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บทที ่5 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การศึกษาเร่ือง การประเมินผลระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
ส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ มีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินผลระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ ตวัอย่างคร้ังน้ีคือหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้า
กลุ่มงานในระบบ GFMIS และผู ้ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS จ านวนทั้ งหมด 212 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อย
ละ และค่าเฉล่ีย สามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอ้คน้พบ และขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 
สรุปผลการศึกษา 
ส่วนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทั้ งหมด 212 คน ส่วนใหญ่ท างานในต าแหน่ง 
ผูป้ฏิบติังานในระบบ GFMIS ร้อยละ 57.08 รองลงมาต าแหน่งหวัหนา้กลุ่มงานในระบบ GFMIS ร้อย
ละ 22.17  และ หัวหน้าส่วนราชการ ร้อยละ 20.75 ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 51-60 ปี ร้อยละ 31.60 
รองลงมา อยูใ่นช่วงอาย ุ41-50 ปี ร้อยละ 31.13 ส่วนใหญ่จบการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรี  ร้อย
ละ 57.55  รองลงมา  จบการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาโท  ร้อยละ 25.47 ในสาขาการบญัชี และ
สาขาอ่ืนในจ านวนเท่ากนั ร้อยละ 50.00  ปฏิบติังานในส่วนราชการมาทั้งหมด 1-5 ปี ร้อยละ19.34 
รองลงมา 21-25 ปี และ 26-30 ปี ร้อยละ 15.57  ปฏิบติังานในต าแหน่งปัจจุบนั 1-5 ปี ร้อยละ 45.75 
รองลงมา 6-10 ปี ร้อยละ 22.64 เคยอบรมเก่ียวกบัการด าเนินงานในระบบ GFMIS จ านวน 1 คร้ังโดย
เฉล่ียต่อปีร้อยละ36.79 และไม่เคยอบรม ร้อยละ 19.34 
 
ส่วนที ่2 ข้อมูลการประเมินผลระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ของส่วน
ราชการในจังหวดัแพร่ ซ่ึงประกอบไปด้วย สภาวะแวดล้อม ปัจจัยเบือ้งต้น กระบวนการ และผลผลติ 
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 1. สภาวะแวดล้อม  ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลว่าสภาวะแวดล้อมในการน าระบบการ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วนราชการในจังหวดัแพร่ มีความ
เหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.13)  
 ดา้นความเหมาะสมของระบบ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลวา่มีความเหมาะสมอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.23) ซ่ึงประเมินผลว่าเร่ือง วตัถุประสงค์ของระบบ GFMIS มีการก าหนด
อย่างชัดเจน มีความเหมาะสมเป็นล าดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 4.27) และประเมินผลว่าเร่ือง ส่วนราชการมี
ความเข้าใจถึงวตัถุประสงค์ของการน าระบบ  GFMIS มาใช้ มีความเหมาะสมเป็นล าดับสุดท้าย 
(ค่าเฉล่ีย 4.16)  
 ดา้นสังคม พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลวา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
4.10) โดยประเมินผลว่าเร่ือง ระบบ GFMIS สามารถช่วยให้การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการต่างๆ
ของส่วนราชการ เขา้ถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายในจงัหวดัไดร้วดเร็ว มีความเหมาะสมเป็นล าดบัแรก 
(ค่าเฉล่ีย 4.15) รองลงมาคือเร่ือง ระบบ GFMIS ช่วยใหก้ารท าโครงการต่างๆของส่วนราชการ มีความ
โปร่งใส (ค่าเฉล่ีย 4.04) 
 ดา้นเศรษฐกิจ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลว่าเร่ือง ระบบ GFMIS ช่วยกระตุน้การ
เติบโตด้านเศรษฐกิจของจงัหวดั มีความเหมาะสมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.92) ซ่ึงในด้านน้ีมีการ
ประเมินผลอยูเ่ร่ืองเดียว 

 2. ปัจจัยเบือ้งต้น ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลวา่ปัจจยัเบ้ืองตน้ในการน าระบบการบริหาร
การเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใชใ้นส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ มีความเหมาะสมอยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.98)  
 ด้านบุคลากร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.04) ซ่ึงประเมินผลว่าเร่ือง ผูบ้ริหารของส่วนราชการให้การสนับสนุนในการด าเนินงาน
ของระบบ GFMIS มีความเหมาะสมเป็นล าดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 4.21) และประเมินผลวา่เร่ือง เจา้หน้าท่ี
ผูป้ฏิบัติงานได้รับการอบรมก่อนการน าระบบ GFMIS มาใช้ มีความเหมาะสมเป็นล าดับสุดท้าย 
(ค่าเฉล่ีย 3.76)  
 ดา้นงบประมาณ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลวา่เร่ือง ส่วนราชการไดรั้บงบประมาณ
เพียงพอส าหรับการน าระบบ GFMIS มาใช ้มีความเหมาะสมในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.79) ซ่ึงในดา้นน้ี
มีการประเมินผลเร่ืองเดียว 
 ดา้นวสัดุอุปกรณ์ ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลวา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก  (ค่าเฉล่ีย 
3.78) โดยประเมินผลวา่เร่ือง ส่วนราชการมีวสัดุอุปกรณ์ ท่ีมีคุณภาพ เพื่อรองรับการใชง้านในระบบ 
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GFMIS มีความเหมาะสมเป็นล าดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 3.79) รองลงมาคือเร่ือง ส่วนราชการมีวสัดุอุปกรณ์
เพียงพอ ในการใชง้านในระบบ GFMIS (ค่าเฉล่ีย 3.76)  

