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บทคดัย่อ 
ปัจจุบนัสมาร์ตโฟนมกีารใช้งานกนัอย่างแพร่หลายและเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในชวีติประจ าวนั การใช้สมาร์ตโฟน   

ได้อย่างเต็มประสทิธภิาพเกดิจากการใช้งานแอพต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ทัง้น้ีผู้พฒันาแอพก็มี
ความพยายามทีจ่ะพฒันาแอพใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชใ้หม้ากทีส่ดุ ดว้ยเทคโนโลยีทีม่อียูใ่นขณะน้ี ท าให้
ผู้ให้บรกิารแอพสามารถให้บรกิารแบบเป็นลกัษณะส่วนบุคคลได้มากขึน้ การท าให้เป็นลกัษณะส่วนบุคคลจ าเป็นที่
จะต้องใช้ข้อมูลเฉพาะของผู้ใช้ วิธีการที่จะได้ข้อมูลของผู้ใช้ทางหน่ึงจะมาจากการลงชื่อเข้าใช้ครัง้เดียว ผู้วจิยัจึง
ตอ้งการศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลผ่านการลงชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีว โดยศกึษาอยูบ่นพืน้ฐานของ
ทฤษฎีแคลคูลสัภาวะส่วนตวั การเก็บขอ้มูลใช้แบบสอบถามออนไลน์ เก็บจากกลุ่มตวัอย่างผู้ใช้ในประเทศไทยที่มี
สมารต์โฟนหรอืแทบ็เลต็ และเคยใชง้านแอพจากการใชก้ารลงชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีวดว้ยรหสัผูใ้ชเ้ฟซบุ๊ก ผลการวจิยัพบวา่ 
ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล ไดแ้ก่ การรบัรูก้ารควบคุมการใชข้อ้มลูสว่นบุคคลโดยผูใ้ช ้ความ
กงัวลเกีย่วกบัภาวะสว่นตวั การรบัรูค้วามเสีย่ง และผลประโยชน์ทีเ่กีย่วกบัเงนิตรา โดยปัจจยัทีเ่กีย่วกบัผลประโยชน์ที่
ผูใ้ช้ได้รบั เป็นปัจจยัที่จะส่งผลต่อการตดัสนิใจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้ใช้มากกว่าปัจจยัที่เกี่ยวกบัต้นทุนของ
ภาวะสว่นตวัหรอืการสญูเสยีภาวะสว่นตวั 

 
ค าส าคญั: แคลคลูสัภาวะสว่นตวั การท าใหเ้ป็นลกัษณะสว่นบุคคล การรบัรูค้วามเสีย่ง ผลประโยชน์ทีเ่กีย่วกับเงนิตรา 
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วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่2 ฉบบัที ่4 เดอืน ตุลาคม-ธนัวาคม 2559 หน้า 40 

 

Factors Driving Personal Information Disclosure:  
The Case of Facebook Single Sign On 

 
Ekaphan Pattanavijit* 
Ziios (Thailand) Limited 

 
*Correspondence: ekaphan_p@hotmail.com  doi: 10.14456/jisb.2016.28 

 
Abstract 

Nowadays, smartphones are being used more widely and become a part of our everyday life. Effectively 
using smartphones is adopting apps to fulfill user needs.  App developers also try to build apps that match 
user needs. To provide more personalized services, it is necessary to retrieve users' personal information. 
One approach to get user’s personal information is using single sign-on. So, this research aims to explore 
factors affecting the disclosure of personal information through single sign-on, based on the Privacy Calculus 
theory. Sample data are collected from online questionnaires. Respondents are users in Thailand who have 
smartphones or tablet computers and sign on to access apps by their Facebook accounts once. Results 
show that factors influencing the users' decision to disclose personal information through Facebook single 
sign on are perceived control over the use of personal data, privacy concern, trust in providers, perceived 
risk, monetary benefits, and value of personalization. Factors relating to benefits have more influence on 
personal information disclosure than cost factors (users' loss of privacy). 

 
Keywords: Privacy Calculus, Personalization, Perceived Risk, Monetary Benefits, Personal Information 
Disclosure 
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1.  บทน า 
1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

การลงชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีว (single sign-on: SSO) คอืรปูแบบการพสิจูน์ตวัตนรปูแบบหน่ึง เพื่อใหผู้ใ้ชพ้สิจูน์ตวัตน
เพยีงครัง้เดยีวและไดส้ทิธใินการเขา้ใชร้ะบบทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด กลา่วคอื เป็นการแบ่งปันขอ้มลูการพสิจูน์ตวัตนรว่มกนั 
(He, 2000) การลงชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีวท าใหผู้ใ้ชไ้มต่อ้งจ าชื่อผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านของตนส าหรบัแต่ละบรกิารทีเ่ลอืกใช ้แต่
ขณะเดยีวกนัการใช้โดยการลงชื่อเข้าใช้ครัง้เดียวอาจท าให้ผู้ใช้กงัวลในแง่ของภาวะส่วนตวั รวมไปถึงความกงัวล
ทางดา้นการรกัษาความมัน่คงดา้นขอ้มลูของผูใ้หบ้รกิาร (He, 2000) ท าใหผู้ใ้ชแ้อพ (apps) บางคนเลอืกไมใ่ชว้ธิกีารลง
บนัทกึเขา้ (login) แบบลงชื่อเขา้ใชเ้พยีงครัง้เดยีว เน่ืองจากมคีวามกงัวลเกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคล และ
เลอืกสมคัรบญัชผีูใ้ชส้ าหรบัใชก้บัแอพโดยเฉพาะแทน การลงชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีวมปีระโยชน์แก่ผูใ้ชบ้รกิารคอื ความงา่ย
และความสะดวกในการเขา้ใชง้านแอพ และมปีระโยชน์แก่ผูใ้หบ้รกิารแอพคอื แอพไมต่อ้งพฒันาและดแูลรกัษาระบบลง
บนัทกึเขา้และการจดัการผูใ้ชด้ว้ยตนเอง ท าใหผู้พ้ฒันาแอพลดคา่ใชจ่า่ยในการพฒันาและดแูลระบบลงได ้(He, 2000) 

ปัจจุบนัสือ่สงัคมออนไลน์ (online social media) ไดร้บัความนิยมอยา่งมาก การส ารวจยอดผูใ้ชส้ือ่สงัคมออนไลน์
ของคนไทยในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2557 จ าแนกตามแอพสื่อสงัคมระบุว่า เฟซบุ๊ก (facebook) มยีอดผูใ้ช้
จ านวน 30 ลา้นคน โดยใชง้านผ่านโทรศพัทเ์คลื่อนทีจ่ านวน 28 ลา้นคน ยทูปู (YouTube) มยีอดผูใ้ชจ้ านวน 26.25 
ลา้นคน อพัโหลดวดีทิศัน์ (video) จ านวน 3.4 ลา้นวดิโีอ ทวติเตอร ์(twitter) มยีอดผูใ้ชจ้ านวน 4.5 ลา้นคน มจี านวนคน
ทีท่วตีขอ้ความเป็นภาษาไทยอยูท่ี ่3.4 ลา้นคน และใชอ้นิสตาแกรม (instagram) จ านวน 1.7 ลา้นคน (สมาคมโฆษณา
ดจิทิลั (ประเทศไทย), 2557) จากขอ้มลูขา้งตน้จะเหน็ไดว้่าคนไทยนิยมเขา้ใชง้านเฟซบุ๊กมากทีส่ดุเมื่อเทยีบกบัสื่อ
สงัคมออนไลน์อื่น นอกจากการใหบ้รกิารสงัคมออนไลน์ เฟซบุ๊กยงัมกีารใหบ้รกิารการลงชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีวดว้ยเฟซบุ๊ก 
หรอืการลงบนัทกึเขา้ดว้ยบญัชผีูใ้ชเ้ฟซบุ๊ก ท าใหผู้พ้ฒันาแอพจ านวนมากนิยมทีจ่ะใหบ้รกิารการลงชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีว
ด้วยเฟซบุ๊ก เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ที่ไม่ต้องการยุ่งยากกบัการลงทะเบยีน ต้องการความรวดเรว็ในการลง
บนัทกึเขา้ ดงัแสดงตวัอยา่งในภาพที ่1 
 

  
ภาพที ่1 การลงชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีวดว้ยเฟซบุ๊กของแอพ Galaxy Gift และแอพ Glassdoor 

