส่งข้อมูลเพ่ือให้ผู้บังคับหน่วยหรือหัวหน้างบประมาณของแต่ละหน่วยเพ่ืออนุมัติคําขอ
งบประจําต่อไป และหากต้องการทําเป็นรูปแบบเอกสารเพ่ือแนบส่งเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาท่ี
ต้องใช้เป็นเอกสารตัวจริง สามารถพิมพ์เอกสารเป็นรายงานได้ 
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ภาพท่ี 2 หน้าจอ คําของบประจํา (รายบรรทัด) 

 

 
 

ภาพท่ี 3 หน้าจอ คําของบประจํา (รายบรรทัด) 
 

 
 

ภาพท่ี 4 หน้าจอ บันทึกข้อมูลคําของบประจํา (รายบรรทัด) 
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ภาพท่ี 5 หน้าจอ แสดงการส่งข้อมูลให้ ผอ. อนุมัติ 
 

 
 

ภาพท่ี 6 หน้าจอ แสดงการแก้ไขข้อมูล 
 

  1.2 คําขอกิจกรรม/ค่าใช้จ่าย 
   งบประมาณในภาพรวมของสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จะดําเนินการตาม
พันธกิจของกระทรวงกลาโหม ในหน่วยย่อยต่าง ๆ ได้มีการเขียนโครงการ กิจกรรม แผนงาน ต่าง ๆ 
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาล หากหน่วยท่ีมีโครงการ กิจกรรม ภายใต้
ผลผลิต ยุทธศาสตร์ท้ังโครงการผูกพัน ต่อเนื่อง หรือปีเดียว ให้ลงรายละเอียด ยุทธศาสตร์แผนงาน
ผลผลิตกิจกรรมงบรายจ่าย พร้อมระบุ แหล่งเงิน จํานวนเงินท้ังกิจกรรม จํานวนวันท่ีดําเนินการ 
จํานวนรายการ วัตถุประสงค์ ระบุหลักการและเหตุผล ให้ครบถ้วน พร้อมแผนการดําเนินงานและ
แผนการใช้เงินในแต่ละกิจกรรมให้ครบถ้วนด้วย เม่ือตรวจสอบคําของบประจําท้ังหมดแล้ว ให้กดส่ง
ข้อมูลเพ่ือให้ ผอ. หรือหัวหน้างบประมาณของแต่ละหน่วยอนุมัติคําของบประจําต่อไป 
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ภาพท่ี 7 หน้าจอ เพ่ิมข้อมูลคําขอกิจกรรม/ค่าใช้จ่าย 
 

 

ภาพท่ี 8 หน้าจอ คําขอกิจกรรม/ค่าใช้จ่าย 
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ภาพท่ี 9 หน้าจอ บันทึกข้อมูลแผนงาน คําขอกิจกรรม/ค่าใช้จ่าย 
 

 
 

ภาพท่ี 10 หน้าจอ บันทึกข้อมูลคําขอกิจกรรม/ค่าใช้จ่าย 
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ภาพท่ี 11 หน้าจอ แสดงการลบข้อมูล 
 

 
 

ภาพท่ี 12 หน้าจอ ค้นหาข้อมูล 
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ภาพท่ี 13 หน้าจอ แสดงการแก้ไขข้อมูล 
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ภาพท่ี 14 หน้าจอ ออกรายงานคําชี้แจงโครงการ/ค่าใช้จ่าย 
 
  1.3 คําขอโครงการ/ท่ีดิน - ส่ิงก่อสร้าง/ยุทโธปกรณ์ 
   ในฟังก์ชั่นคําขอโครงการ/ท่ีดิน-สิ่งก่อสร้าง/ยุทโธปกรณ์ สามารถใช้งานพ้ืนฐาน
ท่ัวไปและรายละเอียดท่ีจําเป็นต้องกรอก ปีงบประมาณยุทธศาสตร์แผนงาน ผลผลิตกิจกรรม
ประเภทคําขอ งบรายจ่าย ชื่อกิจกรรม แหล่งเงิน จํานวนเงินท้ังกิจกรรม จํานวนวันท่ีดําเนินการ 
จํานวนรายการ วัตถุประสงค์หลักการและเหตุผล และส่วนอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตามรูปภาพประกอบเแก้ไข 
ปรับปรุงข้อมูลได้และสามารถแนบไฟล์เอกสารเพ่ือประกอบและส่งข้อมูลเพ่ือให้ผู้บังคับหน่วยหรือ
หัวหน้างบประมาณของแต่ละหน่วยเพ่ืออนุมัติคําของบประจําต่อไป และหากต้องการทําเป็นรูปแบบ
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เอกสารเพ่ือแนบส่งเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาท่ีต้องใช้เป็นเอกสารตัวจริง สามารถพิมพ์เอกสารเป็น
รายงานได้ 
 