 3. กระบวนการ ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลว่ากระบวนการในการน าระบบการบริหาร
การเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใชใ้นส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ มีความเหมาะสมอยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.97)  
 3.1 ส าหรับทุกต าแหน่งงาน ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลวา่กระบวนการในการน าระบบการ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วนราชการในจังหวดัแพร่ มีความ
เหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.93) 
 ดา้นการสั่งการ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลวา่เร่ือง หวัหนา้ส่วนราชการ และหวัหนา้
กลุ่มงานมีการมอบหมายและสั่งการด าเนินงานในระบบ GFMIS ไดอ้ยา่งเหมาะสม มีความเหมาะสม
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.07)  ซ่ึงในดา้นน้ีมีการประเมินผลเร่ืองเดียว 
 ดา้นการควบคุม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลว่ามีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.01)โดยประเมินผลวา่เร่ือง หวัหนา้ส่วนราชการและหวัหนา้กลุ่มงาน ให้ผูป้ฏิบติังานปฎิบติั 
ตามคู่มือการใช้ระบบ GFMIS เช่นทะเบียนคุมหลกัฐานขอเบิก ทะเบียนการเบิกจ่ายจากคลงั เพื่อให้
ปฏิบติังานได้อย่างถูกตอ้ง มีความเหมาะสมเป็นล าดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 4.28) และประเมินผลว่าเร่ือง 
หวัหน้าส่วนราชการ และหวัหน้ากลุ่มงานมีการให้ขวญัก าลงัใจและสร้างแรงจูงใจแก่ผูป้ฏิบติังานใน
ระบบ GFMIS อยา่งสม ่าเสมอ มีความเหมาะสมเป็นล าดบัสุดทา้ย (ค่าเฉล่ีย 3.67) 
 ดา้นการจดัองคก์ร พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลวา่มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.90) โดยประเมินผลว่าเร่ือง ส่วนราชการมีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานในระบบ 
GFMIS มีความเหมาะสมเป็นล าดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 3.94) รองลงมาคือเร่ือง หัวหน้าส่วนราชการ และ
หวัหนา้กลุ่มงาน มีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาในระบบ GFMIS (ค่าเฉล่ีย 3.86)   
 ดา้นการวางแผน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลว่ามีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.85) โดยประเมินผลว่าเร่ือง ส่วนราชการมีการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานหรือเป้าหมายการ
ปฏิบัติงานในระบบ  GFMIS อย่างชัดเจน มีความเหมาะสมเป็นล าดับแรก (ค่าเฉล่ีย 3.91) และ
ประเมินผลวา่เร่ือง ผูบ้ริหารและตวัแทนของผูป้ฏิบติังานในส่วนราชการ ร่วมกนัวางแผนการใชร้ะบบ 
GFMIS มีความเหมาะสมเป็นล าดบัสุดทา้ย (ค่าเฉล่ีย 3.78)  
  
  3.1 ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลวา่กระบวนการในการน าระบบการ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วนราชการในจังหวดัแพร่ มีความ
เหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.00) 
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 ผูป้ฏิบติังานในระบบ GFMIS ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เขา้ใช้งานในระบบ GFMIS โดย
ใช้ Excel Form จากระบบ Excel Loader และระบบ Web online  ร้อยละ 73.51 รองลงมาใช้ เคร่ือง 
Terminal GFMIS SAP R/3 ร้อยละ 24.50 ส่วนใหญ่ปฏิบติังานในระบบการเงินและบญัชี ในระบบ
เบิกจ่าย มากท่ีสุดร้อยละ 29.93 รองลงมาระบบบริหารงบประมาณ ร้อยละ 21.09 และ ระบบบริหาร
บุคคล นอ้ยท่ีสุดร้อยละ 5.10 

 3.1.1 ระบบบริหารงบประมาณ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลว่ามีความเหมาะสมอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.28) โดยประเมินผลวา่เร่ือง ผูป้ฏิบติังานสามารถติดตามขอ้มูลสถานภาพ
การเบิกจ่ายได้ตลอดเวลา และเป็นปัจจุบัน มีความเหมาะสมเป็นล าดับแรก (ค่าเฉล่ีย 4.47) และ
ประเมินผลเร่ือง สามารถขอโอน อนุมติังบประมาณ ได้อย่างรวดเร็ว มีความเหมาะสมเป็นล าดับ
สุดทา้ย (ค่าเฉล่ีย 4.02)  

 3.1.2. ระบบจัดซ้ือจัดจ้าง พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลว่ามีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.04)  โดยประเมินผลว่าเร่ือง ผูป้ฏิบติังานสามารถเรียกดูขอ้มูลผูข้ายท่ีมีอยู่ใน
ระบบได้ทันที มีความเหมาะสมเป็นล าดับแรก (ค่าเฉล่ีย 4.35) และประเมินผลว่าเร่ือง สามารถ
เช่ือมโยงข้อมูลกับระบบจดัซ้ือจดัจ้างภาครัฐ (EGP) ได้อย่างสมบูรณ์ มีความเหมาะสมเป็นล าดับ
สุดทา้ย (ค่าเฉล่ีย 3.76) 

