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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ 2) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมในการซื้อ
สินค้ากับการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าในซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพฯ 
กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าในซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพฯ จ านวน 385 ตัวอย่าง ใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย มีค่าความเช่ือมั่นด้านการรับรู้ประโยชน์เท่ากับ .745 และค่าความเชื่อมั่นด้านการรับรู้ความ
ง่ายต่อการใช้เท่ากับ 0.883 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณาโดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
สมมติฐานการวิจัยด้วยการวิเคราะห์ค่าที วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัย
พบว่า 
 1. ระดับการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 
ด้านการรับรู้ว่ามีประโยชน์อยู่ในระดับมาก รองลงมาเป็นด้านการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้อยู่ในระดับมาก  
 2. อายุและรายได้เฉลี่ยที่ต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าใน
ซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพฯ ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วน เพศ ระดับ
การศึกษาและอาชีพที่ต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นการยอมรับใบเสร็จอิ เล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าใน
ซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพฯ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 3. ความถี่ในการซื้อสินค้ามีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับการรับรู้ว่ามีประโยชน์ ความถี่ในการซื้อสินค้ามี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้ ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้งมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับ
ปานกลางกับการรับรู้ว่ามีประโยชน์ และด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้งมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับการรับรู้ว่าง่าย
ต่อการใช้  
 
ค าส าคัญ: การยอมรับ ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต 
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ABSTRACT 
 

The objectives of this research were as follows: (1) to study the level of acceptance regarding 
e-Receipts; (2) to compare differences in acceptance of e-Receipts in terms of individual factors; and (3) to 
study the relationship between buying behavior and acceptance of e-Receipts for consumers who shop at a 
supermarket in a department store. The sample consisted of 385 consumers who shopped in a department 
store supermarket in Bangkok. The questionnaire was used as a tool to collect data in this research. The 
perceived usefulness reliability value was .745 and perceived ease of use reliability value was 0.883. The data 
were analyzed by descriptive statistics with mean and standard deviation. Research hypothesis testing by  
t-Test, One-way ANOVA and Pearson Product Moment Correlation. The results indicated that: (1) the overall 
level of acceptance of e-Receipts was at a high level. Considering the aspect with the highest average value, 
the perceived usefulness was at a high level, followed by perceived ease of use at a high level. The results of 
this study were as follows:  

(1) differences in age and average income affect the level of acceptance of e-Receipts among 
consumers who shopped at a supermarket in a department store in Bangkok with a statistical significance 
level of 0.5, while gender, the educational level and the occupation of consumers who shopped at a 
supermarket in a department store in Bangkok were not affected by the level of acceptance of e-Receipt with 
statistical significance;  

(2) purchase frequency was moderately positively correlated with perceived usefulness; purchase 
frequency was moderately positively correlated with perceived ease of use; the value per purchase was 
moderately positively correlated with perceived usefulness; and value per purchase was moderately 
positively correlated with perceived ease of use. 
 
Keywords: Acceptance, e-Receipt, Supermarket 
 

บทน า 
 ด้วยรัฐบาลมีนโยบายผลักดันระบบการช าระเงินของประเทศให้เข้าสู่ระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ 
(National e-Payment) โครงการ National e-Payment เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ 
และมอบหมายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ นี้ National e-Payment (2559) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
พัฒนาระบบการช าระเงินของไทยให้สามารถรองรับธุรกรรมทางการเงินและกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(National e-Payment) อย่างครบวงจร ถือเป็นกลไกส าคัญในการท าธุรกรรมทางการเงินเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้
ด าเนินไปอย่างรวดเร็ว และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของภาคธุรกิจของประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล 
(Digital Economy) ที่มุ่ งเน้นการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการทางเศรษฐกิจและสังคม                       
ซึ่งกรมสรรพากรได้มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการจัดท าและน าส่งใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับ
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อิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของภาคเอกชน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ของภาครัฐ กรมสรรพากรจึงได้พัฒนาระบบบริการจัดท าและน าส่งข้อมูล
ใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Tax invoice & e-Receipt) ในรูปแบบใหม่ขึ้น วัตถุประสงค์และประโยชน์
ของ e-tax invoice และ e-Receipt ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ เพื่ออ านวยความสะดวกในการจัดสง่และเก็บเอกสารแบบกระดาษ ลด
ขั้นตอนในการจัดท ารวมทั้งการน าส่งรายงานการท าธุรกรรมทางการเงินการน าส่งภาษี โดยเมื่อมีการช าระเงินผ่านระบบ e-
Payment ระบบเช่ือมโยงการช าระเงินกับระบบภาษีและการส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ท าให้ผู้ประกอบการลด
ระยะเวลา ประหยัดค่าใช้จ่ายในการท าจัดการน าส่งภาษี ทั้งยังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี และการตรวจสอบของ
กรมสรรพากร 
  

วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาระดับการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าในซุปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่าย
หนึ่งในกรุงเทพฯ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าในซุปเปอร์มาร์เก็ต
ของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพฯ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการซื้อสินค้า 
 

