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บทคดัย่อ 
 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการจ่ายเงินผา่นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ของกองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  และเพื่อศึกษา
ประสิทธิภาพในการจ่ายเงินของส่วนราชการผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์  
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือผูท่ี้มีประสบการณ์ท างานตั้งแต่ 1 ปีข้ึนไป และเคย
ได้รับเงินจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีผ่านระบบ e-Payment ประกอบไปด้วย 
บุคลากรภายในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ  านวน 255 คน และบุคคลภายนอกท่ีติดต่อ
ขอรับเงินกบัทางมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี จ  านวน 65 คน รวมเป็น 320 คน โดยใชก้าร
สุ่มกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น เคร่ืองมือท่ีใชคื้อ แบบสอบถามความคิดเห็นแบบ
มาตราวดัประเมินค่า 5 ระดบั และสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regressions) ณ ระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ 0.05 
 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัด้านความรู้ความเขา้ใจต่อระบบ e-payment และการรับรู้ความ
เส่ียง มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง คือ 2.89 และ 2.75 ตามล าดบั ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ และประสิทธิภาพการจ่ายเงินของส่วนราชการผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมาก คือ 3.68 และ 3.66 ตามล าดบั และปัจจยัด้านความรู้ความเขา้ใจต่อระบบ e-payment และ
การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการจ่ายเงินของส่วนราชการผา่นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ในขณะท่ีการรับรู้ความเส่ียงไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการจ่ายเงินของส่วนราชการ
ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

 

ค าส าคัญ :   ประสิทธิภาพ การจ่ายเงินผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้ความเขา้ใจ การยอมรับ 
                   เทคโนโลยสีารสนเทศ การรับรู้ความเส่ียง 
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ABSTRACT 
 

 The purposes of this research were to investigate 1) factors affecting the payment via               
e-Payment system of finance division Rajamangala University of Technology Thanyaburi, and        
2) the governmental payment’s efficiency via the electronic system.  
 The sample group in this study was 320 people who had more than one year of working 
experience and had received money from Rajamangala University of Technology Thanyaburi via    
e-Payment system. They consisted of 255 internal employees and 65 external employees selected by 
stratified random sampling method. The instrument used to collect data was a 5-scale questionnaire. 
Statistics used to analysis data were descriptive statistics including frequency, percentage, mean and 
standard deviation; and inferential statistics including multiple linear regression at the statistically 
significant level of 0.05. 
 The results showed that the factors in terms of knowledge and comprehension of e-payment 
system and risk recognition were rated at the medium level with the mean score of 2.89 and 2.75, 
respectively. The factors of information technology acceptance and governmental payment’s 
efficiency by e-Payment system were rated at the high level with the mean score of 3.68 and 3.66, 
respectively. In addition, the factors in terms of knowledge and comprehension of e-payment system 
and information technology acceptance had an influence on governmental payment’s efficiency by e-
Payment system. While the factor in terms of risk recognition had no effect of governmental 
payment’s efficiency by e-Payment system at the statistically significant level of 0.05. 
 

Keywords: efficiency, e-Payment system, knowledge and comprehension, information technology 
 acceptance, risk recognition 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 การจ่ายเงินผา่นระบบการจ่ายเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) เป็นระบบท่ีรัฐบาลก าลงั
พยายามผลกัดนั เพื่อให้มีระบบรองรับการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีไดม้าตรฐาน สอดคลอ้งกบั
การใช้งานเทคโนโลยีโดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตและโทรศพัท์มือถือท่ีขยายวงกวา้งข้ึน และมีการน า
เทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยรวม รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังจึงได้ริเร่ิม
ผลักดันแนวคิด National e-Payment ข้ึนตั้ งแต่ในช่วงปี พ.ศ. 2558 ท่ีผ่านมา โครงการ National          
e-Payment เร่ิมเป็นรูปเป็นร่างข้ึนอย่างชัดเจนเม่ือวนัท่ี 22 ธันวาคม 2558 ซ่ึงคณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบในหลักการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการช าระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ โดยรัฐบาลไดม้องเห็นถึงประโยชน์ในการลดความผิดพลาด ความซ ้ าซ้อน 
และโอกาสการทุจริตจากการจ่ายดว้ยเงินสดหรือเช็ค เม่ือมีการพฒันาระบบการรับจ่ายเงินของภาครัฐ 
ซ่ึงจะเป็นการปรับปรุงรูปแบบการจ่ายเงินให้มีความรวดเร็ว คล่องตวั และเหมาะสมกบัสถานการณ์
ปัจจุบนั ดว้ยการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายธนาคารพาณิชยม์าใชใ้นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจ่าย ดังนั้ นรัฐบาลจึงมอบหมายหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเร่งด าเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์ฯ น้ี ซ่ึงก าหนดให้มีการด าเนินการโครงการส าคญัคู่ขนานกันไปในห้วงเวลาเดียวกัน 
ได้แก่ ระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย ์การขยายการใช้บตัรอิเล็กทรอนิกส์  ระบบภาษีและเอกสาร
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโครงการ e-Payment ภาครัฐ 
 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังมีหนังสือแจ้งเวียนให้ส่วนราชการสมัครเข้าใช้งาน
บริการโอนเงินผา่นระบบธนาคาร อินเตอร์เน็ต แบงค์ก้ิงส าหรับนิติบุคคลหรือหน่วยราชการ เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัมติคณะรัฐมนตรีขา้งตน้ โดยอาศยัอ านาจตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงั การเก็บ
รักษาเงินและการน าเงินส่งคลงั พ.ศ.2551 ขอ้ 47 วรรคสอง ท่ีก  าหนดให้การจ่ายเงินของส่วนราชการ 
ให้เป็นไปตามท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด จึงก าหนดหลกัเกณฑ์และวธีิปฏิบติัในการจ่ายเงินของส่วน
ราชการผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ข้ึน โดยจดัท าเป็นโครงการน าร่องส าหรับส่วนราชการท่ีมีบญัชีเงิน
ฝากกบัธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ผา่นระบบ KTB Corporate Online โดยให้ส่วนราชการน ามา
ยดึถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2559 ตามหนงัสือกระทรวงการคลงัท่ี กค.0406.3/ว36 ลงวนัท่ี 
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8 เมษายน 2559 (กระทรวงการคลงั, 2559) และไดมี้การขยายเวลาเร่ิมปฏิบติัเป็นวนัท่ี 1 ตุลาคม 2559 
ตามหนังสือกระทรวงการคลงัท่ี กค.0402.2/ว90 ลงวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2559 (กระทรวงการคลัง , 
2559) 
 ส าหรับระบบการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีกรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลงัแจง้ให้ยดึถือปฏิบติันั้น เป็นหลกัเกณฑ์ท่ีใชก้บัการจ่ายเงินงบประมาณแผน่ดิน โดย
ตอ้งเบิกเงินจากกรมบญัชีกลางเท่านั้น ซ่ึงในทางปฏิบติั มหาวิทยาลยัไม่สามารถปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
เร่ือง การก าหนดตวับุคคลผูมี้สิทธิเขา้ใชง้านในระบบ KTB Corporate Onlineได ้เน่ืองจากหลกัเกณฑ์
ก าหนดว่า บุคคลผูมี้สิทธิเขา้ใช้งานในระบบตอ้งเป็นขา้ราชการท่ีปฏิบติังานด้านการเงิน การบญัชี 
หรืองานงบประมาณเท่านั้น ซ่ึงมหาวิทยาลยัฯมีบุคลากรท่ีมีต าแหน่งดงักล่าวไม่เพียงพอ เน่ืองจาก
บุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของมหาวิทยาลัยฯส่วนใหญ่มีต าแหน่งเป็นพนักงาน
มหาวทิยาลยั ซ่ึงขณะน้ีมหาวทิยาลยัฯอยูใ่นขั้นตอนหาขอ้ตกลงกบักรมบญัชีกลาง 
 อย่างไรก็ตาม แมท้างมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจะยงัไม่สามารถใช้ระบบ
จ่ายเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินได้ แต่ก็ได้มีการน าระบบการ
จ่ายเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กบัการจ่ายเงินจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลยัฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 
จากความคิดริเร่ิมของฝ่ายการเงิน กองคลงั โดยเร่ิมจากการจ่ายเงินให้แก่บุคลากรภายใน ผ่านระบบ 
Krungsri Cash Link  ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน)  และตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 ตาม
ประกาศของมหาวิทยาลยัฯ เลขท่ี ศธ  0578.17/1324 ลงวนัท่ี 12 กนัยายน 2559  มหาวิทยาลยัฯได้มี
การพฒันาระบบการจ่ายเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถจ่ายเงินยืม     ทดรองราชการผ่านระบบ 
Krungsri Cash Link และจ่ายเงินให้กับบุคคลภายนอก ผ่านระบบ Corporate iCash ของธนาคาร
กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) แทนการจ่ายเช็คและเงินสดท่ีมีความเส่ียงในการทุจริตและสูญหาย ประกอบ
กบังานการเงินของมหาวิทยาลยัฯ เป็นงานท่ีตอ้งการความคล่องตวั และรวดเร็วทนัเวลา ภายใตก้าร
ก ากบัดูแลของกองคลงั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ดงันั้นกองคลงัจึงก าหนดหลกัเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินของมหาวิทยาลัยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) เพื่อให้การ
บริหารจดัการด้านการจ่ายเงินมีความคล่องตัว รวดเร็ว ถูกต้อง ประหยดัทรัพยากร และโปร่งใส
ตรวจสอบได ้ลดภาระในการจดัการเงินสดและเช็ค ตลอดจนลดช่องทางในการทุจริต ซ่ึงการน าระบบ
การจ่ายเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในมหาวิทยาลยัฯนั้น พบว่ายงัมีปัญหาท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการจ่ายเงิน  เช่น ผูข้อเบิกเงินให้ขอ้มูลเพื่อรับเงินไม่ครบถว้น สัญญาณอินเตอร์เน็ตของ
มหาวิทยาลัยฯไม่เสถียร หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯบางส่วนยงัไม่เห็นด้วยท่ีจะใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์กบัการจ่ายเงินของมหาวทิยาลยัฯ เป็นตน้ 
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 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงตอ้งการศึกษาว่า มีปัจจยัใดบา้งท่ีมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการจ่ายเงิน
ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ของกองคลงั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไดแ้ก่ 
ปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจต่อระบบ e-payment ของผูรั้บบริการ ปัจจยัดา้นการรับรู้ความเส่ียง และ
ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อน าผลท่ีไดม้าใช้ประโยชน์ในการพฒันาระบบการ
จ่ายเงินของมหาวทิยาลยัฯต่อไปในอนาคต 
   

1.2  วตัถุประสงค์กำรวจิัย 
 1.2.1 เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 
ของกองคลงั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
 1.2.2 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการจ่ายเงินของส่วนราชการผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  

1.3  สมมติฐำนกำรวจิัย 
 1.3.1 ความรู้ความเข้าใจต่อระบบ e-payment มีผลต่อประสิทธิภาพการจ่ายเงินของส่วน
ราชการผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 1.3.2 การรับรู้ความเส่ียง มีผลต่อประสิทธิภาพการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 1.3.3 การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลต่อประสิทธิภาพการจ่ายเงินของส่วนราชการ
ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 

1.4  ขอบเขตของกำรวจิัย 
 1.4.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ บุคลากรภายในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรีท่ีมีประสบการณ์ท างานตั้งแต่ 1 ปีข้ึนไป ประกอบดว้ย บุคลากรสายวิชาการ และ สาย
สนบัสนุน จ านวน 2,109 คน (ขอ้มูลจากกองบริหารงานบุคคล ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ธญับุรี ณ วนัท่ี 1 มิถุนายน 2560) และบุคคลภายนอกท่ีติดต่อขอรับเงินกบัทางมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี จ  านวน 535 ราย (ข้อมูลจากทะเบียนคุมการขอรับเงินโอนผ่านระบบ i CASH  ณ 
วนัท่ี 15 มิถุนายน 2560) กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ บุคลากรภายในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี 
จ  านวน 255 คน และบุคคลภายนอกท่ีติดต่อขอรับเงินกบัทางมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
จ  านวน 65 คน รวมเป็น 320 คน  
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 ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา จ าแนกเป็น 
  ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจต่อระบบ e-payment,  ปัจจยัดา้นการ
รับรู้ความเส่ียง และปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  ตัวแปรตาม ได้แก่  ประสิทธิภาพในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 1.4.2 ระยะเวลาในการท าวจิยั ปีการศึกษา 2560 และมีการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม 

 
1.5  ค ำจ ำกดัควำมในกำรวจิัย 
 ระบบการจ่ายเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) หมายถึง การจ่ายเงินของของส่วน
ราชการโดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายธนาคารพาณิชยม์าใชเ้พิ่มประสิทธิภาพในการ
จ่าย ซ่ึงในการวิจยัน้ีจะหมายความถึง การจ่ายเงินจากเงินงบประมาณรายไดข้องมหาวิทยาลยัฯ ผ่าน
ระบบ Krungsri Cash Link  ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน)  และระบบ Corporate iCash 
ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  
 การจ่ายเงิน หมายถึง การจ่ายเงินจากแหล่งเงินงบประมาณรายได้ ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี โดยการโอนเงินเขา้บญัชีผูมี้สิทธิรับเงินโดยตรง ผา่นระบบ e-Payment 
 ความรู้ความเขา้ใจต่อระบบ e-payment ของผูรั้บบริการ หมายถึง การประเมินตนเองดา้น
ความรู้และความเขา้ใจในเร่ืองการจ่ายเงินผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ของผูรั้บบริการจากมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี รวมทั้งดา้นการน าไปใช ้และวเิคราะห์ความรู้ความเขา้ใจนั้น 
 การรับรู้ความเส่ียง หมายถึง ความสามารถในการประเมินค่าความเส่ียงท่ีผูรั้บเงิน รับรู้ได้
จากการจ่ายเงินผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกองคลงั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
 การยอมรับเทคโนโลยสีารสนเทศ หมายถึง การยอมรับในเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ ท่ี
ใช้ในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบ e-Payment ของกองคลงั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลธญับุรี 
 ประสิทธิภาพ หมายถึง การใช้ทรัพยากรในการจ่ายเงิน โดยมีส่ิงมุ่งหวงัถึงผลส าเร็จ            
ซ่ึงผลส าเร็จนั้นไดม้าโดยการใช้ทรัพยากรน้อยท่ีสุด แต่ไดผ้ลลพัธ์ท่ีเป็นไปด้วยความถูกตอ้ง ความ
ประหยดัค่าใชจ่้าย ความรวดเร็ว และความโปร่งใส 
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1.6  กรอบแนวคดิในกำรวจิัย 
 

ตัวแปรต้น           ตัวแปรตำม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภำพที ่1.1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

 

ควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อระบบ e-payment       

ของผู้รับบริกำร (Knowledge and 

Comprehension of e-payment system) 

1. ความรู้ 

2. ความเขา้ใจ 

3. การน าไปใช ้

4. การวเิคราะห์ 

 

 กำรรับรู้ควำมเส่ียง (Perceived of Risk) 

1. ความเส่ียงดา้นการเงิน 

2. ความเส่ียงดา้นประสิทธิภาพ 

3. ความเส่ียงดา้นความปลอดภยั 

4. ความเส่ียงดา้นสังคม 

กำรยอมรับเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

(Information Technology Acceptance) 

1. การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

2. การรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน 
 

ประสิทธิภำพในกำรจ่ำยเงินของส่วน

รำชกำรผ่ำนระบบอเิลก็ทรอนิกส์ 
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1.7  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1.7.1 ท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการจ่ายเงินของส่วนราชการผา่น
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกองคลงั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
 1.7.2 ใช้เป็นขอ้มูลและแนวทางแกไ้ขปัญหาในการจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ 
KTB Corporate Online ส าหรับเงินงบประมาณแผน่ดิน ซ่ึงก าลงัจะเร่ิมใชใ้นอนาคต 
 1.7.3 ใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการท าวิจัย ส าหรับนักวิจัยท่ี สนใจท าการวิจัยใน
ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบั การจ่ายเงินผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ในภาครัฐต่อไป 



บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี มุ่งเน้นศึกษาถึงเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการจ่ายเงิน

