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บทคัดยอ 

 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคในการศึกษาถึงปจจัยท่ีสงผลถึงการหลีกเลี่ยงภัยคุกคามขอมูล
สวนตัวจากการใชเทคโนโลยีสวมใส (Wearable Technology) ประกอบดวยปจจัย การรับรูถึง
โอกาสที่จะเกิดภัยคุกคาม การรับรูถึงความรุนแรงของภัยคุกคาม การรับรูถึงภัยคุกคามขอมูลสวนตัว
ในเทคโนโลยีสวมใส การรับรูถึงประสิทธิผลของวิธีปองกันภัยคุกคาม การรับรูถึงคาใชจายของวิธี
ปองกันภัยคุกคาม การรับรูถึงประสิทธิภาพของตนเองในการปองกันภัยคุกคาม การรับรูถึง
ความสามารถในการหลีกเลี่ยงภัยคุกคามขอมูลสวนตัวในเทคโนโลยีสวมใส ความตั้งใจในการหลีกเลี่ยง
ภัยคุกคามขอมูลสวนตัวจากการใชเทคโนโลยีสวมใส ความโปรงใสของนโยบายคุมครองขอมูลสวนตัว 
ความกังวลในดานความเปนสวนตัว และการหลีกเลี่ยงภัยคุกคามขอมูลสวนตัวจากการใชเทคโนโลยี
สวมใส โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีเคยใชอุปกรณเทคโนโลยีสวมใส จํานวน 173 คน ดวยวิธีการ
เก็บแบบสอบถามผานทางออนไลนและไมออนไลน และนําขอมูลท่ีไดมาประมวลผลผานโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือทําการวิเคราะหความสัมพันธทางตรงและทางออม 

ผลการวิจัยพบวาปจจัยการรับรูถึงโอกาสที่จะเกิดภัยคุกคาม การรับรูถึงความรุนแรง
ของภัยคุกคาม และความกังวลในดานความเปนสวนตัว สงอิทธิพลทางตรงตอการรับรูถึงภัยคุกคาม
ขอมูลสวนตัวในเทคโนโลยีสวมใส และสงอิทธิพลทางออมตอความตั้งใจในการหลีกเลี่ยงภัยคุกคาม
ขอมูลสวนตัวจากการใชเทคโนโลยีสวมใส ปจจัยการรับรูถึงประสิทธิผลของวิธีปองกันภัยคุกคาม การ
รับรูถึงคาใชจายของวิธีปองกันภัยคุกคาม และการรับรูถึงประสิทธิภาพของตนเองในการปองกันภัย
คุกคาม สงอิทธิพลทางตรงตอการรับรูถึงความสามารถในการหลีกเลี่ยงภัยคุกคามขอมูลสวนตัวใน
เทคโนโลยีสวมใส และสงอิทธิพลทางออมตอความตั้งใจในการหลีกเลี่ยงภัยคุกคามขอมูลสวนตัวจาก
การใชเทคโนโลยีสวมใส ปจจัยการรับรูถึงภัยคุกคามขอมูลสวนตัวในเทคโนโลยีสวมใส และการรับรูถึง

ศกึษา 22555599

บทคััดยอ

งานวิจัยนี้มีวัตถุปประสงคในการศึกษาถึงปจจัยท่ีสงผลลถถึึงการหลีกเเลี่ยงภัยค
ตัวจาากการใชเททคคโนโลยีสวมใส (Wearrable Technoologyy) ประกอบดดวยปจจัย
าสที่จจะเกิดภัยคุกคาม กาารรับรูถึงความมรุนแรงของภัยคุกคาม การรับรูถึงภััยยคุกกคามข
ทคโนโลยีสวมใส กการรับบรูถึงงประสิททธิผลลขของวิธีปองกันภัยคุกกคาาม การรับรรูถึงคาใ
กันภัยคุกคาม การรับรูถึงประะสิทธิภาพพของตนเองในการปอองกันภัยคุกคาม
มสามมาารถในการหลีกเลล่ียงภภัยคคุกกคคามขอมูลสสวนตัวในเทคโโนโลลยีสวมใส ความตั้งใจใน
กคามขอมมูลสวนตัวจากการใชเทคโโนโโลยีสวมใส ความโปรงใสของนนโยบาายยคคุมครอง
มกังวลในดานนคววามเปนสววนตััว แและการหลีกเลี่ยยงภัยคุกคามมขอมูลสสววนตตัวจากการ
ใส โดยเก็บขอมูลจากกลุมมตัวอยางท่ีเคยใใชชออุปกรรณเทคคโนโลลยีสวมใส จําานนวน 173 คน
แบบสอบถามผานทางออนไลนแแลละไมออนนไไลน และะนําขขออมูลที่ไดมาประมวลผลผ
จรูปทางสถิติ เพ่ือทําการวิเคราาะหความสัมพันธทางตรรงและทางออม

