
 

23 

บทที ่3  

ระเบียบวธีิการศึกษา 

 

 การประเมินผลระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการใน
จงัหวดัแพร่ มีระเบียบวิธีการศึกษา ประกอบด้วย ขอบเขตการศึกษา วิธีการศึกษา และการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล โดยมีขั้นตอนการด าเนินการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

ขอบเขตการศึกษา 

1. ขอบเขตเนือ้หา  
ท าการประเมินผลระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการ

ในจงัหวดัแพร่ โดยใชรู้ปแบบการประเมินซิปโมเดลของสตฟัเฟิลบีม ซ่ึงจะประเมินปัจจยั 4 ดา้น คือ
สภาวะแวดลอ้ม ปัจจยัเบ้ืองตน้ กระบวนการ และผลผลิต  

2. ขอบเขตประชากร  
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้ากลุ่มงานในระบบ GFMIS 

ผูป้ฏิบติังานในระบบ GFMIS ของส่วนราชการเบิกจ่ายในจงัหวดัแพร่ จ านวน 88 หน่วยงาน (คลงั
จงัหวดัแพร่, กลุ่มงานGFMIS, 2555 : ออนไลน์) ซ่ึงแต่ละส่วนราชการมีต าแหน่งหวัหนา้ส่วนราชการ 
และหัวหน้ากลุ่มงานในระบบ GFMIS จ  านวนอย่างละ 1 คน และมีผูป้ฏิบัติงานในระบบ GFMIS 
จ านวน 3 คน รวมเป็นจ านวน 440 คน  

3. ขนาดตัวอย่างและวิธีการคัดเลือกตัวอย่าง   ในการศึกษาคร้ังน้ี  ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง 
ตามสูตรทาโร ยามาเน (Taro Yamane) (ศิริรัตน์ ชุณหคลา้ย, 2546) คือ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้า
กลุ่มงานในระบบ GFMIS และผูป้ฏิบติังานในระบบ GFMIS ในจงัหวดัแพร่ 88 หน่วยงาน จ านวน 
440 คน หาขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามสูตรจะไดก้ลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 210  คน 
  สูตร    

 

  เม่ือ     n  แทน   ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

n   =         N 

                  1 + Ne 2
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  N  แทน   ขนาดของประชากร 

                       e  แทน   ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่ง 

   
แทนค่าในสูตร                                             

 
 

 ผลจากการค านวณประชากรท่ีจะศึกษามีทั้ งหมดเท่ากับ 440 คน และยอมให้เกิดความ
คลาดเคล่ือนของการสุ่มร้อยละ 5 ดงันั้นจะได้ขนาดของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 210 คนโดยใช้วิธีการ
คดัเลือกตัวอย่างแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) ซ่ึงในการศึกษาได้เก็บรวบรวม
ขอ้มูลจ านวน 212 คนจากหวัหนา้ส่วนราชการ หวัหนา้กลุ่มงานในระบบ GFMIS และผูป้ฏิบติังานใน
ระบบ GFMIS ของส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ 
 
วธีิการศึกษาและการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใช้วิธีเก็บรวบรวมขอ้มูลจากต าแหน่งงานในส่วนราชการ 

คือหวัหนา้ส่วนราชการ หวัหนา้กลุ่มงานในระบบ GFMIS และผูป้ฏิบติังานในระบบ GFMIS รวมเก็บ
รวบรวมขอ้มูล 212 คน โดยคดัเลือกจากส่วนราชการแบบตามความสะดวก ซ่ึงจะให้แบบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บตวัอย่างกบัส่วนราชการท่ีถูกคดัเลือก โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มหัวหน้า 
จ านวน 2 ชุด และ กลุ่มผูป้ฏิบติังาน จ านวน 3 ชุด 

1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาจากเอกสาร ขอ้มูล งานศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ
การบริหารการเงินการคลงัภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

2.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา  
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3  ส่วนคือ  

ส่วนที ่1  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ 2  ขอ้มูลเก่ียวกบัการประเมินผลระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการในจงัหวดัแพร่  ซ่ึงประกอบไปดว้ย สภาวะแวดลอ้ม ปัจจยัเบ้ืองตน้ 
กระบวนการ และผลผลิต ซ่ึงในส่วนของกระบวนการจะจ าแนกตามต าแหน่งงาน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
ไดแ้ก่ 1)  กลุ่มหัวหน้า หมายถึง หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้ากลุ่มงานในระบบ GFMIS และ 2) 
กลุ่มผูป้ฏิบติังาน หมายถึง ผูป้ฏิบติังานในระบบ GFMIS 

  n   =            440                   =  210 คน   

             1 + 440(0.05)2  
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ส่วนที่ 3  ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหา และขอ้เสนอแนะของการใช้ระบบการบริหารการเงิน
การคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ 

3.  การวเิคราะห์ข้อมูล 
3.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ 
ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถาม จะน ามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistic) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิ ติ  ได้แก่ความ ถ่ี  (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) เพื่อใชใ้นการอธิบายขอ้มูลท่ีไดจ้ากผูต้อบแบบสอบถาม ทั้งส่วนท่ี 1 
และ 2   ส าหรับค าถามในส่วนท่ี 2 จะท าการวิเคราะห์โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบมาตราส่วน
ประมาณค่าตามวธีิของไลเกิร์ต (Likert Scale) ซ่ึงไดก้ าหนดมาตราส่วนประมาณค่าของแบบสอบถาม
ออกเป็น 5 ล าดบั คือ  

ระดับความคิดเห็น          คะแนน 
เห็นดว้ยมากท่ีสุด  5 
เห็นดว้ยมาก  4 
เห็นดว้ยปานกลาง  3 
เห็นดว้ยนอ้ย  2 
เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด  1  

จากเกณฑ์การวดัระดบัความคิดเห็น ผูศึ้กษาจะแบ่งช่วงแต่ละระดบัความคิดเห็นโดยใชอ้นัตรภาคชั้น 
(Interval Scale) (มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2542: 110) เพื่อให้ทราบถึงระดบัความคิดเห็นท่ี
แตกต่างกนั โดยมีวธีิการค านวณ ดงัน้ี  

 ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น  =    คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด 
                             จ  านวนชั้น 
      =        5 – 1                      

 5 
=        0.80 
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แบ่งเกณฑก์ารวดัระดบัความคิดเห็น ไดด้งัน้ี 

คะแนนเฉลีย่  ความหมาย 
4.21 – 5.00  เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
3.41 – 4.20  เห็นดว้ยมาก 
2.61 – 3.40  เห็นดว้ยปานกลาง 
1.81 – 2.60  เห็นดว้ยนอ้ย 
1.00 – 1.80  เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

   
3.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ผูศึ้กษาใชว้ิธีการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) โดยสรุปขอ้มูลจากการตอบ

แบบสอบถามในส่วนท่ี 3 โดยเน้ือหาจะมีความเก่ียวขอ้งกบัปัญหา และขอ้เสนอแนะของการใชร้ะบบ 
GFMIS ของส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ 
 


