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บทคัดยอ
ในป จ จุ บั น สมาร ท โฟนนั้ น มี ก ารใช ง านอย า งแพร ห ลายและเข า มาเป น ส ว นหนึ่ ง ใน
ชีวิตประจําวันโดยการที่จะใชสมารทโฟนไดอยางเต็มประสิทธิภาพนั้นเกิดมาจากการใชงานแอพ
(Application) ตางๆที่มีการใชงานเพื่อตอบสนองความตองการของผูใช ทั้งนี้ผูพัฒนาแอพนั้นก็มีความ
พยายามที่จะพัฒนาแอพใหสอดคลองกับความตองการของผูใช และดวยเทคโนโลยีในปจจุบันทําให
ผูใหบริการแอพนั้นสามารถสรางการใหบริการแบบเฉพาะบุคคล (Personalization) ไดมากขึ้น การที่
จะทําใหเปนรูปแบบเฉพาะบุคคลไดนั้นจําเปนที่จะตองใชขอมูลเฉพาะของแตละบุคคล โดยวิธีการใน
การที่จะไดขอมูลของผูใชงานมานั้นจะไดมาจากการใชระบบการลงชื่อเพียงครั้งเดียว ผูวิจัยจึงตองการ
ศึกษาถึงปจจัยที่ สง ผลตอการเปด เผยข อมู ล สวนบุ ค คลผ านการใชระบบการลงชื่อ เพียงครั้ง เดี ย ว
งานวิจัยนี้ไ ดทําการศึกษาอยู บนพื้นฐานของทฤษฎี Privacy Calculus โดยทําการเก็บขอมู ล ผ า น
แบบสอบถามออนไลนจํานวน 207 ชุด จากประชากรในประเทศไทยผูมีสมารทโฟนหรือแท็บเล็ตและ
เคยใชงานแอพที่สามารถเขาใชงานไดดวยการใชระบบการลงชื่ อเพียงครั้งเดียวดวยรหัสผูใชเฟซบุก
ซึ่งผลที่ไดจากการเก็บขอมูลนั้นถูกนํามาวิเคราะหขอมูลตามหลักสถิติดวยวิธีการวิเคราะหการถดถอย
เชิ ง เส น อย า งงา ย (Simple Linear Regression Analysis) และการวิ เ คราะห ข อ มู ล ตามหลั ก สถิติ
วิธีการวิเคราะหถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยพบวาปจจัยที่สงผลตอการ
ตัดสินใจเปดเผยขอมูลสวนบุคคลผานการใชระบบการลงชื่อ เพียงครั้ง เดียวไดแก การรับรูถึงการ
ควบคุมการใชขอมูลสวนบุคคลโดยผูใช ความกังวลเกี่ยวกับภาวะสวนตัว การรับรูความเสี่ยง และ
ผลประโยชนทางดานการเงิน โดยปจจัยกี่เกี่ยวของกับผลประโยชนของผูใชงานนั้นเปนปจจัยที่จะ
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สงผลตอการตัดสินใจเปดเผยขอมูลของผูใชงานมากกวาปจจัยที่เกี่ยวของกับการสูญเสียความเปนสวน
บุคคลของผูใช
คําสําคัญ: Privacy Calculus การทําใหเปนลักษณะสวนบุคคล การรับรูความเสี่ยง
ผลประโยชนทางดานการเงิน ความเชื่อมั่น
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ABSTRACT
Nowadays, smart phones are being used more widely and become part of
our everyday life. To use a smart phone effectively is to use apps which can meet the
user needs. And with today's technology, developer of the apps are trying to develop
apps that can provide a personalized service. To make a personalized app, it is
necessary to use the personal information of app’s users and one of the approaches
to get the user’s personal information is to use single sign-on. So we want to want to
study the factors that affect the disclosure of personal information through the use of
a single sign-on. This research model is based on the Privacy Calculus theory. The 207
sets of sample data in this research are collected through online questionnaires from
people who has smart phone and use Facebook’s single sign-on to access the apps.
The collected data were analyzed by simple linear regression and multiple linear
regression. The results showed that the factors affecting the decision to disclose
personal information through the use single sign-on are perceived control over the use
of personalization data, privacy concern, trust in providers, perceived risk, monetary
benefits, and value of personalization. And the results also showed that users are more
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affected by factors related to user’s benefit rather than factors related to the user’s
loss of privacy.
Keywords: Privacy Calculus, Personalization, Perceived Risk, Monetary Benefits, Trust

