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บทที่ 1 
                                                      บทน ำ 
 
1.1 ควำมเป็นมำ 

 

กองคลังส านักงานอธิการบดี   ใช้ระบบ MU e-Finance ในการบริหารจัดการด้านบัญชีและ
การเงิน โดยบันทึกรายการบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis)  รวมทั้งการออกหนังสือรับรองภาษี
หัก ณ ที่จ่าย  โดยการเขียนมือตามที่มหาวิทยาลัยออกแบบขึ้นเอง  ซ่ึงเป็นแบบฟอร์มส าเร็จรูปขนาด
กระดาษ A5  ที่กองคลังด าเนินการจัดหาจากผู้รับจัดหาที่เป็นบริษัทเอกชน ต่อมาในปี 2552 เพ่ือให้
มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงกัน จึงด าเนินการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาและติดตั้งระบบงาน 
MUERP (Mahidol University Enterprise Resource Planning)  ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศท่ี
สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการงบประมาณ การเงินการบัญชี  การจัดซื้อจัดหาการ
บริหารพัสดุ และการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยมหิดล    ด าเนินการเสร็จสิ้นและเริ่มใช้
ระบบงานจริง (GO-Live) ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2554  จนถึงปัจจุบัน  ทั้งนีก้ารออกหนังสือรับรอง
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบันทึกรายการจ่ายเงินในระบบบัญชีเจ้าหนี้ (AP)  ต้อง
จัดพิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ผ่านระบบ MUERP ทุกครั้งที่มีการบันทึกรายการจ่ายเงิน  โดย
รูปแบบของหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ยังคงใช้แบบฟอร์มส าเร็จรูปขนาดกระดาษ A5 มิได้
ปรับเปลี่ยนรูปแบบหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้เป็นรูปแบบมาตรฐาน สืบเนื่องมาจากก่อนจะน า
ระบบ  MUERP มาใช้งาน กองคลังไดด้ าเนินการสั่งพิมพ์แบบฟอร์มส าเร็จรูปล่วงหน้าไว้เป็นจ านวนมาก 
ซ่ึงสามารถใช้งานได้ประมาณ 5-7 ปี  ดังนั้น ณ วันที่ออกแบบระบบ MUERP จึงออกแบบโปรแกรม
จัดท าหนงัสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้รองรับกับแบบฟอร์มส าเร็จรูปขนาดกระดาษ A5  ซึ่งใช้งานได้
เฉพาะกองคลังและส่วนงานที่มีแบบฟอร์มส าเร็จรูปใช้งานเท่านั้น  

 

  ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหิดล ด าเนินการตามนโยบายด้านการเงินการคลังเพ่ือให้เกิดความ
คล่องตัวในการบริหารจัดการมากยิ่งขึ้น โดยให้ส่วนงานที่อยู่ภายใต้การด าเนินงานในระบบ MUERP 
สามารถออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ส่วนงานได้ โดยไม่ต้องวางฎีกาเบิกจ่ายมาที่กองคลัง ใน 
กรณบีริหารจัดการเงินกองทุนสวัสดิการซึ่งส่วนงานต้องด าเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ MUERP ผ่าน
กองทุนสวัสดิการทั้งรายการรับ - จ่ายเงิน (อ้างอิงข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดสวัสดิการเพิ่มเติม
ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2557 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557)  รวมถึงการรับ - จา่ยเงินอุดหนุนการ
วิจัยที่ส่วนงานผ่านระบบ MUERP (อ้างอิงตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลเรื่องหลักเกณฑ์ในการเบิก
จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2560)  ซึ่งปัจจุบันถึงแม้ส่วนงานใช้ระบบ MUERP 
ในการบันทึกรายการบัญชีแล้วก็ตาม แตย่ังไม่สามารถออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่เป็น
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มาตรฐานจากระบบได้ เนื่องจากบางส่วนงานไม่สามารถจัดหาแบบฟอร์มส าเร็จรูปขนาดกระดาษ A5 
และเครื่องพิมพ์แบบดอตแมทริกซ์ (Dot Matrix Printer) จึงท าให้ส่วนงานดังกล่าวใช้วิธีออกหนังสือ
รับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยการเขียนมือ ต่อมาส่วนงานมีรายการบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย จ านวนเพิ่ม
มากขึ้น ท าให้การออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยการเขียนมือเกิดความล่าช้าไม่สะดวกและ
เกิดความผิดพลาดได้ง่าย  

 

ดังนั้นเพื่อเป็นการลดปัญหาดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงไดด้ าเนินการพัฒนารูปแบบหนังสือรับรอง
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และโปรแกรมออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้เป็นรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน  
โดยสามารถเริ่มใช้งานไดใ้นเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2561   
 

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิเครำะห์ 
 

1.2.1 วิเคราะห์ปัญหาการใช้รูปแบบหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ปัจจุบัน ในมิติการเพ่ิม
ประโยชน์และมิติค่าใช้จ่าย  

1.2.2 เพ่ือออกแบบและพัฒนารูปแบบของการออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามระบบ
สารสนเทศ 

1.2.3  เพ่ือประเมินประสิทธิผลการใช้แบบฟอร์มหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ด้วยระบบ
สารสนเทศ ตามรูปแบบมาตรฐาน 

 

1.3 ขอบเขตของกำรวิเครำะห์ 
 

วิเคราะห์ปัญหาการออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่ใช้ในปัจจุบัน  วิเคราะห์รูปแบบการ

ออกแบบหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในระบบ MUERP ทีน่ ามาใช้ทดแทนรูปแบบเดิม ในมิตขิอง

การเพ่ิมประโยชน์และมิติค่าใช้จ่าย รวมถึงการประเมินประสิทธิผลการใช้โปรแกรมออกหนังสือรับรอง

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ภายหลังการพัฒนารูปแบบ  

 

1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

1.4.1 รูปแบบหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย 

1.4.2 สามารถออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากโปรแกรมในระบบ MUERP ได้ทุกส่วนงาน 

1.4.3 เพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว และลดความผิดพลาด ให้กับผู้ใช้งาน 

1.4.4 ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดหาแบบฟอร์มส าเร็จรูป 
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1.5 กรอบแนวคิดกำรศึกษำวิเครำะห์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 :  แสดงกรอบแนวคิดการศึกษาวิเคราะห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิเคราะห์สภาพปัจจบุันการออกหนังสือ

รับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย  

   -  ด้านรูปแบบหนงัสือรับรองภาษี ฯ 

   -  ด้านโปรแกรมออกหนังสือรับรองภาษี ฯ 

 

 

 

วิเคราะห์และพัฒนารูปแบบหนงัสือ

รับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย 

 

 

 
-  ประเมินต้นทนุคา่ใช้จา่ย 

-  สอบถามความพงึพอใจของผู้ใช้งาน 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิเครำะห/์วิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การวิเคราะห์การพัฒนารูปแบบหนังสือรับรองภาษหีัก ณ ที่จ่าย ระบบ MUERP 
มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้วิเคราะห์ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิเคราะห์/วิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็น
พ้ืนฐานประกอบการวิเคราะห์ ดังนี้ 
  

2.1  ความรู้เกี่ยวกับ ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 
2.2  แนวคิดวงจรการพัฒนาระบบ 

 2.3  กระบวนการจ่ายเงิน 
 2.4  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

   2.1 ควำมรู้เกี่ยวกับ ภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 
  

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย คือ จ านวนเงินที่กฎหมายก าหนดให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินจะต้องหัก
ออกจากเงินได้ก่อนจ่ายให้แก่ผู้รับทุกคราว หรือเป็นจ านวนเงินภาษีท่ีผู้จ่ายเงินออกภาษีแทนผู้มีเงินได้
ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมายก าหนดและน าส่งแล้ว ซึ่งถือเป็นเงินได้พึงประเมินที่ผู้เสียภาษีได้รับ 
และเป็นเครดิตภาษีของผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ในการค านวณภาษีที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี
ประจ าปี  

ภายใต้บังคับมาตรา 70 ถ้ารัฐบาล องค์การของรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล หรือองค์การบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน เป็นผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 ให้กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติ
บุคคลใด ให้ค านวณหักภาษีเงินได้ไว้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1 ภาษีท่ีหักไว้นี้ให้ถือเป็นเครดิตในการ
ค านวณภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามรอบระยะเวลาบัญชีที่หักไว้นั้น ในการนี้ให้
น ามาตรา 52 มาตรา 53 มาตรา 54 มาตรา 58 และมาตรา 59 มาใช้บังคับโดยอนุโลม  กรณีท่ีรัฐบาล 
องค์การของรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล หรือองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน เป็นผู้จ่ายเงินได้พึง
ประเมิน ตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลครั้งหนึ่ง ๆ ตั้งแต่ 
500 บาทข้ึนไป และต้องหักภาษีไว้ ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร 

มาตรา 50 (4) ในกรณีผู้จ่ายเงินตามมาตรานี้เป็นรัฐบาล องค์การของรัฐบาล เทศบาล 
สุขาภิบาล หรือองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน ซึ่งจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(5) (6) 
(7) หรือ (8) แต่ไม่รวมถึงการจ่ายค่าซื้อพืชผลทางการเกษตรให้กับผู้รับรายหนึ่ง ๆ มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 
ตั้งแต่ 10,000  บาทข้ึนไป แม้การจ่ายนั้นจะได้แบ่งจ่ายครั้งหนึ่งๆ ไม่ถึง 10,000 บาทก็ดี   ให้ค านวณ
หักในอัตราร้อยละ 1 ของยอดเงินได้พึงประเมิน 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%88
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มหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงเป็นองค์กรในก ากับของรัฐ  หากเป็นผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินให้แก่
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตั้งแต่ 500 บาทข้ึนไป  มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 1% และหาก
จ่ายเงินได้พึงประเมินให้กับบุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 10,000 บาท ขึน้ไป มีหน้าที่ตอ้งหักภาษี ณ ที่จ่าย 1 
%  เช่นกัน  โดยใช้แบบ ภ.ง.ด.53  ส าหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และใช้ แบบ ภ.ง.ด.3 
ส าหรับบุคคลธรรมดา นอกจากนี้ต้องน าส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายภายใน 7 วัน  นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือน
ที่จ่ายเงิน ตามท่ีกรมสรรพากรก าหนด 