ทบทวนวรรณกรรม  
 การยอมรับใบเสร็จของผู้บริโภคที่ซ้ือสินค้าในซุปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพฯ  ผู้วิจัย
ประยุกต์ใช้แนวคิดรูปแบบการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) ของ Davis (1980) ซึ่งเป็นทฤษฎีที่
ได้พัฒนามาจากทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned Action: TRA) ของ Ajzen and Fishbein (1975) ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อการท านายการยอมรับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเช่ือมโยงระหว่างตัวแปร 2 โครงสร้าง ได้แก ่(1) การรับรู้ว่า
มีประโยชน์ (Perceived Usefulness) และการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งาน (Perceived Ease of Use) เป็นตัวแปรหลักที่ส าคัญของ 
TAM ซึ่งหมายถึงระดับที่บุคคลเช่ือว่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจะเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้มากขึ้น เมื่อบุคคลรับรู้ว่า
เทคโนโลยีท าให้เกิดประโยชน์และจะเสนอทางเลือกที่มีคุณค่าส าหรับการปฏิบัติงานได้ รวมทั้งท าให้ได้งานท่ีมีคุณภาพดีขึ้น หรือท า
ให้งานใช้เวลาน้อยลงเสร็จเร็วข้ึนซึ่งจะส่งผลให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นจึงถือเป็นแรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) ในทฤษฎี
การยอมรับเทคโนโลยีเป็นการรบัรู้ประโยชน์ซึ่งเป็นปัจจัยบ่งช้ีการยอมรับ (Adoption) หรือความตั้งใจท่ีจะใช้เทคโนโลยี เพราะการ
รับรู้ว่ามีประโยชน์มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการยอมรับและการรับรู้ประโยชน์มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการใช้และส่งผ่าน
พฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยี  
 Agarwal and Prasad  (1998) อธิบายว่า การรับรู้ว่ามีประโยชน์ (Perceived Usefulness) เป็นระดับความเช่ือของ
บุคคลต่อการใช้เทคโนโลยีว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีเกิดจากการใช้ซึ่งเป็นตัวก าหนดการรับรู้
ในแต่ละบุคคล โดยแต่ละบุคคลจะรับรู้ได้ว่าเทคโนโลยีจะมีสว่นช่วยในการพัฒนา หรือศักยภาพผลงานของตัวเองได้อย่างไรบ้างการ
รับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) เป็นระดับความเชื่อว่าการใช้งานนั้นไม่ต้องการความพยายามในการใช้
งาน หรือใช้งานง่าย รวมถึงการรับรู้ความง่ายในการใช้งานซึ่งเป็นตัวก าหนดการรับรู้ในปริมาณ หรือความส าเร็จที่จะได้รับว่าตรงกับ
ที่ต้องการหรือไม่และ (2) ทัศนคติต่อการใช้ (Attitude Toward Using) พฤติกรรมความตั้งใจในการใช้ (Behavioral Intentions 
to Use) และการใช้จริง (Actual System Use) เป็นตัวแปรหลักที่ส าคัญอีกตัวแปรหนึ่งซึ่งหมายถึงระดับที่ผู้ใช้คาดหวังต่อ
เทคโนโลยีที่เป็นเป้าหมายที่จะใช้ว่าเทคโนโลยีนั้นจะต้องมีความง่ายและมคีวามเป็นอิสระจากความมานะพยายามซึ่งหากเทคโนโลยี
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ใช้งานง่าย สะดวกและไม่ซับซ้อนจะท าให้เทคโนโลยีนั้น ๆ ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้ การรับรู้ความง่ายในการใช้งานนั้นมีอิทธิพล
ทางตรงต่อพฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยี หรือความตั้งใจที่จะใช้และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการใช้โดยส่งผ่านพฤติกรรมการ
ยอมรับ นอกจากนี้ ทัศนคติต่อการใช้ (Attitude Toward Using) เป็นทัศนคติที่มีต่อการใช้เทคโนโลยีซึ่งแต่ละบุคคลมีความสนใจ
ที่จะใช้ระบบเทคโนโลยี หรือยอมรับการใช้งาน พฤติกรรมความตั้งใจในการใช้งาน (Behavioral Intentions to Use) เป็นการ
ตั้งใจทีจ่ะใช้งานซึ่งข้ึนอยู่แต่ละบุคคลมีพฤติกรรมสนใจที่จะใช้เทคโนโลยี การใช้จริง (Actual System Use) เป็นการที่แต่ละบุคคล
การยอมรับเทคโนโลยีและน าเทคโนโลยีนั้นมาใช้งานจริงซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิธิ นิ่มปรางค์และอนุวัต สงสม (2562) 
พบว่า การรับรู้ถึงประโยชน์ ความง่ายต่อการใช้งานและการรับรู้ความเสี่ยงมีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีในการซื้อสินค้าจาก
ร้านออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา นอกจากนี้ ผลการวิจัยของ สุทธิพร บินอารีย์ (2560) พบว่า ความ
ไว้วางใจ การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งานและการรับรู้ความง่ายในการใช้งานมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริการบัวหลวง
แอพพลิเคชั่นเอ็มแบงก์กิ้ง 
 นอกจากนี้ ตัวแปรลักษณะประชากรศาสตร์เป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่ส่งผลต่อระดับความคิดเห็นของการรับรู้ว่ามีประโยชน์
และการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งานซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประวีร์ มานพและพัชร์หทัย จารุทวีผลนุกูล (2563) พบว่า ปัจจัย
ลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุระดับการศึกษาและอาชีพที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ส านักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ ส่วนปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ ความตั้งใจที่จะใช้งานส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์และปัจจัย
คุณภาพของเว็บไซต์ ได้แก่ ด้านข้อมูลและด้านการบริการส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และ 
เกวรินทร์ ละเอียดดีนันท์ (2557) พบว่า การยอมรับเทคโนโลยีและการน ามาใช้งานจริงส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ มากที่สุด รองลงมาเป็นพฤติกรรมผู้บริโภค
ออนไลน์ ทัศนคติที่มีต่อสื่อออนไลน์ การยอมรับเทคโนโลยี ความง่ายในการใช้งาน พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ ความบันเทิงทาง
ออนไลน์ การรับรู้ทางออนไลน์ การยอมรับเทคโนโลยีและความตั้งใจที่จะใช้ ตามล าดับ ผลการวิจัยเป็นเช่นเดียวกับแนวคิดของ ศิ
ริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) อธิบายลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ เพศ รายได้และการศึกษา ทั้งหมดเป็นเกณฑ์ที่
นิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาดซึ่งลักษณะทางประชากรศาสตร์เป็นลักษณะที่ส าคัญและสถิติที่วัดได้ของประชากรที่ช่วยก าหนดตลาด
เป้าหมาย รวมทั้งง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอื่น ๆ ตัวแปรด้านทางประชากรศาสตร์ที่ส าคัญและบุคคลที่มีลักษณะ
ประชากรศาสตร์ต่างกันจะมีลักษณะทางจิตวิทยาต่างกัน รวมถึงแนวคิดของ อดุลย์ จาตุรงค์กุล (2551) ที่อธิบายว่า ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ เพศ วงจรชีวิต ครอบครัว การศึกษาและรายได้ โดยลักษณะดังกล่าวมีความส าคัญต่อนักการ
ตลาด เพราะเกี่ยวพันกับอุปสงค์ (Demand) ในตัวสินค้าทั้งหลายการเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์ชี้ให้เห็นถึงการเกิดขึ้นของ
ตลาดใหม่และตลาดอื่นก็จะหมดไป หรือลดความส าคัญลงลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่ส าคัญ ได้แก่ (1) อายุ (Age) นักการตลาด
ต้องค านึงถึงความส าคัญของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องอายุ (2) เพศ (Gender) จ านวนสตรีสมรสหรือโสดที่ท างานนอกบ้านเพิ่มมาก
ขึ้นเรื่อย ๆ นักการตลาดต้องค านึงว่า ปัจจุบันสตรีเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ มีอ านาจในการใช้จ่ายซึ่งที่แล้วมาผู้ชายเป็นผู้ตัดสินใจซื้อ และ 
(3) วงจรครอบครัว (Marital Status) ขั้นตอนแต่ละขั้นของวงจรชีวิตครอบครัวเป็นตัวก าหนดที่ส าคัญของพฤติกรรมของผู้บริโภค  
 พฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภค (Consumer Behavior) เป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่ที่ส่งผลต่อระดับความคิดเห็นของการ
รับรู้ว่ามีประโยชน์และการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งานของเทคโนโลยีซึ่ง ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2550) อธิบายความหมายของ
พฤติกรรมว่า เป็นกิจกรรมของผู้บริโภคแสดงพฤติกรรมในการค้นหา การซื้อ การใช้ ประเมินการใช้สอยผลิตภัณฑ์และการบริการ
ซึ่งคาดว่าจะสนองความต้องการของผู้บริโภค หรือหมายถึงการศึกษาถึงพฤติกรรมการตัดสินใจและการกระท าของผู้บริโภคที่
เกี่ยวข้องกับการซื้อและการใช้สินค้าซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นัฐวรรณ มะลิโคและสุวรรณ เนียมประชา (2562) พบว่า เหตุผล
ที่ซื้อสินค้าผ่านออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เพราะมีความรวดเร็วสะดวกสบายเพื่อนและเพื่อนร่วมงานมีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อสั่งซื้อทาง Line ในช่วงเวลา 12.01–18.00 น. ซื้อจ านวน 3-4 ครั้ง/สัปดาห์ จ านวนเงินสั่งซื้อต่อครั้ง 501-1,000 
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บาท นอกจากนี้ ผลการวิจัยของ เพียรพีรดา แก้วใส (2562) ยังสนับสนุนพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อคิดเห็นของการ
รับรู้ว่ามีประโยชน์และการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งานของเทคโนโลยีซึ่งพบว่า พบว่า ระยะเวลาในการซื้อสินค้า จ านวนครั้งที่ซื้อสินค้า
และวัตถุประสงค์ในการใช้ส่งผลถึงการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือ 
จากแนวคิดและงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้า  
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ เป็นผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าในซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพฯ   
โดยเป็นประชากรที่ไม่ทราบจ านวนแน่นอน 
 การก าหนดจ านวนตัวอย่าง ผู้วิจัยก าหนดกลุ่มตัวอย่างด้วยการค านวณสูตรการหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ                
กัลยา วานิชย์บัญชา (2560) โดยก าหนดให้มีความความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ไม่เกิน 
ร้อยละ 5 ค่าที่ค านวณได้จากสูตรมีจ านวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 385 ตัวอย่าง 
 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยค านึงถึงความ
สะดวกของกลุ่มตัวอย่างและนักวิจัยเป็นหลัก เพื่อใหเ้กิดความเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)  
 เคร่ืองมือและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย มีจ านวน            
3 ตอน ดังนี ้
 ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม มีจ านวน 5 ด้าน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้
เฉลี่ยนต่อเดือน โดยข้อค าถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)  
 ตอนที่ 2 พฤติกรรมการซื้อสินค้า มีจ านวน 6 ด้าน ได้แก่ ซื้อสินค้าให้ใคร ประเภทของสินค้า ความถี่ในการซื้อ/เดือน 
ช่วงเวลาซื้อ จ านวนเงินต่อครั้ง ผู้มีอิทธิพลต่อการซื้อและวัตถุประสงค์ของการรับใบเสร็จ โดยแบบสอบถาม โดยข้อค าถามมี
ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
 ตอนที่ 3 การยอมรับด้านเทคโนโลยี มีจ านวน 2 ด้าน ได้แก่ การรับรู้ว่ามีประโยชน์ มีจ านวน 4 ข้อและรับรู้ว่าง่ายต่อการ
ใช้ มีจ านวน 6 ข้อ โดยข้อค าถามมีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่าตามแบบของลิเคิร์ท (Likert's Scale) มี 5 ระดับ เรียงจาก

