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เช่ือถือดวยวิธีของครอนบารคได้ระดับความเช่ือมั่น 0.895 และแจกกับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน 
ด้วยวิธีการให้ผู้ตอบแบบสอบถามแนะน ากลุ่มตัวอย่างต่อๆไป (Snowball Sampling Method) โดย
วิธีการทางสถิติท่ีใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย 
(Simple Regression Analysis) และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression 
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ด้านการเงิน การรับรู้ความยากง่ายในการใช้งานรหัสผ่าน และทัศนคติต่อการตั้งรหัสผ่าน มีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้รหัสผ่านท่ีปลอดภัยของพนักงานบริษัทเอกชนในตลาดหลักทรัพย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 
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ABSTRACT 
 

The objectives of this study are to study security password benefit’s 
perception, security password protection difficulty’s perception, and security 
password setting’s attitude affecting employees’ behavior on security password in 
the Stock Exchange of Thailand. With the Cronbach’s Alpha reliability test, the score 
was 0.895. Then the online questionnaire was distributed to collect data from 400 
employees of public companies listed on the Stock Exchange of Thailand by 
applying the snowball sampling method. The statistical techniques used for data 
analysis were frequency, percentage, mean, standard deviations, simple regression 
analysis, and multiple regression analysis. It was found that security password 
benefit’s perception, security password protection difficulty’s perception and security 
password setting’s attitude affected employees’ behavior on security password in 
the Stock Exchange of Thailand with statistical significance level of 0.05. 
 
Keywords: Technology Acceptance, Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ปัจจุบันเศรษฐกิจและสังคมใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เป็นกลไกส าคัญใน
การขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการผลิต การด าเนินธุรกิจ การค้า การบริการ รวมทั้งกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมอ่ืนๆ ส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (ปรีดี ดาวฉาย, 2559) บริษัทสมัยใหม่ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนต่างอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินธุรกิจทั้งสิ้น แต่ละบริษัทจะใช้
เทคโนโลยีสนับสนุนธุรกิจอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ระบบอีเมล เว็บไซต์ ระบบบัญชี ไปจนถึง
ระบบหลักที่ช่วยในการด าเนินธุรกิจ เช่น ระบบค้าปลีกของห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซ้ือ ระบบ
ควบคุมอุตสาหกรรมในการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ ไปจนถึงระบบเบื้องหลังในการเบิกถอนเงิน
ของธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ล้วนต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งสิ้น ในขณะที่ภัยคุกคามทางด้าน
ระบบสารสนเทศนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งท าให้ระบบต่างๆล้วนแต่มีความเสี่ยงที่จะถูก
โจมตีซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท และสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของทั้ง
บุคคลและบริษัท (จตุชัย แพงจันทร์, 2558) 

การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้งาน แน่นอนว่ามาพร้อมกับเสี่ยงด้านระบบระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น โอกาสที่ระบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะ
หยุดชะงัก ท างานผิดพลาดจากท่ีก าหนดไว้ ถูกที่ผู้ไม่ประสงค์ดีจะเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยไม่ได้รับอนุญาต ท าให้เกิดความเสียหายจากการรั่วไหลของข้อมูล หรืออาจถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ข้อมูล หรือท าลายข้อมูลส าคัญของบริษัทก็เป็นได้ ดังนั้น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจ าเป็นต้องมีการ
ควบคุมการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งการควบคุมการเข้าถึง (Access Control) ประกอบ
ไปด้วย 4 กลไก ได้แก่ การระบุตัวตน (Identification) การพิสูจน์ตัวตน (Authentication) การ
ก าหนดสิทธิ์ (Authorization) และการจัดท าระบบเข้าใช้งาน (Accountability) ซึ่งข้ันตอนในการ
ควบคุมการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนี้ โดยส่วนใหญ่แล้วบริษัทจะเป็นผู้ควบคุมความ
ปลอดภัยเพื่อปกป้องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท เช่น การระบุตัวตน และการก าหนดสิทธิ์ 
ทางบริษัทจะเป็นผู้ให้รหัสผู้ใช้งาน (User Account) ให้สิทธิ์ตามหน้าที่งานของพนักงาน และจัดท า
จัดท าระบบเข้าใช้งาน แต่ส าหรับการพิสูจน์ตัวตน (Authentication) ซึ่งคือกระบวนการยืนยันความ
ถูกต้องของตัวบุคคลที่จะเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท โดยอาศัยการระบุบ่งชี้ 
(Identifier) ของบุคคล เช่น ชื่อ-สกุล รหัสผ่าน หรือ PIN Code เป็นต้น ส าหรับการเข้าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท ปกติแล้วจะก าหนดการพิสูจน์ตัวตนด้วยรหัสผ่าน (Password) โดย
นิยมก าหนดรหัสผ่านที่มีความซับซ้อน คาดเดาได้ยาก เพ่ือเป็นการป้องกันผู้ไม่ประสงค์ดีจะเข้าถึง
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ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม ผู้ที่จะก าหนดรหัสผ่านที่แท้จริงนั้นเป็น
เจ้าของรหัสผู้ใช้งาน ซึ่งก็คือพนักงานของบริษัทซึ่งท าหน้าที่ขับเคลื่อนบริษัทนั่นเอง ดังนั้น การจูงใจ
ให้พนักงานของบริษัทตั้งรหัสผ่านทีซ่ับซ้อน คาดเดาได้ยาก เพ่ือให้ป้องกันผู้ไม่ประสงค์ดี จึงเป็นเรื่อง
ส าคัญยิ่งต่อความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท (พนิดา พานิชกุล, 2533)
เนื่องจากสถิติผลส ารวจความมั่นคงปลอดภัยของรหัสผ่าน พบว่า ระบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ถูกแฮกในปี พ.ศ. 2559 จ านวน 81% เกิดจากการบริหารจัดการรหัสผ่านที่ไม่ปลอดภัย ทั้งนี้ การ
ดูแลรักษารหัสผ่านอย่างมั่นคงปลอดภัยเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อถูกเจาะระบบ
ขโมยข้อมูลหรือถูกสวมรอยบัญชีไปสร้างความเสียหายได้ (ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย, 2559)  

บริษัทต่างๆ โดยเฉพาะบริษัทมหาชนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ที่ต้องเผชิญกับความท้าทาย
ต่างๆ ทั้งเรื่องการสร้างผลตอบแทนให้กับธุรกิจ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพแวดล้อม 
เทคโนโลยี (ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, 2560) ดังนั้น บริษัท
มหาชนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์จ าเป็นต้องเสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้
ได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนเพ่ือหลีกเลี่ยงความเสียหายจากการโจมตีซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัท และสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของทั้งบุคคลและบริษัท  

จากข้อมูลดังกล่าว บริษัทต่างๆ โดยเฉพาะบริษัทมหาชนจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจูงใจ
พนักงานของบริษัทเพ่ือให้ตั้งรหัสผ่านที่มีความซับซ้อน คาดเดาได้ยาก เพ่ือลดความเสี่ยงในการถูก
โจมตีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ งานวิจัยจะด าเนินงานวิจัยโดยใช้บริษัทในตลาดหลักทรัพย์เป็น
กรณีศึกษา และจะด าเนินการส ารวจกับพนักงานบริษัทเอกชน  

จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่ามีการเสนอแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวที่เกี่ยวกับการยอมรับ
เทคโนโลยี (Technology Acceptance) ในบริบทการวิจัยคือการตัดสินใจใช้รหัสผ่านที่ปลอดภัย 
ได้แก่ ทฤษฎีการกระท าตามหลักเหตุและผล (The Theory of Reasoned Action หรือ TRA) โดย 
Ajzen & Fishbein (1975, 1980 อ้างใน สิงหะ ฉวีสุข และสุนันทา วงศ์จตุรภัทร, 2557, หน้า 2) ซ่ึง
อธิบายว่า การแสดงพฤติกรรมเกิดจากการตัดสินใจของบุคคล ส่วนความตั้งใจแสดงพฤติกรรมจะ
ได้รับแรงขับเคลื่อนจากปัจจัย 2 ประการ ได้แก่ ทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรม (Attitudes towards the 
behavior) และบรรทัดฐานของบุคคลที่อยู่โดยรอบการแสดงพฤติกรรม (Subjective norm) ซ่ึง
ทฤษฎี TRA ดังกล่าวถูกน ามาพัฒนามาเป็นทฤษฎีแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology 
Acceptance Model หรือ TAM) โดย Davis (1986 อ้างใน วิมลภรณ์ วีระพันธ์พงศ์, 2558, หน้า 
21) ซึ่งเป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรม (Behavioral Intention) 
ประกอบด้วย ตัวแปรภายนอก (External variables) การรับรู้ถึงประโยชน์ (Perceived 
Usefulness) การรับรู้ความง่ายในการใช้ระบบ (Perceived Ease of Use) และทัศนคติที่มีต่อการใช้
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งาน (Attitude Toward Using) ต่อมามีการปรับปรุงสู่ทฤษฎีแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี 
TAM2 น าเสนอโดย Venkatesh & Davis (2000 อ้างใน สิงหะ ฉวีสุข และสุนันทา วงศ์จตุรภัทร, 
2557, หน้า 5) เพ่ือช่วยพยากรณ์พฤติกรรมการใช้ระบบสารสนเทศได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยปรับปรุงตัว
แปรภายนอก และปัจจัยที่เกิดก่อน (Amtecedents) ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการรับรู้ว่าเป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งานให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น จึง
น ามาปรับเป็นปัจจัยที่ศึกษาการส่งผลต่อการตัดสินใจใช้รหัสผ่านที่ปลอดภัย ดังนี้ 