 
เทคโนโลยปัีจจุบนัท าใหผู้ใ้หบ้รกิารสามารถสรา้งการใหบ้รกิารแบบเป็นลกัษณะสว่นบุคคล (personalization) ได้

มากขึน้ (Chellappa and Sin, 2002) การท าใหเ้ป็นรปูแบบเป็นลกัษณะสว่นบุคคลไดจ้ าเป็นทีจ่ะตอ้งใชข้อ้มลูสว่น
บุคคลของผูใ้ช ้เน้ือหาทีน่ ามาแสดงแก่ผูใ้ชแ้บบเป็นลกัษณะสว่นบุคคลมาจากการวเิคราะหข์อ้มลูเฉพาะของแต่ละบุคคล 
เช่น เพศ อายุ ความสนใจ พืน้ที่อยู่อาศยั หรอือาจจะวเิคราะห์จากประวตักิารใชง้าน  วธิกีารทีจ่ะไดข้อ้มลูของผูใ้ชม้า
จากการลงทะเบยีนหรอืสมคัรเป็นสมาชกิแอพหรอือกีวธิกีารหน่ึงคอื การลงชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีวดว้ยเฟซบุ๊ก ซึ่งช่วยใหผู้้
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ใหบ้รกิารเขา้ถงึขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้ใชจ้ากเฟซบุ๊กไดอ้กีทางหน่ึง วธิกีารน้ีหมายความว่า ผูใ้ช้จะไดร้บัเน้ือหาแบบ
เป็นลกัษณะสว่นบุคคลแลกกบัการสญูเสยีภาวะสว่นตวับางอย่าง (Kobsa, 2007) จงึเกดิความกงัวลเกี่ยวกบัภาวะ
สว่นตวัตามมา (Chellappa and Sin, 2002) 

งานวจิยัในอดตีไดท้ าการศกึษาเกี่ยวกบัการลงชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีวในหลายแง่มุม เช่น การศกึษาของ D' Costa-
Alphonso and Lane (2010) ทีศ่กึษาเกีย่วกบัการยอมรบัการลงชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีวในองคก์ร การศกึษาของ Ellison, 
Hodges, and Landau (2002) ทีศ่กึษาดา้นความมัน่คงปลอดภยัของการใชโ้ดยการลงชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีว ทัง้ในแงค่วาม
เสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้และความกงัวลเกีย่วกบัภาวะสว่นตวั นอกจากน้ียงัมกีารศกึษาของ Sun et al. (2011) ทีศ่กึษาถงึ
ปัจจยัที่ก่อให้เกิดการปฏิเสธการใช้งานการลงชื่อเขา้ใช้ครัง้เดยีว แต่งานวจิยัในอดตียงัไม่มงีานวจิยัที่ศกึษาถึงการ
ยนิยอมเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลผ่านการลงชื่อเขา้ใช้ครัง้เดยีว และความต้องการการใชบ้รกิารแบบเป็นลกัษณะส่วน
บุคคล 
1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาในประเดน็ปัญหาทีก่ล่าวมาขา้งตน้บนพืน้ฐานของทฤษฎแีคลคูลสัภาวะสว่นตวั 
โดยใชก้รณีศกึษาการลงชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีวดว้ยเฟซบุ๊ก ดงัน้ี 

1) การรบัรูก้ารควบคุมการใชข้อ้มลูสว่นบุคคลโดยผูใ้ช ้(perceived control over the use of personal data) มี
อทิธพิลต่อความกงัวลเกีย่วกบัภาวะสว่นตวั (privacy concern)  

2) ความกงัวลเกีย่วกบัภาวะสว่นตวัและความไวว้างใจในผูใ้หบ้รกิาร ( trust in providers) มอีทิธพิลต่อการรบัรู้
ความเสีย่ง 

3) ปัจจยัทีเ่กีย่วกบัผลประโยชน์ ไดแ้ก่ ผลประโยชน์ทีเ่กีย่วกบัเงนิตรา (monetary benefits) และคุณค่าของการ
ท าใหเ้ป็นลกัษณะสว่นบุคคล (value of personalization) และปัจจยัทีเ่กีย่วกบัตน้ทุนของภาวะสว่นตวัคอื การ
รบัรูค้วามเสีย่ง (perceived risk) มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจในการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ( intention to 
disclose information) ผา่นการลงชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีว เพือ่ใหไ้ดร้บับรกิารแบบเป็นลกัษณะสว่นบุคคล 

4) ปัจจยัที่เกี่ยวกบัผลประโยชน์ที่ผูใ้ชไ้ดร้บัหรอืปัจจยัที่เกี่ยวกบัต้นทุนของภาวะส่วนตวัส่งผลต่อความตัง้ใจใน
การเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของผูใ้ช ้

 
2. ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

จากการศกึษาทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งสามารถสรุปปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาไดด้งัน้ี 
แคลคลูสัภาวะส่วนตวั (Privacy Calculus theory) คอื ทฤษฎทีีก่ล่าวถงึการยนิยอมเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล

เพื่อแลกเปลีย่นกบัผลประโยชน์ทีไ่ดร้บั ทัง้ทางดา้นการเงนิและดา้นสงัคม (Culnan and Armstrong, 1999) หรอื
ผลประโยชน์ในดา้นบรกิารแบบเป็นลกัษณะสว่นบุคคล (Sheng et al., 2008) การวเิคราะหแ์ละตดัสนิใจจะเปรยีบเทยีบ
ความคุ้มค่าของต้นทุน เช่น ความเสีย่งของการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล เทยีบกบัผลประโยชน์ที่ได้รบั (cost-benefit 
analysis) (Dinev and Hart, 2006) บุคคลจะยนิยอมเปิดเผยขอ้มลูเมื่อเหน็ว่า ผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัเทยีบเท่าหรอื
มากกว่าต้นทุน คอื มูลค่าของขอ้มูลที่จะสญูเสยีเมื่อยนิยอมเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล หากผลออกมาเชงิบวกจะท าให้
ผูใ้ชม้โีอกาสเปิดเผยขอ้มลูทีส่งูขึน้ (Culnan and Bies, 2003) การประยุกตท์ฤษฎแีคลคลูสัภาวะสว่นตวั เช่น งานวจิยั
ของ Dinev et al. (2006) ทีศ่กึษาเกีย่วกบัปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจของผูใ้ชใ้นการเปิดเผยขอ้มลูบนอนิเทอรเ์น็ต
ผ่านการท าธุรกรรมออนไลน์หรอืการใชก้ารพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์งานวจิยัของ Krasnova and Veltri (2010) ทีศ่กึษา
ถงึพฤตกิรรมในการเปิดเผยขอ้มลูของผูใ้ชส้งัคมออนไลน์ เป็นตน้ 

การท าให้เป็นลกัษณะส่วนบุคคล ตามความหมายของ JungKook and Lehto (2010) คอื กระบวนการในการ
ปรบัแต่งรปูแบบใหต้รงกบัความตอ้งการของแต่ละบุคคล เพื่อใหแ้ต่ละบุคคลพงึพอใจ เช่นเดยีวกบั Chellappa and Sin 
(2002) ทีก่ลา่ววา่ การท าใหเ้ป็นลกัษณะสว่นบุคคลคอื ความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการแบบเฉพาะเจาะจง
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ของแต่ละบุคคล การท าใหเ้ป็นลกัษณะสว่นบุคคลถูกใชเ้ป็นสว่นหน่ึงในการวางแผนกลยุทธท์างการตลาด (Chellappa 
and Sin, 2002) เป็นสว่นหนึ่งทีช่ว่ยเพิม่ระดบัการใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ (JungKook and Lehto, 2010) ดงักรณีศกึษาของ 
Saadeghvaziri and Hosseini (2011) ทีศ่กึษาเกีย่วกบัการโฆษณาบนโทรศพัทเ์คลื่อนทีพ่บวา่ ผูร้บัโฆษณาตอ้งการ
ไดร้บัเน้ือหาทีถ่กูปรบัแต่งใหต้รงกบัความสนใจ และมเีน้ือหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูร้บัโฆษณา 

