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บทคัดยอ 

 การวิจัยเร่ือง “ประเมินผลการนําระบบ GFMIS มาใชในการบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อ
ประเมินผลการนําระบบ GFMIS มาใชในการบริหารการเงินการคลังภาครัฐของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และนําผลท่ีไดจากการประเมิน มาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงการ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประชากรที่ใชในการศึกษา
คือ ผูปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของกับระบบ GFMIS ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จํานวน 
67 คน โดยจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ระดับตําแหนง ลักษณะ
สายงานท่ีปฏิบัติ ระบบงานที่เกี่ยวของ และการอบรมท่ีเกี่ยวของกับ GFMIS เคร่ืองมือท่ีใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ 
โดยคํานวณหาคารอยละ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาสถิติ t-test และคาสถิติ F-test แลวทดสอบ
เปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe′) 
 ผลการวิจัยพบวา 
 ในภาพรวม ผูปฏิบัติงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําระบบ GFMIS มาใชในการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ทําใหการบริหารการเงินการคลัง
มีประสิทธิภาพ  4  ดาน คือ ดานความถูกตองแมนยํา ดานความโปรงใส ดานการประหยัดคาใชจาย
และดานความรวดเร็วทันเหตุการณ  สวนดานบุคลากร อยูในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณารายขอ
พบวาอยูในระดับปานกลาง 4 ขอ คือ มีความเขาใจระบบงานและวิธีปฏิบัติงาน จํานวนบุคลากรมี
เพียงพอสําหรับการปฏิบัติงาน มีการพัฒนาศักยภาพอยางสมํ่าเสมอ เชน การฝกอบรม ขวัญและ
กําลังใจในการทํางาน  
 ผูปฏิบัติงานท่ีมีเพศ  อายุ  ระดับการศึกษา ระดับตําแหนง ลักษณะสายงานท่ีปฏิบัติ ระบบงาน
ท่ีเกี่ยวของ และการเขารับการอบรมตางกัน หมายความถึงวา ผูปฏิบัติงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการนํา
ระบบ GFMIS มาใชในการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แตกตางกัน เนื่องจาก ประสบการณใน
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การทํางาน ลักษณะงานท่ีตางกัน ความรูและความเขาใจระบบงาน สวนผูปฏิบัติงานท่ีมีระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานตางกัน คือ ผูปฏิบัติงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําระบบ GFMIS มาใชในการ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐได เนื่องจากระบบ GFMIS เปนการใชงานโปรแกรมสําเร็จรูป  การใช
งานงาย ไมยุงยาก ซับซอน ผูปฏิบัติงานสามารถศึกษาหรือเรียนรูข้ันตอนการปฏิบัติงานจากเพื่อน
รวมงานหรือคูมือปฏิบัติงาน ทําใหระยะเวลาในการปฏิบัติงานตางกันจึงไมมีผลตอการปฏิบัติงาน 
 จากผลการศึกษาขางตน สรุปไดวา ระบบ GFMIS เปนระบบท่ีทําใหการบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีประสิทธิภาพ และผลการศึกษาคร้ังนี้
ยังใชเปนแนวทางในการปรับนโยบายขององคกร และจัดสรรงบประมาณดานการพัฒนาบุคลากร 
โดยมหาวิทยาลัยฯ ควรสงเสริมใหผูปฏิบัติงานมีการพัฒนาศักยภาพอยางสมํ่าเสมอ เชน การฝกอบรม 
เพื่อใหผูปฏิบัติงานมีความรูความเขาใจในระบบงานและวิธีปฏิบัติงาน สามารถปรับปรุงแกไขและใช
ระบบงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ทําใหเกิดความคลองตัว ใชงานจากระบบไดสะดวก รวดเร็วและ
งายข้ึน สงผลใหการปฏิบัติงานไดตามเปาหมายท่ีไดกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
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ABSTRACT 

The research “The Assessment of using GFMIS in Bureaucratic Financial 
Management in Rajamangala University of Technology Thanyaburi” aimed to 1) assess 
the usage of the Government Fiscal Management Information System (GFMIS), 
Rajamangala University of Technology (RMUTT), and 2) use the result as a guideline 
to improve government fiscal management at RMUTT. The population of this research 
was 67 staffs who were involved with the GFMIS at RMUTT, categorized by gender, 
age, educational level, working experience, position, task characteristic, and working 
systems that were involved with GFMIS training. Data were collected by 
questionnaires and analyzed by a statistical software package. Statistics used were 
percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test, and Scheffe′ method for pairwise 
differences test.  

 The research results found that overall respondent opinions on the usage of 
GFMIS could improve fiscal management efficiency in 4 areas including precision, 
transparency, economy, and being agile. In terms of personnel, the assessment was in 
the middle level in understanding of working system and operation, number of proper 
staff to perform the tasks, constantly develop skills such as training, and working 
morale. 

 The differences of gender, age, educational level, position, task 
characteristics, involvement with systems, and training had differences in opinion on 
the usage of GFMIS caused by working experience, task characteristics, and knowledge 
and understanding of the system. The opinion of those who had differences in working 
experience found that GFMIS could be used in the government fiscal management 
because it was a software package, easy to use, not complicated, and working 
procedures could be studied from documents or colleagues. Therefore, the differences 
of working experiences had no effect on working operation. 

 In conclusion, the GFMIS was a system that helped to improve the efficiency 
of government fiscal management of RMUTT. The results from this study could be 
used as a guideline to improve organizational policies, and allocate budget for human 
resource development. RMUTT should encourage staffs to continuously improve their 
potential such as training. Training would help staffs to have knowledge, understand 
the system, be able to operate the system, be able to maintain the system, and use it to 
full efficiency. All of those would help their work be more convenient, faster, and 
simpler and as a result, more efficiently perform their work to reach their target.   
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