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บทคดัย่อ 

         การวิจัยน้ีเป็นการศึกษาปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้บริการช าระเงินสมทบกองทุน

ประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยประกอบด้วยการ

รับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่ายต่อการใช้งานที่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับการใช้บริการช าระเงิน

สมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Payment) ของส านักงานประกันสังคม และเพ่ือ

ศึกษาปัจจัยการรับรู้ประโยชน์ และการรับรู้ความง่ายต่อการใช้งานที่มีอทิธิพลต่อการยอมรับการใช้บริการ

ช าระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Payment) ของส านักงานประกันสังคม 

การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือกับกลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นบุคคลใน

ส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่/จังหวัด/สาขา รวมจ านวนทั้งสิ้น 381 คน ในการศึกษาน้ี

ได้น าแนวคิดทฤษฎีแบบจ าลองด้านการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model หรือ TAM) 

รวบรวมข้อมูลที่ได้น าไปวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย

ในการทดสอบสมมติฐาน  

ผลการวิจัยแสดงให้เหน็ว่าการรับรู้ประโยชน์ และการรับรู้ความง่ายต่อการใช้งานมีความสมัพันธ์

กบัการยอมรับการใช้บริการช าระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Payment) 

และการรับรู้ประโยชน์ด้านประสิทธิภาพการท างาน การท างานได้ปริมาณงานมากขึ้ น สรุปงานได้เร็วขึ้ น 

ประหยัดเวลา และการรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน ค าสั่งที่ใช้งานง่าย ระบบไม่ซับซ้อน ประมวลผลข้อมูล

ได้เรว็ ตอบสนองการท างานได้เป็นอย่างดี มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้บริการช าระเงินสมทบกองทุน

ประกนัสงัคมผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Payment)  

 

ค าส าคญั: ระบบอเิลก็ทรอนิกส ์, การรับรู้ประโยชน์, การรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน 

 



ABSTRACT 

This research is a study of the factors that influence the acceptance of the use of social 

security fund payment services via  electronic (e-Payment). The objective is to study factors 

including perceived benefits Perception of ease of use in relation to accepting the use of social 

security fund payment services via e-Payment system of the Social Security Office And to 

study the factors of perceived benefits And perceived ease of use that influenced the acceptance 

of the use of social security fund payment services via electronic (e-Payment) of the Social 

Security Office This research is a quantitative research by using questionnaires as a tool with a 

sample of people in the Social Security Office in Bangkok, area / province / branch. Total 

381 people In this study, the Technology Acceptance Model (TAM) is used to compile the 

data to be analyzed by using computer program. To analyze simple linear regression in 

hypothesis testing 

 The research shows that Recognition of benefits And recognition of ease of use Is 

related to the acceptance of the use of the social security fund payment service via electronic       

(e-Payment) system  And recognition of performance benefits Working with more workloads 

Summarize tasks faster, save time, and recognize ease of use. Easy to use commands System is 

not complicated Fast data processing Respond to the work very well. Influence the acceptance 

of the use of social security fund payment services via e-Payment 

Keywords: electronic system, perceived benefits, perceived ease of use 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

ธนาคารโลก (World Bank, 2017) ได้จัดท าดัชนีช้ีวัดความยากง่ายในการเข้าไปประกอบ

ธุรกิจในประเทศต่างๆ ทั่วโลกเป็นประจ าทุกปี ตั้ งแต่ปี ค.ศ. 2004 จนกระทั่งปี ค.ศ. 2017 



ครอบคลุมการประกอบธุรกิจตั้งแต่การเร่ิมต้นจัดตั้งธุรกิจ ระหว่างด าเนินธุรกิจ จนถึงการปิดกิจการ

(World Bank, 2017) ความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing business) โดยการช าระ

เงินสมทบถูกก าหนดเป็นตัวช้ีวัดด้านช าระภาษีของ World Bank  

 ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าการศึกษา การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้บริการ

ช าระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) เพ่ือเป็นแนวทางในการ

พัฒนาระบบการให้บริการช าระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Payment) ให้

มีประสทิธภิาพและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการต่อไปในอนาคตได้อย่างแท้จริง 

          วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยประกอบด้วยการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่ายต่อการใช้งานท่ีมี
ความสัมพันธ์กับการยอมรับการใช้บริการช าระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ของส านกังานประกนัสังคม 
      2. เพื่อศึกษาปัจจยัประกอบดว้ยการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่ายต่อการใชง้านท่ีมีอิทธิพลต่อ
การยอมรับการใช้บริการช าระเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 
ของส านกังานประกนัสังคม 
 
       ขอบเขตของการวิจยั  

 การวิจัยคร้ังน้ี เป็นการศึกษาปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อการใช้งานระบบช าระเงินสมทบกองทุน

ประกันสังคมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Payment) ได้แก่ การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน การรับรู้ความง่าย

ต่อการใช้งาน  และการยอมรับใช้งานของระบบ จากความคิดเห็นของส านักงานประกันสังคม

กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ ส านักงานประกันสงัคมจังหวัด และส านักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาทั่วประเทศ 

จ านวน 137 แห่ง รวมทั้งสิ้น 381 คน  

 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพ่ือให้รับรู้ถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลการใช้งานระบบช าระเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมทาง 

อเิลก็ทรอนิกส์ (e-Payment)  



          2. เพ่ือเป็นแนวทางให้กบัส านักงานประกนัสงัคม ในการก าหนดนโยบายทศิทางการให้บริการ 

เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการช าระเงินสมทบให้มีประสิทธภิาพ และ

เหมาะสมกบัความต้องการของผู้ใช้บริการ 

3. เพ่ือเป็นแนวทางให้ส านักงานประกันสังคม ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพระบบการ

ช าระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Payment) ให้มีรูปแบบที่ทันสมัย 

สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการช าระเงิน ด้วยการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ใน

อนาคตต่อไป 

กรอบแนวคิดการวิจยั 

         ผู้วิจัยมีแนวคิดในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้บริการ

ระบบช าระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e--Payment) โดยน าแนวคิด

เกี่ยวกับแบบจ าลองความส าเรจ็ของระบบสารสนเทศ (IS Success Model) มาประยุกต์ใช้กับแนวคิด

เกี่ยวกับแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model หรือ TAM) มาปรับใช้

เพ่ือศึกษางานวิจัยน้ี ดังน้ี 

         “ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการยอมรบัการใชบ้ริการระบบช าระเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม 

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์(e--Payment)” 

 

      ตวัแปรอิสระ                     ตวัแปรตาม 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

             การรับรู้ประโยชน์  
(Perceived Usefulness) 

   การรับรู้ความง่ายต่อการใชง้าน  
(Recognition of Ease of Use) 

การยอมรับการใชง้านระบบ           
e-Payment  (Acceptance of Use) 



ตวัแปรของการศึกษา 

          ผู้วิจัยก าหนดตัวแปรในการศึกษาคร้ังน้ี ดังน้ี 

         ตัวแปรอิสระ  ประกอบด้วย การรับรู้ประโยชน์ (Perceived Usefulness) โดยการศึกษาตัวแปร

ด้านประสิทธิภาพการท างานของส านักงานประกันสังคมโดยรวมดีขึ้น ด้านการท างานได้ปริมาณงาน

มากขึ้น ด้านลดต้นทุนของส านักงานประกันสงัคม ด้านการท างานได้รับความสะดวกมากขึ้น ด้านการ

ท างานได้รวดเรว็ ด้านการสรุปงานได้เรว็ขึ้น ด้านการส่งข้อมูลเป็นปัจจุบัน และด้านประหยัดเวลา และ

การรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน (Recognition of  Ease of Use) โดยศึกษาด้านการเข้ารหัสใช้งานง่าย 

ด้านค าสั่งที่ใช้งานง่าย ด้านระบบไม่ซับซ้อน ด้านการประมวลผลข้อมูลรวดเร็ว  ด้านตอบสนองการ

ท างานได้เป็นอย่างดี   

ตัวแปรตาม   การยอมรับการใช้งานระบบ e-Payment (Acceptance of Use) 

แนวคิดและทฤษฏีในงานวิจยั  

         ทฤษฎีแบบจ าลองด้านการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model : TAM) 

Davis (1998) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลในการยอมรับการตัดสินใจใช้เทคโนโลยีและเทคโนโลยีการ

พัฒนาระบบใหม่ๆ ซ่ึงประกอบด้วยตัวแปร External Variable เป็นตัวแปรภายนอกในการสร้างความ

รับรู้ของบุคคลของในด้านสภาพแวดล้อมทางสงัคม และมีผลต่อการรับรู้การใช้ประโยชน์ในการใช้งาน 

