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บทคดัย่อ 

 
การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการรบัรูค้วามประโยชน์และการรบัรูค้วามง่ายของการ

ยอมรบัเทคโนโลยทีี่มผีลต่อการใช้ระบบบรกิารจดัท าและน าส่งขอ้มูลใบก ากบัภาษีอเิลก็ทรอนิกสแ์ละใบเสรจ็รบัเงนิ
อเิลก็ทรอนิกส ์ของผูป้ระกอบการทีจ่ดทะเบยีนในกรมพฒันาธุรกจิการค้าในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งระบบรูปใหม่ที่
กรมสรรพากรได้พฒันาขึน้เพื่อให้บรกิารในการจดัท าและน าส่งขอ้มูลใบก ากบัภาษีอเิลก็ทรอนิกสแ์ละใบเสรจ็รบัเงนิ
อเิลก็ทรอนิกส ์ในการวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล
จากกลุ่มตวัอย่างผูป้ระกอบการทีจ่ดทะเบยีนในกรมพฒันาธุรกจิการคา้ จ านวน 385 คน ทีอ่ยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยการศกึษาครัง้นี้จะน าขอ้มูลทีเ่กบ็รวบรวมมาวเิคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์เพื่อวเิคราะห์การถดถอยเชงิ
เสน้ตรง (Simple Liner Regression Analysis) ในการทดสอบสมมตฐิาน 

จากผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัด้านคุณภาพของระบบ ได้แก่ ความน่าเชื่อถือระบบ รูปแบบของระบบ  การ
ตอบสนองของระบบ และความรวดเรว็ของระบบ และปัจจยัดา้นคุณภาพของขอ้มูล ไดแ้ก่ ความครบถ้วนสมบูรณ์ของ
ขอ้มลู ความถูกตอ้งของขอ้มูล และความทนัเวลาของขอ้มูล ซึ่งปัจจยัเหล่านี้มอีทิธพิลต่อการรบัรูป้ระโยชน์และการรบัรู้
ความง่ายของการใช้ระบบการจดัท าและน าส่งข้อมูลใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรบัอิเล็กทรอนิกส์อย่างมี
นยัส าคญั 
ค าส าคญั : ใบก ากบัภาษีอเิลก็ทรอนิกส์, ใบเสรจ็รบัเงนิอเิลก็ทรอนิกส์, คุณภาพของระบบ, คุณภาพของขอ้มูล, การ
รบัรูถ้งึประโยชน์ของการใชง้าน, การรบัรูค้วามง่ายของการใชง้าน 

 
ABSTRACT 

 
The purpose of this research is to study factors affecting technology acceptance in terms of 

perceived usefulness and ease of use of e-Tax invoice and e-Tax receipt system developed by Revenue 
Department. This quantitative research applied questionnaire as a tool with 385 samples from entrepreneurs 
registered in Department of Business Development in Bangkok area. Simple Liner Regression Analysis was 
employed in this study. 

The result indicated that system quality involving reliability, design, responsiveness and speed and 
information quality involving completeness, accuracy and timeless had an effect on perceived usefulness and 
perceived ease of use on e-Tax invoice and e-Tax receipt system developed by Revenue Department. 
Keywords : e-Tax Invoice, e-Receipt, System quality, information quality, perceived usefulness, perceived 
ease of use 
 

 

 

 



3 
 

บทน า 
เทคโนโลยแีละอเิลก็ทรอนิกสไ์ดเ้ขา้มามบีทบาทในชวีติประจ าวนัเพิม่มากขึน้ ผูป้ระกอบการรวมถงึสถาบนั

การเงนิหนัมาใหค้วามสนใจและพฒันาระบบอเิลก็ทรอนิกส ์เช่น การพฒันาระบบการโอนเงนิ การท าธุรกรรมทางการ
เงนิผ่านแอพพลเิคชัน่บนโทรศพัทม์อืถอื หรอืบนเวบ็ไซต ์ เกดิความสะดวกสบายในการช าระเงนิ ท าใหก้ารตรวจสอบ
หรอืตดิตามท าไดง้่ายขึน้ ในสว่นภาครฐัเองกไ็ดเ้ลง็เหน็ถงึความส าคญัของการเขา้มามบีทบาทของระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ 
จงึไดม้กีารประกาศนโยบายไทยแลนด ์4.0 ซึง่เป็นวสิยัทศัน์เชงินโยบายในการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศไทย เป็น
โมเดลพฒันาเศรษฐกจิของรฐับาลผ่านการสนบัสนุนโครงการ National  e-Payment เพื่อตอ้งการพฒันาระบบการช าระ
เงนิแบบอเิลก็ทรอนิกสข์องภาครฐัใหไ้ดม้าตรฐาน มกีารน าเทคโนโลยเีขา้มาใชเ้พื่อประโยชน์ทางเศรษฐกจิโดยรวม 
(อนุชติ ศริริชันีกร,2562) 

