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บทคดัย่อภาษาไทย 

ช่ือเรือ่ง ปัจจยัที่มีผลตอ่ความส าเรจ็ในการเขา้รว่มโครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรม
ทางอิเลก็ทรอนิกส ์E-TAX INVOICE และ E-RECEIPT 

ผูว้ิจยั พรลภสั สถานพงษ์ 
ปรญิญา รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2564 
อาจารยท์ี่ปรกึษา ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. ปรชีญาณ ์นกัฟอ้น  

  
งานวิจัยนี ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดับความส าเร็จในการเขา้ร่วมโครงการระบบภาษีและ

เอกสารธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส ์e-Tax Invoice และ e-Receipt และเพื่อศึกษาปัจจยัที่มีผลตอ่ความส าเรจ็ใน
การเขา้รว่มโครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส  ์e-Tax Invoice และ e-Receipt โดยใชว้ิธี
การศึกษา 2 วิธี คือ 1) การส ารวจเอกสาร เพื่อตอ้งการทราบถึงระดบัความส าเร็จในการด าเนินโครงการ โดย
พิจารณาจากลกัษณะการเขา้รว่มโครงการและไม่เขา้รว่มโครงการของผูป้ระกอบการ ในช่วง พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 
2563 และ 2) เก็บขอ้มลูดว้ยเครื่องมือแบบสอบถาม ตัง้แต่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
จากกลุม่ผูป้ระกอบการธุรกิจขายสินคา้และใหบ้รกิาร ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร สถิติ
ที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ คา่รอ้ยละและไคสแควร ์ผลการศึกษา การตดัสินใจเขา้รว่มโครงการระบบภาษี
และเอกสารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  ์e-Tax Invoice และ e-Receipt ของผูป้ระกอบการ ในกลุ่มธุรกิจขนาด
กลางและธุรกิจขนาดใหญ่ ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563 คิดเป็นรอ้ยละ 0.02 จากจ านวนผู้ประกอบการ
ทัง้หมดในประเทศไทย ซึ่งอยู่ในระดบัท่ีนอ้ย โดยการตดัสินใจเขา้รว่มหรือไม่เขา้รว่มโครงการฯ มีผลมาจากทัง้ 5 
ปัจจัย ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการรบัรูน้โยบายของผูป้ระกอบการ ปัจจัยดา้นทัศนคติของผูป้ระกอบการ ปัจจัยดา้น
ความพรอ้มของผูป้ระกอบการ ปัจจยัดา้นอิทธิพลทางสงัคม และปัจจยัดา้นสมรรถนะของรฐั อีกทัง้ผลการศกึษา
ยงั พบว่า ปัจจัยพืน้ฐานของผูป้ระกอบการ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเขา้ร่วมโครงการระบบภาษีและเอกสาร
ธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส ์e-Tax Invoice และ e-Receipt ดงันัน้ ภาครฐัควรใหค้วามส าคญัในการสรา้งการรบัรู ้
ในผูป้ระกอบการ และพัฒนาสมรรถนะของรฐัในดา้นเทคโนโลยีและอุปกรณ์ พรอ้มทัง้บุคลากรที่จะตอบขอ้
ซักถามและให้ความรูแ้ก่ผู้ประกอบการที่ เข้าร่วมโครงการฯ  ให้มากขึน้  โดยรัฐควรสร้างการรับรู ้ให้กับ
ผูป้ระกอบการจากการประชาสมัพนัธเ์ชิงรุก ซึง่สามารถท าผ่านสือ่สงัคมออนไลนแ์ละใหผู้ป้ระกอบการสามารถ
สง่ขอ้ความซกัถามเมื่อเกิดขอ้สงสยัหรือพบปัญหาการใชง้านระบบ และควรจัดสมัมนา อบรมความรูเ้ก่ียวกับ
ขัน้ตอนหรือการใชง้านระบบภาษีอิเล็กทรอนิกสเ์บือ้งตน้ รวมทัง้การออกมาตรการทางภาษี เพื่อเป็นการสรา้ง
ทศันคติที่ดีและจงูใจใหผู้ป้ระกอบการตดัสนิใจเขา้รว่มโครงการฯ 

 
ค าส าคญั : ความส าเรจ็, ระบบภาษี, เอกสารธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส ์
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This research aims to study the project succes levels and the factors affecting 

succes in participating in the tax system and electronic transaction documentation of the e-Tax 
Invoice and e-Receipt Projects. This research utilizes two methods: a document survey to identify the 
level success of the project implementation in tern of participating in the project and participating the 
project of entrepreneur from 2017 to 2020; and (2)  to collect data using questionnaire from July 1 
2021 until August 31 2021 from entrepreneur selling product and  services to 400 medium and large 
companies in the Bangkok area.  The statistical techniques used both percentage and Chi-square 
The results the study revealed that the decision to participate in the tax system and electronic 
transaction documents, such as e-Tax Invoice and e-Receipts among entrepreneurs in medium and 
large enterprise groups from 2017 to 2020, accounting for 0. 02 percent the total number of 
entrepreneurs in Thailand, which was found to be at a low level.  was influenced by five factors: 
perception factors, attitude factors, readiness factors, Social Influence Factor, and the capacity of 
state factors.  In addition, it was found that the fundamental factors of entrepreneurs did not affect 
decisions to join the tax system and electronic transaction documents, as e-Tax Invoice and e-
Receipts.  Therefore, the government should focus creating awareness among entrepreneurs.  and 
develop state competence in technology and equipment as well as personnel who will answer 
questions and provide more knowledge to entrepreneurs participating in the project. The government 
should create awareness for entrepreneurs through proactive public relations. This can done through 
social media and allows operators to send inquiries when they have questions or encounter 
problems using the system. should organize a seminar Training on basic e-tax procedures or usage 
including the issuance of tax measur to create a positive attitude and motivate entrepreneurs decide 
join the project. 
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การศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการเขา้ร่วมโครงการระบบภาษีและ
เอกสารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  ์e-Tax Invoice และ e-Receipt สามารถท าใหส้  าเร็จลุล่วงไดด้ว้ย
ความกรุณา และความช่วยเหลือจากหลาย ๆ ฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ปรีชญาณ์ นักฟ้อน อาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาวิจยัครัง้นี ้ รองศาสตราจารย ์ดร. เกษมศานต ์โชติ
ชาครพันธุ์ ประธานกรรมการสอบสารนิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุลศักดิ์ ชาญณรงค ์และ 
อาจารย ์ดร.รุสตัม้ หวนัส ูท่ีกรุณาสละเวลาอนัมีคา่มาเป็นกรรมการสอบสารนิพนธ์ ไดใ้หค้  าแนะน า
และชว่ยเหลือในการแกไ้ขขอ้บกพรอ่งตา่ง ๆ เป็นอยา่งมาก จนท าใหส้ารนิพนธฉ์บบันีเ้สรจ็สมบรูณ ์ผู้
ศกึษาจงึขอกราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูไว ้ณ ท่ีนี ้

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์คณะสังคมศาสตร์ ท่ีได้สอนวิชาความรู้ต่าง ๆ ตลอด
ระยะเวลาในการศึกษา ซึ่งความรูเ้หล่านีส้ามารถน ามาใชใ้นการท าการคน้ควา้วิจยัฉบบันี ้ รวมถึง
เจา้หนา้ท่ีของมหาวิทยาลยัและเจา้หนา้ท่ีประจ าภาควิชาท่ีคอยสนบัสนนุและอ านวยความสะดวกใน
การจดัท าสารนิพนธฉ์บบันี ้ขอขอบคณุเพ่ือน ๆ พ่ี ๆ นอ้ง ๆ ท่ีคอยช่วยเหลือใหค้  าแนะน าในการท า
วิจัย ช่วยเหลือในการอ านวยความสะดวกในการส ารวจและเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถาม  ให้
ก าลังใจและคอยสนับสนุน รวมถึงขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านท่ีสละเวลาอันมีค่ามาตอบ
แบบสอบถามในครัง้นี ้ท  าใหเ้ก็บขอ้มลูไดอ้ยา่งครบถว้น 

ขอขอบคณุครอบครวัท่ีคอยสนับสนุนและเป็นก าลงัใจเพ่ือผลกัดนัใหง้านวิจยัส าเร็จไปได้
ดว้ยดีตามเปา้หมาย 

สดุทา้ยนี ้ผูศ้กึษาวิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่งวา่ การศกึษาวิจยัในครัง้นี ้จะเป็นประโยชนส์  าหรบัผู้
ท่ีสนใจในการศกึษาตอ่ไป 
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บทที ่1  
บทน า 

 

ความส าคัญของปัญหา 
ระบบสารสนเทศอย่างอินเทอร์เน็ต ในปัจจุบันมีจ านวนผู้ใช้งานเพิ่ มสูงขึ ้นทุกปี 

เน่ืองมาจากพฤติกรรมของประชาชนทั่วโลก ซึ่งมีการใช้งานโทรศัพทเ์คล่ือนท่ีหรือสมารท์โฟน 
(Smart Phone) อยู่ตลอดเวลา พฤติกรรมดงักล่าวท าใหเ้กิดการพัฒนารูปแบบการด าเนินธุรกิจ
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับพฤติกรรมนี ้และจากงานวิจัยเรื่อง ผลกระทบจากธุรกิจ e-commerce ต่อ
ผูป้ระกอบการทอ้งถ่ิน ของธนาคารแห่งประเทศไทย ในปี 2561 พบว่า เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ปัจจบุนัมีผลท าใหรู้ปแบบการด าเนินธุรกิจการขายสินคา้ขยายวงกวา้ง โดยโรงงานผลิตหรือรา้นคา้
ปลีกสามารถจ าหนา่ยสินคา้แก่ผูบ้ริโภคและรบัช าระคา่สินคา้ในรูปแบบออนไลน ์โดยในปีเดียวกนั
นี ้มีขอ้มูลเก่ียวกับมูลค่าและจ านวนการน าเขา้สินคา้จากต่างประเทศท่ีน าเขา้มายงัประเทศไทย 
เพิ่มสูงขึน้ถึงรอ้ยละ 35 (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2562, น. 10) นอกจากนี ้ในปี 2563 รายงาน
ประจ าปีของ Digital 2020 จาก We are social และ Hootsuite ซึ่งเป็นดจิิทลัเอเจนซ่ีท่ีมีหนา้ท่ีเก็บ
ขอ้มลูพฤติกรรมการใชส่ื้อสงัคมออนไลนข์องประชาชน พบว่า ประชากรไทยมีการท าธุรกรรมผ่าน
โมบายแบงกิง้เป็นอันดับ 1 ของโลก คิดเป็นรอ้ยละ 68.1 ต่อเดือน รองลงมาเป็นการซือ้สินค้า
ออนไลนแ์ละการใชอิ้นเทอรเ์น็ตทั่วไป (Ad Addict TH, 2563) จากขอ้มลูดงักล่าว แสดงใหเ้ห็นถึง
รูปแบบการใชง้านสมารท์โฟนเพ่ือการซือ้ขายสินคา้ผ่านชอ่งทางออนไลนท่ี์มีการเปล่ียนแปลงและ
เตบิโตอยา่งรวดเรว็ และมีผลท าใหรู้ปแบบการช าระเงินถกูพฒันา เพ่ือใหท้นัตอ่การท าธุรกรรมผา่น
ชอ่งทางออนไลนจ์  านวนมาก ซึ่งเป็นประโยชนต์อ่การซือ้ขายสินคา้และการใหบ้รกิารทัง้ในประเทศ
และตา่งประเทศ 

เม่ือรัฐบาลเล็งเห็นถึงประโยชน์ ท่ีจะเกิดขึ ้นกับการท าธุรกรรมเหล่านี ้ จึงคิดแผน
ยทุธศาสตรโ์ครงสรา้งการช าระเงิน โดยเป็นผูท้  าหนา้ท่ีวางโครงสรา้งการช าระเงินจากฐานขอ้มูล
และระบบงานอิเล็กทรอนิกสใ์หมี้ความเช่ือมโยงกนัระหวา่งภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
เพ่ือสรา้งมาตรฐานสากลและความน่าเช่ือถือในการใชร้ะบบอิเล็กทรอนิกสส์  าหรบัท าธุรกรรม
ออกมาเป็น แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) เพ่ือให้ประเทศไทยมีโครงสร้างระบบช าระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร และสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนท่ีต้องการช าระสินค้า 
นอกจากนี ้ผูป้ระกอบการยงัสามารถลดตน้ทุนการรบัเงินจากผูซื้อ้สินคา้หรือผูร้บับริการ รวมทัง้
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พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครฐัไดอี้กทางหนึ่ง (ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีแห่งชาติ, 2560) เม่ือพิจารณาโครงการภายใตแ้ผนยุทธศาสตร ์National E-Payment 
พบว่า มีการด าเนินงานทัง้หมด 5 โครงการควบคูก่ัน ไดแ้ก่ โครงการระบบการช าระเงินแบบ Any 
ID โครงการการขยายการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ โครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส ์โครงการ e-Payment ภาครฐั และโครงการใหค้วามรูแ้ละส่งเสริมการใชธุ้รกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ (นักวิชาการแผนภาษี , 2559, น. 5) โดยโครงการช าระเงินแบบ Any ID และ
โครงการขยายการใชบ้ตัรอิเล็กทรอนิกส ์ถือเป็นจดุแรกของการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานการช าระ
เงินตามแผนยทุธศาสตร ์National e-Payment ท่ีมีเปา้หมายผลกัดนัใหป้ระชาชนลดการใชเ้งินสด 
โดยสามารถท าธุรกรรมการต่าง ๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์หรือใชบ้ตัรอิเล็กทรอนิกสท่ี์มีการลด
คา่ธรรมเนียมและกระจายเครื่องรบับตัรอิเล็กทรอนิกสต์ามสถานท่ีตา่ง ๆ เพ่ือเกิดความสะดวกตอ่
การช าระคา่สินคา้หรือบริการ อีกทัง้รฐับาลไดก้ าหนดมาตรฐานบตัรอิเล็กทรอนิกส ์เช่น มาตรฐาน
ชิปการด์ เครื่องรูดบตัร เพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยัในการใชง้าน (ส านกัเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร
, 2561) ท าใหป้รมิาณการใชบ้ตัรเดบิตเพ่ือช าระสินคา้และบริการ ณ จดุขายในปี พ.ศ. 2561 ของ
ภาคประชาชนเพิ่มขึน้รอ้ยละ 34.4 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหนา้ และในปีเดียวกนั
นี ้อณิยา ฉิมนอ้ย และ อรรถเวช อาภาศรีกลุ (2561) ไดศ้กึษาเก่ียวกบับริการโอนเงินและช าระเงิน
ทางเลือกใหม่ พบว่า บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกสใ์นภาคเอกชนมีปริมาณธุรกรรมกว่า 83.3 
ลา้นรายการ หรือรอ้ยละ 31 ของปรมิาณธุรกรรมการโอนเงินอิเล็กทรอนิกสท์ัง้หมด 

อย่างไรก็ตาม แมโ้ครงการการช าระเงินแบบ Any ID และโครงการการขยายการใชบ้ตัร
อิเล็กทรอนิกส ์โครงการ e-Payment ภาครฐั และโครงการใหค้วามรูแ้ละส่งเสริมการใชธุ้รกรรม
อิเล็กทรอนิกส ์จะไดร้บัการตอบรบัจากภาคประชาชนและภาคธุรกิจในระดบัท่ีดี เห็นไดจ้ากขอ้มลู
ปรมิาณการท าธุรกรรมท่ีมีแนว้โนม้เพิ่มขึน้ในทกุ ๆ ปี แตก่ลบัพบว่าโครงการระบบภาษีและเอกสาร
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ์มีระดบัความส าเรจ็ในระดบัท่ีนอ้ยกว่าโครงการอ่ืน ๆ ขา้งตน้ 

โครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบไปด้วยระบบภายใต้
โครงการอีกทัง้หมด 3 ระบบ คือ 1) ระบบ e-Filing 2) ระบบ e-Withholding Tax และ 3) ระบบ e-
Tax Invoice & e-Receipt และโดยระบบ e-Withholding Tax เป็นระบบจัดท าหนังสือรบัรองหัก 
ณ ท่ีจ่าย หากผูป้ระกอบการตอ้งการใชง้านระบบดงักล่าวสามารถติดตอ่ธนาคารท่ีท าธุรกรรมอยู ่
เพ่ือแจง้ธนาคารท าการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายเม่ือเกิดธุรกรรมการช าระเงินรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์และ
น าส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรอัตโนมัติ ในส่วนของระบบ e-Filing เป็นระบบการย่ืนภาษีบุคคล
ธรรมดาและนิติบุคคล รวมทั้งสามารถขอเอกสารเก่ียวกับภาษีผ่านระบบ e-Filing บนเว็บไซต์
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กรมสรรพากรได้ โดยทั้ง 2 ระบบ มีขั้นตอนการเข้าร่วมการใช้งานระบบท่ีส่งผลกระทบแก่
ประชาชนและผูป้ระกอบการค่อนขา้งนอ้ย อีกทัง้ยงัมีตวักลางคอยอ านวยความสะดวกในการใช้
งานระบบ ซึ่งแตกตา่งจากระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ท่ีมีขัน้ตอนการเขา้รว่มใชง้านระบบ
หลายขัน้ตอน และกระทบต่อวงจรธุรกิจของผูป้ระกอบการซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัอีกดว้ย จึง
ส่งผลใหมี้ผูใ้ชง้านระบบดงักล่าวอยู่ในระดบัท่ีนอ้ย ดงันัน้ในงานวิจยัชิน้นี ้ผูว้ิจยัจึงเนน้ศึกษาไปท่ี 
ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt เน่ืองจากเป็นระบบท่ีส าคญัตอ่ระดบัความส าเร็จของโครงการ
ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสใ์นภาพรวม และเก่ียวขอ้งกบัภาษีมลูคา่เพิ่ม ซึ่งเป็น
ภาษีอากรประเมินท่ีกรมสรรพากรจดัเก็บไดม้ากท่ีสดุจากภาษีอากรประเมินทกุประเภท ในปี พ.ศ. 
2559 กรมสรรพากรสามารถจดัเก็บภาษีมลูคา่เพิ่มไดถ้ึง 716,384 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 40.75 ของ
การจัดเก็บภาษีอากรประเมินทุกประเภท (ส่วนนโยบายรายได้, ม.ป.ป) ดังนั้น ระบบ e-Tax 
Invoice & e-Receipt จึงมีความส าคญัต่อประสิทธิภาพการจดัเก็บภาษีอากรประเมินดว้ยเช่นกัน 
และหากงานวิจัยชิน้นีส้ามารถทราบถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการเขา้ร่วมการใชง้านระบบนี้ไดอ้ย่าง
แท้จริง จะเป็นประโยชน์ในการเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือให้โครงการระบบภาษีและเอกสาร
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสมี์ระดบัความส าเรจ็ในระดบัท่ีดียิ่งขึน้ 

ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt เป็นระบบจัดท าใบก ากับภาษี ใบลดหนี ้ใบเพิ่มหนี ้
และใบเสรจ็รบัเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งผูป้ระกอบการประเภทขายสินคา้หรือใหบ้รกิาร ท่ีจด
ทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่มตอ้งจดัท า สง่มอบ และเก็บรกัษาใบก ากบัภาษีอิเล็กทรอนิกสต์ามประกาศ
อธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับท่ี 15) และระเบียบกรมสรรพากรว่าดว้ยการจัดท า ส่งมอบ และเก็บ
รกัษาใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกสผ์่านระบบ e-Tax invoice by Email พ.ศ. 2560 โดยระบบ e-
Tax Invoice & e-Receipt ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงแก่ผูป้ระกอบการในเรื่องการจดัท าใบก ากับ
ภาษีจากรูปแบบกระดาษมาเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งผูป้ระกอบการสามารถเลือกวิธีส  าหรบั
จดัท าใบก ากบัภาษีเพียงวิธีเดียว ตามหลกัเกณฑท่ี์กรมสรรพากรก าหนด  

ตาราง 1 ความแตกตา่งระหวา่ง ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt และ ระบบ e-Tax invoice by 
Email  
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รายละเอียด ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ระบบ e-Tax invoice by Email 
1. รายไดผู้ป้ระกอบการ ไมจ่ ากดัรายได ้ รายไดไ้มเ่กิน 30 ลา้นบาทตอ่ปี 

2. ขอบเขตในการจดัท า
เอกสารธุรกรรม
อิเลก็ทรอนิกส ์

ใบก ากบัภาษี ใบเสรจ็รบัเงิน 
ใบเพิ่มหนี ้ใบลดหนี ้

ใบก ากบัภาษี 
ใบเพิ่มหนี ้ใบลดหนี ้

3. รูปแบบไฟลเ์อกสาร
ธุรกรรมอิเลก็ทรอนิกส ์

PDF, PDF/A-3, XML PDF/A-3 

4. การรบัรองเอกสาร
ธุรกรรมอิเลก็ทรอนิกส์
ส  าหรบัน าสง่ผูซ้ือ้ 
ผูร้บับรกิาร และ
กรมสรรพากร 

ลงลายมือช่ือดิจิทลั 
(Digital Signature) 

ประทบัรบัรองเวลา 
(Time Stamp) 

5. วิธีการน าสง่
กรมสรรพากร 

Upload, Host to Host, 
Service Provider 

Email 

ท่ีมา: นกัวิชาการแผนภาษี (2559) 

ในตารางท่ี 1 แสดงใหเ้ห็นว่า ผูป้ระกอบการท่ีมีรายไดม้ากกว่า 30 ลา้นบาทต่อปีขึน้ไป 
ตอ้งใชร้ะบบ e-Tax Invoice & e-Receipt โดยมีขอบเขตการจดัท าเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ครอบคลมุทัง้ใบก ากบัภาษี ใบเสรจ็รบัเงิน ใบเพิ่มหนี ้และใบลดหนี ้ในรูปแบบไฟลเ์อกสารธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส ์PDF หรือ PDF/A-3 หรือ XML และท าการรบัรองเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ส  าหรับน าส่งผู้ซื ้อหรือผู้ร ับบริการ และกรมสรรพากรด้วยวิธีลงลายมือช่ือดิจิทัล (Digital 
Signature) และน าส่ งกรมสรรพากรด้วยวิ ธีการ Upload หรือ  Host to Host หรือ  Service 
Provider ซึ่งหลักเกณฑ์ของระบบ e-Tax invoice by Email จะมีความแตกต่างออกไป โดย
ผูป้ระกอบการท่ีใชง้านระบบจะตอ้งมีรายไดไ้ม่เกิน 30 ลา้นบาทตอ่ปี สามารถจดัท าใบก ากบัภาษี 
ใบลดหนี้ และใบเพิ่มหนี ้ แต่ไม่สามารถจัดท าใบเสร็จรับเงินได้ ซึ่งรูปแบบเอกสารธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกสจ์ะเป็น PDF/A-3 เพียงอย่างเดียว และมีการประทบัรบัรองเวลา (Time Stamp) เพ่ือ
น าสง่ผูซื้อ้หรือผูร้บับรกิาร และกรมสรรพากรดว้ยวิธีการน าสง่ผา่น Email  

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าผู้ประกอบการจะใช้ระบบใดระบบหนึ่ง ผู้ประกอบการทุกแห่งจะ
ประสบกับปัญหาและขอ้จ ากัดท่ีแตกต่างกันจากการปรบัเปล่ียนวิธีการออกใบก ากับภาษีจาก
รูปแบบกระดาษไปเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งปัญหาและขอ้จ ากดัมีทัง้ในดา้นเทคโนโลยีส าหรบั
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รองรบัระบบดงักล่าว และขัน้ตอนการขออนญุาตส าหรบัการรบัรองเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ์
รวมทัง้ตน้ทนุท่ีเกิดขึน้จากวิธีการส่งมอบใบก ากบัภาษีอิเล็กทรอนิกสใ์หก้บัคูค่า้และกรมสรรพากร 
อีกทัง้ตน้ทนุท่ีเกิดขึน้ในขัน้ตอนอ่ืน ๆ ของโครงการ โดยปัญหาและขอ้จ ากดัของผูป้ระกอบการนัน้มี
ผลต่อการเขา้รว่มและไม่เขา้ร่วมใชง้านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ซึ่งถือเป็นปัจจยัท่ีควร
ไดร้บัความสนใจจากผูด้  าเนินโครงการ ทัง้นี ้จากการศึกษาของ OECD ในปี 2015 ไดท้  าการเก็บ
ขอ้มูลและวิเคราะหเ์ก่ียวกับความส าคญัและพฤติกรรมการเสียภาษีของ SMEs ในประเทศกลุ่ม
ตนเอง พบว่า ตน้ทุนในการปฏิบัติตามข้อบังคับของรฐัและการปฏิบัติตามกฎหมายภาษี เป็น
อปุสรรคตอ่การเติบโตและพฒันาขีดความสามารถของ SMEs (Pope และ Abdul-Jabbar, 2008) 
หากภาครัฐมีนโยบายหรือมาตรการท่ีส่งผลกับต้นทุนของภาคธุรกิจ  นโยบายหรือมาตรการ
ดงักลา่วจะไมก่่อใหเ้กิดการตอบรบัตอ่นโนบายหรือมาตรการนัน้  

เม่ือพิจารณาถึงการด าเนินโครงการลักษณะเดียวกันในต่างประเทศ จะพบว่า ใน
สาธารณรฐัเกาหลี มีการด าเนินโครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ์ท่ีประสบ
ความส าเร็จเป็นอย่างดี โดยมีหลกัการและแนวคิดใกลเ้คียงกบัระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt 
ในประเทศไทย โดยการขบัเคล่ือนนโยบายระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสป์ระสบ
ความส าเรจ็มากในสาธารณรฐัเกาหลี อาจเน่ืองมาจากรฐับาลของสาธารณรฐัเกาหลีไดมี้มาตรการ
จูงใจทางภาษี  เช่น การให้เครดิตภาษีมูลค่าเพิ่ มแก่ผู้ประกอบการ เพ่ือเป็นการจูงใจให้
ผู้ประกอบการจัดท าใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกสม์ากขึน้ รวมทั้งการยกเว้นการน าส่งรายงาน
ภาษีมลูคา่เพิ่ม และยกเวน้การเก็บรกัษาเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ์เพ่ือลดความซ า้ซอ้นในการ
ท างานและสามารถลดตน้ทนุดา้นการจดัเก็บเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสแ์ก่ผูป้ระกอบการ โดย
ในปี 2558 พบว่า สาธารณรฐัเกาหลีมีจ านวนการจดัท าใบก ากบัภาษีอิเล็กทรอนิกสเ์พิ่มขึน้คิดเป็น
รอ้ยละ 99.8 ของใบก ากับภาษีทัง้หมด ซึ่งเป็นอตัราการจดัท าใบก ากับภาษีผ่านระบบท่ีสูงมาก 
โดยเป็นผลมาจากปัจจัยขา้งตน้ (พงศเ์ทพ หนูแก้ว, 2561) จะเห็นว่า ความส าเร็จของโครงการ
ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ์e-Tax Invoice & e-Receipt สามารถวัดได้จาก
จ านวนผูป้ระกอบการท่ีเขา้รว่มโครงการฯ เน่ืองจากผูป้ระกอบการถือเป็นผู้มีส่วนไดส้่วนเสียและ
เป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัของโครงการฯ นี ้และหากผูป้ระกอบการเขา้รว่มโครงการฯ มีจ านวนนอ้ย
จะสง่ผลตอ่ความส าเรจ็ของโครงการฯ ได ้

ทัง้นี ้จากสถานการณปั์จจุบนัของโครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ์
e-Tax Invoice & e-Receipt ในประเทศไทย ถือว่ามีระดับความส าเร็จในระดับท่ีน้อย ซึ่งมี
ผูป้ระกอบการขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่เขา้ร่วมโครงการเพียง 1,151 แห่ง จากผูป้ระกอบการ
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ในประเทศไทยทัง้หมด 3,148,739 แห่ง (ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(สสว.), 2563) ดงันัน้ งานวิจยัชิน้นีจ้ึงตอ้งการศกึษาว่า โครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส ์e-Tax Invoice & e-Receipt ประสบความส าเร็จในระดับใด และประกอบจาก
ปัจจยัใดบา้ง ซึ่งจะท าใหเ้ห็นความสมัพนัธร์ะหว่างภาครฐัซึ่งเป็นผูอ้อกนโยบายและผูป้ระกอบการ
ซึ่งเป็นผู้รบัผลของนโยบาย น ามาสู่การแก้ไขปัญหาและข้อจ ากัดของโครงการระบบภาษีและ
เอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ์e-Tax Invoice & e-Receipt และเป็นแนวทางใหก้บัโครงการระบบ
ภาษีอ่ืน ๆ ท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต 
 

วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาระดับความส าเร็จของโครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส ์e-Tax Invoice และ e-Receipt  
2. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการเขา้ร่วมโครงการระบบภาษีและเอกสาร

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์e-Tax Invoice และ e-Receipt ในผูป้ระกอบการ 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการเขา้ร่วมโครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส ์e-Tax Invoice และ e-Receipt ผูว้ิจยัไดท้  าการศกึษาขอ้มลูภายใตข้อบเขต ดงันี ้
ขอบเขตด้านเนือ้หา 

การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการเข้าร่วมโครงการระบบภาษีและ
เอกสารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์e-Tax Invoice และ e-Receipt ผู้วิจัยไดจ้  ากัดขอบเขตดา้น
เนือ้หาไว ้2 ประเดน็ คือ  

1) ศึกษาระดบัความส าเร็จของโครงการภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ์
e-Tax Invoice และ e-Receipt โดยพิจารณาจากจ านวนผูป้ระกอบการท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ และ
จ านวนผูป้ระกอบการท่ียงัไมเ่ขา้รว่มโครงการฯ ในธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ ระหวา่งปี พ.ศ. 
2560 ถึง พ.ศ. 2563  

2) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมและไม่เขา้รว่มโครงการระบบภาษี
และเอกสารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์e-Tax Invoice และ e-Receipt ของผูป้ระกอบการ ซึ่งจะ
สะท้อนให้เห็นความส าเร็จของโครงการฯ โดยพิจารณาจากตัวแปรทางทฤษฎีและงานวิจัยท่ี
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เก่ียวขอ้ง ซึ่งสามารถสรุปปัจจยัออกเป็น 6 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัพืน้ฐานของผูป้ระกอบการ ปัจจัย
ดา้นการรบัรูน้โยบายของผูป้ระกอบการ ปัจจยัดา้นทัศนคติของผูป้ระกอบการ ปัจจัยดา้นความ
พรอ้มของผูป้ระกอบการ ปัจจยัดา้นอิทธิพลทางสงัคม และปัจจยัดา้นสมรรถนะของรฐั 

ขอบเขตด้านพืน้ที่ 
การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการเข้าร่วมโครงการระบบภาษีและ

เอกสารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์e-Tax Invoice และ e-Receipt ในงานวิจัยชิน้นี ้ผูว้ิจัยเลือก
ศึกษาเฉพาะธุรกิจในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีท่ีมีสถานประกอบการตัง้อยู่มาก
ท่ีสดุในประเทศไทย 

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการเข้าร่วมโครงการระบบภาษีและ

เอกสารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์e-Tax Invoice และ e-Receipt ผู้วิจัยใชจ้  านวนประชากรซึ่ง
เป็นผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ ประเภทขายสินคา้และใหบ้ริการ เน่ืองจาก
ธุรกิจทั้ง 2 เป็นธุรกิจขนาดแรกท่ีกรมสรรพากรผลักดันให้เข้าร่วมโครงการฯ นอกจากนี ้
ผู้ประกอบการประเภทขายสินคา้และให้บริการ เป็นกลุ่มท่ีต้องจัดท า ส่งมอบ และเก็บรักษา
ใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับท่ี  15) และระเบียบ
กรมสรรพากรว่าดว้ยการจดัท า ส่งมอบ และเก็บรกัษาใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกสผ์่านระบบ e-
Tax invoice by Email พ.ศ. 2560 ซึ่งในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร มีจ านวน 13,354 แหง่ 

ขอบเขตด้านเวลา 
การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการเข้าร่วมโครงการระบบภาษีและ

เอกสารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์e-Tax Invoice และ e-Receipt งานวิจัยชิน้นีไ้ดศ้ึกษาระดับ
ความส าเรจ็ของโครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์e-Tax Invoice และ e-
Receipt และศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมและไม่เขา้ร่วมโครงการระบบภาษีและ
เอกสารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์e-Tax Invoice และ e-Receipt ของผู้ประกอบการ โดยเริ่ม
ศึกษาตั้งแต่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 จนถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 และเก็บข้อมูลตั้งแต่ 01 
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 จนถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 รวมระยะเวลาในการศกึษาทัง้หมด 6 เดือน  
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นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
ธุรกิจขายสินค้า หมายถึง ธุรกิจท่ีขายสินค้า ตามหลักการการจัดประเภทมาตรฐาน

อตุสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2552 (Thailand Standard Industrial Classification : TSIC) ของ
กรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน 

ธุรกิจใหบ้ริการ หมายถึง ธุรกิจท่ีใหบ้ริการท่ีพักแรม บริการดา้นอาหารและบริการอ่ืน ๆ 
ตามหลกัการการจดัประเภทมาตรฐานอตุสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2552 (Thailand Standard 
Industrial Classification : TSIC) ของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ยกเวน้ การจัดท่ีพัก
แรมใหบ้รกิารแบบระยะยาว และไม่รวมถึงการเตรียมอาหารหรือเครื่องดื่มท่ีไมใ่ช่แบบพรอ้มบรโิภค 
หรือท่ีขายผา่นชอ่งทางจ าหนา่ยอิสระ  

