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บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบใบกํากับ

ภาษีอิเล็กทรอนิกสทางอิเมลลของผูทําบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระเบียบวิธีวิจัยเปนการวิจัย

เชิงสํารวจ เก็บรวมรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง คือ ผูทําบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลใชสถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน ไดแก การแจกแจงความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย และ

คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ตรวจสอบความสัมพันธดวยการหาคาความแปรปรวน (Tolerance และคา VIF) และ

ทดสอบความสัมพันธโดยใชสถิติ Pearson’s Correlation Coefficient ทดสอบสมมติฐานดวยวิธีการหาคา

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05  

 ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงอายุอยูระหวาง 35-45 ป

มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีประสบการณในการทําบัญชีมากกวา 15 ป มีรายไดเฉล่ียตอเดือนตํ่ากวา 

30,000 บาท และสวนใหญมีสถานท่ีทํางานอยูในกรุงเทพมหานคร มีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับทักษะดาน

วิชาชีพบัญชีโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ผูทําบัญชีมีทักษะดานวิชาชีพบัญชีในดาน

ความรูหลักในวิชาชีพบัญชีอยูในระดับมากและในดานความรูในมาตรฐานการบัญชีอยูในระดับมากและมีระดับ

ความคิดเห็นเก่ียวกับทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน พบวา 

ผูทําบัญชีมีทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศในดานการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชีอยูในระดับมากและใน

ดานการใชเครือขายอินเตอรเน็ตและอุปกรณคอมพิวเตอรอยูในระดับมาก และดานการประมวลผล ติดตาม

และประเมินผลขอมูลทางบัญชีอยูในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานดวยวิธีการวิเคราะหการถดถอยเชิง

พหุ พบวา ปจจัยของทักษะดานวิชาชีพบัญชี และทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานในระบบ e-Tax Invoice by E-mail ไดรับการสนับสนุนท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
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Abstract 
 The research aimed to studyfactors affecting the efficiency of the electronic tax invoices by Email 

of Accountants in Bangkok and Perimeter. Research methodology is survey research. Using questionnaires 

to collected data from a sample of accountants in Bangkok and Perimeter.Analyzing basic data by 

descriptive statistics in such as frequency distribution, percentage, mean, and standard deviation. Examine 

the relationships finding the variance (Tolerance and VIF).and the relationships testing by Pearson’s 

Correlation Coefficient. Data analysis for hypothesesusing the Multiple Regression Analysis at statistical 

significance level .05.The results of this research found that revealed most of the respondents were 

female, aged between 35-45 years, had a bachelor's degree. Over 15 years of accounting experience, an 

average monthly income of less than 30,000 baht and workplaces in Bangkok. There is a high level of 

accounting professional skills. When considering each aspect, it was found that accountant had 

accounting professional skills in main knowledge in accounting profession and in the knowledge of 

accounting standards is at a high level and there was a high level of information technology skills. When 

considering each aspect, it was found that the Accountant had information technology skills in using 

accounting software at a high level. And using the internet network and computer equipment at a high 

level and the processing, monitoring and evaluation of accounting data are at a high level. The hypothesis 

testing using multiple regression analysis found that the factors of accounting professional skills and 

information technology skills have an influence on the efficiency of operations in the e-Tax Invoice by E-

mail system, which is supported at statistical significance level .05 

Keywords: , Accounting profession, Information technology, Electronic tax invoice 
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บทนํา 

ปจจุบันการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสการรับสงขอความอิเล็กทรอนิกสมีการนํามาใชอยางแพรหลายท้ังในดาน

การคาและการทําธุรกรรมในภาครัฐระหวางหนวยงานเชน การใชขอความ XML (Extensible Markup Language 

Messages) ในการแลกเปล่ียนขอมูลระหวางหนวยงานและการใชลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสกับขอความ XML ท่ีถูกตองเพ่ือให