น้อยที่สุด (1) ไปหามากที่สุด (5) ผู้วิจัยตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามด้วยด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิของ (α-Coefficient) ปรากฎ
ว่า ด้านการรับรู้ว่ามีประโยชน์ มีค่าความเช่ือมั่น(Reliability) เท่ากับ 0.745 และด้านรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 
0.883   
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ (e-Questionnaire) โดยฝาก
แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ไวบ้น Facebook ของซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพฯ  
 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณาในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส่วนการทดสอบสมมติฐานการวิจัยวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอ้างอิง ประกอบด้วย การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 
 เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของตัวแปร นักวิจัยใช้เกณฑ์ของ บุญชม ศรีสะอาด (2553) โดยก าหนดช่วง 
ประกอบด้วย คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21-5.00 อยู่ในระดับมากที่สุด ช่วงคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41-4.20 อยู่ในระดับมาก ช่วง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61-3.40 อยู่ในระดับปานกลาง ช่วงคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81-2.60 อยู่ในระดับน้อยและช่วงคะแนนเฉลี่ย
ระหว่าง 1.00-1.80 อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
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ผลการวิจัย  
 ผู้วิจัยน าเสนอสรุปผลการวิจัยในรูปของตารางวิเคราะห์สถิติและอธิบายความหมายเป็นความเรียงใต้ตารางล าดับตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้  

ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ   
    1.1 ชาย 177 46.0 
    1.2 หญิง 208 54.0 
2. อาย ุ   
    2.1 ช่วงอายุ 20-29 ปี 203 52.7 
    2.2 ช่วงอายุ 30-39 ปี 80 20.8 
    2.3 อายุ 40 ขึ้นไป 102 26.5 
3. ระดับการศึกษา   
   3.1 ต่ ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรี 274 71.2 
    3.2 สูงกว่าปริญญาตรี 111 28.8 
4. อาชีพ   
   4.1 พนักงานบริษัทเอกชน 302 78.4 
   4.2 เจ้าของกิจการ/ประกอบธุรกิจส่วนตัว 44 11.4 
   4.3 ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 39 10.1 
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   
   5.1 น้อยกว่า 30,000 บาท 163 42.3 
   5.2 รายได้ช่วง 30,000-29,999 บาท 67 17.4 
   5.3 รายได้ช่วง 40,000-49,999 บาท 36 9.4 
   5.4 รายได้ 50,000 บาท ข้ึนไป 199 30.9 

รวม 385 100.0 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 54.0 เพศชาย             
มีจ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 46.0 ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 20-29 ปี มีจ านวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 52.7 รองลงมาช่วงอายุ 
40 ปีขึ้นไป มีจ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 และช่วงอายุ 30-39 ปี มีจ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรี มีจ านวน 274 คน คิดเป็นร้อยละ 71.2 รองลงมาระดับการศึกษา
สูงกว่าปริญญาตรี มีจ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 28.8 อาชีพส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีจ านวน 302 คน คิดเป็นร้อย
ละ 78.4 รองลงมาเป็นเจ้าของกิจการ หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว มีจ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.4 และนักศึกษา/ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ มีจ านวน 39 คน คิดเป็นระร้อยละ 10.1 โดยรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าในซุปเปอร์มาร์เก็ตมีรายได้ 
50,000 บาทขึ้นไป มีจ านวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 30.9 รองลงมามีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาท มีจ านวน 163 คน คิดเป็นร้อย
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ละ 42.3 รายได้ช่วง 30,000-29,999 บาท มีจ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 17.4 และรายได้ช่วง 40,000-49,999 บาท มีจ านวน 
36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.4 ของจ านวนตัวอย่างทั้งหมด 
 

ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละพฤติกรรมการซื้อสินค้าในซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่ง 
รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. ผู้ใช้สินค้า   
    1.1 ตัวเอง 232 60.3 
    1.2 ครอบครัว 119 30.9 
    1.3 คู่รัก 18 4.7 
    1.4 เพื่อน 16 4.2 
2. ประเภทของสินค้าที่ซื้อ   
    2.1 อาหารส าเร็จรูป 34 8.8 
    2.2 ของสด เช่น เนื้อสัตว์ ผักและผลไม้ 71 18.4 
    2.3 ขนมขบเคี้ยว 50 13.0 
    2.4 สินค้าใช้ในบ้าน เช่น ผงซักฟอก แชมพู เป็นต้น 230 59.7 
 
3. ช่วงเวลาซื้อสินค้า 

  

    3.1 เวลา 10.00-14.00 น. 39 10.1 
    3.2 เวลา 14.01-18.00 น. 128 33.2 
    3.3 เวลา 18.01-22.00 น. 218 56.6 
4. ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าต่อครั้ง   
    4.1 ต่ ากว่า 1,000 บาท 162 42.1 
    4.2 ค่าใช้จ่าย 1,000-1,999 บาท 137 35.6 
    4.3 ค่าใช้จ่าย 2,000-2,999 บาท 63 16.4 
    4.4 ค่าใช้จ่าย 3,000 บาทขึ้นไป 23 6.0 
5. บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า   
    5.1 ตัวเอง 279 72.5 
    5.2 กระแสจากสื่อโซเชียลมีเดีย 48 12.5 
    5.3 เพื่อน 4 1.0 
    5.4 ครอบครัว 54 14.0 
6. วัตถุประสงค์ในการน าใบเสร็จรับเงินไปใช้   
    6.1 เก็บบันทึกบัญชีส่วนตัว 161 41.8 
    6.2 ลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา 42 10.9 
    6.3 เบิกค่าใช้จ่ายบริษัทฯ 11 2.9 
    6.4 เก็บเป็นหลักฐานเพื่อการเคลมสินค้า 171 44.4 

รวม 385 100.0 
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 จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ซื้อสินค้าส่วนใหญ่ซื้อสินค้าส าหรับตัวเอง จ านวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 60.3 รองลงมาซื้อ
ส าหรับคนครอบครัว จ านวน 119 คิดเป็นร้อยละ 30.9 และซื้อส าหรับซื้อส าหรับคู่รัก จ านวน 18 คนคิดเป็นร้อยละ 4.7 และ
ประเภทของสินค้าที่ซื้อส่วนใหญ่เป็นสินค้าใช้ในบ้าน เช่น ผงซักฟอก แชมพู เป็นต้น จ านวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 59.7 
รองลงมาเป็นของสด เช่น เนื้อสัตว์ ผักและผลไม้ มีจ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 18.4 และและขนมขบเคี้ยว จ านวน 50 คิดเป็น
ร้อยละ 13.0 โดยช่วงเวลาซื้อสินค้าช่วงที่ผู้ซื้อซื้อมากที่สุดเป็นเวลา 18.01 -22.00 น. มีจ านวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 56.6 
รองลงมาเป็นช่วงเวลา 14.01-18.00 น.จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 33.2 และช่วงเวลา 10.00-14.00 น. จ านวน 39 คน คิด
เป็นร้อยละ 10.10 ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าต่อครั้งต่ ากว่า 1,000 บาท จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 42.1 รองลงมา
เป็นค่าใช้จ่ายอยู่ระหว่าง 1,000-1,999 บาท จ านวน 137 คิดเป็นร้อยละ 35.6 และค่าใช้จ่ายอยู่ระหว่าง 2,000-2,999 บาท 
จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 16.4 บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าส่วนใหญ่เป็นตัวผู้ซื้อเอง จ านวน 279 คน คิดเป็น
ร้อยละ 22.5 รองลงมาเป็นบุคคลในครอบครัว จ านวน 54 คิดเป็นร้อยละ 14.0 และกระแสจากสื่อโซเชียลมีเดีย จ านวน 48 คิด
เป็นร้อยละ 12.5 นอกจากนี้ วัตถุประสงค์ในการน าใบเสร็จรับเงินไปใช้ส่วนใหญ่เก็บเป็นหลักฐานเพื่อการเคลมสินค้า จ านวน 171 
คิดเป็นร้อยละ 44.4 รองลงมาเป็นเก็บบันทึกบัญชีส่วนตัว จ านวน 161 คิดเป็นร้อยละ 41.8 และใช้ลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา 
จ านวน 42 คิดเป็นร้อยละ 10.9 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  
 