ธุรกิจขนาดกลาง หมายถึง ธุรกิจท่ีมีจ  านวนการจา้งงานมากกว่า 15 คนขึน้ไป แต่ไม่เกิน 
200 คน หรือมีรายไดต้อ่ปีมากกวา่ 30 ลา้นบาทตอ่ปีขึน้ไป แตไ่มเ่กิน 500 ลา้นบาทตอ่ปี 

ธุรกิจขนาดใหญ่ หมายถึง ธุรกิจท่ีมีจ  านวนการจา้งงานมากกว่า 200 คนขึน้ไป หรือมี
รายไดม้ากกวา่ 500 ลา้นบาทตอ่ปีขึน้ไป 

โครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์หมายถึง โครงการพฒันาระบบ
ภาษีอิเล็กทรอนิกสภ์ายใตแ้ผนยุทธศาสตร ์National e-Payment โครงการท่ี 3 เพ่ือบูรณาการ
ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดท าและน าส่งข้อมูลใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax 
Invoice) และใบรบัอิเล็กทรอนิกส ์(e-Receipt) ใหผู้ซื้อ้หรือผูร้บับริการ รวมทัง้น าส่งขอ้มูลใหก้ับ
กรมสรรพากร โดยการใชร้ะบบ e-Tax Invoice & e-Receipt หรือ e-Tax Invoice by Email  

e-Tax Invoice หมายถึง ใบก ากบัภาษี ใบเพิ่มหนี ้ใบลดหนี ้ซึ่งไดมี้การจดัท าขอ้ความขึน้
เป็นขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส ์และลงลายมือช่ือดิจิทลั (Digital Signature) หรือไดมี้การประทบัรบัรอง
เวลา (Time Stamp) ดว้ยระบบ e-Tax Invoice by Email 

e-Receipt หมายถึง ใบรบัหรือใบเสร็จรบัเงิน ตามมาตรา 105 ทวิ แห่งประมวลรษัฎากร 
ท่ีไดมี้การจดัท าขอ้ความขึน้เป็นขอ้มูลูอิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งไดล้งลายมือช่ือดิจิทลั (Digital Signature) 
ดว้ยวิธีการท่ีกรมสรรพากรก าหนด 

ผูป้ระกอบการ หมายถึง ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดใหญ่ ประเภทขาย
สินคา้หรือใหบ้รกิาร ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 

ความส าเร็จของโครงการ หมายถึง การเขา้ร่วมโครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส ์e-Tax Invoice และ e-Receipt ของผูป้ระกอบการ 
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ประโยชนท์ีค่าดว่าจะได้รับ  
ผลการศึกษาสามารถเสนอแนะเชิงนโยบาย เพ่ือปรบัปรุงและพฒันาโครงการระบบภาษี

และเอกสารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์e-Tax Invoice และ e-Receipt ใหต้รงตามความตอ้งการ
และขอ้จ ากดัของผูป้ระกอบการ 
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บทที ่2  
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

 

งานวิจยัชิน้นี ้ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือน ามาเป็นกรอบ
และแนวทางในการศกึษา ดงันี ้

2.1 ทฤษฎีและแนวคดิเก่ียวกบันโยบายสาธารณะ 
2.2 ทฤษฎีและแนวคดิเก่ียวกบัการน านโยบายไปปฏิบตั ิ
2.3 ขอ้มลูพืน้ฐานโครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์
2.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบันวตักรรมทางการเงิน 
2.5 กรอบแนวคดิงานวิจยั 
2.6 สมมตฐิานงานวิจยั 

 

2.1 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ 
2.1.1 ความหมายของนโยบายสาธารณะ 

นโยบายสาธารณะ หมายถึง อะไรก็ตามท่ีรฐัตัดสินใจเลือกท่ีจะกระท าหรือไม่
กระท า (Thomas, 1984) ในรูปแบบหลกัการ แผนงาน หรือแนวทางการกระท าต่าง ๆ (Charles, 
1966) ซึ่งเป็นความคิดท่ีว่าจะท าอะไรหรือไม่ อย่างใด เพียงใด เม่ือใด โดยมีองคป์ระกอบ 3 
ประการ คือ 1) การก าหนดเปา้หมายของสิ่งท่ีตอ้งการกระท า 2) การก าหนดแนวทางใหม่ และ 3) 
การก าหนดการสนบัสนนุตา่ง ๆ (อมร รกัษาสตัย,์ 2518) 

ดงันัน้ นโยบายสาธารณะ จึงหมายถึง สิ่งท่ีรฐัตดัสินใจเลือกกระท าหรือไม่กระท า
ปรากฏอยู่ในแผนงานหรือโครงการท่ีรฐัก าหนดขึน้ โดยแผนงานหรือโครงการจะมีการก าหนด
เปา้หมายและแนวทางการปฏิบตั ิเพ่ือน าไปสูก่ารบรรลเุปา้หมายของแผนงานหรือโครงการนัน้ ๆ 

2.1.2 ประเภทของนโยบายสาธารณะ 
การจ าแนกประเภทนโยบายสาธารณะตามการศึกษาหรือการอธิบาย สามารถ

จ าแนกออกเป็น 7 แบบ ดงันี ้(สมบตั ิธ ารงธญัวงศ,์ 2530) 
1) นโยบายมุ่งเน้นขอบเขตเฉพาะดา้น (Sectoral Policies) เช่น ดา้นการเมือง 

ด้านการบริหาร ด้านเศรษฐกิจ และนโยบายมุ่งเน้นสถาบันท่ีก าหนดนโยบาย ( Institutional 
Policies) เชน่ สถาบนันิตบิญัญตั ิสถาบนับรหิาร และสถาบนัตลุาการ 
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2) นโยบายมุ่งเนน้เนือ้หาสาระ (Substantive Policies) ว่าสิ่งท่ีรฐับาลจะท านัน้มี
เป้าประสงค์ท่ีจะท าอะไร (What) ก่อให้เกิดประโยชน์อะไร (Benefit) หรือต้นทุน (Costs) แก่
ประชาชน มีกลุ่มใดไดเ้ปรียบเสียเปรียบหรือไม่ และนโยบายมุ่งเนน้ขัน้ตอนปฏิบตัิ (Procedural 
Policies) ท่ีสนใจวิธีการด าเนินนโยบายอยา่งไร (How) และใครเป็นผูด้  าเนินการ (Who) 

3) นโยบายมุ่งเนน้การควบคมุก ากบัโดยรฐั (Regulatory Policies) คือ นโยบายท่ี
มีลกัษณะจ ากดัการใชป้ระโยชนข์องประชาชนบางกลุ่ม โดยรฐัเป็นผูค้วบคมุโดยตรง และนโยบาย
มุ่งเน้นการควบคุมก ากับตัวเอง (Self-regulatory Policies) ซึ่ งเป็นนโยบายท่ีรัฐต้องการให้
ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ มีบทบาทในการควบคมุก ากบักิจกรรมของตนเอง เช่น สภาเภสชักรรม สภา
ทนายความ แพทยสภา และสภาอตุสาหกรรม 

4) นโยบายมุ่งเนน้การกระจายผลประโยชน ์(Distributive Policies) เก่ียวกับการ
ท่ีรัฐให้การอุดหนุนแก่กลุ่มท่ีได้เปรียบอยู่แล้วในสังคม และนโยบายมุ่งเน้นความเป็นธรรม 
(Redistributive Policies) เก่ียวกบัการท่ีรฐัใหก้ารอดุหนนุโดยตรงแก่กลุม่ท่ีเสียเปรียบในสงัคม 

5) นโยบายมุ่งเนน้เชิงวตัถ ุ(Material Policies) เป็นนโยบายท่ีก่อใหเ้กิดการจดัหา
ทรัพยากรหรืออ านาจท่ีจะให้ประโยชน์แก่กลุ่มบุคคลต่าง ๆ หรือเป็นนโยบายท่ีก่อให้เกิดข้อ
เสียเปรียบใหแ้ก่กลุ่มบคุคล และนโยบายมุ่งเนน้เชิงสญัลกัษณ ์(Symbolic Policies) เป็นนโยบาย
ท่ีไม่ไดเ้ป็นการจดัสรรเชิงวตัถหุรือสิ่งของท่ีจบัตอ้งได ้แต่มุ่งส่งเสริมคณุค่าทางจิตใจแก่ประชาชน 
เชน่ นโยบายเก่ียวกบัสนัตภิาพ ความรกัชาต ิความเป็นธรรมในสงัคม เป็นตน้ 

6) นโยบายมุ่งเน้นลักษณะเสรีนิยม (Liberal Policies) คือมุ่งเปล่ียนสังคมไปสู่
ความเป็นสงัคมสมยัใหม่ท่ีใหค้ณุค่าแก่คา่นิยม เช่น ความเสมอภาค การขจดัความยุติธรรม ขจดั
ความยากจน ยกระดบัการศกึษา เปิดเสรีทางขอ้มลูขา่วสาร ขจดัการผกูขาด เป็นตน้ และนโยบาย
มุ่งเนน้ลกัษณะอนุรกัษ์นิยม (Conservative Policies) แนวคิดอนุรกัษ์นิยมมักมีอยู่ในกลุ่มชนชัน้
น าของสงัคม ท่ีเห็นวา่สิ่งท่ีเป็นอยู่นัน้ดีแลว้ หากจะปรบัเปล่ียนควรท าแบบคอ่ยเป็นคอ่ยไป กลุ่มนี ้
มุ่งรกัษาผลประโยชนข์องกลุ่มตนเองและต่อตา้นการเปล่ียนแปลงใหม่ ๆ ท่ีจะท าใหก้ลุ่มตนเสีย
ประโยชนห์รืออภิสิทธ์ิท่ีไดร้บัอยู ่

7) นโยบายมุ่งเน้นสินค้าสาธารณะ (Policies Involving Public goods) คือ
สินคา้ท่ีไม่สามารถแบ่งแยกกลุ่มผูร้บัผลประโยชนไ์ด ้และนโยบายมุ่งเนน้สินคา้เอกชน (Policies 
Involving Private goods) คือ สินคา้ท่ีสามารถแบง่แยกกลุ่มผูร้บัผลประโยชนล์งเป็นหน่วยย่อย ๆ 
และสามารถเก็บคา่ใชจ้า่ยกบัผูร้บัประโยชนโ์ดยตรงได ้
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โครงการระบบภาษีฯ นี ้ ถือเป็นนโยบายประเภทมุ่งเน้นขั้นตอนการปฏิบัต ิ
เน่ืองจากรัฐมีวัตถุประสงค์ในการผลักดันระบบช าระเงินและระบบภาษีเดิมไปสู่ รูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส ์เพ่ือให้เกิดการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสแ์บบครบวงจรและสอดคล้องกับแผน
ยทุธศาสตรก์ารช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกสแ์ห่งชาติ จึงไดม้อบหมายหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งน าโดย
กระทรวงการคลัง และหน่วยงานท่ีเป็นผู้น  านโยบายไปปฏิบัติ  โดยมีหน่วยงาท่ีเก่ียวข้อง ไดแ้ก่ 
กรมสรรพากร ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน) (สพธอ.) และส านกั
รฐับาลอิเล็กทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน) (สรอ.) ในการวางแนวทางปฏิบัติโครงการและพัฒนา
ระบบภาษี รวมทัง้ ระบุขัน้ตอนการปฏิบัติใหก้ับผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการเขา้ร่วมโครงการระบบ
ภาษีและเอกสารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้มีแบบแผนในการปฏิบัติและน าไปสู่
เปา้ประสงคข์องโครงการ 

2.1.3 ข้ันตอนนโยบาย  
นกัวิชาการแบง่ขัน้ตอนนโยบายไวใ้นลกัษณะใกลเ้คียงกนั โดยงานวิจยัชิน้นีจ้ะใช้

การแบง่ขัน้ตอนนโยบายของ เจมส ์อี แอนเดอรส์นั (James, 1994) ซึ่งมี 5 ขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้
   ขัน้ตอนท่ี 1 การก าหนดปัญหา (problem formation) เป็นขัน้ตอนของ
การวิเคราะหว์่าปัญหาเป็นสาธารณะและเป็นปัญหาจริงหรือไม่ หรือเป็นวาระของรฐับาลท่ีตอ้ง
กระท าหรือไม่ (policy agenda) ซึ่งการระบุปัญหาให้ชัดเจนเป็นฐานก าหนดวัตถุประสงคเ์พ่ือ
แก้ปัญหาสาธารณะภายหลังจากการทราบลักษณะปัญหานโยบาย ก่อนด าเนินการก าหนด
วตัถุประสงคเ์พ่ือแกไ้ขปัญหาโดยท าใหท้ราบถึงล าดบัความส าคญัของนโยบายท่ีจะตอ้งท าและ
การเลือกใชน้โยบายใหส้อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคท่ี์ตอ้งการ 
   ขัน้ตอนท่ี 2 การก าหนดกรอบนโยบาย (formulation) เป็นการก าหนด
ทางเลือกของนโยบาย (policy alternatives) ว่ามีทางเลือกใดบา้งในการแกปั้ญหา และใครเป็นผูมี้
ส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย หากทางเลือกมีหลายทางจะตอ้งวิเคราะหข์อ้ดีขอ้เสียของแต่ละ
ทางเลือก โดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะหต์น้ทนุและผลประโยชน ์(cost-benefit analysis)  
   ขั้นตอนท่ี  3 การยอมรับนโยบาย (adoption) เป็นการตัดสินใจว่า
ทางเลือกท่ีไดว้ิเคราะหไ์วท้างเลือกใดสามารถน าไปบงัคบัใช ้และเป็นสิ่งท่ีตอ้งการใหเ้ป็น และใคร
จะเป็นผูต้ดัสินใจนโยบาย 
   ขั้นตอนท่ี 4 การน านโยบายไปปฏิบัติ (implementation) เป็นการน า
นโยบายท่ีตดัสินใจเลือกแลว้ไปปฏิบตัิใหบ้รรลผุล รวมไปถึงการพิจารณาหาหนว่ยงานหรือองคก์าร
ท่ีจะเป็นผูร้บัตัวนโยบายไปด าเนินการบังคับใช้หรือท าให้เกิดขึน้ โดยแปลงจากวัตถุประสงคท่ี์
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ก าหนดไวใ้นนโยบาย ซึ่งอาจเป็นกฎหมาย หรือค าสั่งของรฐับาลหรือคณะรฐัมนตรีใหเ้ป็นแนวทาง 
แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมท่ีเป็นรูปธรรม เพ่ือด าเนินการใหล้ลุว่งตามวตัถปุระสงคท่ี์ก าหนด 
   ขัน้ตอนท่ี 5 การประเมินผลนโยบาย (evaluation) เป็นขัน้ตอนท่ีวัดว่า
นโยบายมีประสิทธิผลหรือผลกระทบอยา่งไรหลงัจากน านโยบายนัน้ไปสูก่ารปฏิบตั ิและใครจะเป็น
ผูป้ระเมินผลนโยบาย อะไรคือผลท่ีตามมาของนโยบายจากการประเมินผล ถือเป็นการพิจารณา
แผนงานหรือโครงการท่ีสนองตอบต่อนโยบายว่าสิ่งท่ีท าลงไปแลว้ไดส้รา้งการเปล่ียนแปลงหรือ
ผลลพัธ์อะไรขึน้บา้ง ตวัแบบท่ีนิยมใชส้  าหรบัการประเมินผลนโยบายมี 3 ลักษณะ การประเมิน
ความกา้วหนา้และการประเมินรวบยอด การประเมินกระบวนการและผลจากนโยบาย และการ
วิเคราะหผ์ลกระทบ เป็นการประเมินผลกระทบของนโยบายท่ีไดน้  าไปปฏิบตัิแล้ว ส่งผลต่อต่อ
เปา้หมายอยา่งไร  

ในการศึกษาวิจัยครัง้นี ้ ผู้วิจัยศึกษาในส่วนของขัน้ตอนท่ี 4 การน านโยบายไป
ปฏิบตั ิโดยท าการศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความส าเรจ็ในการเขา้รว่มโครงการนี ้
 

2.2 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการน านโยบายไปปฏิบัต ิ
แนวคิดการน านโยบายไปปฏิบัติ ประกอบไปด้วย ขั้นตอนการน านโยบายไปปฏิบัต ิ

ผูเ้ก่ียวขอ้งในกระบวนการน านโยบายไปปฏิบตัิ และปัจจยับง่ชีค้วามส าเร็จหรือความลม้เหลวของ
การน านโยบายไปปฏิบตั ิ

2.2.1 ความหมายของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
การน านโยบายไปปฏิบตัิ (Policy Implementation) หมายถึง กิจกรรมทัง้หลายท่ี

กระท าโดยรฐับาลและเอกชน ซึ่งมีผลต่อการบรรลุความส าเร็จตามวัตถุประสงคท่ี์ก าหนดไว้
ล่วงหน้า จากการตัดสินใจก าหนดนโยบาย (Van Horn และ Van Meter, 1976) รวมทั้งการน า
นโยบายไปปฏิบตัิยงัเป็นกระบวนการท่ีแผนงาน หรือนโยบายถูกแปลงไปสู่การปฏิบตัิ (Michael, 
Ramesh, และ Anthony, 2020) รวมทัง้ท  าการรวบรวมทรพัยากร ไม่ว่าจะเป็นบคุคลในหน่วยงาน 
ใหป้ฏิบตัิงานตามวตัถปุระสงคข์ององคก์าร (Williams, 1975) อีกทัง้การน านโยบายไปปฏิบตัิเป็น
การแสวงหาวิธีการและแนวทางในการปรบัปรุงนโยบาย แผนงาน และการปฏิบตัิงานในโครงการ
ใหดี้ขึน้ และสรา้งกลยทุธเ์พ่ือท่ีจะท าใหก้ารน านโยบายไปปฏิบตัิบงัเกิดความส าเรจ็ (วรเดช จนัทร
ศร, 2552)  

ดงันัน้ การน านโยบายไปปฏิบตัิ จึงหมายถึง กิจกรรมท่ีกระท าโดยรฐัและเอกชน
หลงัจากการตดัสินใจก าหนดนโยบาย เป็นกระบวนการแปลงหรือหาแนวทางการปรบัปรุงนโยบาย 
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แผนงาน และโครงการให้ดีขึน้ โดยใชค้วามสามารถขององคก์ารในการรวบรวมทรพัยากรของ
หนว่ยงาน และสรา้งกลยทุธ ์เพ่ือใหก้ารน านโยบายไปปฏิบตับิรรลวุตัถปุระสงค ์  

2.2.2 ข้ันตอนการน านโยบายไปปฏิบัต ิ 
กระบวนการของการน านโยบายไปปฏิบตัิ พอล เบอรแ์มน (Berman, 1978) ได้

แบง่ออกเป็น 2 ระดบั คือ การน านโยบายไปปฏิบตัิในระดบัมหภาค (Macro) และการน านโยบาย
ไปปฏิบตัใินระดบัจลุภาค (Micro) 

1. การน านโยบายไปปฏิบัติระดับมหภาค (Macro Implementation) เก่ียวขอ้ง
กบัหนว่ยงานระดบัสงู ซึ่งท าหนา้ท่ีก าหนดนโยบายและใหห้นว่ยงานระดบัลา่งน านโยบายดงักล่าว
ไปปฏิบตัิ การน านโยบายไปปฏิบตัิระดบัมหภาคอาจเกิดความลม้เหลวหรือความล่าชา้ในการน า
นโยบายไปปฏิบัติ โดยเบอรแ์มนและแมคลาฟลิน สรุปความลม้เหลวท่ีเกิดขึน้ไดจ้าก 4 ปัจจัย 
ไดแ้ก่ ความขดัแยง้ของเป้าหมาย การใหค้วามสนบัสนุนหรือใหอ้ านาจปฏิบตัิท่ีแตกต่างกัน การ
ขาดแคลนทรพัยากร และอุปสรรคดา้นการส่ือสารระหว่างหน่วยงานหรือองคก์าร อีกทัง้การน า
นโยบายไปปฏิบตัิยงัขึน้อยู่กบัเหตกุารณแ์ละวตัถุประสงคข์ององคก์ารนัน้ ๆ ซึ่งจะท าใหเ้กิดความ
ตอ่เน่ือง และจากการท่ีหนว่ยงานเป็นผูส้ง่ผ่านนโยบาย เบอรแ์มนพบว่าหากมีหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ในการสง่ผา่นนโยบายเยอะเกินไปจะสง่ผลใหเ้กิดปัญหาเยอะตามมา 

นอกจากนี ้การน านโยบายไปปฏิบตัิในระดบัมหภาคยงัแบ่งออกเป็น 2 ขัน้ตอน 
ไดแ้ก่ ขัน้ตอนการแปลงนโยบายเป็นแนวทางปฏิบตัิ แผนงาน หรือโครงการ และขัน้ตอนการ ท าให้
หนว่ยงานระดบัลา่งยอมรบั (adopt) แนวทาง แผนงานหรือโครงการนัน้ไปปฏิบตั ิ 

  1) ขั้นตอนการแปลงนโยบาย ฝ่ายบริหารจะก าหนดหน่วยงาน ส่วน
ราชการ หรือองคก์ารหนึ่งเป็นผูร้บัผิดชอบหลกั ซึ่งจะเป็นผูแ้ปลงนโยบายออกเป็นแนวทางในการ
ปฏิบตัิ แผนงาน หรือโครงการ ขัน้ตอนการแปลงนโยบายจงึเป็นขัน้ตอนท่ีส าคญัมากและตอ้งไมผ่ิด
ไปจากวตัถุประสงคข์องนโยบาย ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบตัิเบือ้งตน้จึงขึน้อยู่กับ
ความชดัเจนของเป้าหมายและการแปลงนโยบายของหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ รวมทัง้การใหค้วาม
รว่มมือระหวา่งหนว่ยงานกบัฝ่ายการเมือง 

  2) ขั้นตอนการยอมรบั การท าให้หน่วยงานระดับล่างยอมรบัแนวทาง
ดังกล่าวขึน้อยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ลักษณะของหน่วยงานท้องถ่ิน สภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองของทอ้งถ่ินนัน้ อีกทัง้ประโยชนท่ี์รฐัจะใหก้บัหนว่ยงานระดบัล่าง  

2. การน านโยบายไปปฏิบัติระดบัจุลภาค (Micro Implementation) เริ่มตน้จาก
การท่ีหน่วยงานระดับล่างรบันโยบาย แผนงาน หรือโครงการมาจากฝ่ายการเมือง แล้วจึงน า
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นโยบาย แผนงานหรือโครงการมาปรบัเปล่ียนใหเ้ป็นแนวทางการปฏิบตัิงานใหบ้รรลุผล ซึ่งตอ้ง
อาศยัการมีปฏิสมัพนัธ์ เพ่ือน าไปสู่การประสานประโยชนร์ะหว่างองคก์าร เรียกว่า การปรบัตวัเขา้
หากนั (Mutual adaptation) 

การน านโยบายไปปฏิบตัริะดบัจลุภาค ประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขัน้ตอนการ
ระดมพลงั (Mobilization) ขัน้ตอนการปฏิบตัิ (deliverer implementation) และขัน้ตอนการสรา้ง
ความเป็นปึกแผน่หรือความตอ่เน่ืองในองคก์าร (institutionalization) 

  1) ขั้นตอนการระดมพลัง หน่วยงานระดับล่างต้องด าเนินการใน 2 
กิจกรรม คือ การพิจารณารับนโยบาย และการแสวงหาความสนับสนุน ในการพิจารณารับ
นโยบายหน่วยงานระดับล่างจะพิจารณานโยบายของส่วนกลางว่ามีความเหมาะสม มีความ
เรง่ดว่น ตรงตามเปา้หมายของหน่วยงานและสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มเปา้หมาย
หรือไม่เพียงใด ในส่วนของการแสวงหาความสนบัสนนุ เป็นการสรา้งการมีส่วนรว่มใหเ้กิดขึน้โดย
ให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายในท้องถ่ินเข้ามาร่วมกันออกแบบหรือก าหนดโครงการของท้องถ่ิน ซึ่งมี
ความส าคญัตอ่การสรา้งความส าเรจ็และความตอ่เน่ืองในการน านโยบายไปปฏิบตั ิ  

  2) ขัน้ตอนการปฏิบตัิ หน่วยงานท่ีปฏิบตัิอาจตดัสินใจ หรือก าหนดแนว
ทางการปฏิบตังิานประจ าขึน้ หรืออาจน าเครื่องมือหรืออปุกรณท่ี์เห็นวา่มีความเหมาะสมมาใชเ้พ่ือ
ท าใหเ้กิดการปฏิบตัิงานภายใตแ้รงกดดันของการท างานหรือความไม่แน่นอนท่ีเกิดขึน้ พฤติกรรม
การตดัสินใจของผูป้ฏิบตัิในระดบัล่างจึงขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผูป้ฏิบตัิแตล่ะบคุคล ลกัษณะของ
การปฏิบัติหรือการให้บริการ ดังนั้น การสรา้งความส าเร็จของการปฏิบัติจึงขึน้อยู่กับแนวทาง
ปฏิบตัิท่ีสอดคลอ้งกับความตอ้งการของผูร้บับริการหรือสภาพแวดลอ้มของแต่ละพืน้ท่ี ในแต่ละ
ชว่งเวลา โดย เบอรแ์มนและแมคลาฟลิน ไดส้รุปรูปแบบการน านโยบายไปปฏิบตั ิ3 รูปแบบ คือ  
   1) ไมมี่การน านโยบายไปปฏิบตัิ (Non-implementation) ไม่มีการปรบัใช้
นโยบาย แผนงานหรือโครงการในการเปล่ียนแปลงการท างานของหนว่ยงานปฏิบตั ิ

 2) การยอมรบัสภาพในการปฏิบัติ (Cooptation) เป็นการปรบัเปล่ียน
วิธีการน านโยบายไปปฏิบตัเิพ่ือใหเ้หมาะกบัหน่วยงาน 

3) การเรียนรูใ้นการน าเทคโนโลยีมาใช ้(Technological Learning) ไม่มีการ
น านโยบาย แผนงาน หรือโครงการมาใช ้แมจ้ะมีเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมแลว้ก็ตาม  

 3. ขัน้การสรา้งความเป็นปึกแผ่นหรือความตอ่เน่ือง ในระยะยาวความส าเร็จและ
ผลลัพธ์ของนโยบายเกิดขึน้ไดจ้ากการน านโยบายไปปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง (Continuation) แม้
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ระยะเวลานโยบายไดส้ิน้สดุลงแลว้ หากยงัมีการน านโยบายไปปฏิบตัิอย่างตอ่เน่ือง นโยบายนัน้จะ
ถกูยอมรบัหรือเปล่ียนเป็นหนา้ท่ีประจ าวนั (Routinization) จากผูน้  าไปปฏิบตั ิ

โครงการระบบภาษีฯ นี ้เป็นโครงการท่ีมีขัน้ตอนของการน านโยบายไปปฏิบตัิใน
ระดับมหภาค โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ก าหนดโครงการตามแผนยุทธศาสตร ์National e-
Payment และมอบหมายใหส้่วนราชการคือ กรมสรรพากร ท าหนา้ท่ีในการแปลงนโยบาย เพ่ือให้
หน่วยปฏิบตัิในระดบัล่างถือปฏิบตัิและตอ้งท าใหห้น่วยงานระดบัล่างยอมรบัแนวทาง โครงการ 
หรือผลของการแปลงนโยบายนัน้ไปปฏิบตั ิ  

2.2.3 ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ 
นโยบายมกัตอ้งอาศยัองคก์าร หน่วยงาน หรือบุคคลในระดบัต่าง ๆ เพ่ือด าเนิน

นโยบายใหส้ามารถบรรลุเป้าหมาย ซึ่งองคก์ารและผูเ้ก่ียวขอ้งต่างมีบทบาทและอิทธิพลต่อการ
ผลักดันให้นโยบายนั้นประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวได้ วรเดช จันทรศร (2552) ได้แบ่ง
ผูเ้ก่ียวขอ้งออกเป็น 4 ฝ่าย ไดแ้ก่  

1. ฝ่ายการเมือง  
รฐัสภาและคณะรฐัมนตรี มีหนา้ท่ีวางขอบเขตการใชน้โยบายขององคก์ารระดบั

ลา่ง อาจท าการออกกฎหมาย ก าหนดเป็นมติคณะรฐัมนตรี ออกกฎกระทรวง และการวางระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ เพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องถือเป็นแนวทางปฏิบัติ  บางครั้งรัฐสภาและ
คณะรฐัมนตรีอาจเป็นผูร้ิเริ่มก าหนดหรือเสนอนโยบาย จดัสรรงบประมาณ หรือรบัขอ้เรียกรอ้ง
ปัญหาจากกลุ่มผลประโยชน ์กลุ่มการเมืองหรือประชาชนทั่วไปมาแปลงเป็นนโยบาย นอกจากนี ้
ฝ่ายการเมืองสามารถเขา้มามีบทบาทในการพิจารณาปรบัปรุงนโยบายอีกดว้ย 

2. หนว่ยงานของรฐัในระบบราชการ 
มีบทบาทในฐานะเป็นผูก้  าหนดนโยบาย มีหนา้ท่ีเก็บรวบรวม วิเคราะห ์และให้

ขอ้มลูแก่รฐัสภาและคณะรฐัมนตรี  
3. ขา้ราชการหรือเจา้หนา้ท่ีรฐั  
ข้าราชการในการน านโยบายไปปฏิบัติอาจแบ่งได้หลายระดับ เช่น ผู้บริหาร

ระดับสูงของหน่วยงาน ซึ่งบุคคลเหล่านี ้ต่างมีแรงจูงใจ ( Incentive) เป้าหมาย (Goals) และ
คา่นิยม (Values) ท่ีแตกตา่งกนั นอกจากนี ้ผูบ้รหิารระดบัสงูยงัมีความส าคญัในดา้นการสนบัสนนุ
นโยบายนัน้ ๆ ใหป้ระสบอปุสรรคหรือบรรลตุามเปา้หมาย  

4. ผูไ้ดร้บัผลจากนโยบาย 
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ผูร้บับริการ (Clients) ผูไ้ดร้บัประโยชน ์(Beneficiaries) หรือผู้เสียประโยชน ์ซึ่ง
เป็นได้ทั้งบุคคล (Individuals) กลุ่ม (Groups) หน่วยงานภาคเอกชน (Private Sector) และ
หน่วยงานไม่แสวงหาก าไร (Non-Profit Sector) โดยผูไ้ดร้บัผลจากนโยบายทัง้หมดนีเ้ป็นผูท่ี้ติดตอ่
กบัขา้ราชการระดบัลา่งโดยตรง  

2.2.4 ปัจจัยทีเ่กี่ยวข้องกับความส าเร็จของนโยบาย 
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีดา้นนโยบายสาธารณะ ผูว้ิจยัเลือกศึกษาจากตวั

แบบของนกัวิชาการ 2 ทา่น ไดแ้ก่ Van Horn และ Van Meter (1976); วรเดช จนัทรศร (2552) 
ตวัแบบของแวน มีเตอร ์และแวน ฮอรน์ เช่ือมโยงระหว่างนโยบายและสมรรถนะ

ในการน านโยบายไปปฏิบตั ิประกอบไปดว้ย 6 ตวัแปร ดงันี ้ 
  1. มาตรฐานและวตัถปุระสงคข์องนโยบาย เป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะตดัสิน

ว่านโยบายมีสมรรถนะมากนอ้ยเพียงใด การก าหนดตวัชีว้ัดของสมรรถนะของนโยบายเป็นสิ่ง
ส าคญัท่ีจะตอ้งท าเป็นอนัดบัแรก นั่นคือ มาตรฐานและวตัถปุระสงคข์องนโยบายจะตอ้งสอดคลอ้ง
กับความเป็นจริง ในบางกรณีอาจสามารถสังเกตและวัดไดง้่าย ซึ่งวัตถุประสงคข์องนโยบาย
จะตอ้งก าหนดขึน้อย่างชัดเจน เพ่ือใชว้ัดความส าเร็จหรือความลม้เหลวจากการน านโยบายไป
ปฏิบตั ิ

  2. ทรัพยากรของนโยบาย นอกจากนโยบายจะต้องมี เป้าหมาย 
วัตถุประสงค ์และตัวชีว้ัดท่ีเป็นมาตรฐานแล้ว นโยบายยังประกอบไปดว้ยทรพัยากร ซึ่งหมาย
รวมถึงเงินงบประมาณ และแรงกระตุม้สนับสนุนอ่ืน ๆ เพ่ือช่วยใหก้ารน านโยบายไปปฏิบตัิเกิด
ประสิทธิผล 

  3. การส่ือสารระหว่างองคก์ารและกิจกรรมส่งเสริมการน านโยบายไป
ปฏิบัติ การน านโยบายไปปฏิบัติต้องอาศัยการส่ือสารของเป้าหมายและวัตถุประสงค์ไปยัง
หน่วยงานและผู้เก่ียวขอ้งในทุกล าดบัชัน้ขององคก์าร เน่ืองจากการส่ือสารเป็นขัน้ตอนท่ีมีความ
ซบัซอ้นและมีอุปสรรคอย่างผูส้่งสาร ซึ่งอาจสรา้งใหเ้กิดการบิดเบือนเป้าหมายและวตัถุประสงค ์
การส่ือสารท่ีสรา้งใหเ้กิดความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบตัิจะตอ้งมีความชดัเจน (Clarity) 
ความเท่ียงตรง (Accuracy) และสม ่าเสมอ (Consistency) ในระหวา่งกระบวนการส่ือสาร 