 3.1.3. ระบบการเงินและบัญชี 
 1. ระบบเบิกจ่าย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลว่ากระบวนการในระบบเบิกจ่าย มี
ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.41) โดยประเมินผลวา่เร่ือง ผูป้ฏิบติังานสามารถจ่าย
ตรงผูข้ายไดถู้กตอ้ง ทั้งเงินในงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ มีความเหมาะสมเป็นล าดบัแรก 
(ค่าเฉล่ีย 4.58) และประเมินผลว่าเร่ือง ส่วนราชการสามารถแกไ้ข หรือ ยกเลิกรายการในระบบการ
เบิกจ่ายเงินโดยทนัทีหากพบขอ้ผดิพลาด มีความเหมาะสมเป็นล าดบัสุดทา้ย (ค่าเฉล่ีย 4.10)  
 2. ระบบการรับและน าส่งเงิน ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลวา่กระบวนการระบบการรับและ
น าส่งเงินมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.14) โดยประเมินผลว่าเร่ือง ส่วนราชการและ
ส่วนกลางสามารถเรียกดูสถานภาพการรับและน าส่งรายได้เงินในงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณไดต้ลอดเวลา มีความเหมาะสมเป็นล าดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 4.32) และประเมินผลวา่เร่ืองส่วน
ราชการสามารถแกไ้ข ยกเลิกการรับและน าส่งรายไดเ้งินนอกงบประมาณไดท้นัทีหากพบขอ้ผิดพลาด 
และ สามารถรับและน าส่งเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ แทนส่วนราชการอ่ืนไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว มีความเหมาะสมเป็นล าดบัสุดทา้ย ดว้ยค่าเฉล่ียท่ีเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 3.98)  
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 3. ระบบบริหารเงินสด พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลวา่กระบวนการในระบบบริหาร
เงินสดมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.10) โดยประเมินผลว่าเร่ือง ผูป้ฏิบติังานสามารถ
กระทบยอดขอ้มูลการน าส่งเงิน หรือฝากเงินให้ส่วนราชการไดโ้ดยอตัโนมติั มีความเหมาะสมเป็น
ล าดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 4.18) และประเมินผลวา่เร่ือง ส่วนราชการสามารถทราบขอ้มูลท่ีกระทบยอดไม่ได้
จากรายงานในระบบ ไดท้นัที มีความเหมาะสมเป็นล าดบัสุดทา้ย (ค่าเฉล่ีย 4.00)  
 4. ระบบบญัชีแยกประเภท พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลว่ากระบวนการในระบบ
บัญชีแยกประเภทมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉ ล่ีย 4.10) โดยประเมินผลว่าเร่ือง 
ผูป้ฏิบติังานสามารถรายงาน รายงานต่างๆ เช่น งบการเงิน งบทดลอง หรือรายงานการรับและน าส่ง
รายได ้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง มีความเหมาะสมเป็นล าดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 4.21) และประเมินผลว่าเร่ือง มีผงั
บัญชีมาตรฐานและรหัสบัญชีแยกประเภทเพียงพอตามความต้องการของส่วนราชการ มีความ
เหมาะสมเป็นล าดบัสุดทา้ย (ค่าเฉล่ีย 4.00)  
 5. ระบบสินทรัพย์ถาวร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลว่ากระบวนการในระบบ
สินทรัพยถ์าวรมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.98) โดยประเมินผลวา่เร่ือง ระบบสามารถ
ค านวณค่าเส่ือมราคาสินทรัพยถ์าวรไดถู้กตอ้ง มีความเหมาะสมเป็นล าดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 4.04) และ
ประเมินผลวา่เร่ือง สามารถบนัทึกรายการสินทรัพยถ์าวรในทะเบียนคุมไดค้รบถว้น มีความเหมาะสม
เป็นล าดบัสุดทา้ย (ค่าเฉล่ีย 3.93)  

 3.1.4 ระบบบัญชีต้นทุน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลวา่กระบวนการในระบบบญัชี
ตน้ทุนมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.41) โดยประเมินผลว่าเร่ือง ผูบ้ริหารสามารถใช้
ขอ้มูลในการวางแผนเพื่อบริหารราชการได้ทนัเหตุการณ์ มีความเหมาะสมเป็นล าดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 
3.56) และประเมินผลว่าเร่ือง สามารถวดัและประเมินต้นทุนการด าเนินงานได้แม่นย  า มีความ
เหมาะสมเป็นล าดบัสุดทา้ย (ค่าเฉล่ีย 3.28) 

 3.1.5 ระบบบริหารบุคคล พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลว่ากระบวนการในระบบ
บริหารบุคคลมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52) โดยประเมินผลว่าเร่ือง ส่วนราชการ
สามารถเรียกดูขอ้มูลของขา้ราชการในส่วนราชการไดส้ะดวก รวดเร็ว มีความเหมาะสมเป็นล าดบัแรก 
(ค่าเฉล่ีย 3.67) รองลงมาคือเร่ือง สามารถเรียกดูรายงานในระบบบญัชีตน้ทุนไดต้ลอดเวลา (ค่าเฉล่ีย 
3.60) 
 
 4. ผลผลิต  ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลว่าผลผลิตในการน าระบบการบริหารการเงินการ
คลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใชใ้นส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 
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(ค่าเฉล่ีย 4.09) โดยประเมินผลว่าเร่ือง ระบบ GFMIS สามารถตรวจสอบติดตามข้อมูลได้ มีความ
เหมาะสมเป็นล าดบัแรก (ค่าเฉล่ีย 4.33) และประเมินผลว่าเร่ือง ระบบ GFMIS ช่วยลดภาระในการ
จดัท าเอกสารของส่วนราชการ มีความเหมาะสมเป็นล าดบัสุดทา้ย (ค่าเฉล่ีย 3.74)  
 