ในการจดัเกบ็ภาษทีางกรมสรรพากรกไ็ดพ้ฒันานโยบายทางดา้นภาษเีพื่อใหป้ระชาชนและผูป้ระกอบการ
สามารถท าธุรกรรมไดง้่ายขึน้ เชน่ การยื่นภาษแีละช าระภาษผี่านช่องทางเวบ็ไซตข์องกรมสรรพากรไดโ้ดยตรง และ
พฒันาระบบบรกิารจดัท าและน าสง่ขอ้มลูใบก ากบัภาษอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละใบเสรจ็รบัเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Tax invoice 
& e-Receipt) ในรปูแบบใหม่ เพือ่สง่เสรมิและสนบัสนุนใหผู้ป้ระกอบการสามารถจดัท าและน าสง่ใบก ากบัภาษี
อเิลก็ทรอนิกสแ์ละใบรบัอเิลก็ทรอนิกส ์เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการใหบ้รกิารอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Service) ของภาครฐั มี
การก าหนดหลกัเกณฑแ์ละพฒันาระบบใหม้คีวามยดืหยุ่นและสะดวกในการใชง้าน ปรบัปรุงรปูแบบขอ้มลู
อเิลก็ทรอนิกสใ์หเ้ป็นมาตรฐานสากลตามขอ้เสนอแนะของส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์าร
มหาชน) กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม เพื่อใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภาครฐัและเอกชนสามารถน าไปใชง้าน
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพตามหลกัมาตรฐานสากล  (กรมสรรพากร,2559) 
 

วตัถปุระสงค ์

เพื่อศกึษาปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการยอมรบัการใชร้ะบบบรกิารจดัท าและน าสง่ขอ้มลูใบก ากบัภาษอีเิลก็ทรอนิกส์
และใบเสรจ็รบัเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Tax invoice & e-Receipt) ของผูป้ระกอบการทีจ่ดทะเบยีนในกรมพฒันาธุรกจิ
การคา้ในเขตกรงุเทพมหานคร 
 
แนวคิดและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

ใบก ากบัภาษีอิเลก็ทรอนิกสแ์ละใบเสรจ็รบัเงินอิเลก็ทรอนิกส ์(e-Tax Invoice & e-Receipt) 
ระบบการจดัท าและน าสง่ e-Tax Invoice & e-Receipt เป็นระบบเกดิขึน้จากการรอ้งขอจากผูป้ระกอบการ e-

Commerce และผูท้ีอ่อกใบเสรจ็รบัเงนิและใบก ากบัภาษเีป็นจ านวนมาก ประกอบกบัหน่วยงานต่าง ๆ เช่น คณะท างาน
ระบบการช าระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสใ์นระดบัผูป้ระกอบการ (ทอป.) ของธนาคารแห่งประเทศไทยทีม่คีวามประสงคจ์ะ
ใหก้รมสรรพากร ผลกัดนัใหม้กีารใช ้e-Tax In-voice ทดแทนการใชก้ระดาษ จงึไดม้กีารพฒันาระบบขึน้      โดยระบบ
การจดัท าและน าสง่ e-Tax Invoice & e-Receipt สามารถท าได ้2 วธิ ีดงันี้ 

1.ในการจดัท าและน าส่ง e-Tax Invoice & e-Receipt ผูป้ระกอบการทีม่ซีอฟตแ์วรร์ะบบบญัชสีามารถพฒันา
ระบบงานของตนเองหรอืจดัหาซอฟตแ์วรก์ารจดัท า ใบก ากบัภาษ ีใบเพิม่หนี้ และใบลดหนี้รวมถงึใบเสรจ็รบัเงนิใหเ้ป็น
ขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกสท์ี่มกีารลงลายมอืชื่อดจิทิลั (Digital Signature) ให้อยู่ในรูปแบบขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกส ์เช่น PDF, 
PDF/A-3, XML File ทีม่กีารลงลายมอืชื่อดจิทิลั (Digital Signature) หรอือื่นๆ ส่งมอบใหแ้ก่ผูซ้ือ้สนิคา้หรอืผูร้บับรกิาร



4 
 

ตาม พ.ร.บ ธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และต้องน าส่งข้อมูลในรูปแบบไฟล์ XML  ที่มีการลงลายมือชื่อ
ดจิทิลั ผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกสข์องกรมสรรพากร ภายในวนัที ่15 ของเดอืนภาษถีดัไป 

2.ระบบ E-tax Invoice by Email เป็นระบบทีก่รมสรรพากร กระทรวงการคลงั ส านักงานพฒันาธุรกรรมทาง
อเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน) (สพธอ.) และส านกังานรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน) (สรอ.) ร่วมกนัจดัท า
ขึน้ เพื่อให้ผู้ประกอบการผู้ประกอบการที่มรีายได้ไม่เกนิ 30 ล้านบาท สามารถจดัท า ส่งมอบ และเกบ็รกัษา เฉพาะ
ใบก ากบัภาษ ีใบเพิม่หนี้ ใบลดหนี้ซึง่ไดร้บัการประทบัตราเวลา (Time Stamp) ผ่านระบบกลางของ สพธอ. จดัท าใหอ้ยู่
ในรูปแบบของไฟลท์ีก่ าหนด โดยก าหนดรูปแบบของไฟลท์ีใ่ช้ในการออกใบก ากบัภาษีไว ้3 กลุ่มคอื Microsoft Word 
(.doc และ .docx) Microsoft Excel (.xls และ .xlsx) และ .pdf  (กรมสรรพากร,2559) 

 
แนวคิดเก่ียวกบัแบบจ าลองความส าเรจ็ของสารสนเทศ (IS Success Model) 
แบบจ าลองความส าเรจ็ของระบบสารสนเทศ (IS Success model) ถูกออกแบบโดย Delone และ Mclean ใน

