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บทคดัย่อ 

งานวิจัยน้ี เป็นการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวบนเฟซบุ๊กของผู้สูงอายุในเขต
กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล ซึง่ไดป้ระยกุต์ใชท้ฤษฎแีรงจงูใจเพือ่ป้องกนัโรค ทฤษฎพีฤตกิรรมตามแผน และทฤษฎี
การควบคุมความเป็นส่วนตวัในการติดต่อสื่อสาร มาสร้างกรอบแนวคิดในการวจิยั โดยการวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชิง
ปรมิาณ ด าเนินการเกบ็ขอ้มลูดว้ยแบบสอบถามจากผูใ้ชง้านเฟซบุ๊กทัง้สิน้ 125 คน จากแบบสอบถามออนไลน์  

ผลการวจิยัแสดงให้เห็นว่า (1) การรบัรู้ภยัคุกคามส่งผลโดยตรงต่อการตระหนัก (2) การรบัรู้ภยัคุกคาม การ
ตระหนัก และอทิธพิลทางสงัคมส่งผลโดยตรงต่อความตัง้ใจ (3) ความตัง้ใจ ความไวว้างใจ การรบัรูป้ระโยชน์ และ
ความสามารถในการใชง้านสง่ผลโดยตรงต่อการแบง่ปันขอ้มลูสว่นตวั  
 
ค าส าคญั: เฟซบุ๊ก ผูส้งูอาย ุการแบง่ปันขอ้มลูสว่นตวั 
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Abstract 

This research aims to study the factors influencing sharing personal information online among older 
Facebook users in the Bangkok metropolitan area by integrating three models include Protection motivation 
theory (PMT), Theory of planned behavior (TPB) and Communication privacy management Theory (CPM). 
This study is based on quantitative research, conducted using questionnaires as data collection device. The 
sample consisted of 125 older Facebook users.  

The result shows that (1) perceived threats has a direct impact on awareness, (2) perceived threats, 
awareness and social influence have a direct impact on Intention and (3) intention, trust, perceived benefit 
and usage ability have a direct impact on sharing personal 
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1. บทน า 
1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ปัจจุบนัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (Information and communication technology หรอื ICT) มี
ความส าคญัจนแทบจะเป็นสว่นหนึ่งของชวีติ ยิง่เทคโนโลยกีารสือ่สารทีไ่รข้ดีจ ากดัยิง่ช่วยใหค้นตดิต่อสือ่สารกนังา่ยขึน้ 
ท าใหเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์กลายเป็นสิง่ทีข่าดไมไ่ด ้(Chang et al., 2015; Salehan and Negahban, 2013) และเขา้
มามบีทบาทในชวีติประจ าวนัของคนทุกระดบั ทุกเพศและทุกวยั แต่ทีน่่าสนใจคอืกลุ่มประชากรทีเ่พิม่ขึน้เรว็ทีส่ดุในการ
ใชเ้วบ็เป็นสว่นหน่ึงของชวีติประจ าวนัคอืกลุ่มผูใ้หญ่ สอดคลอ้งกบัขอ้มลูจากการส ารวจผูส้งูอายุไทยกบัการใชเ้วลาวา่ง
โดยศนูยส์ ารวจความเหน็ “นิดา้โพล” พ.ศ. 2558 พบวา่ ผูส้งูอายุสว่นใหญ่ รอ้ยละ 21.29 ระบุวา่ ใชแ้อพลเิคชนั Line 
ในการตดิต่อกบัครอบครวั เพื่อนฝงู และรองลงมา รอ้ยละ 13.56 ระบุวา่ ใช ้Facebook เป็นเครื่องมอืทีใ่ชต้ดิต่อสือ่สาร 
แชรร์ปูภาพ และบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ วา่ก าลงัท าอะไร อยูท่ีไ่หน อยูก่บัใคร ดว้ยความตัง้ใจหรอืไมต่ัง้ใจ หรอืแบ่งปัน
รปูภาพ แสดงขอ้มลูทีอ่ยู่ ฐานะ หรอืทรพัยส์นิ โพสต์ และแทก (Tag) เพื่อนๆ จนกลายเป็นพฤตกิรรมปกต ิบุคคลทีไ่ม่
เคยรูจ้กัทัว่ไปที่ใชเ้ฟซบุ๊ก และไม่ไดต้ัง้ค่าความเป็นส่วนตวัไวบุ้คคลเหล่านัน้กจ็ะไดร้บัขอ้มูลทุกอย่างบนเฟซบุ๊กดว้ย 
(วรวสิทุธิ ์ ภญิโญยา, 2554 อา้งใน ภทัทยิา นภาชยัเทพ, 2556) ยิง่ผูใ้ชข้าดความระมดัระวงัในเรื่องความปลอดภยั     
กอ็าจจะก่อใหเ้กดิอนัตรายได้ จากขอ้มลูของศูนยส์ ารวจความคดิเหน็ “นิดา้โพล” ทีร่ะบุว่าจ านวนผูใ้ชเ้ฟซบุ๊กทีเ่ป็น
ผูส้งูอายุมจี านวนมากขึน้ ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาถงึปัจจยัอะไรบา้งทีส่ง่ผลต่อการแบ่งปันขอ้มลูส่วนตวัสว่นตวับนเฟ
ซบุ๊กของผูส้งูอายใุนเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล 
1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการแบ่งปันขอ้มลูสว่นตวัสว่นตวับนเฟซบุ๊กของผูส้งูอายุในเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ไดแ้ก่ การรบัรูภ้ยัคุกคาม ความตัง้ใจ การตระหนกั อทิธพิลทางสงัคม ความไวใ้จ การ
รบัรูป้ระโยชน์ ความสามารถในการใชง้าน และการแบง่ปันขอ้มลูสว่นตวัสว่นตวั 
 
2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

งานวจิยัน้ีไดน้ าทฤษฎแีรงจงูใจเพื่อป้องกนัโรค (Protection motivation theory หรอื PMT) ซึง่อธบิายวา่บุคคลจะ
ไดร้บัประสบการณ์จากบุคคลรอบขา้งหรอืประสบการณ์ตรงไดด้ว้ยตนเอง และเกดิการประมวลผลเพื่อตอบสนองต่อ
ประสบการณ์ที่ไดร้บั น าไปสู่แรงจูงใจที่จะปฏเิสธการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมหรอืการยอมรบัพฤตกิรรม เช่น การสูบ
บุหรี่ บุคคลที่สูบบุหรี่รู้ว่าการสูบบุหรี่สามารถท าให้เกดิมะเรง็ปอดและอาจก่อให้เกิดโรคต่างๆ ได้ เมื่อบุคคลใกล้ตวั
เสยีชวีติดว้ยโรคมะเรง็จากการสบูบุหรี ่กจ็ะท าใหเ้กดิพฤตกิรรมที่ส่งผลต่อการปฏเิสธทีจ่ะสบูบุหรีใ่นทีสุ่ ด จากทฤษฎี
ขา้งตน้ เป็นทีย่อมรบัวา่ ประสทิธผิลในการจงูใจเพื่อป้องกนัโรคเริม่ตน้จากการใหข้อ้มลูเกี่ยวกบัอนัตรายของโรค และ
ต่อดว้ยการน าเสนอการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมเพื่อป้องกนัโรคดงักล่าว ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใชส้รา้งแรงจูงใจเพื่อ
ป้องกนัภยัคุกคามทีเ่กดิจากการแบง่ปันขอ้มลูสว่นตวับนเฟซบุ๊ก โดยอาศยัปัจจยัจากการรบัรูถ้งึภยัคุกคาม (Perceived 
threats) เพือ่ความคาดหวงัใหผู้ใ้ชเ้ฟซบุ๊กรบัรูถ้งึภยัคุกคามและแบง่ปันขอ้มลูสว่นตวับนเฟซบุ๊กน้อยลง  

