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บทที ่4  

ผลการศึกษา 
   

 ในการศึกษาเร่ืองการประเมินผลระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
ของส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ ได้รวบรวมขอ้มูลจากผูต้อบแบบสอบถาม 3 กลุ่ม คือ หัวหน้าส่วน
ราชการ หัวหน้ากลุ่มงานในระบบ GFMIS และ ผูป้ฏิบติังานในระบบ GFMIS ของส่วนราชการใน
จงัหวดัแพร่ภายใตเ้ขตความรับผิดชอบของส านกังานคลงัจงัหวดัแพร่ จ  านวน 212 คนจากประชากร
ทั้งหมด 440 คน โดยผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที ่1        ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม (ตารางท่ี 1 - 7) 
ส่วนที ่2 ขอ้มูลการประเมินผลระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

ของส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ ซ่ึงประกอบไปดว้ย ดา้นสภาวะแวดลอ้ม ปัจจยั
เบ้ืองตน้ กระบวนการ และผลผลิต (ตารางท่ี 8 - 24) 

ส่วนที ่3 ขอ้มูลการประเมินผลระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
ของส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ จ าแนกตามต าแหน่งงาน (ตารางท่ี 25 - 28) 

ส่วนที ่4 ขอ้มูลการประเมินผลระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
ของส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ จ าแนกตามการอบรม (ตารางท่ี 26 - 32) 

ส่วนที ่5 ขอ้มูลการประเมินผลระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
ของส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ จ าแนกตามระยะเวลาท างานในส่วนราชการ 
(ตารางท่ี 33 - 36) 

ส่วนที ่6  สรุปผลการประเมินในการน าระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์มาใชข้องส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ (ตารางท่ี 37 - 41) 

 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม  

 ในส่วนขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ยขอ้มูลทัว่ไป ได้แก่ ต าแหน่ง 
อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด สาขาวิชา ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานทั้งหมดในส่วนราชการ ระยะเวลาท่ี
ป ฏิ บั ติ ง าน ในต าแห น่ ง ปั จ จุบัน  จ าน วนก ารอบ รมโดย เฉ ล่ี ย ต่ อ ปี  มี ร ายละ เอี ยด  ดั ง น้ี
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ตารางที ่1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามต าแหน่งในส่วนราชการ 
 

ต าแหน่งในส่วนราชการ จ านวน  ร้อยละ 

หวัหนา้ส่วนราชการ 44 20.75 
หวัหนา้กลุ่มงานในระบบ GFMIS 47 22.17 
ผูป้ฏิบติังานในระบบ GFMIS 121 57.08 

รวม 212 100.00 

  
 จากตารางท่ี 1 พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่อยู่ในต าแหน่งผูป้ฏิบัติงานในระบบ 
GFMIS คิดเป็นร้อยละ 57.08 รองลงมาอยูใ่นต าแหน่ง หวัหนา้กลุ่มงานในระบบ GFMIS คิดเป็นร้อย
ละ 22.17 และอยูใ่นต าแหน่งหวัหนา้ส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ 20.75                                                         
 
ตารางที ่2   แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

20-30 ปี 29 13.68 

31-40 ปี 50 23.58 

41-50 ปี 66 31.13 

51-60 ปี 67 31.60 

รวม 212 100.00 

 
 จากตารางท่ี 2 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อยู่ในช่วงอายุ 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 
31.60  รองลงมาคือ อายุ 41-50 ปี ร้อยละ 31.13  อาย ุ31-40 ปี ร้อยละ 23.58 และ อาย ุ20-30 ปี ร้อยละ 
13.68 
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ตารางที ่3   แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด 
 

ระดับการศึกษาสูงสุด จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่อนุปริญญา 9 4.25 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 27 12.74 

ปริญญาตรี 122 57.55 

ปริญญาโท 54 25.47 

รวม 212 100.00 

 
 จากตารางท่ี 3 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรี คิด
เป็นร้อยละ 57.55 รองลงมาระดบัปริญญาโท ร้อยละ 25.47 ระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 
12.74 และระดบัต ่ากวา่อนุปริญญา ร้อยละ 4.25 
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ตารางที ่4  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสาขาวชิาท่ีจบ 
 

สาขาวชิาทีจ่บ จ านวน ร้อยละ 

สาขาการบญัชี 106 50.00 

ไม่ใช่สาขาการบญัชี 106 50.00 

การจดัการ  36  16.98 

รัฐศาสตร์   18  8.49 

บริหารธุรกิจ   13  6.13 

นิติศาสตร์   7  3.30 

การตลาด   6  2.83 

นิเทศศาสตร์   4  1.89 

รัฐประศาสนศาสตร์   4  1.89 

คอมพิวเตอร์   3  1.42 

มศ.3   3  1.42 

อ่ืนๆ  12*  5.66 

รวม 212 100.00 

หมายเหตุ: *อ่ืนๆประกอบดว้ย สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (2 ราย) เศรษฐศาสตร์ (2 ราย) การประมง (2 
ราย) วิทยาศาสตร์เกษตร (1 ราย) วิทยาศาสตร์วิทยา (1 ราย) ครุศาสตร์ (1ราย) สารสนเทศ (1 ราย) 
บริหารการศึกษา (1 ราย) แพทยศาสตร์ (1 ราย)   
 
 จากตารางท่ี 4  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม จบสาขาการบญัชีและสาขาอ่ืน ในอตัราเท่ากนัคือ 
ร้อยละ 50.00 โดยส่วนมากจบในสาขาการจดัการ  
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ตารางที่ 5  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระยะเวลาท่ีปฏิบติังานใน
ส่วนราชการ 
 

ระยะเวลาที่ปฏิบัตงิานทั้งหมดในส่วนราชการ จ านวน  ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 1 ปี 3 1.42 

1-5 ปี 41 19.34 

6-10 ปี 24 11.32 

11-15 ปี 30 14.15 

16-20 ปี 20 9.43 

21-25 ปี 33 15.57 

26-30 ปี 33 15.57 

มากกวา่ 30 ปี 28 13.21 

รวม 212 100.00 

 
 จากตารางท่ี 5  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีระยะเวลาปฏิบติังานทั้งหมดในส่วน
ราชการ  1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 19.34 รองลงมาระยะเวลา 21-25  ปี และ 26-30 ปี ในร้อยละเท่ากนัคือ
ร้อยละ 15.57 และมีระยะเวลาปฏิบติังานในส่วนราชการนอ้ยกวา่ 1ปี นอ้ยท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 1.42 
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ตารางที่ 6  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระยะเวลาท่ีปฏิบติังานใน 
ต าแหน่งปัจจุบนั 
 

ระยะเวลาที่ปฏิบัตงิานในต าแหน่งปัจจุบัน จ านวน  ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 1 ปี 15 7.08 
1-5 ปี 97 45.75 
6-10 ปี 48 22.64 
11-15 ปี 26 12.26 
16-20 ปี 12 5.66 
21-25 ปี 10 4.72 
26-30 ปี 3 1.42 
มากกวา่ 30 ปี 1 0.47 

รวม 212 100.00 

 
 จากตารางท่ี 6  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีระยะเวลาปฏิบติังานในต าแหน่งปัจจุบนั 
1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.75 รองลงมาระยะเวลา 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.64 และปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งปัจจุบนั มากกวา่ 30 ปี นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.47 
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ตารางที่ 7  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามการอบรมเก่ียวกับการ
ด าเนินงานในระบบ GFMIS  
 

จ านวนการอบรมเกีย่วกบัการด าเนินงาน
ในระบบ GFMIS โดยเฉลีย่ต่อปี 

จ านวน ร้อยละ 

เคย 171 80.66 

1 คร้ัง   78  36.79 

2 คร้ัง   60  28.30 

3 คร้ัง   23  10.85 

4 คร้ัง   5  2.36 

5 คร้ัง   3  1.42 

6 คร้ัง   2  0.94 

ไม่เคย 41 19.34 

รวม 212 100.00 

 
 จากตารางท่ี 7  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เคยอบรมจ านวน 1 คร้ังโดยเฉล่ียต่อปี คิด
เป็นร้อยละ 36.79 รองลงมา 2 คร้ังต่อปี คิดเป็นร้อยละ 28.30 และไม่เคยอบรมคิดเป็นร้อยละ 19.34 
 

ส่วนที่ 2  ข้อมูลการประเมินผลระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ของส่วน
ราชการในจังหวดัแพร่  
 
 ในส่วนการประเมินผลระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ของส่วน
ราชการในจงัหวดัแพร่ จะประเมินผลทั้งหมด 4 ด้านประกอบดว้ย สภาวะแวดล้อม ปัจจยัเบ้ืองตน้ 
กระบวนการ และผลผลิต  
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ตารางที่ 8  แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของความคิดเห็นเก่ียวกับการประเมินผลสภาวะ
แวดลอ้มในการน าระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วนราชการ
ในจงัหวดัแพร่ 
 

สภาวะแวดล้อม 

ระดบัความคดิเห็น  

ล าดบัที่ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ค่าเฉลีย่ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล) 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ   
ความเหมาะสมของระบบ            
วตัถุประสงคข์องระบบ GFMIS มีการ
ก าหนดอยา่งชดัเจน 

78 114 19 1 0 4.27 

1 
36.79 53.77 8.96 0.47 0.00 (มากท่ีสุด) 

ส่วนราชการมีความเขา้ใจถึงวตัถุประสงค์
ของการน าระบบ GFMIS มาใช ้

66 118 23 5 0 4.16 
3 

31.13 55.66 10.85 2.36 0.00 (มาก) 
การน าระบบ GFMIS มาใช ้สามารถช่วย
ให้ประสิทธิภาพในการท างานมีมากข้ึน 

82 108 19 2 1 4.26 
2 

38.68 50.94 8.96 0.94 0.47 (มากท่ีสุด) 

ค่าเฉลีย่รวมด้านความเหมาะสมของระบบ  4.23 
1 

(แปลผล) (มากที่สุด) 

เศรฐกจิ                                             
ระบบ GFMIS ช่วยกระตุน้การเติบโตดา้น
เศรษฐกิจของจงัหวดั 

45 113 47 5 2 3.92 
1 

21.23 53.30 22.17 2.36 0.94 (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวมเศรฐกจิ    3.92 
3 

(แปลผล) (มาก) 

สังคม                                              
ระบบ GFMIS ช่วยให้การท าโครงการต่างๆ
ของส่วนราชการ มีความโปร่งใส 

56 114 37 4 1 4.04 

2 
26.42 53.77 17.45 1.89 0.47 (มาก) 

ระบบ GFMIS สามารถช่วยให้การเบิกจ่าย
งบประมาณโครงการต่างๆของส่วนราชการ 
เขา้ถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายในจงัหวดัได้
รวดเร็ว 

63 121 24 4 0 4.15 

1 
29.72 57.08 11.32 1.89 0.00 (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวมด้านสังคม 4.10 
2 

(แปลผล) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 4.13   

(แปลผล) (มาก)   
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 จากตารางท่ี 8  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลวา่สภาวะแวดลอ้มในการน าระบบการ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.13) โดยประเมินผลว่าดา้นความเหมาะสมของระบบ มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.23) ดา้นสังคมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.10) และ ดา้น
เศรษฐกิจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.92) ตามล าดบั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 ดา้นความเหมาะสมของระบบ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลวา่เร่ือง วตัถุประสงคข์อง
ระบบ GFMIS มีการก าหนดอยา่งชดัเจน มีความเหมาะสมเป็นอนัดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 4.27) รองลงมาคือ
เร่ือง การน าระบบ GFMIS มาใช ้สามารถช่วยให้ประสิทธิภาพในการท างานมีมากข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.26) 
และส่วนราชการมีความเขา้ใจถึงวตัถุประสงคข์องการน าระบบ GFMIS มาใช ้(ค่าเฉล่ีย 4.16)  
 ดา้นสังคม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลว่าเร่ือง ระบบ GFMIS สามารถช่วยให้การ
เบิกจ่ายงบประมาณโครงการต่างๆของส่วนราชการเข้าถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายในจงัหวดัได้
รวดเร็ว มีความเหมาะสมเป็นอนัดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 4.15) รองลงมาคือเร่ือง ระบบ GFMIS ช่วยให้การ
ท าโครงการต่างๆของส่วนราชการ มีความโปร่งใส (ค่าเฉล่ีย 4.04)  
 ดา้นเศรษฐกิจ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลว่าเร่ือง ระบบ GFMIS ช่วยกระตุน้การ
เติบโตด้านเศรษฐกิจของจงัหวดั มีความเหมาะสมในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.92) ซ่ึงในด้านน้ีมีการ
ประเมินผลเร่ืองเดียว 
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ตารางที ่9  แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของความคิดเห็นเก่ียวกบัการประเมินผลปัจจยัเบ้ืองตน้
ในการน าระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใชใ้นส่วนราชการในจงัหวดั
แพร่ 
 

ปัจจัยเบือ้งต้น 

ระดบัความคดิเห็น   
ล าดบั
ที่ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ค่าเฉลีย่ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล) 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ   
บุคลากร                                                       
ผูบ้ริหารของส่วนราชการให้การ
สนบัสนุนในการด าเนินงานของระบบ 
GFMIS 

75 108 27 2 0 4.21 

1 
35.38 50.94 12.74 0.94 0.00 

(มาก
ท่ีสุด) 

เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานไดรั้บการอบรม
ก่อนการน าระบบ GFMIS  มาใช ้

49 92 51 12 8 3.76 
7 

23.11 43.40 24.06 5.66 3.77 (มาก) 
เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานไดรั้บการอบรมใน
ระบบ GFMIS ระหวา่งการปฏิบติังาน 
อยา่งสม ่าเสมอ  

61 103 37 9 2 4.00 
5 

29.05 49.05 17.62 4.29 0.95 (มาก) 

เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานมีความเขา้ใจในการ
ปฏิบติังานในภาพรวม ของระบบ 
GFMIS 

46 133 28 4 1 4.03 
4 

21.70 62.74 13.21 1.89 0.47 (มาก) 

เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานมีความรู้ ใน
ขั้นตอนการปฏิบติังานในระบบท่ีตนเอง
รับผิดชอบ (ระเบียบ หนงัสือสัง่การ คู่มือ
ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง) 

45 124 40 3 0 4.00 
5 

21.23 58.49 18.87 1.42 0.00 (มาก) 

เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานมีทกัษะในการใช้
คอมพิวเตอร์ซ่ึงเป็นทกัษะในการน า
ระบบ GFMIS  มาใช ้

62 124 22 4 0 4.15 
3 

29.25 58.49 10.38 1.89 0.00 (มาก) 

ส่วนราชการมีการก าหนดบุคคล 
ผูรั้บผิดชอบงานในทุกระบบงานใน
GFMIS อยา่งชดัเจน 

72 110 24 3 3 4.16 
2 

33.96 51.89 11.32 1.42 1.42 (มาก) 

ส่วนราชการมีการก าหนดหนา้ท่ีในตวั
บุคคล ท่ีปฎิบติัในระบบ GFMIS อยา่ง
ชดัเจน 

74 104 29 2 3 4.15 
3 

34.91 49.06 13.68 0.94 1.42 (มาก) 

ส่วนราชการมีผูช่้วย หรือมีหน่วยงาน
สนบัสนุนในการแกไ้ขปัญหาการใช้
ระบบ GFMIS 

65 87 46 6 8 3.92 
6 

30.66 41.04 21.70 2.83 3.77 (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวมด้านบุคลากร 4.04 
1 

(แปลผล) (มาก) 
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ตารางที ่9  แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของความคิดเห็นเก่ียวกบัการประเมินผลปัจจยัเบ้ืองตน้
ในการน าระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใชใ้นส่วนราชการในจงัหวดั
แพร่ (ต่อ) 
 

ปัจจัยเบือ้งต้น 

ระดบัความคิดเห็น   

ล าดบั
ที ่

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ท่ีสุด ค่าเฉลีย่ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล) 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ   
งบประมาณ                                                                                
ส่วนราชการไดรั้บงบประมาณเพยีงพอ
ส าหรับการน าระบบ GFMIS มาใช ้

47 92 61 6 6 3.79 
1 

22.17 43.40 28.77 2.83 2.83 (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวมด้านงบประมาณ 3.79 
2 

(แปลผล) (มาก) 

วสัดุอุปกรณ์                                                
ส่วนราชการมีวสัดุอุปกรณ์ ท่ีมีคุณภาพ 
เพือ่รองรับการใชง้านในระบบ GFMIS  

42 99 61 4 6 3.79 
1 

19.81 46.70 28.77 1.89 2.83 (มาก) 

ส่วนราชการมีวสัดุอุปกรณ์เพยีงพอ ใน
การใชง้านในระบบ GFMIS  

42 94 65 6 5 3.76 
2 

19.81 44.34 30.66 2.83 2.36 (มาก) 
ค่าเฉลีย่รวมด้านวสัดุอุปกรณ์ 3.78 

3 
(แปลผล) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.98 

  (แปลผล) (มาก) 

 
 จากตารางท่ี 9  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลว่าปัจจยัเบ้ืองตน้ในการน าระบบการ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.98) โดยประเมินผลว่าด้านบุคลากร มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.04) ดา้นงบประมาณ อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.79) และดา้นวสัดุอุปกรณ์ อยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.78) ตามล าดบั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 ดา้นบุคลากร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลว่าเร่ือง ผูบ้ริหารของส่วนราชการให้การ
สนับสนุนในการด าเนินงานของระบบ GFMIS มีความเหมาะสมเป็นอนัดับแรก (ค่าเฉล่ีย 4.21) 
รองลงมาคือเร่ือง ส่วนราชการมีการก าหนดบุคคล ผูรั้บผิดชอบงานในทุกระบบงานใน GFMIS อยา่ง
ชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.16) ส่วนราชการมีการก าหนดหน้าท่ีในตวับุคคลท่ีปฎิบติัในระบบ GFMIS อย่าง
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ชัดเจน และ เจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบัติงานมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ซ่ึงเป็นทักษะในการน าระบบ  
GFMIS มาใช้ ด้วยค่าเฉล่ียท่ีเท่ากัน (ค่าเฉล่ีย 4.15)  เจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบัติงานมีความเข้าใจในการ
ปฏิบติังานในภาพรวมของระบบ GFMIS (ค่าเฉล่ีย 4.03) เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานได้รับการอบรมใน
ระบบ GFMIS ระหวา่งการปฏิบติังาน อยา่งสม ่าเสมอ และ เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานมีความรู้ ในขั้นตอน
การปฏิบัติงานในระบบท่ีตนเองรับผิดชอบ (ระเบียบ หนังสือสั่งการ คู่มือต่างๆท่ีเก่ียวข้อง) ด้วย
ค่าเฉล่ียท่ีเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.00) ส่วนราชการมีผูช่้วย หรือมีหน่วยงานสนบัสนุนในการแกไ้ขปัญหา
การใชร้ะบบ GFMIS (ค่าเฉล่ีย 3.92) เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานไดรั้บการอบรมก่อนการน าระบบ GFMIS 
มาใช ้(ค่าเฉล่ีย 3.76) ตามล าดบั 
 ดา้นงบประมาณ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลวา่เร่ือง ส่วนราชการไดรั้บงบประมาณ
เพียงพอส าหรับการน าระบบ GFMIS มาใช ้มีความเหมาะสมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.79) ซ่ึงในดา้นน้ี
มีการประเมินผลเร่ืองเดียว 
 ดา้นวสัดุอุปกรณ์ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลวา่เร่ือง ส่วนราชการมีวสัดุอุปกรณ์ ท่ีมี
คุณภาพ เพื่อรองรับการใช้งานในระบบ GFMIS มีความเหมาะสมเป็นอนัดับแรก (ค่าเฉล่ีย 3.79) 
รองลงมาคือเร่ือง ส่วนราชการมีวสัดุอุปกรณ์เพียงพอ ในการใชง้านในระบบ GFMIS (ค่าเฉล่ีย 3.76) 
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ตารางที ่10  แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของความคิดเห็นเก่ียวกบัการประเมินผลกระบวนการ
ในการน าระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใชใ้นส่วนราชการในจงัหวดั
แพร่ ส าหรับทุกต าแหน่ง 
 

กระบวนการ 

ระดบัความคดิเห็น  

ล าดบั
ที่ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ค่าเฉลีย่ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล) 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ  
การวางแผน                                             
ส่วนราชการมีการวางแผนการใชร้ะบบ
GFMIS  

37 114 54 4 3 3.85 
2 

17.45 53.77 25.47 1.89 1.42 (มาก) 

ผูบ้ริหารและตวัแทนของผูป้ฏิบติังานใน
ส่วนราชการ ร่วมกนัวางแผนการใช้
ระบบ GFMIS 

33 114 52 8 5 3.78 
3 

15.57 53.77 24.53 3.77 2.36 (มาก) 

ส่วนราชการมีการก าหนดเกณฑ์
มาตรฐานหรือเป้าหมายการปฏิบติังานใน
ระบบ GFMIS อยา่งชดัเจน 

42 118 43 8 1 3.91 
1 

19.81 55.66 20.28 3.77 0.47 (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวมด้านการวางแผน 3.85 
4 

(แปลผล) (มาก) 

การจัดองค์กร                                            
ส่วนราชการมีการก าหนดขั้นตอนการ
ด าเนินงานในระบบ GFMIS  

48 113 43 5 3 3.94 
1 

22.64 53.30 20.28 2.36 1.42 (มาก) 

หวัหนา้ส่วนราชการ และหวัหนา้กลุ่ม
งาน มีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาในระบบ 
GFMIS  

46 101 55 7 3 3.86 
2 

21.70 47.64 25.94 3.30 1.42 (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวมด้านการจัดองค์กร 3.90 
3 

(แปลผล) (มาก) 

การส่ังการ                                                   
หวัหนา้ส่วนราชการ และหวัหนา้กลุ่ม
งานมีการมอบหมายและสัง่การ
ด าเนินงานในระบบ GFMIS ไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

65 103 38 4 2 4.07 

1 

30.66 48.58 17.92 1.89 0.94 (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวมด้านการส่ังการ 4.07 
1 

(แปลผล) (มาก) 
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ตารางที ่10  แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของความคิดเห็นเก่ียวกบัการประเมินผลกระบวนการ
ในการน าระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใชใ้นส่วนราชการในจงัหวดั
แพร่ ส าหรับทุกต าแหน่ง (ต่อ) 
 

กระบวนการ 

ระดบัความคดิเห็น   

ล าดบั
ที่ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ค่าเฉลีย่ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล) 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ   
การควบคุม                                               
ส่วนราชการมีการก าหนดวิธีการควบคุม
และการประเมินผลงานในระบบ GFMIS  

58 99 50 3 2 3.99 
4 

27.36 46.70 23.58 1.42 0.94 (มาก) 

หวัหนา้ส่วนราชการและหวัหนา้กลุ่มงาน 
ให้ผูป้ฏิบติังานปฎิบติั ตามคู่มือการใช้
ระบบGFMIS เช่นทะเบียนคุมหลกัฐานขอ
เบิก ทะเบียนการเบิกจ่ายจากคลงั  เพื่อให้
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

84 103 24 1 0 4.28 

1 

39.62 48.58 11.32 0.47 0.00 
(มาก
ท่ีสุด) 

หวัหนา้ส่วนราชการ และหวัหนา้กลุ่มงานมี
การติดตามประเมินผลการด าเนินงานใน
ระบบ GFMIS ตามมาตรฐานหรือเป้าหมาย 
ท่ีวางไว ้

54 121 33 4 0 4.07 
2 

25.47 57.08 15.57 1.89 0.00 (มาก) 

หวัหนา้ส่วนราชการ และหวัหนา้กลุ่มงานมี
การก าหนดให้ผูป้ฏิบติังานรายงานผลการ
ด าเนินงานจากระบบ GFMIS เพื่อน าผลการ
ด าเนินงานไปใชว้างแผนการปฏิบติัราชการ
ต่อไป 

52 116 39 5 0 4.02 

3 

24.53 54.72 18.40 2.36 0.00 (มาก) 

หวัหนา้ส่วนราชการ และหวัหนา้กลุ่มงานมี
การให้ขวญัก าลงัใจและสร้างแรงจูงใจแก่
ผูป้ฏิบติังานในระบบ GFMIS อยา่ง
สม ่าเสมอ 

36 99 52 20 5 3.67 
5 

16.98 46.70 24.53 9.43 2.36 (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวมด้านการควบคุม 4.01 
2 