ตารางที่ 42   สรุปการประเมินผลระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ของส่วน
ราชการในจงัหวดัแพร่ 
 

การประเมินผล 
ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

เร่ืองที่เห็นด้วยเป็นล าดบัแรก 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

เร่ืองที่เห็นด้วยล าดบัสุดท้าย 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

สภาวะแวดลอ้ม 
4.13 
(มาก) 

ความเหมาะสมของระบบ 
วตัถุประสงค์ของระบบ GFMIS มี
การก าหนดอยา่งชดัเจน 

4.27 
(มาก
ท่ีสุด) 

ด้านเศรฐกจิ                                            
ระบบ  GFMIS ช่วยกระตุน้
การเติบโตดา้นเศรษฐกิจ
ของจงัหวดั 

3.92 
(มาก) 

ปัจจยัเบ้ืองตน้ 
3.98 
(มาก) 

ด้านบุคลากร 
ผู ้บริหารของส่วนราชการให้การ
สนับสนุนในการด าเนินงานของ
ระบบ GFMIS 

4.21 
(มาก
ท่ีสุด) 

ด้านวสัดุอุปกรณ์ 
ส่วนราชการมีวสัดุอุปกรณ์
เพียงพอ ในการใชง้านใน
ระบบ GFMIS 

3.76 
(มาก) 

กระบวนการ 

3.93 
(มาก) 

การส่ังการ 
หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้า
กลุ่มงานมีการมอบหมายและสั่งการ
ด าเนินงานในระบบ GFMIS ได้
อยา่งเหมาะสม  

4.07 
(มาก) 

การควบคุม 
หวัหนา้ส่วนราชการ และ
หวัหนา้กลุ่มงานมีการให้
ขวญัก าลงัใจและสร้าง
แรงจูงใจแก่ผูป้ฏิบติังานใน
ระบบ GFMIS  อยา่ง
สม ่าเสมอ 

3.67 
(มาก) 

4.00 
(มาก) 

ระบ บ งาน ใน  GFMIS (ส าห รับ
ผู้ปฏิบัติงาน) 
ระบบการเงนิและบัญชี การเบิกจ่าย 
ผูป้ฏิบัติงานสามารถจ่ายตรงผูข้าย
ได้ถูกต้อง ทั้ งเงินในงบประมาณ 
และเงินนอกงบประมาณ  

4.41 
(มาก
ท่ีสุด) 

ร ะ บ บ ง า น ใ น  GFMIS 
(ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน) 
ระบบบัญชีต้นทุน 
สามารถวดัและประเมิน
ตน้ทุนการด าเนินงานได้
แม่นย  า 

3.28 
(ปาน
กลาง) 

ผลผลิต 
4.09 
(มาก) 

ระบบ GFMIS สามารถตรวจสอบ
ติดตามขอ้มูลได ้

4.33 
(มาก
ท่ีสุด) 

ระบบ GFMIS ช่วยลดภาระ
ในการจดัท าเอกสารของ
ส่วนราชการ 

3.74 
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 42 ผลการศึกษาของการประเมินผลสภาวะแวดล้อม พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม
ประเมินผลวา่สภาวะแวดลอ้มในการน าระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มา
ใชใ้นส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก  
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 เร่ืองท่ีมีผลการประเมินเป็นล าดบัแรก คือเร่ืองวตัถุประสงค์ของระบบ GFMIS มีการก าหนด
อย่างชดัเจน ซ่ึงอยูใ่นดา้นความเหมาะสมของระบบ โดยประเมินผลวา่มีความเหมาะสมอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด 
 เร่ืองท่ีมีผลการประเมินเป็นล าดบัสุดทา้ย คือเร่ือง ระบบ GFMIS ช่วยกระตุน้การเติบโตด้าน
เศรษฐกิจของจงัหวดัซ่ึงอยู่ในดา้นเศรษฐกิจโดยประเมินผลว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ซ่ึง
ประเมินผลในดา้นน้ีเพียงเร่ืองเดียว 

 ผลการศึกษาของการประเมินผลปัจจยัเบ้ืองตน้ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลว่าปัจจยั
เบ้ืองตน้ในการน าระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใชใ้นส่วนราชการใน
จงัหวดัแพร่ มีความเหมาะสมในระดบัมาก  
 เร่ืองท่ีมีผลการประเมินเป็นล าดบัแรก คือเร่ืองผูบ้ริหารของส่วนราชการให้การสนบัสนุนใน
การด าเนินงานของระบบ GFMIS ซ่ึงอยู่ในด้านบุคลากร โดยประเมินผลว่ามีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด 
 เร่ืองท่ีมีผลการประเมินเป็นล าดบัสุดทา้ย คือเร่ือง ส่วนราชการมีวสัดุอุปกรณ์เพียงพอ ในการใช้
งานในระบบ GFMIS ซ่ึงอยูใ่นดา้นวสัดุอุปกรณ์ โดยประเมินผลวา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 