นอกจากน้ีงานวจิยัยงัน าทฤษฎพีฤตกิรรมตามแผน (Theory of planned behavior หรอื TPB) ซึง่อธบิายถงึ
พฤตกิรรมของบุคคลว่า หากบุคคลมทีศันคตทิี่ดตี่อการท าพฤตกิรรมอย่างใดอย่างหน่ึงกจ็ะเกดิเจตนาหรอืตัง้ใจที่จะ
แสดงพฤติกรรมนัน้ ถ้าบุคคลได้เห็นหรอืรบัรู้ว่าบุคคลที่มคีวามส าคญัต่อเขาหรอืกลุ่มอ้างอิงได้ท าพฤติกรรมนัน้ก็มี
แนวโน้มทีจ่ะคลอ้ยตาม และบุคคลเชื่อวา่มคีวามสามารถทีจ่ะกระท าพฤตกิรรมในสภาพการณ์นัน้ และสามารถควบคุม
ใหเ้กดิผลดงัตัง้ใจ บุคคลนัน้กม็แีนวโน้มทีจ่ะท าพฤตกิรรมนัน้ ดงันัน้ จากทฤษฎพีฤตกิรรมตามแผน การแบ่งปันขอ้มลู
สว่นตวับนเฟซบุ๊กจะเกดิขึน้ได ้เกดิจากการทีบุ่คคลจะตอ้งมคีวามเชื่อวา่ภยัคุกคามและการตระหนกัจะไมก่่อใหเ้กดิโทษ
กบัตนเอง เมื่อบุคคลนัน้มทีศันคตทิีด่ตี่อการรบัรูภ้ยัคุกคามและการตระหนกัแลว้ เขากจ็ะตัง้ใจหรอืเจตนาทีจ่ะตระหนัก
ต่อการแบง่ปันขอ้มลูสว่นตวับนเฟซบุ๊ก โดยแบง่ปันขอ้มลูบนเฟซบุ๊กลดลง  หรอือาจกล่าวไดว้า่หากบุคคลมทีศันคตเิชงิ
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ลบกจ็ะมคีวามตัง้ใจทีจ่ะแสดงพฤตกิรรมการแบ่งปันขอ้มลูสว่นตวัลดลงในทีส่ดุ และอกีหน่ึงทฤษฎทีี่งานวจิยัน้ีไดน้ ามา
ศกึษาคอื ทฤษฎกีารควบคุมความเป็นสว่นตวัในการตดิต่อสือ่สาร (Communication privacy management theory 
หรอื CPM) ซึง่อธบิายวา่ ทุกคนเชื่อวา่ตนเองมสีทิธคิวามเป็นเจา้ของทีจ่ะควบคุมขอ้มลูสว่นตวัดว้ยกฎเกณฑข์องแต่ละ
คน และเมื่อบุคคลนัน้ได้รบัการบอกเล่าหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนตวันัน้ได้ก็จะกลายเป็นเจ้าของข้อมูลร่วมกนั และมี
ขอ้ตกลงรว่มกนัเกี่ยวกบักฎเกณฑค์วามเป็นสว่นตวัเพื่อบอกต่อกบัคนอื่น และสดุทา้ยเมื่อไมม่กีารท าตามขอ้ตกลงกจ็ะ
มแีนวโน้มสง่ผลใหพ้ืน้ทีค่วามเป็นสว่นตวัไมส่ามารถปิดบงัได ้ขอ้มลูสว่นตวัถูกเปิดเผยในทีสุ่ด (Petronio, 2008) โดย
ความเป็นสว่นตวัและการเปิดเผยขอ้มูลอยู่ในความสมัพนัธท์ี่สมดุลกนั แต่ไม่ไดอ้ยู่ในสว่นเดยีวกนั (Vitak, 2012) 
นอกจากน้ีงานวจิยัไดศ้กึษาวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งในอดตี โดยมปัีจจยัดงัน้ี 

