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บทคดัย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลถึงการหลีกเลี่ยงภัยคุกคามข้อมูลส่วนตัวจากการใช้
เทคโนโลยสีวมใส ่(Wearable Technology) ประกอบดว้ยปัจจยั การรบัรูถ้งึโอกาสทีจ่ะเกดิภยัคุกคาม การรบัรูถ้งึความ
รุนแรงของภยัคุกคาม การรบัรูถ้งึภยัคุกคามขอ้มลูสว่นตวัในเทคโนโลยสีวมใส ่การรบัรูถ้งึประสทิธผิลของวธิป้ีองกนัภยั
คุกคาม การรบัรู้ถงึค่าใช้จ่ายของวธิป้ีองกนัภยัคุกคาม การรบัรูถ้ึงประสทิธภิาพของตนเองในการป้องกนัภยัคุกคาม 
การรบัรูถ้งึความสามารถในการหลกีเลีย่งภยัคุกคามขอ้มูลส่วนตวัในเทคโนโลยสีวมใส่ ความตัง้ใจในการหลกีเลีย่งภยั
คุกคามขอ้มลูสว่นตวัจากการใชเ้ทคโนโลยสีวมใส่ ความโปร่งใสของนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนตวั ความกงัวลในดา้น
ความเป็นส่วนตัว และการหลีกเลี่ยงภยัคุกคามข้อมูลส่วนตัวจากการใช้เทคโนโลยสีวมใส่ โดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 173 คน 

ผลการวจิยัพบว่าปัจจยัการรบัรู้ถึงโอกาสที่จะเกดิภยัคุกคาม การรบัรูถ้ึงความรุนแรงของภยัคุกคาม และความ
กงัวลในดา้นความเป็นสว่นตวั สง่ผลทางตรงต่อการรบัรูถ้งึภยัคุกคามขอ้มูลส่วนตวัในเทคโนโลยสีวมใส่ ปัจจยัการรบัรู้
ถงึประสทิธผิลของวธิป้ีองกนัภยัคกุคาม การรบัรูถ้งึค่าใชจ้่ายของวธิป้ีองกนัภยัคุกคาม และการรบัรูถ้งึประสทิธภิาพของ
ตนเองในการป้องกนัภยัคุกคาม สง่ผลทางตรงต่อการรบัรูถ้งึความสามารถในการหลกีเลีย่งภยัคุกคามขอ้มูลส่วนตวัใน
เทคโนโลยสีวมใส่ ปัจจยัการรบัรูถ้งึภยัคุกคามขอ้มูลส่วนตวัในเทคโนโลยสีวมใส่ และการรบัรูถ้งึความสามารถในการ
หลกีเลีย่งภยัคุกคามขอ้มูลส่วนตวัในเทคโนโลยสีวมใส่ ส่งผลทางตรงต่อความตัง้ใจในการหลกีเลี่ยงภยัคุกคามขอ้มูล
สว่นตวัจากการใชเ้ทคโนโลยสีวมใส ่โดยหากบุคคลเกดิความตัง้ใจในการหลกีเลีย่งภยัคุกคามขอ้มูลส่วนตวัจากการใช้
เทคโนโลยสีวมใส ่แลว้กจ็ะสง่ผลโดยตรงไปยงัการหลกีเลีย่งภยัคุกคามขอ้มูลส่วนตวัจากการใชเ้ทคโนโลยสีวมใส่ ดว้ย
เช่นกนั อย่างไรกต็ามผลการวจิยัยงัพบว่า ปัจจยัความโปร่งใสของนโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นตวัไม่สง่อทิธพิลต่อความ
กงัวลในด้านความเป็นส่วนตวั เนื่องจากผลการวจิยัไม่สนับสนุนสมมตฐิานการวจิยั ซึง่สาเหตุอาจมาจากการไม่สนใจ
และความไม่เขา้ใจในตวันโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นตวัจงึท าใหบุ้คคลไม่เกดิความกงัวลในดา้นความเป็นสว่นตวั 

ผูใ้ห้บรกิารเทคโนโลยสีวมใส่สามารถน าผลทีไ่ด้ไปปรบัใชเ้พื่อพฒันาวธิป้ีองกนัภยัคุกคามโดยอาจเน้นไปที่การ
สรา้งแรงจูงใจใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิความตัง้ใจและท าการหลกีเลีย่งภยัคุกคามทีเ่กดิขึน้ ในดา้นของผูใ้ชบ้รกิารหรอืบุคคล
ใกลต้วัสามารถน าผลไปปรบัใชเ้พื่อสรา้งแรงกระตุ้นใหบุ้คคลเกดิการหลกีเลีย่งและหาทางป้องกนัภยัคุกคามทีอ่าจเกดิ
ขึน้กบัขอ้มลูสว่นตวัได ้
 
ค าส าคญั: การรบัรูถ้งึภยัคุกคาม การรบัรูถ้งึความสามารถในการหลกีเลีย่งภยัคุกคาม ความตัง้ใจในการหลกีเลีย่งภยั

คุกคาม การหลกีเลีย่งภยัคุกคาม 
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Abstract 

The purpose of this research is to study the factors influencing Behavior of Threat Avoidance on 
Wearable Technology which include factors Perceived Susceptibility, Perceived Severity, Perceived Threat, 
Perceived Effectiveness, Perceived Costs, Self-Efficacy, Perceived Avoidability, Avoidance Motivation, 
Revelation of Privacy Policy, Concern for Information Privacy and Avoidance Behavior. The data was 
collected from 173 participants who have experience in using Wearable Technology. 

According to the results, this research found that Perceived Susceptibility, Perceived Severity and 
Concern for Information Privacy directly affect Perceived Threat. This research also found that Perceived 
Effectiveness, Perceived Costs and Self-Efficacy directly affect Perceived Avoidability. Moreover, this 
research found that Perceived Threat and Perceived Avoidability directly affect Avoidance Motivation. Also if 
participants are motivated to avoiding threat this motivation will directly affects their Avoidance Behavior as 
well. However, the results show that Revelation of Privacy Policy does not affect to Concern for Information 
Privacy. The reason could be that participants may not pay attention or do not understand the privacy policy 
well enough. So they did not concern even the privacy policy are relevant or not. 

Wearable Technology provider can use these results to adapt and develop a safeguarding measure to 
motivate user to avoid threat. Also user and people around them can focus on how to convince each other to 
perceived benefit on threat avoidance and taking safeguarding measure to protect their personal information. 
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1. บทน า 
1.1 ความส าคญัและท่ีมาของปัญหาการวิจยั 

ในปัจจุบนัเทคโนโลยสีารสนเทศมกีารเปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็มาก มเีทคโนโลยใีหม่ๆ เกดิขึน้ทุกวนัและมกีารพฒันา
อย่างต่อเนื่อง ผู้พฒันาได้มองหาวธิกีารใหม่ๆ เพื่อให้ผูใ้ช้งานสามารถเขา้ถงึอนิเทอร์เน็ตไดอ้ย่างรวดเรว็ เทคโนโลยี
สวมใส ่หรอื Wearable Technology จงึถูกพฒันาเพื่อตอบสนองการเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตไดอ้ย่างลงตวั  

เทคโนโลยสีวมใส่ หมายถงึ การน าเทคโนโลยหีรอืคอมพวิเตอรใ์ปฝังไวใ้นอุปกรณ์สามารถสวมใส่ได ้เช่น เสื้อผา้ 
แว่นตา หรอื นาฟิกา จงึท าใหอุ้ปกรณ์เหล่านัน้สามารถเกบ็ขอ้มลู รบัสง่ขอ้มลูผ่านการสือ่สารไรส้าย และแสดงผลใหก้บั
ผู้ใช้งานตามเวลาจรงิได้ซึ่งขอ้มูลต่างๆ ที่เกบ็อยู่ในตวัเทคโนโลยสีวมใส่มทีัง้ขอ้มูลส่วนตวัของผู้ใช้ และขอ้มูลที่ถูก
บนัทกึในชวีติประจ าวนั เช่น ขอ้มลูสขุภาพ หรอืขอ้มลูการใชเ้งนิส าหรบัผูท้ีต่อ้งการวางแผนการใชเ้งนิ ซึง่ขอ้มูลเหล่านี้
เมื่อถูกแสดงผลใหก้บัผูใ้ชง้านตามเวลาจรงิแลว้จะเป็นประโยชน์ท าใหผู้ใ้ชง้านสามารถเขา้ใจตวัเองและพฤตกิรรมของ
เขามากขึน้ (ภาวุธ พงษ์วทิยภานุ, 2557)  

เทคโนโลยสีวมใส่สามารถสรา้งประโยชน์ใหก้บัผูใ้ชง้านไดม้ากมายมหาศาล เพราะเป็นอุปกรณ์ทีม่ลีกัษณะพเิศษ
เฉพาะตัว คือมีการพกหรือสวมใส่ติดตวัตลอดเวลา เป็นเครื่องมือที่มีความเป็นส่วนตัวมากกว่าอุปกรณ์อื่นๆ เช่น 
โน้ตบุ๊ก แทบ็เลต็ หรอื โทรศพัทม์อืถอืสมารท์โฟน (Smart phone) อย่างไรกต็ามคุณลกัษณะพิเศษเหล่านี้กน็ ามาซึ่ง
ความเสีย่งทางดา้นความปลอดภยั ซึ่งความเสีย่งต่างๆ ไม่ไดท้ าอนัตรายแค่กบัขอ้มูลของผู้ใชง้านเท่านัน้ ยงัสามารถ
ก่อใหเ้กดิภยัอนัตรายไปถงึตวัผูใ้ชง้านเองไดอ้กีดว้ย (Mills et al., 2016) ความเสีย่งจากการทีม่กีารใชเ้ทคโนโลยสีวมใส่
มากขึน้ท าให้เทคโนโลยสีวมใส่ตกเป็นเป้าหมายของอาชญากรในโลกไซเบอร์หรอืแฮกเกอร์ที่เจาะเขา้มาสร้างความ
เสยีหายโดยอาศยัช่องโหว่ของเทคโนโลย ีเช่น การขโมยขอ้มูลส่วนตวั หรอืปัญหาการเรยีกค่าไถ่ขอ้มูลหรอืทีเ่รยีกว่า 
Ransomware ที่พุ่งเป้าหมายมาที่อุปกรณ์เทคโนโลยสีวมใส่ เช่นพวกนาฬกิาอจัฉรยิะ (Smart Watch) และเครื่อง
ตดิตามความแอคทฟี (Activity trackers) ที่มเีซน็เซอรม์โีอกาสเสีย่งสูงที่จะถูกเฝ้าตดิตามขอ้มูลส่วนตวัและกจิวตัร
ประจ าวนั แฮกเกอร์สามารถขโมยขอ้มูลส่วนตวัของผูใ้ชง้านผ่านทาง อุปกรณ์เทคโนโลยสีวมใส่ได้ ดงันัน้เรื่องความ
ปลอดภยัของเทคโนโลยสีวมใสจ่งึควรเป็นสิง่ทีทุ่กคนใหค้วามส าคญั 
1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาถงึปัจจยัต่าง ๆ ทีม่อีทิธพิลต่อการหลกีเลีย่งภยัคุกคามขอ้มูลส่วนตวัจากการใช้
เทคโนโลยสีวมใส ่ประกอบดว้ย ความโปร่งใสของนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนตวั ความกงัวลในดา้นความเป็นส่วนตวั 
การรบัรู้ถึงโอกาสที่จะเกดิภยัคุกคาม  การรบัรู้ถงึความรุนแรงของภยัคุกคาม การรบัรูถ้ึงภยัคุกคามขอ้มูลส่วนตวัใน
เทคโนโลยสีวมใส ่การรบัรูถ้งึประสทิธผิลของวธิป้ีองกนัภยัคุกคาม การรบัรูถ้งึค่าใช้จ่ายของวธิป้ีองกนัภยัคุกคาม การ
รบัรูถ้ึงประสทิธภิาพของตนเองในการป้องกนัภยัคุกคาม การรบัรู้ถงึความสามารถในการหลกีเลี่ยงภยัคุกคามขอ้มูล
ส่วนตวัในเทคโนโลยสีวมใส่ ทีส่่งผลต่อ การหลกีเลีย่งภยัคุกคามขอ้มูลส่วนตวัจากการใชเ้ทคโนโลยสีวมใส่ผ่านความ
ตัง้ใจในการหลกีเลีย่งภยัคุกคามขอ้มลูสว่นตวัจากการใชเ้ทคโนโลยสีวมใส ่
 