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับที่ของการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ 

การยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ 
n = 385 ระดับความ

คิดเห็น 
อันดับที ่

M SD 
1. การรับรู้ว่ามีประโยชน์ 4.19 0.822 มาก  
    1.1 การใช้บริการรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ช่วยท าให้เกิดความสะดวก 3.97 1.038 มาก 4 
    1.2 การใช้บริการรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ช่วยลดระยะเวลาการรอคอย 
         ในการพิมพ์หลักฐานการช าระเงินมากยิ่งข้ึน 

4.10 1.012 มาก 3 

    1.3 การใช้บริการรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ท าให้สามารถดูข้อมูลย้อนหลัง 
         ได้ตามความต้องการ 

4.23 0.983 มากที่สุด 2 

    1.4 การใช้บริการรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์สามารถช่วยลดขยะที่จะเกิด 
         จากการรับกระดาษใบเสร็จรับเงิน 

4.45 0.912 มากที่สุด 1 

2. การรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้ 3.81 0.835 มาก  
    2.1 รูปแบบของบริการรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ สะดวกและไม่ซับซ้อน 3.72 0.978 มาก 3 
    2.3 รูปแบบของบริการรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก 3.72 0.985 มาก 4 
    2.4 สามารถรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างรวดเร็ว 3.96 1.008 มาก 2 
    2.5 ขั้นตอนในการใช้บริการรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์เป็นเรื่องที่ง่ายใคร 
         ก็สามารถใช้งานได้ 

3.71 1.035 มาก 5 

    2.6 กรณีเกิดความผิดพลาดในการใช้บริการรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์  
         สามารถแจ้งและแก้ไขปัญหาได้ง่าย 

3.65 0.979 มาก 6 

    2.7 ท าให้การเก็บและหาข้อมูลใบเสร็จรับเงินเป็นเรื่องง่าย 4.09 1.001 มาก 1 
รวม 4.00 0.759 มาก  
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 จากตารางที่ 3 พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (M = 4.00, SD = 
0.759) เมื่อพิจารณาจ าแนกตามรายด้าน ด้านที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ การรับรู้ว่ามีประโยชน์อยู่ในระดับมาก (M = 4.19,               
SD = 0.822) และการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้อยู่ในระดับมาก (M = 4.00, SD = 0.759)  
 ระดับความคิดเห็นการรับรู้ว่ามีประโยชน์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (M = 4.19, SD = 0.822) เมื่อพิจารณาจ าแนกตามราย
ข้อ ข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ การใช้บริการรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์สามารถช่วยลดขยะที่จะเกิดจากการรับกระดาษ
ใบเสร็จรับเงินอยู่ในระดับมากที่สุด (M = 4.45, SD = 0.912) รองลงมาเป็นการใช้บริการรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ท าให้สามารถดูข้อมูล
ย้อนหลังได้ตามความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด (M = 4.23, SD = 0.983) และการใช้บริการรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ช่วยลด
ระยะเวลาการรอคอยในการพิมพ์หลักฐานการช าระเงินมากยิ่งขึ้นอยู่ในระดับมาก (M = 4.10, SD = 1.012) ส่วนข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ การใช้บริการรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ช่วยท าให้เกิดความสะดวกอยู่ในระดับมาก (M = 3.97, SD = 1.038)   
 ระดับความคิดเห็นการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (M = 3.81, SD = 0.835) เมื่อพิจารณาจ าแนกตาม
รายข้อ ข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ท าให้การเก็บและหาข้อมูลใบเสร็จรับเงินเป็นเรื่องง่ายอยู่ในระดับมาก (M = 4.09,                   
SD = 1.001) รองลงมาสามารถรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างรวดเร็วอยู่ในระดับมาก (M = 3.96, SD = 1.008) และรูปแบบของ
บริการรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ สะดวกและไม่ซับซ้อนอยู่ในระดับมาก (M = 3.72, SD = 0.978) ส่วนข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด 
คือ กรณีเกิดความผิดพลาดในการใช้บริการรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์สามารถแจ้งและแก้ไขปัญหาได้ง่ายอยู่ในระดับมาก (M = 3.65,             
SD = 0.979) 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน  
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคที่ซื้อ

สินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมมติฐานย่อยได้
ดังนี ้

สมมติฐานที่  1.1 ผู้บริโภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศที่ต่างกัน มีผลต่อระดับความคิดเห็นการยอมรับใบเสร็จ
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน  
เมื่อพิจารณาพบว่าผู้บริโภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศท่ีต่างกัน มีผลต่อระดับความคิดเห็นการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของ
ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีก าหนดไว้ 

สมมติฐานที่ 1.2 ผู้บริโภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุที่ต่างกัน มีผลต่อระดับความคิดเห็นการยอมรับใบเสร็จ
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
เมื่อพิจารณาพบว่าผู้บริโภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุที่ต่างกัน มีผลต่อระดับความคิดเห็นการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของ
ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีก าหนดไว้ และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ พบว่า 
ผู้บริโภคที่มีอายุ 20 - 29 ปี มีการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้า
ค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร มากกว่าผู้บริโภคที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 1.3 ผู้บริโภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาที่ต่างกัน มีผลต่อระดับความคิดเห็นการยอมรับ
ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน  
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เมื่อพิจารณาพบว่าผู้บริโภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาที่ต่างกัน มีผลต่อระดับความคิดเห็นการยอมรับใบเสร็จ
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างไม่
มีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีก าหนดไว ้

สมมติฐานที่ 1.4 ผู้บริโภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพที่ต่างกัน มีผลต่อระดับความคิดเห็นการยอมรับใบเสร็จ
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน  
เมื่อพิจารณาพบว่าผู้บริโภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพที่ต่างกัน มีผลต่อระดับความคิดเห็นการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์
ของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าในห้างซูปเปอร์มารเ์ก็ตของห้างสรรพสนิค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีก าหนดไว ้