 
การรบัรู้ถึงภยัคกุคาม (Perceived threats) หมายถงึ การรบัรูถ้งึความรุนแรง โอกาสเสีย่ง สิง่ทีก่ าลงัคุกคาม และสิง่
ทีก่ระทบกระเทอืนจติใจไดง้า่ย อน่ึง Bredemeier et al. (2012) พบวา่การรบัรูภ้ยัคุกคามเริม่จากกระบวนการคดิวติก
กงัวลทีร่บัรูถ้งึสิง่ทีไ่ม่พงึประสงคท์ีจ่ะเขา้มาในชวีติ ซึง่การรบัรูค้วามรุนแรงของคนทีม่ปีระสบการณ์เกี่ยวกบัภยัคุกคาม
จะเชื่อเสมอว่าพวกเขาจะไดร้บัอนัตราย และส่งผลต่อการเปิดเผยขอ้มูลน้อยลง (ภทัทยิา นภาชยัเทพ, 2556)       
ความตัง้ใจ (Intention) หมายถงึ ความมุง่มัน่ เจตนาทีเ่กดิจากทศันคต ิบรรทดัฐานของแต่ละคน และการรบัรูถ้งึการ
ควบคุมพฤตกิรรมตนเอง (Mouakket, 2015; Ramirez-Correa et al., 2015) ทฤษฎพีฤตกิรรมตามแผน ไดอ้ธบิายวา่ 
การตัง้ใจส่งผลต่อการแสดงออกของพฤติกรรมนัน้ เป็นผลมาจากทศันคติ ความเชื่อของกลุ่มอ้างอิง และการรบัรู้
ความสามารถในการควบคุม ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Chang et al. (2015) ทีก่ล่าววา่ความสมัพนัธร์ะหวา่งการ
ตั ้ง ใ จ แ ล ะพฤติก ร ร มขอ งม นุษย์ จ ะ มี เ ห ตุ ผ ล ในก า รตัด สิน ใ จบนพื้ น ฐ า นขอ งข้ อ มู ล ที่ พ ว ก เ ข ามีอ ยู่                 
การตระหนัก (Awareness) หมายถึง รู้ประจกัษ์ชดั รู้ชดัแจ้ง ซึ่งรวมถึงความรู้สกึนึกคดิของบุคคลต่อสิง่หน่ึงหรอื
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง โดยมสีภาพแวดลอ้มในสงัคม หรอืสิง่เรา้ภายนอกเป็นปัจจยัท าใหบุ้คคลเกดิการตระหนัก
และเกดิเป็นพฤตกิรรมทีแ่สดงออกในสิง่นัน้ (สนุทรยีา หวงัชยั, 2544; Zhou, 1122) หากขอ้มลูสว่นบุคคลถูกเปิดเผยไป
ยงัโลกออนไลน์ในปรมิาณมาก ผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลอาจพบเจอกบัเหตุการณ์เชิงลบต่อตนเองมากขึ้น ในท านอง
เดยีวกนั การตระหนกัยงัช่วยผูใ้ชง้านรบัรูถ้งึภยัอนัตรายทีอ่าจเกดิไดจ้ากการโพสต์ชวีติประจ าวนัหรอืเปิดเผยขอ้มลูลง
บนเฟซบุ๊ก ถา้หากผูใ้ชง้านไมม่กีารตระหนกัอาจก่อใหเ้กดิภยัอนัตรายต่อผูใ้ชง้านได้ 
อิทธิพลทางสงัคม (Social influence) หมายถงึ ความชื่นชอบส่วนตวัซึ่งเกดิจากการคลอ้ยตามกลุ่มอ้างองิ 
(Subjective norm) (Verkasalo et al., 2010) สอดคลอ้งกบัทฤษฎพีฤตกิรรมตามแผนทีอ่ธบิายวา่ การคลอ้ยตามกลุ่ม
อา้งองิเป็นหน่ึงปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการแสดงออกของพฤตกิรรม (Ajzen, 1991) ซึ่งบุคคลจะรบัรูแ้ละเขา้ใจถงึพฤตกิรรม
ของกลุ่มบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อตนเองแลว้มแีนวโน้มทีจ่ะสง่ผลต่อการแสดงพฤตกิรรมนัน้ (Rimal and Real, 2003) 
ความไว้ใจ (Trust) คอื ความรูส้กึทีเ่ชื่อมัน่ เชื่อถอืในผูอ้ื่น รวมทัง้ความกลา้ทีจ่ะแลกเปลีย่นและแบ่งปันขอ้มลู ความ
ไว้วางใจเพื่อนที่อยู่ในเฟซบุ๊กจึงเป็นสิง่หน่ึงที่มอีิทธิพลต่อการเปิดเผยข้อมูล เช่น  ผู้ใช้เฟซบุ๊กแชร์รูปภาพ วิดีโอ  
เปิดเผยขอ้มูล เช่น งานอดเิรก สิง่ที่ตนเองสนใจ ความเชื่อเกี่ยวกบัศาสนา รวมถงึทศันคตทิี่มตี่อสงัคม กเ็พราะความ
ไวว้างใจเป็นสิง่แรกทีท่ าใหผู้ใ้ชเ้ฟซบุ๊กยอมเปิดเผยขอ้มลู อยา่งไรกต็ามความไวว้างใจสามารถลดลงไดห้รอืมแีนวโน้มที่
จะไม่ไวว้างใจได ้เมื่อผูใ้ช้รบัรู้ถงึภยัคุกคามจากการแบ่งปันขอ้มูลส่วนตวั ส่งผลใหค้วามไวว้างใจลดลง (Taddei and 
Contena, 2013) สอดคลอ้งกบังานวจิยัในอดตีที่พบว่าสถาบนัทางการแพทย์  สุขภาพ  แมก้ระทัง่การซื้อขายหรอืท า
ธุรกรรมผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ตโดยใชเ้วบ็ไซต์เป็นสื่อกลาง  ผูป่้วย  หรอืลูกคา้จะยอมเปิดเผยขอ้มูลส่วนตวัของตนเอง
ต่อเมือ่มคีวามไวว้างใจในเวบ็ไซตด์งักล่าว (Bansal et al., 2010) 
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การรบัรู้ประโยชน์ (Perceived benefit) คอื ผูบ้รโิภคมคีวามเชื่อว่า พวกเขาสามารถท าธุรกรรมออนไลน์ไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพดขีึน้ โดยการรบัรูป้ระโยชน์ในเรือ่งต่างๆ เชน่ เวลา และการประหยดัค่าใชจ้่าย ซึง่ผูบ้รโิภคมกีารพจิารณา
ความเสีย่งเป็นอย่างดกี่อนการซือ้สนิคา้ออนไลน์ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Tanadi et al. (2015) กล่าววา่ การรบัรู้
ประโยชน์ของการซือ้สนิคา้ออนไลน์ ลกูคา้จะวดัประโยชน์จากระดบัความพงึพอใจของผลิตภณัฑแ์ละการรบัรูป้ระโยชน์
ที่ไดจ้ากการซื้อสนิคา้ออนไลน์ รวมถงึความเชื่อของผูบ้รโิภคที่มคีวามรูส้กึว่า การท าธุรกรรมออนไลน์น้ีดกีว่าการท า
ธุรกรรมแบบอื่น ซึง่การรบัรูป้ระโยชน์เป็นผลทีเ่กดิจากการบรูณาการคุณค่าของแต่ละบุคคล ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจะขึน้อยู่
กบัความแตกต่างของเหตุผลแมจ้ะเป็นเรื่องเดยีวกนั เช่น การบรกิารลูกคา้ การแข่งขนั การลดต้นทุน และการขยาย
ก าลงัผลติ ในท านองเดยีวกนัการรบัรูป้ระโยชน์ถอืได้ว่าเป็นแรงจูงใจอย่างหน่ึงส าหรบัการใช้งานเครอืข่ายสงัคม
ออนไลน์ เช่น ผูใ้ชเ้ฟซบุ๊กจะโพสตด์้านอารมณ์ข าขนัของตนเองเพื่อแบ่งปันต่อเพื่อน หรอือาจจะมกีารจดัการเขา้ถงึใน
บางเรื่อง กล่าวได้ว่าการใช้งานเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ของแต่ละบุคคลจะมาจากการรบัรู้ประโยชน์จากการใช้งาน
เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ (Wilson et al., 2014) 
 ความสามารถในการใช้งาน (Application usability) คอื วธิกีารทีด่ใีนการใชเ้ครื่องมอืคอมพวิเตอรท์ีต่อบสนองตาม
ความตอ้งการและความคาดหวงัของผูใ้ช ้รวมไปถงึความปลอดภยัในการป้องกนัขอ้มลู (Kisekka et al., 2013) ซึ่ง
ความสามารถในการใชง้านระบบคอมพวิเตอรแ์ละการออกแบบเวบ็ เป็นตวัวดัคุณภาพวา่ผูใ้ชใ้ชง้านงา่ยหรอืไม ่รวมไป
ถงึการรบัรูข้องผูใ้ชใ้นการยอมรบั การเรยีนรูไ้ด ้การมปีระสทิธภิาพ และความพงึพอใจในการใชเ้ทคโนโลย ี 
การแบ่งปันข้อมูลส่วนตวัส่วนตวั (Sharing personal information)  คอื การแสดงขอ้มลูหรอืตวัตนโดยคนอื่น
สามารถเขา้ถงึขอ้มลูหรอืใช้ขอ้มลูร่วมกนัไดผ้่านช่องทางต่างๆ เช่น เฟซบุ๊กหรอืสื่อสงัคมออนไลน์ ซึ่งเฟซบุ๊กถอืไดว้่า
เป็นสือ่ล าดบัแรกทีใ่ชแ้บ่งปันขอ้มลูหรอืเปิดเผยขอ้มลู ตวัอยา่งของการแบ่งปันขอ้มลูสว่นตวั เช่น รปูภาพ วดิโีอรวมถงึ
สิง่ที่ตนเองสนใจ อย่างไรก็ตามการแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวขึ้นอยู่กบัความสมัพนัธ์ของกลุ่มบุคคลและสถานการณ์ 
(McEwan, 2013; Bosch, 2009; Joinson et al., 2007) โดยปกตมินุษยจ์ะมกีารก าหนดระดบัของการแบ่งปันขอ้มลู
สว่นตวั แลกเปลีย่นขอ้มลู หรอืความสมัพนัธก์บัผูอ้ื่นไวไ้มเ่ท่ากนั ซึง่ความสมัพนัธ์ทีเ่กดิจากความไวว้างใจถอืไดว้า่เป็น
ตวัก าหนดขอบเขตและการเปิดเผยตนเองกบัผูอ้ื่น โดยส่วนใหญ่แลว้จะมีการแบ่งปันขอ้มูลส่วนตวักบัคนใกล้ชดิและ
เพือ่นสนิท 
 
3. กรอบแนวคิดในการวิจยัและสมมติฐานการวิจยั 

จากทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งแสดงใหเ้หน็วา่ การรบัรูถ้งึภยัคุกคาม การตระหนกั  และอทิธพิลทางสงัคม สง่ผล
ต่อการตัง้ใจ ซึ่งสง่ผลต่อการแบ่งปันขอ้มูลสว่นตวัอกีต่อหน่ึง ในขณะที่การรบัรูป้ระโยชน์และความสามารถในการใชง้าน 
และความไวว้างใจส่งผลต่อการแบ่งปันขอ้มูลส่วนตวัส่วนตวั อน่ึงงานวจิยัน้ีไดเ้พิม่ปัจจยัการรบัรูป้ระโยชน์เพิม่เตมิจาก
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งในอดตี ดงัภาพที ่1  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่1 กรอบแนวคดิการแบ่งปันขอ้มลูสว่นตวัสว่นตวับนเฟซบุ๊กของผูส้งูอายุ 
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ปัจจุบนัภยัจากการใชเ้ฟซบุ๊กเพิม่ขึน้เป็นอย่างมาก เช่น ภยัจากการถูกล่อลวงจากการตดิต่อสื่อสาร หรอืภยัจาก
การเปิดเผย การแบ่งปันขอ้มลูสว่นตวั ดงันัน้สงัคมควรรบัรูแ้ละเกดิการตระหนักถงึความส าคญัของการเปิดเผยขอ้มูล 
เพือ่ป้องกนัภยัจากความเสีย่ง การรบัรูภ้ยัคุกคามหรอืความเสีย่งจากการแบ่งปันขอ้มลูสว่นตวัท าใหผู้ใ้ชเ้ฟซบุ๊กบางคน
เลอืกที่จะไม่เปิดเผยขอ้มลูใดๆ เน่ืองจากมคีวามตระหนักถงึความเป็นส่วนตวั และรบัรูถ้งึความเสีย่งที่จะเกดิขึน้ (Lee 
et al., 2008; Petrorio, 2008; Qian and Scott, 2007; Youn, 2005) จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้า่ 