และการรับรู้ต่อความง่ายของการใช้งาน  Perceived Usefulness เป็นตัวแปรที่แสดงถึงการรับรู้ถึง

ประโยชน์ในการใช้งานและสามารถสร้างประสิทธิภาพให้แก่ผู้ใช้ และเป็นตัวแปรหลักที่ส่งผลโดยตรง

ต่อความตั้งใจในการใช้งาน Perceived Ease of Use เป็นการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน Attitude 

toward Use เป็นทัศนคติในผู้ใช้งานในการใช้งาน มีผลมาจากการรับรู้ถึงประโยชน์และการรับรู้ถึง

ความง่ายในการใช้ระบบ และ Behavioral Intentions to Use เป็นตัวแปรแสดงถึงเจตนาที่ผู้ใช้มีความ

พยายามในการใช้งานเทคโนโลยียอมรับและมีจุดมุ่งหมายที่จะใช้งานเทคโนโลยีน้ัน ๆ ในโอกาสต่อไป   



2.1  แบบจ าลองการยอม รับของผู้ ใช้ งาน เทคโนโลยี  (Technology Acceptance Model : TAM) 

 
         ทบทวนวรรณกรรม 

         Dahlberg และ Oorni (2006) ได้ให้ความหมายของความไว้วางใจว่า เป็นแนวคิดทางด้าน

สงัคมและจิตวิทยาเกี่ยวกบัความเช่ือที่ท  าให้ผู้ใช้บริการช าระเงินผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคล่ือนที่เกิดความ

เช่ือมั่นต่อระบบการให้บริการ และถือเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหน่ึงส าหรับการให้บริการธุรกรรมทางการ

เงิน   

         Davis (1989) ได้ใช้ทฤษฎีแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยีในการประยุกต์ใช้ระบบ

สารสนเทศใหม่ พบว่า การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน การรับรู้ความง่ายในการใช้งานมีผลต่อการ

ตัดสินใจใช้งานหรือพฤติกรรม และความต้องการใช้ของกลุ่มตัวอย่าง จึงสนับสนุนทฤษฎีแบบจ าลอง

การยอมรับเทคโนโลยีที่แสดงให้เห็นว่า การที่ ผู้ใช้งานจะตัดสินใจใช้บริการช าระเงินผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) หรือไม่น้ันเป็นเพราะการรับรู้ของผู้ใช้งานในเร่ืองการรับรู้ประโยชน์ 

และการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน  ซ่ึงเกี่ยวกับทฤษฎีแบบจ าลองด้านการยอมรับเทคโนโลยี 

(Technology Acceptance Model : TAM)  

 

ช่องทางการช าระเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมทางอิเล็กทรอนกิส ์(e-Payment)  

 เป็นช่องทางการช าระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Payment)  

วิธีการช าระเงิน นายจ้างแจ้งความประสงค์ขอย่ืนท าธุรกรรมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ทางเว็บไซด์ขอ ง

ส านักงานประกันสังคม www.sso.go.th ส านักงานประกันสังคมก าหนดรหัสใช้งานให้นายจ้างทาง

อีเมล์ หลังจากน้ันให้นายจ้างติดต่อธนาคารที่เป็นตัวแทนให้บริการระบบช าระเงินสมทบกองทุน

ประกันสังคมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือสมัครใช้บริการหักบัญชีเงินฝากธนาคารเพ่ือช าระเงินสมทบ 

ธนาคารก าหนดรหัสเข้าใช้งานให้กบันายจ้าง เมื่อนายจ้างท ารายการช าระเงินส าเรจ็ ระบบธนาคารจะมี

http://www.sso.go.th/


ข้อความแจ้งผลการช าระเงินให้ทราบทันที หลังจากน้ันนายจ้างสามารถเพ่ือพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) จากเว็บไซด์ของส านักงานประกันสังคมได้ด้วยตนเอง (ส านักงาน

ประกนัสงัคม ,2562) 

วิธีด าเนนิการวิจยั 

1. ประชากรและตัวอย่าง   
 ประชากรตวัอย่างส าหรับการวิจยัน้ีเป็นเจา้หน้าท่ีของส านักงานประกนัสังคมกรุงเทพมหานคร
พื้นท่ี ส านักงานประกันสังคมจงัหวดั และส านักงานประกันสังคมจงัหวดัสาขา จ านวน 137 แห่ง         
สุ่มตวัอยา่งแบบอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) จ  านวน 381 คน (ส านกังานประกนัสังคม ,2562) 

2. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ีท่ีผูว้ิจยัใช ้คือ แบบสอบถาม เพื่อด าเนินการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล  โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ไดแ้ก่  

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ปฏิบติังาน 
ประสบการณ์ท างาน   

 ส่วนท่ี 2  ปัจจยัดา้นการรับรู้ประโยชน์  
 ส่วนท่ี 3  ปัจจยัดา้นความง่ายต่อการใชง้าน  
 ส่วนท่ี 4  ปัจจยัดา้นการยอมรับการใชง้าน 
 ส่วนท่ี 5  ขอ้เสนอแนะอ่ืน/ปัญหาหรืออุปสรรคในการใชง้านของระบบ 

 การวเิคราะห์หาค่าเฉล่ีย สามารถแปลความหมายของระดบัคะแนนได ้(โดยใชเ้กณฑ์การให้
คะแนน และค่าเฉล่ียตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Rensis A.Likert) Likert, Rensis A. (1961). และแนวคิด
ของบุญชม ศรีสะอาด (2553: 103) ซ่ึงมีเกณฑ์ก าหนดไว ้2 แบบ คือ เกณฑ์การให้คะแนน และเกณฑ์
การประเมิน ดงัน้ี 

 เกณฑก์ารใหค้ะแนน แบ่งระดบัความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดบั 
 ระดบั 5 หมายถึง มากท่ีสุด 

ระดบั 4 หมายถึง มาก  
ระดบั 3 หมายถึง ปานกลาง 
ระดบั 2 หมายถึง นอ้ย  
ระดบั 1 หมายถึง นอ้ยท่ีสุด  



เกณฑก์ารประเมิน แบ่งค่าเฉล่ียออกเป็น 5 ระดบั 

ค่าเฉล่ีย 4.21 - 5.00 หมายถึง มากท่ีสุด  
ค่าเฉล่ีย 3.41 - 4.20 หมายถึง มาก  
ค่าเฉล่ีย 2.61 - 3.40 หมายถึง ปานกลาง  
ค่าเฉล่ีย 1.81 - 2.60 หมายถึง นอ้ย  

  ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.80 หมายถึง นอ้ยท่ีสุด 

3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การวจิยัน้ี ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 
1. ขอ้มูลปฐมภูมิ เก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม โดยจดัท าแบบสอบถามออนไลน์ส่งไปยงักลุ่ม

ตวัอย่างท่ีเป็นหน่วยการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ บุคลากรของส านักงานประกนัสังคมกรุงเทพมหานครพื้นท่ี 
ส านกังานประกนัสังคมจงัหวดั และส านกังานประกนัสังคมจงัหวดัสาขา  

2. ข้อมูลทุติยภูมิ เก็บข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม โดยศึกษาข้อมูลงานวิจัยท่ีผ่านมาท่ี
เก่ียวขอ้งกับงานวิจยัเร่ืองการยอมรับการใช้บริการช าระเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) การรับรู้ประโยชน์ และการรับรู้ความง่ายต่อการใช้งานระบบช าระเงิน
สมทบกองทุนประกนัสังคมผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 

 

ผลการวจิัย 

1. การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีได ้ผูว้ิจยัจะน าขอ้มูลท่ีได้ไปใช้เพื่อประมวลผล
ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ และน าผลลพัธ์ท่ีไดม้าวเิคราะห์สรุปผลการวจิยัเพื่อน าเสนอในรูปแบบ
ของตาราง แผนภูมิ ค าอธิบายผลจากค่าสถิติต่าง ๆ และน าผลขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 
(Hypothesis Testing) ท่ีตั้งไว ้และน าผลท่ีไดม้าใชเ้พื่ออภิปรายผลต่อไป  

2. ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 381 คน เป็นพนักงานและขา้ราชการของส านักงานประกนัสังคม 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 262 คน คิดเป็นร้อยละ 68.8 มีช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี จ  านวน 151 คน คิด
เป็นร้อยละ 39.6 อายุระหว่าง 41-50 ปี จ  านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
จ านวน 257 คน คิดเป็นร้อยละ 67.5 ระดบัปริญญาโท จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.9 ปฏิบติังานฝ่าย
การเงินและบญัชี จ านวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 54.1 ล าดบัรองลงมาปฏิบติังานฝ่ายทะเบียนและเงินสมทบ 