(แปลผล) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.93 

  (แปลผล) (มาก) 
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 จากตารางท่ี 10  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลว่ากระบวนการในการน าระบบการ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.93) โดยประเมินผลว่าด้านการสั่งการมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.07) ดา้นการควบคุมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.01) ด้านการจดัองค์กร อยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.90) และ ด้านการวางแผนอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.85) ตามล าดับ ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี 
 ดา้นการสั่งการ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลวา่เร่ือง หวัหนา้ส่วนราชการ และหวัหนา้
กลุ่มงานมีการมอบหมายและสั่งการด าเนินงานในระบบ GFMIS ไดอ้ยา่งเหมาะสม มีความเหมาะสม
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.07) ซ่ึงในดา้นน้ีมีการประเมินผลเร่ืองเดียว 
 ด้านการควบคุม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลว่าเร่ือง หัวหน้าส่วนราชการและ
หวัหนา้กลุ่มงาน ใหผู้ป้ฏิบติังานปฎิบติั ตามคู่มือการใชร้ะบบ GFMIS เช่นทะเบียนคุมหลกัฐานขอเบิก 
ทะเบียนการเบิกจ่ายจากคลัง เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีความเหมาะสมเป็นล าดับแรก 
(ค่าเฉล่ีย 4.28) รองลงมาคือเร่ือง หวัหน้าส่วนราชการ และหัวหน้ากลุ่มงานมีการติดตามประเมินผล
การด าเนินงานในระบบ GFMIS ตามมาตรฐานหรือเป้าหมาย ท่ีวางไว้ (ค่าเฉล่ีย 4.07) หัวหน้าส่วน
ราชการ และหวัหนา้กลุ่มงานมีการก าหนดใหผู้ป้ฏิบติังานรายงานผลการด าเนินงานจากระบบ GFMIS 
เพื่อน าผลการด าเนินงานไปใช้วางแผนการปฏิบติัราชการต่อไป (ค่าเฉล่ีย 4.02) ส่วนราชการมีการ
ก าหนดวิธีการควบคุมและการประเมินผลงานในระบบ GFMIS (ค่าเฉล่ีย 3.99) และหัวหน้าส่วน
ราชการ และหวัหนา้กลุ่มงานมีการใหข้วญัก าลงัใจและสร้างแรงจูงใจแก่ผูป้ฏิบติังานในระบบ GFMIS 
อยา่งสม ่าเสมอ (ค่าเฉล่ีย 3.67) ตามล าดบั 
 ดา้นการจดัองค์กร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลว่าเร่ือง ส่วนราชการมีการก าหนด
ขั้นตอนการด าเนินงานในระบบ GFMIS มีความเหมาะสมเป็นล าดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 3.94) รองลงมาคือ
เร่ือง หวัหนา้ส่วนราชการ และหวัหนา้กลุ่มงาน มีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาในระบบ GFMIS (ค่าเฉล่ีย 
3.86)    
 ด้านการวางแผน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลว่าเร่ือง ส่วนราชการมีการก าหนด
เกณฑ์มาตรฐานหรือเป้าหมายการปฏิบติังานในระบบ  GFMIS อย่างชัดเจน มีความเหมาะสมเป็น
ล าดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 3.91) รองลงมาคือเร่ือง ส่วนราชการมีการวางแผนการใชร้ะบบ GFMIS (ค่าเฉล่ีย 
3.85) และผูบ้ริหารและตวัแทนของผูป้ฏิบติังานในส่วนราชการ ร่วมกนัวางแผนการใชร้ะบบ GFMIS 
(ค่าเฉล่ีย 3.78)    
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ตารางที่ 11   แสดงจ านวนและร้อยละของวิธีการเขา้ระบบ GFMIS ของส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ 
ส าหรับผูป้ฏิบติังานในระบบ GFMIS 
 

หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 121 ราย 
 
 จากตารางท่ี 11  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เขา้ระบบ GFMIS โดยใช้ Excel Form 
จากระบบ Excel Loader และระบบ Web online  คิดเป็นร้อยละ 73.51 รองลงมาใช้ เคร่ือง Terminal 
GFMIS SAP R/3 คิดเป็นร้อยละ 24.50 และใชก้าร Interface ขอ้มูล ร้อยละ 1.99 
 

 ตารางที่ 12   แสดงจ านวนและร้อยละของระบบงานท่ีท าใน GFMIS ของส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ 
ส าหรับผูป้ฏิบติังานในระบบ GFMIS 

 
ระบบงานใน GFMIS จ านวน ร้อยละ 

ระบบบริหารงบประมาณ 62 21.09 

ระบบจดัซ้ือจดัจา้ง 55 18.71 

ระบบการเงินและบญัชี 144  48.98 
          ระบบเบิกจ่าย 88 29.93 

          ระบบอ่ืน 56 19.05 

ระบบบญัชีตน้ทุน 18 6.12 

ระบบบริหารบุคคล 15 5.10 
หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 121 ราย 
 
 จากตารางท่ี 12 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ปฏิบติังานในระบบการเงินและบญัชี ใน
ระบบเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 29.93 รองลงมาท างานในระบบบริหารงบประมาณ ร้อยละ 21.09 ระบบ
การเงินและบญัชี ในระบบอ่ืน ร้อยละ 19.05 ระบบจดัซ้ือจดัจา้ง ร้อยละ 18.71 ระบบบญัชีตน้ทุน ร้อย
ละ 6.12 และ ระบบบริหารบุคคล ร้อยละ 5.10 ตามล าดบั 

วธีิการเข้าระบบ GFMIS จ านวน ร้อยละ 
เคร่ือง Terminal GFMIS SAP R/3 37 24.50 
ใช ้Excel Form จากระบบ Excel Loader และระบบ Web online 111 73.51 
Interface ขอ้มูล 3 1.99 
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ตารางที ่13    แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของความคิดเห็นเก่ียวกบัการประเมินผลกระบวนการ
ในระบบบริหารงบประมาณ ส าหรับผูป้ฏิบติังานในระบบ GFMIS  
 

กระบวนการ 

ระดบัความคิดเห็น  

ล าดบั
ที ่

มากท่ีสุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยท่ีสุด ค่าเฉลีย่ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล) 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ  
ระบบบริหารงบประมาณ                 
สามารถติดตามขอ้มลูสถานภาพการ
เบิกจ่ายไดต้ลอดเวลา และเป็นปัจจุบนั 

35 21 6 0 0 4.47 
1 

56.45 33.87 9.68 0.00 0.00 (มากท่ีสุด) 

สามารถตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ
ไดท้นัที 

35 18 9 0 0 4.42 
2 

56.45 29.03 14.52 0.00 0.00 (มากท่ีสุด) 
สามารถจดัท ารายงานแผนการใชจ่้าย
งบประมาณไดถู้กตอ้ง 

32 19 9 2 0 4.31 
3 

51.61 30.65 14.52 3.23 0.00 (มากท่ีสุด) 
ส่วนราชการสามารถวางแผนการใชจ่้าย
ตามงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรได ้

27 24 7 4 0 4.19 
4 

43.55 38.71 11.29 6.45 0.00 (มาก) 
สามารถขอโอน อนุมติังบประมาณ ได้
อยา่งรวดเร็ว 

23 25 8 4 2 4.02 
5 

37.10 40.32 12.90 6.45 3.23 (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 4.28 

  (แปลผล) (มากท่ีสุด) 

 
 จากตารางท่ี  13 พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามประเมินผลว่ากระบวนการในระบบบริหาร
งบประมาณของส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.28) 
โดยประเมินผลว่าเร่ือง ผูป้ฏิบติังานสามารถติดตามขอ้มูลสถานภาพการเบิกจ่ายไดต้ลอดเวลา และ
เป็นปัจจุบนั มีความเหมาะสมเป็นล าดับแรก (ค่าเฉล่ีย 4.47) รองลงมาคือเร่ือง สามารถตรวจสอบ
งบประมาณคงเหลือได้ทนัที (ค่าเฉล่ีย 4.42) สามารถจดัท ารายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณได้
ถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 4.31) ส่วนราชการสามารถวางแผนการใช้จ่ายตามงบประมาณท่ีได้รับจดัสรรได ้
(ค่าเฉล่ีย 4.19) และ สามารถขอโอน อนุมติังบประมาณ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.02) ตามล าดบั 
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ตารางที ่14    แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของความคิดเห็นเก่ียวกบัการประเมินผลกระบวนการ
ในระบบจดัซ้ือจดัจา้ง ส าหรับผูป้ฏิบติังานในระบบ GFMIS  

กระบวนการ 

ระดบัความคดิเห็น   

ล าดบั
ที่ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ค่าเฉลีย่ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล) 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ   
ระบบจัดซ้ือจัดจ้าง                                       
สามารถท าขอ้มูลหลกัผูข้าย และจดักลุ่ม
ขอ้มูลผูข้ายไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

24 22 7 1 1 4.22 
2 

43.64 40.00 12.73 1.82 1.82 (มากท่ีสุด) 

สามารถเรียกดูขอ้มูลผูข้ายท่ีมีอยูใ่นระบบ
ไดท้นัที 

29 20 3 2 1 4.35 
1 

52.73 36.36 5.45 3.64 1.82 (มากท่ีสุด) 
มีรหสัมาตรฐานสินคา้และบริการภาครัฐ
(GPSC) เพียงพอตามความตอ้งการของ
ส่วนราชการ 

16 17 18 3 1 3.80 
8 

29.09 30.91 32.73 5.45 1.82 (มาก) 

สามารถบนัทึกขอ้มูลการจดัซ้ือจดัจา้งได้
รวดเร็ว 

18 23 12 1 1 4.02 
6 

32.73 41.82 21.82 1.82 1.82 (มาก) 
สามารถเช่ือมโยงขอ้มูลกบัระบบจดัซ้ือจดั
จา้งภาครัฐ (EGP) ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

13 23 14 3 2 3.76 
9 

23.64 41.82 25.45 5.45 3.64 (มาก) 
สามารถระบุ และก าหนดการวิธีจดัซ้ือจดั
จา้งไดช้ดัเจนตามหลกับญัชีเกณฑค์งคา้ง 

17 22 10 5 1 3.89 
7 

30.91 40.00 18.18 9.09 1.82 (มาก) 
สามารถบนัทึกรับสินทรัพยใ์นขั้นตอนการ
รับพสัดุไดร้วดเร็ว 

19 22 11 2 1 4.02 
6 

34.55 40.00 20.00 3.64 1.82 (มาก) 
มีกระบวนการขั้นตอนการจดัซ้ือจดัจา้งได้
ถูกตอ้งมากข้ึน 

19 25 9 2 0 4.11 
4 

34.55 45.45 16.36 3.64 0.00 (มาก) 
ส่วนราชการสามารถยกเลิกใบสัง่ซ้ือ หรือ
ใบตรวจรับไดเ้องโดยทนัทีหากพบ
ขอ้ผิดพลาด 

22 24 5 3 1 4.15 
3 

40.00 43.64 9.09 5.45 1.82 (มาก) 

ส่วนราชการสามารถติดตามสถานะในการ
จดัซ้ือจดัจา้งไดท้นัทีและเช่ือมโยงกบั
ระบบท่ีเก่ียวขอ้ง เช่นระบบการเบิกจ่ายเงิน 

24 22 7 1 1 4.09 
5 

43.64 40.00 12.73 1.82 1.82 (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 4.04 

  (แปลผล) (มาก) 
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 จากตารางท่ี 14  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลว่ากระบวนการในระบบจดัซ้ือจดัจา้ง
ของส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.04) โดยประเมินผลว่า
เร่ือง ผูป้ฏิบติังานสามารถเรียกดูขอ้มูลผูข้ายท่ีมีอยูใ่นระบบไดท้นัที มีความเหมาะสมเป็นล าดบัแรก 
(ค่าเฉล่ีย 4.35) รองลงมาคือเร่ือง สามารถท าขอ้มูลหลกัผูข้าย และจดักลุ่มขอ้มูลผูข้ายไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
(ค่าเฉล่ีย 4.22) และ ส่วนราชการสามารถยกเลิกใบสั่งซ้ือ หรือใบตรวจรับได้เองโดยทนัทีหากพบ
ขอ้ผิดพลาด (ค่าเฉล่ีย 4.15) มีกระบวนการขั้นตอนการจดัซ้ือจดัจา้งไดถู้กตอ้งมากข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.11) 
ส่วนราชการสามารถติดตามสถานะในการจดัซ้ือจดัจา้งไดท้นัทีและเช่ือมโยงกบัระบบท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น
ระบบการเบิกจ่ายเงิน (ค่าเฉล่ีย 4.09) สามารถบนัทึกรับสินทรัพยใ์นขั้นตอนการรับพสัดุได้รวดเร็ว 
และสามารถบนัทึกขอ้มูลการจดัซ้ือจดัจา้งไดร้วดเร็ว ดว้ยค่าเฉล่ียท่ีเท่ากนั(ค่าเฉล่ีย 4.02) สามารถระบุ 
และก าหนดการวิธีจดัซ้ือจดัจา้งไดช้ดัเจนตามหลกับญัชีเกณฑ์คงคา้ง (ค่าเฉล่ีย 3.89) มีรหสัมาตรฐาน
สินคา้และบริการภาครัฐ (GPSC) เพียงพอตามความตอ้งการของส่วนราชการ (ค่าเฉล่ีย 3.80) และ
สามารถเช่ือมโยงข้อมูลกับระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ (EGP) ได้อย่างสมบูรณ์  (ค่าเฉล่ีย 3.76) 
ตามล าดบั 
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ตารางที ่15    แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของความคิดเห็นเก่ียวกบัการประเมินผลกระบวนการ
ในระบบเบิกจ่ายเงิน ส าหรับผูป้ฏิบติังานในระบบ GFMIS  
 

กระบวนการ 

ระดบัความคดิเห็น   

ล าดบั
ที่ 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 
ค่าเฉลีย่ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล) 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ   
ระบบการเบิกจ่ายเงนิ                                  
สามารถจ่ายตรงผูข้ายไดถู้กตอ้ง ทั้งเงินใน
งบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ 

53 33 2 0 0 4.58 
1 

60.23 37.50 2.27 0.00 0.00 (มากท่ีสุด) 

สามารถจ่ายตรงผูข้ายไดส้ะดวกรวดเร็ว ทั้ง
เงินในงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ 

53 30 5 0 0 4.55 
4 

60.23 34.09 5.68 0.00 0.00 (มากท่ีสุด) 
สามารถเบิกเงินจากคลงัไดถู้กตอ้ง ทั้งเงิน
ในงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ 

54 30 4 0 0 4.57 
2 

61.36 34.09 4.55 0.00 0.00 (มากท่ีสุด) 
สามารถเบิกเงินจากคลงัไดส้ะดวกรวดเร็ว 
ทั้งเงินในงบประมาณ และเงินนอก
งบประมาณ 

56 25 7 0 0 4.56 
3 

63.64 28.41 7.95 0.00 0.00 (มากท่ีสุด) 

สามารถท ารายการเบิกเกินส่งคืนเงินใน
งบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ได้
อยา่งรวดเร็ว ไม่มีขั้นตอนซบัซอ้น 

38 34 11 1 4 4.15 
6 

43.18 38.64 12.50 1.14 4.55 (มาก) 

สามารถติดตามสถานะการเบิกจ่ายเงิน
ให้กบัผูมี้สิทธิรับเงินไดเ้ป็นปัจจุบนั 

45 33 8 2 0 4.38 
5 

51.14 37.50 9.09 2.27 0.00 (มากท่ีสุด) 

ส่วนราชการสามารถแกไ้ข หรือ ยกเลิก
รายการในระบบการเบิกจ่ายเงินโดยทนัที
หากพบขอ้ผิดพลาด 

33 38 12 3 2 4.10 
7 

37.50 43.18 13.64 3.41 2.27 (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 4.41 

  (แปลผล) (มากท่ีสุด) 

 

 จากตารางท่ี 15  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลวา่กระบวนการในระบบเบิกจ่ายเงินของ
ส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.41) โดยประเมินผลว่า
เร่ือง ผูป้ฏิบติังานสามารถจ่ายตรงผูข้ายไดถู้กตอ้ง ทั้งเงินในงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ มี
ความเหมาะสมเป็นล าดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 4.58) รองลงมาคือเร่ือง สามารถเบิกเงินจากคลงัไดถู้กตอ้ง ทั้ง
เงินในงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ (ค่าเฉล่ีย 4.57) สามารถเบิกเงินจากคลงัไดส้ะดวกรวดเร็ว 
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ทั้งเงินในงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ (ค่าเฉล่ีย 4.56) สามารถจ่ายตรงผูข้ายได้สะดวก
รวดเร็ว ทั้งเงินในงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ (ค่าเฉล่ีย 4.55) สามารถติดตามสถานะการเบิก
จ่ายเงินให้กบัผูมี้สิทธิรับเงินไดเ้ป็นปัจจุบนั (ค่าเฉล่ีย 4.38)  สามารถท ารายการเบิกเกินส่งคืนเงินใน
งบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ไม่มีขั้นตอนซบัซ้อน (ค่าเฉล่ีย 4.15) และ ส่วน
ราชการสามารถแก้ไข หรือ ยกเลิกรายการในระบบการเบิกจ่ายเงินโดยทนัทีหากพบข้อผิดพลาด 
(ค่าเฉล่ีย 4.10) ตามล าดบั 
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ตารางที ่16    แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของความคิดเห็นเก่ียวกบัการประเมินผลกระบวนการ
ในระบบการรับและน าส่งเงิน ส าหรับผูป้ฏิบติังานในระบบ GFMIS  
 

กระบวนการ 

ระดบัความคดิเห็น   

ล าดบั
ที่ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ค่าเฉลีย่ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล) 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ   

ระบบการรับและน าส่งเงนิ               

สามารถบนัทึกรับและน าส่งรายไดเ้งนิใน
งบประมาณไดร้วดเร็ว  ลดขั้นตอนการ
ท างาน 

28 19 8 0 1 4.30 
2 

50.00 33.93 14.29 0.00 1.79 (มากท่ีสุด) 

สามารถบนัทึกรับและส่งเงนินอก
งบประมาณไดอ้ยา่งรวดเร็ว    ลดขั้นตอน
การท างาน 

22 21 12 0 1 4.13 
4 

39.29 37.50 21.43 0.00 1.79 (มาก) 

สามารถรับและน าส่งรายไดเ้งนิใน
งบประมาณและเงนินอกงบประมาณ ได้
อยา่งถูกตอ้ง 

27 18 9 2 0 4.25 
3 

48.21 32.14 16.07 3.57 0.00 (มากท่ีสุด) 

สามารถรับและน าส่งเงนิในงบประมาณ
และเงนินอกงบประมาณ แทนส่วน
ราชการอ่ืนไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

21 20 9 5 1 3.98 
6 

37.50 35.71 16.07 8.93 1.79 (มาก) 

ส่วนราชการและส่วนกลางสามารถเรียกดู
สถานภาพการรับและน าส่งรายไดเ้งนิใน
งบประมาณและเงนินอกงบประมาณ ได้
ตลอดเวลา 

29 18 7 2 0 4.32 

1 
51.79 32.14 12.50 3.57 0.00 (มากท่ีสุด) 

ส่วนราชการสามารถแกไ้ข ยกเลิกการรับ
และน าส่งรายไดเ้งนิในงบประมาณได้
ทนัทีหากพบขอ้ผิดพลาด 

21 21 8 5 1 4.00 
5 

37.50 37.50 14.29 8.93 1.79 (มาก) 

ส่วนราชการสามารถแกไ้ข ยกเลิกการรับ
และน าส่งรายไดเ้งนินอกงบประมาณได้
ทนัทีหากพบขอ้ผิดพลาด 

22 20 7 5 2 3.98 
6 

39.29 35.71 12.50 8.93 3.57 (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 4.14 
3 

(แปลผล) (มาก) 

 
 จากตารางท่ี 16  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลว่ากระบวนการในระบบการรับและ
น าส่งเงินของส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.14) โดย
ประเมินผลวา่เร่ือง ส่วนราชการและส่วนกลางสามารถเรียกดูสถานภาพการรับและน าส่งรายไดเ้งินใน
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งบประมาณและเงินนอกงบประมาณได้ตลอดเวลา มีความเหมาะสมเป็นล าดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 4.32) 
รองลงมาคือเร่ือง สามารถบนัทึกรับและน าส่งรายได้เงินในงบประมาณได้รวดเร็ว  ลดขั้นตอนการ
ท างาน (ค่าเฉล่ีย 4.30) สามารถรับและน าส่งรายได้เงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ได้
อยา่งถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 4.25) สามารถบนัทึกรับและส่งเงินนอกงบประมาณไดอ้ยา่งรวดเร็ว ลดขั้นตอน
การท างาน (ค่าเฉล่ีย 4.13) ส่วนราชการสามารถแก้ไข ยกเลิกการรับและน าส่งรายได้เงินใน
งบประมาณไดท้นัทีหากพบขอ้ผดิพลาด (ค่าเฉล่ีย 4.00) ส่วนราชการสามารถแกไ้ข ยกเลิกการรับและ
น าส่งรายได้เงินนอกงบประมาณได้ทันทีหากพบข้อผิดพลาด และ สามารถรับและน าส่งเงินใน
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ  แทนส่วนราชการอ่ืนได้อย่างรวดเร็ว ด้วยค่าเฉล่ียท่ีเท่ากัน 
(ค่าเฉล่ีย 3.98) ตามล าดบั 
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ตารางที่  17   แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของความคิดเห็นเก่ียวกับการประเมินผลของ
กระบวนการในระบบบริหารเงินสด ส าหรับผูป้ฏิบติังานในระบบ GFMIS  
 

กระบวนการ 

ระดบัความคดิเห็น   

ล าดบั
ที่ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ที่สุด ค่าเฉลีย่ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล) 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ   

 ระบบบริหารเงนิสด               

สามารถกระทบยอดขอ้มูลการน าส่งเงิน 
หรือฝากเงินให้ส่วนราชการไดโ้ดย
อตัโนมติั 

22 23 10 1 0 4.18 
1 

39.29 41.07 17.86 1.79 0.00 (มาก) 

สามารถกระทบยอดขอ้มูลการน าส่งเงิน 
หรือฝากเงินให้ส่วนราชการไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 

19 27 9 1 0 4.14 
2 

33.93 48.21 16.07 1.79 0.00 (มาก) 

ส่วนราชการสามารถทราบขอ้มูลท่ี
กระทบยอดไม่ไดจ้ากรายงานในระบบ ได้
ทนัที 

16 28 8 4 0 4.00 
4 

28.57 50.00 14.29 7.14 0.00 (มาก) 

ส่วนราชการสามารถใชข้อ้มูลเพ่ือบริหาร
การใชจ่้ายเงินของส่วนราชการไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว 

19 24 12 1 0 4.09 
3 

33.93 42.86 21.43 1.79 0.00 (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 4.10 
 

(แปลผล) (มาก) 

 
 จากตารางท่ี 17  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลว่ากระบวนการในระบบบริหารเงินสด
ของส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.10) โดยประเมินผลว่า
เร่ือง ผูป้ฏิบัติงานสามารถกระทบยอดข้อมูลการน าส่งเงิน หรือฝากเงินให้ส่วนราชการได้โดย
อตัโนมติั มีความเหมาะสมเป็นล าดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 4.18) รองลงมาคือเร่ือง สามารถกระทบยอดขอ้มูล
การน าส่งเงิน หรือฝากเงินให้ส่วนราชการได้อย่างถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 4.14) ส่วนราชการสามารถใช้
ขอ้มูลเพื่อบริหารการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการได้อย่างรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.09) และส่วนราชการ
สามารถทราบขอ้มูลท่ีกระทบยอดไม่ไดจ้ากรายงานในระบบ ไดท้นัที (ค่าเฉล่ีย 4.00) ตามล าดบั 
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ตารางที่  18 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของความคิดเห็นเก่ียวกับการประเมินผลของ
กระบวนการในระบบบญัชีแยกประเภท ส าหรับผูป้ฏิบติังานในระบบ GFMIS  
 

กระบวนการ 

ระดบัความคดิเห็น   

ล าดบั
ที่ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ที่สุด ค่าเฉลีย่ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล) 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ   
ระบบบัญชีแยกประเภท               
สามารถบนัทึกบญัชีแบบเกณฑค์งคา้ง
ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป
ไดถู้กตอ้ง 

18 26 10 1 1 4.05 
3 

32.14 46.43 17.86 1.79 1.79 (มาก) 

มีผงับญัชีมาตรฐานและรหสับญัชีแยก
ประเภทเพียงพอตามความตอ้งการของ
ส่วนราชการ 

16 27 10 3 0 4.00 
5 

28.57 48.21 17.86 5.36 0.00 (มาก) 

สามารถเรียกดูรายงานต่างๆ เช่น งบ
การเงิน งบทดลอง  หรือรายงานการรับ
และน าส่งรายได ้ไดอ้ยา่งครบถ้วน 

23 23 8 2 0 4.20 
2 

41.07 41.07 14.29 3.57 0.00 (มาก) 

สามารถรายงาน รายงานต่างๆ เช่น งบ
การเงิน งบทดลอง  หรือรายงานการรับ
และน าส่งรายได ้ไดอ้ยา่งถูกต้อง 

25 20 9 2 0 4.21 
1 

44.64 35.71 16.07 3.57 0.00 (มากท่ีสุด) 

ส่วนราชการสามารถปรับปรุงบญัชีได้
เองตามแบบรายการในระบบ GFMIS 
เช่น JV JR JM JE เป็นตน้ 

20 21 12 2 1 4.02 
4 

35.71 37.50 21.43 3.57 1.79 (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 4.10 
 

(แปลผล) (มาก) 

 
 จากตารางท่ี 18  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลว่ากระบวนการในระบบบัญชีแยก
ประเภทของส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.10) โดย
ประเมินผลวา่เร่ือง ผูป้ฏิบติังานสามารถรายงาน รายงานต่างๆ เช่น งบการเงิน งบทดลอง  หรือรายงาน
การรับและน าส่งรายได ้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง มีความเหมาะสมเป็นล าดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 4.21) รองลงมาคือ
เร่ือง สามารถเรียกดูรายงานต่างๆ เช่น งบการเงิน งบทดลอง  หรือรายงานการรับและน าส่งรายได ้ได้
อยา่งครบถว้น (ค่าเฉล่ีย 4.20) สามารถบนัทึกบญัชีแบบเกณฑ์คงคา้งตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรอง
ทัว่ไปไดถู้กตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 4.05) ส่วนราชการสามารถปรับปรุงบญัชีไดเ้องตามแบบรายการในระบบ 
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GFMIS เช่น JV JR JM JE เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.02)  และมีผงับญัชีมาตรฐานและรหสับญัชีแยกประเภท
เพียงพอตามความตอ้งการของส่วนราชการ (ค่าเฉล่ีย 4.00) ตามล าดบั 
 
