


 
 

รายงานการวิเคราะห์ 
เรื่อง  การวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าใช้บริการด้านการเงิน 
ผ่านระบบ e-Service กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562  
 
 
 
 
 
 

นายสุรสิทธ์ิ ชาลีมาตย์ 
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระดับปฏิบัติการ 

 
 
 
 
 
 

กองคลัง  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2563 



ก 

คํานํา 
 
  การวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าใช้บริการด้านการเงินผ่านระบบ e-Service กองคลัง มหาวิทยาลัย 
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โปรแกรม Microsoft Office Excel เพ่ือคํานวณหาค่าผลการเปรียบเทียบข้อมูล ค่าร้อยละ ค่าตํ่าสุด 
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  ผู้วิเคราะห์หวังเป็นอย่างย่ิงว่า รายงานการวิเคราะห์เล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการวาง
แผนการดําเนินงานและสามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ e-service กองคลัง มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
รวมถึงจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรที่เก่ียวข้อง และผู้ที่สนใจทุกท่าน ท้ายน้ี ใคร่ขอพระขอบคุณ 
นางสาวสุนิภา ไสวเงิน ผู้อํานวยการกองคลัง  เพ่ือนร่วมงาน และผู้เก่ียวข้องที่มีส่วนร่วมในการจัดทํา
รายงานการวิเคราะห์ฉบับน้ีให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาและความสําคัญ 
 ยุคปัจจุบันนอกจากจะเป็นยุคโลกาภิวัตน์แล้ว ยังเป็นยุคแห่งสารสนเทศไร้พรมแดนด้วย   และ
เป็นยุคที่เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเร่ิมก้าวเข้ามามีบทบาทสําคัญทั้งในภาคธุรกิจและในภาคการศึกษา ดัง
จะเห็นได้จากการที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ประกาศนโยบายที่จะให้ทุกห้องเรียนสามารถเช่ือมต่อกับ
อินเตอร์เน็ตได้ภายในปี ค.ศ. 2000 และนักเรียนทุกคนต้องได้รับการศึกษาด้านเทคโนโลยีน้ีด้วย ใน
ประเทศไทยถึงแม้จะไม่มีการประกาศแผนนโยบายด้านน้ีชัดเจน อินเตอร์เน็ตก็เริ่มก้าวเข้ามาสู่
สถาบันการศึกษาโดยเฉพาะอย่างย่ิงในระดับอุดมศึกษา ดังจะเห็นได้จากการที่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ  ได้
ลงทุนติดต้ังระบบเครือข่าย (Network) ภายใน และต่อเข้ากับอินเตอร์เน็ตเพ่ือให้อาจารย์และนิสิต
นักศึกษาได้ใช้อินเตอร์เน็ตกัน 
 การนําอินเตอร์เน็ตเข้ามาใช้ในระบบการศึกษา เป็นการนําสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้
โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือประโยชน์ต่อการศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมอันเน่ืองมากจากการให้บริการ
ด้านการศึกษา ซึ่งสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม แสดงผลการสํารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี พ.ศ. 
2562 หรือ Thailand Internet User Behavior 2019 โดยทศวรรษท่ีผ่านมาคนไทยใช้อินเทอร์เน็ต
เพ่ิมขึ้นอย่างก้าวกระโดดกว่าร้อยละ 150 ส่งผลให้ปัจจุบันไทยมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 47.5 ล้านคน หรือ
ราวร้อยละ 70 ของจํานวนประชาชนทั้งหมด จากตัวเลขที่พุ่งสูงน้ีนับเป็นทั้งโอกาสและภัยคุกคามที่
ภาครัฐต้องดูแล ส่งเสริม และเฝ้าระวัง ให้การใช้อินเทอร์เน็ตก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ
สังคม ตลอดจนมั่นคงปลอดภัยไปพร้อม ๆ กัน ผ่านนโยบายที่ตอบโจทย์การใช้ดิจิทัลเพ่ือพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมไทย ซึ่งการได้มาของนโยบายเหล่าน้ีจะต้องมีฐานข้อมูลสนับสนุน ซึ่งจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ปี 2562 คนไทยใช้อินเทอร์เน็ต
เฉลี่ยวันละ 10 ช่ัวโมง 22 นาที เพ่ิมขึ้น 17 นาทีจากปี 2561 
 ในการน้ี จะเห็นได้ว่าอิทธิพลของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสําคัญต่อการ
ดําเนินชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก ทั้งด้านการศึกษา การทํางาน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน และ
ด้านอ่ืน ๆ  ซึ่งทําให้สังคมโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีด้านอินเทอร์เน็ตมีการ
ขยายตัวอย่างกว้างขวางทําให้หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา หรือผู้ประกอบการได้นําเทคโนโลยี
มาใช้พัฒนาระบบการให้บริการให้มีความทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงไป กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้ความ
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สนใจในด้านการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการมากขึ้น ซึ่งเป็นกลยุทธ์สําคัญที่ กองคลัง สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลือกมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานและพัฒนาขีด
ความสามารถให้สามารถตอบสนองตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีกําหนดมาตรฐาน 
หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติด้านการคลังและพัสดุให้สอดคล้องกับการรักษาวินัยทางการคลังและพัสดุ 
สนับสนุนการบริหารการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้
ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย และบริการทางด้านการคลังและพัสดุของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้มี
เว็บไซต์ที่ให้บริการข้อมูลและประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
และบุคคลภายนอก โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าชมเว็บไซต์เพ่ือหาข้อมูลเก่ียวกับบริการที่ผู้ใช้ต้องการ 
ค้นหาข้อมูลเก่ียวกับด้านการเงิน การคลัง หรือติดตามข้อมูลข่าวสารได้ โดยกองคลัง สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีเว็บไซต์ที่ URL https://finance.kku.ac.th/ 
 

 
 

ภาพท่ี 1  แสดงหน้าเว็บไซต์กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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 และเพ่ือการสนับสนุนการบริหารการคลังและพัสดโดยใช้ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ จึงได้มีการพัฒนาการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ที่เรียกว่า ระบบการให้บริการ
ด้านการเงิน การพัสดุ (e-Service) ของกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีการ
ให้บริการ ดังน้ี 
 1) บริการรายรับ-รายจ่าย เงินเดือน/ค่าจ้าง  
 2) บริการรายรับ-รายจ่าย บํานาญโอนสุทธิ  
 3) บริการเงินโอนมหาวิทยาลัยขอนแก่นสําหรับบุคลากร 
 4) บริการเงินโอนมหาวิทยาลัยขอนแก่นสําหรับบุคคลภายนอก บริษัท/ห้าง/ร้าน 
 5) บริการตรวจสอบเลขเบิกจ่ายของระบบ KKUFMIS 
 6) บริการขอใบรับรองการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
 

 
 

ภาพท่ี 2  แสดงระบบการให้บริการด้านการเงิน การพัสดุ (e-Service) ของกองคลัง 
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 จากความเป็นมา และความสําคัญที่กล่าวมาน้ัน ผู้วิเคราะห์ในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่ดูแล
และพัฒนาระบบสารสนเทศของกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เล็งเห็น
ความสําคัญของงานจึงได้มีความสนใจศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าใช้บริการด้านการเงินผ่าน
ระบบ e-Service กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาระบบ e-service กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ใช้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าใช้บริการด้านการเงินผ่านระบบ e-Service  
กองคลัง มหาวิทยาลยัขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
 1.2.2 เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบ e-Service กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.3.1 ได้ทราบถึงข้อมูลการเข้าใช้บริการด้านการเงินผ่านระบบ e-Service กองคลัง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
 1.3.2 ได้แนวทางการพัฒนาระบบ e-Service กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 
1.4 ขอบเขตของการวิเคราะห์ 
 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าใช้บริการด้านการเงินผ่านระบบ e-Service กองคลัง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2560-2562 ใช้ข้อมูลจากการเข้าถึงเว็บไซต์ของกองคลัง 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่าน URL https://finance.kku.ac.th/ โดยศึกษาและ
วิเคราะห์การเข้าถึงเข้ามูลของบริการ ดังน้ี 
 1.4.1 ภาพรวมการเข้าใช้บริการด้านการเงินผ่านระบบ e-Service กองคลัง 
 1.4.2 การเข้าใช้ข้อมูลบริการรายรับ-รายจ่าย เงินเดือน/ค่าจ้าง  
 1.4.3 การเข้าใช้ข้อมูลบริการเงินโอนมหาวิทยาลัยขอนแก่นสําหรับบุคลากร 
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1.5 คําจํากัดความเบื้องต้น 
 1.5.1 มหาวิทยาลัย  หมายถึง  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 1.5.2 กองคลัง  หมายถึง  กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 1.5.3 ส่วนงาน  หมายถึง  ส่วนงานตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2558 อันได้แก่ สํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี คณะ วิทยาลัย และสํานัก 
 1.5.4 ปีงบประมาณ  หมายถึง  ระยะเวลาต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคมของปีหน่ึง ถึงวันที่ 30 
กันยายนของปีถัดไป และให้ใช้ พ.ศ. ที่ถัดไปน้ัน เป็นช่ือสําหรับปีงบประมาณน้ัน 
 1.5.5 ระบบ e-Service  หมายถึง  การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ระบบการให้บริการด้าน
การเงิน การพัสดุ ของกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 1.5.6 อินเทอร์เน็ต (Internet) หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เช่ือมต่อกันทั่ว
โลกโดยมีมาตรฐานการรับ-ส่งข้อมูลที่เหมือนกัน โดยท่ีข้อมูลเหล่าน้ันอาจจะเป็นตัวอักษร ภาพน่ิง 
ภาพเคล่ือนไหว หรือจะเป็นเสียงก็ได้ รวมท้ังยังมีความสามารถในการค้นหาข้อมูลที่อยู่ในแหล่งต่างๆ 
ทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 1.5.7 ผู้ใช้บริการ  หมายถึง  บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น เจ้าหน้าที่ของบริษัท/ห้าง/ร้าน   
และประชาชนทั่วไป ที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของกองคลัง 
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บทท่ี  2 
แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 
 การวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าใช้บริการด้านการเงินผ่านระบบ e-service กองคลัง มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ผู้วิเคราะห์ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
และเอกสาร/งานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 
 2.1 แนวคิดเก่ียวกับอินเตอร์เน็ต 
 2.2 ประเภทการบริการบนอินเทอร์เน็ต 
 2.3 การจําแนกประเภทของบริการในองค์กร 
 2.4  แนวคิดเก่ียวกับการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) 
 2.5  งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 
2.1 แนวคิดเก่ียวกับอินเตอร์เน็ต 
 อินเตอร์เน็ต (Internet) คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่ เช่ือมต่อกันทั่วโลกโดยมี
มาตรฐาน การรับ – ส่งข้อมูลที่ เหมือนกัน โดยที่ข้อมูลเหล่าน้ันอาจจะเป็นตัวอักษร ภาพน่ิง 
ภาพเคล่ือนไหว หรือจะเป็นเสียงก็ได้ รวมทั้งยังมีความสามารถในการค้นหาข้อมูลที่อยู่ในแหล่งต่าง ๆ 
ทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน อินเตอร์เน็ตจะประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ส่วน
ใหญ่ ๆ คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และข้อมูลที่เก็บในคอมพิวเตอร์ 
 2.1.1 ประโยชน์ที่ได้รับจากอินเตอร์เน็ต 
  เน่ืองจากอินเตอร์เน็ตเป็นเครือข่ายที่ครอบคลุมไปทั่วโลก ดังน้ันจึงสามารถนําข้อมูล
จากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์ได้มากมาย ข้อมูลเหล่าน้ีมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่ว่าคุณต้องการแบบใด 
เช่น ข้อมูลเก่ียวกับการศึกษา ความบันเทิง การบริการต่าง ๆ การประกอบธุรกิจ เป็นต้น เน่ืองจาก
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทําให้ได้รับข้อมูลเหล่าน้ีได้ง่ายขึ้น และข้อมูลเหล่าน้ีมีการอัพเดทอยู่ตลอดเวลาทํา
ให้ได้รับข้อมูลที่ทันสมัย ประโยชน์ต่าง ๆ ของอินเตอร์เน็ต มีดังน้ี 
  1) การใช้อินเตอร์เน็ตแทนโทรศัพท์ 
  2) การใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือความบันเทิง 
  3) การใช้อินเตอร์เน็ตแทนไปรษณีย์ 
  4) การใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือใช้บริการข้อมูลข่าวสาร 
  5) การใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือใช้บริการด้านซอฟต์แวร์ 
  6) การใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือประกอบธุรกิจ 
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 2.1.2 โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ คือ ไฮเปอร์เท็กซ์ ที่ถูกสร้างขึ้นมาจะอยู่ในรูปของแฟ้ม
เอกสาร HTML ที่มีการกําหนด คุณสมบัติของเว็บเพจเข้าไป ยังไม่สามารถแสดงผลข้อมูลออกมาให้ใช้
งานได้โดยตรง ถ้าต้องการดูผลลัพธ์ที่เกิดจากสร้างว่าเป็นอย่างไรจะต้องผ่านโปรแกรมที่ทําหน้าที่แปล
คําสั่งน้ันก่อนเรียก โปรแกรมที่ทําหน้าที่น้ีว่า “โปรแกรมเว็บบราวเซอร์” หน้าที่หลักของโปรแกรมน้ีคือ 
เป็นตัวแปล คําสั่งของไฮเปอร์เท็กซ์ แล้วแสดงผลออกมาเป็นรูปภาพ เสียง ข่าวสาร และข้อมูล และยังมี
คุณสมบัติอ่ืน ๆ อีก เช่น การดาวน์โหลดไฟล์ การดึงรูปภาพมาใช้งาน การพิมพ์เอกสาร  HTML ออกมา
ทางเคร่ืองพิมพ์ การส่งจดหมาย 
  ยกตัวอย่างเช่น โปรแกรม Netscape Navigator ที่ถูกพัฒนาโดย มาร์ค แอนเดรเซ่น 
และเจมส์ เอช คลาร์ก พัฒนามาจาก Mosaic แต่ได้เปลี่ยนช่ือใหม่เป็น Netscape Navigator มี
สัญลักษณ์เป็นตัว N บนลูกโลก และมีดาวตกว่ิงผ่านในขณะที่ กําลังเรียกเว็บเพจขึ้นมาทํางาน 
โปรแกรม Netscape ได้ปรับปรุงคุณสมบัติที่ยอดเย่ียมทั้งหลายของ Mosaic และพัฒนาได้ดีย่ิงขึ้นมี
ความเร็วในการแสดงผลที่สูงกว่า ลูกเล่นมากกว่า มีระบบการช่วยเหลือที่ยอดเย่ียม มีโปรแกรม
สนับสนุนเลยมีการเรียกใช้เมาส์ปุ่มขวา ที่ทําให้การทํางานสะดวกยิ่งขึ้น มีความสามารถท่ีครอบคลุม
การใช้งานประเภทต่าง ๆ มากขึ้น จึงได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว จุดเด่นของโปรแกรมน้ี คือ มีการ
พัฒนาโปรแกรมอย่างต่อเน่ือง มีสิ่งใหม่ ๆ เกิดขึ้นมาจากโปรแกรมนี้ เช่น ภาษา HTML Java และ 
Java Script 
 2.1.3 การออกแบบเว็บเพจที่ดี ก่อนที่จะลงมือสร้างจะต้องผ่านกระบวนการวางแผนการ
สร้างให้ดีก่อน เปรียบเสมือนการสร้างบ้านจะต้องมีการเขียนแบบแปลนให้เป็นที่ถูกใจผู้อยู่อาศัย มีสิ่ง
อํานวยความสะดวก และเน้นที่ความปลอดภัยผู้อยู่อาศัย ดังน้ันการที่จะสร้างเว็บเพจข้ึนสักหน้าหน่ึง
นอกเหนือจากความสวยงามแล้วยังต้องมีคุณสมบัติอ่ืนมาประกอบดังต่อไปน้ี 
  1) มีรายงานสารบัญแสดงรายละเอียดของเว็บเพจเท่าน้ัน การเข้ามาใช้เว็บเพจน้ัน
เปรียบเสมือนการอ่านหนังสือตําราเล่มหน่ึง การที่ผู้ใช้จะเข้าไปหาข้อมูลได้ ผู้สร้างควรแสดงรายการ
ทั้งหมดที่เว็บเพจน้ันมีอยู่ให้ผู้ใช้ทราบ โดยอาจจะทําให้อยู่ในรูปของสารบัญหรือลิงค์ การสร้างสารบัญ
น้ีจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลภายในเว็บเพจได้อย่างรวดเร็ว ทางที่จะป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ของเรา
หลงทางได้ดีที่สุดคือ ควรจัดสร้างแผนท่ีการเดินทางขั้นพ้ืนฐานที่เว็บเพจน้ันก่อน ซึ่งได้แก่ การสร้าง
สารบัญ (Index) ที่ผู้ใช้ได้เลือกที่จะเดินทางไปยังส่วนใดของเว็บเพจได้จากจุดเริ่มต้นของสถานีของเรา 
  2) เช่ือมโยงข้อมูลไปยังเป้าหมายได้ตรงกับความต้องการมากที่สุด ถ้าข้อมูลที่นํามา
แสดงมีเน้ือหาสาระมากหรือน้อยไปเว็บเพจที่เราสร้างขึ้นไม่สามารถนําข้อมูลทั้งหมดมาแสดงได้ อัน
เน่ืองจากสาเหตุใด ๆ ก็ตาม ถ้าเราทราบแหล่งข้อมูลอ่ืนว่าสามารถให้ความกระจ่างแก่ผู้ใช้ได้ ควรที่จะ
นําเอาแหล่งข้อมูลน้ันมาเขียนเป็นลิงค์ เพ่ือที่ผู้ใช้จะได้ค้นหาข้อมูลได้อย่างถูกต้องและกว้างขวางย่ิงขึ้น  
การสร้างลิงค์น้ันจะสร้างอยู่ในรูปตัวอักษรหรือรูปภาพก็ได้ แต่ควรที่แสดงจุดเช่ือมโยงให้ผู้ใช้สามารถที่
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จะเข้าใจได้ง่าย ที่นิยมสร้างกันน้ันโดยส่วนใหญ่เมื่อมีเน้ือหาตอนใดเอ่ยถึงช่ือที่เป็นรายละเอียดเกี่ยว
เน่ืองกันก็จะสร้างเป็นจุดเช่ือมโยงทันที 
  3) เน้ือหากระชับ สั้น และทันสมัย เน้ือหาที่นํามาเสนอกับผู้ใช้ควรเป็นเรื่องที่มี
ความสําคัญ อยู่ในความสนใจของผู้คนหรือเป็นเรื่องที่ต้องการให้ผู้ใช้ทราบ เช่น ขณะนี้กําลังอยู่ในช่วง
การเลือกต้ังผู้แทนราษฎร ผู้คนกําลังให้ความสนใจกับผู้นําคนใหม่ของประเทศว่าจะเป็นใคร คนเก่า
หรือคนใหม่  หลายต่อหลายคร้ังที่เราเข้าไปใช้บริการเว็บไซต์หน่ึงวันวานกับวันน้ีมีหน้าตาของเว็บไซต์
น้ันอาจเปลี่ยนไปเพราะมีการปรับปรุงเน้ือหา มีบริการใหม่ ๆ เพ่ิมขึ้น การปรับเปล่ียนเว็บไซต์จึงเป็น
เรื่องที่ต้องทําอยู่เสมอ เพราะส่ิงใดก็ตามถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอกาสที่จะถูกลืมเลือนและสูญหายไป
ก็มีมาก ถ้าเป็นการสร้างโฮมเพจ (หมายถึงแฟ้มเอกสารหน้าแรก) เน้ือหาที่นํามาแสดงบนจอไม่ควรที่
จะยาวเกินไป ขนาดที่ดูดีที่สุดคือกําหนดให้แต่ละเว็บเพจแสดงผลได้เพียงหน้าเดียวเท่าน้ัน ถ้าไม่
สามารถแสดงผลได้หมดในหน้าเดียวต้องพยายามสร้างให้แสดงผลได้ในจํานวนหน้าน้อยที่สุดเท่าที่จะ
ทําได้ 
  4) สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้อย่างทันท่วงที ควรกําหนดจุดที่ผู้ใช้แสดงความคิดเห็น  
หรือให้คําแนะนํากับผู้สร้างได้ เช่น ใส่หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ (E-mail) ลงในเว็บเพจ ตําแหน่งที่
เขียนควรเป็นที่ส่วนบนสุดหรือส่วนล่างสุดของเว็บเพจน้ัน ๆ ไม่ควรเขียนแทรกไว้ที่ตําแหน่งใด ๆ ของ
จอภาพ เพราะผู้ใช้อาจจะหาอีเมล์ (E-mail) ไม่พบก็ได้ 
  5) มีรูปภาพประกอบการนําเสนอที่ดีแต่ไม่ควรมีรูปภาพมากเกินไป มีคํากล่าวที่
ยาวนานมาแล้วว่า ภาพหนึ่งภาพแทนคําพูดพันคํา เพ่ือเป็นการลดข้อความท่ียาว ๆ เราอาจจะใช้
รูปภาพเล็ก ๆ สักรูปมาทําหน้าที่เป็นตัวแทนของคําพูดที่เราต้องการให้ผู้ใช้เข้าใจได้ เช่น เราอาจจะ
เลือกเอารูปบ้านมาใส่แทนคําว่า “กลับไปสู่จุดเริ่มต้นของเว็บไซต์น้ัน ๆ”  ได้ การเลือกใช้รูปภาพที่จะ
มาทําหน้าที่แทนคําพูดที่เราต้องการ ถ้ารูปที่นํามาแสดงสามารถสื่อความหมายกับผู้ใช้ได้ก็ไม่น่ามี
ปัญหา แต่ถ้าเป็นตรงกันข้ามก็อาจจะเป็นเรื่องที่ ยุ่งยากพอสมควร ซึ่งจะต้องใช้รูปภาพประกอบ
เรื่องราวตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ให้ตรงกับเน้ือหาด้วย ไม่ใช่ว่าเว็บเพจของเรากล่าวถึงเรื่องราว
การเลือกต้ังผู้แทนราษฎร แต่รูปภาพกลับกลายเป็นรูปการเลือกต้ังผู้ว่ากรุงเทพมหานครแทน อย่างน้ีก็
คงไม่เป็นที่ถูกต้องอย่างแน่นอน 
   ที่นิยมใช้กันมากที่สุดได้แก่การนํารูปภาพมาประกอบพ้ืนฉากหลัง ภาพท่ีนํามา
ประกอบน้ันไม่ควรท่ีจะมีสีที่ฉูดฉาดมากนัก เน่ืองจากจะไปลดความเด่นของเนื้อหาลง ควรใช้ภาพท่ีมีสี
อ่อน ๆ  ไม่สว่างมากนัก เป็นรูปเรียบ ๆ ตัวอักษรที่นํามาแสดงบนจอภาพก็เช่นกัน ควรเลือกขนาดที่
อ่านง่าย ไม่มีสีหรือลวดลายท่ีไม่มีความจําเป็นและอีกประการหน่ึงสําหรับการนํารูปภาพมา
ประกอบการแสดงผลน้ัน ไม่ควรที่จะนํารูปภาพขนาดใหญ่หรือมีจํานวนรูปภาพมากเกินไป ถ้ามีความ
จําเป็นที่จะต้องใช้รูปภาพมากมายประกอบน้ันขอแนะนําให้ใช้รูปภาพเพียงภาพเดียว แล้วใช้เทคนิค
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การแมปภาพจะดีกว่า ซึ่งมีอยู่บ่อยคร้ังที่การออกแบบเว็บเพจถูกเน้นไปที่ความสวยงามเป็นหลัก จน
ละเลยความสําคัญของเนื้อหาไป 
  6) เข้าสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง เมื่อเราจะสร้างอะไรข้ึนมาสักอย่าง สิ่งหน่ึงที่
ต้องคํานึงถึงมากที่สุดก็คือกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการใช้เข้ามาใช้บริการที่เราสร้างขึ้นมีเว็บเพจ
มากมายที่สร้างขึ้นมาแล้วกลับไม่ได้รับความสนใจจากผู้ใช้มีหลายสาเหตุที่ทําให้ผู้ใช้ไม่เข้ามาใช้บริการ  
แต่การกําหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนย่อมทําให้ผู้สร้างกําหนดเน้ือหา และเรื่องราวเพ่ือให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้ได้มากกว่า 
  7) ใช้งานง่าย หัวข้อน้ีน่าจะเป็นรายการแรกสุดของการสร้างเว็บเพจเลยก็ว่าได้  
เพราะไม่ว่าอะไรก็ตาม ถ้ามีความง่ายในการใช้งานโอกาสที่จะประสบความสําเร็จก็ย่อมสูงขึ้นเป็นสิ่งน้ี
ย่อมขึ้นกับเทคนิคและประสบการณ์ของผู้สร้างแต่ละคน บางส่ิงคนหนึ่งอาจจะบอกว่าง่ายแต่กับอีกคน
หน่ึงกลับกลายเป็นสิ่งที่ยากเย็นแสนเข็ญมาก 
  8) เป็นมาตรฐานเดียวกัน เว็บเพจที่ถูกสร้างขึ้นมานั้นอาจจะมีจํานวนข้อมูลมากมาย
หลายสิบหลายร้อยหลายพันหน้า การทําให้ผู้ใช้งานไม่เกิดอาการมึนงงกับข้อมูลที่มากมายขนาดน้ีเห็น
ทีควรกําหนดข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยอาจจะต้องมีการแบ่งเน้ือหาของข้อมูลออกเป็นส่วน
ไปข้อมูลชุดใดที่สามารถจะจัดเป็นกลุ่มเป็นหมวดหมู่ได้ก็ทําการจัดเสีย จะทําให้ข้อมูลทุกอย่างดูเป็น
ระเบียบน่าใช้งาน 
 