จ านวน 117 คน คิดเป็น ร้อยละ 30.7 และผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างานมากกว่า 
15 ปี จ  านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 32.3  

3. การวเิคราะห์ค่าเฉล่ียระดบัความเห็นในดา้นการรับรู้ประโยชน์จากการใชง้าน  มีภาพรวมอยู่

ในระดบัมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.39 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.6585 และเม่ือพิจารณาเป็นราย

ตวัแปรพบว่า ตวัแปรท่ีอยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ ความเห็นส่วนใหญ่เห็นว่าการช าระเงินสมทบ

กองทุนประกนัสังคมผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ช่วยประหยดัเวลามากกวา่การช าระเงิน ณ 

ส านักงานประกนัสังคม และเคาน์เตอร์ธนาคาร มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.48 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 0.659 ล าดบัรองลงมา ไดแ้ก่ ความเห็นท่ีวา่การช าระเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมผา่นระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ช่วยให้ขอ้มูลเงินสมทบเป็นปัจจุบนั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.46 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 0.666 ล าดบัถดัมาความเห็นท่ีว่าการช าระเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมผา่นระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ช่วยลดตน้ทุนมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.42 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.682 

และความเห็นท่ีวา่ช าระเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) จะท าให้

ประสิทธิภาพการท างานโดยรวมดีข้ึน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.41 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.608  

4. การวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในด้านการรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน 

(Recognition of Ease of Use)  ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.19 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากับ .7444 และเม่ือพิจารณาในรายตวัแปรพบว่า ตวัแปรท่ีอยู่ในระดับมากท่ีสุดได้แก่ 

ความเห็นส่วนใหญ่เห็นว่าการช าระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-

Payment) ช่วยตอบสนองการท างานไดเ้ป็นอยา่งดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.37 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 

.651 ล าดับรองลงมา ได้แก่ ความเห็นท่ีว่าการช าระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ประมวลผลไดร้วดเร็ว ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.24 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 

.709 และล าดบัถดัมา ความเห็นท่ีวา่การช าระเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Payment) นายจา้ง Log in เขา้ใชง้านไดง่้าย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.15 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .794 

5. การวิ เคราะห์ค่าเฉ ล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในด้านการยอมรับการใช้งาน 

((Acceptance of Use) มีภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.34 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั .653 พิจารณาในรายตวัแปรพบว่า ตวัแปรท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสุดได้แก่ ความเห็นส่วนใหญ่ท่ี



เห็นวา่การช าระเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) มีประโยชน์ต่อ

การใช้งาน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.45 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .577 ล าดบัรองลงมา ไดแ้ก่ ความเห็น

ท่ีว่า นายจา้งท่ีใช้บริการไดรั้บประโยชน์จากการใช้บริการช าระเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมผ่าน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.45 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .608 และล าดบั

ถัดมาความเห็นท่ีว่าการใช้บริการช าระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์          

(e-Payment) ช่วยให้ข้อมูลมีความครบถ้วนถูกต้อง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.39 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

เท่ากบั .655 

 6. การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร ประกอบด้วย ตวัแปรอิสระ 
(Independence Variable) 2 ตวัแปร ไดแ้ก่  การรับรู้ประโยชน์ (Perceived Usefulness) และการรับรู้ความ
ง่ายต่อการใช้งาน (Recognition of Ease of Use)  และตัวแปรตาม (Dependence Variable) 1 ตัวแปร ได้แก่ 
การยอมรับการใช้งานระบบ e-Payment  (Acceptance of Use) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การรับรู้
ประโยชน์มีความสัมพนัธ์ต่อการยอมรับการใช้งานการช าระเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) อย่างมีนัยส าคญั และตวัแปรการรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน ผลการทดสอบ
สมมติฐานการวิจยั พบว่าการรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน มีความสัมพนัธ์ต่อการยอมรับการใช้งานการ
ช าระเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) อยา่งมีนยัส าคญั  

 7. ทดสอบอิทธิพลของตัวแปร โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple 
Regression Analysis) ตวัแปรดา้นการรับรู้ประโยชน์ ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั พบวา่ใชง้านจะ
ยอมรับการใช้งานการช าระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 
ต่อเม่ือไดรั้บรู้ถึงประโยชน์ และรับรู้ความง่ายต่อการใชง้านระบบก็จะส่งผลให้มีการยอมรับการใช้งาน
ระบบมากข้ึน 