 
สมมตฐิาน 1:  การรบัรูภ้ยัคุกคาม สง่ผลต่อการตระหนกั 

 
เมือ่มกีารรบัรูค้วามเสีย่งหรอืภยัคุกคามทีน้่อย คนจะเกดิการแบง่ปันขอ้มลูสว่นตวัรว่มกนั หากมกีารรบัรูภ้ยัคุกคาม

หรอืความเสีย่งมาก กจ็ะท าใหไ้มเ่กดิการแบ่งปันขอ้มลูสว่นตวั (Beldad et al., 2012) ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎแีรงจงูใจ
เพือ่ป้องกนัโรคทีอ่ธบิายวา่ แรงจงูใจเพือ่ป้องกนัโรคเกดิจากการประเมนิการรบัรูข้องเหตุการณ์ทีอ่าจก่อใหเ้กดิอนัตราย 
ระดบัความรุนแรงของภยัคุกคาม และมแีนวโน้มทีจ่ะเกดิขึน้  เมื่อผูใ้ชเ้ฟซบุ๊กรบัรูถ้งึภยัคุกคามที่จะเกดิขึน้ท าใหค้วาม
ตัง้ใจในการแบง่ปันขอ้มลูสว่นตวัน้อยลง สามารถตัง้สมมตฐิานไดว้า่ 

 
สมมตฐิาน 2:  การรบัรูภ้ยัคุกคามสง่ผลทางลบต่อความตัง้ใจ 

 
Breward (2007) ใหค้วามหมายของการตระหนกัในความเป็นสว่นตวัวา่ เป็นสิง่ทีส่ะทอ้นความรูแ้ละความรูส้กึของ

ผู้บรโิภคที่มตี่อความเสี่ยงในการแบ่งปันขอ้มูลส่วนตวั ซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฎีการควบคุมความเป็นส่วนตวัในการ
ตดิต่อสื่อสาร ที่กล่าวว่าทุกคนมคีวามตระหนักในความเป็นส่วนตวัแตกต่างกนัขึน้อยู่กบัความรบัรูข้องบุคคลนัน้ ซึ่ง
บุคคลสามารถควบคุมขอ้มลูเหล่านัน้ได ้เน่ืองจากเป็นสทิธทิี่จะเปิดเผยหรอืปกปิดขอ้มลูสว่นตวั (Petronio, 2008) 
นอกจากน้ี Dinev and Hart (2006) ยงัพบว่า การตระหนักความเป็นสว่นตวัท าใหค้วามตัง้ใจในการแบ่งปันขอ้มลู
สว่นตวัลดลง จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้า่  
 

สมมตฐิาน 3:  การตระหนกัสง่ผลทางลบตอ่ความตัง้ใจ 
 

เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กได้รบัประโยชน์จากการเปิดเผยข้อมูล จะท าให้ผู้ใช้ตัง้ใจเปิดเผยหรอืแบ่งปันขอ้มูลมากยิง่ขึ้น 
ในทางตรงกนัขา้มหากเสยีประโยชน์กจ็ะมกีารเปิดเผยขอ้มลูน้อยลง (Joinson and Paine, 2007 อา้งถงึใน ภทัทยิา 
นภาชยัเทพ, 2556) สอดคลอ้งกบัทฤษฎแีรงจูงใจเพื่อป้องกนัโรค ซึ่งสามารถประยุกต์ใชไ้ด้ว่า หากผูใ้ชร้บัรูถ้งึภยั
คุกคามทีจ่ะเกดิขึน้ กจ็ะสง่ผลต่อผูใ้ชท้ีจ่ะมีการแบ่งปันขอ้มลูสว่นตวัสว่นตวับนเฟซบุ๊กน้อยลง จงึสามารถตัง้สมมตฐิาน
ไดว้า่  
 

สมมตฐิาน 4:  ความตัง้ใจสง่ผลทางบวกต่อการแบง่ปันขอ้มลูสว่นตวั 
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 ความไวใ้จถอืเป็นปัจจยัที่ส าคญัมากส าหรบัการใชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ผูใ้ชเ้ฟซบุ๊กส่วนใหญ่มคีวาม
เชื่อใจและไวว้างใจว่าเฟซบุ๊กจะไม่เปิดเผยขอ้มูลและเก็บขอ้มูลเป็นความลบั ท าใหผู้้ใช้เฟซบุ๊กเปิดเผยขอ้มูลมากขึน้ 
(Dwyer et al., 2007 อา้งถงึใน ภทัทยิา นภาชยัเทพ, 2556) ดงัเช่นในการตลาดแบบดัง้เดมิ จะมีการแบ่งปันขอ้มลู
สว่นตวัส่วนตวัเฉพาะบุคคลที่มคีวามคุน้เคยและสนิทสนมกนั หรอืมัน่ใจว่ามกีารลงโทษถ้าหากขอ้มูลนัน้ไดถู้กละเมดิ 
เช่น ผู้ป่วยมัน่ใจในแพทย์ที่จะเก็บข้อมูลสุขภาพเป็นความลบั เพราะด้วยกฎหมายและจรรยาบรรณของแพทย์ จึง
สามารถตัง้สมมตฐิานไดว้า่ 
 

สมมตฐิาน 5:  ความไวว้างใจสง่ผลทางบวกต่อการแบง่ปันขอ้มลูสว่นตวัสว่นตวั 
 

Pan and Jordan-Marsh (2010) ชีใ้หเ้หน็ว่า อทิธพิลทางสงัคมคอืสิง่ทีบุ่คคลใชใ้นการตดัสนิใจในการแสดง
พฤติกรรมบางอย่าง และยงัส่งผลเชิงบวกและมผีลโดยตรงต่อพฤติกรรมความตัง้ใจและการยอมรบั สอดคล้องกบั 
Mouakket (2015) ทีก่ล่าวว่า ในบรบิทของเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ บุคคลสว่นใหญ่จะมกีารใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์
เพือ่เป็นไปตามกลุม่บุคคล และยงัพบอกีวา่ผูใ้ชเ้ฟซบุ๊กทีต่ ัง้ใจใชง้านอยา่งต่อเน่ืองสว่นหนึ่งเป็นผลมาจากแรงกดดนัจาก
เพือ่น จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้า่ 

 
สมมตฐิาน 6:  อทิธพิลทางสงัคมสง่ผลทางบวกต่อความตัง้ใจ 

 
การรบัรูป้ระโยชน์ถอืว่าเป็นปัจจยัที่ส าคญัส าหรบัการแบ่งปันขอ้มูลส่วนตวั เมื่อผูใ้ชม้กีารรบัรูป้ระโยชน์ของการ

แบ่งปันขอ้มลูสว่นตวัสงู ผูใ้ชจ้ะมแีนวโน้มทีจ่ะเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล (Kisekka et al., 2013) เช่น ผูใ้ชป้ระโยชน์จาก
เทคโนโลยมีแีรงจูงใจที่จะเปิดเผยขอ้มูลส่วนตวั โดยการรบัรูป้ระโยชน์และความเสีย่งมผีลในดา้นบวกและดา้นลบต่อ
การตัง้ใจเปิดเผยขอ้มลูสว่นตวั (Sharma and Crossler, 2014) สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ทีก่ล่าววา่ ผูใ้ชส้ว่นใหญ่มี
การแบ่งปันสถานที่กบัเพื่อนบนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์เพื่อความเพลดิเพลนิ ซึ่งสิง่น้ีเป็นตวัผลกัดนัใหม้กีารเปิดเผย
ขอ้มลูสว่นตวั จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้า่ 
 

