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บทคดัย่อ 

การศึกษาองค์ประกอบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศตามกรอบงาน COBIT 5 น้ี โดย

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยต้องการศึกษากระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศตามกรอบงาน 

COBIT 5 ด้านการเงินและบัญชีของหน่วยงานภาครัฐปัจจุบัน ได้ใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูลจาก

ข้าราชการและพนักงานราชการผู้ปฏบิัติงานด้านการเงินและบัญชีของหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและภมิูภาค 

รวมทั้งการวิเคราะห์แบบสถิติพรรณนา และการวิเคราะห์องค์ประกอบแบบ Factor Analysis เพ่ือทาํการศึกษา

ความสาํคัญของกระบวนการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

จากการวิจัย พบว่า องค์ประกอบกระบวนการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทางการเงินและบัญชีภาครัฐมี 6 องค์ประกอบ ประกอบด้วยด้านภาพรวมของกระบวนการทาํงานในระบบ

สารสนเทศทางการเงินและบัญชีภาครัฐ ด้านการวางแผนใช้งานระบบสารสนเทศทางการเงินและบัญชี

ภาครัฐ ด้านกระบวนการใช้งานระบบสารสนเทศทางการเงินและบัญชีภาครัฐด้านการกาํกับดูแล 

การใช้งานระบบสารสนเทศทางการเงินและบัญชีภาครัฐ ด้านความพร้อมในการใช้งานระบบสารสนเทศ 

ทางการเงินและบัญชีภาครัฐ และด้านการบาํรงุรักษาอปุกรณ์และระบบสารสนเทศทางการเงินและ

บัญชีภาครัฐ 

 

1.บทนาํ 

การปฏิบัติงานทางเทคโนโลยีทางการเงินและบัญชีของหน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่

กรมบัญชีกลางที่ผ่านมา มีปัญหาในการใช้งานระบบมาอย่างต่อเน่ือง และปัญหาที่พบเกดิจากผู้ใช้งานยังขาด

ความรู้ความเข้าใจระบบ GFMIS และระบบสารสนเทศทางการเงินอื่น  ๆโดยมีความเกี่ยวข้องในเร่ืองสทิธกิาร

เข้าใช้งาน ขั้นตอนการบันทกึรายการจัดซ้ือจัดจ้าง รายการเบิกจ่ายเงิน หรือรายการสนิทรัพย์ของหน่วยงาน 

การบันทึกแหล่งเงินงบประมาณผิดประเภท รวมทั้งการเช่ือมต่อระบบการทาํงานที่ไม่สมบูรณ์ จึงทาํให้

ดาํเนินงานเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานมีความล่าช้า ข้อมูลรายงานทางการเงินของหน่วยงานไม่ถูกต้อง และเกดิ

ช่องว่างที่ทาํให้เกดิการทุจริตด้านการเงินการคลัง ถึงแม้ว่าหน่วยงานมีการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน

การปฏบิัติงาน รวมทั้งใช้หลักการ COSO มาช่วยในเร่ืองการควบคุมภายในด้านกระบวนการทาํงานด้าน

การเงินการคลังแล้วกต็าม แต่ยังไม่สามารถแก้ไขการใช้งานระบบ GFMIS และระบบสารสนเทศทางการเงิน
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ได้ ดังน้ัน กรอบการดําเนินงานตามหลักวัตถุประสงค์การควบคุมสาํหรับสารสนเทศและเทคโนโลยีที่

เกี่ยวข้อง (The Control Objective for Information and Related Technology: COBIT) จึงเป็น

แนวทางที่ผู้วิจัยคิดจะนาํมาศึกษาการควบคุมภายในเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงินการคลัง และจึงให้ความ

สนใจในการศึกษาองค์ประกอบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศตามกรอบงาน COBIT 5 ซ่ึงจะเป็น