2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

จากการศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งสามารถสรุปปัจจยัทีเ่กีย่วกบัการศกึษาไดด้งันี้ 
การรบัรู้ถึงโอกาสท่ีจะเกิดภยัคกุคาม (Perceived Susceptibility) หมายถงึ การทีบุ่คคลรบัรูถ้งึความเสีย่งที่

อาจเกดิขึน้ได้ของเทคโนโลยสีวมใส่ทีจ่ะถูกโจมตีจากภยัคุกคามทางเทคโนโลยสีารสนเทศและท าอนัตรายต่อขอ้มูล
สว่นตวัของพวกเขา (Claar, 2011; Liang & Xue, 2009) 

การรบัรู้ถึงความรนุแรงของภยัคุกคาม (Perceived Severity) หมายถงึ การที่บุคคลรบัรูถ้งึผลกระทบทีเ่กดิ
จากภยัคุกคามทางเทคโนโลยสีารสนเทศว่าสามารถสร้างความเสยีหายอย่างร้ายแรงต่อขอ้มูลส่วนตวัและสร้างความ
เดอืดรอ้นใหก้บัตวับุคคลเองได ้(Liang & Xue, 2009) 
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การรบัรู้ถึงภยัคุกคามข้อมูลส่วนตวัในเทคโนโลยีสวมใส่ (Perceived Threat) หมายถึง การรบัรู้ถึงภัย
อนัตรายทีเ่กดิขึน้จากการใช้เทคโนโลยสีวมใส่ทีเ่ขา้มาท าอนัตรายใหก้บัขอ้มูลส่วนตวัของบุคคลได้ (Liang & Xue, 
2010) 

การรบัรู้ถึงประสิทธิผลของวิธีป้องกนัภยัคกุคาม (Perceived Effectiveness) หมายถงึ การรบัรูถ้ึงผลลพัธ์
จากการใชม้าตรการรกัษาความปลอดภยัว่าจะสามารถป้องกนัภยัจากความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ได ้(Liang and Xue, 
2009) และหากปฏบิตัติามมาตรการที่วางไวจ้ะน าไปสู่ผลลพัธท์ี่ต้องการและสามารถลดความเสีย่งจากภยัคุกคามได ้
(Bandura, 1982) 

การรบัรูถ้ึงค่าใช้จ่ายของวิธีป้องกนัภยัคกุคาม (Perceived Costs) หมายถงึ การทีบุ่คคลรบัรูถ้งึต้นทุนทีเ่กดิ
จากการเลอืกใชม้าตรการรกัษาความปลอดภยั เช่น เวลา เงนิ ความยุ่งยาก หรอืการท าความเขา้ใจในการใชม้าตรการ
รกัษาความปลอดภยั รวมถงึการเปรยีบเทยีบค่าใชจ้่ายกบัผลประโยชน์ที่ไดร้บั (Weinstein, 1993; Liang & Xue, 
2009) 

การรบัรู้ถึงประสิทธิภาพของตนเองในการป้องกนัภยัคกุคาม (Self-Efficacy) หมายถงึ การที่บุคคลเชื่อใน
ความสามารถของตนเองในการควบคุมเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ (Rhee et al., 2009) โดยบุคคลจะมคีวามเชื่อว่าเขา
นัน้สามารถใชม้าตรการรกัษาความปลอดภยัเพื่อทีจ่ะหลกีเลีย่งภยัคุกคามขอ้มูลส่วนตวัจากการใชเ้ทคโนโลยสีวมใส่ได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ (Bandura, 1977) 

การรบัรู้ถึงความสามารถในการหลีกเล่ียงภยัคุกคามข้อมูลส่วนตวัในเทคโนโลยีสวมใส่ (Perceived 
Avoidability) หมายถงึ การทีบุ่คคลรบัรูว้่ามาตรการรกัษาความปลอดภยัจะสามารถช่วยในการป้องกนัไม่ให้เกดิภยั
คุกคามขอ้มลูสว่นตวัไดม้ากน้อยเพยีงใด (นิธปิ ชวนตนัตกิมล, 2557) 

ความตัง้ใจในการหลีกเล่ียงภัยคุกคามข้อมูลส่วนตัวจากการใช้เทคโนโลยีสวมใส่ (Avoidance 
Motivation) หมายถงึ การทีบุ่คคลเคยไดร้บัภยัคุกคามทีอ่าจเขา้มาท าอนัตรายต่อขอ้มูลส่วนตวั ท าใหเ้กดิแรงกระตุ้น
ในการหลกีเลีย่งภยัคุกคามเหล่านัน้ (นิธปิ ชวนตนัตกิมล, 2557) โดยผูใ้ชง้านจะถูกแรงกระตุ้นใหเ้กดิการหลกีเลีย่งภยั
คุกคามขอ้มลูสว่นตวัจากการเลอืกใชม้าตรการรกัษาความปลอดภยั (Liang & Xue, 2009) 

ความโปรง่ใสของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนตวั (Revelation of Privacy Policy) หมายถงึ การเปิดเผยถงึ
รายละเอยีดต่าง ๆ ที่ผู้ให้บรกิารปฏบิตัต่ิอขอ้มูลส่วนตวัของผู้ใช้บรกิารในเรื่องของการเกบ็ขอ้มูลส่วนตวัและการน า
ขอ้มลูสว่นตวัไปใช ้ซึง่จะถูกเขยีนรวมไว ้ณ ทีใ่ดทีห่นึ่งเพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิารสามารถเขา้ไปอ่านได ้(Kuo et al., 2015) 

ความกงัวลในด้านความเป็นส่วนตวั (Concern for Information Privacy) หมายถึง การที่บุคคลให้
ความส าคญัอย่างมากเกี่ยวกบัการเกบ็ขอ้มูลส่วนตวัและการถูกน าขอ้มูลส่วนตวัไปใช้ (Son & Kim, 2008) โดย
บุคลกิลกัษณะของบุคคลทีม่แีนวโน้มทีจ่ะกงัวลเกีย่วกบัเรื่องขอ้มูลส่วนตวันัน้ จะรูส้กึไม่สบายใจและกลวัว่าผูอ้ื่นจะน า
ขอ้มลูสว่นตวัของเขาไปใชใ้นทางทีไ่ม่เหมาะสม 

การหลีกเล่ียงภยัคกุคามข้อมูลส่วนตวัจากการใช้เทคโนโลยีสวมใส่ (Avoidance Behavior) หมายถงึ การ
ด าเนินการเพื่อใหต้วัเองหลุดพน้จากภยัอนัตรายและความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้กบัขอ้มลูสว่นตวัจากการใชเ้ทคโนโลยสีวม
ใส ่(Liang & Xue, 2009) 
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3. กรอบการวิจยัและสมมติฐานการวิจยั 
 กรอบการวจิยัแสดงดงัภาพที ่1 
 

 
ภาพที ่1 กรอบแนวคดิการวจิยั 

 
การทีบุ่คคลรบัรูถ้งึโอกาสทีจ่ะเกดิภยัคุกคามของเทคโนโลยสีวมใสท่ าใหร้บัรูถ้งึโอกาสเสีย่งของเทคโนโลยสีวมใส่ที่

สามารถท าอนัตรายต่อขอ้มูลส่วนตวัได้ ส่งผลให้เกดิการรบัรู้ถึงภยัคุกคามขอ้มูลส่วนตวัในเทคโนโลยสีวมใส่ จาก
งานวจิยัในอดตีของ Liang and Xue (2009) ระบุว่ายิง่บุคคลรบัรูถ้งึโอกาสทีจ่ะเกดิภยัคุกคามมากเท่าไหร่กจ็ะรบัรูถ้งึ
ภยัคุกคามไดม้ากเช่นกนั ดงัเช่น การรบัรูโ้อกาสเสีย่งของไวรสัทีส่ามารถสรา้งความเสยีหายใหก้บัคอมพวิเตอรไ์ดท้ าให้
บุคคลรับรู้ถึงภัยคุกคามที่เกิดขึ้นและหาวิธีที่จะป้องกนัภัย ดังนัน้หากบุคคลรับรู้ถึงโอกาสที่จะเกิดภัยคุกคามใน 
เทคโนโลยสีวมใสม่ากกจ็ะรบัรูถ้งึภยัคุกคามขอ้มลูสว่นตวัในเทคโนโลยสีวมใสไ่ดม้ากเช่นกนั จงึน าไปสู่ขอ้สมมตฐิานได้
ดงันี้ 

 
H1: การรบัรูถ้งึโอกาสทีจ่ะเกดิภยัคุกคามสง่ผลเชงิบวกถงึการรบัรูถ้งึภยัคุกคามขอ้มลูสว่นตวัในเทคโนโลยสีวมใส่ 
 
การทีบุ่คคลรบัรูถ้งึความรุนแรงของภยัคุกคามจากสิง่ทีเ่ป็นอนัตรายต่อระบบสารสนเทศสง่ผลใหเ้กดิการรบัรูถ้งึภยั