การส่ือสารระหว่างองคก์ารมีความส าคญัต่อการน านโยบายไปปฏิบตัิเป็น
อยา่งมาก อนัประกอบดว้ยกิจกรรมกระตุน้และสนบัสนนุท่ีส าคญั 2 ลกัษณะ คือ  

  1) การให้ค  าแนะน าด้านเทคนิคและความช่วยเหลือโดย
หนว่ยงานระดบับน เพ่ือชว่ยเหลือใหห้นว่ยงานระดบัลา่งด าเนินงานตามท่ีตอ้งการ 
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  2) หน่วยงานระดบับน อาจพิจารณาใหก้ารสนับสนุนไดห้ลาย
รูปแบบ ทัง้เป็นผลดา้นลบและบวกตอ่หนว่ยงานระดบัล่าง 

  4. ลกัษณะขององคก์ารท่ีน านโยบายไปปฏิบตัิ มีทัง้หมด 2 องคป์ระกอบ 
คือ 1) ลกัษณะโครงสรา้งอย่างเป็นทางการขององคก์าร และ 2) ลกัษณะอย่างไม่เป็นทางการของ
บคุลากรในองคก์าร  

  5. เง่ือนไขและทรัพยากรทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง  สภาพ
เศรษฐกิจ สงัคมและการเมือง สง่ผลกระทบตอ่การน านโยบายไปปฏิบตัทิัง้ทางตรงและทางออ้ม 

  6. ความร่วมมือหรือการตอบสนองของผู้น  านโยบายไปปฏิบัติ ความ
เข้าใจของผู้น  านโยบายไปปฏิบัตินั้นมีส่วนส าคัญและถือว่าเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลลัพธ์ของ
นโยบายมากท่ีสดุปัจจยัหนึ่ง มีองคป์ระกอบ 3 อยา่ง คือ 1) การรบัรูแ้ละความเขา้ใจของผูป้ฏิบัติท่ี
มีตอ่นโยบาย 2) ทิศทางการตอบสนองตอ่นโยบายของผูป้ฏิบตั ิ3) ระดบัการยอมรบัในตวันโยบาย
ของผูป้ฏิบตัิ ซึ่งทัง้ 3 องคป์ระกอบเป็นเง่ือนไขท่ีมีอยู่ในตวัผูป้ฏิบตัิทุกคน ซึ่งสามารถใหผู้ป้ฏิบตัิ
เขา้มามีสว่นรว่มในการตัง้เปา้หมายและวตัถปุระสงคข์องนโยบายตัง้แตเ่ริ่มตน้ 

ตวัแบบทางทฤษฎีของการน านโยบายไปปฏิบตัิ จากการศกึษาของ วรเดช จนัทร
ศร มีทัง้หมด 6 ตวัแบบ ซึ่งในการศึกษาครัง้นี ้ผูว้ิจยัเลือกตวัแบบดา้นการจดัการ (Management 
Model) มาใชใ้นการศกึษาปัจจยัในครัง้นี ้ 

ตวัแบบดา้นการจดัการ ตัง้อยู่บนแนวคิดพืน้ฐานของทฤษฎีองคก์าร เนน้ใหค้วาม
สนใจไปท่ีสมรรถนะองคก์าร เพราะเช่ือว่าความส าเร็จจากการน านโยบายไปปฏิบัติขึน้อยู่กับ
องค์การท่ีรับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบัติ  ว่ามีขีดความสามารถท่ีจะปฎิบัติงานให้
สอดคล้องกับความคาดหวังเพียงใด นโยบายท่ีจะประสบความส าเร็จจึงตอ้งอาศัยโครงสรา้ง
องคก์ารท่ีเหมาะสม บุคลากรท่ีมีความรู ้มีความพรอ้มทั้งดา้นวัสดุอุปกรณ์ สถานท่ี เครื่องมือ
เครื่องใช ้และงบประมาณ  
 

2.3 ข้อมูลพืน้ฐานโครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์
2.3.1 แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานระบบการช าระเงินแบบ

อิเล็กทรอนิกสแ์ห่งชาต ิ(National e-Payment Master Plan) 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 กระทรวงการคลังได้จัดท าแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา

โครงสรา้งพืน้ฐานระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกสแ์ห่งชาติ (National e-Payment Master 
Plan) โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือผลกัดนัใหภ้าคประชาชน ภาคเอกชน และภาครฐั ใชง้านระบบช าระ
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เงินอิเล็กทรอนิกสเ์ป็นมาตรฐานและเช่ือมโยงกัน รวมทัง้รองรบัธุรกรรมทางการเงินและกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ ซึ่งแผนยทุธศาสตร ์National e-Payment แบง่เป็น 5 โครงการย่อย โดยมีการด าเนิน
โครงการคูข่นานไปในชว่งเวลาเดียวกนั ไดแ้ก่  

1. โครงการระบบรบัและโอนเงินพรอ้มเพย ์หรือ ระบบการช าระเงินแบบ Any ID 
การใหบ้รกิารพรอ้มเพย ์เป็นบญัชีธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสห์รือระบบการช าระเงินแบบ Any ID อีกทัง้
เป็นบริการโอนเงินและรบัเงินแก่ประชาชน ภาคธุรกิจ และหน่วยงานตา่ง ๆ เพิ่มเติมจากการโอน
เงินในรูปแบบเดิม โดยใชเ้ลขประจ าตวัประชาชน หรือหมายเลขโทรศพัทมื์อถือของผูร้บัเงินแทน
เลขท่ีบญัชีเงินฝากธนาคาร  

2. โครงการขยายการใชบ้ตัรอิเล็กทรอนิกส ์เป็นโครงการท่ีใหป้ระชาชนสามารถ
ใชบ้ัตรอิเล็กทรอนิกสท่ี์มีค่าธรรมเนียมต ่าแทนการใช้เงินสด เพ่ือส่งเสริมการเขา้ถึงบริการทาง
การเงินของประชาชนใหก้วา้งขวางขึน้โดยเฉพาะประชาชนในต่างจงัหวดั โดยภาครฐัจะรบัช าระ
คา่ธรรมเนียมผา่นบตัรอิเล็กทรอนิกส ์และกระจายการตดิตัง้อปุกรณร์บัช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์
ทัง้ตามรา้นคา้และหนว่ยงานราชการทั่วประเทศ  

3. โครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ์เป็นการพัฒนาระบบ
การจัดท าและน าส่งใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส ์(e-Tax Invoice) และ ใบรบัอิเล็กทรอนิกส ์(e-
Receipt) เพ่ืออ านวยความสะดวกและลดขัน้ตอนในการจัดท าใบก ากับภาษี รวมทั้งการน าส่ง
รายงานการท าธุรกรรมทางการเงินและการน าส่งภาษี (e-Withholding Tax) เม่ือมีการช าระเงิน
ผา่นระบบ e-Payment  

4. โครงการ e-Payment ภาครฐั เป็นการบูรณาการฐานขอ้มูลสวัสดิการสังคม 
และการพัฒนาระบบการรบัจ่ายเงินภาครฐัทางอิเล็กทรอนิกส ์โดยส่งเสริมใหมี้ฐานขอ้มูลกลาง
เก่ียวกับสวัสดิการของภาครัฐควบคู่กับการจ่ายเงินให้แก่ประชาชนโดยตรงผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์และสง่เสรมิการรบัจา่ยเงินของหนว่ยงานราชการผา่นทางอิเล็กทรอนิกส ์ 

5. โครงการให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ของระบบการช าระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือส่งเสริมการใช้บริการระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ทุก
หนว่ยงานราชการรว่มประชาสมัพนัธใ์หค้วามรูแ้ก่ประชาชน และออกมาตรการจงูใจประชาชนและ
ผูป้ระกอบการ เพ่ือกระตุน้การใชบ้รกิารระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกสแ์ทนเงินสดและเช็ค 

การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์ทัง้ 5 โครงการ พบว่า การด าเนินโครงการ
ระบบรบัและโอนเงินพรอ้มเพย ์ก่อใหเ้กิดการใชง้านระบบการช าระเงินเพิ่มสูงขึน้ และยงัส่งเสริม
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การด าเนินงานในโครงการขยายการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์และโครงการ e-Payment ภาครัฐ 
ก่อใหเ้กิดการพฒันาประสิทธิภาพการจา่ยเงินสวสัดิการแก่ประชาชน และท าใหป้ระชาชนสามารถ
เลือกช าระเงินดว้ยบตัรสวสัดิการแห่งรฐัหรือโทรศพัทมื์อถือ แทนการใชเ้งินสด อย่างไรก็ตาม ใน
ส่วนของโครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าใบก ากับ
ภาษีอิเล็กทรอนิกสท่ี์มีผูป้ระกอบการเป็นผูร้บัผลของโครงการ กลบัพบว่ามีระดบัความส าเร็จจาก
การท่ีผูป้ระกอบการเขา้รว่มโครงการนีเ้ป็นจ านวนนอ้ย ในการศกึษาครัง้นี ้ผูว้ิจยัจึงเนน้ศกึษาไปท่ี 
โครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ์เพ่ือใหท้ราบถึงปัจจยัและขอ้จ ากดัท่ีเกิดขึน้
ในโครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ์

2.3.2 โครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์
โครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสเ์ป็นหนึ่งใน 5 โครงการ

ภายใต้แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกสแ์ห่งชาต ิ
(National e-Payment Master Plan) โดยมีการพัฒนาระบบ e-Tax Invoice และ e-Receipt ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งท่ีชว่ยใหร้ะบบช าระเงินอิเล็กทรอนิกสส์ามารถด าเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และ
ภายใตโ้ครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบดว้ย 3 โครงการย่อย 
ไดแ้ก่ (กองบรหิารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส,์ 2562) 

 1) โครงการระบบ e-Withholding Tax เป็นการจดัท าและน าส่งหนังสือ
รบัรองหกั ณ ท่ีจา่ยอิเล็กทรอนิกส ์

 2) โครงการระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt เป็นการจดัท าและน าส่ง
ใบก ากบัภาษีและใบรบัผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส ์และ 

 3) โครงการระบบ e-Filing เป็นระบบใหบ้รกิารเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ประกอบธุรกิจและเก็บไฟลช์อ่งทางอิเล็กทรอนิกส ์ 

จากโครงการย่อยทัง้ 3 โครงการขา้งตน้ ผูว้ิจยัเนน้ไปท่ีการศึกษาโครงการระบบ 
e-Tax Invoice และ e-Receipt เน่ืองจากโครงการระบบ e-Withholding Tax และ ระบบ e-Filing 
เป็นระบบท่ีมีขัน้ตอนการเขา้รว่มไม่ยุ่งยาก และมีธนาคารเป็นตวักลางซึ่งจะท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทน
ในการน าสง่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ใหแ้ก่กรมสรรพากร รวมทัง้แจง้การถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย ใหผู้ถ้กูหกั
ทราบ พรอ้มน าสง่ขอ้มลูจ านวนภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย ใหแ้ก่กรมสรรพากร ซึ่งจะท าใหผู้ป้ระกอบการไม่
ตอ้งออกหลกัฐานการหักภาษี ณ ท่ีจ่ายน าส่งภาษีและย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ี
จ่าย จึงจะต่างจากโครงการระบบ e-Tax Invoice และ  e-Receipt ท่ีผู้ประกอบการซึ่งเป็น
กลุ่มเป้าหมายหลกัของโครงการเป็นผูด้  าเนินการเองทัง้หมด ตัง้แต่การศึกษาขัน้ตอนการเขา้รว่ม 
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การจดัหาเทคโนโลยีและอุปกรณ ์ซึ่งขัน้ตอนการเขา้รว่มท่ีมีหลายขัน้ตอนเป็นปัจจยัส าคญัท่ีเป็น
อปุสรรคและมีความส าคญัตอ่ระดบัความส าเร็จในการเขา้รว่มโครงการฯ ดงันัน้ ผูว้ิจยัจึงตอ้งการ
ศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความส าเรจ็ในการเขา้รว่มโครงการนี ้

2.3.3 ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกสแ์ละใบรับอิเล็กทรอนิกส ์(e-Tax invoice & e-
Receipt) 

ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกสแ์ละใบรบัอิเล็กทรอนิกส ์(e-Tax invoice & e-Receipt) 
เป็นระบบการจัดท าใบก ากับภาษี ใบเพิ่มหนี ้ใบลดหนี ้และใบรบั ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์โดย
ผูป้ระกอบการเลือกวิธีการจดัท าใบก ากบัได ้2 วิธี ไดแ้ก่ 

  1. ระบบ  e-Tax Invoice & e-Receipt ส  าห รับผู้ป ระกอบการ ท่ี จด
ทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม โดยไมจ่  ากดัรายไดผู้ป้ระกอบการ 

  2. ระบบ e-Tax invoice by Email ส  าหรบัผู้ประกอบการท่ีจดทะเบียน
ภาษีมลูคา่เพิ่ม ท่ีมีรายไดไ้มเ่กิน 30 ลา้นบาทตอ่ปี 

ตาราง 2 ความแตกตา่งระหวา่งระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt และ e-Tax Invoice by Email 

รายละเอียด ระบบe-Tax Invoice & e-Receipt ระบบ e-Tax invoice by Email 

1. รายไดผู้ป้ระกอบการ ไมจ่ ากดัรายได ้ รายไดไ้มเ่กิน 30 ลา้นบาทตอ่ปี 

2. ขอบเขตในการจดัท า
เอกสารธุรกรรม
อิเลก็ทรอนิกส ์

ใบก ากบัภาษี ใบเสรจ็รบัเงิน 
ใบเพิ่มหนี ้ใบลดหนี ้

ใบก ากบัภาษี 
ใบเพิ่มหนี ้ใบลดหนี ้

3. รูปแบบไฟลเ์อกสาร
ธุรกรรมอิเลก็ทรอนิกส ์

PDF, PDF/A-3, XML PDF/A-3 

4. การรบัรองเอกสาร
ธุรกรรมอิเลก็ทรอนิกส์
ส  าหรบัน าสง่ผูซ้ือ้ 
ผูร้บับรกิาร และ
กรมสรรพากร 

ลงลายมือช่ือดิจิทลั 
(Digital Signature) 

ประทบัรบัรองเวลา 
(Time Stamp) 

5. วิธีการน าสง่
กรมสรรพากร 

Upload, Host to Host, 
Service Provider 

Email 

ท่ีมา: กองบรหิารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส ์(2562) 
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จากตารางท่ี 2 ผูว้ิจยัไดท้  าการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระบบ e-Tax 
Invoice & e-Receipt และ ระบบ e-Tax Invoice by Email ซึ่งเก่ียวข้องกับการจัดท าและน าส่ง
ใบก ากบัภาษีอิเล็กทรอนิกสข์องผูป้ระกอบการ มีรายละเอียด 5 ขอ้ ดงันี ้ 

1. รายไดผู้ป้ระกอบการ  
กรมสรรพากร ก าหนดใหผู้ป้ระกอบการท่ีรายไดม้ากกว่า 30 ลา้นบาทตอ่ปีขึน้ไป 

หรือไม่จ  ากัดรายได ้สามารถใชร้ะบบ e-Tax Invoice & e-Receipt แต่หากผูป้ระกอบการมีรายได้
ไมเ่กิน 30 ลา้นบาทตอ่ปี ตอ้งใชง้านระบบ e-Tax Invoice by Email เทา่นัน้ 

2. ขอบเขตในการจดัท าเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ์ 
ผู้ประกอบการท่ีใช้งานระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt และ ระบบ e-Tax 

Invoice by Email สามารถจดัท าใบก ากบัภาษี ใบเพิ่มหนี ้และใบลดหนี ้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ไดเ้ช่นเดียวกนั ยกเวน้ ใบเสรจ็รบัเงิน ท่ีจะมีเพียงผูป้ระกอบการท่ีใชง้านระบบ e-Tax Invoice & e-
Receipt หรือเป็นผูป้ระกอบการตามก าหนดกรมสรรพากร จงึจะมีสิทธ์ิในการออกใบเสรจ็รบัเงิน 

3. รูปแบบไฟลเ์อกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ์
ผูป้ระกอบการท่ีใชง้านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt มีการจัดท าใบก ากับ

ภาษีอิเล็กทรอนิกสจ์  านวนมากต่อเดือน ดงันั้นจะสามารถสรา้งรูปแบบไฟลเ์อกสาร 3 ประเภท 
ได้แก่  PDF, PDF/A-3 , XML ตามความเหมาะสมของจ านวนธุรกรรมของธุรกิจ หากเป็น
ผูป้ระกอบการท่ีใชง้านระบบ e-Tax Invoice by Email จะใชรู้ปแบบไฟล ์PDF/A-3 ไดเ้พียงรูปแบบ
เดียว  

4. การรบัรองเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสส์  าหรบัน าสง่ 
ผูป้ระกอบการท่ีใชง้านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt จะตอ้งลงลายมือช่ือ

ดิจิทัล (Digital Signature) ในใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส ์หากเป็นผู้ประกอบการท่ีใชร้ะบบ e-
Tax Invoice by Email จะตอ้งประทบัรบัรองเวลา (e-Stamping) ในใบก ากบัภาษีอิเล็กทรอนิกส ์ 

5. วิธีการน าสง่กรมสรรพากร 
เน่ืองจากระบบ e-Tax Invoice by Email มีการน าส่งใบก ากับภาษีให้กับผู้ซือ้

สินค้าหรือผู้รบับริการผ่านทาง Email และมีการ cc กรมสรรพากรตั้งแต่ต้น ดังนั้นข้อมูลของ
ผู้ป ระกอบการจะถูกจัด เก็บ ในทัน ที  แต่ ในส่ วนของระบบ  e-Tax Invoice & e-Receipt 
ผูป้ระกอบการจะตอ้งเลือกวิธีการน าส่งใบก ากบัภาษีแก่กรมสรรพากร โดยเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งจาก 3 
วิธีนี ้ไดแ้ก่ Upload, Host to Host หรือ Service Provider 
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นอกจากนี ้จากการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง ระบบ e-Tax Invoice & 
e-Receipt และ e-Tax Invoice by Email พบว่ามีรายละเอียดเฉพาะ จ าเป็นตอ้งอาศยัความรูจ้าก
หน่วยงานต่าง ๆ โดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt และ e-Tax 
Invoice by Email มีทัง้หมด 3 หนว่ยงาน ไดแ้ก่  

1. กรมสรรพากร ท าหนา้ท่ีในการออกระเบียบ เพ่ือว่างหลกัเกณฑ ์การจดัท า ส่ง
มอบ และเก็บรักษาใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกสแ์ละใบรบัอิเล็กทรอนิกส ์และพัฒนาระบบเพ่ือ
รองรบัการจดัท า ส่งมอบ และจัดเก็บใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกสแ์ละใบรบัอิเล็กทรอนิกส ์ตาม
ระเบียบกรมสรรพากรท่ีมีทัง้หมด 3 ฉบบั ไดแ้ก่ 

  1) ระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการจัดท า ส่งมอบและเก็บรักษา
ใบก ากบัอิเล็กทรอนิกส ์และใบรบัอิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2560  

  2) ระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการจัดท า ส่งมอบและเก็บรักษา
ใบก ากบัอิเล็กทรอนิกส ์และใบรบัอิเล็กทรอนิกส ์(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2560 

  3) ระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการจัดท า ส่งมอบและเก็บรักษา
ใบก ากบัอิเล็กทรอนิกส ์ผา่นระบบ e-Tax Invoice by Email พ.ศ. 2560  

ระเบียบดงักลา่วไดก้ าหนดใหผู้ป้ระกอบการสามารถเลือกจดัท า ส่งมอบ และเก็บ
รกัษาใบก ากบัภาษีอิเล็กทรอนิกสแ์ละใบรบัอิเล็กทรอนิกส ์ไดว้ิธีใดวิธีหนึ่ง คือ วิธีท่ีหนึ่ง ใชร้ะบบ 
e-Tax invoice & e-Receipt หรือ วิธีท่ีสอง ใช้ระบบ e-Tax invoice & e-Receipt by Email โดย
การจดัท า ส่งมอบ และเก็บรกัษาใบก ากบัภาษีอิเล็กทรอนิกสแ์ละใบรบัอิเล็กทรอนิกส ์ตอ้งเป็นไป
ตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ซึ่งก าหนดโดย สพธอ.  

2. ส  านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) มี
หนา้ท่ีออกขอ้เสนอแนะมาตรฐานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีจ าเป็นต่อธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส ์เพ่ือก าหนดมาตรฐานโครงสรา้งขอ้มูลอิเล็กทรอนิกสแ์ละมาตรฐานการรกัษา
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ส าหรบัเอกสารทางภาษีรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีมาตรฐานท่ี
เก่ียวขอ้ง 3 ฉบบั ไดแ้ก่ 

  1) ขอ้เสนอแนะมาตรฐานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ี
จ าเป็นตอ่ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์ว่าดว้ยขอ้ความอิเล็กทรอนิกสส์  าหรบัการซือ้ขายและบริการ 
ขมธอ.3-2560 
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  2) ขอ้เสนอแนะมาตรฐานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ี
จ าเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยข้อความ  XML ส าหรับการแลกเปล่ียข้อมูล
อิเล็กทรอนิกสร์ะหวา่งหนว่ยงาน ขมธอ.14-2560 

  3) ขอ้เสนอแนะมาตรฐานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ี
จ าเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์ว่าดว้ยการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศส าหรบัผู้
ใหบ้รกิารจดัท า สง่มอบ และเก็บรกัษาขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส ์ขมธอ.21-2560 

นอกจากนี ้สพธอ. ยงัเป็นผูใ้หบ้ริการประทบัรบัรองเวลา เพ่ือยืนยนัการมีอยู่จริง
ของใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ณ เวลาท่ีประทับรับรอง ส าหรับระบบ e-Tax invoice & e-
Receipt by Email 

3. ส  านักงานรฐับาลอิเล็กทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน) (สรอ.) มีหนา้ท่ีใหบ้ริการ
ระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตความเร็วสูงท่ีมีความปลอดภัย เพ่ือจดัเก็บขอ้มูลและส ารองขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัใบก ากบัภาษีอิเล็กทรอนิกสแ์ก่หนว่ยงานรฐั 
 

2.4 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางการเงนิ 
จากการค้นคว้างานวิจัย ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จในโครงการท่ีน านวัตกรรมทาง

การเงินไปปฏิบตัิ พบว่า มีปัจจัยในเชิงบวกและเชิงลบท่ีมีผลต่อระดบัความส าเร็จของโครงการ 
ดังนั้น  ผู้วิจัยจึงได้ส รุปปัจจัย  ท่ีจะน ามาศึกษาในงานวิจัยชิ ้น นี ้ทั้งหมด 6 ปัจจัย  ได้แก่ 
ปัจจยัพืน้ฐานของผูป้ระกอบการ ปัจจยัดา้นการรบัรูน้โยบายของผูป้ระกอบการ ปัจจยัดา้นทศันคติ
ของผูป้ระกอบการ ปัจจัยดา้นความพรอ้มของผูป้ระกอบการ ปัจจยัดา้นอิทธิพลทางสงัคม และ
ปัจจยัดา้นสมรรถนะของรฐั 

2.4.1 ปัจจัยพืน้ฐานของผู้ประกอบการ 
สุทิน ฤทธ์ิทอง (2559, น. 96) ศึกษาเรื่อง การสร้างนวัตกรรมองค์กรของ

ผู้ประกอบการคา้ ธุรกิจอุตสาหกรรมดา้นบริการในการเข้าสู่ตลาดอาเซียนระหว่าง ไทย -พม่า 
พบว่า ปัจจยัพืน้ฐานของผูป้ระกอบการ ไดแ้ก่ ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน และระยะเวลาการ
ด าเนินกิจการ ส่งผลตอ่การสรา้งนวตักรรมองคก์รของผูป้ระกอบการธุรกิจอตุสาหกรรมดา้นบรกิาร
ท่ีแตกตา่งกัน ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ฉัตร ชช่ืูน และ ศิรกิลุ ตลุาสมบตัิ (2561, น. 85) ซึ่ง
ศกึษาเรื่อง ปัจจยัท่ีมีผลในการใชร้ะบบสารสนเทศของธุรกิจเกษตรอินทรียข์นาดกลางและขนาด
ย่อมในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผูป้ระกอบการมุ่งเนน้ไปท่ีการเพิ่ม
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ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของระบบสารสนเทศ และการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงท่ีแนะน าหรือมี
การใชร้ะบบสารสนเทศ 

2.4.2 ปัจจัยด้านการรับรู้นโยบายของผู้ประกอบการ 
โอบนิธิ วชิรานวุงศ ์(2561, น. 44-45) ศกึษาเรื่อง การยอมรบัเทคโนโลยีการช าระ

เงินผ่านระบบคิวอารโ์คด้ (QR Code) พบว่า ปัจจยัดา้นการรบัรูป้ระโยชน ์สามารถสรา้งทศันคติท่ี
ดีต่อตวัระบบและส่งผลใหเ้กิดการเขา้ร่วมเพิ่มขึน้ ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจยั ของ ธวฒันช์ยั นาก
งาม (2561, น. 60) ท่ีศึกษาเรื่อง ปัจจยัท่ีส่งผลตอ่การใชง้านระบบคิวอารโ์คด้ เพ่ือการขายสินคา้
ของผูป้ระกอบการรายยอ่ยในเขตจงัหวดัปทมุธานี พบวา่ เม่ือผูป้ระกอบการทราบถึงประโยชนท่ี์จะ
ไดร้บัจากระบบคิวอารโ์คด้ ท่ีมีประโยชนใ์นการเพิ่มประสิทธิภาพแก่ธุรกิจ เพิ่มความปลอดภัยใน
การเก็บเงินสดและลดความเส่ียงในการถือครองเงินสด มีผลท าใหค้วามตัง้ใจท่ีจะใชง้านเพิ่มมาก
ขึน้ และ ธรรศมน รุ่งรัตนาอุบล (2562 , น. 58-59) ศึกษาเรื่อง การยอมรับโมบายแบงก์กิง้ใน
ผูส้งูอาย ุท่ีใหค้วามส าคญักบัการรบัรูป้ระโยชนจ์ากการใชง้านมากท่ีสดุ รวมทัง้งานวิจยัของ พนิดา 
สุภาพอาภรณ์ (2561, น. 72-73) เรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จของการย่ืนแบบภาษีทาง
อินเทอรเ์น็ตของนิติบุคคล ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยดา้นคุณประโยชน ์ไดแ้ก่ ความ
ถกูตอ้งแม่นย า สามารถลดขอ้ผิดพลาดในการย่ืนแบบภาษีทางอินเทอรเ์น็ต สามารถปอ้งกนัขอ้มลู
สญูหาย และชว่ยลดตน้ทนุคา่ใชจ้า่ยได ้ปัจจยัเหลา่นีล้ว้นมีผลตอ่การย่ืนแบบภาษีทางอินเทอรเ์น็ต
ของนิตบิคุคล ในเขตกรุงเทพมหานคร  

อย่างไรก็ตาม การรับรูค้วามเส่ียงจากการเข้าร่วมโครงการ ได้ส่งผลต่อการ
ยอมรบัใชร้ะบบ ชวิศา พุ่มดนตรี (2559, น. 75) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการยอมรบัการใช้
บริการพรอ้มเพย ์(PromptPay) ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบว่า การ
รับรู ้ความเส่ียง ส่งผลเชิงลบต่อการยอมรับการใช้บริการพร้อมเพย์ ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร และปรมิณฑล โดยผูใ้ชบ้รกิารมีแนวโนม้ในการยอมรบัการใชบ้รกิารพรอ้มเพยถ์า้
หากความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากระบบพรอ้มเพยมี์นอ้ย สอดคลอ้งกับ ขวญัเนตร จิตรวฒันาฤกษ ์
(2561, น. 55-56) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการยอมรบัการใช้บริการนวัตกรรมทางการเงิน 
(พรอ้มเพย)์ ของประชาชนกลุม่ Generation X  

2.4.3 ปัจจัยด้านทัศนคตขิองผู้ประกอบการ 
โอบนิธิ วชิรานวุงศ ์(2561, น. 46) ศกึษาเรื่อง การยอมรบัเทคโนโลยีการช าระเงิน

ผ่านระบบคิวอารโ์คด้ (QR Code) พบว่า เม่ือการใชง้านระบบมอบความสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภยั รวมถึงมีขัน้ตอนไมยุ่่งยาก ซึ่งท าใหผู้ใ้ชง้านมีทศันคตติอ่การใชร้ะบบในดา้นดี และส่งผล
กบัการเขา้รว่มใชร้ะบบเพิ่มขึน้ ซึ่งผลการศึกษาสอดคลอ้งกับงานของ ธวฒันช์ยั นากงาม (2561, 
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น. 61) ท่ีศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการใช้งานระบบคิวอาร์โค้ด เพ่ือการขายสินค้าของ
ผูป้ระกอบการรายย่อยในเขตจังหวดัปทุมธานี และผลการศึกษาของ ฉัตร ชูช่ืน และ ศิริกุล ตลุา
สมบัติ (2561, น. 85-86) เรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลในการใชร้ะบบสารสนเทศของธุรกิจเกษตรอินทรีย์
ขนาดกลางและขนาดยอ่มในจงัหวดัเชียงใหม ่

2.4.4 ปัจจัยด้านความพร้อมของผู้ประกอบการ 
อาทิตยา ทรรศนสฤษดิ์ (2561, น. 48-49) ศึกษาเรื่อง แนวทางการปรบัตวัของ

ผูป้ระกอบการสู่ธุรกิจคา้ปลีกรูปแบบใหม่ พบว่า การท่ีรา้นคา้ควรมี software & hardware ตา่ง ๆ 
รวมทัง้ตอ้งเตรียมความพรอ้มเรื่องบุคลากร เพ่ือสรา้งประสบการณท่ี์ดีใหก้บัลกูคา้ ซึ่งสอดคลอ้ง
กบัการศกึษา ของ นิภาภทัร แสนอุบล, ดวงฤทยั ณ นครพนม, สายทิพย ์จะโนภาษ, และ ฉัตรชยั 
แสงจันทร ์(2560, น. 1762) เรื่องปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการย่ืนงบการเงินผ่าน
ชอ่งทางอิเล็กทรอนิกส ์(E-Filing) ของกลุ่มธุรกิจคา้ส่งคา้ปลีก พบว่า ปัจจยัดา้นการฝึกอบรม และ
ดา้นความพรอ้มของทรพัยากรของผูป้ระกอบการคา้ปลีก มีผลเชิงบวกต่อการย่ืนงบการเงินผ่าน
ชอ่งทางอิเล็กทรอนิกส ์(E-Filling)  

2.4.5 ปัจจัยด้านอิทธิพลทางสังคมทีม่ีผลต่อผู้ประกอบการ 
จากการศึกษาของ ชวิศา พุ่มดนตรี (2559, น. 75) เรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ

ยอมรับการใช้บริการพร้อมเพย์ (PromptPay) ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล พบว่า อิทธิพลทางสังคม ส่งผลเชิงบวกต่อการยอมรบัการใช้บริการพรอ้มเพยข์อง
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล แสดงใหเ้ห็นว่า ผูท้รงอิทธิพล ผูท่ี้เจา้ของกิจการ
ช่ืนชอบ ผู้ท่ีเจ้าของกิจการนับถือและอยู่รอบตัว ส่งผลต่อการยอมรบัการใช้บริการพรอ้มเพย์ 
สอดคลอ้งกับการศึกษาของ ธวฒันช์ยั นากงาม (2561, น. 61-62) เรื่อง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใช้
งานระบบคิวอารโ์คด้ เพ่ือการขายสินคา้ของผูป้ระกอบการรายย่อยในเขตจงัหวดัปทมุธานี พบว่า 
ผูป้ระกอบการจะคลอ้ยตามหรือใชง้านตามผูป้ระกอบการในบริเวณเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ ฉัตร ชูช่ืน และ ศิริกุล ตลุาสมบตัิ (2561, น. 86) เรื่อง ปัจจยัท่ีมีผลในการใชร้ะบบ
สารสนเทศของธุรกิจเกษตรอินทรียข์นาดกลางและขนาดยอ่มในจงัหวดัเชียงใหม่ 

2.4.6 ปัจจัยด้านสมรรถนะของรัฐ 
ปทิตตา หวายสันเทียะ (2559 , น. 57) ศึกษาเรื่อง คุณภาพการบริการทาง

อิเล็กทรอนิกสท่ี์สง่ผลตอ่ความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ี
จา่ย กรณีศกึษา : หน่วยงานสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดันครราชสีมา พบว่า คณุภาพการบริการทาง
อิเล็กทรอนิกส ์ดา้นความพรอ้มของระบบของรฐั ส่งผลในทิศทางบวกต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้
ระบบการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายอยา่งมีนยัส าคญั 
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2.5 กรอบแนวคิดงานวิจัย 
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับนโยบายสาธารณะและการน านโยบายไปปฏิบตัิ 