2.2 ประเภทการบริการบนอินเทอร์เน็ต 
 บริการบนอินเทอร์เน็ต เป็นบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการในด้านการสื่อสารของผู้ใช้ใน
รูปแบบต่าง ๆ ทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม และองค์กร ในปัจจุบันมีการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางในการ
แบ่งปันความคิด ข้อมูล สารสนเทศ รวมถึงความรู้ โดยอาศัยเคร่ืองมือ เทคโนโลยีหรือบริการต่าง ๆ 
บนอินเทอร์เน็ต มีดังน้ี 
 2.2.1 เครือข่ายใยแมงมุม หรือ World Wide Web (WWW)  
  เป็นการเข้าสู่ระบบข้อมูลอย่างข้อมูลในรูปของ Interactive Multimedia คือ มีทั้ง
รูปภาพ ข้อความ ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวีดีโอ อีกทั้งข้อมูลเหล่าน้ียังใช้ระบบที่เรียกว่า hypertext 
กล่าวคือ จะมีคําสําคัญหรือรูปภาพในข้อมูลน้ันที่จะช่วยให้ท่าน เข้าสู่รายละเอียดที่ลึกและกว้างขวาง
ย่ิงขึ้น คําสําคัญดังกล่าวจะเป็นคําที่เป็นตัวหนา หรือขีดเส้นใต้ เพียง แต่ท่านเลือกกด ที่คํา ที่เป็น
ตัวหนาหรือขีดเส้นใต้ น้ัน ๆ ท่านก็สามารถเข้าสู่ข้อมูลเพ่ิมเติมได้ (ข้อมูลเหล่าน้ีจะมีผู้สร้างขึ้นมาและ
เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ ต่าง ๆ ทั่วโลก) 
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ภาพท่ี 3  แสดงเครือข่ายใยแมงมุม หรือ World Wide Web (WWW) 
 
 2.2.2 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เรียกกันว่า 
E-mail เป็นการสื่อสารที่นิยมใช้กันมาก เน่ืองจากผู้ใช้สามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลที่ต้องการได้
รวดเร็ว ภายในระยะเวลาอันสั้น ไม่ว่าจะอยู่ในที่ทํางานเดียวกันหรืออยู่ห่างกันคนละมุมโลกก็ตาม
นอกจากน้ียังสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยมาก 
  1) องค์ประกอบของ e-mail address ประกอบด้วย 
   1.1) ช่ือผู้ใช้ (User name) 
   1.2) ช่ือโดเมน Username@domain_name  
  2) การใช้งานอีเมล สามารถแบ่งได้ดังน้ี คือ 
   2.1) Corporate e-mail คือ อีเมล ที่หน่วยงานต่าง ๆ สร้างขึ้นให้กับพนักงาน
หรือบุคลากรในองค์กรน้ันเช่น u47202000@kku.ac.th คือ e-mail ของนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น เป็นต้น 
   2.2) Free e-mail คือ อีเมลที่สามารถสมัครได้ฟรีตาม web mail ต่าง ๆ เช่น 
Hotmail / Yahoo Mail / Thai Mail และ Chaiyo Mail 
 2.2.3  บริการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต (Search Engine) เป็นเว็บไซต์ที่มีเครื่องมือในการ
ที่จะค้นหาเว็บไซต์ต่าง ๆ มาเก็บไว้ในฐานข้อมูลของ ตัวเองโดยอัตโนมัติเช่น Google.com หรือ  
Altavista.com ซึ่งเคร่ืองมือน้ี มีช่ือเรียกว่า Search Robot จะทําหน้าที่คอยว่ิงเข้าไปอ่านข้อความจาก
หน้าเว็บไซต์ ของเว็บต่าง ๆ แล้วนํามาจัดลําดับคําค้นหา (Index) ที่มีในเว็บไซต์เหล่าน้ัน เก็บไว้ใน
ฐานข้อมูลของตนเอง เมื่อเราเข้าไปใช้บริการ กับ Search Engine 
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 2.2.4 บริการสนทนาบนอินเทอร์เน็ต (Instant Message) คือการสนทนาทางโทรศัพท์อย่าง
หน่ึงแต่เป็นในรูปของตัวอักษร พนักงานในบริษัททั้งขนาดเล็กและใหญ่ต่างใช้ IM เป็นเคร่ืองมือในการ
สื่อสาร สําหรับคนอีกจํานวนมาก IM คือการสื่อสารสํารองเมื่ออีเมล์มีปัญหาหรือเหตุฉุกเฉินอ่ืน ๆ 
 2.2.5 การเข้าใช้เครื่องระยะไกล (Telnet) เป็นการขอเข้าไปใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอ่ืน 
ที่เช่ือมต่อกับอินเตอร์เน็ตจากระยะไกล โดยผู้ใช้ไม่จําเป็นต้องไปน่ังอยู่หน้าเครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์
ดังกล่าวน้ีอาจอยู่ภายในสถานที่ เดียวกับผู้ใช้ หรืออยู่ห่างกันคนละทวีปก็ได้ แต่ทั้งน้ีผู้ใช้ต้องมี 
account และรหัสผ่านจึงจะสามารถเข้าใช้เครื่องดังกล่าวได้ ส่วนคําสั่งในการ ทํางานน้ันขึ้นอยู่กับ
ระบบปฏิบัติการของเครื่องที่เข้าไปขอใช้ 
 

 
 

ภาพท่ี 4  แสดงการเข้าใช้เครื่องระยะไกล 
 
 2.2.6 การโอนย้ายข้อมูล (File Transfer Protocol : FTP) การโอนย้ายข้อมูล หรือที่นิยม
เรียกกันว่า FTP เป็นการสื่อสารอีกรูปแบบหน่ึงที่ใช้กันมากพอสมควรในอินเตอร์เน็ต โดยอาจใช้เพ่ือ
การถ่ายโอนข้อมูลรวมถึงโปรแกรมต่าง ๆ ทั้งที่เป็น freeware sharewareจากแหล่ง ข้อมูลทั้งหลาย
มายังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ใช้งานอยู่ ปัจจุบันมีหน่วยงานหลายแห่งที่กําหนดให้ Serverของ
ตนทําหน้าที่เป็น FTP site เก็บรวบรวมข้อมูลและโปรแกรมต่าง ๆ สําหรับให้บริการ FTP ที่นิยมใช้กัน
มากได้แก่WS_FTP, CuteFTP  
  การโอนย้ายไฟล์สามารถแบ่งได้ดังน้ี คือ 
  1) การดาวน์โหลดไฟล์ (Download File ) การดาวน์โหลดไฟล์ คือ การรับข้อมูล
เข้ามายังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ในปัจจุบันมีหลายเว็บไซต์ที่จัดให้มีการดาวน์โหลดโปรแกรมได้ฟรี 
เช่น http://www.download.com 
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  2) การอัพโหลดไฟล์ (Upload File) การอัพโหลดไฟล์คือการนําไฟล์ข้อมูลจาก
เครื่องของผู้ใช้ไปเก็บไว้ในเคร่ืองที่ให้บริการ (Server) ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เช่น กรณีที่ทําการสร้าง
เว็บไซต์ จะมีการอัพโหลดไฟล์ไปเก็บไว้ในเครื่องบริการเว็บไซต์ (Web Server ) ที่เราขอใช้บริการ
พ้ืนที่ (Web Server) โปรแกรมที่ช่วยในการอัพโหลดไฟล์ เช่น FTP Commander 
 

 
 

ภาพท่ี 5  แสดงการอัพโหลดไฟล์ 
 
 2.2.7 Web board (บริการกระดานข่าวหรือ เว็บบอร์ด) คือ โปรแกรมที่ทําหน้าที่ในลักษณะ
เป็น กระดานสนทนา เป็นกระดานแจ้งข่าวสาร ข้อมูล และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
 
