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การยอมรับเทคโนโลยธุีรกรรมทางการเงินในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ 
ของผู้ประกอบการน าเข้าและส่งออก ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
วนิดา เครือแกว้*1 

ดร.ศิริเดช  ค  าสุพรหม**2 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีส าหรับธุรกรรมทาง

การเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของผูป้ระกอบการน าเขา้และส่งออก ในเขตกรุงเทพมหานครโดย
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ ผูป้ระกอบการน าเข้าและส่งออก และตัวแทนออกของ 
(Shipping Agency) ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 380 คน ใช้เคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลคือ
แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูล ค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน                 
การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยเชิง
พหุคูณ 

ผลการศึกษาพบว่า ผูป้ระกอบการน าเขา้และส่งออกรับรู้ถึงความง่ายและมีประโยชน์
ของเทคโนโลยีธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมศุลกากร แต่ไม่มีผลต่อ
ทศันคติหรือความเช่ือในการใชง้าน สอดคลอ้งกบัแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลย ี(TAM) ท่ีผูใ้ช้
สามารถรับรู้ประโยชน์ของระบบแต่สามารถมีพฤติกรรมความตั้งใจท่ีจะใชง้านโดยไม่จ  าเป็นตอ้งมี
ทศันคติต่อการใช้งานระบบในรูปแบบใดมาก่อน แต่การมีทศันคติในการใช้งานจะมีผลต่อความ
ตั้งใจท่ีจะใชง้านเทคโนโลย ี นอกจากน้ีแลว้การรับรู้ถึงความง่ายและความมีประโยชน์ในการใชง้าน 
ก็จะมีผลต่อความตั้งใจท่ีจะใช้งานเทคโนโลยีธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
ผูป้ระกอบการน าเขา้และส่งออก  

 

1. บทน า 

ในยุคปัจจุบันพฤติกรรมของผู ้บริโภคนั้ นมีอัตราการซ้ือขายสินค้าผ่านช่องทาง
อินเตอร์เน็ตสูงมากข้ึน  จึงท าให้เกิดปรากฏการณ์การท าธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทาง
อินเทอร์เน็ต หรือท่ีเรียกว่าการช าระเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ และมีแนวโน้มท่ีจะสูงข้ึนเร่ือย ๆ               

                                                           
1*นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตย ์สาขาการบญัชี มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 **ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์หลกั 
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(วอนชนก ไชยสุนทร, 2558) ปรากฏการณ์ดงักล่าวท าให้เห็นวา่ การเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วของ
เทคโนโลยีดิจิทลัในสังคมปัจจุบนันั้น ส่งผลกระทบต่อวิถีการใช้ชีวิตของผูค้น รวมทั้งยงัส่งผล
กระทบต่อภาคธุรกิจองค์กรอุตสาหกรรมในปัจจุบันด้วย  ดังนั้ นไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรมใดก็ตามจะตอ้งปรับตวัให้ทนักบักระแสการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี และตอ้งมี
ความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีนั้น ๆ เพื่อเป็นการพฒันาคนและองค์กรให้อยู่รอดในยุคดิจิทลั 
(ธีรนนัท ์ศรีหงส์, 2561)  

การพฒันาของหน่วยงานราชการเพื่อตรียมพร้อมในการก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัล กระทรวงการคลัง (2560) ได้จัดท าแผนขับเคล่ือนกระทรวงการคลังสู่การเป็น
กระทรวงการคลงัดิจิทลั (Digital MOF)  โดยมีนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์ระดบัชาติท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งกับการพฒันาหน่วยงานมุ่งสู่การเป็นกระทรวงการคลงัดิจิทลั (Digital MOF) ประจ าปี
งบประมาณ 2560 – 2564 ในโครงการพฒันาระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ในยุทธศาสตร์  
ท่ี 2: ยกระดบักระบวนการท างานดว้ยเทคโนโลยีดิจิทัล ของหน่วยงานภาครัฐ จ านวน 50 โครงการ 
โดยหน่ึงในโครงการ ได้แก่ โครงการพฒันาระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านช่อง
ทางการให้บริการของธนาคาร ของกรมศุลกากร ทั้งน้ีการจดัท าแผนนั้นจะท าให้เกิดการพฒันาทาง
เศรษฐกิจ การคา้ การลงทุน และบริการ จึงถือวา่เป็นการพฒันาเพื่อน าไปสู่การปรับเปล่ียนประเทศ
ใหเ้ขา้สู่ยคุประเทศไทย 4.0   

ในการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล กรมศุลกากร (2550) ไดมี้การพฒันาระบบการ
ช าระเงิน ตั้ งแต่ปีพุทธศักราช 2550 เป็นต้นมา โดยการเพิ่มช่องทางการช าระเงินค่าภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียมศุลกากร รายได้อ่ืนและหรือเงินประกัน ตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายว่าด้วยการ
ศุลกากร กฎหมายพิกดัอตัราศุลกากร และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ดว้ย
วิธีการช าระเงินผา่นธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์โดยวิธีตดับญัชีอยา่งต่อเน่ือง ต่อมากรมศุลกากรได้
ด าเนินการตามโครงการพฒันาระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผา่นช่องทางการให้บริการของ
ธนาคาร โดยได้เพิ่มช่องทางการรับช าระเงินด้วยบตัรอิเล็กทรอนิกส์ อนัได้แก่ บัตรเดบิต บัตร
เครดิต บตัรเงินสด ผา่นหน่วยงานจดัเก็บของกรมศุลกากรทัว่ประเทศ แบบออนไลน์ เร่ิมให้บริการ
ตั้งแต่ 13 ธนัวาคม 2560  โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อลดการใชเ้งินสด และเช็ค (กรมศุลกากร, 2560) 

เนื่องดว้ยการเปลี่ยนแปลงทางดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในยุคปัจจุบนัท าให้
ธุรกรรมทางการเงินผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนที่ไดรั้บความนิยมมากข้ึน การซ้ือขายสินคา้ผา่นช่องทาง
ออนไลน์จะเขา้มามีบทบาททดแทนการท าธุรกิจแบบเดิม (เวทย ์นุชเจริญ, 2559)  Brett King 
(ธนาคารกสิกรไทย , 2553) อา้งใน ธนวรรณ ส านวนกลาง , 2559  จึงอาจกล่าวไดว้า่คนในยุค
ปัจจ ุบ นันั้นม ีความสนใจและม ีความคุน้ เคยกบั เทคโนโลย ีจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของ
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ชีวิตประจ าวนั ดงันั้นกรมศุลกากรไดป้รับตวัให้ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริโภค  โดยการ
พฒันาและปรับปรุงระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผา่นเทคโนโลยีช าระเงินผา่นบริการของ
ธนาคารเคลื ่อนที ่ที ่ส าคญัไดแ้ก่ 1. ธนาคารอินเตอร์เน ็ต (Internet Banking) 2. ธนาคารบน
โทรศพัทมื์อถือ (Mobile Banking) 3. เคร่ืองรับจ่ายเงินอตัโนมติั (ATM)  เพื่อเป็นการอ านวยความ
สะดวกให้กบัผูป้ระกอบการน าเขา้และส่งออกของกรมศุลกากร (กรมศุลกากร, 2562)   

ทั้งน้ีธุรกรรมทางการเงินดงักล่าว เป็นการลดการใชเ้งินสดและเช็คของผูป้ระกอบการ 
ประกอบกบัลดความเส่ียงในการเก็บรักษาเงินสด เช็ค  ของเจา้หนา้ท่ีจดัเก็บรายไดข้องกรมศุลกากร
อีกด้วย (กรมศุลกากร, 2562)  การเพิ่มช่องทางในการช าระเงินท่ีหลากหลายดงักล่าวจะช่วยเพิ่ม
ความปลอดภยั และสามารถช่วยลดตน้ทุนการด าเนินงานและกระบวนการในการจดัการบริหารเงิน
สด และเพิ่มประสิทธิภาพและศกัยภาพในการท าธุรกิจให้สามารถทดัเทียมกบัประเทศอ่ืน ๆ ได ้ 
(พิธุวรรณ กิติคุณ, 2561) อีกทั้งการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการช าระเงินนั้นถือเป็นเคร่ืองมือ
ส าคญัท่ีสนับสนุนให้ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ เข้าถึงบริการทางการเงิน เพื่อส่งเสริมการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการช าระเงินจากเงินสดไปสู่การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างทัว่ถึง แพร่หลาย  
เอ้ือต่อการสร้างสังคมไร้เงินสด (Cashless society) ซ่ึงจะช่วยยกระดบัความเป็นอยู่ของประชาชน 
และศกัยภาพการแข่งขนัของภาคธุรกิจ และสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล 
(National Payment, 2559)  

การเป็นสังคมไร้เงินสดนั้ น จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขัน
ระหว่างประเทศ และลดต้นทุนท่ีเกิดจากธุรกรรมเงินสด ช่วยให้การเก็บภาษีของภาครัฐ                      
มีประสิทธิภาพ (ชลิตพนัธ์ บุญมีสุวรรณ , 2560)ในมุมมองของกรมศุลกากรระบบการช าระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์สามารถช่วยให้ผูป้ระกอบการเขา้ถึงระบบการช าระเงินดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
อย่างสะดวกยิ่ง ข้ึน  ซ่ึงเป็นกลไกส าคัญในการผลักดันให้ประเทศเข้าสู่การช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์อยา่งกวา้งขวาง 

ผูว้ิจ ัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงการยอมรับเทคโนโลยีธุรกรรมทางการเงินใน
รูปแบบ Bill Payment ของกรมศุลกากร อันได้แก่  1.ธนาคารอินเตอร์เน็ต (Internet Banking)            
2. ธนาคารบนโทรศพัทมื์อถือ (Mobile Banking) 3. เคร่ืองรับจ่ายเงินอตัโนมติั (ATM)  ในการช าระ
เงินค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมศุลกากร รายไดอ่ื้นและหรือเงินประกนั ของผูป้ระกอบการตวัแทน
น าเข้าและส่งออก โดยศึกษาการรับรู้ถึงประโยชน์ และความง่ายในการใช้งานของเทคโนโลยี
ดงักล่าว สามารถส่งผลต่อทศันคติและความตั้งใจท่ีจะใชง้านจริงในการใชง้านธุรกรรมทางการเงิน
ของกรมศุลกากรดงักล่าว 
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2. แนวคิดและทฤษฎ ี