คุกคามขอ้มลูสว่นตวัในเทคโนโลยสีวมใส ่ยิง่บุคคลรบัรูถ้งึความรุนแรงมากเท่าไหร่กจ็ะรบัรูถ้งึภยัคุกคามไดม้ากเท่านัน้ 
(Liang & Xue, 2009) จากงานวจิยัทางดา้นแบบแผนความเชื่อดา้นสุขภาพ (Health Belief Model) ระบุว่าการรบัรูถ้งึ
ภยัคุกคามเกดิจากการผสมผสานกนัระหว่างการรบัรูถ้งึโอกาสทีจ่ะเกดิและการรบัรูถ้ึงความรุนแรง  โดยเชื่อว่าความ
รุนแรงของโรคจะส่งผลถึงการรบัรูถ้ึงภยัคุกคาม เช่น โรคที่มคีวามรุนแรงและอนัตรายถงึชวีติจะท าใหก้ารรบัรู้ถงึภยั
คุกคามมมีากตามความรุนแรงทีร่บัรูไ้ด ้จงึน าไปสูข่อ้สมมตฐิานไดด้งันี้ 
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H2: การรบัรูถ้งึความรุนแรงของภยัคุกคามสง่ผลเชงิบวกถงึการรบัรูถ้งึภยัคุกคามขอ้มลูสว่นตวัในเทคโนโลยสีวมใส่ 
 
ผูใ้ช้งานเทคโนโลยจีะรบัรู้ถึงความสามารถในการหลกีเลี่ยงภยัคุกคามเมื่อรบัรูถ้ึงประสทิธผิลของวธิป้ีองกนัภยั

คุกคามหรอืมาตรการรกัษาความปลอดภยัว่าจะสามารถลดความเสีย่งในการเกดิภยัคุกคามได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
(Liang & Xue, 2009) ผูใ้ชง้านจะประเมนิถงึมาตรการรกัษาความปลอดภยัโดยเทยีบกบัผลลพัธ ์หากปฏบิตัติาม
มาตรการรกัษาความปลอดภยันัน้แล้วสามารถได้ผลลพัธ์ตามที่ต้องการคอืสามารถลดความเสีย่งหรอืหลกีเลี่ยงภัย
คุกคามขอ้มูลส่วนตวัได้ ผู้ใช้งานจะรบัรู้ว่าภยัคุกคามนัน้สามารถที่จะหลกีเลี่ยงได้ (Bandura, 1982) ซึ่งผู้ใช้งานมี
โอกาสมากขึน้ที่จะรบัรูว้่าภยัคุกคามนัน้สามารถหลีกเลีย่งไดเ้มื่อวธิป้ีองกนัภยัหรอืมาตรการรกัษาความปลอดภยันัน้
สามารถป้องกนัภยัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ จงึน าไปสูข่อ้สมมตฐิานไดด้งันี้ 

 
H3: การรบัรูถ้งึประสทิธผิลของวธิป้ีองกนัภยัคุกคามสง่ผลเชงิบวกถงึการรบัรูถ้งึความสามารถในการหลกีเลีย่งภยั

คุกคามขอ้มลูสว่นตวัในเทคโนโลยสีวมใส ่
 
การที่ผู้ใช้งานเทคโนโลยีจะรับรู้ถึงความสามารถในการหลีกเลี่ยงภัยคุกคามนอกเหนือจากการที่เขารับรู้ถึง

ประสทิธภิาพของมาตรการรกัษาความปลอดภยัแลว้ยงัตอ้งค านึงถงึค่าใชจ้่ายของมาตรการรกัษาความปลอดภยันัน้อกี
ด้วย ซึ่งการรบัรู้ถึงค่าใช้จ่ายของวิธีป้องกนัภัยคุกคามถือเป็นอุปสรรคส าคัญในการเลือกใช้มาตรการรักษาความ
ปลอดภยั (Ng et al., 2009) ผูใ้ชง้านมโีอกาสมากขึน้ทีจ่ะรบัรู้ว่าภยัคุกคามนัน้สามารถหลกีเลีย่งไดเ้มื่อเขารบัรูว้่า
ค่าใชจ้่ายนัน้ลดลงต ่ากว่าประโยชน์ทีเ่ขาไดร้บั ซึง่ถ้าหากค่าใชจ้่ายทีเ่ขารบัรูม้มีากเกนิกว่าประโยชน์ทีเ่ขาไดร้บัเขากม็ี
แนวโน้มทีจ่ะไม่เลอืกใชม้าตรการรกัษาความปลอดภยันัน้ (Liang & Xue, 2009) จงึน าไปสูข่อ้สมมตฐิานไดด้งันี้ 

 
H4: การรบัรูถ้งึค่าใชจ้่ายของวธิป้ีองกนัภยัคุกคามสง่ผลเชงิลบถงึการรบัรูถ้งึความสามารถในการหลกีเลีย่งภยั

คุกคามขอ้มลูสว่นตวัในเทคโนโลยสีวมใส ่
 
การทีบุ่คคลรบัรูถ้งึประสทิธภิาพของตนเองในการป้องกนัภยัคุกคาม คอืการทีเ่ขามคีวามเชื่อว่าตวัเองจะสามารถ

ปฏบิตัติามมาตรการทีต่อ้งการเพื่อทีจ่ะหลกีเลีย่งภยัคุกคามได ้(Maddux & Rogers, 1983) ซึง่การรบัรูถ้งึประสทิธภิาพ
ของตนเองในการป้องกนัภยัคุกคามของผู้ใช้งานจะส่งผลกระทบอย่างมากถึงมุมมองที่ผู้ใช้งานมีต่อประโยชน์ของ
มาตรการรกัษาความปลอดภยั บุคคลอาจคดิว่ามาตรการรกัษาความปลอดภัยทีเ่ขาปฏบิตัไิม่สามารถทีจ่ะช่วยใหเ้ขา
หลกีเลีย่งภยัคุกคามไดเ้พราะว่าเขาไม่มัน่ใจและคดิว่าตวัเองไม่มคีวามสามารถพอในการใชม้าตรการเหล่านัน้ แมว้่า
มาตรการจะมปีระสทิธภิาพและมรีาคาถูกกต็าม (Liang & Xue, 2009) ดงันัน้ผูท้ี่ม ัน่ใจในตนเองว่าเขาสามารถใช้
มาตรการรกัษาความปลอดภยัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมโีอกาสมากขึน้ทีจ่ะรบัรูว้่าภยัคุกคามนัน้สามารถหลกีเลีย่งได ้จงึ
น าไปสูข่อ้สมมตฐิานไดด้งันี้ 

 
H5: การรบัรูถ้งึประสทิธภิาพของตนเองในการป้องกนัภยัคุกคามสง่ผลเชงิบวกถงึการรบัรู้ถงึความสามารถในการ

หลกีเลีย่งภยัคุกคามขอ้มลูสว่นตวัในเทคโนโลยสีวมใส่ 
 
เมื่อผู้ใช้งานพบว่าเขาถูกภัยคุกคามพวกเขาจะถูกกระตุ้นให้เกดิการป้องกนัตวัเองซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย ์

(Liang & Xue, 2009) จากงานวจิยัทางดา้นจติวทิยาสุขภาพแสดงใหเ้หน็ว่าปัญหาสุขภาพท าใหเ้กิดการรบัรูถ้งึภยั
คุกคามและน าไปสู่ความตัง้ใจในการปกป้องตวัเองจากภยัคุกคามเหล่านัน้ (Janz & Becker, 1984; Oliver & Berger, 
1979; Rosenstock, 1974) การรบัรูถ้งึภยัคุกคามของโรคต่าง ๆ ท าใหบุ้คคลเกดิความตัง้ใจในการดูแลสุขภาพมากขึน้ 
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จากงานวจิยัของ Claar (2011) และ Ng et al. (2009) พบว่าการรบัรูถ้งึภยัคุกคามกระตุ้นใหเ้กดิพฤตกิรรมการรกัษา
ความปลอดภยัได้ การรบัรู้ถึงภัยคุกคามจงึเป็นตวัก าหนดถึงแรงจูงใจและความตัง้ใจในการกระท าการรกัษาความ
ปลอดภยัและหลกีเลีย่งจากภยัคุกคาม จงึน าไปสูข่อ้สมมตฐิานไดด้งันี้ 

 
H6: การรบัรูถ้งึภยัคุกคามขอ้มลูสว่นตวัในเทคโนโลยสีวมใสส่ง่ผลเชงิบวกถงึความตัง้ใจในการหลกีเลีย่งภยัคุกคาม

ขอ้มลูสว่นตวัจากการใชเ้ทคโนโลยสีวมใส ่
 
จากทฤษฎคีวามคาดหวงั (Steers et al., 2004) ผูใ้ชง้านจะถูกกระตุ้นใหเ้ลอืกมาตรการรกัษาความปลอดภยัทีใ่ห้

ผลลพัธ์ที่ดทีี่สุด ดงันัน้ผู้ใช้งานจะถูกจูงใจให้เลอืกใช้มาตรการรกัษาความปลอดภัยที่สามารถหลีกเลี่ยงภัยคุกคาม
ได้มากที่สุด การรับรู้ถึงความสามารถในการหลีกเลี่ยงภัยคุกคามสะท้อนถึงความสามารถในการควบคุมการใช้
มาตรการรกัษาความปลอดภยัของผูใ้ชง้านทีจ่ะรบัมอืกบัภยัคุกคามทีเ่กดิขึน้ เมื่อผูใ้ชง้านรบัรูว้่าตนเองมคีวามสามารถ
ที่จะหลีกเลี่ยงภัยคุกคามได้ ก็จะเกิดความตัง้ใจที่จะใช้มาตรการรกัษาความปลอดภยัที่สามารถป้องกนัภยัคุกคาม
เหล่านัน้ได ้(Liang & Xue, 2009) จงึน าไปสูข่อ้สมมตฐิานไดด้งันี้ 

 
H7: การรบัรูถ้งึความสามารถในการหลกีเลีย่งภยัคุกคามขอ้มลูสว่นตวัในเทคโนโลยสีวมใสส่ง่ผลเชงิบวกถงึความ

ตัง้ใจในการหลกีเลีย่งภยัคุกคามขอ้มลูสว่นตวัจากการใชเ้ทคโนโลยสีวมใส่ 
 
มนุษยม์กัจะถูกกระตุน้ใหเ้กดิการกระท าซ ้าๆ จากผลลพัธท์ีน่่าพอใจในอดตี และถูกกระตุน้ใหล้ดการกระท าทีส่่งผล

ไม่ดใีนอดตีลง บุคคลจะเลอืกแสดงพฤตกิรรมทีค่ดิว่าเมื่อเลอืกไปแลว้จะเกดิผลลพัธท์ีม่คีุณค่า จากทฤษฎคีวามคาดหวงั 
Steers et al. (2004) ได้กล่าวไว้ว่าบุคคลมแีนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมเมื่อเขาเกดิแรงจูงใจและความตัง้ใจต่อ
พฤติกรรมนัน้ ดงันัน้ในแง่ของเทคโนโลยีบุคคลที่มีความตัง้ใจในการหลีกเลี่ยงภัยคุกคามมีแนวโน้มที่จะเลือกใช้
มาตรการรกัษาความปลอดภยัทีส่ามารถท าใหเ้ขาลดหรอืหลกีเลีย่งภยัคุกคามได ้(Liang & Xue, 2009) จงึน าไปสู่ขอ้
สมมตฐิานไดด้งันี้ 

