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บทคัดย�อ 

 

การวิจยัเรือ่งศึกษาป�ญหาการใช�งานระบบ SAP ภายใต�โครงการเปลี่ยนระบบบริหารการเงิน
การคลงัภาครฐัสู�ระบบอิเล็กทรอนิกส� (GFMIS) กรณีศกึษา สาํนกังานบรหิารหนีส้าธารณะ เป�นการศึกษา
เพื่อทราบถึงป�ญหาการใช�งานในระบบ SAP ที่มีต�อป�ญหาในด�านต�าง ๆ ซึ่งผู�วจิัยทําการเก็บข�อมูลจาก
การสัมภาษณ� จํานวน 20 คน 

 การวิจยัครั้งนี้มวีัตถุประสงค� เพื่อศึกษาการใช�งานในระบบ SAP ภายใต�โครงการเปล่ียนระบบ
บริหารการเงินคลังภาครัฐสู�ระบบอิเล็กทรอนิกส� เพื่อศกึษาถึงผลกระทบของการใช�งานในระบบ SAP 
ภายใต�โครงการเปล่ียนระบบบรหิารการเงินคลังภาครัฐสู�ระบบอิเล็กทรอนิกส� และเพือ่ทราบถงึป�ญหา
และอุปสรรคของการใช�งานระบบ SAP ภายใต�โครงการเปล่ียนระบบบริหารการเงนิคลังภาครฐัสู�ระบบ

อิเล็กทรอนิกส� 
 ผลการวจิัยพบว�า การศึกษาป�ญหาการใช�งานระบบ SAP ภายใต�โครงการเปลี่ยนระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครฐัสู�ระบบอิเล็กทรอนิกส� (GFMIS) กรณศีึกษา สํานักงานบริหารหนีส้าธารณะ ประกอบด�วย

ป�ญหาทางด�านบัญชี ป�ญหาด�านบุคลากร และป�ญหาด�านอุปกรณ�และเครือ่งมอืต�าง ๆ ผู�ปฏิบัติงานใน
ระบบ SAP จะมีป�ญหาทางด�านบัญชี ด�านบุคลากร และอุปกรณ�และเครือ่งมอืต�าง ๆ และมีความเหน็ว�า
ต�องการให�แก�ไขป�ญหาทางด�านบุคลากรเป�นอันดับแรก และด�านบัญชีเป�นลาํดับที่สองและแก�ไขป�ญหา

ด�านอุปกรณ�และเครือ่งมอืต�าง ๆ เป�นลําดับสุดท�าย 
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ศึกษาป�ญหาการใช�งานในระบบ SAP ภายใต�โครงการเปลีย่นระบบบริหารการเงินการคลัง

ภาครฐัส�ูระบบอิเล็กทรอนิกส� (GFMIS-TR) กรณีศกึษา สํานกังานบริหารหน้ีสาธารณะ 
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กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย 
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บทคัดย�อ 

  

การวิจัยเรื่องศึกษาป�ญหาการใช�งานระบบ 
SAP ภายใต�โครงการเปลี่ยนระบบบริหารการเงินการ

คลังภาครัฐสู�ระบบอิเล็กทรอนิกส� (GFMIS) กรณีศึกษา 

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ เป�นการศึกษาเพื่อทราบ

ถึงป�ญหาการใช�งานในระบบ SAP ที่มีต�อป�ญหาใน

ด�านต�าง ๆ ซึ่งผ�ูวิจัยทําการเก็บข�อมูลจากการ

สัมภาษณ� จํานวน 20 คน 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค� เพื่อศึกษาการ

ใช�งานในระบบ SAP ภายใต�โครงการเปลี่ยนระบบบริหาร

การเงินคลังภาครัฐส�ูระบบอิเล็กทรอนิกส� เพื่อศึกษาถึง
ผลกระทบของการใช�งานในระบบ SAP ภายใต�

โครงการเปลี่ยนระบบบริหารการเงินคลังภาครัฐส�ู

ระบบอิเล็กทรอนิกส� และเพื่อทราบถึงป�ญหาและ

อุปสรรคของการใช�งานระบบ SAP ภายใต�โครงการ

เปลี่ยนระบบบริหารการเงินคลังภาครัฐส�ูระบบ

อิเล็กทรอนิกส� 

 ผลการวิจัยพบว�า การศึกษาป�ญหาการใช�

งานระบบ SAP ภายใต�โครงการเปลี่ยนระบบบริหาร

การเงินการคลังภาครัฐส�ูระบบอิเล็กทรอนิกส� (GFMIS) 
กรณีศึกษา สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ปรากฏว�า

ป�ญหาส�วนใหญ�มาจากทางด�านบุคลากร 50 % โดยแบ�ง
ออกเป�นสามกลุ�มคือ กล�ุมผู�บริหาร กลุ�มผ�ูปฏิบัติการ 

และกลุ�มที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งป�ญหาส�วนใหญ�จะอย�ู

ที่กลุ�มผู�บริหาร และกลุ�มผ�ูปฏิบัติงานเป�นส�วนใหญ� และ

ป�ญหาด�านทางด�านกระบวนการ 30 % เนื่องจาก

กระบวนการออกแบบค�อนข�างซับซ�อน ย�ุงยาก เพราะ

การออกแบบระบบไม�สอดคล�องกับการทํางานของ 

สบน. ทําให�ต�องมีการปรับเปลี่ยน Requirement อย�ู

ตลอดเวลา และป�ญหาทางด�าน IT มีเพียงแค� 20 % 

ส�วนใหญ�จะมาการจาก Help desk ที่มีจํานวนน�อย 
ทําให�การแก�ไขป�ญหาที่เกิดขึ้นค�อนข�างใช�เวลามาก

เกินไป  

1. ความเป�นมา 

  จากนโยบาย และวิสัยทัศน�ของรัฐบาลไทย

ในการพัฒนาการบริหารงานในป�จจุบันให�ก�าวส�ูแนวทาง

รัฐบาลอิเล็คทรอนิคส� (e-Government) ทั้งนี้เพื่อให� e-

Government เป�นกลไกที่สําคัญในการพัฒนากลยุทธ�

และเป�นองค�ประกอบที่สําคัญในการปฏิรูประบบราชการ

ไทย รวมถึงเป�นกลไกที่จะเป�นศูนย�กลางของการ
พัฒนาระบบงานทางอิเล็คทรอนิคส�อื่นๆ ในอนาคต
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เพื่อให�เป�าหมายที่สําคัญของนโยบาย e-Government เป�น

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ�นดิน 

โดยมุ�งเน�นผลลัพธ�ของการดําเนินงาน เพื่อให�ประชาชน

ได�รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ตลอดเวลา เป�นธรรม 

และยังเป�นการกระต�ุนการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ของภาคเอกชนและประชาชน ซึ่งจะเป�นตัว

ขับเคลื่อนศักยภาพของประเทศเพื่อเป�นแนวทางใน

การเข�าส�ูการแข�งขันในระบบเศรษฐกิจฐานความรู� 

โดยการจัดตั้งโครงการปรับปรุงระบบการบริหารงาน

การคลังภาครัฐ (Government Financial 

Management Information System : GFMIS) ทั้ง

ระบบ และการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจของ

องค�กร (Enterprise Resource  Planning :ERP) เพื่อให�

เกิดการใช�ประโยชน�อย�างสูงสุดของทรัพยากรทาง

ธุรกิจขององค�กร จึงเป�นอีกป�จจัยหนึ่งในการทําให�

นโยบาย e-Government บรรลุเป�าหมาย ตาม

นโยบายและวิสัยทัศน�ของภาครัฐ และได�มีการขยาย

โครงการพัฒนาระบบบริหารหนี้สาธารณะ (GFMIS-

TR) เป�นการนําระบบ Treasury มาใช�ประโยชน�ใน

การบริหาร โดยสร�างระบบเพื่อดึงข�อมูลที่มีความ

เกี่ยวข�องสัมพันธ�จากระบบ GFMIS เดิม อันเป�น

เครื่องมือที่สําคัญช�วยให�การบริหารหนี้สาธารณะมี

ประสิทธิภาพอย�างดียิ่ง  ในส�วนของภาครัฐจะได�รับ
ระบบข�อมูลเพื่อการบริหารที่ดี (Better 

Management Information System) เป�นไปตาม

เป�าหมาย โดยได�เริ่ม Go live  วันที่ 1 ตุลาคม 

2550 (ป�งบประมาณ2551) ได�เร่ิมใช�งานแต�ยังอย�ูใน

ระหว�างการทดสอบระบบนี้อยู� เนื่องจากมีบางส�วนที่

ต�องทดสอบไปด�วยและแก�ไขปรับเปลี่ยนไปด�วย แต�

ก็ยังเกิดป�ญหามากมาย อาทิ การทํางานของระบบมี

ความซับซ�อน ทําให�บุคลกรมีการต�อต�านกับระบบ 

บุคลากรไม�มีความร�ูทางด�านบัญชี บุคลากรในการ

ปฏิบัติงานมีจํานวนมากจึงทําให�การใช�งานระบบไม�

เหมือนกัน ผ�ูปฏิบัติงานไม�มีความร�ูทางด�าน

โปรแกรมสําเร็จรูปมาก�อน จํานวนอุปกรณ�และ

เคร่ืองมือในการปฏิบัติงานค�อนข�างมีจาํนวนจาํกดั 

 
2.แนวคิดและทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง 

งานวิจัยนี้ได�นําแนวคิดของระบบ ASAP 

Road Map เพราะในแต�ละขั้นตอนใน ASAP 

สามารถแจกแจงการดําเนินโครงการได�ตั้งแต�เร่ิมต�น 

โดยในแต�ละขั้นตอนจะทําให�ทราบถึงสาเหตุของ

ป�ญหาที่ เกิดขึ้นในแต�ละขั้นตอน และยังได�นํา

แนวคิดเกี่ยวกับ Change Management มาใช� เพื่อ

กําหนดกิจกรรมการดําเนินงานด�านการบริหารการ

เปลี่ยนแปลง โดยละเอียด ที่ จะเกิดขึ้นตลอด
โครงการ รวมไปถึงเอกสารส�งมอบที่เกี่ยวข�องกับ

การดําเนินงานด�านการบริหารการเปลี่ยนแปลงและ

เป�นการกําหนดทิศทางแนวทางการดําเนินงานด�าน

การบริหารการเปลี่ยนแปลง สําหรับทีมดํา เนิน

โครงการ ให�เป�นไปในทิศทางเดียวกันในกําหนดกล

ยุทธ�การดําเนินงานด�านการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

เพื่ อ ให�ก า รดํ า เนิน โครงก า ร โดยรวม  บรร ลุ

วัตถุประสงค�ของหน�วยงาน 

 
   

 

 

รูปที่ 1 Road Map ของ ASAP (Accelerated SAP) 
 

3. วิธีการดําเนินงานวิจัย 

 ทําการศึกษาป�ญหาของการใช�งานระบบ 
SAP ภายใต�โครงการเปลี่ยนระบบบริหารการเงิน

การคลังภาครัฐส�ูระบบอิเล็กทรอนิกส� (GFMIS) โดย
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จะทําการศึกษาเกี่ยวกับป�ญหาของส�วนขยาย

โครงการ GFMIS –TR ดังรูปที่ 2  

 

 

 
 

รูปที่ 2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน GFMIS 

เนื่องจากระบบ GFMIS นั้นได�จบสิ้นแล�ว 

แต�ยังไม�ครอบคลุมถึงระบบการจัดเก็บข�อมูลหนี้

สาธารณะ ระบบตรวจสอบและชําระหนี้ ระบบการ

ประมวลผลข�อมูลและจัดทํา รายงานที่ ใ ช�เป�น

เคร่ืองมือในการวิเคราะห�ได� จึงทําให�มีการขยาย

โครงการ GFMIS ขึ้นมาเป�น GFMIS – TR และได� 

Go live ตั้งแต�วันที่ 1 ตุลาคม 2550 จนถึงป�จจุบัน ซึ่ง

เป�นการออกแบบ  จัดสร�าง ระบบบริหารงานการคลัง

ภาครัฐ ในด�านบัญชีการเงินการคลัง เพื่อสร�างให�

เกิดฐานข�อมูลกลางด�านการเงิน การคลัง ภาครัฐ 

แบบ Matrix  และ  Online  Real Time  เนื่องจาก

ป�จจุบันการออกแบบระบบบริหาร - หนี้สาธารณะยัง

ไม�มีการนําระบบ Treasury ที่มี Function การ

บริหารหนี้อย�างเต็มรูปแบบมาใช� ซึ่งการพัฒนา

เพิ่มเติมบนระบบ GFMIS และทําให�สามารถติดตาม

ฐานะเ งินสด รับ  – จ�ายของรัฐบาล  (Cash 
Management) ได�ทันท�วงทีและเป�นลักษณะ Online 

และ Real – time ซึ่งจะช�วยให�สามารถรักษาระดับเงิน

คงคลังเพื่อรองรับรายจ�ายของรัฐบาลได�อย�าง

เหมาะสมและทันการณ� แต�ทั้งนี้ก็ยังเกิดป�ญหาขึ้น

เหมือนเดิม เพราะการ Go live นั้นเป�นการทดสอบ

ระบบและใช�งานไปพร�อมกัน  

โดยผู�วิจัยได�ใช�แบบวิจัยเชิงคุณภาพเพราะ

เป�นการวิจัยที่เน�นวิจัยภาคสนาม จํานวนหน�วย

การศึกษาน�อย และไม�มีโครงสร�างคําถามตายตัว 

เพราะต�องการหาข�อมูลประเภททําไม และ อย�างไร 

มากกว�าแค�ใครทําอะไรเท�านั้น และการวิจัยเชิง

คุณภาพยังให�ความสําคัญกับความหมายในทัศนะ

ของผู�ตอบ ไม�ใช�ผู�ศึกษา โดยไม�จําต�องใช�สถิติขั้นสูง

มาใช�ในการวิเคราะห� เพียงเน�นการอธิบายระบบ
โดยรวม ส�วนเชิงปริมาณนั้นจะม�ุงศึกษาพฤติกรรมคน 

ความรู� ความคิด การกระทําและข�อสรุปที่ได�นั้นจะได�

จากความจริงที่กําหนดในวัตถุประสงค� โดยการ

สัมภาษณ� 3 กลุ�ม ดังรูป 

4. ผลการวิจัย  สามารถแบ�งออกเป�น 3 ส�วน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 รูปแบบของป�ญหา 

 

 4.1 ด�านบุคลากร (People) สามารถแยก

ออกเป�นกลุ�มเป�าหมายได� 3 กลุ�ม คือ กลุ�มผ�ูบริหาร 

(Executive) กล�ุมผ�ูปฏิบัติงาน (User) และกลุ�ม

เจ�าหน�าที่ที่ปรึกษาโครงการ (Consultant) พบว�ากลุ�ม
ผ�ูบริหารเห็นด�วยกับการนําระบบ SAP มาใช�ในการ

จัดการภายในหน�วยงาน และเห็นว�าเป�นนโยบายที่

รัฐบาลกําหนดให�นําระบบ SAP มาใช�เพื่อปรับปรุง

การบริหารจัดการระบบข�อมูลของประเทศให�มีความ

ถูกต�องแม�นยํา แต�ยังมีผ�ูบริหารบางส�วนคิดว�าการนํา

ระบบ SAP มาใช�ยังไม�สอดคล�องกับการปฏิบัติงาน

จริงเนื่องจากการทํางานของระบบมีความซับซ�อน 

ย�ุงยากมากเกินไป และยังไม�ได�ช�วยลดขั้นตอนในการ

ปฏิบัติงาน และได�ให�ความคิดเห็นเพิ่มเติมว�าควรให�มี
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การจัดอบรมกับผู�ปฏิบัติงานและจัดทําคู�มือการ

ปฏิบัติงานที่ชัดเจน ส�วนกล�ุมผ�ูปฏิบัติงานส�วนใหญ�ไม�

เห็นด�วยและไม�ชอบการนําระบบ SAP มาใช� 

เนื่องจากเห็นว�าระบบยังมีข�อจํากัดและย�ุงยากต�อการ

ปฏิบัติงาน การทํางานของระบบไม�สอดคล�องกับการ
ปฏิบัติงานจริง นอกจากนี้ยังมีข�อจํากัดในด�านความรู�

ความเข�าใจเกี่ยวกับทางด�านบัญชีและการใช�งานของ

โปรแกรมสําเร็จทางด�านคอมพิวเตอร�ของบุคลากร แต�

ก็ไม�สามารถหลีกเลี่ยงได� เนื่องจาก สบน. เป�น

หน�วยงานภายใต�กระทรวงการคลังซึ่งเป�นหน�วยงาน

นําร�องในการนําระบบ SAP มาใช� สําหรับกลุ�ม

เจ�าหน�าที่ที่ปรึกษา เห็นด�วยกับการนําระบบ SAP มา

ใช�กับ สบน. เนื่องจากเห็นว�าระบบ SAP เป�นระบบ

จัดการข�อมูลหนี้แบบรวมศูนย�กลาง ซึ่งทําให�ทุกคน

สามารถใช�งานของข�อมูลหนี้บนพื้นฐานเดียวกัน และ

ระบบยังเชื่อมโยงเข�ากับระบบบัญชี และส�วนใหญ�

เจ�าหน�าที่ที่ปรึกษาโครงการเคยผ�านการทํางานใน

โครงการนี้มาแล�ว จึงทําให�ไม�ค�อยเกิดป�ญหา เพราะ

ฐานข�อมูลยังใช�ตัวเดิมเพียงแค�ทําให�ครอบคลุมระบบ 

Cash Management 

 4.2 ระบบ IT คือ SAP เป�นระบบ IT 

ที่เป�น Package ที่ใช�กันอย�างแพร�หลายในภาค

ธุรกิจ รัฐบาลจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญในการนํา
ระบบ SAP มาใช� เพราะฉะนั้นจึงได�มีการปรับแก� 

เพื่อปรับให�เข�ากับกระบวนการทํางาน โดยได�นํามา

ประยุกต�ใช�กับระบบการบัญชีของคลังภาครัฐ เพื่อ

ต�องการให�มีข�อมูลรายงานหนี้สาธารณะของประเทศ

ในภาพรวมโดยหน�วยงานต�าง ๆ สามารถรับรู�หรือ

สามารถนําข�อมูลดังกล�าวไปใช�ได� แต�ทั้งนี้เนื่องจาก

ระบบได�ออกแบบมาในเชิงธุรกิจ จึงยังไม�สอดคล�อง

กับการปฏิบัติงานจริงกับหน�วยงานภาครัฐ จึงทําให�

ต�องมีการขยายโครงการ (GFMIS-TR) ขึ้นมาอีก

เ พื่ อ ให�ค ร อ บ ค ลุ ม เ กี่ ย ว กั บ เ รื่ อ ง ข อ ง  Cash 

Management และ Help desk ในการแก�ไขป�ญหา

ให�กับผ�ูปฏิบัติงานมีจํานวนน�อย ทําให�การแก�ไข

ป�ญหาแต�ละเร่ืองใช�เวลาในการแก�ไขนานเกินไป 

     4.3 กระบวนการทํางาน (Process) เดิม
การทํางานของ สบน. เป�นการทํางานใน

ลักษณะ 

จัดเก็บด�วยมือ (Manual) ทําสิ้นเปลืองทรัพยากรใน

การจัดเก็บมากเกินไปและบ�างคร้ังเมื่อต�องการ

ข�อมูลมาใช�ประกอบการวิเคราะห�หนี้นั้นต�องใช�เวลาใน

การหาเอกสารนานเกินไป และกระบวนการในการ

ทํางานค�อนข�างซับซ�อน ย�ุงยากเกินไป และการบันทึก

บัญชีก็ยังไม�ครบถ�วนตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐที่

กํ า หนด จึ งทํา ให�ไม�มีฐ านข�อมูล เกี่ ยวกับหนี้

สา ธา รณะในภ าพรวมของประเทศที่ ชั ด เ จ น 

เนื่องจากหน�วยงานแต�ละหน�วยงานมีการจัดเก็บ

ข�อมูลต�าง ๆ แยกจากกัน ทําให�ผู�บริหารไม�มีข�อมูล

ในการตัดสินใจดําเนินการหรือกําหนดนโยบายที่

เหมาะสม ทั้งนี้หลังจาก สบน.ได�มีการนําระบบ 

SAP มาใช�ทําให�มีฐานข�อมูลที่เป�นระบบเดียวกัน 

และในระบบ SAP ยังมีข�อมูลทางด�านบัญชีภาครัฐที่

เป�นระบบมากขึ้น และยังทํา ให�สามารถเรียกดู

รายงานงบประมาณ รายงานหนี้สาธารณะของ
ประเทศได�อย�างถูกต�องตามหลักบัญชีภาครัฐอีก

ด�วย รวมทั้งยังส�งผลให� Scope ของความต�องการ

ของผู�บริหารของ สบน. ค�อนข�างกว�าง ทําให�บริษัท 

ฯ ที่ออกแบบค�อนข�างทํางานยากและเมื่อบริษัทนํา

ระบบที่ออกแบบเสร็จแล�วมาให�ผ�ูบริหารดูปรากฏว�า

ไม�ตรงตามความต�องการของผ�ูบริหารทําให�ต�องมี

การปรับแก�ใหม� ทั้งที่มีการตกลงกันไว�ตั้งแต�แรก

แล�ว จึงยังส�งผลให�เวลาในการออกแบบค�อนข�าง

น�อย ทําให�การ Implement ระบบไม�ครบถ�วน
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สมบูรณ� ทําให�การออกแบบทําให�การออกแบบระบบ

เป�นไปในลักษณะการลองผิดลองถูก หรือเป�นการ

ออกแบบไปพร�อมกับการทํางานจริงของผู�ปฏิบัติงาน 

จนกว�าจะสามารถกําหนดรูปแบบที่ชัดเจน และ

สอดคล�องกับระบบการทํางานของ สบน. โดยสมบูรณ�
ตาม Requirement ที่ผู�บริหารต�องการ ทั้งนี้ระยะเวลา

ที่ใช�ในการอบรมผ�ูปฏิบัติงานก็ค�อนข�างจํากัด คือ มี

เวลาในการอบรมเพียงแค� 1 อาทิตย� ทําให�

ผ�ูปฏิบัติงานไม�สามารถใช�งานได�ถูกต�อง ส�วนใน

เร่ืองของงบประมาณไม�ค�อยมีป�ญหา เพราะเป�นการ

จ�างแบบพิเศษ คือ ทําการตกลงกันเองกับบริษัทที่

ออกแบบระบบให�ครั้งแรก ดังรูปที่ 4 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4  ความสัมพันธ�ของขอบเขต เวลา และ

งบประมาณ 
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    วิจัยฉบับนี้ เป�นส�วนหนึง่ของหลักสตูรปรญิญาวทิยาศาสตร�มหาบัณฑติ ซึ่งผู�จัดทําได�ทาํ
การวจิยัในหวัข�อเรือ่ง “ศึกษาป�ญหาการใช�งานระบบ SAP ภายใต�โครงการเปลีย่นระบบบรหิารการเงนิ

การคลงัภาครัฐสู�ระบบอิเล็กทรอนิกส� กรณีศึกษาสาํนักงานบริหารหนีส้าธารณะ” ซึ่งสําเร็จลงได�ด�วย
ความช�วยเหลือจากหลาย ๆ ท�าน โดยเฉพาะ อย�างยิง่อาจารย�สนัติพฒัน� อรณุธารี อาจารย�ที่ปรกึษาที่
ได�ให�ความร�ู คําแนะนาํ คําปรึกษาทีม่ีประโยชน�ต�อการศกึษา และให�การสนับสนุนในทุกด�าน รวมถงึ

การตรวจสอบแก�ไขข�อบกพร�องต�าง ๆ ของงานวจิัยฉบับนี้จนสาํเร็จลงได�ด�วยดี ผู�เขียนขอกราบ
ขอบพระคุณเป�นอย�างสูงมา ณ โอกาสนี ้
 ขอกราบขอบพระคณุคณาจารย�คณะวทิยาศาสตร� มหาวทิยาลยัหอการค�าไทยทุกท�านทีไ่ด�

ประสิทธิประสาทวิชาความร�ูอันเป�นรากฐานสาํคัญในการประกอบสมัมาอาชวีะ โดยเฉพาะอย�างยิ่ง
ความร�ูทางด�านเทคโนโลยสีารสนเทศที่ข�าพเจ�าจักได�นาํไปสร�างคณุประโยชน�แก�ประเทศชาตติ�อไปใน
ภายภาคหน�า 
 ขอขอบคุณผ�ูอํานวยการสํานักงานบริหารหนีส้าธารณะ ผู�ปฏิบัติงานของสํานักงานบรหิาร

หนี้สาธารณะ และเจ�าหน�าที่ที่ปรึกษา บริษัท ที เอ็น และผ�ูที่เกีย่วข�องทุกส�วนที่ให�การสนับสนุน และ
เป�นกําลังใจด�วยดีตลอดมา 
 ท�ายที่สุดนี้ หากมีข�อผิดพลาดประการใด ผู�เขียนขอน�อมรับไว�แต�ผู�เดยีว และผู�เขยีนหวังว�า
งานวิจยันีจ้ะมีประโยชน�ต�อหน�วยงานทีเ่กีย่วข�องได�ใช�เป�นข�อมูลเบื้องต�นในการวางแผนการจัดฝ�กอบรม
เกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู�ระบบอิเลก็ทรอนิกส� และยงัเป�นการเผยแพร�ข�อมลูให�แก�
หน�วยงานราชการหรือผู�ทีส่นใจทัว่ไปได�เข�าใจป�ญหาการการใช�งานในระบบ GFMIS และวิธีการ

แก�ไขป�ญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนผู�ทีส่นใจจะศึกษารายละเอียดเกีย่วกับระบบ GFMIS ต�อไป 
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บทที่ 1 

บทนํา 

ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 

 โครงการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู�ระบบอิเล็กทรอนิกส� (Government  
Fiscal Management Information  System Treasury(GFMIS-TR)) เป�นระบบทีต่�อเนื่องหรือขยาย
มาจากโครงการเปล่ียนการบรหิารการเงนิ การคลัง ภาครัฐส�ูระบบอิเล็กทรอนิกส� (Government  
Fiscal  Management Information  System) หรือที่เรียกย�อ ๆ ว�า GFMIS ที่ใช�ในส�วนสาํนักงาน
บริหารหนีส้าธารณะอยู�แล�ว ในส�วนขยายระบบงานนี้ ได�ดําเนนิการให�ครอบคลุมเพิ่มเติมถึงข�อมูล
ของรฐัวสิาหกิจและเชือ่มโยงไปกับระบบงานอืน่ๆ 

เนื่องจากโครงการนี้เป�นโครงการดําเนินการปรับปรุงระบบการจัดการของหน�วยงาน

ภาครัฐ ให�มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ โดยนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมา
ประยุกต�ใช� เพื่อการปรับกระบวนการดําเนินงาน และการจัดการภาครัฐด�านการงบประมาณ การ
บัญชี การจัดซื้อจัดจ�าง การเบิกจ�ายงบประมาณ และการบริหารทรพัยากรบคุคล ให�เป�นไปในทศิทาง
เดียวกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ ที่เน�นประสิทธิภาพและความคล�องตัวในการดําเนินงาน และทํา
ให�การใช�ทรัพยากรภายในองค�กรเป�นไปอย�างค�ุมค�า 

จากนโยบาย และวิสัยทัศน�ของรัฐบาลไทยในการพัฒนาการบริหารงานในป�จจุบันให�ก�าวสู�
แนวทางรัฐบาลอิเล็คทรอนิคส� (e-Government) ทั้งนี้เพื่อให� e-Government เป�นกลไกที่สําคัญในการ

พัฒนากลยุทธ� และเป�นองค�ประกอบที่สําคัญในการปฏิรูประบบราชการไทย รวมถึงเป�นกลไกที่จะเป�น
ศูนย�กลางของการพัฒนาระบบงานทางอิเล็คทรอนิคส�อื่นๆ ในอนาคต 
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รูปที่ 1 ระบบราชการไทย 

ที่มา: โครงสร�างของระบบราชการไทย 2547 
 

เป�าหมายที่สําคัญของนโยบาย e-Government คือการเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารราชการ
แผ�นดิน โดยม�ุงเน�นผลลัพธ�ของการดําเนินงาน เพื่อให�ประชาชนได�รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ตลอดเวลา 
เป�นธรรม และยังเป�นการกระตุ�นการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของภาคเอกชนและประชาชน 
ซึ่งจะเป�นตัวขับเคล่ือนศักยภาพของประเทศเพื่อเป�นแนวทางในการเข�าสู�การแข�งขันในระบบเศรษฐกิจ
ฐานความรู� 

การดําเนินโครงการปรับปรุงระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐ (Government Financial 
Management Information System : GFMIS) ทั้งระบบ และการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจของ
องค�กร (Enterprise  Resource  Planning :ERP) เพื่อให�เกิดการใช�ประโยชน�อย�างสูงสุดของทรัพยากร

ทางธุรกิจขององค�กร จึงเป�นอีกป�จจัยหนึ่งในการทําให�นโยบาย e-Government บรรลุเป�าหมาย 
ตามนโยบายและวิสัยทัศน�ของภาครัฐที่กล�าวมาข�างต�น โดยโครงการ GFMIS จะเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานภาครัฐให�สอดคล�องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ โดยเฉพาะการปรับปรงุด�านกระบวน 
การทํางาน (Business Process) ให�มีความรวดเร็ว และไม�ซ้ําซ�อน โดยการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศ
มาใช� นอกจากนี้ยังเป�นฐานข�อมูลที่สําคัญด�านการดําเนินงานให�ทราบถงึสถานะการคลงัของประเทศ
และติดตามการเบิกจ�ายงบประมาณ เพื่อให�รัฐบาลสามารถกําหนดและปรบัเปลีย่นนโยบายเศรษฐกจิ
ได�อย�างทันท�วงที 

โปรแกรมที่ช�วยจัดการสายงานทุกสายงานของธุรกิจ (Systems Applications Products) 
เป�นโปรแกรมสําเร็จรูปที่สามารถเข�าถึงข�อมูลได�อย�างรวดเร็ว และได�ข�อมลูทีถ่กูต�องแม�นยาํ สามารถ
นําไปใช�ประกอบการดําเนินกิจกรรมของธุรกิจได� และผู�บริหารสามารถเรียกดูข�อมูลและตรวจสอบ

ข�อมูลสถานะของบริษัทได� และเป�นโปรแกรมสําเร็จรูปทางธุรกิจประเภท ERP (Enterprise Resource 
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Planning) ซึ่งเป�น Software ที่ใช�ในการ Manage ได�ทั้งองค�กร โดยที่มี Common Database เก็บ
ข�อมูลทุกอย�างไว�ที่เดียวกัน เพื่อป�องกันความซ้ําซ�อนของข�อมูล ทําให�มีประสิทธิภาพ มีการ Share 

ข�อมูลสูงสุด โดยแต�ละส�วนสามารถดึงข�อมูลส�วนกลางที่ตัวเองสนใจมาวิเคราะห�ได� และสามารถทีจ่ะ 
Integrate ได�หมดไม�ว�าจะเป�น Marketing Manufacturing Accounting และ Staffing 

 

 
 

รูปที่ 2 ระบบงานในโครงการ GFMIS 

ที่มา: ระบบงานในโครงการ GFMIS: Consultant (2547) 

จากรูปที่ 2  จะแสดงถึงระบบงานในโครงการ GFMIS ซ่ึงจะประกอบไปด�วย 4 ระบบงานหลัก
ด�วยกันคือ ระบบงานงบประมาณ ระบบงานบัญชีการเงินระดับประเทศและหน�วยงาน ระบบงานบรหิาร

ทรัพยากรบุคคลและเงินเดือน และระบบงานจัดซื้อจัดจ�างทางอิเล็คทรอนิคส� โดยข�อมูลทั้งหมดจะ
สามารถนํามาประมวลผลเพื่อจัดทําข�อมูลเพื่อการบริหารสําหรับผู�บริหารใช�ในการตัดสินใจ และสํานักงาน
การตรวจเงินแผ�นดิน สามารถตรวจสอบการดําเนินงานได� นอกจากนี้การเบิกจ�ายงบประมาณ จะ

กระทําผ�านระบบการเบิกจ�ายแบบอิเล็กทรอนิกส�ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการดําเนินงาน 
ระบบ GFMIS จะถูกรองรับด�วยโครงสร�างพื้นฐานเชิงเทคนิคและความปลอดภยัของระบบทีเ่ชือ่ถอืได�  
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การดําเนินโครงการปรับปรุงระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐด�วยระบบอิเล็กทรอนิคส� 