2.1 แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลย ี
แนวความคิดพื้นฐานการยอมรับเทคโนโลยี  Davis (1998) (อ้างอิงใน ปราโมทย ์ลือ

นาม, 2554) ไดเ้สนอแนวคิดพื้นฐานการยอมรับเทคโนโลยีไวใ้นวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาเอกของ
ตวัเอง โดยอธิบายว่า ฟีเจอร์ และความสามารถของระบบจะท าหน้าท่ีเป็นส่ิงกระตุน้ (Stimulus) 
หากไดผ้ลก็จะสร้างแจงจูงใจท่ีจะใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดข้ึนในระบบ (Organism) ของผูใ้ช ้
ผลท่ีไดก้็คือ ผูใ้ชจ้ะเกิดการตอบสนอง (Reponses) นั้นคือ มีการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชง้าน
จริง 

แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) Davis 
(1998) (อา้งอิงใน ดร.ปราโมทย ์ลือนาม, 2554) โดยเอาแนวความคิดพื้นฐานของแบบจ าลองการ
ยอมรับเทคโนโลยีมาผนวกกับทฤษฎีการกระท าอย่างมีเหตุผลซ่ึงดัดแปลงมาจากวิจยัเร่ืองการ
กระท าด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned Action: TRA) ของ Ajzen & Fishein (1980) ท่ีมีการท า
ความเขา้ใจและพฤติกรรมของมนุษยอ์ยา่งมีเหตุผล (ชยาภรณ์ กิติสิทธิชยั, 2559) ทฤษฎี TRA นั้น 
จะเน้นเร่ืองพฤติกรรมทั่วไปของผู ้ใช้ ในขณะท่ี  TAM ให้ความส าคัญกับทัศนคติของผู ้ใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ (Mathieson et al., 2001) อา้งอิงใน จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี, 2558 

องค์ประกอบในแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: 
TAM) เร่ิมตั้งแต่พิจารณาตวัแปรภายนอกจะส่งผลต่อพฤติกรรมการรับรู้ของผูใ้ชไ้ดแ้ก่ การรับรู้ถึง
ประโยชน์ท่ีไดรั้บ (Perceived Usefulness) และการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease 
of Use) ส่งผลกบัทศันคติต่อการใชง้าน ท่ีจะก่อให้เกิดพฤติกรรมความตั้งใจท่ีจะใชง้าน และสุดทา้ย
ก็จะส่งผลให้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้จริง จากแบบจ าลองจะเห็นไดว้่าเม่ือผูใ้ช้รับรู้ถึงประโยชน์
ของเทคโนโลยสีามารถส่งผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจใชง้านไดเ้ลย 

 
2.2 แนวความคิดเกีย่วกบัระบบการช าระเงิน 

 ระบบการช าระเงินทัว่ไปตามค านิยามของ ธนาคารแห่งประเทศไทย (2558) ถือเป็น
กระบวนการส่งมอบหรือโอนส่ือการช าระเงินเพื่อช าระเงิน โดยมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั 3 ส่วน คือ 
1. องค์กรและบุคคล ได้แก่ ผูจ่้ายเงิน ผูรั้บเงิน และองค์กรท่ีเป็นตัวกลางใน การช าระเงิน เช่น 
ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน เป็นต้น  2. กระบวนการด าเนินการภายใต้กฎหมาย ระเบียบ 
ขอ้ตกลง กฎเกณฑ์ ธรรมเนียมปฏิบติั ท่ีก าหนดบทบาท หน้าท่ี และความสัมพนัธ์ระหว่างองค์กร
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และบุคคลต่าง ๆ รวมถึงกลไกการช าระเงินท่ีเก่ียวขอ้ 3. ส่ือการช าระเงินประเภทต่าง ๆ เช่น เงินสด 
ตราสารการเงิน บตัรพลาสติก การโอนเงินทางบญัชี ตลอดจนถึงการช าระเงินดว้ยส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

การช าระเงินแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. ระบบการช าระเงินด้วยเงินสดซ่ึงจะ
เก่ียวขอ้งกบักระบวนการต่าง ๆ เช่น การจดัพิมพธ์นบตัร การน าธนบตัรออกใช ้การรับและจ่ายเงิน
สดระหว่างธนาคารกลาง สถาบันการเงิน และบุคคลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนการตรวจคัด
ธนบตัรช ารุดออกไปท าลาย และพิมพธ์นบตัรใหม่ข้ึนทดแทน เป็นตน้ 2. การช าระเงินดว้ยส่ือการ
ช าระเงินท่ีมิใช่เงินสด เช่น เช็ค ดร๊าฟท์ ตัว๋แลกเงิน เป็นตน้ ส าหรับส่ือการช าระเงินท่ีมิใช่ตราสาร
เช่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะเก่ียวขอ้งกบับุคคล สถาบนัการเงิน รวมถึงระบบการโอนเงินดว้ยวิธี
อิเล็กทรอนิกส์ การส่ือสารขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ และระเบียบวธีิการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.3 โครงการพัฒนาระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านช่องทางการให้บริการของ
ธนาคาร ของ กรมศุลกากร 