ปัจจุบนัมกีารน าการท าใหเ้ป็นลกัษณะสว่นบุคคลมาประยุกต์กบัระบบการลงชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีว เพื่ออ านวยความ
สะดวกใหก้บัผูใ้ชแ้อพ และเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ช ้การท าใหเ้ป็นลกัษณะส่วนบุคคลจะน าขอ้มูลส่วน
บุคคลดงักล่าวมาท าการวเิคราะหเ์พือ่ปรบัปรงุรปูแบบการบรกิารและเน้ือหาทีแ่สดงในแอพ ใหม้คีวามเหมาะสมและตรง
กบัความต้องการของผู้ใช้ เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ด ีเช่น น าเสนอเ น้ือหาที่ผู้ใช้ตัง้ค่าไว้ แสดงเน้ือหาที่
เกีย่วขอ้งกบัผูใ้ชห้รอืเน้ือหาทีผู่ใ้ชส้นใจ และการแสดงเน้ือหาตามขอ้มลูต าแหน่งของผูใ้ช ้เป็นตน้ 
 
3. กรอบแนวคิดในการวิจยัและสมมติฐานการวิจยั 

การวจิยัน้ีได้ประยุกต์ใช้แนวคิดแคลคูลสัภาวะส่วนตวัและการท าให้เป็นลกัษณะส่วนบุคคล เพื่อใช้เป็นกรอบ
การศกึษาเพือ่หาค าตอบของการวจิยั ดงัแสดงในภาพที ่1 

 

 
ภาพที ่1 กรอบแนวคดิการวจิยั 

 
Culnan and Armstrong (1999) กล่าววา่ เมื่อมกีารเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลผูเ้ป็นเจา้ของขอ้มลูยอ่มมสีทิธทิีจ่ะ

ทราบถงึวธิกีารในการเกบ็ขอ้มลูสว่นบุคคล การน าขอ้มลูไปใช ้รวมไปถงึมาตรการในการปกป้องขอ้มลูสว่นบุคคล โดยผู้
เป็นเจา้ของขอ้มลูควรมสีทิธใินการปฏเิสธการน าขอ้มลูสว่นบุคคลไปใชห้ากไมต่รงกับวตัถุประสงคท์ีเ่คยระบุไว ้ผลการ
ส ารวจเกีย่วกบัภาวะสว่นตวัของผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตพบว่า ผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตตอ้งการทราบว่า ขอ้มลูสว่นบุคคลถูกน าไปใช้
งานอย่างไร และมคีวามต้องการที่จะควบคุมการน าขอ้มูลไปใช ้นอกจากน้ีกลุ่มผูใ้ชย้งัต้องการมสีทิธทิางกฎหมายใน
การควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และจะยนิยอมเปิดเผยขอ้มูลที่เป็นความจรงิหากเวบ็ไซต์มกีารแจ้งให้ทราบถึงการน า
ขอ้มลูสว่นบุคคลไปใช ้(Kobsa, 2007) การศกึษาเชงิทดลองของ Kobsa and Teltzrow (2005) พบวา่ ผูใ้ชเ้วบ็ไซตย์นิดี
ทีจ่ะเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลมากขึน้ หากเวบ็ไซตม์กีารแจง้ใหท้ราบถงึประโยชน์ทีไ่ดร้บัและขอ้ก าหนดในการน าขอ้มลู
สว่นบุคคลไปใช ้

การควบคุมการใชข้อ้มลูสว่นบุคคลท าไดโ้ดยการจ ากดัการใหข้อ้มลูสว่นบุคคล (Derlega and Chaikin, 1977) หรอื
การควบคุมการน าขอ้มลูสว่นบุคคลไปใช ้(Stone and Stone, 1990) ผลการวจิยัของ Milne (2000) ชีว้า่ ผูใ้ชง้านมี
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ความกงัวลเกี่ยวกบัวธิีการน าข้อมูลไปใช้และการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลที่สามโดยไม่ได้รบัอนุญาต เช่นเดียวกบั
ผลการวจิยัของ Sheehan and Hoy (2000) ทีร่ะบุวา่ ผูใ้ชง้านมคีวามกงัวลเกีย่วกบัความสามารถในการควบคุมการ
เกบ็ขอ้มลูและการเขา้ถงึขอ้มลูจากบุคคลทีส่าม โดยผูใ้ชง้านจะรูส้กึถูกคุกคามภาวะสว่นตวัน้อยลงหากผูใ้ชง้านสามารถ
ควบคุมการน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ได้ และข้อมูลเหล่านัน้ถูกใช้เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัผู้ใช้งานเท่านัน้ 
(Culnan and Armstrong, 1999) จงึน าไปสูส่มมตฐิานทีว่า่ 

 
H1: การรบัรูก้ารควบคุมการใชข้อ้มลูสว่นบุคคลโดยผูใ้ชส้ง่ผลในทางลบต่อความกงัวลเกีย่วกบัภาวะสว่นตวั 
 
ภาวะสว่นตวัหมายถงึ สทิธขิองบุคคลในการก าหนดการเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบุคคลเกี่ยวกบัตนเอง (Katzan, 2010) 

หรอืควบคุมการเขา้ถงึและการใชข้อ้มลูสว่นบุคคล (Stone et al., 1983; Westin, 1968) งานวจิยัของ Xu et al. (2009) 
เกีย่วกบัพฤตกิรรมการเปิดเผยขอ้มลูผ่านอุปกรณ์เคลื่อนทีพ่บวา่ ความกงัวลเกีย่วกบัภาวะสว่นตวัเป็นปัจจยัทีส่ง่ผลต่อ
การรบัรูค้วามเสีย่งของผูใ้ช ้และความกงัวลเกีย่วกบัภาวะสว่นตวัไมไ่ดส้ง่ผลต่อความตัง้ใจในการเปิดเผยขอ้มลูอยา่งมี
นยัส าคญั 

การรบัรูค้วามเสีย่งคอื การรบัรูค้วามเป็นไปไดท้ี่อาจจะเกดิความสญูเสยี (Yates and Stone, 1992) ซึ่งมี
ความสมัพนัธโ์ดยตรงกบัความกงัวลเกี่ยวกบัภาวะสว่นตวั (Dinev and Hart, 2006) การศกึษางานวจิยัทีผ่่านมา
เกี่ยวกบัการท าธุรกรรมออนไลน์แสดงใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธร์ะหวา่งการรบัรูค้วามเสีย่งและความกงัวลเกีย่วกบัภาวะ
สว่นตวัอยา่งชดัเจน (Dinev et al., 2006) สอดคลอ้งกบังานวจิยัอื่นๆ ทีศ่กึษาอยูบ่นพืน้ฐานของแคลคลูสัภาวะสว่นตวั
เช่นเดยีวกนั โดยผลจากการศกึษาส่วนใหญ่จะแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรูค้วามเสีย่งและความกงัวลเกี่ยวกบั
ภาวะสว่นตวั (Dinev et al., 2006; Dinev and Hart, 2006; Xu et al., 2011) ผลการศกึษาของ Malhotra et al. (2004) 
ในเรือ่งของความกงัวลเกีย่วกบัภาวะสว่นตวัของผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตพบวา่ ผูใ้ชง้านทีม่คีวามกงัวลเกีย่วกบัภาวะสว่นตวัสงู
จะมกีารรบัรูค้วามเสีย่งสงูเช่นเดยีวกนั เช่นเดยีวกบัผลการศกึษาของ Kehr et al. (2013) ทีส่นบัสนุนวา่ ความกงัวล
เกีย่วกบัภาวะสว่นตวัสง่ผลกระทบต่อการรบัรูค้วามเสีย่ง จงึน าไปสูส่มมตฐิานทีว่า่ 

 
H2: ความกงัวลเกีย่วกบัภาวะสว่นตวัสง่ผลในทางบวกต่อการรบัรูค้วามเสีย่ง 
 
ความไวว้างใจหมายถงึ ความไวว้างใจว่า ขอ้มูลสว่นบุคคลทีส่่งไปยงัเวบ็ไซต์หรอือนิเทอรเ์น็ตจะมกีารจดัการที่ด ี