แบ�งออกเป�น Phase การดําเนินงานด�วยกันคือ 

Phase 1: เป�นการจัดทํารายงานความต�องการของระบบ รวมทั้งการดําเนินงานของ

หน�วยงานหลักของรัฐบาลที่เกี่ยวข�อง เช�น สํานักงบประมาณ  กรมบัญชีกลาง  สํานักงาน
การตรวจเงินแผ�นดิน  เป�นต�น    และจัดดําเนินการกําหนดระบบงานต�าง  ๆ  รวมทั้ง
ส�วนงานที่เชื่อมโยงของหน�วยงานต�าง ๆ   รวมถึงการออกแบบ Application Architecture 

และ System Architecture และวงเงินลงทุนของระบบ โดยให�เสร็จสิ้นภายใน  90 วัน 
(วันที่ 3 กุมภาพันธ� 2546 – วันที่ 3 พฤษภาคม 2546) ซึ่งจะเป�นข้ันตอนของการ  
Phase 2: ออกแบบในรายละเอียดและติดตั้งระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ทีส่อดคล�อง

กับรายงานความต�องการที่ได�จัดทําขึ้นใน Phase 1 ให�กับหน�วยงานหลกัและหน�วยงาน

นําร�อง  รวมถึงจัดการฝ�กอบรมและเตรียมการใช�งานจริง   

Phase 3: ติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให�กับหน�วยงานที่เหลือ รวมถึงจัดการ

ฝ�กอบรมและเตรียมการใช�งานจริง ในวันที่ 1ธันวาคม 2547  

เนื่องจากระบบ GFMIS น้ันได�จบสิ้นแล�ว แต�ยังไม�ครอบคลุมถึงระบบการจัดเก็บข�อมูลหนี้
สาธารณะ ระบบตรวจสอบและชําระหนี้ ระบบการประมวลผลข�อมูลและจัดทํารายงานที่ใช�เป�นเครือ่งมอื

ในการวิเคราะห�ได� จึงทําให�มีการขยายโครงการ GFMIS ขึ้นมา เป�น GFMIS-TR  
โครงการพัฒนาระบบบริหารหนี้สาธารณะ(Government  Financial   Management 

Information  System- Treasury : GFMIS-TR) เป�นโปรแกรมสําเร็จรูปทางด�านบัญชี และเป�นระบบ 

SAP ระบบหนึ่งที่สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะทําการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารการชําระหนี้
ของรัฐบาลรวมถึงสามารถติดตามและประเมินผลการดําเนินการเพื่อให�การบริหารหนี้สาธารณะเป�นไป
อย�างมีประสิทธิภาพ โดยขยายฐานการออกแบบพัฒนาระบบงานต�อเนื่องมาจากโครงการเปลี่ยนการ
บริหารการเงินการคลัง ภาครัฐสู�ระบบอิเล็กทรอนิกส� (Government  Financial  Management 
Information  System : GFMIS ) ซึ่งเป�นการออกแบบ  จัดสร�าง ระบบบริหารงานการคลังภาครัฐ ใน
ด�านบัญชีการเงินการคลัง เพื่อสร�างให�เกิดฐานข�อมูลกลางด�านการเงิน การคลัง ภาครัฐ แบบ Matrix  
และ  Online  Real Time  ทั้งตามโครงสร�างกระทรวง  ทบวง  กรม และพื้นที่จังหวัด CEO  เนื่องจาก
ป�จจุบันการออกแบบระบบบริหารหนี้สาธารณะยังไม�มีการนําระบบ Treasury ที่มี Function การ
บริหารหนี้อย�างเต็มรูปแบบมาใช� ซึ่งการพัฒนาเพิ่มเติมบนระบบ GFMIS และทําให�สามารถติดตาม
ฐานะเงินสดรับ – จ�ายของรัฐบาล (Cash Management) ได�ทันท�วงทีและเป�นลักษณะ Online และ 

Real – time ซึ่งจะช�วยให�สามารถรักษาระดับเงินคงคลังเพื่อรองรับรายจ�ายของรัฐบาลได�อย�าง
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เหมาะสมและทันการณ� สําหรับโครงการรองรับข�อมูลรัฐวิสาหกิจ เพื่อใช�ในการติดตามและวิเคราะห�
รายได� รายจ�ายของรัฐวิสาหกิจ เพื่อให�ข�อมูลด�านการเงินการคลังของประเทศมีความครบถ�วน

สมบูรณ�ถูกต�อง และทันเวลา ที่จะใช�ประโยชน�ในการวิเคราะห�สถานการณ�เงินการคลังของประเทศ
ได�อย�างมีประสิทธิภาพ 

การพัฒนาระบบ GFMIS-TR เพิ่มเติมบนระบบ GFMIS เป�นการรองรับการบริหารจัดการ
หนี้สาธารณะของ สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ซึ่งครอบคลุมถึง การก�อหนี้โดยการกู�เงินและคํ้าประกัน
เงินก�ู การปรับโครงสร�างหนี้ การชําระหนี้ และในส�วนการกู�เงินของรฐับาลจะรวมถงึการก�ูเงนิโดยการ
ออกตั๋วเงินคลังเพื่อบริหารเงินสดรับให�สอดคล�องกับเงินสดจ�าย (Cash Management) เพื่อให�สามารถ
ประมาณการฐานะเงินคงคลังเพื่อประกอบการพิจารณาในการกําหนดนโยบายการจดัทาํงบประมาณ
รายจ�ายประจําป� การกําหนดแผนการก�ูเงินเพื่อบริหารเงินสด-รับจ�ายของรัฐบาลหรือเพื่อชดเชยการ
ขาดดุลงบประมาณ รวมทั้งแผนการบริหารและจัดการหนี้สาธารณะในภาพรวม สามารถแยกข�อมูล
หนี้สาธารณะตามประเภทการกู�เงิน การกําหนดอัตราดอกเบี้ย และระยะเงินกู� สามารถเชื่อมโยงข�อมูล

เข�าส�ูระบบย�อยต�าง ๆ ที่สําคัญได� และสามารถตดิตามสถานะในการเรยีกดรูายงานเปรยีบเทยีบข�อมลู
ประมาณการข�อมูลจริงเป�นรายวัน รายสัปดาห� รายเดือน รายไตรมาศ และรายป� 

โครงการพัฒนาระบบบริหารหนี้สาธารณะ (GFMIS-TR) เป�นการนําระบบ Treasury มาใช�

ประโยชน�ในการบริหาร โดยสร�างระบบเพื่อดึงข�อมูลที่มีความเกี่ยวข�องสัมพันธ�จากระบบ GFMIS เดิม 
อันเป�นเครื่องมือที่สําคัญช�วยให�การบริหารหนี้สาธารณะมีประสิทธิภาพอย�างดียิ่ง  ในส�วนของภาครัฐ
จะได�รับระบบข�อมูลเพื่อการบริหารที่ดี (Better Management Information System) เป�นไปตาม
เป�าหมาย โดยได�เริ่ม Go live  วันที่ 1 ตุลาคม 2550 (ป�งบประมาณ2551) ได�เริ่มใช�งานแต�ยังอยู�ใน
ระหว�างการทดสอบระบบนี้อย�ู เนื่องจากมีบางส�วนที่ต�องทดสอบไปด�วยและแก�ไขปรับเปลีย่นไปด�วย 
แต�ก็ยังเกิดป�ญหามากมาย อาทิ การทํางานของระบบมีความซับซ�อน ทําให�บุคลกรมีการต�อต�านกบั
ระบบ บุคลากรไม�มีความร�ูทางด�านบัญชี บุคลากรในการปฏิบัติงานมีจํานวนมากจึงทําให�การใช�งาน

ระบบไม�เหมือนกัน ผู�ปฏิบัติงานไม�มีความร�ูทางด�านโปรแกรมสําเร็จรูปมาก�อน จํานวนอุปกรณ�และ
เครื่องมือในการปฏิบัติงานค�อนข�างมีจํานวนจํากัด เป�นต�น จงึทาํให�ระบบนีค้�อนข�างใกล�เคยีงกบัระบบ 
GFMIS เดิม ดังนั้น ข�าพเจ�าจึงอยากศึกษาเรื่องนี้ถึงสาเหตุที่แท�จริง ของการใช�งานระบบ SAP ใน

องค�กรนี้ 
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วัตถุประสงค�ของการวจิยั : 

1. เพื่อศึกษาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู�ระบบอิเล็กทรอนิกส� (GFMIS) สําหรับ 
      การบริหารการเงินการคลังภาครัฐ 

2. เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของการใช�งานระบบ SAP ภายใต�การพัฒนาโครงการเปลี่ยน 
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐส�ูระบบอิเล็กทรอนิกส� (GFMIS-TR) ต�อระบบ
การเงิน การคลังภาครัฐของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

3. เพื่อทราบถึงป�ญหาและอุปสรรคของการใช�งานระบบ SAP ภายใต�การพัฒนาโครงการ 

 เปลี่ยนระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู�ระบบอิเล็กทรอนิกส� (GFMIS-TR)  
 

ขอบเขตของการศกึษา : 

 ศึกษาป�ญหาของผู�ใช�งานระบบ SAP ภายใต�โครงการเปลี่ยนระบบบริหารการเงินการคลัง

ภาครัฐสู�ระบบอิเล็กทรอนิกส� (GFMIS) ดังนี้ 
1. ศึกษาด�านข�อมูลบัญชี 
2. ด�านบุคลากร 

3. ด�านอุปกรณ�และเครือ่งมอืต�าง ๆ  
กรณีศึกษาของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ระยะเวลาในการศกึษาตัง้แต�เดอืน กรกฎาคม 

2551 ถึง เดือนกันยายน 2551 (รวม 3 เดือน) 
 

ประโยชน�ทีค่าดว�าจะได�รับ : 

1. ใช�เป�นข�อมูลในการบริหารความเสี่ยงในเรื่องของ Project management และ 
      กระบวนการควบคุมภายในเพื่อให�การปฏิบัติงานโดยระบบ SAP เกิดผลสัมฤทธิ์อย�าง 
               เป�นรูปธรรม 

2. ใช�เป�นข�อมูลในการวางแผนพฒันาบุคลากรเพื่อการใช�งานระบบ SAP  
3. เป�นแนวทางในการวางแผนรองรับการนาํโปรแกรมสาํเรจ็รูปมาใช�ในองค�กร 
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นิยามศัพท� 

 สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (Public Debt Management Office) หมายถึง หน�วยงานที่
ทําหน�าที่กําหนดนโยบายและวางแผนการก�อหนี้ในภาพรวม และการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ของ

ประเทศ การบริหารความเสี่ยง การบริหารเงินสด และ การจัดทําระบบฐานข�อมูลหนี้ของประเทศ 
เป�นต�น เพื่อให�ขอบเขตการทํางานของสํานักบริหารหนี้สาธารณะเป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมการทํางานในทุกด�าน อย�างครบวงจร ตั้งแต�การกําหนดนโยบายจนถึงการปฏิบัติและการ
ติดตามผล ทั้งในด�านการก�อหนี้และในด�านการบริหารหนี้ 

 ผู�ใช�งาน (User) หมายถึง ข�าราชการ พนักงานและลูกจ�างของสํานักงานบริหารหนี้
สาธารณะ 
 ระบบ SAP หมายถึง ระบบบัญชีการเงิน โดยใช�โปรแกรมสําเร็จรูป ซึ่งการทํางานของระบบ

เป�นแบบ Integrated on-line real time กล�าวคือ เมื่อมีการบันทึกรายการบัญชีเข�าส�ูระบบ ข�อมูลจะ
เชื่อมโยงไปยังระบบงานที่เกี่ยวข�องทันที 
 ระบบ ERP หมายถึง การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค�กรโดยรวม เพื่อให�เกิดการ
ใช�ประโยชน�อย�างสูงสุดของทรัพยากรทางธุรกิจขององค�กร เป�นระบบที่แพร�หลายมากในวงการ
อุตสาหกรรม ทั้งที่เป�นภาคการผลิตและภาคการบริการ 
 การพัฒนา หรือขยายโครงการ GFMIS (Treasury :TR) หมายถึง การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารบัญชีเงินคงคลังที่ 1 และ 2 ทั้งด�านรายได�รับ และด�านรายจ�าย โดยมีการจัดทําแผนการ

รับจ�ายเงินสด(Cash Receipt / Payment Forecast Plan) ระดับรายวัน รายสัปดาห� และโอนเงิน
เมื่อจ�ายจริง ทําให�ลดปริมาณเงินสดหมุนเวียน ลดการก�ูเงินที่ไม�จําเป�น และเพิ่มสภาพคล�อง 
 ระบบบัญชีเจ�าหนี้ (Account Payable : AP) หมายถึง เป�นระบบเกี่ยวกับการเบิกจ�ายเงิน

ครอบคลุมรายละเอียดเกี่ยวกับการสร�างปรับปรุงข�อมูลของผู�ขายเจ�าหนี้ตลอดจนการจัดซื้อจัดจ�าง
โดยไม�ผ�านระบบจัดซื้อจัดจ�าง การเลิกจ�ายผ�านเคร่ืองคอมพิวเตอร�เป�นต�น 
 ระบบบัญชีลูกหนี้  (Account Receivable : AR)  หมายถึง การบันทึกรายการลูกหนี้การค�า
อื่น จากบริษัทร�วมทุนหรือร�วมการงาน รวมทั้งการจัดทํารายงาน เพื่อประโยชน�ต�อผู�บริหารในการ
เรียกดูรายงานที่ต�องการ  
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บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง 
 

แนวคิดทฤษฏ ี

ระบบการบริหารเพื่อวางแผนและจัดการทรัพยากร (Enterprise Resource Planning 
System : ERP) หมายถึง แนวความคิดในการบริหารเพื่อวางแผนและจัดการทรัพยากรให�เกิด
ประโยชน�สูงสุดทั่วทั้งบริษัทโดยการเชื่อมโยงกระบวนการทางธุรกิจไม�ว�าจะเป�นเรื่องการจัดซื้อ การ

ผลิต การขาย ลอจิสติกส� บัญชี การเงินและงานบุคคล  เป�นต�น เข�าด�วยกันอย�างเป�นระบบเพื่อม�ุง
ไปส�ูผลกําไรสูงสุดของบริษัท  
 

 
รูปที่ 3 Enterprise Resource Planning System 

 

ที่มา: โครงสร�างของและการควบคุมภายในของระบบ SAP: นฤตา คงสุข (2549), จิรพงศ� 
ทรัพย�มณี (2549) 
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ERP   ย�อมาจาก Enterprise Resource Planning หมายถึง การวางแผนทรพัยากรทาง
ธุรกิจขององค�กรโดยรวม เพื่อให�เกิดการใช�ประโยชน�อย�างสูงสุดของทรัพยากรทางธุรกิจขององค�กร 

เป�นระบบที่แพร�หลายมากในวงการอุตสาหกรรม ทั้งที่เป�นภาคการผลิตและภาคการบริการ 
ERP มีรากฐานดั้งเดิมมาจาก MRPII (Manufacturing Resource Planning) ซึง่หมายถงึ 

การวางแผนทรัพยากรการผลิต และ MRPII มีรากฐานดั้งเดิมมาจาก MRP (Material Requirements 

Planning) ซึ่งหมายถึง การวางแผนความต�องการทางด�านวัตถุดิบ 
ERP เป�นเครื่องมือที่นํามาใช�ในการบริหารธุรกิจเพื่อแก�ป�ญหาที่เกิดขึ้นภายในองค�กร 

อีกทั้งยังช�วยให�สามารถวางแผนการลงทุนและบริหารทรัพยากรขององค�กรโดยรวมได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ ERP จะช�วยทําให�การเชื่อมโยง ทางแนวนอนระหว�างการจัดซื้อจัดจ�าง การผลิต 

และการขายทําได�อย�างราบรื่น ผ�านข�ามกําแพงระหว�างแผนก และทําให�สามารถบริหารองค�รวม
เพื่อให�เกิดผลประโยชน�สูงสุดได�  

ระบบ ERP เป�นระบบสารสนเทศขององค�กรที่นําแนวคิดและวิธีการบริหารของ ERP มา 

ทําให�เกิดเป�นระบบเชิงปฏิบัติในองค�กร ระบบ ERP สามารถบูรณาการ (Integrate) รวมงานหลกั 
(Core Business Process) ต�างๆ ในบริษัททั้งหมด ได�แก� การจัดจ�าง การผลิต การขาย การบัญชี 
และการบริหารบุคคล เข�าด�วยกันเป�นระบบที่สัมพันธ�กันและสามารถเชื่อมโยงกันอย�าง Real time 

 

ประโยชน�ของ  ERP  

ERP มีบทบาทสําคัญในการปรับปรุงกระบวนการทํางานให�ดีขึ้น ผ�านรูปแบบที่ครอบคลุม
ทั้งทางเทคโนโลยี กลยุทธ� และข�อกําหนดทางการดําเนินงานของระบบ ERP ในรูปแบบที่ไอที
ทําหน�าที่เป�น Back bone ของโครงสร�างพื้นฐานและการรองรับการอํานวยความสะดวก และตดิตาม

ดูแลทรัพยากรที่แตกต�างกันทั่วทั้งองค�กรในระดับที่หลากหลาย จึงมีโอกาสมากสําหรับองค�กรที่
ต�องการดึงคุณค�าและศักยภาพทางการแข�งขันจากระบบ ERP ที่มีอยู�  

เหตผุลหลัก 3 อย�างที่บริษทัต�างๆ ต�องหันมาให�ความใส�ใจกับระบบ ERP คือ  

1. เพื่ออินทิเกรตข�อมูลทางการเงิน จากเดิมที่แต�ละแผนกอาจจะมีตัวเลขของตัวเอง แต�
เมื่อรวมเป�นระบบ ERP ข�อมูลจะมีอย�ูเพียงชุดเดียว  

2. เพื่อสร�างมาตรฐานในกระบวนการผลิต ด�วยระบบคอมพิวเตอร�แบบอินทิเกรตเพียง
ตัวเดียว  

3. เพื่อสร�างมาตรฐานข�อมูลทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะในบริษัททีม่ีหน�วยธุรกิจหลาย
หน�วย ฝ�ายบุคคลจะมีวิธีการทีง่�ายและเป�นอันหนึง่อันเดียวกันในการตดิตาม และตดิต�อสื่อสารกับ
พนักงาน 

ตัวอย�างประโยชน�ของ ERP เช�น   ERP ช�วยในการบันทึกธุรกรรมประจําวัน ระบบ 
ERP จะใช�ฐานข�อมูลรวม ซึ่งจะช�วยให�พนักงานและเจ�าหน�าที่สามารถสื่อสารกันได�เป�นอย�างดี 
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เช�น ฝ�ายวางแผนจัดซื้อสามารถเห็นข�อมูลคําสั่งซื้อของลูกค�า และนําข�อมูลไปใช�ในการวางแผน 
ฝ�ายบัญชีสามารถดําเนินการเก็บเงินภายหลังจากการส�งมอบสินค�า เป�นต�น ข�อมูลในระบบจะ

เชื่อมต�อกันหมด ทําให�การทํางานของทั้งองค�กรเกิดการบูรณาการณ� (Integration) ขึ้น ซึ่งหมายถึง
ความมีประสิทธิภาพของการทํางานขององค�กร และผ�ูบริหารในองค�กรสามารถรู�ความเป�นไปได�
ในองค�กรแบบทันที (Real time) ตลอดเวลา ทําให�สามารถทําการตัดสินใจบนพื้นฐานของข�อมูล

ที่เป�นป�จจุบันได�  เป�นต�น   

 

ระบบ SAP หมายถึง ระบบบัญชีการเงิน โดยใช�โปรแกรมสําเร็จรูป ซึง่การทาํงานของระบบ
เป�นแบบ Integrated on-line real time กล�าวคือ เมื่อมีการบันทึกรายการบัญชีเข�าสู�ระบบ ข�อมลู
จะเชื่อมโยงไปยังระบบงานที่เกี่ยวข�องทันที 

ระบบ SAP เป�นโปรแกรมสําเร็จรูปประเภท Enterprise Resource Planning System 
(ERP) ซึ่งประกอบด�วยระบบงานที่สําคญัดังนี ้

1. ระบบบัญชีและรายงานทางการเงิน (FI module) 

2. ระบบควบคุมต�นทนุและค�าใช�จ�าย (CO module) 
3. ระบบการขายและการจัดส�งสินค�า (SD module) 
4. ระบบการจัดการสินค�าคงคลัง (MM module) 

5. ระบบการผลติและการวางแผนการผลติ (PP module) 
6. ระบบงานบํารุงรักษาและป�องกนัการเสื่อมสภาพของทรพัย�สิน (PM module) 
7. ระบบงานจัดการโครงการ (PS module) 
8. ระบบงาน Basis (Basis system) 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
รูปที่ 4 SAP R/3 

ที่มา: SAP R/3: Consultant (2547) 
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ในระบบ SAP ของโครงการเปลี่ยนระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู�ระบบอิเล็กทรอนิกส�
จะประกอบด�วย Modules ดังต�อไปนี ้

1. ระบบงบประมาณ (Fund Management : FM)  
 

 
 

รูปที่ 5 ระบบงบประมาณ 

ที่มา: ระบบงบประมาณ: Consultant (2547) 
กระบวนการบริหารงบประมาณ เริ่มต�นขึ้นหลังจากที่พระราชบญัญตังิบประมาณรายจ�าย

ประจําป� ผ�านขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณและมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล�ว ข�อมูลตัวเลข 

งบประมาณรายจ�ายประจําป�จากระบบข�อมูลเพ่ือการวางแผนและจัดทํางบประมาณ (BIS) ของ
สํานักงบประมาณ จะถูกส�งผ�านไปยังระบบ GFMIS เพื่อเป�นข�อมลูตัง้ต�นในการดาํเนนิการบรหิาร
งบประมาณกระบวนการบริหารงบประมาณ ประกอบด�วยกระบวนการย�อย คอืกระบวนการจดัทาํ

แผนความต�องการและแผนการใช�จ�ายงบประมาณ กระบวนการจัดสรรงบประมาณ ( ออกเงินงวด ) 
และกระบวนการโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณกระบวนการงบประมาณจะเชื่อมโยงกับกระบวนงาน
ของระบบงานอื่น ๆ ในระบบ GFMIS ได�แก� กระบวนการจัดซื้อ/จัดจ�าง กระบวนการเบิกจ�าย 
กระบวนการจัดการสินทรัพย�ถาวร กระบวนการป�นส�วนต�นทุนกิจกรรม และกระบวนการในระบบ

บัญชีแยกประเภททั่วไป 
กระบวนการจัดทํา / ปรับปรุงแผนความต�องการและแผนการใช�จ�ายงบประมาณ ส�วน

ราชการจะสามารถบันทึกข�อมูลแผนการใช�จ�ายงบประมาณ เข�าสู�ระบบ GFMIS ได�ทนัท ีหลงัจากนัน้ 

สํานักงบประมาณจะพิจารณาและให�ความเห็นชอบแผนงบประมาณ แล�วจึงจัดสรรงบประมาณให� 
ส�วนราชการในระบบ GFMIS ซึ่งหมายถึง ส�วนราชการจะสามารถทําข้ันตอนเบิกจ�ายงบประมาณ
ผ�านระบบเบิกจ�ายของ GFMIS ได�ทันที และเมื่อส�วนราชการต�องการโอนเปลี่ยนแปลงสามารถ

โอน / เปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ได�รับจัดสรรในระบบ GFMIS ได�ทันทีตามอํานาจที่ได�รับมอบ
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จากสํานักงบประมาณหรือกรณีที่อย�ูในอํานาจของสํานักงบประมาณ ส�วนราชการต�องขอตกลงกับ
สํานักงบประมาณในระบบ GFMIS ซึ่งหมายถึงสํานักงบประมาณต�องเข�าไปอนุมัติคําขอการโอน / 

เปลี่ยนแปลงคําขอนั้นในระบบหลังจากนั้นส�วนราชการจึงสามารถเบิกจ�ายงบประมาณกับกรมบัญชีกลาง
ได�ต�อไป 
 

2. ระบบการเบิกจ�าย (Account Payable : AP) 
 

 
 

รูปที่ 6 ระบบเบิกจ�าย 
ที่มา: ระบบการเบิกจ�ายเงิน: Consultant (2547) 

 

เริ่มตั้งแต�การสร�างข�อมูลหลักผู�ขาย(Vendor) และเมื่อหน�วยงานผู�เบิกส�งข�อมูลการตั้งเบิกเงิน

เพื่อจ�ายให�บุคคลภายนอก เช�น การตั้งเบิกที่อ�างอิงใบสั่งซื้อ (PO) การตั้งเบิกที่ไม�อ�างอิงใบสั่งซื้อ 
(Non-PO) การตั้งเบิกเพ่ือจ�ายเงินให�หน�วยงานผู�เบิกนาํเงนิไปชดใช�ใบสาํคญั การตัง้เบกิเงนิเดอืน
และค�าจ�างเป�นต�น กรมบัญชีกลางจะดําเนินการตรวจสอบและอนุมัติสั่งจ�ายเงิน โดยการปลด BLOCK 
รายการต�างๆ ที่หน�วยงานทํารายการตั้งเบิกอย�ูในระบบ แล�วสั่งจ�ายเงินเข�าบัญชีเงินฝาก

ธนาคารของเจ�าหนี้ หรือหน�วยงานผู�ขอเบิกเพื่อดําเนินการต�อไปโดยระบบเบิกจ�ายมีกระบวนงาน
การบันทึกรายการผ�านเข�าสู�ระบบทาง GFMIS Terminal ดังนี้ 
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2.1. หน�วยงานภายในส�วนราชการ เมื่อตรวจรับงานหรือเมื่อต�องการเบิกค�าใช�จ�าย
ตาม ใบเบิก / ใบเสร็จ จะทําบันทึกแบบฟอร�มขอเบิกจ�ายให�กับหน�วยตั้งเบิก 

2.2. หน�วยตั้งเบิกจะทําการบันทึกรายการตั้งเบิกในระบบ GFMIS ทัง้กรณกีาร
อ�างใบสั่งซื้อ (PO) ในระบบและกรณีไม�อ�างใบสั่งซื้อ (Non - Po) ระบบจะทําการปรับปรุงยอด
งบประมาณที่ เกี่ยวข�อง และบันทึกรายการทางบัญชีให�อัตโนมัติ 

2.3. กรมบัญชีกลาง ดําเนินการตรวจสอบ และอนุมัติรายการตั้งเบิกจากส�วน
ราชการเฉพาะในส�วนที่เป�นรายการตั้งเบิกเงินจากคลัง และสั่งจ�ายเงินผ�านระบบธนาคารกรงุไทย 
จํากัด (มหาชน) 

2.4. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) จะดําเนินการโอนเงินไปยังบัญชีผู�รับเงิน

ให�ค�ูสัญญา/ เจ�าหนี้ของส�วนราชการ หรือส�วนราชการโดยตรง แล�วจะส�งรายงานแจ�งยอดการโอนเงิน 
(Electronic Statement) ให�กรมบัญชีกลาง 

2.5. หน�วยตั้งเบิก เมื่อได�รับการโอนเงินเข�าบัญชีธนาคาร และจ�ายเงินต�อให�

ผู�รับเงินก็จะทําการบันทึกรายการจ�ายเงินในระบบ ซึ่งกรณีจ�ายตรงโดยกรมบัญชีกลางสามารถ
ตรวจสอบการจ�ายได�จากรายงานในระบบ 

 

3. ระบบจัดซื้อจัดจ�าง (Purchasing Order : PO)  
ระบบจัดซื้อจัดจ�างประกอบด�วย กระบวนงานการบันทึกรายการจัดซื้อจัดจ�างประเภท

ครุภัณฑ�กระบวนงานการบันทึกรายการจัดซื้อจัดจ�างประเภทวัสดุคงคลัง การบันทึกจ�าง / เช�าที่มี
การชําระเงินเป�นงวด ๆ ที่มีมูลค�าแน�นอนในแต�ละงวด การบันทึกจ�าง/เช�าที่มีการชาํระเงนิเป�นงวดๆ 

ที่มีมูลค�าไม�แน�นอนในแต�ละงวด การบันทึกจ�าง/เช�าที่จ�ายชําระงวดเดยีว การบนัทกึจดัซือ้ จดัจ�าง
ต�างประเทศกระบวนงานการจัดซื้อจัดจ�างผูกพันข�ามป� การบันทึกรายการจัดซื้อจัดจ�างอ�างถึงสัญญา
ผูกพันข�ามป�กระบวนงานการบันทึกรายการจัดซื้อจัดจ�างประเภทวสัดคุงคลงั (บนัทกึเฉพาะมลูค�า

ของวัสดุคงคลัง) และการจัดซื้อ/จัดจ�างตามงาน/โครงการกระบวนงานจะเริ่มตั้งแต�ระบบการบริหาร
งบประมาณ (ทําใน GFMIS ) โดยส�วนราชการจะต�องวางแผนการจัดซื้อตามงบประมาณที่ได�รบั
จัดสรรของแต�ละกรมก�อน แล�วจึงเข�าสู�ระบบ G-Procurement ( ทาํนอก GFMIS ) เพือ่บนัทกึการ

ขอเสนอการสั่งซื้อ/สั่งจ�าง การรับรายการสั่งซื้อ/สั่งจ�างและรายการตั้งเบิกเพื่อขอใช�จ�ายเงิน จากนั้น
ระบบจะนําข�อมูลเข�าสู�ระบบบริหารข�อมูลเพ่ือการบริหารเพื่อประมวลผลข�อมูลต�อไป 
 

4. ระบบการรับและนําส�งเงนิ (Receipt Process : RP)  

เงินรายได�ที่หน�วยงานจัดเก็บได� แบ�งเป�น 2 ประเภท คือ เงินรายได�แผ�นดินและเงนิ
รายได� เงินนอกงบประมาณ ทั้งที่เป�นการจัดเก็บเงินรายได�ที่เป�นภารกิจหน�าที่โดยตรงของหน�วยงาน
นั้นๆหรือจัดเก็บเงินรายได�แทนหน�วยงานอื่น ทั้งนี้ให�หน�วยงานนําส�งเงนิโดยการนาํฝากเข�าบญัช ี

เงินฝากของกรมบัญชีกลางหรือสํานักงานคลังจังหวัด ณ สาขาของธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 
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โดยระบบการรับและนําส�งเงิน มีกระบวนงานการบันทึกรายการผ�านเข�าสู�ระบบ GFMIS Terminal 
ดังนี้ 

4.1. เมื่อหน�วยงานจัดเก็บเงนิได� จะทําการออกใบเสรจ็เพื่อเป�นหลักฐานในการ
รับเงินตามปกติแล�วบันทึกข�อมูลการรับเงินเข�าสู�ระบบ GFMIS ซึ่งระบบจะลงบญัชีแยกประเภท
ให�อัตโนมตัิหน�วยงานจะนําส�งเงินที่จัดเก็บได�เข�าบัญชีเงนิฝากที่สาขาของธนาคารกรงุไทย โดย

ใช�ใบนําฝากทีร่ะบรุหสัหน�วยงาน หลงัจากนัน้จงึกลับมาบันทึกข�อมูลการนําส�งเข�าสู�ระบบ GFMIS 
อีกครั้งหนึง่ 

4.2. ธนาคารกรุงไทยจะจัดส�ง Electronic Statement ให�กรมบัญชีกลาง / คลัง
จังหวัด เพื่อดําเนินการยืนยันรายการนําส�ง บันทึกบญัชแีละกระทบยอดรายการจาก Statement 

ต�อไป 
 

5. ระบบสินทรัพย�ถาวร (Fixed Asset : FA)  

ระบบนี้เป�นการบันทึกและควบคุมสินทรัพย�ในภาพรวมของหน�วยงาน โดยเริ่มจาก
การสร�างข�อมูลหลักรหัสสินทรัพย� การบันทึกการได�มาของสินทรัพย�ถาวรจากการจัดซื้อ จัดจ�าง 
หรือกรณีอื่น ๆ เช�น สินทรัพย�ที่ได�รับจากการรับบริจาค เป�นต�น การตัดจําหน�ายสินทรัพย�ออก

จากบัญชี การประมวลผลสินทรัพย�เมื่อสิ้นเดือนหรือสิ้นป� การเรียกดูข�อมูลและรายงานที่เกี่ยวข�อง
กับ สินทรัพย� และการประมาณการค�าเสื่อมราคาของสินทรัพย� 
 

6. ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger : GL) 
กระบวนงานหลักของระบบบัญชีแยกประเภททั่วไปประกอบด�วย การเรียกดูรายงาน 

ข�อมูลหลัก เช�น ผังบัญชี ( รหัสบัญชีแยกประเภททั่วไป ) รหัสบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย� เป�นต�น 
การบันทึกรายการ และการปรับปรุงบัญชีประเภทต�าง ๆ การประมวลผลสิ้นวัน / สิ้นเดือน 
  

7. ระบบบัญชตี�นทนุ (Controlling :CO) 
ระบบบัญชตี�นทนุมีมุมมองได� 2 มิติ คือ 

7.1. การบริหารต�นทุนในมติิของกิจกรรม/ผลผลติ ซึ่งสามารถเรียกดูค�าใช�จ�าย 
          ของแต�ละกิจกรรมและผลผลติได� โดยที ่ 

  ผลผลติ หมายถึง เป�าหมายที่ส�วนราชการต�าง ๆ ตั้งขึน้ โดยมี 

  แนวทางสอดคล�องกับนโยบายการบริหารประเทศในภาพรวม 
 กิจกรรม หมายถึง งานหลักที่ส�วนราชการต�าง ๆ ตัง้ขึ้นเพื่อให� 
 ได�ผลผลิตตามที่กําหนดไว� 

  ต�นทุนตามกิจกรรม / ผลผลิต หมายถึง ค�าใช�จ�ายที่เกิดขึ้นในการ 
  ทํากิจกรรมต�าง ๆ เพื่อก�อให�เกิดผลผลิตตามทีไ่ด�กําหนดไว� 
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7.2. การบรหิารต�นทนุในมิตขิองหน�วยงาน ทําให�สามารถดูค�าใช�จ�ายของแต�ละ 
          หน�วยงานได�โดยระบบสามารถเก็บค�าใช�จ�ายแยกตามหน�วยงาน ( หรือ 

          ศูนย�ต�นทุน ) 
 

8. ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource : HR) 

ระบบนี้เป�นเรื่องของการจัดทําข�อมูลเพื่อนํามาใช�ในการบริหาร และการพัฒนาค�าใช�จ�าย 
ของบุคลากรภาครัฐ เช�น ข�อมูลจํานวนข�าราชการ ตําแหน�ง และวุฒิการศึกษา เป�นต�น ซึ่งระบบนี้
กระบวนงานส�วนใหญ�จะอย�ูในความรับผิดชอบดูแลของสํานักงาน ก.พ. 

