
ปัจจัยทีม่ผีลต่อการเลือกช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ 
ผ่านช่องทางระบบอเิลก็ทรอนิกส์ 

Factors affecting the decision to pay for license fee to sell Liquor, tobacco, and playing 
cards through Electronic Payment 

 
         เรืองอุไร ตะลนัดา 1 

 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ผ่าน

ช่องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจยัด้านประชากรศาสตร์  ปัจจยัการยอมรับ
เทคโนโลยี ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ผา่นช่องทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูช้  าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ 
และไพ่ การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 385 ราย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม สถิติท่ี
ใช ้ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ความถ่ี ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน T-test Anova และวิเคราะห์ความแตกต่างเป็น
รายคู่ดว้ย Scheffe Analysis และค่าความสัมพนัธ์ในการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายแบบเพียร์สัน
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ผลการวิ จัยพบว่ า  ประชากรศาสต ร์ ท่ี ช า ระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ ่ผา่นช่องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็น เพศหญิง อาย ุ31-40 ปี 
มีรายได้ต่อเดือน 15,001 - 30,000 บาท และมีระดับการศึกษา ต ่ากว่าปริญญาตรี มีการยอมรับการใช้
เทคโนโลยีและตัดสินใจช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ผ่านช่องทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ อยูใ่นระดบัมาก ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งประชากรศาสตร์จ าแนกตามเพศ
และอายุ พบวา่ มีความแตกต่างกนั เม่ือจ าแนกรายไดต่้อเดือนและระดบัการศึกษา พบวา่ ไม่มีความแตกต่าง
กนั ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการตดัสินใจช าระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ผา่นช่องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เก่ียวกบัดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ ดา้น
ความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน ด้านทศันคติท่ีมีต่อการใช้งาน และด้านความตั้งใจในการใช้งาน มี
ความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง ซ่ึงหมายถึงมีความสัมพนัธ์กนัไปในทิศทางเดียวกนั 
 
ค าส าคญั : การยอมรับเทคโนโลย ี, การตดัสินใจ ,ช่องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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Abstract 
 

The objective of the study Factors affecting the decision to pay for a license fee to sell liquor, 
tobacco, and playing cards through Electronic Payment was to investigate demography, gender, age, 
monthly income, education level, technology acceptance, perceived usefulness, convenience and ease of 
use, attitude toward using and intention to use factors affected in a decision to pay for a license fee to sell 
liquor, tobacco and playing cards through Electronic Payment. The sample of this study consisted of 385 
persons who paid a license fee to sell liquor, tobacco, and playing cards. A questionnaire was used as a 
research tool to collect data. The data were analyzed by using percentage, frequency, mean, standard 
deviation, t-test, ANOVA, pairwise comparison by Scheffe Analysis, Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient. The result of this research found that persons who paid for a license fee to sell 
liquor, tobacco, and playing cards were female with a range of age between 31-40 years old, earned and 
monthly income with a range of 15,001 - 30,000 bath and educational level was below bachelor degree 
highly accepted for technology and pay for a license fee to sell liquor, tobacco, and playing cards through 
Electronic Payment. Comparing the differences within gender and age found difference and no difference 
for monthly income and education factors. The correlation analysis of technology acceptance affected the 
decision to pay for a license fee to sell liquor, tobacco and playing cards through Electronic Payment. The 
relationship between perceived usefulness, convenience and ease of use, attitude toward using and intention 
to use correlate with a strong positive linear relationship. 

 
Keywords: Technology acceptance, Decision, Electronic Payment 
 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญ  
จากสภาวะแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลงในยคุปัจจุบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยท่ีีเกิดจากการ 

ประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีดิจิตอล จนน ามาสู่นวตักรรมดา้นต่างๆ เพื่อตอบสนองและแกไ้ขปัญหาหลายๆด้าน
ของผูบ้ริโภคมากข้ึน จนเกิดแพลตฟอร์มโมเดลธุรกิจมากมาย เกิดการท าธุรกรรมทางการเงินได้หลากหลาย
รูปแบบผา่นเวบ็ไซตข์องสถาบนัธนาคารและแอปพลิเคชัน่ออนไลน์ผา่นมือถือ ท่ีง่ายและสะดวกโดยไม่ตอ้ง
เสียเวลาและค่าใชจ่้ายในการเดินทางเพื่อไปติดต่อธนาคาร การขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรมเป็นยคุท่ีเทคโนโลยี
ไดเ้ขา้มามีบทบาทในการใชชี้วติของมนุษยทุ์กคนมากยิง่ข้ึน กรมสรรพสามิต ในสังกดักระทรวงการคลงั ได้
ด าเนินการจดัเก็บภาษีสรรพสามิตท่ีเป็นภาษีประเภทฟุ่มเฟือย โดยจดัเก็บจากสินคา้และบริการ ซ่ึงบริโภค
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แลว้อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพและศีลธรรมอนัดี และสินคา้และบริการท่ีไดรั้บผลประโยชน์เป็นการ
พิเศษจากกิจการของรัฐ (พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ,2560) หน่วยงานได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญในการปรับตัวให้พร้อมต่อการเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและเป็นการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีมาใชใ้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัเก็บภาษี เน่ืองมาจากการช าระภาษีสรรพสามิตท่ีผา่นมา
เป็นการรับช าระดว้ยเงินสด ดราฟท์และเช็คธนาคาร ผูช้  าระภาษีตอ้งเดินทางมายื่นแบบเสียภาษีและช าระ
ภาษีท่ีส านกังานสรรพสามิตพื้นท่ีสาขา ท าให้ผูช้  าระภาษีตอ้งเสียค่าใชจ่้ายและเวลาในการเดินทาง และยงั
ตอ้งเสียเวลาในการรอคิวเพื่อเขา้รับบริการ ตลอดจนช่วยลดภาระของหน่วยงานในการจดัการเงินสด เช็ค 
ดราฟทแ์ละลดช่องทางการทุจริต(กระทรวงการคลงั,หลกัเกณฑแ์ละวธีิปฏิบติัในการรับเงินของส่วนราชการ
ด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์รับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์(เคร่ือง Electronic Data Capture : 
EDC),31 กรกฎาคม2560) ได้เปิดให้บริการช าระภาษีสรรพสามิตผ่านบตัรอิเล็กทรอนิกส์ตามนโยบาย
(National e-Payment) เม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559(กรมสรรพสามิต,การรับช าระดว้ยบตัรอิเล็กทรอนิกส์
(บตัรเดบิต/บตัรเครดิต,2560 15 พฤศจิกายน) เพื่อช่วยในการใหบ้ริการและเพิ่มประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษี 
โดยมีระบบบริการผ่านช่องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบดว้ย การยื่นช าระภาษีผ่านเครือข่ายระบบ
อินเตอร์เน็ต และการช าระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดว้ยบตัรอิเล็กทรอนิกส์ผา่นเคร่ืองรับบตัร EDC 
(Electronic Data Capture)  

ในการศึกษาน้ี ผูว้ิจยัค  านึงถึงการตอบสนองนโยบายของกรมสรรพสามิตให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เกิดการเรียนรู้และพฒันาอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนเป็นการเพิ่มจ านวนผูช้  าระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ผา่นช่องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ผูว้ิจยัจึงสนใจ
ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ผ่านช่องทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพฒันาและปรับปรุงดา้นการให้บริการ ลดตน้ทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆในการให้บริการ 
ตลอดจนการสร้างความพึงพอใจ ตอบสนองตามความต้องการของผูรั้บบริการและเป็นการประชาสัมพนัธ์
ท าใหเ้กิดการรับรู้และเขา้ใจตรงกนัเพื่อใหท้นัต่อสภาวะแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย  

1. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการเลือกช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา 
ยาสูบ และไพ ่ผา่นช่องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

2. เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการเลือกช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ 
และไพ ่ผา่นช่องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

3. เพื่อศึกษาถึงผลท่ีมีต่อการตดัสินใจช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ผ่าน
ช่องทางระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 
 

http://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mze4/~edisp/uatucm318934.pdf)
http://www.excise.go.th/cs/groups/public/documents/document/dwnt/mze4/~edisp/uatucm318934.pdf)
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สมมติฐานของการวจัิย  

1. ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างมีผลต่อการเลือกช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา 
ยาสูบ และไพ ่ผา่นช่องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีแตกต่าง 

2. ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการเลือกช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ 
และไพ ่ผา่นช่องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์  
 
ขอบเขตของการวจัิย  
การวิจยัเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นผูช้  าระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ทั้งรายใหม่และรายต่อเน่ืองของส านกังานสรรพสามิตพื้นท่ีปราจีนบุรี 
สาขากบินทร์บุรี  เขตพื้นท่ีรับผิดชอบของส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ีปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี 
ประกอบดว้ย 3 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอกบินทร์บุรี อ าเภอนาดี และอ าเภอประจนัตคาม 

ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ  
1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) คือ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุรายได ้ 

และระดบัการศึกษา และปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยี ไดแ้ก่ การรับรู้ถึงประโยชน์ ความสะดวกและง่าย
ต่อการใชง้าน ทศันคติท่ีมีต่อการใชง้าน และความตั้งใจในการใชง้าน  

2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คือ การตดัสินใจเลือกช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา  
ยาสูบ และไพ ่ผา่นช่องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์  

 
แนวคิด ทฤษฏี และงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 
1.แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร์ 
ประชากรศาสตร์(demography) หมายถึง การศึกษาเก่ียวกบัประชากรด้าน เพศ อายุ อาชีพ ระดบั

รายได ้การศึกษา ลกัษณะทางครอบครัวและสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม (วกิิพีเดีย สารานุกรมเสรี,2563, 
10, ธันวาคม) และเป็นการศึกษาตวัแปรในการก าหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นการแบ่งส่วนทางการตลาดเพื่อ
ก าหนดกลุ่มตลาดเป้าหมายไดอ้ยา่งเหมาะสม โดย ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538)(อา้งถึงใน ภทัรดนยั พิริยะธน
ภทัร,2558) ไดแ้ก่ ดา้นอายุ (Age) ดา้นเพศ (Sex) ระดบัการศึกษาและรายไดต่้อเดือน ซ่ึงประชากรศาสตร์
แสดงถึงความแตกต่างในดา้นต่าง ๆ ท่ีจะส่งผลต่อการรับรู้ข่าวสารทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม ไม่วา่จะเป็น
ความคิด ค่านิยม ความเช่ือ และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล (วศิน สันหกรณ์, 2557) 

2. แนวคิดและทฤษฎีการตดัสินใจ 
การตดัสินใจ หมายถึง การตดัสินใจเลือกส่ิงท่ีดีท่ีสุด โดยใชห้ลกัการเหตุและผล เกิดการวิเคราะห์

อยา่งถ่ีถว้น ท าการเลือกส่ิงท่ีดีท่ีสุดโดยพิจารณาจากปัจจยัหลายๆ ดา้นให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ เพื่อให้
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เกิดการบรรลุตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายตามต้องการ (บ ารุง สังข์ขาว,2554,น.20 (อา้งถึงใน บุหรัน 
ละครมูล,2561) ซ่ึงสอดคล้องกบั (ภทัรา มหามงคล,2554:น.13) โดยกระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อเป็น
ล าดับขั้นตอนในการตัดสินใจซ้ือของผู ้บริโภค ซ่ึง Kotler (2000) อธิบายว่า ผูบ้ริโภคจะผ่านขั้นตอน
กระบวนการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน คือ1) เกิดความตอ้งการ 2) การคน้หา
ทางเลือก 3) การประเมินทางเลือก 4) พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ 5) พฤติกรรมภายหลงัการใชบ้ริการ  

3.แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการยอมรับเทคโนโลย ี
Rogers (2003)(อ้างถึงใน อนุชา โสมาบุตร ,2556 ,5 กุมภาพันธ์) การยอมรับเทคโนโลยีจะมี

หลากหลายรูปแบบ สามารถแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ดงัน้ี1) ขั้นความรู้ (The knowledge stage)  2) ขั้นการโน้ม
น้ า ว (The persuasion stage 3)  ขั้ น ก า รตัด สิ น ใ จ  (The decision stage)  4)  ขั้ น ก า รน า ไป ใช้  (The 
implementation stage) 5) ขั้นการยนืยนั (The confirmation stage)   

ทฤษฎีการกระท าตามหลักเหตุและผล (The theory of reasoned action หรือ TRA) Ajzen and 
Fishbein (1975) (อา้งถึงใน สิงหะ ฉวีสุข และสุนนัทา วงศ์จตุรภทัร,2555) ทฤษฎีการกระท าตามหลกัเหตุ
และผล การยอมรับการใชเ้ทคโนโลยขีองแต่ละบุคคลเกิดจากพฤติกรรมของแต่ละบุคคล ท่ีเก่ียวกบัความเช่ือ
และทศันคติ โดยการตดัสินใจของบุคคล โดยจะตอ้งมีเหตุและผลท่ีช่วยในการตดัสินใจ คือ ความตั้งใจแสดง
พฤติกรรม ท่ีจะส่งผลต่อหรือแรงผลกัดนัจากทศันคติท่ีมีต่อพฤติกรรม (Attitudes towards the behavior)และ
บรรทดัฐานของบุคคลท่ีอยูโ่ดยรอบการแสดงพฤติกรรม (Subjective norm)  

ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of planned behavior หรือ TPB) (Ajzen (1985) (อา้งใน สิงหะ 
ฉวีสุข และสุนนัทา วงศ์จตุรภทัร,2555)) เป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมของบุคคลท่ีไดรั้บแรงขบัเคล่ือนจาก
ความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรม ประกอบด้วยปัจจยัหลกั 3 ประการ ได้แก่ ทศันคติท่ีมีต่อพฤติกรรม 
บรรทดัฐานของบุคคลท่ีอยูโ่ดยรอบการแสดงพฤติกรรม และการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมของตนเอง  

แบบจ าลองทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model :TAM จะศึกษาปัจจยัต่าง 
ๆท่ีส่งผลต่อการยอมรับการตดัสินใจท่ีใหม่ โดยปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้
เทคโนโลยี (Behavioral Intention) Davis (1989) (อ้างถึงใน ธนวรรณ ส านวนกลาง ,2559: น. 12) มีปัจจยั
หลกัได้แก่ ตวัแปรภายนอก (External Variables) ซ่ึงประกอบด้วย 1) การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน 
(Perceived Usefulness: PU 2) การรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน (Perceived ease of use: PEOU) 3) ทศันคติ
ท่ีมีต่อการใช ้(Attitude toward use และ 4) ความตั้งใจใช ้(Intention to use)  

4. แนวคิดเก่ียวกบัภาษี 
ภาษีสรรพสามิตตามพระราชบญัญติัภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ใหผู้ป้ระกอบอุตสาหกรรม ผูน้ าเขา้ 

ผูป้ระกอบกิจการสถานบริการหรือผูอ่ื้นท่ีก าหนดให้เป็นผูมี้หน้าท่ีเสียภาษี มีหนา้ท่ีเสียภาษีตามมูลค่าหรือ
ตามปริมาณของสินคา้ หรือบริการ หรือทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณของสินคา้หรือบริการ(มาตรา 16) และ
ประเภทของใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ ่มีดงัน้ี 
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 ใบอนุญาตขายสุรา มี 2 ประเภท คือ1. ใบอนุญาตขายสุราประเภทท่ี 1 ส าหรับการขายสุราทุกชนิด 
คร้ังหน่ึงจ านวนตั้งแต่สิบลิตร ข้ึนไป 2. ใบอนุญาตขายสุราประเภทท่ี 2 ส าหรับการขายสุราทุกชนิด คร้ังหน่ึง
จ านวนต ่ากวา่สิบลิตร(มาตรา 156) ใบอนุญาตขายยาสูบ มี 3 ประเภท คือ1. ใบอนุญาตขายยาสูบประเภทท่ี 1 
ส าหรับการขายส่งยาสูบ คร้ังหน่ึงจ านวนหน่ึงพนัมวนข้ึนไป ยาสูบประเภทยาเส้นคร้ังหน่ึงจ านวนสอง
กิโลกรัมข้ึนไป ยาสูบประเภทยาเส้นปรุงหรือยาเค้ียว คร้ังหน่ึงจ านวนสองร้อยกรัมข้ึนไป 2. ใบอนุญาตขาย
ยาสูบประเภทท่ี 2 ส าหรับการขายปลีกยาสูบ คร้ังหน่ึงจ านวนต ่ากวา่ หน่ึงพนัมวน ถา้เป็นยาสูบประเภทยา
เส้นคร้ังหน่ึงจ านวนต ่ากวา่สองกิโลกรัม ยาสูบประเภทยาเส้นปรุง หรือยาเค้ียว คร้ังหน่ึงจ านวนต ่ากวา่สอง
ร้อยกรัม 3. ใบอนุญาตขายยาสูบประเภทท่ี 3 ส าหรับการขายผลิตภณัฑย์าสูบอ่ืน(มาตรา 168) ใบอนุญาตขาย
ไพ ่มี 2 ประเภท คือ1. ใบอนุญาตขายไพป่ระเภทท่ี 1 ส าหรับการขายไพ ่คร้ังหน่ึงจ านวนตั้งแต่ส่ีสิบส ารับข้ึน
ไป 2. ใบอนุญาตขายไพป่ระเภทท่ี 2 ส าหรับการขายไพ ่คร้ังหน่ึงจ านวนต ่ากวา่ส่ีสิบส ารับ(มาตรา 177) 