2.3 การจําแนกประเภทของบริการในองค์กร 
 การบริการลูกค้าเกิดขึ้นในองค์กรทุกแห่ง ไม่ว่าองค์กรน้ันจะเป็นองค์กรธุรกิจ (Business) หรือ
องค์กรไม่แสวงหากําไร (Non-Profit) ไม่ว่าจะเป็นองค์กรของภาครัฐ (Public) หรือภาคเอกชน 
(Private) และ ไม่ว่าองค์กรน้ันจะเป็นจําหน่ายสินค้า (Goods) หรือบริการ (Service) ก็ตาม เพ่ือให้
เกิดความเข้าใจได้ง่ายในการพัฒนาคุณภาพของการบริการในองค์กร จึงขอจําแนกประเภทของการ
บริการในองค์กรเป็น 3 ประเภท ได้แก่ บริการในฐานะผลิตภัณฑ์หลัก (Service as Core Product) 
บริการเสริมเพ่ิมคุณค่า (Value Added Services) และการดูแลอํานวยความสะดวกแก่ลูกค้า 
(Customer Care) 
 2.3.1 ผลิตภัณฑ์หลัก (Service as Core Product) องค์กรทุกแห่งมีผลิตภัณฑ์หลัก หรือ 
Core Products ที่เสนอขายให้กับลูกค้า ผลิตภัณฑ์หลักเหล่าน้ีอาจจะอยู่ในรูปแบบของสินค้าที่จับ
ต้องได้ (Tangible Goods) หรืออาจจะอยู่ในรูปแบบของบริการที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Service)
ยกตัวอย่างเช่น  
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  1) บริษัทรถยนต์ ร้านเครื่องไฟฟ้า ร้านขายโทรศัพท์ ร้านขายดอกไม้ มีผลิตภัณฑ์
หลักนําเสนอแก่ลูกค้าในรูปแบบของสินค้า ได้แก่ รถยนต์ เครื่องไฟฟ้า โทรศัพท์ ดอกไม้   
  2) โรงพยาบาล โรงแรม สายการบิน บริษัทรถเช่า บริษัทนําเที่ยว เสนอผลิตภัณฑ์
หลักในรูปแบบของบริการหรือการอํานวยความสะดวกซึ่งเกิดจากการกระทําร่วมกันของบุคลากรโดย
โดยมีวัตถุ อุปกรณ์ สิ่งของ และกระบวนการเป็นเคร่ืองมือ และซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความพึง
พอใจให้กับลูกค้า 
  3) ผู้ป่วยและญาติมาติดต่อโรงพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือการรักษาพยาบาล
ซึ่งเป็นบริการที่เกิดจากการกระทําร่วมกันของแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ ซึ่งต้องใช้
อุปกรณ์ทางการแพทย์และวัตถุสิ่งของหลายอย่าง เช่น ยาและสําลี โดยท่ีบุคลากรและลูกค้าต้องมีส่วน
ร่วมในกระบวนการต่าง ๆ มากมาย 
  4) ผู้โดยสารของสายการบินใช้บริการขนส่ง ซึ่งเป็นบริการที่เกิดจากการกระทํา
ร่วมกันของนักบิน ลูกเรือ และเจ้าหน้าที่ภาคพ้ืนดิน ซึ่งต้องใช้ ปกรณ์ เช่น เครื่องบิน รถขนถ่าย
ผู้โดยสารและสัมภาระ ฯลฯ รวมถึง วัตถุ สิ่งของหลายอย่าง เช่น บัตรขึ้นเครื่อง แถบติดกระเป๋า ฯลฯ 
โดยที่ผู้โดยสารต้องผ่านกระบวนการต่าง ๆ ในการเดินทางด้วยอากาศยาน 
  5) ลูกค้าของโรงแรมมาใช้ห้องพัก ซึ่งเป็นบริการที่เกิดจากการกระทําร่วมกันของ 
เจ้าหน้าที่ต้อนรับ แม่บ้าน เจ้าหน้าที่ซักรีด ซึ่งต้องใช้ อุปกรณ์ เช่น ไม้กวาด เครื่องดูดฝุ่น เครื่องซักผ้า 
ฯลฯ รวมถึง วัตถุ สิ่งของหลายรายการ เช่น ห้องพัก ฟูก ผ้าปูที่นอน หมอน ผ้าห่ม ฯลฯ และลูกค้า
ต้องผ่านกระบวนการก่อนที่จะได้เข้าพักในห้องของโรงแรม 
  มีธุรกิจอีกมากมายท่ีเสนอผลิตภัณฑ์หลักในรูปแบบของบริการ เช่น สถาบันการเงิน 
บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันภัย รวมถึงองค์กรของรัฐและองค์กรไม่แสวงหากําไรต่าง ๆ ที่
ให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป 
 2.3.2 บริการเสริมเพิ่มคุณค่า (Value Added Services) เน่ืองด้วยการแข่งขันในปัจจุบัน 
ไม่ว่าผลิตภัณฑ์หลักขององค์กรจะเป็นสินค้า หรือบริการก็ตาม ทุกองค์กรต่างก็จําเป็นต้องจัดให้มี 
บริการเสริมเพ่ือเพ่ิมคุณค่า (Value Added) ให้กับผลิตภัณฑ์หลักที่นําเสนอต่อตลาด การเพ่ิมคุณค่า 
ก็คือการทําให้ผลิตภัณฑ์หลักน่าซื้อมากขึ้น ลองพิจารณาตัวอย่างจากบริษัทจําหน่ายรถยนต์ย่ีห้อหน่ึง 
ซึ่งมีผลิตภัณฑ์หลัก (Core Product) เป็นสินค้าที่สัมผัสจับต้อง (Tangible Goods) หากหลังจากที่
ลูกค้าซื้อรถยนต์ไปแล้ว บริษัทรถยนต์ย่ีห้อน้ี ไม่มีบริการบํารุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ เมื่อถึงเวลาท่ี
ต้องซ่อมบํารุงรถยนต์ลูกค้าจะต้องหาผู้ให้บริการดูแลซ่อมบํารุงรถยนต์จากที่อ่ืน ก็จะเป็นการไม่
สะดวกสําหรับลูกค้าและเป็นสาเหตุให้ลูกค้าไม่ตัดสินใจซื้อรถยนต์ย่ีห้อน้ี ดังน้ันบริษัทรถยนต์ย่ีห้อ
ดังกล่าวน้ี จึงจําเป็นต้องจัดต้ังศูนย์บริการขึ้น เพ่ือดูแลซ่อมบํารุงรถยนต์ที่ลูกค้าได้ซื้อไป ศูนย์บริการ
ของบริษัทรถยนต์น้ี เป็นการอํานวยความสะดวกซึ่งเกิดขึ้นจากการกระทําร่วมกันของบุคลากรโดยมี
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วัตถุ อุปกรณ์ สิ่งของ และ กระบวนการเป็นเครื่องมือ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ร่วมกันเพ่ือสร้างความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้าถือเป็นบริการหลังการขายเพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นบริการเสริมเพ่ิม
คุณค่า (Value Added Service) ที่บริษัทรถยนต์แห่งน้ีจัดให้มีไว้บริการลูกค้า อย่างไรก็ตาม บริการ
เสริมเพ่ิมคุณค่า (Value Added Service) น้ัน มิได้หมายถึงเฉพาะบริการหลังการขายเท่าน้ัน บริการ
เสริมเพ่ิมคุณค่าสามารถเกิดขึ้นได้ต้ังแต่ก่อนการขายและระหว่างการขายอีกด้วย เช่น บริษัทรถยนต์
ย่ีห้อน้ีอาจจะอํานวยความสะดวกให้กับลูกค้า โดยมีบริการรถรับ-ส่งจากบ้านหรือที่ทํางานมายัง
สถานที่จัดแสดงรถยนต์ (Showroom) ของบริษัทเพ่ือให้ลูกค้ามาชมและเลือกซื้อรถยนต์ของตน หรือ
อาจจะมีพนักงานบริการขับรถยนต์ไปให้ลูกค้าได้ชมและทดลองขับถึงบ้านหรือที่ทํางาน หากรถยนต์
ย่ีห้ออ่ืนไม่มีบริการแบบเดียวกันนี้ ก็จะเป็นการทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าบริษัทรถยนต์แห่งน้ีใส่ใจลูกค้า
มากกว่าบริษัทผู้ขายรถยนต์รายอ่ืน ๆ ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า เน่ืองจากองค์กรได้
จัดบริการดังกล่าวไว้เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ลูกค้าต้ังแต่ลูกค้ายังไม่ได้ตัดสินใจจะซื้อ ในปัจจุบัน
บริษัทรถยนต์เกือบทุกย่ีห้อให้ความสําคัญกับบริการเพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับลูกค้าระหว่างการ
เลือกชมและตัดสินใจซื้อสินค้า ดังจะเห็นได้ว่าในส่วนแสดงสินค้าหรือ Showroom ของบริษัทรถยนต์
ทุกย่ีห้อจะมีอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมไว้คอยบริการลูกค้า บางแห่งก็มีบริเวณที่จัดของเล่นสําหรับเด็ก ๆ 
เพ่ือไว้ให้บุตรหลานของลูกค้าได้หาความเพลิดเพลินระหว่างที่ผู้ใหญ่กําลังเลือกซื้อรถยนต์เป็นต้น 
  ผู้ประกอบธุรกิจในปัจจุบัน ได้มีการพยายามนําบริการเสริมน้ีมาเพ่ิมคุณค่าให้
ผลิตภัณฑ์หลักที่ตนนําเสนอต้ังแต่ก่อนซื้อ เช่น ธุรกิจร้านแว่นตาเครือข่ายหน่ึง ได้บริการซ่อมแซมและ
ทําความสะอาดแว่นตาคู่เก่าของลูกค้าให้ฟรี ถึงแม้ว่าแว่นตาคู่เดิมของลูกค้าน้ันจะเป็นสินค้าที่ซื้อมา
จากร้านอ่ืน อีกทั้งลูกค้าก็ยังมิได้ซื้อแว่นตาคู่ใหม่จากร้านของตนก็ตาม การบริการนี้จะช่วยให้ลูกค้า
รู้สึกว่าได้รับการดูแลเอาใจใส่ที่ดีจากองค์กรทั้ง ๆ ที่ยังไม่เคยซ้ือสินค้าจากองค์กรมาก่อนเลยก็ยังใส่ใจ
ดูแลขนาดน้ี ซึ่งจะเป็นสาเหตุทําให้ลูกค้าตัดสินใจมาซื้อแว่นตาคู่ใหม่จากร้านแห่งนี้ในอนาคตเมื่อ
โอกาสอํานวย การให้บริการเช่นน้ี เป็นการทําให้ลูกค้ารู้สึกถึงคุณค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์หลักที่องค์กร
นําเสนอขาย ซึ่งมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้า ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 
  1) โรงพยาบาล โรงพยาบาลเอกชนเกือบทุกแห่ง มีบริการเสริมเพ่ิมคุณค่ามากมาย
หลายอย่าง โรงพยาบาลเกือบทุกแห่งต้องมีที่จอดรถ และโรงพยาบาลบางแห่งมีเจ้าหน้าบริการนํารถ
ไปจอดให้ (Valet Parking) มีรถเข็นและเจ้าหน้าคอยอํานวยความสะดวกสําหรับผู้ป่วย และมีบริการ
ต่าง ๆ อีกมายมาย เช่น เครื่องด่ืมและอาหารว่างสําหรับบริการลูกค้าในระหว่างรอรับบริการ ร้าน
กาแฟ ร้านอาหารหรือภัตตาคาร ร้านสะดวกซื้อ ร้านขายของที่ระลึก โรงพยาบาลบางแห่งมีโรงแรม
และสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ สําหรับญาติอีกด้วย 
  2) สายการบิน สายการบินหลาย ๆ แห่งมีอาหารและเครื่องด่ืมบริการฟรี ในขณะที่
สายการบินต้นทุนตํ่า (Low Cost Airlines) มีบริการจําหน่ายอาหารและเครื่องด่ืม เพ่ืออํานวยความ
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สะดวกให้กับลูกค้าที่ต้องการรับประทานอาหารหรือเคร่ืองด่ืมระหว่างเดินทางระหว่างการเดินทาง 
บางสายการบินอาจจะมีบริการรถรับส่งระหว่างสนามบินและตัวเมืองเพ่ืออํานวยความสะดวกให้ลูกค้า 
  3) โรงแรม ในห้องพักของโรงแรมมักจะสบู่ แชมพู และมีเคร่ืองด่ืม (Mini-bar) จัดไว้
ให้ลูกค้า โรงแรมบางแห่งมีไดร์เป่าผม เตารีด โต๊ะรีดผ้าและร่มเตรียมไว้ให้ในห้องพัก นอกจากน้ัน
โรงแรมบางแห่งก็มีสระว่ายนํ้า บริการซักรีด Wi-fi รถจักรยาน ห้องอาหาร โรงแรมระดับหรูหลายแห่ง
จะมีห้องอาหารนานาชาติไว้ให้ลูกค้าเลือกใช้บริการ จะเห็นว่า “บริการเสริมเพ่ิมคุณค่า” ที่ยกตัวอย่าง
มาน้ี มิได้มีอยู่ในโรงพยาบาล สายการบิน หรือโรงแรมทุกแห่ง โรงแรมบางแห่งไม่มีเครื่องด่ืม (Mini-
bar) ในห้องพัก ไม่มีไดร์เป่าผม ไม่มีสระว่ายนํ้า ในปัจจุบันเราจะพบว่าโรงแรมบางแห่งไม่มีแม้แต่
ห้องอาหารไว้บริการลูกค้าด้วยซ้ําไป มีบริการห้องพักอย่างเดียวก็ถือว่าเป็นธุรกิจโรงแรมได้ 
  บริการเสริมเพ่ิมคุณค่า (Value added services) น้ี มีคุณลักษณะแตกต่างจาก
บริการประเภทผลิตภัณฑ์หลัก (Core Product) อยู่ 2 ประการคือ 1) บริการเสริม อาจจะอยู่ใน
รูปแบบของสินค้า หรือบริการ 2) องค์กรอาจจะเรียกเก็บค่าบริการจากลูกค้าหรือไม่ก็ตาม  
  นํ้าด่ืมบรรจุขวด และนํ้าอัดลม ต่างก็เป็นสินค้า (Goods) ที่ผู้ผลิตและผู้จัดจําหน่าย 
(ร้านขายส่ง ร้านสะดวกซื้อ และร้านค้าทั่วไป) นํามาเสนอต่อลูกค้าในฐานะผลิตภัณฑ์หลัก แต่เมื่อ
โรงแรมได้นํามาจัดไว้ในห้องพัก เพ่ือสร้างความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่ไม่ต้องนํามาเองหรือออกไปหาซื้อ
นอกโรงแรม โดยที่จะเรียกเก็บค่านํ้าด่ืมและนํ้าอัดลมเหล่าน้ีจากลูกค้า หรือให้ด่ืมฟรี (เน่ืองจากทาง
โรงแรมได้รวมต้นทุนนํ้าด่ืมและนํ้าอัดลมไปในราคาค่าห้องพักอยู่แล้ว) นํ้าด่ืมบรรจุขวด และนํ้าอัดลม 
เหล่าน้ีจะกลายเป็นบริการ (Services) เน่ืองจากนํ้าด่ืมบรรจุขวด และน้ําอัดลม เหล่าน้ี เป็น สิ่งของ 
ซึ่งเป็น เครื่องมือ ในการอํานวยความสะดวกซึ่งเกิดขึ้นจากการกระทําร่วมกันของบุคลากร โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และถือเป็นบริการในประเภท บริการเสริมเพ่ิมคุณค่า 
(Value added Services) ของโรงแรม เน่ืองจากโรงแรมท่ีมีนํ้าด่ืมไว้บริการลูกค้าน่าจะเป็นทางเลือก
ของลูกค้าเมื่อเปรียบเทียบกับโรงแรมที่เสนอราคาเท่ากันแต่ไม่มีนํ้าด่ืมไว้บริการ 
 2.3.3 การดูแลอํานวยความสะดวกแก่ลูกค้า (Customer Care) การบริการ เกิดจากการ
กระทําร่วมกันของบุคลากร เพราะฉะน้ันบุคลากรจึงเป็นตัวแปรหลักของบริการ ทั้งในฐานะ 
ผลิตภัณฑ์หลักและบริการเสริมเพ่ิมคุณค่า ตารางต่อไปน้ี แสดงตําแหน่งงานของบุคลากรในองค์กรแต่
ละประเภทในฐานะที่เป็นบริการในประเภทผลิตภัณฑ์หลักและประเภทบริการเสริมเพ่ิมคุณค่า 
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ตารางที่ 1  ตําแหน่งงานของบุคลากรในองค์กรแต่ละประเภท 
 

ประเภทธุรกิจ 
ตําแหน่งของบุคลากร 
ในระดับผลิตภัณฑ์หลัก 

ตําแหน่งของบุคลากร 
ในระดับบริการเสริมเพิ่มคุณค่า 

โรงพยาบาล แพทย์ 
พยาบาล 

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
เจ้าหน้าที่เข็นรถพยาบาล 
เจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ 
เภสัชกร ฯลฯ 

ร้านตัดผม ช่างตัดผม พนักงานสระไดร์ 
ช่างทําเล็บ ช่างแต่งหน้า ฯลฯ 

สํานักงาน 
กฎหมาย 

นักกฎหมาย 
ทนายความ 

เจ้าหน้าที่ต้อนรับ 
เจ้าหน้าที่ลูกคา้สัมพันธ์ ฯลฯ 

ภัตตาคาร 
ร้านอาหาร 

พ่อครัว/แม่ครวั 
บาร์เทนเดอร์ 

พนักงานต้อนรับ 
บริกร ฯลฯ 

สตูดิโอ 
ถ่ายภาพ 

ช่างภาพ Stylist ช่างผม 
ช่างแต่งหน้า ฯลฯ 

 
  วัตถุประสงค์ร่วมกันของบุคลากรในองค์กรคือการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
ดังน้ัน การดูแลอํานวยความสะดวกแก่ลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด จึงถือเป็นหน้าที่หลักของ
บุคลากรทุกคน เริ่มต้ังแต่ก่อน ระหว่าง และหลังการซื้อสินค้าหรือบริการ 
  บุคลากรทุกคนในองค์กรต้องพึงตระหนักอยู่เสมอว่า ปัญหา ความลําบาก และความ
ต้องการทุกอย่างของลูกค้า เป็นหน้าที่รับผิดชอบที่บุคลากรทุกคนต้องดูแลบุคลากรถือเป็นสิ่งอํานวย
ความสะดวก ซึ่งมีข้อได้เปรียบเหนือกว่าสิ่งอํานวยความสะดวกประเภทอ่ืน ๆ ในองค์กร เน่ืองจาก
บุคลากร มีความยืดหยุ่นด้านความสามารถสูง กล่าวคือบุคลากรขององค์กรสามารถทําอะไรก็ได้เพ่ือ
เป็นการอํานวยความสะดวกให้กับลูกค้านอกเหนือจากหน้าที่หลักของตนเอง เช่น สามารถถือสัมภาระ
ให้ลูกค้า สามารถเดินนําลูกค้าไปยังสถานที่ต่าง ๆ (แทนการบอกทางให้ลูกค้าไปเดินหาเอง) สามารถ
ช่วยลูกค้าแก้ไขปัญหา และสามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมให้กับลูกค้าถึงแม้จะเป็นข้อมูลที่ไม่ได้เก่ียวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ขององค์กรก็ตาม (แทนการแนะนําให้ลูกค้าไปหาข้อมูลเอง) เป็นต้น  อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่า
บุคลากรในองค์กรจะมีข้อได้เปรียบในด้านของความยืดหยุ่นด้านความสามารถ แต่บุคลากรก็เป็นตัว
แปรสําคัญอันดับต้น ๆ ที่สร้างความท้าทายในการบริหารจัดการคุณภาพบริการขององค์กร ทั้งน้ี
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เน่ืองจากบุคลากรน้ันเป็นมนุษย์ซึ่งมีความแปรปรวน (Heterogeneity) หรือขาดเสถียรภาพในการ
ดูแลลูกค้า ความแปรปรวน หรือความแตกต่างหลากหลายของบุคลากร น้ันจึงเป็นหน่ึงในคุณลักษณะ
สําคัญของบริการที่แตกต่างสินค้า (Service is Heterogeneous) ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า คุณภาพ
ของการบริการน้ันจะไม่คงที่แน่นอน เน่ืองจากความแตกต่างหลากหลายของผู้ให้บริการ ซึ่งความ
แตกต่างหลายหลายนี้มีสาเหตุจากปัจจัยต่าง ๆ หลายประการ ปัจจัยหลัก ๆ ที่เป็นสาเหตุของความ
แปรปรวนของบริการ เกิดจาก 
  1) ลักษณะนิสัย (Personality Traits) 
  2) ความสามารถ (Ability) 
  3) ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) 
  4) สมรรถนะการทํางาน (Functional Competency) 
  โดยสรุปแล้ว ไม่ว่าจะองค์กรจะนําเสนอผลิตภัณฑ์หลัก (Core Product) ที่เป็นสินค้า 
(Goods) หรือ บริการ (Service) ก็ตาม และจะมี บริการเสริมเพ่ิมคุณค่า (Value Added Services) 
หรือไม่ก็ตาม แต่องค์กรทุกแห่งที่มี บุคลากรก็จะต้องมีการดูแลอํานวยความสะดวกแก่ลูกค้า 
(Customer Care) ทั้งสิ้น ดังน้ันถึงแม้ว่าองค์กรของเราจะจัดจําหน่ายรถยนต์ หรือเครื่องไฟฟ้า ฯลฯ 
ซึ่งเป็นสินค้าจับต้องได้ ลูกค้าก็ยังประเมินคุณภาพบริการของเราจากการดูแลอํานวยความสะดวกแก่
ลูกค้า (Customer Care) ของบุคลากรที่เขาติดต่อด้วยอยู่ดี การบริหารจัดการคุณภาพการบริการของ
องค์กรจึงเป็นเสมือน เป้าที่ไม่อยู่กับที่ (Moving Target) สําหรับผู้บริหารในทุกองค์กรอยู่ตลอดเวลา 
 