 
 

ภาพท่ี 15 หน้าจอ คําขอโครงการ/ท่ีดิน-สิ่งก่อสร้าง/ยุทโธปกรณ์ 
 

 
 

ภาพท่ี 16 หน้าจอ แสดงการเพ่ิมข้อมูลเงินงบประมาณ 
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ภาพท่ี 17 หน้าจอ เพ่ิมคําขอโครงการ/ท่ีดิน-สิ่งก่อสร้าง/ยุทโธปกรณ์ 
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ภาพท่ี 18 หน้าจอ บันทึกประเภทคําขอโครงการ/ท่ีดิน-สิ่งก่อสร้าง/ยุทโธปกรณ์ 

 

 
 

ภาพท่ี 19 หน้าจอ บันทึกข้อมูลแผนงาน คําขอโครงการ/ท่ีดิน-สิ่งก่อสร้าง/ยุทโธปกรณ์ 
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ภาพท่ี 19 หน้าจอ บันทึกข้อมูลคําขอโครงการ/ท่ีดิน-สิ่งก่อสร้าง/ยุทโธปกรณ์ 
 

 
 

ภาพท่ี 20 หน้าจอ บันทึกข้อมูลคําขอโครงการ/ท่ีดิน-สิ่งก่อสร้าง/ยุทโธปกรณ์ 
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ภาพท่ี 21 หน้าจอ บันทึกข้อมูลคําขอโครงการ/ท่ีดิน-สิ่งก่อสร้าง/ยุทโธปกรณ์ 
 

 
 

ภาพท่ี 22 หน้าจอ บันทึกข้อมูลคําขอโครงการ/ท่ีดิน-สิ่งก่อสร้าง/ยุทโธปกรณ์ 
 

 
ภาพท่ี 23 หน้าจอ แสดงการลบข้อมูล 
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ภาพท่ี 24 หน้าจอ แสดงการแก้ไขข้อมูล 
 

 
 

ภาพท่ี 25 หน้าจอ แสดงการส่งข้อมูลให้ ผอ. อนุมัติ 
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ภาพท่ี 26 หน้าจอ ออกรายงานคําชี้คําขอโครงการ/ท่ีดิน-สิ่งก่อสร้าง/ยุทโธปกรณ์ 
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ภาพท่ี 27 หน้าจอ ค้นหาข้อมูล 
 

  1.4 คําขอครุภัณฑ์ 
   คําขอครุภัณฑ์กรอกข้อมูลปีงบประมาณยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิตกิจกรรมหลัก
กิจกรรมรองชื่อโครงการเกณฑ์ราคา สาย ครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์ จํานวนทดแทนของเดิม ราคา
จํานวนเพ่ิมเติม ระบุ จํานวน อสอ. ปัจจุบันมีอยู่ อัพโหลดใบเสนอราคาอัพโหลดคุณลักษณะเฉพาะ
ระบุ ประมาณการปีถัดไป ระบุ ลําดับความสําคัญระบุหมายเหตุ แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลได้และ
สามารถแนบไฟล์เอกสารเพ่ือประกอบและส่งข้อมูลส่วนราคามาตรฐานครุภัณฑ์จากสํานัก
งบประมาณแบบอัตโนมัติในระบบ หากขอสูงงหรือตํ่ากว่าราคาท่ีกําหนดสามารถแก้ไขได้เพ่ือให้ผู้
บังคับหน่วยหรือหัวหน้างบประมาณของแต่ละหน่วยเพ่ืออนุมัติคําของบประจําต่อไป และหาก
ต้องการทําเป็นรูปแบบเอกสารเพ่ือแนบส่งเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาท่ีต้องใช้เป็นเอกสารตัวจริง 
สามารถพิมพ์เอกสารเป็นรายงานได้ 
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ภาพท่ี 28 หน้าจอ คําขอครุภัณฑ์ 
 