ตารางที่  19  แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของความคิดเห็นเก่ียวกับการประเมินผลของ
กระบวนการในระบบสินทรัพยถ์าวร ส าหรับผูป้ฏิบติังานในระบบ GFMIS  
 

กระบวนการ 

ระดบัความคดิเห็น   

ล าดบั
ที่ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ที่สุด ค่าเฉลีย่ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล) 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ   
ระบบสินทรัพย์ถาวร               

สามารถบนัทึกรายการสินทรัพยถ์าวรใน
ทะเบียนคุมไดค้รบถว้น 

2 2 10 26 16 3.93 
4 

3.57 3.57 17.86 46.43 28.57 (มาก) 

สามารถบนัทึกรายการสินทรัพยถ์าวรใน
ทะเบียนคุมไดถู้กตอ้ง 

1 4 8 26 17 3.96 
3 

1.79 7.14 14.29 46.43 30.36 (มาก) 

สามารถค านวณค่าเส่ือมราคาสินทรัพย์
ถาวรไดถู้กตอ้ง 

1 4 8 22 21 4.04 
1 

1.79 7.14 14.29 39.29 37.50 (มาก) 

ส่วนราชการสามารถเรียกดูรายงาน
สินทรัพยถ์าวรไดต้ลอดเวลา 

1 4 6 28 17 4.00 
2 

1.79 7.14 10.71 50.00 30.36 (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.98 
 

(แปลผล) (มาก) 

 
 จากตารางท่ี 19 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลวา่กระบวนการในระบบสินทรัพยถ์าวร
ของส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.98) โดยประเมินผลว่า
เร่ือง ระบบสามารถค านวณค่าเส่ือมราคาสินทรัพยถ์าวรไดถู้กตอ้ง มีความเหมาะสมเป็นล าดบัแรก 
(ค่าเฉล่ีย 4.04) รองลงมาคือเร่ือง ส่วนราชการสามารถเรียกดูรายงานสินทรัพยถ์าวรได้ตลอดเวลา 
(ค่าเฉล่ีย 4.00) สามารถบนัทึกรายการสินทรัพยถ์าวรในทะเบียนคุมไดถู้กตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 3.96) และ
สามารถบนัทึกรายการสินทรัพยถ์าวรในทะเบียนคุมไดค้รบถว้น (ค่าเฉล่ีย 3.93) ตามล าดบั 
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ตารางที่  20  แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของความคิดเห็นเก่ียวกับการประเมินผลของ
กระบวนการในระบบบญัชีตน้ทุน ส าหรับผูป้ฏิบติังานในระบบ GFMIS  
 

กระบวนการ 

ระดบัความคดิเห็น   

ล าดบัที่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ที่สุด ค่าเฉลีย่ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล) 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ   

ระบบบัญชีต้นทุน                                                     
สามารถปันส่วนตน้ทุนผลิตภณัฑแ์ละ
บริการไดถู้กตอ้ง 

1 7 8 2 0 3.39 
3 

5.56 38.89 44.44 11.11 0.00 (ปานกลาง) 

สามารถเรียกดูรายงานในระบบบญัชี
ตน้ทุนไดต้ลอดเวลา 

2 7 6 3 0 3.44 
2 

11.11 38.89 33.33 16.67 0.00 (มาก) 

สามารถวดัและประเมินตน้ทุนการ
ด าเนินงานไดแ้ม่นย  า 

1 7 6 4 0 3.28 
4 

5.56 38.89 33.33 22.22 0.00 (ปานกลาง) 

สามารถช่วยวดัความคุม้ค่าในการ
ท างานได ้

2 7 5 4 0 3.39 
3 

11.11 38.89 27.78 22.22 0.00 (ปานกลาง) 
ผูบ้ริหารสามารถใชข้อ้มูลในการ
วางแผนเพ่ือบริหารราชการไดท้นั
เหตุการณ์ 

2 8 6 2 0 3.56 
1 

11.11 44.44 33.33 11.11 0.00 (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.41 

  (แปลผล) (มาก) 

 
 จากตารางท่ี 20  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลว่ากระบวนการในระบบบญัชีตน้ทุน
ของส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.41) โดยประเมินผลว่า
เร่ือง ผูบ้ริหารสามารถใชข้อ้มูลในการวางแผนเพื่อบริหารราชการไดท้นัเหตุการณ์  มีความเหมาะสม
เป็นล าดับแรก (ค่าเฉล่ีย 3.56) รองลงมาคือเร่ือง สามารถเรียกดูรายงานในระบบบัญชีต้นทุนได้
ตลอดเวลา (ค่าเฉล่ีย 3.44) สามารถปันส่วนตน้ทุนผลิตภณัฑ์และบริการไดถู้กตอ้ง และ สามารถช่วย
วดัความคุม้ค่าในการท างานได ้ในค่าเฉล่ียท่ีเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 3.39) และสามารถวดัและประเมินตน้ทุน
การด าเนินงานไดแ้ม่นย  า  (ค่าเฉล่ีย 3.28) ตามล าดบั 
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ตารางที่  21 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของความคิดเห็นเก่ียวกับการประเมินผลของ
กระบวนการในระบบบริหารบุคคล ส าหรับผูป้ฏิบติังานในระบบ GFMIS  
 

กระบวนการ 

ระดบัความคดิเห็น   

ล าดบัที่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ที่สุด ค่าเฉลีย่ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล) 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ   
ระบบบริหารบุคคล                                                 
ส่วนราชการสามารถเรียกดูขอ้มูลของ
ขา้ราชการในส่วนราชการไดส้ะดวก 
รวดเร็ว 

3 6 4 1 0 3.67 

1 
69.04 138.07 92.05 23.01 0.00 (มาก) 

สามารถเรียกดูรายงานในระบบบญัชี
ตน้ทุนไดต้ลอดเวลา 

3 6 3 2 0 3.60 
2 

69.04 138.07 69.04 46.02 0.00 (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.52 

  (แปลผล) (มาก) 

 
 จากตารางท่ี 21  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลวา่กระบวนการในระบบบริหารบุคคล
ของส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52) โดยประเมินผลว่า
เร่ือง ส่วนราชการสามารถเรียกดูข้อมูลของข้าราชการในส่วนราชการได้สะดวก รวดเร็ว มีความ
เหมาะสมเป็นล าดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 3.67)  รองลงมาคือเร่ือง สามารถเรียกดูรายงานในระบบบญัชีตน้ทุน
ไดต้ลอดเวลา (ค่าเฉล่ีย 3.60) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 22  แสดงค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเก่ียวกบัการประเมินผลของกระบวนการระบบงานใน 
GFMIS ส าหรับผูป้ฏิบติังานในระบบ GFMIS  
 

กระบวนการ 
ค่าเฉลีย่ 

ล าดบัที่ 
แปลผล 

ระบบบริหารงบประมาณ 
4.28 

2 
(มากท่ีสุด) 

ระบบจดัซ้ือจดัจ้าง 
4.04 

5 
(มาก) 

ระบบการเงนิและบัญชี     

- ระบบเบิกจ่ายเงิน 
4.41 

1 
(มากท่ีสุด) 

- ระบบอ่ืน     

          ระบบการรับและน าส่งเงิน 
4.14 

3 
(มาก) 

          ระบบบริหารเงินสด 
4.10 

4 
(มาก) 

          ระบบบญัชีแยกประเภท 
4.10 

4 
(มาก) 

          ระบบสินทรัพยถ์าวร 
3.98 

6 
(มาก) 

ระบบบัญชีต้นทุน 
3.41 

8 
(มาก) 

ระบบบริหารบุคคล 
3.52 

7 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.00 

  
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 22  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลว่ากระบวนการของระบบงานใน 
GFMIS ของส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00) โดยระบบท่ี
ประเมินผลว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือระบบการเงินและการบญัชี ในระบบเบิก
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จ่ายเงิน (ค่าเฉล่ีย 4.41) และระบบบริหารงบประมาณ (ค่าเฉล่ีย 4.28)  ระบบท่ีประเมินผลวา่มีความ
เหมาะสมในระดบัมากคือ ระบบการเงินและการบญัชี ในระบบอ่ืน ระบบรับและน าส่งเงิน (ค่าเฉล่ีย 
4.14) ระบบบริหารเงินสด และในระบบบญัชีแยกประเภท ดว้ยค่าเฉล่ียท่ีเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.10) ระบบ
จดัซ้ือจดัจา้ง (ค่าเฉล่ีย 4.04) ระบบการเงินและการบญัชี ในระบบอ่ืนระบบสินทรัพยถ์าวร (ค่าเฉล่ีย 
3.98) ระบบบริหารบุคคล (ค่าเฉล่ีย 3.52)  และระบบบญัชีตน้ทุน (ค่าเฉล่ีย 3.41) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 23  แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของความคิดเห็นเก่ียวกบัการประเมินผลผลผลิตใน
การน าระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วนราชการในจงัหวดั
แพร่ 
 

ผลผลติ 

ระดบัความคดิเห็น   

ล าดบั
ที ่

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล) 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ   
ระบบ GFMIS ท าใหไ้ด้
ขอ้มูลของส่วนราชการอยา่ง
ถูกตอ้ง  

77 113 21 1 0 4.26 
2 

36.32 53.30 9.91 0.47 0.00 
(มาก
ท่ีสุด) 

ระบบ GFMIS ช่วยลดความ
ซ ้ าซอ้นของการท างานใน
การบนัทึกขอ้มูลของส่วน
ราชการ 

69 84 53 5 1 4.01 

4 
32.55 39.62 25.00 2.36 0.47 (มาก) 

ระบบ GFMIS ช่วยลดภาระ
ในการจดัท าเอกสารของส่วน
ราชการ 

50 88 53 11 10 3.74 
5 

23.58 41.51 25.00 5.19 4.72 (มาก) 

ระบบ GFMIS ท าใหก้าร
ท างานรวดเร็วข้ึน และทนัต่อ
เหตุการณ์ 

78 100 29 4 1 4.18 
3 

36.79 47.17 13.68 1.89 0.47 (มาก) 

ระบบ GFMIS ช่วยใหเ้กิด
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบติังาน                                                                                                                                                                                                                                                                                       

66 98 37 7 4 4.01 
4 

31.13 46.23 17.45 3.30 1.89 (มาก) 

ระบบ GFMIS สามารถ
ตรวจสอบติดตามขอ้มูลได ้

88 106 17 1 0 4.33 
1 

41.51 50.00 8.02 0.47 0.00 
(มาก
ท่ีสุด) 

ค่าเฉลีย่รวม 4.09 

  (แปลผล) (มาก) 
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 จากตารางท่ี 23  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลวา่ผลผลิตในการน าระบบการบริหาร
การเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใชใ้นส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ มีความเหมาะสมอยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.09) โดยประเมินผลวา่เร่ือง ระบบ GFMIS สามารถตรวจสอบติดตามขอ้มูลได ้มี
ความเหมาะสมเป็นอนัดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 4.33) รองลงมาคือเร่ือง ระบบ GFMIS ท าให้ได้ขอ้มูลของ
ส่วนราชการอย่างถูกต้อง (ค่าเฉล่ีย 4.26) ระบบ GFMIS ท าให้การท างานรวดเร็วข้ึน และทันต่อ
เหตุการณ์ (ค่าเฉล่ีย 4.18) ระบบ GFMIS ช่วยลดความซ ้ าซ้อนของการท างานในการบนัทึกขอ้มูลของ
ส่วนราชการ และ ระบบ GFMIS ช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบติังาน ในค่าเฉล่ียท่ีเท่ากัน 
(ค่าเฉล่ีย 4.01) และ ระบบ GFMIS ช่วยลดภาระในการจดัท าเอกสารของส่วนราชการ (ค่าเฉล่ีย 3.74) 
 
ตารางที่ 24   แสดงค่าเฉล่ีย ของการประเมินผลในแต่ละดา้นในการน าระบบการบริหารการเงินการ
คลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใชใ้นส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ 
 

การประเมินผล 
ค่าเฉลีย่ 

ล าดับที ่
แปลผล 

สภาวะแวดลอ้ม 
4.13 

1 
(มาก) 

ปัจจยัเบ้ืองตน้ 
3.98 

3 
(มาก) 

กระบวนการ 
3.97 

(มาก) 
  

4          ส าหรับ ทุกต าแหน่ง 
3.93 

(มาก) 

         ระบบงาน GFMIS (ส าหรับผูป้ฏิบติังาน) 
4.00 

(มาก) 

ผลผลิต 
4.09 

2 
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 24  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม ประเมินผลวา่การน าระบบการบริหารการเงินการ
คลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใชใ้นส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก
ทุกด้าน ดงัน้ี สภาวะแวดล้อม (ค่าเฉล่ีย 4.13) ผลผลิต (ค่าเฉล่ีย 4.09) ปัจจยัเบ้ืองตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.98) 
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ภาพรวมกระบวนการ (ค่าเฉล่ีย 3.97) กระบวนการในระบบงาน GFMIS ส าหรับผูป้ฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย 
4.00) และกระบวนการส าหรับทุกต าแหน่ง (ค่าเฉล่ีย 3.93) ตามล าดบั 
 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ของส่วนราชการในจังหวดัแพร่ จ าแนกตามต าแหน่งงาน 

ตารางที่ 25    แสดงค่าเฉล่ียและค่าสถิติ t ของการประเมินผลสภาวะแวดล้อมในการน าระบบการ
บริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ จ าแนกตาม
ต าแหน่ง 
 

สภาวะแวดล้อม 

ต าแหน่ง 

t-test 

หัวหน้า ผู้ปฏิบัติงาน 

n=91 n=121 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ Sig. 

(แปลผล) (แปลผล) 

ความเหมาะสมของระบบ                                                                         
วตัถุประสงคข์องระบบ  GFMIS มีการก าหนดอยา่งชดัเจน 

4.30 4.25 0.551 
(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 0.582 

ส่วนราชการมีความเขา้ใจถึงวตัถุประสงคข์องการน าระบบ GFMIS มาใช ้ 4.27 4.07 2.146 
(มากท่ีสุด) (มาก) 0.033* 

การน าระบบ GFMIS มาใช ้สามารถช่วยให้ประสิทธิภาพในการท างานมีมาก
ข้ึน 

4.36 4.17 2.194 
(มากท่ีสุด) (มาก) 0.029* 

ค่าเฉลีย่รวมด้านความเหมาะสมของระบบ  4.31 4.16 1.630 
(แปลผล) (มากที่สุด) (มาก) 0.215 

เศรฐกจิ                                                                                                                
ระบบ  GFMIS ช่วยกระตุน้การเติบโตดา้นเศรษฐกิจของจงัหวดั 

4.01 3.84 1.557 
(มาก) (มาก) 0.121 

ค่าเฉลีย่รวมเศรฐกจิ    4.01 3.84 1.557 
(แปลผล) (มาก) (มาก) 0.121 

สังคม                                                                                                                                
ระบบ GFMIS ช่วยให้การท าโครงการต่างๆของส่วนราชการ มีความโปร่งใส 

4.11 3.98 1.221 

(มาก) (มาก) 0.223 
ระบบ  GFMIS สามารถช่วยให้การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการต่างๆของ
ส่วนราชการ เขา้ถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายในจงัหวดัไดร้วดเร็ว 

4.27 4.04 2.366 
(มากท่ีสุด) (มาก) 0.019* 

ค่าเฉลีย่รวมด้านสังคม 4.19 4.01 1.794 
(แปลผล) (มาก) (มาก) 0.121 

ค่าเฉลีย่รวม 4.22 4.06 1.660 

(แปลผล) (มากทีสุ่ด) (มาก) 0.152 

* ระดบันยัส าคญั 0.05 
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 จากตารางท่ี 25 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งหัวหน้าประเมินผลวา่สภาวะแวดลอ้มใน
การน าระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วนราชการในจงัหวดั
แพร่ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.22) โดยประเมินผลวา่ดา้นความเหมาะสมของ
ระบบ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.31) ดา้นเศรษฐกิจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
4.01)  และ ดา้นสังคมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.19) ตามล าดบั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 ดา้นความเหมาะสมของระบบ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลว่าเร่ือง  การน าระบบ 
GFMIS มาใช้ สามารถช่วยให้ประสิทธิภาพในการท างานมีมากข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.36) มีความเหมาะสม
เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือเร่ือง วตัถุประสงคข์องระบบ GFMIS มีการก าหนดอยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 
4.30) และส่วนราชการมีความเขา้ใจถึงวตัถุประสงค์ของการน าระบบ  GFMIS มาใช้ (ค่าเฉล่ีย 4.27) 
ตามล าดบั  
 ดา้นเศรษฐกิจ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลว่าเร่ือง ระบบ GFMIS ช่วยกระตุน้การ
เติบโตด้านเศรษฐกิจของจงัหวดั มีความเหมาะสมในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.01) ซ่ึงในด้านน้ีมีการ
ประเมินผลเร่ืองเดียว 
 ดา้นสังคม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลว่าเร่ือง  ระบบ GFMIS สามารถช่วยให้การ
เบิกจ่ายงบประมาณโครงการต่างๆของส่วนราชการเข้าถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายในจงัหวดัได้
รวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.27) มีความเหมาะสมเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือเร่ือง ระบบ GFMIS ช่วยให้การ
ท าโครงการต่างๆของส่วนราชการมีความโปร่งใส (ค่าเฉล่ีย 4.11) 
 ต าแหน่งผูป้ฏิบติังานประเมินผลวา่สภาวะแวดลอ้มในการน าระบบการบริหารการเงินการคลงั
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.06) โดยประเมินผลว่าด้านความเหมาะสมของระบบ มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.16) ดา้นเศรษฐกิจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.84)  และ ดา้นสังคมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
4.01) ตามล าดบั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 ดา้นความเหมาะสมของระบบ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลวา่เร่ือง  วตัถุประสงคข์อง
ระบบ GFMIS มีการก าหนดอยา่งชดัเจน มีความเหมาะสมเป็นล าดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 4.25) รองลงมาคือ
เร่ือง การน าระบบ GFMIS มาใช ้สามารถช่วยให้ประสิทธิภาพในการท างานมีมากข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.17) 
และส่วนราชการมีความเข้าใจถึงวตัถุประสงค์ของการน าระบบ GFMIS มาใช้ (ค่าเฉล่ีย 4.07) 
ตามล าดบั  
 ดา้นเศรษฐกิจ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลว่าเร่ือง ระบบ GFMIS ช่วยกระตุน้การ
เติบโตด้านเศรษฐกิจของจงัหวดั มีความเหมาะสมในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.84) ซ่ึงในด้านน้ีมีการ
ประเมินผลเร่ืองเดียว 
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 ดา้นสังคม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลว่าเร่ือง  ระบบ GFMIS สามารถช่วยให้การ
เบิกจ่ายงบประมาณโครงการต่างๆของส่วนราชการเข้าถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายในจงัหวดัได้
รวดเร็ว มีความเหมาะสมเป็นล าดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 4.04) รองลงมาคือเร่ืองระบบ GFMIS ช่วยให้การท า
โครงการต่างๆของส่วนราชการมีความโปร่งใส (ค่าเฉล่ีย 3.98) 

 ผลการทดสอบความแตกต่างคะแนนค่าเฉล่ียโดยวิธี  t-test พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถาม
ประเมินผลว่าสภาวะแวดลอ้มในการน าระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
มาใชใ้นส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ในภาพรวม มีความเหมาะสมไม่แตกต่างตามต าแหน่งงานอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่มีบางเร่ืองท่ียงัมีความแตกต่างในการประเมินผลตามต าแหน่งงาน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในแต่ละดา้นดงัน้ี 
 ดา้นความเหมาะสมของระบบ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งหวัหนา้ เห็นวา่ส่วนราชการ
มีความเข้าใจถึงวตัถุประสงค์ของการน าระบบ  GFMIS มาใช้ และการน าระบบ GFMIS  มาใช ้
สามารถช่วยให้ประสิทธิภาพในการท างานมีมากข้ึน ในระดบัมากกว่าต าแหน่งผูป้ฏิบติังานอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ดา้นสังคม พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งหวัหน้า เห็นวา่ ระบบ GFMIS สามารถช่วยให้
การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการต่างๆของส่วนราชการ เขา้ถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายในจงัหวดัได้
รวดเร็ว ในระดบัมากกวา่ต าแหน่งผูป้ฏิบติังานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

62 

ตารางที่ 26    แสดงค่าเฉล่ีย และค่าสถิติ t ของการประเมินผลปัจจยัเบ้ืองต้นในการน าระบบการ
บริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ จ าแนกตาม
ต าแหน่ง 
 

ปัจจยัเบือ้งต้น 

ต าแหน่ง 

t-test 

หัวหน้า ผู้ปฏิบัตงิาน 

n=91 n=121 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ Sig. 

(แปลผล) (แปลผล)  

บุคลากร                                                                                                               
ผูบ้ริหารของส่วนราชการใหก้ารสนบัสนุนในการด าเนินงานของ
ระบบ GFMIS 

4.30 4.14 1.615 

(มากท่ีสุด) (มาก) 0.108 
เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานไดรั้บการอบรมก่อนการน าระบบ GFMIS 
มาใช ้

3.89 3.67 1.607 
(มาก) (มาก) 0.110 

เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานไดรั้บการอบรมในระบบ GFMIS ระหวา่ง
การปฏิบติังาน อยา่งสม ่าเสมอ  

3.98 4.02 0.326 
(มาก) (มาก) 0.745 

เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานมีความเขา้ใจในการปฏิบติังานในภาพรวม 
ของระบบ GFMIS 

4.14 3.95 2.009 
(มาก) (มาก) 0.046* 

เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานมีความรู้ ในขั้นตอนการปฏิบติังานใน
ระบบท่ีตนเองรับผิดชอบ (ระเบียบ หนงัสือสัง่การ คู่มือต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้ง) 

4.10 3.92 1.942 

(มาก) (มาก) 0.053 
เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานมีทกัษะในการใชค้อมพิวเตอร์ซ่ึงเป็น
ทกัษะในการน าระบบ GFMIS มาใช ้

4.24 4.08 1.715 
(มากท่ีสุด) (มาก) 0.088 

ส่วนราชการมีการก าหนดบุคคล ผูรั้บผดิชอบงานในทุก
ระบบงานใน GFMIS อยา่งชดัเจน 

4.34 4.02 3.035 

(มากท่ีสุด) (มาก) 0.003* 
ส่วนราชการมีการก าหนดหนา้ท่ีในตวับุคคล ท่ีปฎิบติัในระบบ 
GFMIS อยา่งชดัเจน 

4.30 4.04 2.341 
(มากท่ีสุด) (มาก) 0.020* 

ส่วนราชการมีผูช่้วย หรือมีหน่วยงานสนบัสนุนในการแกไ้ข
ปัญหาการใชร้ะบบ GFMIS 

3.98 3.88 0.744 

(มาก) (มาก) 0.458 
ค่าเฉลีย่รวมด้านบุคลากร 4.14 3.97 1.704 

(แปลผล) (มาก) (มาก) 0.181 
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ตารางที่ 26    แสดงค่าเฉล่ีย และค่าสถิติ t ของการประเมินผลปัจจยัเบ้ืองต้นในการน าระบบการ
บริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ จ าแนกตาม
ต าแหน่ง (ต่อ) 
 

ปัจจยัเบือ้งต้น 

ต าแหน่ง 

t-test 

หัวหน้า ผู้ปฏิบัตงิาน 

n=91 n=121 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ Sig. 