ประโยชน์สาํหรับผู้ปฏบิัติงานในการปฏบิัติงานตามกระบวนการด้านการกาํกบัดูแลเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือให้ระบบการทาํงานเป็นไปตามหลักการกาํกบัดูแลภายใต้กรอบงาน COBIT 5 รวมทั้ง ยังเป็นประโยชน์

สาํหรับผู้ปฏบิัติงานในระบบสารสนเทศทางการเงินและบัญชีภาครัฐให้มีความถูกต้อง รวดเรว็ โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามหลักการควบคุมภายในของหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งทาํให้ข้อมูลรายงานทาง

การเงิน มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามเกณฑ์บัญชีภาครัฐ นอกจากน้ัน ยังเป็นการเพ่ิม

ประสทิธภิาพในการดาํเนินงานให้ดีย่ิงขึ้น 

 

2 .แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1 แนวคิดเรือ่งการควบคุมทัว่ไปของระบบสารสนเทศทางบญัชี 

การควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ เป็นควบคุมที่มีความเกี่ยวข้องกบัสภาพแวดล้อมของการ

ควบคุมภายใน (Internal control environment) ในด้านนโยบายและวิธกีารควบคุมระบบสารสนเทศ แบ่ง

หน้าที่ส่วนงาน รวมทั้งวิธกีารปฏบิัติงานของเจ้าหน้าที่ที่มีความเกี่ยวข้องกบัระบบ ซ่ึงเป็นการควบคุมภายใน

ขององค์กร หรือควบคุมส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์สร้างความม่ันใจว่า

ระบบคอมพิวเตอร์โดยรวมขององค์กรมีเสถียรภาพ มีระบบการจัดการสารสนเทศที่ดี (พลพธู ปียวรรณ และ

กญันิภัทธิ์ นิธโิรจน์ธนัท, 2558) หลักการควบคุมทั่วไปประกอบด้วยการควบคุม ซ่ึงแต่ละด้านจะต้องมี

การควบคุม เพ่ือให้ผู้ใช้งานเกดิความม่ันใจในการใช้งานระบบ  มีดังน้ี 

2.1.1 การควบคุมระบบปฏบิัติการ 

เป็นหลักการควบคุมการเข้าใช้งานระบบปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ

ทางการบัญชี เพ่ือป้องกันความเสี่ยงหรือภัยคุกคามต่อระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

(คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาํหรับการบัญชีการเงินและการบัญชีเพ่ือ 

การจัดการ,  2555)  สิ่งเหล่าน้ี ขึ้นอยู่กบันโยบายการรักษาความปลอดภัย กระบวนการทาํงาน และระบบ

การควบคุมการเข้าใช้งานในระบบ (อรษุ คงรุ่งโชค, 2551)  โดยแบ่งเป็น  

2.1.1.1 ควบคุมการให้สทิธิ์ในการเข้าถงึ (Controlling Access Privilege) 

  ต้องมีการบันทึกข้อมูลการให้สิทธิในการเข้าระบบของผู้ใช้งาน 

แต่ละคน โดยมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์สาํหรับการใช้งานเร่ืองการบริหารจัดการสิทธิ์การเข้าใช้งาน

ระบบ (คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาํหรับการบัญชีการเงินและการบัญชี

เพ่ือการจัดการ, 2555) และมีการควบคุมการให้สิทธิ์ โดยใช้การควบคุมการเข้าใช้งานแบบ

เมตริก (Access Control Matrix) ตามรปูแบบดังน้ี 
 



ตารางที่ 2.1 ตารางควบคุมการให้สิทธิ์การเข้าถึงเอกสาร และระบบปฏิบัติการแบบเมตริก 

(Access Control Matrix) (Romney and Steinbart, 2015) 

User File Program 

User ID A B C 1 2 3 4 

NHale 0 0 1 0 0 0 0 

JPJone 0 2 0 0 0 0 1 

BArnold 1 1 0 1 1 0 0 

Codes for File Access:      Codes for Program Access: 