เชื่อถอืได ้และมัน่คง (Dinev and Hart, 2006) ความไวว้างใจประกอบดว้ยหลายมติ ิ(Gefen, 2000; Gefen et al., 
2003; McKnight et al., 2002) งานวจิยัน้ีจะใหค้วามสนใจกบัมติขิองความไวว้างใจในผูใ้หบ้รกิารซึง่เป็นปัจจยัทีห่ลาย
งานวจิยัน าไปศกึษากบัทฤษฎแีคลคลูสัภาวะสว่นตวั (Dinev and Hart, 2006; Kehr et al., 2013; Krasnova and 
Veltri, 2010; Krasnova et al., 2012; Sipior et al., 2013) ผลการศกึษาของ Malhotra et al. (2004) เกีย่วกบัความ
กงัวลกบัภาวะสว่นตวัของผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตพบวา่ ความไวว้างใจเป็นสว่นหน่ึงทีม่อีทิธพิลต่อการรบัรูค้วามเสีย่งของผูใ้ช ้
และจากงานวจิยัในอดตียงัพบว่า ความไวว้างใจเป็นปัจจยัหน่ึงที่ช่วยลดการรบัรูค้วามเสีย่งลงได ้(Anderson and 
Weitz, 1989; Bansal et al., 2010; Ganesan, 1994; Gefen, 2000; Malhotra et al., 2004) นอกจากน้ียงัมกีารศกึษา
เกี่ยวกบัปัจจยัทางความไวว้างใจของผู้ให้บรกิารในบรบิทของการพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส ์ผลการศกึษาพบว่า ความ
ไวว้างใจในผูใ้หบ้รกิารสง่ผลต่อการรบัรูค้วามเสีย่งเช่นเดยีวกนั (Gefen, 2002; Jarvenpaa et al., 2000; Luo, 2002; 
Pavlou, 2003) จงึน าไปสูส่มมตฐิานทีว่า่ 

 
H3: ความไวว้างใจในผูใ้หบ้รกิารสง่ผลในทางลบต่อการรบัรูค้วามเสีย่ง 
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การรบัรูค้วามเสีย่ง หมายถงึ การรบัรูค้วามเป็นไปไดท้ีอ่าจจะเกดิการสญูเสยี ทีเ่ป็นผลมาจากการตดัสนิใจ (Yates 
and Stone, 1992) หากมองในมุมของแคลคลูสัภาวะสว่นตวัจะหมายถงึ การรบัรูค้วามสญูเสยีทีอ่าจเกดิขึน้จากการ
เปิดเผยขอ้มลู (Smith et al., 2011) งานวจิยัทีใ่ชท้ฤษฎแีคลคลูสัภาวะสว่นตวัในอดตี สว่นใหญ่จะประกอบดว้ยการรบัรู้
ความเสีย่งเป็นปัจจยัพืน้ฐาน (Dinev et al., 2006; Dinev and Hart, 2006; Gerlach et al., 2015; Kehr et al., 2013; 
Sipior et al., 2013) โดย Dinev and Hart (2006) ศกึษาถงึผลกระทบของความเสีย่งและสิง่จงูใจทีม่อีทิธพิลต่อการ
ยนิยอมเปิดเผยขอ้มลูผา่นการท าธุรกรรมออนไลน์ซึง่พบวา่ การรบัรูค้วามเสีย่งเป็นหนึ่งในปัจจยัทีผู่ท้ าธุรกรรมออนไลน์
ใชต้ดัสนิใจทีจ่ะเปิดเผยขอ้มลู การศกึษาของ Jarvenpaa et al. (2000) ทีศ่กึษาการตดัสนิใจซือ้หรอืท าธุรกรรมบน
เวบ็ไซต์ขายหนังสอืและเวบ็ไซต์ท่องเทีย่วพบว่า การรบัรูค้วามเสีย่งมคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบต่อการตดัสนิใจท าธุรกรรม
ออนไลน์ เช่นเดยีวกบัผลการศกึษาของ Jarvenpaa et al. (1999) ทีศ่กึษาการตดัสนิใจซือ้หรอืท าธุรกรรมบนเวบ็ไซต์
ในประเทศออสเตรเลียและอิสราเอล และพบความสมัพนัธ์เชิงลบระหว่างการรบัรู้ความเสี่ยง และการตดัสนิใจท า
ธุรกรรม งานวจิยัทีเ่กี่ยวกบัการยอมรบัเทคโนโลยใีนการท าธุรกรรมออนไลน์ของ Pavlou (2003) กแ็สดงให้เหน็ถงึ
ความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรทัง้สองน้ีเช่นเดยีวกนั งานวจิยัของ McKnight et al. (2002) และ Malhotra et al. (2004) 
ทีศ่กึษาความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรูค้วามเสีย่งและการยนิยอมเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลพบว่า การรบัรูค้วามเสีย่งที่
มากขึน้จะท าใหม้กีารยนิยอมเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลลดลง การศกึษาถงึปัจจยัในการปฏเิสธการใชร้ะบบการลงชื่อเขา้
ใชค้รัง้เดยีวของ Sun et al. (2011) ยงัพบวา่ การรบัรูค้วามเสีย่งเป็นหน่ึงในปัจจยัทีท่ าใหผู้ใ้ชง้านปฏเิสธการใชร้ะบบ
การลงชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีว จงึน าไปสูส่มมตฐิานทีว่า่ 

 
H4: การรบัรูค้วามเสีย่งส่งผลในทางลบต่อความตัง้ใจในการเปิดเผยขอ้มูลผ่านการลงชือ่เขา้ใชค้รัง้เดยีวเพือ่ให้

ไดร้บับรกิารแบบเป็นลกัษณะสว่นบุคคล 
 
ผลประโยชน์ทีเ่กีย่วกบัเงนิตรามหีลายรปูแบบ เช่น สว่นลด บตัรก านลั ของขวญั คะแนนสะสม เป็นตน้ (Ailawadi 

et al., 2001; Chandon et al., 2000; Sweeney and Soutar, 2001) ผลประโยชน์ทีเ่กีย่วกบัเงนิตราถูกน ามาใชใ้นการ
ก าหนดพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค และถูกน าไปใชอ้ย่างแพร่หลายในการศกึษาปัจจยัที่ส่งผลต่อพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค 
(Hui et al., 2006) ขณะทีผู่ใ้ชบ้รกิารตดัสนิใจทีจ่ะเปิดเผยขอ้มลูโดยการวเิคราะหถ์ึงความคุม้ค่าในการเปิดเผยขอ้มลู 
ผลประโยชน์ทีเ่กีย่วกบัเงนิตราถอืเป็นปัจจยัหน่ึงทีใ่ชใ้นการชีว้ดัผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา (Hui et 
al., 2007) ผลประโยชน์ทีเ่กีย่วกบัเงนิตรายงัสง่ผลต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารโดยตรง (Hann et al., 2002; Milne 
and Gordon, 1993) การศกึษาของ Hann et al. (2002) ไดท้ าการศกึษาเชงิส ารวจเกีย่วกบัการประเมนิคุณค่าของการ
รบัประกนัภาวะสว่นตวัของขอ้มลูของบรษิทัทีม่กีารใหบ้รกิารเวบ็ไซต์ เพื่อส ารวจพฤตกิรรมของผูใ้ชท้ี่มตี่อการรบัรอง
ภาวะส่วนตวั และส ารวจถงึการยนิยอมเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ด้วยการเสนอเงนิรางวลัใหก้บัผูใ้ช้เวบ็ไซต์หากผูใ้ช้
ยินยอมที่จะตอบแบบส ารวจ และยินยอมที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลในแบบส ารวจดังกล่าว ผลการส ารวจพบว่า 
ผลประโยชน์ทีเ่กีย่วกบัเงนิตรามอีทิธพิลในการตดัสนิใจเปิดเผยขอ้มลูของผูใ้ช ้และการตดัสนิใจเปิดเผยขอ้มลูกต็่อเมื่ อ
ผลประโยชน์ที่ได้รบัมมีูลค่ามากกกว่าระดบัเกณฑ์ที่วางไว้ของแต่ละบุคคล ผลการศกึษายงัพบว่า หากมกีารให้เงนิ
รางวลัที่สูงขึ้นจะยิง่ดึงดูดให้มผีู้ใช้เวบ็ไซต์มากขึ้น ปัจจุบนัรูปแบบของผลประโยชน์ที่เกี่ยวกบัเงนิตราอาจจะอยู่ใน
รปูแบบของรหสัสว่นลด บตัรก านัล หรอืคะแนนสะสม เช่น แอพ Galaxy Gift ทีใ่หส้ว่นลดของรา้นคา้ต่างๆ กบัผูใ้ช ้
ผลประโยชน์ทีเ่กี่ยวกบัเงนิตราสามารถใชเ้ป็นสิง่ชดเชยใหก้บัผูใ้ชง้านเพื่อแลกกบัการสญูเสยีภาวะสว่นตวั (Sheehan 
and Hoy, 2000) หากมผีลประโยชน์เพื่อชดเชยใหก้บัผูใ้ชง้านมากขึน้ ผูใ้ชก้ย็นิดเีปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลมากขึน้ 
(Dinev and Hart, 2006) จงึน าไปสูส่มมตฐิานทีว่า่ 
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H5: ผลประโยชน์ทีเ่กีย่วกบัเงนิตราสง่ผลในทางบวกต่อความตัง้ใจในการเปิดเผยขอ้มลูผ่านการลงชือ่เขา้ใชค้รัง้
เดยีวเพือ่ใหไ้ดร้บับรกิารแบบเป็นลกัษณะสว่นบุคคล 