(แปลผล) (แปลผล)  

งบประมาณ                                                                                
ส่วนราชการไดรั้บงบประมาณเพียงพอส าหรับการน าระบบ 
GFMIS มาใช ้

3.91 3.70 1.657 

(มาก) (มาก) 0.099 

ค่าเฉลีย่รวมด้านงบประมาณ 3.91 3.70 1.657  

(แปลผล) (มาก) (มาก)  0.099 

วสัดุอุปกรณ์                                                                                         
ส่วนราชการมีวสัดุอุปกรณ์ ท่ีมีคุณภาพ เพื่อรองรับการใชง้านใน
ระบบ GFMIS  

3.87 3.73 1.154 

(มาก) (มาก) 0.250 
ส่วนราชการมีวสัดุอุปกรณ์เพียงพอ ในการใชง้านในระบบ 
GFMIS  

3.86 3.69 1.333 

(มาก) (มาก) 0.184 

ค่าเฉลีย่รวมด้านวสัดุอุปกรณ์ 3.87 3.71 1.234  

(แปลผล) (มาก) (มาก) 0.125  

ค่าเฉลีย่รวม 4.08 3.90  1.532 

(แปลผล) (มาก) (มาก) 0.135 

* ระดบันยัส าคญั 0.05 
 

 จากตารางท่ี 26 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งหวัหนา้ประเมินผลวา่ปัจจยัเบ้ืองตน้ในการ
น าระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ มี
ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.08) โดยประเมินผลวา่ดา้นบุคลากรมีความเหมาะสมอยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.14) ดา้นงบประมาณอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.91) และดา้นวสัดุอุปกรณ์อยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.87) ตามล าดบั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  
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 ดา้นบุคลากร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลว่าเร่ือง ส่วนราชการมีการก าหนดบุคคล 
ผูรั้บผิดชอบงานในทุกระบบงานใน GFMIS อย่างชดัเจน มีความเหมาะสมเป็นล าดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 
4.34) รองลงมาคือเร่ือง ผูบ้ริหารของส่วนราชการให้การสนับสนุนในการด าเนินงานของระบบ 
GFMIS และส่วนราชการมีการก าหนดหน้าท่ีในตวับุคคล ท่ีปฎิบติัในระบบ GFMIS อยา่งชดัเจน ใน
ค่าเฉล่ียท่ีเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.30) เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานมีทกัษะในการใชค้อมพิวเตอร์ซ่ึงเป็นทกัษะใน
การน าระบบ GFMIS มาใช้ (ค่าเฉล่ีย 4.24) เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานมีความเขา้ใจในการปฏิบติังานใน
ภาพรวม ของระบบ GFMIS (ค่าเฉล่ีย 4.14)  เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานมีความรู้ ในขั้นตอนการปฏิบติังาน
ในระบบท่ีตนเองรับผิดชอบ (ระเบียบ หนังสือสั่งการ คู่มือต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง) (ค่าเฉล่ีย 4.10) ส่วน
ราชการมีผูช่้วย หรือมีหน่วยงานสนับสนุนในการแกไ้ขปัญหาการใช้ระบบ GFMIS และ เจา้หน้าท่ี
ผูป้ฏิบติังานได้รับการอบรมในระบบ GFMIS ระหว่างการปฏิบติังาน อย่างสม ่าเสมอ ในค่าเฉล่ียท่ี
เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 3.98) และ เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานได้รับการอบรมก่อนการน าระบบ GFMIS มาใช ้
(ค่าเฉล่ีย 3.89) ตามล าดบั 
 ดา้นงบประมาณ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลวา่เร่ือง ส่วนราชการไดรั้บงบประมาณ
เพียงพอส าหรับการน าระบบ GFMIS มาใช ้มีความเหมาะสมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.91) ซ่ึงในดา้นน้ี
มีการประเมินผลเร่ืองเดียว 
 ดา้นวสัดุอุปกรณ์ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลวา่เร่ือง ส่วนราชการมีวสัดุอุปกรณ์ ท่ีมี
คุณภาพ เพื่อรองรับการใช้งานในระบบ GFMIS มีความเหมาะสมเป็นล าดับแรก (ค่าเฉล่ีย 3.87) 
รองลงมาคือเร่ือง ส่วนราชการมีวสัดุอุปกรณ์เพียงพอ ในการใชง้านในระบบ GFMIS (ค่าเฉล่ีย 3.86) 

 ต าแหน่งผูป้ฏิบติังานประเมินผลว่าปัจจยัเบ้ืองตน้ในการน าระบบการบริหารการเงินการคลงั
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.90) โดยประเมินผลว่าดา้นบุคลากรมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.97) ดา้น
วสัดุอุปกรณ์อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.71) และด้านงบประมาณอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.70) 
ตามล าดบั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 ดา้นบุคลากร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลว่าเร่ือง ผูบ้ริหารของส่วนราชการให้การ
สนับสนุนในการด าเนินงานของระบบ  GFMIS มีความเหมาะสมเป็นล าดับแรก (ค่าเฉล่ีย 4.14) 
รองลงมาคือเร่ือง เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานมีทกัษะในการใช้คอมพิวเตอร์ซ่ึงเป็นทกัษะในการน าระบบ  
GFMIS มาใช ้(ค่าเฉล่ีย 4.08) ส่วนราชการมีการก าหนดหนา้ท่ีในตวับุคคลท่ีปฎิบติัในระบบ GFMIS 
อย่างชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 4.04) ส่วนราชการมีการก าหนดบุคคลผูรั้บผิดชอบงานในทุกระบบงานใน 
GFMIS อย่างชัดเจน และ เจ้าหน้าท่ีผู ้ปฏิบัติงานได้รับการอบรมในระบบ  GFMIS ระหว่างการ
ปฏิบติังาน อยา่งสม ่าเสมอ ในค่าเฉล่ียท่ีเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.02) เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานมีความเขา้ใจใน
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การปฏิบัติงานในภาพรวมของระบบ GFMIS (ค่าเฉล่ีย 3.95) เจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบัติงานมีความรู้ใน
ขั้นตอนการปฏิบติังานในระบบท่ีตนเองรับผิดชอบ (ระเบียบ หนงัสือสั่งการ คู่มือต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง) 
(ค่าเฉล่ีย 3.92) ส่วนราชการมีผูช่้วย หรือมีหน่วยงานสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาการใช้ระบบ 
GFMIS (ค่าเฉล่ีย 3.88) เจ้าหน้าท่ีผู ้ปฏิบัติงานได้รับการอบรมก่อนการน าระบบ  GFMIS มาใช ้
(ค่าเฉล่ีย 3.67) ตามล าดบั 
 ดา้นวสัดุอุปกรณ์ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลวา่เร่ือง ส่วนราชการมีวสัดุอุปกรณ์ ท่ีมี
คุณภาพ เพื่อรองรับการใช้งานในระบบ GFMIS มีความเหมาะสมเป็นล าดับแรก (ค่าเฉล่ีย 3.73) 
รองลงมาคือเร่ือง ส่วนราชการมีวสัดุอุปกรณ์เพียงพอ ในการใชง้านในระบบ GFMIS (ค่าเฉล่ีย 3.69) 
 ดา้นงบประมาณ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลวา่เร่ือง ส่วนราชการไดรั้บงบประมาณ
เพียงพอส าหรับการน าระบบ GFMIS มาใช ้มีความเหมาะสมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.70) ซ่ึงในดา้นน้ี
มีการประเมินผลเร่ืองเดียว 

 ผลการทดสอบความแตกต่างคะแนนค่าเฉล่ียโดยวิธี  t-test พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถาม
ประเมินผลวา่ปัจจยัเบ้ืองตน้ในการน าระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มา
ใช้ในส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ในภาพรวม มีความเหมาะสมไม่แตกต่างตามต าแหน่งงานอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่มีบางเร่ืองในดา้นบุคลากรท่ีพบวา่หวัหนา้ส่วนราชการ เห็นดว้ยใน
ระดับมากกว่าต าแหน่งผูป้ฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังน้ี เร่ือง เจ้าหน้าท่ี
ผูป้ฏิบติังานมีความเขา้ใจในการปฏิบติังานในภาพรวมของระบบ GFMIS เร่ือง ส่วนราชการมีการ
ก าหนดบุคคล ผูรั้บผิดชอบงานในทุกระบบงานใน GFMIS อย่างชดัเจน และเร่ือง ส่วนราชการมีการ
ก าหนดหนา้ท่ีในตวับุคคล ท่ีปฎิบติัในระบบ GFMIS อยา่งชดัเจน  
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ตารางที่ 27    แสดงค่าเฉล่ียและค่าสถิติ t ของการประเมินผลกระบวนการในการน าระบบการบริหาร
การเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใชใ้นส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ จ  าแนกตามต าแหน่ง 
 

กระบวนการ 

ต าแหน่ง 

t-test 

หัวหน้า ผู้ปฏิบัตงิาน 

n=91 n=121 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ Sig. 

(แปลผล) (แปลผล) 

การวางแผน                                                                                                 
ส่วนราชการมีการวางแผนการใชร้ะบบ GFMIS  

3.92 3.78 1.353 

(มาก) (มาก) 0.178 
ผูบ้ริหารและตวัแทนของผูป้ฏิบติังานในส่วนราชการ ร่วมกนัวาง
แผนการใชร้ะบบ GFMIS 

3.91 3.65 2.235 
(มาก) (มาก) 0.026* 

ส่วนราชการมีการก าหนดเกณฑม์าตรฐานหรือเป้าหมายการ
ปฏิบติังานในระบบ GFMIS อยา่งชดัเจน 

4.02 3.82 1.927 
(มาก) (มาก) 0.055 

ค่าเฉลีย่รวมด้านการวางแผน 3.95 3.75  1.838 
(แปลผล) (มาก) (มาก) 0.086 

การจดัองค์กร                                                                                      
ส่วนราชการมีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานในระบบ 
GFMIS  

4.09 3.81 2.620 

(มาก) (มาก) 0.009* 

หวัหนา้ส่วนราชการ และหวัหนา้กลุ่มงาน มีส่วนร่วมในการ
แกปั้ญหาในระบบ GFMIS  

4.02 3.72 2.615 

(มาก) (มาก) 0.010* 
ค่าเฉลีย่รวมด้านการจดัองค์กร 4.06 3.77 2.618 

(แปลผล) (มาก) (มาก)  0.010* 

การส่ังการ 
หวัหนา้ส่วนราชการ และหวัหนา้กลุ่มงานมีการมอบหมายและ
สัง่การด าเนินงานในระบบ GFMIS ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.16 3.98 1.633 

(มาก) (มาก) 0.104 

ค่าเฉลีย่รวมด้านการส่ังการ 4.16 3.98 1.633 

(แปลผล) (มาก) (มาก) 0.104 
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ตารางที่ 27    แสดงค่าเฉล่ียและค่าสถิติ t ของการประเมินผลกระบวนการในการน าระบบการบริหาร
การเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ จ  าแนกตามต าแหน่ง
(ต่อ) 
 

กระบวนการ 

ต าแหน่ง 

t-test 

หัวหน้า ผู้ปฏิบัตงิาน 

n=91 n=121 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ Sig. 

(แปลผล) (แปลผล) 

การควบคุม                                                                                                              
ส่วนราชการมีการก าหนดวธีิการควบคุมและการประเมินผลงาน
ในระบบ GFMIS  

4.12 3.88 2.202 

(มาก) (มาก) 0.029* 

หวัหนา้ส่วนราชการและหวัหนา้กลุ่มงาน ใหผู้ป้ฏิบติังานปฎิบติั 
ตามคู่มือการใชร้ะบบ GFMIS เช่นทะเบียนคุมหลกัฐานขอเบิก 
ทะเบียนการเบิกจ่ายจากคลงั  เพ่ือใหป้ฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

4.38 4.19 2.094 

(มากท่ีสุด) (มาก) 0.037* 
หวัหนา้ส่วนราชการ และหวัหนา้กลุ่มงานมีการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานในระบบ GFMIS ตามมาตรฐานหรือ
เป้าหมาย ท่ีวางไว ้

4.19 3.97 2.300 

(มาก) (มาก) 0.022* 

หวัหนา้ส่วนราชการ และหวัหนา้กลุ่มงานมีการก าหนดให้
ผูป้ฏิบติังานรายงานผลการด าเนินงานจากระบบ GFMIS เพื่อน า
ผลการด าเนินงานไปใชว้างแผนการปฏิบติัราชการต่อไป 

4.16 3.90 2.661 

(มาก) (มาก) 0.008* 
หวัหนา้ส่วนราชการ และหวัหนา้กลุ่มงานมีการใหข้วญัก าลงัใจ
และสร้างแรงจูงใจแก่ผูป้ฏิบติังานในระบบ GFMIS อยา่ง
สม ่าเสมอ 

3.88 3.50 2.904 

(มาก) (มาก) 0.004* 

ค่าเฉลีย่รวมด้านการควบคุม 4.15 3.89 2.432 

(แปลผล) (มาก) (มาก) 0.019* 

ค่าเฉลีย่รวม 4.08 3.84 2.130 

(แปลผล) (มาก) (มาก) 0.055 

* ระดบันยัส าคญั 0.05 
 

 จากตารางท่ี 27 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งหัวหนา้ ประเมินผลวา่กระบวนการในการ
น าระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ มี
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ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.08) โดยประเมินผลวา่ดา้นการวางแผนมีความเหมาะสมอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.95) ดา้นการจดัองคก์รอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.06) ดา้นการสั่งการอยูใ่น
ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.16)  และ ด้านการควบคุมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.15) ตามล าดับ ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี 
 ด้านการวางแผน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลว่าเร่ือง ส่วนราชการมีการก าหนด
เกณฑ์มาตรฐานหรือเป้าหมายการปฏิบติังานในระบบ  GFMIS อย่างชัดเจน มีความเหมาะสมเป็น
ล าดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 4.02) รองลงมาคือเร่ืองส่วนราชการมีการวางแผนการใช้ระบบ GFMIS (ค่าเฉล่ีย 
3.92) และผูบ้ริหารและตวัแทนของผูป้ฏิบติังานในส่วนราชการ ร่วมกนัวางแผนการใชร้ะบบ GFMIS 
(ค่าเฉล่ีย 3.91)  
 ดา้นการจดัองค์กร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลว่าเร่ือง ส่วนราชการมีการก าหนด
ขั้นตอนการด าเนินงานในระบบ GFMIS มีความเหมาะสมเป็นล าดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 4.09) รองลงมาคือ
เร่ืองหวัหนา้ส่วนราชการ และหวัหนา้กลุ่มงาน มีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาในระบบ GFMIS (ค่าเฉล่ีย 
4.02)  
 ดา้นการสั่งการ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลวา่เร่ือง หวัหนา้ส่วนราชการ และหวัหนา้
กลุ่มงานมีการมอบหมาย และสั่งการด าเนินงานในระบบ GFMISไดอ้ยา่งเหมาะสม มีความเหมาะสม
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.16) ซ่ึงในดา้นน้ีมีการประเมินผลเร่ืองเดียว 
 ด้านการควบคุม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลว่าเร่ือง หัวหน้าส่วนราชการและ
หวัหนา้กลุ่มงาน ให้ผูป้ฏิบติังานปฎิบติัตามคู่มือการใชร้ะบบ GFMIS เช่นทะเบียนคุมหลกัฐานขอเบิก 
ทะเบียนการเบิกจ่ายจากคลัง เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีความเหมาะสมเป็นล าดับแรก 
(ค่าเฉล่ีย 4.38) รองลงมาคือเร่ือง หวัหน้าส่วนราชการ และหัวหน้ากลุ่มงานมีการติดตามประเมินผล
การด าเนินงานในระบบ GFMIS ตามมาตรฐานหรือเป้าหมาย ท่ีวางไว ้(ค่าเฉล่ีย 4.19) และหัวหน้า
ส่วนราชการ และหัวหน้ากลุ่มงานมีการก าหนดให้ผูป้ฏิบติังานรายงานผลการด าเนินงานจากระบบ 
GFMIS เพื่อน าผลการด าเนินงานไปใชว้างแผนการปฏิบติัราชการต่อไป (ค่าเฉล่ีย 4.16) ส่วนราชการมี
การก าหนดวิธีการควบคุมและการประเมินผลงานในระบบ GFMIS (ค่าเฉล่ีย 4.12) และ หวัหนา้ส่วน
ราชการ และหวัหนา้กลุ่มงานมีการใหข้วญัก าลงัใจและสร้างแรงจูงใจแก่ผูป้ฏิบติังานในระบบ GFMIS 
อยา่งสม ่าเสมอ (ค่าเฉล่ีย 3.88) ตามล าดบั 

 ต าแหน่งผูป้ฏิบติังาน ประเมินผลว่ากระบวนการในการน าระบบการบริหารการเงินการคลงั
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.84) โดยประเมินผลวา่ดา้นการสั่งการมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.98) ดา้น
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การควบคุมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.89) ดา้นการจดัองค์กรอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.77) และ 
ดา้นการวางแผนอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.75) ตามล าดบั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 ด้านการสั่งการ  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลว่าเร่ือง หัวหน้าส่วนราชการ และ
หวัหน้ากลุ่มงานมีการมอบหมาย และสั่งการด าเนินงานในระบบ GFMIS ไดอ้ยา่งเหมาะสม  มีความ
เหมาะสมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.98) ซ่ึงในดา้นน้ีมีการประเมินผลเร่ืองเดียว 
 ด้านการควบคุม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลว่าเร่ือง หัวหน้าส่วนราชการและ
หวัหนา้กลุ่มงาน ใหผู้ป้ฏิบติังานปฎิบติั ตามคู่มือการใชร้ะบบ GFMIS เช่นทะเบียนคุมหลกัฐานขอเบิก 
ทะเบียนการเบิกจ่ายจากคลัง เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีความเหมาะสมเป็นล าดับแรก 
(ค่าเฉล่ีย 4.19) รองลงมาคือเร่ือง หวัหน้าส่วนราชการ และหัวหน้ากลุ่มงานมีการติดตามประเมินผล
การด าเนินงานในระบบ GFMIS ตามมาตรฐานหรือเป้าหมายท่ีวางไว ้(ค่าเฉล่ีย 3.97) หัวหน้าส่วน
ราชการ และหวัหนา้กลุ่มงานมีการก าหนดใหผู้ป้ฏิบติังานรายงานผลการด าเนินงานจากระบบ GFMIS 
เพื่อน าผลการด าเนินงานไปใช้วางแผนการปฏิบติัราชการต่อไป (ค่าเฉล่ีย 3.90) ส่วนราชการมีการ
ก าหนดวิธีการควบคุมและการประเมินผลงานในระบบ GFMIS (ค่าเฉล่ีย 3.88) และหัวหน้าส่วน
ราชการ และหวัหนา้กลุ่มงานมีการใหข้วญัก าลงัใจและสร้างแรงจูงใจแก่ผูป้ฏิบติังานในระบบ GFMIS 
อยา่งสม ่าเสมอ (ค่าเฉล่ีย 3.50) ตามล าดบั 
 ดา้นการจดัองค์กร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลว่าเร่ือง ส่วนราชการมีการก าหนด
ขั้นตอนการด าเนินงานในระบบ GFMIS มีความเหมาะสมเป็นล าดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 3.81) รองลงมาคือ
เร่ืองหวัหนา้ส่วนราชการ และหวัหนา้กลุ่มงาน มีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาในระบบ GFMIS (ค่าเฉล่ีย 
3.72) 
 ด้านการวางแผน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลว่าเร่ือง ส่วนราชการมีการก าหนด
เกณฑ์มาตรฐานหรือเป้าหมายการปฏิบติังานในระบบ  GFMIS อย่างชัดเจน มีความเหมาะสมเป็น
ล าดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 3.82) รองลงมาคือเร่ือง ส่วนราชการมีการวางแผนการใชร้ะบบ GFMIS (ค่าเฉล่ีย 
3.78) และ ผูบ้ริหารและตวัแทนของผูป้ฏิบติังานในส่วนราชการ ร่วมกนัวางแผนการใชร้ะบบ GFMIS 
(ค่าเฉล่ีย 3.65)    

 ผลการทดสอบความแตกต่างคะแนนค่าเฉล่ียโดยวิธี  t-test พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถาม
ประเมินผลวา่กระบวนการในการน าระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้
ในส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ในภาพรวม มีความเหมาะสมไม่แตกต่างตามต าแหน่งงานอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  แต่เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบวา่ในดา้นการจดัองคก์ร และดา้นการ
ควบคุม มีความแตกต่างตามต าแหน่งงานอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่ดา้นการวางแผน
และด้านการสั่งการไม่มีความแตกต่างกับต าแหน่งงานอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่
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อยา่งไรก็ตามทั้งดา้นการวางแผนยงัมีเร่ืองท่ีมีความแตกต่างกบัต าแหน่งงานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 ดงัน้ี 
 ดา้นการวางแผน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งหัวหน้า เห็นวา่ผูบ้ริหารและตวัแทนของ
ผูป้ฏิบัติงานในส่วนราชการ ร่วมกันวางแผนการใช้ระบบ GFMIS ในระดับมากกว่า ต าแหน่ง
ผูป้ฏิบติังานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 
ตารางที่ 28    แสดงค่าเฉล่ียและค่าสถิติ t ของการประเมินผลผลผลิตในการน าระบบการบริหาร
การเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใชใ้นส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ จ  าแนกตามต าแหน่ง 
 

ผลผลติ 

ต าแหน่ง 

t-test 

หัวหน้า ผู้ปฏิบัตงิาน 

n=91 n=121 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ Sig. 

(แปลผล) (แปลผล) 
ระบบ GFMIS ท าใหไ้ดข้อ้มูลของส่วนราชการอยา่งถูกตอ้ง 4.30 4.22 0.819 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 0.414 

ระบบ GFMIS ช่วยลดความซ ้ าซอ้นของการท างานในการบนัทึก
ขอ้มูลของส่วนราชการ 

4.05 3.98 0.608 

(มาก) (มาก) 0.544 

ระบบ GFMIS ช่วยลดภาระในการจดัท าเอกสารของส่วนราชการ 3.85 3.66 1.300 

(มาก) (มาก) 0.195 

ระบบ GFMIS ท าใหก้ารท างานรวดเร็วข้ึน และทนัต่อเหตุการณ์ 4.18 4.18 0.056 

(มาก) (มาก) 0.955 

ระบบ GFMIS ช่วยใหเ้กิดความโปร่งใสในการปฏิบติังาน 4.14 3.92 1.910 

(มาก) (มาก) 0.057 

ระบบ GFMIS สามารถตรวจสอบติดตามขอ้มูลได ้ 4.33 4.32 0.083 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 0.934 

ค่าเฉลีย่รวม 4.14 4.05 0796 
(แปลผล) (มาก) (มาก) 0.517 

* ระดบันยัส าคญั 0.05 
 
 จากตารางท่ี 28 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งหัวหน้า ประเมินผลว่าผลผลิตในการน า
ระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ มี
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ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.14) โดยประเมินผลว่าเร่ือง ระบบ GFMIS สามารถ
ตรวจสอบติดตามขอ้มูลได้ มีความเหมาะสมเป็นล าดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 4.33) รองลงมาคือเร่ือง ระบบ 
GFMIS ท าให้ได้ขอ้มูลของส่วนราชการอย่างถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 4.30) และระบบ GFMIS ท าให้การ
ท างานรวดเร็วข้ึน และทนัต่อเหตุการณ์ (ค่าเฉล่ีย 4.18) ระบบ GFMIS ช่วยใหเ้กิดความโปร่งใสในการ
ปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย 4.14) ระบบ GFMIS ช่วยลดความซ ้ าซ้อนของการท างานในการบนัทึกขอ้มูลของ
ส่วนราชการ (ค่าเฉล่ีย 4.05) และระบบ GFMIS ช่วยลดภาระในการจดัท าเอกสารของส่วนราชการ 
(ค่าเฉล่ีย 3.85) ตามล าดบั 

ต าแหน่งผูป้ฏิบติังาน ประเมินผลวา่ผลผลิตในการน าระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
4.05) โดยประเมินผลวา่เร่ือง ระบบ GFMIS สามารถตรวจสอบติดตามขอ้มูลได ้มีความเหมาะสมเป็น
ล าดับแรก (ค่าเฉล่ีย 4.32) รองลงมาคือเร่ือง ระบบ GFMIS ท าให้ได้ข้อมูลของส่วนราชการอย่าง
ถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 4.22) และระบบ GFMIS ท าให้การท างานรวดเร็วข้ึน และทนัต่อเหตุการณ์ (ค่าเฉล่ีย 
4.18) ระบบ GFMIS ช่วยลดความซ ้ าซ้อนของการท างานในการบันทึกข้อมูลของส่วนราชการ 
(ค่าเฉล่ีย 3.98) ระบบ GFMIS ช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย 3.92) และ ระบบ 
GFMIS ช่วยลดภาระในการจดัท าเอกสารของส่วนราชการ (ค่าเฉล่ีย 3.66) ตามล าดบั 

 ผลการทดสอบความแตกต่างคะแนนค่าเฉล่ียโดยวิธี  t-test พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถาม
ประเมินผลวา่ผลผลิตในการน าระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใชใ้น
ส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ในภาพรวม มีความเหมาะสมไม่แตกต่าง ตามต าแหน่งงานอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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ส่วนที่ 4 ข้อมูลการประเมินผลระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ของส่วน
ราชการในจังหวดัแพร่ จ าแนกตามการอบรม 
 
ตารางที่ 29   แสดงค่าเฉล่ียและค่าสถิติ t ของการประเมินผลสภาวะแวดล้อมในการน าระบบการ
บริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใชใ้นส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ จ าแนกตามการ
อบรม 
 

สภาวะแวดล้อม 

การอบรม 

เคยอบรม ไม่เคยอบรม 
t-test 

n=171 n=41 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 
sig 

(แปลผล) (แปลผล) 

ความเหมาะสมของระบบ                                                          
วตัถุประสงคข์องระบบ GFMIS มีการก าหนดอยา่งชดัเจน 

4.45 3.51 10.394 
(มากท่ีสุด) (มาก) 0.000* 

ส่วนราชการมีความเขา้ใจถึงวตัถุประสงคข์องการน าระบบ GFMIS 
มาใช ้

4.35 3.34 8.697 
(มากท่ีสุด) (ปานกลาง) 0.000* 

การน าระบบ GFMIS มาใช ้สามารถช่วยใหป้ระสิทธิภาพในการ
ท างานมีมากข้ึน 

4.46 3.63 8.376 
(มากท่ีสุด) (มาก) 0.000* 

ค่าเฉลีย่รวมด้านความเหมาะสมของระบบ  4.42 3.49 9.156 
(แปลผล) (มากท่ีสุด) (มาก) 0.000* 

เศรฐกจิ                                                                                            
ระบบ GFMIS ช่วยกระตุน้การเติบโตดา้นเศรษฐกิจของจงัหวดั 

4.13 3.00 10.201 
(มาก) (ปานกลาง) 0.000* 

ค่าเฉลีย่รวมเศรฐกจิ    4.13 3.00 10.201 
(แปลผล) (มาก) (ปานกลาง) 0.000* 

สังคม                                                                                                         
ระบบ GFMIS ช่วยใหก้ารท าโครงการต่างๆของส่วนราชการ มีความ
โปร่งใส 