0 = No Access        0 = No Access 

1 = Read/display only      1 = Execute 

2 = Read/display and update 

3 = Read/display, update, create and delete 
 

จากตารางดังกล่าว แสดงให้เหน็ว่า รหัสผู้ใช้งานแต่ละคนมีสทิธกิารเข้าถึงข้อมูลรายงาน 

และการใช้การทาํงานในระบบปฏิบัติการไม่เหมือนกัน เพ่ือป้องกันล่วงรู้ ข้อมูลของผู้ไม่มีสิทธ ิ

ในการเข้าใช้งานในระบบได้ นอกจากน้ัน สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการรักษาความปลอดภัยใน 

การเข้าใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และความปลอดภัยของการป้องกันข้อมูลเชิงลึก  

(Romney and Steinbart, 2015) 

 2.1.1.2 การควบคุมด้วยรหัสผ่าน (Password Control)  

  การเข้าใช้งานระบบปฏบิัติการ โดยส่วนใหญ่นิยมใช้รหัสผ่าน ซ่ึงเป็น

เคร่ืองมือในการตรวจสอบสทิธิ์ในการเข้าถงึระบบงาน แฟ้มข้อมูล รายงาน (อรษุ คงรุ่งโชค, 2551)  ซ่ึง

การใช้รหัสผ่าน (Password) หรือตัวเลขเฉพาะส่วนบุคคล (Personal Identification Numbers : PINs) 

เป็นวิธีการพิสูจน์ตัวตนที่สะดวกต่อการใช้งาน แต่มีความเสี่ยงต่อการสูญหาย หรือ การเผย

ความลับให้บุคคลอื่นล่วงรู้ (Romney and Steinbart, 2015) จะต้องผ่านกระบวนการการเข้าใช้งาน

ระบบสารสนเทศทางบัญชี (Log on Procedure) และกระบวนการเข้าใช้งานอปุกรณ ์(Access Token) 

นอกจากมีการกําหนดรหัสผ่านการเข้าใช้งานระบบ และแฟ้มข้อมูลภายในแล้ว  

องค์กรควรมีการกาํหนดให้มีการรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลของบุคคลภายนอกที่มี

หน้าที่เกี่ยวข้องกับองค์กร โดยองค์กรจะให้อนุญาตบุคคลเหล่าน้ีสามารถเข้าถึงข้อมูลในระบบ

เฉพาะรายการเท่าน้ัน ส่วน อปุกรณร์ะยะไกล ควรมีการกาํหนดให้มีระบบการรักษาความปลอดภยั 

โดยให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอุปกรณ์ดังกล่าวรับผิดชอบดูแลรักษาอุปกรณ์ให้อยู่สถานที่ปลอดภัย 

รวมทั้งการยืนยันตัวตนผู้ใช้งาน ถ้าพบว่าอุปกรณ์สญูหาย หรือมีการเปล่ียนแปลงข้อมูลในระบบ



โดยไม่รับอนุญาต เจ้าหน้าที่ที่ ดูแลอุปกรณ์จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่ เกิดขึ้ น  

(วัชนีพร เศรษฐสกัโก, 2560) 
 

 2.2 แนวคิดเรื่อง  กรอบการดําเนินงานทางธุรกิจสําหรบัการกํากบัดูแลและบริหาร

จดัการเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัองคก์ร (COBIT) 

กรอบการดาํเนินงานทางธุรกิจสาํหรับการกาํกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับองค์กร ตามวัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้านสารสนเทศและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง (Control 

Objectives for Information and related Technology : COBIT) เป็นกรอบงานการดาํเนินงานสาํหรับ 

หลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการยอมรับทั่วไป ซ่ึงมีการอธิบาย 

ความแตกต่างของการกาํกบัดูแลองค์กรและการบริหารจัดการ ดังน้ี 

กระบวนการการกาํกบัดูแลองค์กร (Governance Process)  

กระบวนงานที่มีการเช่ือมโยงกับวัตถุประสงค์ของการกาํกับดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ได้แก่ การส่งมอบคุณค่า (Value Delivery), การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม  (Risk Optimization)  