ของส่วนราชการผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกองคลงั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี โดย
ไดศึ้กษาคน้ควา้ เอกสาร ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 2.1 แนวคิดโครงการ e-payment ภาครัฐ กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั 
 2.2 แนวคิดในการจ่ายเงินของส่วนราชการผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์  
 2.3 แนวคิดเร่ืองความรู้ ความเขา้ใจ 
 2.4 แนวคิดเร่ืองการรับรู้ความเส่ียง 
 2.5 แนวคิดเร่ืองการยอมรับเทคโนโลยสีารสนเทศ  
 2.6  แนวคิดเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
 2.7  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1  แนวคดิโครงการ e-payment ภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลงั 
 National e-Payment เป็นระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีรัฐบาลก าลังพยายาม
ผลกัดนั เพื่อใหมี้ระบบรองรับการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีไดม้าตรฐาน สอดคลอ้งกบัการใชง้าน
เทคโนโลยีโดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตและโทรศพัท์มือถือท่ีขยายวงกวา้งข้ึน และมีการน าเทคโนโลยีเขา้
มาใช้เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยรวม รัฐบาลโดยกระทรวงการคลงัจึงได้ริเร่ิมผลกัดนัแนวคิด 
National  e-Payment ข้ึนตั้งแต่ในช่วงปี 2558 ท่ีผา่นมา 
 โครงการ National e-Payment เร่ิมเป็นรูปเป็นร่างข้ึนอย่างชัดเจนเม่ือวนัท่ี 22 ธันวาคม 
2558 ซ่ึงคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลกัการแผนยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานระบบ
การช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ และมอบหมายหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเร่งด าเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์ฯ น้ี ซ่ึงก าหนดให้มีการด าเนินการโครงการส าคญัคู่ขนานกันไปในห้วงเวลาเดียวกัน 
ไดแ้ก่ 
 1. ระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย ์
 ซ่ึงเป็นทางเลือกใหม่ท่ีเพิ่มความสะดวกในการรับเงินและโอนเงินดว้ยค่าธรรมเนียมท่ีถูก
กวา่บริการโอนเงินขา้มธนาคารแบบเดิม โดยการโอนเงินหรือช าระเงินในปัจจุบนัจะตอ้งใชห้มายเลข
บญัชีธนาคาร ซ่ึงมีตวัเลขหลายหลกั ท าให้ยากต่อการจดจ าและการส่ือสาร แต่การช าระเงินหรือโอน
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เงินผา่นบริการพร้อมเพย ์จะสามารถท าไดโ้ดยใชห้มายเลขอ่ืนท่ีผูรั้บโอนไดล้งทะเบียนไวก้บัสถาบนั
การเงิน โดยในระยะแรกจะเร่ิมตน้จากหมายเลขโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี และเลขประจ าตวัประชาชน ซ่ึงจะ
ท าให้การโอนเงินระหว่างประชาชนด้วยกันหรือระหว่างประชาชนกับภาคธุรกิจสะดวกมากข้ึน 
ในขณะท่ี ท าให้การจ่ายเงินระหว่างภาครัฐและประชาชนมีความถูกตอ้งตรงตวัผูรั้บมากข้ึน ทั้งน้ี 
ประชาชนสามารถลงทะเบียนบริการพร้อมเพยไ์ด้ตั้งแต่วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป ไม่มี
ก าหนดปิดรับลงทะเบียน และจะสามารถใหบ้ริการโอนเงินระหวา่งบุคคลไดใ้นไตรมาส 1 ปี 2560 
 2. การขยายการใชบ้ตัรอิเล็กทรอนิกส์ 
 เป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้ประชาชนสามารถใชบ้ตัรอิเล็กทรอนิกส์ เช่น บตัรเด
บิต ไดก้วา้งขวางข้ึน โดยมีตน้ทุนการช าระเงินดว้ยบตัรลดลง ทั้งในส่วนของ การลดภาระของร้านคา้
ท่ีรับบตัร และเพิ่มการกระจาย อุปกรณ์รับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แพร่หลายมากข้ึน ทั้งร้านคา้
และหน่วยงานราชการทัว่ประเทศเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนและภาคธุรกิจ โดยการขยาย 
การใชบ้ตัรในลกัษณะเช่นน้ี จะเป็นการเพิ่มทางเลือกในการช าระเงินท่ีสะดวกปลอดภยัมากข้ึนให้กบั
ประชาชน ทั้งน้ี โครงการน้ีคาดวา่จะเร่ิมกระจายอุปกรณ์รับช าระเงินตั้งแต่ตน้ปี 2560 เป็นตน้ไป 
 3. ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
 เป็นการพฒันาการจดัท าและน าส่งขอ้มูลใบก ากบัภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) และ
ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) เพื่ออ านวยความสะดวกและลดขั้นตอนในการจดัท า รวมทั้งการ
น าส่งรายงานการท าธุรกรรมทางการเงินและการน าส่งภาษีเม่ือมีการช าระเงิน ผ่านระบบ e-Payment 
ซ่ึงจะเป็นการช่วยลดตน้ทุน ระยะเวลา และขั้นตอนของภาคเอกชน ในการจดัท าเอกสารและการช าระ
ภาษี ส าหรับโครงการน้ีคาดว่า จะเร่ิมให้สามารถจดัส่งใบก ากับภาษีผ่านระบบ Centrally Signed        
E-mail ได้ในเดือนมกราคม 2560 ระบบ e-Tax Invoice และ ระบบ e-Receipt จะพร้อมใช้ในเดือน
มกราคม 2560 และจะสามารถคืนเงินภาษีบุคคลธรรมดาดว้ยพร้อยเพย ์ในเดือนมกราคม 2560 
 4. โครงการ e-Payment ภาครัฐ 
 เป็นการบูรณาการฐานขอ้มูลสวสัดิการสังคม และพฒันาระบบการรับจ่ายเงินภาครัฐทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งเสริมการรับจ่ายเงินของหน่วยงานภาครัฐผา่นทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมให้มี
ฐานขอ้มูลกลางเก่ียวกบัสวสัดิการของภาครัฐ ควบคู่กบัการจ่ายเงินใหแ้ก่ประชาชนโดยตรงผา่นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงจะช่วยให้สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือและเงินสวสัดิการให้แก่ประชาชนได้ ตรง
กลุ่มเป้าหมาย ลดความผิดพลาด ความซ ้ าซ้อน และโอกาสการทุจริตจากการจ่ายดว้ยเงินสดหรือเช็ค 
ส าหรับโครงการน้ีคาดว่าจะสามารถเร่ิมโอนเงินสวสัดิการประชาชนผ่านเลขท่ีบญัชีธนาคารได้ใน
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เดือนกนัยายน 2559 จ่ายเงินสวสัดิการผ่านเลขบตัรประชาชนดว้ยพร้อมเพยต์ั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 
2559 และใหห้น่วยงานภาครัฐรับจ่ายเงินผา่นทางอิเล็กทรอนิกส์ไดท้ั้งหมดภายในเดือนกนัยายน 2560 
ดงันั้น โครงการ National e-Payment จึงเป็นงานหลกัท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเร่งผลกัดนัให้เป็นรูปเป็น
ร่าง เพราะเป็นการช่วยยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของไทย และเป็นการอ านวยความ
สะดวกให้การด าเนินธุรกรรมทางการเงินและกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวม รวมทั้งจะก่อให้เกิด
ประโยชน์โดยตรงต่อทุกภาคส่วนดว้ย  
 ส าหรับประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยโดยรวม โครงการดงักล่าวจะช่วยลดตน้ทุนของประเทศ 
โดยเฉพาะตน้ทุนการบริหารจดัการเงินสดของประเทศ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั ช่วย
ชกัจูงให้เศรษฐกิจนอกระบบเขา้สู่ระบบ และช่วยให้มีการเก็บรวบรวมฐานขอ้มูลการรับจ่ายเงินและ
สวสัดิการประชาชน ซ่ึงจะสามารถน ามาวิเคราะห์เพื่อการก าหนดนโยบายพฒันาเศรษฐกิจและลด
ความเหล่ือมล ้าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 นอกจากน้ี ประชาชนจะสามารถเขา้ถึงบริการทางการเงินซ่ึงมีค่าใชจ่้ายท่ีเหมาะสม สะดวก 
ปลอดภยั และง่าย โดยเฉพาะประชาชนผูมี้รายได้น้อยท่ีมีสิทธิรับเงินสวสัดิการจากภาครัฐ จะมี
ช่องทางการรับเงินช่วยเหลือท่ีสะดวกข้ึน รวมทั้งการรับจ่ายเงินกบัหน่วยงานภาครัฐจะมีช่องทางท่ี
รวดเร็วมากข้ึน ในขณะท่ี ภาครัฐสามารถจ่ายเงินสวสัดิการ เช่น สวสัดิการนมแม่ เป็นต้น ถึงมือ
ประชาชนเต็มเม็ดเต็มหน่วย ถูกกลุ่มเป้าหมาย และท่ีส าคญัคือจะมีฐานขอ้มูลท่ีจะเป็นประโยชน์ใน
การประเมินผลนโยบายปัจจุบนัเพื่อน าไปพฒันานโยบายสวสัดิการสังคม ในอนาคตได้ รวมทั้ง ยงั
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินของภาครัฐผา่นช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยในการบริหารจดั
การเงินงบประมาณใหร้วดเร็ว ลดค่าใชจ่้าย และโปร่งใสมากข้ึน  
 ในขณะเดียวกนั โครงการดงักล่าวจะช่วยพฒันาศกัยภาพการแข่งขนัและสร้างโอกาสทาง
ธุรกิจให้กบัภาคธุรกิจ ผ่านช่องทางการรับช าระเงินท่ีหลากหลายและมีมาตรฐานสากลมากข้ึน เป็น
การลดตน้ทุนโดยเฉพาะ การบริหารจดัการเงินสด และลดภาระการจดัการเอกสารและน าส่งภาษีท่ี
เก่ียวขอ้ง  
 จะเห็นไดว้่า ในอนาคตอนัใกลน้ี้ระบบการช าระเงินของไทยก าลงัจะถูกพลิกโฉมให้เป็น
ธุรกรรมผา่นช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ มีความวอ่งไวมากข้ึน และผูใ้ชง้านสามารถมีความมัน่ใจได ้ตาม
แนวคิดของ “วอ่งไว มัน่ใจ ใช่เลย” ของโครงการ National e-Payment 
 แต่ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะเนน้ถึงเร่ืองการจ่ายเงินทดรองราชการ โดยผา่นระบบการจ่าย
แบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Payment ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัโครงการท่ี 4 คือ โครงการ e-Payment ภาครัฐ 
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ซ่ึงประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ (1) โครงการบูรณาการฐานขอ้มูลสวสัดิการสังคม และ (2) โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 1. โครงการบูรณาการฐานขอ้มูลสวสัดิการสังคม 
สืบเน่ืองจากด ารินายกรัฐมนตรีท่ีตอ้งการพฒันาระบบฐานข้อมูลกลางท่ีท าให้รัฐสามารถจ่ายเงิน
สวสัดิการและเงินช่วยเหลือให้แก่ผูมี้รายไดน้้อยหรือผูท่ี้รัฐตอ้งการให้ความช่วยเหลือโดยตรง ถูก
กลุ่มเป้าหมายไม่ซ ้ าซ้อน และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้ง ยงัสามารถบริหารจดัการและประเมินผล
ประสิทธิภาพของเงินช่วยเหลือต่าง ๆ ไดดี้ยิ่งข้ึน โดยประชาชนสามารถใช้บตัรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
บัตรประชาชนเป็นส่ือในการรับเงินช่วยเหลือ และสามารถน าไปใช้จ่าย ผ่านร้านค้าต่าง ๆ หรือ
น าไปใช้กบับริการต่าง ๆ ของรัฐ อาทิเช่น ระบบขนส่งสาธารณะ และระบบรักษาพยาบาล เป็นตน้ 
โดยแนวทางบูรณาการฐานขอ้มูลสวสัดิการสังคม เร่ิมตั้งแต่หน่วยงานเจา้ของขอ้มูล มีหนา้ท่ีปรับปรุง
ขอ้มูลผูมี้สิทธิให้ถูกต้องเป็นปัจจุบนั และส่งขอ้มูลให้กรมการปกครองตรวจสอบตวัตน และการมี
ชีวิตของผูมี้สิทธิ แลว้ส่งขอ้มูลต่อให้กรมบญัชีกลางเป็นผูโ้อนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารของ ผูมี้
สิทธิ แนวทางดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคล่ือนตามแผนยุทธศาสตร์ 
National e-Payment ซ่ึงมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เป็นประธานแล้ว การ
ด าเนินงานตามแนวทางขา้งตน้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ หรือเรียกว่า “การบูรณาการการจ่ายเงิน
สวสัดิการสังคมและเงินช่วยเหลือผูมี้รายไดน้อ้ย” ซ่ึงเป็นการด าเนินงานในระยะท่ี 1 และจะแลว้เสร็จ
ภายในปี 2560 เม่ือสามารถจ่ายเงินสวสัดิการสังคมทุกประเภทตามแนวทางขา้งตน้แลว้ จะท าให้มี
ฐานขอ้มูลการจ่ายเงินสวสัดิการสังคม และสามารถตรวจสอบไดว้า่ผูมี้สิทธิแต่ละรายไดรั้บสวสัดิการ
สังคมประเภทใดบา้ง มีความซ ้ าซ้อนหรือไม่ รวมทั้งสามารถบริหารงบประมาณการจ่ายเงินสวสัดิการ
สังคมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน โดยไดน้ าร่อง (Quick Win) การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็ก
แรกเกิด ดว้ยวธีิการโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคาร ตามแนวทางการบูรณาการการจ่ายเงินสวสัดิการ
สังคม  
 2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์  
 เป็นการส่งเสริมการรับจ่ายเงินของหน่วยงานภาครัฐผา่นทางอิเล็กทรอนิกส์ ดว้ยการโอน
เงิน และการใชบ้ตัรอิเล็กทรอนิกส์ แทนการใชเ้งินสดและเช็ค ซ่ึงกรมบญัชีกลางไดก้  าหนดหลกัเกณฑ์
และแนวทางปฏิบติัให้ทุกราชการถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2559 เป็นตน้ไป รวมทั้งเพิ่มช่อง
ทางการใหบ้ริการรับช าระเงินค่าบริการจากประชาชนให้กบัส่วนราชการผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึง
จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการดา้นการเงินของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีความถูกตอ้ง 
รวดเร็ว 
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 เป้าหมายการด าเนินงานปี 2559 
 1. จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิดเพื่อน าร่องการจ่ายเงินสวสัดิการสังคม ตาม
แนวทาง บูรณาการฐานขอ้มูลสวสัดิการสังคม และทดสอบระบบก่อนขยายผลจนครบทุกประเภท
สวสัดิการในปี 2560 
 2. ก าหนดหลกัเกณฑ์และแนวทางปฏิบติัในการจ่ายเงินของหน่วยงานภาครัฐดว้ยการโอน
เงิน  และการใชบ้ตัรอิเล็กทรอนิกส์ แทนการใชเ้งินสดและเช็ค เพื่อให้ทุกราชการถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 
1 ตุลาคม 2559 
 ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ 
 1. ประชาชนท่ีไดรั้บความช่วยเหลือจากรัฐบาล เช่น ผูมี้รายไดน้อ้ยจะไดรั้บสิทธิตามท่ีควร
ไดรั้บ ในขณะท่ีภาครัฐมีฐานขอ้มูลกลางของประชาชนท่ีครบถ้วน เป็นปัจจุบนั สามารถบริหารจัด
การเงินช่วยเหลือไดต้รงตามวตัถุประสงค ์มัน่ใจวา่จะถึงมือประชาชนอยา่งถูกตอ้ง และลดโอกาสเกิด
การทุจริต ซ่ึงจะช่วยให้ภาครัฐสามารถบริหารจดัการเงินสวสัดิการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
โปร่งใสยิง่ข้ึน 
 2. ช่วยยกระดบัวิถีชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกล
ให้สามารถเขา้ถึงบริการทางการเงินและบริการ e-Payment ไดอ้ย่างสะดวก รวดเร็ว ดว้ยค่าใช้จ่ายท่ี
เหมาะสม ท าให้การโอนเงินและการช าระเงินของประชาชนสามารถท าได้โดยง่าย โดยใช้เลข
ประจ าตวัประชาชน หรือหมายเลขโทรศพัท์เคล่ือนท่ี นอกเหนือจากเลขบญัชีเงินฝากธนาคาร และ
สามารถท าธุรกรรมทางการเงินผา่นเทคโนโลยสีารสนเทศสมยัใหม่ไดโ้ดยง่ายและสะดวกข้ึน 
 3. การเป ล่ียนพฤติกรรมของประชาชนให้ คุ้น เคยกับการใช้วิธีการช าระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์แทนการใชเ้งินสดมากข้ึน จะท าใหร้้านคา้ต่าง ๆ เขา้สู่ระบบ e-Payment ไดเ้ร็วข้ึน 
 4. การเพิ่มประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ ท าให้ภาครัฐบริหารจดั
การเงินงบประมาณได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ประหยดัค่าใช้จ่ายแล้ว ยงัสามารถส่งเงินถึงผูรั้บได้
โดยตรง และท าให้กระบวนการรับส่งเงินของภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ลด
โอกาสการทุจริต 
  
2.2  แนวคดิในการจ่ายเงนิของส่วนราชการผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส์ 
 ดว้ยคณะรัฐมนตรีไดมี้มติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานระบบการ
ช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National – Payment Master Plan) ซ่ึงมีแผนงานโครงการ       
e-Payment ภาครัฐเป็นโครงการภายใตแ้ผนยุทธศาสตร์ดงักล่าวและเห็นชอบการก าหนดแนวทางการ
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ด าเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในระยะต่อไป โดยในส่วนของกรมบญัชีกลางและหน่วยงาน
ภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง ให้ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อผลกัดนัการรับจ่ายเงินระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐกบัภาคเอกชนให้เป็นการรับจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงการคลงั
พิจารณาแลว้ขอเรียนวา่เพื่อให้สอดคลอ้งเป็นไปตามนยัมติคณะรัฐมนตรีขา้งตน้ โดยอาศยัอ านาจตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงั การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลงั พ.ศ. 2551 ขอ้ 47 วรรค2 ท่ี
ก าหนดให้การจ่ายเงินผ่านธนาคารหรือด้วยวิธีอ่ืนใดให้เป็นไปตามท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด จึง
ก าหนดหลกัเกณฑ์และวธีิปฏิบติัในการจ่ายเงินของส่วนราชการผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ข้ึน เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบติัให้แก่ส่วนราชการโดยจดัท าเป็นโครงการน าร่องส าหรับส่วนราชการท่ีมีบญัชี
เงินฝากธนาคารกบัธนาคารกรุงไทยจ ากดั(มหาชน) และเน่ืองจากการด าเนินการดงักล่าวจะตอ้งมีการ
เตรียมพร้อมของระบบงาน (ระบบ KTB Corporate Online) ให้รองรับการด าเนินการของส่วนราชการ
ซ่ึงไดรั้บการประสานจากธนาคารกรุงไทยวา่ระบบจะพฒันาแลว้เสร็จในเดือน มิถุนายน 2559 พร้อม
ทั้งส่วนราชการต้องมีการสมคัรเขา้ใช้งานบริการโอนเงินผ่านระบบธนาคารอินเตอร์เน็ตแบงค์ก้ิง
ส าหรับนิติบุคคลหรือหน่วยงานราชการ รวมถึงตอ้งจดัให้มีการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่
เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานของส่วนราชการดว้ย ซ่ึงตอ้งใชเ้วลาประมาณ 1 เดือนคือภายในเดือนกรกฎาคม 
2559 ดงันั้นจึงก าหนดให้ส่วนราชการถือปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบติัดงักล่าวตั้งแต่วนัท่ี 1 
สิงหาคม 2559 เป็นตน้ไป ซ่ึงต่อมาไดมี้การขยายระยะเวลา เป็นถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2559 
เป็นตน้ไป (ตามหนงัสือกระทรวงการคลงั เลขท่ี กค 0402.2 ว90 ลงวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2559) 
 อยา่งไรก็ตามในทางปฏิบติั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรีไม่สามารถปฏิบติัตาม
แนวทางท่ีกระทรวงการคลงัก าหนดไดใ้นทนัที เน่ืองจากหลกัเกณฑ์ตามหนงัสือเลขท่ี กค. 0402.2/ว 
109 ลงวนัท่ี 9 กนัยายน 2559 เร่ือง การก าหนดตวับุคคลผูมี้สิทธิเขา้ใช้งานในระบบ KTB Corporate 
Online ระบุถึงการก าหนดสิทธิของผูเ้ขา้ใชง้านระบบ โดยมีใจความส าคญัวา่ ให้หัวหนา้ส่วนราชการ
มีค าสั่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูดู้แลระบบ (Company Administrator) 
และบุคคลท่ีตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูใ้ชง้านในระบบ (Company User) ของหน่วยงานผูเ้บิกทุกแห่งของ
ส่วนราชการ โดยแบ่งเป็น 
 1. ผูดู้แลระบบ (Company Administrator) ประกอบดว้ย 
      1.1 Company Administrator Maker เป็นขา้ราชการท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นการเงิน การบญัชี 
หรือการงบประมาณ ซ่ึงด ารงต าแหน่งประเภทวชิาการ ระดบัปฏิบติัการหรือเทียบเท่าข้ึนไป จ านวน 1 
คน และผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทนในกรณีท่ีบุคคลดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้จ  านวน 1 คน โดยท า
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หนา้ท่ีเป็นผูบ้นัทึกรายละเอียดผูเ้ขา้ใชง้านในระบบ และก าหนดสิทธิและหนา้ท่ีในการท ารายการของ
ผูใ้ชง้านในระบบ 
  1.2 Company Administrator Authorizer เป็นขา้ราชการท่ีปฏิบติัหน้าท่ีดา้นการเงิน การ
บญัชี หรือการงบประมาณ ซ่ึงด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัช านาญการหรือระดบัอาวุโสหรือ
เทียบเท่าข้ึนไป จ านวน 1 คน และผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทนในกรณีท่ีบุคคลดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ี
ได ้จ านวน 1 คน โดยท าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกตอ้งและอนุมติัเพิ่ม/ลดสิทธิและหน้าท่ีในการท า
รายการ ตามขอ้มูลท่ี Company Administrator Maker บนัทึกเขา้สู่ระบบ 
 2. ผูใ้ชง้านในระบบ (Company User) ประกอบดว้ย 
  2.1 Company User Maker เป็นขา้ราชการท่ีปฏิบติัหน้าท่ีเป็นเจา้หน้าท่ีการเงินซ่ึงด ารง
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัปฏิบติัการหรือเทียบเท่าข้ึนไป เพื่อท าหน้าท่ีในการจ่ายเงินจ านวน 1 
คน และดา้นรับเงินจ านวน 1 คน และผูป้ฏิบติัหน้าท่ีแทนในกรณีท่ีบุคคลดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติั
หนา้ท่ีได ้จ านวน 1 คน 
  2.2 Company User Authorizer เป็นขา้ราชการท่ีปฏิบติัหน้าท่ีเป็นเจา้หน้าท่ีการเงิน ซ่ึง
ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัช านาญการหรือระดบัอาวุโสหรือเทียบเท่าข้ึนไป โดยมีหน้าท่ี
ตรวจสอบความถูกตอ้งของการโอนเงินและการน าเงินส่งคลงั รวมถึงแจง้ผลการอนุมติัโอนเงินและ
น าเงินส่งคลงัให ้Company User Maker 
 ดังนั้ นตามหลักเกณฑ์ เร่ือง การก าหนดตัวบุคคลผู ้มี สิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB 
Corporate Online ของกระทรวงการคลงั จ  าเป็นตอ้งมีขา้ราชการส าหรับปฏิบติังานเก่ียวกบัการจ่ายเงิน
ด้วยระบบ e-Payment อย่างน้อย 8 คน โดยต้องเป็นขา้ราชการผูด้  ารงต าแหน่งประเภทวิชาการใน
ระดบัปฏิบติัการหรือเทียบเท่าข้ึนไป อย่างน้อย 5 คน และเป็นข้าราชการผูด้  ารงต าแหน่งประเภท
วชิาการระดบัช านาญการหรือระดบัอาวุโสหรือเทียบเท่าข้ึนไปอยา่งนอ้ย 3 คน 
 ในปัจจุบนัฝ่ายการเงิน กองคลงั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นหน่วยงาน
หลกัในการใชร้ะบบ e- Payment เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นการจ่ายเงินให้แก่บุคลากรภายใน และภายนอก
มหาวิทยาลัย มีเจ้าหน้าท่ีภายในฝ่ายทั้ งหมด 11 คน แบ่งเป็น ข้าราชการจ านวน 3 คน พนักงาน
มหาวิทยาลยัจ านวน 7 คน และพนักงานราชการจ านวน 1 คน ซ่ึงเม่ือพิจารณาตามหลกัเกณฑ์ของ
กระทรวงการคลังแล้ว พบว่าไม่เพียงพอต่อการท างานด้วยระบบ KTB Corporate Online ตามท่ี
กระทรวงการคลงัก าหนด เน่ืองจากมีจ านวนขา้ราชการท่ีตรงตามหลกัเกณฑ์เพียง 3 คนเท่านั้น ซ่ึง
ขณะน้ีมหาวิทยาลัยฯอยู่ในระหว่างการท าข้อตกลงกับกระทรวงการคลัง ตามหนังสือเลขท่ี ศธ.
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0578.17/5607 ลงวนัท่ี 13 ตุลาคม 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 
 อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของ      
การจ่ายเงินผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เกิดความคล่องตวั รวดเร็ว สะดวก ปลอดภยั ลดภาระใน
การจดัการเงินสดและเช็ค ตลอดจนลดช่องทางในการทุจริต นอกจากน้ียงัเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของระบบการช าระเงินโดยรวมของประเทศ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) มหาวิทยาลยัฯ 
จึงก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบติัในการจ่ายเงินผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ตามหนงัสือ
กองคลัง เลขท่ี ศธ.0578.17/1940 ลงวนัท่ี 26 กันยายน 2559 โดยให้ถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 
2559 เป็นตน้ไป  
 การจ่ายเงินสามารถแบ่งตามประเภทของแหล่งเงิน ดงัน้ี 
 1. แหล่งเงินงบประมาณรายจ่าย หมายถึง งบประมาณท่ีจ่ายจากเงินของแผน่ดินท่ีกฎหมาย
อนุญาตให้รัฐบาลน าไปใช้จ่ายในการบริหารราชการแผ่นดิน และรวมทั้ งท่ีองค์กรอ่ืน ๆ ของรัฐ
น าไปใช้จ่ายตามอ านาจหน้าท่ีและภารกิจท่ีก าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญ ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึง เงินท่ีทาง
มหาวทิยาลยัฯไดรั้บจดัสรรจากรัฐบาลเพื่อน ามาใชจ่้ายภายในมหาวทิยาลยัฯ  
 ตามหลกัเกณฑ์ของกระทรวงการคลงั มหาวิทยาลยัฯตอ้งจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ดว้ยระบบ KTB Corporate Online แต่เน่ืองจากขอ้จ ากดัดา้นบุคลากร ท่ีตอ้งเป็น
ขา้ราชการอย่างน้อย 8 คน ปัจจุบนัมหาวิทยาลยัฯจึงใช้ระบบการจ่ายเงินแบบเดียวกนักบัเงินรายได้
ของมหาวิทยาลยัฯส าหรับการจ่ายเงินให้แก่บุคลากรภายใน และใช้วิธีการจ่ายเป็นเช็คส าหรับการ
จ่ายเงินจ านวนไม่ถึง 5,000 บาทให้แก่บุคคลภายนอก โดยจ านวนเงินตั้ งแต่ 5,000 บาทข้ึนไปจะ
ด าเนินการจ่ายตรงโดยกรมบญัชีกลาง  
 2. แหล่งเงินงบประมาณรายได ้หมายถึง งบประมาณท่ีจ่ายจากเงินรายไดข้องมหาวทิยาลยัฯ 
ซ่ึงอาจเกิดจากเงินค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ หรือการท่ี
มหาวทิยาลยัน ารายไดไ้ปลงทุนจนเกิดผลประโยชน์ หรือมีผูบ้ริจาคใหแ้ก่มหาวทิยาลยัฯ เป็นตน้ 
 มหาวทิยาลยัฯใชร้ะบบการจ่ายเงินใหแ้ก่บุคลากรภายในดว้ยระบบ e-Payment ของธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) เรียกว่า ระบบ Krungsri Cash Link  และใช้ระบบการจ่ายเงินให้แก่
บุคคลภายนอกดว้ยระบบ e-Payment ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั(มหาชน) เรียกว่า ระบบ Corporate 
iCash 
 การจ่ายเงินสามารถแบ่งตามประเภทของหมวดรายจ่าย ดงัน้ี 
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 1. งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายท่ีก าหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ได้แก่ 
รายจ่ายท่ีจ่ายในลกัษณะเงินเดือน  ค่าจา้งประจ า  ค่าจา้งชัว่คราว  และค่าตอบแทนพนักงานราชการ  
การจ่ายรายจ่ายประเภทงบบุคลากรของมหาวิทยาลยัฯ ปัจจุบนัใช้การจ่ายดว้ยระบบ Krungsri Cash 
Link ทั้งรายจ่ายจากแหล่งเงินงบประมาณรายจ่าย และแหล่งเงินงบประมาณรายได ้
 2. งบด าเนินงาน หมายถึง รายจ่ายท่ีก าหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจ า ได้แก่  
รายจ่ายท่ีจ่ายในลกัษณะค่าตอบแทน  ค่าใชส้อย  ค่าวสัดุ  และค่าสาธารณูปโภค      
 3. งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายท่ีก าหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน  ได้แก่  รายจ่ายท่ีจ่ายใน
ลกัษณะ ค่าครุภณัฑ ์ ค่าท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง   
 4. งบเงินอุดหนุน หมายถึง  รายจ่ายท่ีก าหนดให้จ่ายเป็นค่าบ ารุงหรือเพื่อช่วยเหลือ 
สนบัสนุนการด าเนินงานของมหาวทิยาลยัฯ 
 5. งบรายจ่ายอ่ืน หมายถึง  รายจ่ายท่ีไม่เขา้ลกัษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหน่ึง
หรือรายจ่ายท่ีส านักงบประมาณก าหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายน้ี โดยส่วนมากมกัจะเป็นรายจ่าย
เก่ียวกบัการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และรายจ่ายเก่ียวกบัการจดัโครงการ 
 6. รายจ่ายงบกลางหรือเงินสวสัดิการงบกลาง ส าหรับการจ่ายเงินของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธญับุรีแลว้ หมายถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และเงินช่วยเหลือการศึกษา
ของบุตรส าหรับข้าราชการซ่ึงจดัอยู่ในแหล่งเงินงบประมาณรายจ่าย และจ่ายให้แก่บุคลากรของ
มหาวทิยาลยัฯเท่านั้น 
 ส าหรับงบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอ่ืน อาจจ่ายให้แก่บุคลากร
ภายในด้วยระบบ Krungsri Cash Link  เช่น ค่าสอนพิเศษ, ค่าท างานล่วงเวลา, ค่าใช้จ่ายท่ีบุคลากร
ส ารองจ่ายไปก่อน เป็นตน้ หรือจ่ายให้แก่บุคคลภายนอกโดยการจ่ายเช็คส าหรับรายจ่ายจากแหล่งเงิน
งบประมาณรายจ่าย และจ่ายด้วยระบบ Corporate iCash ส าหรับรายจ่ายจากแหล่งเงินงบประมาณ
รายได ้เช่น ค่าวสัดุท่ีจ่ายใหแ้ก่ร้านคา้ โดยสรุปไดด้งัภาพท่ี 2.1 
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ภาพที ่2.1  แสดงสรุปการแบ่งประเภทการโอนเงินผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 
ทีม่า :  หนงัสือกองคลงั มทร.ธญับุรี เลขท่ี ศธ.0578.17/1940 ลว.26 ก.ย. 2559 
 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาได้ก าหนดค าจ ากัดความของค าว่า ระบบการจ่ายเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) โดยหมายความถึง การจ่ายเงินดว้ยระบบ e-Payment จากเงินงบประมาณ
รายไดข้องมหาวิทยาลยัฯเท่านั้น โดยแบ่งเป็น การจ่ายเงินทุกหมวดรายจ่าย รวมถึงการจ่ายเงินยืมทด
รองราชการให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลยัฯ และการจ่ายเงินค่าซ้ือทรัพยสิ์น จา้งท าของ หรือเช่า
ทรัพยสิ์น ใหแ้ก่บุคคลภายนอกมหาวทิยาลยั 
 ส าหรับการเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลยัฯ หน่วยงานผูข้อเบิกเงินจะตอ้งส่งหนงัสือขอเบิก
เงินมายงัฝ่ายสารบรรณ ของกองคลงั เพื่อลงทะเบียนรับหนังสือก่อนส่งต่อให้แก่ฝ่ายเบิกจ่ายและ
ตรวจสอบ เพื่อด าเนินการตรวจสอบรายจ่ายต่าง ๆ กบัระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงหากมีส่ิงใดท่ีไม่ถูกตอ้ง
ตามระเบียบจะมีการทกัทว้งไปยงัหน่วยงานผูข้อเบิก หรืออาจท าให้รายจ่ายนั้นไม่สามารถเบิกเงินได ้
แต่ถ้าหากรายจ่ายนั้ นถูกต้องตามระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ฝ่ายเบิกจ่ายและตรวจสอบจะส่งต่อให้แก่         
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ฝ่ายบญัชีเพื่อบนัทึกบัญชีตั้ งหน้ี ก่อนส่งมาท่ีฝ่ายการเงินเพื่อด าเนินการจ่ายเงินต่อไป ซ่ึงสามารถ
อธิบายขั้นตอนดงักล่าวไดด้งัภาพท่ี 2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.2  แสดงขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินโดยทัว่ไป ของกองคลงั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
ทีม่า :  เอกสารการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน กองคลงั มทร.ธญับุรี 
 

