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บทคดัย่อ 

 งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาความตัง้ใจที่จะบรจิาคเงนิผ่านควิอารโ์คด้ในโมบายแบงก์กิ้งเพื่อการลดหย่อน
ภาษีของคนวยัท างาน ซึ่งเป็นงานวจิยัเชงิปรมิาณ ที่มกีารประยุกต์แบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลยแีละปัจจยัจาก
งานวจิยัในอดตี ประกอบดว้ย แนวคดิอทิธพิลของสื่อ ความเชื่อมัน่ในบรกิารรฐับาลอเิลก็ทรอนิกสข์องกรมสรรพากร 
ความเชื่อมัน่ในผูใ้หบ้รกิารโมบายแบงก์กิ้ง ความกงัวลเกี่ยวกบัความเป็นสว่นตวั และความผูกพนัระหว่างผูบ้รจิาคและ
หน่วยรบับรจิาค มาเป็นแนวทางในการสรา้งกรอบแนวคดิการวจิยั โดยงานวจิยัน้ีศกึษากบักลุ่มตวัอยา่งทีเ่ป็นประชากร
กลุ่มคนวยัท างานซึง่เคยบรจิาคผา่นควิอารโ์คด้บนโมบายแบงกก์ิง้ของธนาคารพาณิชยเ์พื่อการลดหยอ่นภาษ ีและผูท้ีม่ ี
แนวโน้มทีจ่ะบรจิาคในอนาคต จ านวน 178 คน ดว้ยวธิกีารแจกแบบสอบถามในรปูแบบอเิลก็ทรอนิกส ์และน าขอ้มลูที่
ได้มาประมวลผลทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูปเพื่อวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ ตามทฤษฎีและกรอบ
แนวคดิการวจิยั ผลการวจิยัพบวา่ การรบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการใชง้าน การรบัรูถ้งึความงา่ยในการใชง้าน ความ
ผกูพนัระหวา่งผูบ้รจิาคและหน่วยรบับรจิาค และอทิธพิลของสือ่ มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจทีจ่ะบรจิาคเงนิผ่านควิอารโ์คด้
ในโมบายแบงก์กิ้งเพื่อการลดหย่อนภาษีของคนวัยท างาน ในทางตรงกันข้าม ความเชื่อมัน่ในบริการรัฐบาล
อเิลก็ทรอนิกสข์องกรมสรรพากรและความเชื่อมัน่ในผูใ้หบ้รกิารโมบายแบงกก์ิง้ ไมส่ง่อทิธพิลต่อความตัง้ใจทีจ่ะบรจิาค
เงนิผ่านควิอาร์โค้ดในโมบายแบงก์กิ้งเพื่อการลดหย่อนภาษีของคนวยัท างาน งานวจิยัยงัแสดงให้เห็นว่าความกงัวล
เกี่ยวกบัความเป็นส่วนตวัส่งอทิธพิลทางบวกต่อความเชื่อมัน่ในบรกิารรฐับาลอเิลก็ทรอนิกสข์องกรมสรรพากรและความ
เชื่อมัน่ในผูใ้หบ้รกิารโมบายแบงกก์ิง้ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานของงานวจิยัฉบบัน้ี 

 
ค าส าคญั: แบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลยี; ควิอารโ์คด้; โมบายแบงก์กิ้ง; ระบบบรจิาคอเิลก็ทรอนิกส์; บรจิาคเงนิ
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Abstract 

 This research aims to study factors that affect the intention to donate money via QR code on mobile 
banking for tax deduction benefits of working class. Quantitative research is used in this study. The conceptual 
model applied in this research is adapted from Technology Acceptance Model and other factors from previous 
research including media influence, trust in e-government, trust in mobile banking service provider, privacy 
concern and donor-donation unit engagement. Data was gathered by online questionnaire from 178 participants 
who have experience in donating money via QR code on mobile banking for tax deduction benefits and those 
who intend to donate in the future. The collected data shall be computed by statistical software to determine 
the relationships of factors from the above theories and frameworks. The research results show that perceived 
usefulness, perceived ease of use, donor-donation unit engagement and media influence are the factors that 
influence the intention to donate money via QR code on mobile banking for tax deduction benefits of working 
class. However, trust in e-government and trust in mobile banking service provider do not influence the intention 
to donate money via QR code on mobile banking for tax deduction benefits of working class. The study also 
shows that privacy concern has positively significant influence on trust in e-government and trust in mobile 
banking service providers which does not support the hypothesis of this research. 
Keywords:  Technology acceptance model; QR code; Mobile banking; e-Donation; Donate money for tax 

deduction benefits 
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1. บทน า 
1.1 ความส าคญัและท่ีมาของปัญหา 

ความกา้วหน้าของเทคโนโลยสีารสนเทศโดยเฉพาะอนิเทอรเ์น็ต สง่ผลใหบุ้คคลทัว่โลกสามารถตดิต่อสื่อสารกนัได้
อยา่งไรพ้รมแดน นอกจากน้ียงัเปิดโอกาสใหเ้กดิธุรกรรมใหม่ๆ  ในรปูของการใชจ้่ายเพื่อบรโิภคสนิคา้ โดยระบบการช าระ
เงนิของโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ืองจากการใช้จ่ายเงนิในรูปแบบของเหรียญและธนบตัรมา เป็นรูปแบบ
อเิลก็ทรอนิกสซ์ึ่งมคีวามสะดวกสบาย รวดเรว็ และกระบวนการช าระเงนิระหว่างบุคคลและองคก์รมคีวามปลอดภยัมาก
ยิง่ขึน้ (Premchand & Choudhry, 2015) ในลกัษณะของสงัคมไรเ้งนิสด (Cashless society) ตลอดจนระบบการช าระเงนิ
แบบอเิลก็ทรอนิกส ์(E-Payment) ซึง่ไดถ้กูน ามาปรบัใชก้บัประเทศต่างๆ ทัว่โลกเริม่จากการสนบัสนุนของกลุ่มหน่วยงาน
ภาครฐัไปยงักลุ่มธุรกจิองคก์รตลอดจนถงึบุคคลทัว่ไป ในประเทศไทยกไ็ดม้คีวามพยายามผลกัดนัใหเ้กดิระบบการช าระ
เงนิแบบอเิลก็ทรอนิกสแ์ห่งชาต ิ(National e-Payment) ขึน้จากหน่วยงานรฐับาล ซึ่งไดม้กีารจดัตัง้เป็นโครงการขึน้ในปี 
2558 เพื่อด าเนินงานให้มีระบบรองรบัการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาตรฐานเพื่อสอดคล้องกับการใช้งาน
อนิเทอรเ์น็ตและโทรศพัทม์อืถอืทีข่ยายวงกวา้งขึน้ โดยมกีารจดัท าแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานระบบการ
ช า ร ะ เ งินแบบอิ เ ล็ กท รอ นิ กส์ แห่ ง ช าติ เพื่ อ ก า กับก า รด า เ นิ น ง านของ โคร งก า รซึ่ ง มี เ ป้ าหมาย เพื่ อ  
(1) เพิม่ประสทิธภิาพโครงสรา้งพืน้ฐานการช าระเงนิ (Payment infrastructure development) (2) เพิม่ประสทิธภิาพการ
จดัเกบ็ภาษ ี(e-Tax system) (3) ลงทะเบยีนผูม้รีายไดน้้อยและบูรณาการสวสัดกิาร (e-Social welfare) (4) สง่เสรมิการ
เข้าถึงบรกิารทางการเงนิ (Financial inclusion) (5) การส่งเสริมอีเพย์เมนต์ (e-Payment) ในทุกภาคส่วน (Cashless 
society) เพื่อเป็นการผลกัดนัประเทศไทยใหเ้ขา้สูร่ะบบการช าระเงนิแบบอเิลก็ทรอนิกสอ์ย่างครบวงจร (เนชัน่แนลอเีพย์
เมนต,์ ม.ป.ป.) ซึง่ตวัอยา่งความส าเรจ็จะเหน็ไดจ้ากการผลกัดนัใหเ้กดิการใชง้านระบบ “พรอ้มเพย”์ และ ระบบมาตรฐาน
ควิอารโ์คด้ (Standard QR code) อยา่งแพรห่ลายมากขึน้และกลายมาเป็นเรื่องปกตใินสงัคม 

ระบบบรจิาคอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Donation) เป็นระบบหน่ึงทีถู่กจดัท าขึน้โดยกรมสรรพากรเพื่อรองรบัขอ้มูลในการ
รบับรจิาค และเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูบ้รจิาคใหส้ามารถใชส้ทิธลิดหยอ่นภาษไีดโ้ดยไมต่อ้งน าหลกัฐานการ
บรจิาคมาแสดงต่อกรมสรรพากร หน่วยรบับรจิาคทีไ่ดร้บัการอนุมตัปิระกอบดว้ย สถานศกึษา ศาสนสถานทุกศาสนา 
โรงพยาบาลของรฐั องคก์รสาธารณกุศล รวมถงึหน่วยรบับรจิาคอื่นๆ ทีก่ฎหมายก าหนดใหส้ามารถน าการบรจิาคมาใช้
สทิธลิดหยอ่นภาษไีด ้โดยผูบ้รจิาคมทีางเลอืกในการบรจิาคผา่นระบบบรจิาคอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้สิน้ 2 วธิ ีไดแ้ก่ 

(1) บรจิาคผ่านแอปพลเิคชนัของธนาคารพาณิชยโ์ดยการสแกนควิอารโ์คด้ของหน่วยรบับรจิาคที่เขา้ร่วมบรกิาร
และเลอืกแสดงความประสงค์ยอมรบัที่จะมอบสทิธิใ์หธ้นาคารส่งขอ้มูลการบรจิาคใหก้บักรมสรรพากร ซึ่งการบรจิาค
ผา่นควิอารโ์คด้ทีส่ามารถใชส้ทิธลิดหยอ่นภาษไีดจ้ะตอ้งมขีอ้ความ “e-Donation” ปรากฎอยูร่วมถงึชื่อของบญัชเีงนิฝาก
จะตอ้งเป็นชื่อของหน่วยรบับรจิาคไมใ่ชใ่นนามของบุคคล  

(2) บรจิาคด้วยเงนิสดให้กบัหน่วยรบับรจิาคที่เข้าร่วมบรกิาร ซึ่งหน่วยรบับรจิาคจะเป็นผู้บนัทึกข้อมูลการรบั
บรจิาคบนระบบบรจิาคอเิลก็ทรอนิกสข์องกรมสรรพากร  

ทัง้ น้ีผู้บริจาคสามารถตรวจสอบข้อมูลการบริจาคได้ตลอด 24 ชัว่โมง จากเว็บไซต์ www.rd.go.th ของ
กรมสรรพากร ผ่านระบบบรจิาคอเิลก็ทรอนิกส ์และระบบ My Tax Account นอกจากน้ีในปัจจุบนัมธีนาคารพาณิชยท์ี่
ร่วมโครงการทัง้สิน้ 11 แห่ง ได้แก่ (1) ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (2) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  
(3) ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (4) ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) (5) ธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน)  
(6) ธนาคารออมสนิ (7) ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) (8) ธนาคารมติซูโฮ คอรป์อเรต จ ากดั (9) ธนาคารทสิโก ้
จ ากดั (มหาชน) (10) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (11) ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
ถอืเป็นเครอืขา่ยทีค่รอบคลุมในการใหบ้รกิารการบรจิาคเงนิของประชาชนเพื่อน ามาใชส้ทิธิใ์นการลดหย่อนภาษ ีและ
วธิกีารน้ีช่วยลดภาระในการเกบ็เอกสารหลกัฐานการบรจิาครวมถงึการตอ้งน าหลกัฐานไปยื่นต่อกรมสรรพากรท าใหผู้้
บรจิาคไดร้บัคนืเงนิภาษีเรว็ขึน้ นอกจากน้ียงัช่วยลดต้นทุนในการท าเอกสารบรจิาคและเพิม่ความน่าเชื่อถอื โปร่งใส
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และมัน่ใจใหก้บัผูบ้รจิาควา่การบรจิาคจะถงึหน่วยรบับรจิาคและขอ้มลูการบรจิาคจะถกูสง่ถงึกรมสรรพากรเพือ่ท าการใช้
สทิธิใ์นการลดหยอ่นภาษไีดอ้ยา่งแน่นอน 

สถาบนั CAF (Charities Aid Foundation) ซึง่เป็นมลูนิธชิว่ยเหลอืดา้นการกุศลของ สหราชอาณาจกัร ไดจ้ดัอนัดบั
ประเทศทีใ่จบุญทีสุ่ดในโลกโดยพจิารณาจากเงื่อนไขดชันีย่อย 3 ดชันี คอื (1) ดชันีในการช่วยเหลอืบุคคลทีไ่ม่รูจ้กัซึ่ง
ตอ้งการความช่วยเหลอื (2) ดชันีในการบรจิาคเงนิเพื่อการกุศล (3) ดชันีในการใหเ้วลากบัการเป็นอาสาสมคัร โดยจาก
ผลส ารวจในปี 2020 จากจ านวนประเทศทัง้หมด 114 ประเทศ ประเทศไทยไดร้บัอนัดบัที ่10 ในภาพรวมของดชันีการ
ใหข้องโลก ในสว่นของดชันีย่อยพบว่า คนไทยบรจิาคเงนิเพื่อการกุศลมากเป็นอนัดบั 4 ของโลก สว่นในเรื่องการเป็น
อาสาสมคัร ประเทศไทยถูกจดัอยู่ที่อนัดบั 58 และส าหรบัการให้ความช่วยเหลือบุคคลที่ไม่รู้จกัซึ่งต้องการความ
ช่วยเหลอือยู่ที่อนัดบั 44 (CAF, 2021) สอดคลอ้งกนักบัการวเิคราะห์ขอ้มูลจาก ศูนยอ์ไีอซ ีธนาคารไทยพาณิชย ์ซึ่ง
วเิคราะหข์อ้มลูของส านักงานสถติแิห่งชาต ิในการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคมครวัเรอืนไทยในปี 2552-2560 โดย
พบว่า 96 เปอร์เซ็นต์ของครวัเรอืนไทยทัง้หมดต่างมรีายจ่ายเพื่อการกุศล (กล่าวคอืมสีมาชกิในครวัเรอืนอย่างน้อย     
1 คนที่มรีายจ่ายเพื่อการกุศลตัง้แต่ 1 บาทขึน้ไปภายในระยะเวลา 1 ปี) โดยมูลค่าของรายจ่ายเพื่อการกุศลรวมทัง้
ประเทศในปี 2560 อยูท่ีป่ระมาณ 1.3 แสนลา้นบาท (6.2 พนับาทต่อครวัเรอืนต่อปี) เพิม่ขึน้เฉลีย่รอ้ยละ 3.8 ต่อปี จาก
ประมาณ 9.4 หมื่นลา้นบาทในปี 2552 โดยรายจ่ายเพื่อการกุศลประกอบไปดว้ย ค่าอาหารของถวายพระหรอืไหวเ้จา้ 
เงนิท าบุญและการซือ้ของให้แก่องคก์รต่างๆ (ศนูยว์จิยัเศรษฐกจิและธุรกจิ ธนาคารไทยพาณิชย,์ 2562) ซึง่ในการบรจิา
คนอกจากจะได้ช่วยเหลอืผู้ที่มคีวามเดอืดรอ้นซึ่งถอืเป็นการให้ในรูปแบบหน่ึง การบรจิาคของบุคคลธรรมดา ยงัสามารถ
น ามาหกัลดหยอ่นในการค านวณเงนิไดส้ทุธ ิเพื่อเสยีภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดา ตามมาตรา 47 (7) (ข) แห่งประมวลรษัฎากร 
(ภาวนา ธรรมศลิา, 2561) 

จากการศกึษาถงึงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งพบวา่มกีารศกึษาเปรยีบเทยีบถงึระบบการบรจิาคในรปูแบบเดมิหรอืกระดาษ
ซึ่งต้องน าหลกัฐานเช่น ใบอนุโมทนาบตัรเพื่อไปท าการลดหย่อนภาษีด้วยตนเองกบัการบรจิาคผ่านระบบบริจาค
อเิลก็ทรอนิกสท์ีข่อ้มลูการขอลดหย่อนภาษจีะถูกน าส่งตรงถงึกรมสรรพากรไดท้นัท ีงานวจิยัน้ีท าใหท้ราบถงึภาพรวม
ของการเลอืกใชว้ธิกีารบรจิาคเงนิเพื่อน าไปลดหย่อนภาษจีากกรมสรรพากรของกลุ่มตวัอย่างซึ่งเป็นประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครซึง่จากงานวจิยัพบวา่ประชาชนมทีศันคตทิีด่ใีนการเลอืกบรจิาคผ่านระบบบรจิาคอเิลก็ทรอนิกสแ์ละผู้
ทีเ่คยบรจิาคสว่นใหญ่จะบรจิาคผ่านรปูแบบของควิอารโ์คด้ ทัง้น้ียงัไมพ่บวา่มกีารศกึษาเกี่ยวกบัปัจจยัทีเ่กี่ยวกบัความ
ตัง้ใจในการบรจิาคเงนิผ่านควิอารโ์คด้ในโมบายแบงกก์ิง้เพื่อการลดหยอ่นภาษซีึง่มผีูใ้หค้วามคดิเหน็วา่เป็นวธิทีีส่ะดวก
และรวดเรว็ และการบรจิาคเงนิในลกัษณะนี้สอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธร์ะบบการช าระเงนิฉบบัที ่4 ในปี 2562-2564 ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2562) ที่มุ่งหวงัที่จะยกระดบัให้การช าระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส์ 
(Digital payment) เป็นทางเลอืกหลกัในการช าระเงนิของประเทศ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน เพิ่มประสทิธภิาพ และเพิม่ขดี
ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศไทยไดอ้ยา่งยัง่ยนื (อนุชติ ศริริชันีกร, 2562) รวมถงึเพื่อเป็นการผลกัดนัความ
พยายามในการยกระดบัการบรกิารในการด าเนินงานของภาครฐั ดงัเช่น การน าระบบบรจิาคอเิลก็ทรอนิกสซ์ึ่งถอืเป็น
วธิีการที่เพิม่ความถูกต้อง โปร่งใสในการบรจิาค และลดขัน้ตอนจากการลดหย่อนภาษีในรูปแบบเดิม เข้ามาเป็น
ทางเลอืกในการด าเนินการใชส้ทิธิล์ดหยอ่นภาษผี่านการบรจิาคใหก้บัมลูนิธหิรอืองคก์รทีต่อ้งการรบัความช่วยเหลอืซึ่ง
ถอืเป็นรูปแบบที่ส าคญัประการหน่ึงของการมสี่วนร่วมของพลเมอืง ผูจ้ดัท าวจิยัจงึมคีวามสนใจในการศกึษาถงึปัจจยั
ต่างๆ ทีจ่ะสง่ผลต่อความตัง้ใจในการบรจิาคเงนิผา่นควิอารโ์คด้ในโมบายแบงกก์ิง้เพื่อการลดหยอ่นภาษขีองกลุ่มคนวยั
ท างานซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่อยู่ในช่วงวยั 15-59 ปี และเป็นกลุ่มหลกัในการใช้สทิธิเ์พื่อการลดหย่อนภาษี โดย
การศกึษาครัง้น้ีเพื่อเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครฐั ธนาคารพาณิชย ์รวมถงึหน่วยงานทีร่บับรจิาคในการน าขอ้มูล
ไปวางแผนการพฒันาการใหบ้รกิารที่เกี่ยวขอ้งใหม้ปีระสทิธภิาพ และเหมาะสมเพื่อร่วมกนัยกระดบัและพฒันาสงัคม
แหง่การใหอ้ยา่งมคีวามทนัสมยั ขบัเคลื่อนดว้ยเทคโนโลยแีละนวตักรรม 
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1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างอทิธพิลของสื่อ การรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้าน การรบัรูถ้งึประโยชน์ที่ไดร้บัจาก

การใชง้าน ความเชื่อมัน่ในบรกิารรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส์ของกรมสรรพากร ความเชื่อมัน่ในผูใ้หบ้รกิารโมบายแบงก์กิ้งและ
ความผกูพนัระหวา่งผูบ้รจิาคและหน่วยรบับรจิาค ทีส่ง่ผลต่อความตัง้ใจในการบรจิาคเงนิผา่นควิอารโ์คด้ในโมบายแบงก์กิง้
เพื่อการลดหย่อนภาษีของคนวยัท างาน และเพื่อศกึษาถงึความสมัพนัธ์ระหว่างความกงัวลเกี่ยวกบัความเป็นส่วนตวัที่
สง่ผลต่อความเชื่อมัน่ในบรกิารรฐับาลอเิลก็ทรอนิกสข์องกรมสรรพากรและความเชื่อมัน่ในผูใ้หบ้รกิารโมบายแบงกก์ิง้ 

 
2. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
2.1 แบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลยี 

แบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลย ีถูกน าเสนอขึน้โดย Davis ในปี 1985 แบบจ าลองน้ีปรบัปรุงมาจากทฤษฎีการ
กระท าดว้ยเหตุผล (Theory of Reasoned Action หรอื TRA) ซึง่เป็นทฤษฎทีีม่พีืน้ฐานเกีย่วกบัจติวทิยาทางสงัคม โดย
แบบจ าลอง TAM ถูกพฒันาขึน้ส าหรบัใชอ้ธบิายถงึพฤตกิรรมในการใชง้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศโดยเฉพาะ ซึ่ง
ตัง้สมมติฐานว่าการที่บุคคลจะเกิดการยอมรับในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนัน้เกิดจาก 2 ปัจจัยที่ส าคัญ คือ  
การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้ร ับจากการใช้งาน (Perceived usefulness) และ การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน 
(Perceived ease of use) ซึง่จะก าหนดทศันคตขิองผูใ้ชง้าน (Attitude toward using) และจะสง่ผลต่อความตัง้ใจในการ
ใช้งาน (Behavioral intention to use) น าไปสู่การใช้งานจรงิ (Actual system use) (Davis, 1985) ซึ่งสามารถแสดง
แบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลย ีไดด้งัภาพที ่1 

 

 
ภาพที ่1 แบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลย ี

 
ทัง้น้ีจากการทดลองของ Davis et al. (1989) ซึ่งได้น าแบบจ าลอง TAM มาศึกษาความตัง้ใจที่จะใช้ระบบของ

ผูใ้ชง้านจ านวน 107 คน พบว่าการรบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการใชง้าน และการรบัรูถ้งึความงา่ยในการใชง้านมอีทิธพิล
โดยตรงต่อความตัง้ใจในการใชง้านซึ่งส่งผลเป็นอยา่งมากต่อการใชง้านจรงิของผูใ้ช ้จงึท าใหส้ามารถตดัปัจจยัทศันคติ
ต่อการใชง้านออกจากกรอบแนวคดิในการวจิยั และน าเสนอเป็นแบบจ าลองทีไ่ดร้บัการปรบัปรุงซึง่ไดถู้กน ามาอา้งองิใน
งานวจิยัเป็นจ านวนมากรวมถงึในการวจิยัครัง้น้ี 

การรบัรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รบัจากการใช้งาน คอื ระดบัทีบุ่คคลเชื่อว่าการใชง้านระบบใดระบบหน่ึงจะช่วยเสรมิ
ประสทิธภิาพในการท างานของบุคคลนัน้ซึ่งมคีวามสมัพนัธ์โดยตรงกบัทศันคติที่มตี่อการใช้งานและพฤตกิรรมของ
ผูใ้ชง้าน (Davis, 1989) 

การรบัรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน คอื ระดบัทีบุ่คคลเชื่อวา่การใชง้านระบบใดระบบหน่ึงจะเป็นไปโดยปราศจาก
ความพยายาม การรบัรูถ้งึความงา่ยในการใชง้านของแอปพลเิคชนัหน่ึงต่ออกีแอปพลเิคชนัหน่ึงมคีวามเป็นไปไดท้ี่จะ
ถูกยอมรบัมากกวา่และสง่ผลใหผู้ใ้ชง้านเลอืกใชง้าน ซึง่ปัจจยัการรบัรูถ้งึความงา่ยในการใชง้านมคีวามสมัพนัธโ์ดยตรง
กบัการรบัรูถ้งึประโยชน์และทศันคตทิีม่ตี่อการใชง้าน (Davis, 1989) 
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ความตัง้ใจในการใช้งาน คอื ระดบัทีบุ่คคลตอ้งการทีจ่ะแสดงพฤตกิรรมหรอืกระท าต่อระบบใดระบบหนึ่ง (Davis 
et al., 1989)  

การใช้งานจริง คอื พฤตกิรรมหรอืการกระท าของบุคคลต่อระบบใดระบบหน่ึงซึ่งไดร้บัอทิธพิลจากความตัง้ใจใน
การใชง้าน (Behavioral Intention to Use)  (Davis et al., 1989)  

Maleki and Hosseini (2020) กล่าวว่าการใชง้านเทคโนโลยสี าหรบัอุปกรณ์เคลื่อนทีไ่ดเ้ขา้มาเปลีย่นแปลงวธิกีาร
สื่อสารและการด าเนินชวีติของผูค้นอย่างสิน้เชงิ ผูค้นปรบัตวัและเรยีนรูก้ารใชง้านเทคโนโลยบีนอุปกรณ์เคลื่อนที่น้ีได้
อย่างรวดเรว็ ทัง้ส าหรบัใช้ตดิตามข่าวสาร ตรวจสอบสภาพอากาศ ท าการส่งและรบัอเีมล ใช้เพื่อสื่อสารบนเครอืข่าย
สงัคมออนไลน์ รวมถงึเพื่อด าเนินการทางธุรกจิ (Vassilakaki et al., 2016) การบรจิาคเงนิผ่านแอปพลเิคชนับนมอืถือ
เป็นรูปแบบการยอมรบัใช้เทคโนโลยแีบบใหม่ซึ่งน าเสนอโอกาสให้กบัผู้ให้บรกิารในการดึงดูดผู้ใช้งานใหม่รวมถึง
องคก์รทีไ่ม่แสวงหาก าไรในการสรา้งการเตบิโตใหก้บัแหล่งรบัเงนิบรจิาค ดว้ยปัจจยัของความสะดวกและความงา่ยใน
การใชง้านแอปพลเิคชนัชว่ยสนบัสนุนใหผู้บ้รจิาคสามารถท าการบรจิาคเงนิเพือ่องคก์รการกุศลในเวลาใดกไ็ดต้ามความ
ต้องการ (Choi & Kim, 2016) โดยทัว่ไปมหีลายทฤษฎีและแบบจ าลองที่ถูกน ามาใช้เพื่ออธิบายการยอมรบัใช้งาน
เทคโนโลยใีหม ่ตวัอยา่งแบบจ าลองทีไ่ดร้บัการยอมรบัและถูกน าไปใชอ้า้งองิในงานวจิยัเป็นจ านวนมากคอื แบบจ าลอง
การยอมรบัเทคโนโลยขีอง Davis et al. (1989) ซึ่งพบว่าการรบัรู้ถงึประโยชน์ที่ได้รบัจากการใช้งานและการรบัรู้ถึง
ความงา่ยในการใชง้านจะสง่ผลต่อความตัง้ใจในการยอมรบัเทคโนโลยแีละน าไปสู่การใชง้านจรงิ 

งานวจิยัของ Guritno and Siringoringo (2013) พบวา่การรบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการใชง้าน การรบัรูถ้งึความ
ง่ายในการใช้งาน ส่งผลต่อการเลอืกส ารองตัว๋เครื่องบนิออนไลน์ เช่นเดยีวกนักบังานวจิยัของ Fahmy and Al-Azab 
(2016) ที่พบว่าการรบัรูถ้งึประโยชน์ที่ได้รบัจากการใช้งานและการรบัรู้ถึงความง่ายในการใช้งานมผีลต่อการใช้งาน  
ควิอารโ์คด้ นอกจากน้ีงานวจิยัของ Hussein et al. (2011) ยงัแสดงให้เหน็ว่าการรบัรูถ้งึความง่ายในการใช้งาน และ 
การรบัรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รบัจากการใช้งาน เป็นปัจจยัหลกัที่มสี่วนเป็นอย่างมากในการยอมรบัการใช้งานรฐับาล
อเิลก็ทรอนิกส ์(E-Government)  
2.2 แนวคิดอิทธิพลของส่ือ 

สื่อมบีทบาทที่ส าคญัในการเผยแพร่ข่าวสารหรอืประชาสมัพนัธ์เรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัสนิค้า บรกิาร ซึ่ง
ครอบคลุมไปถงึการรบัรูเ้กีย่วกบัประเดน็ต่างๆ ใหแ้ก่ผูค้นจ านวนมากไดร้บัทราบ การเผยแพรข่อ้มลูของสือ่มอีทิธพิลที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้ที่รบัสาร ดงันัน้การเผยแพร่ข้อมูลที่ดีย่อมมีความส าคญัต่อพฤติกรรมของผู้รบัสารที่จะ
ปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมใหส้อดคลอ้งกบัสารที่ไดร้บันัน้ การศกึษาของ Wakefield et al. (2010) กล่าวว่าเน้ือหารณรงค์
ทางสื่อซึ่งสามารถเขา้ถึงผู้บรโิภคได้เป็นจ านวนมากผ่านการเผยแพร่ที่เป็นปกติในชวีติประจ าวนัสามารถสร้างการ
เปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมในทางบวกและช่วยป้องกนัการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมไปในทางลบในประเดน็ที่เกี่ยวขอ้งกบั
เรื่องสุขภาพของประชากรจ านวนมากทัง้ทางตรงและทางอ้อม แคมเปญรณรงคจ์ านวนมากสรา้งขึน้โดยมจีุดมุ่งหมาย
เพื่อส่งผลต่อการตอบสนองทางการรบัรู ้อารมณ์และกระบวนการตดัสนิใจของผู้รบัสารโดยตรง นอกจากน้ียงัส่งผล
ทางออ้มต่อผูร้บัสารเน่ืองจากขอ้ความของสือ่สามารถเขา้ถงึผูร้บัสารไดเ้ป็นจ านวนมาก และสามารถก าหนดระยะเ วลา 
ความถี่ ความเขม้ขน้ของเน้ือหา รวมถงึประเดน็ที่เฉพาะเจาะจงในกลุ่มสงัคมออนไลน์ สอดคลอ้งกนักบังานวจิยัของ 
Venkatesh and Brown (2001) ซึ่งได้ท าการสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์จากกลุ่มตวัอย่างครวัเรอืนชาวอเมรกินัและน า
ขอ้มลูทีไ่ดม้าก าหนดรหสัเพื่อจดักลุ่มขอ้มลู พบว่าปัจจยัของขอ้มลูขา่วสารทีไ่ดร้บัจากสื่อมวลชน ต่างๆ เช่น โทรทศัน์ 
วทิย ุนิตยสาร และหนงัสอืพมิพ ์มผีลต่อการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคทีจ่ะยอมรบัการใชง้านเครื่องคอมพวิเตอรภ์ายในบา้น
อย่างมนีัยส าคญั โดยสื่อสามารถกระจายข่าวสารเพื่อสร้างการรบัรู้ถึงคุณค่าของผลิตภณัฑ์หรอืกิจกรรมที่เกิดจาก
ผลติภณัฑใ์หก้บัผูค้นในวงกวา้งได้อย่างรวดเรว็ และการเผยแพร่ขอ้มลูของสื่อเป็นปัจจยัส าคญัทีค่อยกระตุน้และสรา้ง
การรบัรูก้ารมอียูข่องบรกิารใหผู้ใ้ชง้านไดร้บัทราบและตดัสนิใจไดอ้ยา่งงา่ยขึน้ 
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2.3 แนวคิดความเช่ือมัน่ 
ความเชื่อมัน่ (Trust) เกิดขึ้นจากการมีปฏิสมัพนัธ์กนัทางสงัคมของมนุษย์ซึ่งแต่ละบุคคลย่อมจะต้องมีความ

