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บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดประสงค ์(1) เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีความ
ตั้งใจเลือกใช้บริการช าระเงินผ่านระบบ e-Bill Payment กรมศุลกากร จ าแนกตาม ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ เพศ 
อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการช าระเงิน
ผ่านระบบ e-Bill Payment กรมศุลกากร (3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการช าระเงิน
ผา่นระบบ e-Bill Payment กรมศุลกากร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือผูป้ระกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล หลังจากนั้นได้น าข้อมูลไป
วิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป เพื่อหาค่าสถิติ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ส าหรับการทดสอบสมมติฐาน ผูว้ิจยัไดใ้ชส้ถิติการทดสอบแบบ Chi-Square One-Way ANOVA และ T-Test 

 ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อยูใ่นช่วงอาย ุ41 - 50 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี 
สถานภาพสมรส ประกอบอาชีพพนักงาน/ลูกจา้งในบริษทั มีรายไดต้่อเดือน 20,001-30,000 บาท จากการทดสอบ
สมมุติฐานพบว่า ลกัษณะประชากรของผูป้ระกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
และรายไดต้่อเดือน มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการช าระเงินผา่นระบบ e-Bill Payment กรมศุลกากร 
นอกจากน้ีลกัษณะประชากรดา้นอายุท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการช าระ
เงินผา่นระบบ e-Bill Payment กรมศุลกากรท่ีแตกต่างกนั 

ค าส าคัญ: พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการ; e-Bill Payment 
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ABSTRACT 

 The objectives of this research (1) were to study the demographic characteristics of consumers in Bangkok 
who intend to choose the payment service via the e-Bill Payment system, the Customs Department, classified by 
demographic factors, gender, age, educational level, status, occupation and Average monthly income (2) To study 
the behavior of choosing a payment service via the e-Bill Payment system of the Customs Department (3) to study 
the opinions on factors affecting the choice of payment service via the e-Bill Payment system Customs Department. 
The sample group used in this research was 400 entrepreneurs in Bangkok. Use questionnaires as a tool used to 
collect data. After that, the data was analyzed with a ready-made computer program. To find statistics such as 
percentage, mean and standard deviation. for hypothesis testing the researchers used the Chi-Square One-Way 
ANOVA and T-Test statistic. 

 The results showed that Most of the samples were males. Between 41 - 50 years of age, bachelor's degree, 
marital status, working as an employer/employee in a company have average monthly income 20,001-30,000 baht. 
From the hypothesis testing, it was found that Demographic characteristics of entrepreneurs in Bangkok in terms of 
gender, age, education level, occupation and average monthly income. There is a relationship with the behavior of 
choosing to use the payment service via the e-Bill Payment system, the Customs Department. In addition, different 
age demographics There are different levels of opinion on factors affecting the selection of payment services through 
the e-Bill Payment system of the Customs Department. 

Keyword: service selection behavior; e-Bill Payment 

บทน า 

 ปัจจุบนั พฒันาการดา้นการช าระเงินของไทยกา้วหน้าอย่างรวดเร็ว มีการใชบ้ริการช าระเงิน โอนเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถืออย่างแพร่หลาย ซ่ึงหน่ึงในปัจจัยส าคัญมาจากการขับเคล่ือนของหลายภาคส่วน ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ National e-Payment  
ท่ีมุ่งเนน้ใหทุ้กภาคส่วนทั้งหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ลดการใชเ้งินสดและเช็ค เพื่อพฒันาระบบการช าระเงินของ
ประเทศไทยใหเ้ขา้สู่ระบบการช าระเงินแบบอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Payment) อยา่งครบวงจร และมุ่งเป้าสู่ “Thailand 4.0”   

