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บทคดัย่อ 

งานวิจยันี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงสาเหตุเชิงลึกของการถูกโจมตีด้วยวธิกีารทางวิศวกรรมสงัคม ของกลุ่ม
เจเนอเรชัน่วาย ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ว่ามสีาเหตุใดบ้างที่ส่งผลให้บุคคลที่ได้รบัสารสนเทศที่เป็น
ภยัคุกคามดว้ยวธิกีารทางวศิวกรรมสงัคมในรูปแบบต่างๆ เช่น อเีมล เวบ็ไซต์ สือ่สงัคมออนไลน์ เป็นต้น นัน้ตดัสนิใจ
กระท าตามสิง่ที่ผู้โจมตีต้องการและถูกโจมตี โดยงานวจิยันี้เป็นการศกึษาวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) 
ซึง่เกบ็ขอ้มูลด้วยการสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-Depth Interview) จากผูใ้หส้มัภาษณ์ทัง้สิน้ 18 ท่าน ที่เคยมปีระสบการณ์
ได้รบัสารสนเทศที่เป็นภยัคุกคามโดยมเีหตุการณ์ที่หลากหลายและแตกต่างกนั โดยค าถามที่ใช้ในการสมัภาษณ์
เป็นค าถามแบบปลายเปิด เพื่อที่ผู้ให้สมัภาษณ์จะสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ ผลการวิจยัพบว่า สาเหตุที่ส่งผล
ต่อการถูกโจมตีดว้ยวธิกีารทางวศิวกรรมสงัคมนัน้สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 กรณี คอื กรณีที่หนึ่งเป็นบุคคลที่เคยได้รบั
สารสนเทศทีเ่ป็นภยัคุกคามดว้ยวธิกีารทางวศิวกรรมสงัคมและถูกโจมต ีจะมปัีจจยัทีส่ง่ผลไดแ้ก่ การตดัสนิใจอย่างไม่มี
เหตุผล ที่เกดิขึน้จาก ความอยากรู้อยากเหน็ ความกลวั และความโลภ ซึ่งเป็นอารมณ์ความรู้สกึพื้นฐานของมนุษย์ 
โดยผูโ้จมตจีะใชล้กัษณะเฉพาะของสารสนเทศ เช่น ช่องทาง เน้ือหา รปูแบบ และรปูภาพ ทีส่รา้งมาเพื่อใหผู้ถู้กโจมตี
นัน้เกดิอารมณ์ความรูส้กึอย่างใดอย่างหนึ่งขา้งตน้และตดัสนิใจอย่างไม่มเีหตุผลจนสง่ผลใหถู้กโจมตไีด ้สว่นกรณีทีส่อง
เป็นบุคคลที่เคยได้รบัสารสนเทศที่เป็นภยัคุกคามด้วยวธิีการทางวศิวกรรมสงัคมในรูปแบบต่างๆ แต่ไม่ถูกโจมตี จะ
มปัีจจยัส่งผลไดแ้ก่ การรบัรูภ้ยัคุกคามซึง่เกดิขึ้นมาจาก ประสบการณ์ก่อนหน้า และการแจง้เตอืน โดยเมื่อบุคคล มี
การรบัรู้ภัยคุกคามมากเพียงพอแล้วจะมีการตัดสนิใจที่ใช้เหตุผลไตร่ตรองมากยิ่งขึ้นและไม่ถูกโจมตี ข้อจ ากดั
ของงานวจิยันี้คอืการทีอ่ตัราสว่นผูใ้หส้มัภาษณ์ของเพศหญงิมมีากกว่าเพศชาย โดยเป็นเพศหญงิ 14 ท่าน และเพศชาย 
4 ท่าน และผลของการวจิยัของผู้ให้สมัภาษณ์เพศชายทีพ่บว่าเหตุการณ์ส่วนใหญ่จะเป็นการได้รบัสารสนเทศที่เป็น
ภยัคุกคามด้วยวธิกีารทางวศิวกรรมสงัคมแต่ไม่ถูกโจมตี ดงันัน้การน าผลการวจิยันี้ไปใช้อาจต้องค านึงถึงเรื่องเพศ
ด้วยเช่นกัน ในส่วนของข้อแนะน าส าหรับงานวิจ ัยต่อเนื่องนัน้ เนื่องจากสาเหตุของการถูกโจมตีด้วยวิธีการ
ทางวิศวกรรมสงัคม สะท้อนให้เห็นว่า อารมณ์และความรู้สกึต่างๆ ส่งผลให้ผู้ถูกโจมตีตัดสนิใจอย่างไม่มีเหตุผล
และถูกโจมตีในที่สุด แต่การรบัรู้ภ ัยคุกคามที่สูงนัน้จะสามารถยบัยัง้การถูกโจมตีได้ จ ึงควรศึกษาหาแนวทาง 
การป้องกนัการถูกโจมตดีว้ยวธิกีารทางวศิวกรรมสงัคม โดยอาจศกึษาลกึลงไปในสาเหตุต่างๆ ว่าควรจะสรา้งการรบัรู้
ภยัคุกคามและป้องกนัอย่างไรใหไ้ดป้ระสทิธภิาพสงูทีส่ดุ 
 
ค าส าคญั: วศิวกรรมสงัคม การรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร ์ภยัคุกคามทางคอมพวิเตอร ์การถูกโจมต ี
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Abstract 

The purpose of this study is to identify factors affecting the causes of social engineering attacks  
of Y generation in Bangkok and Metropolitan . This study differs from other studies by emphasizing  
on in-depth factors. This research is a qualitative research. Data has been collected from 18 people both 
male and female by in-depth interview. The analyzing results can be classified by participants into two groups 
The first group is people who make decision unreasonably. They are more likely to be attacked by social 
engineering and unhesitatingly clicking through attractive information such as format, content, photo,  
and channel. They focus on their basic emotions like curiosity, fear, and greed. The second group is people 
who perceive threats of social engineering . These people will certainly not click through the links  
or messages they got from attackers because of their prior experience and earlier warning about this issue . 
Therefore, they will make decision reasonably before they access to any social medias. The limitation of this 
research is the ratio of interviewees.  The ratio between male and female is totally different.  There are 
fourteen females who share experiences while only four males provide information about social engineering 
issue.  Moreover, most of males who were interviewed is subjected to the second group which perceived 
threats and not click through links or messages. Hence, gender is also essential factor for referring this issue. 
In term of suggestion, this issue reflects that emotion can bring people to face with threat of social 
engineering. However, it can be effectively prevented if people perceived about threats. Future research may 
study more deeply through the reason of each cause in order to increase awareness of threats and decrease 
number of victims. 

 
Keywords: Social engineering, Cybersecurity, Computer threats, Attacks 
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1. บทน า 
1.1 ความส าคญัและท่ีมาของปัญหา 

ปัจจุบนัเทคโนโลยอีินเทอรเ์น็ตพฒันาขึ้นอย่างก้าวกระโดดและได้เขา้มามบีทบาทอย่างมากในชวีิตของมนุษย ์
ตัง้แต่เรื่องส่วนตัว เรื่องการท างาน และเรื่องอื่นๆ (Hendricks, 2017) ท าให้ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง (John, 2017) และจากปรมิาณผูใ้ช้งานจ านวนมากนัน้ย่อมส่งผลให้ภยัคุกคามจากอนิเทอรเ์น็ตมอีตัรา
การเกดิเพิม่สงูขึน้และมคีวามรุนแรงมากขึน้ (Gammons, 2017) โดยปัญหาภยัคุกคามสว่นใหญ่นัน้มกัจะเกดิจากความ
ไม่ระวงัของผู้ใช้งานเอง (Dascalescu, 2018) เมื่อผูใ้ชง้านไม่ตระหนักถงึภยัคุกคาม กเ็ป็นเหตุท าใหภ้ยัคุกคามต่างๆ 
นัน้เกดิขึน้ได้ง่ายขึน้ ซึ่งภยัคุกคามที่เกดิขึน้มากในช่วงปี 2017 ที่ผ่านมากค็อื แรนซมัแวร์ หรอืโปรแกรมเรยีกค่าไถ่ 
(Crowe, 2018) โดยการระบาดของแรนซมัแวรน์ัน้จะระบาดทางอเีมลเป็นสว่นใหญ่ (Mason, 2018) โดยจะท าเป็นอเีมล
หลอก หรอืทีเ่รยีกว่า ฟิชชิง่ ซึง่มกัจะปลอมแปลงเป็นหน่วยงานหรอืบุคคลที่น่าเชื่อถอืแลว้ส่งอเีมลทีม่ ีURL ใหเ้หยื่อคลกิ 
นอกจากนี้ยงัมีการโจมตีโดยการท าฟิชชิ่งบนอินเทอร์เน็ตในรูปแบบอื่นๆ นอกจากอีเมลอีกด้วย เช่น ในสื่อสงัคม
ออนไลน์ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ เป็นต้น (Institute of Information Security, 2014) โดยการท าฟิชชิ่งนั ้นจะประสบ
ความส าเรจ็ไดย้าก หากผูโ้จมตไีม่มทีกัษะวศิวกรรมสงัคม ซึ่งวศิวกรรมสงัคม คอืศลิปะทางการสื่อสารอย่างหนึ่งที่ใช้
เพื่อหลอกลวงผู้คนเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ตามที่ผู้โจมตีต้องการ โดยจะอาศยัจุดอ่อน ความไม่รู้  ความประมาท 
ของผู้ถูกโจมตี ท าให้วิธีการทางวิศวกรรมสงัคมเป็นการโจมตีที่ได้ผลดีมาก เมื่อเทียบกับการโจมตีรูปแบบอื่นๆ 
โดยเฉพาะเมื่อใชก้บัผูท้ีไ่ม่มคีวามรูห้รอืไม่ตระหนักถงึความมัน่คงปลอดภยั โดยผูโ้จมตอีาจจะสรา้งสถานการณ์ต่างๆ 
ขึน้มา เช่น สถานการณ์ฉุกเฉิน ปลอมตวัเป็นบุคคลทีน่่าเชื่อถอื กล่าวถงึเหตุการณ์ในปัจจุบนัเพื่อความสมจรงิ อ าพราง 
ปลอมแปลง URL ให้คล้ายๆ กบัของจริง เป็นต้น ในปัจจุบนัผู้โจมตีนัน้มีเทคนิคในการหลอกลวงที่หลากหลาย
และแนบเนียนกว่าในอดตีมาก (Sophos, 2016) หรอืกล่าวโดยสรุปได้ว่าการท าวศิวกรรมสงัคมจะท าใหก้ารโจมตงี่าย
ขึน้และมปีระสทิธภิาพมากกว่าวธิกีารโจมตอีื่นๆ 

เมื่อทราบถงึโอกาสและความรุนแรงในการถูกโจมตรีวมไปถงึวธิกีารในการโจมตแีลว้ ในการป้องกนันัน้กลบัท าได้
ยากยิง่กว่า งานวจิยัของ Junger et al. (2017) ระบุว่า การบอกใหท้ราบและแจง้เตอืนไม่สามารถป้องกนัการโจมตดีว้ย
วธิทีางวศิวกรรมสงัคมอย่างไดผ้ล ซึง่ในบทวจิยัไดท้ดลองกบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 290 คนในประเทศเนเธอรแ์ลนด ์โดย
ถามค าถามทัว่ไป หลงัจากนัน้ก็จะแจ้งเตือนเรื่องการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและการท าฟิชชิ่งในรูปแบบต่างๆ และ
สดุทา้ยกจ็ะเป็นสว่นค าถามขอ้มูลสว่นตวัใหก้รอกเช่น อเีมล เลขทีบ่ญัช ีเวบ็ไซตท์ีซ่ือ้ของออนไลน์ เป็นต้น พบว่ารอ้ย
ละ 80 ของกลุ่มตวัอย่างยอมเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลถงึแมจ้ะไดร้บัการแจง้เตอืนเกีย่วกบัเรื่องการเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลและการท าฟิชชิ่งในรูปแบบต่างๆ จึงสรุปได้ว่าผู้คนนัน้ไว้ใจผู้อื่นและมีแนวโน้มทีจ่ะเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล
โดยง่าย ซึ่งเป็นจุดอ่อนและสาเหตุให้เกดิการโจมตีโดยใช้เทคนิคทางวศิวกรรมสงัคม นอกจากนี้ยงัมงีานวจิยัอื่นๆ 
เกี่ยวกบัการแจ้งเตือนซึ่งไม่ได้ผลเช่น งานวจิยัของ Krol et al. (2012) ทีพ่บว่ารอ้ยละ 81.7 ของผูท้ีด่าวน์โหลดไฟล ์
PDF ละเลยการแจ้งเตือน และงานวิจยัของ Wu et al. (2006) ที่กล่าวว่าผู้ใช้งานจะเพิกเฉยต่อแถบการแจ้งเตือน 
สุดทา้ยนี้ Benenson (2016) ยงักล่าวว่ารอ้ยละ 78 ของกลุ่มตวัอย่าง ทราบถึงความเสีย่งของ URL ที่ไม่รูจ้กัในอเีมล 
แต่กม็รีอ้ยละ 45 ทีย่งัคลกิ URL นัน้แมจ้ะทราบถงึความเสีย่งและภยัคุกคาม  

จากการที่พบว่าการเกดิภัยคุกคามทางคอมพิวเตอรน์ัน้ ส่วนใหญ่จะเกดิจากตวัผู้ใช้งานเอง โดยการโจมตีผ่าน
ผูใ้ชง้านทีป่ระสบความส าเรจ็มากทีสุ่ดกค็อืการท าวศิวกรรมสงัคม ซึง่ถงึแมว้่ าผูใ้ชง้านจะมคีวามรูเ้กีย่วกบัภยัคุกคาม
อยู่บ้าง กย็งัคงมโีอกาสที่จะถูกโจมตไีด ้และเนื่องจากการถูกโจมตทีี่เป็นปัญหาในปัจจุบนัยงัไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชดั  
จงึท าให้การป้องกนันัน้ไม่ได้ผลดเีท่าที่ควร ซึ่งผู้วจิยัมคีวามสนใจที่จะศกึษาปัญหาที่เกดิขึน้ เพื่อหาสาเหตุ เชงิลกึ
ของปัญหานี้ โดยในเบื้องต้นจะน าทฤษฎีทางจติวทิยา ทฤษฎีทางเทคโนโลยสีารสนเทศ รวมไปถึงกรอบแนวคดิ
จากงานวจิยัทีน่่าสนใจทีเ่กีย่วขอ้งมาพจิารณาในการวจิยั 
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1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
งานวิจ ัยนี้ม ีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงสาเหตุเชิงลึกของการถูกโจมตีด้วยวิธีการทางวิศวกรรมสังคม  

โดยมรีายละเอยีดในการศกึษาถงึเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ขณะถูกโจมตดีว้ยวธิทีางวศิวกรรมสงัคม ว่ามสีาเหตุใดบา้งทีท่ าให้
ผู ้ถูกโจมตีนัน้ถูกโจมตีด้วยวิธ ีการทางวิศวกรรมสงัคม  และสาเหตุที่ท าให้ผู ้ถูกโจมตีนัน้ละเลยการแจ้งเตือน
ความปลอดภยัและถูกโจมตีด้วยวธิกีารทางวศิวกรรมสงัคม รวมไปถึงปัญหาและผลกระทบของผู้ถูกโจมตีหลงัจาก
การถูกโจมตดีว้ยวธิกีารทางวศิวกรรมสงัคม 

 
2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
2.1 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการถกูโจมตีด้วยวิธีการทางวิศวกรรมสงัคม 

เนื่องจากการถูกโจมตีด้วยวธิกีารทางวศิวกรรมสงัคมนัน้จะเกดิจากตวัผู้ใช้งานคอมพวิเตอร์ เอง เพื่อหาสาเหตุ
เชิงลึกของปัญหานี้ งานวิจยัที่เกี่ยวข้องจึงเป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาสงัคม (Social psychology) ซึ่งเกี่ยวข้องกบั
การตัดสนิใจของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ท าให้ถูกโจมตี ได้แก่ ทฤษฎีช่องว่างระหว่างข้อมูล แนวคิดการละเลย
ความน่าจะเป็น แนวคดิพฤตกิรรมชัว่วบู ทฤษฎแีรงจงูใจเพื่อป้องกนั 

ทฤษฎีช่องว่างระหว่างข้อมูล พฒันาโดย Loewenstein ในปี 1994 เป็นทฤษฎีทางจติวทิยา ที่กล่าวว่า เมื่อบุคคลมี
ความตระหนักหรอืเผชญิหน้ากบัสิง่ใหม่ทีไ่ม่คุน้เคย จะท าใหเ้กดิช่องว่างระหว่างขอ้มูล (Information gap) ซึ่งจะส่งผลให้
บุคคลเกิดความอยากรู้อยากเห็น และท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อลดช่องว่างระหว่างข้อมูล  ต่อมา Golman 
and Loewenstein (2016) ไดท้ าการวจิยัต่อเนื่องเพื่อศกึษาทฤษฎชีอ่งว่างระหว่างขอ้มลูกบัการตดัสนิใจภายใตค้วามไม่
แน่นอน โดยไดก้ล่าวว่าหากบุคคลทีม่ชีอ่งวา่งของขอ้มลูจะท าการตดัสนิใจภายใตค้วามเสีย่งและความไม่แน่นอน บุคคล
จะพยายามปิดช่องว่างระหว่างขอ้มูลโดยการตดัสนิใจอย่างไม่มเีหตุผลเพื่อจะท าใหช้่องว่างระหว่างขอ้มูลมคีวามส าคญั
มากขึน้และหากบุคคลคาดว่าขอ้มลูทีจ่ะไดร้บันัน้จะท าใหพ้งึพอใจ บุคคลกจ็ะตดัสนิใจทีจ่ะรบัความเสีย่งเพื่อปิดช่องว่าง
ของขอ้มลูนัน้ ดงัแสดงในภาพที ่1 

 

 
ภาพที ่1 ทฤษฎชี่องว่างระหว่างขอ้มลูกบัการตดัสนิใจภายใตค้วามไมแ่น่นอน 

 
การละเลยความน่าจะเป็น เป็นแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมทางจิตวิทยาการรบัรู้ ที่เกิดจากอคติของการรบัรู ้

(Cognitive bias) ต่อยอดมาจากทฤษฎีคาดหวงั (Prospect theory) และแนวคิดการหลีกเลี่ยงความสูญเสยี 
โดยแนวคดิการละเลยความน่าจะเป็นนัน้จะอธบิายเกีย่วกบัสาเหตุของการตัดสนิใจอย่างไม่มเีหตุผลของบุคคลภายใต้
ความไม่แน่นอนในสถานการณ์ต่างๆ โดยแนวคดิน้ีกล่าวว่า เมื่อบุคคลเกดิอารมณ์ความรูส้กึเช่น ความกลวั ความวติก
กงัวล จะมผีลต่อการตดัสนิใจของบุคคลโดยส่งผลให้เกดิการตดัสนิใจที่ไม่ใช้หลกัเหตุผล ซึ่งในที่นี้คอืการตดัสนิใจ
โดยไม่มกีารประเมนิความน่าจะเป็น (Kahneman, 2011; Michel-Kerjan & Slovic, 2010) ดงัแสดงในภาพที ่2 
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ภาพที ่2 แนวคดิการละเลยความน่าจะเป็น 

 
แนวคดิพฤตกิรรมชัว่วูบ เป็นแนวคดิเกีย่วกบัการตดัสนิใจและแสดงออกทางพฤตกิรรมของบุคคลในทางจติวทิยา 

ที่ใช้อธิบายพฤติกรรมการตัดสินใจอย่างรวดเร็วและไม่มีเหตุผลของบุคคล (Rook & Gardner, 1993) ซึ่งการเกิด
พฤติกรรมชัว่วูบนัน้มีสาเหตุหลากหลาย และความโลภนัน้ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุ (Dijkstra, 2018; Seuntjens et al., 
2015) โดยเมื่อบุคคลเกดิความโลภแลว้จะสง่ผลใหบุ้คคลนัน้เกดิพฤตกิรรมชัว่วบู ดงัแสดงในภาพที ่3 

 

 
ภาพที ่3 แนวคดิพฤตกิรรมชัว่วบู 

 
ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกนั (Protection Motivation Theory) พฒันาขึน้โดย Rogers ในปี 1975 เป็นทฤษฎี

ทางจติวทิยาสงัคม  ที่พฒันาขึน้มาจากทฤษฎีความคาดหวงัในความสามารถตนเอง  (Self-efficacy theory) 
(Rogers, 1975) และแนวคดิความเชื่อด้านสุขภาพ (Health belief model) เพื่อศกึษาการรบัรู้ของมนุษย์ที่น าไปสู่
การป้องกนัตนเองในทางสุขภาพ โดยพบว่าหลงัจากบุคคลได้รบัรู้ขอ้มูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจากสภาพแวดลอ้มไดแ้ก่ 
ข่าวสารและการแจ้งเตือน หรือจากตนเองได้แก่ ประสบการณ์ ก็จะประเมินข้อมูลเหล่านัน้เพื่อตัดสินใจว่าจะ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรอืปรบัตวัรบัมอืกบัภัยคุกคามหรอืไม่ โดยมีผลมาจากกระบวนการประเมนิ 2 ส่วน ได้แก่
กระบวนการประเมนิภยัคุกคาม (Threat appraisal) และกระบวนการประเมนิการเผชญิปัญหา (Coping appraisal) ซึง่
จะสง่ผลต่อแรงจงูใจ และพฤตกิรรมต่อไป (Rogers, 1983) ดงัแสดงในภาพที ่4  

 

 
ภาพที ่4 ทฤษฎแีรงจงูใจเพื่อป้องกนั 
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2.2 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการถกูโจมตีด้วยวิธีการทางวิศวกรรมสงัคม 
จากการศกึษางานวจิยัในอดตียงัท าให้พบปัจจยัที่มคีวามส าคญัต่อการถูกโจมตีด้วยวธิกีารทางวศิวกรรมสงัคม  

ซึง่ประกอบดว้ย การตดัสนิใจอย่างไม่มเีหตุผล ประสบการณ์ก่อนหน้า การแจง้เตอืน และลกัษณะเฉพาะของสารสนเทศ  
การตัดสนิใจอย่างไม่มเีหตุผล งานวิจยัของ Ahmed and Omotunde (2012) กล่าวถึงการตัดสนิใจที่ไม่ดี (Bad 

decision) ไวว้่าเป็นการตดัสนิใจทีจ่ะส่งผลใหเ้กดิผลลพัธท์ีไ่ม่ไดค้าดคดิ หรอืเกดิผลลพัธเ์ชงิลบ ซึง่การตดัสนิใจทีไ่ม่ดี
เกดิขึน้ไดจ้ากหลายสาเหตุ เช่น ไม่มทีางเลอืก ไม่มขีอ้มลู ไม่มเีวลาในการคดิ ละเลยการประเมนิ เป็นตน้ ซึง่สอดคลอ้ง
กบั ปกรณ์ ค ากอง (2555) ที่ได้กล่าวว่า การรบีเร่งท าการตดัสนิใจเป็นการตดัสนิใจซึ่งไม่ได้มีการใช้เหตุผลประเมิน
ทางเลือกต่างๆ ให้ดีก่อนท าการตัดสินใจ จะส่งผลต่อคุณภาพของการตัดสินใจ อีกทัง้งานวิจัยของ Arvai and 
Froschauer (2010) ที่ศกึษาเรื่องความสมัพันธข์องคุณภาพการตดัสนิใจกบัผลลพัธ์ พบว่าการตดัสนิใจจะมคีุณภาพ
มากยิง่ขึน้ ในกรณีที่ให้ผู้เขา้ร่วมการวจิยัตดัสนิใจโดยสนใจผลลพัธ์มากขึน้   

ประสบการณ์ก่อนหน้า งานวจิยัของ Safa et al. (2016) ซึง่เป็นงานวจิยัทีศ่กึษาว่ามปัีจจยัใดบา้งในองค์กรที่
ส่งผลต่อการรกัษาความมัน่คงปลอดภัยของพนักงานในองค์กร ซึ่ง ปัจจยัประสบการณ์เป็นปัจจยัหนึ่งที่ส่งผลต่อ
ทศันคติและพฤตกิรรม โดยไดก้ล่าวเพิม่เตมิว่าประสบการณ์ก่อนหน้านัน้เกดิจากการที่แต่ละบุคคลได้รบัรู้และสร้าง
ท ัศนคติของแต่ละบุคคลขึ้นม าเองจากประสบการณ์ส่ วนต ัวห รือ จากการ เร ียนรู ้ผ่านบุคคลอื่น  โดย
ประสบการณ์ในดา้นการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัทางสารสนเทศ คอืความคุน้เคยกบัภยัคุกคามหรอืเหตุการณ์ ที่
เกดิขึน้ในอดตี กล่าวคอืหากบุคคลเผชญิกบัภยัคุกคามมาก่อนหน้าจะมกีารรบัรูภ้ยัคุกคาม และพยายามหาทางป้องกนั
หรอืรบัมอืกบัภยัคุกคามทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตนัน้ นอกจากน้ีงานวจิยัของ Lee et al. (2016) ซึง่เป็นงานวจิยัทีศ่กึษาว่า
มปัีจจยัใดบา้งในองคก์รทีส่่งผลต่อความตงึเครยีดของการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ พบว่ามปัีจจยัเริม่ต้น
ได้แก่ ความรู้ก่อนหน้าเกี่ยวกบัการรกัษาความมัน่คงปลอดภัย และการรบัรู้ภัยคุกคาม ซึ่งจะส่งผลต่อทศันคติและ
พฤตกิรรมต่อไป โดยได้อธบิายเพิม่เติมในส่วนของความรูก้่อนหน้าเกี่ยวกบัการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัว่าเกดิขึน้
จากประสบการณ์ก่อนหน้าทีถู่กบนัทกึไวใ้นความทรงจ า และจะถูกใชใ้นการก าหนดการรบัรูห้รอืทศันคติเกีย่วกบัเรื่อง
และเหตุการณ์ต่างๆ เช่น พนักงานทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ก่อนหน้า ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรกัษาความมัน่คงปลอดภยั 
จะรูถ้งึภยัคุกคามและมคีวามตัง้ใจทีจ่ะปฏบิตัติามนโยบายการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัขอ้มลูขององคก์ร  

การแจง้เตอืน มงีานวจิยัในอดตีจ านวนมากศกึษาเกีย่วกบัการแจง้เตอืนพบวา่ บุคคลจะเชื่อและปรบัพฤตกิรรมตาม
การแจ้งเตือนอนัตรายกต่็อเมื่อบุคคลนัน้มคีวามเขา้ใจถึงการแจง้เตือนนัน้ (Mileti & Sorensen, 1990) และมคีวามรู้
เกี่ยวกบัภยัคุกคาม (Ripberger et al., 2014) รวมไปถึงรบัรู้ถึงผลกระทบที่อาจเกดิขึน้ด้วย (Perry & Lindell, 1990) 
โดยงานวจิยัของ Potter et al. (2018) ไดศ้กึษากลุ่มตวัอย่างในประเทศนิวซแีลนดใ์นเรื่องการรบัรูภ้ยัคุกคามจากสภาพ
อากาศผ่านการแจง้เตอืนเพื่อศกึษาว่าหลงัจากแจง้เตอืนไปแลว้กลุ่มตวัอย่างนัน้มกีารรบัรูภ้ยัคุกคามและปรบัพฤติกรรม
หรอืไม่ ซึง่พบว่ากลุ่มตวัอย่างทีไ่ดร้บัการแจง้เตอืนแบบผลกระทบจะมกีารปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม เช่น หาขอ้มลูเพิม่เตมิ 
ท าความเขา้ใจผลกระทบ รบัรูภ้ยัคุกคาม และเป็นกงัวลเกีย่วกบัภยัคุกคามนัน้ๆ ซึง่แตกต่างจากกลุ่มตวัอย่างทีไ่ด้รบั
การแจง้เตอืนแบบปรากฏการณ์ ซึง่กลุ่มตวัอย่างไม่ไดม้กีารเปลีย่นพฤตกิรรมไปจากเดมิ 

ลกัษณะเฉพาะของสารสนเทศ มงีานวจิยัที่ระบุว่าขอ้มูลต่างๆ บนอนิเทอรเ์น็ตในปัจจุบนัสามารถถูกสร้างขึน้ได้
โดยง่ายและส่วนใหญ่นัน้ไม่ได้มกีารควบคุมแหล่งที่มาและความน่าเชื่อถือ จงึเป็นสาเหตุที่ท าให้ผู้ใช้งานจ าเป็นต้อง
พจิารณาความน่าเชื่อถอืของขอ้มลูเหล่านัน้ดว้ยตนเอง (Li & Suh, 2015) โดยงานวจิยัของ Machackova and Smahel 
(2018) ไดศ้กึษาเกีย่วกบัปัจจยัต่างๆ ทีท่ าใหส้ารสนเทศมคีวามน่าเชื่อถอื โดยศกึษาจากความคดิเหน็ของกลุ่มตวัอย่าง
ที่เข้าชมเว็บไซต์เกี่ยวกับสุขภาพ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของสารสนเทศนัน้
ประกอบดว้ย ผูเ้ขยีน เนื้อหา การตอบกลบั แหล่งอา้งองิ  
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3. กรอบแนวคิดการวิจยัเบื้องต้นและค าถามการวิจยั 
จากกรอบแนวคิดการวิจยัเบื้องต้นของสาเหตุเชิงลึกที่ส่งผลต่อการถูกโจมตีด้วยวิธีการทางวิศวกรรมสงัคม 

ดงัแสดงในภาพที่ 5 จะเหน็ได้ว่าการถูกโจมตีด้วยวธิกีารทางวศิวกรรมสงัคม (Attacked by social engineering) 
นัน้จะมีอิทธพิลมาจากการตัดสนิใจอย่างไม่มีเหตุผล (Unreasonably decision) และลกัษณะเฉพาะของสารสนเทศ 
(Characteristics of information) แต่สามารถลดลงได้ด้วยการรบัรู้ภัยคุกคาม (Perceived threat) โดยปัจจยัที่
ส่งผลให้บุคคลตดัสนิใจอย่างไม่มเีหตุผลนัน้ได้แก่ ความอยากรู้อยากเหน็ (Curiosity) ความกลวั (Fear) และความ
โลภ (Greed) ซึ่งปัจจยัทัง้หมดนี้ส่งผลทางตรงต่อการตัดสนิใจอย่างไม่มเีหตุผล ส่วนการรบัรู ้ภยัคุกคามนัน้จะมี
ปัจจยัทีส่่งผลไดแ้ก่ ประสบการณ์ก่อนหน้า (Prior experience) และการแจง้เตอืน (Warning) ดงันัน้จงึสามารถก าหนด
เป็นปัจจยัทีม่ผีลต่อการถูกโจมตดีว้ยวธิกีารทางวศิวกรรมสงัคมไดด้งันี้ 

 

 
ภาพที ่5 กรอบแนวคดิการวจิยัเบือ้งตน้ของสาเหตุเชงิลกึทีส่ง่ผลต่อการถูกโจมตดีว้ยวธิกีารทางวศิวกรรมสงัคม 
 

จากทีม่าและความส าคญัของปัญหาและจากทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งท าใหส้ามารถตัง้ค าถามการวจิยัว่า 
ท าไมและอย่างไรทีท่ าใหผู้ถู้กโจมตนีัน้ถูกโจมตดีว้ยวธิกีารทางวศิวกรรมสงัคม  
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4. วิธีการด าเนินการวิจยั 
4.1 การวิจยัเชิงคณุภาพและการสมัภาษณ์เชิงลึก 

งานวจิยันี้เป็นงานวจิยัเชงิคุณภาพ โดยท าการสมัภาษณ์เชงิลกึในการถูกโจมตีด้วยวธิกีารทางวศิวกรรมสงัคม 
ว่าประกอบไปด้วยสาเหตุอะไรบ้าง พร้อมทัง้วเิคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ ของการถูกโจมตี เพื่อให้ไดข้อ้มูลที่เหมาะสม
สอดคล้องกับวตัถุประสงค์งานวิจยัอย่างแท้จริง และสามารถตอบค าถามการวิจัยต่างๆ ในกรอบแนวคิดการวิจัย
เบื้องต้นได้ โดยผู้วจิยัเปิดรบัสมคัรผู้เขา้ร่วมการวจิยัทางสื่อสงัคมออนไลน์รวมถึงโฆษณาประชาสมัพนัธก์ารเปิดรบั
สมคัรผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ ท าให้มผีู้ที่เคยได้รบัสารสนเทศที่เกี่ยวขอ้งกบัการโจมตีด้วยวธิกีารทางวศิวกรรมสงัคม
สนใจสมคัรมาทัง้สิ้น 48 ท่าน ต่อมาผู ้ว ิจยัคดักรองผู ้สมคัรเพื่อเล ือกเป็นผู ้ให้สมัภาษณ์แบบมีวตัถุประสงค์ 
(Purposeful sampling) ด้วยการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกบัเหตุการณ์การถูกโจมตเีบือ้งต้น ตรวจสอบความรู้
ความเข้าใจของผู้สมัคร ซึ่งได้ผู้สมัครที่มีคุณลักษณะที่จะเป็นผู้ให้สมัภาษณ์ที่เข้าร่วมการวิจ ัยทัง้สิ้น 18 ท่าน 
เป็นเพศหญิง 14 ท่าน เพศชาย 4 ท่าน และผู้วิจ ัยได้แบ่งผู้ให้สัมภาษณ์ออกเป็นสองกลุ่ม ตามการตัดสินใจ
ของผู้ให้สมัภาษณ์ในเหตุการณ์การถูกโจมตีด้วยวิธีการทางวิศวกรรมสงัคม ได้แก่บุคคลที่เคยได้รบัสารสนเทศ
ที่เป็นภัยคุกคามด้วยวิธีการทางวิศวกรรมสงัคมในรูปแบบต่างๆ และถูกโจมตี มีผู้ให้สมัภาษณ์ทัง้สิ้น 14 ท่าน 
และบุคคลที่เคยได้รบัสารสนเทศที่เป็นภัยคุกคามด้วยวิธีการทางวิศวกรรมสงัคมในรูปแบบต่างๆ แต่ไม่ถูกโจมตี 
มผีูใ้หส้มัภาษณ์ทัง้สิน้ 4 ท่าน โดยกลุ่มบุคคลทัง้สองจะตอ้งเป็นบุคคลในกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย ซึง่หมายถงึบุคคลทีเ่กดิในปี 
พ.ศ. 2521-2540 (Mitrakul & Kongchan, 2016) ซึ่งอาศยัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และมีความรู้
ความเขา้ใจเบือ้งต้นในเรื่องของคอมพวิเตอร ์รูจ้กัภยัคุกคามทางคอมพวิเตอร ์แต่ไม่ไดท้ างานในสายงานคอมพวิเตอร ์
และผูใ้หส้มัภาษณ์นัน้ไดแ้สดงความสมคัรใจใหค้วามร่วมมอืในการท าวจิยั 

ในการสรา้งแนวทางการสมัภาษณ์เชงิลกึ ผู้วจิยัได้จดัสรา้งชุดค าถามสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured 
interview questions) ขึน้ตามวตัถุประสงคข์องงานวจิยั จากกรอบแนวคดิของการวจิยัเบือ้งตน้ โดยเขยีนแนวค าถามให้
มลีกัษณะเป็นค าถามปลายเปิด โดยขอ้ค าถามจะอยู่ในขอบเขตดงันี้  (1) ค าถามเกี่ยวกบัเหตุการณ์การถูกโจมตีดว้ย
วธิกีารทางวศิวกรรมสงัคมอย่างละเอยีด (ช่องทาง ลกัษณะ และรายละเอยีดต่างๆ) (2) ค าถามเกีย่วกบัความรู้เกี่ยวกบั
ภ ัยคุกคามทางคอมพ ิวเตอร์อย่างละเอ ียด (การรบัรู ้ภ ัยคุกคาม การแจ้งเต ือน ประสบการณ์ก่อนหน้า)  (3) 
ค าถามเกีย่วกบัความรูส้กึ ความคดิ และการตดัสนิใจอย่างละเอยีด (4) ค าถามเกีย่วกบัสาเหตุของการตดัสนิใจทีท่ าให้
ถูกโจมตดีว้ยวธิกีารทางวศิวกรรมสงัคม (กรณีถูกโจมต)ี หรอืสาเหตุของการตดัสนิใจทีท่ าใหไ้ม่ถูกโจมตดีว้ยวธิกีารทาง
วิศวกรรมสังคม (กรณีไม่ถูกโจมตี)  (5) ค าถามเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการถูกโจมตีด้วยวิธีการทาง
วศิวกรรมสงัคม (6) ค าถามอื่นๆ (ถา้ม)ี 
4.2 การประเมินความน่าไว้วางใจของการวิจยั 

ในการด าเนินงานวจิยันี้ ผู้วจิยัค านึงถึงประเดน็เรื่องความน่าไว้วางใจของงานวจิยั เพื่อให้มัน่ใจว่างานวจิยัที่ได้
ด าเนินการนัน้ได้รบัการรวบรวมและวิเคราะห์ประเด็นที่ส าคญัของงานวิจยัอย่างครบถ้วนและสามารถตอบค าถาม
งานวจิยัได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ผู้วิจยัได้ใช้แนวคดิเกี่ยวกบัความน่าเชื่อถือของงานวจิยัจากหนังสอืการวจิยัเชิง
คุณภาพของนิศา ชูโต (2545) ซึ่งกล่าวว่างานวิจัยที่น่าเชื่อถือจะประกอบไปด้วยเรื่องดังนี้  (1) ความเชื่อถือได ้
(Creditability) งานวิจัยนี้ผู้วิจ ัยได้ให้ผู้เชี่ยวชาญซึ่งปฏิบัติงานในสายงานเทคโนโลยีในระดับหัวหน้างานของ
บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่ท าธุรกจิให ้บรกิารรกัษาความปลอดภยัขนส่งทรพัย ์สนิมคี ่าทัง้ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ เป็นเวลามากกว่า 10 ปี และมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัภยัคุกคามทางคอมพวิเตอรเ์ป็นอย่างด ีในการ
ยนืยนัผลจากการวเิคราะหข์องผูว้จิยั โดยผูว้จิยัจะส่งผลการวเิคราะหใ์หผู้เ้ชีย่วชาญอ่านและแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ
เกีย่วกบัผลการวเิคราะห ์หลงัจากนัน้ผูว้จิยัจะปรบัแกไ้ขผลการวเิคราะหต์ามความเหมาะสม และใหผู้เ้ชีย่วชาญยนืยนั
ผลการวจิยั (2) การถ่ายโอนผลการวจิยั (Transferability) งานวจิยันี้ผูว้จิยัใชว้ธิกีารสมัภาษณ์และวเิคราะหข์อ้มูล
อย่างต่อเนื่อง เพื่อใหไ้ดป้ระเดน็ทีน่่าสนใจในการสมัภาษณ์เชงิลกึครัง้ต่อๆ ไป ทัง้นี้ผูใ้หส้มัภาษณ์เริม่เหน็การใหข้อ้มูล
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ทีซ่ ้ากนัเมื่อการสมัภาษณ์ด าเนินมาถงึผูใ้ห้สมัภาษณ์คนที่ 8 อย่างไรกต็าม ผู้ใหส้มัภาษณ์ยงัคงด าเนินการสมัภาษณ์
ต่อไปอีกเพื่อให้มัน่ใจว่าไม่มีประเด็นเพิม่เต ิมแล้ว จงึหยุดการสมัภาษณ์ที่เดอืนตุลาคม 2561 เมื่อด าเนินการ
สมัภาษณ์ผู ้ให ้สมัภาษณ์ไปทัง้สิน้ 18 คน (3) การพึ่งพากบัเกณฑ์อื่น (Dependability) งานวจิยันี้ผู ้วจิยัจดัท า
แบบทดสอบความรู ้ความเขา้ใจไว้ในแบบฟอร์ม รบัสมัครผู้เข้าร่วมการวิจัย เพื่อเป็นการยืนยันให้แน่ใจว่าผู้ให้
สมัภาษณ์ที่เขา้ร่วมการสมัภาษณ์นัน้มีความเขา้ใจในเรื่องทีใ่หส้มัภาษณ์เป็นอย่างด ีนอกจากนี้ผูว้จิยัยงัไดต้ดิต่อ
ผูเ้ขา้ร่วมวจิยัทีส่มคัรเขา้มาเพื่อสอบถามรายละเอยีดเบือ้งต้นและยนืยนัค าตอบกบัแบบฟอรม์รบัสมคัรผูเ้ขา้ร่วมการ
วิจัยเพื่อให้แน่ใจอีกครัง้ก่อนที่จะเข้าสัมภาษณ์ (4) การยืนยันผลการวิจัย (Conformability) นอกจากการยืนยัน
ผลการวจิยักบัผู้เชี่ยวชาญแลว้ งานวจิยันี้ยงัใชโ้ปรแกรมจดักลุ่มค าส าหรบัวจิยัเชงิคุณภาพ ในการใหร้หสัค า จดักลุ่ม 
และวเิคราะหบ์ทสมัภาษณ์ของผูใ้หส้มัภาษณ์ดว้ย 
 
5. ผลการวิจยั 
5.1 รายละเอียดของผูใ้ห้สมัภาษณ์ 

ในการศึกษาครัง้นี้ เป็นการสมัภาษณ์ผู้ให้สมัภาษณ์ที่เคยประสบกับเหตุการณ์การถูกโจมตีด้วยวิธีการ
ทางวศิวกรรมสงัคมทัง้สิน้ 18 ท่าน เป็นเพศหญงิ 14 ท่าน เพศชาย 4 ท่าน ช่วงอายุทีพ่บมากคอื 23-25 ปี และมอีาชพี
ที่หลากหลาย ซึ่งเหตุการณ์ที่พบจะเป็นการโจมตีทางอีเมล์ 11 เหตุการณ์ ทางสื่อสงัคมออนไลน์ 7 เหตุการณ์ 
ทางเวบ็ไซต์ 5 เหตุการณ์ และทาง SMS 1 เหตุการณ์ โดยมรีายละเอยีดของผูใ้หส้มัภาษณ์เบือ้งต้น ดงัแสดงในตารางที ่
1 
 

ตารางที ่1 รายละเอยีดผูใ้หส้มัภาษณ์ส าหรบังานวจิยั 
 ข้อมลูเบือ้งต้นของผูใ้ห้สมัภาษณ์ รายละเอียดเบือ้งต้นของเหตุการณ์ การตดัสินใจ 

ผูใ้ห้
สมัภาษณ์
คนที ่1 

เพศหญงิ อายุ 23 ปี อาศยัอยู่จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
อาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน ต าแหน่ง 
Project Coordinator 

ลงิก์หลอกใหก้ดยกเลกิรายการซือ้แอปพลเิคชนัผ่านทาง
อเีมลทีถู่กปลอมแปลงใหค้ลา้ยกบั Apple 

ตดัสนิใจคลกิ 
และกรอกขอ้มลู  
(ถูกโจมต)ี 

ผูใ้ห้
สมัภาษณ์
คนที ่2 

เพศหญงิ อายุ 24 ปี อาศยัอยู่จงัหวดั
ปทุมธานี การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีอาชพี
พยาบาลวชิาชพี (โรงพยาบาลรฐั) 

ลงิก์หลอกทีแ่ชรม์าจากเพือ่นผ่านทางหน้าฟีดขา่วและกล่อง
ขอ้ความของสือ่สงัคมออนไลน์ (เฟซบุก๊)  

ตดัสนิใจคลกิ 
(ถูกโจมต)ี 

ผูใ้ห้
สมัภาษณ์
คนที ่3 

เพศหญงิ อายุ 24 ปี อาศยัอยู่จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
อาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน (น ้ามนั) 
ต าแหน่ง Fleet Card Operation 

Phishing Email ทดสอบในทีท่ างาน (เป็นการสรา้งอเีมล      
ฟิชชิง่ในทีท่ างานจากฝ่ายไอทเีพือ่ส่งไปยงัพนกังาน เพือ่
ทดสอบว่าพนกังานมคีวามตระหนกัถงึภยัคกุคามมากน้อย
เพยีงใด) 

ตดัสนิใจคลกิ 
(ถูกโจมต)ี 

ผูใ้ห้
สมัภาษณ์
คนที ่4 

เพศหญงิ อายุ 24 ปี อาศยัอยู่จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
อาชพีธุรกจิสว่นตวั (ขายสนิคา้ทางออนไลน์) 

ลงิก์หลอกใหก้ดยกเลกิรายการซือ้แอปพลเิคชนัผ่านทาง
อเีมลทีถู่กปลอมแปลงใหค้ลา้ยกบั Apple และ หลอกว่าเพจ
ในสือ่สงัคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) ของตนเองจะถูกปิด 