เกี่ยวขอ้งกบัความเชื่อมัน่ไม่ในทางใดก็ทางหน่ึง ความเชื่อมัน่ถือเป็นเป็นแนวคดิที่หลากหลาย ครอบคลุมในระดบั
ความสมัพนัธ์ต่างๆ (Colesca, 2009) ความเชื่อมัน่คอืหวัใจส าคญัในทุกๆ กจิกรรมทัง้การสื่อสารโดยทัว่ไป การตดิต่อ
ธุรกจิ การท าธุรกรรม และความเชื่อมัน่มคีวามส าคญัเป็นอยา่งยิง่เมื่อกจิกรรมนัน้ถูกท าขึน้จากระยะทางไกล เช่น ทาง
อินเทอร์เน็ต ในโอกาสส่วนใหญ่ผู้คนจะให้ความเชื่อมัน่และไว้วางใจหากพวกเขามัน่ใจว่าความเชื่อมัน่จะได้รบัการ
ปฏบิตัอิยา่งตรงไปตรงมา ปลอดภยั และเชื่อถอืไดภ้ายในบรบิทใดบรบิทหน่ึง (Hussein et al., 2011) 

2.3.1 ความเช่ือมัน่ในรฐับาลอิเลก็ทรอนิกส ์
การปฏวิตัดิา้นเทคโนโลยสีารสนเทศไดเ้ขา้มาเปลีย่นแปลงวธิใีนการสือ่สารระหวา่งรฐับาลและประชาชน ใน

รูปแบบของการปกครองแบบใหม่ที่เรียกว่า รฐับาลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งหมายถึงการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและ
อนิเทอรเ์น็ตเขา้มาเพื่อสนบัสนุนในการสง่มอบบรกิารและการด าเนินงานของรฐับาลในทุกๆ ดา้นเพื่อเป็นประโยชน์และ
เพื่อให้เข้าถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสยีได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วย ประชาชน ภาคธุรกิจ และรฐับาลเองเช่นกัน 
(Rehman et al., 2012) งานวจิยัของ Ahmad et al. (2011) พบว่า ความเชื่อมัน่ในรฐับาลเป็นปัจจยัที่ส าคญัในการ
ยอมรบัและใช้งานการให้บรกิารของภาครฐัผ่านอุปกรณ์พกพา (Mobile government) เช่นเดยีวกนักบังานวจิยัของ 
Hussein et al. (2011) พบว่า ความเชื่อมัน่ในรฐับาล (Trust of the Government) เป็นปัจจยัที่มสี่วนเป็นอย่างมากใน
การยอมรบัการใชง้านรฐับาลอเิลก็ทรอนิกสใ์นประเทศมาเลเซยี โดยในการศกึษาครัง้น้ีท าใหท้ราบวา่ประชาชนมคีวาม
นับถอืและเชื่อมัน่อย่างสูงต่อรฐับาลในการท าธุรกรรมออนไลน์ผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์พวกเขาเชื่อมัน่ว่ารฐับาลจะ
ด าเนินการในการท าธุรกรรมของพวกเขาอยา่งซื่อสตัยส์ง่ผลใหเ้กดิความมัน่ใจในการใชง้านระบบออนไลน์  

ประชาชนยอ่มมคีวามกงัวลเกีย่วกบัวธิทีีข่อ้มลูสว่นบุคคลของพวกเขาจะไดร้บัการปฏบิตั ิใครจะใชข้อ้มลูนัน้ 
ขอ้มลูนัน้จะถกูเกบ็ไวท้ีไ่หน และจะน าไปใชเ้พือ่วตัถุประสงคใ์ด หากรฐับาลสามารถรกัษาความเชื่อมัน่ของประชาชนใน
การบรหิารจดัการระบบ การเลอืกใชง้านบรกิารรฐับาลอเิลก็ทรอนิกสข์องพลเมอืงย่อมจะเกดิขึน้และเป็นไปในทศิทาง
เดยีวกนักบัปรมิาณความเชื่อมัน่นัน้ (Rehman et al., 2012)  

2.3.2 ความเช่ือมัน่ในผูใ้ห้บริการโมบายแบงกก้ิ์ง 
ความเชื่อมัน่ในผู้ให้บริการโมบายแบงก์กิ้ง (Trust in mobile banking service provider) หมายถึง การที่

ผูใ้ชง้านมคีวามเชื่อมัน่ว่าผูใ้หบ้รกิารมคีวามสามารถในการสนับสนุนการด าเนินงานของกจิกรรมและสามารถทีจ่ะดูแล
ควบคุมความเป็นส่วนตวัของขอ้มูล ความเชื่อมัน่มคีวามส าคญัมากขึน้เป็นอย่างยิง่เมื่ออยู่ในบรบิทของการเลอืกใช้
บริการใหม่โดยเฉพาะบริการที่เกี่ยวข้องกับการท าธุรกรรมทางการเงินและการท ากิจกรรมระยะไกล เช่น ทาง
อนิเทอรเ์น็ต เน่ืองจากในการใหบ้รกิารต้องมกีารแลกเปลี่ยนขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลทางการเงนิระหว่างฝ่ายที่ท า
ธุรกรรม การแบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลน้ีท าใหเ้กดิความเสีย่งในกรณีที่มกีารใชข้อ้มลูในทางที่ผดิได ้ผูใ้ห้บรกิารโมบาย
แบงก์กิ้งจงึต้องสรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บัผู้ใช้งานที่จะควบคุมดูแลขอ้มูลส่วนบุคคลและแบ่งปันแก่ผู้ที่เกี่ยวขอ้งเท่านัน้ 
นอกจากน้ีต้องหมัน่ตรวจสอบการด าเนินงานเพื่อใหก้ารท าธุรกรรมเป็นไปตามความคาดหวงัของผูใ้ชง้าน (Maleki & 
Hosseini, 2020) 

จากการศกึษา Xin et al. (2013) พบวา่ความเชื่อมัน่เป็นปัจจยัหลกัทีส่ าคญัทีส่ง่ผลต่อความตัง้ใจของผูใ้ชง้าน
ในการยอมรบัการใชง้านโมบายเพยเ์มนต์ (Mobile Payment) โดยมผีูใ้หบ้รกิารมอืถอืและผูใ้หบ้รกิารโมบายเพยเ์มนต์
เป็นปัจจยัสนับสนุนที่ส าคญัต่อความไวว้างใจและการยอมรบัการใช้งาน เช่นเดยีวกนักบังานวจิยัของ Duane et al. 
(2011) ที่ศกึษาเกี่ยวกบัการยอมรบัการใชง้านโมบายเพยเ์มนต์และพบว่าความเชื่อมัน่ในผูใ้หบ้รกิารรา้นคา้ (Vendor 
Trust) มคีวามสมัพนัธต์่อความยนิยอมของผูบ้รโิภคในการทีจ่ะช าระเงนิออนไลน์ผ่านทางโทรศพัท์สมารท์โฟนอย่างมี
นยัส าคญั งานวจิยัน้ียงัแสดงใหเ้หน็วา่การรบัรูข้องผูบ้รโิภคเกีย่วกบัการควบคุมความเป็นสว่นตวัของผูใ้หบ้รกิารมอืถอื
สมาร์ทโฟนเป็นองค์ประกอบส าคญัที่มผีลต่อความยนิยอมในการที่จะใช้บรกิารโมบายเพย์เมนต์ เน่ืองจากการท า
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ธุรกรรมผ่านทางมอืถอืจ าเป็นตอ้งเกีย่วขอ้งกบัการเปิดเผยรายละเอยีดเกีย่วกบับญัชขีองผูใ้ชง้านและขอ้มลูทางการเงนิ
กบัผูใ้หบ้รกิารมอืถอืและผูใ้หบ้รกิารโมบายเพยเ์มนต ์ดงันัน้จงึเป็นเรือ่งส าคญัทีจ่ะตอ้งสรา้งความเชื่อมัน่ของผูใ้ชง้านกบั
ผูใ้หบ้รกิารทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดเพือ่ใหเ้กดิการยอมรบัใชง้านในบรกิารออนไลน์ 

จะเหน็ไดว้า่ทัง้ปัจจยัความเชื่อมัน่ในรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์และปัจจยัความเชื่อมัน่ในผูใ้หบ้รกิารซึง่ท าหน้าที่
เป็นตวักลางที่ให้บริการในการท าธุรกรรม ซึ่งในบรบิทน้ีคือ ผู้ให้บรกิารโมบายแบงก์กิ้ง มผีลต่อการตดัสนิใจของ
ผูใ้ชง้านในการยอมรบัและใชบ้รกิารการท าธุรกรรมผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส ์ผูว้จิยัจงึน าทัง้สองปัจจยัมารว่มเป็นตวัแปร
ทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้น้ี 
2.4 ความกงัวลเก่ียวกบัความเป็นส่วนตวั 

ความกงัวลเกีย่วกบัความเป็นสว่นตวั (Privacy concern) หมายถงึความรูส้กึกงัวลทีเ่กดิจากการสญูเสยีความเป็น
สว่นตวัและความตอ้งการทีจ่ะปกป้องการถูกน าขอ้มลูสว่นตวัไปใชใ้นทางทีผ่ดิ บุคคลจะมคีวามกงัวลเกีย่วกบัความเป็น
ส่วนตวัมากขึน้เมื่อขอ้มูลส่วนตวัถูกน าไปใช้โดยปราศจากการรบัรูห้รอืได้รบัอนุญาต รวมถงึเมื่อไม่มกีารเปิด เผยถึง
ความตัง้ใจในการน าขอ้มลูไปใช ้(Dhagarra et al., 2020) ทัง้น้ี รปูแบบทีใ่ชว้ดัความกงัวลเกีย่วกบัความเป็นสว่นตวัของ
ขอ้มูลไดถู้กพฒันาขึน้และอ้างองิถงึครัง้แรกในงานของ Smith et al. (1996) โดยผูเ้ขยีนได้ใหค้ านิยามเกี่ยวกบัความ
เป็นสว่นตวัของขอ้มลูสว่นบุคคลออกเป็นจ านวน 5 รปูแบบ ประกอบดว้ย 

(1) การเกบ็รวบรวม (Collection) หมายถงึความกงัวลวา่ขอ้มลูสว่นบุคคลจะถกูรวบรวมและจดัเกบ็ลงในฐานขอ้มลู
มากจนเกนิความจ าเป็น  

(2) การใช้งานขอ้มูลภายในโดยไม่ได้รบัอนุญาต (Unauthorized secondary internal use) เกี่ยวกบัความกงัวล
ทีว่า่ขอ้มลูไดถู้กรวบรวมส าหรบัวตัถุประสงคห์นึ่งแต่ถูกน าไปใชเ้พื่อวตัถุประสงคอ์ื่นภายในองคก์รเดยีวกนัโดยไมไ่ดร้บั
ความยนิยอมจากผูท้ีใ่หข้อ้มลูนัน้  

(3) การใชง้านขอ้มลูภายนอกโดยไมไ่ดร้บัอนุญาต (Unauthorized secondary external use) เกีย่วกบัความกงัวล
ที่ว่าขอ้มูลได้ถูกรวบรวมส าหรบัวตัถุประสงค์หน่ึงแต่ถูกน าไปใช้เพื่อวตัถุประสงค์อื่นโดยเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
องคก์รซึง่ไมไ่ดร้บัความยนิยอมจากผูท้ีใ่หข้อ้มลูนัน้  

(4) การเขา้ถงึทีไ่มเ่หมาะสม (Improper access) หมายถงึความกงัวลวา่ขอ้มลูสว่นบุคคลจะถกูเปิดเผยต่อผูท้ีไ่มไ่ด้
รบัอนุญาตใหเ้ขา้ถงึหรอืจดัการกบัขอ้มลูนัน้  

(5) ขอ้ผดิพลาด (Error) ชีใ้หเ้หน็ถงึความกงัวลวา่การป้องกนัขอ้ผดิพลาดทีอ่าจเกดิขึน้โดยตัง้ใจหรอืไมไ่ดต้ัง้ใจต่อ
ขอ้มลูสว่นบุคคลนัน้อาจจะไมเ่พยีงพอ  

ซึ่งรูปแบบของความกงัวลที่กล่าวมานัน้สามารถเกดิขึ้นในบรบิทที่เกี่ยวขอ้งกบัการบรจิาคเงนิผ่านควิอารโ์ค้ดใน 
โมบายแบงก์กิ้งเพื่อการลดหย่อนภาษไีดท้ัง้ 5 รปูแบบ นอกจากน้ียงัสามารถเชื่อมโยงเขา้กบังานวจิยัในอดตี ไม่ว่าจะ
เกี่ยวกบัการเลอืกซื้อสนิคา้ออนไลน์ (Dinev & Hart, 2005) หรอืเกี่ยวกบัการใชง้านบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ โดย
งานวจิยัของ Zhou (2011) พบว่าความกงัวลเกี่ยวกบัความเป็นส่วนตวัมอีทิธพิลต่อความเชื่อมัน่และการรบัรูถ้งึความ
เสี่ยงอย่างมนีัยส าคญั ซึ่งจะส่งผลต่อความความตัง้ใจในการใช้งานบรกิารระบุต าแหน่ง (Location-based services) 
และน าไปสู่การใช้งานจริง ผู้ใช้งานที่มีความกงัวลเกี่ยวกบัความเป็นส่วนตวัสูงจะรู้สกึว่าการเปิดเผยข้อมูลที่ระบุ
ต าแหน่งของพวกเขามคีวามเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตวัอย่างมาก พวกเขาจะเกิดความกงัวลว่าผู้ให้บรกิารมอืถือ 
(Mobile service providers) จะรวบรวมและใชข้อ้มลูของตนอยา่งเหมาะสมหรอืไม ่ถา้หากผูใ้ห้บรกิารมอืถอืไมส่ามารถ
สรา้งความเชื่อมัน่เพื่อบรรเทาการรบัรูถ้งึความเสีย่งและความกงัวลเกี่ยวกบัความเป็นส่วนตวั ผูใ้ชง้านกจ็ะไม่ยอมรบั
และไมย่นิยอมในการใชง้านบรกิารระบุต าแหน่ง 
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2.5 ความผกูพนัระหว่างผูบ้ริจาคและหน่วยรบับริจาค 
การสร้างความมสี่วนร่วมและความผูกพนั (Engagement) มบีทบาทที่ส าคญัต่อความสมัพนัธ์ในด้านต่างๆ ใน

บรบิทของความสมัพนัธต์่อลกูคา้ การมสีว่นรว่มและความผกูพนัระหวา่งลกูคา้และแบรนดแ์สดงถงึความสมัพนัธท์ีม่กีาร
พฒันา เกิดเป็นความร่วมมือในการสร้างคุณค่าร่วมกันซึ่งจะน าไปสู่การเติบโตของอัตราส่วนผลตอบแทนและ
ความสามารถในการท าก าไร (Khan et al., 2016) ในบรบิทที่เกี่ยวขอ้งกบัการบรจิาค การสรา้งความมสี่วนร่วมและ
ความผูกพนัหมายถงึความกระตอืรอืรน้ของผูบ้รจิาคในการสนับสนุนการท ากจิกรรมขององค์กรการกุศลอย่างเตม็ที่ 
(Bennett, 2013) โดยผูบ้รจิาคจะเลอืกสนบัสนุนและมสีว่นรว่มกบัองคก์รการกุศลทีแ่สดงออกถงึคุณค่าทีต่รงกบับรรทดั
ฐานของตน ดงันัน้คุณลกัษณะที่องค์กรการกุศลแสดงออกจงึมผีลต่อความตัง้ใจและพฤติกรรมในการบรจิาคของผู้
บรจิาค (Sargeant et al., 2008)  