สมมตฐิาน 7:  การรบัรูป้ระโยชน์สง่ผลทางบวกต่อการแบง่ปันขอ้มลูสว่นตวั 
 

 Kisekka et al. (2013) กล่าววา่ การออกแบบสมารท์โฟนระหวา่งผูส้งูอายุและวยัรุน่ควรมลีกัษณะทีแ่ตกต่างกนั 
ในท านองเดยีวกนัอาจกลา่วไดว้า่ ความซบัซอ้นในการจดัการความเป็นสว่นตวัดว้ยการป้องกนัขอ้มลูบนเฟซบุ๊กเป็นตวั
ขดัขวางการป้องกนัขอ้มลูของผูส้งูอายุได ้กล่าวคอืถา้เฟซบุ๊กมตีวัจดัการการตัง้ค่าส าหรบัการจดัการความเป็นสว่นตวั
ของผูใ้ช ้และถา้ผูใ้ชส้ามารถตัง้ค่าความเป็นสว่นตวัและการรกัษาความปลอดภยัตามทีต่อ้งการได ้ผูใ้ชจ้ะมคีวามมัน่ใจ
ในความปลอดภยั และจะเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลของพวกเขาเพือ่สาธารณะในทีส่ดุ จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้า่ 

 
สมมตฐิาน 8:  ความสามารถในการใชง้านสง่ผลทางบวกต่อการแบง่ปันขอ้มลูสว่นตวั 
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4. วิธีการวิจยั 
งานวจิยัน้ีเป็นงานวจิยัเชงิปรมิาณในรปูแบบของการวจิยัเชงิส ารวจ โดยการเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่าง ดว้ยการ

ใชก้ารตอบแบบสอบถามออนไลน์ของผูใ้ชง้านเฟซบุ๊กจ านวน 200 ชุด ซึ่งมผีูต้อบกลบัจ านวน 125 ชุด โดยใหก้ลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นผูก้รอกแบบสอบถามเอง (Self-administered questionnaire) ทีก่ระจายผ่าน Social network และกระจาย
ผ่านหน่วยงานที่ดูแลผู้สูงอายุ ได้แก่ มูลนิธบิ้านบางแค ชมรมผู้สูงอายุบางแค ซึ่งกลุ่มตวัอย่าง คือ ผู้ที่เป็นสมาชิก      
เฟซบุ๊กประเทศไทยที่อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลที่มอีายุตัง้แต่ 60 ปีขึ้นไป งานวจิยัน้ีได้น า
แบบสอบถามทีพ่ฒันามาจากงานวจิยัในอดตี (ประกอบดว้ย ภทัทยิา นภาชยัเทพ, 2556; สุนทรยีา หวงัชยั, 2544; 
Chang et al., 2015; Taddei and Contena, 2013; Zhou, 2011; Kisekka, Bagchi-Sen et al., 2013; McEwan, 
2013) ไปทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่ง 2 ครัง้ กลุม่ละ 20 คนเพือ่วเิคราะหแ์บบสอบถามเบือ้งตน้และปรบัปรุงขอ้ค าถามใหม้ี
ความเหมาะสมก่อนน าไปกระจายใหก้ลุม่ตวัอยา่งทีก่ลา่วมาขา้งตน้ 
 
5. ผลการวิจยัและอภิปรายผล 
5.1 การทดสอบข้อตกลงเบือ้งต้นทางสถิติ 

ขอ้มลูทีเ่กบ็จากกลุ่มตวัอยา่งถูกน ามาสอบทานขอ้มลูทีข่าดหาย (Missing data) พบว่าไมม่ขีอ้มลูใดทีข่าดหาย 
เน่ืองจากผูว้จิยัไดจ้ดัท าแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามออนไลน์ โดยก าหนดใหผู้ต้อบแบบสอบถามจ าเป็นตอ้งตอบใน
ทุกขอ้ค าถาม และไดม้กีารสอบทานการกระจายตวัของขอ้มลูโดยใชค้่า Skewness หารดว้ยค่า Standard error of 
skewness เป็นเกณฑใ์นการพจิารณาวา่ขอ้มลูมกีารกระจายในลกัษณะปกตหิรอืไม่ ซึง่ผลทีไ่ดม้คี่าระหวา่ง -3 ถงึ 3 
และมบีางตวัแปรทีม่คี่ามากกวา่ 3 และน้อยกวา่ -3 ไมม่ากนกั ดงันัน้ผูว้จิยัจงึตดัสนิใจไมท่ าการแปลงขอ้มลูใหม้กีาร
กระจายในลกัษณะปกต ิ

งานวจิยัไดต้รวจสอบความเทีย่งของเครื่องมอื ดว้ย Cronbach’s alpha โดยใชเ้กณฑ์ 0.70 ซึง่ถอืวา่เป็นเกณฑท์ี่
เหมาะสมส าหรบังานวจิยัแบบ Basic research นอกจากน้ียงัไดท้ดสอบความตรงของแบบสอบถาม ดว้ยการวเิคราะห์
องคป์ระกอบ (Factor analysis) โดยใชเ้กณฑท์ีข่อ้ค าถามทีจ่บักลุ่มกนัเป็นแต่ละตวัแปรตอ้งมคี่า Factor loading ไม่
น้อยกวา่ 0.5 และตวัวดัจะตอ้งไมม่คี่า Factor Loading สงูในปัจจยัมากกวา่ 1 ปัจจยั โดยการวเิคราะหแ์ยกตวัแปรตาม
กลุม่ปัจจยั 3 กลุม่ไดแ้ก่ 

กลุ่มที ่1 ประกอบดว้ย การรบัรูภ้ยัคุกคาม และการตระหนกั รวม 2 ปัจจยั ดงัแสดงในตารางที่ 1 ผลการวเิคราะห์
ปัจจยัพบวา่ มคี่า KMO เท่ากบั 0.743 โดยสามารถจดักลุ่มตวัวดัออกมาไดเ้ป็น 2 ปัจจยั และทุกตวัวดัมคี่า Factor 
Loading มากกวา่ 0.5  
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ตารางที ่1 แสดงคา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน น ้าหนกัองคป์ระกอบและ Cronbach’s alpha ของ 
ตวัแปรการรบัรูภ้ยัคุกคามและตวัแปรการตระหนกั 

 

องคป์ระกอบข้อค าถาม 

ค่าเฉล่ีย ค่า

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

น ้าหนัก

องคป์ระกอบ 

1. การตระหนกั (%Variance = 52.027: Cronbach’s alpha = 0.837) 

ทา่นมคีวามกงัวลเกีย่วกบัความปลอดภยัของขอ้มลูขณะทีใ่ชเ้ฟซบุ๊ก 3.55 1.167 0.891 
ทา่นรูส้กึไมส่บายใจในการเขยีนขอ้มลูสว่นตวัของท่านบนกระดาน   
เฟซบุ๊กของเพือ่น 3.34 1.225 

 
0.843 

ทา่นรูส้กึไมส่บายใจหากมบีุคคลทีท่า่นไมรู่จ้กัเขา้มาใชเ้ฟซบุ๊กของท่าน 3.94 1.318 0.834 
2. การรบัรูภ้ยัคุกคาม (%Variance = 24.059: Cronbach’s alpha = 0.840) 

มคีวามเสีย่งสงูเมือ่ทา่นมกีารแบง่ปันขอ้มลูสว่นตวัสว่นตวับนเฟซบุ๊ก 3.70 1.225 0.891 
มคีวามเสีย่งสงูทีผู่ใ้หบ้รกิารเฟซบุ๊กจะน าขอ้มลูสว่นตวัของท่านไปใช้
ในวตัถุประสงคท์ีไ่มเ่หมาะสม 3.42 1.207 0.843 
ทา่นรูส้กึไมส่บายใจเมือ่เพือ่นเปิดเผยขอ้มลูสว่นตวัทีท่า่นไมต่อ้งการ
เปิดเผยบนกระดานขอ้ความของท่าน เชน่ รปูภาพและวดิโีอของท่าน 
เป็นตน้ 3.83 1.148 0.834 