 ผลการศึกษาของการประเมินผลกระบวนการ พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามประเมินผล
กระบวนการในการน าระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วน
ราชการในจงัหวดัแพร่ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก  
 เร่ืองท่ีมีผลการประเมินเป็นล าดบัแรก คือเร่ืองหวัหนา้ส่วนราชการ และหวัหนา้กลุ่มงานมีการ
มอบหมายและสั่งการด าเนินงานในระบบ GFMIS ได้อย่างเหมาะสม ซ่ึงอยู่ในดา้นการสั่งการ โดย
ประเมินผลวา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 
 เร่ืองท่ีมีผลการประเมินเป็นล าดบัสุดทา้ย คือเร่ือง หัวหนา้ส่วนราชการ และหวัหน้ากลุ่มงานมี
การให้ขวญัก าลงัใจและสร้างแรงจูงใจแก่ผูป้ฏิบติังานในระบบ GFMIS อยา่งสม ่าเสมอ ซ่ึงอยูใ่นดา้น
การควบคุม โดยประเมินผลวา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 

 ส่วนระบบงานใน GFMIS เร่ืองท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีผลการประเมินเป็นล าดับแรก คือ
ผูป้ฏิบติังานสามารถจ่ายตรงผูข้ายไดถู้กตอ้ง ทั้งเงินในงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ซ่ึงอยูใ่น
ระบบการเงินและบญัชี การเบิกจ่าย โดยประเมินผลวา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และเร่ือง
ท่ีมีผลการประเมินเป็นล าดบัสุดทา้ย คือเร่ือง สามารถวดัและประเมินตน้ทุนการด าเนินงานไดแ้ม่นย  า 
ซ่ึงอยูใ่นระบบบญัชีตน้ทุน โดยประเมินผลวา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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 ผลการศึกษาของการประเมินผลผลผลิต พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลผลผลิตของการ
น าระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใชใ้นส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ มี
ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก  
 เร่ืองท่ีมีผลการประเมินเป็นล าดบัแรก คือเร่ือง ระบบ GFMIS สามารถตรวจสอบติดตามขอ้มูล
ได ้โดยประเมินผลวา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 เร่ืองท่ีมีผลการประเมินเป็นล าดับสุดท้าย คือเร่ือง ระบบ GFMIS ช่วยลดภาระในการจดัท า
เอกสารของส่วนราชการ โดยประเมินผลวา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 
 
ส่วนที่ 3  การประเมินผลระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ซ่ึง
ประกอบไปด้วย สภาวะแวดล้อม ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการ และผลผลิต โดยจ าแนกตามต าแหน่ง
งานในปัจจุบัน 
 
 สภาวะแวดล้อม  
 ต าแหน่งหัวหน้า ประเมินผลว่าสภาวะแวดล้อมในการน าระบบการบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วนราชการในจงัหวดัแพร่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
โดยประเมินผลว่าดา้นความเหมาะสมมีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด  ดา้นเศรษฐกิจ และด้าน
สังคม ในระดบัมาก  
 ต าแหน่งผูป้ฏิบติังาน ประเมินผลวา่สภาวะแวดลอ้มในการน าระบบการบริหารการเงินการคลงั
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วนราชการในจงัหวดัแพร่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก  โดย
ประเมินผลวา่ดา้นความเหมาะสม ดา้นเศรษฐกิจ และดา้นสังคม มีความเหมาะสมในระดบัมาก  
 
 ปัจจัยเบือ้งต้น 
 ต าแหน่งหัวหน้า และต าแหน่งผูป้ฏิบติังาน ประเมินผลว่าปัจจยัเบ้ืองตน้ในการน าระบบการ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วนราชการในจังหวดัแพร่มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยประเมินผลด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และด้านวสัดุอุปกรณ์ มี
ความเหมาะสมในระดบัมาก  
  
 กระบวนการ 
  ต  าแหน่งหัวหน้า และต าแหน่งผูป้ฏิบติังาน ประเมินผลว่ากระบวนการในการน าระบบการ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วนราชการในจังหวดัแพร่มีความ
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เหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก โดยประเมินผลวา่ ดา้นการวางแผน ดา้นการจดัองคก์ร ดา้นการสั่งการ และ
ดา้นการควบคุม มีความเหมาะสมในระดบัมาก 
 
 ผลผลติ  
 ต าแหน่งหัวหน้า และต าแหน่งผูป้ฏิบติังาน ประเมินผลว่าผลผลิตในการน าระบบการบริหาร
การเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใชใ้นส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ มีความเหมาะสมอยูใ่น
ระดบัมาก 
 
ส่วนที่ 4 การประเมินผลระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ซ่ึง
ประกอบไปด้วย สภาวะแวดล้อม ปัจจัยเบือ้งต้น กระบวนการ และผลผลติ โดยจ าแนกตามการอบรม 
 
 สภาวะแวดล้อม 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยอบรม ประเมินผลว่าสภาวะแวดล้อมในการน าระบบการบริหาร
การเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใชใ้นส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ มีความเหมาะสมอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด โดยประเมินผลวา่ดา้นความเหมาะสมของระบบ มีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด 
ดา้นเศรษฐกิจ และดา้นสังคม ในระดบัมาก  
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่เคยอบรม ประเมินผลว่าสภาวะแวดลอ้มในการน าระบบการบริหาร
การเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใชใ้นส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ มีความเหมาะสมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง โดยประเมินผลวา่ดา้นความเหมาะสมของระบบ  และดา้นสังคม มีความเหมาะสมใน
ระดบัมาก และ ดา้นเศรษฐกิจ ในระดบัปานกลาง  
 