4.23 3.22 9.242 

(มากท่ีสุด) (ปานกลาง) 0.000* 

ระบบ GFMIS สามารถช่วยใหก้ารเบิกจ่ายงบประมาณโครงการต่างๆ
ของส่วนราชการ เขา้ถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายในจงัหวดัไดร้วดเร็ว 

4.33 3.67 8.689 
(มากท่ีสุด) (มาก) 0.000* 

ค่าเฉลีย่รวมด้านสังคม 4.28 3.45 8.966 
(แปลผล) (มากท่ีสุด) (มาก) 0.000* 

ค่าเฉลีย่รวม 4.33 3.40 9.441 
(แปลผล) (มากท่ีสุด) (ปานกลาง) 0.000* 

* ระดบันยัส าคญั 0.05 
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 จากตารางท่ี 29 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยอบรมประเมินผลวา่สภาวะแวดลอ้มในการน า
ระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ มี
ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.33)  โดยประเมินผลวา่ดา้นความเหมาะสมของระบบ 
มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.42) ดา้นสังคมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.28) และ
ดา้นเศรษฐกิจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.13) ตามล าดบั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 ดา้นความเหมาะสมของระบบ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลว่าเร่ือง  การน าระบบ 
GFMIS มาใช ้สามารถช่วยให้ประสิทธิภาพในการท างานมีมากข้ึน มีความเหมาะสมเป็นอนัดบัแรก 
(ค่าเฉล่ีย 4.46) รองลงมาคือเร่ือง วตัถุประสงคข์องระบบ GFMIS มีการก าหนดอยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 
4.45) และส่วนราชการมีความเขา้ใจถึงวตัถุประสงค์ของการน าระบบ GFMIS มาใช้ (ค่าเฉล่ีย 4.35) 
ตามล าดบั   
 ดา้นสังคม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลว่าเร่ือง  ระบบ GFMIS สามารถช่วยให้การ
เบิกจ่ายงบประมาณโครงการต่างๆของส่วนราชการ เข้าถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายในจงัหวดัได้
รวดเร็ว มีความเหมาะสมเป็นอนัดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 4.33) รองลงมาคือเร่ือง ระบบ GFMIS ช่วยให้การ
ท าโครงการต่างๆของส่วนราชการ มีความโปร่งใส (ค่าเฉล่ีย 4.23) 
 ดา้นเศรษฐกิจ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลว่าเร่ือง ระบบ GFMIS ช่วยกระตุน้การ
เติบโตด้านเศรษฐกิจของจงัหวดั มีความเหมาะสมในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.13) ซ่ึงในด้านน้ีมีการ
ประเมินผลเร่ืองเดียว 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่เคยอบรมประเมินผลว่าสภาวะแวดลอ้มในการน าระบบการบริหาร
การเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใชใ้นส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ มีความเหมาะสมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.40) โดยประเมินผลวา่ดา้นความเหมาะสมของระบบ มีความเหมาะสมอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.49) ด้านสังคม อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.45) และด้านเศรษฐกิจ อยู่ใน
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.00) ตามล าดบั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 ด้านความเหมาะสมของระบบ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลว่าเร่ือง การน าระบบ 
GFMIS มาใช ้สามารถช่วยให้ประสิทธิภาพในการท างานมีมากข้ึน มีความเหมาะสมเป็นอนัดบัแรก 
(ค่าเฉล่ีย 3.63) รองลงมาคือเร่ือง วตัถุประสงคข์องระบบ GFMIS มีการก าหนดอยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 
3.51) และส่วนราชการมีความเขา้ใจถึงวตัถุประสงค์ของการน าระบบ GFMIS มาใช้ (ค่าเฉล่ีย 4.34) 
ตามล าดบั  
 ดา้นสังคม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลว่าเร่ือง  ระบบ GFMIS สามารถช่วยให้การ
เบิกจ่ายงบประมาณโครงการต่างๆของส่วนราชการ เข้าถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายในจงัหวดัได้



 

74 

รวดเร็ว มีความเหมาะสมเป็นล าดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 3.67) รองลงมาคือเร่ืองระบบ GFMIS ช่วยให้การท า
โครงการต่างๆของส่วนราชการ มีความโปร่งใส (ค่าเฉล่ีย 3.22) 
 ดา้นเศรษฐกิจ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลว่าเร่ือง ระบบ GFMIS ช่วยกระตุน้การ
เติบโตดา้นเศรษฐกิจของจงัหวดั มีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.00) ซ่ึงในดา้นน้ีมีการ
ประเมินผลเร่ืองเดียว 

 ผลการทดสอบความแตกต่างคะแนนค่าเฉล่ียโดยวิธี  t-test พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถาม
ประเมินผลว่าสภาวะแวดลอ้มในการน าระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
มาใชใ้นส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ในภาพรวม มีความเหมาะสมแตกต่างตามการไดรั้บอบรมอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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ตารางที ่30   แสดงค่าเฉล่ียและค่าสถิติ t ของการประเมินผลปัจจยัเบ้ืองตน้ในการน าระบบการบริหาร
การเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใชใ้นส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ จ าแนกตามการอบรม 
 

ปัจจยัเบือ้งต้น 

การอบรม 

เคยอบรม ไม่เคยอบรม 
t-test 

n=171 n=41 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 
sig 

(แปลผล) (แปลผล) 

บุคลากร                                                                                             
ผูบ้ริหารของส่วนราชการใหก้ารสนบัสนุนในการด าเนินงานของ
ระบบ GFMIS 

4.41 3.37 10.798 

(มากท่ีสุด) ปานกลาง) 0.000* 

เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานไดรั้บการอบรมก่อนการน าระบบ GFMIS 
มาใช ้

4.06 2.54 8.967 
(มาก) (นอ้ย) 0.000* 

เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานไดรั้บการอบรมในระบบ GFMIS ระหวา่ง
การปฏิบติังาน อยา่งสม ่าเสมอ  

4.26 2.90 11.902 

(มากท่ีสุด) (ปานกลาง) 0.000* 

เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานมีความเขา้ใจในการปฏิบติังานในภาพรวม 
ของระบบ GFMIS 

4.22 3.24 8.065 

(มากท่ีสุด) (ปานกลาง) 0.000* 
เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานมีความรู้ ในขั้นตอนการปฏิบติังานใน
ระบบท่ีตนเองรับผิดชอบ (ระเบียบ หนงัสือสัง่การ คู่มือต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้ง) 

4.18 3.22 9.836 

(มาก) (ปานกลาง) 0.000* 

เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานมีทกัษะในการใชค้อมพิวเตอร์ซ่ึงเป็น
ทกัษะในการน าระบบ GFMIS มาใช ้

4.33 3.39 8.443 
(มากท่ีสุด) (ปานกลาง) 0.000* 

ส่วนราชการมีการก าหนดบุคคล ผูรั้บผดิชอบงานในทุก
ระบบงานใน GFMIS อยา่งชดัเจน 

4.35 3.34 6.741 
(มากท่ีสุด) (ปานกลาง) 0.000* 

ส่วนราชการมีการก าหนดหนา้ท่ีในตวับุคคล ท่ีปฎิบติัในระบบ 
GFMIS อยา่งชดัเจน 

4.36 3.27 7.641 
(มากท่ีสุด) (ปานกลาง) 0.000* 

ส่วนราชการมีผูช่้วย หรือมีหน่วยงานสนบัสนุนในการแกไ้ข
ปัญหาการใชร้ะบบ GFMIS 

4.21 2.63 9.715 
(มากท่ีสุด) (ปานกลาง) 0.000* 

ค่าเฉลีย่รวมด้านบุคลากร 4.26 3.10 9.123 
(แปลผล) (มากทีสุ่ด) (ปานกลาง) 0.000* 
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ตารางที ่30   แสดงค่าเฉล่ียและค่าสถิติ t ของการประเมินผลปัจจยัเบ้ืองตน้ในการน าระบบการบริหาร
การเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใชใ้นส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ จ าแนกตามการอบรม
(ต่อ) 
 

ปัจจัยเบือ้งต้น 

การอบรม 

เคยอบรม ไม่เคยอบรม 
t-test 

n=171 n=41 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 
sig 

(แปลผล) (แปลผล) 

งบประมาณ                                                                                
ส่วนราชการไดรั้บงบประมาณเพียงพอส าหรับการน า
ระบบ GFMIS มาใช ้

4.08 2.59 12.300 

(มาก) (นอ้ย) 0.000* 

ค่าเฉลีย่รวมด้านงบประมาณ 4.08 2.59 12.300 

(แปลผล) (มาก) (น้อย) 0.000* 

วสัดุอุปกรณ์                                                                         
ส่วนราชการมีวสัดุอุปกรณ์ ท่ีมีคุณภาพ เพื่อรองรับการ
ใชง้านในระบบ GFMIS  

4.05 2.71 10.940 

(มาก) (ปานกลาง) 0.000* 

ส่วนราชการมีวสัดุอุปกรณ์เพียงพอ ในการใชง้านใน
ระบบ GFMIS  

4.01 2.73 10.169 

(มาก) (ปานกลาง) 0.000* 

ค่าเฉลีย่รวมด้านวสัดุอุปกรณ์ 4.03 2.72 10.555 

(แปลผล) (มาก) (ปานกลาง) 0.000* 

ค่าเฉลีย่รวม 4.21 2.99 10.659 

(แปลผล) (มากทีสุ่ด) (ปานกลาง) 0.000* 

* ระดบันยัส าคญั 0.05 
 
 จากตารางท่ี 30 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยอบรมประเมินผลว่าปัจจยัเบ้ืองตน้ในการน า
ระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ มี
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ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.21)  โดยประเมินผลวา่ดา้นบุคลากร มีความเหมาะสม
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.26)  ดา้นงบประมาณ อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.08) และ ดา้นวสัดุ
อุปกรณ์ อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.03) ตามล าดบั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 ดา้นบุคลากร พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลว่าเร่ืองผูบ้ริหารของส่วนราชการให้การ
สนับสนุนในการด าเนินงานของระบบ  GFMIS มีความเหมาะสมเป็นล าดับแรก (ค่าเฉล่ีย 4.41) 
รองลงมาคือเร่ือง ส่วนราชการมีการก าหนดหนา้ท่ีในตวับุคคล ท่ีปฎิบติัในระบบ GFMIS อยา่งชดัเจน 
(ค่าเฉล่ีย 4.36) ส่วนราชการมีการก าหนดบุคคลผูรั้บผิดชอบงานในทุกระบบงานใน  GFMIS อย่าง
ชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.35) เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานมีทกัษะในการใช้คอมพิวเตอร์ซ่ึงเป็นทักษะในการน า
ระบบ GFMIS มาใช ้(ค่าเฉล่ีย 4.33) เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานไดรั้บการอบรมในระบบ  GFMIS ระหว่าง
การปฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอ (ค่าเฉล่ีย 4.26) เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานมีความเขา้ใจในการปฏิบติังานใน
ภาพรวมของระบบ GFMIS  (ค่าเฉล่ีย 4.22)  ส่วนราชการมีผูช่้วย หรือมีหน่วยงานสนบัสนุนในการ
แก้ไขปัญหาการใช้ระบบ GFMIS (ค่าเฉล่ีย 4.21)  เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบัติงานมีความรู้ในขั้นตอนการ
ปฏิบติังานในระบบท่ีตนเองรับผิดชอบ (ระเบียบ หนงัสือสั่งการ คู่มือต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง) (ค่าเฉล่ีย 4.18) 
และ เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานไดรั้บการอบรมก่อนการน าระบบ GFMIS มาใช ้(ค่าเฉล่ีย 4.06) ตามล าดบั 
 ดา้นงบประมาณ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลวา่เร่ือง ส่วนราชการไดรั้บงบประมาณ
เพียงพอส าหรับการน าระบบ GFMIS มาใช ้มีความเหมาะสมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.08) ซ่ึงในดา้นน้ี
มีการประเมินผลเร่ืองเดียว 
 ดา้นวสัดุอุปกรณ์ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลวา่เร่ือง ส่วนราชการมีวสัดุอุปกรณ์ ท่ีมี
คุณภาพ เพื่อรองรับการใช้งานในระบบ GFMIS มีความเหมาะสมเป็นล าดับแรก (ค่าเฉล่ีย 4.05) 
รองลงมาคือเร่ือง ส่วนราชการมีวสัดุอุปกรณ์เพียงพอ ในการใชง้านในระบบ GFMIS (ค่าเฉล่ีย 4.01) 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่เคยอบรมประเมินผลว่าปัจจยัเบ้ืองตน้ในการน าระบบการบริหาร
การเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใชใ้นส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ มีความเหมาะสมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.99)  โดยประเมินผลว่า ดา้นบุคลากร มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย 3.10)  ดา้นวสัดุอุปกรณ์ อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.72) และ ดา้นงบประมาณ อยู่
ในระดบันอ้ย (ค่าเฉล่ีย 2.59) ตามล าดบั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 ดา้นบุคลากร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลวา่เร่ือง เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานมีทกัษะใน
การใช้คอมพิวเตอร์ซ่ึงเป็นทักษะในการน าระบบ  GFMIS มาใช้ มีความเหมาะสมเป็นล าดับแรก 
(ค่าเฉล่ีย 3.39) รองลงมาคือเร่ือง ผูบ้ริหารของส่วนราชการให้การสนับสนุนในการด าเนินงานของ
ระบบ GFMIS (ค่าเฉล่ีย 3.37)  ส่วนราชการมีการก าหนดบุคคล ผูรั้บผิดชอบงานในทุกระบบงานใน 
GFMIS อย่างชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 3.34) ส่วนราชการมีการก าหนดหน้าท่ีในตวับุคคลท่ีปฎิบติัในระบบ 
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GFMIS อยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.27) เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานมีความเขา้ใจในการปฏิบติังานในภาพรวม
ของระบบ GFMIS (ค่าเฉล่ีย 3.24) เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานมีความรู้ในขั้นตอนการปฏิบติังานในระบบท่ี
ตนเองรับผิดชอบ (ระเบียบ หนังสือสั่งการ คู่ มือต่างๆท่ีเก่ียวข้อง) (ค่าเฉล่ีย 3.22) เจ้าหน้าท่ี
ผูป้ฏิบติังานไดรั้บการอบรมในระบบ GFMIS ระหวา่งการปฏิบติังาน อยา่งสม ่าเสมอ (ค่าเฉล่ีย 2.90) 
ส่วนราชการมีผูช่้วย หรือมีหน่วยงานสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาการใช้ระบบ GFMIS (ค่าเฉล่ีย 
2.63) เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานไดรั้บการอบรมก่อนการน าระบบ GFMIS มาใช ้(ค่าเฉล่ีย 2.54) ตามล าดบั 
 ดา้นวสัดุอุปกรณ์ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลว่าเร่ือง ส่วนราชการมีวสัดุอุปกรณ์
เพียงพอ ในการใชง้านในระบบ GFMIS มีความเหมาะสมเป็นล าดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 2.73) รองลงมาคือ
เร่ือง ส่วนราชการมีวสัดุอุปกรณ์ ท่ีมีคุณภาพ เพื่อรองรับการใชง้านในระบบ GFMIS (ค่าเฉล่ีย 2.71) 
 ดา้นงบประมาณ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลวา่เร่ือง ส่วนราชการไดรั้บงบประมาณ
เพียงพอส าหรับการน าระบบ GFMIS มาใช ้มีความเหมาะสมในระดบันอ้ย (ค่าเฉล่ีย 2.59) ซ่ึงในดา้น
น้ีมีการประเมินผลเร่ืองเดียว 
 ผลการทดสอบความแตกต่างคะแนนค่าเฉล่ียโดยวิธี  t-test พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถาม
ประเมินผลวา่ปัจจยัเบ้ืองตน้ในการน าระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มา
ใช้ในส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ในภาพรวม มีความเหมาะสมแตกต่างตามการไดรั้บอบรมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที่ 31   แสดงค่าเฉล่ียและค่าสถิติ t ของการประเมินผลกระบวนการในการน าระบบการบริหาร
การเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใชใ้นส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ จ าแนกตามการอบรม 
 

กระบวนการ 

การอบรม 

เคยอบรม ไม่เคยอบรม 
t-test 

n=171 n=41 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 
sig 

(แปลผล) (แปลผล) 

การวางแผน                                                                                           
ส่วนราชการมีการวางแผนการใชร้ะบบ GFMIS  

4.05 2.95 9.761 
(มาก) (ปานกลาง) 0.000* 

ผูบ้ริหารและตวัแทนของผูป้ฏิบติังานในส่วนราชการ 
ร่วมกนัวางแผนการใชร้ะบบ GFMIS 

4.00 2.78 7.934 
(มาก) (ปานกลาง) 0.000* 

ส่วนราชการมีการก าหนดเกณฑม์าตรฐานหรือเป้าหมายการ
ปฏิบติังานในระบบ GFMIS อยา่งชดัเจน 

4.12 3.02 9.897 
(มาก) (ปานกลาง) 0.000* 

ค่าเฉลีย่รวมด้านการวางแผน 4.06 2.92 9.197 
(แปลผล) (มาก) (ปานกลาง) 0.000* 

การจดัองค์กร                                                                                     
ส่วนราชการมีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานในระบบ 
GFMIS  

4.14 3.07 8.920 

(มาก) (ปานกลาง) 0.000* 

หวัหนา้ส่วนราชการ และหวัหนา้กลุ่มงาน มีส่วนร่วมในการ
แกปั้ญหาในระบบ GFMIS  

4.08 2.90 9.516 
(มาก) (ปานกลาง) 0.000* 

ค่าเฉลีย่รวมด้านการจดัองค์กร 4.11 2.99 9.218 
(แปลผล) (มาก) (ปานกลาง) 0.000* 

การส่ังการ                                                                                      
หวัหนา้ส่วนราชการ และหวัหนา้กลุ่มงานมีการมอบหมาย
และสัง่การด าเนินงานในระบบ GFMIS ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.27 3.17 9.397 

(มากท่ีสุด) (ปานกลาง) 0.000* 

ค่าเฉลีย่รวมด้านการส่ังการ 4.27 3.17 9.397 

(แปลผล) (มากที่สุด) (ปานกลาง) 0.000* 
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ตารางที่ 31   แสดงค่าเฉล่ียและค่าสถิติ t ของการประเมินผลกระบวนการในการน าระบบการบริหาร
การเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใชใ้นส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ จ าแนกตามการอบรม 
(ต่อ) 
 

กระบวนการ 

การอบรม 

เคยอบรม ไม่เคยอบรม 
t-test 

n=171 n=41 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 
sig 

(แปลผล) (แปลผล) 

การควบคุม                                                                                            
ส่วนราชการมีการก าหนดวิธีการควบคุมและการประเมินผล
งานในระบบ GFMIS  

4.19 3.12 8.859 

(มาก) (ปานกลาง) 0.000* 

หวัหนา้ส่วนราชการและหวัหนา้กลุ่มงาน ใหผู้ป้ฏิบติังาน
ปฎิบติั ตามคู่มือการใชร้ะบบ GFMIS เช่นทะเบียนคุม
หลกัฐานขอเบิก ทะเบียนการเบิกจ่ายจากคลงั  เพ่ือให้
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

4.46 3.51 9.635 

(มากท่ีสุด) (มาก) 0.000* 

หวัหนา้ส่วนราชการ และหวัหนา้กลุ่มงานมีการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานในระบบ GFMIS ตามมาตรฐาน
หรือเป้าหมาย ท่ีวางไว ้

4.23 3.34 8.539 

(มากท่ีสุด) (ปานกลาง) 0.000* 

หวัหนา้ส่วนราชการ และหวัหนา้กลุ่มงานมีการก าหนดให้
ผูป้ฏิบติังานรายงานผลการด าเนินงานจากระบบ GFMIS 
เพ่ือน าผลการด าเนินงานไปใชว้างแผนการปฏิบติัราชการ
ต่อไป 

4.19 3.27 8.475 

(มาก) (ปานกลาง) 0.000* 

หวัหนา้ส่วนราชการ และหวัหนา้กลุ่มงานมีการใหข้วญั
ก าลงัใจและสร้างแรงจูงใจแก่ผูป้ฏิบติังานในระบบ GFMIS 
อยา่งสม ่าเสมอ 

3.92 2.61 8.253 

(มาก) (ปานกลาง) 0.000* 

ค่าเฉลีย่รวมด้านการควบคุม 4.20 3.17 8.752 
(แปลผล) (มาก) (ปานกลาง) 0.000* 

ค่าเฉลีย่รวม 4.15 3.07 9.141 

(แปลผล) (มาก) (ปานกลาง) 0.000* 

* ระดบันยัส าคญั 0.05 
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 จากตารางท่ี 31 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยอบรมประเมินผลว่ากระบวนการในการน า
ระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ มี
ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.15) โดยประเมินผลวา่ ดา้นการสั่งการ มีความเหมาะสมอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.27) ดา้นการควบคุม อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.20) ดา้นการจดัองคก์ร 
อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.11) และ ดา้นการวางแผน อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.06) ตามล าดบั ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี 
 ดา้นการสั่งการ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลวา่เร่ือง หวัหนา้ส่วนราชการ และหวัหนา้
กลุ่มงานมีการมอบหมาย และสั่งการด าเนินงานในระบบ GFMIS ไดอ้ยา่งเหมาะสม มีความเหมาะสม
ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.27)  ซ่ึงในดา้นน้ีมีการประเมินผลเร่ืองเดียว 
 ด้านการควบคุม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลว่าเร่ือง หัวหน้าส่วนราชการและ
หวัหนา้กลุ่มงาน ใหผู้ป้ฏิบติังานปฎิบติั ตามคู่มือการใชร้ะบบ GFMIS เช่นทะเบียนคุมหลกัฐานขอเบิก 
ทะเบียนการเบิกจ่ายจากคลัง เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีความเหมาะสมเป็นล าดับแรก 
(ค่าเฉล่ีย 4.46) รองลงมาคือเร่ือง หวัหน้าส่วนราชการ และหัวหน้ากลุ่มงานมีการติดตามประเมินผล
การด าเนินงานในระบบ GFMIS ตามมาตรฐานหรือเป้าหมายท่ีวางไว ้(ค่าเฉล่ีย 4.23) ส่วนราชการมี
การก าหนดวธีิการควบคุมและการประเมินผลงานในระบบ GFMIS หวัหนา้ส่วนราชการ และหวัหนา้
กลุ่มงานมีการก าหนดให้ผูป้ฏิบัติงานรายงานผลการด าเนินงานจากระบบ GFMIS เพื่อน าผลการ
ด าเนินงานไปใชว้างแผนการปฏิบติัราชการต่อไป ดว้ยค่าเฉล่ียท่ีเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.19) และ หัวหน้า
ส่วนราชการ และหัวหน้ากลุ่มงานมีการให้ขวญัก าลงัใจและสร้างแรงจูงใจแก่ผูป้ฏิบติังานในระบบ 
GFMIS อยา่งสม ่าเสมอ (ค่าเฉล่ีย 3.92) ตามล าดบั 
 ดา้นการจดัองค์กร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลว่าเร่ือง ส่วนราชการมีการก าหนด
ขั้นตอนการด าเนินงานในระบบ GFMIS มีความเหมาะสมเป็นล าดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 4.14) รองลงมาคือ
เร่ืองหวัหนา้ส่วนราชการ และหวัหนา้กลุ่มงาน มีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาในระบบ GFMIS (ค่าเฉล่ีย 
4.08)  
 ด้านการวางแผน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลว่าเร่ือง ส่วนราชการมีการก าหนด
เกณฑ์มาตรฐานหรือเป้าหมายการปฏิบติังานในระบบ  GFMIS อย่างชัดเจน มีความเหมาะสมเป็น
ล าดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 4.12) รองลงมาคือเร่ืองส่วนราชการมีการวางแผนการใช้ระบบ GFMIS (ค่าเฉล่ีย 
4.05) และผูบ้ริหารและตวัแทนของผูป้ฏิบติังานในส่วนราชการ ร่วมกนัวางแผนการใชร้ะบบ GFMIS 
(ค่าเฉล่ีย 4.00)  