 
H8: ความตัง้ใจในการหลกีเลีย่งภยัคุกคามขอ้มลูสว่นตวัจากการใชเ้ทคโนโลยสีวมใสส่ง่ผลเชงิบวกถงึการหลกีเลีย่ง

ภยัคุกคามขอ้มลูสว่นตวัจากการใชเ้ทคโนโลยสีวมใส่ 
 
ในการคุม้ครองขอ้มลูสว่นตวัของผูใ้ชบ้รกิาร ผูใ้หบ้รกิารสามารถสรา้งความน่าเชื่อถอืโดยการออกนโยบายคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนตวั ซึง่ผูใ้ชบ้รกิารจะรูส้กึสบายใจและมัน่ใจทีจ่ะใชบ้รกิารเมื่อมกีารระบุนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนตวัอย่าง
ชดัเจน และสามารถบอกเป็นนัยได้ว่าผู้ใช้บรกิารจะมคีวามกงัวลในขอ้มูลส่วนตวัลดลงเมื่อผู้ให้บรกิารออกนโยบาย
คุม้ครองขอ้มูลส่วนตวัอย่างเปิดเผย ดงันัน้ การมนีโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนตวัจงึท าให้ผูใ้ช้บรกิารลดความกงัวลใน
ดา้นความเป็นสว่นตวัลงไปไดน้ าไปสูข่อ้สมมตฐิานไดด้งันี้ 

 
H9: ความโปร่งใสของนโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นตวัสง่ผลเชงิลบถงึความกงัวลในดา้นความเป็นสว่นตวั 
 
ความกงัวลในดา้นความเป็นส่วนตวัคอืลกัษณะส่วนบุคคลของคนทีม่แีนวโน้มทีจ่ะวติกกงัวลในเรื่องขอ้มูลส่วนตวั 

Van et al. (2006) พบว่าความกงัวลในดา้นความเป็นสว่นตวัสง่ผลถงึการรบัรูค้วามเสีย่งและความไวว้างใจของลกูคา้ใน
การซื้อของออนไลน์ คนทีม่คีวามกงัวลในดา้นความเป็นส่วนตวัมกัจะมคีวามเชื่อว่าบรษิัทที่ใหบ้รกิารออนไลน์นัน้จะ
สามารถน าขอ้มูลส่วนตวัของพวกเขาไปใชไ้ดท้ าใหเ้ขารบัรูถ้งึความเสีย่งและรบัรูถ้งึภยัคุกคามทีอ่าจเกดิขึน้ (Dinev & 
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Hart, 2006; Van et al., 2006) ดงันัน้ความกงัวลในดา้นความเป็นส่วนตวัของผูใ้ชง้านเทคโนยจีงึส่งผลถงึการรบัรูภ้ยั
คุกคามในดา้นความปลอดภยัน าไปสูข่อ้สมมตฐิานไดด้งันี้ 

 
H10: ความกงัวลในดา้นความเป็นสว่นตวัสง่ผลเชงิบวกถงึการรบัรูถ้งึภยัคุกคามขอ้มลูสว่นตวัในเทคโนโลยสีวมใส่ 
 

4. วิธีการวิจยั 
งานวจิยันี้เป็นงานวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้คอื แบบสอบถาม 

(Questionnaire) ซึ่งพฒันามาจากงานวจิยัในอดตี โดยก่อนการจดัเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างไดน้ าแบบสอบถามไป
ทดสอบกบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 48 คน เพื่อวเิคราะหค์วามเหมาะสมของแบบสอบถามและปรบัปรุงขอ้ค าถามใหม้คีวาม
เหมาะสมเพื่อน าไปจดัเกบ็ขอ้มลูจรงิ หลงัจากนัน้ไดท้ าการเกบ็ขอ้มูลจรงิโดยการแจกแบบสอบถามอเิลก็ทรอนิกสผ์่าน
ทางสือ่สงัคมออนไลน์ ไดแ้ก่ เฟซบุ๊ก (Facebook) โดยกระจายไปยงัหน้าเพจของกลุ่มต่างๆ ในเฟซบุ๊ก อาท ิเช่น กลุ่ม 
Apple Watch User Thailand, Fitbit Users Thailand, Samsung Gear S3 Thailand, Apple Watch Fitness 
Thailand, SmartWatch Club Thailand (annth), Garmin Club แลกเปลีย่นความรู ้เทคนิค โดย BananaRun, และ 
MSMIS CLUB โดยเริม่สง่ในช่วงเดอืนมถุินายน 2560 และแจกแบบสอบถามแบบกระดาษผ่านคนรูจ้กัทัง้ในองคก์รและ
นอกองคก์รทีเ่คยใชอุ้ปกรณ์เทคโนโลยสีวมใส ่โดยมผีูต้อบแบบสอบถามทีเ่คยใชอุ้ปกรณ์เทคโนโลยสีวมใส่ทัง้หมด 180 
คน โดยมาจากแบบสอบถามอเิลก็ทรอนิกส ์155 คน และแบบสอบถามแบบกระดาษ 25 คน 
 
5. ผลการวิจยั 
5.1 การทดสอบข้อตกลงเบือ้งต้นทางสถิติ 

ขอ้มูลทีจ่ดัเกบ็จากกลุ่มตวัอย่างถูกน าไปทดสอบขอ้ตกลงเบือ้งต้นทางสถติิ ผ่านการการสอบทานขอ้มูลขาดหาย 
(Missing Data) การสอบทานขอ้มูลสุดโต่ง (Outliers) และการสอบทานการกระจายของขอ้มูล (Frequencies) ซึง่จาก
การทดสอบพบว่าขอ้มูลไม่มสี่วนใดขาดหาย ส่วนการสอบทานขอ้มูลสุดโต่งพบว่าม ี7 ตวัอย่างที่ตอบแบบสอบถาม
แบบสุดโต่ง ซึ่งส่งผลต่อค่าสถติอิื่นๆ จงึพจิารณาตดัตวัอย่างดงักล่าวออก และจากการทดสอบขอ้มูลดงักล่าวพบว่ามี
ขอ้มูลบางปัจจยัทีไ่ม่มกีารกระจายแบบปกต ิกล่าวคอืมกีารกระจายขอ้มูลแบบเบซ้า้ย แต่มคีวามเบไ้ม่ต่างจากเกณฑ์
มาตรฐานมากนกัจงึยงัคงใชข้อ้มลูดงักล่าวเพื่อวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติใินขัน้ตอนต่อไป 
5.2 การประเมินความเท่ียงและความตรงของแบบสอบถาม 

งานวจิยันี้ได้ตรวจสอบความเที่ยงของแบบสอบถาม (Reliability) ด้วยการวิเคราะห์ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของ        
ครอนบราซ (Cronbach’s Alpha) โดยใช้เกณฑ์ทีม่คี่ามากกว่า 0.7 ขึน้ไป ซึ่งถือว่าเป็นระดบัที่มคีวามเชื่อถอืได้ใน
งานวจิยัแบบ Basic Research  (Hair et al., 1998) นอกจากนี้ยงัไดต้รวจสอบความตรงของแบบสอบถาม (Validity) 
ดว้ยการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ (Factor Analysis) จากการหมุนแกนในลกัษณะของ Varimax rotation โดยต้องมคี่า
น ้าหนักองคป์ระกอบ (Factor Loading) ไม่ต ่ากว่า 0.5 ซึง่การทดสอบในแต่ละตวัแปรถอืว่าผ่านเกณฑท์ัง้หมด โดยมี
รายละเอยีด ดงัตารางที ่1 
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ตารางที ่1 ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน น ้าหนกัองคป์ระกอบ และค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบราซ 
ของตวัแปรทัง้หมด 

ตวัแปร ค่าเฉล่ีย ค่า
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

น ้าหนัก
องคป์ระกอบ 

ปัจจยัท่ี 1: การรบัรูถึ้งโอกาสท่ีจะเกิดภยัคกุคาม (% of variance = 66.511, Cronbach’s alpha = 0.832 
ท่านคดิว่ามคีวามเป็นไปไดท้ีเ่ทคโนโลยสีวมใสท่ีท่่านสวมใสอ่ยูจ่ะมชี่อง
โหวท่ าใหถู้กคุกคามจากไวรสัหรอืสปายแวรไ์ด ้

3.618 
 

0.9966 0.870 

ท่านคดิว่าเทคโนโลยสีวมใสท่ีท่า่นสวมใสอ่ยู่นัน้สามารถถูกเจาะเขา้
ระบบโดยแฮกเกอรไ์ด ้

3.520 0.9559 0.821 

ท่านคดิว่ามคีวามเป็นไปไดท้ีข่อ้มลูสว่นตวัของท่านอาจจะถูกขโมยจาก
การสวมใสเ่ทคโนโลยสีวมใส ่

3.601 0.9868 0.805 

ท่านคดิว่าในอนาคตอุปกรณ์เทคโนโลยสีวมใสข่องท่านมแีนวโน้มทีจ่ะ
ตดิไวรสัหรอืสปายแวรไ์ด ้

3.636 0.8959 0.761 

ปัจจยัท่ี 2: การรบัรูถ้ึงความรนุแรงของภยัคกุคาม (% of variance = 62.949, Cronbach’s alpha = 0.800 
ท่านคดิว่าไวรสัและสปายแวรส์ามารถบุกรุกความเป็นสว่นตวัของท่าน
ได ้

3.775 1.1160 0.875 

ท่านคดิว่าไวรสัและสปายแวรส์ามารถขโมยขอ้มลูสว่นตวัของท่านโดยที่
ท่านไม่รูต้วัได ้

4.012 0.9644 0.846 

ท่านคดิว่าการทีอุ่ปกรณ์เทคโนโลยสีวมใสข่องท่านตดิไวรสัหรอืสปาย
แวรท์ าใหแ้ฮกเกอรส์ามารถน าขอ้มลูสว่นตวัของท่านไปใชเ้พื่อก่อ
อาชญากรรมทางอนิเทอรเ์น็ตได ้

3.746 1.0477 0.763 

ท่านคดิว่าการทีอุ่ปกรณ์เทคโนโลยสีวมใสข่องท่านตดิไวรสัหรอืสปาย
แวรท์ าใหร้ะบบในอุปกรณ์ของทา่นเกดิความเสยีหายไม่สามารถใชก้าร
ได ้

3.682 0.9986 0.674 

ปัจจยัท่ี 3: การรบัรูถึ้งภยัคกุคามขอ้มูลส่วนตวัในเทคโนโลยีสวมใส่ (% of variance = 65.856, Cronbach’s 
alpha = 0.821 
ท่านคดิว่าการทีแ่ฮกเกอรพ์ยายามเขา้ถงึขอ้มลูสว่นตวัของท่านผ่าน
อุปกรณ์เทคโนโลยสีวมใสเ่ป็นสิง่ทีเ่ป็นอนัตรายต่อขอ้มลูสว่นตวัของ
ท่าน 

3.936 0.9223 0.882 

ท่านคดิว่าเป็นเรื่องทีน่่ากลวัหากขอ้มลูส าคญัของท่านถูกขโมยไปจาก
อุปกรณ์เทคโนโลยสีวมใสข่องทา่น 