งานวิจยัของ Maleki and Hosseini (2020) พบว่าปัจจยัของความผูกพนัระหว่างผู้บริจาคและองค์กรการกุศล 
(Donor-Brand engagement) ส่งผลต่อความตัง้ใจในการบริจาคผ่านแอปพลิเคชันธุรกรรมออนไลน์บนมือถือ  
(M-Payment applications) ผูบ้รจิาคทีม่คีวามผูกพนักบัองคก์รการกุศลจะเกดิความรูส้กึว่าการมปีฏสิมัพนัธก์บัองคก์ร
การกุศลเป็นสิง่ที่มคีวามหมายและพร้อมที่จะลงทุนในทรพัยากร ซึ่งประกอบด้วย ความคดิ อารมณ์ เวลา เงนิ และ
พลงังาน นอกจากน้ีในงานวจิยัของ Bennett (2013) ไดก้ล่าววา่ผูบ้รจิาคทีม่คีวามผกูพนักบัองคก์รการกุศลมแีนวโน้มที่
จะให้การสนับสนุนที่มากขึ้นในอนาคต ความผูกพนัทางอารมณ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างผู้บริจาคและองค์กรการกุศล
ก่อใหเ้กดิความภกัดแีละท าใหย้ากขึน้ในการจงูใจใหผู้บ้รจิาคเปลีย่นการสนบัสนุนไปยงัองคก์รการกุศลทีเ่ป็นคูแ่ขง่ 

 
3. กรอบการวิจยัและสมมติฐานการวิจยั 
3.1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

จากการทบทวนแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งท าใหผู้ว้จิยัไดพ้ฒันากรอบแนวคดิในการวจิยัดงัภาพที ่2 
เพื่อท าการศกึษาถงึปัจจยัต่างๆ กล่าวคอื อทิธพิลของสื่อ การรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้าน การรบัรูถ้งึประโยชน์ที่
ไดร้บัจากการใชง้าน และความผูกพนัระหว่างผูบ้รจิาคและหน่วยรบับรจิาค นอกจากน้ียงัมปัีจจยัความกงัวลเกี่ยวกบั
ความเป็นสว่นตวั ทีจ่ะสง่ผลต่อความเชื่อมัน่ในบรกิารรฐับาลอเิลก็ทรอนิกสข์องกรมสรรพากร และความเชื่อมัน่ในผูใ้ห้
บรกิารโมบายแบงก์กิ้ง ซึ่งร่วมเป็นตวัแปรส าคญัที่จะส่งผลต่อความตัง้ใจในการบรจิาคเงนิผ่านควิอาร์โค้ดในโมบาย
แบงกก์ิง้เพือ่การลดหยอ่นภาษขีองคนวยัท างาน 
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ภาพที ่2 กรอบแนวคดิความตัง้ใจในการบรจิาคเงนิผา่นควิอารโ์คด้ในโมบายแบงกก์ิง้เพือ่การลดหยอ่นภาษี 

 
3.2 สมมติฐานการวิจยั 

3.2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพลของส่ือและความตัง้ใจในการบริจาคเงินผ่านคิวอาร์โค้ดใน 
โมบายแบงกก้ิ์งเพ่ือการลดหย่อนภาษี 

สื่อมบีทบาทที่ส าคญัในการเผยแพร่ขา่วสารหรอืประชาสมัพนัธ์เรื่องราวต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสนิคา้ บรกิาร 
ซึ่งครอบคลุมไปถึงการรบัรู้เกี่ยวกบัประเด็นต่างๆ ให้แก่ผู้คนจ านวนมากได้รบัทราบ การเผยแพร่ข้อมูลของสื่อมี
อทิธพิลทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมของผูท้ีร่บัสาร ดงันัน้การเผยแพร่ขอ้มลูทีด่ยีอ่มมคีวามส าคญัต่อพฤตกิรรมของผูร้บัสารที่
จะปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคล้องกบัสารที่ได้รบันัน้ งานวจิยัของ Venkatesh and Brown (2001) พบว่าข้อมูล
ขา่วสารทีไ่ดร้บัจากสือ่มวลชนต่างๆ เช่น โทรทศัน์ วทิยุ นิตยสาร และหนงัสอืพมิพ ์มผีลต่อการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคที่
จะยอมรบัการใชง้านเครื่องคอมพวิเตอรภ์ายในบา้นอยา่งมนียัส าคญั โดยสือ่สามารถกระจายขา่วสารเพื่อสรา้งการรบัรู้
ถงึคุณค่าของผลติภณัฑห์รอืกจิกรรมทีเ่กดิจากผลติภณัฑใ์หก้บัผูค้นในวงกวา้งไดอ้ยา่งรวดเรว็ และการเผยแพร่ข้อมลู
ของสือ่เป็นปัจจยัส าคญัทีค่อยกระตุน้และสรา้งการรบัรูก้ารมอียูข่องบรกิารใหผู้ใ้ชง้านไดร้บัทราบและตดัสนิใจไดง้า่ยขึน้ 
สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ Wakefield et al. (2010) ทีก่ลา่ววา่เน้ือหารณรงคท์างสือ่ในชวีติประจ าวนัซึง่สามารถเขา้ถงึ
ผู้บรโิภคได้เป็นจ านวนมากสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางบวกและช่วยป้องกนัการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปในทางลบในประเด็นที่เกี่ยวขอ้งกบัเรื่องสุขภาพของประชากรจ านวนมากทัง้ทางตรงและทางอ้อม จงึ
น าไปสูส่มมตฐิานทีว่า่ 

 
สมมติฐานที ่1 (H1): อิทธพิลของสือ่ส่งผลในทางบวกต่อความตัง้ใจในการบรจิาคเงนิผ่านควิอาร์โค้ดใน  

โมบายแบงกก์ิ้งเพือ่การลดหยอ่นภาษ ี
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3.2.2 ความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรู้ถึงความง่ายในการใช้งานและความตัง้ใจในการบริจาคเงินผ่าน 
คิวอารโ์ค้ดในโมบายแบงกก้ิ์งเพ่ือการลดหย่อนภาษี 

งานวจิยัของ Sariyon et al. (2020) แสดงใหเ้หน็ว่าการรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้านส่งผลต่อการเลอืกใช้
บรกิารช าระเงนิผ่านมอืถอืดว้ยควิอารโ์คด้เช่นกนักบังานวจิยัของ Zhang et al. (2008) พบว่าการรบัรูถ้งึความง่ายใน
การใช้งานมีอิทธิพลต่อการใช้งานระบบเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ผ่านเว็บ (Web-based Learning Systems) ของ
ผูเ้รยีนอยา่งมนียัส าคญั นอกจากน้ีงานวจิยัของ Gao et al., 2014; Guritno & Siringoringo, 2013; Fahmy & Al-Azab, 
2016; Hussein et al., 2011; Carter & Bélanger, 2005 แสดงใหเ้หน็ว่าตวัแปรการรบัรูถ้งึความงา่ยในการใชง้านเป็น
ปัจจยัทีส่ าคญัในการก าหนดความตัง้ใจใชง้านเทคโนโลยขีองผูใ้ชง้าน จงึน าไปสูส่มมตฐิานทีว่า่ 

 
สมมตฐิานที ่2 (H2): การรบัรูถ้งึความงา่ยในการใชง้านสง่ผลในทางบวกต่อความตัง้ใจในการบรจิาคเงนิผ่าน

ควิอารโ์คด้ในโมบายแบงกก์ิ้งเพือ่การลดหยอ่นภาษ ี
 

3.2.3 ความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รบัจากการใช้งานและความตัง้ใจในการบริจาคเงิน
ผา่นคิวอารโ์ค้ดในโมบายแบงกก้ิ์งเพ่ือการลดหย่อนภาษี 

งานวิจัยของ Guritno and Siringoringo (2013)  พบว่าการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้ร ับจากการใช้งาน 
(Perceived Usefulness) สง่ผลต่อการส ารองตัว๋เครื่องบนิออนไลน์ เช่นเดยีวกนักบังานวจิยัของ Fahmy and Al-Azab 
(2016) พบว่าการรบัรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รบัจากการใช้งานมผีลต่อการใช้งานเทคโนโลยอีย่างมนีัยส าคญั นอกจากน้ี
งานวจิยัของ Hussein et al. (2011); Horst et al. (2007); Zafiropoulos et al. (2012) พบว่าการรบัรู้ถึงประโยชน์ที่
ไดร้บัจากการใชง้านเป็นปัจจยัทีส่ าคญัต่อการยอมรบัใชง้านเทคโนโลย ีจงึน าไปสูส่มมตฐิานทีว่า่ 

 
สมมติฐานที ่3 (H3): การรบัรู้ถึงประโยชน์ทีไ่ด้รบัจากการใช้งานส่งผลในทางบวกต่อความตัง้ใจในการ

บรจิาคเงนิผา่นควิอารโ์คด้ในโมบายแบงกก์ิ้งเพือ่การลดหยอ่นภาษ ี
 

3.2.4 ความสมัพนัธ์ระหว่างความเช่ือมัน่ในบริการรฐับาลอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากรและความ
ตัง้ใจในการบริจาคเงินผา่นคิวอารโ์ค้ดในโมบายแบงกก้ิ์งเพ่ือการลดหย่อนภาษี 

งานวจิยัของ Hussein et al. (2011) พบว่า ความเชื่อมัน่ในรฐับาล เป็นปัจจยัที่ส่งผลต่อการยอมรบัการใช้
งานรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์กลา่วคอื ประชาชนเชื่อมัน่วา่รฐับาลจะด าเนินธุรกรรมอยา่งซื่อสตัยส์ง่ผลใหเ้กดิความมัน่ใจใน
การใชง้านระบบออนไลน์ของรฐั สอดคลอ้งกนักบังานวจิยัของ Ahmad et al. (2011) ซึ่งพบว่า ความเชื่อมัน่ในรฐับาล
เป็นปัจจยัที่ส าคญัในการยอมรบัและใช้งานการให้บรกิารของภาครฐัผ่านอุปกรณ์พกพา โดยประชาชนเชื่อว่าการ
ให้บรกิารของหน่วยงานรฐับาลเป็นไปเพื่อวตัถุประสงค์ที่จะสร้างประโยชน์ต่อประชาชนไม่ใช่เพื่อการติดตามและ
ควบคุมสงัคม จงึน าไปสูส่มมตฐิานทีว่่า 

 
สมมตฐิานที ่4 (H4): ความเชือ่มัน่ในบรกิารรฐับาลอิเลก็ทรอนิกส์ของกรมสรรพากรส่งผลในทางบวกต่อ

ความตัง้ใจในการบรจิาคเงนิผา่นควิอารโ์คด้ในโมบายแบงกก์ิ้งเพือ่การลดหยอ่นภาษี 
 
 
 
 



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่8 ฉบบัที ่3 เดอืน กนัยายน – ธนัวาคม 2565 หน้า 76 

3.2.5 ความสมัพนัธ์ระหว่างความกงัวลเก่ียวกบัความเป็นส่วนตวัและความเช่ือมัน่ในบริการรฐับาล
อิเลก็ทรอนิกสข์องกรมสรรพากร 

คนจ านวนมากกงัวลว่าขอ้มูลส่วนบุคคลของตนจะถูกจดัเก็บไวท้ี่ไหน และจะน าไปใช้เพื่อวตัถุประสงค์ใด 
(Rehman et al., 2012) ความกงัวลดงักล่าวอาจเป็นอุปสรรคที่ส าคญัต่อการยอมรบัใชง้านรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์โดย 
Colesca (2009) พบว่าความกงัวลเกี่ยวกบัความเป็นส่วนตวัส่งอทิธพิลมากที่สุดต่อความเชื่อมัน่ในบรกิารของรฐับาล
อิเล็กทรอนิกส์ ประชาชนจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลก็ต่อเมื่อมัน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกใช้เท่าที่แจ้งไว้ใน
วตัถุประสงคข์องการจดัเกบ็ขอ้มลูสว่นบุคคลเท่านัน้ สอดคลอ้งกนักบังานวจิยัของ Ahmad et al. (2011) ทีพ่บวา่ความ
เชื่อมัน่ในรฐับาลเป็นปัจจยัทีส่ าคญัในการยอมรบัและใชง้านบรกิารของรฐัผ่านอุปกรณ์พกพา โดยประชาชนตอ้งเชื่อว่า
หน่วยงานรฐับาลทีใ่หบ้รกิาร เป็นไปเพื่อวตัถุประสงคท์ีจ่ะสรา้งประโยชน์ต่อประชาชนไมใ่ช่เพื่อการตดิตามและควบคุม
สงัคม จงึน าไปสูส่มมตฐิานทีว่า่ 

 
สมมตฐิานที ่5 (H5): ความกงัวลเกีย่วกบัความเป็นสว่นตวัสง่ผลในทางลบต่อความเชือ่มัน่ในบรกิารรฐับาล

อเิลก็ทรอนิกสข์องกรมสรรพากร 
 

3.2.6 ความสมัพนัธร์ะหว่างความกงัวลเก่ียวกบัความเป็นส่วนตวัและความเช่ือมัน่ในผู้ให้บริการโมบายแบงกก้ิ์ง 
บุคคลจะมคีวามกงัวลเกี่ยวกบัความเป็นส่วนตวัมากขึน้เมื่อขอ้มูลส่วนตวัถูกน าไปใชโ้ดยปราศจากการรบัรู้

หรอืไดร้บัอนุญาต รวมถงึเมือ่ไมม่กีารเปิดเผยถงึความตัง้ใจในการน าขอ้มลูไปใช ้(Dhagarra et al., 2020) งานวจิยัของ 
Zhou (2011) แสดงให้เห็นว่าความกงัวลเกี่ยวกบัความเป็นส่วนตวั (Privacy Concern) มีผลต่อการยอมรบัใช้งาน
บรกิารระบุต าแหน่ง (Location-Based Services) ของผูใ้หบ้รกิารมอืถอื กล่าวคอื ความกงัวลเกีย่วกบัความเป็นสว่นตวั มี
อทิธพิลต่อความเชื่อมัน่ อย่างมนีัยส าคญั ซึ่งจะสง่ผลต่อความความตัง้ใจในการแสดงพฤตกิรรมของผูใ้ชง้านและน าไปสู่
การใชง้านจรงิ ความกงัวลเกี่ยวกบัความเป็นสว่นตวัสะทอ้นถงึทศันคตขิองผูใ้ชง้านทีม่ตี่อขอ้มูลสว่นบุคคล ผูใ้ชง้านที่มี
ความกงัวลเกีย่วกบัความเป็นสว่นตวัสงูจะรูส้กึวา่การเปิดเผยขอ้มลูทีร่ะบุต าแหน่งของพวกเขามคีวามเสีย่งดา้นความเป็น
สว่นตวัอยา่งมาก พวกเขาจะเกดิความกงัวลวา่ผูใ้หบ้รกิารมอืถอืจะรวบรวมและใชข้อ้มลูของตนอยา่งเหมาะสมหรอืไม่ถ้า
หากผูใ้หบ้รกิารมอืถอืไม่สามารถสรา้งความเชื่อมัน่เพื่อบรรเทาการรบัรูถ้งึความเสีย่งและความกงัวลเกี่ยวกบัความเป็น
สว่นตวั ผูใ้ชง้านกจ็ะไมย่อมรบัและไมย่นิยอมในการใชง้านบรกิารระบุต าแหน่ง จงึน าไปสูส่มมตฐิานทีว่า่ 

 
สมมตฐิานที ่6 (H6): ความกงัวลเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวัส่งผลในทางลบต่อความเชือ่มัน่ในผู้ให้บรกิาร 

โมบายแบงกก์ิ้ง 
 

3.2.7 ความสมัพนัธ์ระหว่างความเช่ือมัน่ในผู้ให้บริการโมบายแบงกก้ิ์งและความตัง้ใจในการบริจาคเงิน
ผา่นคิวอารโ์ค้ดในโมบายแบงกก้ิ์งเพ่ือการลดหย่อนภาษี 