 

     2.2 แนวคิดวงจรกำรพัฒนำระบบ 
 

วงจรการพัฒนาระบบ   (System Development Life Cycle : SDLC)  คือ กระบวนการทาง
ความคิด(Logical Process) ใน การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือแก้ปัญหาทางธุรกิจและตอบสนองความ
ต้องการของผู้ ใช้ได้ โดยระบบที่จะพัฒนานั้น อาจเริ่มด้วยการพัฒนาระบบใหม่เลยหรือน าระบบเดิมที่มี
อยู่แล้วมาปรับเปลี่ยน ให้ดียิ่งขึ้น ภายในวงจรนี้จะแบ่งกระบวนการพัฒนาออกเป็นระยะ  
(Phases)  ได้แก่ ระยะการวางแผน (Planning Phase) ระยะการวิเคราะห์ (Analysis Phase) ระยะ
การออกแบบ (Design Phase) และระยะการสร้างและพัฒนา (Implementation Phase) โดยแตล่ะ
ระยะจะประกอบไปด้วยขั้นตอน (Steps) ต่างๆ แตกต่างกันไปตาม Methodology ที่นักวิเคราะห์
น ามาใช้ เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานะทางการเงินและความพร้อมขององค์กรในขณะนั้น  ขั้นตอนในวงจร
พัฒนาระบบ ช่วยให้นักวิเคราะห์ระบบสามารถด าเนินการได้อย่างมีแนวทางและเป็นขั้นตอน ท าให้
สามารถควบคุมระยะเวลาและงบประมาณในการปฏิบัติงานของโครงการพัฒนาระบบได้ขั้นตอนต่างๆ 
นั้นมีลักษณะคล้ายกับการตัดสินใจแก้ปัญหาตามแนวทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) อัน 
ได้แก่ การค้นหาปัญหา การค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหา การประเมินผลแนวทางแก้ไขปัญหาที่ค้นพบ 
เลือกแนวทางที่ดีท่ีสุด และพัฒนาทางเลือกนั้นให้ใช้งานได้ ส าหรับวงจรการพัฒนาระบบ จะ
แบ่งเป็น 7 ขั้นตอน ได้แก่ 

 

1)  ค้นหาและเลือกสรรโครงการ (Project Identification and Selection) 
    2)  จัดตั้งและวางแผนโครงการ (Project Initiating and Planning) 

3)  วิเคราะห์ระบบ (Analysis) 
4)  ออกแบบเชิงตรรกะ (Logical Design) 
5)  ออกแบบเชิงกายภาพ (Physical Design) 
6)  พัฒนาและติดตั้งระบบ (System Implement) 
7)  ซ่อมบ ารุงระบบ (System Maintenance) 
 



วิเคราะหก์ารพัฒนารปูแบบหนงัสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ระบบ MUERP มหาวิทยาลัยมหิดล หน้า 6 

 
 

ภาพที่ 2  :  วงจรการพัฒนาระบบ   (System Development Life Cycle : SDLC) 
 

1. การค้นหาและเลือกสรรโครงการ (Project Identification and Selection) เป็น 
ขั้นตอนในการค้นหาโครงการพัฒนาระบบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท สามารถ
แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนและให้ผลประโยชน์กับบริษัทมากท่ีสุด โดยใช้ตารางเมตริกซ์ (Matrix Table) เป็น
เครื่องมือประกอบการพิจารณา ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ได้ด าเนินการผ่านไปแล้วในเบื้องต้น สามารถสรุป
กิจกรรมได้ดังนี้ 

1) ค้นหาโครงการพัฒนาระบบที่เห็นสมควรต่อการได้รับการพัฒนา 
         2) จ าแนกและจัดกลุ่มโครงการ 
          3) เลือกโครงการที่เหมาะสมที่สุดในการพัฒนา 

 2. การเริ่มต้นและวางแผนโครงการ (Project Initiating and Planning System  
Development) เป็นขั้นตอนในการเริ่มต้นจัดท าโครงการด้วยการจัดตั้งทีมงานก าหนดต าแหน่งหน้าที่
ให้กับทีมงานแต่ละคนอย่างชัดเจน เพ่ือร่วมกันสร้างแนวทางเลือกในการน าระบบใหม่มาใช้งานและ
เลือกทางเลือกท่ีดีที่สุด จากนั้นจะร่วมกันวางแผนจัดท าโครงการก าหนดระยะเวลาในการด าเนิน
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและประมาณการต้นทุนและก าไรที่จะได้รับจากการลงทุนใน
โครงการพัฒนาระบบเพ่ือน าเสนอต่อผู้จัดการ เพ่ือพิจารณาอนุมัติด าเนินการในขั้นตอนต่อไปโดยใน
ขณะที่น าเสนอโครงการอยู่นี้ถือเป็นการด าเนินงานในขั้นตอนที่  2  ซึ่งใช้เทคนิคในการเก็บรวบรวม
ข้อเท็จจริงด้วยการสัมภาษณ์ (Interviewing) การออกแบบสอบถาม (Questionnaires)   รวมทั้ง
พิจารณาจากเอกสารการท างาน รายงานและแบบฟอร์มต่าง ๆ ของบริษัทประกอบด้วย สรุปกิจกรรม
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ขั้นตอนที่ 2 ได้ดังนี้  
             1) เริ่มต้นโครงการ 
            2) เสนอแนวทางเลือกในการน าระบบใหม่มาใช้งาน 
            3) วางแผนโครงการ 

3. การวิเคราะห์ (System Analysis) เป็นขั้นตอนในการศึกษาและวิเคราะห์ถึงขั้นตอนการ
ด าเนินงานของระบบเดิมซึ่งการที่จะสามารถด าเนินการในขั้นตอนนี้ได้จะต้องผ่านการอนุมัติในขั้นตอน
ที ่2 ในการน าเสนอโครงการหลังจากนั้นจะรวบรวมความต้องการในระบบใหม่ จากผู้ใช้ระบบแล้วน ามา
ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการเหล่านั้นด้วยการใช้เครื่องมือชนิดต่าง ๆ ได้แก่ แบบจ าลองข้ันตอนการ
ท างานของระบบ (Process Modeling)  โดยใช้แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram: 
DFD) และแบบจ าลองข้อมูล (Data Modeling)  โดยใช้แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 
(Entity Relationship Diagram: E-R Diagram) สรุปกิจกรรมในขั้นตอนที่ 3 ได้ดังนี้ 
              1) ศึกษาขั้นตอนการท างานของระบบเดิม 
             2) รวบรวมความต้องการในระบบใหม่จากผู้ใช้ระบบ 
              3) จ าลองแบบความต้องการที่รวบรวมได้ 

4. การออกแบบเชิงตรรกะ (Logical Design) เป็นขั้นตอนในการออกแบบลักษณะการท างาน
ของระบบตามทางเลือกท่ีได้เลือกไว้จากข้ันตอน การวิเคราะห์ระบบโดยการออกแบบในเชิงตรรกะนี้ยัง
ไม่ได้มีการระบุถึงคุณลักษณะของอุปกรณ์ท่ีจะน ามาใช้    เพียงแต่ก าหนดถึงลักษณะของรูปแบบ
รายงานที่เกิดจากการท างานของระบบลักษณะของการน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ และผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ 
ซึ่งจะเลือกใช้การน าเสนอรูปแบบของรายงาน    และลักษณะของจอภาพของระบบจะท าให้สามารถ
เข้าใจขั้นตอนการท างานของระบบได้ชัดเจนขึ้นสรุปกิจกรรมในข้ันตอนที่ 4 ได้ดังนี้ 

1) ออกแบบแบบฟอร์มและรายงาน (Form/ReportDesign) 

2) ออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (UserInterfacesDesign) 
            3) ออกแบบฐานข้อมูลในระดับ Logical 

5. การออกแบบเชิงกายภาพ (Physical Design)  เป็นขั้นตอนท่ีระบุถงึลักษณะการท างาน 
ของระบบทางกายภาพหรือทางเทคนิค โดยระบุถึงคุณลักษณะของอุปกรณ์ท่ีจะน ามาใช้ เทคโนโลยี
โปรแกรมภาษาที่จะน ามาท าการเขียนโปรแกรมฐานข้อมูลของการออกแบบเครือข่าย ที่เหมาะสมกับ
ระบบ  สิ่งที่ได้จากข้ันตอนการออกแบบทางกายภาพนี้จะเป็นข้อมูลของการออกแบบ เพ่ือส่งมอบให้กับ
โปรแกรมเมอร์เพื่อ ใช้เขียนโปรแกรมตามลักษณะการท างานของระบบที่ได้ออกแบบและก าหนดไว้ สรุป
กิจกรรมในขั้นตอนที่ 5 ได้ดังนี้ 

1) ออกแบบฐานข้อมูลในระดับ Physical 
            2) ออกแบบ Application 
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6. การพัฒนาและติดตั้งระบบ (System Implementation) เป็นขั้นตอนในการน าข้อมูล 
เฉพาะของการออกแบบมาท าการเขียนโปรแกรมเพ่ือให้เป็นไปตามคุณลักษณะและรูปแบบ ต่าง ๆ ที่ได้
ก าหนดไว้หลังจากเขียนโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว จะต้องท าการทดสอบโปรแกรม ตรวจสอบหา
ข้อผิดพลาดของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาและสุดท้ายคือการติดตั้งระบบ โดยท าการติดตั้งตัวโปรแกรม 
ติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมทั้งจัดท าคู่มือและจัดเตรียมหลักสูตรฝึกอบรมผู้ใช้งานที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ระบบใหม่
สามารถใช้งานได้ สรุปกิจกรรมในข้ันตอนที่ 6 ได้ดังนี้ 

1) เขียนโปรแกรม (Coding) 
            2) ทดสอบโปรแกรม (Testing) 
            3) ติดตั้งระบบ (Installation) 
            4) จัดท าเอกสาร (Documentation) 
             5) จัดท าหลักสูตรฝึกอบรม (Training) 