และงานวิจัยท่ีเก่ียวกับปัจจัยท่ีก่อให้เกิดการยอมรบันวัตกรรมทางการเงิน ผู้วิจัยสามารถสรุป
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการเขา้รว่มโครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ์
e-Tax invoice และ e-Receipt เพ่ือน ามาใชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 3 

ตาราง 3 สรุปปัจจยัความส าเรจ็เมื่อน านวตักรรมทางการเงินไปปฏิบตัิ 

ปัจจัย รายละเอียด นักวิชาการ แหล่งทีม่า 
1. พืน้ฐานของ
ผูป้ระกอบการ 

- ประเภทธุรกิจ 
- รายไดธุ้รกิจ 
- ขนาดธุรกิจ 

 - สทุิน ฤทธ์ิทอง (2559) 
- ฉัตร ชชูื่นและศิรกิลุ ตลุาสมบตัิ 
(2559) 

2. การรบัรูน้โยบายของ
ผูป้ระกอบการ 

- การรบัรูข้ัน้ตอน 
- การรบัรูป้ระโยชน ์
-การรบัรูค้วามเสี่ยง 
- การรบัรูต้น้ทนุ 

 - ชวิศา พุม่ดนตร ี(2559) 
- ขวญัเนตร จิตรวฒันาฤกษ ์(2561) 
- ธรรศมน รุง่รตันาอบุล (2562) 
- จิราภรณ ์พิสมยั (2560) 
- โอบนิธิ วชิรานวุงศ ์(2561) 
- ธวฒันช์ยั นากงาม (2561) 

3. ทศันคติของ
ผูป้ระกอบการ 

- ทศันคติเชิงบวก 
- ทศันคติเชิงลบ 
 

 - โอบนิธิ วชิรานวุงศ ์(2561) 
- ธวฒันช์ยั นากงาม (2561) 
- ฉัตร ชชูื่นและศิรกิลุ ตลุาสมบตัิ 
(2559) 

4. ความพรอ้มของ
ผูป้ระกอบการ 

- เทคโนโลยีและอปุกรณ ์
- บคุลากร 

 - อาทิตยา ทรรศนสฤษดิ ์(2561) 
- นิภาภทัร แสนอบุล ดวงฤทยั ณ 
นครพนม สายทิพย ์จะโนภาษ และ
ฉัตรชยั แสงจนัทร ์(2559) 

5. อิทธิพลทางสงัคม 
ที่มีผลตอ่ผูป้ระกอบการ 

- อิทธิพลจากแวดวงธุรกิจ 
- อิทธิพลจากผูซ้ือ้สินคา้หรอื
ผูร้บับรกิารของผูป้ระกอบการ 

 - ชวิศา พุม่ดนตร ี(2559) 
- ธวฒันช์ยั นากงาม (2561) 
- ฉัตร ชชูืน่และศิรกิลุ ตลุาสมบตัิ 
(2559) 

6. สมรรถนะของรฐั - เทคโนโลยีและอปุกรณ ์
- บคุลากร 

- Van Horn & Van 
Meter (1975) 
- วรเดช จนัทรศร 
(2527) 

- ปทิตตา หวายสนัเทียะ (2560) 
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การศึกษาครัง้นี ้ผูว้ิจยัมุ่งศึกษา ระดบัความส าเร็จของโครงการจากลกัษณะการเขา้ร่วม
โครงการของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ ประเภทธุรกิจขายสินคา้และใหบ้รกิาร 
ในกรุงเทพมหานคร รวมทัง้ศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความส าเรจ็ของโครงการระบบภาษีและเอกสาร
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ์e-Tax invoice และ e-Receipt โดยพิจารณาจาก 6 ปัจจยัหลกั ดงันี ้ 

1. ปัจจยัพืน้ฐานของผูป้ระกอบการ หมายถึง ปัจจัยเบือ้งตน้ของผูป้ระกอบการ 
โดยแบง่ออกเป็น 3 ปัจจยัยอ่ย ดงันี ้

1.1 ประเภทธุรกิจ หมายถึง ธุรกิจขายสินคา้ และธุรกิจใหบ้รกิาร  
1.2 รายไดธุ้รกิจ หมายถึง ผลการด าเนินงานของธุรกิจ  

  1.3 ขนาดธุรกิจ หมายถึง ธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจขนาดใหญ่ โดยแบ่ง
ตามจ านวนการจา้งงานและรายไดข้องธุรกิจ 

2. ปัจจัยด้านการรบัรูน้โยบายของผู้ประกอบการ หมายถึง ความเข้าใจของ
ผูป้ระกอบการเก่ียวกบัโครงการ โดยแบง่ออกเป็น 3 ปัจจยัยอ่ย ดงันี ้

  2.1 การรบัรู ้ขั้นตอนในการเข้าร่วมโครงการ หมายถึง ความเข้าใจใน
ขัน้ตอนการเขา้รว่มโครงการ  

  2.2 การรบัรูป้ระโยชนใ์นการเขา้ร่วมโครงการ หมายถึง ความเขา้ใจถึง
ประโยชนท่ี์ผูป้ระกอบการจะไดร้บัจากการเขา้รว่มโครงการ 

  2.3 การรบัรูค้วามเส่ียงในการเขา้รว่มโครงการ หมายถึง ความเขา้ใจถึง
ความเส่ียงท่ีจะเกิดขึน้กบัผูป้ระกอบการจากการเขา้รว่มโครงการ  

  2.4 การรับรูต้ ้นทุนในการเข้าร่วมโครงการ หมายถึง ความเข้าใจถึง
คา่ใชจ้า่ยท่ีจะเกิดขึน้กบัผูป้ระกอบการจากการเขา้รว่มโครงการ 

3. ปัจจยัดา้นทศันคติของผูป้ระกอบการ หมายถึง ความรูส้ึกของผูป้ระกอบการท่ี
มีตอ่โครงการ  

  3.1 ทศันคติเชิงบวก หมายถึง ความรูส้ึกดา้นบวกของผูป้ระกอบการท่ีมี
ตอ่โครงการ 

  3.2 ทศันคติเชิงลบ หมายถึง ความรูส้ึกดา้นลบของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อ
โครงการ 

4. ปัจจยัดา้นความพรอ้มของผูป้ระกอบการ หมายถึง การเตรียมตวัเพ่ือเขา้รว่ม
โครงการของผูป้ระกอบการ ประกอบดว้ย 2 ปัจจยัยอ่ย ดงันี ้
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  4.1 เทคโนโลยีและอุปกรณ์ หมายถึง การจัดหาซอฟตแ์วร ์(Software) 
หรือฮารด์แวร ์(Hardware) ของผูป้ระกอบการ 

  4.2 บคุลากร หมายถึง การจดัอบรมความรูเ้ก่ียวกบัโครงการแก่พนกังาน 
5. ปัจจัยด้านอิทธิพลทางสังคม หมายถึง สิ่ งท่ี มีผลต่อการตอบรับเข้าร่วม

โครงการ ประกอบดว้ย 2 ปัจจยัยอ่ย ดงันี ้
  5.1 อิทธิพลจากแวดวงธุรกิจ หมายถึง การแขง่ขนัทางธุรกิจ  
  5.2 อิทธิพลจากผูซื้อ้สินคา้หรือผูร้บับริการ หมายถึง ค  าแนะน าของผูซื้อ้

สินคา้หรือผูร้บับรกิาร 
6. สมรรถนะของรฐั หมายถึง ความพรอ้มตอ่การด าเนินโครงการ ประกอบดว้ย 2 

ปัจจยัยอ่ย ดงันี ้ 
  6.1 เทคโนโลยีและอุปกรณ์  หมายถึง ความพร้อมของซอฟต์แวร ์

(Software) หรือฮารด์แวร ์(Hardware) ท่ีใหบ้รกิารแก่ผูป้ระกอบการ 
  6.2 บคุลากร หมายถึง ความพรอ้มของเจา้หนา้ท่ีในการแนะน า ตอบขอ้

ซกัถาม และรบัฟังปัญหาจากผูป้ระกอบการ  



  30 

ตัวแปรอิสระ (X)       ตัวแปรตาม (Y) 

 

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

  

1. ปัจจยัพืน้ฐานของผูป้ระกอบการ 
1.1 ประเภทธุรกิจ 
1.2 รายไดธุ้รกิจ 
1.3 ขนาดธุรกิจ 

2. ปัจจยัดา้นการรบัรูน้โยบายของผูป้ระกอบการ 
 2.1 การรบัรูข้ัน้ตอนการเขา้รว่มโครงการ 

2.2 การรบัรูป้ระโยชนจ์ากการเขา้รว่มโครงการ 
2.3 การรบัรูค้วามเส่ียงจากการเขา้รว่มโครงการ 

 2.4 การรบัรูต้น้ทนุในการเขา้รว่มโครงการ 
3. ปัจจยัดา้นทศันคตขิองผูป้ระกอบการ 
 3.1 ทศันคตเิชิงบวก 
 3.2 ทศันคตเิชิงลบ 
4. ปัจจยัดา้นความพรอ้มของผูป้ระกอบการ 
 4.1 ความพรอ้มดา้นเทคโนโลยีและอปุกรณ ์
 4.2 ความพรอ้มดา้นบคุลากร 
5. ปัจจยัดา้นอิทธิพลทางสงัคม 
 5.1 อิทธิพลจากแวดวงธุรกิจ 
 5.2 อิทธิพลจากผูซื้อ้สินคา้หรือผูร้บับรกิาร 
6. ปัจจยัดา้นสมรรถนะของรฐั 
 6.1 สมรรถนะดา้นเทคโนโลยีและอปุกรณ ์
 6.2 สมรรถนะดา้นบคุลากร 

ความส าเรจ็ของโครงการ 
- การเขา้รว่มโครงการของผูป้ระกอบการ 
- การไมเ่ขา้รว่มโครงการของผูป้ระกอบการ 
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2.6 สมมตฐิานการวิจัย 
ในการศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการเขา้ร่วมโครงการระบบภาษีและ

เอกสารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์e-Tax invoice และ e-Receipt ในครัง้นี ้ผู้วิจัยสามารถสรุป
สมมตฐิาน ดงันี ้

สมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะพืน้ฐานของผูป้ระกอบการ มีผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วม
โครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์e-Tax invoice และ e-Receipt ของ
ผูป้ระกอบการ โดยมีสมมตฐิานยอ่ย ดงันี ้

  สมมติฐานท่ี 1.1 ธุรกิจท่ีมีลักษณะต่างกัน จะมีการตัดสินใจเข้าร่วม
โครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์e-Tax invoice และ e-Receipt ตา่งกนั  

  สมมติฐานท่ี 1.2 ธุรกิจท่ีมีรายได้ต่างกัน จะมีการตัดสินใจเข้าร่วม
โครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์e-Tax invoice และ e-Receipt ตา่งกนั 

  สมมติฐานท่ี 1.3 ธุรกิจท่ีมีขนาดต่างกัน จะมีการตัดสินใจเข้าร่วม
โครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์e-Tax invoice และ e-Receipt ตา่งกนั 

สมมติฐานท่ี 2 การรบัรูน้โยบายต่างกัน มีผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ
ระบบภาษีและเอกสารธุ รกรรมทางอิ เล็ กทรอนิกส์ e-Tax invoice และ  e-Receipt ของ
ผูป้ระกอบการ โดยมีสมมตฐิานยอ่ย ดงันี ้

 สมมติฐานท่ี 2.1 การรบัรูข้ัน้ตอนของโครงการต่างกนั จะมีการตดัสินใจ
เขา้รว่มโครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์e-Tax invoice และ e-Receipt 
ตา่งกนั 

 สมมติฐานท่ี 2.2 การรบัรูป้ระโยชน์ต่างกัน จะมีการตัดสินใจเข้าร่วม
โครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์e-Tax invoice และ e-Receipt ตา่งกนั 

 สมมติฐานท่ี 2.3 การรบัรูค้วามเส่ียงต่างกัน จะมีการตัดสินใจเข้าร่วม
โครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์e-Tax invoice และ e-Receipt ตา่งกนั 

 สมมติฐานท่ี 2.4 การรบัรูต้น้ทุนในการเขา้ร่วมโครงการต่างกนั จะมีการ
ตดัสินใจเขา้รว่มโครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์e-Tax invoice และ e-
Receipt ตา่งกนั 

สมมติฐานท่ี 3 ทศันคติของผูป้ระกอบการ มีผลต่อการตดัสินใจเขา้รว่มโครงการ
ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์e-Tax invoice และ e-Receipt โดยมีสมมติฐาน
ยอ่ย ดงันี ้
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  สมมติฐานท่ี 3.1 ทัศนคติเชิงบวก จะมีการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ
ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์e-Tax invoice และ e-Receipt ตา่งกนั 

  สมมติฐานท่ี 3.2 ทศันคติเชิงลบ จะมีการตดัสินใจเขา้รว่มโครงการระบบ
ภาษีและเอกสารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์e-Tax invoice และ e-Receipt ตา่งกนั 

สมมติฐานท่ี 4 ความพรอ้มของผู้ประกอบการ มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วม
โครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์e-Tax invoice และ e-Receipt โดยมี
สมมตฐิานยอ่ย ดงันี ้

  สมมติฐานท่ี 4.1 ความพรอ้มดา้นเทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่างกัน จะมี
การตัดสินใจเขา้ร่วมโครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์e-Tax invoice 
และ e-Receipt ตา่งกนั 

  สมมติฐานท่ี 4.2 ความพรอ้มดา้นบุคลากรต่างกัน จะมีการตดัสินใจเขา้
ร่วมโครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์e-Tax invoice และ e-Receipt 
ตา่งกนั 

สมมติฐานท่ี 5 อิทธิพลทางสังคม มีผลต่อการตัดสินใจเขา้ร่วมโครงการระบบ
ภาษีและเอกสารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์e-Tax invoice และ e-Receipt ของผูป้ระกอบการ 
โดยมีสมมตฐิานยอ่ย ดงันี ้ 

  สมมติฐานท่ี 5.1 อิทธิพลจากแวดวงธุรกิจของผูป้ระกอบการท่ีตา่งกนั จะ
มีการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์e-Tax invoice 
และ e-Receipt ตา่งกนั 

  สมมติ ฐ าน ท่ี  5.2 อิ ท ธิพ ลจากผู้ ซื ้อสิ นค้าห รือผู้ ร ับบ ริก ารของ
ผูป้ระกอบการท่ีต่างกัน จะมีการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส ์e-Tax invoice และ e-Receipt ตา่งกนั 

สมมติฐานท่ี 6 สมรรถนะของรฐั มีผลตอ่การตดัสินใจเขา้รว่มโครงการระบบภาษี
และเอกสารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์e-Tax invoice และ e-Receipt ของผูป้ระกอบการ โดยมี
สมมตฐิานยอ่ย ดงันี ้ 

  สมมติฐานท่ี 6.1 ความพรอ้มดา้นเทคโนโลยีและอุปกรณ์ของรฐัท่ีมีต่อ
ผู้ประกอบการ ต่างกัน จะมีการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส ์e-Tax invoice และ e-Receipt ตา่งกนั 
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  สมมติฐานท่ี 6.2 ความพรอ้มดา้นบุคลากรของรฐัท่ีมีต่อผูป้ระกอบการ 
ตา่งกนั จะมีการตดัสินใจเขา้รว่มโครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์e-Tax 
invoice และ e-Receipt ตา่งกนั  
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บทที ่3  
ระเบยีบวิธีวิจัย 

 

 เพ่ือใหก้ารศึกษาเรื่อง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการเขา้ร่วมโครงการระบบ
ภาษีและเอกสารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์e-Tax invoice และ e-Receipt ตรงตามวตัปุระสงคใ์น
งานวิจัยชิน้นี ้ ผู้วิจัยจึงใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และก าหนด
ระเบียบวิธีวิจยั ไดแ้ก่ 

3.1 การก าหนดประชากรและการก าหนดกลุม่ตวัอย่าง 
3.2 การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
3.3 การสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3.4 การวิเคราะหข์อ้มลู 
 

3.1 การก าหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
3.1.1 ประชากร 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจัยครัง้นี ้คือ ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและ
ธุรกิจขนาดใหญ่ ประเภทธุรกิจขายสินค้าและให้บริการ ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยเลือก
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวเน่ืองจากธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดใหญ่ เป็นธุรกิจ
ขนาดแรกท่ีกรมสรรพากรผลกัดนัใหเ้ขา้ร่วมโครงการฯ นอกจากนี ้ธุรกิจประเภทขายสินคา้และ
ใหบ้ริการ เป็นกลุ่มท่ีตอ้งจัดท า ส่งมอบ และเก็บรกัษาใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกสต์ามประกาศ
อธิบดีกรมสรรพากร (ฉบบัท่ี 15) และระเบียบกรมสรรพากรว่าดว้ยการจัดท า ส่งมอบ และเก็บ
รกัษาใบก ากบัภาษีอิเล็กทรอนิกสผ์่านระบบ e-Tax invoice by Email พ.ศ. 2560 และผูว้ิจยัเลือก
ศกึษาเฉพาะธุรกิจในกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีท่ีมีสถานประกอบการตัง้อยู่มากท่ีสดุใน
ประเทศไทย และมีธุรกิจประเภทธุรกิจขายสินคา้และใหบ้รกิารจ านวนทัง้สิน้ 13,354 แหง่  

3.1.2 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
3.1.2.1 ขนาดกลุม่ตวัอยา่ง (Sample size) 

  ในการศึกษาวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดค้  านวณเพ่ือใหไ้ดก้ลุ่มตวัอย่าง โดยการ
สุ่มเลือกจ านวนผูป้ระกอบการ เน่ืองจากทราบตวัเลขขนาดประชากรท่ีแน่นอน จากสตูรของทาโร ่
ยามาเน ่(Taro Yamane) ซึ่งก าหนดระดบัความคลาดเคล่ือนท่ีรอ้ยละ 5 
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สตูรการค านวณหากลุม่ตวัอยา่ง 
 

n      =           N  
              (1+Ne2) 

 
โดย n คือ  จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 

N  คือ  จ านวนประชากรทัง้หมด 
e  คือ  ความนา่จะเป็นของความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดขึน้ 
  ไดเ้ทา่กบั 0.05 

 
แทนคา่  n  =           13,3541 
                   1 + 13,354 x (0.05)2 
 

n  =        399.94 
 
ดงันัน้ ขนาดกลุม่ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัในครัง้นี ้คือ 400 แหง่ 

 
3.1.2.2 การคดัเลือกกลุม่ตวัอยา่ง (Sampling) 

  ผูว้ิจยัใชก้ารคดัเลือกกลุม่ตวัอยา่งแบบแบง่กลุ่มแบบชัน้ภมูิหลายขัน้ตอน 
(Multi-stage Stratified sampling) ดงันี ้

  ขัน้ท่ี 1 ก าหนดผูป้ระกอบการเปา้หมาย โดยใชก้ารคดัเลือกกลุ่มตวัอย่าง
แบบโควตา (Quota Sampling) จ  าแนกผูป้ระกอบการตามขนาดธุรกิจ และอา้งอิงขอ้มูลจ านวน
ผูป้ระกอบการจากกรมสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ โดยแบ่งผูป้ระกอบการออกเป็น 2 
กลุม่ คือ  

  1) กลุ่มธุรกิจขนาดกลาง หมายถึง ผู้ประกอบการท่ีมีการจ้างงาน
พนกังานมากกว่า 15 คนขึน้ไป แตไ่ม่เกิน 200 คน หรือมีรายไดต้อ่ปีมากกว่า 30 ลา้นบาทตอ่ปีขึน้
ไป แตไ่มเ่กิน 500 ลา้นบาทตอ่ปี 

                                                           
 

1
 ขอ้มลูจากส านกังานสถิติแห่งชาติ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
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  2) กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่  หมายถึง ผู้ประกอบการท่ีมีการจ้างงาน
พนกังานมากกวา่ 200 คนขึน้ไป หรือมีรายไดม้ากกวา่ 500 ลา้นบาทตอ่ปีขึน้ไป 

 ขัน้ท่ี 2 ก าหนดกลุ่มตวัอย่างจากผูป้ระกอบการแต่ละประเภทธุรกิจ และ
อา้งอิงขอ้มูลจ านวนผูป้ระกอบการจากกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ โดยใชก้ารคดัเลือกกลุ่มตวัอย่าง
แบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) จ  านวน 100 แห่ง โดยแบ่งผู้ประกอบการออกเป็น 2 กลุ่ม 
คือ  

  1) กลุ่มผูป้ระกอบการประเภทธุรกิจขายสินคา้ หมายถึง ผูป้ระกอบการท่ี
ขายสินคา้ทกุประเภท ตามหลกัการการจดัประเภทมาตรฐานอตุสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2552 
ของกรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน 

  2) กลุ่มผูป้ระกอบการประเภทธุรกิจใหบ้ริการ หมายถึง ผูป้ระกอบการท่ี
ใหบ้ริการทุกประเภท ยกเวน้ การจดัท่ีพกัแรมใหบ้ริการแบบระยะยาวเพ่ือเป็นท่ีอยู่อาศยั และไม่
รวมถึงการเตรียมอาหารหรือเครื่องด่ืมท่ีไม่ใช่แบบพรอ้มบริโภค หรือท่ีขายผ่านช่องทางจ าหน่าย
อิสระ 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 การคดัเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
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3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการศึกษาวิจัยครัง้นี ้ผู้วิจัยไดใ้ช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ดังนั้น การเก็บรวบรวม

ขอ้มลูจงึประกอบดว้ย 2 วิธี ดงันี ้ 
1. วิธีการส ารวจเอกสาร (Documentary Research) โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูล

จ านวนผูป้ระกอบการท่ีเขา้รว่มและไม่เขา้รว่มโครงการระบบภาษีฯ จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
เก่ียวกับนโยบายสาธารณะและการน านโยบายไปปฏิบตัิ เอกสารเนือ้หาโครงการและรายงานผล
การด าเนินงานในโครงการระบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสข์องกรมสรรพากร รวมทัง้
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการน านวัตกรรมทางการเงินไปปฏิบัติ เพ่ือต้องการทราบถึงระดับ
ความส าเร็จของการด าเนินโครงการระบบภาษีฯ ซึ่งใชต้วัชีว้ดัจากลักษณะการเขา้ร่วมโครงการ
และไม่เขา้รว่มโครงการของผูป้ระกอบการ ในช่วง พ.ศ. 2560 จนถึง พ.ศ. 2563 โดยผูว้ิจยัคน้ควา้
ขอ้มลูจากเว็บไซตก์รมสรรพากร ท่ีแสดงรายช่ือผูป้ระกอบการท่ีไดร้บัอนมุตัจิดัท า สง่มอบ และเก็บ
รกัษาใบก ากับอิเล็กทรอนิกส ์และใบรบัอิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งแสดงใหเ้ห็นถึงจ านวนผูป้ระกอบการท่ี
เขา้รว่มโครงการฯ แลว้น ามาวิเคราะหห์าระดบัความส าเรจ็ของโครงการฯ ตอ่ไป 

นอกจากนี ้การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยวิธีการส ารวจเอกสาร ผู้วิจัยสามารถน า
ปัจจยัท่ีสรุปไดจ้ากการศกึษามาสรา้งเครื่องมือเพ่ือท าแบบสอบถาม ซึ่งจะสอดคลอ้งกบัวิธีการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูในวิธีท่ี 2  

2. วิธีการเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
แบบสอบถาม โดยผู้ประกอบการ ในธุรกิจประเภทขายสินค้าและให้บริการ เป็นผู้ตอบ
แบบสอบถาม ซึ่งผู้ประกอบการทั้ง 2 ประเภท เป็นผู้มีหน้าท่ีจัดท าใบก ากับภาษีตามประมวล
รษัฎากร และเป็นผูไ้ดร้บัผลจากการน าโครงการไปปฏิบตัิ  ซึ่งบญัชีรายช่ือผูป้ระกอบการเพ่ือท า
แบบสอบถามจะอา้งอิงจากขอ้มูลบนเว็บไซตข์องกรมสรรพากรและกรมพฒันาธุรกิจการคา้ และ
ผูว้ิจยัด  าเนินการเก็บขอ้มูลแบบสอบถามออนไลน์ โดยใชกู้เกิลฟอรม์ (Google Form) และติดต่อ
ทางโทรศพัทไ์ปยงัสถานประกอบการ ในกรุงเทพมหานคร ตามท่ีไดท้  าการสุ่มกลุ่มตวัอย่างไว ้เพ่ือ
ประสานขอเก็บข้อมูลแบบสอบถามจากผู้ให้ข้อมูลท่ีเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งเก่ียวข้องกับการ
ด าเนินการจดัท า ส่งมอบใบก ากบัภาษี หรือน าสง่รายงานภาษี หากผูใ้หข้อ้มลูยินยอมใหเ้ก็บขอ้มลู 
ผูว้ิจยัจะท าการส่งอีเมลแบบสอบถามใหก้ับผูใ้หข้อ้มูลท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายแต่ละราย เพ่ือท าการ
เก็บขอ้มลูตอ่ไป 
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3.3 การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
เครื่องมือ ท่ี ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี ้  ผู้วิจัยจะใช้แบบสอบถาม  ใน

ผูป้ระกอบการ ประเภทธุรกิจการขายสินคา้และใหบ้รกิาร พืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 
แบบสอบถาม แบง่ออกเป็น 2 สว่น ดงัตอ่ไปนี ้
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลพืน้ฐานของผู้ประกอบการ ประกอบดว้ย ประเภทธุรกิจ รายได้

ธุรกิจ และขนาดธุรกิจ โดยเป็นค าถามแบบปลายปิด ใหผู้ป้ระกอบการเลือกตอบตามตวัเลือกท่ี
ก าหนดไว้และตอบได้ 1 ค าตอบ เพ่ือใช้วิ เคราะห์ข้อมูลพื ้นฐานของผู้ประกอบการท่ีท า
แบบสอบถาม และศกึษาตวัแปรท่ีมีผลตอ่การเขา้รว่มโครงการฯ 

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับตวัแปรท่ีมีผลต่อการเขา้ร่วมโครงการ ไดแ้ก่ 
ปัจจัยดา้นการรบัรูน้โยบายของผูป้ระกอบการ ปัจจยัดา้นทศันคติของผูป้ระกอบการ ปัจจัยดา้น
ความพรอ้มของผูป้ระกอบการ ปัจจยัดา้นอิทธิพลทางสงัคม และปัจจยัดา้นสมรรถนะของรฐั การ
วดัจะใชม้าตราส่วนประมาณค่า 4 ระดบั (Rating Scale) ตามมาตรวดัของลิเคิรท์ (Likert Scale) 
ประเมินค าตอบ โดยใหเ้ลือกตอบไดเ้พียงค าตอบเดียว แบง่ระดบัการประเมิน ดงันี ้

4 หมายถึง มากท่ีสดุ 
3 หมายถึง มาก 
2 หมายถึง นอ้ย 
1 หมายถึง นอ้ยท่ีสดุ 

 
จากนัน้จะท าการแปลความหมายของผลคะแนนเฉล่ีย โดยใชส้ตูรการหาคา่ ดงันี ้

 
ชว่งคะแนน   =     คะแนนสงูสดุ – คะแนนต ่าสดุ 
                   จ านวนระดบั 

=       4 - 1 
                         4  
ดงันัน้ ชว่งคะแนน   = 0.75 
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ตาราง 4 คะแนนเฉล่ียของระดบัปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเขา้รว่มโครงการของผูป้ระกอบการ 

คะแนนเฉล่ีย ระดับทีม่ีผล 
3.26-4.00 มีผลมากท่ีสดุ 
2.51 3.25 มีผลระดบัมาก 
1.76 2.50 มีผลรบันอ้ย 
1.00-1.75 มีผลนอ้ยท่ีสดุ 

 

นิยามศัพทป์ฏิบัตกิาร  
แบบสอบถามสรา้งขึน้ตามวตัถปุระสงคข์องการวิจยั โดยการก าหนดนิยามเชิงปฏิบตัิการ 

มาสรา้งเป็นตารางเพ่ือก าหนดโครงสรา้งของเนือ้หาหรือประเด็นท่ีมุ่งวดั และขอ้ค าถามท่ีจะใชใ้น
การวดั แลว้จงึด  าเนินการสรา้งแบบสอบถามตามโครงสรา้งของเนือ้หา ดงันี ้

ตาราง 5 โครงสรา้งของเนือ้หาหรือประเดน็ท่ีจะมุง่วดั และขอ้ค าถามท่ีจะใชใ้นการวดั 

ตัวแปร นิยาม 
เชิงทฤษฎี 

นิยาม 
เชิงปฏิบัตกิาร 

ข้อค าถาม 

1. ปัจจัยพืน้ฐานของผู้ประกอบการ 
1.1 ประเภทธุรกิจ  ธุรกิจขายสนิคา้ และ

ธุรกิจใหบ้รกิาร 
1.ธุรกิจของทา่นเป็น
ธุรกิจประเภทใด 

1.2 รายไดธุ้รกิจ  ผลตอบแทนจากการ
ด าเนินงานของธุรกิจ 

1. ธุรกิจของทา่น มี
รายไดต้อ่ปีเทา่ใด 

1.3 ขนาดธุรกิจ  ธุรกิจขนาดกลาง และ 
ธุรกิจขนาดใหญ่ 

1. ธุรกิจของทา่นเป็น
ธุรกิจขนาดใด 
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ตาราง 5 (ตอ่) 

ตัวแปร 

 
นิยาม 

เชิงทฤษฎี 
นิยาม 

เชิงปฏิบัตกิาร 

ข้อค าถาม 

2. ปัจจัยด้านการรับรู้นโยบายของผู้ประกอบการ 

2.1 การรบัรูร้ายละเอียดโครงการ การรบัรู ้หมายถึง การน า
ขอ้มลูดิบ มาจ าแนก 
แยกแยะ วิเคราะหด์ว้ย
กระบวนการท างานของ
สมองและแปลสิ่งที่ไดไ้ปใช้
ในการเรยีนรู ้(แสงเดือน, 
2545) 

ความเขา้ใจในขัน้ตอนการ
เขา้รว่มโครงการ 

1. ทา่นทราบขัน้ตอน
การเขา้รว่มโครงการ
หรอืไม่ 
2. ขัน้ตอนการเขา้รว่ม
โครงการมีผลตอ่การ
ตอบรบัเขา้รว่ม
โครงการของธุรกิจทา่น
หรอืไม่ 

2.2 การรบัรูป้ระโยชนจ์ากเขา้รว่ม
โครงการ  

 ความเขา้ใจถึงประโยชนท์ี่
ผูป้ระกอบการจะไดร้บัจาก
การเขา้รว่มโครงการ 

1. ทา่นทราบประโยชน์
ที่จะไดร้บัจากการเขา้
รว่มโครงการหรอืไม ่ 
2. ประโยชนท์ี่ธุรกิจ
ทา่นจะไดร้บัจาก
โครงการมีผลตอ่การ
ตอบรบัเขา้รว่ม
โครงการหรอืไม่ 

2.3 การรบัรูค้วามเสี่ยงในการเขา้รว่ม
โครงการ 

 ความเขา้ใจถึงความเสี่ยงที่
จะเกิดขึน้กบัผูป้ระกอบการ
จากการเขา้รว่มโครงการ 

1. ทา่นทราบความ
เสี่ยงที่จะเกิดขึน้จาก
การเขา้รว่มโครงการ
หรอืไม่ 
2. ความเสี่ยงที่จะเกิด
ขึน้กบัธุรกิจทา่น มีผล
ตอ่การตอบรบัเขา้รว่ม
โครงการหรอืไม่ 

2.4 การรบัรูต้น้ทนุหรอืคา่ใชจ้า่ย  ความเขา้ใจถึงคา่ใชจ้า่ยที่
จะเกิดขึน้กบัผูป้ระกอบการ
จากการเขา้รว่มโครงการ 

1. ทา่นทราบคา่ใชจ้า่ย
ที่จะเกิดขึน้จากการเขา้
รว่มโครงการหรอืไม่ 
2. คา่ใชจ้า่ยที่จะ
เกิดขึน้จากการเขา้รว่ม
โครงการมีผลตอ่การ
ตอบรบัเขา้รว่ม
โครงการหรอืไม่ 
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ตาราง 5 (ตอ่) 

ตัวแปร นิยาม 
เชิงทฤษฎี 

นิยาม 
เชิงปฏิบัตกิาร 

ข้อค าถาม 

3. ปัจจัยด้านทัศนคตขิองผู้ประกอบการ 
3.1 ทศันคตเิชิงบวก ความนกึคดิ ความเช่ือ ความ

คิดเห็น ความรู ้และความรูส้กึ
ของบคุคลที่มตีอ่สิง่ใดสิง่หนึง่ 
(สรอ้ยตระกลู, 2541) 

ความรูส้กึเชิงบวกของ
ผูป้ระกอบการท่ีมีตอ่
โครงการ  

1. ทา่นเห็นวา่โครงการนี ้
ช่วยลดตน้ทนุธุรกิจของ
ทา่นหรอืไม ่
 

3.2 ทศันคตเิชิงลบ  ความรูส้กึเชิงลบของ
ผูป้ระกอบการท่ีมีตอ่
โครงการ 

1. ทา่นเห็นวา่โครงการมี
ขัน้ตอนเขา้รว่มยุง่ยาก
หรอืไม ่

4. ความพร้อมของผู้ประกอบการ 
4.1 ดา้นเทคโนโลยี
และอปุกรณ ์

 การจดัหาซอฟตแ์วร ์
(Software) หรอื
ฮารด์แวร ์(Hardware) 
ของผูป้ระกอบการ
ตามหลกัเกณฑข์อง
โครงการ หรอืสามารถ
จดัหาได ้
 

1. ธุรกิจของทา่นมี
เทคโนโลยีและอปุกรณท์ี่
พรอ้มส าหรบัเขา้รว่ม
โครงการหรอืไม ่
2. ธุรกิจของทา่นสามารถ
จดัหาเทคโนโลยีและ
อปุกรณส์ าหรบัเขา้รว่ม
โครงการหรอืไม ่

4.2 ดา้นบคุลากร  การจดัอบรมความรู้
เก่ียวกบัโครงการแก่
พนกังาน 

1. ธุรกิจของทา่นมีบคุลากร
ที่มีความรูพ้ืน้ฐานเก่ียวกบั
โครงการนีห้รอืไม ่
2. ธุรกิจทา่นมีการจดัอบรม
ความรูเ้ก่ียวกบัโครงการนี ้
แก่พนกังานหรอืไม ่
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ตาราง 5 (ตอ่) 

ตัวแปร นิยาม 
เชิงทฤษฎี 

นิยาม 
เชิงปฏิบัตกิาร 

ข้อค าถาม 

5. อิทธิพลทางสังคม 
5.1 อิทธิพลจาก 
แวดวงการธุรกิจ 

อิทธิพลทางสงัคม หมายถึง การ
ที่พฤติกรรมของบุคคลหนึ่งมีผล
ต่อพฤติกรรมของผูอ่ื้นในสังคม 
(Novabizz, 2560) 

สิ่งที่เกิดจากการแข่งขัน
ทางธุรกิจ 

1. การแขง่ขนัทางธุรกิจ
มีผลตอ่การตอบรบัเขา้
รว่มโครงการในธุรกิจ
ของทา่นหรอืไม ่

5.2 อิทธิพลจาก 
ผูซ้ือ้สนิคา้หรอื
ผูร้บับรกิาร 

 ค าแนะน า 
ของผูซ้ือ้สนิคา้หรอื
ผูร้บับรกิาร 

1. ค าแนะน าของผูซ้ือ้
สนิคา้หรอืผูร้บับรกิารมี
ผลตอ่การตอบรบัเขา้
รว่มโครงการในธุรกิจ
ของทา่นหรอืไม ่

6. สมรรถนะของรัฐ 
6.1 ดา้นเทคโนโลยีและ
อปุกรณ ์

สมรรถนะ หมายถึง 
คณุลกัษณะเชิงพฤตกิรรม
ที่เป็นผลมาจากทกัษะ 
ความสามารถ และ
คณุลกัษณะอื่น ๆ 
(ส านกังาน ก.พ.) 