 เม่ือเอกสารมาถึงฝ่ายการเงินแลว้ เจา้หน้าท่ีการเงินจะด าเนินการจ่ายเงินให้แก่ผูมี้สิทธิรับ
เงิน  ซ่ึงขั้นตอนการจ่ายสามารถแบ่งประเภทได ้ดงัน้ี 
 1. การจ่ายเงินในทุกหมวดรายจ่าย ท่ีตอ้งจ่ายให้กบับุคลากรของมหาวิทยาลยัฯ เช่น ค่าจา้ง 
ค่าตอบแทนต่าง ๆ ค่าใช้สอยต่าง ๆ ท่ีบุคลากรส ารองจ่ายไปก่อน ค่าวสัดุต่าง ๆ ท่ีบุคลากรส ารองจ่าย
ไปก่อน ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการจดัโครงการ เงิน
อุดหนุนโครงการวิจยั เงินรับฝากโครงการบริการวิชาการ เป็นตน้ โดยจะจ่ายผ่านระบบ Krungsri 
Cash Link ซ่ึงมีขั้นตอนในการจ่ายเงิน ดงัน้ี  



28 

  1.1 เม่ือฝ่ายการเงินไดรั้บเอกสารจากฝ่ายบญัชี จะมีการลงทะเบียนรับเอกสารของฝ่ายฯ 
โดยเอกสารในแต่ละเร่ืองจะมีเลขท่ีก ากบัไว ้ซ่ึงเรียกวา่เลขท่ีใบเบิก ส าหรับเอกสารท่ีเบิกจากแหล่งเงิน
งบประมาณรายไดข้องมหาวทิยาลยัฯ และเลขท่ีเงินรับฝาก ส าหรับเอกสารท่ีเบิกจากแหล่งเงินท่ีไดรั้บ
จากหน่วยงานภายนอก เช่น ทุนสนบัสนุนโครงการวิจยั หรือทุนการศึกษาให้แก่นกัศึกษา ซ่ึงเงินรับ
ฝากจดัอยูใ่นแหล่งเงินงบประมาณรายไดข้องมหาวทิยาลยัฯเช่นกนั     
  1.2 เจา้หน้าท่ีการเงินด าเนินการคดัแยกเอกสารใบเบิกต่าง ๆ โดยค านึงถึงความจ าเป็น
เร่งด่วน และใบเบิกท่ีบญัชีเงินฝากธนาคารของผูรั้บเงินไม่ใช่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯ ออกจากใบเบิก
อ่ืน ซ่ึงรวมถึงใบเบิกท่ีมีทั้งบญัชีธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯ และธนาคารอ่ืนปะปนกนัในหน่ึงใบเบิกดว้ย 
เน่ืองจากจะส่งผลกระทบต่อวนัท่ีอนุมติัจ่ายเงินในระบบ และบญัชีเงินฝากธนาคารท่ีไม่ใช่ธนาคาร
กรุงศรีอยธุยาฯ จะมีค่าธรรมเนียมการโอนเงิน 
  1.3 จดัท าและตรวจสอบไฟล์ขอ้มูลการโอนเงินด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์ เอกซ์เซล 
(Microsoft Excel) โดยท าการกรอกขอ้มูล ไดแ้ก่ ช่ือผูมี้สิทธิรับเงิน เลขท่ีบญัชี และจ านวนเงิน ซ่ึงเป็น
แบบฟอร์มท่ีธนาคารก าหนด ทั้ งน้ีหากใบเบิกใดมีผูรั้บเงินเป็นจ านวนมากต่อ 1 ใบเบิก ทางฝ่าย
การเงิน กองคลงั จะติดต่อประสานงานไปยงัเจา้หน้าท่ีการเงินของหน่วยงานผูข้อเบิกเงิน เพื่อขอ
ไฟลข์อ้มูลดงักล่าว 
  1.4 เม่ือไฟล์ข้อมูลการโอนเงินพร้อมแล้ว ขั้ นตอนต่อไปคือ การแปลงไฟล์ด้วย
โปรแกรม Win Cash เพื่อใหส้ามารถน าไฟลเ์ขา้สู่ระบบการอนุมติัจ่ายเงินต่อไปได ้
  1.5 น าไฟล์ท่ีผ่านการแปลงแล้ว อัพโหลดเข้าสู่ระบบ Krungsri Cash Link เพื่อให้
ผูบ้ริหารอนุมติัในระบบต่อไป ทั้งน้ีการอนุมติัจ่ายเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะท าควบคู่กบัการ
หนังสือขออนุมติัจ่ายเงินผ่านระบบ Krungsri Cash Link โดยมีรายละเอียดการจ่าย และลายเซ็นผูมี้
อ านาจอนุมติัเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
  1.6 น าหลกัฐานการจ่ายเงินแจง้ให้หน่วยงานผูข้อเบิกเงินรับทราบ โดยมีตูส้ าหรับใส่
หลกัฐานแยกแต่ละหน่วยงาน    
  1.7 เม่ือวนัท่ีรายการจ่ายเงินมีผล เจา้หน้าท่ีการเงินจะด าเนินการเรียกรายงานจากระบบ 
เพื่อตรวจสอบกบัหลกัฐานท่ีไดจ้ากขั้นตอนการแปลงไฟลข์อ้มูล แลว้จึงสรุปผลการจ่ายประจ าวนั เพื่อ
ส่งฝ่ายบญัชีต่อไป 
 2. การจ่ายเงินยืมทดรองราชการ คือ การจ่ายเงินซ่ึงเป็นเงินท่ีมหาวิทยาลยัฯส ารองไวใ้ห้
บุคลากรยืม เพื่อน าไปใช้จ่ายในการปฏิบติัราชการ โดยจะจ่ายผ่านระบบ Krungsri Cash Link ซ่ึงมี
ขั้นตอนในการจ่ายเงิน ดงัน้ี 
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  2.1 เม่ือฝ่ายการเงินไดรั้บเอกสารจากฝ่ายสารบรรณ จะมีการลงทะเบียนรับเอกสารของ
ฝ่ายฯ ไวเ้ช่นเดียวกบัการจ่ายเงินในขอ้แรก แต่ในกรณีน้ีจะลงบนัทึกดว้ยเลขท่ีหนงัสือของหน่วยงาน 
ผูข้อยืมเงิน เน่ืองจากในตอนแรกจะยงัไม่มีการก าหนดเลขท่ีสัญญายืมเงิน จนกว่าสัญญายืมจะไดรั้บ
อนุมติัแลว้ 
  2.2 เจ้าหน้าท่ีการเงิน ด าเนินการตรวจสอบสิทธิในการยืมเงินของผูข้อยืมเงิน และ
ความถูกตอ้งครบถ้วนของเอกสาร เช่น การลงลายมือช่ือของผูข้อยืมเงิน เลขท่ีบญัชีธนาคาร ส าเนา 
การขออนุมติัค่าใชจ่้าย เป็นตน้    
  2.3 เสนอสัญญาการยมืเงินต่อผูมี้อ  านาจอนุมติั โดยแบ่งเป็น ดงัน้ี 
                  2.3.1 วงเงินไม่เกิน 300,000 บาท เสนอ ผูอ้  านวยการกองคลงัอนุมติั 
       2.3.2 วงเงินตั้งแต่ 300,000 บาท เสนออธิการบดีอนุมติั 
  2.4 รวบรวมสัญญาการยืมเงินท่ีได้รับอนุมติัแล้ว จดัเรียงตามล าดบัความเร่งด่วนของ
ก าหนดระยะเวลาการใชเ้งิน 
  2.5 จดัท าและตรวจสอบไฟล์ขอ้มูลการโอนเงินดว้ยโปรแกรมไมโครซอฟท์ เอกซ์เซล 
(Microsoft Excel) โดยท าการกรอกขอ้มูล ไดแ้ก่ ช่ือผูมี้สิทธิรับเงิน เลขท่ีบญัชี และจ านวนเงิน และ
แปลงไฟล์ดว้ยโปรแกรม Win Cash น าไฟล์ท่ีผา่นการแปลงแลว้ อพัโหลดเขา้สู่ระบบ Krungsri Cash 
Link เพื่อใหผู้บ้ริหารอนุมติัในระบบต่อไป และมีการท าหนงัสือขออนุมติัจ่ายเงินเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ควบคู่ไปดว้ย เช่นเดียวกบัการจ่ายเงินในประเภทแรก 
  2.6 น าหลกัฐานการจ่ายเงินแจง้ให้หน่วยงานผูข้อเบิกเงินรับทราบ โดยมีตูส้ าหรับใส่
หลกัฐานแยกแต่ละหน่วยงาน   
  2.7 เม่ือวนัท่ีรายการจ่ายเงินมีผล เจา้หน้าท่ีการเงินจะด าเนินการเรียกรายงานจากระบบ 
เพื่อตรวจสอบกบัหลกัฐานท่ีไดจ้ากขั้นตอนการแปลงไฟลข์อ้มูล 
 3. การจ่ายเงินค่าซ้ือทรัพยสิ์น จา้งท าของ หรือเช่าทรัพยสิ์น ใหก้บับุคคลภายนอก ในกรณีน้ี
การจ่ายเงินจะต่างจาก 2 ข้อแรก เน่ืองจากเป็นการจ่ายให้แก่บุคคลภายนอก ซ่ึงจะจ่ายด้วยระบบ 
Corporate iCash ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) โดยมีขั้นตอนการจ่าย ดงัน้ี 
 3.1 ฝ่ายการเงินลงทะเบียนรับเอกสารใบเบิก  
 3.2 ด าเนินการตรวจสอบและคดัแยกเอกสารใบเบิกต่าง ๆ โดยค านึงถึงความจ าเป็นเร่งด่วน 
และใบเบิกท่ีบญัชีธนาคารเงินฝากของผูรั้บเงินไม่ใช่ธนาคารกรุงเทพฯ ออกจากใบเบิกอ่ืน ซ่ึงรวมถึง
ใบเบิกท่ีมีทั้ งบัญชีธนาคารกรุงเทพฯ และธนาคารอ่ืนปะปนกันใน 1 ใบเบิกด้วย เน่ืองจากส่งผล
กระทบต่อวนัท่ีอนุมติัจ่ายเงินในระบบ และมีค่าธรรมเนียมการโอนเงิน 
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  3.3 ส าหรับระบบ Corporate iCash จะสามารถแปลงไฟล์โดยใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟท ์
เอกซ์เซล (Microsoft Excel)ไดเ้ลย โดยท าการกรอกขอ้มูล ไดแ้ก่ ช่ือผูมี้สิทธิรับเงิน เลขท่ีบญัชี จ  านวน
เงิน และเลขท่ีอา้งอิงซ่ึงใชเ้ลขท่ีใบเบิกในการอา้งอิง 
  3.4 น าไฟล์ท่ีผ่านการแปลงแลว้ อพัโหลดเขา้สู่ระบบ Corporate iCash เพื่อให้ผูบ้ริหาร
อนุมติัในระบบต่อไป ทั้งน้ีการอนุมติัจ่ายเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะท าควบคู่กบัการหนงัสือขอ
อนุมติัจ่ายเงินผา่นระบบ Krungsri Cash Link โดยมีรายละเอียดการจ่าย และลายเซ็นผูมี้อ  านาจอนุมติั
เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
  3.5 เม่ือวนัท่ีรายการจ่ายเงินมีผล เจา้หน้าท่ีการเงินจะด าเนินการเรียกรายงานจากระบบ 
เพื่อตรวจสอบกบัหลกัฐานท่ีไดจ้ากขั้นตอนการแปลงไฟล์ขอ้มูล แลว้จึงสรุปผลการจ่ายประจ าวนัเพื่อ
ส่งฝ่ายบญัชี หลงัจากนั้น จะตอ้งขอใบเสร็จรับเงินจากบุคคลภายนอกท่ีไดรั้บเงิน และออกใบภาษีหัก 
ณ ท่ีจ่าย (ถา้มี) ใหแ้ก่บุคคลนั้น โดยอาจจะมารับดว้ยตนเอง หรือจดัส่งทางไปรษณีย ์
 จะเห็นไดว้า่การจ่ายเงินดว้ยระบบ e-Payment ทั้ง 3 ประเภท มีขั้นตอนในส่วนของการโอน
เงินคลา้ยคลึงกนั คือ เร่ิมจากท าไฟล์ขอ้มูล แปลงไฟล์ขอ้มูล และน าเขา้ระบบเพื่ออนุมติั รวมถึงการ
ตรวจสอบในวนัท่ีเกิดรายการจ่ายเงินแลว้ ซ่ึงการจ่ายเงินทั้ง 3 ประเภทตอ้งท าเหมือนกนั คือการเรียก
รายงานจากระบบ เพื่อตรวจสอบกบัหลกัฐานท่ีไดจ้ากขั้นตอนการแปลงไฟลข์อ้มูล ดงัภาพท่ี 2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.3  แสดงขั้นตอนหลกัในการโอนเงินผา่นระบบ e-Payment  
ทีม่า :  เอกสารการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน กองคลงั มทร.ธญับุรี 
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2.3  แนวคดิเร่ืองความรู้ ความเข้าใจ 
 ความหมายของความรู้ ความเขา้ใจ มีผูใ้หแ้นวคิดและค าจ ากดัความไวห้ลากหลาย ซ่ึงพอจะ
สรุปไดด้งัน้ี 
 Bloom (1956) ให้แนวคิดเร่ืองความรู้ (Knowledge) ไวว้่า คือความสามารถในการจดจ า
เร่ืองราว เหตุการณ์ในอดีตได ้ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเกิดจากการเรียนรู้ โดยอาจแยกออกเป็นความรู้เฉพาะอยา่ง 
 Davenport and Prusak (2002) กล่าวว่า ความรู้คือสารสนเทศท่ีผสมกับประสบการณ์ใน
อดีต โดยมีการออกแบบโครงสร้างคุณค่าต่าง ๆ เพื่อให้พร้อมน าไปประยุกต์ใช้ในองค์กร ซ่ึงความรู้
อาจเกิดจากการถ่ายทอดจากเอกสาร คลงัความรู้ รวมถึงการท างานประจ าดว้ย 
 สมศกัด์ิ  ศรีสันติสุข (2538) กล่าวถึงความรู้วา่ คือการรับรู้ขอ้เท็จจริง เหตุการณ์ รายละเอียด
ต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการสังเกต การศึกษา ประสบการณ์ ทั้งในดา้นส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ และสังคม
ความรู้พื้นฐานของแต่ละบุคคล ท่ีได้จดจ าหรือเก็บรวบรวมไว ้โดยสามารถแสดงออกมาในเชิง
พฤติกรรมท่ีวดัได ้
 อดุลย ์ จาตุรงคกุล (2541, น. 185-189) ใหค้วามหมายของค าวา่ ความรู้ คือ ข่าวสารต่าง ๆ ท่ี
เก็บไวใ้นความทรงจ า โดยจะตอ้งศึกษาวา่ ความรู้ถูกจดัเก็บไวใ้นความทรงจ ารูปแบบใด 
 ทิพวรรณ  หล่อสุวรรณรัตน์ (2548) ไดก้ล่าวในวารสารพฒันบริหารศาสตร์ เร่ืองการจดัการ
ความรู้ (Knowledge Management) ความรู้คือ สารสนเทศท่ีมีการน าประสบการณ์ วิจารณญาณ 
ความคิด ค่านิยมและปัญญาของมนุษยม์าวิเคราะห์เพื่อน าไปใช้ในการสนับสนุนการท างานและ
แกปั้ญหาต่าง ๆ 
 เยาวภา ป่ินทุพนัธ์ (2552) กล่าวในจุลสารสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพวา่ ความรู้ไดรั้บการยก
ยอ่งเพิ่มมากข้ึนวา่เป็นทรัพยากรท่ีส าคญัยิง่ขององคก์รและระบบเศรษฐกิจ 
 ณัฐกานต์  พ่อค้า และปภัสสะรา  เหรียญข า (2556) สรุปว่า ความรู้หมายถึง การสั่งสม
ขอ้มูล และขอ้เทจ็ท่ีไดรั้บจากการมอง ฟัง และจดจ า 
 จากแนวคิดและค าจ ากดัความต่าง ๆ ผูศึ้กษาสามารถสรุปความหมายของค าวา่ความรู้ได ้ดงัน้ี 
ความรู้คือ สารสนเทศประเภทหน่ึง ซ่ึงเกิดข้ึนจากขอ้เท็จจริง ประสบการณ์ท่ีสั่งสม และการจดจ าใน
อดีต ซ่ึงผา่นการวิเคราะห์ และสังเคราะห์จนเกิดเป็นสารสนเทศท่ีมีคุณค่า สามารถน ามาใช้ประโยชน์
ใหเ้กิดแก่องคก์ร และประเทศได ้
 Bloom (1956) กล่าววา่ ความเขา้ใจคือ ความสามารถในการขยายความรู้ให้ไกลออกไปอยา่ง
มีเหตุผล แยกเป็น 3 ขั้ นตอนหลักคือ การแปลความหมาย การตีความ และการสรุป  กล่าวคือ
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ความสามารถและทักษะในการจับใจความส าคัญของเร่ืองราวต่าง ๆ ของสมอง โดยสามารถ
เปรียบเทียบและสรุปยอ่ในส่วนส าคญัได ้รวมถึงการคาดเดาส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนไดจ้ากการกระท า 
 สุรศกัด์ิ  หลาบมาลา (2543, น. 21-24) กล่าวถึงความรู้ความเขา้ใจของผูบ้ริหารสถานศึกษา
วา่ ความรู้ความเขา้ใจนั้นสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา ตามเวลา และสถานการณ์ โดยผูบ้ริหาร
จะตอ้งตรวจสอบ ทบทวน และปรับให้เหมาะสมกบัขนาด และประเภทของสถานศึกษา โดยความรู้
ความเขา้ใจของผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถเห็นไดจ้ากความเช่ียวชาญในการประยุกต์ใช้ในแต่ละ
หนา้ท่ี 
 อรอุมา  พชัรวรภาส (2547) ให้ความหมายของความเขา้ใจวา่ คือความสามารถในการแปล
ความหมาย ตีความ และขยายความ 
 วกิรม อารีราษฎร์ (2547) กล่าวถึงความหมายของความเขา้ใจวา่ หมายถึง ความสามารถใน
การจบัใจความส าคญัซ่ึงแปลออกไดใ้นรูปของภาษา รหัส สัญลกัษณ์ ประกอบด้วย การแปลความ 
การตีความ การขยายความ 
 แสงจนัทร์  โสภากาล (2550, น. 15-16) กล่าววา่ ความเขา้ใจเป็นพฤติกรรมท่ีต่อจากความรู้ 
ตอ้งใช้ความสามารถทางสมองและทกัษะขั้นสูงจนถึงระดบัของการส่ือความหมาย โดยการใช้ปาก
เปล่า ขอ้เขียน ภาษา หรือสัญลกัษณ์ จะเกิดหลงัจากบุคคลได้รับข่าวสารจากการฟัง เห็น อ่าน หรือ
เขียน โดยความเขา้ใจอาจแสดงออกในรูปของการแปลความจากภาษาหน่ึงไปยงัอีกภาษาหน่ึง โดย
อาจคงความหมายเดิม หรืออาจเป็นการแสดงความคิดเห็นก็ได ้
 จากแนวคิดและค าจ ากดัความต่าง ๆ ผูศึ้กษาสามารถสรุปความหมายของค าวา่ความเขา้ใจ
ได ้ดงัน้ี ความเขา้ใจ คือ สามารถในการน าสารสนเทศท่ีกลัน่เป็นความรู้แลว้ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
โดยการส่ือความหมาย แปลความหมาย ตีความ หรือสรุปใจความส าคญั ซ่ึงอาจจะแสดงออกมาในรูป
ของการแสดงความคิดเห็น การคาดคะเนส่ิงท่ีจะเกิด หรือการแปลภาษาก็ได ้
 ระดับความรู้ความเข้าใจ 
 ความรู้ ความเขา้ใจ สามารถแบ่งออกได ้6 ระดบัตามแนวคิดของ บลูมและคณะฯ (Bloom 
and others, 1856 อา้งในชนาทิป อ่อนหวาน, 2553, น. 42) โดยแบ่งตามโครงสร้างของความรู้ ความ
เขา้ใจ เรียงจากง่ายไปหายาก ตามสมรรถภาพของสมอง และสติปัญญาของมนุษย ์ดงัน้ี 
 ระดบัท่ี 1 ความรู้ - ความจ า (Knowledge) 
 เป็นระดบัแรกท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสามารถในการจดจ าเร่ืองราว หรือระลึกถึงประสบการณ์
ท่ีเคยได้ฟัง สัมผสั ศึกษา หรือเรียนรู้ในอดีตท่ีผ่านมา ความรู้ในระดบัน้ี อาจหมายถึงความรู้ในเน้ือ
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เร่ือง เช่น ค าจ ากดัความ ค านิยาม ศพัท์ หรือความรู้ในวิธีด าเนินการ เช่น หลกัเกณฑ์ ระเบียบ วิธีการ 
ล าดบัขั้น หรืออาจหมายถึงความรู้ในเน้ือเร่ือง เช่น ทฤษฎี แนวคิด หลกัวชิาการ 
 ระดบัท่ี 2 ความเขา้ใจ (Comprehension) 
 เป็นระดบัท่ีแสดงถึงความสามารถในการส่ือความหมาย การตีความ การแปลความ การ
สรุป การพยากรณ์ รวมถึงการยกตวัอย่างประกอบค าอธิบาย ซ่ึงเป็นระดับท่ีต้องอาศยัทักษะและ
ความสามารถทางสมองในระดบัท่ีสามารถอธิบายออกมาเป็นภาษา หรือใชส้ัญลกัษณ์ได ้
 ระดบัท่ี 3 การน าไปใช ้(Application) 
 หมายถึง ความสามารถในการน าสารสนเทศ หรือความรู้ในระดับท่ี  1 ผสมผสาน
ความสามารถดา้นความเขา้ใจในระดบัท่ี 2 เพื่อน าไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ 
 ระดบัท่ี 4 การวเิคราะห์ (Analysis) 
 คือ ระดับความสามารถท่ีเพิ่ม ข้ึนอีกขั้ นของความเข้าใจในระดับท่ี  2 กล่าวคือ เป็น
ความสามารถในการแยกความเข้าใจออกเป็นหน่วยย่อย ๆ เพื่อให้เห็นส่วนประกอบของความรู้ 
มองเห็นความสัมพนัธ์ภายในส่วนประกอบนั้น และสามารถมองเห็นหลกัการของความสัมพนัธ์
ดงักล่าวได ้
 ระดบัท่ี 5 การสังเคราะห์ (Synthesis) 
 คือ ความสามารถในการสร้างส่ิงใหม่ จากการน าเอาส่วนประกอบยอ่ย ๆ ในอดีตมารวมกนั 
เกิดเป็นระบบ ระเบียบ กรอบ หรือโครงสร้างใหม่ในปัจจุบนั โดยจะเนน้ท่ีความริเร่ิมสร้างสรรค ์
 ระดบัท่ี 6 การประเมินผล (Evaluation) 
 เป็นระดบัสุดทา้ยของความรู้ ความเขา้ใจ นัน่คือการวดัผลคุณค่าของความรู้ โดยตดัสินวา่ดี 
หรือไม่ดี มากหรือนอ้ย ซ่ึงอาจวดัโดยเคร่ืองมือทางสถิติ หรือจากกฎเกณฑอ์งคก์ร 
 จากแนวคิดเก่ียวกบัความรู้ ความเขา้ใจดงักล่าว ผูศึ้กษาสรุปไดว้่า ความรู้และความเขา้ใจ
เป็นส่ิงท่ีตอ้งอยูคู่่กนั จึงจะท าให้เกิดคุณค่าข้ึนมา หากมีความรู้แต่ไม่มีความเขา้ใจ ผูรู้้ก็จะไม่สามารถ
น าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ใหเ้กิดข้ึนแก่องคก์รได ้หรือหากมีความสามารถในการเขา้ใจแต่ไม่มีความรู้ 
ก็เปรียบเสมือนปืนไม่มีกระสุน มีศกัยภาพแต่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ ดงันั้ นในการจ่ายเงินด้วยระบบ          
e-Payment ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี นอกเหนือจากเจา้หนา้ท่ีการเงินของกองคลงั 
ซ่ึงท าหน้าท่ีในการจ่ายเงินแล้ว ผูข้อรับเงินก็จ  าเป็นท่ีจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ
เบ้ืองตน้ของระบบ e-Payment เสียก่อน เพื่อใหก้ารจ่ายเงินเกิดประสิทธิภาพ และสามารถพฒันาต่อไป
ไดใ้นอนาคต 
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2.4  แนวคดิเร่ืองการรับรู้ความเส่ียง 
 ศุภร  เสรรีรัตน์ (2544, น. 132) กล่าวว่า ความเส่ียงท่ีได้รับรู้ (Perceived of Risk) ไม่ได้
หมายถึงเพียงแค่เร่ืองเงินทอง แต่รวมถึงผลประโยชน์ท่ีอาจสูญเสีย หรือเสียหายจากการตดัสินใจ
เลือกใชผ้ลิตภณัฑ ์
 ประวิทย ์ พิมพะสาร (2555) กล่าววา่ การรับรู้ (Perception) คือ วิธีการท่ีบุคคลมองส่ิงท่ีอยู่
รอบตวั แลว้เกิดกระบวนการยอมรับถึงส่ิงนั้น โดยการเลือกสรร จดัระบบ และแปลความหมายของส่ิง
ท่ีบุคคลสัมผสัได ้ดงันั้นการรับรู้ความเส่ียงคือ ความสามารถในการประเมินความเส่ียงท่ีลูกคา้จะตอ้ง
เผชิญ ก่อนการตดัสินใจใชบ้ริการ 
 ฐิตยาภรณ์  ธีรานุวรรตน์ (2553, น. 55) พบวา่ปัจจยัในดา้นการรับรู้ความเส่ียง (Perceived 
of Risk) มีความสัมพนัธ์ทางลบต่อเจตนาในการกระท า และความตั้งใจเลือกใชสิ้นคา้  
 จิญาดา  แก้วแทน (2557, น. 38) ได้ให้ความหมายของการรับรู้ความเส่ียง (Perceived of 
Risk) ไวว้่าคือ ความสามารถในการประเมินค่าความเส่ียงท่ีลูกคา้ตอ้งเผชิญ ในการตดัสินใจเลือก
สินคา้และบริการ ซ่ึงความสารถดงักล่าวอาจแตกต่างกนัออกไปในแต่ละบุคคล 
 ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ การรับรู้ความเส่ียง (Perceived of Risk) หมายถึง ความสามารถในการ
ประเมินสถานการณ์ท่ีอาจท าให้เกิดการสูญเสียทรัพยสิ์น ผลประโยชน์ หรือคุณค่าของผูรั้บบริการ ซ่ึง
เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการนั้น หรือยอมรับบริการนั้น โดยความสามารถน้ีจะ
แตกต่างกนัออกไปในแต่ละบุคคล ข้ึนอยูก่บัปัจจยัส่วนบุคคลดว้ย 
 ความส าคัญของการรับรู้ความเส่ียง 
 ความเส่ียงคือความไม่แน่นอนท่ีอาจเกิดข้ึน หรือไม่เกิดข้ึนก็ได ้ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัต่อการ
ตดัสินใจยอมรับบริการ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งบริการท่ีอยูใ่นขั้นตอนเร่ิมใหม่อยา่งการจ่ายเงินดว้ยระบบ 
e-Payment ในระบบราชการ โดยผูรั้บบริการจะประเมินจากระดับความเส่ียงในการรับบริการท่ี
สามารถรับรู้ได ้
 ผูรั้บบริการสามารถป้องกันความเส่ียงได้ด้วยตนเอง ซ่ึงอาศัยประสบการณ์ท่ีตนเอง
เก่ียวข้องกับการให้บริการนั้ นเพื่อประเมินค่าความเส่ียง แต่ในทางปฏิบัติผู ้รับบริการอาจไม่มี
ประสบการณ์ดงักล่าวเลยก็เป็นไปได ้ซ่ึงท าใหข้าดความสามารถในการตดัสินใจท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 
 การท่ีผู ้รับบริการมีความสามารถในการประเมินค่าความเส่ียงท่ี เหมาะสม หรือมี
ประสบการณ์เก่ียวขอ้งกบัระบบ e-Payment จะช่วยให้ผูรั้บบริการสามารถเขา้ถึงระบบการให้บริการ
จ่ายเงินผา่นระบบ e-Payment ไดดี้ข้ึน และยงัสามารถวางแผนการรับ-จ่ายเงินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 ประเภทการรับรู้ความเส่ียง 
 Demirdogen et al. (2010) ไดแ้บ่งประเภทของการรับรู้ความเส่ียงในมุมมองของผูใ้หบ้ริการ
ของธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ดงัน้ี 
 1. ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความคิด ความเช่ือ หรือทศันคติในแง่ของ
การสูญเสียค่าใชจ่้ายมากกวา่ปกติ หรืออาจไม่คุม้ค่าท่ีจะเลือกใชบ้ริการ เพราะค านึงถึงค่าธรรมเนียมท่ี
ตอ้งสูญเสีย โดยมองเปรียบเทียบกบัอตัราค่าธรรมเนียมของธนาคารอ่ืนท่ีไดใ้นราคาถูกกวา่ 
 2. ความ เส่ี ยงด้านประสิท ธิภาพ  (Performance Risk) ส าห รับ ปัจจัย ท่ี เก่ี ยวข้องกับ
ประสิทธิภาพของการให้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตโดยตรงคือ การเช่ือมต่อกับผูใ้ห้บริการ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet Service Provider: ISP) และคุณภาพในการเขา้ถึงเครือข่าย ซ่ึงปัจจยัทั้ง 
2 ส่วนจะตอ้งท างานไดดี้ จึงจะสามารถให้บริการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เช่นนั้นอาจเกิดปัญหา
ตามมา เช่น การถ่ายโอนเงินไม่ตรงเวลา ผูรั้บบริการไม่สามารถเขา้ถึงเวบ็ไซต์ได ้เป็นตน้ และนัน่จะ
เป็นปัจจยัท่ีท าใหผู้รั้บบริการเกิดการรับรู้ความเส่ียง และไม่เลือกใชบ้ริการได ้
 3. ความเส่ียงด้านความปลอดภัย (Security Risk) คือ ความคิด ความเช่ือ หรือทศันคติท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัไม่เพียงพอ ท าใหเ้กิดการสูญเสียต่าง ๆ ซ่ึงความไม่ปลอดภยัน้ีสามารถเกิด
จากบุคคลอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัผูใ้ห้บริการก็ได ้เช่น การถูกโจรกรรมขอ้มูล หรืออาจเกิดจากความไม่
ซ่ือสัตยข์องพนกังานภายในก็ได ้
 4. ความเส่ียงด้านสังคม (Social Risk) เป็นการรับรู้ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากบุคคลอ่ืน ซ่ึง
ความเส่ียงในดา้นน้ีสามารถส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ ได ้เน่ืองจากอิทธิพล
ทางสังคม หากสังคมรอบข้างมองว่าการยอมรับระบบใหม่เป็นส่ิงท่ีดี ก็จะส่งผลต่อการรับรู้ของ
ผูรั้บบริการท่ีจะเลือกใช้บริการจากระบบใหม่นั้น ในขณะเดียวกนัหากสังคมรอบขา้งมองวา่ไม่ควร
ยอมรับ ผูรั้บบริการก็จะรับรู้ถึงระดบัความเส่ียงท่ีสูงข้ึน 
 5. ความเส่ียงด้านจิตใจ (Psychological Risk) เป็นเร่ืองของความรู้สึก นึกคิด โดยคิดว่า
ระบบน้ีไม่เหมาะสมกบัตนเอง จนเกิดเป็นความกงัวล และปิดกั้นการใชร้ะบบใหม่ 
 6. ความเส่ียงด้านเวลา (Time Risk) คือความคิดท่ีมองว่า ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากธนาคารอาจไม่
คุม้ค่ากบัเวลาท่ีสูญเสียไปหากเกิดความผดิพลาดข้ึน  
 อย่างไรก็ตามประเภทของการรับรู้ความเส่ียงในแต่ละขอ้นั้น ผูรั้บบริการแต่ละบุคคลอาจ
เกิดการรับรู้ท่ีแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ และการให้ความส าคญัของการใหบ้ริการ
ในแต่ละบุคคล โดยผูว้ิจยัสามารถน าหลกัการดงักล่าวมาใช้เพื่อศึกษาความสามารถในการรับรู้ความ
เส่ียงของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชบ้ริการการจ่ายเงิน ผา่นระบบ e-Payment จากมหาวทิยาลยัฯ 
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2.5  แนวคดิเร่ืองการยอมรับเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรีมีการน าเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใช้
ในการด าเนินงานมากข้ึน เช่น การสร้างระบบแจง้ซ่อมออนไลน์ ระบบตรวจสอบขอ้มูลของนกัศึกษา 
รวมถึงระบบการจ่ายเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ของกองคลัง ท่ีเร่ิมก าหนดให้ใช้เป็นรายแรกของ
มหาวิทยาลัยในเครือราชมงคลด้วยกัน ซ่ึงมหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับแผน
ยทุธศาสตร์ชาติท่ีตอ้งการเดินหนา้พฒันาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและการส่ือสารแห่งอนาคต  
 ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงเห็นถึงความส าคญัของการยอมรับเทคโนโลย ีซ่ึงจะเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการจ่ายเงินผ่านระบบ e-Payment ของมหาวิทยาลัยฯ ซ่ึงทฤษฎีท่ีน ามาใช้คือ 
ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลย ีTAM 
 ทฤษฎกีารยอมรับเทคโนโลย ีTAM (Technology Acceptance Model) (Davis, 1989) 
  เป็นทฤษฎีท่ีมีการยอมรับและมีช่ือเสียงในการเป็นตัวช้ีว ัดความส าเร็จของการใช้
เทคโนโลยี ซ่ึงปรับแต่งเพิ่มเติมต่อจากทฤษฎีการกระท าดว้ยเหตุผล TRA (Theory of Reasoned) ของ 
Ajzen และ Fishbein เพื่อพฒันาเป็นแบบจ าลอง TAM และใช้ในการศึกษาเร่ืองเก่ียวกบัการยอมรับ
การใชร้ะบบสารสนเทศ โดยไม่น าบรรทดัฐานของบุคคลท่ีอยูโ่ดยรอบ การแสดงพฤติกรรม เขา้มาใช้
เป็นปัจจยัในการพยากรณ์พฤติกรรมการใชท่ี้เกิดข้ึนจริง  
 การยอมรับเทคโนโลย ีประกอบดว้ย 2 ปัจจยั ดงัน้ี 
 1. การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ (Perceived Usefulness) หมายถึง ระดบัท่ีผูรั้บบริการเช่ือวา่
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานได ้
 2. การรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease of Use) หมายถึง ระดบัท่ีผูรั้บบริการ
เช่ือวา่ การใชง้านไม่เป็นเร่ืองยุง่ยาก ซบัซอ้น หรือตอ้งพยายามใช ้