 
คุณค่าของการท าใหเ้ป็นลกัษณะสว่นบุคคลคอื การทีผู่ใ้ชไ้ดร้บัขอ้มลูทีอ่อกแบบมาโดยเฉพาะส าหรบัแต่ละบุคคล 

ซึง่เกดิจากการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการใชง้านของบุคคลเหล่านัน้ (Wu, 2006) ผลการส ารวจทีผ่่านมาพบวา่ ผูใ้ชร้อ้ยละ 
80 ของกลุ่มตวัอย่างใหค้วามสนใจเกี่ยวกบัการท าใหเ้ป็นลกัษณะส่วนบุคคล การศกึษาของ Chellappa and Sin 
(2005)  พบวา่ คุณค่าของการท าใหเ้ป็นลกัษณะสว่นบุคคลเป็นปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเปิดเผยขอ้มลูของผูใ้ช ้
อยา่งไรกต็าม การท าใหเ้ป็นลกัษณะสว่นบุคคลควรท าอยา่งระมดัระวงั เน่ืองจากการท าใหเ้ป็นลกัษณะสว่นบุคคลที่มาก
เกนิไปอาจก่อใหเ้กดิความกงัวลเกีย่วกบัภาวะสว่นตวัจงึน าไปสูส่มมตฐิานทีว่า่ 

 
H6: คุณค่าของการท าใหเ้ป็นลกัษณะสว่นบุคคลสง่ผลในทางบวกต่อความตัง้ใจในการเปิดเผยขอ้มลูผ่านการลงชือ่

เขา้ใชค้รัง้เดยีวเพือ่ใหไ้ดร้บับรกิารแบบเป็นลกัษณะสว่นบุคคล 
 

4. วิธีการวิจยั 
งานวจิยัน้ีใชก้ารวจิยัเชงิปรมิาณโดยเกบ็ขอ้มลูในรปูแบบของแบบสอบถามออนไลน์ และใชก้ารก าหนดขนาดกลุ่ม

ตวัอยา่ง โดยใชก้ฏหลกัการทัว่ไป (rule of thumb) (Schumacker and Lomax, 2012) และก าหนดจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง  
5 คนต่อหนึ่งตวัแปร โดยงานวจิยัมตีวัแปรทัง้หมด 35 ตวัแปรจงึสามารถค านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งไดเ้ท่ากบั 35 x 
5  =  175 ตวัอยา่ง ทัง้น้ีผูว้จิยัไดเ้พิม่ขนาดตวัอยา่งเป็น 200 ตวัอยา่ง และเลอืกกลุ่มตวัอยา่งโดยใชก้ารสุม่ตวัอยา่ง
แบบง่าย โดยกลุ่มตวัอย่างของผู้ที่ตอบแบบสอบถามคอื ผู้ใช้ที่เคยใชแ้อพที่มกีารใชก้ารลงชื่อเขา้ใช้ครัง้เดยีวผ่านเฟ
ซบุ๊ก เช่น Galaxy Gift, Glassdoor, News360, Deezer เป็นตน้ แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 สว่นคอื สว่นที ่1 ขอ้มลู
เกีย่วกบัการใชง้านการลงชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีวบนแอพ สว่นที ่2 ทศันคตเิกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลผ่านการลง
ชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีว และสว่นที ่3 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

สว่นที ่2 จะใชก้ารวดัในรปูแบบของลเิคริท์สเกล (Likert scale) โดยแบ่งระดบัการวดัออกเป็น 5 ระดบั คอื 5 – 1 
คะแนน (เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ – ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่) ดงัแสดงตวัอยา่งค าถาม และทีม่าในตารางที ่1 

 
ตารางที ่1 ตวัอยา่งค าถามและแหลง่ทีม่า 

ปัจจยั ตวัอย่างค าถาม อ้างอิง 
การรบัรูค้วามเสีย่ง (PR1-
PR5) 

ทา่นคดิวา่ การสง่ขอ้มลูสว่นบุคคลผา่นแอพมคีวามเสีย่ง 
ทา่นคดิวา่ ขอ้มลูสว่นบุคคลบนแอพของทา่นอาจจะถกู
น าไปขายใหก้บับุคคลที ่3 

ดดัแปลงจาก Dinev and 
Hart, 2006; Moloney 
and Potì, 2013 

ความกงัวลเกีย่วกบัภาวะ
สว่นตวั (PC1-PC5) 

ทา่นมคีวามกงัวลวา่ ขอ้มลูของทา่นอาจจะถกูน าไปใช้
ในทางทีผ่ดิ 
ทา่นมคีวามกงัวลวา่ขอ้มลูของท่านอาจจะถกูน าไปใช้
แสวงหาประโยชน์ 

ดดัแปลงจาก Chellappa 
and Sin, 2005; Dinev 
and Hart, 2004, 2006; 
Smith et al., 1996; Xu, 
2007 
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ตารางที ่1 ตวัอยา่งค าถามและแหลง่ทีม่า (ต่อ) 
ปัจจยั ตวัอย่างค าถาม อ้างอิง 

ความไวว้างใจในผูใ้หบ้รกิาร 
(TR1-TR5) 

ทา่นคดิวา่ ผูใ้หบ้รกิารมมีาตรการทีเ่พยีงพอในการเกบ็
รกัษาขอ้มลูสว่นบุคคลของทา่น 
ทา่นคดิวา่ผูใ้หบ้รกิารจะรกัษาผลประโยชน์ของทา่นเมือ่มี
การน าขอ้มลูของท่านไปใช ้

ดดัแปลงจาก Dinev and 
Hart, 2006; Malhotra et 
al., 2004; Moloney and 
Potì, 2013 

การรบัรูถ้งึการควบคุมการใช้
ขอ้มลูสว่นบุคคลโดยผูใ้ช ้
(CP1-CP5) 

ทา่นตอ้งการทีจ่ะควบคุมการน าขอ้มลูสว่นบุคคลของทา่น
ไปใช ้
ทา่นใหค้วามส าคญักบัวธิกีารเกบ็ขอ้มลู การรกัษาขอ้มลู 
และการแบง่ปันขอ้มลูสว่นบุคคลของทา่น 

ดดัแปลงจาก Moloney 
and Potì, 2013; Veltri et 
al., 2011 
 

ผลประโยชน์ทีเ่กีย่วกบัเงนิตรา 
(MB1-MB5) 

ทา่นคดิวา่การไดร้บัสว่นลดจากการใชง้านแอพมี
ความส าคญั 
ทา่นคดิวา่การไดร้บัคะแนนสะสมจากการใชง้านแอพมี
ความส าคญั 

ดดัแปลงจาก Moloney 
and Potì, 2013 

คุณคา่ของการท าใหเ้ป็น
ลกัษณะสว่นบุคคล (VP1-VP5) 

ทา่นรูส้กึพอใจหากแอพแสดงเน้ือหาตามสิง่ทีท่า่นสนใจ 
ทา่นรูส้กึพอใจหากแอพแสดงเน้ือหาตามสิง่ทีท่า่นไดเ้คย
ตัง้คา่ไว ้

ดดัแปลงจาก Chellappa 
and Sin, 2005 
 

ความตัง้ใจในการเปิดเผยขอ้มลู
ผา่นการลงชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีว
เพือ่ใหไ้ดร้บับรกิารแบบเป็น
ลกัษณะสว่นบุคคล (ID1-ID5) 

ทา่นคดิวา่ทา่นจะเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลเพื่อใหไ้ดส้ทิธิ
ในการเขา้ใชง้านแอพ 
ทา่นคดิวา่ทา่นจะเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลเพื่อใหแ้อพ
สามารถระบุตวัตนและความตอ้งการของทา่นไดอ้ยา่ง
ถกูตอ้ง 