 
 

ภาพท่ี 29 หน้าจอ เพ่ิมคําขอครุภัณฑ์ 
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ภาพท่ี 30 หน้าจอ แสดงการแก้ไขข้อมูล 
 

 
 

ภาพท่ี 31 หน้าจอ แสดงการลบข้อมูล 
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ภาพท่ี 32 หน้าจอ แสดงการส่งข้อมูลให้ ผอ. อนุมัติ 
 

 
 
ภาพท่ี 33 หน้าจอ ค้นหาข้อมูล 
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ภาพท่ี 34 หน้าจอ ออกรายงานคําชี้คําคําขอครุภัณฑ์ 
 

 
 

ภาพท่ี 35 หน้าจอ ข้อมูลจัดลําดับกิจกรรม/ค่าใช้จ่าย 
 
 



 141

 
 
ภาพท่ี 36 หน้าจอ เรียงลําดับกิจกรรม/ค่าใช้จ่าย 
 

 
 
ภาพท่ี 37 หน้าจอ ค้นหาข้อมูล 
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ภาพท่ี 38 หน้าจอ ออกรายงานจัดลําดับกิจกรรม/ค่าใช้จ่าย 
 
   1.5 จัดลําดับโครงการ/งาน 
    เป็นฟังก์ชั่นท่ีช่วยสนับสนุนการขอตามภารกิจ ซ่ึงในการปฏิบัติงานจริงคือ
ครุภัณฑ์ท่ีเสนอขอของทุกหน่วยนั้น การจัดสรรต้องจัดสรรให้สิ่งท่ีใช้งานเร่งด่วนก่อน ในการอนุมัติ
งบประมาณจากสํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรีในแต่ละรายการ จะไม่ได้ครบถ้วนตามท่ี
เสนอขอเม่ือเข้าสู่กระบวนการพิจารณา จะมีรายการงบประมาณในส่วนท่ีต้องปรับลดตามความ
เหมาะสม ต้องลดหลั่นจํานวน ปริมาณ สิ่งของ เพ่ือให้ได้งบประมาณท่ีลงตัว แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลได้
และสามารถแนบไฟล์เอกสารเพ่ือประกอบและส่งข้อมูลเพ่ือให้ผู้บังคับหน่วยหรือหัวหน้างบประมาณ
ของแต่ละหน่วยเพ่ืออนุมัติคําของบประจําต่อไป และหากต้องการทําเป็นรูปแบบเอกสารเพ่ือแนบส่ง
เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาท่ีต้องใช้เป็นเอกสารตัวจริง สามารถพิมพ์เอกสารเป็นรายงานได้ 
 

 
 
ภาพท่ี 39 หน้าจอ ข้อมูลจัดลําดับโครงการ/งาน 
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ภาพท่ี 40 หน้าจอ เรียงลําดับกิจกรรม/ค่าใช้จ่าย 

 

 
 
ภาพท่ี 41 หน้าจอ ค้นหาข้อมูล 
 

 
ภาพท่ี 42 หน้าจอ ออกรายงานจัดลําดับโครงการ/งาน 
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  1.6 สรุปคําของบประมาณประจําปี 
   เป็นฟังก์ชั่นสรุปยยอดรวมของแต่ละหน่วยงานหลังจากท่ีผู้บังคับบัญชาหน่วย
เห็นชอบแล้วส่งให้สํานักงบประมารกลโหมเพ่ือดําเนินการต่อไป สามารถเรียกดูตามหมวดท่ีต้องการ
ได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขได้ กรณีหากยังไม่อนุมัติ คําขอจะถูกส่งกลับไปยังหน่วยงานท่ีขอ เพ่ือแก้ไข
และส่งกลับมาให้ กจค.สงป.กห. พิจารณา 
 

 
 
ภาพท่ี 43 หน้าจอ สรุปคําของบประมาณประจําปี 
 

 
 