 
ภาพที ่2.4  แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลย ีTAM (Technology Acceptance Model)  
ทีม่า :  Davis (1989)  
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 จากภาพท่ี 2.4 อธิบายไดว้่า ตวัแปรภายนอก (External Variable) มีอิทธิพลต่อการรับรู้ถึง
ประโยชน์ท่ีไดรั้บ (Perceived Usefulness) และการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of 
Use)  
 ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ ปัจจยัดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ เป็นตวัก าหนดการทศันคติในการ
ยอมรับบริการ (attitude toward using) และความตั้งใจในการใช้งาน (behavioral intention to use) อีก
ดว้ย ในขณะท่ีผูรั้บบริการ จะยอมรับระบบไดจ้ริงหรือไม่ (Actual system user ) ข้ึนอยูก่บัปัจจยัความ
ตั้งใจในการใชง้านวา่มีมาก-นอ้ยเพียงใด 
 

2.6  แนวคดิเกีย่วกบัประสิทธิภาพในการปฏบิัติงาน 
 ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน (Efficiency) มกัเป็นค าท่ีใช้กล่าวถึงความสามารถในการ
ปฏิบติังาน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหารตอ้งการจากพนกังานในองคก์ร กล่าวคือเม่ือมีการวดัผลงานดี เท่ากบัมี
ความสามารถสูง รวมถึงเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบติังานมาก ซ่ึงมีผูใ้ห้ค  าจ  ากดัความของค าว่า 
ประสิทธิภาพไวด้งัน้ี 
 Peterson and Plowman (1989) ไดส้รุปองคป์ระกอบของประสิทธิภาพไว ้ดงัน้ี 
 1. คุณภาพของงาน จะตอ้งท าใหผู้รั้บบริการ และผูใ้หบ้ริการเกิดประโยชน์คุม้ค่า 
 2. ปริมาณงาน จะตอ้งเป็นไปตามท่ีองคก์รคาดหวงัไว ้
 3. เวลา จะตอ้งอยูใ่นหลกัการท่ีเหมาะสมกบัปริมาณงานและความทนัสมยั 
 4. ค่าใชจ่้าย ยดึหลกัการ ลงทุนนอ้ยแต่ไดก้ าไรมากท่ีสุด 
 ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (2538) กล่าวถึงวตัถุประสงค์ในการพิจารณา
ประสิทธิภาพของระบบราชการ ไดแ้ก่ 
 1. ความประหยดั หมายถึง การใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่ามากท่ีสุด ไม่ว่าจะเป็น
ทรัพยากรบุคคล เงิน วสัดุ หรือเทคโนโลยี 
 2. ความรวดเร็ว หมายถึง การปฏิบติังานบนความถูกตอ้ง แต่รวดเร็ว มีการพฒันาเทคนิค
การปฏิบติังานใหส้ะดวกมากข้ึน แต่ทั้งน้ีตอ้งอยูบ่นมาตรฐานท่ีถูกตอ้ง 
 3. ความมีคุณภาพ หมายถึง การปฏิบติังานอย่างมีจิตส านึก เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
และองคก์ร สร้างความพึงพอใจแก่ผูรั้บบริการ 
 ทั้งน้ี ปัจจยัดา้นคุณภาพถือวา่ส าคญัท่ีสุด หากมีความรวดเร็ว แต่ไม่มีคุณภาพจะไม่เรียกว่า
เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
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 ทิพาวดี  เมฆสวรรค์ (2544) ได้ให้ความหมายของค าว่าประสิทธิภาพไวว้่า ผลิตภาพและ
ประสิทธิภาพ ซ่ึงสามารถวดัไดห้ลายมิติ ไดแ้ก่ 
 1. มิติตน้ทุนการผลิต คือ การใชท้รัพยากรใหเ้กิดความคุม้ค่าท่ีสุด 
 2. มิติกระบวนการบริหาร คือ การปฏิบติังานตามมาตรฐาน ถูกตอ้ง รวดเร็ว 
 3. มิติผลผลิต คือ การปฏิบติังานใหเ้กิดคุณภาพ  
 ณฐัธญั  ถนดัรบ (2545) กล่าววา่ ประสิทธิภาพหมายถึง การกระท าของบุคคลท่ีพร้อมทุ่มเท
และเต็มใจปฏิบติังาน ด้วยความมีระเบียบ กฎเกณฑ์ โดยมุ่งหวงัจะให้งานเสร็จภายในก าหนดเวลา 
และถูกตอ้ง มีคุณภาพ ซ่ึงประสิทธิภาพตอ้งเกิดจากความขยนัหมัน่เพียร 
 สุขเนตร  บุญน่วม (2553) สรุปค าวา่ประสิทธิภาพไวว้า่ คือ ความพึงพอใจของบุคคลท่ีมีต่อ
คุณภาพงานนั้น ซ่ึงปฏิบติังานโดยความพยายามอยา่งดีท่ีสุด ภายใตม้าตรฐานท่ีก าหนด 
 วไิลลกัษณ์  จ้ิวเส้ง (2555) กล่าวถึงตวัช้ีวดัประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐ
ดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์วา่ ประกอบดว้ย 
 1. ความถูกตอ้งแม่นย  า ไดแ้ก่ 
      1.1 การน าขอ้มูลเขา้สู่ระบบใหไ้ดผ้ลลพัธ์ท่ีถูกตอ้ง 
      1.2 สารสนเทศท่ีไดจ้ากระบบมีความชดัเจน ถูกตอ้ง และรัดกุม 
      1.3 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากระบบเป็นเร่ืองเดียวกนั แมจ้ะมาจากหลายแห่ง 
      1.4 สามารถควบคุมการก่อหน้ีผกูพนัเพิ่ม 
      1.5 มีการก าหนดรหัสต่าง ๆ ให้เป็นโครงสร้างเดียวกนั เพื่อสามารถใช้ร่วมกนัได้ทุก
ส่วนราชการ 
      1.6 สารสนเทศท่ีได ้มีความถูกตอ้งแม่นย  า และเช่ือถือได ้
 2. ความโปร่งใส ไดแ้ก่ 
      2.1 มีการก าหนดรหัสต่าง ๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั เพื่อใชใ้นการก าหนดราคากลาง
ของพสัดุ 
     2.2 มีการตรวจสอบการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งเจา้หนา้ท่ีรัฐกบัผูข้าย 
      2.3 มีการป้องกนัดา้นราคา เช่น การซ้ือขายในราคาสูง แต่พสัดุคุณภาพต ่า ลา้สมยั 
      2.4 ปฏิบติังานตรงไปตรงมา 
      2.5 มีการเปรียบเทียบราคา ท าใหท้ราบราคากลางของพสัดุได ้
 3. ความประหยดั  
      3.1 ลดความซ ้ าซอ้นของขอ้มูล 
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      3.2 ลดการใชแ้รงงาน โดยผลผลิตเท่าเดิม 
      3.3 ลดเวลาในการเตรียมเอกสาร 
      3.4 ลดปริมาณของเอกสาร 
 4. ความรวดเร็วและทนัต่อการตดัสินใจ 
      4.1 ติดตามสารสนเทศไดท้นัที 
      4.2 สารสนเทศสัมพนัธ์กบัเหตุการณ์ปัจจุบนั 
     4.3 เบิกจ่ายงบประมาณไดร้วดเร็วข้ึน 
     4.4 สามารถเสนอรายงานต่อผูบ้ริหารไดต้ลอดเวลา 
     4.5 ช่วยสนบัสนุนการตดัสินใจไดท้นัท่วงที 
 จากแนวคิดด้านประสิทธิภาพท่ีกล่าวมา สามารถสรุปได้ว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง 
พฤติกรรมการปฏิบติังานท่ีเกิดจากการขยนัหมัน่เพียร และความพยายาม จนเกิดผลงานท่ีมีคุณค่า คือ 
เกิดความถูกตอ้ง ความประหยดัค่าใชจ่้าย ความรวดเร็ว ความมีคุณภาพ และความโปร่งใส 

