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งานวิจัยนี้นําเสนอผลการศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงภัยคุกคามขอมูลสวนตัว 

ภายใน Public Cloud ซ่ึงสงผลตอปจจัยการรับรูถึงจุดออน การรับรูความรุนแรงของภัยคุกคาม การ

รับรูถึงภัยคุกคามตอขอมูลสวนตัว การรับรูประสิทธิผลในการปกปองความเปนสวนตัว การรับรู

คาใชจายจากการใชเคร่ืองมือปองกันภัยคุกคาม การรับรูความสามารถของตนเองในการรับมือภัย

คุกคาม การรับรูความสามารถในการหลีกเลี่ยงภัยคุกคามขอมูลสวนตัว แรงจูงใจในการหลีกเลี่ยงภัย

คุกคามขอมูลสวนตัว ความตระหนักในการหลีกเลี่ยงภัยคุกคามขอมูลสวนตัว และพฤติกรรมการ

หลีกเล่ียงภัยคุกคามขอมูลสวนตัว โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางผูมีประสบการณในการใชงาน 

Public Cloud จํานวน 290 คน ผานการแจกแบบสอบถามออนไลน ผูวิจัยไดตรวจสอบความเท่ียง

ของเครื่องมือ (Reliability Analysis) ตรวจสอบแบบสอบถามโดยการวิเคราะหองคประกอบ (Factor 

Analysis) และทดสอบสมมติฐานตามแบบจําลองโดยใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) ระยะเวลาดําเนินงาน เดือนกุมภาพันธ – เมษายน 2558 มี

ผลการวิจัยดังนี้ 

 ปจจัยที่สงผลโดยตรงตอการรับรู ถึงภัยคุกคาม (Perceived Threat) ประกอบดวย 

ปจจัยการรับรูถึงจุดออน (Perceived Susceptibility) ปจจัยการรับรูความรุนแรง (Perceived 

Severity) ปจจัยที่สงผลโดยตรงตอการรับรูความสามารถในการหลีกเลี่ยง (Pereived Avoidability) 

ประกอบดวย ปจจัยการรับรูประสิทธิผล (Perceived Effectiveness) การรับรูคาใชจาย (Perceived 

Costs) และปจจัยการรับรูประสิทธิภาพของตนเอง (Self-Efficacy) ปจจัยที่สงผลโดยตรงตอ
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พฤติกรรมการหลีกเลี่ยง (Avoidance Behavior) ประกอบดวย ปจจัยแรงจูงใจในการหลีกเลี่ยง 

(Avoidance Motivation) และปจจัยความตระหนักในการหลีกเลี่ยงภัยคุกคาม (Awareness) 

จากผลการวิจัยพบวา ตัวแปรแรงจูงใจในการหลีกเลี่ยงภัยคุกคามขอมูลสวนตัวภายใน 

Public Cloud สงผลตอพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงภัยคุกคามมากท่ีสุด และเมื่อศึกษาตัวแปรที่มีอิทธิพล

ตอแรงจูงใจในการหลีกเลี่ยงภัยคุกคามพบวาตัวแปรการรับรูความสามารถในการหลีกเลี่ยงภัยคุกคาม

นั้นมีอิทธิพลมากที่สุด  ขอคนพบน้ีสามารถนํามาใชพัฒนาการปองกันภัยคุกคามโดยมุงวางกลยุทธให

ผูใชบริการเล็งเห็นประโยชนในการหลีกเลี่ยงและหาทางปองกันภัยที่อาจมาคุกคามขอมูลสวนตัว 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to identify the effect of Perceived 

Susceptibility, Perceived Severity, Perceived Threat, Perceived Effectiveness, 

Perceived Costs, Self-Efficacy, Perceived Avoidability, Avoidance Motivation and 

Awareness on the Behavior of Threat Avoidance on Public Cloud. Participants in this 

study were 290 person who have experience in using Public Cloud. The research 

material is online questionnaire which was shared via online media. The researcher 

has gone through Reliability Analysis to test the precision of tools, Factor Analysis to 

test the survey, and Multiple Regression Analysis to test the hypothesis of the model 

between February – April 2015. 

The result shows that Perceived Threat has a direct impact on Perceived 

Susceptibility and Perceived Severity. Pereived Avoidability has a direct impact on 

Perceived Effectiveness and Perceived Costs and Self-Efficacy. Avoidance Behavior has a 

direct impact on Avoidance Motivation and Awareness. 

The finding illustrates that “Avoidance Motivation” is the most influential 

factor effecting to Threat Avoidance Behavior, while the strongest factor effecting 

Avoidance Motivation is Perceived Avoidability.  This insight could be exploited to 

prevent from Threats by focusing on how to convince people to perceived benefits 

from Threat Avoidance and find the method to protect personal information. 
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