6) การบริการให้ความช่วยเหลือหลังการติดตั้งระบบ (Support) 
        7. การซ่อมบ ารุงระบบ  (System Maintenance)   เป็นขั้นตอนสุดท้ายของวงจรพัฒนาระบบ 
(SDLC) หลังจากระบบใหม่ได้เริ่มด าเนินการ ผู้ใช้ระบบจะพบกับปัญหาที่เกิดข้ึนเนื่องจากความไม่คุ้นเคย
กับระบบใหม่ และค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหานั้นเพ่ือให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้เองได้   สรุปกิจกรรม
ในขั้นตอนที่ 7 ได้ดังนี้ 

1) เก็บรวบรวมค าร้องขอให้ปรับปรุงระบบ 

2) วิเคราะห์ขอ้มูลร้องขอให้ปรับปรุงระบบ 

3) ออกแบบการท างานที่ต้องการปรับปรุง 
            4) ปรับปรุง 
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     2.3 กระบวนกำรจ่ำยเงินในระบบ MUERP 
 

ผู้วิเคราะห์ได้ศึกษากระบวนการจ่ายเงินและกระบวนการออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
ในระบบ MUERP จากคู่มือกระบวนการจ่ายเงินกองคลังมหาวิทยาลัยมหิดลพบว่า ก่อนจะด าเนินการ
ตามกระบวนการจ่ายเงิน จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอน ดังภาพที่ 3 

 บันทึกรายการตั้งเจ้าหนี้ 
 จัดท าฎีกา 
 บันทึกรายการตั้งลูกหนี้-เจ้าหนี้ระหว่างกัน  
 บันทึกรายการจ่ายเงิน 
 ออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย  
 สิ้นเดือนจัดพิมพ์รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ตั้งเจ้าหนี้กรมสรรพากร 

 
 

 
 

ภาพที่ 3  : กระบวนการจ่ายเงินในระบบ MUERP 
 

 

จากกระบวนการดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปตารางกระบวนการจ่ายเงิน การบันทึกรายการ
บัญชี และเอกสารที่ออกจากระบบในปัจจุบันได ้ดังตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1  กระบวนการจ่ายเงิน การบันทึกรายการบัญชี และเอกสารที่ออกจากระบบ  

กระบวนกำรท ำงำนในระบบ 
MUERP 

เกิดรำยกำรบัญชีในระบบ  
MUERP 

เอกสำรที่ออกจำกระบบ MUERP 

 

1. บันทึกรายการจ่ายเงิน 

          

 

เดบิต  เจ้าหนี้       XX 
  เครดิต ธนาคาร/เช็ค       XX 
  เครดิตภาษี หัก ณ ที่จ่าย  XX 

 

> ใบส าคัญจ่าย (PV) 
 

          
   

 

2. จัดพิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก 
ณ ที่จ่าย  
 

 
 
 
-  

 

> หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย             
(ใช้แบบฟอร์มส าเร็จรูปขนาด A5) 
 

        
               

 

3. การด าเนินการ ณ สิ้นเดือน 
3.1 ออกรายงานภาษีหัก ณ 

ที่ จ่าย 
 

3.2 บันทึกรายการตั้งเจ้าหนี้
กรมสรรพากร 

 
3.3 บันทึกจา่ยเงินให้เจ้าหนี้

กรมสรรพากร 

 
                    -  
 
 
 
 เดบิต ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  XX 
      เครดิต เจ้าหน้ีกรมสรรพากร XX 
 
เดบิต เจ้าหนี้กรมสรรพากร XX 
      เครดิต ธนาคาร/เช็ค      XX 
 

 
> รายงานหนังสือรับรองภาษหีัก 
ณ ที่จ่าย ณ วนัสิ้นเดือน 
 
 
>   ใบส าคัญเบิกค่าใช้จา่ย (IV) 
 
 
>  ใบส าคัญจ่าย (PV) 

 
 จากตารางที่ 1 จะพบว่าการออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ออกโดยใช้โปรแกรมจัดพิมพ์
หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในระบบ MUERP ซ่ึงปัจจุบันใช้แบบฟอร์มส าเร็จรูปขนาด A5 ในการ
จัดพิมพ์ หากจะพัฒนาโปรแกรมออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยจัดพิมพ์ออกจากระบบด้วย
กระดาษขนาด A4 นั้นจะต้องด าเนินการแก้ไขรูปแบบหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในระบบ MUERP  
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     2.4 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับควำมพึงพอใจ 

      ความหมายของความพึงพอใจ   ความพึงพอใจ (Satisfaction) ได้มีผู้ให้ความหมายของความ
พึงพอใจไว้หลายความหมาย ดังนี้ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2542) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า พึงพอใจ 
หมายถึง รัก ชอบใจ และพึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ 

ดิเรก  (2528) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติทางบวกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
เป็นความรู้สึกหรือทัศนคติท่ีดีต่องานที่ท าของบุคคลที่มีต่องานในทางบวก ความสุขของบุคคลอันเกิด
จากการปฏิบัติงานและได้รับผลเป็นที่พึงพอใจ  ท าให้บุคคลเกิดความกระตือรือร้น มีความสุข ความ
มุ่งม่ันที่จะท างาน มีขวัญและมีก าลังใจ มีความผูกพันกับหน่วยงาน มีความภาคภูมิใจในความส าเร็จของ
งานที่ท าและสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานส่งผลต่อถึงความก้าวหน้า
และความส าเร็จขององค์การอีกด้วย 

วิรุฬ (2542) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษย์ที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่
กับแต่ละบุคคลว่าจะมีความคาดหมายกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างไร ถ้าคาดหวังหรือมีความตั้งใจมากและได้รับ
การตอบสนองด้วยดีจะมีความพึงพอใจมากแต่ในทางตรงกันข้ามอาจผิดหวังหรือไม่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง 
เมื่อไม่ได้รับการตอบสนองตามที่คาดหวังไว้ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสิ่งที่ตั้งใจไว้ว่าจะมีมากหรือน้อยสอดคล้องกับ 
ฉัตรชัย  (2535) กล่าวว่า ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งหรือ
ปัจจัยต่างๆที่เก่ียวข้อง ความรู้สึกพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการของบุคคลได้รับการตอบสนองหรือ
บรรลุจุดมุ่งหมายในระดับหนึ่ง ความรู้สึกดังกล่าวจะลดลงหรือไม่เกิดขึ้น หากความต้องการหรือ
จุดมุ่งหมายนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง 

กิตติมา (2529) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบหรือพอใจที่มีต่อองค์ประกอบ
และสิ่งจูงใจในด้านต่างๆเมื่อได้รับการตอบสนอง 

กาญจนา  (2546) กล่าวว่า ความพึงพอใจของมนุษย์เป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เป็น
นามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้ การที่เราจะทราบว่าบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่ สามารถ
สังเกตโดยการแสดงออกท่ีค่อนข้างสลับซับซ้อนและต้องมีสิ่งเร้าที่ตรงต่อความต้องการของบุคคล จึงจะ
ท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ ดังนั้นการสิ่งเร้าจึงเป็นแรงจูงใจของบุคคลนั้นให้เกิดความพึงพอใจในงาน
นั้น 

นภารัตน์ (2544) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกทางบวกความรู้สึกทางลบและความสุข
ที่มีความสัมพันธ์กันอย่างซับซ้อน โดยความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความรู้สึกทางบวกมากกว่าทางลบ 
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เทพพนม และสวิง (2540) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นภาวะของความพึงใจหรือภาวะที่มี
อารมณ์ในทางบวกท่ีเกิดขึ้น เนื่องจากการประเมินประสบการณ์ของคนๆหนึ่ง สิ่งที่ขาดหายไประหว่าง
การเสนอให้กับสิ่งที่ได้รับจะเป็นรากฐานของการพอใจและไม่พอใจได้ 

สง่า (2540) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกที่เกิดข้ึนเมื่อได้รับผลส าเร็จตามความมุ่ง
หมายหรือเป็นความรู้สึกขั้นสุดท้ายที่ได้รับผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

จากการตรวจเอกสารข้างต้นสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่ดีหรือทัศนคติที่ดี
ของบุคคล ซึ่งมักเกิดจากการได้รับการตอบสนองตามที่ตนต้องการ ก็จะเกิดความรู้สึกที่ดีต่อสิ่งนั้น 
ตรงกันข้ามหากความต้องการของตนไม่ได้รับการตอบสนองความไม่พึงพอใจก็จะเกิดขึ้น 
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บทท่ี 3 
วิธีกำรวิเครำะห์ 

 
วิธีการวิเคราะห์การพัฒนารูปแบบหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ระบบ MUERP ผู้วิเคราะห์

ด าเนินการวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาการใช้รูปแบบหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย  การออกแบบรูปแบบ
ของหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย และประเมินประสิทธิผลความพึงพอใจการใช้รูปแบบหนังสือรับรอง
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยใช้กรอบแนวคิดของวงจรพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : 
SDLC) และแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ เพ่ือวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 

 

    3.1  กำรใช้รูปแบบหนังสือรับรองภำษีหัก ณ จ่ำย  

จากสภาพปัจจุบันการออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของมหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การ
ด าเนินงานในระบบ MUERP  เกือบทุกส่วนงานมีการออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย แต่ในการ
ออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย นั้น ยังพบปัญหาและอุปสรรคซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งาน  ทั้งนี้ผู้
วิเคราะห์ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมปัญหาต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้รูปแบบหนังสือรับรองภาษีหัก 
ณ ที่จ่ายในปัจจุบันจากผู้ใช้งาน  ประกอบด้วย  

 

 1) รูปแบบหนังสือรับรองภาษีหัก ณ จ่าย ไม่เป็นมาตรฐาน  
 2) โปรแกรมออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในระบบ MUERP ยังไม่รองรับตามรูปแบบ

มาตรฐาน โดยโปรแกรมออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย จะรองรับเฉพาะแบบฟอร์มส าเร็จรูปขนาด
กระดาษ A5 เท่านั้น  

 3) ไม่สามารถใช้โปรแกรมออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย กับส่วนงานที่ไม่มีแบบฟอร์ม
ส าเร็จรูปขนาด A5 และเครื่องพิมพ์แบบดอทแมทริกซ์  (Dot Matrix Printer) 

 