ปี 1992 (พชรพนัธุ ์ส าเภาเงนิ, 2552) เพื่อใชใ้นการประเมนิประสทิธผิลหรอืความส าเรจ็ของระบบสารสนเทศ โดยกล่าว
ว่าคุณภาพของระบบและคุณภาพของขอ้มลูสง่ผลกระทบต่อการใช ้และความพงึพอใจของผูใ้ช ้รวมถงึจ านวนการใชท้ีม่ ี
ผลต่อระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชท้ัง้ทางบวกและทางลบ การใชค้วามพงึพอใจของผูใ้ชก้่อใหเ้กดิผลกระทบโดยตรงต่อ
บุคคล ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อองค์กรด้วย ในแบบจ าลองความส าเร็จของระบบสารสนเทศคุณภาพของระบบจะวดั
ความส าเรจ็ทางดา้นเทคนิค คุณภาพของขอ้มลูจะวดัความส าเรจ็เกีย่วกบัความหมายของค าและการใช ้ความพงึพอใจ
ของผู้ใช้ ผลกระทบส่วนบุคคลและผลกระทบที่เกี่ยวกบัองค์กรจะวัดความส าเรจ็ที่มปีระสทิธผิล โดยแบบจ าลองนี้ได้
แนะน าตวัแปรหลกัของความส าเรจ็ของระบบสารสนเทศ 6 ตวั คอื 

1. คุณภาพของระบบ (System Quality) 2. คุณภาพของข้อมูล (Information Quality) 3. การใช้ระบบ
สารสนเทศ (Information System Use) 4. ความพึงพอใจของผู้ใช้ (User Satisfaction) 5. ผลกระทบส่วนบุคคล 
(Individual Impact) 6. ผลกระทบทีเ่กีย่วกบัองคก์ร (Organizational Impact)  
 

 

ภาพที ่1 Delone and Mclean IS Success Model (1992) 
 

ในปี 1995 มงีานวจิยัของ Watson & Kavan ไดก้ล่าวถงึคุณภาพของการใหบ้รกิารเป็นการวดัประสทิธผิลของ
ระบบสารสนเทศ โดยทัว่ไปแล้วประสทิธผิลของระบบสารสนเทศที่ถูกใช้จะให้ความส าคญักบัหน้าที่ของผลติภัณฑ์
มากกว่าหน้าทีข่องการบรกิาร ท าใหโ้อกาสทีจ่ะวดัประสทิธผิลของระบบสารสนเทศเกดิความผดิพลาดได ้ถ้าคุณภาพ
ของการบรกิารไม่ได้รวมอยู่ในแบบจ าลองการวดัประสทิธผิลของระบบสารสนเทศ (IS Success Model) ซึ่งนักวจิยั
หลายท่านไดม้คีวามเหน็ตรงกนัว่าควรจะรวมคุณภาพของการบรกิารไวใ้นแบบจ าลองความส าเรจ็ของระบบสารสนเทศ 
(IS Success Model) เพื่อเป็นตวัชีว้ดัความส าเรจ็อกีตวัแปรหนึ่ง (Kettinger et al,1995; Wilkin&Hewit,1999) (อาชน
เทพ อคัรสวุรรณ์, 2558) 
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ตวัแปลทางดา้นผลกระทบนกัวจิยัคนอื่น ๆไดแ้นะน าการวดัผลกระทบของระบบสารสนเทศเพิม่เตมิหลายดา้น 
เช่น ผลกระทบต่ออุตสาหกรรม (Clemons,1993) ผลกระทบต่อผู้บรโิภค(Brynjolfsson,1996) ผลกระทบต่อกลุ่มงาน 
(Myers et al,1998 ; Ishman , 1998 ) และผลกระทบทางสงัคม (Seddon , 1997) จากผลกระทบที่มีการน าเสนอ
เพิม่เติม Delone และ Mclean (2003) ได้รวบรวมการวดัผลกระทบที่แตกต่างกนัและจดัเป็นผลประโยชน์สุทธ ิ (Net 
Benefit) ในแบบจ าลองที่ท าการปรบัปรุง ต่อมาในปี 2003 Delone และ Mclean  จึงได้มีการปรบัปรุงแบบจ าลอง
ความส าเรจ็ของระบบสารสนเทศโดยได้เพิม่คุณภาพของการบรกิารเป็นตวัชีว้ดัส าคญัของการวดัความส าเรจ็ โดยได้
กล่าวถงึความส าเรจ็ของระบบสารสนเทศ ประกอบดว้ย 3 ปัจจยัหลกั ดงันี้ 

1. คุณภาพของข้อมูลสารสนเทศ (Information Quality) เป็นปัจจัยด้านข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการ
ประมวลผลของระบบ ท าใหไ้ดข้อ้มลูสารสนเทศทีม่คีุณภาพของ ในดา้นความครบถว้นสมบรูณ์ (Completeness) ความ
ถูกต้อง (Accuracy) และมคีวามทนัเวลา (Timeliness) ซึง่จะส่งผลต่อความพงึพอใจของผู้ใชง้าน (User Satisfaction) 
และความตัง้ใจทีจ่ะใชง้าน (Intention to Use) 

2. คุณภาพของระบบ (System Quality) คอืระบบทีม่คีวามยดืหยุ่น การออกแบบรปูแบบของระบบ (Design) 
ใหส้ามารถไดส้ะดวก มคีวามเสถยีร ท าใหร้ะบบมคีวามน่าเชื่อถอื (System Reliability) มกีารตอบสนอง (Feedback) ที่
มคีวามรวดเรว็ (Speed) โดยปัจจยัเหล่านี้จะสง่ผลต่อความพงึพอใจของผูใ้ชง้าน (User Satisfaction) และความตัง้ใจที่
จะใชง้าน (Intention to Use) 