 

9. ระบบบัญชีและรายงานทางการเงิน (Financial Accounting : FI)  

ระบบบัญชีที่จัดทําขึ้นเพื่อบันทึกรายการทางการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีเพื่อให�
บุคคลภายนอก นําข�อมูลทางการบัญชี (งบการเงิน - งบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส�วนของผู�ถือหุ�น หมายเหตุประกอบงบการเงิน) ไปใช�ประโยชน�ในการตัดสินใจ การบริหารงาน 

หรือรวมทั้งการจัดเก็บภาษีของรัฐบาล 

 

การพัฒนาระบบการบริหารเงินคงคลัง และเงินสด (Treasury and Cash Management : 
TR and CM) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารบัญชีเงินคงคลังที่ 1 และ 2 ทัง้ด�านรายได�รบั และ

ด�านรายจ�าย โดยมีการจัดทําแผนการรับจ�ายเงินสด(Cash Receipt / Payment Forecast Plan) 
ระดับรายวัน รายสัปดาห� และโอนเงินเมื่อจ�ายจริง ทําให�ลดปริมาณเงนิสดหมนุเวยีน ลดการก�ูเงนิ
ที่ไม�จําเป�น และเพิ่มสภาพคล�อง 

การจัดทําระบบบัญชี การเงิน ภาครัฐแบบเกณฑ�คงค�าง (National Accounting System) 
ตามมาตรฐานบัญชีสากล IPSAS (International Public Standard Accounting System) ที่สามารถ
ประมวลผล และจัดทํา งบการเงินรวมระดับประเทศ ส�วนราชการ พื้นที่ เปรียบเทียบเป�าหมายที่
กําหนด ในรูปแบบ บัญชีแยกประเภท บัญชีบริหารบัญชีต�นทุน บัญชีตามความรับผิดชอบ บญัชี

สินทรัพย�ถาวร และสรุปการลงทุนโครงการ ในระบบ TR จะประกอบด�วย Modules ดังนี้คือ 
ระบบบริหารเงินสด (Cash Management : CM) ระบบนี้ใช�ในการบริหารเงินคงคลังของรัฐ 

เช�น การกระทบยอดกับข�อมูลใบแจ�งยอดของธนาคาร การแสดงฐานะเงินสดเพื่อดูยอดเงินในแต�

ละธนาคารและการพยากรณ�สภาพคล�องโดยประมาณการกระแสเงินสดจากข�อมูลจริงของเงนิสด 
และข�อมูลประมาณการจากส�วนราชการต�าง ๆซึ่งจะทําให�การบริหารเงินสดของรัฐเป�นไปอย�างมี
ประสิทธิภาพ 

ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (Government Fiscal Management Information 
System : GFMIS) หมายถึง  คือ โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐ 
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ให�มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ โดยนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัยมาประยุกต�ใช� 
เพื่อปรับกระบวนการดําเนินงาน และการจัดการภาครัฐ ด�านการงบประมาณ การบัญชี การจัดซื้อ

จัดจ�าง การเบิกจ�ายงบประมาณ และการบริหารทรัพยากรบุคคล ให�เป�นไปในทิศทางเดียวกับ
นโยบายการปฏิรูประบบราชการที่ เน�นประสิทธิภาพ และความคล�องตัวในการดําเนินงาน ทาํให�
การใช�ทรัพยากรภายในองค�กรเป�นไปอย�างค�ุมค�า พร�อมกับการได�ข�อมูลสถานภาพการคลังของรัฐ

ที่ถูกต�อง รวดเร็ว และทันการณ� เพื่อการบริหารนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ โดยรัฐบาลได�
กําหนดให�หน�วยงานภาครัฐได�ใช�ระบบนี้ตั้งแต� วันที่ 1 ตุลาคม 2547 เป�นต�นมา 

ระบบ GFMIS มีการทํางานทั้งหมด 5 ส�วน นั่นคือ ด�านการงบประมาณ การบญัชี การ
จัดซื้อจัดจ�าง การเบิกจ�ายงบประมาณ และการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยประโยชน�ทีส่�วนราชการ

จะได�รับจากโครงการ GFMIS คือ  
1. มีระบบการบริหารงานคลังที่เป�นระบบเดียวกัน  
2. ลดขั้นตอน ลดภาระ ในการจัดทําเอกสารและการรายงาน  

3. สามารถเร�งรัดระยะเวลาการป�ดบัญชี เมื่อวันสิน้งวดบัญชี  
4. มีระบบฐานข�อมูลบริหารกลางทางการคลังแบบ Online เป�นข�อมูลเพื่อการตัดสินใจ

ของผู�บริหาร CEO (Chief Executive Officer) CFO (Chief Financial Officer) ทุกระดับที่ต�อง

ติดตามการใช�จ�ายงบประมาณให�เป�นไปตามยุทธศาสตร�และเป�าหมายที่มีต�อประชาชน  
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การให�บรกิารประชาชนส�วน
หน�าแบบอิเล็กทรอนิกส�และ

เบ็ดเสร็จ 

(Front Operation) 
 

 

ความพึงพอใจ

ของ 

ประชาชน 

ระบบการบริหารงานการเงินการ
คลัง ภาครัฐ เป�นระบบงานหลักส�วน
หลังของประเทศ  

(Back Office Operation) 
- ระบบบริหารเงินงบประมาณ 
- ระบบบัญชีเกณฑ�คงค�าง ต�นทุน 

- ระบบจัดซื้อจัดจ�างอิเล็กทรอนิกส� 
- ระบบรับจ�ายแบบอิเล็กทรอนิกส� 
- ระบบข�อมูลบริหารแบบ Matrix 

และ Online Real time 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 7 GFMIS ระบบงานหลักของ e- Government 

- One Stop Service 
- Call Center 
- Multi Channel 

  Face to Face 
  Internet/Portal 
  Mail/Phone/Fax 

GFMIS 

e-Citizen e-Service 

 
กระทรวง

กรม
จังหวัด
พื้นที ่

Interface บริการ,การใช�

เงินงบประมาณ 
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รูปที่ 8 ภาพรวมของระบบ GFMIS 

 

(ระบบสารสนเทศ) 

 
MIS - BW SEM 

MIS 

 - งปม. ที่ได�รับ 

 - จัดสรร งปม. 

 - โอนเปลี่ยนแปลง 

 - ติดตามการ 

   ใช�จ�ายเงิน งปม. 
    - ทั่วไป 
    - โครงการ 

FM 

(ระบบงบประมาณ) 

Operating System   SAP  
R/3 

PO 
- ขอซื้อ / จ�าง 

- สั่งซื้อ / จ�าง ทําสัญญา 

- ตรวจรับและตั้งหนี ้
จัดซื้อ/ 

5,000 

(ระบบ 

จ�าง) 

HR 
- บริหารงานบุคคล 
- ค�าใช�จ�ายเกี่ยวกับบุคคล 

บุคคล) 
(ระบบ 

 - รับเงิน 

- ตั้งเบิกผ�านและ 

  ไม�ผ�าน  PO 
- จ�ายเงิน (เจ�าหนี้/ส�วนราชการ) 

- บริหารเงินสด 

- บัญชีแยกประเภท 

- บัญชีสินทรัพย�ถาวร 

   และค�าเสื่อมราคา 

- บัญชีพัสดุ 

- รายงานการเงิน 

   - ส�วนราชการ 

   - จังหวัด 

FI 
(ระบบการเงินและบัญชี) 

- ป�นส�วนต�นทุน 

- ต�นทุนหน�วยงาน 

- ต�นทุนผลผลิต 

- ต�นทุนกิจกรรม 
- ต�นทุนโครงการ 

CO 
(ระบบต�นทุน) 
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สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะในฐานะหน�วยงานกลาง ในการบริหารหนี้สาธารณะ
ของประเทศซึ่งทําหน�าที่บันทึกรับรู�หนี้แทนส�วนราชการทั้งหมด ในฐานะหนี้รัฐบาล หน�วยงานอสิระ

ตามรัฐธรรมนูญ องค�กรมหาชน หน�วยงานอิสระอื่นของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เงินทุน / กองทุน นอก
งบประมาณ 

1. รหัสหน�วยงานบัญชี (Accounting Code) เป�นรหัสที่ใช�ควบค�ูกับรหัสหน�วยงานโดย

มีความสัมพันธ� 
แบบ 1:1 รหัสหน�วยงานบัญชีมีเพื่อประโยชน�ในการจัดทําบัญชีตามหลักการบัญชีมากกว�า 

1 หลักการบัญชี (Valuation area) โดยรายการบัญชีที่เกิดขึ้นในระบบจะถูกผ�านรายการไปยังรหัส
หน�วยงานบัญชี (Accounting Code) ตามที่กําหนดไว� โดยสามารถใช�ประโยชน�จากการกําหนด

หลักการบัญชีที่หลากหลายให�กับ Accounting Code เพียงหน�วยเดียว เมื่อผ�านรายการในระบบ 
ระบบจะจัดการกับข�อมูลแยกตามหลักการบัญชีที่กําหนดไว�โดยอัตโนมัติ อย�างไรก็ตาม สํานักงาน
บริหารหนี้สาธารณะกําหนดหลักการบัญชีเพียง 1 วิธี และใช�รหัสหน�วยงานบัญชี (Accounting 

Code) ตามรหัสหน�วยงาน (Company Code) 
2. รหัสงบประมาณส�วนกลาง (Fund Center) เป�นการแสดงงาน โครงการของกระทรวง 

กรม ซึ่งมีการออกแบบให�เป�นรูปของลําดับชั้น (Hierarchy) โดยการนําเข�างบประมาณจะทําที่ลําดบั

ชั้นที่ต่ําที่สุด สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะในฐานะหน�วยงานกลางในการบริหารหนี้สาธารณะ 
และจ�ายชําระหนี้ของรัฐบาล จะถูกกําหนดให�มีรหัสงบประมาณแยกอิสระ ไม�ขึ้นกับกระทรวงต�าง
จากรหัสงบประมาณส�วนงานปกติของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะซึ่งขึ้นอย�ูกับกระทรวงการคลัง 

3. ศูนย�ต�นทุน (Cost Center) คือ จะแสดงค�าแทนหน�วยงานกรม หน�วยงานภายใต�กรม 

ซึ่งได�แก� กอง ศูนย� สํานัก และหน�วยเบิกจ�ายต�าง ๆ หน�วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน�วยงานกองทุน 
เงินทุนหมุนเวียน ศูนย�กําไร (Profit center) ใช�สําหรับจัดทํารายงานทางงบการเงิน ทั้งนี้รหัสศนูย�
กําไรจะเป�นรหัสที่แสดงค�าแทน กรม กองทุน หน�วยเบิกจ�าย และกอง ศูนย� สํานักเฉพาะที่เป�นหน�วย

จัดซื้อเท�านั้น รวมถึงรฐัวิสาหกิจ  
4. หน�วยงานผู�บันทึกสัญญา (Trader) ใช�สําหรับอ�างอิงในการบันทึกรายการ และเรียกดู

รายงานตามหน�วยงานผู�รับผิดชอบในการบันทึกรายการเกี่ยวกับสญัญาหนี ้ซึง่เป�นตวัเลข 5 หลกั 

และรหัสหน�วยงานผู�บันทึกรายการ 
5. ข�อมูลหลัก (Master data) ที่ใช�ในระบบหนี้สาธารณะ หมายถึง ข�อมูลหลักที่ใช�ใน

ระบบ GFMIS-TR ข�อมูลที่เกี่ยวข�องกับการบันทึกรายการหนี้ซึ่งประกอบด�วยกลุ�มข�อมูลหลัก
สองประเภท คือ ข�อมูลหลักที่เกี่ยวกับหน�วยงานที่เกี่ยวข�องกับการก�ูและข�อมูลหลักที่เกี่ยวข�อง

กับสัญญากู� 
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  6.หน�วยงานค�ูค�า (Business Partner) การบันทึกรายการเกี่ยวกับหนี้ต�องอ�างอิง
หน�วยงานที่เกี่ยวข�องกับหนี้นั้น ไม�ว�าจะเป�นแหล�งเงินก�ู ผู�ค้ําประกัน นายทะเบยีนในการจาํหน�าย

ตราสาร ฯลฯ โดยข้ึนกับลักษณะรายการก�อหนี้นั้น ๆ 
6.1  กลุ�มหน�วยงานค�ูค�า (Business Partner Group) คือ การจัดการกลุ�ม

ข�อมูลหลักหน�วยงาน หรือองค�กรต�าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข�องกับเงนิก�ู ซึง่จาํแนกตามบทบาทหน�าที ่

ที่มีต�อเงินก�ูแต�ละสัญญา โดยเมื่อมีการสร�างสัญญาหนี้ในระบบ ต�องมีการอ�างอิง Business Partner 
ที่เกี่ยวข�องกับรายการนั้น  

 6.2    Legal Form เป�นตัวแปรข�อมูลหลักเพื่อการจัดประเภทรูปแบบของ 
Business Partner โดยเมื่อมีการสร�าง Business Partner ที่เป�นผู�ก�ูแต�ละรายต�องมีการระบุประเภท

ของ Legal Form ให�ถูกต�องเพื่อประโยชน�ในการจัดกลุ�มเพื่อการจัดทํารายงานวิเคราะห�ฐานะหนี้
ตาม Legal Form นั้น ๆ  

 6.3   Legal Entity เป�นตัวแปรข�อมูลหลักเพื่อการจัดประเภทรูปแบบของ 

Business Partner โดยเมื่อมีการสร�าง Business Partner ที่เป�นผู�ให�ก�ูแต�ละรายต�องมีการระบุ
ประเภทของ Legal Entity ให�ถูกต�องเพื่อประโยชน�ในการจัดกล�ุมเพื่อการจัดทํารายงาน
วิเคราะห�ฐานะหนี้ตาม Legal Entity นั้น ๆ  

6.4 Role เป�นตัวแปรข�อมูลหลักเพื่อบอกบทบาทของ Business Partner ใน 
รายการทางการเงินที่สร�างขึ้น (Transaction) โดยเมื่อมีการสร�าง Business Partner แต�ละรายไม�
ว�าจะเป�นประเภทใดก็ตามต�องมีการกําหนด (assign) ประเภทของ Role ให�กับ Business 
Partner นั้น ๆ และ Business Partner 1 ราย สามารถเป�นได�มากกว�า 1 Role 

7. การจัดการข�อมูลหนี้ (Transaction management) 
7.1. ลักษณะเครื่องมือทางการเงิน (Characteristics) เป�น field ที่ใช�เพื่อระบุลักษณะ 

เฉพาะของเครื่องมือทางการเงิน เพื่อวัตถุประสงค�ของการจัดทํารายงานตามกล�ุม Characteristic 

โดยเมื่อมีการสร�างสัญญาในระบบ ผู�ใช�งานระบบต�องรู�ว�าสัญญานั้นมีลักษณะ Characteristic 
แบบใด 

7.2. ประเภทเครื่องมือทางการเงิน (Product Type) หมายถึงประเภทของหนี้ หรอื

สัญญาต�าง ๆ ที่บันทึกในระบบ เป�นตัวกําหนดวิธีการคํานวณดอกเบี้ย วันครบกําหนด การชําระ
คืนต�นเงิน และยังเป�นตัวกําหนดช�วงเลขที่สัญญา (Transaction) ที่ถูกสร�างในระบบ 

7.3. General Valuation Class เป�นการจัดประเภทการบันทึกบัญชีในการรับรู�ภาระ
หนี้ โดยใช�ร�วมกับรหัส Product type  

7.4. วัตถุประสงค�ของการก�อหนี้ตามแผน (Master Agreement) หมายถงึ ข�อตกลง
ในการก�อหนี้ที่ผ�ูก�ูทํากับแหล�งเงินก�ู หรืออาจใช�เพื่อเตือนเกี่ยวกับวงเงินก�ูที่มีข�อตกลงกําหนดไว�
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ตามเงื่อนไขเฉพาะสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะได�นําฟ�งก�ชั่นงาน Master Agreement เพื่อใช�
ในการระบุวัตถุประสงค�การก�อหนี้ตามแผนการบริหารหนี้ประจําป� โดยเมื่อผู�ใช�งานทําการสร�าง

สัญญาในระบบ ต�องกําหนดว�าการทําสัญญาเงินก�ูนั้น ๆ ทําภายใต�กรอบวัตถุประสงค�ใด  
7.5. ลักษณะการก�อหนี้ (Assignment) เพื่อใช�ในการระบุค�าหรือข�อความตามที่ผ�ูใช�งาน

ต�องการบันทึกในสัญญา โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อประโยชน�ในการจัดทํารายงานตามค�า Assignment 

นั้น ๆ  

 

แบบแผนการบริหารโครงการ (Project management Methodology) 

การบริหารโครงการเป�นกลไกสําคัญในการดําเนินโครงการขนาดใหญ�ให�ประสบความสาํเรจ็ 
บรรลุวัตถุประสงค�และผลลัพธ�ตามที่กําหนดไว� โครงการ GFMIS มีขอบเขตการดําเนินงานที่
เกี่ยวข�องกับหน�วยงานราชการที่ล�วนแต�มีความสําคัญอย�างยิ่งในการบริหารประเทศ เป�าหมายสําคัญ

ของโครงการ GFMIS ได�แก� การติดตั้งระบบที่สนับสนุนการทํางาน หลักของหน�วยงานเหล�านี้
โดยคํานึงถึงการเชื่อมโยงระบบงานทั้งหมดเป�นสําคัญ ความร�วมมือและการให�ความสนับสนุน
จากหน�วยงานมีผลโดยตรงต�อความสําเร็จของโครงการ โดยเฉพาะการจัดเวลาและบุคลากรที่มี

ความรู�ความสามารถในงานที่เกี่ยวข�องเข�าร�วมในทีมงานโครงการ ตั้งแต�ระดับบริหารโครงการ 
จนถึงระดับผู�ปฏิบัติงาน ทั้งนี้จะเป�นการสร�างความเข�าใจและความมีส�วนร�วมในการกําหนด
นโยบาย แนวทางการทํางาน เพื่อสร�างสรรค�สิ่งที่มีประโยชน�สูงสุดต�อหน�วยงานต�นสังกัด การบริหาร

โครงการอย�างมีประสิทธิภาพจําเป�นต�องบรรลุเป�าหมายที่กําหนดไว�ในระยะเวลาช�วงต�าง ๆ ของ
การดําเนินโครงการ การกําหนดเป�าหมายหรือผลลัพธ�ในแต�ละช�วงเวลาของแผนดําเนนิโครงการ
เพื่อสะดวกต�อการติดตามความคืบหน�าและลดความเสี่ยงหากเกิดอุปสรรคที่อาจก�อให�เกิดความ
ล�าช�า ตารางแผนการดําเนินโครงการ (Project timetable) พิจารณาถึงความเป�นไปได�ในการ

กําหนดระยะเวลาของขั้นตอนต�าง ๆ ทั้งนี้เป�าหมายที่กําหนดไว�หรือผลลัพธ�จําเป�นต�องวัดได�
อย�างเป�นรูปธรรม และมีความสําคัญเชื่อมโยงขั้นตอนถัดไป 

แบบแผนการบริหารโครงการประกอบด�วยองค�ประกอบที่สําคัญ 4 ประการ ได�แก� 

1. ระบบบริหารโครงการ (Project Management Tool)  
ในการบริหารโครงการขนาดใหญ� บริษัทฯ ได�นําระบบการบริหารโครงการ (Project 

Management Tool) เรียกว�า Project Control System : PC ซึ่งเป�นเครื่องมือในการควบคุมการ

บริหารโครงการ และมีการควบคุมความปลอดภัยของข�อมลูในระบบ ในโครงการ GFMIS บรษิทัฯ 
จะได�นําระบบบริหารโครงการนี้มาใช�เพื่อช�วยให�ทีมงานโครงการสามารถบริหารงาน ความเสี่ยง 
และขอบเขตการทํางานให�ได�อย�างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น นอกจากนี้ระบบยังทําการติดตามความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในโครงการอย�างมีระบบอีกด�วย ระบบบริหารโครงการเป�นเครื่องมือที่

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 22 

ช�วยให�ผู�ร�วมงานและผู�ที่เกี่ยวข�องในโครงการสามารถติดตามสิ่งส�งมอบประเด็นการเปลีย่นแปลง 
และการแก�ไขสัญญาต�าง ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดทั้งโครงการได� และเมื่อประสานการใช�งานระบบเข�ากับ

กระบวนการบริหารภาครัฐ จะช�วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงความต�องการ
ต�าง ๆ และช�วยให�ส�วนราชการสามารถรับรู�สถานะของโครงการได�อย�างต�อเนื่อง ระบบการบริหาร
โครงการของบริษัทฯ สามารถนําเสนอข�อมูลเพื่อการติดตามโครงการและการควบคุมเปลี่ยนแปลง 

ดังต�อไปนี้ 
ส�วนราชการสามารถเรียกดูการดําเนินงานต�าง ๆ ภายในโครงการที่เป�นการดาํเนนิงาน

หลัก การเปลี่ยนแปลง และส�วนประกอบที่เป�นความรู�ในด�านการบริหารที่จําเป�นต�อการดําเนิน
โครงการอย�างมีประสิทธิภาพเป�นการรวบรวมอุปกรณ�และโปรแกรมที่ใช�ในการบริหารโครงการ 

(เช�น Microsoft Project) วิธีการ และตารางการอบรม ซึ่งช�วยสนับสนุนการทํางานหลักในโครงการ
ช�วยให�การประสานงานภายในโครงการสะดวกขึ้น เนื่องจากเป�นอุปกรณ�ที่ช�วยการสื่อสาร การ
ทํางานร�วมกันและการรายงานให�แก�ผู�ที่เกี่ยวข�องและทีมงานเป�นการรวมและเกบ็รกัษาข�อมลูภายใน

โครงการ และช�วยให�สะดวกในการพัฒนาและบริหารแผนของโครงการทั้งยังช�วยในการปรับปรงุ
โครงการให�มีความถูกต�องและทันสมัย 

2. การรายงานและการควบคุมโครงการ (Reporting)  

การรายงานและควบคุมโครงการเป�นกระบวนที่เกิดข้ึน เพือ่ให�ผู�จดัการโครงการ และ 
Steering committee ได�รับข�อมูลที่เหมาะสมในการควบคุมโครงการอย�างมีประสิทธิภาพ ระดับ
การควบคุมที่หลากหลายช�วยให�เกิดความมั่นใจว�าโครงการจะบรรลุวัตถุประสงค�ที่ตั้งไว� สําหรับ
ข�อมูลที่แสดงในแต�ละระดับจะมีความแตกต�างกันในด�านเนื้อหา แต�ควรมีการตดิตามการรวบรวม

ข�อมูลและบันทึกไว�ในระดับของรายละเอียดของการวางแผนการทํางาน ข�อมูลที่มีเนื้อหาที่ครอบคลุม
และถูกต�องที่เกิดในขั้นตอนของการวางแผนเป�นสิ่งที่จําเป�น เพื่อให�กระบวนการควบคุมโครงการ
เป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมการดําเนินงานในการควบคุมโครงการที่จะถูกใช�ตลอดทั้ง

โครงการได�แก� 
- การทบทวนภายในทีมงาน 
- ประชุมความคืบหน�าของโครงการ 

- ขั้นตอนการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
- การติดตามแผนการดําเนินงาน 
- การลงนามรับมอบงาน 
- งานความคืบหน�า 
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3. การเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานภายในโครงการ (Change Request Procedure) 
ในระหว�างการดําเนินโครงการนั้นจําเป�นต�องมีการเปลี่ยนแปลงหน�าที่ ลักษณะ ขั้นตอน

การทํางาน และกระบวนการต�าง ๆ โดยการเปลี่ยนแปลงนี ้อาจเปลี่ยนขอบเขตงาน การส�งมอบงาน 
โครงสร�างระบบข้ันพื้นฐาน ต�นทุนโครงการ หรือตารางการดําเนินงาน ดงันัน้เมื่อการเปลี่ยนแปลง
เหล�านีเ้กิดขึ้น อาจจะต�องมีการจัดลําดับความสําคญัการตดัสินใจ การอนุมตั ิเพื่อนําไปสู�การพฒันา

ระบบงานตามการใช�งานจรงิ ดงันั้นบรษิัทฯ จึงได�กําหนดกระบวนการควบคุมการเปลี่ยนแปลง 
ในการบริหารโครงการขนาดใหญ� ที่จะถูกนํามาใช�เมื่อมีการยื่นขอการเปลี่ยนแปลง ซึ่งประกอบ
ไปด�วยขึ้นตอนที่สําคญัดังต�อไปนี ้

- จัดตั้งทีมงานทบทวนการขออนุมัติการเปลี่ยนแปลง  

- สร�างรูปแบบการขอเปลี่ยนแปลง 
- จัดเก็บข�อมูลการเปลี่ยนแปลงต�าง ๆ และมอบหมายงาน 
- จัดทําเหตผุลของการเปลี่ยนแปลง 

- เซ็นต�รับข�อแนะนําการเปลี่ยนแปลง 
- จัดเก็บข�อแนะนําการเปลี่ยนแปลงและแจ�งผลการตัดสนิใจ 
- การติดตามงานและรายงานผล (ทุกสัปดาห�ทีมบรหิารโครงการจะทําการปรับ

ข�อมูลการเปลี่ยนแปลงที่จัดเก็บไว�ให�ตรงกับป�จจุบันและสมาชิกในโครงการที่
เกี่ยวข�องทั้งหลายสามารถรับทราบสถานภาพของโครงการได�อย�างมี
ประสิทธิภาพโดยผ�านระบบ Project control System ดังกล�าว) 

4. การบรหิารความเสี่ยงและประเด็นป�ญหา (Risk Management & Issue Resolution) 

 4.1 การจัดเก็บประเด็นป�ญหา 
  ในระหว�างการดําเนินโครงการ GFMIS นี้ อาจจะมีป�ญหาต�าง ๆ เกิดขึ้น
ได� โดยระยะเวลาของการดําเนินโครงการและไม�สามารถหลีกเลี่ยงได� ถ�าป�ญหาเหล�านี้

มิได�ถูกแก�ไขให�หมดไปแล�ว อาจจะส�งผลกระทบต�อความคืบหน�าของโครงการ เป�นเหตุ
ให�โครงการล�าช�าหรือบางงานอาจหยุดชะงักได� โดยทั่วไปแล�วป�ญหาจะถูกแบ�งเป�น
ป�ญหาด�านเทคนิค ป�ญหาด�านองค�กร ป�ญหาการสื่อสาร และป�ญหาด�านการบริหาร 

ป�ญหาที่ไม�ได�มีการควบคุมจะทําให�ต�นทุนของโครงการสูงขึ้น ทีมงานโครงการเกิด
ความไม�พอใจ ผลลัพธ�ไม�ได�คุณภาพตามเป�าหมาย และเกิดความล�าช�ากว�าตารางการ
ดําเนินโครงการ ขั้นตอนการแก�ไขป�ญหาจะถูกทําเป�นเอกสาร นํามาวิเคราะห� อนุมตั ิ
และแจ�งวิธีการแก�ป�ญหา แนวทางการแก�ไขป�ญหาที่นําเสนอประกอบไปด�วย ขั้นตอนที่

เป�นรูปแบบในการจัดการป�ญหานั้น ๆ จนถึงกระบวนการควบคุมเมื่อมีการนําไปใช�
จริง  
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 4.2 การบริหารความเสี่ยง 
 วัตถุประสงค�หลักของการบริหารความเสี่ยง คือการช�วยให�แนวทางของ

โครงการสามารถคาดการณ�ได�โดยเฉพาะในเรื่องการวางแผนและการลดความเสี่ยง
ให�น�อยลง การพัฒนากระบวนการและเครื่องมือการติดตามงาน เพื่อใช�ในการ
จําแนกประเภท การวิเคราะห� และลดความเสี่ยงของโครงการถือเป�นส�วนหนึ่งของ

การเตรียมโครงการ 
 4.3 การตรวจสอบคุณภาพ 

 การประกันคุณภาพของโครงการดําเนินไปภายใต�องค�ประกอบดังต�อไปนี้  
การบริหารความพึงพอใจโครงสร�างและแนวทางของโครงการ การวางแผนงานและ

ติดตามผล การวางแผนด�านคุณภาพ การบริหารความเสี่ยง การจัดการป�ญหาต�าง ๆ 
การบริหารการเปลี่ยนแปลง การควบคุมเงิน การสื่อสารและการรายงานผล การ
ประเมินผลองค�ประกอบเหล�านี้จะถูกนําเสนอในแง�คุณภาพโดยรวม และวิธีการที่

กล�าวถึงก�อนนี้ ซึ่งทําให�สามารถจัดลําดับคุณภาพขององค�ประกอบเหล�านี้และทราบถึง
ป�ญหาที่เกิดขึ้นได� 
 4.4 การจัดการเอกสาร 

 ระบบการบริหารโครงการจะช�วยในการจัดการเอกสาร โดยแบ�งการ
จัดเก็บเอกสารเป�นแบบแฟ�มเอกสาร และทําการจัดเป�นหมวดหมู�ของเอกสาร 
เอกสารที่จัดเก็บจะถูกเชื่อมโยงไปยังส�วนต�าง ๆ ในระบบอย�างเช�น งาน และประเดน็
ป�ญหา เอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข�องในโครงการ เช�น เอกสารทั่วไป รูปภาพ แผ�นงาน 

จะถูกจัดเก็บไว�ในแฟ�มเอกสารที่เราสร�างขึ้น แฟ�มงานที่สร�างขึ้นจะสามารถเพิ่ม ลบ 
หรือย�ายเอกสารไปยังแฟ�มงานอื่นได� เพื่อความสะดวกและง�ายในการทํางาน เอกสาร
ควรจัดเก็บเป�นกล�ุมของเอกสาร ซึ่งกลุ�มเอกสารสามารถเก็บเอกสารต�างแฟ�ม