สอดคลองกับมาตรฐานสากลของหนวยงานภาครัฐในการจัดทําขอมูลอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบขอความ XML สามารถสราง

ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสไดตามมาตรฐาน (XML Advance Electronic Signatures) เพ่ือทําใหขอความ XML มีคุณสมบัติใน

การตรวจสอบความถูกตองครบถวนของขอมูลและสามารถพิสูจนเวลาท่ีมีการลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสได (กรมสรรพกร 

2560)การแลกเปล่ียนขอมูลดวยมาตรฐาน XML (Electronic Business Extensible Markup Language) ซ่ึงเปนมาตรฐาน

เปดสําหรับการแลกเปล่ียนขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีเขาใจตรงกันในระดับสากลเพ่ือสนับสนุนใหผูท่ีเก่ียวของในกระบวนการ

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสใชเปนมาตรฐานสากลในการกําหนดขอมูลอิเล็กทรอนิกสของใบแจงหน้ีใบรับและใบกํากับภาษีกับ

มาตรฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสประเภทอ่ืนๆไดอยางมีประสิทธิภาพตามหลักประมวลรัษฎากร (สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส องคการมหาชน 2558) โดยนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ท่ีมุงเนนการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชในกิจกรรมและกระบวนการทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือใหสามารถรองรับธุรกรรมทางการเงินและกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจตาง  ๆในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส (e-Payment) ไดอยางครบวงจร รัฐบาลจึงมีนโยบายผลักดันระบบการชําระเงิน

ของประเทศใหเขาสูระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ (National e-Payment) เพ่ือเปนการขับเคล่ือนกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจใหดําเนินไปอยางรวดเร็วซ่ึงกรมสรรพากรเองไดมีนโยบายสงเสริมและสนับสนุน โดยใหผูประกอบการจัดทําและ

นําสงใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส และใบรับอิเล็กทรอนิกส ต้ังแตป 2555 เปนตนมา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุนการทํา

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสของภาคเอกชน และเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Service) ของภาครัฐ 

กรมสรรพากรไดพัฒนาระบบบริการจัดทําและนําสงขอมูลใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกสและใบรับอิเล็กทรอนิกส (e-Tax 

invoice & e-Receipt) ในรูปแบบใหม โดยกําหนดหลักเกณฑและพัฒนาระบบใหมีความยืดหยุนและสะดวกในการใชงาน 

โดยปรับปรุงรูปแบบขอมูลอิเล็กทรอนิกสใหเปนมาตรฐานสากลตามขอเสนอแนะของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชน

สามารถนําไปใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพตามหลักมาตรฐานสากลการจัดทําและนําสงขอมูลใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส 

และใบรับอิเล็กทรอนิกส ตามระเบียบกรมสรรพากรวาดวยการจัดทํา สงมอบ และเก็บรักษาใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส และ

ใบรับอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2560 โดยขอมูลท่ีนําสงใหกรมสรรพากรจะตองอยูในรูปแบบ XML File ซ่ึงเปนไปตามขอเสนอแนะ

มาตรฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีจําเปนตอธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส วาดวยขอความอิเล็กทรอนิกส

สําหรับการขายสินคาและบริการ (กรมสรรพกร 2560) 

จากความสําคัญและเหตุผลขางตน ผูประกอบการและบุคลากรทางบัญชีตองเตรียมความพรอมและพัฒนาทักษะใน

ดานตางๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงไปสูระบบe-Tax invoice ของกรมสรรพากร และการชําระเงินแบบ

อิเล็กทรอนิกสแหงชาติ (National e-Payment) คามนโยบายของรัฐ ทําใหผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีสงผลตอ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกสทางอีเมลลของผูทําบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย  

เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกสทางอิเมลลของผูทําบัญชี

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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วิธีวิจัย  

 การศึกษาครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคือผูทําบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล จํานวน 395คนเครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลของการศึกษาในคร้ังน้ีคือแบบสอบถาม (Questionnaire)ใชสถิติเชิง

พรรณนาในการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามดวยการแจกแจงความถ่ี คารอยละคาเฉล่ีย และคาสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐานใชสถิติเชิงปริมาณในการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระดวยการวิเคราะหสหสัมพันธพหุคูณดวยการ

ทดสอบคาความทนทาน (Tolerance) และคา VIF (Variance inflation factors)การทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยการ

วิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple RegressionAnalysis)ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 

ผลการวิจัยและ อภิปรายผล  

สรุปผลการวิจัย 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม คือ ผูทําบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวนท้ังส้ิน 395คน กลุม

ตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญรอยละ 85.32 เปนเพศหญิง รอยละ 34.94มีอายุอยูระหวาง 35-45 ป รอยละ 64.81 มี

การศึกษาในระดับปริญญาตรี รอยละ 45.82มีประสบการณในการทําบัญชีมากกวา 15ปรอยละ 41.77มีรายไดเฉล่ียตอเดือน

ตํ่ากวา 30,000 บาท และรอยละ 71.14มีสถานท่ีทํางานอยูท่ีกรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของกลุม

ตัวอยางเก่ียวกับทักษะดานวิชาชีพบัญชีและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับทักษะดานวิชาชีพ

บัญชีโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ผูทําบัญชีมีทักษะดานวิชาชีพบัญชีในดานความรูหลักในวิชาชีพ

บัญชีอยูในระดับมาก และในดานความรูในมาตรฐานการบัญชีอยูในระดับมาก และมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับทักษะดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ผูทําบัญชีมีทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศในดาน

การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชีอยูในระดับมาก และในดานการใชเครือขายอินเตอรเน็ตและอุปกรณคอมพิวเตอรอยูใน

ระดับมาก และดานการประมวลผล ติดตามและประเมินผลขอมูลทางบัญชีอยูในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานดวย

วิธีการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ พบวา ปจจัยของทักษะดานวิชาชีพบัญชี และทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลตอ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบ e-Tax Invoice by E-mail ไดรับการสนับสนุนท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบใบกํากับภาษี

อิเล็กทรอนิกสทางอิเมลลของผูทําบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยสามารถกําหนดสมมติฐานการวิจัยเพ่ือตอบ

วัตถุประสงคไดดังน้ี 

สมมติฐานท่ี 1 ทักษะดานวิชาชีพบัญชีมีอิทธิพล (ความรูหลักในอาชีพผูประกอบวิชาชีพบัญชี และความรูใน

มาตรฐานการบัญชี) ตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบ e-Tax Invoice by E-mail 

สมมติฐานท่ี 2 ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (การใชเครือขายอินเตอรเน็ตและอุปกรณคอมพิวเตอร การใช

โปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชี และการประมวลผล ติดตามและประเมินผลขอมูลทางบัญชี)มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานในระบบ e-Tax Invoice by E-mail 

สมมติฐานท่ี 3ทักษะดานวิชาชีพบัญชีและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ในระบบe-Tax Invoice by E-mail  

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ดวยวิธีการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ พบวา ทักษะดานวิชาชีพบัญชีในดานความรู

หลักในอาชีพผูประกอบวิชาชีพบัญชี และความรูในมาตรฐานการบัญชีมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบ e-

Tax Invoice by E-mail ไดรับการสนับสนุนท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

การทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ดวยวิธีการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ พบวา ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศในดาน

การใชเครือขายอินเตอรเน็ตและอุปกรณคอมพิวเตอร และการประมวลผล ติดตามและประเมินผลขอมูลทางบัญชีมีอิทธิพลตอ
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ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบ e-Tax Invoice by E-mail ไดรับการสนับสนุนท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ในขณะท่ีการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชีไมมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบ e-Tax Invoice by E-mail 