3. คุณภาพของการบรกิาร (Service Quality) เป็นการใหบ้รกิารทีผู่ใ้ชไ้ดร้บัในการใหค้วามช่วยเหลอืหรอืการ
ตอบค าถามที่เกี่ยวขอ้งกบัปัญหาของระบบ (Responsiveness) การให้บรกิารมคีวามน่าเชื่อถือ (Service Reliability) 
ท าใหเ้กดิความเชื่อมัน่ (Assurance) ในการใชง้านระบบ  สง่ผลต่อความพงึพอใจของผูใ้ชง้าน (User Satisfaction) และ
ความตัง้ใจทีจ่ะใชง้าน (Intention to Use) (ปีเตอร ์รกัธรรม, 2557)  

 

ภาพที ่2 Updated DeLone and Mclean Is Success Model (2003, p.24) 
 

จากส่วนประกอบของปัจจยัคุณภาพของขอ้มูล (Information Quality) คุณภาพของระบบ (System Quality) 
และคุณภาพของการบรกิาร (Service Quality) โดยทัง้ 3 ปัจจยัจะมผีลต่อความตัง้ใจที่จะใช้งาน (Intention to Use) 
และความพึงพอใจของผู้ใช้ (User Satisfaction) ซึ่งจ านวนของการใช้ (Intention to Use) กบัความพงึพอใจของผู้ใช้
ระบบ (User Satisfaction) จะมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงขา้มกนั และจะมผีลต่อประโยชน์ทีผู่ใ้ชง้านไดร้บัจากการใช้
ระบบสารสนเทศ (Net Benefits)    
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แนวคิดเก่ียวกบัการยอมรบัเทคโนโลยี (Theory of Acceptance Model : TAM) 
แบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลยี (Theory of Acceptance Model : TAM) เป็นทฤษฎีที่ได้ถูกพัฒนาโดย 

Davis, Bagozzi และ Warshaw (1989) ซึ่งเป็นทฤษฎีที่พัฒนาต่อจากทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล (Theory of 
Reasoned Action : TRA) ของAjzen และ Fishbin ซึง่ไดก้ล่าวว่า การกระท าทุกอย่างของมนุษยเ์กดิจากการใชเ้หตุผล
และขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจว่าจะกระท าหรอืไม่กระท าสิง่ใด ดงันัน้การท านายพฤตกิรรมของมนุษยจ์ะตอ้งพจิารณา
ปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งหรอืสง่ผลต่อการตดัสนิใจของมนุษย ์ (Ajzen and Fishbein ,1975) ซึง่ทฤษฎ ีTRA (เสาวลกัษณ์ อนิ
ภุชงค,์2559 p.24) ประกอบดว้ยปัจจยัส าคญัดงันี้ 

ทศันคติที่เกี่ยวขอ้งกบัพฤติกรรม (Attitude toward the behavior) หมายถึงระดบัความเชื่อของแต่ละคนที่
สง่ผลกระทบมาสูพ่ฤตกิรรมทีถู่กแสดงออกไป 

บรรทดัฐานของบุคคล (Subjective Norm) หมายถงึ การตระหนักของบุคคลเกีย่วกบัความคาดหวงัหรอืความ
ตอ้งการทางสงัคมทีส่่งผลต่อบุคคลนัน้ในการทีจ่ะเลอืกกระท าหรอืไม่กระท าพฤตกิรรมใดๆ โดยความเชื่อของบุคคลแต่
ละคนมอีทิธพิลมาจากสิง่ทีต่้องการเชงิสงัคม ซึง่เป็นอทิธพิลที่มาจากคนใกล้ชดิของบุคคลนัน้ ความตัง้ใจ (Intention) 
หมายถงึ ความพยายามทีจ่ะแสดงพฤตกิรรมใหต้รงตามความตัง้ใจของตนเองซึง่อาจสง่ผลดหีรอืผลเสยีกเ็ป็นไปได้ 

จากแนวความคิดดงักล่าวท าให้ Davis, Bagozzi และ Warshaw (1989) ได้การพฒันาเป็นแบบจ าลองการ
ยอมรบัเทคโนโลย ี(Theory of Acceptance Model: TAM) โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อท านายการยอมรบัใช้คอมพวิเตอร์
เทคโนโลยี ได้อธิบายไว้ว่าบุคคลจะมีการยอมรบัเทคโนโลยีมาจากปัจจัยหลัก 2 ประการได้แก่  1.) การรบัรู้ถึง
ประโยชน์ของการใชเ้ทคโนโลย ีและ 2.) การรบัรูค้วามง่ายในการใชง้านเทคโนโลย ี 

