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บทคัดยอ
ในปจจุบันเทคโนโลยี LBS ไดรับความนิยมจากผูบริโภคและผูพัฒนา ในการนําไป
พัฒนาเปนแอปพลิเคชันตางๆบนโทรศัพทเคลื่อนที่ ตัวอยางแอปพลิเคชัน LBS เชน เฟสบุก โดยมี
วิธีการใชคือทําการเช็คอินเมื่อตองการแบงปนขอมูลใหกับเพื่อน หรือสาธารณะ ซึ่งผูวิจัยมีความสนใจ
ที่อยากจะศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการแบงปนขอมูลทางภูมิศาสตรผานแอปพลิเคชัน โดย
มีความสนใจของพฤติกรรมการแบงปนขอมูลเปนสองกลุมคือเปดเผยมาก (Public / Friends of
friends) และเปดเผยนอย (Friends / Only me)
จากการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณโดยใช แ บบสอบถามจํ า นวน 328 ชุ ด สามารถวิ เ คราะห
องคประกอบเชิงสํารวจ (Factor Analysis) มีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน หมายถึงตัวแปร
ในกลุมเดียวกันมีความสัมพันธกัน ตัวแปรตางกลุมจะไมมีความสัมพันธกัน หรือมีความสัมพันธกัน
นอยมาก ซึ่งประกอบไปดวย ความรู ทางดา นเทคโนโลยีส ารสนเทศ การรับ รูความเสี่ย ง การรับรู
ประโยชน การรั บรู ค วามง าย และการคล อ ยตามกลุ ม อา งอิง จากนั้ น ได ใช ก ารวิ เ คราะห ส มการ
ถดถอยโลจิสติกส (Logistic Regression) เพื่อพิสูจนสมมติฐานวา ปจจัยใดสงผลตอพฤติกรรมการ
แบงปนขอมูลตําแหนงทางภูมิศาสตรผานแอปพลิเคชันที่รองรับการใหบริการดานตําแหนงภูมิศาสตร
ในเครือขายสังคมออนไลน โดยใชปจจัย 5 ปจจัยคือ ความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การรับรู
ความเสี่ยง การรับรูประโยชน การรับรูความงาย และการคลอยตามกลุมอางอิง ในการวิเคราะหความ
ถดถอยโลจิสติกส (Logistic Regression Analysis) ไดแบงออกเปนสองกลุมคือเปดเผยมาก (Public
/ Friends of friends) และเปดเผยนอย (Friends / Only me) พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธตอ
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พฤติกรรมการแบงปนขอมูลตําแหนงทางภูมิศาสตรผานแอปพลิเคชัน ที่รองรับ การให บริการดาน
ตํ า แหน ง ภู มิ ศ าสตร ใ นเครื อ ข า ยสั ง คมออนไลน อ ย า งมี นั ย สํ า คั ญ คื อ ความรู ท างด า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ การรับรูความเสี่ยง การรับรูประโยชน การรับรูความงาย และการคลอยตามกลุมอางอิง
จากผลการวิ จั ย สามารถนํ า เอาเป น แนวทางต อ ภาคธุ ร กิ จ ในการนํ า การศึ ก ษาป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ
พฤติกรรมการแบงปนขอมูลไปประยุกตพัฒนาแอปพลิเคชัน บนโทรศัพทเคลื่อนที่ เชน การนําขอมูล
ของผู ใชที่ทําการแบงปนขอมูล ตําแหนงทางภูมิศาสตรนํามาวิเคราะห เพื่อวางแผนการตลาดการ
วางแผนกลยุทธในการใหผูใชตองการที่จะแบงปนขอมูลตําแหนงภูมิศาสตรการเจาะกลุมเปาหมายโดย
ดูจากลักษณะพฤติกรรมการแบงปนขอมูลของกลุมตัวอยาง เพื่อใหเกิดประโยชนตอองคกร เปนตน
คําสําคัญ: เทคโนโลยี LBS, การวิเคราะหความถดถอยโลจิสติกส
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ABSTRACT
Presently, both customer and developer popular use LBS Technology to
develop any application on mobile phone. Example of one famous LBS technology
application is Facebook which adapt the technology when people do Check-In and
share information to friend or public. This research study factors that influence to
location information sharing behavior through the application which focusing on two
sharing types, more exposing (Public, Friend of friends) and less exposing (Friends,
Only me).
Quantitative research is used for this research by survey questionnaire to
328 peoples. Firstly, using 5 analysis factors which relate together as follows, ICT
Literacy, Perceive Risk, Perceive Usefulness, Perceive Ease of Use and Subjective
Norm after that analyse Logistic Regression equation to find The Factors influencing
consumer behavior of Location-Based data Location-Based Service Applications
found that ICT Literacy, Perceive Risk, Perceive Usefulness, Perceive Ease of Use and
Subjective Norm are significant. Result of this research can be used develop the
business in many ways such as Marketing, Strategy, Planning any activity or to scope
target by customer behavior.
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