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่ได้รับการอบรม ประเมินผลว่ากระบวนการในการน าระบบการ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ มีความ
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เหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.07) โดยประเมินผลวา่ ดา้นการสั่งการ มีความเหมาะสมอยู่
ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.17) ดา้นการควบคุม อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.17) ดา้นการจดั
องค์กร อยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.99) และ ดา้นการวางแผน อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
2.92) 
 ด้านการสั่งการ  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลว่าเร่ือง หัวหน้าส่วนราชการ และ
หัวหน้ากลุ่มงานมีการมอบหมายและสั่งการด าเนินงานในระบบ GFMIS ไดอ้ย่างเหมาะสม มีความ
เหมาะสมในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.17) ซ่ึงในดา้นน้ีมีการประเมินผลเร่ืองเดียว 
 ด้านการควบคุม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลว่าเร่ือง หัวหน้าส่วนราชการและ
หวัหนา้กลุ่มงาน ใหผู้ป้ฏิบติังานปฎิบติั ตามคู่มือการใชร้ะบบ GFMIS เช่นทะเบียนคุมหลกัฐานขอเบิก 
ทะเบียนการเบิกจ่ายจากคลัง เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีความเหมาะสมเป็นล าดับแรก 
(ค่าเฉล่ีย 3.51) รองลงมาคือเร่ือง หวัหน้าส่วนราชการ และหัวหน้ากลุ่มงานมีการติดตามประเมินผล
การด าเนินงานในระบบ GFMIS ตามมาตรฐานหรือเป้าหมาย ท่ีวางไว ้(ค่าเฉล่ีย 3.34) และหัวหน้า
ส่วนราชการ และหัวหน้ากลุ่มงานมีการก าหนดให้ผูป้ฏิบติังานรายงานผลการด าเนินงานจากระบบ 
GFMIS เพื่อน าผลการด าเนินงานไปใชว้างแผนการปฏิบติัราชการต่อไป (ค่าเฉล่ีย 3.27) ส่วนราชการมี
การก าหนดวิธีการควบคุมและการประเมินผลงานในระบบ GFMIS (ค่าเฉล่ีย 3.12) และหวัหนา้ส่วน
ราชการ และหวัหนา้กลุ่มงานมีการใหข้วญัก าลงัใจและสร้างแรงจูงใจแก่ผูป้ฏิบติังานในระบบ GFMIS 
อยา่งสม ่าเสมอ (ค่าเฉล่ีย 2.61) ตามล าดบั 
 ดา้นการจดัองค์กร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลว่าเร่ือง ส่วนราชการมีการก าหนด
ขั้นตอนการด าเนินงานในระบบ GFMIS มีความเหมาะสมเป็นล าดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 3.07) รองลงมาคือ
เร่ืองหวัหนา้ส่วนราชการ และหวัหนา้กลุ่มงาน มีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาในระบบ GFMIS (ค่าเฉล่ีย 
2.90)  
 ด้านการวางแผน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลว่าเร่ือง ส่วนราชการมีการก าหนด
เกณฑ์มาตรฐานหรือเป้าหมายการปฏิบติังานในระบบ GFMIS อย่างชัดเจน มีความเหมาะสมเป็น
ล าดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 3.02) รองลงมาคือเร่ือง ส่วนราชการมีการวางแผนการใชร้ะบบ GFMIS (ค่าเฉล่ีย 
2.98) และ ผูบ้ริหารและตวัแทนของผูป้ฏิบติังานในส่วนราชการ ร่วมกนัวางแผนการใชร้ะบบ GFMIS 
(ค่าเฉล่ีย 2.78)  

 ผลการทดสอบความแตกต่างคะแนนค่าเฉล่ียโดยวิธี  t-test พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถาม
ประเมินผลวา่กระบวนการในการน าระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้
ในส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ในภาพรวม มีความเหมาะสมแตกต่างตามการได้รับอบรมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที่ 32   แสดงค่าเฉล่ียและค่าสถิติ t ของการประเมินผลผลผลิตในการน าระบบการบริหาร
การเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใชใ้นส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ จ าแนกตามการอบรม 
 

ผลผลติ 

การอบรม 

เคยอบรม ไม่เคยอบรม 
t-test 

n=171 n=41 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 
sig 

(แปลผล) (แปลผล) 

ระบบ GFMIS ท าใหไ้ดข้อ้มูลของส่วนราชการอยา่ง
ถูกตอ้ง  

4.45 3.44 11.423 
(มากท่ีสุด) (มาก) 0.000* 

ระบบ GFMIS ช่วยลดความซ ้ าซอ้นของการท างานใน
การบนัทึกขอ้มูลของส่วนราชการ 

4.24 3.07 9.705 
(มากท่ีสุด) (ปานกลาง) 0.000* 

ระบบ GFMIS ช่วยลดภาระในการจดัท าเอกสารของ
ส่วนราชการ 

4.04 2.49 8.592 
(มาก) (นอ้ย) 0.000* 

ระบบ GFMIS ท าใหก้ารท างานรวดเร็วข้ึน และทนัต่อ
เหตุการณ์ 

4.42 3.20 11.666 
(มากท่ีสุด) (ปานกลาง) 0.000* 

ระบบ GFMIS ช่วยใหเ้กิดความโปร่งใสในการ
ปฏิบติังาน 

4.25 3.05 9.121 
(มากท่ีสุด) (ปานกลาง) 0.000* 

ระบบ GFMIS สามารถตรวจสอบติดตามขอ้มูลได ้
4.51 3.54 10.999 

(มากท่ีสุด) (ปานกลาง) 0.000* 
ค่าเฉลีย่รวม 4.32 3.13  10.251 

(แปลผล) (มากทีสุ่ด) (ปานกลาง)  0.000* 
* ระดบันยัส าคญั 0.05 
 

 จากตารางท่ี 32 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยอบรม ประเมินผลว่าผลผลิตในการน าระบบ
การบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.32) โดยประเมินผลว่าเร่ือง ระบบ GFMIS สามารถ
ตรวจสอบติดตามขอ้มูลได้ มีความเหมาะสมเป็นล าดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 4.51) รองลงมาคือเร่ือง ระบบ 
GFMIS ท าให้ไดข้อ้มูลของส่วนราชการอย่างถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 4.45) ระบบ GFMIS ท าให้การท างาน
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รวดเร็วข้ึน และทันต่อเหตุการณ์ (ค่าเฉล่ีย 4.42) ระบบ GFMIS ช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการ
ปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย 4.25) ระบบ GFMIS ช่วยลดความซ ้ าซ้อนของการท างานในการบนัทึกขอ้มูลของ
ส่วนราชการ (ค่าเฉล่ีย 4.24) และระบบ GFMIS ช่วยลดภาระในการจดัท าเอกสารของส่วนราชการ 
(ค่าเฉล่ีย 4.04) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่เคยอบรม ประเมินผลว่าผลผลิตในการน าระบบการบริหารการเงิน
การคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใชใ้นส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.13) โดยประเมินผลวา่เร่ือง ระบบ GFMIS สามารถตรวจสอบติดตามขอ้มูลได ้มี
ความเหมาะสมเป็นล าดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 3.54) รองลงมาคือเร่ือง ระบบ GFMIS ท าให้ไดข้อ้มูลของ
ส่วนราชการอย่างถูกต้อง (ค่าเฉล่ีย 3.44) ระบบ GFMIS ท าให้การท างานรวดเร็วข้ึน และทันต่อ
เหตุการณ์ (ค่าเฉล่ีย 3.20) ระบบ GFMIS ช่วยลดความซ ้ าซ้อนของการท างานในการบนัทึกขอ้มูลของ
ส่วนราชการ (ค่าเฉล่ีย 3.07) ระบบ GFMIS ช่วยใหเ้กิดความโปร่งใสในการปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย 3.05) 
และ ระบบ GFMIS ช่วยลดภาระในการจดัท าเอกสารของส่วนราชการ (ค่าเฉล่ีย 2.49) ตามล าดบั 

 ผลการทดสอบความแตกต่างคะแนนค่าเฉล่ียโดยวิธี  t-test พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถาม
ประเมินผลวา่ผลผลิตในการน าระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใชใ้น
ส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ในภาพรวม มีความเหมาะสมแตกต่างตามการไดรั้บอบรมอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ส่วนที่ 5 ข้อมูลการประเมินผลระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ของส่วน
ราชการในจังหวดัแพร่ จ าแนกตามระยะเวลาท างานในส่วนราชการ 
 
ตารางที่ 33   แสดงค่าเฉล่ียและค่าสถิติ F ของการประเมินผลสภาวะแวดล้อมในการน าระบบการ
บริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ จ  าแนกตาม
ระยะเวลาท างานในส่วนราชการ 
 

สภาวะแวดล้อม 

ระยะเวลาท างานในส่วนราชการ 

F 
น้อยกว่า 6 

ปี 6-15 ปี 16-25 ปี 25 ปีขึน้ไป 

n=44 n=54 n=53 n=61 Sig 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

ความเหมาะสมของระบบ            
วตัถุประสงคข์องระบบ GFMIS มี
การก าหนดอยา่งชดัเจน 

5.00 4.17 4.36 3.75 62.668 

(มากท่ีสุด) (มาก) (มากท่ีสุด) (มาก) 0.000* 

ส่วนราชการมีความเขา้ใจถึง
วตัถุประสงคข์องการน าระบบ 
GFMISมาใช ้

4.70 4.17 4.26 3.66 27.027 

(มากท่ีสุด) (มาก) (มากท่ีสุด) (มาก) 0.000* 

การน าระบบ GFMIS มาใช ้
สามารถช่วยใหป้ระสิทธิภาพใน
การท างานมีมากข้ึน 

4.93 4.17 4.36 3.79 34.805 

(มากท่ีสุด) (มาก) (มากท่ีสุด) (มาก) 0.000* 

ค่าเฉลีย่รวมด้านความเหมาะสม
ของระบบ  

4.88 4.17 4.33 3.73 41.500 

(แปลผล) (มากที่สุด) (มาก) (มากที่สุด) (มาก)  0.000* 

เศรฐกจิ                                            
ระบบ GFMIS ช่วยกระตุน้การ
เติบโตดา้นเศรษฐกิจของจงัหวดั 

4.52 4.13 3.81 3.38 28.003 

(มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 0.000* 

ค่าเฉลีย่รวมเศรฐกจิ    4.52 4.13 3.81 3.38 28.003  

(แปลผล) (มากที่สุด) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 0.000*  
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ตารางที่ 33   แสดงค่าเฉล่ียและค่าสถิติ F ของการประเมินผลสภาวะแวดล้อมในการน าระบบการ
บริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ จ  าแนกตาม
ระยะเวลาท างานในส่วนราชการ (ต่อ) 
 

สภาวะแวดล้อม 

ระยะเวลาท างานในส่วนราชการ 

F 
น้อยกว่า 6 

ปี 
6-15 ปี 16-25 ปี 25 ปีขึน้ไป 

n=44 n=54 n=53 n=61 Sig 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

สังคม                                               
ระบบ GFMIS ช่วยใหก้ารท า
โครงการต่างๆของส่วนราชการ มี
ความโปร่งใส 

4.75 4.17 3.87 3.56 34.127 

(มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) (มาก) 0.000* 

ระบบ GFMIS สามารถช่วยใหก้าร
เบิกจ่ายงบประมาณโครงการต่างๆ
ของส่วนราชการ เขา้ถึงประชาชน
กลุ่มเป้าหมายในจงัหวดัไดร้วดเร็ว 

4.64 4.17 4.25 3.69 22.213 

(มากท่ีสุด) (มาก) (มากท่ีสุด) (มาก) 0.000* 

ค่าเฉลีย่รวมด้านสังคม 4.70 4.17 4.06 3.63 58.340  
(แปลผล) (มากที่สุด) (มาก) (มาก) (มาก)  0.000* 

ค่าเฉลีย่รวม 4.76 4.16 4.15 3.64  42.614 
(แปลผล) (มากที่สุด) (มาก) (มาก) (มาก) 0.000*  

หมายเหตุ *ระยะเวลานอ้ยกวา่ 6 ปี แตกต่างกบั 6-15 ปี 16-25 ปี และ25 ปีข้ึนไป, ระยะเวลา 6-15 ปี 
แตกต่างกบั25 ปีข้ึนไป และระยะเวลา 16-25 ปี แตกต่างกบั25 ปีข้ึนไป  
 
 จากตารางท่ี 33 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามระยะเวลาท างานในส่วนราชการน้อยกว่า 6 ปี 
ประเมินผลว่าสภาวะแวดลอ้มในการน าระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
มาใช้ในส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.76) โดย
ประเมินผลว่าด้านความเหมาะสมของระบบมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.88) 
ดา้นสังคมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.70) และ ดา้นเศรษฐกิจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.52)  
ตามล าดบั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
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 ดา้นความเหมาะสมของระบบ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลวา่เร่ือง  วตัถุประสงคข์อง
ระบบ GFMIS มีการก าหนดอยา่งชดัเจน มีความเหมาะสมเป็นอนัดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 5.00) รองลงมาคือ
เร่ือง การน าระบบ GFMIS มาใช ้สามารถช่วยให้ประสิทธิภาพในการท างานมีมากข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.93) 
และส่วนราชการมีความเข้าใจถึงวตัถุประสงค์ของการน าระบบ  GFMIS มาใช้ (ค่าเฉล่ีย 4.70) 
ตามล าดบั  
 ด้านสังคม  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลว่าเร่ือง  ระบบ GFMIS ช่วยให้การท า
โครงการต่างๆของส่วนราชการ มีความโปร่งใส มีความเหมาะสมเป็นอนัดับแรก (ค่าเฉล่ีย 4.75) 
รองลงมาคือเร่ือง ระบบ GFMIS สามารถช่วยให้การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการต่างๆของส่วน
ราชการ เขา้ถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายในจงัหวดัไดร้วดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 4.64) 
 ดา้นเศรษฐกิจ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลว่าเร่ือง ระบบ GFMIS ช่วยกระตุน้การ
เติบโตดา้นเศรษฐกิจของจงัหวดั มีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.52) ซ่ึงในดา้นน้ีมีเร่ือง
ท่ีประเมินผลเร่ืองเดียว 

 ผูต้อบแบบสอบถามระยะเวลาท างานในส่วนราชการ 6-15 ปี ประเมินผลวา่สภาวะแวดลอ้มใน
การน าระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วนราชการในจงัหวดั
แพร่ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.16) โดยประเมินผลว่าด้านความเหมาะสมของ
ระบบ มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.17) ด้านสังคม อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.17) 
และ ดา้นเศรษฐกิจ อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.13)  ตามล าดบั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

ด้านความเหมาะสมของระบบ  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินผลว่าทุกเร่ืองมีความ
เหมาะสมในระดบัมาก ค่าเฉล่ียท่ีเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.17)  

ด้านสังคม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลว่าทุกเร่ืองมีความเหมาะสมในระดบัมาก 
ค่าเฉล่ียท่ีเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.17) 

ดา้นเศรษฐกิจ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลว่าเร่ือง ระบบ GFMIS ช่วยกระตุน้การ
เติบโตดา้นเศรษฐกิจของจงัหวดั มีความเหมาะสมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.13) ซ่ึงในดา้นน้ีมีเร่ืองท่ี
ประเมินผลเร่ืองเดียว  

ผูต้อบแบบสอบถามระยะเวลาท างานในส่วนราชการ16-25 ปี ประเมินผลวา่สภาวะแวดลอ้มใน
การน าระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วนราชการในจงัหวดั
แพร่ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.15) โดยประเมินผลว่าด้านความเหมาะสมของ
ระบบ มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.33) ด้านสังคม อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
4.06) และ ดา้นเศรษฐกิจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.81)  ตามล าดบั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
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ดา้นความเหมาะสมของระบบ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลวา่เร่ือง  วตัถุประสงคข์อง
ระบบ GFMIS มีการก าหนดอย่างชัด เจน  และการน าระบบ  GFMIS มาใช้  สามารถช่วยให้
ประสิทธิภาพในการท างานมีมากข้ึน มีความเหมาะสมเป็นอนัดบัแรกในค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.36) 
รองลงมาคือเร่ือง ส่วนราชการมีความเขา้ใจถึงวตัถุประสงคข์องการน าระบบ GFMIS มาใช ้(ค่าเฉล่ีย 
4.26)  

 ดา้นสังคม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลวา่เร่ือง  ระบบ GFMIS สามารถช่วยให้การ
เบิกจ่ายงบประมาณโครงการต่างๆของส่วนราชการ เข้าถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายในจงัหวดัได้
รวดเร็ว มีความเหมาะสมเป็นอนัดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 4.25) รองลงมาคือเร่ือง ระบบ GFMIS ช่วยให้การ
ท าโครงการต่างๆของส่วนราชการ มีความโปร่งใส (ค่าเฉล่ีย 3.87) 
 ดา้นเศรษฐกิจ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลว่าเร่ือง ระบบ GFMIS ช่วยกระตุน้การ
เติบโตดา้นเศรษฐกิจของจงัหวดั มีความเหมาะสมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.81) ซ่ึงในดา้นน้ีมีเร่ืองท่ี
ประเมินผลเร่ืองเดียว  

 ผูต้อบแบบสอบถามระยะเวลาท างานในส่วนราชการ25 ปีข้ึนไป ประเมินผลวา่สภาวะแวดลอ้ม
ในการน าระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใชใ้นส่วนราชการในจงัหวดั
แพร่ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.64) โดยประเมินผลว่าด้านความเหมาะสมของ
ระบบ มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.73) ด้านสังคม อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.63) 
และ ดา้นเศรษฐกิจ อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.38)  ตามล าดบั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

ดา้นความเหมาะสมของระบบ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลว่าเร่ือง  การน าระบบ 
GFMIS มาใช ้สามารถช่วยให้ประสิทธิภาพในการท างานมีมากข้ึน มีความเหมาะสมเป็นอนัดบัแรก 
(ค่าเฉล่ีย 3.79) ส่วนราชการมีความเขา้ใจถึงวตัถุประสงค์ของการน าระบบ GFMIS มาใช้ (ค่าเฉล่ีย 
3.75) วตัถุประสงคข์องระบบ GFMIS มีการก าหนดอยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.66) 
 ดา้นสังคม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลว่าเร่ือง  ระบบ GFMIS สามารถช่วยให้การ
เบิกจ่ายงบประมาณโครงการต่างๆของส่วนราชการ เข้าถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายในจงัหวดัได้
รวดเร็ว มีความเหมาะสมเป็นอนัดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 3.69) รองลงมาคือเร่ือง ระบบ GFMIS ช่วยให้การ
ท าโครงการต่างๆของส่วนราชการ มีความโปร่งใส (ค่าเฉล่ีย 3.56) 
 ดา้นเศรษฐกิจ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลว่าเร่ือง ระบบ GFMIS ช่วยกระตุน้การ
เติบโตดา้นเศรษฐกิจของจงัหวดั มีความเหมาะสมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.38) ซ่ึงในดา้นน้ีมีเร่ืองท่ี
ประเมินผลเร่ืองเดียว  
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 ผลการทดสอบความแตกต่างคะแนนค่าเฉล่ียโดยวิธี  F-test พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถาม
ประเมินผลว่าสภาวะแวดลอ้มในการน าระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
มาใช้ในส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ในภาพรวม มีความเหมาะสมแตกต่างตามระยะเวลาท างานใน
ส่วนราชการอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 โดยส่วนใหญ่เป็นความแตกต่างระหวา่งระยะเวลาการท างานในส่วนราชการระยะเวลานอ้ยกวา่ 
6 ปี แตกต่างกบั ท างาน 6-15 ปี 16-25 ปี และ25 ปีข้ึนไป รวมถึง ท างานระยะเวลา 6-15 ปี แตกต่างกบั
ท างานระยะเวลา 25 ปีข้ึนไป แล ะท างานระยะเวลา 16-25 ปี แตกต่างกบัท างานระยะเวลา 25 ปีข้ึนไป 
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ตารางที่ 34    แสดงค่าเฉล่ียและค่าสถิติ F ของการประเมินผลปัจจยัเบ้ืองต้นในการน าระบบการ
บริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ จ  าแนกตาม
ระยะเวลาท างานในส่วนราชการ 
 

ปัจจัยเบือ้งต้น 

ระยะเวลาท างานในส่วนราชการ 

F น้อยกว่า 6 ปี 6-15 ปี 16-25 ปี 25 ปีขึน้ไป 

n=44 n=54 n=53 n=61 Sig 
ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

บุคลากร                                                       
ผูบ้ริหารของส่วนราชการให้การสนบัสนุน
ในการด าเนินงานของระบบ GFMIS 

4.84 4.17 4.30 3.70 34.668 

(มากท่ีสุด) (มาก) (มากท่ีสุด) (มาก) 0.000* 

เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานไดรั้บการอบรมก่อน
การน าระบบ GFMIS  มาใช ้

4.55 3.91 3.83 3.02 29.608 

(มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 0.000* 

เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานไดรั้บการอบรมใน
ระบบ GFMIS ระหวา่งการปฏิบติังาน อยา่ง
สม ่าเสมอ  

4.84 4.17 3.91 3.33 46.023 

(มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 0.000* 

เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานมีความเขา้ใจในการ
ปฏิบติังานในภาพรวม ของระบบ GFMIS 

4.45 4.17 4.11 3.54 22.123 
(มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) (มาก) 0.000* 

เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานมีความรู้ ในขั้นตอน
การปฏิบติังานในระบบท่ีตนเองรับผิดชอบ 
(ระเบียบ หนงัสือสัง่การ คู่มือต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้ง) 

4.45 
4.17 3.96 3.54 

22.187 

(มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) (มาก) 0.000* 

เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานมีทกัษะในการใช้
คอมพิวเตอร์ซ่ึงเป็นทกัษะในการน าระบบ 
GFMIS มาใช ้

4.70 4.17 4.25 3.66 30.279 

(มากท่ีสุด) (มาก) (มากท่ีสุด) (มาก) 0.000* 

ส่วนราชการมีการก าหนดบุคคล 
ผูรั้บผิดชอบงานในทุกระบบงานใน GFMIS 
อยา่งชดัเจน 

4.75 4.17 4.13 3.74 17.552 

(มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) (มาก) 0.000* 
ส่วนราชการมีการก าหนดหนา้ท่ีในตวั
บุคคล ท่ีปฎิบติัในระบบ GFMIS อยา่ง
ชดัเจน 

4.84 4.17 4.15 3.64 26.601 

(มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) (มาก) 0.000* 
ส่วนราชการมีผูช่้วย หรือมีหน่วยงาน
สนบัสนุนในการแกไ้ขปัญหาการใชร้ะบบ 
GFMIS 

4.82 4.11 3.89 3.13 40.213 

(มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) (มาก) 0.000* 

ค่าเฉลีย่รวมด้านบุคลากร 4.69 4.13 4.06 3.48  29.917 

(แปลผล) (มากที่สุด) (มาก) (มาก) (มาก)  0.000* 
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ตารางที ่34   แสดงค่าเฉล่ียและค่าสถิติ F ของการประเมินผลปัจจยัเบ้ืองตน้ในการน าระบบการบริหาร
การเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใชใ้นส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ จ  าแนกตามระยะเวลา
ท างานในส่วนราชการ (ต่อ) 
 

ปัจจัยเบือ้งต้น 

ระยะเวลาท างานในส่วนราชการ 

F น้อยกว่า 6 ปี 6-15 ปี 16-25 ปี 25 ปีขึน้ไป 

n=44 n=54 n=53 n=61 Sig 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

งบประมาณ                                                                                
ส่วนราชการไดรั้บงบประมาณเพียงพอ
ส าหรับการน าระบบ GFMIS  มาใช ้

4.52 3.98 3.83 3.07 33.570 

(มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 0.000* 

ค่าเฉลีย่รวมด้านงบประมาณ 4.52 3.98 3.83 3.07 35.570  

(แปลผล) (มากที่สุด) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 0.000*  

วสัดุอุปกรณ์                                                
ส่วนราชการมีวสัดุอุปกรณ์ ท่ีมีคุณภาพ เพื่อ
รองรับการใชง้านในระบบ GFMIS  

4.57 3.98 3.70 3.13 35.696 

(มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 0.000* 
ส่วนราชการมีวสัดุอุปกรณ์เพียงพอ ในการ
ใชง้านในระบบ GFMIS  

4.55 3.89 3.74 3.11 33.475 
(มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 0.000* 

ค่าเฉลีย่รวมด้านวสัดุอุปกรณ์ 4.56 3.94 3.72 3.12  34.586 
(แปลผล) (มากที่สุด) (มาก) (มาก) (ปานกลาง)  0.000* 

ค่าเฉลีย่รวม 4.66 4.09 3.98 3.38 33.358  
(แปลผล) (มากที่สุด) (มาก) (มาก) (ปานกลาง)  0.000* 

หมายเหตุ *ระยะเวลานอ้ยกวา่ 6 ปี แตกต่างกบั 6-15 ปี 16-25 ปี และ25 ปีข้ึนไป, ระยะเวลา 6-15 ปี 
แตกต่างกบั25 ปีข้ึนไป และระยะเวลา 16-25 ปี แตกต่างกบั25 ปีข้ึนไป  
 

