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บทคดัย่อ 

 การคน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินผลระบบการบริหารการเงินการคลงั
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีคือ หัวหน้า
ส่วนราชการ หัวหน้ากลุ่มงานในระบบระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
Government  Fiscal  Management  Information System (GFMIS) และ ผูป้ฏิบติังานในระบบ GFMIS 
โดยใช้วิธีสุ่มตวัอย่างแบบตามสะดวก ซ่ึงการศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลจ านวน 212 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 
ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย 

 ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท างานอยู่ในต าแหน่ง ผูป้ฏิบติังานในระบบ 
GFMIS อยู่ในช่วงอายุ 51-60 ปี ศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี และสาขาอ่ืนใน
จ านวนเท่ากนั ปฏิบติังานในส่วนราชการทั้งหมด และในต าแหน่งปัจจุบนั 1-5 ปี เคยอบรมเก่ียวกบั
การด าเนินงานในระบบ GFMIS โดยเฉล่ีย 1 คร้ังต่อปี 

 จากการประเมินผลสภาวะแวดล้อม ปัจจยัเบ้ืองตน้ กระบวนการ และผลผลิตของระบบการ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามประเมินผลในระดบัมากทุกดา้น เรียงล าดบัคือ สภาวะแวดลอ้ม ผลผลิต ปัจจยัเบ้ืองตน้ 
และกระบวนการ 

 ส าหรับรายละเอียดยอ่ยในการประเมินผลแต่ละดา้นพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลดงัน้ี 



 

จ 

 สภาวะแวดล้อม ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลว่าด้านความเหมาะสมของระบบมีความ
เหมาะสมเป็นล าดบัแรก และประเมินผลวา่ดา้นเศรษฐกิจมีความเหมาะสมเป็นล าดบัสุดทา้ย 

 ปัจจยัเบ้ืองตน้ ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลวา่ดา้นบุคลากรมีความเหมาะสมเป็นล าดบัแรก 
และประเมินผลวา่ดา้นวสัดุอุปกรณ์มีความเหมาะสมเป็นล าดบัสุดทา้ย  

 กระบวนการ ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลวา่ดา้นการสั่งการมีความเหมาะสมเป็นล าดบัแรก 
และประเมินผลวา่ดา้นการวางแผนมีความเหมาะสมเป็นล าดบัสุดทา้ย 

 กระบวนการของระบบงานส าหรับผูป้ฏิบติังานในระบบ GFMIS ผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็น
ผูป้ฏิบติังานประเมินว่า ระบบการเงินและบญัชี มีความเหมาะสมเป็นล าดบัแรก และประเมินผลว่า 
ระบบบญัชีตน้ทุนมีความเหมาะสมเป็นล าดบัสุดทา้ย 

 ผลผลิต ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลวา่เร่ืองท่ีมีความเหมาะสมเป็นล าดบัแรกคือเร่ือง ระบบ 
GFMIS สามารถตรวจสอบติดตามข้อมูลได้ และประเมินผลว่าเร่ืองท่ีมีความเหมาะสมเป็นล าดับ
สุดทา้ย คือเร่ือง ระบบ GFMIS ช่วยลดภาระในการจดัท าเอกสารของส่วนราชการ 
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ABSTRACT 

 The objective of this independent study was to evaluate the Government Fiscal Management 
Information System (GFMIS) of Government Offices in Phrae Province. The research sample for 
this study were 2 1 2  members of staff who consisted of Chief of Government Offices, Chief of 
Accounting and Financing and staff who were involved with the GFMIS. Data were collected 
through of questionnaires, then, analyzed by the use of descriptive statistics consisting of frequency, 
percentage and mean.  

 The findings showed that most staff who were involved with the GFMIS were 5 1 -60  years 
old. They graduated in accounting and other major in equal, working within the government for 1-5 
years, and trained on GFMIS on average once per year. 

  There are 4 fields on evaluations: context, input, process, and product. The questionnaire’s 
answers evaluated in high level for every fields, sort these in order of context, product, input, and 
process. 

 The respondents concluded that the most appropriate content were the suitability of the 
system; with the least appropriate content were the economic factors. 
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 The respondents concluded that the most appropriate input factors were the staff; with the 
least appropriate input factors being the equipment. 

 The respondents concluded the most appropriate process factors were commanding; with the 
least appropriate process factors being planning.   

 For GFMIS system process, the respondents who worked in GFMIS system concluded that 
the most appropriate GFMIS system process were payment system; with the least appropriate 
GFMIS system process were the costs. 

 Respondents evaluated the most appropriate product factors were GFMIS in order to help 
monitor the data; the least appropriate product factors were GFMIS to help reduce the burden for 
the official. 