ตดัสนิใจคลกิ 
และกรอกขอ้มลู 
(ถูกโจมต)ี 

ผูใ้ห้
สมัภาษณ์
คนที ่5 

เพศหญงิ อายุ 24 ปี อาศยัอยู่จงัหวดั
ปทุมธานี การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีอาชพี
พนกังานประจ าหน่วยงานราชการต าแหน่ง 
นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน 

ลงิก์ขา่วหลอกทีแ่ชรผ์่านทางหน้าฟีดขา่วของสือ่สงัคม
ออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) 

ตดัสนิใจคลกิ 
(ถูกโจมต)ี 
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ตารางที ่1 รายละเอยีดผูใ้หส้มัภาษณ์ส าหรบังานวจิยั (ต่อ) 
 ข้อมลูเบือ้งต้นของผูใ้ห้สมัภาษณ์ รายละเอียดเบือ้งต้นของเหตุการณ์ การตดัสินใจ 

ผูใ้ห้
สมัภาษณ์
คนที ่6 

เพศหญงิ อายุ 23 ปี อาศยัอยู่จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
อาชพีพนกังานธนาคารเอกชน ต าแหน่ง 
เจา้หน้าทีส่นิเชือ่  

ลงิก์หลอกใหลุ้น้รางวลัผ่านทางอเีมลทีถู่กปลอมแปลงให้
คลา้ยกบัอเีมลของบรษิทัตนเอง 

ตดัสนิใจคลกิ 
และกรอกขอ้มลู 
(ถูกโจมต)ี 

ผูใ้ห้
สมัภาษณ์
คนที ่7 

เพศหญงิ อายุ 20 ปี อาศยัอยู่จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
อาชพีนกัศกึษา 

SMS หลอกว่าไดร้บัรางวลั ตดัสนิใจคลกิ 
และกรอกขอ้มลู 
(ถูกโจมต)ี 

ผูใ้ห้
สมัภาษณ์
คนที ่8 

เพศหญงิ อายุ 23 ปี อาศยัอยู่จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร การศกึษาระดบัปรญิญาโท 
อาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน (สนิคา้โภคภณัฑ)์ 
ต าแหน่ง เจา้หน้าทีส่่งออก 

Phishing Email ทดสอบในทีท่ างาน (เป็นการสรา้งอเีมล      
ฟิชชิง่ในทีท่ างานจากฝ่ายไอทเีพือ่ส่งไปยงัพนกังาน เพือ่
ทดสอบว่าพนกังานมคีวามตระหนกัถงึภยัคกุคามมากน้อย
เพยีงใด) 

ตดัสนิใจคลกิ 
(ถูกโจมต)ี 

ผูใ้ห้
สมัภาษณ์
คนที ่9 

เพศหญงิ อายุ 25 ปี อาศยัอยู่จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร การศกึษาระดบัปรญิญาโท 
อาชพีนกัศกึษา 

ลงิก์หลอกใหก้ดยกเลกิรายการซือ้แอปพลเิคชนัผ่านทาง
อเีมลทีถู่กปลอมแปลงใหค้ลา้ยกบั Apple 

ตดัสนิใจ 
ตอบกลบัอเีมล 
(ถูกโจมต)ี 

ผูใ้ห้
สมัภาษณ์
คนที ่10 

เพศหญงิ อายุ 24 ปี อาศยัอยู่จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
อาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน (รถยนต)์ 
ต าแหน่ง วศิวกรออกแบบ 

ลงิก์หลอกทางอเีมล และ ลงิก์โฆษณาหลอกตามเวบ็ไซต์
และสือ่สงัคมออนไลน์ 

ตดัสนิใจไมค่ลกิ 
(ไมถู่กโจมต)ี 

ผูใ้ห้
สมัภาษณ์
คนที ่11 

เพศหญงิ อายุ 24 ปี อาศยัอยู่จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
อาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน (ใหเ้ช่ารถยนต์) 
ต าแหน่ง เจา้หน้าทีว่เิคราะหข์อ้มลู 

ลงิกห์ลอกทางเวบ็ไซต์ดาวน์โหลดหนงัสอืละเมดิลขิสทิธิ ์
และ ลงิกห์ลอกทางอเีมล 

ตดัสนิใจคลกิ 
และ 
ดาวน์โหลดไฟล ์
(ถูกโจมต)ี 

ผูใ้ห้
สมัภาษณ์
คนที ่12 

เพศหญงิ อายุ 24 ปี อาศยัอยู่จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
อาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน (โรงแรม) 
ต าแหน่ง พนกังานตอ้นรบั 

ลงิกห์ลอกทีแ่ชรผ์่านทางหน้าฟีดขา่วของสือ่สงัคม
ออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) และเวบ็ไซตต่์างๆ  

ตดัสนิใจคลกิ 
(ถูกโจมต)ี 

ผูใ้ห้
สมัภาษณ์
คนที ่13 

เพศชาย อายุ 22 ปี อาศยัอยู่จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
อาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน (สนิคา้โภคภณัฑ)์ 
ต าแหน่ง เจา้หน้าทีก่ารเงนิและงบประมาณ 

ลงิกห์ลอกทีแ่ชรผ์่านทางหน้าฟีดขา่วของสือ่สงัคม
ออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) และเวบ็ไซตต่์างๆ 

ตดัสนิใจคลกิ 
(ถูกโจมต)ี 
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ตารางที ่1 รายละเอยีดผูใ้หส้มัภาษณ์ส าหรบังานวจิยั (ต่อ) 
 ข้อมลูเบือ้งต้นของผูใ้ห้สมัภาษณ์ รายละเอียดเบือ้งต้นของเหตุการณ์ การตดัสินใจ 

ผูใ้ห้
สมัภาษณ์
คนที ่14 

เพศหญงิ อายุ 26 ปี อาศยัอยู่จงัหวดั
ปทุมธานี การศกึษาระดบัปรญิญาโทอาชพี
พนกังานโรงพยาบาลรฐั ต าแหน่ง 
นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน 

อเีมลหลอกทีส่่งมาจากอเีมลจรงิของคนรูจ้กัทีถู่กแฮก
อเีมลและไลน์ทีถู่กปลอมใหเ้หมอืนคนรูจ้กัทีส่่งมาเพือ่ขอให้
โอนเงนิชว่ยเหลอื และ ลงิกห์ลอกทีแ่ชรม์าจากเพือ่น
ผ่านทางกล่องขอ้ความของสือ่สงัคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) 
และ ลงิกห์ลอกใหก้ดยกเลกิรายการซือ้แอปพลเิคชนั
ผ่านทางอเีมลทีถู่กปลอมแปลงใหค้ลา้ยกบั Apple และ 
ลงิกห์ลอกใหแ้กปั้ญหาธุรกรรมออนไลน์ผา่นทางอเีมลทีถ่กู
ปลอมแปลงใหค้ลา้ยกบัธนาคาร SCB 

ตดัสนิใจ
สอบถามก่อน
และทราบว่า
เป็นการหลอก 
(ไมถู่กโจมต)ี 
 
ตดัสนิใจไมค่ลกิ 
(ไมถู่กโจมต)ี 

ผูใ้ห้
สมัภาษณ์
คนที ่15 

เพศหญงิ อายุ 25 ปี อาศยัอยู่จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร การศกึษาระดบัปรญิญาโท 
อาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน (การท าบญัช)ี 
ต าแหน่ง เจา้หน้าทีต่รวจสอบบญัช ี

ลงิกห์ลอกใหแ้กปั้ญหารายการซื้อสนิคา้ออนไลน์จาก
เวบ็ไซต์ Lazada ผ่านทางอเีมลทีถู่กปลอมแปลงให้
คลา้ยกบัธนาคาร Kbank 

ตดัสนิใจไมค่ลกิ 
(ไมถู่กโจมต)ี 

ผูใ้ห้
สมัภาษณ์
คนที ่16 

เพศชาย อายุ 27 ปี อาศยัอยู่จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร การศกึษาระดบัปรญิญาโท
อาชพีพนกังานบรษิทัเอกชนต าแหน่ง 
เจา้หน้าทีว่เิคราะหข์อ้มลู 

ลงิกห์ลอกใหย้นืยนัการปรบัปรุงขอ้มลูบญัชธีนาคารผ่านทาง
อเีมลทีถู่กปลอมแปลงใหค้ลา้ยกบัธนาคารแห่งหนึ่ง 

ตดัสนิใจไมค่ลกิ 
(ไมถู่กโจมต)ี 

ผูใ้ห้
สมัภาษณ์
คนที ่17 

เพศชาย อายุ 27 ปี อาศยัอยู่จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร การศกึษาระดบัปรญิญาโท
อาชพีพนกังานธนาคารเอกชนต าแหน่ง 
เจา้หน้าทีว่างแผนกลยุทธ ์

ลงิกห์ลอกทางเวบ็ไซต์ดาวน์โหลดเพลงละเมดิลขิสทิธิ ์ ตดัสนิใจคลกิ 
(ถูกโจมต)ี 

ผูใ้ห้
สมัภาษณ์
คนที ่18 

เพศชาย อายุ 24 ปี อาศยัอยู่จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
อาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน (รา้นคา้ปลกี) 
ต าแหน่ง นกัวเิคราะหพ์ฤตกิรรมลกูคา้ 

Phishing Email ทดสอบในทีท่ างาน (เป็นการสรา้งอเีมล      
ฟิชชิง่ในทีท่ างานจากฝ่ายไอทเีพือ่ส่งไปยงัพนกังาน เพือ่
ทดสอบว่าพนกังานมคีวามตระหนกัถงึภยัคกุคามมากน้อย
เพยีงใด) 

ตดัสนิใจคลกิ 
(ถูกโจมต)ี 

 
5.2 การวิเคราะหผ์ลส าหรบัค าถามการวิจยั 

งานวิจยันี้น าข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์เชิงลึกจากผู้ที่เคยมปีระสบกบัเหตุการณ์การถูกโจมตีด้วยวิธีการ
ทางวศิวกรรมสงัคมทัง้สิน้ 18 ท่าน มาวเิคราะห์ผลตามกรอบแนวคดิการวจิยัเบื้องต้น และสามารถแยกตามปัจจยั
ต่างๆ ดงันี้ 
5.2.1 ความอยากรูอ้ยากเหน็ส่งผลต่อการตดัสินใจอย่างไม่มีเหตผุล 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ทีไ่ดร้บัสารสนเทศซึง่เป็นภยัคุกคามดว้ยวธิกีารทางวศิวกรรมสงัคมและถูกโจมต ี9 ท่านไดแ้สดง
ให้เหน็ว่าความอยากรู้อยากเหน็นัน้ส่งผลต่อการตดัสนิใจอย่างไม่มเีหตุผล โดยผู้ให้สมัภาษณ์กล่าวถึงความสงสยั 
และความอยากรูอ้ยากเหน็ในสารสนเทศทีผู่โ้จมตหีลอกผูใ้หส้มัภาษณ์ โดยสารสนเทศทีส่่งผลใหเ้กดิความอยากรูอ้ยากเหน็
นัน้จะเป็นขอ้มูลทีผู่ใ้หส้มัภาษณ์สนใจ เช่น ข่าวสาร ดารา ดวง และมคีวามเกีย่วขอ้งกบัตนเอง เช่น เรื่องงาน เป็นต้น 
ทัง้นี้ผูใ้หส้มัภาษณ์จะท าการตดัสนิใจคลกิอย่างไม่มเีหตุผลและไม่ตระหนักถงึภยัคุกคามเมื่อเกดิความอยากรูอ้ยากเหน็ขึน้ 
ดงัประโยคทีผู่ใ้หส้มัภาษณ์กล่าวไวว้่า  

 
“รูส้กึอยากรู ้เลยกดอย่างเดยีวเลย คอือยากรู ้แค่นัน้แหละ (หวัเราะ)” 
“มคีวามสงสยั อยากรูอ้ยากเหน็อะไรประมาณน้ีค่ะ กเ็ลยคลกิเขา้ไป” 
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5.2.2 ความกลวัส่งผลต่อการตดัสินใจอย่างไม่มีเหตผุล 
ผู้ให้สมัภาษณ์ที่ได้รบัสารสนเทศที่เป็นภยัคุกคามด้วยวธิกีารทางวศิวกรรมสงัคมและถูกโจมตี 4 ท่านแสดง

ให้เหน็ว่าความกลวันัน้ส่งผลต่อการตดัสนิใจอย่างไม่มเีหตุผล โดยผู้ใหส้มัภาษณ์กล่าวถึงความตกใจ และความกลวั
ในสารสนเทศทีผู่โ้จมตหีลอกผูใ้หส้มัภาษณ์ โดยสารสนเทศทีส่ง่ผลใหผู้ใ้หส้มัภาษณ์เกดิความกลวันัน้จะท าใหรู้ส้กึกลวั
ว่าจะเกิดความผิดพลาดและจะเกิดความเสียหาย กลวัว่าจะต้องสูญเสียเงิน เป็นต้น โดยผู้ให้สมัภาษณ์จะท าการ
ตดัสนิใจคลกิอย่างไม่มเีหตุผลและไม่ตระหนกัถงึภยัคุกคามเมื่อเกดิความกลวัขึน้ ดงัประโยคทีผู่ใ้หส้มัภาษณ์กล่าวไวว้่า 

  
“ตกใจค่ะ แลว้กข็าดสตยิัง้คดิ เราไม่คดิอะไรแลว้ แลว้กแ็บบไม่รูว้่าจะแกย้งัไงดว้ย แลว้กค็ลกิไปเลยตามทีเ่ขาใหม้า”  
“ทีก่ดกเ็พราะกลวั เรากลวัว่ามนัจะมปัีญหาจรงิๆ กลวัว่าจะตอ้งมปัีญหาตามมา” 

5.2.3 ความโลภส่งผลต่อการตดัสินใจอย่างไม่มีเหตผุล 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ทีไ่ดร้บัสารสนเทศทีเ่ป็นภยัคุกคามดว้ยวธิกีารทางวศิวกรรมสงัคมและถูกโจมต ี5 ท่านไดแ้สดง

ใหเ้หน็ว่าความโลภนัน้สง่ผลต่อการตดัสนิใจอย่างไม่มเีหตุผล โดยผูใ้หส้มัภาษณ์กล่าวถงึความอยากได ้และความโลภ
ในสิง่ที่ผู้โจมตีน ามาหลอกผู้ให้สมัภาษณ์ โดยสารสนเทศที่ส่งผลให้เกิดความโลภนัน้จะท าให้รู้สกึต้องการบางสิ่ง
บางอย่างทีผู่โ้จมตีน ามาหลอก เช่น เพลง หนังสอื โปรแกรม ซึง่เป็นเน้ือหาละเมดิลขิสทิธิ ์หรอือยากลุน้ชงิโชครางวลั 
หลอกว่าไดร้บัรางวลั เป็นต้น โดยผูใ้หส้มัภาษณ์จะท าการตดัสนิใจคลกิอย่างไม่มเีหตุผลและไม่ตระหนักถงึภยัคุกคาม
เมื่อเกดิความโลภขึน้ ดงัประโยคทีผู่ใ้หส้มัภาษณ์กล่าวไวว้่า  

 
“ดว้ยความทีเ่ราอยากไดห้นงัสอืมากๆ เรากพ็ยายามทีจ่ะท าทุกวถิทีางใหไ้ดห้นงัสอืมา”  
“ตอนนัน้คอืกดโหลดไปเพราะอยากไดเ้พลง” 

5.2.4 การตดัสินใจอย่างไม่มีเหตผุลส่งผลต่อการถกูโจมตีด้วยวิธีการทางวิศวกรรมสงัคม 
ส าหรบัผูใ้ห้สมัภาษณ์ที่ไดร้บัสารสนเทศทีเ่ป็นภยัคุกคามดว้ยวธิกีารทางวศิวกรรมสงัคมและถูกโจมต ี14 ท่าน

แสดงให้เห็นว่าการตัดสินใจอย่างไม่มีเหตุผลนั ้นส่งผลต่อการถูกโจมตีด้วยวิธีการทางวิศวกรรมสังคม  
โดยผู้ให้สมัภาษณ์กล่าวถึงการตดัสนิใจโดยไม่คดิ ไม่ไตร่ตรอง ไม่รู ้ขาดสติ เป็นต้น โดยเมื่อผู้ให้สมัภาษณ์ตดัสนิใจ
อย่างไม่มีเหตุผลแล้วจะเชื่อและท าตามสิ่งที่ผู้โจมตีต้องการและถูกโจมตีด้วยวิธีการวิศวกรรมสังคมในที่สุด  
ดงัประโยคทีผู่ใ้หส้มัภาษณ์ กล่าวไวว้่า 

 
“กไ็ม่อะ กค็ลกิ แล้วกก็รอก ส่ง ไม่ได้คดิ เอ๊ะ อะไรต่อ ไม่ได้คดิว่ามนัจะหลอก ไม่ได้คดิเลย ไม่มคีวามคดิ
อยู่ในหวัว่าเป็นเมลหลอก” 
“ขาดสตยิัง้คดิ เราไม่คดิอะไรแลว้ แลว้กแ็บบไม่รูว้่าจะแกย้งัไงดว้ย แลว้กค็ลกิไปเลยตามทีเ่ขาใหม้า” 

ส่วนผู้ให้สมัภาษณ์ที่ได้รบัสารสนเทศที่เป็นภยัคุกคามดว้ยวธิกีารทางวศิวกรรมสงัคมและไม่ถูกโจมตี 4 ท่าน 
กล่าวว่าการที่ผู้ให้สมัภาษณ์รบัรู้ภยัคุกคามที่สูงนัน้จะท าให้ตดัสนิใจอย่างมเีหตุผลและตรวจสอบให้ดเีสยีก่อนจงึไม่
ถูกโจมต ีดงัประโยคทีผู่ใ้หส้มัภาษณ์กล่าวไวว้่า 

 
“พอเราดขูอ้มลูรายละเอยีดหลายๆ อย่างแลว้เรากต็ดัสนิใจว่าจะไม่เขา้ แลว้เรากร็ูว้่าเป็นอเีมลหลอกอะไรแบบนี้ครบั”  
“เป็นเมลมาเราก็คิดว่ามนัใช่รึเปล่า แล้วเราก็พยายามดูว่ามนัเป็นของจริงไหมด้วยการที่บอก ไม่แน่ใจ
กไ็ปเสริช์ในกเูกลิว่ามคีนโดนหลอกแบบนี้รเึปล่าเป็นเมลขอ้ความประมานนี้ กไ็ม่คลกิ” 
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5.2.5 ประสบการณ์ก่อนหน้าส่งผลต่อการรบัรูภ้ยัคกุคาม 
ผู้ให้สมัภาษณ์ 17 ท่านกล่าวว่าประสบการณ์ก่อนหน้านัน้ส่งผลต่อการรบัรู้ภยัคุกคาม เนื่องจากจะตระหนัก

ถึงภยัคุกคาม โดยประสบการณ์ก่อนหน้าของผู้ให้สมัภาษณ์ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของไวรสั มลัแวร์ มผีู้ให้สมัภาษณ์
ส่วนน้อยที่เคยถูกโจมตีด้วยวธิีการทางวศิวกรรมสงัคมมาก่อน แต่อย่างไรก็ดีผู้ให้สมัภาษณ์แสดงให้เห็นว่าการที่มี
ประสบการณ์ก่อนหน้านัน้จะท าใหผู้ใ้หส้มัภาษณ์รูส้กึว่าจะตอ้งมคีวามระมดัระวงัมากยิง่ขึน้ ดงัประโยคทีผู่ใ้หส้มัภาษณ์
กล่าวไวว้่า  

 
“เคยตดัสนิใจคลกิเมื่อนานมาแลว้ ครัง้ทีโ่ดนอะไม่ไดค้ดิ แต่ว่าหลงัจากนัน้มากค็อืเวลาเขา้เมลกจ็ะเชค็ก่อน 
กจ็ะระวงั กร็ูแ้ลว้ว่าเออมนัมแีบบประมาณนี้ แลว้กไ็ม่คลกิไง” 

แต่ผู้ให้สมัภาษณ์บางท่านกล่าวว่าตนเองไม่ได้ระวงัมากเท่าที่ควร โดยมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวและผลกระทบ
ไม่ไดร้า้ยแรง หรอืไม่มปีระสบการณ์มาก่อน 
5.2.6 การแจง้เตือนส่งผลต่อการรบัรูภ้ยัคกุคาม 

ผู้ให้สมัภาษณ์ 18 ท่านแสดงให้เห็นว่าการแจ้งเตือนนัน้ส่งผลต่อการรับรู้ภัยคุกคาม โดยผู้ให้สมัภาษณ์
ไดก้ล่าวถงึการตระหนกัและรบัรูถ้งึภยัคุกคาม โดยการแจง้เตอืนของผูใ้หส้มัภาษณ์จะมาจากเพื่อนและคนรูจ้กั ขา่วสาร
จากสื่อสงัคมออนไลน์ ข่าวสารทางการ และจากบรษิัท โดยผู้ให้สมัภาษณ์แสดงให้เหน็ว่าการไดร้บัการแจ้งเตือนนัน้
ท าใหผู้ใ้หส้มัภาษณ์รบัรูแ้ละรูจ้กักบัภยัคุกคามมากยิง่ขึน้ ดงัประโยคทีผู่ใ้หส้มัภาษณ์กล่าวไวว้่า  

 
“พอหลังๆ มีคนมาเตือนหรือว่ามาบอก ก็เริ่มจะรู้บ้างแล้วว่า สมัยนี้  ตอนนี้มีเรื่องภัยคุกคามทางด้าน
คอมพวิเตอรม์ากขึน้”  

แต่ผู้ให้สมัภาษณ์บางท่านกล่าวว่าตนเองไม่ได้สนใจการแจ้งเตือนมากเท่าที่ควร โดยมองว่าเป็นเรื่องไกลตวั
และผลกระทบไม่ไดร้า้ยแรง 
5.2.7 การรบัรูภ้ยัคกุคามส่งผลต่อการถกูโจมตีด้วยวิธีการทางวิศวกรรมสงัคม 

ส าหรบัผูใ้ห้สมัภาษณ์ที่ไดร้บัสารสนเทศทีเ่ป็นภยัคุกคามดว้ยวธิกีารทางวศิวกรรมสงัคมและถูกโจมต ี14 ท่าน
กล่าวว่าการรบัรูภ้ยัคุกคามนัน้สง่ผลต่อการถูกโจมตดีว้ยวธิกีารทางวศิวกรรมสงัคม แต่การรบัรูภ้ยัคุกคามนัน้มไีม่มาก
พอที่จะยับยัง้การตัดสินใจอย่างไม่มีเหตุผลได้ โดยการตัดสินใจอย่างไม่มีเหตุผล เช่น การตัดสินใจโดยไม่คิด  
ไม่ไตร่ตรอง ไม่รู ้ขาดสต ิมากกว่าการรบัรูภ้ยัคุกคาม ท าใหต้ดัสนิใจเชื่อและท าตามสิง่ทีผู่โ้จมตีต้องการและถูกโจมตี
ด้วยวิธกีารวิศวกรรมสงัคมในที่สุด นอกจากนี้ยงัมีผู้ให้สมัภาษณ์บางส่วนที่กล่าวว่าตนเองไม่ได้สนใจเรื่องของภัย
คุกคามเนื่องจากเป็นเรื่องไกลตวัและผลกระทบไม่ไดร้า้ยแรง ดงัประโยคทีผู่ใ้หส้มัภาษณ์กล่าวไวว้่า  

 
“เหมอืนรบัรู้นะคะ แต่กไ็ม่ได้ท าให้เหมอืนแบบยบัยัง้การกดของเรา เหมอืนพอถึงเวลานั ้นจรงิๆ มนักลวั
แลว้แบบ เฮย้ อะไรอะ เออกก็ดไป”  
“ก็คือรู้ แต่ว่าไม่ได้สนใจเลย เพราะแบบว่า ไม่รู้วิธีที่จะแบบป้องกนัชดัเจน หรือมนัมีอะไรชดัเจนที่แบบ
จะสง่ผลเสยีหายยิง่ใหญ่ขนาดนัน้ค่ะ”  

ส่วนผูใ้หส้มัภาษณ์ทีไ่ดร้บัสารสนเทศทีเ่ป็นภยัคุกคามดว้ย วธิกีารทางวศิวกรรมสงัคมและไม่ถูกโจมต ี4 ท่าน 
ได้แสดงใหเ้หน็ว่าการรบัรูภ้ยัคุกคามนัน้ส่งผลต่อการถูกโจมตดี้วยวธิกีารทางวศิวกรรมสงัคมเช่นกนั แต่จะเป็นการที่
การรบัรูภ้ยัคุกคามนัน้มมีากเพยีงพอทีจ่ะยบัยัง้การตดัสนิใจอย่างไม่มเีหตุผลได ้ซึง่จะท าใหผู้ใ้หส้มัภาษณ์นัน้ตดัสนิใจ
อย่างมเีหตุผลและตรวจสอบใหด้เีสยีก่อนจงึไม่ถูกโจมต ีดงัประโยคทีผู่ใ้หส้มัภาษณ์กล่าวไวว้่า  
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“ส่งผลให้รับรู้ เพราะว่าเมื่อแบบได้รู้ข่าวมาแล้วเราก็จะระวังตัวเองมากขึ้น พยายามไม่กดไม่อะไร  
แบบเขาเรยีกว่าอะไรอะ พยายามไม่ไปกดมนั ระวงัตวัเองมากขึน้นัน่แหละ เพราะไม่อยากโดน”  
“ตระหนักมากขึ้นนะครบั ก็จะระวงั ถ้าเกิดช่วงไหนที่มีคนมาเน้นย ้าเป็นพิเศษ ช่วงนัน้ก็จะไม่ใช้งานเลย  
ไม่ใชง้านตวัทีม่คีวามเสีย่ง ทีเ่ราคดิว่ามคีวามเสีย่ง เรากจ็ะไม่ใช ้ไม่เขา้ไป” 

5.2.8 ลกัษณะเฉพาะของสารสนเทศส่งผลต่อความอยากรูอ้ยากเหน็ 
ผูใ้หส้มัภาษณ์ 9 ท่านระบุว่าความอยากรูอ้ยากเหน็ส่งผลต่อการตดัสนิใจอย่างไม่มเีหตุผล นอกจากนี้ช่องทาง 

เนื้อหา รูปแบบ และรูปภาพ ซึ่งเป็นลกัษณะเฉพาะของสารสนเทศที่ส่งมาจะท าให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นด้วย
เช่นกนั โดยขอ้มูลเหล่านัน้จะมาจากช่องทางที่น่าเชื่อถือ เช่น ส่งมาจากเพื่อน ส่งมาในอเีมลที่ท างาน หรอืมเีนื้อหา
และรปูแบบทีน่่าสนใจ เช่น เป็นขา่วสาร มรีปูภาพประกอบ เป็นตน้ ท าใหผู้ร้บัสารสนเทศนัน้เกดิความอยากรูอ้ยากเหน็
ขึน้ ดงัประโยคทีผู่ใ้หส้มัภาษณ์กล่าวไวว้่า  

 
“คือเพื่อนแชร์มา เพื่อนส่งมาให้เรา เราก็เลยอยากจะเข้าไปอ่าน ถ้าเกิดทางแชทบ็อกซ์เราก็คือจะคลิก 
การตดัสนิใจอาจจะคลกิไดง้่ายกว่า แชรท์ัว่ๆ ไป” 
“พอเราเหน็เนื้อหาเรากอ็ยากรูไ้ง เรากเ็ลอืกทีจ่ะ ไหนลองดซู”ิ 

5.2.9 ลกัษณะเฉพาะของสารสนเทศส่งผลต่อความกลวั 
ผู้ให้สมัภาษณ์ 4 ท่านระบุว่าความกลัวส่งผลต่อการตัดสินใจอย่างไม่มีเหตุผล นอกจากนี้ช่องทาง เนื้อหา 

รปูแบบ และรูปภาพ ซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะของสารสนเทศทีส่ง่มาจะท าใหเ้กดิความกลวัดว้ยเช่นกนั โดยขอ้มลูเหล่านัน้
จะมาจากช่องทางทีน่่าเชื่อถอื เช่น เป็นอเีมลทีส่ง่มาถงึตนเองโดยตรง หรอืมเีน้ือหาทีน่่าเชื่อถอื เช่น เป็นการแจง้ปัญหา
เพื่อใหต้อบสนองอย่างเร่งด่วน หรอืมรีปูแบบทีด่นู่าเชื่อถอื เช่น ปลอมแปลงอเีมลใหเ้หมอืนอเีมลของทางการจรงิๆ หรอื
เหมอืนเวบ็ไซตซ์ือ้สนิคา้ออนไลน์หรอืธนาคารต่างๆ มรีปูภาพประกอบ เป็นตน้ ซึง่จะท าใหผู้ร้บัสารสนเทศนัน้เกดิความ
กลวัขึน้ ดงัประโยคทีผู่ใ้หส้มัภาษณ์กล่าวไวว้่า  

 
“เป็นลกัษณะของการที่เป็น Apple คอืเป็นเอาชื่อบรษิัทมาอา้งแลว้กเ็หมอืนรูส้กึตอนนัน้จะมรีูปแอพขึน้มาให้ด ู

แล้วก็มปีระโยคเชิญชวน ให้ดูว่าเราซื้อไปแล้วนะ แล้วก็ในราคาที่ค่อนข้างจะสูง ถ้าตีเป็นเงินไทยประมาณห้า พนั 
กเ็ลยคดิว่าไม่ๆ แบบคอืมนัเงนิจ านวนมาก กเ็ลยแบบรูส้กึตกใจ แลว้แพนิค”  

“กลวัว่าทีเ่ราท าไปมนัผดิอะไรรเึปล่า เกีย่วกบังาน เหมอืนแบบเราท างานผดิรเึปล่า” 
5.2.10 ลกัษณะเฉพาะของสารสนเทศส่งผลต่อความโลภ 

ผู้ให้สมัภาษณ์ 5 ท่านระบุว่าความโลภส่งผลต่อการตัดสินใจอย่างไม่มีเหตุผล นอกจากนี้ช่องทาง เนื้อหา 
รปูแบบ และรปูภาพ ซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะของสารสนเทศทีส่ง่มาจะท าใหเ้กดิความโลภดว้ยเช่นกนั โดยขอ้มูลเหล่านัน้
จะมาจากช่องทางที่น่าเชื่อถือ เช่น เป็นเวบ็ไซต์ เป็น SMS เป็นอเีมลที่ส่งมาถึงตนเองโดยตรง หรอืมเีนื้อหาที่ดงึดูด 
เช่น สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ทนัที คุณได้รบัรางวลัหรือลุ้นรางวลั หรือม ีรูปแบบที่ดูน่าสนใจและน่าเชื่อถือ  
เช่น เวบ็ไซต์ที่จดัวางหน้าอย่างด ีไม่รก มรีูปภาพประกอบ เป็นต้น ซึ่งจะท าให้ผู้รบัสารสนเทศนัน้เกดิความโลภขึน้  
ดงัประโยคทีผู่ใ้หส้มัภาษณ์กล่าวไวว้่า  

 
“ค าพดูใน Message มนัดนู่าเชื่อถอื มนัเหมอืนเขาพมิพม์าเหมอืนแบบเราเป็นผูโ้ชคดแีบบจรงิๆ นัน่แหละ”  
“มเีรื่องชงิโชค อะไรอย่างเงีย้ แลว้แต่ทีเ่ขาจะเอามาใหเ้ราอยากได้”  
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จากการวเิคราะหบ์ทสมัภาษณ์จากผูใ้หส้มัภาษณ์ทัง้ 18 ท่าน ท าใหไ้ดค้ าตอบค าถามงานวจิยัดงันี้ 
ค าถามงานวิจยั: ท าไมและอย่างไรที่ท าใหผู้้ถูกโจมตีนัน้ถูกโจมตีด้วยวธิกีารทางวศิวกรรมสงัคม โดยสามารถ

แบ่งค าตอบนี้ไดเ้ป็น 2 สว่น คอื  
(1) บุคคลท่ีเคยได้รบัสารสนเทศท่ีเป็นภยัคุกคามด้วยวิธีการทางวิศวกรรมสงัคมในรูปแบบต่างๆ 

และถกูโจมตี 
บุคคลที่เคยได้รบัสารสนเทศที่เป็นภัยคุกคามด้วยวิธกีารทางวศิวกรรมทางสงัคมในรูปแบบต่างๆ และถูก

โจมตี มทีัง้สิน้ 14 คน โดยผู้ให้สมัภาษณ์ทัง้ 14 คน เหน็ว่าปัจจยัการตดัสนิใจอย่างไม่มเีหตุผลนัน้ส่งผลต่อการถูก
โจมตีด้วยวธิกีารทางวศิวกรรมสงัคม โดยที่ปัจจยัที่จะส่งผลต่อการตดัสนิใจอย่างไม่มเีหตุผลนัน้อาจจะมีความ
แตกต่างกนัออกไปได้ตามบุคคล เช่น ผู้ให้สมัภาษณ์จ านวน 8 คนจาก 14 คน เห็นว่าปัจจยัความอยากรู้อยากเห็น
ส่งผลต่อการตัดสนิใจอย่างไม่มีเหตุผล ผู้ให้สมัภาษณ์จ านวน 4 คนจาก 14 คน เห็นว่าปัจจยัความกลวัส่งผลต่อ
การตดัสนิใจอย่างไม่มเีหตุผล และผูใ้หส้มัภาษณ์จ านวน 5 คนจาก 14 คน เหน็ว่าปัจจยัความโลภสง่ผลต่อการตดัสนิใจ
อย่างไม่มเีหตุผล โดยปัจจยัทัง้สามซึ่งได้แก่ ความอยากรู้อยากเหน็ ความกลวั ความโลภนัน้เป็นอารมณ์ความรู้สกึ
ทีเ่ป็นพื้นฐานของมนุษยท์ี่ล้วนแต่ส่งผลต่อการตดัสินใจ ซึง่ผู้โจมตีจะใช้ลกัษณะเฉพาะของสารสนเทศ เช่น ช่องทาง 
เนื้อหา รูปแบบ และรูปภาพ ที่ถูกสร้างมาเพื่อให้ผู้ถูกโจมตีนัน้เกิดอารมณ์ความรู้สกึอย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้น
และตดัสนิใจอย่างไม่มเีหตุผลจนสง่ผลใหถู้กโจมตไีด ้โดยสามารถสรุปไดด้งัตารางที ่2 

 
ตารางที ่2 สาเหตุทีส่ง่ผลต่อการถูกโจมตดีว้ยวธิกีารทางวศิวกรรมสงัคม 

ผูใ้ห้สมัภาษณ์ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการถกูโจมตีด้วยวิธีการทางวิศวกรรมสงัคม 
ผูใ้ห้สมัภาษณ์คนท่ี 

1 
 ความกลวั - 

การตดัสนิใจ
อย่างไมม่เีหตุผล 

ลกัษณะเฉพาะ
ของสารสนเทศ 

ผูใ้ห้สมัภาษณ์คนท่ี 
2 

 - - 
การตดัสนิใจ

อย่างไมม่เีหตุผล 
ลกัษณะเฉพาะ
ของสารสนเทศ 

ผูใ้ห้สมัภาษณ์คนท่ี 
3 

 ความกลวั - 
การตดัสนิใจ

อย่างไมม่เีหตุผล 
ลกัษณะเฉพาะ
ของสารสนเทศ 

ผูใ้ห้สมัภาษณ์คนท่ี 
4 

 ความกลวั - 
การตดัสนิใจ

อย่างไมม่เีหตุผล 
ลกัษณะเฉพาะ
ของสารสนเทศ 

ผูใ้ห้สมัภาษณ์คนท่ี 
5 

 - ความโลภ 
การตดัสนิใจ

อย่างไมม่เีหตุผล 
ลกัษณะเฉพาะ
ของสารสนเทศ 

ผูใ้ห้สมัภาษณ์คนท่ี 
6 

 - ความโลภ 
การตดัสนิใจ

อย่างไมม่เีหตุผล 
ลกัษณะเฉพาะ
ของสารสนเทศ 

ผูใ้ห้สมัภาษณ์คนท่ี 
7 

 - ความโลภ 
การตดัสนิใจ

อย่างไมม่เีหตุผล 
ลกัษณะเฉพาะ
ของสารสนเทศ 

ผูใ้ห้สมัภาษณ์คนท่ี 
8 

 - - 
การตดัสนิใจ

อย่างไมม่เีหตุผล 
ลกัษณะเฉพาะ
ของสารสนเทศ 

ผูใ้ห้สมัภาษณ์คนท่ี 
9 

 ความกลวั - 
การตดัสนิใจ

อย่างไมม่เีหตุผล 
ลกัษณะเฉพาะ
ของสารสนเทศ 
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ตารางที ่2 สาเหตุทีส่ง่ผลต่อการถูกโจมตดีว้ยวธิกีารทางวศิวกรรมสงัคม (ต่อ) 
ผูใ้ห้สมัภาษณ์ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการถกูโจมตีด้วยวิธีการทางวิศวกรรมสงัคม 

ผูใ้ห้สมัภาษณ์คนท่ี 
11 

 - ความโลภ 
การตดัสนิใจ

อย่างไมม่เีหตุผล 
ลกัษณะเฉพาะ
ของสารสนเทศ 

ผูใ้ห้สมัภาษณ์คนท่ี 
12 

 - - 
การตดัสนิใจ

อย่างไมม่เีหตุผล 
ลกัษณะเฉพาะ
ของสารสนเทศ 

ผูใ้ห้สมัภาษณ์คนท่ี 
13 

 - - 
การตดัสนิใจ

อย่างไมม่เีหตุผล 
ลกัษณะเฉพาะ
ของสารสนเทศ 

ผูใ้ห้สมัภาษณ์คนท่ี 
17 

 - ความโลภ 
การตดัสนิใจ

อย่างไมม่เีหตุผล 
ลกัษณะเฉพาะ
ของสารสนเทศ 

ผูใ้ห้สมัภาษณ์คนท่ี 
18 

 - - 
การตดัสนิใจ

อย่างไมม่เีหตุผล 
ลกัษณะเฉพาะ
ของสารสนเทศ 

สรปุ (%) 57 29 36 100 100 
 
(2) บุคคลที่เคยได้รบัสารสนเทศที่เป็นภยัคุกคามด้วยวิธีการทางวิศวกรรมสงัคมในรูปแบบ    

ต่างๆ แต่ไม่ถกูโจมตี 
บุคคลทีเ่คยไดร้บัสารสนเทศทีเ่ป็นภยัคุกคามดว้ยวธิกีารทางวศิวกรรมทางสงัคมในรูปแบบต่างๆ และถูกโจมตีมี

ทัง้สิน้ 4 คน โดยผูใ้ห้สมัภาษณ์ทัง้หมดเหน็ว่าปัจจยัการรบัรู้ภยัคุกคามนัน้ส่งผลให้ไม่ถูกโจมตดี้วยวธิกีารวศิวกรรม
สงัคม โดยที่ปัจจยัที่จะส่งผลต่อการรบัรู้ภยัคุกคามนัน้จะเกดิขึน้จากปัจจยัประสบการณ์ก่อนหน้าและการแจ้งเตือน  
โดยผูใ้หส้มัภาษณ์ทัง้หมดเหน็ว่าปัจจยัประสบการณ์ก่อนหน้าส่งผลต่อการรบัรูภ้ยัคุกคาม และผูใ้หส้มัภาษณ์ทัง้หมด
เหน็ว่าการแจ้งเตือนส่งผลต่อการรบัรู้ภยัคุกคาม ทัง้นี้การที่บุคคลที่จะมกีารรบัรู้ภยัคุกคามมากเพยีงพอ ที่จะไม่ถูก
โจมตดีว้ยวธิกีารทางวศิวกรรมทางสงัคมไดน้ัน้ จะเป็นบุคคลทีม่ปีระสบการณ์ก่อนหน้ามาอย่างชดัเจนในเรื่องการถูก
โจมตดีว้ยวธิกีารทางวศิวกรรมทางสงัคมมาก่อนหน้า หรอืไดร้บัการแจง้เตอืนมาอย่างละเอยีดถีถ่ว้นมากเพยีงพอ 

  
6. สรปุผลการวิจยั 
6.1 อภิปรายผลการวิจยั 

ผลการวิจ ัยสามารถน ามาสร้างกรอบแนวคิดการวิจ ัยส าหรับสาเหตุเชิงลึกของการถูกโจมตีด้วยวิธีการ
ทางวศิวกรรมสงัคม โดยกรอบแนวคดิการวจิยันี้มคีวามแตกต่างจากกรอบแนวคดิการวจิยัเบื้องต้นที่สร้างไว้จาก
การทบทวนวรรณกรรมเลก็น้อย โดยความแตกต่างแสดงในส่วนของลกัษณะเฉพาะของสารสนเทศที่จะส่งผลให้เกดิ
ความรูส้กึต่างๆ เช่น ความอยากรูอ้ยากเหน็ ความกลวั หรอืความโลภ ก่อนที่จะส่งผลให้เกดิการตดัสนิใจอย่างไม่มี
เหตุผลและถูกโจมตดีว้ยวธิกีารทางวศิวกรรมสงัคม ดงัแสดงในภาพที ่7 
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ภาพที ่7 กรอบแนวคดิการวจิยัของสาเหตุเชงิลกึทีส่ง่ผลต่อการถูกโจมตดีว้ยวธิกีารทางวศิวกรรมสงัคม 

 
6.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบติั 

งานวจิยันี้แสดงให้เหน็ถึงสาเหตุเชงิลกึที่ส่งผลต่อการถูกโจมตีด้วยวธิกีารทางวศิวกรรมสงัคม โดยสาเหตุหลกั
จะเกดิจากการตดัสนิใจอย่างไม่มเีหตุผล ซึง่เกดิขึน้จากอารมณ์และความรูส้กึต่างๆ ประกอบดว้ย ความกลวั ความโลภ 
และความอยากรู้อยากเหน็ ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์แสดงให้เหน็ว่าการที่ผู้ถูกโจมตีรบัรู้ภยัคุกคามที่ต ่าจะส่งผลให้
ถูกโจมตไีดง้่าย แต่หากผูถู้กโจมตรีบัรูถ้งึภยัคุกคามมากขึน้จากการไดร้บัการแจง้เตอืนและการมปีระสบการณ์ก่อนหน้า
จนมากกว่าการตดัสนิใจอย่างไม่มเีหตุผล การตดัสนิใจจะเปลีย่นไปและจะไม่ถูกโจมตี ดงันัน้บริษัทเอกชน ภาครฐั 
หน่วยงานต่างๆ ควรสร้างการรบัรู ้ถ ึงภ ัยคุกคามทางคอมพ ิวเตอร์ให้มากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การจ าลอง
สถานการณ์ให้บุคลากรในองคก์รไดร้บัรูว้่าภยัคุกคามจากการโจมตีด้วยวธิีการทางวศิวกรรมสงัคมสามารถเขา้มาจาก
ช่องทางใดบา้ง มลีกัษณะอย่างไร และการจดัการกบัปัญหาท าอย่างไร โดยการเน้นใหบุ้คลากรมสี่วนร่วมในการสรา้งการ
รบัรู้ภยัคุกคาม ไม่ใช่เพยีงกล่าวแจ้งเตือนเพียงอย่างเดยีว เนื่องจากไม่สามารถสร้างการรบัรู ้ภ ัยคุกคามได้อย่างมี
ประสทิธิภาพเท่าที่ควร ส่วนการแสดงให้บุคลากรในองค์กรทราบว่าภัยคุกคามสามารถมาจากรูปแบบใดไดบ้้าง 
รวมไปถึงการมีตัวอย่างเหตุการณ์ให้เข้าใจถึงผลกระทบ จะท าให้การถูกโจมตีทางวศิวกรรมสงัคมลดลงได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ 
6.3 ข้อจ ากดัของงานวิจยั 

จากการทีผู่ว้จิยัเปิดรบัสมคัรผูเ้ขา้ร่วมการวจิยัทางสือ่สงัคมออนไลน์รวมถงึโฆษณาประชาสมัพนัธก์ารเปิดรบัสมคัร
ผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ ท าให้มผีู้ที่เคยได้รบัสารสนเทศที่เกี่ยวขอ้งกบัการโจมตีด้วยวธิกีารทางวศิวกรรมสงัคมสนใจ
สมคัรมาทัง้สิน้ 48 ท่าน เป็นเพศหญิง 29 ท่าน และเป็นเพศชาย 19 ท่าน การทีอ่ตัราส่วนเพศหญงิมากกว่าเพศชาย 
อาจเป็นเพราะเพศชายไม่ต้องการทีจ่ะเปิดเผยขอ้มลู ซึง่เป็นลกัษณะนิสยัพืน้ฐานของเพศชายทีม่กัจะไม่ชอบเล่าปัญหา
ของตนเองใหผู้อ้ื่นฟัง (Edwards, n.d.; Hsu, 2012) ผูว้จิยัไดค้ดัเลอืกผูใ้หส้มัภาษณ์จากคุณสมบตัต่ิางๆ ทีเ่หมาะสมกบั
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งานวจิยั และสมัภาษณ์ผูร้่วมวจิยัจ านวนทัง้สิน้ 18 ท่าน เป็นเพศหญงิ 14 ท่าน และเพศชาย 4 ท่าน โดยเพศชาย ส่วน
ใหญ่จะพบเหตุการณ์การได้รบัสารสนเทศที่เป็นภ ัยคุกคามด้วยวิธ ีการทางวิศวกรรมสงัคมแต่ไม่ถูกโจมตี 
กล่าวคอืเพศชายอาจจะมคีวามรอบคอบมากกว่าเพศหญงิ (Edwards, n.d.) ท าใหห้าผูใ้หส้มัภาษณ์เพศชายทีถู่กโจมตี
ดว้ยวธิกีารทางวศิวกรรมสงัคมไดย้ากกว่า ดงันัน้การน าผลการวจิยัไปใชอ้าจตอ้งค านึงถงึเพศดว้ยเช่นกนั 
6.4 ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยัต่อเน่ือง 

จากสาเหตุของการถูกโจมตีด้วยวิธีการทางวิศวกรรมสงัคม สะท้อนให้ เห็นว่า อารมณ์และความรู้สกึต่างๆ 
ของผู้ถูกโจมตี ส่งผลให้ผู้ถูกโจมตีตัดสนิใจอย่างไม่มีเหตุผลและถูกโจมตีในที่สุด แต่การรบัรู้ภัยคุกคามที่สูงนัน้
จะสามารถยบัยัง้การถูกโจมตไีด้ ผู้วจิยัจงึขอเสนอหวัขอ้ทีน่่าสนใจเพื่อเป็นงานวจิยัต่อเนื่อง คอื แนวทางการป้องกนั
การถูกโจมตดีว้ยวธิกีารทางวศิวกรรมสงัคม โดยอาจศกึษาลกึลงไปในสาเหตุต่างๆ ว่าควรจะสรา้งการรบัรูภ้ยัคุกคาม
และป้องกนัอย่างไรใหไ้ดป้ระสทิธภิาพสงูทีส่ดุ 
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บทคดัย่อ 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาอทิธพิลของการสือ่สารแบบปากต่อปากบนอนิเทอรเ์น็ตทีม่ต่ีอภาพลกัษณ์ตรา
สนิคา้ ทศันคตต่ิอตราสนิคา้ และความตัง้ใจในการใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที ่ซึง่เป็นงานวจิยัเชงิปรมิาณ โดยศกึษากบั
กลุ่มตวัอย่างจ านวน 151 ตวัอย่าง ที่มกีารใชง้านบรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที ่และเคยอ่านขอ้มูลหรอืบทวจิารณ์เกีย่วกบั
การใหบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีใ่นอนิเทอรเ์น็ต ดว้ยการแจกแบบสอบถามออนไลน์ ผลการวจิยัพบว่า การสื่อสารแบบ
ปากต่อปากบนอินเทอร์เน็ตส่งอทิธิพลทางตรงกบัทศันคติต่อตราสนิค้า นอกจากนี้การสื่อสารแบบปากต่อปากบน
อนิเทอรเ์น็ตส่งอทิธพิลทัง้ทางตรงและทางอ้อมกบัภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ แต่ผลการวจิยัพบว่าการสื่อสารแบบปากต่อ
ปากบนอนิเทอรเ์น็ตสง่อทิธพิลทางออ้มต่อความตัง้ใจในการใชบ้รกิารเท่านัน้ ท าใหไ้ม่สามารถสรุปผลความสมัพนัธข์อง
การสื่อสารแบบปากต่อปากบนอนิเทอรเ์น็ตในทางตรง กบัความตัง้ใจในการใช้บรกิารโทรศพัท์เคลื่อนทีไ่ด้ เนื่องจาก
ผูบ้รโิภคตระหนกัดวี่า ผูใ้หข้อ้มลูหรอืบทวจิารณ์บนอนิเทอรเ์น็ตสามารถเขยีนขอ้มลูหรอืบทวจิารณ์นัน้ในทศิทางใดกไ็ด ้
โดยความตัง้ใจในการใชบ้รกิารอาจมาจากการพจิารณาดา้นอื่น ๆ เพิม่เตมิ ไดแ้ก่ ราคาของผูใ้หบ้รกิารรายอื่น ความไม่
ชอบส่วนบุคคลต่อผู้ให้บริการรายอื่น ความยากในการเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการ เป็นต้น  ซึ่งท าให้ผู้ให้บริการ
โทรศพัทเ์คลื่อนทีส่ามารถน าไปใชก้ าหนดกลยุทธก์ารด าเนินกจิกรรมเกีย่วกบัการสรา้งความตัง้ใจในการใชบ้รกิาร และ
การรกัษาผูใ้ชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีข่องตนได ้
 
ค าส าคญั: การสือ่สารแบบปากต่อปากบนอนิเทอรเ์น็ต ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ ทศันคตต่ิอตราสนิคา้ ความตัง้ใจในการ

ใชบ้รกิาร 
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Abstract 

This research aims to study the effect of electronic Word of Mouth on brand image, brand attitude and 
intention to use mobile phone service. This research is quantitative research. The study was collected from 
151 samples, who use mobile phone service and read information or reviews about mobile phone services on 
the internet. Collect data by distributing online questionnaires. This research found that electronic Word of 
Mouth directly affects to brand attitude. In additional, electronic Word of Mouth directly and indirectly affects 
to brand image. However, electronic Word of Mouth only indirectly affects to intention to use service. Thus, 
unable to summarize the relationship of electronic Word of Mouth directly affects to intention to use the 
mobile phone service.  Because consumers are well aware that information or reviews providers on the 
internet can write information or reviews in any direction. While intention to use service may be from other 
additional considerations (e.g., the price of other service providers, personal dislike to other service providers, 
difficulty in changing service providers). Mobile phone service providers can use this research to determine 
strategies to implement activities about creating the intention to use service and keeping the users of them. 