ดดัแปลงจาก Gerlach et 
al., 2015; Moloney and 
Potì, 2013 
 

 
ผูว้จิยัไดน้ าแบบสอบถามไปทดสอบเบือ้งตน้ (pretest) โดยท าการเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คน เพื่อ

ทดสอบความเหมาะสมของแบบสอบถาม และดผูลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ ( factors analysis) เพื่อดกูารจบักลุ่มของ
ขอ้ค าถาม และท าการปรบัเปลี่ยนขอ้ค าถามที่ไม่สมัพนัธ์กนัภายในกลุ่มปัจจยัเดยีวกนั และทดสอบความเที่ยงโดย
วธิกีารหาค่าสมัประสทิธิอ์ลัฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha) หลงัจากผูว้จิยัปรบัปรุงขอ้ค าถามไดน้ าไปท าการ
ทดสอบใหมอ่กีหนึ่งจนไดร้ปูแบบการจบักลุ่มของขอ้ค าถามทีถ่กูตอ้ง จงึน าแบบสอบถามไปใชเ้กบ็ตวัอยา่งจรงิ 

 
5. ผลการวิจยั 
5.1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 207 คนพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ คดิเป็น
รอ้ยละ 58.94 มอีายอุยูใ่นชว่ง 26-30 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 61.84 การศกึษาสงูสดูระดบัปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 70.05 มี
อาชพีเป็นพนักงานบรษิทัเอกชน คดิเป็นรอ้ยละ 62.32 การวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปเกี่ยวกบัการใชก้ารลงชื่อเขา้ใชค้รัง้
เดยีวดว้ยรหสัผูใ้ชเ้ฟซบุ๊กและรปูแบบบรกิารแบบเป็นลกัษณะสว่นบุคคลพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งสว่นใหญ่ยนิดทีีจ่ะเปิดเผย
ขอ้มลูจากเฟซบุ๊กในสว่นของ ประวตัโิดยยอ่ อเีมล ์และวนัเกดิ ตามล าดบั ซึง่ขอ้มลูดงักล่าวเป็นขอ้มลูพืน้ฐานทัว่ไปทีใ่ช้
ในการสมคัรสมาชกิหรอืลงบนัทกึเขา้เขา้ใชง้านแอพ ซึง่เป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบัค าถามเกีย่วกบัจุดประสงคใ์นการ
ใชง้านการลงชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีวที่แสดงใหเ้หน็ว่า จุดประสงค์หลกัของผูใ้ชส้่วนใหญ่ในการใชง้านการลงชื่อเขา้ใชค้รัง้
เดยีวคอื การสมคัรสมาชกิโดยไมต่อ้งกรอกขอ้มลูใหม ่และการลงทะเบยีนเขา้ใชง้านแอพ ในสว่นของขอ้ค าถามเกีย่วกบั



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่2 ฉบบัที ่4 เดอืน ตุลาคม-ธนัวาคม 2559 หน้า 48 

 

การบรกิารแบบเป็นลกัษณะส่วนบุคคลแสดงใหเ้หน็ว่า ผูใ้ชต้อ้งการไดร้บับรกิารแบบเป็นลกัษณะสว่นบุคคลในรปูของ
การแสดงเน้ือหาทีต่รงกบัความสนใจ และการแนะน าเน้ือหาหรอืสนิคา้ทีผู่ใ้ชน่้าจะสนใจ โดยกลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่มกีาร
ใชง้านเฟซบุ๊กเป็นประจ าทุกวนั 
5.2 การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ 

งานวจิยัน้ีไดใ้ชว้ธิกีารวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ เพื่อลดจ านวนตวัแปรและจดักลุ่มขอ้ค าถามทีม่คีวามสมัพนัธก์นัไวใ้น
ปัจจยัเดยีวกนั โดยใชว้ธิกีารหมุนแกนแบบ Varimax ใชเ้กณฑก์ารตดัสนิจากค่า Eigen ทีส่งูกว่า 1 และก าหนดค่า 
Factor Loading ของตวัวดัในปัจจยัไมต่ ่ากวา่ 0.5 (Hair et al., 2010) และตวัวดัตอ้งไมม่คี่า Factor Loadings สงูใน
ปัจจยัมากกวา่ 1 ปัจจยั การวเิคราะหพ์บวา่ทุกตวัแปรมคีา่ Factor Loading มากกวา่ 0.5 จงึไมจ่ าเป็นตอ้งตดัตวัแปรใด
ออกในขัน้ตอนของการวเิคราะห ์และหลงัจากการวเิคราะหค์วามเทีย่งโดยค่าสมัประสทิธิอ์ลัฟาของครอนบาค พบวา่ทุก
กลุ่มปัจจยัมคี่าสมัประสทิธิอ์ลัฟาของครอนบาคมากกว่า 0.7 ซึ่งถอืว่าอยู่ในเกณฑ์ทีย่อมรบัไดใ้นการท าการวจิยัเชงิ
ส ารวจ (Grau, 2007) เมือ่ท าการตรวจสอบความเหมาะสมของกลุ่มตวัอยา่งโดยการพจิารณาค่า KMO (Kaiser-Meyer-
Olkin) ทีม่ากกวา่ 0.5 (Hair et al., 2010) พบวา่ KMO ทีไ่ดข้องทัง้ 5 กลุ่มปัจจยัมคี่ามากกวา่ระดบัทีก่ าหนดทุกปัจจยั 
แสดงวา่ขอ้มลูทีน่ ามาใชม้คีวามเหมาะสม ดงัแสดงคา่สมัประสทิธิอ์ลัฟาของครอนบาคในตารางที ่2 

 
ตารางที ่2 การจดักลุ่มตวัแปรของการรบัรูถ้งึการควบคุมการใชข้อ้มลูสว่นบุคคลโดยผูใ้ช้ 

ปัจจยั 
Cronbach's 

Alpha 
การรบัรูค้วามเสีย่ง (PR1-PR5) 0.879 
ความกงัวลเกีย่วกบัภาวะสว่นตวั (PC1-PC5) 0.850 
ความไวว้างใจในผูใ้หบ้รกิาร (TR1-TR5) 0.879 
การรบัรูถ้งึการควบคุมการใชข้อ้มลูสว่นบุคคลโดยผูใ้ช ้(CP1-CP5) 0.849 
ผลประโยชน์ทีเ่กีย่วกบัเงนิตรา (MB1-MB5) 0.863 
คุณคา่ของการท าใหเ้ป็นลกัษณะสว่นบุคคล (VP1-VP5) 0.901 
ความตัง้ใจในการเปิดเผยขอ้มลูผ่านการลงชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีวเพื่อใหไ้ดร้บับรกิารแบบเป็นลกัษณะ
สว่นบุคคล (ID1-ID5) 

0.876 

 
จากนัน้ผูว้จิยัไดท้ าการสรา้งตวัแปรใหมด่ว้ยการหาคา่เฉลีย่ (mean) ของคะแนนขอ้ค าถามในแต่ละกลุม่ปัจจยั เพือ่

น าไปใชใ้นการวเิคราะหใ์นล าดบั 
5.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
งานวจิยัน้ีใชว้ธิกีารวเิคราะหถ์ดถอยเชงิเสน้อยา่งงา่ย (simple linear regression analysis) และการวเิคราะหถ์ดถอย
แบบพหุ (multiple regression analysis) โดยก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถติทิีค่า่ p-value น้อยกวา่ 0.05 เป็นเกณฑ ์
ผลการทดสอบสมมตฐิาน ดงัแสดงภาพรวมในตารางที ่3 
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ตารางที ่3 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 
สมมตฐิาน รายละเอยีด ผลการทดสอบ 

H1 การรบัรูก้ารควบคุมการใชข้อ้มลูสว่นบุคคลโดยผูใ้ชส้ง่ผลในทางลบต่อความกงัวล
เกีย่วกบัภาวะสว่นตวั 

ยอมรบั 

H2 ความกงัวลเกีย่วกบัภาวะสว่นตวัสง่ผลในทางบวกต่อความกงัวลเกีย่วกบัการรบัรู้
ความเสีย่ง 

ยอมรบั 

H3 ความไวว้างใจในผูใ้หบ้รกิารสง่ผลในทางลบต่อการรบัรูค้วามเสีย่ง ปฏเิสธ 
H4 การรบัรูค้วามเสีย่งสง่ผลในทางลบต่อความตัง้ใจในการเปิดเผยขอ้มลูผา่นการลง

ชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีวเพือ่ใหไ้ดร้บับรกิารแบบเป็นลกัษณะสว่นบุคคล 
ยอมรบั 