เน่ืองจากปัจจุบนัผูป้ระกอบการหรือตวัแทนออกของ สามารถช าระเงินค่าภาษีอากร
และรายไดอ่ื้น ท่ีเคาน์เตอร์ของกรมศุลกากร โดยใช้เงินสด เช็ค และบตัรภาษีและช าระดว้ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) โดยวิธีตดับญัชีธนาคาร แต่การช าระเงินท่ีเคาน์เตอร์ของกรมศุลกากร 
ยงัมีปริมาณมากกว่าระบบรับช าระเงินค่าภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) จึงท าให้
เจา้หน้าท่ีท่ีการเงินและบญัชีของกรมศุลกากรตอ้งถือเงินสดจ านวนมากและใชเ้วลาในการนบัเงิน 
ตรวจสอบเอกสาร อาจเป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตได ้ผูป้ระกอบการหรือตวัแทนออกของ ตอ้งใช้
เวลาและเสียค่าใช้จ่ายเพื่อเดินทางมายงักรมศุลกากร ดังนั้ น เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการ 
National e-Payment ตามนโยบายของรัฐบาล ให้ลดการใช้เงินสดและเช็ค กรมศุลกากรจึงเกิด
แนวคิดในการพฒันาระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านช่องทางการให้บริการของ
ธนาคาร เช่น ธนาคารอินเตอร์เน็ต (Internet Banking) ธนาคารบนโทรศัพท์มือถือ (Mobile 
Banking) เคร่ืองรับจ่ายเงินอัตโนมัติ (ATM)  เคาน์เตอร์ธนาคาร และเคาน์เตอร์เซอร์วิส และ
เคร่ืองรับบตัรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Capture: EDC) เป็นตน้ เพื่อเพิ่มช่องทางการรับช าระ
เงินและอ านวยความสะดวกใหก้บัผูป้ระกอบการหรือตวัแทนออกของ (กรมศุลกากร, 2559) 

 
2.4 หลกัการรับช าระเงินรายได้ของกรมศุลกากร 

หลกัการรับช าระเงินรายไดข้องกรมศุลกากร ตามพระราชบญัญติัศุลกากร พ.ศ. 2560 
หมวด 2 การจดัเก็บอากรส่วนท่ี 1 การเสียอากร ก าหนดวา่ “ผูน้ าของเขา้หรือผูส่้งของออกมีหนา้ท่ี
เสียอากรเม่ือไดย้ื่นใบขนสินคา้ต่อพนกังานศุลกากร และให้พนกังานศุลกากรผูรั้บผดิชอบเรียกเก็บ
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อากรจากผูน้ าของเขา้หรือผูส่้งของออกตามพระราชบญัญติัศุลกากร พ.ศ. 2560 และตามพระราช
ก าหนดพิกดัอตัราศุลกากร พ.ศ. 2530”  (กรมศุลกากร, 2560)  

กรมศุลกากรได้ก าหนดช่องทางวิธีการช าระเงินค่าภาษีอากรและรายไดอ่ื้น ๆ เพื่อให้
ผูป้ระกอบการน าเข้าและส่งออก สามารถช าระเงินได้ 2 ช่องทาง คือ 1.ช าระเงินท่ีเคาน์เตอร์
หน่วยงานการเงินของกรมศุลกากรซ่ึงสามารถช าระดว้ย   เงินสด   เช็ค หรือ ดร๊าฟ  บตัรภาษี  บตัร
เดบิต เครดิต  บาร์โค้ดสองมิติ ( 2 -Dimension Barcode หรือ QR Code)  และ 2. ผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยในอดีตผูป้ระกอบการหรือผูรั้บบริการจะช าระค่าภาษีอากรตามใบขนสินคา้ท่ีส่ง
เขา้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมศุลกากร ณ หน่วยงานการเงิน เท่านั้น แต่ในปี ในปี 2550 เป็นตน้
มาโดยเร่ิมใชว้ิธีตดับญัชีธนาคาร  ปัจจุบนักรมศุลกากรไดมี้การพฒันาและปรับปรุงระบบการช าระ
เงินมากยิ่ง เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการช าระเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์และอ านวยความสะดวกให้แก่
ผูป้ระกอบการ  