กระทรวงการคลงั โดยกรมบญัชีกลางในฐานะหน่วยงานกลางท่ีมีภารกิจเก่ียวกบัการควบคุมดูแลการใช้
จ่ายเงินแผ่นดินและหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปดว้ยความถูกตอ้ง มีวินยั คุม้ค่า โปร่งใส ตรวจสอบได ้จึงไดก้ าหนด
หลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบติั เพื่อให้สอดคลอ้งเป็นไปตามแผนยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานระบบการช าระ
เงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) ตามมติคณะรัฐมนตรี ในการผลกัดนัการรับจ่ายเงินระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ และระหวา่งหน่วยงานภาครัฐกบัภาคเอกชนใหเ้ป็นการรับจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อยา่งครบวงจร 
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 กรมศุลกากรเป็นหน่วยงานภาครัฐ สังกดักระทรวงการคลงั ปฏิบติัภารกิจหลกัเก่ียวกบัการอ านวยความ
สะดวกทางการคา้ การควบคุมทางศุลกากรเพื่อปกป้องสังคม เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้ม จดัเก็บภาษีอากรจากการ
น าเขา้และส่งสินคา้ออก และการให้สิทธิประโยชน์ทางศุลกากร เพื่อส่งเสริมการคา้และการลงทุน ได้ก าหนด
โครงการพฒันาระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใหบ้ริการศุลกากร มีความสะดวก รวดเร็ว ทนัสมยั ใหท้นั
ต่อการเปล่ียนแปลงการคา้โลก  จากการวิเคราะห์ปัญหาและขอ้จ ากดัของระบบการรับช าระตั้งแต่อดีต จนกระทัง่
กรมศุลกากรมีการพัฒนาระบบการรับช าระเงินผ่านธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ( e-payment) ซ่ึงเป็นระบบท่ี
ให้บริการรับช าระเงินผ่านธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์โดยวิธีหักบญัชีเงินฝากธนาคารของผูช้  าระเงินผ่านระบบ
อตัโนมติัของธนาคาร เพื่อน าเงินเขา้บญัชีรับช าระเงินของกรมศุลกากร หรือท่ีเรียกว่า "วิธีตดับญัชีผูป้ระกอบการ 
(Electronic Funds Transfer)" ซ่ึงกรมศุลกากรได้มีการวิเคราะห์และประเมินผลถึงความส าเร็จพบว่า ประสบ
ความส าเร็จในระดบัหน่ึง แต่การใชร้ะบบดงักล่าวยงัมีขอ้จ ากดัหลายประการ ซ่ึงส่งผลใหผู้ป้ระกอบการบางรายเลือก
ท่ีจะไม่ใช้บริการช าระค่าภาษีอากรโดยวิธีตดับญัชีผูป้ระกอบการ และยงัคงถือเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คมาช าระ  
ค่าภาษีอากรท่ีเคาน์เตอร์ของกรมศุลกากร  

กรมศุลกากรจึงไดน้ าแนวคิดในเร่ืองการอ านวยความสะดวกทางการคา้ โดยเพิ่มช่องทางการช าระเงินผา่น
ระบบ Bill Payment ซ่ึงผู ้ประกอบการสามารถน าเอกสารดังกล่าวไปช าระผ่านระบบธนาคาร อาทิ ATM  
Internet Banking Mobile Banking และเคาน์เตอร์ธนาคาร รวมทั้ งการช าระผ่านตัวแทนรับช าระ (Non-bank)  
เม่ือผูป้ระกอบการช าระผา่นระบบดงักล่าวแลว้ จะสามารถตรวจปล่อยของไดท้นัที พร้อมทั้งพิมพใ์บเสร็จรับเงินผ่าน
ระบบการติดตามสถานะการผ่านพิ ธีการศุลกากร ( e-Tracking) บนหน้า เว็บไชด์ของกรมศุลกากรได้   
ณ สถานประกอบการของตนเองอยา่งไรก็ตาม จากสถิติสรุปการรับช าระภาษีอากรและรายไดอ่ื้น ๆ แยกตามประเภท
เงินรับ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2564 พบว่า มีผูใ้ชบ้ริการช าระเงินผา่นระบบ e-Bill Payment โดยเฉล่ีย
เพียงร้อยละ 1.34 ซ่ึงยงัมีปริมาณนอ้ยกวา่เงินสดและแคชเชียเช็ค 

 ดงันั้น ผูวิ้จยัในฐานะบุคลากรในสังกดักรมศุลกากร จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้
บริการช าระเงินผ่านระบบ e-Bill Payment กรมศุลกากร ของผูป้ระกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ี
น่าสนใจและมีประโยชน์ต่อกรมศุลกากรเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงหรือพฒันาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิง่ขึ้นต่อไป 

วัตถุประสงค์ในการท าวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลท่ีเลือกใช้บริการช าระเงินผ่านระบบ e-Bill Payment กรมศุลกากร  
ของผูป้ระกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเลือกใชบ้ริการช าระเงินผา่นระบบ e-Bill Payment กรมศุลกากร 
 3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการช าระเงินผ่านระบบ e-Bill Payment  

กรมศุลกากร 
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ขอบเขตของงานวิจัย 

 1. ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีใช้บริการช าระเงิน
ผา่นระบบ e-Bill Payment กรมศุลกากร 

 2. ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลคร้ังน้ีอยูใ่นช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

  ทราบถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคและความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการช าระเงินผ่าน
ระบบ e-Bill Payment ของกรมศุลกากร เพื่อประโยชน์ต่อหน่วยงานในการน าไปใชเ้ป็นแนวทางการปรับปรุงหรือ
พฒันาระบบงานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้นต่อไป 