 
2.7  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 ชนาธิป  อ่อนหวาน (2553) ศึกษาความรู้ความเข้าใจและทัศนคติท่ีมีผลต่อแนวโน้ม
พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ท่ีมีฉลากคาร์บอนของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ การวิเคราะห์
ความรู้ความเขา้ใจในสินคา้ฉลากคาร์บอนของผูบ้ริโภค จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 420 คน พบวา่ส่วน
ใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 72.9 รองลงมาคือมีความรู้ความเขา้ใจมาก 
คิดเป็นร้อยละ 22.9 และท่ีเหลือคือ มีความรู้ความเขา้ใจในระดบัน้อย คิดเป็นร้อยละ 4.2 ผูว้ิจยัพบว่า 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในสินคา้ฉลากคาร์บอนในระดบันอ้ย จะมีแนวโนม้ในการเลือกซ้ือ
สินคา้ท่ีมีฉลากคาร์บอน และมีแนวโนม้ในการแนะน าผูอ่ื้นใหซ้ื้อสินคา้ท่ีมีฉลากคาร์บอน นอ้ยกวา่ผูท่ี้
มีความรู้ความเขา้ใจในระดบัปานกลางและมาก เน่ืองจากผูท่ี้พอมีความรู้ความเขา้ใจในฉลากคาร์บอน
อยูบ่า้ง จะสามารถมองเห็นถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ จึงมีแนวโนม้ท่ีจะเลือกซ้ือสินคา้มากกวา่ผูท่ี้มีความรู้
ความเขา้ใจนอ้ย 
 สุขเนตร  บุญน่วม (2553) ศึกษาการน าระบบบริหารเงินสดมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในงาน
บริการด้านการเงิน ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบว่าการถือเงินสดและเช็คยงัมี
ความเส่ียงในการควบคุมและเก็บรักษาให้ปลอดภยั ไม่สามารถตอบสนองความคาดหวงั ความ
ตอ้งการ และความพึงพอใจของผูรั้บบริการได ้ประกอบกบัในปัจจุบนัมีหลายหน่วยงานได้มีความ
พยายามขบัเคล่ือนระบบการช าระเงินไปสู่ยุคของการช าระเงินผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 
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เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย ลดความเส่ียงจากการถือเงินสด ลดต้นทุนการด าเนินงาน และท าให้
กระบวนการมีความรวดเร็วข้ึน แต่ทั้งน้ีบุคลากรส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจ ในระบบบริหาร
เงินสด ท าให้มีความเช่ือมัน่ต่อระบบการช าระเงินในประเด็นความปลอดภยัอยูใ่นระดบัต ่าสุด ดงันั้น
ทางมหาวิทยาลยัฯ จึงควรให้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบบริหารเงินสด เพื่อสร้างความมัน่ใจ
ใหก้บับุคลากร 
 จากผลการศึกษา เม่ือน าระบบการบริหารเงินสดมาใช้พบว่าในภาพรวมประสิทธิภาพใน
การให้บริการดา้นการเงินอยูใ่นระดบัสูงทั้งดา้นความประหยดั ความรวดเร็ว และความมีคุณภาพ คือ 
ประหยดัเวลาในการตรวจนบัเงินสด สามารถลดขั้นตอนในการท างานท่ียุง่ยากและซบัซ้อน และเกิด
ความโปร่งใสสามารถตรวจสอบไดท้นัที 
 นพมาศ  เสียมไหม (2554) ศึกษาการยอมรับในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ e-Government 
(G2E) ของข้าราชการระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา : ส านักปลัดกระทรวงมหาดไทยกับส านัก
ปลดักระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร พบว่า ระบบ e-Government เป็นท่ีคาดหวงัต่อ
บุคลากรอยา่งมาก มีการยอมรับเทคโนโลยีท่ีใชเ้ป็นส่วนใหญ่ และการรับรู้ความง่ายต่อการใชร้ะบบ 
ส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศดว้ย 
 จิญาดา  แก้วแทน (2557) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการใช้บริการช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน: กรณีศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปทุมธานี พบว่า 
ปัจจยัดา้นทศันคติ ปัจจยัดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง ปัจจยัดา้นความเช่ือมัน่ในการออนไลน์ และ
ปัจจยัดา้นการรับรู้ความเส่ียง มีผลต่อการยอมรับการใชบ้ริการทางอิเล็กทรอนิกส์  
 ด้านทัศนคติโดยรวมอยู่ในระดับมาก คือมีการยอมรับเทคโนโลยีการช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์สมาร์ตโฟนอยู่ในระดบัมาก เพราะเป็นวิธีท่ีทนัสมยั ดา้นการคลอ้ยตาม
กลุ่มอา้งอิงโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงกลุ่มท่ีมีผลต่อการคลอ้ยตามมากท่ีสุดคือ เพื่อน/คนรู้จกั ดา้น
ความเช่ือมัน่ในการออนไลน์โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยผูบ้ริโภคเช่ือมัน่ว่าธนาคารสามารถดูแล
ขั้นตอนการใชบ้ริการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ไดถู้กตอ้ง แม่นย  า และสามารถเก็บความลบัลูกคา้ได้
อย่างปลอดภยั ด้านการรับรู้ความเส่ียงโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยเช่ือว่าระบบการช าระเงินควร
ก าหนดรหัสผ่านก่อนเขา้เคร่ืองเพื่อป้องกนัขอ้มูลส่วนตวัร่ัวไหล และควรเปล่ียนรหัสผ่านทุก ๆ 3 
เดือน 
 อัครเดช  ป่ินสุข (2557) ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณภาพการบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ และส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกคา้ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการจองตัว๋
ภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของผูใ้ช้บริการในจงัหวดักรุงเทพมหานคร พบว่าการ
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ยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ดา้นการรับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งาน (Perceived Ease of Use) และ
ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ (Perceived Usefulness) มีผลต่อความพึงพอใจในการจองตัว๋ภาพยนตร์
ออนไลน์ผา่นระบบแอพพลิเคชัน่ของผูใ้ชบ้ริการ อีกทั้งยงัช่วยลดระยะเวลาและขั้นตอนในการท างาน 
ท าให้พนักงานและผูใ้ช้บริการสามารถคน้หาขอ้มูลภาพยนตร์ ตรวจสอบวนัและเวลาในการจองตัว๋
ภาพยนตร์ และได้รับข้อมูลการจองตัว๋ภาพยนตร์ออนไลน์ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน รวมทั้ งมี
ประโยชน์ต่อการตดัสินใจในการท างานของบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ พนกังานขายตัว๋ พนกังาน
ตรวจสอบตัว๋ และผูบ้ริหาร เป็นตน้ 
 



บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
 การศึกษาเร่ือง ประสิทธิภาพการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ 
กองคลงั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี ไดท้  าการศึกษาตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 3.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.4 วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

3.1  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี  
 1. บุคลากรภายในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรีท่ีมีประสบการณ์ท างานตั้งแต่ 1 
ปีข้ึนไป ประกอบดว้ย บุคลากรสายวิชาการ และ สายสนับสนุน จ านวน 2,109 คน (ขอ้มูลจากกอง
บริหารงานบุคคล ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี ณ วนัท่ี 1 มิถุนายน 2560) 
 2. บุคคลภายนอกท่ีติดต่อขอรับเงินกบัทางมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี จ  านวน 
535 ราย (ขอ้มูลจากทะเบียนคุมการขอรับเงินโอนผา่นระบบ i CASH  ณ วนัท่ี 15 มิถุนายน 2560) 
 การสุ่มตวัอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) คือการ
สุ่มเป็นระดบัชั้นอยา่งเป็นสัดส่วน โดยน าประชากรมาแบ่งเป็นกลุ่มยอ่ยคือ กลุ่มบุคลากรภายใน และ
กลุ่มบุคคลภายนอก จากนั้นจึงเลือกตวัอยา่งจากแต่ละกลุ่มตามสัดส่วนประชากร ดงัตารางท่ี 3.1 
 
ตำรำงที ่3.1 แสดงวธีิการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง ดว้ยวธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น (Stratified Random  
 Sampling) แบบเป็นระดบัชั้นอยา่งเป็นสัดส่วน 

รำยกำร บุคลำกรภำยใน บุคคลภำยนอก รวม 

จ ำนวนประชำกร 2,109 คน 535 คน 2,644 

สัดส่วนของประชำกร 2,109 / 2,644 = 0.7977 535 / 2,644 = 0.2023 1.00 

จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง 320 x 0.7977 =255 คน 320 x 0.2023 =65 คน 320 
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 จากตารางท่ี 3.1 กลุ่มตวัอยา่งในงานวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 
 1. บุคลากรภายในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี จ  านวน 255 คน 
 2. บุคคลภายนอกท่ีติดต่อขอรับเงินกบัทางมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี จ  านวน 
65 คน  รวมทั้งส้ิน 320 คน 
 

3.2  เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ทั้ งประเภทปลายปิด 
(Closed-ended questions) และประเภทปลายเปิด (Open-ended questions) โดยมีขั้นตอนการสร้าง
เคร่ืองมือดงัน้ี  
 1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยท่ี เก่ียวข้องกับระบบการจ่ายเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) และปัจจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถาม ท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อก าหนดขอบข่ายในการสร้างเคร่ืองมือใหมี้ความสอดคลอ้งกบักรอบแนวคิดของงานวจิยั 
 3. ร่างแบบสอบถามและตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา โดยเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา
เพื่อใหช่้วยพิจารณา และน าไปปรับปรุงแกไ้ขเพื่อใหไ้ดแ้บบสอบถามท่ีครอบคลุมเน้ือหามากท่ีสุด 
 4. น าแบบสอบถามไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 30 ชุด เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ของ
แบบสอบถาม 
 5. น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไ้ขเพื่อให้ไดแ้บบสอบถามท่ีสมบูรณ์ และน าไปใช้เก็บ
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งต่อไปได ้
 แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนที ่1 ปัจจัยส่วนบุคคล 
 เป็นแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะแบบส ารวจรายการ (Check Lists) และเป็นลกัษณะค าถาม
ปลายปิด โดยถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุต าแหน่ง ประสบการณ์ และสายงาน  
 ส่วนที ่2 ควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อระบบ e-payment 
 แบ่งเป็น 2 ส่วนยอ่ย ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 2.1 เป็นแบบสอบถามประเภทปลายปิด สอบถามโดยการให้ประเมินตนเองของ
กลุ่มตวัอยา่ง เก่ียวกบัระดบัความความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองระบบการจ่ายเงินผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ตามแนวคิดของ ลิเคิร์ท (Likert Scale) ซ่ึง
ก าหนดเกณฑใ์นการใหค้ะแนนค่าน ้าหนกัของค าตอบ ดงัน้ี 
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 ดา้นความรู้ เร่ืองระบบการจ่ายเงินแบบ e-Payment 
  5 คะแนน หมายถึง   มีความรู้มากท่ีสุด 
  4 คะแนน หมายถึง   มีความรู้มาก 
  3 คะแนน หมายถึง   มีความรู้มากปานกลาง 
  2 คะแนน หมายถึง   มีความรู้นอ้ย 
  1 คะแนน หมายถึง   มีความรู้นอ้ยท่ีสุด 
 ดา้นความเขา้ใจ เร่ืองระบบการจ่ายเงินแบบ e-Payment 
  5 คะแนน หมายถึง   มีความเขา้ใจมากท่ีสุด 
  4 คะแนน หมายถึง   มีความเขา้ใจมาก 
  3 คะแนน หมายถึง   มีความเขา้ใจมากปานกลาง 
  2 คะแนน หมายถึง   มีความเขา้ใจนอ้ย 
  1 คะแนน หมายถึง   มีความเขา้ใจนอ้ยท่ีสุด 
 ส่วนท่ี 2.2 เป็นแบบสอบถามประเภทปลายปิด สอบถามเก่ียวกบัระดบัประสบการณ์ของ
กลุ่มตวัอย่างในดา้นการน าไปใช้ และการวิเคราะห์ความรู้ และความเขา้ใจในระบบการจ่ายเงินแบบ        
e-Payment แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ตามแนวคิดของ ลิเคิร์ท (Likert 
Scale) ซ่ึงก าหนดเกณฑใ์นการใหค้ะแนนค่าน ้าหนกัของค าตอบ ดงัน้ี 
  5 คะแนน หมายถึง   มากท่ีสุด  
  4 คะแนน หมายถึง   มาก  
  3 คะแนน หมายถึง   ปานกลาง  
  2 คะแนน หมายถึง   นอ้ย 
  1 คะแนน หมายถึง   นอ้ยท่ีสุด 
 ส่วนที ่3 ปัจจัยด้ำนกำรรับรู้ควำมเส่ียง  
 เป็นแบบสอบถามประเภทปลายปิด โดยสอบถามเก่ียวกบัระดบัประสบการณ์ของกลุ่ม
ตวัอย่างในดา้นการประเมินความเส่ียงจากการจ่ายเงินดว้ยระบบ e-Payment แบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ตามแนวคิดของ ลิเคิร์ท (Likert Scale) ซ่ึงก าหนดเกณฑ์ในการให้
คะแนนค่าน ้าหนกัของค าตอบ ดงัน้ี 
  5 คะแนน หมายถึง   มากท่ีสุด  
  4 คะแนน หมายถึง   มาก  
  3 คะแนน หมายถึง   ปานกลาง  
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  2 คะแนน หมายถึง   นอ้ย 
  1 คะแนน หมายถึง   นอ้ยท่ีสุด 
 ส่วนที ่4 ปัจจัยด้ำนกำรยอมรับเทคโนโลยสีำรสนเทศ  
 เป็นแบบสอบถามประเภทปลายปิด โดยสอบถามเก่ียวกับระดับความคิดเห็นของกลุ่ม
ตวัอย่างในด้านการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีน ามาใช้กบัระบบการจ่ายเงินแบบ e-Payment 
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ตามแนวคิดของ ลิเคิร์ท (Likert Scale) ซ่ึง
ก าหนดเกณฑใ์นการใหค้ะแนนค่าน ้าหนกัของค าตอบ ดงัน้ี 
  5 คะแนน หมายถึง   เห็นดว้ยมากท่ีสุด  
  4 คะแนน หมายถึง   เห็นดว้ยมาก  
  3 คะแนน หมายถึง   เห็นดว้ยปานกลาง  
  2 คะแนน หมายถึง   เห็นดว้ยนอ้ย 
  1 คะแนน หมายถึง   เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
 ส่วนที ่5 ประสิทธิภำพในกำรจ่ำยเงินของส่วนรำชกำรผ่ำนระบบอเิลก็ทรอนิกส์ 
 เป็นแบบสอบถามประเภทปลายปิด โดยสอบถามเก่ียวกับระดับความคิดเห็นของกลุ่ม
ตวัอยา่งในดา้นประสิทธิภาพในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยสอบถาม
เก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ดา้นความถูกตอ้งแม่นย  า ดา้นความ
ประหยดัค่าใช้จ่าย ด้านความรวดเร็ว และด้านความโปร่งใส แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั ตามแนวคิดของ ลิเคิร์ท (Likert Scale) ซ่ึงก าหนดเกณฑ์ในการให้คะแนนค่า
น ้าหนกัของค าตอบ ดงัน้ี 
  5 คะแนน หมายถึง   เห็นดว้ยมากท่ีสุด  
  4 คะแนน หมายถึง   เห็นดว้ยมาก  
  3 คะแนน หมายถึง   เห็นดว้ยปานกลาง  
  2 คะแนน หมายถึง   เห็นดว้ยนอ้ย 
  1 คะแนน หมายถึง   เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
 ส่วนที ่6 กำรประเมินภำยหลังกำรใช้บริกำร และข้อเสนอแนะอืน่ ๆ แบ่งเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 6.1 เป็นแบบสอบถามประเภทปลายปิด โดยสอบถามเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็น
ของกลุ่มตวัอยา่งในเร่ืองการประเมินภายหลงัการใช้บริการ การจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบ         
e-Payment แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ตามแนวคิดของ ลิเคิร์ท (Likert 
Scale) ซ่ึงก าหนดเกณฑใ์นการใหค้ะแนนค่าน ้าหนกัของค าตอบ ดงัน้ี 
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  5 คะแนน หมายถึง   เห็นดว้ยมากท่ีสุด  
  4 คะแนน หมายถึง   เห็นดว้ยมาก  
  3 คะแนน หมายถึง   เห็นดว้ยปานกลาง  
  2 คะแนน หมายถึง   เห็นดว้ยนอ้ย 
  1 คะแนน หมายถึง   เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
 ส่วนท่ี 6.2 เป็นแบบสอบถามประเภทปลายเปิด โดยสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นอ่ืน ๆ
เพิ่มเติมของกลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบัการจ่ายเงินของส่วนราชการผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์  
 การทดสอบเคร่ืองมือ 
 1. น าแบบสอบถามเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อพิจารณา แลว้จึงท าหนงัสือเชิญผูเ้ช่ียวชาญ
จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถาม  
 2. ปรับปรุงแบบสอบถามตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ และเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อ
พิจารณาอีกคร้ัง 
 3. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว ท าการทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability Test) 
ของแบบสอบถาม โดยการน าไปทดสอบกบับุคลากรภายในมหาวิทยาลยัจ านวน 23 ชุด และทดสอบ
กบับุคคลภายนอกจ านวน 7 ชุด รวมเป็น 30 ชุด แลว้จึงน ามาทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยใช้วิธีของครอนบาค (จิญาดา  แกว้แทน, 2557) โดยก าหนดระดบัความ
เช่ือมัน่ไม่ต ่ากวา่ 0.70 แสดงดงัตารางท่ี 3.2 ดงัต่อไปน้ี 
 
ตำรำงที ่3.2 แสดงค่าการทดสอบความเช่ือมัน่ ดว้ยวธีิของ Cronbach’s Alpha 

ตวัแปร จ ำนวนค ำถำม Cronbach's Alpha 

Pre-test 30 ชุด 
ความรู้ความเขา้ใจต่อระบบ e-payment 9 ขอ้ 0.901 

การรับรู้ความเส่ียง (Perceived of Risk) 9 ขอ้ 0.858 

การยอมรับเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology Acceptance) 5 ขอ้ 0.979 

ประสิทธิภาพในการจ่ายเงินของส่วนราชการผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 12 ขอ้ 0.882 
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3.3  กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 3.3.1 ติดต่อเจา้หน้าท่ีการเงินของแต่ละหน่วยงาน เพื่อแจกแบบสอบถามให้แก่บุคลากร
ภายใน และติดต่อเจา้หน้าท่ีการเงินของร้านคา้ หรือบริษทัแห่งละ 1 คน เพื่อขอความร่วมมือในการ
ตอบแบบสอบถาม 
 3.3.2 ส าหรับบุคลากรภายใน ด าเนินการฝากแบบสอบถามให้แก่เจ้าหน้าท่ีการเงินของ
หน่วยงาน เพื่อท าการแจกใหแ้ก่บุคลากรท่ีเคยรับเงินจากแหล่งเงินงบประมาณรายไดข้องมหาวิทยาลยัฯ 
 ส าหรับบุคคลภายนอก เม่ือได้รับการตอบรับว่าสามารถตอบแบบสอบถามให้ได้ จะ
ด าเนินการส่งแบบสอบถามทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล ์หรือแอปพลิเคชัน่ไลน์ 
 3.3.3 ส าหรับบุคลากรภายใน รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าท่ีการเงินของหน่วยงาน 
ประมาณ 2 สัปดาห์ หากไม่มีการติดต่อกลบัมา จึงสอบถามกลบัไปยงัเจา้หนา้ท่ีการเงินของหน่วยงาน
อีกคร้ัง หากไม่สามารถเก็บรวบรวมได ้จะด าเนินการแจกแบบสอบถามดว้ยตนเอง 
 ส าหรับบุคคลภายนอก รอการติดต่อกลบัจากเจา้หน้าท่ีการเงินของร้านคา้ หรือบริษทัผา่น
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีส่งแบบสอบถามให้ หากไม่ได้รับการตอบกลับภายใน 2 สัปดาห์ จึง
ด าเนินการทวงถาม 
 3.3.4 เม่ือได้แบบสอบถามกลบัมา จึงท าการตรวจนับจ านวนให้เรียบร้อยเพื่อด าเนินการ
วเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามต่อไป 
 

3.4  วธีิกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 การศึกษาคร้ังน้ี ท าการประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 3.4.1 น าแบบสอบถามท่ีไดม้าทั้งหมดท าการตรวจสอบขอ้มูล ตรวจดูความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถาม และแยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออก  
 3.4.2 น าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์มาวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนท่ี 1 ซ่ึงสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูล
ส่วนบุคคล โดยค านวณหาค่าความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 
 3.4.3 วิเคราะห์ขอ้มูลส่วนท่ี 2 ซ่ึงสอบถามเก่ียวกบัเป็นการประเมินความรู้ ความเขา้ใจใน
ระบบการจ่ายเงินแบบ e-Payment ส่วนท่ี 3 ซ่ึงสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการรับรู้ความเส่ียง ส่วนท่ี 4 
ซ่ึงสอบถามเก่ียวกับปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนท่ี 5 ซ่ึงสอบถามเก่ียวกับ
ประสิทธิภาพในการจ่ายเงินของส่วนราชการผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยค านวณหาค่าเฉล่ีย (Mean) 
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนแบ่ง
ออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี  
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 ค่าคะแนนเฉล่ีย ความหมาย 
 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 4.50 - 5.00 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 3.50 - 4.49 อยูใ่นระดบัมาก 
 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 2.50 - 3.49 อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.50 - 2.49 อยูใ่นระดบันอ้ย 
 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.00 - 1.49 อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 3.4.4 วเิคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี โดยใชว้ิธี Multiple Regression เพื่อศึกษาอิทธิพลระหวา่ง     
2 ตวัแปร 
   1) ขอ้มูลตอนท่ี 2 ซ่ึงสอบถามเก่ียวกับความรู้ ความเข้าใจในระบบการจ่ายเงินแบบ         
e-Payment และตอนท่ี 5 ซ่ึงสอบถามเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการจ่ายเงินของส่วนราชการผา่นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ไดแ้ก่ ดา้นความถูกตอ้งแม่นย  า ด้านความประหยดัค่าใช้จ่าย ด้านความรวดเร็ว และ
ดา้นความโปร่งใส 
    2) ขอ้มูลตอนท่ี 3 ซ่ึงสอบถามเก่ียวกบั ปัจจยัดา้นการรับรู้ความเส่ียงไดแ้ก่ ดา้นการเงิน 
ดา้นประสิทธิภาพ ดา้นความปลอดภยั และดา้นสังคม และตอนท่ี 5 ซ่ึงสอบถามเก่ียวกบัประสิทธิภาพ
ในการจ่ายเงินของส่วนราชการผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดา้นความถูกตอ้งแม่นย  า ดา้นความประหยดั
ค่าใชจ่้าย ดา้นความรวดเร็ว และดา้นความโปร่งใส 
    3) ขอ้มูลตอนท่ี 4 ซ่ึงสอบถามเก่ียวกบั ปัจจยัด้านการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ได้แก่ การรับรู้ประโยชน์ และการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน และตอนท่ี 5 ซ่ึงสอบถามเก่ียวกับ
ประสิทธิภาพในการจ่ายเงินของส่วนราชการผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไดแ้ก่ ดา้นความถูกตอ้งแม่นย  า 
ดา้นความประหยดัค่าใชจ่้าย ดา้นความรวดเร็ว และดา้นความโปร่งใส 
 3.4.5 น าขอ้มูลในแบบสอบถามส่วนท่ี 6 ในส่วนของแบบสอบถามประเภทปลายปิด ซ่ึง
เป็นการประเมินภายหลงัใชบ้ริการส าหรับการจ่ายเงินผา่นระบบ e-Payment โดยค านวณหาค่าความถ่ี 
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
และใชเ้กณฑก์ารแปลความหมายค่าคะแนนแบ่งออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 
 ค่าคะแนนเฉล่ีย ความหมาย 
 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 4.50 - 5.00 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 3.50 - 4.49 อยูใ่นระดบัมาก 
 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 2.50 - 3.49 อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.50 - 2.49 อยูใ่นระดบันอ้ย 
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 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.00 - 1.49 อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 3.4.6 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
    1) สถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
    2) ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัด้านความรู้ความเขา้ใจต่อระบบ e-payment ปัจจยัดา้นการรับรู้
ความเส่ียง ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ และประสิทธิภาพในการจ่ายเงินของส่วน
ราชการผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ วเิคราะห์โดยใชค้่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
    3) วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล ระหว่าง 2 ตัวแปรด้วยสถิติ Multiple Regression เพื่อ
วิเคราะห์ความมีอิทธิพลระหวา่งตวัแปรอิสระท่ีส่งผลต่อตวัแปรตามท่ีตอ้งการศึกษา โดยผลท่ีไดจ้าก
การวิเคราะห์ สามารถสรุปว่ามีปัจจยัใดบา้งท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการจ่ายเงินของส่วนราชการ
ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ 



บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ 

 
 การวิเคราะห์ผลการศึกษาประสิทธิภาพในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงผูศึ้กษาไดน้ าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามล าดบัดงัน้ี 

 

4.1  การน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ส่วนท่ี 1 วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) โดยการหาค่าความถ่ี และค่าร้อยละ 
 ส่วนท่ี 2 วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการจ่ายเงินของส่วนราชการผา่นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลเร่ืองการประเมินภายหลังการใช้บริการ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ 
ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 ส่วนท่ี 3 วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ ค่าเฉล่ีย(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  
 ส่วนท่ี 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 ส่วนท่ี 5 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน        

 
4.2  ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ 
ต  าแหน่ง ประสบการณ์ท างาน ประสบการณ์ท างานด้านการเงินและบญัชี และสายงาน แสดง
ความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  ดงัตารางท่ี 4.1 
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ตารางที่ 4.1 แสดงจ านวน (ความถ่ี) และค่าร้อยละ ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ   
 1) ชาย 106 33.10 
 2) หญิง 214 66.90 
 รวม 320 100.00 
2. อาย ุ   
 1) ต ่ากวา่ 25 ปี 13 4.10 
 2) 25-30 ปี 82 25.60 
 3) 31-35 ปี 86 26.90 
 4) 36-40 ปี 