 
Keywords: electronic Word of Mouth, Brand image, Brand attitude, Intention to use service 
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1. บทน า 
1.1 ความส าคญัและท่ีมาของปัญหา 

จากการส ารวจของส านักงานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) ในปี 2559 พบว่า มูลค่าตลาด
สื่อสารในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 577,329 ล้านบาท ซึ่งมีอตัราเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 เมื่อเปรยีบเทียบกบัปี 
2558 โดยแบ่งออกเป็นตลาดอุปกรณ์สื่อสาร และตลาดบรกิารสื่อสาร โดยตลาดบรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีภ่ายใต้ตลาด
บรกิารสือ่สารมมีลูค่าประมาณ 241,564 ลา้นบาท และเตบิโตขึน้ประมาณรอ้ยละ 11.6 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2558 

สว่นแบ่งการตลาดดา้นจ านวนผูใ้ชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที ่ณ สิน้ปี 2560 จากจ านวนผูใ้ชบ้รกิารทัง้หมดประมาณ 
121.53 ล้านเลขหมาย พบว่า ผู้ให้บรกิารโทรศพัท์เคลื่อนที่ภาคเอกชนมีส่วนแบ่งทางการตลาดคดิเป็นร้อยละ 98.1 
ประกอบดว้ยผูป้ระกอบการจาก 3 กลุ่มบรษิัท คอื (1) กลุ่มบรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) (กลุ่ม
บรษิัท AIS) (2) กลุ่มบรษิัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (กลุ่มบรษิัท TRUE) (3) กลุ่มบรษิัท โทเทิล่ แอ็คเซ็ส 
คอมมนูิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) (กลุ่มบรษิทั DTAC) 

ดา้นของนกัการตลาด  Kotler and Keller ไดก้ล่าวไวว้่าการสื่อสารแบบปากต่อปากเป็นวธิกีารทีม่ปีระสทิธภิาพใน
การส่งเสรมิการตลาด ซึง่จากงานวจิยัของ Chevalier and Mayzlin (2006) ไดพ้บว่า การสื่อสารแบบปากต่อปากของ
ผูบ้รโิภคมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในรา้นหนงัสอืออนไลน์ โดยการสือ่สารแบบปากต่อปากนัน้มทีัง้เชงิบวกและเชงิ
ลบ 

บทบาทของอนิเทอรเ์น็ตในชวีติประจ าวนัมมีากขึน้อย่างต่อเนื่อง จากการส ารวจของ Nielsen (2014) แสดงใหเ้หน็
ว่าผู้บรโิภคหนัมาซื้อสนิค้าและบรกิารผ่านทางออนไลน์มากขึ้น ท าให้การสื่อสารแบบปากต่อปากแบบดัง้เดิมของ
ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป โดยมีอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลาง และถูกเรียกใหม่ว่า การสื่อสารแบบปากต่อปากบน
อนิเทอรเ์น็ต ซึ่ง Henning-Thurau et al. (2004) ได้ให้ความหมายไวว้่า “ขอ้ความเชงิบวกหรอืขอ้ความเชงิลบใดๆ ที่
ถูกสรา้งขึน้โดยผู้ทีม่โีอกาสเป็นลูกคา้ ผูท้ีเ่ป็นลูกคา้ และผู้ทีเ่คยเป็นลูกคา้เกีย่วกบัผลติภณัฑ์หรอืบรษิัท และสามารถ
เขา้ถึงได้โดยคนหมู่มากหรอืสถาบนัใดๆ ผ่านทางอนิเทอรเ์น็ต ” และการสื่อสารแบบปากต่อปากบนอนิเทอร์เน็ตได้
สง่ผลกระทบต่อความตัง้ใจซือ้ของผูบ้รโิภคดว้ย (Kudeshia & Kumar, 2017) 

นอกจากความสมัพนัธก์นัระหว่างการสื่อสารแบบปากต่อปากบนอนิเทอรเ์น็ตและความตัง้ใจซือ้ของผูบ้รโิภคแลว้ 
ยงัพบความความสมัพนัธก์นัของการสื่อสารแบบปากต่อปากบนอนิเทอรเ์น็ตกบัตราสนิคา้ในหลายดา้น (Esch et al., 
2006) เช่น ความสมัพันธ์ของการสื่อสารแบบปากต่อปากบนอินเทอร์เน็ตกับภาพลกัษณ์ตราสินค้า (Jalilvand, & 
Samiei, 2012) ความสมัพนัธข์องการสื่อสารแบบปากต่อปากบนอนิเทอร์เน็ตกบัทศันคติต่อตราสนิค้า (Kudeshia & 
Kumar, 2017) ซึ่งมีส่วนเกี่ยวพนัธ์กบัคุณค่าตราสนิค้าเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกจิ จงึท าให้การ
สือ่สารแบบปากต่อปากบนอนิเทอรเ์น็ตมคีวามส าคญั 
1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อการศกึษาถงึอทิธพิลของการสือ่สารแบบปากต่อปากบนอนิเทอรเ์น็ต สง่ผลโดยตรงต่อ
ความตัง้ใจในการใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที ่ศกึษาถงึอทิธพิลของการสือ่สารแบบปากต่อปากบนอนิเทอรเ์น็ต สง่ผลต่อ
ความตัง้ใจในการใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที ่โดยผ่านทางภาพลกัษณ์ตราสนิคา้และทศันคตต่ิอตราสนิคา้ และศกึษาถงึ
อทิธพิลการสือ่สารแบบปากต่อปากบนอนิเทอรเ์น็ต สง่ผลต่อการใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที ่โดยผ่านทางความตัง้ใจใน
การใชบ้รกิาร 
 
2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

จากการศกึษาทฤษฎพีฤตกิรรมตามแผน ร่วมกบัแนวคดิความสมัพนัธก์ารสื่อสารแบบปากต่อปากบนอนิเทอรเ์น็ต 
ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ ทศันคตต่ิอตราสนิคา้ และความตัง้ใจในการซือ้สนิคา้ และงานวจิยัในอดตีทีเ่กีย่วขอ้งสามารถสรุป
ปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาไดด้งันี้ 
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การใช้บริการ (Use service provider) หมายถงึ พฤตกิรรมการใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีข่องผูใ้หบ้รกิารราย

ใดรายหนึ่งของผู้บรโิภค โดยเกดิจากปัจจยัความตัง้ใจในการใช้บรกิารร่วมกบัการรบัรูก้ารควบคุมพฤติกรรมการใช้
บรกิารของผูบ้รโิภค ไดแ้ก่ ปรมิาณการใชง้าน ค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิาร พืน้ทีใ่หบ้รกิาร ความพึงพอใจในการใหบ้รกิาร 
เป็นตน้ (Allen & Santrock, 1993; Ajzen, 2002) 

ความตัง้ใจในการใช้บริการ (Intension to use service) หมายถึง ความสนใจ มุ่งมัน่ จดจ่อต่อการใชบ้รกิาร
โทรศพัทเ์คลื่อนที ่ของผูใ้หบ้รกิารทีไ่ดป้ระเมนิหรอืมคีวามรูส้กึในเชงิบวก และตอ้งการสนบัสนุนผูใ้หบ้รกิารรายนัน้ โดย
อาจเกดิจากการรบัรูผ้่านทางบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลอื่นทีผู่บ้รโิภคใหค้วามส าคญั หรอืการรบัรูใ้นการควบคุมพฤตกิรรม
การใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อผู้ให้บริการที่ได้เลือกใช้ได้  (Ajzen, 2002; Smith, 2015; Kudeshia & Kumar, 
2017) 

ทศันคติต่อตราสินค้า (Brand attitude) หมายถงึ การประเมนิโดยรวมของผูบ้รโิภคต่อตราสนิคา้ของผูใ้หบ้รกิาร
โทรศพัทเ์คลื่อนทีท่ีเ่กดิจาก ความเชื่อต่อคุณสมบตัขิองผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ความรูส้กึและอารมณ์ต่อผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารของผูใ้ห้บรกิารโทรศพัท์เคลื่อนที่ แลว้แสดงออกผ่านทางพฤติกรรมของผูบ้รโิภคคอื ความพงึพอใจหรอืไม่พงึ
พอใจ ความชอบหรอืไม่ชอบของผูบ้รโิภค ซึง่มคีวามแตกต่างกนัไปตามคุณภาพของผลติภณัฑแ์ละบรกิาร รวมถงึความ
แตกต่างกนัในแต่ละบุคคลเนื่องจากประสบการณ์ที่มขีองผู้บรโิภคแตกต่างกนัส่งผลใหเ้กดิการประเมนิที่แตกต่างกนั 
และน าไปสู่ความตัง้ใจในการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Fishbein & Ajzen, 1977; Schiffman & Kanuk, 1997; 
Mitchell & Olson, 1981; Kudeshia & Kumar, 2017) 

ภาพลกัษณ์ตราสินค้า (Brand image) หมายถึง การประเมนิและการรบัรู้ความรู้สกึต่อตราสนิค้าผู้ให้บรกิาร
โทรศพัท์เคลื่อนที่ เกี่ยวกบัผลติภัณฑ์หรอืบรกิารที่เกิดขึน้ภายในใจของผู้บริโภค โดยเกิดจากประสบการณ์การใช้
ผลติภณัฑห์รอืบรกิาร การมสีว่นร่วม การรบัรูข้อ้มลูจากภายนอก เช่น การสื่อสารแบบปากต่อปากจากผูบ้รโิภครายอื่น  
ถงึคุณลกัษณะและผลประโยชน์ทีไ่ดร้บั โดยมผีลต่อการสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัผ่านทางการด าเนินงานของ
บริษัทและตราสนิค้าในอนาคต ในด้านของการจดัการการเงนิ การตัดสนิใจของพนัธมิตร เป็นต้น (Herzog, 1963; 
Keller, 1993; Webster & Keller, 2004; Torlak et al., 2014) 

การส่ือสารแบบปากต่อปากบนอินเทอรเ์น็ต (electronic Word of Mouth) หมายถงึ การแลกเปลีย่นความคดิ 
ขอ้มลูขา่วสาร และบทวจิารณ์ระหว่างผูบ้รโิภคท าผ่านแพลตฟอรม์ต่างๆ บนอนิเทอรเ์น็ต ซึง่มวีตัถุประสงคเ์ป็นไปเพื่อ
ประกอบการเลอืกซือ้ของผูบ้รโิภค โดยการน าเสนอขอ้มลูต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัสนิคา้ คุณสมบตัขิองสนิคา้ การใชง้านสนิคา้ 
และบรษิัทที่เกี่ยวข้องกบัสนิค้านัน้ โดยข้อมูลข่าวสาร และบทวิจารณ์ดงักล่าว มลีกัษณะเป็นขอ้ความเชิงบวกหรือ
ขอ้ความเชงิลบกไ็ด้ ซึ่งสรา้งขึน้โดยผูท้ี่มโีอกาสเป็นลูกค้า, ผู้ที่เป็นลูกค้า, และผู้ที่เคยเป็นลูกคา้กไ็ด้ รวมถงึสามารถ
สรา้งอทิธพิลต่อการประเมนิภาพรวมสนิคา้ของผูบ้รโิภคจนน าไปสู่ความตัง้ซือ้สนิคา้ และการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ในเวลา
ต่อมา (Westbrook, 1987; Hennig-Thurau et al., 2004; Chevalier & Mayzlin, 2006; Ye at al., 2011; Jalilvand & 
Samiei, 2012; Kudeshia & Kumar, 2017) 
 
3. กรอบแนวคิดการวิจยัและสมมติฐานการวิจยั 

การวจิยันี้ประยุกตจ์ากทฤษฎพีฤตกิรรมตามแผน แนวคดิความสมัพนัธก์ารสื่อสารแบบปากต่อปากบนอนิเทอรเ์นต็
กบัภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ และแนวคดิความสมัพนัธก์ารสือ่สารแบบปากต่อปากบนอนิเทอรเ์น็ตกบัทศันคตต่ิอตราสนิคา้ 
รวมถงึความตัง้ใจในการซือ้สนิคา้ โดยพจิารณาในดา้นการใหบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที ่เพื่อใช้เป็นกรอบในการศกึษา  
ดงัภาพที ่1 
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ภาพที ่1 กรอบแนวคดิการวจิยัเพื่อการแสดงถงึพฤตกิรรมความตัง้ใจในการใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ 
 

Jalilvand and Samiei (2012) ได้ด าเนินการวิจัยในอุตสาหกรรมยานยนต์ พบว่ามีผลกระทบในเชิงบวกกับ
ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ โดยทีม่กีารใชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลน์ เช่น Facebook.com ในการสื่อสารแบบปากต่อปากบน
อินเทอร์เน็ตที่ร้อยละ 30 ของผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถามทัง้หมด ขณะเดียวกันในตลาดของโทรศัพท์เคลื่อนที ่    
Torak et al. (2014) ได้ผลลพัธ์ในท านองเดยีวกนั คอื การสื่อสารแบบปากต่อปากบนอนิเทอรเ์น็ตมผีลกระทบในเชงิ
บวกต่อภาพลกัษณ์ตราสนิค้า ซึ่งเป็นผลงานวจิยัถึงการสื่อสารแบบปากต่อปากบนอนิเทอร์เน็ตเชงิบวกเท่านัน้ เมื่อ
พจิารณาร่วมกบัทศิทางของขอ้มูล (Valence) ตามแนวคดิของ Liu (2006) และงานวจิยัของ Wang and Yu (2017) ที่
แสดงใหเ้หน็ถงึความส าคญัของการสือ่สารแบบปากต่อปากเชงิบวกและเชงิลบ จงึน าไปสูข่อ้สมมตฐิานที ่1 คอื 

 
H1: การสือ่สารแบบปากต่อปากบนอินเทอร์เน็ต (electronic Word of Mouth) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ

ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ (Brand image) 
 
Lin and Xu (2017) กล่าวว่า ทิศทางของการสื่อสารแบบปากต่อปากบนอินเทอร์เน็ตทัง้เชิงบวกและเชิงลบมี

ความสมัพันธ์กบัทัศนคติต่อตราสนิค้า ซึ่งสอดคล้องกบัการวิจยัของ Kudeshia and Kumar (2017) ที่แสดงว่าทิศ
ทางการสื่อสารเชงิบวกมผีลกระทบในเชงิบวกต่อทศันคตต่ิอตราสนิคา้สมารท์โฟน และการวิจยัของ Lee et al. (2009) 
พบว่าบทวจิารณ์เชงิลบทีอ่ยู่บนอนิเทอรเ์น็ตสามารถน าไปสูท่ศันคตทิีไ่ม่ดต่ีอตราสนิคา้ จงึน าไปสูส่มมตฐิานที ่2 คอื 

 
H2: การสือ่สารแบบปากต่อปากบนอนิเทอรเ์น็ต (electronic Word of Mouth) มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัทศันคติ

ต่อตราสนิคา้ (Brand attitude) 
 
Rabben and Larsen (2017) ได้ท าการวจิยัถึงทิศทางของการสื่อสารแบบปากต่อปากบนอนิเทอร์เน็ตกบัความ

ตัง้ใจซือ้วทิยุดจิทิลั โดยพจิารณาทศิทางของบทวจิารณ์เป็นพืน้ฐาน พบว่าทศิทางของบทวจิารณ์มผีลกระทบต่อความ
ตัง้ใจซื้อวทิยุดจิิทลัของผู้บรโิภค และเมื่อพิจารณาทศิทางของบทวิจารณ์เชงิบวกและเชิงลบออกจากกนั พบว่าบท
วจิารณ์ทีม่ทีศิทางไปในเชงิลบมผีลกระทบต่อความตัง้ใจซือ้ของผูบ้รโิภคมากกว่าบทวจิารณ์ทีม่ทีศิทางในเชงิบวก ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Lin and Xu (2017) ทีพ่บว่าการสื่อสารแบบปากต่อปากบนอนิเทอรเ์น็ตทัง้เชงิบวกและเชงิ
ลบมีความสมัพันธ์กบัความตัง้ใจซื้อสนิค้า ดงันัน้เพื่อเป็นวจิยัในบริบทของความตัง้ใจในการใช้บรกิาร จึงน าไปสู่
สมมตฐิานที ่3 คอื 

 
H3: การสือ่สารแบบปากต่อปากบนอนิเทอร์เน็ต (electronic Word of Mouth) มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัความ

ตัง้ใจในการใชบ้รกิาร (Intention to use service provider) 
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Keller (1993) ได้อธิบายถึงความเกี่ยวพันกบัตราสนิค้าที่มีทศันคติของผู้บรโิภคเป็นองค์ประกอบตามแนวคิด

แบบจ าลองความรูใ้นตราสนิคา้ว่า การทีผู่้บรโิภคมทีศันคตต่ิอตราสนิคา้ที่ด ีจะน าไปสู่ความเกีย่วพนักบัตราสนิคา้ที่ด ี
และสะทอ้นไปถงึภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ทีด่ใีนใจของผูบ้รโิภคเช่นกนั จงึน าไปสูส่มมตฐิานที ่4 คอื 

 
H4: ทศันคตต่ิอตราสนิคา้ (Brand attitude) มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ (Brand image) 
 
Yu et al. (2013) ศึกษาถึงความสมัพันธ์ของภาพลักษณ์ตราสินค้าที่มีต่อสินค้าแบรนด์หรู (Luxury brands) 

สะทอ้นใหเ้หน็ถงึผลลพัธว์่าภาพลกัษณ์ตราสนิคา้มคีวามสมัพนัธก์บัความตัง้ใจซือ้สนิคา้ ท านองเดยีวกบังานวจิยัของ 
Aghekyan et al. (2012) ทีก่ล่าวว่า ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้มผีลกระทบเชงิบวกต่อความตัง้ใจซือ้สนิคา้ประเภทเสือ้เชิต้ 
เสือ้กระโปรงชุด และรองเท้ากีฬา ซึ่งภาพลกัษณ์ตราสนิค้าที่ดเีป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการสร้างตราสนิค้า (Keller, 
2013) และน าไปสูค่วามแขง็แกร่งของตราสนิคา้ทีซ่ึง่สามารถสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั (Kotler et al., 2016) 
เพื่อพจิารณาในตลาดการให้บรกิารโทรศพัท์เคลื่อนที่แล้ว แนวคดิและความสมัพนัธด์งักล่าวจงึน าไปสู่สมมตฐิานที่ 5 
คอื 

 
H5: ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ (Brand image) มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัความตัง้ใจในการใชบ้รกิาร (Intention to use 

service provider) 
 
Keller (2013) กล่าวว่า ทศันคตต่ิอตราสนิคา้จะแสดงออกทัง้เชงิบวกและเชงิลบ และทศันคตต่ิอตราสนิคา้เป็นสว่น

หนึ่งในการประเมนิผลทางเลอืกของผูบ้รโิภค ก่อนเกดิความตัง้ใจซือ้ จนน าไปสูก่ารตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค (Kotler et 
al., 2016) สอดคล้องกบังานวจิยัของ Abzari et al. (2014) ที่แสดงถึงทัศนคติต่อตราสนิค้ามีผลกระทบเชิงบวกต่อ
ความตัง้ใจซือ้สนิคา้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ (Villiers et al., 2018) จงึไปน าไปสูส่มมตฐิานที ่6 คอื 

 
H6: ทศันคติต่อตราสนิค้า (Brand attitude) มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัความตัง้ใจในการใช้บรกิาร (Intention to 

use service provider) 
 
แนวคดิของทฤษฎีพฤตกิรรมตามแผน (Ajzen, 2002) กล่าวว่า ทศันคตต่ิอการกระท าพฤตกิรรม การคล้อยตาม

กลุ่มอ้างอิง และการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม สามารถใช้ท านายความตัง้ใจเชิงพฤติกรรมและน าไปสู่การเกิด
พฤตกิรรมได ้ ดงันัน้จากกรอบแนวคดิงานวจิยัครัง้นี้ ซึ่งมกีารพจิารณาถงึปัจจยัความตัง้ใจในการใชบ้รกิาร ทีเ่กดิจาก
ทศันคตต่ิอตราสนิคา้และภาพลกัษณ์ตราสนิคา้แลว้ จงึน าไปสูส่มมตฐิานที ่7 คอื 

 
H7: ความตัง้ใจในการใชบ้รกิาร (Intention to use service provider) มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัการใชบ้รกิาร (Use 

service provider) 
 
4. วิธีการวิจยั 

งานวจิยันี้เกบ็ขอ้มูลกลุ่มผูใ้ชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีใ่นประเทศไทย โดยในการศกึษาจะท าการเลอืกกลุ่มตวัอย่าง
ผูใ้ชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีก่ลุ่มบรษิทั AIS กลุ่มบรษิทั TRUE และกลุ่มบรษิทั DTAC จ านวน 151 กลุ่มตวัอย่าง ซึง่
ได้จากการวเิคราะห์ค่าอ านาจในการทดสอบ (Power analysis) ผ่านโปรแกรมส าเรจ็รูป G*Power Version 3.1 (Faul 
et al., 2009) ดว้ยการใชส้ถติกิารวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณู (Multiple regression analysis) เกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ย
แบบสอบถามออนไลน์ (Online questionnaire) ผ่านทางสื่อสงัคมออนไลน์ ประกอบดว้ย Facebook.com และช่องทาง
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การสื่อสารแบบกลุ่มดว้ยแอพพลเิคชัน่ไลน์ (LINE) ซึง่จดัสรา้งแบบสอบถามดว้ยการคน้ควา้ขอ้มูลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
(ประกอบดว้ย Aaker, 1996; Bambauer-Sachse & Mangold, 2011; Tang et al., 2011; Kudeshia & Kumar, 2017; 
Yoo et al., 2000) และน าไปทดสอบกบักลุ่มตวัอย่างประชากรจ านวน 10 ชุด เพื่อทดสอบและปรบัปรุงแบบสอบถามให้
เกดิความเหมาะสม  

หลงัจากนัน้ท าการวเิคราะหข์อ้มูลทีจ่ดัเกบ็ดว้ย สถติเิชงิพรรณนา สถติสิ าหรบัสอบทานขอ้สมมต ิสถติสิ าหรบัวดั
ความเชื่อถอืไดข้องเครื่องมอื สถติสิ าหรบัการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ แลว้วเิคราะหค์วามสมัพนัธโ์ดยใชส้ถติกิารถดถอย
เชงิชัน้ (Hierarchical regression) โดยหาค่าอทิธพิลทางตรง (Direct effect) จากการวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิเสน้เดยีว 
(Simple linear regression) ร่วมกบัการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณู (Multiple regression analysis) แลว้หาค่าอทิธพิล
ทางออ้ม (Indirect effect) 
 
5. ผลการวิจยั 
5.1 การทดสอบข้อตกลงเบือ้งต้นทางสถิติ 

ผูว้จิยัไดน้ าขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างมาตรวจสอบขอ้มูลทีไ่ม่ครบถ้วน (Missing data) ขอ้มูลสุดโต่ง (Outliner) การ
กระจายตัวของข้อมูลแบบปกติ  (Normality) ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง (Linearity) ภาวะร่วม เส้นตรงพหุ 
(Multicollinearity) และภาวะร่วมเส้นตรง (Singularity) ซึ่งจากการทดสอบพบว่าไม่มีข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน มี
ความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรง และไม่มปัีญหาภาวะร่วมเสน้ตรง ซึ่งผ่านเกณฑ์ขอ้ตกลงเบื้องต้นทางสถิติ อย่างไรกต็าม 
ผู้วจิยัพบว่าบางตัวแปรมีการกระจายข้อมูลแบบเบ้ซ้าย แต่ไม่ต่างจากเกณฑ์มาตราฐานมากนัก โดยพิจารณาที่ค่า 
Skewness ทีม่ากกว่า +3 หรอืน้อยกว่า -3 ผูว้จิยัจงึใชง้านขอ้มลูของกลุ่มตวัอย่างในการด าเนินงานวจิยัต่อ 
5.2 การประเมินความเท่ียงและความตรงของแบบสอบถาม 

งานวจิยันี้ทดสอบความเชื่อถอืไดข้องแบบสอบถาม โดยใชก้ารทดสอบความเทีย่งของแบบสอบถาม (Reliability) 
จากการวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธิแ์อลฟาของครอนบาซ (Cronbach’s alpha) ที่ไม่น้อยกว่า 0.7 ซึ่งถือเป็นเกณฑ์ที่
เหมาะสมส าหรับงานวิจัยแบบ Basic Research (สุพิชญา อาชวจิรดา , 2558) และได้ทดสอบความตรงของ
แบบสอบถาม (Validity) ดว้ยการวเิคราะหอ์งค์ประกอบ (Factor analysis) โดยต้องมคี่าน ้าหนักองคป์ระกอบ (Factor 
loading) มากกว่า 0.5 ดงัแสดงค่าสถติขิองแต่ละขอ้ค าถามทีผ่่านเกณฑด์งัตารางที ่1 
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ตารางที ่1 แสดงค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ และค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา 

ของครอนบาซของแต่ละค าถาม 

ปัจจยั ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

ค่าน ้าหนัก 
องคป์ระกอบ 

ปัจจยั 1: การส่ือสารแบบปากต่อปากบนอินเทอรเ์น็ต (% of Variance = 74.631, Cronbach’s alpha = 0.886) 
ฉันอ่านบทวิจารณ์ ของผู้ใช้บริการรายอื่นหรือเพื่อนของฉันอยู่
บ่อยครัง้ เกีย่วกบัการเลอืกใชผู้ใ้หบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ 

4.25 1.465 0.873 

ฉันอ่านบทวิจารณ์ ของผู้ใช้บริการรายอื่นหรือเพื่อนของฉันอยู่
บ่อยครัง้ เกีย่วกบัความประทบัใจทีม่ต่ีอผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ 

3.99 1.566 0.850 

ฉันอ่านบทวิจารณ์ของผู้ใช้บริการรายอื่น หรือเพื่อนของฉันอยู่
บ่อยครัง้ เกีย่วกบัการใหบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีข่องผูใ้หบ้รกิาร 

4.56 1.426 0.871 

ฉันอ่านบทวิจารณ์ของผู้ใช้บริการรายอื่น หรือเพื่อนของฉันอยู่
บ่อยครัง้ เกีย่วกบัการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ 

4.55 1.522 0.861 

ปัจจยั 2: ภาพลกัษณ์ตราสินค้าผู้ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ี (% of Variance = 33.370, Cronbach’s alpha = 
0.785) 
ผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีท่ีฉ่นัใช ้มคีวามคุม้ค่ากบัเงนิทีฉ่นัจ่าย 4.84 1.419 0.716 
ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ฉันใช้ แตกต่างจากผู้ให้บริการ
โทรศพัทเ์คลื่อนทีร่ายอื่น 

4.69 1.515 0.693 

ฉนัมเีหตุผลอย่างชดัเจนทีใ่ชบ้รกิารผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีท่ีฉ่ัน
ใช ้แทนทีก่ารใชบ้รกิารของผูใ้หบ้รกิารรายอื่น 

5.31 1.493 0.787 

ฉนัประทบัใจบุคคลอื่น ทีใ่ชผู้ใ้หบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีร่ายเดยีวกนั
กบัฉนัเป็นอย่างยิง่ 

4.19 1.679 0.616 
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ตารางที ่1 แสดงค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ และค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา 

ของครอนบาซของแต่ละค าถาม (ต่อ) 

ปัจจยั ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

ค่าน ้าหนัก 
องคป์ระกอบ 

ปัจจยั 3: ทัศนคติต่อตราสินค้าผู้ให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนท่ี (% of Variance = 40.646, Cronbach’s alpha = 
0.944) 
ฉนัชื่นชอบผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีท่ีฉ่นัใชบ้รกิารอยู่ 4.78 1.536 0.798 
ผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีท่ีฉ่นัใชบ้รกิารอยู่มชีื่อเสยีงดี 5.16 1.575 0.875 
ฉนัมคีวามรูส้กึทีด่กีบัผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีท่ีฉ่นัใชบ้รกิารอยู่ 4.89 1.479 0.845 
ฉนัพงึพอใจในผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีข่องฉนั 5.00 1.424 0.823 
ปัจจยั 4: ความตัง้ใจในการใช้บริการโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี (% of Variance = 90.128, Cronbach’s alpha = 0.945) 
ฉนัตัง้ใจจะใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีข่องผูใ้หบ้รกิารทีฉ่ันใชบ้รกิาร
อยู่ต่อไป 

5.32 1.435 0.949 

ฉนัตัง้ใจจะใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีข่องผูใ้หบ้รกิารทีฉ่ันใชบ้รกิาร
อยู่ มากกว่าผูใ้หบ้รกิารรายอื่น 

5.17 1.444 0.943 

ฉนัตัง้ใจจะใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีข่องผูใ้หบ้รกิารทีฉ่ันใชบ้รกิาร
อยู่ในอนาคต 

5.19 1.468 0.956 

ปัจจยั 5: การใช้บริการโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี 
ในอนาคต ฉันใช้บรกิารโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการที่ฉันใช้
บรกิารอยู่แน่นอน 

5.03 1.661 n/a 

 
5.3 ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายและเพศทางเลอืก (รอ้ยละ 49.10) โดยช่วงอายุที่มกีารตอบ
แบบสอบถามมากทีส่ดุคอื ช่วงอายุ 24 – 29 ปี (รอ้ยละ 56.95) ระดบัการศกึษาสงูสุดของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดบัปรญิญาตร ี (รอ้ยละ 67.55) สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามคอืโสด (รอ้ยละ 81.46) กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่ท า
อาชีพพนักงานบริษัท (ร้อยละ 65.56) มีระดับรายได้ส่วนใหญ่ 15,001 – 30,000 บาท (ร้อยละ 34.44) 30,001 – 
45,000 บาท (รอ้ยละ 24.50) 45,001 – 60,000 บาท (รอ้ยละ 21.85) อาศยัอยู่ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑล
เป็นสว่นใหญ่ (รอ้ยละ 80.79) 

ในด้านเกี่ยวกบัการใช้บรกิารโทรศพัท์เคลื่อนที่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใช้งานบรกิารโทรศพัท์เคลื่อนที่ของกลุ่ม
บรษิทั AIS (รอ้ยละ 45.03) ระยะเวลาในการใชง้านกบัผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที ่5 ปี ขึน้ไป (รอ้ยละ 64.24) มกีาร
ใชง้านบรกิารเบอรโ์ทรศพัทจ์ านวน 1 เบอร ์(รอ้ยละ 58.94) การใชผู้้ใหบ้รกิารโทรศพัท์เคลื่อนทีจ่ านวน 1 กลุ่มบรษิัท 
(รอ้ยละ 68.21) เหน็บทวจิารณ์หรอืขอ้มูลเกีย่วกบัการใหบ้รกิารของผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีผ่่านทาง Pantip.com 
(รอ้ยละ 92.05 ของกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด) และผ่านทาง Facebook.com (รอ้ยละ 85.43 ของกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด) เป็น
สว่นใหญ่ และกลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่มคีวามเชื่อถอืบทวจิารณ์หรอืขอ้มลูเกีย่วกบัการบรกิารดา้นบวก ดว้ยค่าเฉลีย่ 4.69 
มคี่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 1.218 ขณะทีม่คีวามเชื่อถอืบทวจิารณ์หรอืขอ้มลูเกีย่วกบัการบรกิารดา้นลบ ดว้ยค่าเฉลีย่ 4.70 
มคี่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 1.249 
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5.4  การทดสอบสมมติฐานการวิจยั 

งานวจิยันี้ใชก้ารวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิชัน้ (Hierarchical regression) เพื่อวเิคราะหแ์ละพยากรณ์ค่าตวัแปรตาม 
(Dependent variable) ที่ได้รบัอทิธพิลทัง้ทางตรง (Direct effect) และอทิธพิลทางออ้ม (Indirect effect) โดยก าหนด
ระดบันัยส าคญัทางสถิติ (Significant level) เท่ากบั 0.5 และแสดงผลลพัธ์ดงัภาพที่ 2 และตารางที่ 2 ซึ่งแสดงด้วย
คะแนนมาตรฐาน (Standardized score) โดยสามารถวเิคราะหผ์ลทางสถติไิดด้งันี้ 

5.4.1 ทศันคติต่อตราสินค้า ผลทางสถิตแิสดงใหเ้หน็ว่า การสื่อสารแบบปากต่อปากบนอนิเทอรเ์น็ตส่งอทิธพิล
ทางตรงกบัทศันคตต่ิอตราสนิคา้ มค่ีาสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.277 อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 
และมคีวามผนัแปรต่อตวัแปรตามเท่ากบัรอ้ยละ 7.7 (R2 = 0.077) ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวจิยัที ่2 ทีก่ล่าวว่า 
การสื่อสารแบบปากต่อปากบนอนิเทอรเ์น็ตมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัทศันคตต่ิอตราสนิคา้ และสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ Lee et al. (2009) ทีอ่ธบิายไวว้่าการสือ่สารแบบปากต่อปากบนอนิเทอรเ์น็ตเชงิลบน าไปสู่ทศันคตต่ิอตราสนิคา้ใน
เชิงลบ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Kudeshia and Kumar (2017) ที่กล่าวว่าการสื่อสารแบบปากต่อปากบน
อนิเทอรเ์น็ตในเชงิบวกมผีลกระทบในเชงิบวกกบัทศันคต ิซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึอทิธพิลของการสือ่สารแบบปากต่อปากบน
อนิเทอรเ์น็ตกบัทศันคตต่ิอตราสนิคา้ 

5.4.2 ภาพลกัษณ์ตราสินค้า ผลทางสถติแิสดงใหเ้หน็ว่า การสือ่สารแบบปากต่อปากบนอนิเทอรเ์น็ต และทศันคติ
ต่อตราสนิค้า ส่งอิทธพิลต่อภาพลกัษณ์ตราสนิค้าแตกต่างกนั โดยมีความผนัแปรต่อตัวแปรตามเท่ากบัร้อยละ 62     
(R2 = 0.62) และมรีายละเอยีดอทิธพิลของทัง้ 2 ปัจจยัดงันี้ 

 5.4.2.1 การส่ือสารแบบปากต่อปากบนอินเทอรเ์น็ต ส่งอทิธพิลทางตรงกบัภาพลกัษณ์ตราสนิค้า มคี่า
สมัประสทิธิอ์ิทธพิลเท่ากบั 0.186 อย่างมนีัยส าคญัที่ระดบัความเชื่อมัน่ร้อยละ 95 และส่งอทิธพิลทางอ้อมผ่านทาง
ทศันคตต่ิอตราสนิคา้ไปยงัภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.198 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการ
วจิยัที ่1 ที่กล่าวว่า การสื่อสารแบบปากต่อปากบนอนิเทอรเ์น็ตมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัภาพลกัษณ์ตราสนิค้า และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Jalilvand and Samiei (2012) และ Torlak et al. (2014) ทีก่ล่าวว่าการสื่อสารแบบปากต่อ
ปากบนอนิเทอรเ์น็ตเกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีผู่บ้รโิภคไดร้บั มผีลกระทบในเชงิบวกต่อภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ 

 5.4.2.2 ทศันคติต่อตราสินค้า ส่งอทิธพิลทางตรงกบัภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ มค่ีาสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 
0.716 อย่างมนีัยส าคญัที่ระดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัที่ 4 ทีก่ล่าวว่า ทศันคตต่ิอ
ตราสนิคา้มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ และสอดคลอ้งกบัการอธบิายของ Keller (1993) ทีก่ล่าวว่า
การทีผู่บ้รโิภคมทีศันคตทิีด่ต่ีอตราสนิคา้แลว้ จะน าไปสูค่วามเกีย่วพนักบัตราสนิคา้ และสามารถน าไปสูภ่าพลกัษณ์ตรา
สนิคา้ทีด่ใีนมุมมองของผูบ้รโิภคได ้

5.4.3 ความตัง้ใจในการใช้บริการ ผลทางสถิติแสดงให้เห็นว่า การสื่อสารแบบปากต่อปากบนอินเทอร์เน็ต 
ภาพลกัษณ์ตราสนิค้า และทศันคติต่อตราสนิคา้ ส่งอทิธพิลต่อความตัง้ใจในการใชบ้รกิารแตกต่างกนั โดยมคีวามผนั
แปรต่อตวัแปรตามเท่ากบัรอ้ยละ 67.3 (R2 = 0.673) และมรีายละเอยีดอทิธพิลของทัง้ 3 ปัจจยัดงันี้ 

 5.4.3.1 การส่ือสารแบบปากต่อปากบนอินเทอรเ์น็ต ไม่สามารถสรุปได้ว่าส่งอทิธพิลทางตรงกบัความ
ตัง้ใจในการใชบ้รกิาร อย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 ซึง่ไม่สนบัสนุนสมมตฐิานการวจิยัที ่3 ทีก่ล่าวว่า 
การสือ่สารแบบปากต่อปากบนอนิเทอรเ์น็ตมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัความตัง้ใจในการใชบ้รกิาร โดยอาจมสีาเหตุมา
จากผูบ้รโิภคตระหนกัดวี่า ผูเ้ขยีนขอ้มลูหรอืบทวจิารณ์บนอนิเทอรเ์น็ตสามารถเขยีนขอ้มลูหรอืบทวจิารณ์นัน้ในทศิทาง
ใดกไ็ด ้โดยทีไ่ม่ตอ้งค านึงถงึตวัตนของผูเ้ขยีนเอง  (Amandhari, 2016) และลกัษณะของธุรกจิบรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่
ในประเทศไทย มลีกัษณะเป็นตลาดผู้ขายน้อยราย (Oligopoly) คือ มีผู้ประกอบการเพียง 3 ราย แต่มสี่วนแบ่งทาง
การตลาดคดิเป็นรอ้ยละ 98.1 ท าใหม้กีารแข่งขนัเรื่องราคากนัอย่างรุนแรง นอกจากนี้จากการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง
เพิม่เตมิ พบว่า ความตัง้ใจในการใชบ้รกิารมเีหตุผลมาจากดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ราคาของผูใ้หบ้รกิารรายอื่น ความไม่ชอบ
สว่นบุคคลต่อผูใ้หบ้รกิารรายอื่น ความยากในการเปลีย่นแปลงผูใ้หบ้รกิาร เป็นต้น จงึอาจท าใหก้ารสือ่สารแบบปากต่อ
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ปากบนอินเทอร์เน็ตไม่ส่งอิทธิพลกบัความตัง้ใจในการใช้บริการมาก จึงส่งผลให้ข้อมูลที่ได้ไม่สามารถสรุปผลได้  
ขณะเดยีวกนัการสื่อสารแบบปากต่อปากบนอนิเทอรเ์น็ต ส่งอทิธพิลทางอ้อมผ่านภาพลกัษณ์ตราสนิค้า ไปยงัความ
ตัง้ใจในการใช้บรกิารที่ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.045 อย่างมนีัยส าคญัที่ระดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 และการ
สือ่สารแบบปากต่อปากบนอนิเทอรเ์น็ต ส่งอทิธพิลทางออ้มผ่านทศันคตต่ิอตราสนิคา้ ไปยงัความตัง้ใจในการใชบ้รกิาร
ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.168 อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 