และการบริหารจัดการทรัพยากรในองค์กรอย่างเหมาะสม (Resource  Optimization)  รวมทั้งแนวทางและ

กจิกรรมในกลยุทธก์ารประเมินผลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

กระบวนการการบริหารจัดการ (Management Process)  

 กระบวนการด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้ความรับผิดชอบของ

การวางแผน  (Plan),  การสร้าง (Build), การดาํเนินการ (Run) และการติดตาม (Monitor) หรือ 

การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศแบบ PBRM (ISACA, 2012) 

องค์ประกอบการกาํกบัดูแลและการบริหารจัดการเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กรอบของ COBIT 5 ได้แสดงแผนผังการทาํงานของกระบวนงานด้านการกาํกบัดูแล 

และการบริหารจัดการเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือองค์กรนาํแผนผังดังกล่าวมาใช้งานด้านการ

ควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังภาพแผนผงัต่อไปน้ี 



  

 

 
 

ภาพที ่2.1 แผนผงัความสมัพันธร์ะหว่างการกาํกบัดูแลและการบริหารจัดการ (ISACA, 2012) 
 

นอกจากน้ัน COBIT 5 ได้มีการกาํหนดกระบวนการต่างๆ  ในด้านการกาํกบัดูแล และการบริหาร

จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการกาํหนดกระบวนการควบคุมกาํกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ

ขององค์กร เพ่ือกาํหนดแนวทางกิจกรรมการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเฉพาะเจาะจงมากขึ้ น  

(Loai Al Omari, Paul Barnes and Grant Pitman, 2012) นอกจากน้ัน COBIT 5 มีการปรับปรุงกระบวนการ

ให้เหมาะสมกบัการใช้งานขององค์กร โดยมีการเพ่ิมกระบวนงานบริหารจัดการจาก 34 กระบวนงาน มาเป็น 

37 กระบวนงาน  
 

 
 

ภาพที่ 2.2 โครงสร้างกระบวนการสาํหรับการกาํกับดูแล และการบริหารจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศระดับองค์กร (ISACA, 2012) 



 

กรอบการดาํเนินงานโคบิตมีกระบวนงานด้านการกาํกบัดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

ด้านการบริหารจัดการมีการแบ่งตามกิจกรรม จํานวน 5 กระบวนงานหลัก คือ การกาํกับดูแล 

(EDM), การวางแผน (Planning), การสร้าง (Building), การดําเนินงาน (Running) และ 

การติดตาม (Monitoring)  ซ่ึงผู้บริหารจะเป็นคนวางแนวทางปฏบิัติให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ของหน่วยงานในด้านการเทคโนโลยีสารสนเทศให้ประสบผลสาํเร็จ และบรรลุตามเป้าหมายที่ได้

กาํหนดไว้  

 

3 .ระเบียบวิธีวิจัย 

การทาํวิจัยน้ีเพ่ือศึกษาองค์ประกอบของกระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภายใต้กรอบงานการดาํเนินงานตามวัตถุประสงค์การควบคุมสารสนเทศและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 

(Control Objectives for Information and related Technology : COBIT 5) ด้านการเงินการคลังของ

หน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและส่วนภมิูภาค ซ่ึงผู้วิจัยได้ดาํเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 

3.1 ประชากรทีใ่ชใ้นการศึกษา 

ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศทางการเงิน

และบัญชีของหน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลางและภมิูภาค จาํนวน 500 คน  

3.2 เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

มีการใช้แบบสอบถามในการวัดระดับความสําคัญของกระบวนงานด้านการบริหารจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศมี 5 ระดับ โดยกาํหนดระดับความสาํคัญของกระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศตามกรอบงานโคบิต 5 (COBIT 5) จากระดับความสาํคัญมากที่สดุไปยังความสาํคัญน้อยที่สดุ 

3.3 วิธีการทีใ่ชใ้นการทดสอบคุณภาพของเครือ่งมือทีใ่ช ้

คาํถามในแบบสอบถามจะต้องมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามและวัตถุประสงค์ 