5) 41-45 ปี 
6) มากกวา่ 45 ปี 

54 
38 
47 

16.90 
11.90 
14.70 

 รวม 320 100.00 
3.   ต าแหน่ง   
 1) ขา้ราชการ 53 16.60 
 2) พนกังานมหาวทิยาลยั 138 43.10 
 3) พนกังานราชการ 16 5.00 
 4) ลูกจา้งประจ า 6 1.90 
 5) ลูกจา้งชัว่คราว 42 13.10 
 6) บุคคลภายนอก 65 20.30 
 รวม 320 100.00 
4. ประสบการณ์ท างาน   
 1) 1-3 ปี 71 22.20 
 2) 4-6 ปี 96 30.00 
 3) 7-9 ปี 47 14.70 
 4) 10 ปีข้ึนไป 106 33.10 
 รวม 320 100.00 
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ตารางที่ 4.1 แสดงจ านวน (ความถ่ี) และค่าร้อยละ ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ) 
ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

5. ประสบการณ์ท างานดา้นการเงินและบญัชี   
 1) เคย 224 70.00 
 2) ไม่เคย 96 30.00 
 รวม 320 100.00 
6. สายงาน   
 1) สายวชิาการ 22 6.90 
 2) สายสนบัสนุน 233 72.80 
 3) บุคคลภายนอก (ไม่ตอบขอ้น้ี) 65 20.30 
 รวม 320 100.00 
 จากตารางท่ี 4.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งผูรั้บบริการจากการจ่ายเงิน
ด้วยระบบ e-Payment ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ  านวน 320 ตวัอย่าง ด้านเพศ 
พบว่า  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 66.90 และเป็นเพศชายจ านวน 106 คน 
คิดเป็นร้อยละ 33.10 ด้านอายุพบว่า ส่วนใหญ่อายุ 31-35 ปี จ  านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 26.90 
รองลงมา อายุ 25-30 ปี จ  านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 25.60 อายุ 36-40 ปี จ  านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.90 อายุมากกวา่ 45 ปี จ  านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 14.70 อาย ุ41-45 ปี จ  านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.90 และอายุต  ่ากวา่ 25 ปี จ  านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 4.10 ตามล าดบั  ดา้นต าแหน่งพบวา่  ส่วนใหญ่
เป็นพนกังานมหาวิทยาลยั จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 43.10 รองลงมา บุคคลภายนอก จ านวน 65 
คน คิดเป็นร้อยละ 20.30 ขา้ราชการจ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 16.60 ลูกจา้งชัว่คราว จ านวน 42 คน 
คิดเป็นร้อยละ 13.10 พนกังานราชการ จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00  และลูกจา้งประจ า จ  านวน 
6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.90 ตามล าดบั ดา้นประสบการณ์ท างานพบวา่ ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท างาน
ท่ี 10 ปีข้ึนไป จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 33.10  รองลงมา 4-6 ปี จ  านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 30 
1-3 ปี จ  านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 22.20 และ 7-9 ปี จ  านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 14.70 ตามล าดบั 
ด้านประสบการณ์ท างานด้านการเงินและบัญชีพบว่า ส่วนใหญ่เคยมีประสบการณ์ด้านน้ีมาก่อน 
จ านวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 70 และ ไม่เคยมีประสบการณ์ด้านการเงินและบญัชีจ านวน 96 คน   
คิดเป็นร้อยละ 30 ดา้นสายงานพบว่า เป็นสายสนับสนุน จ านวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 72.80 และ
เป็นสายวิชาการ จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 6.90 นอกนั้นคือบุคคลภายนอกซ่ึงไม่ตอ้งตอบค าถาม
ขอ้น้ี จ  านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 20.30 
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 ส่วนที ่2 วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการจ่ายเงินของส่วนราชการผา่นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลเร่ืองการประเมินภายหลังการใช้บริการ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ 
ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการจ่ายเงินของส่วนราชการ
ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
 1. ความรู้ความเขา้ใจต่อระบบ e-payment 
 2. การรับรู้ความเส่ียง 
 3. การยอมรับเทคโนโลยสีารสนเทศ  
 

ตารางที ่4.2 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความรู้ ความเขา้ใจในระบบ 
 การจ่ายเงินแบบ e-Payment ท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการจ่ายเงินของส่วนราชการ 
 ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ปัจจยัด้านความรู้ ความเข้าใจในระบบการจ่ายเงนิ 
แบบe-Payment 

ค่าเฉลีย่ SD 
ระดบัความรู้ความ
เข้าใจ/ ประสบการณ์ 

1. ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบ e-Payment 2.82 1.04 ปานกลาง 
2. ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบ e-Payment 2.73 1.03 ปานกลาง 
3. การน าไปใช ้ 3.20 1.04 ปานกลาง 
4. การวเิคราะห์ 2.78 1.11 ปานกลาง 
โดยรวม 2.89 0.92 ปานกลาง 

 จากตารางท่ี 4.2 พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีระดับความรู้ความเขา้ใจในระบบการจ่ายเงินแบบ      
e-Payment ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.89 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.92 เม่ือพิจารณาเป็น 
รายขอ้ พบวา่ขอ้ท่ีให้ผลในระดบัมากท่ีสุดคือ การน าไปใช้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.20 ซ่ึงสอบถามเก่ียวกบั 
ประสบการณ์การท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การแจง้ขอ้มูลในกรณีท่ีให้ผูอ่ื้น
ช่วยโอนเงินแทน โดยค าตอบท่ีมีระดบัค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ การแจง้ขอ้มูลในกรณีท่ีให้ผูอ่ื้นช่วยโอน
เงินแทน  
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ตารางที ่4.3 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัประสบการณ์เก่ียวกบัปัจจยั 
 ดา้นการรับรู้ความเส่ียงท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการจ่ายเงินของส่วนราชการ 
 ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ปัจจยัด้านการรับรู้ความเส่ียง ค่าเฉลีย่ SD ระดบัประสบการณ์ 
1. ความเส่ียงดา้นการเงิน 3.63 1.07 มาก 
2. ความเส่ียงดา้นประสิทธิภาพ 2.98 0.83 ปานกลาง 
3. ความเส่ียงดา้นความปลอดภยั 1.76 0.84 นอ้ย 
4. ความเส่ียงดา้นสงัคม 2.63 1.11 ปานกลาง 
โดยรวม 2.75 0.58 ปานกลาง 

 จากตารางท่ี 4.3 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีระดบัระดบัประสบการณ์เก่ียวกบัปัจจยัดา้นการรับรู้
ความเส่ียงในระดับปานกลาง  คือมีประสบการณ์อยู่ท่ีร้อยละ 31-60 ของประสบการณ์ทั้ งหมด           
มีค่าเฉล่ีย 2.75 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.58 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ขอ้ท่ีให้ผลในระดบั
มากท่ีสุดคือ ความเส่ียงดา้นการเงิน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63 ซ่ึงสอบถามเก่ียวกบั การจดัเตรียมเอกสาร
หลกัฐานก่อนด าเนินการขอเบิกเงิน การตรวจสอบเอกสารหลกัฐานก่อนด าเนินการขอเบิกเงินและ 
การขออนุมติัค่าใชจ่้าย โดยค าตอบท่ีมีระดบัค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ การตรวจสอบเอกสารหลกัฐานก่อน
ด าเนินการขอเบิกเงิน  
 
ตารางที ่4.4 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั 
 ดา้นการยอมรับเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการจ่ายเงิน 
 ของส่วนราชการผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ปัจจยัด้านการยอมรับเทคโนโลยสีารสนเทศ ค่าเฉลีย่ SD ระดบัความคดิเห็น 
1. การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ 3.67 0.93 มาก 
2. การรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน 3.70 0.96 มาก 
โดยรวม 3.68 0.90 มาก 

 จากตารางท่ี 4.4 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัด้านการยอมรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.68 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.90 เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่ขอ้ท่ีให้ผลในระดบัมากท่ีสุดคือ  การรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.70 ซ่ึงสอบถามเก่ียวกบั ระบบ e-Payment ช่วยให้รับเงินจากมหาวิทยาลยัฯ ไดง่้ายข้ึน และระบบ     
e-Payment ช่วยให้ตรวจสอบขอ้มูลการจ่ายเงินของมหาวิทยาลยัฯไดส้ะดวกข้ึน โดยค าตอบท่ีมีระดบั
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ระบบ e-Payment ช่วยใหรั้บเงินจากมหาวทิยาลยัฯไดง่้ายข้ึน  
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 การวเิคราะห์ขอ้มูล การประเมินภายหลงัการใชบ้ริการ 
 
ตารางที่ 4.5 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการประเมิน 
 ภายหลงัการใชบ้ริการ การจ่ายเงินของส่วนราชการดว้ยระบบ e-Payment 

การประเมนิภายหลงัการใช้บริการ ค่าเฉลีย่ SD ระดบัความคดิเห็น 
1. ความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการ 3.65 0.93 มาก 
2. ควรปรับปรุงเก่ียวกบัการจ่ายเงินผา่นระบบ e-Payment  3.04 1.00 มาก 
โดยรวม 3.35 0.76 มาก 

 จากตารางท่ี 4.5 พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับการประเมินภายหลังการใช้
บริการในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.35 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.76 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่
ขอ้ท่ีใหผ้ลในระดบัมากท่ีสุดคือ ความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการ  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.65 
 ส่วนที ่3 วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ใชส้ถิติเชิงพรรณนา คือ ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 
ตารางที ่4.6 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพ 
 ในการจ่ายเงินของส่วนราชการผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ประสิทธิภาพในการจ่ายเงนิของส่วนราชการ 
ผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส์ 

ค่าเฉลีย่ SD ระดบัความคดิเห็น 

1. ความถูกตอ้งแม่นย  า 3.61 0.82 มาก 
2. ความประหยดัค่าใชจ่้าย 3.72 0.88 มาก 
3. ความรวดเร็ว 3.63 0.79 มาก 
4. ความโปร่งใส 3.66 0.78 มาก 
โดยรวม 3.66 0.70 มาก 

 จากตารางท่ี 4.6 กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นประสิทธิภาพใน
การจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.66 และมีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.70 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ขอ้ท่ีใหผ้ลในระดบัมากท่ีสุดคือ ความประหยดั
ค่าใช้จ่าย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.72 ซ่ึงสอบถามเก่ียวกบั การช่วยลดปริมาณการใช้วสัดุส้ินเปลืองของ
มหาวิทยาลยัฯ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ้ือเช็คของมหาวิทยาลัยฯ และช่วยประหยดัค่าใช้จ่าย เช่น 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปธนาคาร ค่าธรรมเนียมข้ึนเช็ค โดยค าตอบท่ีมีระดบัค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ 
ช่วยประหยดัค่าใชจ่้าย เช่น ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปธนาคาร ค่าธรรมเนียมข้ึนเช็ค   
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 ส่วนที ่4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 ตามวตัถุประสงค์ของงานวิจัย การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) เพื่ อทดสอบปัจจัยท่ี มีผลต่อประสิทธิภาพการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และอธิบายอิทธิพลของตวัแปรต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการจ่ายเงินของส่วน
ราชการผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยแสดงความสัมพนัธ์ของสมการดงัน้ี 
 ผลการทดสอบสมมติฐานที ่1 
 สมมติฐานที ่1 ปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจต่อระบบ e-payment มีผลต่อประสิทธิภาพการ
จ่ายเงินของส่วนราชการผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์   
 H0 :  ความรู้ความเขา้ใจต่อระบบ e-payment ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพการจ่ายเงิน
ของส่วนราชการผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่างกนั 
 H1 :  ความรู้ความเขา้ใจต่อระบบ e-payment ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพการจ่ายเงิน
ของส่วนราชการผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกนั 
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ Multiple Regression Analysis เพื่อวิเคราะห์ความมีอิทธิพล
ระหวา่งตวัแปรอิสระท่ีส่งผลต่อตวัแปรตามท่ีตอ้งการศึกษา 
 

ตารางที ่4.7 แสดงการวเิคราะห์สมมติฐานของความรู้ความเขา้ใจต่อระบบ e-payment ท่ีมีผลต่อ 
 ประสิทธิภาพการจ่ายเงินของส่วนราชการผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ความรู้ความเข้าใจต่อ 

ระบบ e-payment 

ประสิทธิภาพการจ่ายเงนิ 
β t p-value 

b SEb 

ค่าคงท่ี (a) 2.658 0.120  22.065 0.000 
1. ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบ e-Payment 0.378 0.065 0.560 5.786 0.000 
2. ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบ e-Payment -0.165 0.068 -0.241 -2.430 0.016 
3. การน าไปใช ้ 0.221 0.044 0.325 5.058 0.000 
4. การวเิคราะห์ -0.117 0.051 -0.186 -2.288 0.023 
P = 0.000  AdjR2 =0.231  R2 = 0.241  

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
 จากตารางท่ี 4.7 พบว่าผลการวิเคราะห์สมมติฐานดว้ยสถิติ Multiple Regression Analysis 
ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 พบว่า สอดคล้องกบัสมมติฐาน คือ ตวัแปรดา้นความรู้ความเขา้ใจต่อระบบ       
e-payment มีผลต่อประสิทธิภาพการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เน่ืองจากมีค่า 
p เท่ากับ 0.000 ซ่ึงน้อยกว่าระดับนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน H1 ปฏิเสธ H0 โดย
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สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของประสิทธิภาพการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ไดร้้อยละ 24.10 (R2 = 0.241)  
 เม่ือพิจารณาในแต่ละตัวแปร พบว่า ปัจจยัด้านความรู้ความเข้าใจต่อระบบ e-payment 
ไดแ้ก่ ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบ e-Payment  ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบ e-Payment  การน าไปใช ้
และการวิเคราะห์ มีผลต่อประสิทธิภาพการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
เน่ืองจากมีค่า p-value เท่ากบั 0.000, 0.016, 0.000 และ 0.023 ตามล าดบั ซ่ึงน้อยกวา่ระดบันยัส าคญัท่ี
ระดบั 0.05 
 สมมติฐานที ่2 ปัจจยัด้านการรับรู้ความเส่ียง มีผลต่อประสิทธิภาพการจ่ายเงินของส่วน
ราชการผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 H0 : การรับรู้ความเส่ียงท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพการจ่ายเงินของส่วนราชการผา่น
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่างกนั 
 H1 : การรับรู้ความเส่ียงท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพการจ่ายเงินของส่วนราชการผา่น
ระบบอิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกนั 
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ Multiple Regression Analysis เพื่อวิเคราะห์ความมีอิทธิพล
ระหวา่งตวัแปรอิสระท่ีส่งผลต่อตวัแปรตามท่ีตอ้งการศึกษา 

 

ตารางที ่4.8 แสดงการวเิคราะห์สมมติฐานของปัจจยัดา้นการรับรู้ความเส่ียงท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพ 
 การจ่ายเงินของส่วนราชการผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ปัจจยัด้านการรับรู้ความเส่ียง 
ประสิทธิภาพการจ่ายเงนิ 

β t p-value 
b SEb 

ค่าคงท่ี (a) 2.838 0.202  14.069 0.000 
1. ความเส่ียงดา้นการเงิน 0.274 0.034 0.422 8.021 0.000 
2. ความเส่ียงดา้นประสิทธิภาพ 0.002 0.072 0.002 0.032 0.974 
3. ความเส่ียงดา้นความปลอดภยั -0.119 0.048 -0.143 -2.490 0.013 
4. ความเส่ียงดา้นสงัคม 0.008 0.038 0.013 0.209 0.834 
p = 0.000  AdjR2 = 0.198  R2 = 0.208 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
 จากตารางท่ี 4.8 พบว่าผลการวิเคราะห์สมมติฐานดว้ยสถิติ Multiple Regression Analysis 
ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 พบว่า สอดคล้องกบัสมมติฐาน คือ ตวัแปรด้านการรับรู้ความเส่ียง มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการจ่ายเงินของส่วนราชการผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ เน่ืองจากมีค่า p เท่ากบั  0.000 ซ่ึง
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น้อยกว่าระดบันัยส าคญัท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน H1  ปฏิเสธ H0 โดยสามารถอธิบายการ
เปล่ียนแปลงของประสิทธิภาพการจ่ายเงินของส่วนราชการผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ไดร้้อยละ 20.80 
(R2 = 0.208)  
 เม่ือพิจารณาในแต่ละตวัแปร พบว่า ปัจจยัด้านการรับรู้ความเส่ียง ได้แก่ ความเส่ียงดา้น
ประสิทธิภาพ และความเส่ียงด้านสังคม ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เน่ืองจากมีค่า p-value เท่ากับ 0.974และ 0.834ตามล าดับ ซ่ึงมากกว่าระดับ
นัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 ในขณะท่ีด้านความเส่ียงด้านการเงิน และความเส่ียงด้านสังคม มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เน่ืองจากมีค่า p-value เท่ากับ 
0.000 และ0.013 ตามล าดบั ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญัท่ีระดบั  0.05 
 สมมติฐานที ่3 ปัจจยัด้านการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลต่อประสิทธิภาพการ
จ่ายเงินของส่วนราชการผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 H0 : การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพการจ่ายเงินของ
ส่วนราชการผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่างกนั 
 H1 : การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพการจ่ายเงินของ
ส่วนราชการผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกนั 
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ Multiple Regression Analysis เพื่อวิเคราะห์ความมีอิทธิพล
ระหวา่งตวัแปรอิสระท่ีส่งผลต่อตวัแปรตามท่ีตอ้งการศึกษา 
 

ตารางที ่4.9 แสดงการวเิคราะห์สมมติฐานของปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมีผลต่อ 
 ประสิทธิภาพการจ่ายเงินของส่วนราชการผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

การยอมรับเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ประสิทธิภาพการจ่ายเงนิ 

β t p-value 
b SEb 

ค่าคงท่ี (a) 1.895 0.132  14.320 0.000 
1. การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ 0.212 0.056 0.280 3.757 0.000 
2. การรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน 0.265 0.054 0.363 4.879 0.000 
p = 0.000  AdjR2 =0.370  R2 = 0.374 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
 จากตารางท่ี 4.9 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานดว้ยสถิติ Multiple Regression Analysis ท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05 พบวา่ สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน คือ ตวัแปรดา้นการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผล
ต่อประสิทธิภาพการจ่ายเงินของส่วนราชการผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ เน่ืองจากมีค่า p เท่ากบั 0.000 ซ่ึง
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น้อยกว่าระดับนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน H1 ปฏิเสธ H0 โดยสามารถอธิบายการ
เปล่ียนแปลงของประสิทธิภาพการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไดร้้อยละ 37.40 
(R2 = 0.374)  
 เม่ือพิจารณาในแต่ละตวัแปร พบวา่ ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแ้ก่ การ
รับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ และการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้านมีผลต่อประสิทธิภาพการจ่ายเงินของ
ส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เน่ืองจากทั้ง 2 ปัจจยัมีค่า p-value เท่ากับ 0.000 ซ่ึงน้อยกว่า
ระดบันยัส าคญัท่ีระดบั  0.05 
 เม่ือน าปัจจยัทั้ง 3 ด้านมาวิเคราะห์โดยรวมเพื่อหาความมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการ
จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยสถิติ Multiple Regression Analysis แล้ว จะ
ไดผ้ลการวเิคราะห์ตามตารางท่ี 4.10 
 

ตารางที ่ 4.10 แสดงการวเิคราะห์ดว้ยสถิติ Multiple Regression Analysis ของปัจจยัทั้ง 3 ดา้น ท่ีมีผล 
 ต่อประสิทธิภาพการจ่ายเงินของส่วนราชการผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ปัจจยัทีม่ผีลต่อประสิทธิภาพการจ่ายเงนิ
ของส่วนราชการผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส์ 

ประสิทธิภาพการจ่ายเงนิ 
β t p-value 

b SEb 

ค่าคงท่ี (a) 1.915 0.175  10.911 0.000 
1. ความรู้ความเขา้ใจต่อระบบ e-payment 0.146 0.040 0.190 3.623 0.000 
2. การรับรู้ความเส่ียง -0.102 0.060 -0.084 -1.713 0.088 
3. การยอมรับเทคโนโลยสีารสนเทศ 0.435 0.037 0.555 11.604 0.000 
p = 0.000  AdjR2 =0.393  R2 = 0.398      

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
 จากตารางท่ี 4.10  ผลการวิเคราะห์สมมติฐานด้วยสถิติ Multiple Regression Analysis ท่ี
ระดบันยัส าคญั 0.05 พบวา่ สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน คือ โดยรวมปัจจยัทั้ง 3 ดา้นมีผลต่อประสิทธิภาพ
การจ่ายเงินของส่วนราชการผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ เน่ืองจากมีค่า p เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบั
นัยส าคญัท่ีระดบั 0.05 โดยสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของประสิทธิภาพการจ่ายเงินของส่วน
ราชการผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ไดร้้อยละ 39.80 (R2 = 0.398)  
 เม่ือพิจารณาในแต่ละตวัแปร พบวา่ ปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจต่อระบบ e-payment และ 
ดา้นการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลต่อประสิทธิภาพการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เน่ืองจากทั้ง 2 ปัจจยัมีค่า p-value เท่ากบั 0.000 แต่ปัจจยัด้านการรับรู้ความเส่ียงเม่ือ
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วเิคราะห์ร่วมกบัปัจจยัทั้ง 2 ปัจจยัดงักล่าว พบวา่ ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการจ่ายเงินของส่วนราชการ
ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ เน่ืองจากมีค่า p-value เท่ากบั 0.088 
 ส่วนที ่5  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที ่1 ปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจต่อระบบ e-payment มีผลต่อประสิทธิภาพการ
จ่ายเงินของส่วนราชการผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ พบวา่ ความรู้ความเขา้ใจต่อระบบ e-payment มีผล
ต่อประสิทธิภาพการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 
 สมมติฐานที ่2 ปัจจยัด้านการรับรู้ความเส่ียง มีผลต่อประสิทธิภาพการจ่ายเงินของส่วน
ราชการผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ พบวา่ การรับรู้ความเส่ียงมีผลต่อประสิทธิภาพการจ่ายเงินของส่วน
ราชการผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 
 สมมติฐานที ่3 ปัจจยัด้านการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลต่อประสิทธิภาพการ
จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์พบว่า การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการจ่ายเงินของส่วนราชการผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 
 โดยปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยสีารสนเทศ มีผลต่อประสิทธิภาพการจ่ายเงินของส่วน
ราชการผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์มากท่ีสุด รองลงมาคือ ความรู้ความเขา้ใจต่อระบบ e-payment  และ
การรับรู้ความเส่ียง ตามล าดบั ซ่ึงแสดงในตารางท่ี 4.11 
 

ตารางที ่ 4.11 สรุปผลการศึกษาอิทธิพลของปัจจยัมีผลต่อประสิทธิภาพการจ่ายเงินของส่วนราชการ 
 ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ปัจจยัมผีลต่อประสิทธิภาพการจ่ายเงนิของ

ส่วนราชการผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส์ 
สัมประสิทธ์ิการถดถอย ระดบันัยส าคญั ผลการทดสอบ 

1. การยอมรับเทคโนโลยสีารสนเทศ 0.555 0.000* มีผล 
3. ความรู้ความเขา้ใจต่อระบบ e-payment 0.190 0.000* มีผล 
4. การรับรู้ความเส่ียง -0.084 0.088* ไม่มีผล 

 



บทที ่5 
สรุปผลการวจิยั การอภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเร่ือง ประสิทธิภาพการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์            
มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 
ของกองคลงั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้แก่ ปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจต่อระบบ          
e-payment ปัจจยัดา้นเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นการจ่ายเงินในส่วนราชการ การรับรู้ความเส่ียง และ
การยอมรับเทคโนโลยสีารสนเทศ และเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการจ่ายเงินของส่วนราชการผา่นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