1. ด้านการรับรู้ประโยชน์ของรหัสผ่าน 
ปัจจัยดังกล่าวมีแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังกล่าวไว้ข้างต้น ได้แก่ TAM (Davis, 1986 

อ้างใน วิมลภรณ์ วีระพันธ์พงศ์, 2558, หน้า 21), TAM2 (Venkatesh & Davis, 2000 อ้างใน สิงหะ 
ฉวีสุข และสุนันทา วงศ์จตุรภัทร, 2557, หน้า 5) นอกจากนี้ Agarwal (1999 อ้างใน นวรัตน์ รัตนวา
นิช, 2558, หน้า 21) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยดังกล่าวและพบว่า “การรับรู้ประโยชน์เป็นปัจจัยส าคัญท่ี
บ่งชี้ถึงความตั้งใจที่จะใช้และการใช้เทคโนโลยี (Usage)”  

ปัจจัยดังกล่าวได้มีงานวิจัยของจิรภา รุ่งเรืองศักดิ์ (2558) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาการยอมรับ
และการรับรู้ความเสี่ยงที่ส่งผลต่อความไว้วางใจในการใช้บริการระบุต าแหน่ง (Location-based 
Services: LBS) ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร งานวิจัยของอภิชัย ทาก๋อง (2560) ได้ศึกษา
เรื่องการยอมรับเทคโนโลยีและคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการการ
เรียนรู้ออนไลน์ในระบบเปิดส าหรับมหาชน (MOOC) ของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร และงานวิจัย
ของวรรณิกา จิตตินรากร (2561) ได้ศึกษาเรื่องการยอมรับเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ 
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากบริษัทขายตรงผ่านช่องทางออนไลน์ 

2. ด้านการรับรู้ความยากง่ายในการใช้งานรหัสผ่าน 
ปัจจัยดังกล่าวมีแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังกล่าวไว้ข้างต้น ได้แก ่TAM (Davis, 1986 

อ้างใน วิมลภรณ์ วีระพันธ์พงศ์, 2558, หน้า 21) TAM2 (Venkatesh & Davis, 2000 อ้างใน สิงหะ 
ฉวีสุข และสุนันทา วงศ์จตุรภัทร, 2557, หน้า 5) นอกจากนี้ งานวิจัยหลายชิ้น (Agarwal, 1999; 
Karrahanna, 1999 และ Toe, 1999 & Venkatesh, 2000 อ้างในนวรัตน์ รัตนวานิช, 2558, หน้า 
21) พบว่า “การรับรู้ความง่ายในการใช้งานมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการยอมรับหรือความตั้งใจ
ทีจ่ะใช้” และ Chau (1996 อ้างในธาดา จันตะคุณ และปรัชญนันท์ นิลสุข, 2561, หน้า 362) ยังมี
การศึกษาและพบว่า “การรับรู้ความสะดวกในการใช้งาน (Perceived ease of use) เป็นปัจจัยที่
เป็นตัวก าหนดการยอมรับซอฟต์แวร์ (Software Acceptance)  

ปัจจัยดังกล่าวได้มีงานวิจัยของจิรภา รุ่งเรืองศักดิ์ (2558) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาการยอมรับ
และการรับรู้ความเสี่ยงที่ส่งผลต่อความไว้วางใจในการใช้บริการระบุต าแหน่ง (Location-based 
Services: LBS) ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร งานวิจัยของอภิชัย ทาก๋อง (2560) ได้ศึกษา
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เรื่องการยอมรับเทคโนโลยีและคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการการ
เรียนรู้ออนไลน์ในระบบเปิดส าหรับมหาชน (MOOC) ของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร และงานวิจัย
ของวรรณิกา จิตตินรากร (2561) ได้ศึกษาเรื่องการยอมรับเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ 
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากบริษัทขายตรงผ่านช่องทางออนไลน์ 

3. ด้านทัศนคติต่อการตั้งรหัสผ่าน 
ปัจจัยดังกล่าวมีแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังกล่าวไว้ข้างต้น ได้แก่ TRA (Ajzen & 

Fishbein, 1975, 1980 อ้างใน สิงหะ ฉวีสุข และสุนันทา วงศ์จตุรภัทร, 2557, หน้า 2) และ TAM 
(Davis, 1986 อ้างใน วิมลภรณ์ วีระพันธ์พงศ์, 2558, หน้า 21) นอกจากนี้ และ Norman (1971 
อ้างใน พุทธชาด สมพันธ์สาทิตย์, 2559, หน้า 15) กล่าวว่า “ทัศนคติ คือ ความรู้สึก และ ความ
คิดเห็นที่บุคคลมีต่อสิ่งของ บุคคล สถานการณ์ สถาบัน และข้อเสนอใด ๆ ในทางที่จะยอมรับ หรือ
ปฏิเสธ ซึ่งมีผลท าให้บุคคลพร้อมที่จะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองด้วยพฤติกรรมอย่างเดียวกันตลอด” 
และศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2542 อ้างใน พุทธชาด สมพันธ์สาทิตย์, 2559, หน้า 15) กล่าวว่า “ทัศนคติ 
หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลที่มีต่อสิ่งในสิ่งหนึ่ง ซึ่งผู้บริโภคเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีต 
โดยใช้เป็นตัวเชื่อมระหว่างความคิดและพฤติกรรม” 

ปัจจัยดังกล่าวได้มีงานวิจัยของสิริภา กิจประพฤทธิ์กุล (2558) ได้ศึกษาเรื่องส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ ทัศนคติ และแรงจูงใจในการท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางไป
ท่องเที่ยวที่ประเทศเกาหลีของนักท่องเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร งานวิจัยของพุทธชาด  
สมพันธ์สาทิตย์ (2559) ได้ศึกษาเรื่องความคาดหวัง ทัศนคติ และความไว้วางใจที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการเรียกรถแท็กซ่ีผ่านแอพพลิเคชั่นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และงานวิจัย
ของ 
ชยาภรณ์ กิติสิทธิชัย (2561) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการใช้งานกระเป๋า
เงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Wallet) ในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

4. ด้านการตัดสินใจใช้รหัสผ่านที่ปลอดภัย 
ปัจจัยดังกล่าวมีแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ Gibson, Ivancevich & Donnelly 

(1979 อ้างใน อภิชัย ทาก๋อง, 2560, หน้า 29) ได้ให้ความหมายของการตัดสินใจไว้ว่า “การตัดสินใจ
เป็นกระบวนการส าคัญของบริษัทที่ผู้บริหารจะต้องกระท าอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลข่าวสาร 
(Information) ซึ่งได้รับมาจากโครงสร้างบริษัทพฤติกรรมบุคคลและกลุ่มในบริษัท” Kotler (2000 
อ้างใน วรรณิกา จิตตินรากร, 2561, หน้า 8) กล่าวว่า 

การตัดสินใจของผู้บริโภคเกิดจากปัจจัยภายใน คือ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ บุคลิกภาพ
และทัศนคติซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความต้องการ และตระหนักว่ามีสินค้าให้เลือกมากมาย 
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กิจกรรมที่มีผู้บริโภคเข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับข้อมูลที่มีอยู่ หรือข้อมูลที่ฝ่ายผู้ผลิตให้มาและ
สุดท้ายคือการประเมินค่าของทางเลือกเหล่านั้น 

และ Rogers (2003 อ้างใน อุมาพร เอ๋ียวประดิษฐ์, 2558, หน้า 26) กล่าวว่า  
การยอมรับเทคโนโลยี หมายถึง การตัดสินใจที่จะน าเทคโนโลยีไป ใช้อย่างเต็มที่ โดยการ 

ยอมรับของบุคคลเกิดขึ้นเป็นกระบวนการ เริ่มตั้งแต่บุคคลได้สัมผัสกับ เทคโนโลยี ถูกชักจูงให้ยอมรับ
หรือปฏิเสธ ปฏิบัติตามการตัดสินใจ และยืนยันการปฏิบัตินั้น กระบวนการนี้อาจจะใช้เวลาหรือเร็ว
ขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญ คือ ตัวบุคคลและลักษณะของเทคโนโลยี 

ปัจจัยดังกล่าวได้มีงานวิจัยของนวรัตน์ รัตนวานิช (2558) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาส่วน
ประสมทางการตลาด ทัศนคติ และการยอมรับในเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้งานเครื่อง
เช็คอินด้วยตนเองอัตโนมัติของผู้โดยสารชาวไทย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ งานวิจัยของพิมพรรณ 
ศรีผล (2559) ได้ศึกษาเรื่องคุณค่าตราสินค้า การสื่อสารแบบปากต่อปาก และทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ 
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ (วิตามิน) ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร และงานวิจัยของวิทวัส จันทร์ลาภ (2559) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยด้านการยอมรับ
เทคโนโลยีและทัศนคติท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจใช้เว็บไซต์ส าเร็จรูปของผู้ประกอบการเครื่องส าอางใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

การรับรู้ประโยชน์ของรหัสผ่าน การรับรู้ความยากง่ายในการใช้งานรหัสผ่าน และทัศนคติต่อ
การตั้งรหัสผ่าน ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้รหัสผ่านที่ปลอดภัยของพนักงานบริษัทเอกชนในตลาด
หลักทรัพย์มีการก าหนดวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1.2.1 เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการรับรู้ประโยชน์ของรหัสผ่านที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้รหัสผ่าน
ที่ปลอดภัยของพนักงานบริษัทเอกชนในตลาดหลักทรัพย์ 