เอกสารได 
 4.5 การเตรียมความพร�อมการบริหารโครงการ (Programme Mobilization) 

 ในการดําเนินโครงการขนาดใหญ�ให�ไปสู�ความสําเร็จและจุดประสงค�ที่

ต�องการ ป�จจัยที่สําคัญที่จะช�วยผลักดันและส�งเสริมโครงการไปยังเป�าหมาย ก็คือ
การเตรียมความพร�อมในการดําเนินงานโครงการ (Programme Mobilization) ที่
ได�รับการออกแบบและวางแผนอย�างถี่ถ�วน โดยคํานึงถึงองค�ประกอบและป�จจัยที่
สําคัญที่มีผลกระทบต�อความสําเร็จของการดําเนินโครงการ ด�วยประสบการณ�ที่สั่ง

สมมาจากการดําเนินโครงการขนาดใหญ�ทั้งในภาครัฐและเอกชน ทางบริษัทมี
ความสามารถในการเตรียมความพร�อมทั้ งในด�านบุคลากร (Knowledge and 
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Competencies) สภาพแวดล�อมในการทํางาน (Working Environment) และอุปกรณ�
สนับสนุนต�าง ๆ (Tool) อย�างเหมาะสมโดยจะจัดแบ�งความพร�อมของการ

ดําเนินงานเป�น 2 ส�วนหลักคือ 
 

4.5.1 ความพร�อมของคณะทํางานและบุคลากรดําเนินโครงการ 

 ในเชิงปฏิบัติ คณะทํางานดําเนินงานโครงการจะเป�นผู�กําหนด 
ควบคุม วัดผล และติดตามความก�าวหน�า และผลสําเร็จของโครงการ ให�
เป�นไปตามเป�าหมายและแผนงานที่วางไว� ด�วยหน�าที่ความรับผิดชอบที่
หลากหลาย ทําให�คณะทํางานจําเป�นต�องมีความสามารถรอบรู� และ

เป�นที่ยอมรับ สามารถตัดสินใจได�อย�างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 
ดังนั้นโครงสร�างและส�วนประกอบของคณะทํางานจึงมีผลกระทบทั้งใน
ทางตรงและทางอ�อมต�อผลสําเร็จของโครงการอย�างหลีกเลี่ยงไม�ได� 

บริษัทร�วมโครงการได�เล็งเห็นถึงความสําคัญของการเข�าร�วมงานของ
บุคลากรหลักในคณะผู�ดําเนินโครงการ (On boarding of Key Staff) 
และการจัดเตรียมคณะทํางานเป�นอย�างยิ่ง จึงทําให�การเลือกสรร

บุคลากรที่มีคุณภาพ ประสบการณ� และความรู�ที่ตรงตามวตัถปุระสงค�ของ
โครงการ เพื่อเข�ามาเป�นสมาชิกของคณะดําเนินโครงการ โดย
คณะทํางานและบุคลากรที่ถูกคัดเลือกเหล�านี้จะมีความค�ุนเคยและ
เข�าใจในกระบวนงาน วัฒนธรรม และโครงสร�างขององค�กรในภาครัฐ

และหน�วยงานต�าง ๆ เป�นอย�างดี และจะดําเนินงานโครงการด�วยความ
มุ�งมั่นและทุ�มเทเพื่อให�โครงการไปสู�เป�าหมายได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
และบรรลุจุดประสงค�ของโครงการ 

4.5.2 ความพร�อมของสภาพแวดล�อมในการทํางนและอุปกรณ�สนับสนุน 
ต�าง ๆอีกป�จจัยหนึง่ที่สําคญัในกรเตรียมความพร�อมสําหรับการดําเนิน
โครงการคือ การจัดเตรียมสิง่แวดล�อมในการทํางาน (Working 

Environment) ให�มีความเหมาะสมและถูกต�อง โดยมีองค�ประกอบที่
สําคัญต�อการดําเนินงานอย�างครบถ�วน ความพร�อมขององค�ประกอบใน
การดําเนินงานเหล�านี้จะมีส�วนช�วยในการผลักดันและสนับสนุนการ
ดําเนินโครงการให�ก�าวไปสู�จุดม�ุงหมายอย�างรวดเร็วและราบรื่น ทั้งนี้

ประสิทธิภาพในการทํางานของคณะทํางานขึ้นอย�ูกับความพร�อมของ
สิ่งแวดล�อมในการทํางานไม�ว�าจะเป�นทั้งในทางตรงและทางอ�อม 
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โดยเฉพาะการทํางานของคณะทํางานที่ควรจะดําเนินไปใน
สภาพแวดล�อมที่เหมาะสมและได�รับการสนับสนุนด�วยเครื่องมืออุปกรณ�

ในการทํางานที่มีคุณภาพและทันสมัย การจัดเตรียมสิง่แวดล�อม
ครอบคลุมถึง การจัดเตรียมสถานที่ทํางานอุปกรณ�เครื่องมือในการ
ทํางาน ระบบสนับสนนุคณะทํางานในการทํางาน โดยป�จจัยของการ

เตรียมความพร�อมของสภาพแวดล�อมในการทํางานมีดังนี้ 
4.5.2.1 การจดัเตรียมพืน้ทีใ่นการทํางาน โดยจะเน�น
พื้นที่ทาํงานให�มีขนาดเพียงพอ เป�นสัดส�วน และเหมาะสม
กับความต�องการของคณะทํางานดําเนินโครงการ 

4.5.2.2 อุปกรณ�เครื่องมือในการทํางาน อาทิ โต�ะ เก�าอี้ 
และอุปกรณ�สํานักงานที่จําเป�นต�อโครงการ 
4.5.2.3 อุปกรณ�สื่อสารโทรคมนาคม อาท ิโทรศัพท�  

      โทรสาร และการวางระบบเครือข�ายคอมพิวเตอร� 
4.5.2.4 เครื่องถ�ายเอกสาร 

 

แผนและขั้นตอนการดําเนินงาน 

 มีดําเนินการออกแบบพัฒนาระบบงานโดยใช�ระบบงานสําเรจ็รปู SAP เป�นแกนหลกั โดย
ใช�ระยะเวลาดําเนินโครงการให�สามารถใช�งานได�ภายใน 5 เดือน ดังรายละเอียดในแผนการดําเนิน

โครงการ 
 
 แนวทางการนําระบบมาใช�งานจริง 

 บริษัทได�เสนอ  Implementation Methodology:  ASAP ซึง่เป�น Methodology ของ SAP 

ในการวางแผน การ Implement ระบบงาน ตลอดระยะเวลาโครงการ ดังรูป 
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รูปที่ 9 Road Map ของ ASAP (Accelerated SAP) 

 

จากรูป เป�นขั้นตอนของการดําเนินงานพัฒนาระบบที่สําคญั 

1. การเตรียมการโครงการ (Project Preparation) บริษัทจะจัดเตรียมความพร�อมของ
บุคลากร และสถานที่ทํางาน ซึ่งจะมีทีมงานบริษัทบางส�วนใช�สถานที่ของบริษัทหนึ่งในการปฏิบัติงาน

โครงการช�วงการเก็บข�อมูล  และการประชุม เป�นต�น 
2. การออกแบบระบบงาน (Business Blueprint) เป�นการออกแบบระบบงาน จะเป�น

ขั้นตอนที่สําคัญที่สุดในดําเนินการโครงการ โดยเป�นการทํางานร�วมกันระหว�าง Core Team ของ

บริษัท และ บริษัทหนึ่งที่จะทําการรวบรวมความต�องการระบบจาก TOR ผนวกกับรายละเอียด
เพิ่มเติมที่ได�รับทีมงานผู�เชี่ยวชาญของบริษัทฯ ทําการออกแบบโครงสร�าง (Structure) รหัสมาตรฐาน 
(Standard Code) และ กระบวนการทํางาน (Process and Procedure) รวมถึงรายงานต�างๆ ที่
ใช�งานในระบบ เป�นต�น 

2.1 Core Team ที่ร�วมออกแบบระบบงานจะต�องสรุปความต�องการทั้งหมดให�เสร็จสิ้น 
ในกระบวนการออกแบบในขั้นตอนนี้ และบันทึกเป�นเอกสารการออกแบบที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบ
แบบสอดคล�องกัน (Integrated) 

2.2 ผลที่ได�ในขั้นตอนนี้คือ เอกสาร Business Blueprint ซึง่จะนาํไปใช�เป�นหลกัใน
การจัดทํา Configuration ระบบต�อไป และเอกสาร Business Blueprint ต�องได�รับความเหน็ชอบ 
(Sign off) จากผู�บริหารโครงการฝ�าย บริษัทหนึ่งก�อนนําไปใช�ในขั้นตอนต�อไป 

2.3 การเปลี่ยนแปลงความต�องการระบบภายหลังจากการออกแบบที่แตกต�างจาก
เอกสาร Business Blueprint จะต�องเข�าสู�กระบวนการ เห็นชอบ และอนุมัติ (Change Control) 
ที่บริษัทนําเสนอไว�ในแผนการพัฒนาและติดตั้งระบบ ทั้งนี้ เพื่อสร�างกลไกในการควบคุมการพฒันา
ระบบที่รัดกุม สามารถติดตามความเป�นมาของการเปลี่ยนแปลง การออกแบบ ได�ตลอดโครงการ 
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3 การดําเนินการพัฒนาระบบให�ใช�งานได�จรงิ (Realization) ประกอบด�วย 
3.1. การ Set up SAP ECC 6.0 Configuration และการจัดทําระบบ Prototype เป�น

การทํา Configuration ระบบ จะดําเนินการตามที่ได�ออกแบบใน Business Blueprint และการจัดทํา
ระบบ Prototype จะดําเนินการพร�อมกับการ set Baseline Configuration ของระบบ โดยจะแสดง
ให�เห็นหน�าจอ (Screen) เพื่อให� บริษัทหนึ่งสามารถเห็นการทํางานของระบบตั้งแต�ต�นจนจบกระบวนการ

ในแต�ละระบบย�อย ในกรณีที่ต�อง Customize หรือพัฒนาโปรแกรมเพิ่ม จะนําเสนอตัวอย�างหน�าจอ 
(Screen) และรายงานที่เกี่ยงข�อง 

3.2. การดําเนินการ Customization เป�นการประเมินว�าโปรแกรมระบบงานใดต�อง
ทํา Customization จะดําเนินการให�แล�วเสร็จในขั้นตอนของการออกแบบระบบ และระบุใน เอกสาร 

Business Blueprint 
3.3. การทํา Authorization เป�นการจัดทํา Authorization ของระบบ Portfolio Management 

จะดําเนินการภายใต�จํานวนผ�ูใช�งาน (User) ที่กําหนดไว�ในข�อเสนอโครงการเท�านั้น และบริษัท

หนึ่งต�องเป�นผู�กําหนดขอบเขตการใช�งานของผู�ใช�ระบบในแต�ละระดับให�แก�ทีมงานพัฒนาระบบ
ของบริษัท การออกแบบการจัดทํา Authorization จะระบุไว�ในเอกสารออกแบบระบบงาน (Business 
Blueprint) และบริษัทจะดําเนินการจัดทําค�ูมือการ Set up  Authorization ของระบบงานที่พัฒนาขึน้

ในโครงการ และถ�ายทอดการดําเนินงานดังกล�าวให�ทีมงานพัฒนาระบบของ บริษัทหนึ่งจะเป�น
การส�งมอบงานในส�วนนี้  เพื่อให�ทีมงานพัฒนาระบบสามารถปรับปรุงแก�ไข Authorization ใน
ระบบได�เอง 

3.4. การทดสอบระบบ (Unit/Functional Test Integration/System Test Stress 

Test) บริษัทจะดําเนินการทดสอบระบบที่พัฒนาข้ึนเอง จนมั่นใจว�าระบบที่พัฒนาสามารถทํางาน
ได�ตามที่ได�ออกแบบไว�ใน Business Blueprint  เป�นขั้นตอนแรก และจะส�งมอบให� Core Team 
หรือทีมงานพัฒนาระบบของ บริษัท XXX ทดสอบในลําดับต�อไป การจัดทําแผนการทดสอบ 

(Test Script) เป�นหน�าที่ของบริษัท  แต�การทดสอบจะต�องดําเนินการโดยทีมงานของ บริษัทหนึ่ง ซึ่ง
บริษัทหนึ่งอาจปรับปรุง (Test Script) เพื่อให�ครอบคลุมกระบวนการทํางานที่ต�องการทดสอบได�
ทีมงานผู�ทําการทดสอบของ บริษัทหนึ่งต�องลงนามผลการทดสอบตามที่เป�นจริง  ในกรณีที่ผลการ

ทดสอบไม�ผ�าน บริษัทจะดําเนินการแก�ไข โดยกําหนดเป�น Problem Log จนกว�าจะได�ผลการ
ทดสอบที่ถูกต�อง ครบถ�วนในทุกหัวข�อที่กําหนด เนื่องจากแผนการดําเนินงานจะมีการทดสอบ
หลายขั้นตอน และเป�นกิจกรรมที่มีความสําคัญต�อการใช�ระบบงานจริง และจะมีผลกระทบ
โดยตรงต�อการ Go Live ระบบ ผู�ทดสอบจะต�องทุ�มเทเวลาแบบ Full Time ให�กับการทดสอบ 

และดําเนินการภายในระยะเวลาที่วางแผนไว� เพื่อมิให�กระทบต�อกิจกรรมที่จะตามมา อาทิ การ
ฝ�กอบรมผู�ใช�งานการ Go Live ระบบเป�นต�น 
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3.5. การเตรียมการ และทดสอบที่เกี่ยวกับ Data Conversion และ Data Cleansing 
บริษัทจะดําเนินการพัฒนาโปรแกรม และกระบวนการที่จําเป�นต�อการถ�ายโอนข�อมูลจากระบบเก�า

ขึ้นสู�ระบบใหม� การชําระข�อมูล (Data Cleansing) ในกรณีที่ได�ตกลงคุณลักษณะของข�อมูลที่จะนํา
จากระบบเก�ามาใช�ในระบบใหม�ไม�สมบูรณ� เป�นหน�าที่ของ บริษัท XXX ที่จะต�องดําเนินการชําระ
ให�สมบูรณ�ก�อนนําขึ้นใช�งานในระบบใหม� 

4. การเตรียมการก�อนใช�งานจริง (Final Preparation) บริษัทหนึ่งจําเป�นต�องให�ความ
ร�วมมือในการทดสอบเพื่อเตรียมการใช�งานจริง โดยเฉพาะการจําลองสถานการณ�การใช�ระบบงาน 
Portfolio Management ซึ่งบริษัทจะต�องสร�างสถานการณ�จําลองให�ใกล�เคียงกับการใช�งานจริง
เท�าที่จะดําเนินการได�   

5. การเริ่มใช�งานจริง และการให�การสนับสนุน (Go Live & Support) หลังจากระบบ 
งานใหม�ทั้งหมดในโครงการขึ้นใช�งานแล�ว บริษัทจะจัดส�งเจ�าหน�าที่ผู�เชี่ยวชาญในแต�ละด�าน ให�
ความช�วยเหลือและสนับสนุนการใช�ระบบงานแก� บริษัทหนึ่ง ต�อไปอีกประมาณ 1 สัปดาห� และ

ให�บริการบํารุงรักษาระบบงานตามข�อกําหนดของ บริษัทหนึ่งที่ระบุไว� 
  

การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management ) 

 การดําเนินงานการบริหารการเปลี่ยนจะประสบความสําเร็จหรือไม�นั้น ขึ้นอย�ูกับการ
วางแผนงานรองรับ การดําเนินงานการบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยแผนรองรับการดําเนินงานนั้น

ต�องเป�นผลลัพธ�ของข�อแตกต�าง ระหว�างกระบวนการทํางานของระบบป�จจุบัน (As Is) และ
ระบบที่ต�องการ (To Be) นอกจากนั้นยังต�องสะท�อน ให�เห็นถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต�อองค�กรใน
ภาพรวมและต�อพนักงาน รวมถึงแนวทางในการจัดการกับผลกระทบนั้นๆ  

 โครงการ ERP ถือเป�นโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศขนาดใหญ� ที่มีผลกระทบต�อกระบวนการ
ทํางาน (Business Process) และวัฒนธรรมการทํางานขององค�กรโดยรวม ดงันัน้การดาํเนนิงาน
ด�านการบริหารการเปลี่ยนแปลงในโครงการนี้เป�นสิ่งที่มีความจาํเป�น จากประสบการณ�ของบรษิทั

ในการดําเนินงานด�านการบริหารการเปลี่ยนแปลงในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศขนาดใหญ� 
ขั้นตอนการกําหนดแผนรายละเอียดและกลยุทธ�การดําเนินงานด�านการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
ถือเป�นขั้นตอนแรก และเป�นขั้นตอนที่มีความสําคัญที่สุด โดยมีวัตถุประสงค�ในการดําเนินงานใน
ขั้นตอนนี้ ดังต�อไปนี้ 

1. เพื่อเป�นการกําหนดกิจกรรมการดําเนินงานด�านการบริหารการเปลี่ยนแปลง โดย
ละเอียด ที่จะเกิดขึ้นตลอดโครงการ รวมไปถึงเอกสารส�งมอบที่เกี่ยวข�องกับการดําเนินงานด�าน
การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
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2. เพื่อเป�นการกําหนดแนวทางการดําเนินงานด�านการบริหารการเปลี่ยนแปลง สําหรับ
ทีมดําเนินโครงการ ให�เป�นไปในทิศทางเดียวกัน 

3. เพื่อเป�นการกําหนดกลยุทธ�ในการดําเนินงานด�านการบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อให�
การดําเนินโครงการโดยรวม บรรลุวัตถุประสงค�ของหน�วยงาน 

4.  เพื่อเป�นการกําหนดขอบเขตของการดําเนินงาน ให�อยู�ภายใต�กรอบการดําเนินงาน 

ทั้งนี้เพื่อให�เกิดประสิทธิภาพสงูสุด ในการดําเนินงาน (Scope Creep Protection) 

อย�างไรก็ตามการดําเนินโครงการติดตั้งระบบ SAP R/3 ในโครงการ จะมีผลกระทบใน
ด�านการเปลี่ยนแปลงในกระบวนงานทางธุรกิจ (Business Process Changes) ซึ่งเป�นปรากฏการณ�
ที่บุคลากรทุกระดับขององค�กรไม�สามารถหลีกเลี่ยงได�ในภาวะการแข�งขันทางธุรกิจในป�จจุบัน 

ดังนั้นการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) คือ กระบวนการดําเนินการให�องค�ประกอบ
ต�างๆ ที่เกิดการปรับเปลี่ยนนั้นให�เปลี่ยนแปลงในทิศทางที่สอดคล�องกันและเป�นไปสู�เป�าหมายหลกั
ขององค�กรร�วมกันอย�างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได�เล็งเห็นถึงความสําคัญของการบริหารการ

เปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นควบค�ูกับการที่ ธปท. นําระบบ SAP R/3 มาใช�ในองค�กร ดังนั้น 
บริษัทฯ จึงได�จัดทําแผนรายละเอียดและกลยุทธ�การบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อทําให�การบริหาร
โครงการเป�นไปด�วยความราบรื่น และเกิดการใช�ประโยชน�ของระบบ SAP R/3 ให�เกิดประโยชน�

สูงสุดกับองค�กร  

การเปลี่ยนแปลงในการดําเนินการติดตั้งระบบ SAP R/3 ในโครงการ ERP นั้นจะมีการ
เปลี่ยนแปลงในองค�กรใน 4 ด�านหลัก ดงัต�อไปนี ้

1. การเปลี่ยนแปลงด�านเทคโนโลย ี(Technological Changes) ซึง่เป�นผลมาจากการนาํ

ระบบ SAP R/3  

ซึ่งเป�นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology, IT) ระบบใหม� ด�าน
การวางแผนทรัพยากรองค�กร (Enterprise Resource Planning, ERP) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงใน

ส�วนนี้ จะทําให� ธปท. มีเครื่องมือเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหาร วางแผน และควบคุม 
ที่มีประสิทธิภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในด�านปฏิบัติการ  เนื่องจากข�อมูลการดาํเนนิงาน จะ
มีลักษณะ Real-Time Online  

2. การเปลี่ยนแปลงด�านกระบวนงานทางธรุกิจ (Business Process Changes) ซึ่งเกิดขึน้
จากการ 
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ออกแบบกระบวนงานทางธุรกิจขึ้นใหม� (Business Process Redesign) ให�สอดคล�อง
กับระบบงานที่เป�นมาตรฐานสากลของระบบ SAP R/3 ซึ่งกระบวนงานทางธุรกิจบนระบบ SAP 

R/3 จะถูกนํามาใช�เป�นต�นแบบ (Prototype) ในการออกแบบกระบวนงานใหม� ของ ธปท. สาํหรบั
โครงการ ERP หลังจากการดําเนินโครงการเสร็จสิ้น กระบวนงานทางธุรกิจใหม�นี้ จะทําให� การ
ดําเนินงานต�างๆ ด�านบัญชี พัสดุ การวางแผนการผลิต และการบริหารทรัพยากร มีความเชื่อมโยง

กัน และลดการทํางานที่ซ้ําซ�อน ทําให�เกิดประสิทธิภาพในการทํางานที่มากข้ึน   

3. การเปลี่ยนแปลงด�านทรัพยากรบุคคล (Human Capital Changes) ซึ่งเป�นผลมาจาก
การดําเนินการ 

ติดตั้งระบบ SAP R/3 ในโครงการ ERP จะทําให�บุคลากรที่เกีย่วข�อง มคีวามจาํเป�น

จะต�อง ปรับความรู�ความเข�าใจในกระบวนงานทางธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม� ที่สืบเนื่องจากระบบ SAP 
R/3 เรียนรู�การใช�และการทํางานบนระบบ SAP R/3 และการนําข�อมูลที่ได�จากระบบ SAP R/3 
ที่มีลักษณะ Real - Time Online มาใช�ในการบริหารและวางแผนการดําเนินงานขององค�กร 

เพื่อให�เกิดประโยชน�สูงสุด อย�างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงในด�านนี้ จะมีผลกระทบ และถือเป�น
ความเสี่ยงในการบริหารโครงการให�ประสบความสําเร็จ  

4. การเปลี่ยนแปลงด�านองค�กร (Organizational Changes) ซึ่งเป�นผลมาจากการเปลี่ยนแปลง

ด�านต�างๆ ที่กล�าวมาทั้งหมดข�างต�น และจะนําไปสู�วิธีการกําหนดกลยุทธ�ทางธุรกิจและการบริหารงาน
ขององค�กรใหม�ทั้งหมด ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงในด�านนี้จะต�องสอดคล�องกับวิสัยทัศน�และเป�าหมาย
หลักขององค�กร 

การดําเนินงานด�านการบริหารการเปลี่ยนแปลงจะเป�นกระบวนการที่ดําเนินการอย�าง

ต�อเนื่อง (Continuous Process) และสอดคล�องกับแผนการดําเนินหลัก (Master Plan) ของการ
บริหารโครงการ ทั้งนี้เพื่อทําให�การดําเนินโครงการเป�นไปในทิศทางและเป�าหมายที่กําหนดไว� 
โดยเป�าหมายหลักของการดําเนินงานด�านการบริหารการเปลี่ยนแปลง จะเน�นความสําคัญไปที่ 

องค�ประกอบการทํางานหลัก 2 ด�านดังต�อไปนี้ 

1. การสื่อสารจากโครงการ (Project Communication): จะเป�นการดาํเนนิกจิกรรมเกีย่วกบั 
การประชาสัมพันธ�ตั้งแต�เริ่มดําเนินโครงการ การจัดทํา Logo และ Mascot ของโครงการ  การ

จัดสัมมนาการบริหารการเปลี่ยนแปลงอันสืบเนื่องมาจากโครงการ  (Change Management Seminars) 
การจัดทํา Newsletter และ Website ของโครงการ การจัดทํา Exhibition รวมถึงการประชาสัมพันธ�
ระหว�างและหลังการดําเนินโครงการ ทั้งนี้เพื่อเป�นการสร�างความเข�าใจในประโยชน�ที่ได�รับจาก
การปรับปรุงระบบงานเดิมเพื่อการพัฒนาสู�ระบบงานใหม� และเพื่อทําให�บุคลากรในโครงการและ
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บุคลากรที่เกี่ยวข�องกับการเปลี่ยนแปลงนี้ มีความเข�าใจตรงกันในเป�าหมาย ประโยชน�และการ
บริหารโครงการ  

2. การเตรียมความพร�อมของบุคลากร (Human Capital Preparation): จะเป�นการดําเนินการ
ถ�ายทอดความรู�ด�านการบริหารการเปลี่ยนแปลง การทํางานบนระบบ SAP R/3 รวมไปถึงการ
นําข�อมูลบนระบบ SAP R/3 ในโครงการ ERP มาใช�เป�นเครื่องมือในการบริหาร ให�แก�บุคลากร

ในทุกหน�วยงานและทุกระดับที่เหมาะสมกับขอบเขตความรับผิดชอบในองค�กร (Authorization) 
ที่เกี่ยวข�องกับโครงการนี้ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให�การดําเนินงานในช�วงเตรียมความพร�อม (Final 
Preparation) และการปฏิบัติงานจริง (Go Live) เป�นไปด�วยความราบรื่น โดยจะเน�นไปที ่การจดั
สัมมนาการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management Seminars) และการวางกลยุทธ�ใน

การฝ�กอบรมการใช�งานระบบให�แก�ผู�ที่เกี่ยวข�อง (End User Training Strategy) 

บริษัทได�กําหนดแบบแผนมาตรฐานการดําเนินงานด�านการบริหารการเปลี่ยนแปลง โดย
แบ�งขั้นตอนการดําเนินงานออกเป�น 4 Phases ด�วยกัน (TNIS Four-Step Method of Change) 

ดังต�อไปนี้ 

Phase 1 Project Awareness: จะเป�นช�วงเตรียมความพร�อมในด�านความรู�ความเข�าใจ
ในการดําเนินโครงการ ประโยชน�ในภาพรวมต�อองค�กร การได�รับการสนบัสนนุจากผู�บรหิาร

ขององค�กร โดยการดําเนินงานในช�วงนี้จะเริ่มตั้งแต� ช�วง Project Preparation จนถงึช�วง
กลางของ Business Blueprint ของแผนการดําเนินโครงการ 

Phase 2 Project Communication & Benefit: จะเป�นช�วงการดําเนินงานด�านการสือ่สาร
ความก�าวหน�าของโครงการ การได�รับการสนับสนุนจากผู�บริหารขององค�กร ประโยชน�ที่

ได�รับจากระบบงาน กระบวนการทํางาน ที่เปลี่ยนแปลง (Business Process Change) 
ทั้งนี้เพื่อให�บุคลากรขององค�กร มีความรู�ความเข�าใจ ในประโยชน�ของระบบงาน และ
กระบวนการทํางานใหม�ที่เกิดขึ้น โดยการดําเนินงานในช�วงนี้จะเริ่มตั้งแต� ช�วงกลางของ 

Business Blueprint จนถึงช�วงสิ้นสุดของ Realization ของแผนการดําเนินโครงการ 

Phase 3 Project Final Preparation: จะเป�นช�วงการดําเนินงานด�านการเตรียมความ
พร�อมในการดําเนินงานระบบ SAP R/3 ในโครงการ ERP ก�อนการใช�งานจรงิ ในด�านต�างๆ 

เช�น การประชาสัมพันธ�ความก�าวหน�าของโครงการ ผลการทํางานของหน�วยงานนําร�อง 
ขั้นตอนการทํางานจริงบนระบบ และจะรวมไปถึง FAQ เกี่ยวกับการทํางานบนระบบงาน 
SAP R/3 โดยการดําเนินงานในช�วงนี้จะเริ่มตั้งแต� ช�วงสิ้นสุดของ Realization จนถงึช�วง
สิ้นสุดของ Final Preparation ของแผนการดําเนินโครงการ 
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Phase 4 Project Evaluation: จะเป�นช�วงการดําเนินงานด�านการประเมินผลการดําเนิน
โครงการ การใช�งานระบบใหม� รวมไปถึงการประชาสมัพนัธ� การใช�งานจรงิและประโยชน�

ที่ได�รับจากระบบงานในทางปฏิบัติ โดยการดําเนินงานในช�วงนี้จะเริ่มตั้งแต�หลังการใช�งาน
จริงของระบบ (Go-Live) เป�นเวลาประมาณ 2 เดือน 

ภายหลังการดําเนินการด�านการบริหารการเปลี่ยนแปลง ผลที่คาดหวังคือ 

- ความพร�อมขององค�กร (Organization Readiness) ในการปฏิบัติงานบนระบบ 
SAP R/3 ในโครงการ ERP และการปฏิบัติงานที่เกิดประสิทธผิล 

- การนําข�อมูลต�างๆ จากระบบงาน SAP R/3 ในโครงการ ERP มาใช�เป�นข�อมูล
ในการวางแผนการบริหารงานองค�กรให�เกิดประโยชน�สูงสุด 

- บุคลากรทกุคนขององค�กรจะมีความรู�ความเข�าใจตรงกัน ในประโยชน�ของระบบ 
งานใหม� และสามารถนําข�อมูลจากระบบงานนีไ้ปใช�ให�เกดิประโยชน�สูงสุดกับองค�กร  

- บุคลากรขององค�กรมีความพร�อมสู�การเปลี่ยนแปลงในทศิทางและวิสัยทศัน�ที่มี

ประโยชน�ต�อองค�กรในอนาคต 

- ในการบริหารโครงการขนาดใหญ� ความเสี่ยงในการดําเนนิโครงการ ที่เกี่ยวข�อง
กับการบรหิารการเปลี่ยนแปลง สามารถสรุปโดยอ�างอิงกบั Phase การดาํเนนิงานด�านการบรหิาร

การเปลี่ยนแปลง ในหัวข�อแบบแผนการดําเนินงานด�านการบริหารการเปลี่ยนแปลง ดงัต�อไปนี ้

ขอบเขตและความเสี่ยงในระหว�างการดําเนินโครงการและกลยุทธ�การดําเนินงาน

ในช�วง Project Awareness Phase 

 

ขอบเขตและความเสี่ยง กลยุทธ� เครื่องมือ 

• ระดับความเข�าใจพื้นฐาน

เกี่ยวกับโครงการ ERP 

• ระดับความรับร�ูถึงการ

ดําเนินโครงการ ERP 

• ระดับการมีส�วนร�วมและ

สนับสนนุโครงการจาก
ผู�บริหาร 

• ระดับความเข�าใจใน 

• ดําเนินการเสริมสร�าง

ระดับความเข�าใจพื้นฐาน
เกี่ยวกับโครงการ ERP 

และประโยชน�ในภาพรวม 

• ดําเนินการเสริมสร�าง

ระดับความรับร�ูถึงการ
ดําเนินโครงการ ERP 
บุคลากรที่เข�าร�วม และ 

• Logo/Mascot 

• Newsletter 1 (Project 

PR) 

• Website 1 (Project PR) 

• การสัมมนาโครงการ ERP 
สําหรับคณะผ�ูบรหิาร

ธนาคารแห�งประเทศไทย 

• การสัมมนาโครงการ ERP  
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ขอบเขตและความเสี่ยง 

วิสัยทัศน�ของโครงการ ERP 

กลยุทธ� 

ระยะเวลาการดําเนินโครงการ 

• ดําเนินการเสริมสร�าง

ระดับการมีส�วนร�วมและ
สนับสนนุโครงการจาก

ผู�บริหารทุกระดับของ
ธนาคารแห�งประเทศไทย 

• กําหนดและดําเนินการ

เสริมสร�างระดับความ
เข�าใจในวิสัยทัศน�ของ
โครงการ ERP 

เครื่องมือ 

สําหรับผู�บริหารระดับสูง 

• การสัมมนาภาพรวมของ

ระบบงาน SAP R/3 ใน
โครงการ ERP ให�แก�ทีม

ดําเนินโครงการ 

 

ขอบเขตและความเสีย่งในระหว�างการดาํเนินโครงการและกลยทุธ�การดาํเนินงาน

ในช�วง Project Communication & Benefit Phase 

 