 ปัจจัยเบือ้งต้น 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยอบรม ประเมินผลวา่ปัจจยัเบ้ืองตน้ในการน าระบบการบริหารการเงิน
การคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบั
มากโดยประเมินผลวา่ดา้นบุคลากร ดา้นงบประมาณ และดา้นวสัดุอุปกรณ์ มีความเหมาะสมในระดบั
มาก  
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่เคยอบรม ประเมินผลว่าปัจจยัเบ้ืองตน้ในการน าระบบการบริหาร
การเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วนราชการในจงัหวดัแพร่มีความเหมาะสมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง โดยประเมินผลวา่ดา้นบุคลากร และดา้นวสัดุอุปกรณ์ มีความเหมาะสมในระดบัปาน
กลาง และดา้นงบประมาณ ในระดบันอ้ย 
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 กระบวนการ 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยอบรม ประเมินผลวา่กระบวนการในการน าระบบการบริหารการเงิน
การคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบั
มาก โดยประเมินผลว่าด้านการวางแผน ด้านการจดัองค์กร ด้านการสั่งการ และด้านการควบคุม มี
ความเหมาะสมในระดบัมาก   
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่เคยอบรม ประเมินผลว่ากระบวนการในการน าระบบการบริหาร
การเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใชใ้นส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ มีความเหมาะสมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง โดยประเมินผลวา่ดา้นการวางแผน ดา้นการจดัองค์กร ดา้นการสั่งการ และดา้นการ
ควบคุม มีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง 
 
 ผลผลติ 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยอบรม ประเมินผลว่าผลผลิตในการน าระบบการบริหารการเงินการ
คลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใชใ้นส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่เคยอบรม ประเมินผลวา่ผลผลิตในการน าระบบการบริหารการเงินการ
คลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง   

  
ส่วนที่ 5 การประเมินผลระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ซ่ึง
ประกอบไปด้วย สภาวะแวดล้อม ปัจจัยเบือ้งต้น กระบวนการ และผลผลิต โดยจ าแนกตามระยะเวลา
ท างานในส่วนราชการ 

 สภาวะแวดล้อม 
 ผูต้อบแบบสอบถามระยะเวลาท างานในส่วนราชการน้อยกว่า 6 ปี ประเมินผลว่าสภาวะ
แวดลอ้มในการน าระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วนราชการ
ในจงัหวดัแพร่ มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  โดยประเมินผลว่าด้านความเหมาะสมของ
ระบบ ดา้นเศรษฐกิจ และดา้นสังคม มีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด  
 ผูต้อบแบบสอบถามระยะเวลาท างานในส่วนราชการ 6-15 ปี ประเมินผลวา่สภาวะแวดลอ้มใน
การน าระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วนราชการในจงัหวดั
แพร่มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยประเมินผลว่าด้านความเหมาะสมของระบบมีความ
เหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด ดา้นเศรษฐกิจ และดา้นสังคมในระดบัมาก  
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ผูต้อบแบบสอบถามระยะเวลาท างานในส่วนราชการ16-25 ปี ประเมินผลวา่สภาวะแวดลอ้มใน
การน าระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วนราชการในจงัหวดั
แพร่ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยประเมินผลว่าด้านความเหมาะสมของระบบมีความ
เหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด ดา้นเศรษฐกิจ และดา้นสังคมในระดบัมาก 
 ผูต้อบแบบสอบถามระยะเวลาท างานในส่วนราชการ25 ปีข้ึนไป ประเมินผลวา่สภาวะแวดลอ้ม
ในการน าระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วนราชการในจงัหวดั
แพร่ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยประเมินผลว่าด้านความเหมาะสมของระบบมีความ
เหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด ดา้นสังคมในระดบัมาก และดา้นเศรษฐกิจในระดบัปานกลาง  
 
 ปัจจัยเบือ้งต้น 

ผูต้อบแบบสอบถามท างานในส่วนราชการนอ้ยกวา่ 6 ปี ประเมินผลวา่ปัจจยัเบ้ืองตน้ในการน า
ระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ มี
ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยประเมินผลวา่ดา้นบุคลากร ดา้นงบประมาณ และดา้นวสัดุ
อุปกรณ์ มีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด 

ผูต้อบแบบสอบถามท างานในส่วนราชการ 6-15 ประเมินผลว่าปัจจยัเบ้ืองตน้ในการน าระบบ
การบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ มีความ
เหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก โดยประเมินผลวา่ดา้นบุคลากร ดา้นงบประมาณ และดา้นวสัดุอุปกรณ์ มี
ความเหมาะสมในระดบัมาก 

ผูต้อบแบบสอบถามท างานในส่วนราชการ 15-25 ปี ประเมินผลว่าปัจจยัเบ้ืองตน้ในการน า
ระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยประเมินผลว่าด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และด้านวสัดุ
อุปกรณ์ มีความเหมาะสมในระดบัมาก 

ผูต้อบแบบสอบถามท างานในส่วนราชการ 25 ปีข้ึนไป ประเมินผลวา่ปัจจยัเบ้ืองตน้ในการน า
ระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยประเมินผลว่าดา้นบุคลากร ในระดบัมาก ดา้นงบประมาณ 
และดา้นวสัดุอุปกรณ์ มีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง 
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 กระบวนการ 
 ผูต้อบแบบสอบถามท างานในส่วนราชการน้อยกวา่ 6 ปี ประเมินผลวา่กระบวนการในการน า
ระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ มี
ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยประเมินผลวา่ดา้นการวางแผน ดา้นการจดัองคก์ร ดา้นการ
สั่งการ และดา้นการควบคุม มีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด    
 ผูต้อบแบบสอบถามท างานในส่วนราชการ 6-15 ปี ประเมินผลวา่กระบวนการในการน าระบบ
การบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ มีความ
เหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก โดยประเมินผลวา่ดา้นการวางแผน ดา้นการจดัองคก์ร ดา้นการสั่งการ และ
ดา้นการควบคุม มีความเหมาะสมในระดบัมาก   