 5.4.3.2 ภาพลกัษณ์ตราสินค้า ส่งอทิธพิลทางตรงกบัความตัง้ใจในการใช้บรกิาร มค่ีาสมัประสทิธิอ์ทิธพิล
เท่ากบั 0.242 อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมัน่ร้อยละ 95 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานการวิจยัที่ 5 ที่กล่าวว่า 
ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัความตัง้ใจในการใชบ้รกิาร และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Aghekyan 
et al. (2012) และ Yu et al. (2013) ทีก่ล่าวว่าภาพลกัษณ์ตราสนิคา้มผีลกระทบในเชงิบวกกบัความตัง้ใจซือ้สนิคา้ของ
ผูบ้รโิภคทัง้ในสว่นของสนิคา้ทีใ่ชใ้นชวีติประจ าวนั และสนิคา้แบรนดห์รู 

 5.4.3.3 ทศันคติต่อตราสินค้า ส่งอทิธพิลทางตรงกบัความตัง้ใจในการใชบ้รกิาร มค่ีาสมัประสทิธิอ์ทิธพิล
เท่ากบั 0.610 อย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 และสง่อทิธพิลทางออ้มผ่านภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ไปยงั
ความตัง้ใจในการใชบ้รกิารทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิล เท่ากบั 0.173 อย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 ซึง่
สอดคล้องกบัสมมติฐานการวจิยัที่ 6 ทีก่ล่าวว่า ทศันคติต่อตราสนิคา้มคีวามสมัพันธเ์ชงิบวกกบัความตัง้ใจในการใช้
บรกิาร และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Abzari et al. (2014) และ Villiers et al. (2018) ทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าทศันคตต่ิอตรา
สนิค้าของผู้บริโภคมีผลกระทบเชิงบวกต่อความตัง้ใจในการซื้อสินค้าในอุตสาหกรรมยานยนต์ และสินค้าแฟชัน่ 
ตามล าดบั 

5.4.4 การใช้บริการ ผลทางสถิติแสดงให้เห็นว่า ความตัง้ใจในการใช้บรกิาร การสื่อสารแบบปากต่อปากบน
อนิเทอรเ์น็ต ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ และทศันคตต่ิอตราสนิคา้ สง่อทิธพิลต่อการใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีแ่ตกต่างกนั 
โดยมคีวามผนัแปรต่อตวัแปรตามเท่ากบัรอ้ยละ 70.6 (R2 = 0.706) และมรีายละเอยีดของอทิธพิลแต่ละปัจจยัดงันี้ 
 5.4.4.1 ความตัง้ใจในการใช้บริการ ส่งอทิธพิลทางตรงกบัการใชบ้รกิารโทรศพัท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บรกิาร
รายใดรายหน่ึง มค่ีาสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.840 อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 ซึง่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานการวจิยัที ่7 ทีก่ล่าวว่า ความตัง้ใจในการใชบ้รกิารมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัการใชบ้รกิาร และสอดคลอ้งกบั
ทฤษฎพีฤตกิรรมตามแผนของ Ajzen (2002) ทีก่ล่าวว่า ความตัง้ใจเชงิพฤตกิรรมเป็นปัจจยัทีท่ าใหเ้กดิพฤตกิรรมของ
บุคคลได ้ซึง่ในงานวจิยันี้ความตัง้ใจเชงิพฤตกิรรมคอื ความตัง้ใจในการใชบ้รกิาร เป็นปัจจยัทีท่ าใหเ้กดิพฤตกิรรมคอื 
การใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีข่องผูใ้หบ้รกิารรายใดรายหนึ่ง 
 5.4.4.2 การส่ือสารแบบปากต่อปากบนอินเทอรเ์น็ต ไม่สามารถสรุปได้ว่าส่งอทิธพิลทางออ้มผ่านความ
ตัง้ใจในการใชบ้รกิารไปยงัการใชบ้รกิาร อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 

5.4.4.3 ภาพลกัษณ์ตราสินค้า ส่งอทิธพิลทางออ้มผ่านความตัง้ใจในการใช้บรกิารไปยงัการใชบ้รกิารที่ค่า
สมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.203 อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 

5.4.4.4 ทศันคติต่อตราสินค้า ส่งอทิธพิลทางออ้มผ่านความตัง้ใจในการใชบ้รกิารไปยงัการใช้บรกิารที่ค่า
สมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.512 อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 
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ตารางที ่2 ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลทางตรง ทางออ้ม และอทิธพิลโดยรวมของตวัแปรแฝงในกรอบแนวคดิ

งานวจิยั (แสดงเป็นคะแนนมาตรฐาน) 

ตวัแปรตาม R2 อิทธิพล 
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ภาพลกัษณ์ 
ตราสนิคา้ 

0.620 
ทางตรง 0.186* - 0.716* - 
ทางออ้ม 0.198* - - - 
โดยรวม 0.384* - 0.716* - 

ทศันคต ิ
ต่อตราสนิคา้ 

0.077 
ทางตรง 0.277* - - - 
ทางออ้ม - - - - 
โดยรวม 0.277* - - - 

ความตัง้ใจ 
ในการใชบ้รกิาร 

0.673 

ทางตรง 0.028 0.242* 0.610* - 
ทางออ้ม 

ภาพลกัษณ์ตรา
สนิคา้ 

0.045* - 0.173* - 

ทางออ้ม 
ทศันคตต่ิอตรา

สนิคา้ 
0.168* - - - 

โดยรวม 0.213* 0.242* 0.783* - 

การใชบ้รกิาร 0.723 
ทางตรง - - - 0.658* 
ทางออ้ม 0.023 0.203* 0.512* - 
โดยรวม - 0.203* 0.512* 0.658* 

*p < 0.05 
 
6. สรปุผลการวิจยั 
6.1 อภิปรายผลการวิจยั 

ผลการวเิคราะหข์อ้มูลพบว่า ปัจจยัทีม่ผีลต่อการใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีม่ากทีสุ่ดประกอบดว้ย ความตัง้ใจใน
การใชบ้รกิาร ทศันคตต่ิอตราสนิคา้ และภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ ตามล าดบั ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่ากรอบแนวคดิการวจิยัเพื่อ
การแสดงถงึ พฤตกิรรมความตัง้ใจในการใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีม่คีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ ดงันี้ 

(1) การสื่อสารแบบปากต่อปากบนอนิเทอรเ์น็ตสง่ผลกบัทศันคตต่ิอตราสนิคา้ กล่าวคอื หากผูบ้รโิภคไดร้บัขอ้มูล 
และอ่านขอ้ความหรอืบทวจิารณ์ของผูใ้ชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีร่ายอื่น จะเป็นการสรา้งทศันคตต่ิอตราสนิคา้ภายในใจ
ของผูบ้รโิภค ซึง่เป็นไปตามผลการวจิยัของ Lee et al. (2009) และ Kudeshia and Kumar (2017) 
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(2) การสื่อสารแบบปากต่อปากบนอินเทอร์เน็ต และทัศนคติต่อตราสินค้า ส่งผลกับภาพลักษณ์ตราสินค้า 

กล่าวคอื หากบรษิทัต้องการสรา้งภาพลกัษณ์ตราสนิคา้แลว้ บรษิทัตอ้งด าเนินกจิกรรมสง่เสรมิปัจจยัทัง้ 2 ขา้งตน้ เพื่อ
เป็นการกระตุ้นการสร้างภาพลกัษณ์ของบรษิัทภายในใจของผู้บรโิภค ซึ่งเป็นไปตามผลการวจิยัของ Jalilvand and 
Samiei (2012) และ Torlak et al. (2014) ร่วมกบัการอธบิายของ Keller (1993) 

(3) ภาพลักษณ์ตราสินค้า และทัศนคติต่อตราสินค้าส่งผลกับความตัง้ใจในการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที ่
กล่าวคอื หากบรษิทัตอ้งการใหผู้บ้รโิภคมคีวามตัง้ใจในการใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีข่องบรษิทัแลว้ บรษิทัตอ้งด าเนิน
กจิกรรมส่งเสรมิปัจจยัทัง้ 2 ขา้งต้น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้บรโิภคเกดิความตัง้ใจในการใช้บรกิารโทรศพัท์เคลื่อนที่
ของตน ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Aghekyan et al. (2012), Yu et al. (2013), Abzari et al. (2014) และ Villiers et 
al. (2018) 

(4) ความตัง้ใจในการใชบ้รกิารส่งผลต่อการใชบ้รกิารโทรศพัท์เคลื่อนที ่กล่าวคอื หากผูบ้รโิภคเกดิความตัง้ใจใน
การใช้บริการแล้ว จะมีการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามมา ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงพฤติกรรมการใช้บริการ
โทรศพัทเ์คลื่อนที ่และเป็นไปตามทฤษฎพีฤตกิรรมตามแผนของ Ajzen (2002) 

อย่างไรกต็ามจากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลครัง้นี้ พบว่า ไม่สามารถสรุปผลความสมัพนัธข์องปัจจยัการสื่อสารแบบ
ปากต่อปากบนอนิเทอรเ์น็ตและความตัง้ใจในการใชบ้รกิารของผูบ้รโิภคดว้ยขอ้มลูเชงิประจกัษ์นี้ได ้โดยอาจมสีาเหตุมา
จากการทีผู่บ้รโิภคตระหนกัดวี่า ผูเ้ขยีนขอ้มูลหรอืบทวจิารณ์บนอนิเทอรเ์น็ตสามารถเขยีนในทศิทางใดกไ็ดโ้ดยผูเ้ขยีน
เองไม่ต้องค านึงถึงลกัษณะของผู้เขยีนเอง ได้แก่ อายุ  เพศ หรอืพฤติกรรมการด าเนินชีวติประจ าวนั (Amandhari, 
2016) และอาจมสีาเหตุมาจากราคาของผูใ้หบ้รกิารรายอื่น ความไม่ชอบสว่นบุคคลต่อผูใ้หบ้รกิารรายอื่น ความยากใน
การเปลีย่นแปลงผูใ้หบ้รกิาร ซึง่ไดจ้ากการสมัภาษณ์เชงิลกึกบักลุ่มตวัอย่างเพิม่เตมิ จงึส่งผลใหข้อ้มลูทีไ่ดไ้ม่สนบัสนุน
สมมตฐิานดงักล่าว 
6.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบติั 

ผู้ที่เกี่ยวขอ้ง ที่ต้องการกระตุ้นให้เกดิความตัง้ใจในการใช้บรกิารโทรศพัท์เคลื่อนของบรษิัทตนเอง จนถึงการที่
ผู้บริโภคเลือกใช้บรกิารโทรศพัท์เคลื่อนที่ของบรษิัทตนเอง และรกัษาผู้ใช้งานบรกิารโทรศพัท์เคลื่อนที่ของตนไว ้
สามารถน าผลการวจิยัไปใชเ้พื่อวางกลยุทธใ์หผู้บ้รโิภคแสดงออกถงึพฤตกิรรมการใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนของบรษิทั
ตนเองไดอ้ย่างเหมาะสม ดงันี้ 

(1) บรษิทัต้องมกีารวางกลยุทธก์ารสรา้งหรอืการรบัมอืกบั การสือ่สารแบบปากต่อปากบนอนิเทอรเ์น็ตเพื่อท าให้
เกิดภาพลกัษณ์ตราสนิค้า และทัศนคติต่อตราสนิค้าที่ดีภายในใจผู้บริโภค และน าไปสู่ความตัง้ใจในการใช้บรกิาร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเวลาต่อมาได้ เช่น การสร้างข้อมูลหรือบทวิจารณ์ เกี่ยวกับการให้บริการ
โทรศพัท์เคลื่อนที่ในอินเทอร์เน็ต การสื่อสารบนอินเทอร์เน็ตผ่านทางผู้มีอิทธิพล ( Influencers) และการช่วยเหลือ
แกปั้ญหาต่าง ๆ ทีไ่ดร้บัผ่านทางการสือ่สารบนอนิเทอรเ์น็ต 

(2) บรษิทัต้องใหค้วามส าคญักบัการสื่อสารแบบปากต่อปากบนอนิเทอรเ์น็ตเชงิลบ ในท านองเดยีวกบัการสือ่สาร
แบบปากต่อปากบนอินเทอร์เน็ตเชิงบวกด้วย กล่าวคือ ต้องวางแผนรองรับกรณีเกิดข้อมูลหรือบทวิจารณ์บน
อนิเทอร์เน็ตที่ผู้บรโิภคร้องเรยีน เนื่องจากขอ้มูลเชิงประจกัษ์แสดงให้เห็นว่า  ผู้บรโิภคมีความเชื่อถือขอ้มูลหรอืบท
วจิารณ์ในเชงิลบใกลเ้คยีงกบัขอ้มลูหรอืบทวจิารณ์ในเชงิบวก 

(3) บรษิทัต้องสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่เีพื่อใหผู้บ้รโิภคยอมรบั โดยอาจด าเนินการผ่านการสรา้งความคุม้ค่าในการใช้
งานบรกิาร ไดแ้ก่ การเปลีย่นแปลงวธิกีารคดิค่าบรกิาร การจดักจิกรรมตอบแทนผูใ้ชบ้รกิาร รวมถงึการสรา้งความโดด
เด่นในการให้บรกิารที่แตกต่างจากคู่แข่งขนัโดยพจิารณาถึงสิง่ใดที่คู่แข่งขนัม ีสิง่ใดที่คู่แข่งขนัไม่ม ีเพื่อสร้างความ
น่าสนใจในมุมมองของผูบ้รโิภค เป็นตน้ 

(4) บริษัทต้องด าเนินการสร้างทศันคติต่อตราสนิค้าให้เกดิขึ้นภายในใจผู้บรโิภค บริษัทอาจมีแนวทางในการ
ด าเนินกิจกรรมที่สามารถสร้างชื่อเสียงภายใต้ตราสินค้าของบริษัท และด าเนินกิจกรรมที่สร้างความพึงพอใจกับ
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ผูบ้รโิภค ไดแ้ก่ การด าเนินกจิกรรมเพื่อสงัคม เป็นต้น เพื่อใหผู้บ้รโิภคมทีศันคตต่ิอตราสนิคา้ทีด่แีละเกดิความตัง้ใจใน
การใชบ้รกิารต่อไป 
6.3 ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยัต่อเน่ือง 

เพื่อประโยชน์ในการสรา้งองคค์วามรู ้และสามารถน าไปใชใ้นเชงิปฏบิตัต่ิอไปในอนาคต ทางผูว้จิยัจงึขอเสนอแนะ
งานวจิยัต่อเนื่องจากงานวจิยัฉบบันี้ ดงัต่อไปนี้ 

(1) การวิจัยฉบับนี้  พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 24 – 35 ปีเท่านัน้ ซึ่งการใช้งานบริการ
โทรศพัทเ์คลื่อนทีใ่นประเทศไทยในปัจจุบนัมชี่วงอายุทีห่ลากหลาย ปัจจยัความตัง้ใจในการใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่
อาจมคีวามแตกต่างกนัในแต่ละช่วงอายุ ทางผู้วิจยัจงึขอเสนอให้ท างานวจิยัต่อเนื่องถึงความตัง้ใจในการใช้บรกิาร
โทรศพัทเ์คลื่อนทีใ่นแต่ละช่วงอายุ 

(2) การวิจยัครัง้นี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นข้อความหรือบทวิจารณ์จากเว็บไซต์ Pantip.com และ 
Facebook.com ซึง่เวบ็ไซตท์ัง้ 2 มคีวามแตกต่างกนัในบรบิทช่องทางการสือ่สาร ซึง่อาจสง่ผลต่อภาพลกัษณ์ตราสนิคา้
และทศันคติต่อตราสนิค้าที่แตกต่างกนั ทางผู้วจิยัจงึขอเสนอให้ท างานวจิยัต่อเนื่องถึง ความตัง้ใจในการใช้บรกิาร
โทรศพัทเ์คลื่อนทีใ่นแต่ละช่องทางการสือ่สาร 

(3) การวจิยัครัง้นี้ พบว่า ปัจจยัการสื่อสารแบบปากต่อปากบนอนิเทอรเ์น็ตที่มผีลต่อความตัง้ใจในการใชบ้รกิาร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ไม่ได้รับการสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยในครัง้นี้  ในขณะที่งานวิจัยในอดีตแสดงให้เห็นถึง 
ความสมัพนัธข์องการสือ่สารแบบปากต่อปาก กบัความตัง้ใจซือ้ผลติภณัฑ ์ทางผูว้จิยัจงึขอเสนอใหท้ างานวจิยัต่อเนื่อง
ส าหรบั ความสมัพนัธข์องการสือ่สารแบบปากต่อปากกบัความตัง้ใจในการใชบ้รกิารอื่น ๆ ต่อไป 

(4) การวจิยัครัง้นี้ พบว่า ปัจจยัการสื่อสารแบบปากต่อปากบนอนิเทอรเ์น็ตที่มผีลต่อความตัง้ใจในการใชบ้รกิาร
โทรศพัทเ์คลื่อนที ่ไม่ไดร้บัการสนับสนุนสมมติฐานการวจิยัในครัง้นี้ เนื่องจากตลาดการใหบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีใ่น
ประเทศไทย มลีกัษณะเป็นตลาดผูข้ายน้อยราย และเป็นการบรกิารทีม่คีวามยากในการเปลีย่นแปลงผูใ้หบ้รกิาร หาก
เป็นการเปิดบรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีเ่บอรใ์หม่ ปัจจยัความตัง้ใจในการใชบ้รกิารอาจมคีวามแตกต่างกนั ทางผูว้จิยัจงึ
ขอเสนอใหท้ างานวจิยัต่อเนื่องถงึ ความตัง้ใจในการใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีส่ าหรบัเบอรโ์ทรศพัทเ์คลื่อนทีเ่บอรใ์หม่ 

(5) การวจิยัครัง้นี้ พบว่า ปัจจยัการสื่อสารแบบปากต่อปากบนอนิเทอรเ์น็ตสง่อทิธพิลทางตรงกบัทศันคตต่ิอตรา
สนิค้า โดยมคี่าความผนัแปรต่อตัวแปรตามเท่ากบัร้อยละ 7.7 (R2 = 0.077) จงึควรศกึษาว่าปัจจยัเพิม่เติมใดบ้างที่
สง่ผลกบัทศันคตต่ิอตราสนิคา้ในตลาดบรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ 

(6) การวิจัยครัง้นี้  พบว่า ปัจจัยทัศนคติต่อตราสินค้าส่งอิทธิพลทางตรงกับความตัง้ใจในการใช้บริการ
โทรศพัทเ์คลื่อนที่ โดยมค่ีาสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.610 อย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 มคีวาม
ผนัแปรต่อตวัแปรตามเท่ากบัรอ้ยละ 67.3 (R2 = 0.673) ซึง่อยู่ในระดบัค่อนขา้งสงู จงึควรศกึษาว่าปัจจยัใดบา้งทีส่ง่ผล
กบัทศันคตต่ิอตราสนิคา้ในตลาดบรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ 
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บทคดัย่อ 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจ ปิดกัน้โฆษณาดจิทิลั ในประเทศไทย กรณีศกึษา 
ยทูปู ซึง่เป็นงานวจิยัเชงิปรมิาณ และประยุกตใ์ช ้ทฤษฎพีฤตกิรรมตามแผนทฤษฎพีฤตกิรรมการหลกีเลีย่งสือ่โฆษณา
ดิจทิัล แนวคิดเกี่ยวกบัการเปิดรบัสื่อ และแนวคิดเกี่ยวกับลกัษณะของโฆษณา มาเป็นแนวทางในการสร้างกรอบ
แนวคิดการวิจัย โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใช้งานยูทูป จ านวน 208 กลุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีการแจก
แบบสอบถามทางอเิลก็ทรอนิกส ์ผลการวจิยัสามารถสรุปไดว้่า ทศันคติต่อโฆษณาดจิทิลั ส่งอทิธพิลทางตรงต่อความ
ตัง้ใจปิดกัน้โฆษณาและยงัส่งอทิธพิลทางออ้มต่อการปิดกัน้โฆษณาดจิทิลั ด้านความรู้สกึเบื่อหรอืร าคาญส่งอทิธพิล
ทางตรงต่อการปิดกัน้โฆษณาดจิทิลั เช่นกนั โดยหากผูใ้ชง้านยูทูป เกดิความตัง้ใจทีจ่ะปิดกัน้โฆษณาในยทููป และเกดิ
ความรู้สกึเบื่อหรอืร าคาญก็จะส่งผลโดยตรงท าให้เกิดการปิดกัน้โฆษณา โดยการใช้ซอฟต์แวร์บล็อกโฆษณา  ด้าน
ลกัษณะของโฆษณาทีส่่งอทิธพิลทางตรงต่อความรูส้กึในการเปิดรบัสื่อ ทีไ่ม่ไดส้่งผลใหเ้กดิความตัง้ใจปิดกัน้โฆษณา 
อาจเกดิจากกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ในช่วงอายุระหว่าง 21-30 ปี เลอืกฟังเพลงไทยสากลเป็นล าดบัแรก 
และเพลงต่างประเทศรองลงมา ซึ่งกลุ่มตวัอย่างอาจจะมปีระสบการณ์หรอืการใชป้ระโยชน์จากสื่อที่แตกต่างกนั และ
ยงัคงตอ้งการรบัชมขอ้มลูขา่วสารเพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ 
 
ค าส าคญั: ทศันคตต่ิอโฆษณาดจิทิลั การเปิดรบัสือ่ ลกัษณะของโฆษณา ความตัง้ใจปิดกัน้โฆษณา ความรูส้กึเบื่อหรอื

ร าคาญ ปิดกัน้โฆษณาดจิทิลั 
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Abstract 

This research is aimed to study the factors resulting in the decision to block the digital advertising on 
YouTube in Thailand. This is quantitative research which applies plan-based behavioural theory, behavioural 
theory to avoid the digital advertising media, concept of media acceptance and concept of description of 
advertising as guideline to build the research framework. Two hundreds and eight YouTube users completed 
electronic questionnaire. The usable data was analysed by statistical package program. From the research, it 
could be summarized The statistical results reveal that attitude toward digital advertising factor has directly 
influence on intention to block advertising factor and indirectly influences to block digital advertising factor. 
The boredom or annoyance factors directly affect blocking of digital advertising factor. If YouTube users feel 
bored and annoyed with advertising in YouTube together with their intention to block advertising in YouTube, 
they will use Adblock software. The reason that characteristics of ad do not indirectly affect intention to Ad 
Blocking via media exposure factor may be the age of samples. The majority of the sample in this research 
is female with the range of age between 21 and 30 years. These samples, normally, choose to listen Thai 
music and international music respectively.  In addition these participants may have experience or use of 
different media. 
 
Keywords: Attitude toward the Ad, Media exposure, Characteristics of Ad, Intention to Ad blocking, 

Annoyance, Ad blocking 
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1. บทน า 
1.1 ความส าคญัและท่ีมาของปัญหาการวิจยั 

การสือ่สารในยุคปัจจุบนันบัเป็นหวัใจส าคญัของการตลาดซึง่อาศยัการโฆษณาเป็นเครื่องมอืหลกัในการสื่อสารเพื่อ
สร้างการรบัรู้ผลิตภัณฑ์สนิค้าและบริการ ไปสู่กลุ่มเป้าหมายในเวลาที่รวดเร็วโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อโน้มน้าวให้
กลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจในสนิค้าและบริการ น าไปสู่การตัดสนิใจซื้อในที่ สุด ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆ 
โดยเฉพาะเทคโนโลยสีารสนเทศมคีวามเจรญิกา้วหน้ามากขึน้อย่างต่อเนื่องกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชวีติผูค้นในยุค
ปัจจุบนัอย่างหลกีเลีย่งไม่ได ้และยงัสง่อทิธพิลต่อวถิชีวีติจนน าไปสู่การเปลีย่นแปลงทางสงัคมในหลายๆ ดา้น ไม่ว่าจะ
เป็นด้านการตลาดในรูปแบบตลาดออนไลน์ (Online marketing) การวางขายสินค้าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์        
(E-commerce) การท าการตลาดผ่านวดิโีอทีเ่น้นเสนอเน้ือหา (Video content marketing) ซึง่เป็นกลยุทธท์ีใ่ชว้ดิโีอท า
การตลาดออนไลน์ (ญาณกร วภิูสมทิธ,์ 2558) 

ยทูปู เป็นเวบ็ไซตท์ีใ่หบ้รกิารดคูลปิวดิโีอทีห่ลากหลาย มโีฆษณาหลากหลายรปูแบบ และการโฆษณารปูแบบหนึ่ง
ที่ผู้รบัชมวิดีโอส่วนมากไม่ต้องการรบัชมคือโฆษณาแบบ 30 วินาที ที่กดข้ามไม่ได้ บ่อยครัง้การรบัชมวิดีโอทาง
เวบ็ไซต์ยทููป จะมภีาพยนตรโ์ฆษณาฉายขึน้มาก่อนทีจ่ะเป็นคลปิวดิโีอทีต่้องการจะรบัชม (ฤตานนท ์แสนสวย , 2558) 
ภาพยนตรโ์ฆษณาออนไลน์จงึเขา้มามบีทบาทอยา่งมากในการสือ่สารทางการตลาดเนื่องจากท าใหเ้ขา้ถงึกลุ่มเป้าหมาย
ไดร้วดเรว็ และผู้บรโิภคในประเทศไทยให้ความนิยมการชมคลปิวดิโีอผ่านทางเวบ็ไซต์ยูทูป ส่วนใหญ่เป็นการรบัชม
เน้ือหาเพื่อความบนัเทงิ อาท ิรายการโทรทศัน์ ละคร ภาพยนตร ์เพลง รวีวิและอื่นๆ จากการทีส่ื่อภาพยนตรโ์ฆษณา
ออนไลน์ทีม่ปีรมิาณมากจนเกนิไปบนเวบ็ไซต์ยูทูป ท าใหผู้บ้รโิภคต้องการทีจ่ะหลกีเลีย่งสื่อโฆษณาออนไลน์เหล่านัน้ 
โดยหนัไปใชซ้อฟตแ์วรบ์ลอ็กโฆษณา (Ad blocking) เพื่อช่วยปิดกัน้โฆษณาดจิทิลัและเป็นซอฟต์แวรท์ีต่ดิตัง้ง่าย ง่าย
ต่อการใช้งาน ท าให้ได้รบัความนิยมอย่างรวดเรว็ โดยจ านวนผู้บริโภคที่ปิดกัน้สื่อภาพยนต์โฆษณาก าลงัเติบโตขึ้น
ประมาณร้อยละ 37 ในปี 2018 (Marketingoops, 2018) และมกีารดาวน์โหลดแอปมากกว่า 150,000 รายการต่อวนั 
แมว้่าการโฆษณาออนไลน์ทัว่โลกจะเตบิโตมากกว่ารอ้ยละ 5 ต่อปี (Barnard, 2013) แนวโน้มการปิดกัน้โฆษณาดจิทิลั
ทีเ่พิ่มขึน้เป็นภยัคุกคามต่อรายได้ส าหรบัผู้ลงโฆษณาออนไลน์และเวบ็ไซต์ต่างๆ และเวบ็ไซต์เหล่านี้ก าลงัเผชญิกบั
รายได้จากการโฆษณาทีล่ดลง (Rauline, 2014) ส าหรบัเวบ็ไซต์บางแห่งที่มฐีานผูบ้รโิภคที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
เกอืบครึง่หนึ่งของผู้เขา้ชมรายวนัจะเลอืกใช้ซอฟต์แวรบ์ลอ็กโฆษณา (Gonzalez, 2013) ซึ่งการใช้ซอฟต์แวร์บลอ็ค
โฆษณาเพื่อใช้ปิดกัน้โฆษณาดจิทิลับนเวบ็ไซต์ยูทูป เป็นรูปแบบการหลกีเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ที่ก าลงัเพิ่มขึน้อย่าง
รวดเรว็ การทีโ่ฆษณาในยูทปู เป็นโฆษณาทีไ่ม่ดงึดดูและไม่มคีวามน่าสนใจใหผู้ร้บัชมสนใจทีจ่ะรบัชมโฆษณาในยูทูป 
นัน้ จงึท าใหผู้เ้ขา้ใชง้านตดิตัง้ซอฟตแ์วรบ์ลอ็คโฆษณา ดงันัน้ผูล้งสือ่โฆษณาออนไลน์ควรปรบัรปูแบบการโฆษณา 

จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้จะเหน็ไดว้่าซอฟตแ์วรบ์ลอ็กโฆษณา ทีเ่ตบิโตอย่างมากในชว่งหลายปีทีผ่า่นมาและกลายเป็น
ภยัคุกคามรา้ยแรงต่ออุตสาหกรรมโฆษณาออนไลน์ (Sampo, 2017) ดงันัน้การโฆษณาดจิทิลับนยทูปูและเวบ็ไซตอ์ื่นๆ 
ตอ้งมกีารปรบัตวัใหม้คีวามเหมาะสมกบัผูบ้รโิภค 
1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาถงึปัจจยัต่างๆ ที่มผีลต่อความตัง้ใจปิดกัน้โฆษณาจนเกดิการปิดกัน้โฆษณา
ดจิทิลั ในการเขา้ใชง้านยทููป ประกอบดว้ยทศันคตต่ิอโฆษณาดจิทิลั การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิ การเปิดรบัสื่อ ลกัษณะ
ของโฆษณา และความรูส้กึเบื่อหรอืร าคาญ 
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2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
จากการศกึษาทฤษฎพีฤตกิรรมตามแผน (Theory of planned behavior) ทฤษฎพีฤตกิรรมการหลกีเลีย่งสือ่

โฆษณาดจิทิลั (Theory of advertise avoidance behavior) แนวคดิเกีย่วกบัการเปิดรบัสือ่ (Media exposure) และ
แนวคดิเกีย่วกบัลกัษณะของโฆษณา (Characteristics of Ad) สามารถสรุปปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาไดด้งันี้ 

ทศันคติต่อโฆษณาดิจิทลั (Attitude toward the Ad) หมายถึง การที่บุคคลเกดิความคดิ ความรู้สกึต่อบุคคล 
สิง่ของหรอืสถานการณ์ต่างๆ และประเมนิค่าจนเกดิเป็นปฏกิริยิาตอบสนองทางดา้นพฤตกิรรม โดยทศันคตจิะสามารถ
เรยีนรูไ้ด ้(วรเดช ผุดผ่อง, 2558) นอกจากน้ีทศันคตจิะมรีากฐานมาจากประสบการณ์ทีผ่่านมาและสิง่ทีเ่ป็นปัจจุบนัของ
แต่ละบุคคล ทัง้นี้ทศันคตสิามารถทีจ่ะเปลีย่นแปลงไดผ้่านการโน้มน้าวหรอืชกัจูงผ่านการตอบสนองจากการสื่อสารใน
หลายๆ ทาง เช่น การใชซ้อฟต์แวร์บลอ็กโฆษณา เป็นต้น (ศุภลกัษณ์ เลาทองดี, 2546) ทศันคติยงัเป็นสิง่ที่แสดงให้
เหน็ถงึระดบัความตัง้ใจของบุคคลทีจ่ะแสดงออกหรอืไม่แสดงออก (Ajzen, 1991) Fishbein (1980) กล่าวว่า ทศันคติ
ต่อพฤตกิรรมสง่ผลต่อความตัง้ใจ และความตัง้ใจสง่ผลต่อพฤตกิรรม 

การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective norms) หมายถงึ การรบัรูข้องบุคคลว่า บุคคลรอบขา้งหรอืบุคคลใดๆ 
ทีม่คีวามส าคญักบัตน มคีวามต้องการหรอืไม่ตอ้งการใหต้นท าพฤตกิรรมใดๆ หรอืกล่าวอกีนยัหนึ่งว่าเมื่อบุคคลรบัรูว้่า
บุคคลที่ส าคญัต่อตนได้ท าหรอืไม่ท าพฤติกรรมนัน้ หรอืต้องการให้ตนท าหรอืไม่ท าพฤติกรรมใดๆ บุคคลนัน้กจ็ะมี
แนวโน้มที่จะคล้อยตามหรือท าหรือไม่ท าพฤติกรรมนัน้ (Fishbein, 1980; Ajzen, 1991; Chiou, 1998; Ajzen & 
Fishbein, 2005) หรอืกล่าวอกีนยัหนึ่งว่า ความเชื่อเกีย่วกบักลุ่มอา้งองิสง่ผลต่อการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิ (Subjective 
norms) ซึง่การคลอ้ยตามบุคคลอา้งองิจะท าใหเ้กดิความตัง้ใจในการกระท าหรอืแสดงพฤตกิรรมนัน้ หรอือกีนยัหนึ่งเป็น
การประเมนิผลของบุคคล กลุ่มคน หรอืกลุ่มสงัคม จากแรงจูงใจทีไ่ดร้บัจากสิง่ทีพ่บเหน็โดยตรงหรอืจากประสบการณ์ 
แล้วท าให้เกิดเป็นความเชื่อพื้นฐาน (Ajzen, 1991; Chiou, 1998; Rimal & Real, 2003; Ajzen & Fishbein, 2005; 
Gerber & Rogers, 2009; Cameron et al., 2012; Tankard & Paluck, 2015) 

การเปิดรบัส่ือ (Media exposure) หมายถงึ การทีป่ระสาทสมัผสัของบุคคลจะถูกกระตุ้นโดยสิง่เรา้ และบุคคลจะ
เลอืกเปิดรบัสิง่เรา้ทีต่รงกบัความตอ้งการและความสนใจของตน โดยหลกีเลีย่งการเปิดรบัสิง่เรา้ทีไ่ม่ต้องการ ไม่สนใจ 
และเหน็ว่าไม่ส าคญั (McQuail, 2000) เช่น การเลอืกเปิดรบั การเลอืกใหค้วามสนใจ การเลอืกรบัรูแ้ละตคีวามหมาย 
และการเลอืกจดจ า เป็นต้น Klapper (1960) กล่าวว่า ผูร้บัสื่อโฆษณามสีทิธิท์ี่จะเลอืกเปิดรบัสื่อตามที่ตนเองต้องการ 
ซึง่เหตุผลในการเลอืกเปิดรบัของผูร้บัสือ่โฆษณาแต่ละคนนัน้จะแตกต่างกนั  

ความรูสึ้กเบื่อหรอืร าคาญ (Annoyance) หมายถงึ อาการดา้นจติใจทีไ่ม่รูส้กึพอใจในสิง่ทีเ่กดิขึน้ รูส้กึมผีลท าให้
เกดิความหงุดหงดิ โมโห และกวนใจ ท าใหเ้กดิอารมณ์ต่างๆ เช่น ไม่พอใจและโกรธ เป็นตน้ ซึง่มหีลายสาเหตุทีก่ระตุ้น
ให้เกิดความน่าร าคาญ แต่ละคนมีภาวะร าคาญแตกต่างกัน (Speck & Elliott, 1997; Schultz, 2006; Kelly et al., 
2010) จากอารมณ์เป็นกลางในช่วงแรก หรอืจากอารมณ์พงึพอใจ สามารถท าใหเ้กดิความน่าร าคาญจากการถูกกระท า
ซ ้าอย่าง เช่น ดนตร ีโฆษณา และเสยีง ที่ดงัอย่างต่อเนื่องหลายครัง้ ในช่วงหลายสปัดาห์หรอืหลายเดือน  เป็นต้น 
ทฤษฎพีฤตกิรรมการหลกีเลีย่งสื่อโฆษณาดจิทิลั กล่าวว่า เมื่อบุคคลมคีวามรูส้กึเบื่อหรอืร าคาญ บุคคลจะมพีฤตกิรรม
การหลกีเลี่ยงต่อสิง่นัน้  (Speck & Elliott, 1997) เช่น ปิดรบัสื่อโฆษณาดจิทิลั เป็นต้น ซึ่งการหลกีเลี่ยงโฆษณาหรอื
การตัดสนิใจเปิดรบัหรอืไม่เปิดรับสื่อโฆษณานัน้ๆ ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการเพิ่มขดีความสามารถของผู้บรโิภค 
(Schultz, 2006) 

ความตัง้ใจปิดกัน้โฆษณา (Intention to Ad blocking) หมายถงึ การจดจ่อทีจ่ะกระท าหรอืเลอืกกระท าในวธิใีด
วธิหีนึ่งโดยมทีศิทางแน่วแน่และมุ่งหมายอย่างชดัเจนต่อสิง่ทีป่รารถนาและแสดงออกตามทีม่ทีศันคตหิรอืความเชื่อต่อ
สิง่นัน้ โดยความตัง้ใจทีจ่ะกระท านี้จะยงัอยู่จนกระทัง่ถงึเวลาและโอกาสที่เหมาะสมแลว้บุคคลนัน้กจ็ะแสดงพฤตกิรรม
ออกมาภายใต้ความตัง้ใจในการที่จะกระท า ซึง่ถอืเป็นความตัง้ใจของผู้รบัชมสื่อโฆษณาดจิทิลับนยูทูป ในการปิดกัน้
โฆษณา โดยพรอ้มทีจ่ะแสดงออกถงึพฤตกิรรมอย่างสม ่าเสมอ (Ajzen, 1991; Chiou, 1998; Ajzen & Fishbein, 2005) 
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ลกัษณะของโฆษณา (Characteristics of Ad) หมายถงึ การแพร่ขอ้ความออกไปยงัสาธารณชน การป่าวร้อง 

ป่าวประกาศ เช่น การกระท าการไม่ว่าโดยวธิกีารใดๆ ให้สาธารณชนเหน็ หรอืรบัทราบเพื่อประโยชน์ในทางการค้า 
(กญัจณิพฐั วงศส์เุมธรต,์ 2549) และเป็นลกัษณะของสือ่ทีม่กีารรวมกจิกรรมเด่นๆ ของสือ่ไวด้ว้ยกนัเป็นการผสมผสาน
ระหว่างการโฆษณาสื่อเดิมและการตลาดเข้าไว้ด้วยกัน รวมไปถึงการติดต่อซื้อขายไว้เป็นหนึ่งเดียวกัน (ลัชนา          
สเีหลอืง, 2551) โดยมจีุดประสงคเ์พื่อโน้มน้าวใจใหผู้ร้บัสารเกดิความสนใจหรอืความต้องการในตวัสนิคา้และบรกิารที่
น าเสนอ ผ่านช่องทางสือ่โฆษณาออนไลน์ทีส่ามารถเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายไดบ้นยทูปู (Zeff et al., 1999) 

ปิดกัน้โฆษณาดิจิทัล (Ad blocking) หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้รบัสื่อกระท าการใดๆ ที่ไม่เปิดรบั หรือลดการ
เปิดรบัเนื้อหา (Speck & Elliott, 1997; Schultz, 2006; Kelly et al., 2010) ซึ่งตวัอย่างของพฤติกรรมการหลีกเลี่ยง
โฆษณามแีตกต่างกนัไปในหลายรูปแบบ เช่น การใช้รโีมทคอนโทรล (Remote control) เป็นเครื่องมอืในการเปลี่ยน
ช่องระหว่างที่มกีารโฆษณาของช่องเดมิไปเป็นช่องอื่นทีไ่ม่มกีารโฆษณาปรากฏในสื่อโทรทศัน์ วธิกีารดงักล่าว มชีื่อ
เรยีกว่า “Zapping” (Kaplan, 1985) นอกจากน้ีอาจท าโดยการน าซอฟต์แวรป์ระเภทหนึ่งทีส่ามารถลบหรอืแกไ้ขเน้ือหา
การโฆษณาจากยูทูป หรอืหน้าเวบ็ของเวบ็ไซต์หรอืแอพพลเิคชนับนสมารท์โฟนมาใชง้าน โดยซอฟต์แวรน์ี้จะบลอ็ก
โฆษณาซึ่งสามารถใช้ได้กบัแพลตฟอรม์คอมพวิเตอรไ์ดห้ลายประเภท เช่น คอมพวิเตอรต์ัง้โต๊ะ  คอมพวิเตอรพ์กพา 
แทบ็เลต็ และสมารท์โฟน เป็นตน้ เพื่อปิดกัน้โฆษณา (Elliott,  2017) 
 
3. กรอบแนวคิดการวิจยัและสมมติฐานการวิจยั 

การวจิยันี้ไดป้ระยุกตใ์ชท้ฤษฎพีฤตกิรรมตามแผน ทฤษฎพีฤตกิรรมการหลกีเลีย่งสือ่โฆษณาดจิทิลั แนวคดิ
เกีย่วกบัการเปิดรบัสือ่ และแนวคดิเกีย่วกบัลกัษณะของโฆษณา เพื่อพยากรณ์ความตัง้ใจและปิดกัน้โฆษณาดจิทิลัดงั
แสดงในภาพที ่1 

 

 
ภาพที ่1 กรอบแนวคดิการวจิยัการปิดกัน้โฆษณาดจิทิลั 
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ทศันคตต่ิอโฆษณาดจิทิลัทีพ่บเหน็ในยูทปูมคีวามสมัพนัธต่์อความตัง้ใจปิดกัน้โฆษณา โดยการปิดกัน้โฆษณาเกดิ

จากการทีบุ่คคลเกดิความคดิ ความรูส้กึต่อสื่อโฆษณาดจิทิลั ในสถานการณ์ต่างๆ จนเกดิเป็นปฏกิริยิาตอบสนองต่อ
เหตุการณ์หรอืสิง่ใดสิง่หนึ่ง (ทติยา สวุรรณชฎ, 2520) ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 

 
H1: ทศันคตต่ิอโฆษณาดจิทิลัสง่ผลทางบวกต่อความตัง้ใจปิดกัน้โฆษณา 
 
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงเป็นการรบัรู้ถึงแรงกดดนัทางสงัคมที่มผีลต่อการกระท าพฤติกรรมนัน้ๆ ซึ่งเป็นสิง่ที่

สะทอ้นใหเ้หน็ถงึผลกระทบทางความคดิจากบุคคลอื่นทีม่คีวามส าคญัต่อการตดัสนิใจของบุคคลนัน้ หรอือาจกล่าวไดว้่า
เป็นสิง่เรา้ทีม่าจากความเชื่อและแรงจูงใจทีเ่กีย่วขอ้ง โดยเฉพาะสิง่ทีต่ัง้ใจทีจ่ะกระท า ซึง่ความตัง้ใจของบุคคลในการ
แสดงออกถึงพฤติกรรมต่างๆ ได้รบัอทิธพิลจากความคาดหวงั การให้ค าปรกึษา เช่น ครอบครวั หรอืเพื่อน เป็นต้น 
(Venkatesh et al., 2003; Ajzen, 1991; Ifinedo, 2014) ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 
  

H2: การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิสง่ผลทางบวกต่อความตัง้ใจปิดกัน้โฆษณา 
 
ประสาทสมัผสัของบุคคลจะถูกกระตุ้นโดยสิง่เรา้ โดยบุคคลจะเลอืกเปิดรบัสิง่เรา้ทีต่รงกบัความต้องการและความ

สนใจของตน และหลกีเลีย่งการเปิดรบัสิง่เรา้ทีไ่ม่ตอ้งการ ไม่สนใจ และเหน็ว่าไม่ส าคญั (Klapper, 1960) โดยผูร้บัสือ่มี
สทิธิท์ีจ่ะเลอืกเปิดรบัสือ่ตามความต้องการของตนเอง เช่น เพื่อความรู ้เพื่อความหลากหลาย เพื่อประโยชน์ทางสงัคม 
เป็นตน้ ซึง่การเปิดรบัสือ่เป็นส่วนหนึ่งของการเกดิความตัง้ใจปิดกัน้โฆษณา โดยเหตุผลในการเลอืกเปิดรบัสือ่ของผูร้บั
สือ่แต่ละคนนัน้แตกต่างกนัออกไป ดงันัน้เมื่อผูร้บัสือ่สามารถเป็นผูค้ดัเลอืกสือ่เองตามความตอ้งการ และสือ่นัน้น่าสนใจ
ตรงกบัความตอ้งการ ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 
  

H3: การเปิดรบัสือ่สง่ผลทางลบต่อความตัง้ใจปิดกัน้โฆษณา 
 
ปัจจุบันบริษัทต่างๆ มักจะเผยแพร่ข้อความผ่านช่องทางสื่อโฆษณาออนไลน์ เนื่ องจากสามารถเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายได้หลากหลาย โดยมจีุดประสงค์เพื่อโน้มน้าวใจใหผู้้รบัสารเกดิความสนใจหรอืเกดิความต้องการในตวั
สนิค้าและบรกิารที่น าเสนอ แต่การที่จะบรรลุวตัถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ยงัขึน้อยู่กบักลุ่มเป้าหมายว่ามกีารเปิดรบัสื่ อ
โฆษณานัน้ดว้ย (ลชันา สเีหลอืง, 2551; Zeff et al., 1999) ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 

 
H4: ลกัษณะของโฆษณาสง่ผลทางบวกต่อการเปิดรบัสือ่ 

 
ความรูส้กึเบื่อหรอืร าคาญเป็นอาการดา้นจติใจซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งความรู้สกึเบื่อหรอืร าคาญ