ขอบเขตและความเสี่ยง กลยุทธ� เครื่องมือ 

• ระดับการสื่อสารในด�าน

วัตถุประสงค�และ
วิสัยทัศน�ของโครงการ 

ERP และประโยชน�ของ
ระบบงาน 

• ระดับความเข�าใจใน

การเปลี่ยนแปลง
กระบวนการทํางาน 
(Business Process 

Change) และประโยชน�
ที่ได�รับจากกระบวนการ
ทํางานใหม�นี ้

• ระดับการมีส�วนร�วม

• ดําเนินการประชาสัมพนัธ�

ในด�านวัตถุประสงค�และ
วิสัยทัศน�ของโครงการ 

ERP และประโยชน�ของ
ระบบงาน 

• ดําเนินการประชาสัมพนัธ�

ในด�านความเข�าใจในการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการ
ทํางาน (Business 

Process Change) และ
ประโยชน�ที่ได�รับจาก
กระบวนการทํางานใหม�นี ้

• ดําเนินการประชาสัมพนัธ�

• Newsletter 2 (SAP 

Benefit) 

• Website 2 (SAP 

Benefit) 

• ERP Exhibition (SAP 

Benefit) 

• Workgroup 

Discussion 

• การสัมมนาการบรหิาร

การเปลี่ยนแปลงภายใต�
โครงการ ERP สําหรับ

ผู�บริหารธนาคารแห�ง
ประเทศไทย 
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ขอบเขตและความเสี่ยง กลยุทธ� เครื่องมือ 

และสนับสนุนโครงการ
จากผ�ูบริหาร 

ในด�านการมสี�วนร�วมและ
สนับสนนุโครงการจาก

ผู�บริหารทุกระดับของ
ธนาคารแห�งประเทศไทย 

• ดําเนินการประชาสัมพนัธ�

ในด�านการเปลี่ยนแปลง
ด�านองค�กรอันเนื่องมาจาก

การนําระบบ SAP R/3 มา
ใช�ในองค�กร 

• ดําเนินการประชาสัมพนัธ�

ในด�านวิสัยทัศน�ของ
องค�กรจากการนําระบบ 
ERP มาใช�ในองค�กร 

 

ขอบเขตและความเสี่ยงในระหว�างการดําเนินโครงการและกลยุทธ�การดําเนินงาน

ในช�วง Project Preparation Phase 
 

ขอบเขตและความเสี่ยง กลยุทธ� เครื่องมือ 

• ระดับการมีส�วนร�วมและ
สนับสนนุโครงการจาก

ผู�บริหาร 

• ระดับความพร�อมในการ

เปลี่ยนแปลง 

• ระดับความพร�อมของ

ผู�ปฏิบัติงานระบบ (End-
User) 

• ระดับความเข�าใจใน

ขั้นตอนการทํางานบน
ระบบ SAP R/3 

• ดําเนินการประชาสัมพนัธ�
ระดับการมีส�วนร�วมและ

สนับสนนุโครงการจาก
ผู�บริหารทุกระดับของ
ธนาคารแห�งประเทศไทย 

• ดําเนินการเสริมสร�าง

ความพร�อมในการ
เปลี่ยนแปลง 

• ดําเนินการจัดทํารายงาน
กลยุทธ�การฝ�กอบรม

ผู�ปฏิบัติงานระบบ (End-

• Newsletter 3-5 (SAP 
Operation) 

• Website (SAP 
Operation) 

• Exhibition 

• Workgroup Discussion 

• การจัดทํารายงานกลยุทธ�

การฝ�กอบรมผู�ปฏิบัตงิาน
ระบบ (End-User) 
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ขอบเขตและความเสี่ยง กลยุทธ� เครื่องมือ 

User) 

• ดําเนินการประชาสัมพนัธ�

และจัดทํา FAQ ของการ
ทํางานบนระบบ SAP R/3 

 

ขอบเขตและความเสี่ยงในระหว�างการดําเนินโครงการและกลยุทธ�การดําเนินงาน

ในช�วง Project Evaluation Phase 

 

ขอบเขตและความเสี่ยง กลยุทธ� เครื่องมือ 

• ระดับการนําข�อมูลจาก
ระบบมาใช�เป�นเครื่องมือ

ในการบริหารของผู�บรหิาร
ธนาคารแห�งประเทศไทย 

• ระดับประสทิธิภาพการ

ปฏิบัติงานในกระบวนการ
ที่เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลง 

• ระดับความพึงพอใจของ

ผู�ปฏิบัติงานระบบ (End-
User Satisfaction) 

• ระดับความเข�าใจใน

ขั้นตอนการทํางานบน
ระบบ SAP R/3 

• ดําเนินการประชาสัมพนัธ�
ระดับการมีส�วนร�วมและ

สนับสนนุโครงการจาก
ผู�บริหารทุกระดับของ
ธนาคารแห�งประเทศไทย 

• ดําเนินการประเมินผลการ
ดําเนินโครงการ 

• ดําเนินการประเมินความ
พึงพอใจของผู�ปฏิบตัิงาน

ระบบ 

• ดําเนินการประชาสัมพนัธ�

และจัดทํา FAQ ของการ
ทํางานบนระบบ SAP R/3 

• Newsletter 6-8 
(Evaluation) 

• Website (Evaluation) 

• การประเมินผลการดําเนิน

โครงการ 

• การประเมินผลการ

ดําเนินงานด�านการบริหาร
การเปลี่ยนแปลง 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข�อง 
 สํานักงานโครงการปรับปรุงระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐ (2547) ได�มีการศึกษา

เรื่องระบบ GFMIS (Government Fiscal Management Information System) ซึ่งเป�นระบบบริหาร
การคลังระบบใหม�ที่มีการใช�ในหลายประเทศ เช�น สหรัฐอเมริกา เป�นต�น ซึ่งประเทศไทยได�นําเข�า
มาใช�เนื่องจากนโยบายที่ภาครัฐจะเร�งปรับเปลี่ยนและปฏิรูประบบการบิหารและปฏิบัติงานด�าน

การคลังให�มุ�งสู�ระบบอิเล็กทรอนิกส� เพื่อปรับกระบวนการดําเนินงาน และจัดการภาครัฐ ด�าน
การงบประมาณ การบัญชี จัดซื้อจัดจ�าง การเบิกจ�ายงบประมาณ และการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ให�เป�นไปในทิศทางเดียวกับนโยบายการปฏิรูประบบราชการที่เน�นประสิทธิภาพ และความคล�องตวั

ในการดําเนินงาน ทําให�การใช�ทรัพยากรภายในองค�กรเป�นไปอย�างค�ุมค�า พร�อมกับการได�ข�อมลู
สถานภาพการคลังของรัฐที่ถูกต�องและรวดเร็ว และทันการณ�เพื่อการบริหารนโยบายเศรษฐกิจ
ของประเทศ 
 ดิเรก  ป�ทมสริริวัฒน� (2548) ได�ศึกษาเรื่องการเพิ่มมิติพื้นที่ในบัญชีการเงินการคลัง 

ซึ่งก็คือการลดการกันเงินไว�ในราชการส�วนกลางในสัดส�วนที่มากเกินความจําเป�น พบว�า ในป�จจบุนั

มีการจัดสรรเงินไว�ในส�วนกลางระดับกระทรวง กรม มากเกินไปและระดับพ้ืนที่น�อยเกนิไป ทัง้ ๆ 
ที่ในป�จจุบันข�าราชการที่มีพื้นฐานความรู�ดีมากกระจายอย�ูทั่วไป ปรัชญาของการบริหารก็เปลี่ยนแปลง 
จากระบบรวมศูนย�เป�นการกระจายอํานาจหรือการมอบอํานาจให�ส�วนล�างตัดสินใจ เนื่องจากเรา

ต�องการให�หน�วยราชการทํางานตอบสนองความต�องการของประชาชนในพื้นที่ให�มาก ต�องการ
ให�เป�นหน�วยงานที่ “คิดได�คิดเป�น” ทํางานยุทธศาสตร�เชิงรุกได� จึงจะเป�นผลดีต�อส�วนรวมของประเทศ 
จึงควรปลดปล�อยให�หน�วยงานราชการระดับพ้ืนที่มีอิสระการตัดสินใจด�วย ดังนั้น การจัดสรรเงิน

น�อยนิดเช�นงบเงินเดือนเพียงอย�างเดียว ไม�เป�นผลดี เพราะทํางานภายใต�การกํากับและสั่งการ
โดยกรมลูกเดียว ข�อเสนอให�เพิ่มมิติ “พื้นที่” ในระบบ GFMIS หมายถึง กรมควรจะจดัสรรเงนิให�
หน�วยงานปฏิบัติการในพื้นที่มากกว�าในอดีต นอกจากนี้ ควรลดขนาดของกรมลงด�วย เนื่องจาก
เห็นว�ากรมไม�จําเป�นต�องมีพนักงานเป�นจํานวนมาก แต�อาจมีจํานวนน�อยที่ทํางานเชิงยุทธศาสตร�

อย�างแท�จริง ส�วนงานเชิงปฏิบัติการนั้นให�ลดลง หรือโอนไปสังกัดส�วนราชการในระดับพื้นที่ 
 วินิจ  วิจิตรธนาพร (2541) ได�ศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบบัญชีโดยใช�ระบบ SAP ระบบ

ย�อย Internal Order ของบริษัท ไทยโพลิเอทีลีน จํากัด ผลการศึกษาสรุปได�ว�า ซอฟต�วแวร�สาํเรจ็รปู 
SAP เป�นโปรแกรมที่ถูกผลิตเพื่อใช�งานกับกิจการขนาดใหญ� ประกอบด�วยหลายระบบ แต�ละระบบ

สามารถทํางานเชื่อมต�อข�อมูลถึงกัน ทําสามารถแสดงข�อมูลได�ในสถานะป�จจุบัน Sub module 
Internal order มีวัตถุประสงค�เพื่อใช�งานทางด�านรายงานการควบคุมงบประมาณประเภทงานต�าง ๆ 
ระบบงานหลักที่เครือซีเมนต�ไทยนํามาใช� คือ ระบบงบประมาณรายจ�ายลงทุน หลังการนําระบบ 
Internal order มาใช�พบว�าสามารถป�องกันการใช�งบประมาณเกินแบบอัตโนมัติ และติดตามสถานะ
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งบประมาณรายจ�ายลงทุนได�ตลอดเวลา ที่มีประสิทธิภาพมากกว�าระบบเดิมที่ต�องใช�การควบคุม
งบประมาณภายนอกระบบ สามารถแสดงผลของการประมวลได�หลายรูปแบบ ทาํให�ใช�ประโยชน�

จากข�อมูลได�มาก 
 บุญส�ง  เจียมจิตวนิชา (2542) ได�ศึกษาป�จจัยที่มีผลต�อการปฏิบัติงานด�านบัญชีบรหิาร

ของผ�ูจัดการฝ�ายบัญชี ผลการศึกษาสรุปได�ว�า มีป�จจัยหลายประการทีม่ผีลต�อการปฏบิตังิาน เช�น 
ป�จจัยส�วนบุคคล ป�จจัยทั่วไปของกิจการ ป�จจัยภายในกิจการ รวมทั้งป�ญหาและอุปสรรคอื่น ๆ ซึ่ง
ฝ�ายบริหารจะต�องส�งเสริมให�มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานบัญชีให�มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

มีระบบจัดทํารายงานที่ถูกต�องชัดเจน เข�าใจง�าย ทันต�อการใช�งานและตรงกับความต�องการของ
ผู�ใช�งานระบบ สามารถนํารายงานนั้นไปใช�ประโยชน�ได� 
 ขวัญฤทัย  เจริญสุข (2542) ได�ทําการศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบระบบบัญชีเจ�าหนี้

ภายหลังการพัฒนาระบบบัญชี โดยใช� Software Application and Products กรณีศึกษา บริษัท 

ปูนซิเมนต�ไทย จํากัด (มหาชน) ผลการศึกษาสรุปได�ว�า การทํางานของระบบบัญชีเจ�าหนี้ในระบบ 
SAP มีการเชื่อมโยงข�อมูลถึงกันตั้งแต�กระบวนการจัดซื้อ การตรวจรับพัสดุ จนกระทั่งการจ�าย
ชําระหนี้ ตลอดจนมีการแบ�งแยกหน�าที่บันทึกบัญชีและการตรวจสอบเอกสารอย�างรดักมุ และป�ญหา

ที่เกิดขึ้นจากการทํางาน ส�วนใหญ�เกิดจากความผิดพลาดของข�อมูลนําเข�า เช�น ไม�ได�ระบุเลขที่
ใบสั่งซื้อลงในใบส�งของ ไม�ได�บันทึกเลขที่เช็คเข�าสู�ระบบ เป�นต�น ซึ่งต�องอาศัยความร�วมมือจาก
ผู�ปฏิบัติงานเพื่อควบคุมข�อมูลนําเข�าให�มีความถูกต�อง 
 สุวัฒชัย  สังวรชาติ (2543) ได�ทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบบัญชี กรณีศึกษา บริษัท 

เธอร�มาดายน� (ประเทศไทย) จํากัด ผลการศึกษาสรุปได�ว�า การทํางานส�วนใหญ�ของระบบบัญชี

เดิมเกิดจากความผิดพลาดของการนําข�อมูลเข�าระบบบัญชี เช�น พนักงานไม�ทราบถึงระบบการ
ประมวลผลทางการบัญชีและไม�มีการเรียงลําดับเลขที่เอกสารการจ�ายและรับเงินที่ถูกต�อง เป�นต�น 
นอกจากนี้ทําให�การรายงานผลการดําเนินงานได�ล�าช�า เมื่อทําการพัฒนาระบบบัญชีใหม�ทําให�

พนักงานของบริษัทในฝ�ายบัญชีและฝ�ายการเงินมีการปรับปรุงการทํางานที่มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น สามารถรายงานผลทางการเงินให�กับผู�บริหารทราบได�อย�างรวดเร็ว รวมทั้งการจัดทําค�ูมือ
การปฏิบัติงานเพื่อใช�เป�นแนวทางในการปฏิบัติงานและพัฒนาการทํางานของพนักงานให�ทาํงาน
ได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
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 มนต�ชัย  แก�วจินดา (2544) ได�ทําการศึกษาเรื่อง การใช�โปรแกรมสําเร็จรูป SAP ระบบ

ย�อย CO-PA กรณีศึกษา บริษัท น้ํามันคาลเท�กซ� (ประเทศไทย) จํากัด ผลการศึกษาสรุปได�ว�า 
แนวทางและกระบวนการในการนําเอาระบบ SAP ระบบย�อย CO-PA มาใช�งาน มีขั้นตอนการ

ติดตั้งที่รัดกุม สามารถจัดทํารายงานผลการดําเนินงานได�หลายรูปแบบ ซึ่งทําให�หน�วยงานต�าง ๆ 
นําเอารายงานที่ได�จากระบบย�อยไปประเมินประสิทธิภาพของหน�วยงานตนเองได�ดีและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น และระบบ SAP เป�นระบบที่มีความยืดหยุ�นสูง สามารถนําไปประยุกต�ใช�ได�ทุกองค�กร 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีการศึกษา 
 

การศึกษาป�ญหาของการใช�งานระบบ SAP ภายใต�โครงการเปล่ียนระบบบริหารการเงนิการ
คลังภาครัฐส�ูระบบอิเล็กทรอนิกส� (GFMIS) กรณีศึกษา สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ มีวัตถุประสงค�

หลักสามประการ คือ เพื่อศึกษาการใช�งานระบบ SAP ภายใต�โครงการเปลี่ยนระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐสู�ระบบอิเล็กทรอนิกส� เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของการใช�งานระบบ SAP ต�อระบบการเงิน
การคลังภาครัฐของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ และเพื่อทราบถึงป�ญหาและอุปสรรคของการใช�งาน
ระบบ SAP ภายใต�โครงการเปลี่ยนระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐส�ูระบบอิเล็กทรอนิกส� (GFMIS)   

 

 
 

รูปที่ 10 ASAP Roadmap 
 

จากรูปภาพที่ 10 เป�นการแสดงข้ันตอนในการดาํเนนิการในการจัดทําระบบ SAP ซ่ึงใน 
 ข้ันตอนที่ 1  Project Preparation 

เป�นการจัดเตรียม Project Preparation บริษัทจะจัดเตรียมความพร�อมของบุคลากรและ
ความพร�อมของสถานที่ทํางาน ซึ่งจะมีทีมงานบางส�วนที่จะใช�สถานที่ของหน�วยงานในการปฏิบัติ
โครงการในช�วงการเก็บข�อมูลและการประชุม  

ข้ันตอนที่ 2  Business Blueprint  
เป�นการจัดทําเอกสาร Business Blueprint ซึ่งจะนําไปใช�เป�นหลักในการจัดทํา Configuration ระบบ 
แต�ทั้งนี้ การจัดทาํเอกสาร Business Blueprint เป�นการจัดทําในขณะทาํการทดสอบระบบไป 
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พร�อมกัน จึงทําให�มีการปรับเปลี่ยน แก�ไข และปรับปรุงอยู�ตลอดเวลา ทําให�ยังไม�มีเอกสาร 
Business Blueprint ฉบับสมบูรณ� เป�นเป�นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

ข้ันตอนที่ 3  Realization 
เป�นการดําเนินงานพัฒนาระบบให�ใช�งานได�จริง ซึ่งในข้ันตอนนี้จะประกอบด�วย การ Set up 

6.0 Configuration และการจัดทําระบบ Prototype เป�นการทํา Configuration การดําเนินการ Customization 
การทํา Authorization การทดสอบระบบ และการเตรียมการ และทดสอบที่เกี่ยวกับ Data Conversion 
และ Data Cleansing  

ข้ันตอนที่ 4  การเตรยีมการก�อนใช�งานจรงิ (Final Preparation) 
เป�นข้ันตอนในการทดสอบระบบก�อนการใช�งานจริง ทั้งนี้เนื่องจากการทดสอบระบบมีเวลา

ในการทดสอบให�กับผู�ปฏิบัติการน�อยมาก ส�งผลให�ผู�ปฏิบัติงานไม�เข�าใจเกี่ยวกับการใช�งานของระบบ 
SAP ไม�เข�าใจเกี่ยวข้ันตอนในการใช�งาน และทําให�การทดสอบการใช�งานในระบบไม�ครบถ�วนตาม
เอกสาร Business Blueprint จึงส�งผลให�มีการแก�ไข Business Blueprint ใหม�ทุกครั้ง 

ข้ันตอนที่ 5 การใช�งานจริง (Go live)  
สืบเนื่องมาจากการทดสอบระบบมีเวลาน�อยมาก จึงส�งผลให�การปฏิบัติงานของบุคลากรขาด

ความเชื่อมั่นในระบบ SAP และบุคลากรในการปฏิบัติงานจริงกับบุคลากรที่ไปทดสอบระบบไม�ใช�

คนเดียวกัน จึงทําให�เกิดป�ญหาในด�านต�าง ๆ อาทิเช�น ป�ญหาในเรื่องของการบันทึกข�อมูลในระบบ 
SAPไม�ถูกต�อง จึงส�งผลให�รายงานงบประจําป�ของหน�วยงานไม�ถกูต�อง ทาํให�สาํนกังานการตรวจเงนิ
แผ�นดินไม�สามารถรับรองงบการเงินที่ถูกต�องได� 
 

 

GFMIS                                                      TR 
(Go live)                    สิ้นสุด                     (Go live)       สิ้นสุด 

 
 

1 ตุลาคม 2547            30 กันยายน 2549         1 ตลุาคม 2550    ป�จจุบัน 
 
 
 

รูปที่ 11 ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน GFMIS 
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จากรูปภาพที่ 11 ในช�วงที่ 1 ระบบ SAP ภายใต�โครงการ GFMIS ได�มีการทดสอบระบบก�อน
ใช�งานจริงเป�นเวลาเพียง 1 เดือน และเริ่มใช�งานจริงเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2547 ทําให�การปฏิบัติงาน

ของบุคลากรเกิดป�ญหาในด�านต�าง ๆ เช�น บุคลากรไม�เคยใช�งานโปรแกรมสําเร็จรูปมาก�อน จงึทาํให�
การใช�งานในระบบ SAP ค�อนข�างเกิดป�ญหา บุคลากรไม�มีความร�ูเกี่ยวกับระบบ SAP มาก�อน และ
บุคลากรในการปฏิบัติงานมีการปรับเปลี่ยนอย�ูตลอดเวลา เป�นต�น เมื่อสิ้นป�งบประมาณจึงทําให�เกิด
ป�ญหาต�าง ๆ ตามมามากมาย อาทิ สํานกังานการตรวจเงนิแผ�นดนิไม�สามารถรบัรองงบประมาณของ
สํานักงานบริหารหนี้ได�  ผู�บริหารไม�สามารถเรียกรายงานการชําระหนี้หรือรายงานเงินสดคงคลงัได� 
เป�นต�น  

ช�วงที่ 2  เนื่องจากระบบ GFMIS นั้นได�จบสิ้นแล�ว แต�ยังไม�ครอบคลุมถึงระบบการจัดเก็บ
ข�อมูลหนี้สาธารณะ ระบบตรวจสอบและชําระหนี้ ระบบการประมวลผลข�อมูลและจัดทํารายงานที่ใช�
เป�นเครื่องมือในการวิเคราะห�ได� จึงทําให�มีการขยายโครงการ GFMIS ข้ึนมาเป�น GFMIS – TR และ
ได� Go live ตั้งแต�วันที่ 1 ตุลาคม 2550 จนถึงป�จจุบัน ซ่ึงเป�นการออกแบบ  จัดสร�าง ระบบบริหารงาน

การคลังภาครัฐ ในด�านบัญชีการเงินการคลัง เพื่อสร�างให�เกิดฐานข�อมูลกลางด�านการเงิน การคลัง 
ภาครัฐ แบบ Matrix  และ  Online  Real Time  เนื่องจากป�จจุบันการออกแบบระบบบริหาร - หนี้
สาธารณะยังไม�มีการนําระบบ Treasury ที่มี Function การบริหารหนี้อย�างเต็มรูปแบบมาใช� ซึง่การ

พัฒนาเพิ่มเติมบนระบบ GFMIS และทําให�สามารถติดตามฐานะเงินสดรับ – จ�ายของรัฐบาล (Cash 
Management) ได�ทันท�วงทีและเป�นลักษณะ Online และ Real – time ซึ่งจะช�วยให�สามารถรกัษาระดบั
เงินคงคลังเพื่อรองรับรายจ�ายของรัฐบาลได�อย�างเหมาะสมและทันการณ� แต�ทั้งนี้ก็ยังเกิดป�ญหาข้ึน
เหมือนเดิม เพราะการ Go live นั้นเป�นการทดสอบระบบและใช�งานไปพร�อมกัน  
 
3.1. ขั้นตอนในการทาํวิจยั 

3.1.1. ศึกษาวรรณกรรมที่เกีย่วข�องกับหวัข�อการวิจยัทีผ่�านมา 
3.1.2. ศึกษานโยบายของสาํนักงานบรหิารหนี้สาธารณะในด�านการบรหิารหนี้ของรัฐบาล 
3.1.3. ศึกษาเกี่ยวกับการนาํระบบ SAP มาใช�ในการบรหิารหนีข้องรฐับาล 
3.1.4. ศึกษาเกี่ยวกับโครงการเปลีย่นระบบการเงินการคลังภาครัฐส�ูระบบอิเล็กทรอนิกส� 
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3.2. รูปแบบงานวิจยั 

รูปแบบงานวิจัยการศึกษาป�ญหาของการใช�งานระบบ SAP ภายใต�โครงการเปลี่ยนระบบการเงนิ
การคลังภาครัฐสู�ระบบอิเล็กทรอนิกส� กรณีศึกษา สาํนกังานบริหารหนี้สาธารณะ เป�นการศึกษาข�อมลู

ทุติยภูมิที่ได�จากการเก็บรวบรวมข�อมูลจาก 2 แหล�ง คือ จากการสัมภาษณ� ผู�บริหารและบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในระบบ SAP ของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ และจากการสมัภาษณ� Consultant ของ
บริษัท TN รวมถึงวรรณกรรมต�างๆ ที่เกี่ยวข�อง   

3.2.1. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เป�นการวิจัยที่ม�ุงค�นคว�าหาข�อเท็จจริงต�าง ๆ 

ที่เกิดขึ้นในสถานการณ�ต�าง ๆ ตามธรรมชาติ โดยพยายามที่จะศึกษาข�อมูลด�านต�าง ๆ มาบรรยาย
ถึงความสัมพันธ�ของเงื่อนไขต�าง ๆ  ที่เกิดข้ึนกับสภาพแวดล�อมที่เป�นอยู� การวิจัยเชิงคุณภาพนั้นเป�น
การศึกษาค�นคว�าในแนวลึกมากกว�าแนวกว�าง การรวบรวมข�อมูลที่เกี่ยวกับประวัติส�วนตัว แนวคิด 

ความร�ูสึกต�าง ๆ ของแต�ละบุคคล วิธีการรวบรวมข�อมูล ได�แก�การสังเกตอย�างมสี�วนร�วม การสมัภาษณ�
แบบไม�เป�นทางการจะเป�นวิธีการหลักของการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิเคราะห�ข�อมูล จะใช�วธิกีารสรปุ
บรรยายทฤษฎีและแนวคิดต�าง ๆ ในการอธิบายและวิเคราะห�เหตกุารณ�ต�าง ๆ  ซึง่ข�อดใีนการวจิยัเชงิ
คุณภาพ ประกอบด�วย 

3.2.1.1 ทําให�เข�าใจปรากฏการณ�ต�าง ๆ อย�างลึกซึง้ 
3.2.1.2 ช�วยเสริมสร�างการศึกษากระบวนการอย�างลึกซึ้งรอบด�าน 
3.2.1.3 เป�นงานวิจยัที่เอือ้ต�อการวิจยัในลักษณะที่เป�นนามธรรม 

3.2.1.4 ต�องการเข�าใจระบบความคิด ระบบความเชื่อของผ�ูตอบโดยตรง 
3.2.1.5 ค�นหาสาเหตุและความสัมพันธ�ระหว�างองค�ประกอบต�าง ๆ  

3.2.2 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป�นงานวิจัยทีมุ่�งค�นคว�าข�อเทจ็จรงิต�าง ๆ  

เพื่อหาข�อสรุปในเชิงปริมาณ เป�นการศึกษาในแนวกว�างมากกว�าแนวลึก เพื่อที่จะนําข�อสรุปต�าง ๆ  
เน�นหนักไปในทางปริมาณหรือค�าต�าง ๆ ที่สามารถวัดได�ในเชิงปริมาณ วิธีการรวบรวม ข�อมูล มี
หลายรูปแบบ เช�น การส�งแบบสอบถาม การสัมภาษณ� การสังเกต การสร�างสถานการณ�สมมติการ
ทดลองและการทดสอบ เป�นต�น การวิเคราะห�ข�อมูล จะใช�วิธีการทางสถิติเข�ามาใช�ในการวิเคราะห�
ข�อมูล 

จากการพิจารณาแล�วปรากฏว�าการวิจัยเชิงคุณภาพเป�นวิธีที่เหมาะสมกับการทําวิจัยในเรือ่งนี้
เพราะเป�นการวิจัยที่เน�นวิจัยภาคสนาม จํานวนหน�วยการศึกษาน�อย และไม�มีโครงสร�างคําถามตายตวั 
เพราะต�องการหาข�อมูลประเภททําไม และ อย�างไร มากกว�าแค�ใครทําอะไรเท�านั้น และการวิจัยเชิง
คุณภาพยังให�ความสําคัญกับความหมายในทัศนะของผู�ตอบ ไม�ใช�ผู�ศึกษา โดยไม�จําต�องใช�สถิติขั้นสูง
มาใช�ในการวิเคราะห� เพียงเน�นการอธิบายระบบโดยรวม ส�วนเชิงปริมาณน้ันจะม�ุงศึกษาพฤติกรรมคน 
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ความร�ู ความคิด การกระทําและข�อสรุปที่ได�นั้นจะได�จากความจริงที่กําหนดในวัตถุประสงค� จึงไม�
เหมาะสมกับการทําวิจัยในเรื่องนี้ 

 
3.3 ประชากรกลุ�มตัวอย�าง  

 
รูปที่ 12 ประชากรกลุ�มตวัอย�าง 

 

ประชากรกล�ุมตวัอย�างในงานวจิยัครัง้นี้ สามารถแบ�งประชากรกลุ�มตัวอย�างออกเป�น 3 กลุ�มคอื  

กล�ุมที่ 1 ผู�บริหารของสาํนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ทําการสัมภาษณ� จํานวน 5 ท�าน เพราะ
ต�องการทราบทําไมท�านถงึนําระบบ  SAP มาใช�ในโครงการนี ้

กล�ุมที่ 2  บุคลากรของสาํนกังานบริหารหนีส้าธารณะ ทาํการสัมภาษณ� จํานวน 10 ท�าน เพราะ

เป�นผู�ที่ปฏิบัตงิานจริง  
กลุ�มที่ 3  Consultant ของบริษัท ABC ทําการสัมภาษณ� จํานวน 5 ท�าน เพราะเป�นผู� ออกแบบ และ 

configuration ระบบ SAP  
 

3.4เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข�อมูล 

เครื่องมือที่ผู�วิจยัคัดเลอืกในการเก็บรวบรวมข�อมูลในการทําวิจยัครัง้นี้คอื ใช�วิธีการสัมภาษณ� 
(Interview) ซึ่งผู�วิจยัได�มีการสัมภาษณ�จากประชากรกลุ�มตวัอย�าง เพื่อใช�เป�นข�อมูลในการสนับสนุน
ในการทาํวิจยัครั้งนี ้
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 
 

เป�นการนําเสนอการวิเคราะห�ข�อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ� ซึ่งแบ�งออกกล�ุมเป�าหมาย 3 กล�ุม  คือ 

1. กลุ�มผู�บริหารของสาํนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
2. กลุ�มบุคลากรผู�ปฏิบัติงาน (User) ของสํานักงานบรหิารหนี้สาธารณะ 
3. กลุ�มเจ�าหน�าที่ที่ปรึกษาโครงการ (Consultant)  
ผลจากการสัมภาษณ�กลุ�มเป�าหมายทัง้ 3 กลุ�ม ในประเด็นคําถามเกี่ยวกับการศึกษาป�ญหา

การใช�งานในระบบ SAP ภายใต�โครงการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐสู�ระบบอิเล็กทรอนิกส� 
สามารถสรุปเป�นประเด็นได�ดังนี ้

 

1. กลุ�มผู�บริหารของสํานกังานบริหารหน้ีสาธารณะ 

ผลจากการสมัภาษณ�กล�ุมผู�บริหารของสาํนกังานบรหิารหนีส้าธารณะจาํนวน 5 ท�าน สามารถ

สรุปได� ดังนี ้
 

ประเด็นที่ 1 : ทําไมท�านจึงพจิาณานํา ERP มาใช�ในการจัดการ 
 

ผลจากการสัมภาษณ�กลุ�มผ�ูบริหารเกี่ยวกับการพิจารณาการนํา ERP มาใช�ในการจัดการนัน้ 

ปรากฎว�ากล�ุมผู�บริหารมีความเห็นสอดคล�องกันว�า การนํา ERP มาใช�เพราะ ERP มคีวามเหมาะสม
ในการนํามาจัดการภายในองค�กร เป�นการช�วยลดข้ันตอนการทํางานที่ซ้ําซ�อน ทําให�การปฏิบัตงิาน
ของบุคลากรภายในองค�กรเป�นไปอย�างมีระบบ ทําให�สามารถทําการวางแผนทรัพยากรขององค�กร
ให�เป�นระบบเดียวกัน เพื่อให�การใช�ทรัพยากรเกิดประโยชน�สูงสุด และสามารถใช�ข�อมูลประกอบการ
ตัดสินใจอย�างถูกต�องและรวดเร็ว  

 

ประเด็นที่ 2 : ทําไมถึงเลือก SAP  
 

กลุ�มผู�บรหิารทัง้ 5 ท�าน มีความเห็นว�า เนือ่งจากเป�นนโยบายจากคณะรฐับาลทีม่ีมติให�มกีาร
ปรับเปลี่ยนมาใช�งานระบบ SAP เพื่อให�การบริการประชาชนให�มีความรวดเรว็ ถูกต�อง แม�นยาํ และ

ระบบ SAP เป�นระบบที่มีชือ่เสยีงอย�างกว�างขวางและเป�นระบบที่ถูกเลือกใช�ในหลาย ๆ องค�กร และ 
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ยังสามารถทําให�ระบบการเบิกจ�ายเงินงบประมาณมีความรวดเร็ว รวมทั้งข�อมูลในด�านต�าง 
ๆ มีความถูกต�องและเป�นป�จจุบัน เพื่อให�ผู�บริหารสามารถนําข�อมูลเหล�านี้ไปใช�ประโยชน�ต�อไปได� 

 
ประเดน็ที่ 3 :  ท�านมนีโยบายและกรอบแนวทางในการนาํระบบ SAP มาใช�งานภายใน สบน. 