H5 ผลประโยชน์ทีเ่กีย่วกบัเงนิตราสง่ผลในทางบวกต่อความตัง้ใจในการเปิดเผย
ขอ้มลูผา่นการลงชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีวเพื่อใหไ้ดร้บับรกิารแบบเป็นลกัษณะสว่น
บุคคล 

ยอมรบั 

H6 คุณคา่ของการท าใหเ้ป็นลกัษณะสว่นบุคคลสง่ผลในทางบวกต่อความตัง้ใจในการ
เปิดเผยขอ้มลูผ่านการลงชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีวเพือ่ใหไ้ดร้บับรกิารแบบเป็นลกัษณะ
สว่นบุคคล 

ปฏเิสธ 

 
ผลการวเิคราะหต์วัแปรอสิระ การรบัรูก้ารควบคุมการใชข้อ้มลูสว่นบุคคลโดยผูใ้ชท้ีม่คีวามสมัพนัธก์บัตวัแปรตาม 

ความกงัวลเกีย่วกบัภาวะสว่นตวัพบวา่ มคี่าสมัประสทิธิก์ารตดัสนิใจ (R2) เท่ากบั 0.157 หมายถงึ การรบัรูก้ารควบคุม
การใชข้อ้มูลส่วนบุคคลโดยผูใ้ชส้ามารถอธบิายการเปลี่ยนแปลงของความกงัวลเกี่ยวกบัภาวะส่วนตวัไดร้อ้ยละ 15.7 
โดยการรบัรูก้ารควบคุมการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลโดยผูใ้ชเ้ป็นปัจจยัที่ส่งผลต่อความกงัวลเกี่ยวกบัภาวะส่วนตวัที่ระดบั
นยัส าคญั p = 0.000 และมคี่าสมัประสทิธิถ์ดถอยมาตรฐานเท่ากบั 0.396 จงึยอมรบัสมมตฐิานที ่1 ทีว่า่ การรบัรูก้าร
ควบคุมการใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลโดยผู้ใชส้่งผลในทางลบต่อความกงัวลเกี่ยวกบัภาวะส่วนตวั สอดคลอ้งกบังานวจิยัใน
อดตี 

ผลการวเิคราะหต์วัแปรอสิระ ความกงัวลเกี่ยวกบัภาวะสว่นตวั และความไวว้างใจในผูใ้หบ้รกิารทีม่คีวามสมัพนัธ์
กบัตวัแปรตาม การรบัรูค้วามเสีย่งพบว่า มคี่าสมัประสทิธิก์ารตดัสนิใจเท่ากบั 0.637 โดยพบว่า ความกงัวลเกี่ยวกบั
ภาวะสว่นตวัและความไวว้างใจในผูใ้หบ้รกิารเป็นปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการรบัรูค้วามเสีย่งทีร่ะดบันยัส าคญั p = 0.000 และ 
p = 0.176 ตามล าดบั และมคี่าสมัประสทิธิถ์ดถอยมาตรฐานเท่ากบั 0.787 และ -0.058 ตามล าดบั จงึสนับสนุน
สมมตฐิานที่ 2 ที่ว่า ความกงัวลเกี่ยวกบัภาวะส่วนตวัส่งผลในทางบวกต่อความกงัวลเกี่ยวกบัการรบัรูค้วามเสีย่ง 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัในอดตี และปฏเิสธสมมตฐิานที ่3 ทีว่า่ ความไวว้างใจในผูใ้หบ้รกิารสง่ผลในทางลบต่อการรบัรู้
ความเสีย่ง ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากการมพีืน้ฐานทางดา้นวฒันธรรมทีต่่างกนัเป็นปัจจยัทีท่ าใหท้ าใหผู้ใ้ชง้านมมีุมมองดา้น
ความไวว้างใจทีต่่างกนั (Hofstede, 2001) เช่นเดยีวกบัผลการวจิยัของ Krasnova and Veltri (2010) ทีศ่กึษาเกีย่วกบั
ความแตกต่างในการการเปิดเผยข้อมูลบนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ระหว่างประชากรในประ เทศสหรฐัอเมรกิาและ
เยอรมนีพบว่า วฒันธรรมที่แตกต่างกนัมสี่วนท าให้มุมมองดา้นความไวว้างใจในผู้ให้บรกิารแตกต่างกนั และจากผล
ส ารวจพฤตกิรรมผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตในไทยปี 2557 พบว่าประชาชนสว่นใหญ่ขาดความรูข้าดความตระหนักดา้นความ
มัน่คงบนโลกไอทแีละอนิเทอรเ์น็ต (iT24Hrs, 2557) 

ผลการวเิคราะห์ตวัแปรอิสระการรบัรู้ความเสี่ยง ผลประโยชน์ที่เกี่ยวกบัเงนิตรา และคุณค่าของการท าให้เป็น
ลกัษณะสว่นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธก์บัตวัแปรตาม ความตัง้ใจในการเปิดเผยขอ้มลูผา่นการลงชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีวเพื่อให้
ไดร้บับรกิารแบบเป็นลกัษณะส่วนบุคคลพบว่า มีค่าสมัประสทิธิก์ารตดัสนิใจเท่ากบั 0.157 โดยการรบัรูค้วามเสีย่ง 
ผลประโยชน์ทีเ่กี่ยวกบัเงนิตรา และคุณค่าของการท าใหเ้ป็นลกัษณะสว่นบุคคลเป็นปัจจยัทีส่ง่ผลต่อความตัง้ใจในการ
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เปิดเผยขอ้มูลผ่านการลงชื่อเขา้ใช้ครัง้เดยีวเพื่อให้ได้รบับรกิารแบบเป็นลกัษณะส่วนบุคคลที่ ระดบันัยส าคญั p =        
0 .007, p = 0.000 และ p = 0.091 ตามล าดบั และมคี่าสมัประสทิธิถ์ดถอยมาตรฐานเท่ากบั -0.179, 0.285 และ 0.113 
ตามล าดบั จงึยอมรบัสมมตฐิานที ่4 ทีว่า่ การรบัรูค้วามเสีย่งสง่ผลในทางลบต่อความตัง้ใจในการเปิดเผยขอ้มลูผ่านการ
ลงชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีวเพื่อใหไ้ดร้บับรกิารแบบเป็นลกัษณะสว่นบุคคล สอดคลอ้งกบังานวจิยัในอดตี ยอมรบัสมมตฐิานที ่
5 ทีว่า่ ผลประโยชน์ทีเ่กีย่วกบัเงนิตราสง่ผลในทางบวกต่อความตัง้ใจในการเปิดเผยขอ้มลูผ่านการลงชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีว
เพือ่ใหไ้ดร้บับรกิารแบบเป็นลกัษณะสว่นบุคคล สอดคลอ้งกบังานวจิยัในอดตี แต่ปฏเิสธสมมตฐิานที ่6 ทีว่า่ คุณค่าของ
การท าให้เป็นลกัษณะส่วนบุคคลส่งผลในทางบวกต่อความตัง้ใจในการเปิดเผยขอ้มูลผ่านการลงชื่อเขา้ใช้ครัง้เดยีว
เพื่อใหไ้ดร้บับรกิารแบบเป็นลกัษณะส่วนบุคคล ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นผูท้ีเ่คยใชแ้อพ Galaxy 
Gift ซึง่เป็นรปูแบบบรกิารแบบเป็นลกัษณะสว่นบุคคลโดยการน ารายชื่อเพื่อนของผูใ้ชไ้ปแสดงเป็นรายการเพื่อนบนตวั
แอพ แต่ไม่ได้มกีารปรบัเปลี่ยนเน้ือหาภายในแอพตามความสนใจของผู้ใช้อย่างชดัเจน จงึอาจท าให้กลุ่มตวัอย่างมี
ความเขา้ใจถึงรูปแบบในการบรกิารแบบเป็นลกัษณะส่วนบุคคลที่ต่างออกไป ท าให้ไม่สามารถตอบค าถามได้อย่าง
ชดัเจน 