การศกึษาของ Xin et al. (2013) พบวา่ความเชื่อมัน่เป็นปัจจยัหลกัทีส่ง่ผลต่อความตัง้ใจของผูใ้ชง้านในการ
ยอมรบัการใช้งานโมบายเพย์เมนต์ (Mobile Payment) โดยมผีู้ให้บรกิารมอืถอืและผู้ให้บรกิารโมบายเพย์เมนต์เป็น
ปัจจยัสนบัสนุนต่อความไวว้างใจและการยอมรบัในการใชง้านบรกิาร เชน่เดยีวกนักบังานวจิยัของ Duane et al. (2011) 
ทีพ่บวา่ความเชื่อมัน่ในผูใ้หบ้รกิารรา้นคา้ (Vendor Trust) มคีวามสมัพนัธต์่อความยนิยอมของผูบ้รโิภคในการทีจ่ะช าระ
เงนิออนไลน์ผา่นทางโทรศพัทส์มารท์โฟน จงึน าไปสูส่มมตฐิานทีว่า่ 
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สมมติฐานที ่7 (H7): ความเชือ่มัน่ในผู้ให้บรกิารโมบายแบงก์กิ้งส่งผลในทางบวกต่อความตัง้ใจในการ
บรจิาคเงนิผา่นควิอารโ์คด้ในโมบายแบงกก์ิ้งเพือ่การลดหยอ่นภาษี 

 
3.2.8 ความสมัพนัธ์ระหว่างความผกูพนัระหว่างผู้บริจาคและหน่วยรบับริจาคและความตัง้ใจในการ

บริจาคเงินผา่นคิวอารโ์ค้ดในโมบายแบงกก้ิ์งเพ่ือการลดหย่อนภาษี 
งานวจิยัของ Maleki and Hosseini (2020) พบวา่ความผูกพนัระหว่างผูบ้รจิาคและองคก์รการกุศล (Donor-

Brand Engagement) ส่งผลต่อความตัง้ใจในการบรจิาคผ่านแอปพลิเคชนัธุรกรรมออนไลน์บนมอืถือ (M-Payment 
Applications) ผูบ้รจิาคทีม่คีวามผกูพนักบัองคก์รการกุศลจะเกดิความรูส้กึวา่การมปีฏสิมัพนัธก์บัองคก์รการกุศลเป็นสิง่
ทีม่คีวามหมายและพรอ้มทีจ่ะลงทุนในทรพัยากร ซึง่ประกอบดว้ย ความคดิ อารมณ์ เวลา เงนิ และพลงังาน นอกจากน้ี
ในงานวจิยัของ Bennett (2013) ไดก้ลา่ววา่ผูบ้รจิาคทีม่คีวามผกูพนักบัองคก์รการกุศลมแีนวโน้มทีจ่ะใหก้ารสนบัสนุนที่
มากขึน้ในอนาคต จงึน าไปสูส่มมตฐิานทีว่า่ 

 
สมมตฐิานที ่8 (H8): ความผกูพนัระหวา่งผูบ้รจิาคและหน่วยรบับรจิาคสง่ผลในทางบวกต่อความตัง้ใจในการ

บรจิาคเงนิผา่นควิอารโ์คด้ในโมบายแบงกก์ิ้งเพือ่การลดหยอ่นภาษี 
 

4. วิธีการวิจยั 
งานวจิยัน้ีเป็นงานวจิยัเชงิปรมิาณเพื่อศกึษาถึงปัจจยัที่ส่งผลต่อความตัง้ใจในการบรจิาคเงนิผ่านควิอาร์โค้ดใน   

โมบายแบงก์กิ้งเพื่อการลดหย่อนภาษีของคนวยัท างาน โดยประชากรที่ใช้ในการศกึษาในงานวจิยัน้ี คอื กลุ่มคนวยั
ท างานซึง่เคยบรจิาคผ่านควิอารโ์คด้บนโมบายแบงกก์ิง้ของธนาคารพาณิชยเ์พื่อการลดหยอ่นภาษ ีและผูท้ีม่แีนวโน้มที่
จะบรจิาคในอนาคต และก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างจากการวเิคราะห์ค่าอ านาจในการทดสอบ (Power Analysis) 
โดยท าการก าหนดตามสถติกิารวเิคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ที่ใช้ในการวเิคราะห์
ขอ้มลูดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รปู G*Power Version 3. 1 (Faul et al., 2007) ทัง้น้ีไดก้ าหนดคา่พารามเิตอรด์งัน้ี 

𝑓2 คอื ค่าขนาดอิทธพิล (Effect Size) เป็นค่าสถิติที่ใช้บอกขนาดความแตกต่างเมื่อผลการทดสอบสมมติฐาน
ต่างกนัอยา่งมนียัส าคญั เท่ากบั 0.15 

𝑎  คอื ค่าความเชื่อมัน่ทีร่ะดบันัยส าคญั (Level of Significant) หรอืความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อนในการ
ทดสอบ (Error Probability) โดยก าหนดทีร่ะดบั 0.05 (𝑎=0.05) เท่ากบัระดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 

1-β คอื ค่าอ านาจการทดสอบ (Power of Test) โดยก าหนดใหผ้ลต่างของความผดิพลาดเท่ากบั 0.05 และความ
น่าจะเป็นในการตดัสนิใจทีถ่กูตอ้ง เท่ากบั 0.95 (1-β = 0.95) 

Number of Predictors คอื จ านวนตวัแปรทัง้หมด เทา่กบั 7 ตวัแปร 
จากการค านวณด้วยโปรแกรม G*Power Version 3.1 พบว่าได้กลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 153 ราย แต่เพื่อลดความ

คลาดเคลื่อนในการท าวจิยั ผูว้จิยัจงึไดท้ าการเพิม่ขนาดกลุ่มตวัอย่างจ านวนรอ้ยละ 20 ท าใหข้นาดของกลุ่มตวัอย่างที่
ตอ้งการเพือ่เกบ็แบบสอบถามเป็นจ านวนทัง้สิน้ 184 ราย 

งานวิจัยน้ีจัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้แก่ แอปพลิเคชันไลน์ ( LINE) เฟซบุ๊ก 
(Facebook) และทวติเตอร ์(Twitter) โดยท าการเริม่สง่แบบสอบถามแก่กลุ่มตวัอยา่งตัง้แต่เดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2564 – 
เดอืนกุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 รวมระยะเวลาทัง้หมด 3 เดอืน 
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5. ผลการวิจยั 
5.1 การทดสอบข้อตกลงเบือ้งต้นทางสถิติ 

ผูว้จิยัสามารถเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งไดท้ัง้สิน้จ านวน 196 รายซึง่เมื่อท าการคดักรองตามเงือ่นไขและ
วตัถุประสงค์ของงานวจิยัแลว้พบว่ามผีูต้อบแบบสอบถามที่ผ่านเกณฑ์ทัง้สิน้จ านวน 184 ราย จากนัน้จงึน าขอ้มูลไป
ประมวลผลทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS เพื่อตรวจสอบข้อมูลขาดหาย (Missing data) ข้อมูลสุดโต่ง 
(Outliners) การกระจายแบบปกต ิ(Normal) ซึง่จากผลการทดสอบพบว่าขอ้มลูไมม่สีว่นใดขาดหาย และเมื่อท าการตดั
ขอ้มลูสดุโต่ง (Outliners) จงึเหลอืกลุ่มตวัอยา่งส าหรบัน ามาวเิคราะหท์ัง้หมด 178 กลุ่มตวัอยา่ง งานวจิยัครัง้น้ี ท าการ
สอบทานการกระจายตวัของขอ้มูลด้วยการวเิคราะห์ Skewness ส าหรบัการตรวจสอบความเบ้ของขอ้มูลซึ่งมคี่าอยู่
ในช่วง -3 ถงึ +3 และท าการวเิคราะห์ Kurtosis ส าหรบัการตรวจสอบความโด่งของขอ้มูล โดยเมื่อพจิารณาผลการ
วเิคราะหด์ว้ยวธิกีารดงักล่าวแลว้แสดงใหเ้หน็ว่าขอ้มูลที่ทดสอบมคี่าอยู่ในช่วงดงักล่าว จงึสรุปไดว้่าขอ้มูลในแต่ละขอ้
ค าถามมกีารกระจายตวัในรปูแบบการแจกแจงแบบปกต ิดงันัน้ผูว้จิยัจงึยงัคงใชข้อ้มูลจ านวน 178 ชุดดงักล่าวในการ
วเิคราะหข์อ้มลูทางสถติติ่อไป 
5.2 การประเมินความตรงและความเท่ียงของแบบสอบถาม 

งานวจิยัครัง้น้ีไดส้รา้งแบบสอบถามในการหาความสมัพนัธท์ีม่ผีลต่อความตัง้ใจทีจ่ะบรจิาคเงนิผ่านควิอารโ์ค้ดใน
โมบายแบงก์กิ้งเพื่อการลดหย่อนภาษีของคนวยัท างาน โดยแบ่งออกเป็นทัง้หมด 8 ปัจจยั 39 ค าถาม และท าการ
ทดสอบความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม โดยใช้การทดสอบความเที่ยงของแบบสอบถาม (Reliability) จากการ
วิเคราะห์ค่าสมัประสิทธิแ์อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha) ที่มีค่ามากกว่า 0.7 เป็นเกณฑ์การพิจารณา 
(Tavakol & Dennick, 2011) และได้ทดสอบความตรงของแบบสอบถาม (Validity) ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
(Factor Analysis) เพือ่จดักลุ่มตวัแปรใหอ้ยูใ่นปัจจยัเดยีวกนั โดยตอ้งมคีา่น ้าหนกัองคป์ระกอบ (Factor loading) ในแต่
ละปัจจยัมากกว่า 0.5 และจะตอ้งไม่มคี่าน ้าหนักองคป์ระกอบสงูในปัจจยัมากกว่า 1 ปัจจยั หากพบว่ามขีอ้ค าถามบาง
ขอ้ไม่เขา้กลุ่มและมคี่าน ้าหนักองคป์ระกอบต ่ากว่าเกณฑจ์ะท าการตดัขอ้ค าถามออก รวมถงึจะตอ้งมคี่า KMO ไม่น้อย
กวา่ 0.5 หรอืมคี่าเขา้ใกล ้1 และมคี่า Bartlett’s Test น้อยกวา่ 0.05 จากตารางที ่1 แสดงค่าสถติขิองแต่ละขอ้ค าถามที่
ผา่นเกณฑท์ีก่ าหนด 
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ปัจจยัท่ี1: อิทธิพลของส่ือ (% of variance = 55.116, Cronbach's Alpha = 0.813) 
ทา่นรบัรูเ้กีย่วกบัการบรจิาคเงนิผา่นควิอารโ์คด้ในโมบายแบงกก์ิง้เพือ่
การลดหยอ่นภาษจีากการโฆษณาทางวทิยุ โทรทศัน์  หรอืสือ่สิง่พมิพ์
ประเภทต่างๆ  

3.669 0.949 0.745 

ทา่นรบัรูเ้กีย่วกบัการบรจิาคเงนิผา่นควิอารโ์คด้ในโมบายแบงกก์ิง้เพือ่
การลดหยอ่นภาษจีากการโฆษณาทางสือ่ออนไลน์ ไดแ้ก่ เวบ็ไซต ์หรอื 
เครอืขา่ยสงัคม (Social Networking)  

4.140 0.907 0.686 

ทา่นรูส้กึอยากใชบ้รกิารการบรจิาคเงนิผา่นควิอารโ์คด้ในโมบายแบงกก์ิง้
เพือ่การลดหยอ่นภาษจีากการโฆษณาทางวทิยุ โทรทศัน์  หรอืสือ่
สิง่พมิพป์ระเภทต่างๆ  

3.770 0.985 0.828 

ทา่นรูส้กึอยากใชบ้รกิารการบรจิาคเงนิผา่นควิอารโ์คด้ในโมบายแบงกก์ิง้
เพือ่การลดหยอ่นภาษจีากการโฆษณาทางสือ่ออนไลน์ ไดแ้ก่ เวบ็ไซต ์
หรอื เครอืขา่ยสงัคม (Social Networking) 

4.236 0.864 0.721 

ปัจจยัท่ี2: ความผกูพนัระหว่างผูบ้ริจาคและหน่วยรบับริจาค (% of variance = 37.955, Cronbach's Alpha = 
0.856) 

ทา่นมคีวามสขุในการสนบัสนุนกจิกรรมของหน่วยงานการกุศล 4.438 0.498 0.716 

ทา่นรูส้กึวา่หน่วยงานการกุศลทีท่า่นชื่นชอบมกีารด าเนินงานทีต่รงกบั
ตวัตนของทา่น 

4.225 0.778 0.844 

ทา่นรูส้กึถงึความเชื่อมโยงระหวา่งหน่วยงานการกุศลกบัวธิกีารทีท่า่น
มองตวัตนของทา่น 

4.140 0.757 0.827 

ทา่นเชื่อวา่การเลอืกบรจิาคใหห้น่วยงานการกุศลเป็นการแสดงออกที่
ชดัเจนถงึความเป็นตวัตนของท่าน 

4.118 0.865 0.780 
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ปัจจยัท่ี3: การรบัรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รบัจากการใช้งาน (% of variance = 13.405, Cronbach's Alpha = 0.920) 

ทา่นเชื่อวา่การบรจิาคเงนิผา่นควิอารโ์คด้ในโมบายแบงกก์ิง้เพื่อการ
ลดหยอ่นภาษชี่วยประหยดัเวลาของทา่นได ้เมื่อเทยีบกบัการบรจิาคเงนิ
เพือ่การลดหยอ่นภาษใีนรปูแบบปกต ิ

4.815 0.418 0.543 

ทา่นเชื่อวา่การบรจิาคเงนิผา่นควิอารโ์คด้ในโมบายแบงกก์ิง้เพื่อการ
ลดหยอ่นภาษชี่วยใหท้า่นสามารถเขา้ถงึบรกิารไดใ้นทุกทีแ่ละทุกเวลา 

4.809 0.448 0.785 

ทา่นเชื่อวา่การบรจิาคเงนิผา่นควิอารโ์คด้ในโมบายแบงกก์ิง้เพื่อการ
ลดหยอ่นภาษชี่วยใหช้วีติของท่านงา่ยและสะดวกขึน้ 

4.792 0.471 0.767 

ทา่นเชื่อวา่การบรจิาคเงนิผา่นควิอารโ์คด้ในโมบายแบงกก์ิง้เพื่อการ
ลดหยอ่นภาษชี่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการยืน่ขอลดหยอ่นภาษี เชน่ ไม่
ตอ้งเกบ็หลกัฐานบรจิาคหรอืใบเสรจ็รบัเงนิเอาไวเ้พือ่รอยืน่พรอ้มแบบ
ภาษใีนปีถดัไป 

4.860 0.348 0.795 

ทา่นเชื่อวา่การบรจิาคเงนิผา่นควิอารโ์คด้ในโมบายแบงกก์ิง้เพื่อการ
ลดหยอ่นภาษเีป็นประโยชน์ต่อทา่นซึง่อยูใ่นวยัท างาน 

4.792 0.407 0.827 

ปัจจยัท่ี4: การรบัรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (% of variance = 25.476, Cronbach's Alpha = 0.893) 

ทา่นเชื่อวา่ทา่นสามารถเรยีนรูท้ีจ่ะใชง้านการบรจิาคเงนิผา่นควิอารโ์คด้
ในโมบายแบงกก์ิง้เพือ่การลดหยอ่นภาษไีดอ้ยา่งงา่ยดาย 

4.753 0.558 0.706 

ทา่นเชื่อวา่การบรจิาคเงนิผา่นควิอารโ์คด้ในโมบายแบงกก์ิง้เพื่อการ
ลดหยอ่นภาษนีัน้เป็นเรือ่งงา่ยส าหรบัท่าน 

4.730 0.606 0.868 

ทา่นเชื่อวา่ทา่นไมต่อ้งใชค้วามพยายามมากในการบรจิาคเงนิผา่นควิอาร์
โคด้ในโมบายแบงกก์ิง้เพือ่การลดหยอ่นภาษี  

4.719 0.521 0.711 

ทา่นเชื่อวา่การบรจิาคเงนิผา่นควิอารโ์คด้ในโมบายแบงกก์ิง้เพื่อการ
ลดหยอ่นภาษมีขี ัน้ตอนวธิกีารทีช่ดัเจนและสามารถเขา้ใจไดง้า่ย 

4.657 0.629 0.704 

ปัจจยัท่ี5: ความเช่ือมัน่ในผูใ้ห้บริการโมบายแบงกก้ิ์ง (% of variance = 42.868, Cronbach's Alpha = 0.895) 