สมมติฐานที่ 1.5 ผู้บริโภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกัน มีผลต่อระดับความคิดเห็นการยอมรับ
ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน  
เมื่อพิจารณาพบว่าผู้บริโภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกัน มีผลต่อระดับความคิดเห็นการยอมรับใบเสร็จ
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ก าหนดไว้ และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ พบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 20,000 – 29,999 บาท มีการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ต
ของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร น้อยกว่าผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,000 – 39,999 บาท 

สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการซื้อสินค้ามีความสัมพันธ์ต่อระดับความคิดเห็นการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของ
ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ในการทดสอบสมมติฐานผู้วิจัยได้
วิเคราะห์ออกเป็น 2 ด้าน คือด้านความถี่ในการซื้อสินค้า และด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าต่อครั้ง ผลการวิจัยพบว่า 
พฤติกรรมการซื้อสินค้าด้านความถี่ในการซื้อสินค้า มีความสัมพันธ์ต่อระดับความคิดเห็นการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของ
ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการรับรู้ว่ามีประโยชน์ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่าตัวแปรทั้ง 2 มีความสัมพันธ์กันระดับปานกลาง ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภคมี
ความถี่ในการซื้อสินค้ามากขึ้นจะท าให้ผู้บริโภคมกีารยอมรับเทคโนโลยีใบเสร็จอิเล็กทรอนิกสด์้านการรับรูว้่ามีประโยชน์เพิ่มมากข้ึน 
ในระดับปานกลาง 

พฤติกรรมการซื้อสินค้า ด้านความถี่ในการซื้อสินค้า มีความสัมพันธ์ต่อระดับความคิดเห็นการยอมรับใบเสร็จ
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการรับรู้ว่า
ง่ายต่อการใช้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่าตัวแปรทั้ง 2 มีความสัมพันธ์กันระดับปานกลาง ในทิศทางเดียวกัน 
กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภคมีความถี่ในการซื้อสินค้ามากขึ้นจะท าให้ผู้บริโภคมีการยอมรับเทคโนโลยีใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ด้านการรับรู้ว่า
ง่ายต่อการใช้เพิ่มมากข้ึน ในระดับปานกลาง 

พฤติกรรมการซื้อสินค้า ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ/ครั้ง มีความสัมพันธ์ต่อระดับความคิดเห็นการยอมรับใบเสร็จ
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการรับรู้ว่ามี
ประโยชน์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่าตัวแปรทั้ง 2 มีความสัมพันธ์กันระดับปานกลาง ในทิศทางเดียวกัน 
กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภคมีพฤติกรรมการซื้อสินค้า ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ/ครั้ง มากขึ้นจะท าให้ผู้บริโภคมีการยอมรับเทคโนโลยี
ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ด้านการรับรู้ว่ามีประโยชน์เพิ่มมากข้ึน ในระดับปานกลาง 

พฤติกรรมการซื้อสินค้า ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ/ครั้ง มีความสัมพันธ์ต่อระดับความคิดเห็นการยอมรับใบเสร็จ
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการรับรู้ว่า
ง่ายต่อการใช้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่าตัวแปรทั้ง 2 มีความสัมพันธ์กันระดับปานกลาง ในทิศทางเดียวกัน 
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กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภคมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ/ครั้งมากขึ้นจะท าให้ผู้บริโภคมีการยอมรับเทคโนโลยีใบเสร็จ
อิเล็กทรอนิกส์ด้านการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้เพิ่มมากข้ึน ในระดับปานกลาง 
 

อภิปรายผลการวิจัย  
จากผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าในซู ปเปอร์มาร์เก็ตของ

ห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพฯ มีประเด็นส าคัญที่สามารถน ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกันมีผลต่อระดับความคิดเห็นการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคที่ซื้อ

สินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมมติฐานย่อยดังนี้ 
สมมติฐานที่  1.1 ผู้บริโภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศที่ต่างกัน มีผลต่อระดับความคิดเห็นการยอมรับใบเสร็จ

อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน 
เนื่องจากผู้บริโภคทั้งเพศชายและเพศหญิง สามารถมีความสนใจและยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์จากการซื้อสินค้าได้เหมือนกัน 
เพราะผู้บริโภคทุกเพศสามารถรับใบเสร็จรับเงินหลังการซื้อและทุกวันนี้ทุกคนมีสมาร์ทโฟนซึ่งเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต ดังนั้นการ
ยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ จึงเป็นเรื่องที่ท าได้ง่าย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ประสิทธิ์ เย็นคงคา (2546) ได้ท าการศึกษา
เรื่องทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการใช้บริการเครื่องฝากเงินสดอัตโนมัติของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (ส านักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สพธอ.) ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่กล่าวถึง ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มี
ทัศนคติต่อการใช้บริการเครื่องฝากเงินอัตโนมัติโดยรวมไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กันตา แสงศักดิ์ (2562) ได้
ท าการศึกษาเรื่องการยอมรับเทคโนโลยีและการรับรู้ความเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระ
ค่าสินค้าผ่านสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ ผลวิจัยพบว่าผู้บริโภคที่มีเพศและอาชีพ แตกต่างกัน มีการตัดสินใจ
ใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินค้าผ่านสมาร์ทโฟน ในขั้นตอนการรับรู้ความต้องการ ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล ข้ันตอนการ
ประเมินทางเลือก ข้ันตอนการตัดสินใจใช้บริการ และขั้นตอนพฤติกรรมหลังการใช้บริการ ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 1.2 ผู้บริโภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุที่ต่างกัน มีผลต่อระดับความคิดเห็นการยอมรับใบเสร็จ
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่ งในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน โดย
พบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุ 20 - 29 ปี มากกว่าผู้บริโภคที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป แตกต่างกัน โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.247 ท้ังนี้
อาจเป็นเพราะผู้บริโภคที่มีอายุอยู่ในช่วงวัยรุ่นมักจะเป็นกลุ่มที่ชอบเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ และสามารถเกิดการยอมรับได้ง่ายกว่า
ผู้บริโภคที่มีอายุอยู่ในช่วงสูงวัยขึ้นไป ไม่ชอบเรียนรู้เทคโนโลยี จึงยังอาจไม่เปิดใจยอมรับการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างเช่นการรับ
ใบเสร็จรับเงินอิเล็คทรอนิค ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กันตา แสงศักดิ์ (2562) ได้ท าการศึกษาเรื่องการยอมรับเทคโนโลยีและ
การรับรู้ความเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินค้าผ่านสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคใน
จังหวัดสมุทรปราการ ผลวิจัยพบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปีมีการตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่า
สินค้าผ่านสมาร์ทโฟนมากกว่าผู้บริโภคที่มีอายุ 41 ปี ขึ้นไป ได้อ้างถึง Everett M. Rogers อ้างถึงใน ธัญญลักษณ์ พลวัน et al. 
(2557) ที่พบว่า กลุ่มแนวหน้ามักจะเป็นกลุ่มที่ชอบเสี่ยงภัย อยู่ในวัยหนุ่มสาว ฐานะทางสังคมค่อนดี เป็นผู้ที่ มีความตื่นตัวกับสิ่ง
ใหม่ และมีพฤติกรรมชอบลองเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นคนทันสมัย ซึ่งอยู่ในช่วงของกลุ่มนักศึกษาและคนวัยท างาน 