ภาพท่ี 44 หน้าจอ ค้นหาคําขอกิจกรรม/ค่าใช้จ่าย 
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ภาพท่ี 45 หน้าจอ ระบุข้อมูลไม่ครบถ้วน 
 

 
 

ภาพท่ี 46 หน้าจอ ระบุข้อมูลไม่ครบถ้วน 
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ภาพท่ี 47 หน้าจอ ค้นหาคําขอกิจกรรม/ค่าใช้จ่าย 
 

 
 

ภาพท่ี 48 หน้าจอ ค้นหาคําขอกิจกรรม/ค่าใช้จ่าย 
 
 2. ข้ันตอนการทํางานของระบบรวบรวมคําขอและพิจารณา 
  ฟังก์ชั่นรวบรวมคําขอและพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจําปี สําหรับกองจัดทํา
งบประมาณ สํานักงบประมาณกลาโหม ท่ีมีหน้าท่ีรวบรวมคําขอของหน่วยข้ึนตรงท้ังหมดใช้งาน
โดยเฉพาะ ข้ันตอนตามรายละเอียดของแต่ละส่วนจะสอดคล้องกับกระบวนการทํางานของวงจรกร
จัดทําคําขอ ต้ังแต่ตรวจสอบข้อมูลประกอบ การประชุมเพ่ือพิจารณา การปรับลดเพ่ิมวงเงิน เตรียม
เอกสาร นําสรุปคําของประมาณท่ีผ่านการประชุมแล้วเข้าสู่คณะกรรมาธิการ และอนุกรรมาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎรในส่วนท่ีเก่ียวข้องพิจารณาในท่ีประชุม และนําตัวเลขท่ีได้มาจัดทําเป็นเอกสารสั่ง
จ่ายต่อไป ข้ันตอนการทํางานของระบบจะไหลไปตามกระบวนการปฏิบัติงานจริง 
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ภาพท่ี 49 หน้าจอเมนูระบบรวบรวมคําขอและพิจารณา 
 

 
 
ภาพท่ี 50 หน้าจอการบันทึกรายการ 
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ภาพท่ี 51 หน้าจอ รวบรวมคําขอและพิจารณา 
 

 
 

ภาพท่ี 52 หน้าจอ กรอกงบประมาณหน่วยงานเสนอขอนอกรอบ 
 

 
 

ภาพท่ี 53 หน้าจอ จัดสรรงบประมาณประจําปี 
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ภาพท่ี 54 หน้าจอ ส่งข้อมูลรวบรวมคํา 
 

 
 

ภาพท่ี 55 หน้าจอ แสดงตัวอย่างรายงานข้อมูลรวบรวมคําขอและพิจารณา 
 

 
 

ภาพท่ี 56 หน้าจอเมนูระบบอนุมัติรวบรวมคําขอและพิจารณา 
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ภาพท่ี 57  เพ่ือออกรายงาน 
 

 
 

ภาพท่ี 58 หน้าจอ อนุมัติรวบรวมคําขอและพิจารณา 
 

 
 

ภาพท่ี 59 หน้าจอ แสดงตัวอย่างรายงานข้อมูลรวบรวมคําขอและพิจารณา 
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ภาพท่ี 60 หน้าจอเมนูแจกแจงงบประมาณก่อนส่ง สปง. 
 

 
 

ภาพท่ี 61 หน้าจอ เลือกข้อมูลรายงานภาพรวมรวบรวมคําขอและพิจารณา 
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ภาพท่ี 62 หน้าจอ แสดงตัวอย่างรายงานภาพรวมรวบรวมคําขอและพิจารณา 
 

 
 

ภาพท่ี 63 หน้าจอ แสดงตัวอย่างรายงานภาพรวมรวบรวมคําขอและพิจารณา 
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ภาพท่ี 64 หน้าจอเมนูระบบสงป.กห อนุมัติคําขอเตรียมเสนอผู้บริหาร 
 

 
 