อาจจะเกดิขึน้ไดก้บับางคนทีเ่ผชญิกบัปรากฏการณ์ในสื่ออย่างโฆษณาดจิทิลั ทีถู่กเปิดถี่ๆ  อย่างต่อเนื่องหลายครัง้เป็น
ระยะเวลานาน (Speck & Elliott, 1997; Schultz, 2006; Kelly et al., 2010) ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 

 
H5: ความรูส้กึเบือ่หรอืร าคาญสง่ผลทางบวกต่อการปิดกัน้โฆษณาดจิทิลั 
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ความตัง้ใจทีจ่ะแสดงพฤตกิรรมเป็นสิง่ทีช่ ีว้ดัหรอืท านายการแสดงออกถงึพฤตกิรรมทีแ่ทจ้รงิ โดยความตัง้ใจปิดกัน้

โฆษณาดจิทิลั จะส่งผลต่อการใชง้านซอฟต์แวรบ์ลอ็กโฆษณา เช่น เมื่อโฆษณาทางยูทูปไม่ใช่สิง่ทีผู่้รบัชมสนใจ กจ็ะ
น าไปสูก่ารใชง้านซอฟตแ์วรบ์ลอ็กโฆษณาทางยทูปู เป็นตน้ (Kelly et al., 2010) ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดว้่า 
  

H6: ความตัง้ใจปิดกัน้โฆษณาสง่ผลทางบวกต่อการปิดกัน้โฆษณาดจิทิลั 
 
4. วิธีวิจยั 

งานวจิยันี้จดัเกบ็ขอ้มลูจากผูใ้ชง้านยทูปูดว้ยการเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง โดยกลุ่มตวัอย่างจะมาจากผูใ้ชง้าน
ยูทูปผ่านทางคอมพวิเตอรต์ัง้โต๊ะ คอมพวิเตอรพ์กพา โทรศพัท์เคลื่อนที่ หรอืคอมพวิเตอรป์ระเภทอื่นๆ เนื่องจากไม่
ทราบจ านวนของกลุ่มตัวอย่างที่แน่นอน ดงันัน้ผู้วจิยัจงึใช้การก าหนดขนาดตวัอย่าง 5 หน่วย ต่อ 1 ตัวแปร (Hair, 
1998) เน่ืองจากงานวจิยันี้ประกอบดว้ย 7 ปัจจยัซึง่มจี านวนขอ้ค าถามหรอืตวัแปรทัง้หมด 33 ขอ้ ดงันัน้ขนาดของกลุ่ม
ตวัอย่างขัน้ต ่าจงึเป็น 165 ราย (33 x 5 = 165) เพื่อป้องกนัความผดิพลาดในการตอบแบบสอบถาม ผูว้จิยัจงึเพิม่ขนาด
กลุ่มตวัอย่างเป็น 215 ราย งานวจิยันี้จดัเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างดว้ยแบบสอบถามอเิลก็ทรอนิกสผ์่านช่องทางสื่อ
สงัคมออนไลน์ ซึง่จดัสรา้งขึน้มาจากการคน้ควา้ขอ้มูลทางเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง (ประกอบดว้ย ปัจจยัปิดกัน้
โฆษณาดจิทิลั (Ad Blocking) ดดัแปลงจาก Elliott (2017) ปัจจยัความตัง้ใจปิดกัน้โฆษณา (Intention to Ad Blocking) 
ดดัแปลงจาก Ajzen (1991); Chiou (1998) และ Ajzen & Fishbein (2005) ปัจจยัทศันคตต่ิอโฆษณาดจิทิลั (Attitude 
toward the Ad) ดดัแปลงจาก วรเดช ผุดผ่อง (2558) และ ศุภลกัษณ์ เลาทองดี (2546) ปัจจยัการคล้อยตามกลุ่ม
อ้างองิ (Subjective norms) ดดัแปลงจาก Ajzen (1991); Chiou (1998); Ajzen & Fishbein (2005); Cameron et al. 
(2012) และ Currie et al. (2013) ปัจจัยการเปิดรบัสื่อ (Media exposure) ดัดแปลงจาก ชัชนันท์ วีระฉาย (2546); 
Klapper (1960) และ McQuail (2000) ปัจจยัความรู้สกึเบื่อหรอืร าคาญ (Annoyance) ดดัแปลงจาก Speck & Elliott 
(1997); Schultz (2006) และ Kelly et al. (2010) ปัจจยัลกัษณะของโฆษณา (Characteristics of Ad) ดดัแปลงจาก  
ลชันา สเีหลอืง (2551) และ Zeff et al. (1999) โดยมกีารใชม้าตรวดั 5 ระดบั) 

ผู้วจิยัท าการวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิส ารวจ (Exploratory factor analysis - EFA) ในแต่ละปัจจยั ด้วยวธิกีาร
หมุนแกนในลกัษณะ Varimax rotation ในกรณีทีพ่บว่าขอ้ค าถามจดักลุ่มไม่ถูกต้องในปัจจยัเดยีวกนั จะพจิารณาตดัขอ้
ค าถามดงักล่าวออก โดยเกณฑ์การพจิารณาจะเลอืกตดัขอ้ค าถามทีม่คี่าน ้าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) น้อย
กว่า 0.5 (Al-Rahmi & Zeki, 2017) งานวจิยันี้น าการวเิคราะห์การถดถอยแบบเชงิชัน้ (Hierarchical regression) มา
วเิคราะห์กรอบแนวคิดการวิจยัการปิดกัน้โฆษณาดิจิทลั เพื่อหาค่าอทิธพิลทางตรง (Direct effect) และค่าอิทธิพล
ทางออ้ม (Indirect effect) 
 
5. ผลการวิจยั 
5.1 การทดสอบข้อตกลงเบือ้งต้นทางสถิติ 

ขอ้มลูทีจ่ดัเกบ็จากกลุ่มตวัอย่างถูกน าไปทดสอบขอ้มลูขาดหาย (Missing data) ขอ้มลูสดุโต่ง (Outliners) การ
กระจายแบบปกต ิ (Normal) ความสมัพนัธเ์ชงิเสน้ตรง (Linearity) ภาวะร่วมเสน้ตรงพหุ (Multicollinearity) และภาวะ
ร่วมเสน้ตรง (Singularity) ซึง่จากการทดสอบพบว่า ขอ้มลูไมม่สีว่นใดขาดหาย มคีวามสมัพนัธเ์ชงิเสน้ตรง และไมม่ี
ปัญหาภาวะร่วมเสน้ตรงพหุและภาวะร่วมเสน้ตรง ซึง่ถอืว่าผ่านเกณฑต์ามทีก่ าหนดทัง้หมด ผูว้จิยัจงึวเิคราะหข์อ้มลู
ทางสถติต่ิอไป 
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5.2 การประเมินความเท่ียงและความตรงของแบบสอบถาม 

งานวจิยันี้ทดสอบความตรงของแบบสอบถามดว้ยการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิส ารวจ และทดสอบความเทีย่งของ
แบบสอบถามดว้ยค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาซ (Cronbach’s alpha) พบว่าค่าทางสถติผิ่านเกณฑก์ารวเิคราะห ์
กล่าวคอื ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบมคี่ามากกว่า 0.5 และค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาซมค่ีามากกว่า 0.70 ดงัแสดง
ตามตารางที ่1 
 

ตารางที ่1 ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน น ้าหนกัองคป์ระกอบและค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา 
ของครอนบาซของตวัแปรทัง้หมด 

ปัจจยั ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

น ้าหนัก
องคป์ระกอบ 

ปัจจยั 1: ทศันคติต่อโฆษณาดิจิทลั (ATA) (% of variance = 18.855, Cronbach’s alpha = 0.811) 
ATA2 ท่านเชื่อว่าสือ่โฆษณาดจิทิลัในยทูปูทีท่่านรบัชม

เป็นสิง่ทีด่ ีและเป็นประโยชน์ต่อท่าน 
2.48 1.085 0.808 

ATA1 การรบัชมสือ่โฆษณาดจิทิลัในยทูปูใหข้อ้มลู
เกีย่วกบัสนิคา้หรอืบรกิารทีท่่านไม่เคยรูจ้กัมา
ก่อน 

2.85 1.190 0.791 

ATA3 ท่านเชื่อว่าสือ่โฆษณาดจิทิลัในยทูปูมคีวาม
น่าเชื่อถอื 

2.67 1.036 0.788 

ATA5 ท่านคดิว่ายทูปูไม่ไดเ้ป็นสือ่เพื่อการโฆษณา
ดจิทิลัเพยีงอย่างเดยีว 

3.02 1.342 0.713 

ATA4 ท่านคดิว่าสือ่โฆษณาดจิทิลัในยทูปูเป็นสิง่จ าเป็น
ต่อท่าน 

2.18 1.075 0.673 

ปัจจยั 2: การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (SN) (% of variance = 25.067, Cronbach’s alpha = 0.897) 
SN4 ท่านมกัจะเชื่อว่าการท าตามบุคคลทีใ่กลช้ดิของ

ท่านจะท าใหท้่านรูส้กึปลอดภยั 
3.31 1.139 0.859 

SN3 ท่านเชื่อว่าสิง่ทีท่่านใชจ้ะเป็นผลดต่ีอท่านเพราะ
บุคคลทีบ่อกใหท้่านใชเ้ป็นบุคคลทีห่วงัดต่ีอท่าน 

3.35 1.128 0.847 

SN2 เมื่อท่านเหน็บุคคลรอบตวัของทา่นใชอ้ะไรกต็าม 
ท่านจะใชต้ามเสมอ 

3.10 1.267 0.845 

SN1 ไม่ว่าบคุคลใกลช้ดิของท่านจะบอกใหท้่านท า
อะไรท่านจะท าตามเสมอ 

3.13 1.240 0.834 

SN5 ท่านมกัจะเชื่อว่าท่านจะไดร้บัแรงกดดนัน้อยเมื่อ
ท่านท าตามบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อท่านบอกกล่าว 

3.38 1.173 0.787 
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ตารางที ่1 ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน น ้าหนกัองคป์ระกอบและค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา 

ของครอนบาซของตวัแปรทัง้หมด (ต่อ) 
ปัจจยั ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
น ้าหนัก

องคป์ระกอบ 
ปัจจยั 3: การเปิดรบัส่ือ (ME) (% of variance = 19.815, Cronbach’s alpha = 0.872) 
ME4 ท่านเชื่อว่าท่านสามารถเลอืกรบัชมสือ่โฆษณาได้

ตามทีท่่านตอ้งการ 
2.47 1.243 0.795 

ME2 ท่านคดิว่าสือ่โฆษณาดจิทิลัในยทูปูน่าสนใจ 2.41 1.082 0.739 
ME5 ท่านเชื่อว่าสือ่โฆษณาในยทูปูมเีนื้อหาน่าสนใจ 2.30 1.053 0.709 
ME1 ท่านคดิว่าสือ่โฆษณาดจิทิลัทีท่่านไดร้บัชมตรง

กบัความตอ้งการของท่าน 
2.35 1.061 0.708 

ME3 ท่านเชื่อว่าสือ่โฆษณาในยทูปูน่าจดจ า 2.33 1.017 0.708 
ปัจจยั 4: ลกัษณะของโฆษณา (CA) (% of variance = 6.917, Cronbach’s alpha = 0.733) 
CA3 ท่านเชื่อว่าโฆษณาดจิทิลัในยทูปูขดัต่อวฒันธรรม

ประเพณีและสงัคม 
2.27 1.102 0.795 

CA1 ท่านคดิว่าโฆษณาดจิทิลัในยทูปูทีม่รีะยะเวลาไม่
น้อยกว่า 30 วนิาท ีนัน้มคีวามเหมาะสม 

2.34 1.147 0.710 

CA2 ท่านคดิว่าโฆษณาดจิทิลัในยทูปูท าใหท้่านตรา
ตรงึใจ 

2.06 1.003 0.565 

ปัจจยั 5: ความรูสึ้กเบื่อหรอืร าคาญ (AN) (% of variance = 20.353, Cronbach’s alpha = 0.894) 
AN4 ท่านสนใจรบัชมสือ่โฆษณาดจิทิลัในยทูปูทีถู่ก

แทรกระหว่างการรบัชมเน้ือหาอยู่ 
1.85 1.038 0.795 

AN3 ท่านตอ้งการรบัชมสือ่โฆษณาดจิทิลัในยทูปูก่อน
ชมเน้ือหาทีต่อ้งการรบัชม 

2.09 1.093 0.781 

AN5 ระหว่างการรบัชมเน้ือหาในยทูปูถา้การรบัชมถูก
แทรกดว้ยสือ่โฆษณาดจิทิลัซึง่ปรากฎขอ้ความ 
Skip Ad ท่านจะเพกิเฉย 

2.06 1.132 0.775 

AN2 ท่านมคีวามสขุทีต่อ้งรบัชมสือ่โฆษณาดจิทิลัใน  
ยทูปูก่อนชมเน้ือหาทีต่อ้งการรบัชม 

2.00 1.059 0.766 

AN1 ท่านมคีวามพงึพอใจทีจ่ะรบัชมสือ่โฆษณาดจิทิลั
ในยทูปู 

2.07 1.058 0.675 
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ตารางที ่1 ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน น ้าหนกัองคป์ระกอบและค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา 

ของครอนบาซของตวัแปรทัง้หมด (ต่อ) 
ปัจจยั ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
น ้าหนัก

องคป์ระกอบ 
ปัจจยั 6: ความตัง้ใจปิดกัน้โฆษณา (IAB) (% of variance = 12.053, Cronbach’s alpha = 0.809) 
IAB5 ท่านตัง้ใจทีจ่ะปิดกัน้โฆษณาทางยทูปูของท่านใน

อนาคต 
4.20 0.882 0.789 

IAB3 ท่านตัง้ใจทีจ่ะปิดโฆษณาในยทูปู เมื่อยทูปูเปิด
โอกาสใหท้่านปิดโฆษณาได ้

4.25 0.918 0.760 

IAB1 ส าหรบัท่านแลว้ การปิดกัน้โฆษณาเป็นความ
ตัง้ใจของท่าน 

4.13 0.928 0.750 

IAB4 ท่านตัง้ใจทีจ่ะปิดโฆษณาในยทูปู เมื่อยทูปูมกีาร
โฆษณาซ ้าหลายครัง้ 

4.26 0.891 0.737 

IAB2 ท่านตัง้ใจทีจ่ะปิดโฆษณาในยทูปู เมื่อโฆษณาที่
ท่านรบัชมเป็นโฆษณาทีคุ่น้เคย 

4.17 0.987 0.698 

ปัจจยั 7: ปิดกัน้โฆษณาดิจิทลั (AB) (% of variance = 27.015, Cronbach’s alpha = 0.891) 
AB4 เมื่อท่านเขา้ใชง้านยทูปูทุกครัง้ ท่านจะใชง้าน Ad 

Blocking เสมอ 
3.70 1.247 0.873 

AB2 ท่านแนะน าและบอกต่อบุคคลใกลช้ดิ ใหใ้ชง้าน
ซอฟตแ์วร ์Ad Blocking เช่นเดยีวกบัท่าน 

3.43 1.276 0.853 

AB3 ท่านไมจ่ าเป็นตอ้งรบัชมสือ่โฆษณาดจิทิลัในยทูปู 
อกีต่อไปจากการใชง้านซอฟตแ์วร ์Ad Blocking 

3.78 1.167 0.826 

AB5 การใชง้านซอฟตแ์วร ์Ad Blocking ท าใหท้่านใช้
งานยทูปูนานขึน้ 

3.74 1.225 0.817 

AB1 ท่านใชง้านซอฟตแ์วร ์Ad Blocking อยู่
ตลอดเวลา 

3.56 1.306 0.808 

 
5.3 ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอยา่ง 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คดิเป็นร้อยละ 52.40 มีช่วงอายุระหว่าง 21-30 ปี คดิเป็นร้อยละ 55.29 มี
ระดบัการศกึษาทีร่ะดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า คดิเป็นรอ้ยละ 66.35 มอีาชพีเป็นพนกังานบรษิทัเอกชนเป็นส่วนใหญ่ 
คดิเป็นรอ้ยละ 58.17 มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนที ่15,001 - 30,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 44.71 ซึง่ความถีใ่นการเขา้ใชง้าน 
ยทููปมากกว่า 20 ครัง้ต่อสปัดาห ์คดิเป็นรอ้ยละ 50.96 ใหค้วามสนใจรบัชมเน้ือหาประเภท เพลงไทยสากลเป็นอนัดบั
แรก คดิเป็นรอ้ยละ 22.44 อนัดบัสอง เพลงต่างประเทศ คดิเป็นรอ้ยละ 17.15 อนัดบัสาม ภาพยนตไ์ทย คดิเป็นรอ้ยละ 
15.22 รวมทัง้ลกัษณะกจิกรรมทีท่ าของกลุ่มตวัอย่างในขณะทีร่บัชมเน้ือหาในยทูปูแลว้มโีฆษณาขึน้มา กลุ่มตวัอย่างจะ
กดขา้มทนัท ีเมื่อมขีอ้ความให ้“กดขา้ม” คดิเป็นรอ้ยละ 80.77 

คุณลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่างแสดงใหเ้หน็ไดว้่าเป็นวยัเริม่ตน้ของการท างานทีป่ระกอบอาชพี
อยู่ในบรษิทัเอกชน ซึง่จากระดบัคุณวุฒแิละวยัวุฒขิองกลุ่มตวัอย่างพบไดว้่าเป็นบุคลากรหลกัขององคก์รทีอ่ยู่ในระดบั
ปฏบิตังิาน พบว่า มกีารเขา้ใชง้านยทูปูเกนิ 20 ครัง้ต่อสปัดาห ์เป็นส่วนใหญ่ และเลอืกรบัชมเพลงไทยสากลเป็นอนัดบั
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แรก และรบัชมเพลงต่างประเทศมาเป็นอนัดบัสอง ทัง้นี้เมื่อมโีฆษณาแทรกขึน้มาในระหว่างการรบัชมเน้ือหาอยู่ แลว้มี
ขอ้ความให ้“กดขา้ม” กลุ่มตวัอย่างเลอืกทีจ่ะกดขา้มทนัท ี

เมื่อน าคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์การแจกแจงความถี่แบบตารางไขว ้
(Crosstabs) พบว่าร้อยละ 72.11 เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ดูเนื้อหา และร้อยละ 27.89 เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ดูเนื้อหา 
นอกจากน้ีกลุ่มตวัอย่างทีม่ชี่วงอายุระหว่าง 21-30 ปี ซึง่มคีวามถีใ่นการเขา้ใชง้านยทูปู มากกว่า 20 ครัง้ต่อสปัดาหข์ึน้
ไปจะไม่ดูเนื้อหาคดิเป็นรอ้ยละ 57.30 และดูเนื้อหาคดิเป็นรอ้ยละ 53.80 ส่วนกลุ่มตวัอย่างที่ประกอบอาชพีพนักงาน
บรษิัทเอกชนจะกดขา้มโฆษณาทนัทเีมื่อมขีอ้ความให้ “กดขา้ม” คดิเป็นร้อยละ 81 ในจ านวนนี้เป็นผู้ที่มอีายุระหว่าง 
21-30 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 82.80 อายุระหว่าง 31-40 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 77.30 และอายุระหว่าง 41-50 ปี 100 
5.4 การทดสอบสมมติฐานการวิจยั 

งานวิจัยนี้ทดสอบสมมติฐานการวิจัยจากกรอบแนวคิดการวิจัยด้วยการวิเคราะห์ การถดถอยแบบเชิงชัน้ 
(Hierarchical regression) ผลลัพธ์ที่ได้แสดงในตารางที่ 2 ซึ่งแสดงคะแนนมาตรฐาน (Standardized score) โดย
สามารถวเิคราะหผ์ลทางสถติไิดด้งันี้ 
 

ตารางที ่2 ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลทางตรง ทางออ้ม และอทิธพิลโดยรวมของตวัแปรแฝงในกรอบแนวคดิการวจิยั  
(แสดงเป็นคะแนนมาตรฐาน) 

ตวัแปร
ตาม 

R2 อิทธิพล ตวัแปรอิสระ 
ทศันคติ
ต่อ

โฆษณา
ดิจิทลั 

การ
คล้อย

ตามกลุม่
อ้างอิง 

การ
เปิดรบั
ส่ือ 

ลกัษณะ
ของ

โฆษณา 

ความรูสึ้ก
เบื่อหรอื
ร าคาญ 

ความ
ตัง้ใจปิด

กัน้
โฆษณา 

ปิดกัน้
โฆษณา
ดจิทิลั 

0.120 
ทางตรง - - - - 0.123** 0.363* 
ทางออ้ม 0.131* - -0.120* - - - 
โดยรวม 0.131* - -0.120* - 0.123* 0.363* 

ความ
ตัง้ใจปิด
กัน้
โฆษณา 

0.117 

ทางตรง 0.361* -0.140 -0.331* - - - 
ทางออ้ม - - - -0.200* - - 
โดยรวม 0.361* -0.140 -0.331* -0.200* - - 

การ
เปิดรบัสือ่ 0.418 

ทางตรง - - - 0.646* - -0.331* 
ทางออ้ม - - - - - - 
โดยรวม - - - 0.646* - -0.331* 

 
5.4.1 การเปิดรบัส่ือ ผลทางสถิติแสดงให้เห็นว่า ลกัษณะของโฆษณาส่งอทิธพิลทางตรงต่อความรู้สกึในการ

เปิดรบัสือ่ ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.646 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และมคีวามผนัแปรของตวัแปร
ตามเท่ากบัรอ้ยละ 41.8 (R2 = 0.418) ซึง่จากการวเิคราะหข์อ้มูล พบว่า ลกัษณะของโฆษณาสนับสนุนสมมตฐิานการ
วจิยัที่ 4 ที่กล่าวว่า ลกัษณะของโฆษณาส่งผลทางบวกต่อการเปิดรบัสื่อ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ Pradiptarini 
(2011) พบว่า การท าตลาดสื่อสงัคมออนไลน์ ที่มปีระสทิธผิลเกดิจากเนื้อหาหรอืสารที่มคีุณภาพ การมสี่วนร่วมของ
บรษิทัผูผ้ลติในการสือ่สารทางสื่อโฆษณาออนไลน์ เช่น การเชญิลูกคา้เขา้ร่วมสู่ชุมชนสงัคมออนไลน์ของบรษิทั เพื่อให้
ลกูคา้ไดม้ปีฏสิมัพนัธโ์ดยตรงกบัทางบรษิทั และการเชื่อมโยงกบัการท าการตลาดรปูแบบอื่นๆ โดยกลุ่มเป้ายหมายหลกั 
คอื กลุ่มคนเจนเอก็ซ ์(Generation X) และเบบีบู้มเมอร ์(Baby boomers) ซึง่มคีวามเกีย่วพนัและมศีกัยภาพในการท า
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ตลาดผ่านสือ่สงัออนไลน์มากกว่ากลุ่มคนเจนวาย (Generation Y) เน่ืองจากกลุ่มคนเหล่าน้ีไม่ค่อยมคีวามอดทนต่อการ
รบัสารการตลาด และเตบิโตมาพรอ้มกบัการใชเ้ทคโนโลย ี

5.4.2 ความตัง้ใจปิดกัน้โฆษณา ผลทางสถติแิสดงใหเ้หน็ว่า ทศันคตต่ิอโฆษณาดจิทิลั การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิ     
การเปิดรบัสื่อ และลกัษณะของโฆษณา ส่งอทิธพิลต่อความตัง้ใจปิดกัน้โฆษณา โดยมคีวามผนัแปรของตวัแปรตาม
เท่ากบัรอ้ยละ 11.7 (R2 = 0.117) ซึง่มรีายละเอยีดของอทิธพิลในแต่ละปัจจยัดงันี้ 

ทศันคติต่อโฆษณาดิจิทลั สง่อทิธพิลทางตรงต่อความตัง้ใจปิดกัน้โฆษณา ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.361 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานการวจิยัที่ 1 ที่กล่าวว่า ทศันคติต่อโฆษณาดจิทิลั
ส่งผลทางบวกต่อความตัง้ใจปิดกัน้โฆษณา ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิยัของ ของ (สปันนา สงัข์สุวรรณ , 2552) พบว่า 
ทศันคตต่ิอโฆษณาสนิคา้ผ่านโทรศพัทเ์คลื่อนที่อยู่ในระดบัปานกลาง เนื่องจากโฆษณาทีไ่ดร้บัชมเป็นโฆษณาทีไ่ม่ได้
สนใจหรอืไม่ตอ้งการ อกีทัง้เป็นการยดัเยยีดขอ้มลูและรบกวนเวลาสว่นตวัเกนิไป จงึส่งผลใหไ้ม่มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้
สนิค้า ดงันัน้เมื่อบุคคลมทีศันคติต่อโฆษณาดจิทิลัในทางลบที่เป็นทางบวกต่อความตัง้ใจปิดกัน้โฆษณา บุคคลจะมี
แนวโน้มทีจ่ะแสดงออกและมคีวามตัง้ใจทีจ่ะปิดกัน้โฆษณาทีไ่ดร้บัชม 

การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ส่งอทิธพิลทางตรงต่อความตัง้ใจปิดกัน้โฆษณา ที่ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั  -
0.140 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่จากการวเิคราะหข์อ้มูล พบว่า การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิไม่สนบัสนุน
สมมติฐานการวจิยัที่ 2 ทีก่ล่าวว่า การคลอ้ยตามกลุ่มอ้างองิส่งผลทางบวกต่อความตัง้ใจปิดกัน้โฆษณา เน่ืองจากค่า
สมัประสทิธิอ์ทิธพิลมเีครื่องหมายลบ ซึง่มทีศิทางตรงกนัขา้มกบัสมมตฐิานการวจิยัทีต่ัง้ไว ้โดยอาจเกดิจากสาเหตุกลุ่ม
ตวัอย่างผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ ทีย่งัอยู่ในวยัท างานและมคีวามถีใ่นการใชง้านยทูปูหลายครัง้ จงึท า
ใหไ้ดร้บัชมโฆษณาในยูทูปบ่อยครัง้ อาจจะส่งผลให้กลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิว่าการโฆษณาบางครัง้กถ็ือว่าเป็นขอ้มูล
ขา่วสารทีเ่ป็นประโยชน์ ช่วยในการตดัสนิใจและมสีว่นเป็นอทิธพิลต่อการเป็นตวัของตวัเอง เชื่อในตนเอง ซึง่สอดคล้อง
กบังานวจิยัของ (Ramos, 2009) กล่าวว่า กลุ่มคนวยั 18-24 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 48.5 ไดร้บัอทิธพิลจากสือ่สงัคมออนไลน์
ต่อการพจิารณาเลอืกรา้นบรกิารสปา 

การเปิดรบัส่ือ ส่งอทิธพิลทางตรงต่อความตัง้ใจปิดกัน้โฆษณา ที่ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั -0.331 อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัที ่3 ทีก่ล่าวว่า การเปิดรบัสือ่สง่ผลทางลบต่อความ
ตัง้ใจปิดกัน้โฆษณา ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Klapper (1960) กล่าวว่า การเปิดรบัสือ่ คอื การทีป่ระสาทสมัผสัของ
บุคคลจะถูกกระตุ้นโดยสิง่เร้า และบุคคลจะเลือกเปิดรบัสิง่เร้าที่ตรงกับความต้องการและความสนใจของตน และ
หลกีเลีย่งการเปิดรบัสิง่เรา้ทีไ่ม่ต้องการ ไม่สนใจ และเหน็ว่าไม่ส าคญั โดยผูร้บัสือ่มสีทิธิท์ีจ่ะเลอืกเปิดรบัสื่อตามความ
ตอ้งการของตนเอง เช่น เพื่อความรู ้เพื่อความหลากหลาย เพื่อประโยชน์ทางสงัคม เป็นต้น ซึง่การเปิดรบัสื่อเป็นส่วน
หนึ่งของการเกดิความตัง้ใจปิดกัน้โฆษณา โดยเหตุผลในการเลอืกเปิดรบัสือ่ของผูร้บัสื่อแต่ละคนนัน้แตกต่างกนัออกไป 
ดงันัน้เมื่อผู้รบัสื่อสามารถเป็นผู้คดัเลอืกสื่อเองตามความต้องการ และสื่อนัน้น่าสนใจตรงกบัความต้องการ จะส่งผล
ทางบวกในการเปิดรบัสือ่ทีส่ง่ผลในทางลบต่อความตัง้ใจปิดกัน้สือ่โฆษณา 

ลกัษณะของโฆษณา ส่งอทิธพิลทางออ้มต่อความตัง้ใจปิดกัน้โฆษณา ผ่านการเปิดรบัสื่อไปยงัความตัง้ใจปิดกัน้
โฆษณา ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั -0.200 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

5.4.3 ปิดกัน้โฆษณาดิจิทัล ผลทางสถิติแสดงให้เห็นว่า ความรู้สกึเบื่อหรอืร าคาญ ความตัง้ใจปิดกัน้โฆษณา 
ทศันคติต่อโฆษณาดจิทิลั การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิ และการเปิดรบัสื่อ ส่งอทิธพิลต่อการปิดกัน้โฆษณาดจิทิลั โดยมี
ความผนัแปรของตวัแปรตามเท่ากบัรอ้ยละ 12 (R2 = 0.120) รายละเอยีดของอทิธพิลแต่ละปัจจยัมดีงันี้ 

ความรูสึ้กเบื่อหรอืร าคาญ สง่อทิธพิลทางตรงต่อการปิดกัน้โฆษณาดจิทิลั ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.123 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานการวจิยัที่ 5 ที่กล่าวว่า ความรูส้กึเบื่อหรอืร าคาญ
สง่ผลทางบวกต่อการปิดกัน้โฆษณาดจิทิลั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ (Speck & Elliott, 1997; Schultz, 2006; Kelly 
et al., 2010) กล่าวว่า ความรูส้กึเบื่อหรอืร าคาญเป็นอาการดา้นจติใจทีรู่ส้กึไม่พอใจ โดยมผีลท าใหเ้กดิความหงุดหงดิ 
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โมโห และกวนใจ ท าใหเ้กดิอารมณ์ต่าง ๆ เช่น ไม่พอใจและโกรธ ซึง่มหีลายสาเหตุทีก่ระตุน้ใหเ้กดิความน่าร าคาญ แต่
ละคนมภีาวะร าคาญแตกต่างกนั ซึง่ความรูส้กึเบื่อหรอืร าคาญอาจจะเกดิขึน้ไดก้บับางคนทีเ่ผชญิกบัปรากฏการณ์ในสื่อ
อย่างโฆษณาดจิทิลั ทีถู่กเปิดถี่ๆ อย่างต่อเนื่องหลายครัง้ เป็นระยะเวลานาน 

ความตัง้ใจปิดกัน้โฆษณา สง่อทิธพิลทางตรงต่อการปิดกัน้โฆษณาดจิทิลั ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.363 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานการวจิยัที่ 6 ที่กล่าวว่า ความตัง้ใจปิดกัน้โฆษณา
สง่ผลทางบวกต่อการปิดกัน้โฆษณาดจิทิลั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ (Cho & Cheon, 2004) กล่าวว่า ความตัง้ใจที่
จะแสดงออกถงึพฤติกรรม โดยความตัง้ใจที่จะแสดงออกนั ้นได้รบัอทิธพิลมาจากปัจจยัต่างๆ ทัง้นี้ความตัง้ใจปิดกัน้
โฆษณาคอืการทีบุ่คคลมแีรงจูงใจหรอืความตัง้ใจทีจ่ะปิดกัน้สือ่โฆษณาดจิทิลับนยทูปูดว้ยซอฟตแ์วรบ์ลอ็กโฆษณา เมื่อ
โฆษณาทางยทููปไม่ใช่สิง่ทีผู่ร้บัชมสนใจ อาจน าไปสู่ประสบการณ์เชงิลบและประสบการณ์เชงิลบเหล่านี้อาจท าใหผู้ร้บั
ชมหลกีเลีย่งโฆษณาทางยทูปูและสง่ผลต่อความตัง้ใจปิดกัน้โฆษณา 

ทศันคติต่อโฆษณาดิจิทลั ส่งอทิธพิลทางออ้มต่อการปิดกัน้โฆษณาดจิทิลั ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.131 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง สง่อทิธพิลทางออ้มต่อการปิดกัน้โฆษณาดจิทิลั ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั -0.05 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลมเีครื่องหมายลบ 

การเปิดรบัส่ือ ส่งอทิธพิลทางอ้อมต่อการปิดกัน้โฆษณาดจิทิลั ที่ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั -0.120 อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลมเีครื่องหมายลบ 
 
6. สรปุผลการวิจยั 
6.1 อภิปรายผลการวิจยั 

การศกึษาการวจิยั พบว่า ปัจจยัที่ส่งผลต่อการปิดกัน้โฆษณาดิจทิลัในยูทูป ประกอบไปด้วย ความตัง้ใจปิดกัน้
โฆษณา ทศันคติต่อโฆษณาดจิทิลั การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิ การเปิดรบัสื่อ ลกัษณะของโฆษณา และความรูส้กึเบื่อ
หรอืร าคาญ ตามล าดบั ซึ่งแสดงให้เหน็ว่ากรอบแนวคดิปิดกัน้โฆษณาดจิทิลัมคีวามสอดคล้องกบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์ 
ดงันี้ 

ลกัษณะของโฆษณาส่งผลต่อการเปิดรบัสื่อ กล่าวคอื กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิยงัอยู่ในวยั 21-30 ปี ใน
ต าแหน่งระดบัเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร และมรีายไดร้ะดบัปานกลางทีม่คีวามถี่ในการเขา้ใชง้านยูทูปไม่ต ่ากว่า 20 ครัง้ต่อ
สปัดาห ์ซึง่มจี านวนการใชง้านค่อนขา้งสงู และเลอืกสนใจรบัฟังเพลงไทยสากลเป็นอนัดับแรก ทัง้นี้หากลกัษณะของ
โฆษณาในยูทูปที่แสดงผลอาจจะไม่ได้ท าให้กลุ่มตวัอย่างรูส้กึทางลบ เนื่องจากกลุ่มตวัอย่างอาจจะไดร้บัชมโฆษณา
หรอืไม่ไดร้บัชมโฆษณาบ้างในช่วงเวลาทีก่ าลงัรบัฟังเพลงไทยสากล จงึไม่ไดรู้้สกึว่าลกัษณะของโฆษณานัน้จะส่งผล
ทางลบต่อการเปิดรบัสื่อ และอกีทัง้ลกัษณะของโฆษณาในยูทูปนัน้ จากบรบิทของกลุ่มตวัอย่างอาจจะมองว่าโฆษณา
นัน้มคีวามเหมาะสมและน่าสนใจ สามารถน าขอ้มลูทีไ่ดร้บัชมน าไปใชป้ระโยชน์ หรอืเพื่อใชใ้นการศกึษาและบอกต่อ 

ความรูส้กึเบื่อหรือร าคาญส่งผลต่อการปิดกัน้โฆษณาดจิทิลั กล่าวคอื กลุ่มตวัอย่างบางส่วนมคีวามรูส้กึเบื่อหรอื
ร าคาญเป็นอาการดา้นจติใจทีรู่ส้กึไม่พอใจ โดยมผีลท าใหเ้กดิความหงุดหงดิ โมโห และกวนใจ ท าใหเ้กดิอารมณ์ต่าง ๆ 
ซึง่แต่ละคนมภีาวะร าคาญแตกต่างกนั โดยอาจจะเกดิขึน้ไดก้บับางคนที่เผชญิกบัปรากฏการณ์ในสือ่โฆษณาดจิทิลั ทีไ่ด้
มกีารรบัชมไปแลว้หลายครัง้ และเป็นโฆษณาเดมิทีถู่กเปิดอย่างต่อเนื่องหลายๆ ครัง้ เป็นระยะเวลานาน จงึส่งผลให้
เกดิการใชง้านซอฟตแ์วรบ์ลอ็กโฆษณาปิดกัน้โฆษณาดจิทิลั 

ความตัง้ใจปิดกัน้โฆษณาสง่ผลต่อการปิดกัน้โฆษณาดจิทิลั กล่าวคอื หากกลุ่มตวัอย่างม ีทศันคตต่ิอโฆษณาดจิทิลั
ในยทูปูในทางลบกจ็ะสง่ผลทางบวกต่อความตัง้ปิดใจปิดกัน้โฆษณา และสง่อทิธพิลทางตรงต่อการปิดกัน้โฆษณาดจิทิลั 
โดยการใชง้านซอฟตแ์วรบ์ลอ็กโฆษณา ถงึแมว้่าการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิและการเปิดรบัสือ่มทีศิทางลบต่อความตัง้ใจ
ปิดกัน้โฆษณากต็ามแต่กไ็ม่สง่ผลมากไปกว่าทศันคตต่ิอโฆษณาดจิทิลั ซึง่กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่มคีวามเหน็ว่าโฆษณา
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ในยูทูปที่ปรากฎขึน้ ไม่ว่าจะเป็นโฆษณาเริ่มต้นก่อนรบัชมเนื้อหรอืโฆษณาแทรกระหว่างการรบัชมเนื้อหา หากมี
ขอ้ความให ้“กดขา้ม” กจ็ะกดขา้มทนัท ีซึง่แสดงใหเ้ห็นว่าโฆษณาในยูทูปนัน้ไม่มเีน้ือหาทีน่่าดงึดูดใหน่้าสนใจมากพอ 
ขดัจงัหวะการรบัชม และโฆษณาไม่เขา้กบัเนื้อหาที่รบัชมอยู่ในขณะนัน้ ทัง้ยงัเป็นการยดัเยยีดขอ้มูลซ ้าๆ มากเกนิไป 
สิง่เหล่านี้สง่ผลใหก้ลุ่มตวัอย่างมทีศันคตต่ิอโฆษณาดจิทิลัในทางลบทีม่ผีลทางบวกต่อความตัง้ใจปิดกัน้โฆษณา 
6.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบติั 

ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไม่ว่าจะเป็นบรษิทัเอกชน องคก์ร ผูป้ระกอบการรายใหญ่และรายย่อย ทีเ่ลอืกใชส้ื่อโฆษณาดจิทิลัใน
การส่งข้อมูลข่าวสารหรอืประชาสมัพนัธ์โดยเฉพาะยูทูปเป็นหลกั รวมถึงผู้จดัท าสื่อโฆษณาควรให้ความส าคญักบั
ผูใ้ชง้านยทูปูโดยพจิารณาถงึทศันคตต่ิอโฆษณาดจิทิลั การเปิดรบัสือ่ และลกัษณะของโฆษณา นอกจากนี้ควรพจิารณา
ถงึความรูส้กึเบื่อหรอืร าคาญของผูร้บัชมดว้ย เพื่อใหผู้ใ้ชง้านยทูปูเลอืกใชซ้อฟตแ์วรบ์ลอ็กโฆษณาลดน้อยลง 
6.3 ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยัต่อเน่ือง 

การวิจัยครัง้นี้ พบว่า ลักษณะของโฆษณา ไม่สนับสนุนสมมติฐานการวิจยัครัง้นี้ เนื่องจากบรบิทของผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในช่วงอายุ 21 - 30 ปี มรีายได้ระดบัปานกลางโดยส่วนใหญ่เลอืกรบัชมฟัง
เพลงไทยสากลเป็นดบัดบัแรก ซึ่งความคดิและแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการเปิดรบัสื่อนัน้มีความแตกต่างกนั จงึขอเสนอ
แนะน างานวจิยัต่อเนื่องว่าควรศกึษาเกีย่วกบัปัจจยัลกัษณะของโฆษณาทีส่ง่ผลต่อการเปิดรบัสือ่ โดยคดัแยกเป็นกลุ่มๆ 
ตามประเภทของเนื้อหาทีบุ่คคลนิยมเลอืกรบัชมในยูทูปและพบว่าทศันคตต่ิอโฆษณาดจิทิลั การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งองิ 
และการเปิดรบัสือ่สง่อทิธพิลทางตรงต่อความตัง้ใจปิดกัน้โฆษณา ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.361, 0.140 และ -
0.311 โดยมคีวามผนัแปรของตวัแปรตาม (R2) เทา่กบัรอ้ยละ 11.7 (R2 = 0.117) ซึง่มคี่าค่อนขา้งต ่า จงึควรศกึษาว่ามี
ปัจจยัใดบา้งทีส่ามารถน ามาใชแ้ละสง่ผลต่อความตัง้ใจปิดกัน้โฆษณา 

ซอฟต์แวร์บลอ็กโฆษณาไม่ใช่แค่สามารถปิดกัน้โฆษณาดจิทิลัไดแ้ค่เฉพาะในยูทูปเท่านัน้ แต่ยงัสามารถปิดกัน้
โฆษณาดจิทิลัจากช่องทางอื่นๆ ไดเ้ช่นกนั ทัง้นี้จงึขอเสนอแนะงานวจิยัต่อเนื่องว่าควรศกึษาปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการปิดกัน้
โฆษณาดจิทิลั ในสื่อโฆษณาดจิทิลัจากช่องทางอื่นๆ เช่น เวบ็ไซต ์เฟซบุ๊ก เป็นตน้ โดยอาจน าปัจจยัจากงานวจิยัครัง้นี้
เพื่อไปศกึษาหรอืน าปัจจยัอื่นเขา้มาเสรมิทีส่ง่ผลต่อการปิดกัน้โฆษณาดจิทิลั โดยการใชซ้อฟตแ์วรบ์ลอ็กโฆษณา 
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บทคดัย่อ 

งานวิจยันี้มีวตัถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความตัง้ใจในการผันตัวเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ทอพั ระหว่าง
นักพฒันาซอฟต์แวรท์ีเ่ขา้ท างานในช่วงเริม่ต้นและนักพฒันาซอฟต์แวรท์ี่ท างานในองคก์รธุรกจิมาเป็นระยะเวลานาน 
โดยเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นนักพฒันาซอฟต์แวรท์ีม่ปีระสบการณ์ท างานต ่ากว่า 5 ปี จ านวน 151 คน และ 5 
ปีขึน้ไปจ านวน 120 คน ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัทีส่่งผลต่อการผนัตวัเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิสตารท์อพัของนักพฒันา
ซอฟต์แวร ์ไดแ้ก่ ความหลงใหลในการประกอบธุรกจิสตารท์อพั การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ทศันคตทิีม่ต่ีอการ
ประกอบธุรกจิสตารท์อพั การรบัรูโ้อกาสในการประกอบธุรกจิสตารท์อพั ความมนีวตักรรม และส าหรบัปัจจยัดา้นความ
พงึพอใจในงานนัน้ส่งผลเชงิลบต่อความตัง้ใจในการผนัตวัเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิสตารท์อพัของนักพฒันาซอฟต์แวร์ 
เมื่อเปรยีบเทยีบปัจจยัทีส่่งผลต่อความตัง้ใจในการผนัตวัเป็นผู้ประกอบการธุรกจิสตารท์อพัของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม 
พบว่า ไม่แตกต่างกนั แต่อาจมกีารใหล้ าดบัความส าคญัแก่แต่ละปัจจยั แตกต่างกนัเลก็น้อย 
 

ค าส าคญั: ความตัง้ใจ ธุรกจิสตารท์อพั นกัพฒันาซอฟตแ์วร ์ผูป้ระกอบการ ทฤษฎกีารกระท าทีม่เีหตุผล 
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Abstract 

The objective of this study is to compare the intention of software developers to be startup 
entrepreneurs. Data was collected from 151 software developers who work as developer less than 5 years 
and 120 software developers who work as developer more than 5 years. The results revealed that the factors 
influencing the intention of software developers to become startup entrepreneurs were the passion for startup 
business, self-efficacy, attitude toward startup entrepreneur, perceived opportunities, and innovativeness. In 
term of job satisfaction, this factor negatively influenced the intention of software developers to become 
startup entrepreneurs. There is no difference of factors influencing the intention to be startup of these 2 
sample groups but the priority given to each individual factor might be slightly different. 