ทา่นมัน่ใจวา่ผูใ้หบ้รกิารโมบายแบงกก์ิง้จะสามารถบรหิารจดัการในการ
บรจิาคเงนิผา่นควิอารโ์คด้ในโมบายแบงกก์ิง้เพื่อการลดหยอ่นภาษขีอง
ทา่นไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

4.360 0.685 0.625 
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ปัจจยัท่ี5: ความเช่ือมัน่ในผูใ้ห้บริการโมบายแบงกก้ิ์ง (% of variance = 42.868, Cronbach's Alpha = 0.895) 
ทา่นมัน่ใจวา่ผูใ้หบ้รกิารโมบายแบงกก์ิง้ด าเนินการเกีย่วกบัมาตรการ
รกัษาความปลอดภยัอยา่งเพยีงพอเพือ่ทีจ่ะควบคุมความเป็นสว่นตวัของ
ขอ้มลูท่าน 

4.129 0.803 0.792 

ทา่นมัน่ใจในผูใ้หบ้รกิารโมบายแบงกก์ิง้ในการควบคุมความเป็นสว่นตวั
ของขอ้มลูทา่น 

4.017 0.860 0.732 

ทา่นคดิวา่ผูใ้หบ้รกิารโมบายแบงกก์ิง้มคีวามน่าเชื่อถอื 4.287 0.715 0.557 

ทา่นมัน่ใจวา่ผูใ้หบ้รกิารโมบายแบงกก์ิง้จะรกัษาผลประโยชน์สงูสดุของ
ทา่นในการใชบ้รกิารบรจิาคเงนิผา่นควิอารโ์คด้ในโมบายแบงกก์ิง้เพือ่การ
ลดหยอ่นภาษ ี

4.129 0.823 0.624 

ปัจจยัท่ี6: ความเช่ือมัน่ในบริการรฐับาลอิเลก็ทรอนิกสข์องกรมสรรพากร (% of variance = 70.712, 
Cronbach's Alpha = 0.926) 

ทา่นมัน่ใจวา่กรมสรรพากรจะสามารถบรหิารจดัการในการขอลดหยอ่น
ภาษผีา่นบรกิารอเิลก็ทรอนิกสข์องท่านไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

4.079 0.892 0.801 

ทา่นมัน่ใจวา่กรมสรรพากรจะไมก่ระท าการในลกัษณะทีเ่ป็นอนัตรายต่อ
ทา่น เมือ่ทา่นใชบ้รกิารรฐับาลอเิลก็ทรอนิกสข์องกรมสรรพากร 

3.882 0.946 0.871 

ทา่นมคีวามรูส้กึมัน่ใจในการใชบ้รกิารอเิลก็ทรอนิกสข์องกรมสรรพากร 4.051 0.897 0.867 

ทา่นมัน่ใจวา่กรมสรรพากรจะรกัษาผลประโยชน์สงูสดุของท่านในการใช้
บรกิารรฐับาลอเิลก็ทรอนิกสข์องกรมสรรพากร 

3.899 0.981 0.881 

ปัจจยัท่ี7: ความกงัวลเก่ียวกบัความเป็นส่วนตวั (% of variance = 24.496, Cronbach's Alpha = 0.777) 

ทา่นคดิวา่กรมสรรพากรอาจน าขอ้มลูการใชง้านของทา่นไปใชแ้สวงหา
ผลประโยชน์โดยไมไ่ดร้บัอนุญาต 

4.803 0.426 0.740 

ทา่นมคีวามกงัวลใจวา่ผูใ้หบ้รกิารโมบายแบงกก์ิง้จะมกีารจดัเกบ็ขอ้มลู
สว่นบุคคลของทา่นมากเกนิไป 

4.253 0.719 0.774 

ทา่นมคีวามกงัวลใจเมือ่ไมท่ราบวา่ผูใ้หบ้รกิารโมบายแบงกก์ิง้น าขอ้มลู
สว่นบุคคลของทา่นไปใชอ้ยา่งไร 

4.393 0.768 0.851 
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ปัจจยัท่ี7: ความกงัวลเก่ียวกบัความเป็นส่วนตวั (% of variance = 24.496, Cronbach's Alpha = 0.777) 

ทา่นคดิวา่ผูใ้หบ้รกิารโมบายแบงกก์ิง้ควรเปิดเผยวธิกีารจดัเกบ็ 
ประมวลผล และการใชง้านขอ้มลูสว่นบุคคลของท่าน 

4.635 0.588 0.758 

ปัจจยัท่ี8: ความตัง้ใจในการบริจาคเงินผา่นคิวอารโ์ค้ดในโมบายแบงกก้ิ์งเพ่ือการลดหย่อนภาษี (% of 
variance = 17.477, Cronbach's Alpha = 0.916) 

ทา่นคดิวา่การบรจิาคเงนิผา่นควิอารโ์คด้ในโมบายแบงกก์ิง้เพื่อการ
ลดหยอ่นภาษมีคีวามน่าสนใจ 

4.719 0.463 0.848 

ทา่นตัง้ใจทีจ่ะบรจิาคเงนิผา่นควิอารโ์คด้ในโมบายแบงกก์ิง้เพื่อการ
ลดหยอ่นภาษใีนอนาคต 

4.702 0.459 0.917 

ทา่นวางแผนทีจ่ะบรจิาคเงนิผา่นควิอารโ์คด้ในโมบายแบงกก์ิง้เพือ่การ
ลดหยอ่นภาษใีนอนาคต 

4.680 0.503 0.892 

เมือ่มโีอกาสทา่นจะบรจิาคเงนิผา่นควิอารโ์คด้ในโมบายแบงกก์ิง้เพือ่การ
ลดหยอ่นภาษ ี

4.730 0.445 0.922 

 
5.3 ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่าง 

จากกลุ่มตวัอย่างในงานวจิยัทัง้หมดจ านวน 178 คน ประกอบด้วยผู้ที่เคยมปีระสบการณ์ในการบรจิาคเงนิผ่าน 
ควิอารโ์คด้ในโมบายแบงกก์ิง้เพื่อการลดหยอ่นภาษคีดิเป็นรอ้ยละ 71.35 พบวา่สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิจ านวน 122 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 68.54 โดยกลุ่มตวัอย่างส่วนมากมอีายุระหว่าง 21-30 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 44.94 ระดบัการศกึษาอยู่ใน
ระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า คดิเป็นรอ้ยละ 77.53 ส่วนใหญ่ประกอบอาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน คดิเป็นรอ้ยละ 
66.85 โดยมคีวามถี่ในการบรจิาคเงนิผ่านควิอารโ์คด้ในโมบายแบงก์กิ้ง อยู่ที่ 1-2 ครัง้ต่อเดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 60.10 
จ านวนเงนิเฉลี่ยที่บรจิาคในแต่ละครัง้เป็นจ านวน 101-200 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.20 โดยการบรจิาคเงินคิดเป็น
จ านวนต ่ากว่าร้อยละ 1 เมื่อเทยีบกบัรายได้ทัง้ปี อยู่ที่จ านวนร้อยละ 49.44 หน่วยรบับรจิาคที่นิยมเลอืกบรจิาคคือ 
โรงพยาบาล คดิเป็นรอ้ยละ 35.37 สว่นใหญ่ใชบ้รกิารช าระเงนิผ่านควิอารโ์คด้ของธนาคารกสกิรไทยเป็นหลกั คดิเป็น
รอ้ยละ 49.44 และทราบขอ้มลูประชาสมัพนัธเ์กีย่วกบัการบรจิาคเงนิเพื่อลดหยอ่นภาษดีว้ยระบบบรจิาคอเิลก็ทรอนิกส ์
(e-Donation) ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ / ยูทูบ / ไลน์ / เฟซบุ๊ก / ทวิตเตอร์ / 
หนงัสอืพมิพอ์อนไลน์ / กระทู ้มากทีส่ดุ คดิเป็นรอ้ยละ 65.40 
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5.4 การทดสอบสมมติฐานการวิจยั 
งานวิจัยน้ีทดสอบสมมติฐานการวิจัยจากกรอบแนวคิดการวิจัยด้วยการวิเคราะห์การถดถอยแบบเชิงชัน้ 

(Hierarchical regression) และพยากรณ์ค่าตวัแปรตามจากตวัแปรอิสระ ซึ่งเป็นการหาค่าอิทธิพลทางตรง (Direct 
effect) และค่าอิทธิพลทางอ้อม (Indirect effect) ซึ่งได้ก าหนดให้ใช้เกณฑ์ค่า p-value ไม่เกิน 0.05 เป็นตวัก าหนด
นัยส าคญัทางสถติ ิ(Significant level) โดยสามารถวเิคราะหผ์ลทางสถติไิด้ผลลพัธด์งัแสดงในภาพที ่3 และตารางที ่2 
และสามารถสรุปสมมตฐิานงานวจิยัไดด้งัตารางที ่3 

5.4.1 ความเช่ือมัน่ในผู้ให้บริการโมบายแบงก์ก้ิง ผลทางสถิติแสดงให้เห็นว่าความกงัวลเกี่ยวกบัความเป็น
ส่วนตวั ส่งผลสนับสนุนทางบวกต่อความเชื่อมัน่ในผูใ้หบ้รกิารโมบายแบงก์กิ้ง ที่ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.356 
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และมคีา่ความผนัแปรของตวัแปรตามเทา่กบัรอ้ยละ 12.70 (R2 = 0.127) ซึง่จาก
การวเิคราะหข์อ้มลูพบว่าไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัที ่6 ทีก่ล่าวว่าความกงัวลเกีย่วกบัความเป็นสว่นตวัสง่ผล
ในทางลบต่อความเชื่อมัน่ในผูใ้หบ้รกิารโมบายแบงก์กิง้ และไมส่อดคลอ้งกบังานวจิยัของ Zhou (2011) ทีแ่สดงใหเ้หน็
ว่าผูใ้ชง้านทีม่คีวามกงัวลเกี่ยวกบัความเป็นส่วนตวัสงูจะรูส้กึว่าการเปิดเผยขอ้มูลของพวกเขามคีวามเสีย่งดา้นความ
เป็นส่วนตวัอย่างมาก ถ้าหากหน่วยงานที่จดัเกบ็ขอ้มลูส่วนบุคคลไม่สามารถสรา้งความมัน่ใจเพื่อบรรเทาความกงัวล
เกี่ยวกบัความเป็นส่วนตวัให้แก่ผู้ใช้งานในการรวบรวมและใช้ขอ้มูลอย่างเหมาะสม ผู้ใช้งานก็จะไม่ยอมรบัและไม่
ยนิยอมในการใชบ้รกิารนัน้ซึ่งจากการที่ผลงานวจิยัไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานสามารถอธบิายไดจ้ากผลการวจิยัของ 
Lutz and Strathoff (2014) ทีพ่บวา่ความกงัวลเกีย่วกบัความเป็นสว่นตวัและความเชื่อมัน่ในการปกป้องขอ้มลูสว่นตวัมี
ความแตกต่างกนัขึ้นอยู่กบัหน่วยงานผู้ให้บริการ นอกจากน้ีแล้วยงัพบว่าความเชื่อมัน่ที่เกิดขึ้นไม่สอดคล้องกบั
พฤตกิรรมของผูใ้ชง้านเสมอไป โดยกลุ่มตวัอย่างมคีวามเชื่อมัน่ในการปกป้องขอ้มูลส่วนตวัของหน่วยงานรฐับาลใน
ระดบัที่สงูซึ่งตรงกนัขา้มกบัความเชื่อมัน่ในการปกป้องขอ้มลูสว่นตวัต่อผูใ้หบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ตในระดบัทีต่ ่า แต่ถงึแม้
พวกเขาจะมคีวามเชื่อมัน่ที่ต ่ามากต่อบรษิทัอนิเทอรเ์น็ตและโทรคมนาคมในการปกป้องความเป็นส่วนตวัของขอ้มูล
สว่นบุคคล แต่พวกเขากย็งัคงใชง้านและไมไ่ดแ้สดงพฤติกรรมในการปกป้องความเป็นสว่นตวัมากนัก ซึ่งสนับสนุนให้
เหน็ถงึเรือ่งของทศันคตเิกีย่วกบัความเป็นสว่นตวัซึง่ไมม่บีรบิททีต่ายตวั ขึน้อยูก่บัสถานการณ์ในแต่ละสงัคมรวมถงึการ
เปลี่ยนแปลงของกาลเวลา (Mutimukwe et al., 2020) ท าให้ข้อสรุปจากงานวจิยัในอดีตที่น ามาก าหนดตวัแปรและ
สมมตฐิานตามกรอบการวจิยัซึง่มคีวามแตกต่างในชว่งเวลาและสภาพภูมศิาสตรอ์าจไมส่ามารถน ามาอา้งองิในงานวจิยั
ฉบบันี้ได ้และอาจไมส่ามารถสรุปไดว้า่ความกงัวลเกีย่วกบัความเป็นสว่นตวัสง่ผลต่อความเชื่อมัน่ในผูใ้หบ้รกิารโมบาย
แบงกก์ิง้ 

5.4.2 ความเช่ือมัน่ในบริการรฐับาลอิเลก็ทรอนิกสข์องกรมสรรพากร ผลทางสถติแิสดงใหเ้หน็วา่ความกงัวล
เกีย่วกบัความเป็นสว่นตวั สง่ผลสนบัสนุนทางบวกต่อความเชื่อมัน่ในบรกิารรฐับาลอเิลก็ทรอนิกสข์องกรมสรรพากร ที่
ค่าสมัประสทิธิอ์ิทธพิลเท่ากบั 0.224 อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และมคี่าความผนัแปรของตวัแปรตาม
เท่ากบัรอ้ยละ 5 (R2 = 0.050) ซึง่จากการวเิคราะหข์อ้มลูพบวา่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัที ่5 ทีก่ล่าววา่ความ
กงัวลเกีย่วกบัความเป็นสว่นตวัสง่ผลในทางลบต่อความเชื่อมัน่ในบรกิารรฐับาลอเิลก็ทรอนิกสข์องกรมสรรพากร และไม่
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Colesca (2009) ทีร่ะบุวา่ความกงัวลเกีย่วกบัความเป็นสว่นตวัสง่อทิธพิลมากทีสุ่ดต่อความ
เชื่อมัน่ในบรกิารของรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์โดยประชาชนจะเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลกต็่อเมื่อมัน่ใจว่าขอ้มลูสว่นบุคคล
จะถูกใช้เท่าที่แจ้งไว้ในวตัถุประสงค์ของการจดัเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเท่านัน้ จากการที่ผลงานวจิยัไม่สอดคล้องกบั
สมมติฐานอาจเน่ืองมาจากเรื่องของทัศนคติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลา 
(Mutimukwe et al., 2020) จากงานวจิยัของ Gong et al. (2022) กลา่ววา่การเกดิสถานการณ์โรคระบาดและความรูส้กึ
ไมแ่น่นอนในสถานการณ์น้ีไดเ้ปลีย่นผูค้นใหใ้ชช้วีติในรปูแบบใหมซ่ึง่สง่ผลใหก้ารคน้พบจากงานวจิยัก่อนหน้าในเรือ่งที่
เกี่ยวขอ้งกบัความเป็นสว่นตวัอาจไม่สามารถน ามาใชอ้ธบิายต่อสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนัได ้โดยเมื่อเกดิสถานการณ์
ของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ทีร่ะบาดอยา่งรุนแรง ผูค้นจ าเป็นทีจ่ะตอ้งใหส้ทิธิย์นิยอมในการเขา้ถงึ
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ขอ้มลูสว่นตวัเพื่อแลกกบัความปลอดภยั ไมเ่พยีงแต่สนับสนุนใหม้กีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูทีม่ากขึน้แต่ยงัเปิดเผยขอ้มูล
ในชวีติประจ าวนัอย่างเป็นเรื่องปกตมิากขึน้เรื่อยๆ ประชาชนเชื่อว่าการตดิตามขอ้มลูสว่นตวัโดยเฉพาะจากเจา้หน้าที่
รฐั เช่น หน่วยงานทางดา้นสาธารณสุขน้ีจะมปีระโยชน์ จงึท าใหย้นิยอมที่จะเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลซึ่งไม่สะทอ้นถงึ
เหตุผลทีส่บืเน่ืองมาจากความเชื่อมัน่ ซึง่เป็นเหตุการณ์ทีส่นับสนุนความเป็นอสิระต่อกนัของความกงัวลเกี่ยวกบัความ
เป็นสว่นตวัและความเชื่อมัน่ในบรกิารรฐับาลอเิลก็ทรอนิกสข์องกรมสรรพากรในงานวจิยัฉบบัน้ี  