จากตารางท่ี 34 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท างานในส่วนราชการน้อยกว่า 6 ปี ประเมินผลว่า
ปัจจยัเบ้ืองตน้ในการน าระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วน
ราชการในจงัหวดัแพร่ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.66) โดยประเมินผลว่าดา้น
บุคลากร มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.69) ดา้นวสัดุอุปกรณ์ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย 4.56) และ ดา้นงบประมาณ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.52) ตามล าดบั ซ่ึงมีรายละเอียด
ดงัน้ี 
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ดา้นบุคลากร พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลวา่เร่ือง  ผูบ้ริหารของส่วนราชการให้การ
สนับสนุนในการด าเนินงานของระบบ GFMIS เจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบัติงานได้รับการอบรมในระบบ 
GFMIS ระหว่างการปฏิบติังาน อยา่งสม ่าเสมอ และส่วนราชการมีการก าหนดหน้าท่ีในตวับุคคล ท่ี
ปฎิบติัในระบบ GFMIS อย่างชดัเจน มีความเหมาะสมเป็นอนัดบัแรกในค่าเฉล่ียท่ีเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 
4.84) รองลงมาคือเร่ืองส่วนราชการมีผูช่้วย หรือมีหน่วยงานสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาการใช้
ระบบ GFMIS  (ค่าเฉล่ีย 4.82) ส่วนราชการมีการก าหนดบุคคล ผูรั้บผิดชอบในทุกระบบงานใน 
GFMIS อยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.75) เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานมีทกัษะในการใชค้อมพิวเตอร์ซ่ึงเป็นทกัษะ
ในการน าระบบ GFMIS มาใช ้(ค่าเฉล่ีย 4.70) เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานไดรั้บการอบรมก่อนการน าระบบ 
GFMIS มาใช้ (ค่าเฉล่ีย 4.55) เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานมีความรู้ ในขั้นตอนการปฏิบติังานในระบบท่ี
ตนเองรับผิดชอบ (ระเบียบ หนงัสือสั่งการ คู่มือต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง) และ เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานมีความ
เขา้ใจในการปฏิบติังานในภาพรวม ของระบบ GFMIS ในค่าเฉล่ียท่ีเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.45) ตามล าดบั 
 ดา้นวสัดุอุปกรณ์ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลวา่เร่ือง  ส่วนราชการมีวสัดุอุปกรณ์ ท่ี
มีคุณภาพ เพื่อรองรับการใช้งานในระบบ GFMIS มีความเหมาะสมเป็นอนัดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 4.57) 
รองลงมาคือ ส่วนราชการมีวสัดุอุปกรณ์เพียงพอ ในการใชง้านในระบบ GFMIS (ค่าเฉล่ีย 4.55) 
 ดา้นงบประมาณ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลวา่เร่ือง ระบบ GFMIS ช่วยกระตุน้การ
เติบโตดา้นเศรษฐกิจของจงัหวดั มีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.52) ซ่ึงในดา้นน้ีมีเร่ือง
ท่ีประเมินผลเร่ืองเดียว 

ผูต้อบแบบสอบถามท างานในส่วนราชการ 6-15 ปี ประเมินผลวา่ปัจจยัเบ้ืองตน้ในการน าระบบ
การบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.09) โดยประเมินผลว่าด้านบุคลากร มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.13) ดา้นงบประมาณ อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.98) และ ดา้นวสัดุอุปกรณ์ อยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.94) ตามล าดบั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

ดา้นบุคลากร พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลวา่เร่ือง  ผูบ้ริหารของส่วนราชการให้การ
สนับสนุนในการด าเนินงานของระบบ GFMIS เจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบัติงานได้รับการอบรมในระบบ 
GFMIS ระหวา่งการปฏิบติังาน อยา่งสม ่าเสมอ เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานมีความเขา้ใจในการปฏิบติังาน
ในภาพรวม ของระบบ GFMIS เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานมีความรู้ ในขั้นตอนการปฏิบติังานในระบบท่ี
ตนเองรับผิดชอบ (ระเบียบ หนงัสือสั่งการ คู่มือต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง) เร่ืองเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานมีทกัษะ
ในการใช้คอมพิวเตอร์ซ่ึงเป็นทกัษะในการน าระบบ GFMIS มาใช้ ส่วนราชการมีการก าหนดบุคคล 
ผูรั้บผิดชอบงานในทุกระบบงานใน GFMIS อยา่งชดัเจน และส่วนราชการมีการก าหนดหน้าท่ีในตวั
บุคคล ท่ีปฎิบติัในระบบ GFMIS อย่างชัดเจน มีความเหมาะสมเป็นอนัดบัแรกในค่าเฉล่ียท่ีเท่ากัน 



 

93 

(ค่าเฉล่ีย 4.17) รองลงมาคือเร่ืองส่วนราชการมีผูช่้วย หรือมีหน่วยงานสนบัสนุนในการแกไ้ขปัญหา
การใช้ระบบ GFMIS  (ค่าเฉล่ีย 4.11) และเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานได้รับการอบรมก่อนการน าระบบ 
GFMIS มาใช ้(ค่าเฉล่ีย 3.91) ตามล าดบั 
 ดา้นงบประมาณ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลวา่เร่ือง ระบบ GFMIS ช่วยกระตุน้การ
เติบโตดา้นเศรษฐกิจของจงัหวดั มีความเหมาะสมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.98)  ซ่ึงในดา้นน้ีมีเร่ืองท่ี
ประเมินผลเร่ืองเดียว 
 ดา้นวสัดุอุปกรณ์ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลวา่เร่ือง  ส่วนราชการมีวสัดุอุปกรณ์ ท่ี
มีคุณภาพ เพื่อรองรับการใช้งานในระบบ GFMIS มีความเหมาะสมเป็นอนัดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 3.98) 
รองลงมาคือ ส่วนราชการมีวสัดุอุปกรณ์เพียงพอ ในการใชง้านในระบบ GFMIS (ค่าเฉล่ีย 3.89) 

ผูต้อบแบบสอบถามท างานในส่วนราชการ15-25 ปี ประเมินผลว่าปัจจยัเบ้ืองตน้ในการน า
ระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ มี
ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.98) โดยประเมินผลวา่ดา้นบุคลากร มีความเหมาะสมอยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.06) ดา้นงบประมาณ อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.83) และดา้นวสัดุอุปกรณ์ อยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.72) ตามล าดบั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

ดา้นบุคลากร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลว่าเร่ือง ผูบ้ริหารของส่วนราชการให้การ
สนับสนุนในการด าเนินงานของระบบ GFMIS มีความเหมาะสมเป็นอนัดับแรก (ค่าเฉล่ีย 4.30) 
รองลงมาคือเร่ือง เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานมีทกัษะในการใช้คอมพิวเตอร์ซ่ึงเป็นทกัษะในการน าระบบ 
GFMIS มาใช ้(ค่าเฉล่ีย 4.25) ส่วนราชการมีการก าหนดหน้าท่ีในตวับุคคล ท่ีปฎิบติัในระบบ GFMIS 
อย่างชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 4.15) ส่วนราชการมีการก าหนดบุคคล ผูรั้บผิดชอบงานในทุกระบบงานใน 
GFMIS อยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.13) เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานมีความเขา้ใจในการปฏิบติังานในภาพรวม 
ของระบบ GFMIS (ค่าเฉล่ีย 4.11) เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานมีความรู้ ในขั้นตอนการปฏิบติังานในระบบท่ี
ตนเองรับผิดชอบ (ระเบียบ หนังสือสั่งการ คู่ มือต่างๆท่ีเก่ียวข้อง) (ค่าเฉล่ีย 3.96) เจ้าหน้าท่ี
ผูป้ฏิบติังานไดรั้บการอบรมในระบบ GFMIS ระหวา่งการปฏิบติังาน อยา่งสม ่าเสมอ (ค่าเฉล่ีย 3.91) 
ส่วนราชการมีผูช่้วย หรือมีหน่วยงานสนับสนุนในการแกไ้ขปัญหาการใช้ระบบ GFMIS  (ค่าเฉล่ีย 
3.89) และเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานไดรั้บการอบรมก่อนการน าระบบ GFMIS มาใช ้(ค่าเฉล่ีย 3.83) 
 ดา้นงบประมาณ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลวา่เร่ือง ระบบ GFMIS ช่วยกระตุน้การ
เติบโตดา้นเศรษฐกิจของจงัหวดั มีความเหมาะสมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.83) ซ่ึงในดา้นน้ีมีเร่ืองท่ี
ประเมินผลเร่ืองเดียว 
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 ดา้นวสัดุอุปกรณ์ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลว่าเร่ือง  ส่วนราชการมีวสัดุอุปกรณ์
เพียงพอ ในการใชง้านในระบบ GFMIS มีความเหมาะสมเป็นอนัดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 3.74) รองลงมาคือ
เร่ือง ส่วนราชการมีวสัดุอุปกรณ์ ท่ีมีคุณภาพ เพื่อรองรับการใชง้านในระบบ GFMIS (ค่าเฉล่ีย 3.70) 

ผูต้อบแบบสอบถามท างานในส่วนราชการ 25 ปีข้ึนไป ประเมินผลวา่ปัจจยัเบ้ืองตน้ในการน า
ระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วนราชการในจงัหวดัแพร่  มี
ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.38) โดยประเมินผลวา่ดา้นบุคลากร มีความเหมาะสม
อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.13)  ด้านวสัดุอุปกรณ์ อยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.12) และ ด้าน
งบประมาณ อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.07) ตามล าดบั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

ดา้นบุคลากร พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลวา่เร่ือง  ส่วนราชการมีการก าหนดบุคคล 
ผูรั้บผิดชอบงานในทุกระบบงานใน GFMIS อย่างชดัเจน มีความเหมาะสมเป็นอนัดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 
3.74) รองลงมาคือเร่ือง ผูบ้ริหารของส่วนราชการให้การสนับสนุนในการด าเนินงานของระบบ 
GFMIS (ค่าเฉล่ีย 3.70) เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานมีทกัษะในการใช้คอมพิวเตอร์ซ่ึงเป็นทกัษะในการน า
ระบบ GFMIS มาใช้ (ค่าเฉล่ีย 3.66) ส่วนราชการมีการก าหนดหน้าท่ีในตวับุคคล ท่ีปฎิบติัในระบบ 
GFMIS อยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.64) เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานมีความเขา้ใจในการปฏิบติังานในภาพรวม 
ของระบบ GFMIS และเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานมีความรู้ ในขั้นตอนการปฏิบติังานในระบบท่ีตนเอง
รับผดิชอบ (ระเบียบ หนงัสือสั่งการ คู่มือต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง) ในค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 3.54) เจา้หนา้ท่ี
ผูป้ฏิบติังานไดรั้บการอบรมในระบบ GFMIS ระหวา่งการปฏิบติังาน อยา่งสม ่าเสมอ (ค่าเฉล่ีย 3.33) 
ส่วนราชการมีผูช่้วย หรือมีหน่วยงานสนับสนุนในการแกไ้ขปัญหาการใช้ระบบ GFMIS  (ค่าเฉล่ีย 
3.13) และเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานไดรั้บการอบรมใก่อนการน าระบบ GFMIS มาใช ้(ค่าเฉล่ีย 3.02) 
  ดา้นวสัดุอุปกรณ์ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลวา่เร่ือง  ส่วนราชการมีวสัดุอุปกรณ์ 
ท่ีมีคุณภาพ เพื่อรองรับการใช้งานในระบบ GFMIS มีความเหมาะสมเป็นอนัดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 3.13) 
รองลงมาคือเร่ือง ส่วนราชการมีวสัดุอุปกรณ์เพียงพอ ในการใชง้านในระบบ GFMIS (ค่าเฉล่ีย 3.11) 
 ดา้นงบประมาณ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลวา่เร่ือง ระบบ GFMIS ช่วยกระตุน้การ
เติบโตดา้นเศรษฐกิจของจงัหวดั มีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.07) ซ่ึงในดา้นน้ีมี
เร่ืองท่ีประเมินผลเร่ืองเดียว 

 ผลการทดสอบความแตกต่างคะแนนค่าเฉล่ียโดยวิธี  F-test พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถาม
ประเมินผลวา่ปัจจยัเบ้ืองตน้ในการน าระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มา
ใชใ้นส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ในภาพรวม มีความเหมาะสมแตกต่างตามระยะเวลาท างานในส่วน
ราชการอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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 โดยส่วนใหญ่เป็นความแตกต่างระหวา่งระยะเวลาการท างานในส่วนราชการระยะเวลานอ้ยกวา่ 
6 ปี แตกต่างกบั ท างาน 6-15 ปี 16-25 ปี และ25 ปีข้ึนไป รวมถึง ท างานระยะเวลา 6-15 ปี แตกต่างกบั
ท างาน 25 ปีข้ึนไป และท างานระยะเวลา 16-25 ปี แตกต่างกบัท างาน25 ปีข้ึนไป 
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ตารางที ่35   แสดงค่าเฉล่ียและค่าสถิติ F ของการประเมินผลกระบวนการในการน าระบบการบริหาร
การเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใชใ้นส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ จ  าแนกตามระยะเวลา
ท างานในส่วนราชการ 
 

กระบวนการ 

ระยะเวลาท างานในส่วนราชการ 

F น้อยกว่า 6 ปี 6-15 ปี 16-25 ปี 25 ปีขึน้ไป 

n=44 n=54 n=53 n=61 
Sig 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

การวางแผน                                             
ส่วนราชการมีการวางแผนการใชร้ะบบ
GFMIS  

4.45 4.09 3.66 3.33 28.850 

(มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 0.000** 

ผูบ้ริหารและตวัแทนของผูป้ฏิบติังานใน
ส่วนราชการ ร่วมกนัวางแผนการใชร้ะบบ 
GFMIS 

4.34 3.96 3.70 3.23 20.625 

(มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 0.000* 

ส่วนราชการมีการก าหนดเกณฑม์าตรฐาน
หรือเป้าหมายการปฏิบติังานในระบบ 
GFMIS อยา่งชดัเจน 

4.48 4.15 3.75 3.41 25.902 

(มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) (มาก) 0.000** 

ค่าเฉลีย่รวมด้านการวางแผน 4.42 4.07 3.70 3.32 25.126  

(แปลผล) (มากที่สุด) (มาก) (มาก) (ปานกลาง)  0.000* 

การจัดองค์กร                                            
ส่วนราชการมีการก าหนดขั้นตอนการ
ด าเนินงานในระบบ GFMIS  

4.52 4.15 3.81 3.43 23.096 

(มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) (มาก) 0.000** 

หวัหนา้ส่วนราชการ และหวัหนา้กลุ่มงาน 
มีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาในระบบ 
GFMIS  

4.48 3.96 3.85 3.30 22.297 

(มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 0.000* 

ค่าเฉลีย่รวมด้านการจัดองค์กร 4.50 4.06 3.83 3.37 22.697  

(แปลผล) (มากที่สุด) (มาก) (มาก) (ปานกลาง)  0.000* 

การส่ังการ                                                   
หวัหนา้ส่วนราชการ และหวัหนา้กลุ่มงานมี
การมอบหมายและสัง่การด าเนินงานใน
ระบบ GFMIS ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.80 4.17 3.94 3.54 30.452 

(มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) (มาก) 0.000* 

ค่าเฉลีย่รวมด้านการส่ังการ 4.80 4.17 3.94 3.54 30.452 

(แปลผล) (มากที่สุด) (มาก) (มาก) (มาก) 0.000* 
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ตารางที ่35   แสดงค่าเฉล่ียและค่าสถิติ F ของการประเมินผลกระบวนการในการน าระบบการบริหาร
การเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใชใ้นส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ จ  าแนกตามระยะเวลา
ท างานในส่วนราชการ (ต่อ) 
 

กระบวนการ 

ระยะเวลาท างานในส่วนราชการ 

F น้อยกว่า 6 ปี 6-15 ปี 16-25 ปี 25 ปีขึน้ไป 

n=44 n=54 n=53 n=61 Sig 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

การควบคุม                                               
ส่วนราชการมีการก าหนดวิธีการควบคุมและ
การประเมินผลงานในระบบ GFMIS  

4.66 4.09 3.92 3.44 27.094 

(มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) (มาก) 0.000* 

หวัหนา้ส่วนราชการและหวัหนา้กลุ่มงาน ให้
ผูป้ฏิบติังานปฎิบติั ตามคู่มือการใชร้ะบบ
GFMIS เช่นทะเบียนคุมหลกัฐานขอเบิก 
ทะเบียนการเบิกจ่ายจากคลงั  เพ่ือให้
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

4.98 4.19 4.34 3.79 43.174 

(มากท่ีสุด) (มาก) (มากท่ีสุด) (มาก) 0.000* 

หวัหนา้ส่วนราชการ และหวัหนา้กลุ่มงานมี
การติดตามประเมินผลการด าเนินงานใน
ระบบ GFMIS ตามมาตรฐานหรือเป้าหมาย ท่ี
วางไว ้

4.61 4.17 4.04 3.59 25.641 

(มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) (มาก) 0.000* 

หวัหนา้ส่วนราชการ และหวัหนา้กลุ่มงานมี
การก าหนดใหผู้ป้ฏิบติังานรายงานผลการ
ด าเนินงานจากระบบ GFMIS เพ่ือน าผลการ
ด าเนินงานไปใชว้างแผนการปฏิบติัราชการ
ต่อไป 

4.52 4.17 3.96 3.56 20.696 

(มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) (มาก) 0.000* 

หวัหนา้ส่วนราชการ และหวัหนา้กลุ่มงานมี
การใหข้วญัก าลงัใจและสร้างแรงจูงใจแก่
ผูป้ฏิบติังานในระบบ GFMIS อยา่งสม ่าเสมอ 

4.39 3.78 3.57 3.13 19.470 

(มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 0.000* 

ค่าเฉลีย่รวมด้านการควบคุม 4.63 4.08 3.97 3.50 27.215  
(แปลผล) (มากที่สุด) (มาก) (มาก) (มาก) 0.000* 

ค่าเฉลีย่รวม 4.57 4.08 3.87 3.43 26.373  
(แปลผล) (มากที่สุด) (มาก) (มาก) (มาก)  0.000* 

หมายเหตุ *ระยะเวลานอ้ยกวา่ 6 ปี แตกต่างกบั 6-15 ปี 16-25 ปี และ25 ปีข้ึนไป, ระยะเวลา 6-15 ปี 
แตกต่างกบั25 ปีข้ึนไป และระยะเวลา 16-25 ปี แตกต่างกบั25 ปีข้ึนไป  
  **ระยะเวลานอ้ยกวา่ 6 ปี แตกต่างกบั 6-15 ปี 16-25 ปี และ25 ปีข้ึนไป, ระยะเวลา 6-15 ปี 
แตกต่างกบั16-25ปี และ 25 ปีข้ึนไป และระยะเวลา 16-25 ปี แตกต่างกบั 25 ปีข้ึนไป  
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จากตารางท่ี 35 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท างานในส่วนราชการน้อยกว่า 6 ปี ประเมินผลว่า
กระบวนการในการน าระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วน
ราชการในจงัหวดัแพร่ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.57) โดยประเมินผลว่าดา้น
การสั่งการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.80) ดา้นการควบคุม อยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.63) ดา้นการจดัองคก์ร อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.50) และดา้นการวางแผน อยู่
ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.42) ตามล าดบั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 ดา้นการสั่งการ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลวา่เร่ือง หวัหนา้ส่วนราชการ และหวัหนา้
กลุ่มงานมีการมอบหมายและสั่งการด าเนินงานในระบบ GFMIS ไดอ้ยา่งเหมาะสม มีความเหมาะสม
อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.80) ซ่ึงในดา้นน้ีมีการประเมินเร่ืองเดียว 
 ด้านการควบคุม  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลว่าเร่ือง  หัวหน้าส่วนราชการและ
หวัหนา้กลุ่มงาน ใหผู้ป้ฏิบติังานปฎิบติั ตามคู่มือการใชร้ะบบ GFMIS เช่นทะเบียนคุมหลกัฐานขอเบิก 
ทะเบียนการเบิกจ่ายจากคลัง เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีความเหมาะสมเป็นอนัดับแรก 
(ค่าเฉล่ีย 4.98) รองลงมาคือส่วนราชการมีการก าหนดวธีิการควบคุมและการประเมินผลงานในระบบ 
GFMIS (ค่าเฉล่ีย 4.66) หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้ากลุ่มงานมีการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานในระบบ GFMIS ตามมาตรฐานหรือเป้าหมาย ท่ีวางไว ้(ค่าเฉล่ีย 4.61) หวัหนา้ส่วนราชการ 
และหวัหนา้กลุ่มงานมีการก าหนดให้ผูป้ฏิบติังานรายงานผลการด าเนินงานจากระบบ GFMIS เพื่อน า
ผลการด าเนินงานไปใช้วางแผนการปฏิบติัราชการต่อไป (ค่าเฉล่ีย 4.52) และหัวหน้าส่วนราชการ 
และหัวหน้ากลุ่มงานมีการให้ขวญัก าลงัใจและสร้างแรงจูงใจแก่ผูป้ฏิบติังานในระบบ GFMIS อยา่ง
สม ่าเสมอ (ค่าเฉล่ีย 4.39) ตามล าดบั 

ดา้นการจดัองค์กร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลว่าเร่ือง ส่วนราชการมีการก าหนด
ขั้นตอนการด าเนินงานในระบบ GFMIS มีความเหมาะสมเป็นอนัดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 4.52) รองมาคือ
เร่ือง หวัหนา้ส่วนราชการ และหวัหนา้กลุ่มงาน มีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาในระบบ GFMIS (ค่าเฉล่ีย 
4.48) 

ด้านการวางแผน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลว่าเร่ือง ส่วนราชการมีการก าหนด
เกณฑ์มาตรฐานหรือเป้าหมายการปฏิบติังานในระบบ GFMIS อย่างชัดเจน มีความเหมาะสมเป็น
อนัดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 4.48) รองลงมาคือเร่ืองส่วนราชการมีการวางแผนการใชร้ะบบ GFMIS (ค่าเฉล่ีย 
4.45) และผูบ้ริหารและตวัแทนของผูป้ฏิบติังานในส่วนราชการ ร่วมกนัวางแผนการใชร้ะบบ GFMIS 
(ค่าเฉล่ีย 4.34) 

ผูต้อบแบบสอบถามท างานในส่วนราชการ 6-15 ปี ประเมินผลวา่กระบวนการในการน าระบบ
การบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ มีความ
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เหมาะสมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.08) โดยประเมินผลว่าดา้นการสั่งการ มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.17) ด้านการควบคุม อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.08) ด้านการวางแผน อยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.07) และ ด้านการจดัองค์กร อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.06) ตามล าดบั ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี  
 ดา้นการสั่งการ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลวา่เร่ือง หวัหนา้ส่วนราชการ และหวัหนา้
กลุ่มงานมีการมอบหมายและสั่งการด าเนินงานในระบบ GFMIS ไดอ้ยา่งเหมาะสม มีความเหมาะสม
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.17) ซ่ึงในดา้นน้ีมีการประเมินเร่ืองเดียว 
 ดา้นการควบคุม พบว่า ผูต้อบแบบสอบประเมินผลว่าเร่ือง  หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้า
กลุ่มงาน ให้ผูป้ฏิบัติงานปฎิบัติ ตามคู่มือการใช้ระบบ GFMIS เช่นทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก 
ทะเบียนการเบิกจ่ายจากคลัง เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีความเหมาะสมเป็นอนัดับแรก 
(ค่าเฉล่ีย 4.19) รองลงมาคือเร่ือง หวัหน้าส่วนราชการ และ หวัหนา้กลุ่มงานมีการติดตามประเมินผล
การด าเนินงานในระบบ GFMIS ตามมาตรฐานหรือเป้าหมาย ท่ีวางไว ้และ หวัหนา้ส่วนราชการ และ
หวัหน้ากลุ่มงานมีการก าหนดให้ผูป้ฏิบติังานรายงานผลการด าเนินงานจากระบบ GFMIS เพื่อน าผล
การด าเนินงานไปใชว้างแผนการปฏิบติัราชการต่อไป ในค่าเฉล่ียท่ีเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.17) ส่วนราชการ
มีการก าหนดวิธีการควบคุมและการประเมินผลงานในระบบ GFMIS (ค่าเฉล่ีย 4.09) หัวหน้าส่วน
ราชการ และหวัหนา้กลุ่มงานมีการใหข้วญัก าลงัใจและสร้างแรงจูงใจแก่ผูป้ฏิบติังานในระบบ GFMIS 
อยา่งสม ่าเสมอ (ค่าเฉล่ีย 3.78) ตามล าดบั 

ดา้นการวางแผน พบว่า ผูต้อบแบบสอบประเมินผลว่าเร่ือง  ส่วนราชการมีการก าหนดเกณฑ์
มาตรฐานหรือเป้าหมายการปฏิบติังานในระบบ GFMIS อยา่งชดัเจน มีความเหมาะสมเป็นอนัดบัแรก 
(ค่าเฉล่ีย 4.15) รองลงมาคือเร่ือง ส่วนราชการมีการวางแผนการใชร้ะบบ GFMIS (ค่าเฉล่ีย 4.09) และ
ผูบ้ริหารและตวัแทนของผูป้ฏิบติังานในส่วนราชการ ร่วมกนัวางแผนการใช้ระบบ GFMIS (ค่าเฉล่ีย 
3.96) 

ดา้นการจดัองค์กร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลว่าเร่ือง  ส่วนราชการมีการก าหนด
ขั้นตอนการด าเนินงานในระบบ GFMIS มีความเหมาะสมเป็นอนัดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 4.15) รองมาคือ
เร่ือง หวัหนา้ส่วนราชการ และหวัหนา้กลุ่มงาน มีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาในระบบ GFMIS (ค่าเฉล่ีย 
3.96)  