 
วธีิด าเนินงานวจัิย 

 
1. ก าหนดขนาดตวัอยา่งและการสุ่มตวัอยา่ง ของผูช้  าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ  

และไพ่ ทั้งรายใหม่และรายต่อเน่ือง ของส านกังานสรรพสามิตพื้นท่ีปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี ท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ 95% ระดบัความคลาดเคล่ือน ± 5% ของจ านวนประชากรท่ีมีจ านวนไม่แน่นอน โดยผูว้ิจยั
ตอ้งการขนาดตวัอยา่งเป็นจ านวน 50 % จากจ านวนประชากรทั้งหมด จะไดข้นาดตวัอยา่ง จ  านวน 385 ราย 
(อา้งใน ธานินนทร์ ศิลป์จารุ ,2563 ,หน้า 46) การเลือกวิธีการสุ่มตวัอย่างท่ีไม่เป็นไปตามโอกาสทางสถิติ 
(Non-Probability Sampling) โดยเลือกสุ่มวธีิการสุ่มแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling)  

2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู ้วิจ ัยใช้แบบสอบถาม ส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลผู ้ท่ีมาช าระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ท่ีส านกังานสรรพสามิตพื้นท่ีปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี 
การเก็บรวมรวมขอ้มูลในการวจิยัตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 – มีนาคม พ.ศ. 2564 และน าไปวเิคราะห์
ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

3. วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล  
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีเป็นแบบตรวจสอบรายการ 

(Check-list) โดยใช้วิ ธีหาค่าความถ่ี  (Frequency) และค่าร้อยละ  (Percentage) ปัจจัยด้านการยอมรับ
เทคโนโลยีและการตดัสินใจเลือกช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ผา่นช่องทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ใช้วิธีหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และขอ้มูล
เก่ียวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหาแล้วสรุปออกมาเป็นค่าความถ่ี 
(Frequency) โดยเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย   

การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอา้งอิงหรือสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ลกัษณะประชากรศาสตร์ 
ส าหรับ ดา้นเพศ ใชก้ารวเิคราะห์ความแตกต่างดว้ย t-test ส าหรับดา้นอาย ุรายไดแ้ละระดบัการศึกษาใช้การ
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วิเคราะห์ความแตกต่างแปรปรวนทางเดียว (Anova) ใช้ Scheffe Analysis กรณีพบความแตกต่างรายกลุ่ม 
การวเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ดา้นการยอมรับเทคโนโลยกีบัการตดัสินใจเลือกช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ผา่นช่องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้ารค านวณค่าสหสัมพนัธ์
อยา่งง่ายแบบเพียร์สัน(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ((Hair , et al.,2006 , น.286-287)
อา้งถึงใน จิญาดา แกว้แทน,2557 , น.48) 
 

ผลการวจัิย 
 

1. ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ของผูช้  าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ผ่าน
ช่องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ  านวน 385 ราย พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง มีอายุ 31-
40 ปี มีรายไดต่้อเดือน 15,001 - 30,000 บาท และมีระดบัการศึกษา ต ่ากวา่ปริญญาตรี 

2. ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีในการช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ผ่าน
ช่องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยภาพรวม พบวา่ ระดบัความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยใีนการ
ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ผา่นช่องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยภาพรวม อยูใ่น
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีในการช าระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ผ่านช่องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
ไดแ้ก่ ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ รองลงมา อยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน 
ดา้นทศันคติท่ีมีต่อการใชง้าน และดา้นความตั้งใจในการใชง้าน  

3. การตัดสินใจช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ผ่านช่องทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์โดยภาพรวม พบวา่ ระดบัการตดัสินใจช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ 
ผ่านช่องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียดรายขอ้ พบว่า 
ระดบัการตดัสินใจช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ผา่นช่องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
อยู่ในระดับมาก ได้แก่  การต่อใบอนุญาตปีถัดไปท่านจะช าระค่าธรรมเนียมฯผ่านช่องทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ท่านพิจารณาถึงความพอใจจึงตัดสินใจช าระค่าธรรมเนียมฯผ่านช่องทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และท่านพิจารณาถึงประโยชน์ในการช าระค่าธรรมเนียมฯผา่นช่องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจช าระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ ่ผา่นช่องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ แตกต่างกนั พบวา่ดา้นเพศ 
และอายุท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการตดัสินใจช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ผ่าน
ช่องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ แตกต่างกนั รายไดต่้อเดือนและระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการ
ตดัสินใจช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ ่ผา่นช่องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่แตกต่าง 
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 สมมติฐานขอ้ท่ี 2 ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจช าระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ผา่นช่องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยภาพรวม พบวา่ มีความสัมพนัธ์กนั
ในระดบัสูง เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์เป็นรายดา้นพบวา่ มีความสัมพนัธ์ในระดบัสูง ไดแ้ก่ ดา้นการรับรู้ถึง
ประโยชน์ ดา้นความสะดวกและง่ายต่อการใชง้าน ดา้นทศันคติท่ีมีต่อการใชง้าน และดา้นความตั้งใจในการ
ใชง้าน  

การศึกษาขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูช้  าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ 
ผา่นช่องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการปรับปรุงและพฒันาระบบการใหบ้ริการ พบวา่ มากท่ีสุด ไดแ้ก่ ท า
รูปแบบการช าระเงินให้ง่ายสะดวกต่อผูใ้ช้งานและผูสู้งอายุ รองลงมา ได้แก่ พฒันาระบบการช าระผ่าน
แอพพลิเคชัน่บนมือถือ ประชาสัมพนัธ์ผา่นช่องทางต่างๆ ให้ประชาชนทราบเขา้ใจอยา่งชดัเจน การท าธุระ
กรรมทาง Online จะมีความยุง่ยากและซบัซอ้น ควรจดัท าคู่มือเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีง่าย ช าระผา่นช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์อยา่งต่อเน่ือง และตอ้งมีหนงัสือแจง้เตือนก่อนใบอนุญาตจะหมดอาย ุ 
 

อธิปรายผล 
 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างมีผลต่อการตดัสินใจช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขาย
สุรา ยาสูบ และไพ ่ผา่นช่องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีแตกต่าง 

1. ประชากรศาสตร์ด้านเพศ พบว่า ด้านเพศ ท่ีแตกต่างมีผลการตัดสินใจช าระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ผา่นช่องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 
0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐาน เน่ืองจากการช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผ่านช่องทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีผู ้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความคุ้นเคยกับการช าระค่าธรรมเนียมแบบเดิมจึงท าให้มี
ประสบการณ์ การเรียนรู้ และท าความเขา้ใจในช่องทางการช าระเงินในรูปแบบใหม่แตกต่างกนัไปในแต่ละ
เพศ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ Hanna & Wozniak (2001) (อ้างถึงใน ชวิศา พุ่มดนตรี ,2559:หน้า 22)  
กล่าวไวว้า่ดา้นเพศ จะแสดงถึงวยัวุฒิของบุคคลท่ีบ่งบอกถึงความสามารถในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเขา้ใจ
ในเน้ือหา และส่ือสารเร่ืองราวต่างๆ ไดม้ากนอ้ยต่างกนันั้น รวมไปถึงการมีประสบการณ์ในชีวิตท่ีผ่านมา
แตกต่างกนัออกไป  

2. ประชากรศาสตร์ดา้นอาย ุพบวา่ ดา้นอายท่ีุแตกต่างมีผลการตดัสินใจช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ผ่านช่องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน เน่ืองจากการช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผา่นช่องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ไดถู้ก
น ามาใช้ได้ไม่เกิน 10 ปี ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้มีอายุมากมีความคุน้เคยกบัการช าระค่าธรรมเนียม
แบบเดิมและยงัมีจ านวนไม่นอ้ยท่ียงัไม่พร้อมเปิดรับเทคโนโลยแีละเรียนรู้เทคโนโลย ีและสอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของ (นิชานนัท ์ชาวนา ,2559))(อา้งถึงในอาริศรา นนทะคุณ,2561:หนา้ 18) พบวา่ อายุท่ีแตกต่าง
กนัของผูเ้สียภาษีมีปัญหาและอุปสรรคในการยื่นแบบและช าระภาษีผา่นอินเทอร์เน็ตท่ี แตกต่างกนั กล่าวคือ
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ผูท่ี้ตอ้งเสียภาษีในกลุ่มอายุมากจะมีความเคยชินกบัการยื่นภาษีแบบเดิม แตกต่างกบัผูท่ี้เสียภาษีในกลุ่มอายุ
นอ้ยท่ีเม่ือเร่ิมตน้เสียภาษีจะเร่ิมจากการจ่ายผา่นทางอินเทอร์เน็ต  