การทบทวนวรรณกรรม 

  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

  วิมลรัตน์ ดาวกลาง (2558,หนา้ 33-34) ไดร้วบรวมความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภคจากผูวิ้จยัอ่ืนไว ้ดงัน้ี 
  Holt; Rinehart; &Winson (อา้งถึงในเอกรัฐ วงศว์ีระกุล, 2553: 22) กล่าววา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึงการ
กระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาให้ไดม้า และการใชซ่ึ้งสินคา้และบริการ ทั้งน้ีหมาย
รวมถึง กระบวนการตดัสินใจซ่ึงมีมาอยูก่่อนแลว้ และมีส่วนในการก าหนดให้มีการกระท าดงักล่าว 

  Schiffman; &Kanuk (อ้างถึงในเอกรัฐ วงศ์วีระกุล , 2553: 22) ให้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
(Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงผูบ้ริโภคท าการคน้หา การคิด การซ้ือ การใช ้การประเมินผลในสินคา้
และบริการ ซ่ึงคาดวา่จะตอบสนองความตอ้งการของเขา   

  ความหมายท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การแสดงออกถึงความคิดต่อส่ิงเร้า 
ในการตอบสนองความตอ้งการของตนเองใหไ้ดรั้บความพึงพอใจ   

  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับการใช้เทคโนโลยี 

  ลกัษณะของการยอมรับเทคโนโลย ี
 ภทัทิยา ลือมอญ (2564,หนา้ 12-14) ไดร้วบรวมลกัษณะของการยอมรับเทคโนโลย ีจากผูวิ้จยัอ่ืนไว ้ดงัน้ี 

 ภานุพงศ ์เสกทวีลาภ (2557) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัการยอมรับเทคโนโลยีว่าเป็นขั้นตอน ท่ีเกิดขึ้นทางจิตใจภายใน

บุคคลเร่ิมจากไดย้นิในเร่ืองวิทยาการนั้น ๆ  จนยอมรับน าไปใชใ้นท่ีสุดซ่ึงกระบวนน้ีมีลกัษณะคลา้ยกบักระบวนการเรียนรู้

และการตดัสินใจ โดยไดแ้บ่งกระบวนการยอมรับออกเป็น 5 ขั้นตอนคือ 1. ขั้นรับรู้หรือต่ืนตน 2. ขั้นสนใจ 3. ขั้นประเมิน

ค่า 4. ขั้นทดลอง และ 5. ขั้นการยอมรับ 
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 Rogers (1983) กล่าวว่า การยอมรับเทคโนโลยีเป็นผลมาจากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองเป็นกระบวนการ

ดงัน้ี 1. ขั้นตระหนกัหรือขั้นต่ืนตวั 2. ขั้นสนใจ 3. ขั้นประเมินผล 4. ขั้นทดลอง 5. ขั้นยอมรับ 

 อรวรรณ สุขยานี (2558) กล่าวว่า กระบวนการการยอมรับมีอยู่ 5 ขั้นตอน คือ 1. ขั้นรับทราบ 2. ขั้นสนใจ  

3. ขั้นไตร่ตรองและขั้นประเมิน 4. ขั้นลองท า และ 5. ขั้นยอมรับหรือน าไปใช ้

 จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้่าลกัษณะของการยอมรับเทคโนโลยี หมายถึง ขั้นตอนการตดัสินใจใน

การยอมรับเทคโนโลยท่ีีเกิดขึ้นอย่างเป็นกระบวนการ ประกอบดว้ย ขั้นตระหนกัรับรู้ ขั้นสนใจ ขั้นประเมินค่า ขั้นทดลอง 

และขั้นยอมรับ ท่ีสามารถท าใหบุ้คคลยอมรับเทคโนโลยไีด ้

 แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลย ี(The Technology Acceptance Model:TAM) 

 ภทัทิยา ลือมอญ (2564,หนา้ 14-17) ไดร้วบรวมแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลย ีจากผูวิ้จยัอ่ืนไว ้ดงัน้ี 

 Davis, BagozziandWarshaw (1989) ได้คิดค้นโดยพฒันามาจากแนวคิดของ (The Theory of Reasoned Action: 

TRA) โดย TAM จะเน้นการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อการยอมรับหรือการตดัสินใจท่ีจะใชเ้ทคโนโลยี ซ่ึงตาม

รูปแบบของโมเดลการยอมรับเทคโนโลยนีั้นอิทธิพลของตวัแปรภายนอกจะมีผลต่อความเช่ือทศันคติและความสนใจท่ีจะ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยผ่านความเช่ือในขั้นตน้ 2 อย่างท่ีส่งผลต่อการน าระบบมาใช ้คือ การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีจะ

ไดรั้บ และการรับรู้ในระบบท่ีง่ายต่อการใชง้าน ท าให้แบบจ าลองดงักล่าวถูกน ามาใชก้นัอยา่งกวา้งขวางและเป็นแบบแผน