อย�างไร 
 

ผู�บริหารท�านที่ 1 มีความเห็นว�า กรอบแนวทางการนําระบบ SAP มาใช�จะต�องมีระบบฐานข�อมูล
หนี้สาธารณะที่มีความสามารถบริหารจัดการข�อมูลได�อย�างมีประสิทธิภาพ สามารถเรียกรายงานใน
มิติต�าง ๆ ได�อย�างหลากหลาย ช�วยลดปริมาณงานของเจ�าหน�าที่ได� ลดความผิดพลาด ให�ผลลัพธ�ที่

ถูกต�อง น�าเชื่อถือ เป�นเครื่องมือที่ช�วยในการตัดสินใจสําหรับการบริหารจัดการหนี้สาธารณะได�เป�น
อย�างดี และง�ายต�อการใช�งาน  

ผู�บริหารท�านที่ 2 มีความเห็นว�า นโยบายและกรอบแนวทางการนําระบบ SAP มาใช�นั้น ต�องการ

ให�หน�วยงานต�าง ๆ ภายในสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะบันทึกข�อมูลเกี่ยวข�องตั้งแต�การกู�เงนิ การ
ให�ก�ูต�อ และการชําระหนี้เงินก�ู มีข�อมูลในระบบ SAP และข�อมูลรายงานหนี้สาธารณะ โดยหน�วยงาน
ต�าง ๆ ที่เกี่ยวข�องสามารถรับทราบข�อมูลได�ในระบบ Real time   

ส�วนผู�บริหารท�านที่ 3 ท�านที่ 4  และท�านที่ 5 มีความเห็นว�านโยบายและกรอบแนวทางใน

การนําระบบ SAP มาใช� เพื่อให�มีระบบการบริหารจัดการหนี้สาธารณะที่ทันสมัยและมีข�อมูลที่ถูกต�อง
สมบูรณ�ที่สุด เพื่อรองรับการตัดสินใจของผู�บริหาร และการนําระบบ SAP มาใช�ต�องเกิดประโยชน�
สูงสุดกับทุกส�วนในองค�กร 
 ส�วนในประเด็นเกี่ยวกับการนําระบบ SAP มาใช�กับหน�วยงานนั้น ผู�บริหารทั้ง 3 ท�านมีความเห็น
ว�า มีความ เหมาะสม เพราะระบบ SAP เป�นระบบที่ On-line real time อยู�ตลอดเวลา และยัง
สามารถจัดการกับข�อมูลของ สบน.ได�อย�างมีประสิทธิภาพ  

ส�วนผู�บริหารท�านที่ 4 และท�านที่ 5 มีความเห็นว�า ไม�เหมาะสม เพราะว�าขัน้ตอนการทาํงาน 
มีความซับซ�อน ยากแก�การจดจํา ซึ่งทําให�ผู�ปฏิบัติงานปฏิบัติงานไม�ค�อยได�และเกิดความผิดพลาด 
เพราะผ�ูปฏิบัติงานจะต�องมีความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับระบบบัญชีภาครัฐ และผู�ปฏิบัติงานไม�มคีวาม
เข�าใจเกี่ยวกับระบบ SAP มาก�อน 
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ประเด็นที่ 4 : ท�านมีการเตรยีมการรองรับหรอืหาวิธีการดาํเนินการอย�างไร กรณีที่ระบบ SAP 
มีผลตอบรับการใช�งานของข�าราชการและลูกจ�างไม�เป�นที่น�าสนใจ ซึง่อาจเป�นด�วยหลาย ๆ สาเหตุ 
เช�นระบบสร�างความยุ�งยากในการใช�งาน หรอืค�ูมอืการปฏิบัติงานไม�ครบถ�วน จงึทาํให�ผู�ปฏิบตัิงาน
ไม�สามารถปฏิบัติงานในระบบ SAP ไม�ถูกต�อง  

 
ผู�บริหารท�านที่ 1 และ ท�านที่ 2 มีความเห็นว�า ป�จจุบันระบบ SAP มีป�ญหาหลายด�าน ซึ่ง

จะต�องแก�ไขต�อไป เนื่องจากเป�นนโยบายของรัฐบาล คงไม�สามารถยกเลิกระบบนี้ได� เมื่อเกิดป�ญหา

ก็ต�องเตรียมการ ดังนี้ 
1. มีการจัดอบรมให�ผู�ปฏิบัติงานระบบ SAP สามารถเข�าใจและปฏิบัติงานได� 
2. ต�องมีการสอนงานให�ภายในแต�ละแผนก  
3. จัดทําค�ูมอืที่สามารถเข�าใจได�ง�าย และเก็บไว�เป�นส�วนกลางให�ผู�ปฏิบัติสามารถศึกษาได� 
4. จัดทําแผนการปฏิบัตงิานให�ผู�รับผิดชอบและระยะเวลาดาํเนินการ 
5. สรุปประเด็นป�ญหา และประสานบรษิัทฯเพือ่แก�ไขป�ญหา 
ผู�บริหารท�านที่ 3 มีความเห็นว�า จะต�องประสานงานกับผู�ดแูลระบบเพื่อสร�างความเข�าใจร�วมกับ

ผู�ปฏิบัติงานและค�ูมือการปฏิบตัิงานต�องครบถ�วนตามที่ปฏิบัติจริง  
ผู�บริหารท�านที่ 4 มีความเห็นว�า จะต�องแก�ไขจนกว�าจะปฏิบัติงานได�จริง เพราะเป�นการดําเนินงาน

ของประเทศจะทําแค�ผ�าน ๆ ไปไม�ได� หากมีการผิดพลาดเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากระบบจะทําให�เกิด

ความเสียหายมาก จึงต�องมีการทดสอบก�อนการใช�งานจริงเสมอ และจะต�องมีมาตรการรองรับเมื่อ
เกิดความผิดพลาดเกิดข้ึน ส�วนในกรณีที่เกิดจากผู�ปฏิบัติงาน จะต�องมีวิธีการแก�ไขในเรื่องดังกล�าว 
โดยอาจจะจัดอบรมเพิ่มให�กับผู�ปฏิบัติงานจริง ๆ  

ส�วนผู�บริหารท�านที่ 5 มีความเห็นว�า จะต�องกาํหนดนโยบายให�ใช�งานอย�างชัดเจน และจะต�อง
ทําการตรวจสอบข�อมูลจากระบบอย�างสม่าํเสมอ เป�นต�น 

 
ประเดน็ที่ 5 : ขณะนีร้ะบบได�ดาํเนินการถงึข้ึนตอนไหนแล�ว และจากการตดิตามประเมนิงาน

เป�นอย�างไร และมีมาตรการหรือตวัชีว้ัดอะไรที่บ�งบอกถงึความสาํเร็จของโครงการ  
 

ผู�บริหารทั้ง 5 ท�าน มีความเห็นว�า ขณะนี้ระบบได�ดําเนินการเสรจ็เรยีบร�อยแล�ว แต�กย็งัคอย
แก�ไขป�ญหาที่เกิดข้ึนตามมาจากการใช�งานที่สะสมมาอย�างมาก ซึ่งจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ปรากฏว�า ระบบนี้ได�ผลดีในด�านการเบิกจ�าย สามารถแสดงผลการเบกิจ�ายได�ด ีแต�จะมปี�ญหาในด�าน
ต�าง ๆ มากมาย เช�น บันทึกรหัสงบประมาณผิดประเภท ผิดหมวดรายจ�าย ทําให�แสดงผลการเบิกจ�าย
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ไม�ตรงกับรายจ�ายจริง และการจัดทําบัญชีมีป�ญหามาก ซึ่งยังไม�สามารถจดัทาํบญัชทีีถ่กูต�องได� และ
ยังขาดความครบถ�วนเรื่องการออกรายงานบางชนิดรวมทั้งการเรียกดูข�อมูลต�าง ๆ  ที่ต�องการจากระบบ

ยังไม�คล�องตัว และมาตรการหรือตัวชี้วัดที่บ�งบอกถึงความสําเร็จของโครงการคือ ผลการเบกิจ�าย ซึง่
เป�นที่ยอมรับได�ว�าข�อมูลใกล�เคียงกับความจริง และเป�นตัวหลักที่รัฐบาลต�องดูผล และความพงึพอใจ
และความรู�สึกที่ดีของผู�ใช�งานที่มีต�อระบบ 
 

ประเด็นที่ 6 : มีการเตรียมการหรอืมีการดาํเนนิการอย�างไร  

 
ผู�บริหารท�านที่ 1 มีความเห็นว�า จะต�องมีการฝ�กอบรมและปรับปรุงค�ูมือการปฏิบัติงานให�

เข�าใจง�ายและให�ผู�ปฏิบัติงานต�องตรวจสอบข�อมูลให�ถูกต�อง โดยให�มีการตรวจทานข�อมูล ซึ่งผู�รับผิดชอบ
คือหัวหน�างานต�องร�วมรับผิดชอบตรวจทานข�อมูลที่ผู�ปฏิบัติงานได�บันทึกข�อมูลไว�ในระบบด�วย นอกจากนี้
ต�องให�ผู�ปฏิบัติงานในระบบ SAP ตระหนักถึงการปฏิบัติงานในระบบ SAP ว�ามีความสําคัญเป�นอย�าง
มาก ต�องทําอย�างรอบคอบห�ามผิดพลาด เพราะข�อมูลมีความเชื่อมโยงกันหมด ซึ่งเมื่อทํารายการผดิพลาด

จะทําให�เกิดป�ญหาที่ต�องใช�เวลาในการแก�ไขนานมาก  
ผู�บริหารท�านที่ 2 และท�านที่ 3 ในข้ันตอนต�อไปเป�นข้ันตอนของการติดตามแก�ป�ญหาต�าง ๆ 

ที่เกิดอยู�ตลอดเวลามีการเตรียมการแก�ป�ญหาตามแต�ละประเด็นป�ญหาไป มีการดําเนินการด�วยการ
ตรวจสอบระบบ ตรวจข�อผิดพลาดที่เกิดขึ้น ทําความเข�าใจเพื่อให�ทราบสาเหตุของป�ญหา แจ�งให�

ผู�รับผิดชอบทราบและดําเนินการแก�ไข  
ผู�บริหารท�านที่ 4 มีความเห็นว�า ในข้ันตอนต�อไปทําแผนการปฏิบัติการ และเสนอให�ผู�ปฏิบตังิาน

ทุกคนทราบ เมื่อเกิดป�ญหาและมีการปรับเปลี่ยนผ�ูปฏิบัติงานจะทําให�ทราบว�าผู�ปฏิบตัิงานจะต�องทาํ

หน�าที่อะไร เป�นต�น  
ผู�บริหารท�านที่ 5 มีความเห็นว�า ในข้ันตอนต�อไปจะต�องเตรียมทําความเข�าใจกับทุกคนใน

องค�กรให�เข�าใจความสําคัญของระบบงาน เพื่อให�ผู�ปฏิบัติงานทุกคนสามารถเชือ่มโยงงานของตนกบั
ผู�อื่นได�อย�างถูกต�องและเป�นระบบเดียวกัน 

  

ประเดน็ที่ 7 : ท�านคาดหวงัอะไรกับระบบน้ีและคดิว�าผู�ใช�งานและระบบจะสามารถดาํเนนิงาน
อย�างเป�นรูปธรรม และใช�เป�นสารสนเทศได�ตามแผนหรือไม� และคิดว�าสิ่งใดที่ควรปรับปรงุ  

 
ผู�บริหารทัง้ 3 ท�าน มีความเห็นว�า ระบบนี้เป�นระบบที่ดี แต�ยงัมีข�อแตกต�างกันคอื  
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ผู�บริหารท�านที่ 1 มีความเห็นว�า เนื่องจากงานของราชการมขี�อมลูทีต่�องบนัทกึมากมาย และ
ผู�ใช�งานที่มีความจําไม�ดีก็จะบันทึกข�อมูลผิดพลาด การนําระบบนี้มาใช�ควรให�ผู�ปฏิบัติงานมีความ

พร�อมและเข�าใจก�อนที่จะเริ่มใช�ระบบก็จะดีมาก สําหรับความคาดหวังกับระบบนี้คิดว�าต�องดําเนินการ
ต�อไปไม�สามารถยกเลิกได� และผู�ใช�งานไม�ยอมรับแต�ไม�สามารถปฏิเสธได� ก็จะต�องปฏิบตังิานต�อไป 
ซึ่งบางคนมีความพร�อมก็ไม�เกิดป�ญหา แต�ผู�ที่ไม�มีความพร�อมก็บันทึกข�อมูลผิดบ�างถูกบ�างจึงทําให�
เกิดป�ญหา ซ่ึงต�องทําการแก�ไขและปรับปรุงต�อไปในอนาคต โดยขณะนี้คิดว�าข�อมูลสารสนเทศยงัไม�
สามารถใช�ได�ตามแผน และสิ่งที่ควรปรับปรุงคือควรมีผ�ูรับผิดชอบที่เป�นศูนย�กลางซึ่งสามารถชี้แจง
ป�ญหาที่เกิดข้ึนให�กับผ�ูปฏิบัติงานได�  

ผู�บริหารท�านที่ 2 มีความเหน็ว�า ฐานข�อมูลของสบน.ไม�ได�อย�ูกับคน และเมื่อต�องการข�อมูล
หรือรายงานกส็ามารถเรียกรายงานได�จากระบบทันที พร�อมทั้งข�อมูลที่ได�นั้นเป�นป�จจุบันอยู�ตลอดเวลา  

ผู�บริหารท�านที่ 3 มีความเหน็ว�า ขั้นตอนการเข�าสู�ระบบเพื่อปฏิบัติงานค�อนข�างมากเกนิไป 
เมือ่ปฏิบัตงิานแล�วจะต�องทาํ Manual อีกคร้ังเพือ่ความแน�ใจเสมอืนเป�นการทาํงานซ้าํ สิน้เปลอืงเวลา 

จึงควรปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัติงานให�น�อยลง มีค�ูมือการปฏิบัตงิานที่ชัดเจน เข�าใจง�าย เป�นต�น  
สําหรับส�วนผู�บริหารท�านที่ 4 และท�านที่ 5 มีความเห็นว�า ไม�ได�คาดหวงัอะไรกบัระบบนี ้เพราะ

คิดว�าผู�ปฏิบัติงานน�าจะสามารถดําเนินงานอย�างเป�นรูปธรรมได�พอสมควร พอทีจ่ะใช�เป�นสารสนเทศ

ได�ตามแผน โดยมีสิ่งที่ควรปรับปรุงมากมาย เช�น ความยุ�งยากจากการใช�งาน ความยากต�อการทํา
ความเข�าใจในบางคุณลักษณะของระบบ คุณสมบัติบางอย�างไม�เอื้อกับงานขององค�กร ค�ูมือการใช�งาน
ไม�สามารถเป�นที่พึ่งพาของผู�ปฏิบัติงานได� เป�นต�น ทั้งนี้ทั้งนั้น ตัวผู�ใช�งานเองกต็�องปรบัปรงุและพฒันา
ตนเองด�วย 
  

ประเด็นที่ 8 : ท�านต�องการระบบใดเพิ่มเติมหรือไม� เพราะอะไร 

 
ผู�บริหารทั้ง 4 ท�าน มีความเห็นว�า ไม�ต�องการระบบใดเพิ่มเติม เพราะระบบนี้ครอบคลุมทั้ง

หมดแล�ว เพียงแต�ว�าเราไม�เข�าใจระบบนี้มากเท�าไร และองค�กรก็มีระบบต�าง ๆ มากเกินพอแล�วไม�
คิดว�าจะมีระบบใดมาช�วยให�ทํางานได�อย�างมีประสิทธิภาพได� หากตัวผู�ใช�งานเองไม�ปรับปรุงและ
พัฒนาตัวเองก�อน ไม�ร�ูจักใส�ใจ และไม�คิดที่จะเรียนร�ูระบบ ที่มีอยู�ในองค�กรให�ดีข้ึน ทว�าระบบที่มีอยู�
ในป�จจุบันสามารถช�วยให�การทํางานมีประสิทธิภาพได�อยู�แล�ว หากรู�จักที่จะทําการศึกษาเรียนร�ูให�

เกิดความรู�ความเข�าใจอย�างถ�องแท� ร�ูจักฝ�กฝนทักษะของการใช�งานระบบจนเชี่ยวชาญ จนสามารถ
ที่จะแก�ไขป�ญหาต�าง ๆ ได� ซึ่งก็จะทําให�เห็นถึงคุณค�าและข�อดีต�าง ๆ ของระบบได� จนสามารถใช�สิง่
เหล�านั้นที่มีอยู�ในระบบมาช�วยให�ทํางานได�อย�างมีประสิทธิภาพได�   
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สําหรับผู�บริหารท�านที่ 5 มีความเห็นว�า ต�องการ เพราะระบบ SAP ที่ใช�อยู�มีป�ญหาในการ
ปฏิบัติงานมาก โดยเฉพาะการจัดทําบัญชี ซึ่งผู�ปฏิบัติงานไม�ค�อยเข�าใจ และข้ันตอนในการปฏิบตังิาน

มีความซับซ�อน แต�จะต�องเป�นระบบงานที่ดี เข�าใจง�าย และไม�ซับซ�อนเหมือนกบัระบบทีใ่ช�อย�ูในป�จจบุนั 
 
2. กลุ�มบุคลากรผู�ปฏิบัติงาน (User) ของสาํนักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 

ผลจากการสัมภาษณ�กลุ�มบุคลากรผู�ปฏิบัติงาน (User) ของสํานักงานบรหิารหนีส้าธารณะ  
จํานวน 10 ท�าน สามารถสรุปได�ดังนี ้

  
 ประเด็นที่ 1 ก�อนหน�านีท้�านเห็นด�วยหรอืไม�กับการนําระบบ SAP มาใช�ในสํานักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ  

 
 ผู�ปฏิบัติงานทั้ง 4 ท�าน เห็นด�วยกับการนําระบบ SAP มาใช�ในสาํนกังานบรหิารหนีส้าธารณะ 

เพราะจะได�มีการทํางานที่เป�นระบบมากข้ึน และยังมีประโยชน�ต�อการจดัการหนีข้องประเทศได�อย�าง
ถูกต�อง รวดเร็ว และข�อมูลเป�นป�จจุบัน (On-line real time) 
 ผู�ปฏิบัติงานทั้ง 4 ท�าน ไม�เห็นด�วยกับการนําระบบ SAP มาใช� เพราะระบบ SAP มขี�อจาํกดั
หลายประการ ทําให�การปฏิบัติงานในระบบ SAP จึงยังไม�มีประสิทธิภาพ และยุ�งยากต�อการแก�ไข

ป�ญหา จึงส�งผลให�การนําระบบใหม�เข�ามาใช� ทําให�ร�ูสึกว�ายากมากในการใช�งานและใช�เวลาในการ
ทําความเข�าใจกับระบบค�อนข�างนานมาก 
 ส�วนผู�ปฏิบัตงิานทั้ง 2 ท�าน ไม�ขอแสดงความคิดเหน็เพราะว�ายงัไม�ค�อยมีความรู�เรือ่ง SAP 

มาก�อน 

  

ประเด็นที่ 2 ก�อนหน�านีท้�านมีความร�ูเกีย่วกับระบบ SAP มากน�อยแค�ไหน 
ผู�ปฏิบัติงานท�านที่ 1 มีความเหน็ว�า ระบบ SAP เป�นระบบบัญชีออนไลน�ระบบหนึ่งที่ใช�กัน

ทั่วประเทศ 

ผู�ปฏิบัติงานทัง้ 9 ท�าน ไม�มเีคยร�ูจักและไม�มีความร�ูเกีย่วกับระบบ SAP มาก�อนเลย ไม�ร�ูว�า
ระบบนี้คืออะไร และปฏิบัติงานตามหน�าที่เท�านั้น 

 
ประเด็นที่ 3 ป�จจุบัน ท�านมีความร�ูเกี่ยวกับระบบ SAP เพิ่มข้ึนมากน�อยเพียงใด ในเรื่องใดบ�าง 

ผู�ปฏิบัติงานทั้ง 10 ท�าน คิดว�ามีความร�ูเพิ่มข้ึนมากกว�าเดิม ในเรื่องต�าง ๆ อาทิ ประโยชน�
ของระบบ SAP การเรียกข�อมูลจากระบบ SAP เช�น รายงานในรูปแบบต�าง ๆ การบันทึกข�อมูลใน
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ระบบ SAP ความเชื่อมโยงระบบ SAP (GFMIS –TR) กับระบบ GFMIS ความเชื่อมโยงในการปฏิบัติงาน
ของแต�ละส�วนงานในสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ เป�นต�น มีความร�ูเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน 

ในเรื่องของการตรวจสอบความถูกต�อทางด�านบัญชีและแนวทางแก�ไขเมื่อเกิดข�อคลาดเคล่ือน 
 
ประเด็นที่ 4 ท�านได�ใช�งานระบบ SAP ด�านใด 
ผู�ปฏิบัติงานทัง้ 8 ท�าน ได�ใช�งานในระบบ SAP ดังนี้ 
1. ดําเนินการตั้งเบิกงบประมาณเพ่ือการชาํระหนีเ้งินก�ูต�างประเทศของรฐับาล 

2. ดําเนินการลดยอดหนีค้งค�างและดอกเบีย้เงินกู�ของหนี้เงนิกู�ต�างประเทศของรฐับาล 
3. ดําเนินการบันทึกกําไร/ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน 
4. ดูรายงานต�าง ๆ ด�านงบประมาณ ได�แก� ผลเบิกจ�าย และสถานะงบประมาณ 
5. การเรยีกดูรายงานสถานะเงนิก�ู และยอดหนี้คงค�างในแต�ละป�งบประมาณ 
6. ด�านการชาํระหนี้ การบันทึกซือ้เงนิ การบันทึกตั้งเบิกจากเงินงบประมาณ 
7. ทําการลดเงินต�น ดอกเบี้ย เมื่อมีการชาํระหนี ้

ผู�ปฏิบัตงิานท�าน 9 ได�ใช�ระบบ ในการชาํระหนี้ของรัฐบาลและทาํเกีย่วกับการตัง้เบิกจ�ายเงิน
งบประมาณ การโอนจ�ายหนี้เงินก�ูต�างประเทศ 

ผู�ปฏิบัติงานที่ 10 ได�ใช�ระบบในเรื่องบัญชี และรายงานทางการเงิน โดยบันทึกรายการตั้งเบิก
ค�าใช�จ�ายเข�าในระบบ และตรวจสอบข�อมลูจากระบบโดยเรียกรายงานทางการเงนิ 

 
ประเด็นที่ 5 การใช�งานระบบ SAP พบป�ญหาหรอืไม� ส�วนมากป�ญหาที่พบคอือะไร และ

แก�ไขอย�างไร 

ผู�ปฏิบัติงานท�านที่ 1 และท�านที่ 2 พบป�ญหาในด�านต�าง ๆ ดังนี้ 
5.1 ด�านผู�ใช�งาน  ยังขาดความร�ูความเข�าใจในระบบบัญชีภาครัฐซึ่งเป�นส�วนหนึ่งของการ

ทํางานในระบบ SAP จึงทําให�เกิดความเข�าใจผิด หรือเข�าใจคลาดเคลื่อนในสิ่งที่ต�องดําเนินการรวมถึง
บางครั้งอาจจะมีการบันทึกชื่อบัญชีไม�ถูกต�อง และแนวทางในการแก�ไขป�ญหา คือ 

5.1.1 ศึกษาแต�ละกรณีให�เข�าใจ หรือให�พอมีพืน้ฐาน 
5.1.2 ปรึกษาผ�ูเชีย่วชาญทั้งในส�วนงาน และ ผอ.ส�วนฯ 

5.1.3 ปรึกษาบริษทัที่ปรึกษา 
5.2 การชี้แจงในการทํางานบางเรื่องของบริษัทที่ปรึกษายังไม�ครบถ�วน เวลาดําเนินการจริง

จึงเกิดป�ญหา การบันทึกข�อมูลไม�ครบถ�วน ถูกต�อง ตามเงื่อนไขของระบบทําให�เกิดความเสียหายของ

ข�อมูล โดยแนวทางในการแก�ไข คือ 
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5.2.1 บริษัทที่ปรึกษามีการชี้แจงรายละเอยีดการดําเนินการใหม� 
5.2.2 ปรับปรุงแก�ไขข�อมูลเดิมที่คลาดเคลือ่น 

5.3 หน�วยงานของ สบน. (Front) บันทึกข�อมลูในระบบ ไม�ถกูต�องครบถ�วน และไม�เป�น
ป�จจุบัน ทําให�การเบิกจ�ายไม�สามารถดาํเนินการบันทึกข�อมูลในส�วนที่เกี่ยวข�องได� แนวทางและ
วิธีการแก�ไข คือ 

5.3.1 ประสานงานเป�นการภายในระดับเจ�าหน�าที ่
5.3.2 ปรึกษาผอ.ส�วน และหารอืผู�บริหาร รวมถึงมีบันทึกแจ�งให� Front ดําเนนิการ

ในส�วนที่เกี่ยวข�องให�เป�นป�จจุบัน 
5.4 ความชัดเจนและความเข�าใจในหน�าที่ความรับผิดชอบในระบบ SAP ของแต�ละสาํนัก

ยังขาดความความกระตอืรอืร�นในการศึกษา เรียนรู� และติดตามการทํางานในระบบ SAP เนื่องจาก
มองว�าเป�นภาระมากกว�าเป�นเครื่องมอืช�วยในการทํางาน โดยมีแนวทางและวิธีการแก�ไข คือ 

5.4.1 ผู�บริหารต�องมีการสั่งการเป�นลายลักษณ�อักษร 

5.4.2 มีการเจรจาภารกจิและหน�าที่ความรับผิดชอบระหว�างสาํนักและกําหนดเป�น
มาตรฐานเดยีวกัน 

5.4.3 เมื่อเกิดข�อผิดพลาดแล�ว หากแก�ไขโดยไม�เข�าใจในระบบก็จะเกิดข�อผิดพลาด

ข้ึนเป�นลูกโซ� และจะทําให�แก�ไขยากข้ึน หรอืบางกรณีไม�สามารถแก�ไขได� 
ผู�ปฏิบัติงานท�านที่ 3 ป�ญหาที่พบ คือ ความเข�าใจไม�ตรงกันระหว�างบริษัทฯที่ออกแบบกับ

ผู�ปฏิบัติงาน ทําให�เกิดป�ญหาข้ึน โดยแนวทางและวิธีแก�ไข คือ เรียกผู�รับผิดชอบของบรษิทั ฯ มาทาํ
ความเข�าใจเกี่ยวกับการใช�งานให�กับผ�ูปฏิบัติงานทราบโดยตรง 

ผู�ปฏิบัติงานท�านที่ 4  มีความเห็นว�า เนื่องจากเป�นระบบใหม� ผู�ใช�งานยังขาดความร�ู และ
ประสบการณ�ทําให�การบันทึกข�อมูลไม�ถูกต�อง ส�งผลให�ต�องดําเนินการแก�ไขซึ่งทําได�ค�อนข�างยาก 
อีกทั้งผู�ปฏิบัติงานมีการโยกย�ายหรือลาออกทําให�ขาดแคลนบุคลากรทีม่คีวามร�ูความเข�าใจ โดยแนวทาง

และวิธีการแก�ไข คือ จัดให�มีการอบรมผู�ปฏิบัติงานอย�างสม่ําเสมอหรือจัดให�มีผู�ปฏิบัติงานที่แน�นอน 
อาจมีผลตอบแทนเป�นแรงจูงใจให�ผู�ปฏิบัติงาน 

ผู�ปฏิบัติงานท�านที่ 5 และ ท�านที่ 6 ป�ญหาที่พบส�วนมากเป�นป�ญหาของข�อมูลทางด�านบญัช ี

ผังบัญชี และชื่อบัญชี มีการเปลี่ยนแปลงบ�อย บางทีเป�นการเปล่ียนแปลงจากหน�วยงานทีร่บัผดิชอบ 
แต�อาจไม�ได�รับการแก�ไขในระบบ โดยแนวทางและวิธีการแก�ไข คือ ประสานงานระหว�างองค�กรที่
รับผิดชอบกับผู�ปฏิบัติงานต�องมีความสอดคล�องกัน 
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ผู�ปฏิบัติงานท�านที่ 7 ป�ญหาที่พบคือ การโอนงบประมาณบางครั้งโอนได� บางคร้ังโอนไม�ได� 
และการเรียกรายงานบางประเภทระบบจะทํางานช�ามาก โดยแนวทางการแก�ไข อาจจะทําใหม�หรือ

ทําซ้ํา จนกว�าจะได�  
ผู�ปฏิบัติงานท�านที่ 8 ป�ญหาที่พบคือ ข�อมูลมีความเสี่ยง เพราะระบบยงัไม�สมบรูณ� เนือ่งจาก

รูปแบบของระบบไม�สอดคล�องกับการปฏิบัติงานจริง โดยแนวทางและวิธีการแก�ไข คือ ปรบัระบบให�
สอดคล�องกับการปฏิบัติงาน 

ผู�ปฏิบัติงานท�านที่ 9 และ ท�านที่ 10 ป�ญหาที่พบคือ ระบบมข้ัีนตอนในการปฏิบตังิานย�ุงยาก 
ซับซ�อน และบางทีระบบก็ยังไม�สมบูรณ� ต�องลองทําผิดทําถูกทุกครั้ง โดยแนวทางและวิธีการแก�ไข 
คือ อยากให�บริษัทที่ออกแบบทําการออกแบบระบบให�มีความเข�าใจง�าย และก�อนทีจ่ะปฏิบตังิานจรงิ
ต�องมีการทดสอบให�แน�ใจว�าใช�งานได�จริง และถูกต�อง 

 
ประเด็นที่ 6 การปฏิบัติงานในระบบ SAP มีความซับซ�อนมากเกนิไป หรือไม� และมีขั้นตอน

เพิ่มจากการทํางานของระบบเดิมหรอืไม� 

 
ผู�ปฏิบัติงานทั้ง 10 ท�าน มีความเห็นว�า ระบบมีความซับซ�อนมาก และมีข้ันตอนการทํางาน

เกิดความเสี่ยงมากข้ึนเพราะไม�เข�าใจเกี่ยวกับระบบ SAP แล�วยังเอามาเชื่อมโยงกับลงบัญชี ซ่ึงผู�
ปฏิบัติก็ไม�มีความร�ูทางด�านบัญชีอยู�แล�วทําให�ยากในการปฏิบัติงาน ถึงแม�ว�าระบบจะซับซ�อนผู�ปฏิบัติงาน
บางท�านก็มีความคิดเห็นว�า หากเข�าใจความสัมพันธ�ของระบบบัญชีภาครัฐ ก็จะสามารถทํางานใน

ระบบ SAP ได�ไม�ยากนัก แต�อย�างไรก็ตามหากจะให�ดีเบื้องต�นก็คงเป�นเพยีงการดาํเนนิการตามข้ันตอน
การทํางานไปก�อน จนกว�าจะมีความชํานาญในระบบบัญชีภาครัฐมากข้ึน และต�องมีการอบรมให�มากกว�า
นี้ เพราะการทํางานแบบเก�าไม�ได�ทําลงในระบบที่เป�นโปรแกรมสําเร็จรูป แต�เป�นการลงแบบ Manual 

และบางท�านยังมีความคิดเห็นว�า ถึงแม�ระบบจะซับซ�อน แต�ก็มีข�อดีในด�านการเรยีกดขู�อมลูที่รวดเรว็ 
และถูกต�อง เป�นป�จจุบัน สามารถทําให�ตรวจสอบได�ง�าย 

 

 ประเด็นที่ 7 ป�จจุบันท�านมีความร�ูเกี่ยวกับบัญชีภาครฐัมากน�อยเพียงใด และท�านต�องการให�
มีการจัดอบรมหรอืไม� 

 
ผู�ปฏิบัติงานทัง้ 4 ท�าน มีความเห็นว�า มีความร�ูทางด�านบัญชีภาครัฐปานกลาง เพราะต�อง

อาศัยเป�ดระเบียบดูบ�าง ศึกษาตอนนาํระบบ SAP มาใช�ก็มี ทางผ�ูปฏิบตัิจึงอยากให�มีการจัดอบรม
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ให�กับ ข�าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ�าง เกี่ยวกับเรื่องบญัชี ซึ่งระเบียบต�าง ๆ หรือขัน้ตอน
ในระบบ GFMIS มีการเปลีย่นแปลงอยู�ตลอดเวลา 

