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บทคัดยอ 

 

งานวิจัยนี้เปนการศึกษาถึงปจจัยสงผลตอการแบงปนขอมูลสวนตัวบนเฟซบุกของ

ผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงไดประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อปองกันโรค 

(Protection Motivation Theory: PMT) ทฤษฎี พ ฤติ ก ร ร มต ามแ ผ น  (Theory of Planned 

Behavior: TPB) ทฤษฎีการควบคุมความเปนสวนตัวในการติดตอสื่อสาร (Communication Privacy 

Management Theory: CPM) มาสรางกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยการวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิง

ปริมาณ ดําเนินการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากผูใชงานเฟซบุกทั้งสิ้น 125 คน โดยใชการ

รวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามออนไลน ซึ่งผูวิจัยไดตรวจสอบความเที่ยงของเคร่ืองมือ (Reliability 

Analysis) โดยการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนแบค (Cronbach's alpha) และตรวจสอบ

ความตรงของเครื่องมือ (Validity Analysis) โดยการวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) และ

ทดสอบสมมติฐานตามแบบจาลองโดยใชการวิเคราะหการถดถอย (Regression Analysis) ระยะเวลา

ดําเนินงาน เดือนมกราคม – กุมภาพันธ 2559 มีผลการวิจัย ดังน้ี 

(1) ปจจัยที่สงผลโดยตรงตอการตระหนัก (Awareness) ประกอบดวย ปจจัยการรับรู

ภัยคุกคาม (Perceived threats) (2) ปจจัยที่สงผลโดยตรงตอความตั้งใจ (Intention) ประกอบดวย 

ปจจัยการรับรูภัยคุกคาม(Perceived threats) ปจจัยการตระหนัก (Awareness) และปจจัยอิทธิพล

ทางสังคม (Social Influence) (3) ปจจัยที่สงผลโดยตรงตอการแบงปนขอมูล (Sharing Personal) 

ประกอบดวย ปจจัยความต้ังใจ (Intention) ปจจัยความไววางใจ (Trust) ปจจัยการรับรูประโยชน 

(Perceived Benefit) และปจจัยความสามารถในการใชงาน (Usage Ability) 
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ผลการวิจัยสรุปไดวาปจจัยการรับรูภัยคุกคามมีความสัมพันธกับการตระหนัก ในขณะที่ 

การตระหนัก การรับรูภัยคุกคาม และอิทธิพลทางสังคมมีความสัมพันธกับความตั้งใจ และปจจัยความ

ตั้งใจ ความสามารถในการใชงาน การรับรูประโยชน และความไวใจมีความสัมพันธกับการแบงปน

ขอมูล ตามลําดับ จากผลของการวิจัยนี้จะเปนแนวทางปฏิบัติการตระหนักถึงถึงความเปนสวนตัวใน

การแบงปนขอมูลบนเฟซบุก โดยผูที่ดูแลหนวยงานเกี่ยวกับการดูแลผูสูงอายุ เพื่อนําไปรณรงคและ

ปองกันภัยในลําดับตอไป 

 

คําสําคัญ: เฟซบุก ผูสูงอายุ การแบงปนขอมูลสวนตัว 
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ABSTRACT 

 

This research aims to study the factors influencing sharing personal 

information online, among older facebook users in the Bangkok metropolitan area by 

integrating three models include Protection Motivation Theory (PMT), Theory of 

Planned Behavior (TPB) and Communication Privacy Management Theory (CPM). This 

study is based on quantitative research, conducted using questionnaires as data 

collection device. The focus group consisted of 125 older facebook users. The 

reliability of the research has been measured using Cornbrash’s alpha and validity 

analysis. Regression analysis has been used as the research hypothesis. 

The result shows that (1) Perceived threats has a direct impact on 

Awareness, (2) Perceived threats, Awareness and Social Influence have a direct impact 

on Intention and (3) Intention , Trust, Perceived Benefit and Usage Ability have a direct 

impact on Sharing Personal 

The finding also shows that perceived threats is the factor effecting 

awareness, while the perceived threats, awareness and social influence factor effecting 

intention and intention , trust, perceived benefit and usage ability effecting satisfaction 

is sharing personal. The result of this research will make people realize for elderly’s 



(4) 

the facebook sharing privacy. Hope this research can be campaigned and defensed in 

following order. 
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