ในการตดัสินใจท่ีประสบผลส าเร็จในการพยากรณ์การยอมรับดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งต่อเน่ือง 

 Clow andBaack (2010) ไดน้ าทฤษฏีโมเดลการยอมรับเทคโนโลย ี(TAM) มาดดัแปลงและประยุกตม์าจากทฤษฏี

ของการกระท าตามหลกัและเหตุผล ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเร่ืองของการพยากรณ์พฤติกรรมมนุษย ์ประกอบดว้ย การรับรู้ถึง

ประโยชน์ในการใชง้าน การรับรู้ใชง้านง่าย ความตั้งใจในการใชง้าน การรับรู้ถึงความเส่ียง ทศันคติท่ีมีต่อการใชง้าน การ

น ามาใชง้านจริง  

 อรวรรณ สุขยานี (2558) ไดอ้ธิบายถึงองค์ประกอบของแบบจ าลอง TAM ประกอบดว้ยปัจจยัต่าง  ๆ  เป็นแนวทาง

เดียวกนั คือ 1. การรับรู้ถึงประโยชน์ 2. การรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน 3. ทศันคติท่ีมีต่อการใชง้าน 4. พฤติกรรมของ

ผูใ้ชง้าน  

 จากการสังเคราะห์งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พิจารณาตามจ านวนของความสอดคลอ้งของผูว้ิจยั จ านวน 4 คน 

พบวา่ การวิเคราะห์ปัจจยัมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ ประกอบดว้ย 1) ความสามารถของระบบ 2) การรับรู้ความเส่ียง 

3) การรับรู้ประโยชน์จากการใชง้าน 4) การรับรู้ความง่ายในการใชง้าน  ดงันั้น ผูวิ้จยั จึงน าไปปรับใชเ้ป็นปัจจยัท่ีมี

ผลต่อการเลือกใชบ้ริการช าระเงินผา่นระบบ e-Bill Payment กรมศุลกากรในกรอบแนวคิดของการศึกษาในคร้ังน้ี 
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 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 

 เป็นการพิจารณาว่าผูบ้ริโภคเลือกใช้บริการไม่ไดเ้กิดจากความต้องการของตนเองแต่เพียงอย่างเดียว แต่ความ

ตอ้งการเกิดจากการไดรั้บอิทธิพลท่ีออกมาในรูปแบบของปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัทางสังคม 

 ภทัรวดี กฤตรัชตนนัต,์ 2562 (อา้งถึงใน สมจิตร ลว้นจ าเริญ, 2541 หนา้ 137-139) ความตอ้งการของผูบ้ริโภคมีความ

ผกูพนัอยูก่บัปัจจยัทางส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคเองและปัจจยัทางสังคมโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคล เป็นปัจจยัท่ีเกิดจากลกัษณะทางจิตวิทยา ของผูบ้ริโภคซ่ึงจะประกอบดว้ย บุคลิกภาพ 

ทศันคติ ความเช่ือ และแรงจูงใจ  

 2. ปัจจยัทางสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค การตดัสินใจซ้ือสินคา้ของบริโภคไม่ได้

ขึ้นอยูก่บัปัจจยัส่วนบุคคลแต่อยา่งเดียว แต่จะตอ้งอาศยัปัจจยัสังคมซ่ึงอยูภ่ายนอกตวัผูบ้ริโภค หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงก็

คือ การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคไดรั้บอิทธิพลจากปัจจัยสังคมภายนอกด้วยซ่ึงปัจจัยทางสังคมจะประกอบดว้ย 

ครอบครัว กลุ่มอา้งอิง ผูน้ าทางความคิด ชั้นสังคม และวฒันธรรม (สมจิตร ลว้นจ าเริญ. 2541)  

การทบทวนงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

 ปัณยตา  นิล ป่ัน  (2563 )  การยอมรับการใช้ เทคโนโลยีทา งการ เ งินในการช า ระภาษี อ ากร  

ของส านกังานศุลกากรตรวจสินคา้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผลการวิจยั พบว่า 1) ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นตวัแทน

ออกของ มีพฤติกรรมการช าระค่าภาษีอากรดว้ยเงินสด ตามนโยบายบริษทั โดยท าการช าระค่าภาษีอากรในช่วงเวลาท า

การท่ีส่วนบญัชีและอากร และปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับ ไดแ้ก่ ทศันคติ ความเป็นส่วนตวั การรับรู้ความเส่ียง ความ

ไวว้างใจในการใช้บตัรอิเล็กทรอนิกส์ และความสามารถของระบบ ตามล าดบั ซ่ึงผูใ้ช้บริการมีการยอมรับการใช้

เทคโนโลยีทางการเงินในการช าระภาษีอากร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยดา้นท่ีมีค่าเฉ ล่ียสูงสุด คือ ดา้นการ