5.1 สรุปผลการวจิัย 
 ส่วนที ่1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ บุคลากรภายในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ธญับุรีท่ีมีประสบการณ์ท างานตั้งแต่ 1 ปีข้ึนไป และเคยรับบริการการจ่ายเงินผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์
จากกองคลงั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกอบด้วยบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี จ  านวน 255 คน และบุคคลภายนอกท่ีติดต่อขอรับเงินกบัทางมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี จ  านวน 65 คน รวมเป็น 320 คน  
 จากการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 214 คน มีอายุ 31-35 ปี 
จ  านวน 86 คน มีต าแหน่งพนกังานมหาวิทยาลยั จ านวน 138 คน มีประสบการณ์ท างาน 10 ปีข้ึนไป 
จ านวน 106 คน ส่วนใหญ่เคยมีประสบการณ์ท างานดา้นการเงินและบญัชีมาก่อน จ านวน 224 คน 
และท างานสายสนบัสนุน จ านวน 233 คน  
 ส่วนที่ 2 ผลวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่าน
ระบบอเิลก็ทรอนิกส์ และข้อมูลเร่ืองการประเมินภายหลงัการใช้บริการ 
 จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความรู้ความเข้าใจในระบบการจ่ายเงินแบบ           
e-Payment โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  
 ดา้นการรับรู้ความเส่ียง กลุ่มตวัอย่างมีระดบัประสบการณ์โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีมีระดบัมากท่ีสุดคือ ความเส่ียงดา้นการเงิน ไดแ้ก่ การตรวจสอบ
เอกสารหลกัฐานก่อนด าเนินการขอเบิกเงิน   
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 ดา้นการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีมีระดบัมากท่ีสุดคือ การรับรู้ถึงความง่ายในการใช ้โดยค าตอบท่ี
มีระดบัมากท่ีสุดคือ ระบบ e-Payment ช่วยใหรั้บเงินจากมหาวทิยาลยัฯไดง่้ายข้ึน  
 ความคิดเห็นเก่ียวกับการประเมินภายหลังการใช้บริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ขอ้ท่ีใหผ้ลในระดบัมากท่ีสุดคือ ความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการ 
 ส่วนที ่3 ผลวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัประสิทธิภาพในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบ
อเิลก็ทรอนิกส์ 
 กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นประสิทธิภาพในการจ่ายเงินของ
ส่วนราชการผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีมี
ระดบัมากท่ีสุดคือ ความประหยดัค่าใชจ่้าย  โดยค าตอบท่ีมีระดบัมากท่ีสุดคือ ช่วยประหยดัค่าใช้จ่าย 
เช่น ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปธนาคาร ค่าธรรมเนียมข้ึนเช็ค  
 ส่วนที ่4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัทั้ง 3 ด้าน ได้แก่  ด้านความรู้ความเขา้ใจต่อระบบ e-payment   
ดา้นการรับรู้ความเส่ียง และดา้นการยอมรับเทคโนโลยสีารสนเทศ พบวา่ 
 ปัจจยัด้านความรู้ความเขา้ใจต่อระบบ e-payment มีผลต่อประสิทธิภาพการจ่ายเงินของ
ส่วนราชการผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ปัจจยัด้านการรับรู้ความเส่ียง ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ปัจจยัด้านการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลต่อประสิทธิภาพการจ่ายเงินของส่วน
ราชการผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

5.2  การอภิปรายผลการวจิัย 
 จากการศึกษาเร่ืองประสิทธิภาพการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
สามารถอภิปรายผลการวจิยัตามสมมติฐานการวจิยั ดงัน้ี 
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจต่อระบบ e-payment มีผลต่อประสิทธิภาพการ
จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ความรู้ความเขา้ใจต่อระบบ e-payment มีผล
ต่อประสิทธิภาพการจ่ายเงินของส่วนราชการผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามสมมติฐาน และมีอิทธิพลใน
เชิงบวก คือถา้กลุ่มตวัอยา่งมีความรู้ความเขา้ใจต่อระบบ e-payment มาก ประสิทธิภาพการจ่ายเงินของ
ส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะมากเช่นกนั ถ้ากลุ่มตวัอย่างมีความรู้ความเขา้ใจต่อระบบ     
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e-payment น้อย ประสิทธิภาพการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะน้อยเช่นกนั 
ซ่ึงสอดคล้องกับ ชนาธิป  อ่อนหวาน (2553) ศึกษาเร่ือง ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติท่ีมีผลต่อ
แนวโนม้พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ท่ีมีฉลากคาร์บอนของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงกล่าวไวว้า่ 
กลุ่มตวัอย่างท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในฉลากสินคา้ในระดบัน้อย จะมีแนวโน้มในการเลือกซ้ือสินค้า 
น้อยกว่าผูท่ี้มีความรู้ความเขา้ใจในระดบัปานกลางและมาก  เน่ืองจากผูท่ี้พอมีความรู้ความเขา้ใจใน
ฉลากสินคา้อยูบ่า้ง จะสามารถมองเห็นถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ จึงมีแนวโน้มท่ีจะเลือกซ้ือสินคา้มากกว่า  
ผูท่ี้มีความรู้ความเขา้ใจนอ้ย  
 จากการวิจยัในคร้ังน้ี พบว่า แมก้ลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์ท างานดา้นการเงิน
และบญัชีมาก่อน คิดเป็นร้อยละ 70 แต่กลุ่มตวัอย่างมีความรู้ความเขา้ใจต่อระบบ e-payment ในระดบั
ปานกลาง  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.89 เท่านั้ น อาจเน่ืองจากมหาวิทยาลัยฯ เร่ิมใช้การจ่ายเงินผ่านระบบ        
e-payment กบัการจ่ายเงินจากแหล่งเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯอย่างเต็มรูปแบบในปีงบประมาณ 
2560 เป็นปีแรก และจากการสอบถามปากเปล่าจากกลุ่มตวัอย่างบางรายพบว่า บุคลากรท่ีไม่ไดอ้ยู่ใต้
สังกดัฝ่ายการเงิน กองคลงั มกัเห็นวา่ การเรียนรู้หรือท าความเขา้ใจต่อระบบ e-payment ไม่ใช่หนา้ท่ีตน 
แมว้า่ตนจะเป็นผูมี้สิทธิรับเงินโดยตรงก็ตาม แต่ควรเป็นหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นการจ่ายเงิน  
 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัด้านการรับรู้ความเส่ียง มีผลต่อประสิทธิภาพการจ่ายเงินของส่วน
ราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ปัจจยัด้านการรับรู้ความเส่ียง ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยกลุ่มตวัอย่างให้ระดบัประสบการณ์ของความ
เส่ียงดา้นความปลอดภยัในระดบัน้อย ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่เคยพบว่าขอ้มูลทางการเงินร่ัวไหล 
หรือไดรั้บเงินไม่ครบถว้น จากการท่ีมหาวิทยาลยัฯใชร้ะบบการจ่ายเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ ดงันั้นจึงไม่
สอดคลอ้งกบัจิญาดา  แกว้แทน (2557) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการใชบ้ริการช าระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน: กรณีศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปทุมธานี ให้
ความเห็นวา่ปัจจยัดา้นการรับรู้ความเส่ียง มีผลต่อการยอมรับการใชบ้ริการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ผา่นอุปกรณ์สมาร์ทโฟน โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการใชบ้ริการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์มาก
ท่ีสุดคือปัจจยัด้านความปลอดภัย ในขณะท่ีผลการวิจัยคร้ังน้ี กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานก่อนด าเนินการขอเบิกเงินมากท่ีสุด ซ่ึงเป็นการรับรู้ความเส่ียงในด้าน
การเงิน เพราะเป็นการวิจัยเก่ียวกับระบบการจ่ายเงินของหน่วยงานราชการ ซ่ึงบุคลากรมักให้
ความส าคญักบัการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานให้ตรงตามกฎระเบียบมากกว่าระบบการท างานของ
เอกชน 
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 นอกจากน้ี กลุ่มตวัอย่างยงัให้คะแนนการรับรู้ความเส่ียงในด้านประสิทธิภาพเป็นอนัดับ
รองลงมา จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์เร่ืองปัญหาสัญญาณอินเตอร์เน็ตของ
มหาวิทยาลัยฯเกิดการขัดข้องอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียเป็นคิดเป็นรายข้อเท่ากับ 3.53 ซ่ึงสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ แสดงให้เห็นว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งสามารถรับรู้ถึงความเส่ียงในขอ้น้ีได ้แต่เน่ืองจากผูรั้บบริการในยุคเทคโนโลยี มกัจะมีแนวคิด
ในการจดัการความเส่ียง โดยอาศยัประสบการณ์เก่ียวกบัการใช้บริการของระบบสารสนเทศนั้น ๆ มา
วิเคราะห์หาวิธีการลดความเส่ียง เพื่อเพิ่มความรู้สึกเช่ือมัน่ให้แก่ตนเองได ้ท าให้ระดบัคะแนนในดา้น
ประสิทธิภาพการจ่ายเงินของส่วนราชการผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ยงัคงอยูใ่นระดบัมาก  

 สมมติฐานท่ี 3 ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลต่อประสิทธิภาพการ
จ่ายเงินของส่วนราชการผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ พบวา่ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ มี
ผลต่อประสิทธิภาพการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มากท่ีสุด  และมีอิทธิพลใน
เชิงบวก คือ ถา้กลุ่มตวัอยา่งมีการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศมากข้ึน ประสิทธิภาพการจ่ายเงินของ
ส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะมากข้ึนตาม สอดคล้องกบั อคัรเดช  ป่ินสุข (2557) ศึกษา
เร่ือง การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ และส่วนประสมการตลาด
ในมุมมองของลูกคา้ท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการจองตัว๋ภาพยนตร์ออนไลน์ผา่นระบบแอพพลิเคชัน่
ของผูใ้ชบ้ริการในจงัหวดักรุงเทพมหานคร กล่าวไวว้า่ การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ดา้นการรับรู้
ถึงความง่ายต่อการใชง้าน (Perceived Ease of Use) และดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ (Perceived Usefulness) 
มีผลต่อความพึงพอใจในการจองตัว๋ภาพยนตร์ออนไลน์ผา่นระบบแอพพลิเคชัน่ของผูใ้ชบ้ริการ อีกทั้ง
ยงัช่วยลดระยะเวลาและขั้นตอนในการท างาน ท าให้พนกังานและผูใ้ช้บริการสามารถคน้หาขอ้มูล
ภาพยนตร์ ตรวจสอบวนัและเวลาในการจองตัว๋ภาพยนตร์ และได้รับขอ้มูลการจองตัว๋ภาพยนตร์
ออนไลน์ไดส้ะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน รวมทั้งมีประโยชน์ต่อการตดัสินใจในการท างานของบุคคลท่ีมี
ส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ พนกังานขายตัว๋ พนกังานตรวจสอบตัว๋ และผูบ้ริหาร ซ่ึงผลการวิจยัคร้ังน้ี กลุ่ม
ตวัอย่างเห็นว่า ระบบ e-Payment ช่วยให้สามารถรับเงินจากมหาวิทยาลยัฯได้ง่ายข้ึน และสามารถ
ตรวจสอบขอ้มูลการจ่ายเงินของมหาวิทยาลยัฯไดส้ะดวกข้ึน ซ่ึงจากเดิมท่ีมหาวทิยาลยัฯใชร้ะบบการ
จ่ายเงินโดยการจ่ายเช็ค ทางผูมี้สิทธิรับเงินตอ้งเดินทางมารับเช็คดว้ยตนเองท่ีตึกอธิการบดี และเม่ือรับ
เช็คแล้ว ต้องเดินทางไปข้ึนเช็คท่ีธนาคารให้ทันก าหนดเวลาของธนาคารจึงจะสามารถใช้เงินได ้
ในขณะท่ีระบบ e-Payment สามารถท าให้เงินโอนเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารของผูมี้สิทธิรับเงิน ท าให้
ผูรั้บเงินสามารถใชเ้งินไดท้นัที นอกจากน้ีระบบ e-Payment ยงัสามารถสร้างหลกัฐานการจ่ายเงินใน
รูปของไฟล์ PDF ได ้ท าให้กองคลงัฯสามารถส่งไฟล์หลกัฐานการจ่ายเงินให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ได้
ก่อนวนัท่ีเงินเขา้ 1 วนัท าการ 
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 ปัจจุบันไม่เพียงแต่ระบบของเอกชนเท่านั้ น ท่ีจะสามารถใช้ระบบการจ่ายเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ เพราะแนวคิด National e-Payment  ซ่ึงผลกัดนัโดยกระทรวงการคลงัก าลงักระจาย
เขา้สู่ระบบของราชการ ผา่นหลกัการแผนยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานระบบการช าระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ โดยรัฐบาลไดม้องเห็นถึงประโยชน์ในการลดความผดิพลาด ความซ ้ าซอ้น 
และโอกาสการทุจริตจากการจ่ายดว้ยเงินสดหรือเช็ค เม่ือมีการพฒันาระบบการรับจ่ายเงินของภาครัฐ 
ซ่ึงจะเป็นการปรับปรุงรูปแบบการจ่ายเงินให้มีความรวดเร็ว คล่องตวั และเหมาะสมกบัสถานการณ์
ปัจจุบนั ดงันั้นเม่ือเป็นส่ิงท่ีถูกก าหนดข้ึนโดยรัฐบาล ทางมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจึง
ตอบรับนโยบายดงักล่าว และเพื่อให้การจ่ายเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามแนวคิด National e-Payment  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผูศึ้กษามีความเห็นว่า จ  าเป็นต้องอาศยัความร่วมมือของบุคลากรของ
มหาวิทยาลยัฯทุกคนในการขบัเคล่ือนนโยบายดงักล่าว เร่ิมจากการเปิดใจยอมรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ใน
การท างาน พร้อมท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ โดยไม่เก่ียงว่าเป็นหน้าท่ีของบุคคลใดบุคคลหน่ึง และท างาน
ดว้ยความเตม็ใจและมีใจรักบริการกบัผูรั้บบริการทุกระดบั 
 

5.3  ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจิัย 
 จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ผูศึ้กษาจึงมีขอ้เสนอแนะจากการวจิยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 1. ดา้นความรู้ความเขา้ใจต่อระบบ e-payment 
 ควรมีการจดัอบรมเก่ียวกบัความส าคญัของระบบ e-Payment ให้แก่บุคลากรภายใน และ
บุคคลภายนอกท่ีมหาวิทยาลยัฯ ด าเนินการจ่ายเงินให ้โดยเนน้เน้ือหาท่ีกลุ่มเป้าหมายจ าเป็นตอ้งรู้ เพื่อ
ลดความผดิพลาดการจ่ายเงินผา่นระบบ e-Payment ท่ีเกิดจากความผดิพลาดของมนุษยไ์ด ้
 2. การรับรู้ความเส่ียง 
 ควรมีการซ่อมแซมบ ารุงอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตอยา่งสม ่าเสมอ 
เน่ืองจากเป็นส่วนประกอบส าคญัในการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบอิเล็กทรอนิกส์   
 

5.4  งานวจิัยทีเ่กีย่วเน่ืองในอนาคต 
 5.4.1  ในการศึกษาคราวหน้า ควรเปล่ียนกลุ่มเป้าหมายให้เจาะจงมากยิ่งข้ึน เช่น เลือก
เฉพาะบุคลากรทางการเงินและบัญชีเท่านั้ น หรือบุคลากรท่ีเป็นผูจ่้ายเงินผ่านระบบ e-Payment 
โดยตรง ซ่ึงมีจ านวนไม่มากนัก อาจจะตอ้งเปล่ียนการวิจยัเชิงปริมาณ ไปเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึก 
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 5.4.2 ในอนาคตจะมีการจ่ายเงินผ่านระบบ e-Payment ส าหรับแหล่งเงินงบประมาณ
แผ่นดิน หากผูส้นใจท าวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองน้ี อาจระบุเป็นการศึกษาเฉพาะการจ่ายเงินผ่านระบบ              
e-Payment ส าหรับแหล่งเงินงบประมาณแผ่นดินเท่านั้นได้ เพราะการจ่ายเงินจากเงินงบประมาณ
แผน่ดินจะมีขั้นตอนท่ีซบัซอ้นกวา่แหล่งเงินรายได ้  
 5.4.3 ในการวิจยัคร้ังต่อไป หากตอ้งการศึกษาความรู้ความเขา้ใจต่อระบบ e-Payment ควรตั้ง
ค  าถามในลักษณะของแบบทดสอบ มากกว่าค าถามโดยการให้ประเมินความรู้ตนเอง เพื่อให้ได้
ขอ้เทจ็จริงท่ีชดัเจนมากข้ึน 
 

  5.5  ข้อจ ากดัของการวจิัย 
 5.5.1 กลุ่มตวัอย่างเป็นบุคคลภายนอกท่ีติดต่อขอรับเงินกบัทางมหาวิทยาลยัฯ ซ่ึงค่อนขา้ง
ยากในการเก็บแบบสอบถามแบบกระดาษ ผูศึ้กษาจึงใช้วิธีแจกแบบสอบถามแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึง
ไม่ได้มีการพบหน้ากนัระหว่างผูศึ้กษากบัผูต้อบแบบสอบถาม ดงันั้นอาจท าให้ผูต้อบแบบสอบถาม
ไม่ไดใ้หค้วามส าคญัหรือละเลยกบัการตอบแบบสอบถามได ้
 5.5.2 กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชใ้นการวิจยั มีอาย ุประสบการณ์การท างาน และต าแหน่ง
งานท่ีแตกต่างกนั ท าใหผ้ลการวจิยัท่ีไดอ้าจแตกต่างกนัได ้
 5.5.3 การให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู ้ประเมินตนเองเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจต่อระบบ               
e-Payment ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งบางรายประเมินวา่ตนเองยงัไม่รู้จกัระบบ e-Payment แมจ้ะเคยไดรั้บเงินจาก
ระบบดงักล่าวแลว้ก็ตาม  เน่ืองจากการจ่ายเงินผ่านระบบ e-Payment  เป็นระบบท่ีเร่ิมใช้ได้เพียง 1 ปี 
และผูรั้บเงินบางส่วนมิได้เป็นผูด้  าเนินการขอเบิกเงินจากกองคลังเอง แต่ด าเนินการผ่านเจ้าหน้าท่ี
การเงินของหน่วยงาน 
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แบบสอบถามเพือ่การวจิยั 

ประสิทธิภาพการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส์ 

ของกองคลงั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 

ค าช้ีแจง แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาวิชา การศึกษาคน้ควา้อิสระ (Independent Study) 
โครงการพิเศษ หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ในการน้ี
จึงใคร่ขอความกรุณาจากท่าน โปรดให้ขอ้มูลในแบบสอบถามชุดน้ีตามความเป็นจริง ซ่ึงขอ้มูลท่ีได้
จะน าไปใชป้ระโยชน์ทางการศึกษาวจิยัเท่านั้น พร้อมทั้งขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 

แบบสอบถามนีแ้บ่งเป็น 6 ส่วน 
 ส่วนท่ี 1 : ปัจจยัส่วนบุคคล (ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม) 
 ส่วนท่ี 2 : ความรู้ความเขา้ใจต่อระบบ e-payment 
 ส่วนท่ี 3:  ปัจจยัดา้นการรับรู้ความเส่ียง 
 ส่วนท่ี 4:  ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ส่วนท่ี 5:  ประสิทธิภาพในการจ่ายเงินของส่วนราชการผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ส่วนท่ี 6:  การประเมินภายหลงัการใชบ้ริการ 
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ส่วนที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคล (ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม) 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงใน  
1. เพศ 
  1) ชาย  2) หญิง   
2. อาย ุ
  1) ต ่ากวา่ 25 ปี  2) 25-30 ปี  3) 31-35 ปี   
  4) 36-40 ปี  5) 41-45 ปี  6) มากกวา่ 45 ปี  
3. ต าแหน่ง  
  1) ขา้ราชการ  2) พนกังานมหาวทิยาลยั  
  3) พนกังานราชการ   4) ลูกจา้งประจ า  
  5) ลูกจา้งชัว่คราว  6) บุคคลภายนอก 
4. ประสบการณ์ท างาน  
  1) 1-3 ปี           3) 4-6 ปี  4) 7-9 ปี  5) 10 ปีข้ึนไป         
5. เคยท างานเก่ียวกบัดา้นการเงินและบญัชีหรือไม่ 
  1) เคย                     2) ไม่เคย 
6. สายงาน ***(บุคคลภายนอกไม่ตอ้งตอบขอ้น้ี.)*** 
  1) สายวชิาการ  2) สายสนบัสนุน  
  

 
หมายเหตุ: การจ่ายเงินทีก่ล่าวถึงในแบบสอบถามนี ้ให้หมายความถงึ การจ่ายเงินจาก
แหล่งเงินงบประมาณรายได้ของมหาวทิยาลยัฯเท่าน้ัน 
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ส่วนที ่2  ปัจจยัดา้นความรู้ ความเขา้ใจในระบบการจ่ายเงินแบบ e-Payment ท่ีส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการจ่ายเงินของส่วนราชการผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 
ส่วนที ่2.1 สอบถามเก่ียวกบัความรู้และความเขา้ใจของการจ่ายเงินดว้ยระบบ   e-Payment 
ค าช้ีแจง โปรดพิจารณาขอ้ความต่อไปน้ี แลว้ใส่เคร่ืองหมาย   ลงในช่องท่ีตรงกบัความรู้ความ
เข้าใจของท่านมากทีสุ่ด  
 
5 หมายถึง มีความรู้มากท่ีสุด  
4 หมายถึง มีความรู้มาก 
3 หมายถึง มีความรู้ปานกลาง     
2 หมายถึง มีความรู้นอ้ย 
1 หมายถึง มีความรู้นอ้ยท่ีสุด 
 

ปัจจัยด้านความรู้ ความเข้าใจ 
ระดับความรู้ความเข้าใจ 

1 
น้อยทีสุ่ด 

2 
น้อย 

3 
ปานกลาง 

4 
มาก 

5 
มากทีสุ่ด 

1. ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัระบบ e-Payment       
1.1 ท่านมีความรู้เก่ียวกบัระบบ e-Payment  ของธนาคารท่ี
มหาวทิยาลยัฯเลือกใช ้ 

     

1.2 ท่านทราบขั้นตอนการขอเบิกจ่ายเงินผา่นระบบ            
e-Payment ของกองคลงั 

     

1.3 ท่านมีความรู้เก่ียวกบั ผูมี้สิทธิรับเงินส าหรับการจ่ายเงิน
แบบ e-Payment  
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5 หมายถึง มีความเขา้ใจมากท่ีสุด  
4 หมายถึง มีความเขา้ใจมาก 
3 หมายถึง มีความเขา้ใจปานกลาง     
2 หมายถึง มีความเขา้ใจนอ้ย 
1 หมายถึง มีความเขา้ใจนอ้ยท่ีสุด 
 

ปัจจัยด้านความรู้ ความเข้าใจ 
ระดับความรู้ความเข้าใจ 

1 
น้อยทีสุ่ด 

2 
น้อย 

3 
ปานกลาง 

4 
มาก 

5 
มากทีสุ่ด 

2. ความเข้าใจเกีย่วกบัระบบ e-Payment       
2.1 ท่านเขา้ใจการเขียนบนัทึกขอ้ความเพื่อขอเบิกจ่ายเงิน
จากระบบ e-Payment ของมหาวทิยาลยัฯ  

     

2.2 ท่านเขา้ใจเร่ือง การหกัค่าธรรมเนียมธนาคารจากการ
จ่ายเงินผา่นระบบ e-Payment 

     

2.3 ท่านเขา้ใจขั้นตอนการตรวจสอบรายการจ่ายเงินของ
มหาวทิยาลยัฯ  
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ส่วนที ่2.2 สอบถามเก่ียวกบัการน าไปใช ้การวเิคราะห์ และการสังเคราะห์ ส าหรับการจ่ายเงินดว้ย
ระบบ e-Payment 
ค าช้ีแจง โปรดพิจารณาขอ้ความต่อไปน้ี แลว้ใส่เคร่ืองหมาย   ลงในช่องท่ีตรงกบัประสบการณ์ของ
ท่านมากทีสุ่ด  
5 คะแนน หมายถึง มากท่ีสุด  
4 คะแนน หมายถึง มาก 
3 คะแนน หมายถึง ปานกลาง 
2 คะแนน หมายถึง นอ้ย  
1 คะแนน หมายถึง นอ้ยท่ีสุด 
 