จากปัญหาที่เกิดข้ึนกับผู้ใช้งานตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิเคราะห์จึงมีแนวคิดที่จะแก้ไขรูปแบบ
หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้เป็นรูปแบบมาตรฐาน โดยผู้วิเคราะห์ได้ศึกษาแนวคิดของวงจร
พัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) และเห็นว่าแนวคิดนี้สามารถน ามาใช้ใน
การพัฒนาโปรแกรมออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ได้ จึงด าเนินการพัฒนารูปแบบหนังสือรับรอง
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามกรอบแนวคิดของวงจรพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : 
SDLC) 
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    3.2  กำรพัฒนำรูปแบบหนังสือรับรองภำษีหัก ณ ที่จ่ำย  
 

3.2.1 ค้นหำและเลือกสรรโครงกำร (Project Identification and Selection) 

  ผู้วิเคราะห์เลือกสรรโครงการ ภายใต้ชื่อโครงการ “การพัฒนารูปแบบหนังสือรับรองภาษีหัก ณ 
ที่จ่าย ระบบ MUERP มหาวิทยาลัยมหิดล”  โดยด าเนินการพัฒนาโปรแกรมออกหนังสือรับรองภาษีหัก 
ณ ที่จ่าย จากรูปแบบเดิม ที่รองรับเฉพาะแบบฟอร์มส าเร็จรูปขนาดกระดาษ A5  เป็นรูปแบบมาตรฐาน
ขนาดกระดาษ A4 ซึ่งสามารถรองรับการใช้งานได้ทุกส่วนงาน และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 

3.2.2  จัดตั้งและวำงแผนโครงกำร (Project Initiating and Planning) 
ผู้วิเคราะห์ด าเนินการเขียนแผนขั้นตอนการปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาโปรแกรมออกหนังสือ

รับรองภาษีหัก  ณ ที่จ่าย ในระบบ MUERP แบ่งเป็น 4 ระยะ  ดังตารางที ่2 
 

ตารางที่ 2   ตารางแสดงแผนการด าเนินการพัฒนาโปรแกรมออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
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    3.2.3 วิเครำะห์ระบบ (System Analysis) 
ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของมหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การ

ด าเนินงานในระบบ MUERP  ที่ใช้งานในปัจจุบัน  และจ าลองรูปแบบหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
ตามรูปแบบมาตรฐานของกรมสรรพากร  

 

3.2.4  ออกแบบเชิงตรรกะ (Logical Design)  
ออกแบบลักษณะการท างานของระบบ ประกอบด้วย  การออกแบบแบบฟอร์มและรายงาน

(Form/ReportDesign)  และออกแบบฐานข้อมูลในระดับ Logical  เหล่านี้เป็นการออกแบบเชิงตรรกะ
ในด้านการออกแบบโปรแกรม  ซึ่งกองเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับผิดชอบพัฒนา
โปรแกรมให้แสดงผลลัพธ์ตามรูปแบบมาตรฐาน 

 

    3.2.5 ออกแบบเชิงกำยภำพ (Physical Design)  
ออกแบบเชิงกายภาพหรือเชิงเทคนิค คือ ออกแบบฐานข้อมูลในระดับ  Physical ซึ่งกอง

เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับผิดชอบออกแบบและพัฒนาโปรแกรมในด้านเทคนิค  
 

    3.2.6 พัฒนำและติดตั้งระบบ (System Implement)  

เป็นการน าข้อมูลของการออกแบบมาท าการเขียนแก้ไขโปรแกรม ซึ่งกองเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับผิดชอบด้านการปรับปรุงพัฒนาโปรแกรม  ทั้งนี้กองคลังส านักงาน
อธิการบดี มีส่วนร่วมในการทดสอบ (Testing) โปรแกรมก่อนใช้งานจริง  โดยมีข้ันตอนการพัฒนาและ
ติดตั้งระบบ ดังตารางที่ 3  
 

ตารางที่ 3  ขั้นตอนการพัฒนาและติดตั้งระบบ 

 

การพัฒนาและติดตั้งระบบ (System Implement) ผู้รับผิดชอบ 

1.เขียน/แก้ไขโปรแกรม (Coding) Abaper กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.ทดสอบโปรแกรม (Testing) 
Functional Module AP  กองเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ AP Support กองคลัง 

3.ติดตั้งระบบ Basis กองเทคโนโลยสีารสนเทศ 

4.จัดท าคู่มือ/แจ้งสิ่งที่เปลี่ยนแปลง ก าหนดวันเวลา ที่เร่ิมใช้
งานในระบบให้กับผู้ใช้งานทราบ 

AP Support  กองคลัง 

5.การบริการให้ความช่วยเหลือหลังติดตั้งระบบ (Support) AP Support  กองคลัง 
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3.2.7 ซ่อมบ ำรุงระบบ (System Maintenance)  

  ผู้วิเคราะห์ด าเนินการติดตาม เก็บรวบรวมปัญหา จากการตอบปัญหาการใช้โปรแกรมออก
หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้กับผู้ใช้งาน ผ่านทางโทรศัพท์หรือผู้ใช้งาน (User) เข้ามาสอบถาม
และปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง (กองคลัง) เพ่ือหาแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป 

 
3.3 กำรประเมินผล 
 

 การประเมินผลการพัฒนารูปแบบหนังสือรับรองภาษีหัก ณ  ที่จ่าย ผู้วิเคราะห์ด าเนินการ
ประเมินผล 2 ด้าน คือ ด้านต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ใช้ส าหรับจัดพิมพ์ และด้านความพึงพอใจการใช้รูปแบบ
หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภายหลังการพัฒนาโปรแกรม  
 

3.3.1 ประเมินเปรียบเทียบต้นทุนรูปแบบหนังสือรับรองภำษีหัก ณ ที่จ่ำย  
 

การเปรียบเทียบต้นทุนรูปแบบหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นการประเมินต้นทุนของ
รูปแบบหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย  ในมิติของค่าใช้จ่ายที่มหาวิทยาลัยต้องจ่ายส าหรับสั่งจ้างพิมพ์
แบบฟอร์มส าเร็จรูปขนาดกระดาษ A5  เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายหากจัดพิมพ์ด้วยกระดาษขนาด A4 
โดยใช้วิธีค านวณเปรียบเทียบเป็นตัวเลข 

 

3.3.2 ประเมินผลควำมพึงพอใจกำรใช้รูปแบบหนังสือรับรองภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 
 

กลุ่มประชำกรตัวอย่ำง 
 

กลุ่มประชากรตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานระบบบัญชีเจ้าหนี้ (AP) / ผู้รับผิดชอบด้านการออก
หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ทุกส่วนงานภายใต้การด าเนินงานในระบบ MUERP 
มหาวิทยาลัยมหิดล ภายหลังการพัฒนาโปรแกรม  จ านวน  37  คน 
 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิเครำะห์  
 

 ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวัดระดับความพึงพอใจรูปแบบหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่
จ่าย  ของผู้ปฏิบัติงานในระบบบัญชีเจ้าหนี้ (AP) / ผู้รับผิดชอบด้านการออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่
จ่าย  ทุกส่วนงานภายใต้การด าเนินงานในระบบ  MUERP โดยก าหนดผลการส ารวจเป็น  3  ส่วน  
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
ส่วนที่ 3  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
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กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
 

 ผู้วิเคราะห์ใช้วิธีขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (AP)  / ผู้รับผิดชอบออกหนังสือ
รับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ทุกส่วนงานภายใต้การด าเนินงานในระบบ MUERP มหาวิทยาลัยมหิดล ในการ
ตอบแบบสอบถาม โดยส่งแบบสอบถามออกไปจ านวน  37  ชุด ได้รับคืนจ านวน  37   ชุด คิดเป็นร้อย
ละ 100 
 

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ 
 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเพ่ืออธิบายลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถามด้วยค่าสถิติพ้ืนฐาน
ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percent)  เป็นรายข้อ 
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บทที่ 4 
ผลกำรวิเครำะห์ 

      
    4.1 กำรพัฒนำรูปแบบหนังสือรับรองภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 
 

 จากปัญหาการใช้รูปแบบหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่เกิดขึ้น ผู้วิเคราะห์จึงด าเนินการขอ
ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้เป็นรูปแบบมาตรฐาน โดยผู้วิเคราะห์
ด าเนินการตามกรอบแนวคิดของวงจรพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC)  ใน
การวิเคราะห์รูปแบบหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย  ทั้งนีผู้้วิเคราะห์เลือกสรรโครงการ ภายใต้ชื่อ
โครงการ “การพัฒนารูปแบบหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ระบบ MUERP มหาวิทยาลัยมหิดล”  
โดยปฏิบัติตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ ดังตารางที่  2  ซ่ึงแบ่งการด าเนินการตามแผนออกเป็น  
4 ระยะ คือ 
 

ระยะที่ 1 ขั้นวำงแผน  (ช่วงเดือน กรกฏำคม 2560)    
 

ขั้นตอนที่ 1 (ระยะที่1) ด าเนินการศึกษารูปแบบหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของ
มหาวิทยาลัยมหิดลที่ใช้งานในปัจจุบัน โดยเก็บรวบรวมและจ าแนกตามกลุ่มของผู้ออกหนังสือรับรอง
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ได้เป็น 3 กลุ่ม ดังตารางที่ 4 

 

ตารางที่ 4  รูปแบบหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่ใช้งานปัจจุบัน 
 

ผู้ออกหนังสือรับรองภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 
รูปแบบหนังสือรับรอง

ภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 
ผ่ำนระบบ 
MUERP 

ตำมรูปแบบ
มำตรฐำนของ
กรมสรรพำกร 

1.กองคลัง / ส่วนงานทีบ่ริหารจดัการตนเอง 
ใช้แบบฟอร์มส าเร็จรูป 
กระดาษต่อเนื่องขนาด A5  

 

 

2.ธนาคารผู้จา่ยเงิน ใช้กระดาษขนาด A4   

3.ส่วนงานที่อยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของ
มหาวิทยาลยั 

ใช้กระดาษขนาด A4   

  

จากการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่ใช้ในปัจจุบัน ตามตารางที่ 4 
ข้อ 1  พบว่า กองคลังส านักงานอธิการบดีและส่วนงานที่บริหารจัดการตัวเอง อาทิเช่น วิทยาลัย
นานาชาติ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยการจัดการ ฯลฯ  ใช้แบบฟอร์มส าเร็จรูปขนาดกระดาษ A5 
ในการจัดพิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ผ่านระบบ MUERP แต่รูปแบบของแบบฟอร์มยังไม่เป็น
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มาตรฐานของกรมสรรพากร  จากตารางที่ 4 ข้อ 2  พบว่า หากจ่ายเงิน/เช็คผ่านบริการธนาคาร 
ธนาคารจะเป็นผู้ออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยธนาคารใช้รูปแบบหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่
จ่าย เป็นกระดาษขนาด  A4  ตามรูปแบบมาตรฐานของกรมสรรพากร ส าหรับในข้อ 3 ตารางที่ 4 
พบว่า ส่วนงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย เช่น คณะเทคนิคการแพทย์, คณะ
วิศวกรรมศาสตร์,  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ฯลฯ จ่ายเงินและออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่
ส่วนงานจะใช้กระดาษขนาด A4 ตามรูปแบบมาตรฐานของกรมสรรพากร  แต่ไม่สามารถด าเนินการ
ออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ผ่านระบบ MUERP ได้ 

 

 จากการศึกษารูปแบบหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของมหาวิทยาลัยมหิดลภายใต้การ
ด าเนินการในระบบ MUERP ในปัจจุบัน พบว่ามีรูปแบบหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่ใช้งานภายใน
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย  3 รปูแบบ  ดังภาพที่  4 – 8  
  

รูปแบบที่  1  รูปแบบของหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่กองคลังมหาวิทยาลัยมหิดล ออก
ให้กับเจ้าหนี้ ผ่านระบบ MUERP เป็นแบบฟอร์มส าเร็จรูปขนาด A5  ประกอบด้วย  3 ฉบับ   

 

ฉบับที่  1 (สีขาว) ส าหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี 

 
 

ภาพที่ 4  :  ตัวอย่างหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ฉบับที่ 1 ออกโดยกองคลังมหาวิทยาลัยมหิดล 
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ฉบับที่  2 (สีฟ้า) ส าหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน 
 

 
 

ภาพที่ 5  :  ตัวอย่างหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ฉบับที่ 2 ออกโดยกองคลังมหาวิทยาลัยมหิดล 
 
ฉบับที่  3 (สีชมพู) ส าหรับผู้บันทึกบัญชี 
 

 
 

ภาพที่ 6  :  ตัวอย่างหนังสือรับรองภาษีหัก  ณ ที่จ่าย ฉบับที่ 3 ออกโดยกองคลังมหาวิทยาลัยมหิดล 
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รูปแบบที่ 2  รูปแบบของหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ออกโดยธนาคาร ซึ่งธนาคารเป็นผู้
จ่ายเงินและออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย แทนกองคลังมหาวิทยาลัยมหิดล   
 

 
 

ภาพที่ 7  :  ตัวอย่างหนังสือรับรองภาษีหัก  ณ ที่จ่าย ออกโดยธนาคาร 
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  รูปแบบที่ 3  รูปแบบของหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ออกโดยส่วนงานที่ไม่มีแบบฟอร์ม
ส าเร็จรูปขนาดกระดาษ A5 ส าหรับจัดพิมพ์จากโปรแกรม จะใช้วิธีดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือรับรอง
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเว็ปไซต์ของกรมสรรพากรเพ่ือจัดพิมพ์/เขียนมือให้กับเจ้าหนี้ โดยไม่ได้ด าเนินการ
ออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ผ่านระบบ MUERP  

 

 
 

ภาพที่ 8  :  ตัวอย่างหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ออกโดยจัดพิมพ์/เขียนมือ 
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 ทั้งนี้ผู้วิเคราะห์ใช้รูปแบบหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของกรมสรรพากรส าหรับเป็น
ต้นแบบในการพัฒนาโปรแกรมออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของมหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือให้เป็น
มาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย  ดังตัวอย่างภาพที่ 9 

 
ภาพที ่9  :  ตัวอย่างหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามรูปแบบมาตรฐานของกรมสรรพากร 
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ขั้นตอนที่ 2  (ระยะที่1)  ศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาโปรแกรมออกหนังสือรับรองภาษี
หัก ณ ที่จ่าย  ในระบบ MUERP โดยหารือร่วมกับ Functional Module AP กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหิดล มีกระบวนการด าเนินการ ดังภาพที่ 10 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         ไม่ได้ 
                                     
 
 
 
                                                                     ได้                   

 
                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 10 : กระบวนการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโปรแกรมออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่

จ่าย ตามรูปแบบมาตรฐาน 
 
 จากการศึกษาความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหาโปรแกรมออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
ร่วมกับกองเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า กองเทคโนโลยีสารสนเทศฯ สามารถพัฒนา
โปรแกรมออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้  โดยไม่จ าเป็นต้องจ้างบริษัทที่ปรึกษาภายนอก  

เร่ิมต้น 

2.กองเทคโนโลยีฯ 

สามารถพัฒนา

โปรแกรม ได้หรือไม ่

3. ปฏิบัติตามแผนการด าเนินงานพัฒนา

โปรแกรมออกหนังสือรับรองภาษีฯ ในระยะท่ี 2 

1.กองคลังประชุมหารือศึกษาความเป็นได้ใน

การพัฒนาโปรแกรมฯ ร่วมกับ Functional 

Module AP กองเทคโลยีสารสนเทศ 

 

จ้างที่ปรึกษาภายนอกเพื่อ

หาแนวทางการพัฒนา

โปรแกรมฯ 

เสร็จสิน้ 
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ระยะที่ 2 ขั้นเตรียมควำมพร้อม (ช่วงเดือนสิงหำคม 2560) 
 

 ผู้วิเคราะห์ด าเนินการเตรียมความพร้อมตามขั้นตอนการขอปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมของ
กองเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหิดล โดยด าเนินการตามขั้นตอน ดังตารางที่ 5 
 

ตารางที่  5   ขั้นเตรียมความพร้อม 
 

ขั้นเตรียมควำมพร้อม 

(ระยะเวลำ 1 เดือน) 

ผลกำรปฏิบัติ
บรรลุตำม
เป้ำหมำย 

ปัญหำและอุปสรรค 

1. จัดท าหนังสือขออนุมัติปรับปรุงและ
พัฒนาโปรแกรมออกหนังสือรับรองภาษี
หัก ณ ที่จ่าย  (Change Request)  
พร้อมเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ 

 

 
 

 

                     _ 

                           

 

2. จัดเตรียมรายละเอียดพร้อมตัวอย่าง
รูปแบบหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
ตามรูปแบบที่ต้องการให้โปรแกรมแสดง
ผลลัพธ์  

 

 นอกจากรูปแบบหนงัสือรับรองภาษีหัก 
ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.03 และ ภ.ง.ด.53 แล้ว 
ยังมีรูปแบบหนังสือรับรองภาษฯี ภ.ง.ด.1 
ที่ต้องออกหนังสือรับรองภาษีฯ ในระบบ
บัญชีเจ้าหนี ้ (AP) ซึ่งข้อมูลบางอย่าง
ภายในแบบฟอร์ม อาจแสดงผลลัพธ์ที่
แตกต่างกันจึงแยกรูปแบบตัวอย่างของ
ต้นแบบเป็น 2 ตัวอย่าง ทั้งนีโ้ปรแกรม
จะต้องสามารถออกหนังสือรับรองภาษี
หัก ณ ที่จ่าย ได้ทั้ง 3 ประเภท ภ.ง.ด. 
ส่งผลให้ต้องท าความเข้าใจกับผูแ้ก้ไข
โปรแกรมโดยละเอียดเพื่อให้เกิดผลลัพธท์ี่
ถูกต้องตรงกัน 

3. จัดส่งหนังสือขออนุมัติ พร้อมตัวอย่าง
รูปแบบหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ให้กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ใชเ้ป็น
รายละเอียดในการปรบัปรุงและพัฒนา
โปรแกรม 

  

                       _ 
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ทั้งนี้ในขั้นตอนของการเตรียมความพร้อม ผู้วิเคราะห์ด าเนินการจัดเตรียมรูปแบบของหนังสือ
รับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย เพ่ือเป็นต้นแบบให้โปรแกรมแสดงผลลัพธ์ ดังภาพที่ 11 - 12 

 

 
 
ภาพที่ 11 : รูปแบบหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด. 03, 53 ที่ต้องการให้โปรแกรมแสดงผลลัพธ์ 

ฉบบัท่ี 3 (ส าหรับผู้บนัทกึบญัชี) 2018/3399xxxxxx 

0-9940-00158-3337-8 

1 

2 
มหาวิทยาลยัมหิดล 3 

999 ถนน พทุธมณฑลสาย 4 ต าบล ศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันคร ปฐม 73170 เบอร์โทร.  02-849-6181-93 4 

ชื่อบริษัท xxxxxxxxxxxx 

ที่อยู่ผู้ขาย xxxxxxxxxxx 

5 

              xxxxxxxx X             
xxxxxxxx X            

xxxxxxxx 

10/09/ 2560      
xxxxxxxx 

ค่าเช่าสนิค้า 1% 

ค่าบริการ  1 % 

xxxxxx
xx 

xxxxxx
xx 

xxxxxx
xx 

xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx 

X            
xxxxxxxx 

10 กนัยายน  2560 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 15 

x-xxxx-xxxxx-xxxx-x 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากกรมสรรพากรเป็นต้นแบบ 

ส าหรับ ภงด. 03 และ ภงด.53 
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ภาพที่ 12 : รูปแบบหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1 ที่ต้องการให้โปรแกรมแสดงผลลัพธ์ 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากกรมสรรพากรเป็นต้นแบบ 

ส าหรับ ภงด. 1 

ฉบบัท่ี 3 (ส าหรับผู้บนัทกึบญัชี) 2018/3399xxxxxx 
1 

0-9940-00158-3337-8 2 
มหาวิทยาลยัมหิดล 3 

999 ถนน พทุธมณฑลสาย 4 ต าบล ศา ลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันคร ปฐม 73170 เบอร์โทร.  02-

849-6181-93 

 13 
4 

ชื่อผู้ถกูหกั ภงด.1 xxxxxxxxxxxx 
x-xxxx-xxxxx-xxxx-x 5 

6 

ที่อยู่ ผู้ถกูหกั xxxxxxxxxxx 7 

              xxxxxxxx 8 X            
xxxxxxxx 

9 

10/09/ 2560      
xxxxxxxx 

xxxxxx
xx 

xxxxxx
xx 

10 

xxxxxx
xx 

xxxxxx
xx 

11 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx 

12 

X            
xxxxxxxx 

13 14 
10 กนัยายน  2560 
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ระยะที่ 3 ขั้นด ำเนินงำน (ช่วงเดือนตุลำคม – ธันวำคม 2560) 
 