รับรู้ประโยชน์จากการใชง้าน และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ คา้นการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน 2) ผูใ้ชบ้ริการท่ีมี

อาชีพต่างกนั มีระดบัการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยทีางการเงินในการช าระภาษีอากร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติท่ี .05 3) ผูใ้ช้บริการมีพฤติกรรมการช าระภาษีอากร ไดแ้ก่ ช่วงเวลาท่ีใช้บริการ สถานท่ีใช้บริการ ประเภท

ผูใ้ช้บริการ ความตอ้งการใช้บริการ รูปแบบการช าระเงิน และผูมี้ส่วนร่วมในการตคัสินใจในการช าระภาษีอากร

แตกต่างกนั มีระดบัการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยทีางการเงินในการช าระภาษีอากร แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง

สถิติท่ี .05 และ4) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับ ไดแ้ก่ ทศันคติ ความสามารถของระบบ ความเป็นส่วนตวั และความ

ไวว้างใจในการใชบ้ตัรอิเล็กทรอนิกส์ มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยีทางการเงินในการช าระภาษีอากร

ดา้นการรับรู้ประโยชน์จากการใชง้าน และดา้นการรับรู้ความง่ายในการใชง้านอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05  



 
 

7 
 

 สุธาศินี ตุลานนท์ (2562) การยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของผูสู้งอายุ  

ผลการศึกษาพบว่า 1. ปัจจยัความเช่ือมัน่และความไวว้างใจของผูสู้งอายุ ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก 2. ปัจจยัการ

ยอมรับเทคโนโลยีของผูสู้งอายุ ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก 3. การตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของผูสู้งอายุ ในเขต

อ าเภอเมือง จังหวดันครสวรรค์อยู่ในระดับมากท่ีสุด ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ า 1. ความเช่ือมัน่และความ

ไวว้างใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของผูสู้งอายุ พบว่า ดา้นความเช่ือมัน่ในการตดัสินใจซ้ือสินคา้

ออนไลน์ และดา้นความไวว้างใจในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของ

ผูสู้งอาย ุ2. การยอมรับเทคโนโลยท่ีีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของผูสู้งอาย ุพบวา่ ดา้นการรับรู้ความเขา้

กนัได ้ดา้นการรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน ดา้นการรับรู้ความเส่ียงดา้นความปลอดภยั และดา้นการรับรู้ความ

ไวว้างใจ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของผูสู้งอาย ุ

 จิญาดา แกว้แทน (2557) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการใชบ้ริการช าระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ ผา่นอุปกรณ์

สมาร์ตโฟน : กรณีศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นทศันคติ ดา้นการรับรู้

ความเส่ียง ด้านความเช่ือมัน่ในการออนไลน์ และด้านการคล้อยตามกลุ่มอา้งอิง จากการใช้บริการช าระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์สมาร์ตโฟนมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก และ ปัจจยัดา้นทศันคติ ดา้นความเช่ือมัน่ในการ

ออนไลน์ และดา้นการรับรู้ความเส่ียงมีอิทธิผลต่อการยอมรับการใชบ้ริการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์

สมาร์ตโฟนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

 ธมลวรรณ วรรณศิลป์ (2563) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินในรูปแบบ Touchless Payment 

ภายหลงัสถานการณ์โควิด-19 ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการ

ใช้จ่ายเงินในรูปแบบ Touchless Payment มีทั้งหมด 3 ปัจจัย โดยเรียงล าดับตามปัจจัยท่ีส่งผลจากมากไปหาน้อย 

ไดแ้ก่ ดา้นความสะดวกในการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์รายย่อย ดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค และดา้นความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภค ส าหรับดา้นการส่ือสารไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใชจ่้ายเงินในรูปแบบ Touchless Payment นอกจากน้ี 

การศึกษาความแตกต่างของลกัษณะทางประชากรดา้นเพศ อายุ รายได ้ระดบัการศึกษา และ  อาชีพ พบว่า ระดบั

การศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการช าระเงินรายย่อย e-Payment แตกต่างกนั โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีมี

การศึกษาสูงกวา่ระดบัปริญญาตรี มีแนวโนม้ท่ีจะมีการใชบ้ริการช าระเงินรายยอ่ย e-Payment มากกวา่กลุ่มตวัอย่างท่ี

มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรีหรือต ่ากวา่ปริญญาตรี 

  ภัททิยา ลือมอญ (2564) ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชัน Skyscanner ของกลุ่ม

นักท่องเท่ียวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการศึกษาระดับการยอมรับเทคโนโลยี  
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ระดับคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ และระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  

2) ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีในด้านการรับรู้ใช้งานง่าย และด้านการรับรู้ถึงความสนุก มีผลเชิงบวกต่อการ

ตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชัน Skyscanner ในกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวไทย และ 3) ปัจจัยคุณภาพการบริการ

อิเล็กทรอนิกส์ในดา้นการบรรลุเป้าหมาย ดา้นความสามารถของระบบ และดา้นความเป็นส่วนตวั มีผลเชิงบวกต่อ

การตดัสินใจใชบ้ริการแอปพลิเคชนั Skyscanner ในกลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวไทย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

วิธีด าเนินการวิจัย 

  การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง เป็นการวิจยัโดยไม่มีการจดักระท าหรือควบคุมตวัแปร
ใด ๆ ซ่ึงเป็นการศึกษาตามสภาพแวดล้อมท่ีเป็นอยู่จริงโดยไม่มีการเปล่ียนแปลงใด ๆ เป็นการเก็บขอ้มูลเพียง  
คร้ังเดียว โดยใชเ้คร่ืองมือในการวิจยัเป็นแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ และใชว้ิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีการทาง
สถิติโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 

  ประชากรในการวิจยัในคร้ังน้ี คือ ผูป้ระกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร  เน่ืองจากประชากรมีขนาดใหญ่ 
จึงได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนจากสูตรของ W.G. Cochron (1953)  
ผลจากการค านวณ ขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ียอมรับไดต้อ้งไม่ต ่ากว่า 385 คน ผูว้ิจยัจึงเก็บกลุ่มตวัอย่างในการศึกษา
คร้ังน้ี ท่ีจ านวน 400 คนซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีจะใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ 

  ใชแ้บบสอบถามทั้งแบบปลายปิดและปลายเปิด โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 

 ตอนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และ

รายได้ต่อเดือน มีจ านวนข้อค าถามทั้ งหมด 6 ข้อ ซ่ึงเป็นแบบสอบถามชนิดก าหนดให้เลือกตอบ (Checklist)  

เพียงแค่ 1 ค าตอบ 

 ตอนท่ี 2 พฤติกรรมของผู ้บริโภคท่ีใช้บริการช าระเงินผ่านระบบ e-Bill Payment กรมศุลกากรของ

ผูป้ระกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย ประเภทผูป้ระกอบการ ความตอ้งการใชบ้ริการ รูปแบบการ

ช าระเงิน บุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ มีจ านวนขอ้ค าถามทั้งหมด 4 ขอ้ ซ่ึงเป็นแบบสอบถามชนิดก าหนดให้

เลือกตอบ (Checklist) เพียงแค่ 1 ค าตอบ 

 ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการช าระเงินผ่านระบบ e-Bill Payment  

กรมศุลกากร ของผูป้ระกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ยค าถามในลกัษณะประเมินความคิดเห็น 5 

ระดบั (Rating Scale) โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน   

 ตอนท่ี 4  ขอ้เสนอแนะ เป็นลกัษณะขอ้ค าถามปลายเปิดส าหรับแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

  เม่ือรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีให้เก็บขอ้มูลมาแลว้ ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลท่ีไดม้าประมวลผลดว้ยการ
วิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

  1.  สถิติเชิงพรรณนา ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลตงัน้ี 
   1.1 ใช้ค าร้อยละ กบัตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัเชิงกลุ่ม ไดแ้ก่ ลกัษณะประชากร และพฤติกรรมของ
ผู ้บ ริโภคท่ี เ ลือกใช้บริการช าระเ งินผ่านระบบ e-Bill Payment กรมศุลกากร ของผู ้ประกอบการในเขต
กรุงเทพมหานคร  
   1.2 ใชค้่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการช าระ
เงินผ่านระบบ e-Bill Payment กรมศุลกากร ของผูป้ระกอบการในเขตกรุงเทพมหานครกบัตวัแปรท่ีมีระดบัการวดั
เชิงปริมาณ ไดแ้ก่ความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการช าระเงินผา่นระบบ e-Bill Payment กรมศุลกากร  

  2. สถิติอนุมาน ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
   2.1 ใช้สถิต Chi-square ในการทดสอบลกัษณะประชากรมีผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเลือกใช้
บริการช าระเงินผา่นระบบ e-Bill Payment กรมศุลกากร ของผูป้ระกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร 
    2.2 ใช้สถิติ One-Way ANOVA และ T-Test ในการทดสอบลกัษณะประชากรมีผลต่อความคิดเห็น
ต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการช าระเงินผ่านระบบ e-Bill Payment กรมศุลกากร ของผูป้ระกอบการในเขต
กรุงเทพมหานคร 

สรุปผลการวิจัย 

  การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามการวิจัย เร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการช าระเงินผ่านระบบ  

e-Bill Payment กรมศุลกากร ของผูป้ระกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 