 
6. สรปุผลการวิจยั 
6.1 อภิปรายผลการวิจยั 

งานวจิยัน้ีได้สรา้งกรอบงานวจิยับนพื้นฐานของทฤษฎีแคลคูลสัภาวะส่วนตวั กรอบแนวคดิการวจิยัที่พฒันาขึ้น
ประกอบดว้ยปัจจยัทีส่ง่ผลต่อความตัง้ใจในการเปิดเผยขอ้มลูผ่านการลงชื่อเขา้ใชค้รัง้เดยีวเพื่อใหไ้ดร้บับรกิารแบบเป็น
ลกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ การรบัรูค้วามเสีย่ง ผลประโยชน์ทีเ่กีย่วกบัเงนิตรา และคุณค่าของการท าใหเ้ป็นลกัษณะสว่น
บุคคล นอกจากทางผูว้จิยัไดศ้กึษาเพิม่เตมิเกี่ยวกบัปัจจยัอื่นๆ ทีม่อีทิธพิลต่อการรบัรูค้วามเสีย่งทัง้ในทางบวกและลบ 
เพื่อขยายกรอบในการศกึษา ได้แก่ ความกงัวลเกี่ยวกบัภาวะส่วนตวั ความไวว้างใจในผู้ให้บรกิาร และการรบัรูก้าร
ควบคุมการใชข้อ้มลูสว่นบุคคลโดยผูใ้ช ้

งานวจิยัน้ีเป็นงานวจิยัเชงิส ารวจ โดยท าการเกบ็ขอ้มลูผ่านแบบสอบถามออนไลน์จ านวน 207 ชุด ผลการวจิยั
พบว่า การรบัรูก้ารควบคุมการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลโดยผูใ้ชเ้ป็นปัจจยัที่สง่ผลต่อความกงัวลเกี่ยวกบัภาวะส่วนตัว โดย
หากผู้ใช้รบัรู้ถึงการควบคุมการใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลที่มากขึ้นจะท าให้ผู้ใช้มคีวามกงัวลเกี่ยวกบัภาวะส่วนตวัน้อยลง 
ความกงัวลเกี่ยวกบัภาวะส่วนตวัเป็นปัจจยัที่ส่งผลต่อการรบัรูค้วามเสีย่งของผูใ้ช้ โดยหากผูใ้ช้มคีวามกงัวลเกี่ยวกบั
ภาวะสว่นตวัมากกจ็ะท าใหม้กีารรบัรูค้วามเสีย่งทีม่ากขึน้ตามไปดว้ย การตดัสนิใจเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของผูใ้ชเ้ป็น
ผลมาจากทัง้ปัจจยัทีเ่กีย่วกบัผลประโยชน์ทีผู่ใ้ชไ้ดร้บั และปัจจยัทีเ่กีย่วกบัตน้ทุนของภาวะสว่นตวั ไดแ้ก่ ผลประโยชน์
ทีเ่กี่ยวกบัเงนิตรา และการรบัรูค้วามเสีย่ง โดยปัจจยัผลประโยชน์ที่ เกี่ยวกบัเงนิตรามอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเปิดเผย
ขอ้มลูสว่นบุคคลของผูใ้ชม้ากกว่าปัจจยัการรบัรูค้วามเสีย่ง กล่าวโดยสรุปไดว้่า การตดัสนิใจเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล
ของผู้ใช้เป็นผลมาจากการพจิารณาระหว่างความเสี่ยงในการสูญเสยีข้อมูลส่วนบุคคลและผลประโยชน์ที่จะได้รบั 
โดยเฉพาะผลประโยชน์ทีเ่กีย่วกบัเงนิตรา 
6.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบติั 

ผลการวิจัยชี้ว่า การตัดสินใจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้จะอยู่บนพื้นฐานของความคุ้มค่าระหว่าง
ผลประโยชน์ต่างๆ ทีจ่ะไดร้บั แลกกบัการสญูเสยีภาวะสว่นตวั ทัง้น้ีผลประโยชน์ทีเ่กี่ยวกบัเงนิตราเป็นปัจจยัทีผู่ใ้ชใ้ห้
ความส าคญัและเป็นสิง่ทีผู่ใ้ชค้าดหวงัว่าจะไดร้บัเพื่อเป็นการแลกเปลีย่นกบัการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของผูใ้ช ้สว่น
อกีปัจจยัหน่ึงทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของผูใ้ชค้อื การรบัรูค้วามเสีย่ง โดยทีผู่ใ้ชจ้ะพจิารณาถงึ
ผลประโยชน์ที่จะได้รบัว่าคุ้มค่าต่อความเสีย่งที่อาจเกดิขึน้หรอืไม่ โดยการรบัรูค้วามเสีย่งเป็นผลมาจากความกงัวล
เกีย่วกบัภาวะสว่นตวั ซึง่ความกงัวลเกีย่วกบัภาวะสว่นตวัเป็นผลมาจากการรบัรูก้ารควบคุมการใชข้อ้มลูสว่นบุคคลโดย
ผู้ใช้ กล่าวคอื หากผู้ใช้รบัรูไ้ด้ถึงสทิธใินการควบคุมการใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลจะท าให้ผู้ใช่มคีวามกงัวลเกี่ยวกบัภาวะ
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ส่วนตวัลดลงซึ่งน าไปสู่การการรบัรู้ความเสี่ยงที่ลดลงและส่งผลให้ผู้ใช้ยนิยอมที่จะเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลมากขึ้น 
ดงันัน้ผู้ให้บรกิารควรให้ความส าคญักบัสทิธขิองผู้ใช้ในการควบคุมการใช้ขอ้มูลส่วนบุคคล ในกา รเลอืกว่าต้องการ
เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลใดบา้งหรอืไม่ตอ้งการ ผูใ้หบ้รกิารควรมกีารแจง้ใหผู้ใ้ชท้ราบถงึนโยบายในการน าขอ้มลูสว่น
บุคคลไปใช ้รวมถงึนโยบายในการเกบ็รกัษาขอ้มลูสว่นบุคคลของผูใ้ช ้เพือ่ลดความกงัวลของผูใ้ช ้ 

การทีผู่ใ้ชม้คีวามกงัวลเกี่ยวกบัภาวะสว่นตวัที่น้อยลงจะน าไปสู่การรบัรูค้วามเสีย่งของผูใ้ชท้ี่น้อยลง ความเสีย่งที่
ผูใ้ชร้บัรู ้และใหค้วามส าคญัประกอบไปดว้ย ความเสีย่งทีจ่ะท าใหเ้กดิความเสยีหายต่อตวัผูใ้ช ้ความเสีย่งในการทีข่อ้มลู
อาจถกูน าไปขาย ความเสีย่งในการน าขอ้มลูไปใชโ้ดยไมไ่ดร้บัอนุญาต และความเสีย่งที่ผูอ้ื่นอาจจะเขา้ถงึขอ้มลูของผูใ้ช ้
ซึ่งผูใ้หบ้รกิารควรมนีโยบายในการรบัมอืความเสีย่งเหล่าน้ีอย่างชดัเจน และควรมกีารแจ้งใหผู้้ใชท้ราบ เพื่อเป็นการ
สรา้งความไวว้างใจและลดการรบัรูค้วามเสีย่งของผูใ้ช ้นอกจากนี้ผูใ้หบ้รกิารควรใหค้วามส าคญักบัผลประโยชน์ทีผู่ใ้ชจ้ะ
ได้รบั ซึ่งผลประโยชน์ที่ผู้ใช้คาดว่าจะได้รบัประกอบด้วย การได้รบัส่วนลดหรอืคะแนนสะสมจากการใช้แอพ การใช้
บรกิารโดยไมม่คีา่ธรรมเนียม หรอืการแจง้เตอืนรายการสง่เสรมิการขายหรอืกจิกรรมลดราคาต่างๆ ผา่นแอพ 
6.3 ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยัต่อเน่ือง 

ผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็วา่ มเีพยีงบางปัจจยัเท่านัน้ทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของผูใ้ช ้และอาจ
ไม่สามารถครอบคลุมปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งทัง้หมด งานวจิยัต่อเน่ืองจงึขยายกรอบแนวคดิการวจิยัน้ีในหลายแง่มุม เช่น 
การศกึษาเกีย่วกบัผลกระทบทางดา้นวฒันธรรม เพื่อศกึษาถงึความแตกต่างทางดา้นวฒันธรรมทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจ
ปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล หรอือาจศกึษาเพิม่เตมิในปัจจยัอื่นทีจ่ะสง่ผลต่อการยนิยอมเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล หรอือาจ
น ากรอบการวจิยัไปประยุกต์ใช้ในบริบทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในสื่อสงัคมออนไลน์
ประเภทอื่น และศกึษาเพิม่เตมิถงึอทิธพิลของปัจจยัทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละบรบิท 
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