 หลังเตรียมความพร้อมการพัฒนาโปรแกรมออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ผู้วิเคราะห์
ด าเนินการส่งรายละเอียดและตัวอย่างรูปแบบหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้กับกองเทคโนโลยี
สารสนเทศมหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือด าเนินการแก้ไขโปรแกรมตามข้ันตอนที่แสดงไว้ ดังตารางที่ 6 
 

ตารางที่  6   ขั้นด าเนินงาน 

ขั้นตอนกำรพัฒนำและติดตั้ง
ระบบ (System Implement) 

ระยะเวลำ 

ผลกำร
ปฏิบัติ

บรรลุตำม
เป้ำหมำย 

ปัญหำและอุปสรรค 

1.เขียน/แก้ไขโปรแกรม 
(Coding) 

ด าเนินการโดย Abaper กอง
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ต.ค.60 

– 

ธ.ค. 60 

 ใช้ระยะเวลาในการแก้ไขโปรแกรมค่อนข้าง
นานเนื่องจากเป็นโปรแกรมขนาดใหญ่และ
มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบภายในโปรแกรม
ค่อนข้างมาก 

2.ทดสอบโปรแกรม (Testing) 

ด าเนินการทดสอบโปรแกรมที่ 
Client 701 ในระบบ MUERP 

4 - 15 
ม.ค. 61 

 ใช้ระยะเวลาในการทดสอบและตรวจสอบ
รายละเอียดค่อนข้างนานเนื่องจากมี
รายละเอียดมาก 

3.ติดตั้งระบบ 

ด าเนินการโดย BASIS กอง
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1 ก.พ. 61   
   - 

4.จัดท าคู่มือ / แจ้งสิ่งที่
เปลี่ยนแปลงไป และก าหนดวนั 
เวลา การเร่ิมใช้งานระบบให้กับ
ผู้ใช้งานทราบ  ด าเนินการโดย 
AP Support  กองคลัง 

16-19 

ม.ค. 61 

 การจัดท าคู่มือ จัดท าโดยละเอียดเนื่องจาก 
ผู้ใช้งานบางสว่นงานไม่เคยใช้โปรแกรม
ออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ผา่น
ระบบ MUERP 

5.การบริการให้ความช่วยเหลือ
หลังการติดตั้งระบบ (Support) 

ด าเนินการโดย AP Support 
กองคลัง 

หลังวันที่ 1  
ก.พ. 61 

 มีค าถามจากส่วนงาน ทีพ่บสว่นใหญ่จะ
สอบถามเกี่ยวกับการใช้งานของโปรแกรมฯ
เนื่องจากผู้ใช้งานบางส่วนงาน ไม่เคยออก
หนังสือรับรองภาษีฯ จากโปรแกรม ซึ่งใช้
ช่องทางการสอบถามจากโทรศัพท์ และ 
เข้ามาสอบถามและปฏบิัติงานทีก่องคลัง 
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 จากการด าเนินการทดสอบการใช้โปรแกรมออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย จัดพิมพ์ด้วย
กระดาษขนาด  A4  ได้ผลลัพธ์ของรูปแบบหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3 ฉบับ ดังภาพที่ 13 – 15 
 

 
ภาพที่ 13 : ตัวอย่างหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากผลการทดสอบผ่านระบบ MUERP  ฉบับที่ 1 
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ภาพที่ 14 : ตัวอย่างหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากผลการทดสอบผ่านระบบ MUERP  ฉบับที่ 2 
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     ระยะท่ี 4 ขั้นประเมินผล 
 

 การประเมินผลการพัฒนารูปแบบหนังสือรับรองภาษีหัก ณ  ที่จ่าย ผู้วิเคราะห์ด าเนินการ
ประเมินผลการพัฒนารูปแบบหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็น  2 ด้าน คือ 

4.1 ประเมินเปรียบเทียบต้นทุนของรูปแบบหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย  

4.2 ประเมินผลความพึงพอใจการใช้รูปแบบหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย  
 

4.1 ประเมินเปรียบเทียบต้นทุนรูปแบบหนังสือรับรองภำษีหัก ณ ที่จ่ำย  
 

การเปรียบเทียบต้นทุนรูปแบบหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นการประเมินต้นทุนของ
รูปแบบหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในมิติของค่าใช้จ่ายที่มหาวิทยาลัยต้องจ่ายส าหรับสั่งจ้างพิมพ์
แบบฟอร์มส าเร็จรูปก่อนพัฒนาระบบ เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายของการจัดพิมพ์ด้วยกระดาษมาตรฐาน
ขนาด A4  โดยใช้วิธีค านวณเปรียบเทียบเป็นตัวเลข  
 

1) ต้นทุนแบบฟอร์มส ำเร็จรูป ขนำดกระดำษ A5 
แบบฟอร์มหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย แบบส าเร็จรูปซึ่งเป็นกระดาษต่อเนื่องขนาด A5  

สั่งจ้างพิมพ์จาก บริษัทคอมพรินท์ ซัพพลาย จ ากัด เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 จ านวน 20,000  ฉบับ 
ในราคา 25,680.00 บาท (อ้างอิงตามเลขที่ PO3010000535) โดยกองคลังส านักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล  ค านวณหาราคาต่อหน่วย ดังนี้ 

 

ราคาต่อหน่วย     :        25,680 / 20,000      =      1.284     บาท / ฉบับ 
           ดังนั้น  ต้นทุนของแบบฟอร์มส าเร็จรูป     1    ฉบับ  ราคาเท่ากับ  1.284    บาท 

 

     2) ต้นทุนกระดำษขนำด A4  
ต้นทุนของกระดาษขนาด  A4  ที่ใช้ส าหรับจัดพิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตาม

รูปแบบมาตรฐาน ใช้ข้อมูลรายละเอียดราคากลางรายการวัสดุสิ้นเปลือง ส านักงานคลังพัสดุกลาง
ปีงบประมาณ  2559  เป็นรายการกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 หนา 80 แกรม  สีขาว 1 รีม บรรจุ 
500 แผ่น ราคารีมละ 93 บาท เป็นข้อมูลส าหรับการค านวณดังนี้ 
 

ค านวณหาราคาต่อหน่วย      :        93 / 500    =     0.186       บาท / แผ่น  
การจัดพิมพ์หนังสือรับรองฯ   1 ฉบับ     ใช้กระดาษ  A4  จ านวน    3      แผ่น  
ราคาต่อหน่วย / ฉบับ          :     0.186 x 3     =      0.558       บาท / ฉบับ 

           ดังนั้น ต้นทุนของกระดาษขนาด  A4  1  ฉบับ  ราคาเท่ากับ   0.558        บาท 



วิเคราะหก์ารพัฒนารปูแบบหนงัสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ระบบ MUERP มหาวิทยาลัยมหิดล หน้า 33 

ในปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยมหิดล ใช้แบบฟอร์มหนังสือรับรองภาษีหัก  ณ ที่จ่าย 
ประมาณ  3,000  ฉบับ 

 ใช้แบบฟอร์มส าเร็จรูปในการจัดพิมพ์ คิดเป็นค่าใช้จ่าย 3,000  x  1.284  =  3,852   บาท/ปี 
 

 ใช้กระดาษขนาด A4 ในการจัดพิมพ์ คิดเป็นค่าใช้จ่าย  3,000  x  0.558   =  1,674  บาท/ปี   
 
จากการเปรียบเทียบต้นทุนราคาแบบฟอร์มส าเร็จรูปขนาด A5 กับต้นทุนราคากระดาษขนาด  

A4 สามารถสรุปผลได้ ดังตารางที่ 7 
 

ตารางที่ 7  เปรียบเทียบต้นทุนราคากระดาษส าหรับจัดพิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย 

  

รำยกำร 

แบบฟอร์ม
ส ำเร็จรูปขนำด 

A5 (บำท) 

กระดำษขนำด 
A4 (บำท) 

ผลต่ำง
รำคำ 
(บำท) 

ประหยัด
ต้นทุน 
(%) 

 

1.ราคาต่อ 1 ฉบับ 
 

1.284 0.558 0.726 56.54 

 

2.ปีงบประมาณ 2559 ใช้แบบฟอร์ม
หนังสือรับรองภาษีฯ จ านวน 3,000 ฉบับ 
 

 
3,852 

 
1,674 

 
2,178 

  
 56.54 

 
 

จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนราคากระดาษส าหรับจัดพิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่
จ่าย ตามตารางท่ี 7 ข้อ 1 พบว่า แบบฟอร์มส าเร็จรูปขนาด A5 มีราคา  1.284 บาทต่อฉบับ และ
กระดาษ A4  จ านวน 3  แผ่น  มีราคา 0.558 บาท  ต่อฉบับ เกิดผลต่างราคา 0.726  บาท  ต่อฉบับ  
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ผลต่างของราคาได้เท่ากับ 56.54 เปอร์เซ็นต์ จากตางรางที่ 7 ข้อ 2 เปรียบเทียบเป็น
ตัวเลขทั้งปีงบประมาณ 2559  พบว่า ปีงบประมาณ 2559 ใช้แบบฟอร์มส าเร็จรูปขนาด A5 จัดพิมพ์
หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย คิดเป็นค่าใช้จ่ายจ านวน 3 ,852 บาท  หากจัดพิมพ์หนังสือรับรองภาษี
หัก ณ ที่จ่าย ด้วยกระดาษขนาด A4  ทั้งปีงบประมาณ  2559  คิดเป็นค่าใช้จ่ายจ านวน 1,674 บาท 
เกิดผลต่างราคาเป็นจ านวนเงิน  2,178 บาท  คิดเป็นเปอร์เซ็นตผ์ลต่างของราคาได้เท่ากับ 56.54 
เปอร์เซ็นต์ 
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     4.2 กำรประเมินประสิทธิผลกำรพัฒนำรูปแบบหนังสือรับรองภำษีหัก ณ ที่จ่ำย  
 