5.4.3 ความตัง้ใจท่ีจะบริจาคเงินผ่านคิวอารโ์ค้ดในโมบายแบงกก้ิ์งเพ่ือการลดหย่อนภาษี ผลทางสถติแิสดง
ใหเ้หน็ว่าอทิธพิลของสื่อ การรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน การรบัรูถ้งึประโยชน์ที่ไดร้บัจากการใชง้าน ความเชื่อมัน่ใน
บรกิารรฐับาลอเิลก็ทรอนิกสข์องกรมสรรพากร ความเชื่อมัน่ในผูใ้หบ้รกิารโมบายแบงก์กิ้ง และความผูกพนัระหว่างผู้
บรจิาคและหน่วยรบับรจิาค ส่งอทิธพิลต่อความตัง้ใจทีจ่ะบรจิาคเงนิผา่นควิอารโ์คด้ในโมบายแบงกก์ิง้เพื่อการลดหยอ่น
ภาษีโดยมคี่าความผนัแปรของตวัแปรตามเท่ากบัรอ้ยละ 69.70 (R2 = 0.697) ซึ่งมรีายละเอียดของอิทธพิลในแต่ละ
ปัจจยั ดงัน้ี 

5.4.3.1 อิทธิพลของส่ือ อทิธพิลของสื่อส่งอทิธพิลทางตรงต่อความตัง้ใจที่จะบรจิาคเงนิผ่านควิอาร์โค้ด
ในโมบายแบงก์กิ้งเพื่อการลดหย่อนภาษี โดยมคี่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.219 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัที่ 1 ที่กล่าวว่าอทิธพิลของสื่อส่งผลในทางบวกต่อความตัง้ใจในการ
บรจิาคเงนิผ่านควิอาร์โค้ดในโมบายแบงก์กิ้งเพื่อการลดหย่อนภาษี และสอดคล้องกบังานวจิยัของ Venkatesh and 
Brown (2001) ที่พบว่าขอ้มูลข่าวสารที่ได้รบัจากสื่อมวลชนต่างๆ เช่น โทรทศัน์ วทิยุ นิตยสาร และหนังสอืพมิพ ์มี
ผลต่อการตดัสนิใจของผูบ้รโิภค โดยสื่อสามารถกระจายข่าวสารเพื่อสรา้งการรบัรูถ้งึคุณค่าของผลติภณัฑ์หรอื
กจิกรรมที่เกดิจากผลติภณัฑ์ใหก้บัผูค้นในวงกวา้งไดอ้ย่างรวดเรว็ และการเผยแพร่ขอ้มูลของสื่อเป็นปัจจยัส าคญัที่
คอยกระตุ้นและสรา้งการรบัรูก้ารมอียู่ของบรกิารใหผู้ใ้ชง้านไดร้บัทราบและตดัสนิใจได้ง่ายขึน้ โดยงานวจิยัน้ีพบว่า
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่อายุระหว่าง 21-30 ปี ประกอบอาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน และไดร้บัทราบขอ้มูลเกี่ยวกบั
การบรจิาคเงนิเพื่อลดหย่อนภาษีด้วยระบบบรจิาคอเิลก็ทรอนิกส ์ (e-Donation) ผ่านช่องทางอนิเทอร์เน็ตและสื่อ
สงัคมออนไลน์ เวบ็ไซต์ / ยูทูบ / ไลน์ / เฟซบุ๊ก / ทวติเตอร ์/ หนังสอืพมิพ์ออนไลน์ / กระทู ้มากที่สุด ถอืเป็นช่อง
ทางการประชาสมัพนัธ์ข่าวสารที่มปีระสทิธภิาพและเหมาะสมกบักลุ ่มตวัอย่างที่มคีวามคล่องแคล่วในการใช้
อนิเทอรเ์น็ต ซึ่งเขา้ถงึไดง้่ายจากทุกที่และทุกเวลา  

5.4.3.2 การรบัรู้ความง่ายในการใช้งาน การรบัรูค้วามงา่ยในการใชง้านสง่อทิธพิลทางตรงต่อความตัง้ใจ
ที่จะบรจิาคเงนิผ่านควิอาร์โค้ดในโมบายแบงก์กิ้งเพื่อการลดหย่อนภาษี โดยมคี่าสมัประสทิธิอ์ิทธพิลเท่ากบั 0.265 
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัที ่2 ทีก่ล่าววา่การรบัรูถ้งึความงา่ยในการใช้
งานสง่ผลในทางบวกต่อความตัง้ใจในการบรจิาคเงนิผา่นควิอารโ์คด้ในโมบายแบงกก์ิง้เพื่อการลดหยอ่นภาษ ีเน่ืองจาก
ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลมเีครื่องหมายบวก จงึมทีศิทางเดยีวกนักบัสมมตฐิานการวจิยัทีต่ ัง้ไวแ้ละสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ Sariyon et al. (2020) ทีร่ะบุว่าการรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้านส่งผลต่อการเลอืกใชบ้รกิารช าระเงนิผ่านมอืถอื
ดว้ยควิอารโ์คด้ นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ (Gao et al., 2014; Guritno & Siringoringo, 2013; Fahmy & 
Al-Azab, 2016; Hussein et al., 2011; Carter & Bélanger, 2005) ทีแ่สดงใหเ้หน็วา่ตวัแปรการรบัรูถ้งึความงา่ยในการ
ใชง้านเป็นปัจจยัทีส่ าคญัในการก าหนดความตัง้ใจใชง้านเทคโนโลยขีองผูใ้ชง้าน 

5.4.3.3 การรบัรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รบัจากการใช้งาน การรบัรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รบัจากการใช้งานส่ง
อิทธิพลทางตรงต่อความตัง้ใจที่จะบริจาคเงินผ่านคิวอาร์โค้ดในโมบายแบงก์กิ้งเพื่อการลดหย่อนภาษี โดยมีค่า
สมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.496 อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานการวจิยัที่ 3 ที่
กล่าวว่าการรบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการใชง้านสง่ผลในทางบวกต่อความตัง้ใจในการบรจิาคเงนิผ่านควิอารโ์คด้ใน
โมบายแบงกก์ิง้เพื่อการลดหยอ่นภาษ ีและสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Fahmy and Al-Azab (2016) ทีพ่บวา่การรบัรูถ้งึ
ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการใชง้านมผีลต่อการใชง้านเทคโนโลยอียา่งมนียัส าคญั นอกจากน้ีผลจากงานวจิยัของ Hussein 
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et al. (2011); Horst et al. (2007); Zafiropoulos et al. (2012) ลว้นพบว่าการรบัรูถ้งึประโยชน์ที่ไดร้บัจากการใชง้าน
เป็นปัจจยัทีส่ าคญัต่อการยอมรบัใชง้านเทคโนโลยเีชน่เดยีวกนั 

5.4.3.4 ความเช่ือมัน่ในบริการรฐับาลอิเลก็ทรอนิกสข์องกรมสรรพากร ความเชื่อมัน่ในบรกิารรฐับาล
อเิลก็ทรอนิกสข์องกรมสรรพากรสง่อทิธพิลทางตรงต่อความตัง้ใจทีจ่ะบรจิาคเงนิผ่านควิอารโ์คด้ในโมบายแบงกก์ิ้งเพื่อ
การลดหย่อนภาษี โดยมีค่าสมัประสิทธิอ์ิทธิพลเท่ากับ -0.034 อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัที ่4 ทีก่ล่าวว่าความเชื่อมัน่ในบรกิารรฐับาลอเิลก็ทรอนิกสข์องกรมสรรพากรสง่ผลใน
ทางบวกต่อความตัง้ใจในการบรจิาคเงนิผ่านควิอารโ์คด้ในโมบายแบงก์กิ้งเพื่อการลดหย่อนภาษี  และไม่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ Hussein et al. (2011) ทีพ่บวา่ ความเชื่อมัน่ในรฐับาล เป็นปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการยอมรบัการใชง้านรฐับาล
อิเล็กทรอนิกส์ โดยจากงานวิจยัของ Jubran et al. (2016) พบว่าความเชื่อมัน่ส่งผลต่อความตัง้ใจใช้งานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์แต่เมื่อน าปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ  เข้ามาทดสอบเพิ่มเติมจากความสมัพนัธ์ดงักล่าวส่งผลให้
สมมติฐานถูกปฎิเสธ กล่าวคอืความเชื่อมัน่ไม่ส่งผลต่อความตัง้ใจใช้งานรฐับาลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสอดคล้องกนักบั
ผลสรุปจากงานวจิยัที่ส ารวจความสมัพนัธ์ระหว่างอายุและความเชื่อมัน่ โดยกลุ่มตวัอย่างที่สูงวยักว่ามแีนวโน้มที่จะ
เชื่อมัน่และมองว่าผู้อื่นมคีวามน่าเชื่อถือมากกว่าในกลุ่มตวัอย่างที่อายุน้อย (Bailey et al., 2015) โดยจากงานวจิยั
อ้างอิงมลีกัษณะประชากรศาสตร์ที่คล้ายคลงึกนักบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของงานวจิยัน้ีซึ่งส่วนใหญ่มอีายุอยู่
ระหว่าง 21-30 ปี ซึ่งเป็นวัยที่อายุยังไม่มากนัก จึงอาจเป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้ความเชื่อมัน่ในบริการรัฐบาล
อเิลก็ทรอนิกสข์องกรมสรรพากรและความตัง้ใจในการบรจิาคเงนิไมส่ง่อทิธพิลต่อกนั นอกจากน้ีผลการศกึษายงัมคีวาม
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Morgeson et al. (2011) ทีพ่บวา่การยอมรบัใชบ้รกิารรฐับาลอเิลก็ทรอนิกสข์องประชาชนไม่
มคีวามสมัพนัธก์บัความเชื่อมัน่ทีม่ตี่อรฐับาล 

5.4.3.5 ความเช่ือมัน่ในผู้ให้บริการโมบายแบงก์ก้ิง ความเชื่อมัน่ในผู้ให้บริการโมบายแบงก์กิ้งส่ง
อิทธิพลทางตรงต่อความตัง้ใจที่จะบริจาคเงินผ่านคิวอาร์โค้ดในโมบายแบงก์กิ้งเพื่อการลดหย่อนภาษี โดยมีค่า
สมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั -0.161 อยา่งไมม่นียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัที ่7 
ทีก่ล่าววา่ความเชื่อมัน่ในผูใ้หบ้รกิารโมบายแบงกก์ิง้สง่ผลในทางบวกต่อความตัง้ใจในการบรจิาคเงนิผ่านควิอารโ์คด้ใน
โมบายแบงก์กิ้งเพื่อการลดหย่อนภาษี และไม่สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ Xin et al. (2013) ทีพ่บว่าความเชื่อมัน่เป็น
ปัจจยัหลกัที่ส่งผลต่อความตัง้ใจของผู้ใช้งานในการยอมรบัการใช้งานโมบายเพย์เมนต์โดยมผีู้ให้บรกิารมอืถอืและผู้
ใหบ้รกิารโมบายเพยเ์มนต์เป็นปัจจยัสนับสนุนต่อความไวว้างใจและการยอมรบัการใชง้าน โดยงานวจิยัของ Gao and 
Yang (2014) พบว่าความเชื่อมัน่ของผู้ใช้งานที่มตี่อบรกิารของโทรศพัท์มอืถือไม่ส่งผลต่อความตัง้ใจใช้บรกิารของ
ผูบ้รโิภคซึ่งสนับสนุนผลการศกึษาของงานวจิยัน้ี นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกนักบัในปัจจุบนัทีก่ารใหบ้รกิารธุรกรรมทาง
การเงนิซึ่งรวมถงึการบรจิาคเงนิผ่านควิอารโ์คด้เพื่อการลดหย่อนภาษขีองผูใ้หบ้รกิารโมบายแบงก์กิ้งประกอบไปดว้ย
ธนาคารพาณิชยผ์ูใ้หบ้รกิารกว่า 8 แห่ง ผูใ้ชบ้รกิารสามารถเลอืกใชบ้รกิารไดต้ามความตอ้งการและตามความสะดวก 
โดยที่สถาบนัทางการเงนิเหล่าน้ีทัง้หมดอยู่ภายใต้การก ากบัดูแลโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึ่งด าเนิน
นโยบายและก ากบัดูแลสถาบนัการเงนิภายใต้กรอบหลกัการ 5 ดา้น เพื่อดูแลใหก้ารด าเนินงานของสถาบนัการเงนิมี
ความโปร่งใส มปีระสทิธภิาพ มธีรรมาภบิาลและมกีารบรหิารความเสีย่งอย่างเหมาะสม (ธนาคารแห่งประเทศไทย , 
ม.ป.ป.) ส่งผลให้ความเชื่อมัน่ที่ผู้ใช้งานมีต่อผู้ให้บรกิารโมบายแบงก์กิ้งย่อมไม่มีความแตกต่างกนั นอกจากน้ีใน
การศกึษาครัง้น้ีมบีรบิททีแ่ตกต่างจากงานวจิยัในอดตีซึง่ท าการวจิยัความเชื่อมัน่และการยอมรบัการใชง้านในกลุ่มของ
ผูใ้หบ้รกิารมอืถอืซึง่มคีวามเป็นอสิระในการประกอบธุรกจิมากกวา่กลุ่มของผูใ้หบ้รกิารโมบายแบงกก์ิ้ง ท าใหร้ะดบัการ
รบัรูค้วามเชื่อมัน่ทีผู่ใ้ชง้านมตี่อผูใ้หบ้รกิารในงานวจิยัน้ีและงานวจิยัในอดตีอาจไมส่ามารถน ามาเทยีบเคยีงกนัได ้ 

5.4.3.6 ความผกูพนัระหว่างผู้บริจาคและหน่วยรบับริจาค ความผูกพนัระหว่างผูบ้รจิาคและหน่วยรบั
บรจิาคสง่อทิธพิลทางตรงต่อความตัง้ใจทีจ่ะบรจิาคเงนิผ่านควิอารโ์คด้ในโมบายแบงก์กิ้งเพื่อการลดหย่อนภาษ ีโดยมี
ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.223 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัที ่8 ที่
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กล่าวว่าความผูกพนัระหว่างผู้บริจาคและหน่วยรบับริจาคส่งผลในทางบวกต่อความตัง้ใจในการบริจาคเงินผ่าน  
ควิอาร์โค้ดในโมบายแบงก์กิ้งเพื่อการลดหย่อนภาษี และสอดคล้องกบังานวจิยัของ Maleki and Hosseini (2020) ที่
พบวา่ความผกูพนัระหวา่งผูบ้รจิาคและองคก์รการกุศล (Donor-Brand engagement) สง่ผลต่อความตัง้ใจในการบรจิาค
ผา่นแอปพลเิคชนัธุรกรรมออนไลน์บนมอืถอื (M-Payment applications) ผูบ้รจิาคทีม่คีวามผกูพนักบัองคก์รการกุศลจะ
เกิดความรู้สกึว่าการมีปฏิสมัพนัธ์กบัองค์กรการกุศลเป็นสิง่ที่มีความหมายและพร้อมที่จะลงทุนในทรพัยากร ซึ่ง
ประกอบดว้ย ความคดิ อารมณ์ เวลา เงนิ และพลงังาน นอกจากน้ีในงานวจิยัของ Bennett (2013) ไดก้ล่าววา่ผูบ้รจิาค
ทีม่คีวามผกูพนักบัองคก์รการกุศลมแีนวโน้มที่จะใหก้ารสนบัสนุนทีม่ากขึน้ในอนาคต โดยงานวจิยัน้ีพบวา่กลุ่มตวัอยา่ง
นิยมเลอืกบรจิาคใหก้บั โรงพยาบาลมากทีส่ดุ รองลงมาไดแ้ก่ องคก์รสาธารณกุศล สถานศกึษา และศาสนสถาน 