ความพรอ้มของ
ซอฟตแ์วร ์(Software) 
หรอืฮารด์แวร ์
(Hardware) ท่ีใหบ้รกิาร
แก่ผูป้ระกอบการ 

1. ทา่นเห็นวา่รฐัมี
เทคโนโลยีและอปุกรณ์
ที่พรอ้มใหบ้รกิารตอ่
ธุรกิจทา่นหรอืไม ่
2. ความพรอ้มดา้น
เทคโนโลยีและอปุกรณ์
ของรฐัมีผลตอ่การเขา้
รว่มโครงการของธุรกิจ
ทา่นหรอืไม ่
 

6.2 ดา้นบคุลากร  ความพรอ้มของ
เจา้หนา้ที่ในการแนะน า 
ตอบขอ้ซกัถาม และรบั
ฟังปัญหาจาก
ผูป้ระกอบการ 

1. ทา่นเห็นวา่รฐัมี
บคุลากรท่ีพรอ้ม
ใหบ้รกิารตอ่ธุรกิจทา่น
หรอืไม ่
2. ความพรอ้มดา้น
บคุลากรของรฐัมีผลตอ่
การเขา้รว่มโครงการ
ของธุรกิจทา่นหรอืไม ่
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การหาคุณภาพแบบสอบถาม  
1. การหาความเท่ียงตรง (Validity) ซึ่งผูว้ิจยัสรา้งเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดย

การคน้ควา้จากแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับการน านโยบายไปปฏิบตัิ เพ่ือใหมี้
เนือ้หาตรงกบักรอบแนวคิดท่ีตอ้งการจะศึกษา และเสนอผูท้รงคณุวุฒิตรวจสอบความถกูตอ้งเชิง
เนือ้หาของแบบสอบถาม จ านวน 2 ทา่น ดงันี ้

1) ผศ.ดร.ปรีชญาณ์  นักฟ้อน อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
สงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

2) อ.ดร.กัลยา แซ่อั้ง อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร ์คณะสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

2. การหาความเช่ือมั่น (Reliability) ผูว้ิจยัไดท้  าการทดสอบความเช่ือมั่น โดยใชว้ิธีหาค่า
สมัประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบคั (Cronbach’s Alpha) โดยน าแบบสอบถามท่ีสรา้งขึน้ ไปท าการ
ทดลองใชก้ับกลุ่มตวัอย่าง แลว้น ามาท าการทดสอบความน่าเช่ือถือ โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส  าเรจ็รูป SPSS เม่ือพิจารณาผลการตรวจสอบความเช่ือมั่นของประเด็นค าถามแบบสอบถามการ
ประเมินผลตามตวัชีว้ดัปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความส าเร็จในการเขา้รว่มโครงการระบบภาษีและเอกสาร
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Tax Invoice และ e-Receipt พบว่า ข้อค าถามมีค่า Cronbach’s 
Alpha เท่ากับ 0.894 ซึ่งสามารถน าไปใชใ้นการเก็บขอ้มูลไดแ้ละเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด และ
ท าการทดสอบบความคา่เช่ือมั่นของขอ้ค าถามในแตล่ะตวัแปร ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 6 

ตาราง 6 คา่ความเช่ือมั่นของประเดน็ค าถามท่ีใชใ้นแบบสอบถามการประเมินผลตามตวัชีว้ดั
ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความส าเรจ็ในการเขา้รว่มโครงการระบบภาษีฯ 

ประเด็นการประเมิน ข้อค าถาม Cronbach’s Alpha 

ปัจจยัพืน้ฐานผูป้ระกอบการ 3 N/A* 

ปัจจยัดา้นการรบัรูน้โยบายของผูป้ระกอบการ 4 .897 

ปัจจยัดา้นทศันคติของผูป้ระกอบการ 8  .890 

ปัจจยัดา้นความพรอ้มของผูป้ระกอบการ 4 .885 

ปัจจยัดา้นอทิธิพลทางสงัคม 4 .869 

ปัจจยัดา้นสมรรถนะของรฐั 4 .930 
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ตาราง 6 (ตอ่) 

ประเด็นการประเมิน ข้อค าถาม Cronbach’s Alpha 

รวม 27 0.894 

 
หมายเหต ุขอ้มลูผูป้ระกอบการมีลกัษณะแยกสว่นกนัในแตล่ะประเด็น จงึไมมี่การน ามาตรวจสอบ
ความเช่ือมั่น 
 

3.4 การวิเคราะหข้์อมูล 
การวิจัยครัง้นี ้ผูว้ิจัยจะด าเนินการประมวลผลขอ้มูลและวิเคราะหข์อ้มูลดว้ยโปรแกรม

คอมพิวเตอรส์  าเรจ็รูป SPSS โดยใชส้ถิต ิดงันี ้ 
1. การวิเคราะหข์อ้มลูทั่วไป และปัจจยัท่ีมีผลตอ่การยอมรบันโยบาย ใชค้า่สถิติ ไดแ้ก่ ค่า

รอ้ยละ (Percentage)  
2. การวิเคราะหห์าความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร ไดแ้ก่ ไคสแควร ์(Chi-Square) 
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บทที ่4  
ผลการศึกษา 

 

การศึกษาวิจัยครัง้นี ้ มีวัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดับความส าเร็จ และปัจจัยท่ีน าไปสู่
ความส าเร็จของโครงการฯ โดยใชว้ิธีการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบโควตา้และการก าหนดกลุ่ม
ตวัอยา่งแบบบงัเอิญ จากกลุม่ตวัอย่างผูป้ระกอบการทัง้หมด 400 แหง่ โดยใชเ้ครื่องมือในการวิจยั
เป็นแบบสอบถาม ซึ่งมีขอ้ค าถามจ านวน 4 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลพืน้ฐานของผูป้ระกอบการ 
ส่วนท่ี 2 การรบัรูแ้ละความคิดเห็นท่ีมีต่อโครงการฯ ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นเพิ่มเติม และส่วนท่ี 4 
ข้อเสนอแนะ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่ารอ้ยละ และไคสแควร ์โดยการ
วิเคราะหข์อ้มลูแบง่เป็น 3 สว่น ดงันี ้

4.1 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลจากตวัแปรตาม คือ ระดบัความส าเร็จของโครงการฯ 
จากการเขา้รว่มและไมเ่ขา้รว่มโครงการฯ ของผูป้ระกอบการ 

4.2 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูจากตวัแปรตน้ ไดแ้ก่  
  4.2.1 ปัจจยัพืน้ฐานของผูป้ระกอบการ 

4.2.2 ปัจจยัดา้นการรบัรูน้โยบายของผูป้ระกอบการ 
4.2.3 ปัจจยัดา้นทศันคตขิองผูป้ระกอบการ 
4.2.4 ปัจจยัดา้นความพรอ้มของผูป้ระกอบการ 
4.2.5 ปัจจยัดา้นอิทธิพลทางสงัคม 
4.2.6 ปัจจยัดา้นสมรรถนะของรฐั 

4.3 ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 

4.1 ระดับความส าเร็จของโครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์
e-Tax Invoice และ e-Receipt 

จากการศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง พบวา่ มีผูป้ระกอบการท่ีเขา้รว่มโครงการฯ ในกลุ่มธุรกิจ
ขนาดกลางและธุรกิจขนาดใหญ่ ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563 มีเพียงร้อยละ 0.02 จาก
ผูป้ระกอบการทัง้หมดในประเทศไทย จะเห็นว่า แนวโนม้การเพิ่มขึน้ของจ านวนผูป้ระกอบการท่ี
เขา้รว่มโครงการ ในปีพ.ศ. 2560 มีผูป้ระกอบการเขา้รว่มโครงการจ านวน 27 แห่ง ในปีพ.ศ. 2561 
มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการจ านวน 144 แห่ง ในปีพ.ศ. 2562 มีผู้ประกอบการเข้าร่วม
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โครงการจ านวน 208 แห่ง และในปีพ.ศ. 2563 มีผูป้ระกอบการเขา้ร่วมโครงการจ านวน 241 แห่ง 
จากขอ้มลูแสดงใหเ้ห็นว่า จ  านวนผูป้ระกอบการมีอตัราการเพิ่มขึน้ แตย่งัเป็นสดัส่วนการเพิ่มขึน้ท่ี
นอ้ย โดยส่วนใหญ่พบว่าเป็นผูป้ระกอบการรายใหญ่ท่ีมีการเขา้รว่มโครงการฯ เพิ่มขึน้ทุกปี ตาม
รายละเอียดท่ีแสดงในตารางท่ี 7 

ตาราง 7 จ  านวนและสดัสว่นการเขา้รว่มโครงการ จ าแนกตามขนาดของธุรกิจ 

ขนาดของธุรกิจ จ านวนและสัดส่วนการเข้าร่วมโครงการ 
2560 2561 2562 2563 

ผูป้ระกอบการรายกลาง 8   (29.6) 26   (18.1) 52   (25.0) 42   (17.4) 

ผูป้ระกอบการรายใหญ่ 19 (70.4) 118 (81.9) 156 (75.0) 199 (82.6) 

รวม 27 (100.0) 144  (100.0) 208  (100.0) 241  (100.0) 

ท่ีมา: กรมสรรพากร (2564) 

การศกึษาวิจยัครัง้นี ้ผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูแ้ทนจากผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลาง ท่ี
เขา้รว่มโครงการฯ จ านวน 123 แห่ง (รอ้ยละ 30.7) และไมเ่ขา้รว่มโครงการฯ จ านวน 77 แห่ง (รอ้ย
ละ 19.3) รวมทัง้ ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดใหญ่ ท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ จ านวน 129 แห่ง (รอ้ยละ 
32.3) และไมเ่ขา้รว่มโครงการฯ จ านวน 71 แหง่ (รอ้ยละ 17.7) ตามตารางท่ี 8 

ตาราง 8 จ  านวนกลุม่ตวัอยา่ง จ าแนกตามขนาดของกิจการและการเขา้รว่มโครงการ 

ขนาดของธุรกิจ เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 

ผูป้ระกอบการขนาดกลาง 123 (30.7) 77 (19.3) 

ผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ 129 (32.3) 71 (17.7) 

รวม 252 (63.0) 148 (37.0) 
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4.2 ปัจจัยทีม่ีผลต่อความส าเร็จของโครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส ์e-Tax Invoice และ e-Receipt  

4.2.1 ปัจจัยพืน้ฐานของผู้ประกอบการ 
4.2.1.1 ประเภทธุรกิจ 

 ผูต้อบแบบสอบถามซึ่งเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจประเภทขายสินคา้ และใหบ้ริการ 
ในจ านวนท่ีเทา่กนัคือ กลุม่ละ 200 แหง่ (รอ้ยละ 50.0) ซึ่งแสดงไวใ้นตารางท่ี 9 

ตาราง 9 ขอ้มลูเก่ียวกบัประเภทธุรกิจของผูต้อบแบบสอบถาม 

ประเภทธุรกิจ จ านวน ร้อยละ 

ขายสนิคา้ 200 50.0 

ใหบ้รกิาร 200 50.0 

รวม 400 100 

 
4.2.1.2 รายได้ธุรกิจ 

 ผูต้อบแบบสอบถามซึ่งเป็นผู้ประกอบการท่ีมีรายไดธุ้รกิจน้อยกว่าหรือเท่ากับ 
1,800,000 ลา้นบาท จ านวน 162 แห่ง (รอ้ยละ 40.5) ล าดบัถัดมาเป็นผูป้ระกอบการท่ีมีรายได้
มากกว่า 30 ลา้นบาทแตไ่ม่เกิน 30 ลา้นบาท จ านวน 105 แห่ง (รอ้ยละ 26.3) รายไดม้ากกว่า 500 
ลา้นบาทขึน้ไป จ านวน 95 แห่ง (รอ้ยละ 23.7) และรายไดม้ากกวา่ 1,800,000 ลา้นบาทแตไ่ม่เกิน 
30 ลา้นบาท จ านวน 38 แหง่ (รอ้ยละ 9.5) ตามตารางท่ี 10 

ตาราง 10 ขอ้มลูเก่ียวกบัรายไดธุ้รกิจของผูต้อบแบบสอบถาม 

รายได้ธุรกิจ จ านวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่หรอืเทา่กบั 1,800,000 บาท 162 40.5 

มากกวา่ 1,800,000 ลา้นบาทแตไ่มเ่กิน 30 ลา้นบาท 38 9.5 
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ตาราง 10 (ตอ่) 

รายได้ธุรกิจ จ านวน ร้อยละ 

มากกวา่ 30 ลา้นบาท แตไ่มเ่กิน 500 ลา้นบาท 105 26.3 

มากกวา่ 500 ลา้นบาทขึน้ไป 95 23.7 

รวม 400 100 

 
4.2.1.3 ขนาดธุรกิจ 

 ผูต้อบแบบสอบถามซึ่งเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ ใน
จ านวนท่ีเทา่กนั กลุม่ละ 200 แหง่ (รอ้ยละ 50.0) ซึ่งแสดงไวใ้นตารางท่ี 11 

ตาราง 11 ขอ้มลูเก่ียวกบัขนาดธุรกิจของผูต้อบแบบสอบถาม 

ขนาดธุรกิจ จ านวน ร้อยละ 

ธุรกิจขนาดกลาง  

ธุรกิจขนาดใหญ่ 

200 

200 

50.0 

50.0 

รวม 400 100 

 
4.2.2 ปัจจัยด้านการรับรู้นโยบายของผู้ประกอบการ 

เม่ือสอบถามถึงเรื่องการรบัรูน้โยบาย พบว่า ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ มีการรบัรู ้
นโยบายในระดบัมาก ทัง้นีจ้ากรายละเอียด พบวา่ ผูป้ระกอบการสว่นใหญ่ทราบถึงขัน้ตอนการเขา้
ร่วมโครงการฯ ในระดับมาก (รอ้ยละ 44.0) นอกจากนี ้ยังทราบถึงประโยชน์จากการเข้าร่วม
โครงการฯ ในระดบัมาก (รอ้ยละ 45.0) และทราบถึงความเส่ียงจากการเขา้รว่มโครงการฯ ในระดบั
มาก (รอ้ยละ 41.2) รวมทัง้ทราบถึงตน้ทุนหรือค่าใชจ้่ายในการเขา้ร่วมโครงการฯ ในระดบัมาก 
(รอ้ยละ 43.0) ตามตารางท่ี 12 
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ตาราง 12 ขอ้มลูความคิดเห็นเก่ียวกบัการรบัรูน้โยบายของผูต้อบแบบสอบถาม 

การรับรู้นโยบายของผู้ประกอบการ น้อยที่สุด น้อย มาก มากที่สุด 

ท่ านท ราบ ขั้น ต อน ใน ก าร เข้า ร่ว ม

โครงการฯ มากนอ้ยเพียงใด 

36 (9.0) 144 (36.0) 176 (44.0) 44 (11.0) 

ท่านทราบประโยชน์ที่จะได้รบัหากเข้า

รว่มโครงการฯ มากนอ้ยเพียงใด 

30 (7.5) 129 (32.3) 180 (45.0) 61 (15.2) 

ทา่นทราบความเสีย่งที่จะเกิดขึน้หากเขา้

รว่มโครงการฯ มากนอ้ยเพียงใด 

34 (8.5) 149 (37.3) 165 (41.2) 52 (13.0) 

ท่านทราบค่าใชจ้่ายที่จะเกิดขึน้หากเขา้

รว่มโครงการฯ มากนอ้ยเพียงใด 

37 (9.3) 148 (37.0) 172 (43.0) 43 (10.7) 

 
4.2.3 ปัจจัยด้านทัศนคตขิองผู้ประกอบการ 

4.2.3.1 ทัศนคตเิชิงบวก 
 เม่ือสอบถามถึงเรื่องทศันคติเชิงบวก พบว่า ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีทศันคติเชิง

บวกต่อการเขา้ร่วมโครงการฯ ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ส่วนใหญ่เห็นว่า 
การเขา้รว่มโครงการฯ สามารถลดตน้ทนุทางการเงินในการจดัท า ส่งมอบ จดัเก็บเอกสารธุรกรรม 
และน าส่งภาษีให้แก่ธุรกิจได ้ในระดับมาก (รอ้ยละ 55.7) และส่วนใหญ่ยังเห็นว่า การเขา้ร่วม
โครงการฯ สามารถลดตน้ทนุดา้นเวลาในการจดัท า ส่งมอบ จดัเก็บเอกสารธุรกรรม และน าสง่ภาษี
แก่ธุรกิจได ้ในระดบัมาก (รอ้ยละ 54.5) ตามท่ีแสดงในตารางท่ี 13  
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ตาราง 13 ขอ้มลูความคิดเห็นเก่ียวกบัทศันคตเิชิงบวกของผูต้อบแบบสอบถาม 

ทัศนคติเชิงบวก น้อยที่สุด น้อย มาก มากที่สุด 

การเขา้รว่มโครงการฯ สามารถลดตน้ทนุทางการเงินในการ

จดัท า สง่มอบ จดัเก็บเอกสารธุรกรรม และน าสง่ภาษีใหแ้ก่

ธุรกิจของทา่นไดม้ากนอ้ยเพียงใด 

14 (3.5) 88 (22.0) 223 (55.7) 75 (18.8) 

การเขา้รว่มโครงการฯ สามารถลดตน้ทนุดา้นเวลาในการ
จดัท า สง่มอบ จดัเก็บเอกสารธุรกรรม และน าสง่ภาษีแก่
ธุรกิจของทา่นไดม้ากนอ้ยเพียงใด 

9 (2.3) 87  (21.7) 218 (54.5) 86 (21.5) 

ทศันคติเชิงบวกโดยรวม 38 (9.5) 182 (45.5) 118 (29.5) 62 (15.5) 

 
4.2.3.2 ทัศนคตเิชิงลบ 

 เม่ือสอบถามถึงเรื่องทศันคติเชิงลบ พบว่า ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีทศันคติเชิง
ลบตอ่การเขา้รว่มโครงการฯ ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ สว่นใหญ่เห็นวา่ การ
เขา้ร่วมโครงการฯ มีตน้ทนุในการบ ารุงรกัษาเทคโนโลยีและอปุกรณ์ ในระดบัมาก (รอ้ยละ 58.5) 
นอกจากนี ้ส่วนใหญ่เห็นว่าการเขา้รว่มโครงการฯ มีขัน้ตอนการด าเนินการ ในระดบัมาก (รอ้ยละ 
57.5) และมีตน้ทุนในการเตรียมพรอ้มหรือจดัหาเทคโนโลยีและอุปกรณ์ ในระดบัมาก (รอ้ยละ 
57.0) อีกทั้งการเข้าร่วมโครงการในแต่ละขั้นตอนมีความยุ่งยาก ในระดับมาก (รอ้ยละ 54.5) 
เทียบเท่ากบัความเส่ียงท่ีระบบการจดัท า ส่งมอบ และจดัเก็บเอกสารธุรกรรมจะขดัขอ้งหรือท างาน
ผิดพลาด ในระดบัมาก (รอ้ยละ 54.5) และส่วนใหญ่เห็นว่าการเขา้ร่วมโครงการฯ มีความเส่ียงท่ี
ขอ้มลูธุรกรรมจะสญูหาย หรือถกูโจรกรรม ในระดบัมาก (รอ้ยละ 54.0) ตามตารางท่ี 14 

ตาราง 14 ขอ้มลูความคิดเห็นเก่ียวกบัทศันคตเิชิงลบของผูต้อบแบบสอบถาม 

ทัศนคติเชิงลบ น้อยที่สุด น้อย มาก มากที่สุด 

การเขา้รว่มโครงการฯ มีขัน้ตอนการด าเนินการ

มากนอ้ยเพียงใด 

12 

(3.0) 

97 

(24.3) 

230 

(57.5) 

61 

(15.2) 
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ตาราง 14 (ตอ่) 

ทัศนคติเชิงลบ น้อยที่สุด น้อย มาก มากที่สุด 

การเขา้รว่มโครงการฯ ในแตล่ะขัน้ตอนมีความ

ยุง่ยากในการด าเนินการมากนอ้ยเพียงใด 

9 

(2.3) 

95 

(23.7) 

218 

(54.5) 

78 

(19.5) 

การเขา้รว่มโครงการฯ มีความเสีย่งที่ระบบการ

จดัท า สง่มอบ และจดัเก็บเอกสารธุรกรรมจะ

ขดัขอ้งหรอืท างานผิดพลาดมากนอ้ยเพียงใด 

9 

(2.3) 

115 

(28.7) 

218 

(54.5) 

58 

(14.5) 

การเขา้รว่มโครงการฯ มีความเสีย่งที่ขอ้มลู
ธุรกรรมจะสญูหาย หรอืถกูโจรกรรมมากนอ้ย
เพียงใด 

13 
(3.3) 

106 
(26.5) 

216 
(54.0) 

65 
(16.2) 

การเขา้รว่มโครงการฯ มีตน้ทนุในการ
เตรยีมพรอ้มหรอืจดัหาเทคโนโลยีและอปุกรณ์
ที่สงูมากนอ้ยเพียงใด 

12 
(3.0) 

81 
(20.3) 

228 
(57.0) 

79 
(19.7) 

การเขา้รว่มโครงการฯ มีตน้ทนุในการ
บ ารุงรกัษาเทคโนโลยีและอปุกรณท์ี่สงูมาก
นอ้ยเพียงใด 

10 
(2.5) 

74 
(18.5) 

234 
(58.5) 

82 
(20.5) 

ทัศนคติเชิงลบโดยรวม 11 
(2.8) 

84  
(21.0) 

211 
(52.8) 

94 
(23.5) 

 
4.2.4 ปัจจัยด้านความพร้อมของผู้ประกอบการ 

4.2.4.1 ความพร้อมด้านเทคโนโลยแีละอุปกรณ ์
 เม่ื อสอบถามถึ ง เรื่ อ งความพร้อม ด้าน เทคโน โล ยีและอุปกรณ์  พบว่า 

ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีความพรอ้มดา้นเทคโนโลยีและอุปกรณ์ส าหรบัเขา้ร่วมโครงการฯ ใน
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ส่วนใหญ่เห็นว่าธุรกิจของตนเองมีเทคโนโลยีและ
อุปกรณพ์รอ้มเขา้ร่วมโครงการฯ ในระดบัมาก (รอ้ยละ 52.5) และส่วนใหญ่ยังเห็นว่า ธุรกิจของ
ตนเองมีความสามารถในการจดัหาเทคโนโลยีและอุปกรณ์เพิ่มเติมส าหรบัเขา้รว่มโครงการฯ ใน
ระดบัมาก (รอ้ยละ 50.5) เชน่กนั ตามท่ีแสดงไวใ้นตารางท่ี 15 
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ตาราง 15 ขอ้มลูความคิดเห็นเก่ียวกบัความพรอ้มดา้นเทคโนโลยีและอปุกรณข์องผูต้อบ
แบบสอบถาม 

ความพร้อมด้านเทคโนโลยแีละอุปกรณ ์ น้อยที่สุด น้อย มาก มากที่สุด 

ธุรกิจของท่าน มี เทคโนโลยีและอุปกรณ์

พรอ้มเขา้รว่มโครงการฯ มากนอ้ยเพียงใด 

11 
(2.7) 

106 

(26.5) 

210 

(52.5) 

73 

(18.3) 

ธุรกิจของท่าน มีความสามารถในการจดัหา

เทคโนโลยีและอุปกรณ์เพิ่มเติมส าหรบัเข้า

รว่มโครงการฯ มากนอ้ยเพียงใด 

12 

(3.0) 

110 

(27.5) 

202 

(50.5) 

76 

(19.0) 

ความพร้อมด้านเทคโนโลยโีดยรวม 15 
(3.8) 

136 
(34.0) 

154 
(38.5) 

95 
(23.8) 

 
4.2.4.2 ความพร้อมด้านบุคลากร 

  เม่ือสอบถามถึงเรื่องความพรอ้มดา้นบคุลากร พบว่า ผูป้ระกอบการส่วน
ใหญ่มีความพร้อมด้านบุคลากรส าหรับเข้าร่วมโครงการฯ ในระดับมาก เม่ือพิจารณาใน
รายละเอียดพบว่า ส่วนใหญ่เห็นว่าธุรกิจของตนเองมีบคุลากรส าหรบัเขา้รว่มโครงการฯ ในระดบั
มาก (รอ้ยละ 47.4) และส่วนใหญ่ยงัเห็นว่า ธุรกิจของตนเองมีบคุลากรท่ีมีความพรอ้มดา้นความรู้
ส  าหรบัเขา้รว่มโครงการฯ ในระดบัมาก (รอ้ยละ 47.0) เชน่กนั ตามตารางท่ี 16 

ตาราง 16 ขอ้มลูความคิดเห็นเก่ียวกบัความพรอ้มดา้นบคุลากรของผูต้อบแบบสอบถาม 

ความพร้อมด้านบุคลากร น้อยทีสุ่ด น้อย มาก มากทีสุ่ด 

ธุรกิจของทา่น มีบคุลากรในการด าเนินงานส าหรบัเขา้รว่ม

โครงการฯ มากนอ้ยเพียงใด 

20 
(5.0) 

118 

(29.5) 

191 

(47.7) 

71 

(17.8) 

ธุรกิจของท่าน มีบุคลากรที่มีความรูค้วามสามารถในการ

ด าเนินงานส าหรบัเขา้รว่มโครงการมากฯ นอ้ยเพียงใด 

18 

(4.5) 

118 

(29.5) 

188 

(47.0) 

76 

(19.0) 

ความพร้อมด้านบุคลากรโดยรวม 23 
(5.8) 

141 
(35.3) 

141 
(35.3) 

95 
(23.8) 
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4.2.5 ปัจจัยด้านอิทธิพลทางสังคม 
4.2.5.1 อิทธิพลจากแวดวงธุรกิจ 

 เม่ือสอบถามถึงเรื่อง อิทธิพลทางสังคมจากแวดวงธุรกิจ พบว่า ผูป้ระกอบการ
ส่วนใหญ่ เห็นว่า อิทธิพลจากแวดวงธุรกิจมีผลต่อการเข้าร่วมโครงการฯ ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาในรายละเอียดพบว่า ส่วนใหญ่เห็นว่าการเขา้รว่มโครงการฯ มีความจ าเป็นตอ่การด าเนิน
ธุรกิจในระดบัมาก (รอ้ยละ 58.5) และส่วนใหญ่ยงัเห็นว่า การเขา้รว่มโครงการฯ จะช่วยท าใหเ้กิด
ความไดเ้ปรียบทางธุรกิจ (รอ้ยละ 51.2) ตามตารางท่ี 17 

ตาราง 17 ขอ้มลูความคิดเห็นเก่ียวกบัอิทธิพลทางสงัคมจากแวดวงธุรกิจของผูต้อบแบบสอบถาม 

อิทธิพลทางสังคมจากแวดวงธุรกิจ น้อยที่สุด น้อย มาก มากที่สุด 

ทา่นเห็นวา่ การเขา้รว่มโครงการฯ มีความจ าเป็น

ตอ่การด าเนินธุรกิจของทา่นมากนอ้ยเพียงใด 

5 
(1.2) 

94 

(23.5) 

234 

(58.5) 

67 

(16.8) 

ท่านเห็นว่า การเขา้ร่วมโครงการฯ จะช่วยท าให้

เกิดความไดเ้ปรยีบทางธุรกิจมากนอ้ยเพียงใด 

8 

(2.0) 

98 

(24.5) 

205 

(51.2) 

89 

(22.3) 

อิทธิพลจากแวดวงธุรกิจโดยรวม 8 
(2.) 