  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อยู่ในช่วงอายุ 41 - 50 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี สถานภาพสมรส 

ประกอบอาชีพพนกังาน/ลูกจา้งในบริษทั มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท  

  ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเลือกใชบ้ริการช าระเงินผา่นระบบ e-Bill Payment กรมศุลกากร 

พบว่า ประเภทของผูป้ระกอบการในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเเลือกใช้บริการช าระเงินผ่านระบบ e-Bill Payment  

เป็นตัวแทนออกของ/ชิปป้ิง มีความต้องการใช้บริการช าระค่าภาษีอากร ในรูปแบบการช าระเงิน ผ่าน Mobile 

Banking และบุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ คือนโยบายบริษทั  

  ส่วนผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการช าระเงินผ่านระบบ e-Bill Payment 

กรมศุลกากร พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู ้ประกอบการต่อปัจจัย ท่ีประกอบด้วย ด้านความสามารถ  
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ของระบบ ด้านการรับรู้ความเส่ียง ด้านการรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน  

อยูใ่นระดบัความส าคญัมากท่ีสุดทุกดา้น 

  ผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างลกัษณะประชากรท่ีแตกต่างต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการช าระเงินผ่าน

ระบบ e-Bill Payment กรมศุลกากร พบวา่ ลกัษณะประชากร ดา้นเพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได ้

ต่อเดือนต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการช าระเงินผา่นระบบ e-Bill Payment กรมศุลกากร อยา่งมีนยัส าคญั

ท่ีระดบั α = 0.05 ในดา้นดงัน้ี 

    เพศมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการช าระเงินผ่านระบบ e-Bill Payment กรมศุลกากร ดา้นรูปแบบ

การช าระเงิน อายุมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการ ดา้นความตอ้งการใชบ้ริการ ดา้นรูปแบบการช าระเงิน และ

ดา้นบุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  ระดบัการศึกษามีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการช าระเงิน ดา้นประเภท

ผูป้ระกอบการ และดา้นบุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ   อาชีพมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการช าระเงิน 

ดา้นความตอ้งการใชบ้ริการ  

 ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างลักษณะประชากรท่ีแตกต่างต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้

บริการช าระเงินผ่านระบบ e-Bill Payment กรมศุลกากร พบว่าปัจจยัประชากรท่ีส่งผลต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้

บริการช าระเงินผ่านระบบ e-Bill Payment กรมศุลกากร อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั α = 0.05 มีเพียงลกัษณะประชากร

ดา้นอาย ุ

อภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการช าระเงินผ่านระบบ e-Bill Payment กรมศุลกากร  

ของผูป้ระกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร มีประเด็นท่ีผูวิ้จยัไดน้ ามาอภิปรายผล ดงัน้ี 

 1.  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการช าระเงินผา่นระบบ e-Bill Payment กรมศุลกากร ของผูป้ระกอบการ

ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้

ต่อเดือนต่างกนั มีพฤติกรรมท่ีเลือกใชบ้ริการช าระเงินผ่านระบบ e-Bill Payment กรมศุลกากร โดยรวมไม่แตกต่าง

กนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปัณยตา นิลป่ัน (2563, หน้า 91) ไดศึ้กษาเร่ือง การยอมรับการใชเ้ทคโนโลยีทาง

การเงินในการช าระภาษีอากร ของส านกังานศุลกากรตรวจสินคา้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พบวา่ เพศ สถานภาพ อาย ุ

ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีระดบัการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยีทางการเงินในการช าระภาษีอากร 

ไม่แตกต่างกนัทุกดา้น 
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 2.  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการช าระเงินผา่นระบบ e-Bill Payment กรมศุลกากร ของผูป้ระกอบการ

ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามพฤติกรรมของผูบ้ริโภค พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นตวัแทนออกของ/ 

ชิปป้ิง เลือกใช้ระบบ e-Bill Payment ในการช าระค่าภาษีอากร ผ่าน  Mobile Banking ตามนโยบายของบริษัท  

โดยผูว้ิจยัมีความเห็นว่า อาจเน่ืองมาจากการปฏิบติัพิธีการทางศุลกากรท่ีมีซับซ้อน ผูน้ าเขา้หรือส่งออกจึงว่าจ้าง

ตวัแทนออกของ/ชิปป้ิง ท่ีมีความช านาญในการปฏิบติัพิธีการแทน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภิญญดา พนัธ์ุผึ้ง 

(2556) ไดว้ิเคราะห์ความเส่ียงในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการตวัแทนออกของ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใชบ้ริการ

ของตวัแทนออกสิน โดยบริการท่ีได้รับความนิยมคือ การเดินพิธีการศุลกากรคิดเป็นร้อยละ 52.63 ซ่ึงถือว่าเกิน