(Item-Objective Congruence Index; IOC) มีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป เพ่ือนาํมาใช้ในการเกบ็ข้อมูลต่อไป 

(วนิดา วาดีเจริญ และคณะ, 2560) ส่วนการวัดค่าความน่าเช่ือถือของคาํถามในแบบสอบถาม ใช้การวัด 

ค่าสมัประสทิธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Coefficiency) มาเป็นตัวช้ีวัดความเหมาะสมของคาํถาม 

ซ่ึงค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถามควรมากกว่า 0.70  

3.4 วิธีเก็บรวบรวมขอ้มูล   

การดําเนินการเก็บข้อมูล ได้จัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติ งาน 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงินการคลังเป็นกระดาษและแบบสอบถามออนไลน์ มีการเกบ็ข้อมูล

ในช่วงประมาณเดือน กรกฎาคม – ตุลาคม 2561 

 

 



3.5 ขั้นตอน และสถติิทีใ่ชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล 

3.5.1 สถติิเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

   ใช้การแจกแจงความถี่และร้อยละ (Frequency and Percentage) มาใช้ในการนับ

จาํนวนประชากรกลุ่มตัวอย่างในรปูแบบตารางแจกแจงความถี่ รวมทั้งแสดงค่าในรูปแบบร้อยละ, ค่าเฉล่ีย และ

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 3.5.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบกระบวนงานด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามกรอบงานโคบิต 5 (COBIT 5)  

 ใช้การวิเคราะห์แบบ Factor Analysisแบบสกดัปัจจัยของแต่ละองค์ประกอบ และ

ค่า Factor Loading ได้แสดงระดับความสาํคัญขององค์ประกอบของกระบวนงานด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศที่มีความสาํคัญในการใช้งานระบบสารสนเทศทางการเงินและบัญชีภาครัฐ 

 

4 .ผลการศึกษา 

ผลการจากการศึกษาองค์ประกอบกระบวนการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงิน

การบัญชีภาครัฐ โดยการวิเคราะห์แบบ Factor Analysis สามารถแบ่งเป็น 6 องค์ประกอบ ได้ดังน้ี  
 

4.1 องคป์ระกอบดา้นภาพรวมของการใชง้านระบบสารสนเทศทางการเงินและบญัชีภาครฐั 

องค์ประกอบด้านภาพรวมของการใช้งานระบบสารสนเทศทางการเงินและบัญชีภาครัฐ 

จาํนวน 15 ตัวแปร และตัวแปรที่มีค่า Factor loading สงูสดุคือ ตัวแปร DSS5 การดูแลด้านความปลอดภัย

การใช้งานระบบสารสนเทศทางการเงินและบัญชีภาครัฐ มีค่านํา้หนักเป็น 0.888 

4.2 องคป์ระกอบดา้นการวางแผนใชง้านระบบสารสนเทศทางการเงินและบญัชีภาครฐั  

องค์ประกอบด้านการวางแผนใช้งานระบบสารสนเทศทางการเงินและบัญชีภาครัฐ จาํนวน 9 

ตัวแปร และตัวแปรที่มีค่า Factor loading สงูสดุ คือ ตัวแปร APO5 การนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งาน

ควบคู่กบัระบบสารสนเทศทางการเงินและบัญชีภาครัฐ มีค่านํา้หนักเป็น 0.869 

4.3 องคป์ระกอบดา้นกระบวนการใชง้านระบบสารสนเทศทางการเงินและบญัชีภาครฐั 

องค์ประกอบด้านกระบวนการใช้งานระบบสารสนเทศทางการเงินและบัญชีภาครัฐ จาํนวน 5  

ตัวแปร และ ตัวแปรที่มีค่า Factor loading สงูสดุคือ ตัวแปร DSS2 การรับคาํร้องขอใช้บริการระบบ

สารสนเทศทางการเงินและบัญชีภาครัฐ มีค่านํา้หนักเป็น 0.869 

 