 

 
ภาพที ่3 ผลการวเิคราะหก์รอบแนวคดิความตัง้ใจในการบรจิาคเงนิผา่นควิอารโ์คด้ในโมบายแบงกก์ิง้เพือ่การลดหยอ่นภาษี 
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ตารางที ่2 คา่สมัประสทิธิอ์ทิธพิลทางตรง ทางออ้ม และอทิธพิลโดยรวมของตวัแปรแฝง และอทิธพิลรว่มในกรอบ
แนวคดิการวจิยั (แสดงเป็นคะแนนมาตรฐาน) 

ตวัแปรตาม R2 อิทธิพล 

ตวัแปรอิสระ 

อิท
ธิพ

ลข
อง

สื่อ
 

กา
รร
บัร

ู้ถึง
คว

าม
ง่ า
ยใ
นก

าร
ใช้

งา
น 

กา
รร
บัร

ู้ถึง
ปร

ะโ
ยช

น์ที่
ได้

รบั
จา

กก
าร
ใช้
งา
น 

คว
าม

เชื่
อม

ัน่ใ
นบ

ริก
าร
รฐั

บา
ล

อิเ
ลก็

ทร
อนิ

กส
ข์อ

ง
กร

มส
รร
พา

กร
 

คว
าม

เชื่
อม

ัน่ใ
นผ

ูใ้ห้
บริ

กา
รโ
ม

บา
ยแ

บง
กก์ิ้

ง 

คว
าม

กงั
วล

เกี่
ยว

กบั
คว

าม
เป็
น

ส่ว
นต

วั 

คว
าม

ผกู
พนั

ระ
หว่

าง
ผูบ้

ริจ
าค

แล
ะห

น่ว
ยร

บับ
ริจ

าค
 

ความเชือ่มัน่ใน
บรกิารรฐับาล
อเิลก็ทรอนิกสข์อง
กรมสรรพากร 

0.050 

ทางตรง           0.224*   

ทางออ้ม               

โดยรวม           0.224*   

ความเชือ่มัน่ในผูใ้ห้
บรกิารโมบายแบงก์
กิง้ 

0.127 

ทางตรง           0.356*   

ทางออ้ม               

โดยรวม           0.356*   

ความตัง้ใจในการ
บรจิาคเงนิผา่นควิ
อารโ์คด้ในโมบาย
แบงกก์ิง้เพือ่การ
ลดหยอ่นภาษ ี

0.697 

ทางตรง 0.219* 0.265* 0.496* -0.034 -0.161   0.223* 

ทางออ้ม           -0.064   

โดยรวม 0.219* 0.265* 0.496* -0.034 -0.161 -0.064 0.223* 
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ตารางที ่3 ผลการวจิยัจากสมมตฐิานของงานวจิยั 

สมมติฐาน สมมติฐานงานวิจยั 
ผลการ
ทดสอบ 

H1 
อทิธพิลของสือ่สง่ผลในทางบวกต่อความตัง้ใจในการบรจิาคเงนิผ่านควิอารโ์คด้ในโมบาย
แบงกก์ิง้เพือ่การลดหยอ่นภาษ ี

สนบัสนุน 

H2 
การรบัรูถ้งึความงา่ยในการใชง้านสง่ผลในทางบวกต่อความตัง้ใจในการบรจิาคเงนิผ่านควิ
อารโ์คด้ในโมบายแบงกก์ิง้เพือ่การลดหยอ่นภาษ ี

สนบัสนุน 

H3 
การรบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการใชง้านสง่ผลในทางบวกต่อความตัง้ใจในการบรจิาค
เงนิผ่านควิอารโ์คด้ในโมบายแบงกก์ิง้เพือ่การลดหยอ่นภาษ ี

สนบัสนุน 

H4 
ความเชือ่มัน่ในบรกิารรฐับาลอเิลก็ทรอนิกสข์องกรมสรรพากรสง่ผลในทางบวกต่อความ
ตัง้ใจในการบรจิาคเงนิผ่านควิอารโ์คด้ในโมบายแบงกก์ิง้เพือ่การลดหยอ่นภาษ ี

ไมส่นบัสนุน 

H5 
ความกงัวลเกีย่วกบัความเป็นสว่นตวัสง่ผลในทางลบต่อความเชือ่มัน่ในบรกิารรฐับาล
อเิลก็ทรอนิกสข์องกรมสรรพากร 

ไมส่นบัสนุน 

H6 ความกงัวลเกีย่วกบัความเป็นสว่นตวัสง่ผลในทางลบต่อความเชือ่มัน่ในผูใ้หบ้รกิารโมบายแบงกก์ิง้ ไมส่นบัสนุน 

H7 
ความเชือ่มัน่ในผูใ้หบ้รกิารโมบายแบงกก์ิง้สง่ผลในทางบวกต่อความตัง้ใจในการบรจิาคเงนิ
ผา่นควิอารโ์คด้ในโมบายแบงกก์ิง้เพือ่การลดหยอ่นภาษ ี

ไมส่นบัสนุน 

H8 
ความผกูพนัระหวา่งผูบ้รจิาคและหน่วยรบับรจิาคสง่ผลในทางบวกต่อความตัง้ใจในการ
บรจิาคเงนิผ่านควิอารโ์คด้ในโมบายแบงกก์ิง้เพือ่การลดหยอ่นภาษ ี

สนบัสนุน 

 
6. สรปุผลการวิจยั 
6.1 อภิปรายผลการวิจยั 

ผลการวเิคราะหท์างสถติเิกีย่วกบัปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความตัง้ใจทีจ่ะบรจิาคเงนิผา่นควิอารโ์คด้ในโมบายแบงกก์ิง้เพื่อ
การลดหย่อนภาษขีองคนวยัท างานพบว่า ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการบรจิาคเงนิ คอื การรบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการใชง้าน 
การรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้าน ความผูกพนัระหว่างผูบ้รจิาคและหน่วยรบับรจิาค และอทิธพิลของสื่อ ส่วนปัจจยัทีไ่ม่
ส่งผลต่อความตัง้ใจที่จะบรจิาคเงนิผ่านควิอาร์โคด้ในโมบายแบงก์กิ้งเพื่อการลดหย่อนภาษีของคนวยัท างาน คอื ความ
เชื่อมัน่ในบรกิารรฐับาลอเิลก็ทรอนิกสข์องกรมสรรพากรและความเชื่อมัน่ในผูใ้ห้บรกิารโมบายแบงกก์ิง้ นอกจากน้ียงัพบวา่
ความกงัวลเกี่ยวกบัความเป็นส่วนตวัส่งผลสนับสนุนในทางบวกต่อความเชื่อมัน่ในผูใ้หบ้รกิารโมบายแบงก์กิ้งและความ
เชื่อมัน่ในบรกิารรฐับาลอเิลก็ทรอนิกสข์องกรมสรรพากรซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานของงานวจิยัฉบบัน้ี 
6.2 ประโยชน์ของงานวิจยัทางภาคปฏิบติั 

การศกึษาครัง้น้ีเพื่อเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครฐั ธนาคารพาณิชย ์
หน่วยรบับรจิาค หรอืหน่วยงานอื่นๆ ในการน าขอ้มลูไปประยกุตใ์ชเ้พือ่วางแผนการพฒันาการใหบ้รกิารทีเ่กีย่วขอ้งใหม้ี
ประสทิธภิาพและเหมาะสม โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

6.2.1 หน่วยงานภาครฐั ธนาคารพาณิชยแ์ละผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งตอ้งสรา้งการรบัรูถ้งึประโยชน์ทีไ่ดร้บัในการบรจิาคเงนิ
เพื่อลดหยอ่นภาษผี่านช่องทางควิอารโ์คด้ในโมบายแบงกก์ิ้ง โดยตอ้งท าใหป้ระชาชนรูส้กึว่าสามารถเขา้ถงึการบรจิาค
เงนิผ่านควิอาร์โค้ดในโมบายแบงก์กิ้งเพื่อการลดหย่อนภาษีได้อย่างไม่จ ากดัเวลาและสถานที่ และช่วยให้ผู้ใช้งาน
สามารถบรรลุเป้าหมายในการใชบ้รกิารไดอ้ยา่งรวดเรว็และประหยดัเวลามากขึน้เมือ่เปรยีบเทยีบกบัการบรจิาคเพื่อท า
การลดหยอ่นภาษใีนรปูแบบปกต ิ

6.2.2 หน่วยงานภาครฐั ธนาคารพาณิชยแ์ละผูท้ี่เกี่ยวขอ้งต้องสรา้งการรบัรูว้่าการบรจิาคเงนิเพื่อลดหย่อนภาษี
ผ่านช่องทางควิอาร์โค้ดในโมบายแบงก์กิ้งมขี ัน้ตอนวธิกีารที่ชดัเจนและสามารถเขา้ใจได้ง่าย  โดยผู้ใช้งานสามารถ
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เรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเองในเวลาอนัสัน้ รวมถงึใชค้วามพยายามในการบรจิาคเพือ่ลดหยอ่นภาษทีีน้่อยกวา่การบรจิาคเพื่อท า
การลดหยอ่นภาษใีนรปูแบบปกต ิ

6.2.3 หน่วยรบับรจิาคและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตอ้งน าเสนอคุณคา่ ความเป็นตวัตนของโครงการรบับรจิาค รวมถงึใหข้อ้มลู
เกี่ยวกบัจุดประสงค์ของการรบับรจิาคแก่ผู้บรจิาคอย่างครบถ้วน นอกจากน้ียงัต้องสร้างเน้ือหาให้มคีวามน่าสนใจ 
สะท้อนให้ผู้บรจิาคเขา้ใจถึงความยากล าบากและเกิดความรู้สกึอยากที่จะให้ความช่วยเหลอื เพื่อที่จะเป็นการช่วย
กระตุน้ความสนใจและความตัง้ใจในการบรจิาคใหก้บัหน่วยรบับรจิาคนัน้ 

6.2.4 หน่วยงานภาครฐั ธนาคารพาณิชย์ หน่วยรบับรจิาคและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องท าการประชาสมัพนัธ์ผ่านสื่อ
อินเทอร์เน็ตและสื่อสงัคมออนไลน์เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเกิดการรบัรู้ข้อมูลเกี่ยวกบัการบรจิาคเงนิผ่าน  
ควิอารโ์คด้ในโมบายแบงก์กิ้งเพื่อการลดหย่อนภาษ ีเพื่อใหป้ระชาชนเกดิความสนใจ อยากใชบ้รกิารและเลอืกใชก้าร
บรจิาคเงนิเพื่อลดหย่อนภาษีผ่านช่องทางควิอารโ์คด้ในโมบายแบงก์กิ้งแทนการบรจิาคเพื่อลดหย่อนภาษีในรูปแบบ
กระดาษปกต ิ
6.3 ข้อจ ากดังานวิจยัและงานวิจยัต่อเน่ือง 

6.3.1 ข้อจ ากดังานวิจยั 
1. ผลการวิจยัน้ีอาจไม่สามารถสะท้อนผลอย่างมีประสิทธิภาพให้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 41 ปีขึ้นไป 

เน่ืองจากจ านวนกลุ่มตวัอย่างในช่วงอายุน้ี มจี านวนรอ้ยละ 23.60 เท่านัน้ ซึ่งอาจมผีลต่อการทดสอบเพราะเน่ืองจาก
การกระจายแบบสอบถามเป็นไปในช่องทางออนไลน์จงึอาจจะไม่สามารถเขา้ถงึกลุ่มคนเหล่าน้ีที่อาจจะไม่นิยมใชง้าน
อนิเทอรเ์น็ตหรอืสือ่ออนไลน์ 

2. ผลการวจิยัน้ีประกอบดว้ยกลุ่มตวัอยา่งทีไ่มเ่คยมปีระสบการณ์บรจิาคเงนิผ่านควิอารโ์คด้ในโมบายแบงกก์ิ้ง
เพื่อการลดหย่อนภาษี จ านวนร้อยละ 28.65 ซึ่งอาจท าให้ความเข้าใจและทิศทางในการตอบแบบสอบถามมีความ
แตกต่างจากผูท้ี่เคยมปีระสบการณ์ในการบรจิาคเงนิผ่านควิอารโ์คด้ในโมบายแบงก์กิ้งเพื่อการลดหย่อนภาษี ส่งผลให้
งานวจิยัมคีวามไมส่มบรูณ์ 

6.3.2 งานวิจยัต่อเน่ือง 
1. ผลการวจิยัในครัง้น้ีพบว่ากลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่ประกอบอาชพีเป็นพนกังานบรษิทัเอกชน จ านวนรอ้ยละ 

66.85 ดงันัน้ควรศกึษากลุ่มตวัอย่างอื่นๆ เช่น กลุ่มขา้ราชการ รฐัวสิาหกจิ คา้ขายหรอืประกอบกจิการสว่นตวั เป็นตน้ 
เพือ่จะไดท้ราบถงึขอ้มลูในหลายๆ อาชพี ซึง่อาจจะไดผ้ลการทดสอบทีม่คีวามแตกต่างกนัออกไป 

2. งานวิจัยในครัง้น้ีท าการศึกษาถึงปัจจัยที่จะส่งผลต่อความตัง้ใจที่จะบริจาคเงินผ่านคิวอาร์โค้ดใน  
โมบายแบงก์กิ้งเพื่อการลดหย่อนภาษซีึ่งเลอืกเกบ็แบบสอบถามทัง้ในกลุ่มของผูท้ีม่ปีระสบการณ์ในการใชง้านและผูท้ี่
ยงัไมเ่คยมปีระสบการณ์แต่มแีนวโน้มทีจ่ะใชง้านในอนาคต ในการวจิยัครัง้ต่อไปอาจศกึษาต่อยอดเฉพาะในสว่นของผูท้ี่
มปีระสบการณ์ใชง้านมาก่อนเพื่อศกึษาถงึความพงึพอใจในการเลอืกใชก้ารบรจิาคเงนิผ่านควิอารโ์คด้ในโมบายแบงก์กิ้ง
เพือ่การลดหยอ่นภาษ ี

3. งานวจิยัในครัง้น้ีพบว่าตวัแปรความกงัวลเกี่ยวกบัความเป็นส่วนตวัไม่มอีทิธพิลต่อความเชื่อมัน่ในผูใ้ห้
บรกิารโมบายแบงก์กิ้ง และความเชื่อมัน่ในบรกิารรฐับาลอเิลก็ทรอนิกสข์องกรมสรรพากร นอกจากน้ีความเชื่อมัน่ใน
ผูใ้หบ้รกิารโมบายแบงก์กิ้ง และความเชื่อมัน่ในบรกิารรฐับาลอเิลก็ทรอนิกสข์องกรมสรรพากร ไม่สง่อทิธพิลต่อความ
ตัง้ใจที่จะบรจิาคเงนิผ่านควิอาร์โค้ดในโมบายแบงก์กิ้งเพื่อการลดหย่อนภาษีด้วยเช่นกนั ดงันัน้งานวจิยัในอนาคต
สามารถน าขอ้มลูไปประกอบการวจิยัในบรบิทอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกนัไดเ้พิม่เตมิจากปัจจยัทีย่งัไมไ่ดศ้กึษาในงานวจิยัน้ี  

4. งานวิจยัในครัง้น้ีพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 76.40 เป็นผู้ที่มีอายุต ่ากว่า 40 ปี ดงันัน้การวิจยั
ต่อเน่ืองจงึควรท าการศกึษาในกลุ่มคนที่มชี่วงอายุ 40-60 ปี ว่ามปัีจจยัอะไรบา้งที่ส่งผลต่อความตัง้ใจที่จะบรจิาคเงนิ
ผ่านควิอารโ์คด้ในโมบายแบงกก์ิง้เพื่อการลดหย่อนภาษ ีโดยจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่ออนาคตทีป่ระเทศไทยจะเขา้สู่
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