ตามประกาศท่ี 9/2562 ลงวนัท่ี 10 มกราคม 2562  เร่ืองการเพิ่มช่องทางการช าระเงิน    
ค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมศุลกากร รายไดอ่ื้น และ/หรือเงินประกนั และการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 
กศก. 123 เพื่อให้การรับช าระเงินค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมศุลกากร รายได้อ่ืน และ/หรือเงิน
ประกนัการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน กศก. 123 ซ่ึงการช าระเงินดงักล่าว ต้องใช้เอกสารใบขนสินค้า 
ใบสั่งเก็บเงิน ใบแจง้หน้ีค่าธรรมเนียมการด าเนินพิธีการศุลกากร หรือเอกสารอ่ืนท่ีมีบาร์โคด้สอง
มิติ (2-Dimension Barcode หรือ QR Code)  และเลขอ้างอิง 1 (Reference 1) และเลขอ้างอิง 2 
(Reference 2) ท่ีรองรับการช าระผา่นช่องทางการให้บริการของธนาคารหรือตวัแทนรับช าระ (Bill 
Payment) ของกรมศุลกากรเท่านั้น เม่ือช าระเงินเรียบร้อยแลว้ ใหผู้ป้ระกอบการพิมพใ์บเสร็จรับเงิน
จากระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมศุลกากร โดยผ่านระบบการติดตามสถานการณ์ผ่านพิธีการ
ศุลกากร (e-Tracking) ของกรมศุลกากร โดยท่ีผูป้ระกอบการจะต้องลงทะเบียนการใช้ระบบ            
e-Tracking ตามขั้นตอนท่ีก าหนดไว ้ 

 
2.5 การช าระเงินทางอเิลก็ทรอนิกส์ (E-Payment) 

การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) เป็นการโอนสิทธิการถือครองเงินหรือ
การโอนสิทธิการถอนเงิน หรือหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผูใ้ช้บริการท่ีเปิดไวก้บัผูใ้ห้บริการดว้ย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือบางส่วน (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2557) มีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

ธนาคารอินเตอร์เน็ต  (Internet Banking) เป็นการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตด้วยตนเองโดยอาศัยอุปกรณ์ อิ เล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น เค ร่ืองคอมพิวเตอร์ 
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โทรศพัทมื์อถือ หรือส่ืออ่ืน ๆ ท่ีช่วยให้ผูใ้ชบ้ริการสามารถท ารายการทางการเงินในลกัษณะโตต้อบ
กบัระบบงานของธนาคารไดเ้องโดยอตัโนมติั (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2557) โดยในอนาคตการ
ให้บริการของธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ นั้นสามารถพฒันาเพื่อรองรับความตอ้งการของผูใ้ช้บริการ
ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเพิ่มมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ท าให้เกิดความ
รวดเร็วและสะดวกสบายในการท าธุรกรรมมากข้ึนและประหยดัทรัพยากร (dissertblog, 2016)    

ธนาคารบนโทรศพัท์มือถือ (Mobile Banking) เป็นบริการอิเล็กทรอนิกส์ท่ีผูใ้ช้บริการ
สามารถท าธุรกรรมทางการเงินดว้ยตนเองผา่นโทรศพัทมื์อถือในลกัษณะโตต้อบกบัระบบงานของ
ธนาคารไดเ้องโดยอตัโนมติั ซ่ึงส่วนใหญ่จะใช้เพื่อการโอนเงินและช าระเงิน เพราะสะดวก และ
สามารถใชบ้ริการไดต้ลอดเวลาท่ีตอ้งการ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2557)  ปัจจุบนัการใช ้Mobile 
Banking เป็นการใชง้านผ่าน Applicationในโทรศพัท์มือถือ หรือแท็บเล็ต (Tablet) ซ่ึง Application 
ของแต่ละสถาบนัการเงินจะมีลกัษณะการใช้งานและบริการหลกัท่ีคลา้ยกนั โดยประกอบไปดว้ย
การบริการท่ีสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย ทั้ งน้ีแต่ละสถาบันการเงินได้มีการพัฒนา Mobile 
Application อย่างต่อเน่ือง โดยการคิดค้นนวตักรรมและสร้างบริการทางการเงินท่ีแปลกใหม่
ทนัสมยั ครอบคลุมทุกผลิตภณัฑ์ทางการเงิน เพื่อตอบสนองกบัผูใ้ช้บริการยุคดิจิทลั  (ปิยพงศ์ ตั้ง
จินตนาการ และนางสาวพิชญ์สินี โพธิจิตต , 2560) Mobile Banking ยงัเป็นตวัช่วยส าคญัแห่งยุค
ดิจิทลัท่ีเขา้มาอ านวยความสะดวกให้การท าธุรกรรมทางการเงิน ซ่ึงสามารถด าเนินการไดทุ้กท่ีทุก
เวลา และน ามาซ่ึงความเปล่ียนแปลงทางสังคม พฤติกรรมผูบ้ริโภค และเศรษฐกิจโลก (ส านกังาน
พฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2562) 