 

 



4.4 องค์ประกอบดา้นการกํากบัดูแลการใชง้านระบบสารสนเทศทางการเงินและบญัชี

ภาครฐั 

องค์ประกอบด้านการกาํกบัดูแลการใช้งานระบบสารสนเทศทางการเงินและบัญชีภาครัฐ จาํนวน 4 

ตัวแปร  และตัวแปรที่มีค่า Factor loading สงูสดุคือ ตัวแปร EDM5 ความคุ้นเคยและรู้จักระบบสารสนเทศ 

ทางการเงินและบัญชีภาครัฐ มีค่านํา้หนักเป็น 0.886 

4.5 องคป์ระกอบดา้นความพรอ้มในการใชง้านระบบสารสนเทศทางการเงินและบญัชีภาครฐั  

องค์ประกอบด้านความพร้อมในการใช้งานระบบสารสนเทศทางการเงินและบัญชีภาครัฐ 

จาํนวน 1 ตัวแปร และตัวแปรที่มีค่า Factor loading สงูสดุคือ ตัวแปร APO 3 หน่วยงานภาครัฐมีความพร้อม

ในการรองรับการใช้งานระบบสารสนเทศทางการเงินและบัญชีภาครัฐ มีค่านํา้หนักเป็น 0.583 

4.6 องคป์ระกอบดา้นการบํารุงรกัษาอุปกรณแ์ละระบบสารสนเทศทางการเงินและบญัชี

ภาครฐั  

องค์ประกอบด้านการบํารุงรักษาอุปกรณ์และระบบสารสนเทศทางการเงินและบัญชีภาครัฐ 

จาํนวน 1 ตัวแปร และตัวแปรที่มีค่า Factor loading สงูสดุคือ ตัวแปร BAI 9 การดูแลและบาํรุงรักษาคอมพิวเตอร์

ในหน่วยงานภาครัฐ มีค่านํา้หนักเป็น 0.582 

 

5.อภิปรายผลการศึกษา 

การศึกษาองค์ประกอบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศตามกรอบงาน COBIT 5 ของหน่วยงาน

ภาครัฐ ใช้การวิเคราะห์แบบ Factor Analysis แบบสกดัปัจจัยองค์ประกอบเบื้องต้น (Principal Component Analysis : 

PCA) เพ่ือให้ได้ค่า Factor Loading ของตัวแปรแต่ละตัว ได้แสดงผลการศึกษาองค์ประกอบทั้ง 6 องค์ประกอบ ดังน้ี 

5.1 องคป์ระกอบดา้นภาพรวมของการใชง้านระบบสารสนเทศทางการเงินและบญัชีภาครฐั 

จากผลการศึกษาปรากฏว่า ตัวแปรที่มีความสาํคัญมากที่สุดคือ การดูแลด้านความปลอดภัย 

การใช้งานระบบสารสนเทศทางการเงินและบัญชีภาครัฐ ซ่ึงเป็นข้อหลักการปฏบิัติของ COBIT 5 ด้านการดาํเนินการ 

DSS5 เร่ืองการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย ซ่ึงการสอดคล้องกบัการศึกษา วรัญญาภรณ์ สริิพิพัฒนพร และ

สมชาย นาํประเสริฐชัย (2558) ที่ศึกษาประเดน็ความเสี่ยงด้านไอทีของหน่วยงานภาครัฐ โดยหน่วยงานภาครัฐ

จะต้องมีการดาํเนินการด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกจิและสงัคม

ได้กาํหนดขึ้ น ซ่ึงมีการกาํหนดนโยบายการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ และแนวทางปฏิบัติงานอย่าง 

จริงจัง และงานวิจัยของ Johanes Fernandes Andry (2016) โดยใช้แผนกการฝึกอบรมเป็นกรณีศึกษาในด้านกรอบงาน 

COBIT 5 ในหัวข้อของการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย  ได้ทาํการวิเคราะห์ผลกระทบของการปฏบิัติงานด้าน

การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและข้อมูลที่มีความสาํคัญ รวมทั้งกระบวนการดูแลและจัดการระดับ

การยอมรับความเสี่ยงของข้อมูลให้สอดคล้องกับนโยบายด้านความปลอดภัยขององค์กร นอกจากน้ัน องค์กรจะมี

การปรับปรงุกฎระเบียบในด้านความปลอดภัยและมีการติดตามการปฏบิัติงานอยู่ตลอดเวลา  



5.2 องคป์ระกอบดา้นการวางแผนใชง้านระบบสารสนเทศทางการเงินและบญัชีภาครฐั 

จากผลการศึกษาปรากฏว่า ตัวแปรที่มีความสาํคัญมากที่สุด คือ การนาํเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาใช้งานควบคู่กับระบบสารสนเทศทางการเงินและบัญชีภาครัฐ ซ่ึงเป็นข้อหลักการปฏบิัติของ COBIT 5 ด้าน 

การวางแผน  APO5 เร่ือง การบริหารจัดการกลุ่มของชุดโครงการ รวมทั้งโครงการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ

ทาํงานคู่กบัระบบสารสนเทศทางการเงินและบัญชี ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ Faride Latifi และ Houman Zarrabi 

(2017) ในศึกษากรอบงาน COBIT 5 สาํหรับการจัดการความเสี่ยงด้าน Internet of Thing ได้ทาํการศึกษากรอบงาน 

COBIT 5 กบัโครงสร้างการจัดการด้านการทาํงานของ Internet of Thing โดยใช้ความเสี่ยงของการใช้งาน Internet of 

Thing ในเร่ืองข้อมูลและแอพพลิเคช่ันสาํหรับการใช้งาน โครงสร้างของระบบ สภาพแวดล้อมทั่วไปการจัดการความ

เปล่ียนแปลง ความร่วมมือกบัผู้ค้าหรือผู้ให้บริการ และความปลอดภัยของอนิเทอร์เนต็ที่ใช้งานอยู่  

5.3 องคป์ระกอบดา้นกระบวนการใชง้านระบบสารสนเทศทางการเงินและบญัชีภาครฐั 

ผลจากการศึกษาปรากฏว่า ตัวแปรที่มีความสาํคัญมากที่สุด คือ การรับคาํร้องขอใช้บริการ

ระบบสารสนเทศทางการเงินและบัญชีภาครัฐ ซ่ึงเป็นข้อปฏบิัติในหลักการ COBIT 5 ด้านการสนับสนุนและบริการ 

DSS2 ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจัยของ Johanes Fernandes Andry (2016) ซ่ึงผลการศึกษาน้ีได้วิเคราะห์ความสาํเรจ็ใน

การเพ่ิมประสทิธภิาพผลผลิต และการลดปัญหาโดยการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน โดยกระบวนการที่ตรง

ต่อเวลาและผลกระทบต่อความต้องการของผู้ใช้งานระบบ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาทุกประเภท นอกจากน้ันจะต้องมี

การบันทกึข้อมูลการให้บริการและการผลการแก้ไขปัญหาในแต่ละสถานการณ ์ 

5.4 องค์ประกอบดา้นการกํากบัดูแลการใชง้านระบบสารสนเทศทางการเงินและบญัชี

ภาครฐั 

ผลจากการศึกษาปรากฏว่า ตัวแปรที่มีความสาํคัญมากที่สุดคือ ความคุ้นเคยและรู้ จักระบบ

สารสนเทศทางการเงินและบัญชีภาครัฐ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของข้อปฏบิัติในหลักการ COBIT 5 ด้านการกาํกบัดูแล  

EDM5 ซ่ึงอยู่ในด้านความม่ันใจความโปร่งใสต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ภิรมย์พร 

เยาดาํ (2559) โดยศึกษาด้านประสทิธภิาพของระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอเิลก็ทรอนิกส ์(GFMIS) ใน

เขตพ้ืนที่จังหวัดระนอง ซ่ึงผลการศึกษา เร่ืองประสทิธภิาพด้านความโปร่งใส ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกบัการใช้งาน