สมมติฐานที่ 1.3 ผู้บริโภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาที่ต่างกัน มีผลต่อระดับความคิดเห็นการยอมรับ
ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่าง
กัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ก าหนดไว้ เนื่องจากการยอมรับการรับใบเสร็จรับเงินจากการซื้อสินค้าสามารถตัดสินใจได้
โดยง่าย ไม่ซับซ้อน จึงท าให้ระดับความรู้การศึกษาไม่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทธิพร บินอารีย์ 
(2560) ได้ท าการศึกษาเรื่องการยอมรับเทคโนโลยีและความไว้วางใจที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง 
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แอพพลิเคช่ัน ของผู้ใช้บริการในประเทศไทย ผลวิจัยพบว่า ผู้บริโภคอาจจะมีการใช้บริการตามค าแนะน าของพนักงานธนาคาร 
หรือบุคคลอื่นๆ หรืออาจมีความจ าเป็นต้องการใช้เพื่อความสะดวก เนื่องจากตัวบริการมีความน่าเช่ือถือ เป็นที่ยอมรับของบุคคล
ทั่วไป เหมาะส าหรับทุกคน ดังนั้นผู้ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน ความตั้งใจใช้บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง แอพพลิเคช่ัน่ไม่
แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 1.4 ผู้บริโภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพที่ต่างกัน มีผลต่อระดับความคิดเห็นการยอมรับใบเสร็จ
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ก าหนดไว้ ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพไม่มีความแตกต่างกันเพราะว่าแต่ละอาชีพล้วนแต่มีความจ าเป็นใน
การซื้อสินค้า ส่วนของการยอมรับใบเสร็จอิเลก็ทรอนิกส์อาจเป็นเรือ่งที่ผู้บริโภคมีความยินดีที่จะยอมรับหลังซื้อสินค้าได้เนื่องจากไม่
มีค่าใช้จ่ายในการรับบริการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กันตา แสงศักดิ์ (2562) ได้ท าการศึกษาเรื่องการยอมรับเทคโนโลยีและการ
รับรู้ความเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินค้าผ่านสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคในจังหวัด
สมุทรปราการ ผลวิจัยพบว่าผู้บริโภคที่มีเพศและอาชีพ แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการ QR Code ในการช าระค่าสินค้าผ่าน
สมาร์ทโฟน ในขั้นตอนการรับรู้ความต้องการ ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล ขั้นตอนการประเมินทางเลือก ข้ันตอนการตัดสินใจใช้บริการ 
และขั้นตอนพฤติกรรมหลังการใช้บริการ ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 1.5 ผู้บริโภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกัน มีผลต่อระดับความคิดเห็นการยอมรับ
ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ก าหนดไว้ โดยพบว่าผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 20,000 – 29,999 บาท มีการยอมรับ
ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร น้อยกว่า
ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,000 – 39,999 บาท ท้ังนี้อาจเป็นเพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนช้ันกลางท่ีมีรายได้เฉลี่ย
สูงและนิยมซื้อสินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ต มีก าลังซื้อมากกว่าผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ภิญญา กลิ่นทองค า (2561) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การยอมรับเทคโนโลยีและการรับรู้ความเสี่ยงที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจช าระเงิน
ค่าสินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลวิจัยพบว่า รายได้จะมีผลกระทบโดยตรงต่อ
การตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภค ดังนั้น ผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยสูง จะมีก าลังในการซื้อสินค้าและบริการที่มากกว่าผู้ที่มี
รายได้เฉลี่ยน้อย ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยสูง สามารถตัดสินใจช าระค่าสินค้าและบริการผ่านระบบ QR Payment ได้
มากกว่า 

สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการซื้อสินค้ามีความสัมพันธ์ต่อระดับความคิดเห็นการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของ
ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