 

การอภิปรายผล  
 จากผลการวิจยัในคร้ังน้ี ท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชง้านระบบการให้บริการ

ช าระเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ในมุมมองของบุคลากรใน
ส านกังานประกนัสังคม จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่การรับรู้ประโยชน์จากการใชง้านระบบการใช้
บริการช าระเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)ท่ีมีความสัมพนัธ์



และอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้งานระบบการใช้บริการช าระเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) มากท่ีสุด ได้แก่ ด้านประหยดัเวลาได้มากกว่าการช าระเงิน ณ 
ส านกังานประกนัสังคม และเคาน์เตอร์ธนาคารซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุคนธ์ มาศนุย้ (2551) ท่ีได้
อธิบายถึงการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการประหยดัพลงังานเพื่อลดภาวะโลกร้อนมีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการประหยดัพลงังาน เป็นไปในทิศทางเดียวกบังานวิจยัของกิติศกัด์ิ ประชาบุตร (2554) ท่ี
ศึกษาทศันคติต่อการใชพ้ลงังานไฟฟ้าอยา่งประหยดั มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชพ้ลงังานไฟฟ้า
อย่างประหยดั สอดคล้องกบังานวิจยัของชลธิชา ศรีแสง (2555) ได้ศึกษาการยอมรับการใช้งานของ
ระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์กรณีการศึกษาธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด  (มหาชน) ที่อธิบายถึง
การรับรู้ถึงประโยชน์ของระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์มีความสัมพันธ์ในแง่บวกต่อความตั้งใจที่จะ
น าระบบมาใช้  
 2. จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่าการรับรู้ความง่ายต่อการใช้งานระบบการใช้บริการช าระเงิน
สมทบกองทุนประกนัสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ท่ีมีความสัมพนัธ์อิทธิพลต่อการ
ยอมรับการใช้งานระบบการใช้บริการช าระเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Payment) มากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นตอบสนองการท างานของท่านไดเ้ป็นอยา่งดี สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการ
ยอมรับเทคโนโลยี Davis (1998) การท่ีผูบ้ริโภคจะยอมรับต่อเทคโนโลยี ตอ้งมีผลมาจากเทคโนโลยีท่ีมี
การออกแบบมาเพื่อผูใ้ชง้านโดยตรง และตอ้งมีความง่าย จะน าไปสู่พฤติกรรมท่ีมีต่อ และสอดคลอ้งกับ
การศึกษาของญาณิศา พลอยชุม (2557) ที่อธิบายว่า หากระบบสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกก็จะ
ส่งผลให้ผู้ใช้งานเกิดการใช้งานระบบเป็นประจ า 

 

ข้อเสนอแนะ 
     1. ขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยั 
       ส านักงานประกนัสังคมควรด าเนินการประชาสัมพนัธ์ให้นายจา้งอย่างต่อเน่ือง จดัอบรม
การใชง้าน สร้างการรับรู้ถึงประโยชน์ และรับรู้ถึงความง่ายต่อการใชง้าน เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้กบั
นายจา้ง  ปรับปรุงและพฒันาระบบการช าระเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Payment) ในรูปแบบใหม่ ๆ ท่ีทนัสมยั มีความสะดวกและรวดเร็วมากยิง่ข้ึน  
     2.   ขอ้เสนอส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป   
 งานวจิยัน้ีเป็นการเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งจากบุคลากรในส านกังานประกนัสังคม ผูว้ิจยัเห็น
ว่าควรมีการศึกษาเพิ่มเติมโดยเก็บข้อมูลกลุ่มตวัอย่างจากนายจา้งท่ีมีหน้าท่ีช าระเงินสมทบกองทุน



ประกนัสังคม เพื่อให้ไดมุ้มมองท่ีกวา้งข้ึน การเก็บตวัอยา่งจากนายจา้งผูใ้ชบ้ริการระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Payment) ท าให้สามารถทราบขอ้มูลในมุมมองของนายจา้ง ปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะหลาย
ด้านมากข้ึน เพื่อท าการวิเคราะห์ ปรับปรุงและพฒันาระบบการให้บริการช าระเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการต่อนายจา้งผูใ้ชง้านระบบได ้
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