127 
(31.8) 

165 
(41.3) 

100 
(25.0) 

 
4.2.5.2 อิทธิพลจากผู้ซือ้สินค้าหรือผู้รับบริการ 

 เม่ือสอบถามถึงเรื่องอิทธิพลทางสังคมในด้านอิทธิพลจากผู้ซื ้อสินค้าหรือ
ผูร้บับริการ พบว่า ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เห็นว่า อิทธิพลจากผูซื้อ้สินคา้หรือผูร้บับริการมีผลต่อ
การเขา้ร่วมโครงการฯ ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ส่วนใหญ่เห็นว่าการเขา้
ร่วมโครงการฯ จะช่วยสรา้งความสะดวกใหก้ับผูซื้อ้สินคา้หรือผูร้บับริการในระดบัมาก (รอ้ยละ 
56.5) และส่วนใหญ่ยังเห็นว่า การเขา้ร่วมโครงการฯ จะช่วยท าใหเ้กิดการจูงใจผูซื้อ้สินคา้หรือ
ผูร้บับรกิาร (รอ้ยละ 53.3) ตามตารางท่ี 18 
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ตาราง 18 ขอ้มลูความคิดเห็นเก่ียวกบัอิทธิพลทางสงัคมจากผูซื้อ้สินคา้หรือผูร้บับริการของผูต้อบ
แบบสอบถาม 

อิทธิพลทางสังคมจาก 

ผู้ซือ้สินค้าหรือผู้รับบริการ 

น้อยที่สุด น้อย มาก มากที่สุด 

ท่านเห็นว่า การเขา้ร่วมโครงการฯ จะช่วยท าให้เกิด

การจงูใจผูซ้ือ้สนิคา้หรอืผูร้บับรกิารมากนอ้ยเพียงใด 

11 
(2.7) 

104 

(26.0) 

213 

(53.3) 

72 

(18.0) 

ท่านเห็นว่า การเขา้รว่มโครงการฯ จะช่วยสรา้งความ

สะดวกให้กับผู้ซื ้อสินค้าหรือผู้ร ับบริการมากน้อย

เพียงใด 

9 

(2.2) 

85 

(21.3) 

226 

(56.5) 

80 

(20.0) 

อิทธิพลจากผู้ซือ้สินค้าหรือผู้รับบริการโดยรวม 10 
(2.5) 

129 
(32.3) 

165 
41.3) 

96 
(24.0) 

 

4.2.6 ปัจจัยด้านสมรรถนะของรัฐ 
4.2.6.1 เทคโนโลยแีละอุปกรณ ์

 เม่ือสอบถามถึงเรื่องสมรรถนะด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ของรัฐ พบว่า 
ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เห็นว่า ภาครฐัมีความพรอ้มในการใหข้อ้มูลและค าแนะน าต่อธุรกิจท่ีเขา้
ร่วมโครงการฯ ในระดบัมาก (รอ้ยละ 41.5) แต่กลบัพบว่าส่วนใหญ่เห็นว่าภาครฐัมีความพรอ้ม
ใหบ้ริการหรือสนับสนุนดา้นเทคโนโลยีต่อธุรกิจท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ ในระดบันอ้ย (รอ้ยละ 38.0) 
ตามตารางท่ี 19 

ตาราง 19 ขอ้มลูความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะของรฐัดา้นเทคโนโลยีและอปุกรณข์องผูต้อบ
แบบสอบถาม 

สมรรถนะของรัฐด้านเทคโนโลยแีละอุปกรณ ์ น้อยที่สุด น้อย มาก มากที่สุด 

ท่านเห็นว่า ภาครฐัมีความพรอ้มในการใหข้อ้มูลและ

ค าแนะน าต่อธุรกิจที่ เข้าร่วมโครงการฯ มากน้อย

เพียงใด 

35 
(8.7) 

146 

(36.5) 

166 

(41.5) 

53 

(13.3) 
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ตาราง 19 (ตอ่)  

สมรรถนะของรัฐด้านเทคโนโลยแีละอุปกรณ ์ น้อยที่สุด น้อย มาก มากที่สุด 

ท่านเห็นว่า  ภาครัฐมีความพร้อมให้บริการหรือ

สนบัสนนุดา้นเทคโนโลยีต่อธุรกิจที่เขา้รว่มโครงการฯ 

มากนอ้ยเพียงใด 

44 

(11.0) 

152 

(38.0) 

150 

(37.5) 

54 

(13.5) 

สมรรถนะด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ของรัฐ
โดยรวม 

47 
(11.8) 

161 
(40.3) 

122 
(30.5) 

70 
(17.5) 

 
4.2.6.2 บุคลากร 

 เม่ือสอบถามถึงเรื่องสมรรถนะดา้นบุคลากรของรฐั พบว่า ผูป้ระกอบการส่วน
ใหญ่เห็นว่า ภาครฐัมีบุคลากรท่ีพรอ้มในการใหบ้ริการต่อธุรกิจท่ีเขา้รว่มโครงการฯ ในระดบัมาก 
(รอ้ยละ 40.3) แตก่ลบัพบว่า ส่วนใหญ่เห็นวา่ภาครฐัมีบคุลากรเพียงพอในการใหบ้รกิารตอ่ธุรกิจท่ี
เขา้รว่มโครงการฯ อยูใ่นระดบันอ้ย (รอ้ยละ 39.3) ตามตารางท่ี 20 

ตาราง 20 ขอ้มลูความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะของรฐัดา้นบคุลากรของผูต้อบแบบสอบถาม 

สมรรถนะของรัฐด้านบุคลากร น้อยที่สุด น้อย มาก มากที่สุด 

ทา่นเห็นวา่ ภาครฐัมีบุคลากรเพียงพอในการใหบ้ริการต่อ

ธุรกิจที่เขา้รว่มโครงการฯ มากนอ้ยเพียงใด 

41 
(10.2) 

157 

(39.3) 

152 

(38.0) 

50 

(12.5) 

ทา่นเห็นว่า ภาครฐัมีบุคลากรที่มีความรูค้วามสามารถใน

การให้บริการต่อธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการฯ ไดม้ากน้อย

เพียงใด 

39 

(9.7) 

152 

(38.0) 

161 

(40.3) 

48 

(12.0) 

สมรรถนะด้านบุคลากรของรัฐโดยรวม 46 
(11.5) 

172 
(43.0) 

121 
(30.3) 

61 
(15.3) 
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4.3 การทดสอบสมมตฐิาน 
4.3.1 การทดสอบสมมติฐานที่ 1 ลกัษณะพืน้ฐานของผูป้ระกอบการ ท่ีแตกต่างกัน มี

ผลตอ่การตดัสินใจเขา้รว่มโครงการฯ ของผูป้ระกอบการ โดยท าการทดสอบสมมตฐิานย่อย ดงันี ้
4.3.1.1 การทดสอบสมมติฐานที่ 1.1 ความสมัพนัธร์ะหว่างประเภทธุรกิจ กับ

การตดัสินใจเขา้รว่มโครงการระบบภาษีฯ โดยใชส้ถิตไิคสแควร ์

ตาราง 21 ผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งประเภทธุรกิจกบัการตดัสินใจเขา้รว่มโครงการ
ระบบภาษีฯ 

ประเภทธุรกิจ เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม รวม 

ขายสินคา้ 124 (31.0) 76 (19.0) 200 (50.0) 

ใหบ้รกิาร 128 (32.0) 72 (18.0) 200 (50.0) 

รวม 252 (63.0) 148 (37.0) 400 (100.0) 

Chi-square =  .141  Sig = .707 

จากการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ พบว่า ปัจจัยด้านประเภทธุรกิจ ไม่มี
ความสมัพนัธต์อ่การตดัสินใจเขา้รว่มโครงการระบบภาษีฯ ดงัรายละเอียดตารางท่ี 21 

ดงันัน้ จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 1 ท่ีว่า ธุรกิจท่ีมีประเภท ตา่งกนั จะมีการตดัสินใจ
เขา้รว่มโครงการฯ ตา่งกนั  

4.3.1.2 การทดสอบสมมติฐานที่ 1.2 ความสมัพันธ์ระหว่างรายได้ธุรกิจ กับ
การตดัสินใจเขา้รว่มโครงการระบบภาษีฯ โดยใชส้ถิตไิคสแควร ์

ตาราง 22 แสดงผลของความสมัพนัธร์ะหวา่งรายไดธุ้รกิจกบัการตดัสินใจเขา้รว่มโครงการระบบ
ภาษีฯ 
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รายได้ธุรกิจ เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม รวม 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.8 ล้าน
บาท 

95 
(23.8) 

67 
(16.7) 

162 
(40.5) 

มากกว่า 1.8 ลา้นบาทแตไ่ม่เกิน 
30 ลา้นบาท 

28 
(7.0) 

10 
(2.5) 

38 
(9.5) 

มากกว่า 30 ลา้นบาท แตไ่ม่เกิน 
500 ลา้นบาท 

66 
(16.5) 

39 
(9.8) 

105 
(26.3) 

มากกวา่ 500 ลา้นบาทขึน้ไป 63 
(15.7) 

32 
(8.0) 

95 
(23.7) 

รวม 252 (63.0) 148 (37.0) 400 (100.0) 

Chi-square = 3.343   Sig = .342 

จากการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ  พบว่า ปัจจัยด้านรายได้ธุรกิจ ไม่ มี
ความสมัพนัธต์อ่การตดัสินใจเขา้รว่มโครงการระบบภาษีฯ ดงัรายละเอียดตารางท่ี 22 

ดงันัน้ จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 1.2 ท่ีว่า ธุรกิจท่ีมีรายไดต้่างกัน จะมีการตดัสินใจ
เขา้รว่มโครงการฯ ตา่งกนั 

4.3.1.3 การทดสอบสมมตฐิานที ่1.3 ความสมัพนัธร์ะหวา่งขนาดธุรกิจ กบัการ
ตดัสินใจเขา้รว่มโครงการระบบภาษีฯ ของผูป้ระกอบการ โดยใชส้ถิตไิคสแควร ์

ตาราง 23 ผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งขนาดธุรกิจกบัการตดัสินใจเขา้รว่มโครงการระบบ
ภาษีฯ 

ขนาดธุรกิจ เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม รวม 

ธุรกิจขนาดกลาง 123 (30.7) 77 (19.3) 200 (50.0) 

ธุรกิจขนาดใหญ่ 129 (32.3) 71 (17.7) 200 (50.0) 

รวม 252 (63.0) 148 (37.0) 400 (100.0) 
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Chi-square =  .436  Sig = .509 

จากการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ  พบว่า ปัจจัยด้านขนาดธุรกิจ ไม่ มี
ความสมัพนัธต์อ่การตดัสินใจเขา้รว่มโครงการระบบภาษีฯ ดงัรายละเอียดตารางท่ี 23 

ดงันัน้ จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 1.3 ท่ีว่า ธุรกิจท่ีมีขนาดต่างกัน จะมีการตดัสินใจ
เขา้รว่มโครงการฯ ตา่งกนั 

4.3.2 การทดสอบสมมติฐานที่ 2 การรบัรูน้โยบาย ท่ีต่างกัน มีผลต่อการตดัสินใจเขา้
รว่มโครงการระบบภาษีฯ ของผูป้ระกอบการ โดยท าการทดสอบสมมตฐิานยอ่ย ดงันี ้

4.3.2.1 การทดสอบสมมติฐานที่ 2.1 ความสัมพันธร์ะหว่างการรบัรูข้ัน้ตอน
เพ่ือเขา้รว่มโครงการฯ กบัการตดัสินใจเขา้รว่มโครงการระบบภาษีฯ โดยใชส้ถิตไิคสแควร ์

ตาราง 24 ผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งการรบัรูข้ัน้ตอนเพ่ือเขา้รว่มโครงการฯ กบัการ
ตดัสินใจเขา้รว่มโครงการระบบภาษีฯ 

ระดับความคิดเหน็ 
ต่อการรับรู้ข้ันตอน 

เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม รวม 

นอ้ยท่ีสดุ 11   (2.7) 25   (6.3) 36   (9.0) 

นอ้ย 83   (20.8) 61   (15.2) 144 (36.0) 

มาก 124 (31.0) 52   (13.0) 176 (44.0) 

มากท่ีสดุ 34   (8.5) 10   (2.5) 44   (11.0) 

รวม 252 (63.0) 148 (37.0) 400 (100.0) 

Chi-square =  25.685  Sig = .000 

จากการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ พบว่า ปัจจยัดา้นการรบัรูข้ัน้ตอน เพ่ือเขา้
ร่วมโครงการฯ มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการระบบภาษีฯ เม่ือพิจารณาใน
รายละเอียด พบว่า ผูป้ระกอบการท่ีมีการรบัรูข้ัน้ตอนโครงการฯ ในระดบันอ้ยท่ีสุด ส่วนใหญ่จะ
ตดัสินใจไม่เขา้รว่มโครงการรอ้ยละ 6.3 ในขณะท่ีผูป้ระกอบท่ีมีการรบัรูข้ัน้ตอนโครงการฯ มากขึน้ 
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ส่วนใหญ่จะตดัสินใจเขา้รว่มโครงการ คือ ผูป้ระกอบการท่ีมีการรบัรูข้ัน้ตอนโครงการฯ ระดบันอ้ย 
เข้าร่วมโครงการรอ้ยละ 20.8 ผู้ประกอบการท่ีมีการรบัรูข้ั้นตอนโครงการฯ ระดับมาก เขา้ร่วม
โครงการรอ้ยละ 31.0 และผูป้ระกอบการท่ีมีการรบัรูข้ัน้ตอนโครงการฯ ระดบัมากท่ีสุด เขา้ร่วม
โครงการรอ้ยละ 8.5 หรืออาจกล่าวไดว้่า ผูป้ระกอบการท่ีมีการรบัรูข้ัน้ตอนโครงการฯ มากขึน้  จะ
ตดัสินใจเขา้รว่มโครงการมากขึน้ ดงัรายละเอียดตารางท่ี 24 

ดงันัน้ จงึยอมรบัสมมติฐานท่ี 2.1 ท่ีวา่ ผูป้ระกอบการท่ีมีการรบัรูข้ัน้ตอน เพ่ือเขา้
รว่มโครงการฯ ท่ีตา่งกนั จะมีการตดัสินใจเขา้รว่มโครงการระบบภาษีฯ ตา่งกนั 

4.3.2.2 การทดสอบสมมติฐานที่ 2.2 ความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรูป้ระโยชน ์
จากการเขา้รว่มโครงการฯ กบัการตดัสินใจเขา้รว่มโครงการระบบภาษีฯ โดยใชส้ถิตไิคสแควร ์

ตาราง 25 ผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งการรบัรูป้ระโยชนจ์ากการเขา้รว่มโครงการฯ กบั
การตดัสินใจเขา้รว่มโครงการระบบภาษีฯ 

ระดับความคิดเหน็ต่อ 

การรับรู้ประโยชน ์

เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม รวม 

นอ้ยท่ีสดุ 9     (2.3) 21   (5.2) 30   (7.5) 

นอ้ย 74   (18.5) 55   (13.8) 129 (32.3) 

มาก 118 (29.5) 62   (15.5) 180 (45.0) 

มากท่ีสดุ 51   (12.7) 10   (2.5) 61   (15.2) 

รวม 252 (63.0) 148 (37.0) 400 (100.0) 

Chi-square = 26.890  Sig = .000 

จากการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ พบว่า ปัจจยัดา้นการรบัรู ้ประโยชน ์จากการ
เข้าร่วมโครงการฯ มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการระบบภาษี ฯ ทั้งนี ้จาก
รายละเอียด พบวา่ ผูป้ระกอบการท่ีมีการรบัรูป้ระโยชนจ์ากโครงการฯ ในระดบันอ้ยท่ีสดุ สว่นใหญ่
จะตดัสินใจไม่เขา้รว่มโครงการรอ้ยละ 5.2 ในขณะท่ีผูป้ระกอบท่ีมีการรบัรูป้ระโยชนจ์ากโครงการฯ 
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มากขึน้ ส่วนใหญ่จะตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ คือ ผู้ประกอบการท่ีมีการรับรู ้ประโยชน์จาก
โครงการฯ ระดับน้อย เข้าร่วมโครงการรอ้ยละ 18.5 ผู้ประกอบการท่ีมีการรับรู ้ประโยชน์จาก
โครงการฯ ระดบัมาก เขา้ร่วมโครงการรอ้ยละ 29.5 และผูป้ระกอบการท่ีมีการรบัรูป้ระโยชนจ์าก
โครงการฯ ระดบัมากท่ีสดุ เขา้รว่มโครงการรอ้ยละ 12.7 หรืออาจกล่าวไดว้่า ผูป้ระกอบการท่ีมีการ
รบัรูป้ระโยชนจ์ากโครงการฯ มากขึน้ จะตดัสินใจเขา้รว่มโครงการมากขึน้ ดงัรายละเอียดตารางท่ี 
25 

ดงันัน้ จึงยอมรบัสมมติฐานท่ี 2.2 ท่ีว่า ผูป้ระกอบการท่ีมีการรบัรูป้ระโยชน ์จาก
การเขา้รว่มโครงการฯ ท่ีตา่งกนั จะมีการตดัสินใจเขา้รว่มโครงการระบบภาษีฯ ตา่งกนั 

4.3.2.3 การทดสอบสมมติฐานที่ 2.3 ความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรูค้วามเส่ียง
เม่ือเขา้รว่มโครงการฯ กบัการตดัสินใจเขา้รว่มโครงการระบบภาษีฯ โดยใชส้ถิตไิคสแควร ์
 

ตาราง 26 ผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งการรบัรูค้วามเส่ียงเม่ือเขา้รว่มโครงการฯ กบัการ
ตดัสินใจเขา้รว่มโครงการระบบภาษีฯ 

ระดับความคิดเหน็ต่อ 

การรับรู้ความเส่ียง 

เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม รวม 

นอ้ยท่ีสดุ 13   (3.2) 21   (5.3) 34   (8.5) 

นอ้ย 84   (21.0) 65   (16.3) 149 (37.3) 

มาก 114 (28.5) 51   (12.7) 165 (41.2) 

มากท่ีสดุ 41   (10.3) 11   (2.7) 52   (13.0) 

รวม 252 (63.0) 148 (37.0) 400 (100.0) 

Chi-square = 19.565  Sig = .000 

จากการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ พบว่า ปัจจยัดา้นการรบัรู ้ความเส่ียงเม่ือเขา้
ร่วมโครงการฯ มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการระบบภาษีฯ เม่ือพิจารณาใน
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รายละเอียด พบว่า ผูป้ระกอบการท่ีมีการรบัรู ้ความเส่ียงจากโครงการฯ ในระดบันอ้ยท่ีสุด ส่วน
ใหญ่จะตดัสินใจไม่เขา้ร่วมโครงการรอ้ยละ 5.3 ในขณะท่ีผูป้ระกอบท่ีมีการรบัรู ้ความเส่ียงจาก
โครงการฯ มากขึน้ ส่วนใหญ่จะตดัสินใจเขา้รว่มโครงการ คือ ผูป้ระกอบการท่ีมีการรบัรู ้ความเส่ียง
จากโครงการฯ ระดบันอ้ย เขา้รว่มโครงการรอ้ยละ 21.0 ผูป้ระกอบการท่ีมีการรบัรูค้วามเส่ียงจาก
โครงการฯ ระดบัมาก เขา้รว่มโครงการรอ้ยละ 28.5 และผูป้ระกอบการท่ีมีการรบัรูค้วามเส่ียงจาก
โครงการฯ ระดบัมากท่ีสดุ เขา้รว่มโครงการรอ้ยละ 10.3 หรืออาจกล่าวไดว้่า ผูป้ระกอบการท่ีมีการ
รบัรูค้วามเส่ียงจากโครงการฯ มากขึน้ จะตดัสินใจเขา้รว่มโครงการมากขึน้ ดงัรายละเอียดตารางท่ี 
26 

ดงันัน้ จึงยอมรบัสมมติฐานท่ี 2.3 ท่ีว่า ผูป้ระกอบการท่ีมีการรบัรูค้วามเส่ียงเม่ือ
เขา้รว่มโครงการฯ ท่ีตา่งกนั จะมีการตดัสินใจเขา้รว่มโครงการระบบภาษีฯ ตา่งกนั 

4.3.2.4 การทดสอบสมมติฐานที่ 2.4 ความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรูต้น้ทนุหรือ
ค่าใชจ้่าย เม่ือเขา้ร่วมโครงการฯ กับการตัดสินใจเขา้ร่วมโครงการระบบภาษีฯ โดยใชส้ถิติไคส
แควร ์

ตาราง 27 ผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งการรบัรูต้น้ทนุหรือคา่ใชจ้่าย เม่ือเขา้รว่มโครงการฯ 
กบัการตดัสินใจเขา้รว่มโครงการระบบภาษีฯ 

ระดับความคิดเหน็ต่อ 

การรับรู้ต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย 

เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม รวม 

นอ้ยท่ีสดุ 13  (3.3) 24   (6.0) 37   (9.3) 

นอ้ย 86   (21.5) 62   (15.5) 148 (37.0) 

มาก 120 (30.0) 52   (13.0) 172 (43.0) 

มากท่ีสดุ 33   (8.2) 10   (2.5) 43   (10.7) 

รวม 252 (63.0) 148 (37.0) 400 (100.0) 

Chi-square = 20.336  Sig = .000 
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จากการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ พบว่า ปัจจัยด้านการรับรู ้ต้นทุนหรือ
คา่ใชจ้่ายเม่ือเขา้รว่มโครงการฯ มีความสมัพนัธต์อ่การตดัสินใจเขา้รว่มโครงการระบบภาษีฯ เม่ือ
พิจารณาในรายละเอียด พบว่า ผูป้ระกอบการท่ีมีการรบัรู ้ตน้ทนุหรือคา่ใชจ้่ายโครงการฯ ในระดบั
นอ้ยท่ีสุด ส่วนใหญ่จะตดัสินใจไม่เขา้ร่วมโครงการรอ้ยละ 6.0 ในขณะท่ีผู้ประกอบท่ีมีการรบัรู ้
ตน้ทนุหรือคา่ใชจ้า่ยโครงการฯ มากขึน้ ส่วนใหญ่จะตดัสินใจเขา้รว่มโครงการ คือ ผูป้ระกอบการท่ี
มีการรบัรูต้น้ทนุหรือคา่ใชจ้่ายโครงการฯ ระดบันอ้ย เขา้รว่มโครงการรอ้ยละ 21.5 ผูป้ระกอบการท่ี
มีการรับรู ้ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายโครงการฯ ระดับมาก เข้าร่วมโครงการร้อยละ 30.0 และ
ผูป้ระกอบการท่ีมีการรบัรูต้น้ทนุหรือค่าใชจ้่ายโครงการฯ ระดบัมากท่ีสุด เขา้รว่มโครงการรอ้ยละ 
8.2 หรืออาจกล่าวไดว้่า ผู้ประกอบการท่ีมีการรบัรู ้ตน้ทุนหรือค่าใช้จ่ายโครงการฯ มากขึน้ จะ
ตดัสินใจเขา้รว่มโครงการมากขึน้ ดงัรายละเอียดตารางท่ี 27 

ดงันัน้ จึงยอมรบัสมมติฐานท่ี 2.4 ท่ีว่า ผูป้ระกอบการท่ีรบัรูต้น้ทุนหรือค่าใชจ้่าย 
เม่ือเขา้รว่มโครงการฯ ท่ีตา่งกนั จะมีการตดัสินใจเขา้รว่มโครงการระบบภาษีฯ ตา่งกนั 

4.3.3 การทดสอบสมมติฐานที่ 3 ทัศนคติของผู้ประกอบการ ท่ีต่างกัน มีผลต่อการ
ตดัสินใจเขา้รว่มโครงการระบบภาษีฯ ของผูป้ระกอบการ โดยท าการทดสอบสมมตฐิานย่อย ดงันี ้

4.3.3.1 การทดสอบสมมติฐานที่ 3.1 ความสมัพนัธร์ะหว่างทศันคติเชิงบวก ท่ี
มีตอ่การเขา้รว่มโครงการฯ กบัการตดัสินใจเขา้รว่มโครงการระบบภาษีฯ โดยใชส้ถิตไิคสแควร ์

ตาราง 28 ผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งทศันคตเิชิงบวกท่ีมีตอ่การเขา้รว่มโครงการฯ กบั
การตดัสินใจเขา้รว่มโครงการระบบภาษีฯ 

ระดับความคิดเหน็ต่อ
ทัศนคตเิชิงบวก 

เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม รวม 

นอ้ยท่ีสดุ 15  (3.7) 23  (5.8) 38   (9.5) 

นอ้ย 106 (26.5) 76   (19.0) 182 (45.5) 

มาก 83   (20.8) 35   (8.7) 118 (29.5) 

มากท่ีสดุ 48   (12.0) 14   (3.5) 62   (15.5) 

รวม 252 (63.0) 148 (37.0) 400 (100.0) 
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Chi-square = 18.662  Sig = .000 

จากการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ พบวา่ ปัจจยัดา้นทศันคติเชิงบวก ท่ีมีตอ่การ
เขา้รว่มโครงการฯ มีความสัมพันธต์่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการระบบภาษีฯ เม่ือพิจารณาใน
รายละเอียด พบวา่ ผูป้ระกอบการท่ีมีทศันคติเชิงบวกตอ่โครงการฯ ในระดบันอ้ยท่ีสดุ ส่วนใหญ่จะ
ตดัสินใจไม่เขา้รว่มโครงการรอ้ยละ 5.8 ในขณะท่ีผูป้ระกอบท่ีมีทศันคตเิชิงบวกตอ่โครงการฯ มาก
ขึน้ ส่วนใหญ่จะตัดสินใจเขา้ร่วมโครงการ คือ ผู้ประกอบการท่ีมีทัศนคติเชิงบวกต่อโครงการฯ 
ระดบันอ้ย เขา้ร่วมโครงการรอ้ยละ 26.5 ผูป้ระกอบการท่ีมีทัศนคติเชิงบวกต่อโครงการฯ ระดบั
มาก เขา้รว่มโครงการรอ้ยละ 20.8 และผูป้ระกอบการท่ีมีทศันคติเชิงบวกตอ่โครงการฯ ระดบัมาก
ท่ีสุด เข้าร่วมโครงการรอ้ยละ 12.0 หรืออาจกล่าวไดว้่า ผู้ประกอบการท่ีมีทัศนคติเชิงบวกต่อ
โครงการฯ มากขึน้ จะตดัสินใจเขา้รว่มโครงการมากขึน้ ดงัรายละเอียดตารางท่ี 28 

ดงันัน้ จึงยอมรบัสมมติฐานท่ี 3.1 ท่ีว่า ผูป้ระกอบการท่ีมีทศันคติเชิงบวกต่อการ
เขา้รว่มโครงการฯ ท่ีตา่งกนั จะมีการตดัสินใจเขา้รว่มโครงการระบบภาษีฯ ตา่งกนั 

4.3.3.2 การทดสอบสมมติฐานที่ 3.2 ความสมัพนัธร์ะหว่างทศันคติเชิงลบ ท่ีมี
ตอ่การเขา้รว่มโครงการฯ กบัการตดัสินใจเขา้รว่มโครงการระบบภาษีฯ โดยใชส้ถิตไิคสแควร ์
 

ตาราง 29 ผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งทศันคตเิชิงลบท่ีมีตอ่การเขา้รว่มโครงการฯ กบัการ
ตดัสินใจเขา้รว่มโครงการระบบภาษีฯ 

ระดับความคิดเหน็ต่อ
ทัศนคตเิชิงลบ 

เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม รวม 

นอ้ยท่ีสดุ 6     (1.5) 5     (1.3) 11   (2.8) 

นอ้ย 39   (9.7) 45   (11.3) 84   (21.0) 

มาก 136 (34.0) 75   (18.7) 211 (52.7) 

มากท่ีสดุ 71   (17.8) 23   (5.7) 94   (23.5) 

รวม 252 (63.0) 148 (37.0) 400 (100.0) 
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Chi-square = 16.412  Sig = .001 

จากการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ พบว่า ปัจจยัด้านทศันคติเชิงลบ ท่ีมีตอ่การ
เขา้รว่มโครงการฯ มีความสัมพันธต์่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการระบบภาษีฯ เม่ือพิจารณาใน
รายละเอียด พบว่า ผู้ประกอบการท่ีมีทัศนคติเชิงลบต่อโครงการฯ ในระดับน้อยท่ีสุด มีการ
ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการและไม่เข้าร่วมโครงการใกล้เคียงกันรอ้ยละ 1.5 และร้อยละ 1.3 
ตามล าดบั ผูป้ระกอบการท่ีมีทศันคติเชิงลบต่อโครงการฯ ในระดบันอ้ย ส่วนใหญ่จะตดัสินใจไม่
เขา้ร่วมโครงการรอ้ยละ 11.3 ในขณะท่ีผูป้ระกอบท่ีมีทัศนคติเชิงลบต่อโครงการฯ มากขึน้ ส่วน
ใหญ่จะตดัสินใจเขา้รว่มโครงการ คือ ผูป้ระกอบการท่ีมีทศันคตเิชิงลบตอ่โครงการฯ ระดบัมาก เขา้
รว่มโครงการรอ้ยละ 34.0 และผูป้ระกอบการท่ีมีทศันคติเชิงลบตอ่โครงการฯ ระดบัมากท่ีสุด เขา้
รว่มโครงการรอ้ยละ 17.8 หรืออาจกล่าวไดว้่า ผูป้ระกอบการท่ีมีทศันคติเชิงลบต่อโครงการฯ มาก
ขึน้ ยงัคงตดัสินใจเขา้รว่มโครงการมากขึน้ ดงัรายละเอียดตารางท่ี 29 

ดงันัน้ จึงยอมรบัสมมติฐานท่ี 3.2 ท่ีว่า ผูป้ระกอบการท่ีมีทัศนคติเชิงลบต่อการ
เขา้รว่มโครงการฯ ท่ีตา่งกนั จะมีการตดัสินใจเขา้รว่มโครงการระบบภาษีฯ ตา่งกนั 

4.3.4 การทดสอบสมมติฐานที่ 4 ความพรอ้มของผูป้ระกอบการ ท่ีต่างกนั มีผลตอ่การ
ตดัสินใจเขา้รว่มโครงการระบบภาษีฯ โดยท าการทดสอบสมมตฐิานย่อย ดงันี ้

4.3.4.1 การทดสอบสมมติฐานที่ 4.1 ความสัมพันธร์ะหว่างความพรอ้มดา้น
เทคโนโลยีและอปุกรณข์องผูป้ระกอบการ ท่ีตา่งกนั จะมีการตดัสินใจเขา้รว่มโครงการระบบภาษีฯ 
ตา่งกนั โดยใชส้ถิตไิคสแควร ์

ตาราง 30 ผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งความพรอ้มดา้นเทคโนโลยีและอปุกรณส์ าหรบัการ
เขา้รว่มโครงการฯ กบัการตดัสินใจเขา้รว่มโครงการระบบภาษีฯ 
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ระดับความคิดเหน็ต่อ 

ความพร้อมด้านเทคโนโลยี
และอุปกรณ ์

เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม รวม 

นอ้ยท่ีสดุ 5     (1.3) 10   (2.5) 15    (3.8) 

นอ้ย 75   (18.7) 61   (15.3) 136  (34.0) 

มาก 98   (24.5) 56   (14.0) 154  (38.5) 

มากท่ีสดุ 74   (18.5) 21   (5.2) 95    (23.7) 

รวม 252 (63.0) 148 (37.0) 400  (100.0) 

Chi-square = 17.935  Sig = .000 

จากการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ พบวา่ ปัจจยัความพรอ้มดา้นเทคโนโลยีและ
อปุกรณ ์ส าหรบัการเขา้รว่มโครงการฯ ของผูป้ระกอบการ มีความสมัพนัธต์อ่การตดัสินใจเขา้รว่ม
โครงการระบบภาษีฯ เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ผู้ประกอบการท่ีมีความพรอ้มด้าน
เทคโนโลยีและอุปกรณ์ส าหรับโครงการฯ ในระดับน้อยท่ีสุด ส่วนใหญ่จะตัดสินใจไม่เข้าร่วม
โครงการรอ้ยละ 2.5 ในขณะท่ีผู้ประกอบท่ีมีความพรอ้มด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ส าหรับ
โครงการฯ มากขึน้ ส่วนใหญ่จะตดัสินใจเขา้รว่มโครงการ คือ ผูป้ระกอบการท่ีมีความพรอ้มดา้น
เทคโนโลยีและอปุกรณส์ าหรบัโครงการฯ ระดบันอ้ย เขา้รว่มโครงการรอ้ยละ 18.7 ผูป้ระกอบการท่ี
มีความพรอ้มดา้นเทคโนโลยีและอุปกรณ์ส าหรบัโครงการฯ ระดบัมาก เขา้ร่วมโครงการรอ้ยละ 
24.5 และผูป้ระกอบการท่ีมีความพรอ้มดา้นเทคโนโลยีและอุปกรณส์ าหรบัโครงการฯ ระดบัมาก
ท่ีสุด เข้าร่วมโครงการร้อยละ 18.5 หรืออาจกล่าวได้ว่า ผู้ประกอบการท่ีมีความพรอ้มด้าน
เทคโนโลยีและอุปกรณ์ส าหรับโครงการฯ มากขึน้  จะตัดสินใจเข้าร่วมโครงการมากขึน้  ดัง
รายละเอียดตารางท่ี 30 

ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 4.1 ท่ีว่า ผู้ประกอบการท่ีมีความพร้อมด้าน
เทคโนโลยีและอุปกรณ์ ส าหรบัการเขา้รว่มโครงการฯ ท่ีตา่งกนั จะมีการตดัสินใจเขา้รว่มโครงการ
ระบบภาษีฯ ตา่งกนั 
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4.3.4.2 การทดสอบสมมติฐานที่ 4.2 ความสัมพันธร์ะหว่างความพรอ้มดา้น
บคุลากรของผูป้ระกอบการ ท่ีตา่งกนั จะมีการตดัสินใจเขา้รว่มโครงการระบบภาษีฯ ตา่งกนั โดยใช้
สถิตไิคสแควร ์

ตาราง 31 ผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งความพรอ้มดา้นบคุลากรส าหรบัการเขา้รว่ม
โครงการฯ กบัการตดัสินใจเขา้รว่มโครงการระบบภาษีฯ 

ระดับความคิดเหน็ต่อ 

ความพร้อมด้านบุคลากร 

เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม รวม 

นอ้ยท่ีสดุ 11   (2.8) 12   (3.0) 23    (5.8) 

นอ้ย 74   (18.5) 67   (16.7) 141  (35.2) 

มาก 91   (22.7) 50   (12.5) 141  (35.2) 

มากท่ีสดุ 76   (19.0) 19   (4.8) 95    (23.8) 

รวม 252 (63.0) 148 (37.0) 400 (100.0) 

Chi-square = 20.448  Sig = .000 

จากการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ พบว่า ปัจจัยความพรอ้มด้านบุคลากร 
ส าหรบัการเขา้รว่มโครงการฯ ของผูป้ระกอบการ มีความสมัพนัธต์อ่การตดัสินใจเขา้รว่มโครงการ
ระบบภาษีฯ เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ผู้ประกอบการท่ีมีความพรอ้มด้านบุคลากร
ส าหรบัเขา้ร่วมโครงการฯ ในระดบันอ้ยท่ีสุด ส่วนใหญ่จะตดัสินใจไม่เขา้รว่มโครงการรอ้ยละ 3.0 
ในขณะท่ีผูป้ระกอบท่ีมีความพรอ้มดา้นบุคลากรส าหรบัเขา้ร่วมโครงการฯ มากขึน้ ส่วนใหญ่จะ
ตดัสินใจเขา้รว่มโครงการ คือ ผูป้ระกอบการท่ีมีความพรอ้มดา้นบคุลากรส าหรบัเขา้รว่มโครงการฯ 
ระดบันอ้ย เขา้ร่วมโครงการรอ้ยละ 18.5 ผูป้ระกอบการท่ีมีความพรอ้มดา้นบุคลากรส าหรบัเขา้
ร่วมโครงการฯ ระดบัมาก เขา้ร่วมโครงการรอ้ยละ 22.7 และผูป้ระกอบการท่ีมีความพรอ้มดา้น
บคุลากรส าหรบัเขา้รว่มโครงการฯ ระดบัมากท่ีสดุ เขา้รว่มโครงการรอ้ยละ 19.0 หรืออาจกล่าวได้
ว่า ผูป้ระกอบการท่ีมีความพรอ้มดา้นบุคลากรส าหรบัเขา้ร่วมโครงการฯ มากขึน้ จะตดัสินใจเขา้
รว่มโครงการมากขึน้ ดงัรายละเอียดตารางท่ี 31 
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ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 4.2 ท่ีว่า ผู้ประกอบการท่ีมีความพร้อมด้าน
บุคลากรส าหรบัการเขา้ร่วมโครงการฯ ท่ีต่างกัน จะมีการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการระบบภาษีฯ 
ตา่งกนั 