3. ประชากรศาสตร์ดา้นรายไดต่้อเดือน พบวา่ ดา้นรายไดต่้อเดือน ท่ีแตกต่าง มีผลการตดัสินใจช าระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ผ่านช่องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน แต่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ (นิชานนัท ์ชาวนา 
,2559))(อา้งถึงในอาริศรา นนทะคุณ,2561:หนา้ 19) พบวา่ รายไดท่ี้แตกต่างกนั มีปัญหาและอุปสรรคในการ
ยื่นแบบและช าระภาษี ผ่านอินเทอร์เน็ต ดา้นการขาดความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัการยื่นแบบทางเน็ตไม่
แตกต่างกนั และขดัแยง้กบัผลการวิจยั(สาวิตรี นาคศรีม่วง (2557))(อา้งถึงในอาริศรา นนทะคุณ,2561:หน้า 
20) พบว่า ผูท่ี้มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีผลต่อการยื่นแบบและแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาผา่น อินเทอร์เน็ต แตกต่างกนั 

4. ประชากรศาสตร์ดา้นระดบัการศึกษา พบวา่ ดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่าง มีผลการตดัสินใจช าระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ผ่านช่องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน แต่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ (นิชานนัท ์ชาวนา 
,2559))(อา้งถึงในอาริศรา นนทะคุณ,2561:หนา้ 19) พบวา่ ระดบัการศึกษามีปัญหาและอุปสรรคในการยื่น
แบบและช าระภาษี ผา่นอินเทอร์เน็ต ดา้นการขาดความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัการยืน่แบบทางเน็ตไม่แตกต่าง
กนั และขดัแยง้กบัผลการวิจยัของ (สาวิตรี นาคศรีม่วง (2557))(อา้งถึงในอาริศรา นนทะคุณ,2561:หนา้ 20)  
พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัจะมีความคิดเห็น เก่ียวกบัและอุปสรรคท่ีมีต่อการยื่นแบบและ
แสดง รายการเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาผา่น อินเทอร์เน็ตแตกต่างกนั 
สมมติฐานท่ี 2  ปัจจยัการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการตดัสินใจช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขาย
สุรา ยาสูบ และไพ ่ผา่นช่องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์  

1. ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ผลการวิจยัพบว่า การยอมรับการใช้
เทคโนโลยีมีผลต่อการตดัสินใจช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ผ่านช่องทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ มีความสัมพนัธ์กนัในเชิงบวก อยูใ่นระดบัสูง ความสัมพนัธ์กนัเป็นไปตามสมมติฐานและมี
ความสอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีแบบจ าลองทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance 
Model : TAM) ของ (David 1989) (อ้างถึงในธนวรรณ ส านวนกลาง ,2559:หน้า 11) เป็นผลมาจากกะดบั
ความเช่ือของบุคคล ความคิด ความรู้สึก วา่การรับรู้ถึงประโยชน์จะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใชง้าน
ได ้ และระดบัความเช่ือวา่เทคโนโลยนีั้นไม่ตอ้งใชค้วามพยามท่ีจะใชง้าน ซ่ึงจะส่งผลใหเ้กิดการยอมรับและ
ตดัสินใจใชบ้ริการช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ผา่นช่องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
แสดงให้เห็นว่า การสร้างการรับรู้ถึงประโยชน์ในการช าระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการ
ประชาสัมพนัธ์และสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผูช้  าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ผ่าน
ช่องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ท าใหผู้ข้ออนุญาตเกิดการยอมรับและตดัสินใจช าระค่าธรรมเนียมผา่นช่องทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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 2. ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน ผลการวิจยัพบว่า การ
ยอมรับการใช้เทคโนโลยีมีผลต่อการตดัสินใจช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ผ่าน
ช่องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีความสัมพนัธ์กนัในเชิงบวก อยู่ในระดบัสูง ความสัมพนัธ์กนัเป็นไปตาม
สมมติฐานและสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีแบบจ าลองทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (Technology 
Acceptance Model : TAM) ของ (David 1989) ) (อา้งถึงในธนวรรณ ส านวนกลาง,2559:หน้า 11) แสดงให้
เห็นวา่  ดา้นความง่ายและสะดวกในการใชง้าน มีการปรับปรุงระบบให้มีการใชง้านง่าย ระบบมีเสถียรภาพ 
มีขั้นตอนการใชง้านไม่สลบัซบัซอ้น เหมาะสมกบัผูท่ี้ไม่เคยใชม้าก่อน 

3. ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีดา้นทศันคติท่ีมีต่อการใช้งาน ผลการวิจยัพบว่า การยอมรับการใช้
เทคโนโลยีมีผลต่อการตดัสินใจช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ผ่านช่องทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ มีความสัมพนัธ์กนัในเชิงบวก อยู่ในระดบัสูง ความสัมพนัธ์กนัเป็นไปตามสมมติฐานและ
สอดคลอ้งกบัแนวความคิดและทฤษฎี แบบจ าลองทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance 
Model : TAM) ของ (David 1989) ) (อา้งถึงในธนวรรณ ส านวนกลาง,2559:หน้า 11) แสดงให้เห็นว่า การ
สร้างทศันคติท่ีดีให้กบัผูช้  าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต โดยอธิบายวิธีขั้นตอน สร้างความเช่ือมัน่และความ
สบายใจ และผลท่ีได้จากการช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ผ่านช่องทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ จนน าไปสู่การตดัสินใจ 

4. ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยีดา้นความตั้งใจในการใชง้าน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ การ
ยอมรับการใช้เทคโนโลยีมีผลต่อการตดัสินใจช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ผ่าน
ช่องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีความสัมพนัธ์กนัในเชิงบวก อยู่ในระดบัสูง ความสัมพนัธ์กนัเป็นไปตาม
สมมติฐานและสอดคลอ้งกบัแนวความคิดและทฤษฎี แบบจ าลองทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลย ี(Technology 
Acceptance Model : TAM) ของ (David 1989) ) (อา้งถึงในธนวรรณ ส านวนกลาง,2559:หน้า 11) แสดงให้
เห็นวา่ การช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ ่ผา่นช่องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ท าใหเ้กิด
การรับรู้ถึงประโยชน์ ใชง้านไดง่้ายและสะดวกมากข้ึน เกิดทศันคติท่ีดีต่อการใชง้าน จะส่งผลให้เกิดความ
ตอ้งการใชง้าน น ามาสู่การตดัสินใจและใชบ้ริการ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

ขอ้เสนอแนะทัว่ไป  
เพื่อเป็นแนวทางในพฒันาระบบการให้บริการให้เกิดประสิทธิภาพและตอบสนองตามความ

ตอ้งการของผูช้  าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ผา่นช่องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ควรมี
การพฒันาระบบการใหบ้ริการผา่นช่องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ใหมี้เสถียรภาพและง่ายต่อการใชง้าน ท าจดัท า
คู่มือและประชาสัมพนัธ์เพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจ ตลอดจนการพฒันาช่องทางการช าระผา่นแอปพลิเคชั่น
บนมือถือใหมี้ความรวดเร็ว ง่ายและสะดวกในการใชง้าน เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหก้บัผูไ้ดรั้บอนุญาต
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ขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ผ่านช่องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีการส ารวจความตอ้งการ แนะน าช่องทางการรับ
บริการผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กบัผูท่ี้ยงัไม่มีความเขา้ใจในการช าระผา่นช่องทางระบบ เพื่อเป็นการสร้าง
การรับรู้และความเขา้ใจและเป็นสร้างความพึงพอใจและเขา้ใจกบัผูไ้ดรั้บใบอนุญาตดว้ย 
ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 1. ควรท าการศึกษากบักลุ่มประชากรหรือกลุ่มตวัอยา่งกลุ่ม โดยศึกษาท่ีจงัหวดัอ่ืนๆ เพื่อน ามา
ศึกษาวา่มีความแตกต่างจากท่ีน าเสนอในงานวจิยัฉบบัน้ีหรือไม่  
 2. ควรมีการศึกษาปัจจยัดา้นอ่ืนๆ เพิ่มเติม เช่น ปัจจยัดา้นพฤติกรรมหรือรูปแบบการด าเนินชีวิต 
(Lifestyle) ซ่ึงมีผลต่อของการยอมรับเทคโนโลยี จะน ามาซ่ึงความไวใ้จในการช าระค่าธรรมเนียมผ่าน
ช่องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 3. ควรศึกษาถึงจุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหาและอุปสรรค ในการช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขาย
สุรา ยาสูบ และไพ ่ผา่นช่องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อน ามาปรับปรุงระบบการใหบ้ริการ       
 4. เน่ืองจากการวิจยัเป็นการเก็บรวมรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ท าให้มีข้อจ ากัดด้าน
รายละเอียดของการวิจยั ดงันั้น จึงควรศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อใหท้ราบทศันคติในแต่
ละดา้นของตวับุคคล เพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจในเชิงลึก 

 
เอกสารอ้างองิ 
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