ระบบสามารถตรวจสอบขั้นตอนในการทาํงาน และข้อมูลในระบบสารสนเทศได้  

5.5 องคป์ระกอบดา้นความพรอ้มในการใชง้านระบบสารสนเทศทางการเงินและบญัชีภาครฐั 

ผลจากการศึกษาปรากฏว่า ตัวแปรที่มีความสาํคัญมากที่สดุคือ หน่วยงานภาครัฐมีความพร้อม

ในการรองรับการใช้งานระบบสารสนเทศทางการเงินและบัญชีภาครัฐ ซ่ึงอยู่ในข้อหลักปฏบิัติตามหลักการ COBIT 5

ด้านการวางแผน  APO3 ในด้านบริหารจัดการสถาปัตยกรรมองค์กร ประกอบไปด้วย ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

โครงสร้างหน่วยงาน กระบวนการทาํงาน ความเสี่ยงในการทาํงาน อปุกรณแ์ละระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งาน

ระบบ ซ่ึงมีผลต่อการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในด้านการเงินและบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ และมีสอดคล้อง

กบัผลการศึกษาของวรัญญาภรณ์ สริิพิพัฒนพร และสมชาย นาํประเสริฐชัย (2558) การกาํหนดสถาปัตยกรรมด้าน



สารสนเทศมีส่วนช่วยในการวิเคราะห์ เพ่ือนาํมาใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศในอนาคตให้เป็นไปตามนโยบายที่

หน่วยงานได้กาํหนดไว้ 

5.6 องคป์ระกอบดา้นการบํารุงรกัษาอุปกรณแ์ละระบบสารสนเทศทางการเงินและบญัชี

ภาครฐั  

ผลจากการศึกษาปรากฏว่า ตัวแปรที่มีความสาํคัญมากที่สุดคือ การดูแลและบํารุงรักษา

คอมพิวเตอร์ในหน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงข้อปฏบิัติตามหลักการ COBIT 5 ด้านการสร้างและจัดหา BAI9 ในด้านบริหาร

จัดการทรัพย์สนิ ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ Faride Latifi และ Houman Zarrabi (2016)ในศึกษากรอบงาน 

COBIT 5 สาํหรับการจัดการความเสี่ยงด้าน Internet of Thing ในเร่ืองข้อมูลและแอพพลิเคช่ันสาํหรับการใช้งาน 

โครงสร้างของระบบ สภาพแวดล้อมทั่วไป การจัดการความเปล่ียนแปลง ความร่วมมือกบัผู้ค้าหรือผู้ให้บริการ และ

ความปลอดภัยของอนิเทอร์เนต็ที่ใช้งานอยู่ และงานวิจัยของ ธารินี เณรวงศ์ (2558) ที่ทาํการศึกษาด้านปัจจัยที่มี

ผลต่อระดับการควบคุมภายในระบบสารสนเทศทางการบัญชีภายใต้การบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐภายใต้

หน่วยงานที่สนับสนุนภารกิจฝ่ายการเมือง โดยในการศึกษาการประเมินระดับการควบคุมภายในระบบสารสนเทศ

ทางการบัญชีภายใต้การบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ด้านการควบคุมทั่วไป ซ่ึงอยู่ในระดับดี

พอสมควร แต่กยั็งมีจุดบกพร่องบ้างเลก็น้อย ถึงแม้ว่าการบริหารจัดการของแต่ละหน่วยงานไม่เหมือนกนั ขึ้นอยู่

กบัปัจจัยสภาพแวดล้อมการทาํงานของแต่ละหน่วยงาน ปัจจัยด้านโครงสร้างของหน่วยงาน ด้านนโยบายการบริหาร

จัดการ และพัฒนาด้านบุคลากร เป็นปัจจัยสาํคัญที่ส่งผลต่อการควบคุมภายในระบบสารสนเทศทางการบัญชีของ

หน่วยงาน  
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