 
Keywords: Intention, Startup businesses, Software developer, Entrepreneurship, Theory of reasoned action. 
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1. บทน า 
1.1 ความส าคญัและท่ีมาของปัญหา 

ธุรกจิสตาร์ทอพัมคีวามส าคญัต่อการพฒันาระบบเศรษฐกจิ และสงัคมของประเทศ (Rachmawan et al., 2015) 
โดยเป็นธุรกจิทีส่ามารถเริม่ตน้ไดง้่าย ต้นทุนในการเริม่ตน้ธุรกจิไม่สงูมาก ดว้ยการสนบัสนุนของเทคโนโลยซีอฟต์แวร ์
และการน านวตักรรมใหม่ๆ มาใชส้รา้งผลติภณัฑ ์หรอืบรกิาร ส าหรบัประเทศไทย ธุรกจิสตารท์อพัไดร้บัการสนับสนุน
จากรฐับาลตามแผนยุทธศาสตรไ์ทยแลนด ์4.0 จงึท าใหปั้จจุบนั ธุรกจิสตารท์อพัมกีารเตบิโต และขยายตวัมากขึน้อย่าง
ต่อเนื่อง (Thailand Startup Association, 2016) 

ส าหรบัสตารท์อพัในระดบัโลกแล้ว รฐับาลของแต่ละประเทศได้ให้ความส าคญักบัธุรกจิสตาร์ทอพัด้วยการออก
มาตรการสนบัสนุนในรปูแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการปรบักฎหมายและระเบยีบ เช่น การจงูใจทางภาษ ีส าหรบันกัลงทุน
จากต่างประเทศทีจ่ะเขา้มาร่วมลงทุนในธุรกจิสตารท์อพั การพฒันาระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน รองรบัการด าเนินงานของ
ธุรกจิสตาร์ทอพั เป็นต้น (Thailand Startup Association, 2016) ส าหรบัประเทศไทย การจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในปีพ.ศ. 2558 ภาครฐัได้ท าการสนับสนุน และส่งเสรมิธุรกิจสตาร์ทอพัของประเทศอย่างเป็นระบบใน 4 
ประเดน็หลกั ได้แก่ 1) การส่งเสรมิให้สตารท์อพัสามารถเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนเพิม่ขึน้ 2) การสนับสนุนสตาร์ทอพัให้มี
ความพร้อมในการท าธุรกจิเชงิพาณิชย์ 3) การเพิม่เตมิองค์วามรู้ดา้นผูป้ระกอบการแก่สตารท์อพั และ 4) การบูรณา
การความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อสนับสนุนสตารท์อพั (รฐับาลไทย, 2559) นอกจากนี้ ภาครฐัยงัช่วย
พฒันาระบบนิเวศน์สตารท์อพั (Startup ecosystem) อกีดว้ย (Sasin Management Consulting, 2016) 

Forbes (2017) กล่าวว่า การด าเนินธุรกจิสตาร์ทอพัให้มปีระสทิธภิาพ ต้องประกอบด้วยบุคลากร 3 ส่วน ได้แก่    
(1) Hustler เป็นผูดู้แลเกีย่วกบัดา้นธุรกจิทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการจดัหาเงนิทุน การขาย หรอืการสรา้งเครอืข่ายต่างๆ  
(2) Hipster เป็นผูท้ีท่ าหน้าทีอ่อกแบบผลติภณัฑ ์หรอืบรกิารของธุรกจิสตารท์อพั เพื่อสรา้งประสบการณ์ทีด่แีก่ผูใ้ชห้รอื
ลกูคา้ และ (3) Hacker หรอื Developer เป็นผูผ้ลติผลติภณัฑข์องสตารท์อพัขึน้ ใหเ้กดิเป็นรปูธรรม ซึง่มกัอยู่ในรปูของ
ซอฟตแ์วร ์

ธุรกจิสตารท์อพัสว่นใหญ่เป็นเทคสตารท์อพั ทีอ่าศยัซอฟตแ์วรน์ าธุรกจิ นกัพฒันาซอฟตแ์วรจ์งึมคีวามส าคญัอย่าง
ยิง่ในการเริม่ตน้ธุรกจิสตารท์อพั ในภาวะทีน่กัเขยีนโปรแกรมขาดแคลนในปัจจุบนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัในอดตีทีก่ล่าว
ว่า การเติบโตอย่างต่อเนื่องของเทคสตาร์ทอพัที่ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจเติบโตขึ้น ท าให้บุคลากรหรอืผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศในองค์กรธุรกจิบางส่วน เลอืกทีจ่ะลาออกจากองค์กรเพื่อเริม่ท าธุรกจิที่เป็นของตนเอง 
(Lee et al., 2009)  
1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

ความส าคญัของธุรกจิสตารท์อพั และสภาพแวดลอ้มดงักล่าวจงึท าใหง้านวจิยันี้มุ่งทีจ่ะศกึษาเกีย่วกบัปัจจยัเอือ้และ
ปัจจยัขดัขวางที่มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจในการผนัตัวเป็นผู้ประกอบการธุรกจิสตาร์ทอพัของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่
ท างานอยู่ในองค์กรธุรกิจ และเปรียบเทียบล าดับการให้ความส าคัญของปัจจัย ระหว่างนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มี
ประสบการณ์ท างานต ่ากว่า 5 ปี และ 5 ปีขึน้ไป ในมติิส่วนบุคคล มติอิงค์กร และมติสิภาพแวดลอ้มที่สนับสนุน อาท ิ
ภาครฐั เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสรมิใหผู้้ทีม่คีวามสามารถทางดา้นเทคโนโลยทีีม่คีวามสนใจประกอบธุรกจิของตน 
หนัมาประกอบธุรกจิสตารท์อพั เพื่อสรา้งรายได้ใหต้นเอง และประเทศ นอกเหนือจากการพึง่พาการขบัเคลื่อนระบบ
เศรษฐกจิโดยบรษิทัต่างชาต ิหรอืวสิาหกจิขนาดใหญ่เพยีงอย่างเดยีว  

 
 
 
 
 



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่5 ฉบบัที ่1 เดอืน มกราคม–มนีาคม 2562 หน้า 62 

2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
2.1 แนวคิดเก่ียวกบัธรุกิจสตารท์อพัและระบบนิเวศน์ 

Blank and Dorf (2012) ได้นิยามความหมายของค าว่าสตาร์ทอพัไว้ว่า เป็นองค์กรที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อค้นหา
แบบจ าลองธุรกจิ (Business model) ทีส่ามารถท าซ ้า และขยายขนาดไดอ้ย่างรวดเรว็ เป้าหมายของธุรกจิสตารท์อพั
อาจเป็นรายได ้ผลก าไร จ านวนผูใ้ชง้านปรมิาณมากหรอือาจเป็นอตัราการคลกิผ่านเวบ็ไซต์กไ็ด ้ตามทีผู่ป้ระกอบการ
และนักลงทุนได้ตกลงร่วมกนั อย่างไรก็ดี ส าหรบัธุรกิจสตาร์ทอพันัน้ การมีเพียงแนวคิด (Idea) ที่ดีอย่างเดียวไม่
เพยีงพอ จงึต้องมกีารเขยีนแผนธุรกจิขึน้มาด้วย และท าการทดสอบแนวคดิกบัโลกความเป็นจรงิก่อนว่ามแีนวโน้ม
อย่างไร (วรญัญ ูสรุเดช, 2016) 

Kelley et al. (2016) ระบุว่า ระบบนิเวศน์ส าหรบัผู้ประกอบการชี้ให้เห็นถึงการผสมผสานกนั ของปัจจัยที่เป็น
เงื่อนไขส าหรบัการเป็นผูป้ระกอบการ Sasin Management Consulting (2016) กล่าวว่า การสรา้งระบบนิเวศน์ธุรกจิที่
เหมาะสมนัน้เป็นสิง่ส าคญัที่ภาครฐัควรเขา้มามบีทบาท และสนับสนุน เพื่อให้ธุรกจิสตาร์ทอพัด าเนินต่อไปได ้อย่าง
เติบโตและราบรื่น Techsauce (2016) ได้แบ่งกลุ่มต่างๆ ของผู้ที่เกี่ยวขอ้งในระบบนิเวศน์สตาร์ทอพัไว้ ได้แก่ กลุ่ม
ธุรกจิสตารท์อพัทีม่ชีื่อเสยีง กลุ่มองคก์รภาครฐั กลุ่มสตารท์อพัทางธุรกจิทีม่กีารเขา้ตลาดหลกัทรพัยห์รอืถูกซือ้กจิการ/
ควบรวมแล้ว กลุ่มธุรกจิเงนิร่วมลงทุน กลุ่มผูล้งทุน กลุ่มบ่มเพาะผู้ประกอบการธุรกจิสตารอ์พั กลุ่มสื่อ กลุ่มผูจ้ดังาน 
กลุ่มผูใ้หบ้รกิารดา้นพืน้ทีเ่พื่อการท างานร่วมกนั กลุ่มสมาคมส่งเสรมิธุรกจิสตารท์อพั นักลงทุนรายย่อยหรอืชมรมนัก
ลงทุนอสิระ และกลุ่มผูใ้หบ้รกิารดา้นการศกึษา 
2.2 ทฤษฎีการกระท าท่ีมีเหตผุล 

ทฤษฎีการกระท าที่มีเหตุผล (Theory of reasoned action หรือ TRA) ถูกพัฒนาขึ้นโดย Fishbein and Ajzen 
(1975) เพื่อคาดคะเนสาเหตุของพฤตกิรรมของมนุษย ์ทฤษฎนีี้มสีมมุตฐิานว่า โดยทัว่ไปมนุษยเ์ป็นผูท้ีม่เีหตุผล และใช้
ขอ้มูลที่มปีระโยชน์ต่อตนเองอย่างเป็นระบบ เพื่อบรรลุถึงการตดัสนิใจของตน ทฤษฎีระบุว่า พฤติกรรมของมนุษย ์
(Behavior) นัน้ เกดิจากเจตนาหรอืความตัง้ใจทีจ่ะแสดงพฤตกิรรม (Intention) โดยเจตนาทีจ่ะแสดงพฤตกิรรมนัน้ ถูก
ก าหนดโดยปัจจยัทีส่ าคญั 2 ประการ ไดแ้ก่ ทศันคตทิีม่ต่ีอพฤตกิรรม (Attitude toward behavior) และการคลอ้ยตาม
กลุ่มอา้งองิ (Subjective norm) 
 

3. กรอบแนวคิดและสมมติุฐานการวิจยั 
การวจิยันี้ได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการกระท าที่มเีหตุผลความตัง้ใจในการผนัตวัเป็นผู้ประกอบการธุรกจิสตาร์ทอพั 

โดยแบ่งปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งเป็น 3 มติปิระกอบดว้ย มติดิา้นบุคคล มติดิา้นองคก์ร และมติดิา้นสภาพแวดลอ้มทีส่นบัสนุน 
ดงัแสดงในภาพที ่1 
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิการวจิยั 

 
ทศันคตทิีม่ต่ีอการประกอบธุรกจิสตารท์อพั (Attitude toward startup) หมายถงึ ความเชื่อทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมของ

บุคคลในการประกอบธุรกจิสตารท์อพั Dinc and Budic (2016) ระบุว่า ทศันคตทิีม่ต่ีอสิง่ใดสิง่หนึ่ง เช่น ทศันคตทิีม่ต่ีอ
การสร้างธุรกิจ หรือการเปิดบริษัทใหม่ ช่วยท าให้บุคคลเชื่อว่า ตนเองสามารถที่จะผันตัวเป็นผู้ประกอบการได้                  
Iqbal et al. (2012) ไดศ้กึษาถึงปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจในการเป็นผูป้ระกอบการพบว่า ทศันคติทีด่ทีี่มต่ีอการ
เป็นผูป้ระกอบการ สง่ผลต่อความตัง้ใจในการเป็นผูป้ระกอบการ จงึน าเสนอสมมุตฐิานดงัต่อไปนี้  

 
H1: ทศันคตทิีม่ต่ีอธุรกจิสตารท์อพัสง่ผลเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการผนัตวัเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิสตารท์อพั 
 
ความมนีวตักรรม (innovativeness) หมายถงึ แนวโน้มทีบุ่คคลจะมลีกัษณะเป็นผูบุ้กเบกิทางดา้นเทคโนโลย ีและ

รเิริม่การใช้งานเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงเป็นผู้น าทางความคดิเกี่ยวกบัเทคโนโลย ี(Parasuraman & Colby, 2014) 
ความมนีวตักรรมได้ถูกกล่าวถึงบ่อยครัง้ในงานวจิยัในอดตี และเป็นองค์ประกอบที่ส าคญัของการเ ป็นผูป้ระกอบการ 
(Gurel et al., 2010) ความคิดของบุคคลที่เป็นผู้ประกอบการมักจะมีความมีนวตักรรมมากกว่าบุคคลที่ไม่ได้เป็น
ผู้ประกอบการ ทัง้นี้ Gurel et al. (2010) ได้ศึกษาความตัง้ใจในการเริม่ต้นธุรกิจของนักศึกษาชาวองักฤษและตุรกี
พบว่า ความมนีวตักรรมสง่ผลเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการเริม่ตน้ธุรกจิ จงึน าเสนอสมมุตฐิานดงัต่อไปนี้  

 
H2: ความมนีวตักรรมสง่ผลเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการผนัตวัเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิสตารท์อพั 
 
การรบัรู้ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) หมายถึง การรบัรู้ความสามารถส่วนบุคคล โดยตระหนักถึง

ความส าเร็จ และเป็นความส าเร็จในบทบาทของการเป็นผู้ประกอบการ (Chen et al., 1998) Rachmawan et al. 
(2015) ระบุว่า การรบัรู้ความสามารถของตนเองเป็นความเชื่อในความสามารถ ทีจ่ะจดัระเบยีบ และด าเนินการตาม
แนวทางทีว่างไว ้ซึง่ต้องท าโดยอาศยัความรอบรู ้หรอืความรูท้ีม่เีขา้ช่วย โดยความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ
นัน้เป็นความเชื่ออย่างแขง็แกร่งของบุคคลว่า เขาจะสามารถประสบความส าเรจ็ในบทบาทต่างๆ และงานต่างๆ ที่
เกี่ยวขอ้งกบัการเป็นผู้ประกอบการได้ นอกจากนี้ Oh and Ha (2013) ไดศ้กึษาถึงปัจจยัที่เกีย่วกบัความตัง้ใจในการ
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เป็นผู้ประกอบการของผู้ประกอบการที่มศีกัยภาพในการสรา้งธุรกจิ ผลการศกึษาพบว่า การรบัรูค้วามสามารถของ
ตนเองสง่ผลเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการเป็นผูป้ระกอบการ จงึน าเสนอสมมุตฐิานดงัต่อไปนี้  

 
H3: การรบัรูค้วามสามารถของตนเองสง่ผลเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการผนัตวัเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิสตารท์อพั 
 
การรบัรูโ้อกาสในการประกอบธุรกจิสตารท์อพั (Perceived opportunity) หมายถงึ การมองเหน็โอกาสและช่องทาง

ในการสรา้งธุรกจิใหม่ เกบ็เกี่ยวผลประโยชน์ และสรา้งก าไร โดยการตอบสนองความต้องการของตลาดและผู้บรโิภค 
(Christensen et al., 1989) การรบัรูโ้อกาสเป็นปัจจยัทีถู่กกล่าวถงึมาก และถูกน ามาใชใ้นการศกึษาเกีย่วกบัโอกาสใน
การประกอบธุรกจิ ผูป้ระกอบการทีม่รีะดบัการรบัรูโ้อกาสทีสู่ง จะมคีวามแตกต่างกบัผู้ประกอบการที่มรีะดบัการรบัรู้
โอกาสทีต่ ่าดว้ย (Wasdani & Mathew, 2014) การเพิม่ขึน้ของการรบัรูโ้อกาสในการเป็นผู้ประกอบการสามารถท าให้
เกิดทัศนคติเชิงบวกของบุคคลต่อการเป็นผู้ประกอบการ และส่งผลให้บุคคลนั ้น เกิดความตัง้ใจในการเป็น
ผูป้ระกอบการในทีส่ดุ (Walker et al., 2013) จงึน าเสนอสมมุตฐิานดงัต่อไปนี้  

 
H4: การรบัรู้โอกาสในการประกอบธุรกจิสตาร์ทอพัส่งผลเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการผนัตัวเป็นผู้ประกอบการ

ธุรกจิสตารท์อพั 
 
ความหลงใหลในธุรกจิสตารท์อพั (Passion for startup) หมายถงึ ความชื่นชอบอย่างมาก ทีม่ต่ีอธุรกจิสตารท์อพั 

Rachmawan et al. (2015) ระบุถงึ คุณลกัษณะทีผู่ป้ระกอบการควรมคีอื ความหลงใหลในธรุกจิ โดยผูป้ระกอบการตอ้ง
มคีวามสนใจในธุรกจิอย่างมาก เพราะระหว่างการท าธุรกจิ ผูป้ระกอบการตอ้งพบอุปสรรคมากมายทีต่้องเอาชนะใหไ้ด ้
หากผู้ประกอบการปราศจากความหลงใหลหรือความสนใจในธุรกิจ ธุรกิจก็ไม่สามารถที่จะประสบความส าเรจ็ได้  
Brannback et al. (2006) ชีว้่า ความหลงใหลในงานเป็นแรงผลกัดนัทีส่ าคญัทีสุ่ดในการขบัเคลื่อนใหบุ้คคลเกดิการรบัรู้
ความปรารถนา และความเป็นไปได้ในการประกอบธุรกจิ รวมถึงโอกาสในการสร้างธุรกิจหรอืบริษัทของตนเอง จึง
น าเสนอสมมุตฐิานดงัต่อไปนี้  

 
H5: ความหลงใหลในการประกอบธุรกจิสตารท์อพัส่งผลเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการผนัตัวเป็นผู้ประกอบการ

ธุรกจิสตารท์อพั 
 
ความพึงพอใจในงานประจ า (Job satisfaction) หมายถึง ระดบัความรู้สกึที่พนักงานรู้สกึเกี่ยวกบังานในแง่มุม

ต่างๆ โดยเป็นการวดัจากความรูส้กึ หรอืทศันคตทิีม่ต่ีองานนัน้ๆ (Graham, 1982) Rachmawan et al. (2015) ระบุว่า 
ความไม่พอใจในงานประจ าเป็นแรงผลกัดนัใหพ้นักงานออกจากงานประจ า และมุ่งไปสรา้ง และประกอบธุรกจิเป็นของ
ตนเอง โดยความไม่พอใจในงานประจ าที่มากขึน้ จะท าให้มคีวามเป็นไปได้ที่มากขึน้เช่นกนัว่า บุคคลนัน้จะสามารถ
ประกอบธุรกจิแลว้ประสบความส าเรจ็ได้ นอกจากนี้ Cromie and Hayes (1991) ระบุอกีว่า การทีบุ่คคลจะหาช่องทาง
ในการประกอบธุรกจิของตนเอง มกัเกิดจากความไม่พงึพอใจในงานเดมิหรอืงานประจ าที่ท าอยู่ จงึน าเสนอสมมุตฐิาน 
ดงัต่อไปนี้  

 
H6: ความพงึพอใจในงานประจ าสง่ผลเชงิลบต่อความตัง้ใจในการผนัตวัเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิสตารท์อพั 
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นโยบายของภาครฐั (Government policies) หมายถึง กจิกรรมทีร่ฐักระท า เพื่อส่งเสรมิสงัคมของผู้ประกอบการ 
และเอือ้อ านวยต่อการสรา้งธุรกจิใหม่ๆ  (Gnyawali & Fogel, 1994) Acs and Szerb (2007) ไดศ้กึษาถงึความเขา้ใจทีด่ี
ของความสมัพนัธร์ะหว่างผูป้ระกอบการ การเตบิโตของเศรษฐกจิ และนโยบายสาธารณะ รวมถงึการเปลีย่นแปลงของ
การพฒันาเศรษฐกจิพบว่า นโยบายภาครฐัถือเป็นปัจจยัส าคญัในการสรา้งเสรมิสงัคมผู้ประกอบการ  Taormina and 
Lao (2007) ระบุว่า ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มมอีทิธพิลอย่างสงูต่อบุคคล ในสภาพแวดลอ้มทีม่กีารสง่เสรมิการท าธุรกจิ 
จะสนับสนุนใหบุ้คคลสามารถผนัตวัเป็นผู้ประกอบการ ขณะที่หากมสีภาพแวดลอ้มที่ไม่ส่งเสรมิกจิกรรมทางธุรกจิ ก็
อาจเป็นปัจจยัขดัขวางการผนัตวัเป็นผูป้ระกอบการไดเ้ช่นเดยีวกนั จงึน าเสนอสมมุตฐิานดงัต่อไปนี้  

 
H7: นโยบายภาครฐัสง่ผลเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการผนัตวัเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิสตารท์อพั 
 
แหล่งเงนิทุนที่สนับสนุน (Financial support) หมายถึง ความต้องการการสนับสนุนทางด้านการเงนิที่เพียงพอ 

ส าหรบัทุนทีผู่ป้ระกอบการต้องการ เพื่อใชใ้นการระดมเงนิลงทุนเริม่ตน้ หรอืเพื่อการขยายกจิการ (Gnyawali & Fogel, 
1994) Levie and Autio (2008) กล่าวว่าเงนิทุนเป็นสิง่จ าเป็นอย่างแรกๆ ในการสรา้งธุรกจิ การเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนที่
ยาก และการขาดแคลนเงนิทุนในการเริม่ธุรกจิ ถอืเป็นอุปสรรคทีส่ าคญัอนัดบัต้นๆ ของการเป็นผูป้ระกอบการ ความ
เขม้งวดของการปล่อยเงนิกูเ้พื่อลงทุนส าหรบัธุรกจิเกดิใหม่ เป็นอุปสรรคทีส่ าคญัต่อการสรา้งผูป้ระกอบการ ดว้ยเหตุนี้ 
หน่วยงานภาครฐัและสถาบันการเงินจึงควรพิจารณาความเป็นไปได้ในการให้ และหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุน
ผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีศกัยภาพ Sadeghi et al. (2013) ได้ศึกษาอิทธิพลของปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมส าหรบั
ผูป้ระกอบการ หนึ่งในนัน้คอื การสนับสนุนทางการเงนิ ซึง่ผลการศกึษาชีว้่า ปัจจยัดงักล่าวส่งผลต่อความตัง้ใจในการ
เป็นผูป้ระกอบการอย่างมนียัส าคญั จงึน าเสนอสมมุตฐิาน ดงัต่อไปนี้  

 
H8: แหล่งเงนิทุนทีส่นบัสนุนสง่ผลเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการผนัตวัเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิสตารท์อพั 
 

4. วิธีการวิจยั 
งานวิจยันี้เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ทัง้ในรูปแบบกระดาษและออนไลน์ 

แบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ (1) ค าถามคัดกรองผู้ตอบแบบสอบถาม (2) ค าถามความรู้ความเข้าใจ
เบื้องต้นเกี่ยวกบัธุรกจิสตารท์อพั (3) ค าถามความคิดเห็นเกี่ยวกบัความตัง้ใจในการผนัตวัเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
สตารท์อพั ดดัแปลงจากงานวจิยัของ Iqbal et al. (2012); Vogelsang (2015); Wang et al. (2013); Dinc and Budic 
(2016); Clercq et al. (2011); Lee et al. (2009); Leider et al. (2016); Turker and Selcuk (2009); Levie and Autio 
(2008); Wilson et al. (2007) และ (4) ค าถามขอ้มูลส่วนบุคคลเกี่ยวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม งานวจิยันี้จดัเกบ็ขอ้มูล
จากนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีประสบการณ์ท างานต ่ากว่า 5 ปี และ 5 ปีขึ้นไป ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก 
ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 20 เท่าของตวัแปรทัง้หมดหรอืมากกว่า (Joseph et al., 2010) ดงันัน้แต่ละกลุ่ม
ตวัอย่างตอ้งมจี านวนไม่น้อยกว่า 120 คน 

การวเิคราะหข์อ้มูลจะใชส้ถติสิ าหรบัการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบและสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 
alpha) เพื่อคุณภาพของเครื่องมอื ใชส้ถติเิชงิพรรณนาเพื่ออธบิายขอ้มูลทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
และสถติสิ าหรบัการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณู (Multiple regression) เพื่อพสิจูน์สมมตฐิานทีไ่ดน้ าเสนอ 
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5. ผลการวิจยั 

5.1 การวิเคราะคณุภาพของเครือ่งมือ 
งานวจิยันี้น าตวัแปรทัง้หมดมาวเิคราะหค์วามตรงตามโครงสรา้ง (Construct validity) ดว้ยการวเิคราะหปั์จจยั โดย

ใชก้ารหมุนแกนในลกัษณะของ Varimax rotation เกณฑท์ีใ่ชพ้จิารณาคอื ค่า Factor loading สงูกว่า 0.5 และค่า KMO 
(Kaiser-meyer-olkin) มคี่าสูงกว่า 0.5 (Joseph et al., 2010) แบ่งการวเิคราะห์ตวัแปรอสิระและตวัแปรตามแยกจาก
กนัดงัแสดงในตารางที่ 1 และ 2 โดยมคี่า KMO เป็น 0.877 และ 0.870 ตามล าดบั และม ีFactor loading สงูกว่า 0.5 
ในทุกปัจจยั การวเิคราะหค์วามเชื่อถอืไดข้องเครื่องมอื ใชก้ารวเิคราะหค์่า Cronbach’s alpha โดยตอ้งมคี่า 0.7 ขึน้ไป
เป็นเกณฑ ์ผลการวเิคราะหพ์บว่า ทุกปัจจยัมคี่ามากกว่า 0.7 ทัง้หมด 

 
ตารางที ่1 การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของตวัแปรอสิระในกรอบแนวคดิการวจิยั 

Construct 
Number of 

item 
Factor loading Cronbach’s alpha 

Government Policies 5 0.871 - 0.636 0.896 
Financial Support 5 0.810 - 0.727 0.909 
Passion for Startup 5 0.834 - 0.676 0.922 
Innovativeness 5 0.832 - 0.651 0.888 
Job Satisfaction 5 0.869 - 0.747 0.872 
Self-efficacy 3 0.896 - 0.848 0.895 
Attitude toward Startup 3 0.766 - 0.741 0.805 
Perceived Opportunities 3 0.860 - 0.560 0.800 
หมายเหตุ: KMO = 0.870, % of Variance = 82.066, Bartlett’s Test = 1337E3, df = 10 
 

ตารางที ่2 การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของตวัแปรตาม 

Construct 
Number of 

Item 
Factor loading Cronbach’s alpha 

Startup Intention 5 0.941 - 0.879 0.945 
หมายเหตุ: KMO = 0.870, % of Variance = 82.066, Bartlett’s Test = 1337E3, df = 10 
 
5.2 ขอ้มูลทางประชากรศาสตร ์

กลุ่มตวัอย่างของงานวจิยัทีเ่กบ็ไดท้ัง้หมดมจี านวน 271 ตวัอย่าง จ าแนกเป็นนักพฒันาซอฟต์แวรท์ีม่อีายุงานต ่า
กว่า 5 ปี จ านวน 151 ตวัอย่าง และนกัพฒันาซอฟตแ์วรท์ีม่อีายุงาน 5 ปีขึน้ไป จ านวน 120 ตวัอย่าง กลุ่มตวัอย่างสว่น
ใหญ่ของทัง้ 2 กลุ่มเป็นเพศชาย (คดิเป็นรอ้ยละ 74 และ 73 ตามล าดบั) อายุ 25 - 34 ปี (คดิเป็นรอ้ยละ 64 และ 57 
ตามล าดบั) ระดบัการศกึษาสงูสุดคอื ระดบัมหาวทิยาลยัหรอืปรญิญาตร ี(คดิเป็นรอ้ยละ 89 และ 87 ตามล าดบั) ส่วน
ใหญ่มสีถานภาพโสด (คดิเป็นร้อยละ 97 และ 68 ตามล าดบั) กลุ่มตวัอย่างทัง้ 2 กลุ่มส่วนใหญ่ปฎิบตัิงานในองค์กร
ขนาดใหญ่ทีม่พีนักงานตัง้แต่ 200 คนและทุนจดทะเบยีน 200 ลา้นบาทขึน้ไป (คดิเป็นรอ้ยละ 43 และ 55 ตามล าดบั) 
ประเภทการท างานด้านการพฒันาซอฟต์แวร์ส าหรบักลุ่มที่มีอายุงานต ่ากว่า 5 ปี ส่วนใหญ่พฒันาระบบด้าน Web 
application สว่นกลุ่มทีม่อีายุงาน 5 ปีขึน้ไป สว่นใหญ่พฒันาระบบดา้น Web application และ Desktop application 
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กลุ่มตวัอย่างทัง้ 2 กลุ่ม ส่วนใหญ่ไม่มปีระสบการณ์ในการประกอบธุรกจิ และครอบครวัของกลุ่มตวัอย่างไม่ได้
ประกอบธุรกจิ ส่วนใหญ่ไม่เคยเขา้ร่วมกจิกรรมหรอืโครงการต่างๆ ทีส่นับสนุนการประกอบธุรกจิทัง้ของภาครฐั และ
ภาคเอกชน 

5.3 ความรูค้วามเข้าใจทัว่ไปท่ีกลุ่มตวัอย่างมีเก่ียวกบัธรุกิจสตารท์อพั 

กลุ่มตวัอย่างทัง้ 2 กลุ่ม ส่วนใหญ่รู้จกัธุรกจิสตาร์ทอพั และเขา้ใจถึงความแตกต่างระหว่างธุรกจิสตาร์ทอพัและ
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ในระดบัปานกลาง ส าหรบัสตาร์ทอพัในประเทศไทยที่กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่รูจ้กั
มากที่สุดได้แก่ Wongnai, OokBee และ Eatigo ตามล าดบั แต่กลุ่มตวัอย่างทัง้ 2 กลุ่มส่วนใหญ่ ไม่ทราบถงึนโยบาย
และการสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอพัของภาครฐั ส าหรบัความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัแหล่งเงนิทุนทัง้ 3 แหล่ง ได้แก่ 
Venture Capital, Angel Investor และ Crownfunding พบว่า กลุ่มตวัอย่างทัง้ 2 กลุ่มสว่นใหญ่ ไม่รูจ้กัแหล่งเงนิทุนทัง้ 
3 แหล่ง และส่วนใหญ่ไม่รูจ้กัโครงการ หรอืกจิกรรมสนบัสนุนทีจ่ดัขึน้ทัง้ของภาครฐัและภาคเอกชน มเีพยีงการจดังาน 
Startup Thailand 2016 และโครงการ AIS the Startup เท่านัน้ ทีก่ลุ่มตวัอย่างทัง้ 2 กลุ่มรูจ้กัในระดบัปานกลาง 
 

5.4 การทดสอบสมมุติฐาน 
ผูว้จิยัท าการทดสอบสมมุติฐานด้วยการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ งานวจิยันี้ใช้ค่าความเชื่อมัน่ที่ระดบัร้อยละ 95  

(p = 0.05) เป็นเกณฑใ์นการยอมรบัหรอืปฎเิสธสมมุตฐิาน 
สมมุติฐานที่ 1 พบว่า ทัศนคติที่มีต่อการประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพมีความสมัพันธ์เชิงบวกต่อการผันตัวเป็น

ผูป้ระกอบการธุรกจิสตารท์อพั อย่างมนียัส าคญัที ่p = 0.000 (β = 0.297) เมื่อพจิารณาแยกกลุ่ม ส าหรบักลุ่มนกัพฒันา
ซอฟต์แวร์ที่มีอายุงานต ่ ากว่า 5 ปี ทัศนคติที่มีต่อธุรกิจสตาร์ทอัพมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการผันตัวเป็น
ผูป้ระกอบการธุรกจิสตารท์อพั อย่างมนีัยส าคญัที ่p = 0.000 (β = 0.306) และส าหรบักลุ่มนกัพฒันาซอฟต์แวรท์ีม่อีายุ
งานมากกว่า 5 ปี ทศันคตทิีม่ต่ีอธุรกจิสตารท์อพัมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกต่อการผนัตวัเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิสตารท์
อพั อย่างมนียัส าคญัที ่p = 0.000 (β = 0.287) 

สมมุติฐานที่ 2 พบว่า ความมนีวตักรรมมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกต่อการผนัตวัเป็นผู้ประกอบการธุรกจิสตารท์อพั 
อย่างมนียัส าคญัที ่p = 0.000 (β = 0.168) เมื่อพจิารณาแยกกลุ่ม ส าหรบักลุ่มนกัพฒันาซอฟตแ์วรท์ีม่อีายุงานต ่ากว่า 5 
ปี ความมนีวตักรรมมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกต่อการผนัตวัเป็นผู้ประกอบการธุรกจิสตาร์ทอพั อย่างมนีัยส าคญัที่ p = 
0.008 (β = 0.146) และส าหรบักลุ่มนกัพฒันาซอฟตแ์วรท์ีม่อีายุงานมากกว่า 5 ปี ความมนีวตักรรมมคีวามสมัพนัธเ์ชงิ
บวกต่อการผนัตวัเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิสตารท์อพั อย่างมนียัส าคญัที ่p = 0.007 (β = 0.151) 

สมมุติฐานที่ 3 พบว่า การรบัรูค้วามสามารถของตนเองมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกต่อการผนัตวัเป็นผู้ประกอบการ
ธุรกจิสตารท์อพั อย่างมนีัยส าคญัที ่p = 0.000 (β = 0.298) เมื่อพจิารณาแยกกลุ่ม ส าหรบักลุ่มนกัพฒันาซอฟตแ์วรท์ีม่ ี
อายุงานต ่ากว่า 5 ปี การรบัรู้ความสามารถของตนเองมคีวามสมัพนัธ์เชิงบวกต่อการผนัตวัเป็นผู้ประกอบการธุรกจิ
สตารท์อพั อย่างมนีัยส าคญัที่ p = 0.000 (β = 0.410) และส าหรบักลุ่มนักพฒันาซอฟต์แวรท์ีม่อีายุงานมากกว่า 5 ปี 
การรบัรู้ความสามารถของตนเองมีความสมัพนัธ์เชิงบวกต่อการผนัตัวเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ทอพั อย่างมี
นยัส าคญัที ่p = 0.010 (β = 0.144) 

สมมุติฐานที่ 4 พบว่า การรบัรู้โอกาสในการประกอบธุรกจิสตารท์อพั มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกต่อการผนัตัวเป็น
ผูป้ระกอบการธุรกจิสตารท์อพั อย่างมนียัส าคญัที ่p = 0.000 (β = 0.246) เมื่อพจิารณาแยกกลุ่ม ส าหรบักลุ่มนกัพฒันา
ซอฟต์แวรท์ีม่อีายุงานต ่ากว่า 5 ปี การรบัรูโ้อกาสมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกต่อการผนัตวัเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิสตารท์
อพั อย่างมนีัยส าคญัที ่p = 0.007 (β = 0.151) และส าหรบักลุ่มนักพฒันาซอฟต์แวรท์ีม่อีายุงานมากกว่า 5 ปี การรบัรู้
โอกาสมีความสมัพนัธ์เชิงบวกต่อการผนัตวัเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ทอพั อย่างมีนัยส าคญัที่ p = 0.000 (β = 
0.337) 

สมมุติฐานที่ 5 พบว่า ความหลงใหลในธุรกจิสตาร์ทอพัมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกต่อการผนัตวัเป็นผู้ประกอบการ
ธุรกจิสตารท์อพั อย่างมนีัยส าคญัที่ p = 0.000 (β = 0.554) ส าหรบักลุ่มนักพฒันาซอฟต์แวร์ทีม่อีายุงานต ่ากว่า 5 ปี 
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ความหลงใหลในธุรกิจสตาร์ทอพัมีความสมัพนัธ์เชิงบวกต่อการผนัตัวเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ทอพั อย่างมี
นัยส าคญัที่ p = 0.007 (β = 0.510) และส าหรบักลุ่มนักพฒันาซอฟต์แวรท์ี่มอีายุงานมากกว่า 5 ปี ความหลงใหลใน
ธรุกจิสตารท์อพัมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกต่อการผนัตวัเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิสตารท์อพั อย่างมนียัส าคญัที ่p = 0.000 
(β = 0.588) 

สมมุติฐานที่ 6 พบว่า ความพึงพอใจในงานประจ ามีความสมัพนัธ์เชงิลบต่อการผนัตวัเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
สตารท์อพั อย่างมนีัยส าคญัที ่p = 0.000 (β = -0.157) ส าหรบักลุ่มนกัพฒันาซอฟต์แวรท์ีม่อีายุงานต ่ากว่า 5 ปี ความ 
พงึพอใจในงานประจ ามคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบต่อการผนัตวัเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิสตารท์อพั อย่างมนีัยส าคญัที่ p = 
0.010 (β = -0.143) และส าหรบักลุ่มนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีอายุงานมากกว่า 5 ปี ความพึงพอใจในงานประจ ามี
ความสมัพนัธเ์ชงิลบต่อการผนัตวัเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิสตารท์อพั อย่างมนียัส าคญัที ่p = 0.022 (β = -0.130) 

สมมุตฐิานที่ 7 พบว่า นโยบายภาครฐัไม่มคีวามสมัพนัธต่์อการผนัตวัเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิสตารท์อพั  อย่างมี
นัยส าคัญที่ p = 0.141 รวมถึงไม่มีความสมัพันธ์ต่อการผันตัวเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ทอัพของนักพัฒนา
ซอฟตแ์วรท์ีม่อีายุงานต ่ากว่า 5 ปี (p = 0.055) และมากกว่า 5 ปี (p = 0.776) 

สมมุตฐิานที ่8 พบว่า แหล่งเงนิทุนทีส่นับสนุนไม่มคีวามสมัพนัธต่์อการผนัตวัเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิสตารท์อพั 
อย่างมนีัยส าคญัที ่p = 0.070 รวมถงึไม่มคีวามสมัพนัธต่์อการผนัตวัเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิสตารท์อพัของนักพฒันา
ซอฟตแ์วรท์ีม่อีายุงานต ่ากว่า 5 ปี (p = 0.532) และมากกว่า 5 ปี (p = 0.114) ดว้ย 
 
6. สรปุผลการวิจยั 
6.1 อภิปรายผลการวิจยั 

งานวจิยันี้ใช้ทฤษฎีการกระท าที่มเีหตุผล (Theory of reason action) ร่วมกบัการน าเสนอปัจจยัที่น่าสนใจในมติิ
ต่างๆ 3 มติ ิเพื่อหาแรงผลกัดนัหรอือุปสรรคที่มต่ีอความตัง้ใจในการผนัตวัเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิสตารท์อพั และมี
การศกึษาเปรยีบเทยีบการใหค้วามส าคญัแก่ปัจจยัทีแ่ตกต่างกนัของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ นักพฒันาซอฟต์แวรท์ี่
มอีายุงานต ่ากว่า 5 ปีและนกัพฒันาซอฟตแ์วรท์ีม่อีายุงาน 5 ปีขึน้ ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัหลกัทีส่ง่ผลต่อความตัง้ใจใน
การผนัตวัเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิสตารท์อพั ไดแ้ก่ ปัจจยัความหลงใหลในธุรกจิสตารท์อพั ความมนีวตักรรม ความพงึ
พอใจในงานประจ า (ส่งผลเชงิลบ) การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ทศันคตทิีม่ต่ีอการประกอบธุรกจิสตารท์อพั และ
การรบัรูโ้อกาสในการประกอบธุรกจิสตารท์อพั 

ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อความตัง้ใจในการผนัตวัเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิสตารท์อพัมากทีส่ดุส าหรบันักพฒันาซอฟตแ์วรท์ี่
มอีายุงานต ่ากว่า 5 ปีและนักพฒันาซอฟต์แวรท์ัง้หมด ไดแ้ก่ ความหลงใหลในธุรกจิสตารท์อพั การรบัรูค้วามสามารถ
ของตนเอง และทศันคตทิีม่ต่ีอการประกอบธุรกจิสตารอ์พั ตามล าดบั ส าหรบันกัพฒันาซอฟตแ์วรท์ีม่อีายุงาน 5 ปีขึน้ไป
นัน้ ปัจจยัทีส่่งผลมากที่สุด ไดแ้ก่ ความหลงใหลในการประกอบธุรกจิสตารท์อพั การรบัรูโ้อกาสในการประกอบธุรกจิ
สตารท์อพั และความมนีวตักรรมตามล าดบั โดยปัจจยันโยบายภาครฐัและแหล่งเงนิทุนทีส่นับสนุนนัน้ไม่ส่งผลอย่างมี
นยัส าคญั เช่นเดยีวกนัทัง้ 2 กลุ่ม 
6.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบติั 

ส าหรบัประโยชน์ในการน าไปประยุกต์เพื่อส่งเสรมิธุรกจิสตารท์อพั ผลจากงานวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่า ปัจจยัทีส่่งผล
ต่อการผนัตวัเป็นผู้ประกอบการธุรกจิสตาร์ทอพัมากที่สุดคอื มติิที่เกี่ยวกบัตวันักพฒันาซอฟต์แวร์เอง ได้แก่ ปัจจยั
ความหลงใหลในการประกอบธุรกิจสตาร์ทอพั การรบัรู้ความสามารถของตนเอง ทศันคติที่มีต่อการประกอบธุรกิจ
สตาร์ทอพั การรบัรู้โอกาสในการประกอบธุรกิจสตาร์ทอพั และความมีนวตักรรม ตามล าดบั รองลงมาคือ มิติด้าน
องคก์ร ไดแ้ก่ ปัจจยัความพงึพอใจในงานประจ า 

ผลการวจิยัดงักล่าวสะทอ้นว่า ภาครฐัควรส่งเสรมิการสรา้งความหลงใหลในการประกอบธุรกจิสตารท์อพั ดว้ยการ
จดักิจกรรม หรือจดัการแข่งขนัต่างๆ เกี่ยวกับสตาร์ทอพั เพื่อค้นหากลุ่มนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีไฟ และมีความ
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หลงไหลที่แรงกล้าในการท าธุรกิจ และส่งเสริมให้ถึงที่สุด ด้านการรบัรู้ความสามารถของตนเองนัน้ ภาครัฐหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริม และสนับสนุนด้านการให้ความรู้ทางเทคนิคที่จ าเป็น รวมถึงความรู้ในการเป็น
ผูป้ระกอบการทีผู่ป้ระกอบการธุรกจิสตารท์อพัควรรู ้แก่ผูท้ีส่นใจ ซึง่อาจอยู่ในลกัษณะของหลกัสตูรการเรยีนการสอน
ระยะสัน้แก่นักพัฒนาซอฟต์แวร์ในองค์กรธุรกิจ และในระยะยาวอาจมีการบรรจุหลักสูตรดังกล่าว อาทิ การเป็น
ผู้ประกอบการ ลงในหลกัสูตรการศกึษา เพื่อเพิ่มศกัยภาพแก่นักเรยีนนักศกึษาที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
สตารท์อพัในอนาคต 

ด้านทศันคติที่มต่ีอการประกอบธุรกจิสตาร์ทอพั เนื่องจากค าว่าสตารท์อพัอาจเป็นเรื่องใหม่ ดงันัน้หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งจงึควรจดัให้การสื่อสาร ประชาสมัพนัธ์ความน่าสนใจของธุรกจิสตารท์อพัในแง่มุมต่างๆ ให้มกีารรบัรูใ้นวง
กวา้งมากขึน้ และยงัเป็นการสรา้งการรบัรูโ้อกาสหรอืช่องทางในการประกอบธุรกจิสตารท์อพัดว้ย 

ด้านนโยบายของภาครฐั และการสนับสนุนจากแหล่งเงนิทุน เป็นปัจจยัที่นักพฒันาซอฟต์แวรอ์าจยงัไม่มคีวาม
เขา้ใจเพยีงพอ หรอืใหค้วามส าคญัไม่มากนกัเน่ืองจากยงัท างานอยู่ในองคก์รธุรกจิทีม่คีวามมัน่คง แต่เมื่อบุคคลเลง็เหน็
ว่า ตนเองไม่พงึพอใจในงาน หรอืมคีวามคดิสรา้งสรรค ์มทีศันคตทิีด่แีละมคีวามหลงใหลอย่างมากต่อการประกอบธุรกจิ
สตารท์อพั มคีวามคดิเชงินวตักรรม สามารถสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ๆ ได ้การมนีโยบายของภาครฐัที่สนับสนุนอย่างเตม็ที่ 
และการสนับสนุนแหล่งเงนิทุนจะเป็นปัจจยัส าคญัทีท่ าใหน้ักพฒันาซอฟต์แวรท์ีผ่นัตวัเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิสตารท์
อพัเหล่าน้ีประสบความส าเรจ็ได ้

ทัง้นี้ ส าหรบัการสนบัสนุนใหน้กัพฒันาซอฟตแ์วรท์ีม่อีายุงานไม่เกนิ 5 ปี ควรเน้นการสรา้งความหลงใหลในธุรกจิ
สตารท์อพั การเพิม่ขดีความสามารถของนกัพฒันาซอฟตแ์วร ์การสรา้งทศันคตทิีด่ต่ีอธุรกจิสตารท์อพั การใหค้วามรูถ้งึ
โอกาสทางธุรกจิ โดยเน้นกลุ่มนักพฒันาซอฟต์แวรท์ี่มคีวามคดิสร้างสรรค์ ชื่นชอบนวตักรรม และไม่พงึพอใจกบังาน
ประจ าที่ท า ตามล าดบั ส าหรบัการสนับสนุนให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีอายุงานเกิน 5 ปี ควรเน้นการสร้างความ
หลงใหลในธุรกจิสตารท์อพั ท าใหก้ลุ่มคนเหล่านี้เหน็โอกาสของการประกอบธุรกจิ เน้นทีค่นมคีวามสามารถสงู และมี
นวตักรรม ทีไ่ม่ค่อยพงึพอใจในงานประจ าทีท่ า แต่มทีศันคตทิีด่ต่ีอธุรกจิสตารท์อพั ตามล าดบั 

6.3 ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยัต่อเน่ือง 
งานวจิยันี้ศกึษาเฉพาะนกัพฒันาซอฟตแ์วรเ์ท่านัน้ แต่การเริม่ประกอบธุรกจิสตารท์อพันัน้ ธุรกจิสตารท์อพัทีด่คีวร

ประกอบไปดว้ยบุคลากรทีม่ทีกัษะทางธุรกจิ เช่น นักขาย นักการตลาด และบุคลากรทีม่ทีกัษะด้านการออกแบบ ที่มี
สว่นส าคญัในการท าใหผ้ลติภณัฑห์รอืซอฟต์แวรต์รงใจลูกคา้ และตดิตลาดได ้งานวจิยัในอนาคตจงึควรศกึษากลุ่มคน
เหล่านี้เพิม่เตมิ รวมถงึส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างในงานวจิยันี้จะอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ซึง่ถอืว่าเป็น
ตวัแทนของประเทศได้ไม่สมบูรณ์นัก และอาจเขา้ถึงทรพัยากรสนับสนุนของภาครฐัได้มากกว่าต่างจงัหวดัที่อาจมี
ศกัยภาพในการประกอบธุรกจิสตารท์อพัเช่นกนั ในอนาคตจงึควรมกีารศกึษากบักลุ่มตวัอย่างใหค้รอบคลุมทุกภูมภิาค
ทัว่ประเทศ นอกจากนี้ งานวจิยัในอนาคตอาจเพิ่มเติมปัจจยัในมิติอื่นๆ เช่น ปัจจยัในมิติของสงัคมและวฒันธรรม 
เน่ืองจากวฒันธรรมประเทศไทยอาจแตกต่างกบัวฒันธรรมในประเทศอื่นๆ ทีธุ่รกจิสตารท์อพั ประสบความส าเรจ็อย่าง
สงู อาท ิซลิคิอนวลัเล่ย ์ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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บทคดัย่อ  

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความตัง้ใจในการใชง้านแอปเพื่อการดแูลผูส้งูอายุร่วมกบัการใช้
อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสแ์บบสวมใส่ ของผูดู้แลผูส้งูอายุ ภายใต้ทฤษฏแีคลคูลสัภาวะส่วนตวัและทฤษฎคีวามกงัวลเกีย่วกบั
ภาวะส่วนตวัของขอ้มูลบนอนิเทอร์เน็ต ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการตดัสนิใจในการน าเทคโนโลยดีงักล่าวมาใช ้งานวจิยันี้
ท าการศกึษากบัผูม้อีายุ 60 ปีขึน้ไปจ านวนทัง้สิน้ 276 ตวัอย่าง ผลการวจิยัพบว่า ผูดู้แลผูส้งูอายุมคีวามตัง้ใจในการใชง้าน
แอปเพื่อการดแูลผูส้งูอายุร่วมกบัการใชอุ้ปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสแ์บบสวมใส่ เมื่อผู้ดูแลรบัรูป้ระโยชน์ของเทคโนโลย ีสว่นการ
รบัรูค้วามเสีย่งดา้นภาวะส่วนตวัไม่ผลอย่างมนีัยส าคญัต่อความตัง้ใจใชง้าน แต่อย่างไรกด็ ีผูดู้แลผูส้งูอายุยงัมคีวามกงัวล
เกีย่วกบัภาวะสว่นตวัของขอ้มูล ในดา้นการจดัเกบ็ขอ้มูล ดา้นการควบคุมขอ้มลู และดา้นความตระหนกัถงึการน าข้อมูลไป
ใช ้และความอ่อนไหวของสารสนเทศสง่ผลอย่างมนียัส าคญัต่อการรบัรูค้วามเสีย่งดา้นภาวะสว่นตวั  
 
ค าส าคญั: การดูแลผูส้งูอายุ แอปอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสแ์บบสวมใส่ ทฤษฏแีคลคูลสัภาวะส่วนตวั ทฤษฎคีวามกงัวลด้าน

ภาวะสว่นตวัของขอ้มลูบนอนิเทอรเ์น็ต 
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Abstract  

The objective of the study was to explore the predictor of individuals’ intention to use elder care app on 
wearable device by considering the importance of caregiver base on Privacy calculus theory and Internet user’s 
information privacy concern theory. This research collected data from 276 sampling whose age above 60 years. 
According to the research analysis, many of the caregivers intend to use the app with the wearable device in 
order to take care of elders as perceived benefit of technology. Even if perceived privacy risk does not impact to 
intention of individual significantly, but they had been concerning about collection control awareness of privacy 
factors and information sensitivity factor. These factors impact to perceived privacy risk in this study. 
 