เคร่ืองรับจ่ายเงินอตัโนมติั (ATM) หมายถึง การบริการฝาก ถอน เบิก ช าระหน้ี ไปจนถึง
การเติมเงินต่างๆ หรือสอบถามยอดเงิน ผา่นระบบคอมพิวเตอร์ท่ีรวบรวมขอ้มูลบญัชีเงินฝากของ
ลูกค้าธนาคารไว้ในฐานข้อมูลกับเทคโนโลยีส่ือสารข้อมูล  (hawapon Luengtongkam, 2555)           
ซ่ึงปัจจุบนัไดมี้การพฒันาระบบมากยิ่งข้ึน เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใชง้านช าระค่าใชจ่้าย
ต่างๆ เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าสินค้า เป็นต้น ข้อดีของเคร่ืองรับจ่ายเงินอัตโนมติั (ATM) นั้น          
ยงัไม่ไดห้มายความง่ายในการใช้จ่ายเงินเท่านั้น แต่ยงัส่งผลไปถึงเศรษฐกิจในระดบัมหภาค ท าให้
เกิดความคล่องตวั จนในท่ีสุดความนิยมของตู ้ATM ท่ีมีมากข้ึน ท าให้แพร่หลายไปทัว่โลกทุกหน
ทุกแห่ง  

 
3. ผลการศึกษา 

การศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเป็นตวัแทนออกของ (Shipping Agency) มีจ  านวน  
232  คน  ผูป้ระกอบการน าเขา้และส่งออก จ านวน  150 คน  และอ่ืน ๆ จ านวน 8 คน   
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ระดบัความคิดเห็นของแต่ละปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยสี าหรับธุรกรรมทาง
การเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของผูป้ระกอบการน าเขา้และส่งออก 

การรับรู้ถึงประโยชน์จากการใชง้าน โดยการใชเ้ทคโนโลยีส าหรับธุรกรรมทางการเงิน
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของผูป้ระกอบการน าเขา้และส่งออก โดยรวมระดบัการรับรู้ถึงความมี
ประโยชน์ในการใชง้านอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อนัดบัท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
คือ  เทคโนโลยธุีรกรรมทางการเงินของกรมศุลกากรช่วยลดความเส่ียงทุจริตเก่ียวกบัการถือเงินสด 
อนัดบัท่ี 2 คือ เทคโนโลยีธุรกรรมทางการเงินของกรมศุลกากรช่วยลดตน้ทุนค่าแรงและค่าเดินทาง 
อนัดบัท่ี 3 คือ เทคโนโลยีธุรกรรมทางการเงินของกรมศุลกากรเป็นเพิ่มช่องทางการช าระเงินท่ี
หลายหลายมากยิง่ข้ึน อนัดบัท่ี 4 คือ เทคโนโลยีธุรกรรมทางการเงินของกรมศุลกากรช่วยเพิ่มเวลา
ในการท่ีท่านไปปฏิบติังานอ่ืน ๆ อนัดบัท่ี 5 คือ เทคโนโลยีธุรกรรมทางการเงินของกรมศุลกากร
ช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการจ่ายช าระเงิน และน้อยท่ีสุดคือ การใช้เทคโนโลยีธุรกรรมทางการเงิน
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ของผูป้ระกอบการน าเขา้และส่งออก ช่วยเพิ่มความสะดวกในการจ่าย
ช าระเงิน 

ปัจจยัดา้นการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน โดยการใช้เทคโนโลยีส าหรับธุรกรรมทาง
การเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของผูป้ระกอบการน าเขา้และส่งออกใชง้านง่าย มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
และการใชเ้ทคโนโลยีธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ของผูป้ระกอบการน าเขา้และ
ส่งออกไม่ยุง่ยากซบัซอ้น มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 

ทัศนคติต่อการใช้งาน โดยผู ้ประกอบการน าเข้าและส่งออกเห็นด้วยในการใช้
เทคโนโลยีส าหรับธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อช าระค่าภาษีอากร มีค่าเฉล่ีย
มากท่ีสุด และการใชเ้ทคโนโลยีธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ของผูป้ระกอบการ
น าเขา้และส่งออกเป็นวธีิท่ีทนัสมยัมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 

ความตั้งใจท่ีจะใช้งาน โดยผูป้ระกอบการน าเขา้และส่งออกมีความตั้งใจท่ีจะการใช้
เทคโนโลยสี าหรับธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นอีกหน่ึงช่องทางในการจ่ายเงิน 
มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด และผูป้ระกอบการน าเขา้และส่งออกมีความตั้งใจท่ีจะการใชเ้ทคโนโลยธุีรกรรม
ทางการเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 

ขอ้มูลความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้งาน การรับรู้ความง่ายใน
การใช้งาน ดา้นทศันคติ และความตั้งใจท่ีจะใช้งานใช้พบวา่ การรับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้งาน 
การรับรู้ความง่ายในการใชง้าน และทศันคติในการใชง้าน มีความสัมพนัธ์กบัการส่งต่อความตั้งใจ
ท่ีจะใชง้านเทคโนโลย ี
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ขอ้มูลสมการถดถอยเชิงเส้นในรูปแบบการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ พบวา่การ
รับรู้ถึงประโยชน์จากการใชง้าน การรับรู้ความง่ายในการใชง้าน มีอิทธิพลต่อความตั้งใจท่ีจะใชง้าน 
และทศันคติ มีอิทธิพลต่อความตั้งใจท่ีจะใชง้าน ผลการทดสอบสมมติฐาน มีดงัต่อไปน้ี 