2.4  แนวคิดเก่ียวกับการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) 
 การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) หรือ Electronics Service คือ บริการต่าง ๆ ที่ถูก
สร้างสรรค์ขึ้นบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพ่ือตอบสนองความต้องการทางด้านธุรกิจในด้านต่าง ๆ 
ซึ่งช่วยให้ความสะดวกรวดเร็ว และนอกจากน้ีแล้วประโยชน์อันสําคัญในการนําเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
มาใช้ก็คือ ประหยัดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมต้ังแต่การออกแบบ
เว็บไซต์ การผลิตคอนเทนต์ในเว็บไซต์ การใช้เว็บไซต์เพ่ือเป็นประตูของการให้บริการข้อมูลและ
ประมวลผล รวมไปถึงฐานข้อมูลที่จําเป็น ต่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ทางอิเล็กทรอนิกส์เมล์ 
ตัวอย่างบริการแบบ บริการอิเล็กทรอนิกส์ ก็เช่น การให้บริการสมัครใช้บริการต่าง ๆ ผ่านอินเตอร์เน็ต
ของค่ายโทรศัพท์แทนการต้องเดินทางไปสมัครเอง บริการสั่งซื้อสินค้าจากร้านค้าต่าง ๆ ผ่าน
อินเตอร์เน็ตแทนการต้องเดินทางไปซื้อเอง เป็นต้น 
 การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เป็นอีกรูปแบบหน่ึงของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่
นํามาประยุกต์ใช้สําหรับให้บริการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจด้านต่าง ๆ ทั้งน้ีเพ่ือความสะดวกแก่
ลูกค้า สมาชิก หรือแม้แต่พนักงานในองค์กรเอง ตัวอย่างเช่น  
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 -  ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Banking Service)      
 -  การให้บริการชําระเงินออนไลน์ (Online Bill-Paying Service) 
 -  การให้บริการตลาดนัดแรงงาน (Job Market Service) 
 -  การให้บริการด้านการเดินทางและการท่องเที่ยว (Travel and Tourism Service) 
 -  การให้บริการติดต่อสื่อสาร (Communities Service) 
 -  การให้บริการด้านการศึกษา (E-Learning Service) 
 ก่อนหน้าน้ี e-Service เป็นเป้าหมายหลักของทุกประเทศที่มุ่งพัฒนาบริการของภาครัฐให้
ประชาชนเข้าถึงได้ โดยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้เกิดรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นรูปธรรม การ
พัฒนาช่องทางใหม่ในการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์น้ันมีความแตกต่างกันไปบ้าง แต่ก็มักจะเน้น
ช่องทางที่ ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นตัวกลาในการติดต่อและให้บริการกับประชาชน การให้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต สามารถทําได้หลากหลายรูปแบบและมีความซับซ้อน
ในระดับที่แตกต่างกันตามเทคโนโลยี และสถาปัตยกรรม เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีการปรับปรุงและ
พัฒนาอย่างต่อเน่ือง ทําให้เกิดช่องทางใหม่ๆให้ประชาชนสามารถเลือกใช้เพ่ิมขึ้นอยู่ตลอดเวลา 
 2.4.1 ที่มาการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์  
  การนําเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการให้บริการ (e-Services) เป็นผลจากการพัฒนา
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการพัฒนาระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเช่ือมโยงหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดเข้า
ด้วยกัน เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการและระบบการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามนโยบาย e-Government ของรัฐบาล เป็นการ
เพ่ิมช่องทางให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารและบริการของภาครัฐ รวมถึงเรื่องร้องเรียน
ต่าง ๆได้สะดวกรวดเร็ว ในทุกกระทรวง ทบวง กรม นับต้ังแต่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ได้ดําเนินโครงการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ทําให้มีการเช่ือมโยงเครือข่ายสื่อสารภาครัฐไป
ยังกระทรวง กรม และจังหวัดอย่างกว้างขวาง ในส่วนกลาง 247 หน่วยงาน และส่วนภูมิภาค 75 
จังหวัด 210 หน่วยงาน ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2551 (ข้อมูลจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
รายงานประจําปี พ.ศ. 2551 
  จากการเดินห น้ าพัฒ นาโครงสร้ าง พ้ื นฐานสารสน เทศร่วม กัน  (Common 
Information Infrastructure) ทําให้เกิดการพัฒนาเว็บไซต์ในแต่ละกระทรวง กรมจังหวัดและอําเภอ 
และสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลของบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐด้วยระบบ Web Services รวมท้ังมี
การวางแผนพัฒนาระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์แบบเต็มรูปผ่าน Single Window อย่างต่อเน่ือง
ทําให้การพัฒนาบริการรูปแบบต่าง ๆ ขึ้นอีกมาก เช่น ศูนย์บริการร่วม หรือ Service Link: SL ศูนย์
ประสานการบริการด้านการลงทุน หรือ One Start One Stop Investment Center: (OSOS) 
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ (e-citizen) ตลอดจนเคาน์เตอร์บริการประชาชน หรือ Government 
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Counter Services :GCS / One Stop Servicesซึ่งการให้บริการในลักษณะของศูนย์บริการร่วม 
(SL) และเคาน์เตอร์บริการประชาชน (GCS) ดังกล่าวสามารถโต้ตอบผ่านกระดานถามตอบ (Web 
Board) ได้ตลอดเวลาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย จากการเปิดมิติใหม่ในช่องทางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ 
ทําให้ประชาชน  สามารถดําเนินธุรกรรมกับส่วนราชการทั้งหมดได้อย่างสะดวกสบาย ไม่เสียเวลา 
และประหยัดค่าใช้จ่าย ภายในท่ีเดียว (Single Point Service) ได้ที่ เว็บไซต์ของศูนย์กลางการบริการ
ภาครัฐ (e-citizen.go.th) นอกจากน้ีในระดับชุมชน ยังมีศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนที่เช่ือมโยงข้อมูล
ข่าวสารจากชุมชนสู่สังคมโลก จากการจัดระบบบริการในลักษณะ e-Services แบบ One Stop 
Services ทําให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และบริการต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วในทุกระดับ 
ตลอด24 ช่ัวโมง เช่น การรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนและแจ้งเบาะแสจากประชาชน การตรวจสอบ
ข้อมูลส่วนบุคคลท้ังรายการข้อมูลประวัติการทะเบียนราษฎร์ บัตรประจําตัวทะเบียนทหาร หนังสือ
เดินทาง ประกันสังคม สิทธิเลือกต้ังรวมทั้งรับจด รับแจ้ง การเกิด การตาย ได้ทั้งในและต่างประเทศ 
ตลอดจนสามารถรายงานผลการดําเนินการตามโครงการ ออกรายงานสถิติ เชิงวิเคราะห์ ผลการ
ประชาคม ฯลฯ ได้ ซึ่งมีช่องทางเข้าถึงบริการของหน่วยงาน ต่าง ๆ โดยผ่านเว็บไซต์กระทรวง ซึ่ง
เช่ือมต่อลงไปถึงกรม  กอง และหน่วยงานในสังกัด   ส่วนราชการในต่างประเทศทั้ งสถาน
เอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่ และสถานกงสุลก็มีเว็บไซต์ เป็นทางเช่ือมให้ประชาชนใช้เข้าถึง
หน่วยงานของราชการไทยในต่างประเทศได้ทั่วโลกเช่นเดียวกันด้วย 
 2.4.2 การให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Services) ของประเทศไทย 
  ในปี พ .ศ . 2543 กลุ่มอาเซียนได้ริเริ่ม e-ASEAN initiative ซึ่งเป็นข้อตกลงของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียนที่จะเสริมสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันเวทีเศรษฐกิจโลก โดยการสร้างรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในห้าสาขาท่ีประเทศ
กลุ่มอาเซียนตกลงที่จะดําเนินการ ดังน้ันประเทศไทยจึงได้แผ่นแม่บทรองรับการสร้างรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ โดยเริ่มจากการให้ความสําคัญต่อการพัฒนา e-Thailand ก่อน เพ่ือเป็นการเตรียม
ความพร้อมของประเทศไทยและลดปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาโครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศต่อมา
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2544 ได้มีมติเห็นชอบให้ดําเนินโครงการ รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือผลักดัน และ
สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐให้บริการต่าง ๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมโดยเน้นการ
ดําเนินการในรูปแบบโครงการนําร่อง การนําเสนอ การร่วมผลักดัน และการร่วมดําเนินโครงการนํา
ร่อง โดยมุ่งให้ผลเป็นรูปธรรมในระยะ 2 ปี เพ่ือที่จะให้ยึดเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติในโครงการต่าง 
ๆ จากที่ ได้กล่าวมาน้ีเองจึงทําให้เกิดโครงการ e-Service ขึ้น เพ่ือเป็นการตอบสนองนโยบาย  
e-Government ทั้งน้ีให้การจัดทํา e-Service จะมีการจัดกลุ่มของบริการอิเล็กทรอนิกส์ 4 ขั้น ได้แก่ 
  ขั้นที่ 1 ต้องมีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานหรือ บริการของหน่วยงาน 
  ขั้นที่ 2 ต้องสามารถให้ประชาชนทั่วถึง และค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูลของหน่วยงานได้ 
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  ขั้นที่ 3 ต้องสามารถให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่ทีระดับ ของการรักษาความปลอดภัย
และสามารถทํารายการ (Transition) ติดต่อและส่งผ่านข้อมูลกับหน่วยงานได้ 
  ขั้นที่ 4 สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลของประชาชนหรือ ผู้ใช้ (โดยได้รับการอนุญาต
ล่วงหน้า) กับหน่วยงานอ่ืนเพ่ือที่จะนําข้อมูลเหล่าน้ันมาประมวล เพ่ือให้บริการกับประชาชน 
 2.4.3 การให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Services) ของภาครัฐ 
  รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Government หมายถึง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และคมนาคม (Information and Communications Technologies) ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ความสัมฤทธ์ิผล ความโปร่งใส และความรับผิดชอบของรัฐบาลเป็นวิธีการบริหารจัดการภาครัฐ
สมัยใหม่ โดยการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ของภาครัฐปรับปรุงการบริการแกประชาชนการบริการด้านข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ประชาชนมีความใกล้ชิดกับภาครัฐมากขึ้น 
        ซึ่งนโยบาย e-Government ถือได้ว่าเป็นนโยบายที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นตัวกลางในการ
ติดต่อและให้บริการกับประชาชน เป็นการพัฒนางานภาคราชการที่มีความรวดเร็ว แม่นยํา และมี
ประสิทธิภาพสามารถให้บริการท่ีสะดวก รวดเร็ว และยังเน้นการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ประชาชนได้รับ
ทราบ ประชาชนสามารถตรวจสอบความโปร่งใสในการทํางานของรัฐบาลได้ 
  จากการที่รัฐบาลมีนโยบาย e-Government ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐต่างก็มีการ
ต่ืนตัวในการนําเอาเทคโนโลยีการให้บริการข้อมูลแบบออนไลน์มาใช้งานเพ่ือให้บริการประชาชน                 
โดยรัฐบาลได้มีโครงการนําร่องในด้านต่าง ๆ คือ 
  1) การบริการข้อมูลข่าวสาร (Online Information Service) 
  2) การให้บริการเชิงรายการ (Simple Transaction Services) 
  3) การโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Payment Gateway) 
  4) การจัดซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Procurement) 
  ซึ่งจากที่กล่าวมาน้ัน e-Service ก็จัดได้ว่าเป็นหน่ึงในโครงการการนําร่องโดยจัดอยู่ใน
ประเภท การบริการเชิงรายการ (Simple Transaction Service) ซึ่งเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนสําหรับบริการด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ การเสียภาษี ค่าธรรมเนียม การจด
ทะเบียน และการย่ืนคําร้อง เป็นต้น โดยทั้งน้ี e-Service จะเน้นที่การให้บริการภาครัฐในด้านบริการ
ต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการให้บริการท่ีดีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เกิดความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้บริการ 
ตามสโลแกน 4 ท. คือ ที่เดียว ทันใด ทั่วไทย ทุกเวลา e-Service จึงเป็นส่วนหน่ึงของ e-Government 
ซึ่งเป็นเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกันเพราะ e-Service เป็นโครงการที่จัดทําขึ้นมาตาม
นโยบาย e-Government 
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 2.4.4 การให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Services) กับความสัมพันธ์ในสังคมปัจจุบัน 
  1) การให้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Banking Service) เป็นธุรกิจ
ของธนาคารท่ีเปิดดําเนินการธุรกรรม เช่น การโอนเงิน ตรวจสอบยอดคงเหลือ ตรวจสอบรายการ
ทางการเงิน การลงทุน การซื้อพันธบัตร และการย่ืนขอเอกสารสินเช่ือ 
  2) การให้บริการชําระเงินออนไลน์ (Online Bill-Paying Service) เป็นที่นิยมมาก
ในทุกด้าน เช่น ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจค้าส่ง ธุรกิจแฟรนไชส์ และสถาบันการศึกษา 
  3) การให้ บ ริ ก ารตลาด นั ดแรงงาน  (Job Market Service) เป็ น สื่ อ กลางที่
ผู้ประกอบการสามารถค้นหารายช่ือผู้สมัครงานและประกาศฝากรับสมัครงานในตําแหน่งต่าง ๆ ได้ตาม
ต้องการ เช่นเดียวกับผู้สมัครงานก็สามารถหางานตามตําแหน่งงานที่ตนเองต้องการ 
  4) การให้บริการเดินทางและท่องเที่ยว (Travel and Tourism Service) เป็นการ
ให้บริการข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว (e-Travel) เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ การให้บริการข้อมูลที่พักโรงแรม ร้านอาหาร บริษัทรับจัดทัวร์ บริษัทวางแผนการ
ท่องเที่ยว เส้นทางเดินรถ เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น 
  5) การให้บริการชุมชนอิเล็กทรอนิกส์ (Communities Service) ชุมชนอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Community) หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า ชุมชนเสมือน (Virtual Communities) หมายถึง สถานที่
อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่รวบรวมข้อมูลเรื่องใดเรื่องหน่ึงเอาไว้และอนุญาตให้ผู้ใช้ที่มีความสนใจ
ในเรื่องน้ันเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ห้องสนทนา (Chat Room) 
หรือกระดานอิเล็กทรอนิกส์ (Web broad ) 
  6) e-Learning Service คือ เว็บไซต์ที่ประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
มากมาย ทั้งเน้ือหาวิชาต่าง ๆ รวมไปถึงกิจกรรมท่ีน่าสนใจให้ร่วมสนุก ซึ่งในขณะน้ี ทางคณะผู้จัดทํา
เว็บไซต์ รวมไปถึงคณาอาจารย์ที่มีความรู้ในด้านต่าง ๆ กําลังรวบรวมความรู้และประสบการณ์ที่เป็น
ประโยชน์ เพ่ือนําเสนอต่อผู้ที่สนใจ และต้องการหาความรู้เพ่ิมเติม นอกเหนือจากในห้องเรียนปกติ 
 2.4.5 ข้อดีและข้อเสียของการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Services)  
  1) ข้อดี 
   -  ไม่เสียเวลาในการเดินทาง 
   -  มีข้อมูลให้เลือกหลากหลาย 
   -  สะดวกรวดเร็ว 
  2) ข้อเสีย 
   -  ส่วนใหญ่ของเว็บไซต์ทั่วไปไม่สามารถให้บริการผู้พิการ 
   -  บุคคลละเมิดความเป็นส่วนตัวของหน่วยงานภาครัฐที่ใช้เทคโนโลยีในการเก็บ
รวบรวมจัดเก็บขอมูลได้เติบโตแพร่หลายมากขึ้น ทําให้เสียหายและเป็นอันตรายต่อองค์กร 
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   -  มีความเสี่ยงสุขภาพเกิดการบาดเจ็บที่เก่ียวข้องกับการทํางานอย่างต่อเน่ืองบน
แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ 
   -  เกิดความไม่เสมอภาคทางสังคมและเป็นกุญแจสู่ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจที่ยัง
สามารถเข้าถึงโดยบุคคลในประเทศต่าง ๆ ไม่เท่ากัน 
 
2.5  งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 จากการศึกษางานวิเคราะห์วิจัยที่เก่ียวข้องกับการใช้บริการด้านการเงินออนไลน์ (e-service) 
พบงานวิเคราะห์วิจัยที่เก่ียวข้องดังน้ี 
 ปวุฒิ บุนนาค (2557) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องกลยุทธ์การตลาดธุรกิจออนไลน์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ใช้งานผ่านระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ กรณีศึกษา Facebook Fanpage ในเขตกรุงเทพมหานคร มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้บริการติดตาม Facebook Fanpage ประเภทองค์กรและ
ผลิตภัณฑ์ และศึกษาประโยชน์และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ Facebook Fanpage ประเภท
องค์กรและผลิตภัณฑ์ จํานวน 400 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายจากจํานวนผู้ใช้ Facebook ใน
กรุงเทพฯ โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ 
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ Chi-square, Independent samples t-test, 
One-Way ANOVAผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการ Facebook Fanpage ในกรุงเทพฯ น้ัน ส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ในการใช้ Social Network 4 ปีขึ้นไป และมีบัญชีผู้ใช้ Facebook มากที่สุดโดยใช้
ช่องทาง Smartphoneผู้ใช้บริการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ ส่วนใหญ่มีความกังวล
เก่ียวกับคุณภาพของสินค้ากับความเหมาะสมของราคา เพราะไม่เห็นสินค้าจริงและไม่มั่นใจในระบบ
ป้องกันข้อมูลลูกค้า ผู้ใช้บริการส่ังซื้อสินค้าออนไลน์ที่ยังคงมีความเช่ือมั่นและเห็นว่าหากมีบริการเก็บ
เงินปลายทาง หรือการรับชําระผ่านบัตรเครดิต มีความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้า และมีการระบุ ขนาด 
ราคา คุณภาพอย่างชัดเจน รวมถึงการมีบริการหลังการขายที่ดี และการจัดระเบียบร้านค้าออนไลน์จะ
ช่วยให้ผู้ใช้บริการมีความมั่นใจและมีทัศนคติที่ดีย่ิงขึ้นในการซื้อสินค้าออนไลน์ 
 สุณิชา พิทักษ์เลิศกุล และคณะ (2562) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมการใช้บริการสื่อออนไลน์
ในการซื้อสินค้าแฟช่ันของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่างของ
ของพฤติกรรมการใช้บริการสื่อออนไลน์ในการซื้อสินค้าแฟช่ันของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชันวาย 
จําแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ และจําแนกตามปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ผู้ศึกษา
ได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่เคยซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านสื่อออนไลน์ จํานวน
ทั้งสิ้น 400 คน จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 24-28 ปี มี
ศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ พนักงานบริษัท 
เอกชน ส่วนใหญ่ มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 15,001 - 20,000 บาท ประเภทของสื่อออนไลน์ที่สั่งซื้อ
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สินค้าแฟช่ันมากที่สุดคือ Instagram ประเภทของสินค้าแฟช่ันที่สั่งซื้อผ่านสื่อออนไลน์มากที่สุดคือ 
เสื้อผ้า ความถี่ในการซื้ออยู่ที่ 1-3 ครั้งต่อเดือน ช่วงเวลาที่ใช้บริการสื่อออนไลน์ในการสั่งซื้อสินค้า
แฟช่ันคือ ช่วงเวลา 18.01 น. - 21.00 น. ค่าใช้จ่าย โดยเฉลี่ยในการซื้ออยู่ที่ 500 - 1,000 บาทต่อ
ครั้ง วิธีการชําระเงิน คือ การโอนเข้าบัญชีผู้ขาย ผลการทดสอบความแตกต่างของผู้บริโภคกลุ่มเจ
เนอเรชันวายที่มีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการใช้บริการสื่อออนไลน์
ในการซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านสื่อออนไลน์ที่แตกต่างกัน พบว่า เพศ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่าง
กัน จะมีความถี่และค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครั้งในการใช้บริการสื่อออนไลน์ในการซื้อสินค้าแฟช่ัน 
แตกต่างกัน อายุ ระดับการศึกษา แตกต่างกัน จะมีความถี่ในการใช้บริการส่ือออนไลน์ในการซื้อสินค้า
แฟช่ัน ไม่แตกต่างกัน แต่จะมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครั้งในการใช้บริการส่ือออนไลน์ในการซื้อสินค้า
แฟช่ัน แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ธันวารัตน์ บุญจวง และวิษณุ สุมิตสวรรค์ (2562) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาแนวทางปฏิบัติ
ในการดําเนินธุรกรรมทางการเงินอย่างย่ังยืน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษา
ผู้ประกอบการในจังหวัดขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือนําเสนอความสอดคล้องของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงกับแนวคิดทางการดําเนินธุรกรรมทางการเงิน โดยเน้นอธิบายด้วยเรื่องงานวิจัยน้ีมี
วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาทัศนคติการพัฒนาแนวทางปฏิบัติในการดําเนินธุรกรรมทางการเงินอย่าง
ย่ังยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อการประกอบธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบธุรกรรม
การเงินออนไลน์ 2) เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาแนวทางปฏิบัติในการดําเนิน
ธุรกรรมทางการเงินอย่างย่ังยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อเทคโนโลยีผ่านระบบธุรกรรม
การเงินออนไลน์ 3) เพ่ือเสนอแนวทางในการพัฒนาแนวทางปฏิบัติในการดําเนินธุรกรรมทางการเงิน
อย่างย่ังยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อการส่งเสริมระบบธุรกรรมการเงินออนไลน์ 
งานวิจัยน้ีประยุกต์ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ให้สัมภาษณ์จํานวน 25 
คน ซึ่งเป็นผู้ประกอบการในจังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้ประกอบการการนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการมีส่วนร่วมมาประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกรรมทางการเงินโดยช่องทาง
ออนไลน์ช่วยสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภค 2) ผู้ประกอบการได้นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการมีเหตุผลมาประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจพัฒนากิจการให้มีประสิทธิภาพและการบริการที่สร้าง
ความพึงพอใจสูงสุดและ 3) ผู้ประกอบการได้นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการสร้างภูมิคุ้มกัน
ในการดําเนินธุรกิจมาประยุกต์โดยการปรับเปลี่ยนและพัฒนาตามกระแสเทคโนโลยีช่วยสร้าง
ประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้งานย่ิงขึ้น 
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บทท่ี  3 
วิธีการวิเคราะห์ 