ปัจจัยด้านความรู้ ความเข้าใจ 
ระดับประสบการณ์ 

1 
น้อยทีสุ่ด 

2 
น้อย 

3 
ปานกลาง 

4 
มาก 

5 
มากทีสุ่ด 

3. การน าไปใช้      
3.1 ประสบการณ์การท าธุรกรรมทางการเงินผา่นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ภายในปีน้ีของท่านอยูใ่นระดบัใด 

     

3.2 ท่านแจง้ขอ้มูลต่อไปน้ีครบถว้น ในกรณีท่ีท่านตอ้งการ
ใหผู้อ่ื้นช่วยโอนเงินแทน (ช่ือบญัชี เลขท่ีบญัชี ช่ือธนาคาร 
และจ านวนเงิน) 

     

4. การวเิคราะห์      
4.3 ท่านสามารถหาสาเหตุของปัญหาเก่ียวกบัการจ่ายเงิน
ดว้ยระบบ e-Payment ได ้เช่น กรณีไดรั้บเงินไม่ถูกตอ้ง
หรือไม่ทนัเวลา 
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ส่วนที ่3  ปัจจยัดา้นการรับรู้ความเส่ียงท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการจ่ายเงินของส่วนราชการ
ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ค าช้ีแจง โปรดพิจารณาขอ้ความต่อไปน้ี แลว้ใส่เคร่ืองหมาย   ลงในช่องท่ีตรงกบัประสบการณ์ของ
ท่านมากทีสุ่ด  
5 คะแนน หมายถึง มากท่ีสุด  
4 คะแนน หมายถึง มาก 
3 คะแนน หมายถึง ปานกลาง 
2 คะแนน หมายถึง นอ้ย  
1 คะแนน หมายถึง นอ้ยท่ีสุด 
 

ปัจจัยด้านการรับรู้ความเส่ียง 

ระดับประสบการณ์ 

1 
น้อยทีสุ่ด 

2 
น้อย 

3 
ปานกลาง 

4 
มาก 

5 
มากทีสุ่ด 

1. ความเส่ียงด้านการเงิน      
1.1 ท่านมีการจัดเตรียมเอกสารหลกัฐานก่อนด าเนินการขอ
เบิกเงิน  

     

1.2 ท่านมีการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานก่อนด าเนินการขอ
เบิกเงิน 

     

1.3 ท่านมีการขออนุมติัค่าใชจ่้าย ก่อนด าเนินการขอเบิกเงิน 
หรือในกรณีท่ีท่านเป็นบุคคลภายนอก ท่านไดต้รวจสอบวา่
งานท่ีรับท าจากมหาวทิยาลยัฯ ผา่นการอนุมติัค่าใชจ่้ายแลว้ 

     

2. ความเส่ียงด้านประสิทธิภาพ      
2.1 ท่านเคยพบปัญหาสัญญาณอินเตอร์เน็ตของมหาวทิยาลยั
ฯเกิดการขดัขอ้ง  

     

2.2 ท่านเคยพบวา่ระบบของธนาคารผูใ้หบ้ริการระบบ              
e-Payment ขดัขอ้งจากระบบของธนาคารเอง 
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ปัจจัยด้านการรับรู้ความเส่ียง 

ระดับประสบการณ์ 

1 
น้อยทีสุ่ด 

2 
น้อย 

3 
ปานกลาง 

4 
มาก 

5 
มากทีสุ่ด 

3. ความเส่ียงด้านความปลอดภัย      
3.1 ท่านเคยพบวา่ขอ้มูลทางการเงินของท่านร่ัวไหล จากการ
ท่ีมหาวทิยาลยัฯใชร้ะบบ e-Payment 

     

3.2 ท่านเคยพบวา่การจ่ายเงินดว้ยระบบ e-Payment ท าใหท้่าน
ไดรั้บเงินไม่ครบถว้น 

     

4. ความเส่ียงด้านสังคม      
4.1 ท่านเช่ือในส่ิงท่ีคนรอบขา้งพดูถึงระบบ  e-Payment แม้
จะไม่ไดส้ัมผสัดว้ยตนเอง 

     

4.2 การตดัสินใจใชร้ะบบ e-Payment ข้ึนอยูก่บัความคิดเห็น
ของบุคคลรอบๆตวัท่านดว้ย 
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ส่วนที ่4  ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการจ่ายเงินของ
ส่วนราชการผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ค าช้ีแจง โปรดพิจารณาขอ้ความต่อไปน้ี แลว้ใส่เคร่ืองหมาย   ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของ
ท่านมากทีสุ่ด  

5 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
4 หมายถึง เห็นดว้ยมาก 
3 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 
2 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย       
1 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
 

ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ระดับความคิดเห็น 

1 
น้อยทีสุ่ด 

2 
น้อย 

3 
ปานกลาง 

4 
มาก 

5 
มากทีสุ่ด 

1. การรับรู้ถึงประโยชน์ทีไ่ด้รับ      
1.1 การใชร้ะบบ e-Payment ช่วยท าใหม้หาวทิยาลยัฯ
จ่ายเงินไดร้วดเร็วข้ึน 

     

1.2 การใชร้ะบบ e-Payment ช่วยท าใหม้หาวทิยาลยัฯ
จ่ายเงินไดถู้กตอ้ง ครบถว้น 

     

1.3 การใชร้ะบบ e-Payment ท าใหท้่านไดรั้บความสะดวก
มากกวา่การจ่ายเงินแบบเช็ค 

     

2. การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน      
2.1 ระบบ e-Payment ช่วยใหท้่านรับเงินจากมหาวทิยาลยัฯ
ไดง่้ายข้ึน 

     

2.2 ระบบ e-Payment ท าใหท้่านตรวจสอบขอ้มูลการ
จ่ายเงินของมหาวทิยาลยัฯไดส้ะดวกข้ึน 
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ส่วนที ่5  ประสิทธิภาพการจ่ายเงินของส่วนราชการผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ค าช้ีแจง โปรดพิจารณาขอ้ความต่อไปน้ี แลว้ใส่เคร่ืองหมาย   ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของ
ท่านมากทีสุ่ด  

5 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
4 หมายถึง เห็นดว้ยมาก 
3 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 
2 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย       
1 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
 

ประสิทธิภาพการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบ
อเิลก็ทรอนิกส์ 

ระดับความคิดเห็น 
1 

น้อยทีสุ่ด 
2 

น้อย 
3 

ปานกลาง 
4 
มาก 

5 
มากทีสุ่ด 

1. ความถูกต้องแม่นย า      
1.1 ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากระบบ e-Payment มีความถูกตอ้ง      
1.2 ขอ้มูลจากระบบ e-Payment มีความน่าเช่ือถือ      
1.3 หลกัฐานการจ่ายเงินจากระบบe-Payment มีความชดัเจน       
2. ความประหยดัค่าใช้จ่าย      
2.1 ระบบ e-Payment ช่วยลดปริมาณการใชว้สัดุส้ินเปลือง
ของมหาวทิยาลยัฯ  

     

2.2 ระบบ e-Payment ช่วยลดค่าใชจ่้ายในการซ้ือเช็คของ
มหาวทิยาลยัฯ 

     

2.3 ระบบ e-Payment ช่วยใหท้่านประหยดัค่าใชจ่้าย เช่น 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปธนาคาร ค่าธรรมเนียมข้ึนเช็ค 
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ประสิทธิภาพการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบ
อเิลก็ทรอนิกส์ 

ระดับความคิดเห็น 
1 

น้อยทีสุ่ด 
2 

น้อย 
3 

ปานกลาง 
4 
มาก 

5 
มากทีสุ่ด 

3. ความรวดเร็ว      
3.1 ระบบ e-Payment ช่วยใหท้่านลดเวลาในการติดต่อกบั
เจา้หนา้ท่ีการเงิน 

     

3.2 ระบบ e-Payment ช่วยใหท้่านไดรั้บเงินสดเร็วข้ึน ไม่
เสียเวลาติดต่อธนาคารเพื่อข้ึนเช็ค 

     

3.3 ระบบ e-Payment ช่วยใหท้่านสามารถใชเ้งินไดต้าม
ก าหนดท่ีตอ้งการ 

     

4. ความโปร่งใส      
4.1 ระบบ e-Payment ท าใหท้่านตรวจสอบไดว้า่เจา้หนา้ท่ี
การเงินคนใดเป็นผูจ่้ายเงินใหท้่าน 

     

4.2 ระบบ e-Payment ท าใหส้ามารถลดการทุจริตลงได ้      
4.3 ระบบ e-Payment ท าใหท้่านตรวจสอบยอดเงินท่ีขอ
เบิกจ่ายไดช้ดัเจน 
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ส่วนที ่6  การประเมินภายหลงัการใชบ้ริการ การจ่ายเงินจากระบบ e-Payment 
ค าช้ีแจง โปรดพิจารณาขอ้ความต่อไปน้ี แลว้ใส่เคร่ืองหมาย   ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของ
ท่านมากทีสุ่ด  

5 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
4 หมายถึง เห็นดว้ยมาก 
3 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 
2 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย       
1 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

 

การประเมินภายหลงัการใช้บริการ 
ระดับความคิดเห็น 

1 
น้อยทีสุ่ด 

2 
น้อย 

3 
ปานกลาง 

4 
มาก 

5 
มากทีสุ่ด 

1.1 ท่านรู้สึกพึงพอใจต่อการใชบ้ริการ การจ่ายเงินจาก
ระบบ e-Payment 

     

1.2 ควรมีการปรับปรุงเก่ียวกบัการจ่ายเงินผา่นระบบ          
e-Payment ของมหาวทิยาลยัฯ 

     

 
ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 
 
         
         
         
         
          

 
 

---จบแบบสอบถาม--- 
ขอบพระคุณส าหรับการช่วยเหลอืทางการศึกษาในคร้ังนีข้องท่าน 
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ภาคผนวก ข 
ตารางทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
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ตารางทดสอบความเช่ือมมัน่ของแบบสอบถาม 
 

 ปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจต่อระบบ e-payment 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.901 9 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

ความรู้ 2.9667 1.21721 30 

ความรู้ 2.5333 1.22428 30 

ความรู้ 2.7000 1.20773 30 

ความเขา้ใจ 2.6333 1.06620 30 

ความเขา้ใจ 3.0667 1.14269 30 

ความเขา้ใจ 2.7000 1.05536 30 

การน าไปใช ้ 3.6000 1.16264 30 

การน าไปใช ้ 3.5333 1.25212 30 

การวิเคราะห์ 2.9667 1.15917 30 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

ความรู้ 23.7333 47.582 .738 .884 

ความรู้ 24.1667 46.833 .783 .880 

ความรู้ 24.0000 46.690 .806 .878 

ความเขา้ใจ 24.0667 48.478 .798 .881 

ความเขา้ใจ 23.6333 47.964 .770 .882 

ความเขา้ใจ 24.0000 50.483 .658 .891 

การน าไปใช ้ 23.1000 51.955 .486 .903 

การน าไปใช ้ 23.1667 51.178 .486 .904 

การวิเคราะห์ 23.7333 51.306 .530 .900 
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ปัจจยัดา้นการรับรู้ความเส่ียง 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.858 9 

 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

ดา้นการเงิน 3.9000 1.02889 30 

ดา้นการเงิน 3.9000 .99481 30 

ดา้นการเงิน 3.3333 1.09334 30 

ดา้นประสิทธิภาพ 3.2333 .97143 30 

ดา้นประสิทธิภาพ 2.8667 1.07425 30 

ดา้นความปลอดภยั 2.2000 1.21485 30 

ดา้นความปลอดภยั 2.1667 1.34121 30 

ดา้นสงัคม 2.7000 1.23596 30 

ดา้นสงัคม 3.0667 1.31131 30 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

ดา้นการเงิน 23.4667 43.913 .371 .862 

ดา้นการเงิน 23.4667 43.154 .451 .855 

ดา้นการเงิน 24.0333 40.930 .565 .845 

ดา้นประสิทธิภาพ 24.1333 41.913 .571 .845 

ดา้นประสิทธิภาพ 24.5000 39.914 .661 .836 

ดา้นความปลอดภยั 25.1667 38.144 .694 .832 

ดา้นความปลอดภยั 25.2000 38.097 .612 .841 

ดา้นสงัคม 24.6667 38.644 .642 .837 

ดา้นสงัคม 24.3000 37.390 .681 .833 
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ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.979 5 

 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

รับรู้ประโยชน์ 4.1000 .99481 30 

รับรู้ประโยชน์ 4.0667 1.01483 30 

รับรู้ประโยชน์ 4.2000 .96132 30 

รับรู้ความง่าย 4.1000 .95953 30 

รับรู้ความง่าย 4.0667 1.01483 30 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

รับรู้ประโยชน์ 16.4333 14.392 .957 .972 

รับรู้ประโยชน์ 16.4667 14.602 .899 .980 

รับรู้ประโยชน์ 16.3333 14.575 .968 .970 

รับรู้ความง่าย 16.4333 14.668 .954 .972 

รับรู้ความง่าย 16.4667 14.464 .921 .977 
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 ปัจจยัดา้นประสิทธิภาพในการจ่ายเงินของส่วนราชการผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.882 12 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

ความถูกตอ้งแม่นย  า 3.9000 .80301 30 

ความถูกตอ้งแม่นย  า 3.9000 .84486 30 

ความถูกตอ้งแม่นย  า 3.9667 .76489 30 

ความประหยดัค่าใชจ่้าย 4.2333 .67891 30 

ความประหยดัค่าใชจ่้าย 4.2333 .72793 30 

ความประหยดัค่าใชจ่้าย 4.3000 .70221 30 

ความรวดเร็ว 4.2667 .78492 30 

ความรวดเร็ว 4.2667 .78492 30 

ความรวดเร็ว 3.9667 1.03335 30 

ความโปร่งใส 4.3333 .66089 30 

ความโปร่งใส 4.0333 .80872 30 

ความโปร่งใส 4.1333 .73030 30 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

ความถูกตอ้งแม่นย  า 45.6333 31.620 .687 .867 

ความถูกตอ้งแม่นย  า 45.6333 31.275 .685 .867 

ความถูกตอ้งแม่นย  า 45.5667 31.426 .752 .863 

ความประหยดัค่าใชจ่้าย 45.3000 32.217 .751 .865 

ความประหยดัค่าใชจ่้าย 45.3000 31.390 .802 .861 

ความประหยดัค่าใชจ่้าย 45.2333 31.426 .831 .860 

ความรวดเร็ว 45.2667 31.030 .780 .861 

ความรวดเร็ว 45.2667 30.685 .824 .859 

ความรวดเร็ว 45.5667 30.944 .561 .877 

ความโปร่งใส 45.2000 37.545 .060 .897 

ความโปร่งใส 45.5000 36.534 .131 .898 

ความโปร่งใส 45.4000 35.903 .232 .891 
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ภาคผนวก ค 
ตารางแสดงผลการวเิคราะห์จากโปรแกรม SPSS 
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ตารางแสดงผลการวเิคราะห์จากโปรแกรม SPSS 
 
 แสดงจ านวน (ความถ่ี) และค่าร้อยละ ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

เพศ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

ชาย 106 33.1 33.1 33.1 

หญิง 214 66.9 66.9 100.0 

Total 320 100.0 100.0  

 
อายุ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

ต ่ากวา่ 25 ปี 13 4.1 4.1 4.1 

25-30 ปี 82 25.6 25.6 29.7 

31-35 ปี 86 26.9 26.9 56.6 

36-40 ปี 54 16.9 16.9 73.4 

41-45 ปี 38 11.9 11.9 85.3 

มากกวา่ 45 ปี 47 14.7 14.7 100.0 

Total 320 100.0 100.0  

 
ต าแหน่ง 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

ขา้ราชการ 53 16.6 16.6 16.6 

พนกังานมหาวทิยาลยั 138 43.1 43.1 59.7 

พนกังานราชการ 16 5.0 5.0 64.7 

ลูกจา้งประจ า 6 1.9 1.9 66.6 

ลูกจา้งชัว่คราว 42 13.1 13.1 79.7 

บุคคลภายนอก 65 20.3 20.3 100.0 

Total 320 100.0 100.0  
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ประสบการณ์ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Vali
d 

1 -3 ปี 71 22.2 22.2 22.2 

4-6 ปี 96 30.0 30.0 52.2 

7-9 ปี 47 14.7 14.7 66.9 

10 ปีข้ึนไป 106 33.1 33.1 100.0 

Total 320 100.0 100.0  

 
 

ประสบการณ์ด้านการเงนิและบญัชี 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

เคย 224 70.0 70.0 70.0 

ไม่เคย 96 30.0 30.0 100.0 

Total 320 100.0 100.0  

 
 

สายงาน 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

บุคคลภายนอก 65 20.3 20.3 20.3 

สายวชิาการ 22 6.9 6.9 27.2 

สายสนบัสนุน 233 72.8 72.8 100.0 

Total 320 100.0 100.0  

 



93 

แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
   
ความรู้ความเขา้ใจต่อระบบ e-payment 

Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ความรู้ 320 4.00 1.00 5.00 2.8247 1.04363 
ความเขา้ใจ 
การน าไปใช ้

320 
320 

4.00 
4.00 

1.00 
1.00 

5.00 
5.00 

2.7293 
3.2047 

1.03045 
1.03821 

การวเิคราะห์ 320 4.00 1.00 5.00 2.7844 1.11434 
Valid N (listwise) 320      

 

   Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

รวมความรู้ความเขา้ใจ 320 1.00 4.75 2.8864 .91661 

Valid N (listwise) 320     

 

 

 การรับรู้ความเส่ียง 
                                            Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 

ดา้นการเงิน 320 1.00 5.00 3.6283 1.07361 
ดา้นประสิทธิภาพ 320 1.00 5.00 2.9813 .82930 
ดา้นความปลอดภยั 320 1.00 3.50 1.7625 .84718 
ดา้นสงัคม 320 1.00 5.00 2.6297 1.11258 
Valid N (listwise) 320     

 
                                                                                                                 Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

รวมความเส่ียง 320 2.88 1.25 4.13 2.7477 .58209 

Valid N (listwise) 320      
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 การยอมรับเทคโนโลยสีารสนเทศ 
                                               Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 

รับรู้ประโยชน ์ 320 1.00 5.00 3.6702 .92860 
รับรู้ความง่าย 320 1.00 5.00 3.7000 .96441 
Valid N (listwise) 320     

 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

รวมยอมรับเทคโนฯ 320 1.00 5.00 3.6845 .89868 

Valid N (listwise) 320     

 

 
การประเมินภายหลงัการใชบ้ริการ 

                                              Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 

พึงพอใจ 320 1.00 5.00 3.6594 .92995 
การปรับปรุง 320 1.00 5.00 3.0438 1.00374 
Valid N (listwise) 320     

 

     Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

comment 320 1.00 5.00 3.3516 .76092 

Valid N (listwise) 320     
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ประสิทธิภาพในการจ่ายเงินของส่วนราชการผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

  Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ความถูกตอ้ง 320 4.00 1.00 5.00 3.6051 .82397 
ประหยดัค่าใชจ่้าย 320 4.00 1.00 5.00 3.7249 .88002 
ความรวดเร็ว 320 3.67 1.33 5.00 3.6323 .79238 
ความโปร่งใส 320 3.67 1.33 5.00 3.6627 .77784 
Valid N (listwise) 320      

 
 

  Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

รวมประสิทธิภาพ 320 1.33 5.00 3.6563 .70439 

Valid N (listwise) 320     

 

แสดงการวเิคราะห์ Multiple Regression Analysis 

ความรู้ความเขา้ใจต่อระบบ e-payment ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการจ่ายเงินของส่วนราชการ
ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .491a .241 .231 .61763 

a. Predictors: (Constant), ความรู้, การน าไปใช,้ การวิเคราะห์, ความเขา้ใจ 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 38.115 4 9.529 24.979 .000b 

Residual 120.163 315 .381   

Total 158.278 319    

a. Dependent Variable: รวมประสิทธิภาพ 

b. Predictors: (Constant), ความรู้, การน าไปใช,้ การวิเคราะห์, ความเขา้ใจ 
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Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 2.658 .120  22.065 .000 

ความรู้ .378 .065 .560 5.786 .000 

ความเขา้ใจ -.165 .068 -.241 -2.430 .016 

การน าไปใช ้ .221 .044 .325 5.058 .000 

การวิเคราะห์ -.117 .051 -.186 -2.288 .023 

      

a. Dependent Variable: รวมประสิทธิภาพ 

การรับรู้ความเส่ียง มีผลต่อประสิทธิภาพการจ่ายเงินของส่วนราชการผา่นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .456a .208 .198 .63096 

a. Predictors: (Constant), ดา้นสงัคม, ดา้นการเงิน, ดา้นความปลอดภยั, ดา้นประสิทธิภาพ 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 32.875 4 8.219 20.645 .000b 

Residual 125.403 315 .398   

Total 158.278 319    

a. Dependent Variable: รวมประสิทธิภาพ 

b. Predictors: (Constant), ดา้นสงัคม, ดา้นการเงิน, ดา้นความปลอดภยั, ดา้นประสิทธิภาพ 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 2.838 .202 
 

14.069 .000 

ดา้นการเงิน .274 .034 .422 8.021 .000 

ดา้นประสิทธิภาพ .002 .072 .002 .032 .974 

ดา้นความปลอดภยั -.119 .048 -.143 -2.490 .013 

ดา้นสงัคม .008 .038 .013 .209 .834 

a. Dependent Variable: รวมประสิทธิภาพ 
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การยอมรับเทคโนโลยสีารสนเทศ มีผลต่อประสิทธิภาพการจ่ายเงินของส่วนราชการผา่น
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .611a .374 .370 .55928 

a. Predictors: (Constant), รับรู้ความง่าย, รับรู้ประโยชน์ 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 59.121 2 29.560 94.502 .000b 

Residual 99.157 317 .313   

Total 158.278 319    

a. Dependent Variable: รวมประสิทธิภาพ 

b. Predictors: (Constant), รับรู้ความง่าย, รับรู้ประโยชน์ 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1.895 .132  14.320 .000 

รับรู้ประโยชน์ .212 .056 .280 3.757 .000 

รับรู้ความง่าย .265 .054 .363 4.879 .000 

a. Dependent Variable: รวมประสิทธิภาพ 
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รวมปัจจยัทั้ง 3 ดา้น ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการจ่ายเงินของส่วนราชการผา่นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .631a .398 .393 .54900 

a. Predictors: (Constant), รวมยอมรับเทคโนฯ, รวมความเส่ียง, รวมความรู้ความเขา้ใจ 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 63.034 3 21.011 69.711 .000b 

Residual 95.244 316 .301   

Total 158.278 319    

a. Dependent Variable: รวมประสิทธิภาพ 

b. Predictors: (Constant), รวมยอมรับเทคโนฯ, รวมความเส่ียง, รวมความรู้ความเขา้ใจ 

 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1.915 .175  10.911 .000 

รวมความรู้ความเขา้ใจ .146 .040 .190 3.623 .000 

รวมความเส่ียง -.102 .060 -.084 -1.713 .088 

รวมยอมรับเทคโนฯ .435 .037 .555 11.604 .000 

a. Dependent Variable: รวมประสิทธิภาพ 
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ประวตัผิู้เขยีน 
 

ช่ือ-นามสกุล  นางสาวปรียาพร  วฒันปัญญาขจร 
วนั เดือน ปี เกดิ 3  พฤศจิกายน 2531 
คุณวุฒิการศึกษาเดิม   ปริญญาบญัชีบณัฑิต พ.ศ.2555 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
ประสบการณ์การท างาน  นกัวชิาการเงินและบญัชี คณะสาธารณสุขศาสตร์  
   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์     
อาชีพปัจจุบัน นกัวชิาการการเงินและบญัชี   
  กองคลงั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี  
  ต.คลองหก  อ.ธญับุรี จ.ปทุมธานี 12110 
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