1.2.2 เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการรับรู้ความยากง่ายในการใช้งานรหัสผ่านที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้รหัสผ่านที่ปลอดภัยของพนักงานบริษัทเอกชนในตลาดหลักทรัพย์ 

1.2.3 เพ่ือศึกษาอิทธิพลของทัศนคติต่อการตั้งรหัสผ่านที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้รหัสผ่านที่
ปลอดภัยของพนักงานบริษัทเอกชนในตลาดหลักทรัพย์ 
 
1.3 ขอบเขตของกำรวิจัย 

การก าหนดขอบเขตของการวิจัยนี้จะอธิบายในประเด็นหัวข้อดังนี้ 
1.3.1 ประเภทและรูปแบบวิธีกำรวิจัย 
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ที่ใช้แบบสอบถามแบบปลายปิด 
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(Close-ended Questionnaire) ที่ประกอบด้วยข้อมูลคุณสมบัติส่วนบุคคล ข้อมูลการรับรู้ประโยชน์
ของรหัสผ่าน ข้อมูลการรับรู้ความยากง่ายในการใช้งานรหัสผ่าน ข้อมูลทัศนคติต่อการตั้งรหัสผ่าน 
และข้อมูลการตัดสินใจใช้รหัสผ่านที่ปลอดภัย ซ่ึงพนักงานบริษัทเอกชนในตลาดหลักทรัพย์เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1.3.2 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้จะเป็นพนักงานบริษัทเอกชนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้

เนื่องจากกลุ่มประชากรมีจ านวนมาก ผู้วิจัยจึงก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางการ
ค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ระดับความคลาด
เคลื่อน ± 5% ซึ่งได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน จากจ านวนประชากรทั้งหมดท่ีเป็น
พนักงานบริษัทเอกชนในตลาดหลักทรัพย์ โดยจะสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
แล้วจึงใช้วิธีการสุ่มแบบบอกต่อ (Snowball Sampling) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้วิจัยจะอาศัยข้อมูลจากตัวอย่างกลุ่มแรกให้ช่วยแนะน าผู้ที่สมควรเป็นตัวอย่างกลุ่มต่อไปให้ และเก็บ
ข้อมูลในลักษณะนี้จนได้ข้อมูลตัวอย่างครบตามจ านวนที่ต้องการ ส าหรับการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง อยู่ในช่วงวันที่ 1 เมษายน ถึง 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 จ านวน 400 คน 

1.3.3 ตัวแปรอิสระและตัวแปรตำมที่ใช้ในกำรวิจัย 
การก าหนดตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยจะก าหนดตัวแปร 2 ลักษณะดังนี้ 

1.3.3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบด้วย 
1.3.3.1.1 ข้อมูลด้านการรับรู้ประโยชน์ของรหัสผ่าน 
1.3.3.1.2 ข้อมูลด้านการรับรู้ความยากง่ายในการใช้งานรหัสผ่าน 
1.3.3.1.3 ข้อมูลด้านทัศนคติต่อการตั้งรหัสผ่าน  

1.3.3.2 ตัวแปรตำม (Dependent Variable) ประกอบด้วย 
ข้อมูลด้านการตัดสินใจใช้รหัสผ่านที่ปลอดภัย 

1.3.4 กำรก ำหนดกรอบแนวคิดกำรวิจัย 
จากการก าหนดตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มตัวแปรอิสระจ านวน 3 กลุ่ม โดย 

กลุ่ม1 คือ ข้อมูลด้านการรับรู้ประโยชน์ของรหัสผ่าน ได้แก่ ด้านจิตใจอารมณ์ และด้านการเงิน กลุ่ม 
2 คือ ข้อมูลด้านการรับรู้ความยากง่ายในการใช้งานรหัสผ่าน  
กลุ่ม 3 คือข้อมูลด้านทัศนคติต่อการตั้งรหัสผ่าน และตัวแปรตาม 1 กลุ่ม คือ ข้อมูลด้านการตัดสินใจ
ใช้รหัสผ่านที่ปลอดภัย  

ทั้งนี้จะท าการทดสอบในลักษณะตัวแปรเดี่ยว (Univariate Analysis) ของตัวแปรอิสระ 
ที่มีต่อตัวแปรตามเป็นรายตัวแปรโดยสามารถอธิบายตามกรอบแนวความคิดการวิจัยดังนี้ 
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ภาพที่ 1.1: กรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัย 
 
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)        ตัวแปรตำม (Dependent Variables) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.4 สมมติฐำนกำรวิจัยและวิธีกำรทำงสถิติ 

1.4.1 สมมติฐำนกำรวิจัย 
การรับรู้ประโยชน์ของรหัสผ่าน การรับรู้ความยากง่ายในการใช้งานรหัสผ่าน และทัศนคติต่อ

การตั้งรหัสผ่านที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้รหัสผ่านที่ปลอดภัยของพนักงานบริษัทเอกชนในตลาด
หลักทรัพย์มีการก าหนดสมมติฐานดังนี้ 

1.4.1.1 อิทธิพลของการรับรู้ประโยชน์ของรหัสผ่านมีผลต่อการตัดสินใจใช้รหัสผ่าน 
ที่ปลอดภัยของพนักงานบริษัทเอกชนในตลาดหลักทรัพย์ 

1.4.1.2 อิทธิพลของการรับรู้ความยากง่ายในการใช้งานรหัสผ่านมีผลต่อการ 
ตัดสินใจใช้รหัสผ่านที่ปลอดภัยของพนักงานบริษัทเอกชนในตลาดหลักทรัพย์ 

1.4.1.3 อิทธิพลของทัศนคติต่อการตั้งรหัสผ่านมีผลต่อการตัดสินใจใช้รหัสผ่านที่ 
ปลอดภัยของพนักงานบริษัทเอกชนในตลาดหลักทรัพย์ 

กำรทดสอบสมมติฐำนทั้งสำมข้อจะท ำกำรทดสอบที่ระดับนัยส ำคัญทำงสถิติ 0.05 
 
 
 
 

   ด้ำนกำรรับรู้ประโยชน์ของรหัสผ่ำน 
1. ด้านจิตใจอารมณ์ 
2. ด้านการเงิน 

ด้ำนการรับรู้ความยากง่าย 

ในการใช้งานรหัสผ่าน 

ด้ำนกำรตัดสินใจใช้รหัสผ่ำน

ที่ปลอดภัย 

ด้ำนทัศนคตต่ิอการตัง้รหัสผ่าน 
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1.4.2 วิธีกำรทำงสถิติที่ใช้ส ำหรับงำนวิจัย 
วิธีการทางสถิติทีใช้ส าหรับงานวิจัยนี้สามารถแบ่งได้ 2 ประเภทได้แก่ 

1.4.2.1 การรายงานผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่ง 
ได้แก่ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

1.4.2.2 การรายงานผลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ซึ่งได้แก่ 
การวิเคราะห์สมมติฐานทั้งสามข้อ โดยมีการใช้สถิติการวิจัยดังนี้ 

1.4.2.2.1 สมมติฐานข้อที่ 1 จะใช้สถิติทดสอบหาความสัมพันธ์แบบ 
ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 

1.4.2.2.2 สมมติฐานข้อที่ 2 จะใช้สถิติทดสอบหาความสัมพันธ์แบบ 
ถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) 

1.4.2.2.3 สมมติฐานข้อที่ 3 จะใช้สถิติทดสอบหาความสัมพันธ์แบบ 
ถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) 
 
1.5 นิยำมค ำศัพท์ 

นิยามค าศัพท์ส าหรับงานวิจัยมีดังนี้ 
1.5.1 ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง เพศ อายุ การศึกษาสูงสุด รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ 

องค์การที่ท างาน และอายุงานในองค์การตลาดหลักทรัพย์ 
1.5.2 รหัสผ่านที่ปลอดภัย หมายถึง ค าหรือกลุ่มตัวอักษรที่ใช้ในการยืนยันตัวตนในการเข้าสู่

ระบบสารสนเทศ ซึ่งมีความซับซ้อน คาดเดาโดยบุคคลไม่ประสงค์ดีได้ยาก ประกอบไปด้วย ตัวเลข 
อักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ อักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก และอักขระพิเศษ มีความยาว
รหัสผ่านมากกว่า 8 ตัวอักษร และไม่ซ้ าเดิมกับรหัสผ่านเดิมอย่างน้อย 3 ครั้งล่าสุด 

1.5.3 การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Acceptance) 
หมายถึง การตัดสินใจที่จะน าเอาเทคโนโลยีไปใช้อย่างเต็มที่ เพราะคิดว่าเทคโนโลยีนั้นเป็นวิถีทางที่
ดีกว่า และมีประโยชน์มากกว่า ระยะเวลาตั้งแต่ขั้นความรู้จนถึงการยืนยันใช้เทคโนโลยีนั้นอาจกิน
เวลาหลายๆปี ในการศึกษาครั้งนี้ การยอมรับเทคโนโลยี หมายถึง การตัดสินใจใช้รหัสผ่านที่ปลอดภัย 

1.5.4 การรับรู้ประโยชน์ของรหัสผ่าน หมายถึง การรับรู้ว่าการใช้รหัสผ่านที่ปลอดภัย
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้งานและองค์การในด้านต่างๆ ทั้งด้านจิตใจอารมณ์และด้านการเงิน 

 1.5.5 การรับรู้ความยากง่ายในการใช้งานรหัสผ่าน หมายถึง การรับรู้ว่าการใช้งานรหัสผ่าน
สะดวกต่อการใช้งานของผู้ใช้หรือไม่ ซึ่งหากใช้งานการง่ายก็จะมีความเป็นไปได้มากที่จะได้รับการ
ยอมรับจากผู้ใช้ 
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1.5.6 ทัศนคติต่อรหัสผ่าน หมายถึง ความคิดเห็นมีต่อรหัสผ่าน สามารถเป็นไปในทางยอมรับ 
หรือปฏิเสธก็ได้ ซึ่งมีผลท าให้บุคคลแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อการใช้รหัสผ่านด้วยพฤติกรรมรูปแบบ
เดียวกันตลอด   