การทดสอบสมมติฐานท่ี 3ดวยวิธีการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ พบวา ทักษะดานวิชาชีพบัญชีและทักษะดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบ e-Tax Invoice by E-mail ไดรับการสนับสนุนท่ี

ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

อภิปรายผล 

ทักษะดานวิชาชีพบัญชี 

ผลการวิเคราะหของหนวยวิเคราะหท้ังหมดจากกลุมตัวอยาง พบวา ทักษะดานวิชาชีพบัญชีผลการโดยรวมมีอิทธิพล

เชิงบวกตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบ e-Tax Invoice by Email ทักษะดานวิชาชีพบัญชีในดานความรูหลักใน

วิชาชีพบัญชี และดานความรูในมาตรฐานการบัญชีมีอิทธิเชิงบวกตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบ e-Tax Invoice by 

Email ท้ังน้ีเพราะนักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลใหความสําคัญตอการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ดวยความรู ความสามารถหลักทางวิชาชีพบัญชีและมาตรฐานการบัญชีเปนองคประกอบหลักในการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ 

สอดคลองกับแนวคิดของมาตรฐานการศึกษาสากล (International Education Standards 6, 2015) ท่ีระบุวานักบัญชีตอง

สามารถแสดงใหเห็นวาตนเองมีความรูในวิชาชีพบัญชี ซ่ึงครอบคลุมท้ังความรูทางบัญชี ความรูท่ัวไป ความรูทางธุรกิจ ความรู

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ และการพัฒนาสูการเปนนักบัญชีมืออาชีพ ซ่ึงสอดคลองกับ

งานวิจัยของ ทิพวรรณศิริมาตร (2555) พบวา ทักษะดานวิชาชีพบัญชีสําคัญในความรูหลักในวิชาชีพบัญชี โดยตองศึกษาและ

มีความรูความเขาใจในการทําบัญชีตาม พรบ.การบัญชีเปนอยางดีรวมถึงทําความเขาใจในมาตรฐานการบัญชีเก่ียวกับหลักการ 

แนวคิด กระบวนการ และวิธีการบัญชีท่ีสภาวิชาชีพไดกําหนดไวเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด และสอดคลอง

กับงานวิจัยของ ไอลดา พหลทัพ, อัครเดช ฉวีรักษ และสลักจิต นิลผาย (2561) ท่ีกลาววา การจัดการความรูทางการบัญชี

สมัยใหม ดานการรวบรวมความรูทางการบัญชีมีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม 

ดานงานสําเร็จทันเวลา และดานการทํางานท่ีเช่ือถือได กลาวคือ การรวบรวมความรูเปนปจจัยท่ีสําคัญในการไดมาซ่ึงความรู

ตาง  ๆไมวาจากในตัวบุคคล เอกสาร ตํารา ประสบการณ ทักษะความชํานาญ และความเช่ียวชาญ การรวบรวมขอมูลและการ

นําเทคโนโลยีเขามาใชใหเปนระบบสามารถเขาถึงไดงายตอการเรียนรูจะทําใหบุคลากรมีการเรียนรูรวมกันและสามารถ

พัฒนาการปฏิบัติงานทางการบัญชีใหมีประสิทธิภาพไดดีย่ิงข้ึน 

ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการวิเคราะหของหนวยวิเคราะหท้ังหมดจากกลุมตัวอยาง พบวา ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมมี

อิทธิพลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบ e-Tax Invoice by Email ท้ังน้ีทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศในดานการใช

โปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชีไมมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบ e-Tax Invoice by Email ในขณะท่ีทักษะ

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศในดานการใชเครือขายอินเตอรเน็ตและอุปกรณคอมพิวเตอร และทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในดานการประมวลผล ติดตามละประเมินผลขอมูลทางบัญชีมีอิทธิพลเชิงบวกตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบ e-Tax 

Invoice by Email ท้ังน้ีเพราะนักบัญชีตองมีความรูพ้ืนฐานในดานการใชเครือขายอินเตอรเน็ตและอุปกรณคอมพิวเตอร 