4.3.5 การทดสอบสมมติฐานที่ 5 อิทธิพลทางสงัคม ท่ีตา่งกัน มีผลตอ่การตดัสินใจเขา้
รว่มโครงการระบบภาษีฯ โดยท าการทดสอบสมมตฐิานยอ่ย ดงันี ้

4.3.5.1 สมมติฐานที่ 5.1 ความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพลจากแวดวงธุรกิจ ท่ี
ตา่งกนั จะมีการตดัสินใจเขา้รว่มโครงการระบบภาษีฯ ตา่งกนั โดยใชส้ถิตไิคสแควร ์

ตาราง 32 ผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งอิทธิพลจากแวดวงธุรกิจท่ีมีตอ่ผูป้ระกอบการ กบั
การตดัสินใจเขา้รว่มโครงการระบบภาษีฯ 

ระดับความคิดเหน็ต่อ 

อิทธิพลจากแวดวงธุรกิจ 

เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม รวม 

นอ้ยท่ีสดุ 2    (0.5) 6     (1.5) 8     (2.0) 

นอ้ย 56   (14.0) 71   (17.8) 127 (31.8) 

มาก 116 (29.0) 49   (12.2) 165  (41.2) 

มากท่ีสดุ 78   (19.5) 22   (5.5) 100  (25.0) 

รวม 252 (63.0) 148 (37.0) 400 (100.0) 

Chi-square = 37.439  Sig = .000 

จากการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ พบว่า ปัจจยัดา้นอิทธิพลจากแวดวงธุรกิจ ท่ี
มีต่อผูป้ระกอบการ มีความสมัพนัธต์่อการตดัสินใจเขา้รว่มโครงการระบบภาษีฯ เม่ือพิจารณาใน
รายละเอียด พบว่า ผูป้ระกอบการท่ีไดร้บัอิทธิพลจากแวดวงธุรกิจ ในระดบันอ้ยและในระดบันอ้ย
ท่ีสดุ ส่วนใหญ่จะตดัสินใจไม่เขา้รว่มโครงการรอ้ยละ 17.8 และรอ้ยละ 1.5 ตามล าดบั ในขณะท่ีผู้
ประกอบท่ีได้รับอิทธิพลจากแวดวงธุรกิจมากขึน้ ส่วนใหญ่จะตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ คือ 
ผู้ประกอบการท่ีไดร้บัอิทธิพลจากแวดวงธุรกิจ ระดับมาก เข้าร่วมโครงการรอ้ยละ 29.0 และ
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ผูป้ระกอบการท่ีไดร้บัอิทธิพลจากแวดวงธุรกิจ ระดบัมากท่ีสุด เขา้รว่มโครงการรอ้ยละ 19.5 หรือ
อาจกล่าวไดว้า่ ผูป้ระกอบการท่ีไดร้บัอิทธิพลจากแวดวงธุรกิจมากขึน้ จะตดัสินใจเขา้รว่มโครงการ
มากขึน้ ดงัรายละเอียดตารางท่ี 32 

ดังนั้น  จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 5.1 ท่ีว่า อิทธิพลจากแวดวงธุรกิจ  ท่ี มีต่อ
ผูป้ระกอบการ ท่ีตา่งกนั จะมีการตดัสินใจเขา้รว่มโครงการระบบภาษีฯ ตา่งกนั 

4.3.5.2 การทดสอบสมมติฐานที่ 5.2 ความสมัพนัธร์ะหว่างอิทธิพลจากผูซื้อ้
สินคา้หรือผูร้บับริการ ท่ีตา่งกนั จะมีการตดัสินใจเขา้รว่มโครงการระบบภาษีฯ ตา่งกนั โดยใชส้ถิติ
ไคสแควร ์

ตาราง 33 ผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งอิทธิพลจากผูซื้อ้สินคา้หรือผูร้บับริการท่ีมีตอ่
ผูป้ระกอบการ กบัการตดัสินใจเขา้รว่มโครงการระบบภาษีฯ 

ระดับความคดิเห็นต่ออิทธิพล
จากผู้ซือ้สนิค้าหรือผู้รับบริการ 

เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม รวม 

นอ้ยท่ีสดุ 4    (1.0) 6  (1.5) 10   (2.5) 

นอ้ย 65  (16.3) 64 (16.0) 129 (32.3) 

มาก 108 (27.0) 57 (14.2) 165 (41.2) 

มากท่ีสดุ 75   (18.7) 21    (5.3) 96   (24.0) 

รวม 252 (63.0) 148 (37.0) 400 (100.0) 

Chi-square = 20.518  Sig = .000 

จากการทดสอบสมมตฐิานทางสถิต ิพบว่า ปัจจยัดา้นอิทธิพลจากผูซื้อ้สินคา้หรือ
ผู้ร ับบริการ มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการระบบภาษี ฯ เม่ือพิจารณาใน
รายละเอียด พบวา่ ผูป้ระกอบการท่ีไดร้บัอิทธิพลจากผูซื้อ้สินคา้หรือผูร้บับรกิาร ในระดบันอ้ยท่ีสดุ 
ส่วนใหญ่จะตดัสินใจไม่เขา้ร่วมโครงการรอ้ยละ 1.5 ในขณะท่ีผูป้ระกอบท่ีไดร้บัอิทธิพลจากผูซื้อ้
สินคา้หรือผูร้บับรกิาร ส่วนใหญ่จะตดัสินใจเขา้รว่มโครงการ คือ ผูป้ระกอบการท่ีไดร้บัอิทธิพลจาก
ผูซื้อ้สินคา้หรือผูร้บับริการ ระดบันอ้ย เขา้รว่มโครงการรอ้ยละ 16.3 ผูป้ระกอบการท่ีไดร้บัอิทธิพล
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จากผูซื้อ้สินคา้หรือผูร้บับริการ ระดบัมาก เขา้รว่มโครงการรอ้ยละ 27.0 และผูป้ระกอบการท่ีไดร้บั
อิทธิพลจากผูซื้อ้สินคา้หรือผูร้บับรกิาร ระดบัมากท่ีสดุ เขา้รว่มโครงการรอ้ยละ 18.7 หรืออาจกลา่ว
ไดว้่า ผู้ประกอบการท่ีไดร้บัอิทธิพลจากผู้ซือ้สินคา้หรือผู้รบับริการมากขึน้ จะตัดสินใจเขา้ร่วม
โครงการมากขึน้ ดงัรายละเอียดตารางท่ี 33 

ดงันัน้ จึงยอมรบัสมมตฐิานท่ี 5.2 ท่ีวา่ อิทธิพลจากผูซื้อ้สินคา้หรือผูร้บับริการ ท่ีมี
ตอ่ผูป้ระกอบการ ท่ีตา่งกนั จะมีการตดัสินใจเขา้รว่มโครงการระบบภาษีฯ ตา่งกนั 

4.3.6 การทดสอบสมมติฐานที่ 6 สมรรถนะของรฐั ท่ีต่างกัน มีผลต่อการตดัสินใจเขา้
รว่มโครงการระบบภาษีฯ โดยท าการทดสอบสมมตฐิานยอ่ย ดงันี ้ 

4.3.6.1 สมมติฐานที่ 6.1 ความสมัพนัธร์ะหวา่งสมรรถนะของรฐัดา้นเทคโนโลยี
และอปุกรณ ์ท่ีมีตอ่ผูป้ระกอบการ ท่ีตา่งกนั จะมีการตดัสินใจเขา้รว่มโครงการระบบภาษีฯ ตา่งกนั 
โดยใชส้ถิตไิคสแควร ์

ตาราง 34 ผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งสมรรถนะของรฐัดา้นเทคโนโลยีและอปุกรณท่ี์มีตอ่
ผูป้ระกอบการ กบัการตดัสินใจเขา้รว่มโครงการระบบภาษีฯ 

ระดับความคิดเหน็ต่อ
สมรรถนะของรัฐ 

ด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ ์

เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม รวม 

นอ้ยท่ีสดุ 20   (5.0) 27  (6.8) 47  (11.8) 

นอ้ย 94   (23.5) 67   (16.7) 161 (40.2) 

มาก 82   (20.5) 40   (10.0) 122 (30.5) 

มากท่ีสดุ 56   (14.0) 14   (3.5) 70   (17.5) 

รวม 252 (63.0) 148 (37.0) 400 (100.0) 

Chi-square = 19.074  Sig = .000 

จากการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ พบว่า ปัจจยัดา้นสมรรถนะของรฐัเก่ียวกับ
เทคโนโลยีและอปุกรณ ์มีความสมัพนัธต์อ่การตดัสินใจเขา้รว่มโครงการระบบภาษีฯ เม่ือพิจารณา
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ในรายละเอียด พบว่า สมรรถนะของรฐัดา้นเทคโนโลยีและอุปกรณ์ส าหรบัโครงการฯ ท่ีมีต่อ
ผูป้ระกอบการ ในระดบันอ้ยท่ีสุด ส่วนใหญ่จะตดัสินใจไม่เขา้รว่มโครงการรอ้ยละ 6.8 ในขณะท่ี
สมรรถนะของรฐัดา้นเทคโนโลยีและอปุกรณส์ าหรบัโครงการฯ ท่ีมีตอ่ผูป้ระกอบการ มากขึน้ ส่วน
ใหญ่จะตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ คือ ผูป้ระกอบการท่ีเห็นว่า รฐัมีสมรรถนะดา้นเทคโนโลยีและ
อุปกรณส์ าหรบัโครงการฯ ระดบันอ้ย เขา้ร่วมโครงการรอ้ยละ 23.5 ผูป้ระกอบการท่ีเห็นว่า รฐัมี
สมรรถนะดา้นเทคโนโลยีและอปุกรณส์ าหรบัโครงการฯ ระดบัมาก เขา้รว่มโครงการรอ้ยละ 20.5 
และผูป้ระกอบการท่ีเห็นว่า รฐัมีสมรรถนะดา้นเทคโนโลยีและอปุกรณส์ าหรบัโครงการฯ ระดบัมาก
ท่ีสุด เขา้ร่วมโครงการรอ้ยละ 14.0 หรืออาจกล่าวไดว้่า หากรฐัมีสมรรถนะดา้นเทคโนโลยีและ
อุปกรณ์ส าหรับโครงการฯ มากขึน้ ผู้ประกอบการจะตัดสินใจเข้าร่วมโครงการมากขึน้  ดัง
รายละเอียดตารางท่ี 34 

ดังนั้น จึงยอมรบัสมมติฐานท่ี 6.1 ท่ีว่า สมรรถนะของรฐัด้านเทคโนโลยีและ
อปุกรณท่ี์มีตอ่ผูป้ระกอบการ ท่ีตา่งกนั จะมีการตดัสินใจเขา้รว่มโครงการระบบภาษีฯ ตา่งกนั 

4.3.6.2 การทดสอบสมมติฐานที่ 6.2 ความสมัพันธร์ะหว่างสมรรถนะของรฐั
ด้านบุคลากร ท่ีมีต่อผู้ประกอบการ ท่ีต่างกัน จะมีการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการระบบภาษี ฯ 
ตา่งกนั โดยใชส้ถิตไิคสแควร ์

ตาราง 35 ผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งสมรรถนะของรฐัดา้นบคุลากรท่ีมีตอ่ผูป้ระกอบการ 
กบัการตดัสินใจเขา้รว่มโครงการระบบภาษีฯ 

ระดับความคิดเหน็ต่อ
สมรรถนะของรัฐ 

ด้านบุคลากร 

เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม รวม 

นอ้ยท่ีสดุ 21  (5.2) 25   (6.3) 46  (11.5) 

นอ้ย 97   (24.3) 75   (18.7) 172 (43.0) 

มาก 83   (20.8) 38   (9.5) 121 (30.3) 

มากท่ีสดุ 51   (12.7) 10   (2.5) 61   (15.2) 

รวม 252 (63.0) 148 (37.0) 400 (100.0) 
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Chi-square = 21.401  Sig = .000 

จากการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ พบว่า ปัจจยัดา้นสมรรถนะของรฐัในเรื่อง
บคุลากร มีความสมัพนัธต์อ่การตดัสินใจเขา้รว่มโครงการระบบภาษีฯ เม่ือพิจารณาในรายละเอียด 
พบว่า สมรรถนะของรฐัดา้นบุคลากรส าหรบัโครงการฯ ท่ีมีต่อผูป้ระกอบการ ในระดบันอ้ยท่ีสุด 
สง่ผลใหผู้ป้ระกอบการส่วนใหญ่จะตดัสินใจไมเ่ขา้รว่มโครงการรอ้ยละ 6.3 ในขณะท่ีสมรรถนะของ
รฐัดา้นบุคลากรส าหรบัโครงการฯ ท่ีมีต่อผูป้ระกอบการ มากขึน้ ส่งผลใหผู้ป้ระกอบการส่วนใหญ่
จะตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ คือ ผู้ประกอบการท่ีเห็นว่า รัฐมีสมรรถนะด้านบุคลากรส าหรับ
โครงการฯ ระดบันอ้ย เขา้ร่วมโครงการรอ้ยละ 24.3 ผูป้ระกอบการท่ีเห็นว่า รฐัมีสมรรถนะดา้น
บคุลากรส าหรบัโครงการฯ ระดบัมาก เขา้รว่มโครงการรอ้ยละ 20.8 และผูป้ระกอบการท่ีเห็นวา่ รฐั
มีสมรรถนะดา้นบคุลากรส าหรบัโครงการฯ ระดบัมากท่ีสดุ เขา้รว่มโครงการรอ้ยละ 12.7 หรืออาจ
กล่าวไดว้่า หากรฐัมีสมรรถนะดา้นบุคลากรส าหรบัโครงการฯ มากขึน้ ผูป้ระกอบการจะตดัสินใจ
เขา้รว่มโครงการมากขึน้ ดงัรายละเอียดตารางท่ี 35 

ดังนั้น จึงยอมรบัสมมติฐานท่ี 6.2 ท่ีว่า สมรรถนะของรฐัดา้นบุคลากร ท่ีมีต่อ
ผูป้ระกอบการ ท่ีตา่งกนั จะมีการตดัสินใจเขา้รว่มโครงการระบบภาษีฯ ตา่งกนั 
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บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาในวิจยัฉบบันี ้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดบัความส าเร็จของโครงการฯ และ
เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความส าเรจ็ของโครงการฯ ไดแ้ก่ ปัจจยัพืน้ฐานของผูป้ระกอบการ ปัจจยั
ดา้นการรบัรูน้โยบายของผูป้ระกอบการ ปัจจยัดา้นทัศนคติของผูป้ระกอบการ ปัจจัยดา้นความ
พรอ้มของผูป้ระกอบการ ปัจจยัดา้นอิทธิพลทางสงัคม และปัจจยัดา้นสมรรถนะของรฐั โดยกลุ่ม
ตวัอย่างเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดใหญ่ ประเภทธุรกิจขายสินคา้และ
ให้บริการ ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 แห่ง และเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ เป็น
แบบสอบถามการรบัรูแ้ละความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจเขา้รว่มหรือไม่เขา้รว่ม
โครงการฯ โดยรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะหโ์ดยเครื่องมือทางสถิติ ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ และไคสแควร ์
สรุปสิ่งท่ีศกึษามาไดด้งัตอ่ไปนี ้

5.1 สรุปผลการศกึษา 
5.2 อภิปรายผลการศกึษา 
5.3 ขอ้เสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา  
จากการศึกษาระดบัความส าเร็จของโครงการระบบภาษีฯ พบว่า ขอ้มูลจากกองบริหาร

การเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส ์กรมสรรพากร มีจ านวนผูป้ระกอบการท่ีเขา้รว่มโครงการนี ้ในกลุ่ม
ธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดใหญ่ ตัง้แต่ พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563 เพียงรอ้ยละ 0.02 ต่อ
ผูป้ระกอบการทัง้หมดในประเทศไทย ซึ่งอยู่ในระดบัท่ีนอ้ย และปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้
รว่มและไมเ่ขา้รว่มโครงการนีข้องผูป้ระกอบการ หลงัจากท าการทดสอบสมมตฐิานทางสถิติ ผูว้ิจยั
จงึสามารถสรุปผลไดต้ามตารางท่ี 35 ดงันี ้
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ตาราง 36 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานทางสถิติ 

สมมตฐิานการวิจัย ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

สมมตฐิานที ่1 ลกัษณะพืน้ฐานของผูป้ระกอบการ มีผลตอ่การตดัสินใจเขา้รว่มโครงการฯ 
 
สมมตฐิานย่อย 1.1 ธุรกิจท่ีมีลกัษณะตา่งกนั จะมีการ
ตดัสินใจเขา้รว่มโครงการนี ้ตา่งกนั 
 
สมมตฐิานย่อย 1.2 ธุรกิจท่ีมีรายไดต้า่งกนั จะมีการ 
ตดัสินใจเขา้รว่มโครงการนี ้ตา่งกนั 
 
สมมตฐิานย่อย 1.3 ธุรกิจท่ีมีขนาดตา่งกนั จะมีการ 
ตดัสินใจเขา้รว่มโครงการนี ้ตา่งกนั 

ปฏิเสธสมมตฐิาน 
 
 
ปฏิเสธสมมตฐิาน 
 
 
ปฏิเสธสมมตฐิาน 
 
 

สมมตฐิานที ่2 การรบัรูน้โยบายตา่งกนั มีผลตอ่การตดัสินใจเขา้รว่มโครงการฯ 
 
สมมตฐิานย่อย 2.1 การรบัรูข้ัน้ตอนของโครงการตา่งกนั จะมี
การตดัสินใจเขา้รว่มโครงการนี ้ตา่งกนั 
 
สมมตฐิานย่อย 2.2 การรบัรูป้ระโยชนต์า่งกนั จะมี 
การตดัสินใจเขา้รว่มโครงการนี ้ตา่งกนั 
 
สมมตฐิานย่อย 2.3 การรบัรูค้วามเส่ียงตา่งกนั จะมี 
การตดัสินใจเขา้รว่มโครงการนี ้ตา่งกนั 
 
สมมติฐานย่อย 2.4 การรบัรูต้น้ทุนในการเข้าร่วมโครงการ
ตา่งกนั จะมีการตดัสินใจเขา้รว่มโครงการนี ้ตา่งกนั 

ยอมรบัสมมตฐิาน 
 
 
ยอมรบัสมมตฐิาน 
 
 
ยอมรบัสมมตฐิาน 
 
 
ยอมรบัสมมตฐิาน 
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ตาราง 36 (ตอ่)  

สมมตฐิานการวิจัย ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

สมมตฐิานที ่3 ทศันคตขิองผูป้ระกอบการ มีผลตอ่การตดัสินใจเขา้รว่มโครงการฯ 
 
สมมตฐิานย่อย 3.1 ทศันคตเิชิงบวก จะมีการตดัสินใจเขา้รว่ม
โครงการนี ้ตา่งกนั 
 
สมมตฐิานย่อย 3.2 ทศันคตเิชิงลบ จะมีการตดัสินใจเขา้รว่ม
โครงการนี ้ตา่งกนั 

ยอมรบัสมมตฐิาน 
 
 
ยอมรบัสมมตฐิาน 
 
 

สมมตฐิานที ่4 ความพรอ้มของผูป้ระกอบการ มีผลตอ่การตดัสินใจเขา้รว่มโครงการฯ 
 
สมมตฐิานย่อย 4.1 ความพรอ้มดา้นเทคโนโลยีและอปุกรณ์
ตา่งกนั จะมีการตดัสินใจเขา้รว่มโครงการนี ้ตา่งกนั 
 
สมมตฐิานย่อย 4.2 ความพรอ้มดา้นบคุลากรตา่งกนั จะมีการ
ตดัสินใจเขา้รว่มโครงการนี ้ตา่งกนั 

ยอมรบัสมมตฐิาน 
 
 
ยอมรบัสมมตฐิาน 
 

สมมตฐิานที ่5 อิทธิพลทางสงัคม มีผลตอ่การตดัสินใจเขา้รว่มโครงการฯ 
 
สมมตฐิานย่อย 5.1 อิทธิพลจากแวดวงธุรกิจของ
ผูป้ระกอบการท่ีตา่งกนั จะมีการตดัสินใจเขา้รว่มโครงการนี ้
ตา่งกนั 
 
สมมตฐิานย่อย 5.2 อิทธิพลจากผูซื้อ้สินคา้หรือผูร้บับริการ 
ของผูป้ระกอบการท่ีตา่งกนั จะมีการตดัสินใจเขา้รว่มโครงการ
นี ้ตา่งกนั 

ยอมรบัสมมตฐิาน 
 
 
 
ยอมรบัสมมตฐิาน 
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ตาราง 36 (ตอ่) 

สมมตฐิานการวิจัย ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

สมมตฐิานที ่6 สมรรถนะของรฐั มีผลตอ่การตดัสินใจเขา้รว่มโครงการฯ 
 
สมมตฐิานย่อย 6.1 ความพรอ้มดา้นเทคโนโลยีและอปุกรณ์
ของรฐัท่ีมีตอ่ผูป้ระกอบการตา่งกนั จะมีการตดัสินใจเขา้รว่ม
โครงการนี ้ตา่งกนั 
 
สมมตฐิานย่อย 6.2 ความพรอ้มดา้นบคุลากรของรฐัท่ีมีตอ่
ผูป้ระกอบการตา่งกนั จะมีการตดัสินใจเขา้รว่มโครงการนี ้
ตา่งกนั 
 

 
ยอมรบัสมมตฐิาน 
 
 
 
ยอมรบัสมมตฐิาน 
 
 

 
ในการทดสอบสมมติฐาน แสดงใหเ้ห็นว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเขา้ร่วมโครงการ

ระบบภาษีฯ ได้แก่ ปัจจัยด้านการรับรู ้นโยบายของผู้ประกอบการ ปัจจัยด้านทัศนคติของ
ผูป้ระกอบการ ปัจจยัดา้นความพรอ้มของผูป้ระกอบการ ปัจจยัดา้นอิทธิพลทางสงัคม และปัจจยั
ด้านสมรรถนะของรัฐ อีกทั้งยัง พบว่า ปัจจัยท่ีไม่มีผลต่อการเข้าร่วมโครงการฯ หรือปฏิเสธ
สมมตฐิาน ไดแ้ก่ ปัจจยัพืน้ฐานของผูป้ระกอบการ 

5.2 อภปิรายผลการศึกษา 
5.2.1 ระดับความส าเร็จในการเข้าร่วมโครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส ์e-Tax Invoice และ e-Receipt 
จากการศึกษาระดับความส าเร็จในการเข้าร่วมโครงการฯ โดยการน าข้อมูล

รายช่ือผูป้ระกอบการท่ีไดร้บัอนมุตัจิดัท า ส่งมอบ และเก็บรกัษาใบก ากบัอิเล็กทรอนิกส ์และใบรบั
อิเล็กทรอนิกส ์ตัง้แต่พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563 ของกรมสรรพากร มาท าการวิเคราะห ์พบว่า มี
ผูป้ระกอบการขนาดกลางและธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีเขา้รว่มโครงการฯ มีแนว้โนม้เพิ่มขึน้ทกุปี โดยช่วง
เริ่มตน้ของโครงการฯ ในปี พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2561 พบว่า เป็นช่วงท่ีมีจ  านวนผูป้ระกอบการเขา้
รว่มโครงการฯ เพิ่มขึน้ในอตัราท่ีสูง คิดเป็นรอ้ยละ 433.3 ซึ่งอาจเป็นผลจากการประชาสมัพันธ์
เก่ียวกบัโครงการฯ ของภาครฐัในช่วงแรก จึงท าใหผู้ป้ระกอบการท่ีมีความพรอ้มตดัสินใจเขา้รว่ม
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โครงการฯ ซึ่งเห็นไดจ้ากสดัส่วนผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ ส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการในธุรกิจขนาด
ใหญ่ท่ีมีความพรอ้มในดา้นทรพัยากรเขา้รว่มโครงการฯ เป็นกลุ่มแรกและเพิ่มขึน้ทุกปีตลอดการ
ด าเนินงานท่ีผา่นมา 

5.2.2 สมมติฐานที ่1 
จากการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบว่า ปัจจยัพืน้ฐานของผูป้ระกอบการ ในดา้น

ประเภทธุรกิจ รายได้ธุรกิจ และขนาดธุรกิจ ท่ีแตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วม
โครงการฯ ของผู้ประกอบการ กล่าวคือ ผู้ประกอบการประเภทขายสินค้าและให้บริการ เป็น
ผูป้ระกอบการท่ีจดัท าใบก ากับภาษีอยู่เดิม จึงท าใหต้ดัสินใจเขา้ร่วมโครงการฯ มากท่ีสุดและมี
จ านวนใกลเ้คียงกนัทัง้ 2 ประเภทธุรกิจ ในส่วนผูป้ระกอบการท่ีมีรายไดน้อ้ยกว่า 1,800,000 บาท 
ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการฯ มากท่ีสุด อาจมาจากระบบ e-Tax Invoice by Email ท่ีเอือ้ต่อการ
เขา้ถึงผูป้ระกอบการท่ีมีรายไดน้อ้ย รวมทัง้ในส่วนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ ท่ีมีการ
ตดัสินใจเขา้รว่มโครงการฯ เน่ืองจากธุรกิจทัง้สองขนาดเป็นกลุม่แรกท่ีกรมสรรพากรผลกัดนัใหเ้ขา้
ร่วมโครงการฯ จึงจะเห็นว่า ธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่  มีจ านวนการตัดสินใจเข้าร่วม
โครงการฯใกลเ้คียงกนั 

ดงันัน้ จึงสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Van Horn และ Van Meter (1976) ท่ีกล่าวว่า 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของนโยบาย อาจขึน้อยู่กับเง่ือนไขและทรพัยากรทางท่ีเก่ียวขอ้งกับ
การเมือง เศรษฐกิจและสงัคม ซึ่งท าใหก้ระทบตอ่การน านโยบายไปปฏิบตัทิัง้ทางตรงและทางออ้ม 
รวมทัง้ปัจจยัในดา้นอ่ืน ซึ่งนอกเหนือจากปัจจยัพืน้ฐานของผูป้ระกอบการ ในเรื่อง ประเภทธุรกิจ 
รายไดธุ้รกิจ และขนาดธุรกิจ ท่ีผูว้ิจยัน ามาศกึษา และอาจมีผลต่อการตดัสินใจเขา้รว่มโครงการฯ 
ของผูป้ระกอบการ 

นอกจากนี ้ผลการศึกษาครัง้นี ้ไดส้อดคลอ้งกับงานวิจยัของ ฉัตร และ ศิริกุล ท่ี
พบว่า การใช้งานระบบสารสนเทศของธุรกิจเกษตรอินทรีย์ขนาดกลางและขนาดย่อม ไม่ว่า
ลกัษณะและโครงสรา้งของธุรกิจจะมีความแตกต่างกัน แต่ปัจจยัดา้นองคก์รกลบัไม่มีผลต่อการ
ตดัสินใจใชร้ะบบสารสนเทศ (ฉตัร ชช่ืูน และ ศริกิลุ ตลุาสมบตัิ, 2561, น. 85) 

อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาครัง้นี ้ไม่สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ สุทิน ฤทธ์ิทอง 
เรื่อง การสรา้งนวตักรรมองคก์รของผูป้ระกอบการคา้ธุรกิจอุตสาหกรรมดา้นบริการในการเขา้สู่
ตลาดอาเซียนระหว่าง ไทย-พม่า ท่ีศึกษาปัจจยัส่วนองคก์รท่ีมีผลต่อรูปแบบการสรา้งนวตักรรม
ดา้นบรกิารของผูป้ระกอบการดา้นอตุสาหกรรมในการเขา้สู่ตลาดอาเซียนระหวา่ง ไทย-พมา่ พบว่า 
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ปัจจยัส่วนองคก์ร ส่งผลต่อการสรา้งนวตักรรมองคก์รของผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมดา้น
บรกิาร ท่ีแตกตา่งกนั (สทิุน ฤทธ์ิทอง, 2559, น. 95) 

สามารถกล่ าวโดยส รุป ได้ว่า  งานวิจัยชิ ้น นี ้  พบว่า  ปั จจัย พื ้นฐานของ
ผูป้ระกอบการ คือ ประเภทธุรกิจ รายไดธุ้รกิจ และขนาดธุรกิจ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเขา้รว่ม
โครงการฯ ของผูป้ระกอบการ อย่างไรก็ตาม ยงัมีงานวิจยัอ่ืนท่ีพบวา่ปัจจยัส่วนองคก์รมีผลตอ่การ
ใชเ้ทคโนโลยี และอาจมีผลตอ่การตดัสินใจของผูป้ระกอบการ 

5.2.3 สมมติฐานที ่2 
จากการทดสอบสมมติฐาน ท่ี  2 พบว่า ปัจจัยด้านการรับ รู ้นโยบายของ

ผูป้ระกอบการ คือ การรบัรูข้ัน้ตอน การรบัรูป้ระโยชน ์การรบัรูค้วามเส่ียง และการรบัรูต้น้ทุนหรือ
ค่าใช้จ่าย มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการฯ ของผู้ประกอบการ ซึ่งในการศึกษาครัง้นี ้
พบว่า ผูป้ระกอบการท่ีมีการรบัรูข้ัน้ตอน การรบัรูป้ระโยชน ์การรบัรูค้วามเส่ียง และการรบัรูต้น้ทนุ
หรือคา่ใชจ้า่ยเม่ือเขา้รว่มโครงการฯ ในระดบัมาก สว่นใหญ่จะมีการตดัสินใจเขา้รว่มโครงการฯ  

ดงันัน้ จึงสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Van Horn และ Van Meter (1976) ท่ีกล่าวว่า 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จของนโยบาย ต้องอาศัยการส่ือสารระหว่างองคก์ารและกิจกรรม
ส่งเสริมการน านโยบายไปปฏิบตัิดว้ยเช่นกัน โดยการน านโยบายไปปฏิบตัิตอ้งอาศยัการส่ือสาร
ของเป้าหมายและวตัถุประสงคไ์ปยังหน่วยงานและผูเ้ก่ียวขอ้ง รวมทัง้เป็นการส่ือสารท่ีมีความ
ชดัเจน (Clarity) ความเท่ียงตรง (Accuracy) และสม ่าเสมอ (Consistency) ซึ่งผูว้ิจยัเห็นว่า หาก
ภาครฐัสามารถส่ือสารใหผู้้ประกอบการรบัรูข้้อมูลเก่ียวกับขั้นตอน ประโยชน ์ความเส่ียง และ
ตน้ทุนจากการเขา้ร่วมโครงการฯ ไดม้าก จะยิ่งจูงใจผูป้ระกอบการใหเ้ขา้ร่วมโครงการฯ ไดม้าก 
ดังนั้น ภาครฐัจึงควรประชาสัมพันธ์เนือ้หาของโครงการฯ อย่างชัดเจน และสม ่าเสมอ เพ่ือให้
ผูป้ระกอบการเกิดการรบัรูเ้ก่ียวกบัโครงการฯ อยูเ่สมอ 

นอกจากนี ้ผลการศึกษาในครัง้นี ้ยังสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ โอบนิธิ วชิรานุ
วงศ ์ท่ีพบว่า ปัจจยัดา้นการรบัรูป้ระโยชนท่ี์ไดร้บัจากเทคโนโลยีส่งผลใหผู้ใ้ชง้านมีแนวโนม้ในการ
ใชง้านจริงเพิ่มขึน้ (โอบนิธิ วชิรานุวงศ,์ 2561, น. 44-45) ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธวฒันช์ยั 
นากงาม ท่ีพบว่า เม่ือผูป้ระกอบการทราบถึงประโยชนท่ี์จะไดร้บั เก่ียวกบัการใชง้านระบบคิวอาร์
โคด้ ท่ีมีประโยชนใ์นการเพิ่มประสิทธิภาพแก่ธุรกิจ จงึมีผลท าใหค้วามตัง้ใจท่ีจะใชง้านเพิ่มมากขึน้ 
(ธวฒันช์ยั นากงาม, 2561, น. 59) อีกทัง้ยงัสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ ธรรศมน รุง่รตันาอบุล ซึ่ง
พบว่า ผู้สูงอายุจะใหค้วามส าคัญกับการรบัรูป้ระโยชนจ์ากการใชง้านมากท่ีสุด เป็นปัจจัยแรก 
(ธรรศมน รุ่งรตันาอุบล, 2562, น. 58-59) และสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ พนิดา สุภาพอาภรณ ์
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พบว่า ปัจจยัดา้นคณุประโยชน ์ไดแ้ก่ ความถกูตอ้งแม่นย า สามารถลดขอ้ผิดพลาดในการย่ืนแบบ
ภาษีทางอินเทอรเ์น็ต สามารถปอ้งกนัขอ้มลูสญูหาย ปัจจยัเหล่าลว้นมีผลตอ่การย่ืนแบบภาษีทาง
อินเทอรเ์น็ตของนิตบิคุคล ในเขตกรุงเทพมหานคร (พนิดา สภุาพอาภรณ,์ 2561, น. 70-71) 