1.5.7 การตัดสินใจใช้รหัสผ่านที่ปลอดภัยหมายถึง การเลือกใช้งานรหัสผ่านที่ปลอดภัยใน
การเข้าถึงระบบสารสนเทศจากตัวเลือกที่มีอยู่ คือ เลือกใช้งานหรือไม่เลือกใช้งาน 

1.5.8 พนักงานบริษัทเอกชนในตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง พนักงานที่ท างานในบริษัทมหาชน
จ ากัด ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งบริษัทนั้นจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ 
 
1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับส าหรับงานวิจัยนี้อธิบายได้ดังนี้ 
1.6.1 ผลการวิจัยนี้คาดว่าสามารถน าไปใช้ในการวางแผนด้านความปลอดภัยของระบบ

สารสนเทศของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 
1.6.2 ผลการวิจัยนี้คาดว่าจะน าไปแก้ไขและปรับปรุงการสื่อสารภายในองค์กรในเรื่องการ

รับรู้ประโยชน์ของรหัสผ่าน การรับรู้ความยากง่ายในการใช้งานรหัสผ่าน และทัศนคติต่อการตั้ง
รหัสผ่านเพ่ือให้พนักงานตัดสินใจใช้รหัสผ่านที่ปลอดภัยมากข้ึน 

1.6.3 ผลการวิจัยนี้คาดว่าจะเป็นแนวทางส าหรับการเป็นตัวอย่างในการพัฒนาในแง่มุม 
อ่ืน ๆ นอกเหนือจากการรับรู้ประโยชน์ของรหัสผ่าน การรับรู้ความยากง่ายในการใช้งานรหัสผ่าน 
และทัศนคตติ่อการตั้งรหัสผ่านเพ่ือให้พนักงานตัดสินใจใช้รหัสผ่านที่ปลอดภัยมากขึ้น 



บทท่ี 2 

วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

งานวิจัยเรื่องการรับรูประโยชนของรหัสผาน การรับรูความยากงายในการใชงานรหัสผาน 

และทัศนคติตอการต้ังรหัสผานท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชรหัสผานท่ีปลอดภัยของพนักงานบริษัทเอกชน

ในตลาดหลักทรัพยอธิบายไดตามรายการดังนี ้

2.1. ประวัติและความเปนมา 

2.2. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

2.2.1 แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance) 

2.2.2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของดานการรับรูประโยชนของรหัสผาน 

2.2.3 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของดานการรับรูความยากงายในการใช 

งานรหัสผาน  

2.2.4 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของดานทัศนคติตอการต้ังรหัสผาน 

2.2.5 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของดานการตัดสินใจใชรหัสผานท่ี 

ปลอดภัย 

งานวิจัยเรื่องการรับรูประโยชนของรหัสผาน การรับรูความยากงายในการใชงานรหัสผาน 

และทัศนคติตอการต้ังรหัสผานท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชรหัสผานท่ีปลอดภัยของพนักงานบริษัทเอกชน

ในตลาดหลักทรัพย ผูวิจัยจะอธิบายกรณีศึกษาในรายละเอียดดังนี้ 

 

2.1 ประวัติและความเปนมาของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีจุดเริ่มตนในป พ.ศ. 2512 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2510 - 2514) โดยใหมีเครื่องมืออํานวยความสะดวกและมาตรการ

สําหรับการซื้อขายหลักทรัพยท่ีเหมาะสม ในป พ.ศ. 2515 รัฐบาลในการกํากับดูแลการดําเนินงาน

ของบริษัทเงินทุนและหลักทรัพย ซึ่งทําใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีระเบียบและยุติธรรม หลังจาก 

นั้นในป พ.ศ. 2517 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ. 2517

โดยมีวัตถุประสงค เพื่อจะจัดใหมีแหลงกลางสําหรับการซื้อขายหลักทรัพย เพื่อสงเสริมการออมทรัพย

และการระดมเงินทุนในประเทศ ตามมาดวยการแกไขบทบัญญัติเกี่ยวกับรายไดเพื่อใหสามารถนําเงิน

ออมมาลงทุนในตลาดทุนได ในป พ.ศ. 2518 รูปแบบทางกฎหมายตางๆไดรับการปรับแกจนลงตัว 

และในวันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2518 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ช่ือภาษาอังกฤษในขณะนั้น

คือ The Securities Exchange of Thailand) ไดเปดทําการซื้อขายข้ึนอยางเปน ทางการครั้งแรก

และไดทําการเปล่ียนช่ือภาษาอังกฤษเปน "The Stock Exchange of Thailand" (SET) เมื่อวันท่ี 1 
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มกราคม พ.ศ. 2534 หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) ท่ีเรารูจักในปจจุบันนั่นเอง (ตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย, ม.ป.ป.)  

 

2.2. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

2.2.1 แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance) 

ทฤษฎีการกระทําตามหลักเหตุและผล (The Theory of Reasoned Action หรือ TRA) 

โดย Ajzen & Fishbein (1975, 1980 อางใน สิงหะ ฉวีสุข และสุนันทา วงศจตุรภัทร, 2557, หนา 

2) ซึ่งอธิบายวา การแสดงพฤติกรรมเกิดจากการตัดสินใจของบุคคล สวนความต้ังใจแสดงพฤติกรรม

จะไดรับแรงขับเคล่ือนจากปจจัย 2 ประการ ไดแก ทัศนคติท่ีมีตอพฤติกรรม (Attitudes towards 

the behavior) และบรรทัดฐานของบุคคลท่ีอยูโดยรอบการแสดงพฤติกรรม (Subjective norm) ดัง

แสดงในภาพท่ี 1.2 

 

ภาพท่ี 1.2: แบบจําลองความสัมพันธระหวางปจจัยใน TRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา:  สิงหะ ฉวีสุข และสุนันทา วงศจตุรภัทร. (2557). ทฤษฎีการยอมรับการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ. สืบคนจาก www.it.kmitl.ac.th/~journal/index.php/main_journal/ 

article/view/2. 

 

ทฤษฎี TRA ถูกนํามาพัฒนามาเปน ทฤษฎีแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology 

Acceptance Model หรือ TAM) โดย Davis (1986 อางใน วิมลภรณ วีระพันธพงศ, 2558, หนา 

21) ซึ่งเปนการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความต้ังใจแสดงพฤติกรรม (Behavioral Intention) 

ประกอบดวย ตัวแปรภายนอก (External Variables) การรับรูถึงประโยชน (Perceived 

ทัศนคติท่ีมีตอพฤติกรรม 

บรรทัดฐานของบุคคลท่ีอยู

โดยรอบการแสดงพฤติกรรม 

ความต้ังใจแสดง

พฤติกรรม 
พฤติกรรม 
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Usefulness) การรับรูความงายในการใชระบบ (Perceived Ease of Use) และทัศนคติท่ีมีตอการใช

งาน (Attitude Toward Using) ดังภาพท่ี 1.3 

 

ภาพท่ี 1.3: แบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี (A Technology Acceptance Model: TAM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา:  วันทนีย มงคลทรัพยกุล อัญณิฐา ดิษฐานนท อรพรรณ คงมาลัย และ จันทรจิรา  

นพคุณธรรมชาติ. (2559). ปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ. วารสาร

วิจัยและพัฒนา มจธ., 1, 6. 

 

ตอมามีการปรับปรุงสูทฤษฎีแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี TAM2 นําเสนอโดย 

Venkatesh & Davis (2000 อางใน สิงหะ ฉวีสุข และสุนันทา วงศจตุรภัทร 2557, หนา 5) เพื่อชวย

พยากรณพฤติกรรมการใชระบบสารสนเทศไดชัดเจนยิ่งข้ึน โดยปรับปรุงตัวแปรภายนอก และปจจัยท่ี

เกิดกอน (Amtecedents) ท่ีมีอิทธิพลตอการรับรูถึงประโยชนท่ีไดรับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

การรับรูวาเปนระบบท่ีงายตอการใชงานใหมีความทันสมัยมากยิ่งข้ึน  

 

 

 

  

การรับรูประโยชน 

ในการใชงาน 

การรับรูความยาก

งายในการใชงาน 

ทัศนคติท่ีมีตอ 

การใชเทคโนโลยี 

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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ภาพท่ี 1.4: แบบจําลองขยายเพิ่มเติมความสัมพันธระหวางปจจัยใน TAM 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา:  สิงหะ ฉวีสุข และสุนันทา วงศจตุรภัทร. (2557). ทฤษฎีการยอมรับการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ. สืบคนจาก www.it.kmitl.ac.th/~journal/index.php/main_journal/ 

article/view/2. 