การประเมินประสิทธิผลของการพัฒนารูปแบบหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามรูปแบบ
มาตรฐาน จากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งาน เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานภายหลัง
การพัฒนารูปแบบหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยน าผลส ารวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ส าหรับใช้เป็นข้อมูลในการเพ่ิมประสิทธิภาพโปรแกรมการใช้งานต่อไป นอกจากนี้ผู้วิเคราะห์ใช้ผล
ส ารวจเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ประสิทธิผลรูปแบบหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่ด าเนินการ
พัฒนาเป็นรูปแบบมาตรฐาน  ภายหลังน าโปรแกรมข้ึนใช้งานในระบบ MUERP เสร็จสิ้นแล้ว ด าเนินการ
แจกแบบสอบถามให้กับผู้ปฏิบัติงานระบบบัญชีเจ้าหนี้ (AP) / ผู้รับผิดชอบด้านการออกหนังสือรับรอง
ภาษีหกั ณ ที่จ่าย ทุกส่วนงานภายใต้การด าเนินงานในระบบ MUERP มหาวิทยาลัยมหิดล  จ านวน  37   
ชุด  ได้รับกลับคืนมา  37  ชุด  คิดเป็นร้อยละ  100   ซึ่งสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 3 ส่วน 
ดังต่อไปนี้ 

 

ส่วนที่ 1   ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ 2   ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
ส่วนที่ 3   ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  

 

 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปรผลข้อมูลมีดังนี้ 

            ค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่าง 
  S.D.     ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของผู้ใช้งาน 
 

ตารางที ่ 8   ความถีแ่ละค่าร้อยละส่วนงานที่สังกัด ของผู้ใช้งาน 
 

ส่วนงำน จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
1. ส านักงานอธิการบดี P01 4 10.81 
2. บัณฑิตวิทยาลยั P02 1 2.70 
3. คณะเทคนิคการแพทย ์P04 1 2.70 
4. คณะพยาบาลศาสตร์ P05 1 2.70 
5. คณะเภสัชศาสตร์ P08 1 2.70 
6. คณะวิทยาศาสตร ์P09 1 2.70 
7. คณะวิศวกรรมศาสตร์ P10 1 2.70 

http://www.grad.mahidol.ac.th/
http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th
http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/
http://www.eg.mahidol.ac.th/egmu/
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ส่วนงำน จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
8. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน P11 1 2.70 
9. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ P12 1 2.70 
10. ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาต ิP13 1 2.70 
11. คณะสาธารณสุขศาสตร์ P14 1 2.70 
12. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์P15 1 2.70 
13. วิทยาลัยราชสุดา P16 1 2.70 
14. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา P17 1 2.70 
15. สถาบน้พัฒนาสุขภาพอาเซียน P18  1 2.70 
16. สถาบนัวิจัยประชากรและสังคม P19 1 2.70 
17. สถาบนัวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย P20 1 2.70 
18. สถาบนัชีววทิยาศาสตร์โมเลกุล P21 1 2.70 
19. สถาบนัโภชนาการ P22 1 2.70 
20. สถาบนัแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว P23 1 2.70 
21. ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนกักีฬา P25 1 2.70 
22. คณะสัตวแพทยศาสตร ์P28 1 2.70 
23. หอสมุดและคลังความรู้มหาวทิยาลัยมหิดล P29 1 2.70 
24. วิทยาลัยนานาชาต ิP30 1 2.70 
25. วิทยาลัยดุริยางคศิลป ์P31 1 2.70 
26. วิทยาลัยการจัดการ P32 1 2.70 
27. วิทยาลัยศาสนศึกษา P33 1 2.70 
28. สถาบนันว้ตกรรมการเรียนรู้ P34 1 2.70 
29. คณะศิลปศาสตร ์P35 1 2.70 
30. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร P36 1 2.70 
31. วิทยาเขตกาญจนบุร ีP38 1 2.70 
32. คณะกายภาพบ าบัด P39 1 2.70 
33. โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวทิยาลัยมหิดล P43 1 2.70 
34. สถาบนับริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม P45  1 2.70 

รวม 37 100 
  

จากตารางที่ 8 จากการแสดงผลตามแบบสอบถามพบว่า ส านักงานอธิการบดี ตอบ
แบบสอบถามมากท่ีสุด จ านวน  4  คน  คิดเปน็ร้อยละ 10.81  รองลงมาอีก  33  ส่วนงาน  ตอบ
แบบสอบถามส่วนงานละ 1 คน   คิดเป็นร้อยละ  2.70  

http://www.tm.mahidol.ac.th/th/index_th.htm
http://www.sh.mahidol.ac.th/
http://www.nlac.mahidol.ac.th/nlacth/
http://www.ph.mahidol.ac.th/
http://www.en.mahidol.ac.th/
http://www.rs.mahidol.ac.th/thai/index.html
http://www.ss.mahidol.ac.th/
http://www.ipsr.mahidol.ac.th/index_Thai.htm
http://www.mb.mahidol.ac.th/
http://www.nu.mahidol.ac.th/
http://www.dc.mahidol.ac.th/about-center_t.html
http://www.vs.mahidol.ac.th/
http://www.li.mahidol.ac.th/index-tha.php
http://www.muic.mahidol.ac.th/
http://www.music.mahidol.ac.th/
http://www.cmmu.mahidol.ac.th/cmmu/
http://www.crs.mahidol.ac.th/CRS_thai/index.htm
http://www.la.mahidol.ac.th/
http://www.ict.mahidol.ac.th/
http://ka.mahidol.ac.th/
http://www.pt.mahidol.ac.th/
http://www.muids.mahidol.ac.th/
https://www.mahidol.ac.th/th/fac_dept_mu.htm
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ตารางที่ 9  ความถีแ่ละค่าร้อยละ เพศ ของผู้ใช้งาน 
 

Module จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 3 8.10 
หญิง 34 91.90 

รวม 37 100 

 
จากตารางที่ 9 จากการแสดงผลตามแบบสอบถามพบว่า ผู้ใช้งานส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้งานเพศ

หญิง จ านวน 34  คน คิดเป็นร้อยละ  91.90  รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน  3  คน  คิดเป็นร้อยละ  
8.10 
 
ตารางที่ 10  ความถีแ่ละค่าร้อยละ ระดับการศึกษาของผู้ใช้งาน 
 

Module จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
น้อยกว่าปริญญาตรี 1 2.70 
เทียบเท่าปริญญาตร ี 29 78.38 
มากกว่าปริญญาตรี 7 18.92 

รวม 37 100 

 
 จากตารางที่ 10 จากการแสดงผลตามแบบสอบถามพบว่า ผู้ใช้งานส่วนใหญ่จบการศึกษา
เทียบเท่าปริญญาตรีจ านวน  29  คน  คิดเป็นร้อยละ 78.38  รองลงมาจบการศึกษามากกว่าปริญญาตรี 
จ านวน 7  คน คิดเป็นร้อยละ 18.92   และจบการศึกษาน้อยกว่าปริญญาตรี 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.70 
 
ตารางที่ 11  ความถี่และค่าร้อยละของผู้เคยออกหนังสือรับรองฯโดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเขียนมือ 
/ จัดพิมพ์จากระบบ MUERP  ด้วยแบบฟอร์มส าเร็จรูป และไม่เคยออกหนังสือรับรองฯ ของผู้ใช้งาน 
 

เคย/ไม่เคยออกหนังสือรับรองภำษีฯ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
เคย : ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/เขียนมือ 24 64.87 
เคย : จัดพิมพ์ผา่นระบบ MUERP ด้วยแบบฟอร์มส าเร็จรูป (กระดาษ
ต่อเนื่องขนาด A5) 

9 24.32 

ไม่เคย  4 10.81 
รวม 37 100 
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 จากตางรางที่ 11 จากการแสดงผลตามแบบสอบถามพบว่า ผู้ใช้งานส่วนใหญ่เคยออกหนังสือ
รับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ด้วยวิธีการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/เขียนมือ จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 
64.87  รองลงมาเคยออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ผ่านระบบ MUERP ด้วยแบบฟอร์มส าเร็จรูป
ขนาด A5  จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ  24.32  และไม่เคยออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
จ านวน  4 คน   คิดเป็นร้อยละ  10.81 
 
ตารางที่ 12   ความถี่และค่าร้อยละ ผู้เคยออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย เข้ากรณีใดของผู้ใช้งาน 
 

กรณีกำรออกหนังสือรับรองภำษีฯ จ ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

กรณีจ่ายเงินจากกองทุนสวัสดิการให้กับเจ้าหนี้ (ภ.ง.ด.3/ภ.ง.ด.53) 15 45.95 

กรณีจ่ายเงินจากกองทุนเงนิวิจยัให้กับเจ้าหนี้ (ภ.ง.ด.3/ภ.ง.ด.53) 7 18.92 

กรณีจ่ายเงินจากทุกกองทุนให้เจ้าหนี้ (ภ.ง.ด.3/ภ.ง.ด.53) แทนส่วนงาน 9 24.32 

กรณีอื่นๆ 4 10.81 
รวม 36 100 

 
จากตารางที่ 12  จากการแสดงผลตามแบบสอบถามพบว่า ผู้ใช้งานส่วนใหญ่เคยออกหนังสือ

รับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายเงินจากกองทุนสวัสดิการให้กับเจ้าหนี้  (ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53) 
จ านวน 15  คน คิดเป็นร้อยละ 45.95  รองลงมาเคยออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายเงิน
จากทุกกองทุนให้กับเจ้าหนี้ (ภ.ง.ด.3 และภ.ง.ด.53) แทนทุกส่วนงานจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 
24.32 และผู้ใช้งานเคยออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายกรณีจ่ายเงินจากกองทุนวิจัยให้กับเจ้าหนี้ 
(ภ.ง.ด.3และภ.ง.ด.53) จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 18.92 และน้อยที่สุดคือ ออกหนังสือรับรองภาษี
หัก ณ ที่จ่าย กรณีอ่ืนๆ  จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 10.81 
 
ส่วนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจของผู้ใช้งาน  ใช้เกณฑ์ในการก าหนดค่าเฉลี่ยเป็น 5 
ระดับ ดังนี้   

 