3.971 1.0367 0.871 

ท่านคดิว่ามคีวามเสีย่งทีข่อ้มลูสว่นตวัของท่านจะถูกน าไปใชโ้ดยไม่ได้
รบัอนุญาตหากท่านใชเ้ทคโนโลยสีวมใสท่ีต่ดิไวรสัหรอืสปายแวร ์

3.890 0.9732 0.801 

ไวรสัและสปายแวรเ์ป็นสิง่ทีเ่ป็นอนัตรายต่อขอ้มลูสว่นตวัของท่าน 4.058 1.0213 0.674 
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ตารางที ่1 ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน น ้าหนกัองคป์ระกอบ และค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบราซ 
ของตวัแปรทัง้หมด (ต่อ) 

ตวัแปร ค่าเฉล่ีย ค่า
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

น ้าหนัก
องคป์ระกอบ 

ปัจจยัท่ี 4: การรบัรูถึ้งประสิทธิผลของวิธีป้องกนัภยัคกุคาม (% of variance = 61.012, Cronbach’s alpha = 
0.839 
ท่านรูส้กึมัน่ใจว่าเมื่อใชแ้อปพลเิคชนัป้องกนัแลว้จะสามารถปกป้อง
ขอ้มลูสว่นตวัของท่านได ้

3.376 0.9294 0.826 

ท่านรูส้กึมัน่ใจว่าเมื่อท่านตัง้ค่าความเป็นสว่นตวั (Privacy Setting) 
ผ่านแอปพลเิคชนัทีเ่ชื่อมต่อกบัอุปกรณ์เทคโนโลยสีวมใสแ่ลว้จะ
สามารถปกป้องขอ้มลูสว่นตวัของท่านได ้

3.474 0.9122 0.825 

ท่านคดิว่าการตัง้คา่ความเป็นสว่นตวั (Privacy Setting) ผ่านแอปพลเิค
ชนัทีเ่ชื่อมต่อกบัอุปกรณ์เทคโนโลยสีวมใสส่ามารถปกป้องขอ้มลูสว่นตวั
ของท่านได ้

3.543 0.9242 0.798 

ท่านคดิว่าแอปพลเิคชนัป้องกนัเช่น Activation Lock สามารถช่วย
ป้องกนัไมใ่หข้อ้มลูสว่นตวัของทา่นถูกขโมยได ้

3.410 0.9396 0.762 

ท่านคดิว่าการเปลีย่นรหสัผ่านของอุปกรณ์ทีเ่ชื่อมต่อกบัเทคโนโลยสีวม
ใสอ่ยู่สม ่าเสมอสามารถช่วยปกป้องขอ้มลูสว่นตวัของท่านได ้

3.746 0.9176 0.686 

ปัจจยัท่ี 5: การรบัรูถึ้งค่าใช้จ่ายของวิธีป้องกนัภยัคกุคาม (% of variance = 63.838, Cronbach’s alpha = 0.710 
ท่านจะไม่ใชแ้อปพลเิคชนัเพื่อป้องกนัภยัคุกคามถา้แอปพลเิคชนันัน้มี
ค่าใชจ้่ายมากกว่าประโยชน์ทีไ่ดร้บั 

3.676 1.2053 0.897 

ท่านจะเปรยีบเทยีบผลประโยชน์และค่าใชจ้่ายก่อนทีจ่ะตดัสนิใจใชแ้อป
พลเิคชนัเพื่อป้องกนัภยัคุกคาม 

3.983 1.0085 0.763 

ท่านจะไม่ตัง้คา่ความเป็นสว่นตวั (Privacy Setting) ผ่านแอปพลเิคชนัที่
เชื่อมต่อกบัอุปกรณ์เทคโนโลยสีวมใส ่ถา้หากการตัง้ค่านัน้มคีวาม
ยุ่งยากมากกว่าประโยชน์ทีไ่ดร้บั 

3.272 1.2488 0.727 

ปัจจยัท่ี 6: การรบัรูถึ้งประสิทธิภาพของตนเองในการป้องกนัภยัคกุคาม (% of variance = 72.341, Cronbach’s 
alpha = 0.807 
ท่านมัน่ใจว่าสามารถตรวจจบัไมใ่หไ้วรสัหรอืสปายแวรผ์่านเขา้มาใน
อุปกรณ์เทคโนโลยสีวมใสข่องทา่นได ้

3.532 0.9737 0.914 

ท่านมัน่ใจว่าสามารถจดัการกบัไวรสัหรอืสปายแวรผ์่านการตัง้ค่าความ
เป็นสว่นตวั (Privacy Setting) ในแอปพลเิคชนัทีเ่ชื่อมต่อกบัอุปกรณ์
เทคโนโลยสีวมใสข่องท่านได ้

3.509 1.0434 0.883 

การตัง้ค่าความเป็นสว่นตวั (Privacy Setting) ผ่านแอปพลเิคชนัที่
เชื่อมต่อกบัอุปกรณ์เทคโนโลยสีวมใสเ่ป็นเรื่องทีท่่านสามารถท าได้ 

4.052 0.8089 0.745 
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ปัจจยัท่ี 7: การรบัรูถึ้งความสามารถในการหลีกเล่ียงภยัคกุคามขอ้มูลส่วนตวัในเทคโนโลยีสวมใส่ (% of 
variance = 78.166, Cronbach’s alpha = 0.859 
ท่านจะศกึษานโยบายการรกัษาความเป็นสว่นตวัของอปุกรณ์เทคโนโลยี
สวมใสอ่ย่างระมดัระวงัก่อนเริม่ตน้ใชง้านเทคโนโลยสีวมใส่ 

3.410 0.9938 0.922 

ท่านจะตดิตามขา่วสารความเคลือ่นไหวของเทคโนโลยสีวมใสใ่นดา้น
การรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูอยู่เสมอ 

3.364 1.0567 0.872 

ท่านจะศกึษาการตัง้ค่าความเป็นสว่นตวั (Privacy Setting) ก่อนเริม่ตน้
ใชง้านเทคโนโลยสีวมใส ่

3.728 0.9283 0.858 

ปัจจยัท่ี 8: ความตัง้ใจในการหลีกเล่ียงภยัคกุคามข้อมลูส่วนตวัจากการใช้เทคโนโลยีสวมใส่ (% of variance = 
71.172, Cronbach’s alpha = 0.788 
ท่านวางแผนทีจ่ะใชแ้อปพลเิคชนัป้องกนัเช่น Activation Lock เพื่อช่วย
ท่านหลกีเลีย่งการคุกคามจากแฮกเกอรใ์นอนาคต 

3.566 0.8908 0.922 

ท่านตัง้ใจทีจ่ะใชแ้อปพลเิคชนัป้องกนัเช่น Activation Lock เพื่อช่วย
ท่านหลกีเลีย่งการคุกคามจากแฮกเกอร ์

3.595 0.9452 0.883 

ท่านคาดว่าการตัง้ค่าความเป็นสว่นตวั (Privacy Setting) สามารถช่วย
ท่านหลกีเลีย่งการคุกคามจากแฮกเกอรไ์ด ้

3.636 0.9647 0.710 

ปัจจยัท่ี 9: ความโปรง่ใสของนโยบายคุม้ครองข้อมูลส่วนตวั (% of variance = 73.606, Cronbach’s alpha = 
0.818 
นโยบายของแอปพลเิคชนัทีเ่ชื่อมต่อกบัอุปกรณ์เทคโนโลยสีวมใสข่อง
ท่านควรทีจ่ะอธบิายถงึรายละเอยีดในการน าขอ้มลูสว่นตวัของทา่นไปใช ้

4.046 0.8681 0.883 

นโยบายของแอปพลเิคชนัทีเ่ชื่อมต่อกบัอุปกรณ์เทคโนโลยสีวมใสข่อง
ท่านควรทีจ่ะอธบิายถงึเหตุผลในการเกบ็ขอ้มลูสว่นตวั 

3.988 0.8352 0.859 

นโยบายของแอปพลเิคชนัทีเ่ชื่อมต่อกบัอุปกรณ์เทคโนโลยสีวมใสข่อง
ท่านควรทีจ่ะเปิดเผยว่าขอ้มลูสว่นตวัอะไรบา้งทีถู่กจดัเกบ็ 

3.960 0.9484 0.831 

ปัจจยัท่ี 10: ความกงัวลในด้านความเป็นส่วนตวั (% of variance = 78.380, Cronbach’s alpha = 0.862 
ท่านรูส้กึไม่สบายใจว่าคนอื่นจะสามารถพบเจอขอ้มลูสว่นตวัของท่านที่
อยู่ในอุปกรณ์เทคโนโลยสีวมใสข่องท่าน 

3.821 1.0439 0.905 

ท่านรูส้กึไม่สบายใจว่าขอ้มลูสว่นตวัของท่านทีอ่ยูใ่นอุปกรณ์เทคโนโลยี
สวมใสจ่ะถูกน าไปใชใ้นทางทีผ่ดิ 

3.850 1.0623 0.890 

ท่านรูส้กึไม่สบายใจทีจ่ะใสข่อ้มลูสว่นตวัทีส่ าคญัของท่านลงไปใน
อุปกรณ์เทคโนโลยสีวมใสข่องทา่น 

3.665 1.0526 0.860 
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ปัจจยัท่ี 11: การหลีกเล่ียงภยัคกุคามขอ้มูลส่วนตวัจากการใช้เทคโนโลยีสวมใส่ (% of variance = 56.568, 
Cronbach’s alpha = 0.741 
ท่านจะท าการเปลีย่นรหสัผ่านของท่านอย่างสม ่าเสมอเพื่อป้องกนัภยั
คุกคาม 

3.595 1.0611 0.786 

ท่านจะเลอืกใชแ้อปพลเิคชนัป้องกนัเช่น Activation lock เพื่อป้องกนั
การคุกคามจากแฮกเกอร ์

3.665 1.0246 0.781 

ท่านจะท าการตัง้ค่าความเป็นสว่นตวั (Privacy Setting) เพื่อหลกีเลีย่ง
การคุกคามจากแฮกเกอร ์

4.104 0.8563 0.752 

ท่านจะท าการอปัเดตซอฟตแ์วรใ์นอุปกรณ์เทคโนโลยสีวมใสใ่หเ้ป็น
เวอรช์นัล่าสดุอยู่เสมอเพื่อหลกีเลีย่งภยัคุกคาม 

4.295 0.7699 0.685 

 
5.3 ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอยา่ง 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ (รอ้ยละ 56.1) อายุของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 30-35 ปี (รอ้ยละ 
39.9) ระดบัการศกึษาสว่นใหญ่อยู่ในระดบัปรญิญาตร ี(รอ้ยละ 53.8) มอีาชพีเป็นพนกังานบรษิทัเอกชนมากทีสุ่ด (รอ้ย
ละ 68.2) โดยมรีายไดต่้อเดอืนอยู่ในช่วงมากกว่า 50,000 บาทมากทีสุ่ด (รอ้ยละ 35.2) และใชอุ้ปกรณ์เทคโนโลยสีวม
ใสป่ระเภทนาฬกิาขอ้มอื (Smart watch) มากทีส่ดุ (รอ้ยละ 61.2)  
5.4 การทดสอบสมมติฐานการวิจยั 