 

2.2.2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของดานการรับรูประโยชนของรหัสผาน 

ปจจัยดังกลาวมีแนวคิด และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของดังกลาวไวในหัวขอ 2.2.1 ไดแก TAM (Davis, 

1986 อางใน วิมลภรณ วีระพันธพงศ, 2558, หนา 21), TAM2 (Venkatesh & Davis, 2000 อางใน 

สิงหะ ฉวีสุข และสุนันทา วงศจตุรภัทร, 2557, หนา 5) นอกจากนี้ Agarwal (1999 อางใน นวรัตน 

รัตนวานิช, 2558, หนา 21) ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยดังกลาวและพบวา “การรับรูประโยชนเปนปจจัย

สําคัญท่ีบงช้ีถึงความต้ังใจท่ีจะใชและการใชเทคโนโลยี (Usage)” 

จากความหมายท้ังหมดผูวิจัยสรุปไดวา การรับรูประโยชนของรหัสผาน หมายถึง การรับรูวา

เทคโนโลยีหนึ่งๆกอใหเกิดประโยชนตอผูใชงาน ในดานตางๆ เชน หากใชเทคโนโลยีใหมจะทํางานได

คุณภาพดีข้ึน รวดเร็วมากข้ึน ปลอดภัยมากข้ึน 

ปจจัยดังกลาวไดมีงานวิจัยของจิรภา รุงเรืองศักด์ิ (2558) ไดศึกษาเรื่องการศึกษาการยอมรับ

และการรับรูความเส่ียงท่ีสงผลตอความไววางใจในการใชบริการระบุตําแหนง (Location-based 

Perceived 

usefulness 

Perceived 

ease of use 

Intention  

to use 

Usage 

behavior 

Subjective 

norm 

Image 

Job 

relevance 

Output 

quality 

Result 

demonstrability 

Experience Voluntariness 
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Services: LBS) ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรูความเส่ียงท่ี

สงผลตอความไววางใจในการใชบริการระบุตําแหนง (Location-based Services: LBS)ของ

ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมขอมูล และ

ทดสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหาและความนาเช่ือถือดวยวิธีของครอนบารคกับกลุมตัวอยางจํานวน 

30 คน ไดระดับความเช่ือมั่น 0.895 และแจกกับกลุมผูใชบริการระบุตําแหนง (Location-based 

Services: LBS) ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยวิธีการทางสถิติแบงเปน 2 ประเภท คือ 

สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน ไดแก การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ และการเปรียบเทียบ

คาเฉล่ีย พบวาการยอมรับเทคโนโลยีดานการรับรูถึงประโยชน (Perceived Usefulness) และดาน

การรับรูถึงข้ันตอนการใชงานท่ีงาย (Perceived Ease of Use) สงผลทางบวกตอความไววางใจใน

การใชบริการระบุตําแหนง (Location Based Services: LBS) ของผูใชบริการในเขต

กรุงเทพมหานคร และการรับรูความเส่ียง (Perceived Risk) ดานความปลอดภัยและดานขอมูล

สวนตัวของผูใชบริการสงผลทางลบตอความไววางใจในการใชบริการระบุตําแหนง (Location-based 

Services: LBS) ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

อภิชัย ทากอง (2560) ไดศึกษาเรื่องการยอมรับเทคโนโลยีและคุณภาพการบริการ

อิเล็กทรอนิกสท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการการเรียนรูออนไลนในระบบเปดสําหรับมหาชน 

(MOOC) ของผูใชบริการในกรุงเทพมหานครโดยใชแบบสอบถามปลายปดท่ีผานการตรวจสอบความ

เช่ือมั่น และความตรงเชิงเนื้อหาในการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูเคยใชบริการการเรียนรูออนไลนใน

ระบบเปดสําหรับมหาชนและอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 260 คน และสถิติเชิงอนุมานท่ี

ใชทดสอบสมมติฐาน ไดแก การวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุผลการศึกษาพบวา การยอมรับ

เทคโนโลยีและคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกสท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการการเรียนรูออนไลนใน

ระบบเปดสําหรับมหาชนของผูใชบริการในกรุงเทพมหานครอยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ไดแก ปจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ดานการรับรูถึงประโยชนการใชงาน ดานความงายของการใชงาน 

และปจจัยคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกสดานความเปนสวนตัว ในขณะท่ีปจจัยการยอมรับ

เทคโนโลยี ดานความสะดวก และปจจัยคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนกิส ดานความนาเช่ือถือ การ

ตอบสนองความตองการ และดานการเขาถึงการใหบริการ ไมสงผลกับการตัดสินใจใชบริการการ

เรียนรูออนไลนในระบบเปดสําหรับมหาชนของผูใชบริการในกรุงเทพมหานคร 

วรรณิกา จิตตินรากร (2561) ไดศึกษาเรื่องการยอมรับเทคโนโลยีและพฤติกรรมผูบริโภค

ออนไลน ท่ีสงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากบริษัทขายตรงผานชองทางออนไลน กลุมตัวอยางท่ีใช

ในการศึกษาผูท่ีเคยมีประสบการณซื้อสินคาของบริษัทขายตรงผานชองทางออนไลน จํานวน 400 คน 

โดยใชวิธีการสุมแบบหลายข้ันตอน (Multistage Sampling) จากผูติดตาม และสมาชิก 12 ชองทาง

กลุมตัวอยาง ใน Facebook และ Pantip.com เครื่องมือท่ีใชในเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถาม
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ออนไลน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตน คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย สวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอางอิงท่ีใชในการทดสอบ สมมติฐาน คือ การวิเคราะหถดถอยเชิงพหุ 

ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 21 - 30 ป มีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน รายไดเฉล่ียตอเดือน 15,001 - 30,000 บาท 

สวนใหญเลือกซื้อสินคาจากบริษัทขายตรงเฉล่ีย/ป 1-3 ครั้ง ดวยเหตุผลของการเลือกซื้อเพราะ

คุณภาพสินคาดี และยังนิยมเลือกซื้อสินคาเหลานี้ผานชองทางออนไลน เชน เว็บไซดแอพพลิเคช่ัน 

Facebook ผลทดสอบสมมติฐาน พบวา การยอมรับเทคโนโลยี (ความงายในการใชงาน การรับรูถึง

ประโยชน การรับรูถึงความเส่ียง) และพฤติกรรมผูบริโภคออนไลน (ดานอารมณออนไลนดาน

ประสิทธิภาพของสารสนเทศ) สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากบริษัทขายตรงผานชองทางออนไลน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ท้ังนี้มีเพียงพฤติกรรมผูบริโภคดานความบันเทิงออนไลน และดาน

ความตอเนื่อง ท่ีไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากบริษัทขายตรงผานชองทางออนไลน 

 

2.2.3 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของดานการรับรูความยากงายในการ 

ใชงานรหัสผาน  

ปจจัยดังกลาวมีแนวคิด และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของดังกลาวไวในหัวขอ 2.2.1 ไดแก TAM (Davis, 

1986 อางใน วิมลภรณ วีระพันธพงศ, 2558, หนา 21), TAM2 (Venkatesh & Davis, 2000 อางใน 

สิงหะ ฉวีสุข และสุนันทา วงศจตุรภัทร, 2557, หนา 5) นอกจากนี้ งานวิจัยหลายช้ิน (Agarwal, 

1999; Karrahanna, 1999 และ Toe, 1999 & Venkatesh, 2000 อางใน นวรัตน รัตนวานิช, 

2558, หนา 21) พบวา “การรับรูความงายในการใชงานมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการยอมรับ

หรือความต้ังใจท่ีจะใช” และ Chau (1996 อางใน ธาดา จันตะคุณ และปรัชญนันท นิลสุข, 2561, 

หนา 362) ยังมีการศึกษาและพบวา “การรับรูความสะดวกในการใชงาน (Perceived Ease of Use) 

เปนปจจัยท่ีเปนตัวกําหนดการยอมรับซอฟตแวร (Software Acceptance)  

จากความหมายท้ังหมดผูวิจัยสรุปไดวา การรับรูความยากงายในการใชงาน หมายถึง การ

รับรูวาเทคโนโลยีหนึ่งๆสะดวกในการใชงานของผูใชหรือไม ซึ่งหากเทคโนโลยีสะดวกในการงายในการ

ใชงานก็จะมีความเปนไปไดมากท่ีจะไดรับการยอมรับจากผูใช 

ปจจัยดังกลาวไดมีงานวิจัยของจิรภา รุงเรืองศักด์ิ (2558) ไดศึกษาเรื่องการศึกษาการยอมรับ

และการรับรูความเส่ียงท่ีสงผลตอความไววางใจในการใชบริการระบุตําแหนง (Location-based 

Services: LBS) ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรูความเส่ียงท่ี

สงผลตอความไววางใจในการใชบริการระบุตําแหนง (Location-based Services: LBS) ของ

ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และ

ทดสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหาและความนาเช่ือถือดวยวิธีของครอนบารคกับกลุมตัวอยางจํานวน 
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30 คน ไดระดับความเช่ือมั่น 0.895 และแจกกับกลุมผูใชบริการระบุตําแหนง (Location-based 

Services: LBS) ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยวิธีการทางสถิติแบงเปน 2 ประเภท คือ 

สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน ไดแก การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ และการเปรียบเทียบ

คาเฉล่ีย พบวาการยอมรับเทคโนโลยีดานการรับรูถึงประโยชน (Perceived Usefulness) และดาน

การรับรูถึงข้ันตอนการใชงานท่ีงาย (Perceived Ease of Use) สงผลทางบวกตอความไววางใจใน

การใชบริการระบุตําแหนง (Location Based Services: LBS)ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

และการรับรูความเส่ียง (Perceived Risk) ดานความปลอดภัยและดานขอมูลสวนตัวของผูใชบริการ

สงผลทางลบตอความไววางใจในการใชบริการระบุตําแหนง (Location-based Services: LBS) ของ

ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

อภิชัย ทากอง (2560) ไดศึกษาเรื่องการยอมรับเทคโนโลยีและคุณภาพการบริการ

อิเล็กทรอนิกสท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการการเรียนรูออนไลนในระบบเปดสําหรับมหาชน 