 
กลุ่มที ่ 2 ประกอบดว้ย ความตัง้ใจ และอทิธพิลทางสงัคม รวม 2 ปัจจยั ดงัแสดงในตารางที่ 2 ผลการวเิคราะห์

ปัจจยัพบวา่ มคี่า KMO เท่ากบั 0.772 โดยสามารถจดักลุ่มตวัวดัออกมาไดเ้ป็น 2 ปัจจยั และทุกตวัวดัมคี่า Factor 
Loading มากกวา่ 0.5  
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ตารางที ่2 แสดงคา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน น ้าหนกัองคป์ระกอบและ Cronbach’s alpha ของ 
ตวัแปรความตัง้ใจและตวัแปรอทิธพิลทางสงัคม 

 

องคป์ระกอบข้อค าถาม 

ค่าเฉล่ีย ค่า

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

น ้าหนัก

องคป์ระกอบ 

1. ความตัง้ใจ (%Variance = 43.478: Cronbach’s alpha = 0.843) 

ทา่นมกัจะแสดงความคดิเหน็สว่นตวับนเฟซบุ๊ก 2.63 1.241 0.834 
ทา่นมกัจะเปิดเผยขอ้มลูทุกอยา่งกบัคนทีท่า่นสนิท 3.01 1.317 0.814 
ทา่นมกัจะแบง่ปันขอ้มลูกบับุคคลทีท่า่นสนิทเกีย่วกบัตวัทา่นโดย
ปราศจากการลงัเล 

 
3.34 1.338 

 
0.800 

ทา่นใสข่อ้มลูทีร่ะบุตวัตนของท่านในเฟซบุ๊ก 2.74 1.245 0.719 
ทา่นมกัจะเปิดเผยความรูส้กึบนเฟซบุ๊ก 2.29 1.217 0.760 
2. อทิธพิลทางสงัคม (%Variance = 21.726: Cronbach’s alpha = 0.794) 

สว่นใหญ่เพือ่นของท่านใชง้านเฟซบุ๊ก 3.62 1.091 0.842 
คนทัว่ไปทีท่า่นรูจ้กักใ็ชง้านเฟซบุ๊ก 3.58 1.079 0.840 
สว่นใหญ่เพือ่นของท่านแนะน าใหใ้ชง้านเฟซบุ๊ก 3.08 1.044 0.814 

 
กลุ่มที ่ 3 ประกอบดว้ย ความไวใ้จ การรบัรูป้ระโยชน์ ความสามารถในการใชง้าน และการแบ่งปันขอ้มลูสว่นตวั 

รวม 4 ปัจจยั ดงัแสดงในตารางที่ 3 ผลการวเิคราะหปั์จจยัพบวา่ มคี่า KMO เท่ากบั 0.875 โดยสามารถจดักลุ่มตวัวดั
ออกมาไดเ้ป็น 4 ปัจจยั และทุกตวัวดัมคีา่ Factor Loading มากกวา่ 0.5  
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ตารางที ่3 แสดงคา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน น ้าหนกัองคป์ระกอบและ Cronbach’s alpha ของตวัแปร 
ความไวใ้จ ตวัแปรการรบัรูป้ระโยชน์ ตวัแปรความสามารถในการใชง้าน และตวัแปรการแบง่ปันขอ้มลูสว่นตวั 

 

องคป์ระกอบข้อค าถาม 

ค่าเฉล่ีย ค่า

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

น ้าหนัก

องคป์ระกอบ 

1. ความสามารถในการใชง้าน (%Variance = 44.489: Cronbach’s alpha = 0.925 ) 

ทา่นเขา้ใจฟังกช์ัน่การท างานของเฟซบุ๊ก เชน่ สามารถโพสตส์เตตสั 
รปูภาพ วดิโีอได ้

 
3.37 1.208 

 
0.858 

ทา่นสามารถตัง้คา่ความเป็นสว่นตวัในเฟซบุ๊กของท่านไดเ้ป็นอยา่งด ี 3.21 1.334 0.845 
ทา่นเขา้ใจลกัษณะการใชง้านเฟซบุ๊กเป็นอยา่งด ีเชน่ การ log in การ 
log out การตัง้คา่ต่างๆ 

 
3.26 1.245 

 
0.829 

เฟซบุ๊กมกีารใชไ้อคอนทีเ่ขา้ใจงา่ย เชน่ 
 
 

 
 

3.57 1.050 

 
 

0.809 
เฟซบุ๊กใชค้ าศพัทท์ีม่คีวามเขา้ใจงา่ย 3.54 0.988 0.725 
2. ความไวใ้จ (%Variance = 13.231: Cronbach’s alpha = 0.910) 

ทา่นเชื่อใจเพือ่นในเฟซบุ๊กของทา่น 2.88 1.161 0.824 
ประสทิธภิาพดา้นความปลอดภยัของเฟซบุ๊กถอืไดว้า่ตรงกบัความ
ตอ้งการของทา่น 

2.83 1.127 0.808 

เฟซบุ๊กเป็นเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ทีเ่ชื่อถอืได ้ 2.71 1.106 0.801 
ทา่นเชื่อใจเพือ่นของเพือ่นในเฟซบุ๊กของท่าน 2.35 1.240 0.798 
ทา่นเชื่อใจเฟซบุ๊กทีท่า่นใชอ้ยู่ 2.98 1.160 0.759 
3. การรบัรูป้ระโยชน์ (%Variance = 10.477: Cronbach’s alpha = 0.899 ) 
การใชง้านเฟซบุ๊กท าใหท้า่นประหยดัเวลาในการสือ่สาร 3.83 1.105 0.854 
การใชเ้ฟซบุ๊กท าใหท้า่นแลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสารกบัเพือ่นและ
ครอบครวัไดส้ะดวกมากขึน้ 

3.90 
1.038 

0.849 

เฟซบุ๊กเพิม่ชอ่งทางการสือ่สารของท่าน 4.05 0.991 0.843 
เฟซบุ๊กสรา้งความเพลดิเพลนิใหก้บัท่าน 3.70 1.078 0.755 
เฟซบุ๊กสามารถคลายเหงาใหท้่านได ้ 3.74 1.009 0.744 
4. การแบง่ปันขอ้มลูสว่นตวั (%Variance = 7.289: Cronbach’s alpha = 0.872 ) 
ทา่นมกีารบอกต าแหน่งทีอ่ยูปั่จจุบนั (Check in) บนเฟซบุ๊กของท่าน 2.45 1.188 0.770 
ทา่นมกีารอพัเดทรายละเอยีดขอ้มลู สเตตสัในชวีติประจ าวนับน 
เฟซบุ๊กของท่าน 

 
2.74 

 
1.219 

 
0.735 

ทา่นมกีารแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัตวัทา่นในกระดานขอ้ความของ
เพือ่น เพือ่ทีผู่ใ้ชค้นอื่นเหน็ความสมัพนัธข์องท่านกบัเพื่อน 

 
2.86 

 
1.173 

 
0.727 

ทา่นมกีารโพสตข์อ้ความ แบง่ปันความคดิเหน็บนเฟซบุ๊กของทา่น 2.91 1.171 0.719 
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อน่ึงผลการวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัผูต้อบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ  (รอ้ยละ 72) 
อายรุะหวา่ง 60-65 ปี (รอ้ยละ 97) จบการศกึษาในระดบัปรญิญาตร ี(รอ้ยละ 50.4) มอีาชพีรบัราชการ/พนกังานของรฐั 
(รอ้ยละ 60) และมรีายไดต้่อเดอืนมากกวา่ 40,001 บาท (รอ้ยละ 49.6) เป็นจ านวนมากทีส่ดุ  

 
5.2 การวิเคราะหผ์ลการวิจยั 

งานวจิยัน้ีใชก้ารวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิเสน้อยา่งงา่ย (Simple linear regression analysis) และการวเิคราะห์
ความถดถอยพหุคณู (Multiple regression analysis) โดยใชค้่า p-value ทีน้่อยกวา่หรอืเท่ากบั 0.05 เป็นตวัก าหนด
นยัส าคญัทางสถติ ิโดยแยกวเิคราะหส์ถติเิป็น 3 สว่น ดงัน้ี 