ภาพที ่3 The Technology Acceptance Model, version1(Davis, Bagozzi& Warshaw 1989 
 

Ajzen (1991) และ Davis (1989 อ้างใน อรทยั เลื่อนวนั, 2555) ได้น าทฤษฎีของ Technology Acceptance 
Model (TAM) (Davis, Bagozzi & Warshaw, 1989) ประยุกต์กบัการพยากรณ์พฤติกรรมและความเขา้ใจของมนุษย ์
โดยกล่าวว่าอิทธพิลของตวัแปรจากภายนอก (External Variable) ท าให้เกดิการรบัรู้ของบุคคลที่ได้รบัอทิธิพลจาก
ปัจจยัทีแ่ตกต่างกนั เนื่องจากประสบการณ์ ความรู ้ความเขา้ใจ ความเชื่อ และพฤตกิรรมทางสงัคม ซึง่สง่ผลกระทบต่อ
การรับรู้ประโยชน์ของการใช้งาน (Perceived Ease of Use) และการรับรู้ความง่ายของการใช้งาน (Perceived 
Usefulness) ของบุคคล โดยการรบัรูค้วามง่ายและการรบัรูป้ระโยชน์ จะท าใหท้ศันคตต่ิอการใชง้าน (Attitude toward 
Use) ของบุคคลที่มคีวามสนใจที่จะใช้ระบบเทคโนโลยหีรอืยอมรบัการใช้งาน และส่งผลกบัความตัง้ใจในการใช้งาน 
(Intention to Use) ของบุคคลมพีฤติกรรมสนใจที่จะใช้เทคโนโลยจีนท าให้เกดิการใช้งานจรงิ (Actual Systems Use) 
ของบุคคลทีย่อมรบัเทคโนโลย ีและน าเทคโนโลยนีัน้มาใชง้านจรงิ (ธนวรรณ ส านวนกลาง, 2559) 
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กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
 

 

 

 

 

                 

                       

 

 

 

สมมติฐานการวิจยั 
สมมตฐิานที ่1 ความน่าเชื่อถอืของระบบ สง่ผลต่อการรบัรูป้ระโยชน์ของการยอมรบัเทคโนโลย ีระบบ e-Tax 

invoice & e – Receipt 
สมมตฐิานที ่2 ความน่าเชื่อถอืของระบบ ส่งผลต่อการรบัรูค้วามง่ายของการยอมรบัเทคโนโลย ีระบบ e-Tax 

invoice & e – Receipt 
สมมตฐิานที ่3 รปูแบบของระบบ สง่ผลต่อการรบัรูป้ระโยชน์ของการยอมรบัเทคโนโลย ีระบบ e-Tax invoice 

& e – Receipt 
สมมตฐิานที ่4 รปูแบบของระบบ ส่งผลต่อการรบัรูค้วามง่ายของการยอมรบัเทคโนโลย ีระบบ e-Tax invoice 

&  e – Receipt 
สมมติฐานที่ 5 การตอบสนองของระบบ ส่งผลต่อการรบัรูป้ระโยชน์ของการยอมรบัเทคโนโลย ีระบบ e-Tax 

invoice & e – Receipt 
สมมตฐิานที ่6 การตอบสนองของระบบ ส่งผลต่อการรบัรูค้วามง่ายของการยอมรบัเทคโนโลย ีระบบ e-Tax 

invoice & e – Receipt 
สมมติฐานที่ 7 ความรวดเรว็ของระบบ ส่งผลต่อการรบัรู้ประโยชน์ของการยอมรบัเทคโนโลย ีระบบ e-Tax 

invoice & e – Receipt 
สมมติฐานที่ 8 ความรวดเรว็ของระบบ ส่งผลต่อการรบัรู้ความง่ายของการยอมรบัเทคโนโลย ีระบบ e-Tax 

invoice & e – Receipt 
สมมตฐิานที ่9 ความครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูล ส่งผลต่อการรบัรูป้ระโยชน์ของการยอมรบัเทคโนโลย ีระบบ 

e-Tax invoice & e – Receipt 

คณุภาพของข้อมูลสารสนเทศ 

- ความครบถว้นสมบรูณ์ (Completeness) 

- ความถูกตอ้ง (Accuracy) 

- ความทนัเวลา (Timeliness) 

 

การยอมรบัเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- การรบัรูค้วามง่ายต่อ
การใชง้าน(Perceived 
Ease of Use) 

- การรบัรูป้ระโยชน์  
(Perceived 
Usefulness) 

 
 

 

คณุภาพของระบบ 

- ความน่าเชื่อถอื (System Reliability) 

- รปูแบบของระบบ (Design) 

- การตอบสนองของระบบ (Feedback) 

- ความรวดเรว็ของระบบ (Speed) 
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สมมตฐิานที ่10 ความครบถว้นสมบรูณ์ของขอ้มลู สง่ผลต่อการรบัรูค้วามง่ายของการยอมรบัเทคโนโลย ีระบบ 
e-Tax invoice & e – Receipt 

สมมตฐิานที่ 11 ความถูกต้องของขอ้มูล ส่งผลต่อการรบัรูป้ระโยชน์ของการยอมรบัเทคโนโลย ีระบบ e-Tax 
invoice & e – Receipt 

สมมตฐิานที่ 12 ความถูกต้องของขอ้มูล ส่งผลต่อการรบัรูค้วามง่ายของการยอมรบัเทคโนโลย ีระบบ e-Tax 
invoice & e – Receipt 

สมมตฐิานที ่13 ความทนัเวลาของขอ้มูล ส่งผลต่อการรบัรูป้ระโยชน์ของการยอมรบัเทคโนโลย ีระบบ e-Tax 
invoice & e – Receipt 

สมมตฐิานที ่14 ความทนัเวลาของขอ้มูล สง่ผลต่อการรบัรูค้วามง่ายของการยอมรบัเทคโนโลย ีระบบ e-Tax 
invoice & e – Receipt 
 

วิธีการด าเนินการวิจยั 

การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยในเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยวิธีการวิจัยแบบการส ารวจ (Survey 
Research) เก็บข้อมูลผ่านทางแบบสอบถาม (Questionnaire) และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่ใช้ในการศึกษาด้วย
โปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติใินการหาผลการวจิยั  

1. ประชากรที่ใช้ศึกษา คือ ผู้ประกอบการในประเทศไทยที่จดทะเบียนในกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยในการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างนัน้ เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน ทางผูว้จิยั
จงึไดเ้ลอืกพจิารณาการก าหนดขนาดของจ านวนของตวัแปรที่สงัเกตไดใ้นการวจิยัครัง้นี้ โดยการค านวณจากสตูรไม่
ทราบขนาดตวัอย่าง ของ W.G. Cochran โดยก าหนดความคลาดเคลื่อนไม่เกนิรอ้ยละ 5 ที่ระดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 
95 จงึไดก้ าหนดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 385 ตวัอย่าง  

2. เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้มลู ในการวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัใชว้ธิกีารท าการเกบ็ขอ้มลู
ผ่านทางการท าการส ารวจ (Survey Research) โดยเกบ็ขอ้มูลผ่านแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อน ามาศกึษาหา
ความสมัพนัธก์บัการยอมรบัการใช้ระบบบรกิารจดัท าและน าส่งขอ้มูลใบก ากบัภาษีอเิลก็ทรอนิกสแ์ละใบเสรจ็รบัเงนิ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax invoice & e-Receipt) ของผู้ประกอบการที่จดทะเบียนในกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในเขต
กรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัจะวเิคราะหข์อ้มูลทีไ่ด้จากการเกบ็รวบรวมโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูป  SPSS  เพื่อหาค่าสถิต ิ
ดงันี้ 

2.1. การวเิคราะหข์อ้มูลเชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชเ้พื่อวเิคราะหข์อ้มูลพืน้ฐานทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถามเพื่ออธิบายลักษณะของตัวแปรต่าง ๆประกอบด้วยการแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยน าเสนอในรูปแบบตาราง
ประกอบการแปลความหมายเชงิบรรยาย  

2.2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) น าข้อมูลที่ได้จากแบบจากกลุ่มตัวอย่างมาใช้วิเคราะห์เพื่อ
ทดสอบสมมตฐิาน (Hypothesis Testing) ทีต่ัง้ไวโ้ดยใชว้ธิวีเิคราะหก์ารถดถอยเชงิเสน้ตรง (Simple Liner Regression 
Analysis) เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามที่มีจะส่งผลกระทบต่อการยอมรบัเทคโนโลย ี
จากนัน้น าผลทีไ่ดม้าอภปิรายผลในบทถดัไป 
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ผลการวิจยั 

ผลจากการศกึษาทีจ่ากการวเิคราะหข์อ้มลู ในการวจิยัครัง้นี้พบวา่ ผูว้จิยัไดส้รุปขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างของผูป้ระกอบการทีจ่ดทะเบยีนในกรมพฒันาธุรกจิการคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 385 ราย (n=385) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามแบ่งเป็นเพศชาย รอ้ยละ  18.90 เพศหญงิ รอ้ยละ 81.60 และ
อื่นๆ รอ้ยละ 0.50 โดยสว่นใหญ่มอีายุระหว่าง 20 ปี – 25 ปี ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 29.60 รองลงมามอีายุระหว่าง 26 ปี – 
30 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 29.40 รองลงมาคอือายชุ่วง 40 ปีขึน้ไป รอ้ยละ 19.00 รองลงมาคอือายุชว่ง 31 ปี – 35 ปี รอ้ยละ 
14.30 และชว่งอายุ 36 ปี – 40 ปี รอ้ยละ 7.80 สถานภาพปัจจบุนัของผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่โสด รอ้ยละ 71.40 
รองลงมาคอืแต่งงาน รอ้ยละ 25.70 และล าดบัสดุทา้ยคอืหมา้ย/หย่ารา้ง รอ้ยละ 2.90 ในดา้นของระดบัการศกึษาผูต้อบ
แบบสอบถามทีร่ะดบัปรญิญาตร ีรอ้ยละ 82.30 ระดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีรอ้ยละ 9.10 และระดบัการศกึษาต ่า
กว่าปรญิญาตรรีอ้ยละ 8.60   

ในส่วนของรายได้ผู้ตอบแบบสอบถามมีรายได้ส่วนตวัระหว่าง 15,001 บาท - 25,000 บาท ร้อยละ 47.00 
รองลงมามรีายไดร้ะหว่าง 25,001 บาท - 35,000 บาทรอ้ยละ 16.40 รองลงมามรีายได ้45,001 บาทขึน้ไป รอ้ยละ 14 
รองลงมามีรายได้น้อยกว่า 15,000 ร้อยละ 13.20 และมีรายได้ระหว่าง 35,001 บาท -  45,000 บาท ร้อยละ 9.40 
ประเภทของธุรกิจของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือกิจการที่เป็นนิติบุคล ประเภท บรษิัทจ ากดั ร้อยละ 44.40 
รองลงมาคอืกจิการที่เป็นนิตบิุคล ประเภท บรษิัทจ ากดัมหาชน รอ้ยละ 24.90 รองลงมาคอืกจิการทีไ่ม่เป็นนิติบุคคล 
รอ้ยละ 24.70 และกจิการทีเ่ป็นนิตบิุคล ประเภท หา้งหุ้นส่วนจ ากดั รอ้ยละ 6.00  และมจี านวนพนักงานในองคก์รสว่น
ใหญ่ 350 คนขึ้นไป ร้อยละ 35.60 รองลงมามีจ านวพนักงานน้อยกว่า 50 คน ร้อยละ 33.50 รองลงมาคือมีจ านวน                 
พนักงาน 50 คน – 150 คน รอ้ยละ 13.50 รองลงมามจี านวนพนักงาน 151 คน – 250 คน รอ้ยละ 11.20 และจ านวน
พนกังาน 251 – 350 คน รอ้ยละ 6.20 ตามล าดบั 