(MOOC) ของผูใชบริการในกรุงเทพมหานครโดยใชแบบสอบถามปลายปดท่ีผานการตรวจสอบความ

เช่ือมั่น และความตรงเชิงเนื้อหาในการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูเคยใชบริการการเรียนรูออนไลนใน

ระบบเปดสําหรับมหาชนและอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 260 คน และสถิติเชิงอนุมานท่ี

ใชทดสอบสมมติฐาน ไดแก การวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุผลการศึกษาพบวา การยอมรับ

เทคโนโลยีและคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกสท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการการเรียนรูออนไลนใน

ระบบเปดสําหรับมหาชนของผูใชบริการในกรุงเทพมหานครอยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ไดแก ปจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ดานการรับรูถึงประโยชนการใชงาน ดานความงายของการใชงาน 

และปจจัยคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกสดานความเปนสวนตัว ในขณะท่ีปจจัยการยอมรับ

เทคโนโลยี ดานความสะดวก และปจจัยคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนกิส ดานความนาเช่ือถือ การ

ตอบสนองความตองการ และดานการเขาถึงการใหบริการ ไมสงผลกับการตัดสินใจใชบริการการ

เรียนรูออนไลนในระบบเปดสําหรับมหาชนของผูใชบริการในกรุงเทพมหานคร 

วรรณิกา จิตตินรากร (2561) ไดศึกษาเรื่องการยอมรับเทคโนโลยีและพฤติกรรมผูบริโภค

ออนไลน ท่ีสงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากบริษัทขายตรงผานชองทางออนไลน กลุมตัวอยางท่ีใช

ในการศึกษาผูท่ีเคยมีประสบการณซื้อสินคาของบริษัทขายตรงผานชองทางออนไลน จํานวน 400 คน 

โดยใชวิธีการสุมแบบหลายข้ันตอน (Multistage Sampling) จากผูติดตาม และสมาชิก 12 ชองทาง

กลุมตัวอยาง ใน Facebook และ Pantip.com เครื่องมือท่ีใชในเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถาม

ออนไลน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตน คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย สวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอางอิงท่ีใชในการทดสอบ สมมติฐาน คือ การวิเคราะหถดถอยเชิงพหุ 

ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 21 - 30 ป มีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน รายไดเฉล่ียตอเดือน 15,001 - 30,000 บาท 
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สวนใหญเลือกซื้อสินคาจากบริษัทขายตรงเฉล่ีย/ป 1-3 ครั้ง ดวยเหตุผลของการเลือกซื้อเพราะ

คุณภาพสินคาดี และยังนิยมเลือกซื้อสินคาเหลานี้ผานชองทางออนไลน เชน เว็บไซดแอพพลิเคช่ัน 

Facebook ผลทดสอบสมมติฐาน พบวา การยอมรับเทคโนโลยี (ความงายในการใชงาน การรับรูถึง

ประโยชน การรับรูถึงความเส่ียง) และพฤติกรรมผูบริโภคออนไลน (ดานอารมณออนไลนดาน

ประสิทธิภาพของสารสนเทศ) สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากบริษัทขายตรงผานชองทางออนไลน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ท้ังนี้มีเพียงพฤติกรรมผูบริโภคดานความบันเทิงออนไลน และดาน

ความตอเนื่อง ท่ีไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากบริษัทขายตรงผานชองทางออนไลน 

 

2.2.4 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของดานทัศนคติตอการต้ังรหัสผาน 

ปจจัยดังกลาวมีแนวคิด และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของดังกลาวไวในหัวขอ 2.2.1 ไดแก TRA (Ajzen 

& Fishbein, 1975, 1980 อางใน สิงหะ ฉวีสุข และสุนันทา วงศจตุรภัทร, 2557, หนา 2) และ TAM 

(Davis, 1986 อางใน วิมลภรณ วีระพันธพงศ, 2558, หนา 21) นอกจากนี้ Norman (1971 อางใน 

พุทธชาด สมพันธสาทิตย, 2559, หนา 15) กลาววา “ทัศนคติ คือ ความรูสึก และ ความคิดเห็นท่ี

บุคคลมีตอส่ิงของ บุคคล สถานการณ สถาบัน และขอเสนอใด ๆ ในทางท่ีจะยอมรับ หรือปฏิเสธ ซึ่งมี

ผลทําใหบุคคลพรอมท่ีจะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองดวยพฤติกรรมอยางเดียวกันตลอด” และศิริวรรณ 

เสรีรัตน (2542 อางใน พุทธชาด สมพันธสาทิตย, 2559, หนา 15) กลาววา “ทัศนคติ หมายถึง 

ความรูสึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีตอส่ิงในส่ิงหนึ่ง ซึ่งผูบริโภคเรียนรูจากประสบการณในอดีต โดยใชเปน

ตัวเช่ือมระหวางความคิดและพฤติกรรม” 

จากความหมายท้ังหมดผูวิจัยสรุปไดวา ทัศนคติ หมายถึง ความคิดเห็นมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 

สามารถเปนไปในทางยอมรับ หรือปฏิเสธก็ได ซึ่งมีผลทําใหบุคคลแสดงปฏิกิริยาตอบสนองดวย

พฤติกรรมรูปแบบเดียวกันตลอด   

ปจจัยดังกลาวไดมีงานวิจัยของสิริภา กิจประพฤทธิ์กุล (2558) ไดศึกษาเรื่องสวนประสมทาง

การตลาดบริการ ทัศนคติ และแรงจูงใจในการทองเท่ียวท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเดินทางไป

ทองเท่ียวท่ีประเทศเกาหลีของนักทองเท่ียวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร ตัวแปรตนคือ สวนประสม

ทางการตลาดบริการ ทัศนคติ และแรงจูงใจในการทองเท่ียว ตัวแปรตามคือการตัดสินใจเดินทางไป

ทองเท่ียวท่ีประเทศเกาหลี กลุมตัวอยางคือ นักทองเท่ียวชาวไทยในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุต้ังแต 

18 ปข้ึนไป จํานวน 400 คน โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ในการแจก

แบบสอบถาม เพื่อรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามท่ีไดจัดเตรียมไว วิธีการทางสถิติ ไดแก การแจก

แจงความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Regressions) ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง มีชวงอายุ

ระหวาง 18 – 25 ป มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มี
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รายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีระดับ 20,001 - 30,000 บาท นิยมเดินทางไปทองเท่ียวโดยวิธีไปดวยตนเอง

มากท่ีสุด บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจเดินทางไปทองเท่ียวดวยมากท่ีสุดคือครอบครัว สวนใหญ

เดินทางไปทองเท่ียวท่ีประเทศเกาหลีเปนครั้งแรก ใชเวลาในการเดินทางทองเท่ียว 3-5 วัน ปจจัยดาน

สวนประสมทางการตลาดบริการ ทัศนคติ และแรงจูงใจในการทองเท่ียว โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูใน

ระดับสําคัญมาก ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดบริการ 

ทัศนคติ และแรงจูงใจในการทองเท่ียวมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเดินทางไปทองเท่ียวท่ีประเทศเกาหลี

ของนักทองเท่ียวชาวไทยในกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

ชยาภรณ กิติสิทธิชัย (2561) ไดศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีการใชงาน

กระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส (E-Wallet) ในการซื้อสินคาของผูบริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดย

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้คือ ผูบริโภคท่ีใชบริการการซื้อสินคาผานระบบ E-Wallet ในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยเครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลคือแบบสอบถาม และสถิติท่ีใช

ในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาความถ่ีคารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน และการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ จากการวิจัย

พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงอายุ 26 – 35 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพ

พนักงานบริษัทเอกชน รายไดเฉล่ียตอเดือน 15,000 – 30,000 บาท เลือกใชบริการ E-Wallet ใน

การซื้อสินคาอุปโภคบริโภค ใชบริการ E-Wallet ท่ีหางสรรพสินคา ใชบริการเวลา 18.01 – 00.00 น.

และใชบริการ E-Wallet ในการซื้อสินคาราคานอยกวา 500 บาท งานวิจัยนี้ไดผลวิเคราะหตาม

สมมติฐานพบวา ปจจัยการยอมรับเทคโนโลยีดานการรับรูถึงประโยชนจากการใชงาน ดานการรับรู

ความงายในการใชงาน ดานความไววางใจของผูใชงาน ดานการรับรูความเส่ียง มีอิทธิพลตอทัศนคติ 

และยังพบวา ทัศนคติมีอิทธิพลตอความต้ังใจในการใชงานE-Wallet อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

พุทธชาด สมพันธสาทิตย (2559) ไดศึกษาเรื่องความคาดหวัง ทัศนคติ และความไววางใจท่ี

สงผลตอการตัดสินใจใชบริการเรียกรถแท็กซี่ผานแอพพลิเคช่ันของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

กลุมตัวอยางท่ีผูวิจัยเลือกในครั้งนี้ คือ ผูบริโภคท่ีมีอายุ 15 ปข้ึนไป ท่ีเคยใชบริการเรียกรถแท็กซี่ผาน

แอพพลิเคช่ัน จํานวน 400 คน ดวยวิธีการเลือกแบบเจาะจง โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการ

เก็บรวบรวมขอมูล สถิติท่ีใชในการวิเคราะหคือ คาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ียคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

สถิติคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสันและการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุการทดสอบสมมติฐานได

กําหนดท่ีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง มีอายุ 25 – 

34 ป สวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายไดเฉล่ียตอเดือนตํ่ากวา 20,000 บาท มีอาชีพเปน

พนักงานบริษัทเอกชน และสวนใหญใชแอพพลิเคช่ันแกร็บแท็กซี่ในการเรียกรถแท็กซี่ ผลการทดสอบ