งานวจิยันี้ใชก้ารวเิคราะหก์ารถดถอยแบบเชงิชัน้ (Hierarchical regression) ซึง่วเิคราะหห์าอทิธพิลทางตรงและ
ทางออ้มของปัจจยัในกรอบแนวคดิการวจิยั โดยสามารถวเิคราะหผ์ลไดด้งันี้  

5.4.1 ผลการวิเคราะหต์วัแปรอิสระท่ีส่งผลถึงความกงัวลในด้านความเป็นส่วนตวั 
จากผลทางสถติแิสดงใหเ้หน็ว่า ความโปร่งใสของนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนตวัส่งอทิธพิลทางตรงต่อความกงัวล

ในดา้นความเป็นสว่นตวั ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.261 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.001 และมคีวามผนั
แปรของตวัแปรตามเท่ากบัรอ้ยละ 6.8 (R2 = 0.068) จากการวเิคราะหพ์บว่าความโปร่งใสของนโยบายคุม้ครองขอ้มูล
สว่นตวัไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัที ่9 ทีก่ล่าวว่าความโปร่งใสของนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนตวัส่งผลเชงิลบ
ถงึความกงัวลในดา้นความเป็นส่วนตวั เน่ืองจากค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลมค่ีาเป็นบวกท าให้ความโปร่งใสของนโยบาย
คุม้ครองขอ้มลูสว่นตวัสง่ผลในทศิทางตรงกนัขา้มกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยอาจมสีาเหตุมาจากการทีผู่ใ้ชง้านส่วนใหญ่
ไม่สนใจหรอือาจไม่เขา้ใจในนโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นตวัของผูใ้หบ้รกิาร จากการส ารวจผูใ้ชง้านอนิเทอรเ์น็ตในสงัคม
ออนไลน์พบว่า ผูใ้ชง้านอนิเทอรเ์น็ตทีอ่่านนโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นตวัมเีพยีงรอ้ยละ 16 และจากสถติผิูท้ีอ่่านพบว่ามี
เพยีงรอ้ยละ 20 ทีเ่ขา้ใจในตวันโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนตวั (Dachis, 2012) ดงันัน้ ถงึแมจ้ะมกีารเปิดเผยนโยบาย
คุม้ครองขอ้มูลส่วนตวัอย่างโปร่งใสกอ็าจไม่ส่งผลให้ความกงัวลในดา้นความเป็นส่วนตวันัน้ลดลงเนื่องมาจากการไม่
สนใจและความไม่เขา้ใจในนโยบาย จงึท าใหผ้ลขอ้มลูทีไ่ดไ้ม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

5.4.2 ผลการวิเคราะหต์วัแปรอิสระท่ีส่งผลถึงการรบัรูถึ้งภยัคกุคามขอ้มูลส่วนตวัในเทคโนโลยีสวมใส่ 
จากผลทางสถติแิสดงใหเ้หน็ว่า การรบัรูถ้งึโอกาสทีจ่ะเกดิภยัคุกคาม การรบัรูถ้งึความรุนแรงของภยัคุกคาม ความ

กงัวลในดา้นความเป็นสว่นตวั และความโปร่งใสของนโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นตวั สง่อทิธพิลต่อการรบัรูถ้งึภยัคุกคาม
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ข้อมูลส่วนตัวในเทคโนโลยีสวมใส่ โดยมีความผันแปรของตัวแปรตามเท่ากับร้อยละ 47.1 (R2 = 0.471) ซึ่งมี
รายละเอยีดในแต่ละปัจจยัดงันี้ 

5.4.2.1 การรบัรูถึ้งโอกาสท่ีจะเกิดภยัคกุคาม ส่งอทิธพิลทางตรงต่อการรบัรูถ้งึภยัคุกคามขอ้มูลส่วนตวัใน
เทคโนโลยสีวมใส่ที่ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.140 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั 0.020 ซึ่งสอดคล้องกบั
สมมตฐิานการวจิยัที ่1 ที่กล่าวว่า การรบัรู้ถงึโอกาสที่จะเกดิภยัคุกคามส่งผลเชงิบวกถงึการรบัรู้ถงึภยัคุกคามขอ้มูล
สว่นตวัในเทคโนโลยสีวมใส ่ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Liang and Xue (2009) และ Claar (2011) ทีก่ล่าวว่า บุคคล
ทีร่บัรูโ้อกาสทีจ่ะเกดิภยัคุกคามไดม้ากจะรบัรูถ้งึภยัคุกคามได้มากกว่าคนทีไ่ม่ไดร้บัรูถ้งึโอกาสทีจ่ะเกดิภยัคุกคามหรอื
รบัรูไ้ดน้้อยกว่า ดงันัน้เมื่อบุคคลรบัรูถ้งึโอกาสเสีย่งทีจ่ะเกดิภยัคุกคามกจ็ะท าใหเ้ขารบัรูถ้งึภยัคุกคามนัน้ตามไปดว้ย 

5.4.2.2 การรบัรู้ถึงความรนุแรงของภยัคกุคาม ส่งอทิธพิลทางตรงต่อการรบัรูถ้งึภยัคุกคามข้อมูลส่วนตวั
ในเทคโนโลยสีวมใส่ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.481 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.000 ซึง่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานการวจิยัที ่2 ทีก่ล่าวว่า การรบัรูถ้งึความรุนแรงของภยัคุกคามส่งผลเชงิบวกถงึการรบัรูถ้งึภยัคุกคามขอ้มูล
ส่วนตวัในเทคโนโลยสีวมใส่ ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ Liang and Xue (2009) ทีก่ล่าวว่า ความรุนแรงของภยั
คุกคามจะสง่ผลถงึการรบัรูถ้งึภยัคุกคาม ถา้หากภยัคุกคามทีเ่กดิขึน้มคีวามรุนแรงและอนัตรายถงึชวีติจะท าใหก้ารรบัรู้
ถงึภยัคุกคามมมีากตามความรุนแรงทีร่บัรูไ้ด ้

5.4.2.3 ความกงัวลในด้านความเป็นส่วนตวั ส่งอทิธพิลทางตรงต่อการรบัรูถ้งึภยัคุกคามขอ้มูลส่วนตวัใน
เทคโนโลยสีวมใส่ที่ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.284 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั 0.000 ซึ่งสอดคล้องกบั
สมมตฐิานการวจิยัที ่10 ทีก่ล่าวว่า ความกงัวลในดา้นความเป็นส่วนตัวส่งผลเชงิบวกถงึการรบัรูถ้งึภยัคุกคามขอ้มูล
สว่นตวัในเทคโนโลยสีวมใส ่ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Dinev and Hart (2006) ทีก่ล่าวว่า ความกงัวลในดา้นความ
เป็นส่วนตวัส่งผลถึงการรบัรูถ้ึงภยัคุกคาม ดงันัน้ ผู้ที่มคีวามกงัวลด้านความเป็นส่วนตวัสูงมแีนวโน้มที่จะเหน็ถึ งผล
ในทางลบจากการเปิดเผยขอ้มลูสว่นตวัไดม้ากท าใหเ้ขาเกดิการรบัรูถ้งึภยัคุกคามในขอ้มลูสว่นตวัไดม้ากเช่นกนั 

5.4.2.4 ความโปร่งใสของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนตวั ส่งอทิธพิลทางออ้มต่อการรบัรู้ถงึภยัคุกคาม
ขอ้มลูสว่นตวัในเทคโนโลยสีวมใสท่ีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.074 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยค่า
สมัประสทิธิม์ค่ีาเป็นบวกท าใหส้ง่ผลตรงขา้มกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ซึง่อาจมสีาเหตุตามทีไ่ดก้ล่าวไปในขอ้ 5.4.1  

5.4.3 ผลการวิเคราะหต์วัแปรอิสระท่ีส่งผลถึงการรบัรูถึ้งความสามารถในการหลีกเล่ียงภยัคกุคามข้อมลู
ส่วนตวัในเทคโนโลยีสวมใส่ 

จากผลทางสถิติแสดงให้เห็นว่า การรบัรู้ถึงประสทิธผิลของวิธีป้องกนัภัยคุกคาม การรบัรู้ถึงค่าใช้จ่ายของวิธี
ป้องกันภัยคุกคาม และการรับรู้ถึงประสิทธิภาพของตนเองในการป้องกันภัยคุกคาม ส่งอิทธิพลต่อการรับรู้ถึง
ความสามารถในการหลกีเลีย่งภยัคุกคามขอ้มลูสว่นตวัในเทคโนโลยสีวมใส่ โดยมคีวามผนัแปรของตวัแปรตามเท่ากบั
รอ้ยละ 17.8 (R2 = 0.178) ซึง่มรีายละเอยีดในแต่ละปัจจยัดงันี้ 

5.4.3.1 การรบัรู้ถึงประสิทธิผลของวิธีป้องกนัภยัคุกคาม ส่งอทิธิพลทางตรงต่อความสามารถในการ
หลกีเลีย่งภยัคุกคามขอ้มลูสว่นตวัในเทคโนโลยสีวมใสท่ีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.217 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.004 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัที ่3 ทีก่ล่าวว่า การรบัรูถ้งึประสทิธผิลของวธิป้ีองกนัภยัคุกคามส่งผล
เชงิบวกถึงการรบัรู้ถึงความสามารถในการหลกีเลี่ยงภยัคุกคามขอ้มูลส่วนตวัในเทคโนโลยสีวมใส่ ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ Bandura (1982) และ Liang and Xue (2009) ที่กล่าวว่า ผู้ใช้งานเทคโนโลยจีะรบัรู้ว่าภยัคุกคาม
เทคโนโลยสีามารถหลกีเลีย่งไดก้ต่็อเมื่อเขารบัรูว้่ามาตรการรกัษาความปลอดภยัทีเ่ขาใชน้ัน้มปีระสทิธภิาพ ดงันัน้ เมื่อ
ผูใ้ชง้านรบัรูถ้งึประสทิธภิาพของมาตรการรกัษาความปลอดภยัเขาจะรบัรูว้่ามาตรการรกัษาความปลอดภยันัน้สามารถ
ทีจ่ะช่วยพวกเขาใหห้ลกีเลีย่งภยัคุกคามได ้