ภาพท่ี 65 หน้าจอ เลือกข้อมูลสงป.กห อนุมัติคําขอเตรียมเสนอผู้บริหาร 
 

 
ภาพท่ี 66 หน้าจอ แสดงตัวอย่างสงป.กห อนุมัติคําขอเตรียมเสนอผู้บริหาร 
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ภาพท่ี 67 หน้าจอ แสดงตัวอย่าง สงป.กห อนุมัติคําขอเตรียมเสนอผู้บริหาร 
 

 
 

ภาพท่ี 68 หน้าจอเมนูระบบจัดลําดับความสําคัญ 
 

 
ภาพท่ี 69 หน้าจอ เลือกข้อมูลจัดลําดับความสําคัญ 
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ภาพท่ี 70 หน้าจอ แสดงตัวอย่างจัดลําดับความสําคัญ 
 

 
 

ภาพท่ี 71 รายงานจัดลําดับความสําคัญ 
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ภาพท่ี 72 หน้าจอปรับเพ่ิม-ลดวงเงิน 
 

 
 
ภาพท่ี 73 หน้าจอ เลือกข้อมูลปรับเพ่ิม-ลดวงเงิน หลังจากส่งไป สปง. 
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ภาพท่ี 74 หน้าจอ เลือกข้อมูลปรับเพ่ิม-ลดวงเงิน หลังจากส่งไป สปง. 
 

 
 

ภาพท่ี 75 หน้าจอ แสดงตัวอย่างปรับเพ่ิม-ลดวงเงิน หลังจากส่งไป สปง. 
 
       -  การปรับยอดเงิน (+ , -) ตามมติ ครม. 

 
ภาพท่ี 76 หน้าจอ แสดงตัวอย่างปรับเพ่ิม-ลดวงเงิน หลังจากส่งไป สปง. 
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ภาพท่ี 77 หน้าจอ แสดงตัวอย่างปรับเพ่ิม-ลดวงเงิน หลังจากส่งไป สปง 
 

 
 

ภาพท่ี 78 หน้าจอ แสดงตัวอย่างปรับเพ่ิม-ลดวงเงิน หลังจากส่งไป สป. 
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ภาคผนวก 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ความเป็นมาของระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
หน้าต่างการทํางานของระบบ E-Budgeting ของสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

(OPSD) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
แบบสอบถามการวิจัย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 

 
 



 

ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ –นามสกุล จ่าสิบโทหญิง ภิญญดา ภูวิศกุลธร 
วัน เดือน ปี ท่ีเกิด 26 กุมภาพันธ์ 2527 
สถานท่ีเกิด  จังหวัดราชบุรี 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน 204/25 อาคารท่ีพักอาศัยข้าราชการสํานักงานปลัดกระทรวง

กลาโหม สุขุมวิท 64 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร  
ประวัติการศึกษา 
            พ.ศ.  2550 
 
            พ.ศ. 2553 

 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
สายประสิทธิ์พณิชยการ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ  

ประวัติการทํางาน 
พ.ศ.  2550 
 
พ.ศ.  2553 
พ.ศ.  2555 
 
พ.ศ.  2556 
 
พ.ศ.  2560 
 
พ.ศ.  2561 

 

 
เจ้าหน้าท่ีศาลยุติธรรม สํานักงานศาลยุติธรรม  
กระทรวงยุติธรรม 
พนักงานธุรการกองกลาง สํานักงบประมาณกลาโหม 
เสมียนแผนกเงินนอกงบประมาณ กองงบประมาณ  
สํานักงบประมาณกลาโหม 
เสมียนแผนกจัดทํางบประมาณ กองจัดทํางบประมาณ 
และโครงการ สํานักงบประมาณกลาโหม 
เสมียนแผนกวิชาการ กองจัดการ สํานักงบประมาณกลาโหม 
เสมียนงบประมาณ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม 
เสมียนสํานักงบประมาณกลาโหม ช่วยราชการ 
สํานักผู้บังคับบัญชา สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

ตําแหน่งหน้าท่ีการงานปัจจุบัน เสมียนแผนกพัฒนาระบบงานสารสนเทศ กองเทคโนโลยี
สารสนเทศ สํานักงบประมาณกลาโหม 

ท่ีทํางานปัจจุบัน สํานักงบประมาณกลาโหม สํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม  

รางวัลหรือทุนการศึกษาท่ีได้รับ ทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาข้าราชการของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม 
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