 
 การวิเคราะห์ครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าใช้บริการด้านการเงินผ่าน
ระบบ e-Service กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ผู้วิเคราะห์ได้
ดําเนินการวิเคราะห์ตามลําดับขั้นตอน ดังน้ี 
 3.1 ขั้นตอนการดําเนินการวิเคราะห์ 
 3.2 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลและการนําเสนอ 
 
3.1 ขั้นตอนการดําเนินการวิเคราะห์ 
 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าใช้บริการด้านการเงินผ่านระบบ e-Service กองคลัง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ผู้วิเคราะห์ได้กําหนดขั้นตอนการดําเนินการ
วิเคราะห์ ดังน้ี 
 3.1.1 กําหนดวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ 
 3.1.2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิเคราะห์/งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 3.1.3 ออกแบบการวิเคราะห์ 
 3.1.4 เก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.1.5 วิเคราะห์ข้อมูล 
 3.1.6 นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.1.7 สรุปผลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ 
 
3.2 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มประชากรตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์ ได้แก่ ข้อมูลผู้เข้าใช้บริการระบบการ
ให้บริการด้านการเงิน การพัสดุ (e-Service) ของกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ผ่านเว็บไซต์ URL https://finance.kku.ac.th/ ปีงบประมาณ พ .ศ. 2560-2562 จํานวนทั้งสิ้น 
1,031,897 ครั้ง  
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3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นตารางสํารวจข้อมูลที่ผู้วิเคราะห์สร้างขึ้น ได้แก่ ตารางฐานข้อมูล 
(Database) การเข้าใช้บริการระบบการให้บริการด้านการเงิน การพัสดุ (e-Service) ของกองคลัง 
สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ผ่านเว็บไซต์  URL https://finance.kku.ac.th/ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 จําแนกตามประเภทการใช้งาน ปีงบประมาณ และส่วนงาน โดยใช้
โปรแกรม Microsoft Office Excel เป็นเคร่ืองมือ 
 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ข้อมูลที่ผู้วิเคราะห์ได้เก็บรวบรวมไว้เป็นข้อมูลการเข้าใช้บริการระบบการให้บริการด้านการเงิน 
การพัสดุ (e-Service) ของกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านเว็บไซต์ URL 
https://finance.kku.ac.th/ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ดังน้ี 
 3.4.1 การเข้าใช้ข้อมูลบริการรายรับ-รายจ่าย เงินเดือน/ค่าจ้าง  
 3.4.2 การเข้าใช้ข้อมูลบริการรายรับ-รายจ่าย บํานาญโอนสุทธิ  
 3.4.3 การเข้าใช้ข้อมูลบริการเงินโอนมหาวิทยาลัยขอนแก่นสําหรับบุคลากร 
 3.4.4 การเข้าใช้ข้อมูลบริการเงินโอนมหาวิทยาลัยขอนแก่นสําหรับบุคคลภายนอก บริษัท/
ห้าง/ร้าน 
 3.4.5 การเข้าใช้ข้อมูลบริการตรวจสอบเลขเบิกจ่ายของระบบ KKUFMIS 
 3.4.6 การเข้าใช้ข้อมูลบริการขอใบรับรองการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
 
3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
       ผู้วิเคราะห์ได้ดําเนินการข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากฐานข้อมูล (Database) นําเช่ือมกับฐานข้อมูล
บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพ่ือนําข้อมูลประเภทบุคลากร หน่วยงานในสังกัด และใช้โปรแกรม
สําเร็จรูปในการวิเคราะห์ คํานวณสถิตโดยใช้ร้อยละ เป็นการคํานวณหาสัดส่วนของข้อมูลในแต่ละ
ประเภทเทียบกับข้อมูลทั้งหมด สูตรการคํานวณเป็นดังน้ี 
 
    
 
 
  โดย X คือ จํานวนข้อมูลที่ต้องการนํามาหาค่าร้อยละ 
   N คือ จํานวนข้อมูลทั้งหมด 
 

ร้อยละ (%)  = X*100 
 N 
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3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลและการนําเสนอ 
 ผู้วิเคราะห์ได้ใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel ในการวิเคราะห์คํานวณข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง
ด้วยการพรรณนาโดยใช้ผลรวม ผลการเปรียบเทียบข้อมูล ค่าร้อยละ ค่าตํ่าสุด และค่าสูงสุด ซึ่งมีการ
นําเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางและแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการเข้าใช้ข้อมูลของบริการแต่ละ
ประเภท 
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บทท่ี  4 
ผลการวิเคราะห์ 

 
 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าใช้บริการด้านการเงินผ่านระบบ e-Service กองคลัง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ผู้วิเคราะห์ได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจาก
การเข้าใช้บริการระบบการให้บริการด้านการเงิน การพัสดุ (e-Service) ของกองคลัง สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านเว็บไซต์ URL https://finance.kku.ac.th/ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560-2562 ซึ่งมีการจําแนกการวิเคราะห์และมีผลการวิเคราะห์ ดังน้ี 
 4.1 ภาพรวมการเข้าใช้บริการด้านการเงินผ่านระบบ e-Service กองคลัง 
 4.2 การเข้าใช้ข้อมูลบริการรายรับ-รายจ่าย เงินเดือน/ค่าจ้าง   
 4.3 การเข้าใช้ข้อมูลบริการเงินโอนมหาวิทยาลัยขอนแก่นสําหรับบุคลากร 
 
4.1 ภาพรวมการเข้าใช้บริการด้านการเงินผ่านระบบ e-Service กองคลัง 
 จากข้อมูลการเข้าใช้บริการระบบการให้บริการด้านการเงิน การพัสดุ (e-Service) ของกองคลัง 
สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ผ่านเว็บไซต์  URL https://finance.kku.ac.th/ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 จํานวนทั้งสิ้น 3 ปีงบประมาณ สามารถวิเคราะห์ตามการเข้าข้อมูล
ของบริการในแต่ละประเภท ตามตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 2  ภาพรวมการเข้าใช้บริการด้านการเงินผ่านระบบ e-Service กองคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560-2562 
  หน่วย : ครั้ง 

ประเภทการใช้บริการ จํานวน ร้อยละ 
    บริการรายรับ-รายจ่าย เงินเดือน/ค่าจ้าง 777,977 75.39 
    บริการรายรับ-รายจ่าย บํานาญโอนสุทธิ 11,005 1.07 
    บริการเงินโอนมหาวิทยาลัยขอนแก่นสําหรับบุคลากร 140,703 13.64 
    บริการเงินโอนมหาวิทยาลัยขอนแก่นสําหรับบุคคลภายนอก 
บริษัท/ห้าง/ร้าน 

78,523 7.61 

    บริการตรวจสอบเลขเบิกจ่ายของระบบ KKUFMIS 18,238 1.77 
    บริการขอใบรับรองการหักภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 5,451 0.53 

รวม 1,031,897 100.00 
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 จากตารางท่ี  2 พบว่า การเข้าใช้บริการด้านการเงินผ่านระบบ  e-Service กองคลัง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 มีการเข้าถึงข้อมูลจํานวนทั้งสิ้น 1,031,897 ครั้ง เมื่อจําแนกตามการ
ใช้บริการแต่ละด้าน พบว่า ผู้ใช้บริการรายรับ-รายจ่าย เงินเดือน/ค่าจ้างมากที่สุด จํานวน 777,977 
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 75.37 และผู้ใช้บริการขอใบรับรองการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย น้อยที่สุด จํานวน 
5,451 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.53 ทั้งน้ี สามารถแสดงเป็นแผนภูมิได้ดังแผนภูมิที่ 1 
 
แผนภูมิที่  1   แสดงภาพรวมการเข้าใช้บริการด้านการเงินผ่านระบบ  e-Service กองคลัง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    บริการรายรับ-รายจ่าย 
เงินเดือน/ค่าจ้าง

75.39%

    บริการรายรับ-รายจ่าย 
บํานาญโอนสุทธิ… 

    บริการเงินโอน 
มข.สําหรับบุคลากร… 

    บริการเงินโอน มข.
สําหรับบุคคลภายนอก 
บริษัท/ห้าง/ร้าน… 

    บริการตรวจสอบเลขเบิกจ่ายของ
ระบบ KKUFMIS

1.77%
    บริการขอใบรับรองการ

หักภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย
0.53%
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 4.1.1 การเข้าใช้บริการด้านการเงินผ่านระบบ e-Service กองคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 สามารถวิเคราะห์ตามการเข้าข้อมูลของบริการในแต่ละประเภท ตามตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 3  การเข้าใช้บริการด้านการเงินผ่านระบบ e-Service กองคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
จําแนกตามการใช้บริการแต่ละด้าน 
  หน่วย : ครั้ง 

ประเภทการใช้บริการ จํานวน ร้อยละ 
    บริการรายรับ-รายจ่าย เงินเดือน/ค่าจ้าง 300,644 75.08 
    บริการรายรับ-รายจ่าย บํานาญโอนสุทธิ 3,765 0.94 
    บริการเงินโอนมหาวิทยาลัยขอนแก่นสําหรับบุคลากร 61,711 15.41 
    บริการเงินโอนมหาวิทยาลัยขอนแก่นสําหรับบุคคลภายนอก 
บริษัท/ห้าง/ร้าน 

27,235 6.80 

    บริการตรวจสอบเลขเบิกจ่ายของระบบ KKUFMIS 5,925 1.48 
    บริการขอใบรับรองการหักภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 1,148 0.29 

รวม 400,428 100.00 
 
  จากตารางที่ 3 พบว่า การเข้าใช้บริการด้านการเงินผ่านระบบ e-Service กองคลัง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจํานวนทั้งสิ้น 400,428 ครั้ง เมื่อจําแนกตามการใช้บริการแต่ละด้าน 
พบว่า ผู้ใช้บริการรายรับ-รายจ่าย เงินเดือน/ค่าจ้างมากท่ีสุด จํานวน 300,644 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
75.08 และผู้ใช้บริการขอใบรับรองการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย น้อยที่สุด จํานวน 1,148 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 0.29  
  ทั้งน้ี สามารถแสดงเป็นแผนภูมิแสดงการเข้าใช้บริการด้านการเงินผ่านระบบ e-Service 
กองคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จําแนกตามการใช้บริการแต่ละด้าน ได้ดังแผนภูมิที่ 2 
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แผนภูมิที่ 2  แสดงการเข้าใช้บริการด้านการเงินผ่านระบบ e-Service กองคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 จําแนกตามการใช้บริการแต่ละด้าน 
 

 
 
 4.1.2 การเข้าใช้บริการด้านการเงินผ่านระบบ e-Service กองคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 สามารถวิเคราะห์ตามการเข้าข้อมูลของบริการในแต่ละประเภท ตามตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 4  การเข้าใช้บริการด้านการเงินผ่านระบบ e-Service กองคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จําแนกตามการใช้บริการแต่ละด้าน 
  หน่วย : ครั้ง 

ประเภทการใช้บริการ จํานวน ร้อยละ 
    บริการรายรับ-รายจ่าย เงินเดือน/ค่าจ้าง 246,840 75.02 
    บริการรายรับ-รายจ่าย บํานาญโอนสุทธิ 3,606 1.10 
    บริการเงินโอนมหาวิทยาลัยขอนแก่นสําหรับบุคลากร 45,317 13.77 
    บริการเงินโอนมหาวิทยาลัยขอนแก่นสําหรับบุคคลภายนอก 
บริษัท/ห้าง/ร้าน 

24,542 7.46 

    บริการตรวจสอบเลขเบิกจ่ายของระบบ KKUFMIS 6,023 1.83 
    บริการขอใบรับรองการหักภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 2,712 0.82 

รวม 329,040 100.00 
 

    บริการรายรับ-รายจ่าย 
เงินเดือน/ค่าจ้าง

75.08%

    บริการรายรับ-รายจ่าย 
บํานาญโอนสุทธิ

0.94%

    บริการเงินโอน มข.
สําหรับบุคลากร

15.41%

    บริการเงินโอน มข.สําหรับ
บุคคลภายนอก บริษัท/ห้าง/ร้าน

6.80%

    บริการตรวจสอบเลขเบิกจ่ายของ
ระบบ KKUFMIS

1.48%

    บริการขอใบรับรอง
การหักภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย

0.29%
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  จากตารางที่ 4 พบว่า การเข้าใช้บริการด้านการเงินผ่านระบบ e-Service กองคลัง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวนทั้งสิ้น 329,040 ครั้ง เมื่อจําแนกตามการใช้บริการแต่ละด้าน พบว่า 
ผู้ใช้บริการรายรับ-รายจ่าย เงินเดือน/ค่าจ้างมากท่ีสุด จํานวน 246,840 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 75.02 
และผู้ใช้บริการขอใบรับรองการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย น้อยที่สุด จํานวน 2,712 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
0.82  
  ทั้งน้ี สามารถแสดงเป็นแผนภูมิแสดงการเข้าใช้บริการด้านการเงินผ่านระบบ e-Service 
กองคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามการใช้บริการแต่ละด้าน ได้ดังแผนภูมิที่ 3 
 
แผนภูมิที่ 3  แสดงการเข้าใช้บริการด้านการเงินผ่านระบบ e-Service กองคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 จําแนกตามการใช้บริการแต่ละด้าน 
 

 
 
 
 4.1.3 การเข้าใช้บริการด้านการเงินผ่านระบบ e-Service กองคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 สามารถวิเคราะห์ตามการเข้าข้อมูลของบริการในแต่ละประเภท ตามตารางต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 

    บริการรายรับ-รายจ่าย 
เงินเดือน/ค่าจ้าง

75.02%

    บริการรายรับ-รายจ่าย 
บํานาญโอนสุทธิ

1.10%

    บริการเงินโอน มข.
สําหรับบุคลากร

13.77%

    บริการเงินโอน มข.สําหรับ
บุคคลภายนอก บริษัท/ห้าง/

ร้าน
7.46%

    บริการตรวจสอบเลขเบิกจ่าย
ของระบบ KKUFMIS

1.83%

    บริการขอใบรับรอง
การหักภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย

0.82%
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ตารางที่ 5  การเข้าใช้บริการด้านการเงินผ่านระบบ e-Service กองคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จําแนกตามการใช้บริการแต่ละด้าน 
  หน่วย : ครั้ง 

ประเภทการใช้บริการ จํานวน ร้อยละ 
    บริการรายรับ-รายจ่าย เงินเดือน/ค่าจ้าง 230,493 76.21 
    บริการรายรับ-รายจ่าย บํานาญโอนสุทธิ 3,634 1.20 
    บริการเงินโอนมหาวิทยาลัยขอนแก่นสําหรับบุคลากร 33,675 11.13 
    บริการเงินโอนมหาวิทยาลัยขอนแก่นสําหรับบุคคลภายนอก 
บริษัท/ห้าง/ร้าน 

26,746 8.84 

    บริการตรวจสอบเลขเบิกจ่ายของระบบ KKUFMIS 6,290 2.08 
    บริการขอใบรับรองการหักภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 1,591 0.53 

รวม 302,429 100.00 
  จากตารางที่ 5 พบว่า การเข้าใช้บริการด้านการเงินผ่านระบบ e-Service กองคลัง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวนทั้งสิ้น 302,429 ครั้ง เมื่อจําแนกตามการใช้บริการแต่ละด้าน พบว่า 
ผู้ใช้บริการรายรับ-รายจ่าย เงินเดือน/ค่าจ้างมากท่ีสุด จํานวน 230,493 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 76.21 และ
ผู้ใช้บริการขอใบรับรองการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย น้อยที่สุด จํานวน 1,591 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.53  
  ทั้งน้ี สามารถแสดงเป็นแผนภูมิแสดงการเข้าใช้บริการด้านการเงินผ่านระบบ  
e-Service กองคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามการใช้บริการแต่ละด้าน ได้ดังแผนภูมิที่ 4 
 
แผนภูมิที่ 4  แสดงการเข้าใช้บริการด้านการเงินผ่านระบบ e-Service กองคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 จําแนกตามการใช้บริการแต่ละด้าน 

 