สมมติฐานท่ี 1: การรับรู้ถึงความมีประโยชน์จากการใชง้าน ไม่ส่งผลต่อทศันคติในการ
ใช้งานเทคโนโลยีส าหรับธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของผูป้ระกอบการน าเขา้
และส่งออก 

สมมติฐานท่ี 2: การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน ไม่ส่งผลต่อทศันคติในการใช้งาน
เทคโนโลยีส าหรับธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของผูป้ระกอบการน าเขา้และ
ส่งออก 

สมมติฐานท่ี 3: ทศันคติต่อการใช้งาน มีผลต่อความตั้งใจท่ีจะใช้เทคโนโลยีส าหรับ
ธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของผูป้ระกอบการน าเขา้และส่งออก 

สมมติฐานท่ี 4: การรับรู้ถึงความมีประโยชน์จากการใชง้าน ส่งผลต่อความตั้งใจท่ีจะใช้
เทคโนโลยีส าหรับธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของผูป้ระกอบการน าเขา้และ
ส่งออก 

สมมติฐานท่ี 5: การรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน มีผลต่อความตั้งใจท่ีจะใชเ้ทคโนโลยี
ส าหรับธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของผูป้ระกอบการน าเขา้และส่งออก 

  
4. อภิปรายผลการศึกษา 

ผลการทดสอบสอบสมมติฐานโดยการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ พบวา่การรับรู้ถึง
ความมีประโยชน์จากการใช้งานไม่ส่งผลต่อทศันคติในการใช้งานเทคโนโลยีส าหรับธุรกรรมทาง
การเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของผู ้ประกอบการน าเข้าและส่งออกซ่ึงไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้สอดคล้องกบังานวิจยัของ เกวรินทร์ ละเอียดดีนันท์ (2557)  ท่ีพบว่าการรับรู้
ประโยชน์จากการใช้งานเทคโนโลยี GPS Tracking  ไม่สามารถช่วยลดระยะเวลาและขั้นตอนใน
การท างานได ้เทคโนโลย ีGPS Tracking จึงยงัไม่น่าสนใจและไม่เห็นถึงประโยชน์ในการใชง้าน จึง
ท าเกิดทัศนคติในแง่ลบต่อเทคโนโลยี GPS Tracking  และทั้ งน้ีทั้ งนั้ นอาจเกิดจากปัจจัยอ่ืน ๆ 
รวมถึงผูบ้ริโภคหรือผูใ้ช้บริการเทคโนโลยีดงักล่าวมีความไม่แน่ใจเก่ียวกบัประโยชน์ท่ีไดรั้บจริง
หรือสามารถช่วยพัฒนา  และอาจจะไม่เห็นประโยชน์จากการเข้าถึงข้อมูลได้มากมายและ
หลากหลายของเทคโนโลยนีั้น ๆ (กุลปริยา นกดี, 2557) 

การรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้านไม่ส่งผลต่อทศันคติในการใชง้านเทคโนโลยีส าหรับ
ธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของผูป้ระกอบการน าเขา้และส่งออก  นั่นอาจเป็น
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เพราะว่าผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นตัวแทนออกของ (Shipping Agency) ไม่ รู้สึกว่า
เทคโนโลยีส าหรับธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ นั้นมีการใช้งานง่าย หรือมีความ
สะดวกและรวดเร็วในการจ่ายช าระเงินแทนจากลูกคา้ เน่ืองจากรูปแบบของธุรกิจอนัหลากหลาย
ของตวัแทนออกของ (Shipping Agency)  ส่วนใหญ่จะตอ้งรับเงินล่วงหนา้ (Advance payment) จาก
ลูกคา้ในรูปแบบของแคชเชียร์เช็ค หรือเช็คของบริษทัท่ีสั่งจ่ายให้บริษทัของตวัแทนออกของก่อน 
หรือบริษทัของตวัแทนออกของจะจ่ายเงินค่าอากรแทนลูกคา้ล่วงหน้าแลว้ไปเรียกเก็บเงินตามรอบ
ระยะการวางบิลของลูกคา้อีกคร้ัง จึงไม่รู้สึกวา่การรับรู้ถึงความง่ายหรือมีประโยชน์ของเทคโนโลยี
ธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของผูป้ระกอบการน าเขา้และส่งออกของกรมศุลกากร
จึงไม่ส่งผลต่อทศันคติในการใชง้านของผูป้ระกอบการประเภทตวัแทนออกของ  

ผลการทดสอบสมมติฐานน้ีไม่จึงสอดคลอ้งกบั ชยาภรณ์ กิติสิทธิชัย (2561) ท่ีพบว่า
ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีด้านการรับรู้ถึงความง่ายและมีประโยชน์ในการใช้งานส่งผลต่อ
ทศันคติการใช้งานกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Wallet) ในการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร  และ สัญชยั อุปเดีย (2555) ท่ีพบว่าการรับรู้ว่าระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์นั้น
ง่ายต่อการใชง้านโดยไม่ตอ้งเรียนรู้มาก่อนเพราะระบบนั้นไดถู้กออกแบบมาให้เหมาะสมกบัผูใ้ช้
แต่ละบุคคล และผูบ้ริโภคมีทศันคติท่ีดีต่อการใชเ้ทคโนโลยีสารเทศนั้นและยงัช่วยให้ผูป้ฏิบติังาน
สามารถท างานไดง่้ายข้ึนอีกดว้ย 