Keywords: Elder care, App wearable device, Privacy calculus theory, Internet user’s information privacy concern 

theory 
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1. บทน า 
1.1 ความส าคญัและท่ีมาของปัญหา 

ประเทศไทยและหลายประเทศก าลงัเขา้สูส่งัคมผูส้งูอายุ และผูค้นในสงัคมหนัมาใสใ่จเรื่องสขุภาพมากขึน้ สงัคมยุคใหม่
จึงต้องการระบบเพื่อการดูเเลสุขภาพ ที่ไม่เน้นเฉพาะเเค่การเฝ้าระวังสุขภาพ แต่ยังต้องเป็นมิตรต่อผู้ใช้ อุปกรณ์มี
ประสทิธภิาพ สะดวกในการพกพา สามารถใช้ติดตัวได้ตลอดการด าเนินกจิวตัรประจ าวนัต่างๆ ซึ่งเทคโนโลยทีี่สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการนี้ไดค้อื อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสแ์บบสวมใส ่(Wearable devices) ทีใ่ชง้านร่วมกบัแอปต่างๆ (Atzori 
et al., 2010; Castillejo et al., 2013)  

อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสแ์บบสวมใส่ถูกออกแบบมา เพื่อสวมใส่หรอืตดิกบัอวยัวะส่วนต่างๆ ของมนุษย ์เพื่อเกบ็บนัทกึ
ขอ้มูลของผู้สวมใส่ในชีวติประจ าวนั น าไปใช้ส าหรบัการดูแลสุขภาพ การดูแลสมรรถนะของร่างกาย ตลอดจนการดูแล
ผูส้งูอายุหรอืผูพ้กิารได ้(Kim et al., 2016; Tehrani et al., 2014) โดยมกีารท างานภายใตเ้ทคโนโลยตีวัรบัรู ้(Sensor) เช่น 
ตวัรบัรูด้า้นการตอบสนองทางชวีภาพ ตวัรบัรูด้า้นการเคลื่อนไหวทางสรรีวทิยา ซึง่ขอ้มูลของผูส้วมใส่ทีถู่กเกบ็บนัทกึผ่าน
ตวัรบัรู้บนอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสแ์บบสวมใส่ จะถูกส่งต่อไปยงัเครื่องบรกิาร (Server) ของแอปที่เกี่ยวขอ้ง ผู้ใช้สามารถ
ทราบขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ดงักล่าว ผ่านแอปบนสมารท์โฟน คอมพวิเตอร ์หรอืแทบ็เลต็ (Atzori et al., 2010; Castillejo et 
al., 2013; Tehrani et al., 2014) 

ตวัอย่างการท างานของอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสแ์บบสวมใส่เพื่อการดูแลผูส้งูอายุ เช่น แอป AIDER ทีส่ามารถส่งขอ้มูล
ของผูสู้งอายุที่สวมใส่อุปกรณ์มายงัแอป เพื่อให้ผูดู้เเลสามารถเขา้ไปดูขอ้มูลปัจจุบนัเกี่ยวกบัสุขภาพของผู้สงูอายุได ้เช่น 
การบอกต าแหน่งทีอ่ยู่ของผูส้งูอายุ การแจง้เตอืนการออกนอกพืน้ทีท่ีก่ าหนด การแจง้เตอืนฉุกเฉินกรณีทีผู่ส้งูอายุตอ้งการ
ความช่วยเหลอื การเรยีกดูรายงานย้อนหลงัเกี่ยวกบัผู้สงูอายุ เป็นต้น นอกจากนี้อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสแ์บบสวมใส่บาง    
แบรนด์ ยังอาจมีฟังก์ชันที่ติดต่อจากผู้ดูแลไปยงัผู้สูงอายุ ผ่านการโทรเข้าไปยงัอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบสวมใส่ได ้
(AIDER, 2016) 

การศกึษาเกีย่วกบัการดแูลผูส้งูอายุในประเทศไทยในอดตีพบวา่ มกีารทดลองน าระบบ Telemed เขา้มาใชใ้นการรกัษา
ผู้สูงอายุผ่านทางไกล และยงัมีการศึกษาการใช้ระบบ Telecare เข้ามาช่วยในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุด้วย ผลการ
ทดลองระบุว่า การน าระบบช่วยเหลอืทางไกลมาดูแลผู้สูงอายุยงัมอีุปสรรคในหลายด้าน ได้แก่ ความซบัซ้อนของระบบ 
ค่าใชจ้่ายและการเขา้ถงึบรกิารของผูส้งูอายุ การตอบสนองความต้องการทีแ่ทจ้รงิของผูใ้ช ้และการขาดทกัษะในการใชง้าน
อุปกรณ์ (บรูพา พนัธส์วสัดิ ์และคณะ, 2555)  

นอกจากประเดน็อุปสรรคขา้งต้น ปัจจุบนัความปลอดภยัจากการใช้เทคโนโลยใีนมุมมองด้านภาวะส่วนตวั  (Privacy) 
เป็นสิง่ทีผู่ใ้ชใ้หค้วามส าคญัมากขึน้ ภาวะสว่นตวัถูกใหค้ าจ ากดัความว่า เป็นความปรารถนาสทิธติามความตอ้งการของแต่
ละบุคคล ที่เกดิจากการเพิม่ขึน้ของระดบัความกงัวลของแต่ละบุคคล ปัญหาความกงัวลเกี่ยวกบัภาวะส่วนตวัของขอ้มูล
มกัจะมสีาเหตุมาจากการทีผู่ใ้หบ้รกิาร น าขอ้มลูสว่นบุคคลของผูใ้ชไ้ปเปิดเผย โดยไม่ไดร้บัความยนิยอมจากผูท้ีเ่ป็นเจา้ของ
ขอ้มูล (Etzioni, 1999) สอดคลอ้งกบัการส ารวจด้านการเลอืกซื้ออุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสแ์บบสวมใส่พบว่า ผูใ้ชร้้อยละ 82 
รบัรูถ้งึความเสีย่งดา้นภาวะสว่นตวัของขอ้มลูทีถู่กบนัทกึโดยอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสแ์บบสวมใส ่(NEWSWIRE, 2015)  

งานวจิยัในอดตีเกีย่วกบัการน าเทคโนโลยมีาดูแลผูส้งูอายุอาจมกีารศกึษาเฉพาะแง่ใดแง่หนึ่ง เช่น ประโยชน์ทีไ่ดจ้าก
การใชเ้ทคโนโลยเีพยีงแง่มุมเดยีว (บรูพา พนัธส์วสัดิ ์และคณะ, 2555) รวมถงึยงัขาดการพจิารณาถงึผลกระทบทีม่ต่ีอภาวะ
สว่นตวั ซึง่เป็นสิง่ส าคญั งานวจิยันี้จงึมเีป้าหมายเพื่อศกึษาอทิธพิลของปัจจยัต่างๆ โดยเฉพาะทีเ่กีย่วกบัภาวะสว่นตวั ทีม่ี
ผลต่อความตัง้ในการใช้งานแอปเพื่อการดูแลผู้สูงอายุร่วมกบัการใช้อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์แบบสวมใส่ บนพื้นฐานของ
ทฤษฎีแคลคูลสัภาวะส่วนตัว (Privacy calculus) ที่เป็นการเปรียบเทียบทัง้แง่มุมในเชิงลบ และเชิงบวกที่ส่งผลต่อการ
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ตัดสินใจด้านภาวะส่วนตัว และทฤษฎีความกังวลเกี่ยวกับภาวะส่วนตัวของข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ( Internet user’s 
information privacy concern หรือ IUIPC) ที่ช่วยขยายมุมมองที่เจาะลึกลงไปเกี่ยวกับความกงัวลที่เกี่ยวข้องกับภาวะ
สว่นตวัของขอ้มลู ผลการศกึษาสามารถน าไปใชส้นบัสนุนการพฒันาเทคโนโลยหีรอืการวางนโยบายเพื่อลดจุดอ่อนดา้นการ
ละเมดิภาวะส่วนตวั เพื่อสนับสนุนให้ผูดู้แลผูสู้งอายุ เลอืกใช้แอปเพื่อการดูแลผูสู้งอายุร่วมกบัอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสแ์บบ
สวมใสไ่ด ้
1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาว่าความกงัวลเกีย่วกบัภาวะสว่นตวัของขอ้มลูบนอนิเทอรเ์น็ต การรบัรูค้วามเสีย่ง
ดา้นภาวะสว่นตวั การรบัรูป้ระโยชน์ และความอ่อนไหวของสารสนเทศ มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจในการใชง้านแอปเพื่อการ
ดแูลผูส้งูอายุร่วมกบัการใชอุ้ปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสแ์บบสวมใส่ของผูด้แูลผูส้งูอายุ 
 
2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
2.1 การใช้แอปเพือ่การดเูเลผูสู้งอายุรว่มกบัอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกสแ์บบสวมใส่ 

การศกึษาด้านการดูเเลสุขภาพของผู้สูงอายุพบว่า มกีารน าระบบการดูแลทางไกลมาใช้งาน ซึ่งจะมีตวัรบัรู้คอยส่ง
ขอ้มลูทีถู่กเขา้รหสัลบั (Encryption) ไปยงัศนูยค์วบคุม ศนูยค์วบคุมไดร้บัขอ้มลูแลว้ จะท าการตรวจสอบขอ้มลูและวเิคราะห์
ความผิดปกติทางด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ หลังจากนัน้จึงแจ้งผลการวิเคราะห์กลบัไปยังครอบครวัผู้สูงอายุ (บูรพา       
พนัธส์วสัดิ ์และคณะ, 2555) การดเูเลสุขภาพของผูส้งูอายุผ่านระบบทางไกล มมีติทิีส่ าคญั 3 มติ ิไดแ้ก่ ดา้นการบรกิารคอื 
เมื่อผูส้งูอายุกงัวลเกีย่วกบัสุขภาพของตนเอง ระบบมกีารบรกิารทีส่ามารถตอบค าถามเกีย่วกบัอาการเจบ็ป่วยของผูส้งูอายุ
ได้ ด้านการช่วยเหลอืคอื การช่วยเหลอืผู้สูงอายุเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน ระบบต้องใช้งานได้จรงิ และช่วยเหลอืผู้สูงอายุได้
ทนัเวลา และดา้นขอ้มลูสขุภาพคอื ขอ้มลูสขุภาพถูกบนัทกึไว ้ตอ้งมคีวามถูกตอ้งภายใตม้าตรฐานทีก่ าหนด ส าหรบัน ามาใช้
ในการวเิคราะหส์ขุภาพของผูส้งูอายุได ้ส าหรบัแอปทีใ่ชใ้นการดแูลสขุภาพของผูส้งูอายุมหีลากหลายประเภท ทัง้ทีใ่ชใ้นการ
ดูแลผู้สงูอายุเฉพาะ และใช้ในการดูแลผูสู้งอายุพื้นฐาน เช่น ดงัตวัอย่างแอป 4 แอปคอื Aider Tempo mCarewatch และ 
Kanega (AIDER, 2016; Carepredict, 2017; mCareWatch, 2017; UnaliWear, 2015) ซึ่ งมี ฟั งก์ ชัน ในก ารท างาน        
ดงัแสดงในตารางที ่1 
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ตารางที ่1 การเปรยีบเทยีบฟังกช์นัของแอปเพื่อการดแูลผูส้งูอายุ 4 แอป  

ฟังกช์นัการท างาน 
ช่ือของแอป 

Aider Tempo mCarewatch Kanega 
การตรวจจบัการลม้ ม ี ไมม่ ี ไมม่ ี ม ี
การคน้หาต าแหน่งผูส้วมใส ่ ม ี ม ี ม ี ม ี
การแจง้เตอืนออกนอกบรเิวณ ม ี ม ี ม ี ไมม่ ี
การบนัทกึกจิวตัรการกนิยา ม ี ม ี ม ี ม ี
การบนัทกึขอ้มลูชพีจร การเคลื่อนไหว การนอน   ม ี ม ี ม ี ม ี
การรายงานผลสขุภาพ  ไมม่ ี ม ี ม ี ไมม่ ี
การแจง้เตอืนการเปลีย่นแปลงการด าเนินชวีติ ไมม่ ี ม ี ไมม่ ี ไมม่ ี
การพกพา ได ้ ได ้ ได ้ ได ้
การขอความชว่ยเหลอืฉุกเฉินไปยงัครอบครวั ม ี ไมม่ ี ม ี ม ี
การตดิต่อไปยงัโรงพยาบาล ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ม ี
การท างานผ่านค าสัง่เสยีง ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ม ี
การตดิต่อผา่นการโทรศพัท ์ ไมม่ ี ไมม่ ี ม ี ม ี
การเชื่อมต่อเน็ตเวริก์ บลทูธู ไวไฟ ซมิการด์ ซมิการด์ 

 
2.2 ทฤษฎีแคลคลูสัภาวะส่วนตวั 

ทฤษฎแีคลคูลสัภาวะส่วนตวักล่าวถงึการรบัรูค้วามเสีย่งดา้นภาวะสว่นตวั (Perceived risk) ทีอ่าจเกดิขึน้ เทยีบกบัการ
รบัรูป้ระโยชน์ (Perceived benefit) ทีไ่ดร้บัจากการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล น ามาซึง่ความตัง้ใจในการเปิดเผยขอ้มูลส่วน
บุคคล (Disclosure intention) ความตัง้ใจในการเปิดเผยขอ้มูลของแต่ละบุคคลจะมคีวามแตกต่างกนัออกไป ซึง่เป็นผลจาก
การเปรยีบเทียบระหว่างประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั กบัความเสีย่งด้านภาวะส่วนตัวที่จะเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูล 
(Laufer & Wolfe, 1977) สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Culnan and Armstrong (1999) ทีศ่กึษาความยนิยอมในการเปิดเผย
ขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อแลกเปลี่ยนกบัผลประโยชน์ที่ผู้ใช้จะได้รบั ทัง้ด้านการเงนิหรอืด้านสงัคม ด้วยทฤษฎีแคลคูลสัภาวะ
สว่นตวัพบว่า ผูใ้ชแ้ต่ละรายจะมกีระบวนการตดัสนิใจทีจ่ะเปิดเผยขอ้มลู (Decision process) ในระดบัทีต่่างกนัซึง่บ่งบอกวา่ 
ขอ้มลูสว่นบุคคลประเภทใดจะสามารถเปิดเผยได ้ทัง้นี้ผูใ้ชจ้ะยนิยอมเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลเมื่อไดร้บัการบอกกล่าวจากผู้
ใหบ้รกิารเกีย่วกบัการดูแลขอ้มูลสว่นบุคคล การจดัการขอ้มูลส่วนบุคคล และทศันคตขิองผูใ้ชท้ีม่ต่ีอความเป็นธรรมในการ
ใหบ้รกิารดว้ย นอกจากนี้ ทฤษฎแีคลคลูสัภาวะสว่นตวัยงัถูกน าไปประยุกตใ์นการศกึษาการเปิดเผยขอ้มลูต าแหน่งทีอ่ยู่ของ
ผู้ใช้บนสื่อสงัคมออนไลน์พบว่า หากผู้ใช้มีความสามารถในการการควบคุมภาวะส่วนตัว (Privacy control) และมีการ
ก าหนดนโยบายดา้นภาวะสว่นตวั (Privacy policy) บนสือ่สงัคมออนไลน์ จะท าใหร้ะดบัการรบัรูค้วามเสีย่งดา้นภาวะสว่นตวั
ของผูใ้ชล้ดลง สง่ผลใหผู้ใ้ชย้นิยอมทีจ่ะเปิดเผยขอ้มลูต าแหน่งทีอ่ยู่เน่ืองจากผูใ้ชท้ราบว่า ผลของการเปิดเผยขอ้มลูนัน้ไม่ได้
ท าใหเ้กดิความเสีย่งดา้นภาวะสว่นตวั และไม่ไดท้ าใหผู้ใ้ชส้ญูเสยีประโยชน์ (Zhao et al., 2012) 
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2.3 ทฤษฎีความกงัวลเก่ียวกบัภาวะส่วนตวัของขอ้มลูบนอินเทอรเ์น็ต 
ความกงัวลเกีย่วกบัภาวะส่วนตวัของขอ้มูลเกดิจากปัญหาทีต่วัวดัความกงัวลเกีย่วกบัภาวะส่วนตวัของขอ้มูลแบบเดมิ

ไม่เพยีงพอทีจ่ะน ามาใชใ้นการวดัความกงัวลทีเ่กดิจากการท าการตลาด เนื่องจากวธิกีารท าการตลาดหนัมาใชอ้นิเทอรเ์น็ต
มากขึน้ และมติทิีว่ดัแบบเดมินัน้ถูกผูใ้ชต้คีวามแตกต่างกนั (Smith et al., 1996) ตวัแบบความกงัวลเกีย่วกบัภาวะสว่นตวั
ของข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต (Internet user’s information privacy concern หรือ IUIPC) จึงถูกพัฒนาขึ้นมา เพื่อเน้นวัด
ความกงัวลเกีย่วกบัภาวะส่วนตวัของขอ้มูลในสถานการณ์ และสภาพแวดลอ้มแบบออนไลน์ ประกอบดว้ย 3 มติคิอื ความ
กงัวลดา้นการจดัเกบ็ขอ้มูล (Collection) ความกงัวลดา้นการควบคุมขอ้มูล (Control) และความกงัวลดา้นความตระหนักถงึ
การน าขอ้มลูไปใช ้(Awareness) (Malhotra et al., 2004) 

 
3. กรอบแนวคิดการวิจยัและสมมติฐานการวิจยั 

การวิจยันี้ได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีแคลคูลัสภาวะส่วนตัวและทฤษฎีความกังวลเกี่ยวกับภาวะส่วนตัวของข้อมูลบน
อนิเทอรเ์น็ต และงานวจิยัในอดตีทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อน ามาพฒันากรอบแนวคดิการวจิยัความตัง้ใจในการใชง้านแอปเพื่อการดแูล
ผูส้งูอายุ ร่วมกบัอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสแ์บบสวมใส่ดงัภาพที ่1 
  

 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคดิการวจิยั 
 
ความกงัวลดา้นการจดัเกบ็ขอ้มลู การจดัเกบ็ขอ้มลูไม่ว่าจะถูกจดัเกบ็อย่างถูกกฎหมายหรอืไม่กต็าม (Culnan & Bies, 

2003) ผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตมกัมคีวามกงัวลทีข่อ้มลูสว่นบุคคลถูกจดัเกบ็โดยบุคคลอื่น  (Malhotra et al., 2004) การศกึษาการ
จดัเกบ็ขอ้มูลการตลาดทางตรงพบว่า ผูใ้ชต้้องการจ ากดัจ านวนขอ้มูลส่วนบุคคลทีต่้องให้กบันักการตลาด (Phelps et al., 
2000) นอกจากน้ี Angst and Agarwal (2009) ไดศ้กึษาถงึความกงัวลของบุคคลแต่ละบุคคลในการเกบ็ขอ้มูลสขุภาพ ทีถู่ก
พจิารณาเป็น 2 ดา้นคอื กระบวนการจดัเกบ็ และแหล่งเกบ็ขอ้มลู (Storage) พบว่า ผูใ้ชม้คีวามกงัวลถงึแหล่งเกบ็ขอ้มูลทีม่ี
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การบนัทกึขอ้มูลลงสื่อบนัทกึอย่างถาวรของบุคคลอื่นผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส ์เนื่องจากขอ้มูลสุขภาพเป็นขอ้มูลที่มคีวาม
อ่อนไหว (Kenny & Connolly, 2015) 

ความกงัวลดา้นการควบคุมขอ้มลูเป็นความสามารถในการควบคุมขอ้มลูทีถู่กจดัเกบ็ ขอ้มลูทีถู่กน ามาใชง้าน และขอ้มลู
ทีถู่กแบ่งปันใหก้บัผูอ้ื่น ความกงัวลดา้นการควบคุมขอ้มลูเป็นความกงัวลอย่างหนึ่งของผูใ้ช ้ทีม่คีวามตอ้งการควบคุมขอ้มูล
สว่นบุคคลของตนเองได ้งานวจิยัดา้นการควบคุมขอ้มลูทีม่จีุดประสงคใ์นการศกึษาความต้องการการควบคุมขอ้มลูของผูใ้ช้
พบว่า ประชาชนสว่นใหญ่กว่ารอ้ยละ 84 ต้องการทีจ่ะควบคุมขอ้มูลสว่นบุคคลของตนเอง เพื่อป้องกนัสื่อโฆษณา และการ
ประชาสัมพันธ์ที่ไม่ต้องการได้รับ (Menard & Sharma 2017; Phelps et al., 2000) นอกจากนี้  Nowak and Phelps 
(1995) ระบุว่า ประชาชนจะมีความกงัวลในการให้ขอ้มูลน้อยลง หากผู้ใช้สามารถก าหนดสทิธแิก่บุคคลอื่นในการเขา้ถึง
ขอ้มลูของตน ซึง่จะท าใหผู้ใ้ชม้คีวามกงัวลในการสญูเสยีภาวะสว่นตวัของขอ้มลูลดลง (Li, 2011; Xu et al., 2011; Xu et al. 
2012) 

ความตระหนักถงึการน าขอ้มูลไปใช้เป็นการรบัรูว้่า ขอ้มูลถูกน าไปใชอ้ย่างไร ซึ่งเป็นสิง่ที่ผู้ให้บรกิารควรแจง้ให้ผูใ้ช้
รบัทราบอย่างชดัเจน (Hoffman et al., 1999) งานวจิยัดา้นอุปสรรคในการเปิดเผยขอ้มูลของ Phelps et al. (2000) พบว่า 
ผูใ้ช้เวบ็ไซต์ส่วนใหญ่ถงึรอ้ยละ 69 ปฏเิสธที่จะเปิดเผยขอ้มูลให้กบับรษิัททางออนไลน์ เพราะพวกเขาไม่แน่ใจว่า ขอ้มูล
เหล่านัน้จะถูกน าไปใช้อย่างไร สอดคล้องกบัการส ารวจความโปร่งใสในการเข้าถึงข้อมูลพบว่า ร้อยละ 50 ของผู้ตอบ
แบบสอบถามต้องการตรวจสอบความโปร่งใสเพิม่เตมิ ในกรณีทีบ่รษิทัสามารถเขา้ถงึขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชไ้ด ้Foxman 
and Kilcoyne (1993) กล่าวว่า ความกงัวลเกีย่วกบัภาวะส่วนตวัของขอ้มูลจะเกดิขึน้เมื่อผูใ้ช้ให้สทิธใินการดูแลขอ้มูลส่วน
บุคคลแก่บุคคลอื่น และเมื่อผูใ้ชไ้ดร้บัการบอกกล่าวว่า ขอ้มลูสว่นใดบา้งทีจ่ะถูกผูใ้หบ้รกิารจดัเกบ็ ความตระหนกัถงึการน า
ขอ้มูลไปใช้ยงัเป็นอกีมติิหนึ่งที่สะท้อนถึงระดบัความกงัวลของผู้ใช้ต่อการปฎิบตัิของผู้ให้บรกิารในด้านภาวะส่วนตวัของ
ขอ้มลูดว้ย (Barto, 2011) จงึน าไปสูส่มมตฐิานทีว่่า 

 
H1: ความกงัวลดา้นการจดัเกบ็ขอ้มลูสง่ผลเชงิบวกต่อการรบัรูค้วามเสีย่งดา้นภาวะสว่นตวั 
H2: ความกงัวลดา้นการควบคุมขอ้มลูสง่ผลเชงิบวกต่อการรบัรูค้วามเสีย่งดา้นภาวะสว่นตวั 
H3: ความตระหนกัถงึการน าขอ้มลูไปใชส้ง่ผลเชงิบวกต่อการรบัรูค้วามเสีย่งดา้นภาวะสว่นตวั 
 
ความอ่อนไหวของสารสนเทศ (Information sensitivity) หมายถงึ ระดบัความอ่อนไหวในการตอบสนองต่อสารสนเทศ

แต่ละประเภท ของแต่ละบุคคลในดา้นการเปิดเผยขอ้มลู (Dinev et al., 2013; Li et al., 2011) Kehr et al. (2013) ไดศ้กึษา
การใช้แอปติดตามพฤติกรรมการขบัขี่รถยนต์พบว่า ผู้ขบัขี่ไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลที่มีความอ่อนไหวที่เกี่ยวกบัทาง
กฎหมาย สอดคล้องกบั Li et al. (2016) ที่ศกึษาความตัง้ใจในการน าอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสแ์บบสวมใส่มาใช้ในการดูแล
สขุภาพพบว่า ระดบัความอ่อนไหวของขอ้มลูสุขภาพจะสง่ผลถงึระดบัการรบัรูค้วามเสีย่งในการสญูเสยีขอ้มูลสว่นบุคคลของ
ผูส้วมใส ่จงึน าไปสูส่มมตฐิานทีว่่า 

 
H4: ความอ่อนไหวของสารสนเทศสง่ผลเชงิบวกต่อการรบัรูค้วามเสีย่งดา้นภาวะสว่นตวั 
 
การรบัรูค้วามเสีย่งด้านภาวะส่วนตวั (Perceived privacy risk) หมายถึง การรบัรู้ความเสีย่งของผู้ใช้ที่เกดิจากความ

เป็นไปได้ที่จะสูญเสยี หรือถูกละเมิดภาวะส่วนตัว (Smith et al., 2011) Li et al. (2016) ได้ศึกษาความตัง้ใจในการน า
อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสแ์บบสวมใส่มาใชใ้นการดแูลสขุภาพพบว่า การรบัรูถ้งึความเสีย่งจากการถูกเปิดเผยขอ้มูลสว่นบุคคล 
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และความเสีย่งจากการถูกผู้ให้บรกิารน าขอ้มูลไปใช้เป็นสิง่ขดัขวางความตัง้ใจในการน าอุปกรณ์ไปใช้งาน สอดคล้องกบั
งานวจิยัของ Gao et al. (2015) ทีศ่กึษาการยอมรบัการอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสแ์บบสวมใส่เพื่อน ามาใชดู้แลสุขภาพพบว่า 
ถา้ผูใ้ชม้กีารรบัรูค้วามเสีย่งดา้นภาวะสว่นตวัของขอ้มลูมากกว่าการรบัรูป้ระโยชน์ จะสง่ผลใหผู้ใ้ชม้คีวามลงัเลทีจ่ะใชง้าน จงึ
น าไปสูส่มมตฐิานทีว่่า 

 
H5: การรบัรูค้วามเสีย่งดา้นภาวะสว่นตวัสง่ผลเชงิลบต่อความตัง้ใจใชง้าน 
 
การรบัรูข้อ้มูล (Perceived informativeness) หมายถงึ การรบัรูถ้งึขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์ จากคุณสมบตัขิองแอป และ

การท างานของแอป (Li et al., 2016) Buaprommee and Polyorat (2016) ไดศ้กึษาความตัง้ใจในการน าแอปมาช่วยในการ
เลือกซื้อเนื้อวัวพบว่า เมื่อผู้ใช้รับรู้ข้อมูลจากการท างานของแอปช่วยเลือกซื้อเนื้อวัวที่มีคุณภาพ เช่น ช่วยในการ
เปรียบเทียบคุณภาพเนื้อววั จะส่งผลให้ผู้ใช้มีความตัง้ใจที่จะน าแอปเข้ามาช่วยในการเลือกซื้อมากขึ้น สอดคล้องกับ
งานวจิยัของ Li et al. (2016) ทีศ่กึษาความตัง้ใจในการน าอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสแ์บบสวมใสม่าใชใ้นการดูแลสขุภาพพบว่า 
เมื่อผูใ้ชร้บัรูค้วามสามารถในการบนัทกึ และเกบ็ขอ้มลูของอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสแ์บบสวมใส ่จะสง่ผลใหผู้ใ้ชม้คีวามตัง้ใจที่
น าอุปกรณ์มาใช ้จงึน าไปสูส่มมตฐิานทีว่่า 

 
H6: การรบัรูข้อ้มลูสง่ผลเชงิบวกต่อความตัง้ใจใชง้าน 
 
ความสอดคลอ้งของฟังกช์นั (Functional congruence) หมายถงึ ความเหมาะสมของแอป ทีต่รงกบัความต้องการของ

ผู้ใช้เพื่ อน าไปใช้ดูแลผู้สูงอายุ  (Hu et al., 2012) Li et al. (2016) ได้ท าการศึกษาความตั ้งใจในการน าอุปกรณ์
อเิลก็ทรอนิกสแ์บบสวมใส่มาใชใ้นการดูแลสุขภาพพบว่า เมื่อความต้องการใช้งานของผู้ใช้สอดคลอ้งกบัประโยชน์ทีไ่ด้รบั
จากฟังก์ชันการท างานของอุปกรณ์ จะส่งผลให้ผู้ใช้มีความตัง้ใจน าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบสวมใส่ไปใช้มากขึ้น 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Huber et al. (2010) ทีศ่กึษาการยอมรบัอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสแ์บบสวมใสเ่พื่อการดูแลสขุภาพ
พบว่า เมื่อผูใ้ชม้คีวามตัง้ใจทีจ่ะเลอืกอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสแ์บบสวมใส่มาดแูลสมรรถนะของร่างกาย ผูใ้ชจ้ะค านึงถงึปัจจยั 
3 อย่าง ไดแ้ก่ ความสอดคลอ้งของฟังกช์นั แรงจงูใจ และการรบัรูค้วามเปราะบาง จงึน าไปสูส่มมตฐิานทีว่่า 

 
H7: ความสอดคลอ้งของฟังกช์นัสง่ผลเชงิบวกต่อความตัง้ใจใชง้าน 
 
การประหยัดเวลา (Time saving) หมายถึง การใช้งานแอปมีส่วนช่วยให้ผู้ใช้ประหยัดเวลาในการดูแลผู้สูงอายุ 

(Valizadeh et al., 2013) Valizadeh et al. (2013) ได้ท าการศึกษาความตัง้ใจในการใช้แอป Rapid Way พบว่า การ
ประหยดัเวลาเป็นตวัแปรหนึ่งทีถู่กน ามาใชใ้นพจิารณาการพฒันาแอป Rapid Way ซึง่การช่วยประหยดัเวลาในการเดนิทาง 
จะส่งผลต่อความตัง้ใจในการเลือกใช้แอปประเภทค้นหาเส้นทาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ  Boshoff (2009) และ 
Livingston (2015) ที่ศกึษาการน าแอปเขา้มาใช้ในหน่วยธุรกิจ ซึ่งปัจจยัส าคญัที่ส่งผลต่อการใช้แอป ประกอบด้วย การ
ประหยดัเวลา ความสะดวกสบาย และการช่วยในการตดัสนิใจ จงึน าไปสูส่มมตฐิานทีว่่า 

 
H8: การประหยดัเวลาสง่ผลเชงิบวกต่อความตัง้ใจใชง้าน 
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4. วิธีการวิจยั 
ประชากรที่ใช้ในการวจิยันี้คือ บุคคลทัว่ไปที่ต้องดูแลผู้สูงอายุในครอบครวั ที่ผู้สูงอายุมีอายุตัง้แต่อายุ 60 ปีขึ้นไป 

บรเิวณพื้นที่ประเทศไทย กลุ่มตวัอย่างใช้การสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก โดยขนาดของกลุ่มตวัอย่างก าหนดจาก 6 เท่าของ 
จ านวนพารามเิตอรห์รอืจ านวนตวัแปร (Hair et al., 2010) ขนาดของตวัอย่างทีค่ านวณไดเ้ท่ากบั 234 ตวัอย่าง โดยผูว้จิยั
เลอืกใชข้นาดของกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 250 ตวัอย่าง เพื่อลดความคลาดเคลื่อนในการเกบ็ขอ้มูล ผูว้จิยัไดท้ าการเกบ็ขอ้มูล
โดยการแจกแบบสอบถามผ่านกลุ่มตวัอย่างจ านวนทัง้สิน้ 402 ตวัอย่าง และคดักรองกลุ่มตวัอย่างทีไ่ม่มผีูส้งูอายุอยู่ในบา้น
หรอืไม่มภีาระหน้าทีต่อ้งดแูลผูส้งูอายุจ านวน 121 ตวัอย่าง และแบบสอบถามทีไ่ม่สมบรูณ์จ านวน 5 ตวัอย่างออกไป ท าให้
ได้กลุ่มตวัอย่างทีส่ามารถน ามาใช้วเิคราะหจ์ านวนทัง้สิน้ 276 ตวัอย่าง จากการส ารวจดว้ยแบบสอบถามออนไลน์จ านวน 
172 ตวัอย่าง และแบบสอบถามกระดาษจ านวน 104 ตวัอย่าง  

เครื่องมอืที่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูลคอืแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เนื้อหา
เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบสวมใส่ ส่วนที่ 2 ค าถามทัว่ไปที่เกี่ยวกับวิธีการที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามใช้ในการดูแลผู้สูงอายุในปัจจุบนั รวมถึงประสบการณ์การใช้งานอุปกรณ์ดูแลผู้สูงอายุ ส่วนที่ 3 ค าถาม
เกี่ยวกบัปัจจยัที่ส่งผลต่อความตัง้ใจในการใชง้านแอปพลเิคชนัเพื่อการดูแลผู้สงูอายุร่วมกบัการใช้อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์
แบบสวมใส ่โดยดดัแปลงจากงานวจิยัของ Malhotra et al. (2004); Dinev et al. (2013); Dinev and Hart (2006); Li et al. 
(2016); Hausman and Siekpe (2009); Huber et al. (2010); Sultan and Uddin (2011); Gao et al. (2015) แ ล ะ 
Buaprommee and Polyorat (2016) โดยมเีกณฑก์ารใหค้ะแนนระดบัความคดิเหน็แบบลเิคริท์สเกล (Likert scale) 5 ระดบั 
(1 หมายถงึ ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ ถงึ 5 หมายถงึ เหน็ดว้ยอย่างยิง่) และสว่นที ่4 ขอ้มลูเบือ้งตน้ของผูต้อบแบบสอบถาม เช่น 
เพศ อายุ การศกึษา และอาชพี เป็นตน้ 
 

5. ผลการวิจยั  
5.1 การประเมินความเท่ียงและความตรงของแบบสอบถาม 

ผู้วิจยัได้น าข้อค าถามทัง้ 9 กลุ่มปัจจยั มาท าการวิเคราะห์เพื่อจดักลุ่มปัจจยัและตัดตัวแปรที่ไม่สอดคล้อง ด้วยวิธ ี
Principle component analysis โดยมเีกณฑ์การตดัสนิค่า Eigen value ต้องมากกว่า 1 รวมถึงการก าหนดให้ค่าน ้าหนัก
องคป์ระกอบของตวัแปร (Factor loading) ในแต่ละปัจจยัตอ้งมคี่าไม่ต ่ากว่า 0.5 หมุนแกนแบบ Varimax และค่า Bartlett’s 
test ต้องมีค่านัยส าคญั นอกจากนี้ยงัมีการทดสอบความเที่ยงของเครื่องมือ ด้วยการตรวจสอบค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา
ของครอนบาซ (Cronbach’s alpha) พบว่า มคี่ามากกว่าเกณฑ์ทีก่ าหนดไวค้อื 0.7 ทุกปัจจยั ผลการวเิคราะหด์งัแสดงใน
ตารางที ่2 
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ตารางที ่2 ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบและค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาซของแต่ละปัจจยั 
Construct Item Factor loadings Cronbach’s alpha 

COL 4 0.759 - 0.859 0.737 
CON 4 0.550 - 0.792 0.844 
AW 5 0.589 - 0.834 0.854 
IS 4 0.775 - 0.826 0.849 
PR 4 0.810 - 0.882 0.886 
PI 5 0.719 - 0.817 0.883 
FC 4 0.781 - 0.858 0.882 
TS 4 0.747 - 0.797 0.876 
ITUEA 4 0.884 - 0.909 0.918 
หมายเหตุ: ความกงัวลดา้นการจดัเกบ็ขอ้มลู (COL) ความกงัวลดา้นการควบคุมขอ้มลู (CON) ความตระหนกัรูถ้งึการถูกน า

ขอ้มูลไปใช ้(AW) ความอ่อนไหวต่อขอ้มูล (IS) การรบัรูค้วามเสีย่งดา้นภาวะส่วนตวั (PR) การรบัรูข้อ้มูล (PI) 
ความสอดคลอ้งของฟังกช์นั (FC) การประหยดัเวลา (TS) ความตัง้ใจใชง้าน (ITUEA) 

 
5.2 ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอยา่ง 

การวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 276 ตวัอย่าง พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คดิเป็น  
ร้อยละ 67.75 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 26 ถึง 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.93 ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่แถบ
กรุงเทพมหานคร คดิเป็นร้อยละ 76.45 และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ได้ส าเรจ็การศึกษาด้านเทคโนโลย ีคิดเป็นร้อยละ 
53.62 ในมุมมองของการดูแลผู้สูงอายุพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ดูแลผู้สูงอายุด้วยตนเอง คดิเป็นร้อยละ  80.07 ดูแล
ผูส้งูอายุดว้ยการว่าจา้งพีเ่ลีย้ง คดิเป็นรอ้ยละ 11.59 และทีเ่หลอืเป็นการดแูลผูส้งูอายุ ดว้ยการใหผู้อ้ื่นช่วยดูแล การส ารวจ
การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการดแูลผูส้งูอายุของกลุ่มตวัอย่างพบว่า สว่นใหญ่รอ้ยละ 68 ไม่เคยรูจ้กัเทคโนโลยทีีใ่ช้
ในการดแูลผูส้งูอายุ และกลุ่มตวัอย่างเพยีงรอ้ยละ 31.16 ทีรู่จ้กัเทคโนโลยทีีใ่ชด้แูลผูส้งูอายุ 
5.3 การทดสอบสมมติฐานการวิจยั 

การทดสอบสมมตฐิานการวจิยัใชก้ารวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณูเพื่อหาความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรต้นทีส่ง่ผลต่อตวั
แปรตาม โดยมกีารก าหนดค่านยัส าคญัทางสถติ ิ(p-value) ใหม้คี่าน้อยกว่า 0.05 การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างความ
กงัวลดา้นภาวะส่วนตวัของขอ้มลูทัง้ 3 ดา้น และความอ่อนไหวของสารสนเทศ ทีม่ต่ีอการรบัรูค้วามเสีย่งดา้นภาวะส่วนตวั
พบว่า ค่าความผนัแปรของตวัแปรตามเท่ากบัรอ้ยละ 3.24 (R2 = 0.324) เมื่อวเิคราะห์ในรายละเอยีดของตวัแปรอสิระ จะ
พบว่าทุกปัจจยัส่งผลต่อการรบัรูค้วามเสีย่งดา้นภาวะส่วนตวัอย่างมนีัยส าคญัที ่p-value เท่ากบั 0.011 0.000 0.000 และ 
0.000 ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางที ่3 
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ตารางที ่3 ผลการวเิคราะหค่์าสมัประสทิธิก์ารถดถอยแบบปกตขิองตวัแปรอสิระ 

Model 
Unstandardized coefficients Standardized coefficients 

B Std. error Beta t Sig. 