    บริการรายรับ-
รายจ่าย เงินเดือน/

ค่าจ้าง
76.21%

    บริการรายรับ-รายจ่าย บํานาญ
โอนสุทธิ
1.20%

    บริการเงินโอน มข.
สําหรับบุคลากร

11.13%

    บริการเงินโอน มข.สําหรับ
บุคคลภายนอก บริษัท/ห้าง/ร้าน

8.84%

    บริการตรวจสอบเลขเบิกจ่ายของ
ระบบ KKUFMIS

2.08%

    บริการขอใบรับรอง
การหักภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย

0.53%
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4.2 การเข้าใช้ข้อมูลบริการรายรับ-รายจ่าย เงินเดือน/ค่าจ้าง  
 การเข้าใช้ข้อมูลบริการรายรับ-รายจ่าย เงินเดือน/ค่าจ้าง (ใบแจ้งรายการของเงินเดือน) ผ่าน
ระบบ e-Service กองคลัง สามารถจําแนกตามประเภทของบุคลากร ได้แก่ ข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างช่ัวคราว และลูกจ้างประจํา ตามช่วงเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560-2562 ดังน้ี 
 1) การใช้บริการรายรับ-รายจ่าย เงินเดือน/ค่าจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 จําแนกตาม
ประเภทของบุคลากร 
 2) การเข้าใช้ข้อมูลบริการรายรับ-รายจ่าย เงินเดือน/ค่าจ้างของข้าราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560-2562 
 3) การเข้าใช้ข้อมูลบริการรายรับ-รายจ่าย เงินเดือน/ค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
 4) การเข้าใช้ข้อมูลบริการรายรับ-รายจ่าย เงินเดือน/ค่าจ้างของพนักงานราชการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560-2562 
 5) การเข้าใช้ข้อมูลบริการรายรับ-รายจ่าย เงินเดือน/ค่าจ้างของลูกจ้างช่ัวคราว ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560-2562 
 6) การเข้าใช้ข้อมูลบริการรายรับ-รายจ่าย เงินเดือน/ค่าจ้างของลูกจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. พ.ศ. 
2560-2562 
 7) การใช้บริการรายรับ-รายจ่าย เงินเดือน/ค่าจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 จําแนกตาม
ส่วนงาน 
 8) การใช้บริการรายรับ-รายจ่าย เงินเดือน/ค่าจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จําแนกตาม
ส่วนงาน 
 9) การใช้บริการรายรับ-รายจ่าย เงินเดือน/ค่าจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตาม
ส่วนงาน 
 10) การใช้บริการรายรับ-รายจ่าย เงินเดือน/ค่าจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตาม
ส่วนงาน 
 
 ซึ่งมีภาพรวมของการเข้าใช้ข้อมูลบริการรายรับ-รายจ่าย เงินเดือน/ค่าจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560-2562 จําแนกตามประเภทของบุคลากร แสดงตามตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 6  การใช้บริการรายรับ-รายจ่าย เงินเดือน/ค่าจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 จําแนก
ตามประเภทของบุคลากร 
  หน่วย : ครั้ง 

ประเภทของบคุลากรท่ีใชบ้รกิาร จํานวน ร้อยละ 
    ข้าราชการ 24,673 3.17 
    พนักงานมหาวิทยาลัย 586,492 75.39 
    พนักงานราชการ 22,884 2.94 
    ลูกจ้างช่ัวคราว 124,477 16.00 
    ลูกจ้างประจํา 19,451 2.50 

รวม 777,977 100.00 
  
 จากตารางที่ 6 พบว่า การเข้าใช้ข้อมูลบริการรายรับ-รายจ่าย เงินเดือน/ค่าจ้าง ปีงบประมาณ 
พ .ศ . 2560-2562 จํานวนทั้งสิ้น 777,977 ครั้ง เมื่อจําแนกตามประเภทของบุคลากร พบว่า 
ผู้ใช้บริการประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย มากที่สุด จํานวน 586,492 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 75.39 และ
ผู้ใช้บริการประเภทลูกจ้างประจํา น้อยที่สุด จํานวน 19,451 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 2.50 
 ทั้งน้ี สามารถแสดงเป็นแผนภูมิแสดงการเข้าใช้ข้อมูลบริการรายรับ-รายจ่าย เงินเดือน/ค่าจ้าง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 จําแนกตามประเภทของบุคลากร ได้ดังแผนภูมิที่ 5 
 
แผนภูมิที่ 5  แสดงการเข้าใช้ข้อมูลบริการรายรับ-รายจ่าย เงินเดือน/ค่าจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560-2562 จําแนกตามประเภทของบุคลากร 

 

    ข้าราชการ
3.17%

    พนักงาน
มหาวิทยาลัย

75.39%

    พนักงาน
ราชการ
2.94%

    ลูกจ้างชั่วคราว
16.00%

    ลูกจ้างประจํา
2.50%
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 4.2.1 การเข้ าใช้ข้อมูลบริการรายรับ -รายจ่าย เงินเดือน/ค่าจ้างของข้าราชการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
 
ตารางที่ 7  การใช้บริการรายรับ-รายจ่าย เงินเดือน/ค่าจ้าง ของข้าราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560-2562 
  หน่วย : ครั้ง 

การใช้บริการของข้าราชการ จํานวน ร้อยละ 
    ปีงบประมาณ 2560 9,740 39.48 
    ปีงบประมาณ 2561 8,045 32.61 
    ปีงบประมาณ 2562 6,888 27.92 

รวม 24,673 100.00 
 
  จากตารางที่ 7 พบว่า การเข้าใช้ข้อมูลบริการรายรับ-รายจ่าย เงินเดือน/ค่าจ้างของ
ข้าราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 จํานวนทั้งสิ้น 24,673 ครั้ง เมื่อจําแนกตามปีงบประมาณ 
พบว่า ผู้ใช้บริการของข้าราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มากที่สุด จํานวน 9,740 ครั้ง คิดเป็นร้อย
ละ 39.48 และผู้ใช้บริการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 น้อยที่สุด จํานวน 6,888 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
27.92 ทั้งน้ี สามารถแสดงเป็นแผนภูมิแสดงการเข้าใช้ข้อมลูบริการรายรับ-รายจ่าย เงินเดือน/ค่าจ้างของ
ข้าราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ได้ดังแผนภูมิที่ 6 
 
แผนภูมิที่ 6  แสดงการเข้าใช้ข้อมูลบริการรายรับ-รายจ่าย เงินเดือน/ค่าจ้างของข้าราชการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
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 4.2.2 การเข้าใช้ข้อมูลบริการรายรับ-รายจ่าย เงินเดือน/ค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
 
ตารางท่ี 8  การใช้บริการรายรับ-รายจ่าย เงินเดือน/ค่าจ้าง ของพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560-2562 
  หน่วย : ครั้ง 

การใช้บริการของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน ร้อยละ 
    ปีงบประมาณ 2560 234,268 39.94 
    ปีงบประมาณ 2561 185,384 31.61 
    ปีงบประมาณ 2562 166,840 28.45 

รวม 586,492 100.00 
 
  จากตารางที่ 8 พบว่า การใช้บริการของพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560-2562 จํานวนทั้งสิ้น 586,492 ครั้ง เมื่อจําแนกตามปีงบประมาณ พบว่า ผู้ใช้บริการของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มากที่สุด จํานวน 234,268 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 39.94 และ
ผู้ใช้บริการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 น้อยที่สุด จํานวน 166,840 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 28.45  
  ทั้งน้ี สามารถแสดงเป็นแผนภูมิแสดงการเข้าใช้ข้อมูลบริการรายรับ-รายจ่าย เงินเดือน/
ค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ได้ดังแผนภูมิที่ 7 
 
แผนภูมิที่ 7  แสดงการเข้าใช้ข้อมูลบริการรายรับ-รายจ่าย เงินเดือน/ค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
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 4.2.3 การเข้าใช้ข้อมูลบริการรายรับ-รายจ่าย เงินเดือน/ค่าจ้างของพนักงานราชการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
 
ตารางที่ 9  การใช้บริการรายรับ-รายจ่าย เงินเดือน/ค่าจ้าง ของพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560-2562 
  หน่วย : ครั้ง 

การใช้บริการของพนักงานราชการ จํานวน ร้อยละ 
    ปีงบประมาณ 2560 8,140 35.57 
    ปีงบประมาณ 2561 7,088 30.97 
    ปีงบประมาณ 2562 7,656 33.46 

รวม 22,884 100.00 
 
  จากตารางที่ 9 พบว่า การใช้บริการของพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-
2562 จํานวนทั้งสิ้น 22,884 ครั้ง เมื่อจําแนกตามปีงบประมาณ พบว่า ผู้ใช้บริการของพนักงาน
ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มากที่สุด จํานวน 8,140 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 35.57 และ
ผู้ใช้บริการปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 น้อยที่สุด จํานวน 7,088 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 30.97  
  ทั้งน้ี สามารถแสดงเป็นแผนภูมิแสดงการเข้าใช้ข้อมูลบริการรายรับ-รายจ่าย 
เงินเดือน/ค่าจ้างของพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ได้ดังแผนภูมิที่ 8 
 
แผนภูมิที่ 8  แสดงการเข้าใช้ข้อมูลบริการรายรับ-รายจ่าย เงินเดือน/ค่าจ้างของพนักงานราชการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
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 4.2.4 การเข้าใช้ข้อมูลบริการรายรับ-รายจ่าย เงินเดือน/ค่าจ้างของลูกจ้างชั่วคราว
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
 
ตารางที่ 10  การใช้บริการรายรับ-รายจ่าย เงินเดือน/ค่าจ้าง ของลูกจ้างช่ัวคราว ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560-2562 
  หน่วย : ครั้ง 

การใช้บริการของลูกจ้างชั่วคราว จํานวน ร้อยละ 
    ปีงบประมาณ 2560 41,623 33.44 
    ปีงบประมาณ 2561 39,977 32.12 
    ปีงบประมาณ 2562 42,877 34.45 

รวม 124,477 100.00 
 
  จากตารางที่ 10 พบว่า การใช้บริการของลูกจ้างช่ัวคราว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-
2562 จํานวนทั้งสิ้น 124,477 ครั้ง เมื่อจําแนกตามปีงบประมาณ พบว่า ผู้ใช้บริการของลูกจ้าง
ช่ัวคราว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มากที่สุด จํานวน 42,877 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 34.45 และ
ผู้ใช้บริการปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 น้อยที่สุด จํานวน 39,977 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 32.12  
  ทั้งน้ี สามารถแสดงเป็นแผนภูมิแสดงการเข้าใช้ข้อมูลบริการรายรับ-รายจ่าย 
เงินเดือน/ค่าจ้างของลูกจ้างช่ัวคราว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ได้ดังแผนภูมิที่ 9 
 
แผนภูมิที่ 9  แสดงการเข้าใช้ข้อมูลบริการรายรับ-รายจ่าย เงินเดือน/ค่าจ้างของลูกจ้างช่ัวคราว 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
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 4.2.5 การเข้าใช้ข้อมูลบริการรายรับ-รายจ่าย เงินเดือน/ค่าจ้างของลูกจ้างปีงบประมาณ 
พ.ศ. พ.ศ. 2560-2562 
 
ตารางที่ 11  การใช้บริการรายรับ-รายจ่าย เงินเดือน/ค่าจ้าง ของลูกจ้างประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560-2562 
  หน่วย : ครั้ง 

การใช้บริการของลูกจ้างประจํา จํานวน ร้อยละ 
    ปีงบประมาณ 2560 6,873 35.33 
    ปีงบประมาณ 2561 6,346 32.63 
    ปีงบประมาณ 2562 6,232 32.04 

รวม 19,451 100.00 
 
  จากตารางท่ี 11 พบว่า การใช้บริการของลูกจ้างประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-
2562 จํานวนทั้งสิ้น 19,451 ครั้ง เมื่อจําแนกตามปีงบประมาณ พบว่า ผู้ใช้บริการของลูกจ้างประจํา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มากที่สุด จํานวน 6,873 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 35.33 และผู้ใช้บริการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 น้อยที่สุด จํานวน 6,232 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 32.04 
  ทั้งน้ี สามารถแสดงเป็นแผนภูมิแสดงการเข้าใช้ข้อมูลบริการรายรับ-รายจ่าย 
เงินเดือน/ค่าจ้างของลูกจ้างประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ได้ดังแผนภูมิที่ 10 
 
แผนภูมิที่ 10  แสดงการเข้าใช้ข้อมูลบริการรายรับ-รายจ่าย เงินเดือน/ค่าจ้างของลูกจ้างประจํา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
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 4.2.6 การเข้าใช้ข้อมูลบริการรายรับ-รายจ่าย เงินเดือน/ค่าจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-
2562 จําแนกตามส่วนงาน 
 
ตารางที่ 12  การใช้บริการรายรับ-รายจ่าย เงินเดือน/ค่าจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
จําแนกตามส่วนงาน 
  หน่วย : ครั้ง 

การใช้บริการของบุคลากรแต่ละส่วนงาน จํานวน ร้อยละ 
    คณะแพทยศาสตร์ 398,289 51.20 
    โรงพยาบาลศรีนครินทร ์ 197,211 25.35 
    ศูนย์หัวใจสริิกิต์ิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 54,502 7.01 
    สํานักงานอธิการบดี 27,432 3.53 
    คณะศึกษาศาสตร์ 11,191 1.44 
    วิทยาเขตหนองคาย 9,761 1.25 
    คณะวิทยาศาสตร์ 9,464 1.22 
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ 8,235 1.06 
    คณะทันตแพทยศาสตร์ 7,345 0.94 
    คณะพยาบาลศาสตร์ 6,036 0.78 
    โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ 5,919 0.76 
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5,481 0.70 
    คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 4,664 0.60 
    สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 4,220 0.54 
    คณะเทคนิคการแพทย์ 3,603 0.46 
    สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 3,373 0.43 
    คณะเกษตรศาสตร์ 3,269 0.42 
    คณะศิลปกรรมศาสตร ์ 2,607 0.34 
    คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 2,481 0.32 
    คณะสัตวแพทยศาสตร์ 2,468 0.32 
    คณะเภสัชศาสตร์ 1,916 0.25 
    โรงเรียนสาธิตมอดินแดง 1,868 0.24 
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ตารางที่ 12  การใช้บริการรายรับ-รายจ่าย เงินเดือน/ค่าจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
จําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
  หน่วย : ครั้ง 

การใช้บริการของบุคลากรแต่ละส่วนงาน จํานวน ร้อยละ 
    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,515 0.19 
    สํานักหอสมุด 1,453 0.19 
    คณะเศรษฐศาสตร ์ 1,404 0.18 
    คณะเทคโนโลยี 1,243 0.16 
    บัณฑิตวิทยาลัย 1,027 0.13 

รวม 777,977 100.00 
 
  จากตารางที่ 12 พบว่า การใช้บริการของบุคลากรแต่ละส่วนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560-2562 จํานวนทั้งสิ้น 777,977 ครั้ง เมื่อจําแนกตามหน่วยงาน พบว่า ผู้ใช้บริการของบุคลากร 
คณะแพทยศาสตร์ มากที่สุด จํานวน 398,289 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 51.21 และผู้ใช้บริการของ
บุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย น้อยที่สุด จํานวน 1,027 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.13 
 
 4.2.7 การใช้บริการรายรับ-รายจ่าย เงินเดือน/ค่าจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จําแนก
ตามส่วนงาน 
 
ตารางท่ี 13  การใช้บริการรายรับ-รายจ่าย เงินเดือน/ค่าจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จําแนกตาม
ส่วนงาน 
  หน่วย : ครั้ง 

การใช้บริการของบุคลากรแต่ละส่วนงาน ปี 2560 จํานวน ร้อยละ 
    คณะแพทยศาสตร์ 145,393 49.11 
    โรงพยาบาลศรีนครินทร ์ 75,348 25.45 
    ศูนย์หัวใจสริิกิต์ิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 22,927 7.74 
    สํานักงานอธิการบดี 10,763 3.64 
    คณะศึกษาศาสตร์ 4,536 1.53 
    วิทยาเขตหนองคาย 4,285 1.45 
 



42 
 

ตารางที่ 13  การใช้บริการรายรับ-รายจ่าย เงินเดือน/ค่าจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จําแนกตาม
ส่วนงาน (ต่อ) 
  หน่วย : ครั้ง 

การใช้บริการของบุคลากรแต่ละส่วนงาน ปี 2560 จํานวน ร้อยละ 
    คณะวิทยาศาสตร์ 4,280 1.45 
    คณะทันตแพทยศาสตร์ 3,166 1.07 
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3,039 1.03 
    คณะพยาบาลศาสตร์ 2,776 0.94 
    โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ 2,207 0.75 
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2,097 0.71 
    สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 1,755 0.59 
    คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 1,719 0.58 
    คณะเทคนิคการแพทย์ 1,425 0.48 
    สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,397 0.47 
    คณะเกษตรศาสตร์ 1,303 0.44 
    คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 1,092 0.37 
    คณะศิลปกรรมศาสตร ์ 1,053 0.36 
    โรงเรียนสาธิตมอดินแดง 1,049 0.35 
    คณะสัตวแพทยศาสตร์ 879 0.30 
    คณะเภสัชศาสตร์ 800 0.27 
    สํานักหอสมุด 677 0.23 
    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 645 0.22 
    คณะเศรษฐศาสตร ์ 559 0.19 
    คณะเทคโนโลยี 519 0.18 
    บัณฑิตวิทยาลัย 359 0.12 

รวม 296,048 100.00 
 
  จากตารางที่ 13 พบว่า การใช้บริการของบุคลากรแยกส่วนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 จํานวนทั้งสิ้น 296,048 ครั้ง เมื่อจําแนกตามหน่วยงาน พบว่า ผู้ใช้บริการของบุคลากร คณะ
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แพทยศาสตร์ มากที่สุด จํานวน 145,393 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 49.11 และผู้ใช้บริการของบุคลากร 
บัณฑิตวิทยาลัย น้อยที่สุด จํานวน 359 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.12 
 
 4.2.8 การใช้บริการรายรับ-รายจ่าย เงินเดือน/ค่าจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนก
ตามส่วนงาน 
 
ตารางท่ี 14  การใช้บริการรายรับ-รายจ่าย เงินเดือน/ค่าจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตาม
ส่วนงาน 
  หน่วย : ครั้ง 

การใช้บริการของบุคลากรแยกส่วนงาน ปี 2561 จํานวน ร้อยละ 
    คณะแพทยศาสตร์ 128,892 43.54 
    โรงพยาบาลศรีนครินทร ์ 62,168 21.00 
    ศูนย์หัวใจสริิกิต์ิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15,851 5.35 
    สํานักงานอธิการบดี 8,008 2.70 
    คณะศึกษาศาสตร์ 3,675 1.24 
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2,947 1.00 
    คณะวิทยาศาสตร์ 2,935 0.99 
    วิทยาเขตหนองคาย 2,919 0.99 
    คณะทันตแพทยศาสตร์ 2,226 0.75 
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2,159 0.73 
    คณะพยาบาลศาสตร์ 1,712 0.58 
    โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ 1,672 0.56 
    คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 1,226 0.41 
    คณะเทคนิคการแพทย์ 1,202 0.41 
    คณะเกษตรศาสตร์ 1,106 0.37 
    สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 986 0.33 
    สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 986 0.33 
    คณะศิลปกรรมศาสตร ์ 834 0.28 
    คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 796 0.27 
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ตารางท่ี 14  การใช้บริการรายรับ-รายจ่าย เงินเดือน/ค่าจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตาม
ส่วนงาน (ต่อ) 
  หน่วย : ครั้ง 