ผลการวิจัยพบวาปจจัยการรับรถึงโอกาสที่จะเกิดภัยคกคาม การรับรถึง
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ความสามารถในการหลีกเลี่ยงภัยคุกคามขอมูลสวนตัวในเทคโนโลยีสวมใส สงอิทธิพลทางตรงตอ
ความตั้งใจในการหลีกเลี่ยงภัยคุกคามขอมูลสวนตัวจากการใชเทคโนโลยีสวมใส สงอิทธิพลทางออม
ตอการหลีกเลี่ยงภัยคุกคามขอมูลสวนตัวจากการใชเทคโนโลยีสวมใส โดยหากบุคคลเกิดความตั้งใจใน
การหลีกเลี่ยงภัยคุกคามขอมูลสวนตัวจากการใชเทคโนโลยีสวมใส แลวก็จะสงผลโดยตรงไปยังการ
หลีกเลี่ยงภัยคุกคามขอมูลสวนตัวจากการใชเทคโนโลยีสวมใส ดวยเชนกัน อยางไรก็ตามผลการวิจัย
ยังพบวา ปจจัยความโปรงใสของนโยบายคุมครองขอมูลสวนตัวไมสงอิทธิพลตอความกังวลในดาน
ความเปนสวนตัว เนื่องจากผลการวิจัยไมสนับสนุนสมมติฐานการวิจัย ซึ่งสาเหตุอาจมาจากการไม
สนใจและความไมเขาใจในตัวนโยบายคุมครองขอมูลสวนตัวจึงทําใหบุคคลไมเกิดความกังวลในดาน
ความเปนสวนตัว 

ผูใหบริการเทคโนโลยีสวมใสสามารถนําผลที่ไดไปปรับใชเพ่ือพัฒนาวิธีปองกันภัย
คุกคามโดยอาจเนนไปทีก่ารสรางแรงจูงใจใหผูใชบริการเกิดความตั้งใจและทําการหลีกเลี่ยงภัยคุกคาม
ที่เกิดขึ้น ในดานของผูใชบริการหรือบุคคลใกลตัวสามารถนําผลไปปรับใชเพ่ือสรางแรงกระตุนให
บุคคลเกิดการหลีกเลี่ยงและหาทางปองกันภัยคุกคามท่ีอาจเกิดข้ึนกับขอมูลสวนตัวได 

 

คําสําคัญ: การรับรูถึงภัยคุกคาม การรับรูถึงความสามารถในการหลีกเลี่ยงภัยคุกคาม ความตั้งใจใน
การหลีกเลี่ยงภัยคุกคาม การหลีกเล่ียงภัยคุกคาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ุ ฐ ุ
จและความไมเขาใจในตัวนโยบายคุมมครองขออมูลสวนตัวจึงทําใหบุคคลไมเกิดความ
มเปนสวนตัว

ผูใหบริการเทคโนโลยยีสสวมใสสามารถนําผผลท่ีไดไปปรรัับบใชเพ่ือพัฒนาวิ
ามโดยอาจจเนนไปทีก่ารสรางแรงจููงใจใหผูใชบริการเกิดคววามตั้งใจและททําการหลีกเลี่
ดขึ้น ในดานขของผูใชบริกการหรือบุคคลใกลตัวสามารถนําผลลไไปปปรับบใชเพ่ืออสรางแ
ลเกิดกการหลีีกเลี่ยยงงและหาทางปองกันภัยคุกคามท่ีอาจเกิดดข้ึนกับขอมูลสวนนตัวได

าคััญ: การรับรูถถึงภภัยคุกคคาม การรรับรูถึงคความสามารถในการหหลีกกเลี่ยงภัยคคุกกคาม
การหลีกกเลี่ยงภัยคุกคาม กการหลีกเลล่ียงภัยคุกคามม
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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. The researcher collects information by using questionnaire via paper and 

online media and compute with statistical software to determine the relationships of 

factors from above model. 

According to the results, this research found that Perceived Susceptibility, 

Perceived Severity and Concern for Information Privacy directly affect Perceived 

Threat and indirectly affect Avoidance Motivation. This research also found that 

Perceived Effectiveness, Perceived Costs and Self-Efficacy directly affect Perceived 

Avoidability and indirectly affect Avoidance Motivation. Moreover, this research found 

that Perceived Threat and Perceived Avoidability directly affect Avoidance Motivation 

and indirectly affect Avoidance Behavior. Also if participants are motivated to 

avoiding threat this motivation will directly affects their Avoidance Behavior as well. 
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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. 
 

Keywords: Perceived Threat, Perceived Avoidability, Avoidance Motivation, Threat 

Avoidance Behavior 
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