อีกทัง้จากการศกึษาครัง้นี ้พบว่า การรบัรูค้วามเส่ียงมีผลตอ่การเขา้รว่มโครงการ 
ซึ่งในการวิจยัครัง้นี ้พบว่า ผูป้ระกอบการท่ีทราบถึงความเส่ียงนอ้ยท่ีสดุ มีการตดัสินใจไม่เขา้รว่ม
โครงการฯ สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ ชวิศา พุ่มดนตรี ท่ีพบว่า การรบัรูค้วามเส่ียง มีผลตอ่การใช้
งานระบบพรอ้มเพย ์ซึ่งผูใ้ชง้านมีแนวโนม้ในการยอมรบัการใชบ้รกิารพรอ้มเพยถ์า้หากความเส่ียง
ท่ีเกิดขึน้จากระบบพรอ้มเพยมี์นอ้ย ไดแ้ก่ ความเส่ียงจากความผิดพลาดของระบบ ความเส่ียงดา้น
ความปลอดภัยของขอ้มูล (ชวิศา พุ่มดนตรี, 2559, น. 75) ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ ขวญั
เนตร จิตรวัฒนาฤกษ์ ท่ีพบว่า ปัจจัยดา้นการรบัรูค้วามเส่ียง ไม่มีผลต่อการยอมรบัเทคโนโลยี 
(ขวญัเนตร จิตรวฒันาฤกษ,์ 2561, น. 55-56) 

สามารถกล่าวโดยสรุปไดว้่า ปัจจัยดา้นการรบัรูน้โยบายของผูป้ระกอบการ คือ 
การรบัรูข้ัน้ตอน การรบัรูป้ระโยชน ์การรบัรูค้วามเส่ียง และการรบัรูต้น้ทนุหรือคา่ใชจ้่าย  ลว้นมีผล
ตอ่การตดัสินใจเขา้รว่มโครงการฯ ของผูป้ระกอบการทัง้สิน้ อย่างไรก็ตาม ในการรบัรูค้วามเส่ียงท่ี
อาจส่งผลทางลบต่อผูป้ระกอบการ หากผูป้ระกอบการประเมินความเส่ียงแลว้ว่า เป็นความเส่ียง
ในระดบัท่ียอมรบัได ้ผูป้ระกอบการจะยงัคงตดัสินใจเขา้รว่มโครงการฯ ซึ่งเห็นไดจ้ากระดบัความ
คิดเห็นของผูป้ระกอบการท่ีเขา้รว่มโครงการฯ ส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการท่ีมีการรบัรูค้วามเส่ียง
ในระดบัมาก คดิเป็นรอ้ยละ 69.1 

5.2.4 สมมติฐานที ่3  
จากการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 พบว่า ทศันคติเชิงบวก และทศันคติเชิงลบ มีผล

ต่อการตัดสินใจ เข้าร่วมโครงการฯ ของผู้ประกอบการ ในการศึกษาครั้งนี ้ พบว่า หาก
ผูป้ระกอบการเห็นว่าการเขา้รว่มโครงการฯ สามารถลดตน้ทุนทางการเงินและลดตน้ทุนดา้นเวลา 
ในการจดัท า ส่งมอบ จดัเก็บเอกสารธุรกรรม และน าส่งภาษีใหแ้ก่ธุรกิจได ้ผูป้ระกอบการจะเกิด
ทศันคติท่ีดีและตดัสินใจเขา้รว่มโครงการฯ ในทางกลบักนั หากการเขา้รว่มโครงการฯ ไม่สามารถ
ช่วยลดภาระใหก้ับผูป้ระกอบการไดจ้ะส่งผลใหผู้ป้ระกอบการไม่เห็นความจ าเป็นในการเขา้ร่วม
โครงการฯ เชน่กนั 

ดงันัน้ จึงสอดคลอ้งกับแนวคิดขัน้ตอนการน านโยบายไปฏิบตัิระดบัจุลภาค ของ 
Berman (1978) ท่ีกล่าวว่า ในขัน้ตอนการปฏิบตัิ จะเกิดความส าเรจ็ขึน้ไดน้ัน้ อยู่ท่ีแนวทางปฏิบตัิ
ท่ีสอดคลอ้งกับสภาพแวดลอ้มและความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียในแตล่ะช่วงเวลา ผูว้ิจยั
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เห็นว่า หากโครงการระบบภาษีฯ สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูป้ระกอบการ ทัง้ในดา้น
การลดตน้ทุนทางการเงินและลดตน้ทุนดา้นเวลา ในการจัดท า ส่งมอบ จัดเก็บเอกสารธุรกรรม 
และน าส่งภาษี จะสรา้งความรูส้ึกท่ีดีต่อโครงการฯ ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการและน าไปสู่การตดัสินใจ
เขา้รว่มโครงการฯ ในท่ีสดุ 

ผลการศกึษาในงานวิจยัชิน้นี ้จึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ โอบนิธิ วชิรานวุงศ ์ท่ี
ไดศ้ึกษาปัจจัยดา้นการยอมรบัเทคโนโลยีการช าระเงินผ่านระบบคิวอารโ์คด้ (QR Code) ของ
ผูบ้ริโภค ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร พบว่า หากการใชง้านเทคโนโลยี ช่วยลดตน้ทนุในการบริหาร
เงินสด จะก่อใหเ้กิดทศันคตท่ีิดีตอ่การใชง้าน มีแนวโนม้ท่ีการใชง้านจรงิจะเพิ่มขึน้ตามมา (โอบนิธิ 
วชิรานวุงศ,์ 2561, น. 46) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธวฒันช์ยั นากงาม ซึ่งพบว่า ทศันคติมีผลตอ่
การใช้งานระบบคิวอารโ์ค้ดมาก หากผู้ประกอบการเห็นว่า  การให้ลูกค้าช าระเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์เป็นวิธีท่ีสะดวก รวดเร็ว และเป็นประสบการณท่ี์น่าสนใจ การใชง้านก็จะเพิ่มมาก
ขึน้ตามทศันคติท่ีดี (ธวฒันช์ยั นากงาม, 2561, น. 61) อีกทัง้ยงัสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ ฉัตร ชู
ช่ืนและศิริกุล ตุลาสมบัติ  พบว่า ปัจจัยเก่ียวกับทัศนคติส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้งานระบบ
สารสนเทศของธุรกิจเกษตรอินทรียข์นาดกลางและขนาดย่อม (ฉัตร ชช่ืูน และ ศิริกลุ ตลุาสมบตัิ, 
2561, น. 85-86) 

5.2.5 สมมติฐานที ่4  
จากการทดสอบสมมติฐานท่ี 4 พบว่า ความพรอ้มดา้นเทคโนโลยีและอุปกรณ ์

และความพรอ้มดา้นบุคลากรของผูป้ระกอบการ มีผลต่อการตัดสินใจเขา้ร่วมโครงการฯ ของ
ผู้ประกอบการ จากการศึกษาครัง้นี ้พบว่า ผู้ประกอบการท่ีตัดสินใจเข้าร่วมโครงการฯ เป็น
ผูป้ระกอบการท่ีมีความพรอ้มดา้นเทคโนโลยีและอปุกรณ ์รวมทัง้ความพรอ้มดา้นบคุลากรในระดบั
มาก  

ดังนั้น จึงสอดคล้องกับตัวแบบทางทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติ ของ Van 
Horn และ Van Meter (1976) ท่ีกล่าวว่า ไม่ใช่เพียงเป้าหมายเท่านั้น ท่ี มีความส าคัญต่อ
ความส าเร็จ นโยบายจะต้องประกอบไปดว้ยทรพัยากร เช่น เงินงบประมาณ และแรงกระตุ้น
สนับสนุนอ่ืน ๆ ซึ่งจะท าให้การน านโยบายไปปฏิบัติ มีประสิทธิผล ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า การท่ี
ผูป้ระกอบการมีความพรอ้มทัง้ดา้นเทคโนโลยีและความพรอ้มดา้นบคุลากรอยู่แลว้  จึงส่งผลดีต่อ
การผลักดันโครงการฯ เน่ืองจากโครงการฯ ดังกล่าวเป็นโครงการท่ีต้องอาศัยเทคโนโลยีและ
บคุลากรท่ีมีความรูท้ัง้ในเรื่องเก่ียวกบัภาษีอากรและการใชร้ะบบสารสนเทศควบคูก่นั 



  80 

ผลการศกึษาในงนวิจยัชิน้นี ้จงึสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อาทิตยา ทรรศนสฤษดิ ์
ท่ีท  าการศึกษาแนวทางการปรบัตวัของธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ และศึกษาพฤติกรรม ปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการใชบ้ริการรา้นคา้ปลีกสมัยใหม่ของผูบ้ริโภค ในกรุงเทพมหานคร พบว่า การเตรียมความ
พรอ้มดา้นทรพัยากรเก่ียวกบัเทคโนโลยี การมีขอ้มูลลูกคา้เพ่ือวิเคราะหพ์ฤติกรรมลูกคา้ และเพ่ือ
เขา้ถึงขอ้มลูลกูคา้ใหม้ากขึน้ รวมทัง้การมีบคุลากรท่ีมีความรูใ้นตวัสินคา้ ก่อใหเ้กิดผลดีตอ่การใช้
บริการรา้นคา้ปลีกสมัยใหม่ และท าใหผู้ป้ระกอบการพรอ้มจะเขา้ร่วมขายสินคา้ในรูปแบบ New 
retail มากขึน้ (อาทิตยา ทรรศนสฤษดิ,์ 2561, น. 48-49) และยงัสอดคลอ้งกบัการศกึษา ของ นิภา
ภทัร แสนอบุล และคณะ พบวา่ ความพรอ้มของทรพัยากร มีความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพการย่ืน
งบการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Filing) ของกลุ่มธุรกิจค้าปลีก หากทรัพยากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศไดร้บัการจดัสรรท่ีเพียงพอจะส่งผลใหพ้นกังานท างานไดเ้ต็มความสามารถ 
ไดร้บัความสะดวก รวดเร็วในการปฏิบตัิงาน และหากพนกังานไดร้บัการอบรมความรู ้และฝึกใช้
ระบบ E-Filing จะลดปัญหาในการท าความเขา้ใจท่ีไม่ตรงกันในการใชร้ะบบ และเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการย่ืนงบการเงินผา่นช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์(E-Filing) มากขึน้ (นิภาภทัร แสนอบุล 
และคนอ่ืน ๆ, 2560, น. 1762) 

5.2.6 สมมติฐานที ่5 
จากการทดสอบสมมตฐิานท่ี 5 พบวา่ อิทธิพลจากแวดวงธุรกิจ และอิทธิพลจากผู้

ซือ้สินคา้หรือผู้รบับริการ มีผลต่อการตัดสินใจเขา้ร่วมโครงการฯ ของผู้ประกอบการ อธิบาย
เพิ่มเติมไดว้่า หากผูป้ระกอบการเห็นว่าการเขา้ร่วมโครงการฯ ช่วยท าใหเ้กิดความไดเ้ปรียบทาง
ธุรกิจ อีกทัง้สามารถจูงใจและสรา้งความสะดวกใหก้ับผูซื้อ้สินคา้หรือผูร้บับริการ จะมีผลต่อการ
ตดัสินใจเขา้รว่มโครงการฯ ของผูป้ระกอบการ 

ดังนั้น จึงสอดคล้องกับทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติ ของ วรเดช จันทรศร 
(2552) ท่ีกลา่วไวใ้นเรื่อง ผูเ้ก่ียวขอ้งในกระบวนการน านโยบายไปปฏิบตัิ ซึ่งนโยบายมกัตอ้งอาศยั
องคก์าร หน่วยงาน หรือบุคคลในระดบัต่าง ๆ เพ่ือด าเนินนโยบายใหส้ามารถบรรลุเป้าหมาย ซึ่ง
องคก์รและผูเ้ก่ียวขอ้งตา่งมีบทบาทและอิทธิพลตอ่การผลกัดนัใหน้โยบายนัน้ประสบความส าเร็จ
หรือล้มเหลวได้ และในโครงการนี ้ภาครัฐจึงต้องให้ความส าคัญกับ ผู้ได้รบัผลประโยชน์จาก
นโยบาย เช่น ผูป้ระกอบการ และกลุ่มธุรกิจของผูป้ระกอบการ ทัง้กลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกันหรือ
ประเภทธุรกิจต่างกัน ซึ่งบุคคลเหล่านี ้จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการฯ ของ
ผูป้ระกอบการทัง้สิน้ 
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ผลการศึกษาในงานวิจัยชิน้นี ้จึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชวิศา พุ่มดนตรี 
พบว่า ผูท้รงอิทธิพล ผูท่ี้เจา้ของกิจการช่ืนชอบ ผูท่ี้เจา้ของกิจการนบัถือและผูใ้กลช้ิด มีผลในการ
ตดัสินใจใชร้ะบบพรอ้มเพย ์(ชวิศา พุ่มดนตรี, 2559, น. 75) ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธวฒัน์
ชยั นากงาม พบว่า สมาชิกในครอบครวั เพ่ือน คนรูจ้กั มีอิทธิพลต่อความเช่ือหรือสนบัสนุนการ
กระท าต่อพฤติกรรมในการใช้ระบบคิวอารโ์คด้ (ธวัฒน์ชัย นากงาม, 2561, น. 61) รวมทั้งยัง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ฉัตร ชช่ืูนและศิริกลุ ตลุาสมบตัิ พบวา่ ปัจจยัการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง
เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการใชง้านระบบของธุรกิจเกษตรอินทรียข์นาดกลางและขนาดย่อมทัง้สิน้ 
(ฉตัร ชช่ืูน และ ศริกิลุ ตลุาสมบตัิ, 2561, น. 86) 

5.2.7 สมมติฐานที ่6 
จากการทดสอบสมมตฐิานท่ี 6 พบว่า สมรรถนะดา้นเทคโนโลยีและอปุกรณ ์และ

สมรรถนะดา้นบุคลากรของรฐั มีผลต่อการตัดสินใจเขา้ร่วมโครงการฯ ของผูป้ระกอบการ ใน
การศึกษาครัง้นี ้ พบว่า หากผู้ประกอบการเห็นว่า ภาครัฐมีความพรอ้มในการให้ข้อมูลและ
ค าแนะน าและมีความพรอ้มใหบ้ริการหรือสนบัสนนุดา้นเทคโนโลยีตอ่ธุรกิจท่ีเขา้รว่มโครงการฯ จะ
มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการฯ ของผู้ประกอบการ รวมทั้งหากผู้ประกอบการเห็นว่า 
ภาครฐัมีบุคลากรเพียงพอในการให้บริการต่อธุรกิจท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ  และบุคลากรมีความรู้
ความสามารถในการให้บริการ จะมีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการฯ ของผู้ประกอบการ
เชน่เดียวกนั  

ดงันัน้ จึงสอดคลอ้งกับทฤษฎีของ วรเดช จนัทรศร (2552) ดา้นการจดัการ ท่ีเช่ือ
วา่นโยบายจะประสบความส าเรจ็จะตอ้งอาศยัโครงสรา้งองคก์ารท่ีเหมาะสม บคุลากรท่ีมีความรู ้มี
ความพรอ้มทัง้ดา้นวสัดอุปุกรณ ์สถานท่ี เครื่องมือเครื่องใช ้และงบประมาณ 

นอกจากนี ้งานวิจยัของ ปทิตตา หวายสนัเทียะ ซึ่งพบว่า ความพรอ้มของระบบ
หรือเทคโนโลยีของรฐั สามารถเขา้ใชง้านไดต้ลอดเวลา และมีเสถียรภาพในการใชง้าน จะสง่ผลให้
ผูใ้ชง้านอยากย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจา่ย (ปทิตตา หวายสนัเทียะ, 2559, น. 57) 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
การศกึษาเรื่อง ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความส าเร็จในการเขา้รว่มโครงการระบบภาษีและเอกสาร

ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ์e-Tax invoice และ e-Receipt สามารถน าผลการศึกษาวิจยัไปใชเ้พ่ือเป็น
ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย ดงันี ้
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5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี ้ พบว่า ปัจจัยด้านการรับรู ้นโยบายของ

ผูป้ระกอบการ ปัจจัยดา้นทัศนคติของผูป้ระกอบการ ปัจจัยดา้นความพรอ้มของผูป้ระกอบการ 
ปัจจัยดา้นอิทธิพลทางสังคม และปัจจัยดา้นสมรรถนะของรฐั เป็นปัจจัยท่ี มีผลในการเขา้ร่วม
โครงการฯ นีท้ัง้สิน้ ดงันัน้ ภาครฐัควรเนน้การสรา้งการรบัรูใ้หผู้ป้ระกอบการอย่างครอบคลุมมาก
ขึน้ โดยเน้นการสรา้งความเข้าใจเก่ียวกับประโยชน์ท่ีผู้ประกอบการจะได้รบัจากการเข้าร่วม
โครงการฯ ความเส่ียงท่ีจะเกิดขึน้เม่ือผูป้ระกอบการเขา้รว่มโครงการฯ และตน้ทุนหรือค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้เม่ือผูป้ระกอบการเขา้รว่มโครงการฯ ซึ่งผูว้ิจยัเห็นว่า การรบัรูย้งัสามารถสรา้งทศันคตท่ีิมีตอ่
โครงการฯ ใหก้บัผูป้ระกอบการไดเ้ช่นกนั นอกจากนี ้ภาครฐัควรแกไ้ขขอ้จ ากดัของผูป้ระกอบการท่ี
จ าเป็นต่อโครงการฯ โดยการพัฒนาสมรรถนะของรฐัในดา้นเทคโนโลยีและอุปกรณ์ พรอ้มทั้ง
บคุลากรท่ีจะตอบขอ้ซกัถามและใหค้วามรูแ้ก่ผูป้ระกอบการท่ีเขา้รว่มโครงการฯ ใหม้ากขึน้ และใน
สว่นของผูป้ระกอบการ ควรพฒันาความพรอ้มเก่ียวกบัเทคโนโลยีและอปุกรณซ์ึ่งมีความจ าเป็นตอ่
การจัดท าเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์และพัฒนาบุคลากรใหมี้ความรูเ้ก่ียวกับระบบภาษี
อิเล็กทรอนิกส ์เพ่ือใหพ้รอ้มต่อการเขา้รว่มโครงการฯ และเพ่ือเป็นผูน้  าในการด าเนินธุรกิจโดยใช้
ระบบอิเล็กทรอนิกสใ์นการออกเอกสารทางการคา้ รวมทัง้สามารถสรา้งความนา่เช่ือถือใหก้บัธุรกิจ
ไดจ้ากการใชง้านระบบอิเล็กทรอนิกสท่ี์รฐัเป็นผูส้นบัสนนุ 

5.3.2 ข้อเสนอเชิงปฏิบัต ิ
  ผลการศึกษาในงานวิจัยชิ ้น นี ้ ภาครัฐสามารถน าปัจจัย ท่ี ได้ไป

ประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจในการด าเนินโครงการฯ ได ้โดยรฐัควรสรา้งการรบัรูใ้ห้กับ
ผูป้ระกอบการจากการประชาสมัพนัธเ์ชิงรุก ซึ่งสามารถท าผ่านส่ือสงัคมออนไลนโ์ดยเนน้ไปท่ีการ
สรา้งความรบัรูเ้ก่ียวกับประโยชนท่ี์จะไดร้บัเม่ือเขา้ร่วมโครงการฯ เพ่ือให้ผู้ประกอบการทราบ 
รวมทัง้ควรมีช่องทางออนไลนใ์หผู้ป้ระกอบการส่งขอ้ความซกัถามเม่ือเกิดขอ้สงสยัหรือพบปัญหา
การใชง้านระบบ รวมทัง้ภาครฐัควรจดัสมัมนา อบรมความรูเ้ก่ียวกบัขัน้ตอนการเขา้รว่มโครงการฯ 
หรือการใช้งานระบบภาษีอิเล็กทรอนิกสเ์บือ้งตน้  เพ่ือเป็นการสรา้งทัศนคติท่ีดีต่อการเขา้ร่วม
โครงการฯ ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ นอกจากนี ้ภาครฐัควรมีมาตรการจูงใจผูป้ระกอบการท่ีเขา้ร่วม
โครงการฯ เช่นเดียวกบัในตา่งประเทศท่ีมีมาตรการทางภาษีออกมาจงูใจใหผู้ป้ระกอบการสนใจท่ี
จะใชร้ะบบภาษีอิเล็กทรอนิกสเ์พิ่มมากขึน้  

5.3.3 ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ทีต่้องการศึกษา 
  ในครัง้นีผู้ว้ิจยัมีการก าหนดกลุ่มตวัอย่างไวจ้  ากดั หากผูว้ิจทั่านอ่ืนสนใจ

ศึกษาเก่ียวกับโครงการนี ้ควรขยายขอบเขตกลุ่มตัวอย่างให้มากขึน้ ไดแ้ก่ ประเภทธุรกิจ อ่ืน ๆ 
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ธุรกิจขนาดต่าง ๆ และธุรกิจท่ีประกอบกิจการครอบคลุมทั่ วประเทศ เน่ืองจากความแตกต่าง
เหล่านีจ้ะมีผลต่อการเขา้ร่วมโครงการฯ นอกจากนี ้การเก็บขอ้มูลกลุ่มตัวอย่าง ควรเก็บขอ้มูล
รูปแบบอ่ืน เช่น การสมัภาษณเ์ชิงลึก เพ่ือเป็นการศกึษาขอ้มูลปัญหาในบางประเด็นเพิ่มเติมจาก
ผูป้ระกอบการ 
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แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 

เร่ือง : ปัจจัยทีม่ีผลต่อความส าเร็จของโครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส ์
e-Tax invoice และ e-Receipt 

ค าชีแ้จง : การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จของโครงการระบบ
ภาษีและเอกสารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์e-Tax invoice และ e-Receipt ผูว้ิจยัมีวตัถุประสงค์
เพ่ือศกึษาระดบัความส าเร็จของโครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์e-Tax 
Invoice และ e-Receipt และเพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของโครงการระบบภาษีและ
เอกสารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์e-Tax Invoice และ e-Receipt ในผูป้ระกอบการ น าไปสู่การ
เสนอแนะเพ่ือปรบัปรุงและพัฒนาโครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์e-
Tax Invoice และ e-Receipt ใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการและขอ้จ ากัดในการเขา้รว่มโครงการ
ของผู้ประกอบการต่อไป ทั้งนี ้ข้อมูลของผู้ประกอบการจะถูกเก็บรักษาไว้โดยไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณะ แต่จะรายงาน ผลการวิจัยเป็นข้อมูลส่วนรวมโดยไม่สามารถระบุ เป็นข้อมูลของ
ผูป้ระกอบการรายใดรายหนึ่งได ้

 
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง ทีก่รุณาให้ความร่วมมือในการ

ตอบ 
แบบสอบถาม 

โดยแบบสอบถามจะแบง่ออกเป็น 4 สว่น คือ 
สว่นท่ี 1 ขอ้มลูพืน้ฐานของผูป้ระกอบการ 
สว่นท่ี 2 การรบัรูแ้ละความคิดเห็นตอ่โครงการระบบภาษีและเอกสาร

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์e-Tax invoice และ e-Receipt 
สว่นท่ี 3 ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
สว่นท่ี 4 ขอ้เสนอแนะ 
 

ส่วนที ่1 : ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ประกอบการ 
ค าชีแ้จง : ค  าถามมีทัง้หมด 3 ขอ้ โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องท่ีตรงกบัขอ้มลูธุรกิจของ
ทา่น 
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1. ประเภทธุรกิจ   [ ] ขายสินคา้   [ ] ใหบ้รกิาร 
 
2. รายได้ธุรกิจต่อปี  [ ] มากกวา่ 500 ลา้นบาทขึน้ไป  

[ ] มากกวา่ 30 ลา้นบาท แตไ่มเ่กิน 500 ลา้นบาท 
[ ] มากกวา่ 1.8 ลา้นบาทแตไ่มเ่กิน 30 ลา้นบาท 
[ ] นอ้ยกว่าหรือเทา่กบั 1.8 ลา้นบาท 
 

3. ขนาดธุรกิจ [ ] ธุรกิจขนาดกลาง (มีการจา้งงานมากกว่า 15 คนขึน้
ไป แตไ่มเ่กิน 200 คน) 

     [ ] ธุรกิจขนาดใหญ่ (มีการจา้งงานมากกว่า 200 คนขึน้
ไป) 

 

ส่วนที ่2 : การรับรู้และความคิดเหน็ต่อโครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส ์e-Tax invoice และ e-Receipt 

ค าชีแ้จง : โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในชอ่งวา่งเพียงขอ้เดียวท่ีตรงกบัระดบัความคิดเห็นของทา่น 
ท่ีมีตอ่ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเขา้รว่มโครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์e-Tax 

invoice และ e-Receipt 

ประเดน็ ระดับความคิดเหน็ 
4 

มากทีสุ่ด 
3 

มาก 
2 

น้อย 
1 

น้อย
ทีสุ่ด 

2.1 ด้านการรับรู้นโยบายของผู้ประกอบการ 
(1) ท่านทราบขัน้ตอนในการเขา้รว่มโครงการฯ 
มากนอ้ยเพียงใด 

    

(2) ท่านทราบประโยชนท่ี์จะไดร้บัหากเขา้รว่ม
โครงการฯ มากนอ้ยเพียงใด 

    

(3) ท่านทราบความเส่ียงท่ีจะเกิดขึน้หากเขา้
รว่มโครงการฯ มากนอ้ยเพียงใด (เชน่ ความ
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เส่ียงท่ีเกิดจากการขดัขอ้งหรือผิดพลาดของ
ระบบจดัท า สง่มอบ จดัเก็บเอกสารธุรกรรม 
และย่ืนรายงานทางภาษี)  
(4) ท่านทราบคา่ใชจ้า่ยท่ีจะเกิดขึน้หากเขา้
รว่มโครงการฯ มากนอ้ยเพียงใด (เชน่ ตน้ทนุ
ในการเตรียมพรอ้ม จดัหา และบ ารุงรกัษา
เทคโนโลยีและอปุกรณ)์ 

    

2.2 ด้านทัศนคตขิองผู้ประกอบการ 
(1) ท่านเห็นว่า การเขา้รว่มโครงการฯ มี
ขัน้ตอนการด าเนินการมากนอ้ยเพียงใด 

    

(2) ท่านคิดวา่ การเขา้รว่มโครงการฯ ในแตล่ะ
ขัน้ตอนมีความยุง่ยากในการด าเนินการมาก
นอ้ยเพียงใด 

    

(3) ท่านคิดวา่ การเขา้รว่มโครงการฯ สามารถ
ลดตน้ทนุทางการเงินในการจดัท า สง่มอบ 
จดัเก็บเอกสารธุรกรรม และน าสง่ภาษีใหแ้ก่
ธุรกิจของทา่นไดม้ากนอ้ยเพียงใด 

    

(4) ท่านคิดวา่ การเขา้รว่มโครงการฯ สามารถ
ลดตน้ทนุดา้นเวลาในการจดัท า สง่มอบ 
จดัเก็บเอกสารธุรกรรม และน าสง่ภาษีแก่ธุรกิจ
ของทา่นไดม้ากนอ้ยเพียงใด 

    

(5) ท่านคิดวา่ การเขา้รว่มโครงการฯ มีความ
เส่ียงท่ีระบบการจดัท า สง่มอบ และจดัเก็บ
เอกสารธุรกรรมจะขดัขอ้งหรือท างานผิดพลาด
มากนอ้ยเพียงใด 

    

(6) ท่านคิดวา่ การเขา้รว่มโครงการฯ มีความ
เส่ียงท่ีขอ้มลูธุรกรรมจะสญูหาย หรือถกู
โจรกรรมมากนอ้ยเพียงใด 

    

(7) ท่านคิดวา่ การเขา้รว่มโครงการฯ มีตน้ทนุ     
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ในการเตรียมพรอ้มหรือจดัหาเทคโนโลยีและ
อปุกรณท่ี์สงูมากนอ้ยเพียงใด 
(8) ท่านคิดวา่ การเขา้รว่มโครงการฯ มีตน้ทนุ
ในการบ ารุงรกัษาเทคโนโลยีและอปุกรณท่ี์สงู
มากนอ้ยเพียงใด 

    

2.3 ความพร้อมของผู้ประกอบการ 
(1) ธุรกิจของทา่น มีเทคโนโลยีและอปุกรณ์
พรอ้มเขา้รว่มโครงการฯ มากนอ้ยเพียงใด 

    

(2) ธุรกิจของทา่น มีความสามารถในการ
จดัหาเทคโนโลยีและอปุกรณเ์พิ่มเตมิส าหรบั
เขา้รว่มโครงการฯ มากนอ้ยเพียงใด 

    

(3) ธุรกิจของทา่น มีบคุลากรในการด าเนินงาน
ส าหรบัเขา้รว่มโครงการฯ มากนอ้ยเพียงใด 

    

(4) ธุรกิจของทา่น มีบคุลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถในการด าเนินงานส าหรบัเขา้
รว่มโครงการมากฯ นอ้ยเพียงใด 

    

2.4 อิทธิพลทางสังคม 
(1) ท่านเห็นว่า การเขา้รว่มโครงการฯ มีความ
จ าเป็นตอ่การด าเนินธุรกิจของทา่นมากนอ้ย
เพียงใด 

    

(2) ท่านเห็นว่า การเขา้รว่มโครงการฯ จะชว่ย
ท าใหเ้กิดความไดเ้ปรียบทางธุรกิจมากนอ้ย
เพียงใด  

    

(3) ท่านเห็นว่า การเขา้รว่มโครงการฯ จะชว่ย
ท าใหเ้กิดการจงูใจผูซื้อ้สินคา้หรือผูร้บับริการ
มากนอ้ยเพียงใด 

    

(4) ท่านเห็นว่า การเขา้รว่มโครงการฯ จะชว่ย
สรา้งความสะดวกใหก้บัผูซื้อ้สินคา้หรือ
ผูร้บับริการมากนอ้ยเพียงใด 
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2.5 ด้านสมรรถนะของรัฐ 
(1) ท่านเห็นว่า ภาครฐัมีความพรอ้มในการให้
ขอ้มลูและค าแนะน าตอ่ธุรกิจท่ีเขา้รว่ม
โครงการฯ มากนอ้ยเพียงใด 

    

(2) ท่านเห็นว่า ภาครฐัมีความพรอ้มใหบ้รกิาร
หรือสนบัสนนุดา้นเทคโนโลยีตอ่ธุรกิจท่ีเขา้รว่ม
โครงการฯ มากนอ้ยเพียงใด 

    

(3) ท่านเห็นว่า ภาครฐัมีบคุลากรเพียงพอใน
การใหบ้รกิารตอ่ธุรกิจท่ีเขา้รว่มโครงการฯ มาก
นอ้ยเพียงใด 

    

(4) ท่านเห็นว่า ภาครฐัมีบคุลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถในการใหบ้รกิารตอ่ธุรกิจท่ีเขา้
รว่มโครงการฯ ไดม้ากนอ้ยเพียงใด 

    

 

ส่วนที ่3 : ความคิดเห็นเพิ่มเตมิ 

 ค าชีแ้จง : โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในชอ่งว่างเพียงขอ้เดียวท่ีตรงกบัระดบัความคิดเห็น

ของทา่น 

ท่ีมีผลตอ่การเขา้รว่มโครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์e-Tax invoice 

และ e-Receipt มากท่ีสดุ 

3.1 ท่านตัดสินใจเข้าร่วมโครงการหรือไม่ เพราะเหตุใด 

[ ] เขา้รว่ม และเหตผุลในการเขา้รว่มโครงการของทา่น คือ   

[ ] 1) เห็นประโยชนใ์นการเขา้รว่มโครงการ 

[ ] 2) มีความพรอ้มในการเขา้รว่มโครงการ 

[ ] 3) เห็นว่าเป็นสิ่งท่ีจ  าเป็นส าหรบัการด าเนินธุรกิจในลกัษณะนี ้
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[ ] 4) หนว่ยงานภาครฐัมีการอ านวยความสะดวกและสนบัสนนุตอ่ธุรกิจท่ีเขา้รว่ม

โครงการอย่างเหมาะสม 

[ ] 5) อ่ืนๆ (โปรด

ระบ)ุ........................................................................................ 

 

[ ] ไมเ่ขา้รว่ม และเหตผุลในการไมเ่ขา้รว่มโครงการของท่าน คือ   

[ ] 1)  ยงัไมเ่ห็นประโยชนใ์นการเขา้รว่มโครงการ 

[ ] 2)  ยงัขาดความพรอ้มตอ่การเขา้รว่มโครงการ 

[ ] 3)  ไมเ่ห็นวา่เป็นสิ่งท่ีจ  าเป็นส าหรบัการด าเนินธุรกิจในลกัษณะนี  ้

[ ] 4)  หน่วยงานภาครฐัยงัขาดความพรอ้มในการด าเนินโครงการและการ

สนบัสนนุตอ่ธุรกิจท่ีเขา้รว่มโครงการ 

[ ] 5) อ่ืนๆ (โปรด

ระบ)ุ........................................................................................ 

 

ส่วนที ่4 : ข้อเสนอแนะ 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

 



 
 
 

ประวัติผ ูเ้ขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ชื่อ-สกุล พรลภสั สถานพงษ ์
วัน เดอืน ปี เกิด 4 สิงหาคม 2536 
สถานทีเ่กิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2559 บรหิารธุรกิจบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

พ.ศ. 2564 รฐัประศาสนศาสตรม์หาบณัฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 328/76 แขวงจนัทรเกษม เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900   
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