ผู�ปฏิบัติงานทั้ง 3 ท�าน มีความเห็นว�า มีความร�ูทางด�านบัญชภีาครฐัน�อยมาก เพราะร�ูเฉพาะ
ค�ูบัญชีที่ตัวเองปฏิบัติงานเท�านั้น ทําให�ไม�ร�ูว�าต�องทําขั้นตอนไหนต�อไป และผู�ปฏิบัติงานอยากให�มี
การจัดอบรมระบบบัญชีให�มากกว�านี้ เพราะที่ผ�านมาไม�มีการจัดอบรมเกี่ยวกับระบบบัญชีเลย 

ผู�ปฏิบัติงานทั้ง 3 ท�าน ไม�มีความร�ูเกี่ยวกับระบบบัญชีภาครัฐเลย แต�บางท�านถงึไม�มคีวามร�ู
ทางระบบบัญชีแต�ก็เข�าใจการทํางานของระบบบัญชีแต�ก็ต�องการให�มีการจัดอบรมเกี่ยวกับระบบบัญชี
ด�วย  

 

 

 

ประเด็นที่ 8 ในขณะนีท้�านคิดว�าระบบ SAP เหมาะสมกับการปฏิบัตงิานของท�านและสบน. 
เพราะอะไร 

 

ผู�ปฏิบัติงานทั้ง 8 ท�าน มีความเห็นว�าระบบ SAP มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ถ�า
ทุกอย�างลงตัว และคงที่แล�ว วิธีข้ันตอนในการปฏิบัติงานเป�นไปอย�างไม�มีข�อผดิพลาด จะเป�นการลด
ความเสี่ยงในการเกิดข�อผิดพลาดต�าง ๆ ได�ดี เพราะ สบน.มีวงเงินที่ต�องชําระสูง ทําให�อัตราความ

เสี่ยงก็สูงด�วย ถ�ามีระบบข�อมูลที่ดี รองรับการทํางานอย�างมีระบบ เป�นข้ันตอนก็จะทําให�การทํางาน
ง�ายขึ้น และเป�นระบบมากยิ่งข้ึน และมีการปรับปรุง พัฒนาระบบ SAP อย�างต�อเนื่องเพื่อให�รองรับ
กับการทํางานที่ถูกต�องตามระเบียบที่วางไว� และระบบ SAP เป�นระบบที่ใช�งานมาได�ระยะหนึ่งแล�ว

ทําให�มีความค�ุนเคยกับระบบมากข้ึน แต�ก็คงต�องปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให�สามารถใช�งานกับระบบ
ได�มากข้ึน หรือรวมถึงการพัฒนาฟ�งก�ชั่นต�าง ๆ ในระบบให�สามารถใช�งานได�หลากหลายมากข้ึน
เช�นกัน 

ผู�ปฏิบัติงานทั้ง 2 ท�าน มีความเห็นว�า ระบบ SAP ไม�เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เพราะ

ข้ันตอนการทํางานยุ�งยาก ซับซ�อนมากเกินไปเกิดข�อผิดพลาดในการปฏิบัติงานบ�อยมาก จึงทําให�
ผู�ปฏิบัติงานเกิดความน�าเบื่อในการปฏิบัติงานในระบบ SAP  

 

ประเด็นที่ 9 ท�านคิดว�าการใช�งานในระบบ GFMIS เดิม กับระบบ GFMIS-TR มีความแตกต�าง
กันหรอืไม� และคิดว�าระบบเดิมท�านคิดว�ามีความซับซ�อนมากหรือน�อยกว�าในระบบ TR หรือไม� 
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ผู�ปฏิบัติงานทั้ง 5 ท�าน มีความเห็นว�า GFMIS กับ GFMIS-TR มีความแตกต�างกนั คอื GFMIS 
เป�นการบันทึกคู�บัญชีธรรมดา ส�วน GRMIS-TR เป�นการบันทึกหนี้ จึงต�องบันทึกหลายเงื่อนไขของ

การเก็บข�อมูลทําให�ใช�เวลานาน และสับสนในการกรอกข�อมูล และบางท�านมีความเห็นว�า เพราะระบบ 
GFMIS มีความซับซ�อนน�อยกว�าและใช�งานง�ายกว�า ระบบ GFMIS-TR เพราะมข้ัีนตอนในการทํางาน
มากกว�า เช�น มีบัญชีพัก และต�องมาล�างพัก โดยเมื่อล�างใน TR แล�วจะต�องมาทําใน GFMIS ด�วย 
 ผู�ปฏิบัติงานที่ 4 ท�าน มีความเห็นว�า GFMIS กับ GFMIS-TR ไม�มีความแตกต�างกัน เพราะ
ทั้งสองระบบ มีความซับซ�อนเหมือนกัน 
 ผู�ปฏิบัติงานท�านที่ 10 มีความเห็นว�า GFMIS กับ GFMIS-TR ไม�แตกต�างกันมากนัก แต�ยงัคง
มีความต�างอยู�ตรงที่ว�า มีการบันทึกข�อมูลที่ละเอียดมากข้ึน เพื่อจะได�จัดทํารายงานต�าง ๆ ที่เกี่ยวข�อง
กับการทํางานมากข้ึน เปรียบเสมือนกับการทํากระดาษทําการเป�นต�น 

 

 ประเด็นที ่10 เมื่อเกิดป�ญหาเกีย่วกับระบบ SAP ท�านได�รับการแก�ไขจากบริษทัรวดเร็ว
หรือไม� 
  

ผู�ปฏิบัติงานทั้ง 5 ท�าน มีความเห็นว�า ได�รับการแก�ไขจากบริษัทฯ ค�อนข�างล�าช�า เพราะบริษัทฯ 

มีเจ�าหน�าที่น�อย และ Help desk ของบริษัทฯ ไม�ค�อยเข�าใจเกี่ยวกับระบบงานของ สบน. จึงทําให�
การแก�ไขป�ญหาล�าช�า  
 ผู�ปฏิบัติงานทั้ง 5 ท�าน มีความเห็นว�า ขึ้นอยู�กับป�ญหา ถ�าป�ญหาทีไ่ม�มคีวามซบัซ�อนมากนกั 
ก็ได�รับการแก�ไขอย�างรวดเร็ว แต�ถ�าเป�นป�ญหาที่ซับซ�อนมาก กต็�องใช�เวลาในการแก�ไข เพราะบรษิทั

เองก็ต�องใช�เวลาในการศึกษาถึงความสัมพันธ�ของระบบบัญชีด�วย และก็คงต�องดูในเรื่องของความ
กระตือรือร�นมากกว�า ซึ่งบริษัทฯ ก็ติดตามป�ญหาอย�างต�อเนื่อง อีกทั้งป�ญหาที่เกิดข้ึนมีมากด�วยจึง
ทําให�การแก�ไขป�ญหาล�าช�า 
 

 ประเดน็ที่ 11 ถ�าท�านมสีทิธหิรอืมีโอกาสทีจ่ะปรับปรุงระบบที่ใช�อยู�ในป�จจุบนันี้ (GFMIS-TR) 
ท�านต�องการจะให�มอีะไรเพิ่มเติม  

 
ผู�ปฏิบัติงานทั้ง 4 ท�าน มีความเห็นว�า ต�องปรับปรุงเกี่ยวกับเรื่อง อัตราดอกเบี้ย อตัราแลกเปลีย่น

ให�แยกตามสกุลเงิน และแหล�งของเงิน ต�องการให�ปรับปรุงตรงชื่อบัญชีที่ทางบริษัทใช�คําไม�สอดคล�อง
กับระบบบัญชีภาครัฐ ต�องการให�มีที่ปรึกษาจากบริษัทฯมาประจําอยู�ที่ สบน. ต�องการให�มีการจดัอบรม
ก�อนการใช�งานจริงก�อน 1 เดือน ต�องการให�ปรับปรุงตรงระบบให�มีความซับซ�อนน�อยกว�าเดิม และ
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ต�องการปรับปรุงระบบเป�ดป�ด Period เพราะ เมื่อมีการป�ด Period เกิดข้ึนจะทําให�หน�วยงานแก�ไข
ข�อมูลย�อนหลังไม�ได� จึงทําให�บัญชีของหน�วยงานไม�ถูกต�องตามความเป�นจริง 

ผู�บรหิารทัง้ 6 ท�าน มีความเห็นว�า ไม�ต�องการปรับปรงุ เพราะระบบที่ใช�อย�ูครอบคลุมระบบงาน
ของ สบน.แล�ว  

 
3. กลุ�มเจ�าหน�าที่ที่ปรกึษาโครงการ (Consultant) บริษัท ABC 

 ผลจากการสัมภาษณ�กลุ�มเจ�าหน�าที่ที่ปรึกษาโครงการ (Consultant) บริษัท TN จํานวน 5 

ท�านสามารถสรุปได�ดังนี ้
 

ประเด็นที่ 1 ท�านคิดว�าป�จจัยใดบ�างมีความเหมาะสมกับการนําระบบ SAP มาใช�กับสํานักงาน
บริหารหนีส้าธารณะ 

  

Consultant ทั้ง 4 ท�าน มีความเห็นว�า การนําระบบ SAP มาใช�กับ สบน. นั้นมีความเหมาะสม 
ทั้งในเรื่องของคน เรื่องของซอฟต�แวร�  ฮาร�ดแวร� และเรื่องของเวลา โดยในเรือ่งของคนนัน้เหมาะสม
เนื่องจากมีการออกแบบบทบาทหน�าที่ของผู�ปฏิบัติงานให�สอดคล�องกับความรับผิดชอบและการใช�
ข�อมูล เช�น ให�ผู�ทําสัญญาหนี้เป�นผู�บันทึกรายการหนี้ตามเงื่อนไข และรายละเอียดต�าง ๆ เนื่องจาก

ผู�ทําสัญญาจะเป�นผู�เข�าใจสัญญาของข�อมูลมากที่สุดและเป�นผู�ใช�ข�อมูลจากระบบ  ให�ผู�บนัทกึหนีเ้ป�น
ผู�บันทึกรายการลดหนี้ ตามที่ทําการจ�ายชําระในแต�ละงวดเพื่อให�ทะเบียนของ สบน.มีความถูกต�อง
และเป�นป�จจุบัน โดยให�ส�วนงานรัฐวิสาหกิจเป�นผู�บันทึกรายการก�อหนี้ จ�ายชําระเข�าระบบ สบน. แทน

การจัดส�งรายงานตามความต�องการแต�ละสํานัก ทําให�ระบบฐานข�อมูลหนี้มีความครบถ�วนถูกต�อง 
ครอบคลุมข�อมูลหนี้ของรัฐวิสาหกิจ และเป�นข�อมูลเดียวกันทั้ง สบน. และเจ�าหน�าที่ของ สบน.มีทัศนะคติ
ที่ดีบวกกับความค�ุนเคยกับการนําระบบ SAP มาใช�แล�วจึงน�าจะมีการปรับตวัได�เรว็ และ ส�วนในเรือ่ง

ของซอฟต�แวร�และฮาร�แวร�นั้น เนื่องจากเป�นซอฟต�แวร�ที่ใช�นั้นเป�นระบบจัดการข�อมูลหนี้แบบรวม
ศูนย�กลางซึ่งทําให�ทุกคนในหน�วยงาน สบน. ใช�ข�อมูลหนี้บนฐานข�อมูลเดียวกัน นอกจากนั้นระบบ
บริหารนี้ยังมีการเชื่อมโยงกับระบบบัญชีซึ่งช�วยแก�ป�ญหาการกระทบยอดระหว�างทะเบียนหนี้กับบัญชี
ด�วย และตัวซอฟต�แวร� SAP เป�นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งเป�นซอฟต�แวร�เดียวกับ ระบบ GFMIS 

จึงเหมาะสมกับหน�วยงาน  
 เนื่องจาก ซอฟต�แวร� ที่นํามาใช�อยู�บนฐานข�อมูลเดียวกับ GFMIS จึงสามารถประหยัด Hard 
ware server (HW Server) ของระบบได�ส�วนหนึ่ง  ส�วนขนาดของ HW BW ก็มีขนาดที่เหมาะสมกบั

ขนาดองค�กร อีกทั้งเครื่อง Terminal ก็สามารถใช�เครื่องเดียวกับระบบ GFMIS ที่มีอยู�แล�วได� และใน
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เรื่องของเวลานั้นเวลาการ Implement 6 เดือนนั้นน�อยไป ควรเป�น 8  เดือน เนื่องจากผ�ูใช�งานหลาย
ส�วนงานไม�มีความค�ุนเคยกับการบันทึกรายการเข�าระบบ SAP และไม�มีความร�ูด�านบัญชี และบาง

ประเด็นตกหล�นไป ทําให�ต�องใช�เวลาในการฝ�กอบรมเพิ่มเติมหลังการ Go-live พอสมควร ซึ่งหากมี
เวลามากกว�านี้ผู�ใช�งานอาจมีความพร�อมมากกว�านี้ ส�วนนโยบายนั้นเนื่องจากผู�บริหารต�องการให�
ระบบเป�นการ consolidate ข�อมูลการเงินการคลังของประเทศทั้งหมดในภาพรวมที่ต�อเชื่อมกับ
ระบบ GFMIS จึงได�รับการสนับสนุนด�านนโยบายทั้งจาก สบน และกระทรวงการคลัง 

Consultant ท�านที่ 5 มีความเห็นว�า การนําระบบ SAP มาใช�กับ สบน.มีความเหมาะสมปานกลาง
เนื่องจาก ยังไม�มีการแบ�งงานในส�วนของ Front และ Back office ที่ชัดเจน ทําให�คนที่ปฏิบัติงานใน
ส�วนของ front ต�องมาทําความเข�าใจเกี่ยวกับการทํางานของระบบ ซึง่ไม�มคีวามเชีย่วชาญ เนือ่งจาก 
ระบบ SAP เป�นระบบ Integration  การบันทึกรายการหนี้ จะถูก Integrate เข�าระบบบัญชี ด�วย ดังนั้น
คนทํางานต�องเข�าใจระบบ และ รายการที่บันทึกบญัชดี�วย  และความร�ูของผ�ูปฏิบตังิานเกีย่วกบัระบบ
ยังมีน�อย ทําให�เกิดป�ญหาเวลามีรายการอะไรใหม�ๆ เกิดข้ึน ทําให�ผู�ปฏิบัติงานไม�ร�ูว�าจะต�องปฏิบตังิาน

อย�างไร ในส�วนของซอฟต�แวร�และฮาร�ดแวร�นั้นระบบฐานข�อมูลเป�นฐานข�อมลูเดยีวกับระบบ GFMIS 
ที่มีอยู�แล�วจึงสามารถช�วยลดในเรื่องของราคาได�ระดับหนึ่ง ส�วนในเรื่องของเวลานั้นเพื่อตอบสนอง
ด�านนโยบายเร�งรัดการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ ของระบบราชการ การกําหนดเวลา

โครงการจึงค�อนข�างสั้น ทําให�ผู�ใช�งานไม�ค�อยเข�าใจกับระบบเท�าที่ควร 
 
  ประเด็นที่ 2 ท�านมีบทบาทหน�าที่ทีไ่ด�รับมอบหมายให�ทาํเกีย่วกับเรือ่งใด 

  
Consultant ท�านที่ 1 มีหน�าที่ออกแบบโครงสร�างข�อมูลในระบบบริหารหนี้ ออกแบบกระบวนการ

ทํางานในระบบบริหารหนี้ ออกแบบคู�บัญชีที่เกีย่วข�องกับระบบบรหิารหนีแ้ละเชือ่มโยงกับระบบเบิกจ�าย
ของ GFMIS ออกแบบระบบ Cash management ให�การอบรมแก�ผู�ใช�งาน และให�การสนับสนนุหลงั
การใช�งานจริง  
 Consultant ท�านที่ 2 มีหน�าที่ Config ระบบตาม Business blueprint ที่ได�รับมา 
 Consultant ท�านที่ 3 มีหน�าที่จัดการและประสานงานโครงการระหว�างหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง
กับสบน.  
 Consultant ท�านที่ 4 ทําหน�าที่เป�นที่ปรึกษาและทาํการ Implement ระบบ Cash Management 
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ประเดน็ที่ 3 ท�านทาํ Config Module อะไรบ�าง และModule ที่ท�านทาํมีความยากง�ายเพยีงใด 
  

Consultant ท�านที่ 1 Config ระบบ TR เป�นระบบที่ไม�มคีวามซับซ�อนมาก เนื่องจากระบบ 

TR เป�นระบบที่คล�ายกับระบบ GFMIS เดิม 
 Consultant ท�านที่ 2 และ 3 Config ระบบ CFM-TM  ระบบ FI-GL ระบบ FI-AP  Risk Management 
เป�นระบบมาตรฐานไมมีความยากมากนัก เพราะออกแบบรองรับตาม Standard Financial Product 
แต�มีความยากในการปรับแต�งระบบเพื่อให�สอดคล�องกับความต�องการ และวิธีการบัญชีภาครัฐ 

 Consultant ท�านที่ 4 Config ระบบ Cash Management เป�นระบบที่มีความยากเนื่องจาก 
เป�นระบบปลายทาง ที่ต�องนําข�อมูลจากระบบรับ และเบิกจ�ายจากระบบ GFMIS ซึ่งไม�ได� Design ไว�
เผื่อการทํา Cash Management และ GMIS-TR มาจัดทํา ระบบ Cash Management  ดังนั้น ส�วนใหญ�
จะเป�นการ Customize program ซึ่งการนําเอาข�อมูลที่ต�องการมาใช�ค�อนข�างซับซ�อน  
 Consultant ท�านที่ 5 ไม�ได� Config ระบบใด เพราะเป�นคนดูแลโครงการนี้ จึงทําให�ไม�ร�ูว�าระบบ
มีความยากง�ายมากหรือน�อยเพียงใด 
 

 ประเด็นที่ 3 ประเด็นป�ญหาใดบ�างที่ท�านพบบ�อยครั้งในการทาํงานของผู�ปฏิบัตงิานที่ใช�งาน
ในระบบ SAP รวมถึงการขอคําแนะนาํของผู�ปฏิบัติงาน หรือการให�คําแนะนาํจากตวัท�านเอง 

  
Consultant ท�านที่ 1 ป�ญหาที่พบคือวิธีการใช�ระบบว�าต�องบันทึกอย�างไร หรือเรยีกรายงาน

อย�างไร เนื่องจากผู�ใช�บางส�วนไม�ถนัดการใช�ระบบคอมพิวเตอร� และวิธีการบันทกึรายการ และความ

เข�าใจของผ�ูใช�ในกรเลือกวิธีการบันทึกบัญชี เนื่องจากวิธีการบันทึกรายการของ สบน. มีความพิเศษ
แยกตามวัตถุประสงค�การก�อหนี้และระเบียบปฏิบัติของกระทรวงการคลงัทาํให� ส�วนการขอคาํแนะนาํ
จากผ�ูปฏิบัติงานนั้นมีการขอคําแนะนําด�านวิธีปฏิบัติ เช�น การบันทึกบัญชีภายใต�ข�อกฎหมายพิเศษ 
พรบ.บริหารหนี้สาธารณะ พรก.กฎหมายพิเศษ ฯลฯ เนื่องจากการออกหนี้ตามแต�ละกฎหมายนั้นมี
ระเบียบปฏิบัติที่ต�างกัน ซึ่งมีผลต�อการลงบัญชีที่ต�างกัน ทําให�มีความพิเศษมากกว�าธุรกรรมปกติ และ
การให�คําแนะนําแก�ผู�ปฏิบัติงานนั้นมีการให�คําแนะนําด�านการใช�ระบบ SAP และการให�คําแนะนําด�าน
วิธีการบันทึกบัญชี 
 Consultant ท�านที่ 2 ป�ญหาทีพ่บคือการที่ผู�ปฏิบตัิงานยงัคงชินกับระบบเก�าอยู� การขอคาํแนะนาํ
ของผู�ปฏิบัติงานส�วนมากจะเกีย่วกับการบันทึกบัญชีในระบบ และการให�คาํแนะนาํแก�ผู�ปฏิบัติงาน
นั้นจะทาํโดยการแจกแจงบญัชีในระบบออกมาให�ผู�ปฏิบัติทราบว�าควรจะใช�บัญชตีวัใดในการบันทึก

ถึงจะถูกต�อง 
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 Consultant ท�านที่ 3 ป�ญหาที่พบบ�อยคือความไม�เข�าใจในระบบ ซึ่งมักเกิดจากความไม�ต�อเนื่อง
ในการเข�าร�วมโครงการ หรือปฏิบัติงาน เช�นการปรับเปลี่ยนตําแหน�งหน�าที่ระหว�างดําเนินโครงการ 

หรือการกําหนดเจ�าหน�าที่โครงการที่ไม�ใช�ผู�ปฏิบัติโดยตรง ทําให�ไม�เข�าใจหลักการและเหตผุลในการ
ออกแบบ ซึ่งควรจะมีการจัดระบบการถ�ายทอดความรู�ให�กับผู�ที่จะมาปฏิบัติงานแทน 
 Consultant ท�านที่ 4 ป�ญหาที่พบคือ ผ�ูปฏิบัติงานมีความเข�าใจระบบน�อย ทําให�ไม�สามารถ
ประยุกต�งานได�เวลามี case พิเศษเกิดขึ้น และไม�ร�ูจะต�องทําอย�างไรต�อไป ส�วนการให�คําแนะนาํนัน้
ผู�ใช�งาน และ ผู�บังคับบัญชาที่เก่ียวข�องควรให�ความสําคัญกับระบบ Cash Management และทําความ
เข�าใจในหลักการและวิธีการแก�ป�ญหาต�างๆ เพิ่มขึ้น เพื่อเวลามีป�ญหาจะได�สามารถปฏิบัติได�ถูกต�อง 
โดยมีคู�มือปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
 Consultant ท�านที่ 5 ป�ญหาที่พบคือผู�ปฏิบัติงานยังขาดความเชื่อมั่นในระบบว�าเมือ่ปฏิบตังิาน
จริงแล�วระบบจะสามารถได�ผลตามที่ต�องการหรือไม� ส�วนการให�คําแนะนํานั้นโดยการอธิบายให�ผู�ปฏิบัติงาน
ในข้ันตอนต�าง ๆ โดยเริ่มตั้งแต�ระบบแรกจนถึงระบบสุดท�ายและผลที่จะได� เป�นต�น 

 
 ประเด็นที่ 5 ป�ญหาทีท่�านพบในการดําเนนิโครงการนี้มอีะไรบ�าง และท�านมวีิธกีารหรอืแนวทาง
ในการแก�ไขป�ญหาอย�างไร 
  

Consultant ท�านที่ 1 มีความเห็นว�าโดยปกติทุกโครงการจะมีประเด็นป�ญหาที่ทีมผู�ปฏิบัติงาน
ไม�สามารถสรุปหรือตัดสินได� หรืออาจจะไปกระทบกับหน�วยงานอืน่ๆ ซึง่ขัน้ตอนการแก�ป�ญหาจาํเป�น
ที่จะต�องนําเสนอเข�าที่ประชุมผู�บริหารเพื่อตัดสินใจ 
 Consultant ท�านที่ 2 ป�ญหาที่พบคือ. User มีความร�ูความเข�าใจด�านระบบไม�เพียงพอ และ
หน�วยงานไม�ได�ให�ความสําคัญกับระบบมากนัก และไม�มีกระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนกับผู�ปฏิบัติงาน 
 Consultant ท�านที่ 3 และท�านที่ 4  ป�ญหาที่พบคือ ความซับซ�อนในระเบยีบปฏิบตัทิางบัญชี

ของกระทรวงการคลัง ทําให�การตั้งค�าในระบบต�องออกแบบเพิ่มเติมจากมาตรฐานของธุรกรรมหนี้ 
ความร�ู ความเข�าใจด�านบัญชีของผู�ปฏิบัติงานที่ไม�มีพื้นฐานด�านบัญชี แนวทางการแก�ไขคือ ศึกษา
หาความร�ู และทําความเข�าใจเงื่อนไขของระเบียบวิธีปฏิบัติ และออกแบบเพื่อให�ระบบรองรับให�ได�
มากที่สุด หากว�ามีวิธีการบันทึกแบบใดที่สามารถปรับให�ง�ายและลดความซับซ�อนได� ก็ปรับให�ตรงตาม 

standard ของ SAP เพื่อความสะดวกในการใช�งานและ maintenance ในอนาคต และจัดทําค�ูมือปฏิบัติงาน 
ที่มีขั้นตอนตามรหัส transaction code ของการใช�งาน รหัสข�อมูล flow type ตลอดจนค�ูบญัชทีีเ่กีย่วข�อง
ที่ระบบจะ generate ให�ในแต�ละขั้นตอน เพื่อให�ผู�ใช�งานเห็นภาพรวมการทํางาน และค�ูบัญชีที่จะได�

จากการทําข�อมูลหนี้ในระบบ  
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 Consultant ท�านที่ 5 ป�ญหาที่พบคือ เนื่องจากเจ�าหน�าที่มีการเปลี่ยนแปลงตําแหน�งอยู�ตลอด 
ทําให�การทํางานไม�ต�อเนื่อง คนใหม�ที่เข�ามาไม�เคยทํางานในส�วนนี้ ไม�เคยใช�ระบบมาก�อน ทาํให�เกดิ

ป�ญหาได� อาจจะแก�ไขได�โดยตั้งทีมที่เข�าใจในระบบงานมาเพื่อสอนและช�วยเหลือเวลาที่เจ�าหน�าที่ใหม�
มีป�ญหา 
 

 ประเด็นที่ 6 Project นี้ต�างจาก Project ที่ท�านเคยทํามาหรือไม�  
  

Consultant ท�านที่ 1 มีความเหน็ว�า Project นี้ไม�ต�างจาก Project ที่ผ�านมามากนัก เพราะ
โครงการมหีน�วยงานที่เกีย่วข�องไม�มากทาํให�ป�ญหาความขัดแย�งระหว�างองค�กรมีไม�มาก 
 Consultant ท�านที่ 2 มีความเห็นว�า Project นี้มีความต�างจาก Project ที่เคยทํามามาก เพราะ 
User มีความร�ูความเข�าใจในระบบ ไม�เพียงพอ ทําให�เวลามี Case พิเศษที่ต�างปกตเิกดิข้ึน User ไม�

สามารถแก�ป�ญหาได� 
Consultant ท�านที่ 3 และท�านที่ 4 มีความเห็นว�า Project นี้ มีความแตกต�างกันเนื่องจาก

เป�นระบบหนี้ ซึ่งเป�น project แรกของประเทศไทยที่มีการใช�งาน module นี้ ทําให�ต�องศึกษาระบบงาน

เพิ่มเติม 
Consultant ท�านที่ 5 มีความเห็นว�า Project นี้มีความแตกต�างเนื่องจากเป�นระบบที่มขี�อมลู

เกี่ยวกับหนี้และข�อมูลหนี้แต�ละส�วนก็มีความซับซ�อนมากทําให�ต�องใช�เวลาในการศึกษาเยอะกว�า Project 
อื่น ๆ  

 

ประเด็นที่ 7 การทาํ Change Management และ Project Management เหมาะสมกับสํานักงาน
บริหารหนีห้รอืไม� 

 

Consultant ท�านที่ 1 มีความเห็นว�า เหมาะสม เนื่องจากผู�ที่เกี่ยวข�องกับโครงการมีไม�มาก 

การจัดการจึงเป�นลักษณะที่เข�าไปปรึกษาหารือกับผ�ูที่เกี่ยวข�องได�โดยตรง ทําให�สามารถสร�างเข�าใจ
กับทุกฝ�ายและลดประเด็นป�ญหาการจัดการการเปล่ียนแปลงได�อย�างมีประสิทธิภาพ 

Consultant ท�านที่ 2 และ ท�านที่ 3 มีความเห็นว�าเหมาะสมอย�างยิ่ง เนื่องจากทําให� User 

และผู�บริหารให�ความสําคัญกับระบบมากขึ้น และปฏิบัติงานอย�างจริงจัง และเลิกระบบ Manual ทีท่าํ
จากเดิม 

Consultant ท�านที่ 4 และท�านที่ 5 มีความเห็นว�า โดยรวมมีความเหมาะสม แต�มีป�ญหาเนื่องจาก
การเปล่ียนแปลงโครงสร�างองค�กรของ สบน. เอง ทําให�ผู�ปฏิบัติงานบ�างส�วนที่ได�รับการฝ�กอบรมไป

แล�วนั้น ถูกเปลี่ยนโอนย�ายงานไปทํางานอื่น ทําให�ต�องมีการฝ�กอบรม หรือเปลี่ยนแปลงค�ูมอืการใช�งาน 
เพื่อให�สอดคล�องกับการเปลี่ยนแปลง 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



บทที่ 5 

สรุปและข�อเสนอแนะ 
สรุปผลการสัมภาษณ� 

 

ผลการศึกษากลุ�มเป�าหมายทั้ง 3 กล�ุม พบว�า IT มีป�ญหาเพียงแค� 20 % ป�ญหาส�วนใหญ�

เกิดจากคน และเวลาที่ใช�ในการ Implement การอบรมการใช�งานของระบบค�อนข�างจํากัด และคนมองว�า
ระบบมีความซับซ�อนมากเกินไปทําให�คนที่ใช�งานเกิดความเบื่อหน�ายในการใช�ของระบบและคนยัง
ไม�มีความรู�เกี่ยวกับบัญชีของภาครัฐมาก�อน ทําให�การปฏิบัติงานในระบบไม�ถูกต�องครบถ�วนตาม
กระบวนการ 

 
 

 
 
 
 

 
รูปที่ 13 รูปแบบของป�ญหา 

 

จากรูปที่  13.  สามารถแบ�งกระบวนการทํางานออกเป�น 3 ส�วน ดังนี้ 
ด�านบุคลากร (People) สามารถแยกออกเป�นกล�ุมเป�าหมายได� 3 กล�ุม คอื กล�ุมผู�บรหิาร 

(Executive) กล�ุมผู�ปฏิบัติงาน (User) และกล�ุมเจ�าหน�าที่ที่ปรึกษาโครงการ (Consultant) พบว�า
กลุ�มผู�บรหิารเหน็ด�วยกับการนาํระบบ SAP มาใช�ในการจดัการภายในหน�วยงาน และเห็นว�าเป�นนโยบาย

ที่รัฐบาลกาํหนดให�นาํระบบ SAP มาใช�เพือ่ปรับปรุงการบรหิารจัดการระบบข�อมูลของประเทศให�มีความ
ถูกต�องแม�นยํา แต�ยังมีผ�ูบริหารบางส�วนคิดว�าการนาํระบบ SAP มาใช�ยังไม�สอดคล�องกับการปฏิบัติงาน
จริงเนือ่งจากการทํางานของระบบมีความซับซ�อน ยุ�งยากมากเกินไป และยงัไม�ได�ช�วยลดข้ันตอนใน
การปฏิบตังิาน และได�ให�ความคดิเหน็เพิ่มเตมิว�าควรให�มีการจัดอบรมกับผู�ปฏิบัตงิานและจัดทาํค�ูมอื
การปฏิบตังิานที่ชดัเจน ส�วนกลุ�มผู�ปฏิบตังิานส�วนใหญ�ไม�เหน็ด�วยและไม�ชอบการนาํระบบ SAP มา
ใช� เนื่องจากเห็นว�าระบบยังมีข�อจาํกัดและยุ�งยากต�อการปฏิบัติงาน การทาํงานของระบบไม�สอดคล�อง

กับการปฏิบัติงานจริง นอกจากนี้ยงัมีข�อจาํกัดในด�านความร�ูความ 
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1. เข�าใจเกี่ยวกับทางด�านบัญชีและการใช�งานของโปรแกรมสําเร็จทางด�านคอมพิวเตอร�
ของบุคลากร แต�ก็ไม�สามารถหลีกเลี่ยงได� เนื่องจาก สบน. เป�นหน�วยงานภายใต�กระทรวงการคลัง