ด้านความถี่ในการซื้อสินค้า พบว่า พฤติกรรมการซื้อสินค้าด้านความถี่ในการซื้อสินค้า มีความสัมพันธ์ต่อระดับความ
คิดเห็นการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านการรับรู้ว่ามีประโยชน์ และ ด้านการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้ มีความสัมพันธ์กันระดับปานกลาง ในทิศทาง
เดียวกัน จะเห็นได้ว่า ถ้าผู้บริโภคมีความถี่ในการซื้อสินค้ามากขึ้นจะท าให้ผู้บริโภคมีการยอมรับเทคโนโลยีใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์
เพิ่มมากขึ้น ในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเป็นเพราะผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าและใช้บริการบ่อยครั้ง มีความคุ้นเคยและยอมรับได้ว่าการ
รับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ท าได้ง่ายมีประโยชน์ สามารถดูข้อมูลรายการย้อนหลังได้ง่าย ไม่ต้องเก็บใบเสร็จที่เป็นกระดาษอีกต่อไป 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกาญจน์ กุลวิทย์นรากรณ์ (2019) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้
บริการแอพพลิเคช่ันโมบายแบงก์กิ้ง 5 ธนาคารช่ันน าของเจเนอเรช่ัน เบบี้บูนเมอร์ ผลวิจัยพบว่าการยอมรับเทคโนโลยี มี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการ แอพพลิเคช่ันโมบายแบงก์กิ้ง 5 ธนาคารช้ันน าของเจเนอเรช่ันเบบี้บูมเมอร์ ในระดับสูง และ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ/ครั้ง พบว่า พฤติกรรมการซื้อสินค้าด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ/ครั้ง มีความสัมพันธ์ต่อระดับความ
คิดเห็นการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านการรับรู้ว่ามีประโยชน์และด้านการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้ มีความสัมพันธ์กันระดับปานกลาง ในทิศทาง
เดียวกัน จะเห็นได้ว่า ถ้าผู้บริโภคมีพฤติกรรมการซื้อสินค้า ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ/ครั้ง มากขึ้นจะท าให้ผู้บริโภคมีการยอมรับ
เทคโนโลยีใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากข้ึน ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าค่าใช้จ่ายในการซื้อ/ครั้ง สูง 
หากซื้อสินค้าปริมาณมากมีค่าใช้จ่ายสูงก็จะยอมรับเทคโนโลยีใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ได้มากขึ้น เพราะสะดวกและไม่ต้องรอรับ
เอกสารใบเสร็จที่พิมพ์ยาวและยังสามารถดูข้อมูลจากระบบย้อนหลังได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรารถนาอารี มูฮัมหมัดอัล
โคลเลซ (2563) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การยอมรับเทคโนโลยีพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์และการรับรู้ความเสี่ยงท่ีมีความสัมพันธ์ต่อ
การตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผลวิจัยพบว่าการยอมรับเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจใช้ สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์ ระดับต่ า 
และมีทิศทางเดียวกัน 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
    1. จากผลการวิจัยท าให้ทราบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีการตัดสินใจซื้อส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง          
อายุระหว่าง 20 - 29 ปี มีระดับการศึกษาสูงสุดคือต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 20,000 – 29,999 บาท ให้ความสนใจยอมรับเทคโนโลยีใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นบริษัทฯ อาจน าข้อ
บ่งช้ีนี้ไปเป็นฐานข้อมูลพิจารณาการจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อให้กลุ่มผู้บริโภคนี้เป็นตัวแทนและบอกต่อบริการใบเสร็จ
อิเล็กทรอนิกส์ให้กับคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและหันมาใช้บริการเพิ่มมากข้ึน  

   2. ผู้ประกอบการควรเพิ่มการให้ข้อมูลกับผู้บริโภคโดยเน้นการโฆษณาให้ข้อมูลหรือเลือกพรีเซนต์เตอร์ที่อยู่ในช่วงอายุ 
40 ปีขึ้นไป เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เป็นตัวแทนของกลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญท่ี่ยังไม่เกิดการยอมรับ ให้เกิดการยอมรับการใช้บริการและ
น าเสนอในแง่มุมที่เป็นประโยชน์ ง่ายต่อการใช้งานของการรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ จากการวิจัยจะพบว่าผู้บริโภคที่มีอายุ              
20 - 29 ปี มีการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์จากการที่ซื้อสินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ต มากกว่าผู้บริโภคที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป 

   3. ผู้ประกอบการควรจัดโปรโมช่ันพิเศษเพื่อเพิ่มการรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ส่วนลดสินค้า  หรือรับแต้มสะสม
เพิ่มขึ้น จากการรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มที่มีรายได้ปานกลางและบุคคลทั่วไป ให้รับรู้ถึงประโยชน์
ของการรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ จากผลการวิจัยพบว่าผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 20,000 – 29,999 บาท มีการ
ยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าในห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าค่ายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร น้อย
กว่าผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,000 – 39,999 บาท 

   4. ภาครัฐควรส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับสิทธิลดหย่อนทางภาษีที่เพิ่มมากขึ้น 3 เท่า (จากปัจจุบัน 2 เท่า) อาจยัง
ไม่จูงใจพอเพื่อส่งเสริมให้เกิดการปรับมาใช้ระบบออกใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากภาครัฐจะได้รับประโยชน์โดยตรง            
โดยสามารถรับรู้รายได้ของผู้ประกอบการและภาษีที่ต้องน าส่งให้ภาครัฐ ได้ง่ายและถูกต้องมากยิ่งขึ้นหากผู้ประกอบการหันมาใช้
ระบบใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ 

   5. ภาครัฐควรส่งเสริมสิทธิลดหย่อนทางภาษีให้กับผู้บริโภคที่รับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์มากข้ึนกว่าการรับใบเสร็จรับเงิน
แบบกระดาษ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการยอมรับการใช้ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากข้ึนและสอดคล้องกับนโยบายของไทยแลนด์ 4.0 
ที่ต้องการน าให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยีพร้อมทั้งลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้กระดาษ และขยะที่เกิดจากการทิ้ง
ใบเสร็จรับเงิน 
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 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษางานวิจัยรูปแบบเชิงคุณภาพ โดยผ่านการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างอื่นๆ เช่น 

ผู้บริโภคที่สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ เพื่อเป็นการเพิ่มกลุ่มตัวอย่างในการรับความคิดเห็น ในเรื่องการยอมรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของ
ผู้บริโภค 

2. ควรศึกษาปัจจัยด้านอื่นๆ เช่น ภาพลักษณ์ ความไว้วางใจ และแนวโน้มในการตัดสินใจใช้บริการ ความพึงพอใจต่อการ
รับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น เพื่อท าการวิเคราะห์หา ปัญหาหรือข้อจ ากัดของผู้บริโภคที่ยังไม่ยอมรับเทคโนโลยีใบเสร็จรับเงิน
อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม นอกเหนือจากที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อให้งานวิจัยกว้างขวางและสมบูรณ์มากขึ้น 

3. ควรขยายการศึกษาในแง่มุมขององค์กร ร้านค้า ผู้ประกอบการ เพิ่มเติม ส าหรับด้านประโยชน์ท่ีทางผู้ประกอบการจะ
ได้รับจากการเปลี่ยนมาใช้ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ 
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