5.4.3.2 การรบัรู้ถึงค่าใช้จ่ายของวิธีป้องกนัภยัคุกคาม ส่งอิทธิพลทางตรงต่อความสามารถในการ
หลกีเลีย่งภยัคุกคามขอ้มลูสว่นตวัในเทคโนโลยสีวมใสท่ีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั -0.150 อย่างมนียัส าคญัทางสถติิ
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ทีร่ะดบั 0.033 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิัยที ่4 ทีก่ล่าวว่า การรบัรูถ้งึค่าใชจ้่ายของวธิป้ีองกนัภยัคุกคามส่งผล
เชิงลบถึงการรบัรู้ถึงความสามารถในการหลีกเลี่ยงภยัคุกคามข้อมูลส่วนตวัในเทคโนโลยีสวมใส่ ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ Liang and Xue (2009) ทีก่ล่าวว่า ผูใ้ชง้านจะรบัรูว้่าเขาสามารถทีจ่ะหลกีเลี่ยงภยัคุกคามไดเ้มื่อเขารบัรู้
ถงึค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งว่ามคี่าน้อยกว่าประโยชน์ทีเ่ขาไดร้บั ดงันัน้ เมื่อค่าใชจ้่ายน้อยกว่าผลประโยชน์ผูใ้ชง้านกจ็ะรบัรู้
ถงึความสามารถในการหลกีเลีย่งและและมแีนวโน้มทีจ่ะใชม้าตรการรกัษาความปลอดภยัเหล่านัน้ 

5.4.3.3 การรบัรู้ถึงประสิทธิภาพของตนเองในการป้องกันภัยคุกคาม ส่งอิทธิพลทางตรงต่อ
ความสามารถในการหลกีเลีย่งภยัคุกคามขอ้มลูสว่นตวัในเทคโนโลยสีวมใสท่ีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.264 อย่าง
มนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.000 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานการวจิยัที ่5 ที่กล่าวว่า การรบัรูถ้งึประสทิธภิาพของ
ตนเองในการป้องกนัภยัคุกคามส่งผลเชงิบวกถงึการรบัรูถ้ึงความสามารถในการหลกีเลีย่งภยัคุกคามขอ้มูลส่วนตวัใน
เทคโนโลยสีวมใส ่ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Maddux and Rogers (1983) และ Liang and Xue (2009) ทีก่ล่าวว่า 
ผูใ้ชง้านจะรบัรูถ้งึความสามารถในการหลกีเลีย่งภยัคุกคามกต่็อเมื่อเขารบัรูถ้งึประสทิธภิาพของตนเองทีจ่ะรบัมอืกบัภยั
คุกคามทีเ่กดิขึน้ หากผูใ้ชง้านมัน่ใจวา่เขาจะสามารถใชม้าตรการรกัษาความปลอดภยัในการรบัมอืกบัภยัคุกคามได ้เขา
กจ็ะรบัรูว้่าเขาสามารถทีจ่ะหลกีเลีย่งภยัคุกคามได ้

5.4.4 ผลการวิเคราะหต์วัแปรอิสระท่ีส่งผลถึงความตัง้ใจในการหลีกเล่ียงภยัคกุคามข้อมลูส่วนตวัจากการ
ใช้เทคโนโลยีสวมใส่ 

จากผลทางสถติแิสดงใหเ้หน็ว่า การรบัรูถ้งึภยัคุกคามขอ้มูลส่วนตวัในเทคโนโลยสีวมใส่ การรบัรูถ้งึความสามารถ
ในการหลกีเลีย่งภยัคุกคามขอ้มูลสว่นตวัในเทคโนโลยสีวมใส ่การรบัรูถ้งึประสทิธผิลของวธิป้ีองกนัภยัคุกคาม การรบัรู้
ถงึค่าใชจ้่ายของวธิป้ีองกนัภยัคุกคาม การรบัรูถ้งึประสทิธภิาพของตนเองในการป้องกนัภยัคุกคาม การรบัรูถ้งึโอกาสที่
จะเกดิภยัคุกคาม การรบัรูถ้งึความรุนแรงของภยัคุกคาม และความกงัวลในดา้นความเป็นส่วนตวั ส่งอทิธพิลต่อความ
ตัง้ใจในการหลกีเลีย่งภยัคุกคามขอ้มูลส่วนตวัจากการใชเ้ทคโนโลยสีวมใส่ โดยมคีวามผนัแปรของตวัแปรตามเท่ากบั
รอ้ยละ 33.0 (R2 = 0.330) ซึง่มรีายละเอยีดในแต่ละปัจจยัดงันี้ 

5.4.4.1 การรบัรูถึ้งภยัคกุคามข้อมูลส่วนตวัในเทคโนโลยีสวมใส่ สง่อทิธพิลทางตรงต่อความตัง้ใจในการ
หลกีเลีย่งภยัคุกคามขอ้มลูสว่นตวัจากการใชเ้ทคโนโลยสีวมใส่ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.222 อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.001 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานการวิจยัที่ 6 ที่กล่าวว่า การรับรู้ถึงภัยคุกคามข้อมูลส่วนตัวใน
เทคโนโลยสีวมใสส่ง่ผลเชงิบวกถงึความตัง้ใจในการหลกีเลีย่งภยัคุกคามขอ้มูลส่วนตวัจากการใชเ้ทคโนโลยสีวมใส่ ซึง่
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Claar (2011) และ Ng et al. (2009) ทีก่ล่าวว่า การรบัรูภ้ยัถงึคุกคามท าใหบุ้คคลเกิดความ
ตัง้ใจในการทีจ่ะป้องกนัตวัเองเพื่อหลกีเลีย่งจากภยัอนัตรายต่าง ๆ ได ้เมื่อบุคคลรบัรูถ้งึภยัอนัตรายทีจ่ะเกดิขึน้ท าให้
พวกเขามคีวามตัง้ใจทีจ่ะป้องกนัภยัคุกคามนัน้ ๆ 

5.4.4.2 การรบัรู้ถึงความสามารถในการหลีกเล่ียงภยัคกุคามข้อมูลส่วนตวัในเทคโนโลยีสวมใส่ ส่ง
อทิธพิลทางตรงต่อความตัง้ใจในการหลกีเลี่ยงภยัคุกคามขอ้มูลส่วนตวัจากการใช้เทคโนโลยสีวมใส่ที่ค่าสมัประสทิธิ ์
อทิธพิลเท่ากบั 0.508 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.000 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัที ่7 ทีก่ล่าวว่า การ
รบัรูถ้ึงความสามารถในการหลกีเลีย่งภยัคุกคามขอ้มูลส่วนตวัในเทคโนโลยสีวมใส่ส่งผลเชงิบวกถงึความตัง้ใจในการ
หลกีเลีย่งภยัคุกคามขอ้มูลส่วนตวัจากการใชเ้ทคโนโลยสีวมใส่ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Liang and Xue (2009) 
และ Steers et al. (2004) ทีก่ล่าวว่า การรบัรูถ้งึความสามารถในการหลกีเลีย่งภยัคุกคามสะทอ้นถงึความสามารถใน
การใชม้าตรการรกัษาความปลอดภยัของผูใ้ชง้าน เมื่อผูใ้ชง้านรบัรูว้่าตนเองมคีวามสามารถทีจ่ะหลกีเลีย่งภยัคุกคามได ้
กจ็ะเกดิความตัง้ใจทีจ่ะใชม้าตรการรกัษาความปลอดภยัเพื่อทีจ่ะป้องกนัภยัคุกคามเหล่านัน้ได้ 

5.4.4.3 การรบัรู้ถึงประสิทธิผลของวิธีป้องกนัภยัคุกคาม ส่งอิทธิพลทางอ้อมต่อความตัง้ใจในการ
หลกีเลีย่งภยัคุกคามขอ้มลูสว่นตวัจากการใชเ้ทคโนโลยสีวมใส่ทีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.110 อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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5.4.4.4 การรบัรูถึ้งค่าใช้จ่ายของวิธีป้องกนัภยัคกุคาม ส่งอทิธพิลทางออ้มต่อความตัง้ใจในการหลกีเลีย่ง
ภยัคุกคามขอ้มลูสว่นตวัจากการใชเ้ทคโนโลยสีวมใสท่ีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั -0.076 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05 

5.4.4.5 การรบัรูถึ้งประสิทธิภาพของตนเองในการป้องกนัภยัคกุคาม ส่งอทิธพิลทางออ้มต่อความตัง้ใจ
ในการหลกีเลีย่งภยัคุกคามขอ้มูลส่วนตวัจากการใช้เทคโนโลยสีวมใส่ที่ ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.134 อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

5.4.4.6 การรบัรูถึ้งโอกาสท่ีจะเกิดภยัคกุคาม สง่อทิธพิลทางออ้มต่อความตัง้ใจในการหลกีเลีย่งภยัคุกคาม
ขอ้มลูสว่นตวัจากการใชเ้ทคโนโลยสีวมใสท่ีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.031 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

5.4.4.7 การรบัรู้ถึงความรุนแรงของภยัคุกคาม ส่งอิทธพิลทางอ้อมต่อความตัง้ใจในการหลกีเลี่ยงภัย
คุกคามขอ้มูลส่วนตวัจากการใช้เทคโนโลยสีวมใส่ที่ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.107 อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 

5.4.4.8 ความกงัวลในด้านความเป็นส่วนตวั สง่อทิธพิลทางออ้มต่อความตัง้ใจในการหลกีเลีย่งภยัคุกคาม
ขอ้มลูสว่นตวัจากการใชเ้ทคโนโลยสีวมใสท่ีค่่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.063 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

5.4.5 ผลการวิเคราะหต์วัแปรอิสระท่ีส่งผลถึงการหลีกเล่ียงภยัคกุคามข้อมูลส่วนตวัจากการใช้เทคโนโลยี
สวมใส่ 

จากผลทางสถติแิสดงใหเ้หน็ว่า ความตัง้ใจในการหลกีเลีย่งภยัคุกคามขอ้มูลส่วนตวัจากการใชเ้ทคโนโลยสีวมใส ่
การรบัรูถ้งึภยัคุกคามขอ้มลูสว่นตวัในเทคโนโลยสีวมใส ่และการรบัรูถ้งึความสามารถในการหลกีเลีย่งภยัคุกคามขอ้มูล
ส่วนตวัในเทคโนโลยสีวมใส่ ส่งอทิธพิลต่อการหลกีเลี่ยงภยัคุกคามขอ้มูลส่วนตวัจากการใช้เทคโนโลยสีวมใส่ โดยมี
ความผนัแปรของตวัแปรตามเท่ากบัรอ้ยละ 18.5 (R2 = 0.185) ซึง่มรีายละเอยีดในแต่ละปัจจยัดงันี้ 

5.4.5.1 ความตัง้ใจในการหลีกเล่ียงภยัคกุคามข้อมูลส่วนตวัจากการใช้เทคโนโลยีสวมใส่ ส่งอทิธพิล
ทางตรงต่อการหลกีเลีย่งภยัคุกคามขอ้มูลส่วนตวัจากการใชเ้ทคโนโลยสีวมใส่ที่ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลเท่ากบั 0.430 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.000 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานการวจิยัที ่8 ทีก่ล่าวว่า ความตัง้ใจในการหลกีเลีย่ง
ภยัคุกคามขอ้มลูสว่นตวัจากการใชเ้ทคโนโลยสีวมใสส่ง่ผลเชงิบวกถึงการหลกีเลีย่งภยัคุกคามขอ้มูลส่วนตวัจากการใช้
เทคโนโลยสีวมใส ่ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Steers et al. (2004) และ Liang and Xue (2009) ทีก่ล่าวว่า บุคคลมี
แนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมเมื่อเขาเกดิแรงจูงใจและความตัง้ใจต่อพฤติกรรมนัน้ ดงันัน้บุคคลที่มคีวามตัง้ใจในการ
หลกีเลีย่งภยัคุกคามมแีนวโน้มทีจ่ะเลอืกใชม้าตรการรกัษาความปลอดภยัทีส่ามารถท าใหเ้ขาหลกีเลีย่งภยัคุกคามได้ 
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6. สรปุผลการวิจยั 
6.1 บทสรปุ 

ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัความโปร่งใสของนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนตวัมอีทิธพิลต่อความกงัวลในดา้นความเป็น
สว่นตวัในเชงิบวก สว่นปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการรบัรูถ้งึภยัคุกคามขอ้มูลส่วนตวัในเทคโนโลยสีวมใส่มากทีสุ่ดคอื ปัจจยั
การรบัรูถ้ึงความรุนแรงของภยัคุกคาม รองลงมาคอื ปัจจยัความกงัวลในดา้นความเป็นส่วนตวั และปัจจยัการรบัรูถ้ึง
โอกาสที่จะเกดิภยัคุกคาม ตามล าดบั ส่วนปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อการรบัรู้ถึงความสามารถในการหลกีเลี่ยงภยัคุกคาม
ขอ้มูลส่วนตวัในเทคโนโลยสีวมใส่ พบว่าการรบัรู้ถึงประสทิธภิาพของตนเองในการป้องกนัภยัคุกคามเป็นปัจจยัที่มี
ความสมัพนัธเ์ชงิบวกมากทีส่ดุ รองลงมาคอื ปัจจยัการรบัรูถ้งึประสทิธผิลของวธิป้ีองกนัภยัคุกคาม ส่วนปัจจยัการรบัรู้
ถงึค่าใช้จ่ายของวธิป้ีองกนัภยัคุกคามเป็นปัจจยัที่มคีวามสมัพนัธ์เชงิลบ ส่วนปัจจยัที่มีอทิธพิลต่อความตัง้ใจในการ
หลีกเลี่ยงภัยคุกคามข้อมูลส่วนตัวจากการใช้เทคโนโลยีสวมใส่มากที่สุดคือ ปัจจยัการรบัรู้ถึงความสามารถในการ
หลกีเลี่ยงภัยคุกคามขอ้มูลส่วนตวัในเทคโนโลยสีวมใส่ ซึ่งส่งผลเชงิบวกและมอีิทธพิลมากกว่าปัจจยัการรบัรู้ถึงภัย
คุกคามขอ้มูลส่วนตวัในเทคโนโลยสีวมใส่ ส่วนปัจจยัความตัง้ใจในการหลกีเลี่ยงภยัคุกคามขอ้มูลส่วนตวัจากการใช้
เทคโนโลยสีวมใสม่อีทิธพิลต่อการหลกีเลีย่งภยัคุกคามขอ้มลูสว่นตวัจากการใชเ้ทคโนโลยสีวมใสใ่นเชงิบวก 
6.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบติั 

ผู้ที่เกี่ยวขอ้งสามารถน าผลการวจิยัไปประยุกต์ใช้ในด้านการรกัษาความปลอดภยัทัง้ในส่วนของธุรกจิและส่วน
บุคคลได ้โดยแยกเป็นมุมมองต่าง ๆ ดงันี้ 

1. ผูใ้หบ้รกิารสามารถน าผลการวจิยัซึง่พบว่าปัจจยัความตัง้ใจในการหลกีเลีย่งภยัคุกคามขอ้มูลส่วนตวัจากการใช้
เทคโนโลยสีวมใส่มอีทิธพิลต่อการหลกีเลี่ยงภยัคุกคามขอ้มูลส่วนตวัจากการใชเ้ทคโนโลยสีวมใส่มาเป็นเป้าหมายใน
การพฒันาวธิป้ีองกนัภยัคุกคาม โดยการสรา้งแรงจูงใจใหผู้้ใชบ้รกิารเหน็ถงึภยัอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ เช่น การกระตุ้น
ใหผู้ใ้ชง้านเกดิความตัง้ใจและวางแผนทีจ่ะใชแ้อปพลเิคชนัในการป้องกนัภยัคุกคาม เช่น การท าใหผู้ใ้ชง้านเกดิความ
มัน่ใจในตวัแอปพลเิคชนัว่าสามารถช่วยปกป้องขอ้มูลส่วนตวัไดเ้ป็นอย่างด ีและหากไม่มกีารป้องกนัที่ดแีล้วจะส่งผล
กระทบต่อขอ้มลูสว่นตวัทีถู่กจดัเกบ็ไวใ้นตวัเทคโนโลยสีวมใส่อย่างไรบา้ง โดยอาจเน้นไปทางการเสนอประโยชน์ทีจ่ะ
ไดร้บั ขอ้ดขีองการมรีะบบป้องกนัทีม่คีุณภาพ และฟังกช์นัการใชง้านทีง่่ายต่อผูใ้ชบ้รกิาร เพื่อสง่เสรมิและกระตุน้ใหเ้กดิ
การรบัรูถ้ึงความสามารถในการหลกีเลีย่งภยัคุกคามขอ้มูลส่วนตวัในเทคโนโลยสีวมใส่ ซึง่สามารถท าใหเ้กดิแรงจูงใจ
และความตัง้ใจในการหลกีเลีย่งภยัคุกคามและน าไปสูก่ารหลกีเลีย่งภยัคุกคามขอ้มลูสว่นตวัจากการใชเ้ทคโนโลยสีวมใส่
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

2. ผู้ใช้บริการเทคโนโลยีสวมใส่รวมถึงบุคคลใกล้ตัวสามารถน าผลการวิจยัซึ่งพบว่าปัจจัยความตัง้ใจในการ
หลกีเลีย่งภยัคุกคามขอ้มูลส่วนตวัจากการใชเ้ทคโนโลยสีวมใส่มอีทิธพิลต่อการหลกีเลีย่งภยัคุกคามขอ้มูลส่วนตวัจาก
การใชเ้ทคโนโลยสีวมใสม่าเป็นขอ้มลูในการช่วยกนัป้องกนัภยัคุกคามทีอ่าจเกดิขึน้ทัง้กบัตนเองและบุคคลใกลต้ัว โดย
สามารถน าขอ้มลูจากปัจจยัการรบัรูถ้งึโอกาสทีจ่ะเกดิภยัคุกคาม การรบัรูถ้งึความรุนแรงของภยัคุกคาม และความกงัวล
ในดา้นความเป็นส่วนตวั เช่น การใหค้วามรู้เกีย่วกบัภยัคุกคามต่างๆ เช่น ไวรสั สปายแวร ์หรอืการคุกคามจากแฮก
เกอรว์่าสามารถเขา้มาท าอนัตรายต่อขอ้มูลส่วนตวัในเทคโนโลยสีวมใส่ได ้ซึง่ส่งผลใหเ้กดิการรบัรูถ้งึภยัคุกคามขอ้มูล
ส่วนตัวในเทคโนโลยีสวมใส่เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ผู้ใช้งานและบุคคลใกล้ตัวเกิดแรงจูงใจและความตัง้ใจในการ
หลกีเลีย่งภยัคุกคามน าไปสูก่ารหลกีเลีย่งภยัคุกคามขอ้มูลส่วนตวัจากการใชเ้ทคโนโลยสีวมใส่เพื่อช่วยลดปัญหาทีเ่กดิ
จากภยัคุกคามทางเทคโนโลยลีงไปได ้

3. องคก์รทีเ่กีย่วขอ้งในดา้นระบบการรกัษาความปลอดภยัทางเทคโนโลย ีสามารถน าขอ้มูลจากปัจจยัการรบัรูถ้งึ
ประสทิธิผลของวิธีป้องกนัภัยคุกคาม เช่น การท าให้ผู้ใช้บริการรู้สกึมัน่ใจเมื่อใช้งานแอปพลิเคชนัป้องกนัแล้วจ ะ
สามารถปกป้องข้อมูลส่วนตัวได้ ซึ่งส่งผลต่อการรบัรู้ถึงความสามารถในการหลีกเลี่ยงภยัคุกคามข้อมูลส่วนตัวใน
เทคโนโลยสีวมใสม่าเพื่อพฒันาเครื่องมอืป้องกนัใหม้ปีระสทิธภิาพและสามารถสรา้งประโยชน์ใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารได้ 
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6.3 ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยัต่อเน่ือง 
ผูว้จิยัขอเสนอแนะงานวจิยัต่อเนื่อง ดงัต่อไปนี้ 
1. กลุ่มตวัอย่างที่จดัเกบ็ในงานวจิยันี้เป็นกลุ่มตวัอย่างคนไทยทัง้หมด ซึ่งในต่างประเทศมผีู้ใชง้านที่ใช้อุปกรณ์

เทคโนโลยีสวมใส่กนัอย่างแพร่หลาย อาจมคีวามแตกต่างทางวฒันธรรมในด้านการรบัรู้ถึงภัยคุกคามต่างๆ ท าให้
ผลลพัธย์งัไม่อาจครอบคลุมถงึภยัคุกคามทางเทคโนโลยต่ีางๆ ทีม่อียู่ทัว่โลกได ้ขอ้เสนอแนะในงานวจิยัต่อเนื่องอาจมี
การจดัเกบ็ขอ้มลูกลุ่มตวัอย่างจากต่างประเทศเพื่อใหค้รอบคลุมและน าผลไปใชไ้ดอ้ย่างสมบรูณ์ 

2. งานวจิยัครัง้นี้ยงัมปัีจจยัทีไ่ม่สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั คอื ปัจจยัความโปร่งใสของนโยบายคุม้ครองขอ้มูล
สว่นตวัซึง่สง่อทิธพิลในทศิทางตรงขา้มกบัสมมตฐิานการวจิยั ทัง้นี้อาจเกดิจากการทีผู่ใ้ชง้านส่วนใหญ่ไม่สนใจหรอือาจ
ไม่เขา้ใจในนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนตวัของผูใ้หบ้รกิารตามทีไ่ดก้ล่าวไปในขอ้ 5.4.1 ในงานวจิยัต่อเนื่องอาจต้องมี
การศกึษาปัจจยัความโปร่งใสของนโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นตวัอกีครัง้ เพื่อหาขอ้สรุปของปัจจยันี้ใหช้ดัเจนมากขึน้ 

3. งานวจิยัครัง้นี้ พบว่า ปัจจยัความกงัวลในด้านความเป็นส่วนตวัมคีวามผนัแปรของตวัแปรตาม (R2) ระหว่าง
ปัจจัยความโปร่งใสของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวที่ส่งอิทธิพลต่อปัจจัยความกังวลในด้านความเป็นส่วนตัว
ค่อนขา้งน้อย R2 = 0.068 จงึควรศกึษาปัจจยัเพิม่เตมิทีม่อีทิธพิลต่อปัจจยัความกงัวลในดา้นความเป็นสว่นตวั 
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