  คะแนน 4.50 – 5.00 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
  คะแนน 3.50 – 4.49 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
  คะแนน 2.50 – 3.49 ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
  คะแนน 1.50 – 2.49 ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
  คะแนน 1.00 – 1.49 ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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ตารางที่ 13   ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
 

ควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำน          S.D. 
ควำมพีง

พอใจ 

1. ท่านได้รบัความสะดวก รวดเร็ว ในการจัดพิมพ์หนังสือรับรองฯ

ด้วยโปรแกรม โดยใช้กระดาษ A4 ในการจัดพิมพ์แทนการเขียนมือ 

หรือจัดพิมพ์โดยใช้แบบฟอร์มส าเร็จรูป 

4.24 

 

0.68 มาก 

2. รูปแบบของแบบฟอร์ม เป็นไปตามรูปแบบมาตรฐาน 4.38 0.59 มาก 

3.ท่านมีความเข้าใจขั้นตอนการจัดท าหนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่

จ่าย ในระบบ  MUERP   

3.89 0.61 มาก 

4. หากพบปัญหา/อุปสรรค ในการจัดท าหนังสือรับรองภาษี หัก ณ 

ที่จ่าย ทา่นสามารถสอบถามแนวทางการแก้ไขได้จากส่วนกลาง 

4.35 0.54 มาก 

5.ท่านสามารถจัดท าหนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย ที่ส่วนงานได้

เองจากคู่มือการใช้งาน (ตามหนงัสือชี้แจ้งที่ ศธ 0517/ว 0400 ลง

วันที่ 19 ม.ค. 2561) 

4.11 0.61 มาก 

6.ท่านมีความพงึพอใจต่อโปรแกรมออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ 

ที่จ่าย ภายหลงัปรับปรุงและพฒันา 

4.22 0.67 มาก 

รวม 4.20 0.62 มำก 

 
 จากตารางที่ 13 พบว่า ความคิดเห็นต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ภายหลังการพัฒนารูปแบบ
หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามรูปแบบมาตรฐาน ของกลุ่มตัวอย่างโดยรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.20  เมื่อพิจารณารายข้อ นั้นพบว่า  

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจรูปแบบของแบบฟอร์มเป็นไปตามรูปแบบมาตรฐาน ซึ่ง
ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับสูงที่สุด อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.38   รองลงมาคือ หากพบ
ปัญหา/อุปสรรค ในการจัดท าหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ผู้ใช้งานสามารถสอบถามแนวทางการ
แก้ไขได้จากส่วนกลาง (กองคลัง) ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 และ
ผู้ใช้งานได้รับความพึงพอใจด้านความสะดวก รวดเร็ว ในการจัดพิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
ด้วยกระดาษ A4 แทนแบบฟอร์มส าเร็จรูป อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24  และผู้ใช้งานมีความ
พึงพอใจต่อโปรแกรมออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภายหลังการพัฒนาอยู่ในระดับมากเช่นกัน 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 และเม่ือพิจารณาด้านการจัดท าคู่มือพบว่า ผู้ใช้งานสามารถจัดท าหนังสือ
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รับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยปฏิบัติตามคู่มือได้เองที่ส่วนงาน ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.11  และได้รับความพึงพอใจน้อยที่สุดแต่ยังอยู่ในระดับมาก  คือ ผู้ใช้งานมีความ
เข้าใจขัน้ตอนการจัดท าหนังสือรับรองภาษีหัก  ณ  ที่จ่ายในระบบ  MUERP มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89   

 
ส่วนที่ 3  ข้อเสนอแนะ 
 

ตารางที่ 14   ผู้ใช้งานแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  

 

ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จ ำนวน 
 1.โปรแกรมใช้ง่าย สะดวก รวดเร็วดี 1 
 2. -  ใช้กระดาษในการจัดพิมพม์ากถึง 3 แผ่น สิน้เปลืองทรัพยากร 
    - ไม่สะดวกในการแนบหรือจัดเก็บรวมกับเช็ค เมือส่งให้เจ้าหนี้เนื่องจาก
หนังสือรับรองภาษีฯ มีขนาดเทา่กับเอกสารใบส าคัญจ่าย 
    -  แบบฟอร์มส าเร็จรูปขนาด A5 เหลืออยู่จ านวนมาก 

1 

3.สะดวกมากตอนท าจ่ายเจ้าหนี้ แต่ยังไม่เคยยื่นภาษสีิ้นเดือน ในส่วนของเงิน
อุดหนุนการวิจัยยังไม่เคยท า แต่หากติดปัญหาใดๆ เจ้าหนา้ที่พร้อมที่จะให้
ความช่วยเหลือด้วยดีเสมอมา ขอบคุณค่ะ 

1 

4.มีความสะดวก  รวดเร็วกว่าเดิมมาก  1 
5.สะดวกเนื่องจากพิมพ์จากระบบได้ 1 
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บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิเคราะห์ เรื่อง “การพัฒนารูปแบบหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ระบบ MUERP 
มหาวิทยาลัยมหิดล” มีวัตถุประสงค์การศึกษาวิเคราะห์ ดังนี้ 

1) วิเคราะห์ปัญหาการใช้รูปแบบหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ปัจจุบัน ในมิตขิอง
การเพ่ิมประโยชน์การใช้งาน 
  2) เพ่ือการออกแบบและพัฒนารูปแบบของการออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
ตามระบบสารสนเทศ  

3) เพ่ือประเมินประสิทธิผลการใช้แบบฟอร์มหนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย ด้วย
ระบบสารสนเทศตามรูปแบบมาตรฐาน 

 

 โดยมีกระบวนการศึกษาวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิดของ วงจรพัฒนาระบบ (System 
Development Life Cycle : SDLC)  คือ การรวบรวมปัญหา  วิเคราะห์ปัญหา การปรับปรุงพัฒนา
และการประเมินผล  ทั้งนี้ผู้วิเคราะห์ด าเนินการรวบรวมปัญหาการใช้รูปแบบหนังสือรับรองภาษีหัก ณ 
ที่จ่าย และการออกแบบและพัฒนารูปแบบของการออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ด้วยวิธีการ
เปรียบเทียบและการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานภายหลังการพัฒนารูปแบบ  ซ่ึงประโยชน์ที่
ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ คือ การพัฒนารูปแบบหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพของโปรแกรมออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายใน
ระบบ MUERP ให้สามารถรองรับการใช้งานได้ทุกส่วนงาน อีกท้ังเป็นการเพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว ลด
ความผิดพลาดให้กับผู้ใช้งาน ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดหาแบบฟอร์มส าเร็จรูปให้กับมหาวิทยาลัย  
และการประเมินผลความพึงพอใจภายหลังการพัฒนารูปแบบ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับการพัฒนาเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งานในอนาคต 
 

5.1 สรุปผลกำรวิเครำะห์ 
 

จากปัญหารปูแบบหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย มหาวิทยาลัยมหิดล ยังไม่เป็นรูปแบบ
มาตรฐานเดียวกัน และโปรแกรมออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในระบบ MUERP  ยังไม่รองรับ
กับรูปแบบมาตรฐาน และไม่สามารถออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้ทุกส่วนงาน  จากปัญหา
ดังกล่าว ผู้วิเคราะห์ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่เป็นมาตรฐาน
ของกรมสรรพากร และด าเนินการขอปรับปรุงพัฒนาโปรแกรมออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้
เป็นรูปแบบมาตรฐาน ซึ่งกองเทคโนเลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ด าเนินการพัฒนาโปรแกรม
ออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามรูปแบบที่ก าหนด โดยใช้ระยะเวลาโดยรวมประมาณ 7 เดือน 
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ในการศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรม  รวมถึงการประเมินผลการใช้งานภายหลังการพัฒนา ซึ่งผล
การด าเนินการเป็นไปตามแผนที่ได้ก าหนดไว้  นอกจากนี้ภายหลังการพัฒนาโปรแกรมได้ด าเนินการ
ประเมินต้นทุนค่าใช้จ่ายส าหรับจัดพิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ระหว่างแบบฟอร์มส าเร็จรูป
ขนาดกระดาษ A5 กับกระดาษขนาด A4  พบว่า  หากใช้กระดาษ A4 จัดพิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ 
ที ่ จ่าย แทนการใช้แบบฟอร์มส าเร็จรูปขนาด A5 ช่วยลดค่าใช้จ่าย (ค่ากระดาษในการจัดพิมพ์) ให้กับ
มหาวิทยาลัยมหิดล 0.726 บาท ต่อฉบับ คิดเป็นร้อยละ 56.54   ซึ่งในปีงบประมาณ  2559  ใช้หนังสือ
รับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย  ประมาณ  3,000  ฉบับ หากใช้กระดาษ A4 ในการจัดพิมพ์จะช่วยลด
ค่าใช้จ่ายจาก 3,852 บาท เหลือเพียง 1,674  บาท ต่อปี  คิดเป็นร้อยละ 56.54  ส าหรับผลการ
ประเมินแบบสอบถามจากผู้ใช้งาน จ านวน   37 คน  จาก 34 ส่วนงาน สรุปได้ว่าผู้ใชง้านพึงพอใจการ
พัฒนารูปแบบหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามรูปแบบมาตรฐานโดยรวมอยู่ในระดับมาก  โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.20   

  
5.2 อุปสรรค/ข้อควรระวัง  
 

จากการด าเนินการศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรมหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตาม
รูปแบบมาตรฐาน พบอุปสรรคและข้อควรระวัง ดังนี้ 

 
 ใช้ระยะเวลาในการพัฒนาโปรแกรมและการทดสอบค่อนข้างนานเนื่องจากเป็น

โปรแกรมขนาดใหญ่ และมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบภายในโปรแกรมค่อนข้างมาก 
  ผู้ใช้งานบางส่วนงานยังไม่เกิดความช านาญในการใช้โปรแกรมออกหนังสือรับรองภาษี

หัก ณ ที่จ่าย ในระบบ MUERP เนื่องจากเดิมส่วนงานออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่
จ่าย โดยการเขียนมือ 

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

 

 ควรจัดอบรมกระบวนการออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในระบบ MUERP ให้กับ
ผู้ใช้งาน เพ่ือซักซ้อมความเข้าใจและเพ่ิมความช านาญให้กับผู้ใช้งาน ซึ่งผู้วิเคราะห์จะได้ด าเนินการจัด
อบรมดังกล่าวต่อไป 
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