ทศันคติต่อการใชง้านมีผลต่อความตั้งใจท่ีจะใชเ้ทคโนโลยีส าหรับธุรกรรมทางการเงิน
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของผูป้ระกอบการน าเขา้และส่งออก แสดงให้เห็นว่า ผูป้ระกอบการ
น าเขา้และส่งออกเห็นว่าเทคโนโลยีธุรกรรมทางการเงินของกรมศุลกากรเป็นวิธีท่ีทนัสมยัและ
สามารถช าระภาษีอากรอย่างรวดเร็วและทนัเวลาได้  จึงมีความตั้งใจท่ีจะใช้เทคโนโลยีส าหรับ
ธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของผูป้ระกอบการน าเขา้และส่งออก ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ และสอดคลอ้งกบั งานวิจยัของ ชยาภรณ์ กิติสิทธิชยั (2561) ท่ีพบวา่ ทศันคติ
ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้งานผ่านระบบ E-Wallet ในการซ้ือสินค้าของผูบ้ริโภคในจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากผูบ้ริโภคมีความเห็นดว้ยวา่การใช้บริการซ้ือสินคา้ดว้ยระบบ E-Wallet 
ผา่นอุปกรณ์สมาร์ทโฟนเป็นวิธีท่ีทนัสมยั และมีความตั้งใจจะการใชบ้ริการซ้ือสินคา้ดว้ยระบบ E-
Wallet ผา่นอุปกรณ์สมาร์ทโฟนในการท าธุรกรรมต่าง ๆ ต่อไปในอนาคต และ 

การรับรู้ถึงความมีประโยชน์จากการใช้งาน มีผลต่อความตั้งใจท่ีจะใช้เทคโนโลยี
ส าหรับธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของผูป้ระกอบการน าเข้าและส่งออก ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากผูป้ระกาอบการน าเขา้และส่งออกรับรู้ว่าเทคโนโลยีใน
การช าระเงินของกรมศุลกากรนั้นมีประโยชน์ ช่วยเพิ่มความสะดวก ความรวดเร็วในการจ่ายช าระ
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เงิน สามารถให้ผูป้ระกอบการน าเขา้และส่งออกมีเวลาเพื่อไปปฏิบติังานอ่ืน ๆ เป็นการเพิ่มช่อง
ทางการช าระเงินท่ีหลายหลาย ช่วยลดตน้ทุนค่าแรงและค่าเดินทาง และอีกเหตุผลหน่ึงท่ีส าคญัคือ
ช่วยลดความเส่ียงทุจริตเก่ียวกบัการถือเงินสด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลย ีDavis 
(1998) ในกรณีท่ีผูใ้ช้งานรับรู้ถึงความมีประโยชน์ของเทคโนโลยีและสามารถมีพฤติกรรมความ
ตั้งใจท่ีจะใช้งาน โดยท่ีไม่จ  าเป็นต้องมีทศันคติต่อการใช้งานในรูปแบบอ่ืน ๆ ตามแบบจ าลอง
ทฤษฎีการยอมรับไดว้า่มีเส้นลากจากการรับรู้ถึงความมีประโยชน์ตรงไปยงัพฤติกรรมความตั้งใจ
โดยท่ีไม่ผ่านทศันคติต่อการใช้งาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วรรณิกา จิตตินรากร (2559) ท่ีพบวา่การรับรู้
ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชง้านมีผลต่อความตั้งใจท่ีจะซ้ือสินคา้จากบริษทัขายตรงผา่นช่องทาง
ออนไลน์เน่ืองจากช่องทางออนไลน์ของบริษทัขายตรงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการซ้ือสินคา้และท า
ใหผู้บ้ริโภคเขา้ถึงขอ้มูลท่ีหลากหลายข้ึน  

การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน มีผลต่อความตั้ งใจท่ีจะใช้เทคโนโลยีส าหรับ
ธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของผูป้ระกอบการน าเขา้และส่งออก ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานท่ีตั้งไวเ้น่ืองจากผูป้ระกาอบการน าเขา้และส่งออกเห็นดว้ยวา่เทคโนโลยีธุรกรรมทาง
การเงินของกรมศุลกากรใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ดว้ยการออกแบบการใชง้านส่วนใหญ่เน้น
เพื่อความง่ายในการใช้งาน ซ่ึงสอดคล้องกบั วรรณิกา จิตตินรากร (2559) ท างานวิจยัการยอมรับ
เทคโนโลยีและพฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน์ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากบริษทัขายตรง
ผ่านช่องทางออนไลน์ จากผลการทดสอบว่าการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้จากบริษทัขายตรงผา่นช่องทางออนไลน์ เน่ืองจากช่องทางออนไลน์ของบริษทั
ขายตรงท าใหผู้ใ้ชง้านสามารถคน้หาขอ้มูลท่ีตอ้งการไดง่้าย 
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