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บทคัดยอ 

 

ในปจจุบันสมารทโฟนนั้นมีการใชงานอยางแพรหลายและเขามาเปนสวนหนึ่งใน

ชีวิตประจําวันโดยการท่ีจะใชสมารทโฟนไดอยางเต็มประสิทธิภาพนั้นเกิดมาจากการใชงานแอพ 

(Application) ตางๆท่ีมีการใชงานเพ่ือตอบสนองความตองการของผูใช ท้ังนี้ผูพัฒนาแอพนั้นก็มีความ

พยายามท่ีจะพัฒนาแอพใหสอดคลองกับความตองการของผูใช และดวยเทคโนโลยีในปจจุบันทําให

ผูใหบริการแอพนั้นสามารถสรางการใหบริการแบบเฉพาะบุคคล (Personalization) ไดมากข้ึน การท่ี

จะทําใหเปนรูปแบบเฉพาะบุคคลไดนั้นจําเปนท่ีจะตองใชขอมูลเฉพาะของแตละบุคคล โดยวิธีการใน

การท่ีจะไดขอมูลของผูใชงานมานั้นจะไดมาจากการใชระบบการลงช่ือเพียงครั้งเดียว ผูวิจัยจึงตองการ

ศึกษาถึงปจจัยท่ีสงผลตอการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลผานการใชระบบการลงช่ือเพียงครั้งเดียว 

งานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาอยูบนพื้นฐานของทฤษฎี Privacy Calculus โดยทําการเก็บขอมูลผาน

แบบสอบถามออนไลนจํานวน 207 ชุด จากประชากรในประเทศไทยผูมีสมารทโฟนหรือแท็บเล็ตและ

เคยใชงานแอพท่ีสามารถเขาใชงานไดดวยการใชระบบการลงช่ือเพียงครั้งเดียวดวยรหัสผูใชเฟซบุก  

ซึ่งผลท่ีไดจากการเก็บขอมูลนั้นถูกนํามาวิเคราะหขอมูลตามหลักสถิติดวยวิธีการวิเคราะหการถดถอย

เชิงเสนอยางงาย (Simple Linear Regression Analysis) และการวิเคราะหขอมูลตามหลักสถิติ

วิธีการวิเคราะหถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยพบวาปจจัยท่ีสงผลตอการ

ตัดสินใจเปดเผยขอมูลสวนบุคคลผานการใชระบบการลงช่ือเพียงครั้งเดียวไดแก การรับรูถึงการ

ควบคุมการใชขอมูลสวนบุคคลโดยผูใช ความกังวลเกี่ยวกับภาวะสวนตัว การรับรูความเส่ียง และ

ผลประโยชนทางดานการเงิน โดยปจจัยกี่เกี่ยวของกับผลประโยชนของผูใชงานนั้นเปนปจจัยท่ีจะ
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สงผลตอการตัดสินใจเปดเผยขอมูลของผูใชงานมากกวาปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการสูญเสียความเปนสวน

บุคคลของผูใช 

 

คําสําคัญ: Privacy Calculus การทําใหเปนลักษณะสวนบุคคล การรับรูความเส่ียง  

ผลประโยชนทางดานการเงิน ความเช่ือม่ัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



(3) 

Independent Study Title FACTORS DRIVING PERSONAL INFORMATION 

DISCLOSURE: CASE STUDY OF USERS SIGNING ON 

USING FACEBOOK LOGIN 

Author Mr. Ekaphan Pattanavijit 

Degree Master of Science Program  

(Management Information Systems) 

Major Field/Faculty/University Management Information Systems 

Commerce and Accountancy 

Thammasat University 

Independent Study Advisor  Assistant Professor Mathupayas Thongmak, Ph.D. 

Academic Years 2015 

  

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.  
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