ผูต้อบแบบสอบถามท างานในส่วนราชการ 16-25 ปี ประเมินผลวา่กระบวนการในการน าระบบ
การบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ มีความ
เหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก โดยประเมินผลวา่ดา้นการวางแผน ดา้นการจดัองคก์ร ดา้นการสั่งการ และ
ดา้นการควบคุม มีความเหมาะสมในระดบัมาก   
 ผูต้อบแบบสอบถามท างานในส่วนราชการ 25 ปีข้ึนไป ประเมินผลว่ากระบวนการในการน า
ระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ มี
ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก โดยประเมินผลวา่ดา้นการวางแผน ดา้นการจดัองคก์ร ดา้นการสั่งการ 
และดา้นการควบคุม มีความเหมาะสมในระดบัมาก 
   
 ผลผลติ 

 ผูต้อบแบบสอบถามท างานในส่วนราชการ นอ้ยกวา่ 6 ปี ประเมินผลวา่ผลผลิตในการน าระบบ
การบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วนราชการในจงัหวดัแพร่มีความ
เหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

ผูต้อบแบบสอบถามท างานในส่วนราชการ 6-15 ปี 16-25 ปี และ 25 ปีข้ึนไป ประเมินผลว่า
ผลผลิตในการน าระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วนราชการใน
จงัหวดัแพร่ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก  
 
อภิปรายผล  

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินผลระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ สามารถน ามาอภิปรายผลตามแนวคิดการประเมินผล 
ของแดเนียล แอล สตฟัเฟิลบีม และคณะ ไดว้า่ ในการน าระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบ
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อิเล็กทรอนิกส์มาใช้กบัส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ ส่วนราชการมีการค านึงถึงปัจจยัทั้ง 4 ดา้น และ
สอดคลอ้งเป็นไปตามแนวคิด ของแดเนียล แอล สตฟัเฟิลบีม และคณะ ดงัน้ี 

 สภาวะแวดล้อม จากการศึกษาพบว่า การประเมินผลสภาวะแวดล้อมในการน าระบบการ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับส่วนราชการในจังหวดัแพร่ ผูต้อบ
แบบสอบถามประเมินผลดา้นความเหมาะสมของระบบ เป็นล าดบัแรก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของชมภูนุช หุ่นนาค (2553) ท่ีศึกษาเร่ืองการประเมินผลระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐดว้ย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) จังหวดันนทบุรี ผลการศึกษาพบว่า การประเมินผลด้านสภาวะ
แวดลอ้ม ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลดา้นความเหมาะสมของระบบ เป็นล าดบัแรก และสอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาของกลัยา โพธ์ิพะยอม จนัทนา กองกนัภยั และทศันีย ์ยกศิริ (2552) ท่ีศึกษาเร่ืองการ
ประเมินการด าเนินโครงการระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(GFMIS) กรณีศึกษาส่วนราชการในจงัหวดัพิจิตร ผลการศึกษาพบว่า การประเมินผลด้านสภาวะ
แวดลอ้ม ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลดา้น ความเหมาะสมของระบบ เป็นล าดบัแรก เช่นกนั 

 ปัจจัยเบื้องต้น  จากการศึกษาพบว่า การประเมินผลปัจจัยเบ้ืองต้น ผู ้ตอบแบบสอบถาม
ประเมินผลดา้นบุคลากรเป็นล าดบัแรก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ชมภูนุช หุ่นนาค (2553) ท่ี
การประเมินผลปัจจยัเบ้ืองต้น ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลด้านบุคลากรเป็นล าดับแรก แต่ไม่
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ โพธ์ิพะยอม  จนัทนา กองกันภยั และทัศนีย์ ยกศิริ (2552) ท่ีการ
ประเมินผลปัจจยัเบ้ืองตน้ ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลดา้นวสัดุอุปกรณ์เป็นล าดบัแรก  

 กระบวนการ จากการศึกษาพบวา่ การประเมินผลกระบวนการ  ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผล
ดา้นการสั่งการเป็นล าดบัแรก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของกลัยา โพธ์ิพะยอม  จนัทนา กองกนัภยั 
และทศันีย ์ยกศิริ (2552) ท่ี การประเมินผลปัจจยัเบ้ืองตน้ ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลดา้นการสั่ง
การเป็นล าดบัแรก 

 ผลผลิต จากการศึกษาพบว่า การประเมินผลผลผลิต ผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลเร่ือง 
ระบบ GFMIS สามารถตรวจสอบติดตามขอ้มูลได ้เป็นล าดบัแรก 
 
ข้อค้นพบ 
 จากการศึกษาการประเมินผลระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
ส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ มีขอ้คน้พบจากผลการศึกษา ดงัน้ี 
 



 