ในการวิเคราะห์ตัวแปรอิสระปัจจยัด้านคุณภาพของระบบ 4 ด้าน ได้แก่ ความน่าเชื่อถือระบบ (System 
Reliability) รูปแบบของระบบ (Design) การตอบสนองของระบบ (Feedback) และความรวดเรว็ของระบบ (Speed) 
และปัจจยัดา้นคุณภาพของข้อมูล 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูล (Completeness) ความถูกต้องของ
ข้อมูล(Accuracy) และความทันเวลาของข้อมูล (Timeliness)  มีอิทธิพลและส่งผลต่อการรับรู้ความง่ายและรับรู้
ประโยชน์ของการยอมรบัการใช้ระบบบริการจดัท าและน าส่งข้อมูลใบก ากบัภาษีอิเล็กทรอนิก สแ์ละใบเสร็จรบัเงิน
อเิลก็ทรอนิกส ์(e-Tax invoice & e-Receipt) อย่างมนีัยส าคญั โดยตวัแปรที่มสี่งผลต่อการรบัรู้ความง่ายของยอมรบั
การใชร้ะบบบรกิารจดัท าและน าส่งขอ้มูลใบก ากบัภาษีอเิลก็ทรอนิกสแ์ละใบเสรจ็รบัเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Tax invoice 
& e-Receipt) มากทีส่ดุคอื ปัจจยัดา้นความน่าเชื่อถอืของระบบ ซึง่มคี่า Beta = 0.658  รองลงมาคอืปัจจยัความถูกตอ้ง
ของขอ้มูล มคี่า Beta = 0.619 รองลงมาคอืปัจจยัความครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูล มคี่า Beta = 0.601 รองลงมาคอื
ปัจจยัรูปแบบของระบบ มคี่า Beta = 0.575 รองลงมาคอืปัจจยัความทนัเวลาของขอ้มลู มคี่า Beta = 0.565 รองลงมา
คอืปัจจยัการตอบสนองของระบบ มคี่า Beta = 0.545 และปัจจยัความรวดเรว็ของระบบ มคี่า Beta = 0.509 ตามล าดบั
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 (sig < 0.05) 

ตัวแปรที่มีส่งผลรบัรู้ประโยชน์ของการยอมรับการใช้ระบบบริการจัดท าและน าส่งข้อมูลใบก ากับภาษี
อเิลก็ทรอนิกสแ์ละใบเสรจ็รบัเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Tax invoice & e-Receipt) มากที่สุดคอื ปัจจยัความน่าเชื่อถอืของ
ระบบ ซึง่มคี่า Beta = 0.681 รองลงมาคอืปัจจยัความทนัเวลาของขอ้มูล มคี่า Beta = 0.667 รองลงมาคอืปัจจยัความ
ถูกต้องของข้อมูล มีค่า Beta = 0.641 รองลงมาคือปัจจัยความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล มีค่า Beta = 0.625 
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รองลงมาคอืปัจจยัรปูแบบของระบบ มคี่า Beta = 0.599 รองลงมาคอืปัจจยัความรวดเรว็ของระบบ มคี่า Beta = 0.580 
และปัจจยัการตอบสนองของระบบ มคี่า Beta = 0.577 ตามล าดบั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 (sig < 0.05) 

จากผลการวเิคราะหข์า้งตน้ยงัทราบถงึความสมัพนัธข์องตวัแปรอสิระและตวัแปรตามทีม่อีทิธพิลต่อกนัในเชงิ
บวก ซึ่งแปลความหมายได้ว่าหากตัวแปรอิสระปัจจยัด้านคุณภาพของระบบ 4 ด้าน ได้แก่ ความน่าเชื่อถือระบบ 
(System Reliability) รูปแบบของระบบ (Design) การตอบสนองของระบบ (Feedback) และความรวดเรว็ของระบบ 
(Speed) และปัจจยัด้านคุณภาพของขอ้มูล 3 ด้าน ได้แก่ ความครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูล (Completeness) ความ
ถูกต้องของขอ้มูล(Accuracy) และความทนัเวลาของขอ้มูล (Timeliness)  เป็นไปในทศิทางบวก กจ็ะส่งผลต่อการรบัรู้
ความง่ายและรับรู้ประโยชน์ ย่อมส่งผลต่อการยอมรับการใช้ระบบบริการจัดท าและน าส่งข้อมูลใบก ากับภาษี
อเิลก็ทรอนิกสแ์ละใบเสรจ็รบัเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Tax invoice & e-Receipt) และยอมรบัสมมตฐิานทุกขอ้ตามทีต่ัง้ไว ้  
 