การใช้บริการของบุคลากรแยกส่วนงาน ปี 2561 จํานวน ร้อยละ 
    คณะสัตวแพทยศาสตร์ 697 0.24 
    คณะเภสัชศาสตร์ 558 0.19 
    คณะเศรษฐศาสตร ์ 451 0.15 
    สํานักหอสมุด 451 0.15 
    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 441 0.15 
    คณะเทคโนโลยี 359 0.12 
    บัณฑิตวิทยาลัย 343 0.12 

รวม 245,600 100.00 
 
      จากตารางที่ 14 พบว่า การใช้บริการของบุคลากรแยกส่วนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 จํานวนทั้งสิ้น 245,600 ครั้ง เมื่อจําแนกตามหน่วยงาน พบว่า ผู้ใช้บริการของบุคลากร คณะ
แพทยศาสตร์ มากที่สุด จํานวน 128,892 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 43.45 และผู้ใช้บริการของบุคลากร 
บัณฑิตวิทยาลัย น้อยที่สุด จํานวน 343 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.12 
 
 4.2.9 การใช้บริการรายรับ-รายจ่าย เงินเดือน/ค่าจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนก
ตามส่วนงาน 
 
ตารางท่ี 15  การใช้บริการรายรับ-รายจ่าย เงินเดือน/ค่าจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตาม
ส่วนงาน 
  หน่วย : ครั้ง 

การใช้บริการของบุคลากรแยกส่วนงาน ปี 2562 จํานวน ร้อยละ 
    คณะแพทยศาสตร์ 124,004 41.89 
    โรงพยาบาลศรีนครินทร ์ 59,695 20.16 
    ศูนย์หัวใจสริิกิต์ิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15,724 5.31 
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ตารางท่ี 15  การใช้บริการรายรับ-รายจ่าย เงินเดือน/ค่าจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตาม
ส่วนงาน (ต่อ) 
  หน่วย : ครั้ง 

การใช้บริการของบุคลากรแยกส่วนงาน ปี 2562 จํานวน ร้อยละ 
    สํานักงานอธิการบดี 8,661 2.93 
    คณะศึกษาศาสตร์ 2,980 1.01 
    วิทยาเขตหนองคาย 2,557 0.86 
    คณะวิทยาศาสตร์ 2,249 0.76 
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2,249 0.76 
    โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ 2,040 0.69 
    คณะทันตแพทยศาสตร์ 1,953 0.66 
    คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 1,719 0.58 
    คณะพยาบาลศาสตร์ 1,548 0.52 
    สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 1,479 0.50 
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,225 0.41 
    สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 990 0.33 
    คณะเทคนิคการแพทย์ 976 0.33 
    คณะสัตวแพทยศาสตร์ 892 0.30 
    คณะเกษตรศาสตร์ 860 0.29 
    โรงเรียนสาธิตมอดินแดง 819 0.28 
    คณะศิลปกรรมศาสตร ์ 720 0.24 
    คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 593 0.20 
    คณะเภสัชศาสตร์    558 0.19 
    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 429 0.14 
    คณะเศรษฐศาสตร ์ 394 0.13 
    คณะเทคโนโลยี 365 0.12 
    สํานักหอสมุด 325 0.11 
    บัณฑิตวิทยาลัย 325 0.11 

รวม 236,329 100.00 
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  จากตารางที่ 15 พบว่า การใช้บริการของบุคลากรแยกส่วนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 จํานวนทั้งสิ้น 236,329 ครั้ง เมื่อจําแนกตามหน่วยงาน พบว่า ผู้ใช้บริการของบุคลากร คณะ
แพทยศาสตร์ มากที่สุด จํานวน 124,004 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 41.89 และผู้ใช้บริการของบุคลากร 
สํานักหอสมดุและบัณฑิตวิทยาลัย น้อยที่สุด จํานวน 325 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.11 
 
4.3 การเข้าใช้ข้อมูลบริการเงินโอนมหาวิทยาลัยขอนแก่นสําหรับบุคลากร 
 การเข้าใช้ข้อมูลบริการเงินโอนมหาวิทยาลัยขอนแก่นสําหรับบุคลากร ผ่านระบบ e-Service 
กองคลัง สามารถจําแนกตามประเภทของบุคลากร ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างช่ัวคราว และลูกจ้างประจํา ตามช่วงเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ดังน้ี 
 1) การใช้บริการเงินโอนมหาวิทยาลยัขอนแก่นสาํหรับบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
จําแนกตามประเภทของบุคลากร 
 2) การเข้าใช้ข้อมูลบริการเงินโอนมหาวิทยาลัยขอนแก่นของข้าราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560-2562 
 3) การเข้าใช้ข้อมูลบริการเงินโอนมหาวิทยาลัยขอนแก่นของพนักงานมหาวิทยาลัย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
 4) การเข้าใช้ข้อมูลบริการเงินโอนมหาวิทยาลัยขอนแก่นของพนักงานราชการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560-2562 
 5) การเข้าใช้ข้อมูลบริการเงินโอนมหาวิทยาลัยขอนแก่นของลูกจ้างช่ัวคราว ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560-2562 
 6) การเข้าใช้ข้อมูลบริการเงินโอนมหาวิทยาลัยขอนแก่นของลูกจ้างประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560-2562 
 7) การใช้บริการเงินโอนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 จําแนกตาม
ส่วนงาน 
 8) การใช้บริการเงินโอนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จําแนกตามส่วนงาน 
 9) การใช้บริการเงินโอนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามส่วนงาน 
 10) การใช้บริการเงินโอนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามส่วนงาน 
 
 ซึ่งมีภาพรวมของการเข้าใช้ข้อมูลบริการเงินโอนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560-2562 จําแนกตามประเภทของบุคลากร แสดงตามตารางต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 16  การใช้บริการเงินโอนมหาวิทยาลัยขอนแก่นสําหรับบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-
2562 จําแนกตามประเภทของบุคลากร 
  หน่วย : ครั้ง 

ประเภทของบคุลากรท่ีใชบ้รกิาร จํานวน ร้อยละ 
    ข้าราชการ 6,335 4.50 
    พนักงานมหาวิทยาลัย 93,036 66.12 
    พนักงานราชการ 2,620 1.86 
    ลูกจ้างช่ัวคราว 36,703 26.09 
    ลูกจ้างประจํา 2,009 1.43 

รวม 140,703 100.00 
 
 จากตารางที่ 16 พบว่า การเข้าใช้ข้อมูลบริการเงินโอนมหาวิทยาลัยขอนแก่นสําหรับบุคลากร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 จํานวนทั้งสิ้น 140,703 ครั้ง เมื่อจําแนกตามประเภทของบุคลากร 
พบว่า ผู้ใช้บริการประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย มากที่สุด จํานวน 93,036 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 66.12 
และผู้ใช้บริการประเภทลูกจ้างประจํา น้อยที่สุด จํานวน 2,009 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 1.43 
 ทั้งน้ี สามารถแสดงเป็นแผนภูมิแสดงการเข้าใช้บริการเงินโอนมหาวิทยาลัยขอนแก่นสําหรับ
บุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จําแนกตามการใช้บริการแต่ละด้าน ได้ดังแผนภูมิที่ 11 
 
แผนภูมิที่ 11  แสดงการเข้าใช้บริการเงินโอนมหาวิทยาลัยขอนแก่นสําหรับบุคลากร ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 จําแนกตามประเภทของบุคลากร 
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 4.3.1 การเข้าใช้ข้อมูลบริการเงินโอนมหาวิทยาลัยขอนแก่นของข้าราชการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560-2562 
 
ตารางท่ี 17  การเข้าใช้บริการเงินโอนมหาวิทยาลัยขอนแก่นของข้าราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-
2562 
  หน่วย : ครั้ง 

การใช้บริการของข้าราชการ จํานวน ร้อยละ 
    ปีงบประมาณ 2560 3,021 47.69 
    ปีงบประมาณ 2561 1,945 30.70 
    ปีงบประมาณ 2562 1,369 21.61 

รวม 6,335 100.00 
 
  จากตารางที่ 17 พบว่า การใช้บริการเงินโอนมหาวิทยาลัยขอนแก่นสําหรับบุคลากร
ของข้าราชการ ปีงบประมาณ  พ .ศ . 2560-2562 จํานวนทั้งสิ้น 6,335 ครั้ง เมื่อจําแนกตาม
ปีงบประมาณ พบว่า ผู้ใช้บริการของข้าราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มากที่สุด จํานวน 3,021 
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 47.69 และผู้ใช้บริการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 น้อยที่สุด จํานวน 1,369 ครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ 21.61 ทั้งน้ี สามารถแสดงเป็นแผนภูมิแสดงการเข้าใช้บริการเงินโอนมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่นของข้าราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ได้ดังแผนภูมิที่ 12 
 
แผนภูมิที่ 12  แสดงการเข้าใช้บริการเงินโอนมหาวิทยาลัยขอนแก่นของข้าราชการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560-2562 
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 4.3.2 การเข้าใช้ข้อมูลบริการเงินโอนมหาวิทยาลัยขอนแก่นของพนักงานมหาวิทยาลัย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
 
ตารางที่ 18  การใช้บริการเงินโอนมหาวิทยาลัยขอนแก่นของพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560-2562 
  หน่วย : ครั้ง 

การใช้บริการของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน ร้อยละ 
    ปีงบประมาณ 2560 42,098 45.25 
    ปีงบประมาณ 2561 29,761 31.99 
    ปีงบประมาณ 2562 21,177 22.76 

รวม 93,036 100.00 
 
  จากตารางที่ 18 พบว่า การใช้บริการเงินโอนมหาวิทยาลัยขอนแก่นสําหรับบุคลากรของ
พนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 จํานวนทั้งสิ้น 93,036 ครั้ง เมื่อจําแนกตาม
ปีงบประมาณ พบว่า ผู้ใช้บริการของพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มากที่สุด จํานวน 
42,098 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 45.25 และผู้ใช้บริการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 น้อยที่สุด จํานวน 21,177 
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 22.76 ทั้งน้ี สามารถแสดงเป็นแผนภูมิแสดงการเข้าใช้บริการเงินโอนมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่นของพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ได้ดังแผนภูมิที่ 13 
 
แผนภูมิที่ 13  แสดงการใช้บริการเงินโอนมหาวิทยาลัยขอนแก่นของพนักงานมหาวิทยาลัย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
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 4.3.3 การเข้าใช้ข้อมูลบริการเงินโอนมหาวิทยาลัยขอนแก่นของพนักงานราชการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
 
ตารางที่ 19  การใช้บริการเงินโอนมหาวิทยาลัยขอนแก่นของพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560-2562 
  หน่วย : ครั้ง 

การใช้บริการของพนักงานราชการ จํานวน ร้อยละ 
    ปีงบประมาณ 2560 1,244 47.48 
    ปีงบประมาณ 2561 859 32.79 
    ปีงบประมาณ 2562 517 19.73 

รวม 2,620 100.00 
 
  จากตารางที่ 19 พบว่า การใช้บริการเงินโอนมหาวิทยาลัยขอนแก่นสําหรับบุคลากร
ของพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 จํานวนทั้งสิ้น 2,620 ครั้ง เมื่อจําแนกตาม
ปีงบประมาณ พบว่า ผู้ใช้บริการของพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มากที่สุด จํานวน 
1,244 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 47.48 และผู้ใช้บริการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 น้อยที่สุด จํานวน 517 
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 19.73 ทั้งน้ี สามารถแสดงเป็นแผนภูมิแสดงการเข้าใช้บริการเงินโอนมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่นของพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ได้ดังแผนภูมิที่ 14 
 
แผนภูมิที่ 14  แสดงการใช้บริการเงินโอนมหาวิทยาลัยขอนแก่นของพนักงานราชการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560-2562 
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 4.3.4 การเข้าใช้ข้อมูลบริการเงินโอนมหาวิทยาลัยขอนแก่นของลูกจ้างชั่วคราว 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
 
ตารางที่ 20  การใช้บริการเงินโอนมหาวิทยาลัยขอนแก่นของลูกจ้างช่ัวคราว ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560-2562 
  หน่วย : ครั้ง 

การใช้บริการของลูกจ้างชั่วคราว จํานวน ร้อยละ 
    ปีงบประมาณ 2560 14,444 39.35 
    ปีงบประมาณ 2561 12,062 32.86 
    ปีงบประมาณ 2562 10,197 27.78 

รวม 36,703 100.00 
 
  จากตารางที่ 20 พบว่า การใช้บริการเงินโอนมหาวิทยาลัยขอนแก่นสําหรับบุคลากร
ของลูกจ้างช่ัวคราว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 จํานวนทั้งสิ้น 36,703 ครั้ง เมื่อจําแนกตาม
ปีงบประมาณ พบว่า ผู้ใช้บริการของลูกจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มากที่สุด จํานวน 
14,444 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 39.35 และผู้ใช้บริการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 น้อยที่สุด จํานวน 
10,197 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 27.78 
  ทั้งน้ี สามารถแสดงเป็นแผนภูมิแสดงการใช้บริการเงินโอนมหาวิทยาลัยขอนแก่นของ
ลูกจ้างช่ัวคราว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ได้ดังแผนภูมิที่ 15 
 
แผนภูมิที่ 15  แสดงการใช้บริการเงินโอนมหาวิทยาลัยขอนแก่นของลูกจ้างช่ัวคราว ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560-2562 
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 4.3.5 การเข้าใช้ข้อมูลบริการเงินโอนมหาวิทยาลัยขอนแก่นของลูกจ้างประจํา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
 
ตารางที่ 21  การใช้บริการเงินโอนมหาวิทยาลัยขอนแก่นของลูกจ้างประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560-2562 
  หน่วย : ครั้ง 

การใช้บริการของลูกจ้างประจํา จํานวน ร้อยละ 
    ปีงบประมาณ 2560 904 45.00 
    ปีงบประมาณ 2561 690 34.35 
    ปีงบประมาณ 2562 415 20.66 

รวม 2,009 100.00 
 
  จากตารางที่ 21 พบว่า การใช้บริการเงินโอนมหาวิทยาลัยขอนแก่นสําหรับบุคลากรของ
ลูกจ้างประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 จํานวนทั้งสิ้น 2,009 ครั้ง เมื่อจําแนกตามปีงบประมาณ 
พบว่า ผู้ใช้บริการของลูกจ้างช่ัวคราว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มากที่สุด จํานวน 904 ครั้ง คิดเป็นร้อย
ละ 45.00 และผู้ใช้บริการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 น้อยที่สุด จํานวน 415 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 20.66 
  ทั้งน้ี สามารถแสดงเป็นแผนภูมิแสดงการใช้บริการเงินโอนมหาวิทยาลัยขอนแก่นของ
ลูกจ้างประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ได้ดังแผนภูมิที่ 16 
 
แผนภูมิที่ 16  แสดงการใช้บริการเงินโอนมหาวิทยาลัยขอนแก่นของลูกจ้างประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560-2562 
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 4.3.6 การใช้บริการเงินโอนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 จําแนก
ตามส่วนงาน 
 
ตารางที่ 22  การใช้บริการเงินโอนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 จําแนก
ตามส่วนงาน 
  หน่วย : ครั้ง 

การใช้บริการของบุคลากรแต่ละส่วนงาน จํานวน ร้อยละ 
    คณะแพทยศาสตร์ 57,656 40.98 
    โรงพยาบาลศรีนครินทร ์ 31,695 22.53 
    สํานักงานอธิการบดี 12,660 9.00 
    ศูนย์หัวใจสริิกิต์ิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8,888 6.32 
    คณะศึกษาศาสตร์ 3,153 2.24 
    คณะวิทยาศาสตร์ 2,288 1.63 
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2,099 1.49 
    วิทยาเขตหนองคาย 2,052 1.46 
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,845 1.31 
    คณะทันตแพทยศาสตร์ 1,733 1.23 
    คณะพยาบาลศาสตร์ 1,563 1.11 
    โรงเรยีนสาธิตศึกษาศาสตร์ 1,374 0.98 
    คณะเทคนิคการแพทย์ 1,298 0.92 
    คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 1,238 0.88 
    สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 1,208 0.86 
    คณะเกษตรศาสตร์ 1,126 0.80 
    คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1,117 0.79 
    สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,049 0.75 
    คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 879 0.62 
    คณะเภสัชศาสตร์ 874 0.62 
    คณะศิลปกรรมศาสตร ์ 873 0.62 
    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 801 0.57 
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ตารางที่ 22  การใช้บริการเงินโอนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 จําแนก
ตามส่วนงาน (ต่อ) 
  หน่วย : ครั้ง 

การใช้บริการของบุคลากรแต่ละส่วนงาน จํานวน ร้อยละ 
    คณะเศรษฐศาสตร ์ 736 0.52 
    สํานักหอสมุด 684 0.49 
    คณะเทคโนโลยี 674 0.48 
    บัณฑิตวิทยาลัย 626 0.44 
    โรงเรียนสาธิตมอดินแดง 529 0.38 

รวม 140,703 100.00 
 
  จากตารางที่ 22 พบว่า การใช้บริการเงินโอนมหาวิทยาลัยขอนแก่นสําหรับบุคลากร
ของบุคลากรแต่ละส่วนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 จํานวนทั้งสิ้น 140,703 ครั้ง เมื่อจําแนก
ตามหน่วยงาน พบว่า ผู้ใช้บริการของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มากที่สุด จํานวน 57,656 ครั้ง คิด
เป็นร้อยละ 40.98 และผู้ใช้บริการของบุคลากร โรงเรียนสาธิตมอดินแดง น้อยที่สุด จํานวน 529 ครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ 0.38 
 
 4.3.7 การใช้บริการเงินโอนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จําแนกตาม
ส่วนงาน 
 
ตารางที่ 23  การใช้บริการเงินโอนมหาวิทยาลยัขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จําแนกตามส่วนงาน 
  หน่วย : ครั้ง 

การใช้บริการของบุคลากรแต่ละส่วนงาน ปี 2560 จํานวน ร้อยละ 
    คณะแพทยศาสตร์ 20,530 38.95 
    โรงพยาบาลศรีนครินทร ์ 11,757 22.31 
    สํานักงานอธิการบดี 4,897 9.29 
    ศูนย์หัวใจสริิกิต์ิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3,591 6.81 
    คณะศึกษาศาสตร์ 1,234 2.34 
    คณะวิทยาศาสตร์ 987 1.87 
    วิทยาเขตหนองคาย 874 1.66 
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ตารางที่ 23  การใช้บริการเงินโอนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จาํแนกตามส่วน
งาน (ต่อ) 
  หน่วย : ครั้ง 