คร่ึงหน่ึงของการบริการทั้งหมด  

 3. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการช าระเงินผา่นระบบ e-Bill Payment กรมศุลกากร ของผูป้ระกอบการ

ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดบัความคิดเห็น พบวา่ ผลการศึกษาระดบัความคิดเห็นของผูป้ระกอบการต่อ

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการช าระเงินผา่นระบบ e-Bill Payment กรมศุลกากร ประกอบดว้ย ดา้นความสามารถ

ของระบบ ดา้นการรับรู้ความเส่ียง ดา้นการรับรู้ประโยชน์จากการใชง้าน ดา้นการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน พบวา่ 

ทุกด้านอยู่ในระดับความส าคัญมากท่ีสุด ซ่ึงผู ้วิจัยมีความเห็นว่า เม่ือผู ้ประกอบการเกิดการรับรู้ถึงลักษณะ  

และวิธีการใชง้านท่ีง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองได ้รวมถึงทราบถึงประโยชน์ท่ีเกิดจากการใช้

งานของระบบ จึงเกิดความสนใจ และเลือกใช้บริการช าระเงินผ่านระบบ e-Bill Payment เน่ืองจาก ปัจจุบัน

เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันมากขึ้ น การเลือกใช้บริการช าระเงินผ่านระบบ  

e-Bill Payment จึงเป็นประโยชน์กบัการท างานของผูป้ระกอบการ  ทั้งในเร่ืองความสะดวกสบาย ประหยดัเวลา และ

ลดค่าใช้จ่าย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ ธัญญาณีย ์ศรีรอบรู้ ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใช้

บริการช าระเงินผา่นสมาร์ตโฟนของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ การรับรู้ประโยชน์ ความง่ายในการใช้

งาน และทศันคติ ส่งผลต่อการยอมรับการใชบ้ริการช าระเงินผ่านสมาร์ตโฟนของ  ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

เน่ืองจาก การใช้บริการช าระเงินผ่านสมาร์ตโฟนนั้นเหมาะสมกับรูปแบบในการซ้ือสินคา้และบริการออนไลน์ 

ผูบ้ริโภคจึงเกิดความพึงพอใจท่ีจะใชบ้ริการช าระเงินผา่นสมาร์ตโฟนเป็นทางเลือกในการช าระค่าใชจ่้ายต่าง ๆ แทน

เงินสด และเทคโนโลยีในปัจจุบนัไดพ้ฒันาขึ้นเพื่อให้ขั้นตอนการใช้งานง่ายต่อการเรียนรู้ การใช้งานไม่ซับซ้อน 

และสามารถใชง้านไดส้ะดวกทุกท่ีทุกเวลา เป็นไปในทิศทางเดียวบังานวิจยัของ วิไลพร วงษอ์ยัรา ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อการยอมรับการใช้บริการช าระเงินกองทุนประกันสังคม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Payment)  

ของส านกังานประกนัสังคม พบวา่ การรับรู้ประโยชน์จากการใชง้านระบบการช าระเงินสมทบกองทุนประกนัสังคม
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ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) มีความสัมพนัธ์และอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้งานระบบการใช้บริการ

ช าระเงินสมทบกองทุนประกน ัสังคมผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Payment) 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในคร้ังต่อไป 

 1.  การศึกษาคร้ังต่อไปควรเปล่ียนกลุ่มตัวอย่างของประชากรในการศึกษา ให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค  

เน่ืองจากกรมศุลกากร ได้เปิดให้บริการช าระเงินผ่านระบบ e-Bill Payment ทุกด่านทัว่ประเทศ เพื่อให้ได้ขอ้มูล 

ท่ีครบถว้น หลากหลาย และแตกต่างกนัออกไป 

 2.  การศึกษาคร้ังต่อไปควรเลือกใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึกหรือสนทนาแบบกลุ่มเพื่อให้ทราบถึง

ทศันคติในกระบวนการขั้นตอนการตดัสินใจ การแสดงออกทางอารมณ์ ค่านิยม ท่ีชดัเจน ปัญหาและอุปสรรคในการ

ตดัสินใจ และมีการเปรียบเทียบในแต่ละพื้นท่ี เพื่อใหเ้ห็นความแตกต่าง 

 3.  ควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการช าระเงินผ่านระบบ e-Bill Payment กรมศุลกากร

อย่างต่อเน่ือง เพื่อเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใช้บริการ เพื่อหาแนวทางการ

ปรับปรุงหรือพฒันาระบบงานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้นต่อไป 

 4.  ควรมีการปรับเปล่ียนหรือเพิ่มตัวแปรต่าง ๆ ในการวิจัยตามยุคสมัย เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีครบถ้วน  

รอบดา้น และทนัสมยัยิง่ขึ้น 
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