ซึ่งเป�นหน�วยงานนําร�องในการนําระบบ SAP มาใช� สําหรับกล�ุมเจ�าหน�าที่ที่ปรึกษา เห็นด�วยกบัการ
นําระบบ SAP มาใช�กับ สบน. เนื่องจากเห็นว�าระบบ SAP เป�นระบบจัดการข�อมูลหนี้แบบรวม
ศูนย�กลาง ซึ่งทําให�ทุกคนสามารถใช�งานของข�อมูลหนี้บนพื้นฐานเดียวกัน และระบบยังเชื่อมโยงเข�า
กับระบบบัญชี และส�วนใหญ�เจ�าหน�าที่ที่ปรึกษาโครงการเคยผ�านการทํางานในโครงการนี้มาแล�ว จึง
ทําให�ไม�ค�อยเกิดป�ญหา เพราะฐานข�อมูลยังใช�ตัวเดิมเพียงแค�ทําให�ครอบคลุมระบบ Cash 
Management  

2. ระบบ IT คือ SAP เป�นระบบ IT ที่เป�น Package ที่ใช�กันอย�างแพร�หลายในภาคธุรกิจ 
รัฐบาลจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญในการนําระบบ SAP มาใช� เพราะฉะนั้นจึงได�มกีารปรบัแก� เพือ่ปรบั
ให�เข�ากับกระบวนการทํางาน โดยได�นํามาประยุกต�ใช�กับระบบการบัญชีของคลังภาครัฐ เพื่อต�องการ
ให�มีข�อมูลรายงานหนี้สาธารณะของประเทศในภาพรวมโดยหน�วยงานต�าง ๆ สามารถรับร�ูหรือสามารถ

นําข�อมูลดังกล�าวไปใช�ได� แต�ทั้งนี้เนื่องจากระบบได�ออกแบบมาในเชิงธุรกิจ จึงยังไม�สอดคล�องกับ
การปฏิบัติงานจริงกับหน�วยงานภาครัฐ จึงทําให�ต�องมีการขยายโครงการ (GFMIS-TR) ข้ึนมาอกีเพือ่ให�
ครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องของ Cash Management และ Help desk ในการแก�ไขป�ญหาให�กับ

ผู�ปฏิบัติงานมีจํานวนน�อย ทําให�การแก�ไขป�ญหาแต�ละเรื่องใช�เวลาในการแก�ไขนานเกินไป 
3. กระบวนการทํางาน (Process) เดิมการทํางานของ สบน. เป�นการทํางานในลกัษณะจัดเกบ็

ด�วยมือ (Manual) ทําสิ้นเปลืองทรัพยากรในการจัดเก็บมากเกินไปและบ�างครั้งเมื่อต�องการข�อมลูมา
ใช�ประกอบการวิเคราะห�หนี้นั้นต�องใช�เวลาในการหาเอกสารนานเกินไป และกระบวนการในการทํางาน
ค�อนข�างซับซ�อน ย�ุงยากเกินไป และการบันทึกบัญชีก็ยังไม�ครบถ�วนตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐที่
กําหนด จึงทําให�ไม�มีฐานข�อมูลเกี่ยวกับหนี้สาธารณะในภาพรวมของประเทศที่ชัดเจน เนื่องจาก
หน�วยงานแต�ละหน�วยงานมีการจัดเก็บข�อมูลต�าง ๆ แยกจากกัน ทําให�ผู�บริหารไม�มีข�อมูลในการ

ตัดสินใจดําเนินการหรือกําหนดนโยบายที่เหมาะสม ทั้งนี้หลังจาก สบน.ได�มีการนําระบบ SAP มา
ใช�ทําให�มีฐานข�อมูลที่เป�นระบบเดียวกัน และในระบบ SAP ยังมีข�อมูลทางด�านบัญชีภาครัฐที่เป�น
ระบบมากข้ึน และยังทําให�สามารถเรียกดูรายงานงบประมาณ รายงานหนี้สาธารณะของประเทศได�

อย�างถูกต�องตามหลักบัญชีภาครัฐอีกด�วย  
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รูปท่ี 14  ความสัมพันธ�ของขอบเขต เวลา และงบประมาณ 

 

จากรูปที่ 14  แสดงถึงความสัมพันธ�ของโครงการซึ่งประกอบด�วย 3 ส�วน คือ 
1. ขอบเขต (Scope) เนื่องจาก สบน. เป�นหน�วยงานราชการ ลักษณะการปฏิบัติงานจึงมี

ความแตกต�างกับหน�วยงานที่เป�นเอกชน ทําให�การวาง Scope เกี่ยวกับระบบ SAP ของ สบน.ค�อนข�าง

กว�าง ทําให�การออกแบบระบบของบริษัทค�อนข�างทาํงานยาก และเมือ่บริษทันาํระบบทีอ่อกแบบเสรจ็
แล�วมาให�ผู�บริหารดูปรากฏว�าไม�ตรงตามความต�องการของผู�บริหารทําให�ต�องมีการปรับแก�ใหม� ทั้ง
ที่มีการตกลงกันไว�ตั้งแต�แรกแล�ว 

2. เวลา (Time) จากการออกแบบระบบ SAP นั้น มีช�วงระยะเวลาในการออกแบบระบบเพียง 
6 เดือน ทําให�การ Implement ระบบไม�ครบถ�วนสมบูรณ� ทําให�การออกแบบระบบเป�นไปในลักษณะ
การลองผิดลองถูก หรือเป�นการออกแบบไปพร�อมกับการทํางานจริงของผู�ปฏิบตังิาน จนกว�าจะสามารถ

กําหนดรูปแบบที่ชัดเจน และสอดคล�องกับระบบการทํางานของ สบน. โดยสมบูรณ�ตาม Requirement 
ที่ผู�บริหารต�องการ ทั้งนี้ระยะเวลาที่ใช�ในการอบรมผู�ปฏิบัติงานก็ค�อนข�างจํากัด คือ มีเวลาในการอบรม
เพียงแค� 1 อาทิตย� ทําให�ผู�ปฏิบัติงานไม�สามารถใช�งานได�ถูกต�อง และผ�ูปฏิบัติงานมองว�าระบบมี
ความซับซ�อน ยุ�งยากมากเกินไป ไม�เข�าใจการทํางานของระบบ SAP  

3. งบประมาณ (Budget) งบประมาณในการจัดทําระบบ SAP นั้น ทาง สบน. ได�ทําการ
จ�างแบบวิธีพิเศษ คือการตกลงราคากันเอง ทําให�เรื่องงบประมาณไม�มีป�ญหาในการจัดจ�าง เพราะ
งบประมาณนั้นได�ตกลงกันตั้งแต�ทีแรกแล�ว  

  

Scope 

Budget 

Time 
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ทั้งนี้ เนื่องจากระบบ SAP เป�นระบบใหม�สําหรับ สบน. จึงทําให�การปฏิบัติงานเกิดความ
ยุ�งยาก บุคลากรยังขาดความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับการทํางานของระบบ ทําให�ผู�ปฏิบัติงานไม�พึงพอใจ

ต�อการทํางาน และคิดว�าการนําระบบ SAP มาใช�เป�นการเพิ่มข้ันตอนการทํางานให�มากข้ึน จงึส�งผล
ทําให�เกิดความผิดพลาด ไม�ถูกต�องตามกระบวนงานที่ออกแบบไว� และทําให�รายงานของข�อมลูทีไ่ด�
ไม�ตรงกับความเป�นจริง ผู�บริหารจึงไม�สามารถนําข�อมูลที่ได�ไปใช�ประกอบในการวเิคราะห�ได�ถกูต�อง 
 โดยป�ญหาและอุปสรรคที่พบส�วนใหญ�เกิดจากข�อจํากัดทางด�านบคุลากร คอื บคุลากรยงัขาด
ความร�ู ความเข�าใจเกี่ยวกับการทํางานของระบบ SAP ความเข�าใจทางด�านระบบบัญชีภาครัฐ จึง
ทําให�การปฏิบัติงานในระบบ SAP เกิดความยุ�งยาก ซับซ�อน ทั้งนี้เนื่องจากการระยะเวลาในการอบรม 
และการทดสอบระบบมีระยะเวลาที่ค�อนข�างจํากัด ส�งผลให�การปฏิบตังิานตามกระบวนงานทีไ่ด�ออกแบบ
ไว�ยังครบถ�วน และเมื่อมีการปรับเปลี่ยนหรือโยกย�ายบุคลากรก็ส�งผลให�เกิดป�ญหาในการปฏิบตังิาน
ในระบบเพราะขาดการถ�ายทอดความรู� ทักษะ การดําเนินงานเกี่ยวกบัระบบ จงึต�องมกีารอบรมบคุลากร
ใหม�ทุกครั้ง และบุคลากรในการปฏิบัติงานมีมากทําให�การปฏิบัติงานไม�เป�นมาตรฐานเดียวกัน 

เนื่องจากการบริหารการเปลี่ยนแปลงภายในองค�กร (Change Management) ในการนํา
ระบบ SAP มาใช�ในสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะนั้น เป�นการปรับเปลี่ยนที่รวดเร็ว ทําให�การ
ทํางานขององค�กรในระบบ SAP นั้นค�อนข�างยุ�งยาก เพราะส�วนใหญ�ผู�ปฏิบัติงานยังไม�ค�อยร�ูจักกับ

ระบบ SAP มาก�อน จึงทําให�ระบบที่ได�ออกมานั้นไม�ค�อยสมบูรณ�ตามความต�องการของผู�ใช�งาน 

 
ข�อจาํกัดในการทาํวจิัย 

1. เวลาในการทาํวิจยัค�อนข�างน�อยมาก 

2. ผู�บริหารไม�ค�อยมีเวลาให�สัมภาษณ� ทาํให�การสมัภาษณ�ไม�เป�นไปตามแผนที่กาํหนดไว� 
3. Consultants ไม�ค�อยมีเวลาให�สัมภาษณ�เนือ่งจากโครงการนีไ้ด�สิน้สุดลงแล�ว และ 

Consultants ก็แยกย�ายไปทาํโครงการอื่น จึงทาํให�การสมัภาษณ�นั้นค�อนข�างทําได�ยาก 

 

ข�อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจยัดงักล�าวข�างต�น ผู�วจิัยขอเสนอแนะตามรายละเอียดดังต�อไปนี ้
 
ด�านระบบ SAP  

 ผู�วิจยัมีความเห็นว�าการนาํระบบ SAP มาใช�งานใน สบน.นั้น จะทําให�เกิดประโยชน�ต�อการ
บริหารงานของ สบน. เพราะจะมีฐานข�อมูลด�านหนี้ในภาพรวมของประเทศทาํให�ผู�บริหารสามารถ
กําหนดทิศทางในการวางแผนด�านนโยบายบริหารหนีอ้ย�างมีประสทิธภิาพและเกิดประโยชน�ต�อ
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ประเทศ ทั้งนีห้น�วยงานต�าง ๆ ที่เกี่ยวข�องกส็ามารถเชือ่มต�อระบบ และเรยีกใช�ข�อมูลฐานที่เป�น
ข�อมูลเดียวกนั และทําให�การบรหิารงานมีความทันสมัย รวดเรว็ แต�เนือ่งจากในป�จจุบันเมือ่ทาํการ

บันทึกรายการผิดพลาด หรือระบบเกิดป�ญหา จะได�รับการแก�ไขจากบรษิัทนานมาก ทั้ง ๆ ที่ป�ญหา
ที่เกิดขึ้นเป�นเพียงการบันทึกข�อมูลไม�ถูกต�องของผ�ูปฏิบัติงานเท�านัน้ ดังนั้นผู�วิจยัเห็นว�าควรมีการ
เพิ่ม Help desk ในการช�วยแก�ไขป�ญหา 
 
ด�านบุคลากร 

ผู�วิจัยเห็นว�าควรจัดให�มีการอบรมการใช�ระบบ SAP แก�ผู�ปฏิบัติงานอย�างต�อเนื่องทุกครั้งที่
มีการสับเปลี่ยนหรือโยกย�ายหน�าที่งานใหม� หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงด�านข�อมูลหรือข้ันตอน
การบันทึกบัญชีและผ�ูปฏิบัติงานต�องปฏิบัติตามค�ูมือการทํางานอย�างเคร�งครัด เพื่อป�องกนัข�อผดิพลาด

ที่อาจจะเกิดข้ึน เมื่อมีการแก�ไขหรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระบบ SAP ควรมีการจัดอบรมก�อนการ
ปฏิบัติงานล�วงหน�าอย�างน�อยประมาณ 2 เดือน ควรมีการจัดฝ�กอบรมเกี่ยวกับระบบบัญชีภาครัฐทุก ๆ 
ไตรมาส เพื่อให�ผู�ปฏิบัติงานมีความร�ูความเข�าใจกับระบบบัญชีภาครัฐมากยิ่งข้ึน และหากมกีารปรบัเปลีย่น
บัญชีผู�ปฏิบัติงานจะได�แก�ไขป�ญหาได� ควรมีการเพิ่มบุคลากรหรือส�วนงานเพื่อคอยให�คาํแนะนาํช�วยเหลอื
แก�ไขแก�ผู�ปฏิบัติงานด�านระบบ SAP หากข�อผิดพลาดที่เกิดข้ึนผู�ปฏิบัติงานไม�สามารถแก�ไขได� 

 

ด�านกระบวนการ  

ผู�วิจยัเห็นว�าควรมีการวางแผนร�วมกันระหว�างผู�บรหิาร ผ�ูปฏิบัติงาน และที่ปรึกษา เพื่อให� 
การปฏิบัตงิานไม�ซับซ�อน ย�ุงยาก เพราะที่ผ�านมามีเพยีงแค� ผู�บริหาร กับที่ปรึกษาที่วางแผนร�วมกนั
เท�านัน้ จึงทาํให�ผู�ปฏิบัตงิานมองว�ากระบวนการทาํงานนั้นเพิ่มข้ึนจากเดิมแทนที่จะช�วยลดข้ันตอน

ในการทาํงานของผู�ปฏิบัติงานลง แทนที่จะทาํในระบบอย�างเดยีวกับต�องทาํมอืประกอบไปด�วยทาํให�
สิ้นเปลืองทรัพยากร เป�นต�น 

 
ข�อเสนอแนะการทาํวิจยัครั้งต�อไป 

 ควรจะศึกษาถึงเรือ่งของการเชือ่มโยงระบบ SAP กับหน�วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข�องกับระบบ
นี้ และควรจะศึกษาข�อมูลเชงิลึกในเรือ่งของการ Configuration ของบริษัทที่ปรึกษา เป�นต�น 
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ภาคผนวก ก 

แบบสัมภาษณ� 
 

 เรื่องศึกษาป�ญหาการใช�งานระบบ SAP ภายใต�โครงการเปลี่ยนระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐ (GFMIS)  
 

คําอธิบาย แบบสัมภาษณ�แบ�งออกเป�น 3 ส�วน คือ 

1. สัมภาษณ�ผู�บริหาร (Executive) 
2. สัมภาษณ�ผู�ปฏิบัติงาน (User) 
3. สัมภาษณ�ที่ปรึกษาโครงการ (Consultant) 
 

ส�วนที่ 1   ผู�บริหาร  

1. ทําไมท�านจงึพิจารณานาํ ERP มาใช�ในการจัดการ 
2. ทําไมถงึเลอืก  SAP 
3. ท�านมีนโยบายและกรอบแนวทางในการนาํระบบ SAP มาใช�งานภายในสํานักงาน

บริหารหนีส้าธารณะอย�างไรบ�าง และเหมาะสมกับการนาํระบบนี้มาใช�กับหน�วยงาน

ของท�านหรอืไม� 
4. ท�านมีการเตรียมการรองรับหรือหาวิธีการดําเนนิการอย�างไร กรณีทีร่ะบบ SAP มี

ผลตอบรับการใช�งานของข�าราชการและลูกจ�างไม�เป�นทีน่�าสนใจ ซึ่งอาจเป�นด�วย

หลาย ๆ สาเหตุ เช�นระบบสร�างความยุ�งยากในการใช�งาน หรือค�ูมอืการปฏิบัติงาน
ไม�ครบถ�วน จึงทําให�ผู�ปฏิบัติงานไม�สามารถปฏิบัตงิานในระบบ SAP ได�ถูกต�อง 

5. ขณะนี้ระบบได�ดําเนินการถึงขั้นตอนไหนแล�ว และจากการติดตามประเมินงานเป�น

อย�างไรบ�าง และท�านมีมาตรการหรอืตัวชี้วัดอะไรที่บ�งบอกถงึความสาํเร็จของ
โครงการหรือไม� 

6. ในข้ันตอนต�อไปเป�นอย�างไร มีการเตรยีมการหรือมีการดําเนินการอย�างไรบ�าง 
7. สุดท�ายท�านคาดหวังอย�างไรบ�างกับระบบนี้และคิดว�าผู�ใช�งานและระบบจะสามารถ

ดําเนินงานอย�างเป�นรูปธรรม และใช�เป�นสารสนเทศได�ตามแผนหรอืไม� และคิดว�ามี
สิ่งใดที่ควรปรับปรุง 
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8. ท�านต�องการระบบใดเพิ่มเติมหรอืไม� เพราะอะไร เพื่อให�ท�านสามารถทํางานได�
อย�างมีประสิทธิภาพ 

 
ส�วนที่ 2   ผู�ปฏิบัติงาน (User) 

1. ก�อนหน�านี้ท�านเห็นด�วยหรอืไม�กับการนาํระบบ SAP มาใช�ในสํานักงานบริหารหนี้
สาธารณะ (สบน.) 

2. ก�อนหน�านี้ท�านมีความร�ูเกีย่วกับระบบ SAP มากน�อยเพยีงใด?  ถ�าร�ูมีอะไรบ�าง

บอกมาพอสังเขป 
3. ป�จจุบัน(03/09/2551) ท�านมีความร�ูเกีย่วกับระบบ SAP เพิ่มข้ึนมากน�อยเพยีงใด ?  

ในเรื่องใดบ�าง? 

4. ท�านได�ใช�งานระบบ SAP ด�านใดบ�าง? ทําเกีย่วกับอะไรบ�าง? 
5. การใช�งานในระบบ SAP พบป�ญหาหรอืไม�? ถ�าพบป�ญหา พบป�ญหาอะไร และมี

วิธีการแก�ไขป�ญหาอย�างไร 
6. การปฏิบัตงิานในระบบ SAP มีความซับซ�อนมากเกินไปหรือไม�? และมีข้ันตอน

เพิ่มข้ึนจากการทํางานของระบบเดิมหรอืไม�อย�างไร 
7. ป�จจุบันท�านมีความร�ูเกีย่วกับบัญชภีาครัฐมากน�อยแค�ไหน และท�านต�องการให�มี

การจัดอบรมหรอืไม�อย�างไร 

8. ในขณะนี้ท�านคิดว�าระบบ SAP เหมาะสมกับการปฏิบตัิงานของท�านและสบน.
หรือไม� เพราะอะไร 

9. ท�านคิดว�าการใช�งานในระบบ GFMIS เดิมกับระบบ GFMIS-TR มีความแตกต�าง

กันหรอืไม�? และในระบบเดิมท�านคิดว�ามีความซับซ�อนมากกว�าหรอืน�อยกว�าใน
ระบบ TR หรือไม� อย�างไร 

10. เมื่อเกิดป�ญหาเกี่ยวกับระบบท�านได�รับการแก�ไขจากบรษิัทรวดเรว็หรือไม�อย�างไร  
11. ถ�าท�านมีสทิธิหรือมีโอกาสที่จะปรับปรุงระบบที่ใช�อยู�ในป�จจุบันนี้ (GFMIS-TR) 

ท�านต�องการจะให�มอีะไรเพิ่มเติม เพื่อทาํให�ท�านสามารถทํางานให�ดีข้ึน ง�ายมากข้ึน 
หรือไม�อย�างไร 
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ส�วนที่ 3  ที่ปรึกษาโครงการ (Consultant) 

1.  ท�านคิดว�าป�จจัยใดบ�าง มีความเหมาะสมกับการนําระบบ SAP มาใช�กับ    
     สํานักงานบรหิารหนีส้าธารณะ  

  1.1. ความพร�อมด�านคน เหมาะสมหรอืไม� 
  1.2  ด�านซอฟต�แวร�เหมาะสมหรือไม� 
  1.3  ด�านฮาร�ดแวร� และด�านนโยบาย เหมาะสมหรอืไม� 
  1.4 ด�านเวลา 

 2.  ท�านมีบทบาทหน�าที่ ที่ได�รับมอบหมายให�ทาํเกี่ยวกบัเรื่องใดบ�าง 
 3.  ท�านทาํ Configuration Module อะไรบ�าง 
 4.  Module ที่ท�านทํามคีวามยากง�ายเพียงใด 

 5.  ประเด็นป�ญหาใดที่ท�านพบบ�อยครั้งในการทํางานของผู�ปฏิบัตงิานที่ใช�งานจาก 
         ระบบ SAP รวมถึงการขอคาํแนะนําของผู�ปฏิบัตงิาน หรอืการให�คาํแนะนําจาก    
         ตัวท�านเอง 

6. ป�ญหาที่ท�านพบในการดาํเนินโครงการนี้มอีะไรบ�าง และท�านมีวิธีการหรอื   
แนวทางในการแก�ไขป�ญหาอย�างไร 

7. Project น้ี ต�างจาก Project ที่ท�านเคยทาํมาหรอืไม� อย�างไร 
8. การทาํ Change Management และ Project Management เหมาะสมกับ 

     สํานักงานบรหิารหนีห้รอืไม� 
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ภาคผนวก ข 
 

การดาํเนินงานของสาํนักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 

ความเป�นมา 

 

          จากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดข้ึน ส�งผลให�ภาระหนี้โดยรวมของประเทศเพิ่มขึ้นอย�างมาก

กระทรวงการคลังได�พจิารณาเหน็ว�าการจัดการด�านหนี้สาธารณะเป�นกระบวนการทีม่ีความสาํคัญใน
การส�งเสริมและสนับสนุนให�สภาวะเศรษฐกิจฟ��นตัว อย�างต�อเนื่องและมีเสถียรภาพ จึงได�นําเสนอแนวคิด
การจัดตั้งสาํนักบริหารหนีส้าธารณะต�อคณะรัฐมนตรี เมื่อวนัที่ 11 กันยายน 2542 ซึ่งคณะรัฐมนตร ี
ได�มีมติเมื่อวันที่ 21กันยายน 2542 รับทราบแนวทางการจัดตั้งสาํนักบริหารหนีส้าธารณะ ดังกล�าว
ข้ึนเป�นหน�วยงานใหม�ภายใต�สาํนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยให�กระทรวงการคลังรับความเห็น
ของคณะกรรมการ รัฐมนตรีว�าด�วยนโยบายเศรษฐกิจเกี่ยวกับกรณีที่จะจัดตั้งสาํนักบริหารหนี้สาธารณะ 
และยกฐานะเป�นส�วนราชการในระดับกรม ในระยะต�อไปนั้น ต�องไม�เพิ่มอตัราหรอืระดับตาํแหน�ง
ของข�าราชการและลูกจ�าง และในการเสนอกฎหมายเพือ่จัดตั้งก�อนนาํเสนอ คณะรัฐมนตร ีพิจารณา

ให�ความเหน็ชอบให�ดําเนนิการตามกระบวนการเสนอเรือ่งต�อคณะรัฐมนตรีโดยขอความเห็นส�วน
ราชการ ที่เกี่ยวข�องเพือ่ประกอบการพิจารณา ในการนี้ กระทรวงการคลงัได�พจิารณาแล�วเห็นว�า 
การจัดตั้งสาํนักบริหารหนีส้าธารณะ ไม�เพยีงแต�เป�นการรวมภารกิจในส�วนที่เกีย่วข�องของสํานักงาน

เศรษฐกิจการคลังและกรมบญัชีกลาง ที่มีการดําเนนิการอย�ูแล�ว ไว�ในหน�วยงานเดยีวกันเท�านัน้ แต�
ยังมภีารกิจบางส�วนที่จะต�องสร�างข้ึนเช�น การกาํหนดนโยบายและวางแผนการก�อหนี้ในภาพรวม 
การพัฒนาตลาดตราสารหนี้ของประเทศ การบรหิารความเสี่ยง การบริหารเงนิสด และ การจัดทาํ
ระบบฐานข�อมลูหนี้ของประเทศ เป�นต�น เพื่อให�ขอบเขตการทาํงานของสํานักบริหารหนี้สาธารณะ
เป�นไปอย�างมีประสทิธิภาพและครอบคลุมการทาํงานในทุกด�าน อย�างครบวงจร ตั้งแต�การกําหนด
นโยบายจนถึงการปฏิบัติและการติดตามผล ทั้งในด�านการก�อหนี้และในด�านการบริหารหนี ้ จึงมี
ความจาํเป�นอย�างยิง่ที่จะต�องกาํหนดโครงสร�างภายในให�มีความชัดเจนสามารถ ประสานการ

ปฏิบัติงานได�อย�างคล�องตัว โดยให�มีสายงานไม�ซ้ําซ�อนแต�เอื้อให�มีการทาํงานสนับสนุนกัน อย�าง
เป�นระบบ และในที่สุดกระทรวงการคลังได�มีคําสั่ง กระทรวงการคลัง ที่ 211/2542 ลงวันที่ 23 
กันยายน 2542 ให�จัดตัง้สาํนักบริหารหนี้สาธารณะข้ึนในสํานักงานปลัด กระทรวงการคลงั โดยให�

โอนอตัรา กําลังและงานทีอ่ย�ูในความรับผิดชอบของกองนโยบายเงนิก�ู สํานักงานเศรษฐกจิการคลัง 
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และงานทีอ่ยู�ในความรับผดิชอบของกลุ�มวเิคราะห�หนี้สาธารณะและเงินคงคลัง และส�วนหนี้สาธารณะ
และเงินคงคลัง ยกเว�นสายบริหารเงินคงคลัง สํานักการเงินการคลัง กรมบัญชีกลางมาไว�ทีส่าํนัก

บริหารหนีส้าธารณะ 

   

วัตถุประสงค�และอํานาจหน�าทีข่องสาํนักงานบริหารหน้ีสาธารณะ  

1. เพื่อให�มีเพยีงหน�วยงานเดยีวที่มีหน�าที่แบบเบ็ดเสร็จ มีความเป�นเอกภาพในการดําเนินการ 
เกี่ยวกับหนี้สาธารณะภายใต�กฎหมายและระเบยีบที่เกี่ยวข�อง ได�แก� การผูกพันหนี ้ การบริหารหนี้ 
และการชาํระหนี้ในประเทศ และต�างประเทศ ของส�วนราชการและรัฐวสิาหกิจ ทั้งที่ค้าํประกัน 
และไม�ค้ําประกัน ทั้งนี้ ให�สอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห�งชาติ นโยบายรัฐบาล 
และแผนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข�อง โดยไม�รวมถึงการก�อหนี้ของธนาคารแห�งประเทศไทย ที่เกี่ยวเนื่อง

กับการบริหารทุนสํารองระหว�างประเทศ และในกรณทีี่เป�นหนี้ของรัฐวสิาหกิจที่เป�นสถาบัน
การเงินจะ ครอบคลุมเฉพาะหนี้ที่จะทาํให�เกิดภาระผูกพันกับรัฐบาล โดยไม�รวมถงึการออก
ตราสารหนี้ที่เป�นธรุกรรมปกติ ของสถาบันการเงินนั้น ๆ  

2. เพื่อขีดความสามารถในการกําหนดนโยบายและกระบวนการตัดสินใจเพื่อให�เกิดประสิทธิภาพ

และความคล�องตวั ในการดําเนินการด�านหนี้สาธารณะ รวมทั้งความต�องการในการพัฒนา
เพื่อส�งเสริมความสามารถในการแข�งขันระยะยาว  

3. เพื่อจัดทาํแผนการก�อหนี้และบริหารหนีภ้าครัฐ ทัง้ในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว

ให�สอดคล�องกับฐานะการเงินและ การคลังของประเทศ รวมทั้งความต�องการในการพัฒนา
เพื่อส�งเสริมความสามารถในการแข�งขันระยะยาว  

4. เพื่อพัฒนากลยุทธ�ในการก�อหนี้และบรหิารหนีส้าธารณะ โดยมีเป�าหมายเพื่อลดต�นทนุการก�ู

เงินในระยะยาวและลดภาระ งบประมาณแผ�นดนิในการจัดสรรงบชําระหนี้ในแต�ละป�ให�มี
ความสม่าํเสมอไม�เป�นภาระงบประมาณแผ�นดนิในป�หนึ่งๆ มากเกินไป ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยง
ป�ญหาหนี้กระจุกตัว (Bunching)  
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5. เพื่อสร�างกลไกในการบริหารและจัดการเพือ่ให�การดาํเนนิการก�อหนี้และบริหารหนีภ้าครฐั
เป�นไปอย�างมีประสทิธิภาพ มีความต�อเนื่องและทันต�อเหตุการณ� มีความคล�องตวัโปร�งใส 

และสามารถตรวจสอบได�ทันท�วงท ี 

6. เพื่อให�การดาํเนินการก�อหนี ้ทั้งในส�วนของภาครฐัและเอกชนเป�นไปอย�างมรีะบบและสอดคล�อง
กับความสามารถในการชาํระหนี ้โดยเฉพาะความสามารถในการจัดหารายได�ที่เป�นเงินตรา

ต�างประเทศจากการส�งออกสินค�าและบรหิารของประเทศในภาพรวม 

7. เพื่อส�งเสริมการพัฒนาตลาดทุนและระบบการเงนิโดยรวม ซึ่งจะนาํไปสู�การเพิ่มประสิทธภิาพ
ของการใช�เครือ่งมือทางการเงิน ในการระดมทุน ทั้งภาครัฐและเอกชน  

อํานาจหน�าที ่

1. เสนอแนะนโยบายและวางแผนด�านการก�อหนี้และบรหิารหนี้สาธารณะให�สอดคล�องเป�าหมาย
และแนวทางที่กาํหนดใน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห�งชาติ นโยบายรัฐบาล และ

ฐานะการเงินการคลังของประเทศ  

2. ดําเนินการเกีย่วกับการผูกพันหนีส้าธารณะ ทั้งหนี้ในประเทศและต�างประเทศ ภายใต�กรอบ
กฎหมายระเบียบ และข�อบังคับ  

3. ดําเนนิการเกีย่วกับการบรหิารหนีส้าธารณะ ทั้งทางด�านการบริหารความเสีย่งและการบริหาร
เงินสดให�เป�นไปอย�างมีประสิทธภิาพ มีความต�อเนือ่ง และทันต�อเหตุการณ�  

4. ดําเนินการจัดทําฐานข�อมูลหนี้ของประเทศ วิเคราะห�โครงสร�างหนี้และประมาณการความ
ต�องการเงนิของภาครฐั เพื่อประกอบการกําหนดนโยบาย  

5. ดําเนินการเกีย่วกับการเบิกจ�ายเงินก�ู และการชาํระหนี ้รวมทัง้ควบคุมดูแลให�มีการปฏิบัติ
ตามสญัญาทีไ่ด�ผูกพันกับแหล�งเงินก�ู และกฎระเบียบ และข�อบังคับของราชการ  

6. ดําเนินการหรอืจัดให�มีการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน และการ
ใช�จ�ายเงินก�ูให�สอดคล�องกับแผนงาน/โครงการที่ได�รับอนมุัติจากคณะรัฐมนตร ี 
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7. ดําเนินการเกีย่วกับกฎหมาย ระเบยีบ ข�อบังคับ รวมทั้งการพัฒนาและปรับปรุงแก�ไขการ
ผูกพันและบริหารหนี้สาธารณะ และการพฒันาตลาดตราสารหนี้ของประเทศ ปฏิบัติการอื่น

ใดตามที่กฎหมายกาํหนดให�เป�นอาํนาจหน�าที่ของสาํนักบริหารหนีส้าธารณะหรอืตามที่
กระทรวงการคลังหรือ คณะรัฐมนตรมีอบหมาย  

การแบ�งส�วนราชการสาํนักงานบริหารหน้ีสาธารณะ  

  โครงสร�างสาํนักงานบรหิารหนี้สาธารณะ ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2551   
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ประวัติผ�ูวิจัย 

   
  นางสาวบญุญรัตน�  เสววิัฒน�  เกิดเมื่อวนัที่ 14 กุมภาพนัธ� 2524 สําเร็จการศึกษา
ปริญญาตรี  วิทยาศาสตร�บัณฑติ  สาขาคอมพวิเตอร�อตุสาหกรรม จากสถาบันราชภัฎอุบลราชธาน ี
และศึกษาต�อในระดับปริญญามหาบัณฑติ สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

บัณฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัหอการค�าไทย ในป�การศกึษา 2550 เข�าทํางานที่ สํานักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ ตั้งแต�ป� 2548 จนถงึป�จจุบัน  
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