 
สว่นที ่1 การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระการรบัรูภ้ยัคุกคามกบัตวัแปรตามการตระหนกั ผลการ

วเิคราะหค์วามถดถอยแสดงใหเ้หน็วา่ตวัแปรอสิระก าหนดตวัแปรตาม การตระหนกั ทีร่ะดบันยัส าคญั p = 0.000 (F1,123 

= 19.481) ซึง่สามารถอธบิายความผนัแปรของตวัแปรตามไดร้อ้ยละ 13.70 (R2 = 0.137) เมื่อวเิคราะหใ์นรายละเอยีด
ของตวัแปรอสิระ จะพบวา่การรบัรูภ้ยัคุกคามเป็นตวัก าหนดการตระหนกั ทีร่ะดบันยัส าคญั p = 0.000 ดงัแสดงใน
ตารางที ่ 4 และ 5 ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Lee et al. (2008), Petrorio (2008), Qian and Scott (2007) และ 
Youn (2005) ทีก่ล่าววา่ สงัคมควรรบัรูแ้ละเกดิการตระหนกัถงึความส าคญัของการเปิดเผยขอ้มลู เพื่อป้องกนัภยัจาก
ความเสีย่ง เน่ืองจากมกีารใชง้านเฟซบุ๊กทีเ่พิม่มากขึน้ การรบัรูภ้ยัคุกคามหรอืความเสีย่งจากการแบ่งปันขอ้มลูสว่นตวั
ท าใหผู้ใ้ชเ้ฟซบุ๊กบางคนเลอืกทีจ่ะไมเ่ปิดเผยขอ้มลูใดๆ เนื่องจากมคีวามตระหนกัถงึความเป็นสว่นตวั และรบัรูถ้งึความ
เสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ 

 
ตารางที ่4 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยของการรบัรูภ้ยัคุกคามกบัการตระหนกั 

Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 19.711 1 19.711 19.481 0.000** 

Residual 124.452 123 1.012   

Total 144.164 124    

      ** p < 0.05 
 

ตารางที ่5 ผลการวเิคราะหค์า่สมัประสทิธิข์องการถดถอยของการรบัรูภ้ยัคุกคามกบัการตระหนกั 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

(Constant) 2.205 0.331  6.665 0.000 

การรบัรูภ้ยัคุกคาม 0.385 0.087 0.370 4.414 0.000** 

R = 0.370, R2 = 0.137, Std. Error of the estimate = 1.00589 

** p < 0.05 
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สว่นที ่2 การวเิคราะห์ความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรอสิระ 3 ปัจจยั ประกอบดว้ยการรบัรูภ้ยัคุกคาม การตระหนัก และ
อทิธพิลทางสงัคม กบัตวัแปรตามความตัง้ใจ พบวา่ตวัแปรอสิระก าหนดตวัแปรตาม ทีร่ะดบันยัส าคญั p = 0.000 (F3,121 

= 10.708) ซึง่สามารถอธบิายความผนัแปรของตวัแปรตามไดร้อ้ยละ 21.00 (R2 = 0.210) เมื่อวเิคราะหใ์นรายละเอยีด
ของตวัแปรอสิระ จะพบว่าการรบัรูภ้ยัคุกคาม อทิธพิลทางสงัคม และการตระหนักเป็นตวัก าหนดความตัง้ใจ ที่ระดบั
นยัส าคญั p = 0.008 p = 0.001 และ p= 0.024 ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางที่ 6 และ 7 ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
(Breward, 2007) ที่ใหค้วามหมายของการตระหนักในความเป็นส่วนตวัว่า เป็นสิง่ที่สะทอ้นความรูแ้ละความรูส้กึของ
ผูบ้รโิภคทีม่ตี่อความเสีย่งในการแบ่งปันขอ้มลูสว่นตวัออนไลน์รว่มกนั สอดคลอ้งกบั Dinev and Hart (2006) ทีก่ล่าว
วา่ การตระหนักความเป็นสว่นตวัท าใหค้วามตัง้ใจในการแบ่งปันขอ้มลูสว่นตวัลดลง นอกจากน้ี Mouakket (2015) ยงั
พบว่าในบรบิทของเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ บุคคลส่วนใหญ่จะมกีารใช้เครอืข่ายสงัคมออนไลน์เพื่อเป็นไปตามกลุ่ม
บุคคล และยงัพบอกีวา่ผูใ้ชเ้ฟซบุ๊กทีต่ ัง้ใจใชง้านอยา่งต่อเน่ืองสว่นหนึ่งเป็นผลมาจากแรงกดดนัจากเพือ่น 
 

ตารางที ่6 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยของการรบัรูภ้ยัคุกคาม การตระหนกั อทิธพิลทางสงัคมกบัความตัง้ใจ 

Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 25.863 3 8.621 10.708 0.000** 

Residual 97.417 121 0.805   

Total 123.280 124    

    ** p < 0.05 
 

ตารางที ่7 ผลการวเิคราะหค์า่สมัประสทิธิข์องการถดถอยของการรบัรูภ้ยัคุกคาม การตระหนกั  
อทิธพิลทางสงัคมกบัความตัง้ใจ 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

 (Constant) 3.274 .472  6.939 0.000 

การรบัรูภ้ยัคุกคาม -0.226 0.084 -0.235 -2.697 0.008** 

อทิธพิลทางสงัคม 0.297 0.090 0.268 3.308 0.001** 

การตระหนกั -0.184 0.081 -0.199 -2.283 0.024** 

R = 0.458, R2 = 0.210, Std. Error of the estimate = 0.89727 

    ** p < 0.05 
 
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 4 ปัจจัย ประกอบด้วยความตัง้ใจ การรบัรู้ประโยชน์ 
ความสามารถในการใชง้าน ความไวใ้จ กบัตวัแปรตามการแบ่งปันขอ้มลูสว่นตวั พบวา่ตวัแปรอสิระก าหนดตวัแปรตาม 
ทีร่ะดบันยัส าคญั p = 0.000 (F4,120 = 30.138) ซึง่สามารถอธบิายความผนัแปรของตวัแปรตามไดร้อ้ยละ 50.10 (R2 = 
.0501) เมื่อวเิคราะหใ์นรายละเอยีดของตวัแปรอสิระ จะพบว่าความตัง้ใจ ความไวใ้จ การรบัรูป้ระโยชน์ และ
ความสามารถในการใชง้านเป็นตวัก าหนดการแบ่งปันขอ้มลูสว่นตวั ทีร่ะดบันยัส าคญั p = 0.015 p = 0.012 p= 0.014 
และ p = 0.000 ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางที่ 8 และ 9 ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ Kisekka et al. (2013) ที่
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กลา่ววา่ โทรศพัทม์อืถอืควรมคีวามแตกต่างในการออกแบบสมารท์โฟนระหวา่งผูส้งูอายุและวยัรุน่หรอืกล่าวอกีนยัหน่ึง
วา่ความซบัซอ้นในการจดัการความเป็นสว่นตวัของขอ้มลูบนเฟซบุ๊กจงึเป็นตวัขดัขวางการป้องกนัขอ้มลูของผูส้งูอายุได ้
และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Dwyer et al. (2007 อา้งถงึใน ภทัทยิา นภาชยัเทพ, 2556) ทีพ่บวา่ ความไวใ้จถอื
เป็นปัจจยัที่ส าคญัมากส าหรบัการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ส่งผลให้ผู้ใช้เฟซบุ๊กเปิด เผยข้อมูลมากขึ้น 
เน่ืองจากเกดิความเชื่อใจและไวว้างใจวา่เฟซบุ๊กจะไมเ่ปิดเผยขอ้มลูและเกบ็ขอ้มลูเป็นความลบั 
 
ตารางที ่8 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยของความตัง้ใจ การรบัรูป้ระโยชน์ ความสามารถในการใชง้าน ความไวใ้จกบั

การแบง่ปันขอ้มลูสว่นตวั 

Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 63.421 4 15.855 30.138 0.000** 