สมมติฐานพบวา ความคาดหวัง ทัศนคติ และความไววางใจสงผลตอการตัดสินใจใชบริการเรียกรถ

แท็กซี่ผานแอพพลิเคช่ันของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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2.2.5 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของดานการตัดสินใจใชรหัสผานท่ีปลอดภัย 

ปจจัยดังกลาวมีแนวคิด และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ Gibson, Ivancevich & Donnelly 

(1979 อางใน อภิชัย ทากอง, 2560, หนา 29) ไดใหความหมายของการตัดสินใจไววา “การตัดสินใจ

เปนกระบวนการสําคัญของบริษัทท่ีผูบริหารจะตองกระทําอยูบนพื้นฐานของขอมูลขาวสาร 

(Information) ซึ่งไดรับมาจากโครงสรางบริษัทพฤติกรรมบุคคลและกลุมในบริษัท” Kotler (2000 

อางใน วรรณิกา จิตตินรากร, 2561, หนา 8) กลาววา 

การตัดสินใจของผูบริโภคเกิดจากปจจัยภายใน คือ แรงจูงใจ การรับรู การเรียนรู บุคลิกภาพ

และทัศนคติซึ่งจะแสดงใหเห็นถึงความตองการ และตระหนักวามีสินคาใหเลือกมากมาย 

กิจกรรมท่ีมีผูบริโภคเขามาเกี่ยวของสัมพันธกับขอมูลท่ีมีอยู หรือขอมูลท่ีฝายผูผลิตใหมาและ

สุดทายคือการประเมินคาของทางเลือกเหลานั้น 

และ Rogers (2003 อางใน อุมาพร เอี๋ยวประดิษฐ, 2558, หนา 26) กลาววา  

การยอมรับเทคโนโลยี หมายถึง การตัดสินใจท่ีจะนําเทคโนโลยีไปใชอยางเต็มท่ี โดยการ

ยอมรับของบุคคลเกิดข้ึนเปนกระบวนการ เริ่มต้ังแตบุคคลไดสัมผัสกับเทคโนโลยี ถูกชักจูงให

ยอมรับหรือปฏิเสธ ปฏิบัติตามการตัดสินใจ และยืนยันการปฏิบัตินั้น กระบวนการนี้อาจจะ

ใชเวลาหรือเร็วข้ึนอยูกับปจจัยสําคัญ คือ ตัวบุคคลและลักษณะของเทคโนโลยี 

จากความหมายท้ังหมดผูวิจัยสรุปไดวา การตัดสินใจ หมายถึง การเลือกกระทําส่ิงหนึ่งส่ิงใด 

หรือ ไมกระทําส่ิงหนึ่งส่ิงใดจากตัวเลือกตางๆท่ีมีอยู 

ปจจัยดังกลาวไดมีงานวิจัยของนวรัตน รัตนวานิช (2558) ไดศึกษาเรื่องการศึกษาสวน

ประสมทางการตลาด ทัศนคติ และการยอมรับในเทคโนโลยีท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชงานเครื่อง

เช็คอินดวยตนเองอัตโนมัติของผูโดยสารชาวไทย ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อศึกษาปจจัยดาน

สวนประสมทางการตลาด ทัศนคติ และการยอมรับในเทคโนโลยี ของผูโดยสารชาวไทยท่ีมีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจใชงานเครื่องเช็คอินดวยตนเองอัตโนมัติ ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ตัวแปรตนคือ สวน

ประสมทางการตลาด ทัศนคติ และการยอมรับในเทคโนโลยี ตัวแปรตามคือ การตัดสินใจใชงานเครื่อง

เช็คอินดวยตนเองอัตโนมัติ กลุมตัวอยางคือผูโดยสารชาวไทย ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่ีมีอายุ

ต้ังแต 18 ปข้ึนไป จํานวน 400 คน โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) 

ในการแจกแบบสอบถาม เพื่อรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามท่ีไดจัดเตรียมไว วิธีการทางสถิติ 

ไดแก การแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหสมการ

ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regressions) ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศ

หญิง มีชวงอายุระหวาง 18-30 ป มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตร ีและประกอบ

อาชีพขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ มีรายไดตอเดือนท่ี 20,001 - 30,000 บาท โดยผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญนิยมเช็คอินท่ีเคานเตอรเช็คอินของสายการบิน และสวนใหญของผูตอบแบบสอบถามจะ
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ตัดสินใจเลือกวิธีเช็คอินดวยตนเอง และสวนใหญไมเคยใชงานเครื่องเช็คอินดวยตนเองอัตโนมัติ ปจจัย

ดานสวนประสมทางการตลาด โดยรวมอยูในระดับความสําคัญมาก ปจจัยดานทัศนคติ โดยรวมอยูใน

ระดับความสําคัญมาก และปจจัยดานการยอมรับในเทคโนโลยี โดยรวมอยูในระดับความสําคัญมาก 

ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใช

งานเครื่องเช็คอินดวยตนเองอัตโนมัติของผูโดยสารชาวไทย ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

พิมพรรณ ศรีผล (2559) ไดศึกษาเรื่องคุณคาตราสินคา การส่ือสารแบบปากตอปาก และ

ทัศนคติตอผลิตภัณฑท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ (วิตามิน) 

ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยใชแบบสอบถามปลายปดท่ีผานการทดสอบความเช่ือมั่น และ

ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาในการเก็บรวมรวมขอมูลจากผูบริโภคท่ีเคยบริโภคผลิตภัณฑอาหารเสริมเพื่อ

สุขภาพ (วิตามิน) โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน (Multiple-Stage Sampling) จํานวน 

400 ตัวอยาง เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคือแบบสอบถามท่ีมีคาความเช่ือมั่นไดเทากับ 0.935 และมี

การตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตนคือ 

สถิติเชิงพรรณนาไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอางอิงท่ีใชในการ

ทดสอบสมมุติฐานท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ไดแก การทดสอบหาความสัมพันธแบบถดถอยเชิงพหุคูณ 

ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง 263 คน มีชวงอายุอยูระหวาง 20-30 ป 

สถานภาพโสด สวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได 

20,001-30,000 บาท สวนใหญไดรับขอมูลผลิตภัณฑผานอินเตอรเน็ต เคยทานอาหารเสริมชนิดผง

มากท่ีสุด มีเหตุผลท่ีเลือกซื้อเพื่อบํารุงรางกายและผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความถ่ีในการซื้อ 3 

ครั้ง/เดือน นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบวา คุณคาตราสินคาโดยรวม การส่ือสารแบบปากตอปาก

โดยรวม ทัศนคติตอผลิตภัณฑโดยรวม และการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑอาหารเสริมเพื่อสุขภาพโดย

รวมอยูในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา คุณคาตราสินคาไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

บริโภคผลิตภัณฑอาหารเสริม การส่ือสารแบบปากตอปากมีอิทธิพลเชิงลบตอการตัดสินใจบริโภค

ผลิตภัณฑอาหารเสริม และทัศนคติตอผลิตภัณฑมีอิทธิพลตอการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑอาหาร

เสริม อยางมีนัยยะสําคัญท่ีระดับ 0.05 

วิทวัส จันทรลาภ (2559) ไดศึกษาเรื่องปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยีและทัศนคติท่ีสงผล

ตอการตัดสินใจใชเว็บไซตสําเร็จรูปของผูประกอบการเครื่องสําอางในเขตกรุงเทพมหานครจัดทําข้ึน

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอิทธิพลเชิงบวกของปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยีและทัศนคติท่ีสงผล

ตอการตัดสินใจใชเว็บไซตสําเร็จรูปของผูประกอบการเครื่องสําอางกลุมผูประกอบการท่ีขาย

เครื่องสําอางท้ังเพศชายและเพศหญิงท่ีใชเว็บไซตสําเร็จรูปในการขายเครื่องเวชสําอางในเขต

กรุงเทพมหานครในชวงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2558 จนถึงชวงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2559 จํานวน 400 
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ชุด จากผลการวิจัยพบวาขอมูลของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 26 - 30 ป 

สถานะภาพโสด การศึกษาปริญญาตรี รายไดเฉล่ียนอยกวา 50,000 บาทตอเดือน ระยะเวลาการใช

เว็บไซตสําเร็จรูปอยูท่ี 1 – 5 ป และใช Notebook ในการเขาใชเว็บไซตสําเร็จรูป ผลวิเคราะหขอมูล

โดยใชความถดถอยเชิงพหุของปจจัยดานทัศนะคติตอปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยี (β= 0.201) 

และดานทัศนคติท่ีมีตอความตองการซื้อออนไลนของผูบริโภค (β= 0.451) ท่ีสงผลตอการตัดสินใจใช

เว็บไซตสําเร็จรูปของกลุมดังกลาว ซึ่งสามารถอธิบายปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยีและทัศนคติท่ี

สงผลตอการตัดสินใจใชเว็บไซตสําเร็จรูปของผูประกอบการเครื่องสําอางในเขตกรุงเทพมหานครได

รอยละ 32.00 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 



บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

 

งานวิจัยเรื่องการรับรูประโยชนของรหัสผาน การรับรูความยากงายในการใชงานรหัสผาน 

และทัศนคติตอการต้ังรหัสผาน ท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชรหัสผานท่ีปลอดภัยของพนักงาน

บริษัทเอกชนในตลาดหลักทรัพยมีระเบียบวิธีการวิจัยดังนี้ 

3.1 ประเภทและรูปแบบวิธีการวิจัย 

3.2 กลุมประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.3 กระบวนการและข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 