1 

(Constant) 5.697E-17 0.050 
 

0.000 1.000 
FAC_COL 0.127 0.050 0.127 2.551 0.011** 
FAC_CON 0.269 0.050 0.269 5.377 0.000* 
FAC_AW 0.438 0.050 0.438 8.776 0.000* 

 
FAC_IS 0.209 0.050 0.209 4.180 0.000* 

R = 0.569, R2 = 0.324, Std. Error of the estimate = 0.828 
หมายเหตุ * p < 0.01 , ** p <0.05 

 
การวเิคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรูค้วามเสีย่งดา้นภาวะส่วนตวั และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัในแง่ของการ

รบัรูข้อ้มลู ความสอดคลอ้งของฟังกช์นั และการประหยดัเวลาพบว่า  
ค่าความผนัแปรของตวัแปรตามเท่ากบัร้อยละ 3.47 (R2 = 0.347) เมื่อวเิคราะห์ในรายละเอยีดของตัวแปรอสิระ จะ

พบว่าปัจจยัการรบัรูข้อ้มูล ความสอดคลอ้งของฟังกช์นั และการประหยดัเวลาสง่ผลเชงิบวกต่อความตัง้ใจในการใชอ้ย่างมี
นัยส าคัญที่ p-value เท่ากับ 0.000 0.006 และ 0.000 ตามล าดับ แต่ปัจจัยการรบัรู้ความเสี่ยงด้านภาวะส่วนตัว  ไม่มี
ความสมัพนัธก์บัตวัแปรตามอย่างมนียัส าคญั (p-value = 0.227) ดงัแสดงในตารางที ่4  

 
ตารางที ่4 ผลการวเิคราะหค่์าสมัประสทิธิก์ารถดถอยแบบปกตขิองตวัแปรอสิระ 

Model 
Unstandardized coefficients Standardized coefficients 

B Std. Error Beta t Sig. 

1 

(Constant) -9.951E-17 0.049   0.000 1.000 

FAC_PI 0.420 0.049 0.420 8.565 0.000* 
FAC_FC 0.135 0.049 0.135 2.760 0.006* 
FAC_PR 0.059 0.049 0.059 1.211 0.227 
FAC_TS 0.386 0.049 0.386 7.862 0.000* 

R = 0.589, R2 = 0.347, Std. Error of the estimate = 0.814 
หมายเหตุ: * p < 0.01 , ** p <0.05 

 
ผลการวเิคราะหค่์าสมัประสทิธิถ์ดถอย (beta) ดว้ยเครื่องมอืทางสถติขิองทัง้ 2 ส่วน พบว่า ปัจจยัดา้นความอ่อนไหว

ของสารสนเทศเป็นปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการรบัรูค้วามเสีย่งดา้นภาวะส่วนตวัมากทีส่ดุ และปัจจยัความกงัวลดา้นการจดัเกบ็
ขอ้มลู ความกงัวลดา้นการควบคุมขอ้มลู และความตระหนกัถงึการน าขอ้มลูไปใชม้อีทิธพิลรองลงมาตามล าดบั ในสว่นต่อมา
พบว่า ปัจจยัการรบัรูข้อ้มูลมอีทิธพิลเชงิบวกต่อความตัง้ใจใชง้านแอปเพื่อการดูแลผูส้งูอายุร่วมกบัอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์
แบบสวมใส่มากทีส่ดุ และปัจจยัการประหยดัเวลา ความสอดคลอ้งของฟังกช์นั มอีทิธพิลรองลงมา สว่นปัจจยัการรบัรูค้วาม
เสีย่งภาวะสว่นตวัไม่มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจใชง้าน 
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6. สรปุผลการวิจยั 
6.1 อภิปรายผลการวิจยั 

ประชากรในประเทศไทย และทัว่โลก ปัจจุบนัก าลงัอยู่ในช่วงการเปลีย่นผ่านเขา้สูส่งัคมผูส้งูอายุ ประเทศไทยจงึตอ้งมี
การน าเทคโนโลยีมาช่วยเหลือในด้านการดูแลผู้สูงอายุที่มีสดัส่วนเพิ่มขึ้น หนึ่งในเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาออกมานัน้คือ 
อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสแ์บบสวมใส ่ทีห่ากใชง้านร่วมกบัแอปเพื่อการดแูลผูส้งูอายแุลว้จะท าใหส้นบัสนุนการดแูลผูส้งูอายุของ
ผูด้แูลได ้อย่างไรกด็ ีการค านึงถงึความมัน่คงของขอ้มูล ความมปีระสทิธภิาพของอุปกรณ์ และภาวะสว่นตวัของผูใ้ชเ้ป็นสิง่
ส าคญั จงึเป็นที่มาของงานวจิยันี้ที่จะศึกษาเกี่ยวกบัปัจจยัที่ส่งผลต่อความตัง้ใจในการใช้งานแอปเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ
ร่วมกบัการใชอุ้ปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสแ์บบสวมใส่ 

ผลการวจิยัพบว่า ความอ่อนไหวของสารสนเทศเป็นปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการรบัรูค้วามเสีย่งดา้นภาวะส่วนตวัมากทีสุ่ด 
ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามมีความอ่อนไหวสูงต่อการจัดเก็บข้อมูลประเภทข้อมูลสุขภาพ ต าแหน่งที่อยู่ อายุ ที่อยู่ เบอร์
โทรศพัท์ เป็นต้น ความกงัวลดา้นการเกบ็ขอ้มูลเป็นปัจจยัถดัมา ทีม่อีทิธพิลต่อการรบัรู้ความเสีย่งดา้นภาวะส่วนตวั โดย
ผูต้อบแบบสอบถามจะกงัวลมากเมื่อขอ้มูลส่วนบุคคลของตนถูกจดัเกบ็ในปรมิาณมาก ความกงัวลดา้นการควบคุมขอ้มูล
เป็นปัจจยัถดัมาที่มอีทิธพิลต่อการรบัรูค้วามเสีย่งดา้นภาวะส่วนตวั โดยผู้ตอบแบบสอบถามจะกงัวลมาก เมื่อแอปมรีะดบั
การควบคุมความมัน่คงต ่า รวมถึงปัจจยัความตระหนักถงึการน าขอ้มูลไปใชท้ี่ผูพ้ฒันาแอปควรแจง้ถงึนโยบายด้านภาวะ
สว่นตวัใหผู้ใ้ชร้บัทราบ 

นอกจากนี้  ผลการวิจัยยังระบุว่า การรบัรู้ข้อมูลเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจใช้งานมากที่สุด โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามมแีนวโน้มทีจ่ะใชง้าน เมื่อรบัรูว้่าอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสแ์บบสวมใสใ่หข้อ้มูลทีน่ ามาช่วยดูแลผูส้งูอายุได ้การ
ประหยดัเวลาเป็นปัจจยัถดัมาที่มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจใชง้าน โดยผูต้อบแบบสอบบถามมแีนวโน้มจะใชง้านเมื่ออุปกรณ์
อเิลก็ทรอนิกสแ์บบสวมใส่ช่วยใหผู้ดู้แลสามารถตดิตามดูแลผูส้งูอายุไดทุ้กเวลาทีต่้องการ และสุดทา้ยความสอดคลอ้งของ
ฟังกช์นัเป็นปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความตัง้ใจใชง้าน โดยผูต้อบแบบสอบถามมแีนวโน้มจะใชง้าน เมื่ออุปกรณ์มคีุณสมบตักิาร
ท างานเหมาะสมกบัผูส้งูอายุ 

โดยสรุป ปัจจยัในกลุ่มของการรบัรูป้ระโยชน์ตามทฤษฏแีคลคลูสัภาวะส่วนตวัจงึส่งผลต่อการยอมรบัแอปเพื่อการดูแล
ผูส้งูอายุ มากกว่าปัจจยัดา้นการรบัรูค้วามเสีย่ง แสดงใหเ้หน็ว่า ผูด้แูลผูส้งูอายุสว่นใหญ่ใหค้วามส าคญัในเรื่องประโยชน์ทีจ่ะ
ไดร้บัจากการใชง้าน มากกว่าความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ การน าเสนอประโยชน์ทีต่รงใจผูด้แูลผูส้งูอายุ จงึเป็นสิง่ส าคญัทีผู่ผ้ลติ
แอปควรใหค้วามส าคญั และสือ่สารออกไปใหม้าก 
6.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบติั 

งานวจิยันี้ศึกษาปัจจยัเอื้อและอุปสรรคที่ส่งผลต่อความตัง้ใจในการใช้งานแอปเพื่อการดูแลผู้สูงอายุร่วมกบัการใช้
อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสแ์บบสวมใส่ โดยใช้ทฤษฎีแคลคูลสัภาวะส่วนตวั ที่แตกต่างจากงานวจิยัอื่น เนื่องจากการทบทวน
วรรณกรรมในบรบิทของการน าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบสวมใส่มาใช้งานพบว่า ส่วนใหญ่ศึกษาภายใต้ทฤษฎีหลัก         
3 ทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of planned behavior หรอื TPB) แบบจ าลองการยอมรบันวตักรรม
และเทคโนโลย ี(Technology acceptance model หรอื TAM) และทฤษฎรีวมของการยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลย ี(Unified 
theory of acceptance and use of technology หรือ UTAUT) และเพิ่มขยายงานวิจยัในอดีตด้วยการเน้นมิติด้านภาวะ
สว่นตวั ซึง่เป็นสิง่ส าคญัส าหรบัการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการเกบ็ขอ้มูลสว่นบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหว รวมถงึน าทฤษฎภีาวะ
สว่นตวัของผูใ้ชบ้นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต IUIPC มาอธบิายมติขิองความกงัวลเกีย่วกบัภาวะสว่นตวัของขอ้มลูออนไลน์ 

ในทางปฏิบตัิ งานวจิยันี้สามารถน าไปใช้กบัผู้ที่ต้องการดูแลผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลย ีเพื่อการสร้างการรบัรู้ให้ผู้ใช้
ตระหนักถงึภยัทีม่าจากการใชง้าน รวมถงึผูใ้หบ้รกิาร ทีจ่ะผลติอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสแ์บบสวมใส่ น าไปใชใ้นการปรบัปรุง
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พฒันาอุปกรณ์ และแอป ทัง้ในดา้นฟังกช์นัของการท างาน รปูลกัษณ์ภายนอกของอุปกรณ์ใหส้อดคลอ้งกบัผูใ้ช ้รวมถงึสรา้ง
ความมัน่ใจเกีย่วกบัภาวะสว่นตวัของขอ้มลูใหก้บัผูใ้ช ้โดยงานวจิยัไดน้ าเสนอประโยชน์ของงานวจิยัที่น าไปประยุกตไ์ด ้แบ่ง
ออกเป็น 2 มุมมอง ไดแ้ก่ ดา้นการน าเสนอประโยชน์ และการป้องกนัความเสีย่งดา้นภาวะสว่นตวั 

ดา้นการน าเสนอประโยชน์ ผูผ้ลติแอปเพื่อการดแูลผูส้งูอายุร่วมกบัอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสแ์บบสวมใส่ควรสรา้งการรบัรู้
การท างานเกีย่วกบัอุปกรณ์ แก่ผูดู้แลผูส้งูอายุใหไ้ดท้ราบว่า แอปและอุปกรณ์นัน้สามารท าหน้าทีใ่นการดแูล และใหข้อ้มลูที่
ส าคญัเกีย่วกบัผู้สูงอายุไดอ้ย่างไรบ้าง ซึง่ผู้ผลติแอปเพื่อการดูแลผู้สงูอายุแต่ละรายควรอธบิายถึงฟังก์ชนัการท างานของ
อุปกรณ์ที่มจีุดเด่นแตกต่างกนัออกไปในด้านของการเกบ็ขอ้มูลสุขภาพที่ส าคญั นอกจากนี้การมฟัีงก์ชนัต่างๆ ที่จะช่วย
อ านวยความสะดวกให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุสามารถประหยัดเวลาในการดูแลผู้สูงอายุเป็นสิง่ส าคัญ ดังนัน้ถ้าหากผู้ผลิตแอ
ปเพื่อการดูแลผู้สงูอายุ เพิ่มขยายฟังก์ชนัที่ช่วยให้ผู้ดูแลประหยดัเวลาจากการดูแลผู้สูงอายุได้มากขึน้ แอปและอุปกรณ์
อเิลก็ทรอนิกสเ์พื่อการสวมใสข่องผูผ้ลติรายนัน้ๆ อาจไดร้บัความสนใจจากผูดู้แลผูส้งูอายุมากกว่าของรายอื่นๆ นอกจากนี้
ฟังก์ชนัการท างานของอุปกรณ์ส่วมใส่อิเล็กทรอนิกสน์ัน้ ควรจะต้องออกแบบให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ดูแล
ผูส้งูอายุ ในแง่ความคงทน พกพาได ้มคีุณภาพ และเหมาะสมกบัผูส้งูอายุดว้ย 

ส าหรบัการป้องกนัความเสีย่งดา้นภาวะสว่นตวั ถงึแมว้่าปัจจยันี้จะไม่มผีลต่อความตัง้ใจในการใชอ้ย่างมนีัยส าคญั ซึง่
อาจเกดิเนื่องมาจากกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่รูจ้กัเทคโนโลยทีี่ดูแลผู้สูงอายุมาก่อน รวมถึงไม่ใช่ผู้ทีส่ าเรจ็การศกึษาด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ จงึอาจไม่มคีวามรูเ้กีย่วกบัภยัการละเมดิภาวะส่วนตวั และตระหนักถงึความเสี่ยงดา้นภาวะส่วนตวั
มากนกั แต่ดา้นความกงัวลดา้นภาวะส่วนตวัของขอ้มลูทัง้ 3 ดา้น สง่ผลต่อปัจจยัการรบัรูค้วามเสีย่งดา้นภาวะสว่นตวัอย่าง
มนีัยส าคญั การเกบ็ขอ้มูลเป็นจ านวนมากทีเ่กนิจ าเป็นของแอปสรา้งความกงัวลแก่ผูใ้ชไ้ด ้ความบกพร่องของแอปในด้าน
การควบคุมความปลอดภัยข้อมูลสร้างความกังวลแก่ผู้ใช้ได้ และการก าหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวของแอปที่ไม่
เหมาะสมกส็รา้งความกงัวลแก่ผูใ้ชไ้ดเ้ช่นกนั ดงันัน้เพื่อลดความกงัวลของผูใ้ช ้ผูผ้ลติแอปเพื่อการดูแลผูสู้งอายุควรมกีาร
ก าหนดนโยบายที่รองรบัสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงวธิกีารควบการจดัการขอ้มูล การเขา้ถึงขอ้มูล และการปกป้องขอ้มูล
บางอย่าง ควรใหผู้้ใช้สามารถก าหนดการควบคุมไดต้ามความต้องการ นอกจากนี้ปัจจยัความอ่อนไหวต่อสารสนเทศเป็น
ปัจจยัที่ส่งผลเชงิบวกต่อการรบัรูค้วามเสีย่งดา้นภาวะส่วนตวัมากที่สุด ผูผ้ลติแอปจงึควรจดัเกบ็และรอ้งขอขอ้มูลจากผู้ใช้
เฉพาะทีจ่ าเป็น และพจิารณาอย่างถีถ่ว้นเมื่อตอ้งการรอ้งขอการเกบ็หรอืแบ่งปันสารสนเทศทีม่คีวามอ่อนไหว 
6.3 ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยัต่อเน่ือง 

งานวจิยันี้เน้นการศกึษาในประเทศไทย โดยผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานคร การน าผลการวจิยัไป
ใช้จงึควรท าอย่างระมดัระวงัภายใต้สมมติฐานที่ก าหนด นอกจากนี้ งานวจิยัในอดตีระบุว่า ประเทศในแถบตะวนัตกให้
ความส าคญัด้านภาวะส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ที่ได้รบั งานวจิัยในอนาคตจงึควรเพิ่มขอบเขตการศกึษาให้ครอบคลุม
ประเทศอื่นๆ ในแถบตะวนัออก เพื่อน าผลการศกึษาไปเปรยีบเทยีบการใหค้วามส าคญัทีแ่ตกต่างกนัของประเทศใน 2 ซกี
โลกทีม่คีวามเชื่อและวฒันธรรมทีแ่ตกต่างกนัได ้

นอกจากนี้ ผลการวจิยัทีร่ะบุว่า การรบัรูค้วามเสีย่งดา้นภาวะส่วนตวัไม่มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจใชง้านอย่างมนียัส าคญั 
แต่เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่าง ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ไดม้คีวามรูด้า้นเทคโนโลยสีารสนเทศมากนัก จงึยงัอาจไม่ตระหนักถงึภยัดา้น
ภาวะส่วนตัว งานวิจัยในอนาคตจึงอาจท าการส ารวจกับกลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ น า
ผลการวจิยัมาเปรยีบเทยีบกบักลุ่มตวัอย่างทีศ่กึษาไวเ้ดมิ ซึง่อาจใหผ้ลการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัได ้รวมถงึงานวจิยัในอนาคต 
ควรท าการศกึษาเพิม่เตมิเกีย่วกบัปัจจยัอื่นๆ เช่น ปัจจยัดา้นวฒันธรรม หรอืเพิม่เตมิปัจจยัทีเ่กีย่วกบัดา้นความเสีย่ง เพื่อ
เพิม่ปัจจยัเชงิลบตามทฤษฏแีคลคลูสัภาวะสว่นตวัใหม้ากขึน้ 
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ค ำแนะน ำในกำรส่งผลงำนเผยแพร่ 
หลกัเกณฑโ์ดยทัว่ไป 
1. เป็นบทความวจิยั บทความการวางแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ บทความดา้นการพฒันาระบบสารสนเทศ หรอื

บทความวชิาการทีเ่น้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อธุรกจิเป็นหลกั 
2. เป็นบทความวจิยั บทความการวางแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ บทความดา้นการพฒันาระบบสารสนเทศ หรอื

บทความวชิาการ ท่ีไม่เคยตีพิมพเ์ผยแพร่ท่ีใดมำก่อนและไม่อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของวำรสำรอ่ืน หำก
ตรวจพบว่ำมีกำรตีพิมพซ์ ำ้ซ้อน ถือเป็นควำมรบัผิดชอบของผูเ้ขียนแต่เพียงผูเ้ดียว 

3. ไม่มคี่าใชจ้่ายใดๆ ส าหรบัผู้ส่งบทความวจิยั บทความการวางแผนด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ บทความดา้นการ
พฒันาระบบสารสนเทศ หรอืบทความวชิาการ  

4. เป็นบทความวจิยั บทความการวางแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ บทความดา้นการพฒันาระบบสารสนเทศ หรอื
บทความวชิาการจะได้รบัการเผยแพร่ในวารสาร JISB ต่อเมื่อได้ผ่านกระบวนการประเมนิโดยผู้ทรงคุณวุฒทิี่
แต่งตัง้ขึน้ 

 
หลกัเกณฑก์ำรประเมินบทควำมเพือ่กำรตอบรบัตีพิมพ ์
1. ผูส้นใจเสนอบทความสามารถจดัสง่บทความผ่านทางเวบ็ไซดว์ารสาร http://jisb.tbs.tu.ac.th 
2. กองบรรณาธกิารจะพจิารณาบทความเบือ้งต้นถงึความสอดคล้องของบทความทีจ่ดัส่งมาว่าตรงกบัวตัถุประสงค์

ของวารสารหรอืไม่ ถา้ไม่ตรงจะแจง้กลบัการพจิารณา 
3. ถา้บทความมเีน้ือหาสอดคลอ้งกบัวารสาร กองบรรณาธกิารจะพจิารณาความถูกต้องของรูปแบบการเตรยีมข้อมูล

ตน้ฉบบัว่าตรงตามรปูแบบทีก่ าหนดในวารสาหรอืไม่ ถา้ไม่ตรงจะแจง้กลบัการพจิารณา 
4. ส่งบทความใหผู้ท้รงคุณวุฒิจ านวน 2 ท่านเพื่อประเมนิบทความ เมื่อผลการประเมนิผ่านหรอืไม่ผ่านหรอืมกีาร

แกไ้ขจะแจง้ใหผู้เ้ขยีนทราบ เมื่อบทความไดร้บัการตพีมิพ ์ผูเ้ขยีนจะไดร้บัการแจ้งกลบัรบัรองการตพีมิพ ์พรอ้มทัง้
แจง้วนัทีจ่ะสามารถ download วารสารทีไ่ดต้พีมิพบ์นเวบ็ไซดต่์อไป 

 
กำรส่งบทควำม 
ผู้ที่ประสงค์ จะส่ งบทความกับวารสารระบบสารสนเทศด้านธุ รกิจ  กรุณาส่ ง ไฟล์ต้นฉบับบทความที ่
http://jisb.tbs.tu.ac.th 
 

  



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่5 ฉบบัที ่1 เดอืน มกราคม–มนีาคม 2562 หน้า 89 

ค ำแนะน ำในกำรเตรียมต้นฉบบัภำษำไทย/ภำษำองักฤษ 
เพื่อใหก้ารตพีมิพผ์ลงานเป็นไปอย่างถูกตอ้งและรวดเรว็ใหผู้เ้ขยีนปฏบิตัติามรายละเอยีดดงันี้ 
1. ต้นฉบบัควรพมิพด์้วยกระดาษ A4 พมิพ์หน้าเดยีว และพมิพ์ดว้ย Microsoft Word เนื้อหาจดัพมิพเ์ป็นแบบ

ธรรมดา 
2. รปูแบบ ขนาดและชนิดของตวัอกัษร 

- บทความภาษาไทยใช ้BrowalliaUPC สว่นบทความภาษาองักฤษใช ้Time news roman 
- การตัง้หน้ากระดาษ บน ล่าง ซา้ย และขวา อย่างละ 1 นิ้ว ช่องห่างก่อนและหลงับรรทดั 0 pt และระหว่าง

บรรทดัเป็น At least และ page size เป็น A4 (8.27” x 11.69”) 
3. ตารางตอ้งมชีื่อตารางก ากบับนตาราง และภาพตอ้งมชีื่อภาพก ากบัใตภ้าพ พรอ้มทัง้ใหห้มายเลขเรยีงล าดบัส าหรบั

ตารางและภาพ และใหอ้ยู่ในเนื้อหา (ภาพใหจ้ดัท าเป็น .jpeg แลว้น ามา insert ในบทความ) 
 

รปูแบบกำรพิมพบ์ทควำม 
1. ต้นฉับบภาษาไทย ใชแ้บบอกัษร BrowalliaUPC เนื้อหาขนาด 14 ตลอดทัง้บทความ ส่วนตนัฉบบัภาษาองักฤษ 

ใชแ้บบอกัษร Time news roman เนื้อหาขนาด 12 ตลอดทัง้บทความ ต้นฉบบัควรพมิพด์ว้ยกระดาษ A4 พมิพ์
หน้าเดยีว และพมิพด์ว้ย Microsoft Word เน้ือหาจดัพมิพเ์ป็นแบบธรรมดา พมิพใ์หห้่างจากขอบทุกดา้น 1 นิ้วและ
ใสเ่ลขก ากบัทุกหน้าทีมุ่มขวาบนของกระดาษทุกหน้า  

2. ประเภทขอ้ความ ขนาดและชนิดของตวัอกัษร 
 
ประเภทขอ้ควำม ขนำด ชนิด 
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) 20 (จดักึง่กลางหน้ากระดาษ) ตวัหนา 
ชื่อผูเ้ขยีน (ภาษาไทย) (กรณีมผีูเ้ขยีน
มากกว่าหนึ่งคนใหเ้รยีงชื่อในบรรทดั
ถดัไป)  

16 (จดักึง่กลางหน้ากระดาษ) ตวัหนา 

หน่วยงานทีส่งักดัของผูเ้ขยีน 
(ภาษาไทย) 

14 (จดักึง่กลางหน้ากระดาษ) ตวัธรรมดา 

* Correspondence: 14 (ชดิซา้ย) ตวัหนา 
email ของนกัวจิยัหลกั (จดัวาง
ต่อทา้ย correspondence:) 

14 (ชดิซา้ย)  ตวัธรรมดา 

เน้ือหากติตกิรรมประกาศ 
(ภาษาไทย)(ถา้ม)ี 

14 (ชดิซา้ย) ตวัธรรมดา 

บทคดัย่อ 16 (จดัชดิซา้ยหน้ากระดาษ) ตวัหนา 
เน้ือหาบทคดัย่อ (ภาษาไทย)  14 (จดัชดิซา้ยและชดิขวา

หน้ากระดาษ) 
ตวัธรรมดา 

ค าส าคญั: (ภาษาไทย) (ไม่เกนิ 5 ค า) 14 (ชดิซา้ย) ตวัธรรมดา 
ชื่อเรื่อง (ภาษาองักฤษ) 20 (จดักึง่กลางหน้ากระดาษ) ตวัหนา 
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ประเภทขอ้ควำม ขนำด ชนิด 
ชื่อผูเ้ขยีน (ภาษาองักฤษ) (กรณีมี
ผูเ้ขยีนมากกว่าหนึ่งคนใหเ้รยีงชือ่ใน
บรรทดัถดัไป)  

16 (จดักึง่กลางหน้ากระดาษ) ตวัหนา 

หน่วยงานทีส่งักดัของผูเ้ขยีน 
(ภาษาองักฤษ) 

14 (จดักึง่กลางหน้ากระดาษ) ตวัธรรมดา 

* Correspondence: 14 (ชดิซา้ย) ตวัหนา 
email ของนกัวจิยัหลกั (จดัวาง
ต่อทา้ย correspondence:) 

14 (ชดิซา้ย)  ตวัธรรมดา 

Acknowledgement: (ถา้ม)ี 14 (ชดิซา้ย) ตวัธรรมดา 
Abstract 16 (จดัชดิซา้ยหน้ากระดาษ) ตวัหนา 
เน้ือหาบทคดัย่อ (ภาษาองักฤษ)  14 (จดัชดิซา้ยและชดิขวา

หน้ากระดาษ) 
ตวัธรรมดา 

Keywords: (ภาษาองักฤษ) (ไมเ่กนิ 5 
ค า) 

14 (ชดิซา้ย) ตวัธรรมดา 

หวัขอ้ใหญ่ (ใสห่มายเลขเรยีงล าดบั) 16 (ชดิซา้ย) ตวัหนา 
หวัขอ้ย่อย (ใสห่มายเลขย่อย
เรยีงล าดบัตามหวัขอ้ใหญ่) 

14 (ชดิซา้ย) ตวัหนา 

เน้ือหาภายใตห้วัขอ้ 14 (จดัชดิซา้ยและชดิขวา
หน้ากระดาษ) 

ตวัธรรมดา 

 
3. องคป์ระกอบของเน้ือหาในบทความวจิยั ความยาวตน้ฉบบั 10-30 หน้า ล าดบัหวัขอ้บทความมดีงันี้ 

- ชื่อบทความวจิยั ไม่ยาวเกนิไปแต่ครอบคลุมสาระทัง้เรื่อง มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- ชื่อผูเ้ขยีน ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
- หน่วยงานทีส่งักดัของผูเ้ขยีน ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- บทคดัย่อ และ Abstract  
- เน้ือหาบทคดัย่อ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เป็นการสรุปสาระส าคญัของเรื่องความยาวประมาณ 150-200 

ค า มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ทา้ยภาษาองักฤษใหใ้ส่ e-mail ของ corresponding author กรณีมชีื่อ
ผูเ้ขยีนหลายคน 

- ค าส าคญั (ไม่เกนิ 5 ค า) ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ใหใ้สใ่ตเ้น้ือหาบทคดัย่อ และ Abstract 
- เน้ือหาของบทความวจิยั 

- 1. บทน า กล่าวถงึเหตุผล ความจ าเป็นทีจ่ดัท าวจิยั วตัถุประสงคข์องการวจิยัและค าถามการวจิยั 
- 2. ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  
- 3. กรอบแนวคกิารวจิยัและสมมตฐิานการวจิยั (กรณีงานวจิยัเชงิคุณภาพสามารถปรบัเปลีย่นใหเ้หมาะสม

กบังานวจิยัทีจ่ดัท า) 
- 4. วธิกีารวจิยั 
- 5. ผลการวจิยั  
- 6. สรุปผลการวจิยั กล่าวถึงบทสรุปการวจิยั การประยุกต์ใช้งานวจิยัในเชงิธุรกจิ ขอ้จ ากดัและวจิยัใน

อนาคต 
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- บรรณานุกรม (ตามรปูแบบการอา้งองิขา้งล่าง) 
- ภาคผนวก (ถา้ม)ี 
กรณีทีบ่ทความมหีวัขอ้ย่อย ใหใ้สห่มายเลข X.X เรยีงล าดบักนัไป ไม่ควรมหีวัขอ้ย่อยเกนิ 3 ล าดบัย่อย เช่น 

X.X.X เป็นตน้ ยกเวน้กรณีมรีายละเอยีดปลกีย่อยจ านวนมาก 
4. องคป์ระกอบของเน้ือหาในบทความการวางแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ความยาวต้นฉบบั 10-30 หน้า ล าดบั

หวัขอ้บทความมดีงันี้ 
- ชื่อบทความ ไม่ยาวเกนิไปแต่ครอบคลุมสาระทัง้เรื่อง มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- ชื่อผูเ้ขยีน ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
- หน่วยงานทีส่งักดัของผูเ้ขยีน ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- บทคดัย่อ และ Abstract  
- เน้ือหาบทคดัย่อ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เป็นการสรุปสาระส าคญัของเรื่องความยาวประมาณ 150-200 

ค า มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ทา้ยภาษาองักฤษใหใ้ส่ e-mail ของ corresponding author กรณีมชีื่อ
ผูเ้ขยีนหลายคน 

- ค าส าคญั (ไม่เกนิ 5 ค า) ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ใหใ้สใ่ตเ้น้ือหาบทคดัย่อ และ Abstract 
- เน้ือหาของบทความ 

- 1. บทน า กล่าวถงึเหตุผลและความจ าเป็นทีจ่ดัท าแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- 2. ภาพรวมองคก์ร  
- 3. การวเิคราะหอ์งคก์ร 
- 4. แผนกลยุทธท์ีเ่สนอแนะ 
- 5. สรุปผลแผนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  
- บรรณานุกรม (ตามรปูแบบการอา้งองิขา้งล่าง) 
- ภาคผนวก (ถา้ม)ี 
กรณีทีบ่ทความมหีวัขอ้ย่อย ใหใ้สห่มายเลข X.X เรยีงล าดบักนัไป ไม่ควรมหีวัขอ้ย่อยเกนิ 3 ล าดบัย่อย เช่น 

X.X.X เป็นตน้ ยกเวน้กรณีมรีายละเอยีดปลกีย่อยจ านวนมาก 
5. องค์ประกอบของเนื้อหาในบทความการพฒันาระบบสารสนเทศ ความยาวต้นฉบบั 10-30 หน้า ล าดบัหวัข้อ

บทความมดีงันี้ 
- ชื่อบทความ ไม่ยาวเกนิไปแต่ครอบคลุมสาระทัง้เรื่อง มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- ชื่อผูเ้ขยีน ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
- หน่วยงานทีส่งักดัของผูเ้ขยีน ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- บทคดัย่อ และ Abstract  
- เน้ือหาบทคดัย่อ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เป็นการสรุปสาระส าคญัของเรื่องความยาวประมาณ 150-200 

ค า มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ทา้ยภาษาองักฤษใหใ้ส่ e-mail ของ corresponding author กรณีมชีื่อ
ผูเ้ขยีนหลายคน 

- ค าส าคญั (ไม่เกนิ 5 ค า) ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ใหใ้สใ่ตเ้น้ือหาบทคดัย่อ และ Abstract 
- เน้ือหาของบทความ 

- 1. บทน า กล่าวถงึเหตุผลและความจ าเป็นในการพฒันาระบบสารสเทศ 
- 2. ขอบเขตการท างานของระบบสารสนเทศ 
- 3. สถาปัตยกรรมของระบบทีพ่ฒันา 
- 4. สรุปผลระบบสารสนเทศ กล่าวถงึประโยชน์ของระบบทีพ่ฒันา 
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- บรรณานุกรม (ตามรปูแบบการอา้งองิขา้งล่าง) 
- ภาคผนวก (ถา้ม)ี 
กรณีทีบ่ทความมหีวัขอ้ย่อย ใหใ้สห่มายเลข X.X เรยีงล าดบักนัไป ไม่ควรมหีวัขอ้ย่อยเกนิ 3 ล าดบัย่อย เช่น 

X.X.X เป็นตน้ ยกเวน้กรณีมรีายละเอยีดปลกีย่อยจ านวนมาก 
6. องคป์ระกอบของเนื้อหาในบทความวชิาการและบทความเกีย่วกบังานสรา้งสรรค ์ความยาวต้นฉบบั 10-30 หน้า 

ล าดบัหวัขอ้บทความมดีงันี้ 
- ชื่อเรื่องไม่ยาวเกนิไปแต่ครอบคลุมสาระทัง้เรื่อง มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
- ชื่อผูเ้ขยีนและชื่อหน่วยงานหรอืสถาบนัทีส่งักดัเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ ชื่อผูเ้ขยีนไม่ต้องใส่ต าแหน่ง

วชิาการ 
- บทคดัย่อ และ Abstract  
- บทคดัย่อ เป็นการสรุปสาระส าคญัของเรื่องความยาวประมาณ 150-200 ค า มทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

ทา้ยภาษาองักฤษใหใ้ส ่e-mail ของ corresponding author กรณีมชีื่อผูเ้ขยีนหลายคน 
- เน้ือหาของบทความ (บทความทีเ่ป็นงานแปลหรอืเรยีบเรยีงตอ้งบอกแหล่งทีม่าอย่างละเอยีด) 
- การอา้งองิในเนื้อเรื่องใชต้ามรปูแบบขา้งล่าง (ถา้ม)ี 

 

รปูแบบกำรอ้ำงอิง 
1. กำรอ้ำงอิงแบบแทรกในเน้ือหำ 

เป็นกำรระบุแหล่งอ้ำงอิงแบบย่อซ่ึงกำรอ้ำงอิงจะแยกพิจำรณำเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 
กรณีท่ี 1 ขอ้ความที่ผู้เขยีนคดัลอกมาจากขอ้เขยีนหรอืค าพูดของผู้อื่น เพื่อใช้ประกอบเนื้อเรื่องในวจิยั ต้องใส่

เครื่องหมายอญัประกาศ (Quotations) คู่ไวด้ว้ย เช่น "…………………." พรอ้มกบัอา้งองิแหล่งทีม่าของขอ้ความ ซึง่มี
รปูแบบ ดงันี้ 

- ผูแ้ต่งคนเดียว ใหร้ะบุชื่อต่อดว้ยชื่อสกุลของผูแ้ต่ง ต่อดว้ยเครื่องหมายจุลภาค ปีทีพ่มิพ ์เครื่องหมายจุลภาค 
เลขที่หน้าอ้างอิง ส าหรบัเอกสารภาษาไทย ให้ระบุชื่อและนามสกุลของผู้แต่ง ส าหรบัเอกสารภาษาองักฤษ ให้ระบุ
นามสกุลของผูแ้ต่ง เช่น (นงลกัษณ์ วริชัชยั, 2542, น. 3) หรอื (Weber, 1999, p. 234) 

- ผูแ้ต่งสองคน ใหร้ะบุชื่อและชื่อสกุลของผูแ้ต่งทัง้ 2 คน ทุกครัง้ทีม่กีารอา้งโดยใชค้ าว่า “และ” ส าหรบัเอกสาร
ภาษาไทย  หรอื  “and”  เชื่อมชื่อสกุลของผู้แต่งส าหรบัเอกสารภาษา ต่างประเทศ เช่น (ผ่องพรรณ ตรยัมงคลกูล และ
สภุาพ ฉตัราภรณ์, 2545, น. 4-8) หรอื (Franz and Robey, 1984, p. 250) 

- ผู้แต่งสำมคนขึ้นไป  การอา้งถงึทุกๆ  ครัง้ใหร้ะบุชื่อและชื่อสกุลของผูแ้ต่งคนแรก แลว้ตามดว้ย  “และคณะ” 
ส าหรบัเอกสารภาษาไทย และระบุเฉพาะชื่อสกุลของผูแ้ต่งคนแรก แลว้ตามดว้ย “et al.” ส าหรบัเอกสารภาษาองักฤษ 
เช่น (สรุพงษ์ โสธนะเสถยีร และคณะ, 2545, น. 9-14) หรอื (Alexander et al., 2003, p. 154) 

- ผู้แต่งท่ีเป็นสถำบัน  ชื่อสถาบันที่อ้าง  ระบุชื่อเต็มทุกครัง้   เช่น  (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะ
พาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช,ี 2535, น. 12-23) 

- ผู้แต่งคนเดียวเขียนเอกสำรหลำยเล่ม แต่ละเล่มพิมพ์ต่ำงปีกนั และต้องกำรอ้ำงถึง พร้อมกนั  ให้
เรยีงล าดบัเอกสารหลายเรื่องนัน้ไวต้ามล าดบัของปีทีพ่มิพ์  โดยใชเ้ครื่องหมาย  ;  คัน่ เช่น (สุวมิล ว่องวาณิช, 2553, น. 
22; 2554, น. 90) หรอื (Benbasat, 1998, p. 283; 1999, p. 78) 

- ผูแ้ต่งคนเดียวเขียนเอกสำรหลำยเล่ม พิมพปี์ซ ำ้กนั ใหใ้ชอ้กัษรตวัแรกของชื่อเรื่อง เช่น ก ข ค ง เป็นต้น 
ตามหลงัปีส าหรบัเอกสารภาษาไทยและใชต้วัอกัษรตวัแรกของชื่อเรื่อง เช่น a b c d เป็นตน้ ตามหลงัปีส าหรบั เอกสาร
ภาษาต่างประเทศ  เช่น  (ศุภกจิ  วงศ์ววิฒัน์นนุกจิ,  2550ก, น.  22),  (ศุภกจิ  วงศว์วิฒัน์นนุกจิ,  2550ข,  น.  22),  (Yin, 
1998a, p. 5-9) หรอื (Yin, 1998b, p. 31-40) 
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- ผู้แต่งหลำยคน เอกสำรหลำยเรื่อง และต้องกำรอ้ำงอิงถึงพร้อมๆ กนั ใหร้ะบุชื่อผูแ้ต่งเรยีง ตามล าดบั
อกัษรคัน่ด้วยเครื่องหมาย ; ส าหรบัเอกสารภาษาไทยและ ใหร้ะบุชื่อสกุลของผูแ้ต่งเรยีงตามล าดบั   อกัษรคัน่ด้วย
เครื่องหมาย ; ส าหรบัเอกสารภาษาองักฤษ เช่น (ผ่องพรรณ ตรยัมงคลกลู และสภุาพ ฉตัราภรณ์, 2545, น. 10; สวุมิล 
ว่องวาณิช, 2553, น. 45-50) หรอื (Weber et al., 1999, p. 180; Benbasat, 1998, p. 120) 

กรณีท่ี 2 ขอ้ความทีผู่เ้ขยีนประมวลมาจากขอ้เขยีนหรอืค าพดูของผูอ้ื่นเพื่อใชป้ระกอบเนื้อเรื่อง 
ในงานวจิยั ใหอ้า้งองิแหล่งทีม่าของขอ้มลูทีป่ระมวลมาโดยไม่ตอ้งใสเ่ครื่องหมายอญัประกาศคู่ ระหว่างขอ้ความ แต่ให้
อา้งองิแหล่งทีม่าของขอ้ความซึง่มรีปูแบบเช่นเดยีวกบักรณีที ่1 โดยไม่ตอ้งใสเ่ลขหน้าทีอ่า้งองิ   

กรณีอ่ืนๆ กรณีทีไ่ม่ไดอ้่านบทความทีอ่า้งองิในบทความทีอ่่าน ใหร้ะบุชื่อผูแ้ต่งแลว้ตามดว้ย อา้งถงึใน    )กรณีเป็น
บทความภาษาไทย) สชุาต ิประสทิธิ ารฐัสนิธุ ์(2554 อา้งถงึใน สรุพงษ์ โสธนะเสถยีร, 2554) หรอื as cited in เช่น (Yin, 
1998, as cited in Benbasat, 2002). 
2. กำรอ้ำงอิงในบรรณำนุกรม 

กรณีหนังสือ มรีปูแบบ ดงันี้  
ชื่อ ชื่อสกุลผู้แต่ง (กรณีหนังสือภาษาไทย). (ปีที่พิมพ์). ชือ่หนังสือและล ำดับที ่(ตัวเอียง).  สถานที่พิมพ์: 

ส านกัพมิพห์รอืโรงพมิพ,์. 
ชื่อสกุล, ชื่อ (อกัษรตวัแรกของชื่อตามดว้ยจุด) ผู้แต่ง (กรณีหนังสอืภาษาองักฤษ). (ปีที่พมิพ)์. ชือ่หนังสอืและ

ล ำดบัที ่(ตวัเอยีง). สถานทีพ่มิพ:์ ส านกัพมิพห์รอืโรงพมิพ์,. 
ตวัอย่าง 
สชุาต ิประสทิธิ ารฐัสนิธุ.์ (2544). ระเบยีบวธิกีำรวจิยัทำงสงัคมศำสตร.์ กรุงเทพฯ: บรษิทัเฟ่ืองฟ้า พริน้ติง้ จ ากดั. 
Weber, R. (1999). Information Systems Control and Audit. New Jersy: Prentice Hall. 
 
กรณีบทควำมในวำรสำร มรีปูแบบ ดงันี้  
ชื่อ ชื่อสกุลผูแ้ต่ง (กรณีวารสารภาษาไทย). (ปีทีพ่มิพ)์. ชื่อบทความ. ชือ่วำรสำร (ตวัเอยีง), ฉบบัที ่(เล่มที)่, หน้า.  
ชื่อสกุล, ชื่อ (อกัษรตวัแรกของชื่อตามดว้ยจุด) ผูแ้ต่ง (กรณีวารสารภาษาองักฤษ). (ปีทีพ่มิพ)์. ชื่อบทความ. ชือ่

วำรสำร (ตวัเอยีง), ฉบบัที ่(เล่มที)่, หน้า. 
ตวัอย่าง 
วจันา รตันวร. (2548). ความลม้เหลวของสถาบนัการเงนิ. บรหิำรธุรกจิ, 12 (1), 50-55. 
Benbasat, I., Goldstein, D. K. and Mead, M. (1987). The Case Research Strategy in Studies of 

Information Systems. MIS Quarterly, 37(10), 369-386. 
 

กรณีข้อมูลจำก Internet มีรปูแบบ ดงัน้ี  
ชื่อ ชื่อสกุลผูแ้ต่ง (กรณีบทความภาษาไทย). (ปีทีพ่มิพ)์. ชื่อบทความ. วนัเดอืนปีทีด่งึขอ้มลู, ชื่อ Web address.  
ชื่อสกุล, ชื่อ (อกัษรตวัแรกของชื่อตามดว้ยจุด) ผูแ้ต่ง (กรณีบทความภาษาองักฤษ). (ปีทีพ่มิพ)์. ชื่อบทความ. 

Retrieved month date, year, from http://Web address. 
ตวัอย่าง 
วัจนา รัตนวร. (2548). ความล้มเหลวของสถาบันการเงิน. ดึงข้อมูลวันที่ 17 มีนาคม 2550, จาก 

www.bus.tu.ac.th. 
Grace Fleming. (2007). Choosing a Strong Research Topic. Retrieved January 12, 2009, from 

http://homeworktips.about.com/od/researchandreference/a/topic.htm. 
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ในกรณีทีไ่ม่มชีื่อผูเ้ขยีนบทความ และไม่มปีีใหอ้า้งองิดงัตวัอย่างขา้งล่าง 
GVU’s 8th WWW user survey. (n.d.). Retrieved September 19, 2001, from 

http://www.cc.gatech.edu/gvu/user _surveys/survey-1997-10/. 
 
กรณีข้อมูลจำกสมัมนำทำงวิชำกำร มีรปูแบบ ดงัน้ี  
ชื่อ ชื่อสกุลผูแ้ต่ง (กรณีบทความภาษาไทย). (ปีทีพ่มิพ)์. ชื่อบทความ. ชือ่สมัมนำทำงวชิำกำร (ตวัเอยีง), สถานที,่ 

หน้า.  
ชื่อสกุล, ชื่อ (อกัษรตวัแรกของชื่อตามดว้ยจุด) ผูแ้ต่ง (กรณีบทความภาษาองักฤษ). (ปีทีพ่มิพ)์. ชื่อบทความ. ชือ่

สมัมนำทำงวชิำกำร (ตวัเอยีง), สถานที,่ หน้า. 
ตวัอย่าง 
Bonoma, T. V. (1983). A Case Study in Case Research: Marketing Implementation. Proceedings of the 

National Academy of Sciences, USA, 89-102. 
 

กรณีข้อมูลจำกวิทยำนิพนธ ์มีรปูแบบ ดงัน้ี  
ชื่อ ชื่อสกุลผู้แต่ง (กรณีบทความภาษาไทย). (ปีทีพ่มิพ)์. ชือ่เรือ่งวทิยำนิพนธ ์(ตวัเอยีง). วทิยานิพนธท์ีย่งัไม่ได้

ตพีมิพ,์ ชื่อมหาวทิยาลยั.  
ชื่อสกุล, ชื่อ (อกัษรตวัแรกของชื่อตามด้วยจุด) ผูแ้ต่ง (กรณีบทความภาษาองักฤษ). (ปีทีพ่มิพ)์. ชือ่เรือ่ง

วทิยำนิพนธ ์(ตวัเอยีง). Unpublished doctoral dissertation, ชื่อมหาวทิยาลยั. 
ตวัอย่าง 
Ross, D. F. (1990). Unconscious transference and mistaken identity: When a witness misidentifies a 
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