Residual 63.129 120 0.526   

Total 126.550 124    

    ** p < 0.05 
 
ตารางที ่9 ผลการวเิคราะหค์า่สมัประสทิธิข์องการถดถอยความตัง้ใจ การรบัรูป้ระโยชน์ ความสามารถในการใชง้าน 

ความไวใ้จ กบัของการแบ่งปันขอ้มลูสว่นตวั 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

 (Constant) -0.301 0.312  -0.964 0.337 

ความตัง้ใจ 0.217 0.088 0.214 2.472 0.015** 

ความไวใ้จ 0.230 0.090 0.223 2.552 0.012** 

การรบัรูป้ระโยชน์ 0.208 0.084 0.184 2.485 0.014** 

ความสามารถในการใชง้าน 0.296 0.076 0.301 3.871 0.000** 

R = 0.708, R2 = 0.501, Std. Error of the estimate = 0.72531 

       ** p < 0.05 
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6. สรปุผลการวิจยั 
6.1 อภิปรายผลการวิจยั 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า กรอบแนวคดิการแบ่งปันขอ้มลูสว่นตวับนเฟซบุ๊กของผูส้งูอายุ มคีวามสอดคลอ้งกบั
ขอ้มลูเชงิประจกัษ์ ดงัน้ี 

1. เมื่อผูใ้ชเ้ฟซบุ๊กรบัรูถ้งึความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ ผูใ้ชเ้ฟซบุ๊กบางคนเลอืกทีจ่ะไม่เปิดเผยขอ้มลูใดๆ เน่ืองจากมี
ความตระหนกัถงึความเป็นสว่นตวั ซึง่เป็นไปตามผลการวจิยัของ Lee et al. (2008), Petrorio (2008), Qian and 
Scott (2007) และ Youn (2005) 

2. เมื่อผูใ้ชง้านเฟซบุ๊กรบัรูค้วามเสีย่งในการแบ่งปันขอ้มลูส่วนตวัร่วมกนั เกดิการตระหนักความเป็นสว่นตวัจะ
สง่ผลใหแ้บง่ปันขอ้มลูสว่นตวัลดลง นอกจากน้ียงัพบวา่ในบรบิทของเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ บุคคลสว่นใหญ่จะมกีารใช้
เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ตามกลุ่มบุคคล และยงัพบอกีว่าผูใ้ชเ้ฟซบุ๊กทีต่ ัง้ใจใชง้านอยา่งต่อเน่ืองสว่นหน่ึงเป็นผลมาจาก
แรงกดดนัจากเพือ่น ซึง่เป็นไปตามผลการวจิยัของ Breward (2007), Dinev and Hart (2006) และ Mouakket (2015) 

3. ผูส้งูอายุทีใ่ชง้านเฟซบุ๊กจะมกีารแบ่งปันขอ้มลูสว่นตวักต็่อเมื่อเกดิการรบัรูป้ระโยชน์ มคีวามสามารถในการใช้
งาน เกดิความไวใ้จ และความตัง้ใจ เมื่อผูใ้ชเ้ฟซบุ๊กไดร้บัประโยชน์จากการเปิดเผยขอ้มูล ยิง่ท าใหผู้ใ้ชต้ัง้ใจเปิดเผย
หรอืแบ่งปันข้อมูลมากยิ่งขึ้น ในทางตรงกนัข้ามหากเสยีประโยชน์ก็จะมีการเปิดเผยข้อมูลน้อยลง  ซึ่งเป็นไปตาม
ผลการวจิยัของ Dwyer, Hiltz and Passerini (2007, อา้งถงึใน ภทัทยิา นภาชยัเทพ, 2556) 
6.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบติั 

เมื่อพจิารณาผลของการวจิยัแสดงใหเ้หน็วา่ผูส้งูอายุทีใ่ชง้านเฟซบุ๊กจะมกีารแบ่งปันขอ้มลูสว่นตวักต็่อเมื่อเกดิการ
รบัรูป้ระโยชน์ มคีวามสามารถในการใชง้าน เกดิความไวใ้จ และความตัง้ใจ ซึ่งปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความตัง้ใจคอื การ
รบัรูภ้ยัคุกคาม และการตระหนกั เมื่อมกีารรบัรูค้วามเสีย่งหรอืภยัคุกคามทีน้่อย กจ็ะเกดิการแบ่งปันขอ้มลูรว่มกนั หาก
มกีารรบัรูภ้ยัคุกคามหรอืความเสีย่งมาก กจ็ะท าใหไ้ม่เกดิการแบ่งปันขอ้มลู และเมื่อผูใ้ชเ้ฟซบุ๊กรบัรูถ้งึภยัคุกคามทีจ่ะ
เกดิขึน้ท าให้ความตัง้ใจในการแบ่งปันขอ้มูลน้อยลง รวมไปถงึปัจจยัอทิธิพลทางสงัคมก็เป็นปัจจยัส าคญัที่ก่อให้เกดิ
ความตัง้ใจ กล่าวคอืผูส้งูอายุส่วนใหญ่จะมกีารใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์เพื่อเป็นไปตามกลุ่มบุคคล ดงันัน้บุตรหลาน 
หรอืผู้ที่ดูแลหน่วยงานเกี่ยวกบัการดูแลผู้สูงอายุสามารถท าการรณรงค์เกี่ยวกบัภยัคุกคามทางเทคโนโลยจีากการ
แบ่งปันข้อมูลบนเฟซบุ๊ก ให้ผู้สูงอายุเกิดการรบัรู้ถึงภยัที่เกิดจากการแบ่งปันข้อมูลส่วนตวั หรอืสื่อประชาสมัพนัธ ์
เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร ช่วยกนับอกกล่าวถึงลกัษณะการแบ่งปันขอ้มูลส่วนตวัที่ต้องมกีารค านึงถึงภยัคุกคาม เพื่อ
เสรมิสร้างแนวทางปฏบิตักิารตระหนักถงึความเป็นส่วนตวัในการแบ่งปันขอ้มูลบนเฟซบุ๊ก และป้องกนัภยัที่เกดิจาก
เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์อกีดว้ย 
6.3 ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยัต่อเน่ือง 

เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์ในดา้นการสรา้งองคค์วามรูใ้หม ่ผูว้จิยัขอเสนอแนะการท าวจิยัครัง้ต่อไปดงัน้ี 
1. ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรอสิระ ความตัง้ใจ ความไวใ้จ การรบัรูป้ระโยช ์และความสามารถ

ในการใชง้านพบวา่ตวัแปรอสิระสามารถอธบิายความผนัแปรของตวัแปรตามไดร้อ้ยละ 50.10 ซึง่เป็นค่าค่อนขา้งน้อย 
อาจจะเป็นเพราะปัจจยัทีน่ ามาศกึษายงัไมเ่พยีงพอ ทางผูว้จิยัจงึมคีวามเหน็วา่อาจจะมปัีจจยัอื่นเขา้มาเกีย่วขอ้ง ผูว้จิยั
ทีต่อ้งการศกึษาต่อสามารถน าปัจจยัอื่นเขา้มาศกึษาเพิม่เตมิเพือ่หาความสมัพนัธไ์ด้ 

2. งานวิจัยน้ีได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการแบ่งปันข้อมูลบนเฟซบุ๊กของผู้สูงอายุโดยศึกษาเฉพาะในเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑลเท่านัน้ กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามในงานวจิยัน้ีส่วนมากเป็นเพศหญงิ 
อายุระหว่าง 60-65 ปี มอีาชพีรบัราชการ/พนักงานของรฐั ท าใหผ้ลทีไ่ดจ้ากกลุ่มตวัอย่างดงักล่าวอาจจะไม่สามารถ
อธบิายปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการแบ่งปันขอ้มลูบนเฟซบุ๊กของผูส้งูอายุแทนประชากรทัง้หมดได้ ดงันัน้งานวจิยัต่อเน่ืองควร
เกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งทีม่คีวามหลากหลาย หรอือาจจะศกึษาปัจจยัดา้นการแบ่งปันขอ้มลูในงานวจิยัเชงิคุณภาพ
ต่อไป 
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