 122 

 1. ผลการประเมินในแต่ละด้านของการน าระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ พบว่าถึงแมผู้ต้อบแบบสอบถาม ประเมินผลทุก
ดา้นมีความเหมาะสมในระดบัมาก แต่การประเมินผลกระบวนการในการน าระบบการบริหารการเงิน
การคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช ้มีค่าเฉล่ียเป็นล าดบัสุดทา้ย  
 2. เร่ืองท่ีผูต้อบแบบสอบถามประเมินผลในการน าระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือเร่ือง หัวหน้าส่วน
ราชการ และหวัหนา้กลุ่มงานมีการใหข้วญัก าลงัใจและสร้างแรงจูงใจแก่ผูป้ฏิบติังานในระบบ GFMIS 
อยา่งสม ่าเสมอ ซ่ึงอยูใ่นกระบวนการ 
 3. ผูต้อบแบบสอบถามในต าแหน่งหัวหน้า และต าแหน่งผูป้ฏิบติังาน ให้ล าดบัการประเมินผล
ในแต่ละด้านของการน าระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วน
ราชการในจงัหวดัแพร่ ไม่ต่างกนั  
 4. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยอบรม และ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่เคยอบรม ประเมินผลแตกต่าง
กนัทุกดา้นโดยผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยอบรมประเมินผลทุกดา้นในการน าระบบการบริหารการเงิน
การคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ ในระดบัท่ีมากกว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีไม่เคยอบรม 
 5. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีระยะเวลาในการท างานน้อย ประเมินผลทุกดา้นในการน าระบบการ
บริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ ในระดบัท่ี
มากกวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีระยะเวลาในการท างานมาก ซ่ึงอาจเน่ืองมาจากผูต้อบแบบสอบถามท่ี
ระยะเวลาในการท างานมากส่วนใหญ่ท างานในเชิงนโยบาย และไม่ไดท้  างานในภาคปฏิบติั จึงมีส่วน
ร่วมในการใช้ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ น้อยกว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีระยะเวลาในการท างานนอ้ย 
 
ข้อเสนอแนะ 

 จากข้อค้นพบ มีข้อเสนอแนะของการน าระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์มาใชใ้นส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ ดงัน้ี 

 1. ส่วนราชการควรแกไ้ขหรือปรับปรุงในส่วนของกระบวนการในการใช้ระบบ GFMIS เป็น
อันดับแรก เน่ืองจากผลการศึกษาพบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามให้ล าดับการประเมินผลในด้าน
กระบวนการเป็นล าดบัสุดทา้ย โดยส่วนราชการควรวางแผน จดัองคก์ร สั่งการ และควบคุมการท างาน
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ในระบบ GFMIS อย่างสม ่าเสมอ รวมทั้ ง หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับระบบ GFMIS ควรมีการดูแล 
ปรับปรุงระบบปฏิบติังานในระบบ GFMIS ใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดในการใชง้านนอ้ยท่ีสุด 

 2. เน่ืองจากเร่ืองท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้การประเมินผลเป็นล าดบัสุดทา้ยของทุกเร่ืองในแต่ละ
ดา้น คือเร่ือง หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้ากลุ่มงานมีการให้ขวญัก าลงัใจและสร้างแรงจูงใจแก่
ผูป้ฏิบติังานในระบบ GFMIS อยา่งสม ่าเสมอ ดงันั้นหวัหนา้ส่วนราชการ และหวัหนา้กลุ่มงาน ควรให้
ขวญัก าลงัใจและสร้างแรงจูงใจ ให้กบัผูป้ฏิบติังาน เช่น จดัห้องท างานให้มีสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน น่าอยูแ่ละน่าท างาน จดังานให้ตรงตามความรู้ความสามารถของผูป้ฏิบติังาน ประเมินผลงาน
เพื่อเล่ือนขั้นเงินเดือนในแต่ละรอบ ตามผลการปฏิบติังานจริง เอาใจใส่ดูแลความเป็นอยูแ่ละทุกขสุ์ข
ในการท างานของผูป้ฏิบติังานทุกคน เป็นตน้ 
 3. เน่ืองจากผลการประเมินของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยอบรมและไม่เคยอบรมในระบบ 
GFMIS มีผลการประเมินท่ีแตกต่างกันทุกด้านอย่างมีนัยส าคัญตามสถิติ ดังนั้ นการอบรมเป็น
ส่ิงจ าเป็นท่ีส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ GFMIS ควรจดัอบรม ให้ความรู้อย่างสม ่าเสมอ โดยไม่
จ  าเป็นตอ้งแบ่งการอบรมตามต าแหน่งงานในส่วนราชการเพราะผลการศึกษาของการประเมินผลแต่
ละดา้นของทั้ง 2 ต าแหน่งไม่แตกต่างกนั 
 4. หากส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ GFMIS จดัอบรมและจ าเป็นตอ้งแบ่งผูเ้ขา้รับการอบรม 
เน่ืองดว้ยสถานท่ีหรือขอ้จ ากดัดา้นอ่ืน ควรแบ่งผูเ้ขา้รับการอบรมตามระยะเวลาในการปฏิบติังานใน
ส่วนราชการ คือระยะเวลาการท างานนอ้ย และระยะเวลาการท างานมาก เน่ืองจากผลการศึกษาพบวา่
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีระยะเวลาการท างานนอ้ยประเมินผลในการน าระบบการบริหารการเงินการคลงั
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใชใ้นส่วนราชการในจงัหวดัแพร่ ในระดบัมากกวา่ผูต้อบแบบสอบถาม
ท่ีระยะเวลาการท างานมาก  

 

 
 
 