การใช้บริการของบุคลากรแต่ละส่วนงาน ปี 2560 จํานวน ร้อยละ 
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ 750 1.42 
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 700 1.33 
    คณะทันตแพทยศาสตร์ 700 1.33 
    คณะพยาบาลศาสตร์ 662 1.26 
    สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 588 1.12 
    คณะเทคนิคการแพทย์ 533 1.01 
    โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ 507 0.96 
    คณะเกษตรศาสตร์ 452 0.86 
    คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 444 0.84 
    สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 419 0.80 
    คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 390 0.74 
    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 362 0.69 
    คณะเภสัชศาสตร์ 357 0.68 
    คณะศิลปกรรมศาสตร ์ 343 0.65 
    คณะสัตวแพทยศาสตร์ 326 0.62 
    สํานักหอสมุด 316 0.60 
    คณะเทคโนโลยี 282 0.54 
    คณะเศรษฐศาสตร ์ 277 0.53 
    บัณฑิตวิทยาลัย 221 0.42 
    โรงเรียนสาธิตมอดินแดง 204 0.39 

รวม 52,703 100 
 
  จากตารางที่ 23 พบว่า การใช้บริการเงินโอนมหาวิทยาลัยขอนแก่นสําหรับบุคลากรของ
บุคลากรแยกส่วนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวนทั้งสิ้น 52,703 ครั้ง เมื่อจําแนกตามหน่วยงาน 
พบว่า ผู้ใช้บริการของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มากที่สุด จํานวน 20,530 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 38.95 
และผู้ใช้บริการของบุคลากร โรงเรียนสาธิตมอดินแดง น้อยที่สุด จํานวน 204 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.39 
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 4.3.8 การใช้บริการเงินโอนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตาม
ส่วนงาน 
 
ตารางที่ 24  การใช้บริการเงินโอนมหาวิทยาลยัขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามส่วนงาน 
  หน่วย : ครั้ง 

การใช้บริการของบุคลากรแยกส่วนงาน ปี 2561 จํานวน ร้อยละ 
    คณะแพทยศาสตร์ 18,385 41.68 
    โรงพยาบาลศรีนครินทร ์ 9,982 22.63 
    สํานักงานอธิการบดี 4,001 9.07 
    ศูนย์หัวใจสริิกิต์ิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,592 5.88 
    คณะศึกษาศาสตร์ 981 2.22 
    คณะวิทยาศาสตร์ 718 1.63 
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ 713 1.62 
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 617 1.40 
    วิทยาเขตหนองคาย 615 1.39 
    คณะทันตแพทยศาสตร์ 532 1.21 
    คณะพยาบาลศาสตร์ 454 1.03 
    คณะเทคนิคการแพทย์ 419 0.95 
    โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ 392 0.89 
    สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 377 0.85 
    คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 325 0.74 
    คณะเกษตรศาสตร์ 324 0.73 
    คณะสัตวแพทยศาสตร์ 318 0.72 
    สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 315 0.71 
    คณะศิลปกรรมศาสตร ์ 277 0.63 
    คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 274 0.62 
    คณะเศรษฐศาสตร ์ 267 0.61 
    คณะเภสัชศาสตร์ 245 0.56 
    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 232 0.53 
    บัณฑิตวิทยาลัย 208 0.47 
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ตารางท่ี 24  การใช้บริการเงินโอนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามส่วน
งาน (ต่อ) 
  หน่วย : ครั้ง 

การใช้บริการของบุคลากรแยกส่วนงาน ปี 2561 จํานวน ร้อยละ 
    คณะเทคโนโลยี 196 0.44 
    โรงเรียนสาธิตมอดินแดง 153 0.35 

รวม 44,109 100.00 
 
      จากตารางที่ 24 พบว่า การใช้บริการเงินโอนมหาวิทยาลัยขอนแก่นสําหรับบุคลากร
ของบุคลากรแยกส่วนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561จํานวนทั้งสิ้น 44,109 ครั้ง เมื่อจําแนกตาม
หน่วยงาน พบว่า ผู้ใช้บริการของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มากที่สุด จํานวน 18,385 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 41.68 และผู้ใช้บริการของบุคลากร โรงเรียนสาธิตมอดินแดง น้อยที่สุด จํานวน 153 ครั้ง คิด
เป็นร้อยละ 0.35 
 
 4.3.9 การใช้บริการเงินโอนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตาม
ส่วนงาน 
 
ตารางที่ 25  การใช้บริการเงินโอนมหาวิทยาลยัขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามส่วนงาน 
  หน่วย : ครั้ง 

การใช้บริการของบุคลากรแยกส่วนงาน ปี 2562 จํานวน ร้อยละ 
    คณะแพทยศาสตร์ 18,741 42.70 
    โรงพยาบาลศรีนครินทร ์ 9,957 22.69 
    สํานักงานอธิการบดี 3,762 8.57 
    ศูนย์หัวใจสริิกิต์ิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,704 6.16 
    คณะศึกษาศาสตร์ 938 2.14 
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ 635 1.45 
    คณะวิทยาศาสตร์ 583 1.33 
    วิทยาเขตหนองคาย 563 1.28 
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 528 1.20 
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ตารางท่ี 25  การใช้บริการเงินโอนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามส่วน
งาน (ต่อ) 
  หน่วย : ครั้ง 

การใช้บริการของบุคลากรแยกส่วนงาน ปี 2562 จํานวน ร้อยละ 
    คณะทันตแพทยศาสตร์ 501 1.14 
    โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ 474 1.08 
    คณะสัตวแพทยศาสตร์ 473 1.08 
    คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 469 1.07 
    คณะพยาบาลศาสตร์ 447 1.02 
    คณะเกษตรศาสตร์ 350 0.80 
    คณะเทคนิคการแพทย์ 337 0.77 
    สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 315 0.72 
    คณะเภสัชศาสตร์ 272 0.62 
    คณะศิลปกรรมศาสตร ์ 253 0.58 
    สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ 243 0.55 
    คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 215 0.49 
    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 206 0.47 
    คณะเทคโนโลยี 196 0.45 
    บัณฑิตวิทยาลัย 196 0.45 
    คณะเศรษฐศาสตร ์ 191 0.44 
    สํานักหอสมุด 171 0.39 
    โรงเรียนสาธิตมอดินแดง 171 0.39 

รวม 236,329 100.00 
 
  จากตารางที่ 25 พบว่า การใช้บริการเงินโอนมหาวิทยาลัยขอนแก่นสําหรับบุคลากร
ของบุคลากรแยกส่วนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวนทั้งสิ้น 43,891 ครั้ง เมื่อจําแนกตาม
หน่วยงาน พบว่า ผู้ใช้บริการของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มากที่สุด จํานวน 18,741 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 42.70 และผู้ใช้บริการของบุคลากร สํานักหอสมุดและโรงเรียนสาธิตมอดินแดง น้อยที่สุด 
จํานวน 171 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.39 
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บทท่ี  5 
สรุปผลการวิเคราะห์ 

 
 การวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าใช้บริการด้านการเงินผ่านระบบ e-Service กองคลัง มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ในครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
การเข้าใช้บริการด้านการเงินผ่านระบบ e-Service กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560-2562 และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบ e-Service กองคลัง มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพมากข้ึน ซึ่งได้
เก็บรวบรวมข้อมูลจากการเข้าถึงเว็บไซต์ของกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ผ่าน URL https://finance.kku.ac.th/ โดยศึกษาและวิเคราะห์การเข้าถึงเข้ามูลของบริการ ได้แก่ 
ภาพรวมการเข้าใช้บริการด้านการเงินผ่านระบบ e-Service กองคลัง การเข้าใช้ข้อมูลบริการรายรับ-
รายจ่าย เงินเดือน/ค่าจ้าง และการเข้าใช้ข้อมูลบริการเงินโอนมหาวิทยาลัยขอนแก่นสําหรับบุคลากร 
นํามาสร้างเป็นตารางสํารวจข้อมูล  โดยใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel เพ่ือคํานวณหาค่าผล
การเปรียบเทียบข้อมูล ค่าร้อยละ ค่าตํ่าสุด และค่าสูงสุด ซึ่งมีการนําเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางและ
แผนภูมิแสดงการเปลี่ยนแปลง เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ e-Service กองคลัง มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
5.1 สรุปผลการวิเคราะห์ 
 การเข้าใช้บริการด้านการเงินผา่นระบบ e-Service กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560-2562 มีจํานวนทั้งสิ้น 1,031,897 ครั้ง สามารถแบ่งการใช้บริการด้านต่าง ๆ จํานวน 6 
บริการ ดังน้ี 
 1) บริการรายรับ-รายจ่าย เงินเดือน/ค่าจ้าง  
 2) บริการรายรับ-รายจ่าย บํานาญโอนสุทธิ  
 3) บริการเงินโอนมหาวิทยาลัยขอนแก่นสําหรับบุคลากร 
 4) บริการเงินโอนมหาวิทยาลัยขอนแก่นสําหรับบุคคลภายนอก บริษัท/ห้าง/ร้าน 
 5) บริการตรวจสอบเลขเบิกจ่ายของระบบ KKUFMIS 
 6) บริการขอใบรับรองการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
 ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะห์การเข้าใช้บริการด้านการเงินผ่านระบบ e-Service กองคลัง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ได้ดังน้ี 
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 5.1.1 สรุปภาพรวมการเข้าใช้บริการด้านการเงินผ่านระบบ  e-Service กองคลัง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
  การใช้บริการด้านการเงินออนไลน์ (e-service) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
จํานวนทั้งสิ้น 1,032,897 ครั้ง เมื่อจําแนกตามการใช้บริการแต่ละด้าน พบว่า ผู้ใช้บริการรายรับ-
รายจ่าย เงินเดือน/ค่าจ้างมากที่สุด จํานวน 777,977 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 75.37 รองลงมาคือ
ผู้ใช้บริการเงินโอนมหาวิทยาลัยขอนแก่นสําหรับบุคลากร จํานวน 140,703 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
13.64 และผู้ใช้บริการขอใบรับรองการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย น้อยที่สุด จํานวน 5,451 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 0.53 
 5.1.2 สรุปการใช้บริการแยกตามปี 2560-2562 ของการเข้าใช้บริการด้านการเงินผ่าน
ระบบ e-Service กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  การเข้าใช้บริการด้านการเงินผ่านระบบ e-Service กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวนทั้งสิ้น 400,428 ครั้ง เมื่อจําแนกตามการใช้บริการแต่ละด้าน พบว่า 
ผู้ใช้บริการรายรับ-รายจ่าย เงินเดือน/ค่าจ้างมากท่ีสุด จํานวน 300,644 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 75.08 
รองลงมาคือผู้ใช้บริการเงินโอนมหาวิทยาลัยขอนแก่นสําหรับบุคลากร จํานวน 61,711 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 15.41 และผู้ใช้บริการขอใบรับรองการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย น้อยที่สุด จํานวน 1,148 ครั้ง คิด
เป็นร้อยละ 0.29 
  การเข้าใช้บริการด้านการเงินผ่านระบบ e-Service กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวนทั้งสิ้น 329,040 ครั้ง เมื่อจําแนกตามการใช้บริการแต่ละด้าน พบว่า 
ผู้ใช้บริการรายรับ-รายจ่าย เงินเดือน/ค่าจ้างมากท่ีสุด จํานวน 246,840 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 75.02 
รองลงมาคือผู้ใช้บริการเงินโอนมหาวิทยาลัยขอนแก่นสําหรับบุคลากร จํานวน 45,317 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 13.77 และผู้ใช้บริการขอใบรับรองการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย น้อยที่สุด จํานวน 2,712 ครั้ง คิด
เป็นร้อยละ 0.82 
  การเข้าใช้บริการด้านการเงินผ่านระบบ e-Service กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวนทั้งสิ้น 302,429 ครั้ง เมื่อจําแนกตามการใช้บริการแต่ละด้าน พบว่า 
ผู้ใช้บริการรายรับ-รายจ่าย เงินเดือน/ค่าจ้างมากท่ีสุด จํานวน 230,493 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 76.21 
รองลงมาคือผู้ใช้บริการเงินโอนมหาวิทยาลัยขอนแก่นสําหรับบุคลากร จํานวน 33,675 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 11.13 และผู้ใช้บริการขอใบรับรองการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย น้อยที่สุด จํานวน 1,591 ครั้ง คิด
เป็นร้อยละ 0.53 
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 5.1.3 สรุปการใช้บริการรายรับ-รายจ่าย เงินเดือน/ค่าจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-
2562 จําแนกตามประเภทของบุคลากร 
  การใช้บริการรายรับ-รายจ่าย เงินเดือน/ค่าจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
จํานวนทั้งสิ้น 777,977 ครั้ง เมื่อจําแนกตามประเภทของบุคลากร พบว่า ผู้ใช้บริการประเภทพนักงาน
มหาวิทยาลัย มากที่สุด จํานวน 586,492 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 75.39 รองลงมาคือผู้ใช้บริการประเภท
ลูกจ้างช่ัวคราว จํานวน 124,477 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 16.00 และผู้ใช้บริการประเภทลูกจ้างประจํา 
น้อยที่สุด จํานวน 19,451 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 2.50 
 5.1.4 สรุปการใช้บริการรายรับ-รายจ่าย เงินเดือน/ค่าจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-
2562 จําแนกตามส่วนงาน 
  การใช้บริการของบุคลากรแยกส่วนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวนทั้งสิ้น 
296,048 ครั้ง เมื่อจําแนกตามหน่วยงาน พบว่า ผู้ใช้บริการของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มากที่สุด 
จํานวน 145,393 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 49.11 รองลงมาคือผู้ใช้บริการของบุคลากร โรงพยาบาลศรี
นครินทร์ จํานวน 75,348 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 25.45 และผู้ใช้บริการของบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย 
น้อยที่สุด จํานวน 359 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.12 
 5.1.5 สรุปการใช้บริการเงินโอนมหาวิทยาลัยขอนแก่นสําหรับบุคลากร ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560-2562 จําแนกตามประเภทของบุคลากร 
  การใช้บริการเงินโอนมหาวิทยาลัยขอนแก่นสําหรับบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560-2562 จํานวนทั้งสิ้น 140,703 ครั้ง เมื่อจําแนกตามประเภทของบุคลากร พบว่า ผู้ใช้บริการ
ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย มากที่สุด จํานวน 93,036 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 66.12 รองลงมาคือ
ผู้ใช้บริการประเภทลูกจ้างช่ัวคราว จํานวน 36,703 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 26.09 และผู้ใช้บริการ
ประเภทลูกจ้างประจํา น้อยที่สุด จํานวน 2009 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 1.43 
 5.1.6 สรุปการใช้บริการเงินโอนมหาวิทยาลัยขอนแก่นสําหรับบุคลากร ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560-2562 จําแนกตามส่วนงาน 
  การใช้บริการของบุคลากรแยกส่วนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวนทั้งสิ้น 
140,703 ครั้ง เมื่อจําแนกตามหน่วยงาน พบว่า ผู้ใช้บริการของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มากที่สุด 
จํานวน 57,656 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 40.98 รองลงมาคือผู้ใช้บริการของบุคลากร โรงพยาบาลศรี
นครินทร์ จํานวน 31,695 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 22.53 และผู้ใช้บริการของบุคลากร โรงเรียนสาธิตมอ
ดินแดง น้อยที่สุด จํานวน 529 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.38 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
 จากสรุปผลการการวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าใช้บริการด้านการเงินผ่านระบบ e-Service กองคลัง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 มีข้อเสนอแนะเพ่ือนําไปสู่แนวทางในการ
พัฒนาระบบ e-service กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ใช้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น ดังน้ี 
 5.2.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิเคราะห์ไปใช้ 
  1) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าใช้บริการด้านการเงินผ่านระบบ e-Service 
กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 จํานวนทั้งสิ้น 1,032,897 ครั้ง เมื่อ
จําแนกตามการใช้บริการแต่ละด้าน พบว่า ผู้ใช้บริการรายรับ-รายจ่าย เงินเดือน/ค่าจ้างมากที่สุด 
จํานวน 777,977 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 75.37 รองลงมาคือผู้ใช้บริการเงินโอน มข.สําหรับบุคลากร 
จํานวน 140,703 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 13.64 และผู้ใช้บริการขอใบรับรองการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
น้อยที่สุด จํานวน 5,451 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 0.53 จึงเห็นควรให้มีการประชาสัมพันธ์บริการอ่ืนที่คน
ใช้น้อย ได้แก่ บริการรายรับ-รายจ่าย บํานาญโอนสุทธิ ของข้าราชการบํานาญ  บริการเงินโอน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นสําหรับบุคคลภายนอก บริษัท/ห้าง/ร้าน บริการตรวจสอบเลขเบิกจ่ายของ
ระบบ KKUFMIS บริการขอใบรับรองการหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้ผู้รับบริการแต่ละบริการทราบใน
เว็บไซต์ หรือสื่ออ่ืน ๆ 
  2) หากวิเคราะห์การเข้าใช้บริการด้านการเงินผ่านระบบ e-Service กองคลัง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ตามลําดับ พบว่าผู้ใช้บริการมีจํานวนลดลงใน
แต่ละปี และจําแนกตามประเภทของบุคลากร พบว่า ผู้ใช้บริการประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย มาก
ที่สุด จํานวน 93,036 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 66.12 รองลงมาคือผู้ใช้บริการประเภทลูกจ้างช่ัวคราว 
จํานวน 36,703 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 26.09 และผู้ใช้บริการประเภทลูกจ้างประจํา น้อยที่สุด จํานวน 
2009 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 1.43 จึงเห็นควรให้มีการพัฒนาการให้บริการด้านอ่ืน ๆ เพ่ิมขึ้นแก่บุคลากร
ประเภทพนักงาน เพราะมีการใช้งานมากที่สุด 
 5.2.2 ข้อเสนอแนะในการวิเคราะห์ครั้งต่อไป 
  การวิเคราะห์ครั้งน้ีเป็นการวิเคราะห์ประเภทและหน่วยงานสําหรับบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการวิเคราะห์ครั้งต่อไปเห็นควรให้เก็บข้อมูลของบุคคลภายนอก บริษัท/
ห้าง/ร้าน โดยแยกตามประเภทบุคคล ประเภทบริษัท เพ่ือให้ทราบว่าบุคคลและบริษัทประเภทไหนที่
มีการใช้งานมากที่สุด เพ่ือการพัฒนาการให้บริการด้านการเงินออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สําหรับบุคคลภายนอก บริษัท/ห้าง/ร้าน ต่อไป 
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