สรปุและอภิปรายผล 

ปัจจยัดา้นคุณภาพของระบบ ไดแ้ก่ ความน่าเชื่อถอืระบบ (System Reliability) รูปแบบของระบบ (Design) 
การตอบสนองของระบบ (Feedback) และความรวดเร็วของระบบ (Speed) และปัจจัยด้านคุณภาพของข้อมูล
สารสนเทศ ได้แก่ ความครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูล (Completeness) ความถูกต้องของขอ้มูล(Accuracy) และความ
ทันเวลาของข้อมูล (Timeliness) (Delone and Mclean, 1992) มีอิทธิพลต่อการการรับรู้ความง่ายและการรับรู้
ประโยชน์ของการยอมเทคโนโลยี ระบบ e-Tax invoice & e-Receipt  (Devis, 1992)  อ้างอิงจากงานวิจัยของ 
เสาวลกัษณ์ อนิภุชงค ์(2559) ไดศ้กึษาเรื่อง ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการยอมรบัระบบการช าระเงนิแบบพรอ้มเพย ์ซึง่ได้
อภปิรายผลการวจิยัว่า การยอมรบัระบบการช าระเงนิแบบพรอ้มเพยด์า้นการรบัรูป้ระโยชน์มคีวามส าคญัในระดบัมาก 
เน่ืองจากผูใ้ชบ้รกิารตระหนักถงึความเป็นประโยชน์ของระบบซึง่ส่งผลในการยอมรบัระบบการช าระเงนิแบบพรอ้มเพย์
มากขึน้ นอกจากนี้ยงักล่าวถงึการรบัรูค้วามยากง่ายในการใชง้านและการยอมรบัระบบการช าระเงนิแบบพรอ้มเพยใ์น
ภาพรวมมีความส าคญัในระดบัมาก ดงัเช่นงานวจิยัของ พชรพนัธุ์ ส าเภาเงนิ (2552) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การยอมรบั
เทคโนโลย ีRFID ของลกูคา้ธนาคารออมสนิ จากผลการศกึษาพบว่าปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการน าเทคโนโลย ีRFID มาใช้
ในการบรกิารใหบ้รกิารแก่ลูกคา้ของธนาคารออมสนิ ประกอบดว้ย ปัจจยัการรบัรูค้วามสะดวกในการด าเนินการ ปัจจยั
การรบัรูป้ระโยชน์ ปัจจยัการรบัรู้ความง่ายในการใชง้าน ปัจจยัการรบัรูถ้งึความน่าเชื่อถอืและปัจจยัดา้นทศันคตทิีม่ต่ีอ
การใชง้าน  

บทสรุปของงานวจิยันี้ ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการยอมรบัเทคโนโลยทีีม่ผีลต่อการใชร้ะบบการจดัท าและน าส่งขอ้มูล
ใบก ากบัภาษีอเิลก็ทรอนิกสแ์ละใบเสรจ็รบัเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์(e – Tax invoice & e – Receipt) พบว่า ประกอบด้วย
ปัจจยัด้านคุณภาพของระบบ 4 ด้าน ได้แก่ ความน่าเชื่อถือระบบ (System Reliability) รูปแบบของระบบ (Design) 
การตอบสนองของระบบ (Feedback) และความรวดเรว็ของระบบ (Speed) และปัจจยัดา้นคุณภาพของขอ้มูล 3 ดา้น 
ไดแ้ก่ ความครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูล (Completeness) ความถูกต้องของขอ้มูล(Accuracy) และความทนัเวลาของ
ขอ้มลู (Timeliness) ซึง่ปัจจยัเหล่านี้มอีทิธพิลต่อการรบัรูป้ระโยชน์และการรบัรูค้วามง่ายของการใช้ระบบการจดัท าและ
น าสง่ขอ้มลูใบก ากบัภาษอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละใบเสรจ็รบัเงนิอเิลก็ทรอนิกส์ (e – Tax invoice & e – Receipt) ซึง่จะผลท า
ให้เกิดการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อการใช้ระบบการจัดท าและน าส่งข้อมูลใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และ
ใบเสรจ็รบัเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์(e – Tax invoice & e – Receipt) ในอนาคตขององคก์ร  
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ข้อเสนอแนะ 
1. ควรศกึษาการวจิยัวจิยัเชงิคุณภาพร่วมด้วยเพื่อเป็นการศกึษาขอ้มูลเชงิลกึ เช่น การสมัภาษณ์นักบญัชี

โดยตรง หรอืผู้ประกอบการที่ใช้งานระบบการจดัท าและน าส่งข้อมูลใบก ากบัภาษีอเิลก็ทรอนิกส์และใบเสรจ็รบัเงิน
อเิลก็ทรอนิกส ์(e – Tax invoice & e – Receipt) เพื่อสามารถน าข้อมูลที่ได้มาแก้ไขและพฒันาระบบการจดัท าและ
น าส่งขอ้มูลใบก ากบัภาษีอเิลก็ทรอนิกสแ์ละใบเสรจ็รบัเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์(e – Tax invoice & e – Receipt) ใหต้รงกบั
ความตอ้งการในการใชง้าน 

2. ในการศกึษาเพิม่เตมิจากงานวจิยั ควรมกีารแยกกลุ่มประชากร และกลุ่มตวัอย่างในดา้นของต าแหน่งงาน
ในองค์กร เพื่อศกึษามุมมองที่แตกต่างออกไป เช่น มุมมองของผู้บรหิารที่มีต่อการใช้งานระบบการจดัท าและน าส่ง
ขอ้มูลใบก ากบัภาษีอเิลก็ทรอนิกสแ์ละใบเสรจ็รบัเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์(e – Tax invoice & e – Receipt) หรอืมุมมองของ
นักบญัชทีีม่ต่ีอระบบการจดัท าและน าส่งข้อมูลใบก ากบัภาษีอเิลก็ทรอนิกสแ์ละใบเสรจ็รบัเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์(e – Tax 
invoice & e – Receipt) ซึง่อาจจะช่วยใหผ้ลการวจิยัทีไ่ดม้คีวามเฉพาะเจาะจงมากยิง่ขึน้ 
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