ผูต้อบแบบสอบถามท างานในส่วนราชการ 16-25 ปี ประเมินผลวา่กระบวนการในการน าระบบ
การบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ มีความ
เหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.87) โดยประเมินผลวา่ดา้นการควบคุม พบวา่ มีความเหมาะสม
อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.97) ดา้นการสั่งการ อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.94)  ดา้นการจดัองคก์ร อยู่
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ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.83) และดา้นการวางแผน อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.70) ตามล าดบั ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี 
 ด้านการควบคุม  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลว่าเร่ือง  หัวหน้าส่วนราชการและ
หวัหนา้กลุ่มงาน ใหผู้ป้ฏิบติังานปฎิบติั ตามคู่มือการใชร้ะบบ GFMIS เช่นทะเบียนคุมหลกัฐานขอเบิก 
ทะเบียนการเบิกจ่ายจากคลัง เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีความเหมาะสมเป็นอนัดับแรก 
(ค่าเฉล่ีย 4.34) รองลงมาคือเร่ือง หวัหน้าส่วนราชการ และ หวัหนา้กลุ่มงานมีการติดตามประเมินผล
การด าเนินงานในระบบ GFMIS ตามมาตรฐานหรือเป้าหมาย ท่ีวางไว ้(ค่าเฉล่ีย 4.04) หัวหน้าส่วน
ราชการ และหวัหนา้กลุ่มงานมีการก าหนดใหผู้ป้ฏิบติังานรายงานผลการด าเนินงานจากระบบ GFMIS 
เพื่อน าผลการด าเนินงานไปใช้วางแผนการปฏิบติัราชการต่อไป (ค่าเฉล่ีย 3.96) ส่วนราชการมีการ
ก าหนดวิธีการควบคุมและการประเมินผลงานในระบบ GFMIS (ค่าเฉล่ีย 3.92) และหัวหน้าส่วน
ราชการ และหวัหนา้กลุ่มงานมีการใหข้วญัก าลงัใจและสร้างแรงจูงใจแก่ผูป้ฏิบติังานในระบบ GFMIS 
อยา่งสม ่าเสมอ (ค่าเฉล่ีย 3.57) ตามล าดบั 

ดา้นการสั่งการ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลวา่เร่ือง หวัหนา้ส่วนราชการ และหวัหนา้
กลุ่มงานมีการมอบหมายและสั่งการด าเนินงานในระบบ GFMIS ไดอ้ยา่งเหมาะสม มีความเหมาะสม
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.94) ซ่ึงในดา้นน้ีมีการประเมินเร่ืองเดียว 

ดา้นการจดัองค์กร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลว่าเร่ือง  หัวหน้าส่วนราชการ และ
หัวหน้ากลุ่มงาน มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาในระบบ GFMIS มีความเหมาะสมเป็นอันดับแรก 
(ค่าเฉล่ีย 3.85) รองลงมาคือเร่ือง ส่วนราชการมีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานในระบบ GFMIS 
(ค่าเฉล่ีย 3.81)   

ด้านการวางแผน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลว่าเร่ือง  ส่วนราชการมีการก าหนด
เกณฑ์มาตรฐานหรือเป้าหมายการปฏิบติังานในระบบ GFMIS อย่างชัดเจน มีความเหมาะสมเป็น
อนัดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 3.75) รองลงมาคือเร่ือง ผูบ้ริหารและตวัแทนของผูป้ฏิบติังานในส่วนราชการ 
ร่วมกนัวางแผนการใช้ระบบ GFMIS (ค่าเฉล่ีย 3.70) และส่วนราชการมีการวางแผนการใช้ระบบ 
GFMIS (ค่าเฉล่ีย 3.66) 

ผูต้อบแบบสอบถามท างานในส่วนราชการ 25 ปีข้ึนไป ประเมินผลว่ากระบวนการในการน า
ระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ มี
ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.43) โดยประเมินผลวา่ดา้นการสั่งการ มีความเหมาะสมอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.54) ด้านการควบคุม อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.50) การจดัองค์กร อยู่ใน
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.37)  และการวางแผน อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.32) ตามล าดบั ซ่ึง
มีรายละเอียดดงัน้ี 
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 ดา้นการสั่งการ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลวา่เร่ือง หวัหนา้ส่วนราชการ และหวัหนา้
กลุ่มงานมีการมอบหมายและสั่งการด าเนินงานในระบบ GFMIS ไดอ้ยา่งเหมาะสม มีความเหมาะสม
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.54) ซ่ึงในดา้นน้ีมีการประเมินเร่ืองเดียว 
 ด้านการควบคุม  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลว่าเร่ือง  หัวหน้าส่วนราชการและ
หวัหนา้กลุ่มงาน ใหผู้ป้ฏิบติังานปฎิบติั ตามคู่มือการใชร้ะบบ GFMIS เช่นทะเบียนคุมหลกัฐานขอเบิก 
ทะเบียนการเบิกจ่ายจากคลัง เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีความเหมาะสมเป็นอนัดับแรก 
(ค่าเฉล่ีย 3.79) รองลงมาคือเร่ือง หวัหน้าส่วนราชการ และ หวัหนา้กลุ่มงานมีการติดตามประเมินผล
การด าเนินงานในระบบ GFMIS ตามมาตรฐานหรือเป้าหมาย ท่ีวางไว้ (ค่าเฉล่ีย 3.59) หัวหน้าส่วน
ราชการ และหวัหนา้กลุ่มงานมีการก าหนดใหผู้ป้ฏิบติังานรายงานผลการด าเนินงานจากระบบ GFMIS 
เพื่อน าผลการด าเนินงานไปใช้วางแผนการปฏิบติัราชการต่อไป (ค่าเฉล่ีย 3.56) ส่วนราชการมีการ
ก าหนดวิธีการควบคุมและการประเมินผลงานในระบบ GFMIS (ค่าเฉล่ีย 3.44) และหัวหน้าส่วน
ราชการ และหวัหนา้กลุ่มงานมีการใหข้วญัก าลงัใจและสร้างแรงจูงใจแก่ผูป้ฏิบติังานในระบบ GFMIS 
อยา่งสม ่าเสมอ (ค่าเฉล่ีย 3.13) ตามล าดบั 

ด้านการจดัองค์กร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลว่าเร่ือง ส่วน
ราชการมีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานในระบบ GFMIS มีความเหมาะสมเป็นอันดับแรก 
(ค่าเฉล่ีย 3.43) รองลงมาคือเร่ือง หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้ากลุ่มงาน มีส่วนร่วมในการ
แกปั้ญหาในระบบ GFMIS (ค่าเฉล่ีย 3.30) 

ด้านการวางแผน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลว่าเร่ือง  ส่วนราชการมีการก าหนด
เกณฑ์มาตรฐานหรือเป้าหมายการปฏิบติังานในระบบ GFMIS อย่างชัดเจน มีความเหมาะสมเป็น
อนัดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 3.41) รองลงมาคือเร่ือง ส่วนราชการมีการวางแผนการใชร้ะบบ GFMIS (ค่าเฉล่ีย 
3.33) ผูบ้ริหารและตวัแทนของผูป้ฏิบติังานในส่วนราชการ ร่วมกนัวางแผนการใช้ระบบ GFMIS 
(ค่าเฉล่ีย 3.23)  

 ผลการทดสอบความแตกต่างคะแนนค่าเฉล่ียโดยวิธี  F-test พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถาม
ประเมินผลวา่กระบวนการในการน าระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้
ในส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ในภาพรวม มีความเหมาะสมแตกต่างตามระยะเวลาท างานในส่วน
ราชการอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 โดยส่วนใหญ่เป็นความแตกต่างระหวา่งระยะเวลาการท างานในส่วนราชการระยะเวลานอ้ยกวา่ 
6 ปี แตกต่างกบั ท างาน 6-15 ปี 16-25 ปี และ25 ปีข้ึนไป รวมถึง ท างานระยะเวลา 6-15 ปี แตกต่างกบั
ท างาน 25 ปีข้ึนไป แล ะท างานระยะเวลา 16-25 ปี แตกต่างกบัท างาน25 ปีข้ึนไป และมีบางเร่ืองท่ีเกิด
ความแตกต่างในทุกระยะเวลาในการท างานในส่วนราชการ 
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ตารางที่ 36    แสดงค่าเฉล่ียและค่าสถิติ F ของการประเมินผลผลผลิตในการน าระบบการบริหาร
การเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใชใ้นส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ จ  าแนกตามระยะเวลา
ท างานในส่วนราชการ  
 

ผลผลติ 

ระยะเวลาท างานในส่วนราชการ 

F 
น้อยกว่า 6 

ปี 6-15 ปี 16-25 ปี 25 ปีขึน้ไป 

n=44 n=54 n=53 n=61 Sig 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
ระบบ GFMIS ท าใหไ้ดข้อ้มูลของ
ส่วนราชการอยา่งถกูตอ้ง  

4.95 4.17 4.40 3.70 61.465 
(มากท่ีสุด) (มาก) (มากท่ีสุด) (มาก) 0.000** 

ระบบ GFMIS ช่วยลดความ
ซ ้าซอ้นของการท างานในการ
บนัทึกขอ้มลูของส่วนราชการ 

4.91 4.13 3.89 3.38 47.770 

(มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 0.000* 

ระบบ GFMIS ช่วยลดภาระในการ
จดัท าเอกสารของส่วนราชการ 

4.64 3.87 3.72 3.00 31.580 
(มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 0.000* 

ระบบ GFMIS ท าใหก้ารท างาน
รวดเร็วข้ึน และทนัต่อเหตุการณ์ 

5.00 4.22 4.19 3.54 53.620 
(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) 0.000* 

ระบบ GFMIS ช่วยใหเ้กิดความ
โปร่งใสในการปฏิบติังาน 

4.91 4.09 3.83 3.46 35.148 
(มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) (มาก) 0.000* 

ระบบ GFMIS สามารถตรวจสอบ
ติดตามขอ้มลูได ้

5.00 4.31 4.38 3.80 51.299 
(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มาก) 0.000* 

ค่าเฉลีย่รวม 4.90 4.13 4.07 3.48  46.814 
(แปลผล) (มากที่สุด) (มาก) (มาก) (มาก) 0.000* 

หมายเหตุ *ระยะเวลานอ้ยกวา่ 6 ปี แตกต่างกบั 6-15 ปี 16-25 ปี และ25 ปีข้ึนไป, ระยะเวลา 6-15 ปี 
แตกต่างกบั25 ปีข้ึนไป และระยะเวลา 16-25 ปี แตกต่างกบั25 ปีข้ึนไป  
  **ระยะเวลานอ้ยกวา่ 6 ปี แตกต่างกบั 6-15 ปี 16-25 ปี และ25 ปีข้ึนไป, ระยะเวลา 6-15 ปี 
แตกต่างกบั16-25ปี และ 25 ปีข้ึนไป และระยะเวลา 16-25 ปี แตกต่างกบั 25 ปีข้ึนไป  
 



 

103 

 จากตารางท่ี 36 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท างานในส่วนราชการ น้อยกวา่ 6 ปี ประเมินผลว่า
ผลผลิตในการน าระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วนราชการใน
จงัหวดัแพร่ มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.90) โดยประเมินผลว่าเร่ือง  ระบบ 
GFMIS ท าให้การท างานรวดเร็วข้ึน และทนัต่อเหตุการณ์ และระบบ GFMIS สามารถตรวจสอบ
ติดตามขอ้มูลได ้มีความเหมาะสมเป็นอนัดบัแรกในค่าเฉล่ียท่ีเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 5.00) รองลงมาคือเร่ือง 
ระบบ GFMIS ท าให้ไดข้อ้มูลของส่วนราชการอยา่งถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 4.95) ระบบ GFMIS ช่วยให้เกิด
ความโปร่งใสในการปฏิบติังาน และระบบ GFMIS ช่วยลดความซ ้ าซอ้นของการท างานในการบนัทึก
ขอ้มูลของส่วนราชการ ในค่าเฉล่ียท่ีเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.91) และ ระบบ GFMIS ช่วยลดภาระในการ
จดัท าเอกสารของส่วนราชการ (ค่าเฉล่ีย 4.64) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท างานในส่วนราชการ 6-15 ปี ประเมินผลว่าผลผลิตในการน าระบบการ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.13) โดยประเมินผลวา่เร่ือง ระบบ GFMIS สามารถตรวจสอบ
ติดตามขอ้มูลได ้มีความเหมาะสมเป็นอนัดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 4.31) รองลงมาคือเร่ือง ระบบ GFMIS ท า
ให้การท างานรวดเร็วข้ึน และทนัต่อเหตุการณ์ (ค่าเฉล่ีย 4.22) ระบบ GFMIS ท าให้ไดข้อ้มูลของส่วน
ราชการอยา่งถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 4.17) ระบบ GFMIS ช่วยลดความซ ้ าซ้อนของการท างานในการบนัทึก
ขอ้มูลของส่วนราชการ (ค่าเฉล่ีย 4.13) ระบบ GFMIS ช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบติังาน 
(ค่าเฉล่ีย 4.09) ระบบ GFMIS ช่วยลดภาระในการจดัท าเอกสารของส่วนราชการ (ค่าเฉล่ีย 3.87) 
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท างานในส่วนราชการ 16-25 ปี ประเมินผลวา่ผลผลิตในการน าระบบการ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ มีความ
เหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.07) โดยประเมินผลวา่เร่ือง  ระบบ GFMIS ท าให้ไดข้อ้มูลของ
ส่วนราชการอย่างถูกตอ้ง มีความเหมาะสมเป็นอนัดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 4.40) รองลงมาคือเร่ือง ระบบ 
GFMIS สามารถตรวจสอบติดตามขอ้มูลได ้(ค่าเฉล่ีย 4.38) ระบบ GFMIS ท าใหก้ารท างานรวดเร็วข้ึน 
และทนัต่อเหตุการณ์ (ค่าเฉล่ีย 4.19) ระบบ GFMIS ช่วยลดความซ ้ าซอ้นของการท างานในการบนัทึก
ขอ้มูลของส่วนราชการ (ค่าเฉล่ีย 3.89) ระบบ GFMIS ช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบติังาน 
(ค่าเฉล่ีย 3.83) และระบบ GFMIS ช่วยลดภาระในการจดัท าเอกสารของส่วนราชการ (ค่าเฉล่ีย 3.72) 
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท างานในส่วนราชการ 25 ปีข้ึนไป ประเมินผลวา่ผลผลิตในการน าระบบ
การบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ มีความ
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เหมาะสมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.48) โดยประเมินผลว่าเร่ือง  ระบบ GFMIS สามารถตรวจสอบ
ติดตามขอ้มูลได ้มีความเหมาะสมเป็นอนัดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 3.80) รองลงมาคือเร่ือง ระบบ GFMIS ท า
ให้ไดข้อ้มูลของส่วนราชการอยา่งถูกตอ้ง (ค่าเฉล่ีย 3.70) ระบบ GFMIS ท าให้การท างานรวดเร็วข้ึน 
และทันต่อเหตุการณ์ (ค่าเฉล่ีย 3.54) ระบบ GFMIS ช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
(ค่าเฉล่ีย 3.46) ระบบ GFMIS ช่วยลดความซ ้ าซ้อนของการท างานในการบันทึกข้อมูลของส่วน
ราชการ (ค่าเฉล่ีย 3.38) และระบบ GFMIS ช่วยลดภาระในการจัดท าเอกสารของส่วนราชการ 
(ค่าเฉล่ีย 3.00) ตามล าดบั 

 ผลการทดสอบความแตกต่างคะแนนค่าเฉล่ียโดยวิธี  F-test พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถาม
ประเมินผลวา่ผลผลิตในการน าระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใชใ้น
ส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ในภาพรวม มีความเหมาะสมแตกต่างตามระยะเวลาท างานในส่วนราชการ
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 โดยส่วนใหญ่เป็นความแตกต่างระหวา่งระยะเวลาการท างานในส่วนราชการระยะเวลานอ้ยกวา่ 
6 ปี แตกต่างกบั ท างาน 6-15 ปี 16-25 ปี และ25 ปีข้ึนไป รวมถึง ท างานระยะเวลา 6-15 ปี แตกต่างกบั
ท างาน 25 ปีข้ึนไป แล ะท างานระยะเวลา 16-25 ปี แตกต่างกบัท างาน 25 ปีข้ึนไป และมีบางเร่ืองท่ีเกิด
ความแตกต่างในทุกระยะเวลาในการท างานในส่วนราชการ 
 

ส่วนที่ 6 สรุปผลการประเมินในการน าระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มา
ใช้ของส่วนราชการในจังหวดัแพร่ 
 
ตารางที่ 37  แสดงผลการประเมินในแต่ละดา้นของส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ในการน าระบบการ
บริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช ้
 

การประเมินผล 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ล าดับที ่
สภาวะแวดลอ้ม 4.13 มาก 1 
ปัจจยัเบ้ืองตน้ 3.98 มาก 3 
กระบวนการ 3.97 มาก 4 
ผลผลิต 4.09 มาก 2 
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 จากตารางท่ี 37 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลว่าส่วนราชการในจงัหวดัแพร่มีการน า
ระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช ้มีความเหมาะสมในสภาวะแวดลอ้ม 
เป็นล าดบัแรก  รองลงมาคือ ผลผลิต ปัจจยัเบ้ืองตน้ และกระบวนการเป็นล าดบัสุดทา้ย 

ตารางที่  38   แสดงผลการประเมินของการน าระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 10 ล าดบัแรก 
 

การประเมินผล 
(หัวข้อย่อย) 

ล าดบัที่ 
   ค่าเฉลีย่  
(แปลผล) 

การประเมินผล 

หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้ากลุ่มงานมีการให้ขวัญ
ก าลงัใจและสร้างแรงจูงใจแก่ผูป้ฏิบัติงานในระบบ GFMIS 
อยา่งสม ่าเสมอ 

1 
3.67 
(มาก) 

กระบวนการ 

ระบบ GFMIS ช่วยลดภาระในการจัดท าเอกสารของส่วน
ราชการ 

2 
3.74 
(มาก) 

ผลผลิต 

เจ้าหน้าท่ีผู ้ปฏิบัติงานได้รับการอบรมก่อนการน าระบบ 
GFMIS มาใช ้

3 
3.76 
(มาก) 

ปัจจยัเบ้ืองตน้ 

ส่วนราชการมีวสัดุอุปกรณ์เพียงพอ ในการใช้งานในระบบ 
GFMIS 

3 
3.76 
(มาก) 

ปัจจยัเบ้ืองตน้ 

ผูบ้ริหารและตวัแทนของผูป้ฏิบติังานในส่วนราชการ ร่วมกนั
วางแผนการใชร้ะบบ GFMIS 

4 
3.78 
(มาก) 

กระบวนการ 

ส่วนราชการไดรั้บงบประมาณเพียงพอส าหรับการน าระบบ 
GFMIS มาใช ้

5 
3.79 
(มาก) 

ปัจจยัเบ้ืองตน้ 

ส่วนราชการมีวสัดุอุปกรณ์ ท่ีมีคุณภาพ เพื่อรองรับการใชง้าน
ในระบบ GFMIS 

5 
3.79 
(มาก) 

ปัจจยัเบ้ืองตน้ 

ส่วนราชการมีการวางแผนการใชร้ะบบGFMIS 
6 

3.85 
(มาก) 

กระบวนการ 

หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้ากลุ่มงาน มีส่วนร่วมในการ
แกปั้ญหาในระบบ GFMIS 

7 
3.86 
(มาก) 

กระบวนการ 

ส่วนราชการมีการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานหรือเป้าหมายการ
ปฏิบติังานในระบบ GFMIS อยา่งชดัเจน 

8 
3.91 
(มาก) 

กระบวนการ 

ส่วนราชการมีผูช่้วย หรือมีหน่วยงานสนับสนุนในการแกไ้ข
ปัญหาการใชร้ะบบ GFMIS 

9 
3.92 
(มาก) 

ปัจจยัเบ้ืองตน้ 

ระบบ GFMIS ช่วยกระตุ้นการเติบโตด้านเศรษฐกิจของ
จงัหวดั 

9 
3.92 
(มาก) 

สภาวะแวดลอ้ม 

ส่วนราชการมีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานในระบบ 
GFMIS 

10 
3.94 
(มาก) 

กระบวนการ 
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 จากตารางท่ี 38  พบว่าผลการประเมินการน าระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ เร่ืองท่ีผูต้อบแบบถามประเมินผลว่ามีความ
เหมาะสมเป็นล าดบัสุดทา้ย คือเร่ือง หวัหน้าส่วนราชการ และหัวหน้ากลุ่มงานมีการให้ขวญัก าลงัใจ
และสร้างแรงจูงใจแก่ผูป้ฏิบติังานในระบบ GFMIS อยา่งสม ่าเสมอ ซ่ึงอยูใ่นกระบวนการ รองลงมา
คือเร่ือง ระบบ GFMIS ช่วยลดภาระในการจดัท าเอกสารของส่วนราชการ ซ่ึงอยูใ่นผลผลิต และเร่ือง
เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานไดรั้บการอบรมก่อนการน าระบบ GFMIS มาใช ้รวมถึงเร่ืองส่วนราชการมีวสัดุ
อุปกรณ์เพียงพอ ในการใชง้านในระบบ GFMIS ซ่ึงอยูใ่นปัจจยัเบ้ืองตน้ 
 
ตารางที่ 39    แสดงผลการประเมินในแต่ละดา้นของการน าระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ จ  าแนกตามต าแหน่งงาน 
 

การประเมินผล 
หัวหน้า  ผู้ปฏิบัติงาน 

ค่าเฉลีย่  
(แปลผล) 

ล าดับที ่
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดับที ่

สภาวะแวดลอ้ม 
4.22 

(มากท่ีสุด) 
1 

4.06 
(มาก) 

1 

ปัจจยัเบ้ืองตน้ 
4.08 
(มาก) 

3 
3.90 
(มาก) 

3 

กระบวนการ 
4.08 
(มาก) 

3 
3.84 
(มาก) 

4 

ผลผลิต 
4.14 
(มาก) 

2 
4.05 
(มาก) 

2 

 
 จากตารางท่ี 39 พบวา่ ผลการประเมินในแต่ละดา้นของการน าระบบการบริหารการเงินการคลงั
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ จ  าแนกตามต าแหน่งงงาน ผูต้อบ
แบบสอบถามในต าแหน่งหวัหนา้ และต าแหน่งผูป้ฏิบติังาน ให้ล าดบัการประเมินผลในการน าระบบ
การบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ในแต่ละ
ดา้น เช่นเดียวกนัคือ ประเมินผลวา่สภาวะแวดลอ้มมีความเหมาะสมเป็นล าดบัแรก  รองลงมาผลผลิต 
ปัจจยัเบ้ืองตน้ และกระบวนการเป็นล าดบัสุดทา้ย 
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 ตารางที่ 40    แสดงผลการประเมินในแต่ละดา้นของการน าระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ จ าแนกตามการอบรม 
 

การประเมินผล 
เคยอบรม ไม่เคยอบรม 

ความแตกต่าง ค่าเฉลีย่  
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

สภาวะแวดลอ้ม 
4.33 

(มากท่ีสุด) 
3.40 

(ปานกลาง) 
9.441 

0.000* 

ปัจจยัเบ้ืองตน้ 
4.21 

(มากท่ีสุด) 
2.99 

(ปานกลาง) 
10.659 
0.000* 

กระบวนการ 
4.05 
(มาก) 

3.07 
(ปานกลาง) 

9.141 
0.000* 

ผลผลิต 
4.32 
(มาก) 

3.13 
(ปานกลาง) 

10.251 
0.000* 

* ระดบันยัส าคญั 0.05 
 
 จากตารางท่ี 40 พบวา่ ผลการประเมินในแต่ละดา้นของการน าระบบการบริหารการเงินการคลงั
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วนราชการในจังหวดัแพร่ จ าแนกตามการอบรม ผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีเคยอบรม และ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่เคยอบรม ประเมินผลการน าระบบการบริหาร
การเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใชใ้นส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ โดยใหร้ะดบัความเห็น
ดว้ย แตกต่างกนัในทุกดา้น คือ สภาวะแวดลอ้ม และปัจจยัเบ้ืองตน้ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยอบรม 
ประเมินผลว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด แต่ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีไม่ เคยอบรม 
ประเมินผลว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนกระบวนการ และผลผลิต ผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีเคยอบรม ประเมินผลวา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก แต่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่
เคยอบรม ประเมินผลวา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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ตารางที่ 41    แสดงผลการประเมินในแต่ละดา้นของการน าระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ จ  าแนกตามระยะเวลาในการท างานในส่วน
ราชการ 
 

การประเมินผล 
น้อยกว่า 6 ปี 6-15 ปี 16-25 ปี 25 ปีขึน้ไป 

   ค่าเฉลีย่  
(แปลผล) 

ล าดบั
ที ่

   ค่าเฉลีย่  
(แปลผล) 

ล าดบั
ที ่

   ค่าเฉลีย่  
(แปลผล) 

ล าดบั
ที ่

   ค่าเฉลีย่  
(แปลผล) 

ล าดบั
ที ่

สภาวะแวดลอ้ม 
4.76 

(มากท่ีสุด) 
2 

4.16 
(มาก) 

1 
4.15 
(มาก) 

1 
3.64 
(มาก) 

1 

ปัจจยัเบ้ืองตน้ 
4.66 

(มากท่ีสุด) 
3 

4.09 
(มาก) 

3 
3.98 
(มาก) 

3 
3.38 
(มาก) 

4 

กระบวนการ 
4.57 

(มากท่ีสุด) 
4 

4.08 
(มาก) 

4 
3.97 
(มาก) 

4 
3.50 
(มาก) 

2 

ผลผลิต 
4.90 

(มากท่ีสุด) 
1 

4.13 
(มาก) 

2 
4.07 
(มาก) 

2 
3.48 
(มาก) 

3 

 
 จากตารางท่ี 41 พบวา่ ผลการประเมินในแต่ละดา้นของการน าระบบการบริหารการเงินการคลงั
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใชใ้นส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ จ าแนกตามระยะเวลาในการท างานใน
ส่วนราชการ ผูต้อบแบบสอบถามระยะเวลาในการท างานน้อย ประเมินผลว่าในการน าระบบการ
บริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ มีความเหมาะสมใน
ระดบัท่ีมากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามระยะเวลาในการท างานมาก  
 