รวมถึงการประมวลผล ติดตามและประเมินผลขอมูลทางบัญชีอยางสมํ่าเสมอจึงจะสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใน

ระบบ e-Tax Invoice by Email ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของมาตรฐานการศึกษาสากล (International Education 

Standards 6, 2015) ท่ีระบุวานักบัญชีตองมีความรูทางเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกเหนือจากความรูสามารถในวิชาชีพบัญชี 

และมาตรฐานการบัญชี และสอดคลองกับงานวิจัยของ กิตติพศทูปยะ (2560) กลาววา การจัดทําระบบสารสนเทศตองมีการ

เก็บรวบรวมขอมูล การตรวจสอบขอมูล การประมวลผล การจัดเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการนําไปใช การสืบคน

ขอมูลสารสนเทศจากเครื่องมืออยางมีประสิทธิภาพจากคอมพิวเตอร หรือจากเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอ่ืน ท่ีสะดวก และ
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เช่ือถือไดและนักบัญชียุคใหม (ควร) ตองมีคุณลักษณะท่ีมีความรูพ้ืนฐานในดานการบัญชี และเขาใจระบบบัญชีอยางมาก ตอง

มีความรู ความเขาใจในเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือในการทํางานบัญชี และ

มีความสามารถในการแปลความหมายของขอมูลทางการบัญชีไดอยางถูกตอง ครอบคลุมอยางดี สอดคลองกับ Partnership 

(2011) ท่ีกลาววาในการเตรียมความพรอมของผูเรียนและเยาวชนใหสามารถเติบโตและเปนพลเมืองท่ีพรอมในการดํารงชีวิต

และการทํางานในสังคมท่ีเปล่ียนแปลงน้ันจําเปนท่ีจะตองมุงเนนในดานการปรับเปล่ียนรูปแบบการเรียน การสอน และการ

อบรมท่ีทําใหผูสอนและผูเรียนเกิดความเขาใจถึงความสําคัญของการปรับเปล่ียนวิธีการสอนการเรียนรูใหตอบสนองกับสังคมท่ี

เปล่ียนแปลงไป และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ดวงจันทร แกวกงพาน (2560)ท่ีกลาววา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารเพ่ือสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาพระนครเหนือมีสวนสําคัญท่ีจะชวยสนับสนุนการเรียนรู ในศตวรรษท่ี 21 มีการเรียนรูโดยใชเคร่ืองมือเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารรวมท้ังทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหสามารถเกิดทักษะทางการคิด ทางการเรียนรูไดดวย

ตนเองอยางรวดเร็ว 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1. ผูทําบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลใหความสําคัญตอทักษะดานวิชาชีพบัญชี และทักษะดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือนํามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส

เพ่ิมข้ึน 

2. ผูทําบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลใหความสําคัญตอการพัฒนาตนเองในความรูหลักในอาชีพ

ผูประกอบการวิชาชีพบัญชีและการนํามาตรฐานการบัญชีรวมถึงการใหความสําคัญตอการใชเครือขายอินเตอรเน็ต อุปกรณ

คอมพิวเตอร และการประมวลผล ติดตามและประเมินผลขอมูลทางบัญชีมาประกอบการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานในระบบใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกสเพ่ิมมากย่ิงข้ึนไปเพ่ือใหสงผลตอการใชระบบ e-taxinvoice by E-mail ใน

ระยะยาว 

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรทําการวิจัยแนวเดียวกันน้ีกับเร่ืองอ่ืน  ๆเพ่ิมเติม เพ่ือเขาสูการยกระดับสูสังคมดิจิทัล หรือเพ่ือสนองนโยบาย

ไทยแลนด 4.0 

2. ควรทําการวิเคราะหในดานอ่ืน  ๆท่ีอาจสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบe-Tax invoice by E-mail 

เชน การยอมรับระบบใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส เปนตน 
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