3.4 สมมติฐานการวิจัย 

3.5 วิธีการทางสถิติและการวิเคราะหขอมูล 

 

3.1 ประเภทและรูปแบบวิธีการวิจัย 

งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ท่ีมีรูปแบบการวิจัยโดยใช

แบบสอบถามแบบปลายปด (Closed-end Questionnaire) ท่ีประกอบดวยขอมูลคุณสมบัติสวน

บุคคล ขอมูลการรับรูประโยชนของรหัสผาน ขอมูลการรับรูความยากงายในการใชงานรหัสผาน 

ขอมูลทัศนคติตอการต้ังรหัสผาน และการตัดสินใจใชรหัสผานท่ีปลอดภัยของพนักงานบริษัทเอกชนใน

ตลาดหลักทรัพยเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลตามรายละเอียดดังนี้ 

3.1.1 แบบสอบถาม (Questionnaire) มีท้ังหมด 5 สวนดังนี้ 

3.1.1.1 ขอมูลคุณสมบัติสวนบุคคลของพนักงานบริษัทเอกชนในตลาด 

หลักทรัพย 

ขอมูลคุณสมบัติสวนบุคคลประกอบดวยเพศ อายุ การศึกษา รายได อาชีพ องคการ 

ท่ีทํางาน และอายุงาน โดยมีระดับการวัดดังนี ้

1. เพศ    ระดับการวัดตัวแปรแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) 

2. อายุ    ระดับการวัดตัวแปรแบบเรียงอันดับ (Ordinal Scale) 

3. การศึกษา   ระดับการวัดตัวแปรแบบเรียงอันดับ (Ordinal Scale) 

4. รายได   ระดับการวัดตัวแปรแบบเรียงอันดับ (Ordinal Scale) 

5. อาชีพ   ระดับการวัดตัวแปรแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) 

6. องคการท่ีทํางาน ระดับการวัดตัวแปรแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) 

7. อายุงาน  ระดับการวัดตัวแปรแบบเรียงอันดับ (Ordinal Scale) 
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3.1.1.2 ขอมูลการรับรูประโยชนของรหัสผาน ขอมูลดานจิตใจอารมณ และ 

ขอมูลดานการเงิน มีการวัดแบบอันตรภาค Interval Scale โดยมีระดับการวัดดังนี้ 

1. ระดับการรับรูนอยท่ีสุด   มีคาคะแนนเปน 1 

2. ระดับการรับรูนอย    มีคาคะแนนเปน 2 

3. ระดับการรับรูปานกลาง   มีคาคะแนนเปน 3 

4. ระดับการรับรูมาก    มีคาคะแนนเปน 4 

5. ระดับการรับรูมากท่ีสุด   มีคาคะแนนเปน 5 

สําหรับการวัดระดับคาเฉลี่ยเปนชวงคะแนน มีการวัดดังนี้ 

คาเฉล่ีย   ความหมาย 

4.21 – 5.00   มากท่ีสุด 

3.41 – 4.20   มาก 

2.61 – 3.40  ปานกลาง 

1.81 – 2.60   นอย 

1.00 – 1.80   นอยท่ีสุด 

3.1.1.3 ขอมูลการรับรูความยากงายในการใชงานรหัสผาน มีการวัดแบบ 

อันตรภาค Interval Scale โดยมีระดับการวัดดังนี้ 

1. ระดับการรับรูนอยท่ีสุด   มีคาคะแนนเปน 1 

2. ระดับการรับรูนอย    มีคาคะแนนเปน 2 

3. ระดับการรับรูปานกลาง   มีคาคะแนนเปน 3 

4. ระดับการรับรูมาก    มีคาคะแนนเปน 4 

5. ระดับการรับรูมากท่ีสุด   มีคาคะแนนเปน 5 

สําหรับการวัดระดับคาเฉลี่ยเปนชวงคะแนน มีการวัดดังนี้ 

คาเฉล่ีย   ความหมาย 

4.21 – 5.00   มากท่ีสุด 

3.41 – 4.20   มาก 

2.61 – 3.40  ปานกลาง 

1.81 – 2.60   นอย 

1.00 – 1.80   นอยท่ีสุด 

3.1.1.4 ขอมูลทัศนคติตอการต้ังรหัสผาน การวัดแบบอันตรภาค Interval  

Scale โดยมีระดับการวัดดังนี้ 
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1. เห็นดวยนอยท่ีสุด    มีคาคะแนนเปน 1 

2. เห็นดวยนอย     มีคาคะแนนเปน 2 

3. เห็นดวยปานกลาง    มีคาคะแนนเปน 3 

4. เห็นดวยมาก     มีคาคะแนนเปน 4 

5. เห็นดวยมากท่ีสุด    มีคาคะแนนเปน 5 

สําหรับการวัดระดับคาเฉลี่ยเปนชวงคะแนน มีการวัดดังนี้ 

คาเฉล่ีย   ความหมาย 

4.21 – 5.00   มากท่ีสุด 

3.41 – 4.20   มาก 

2.61 – 3.40  ปานกลาง 

1.81 – 2.60   นอย 

1.00 – 1.80   นอยท่ีสุด 

3.1.1.5 ขอมูลการตัดสินใจใชรหัสผานท่ีปลอดภยั การวัดแบบอันตรภาค  

Interval Scale โดยมีระดับการวัดดังนี้ 

1. เห็นดวยนอยท่ีสุด    มีคาคะแนนเปน 1 

2. เห็นดวยนอย     มีคาคะแนนเปน 2 

3. เห็นดวยปานกลาง    มีคาคะแนนเปน 3 

4. เห็นดวยมาก     มีคาคะแนนเปน 4 

5. เห็นดวยมากท่ีสุด    มีคาคะแนนเปน 5 

สํารับการวัดระดับคาเฉลี่ยเปนชวงคะแนน มีการวัดดังนี้ 

คาเฉล่ีย   ความหมาย 

4.21 – 5.00   มากท่ีสุด 

3.41 – 4.20   มาก 

2.61 – 3.40  ปานกลาง 

1.81 – 2.60   นอย 

1.00 – 1.80   นอยท่ีสุด 

3.1.2 การทดสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content Validity Test) และการ

ทดสอบความนาเช่ือถือ (Reliability Test) ของแบบสอบถามแบบสอบถาม (Questionnaire) 

3.1.2.1 การทดสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content Validity Test) 

งานวิจัยนี้จะนําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จแลวมอบใหกับผูทรงคุณวุฒิเปนอาจารยท่ีปรึกษา ตรวจสอบ

ความถูกตองของเนื้อหาและทําการแกไขตามขอเสนอแนะและขอคิดเห็นท่ีเปนประโยชนตองานวิจัย 
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3.1.2.2 การทดสอบความนาเช่ือถือ (Reliability Test) 

เมื่อผูวิจัยไดแกไขแบบสอบถามตามท่ีผูทรงคุณวุฒิ เปนอาจารยท่ีปรึกษาระบุ

เรียบรอยแลว จะตองนําแบบสอบถามมาทําการทดสอบความนาเช่ือถือ (Reliability Test) โดยทํา

การแจกกับกลุมท่ีมีสภาพความเปนกลุมตัวอยางซึ่งไดแก พนักงานบริษัทเอกชนในตลาดหลักทรัพย 

จํานวน 30 คน เพื่อตรวจสอบความนาเช่ือถือโดยการวิเคราะหประมวลหาคาครอนบารค แอลฟา 

(Cronbach’s Alpha Analysis Test) ซึ่งไดเทากับ 0.958 

 

ตารางท่ี 3.1: แสดงคาความเช่ือมั่น (Cronbach’s Alpha Analysis Test) 

 

ตัวแปร จํานวนขอ คาความเช่ือม่ัน 

การรับรูประโยชนของรหัสผาน ดานจิตใจอารมณ 6 0.916 

การรับรูประโยชนของรหัสผาน ดานการเงิน 3 0.791 

การรับรูความยากงายในการใชงานรหัสผาน 6 0.919 

ทัศนคติตอการต้ังรหัสผาน 6 0.905 

การตัดสินใจใชรหัสผานท่ีปลอดภัย 8 0.904 

รวม 29 0.958 

 

หลังจากนั้นแบบสอบถามจะนําไปใหกลุมตัวอยางไดตอบตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวใน 

การศึกษาโดยจะทําการแจกในวันท่ี 1 เมษายน ถึง 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 

3.2 กลุมประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้จะเปนพนักงานบริษัทเอกชนในตลาดหลักทรัพย ท้ังนี้

เนื่องจากกลุมประชากรมีจํานวนมาก ผูวิจัยจึงกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางการ

คํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางของ Taro Yamane ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% ระดับความคลาด

เคล่ือน ± 5% ซึ่งไดขนาดของกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน จากจํานวนประชากรท้ังหมดท่ีเปน

พนักงานบริษัทเอกชนในตลาดหลักทรัพย โดยสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แลว

จึงใชวิธีการสุมแบบบอกตอ (Snowball Sampling) การเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง ผูวิจัย

จะอาศัยขอมูลจากตัวอยางกลุมแรกใหชวยแนะนาํผูท่ีสมควรเปนตัวอยางกลุมตอไปให และเก็บขอมูล

ในลักษณะนี้จนไดขอมูลตัวอยางครบตามจํานวนท่ีตองการ สําหรับการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง อยู

ในชวงวันท่ี 1 เมษายน ถึง 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 จํานวน 400 คน 
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3.3 กระบวนการและข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 

สําหรับกระบวนการและข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลมีดังนี้ 

3.3.1 ผูวิจัยสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกําหนดกลุมตัวอยางแรก

เปนแจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยางท่ีใกลชิดกับผูวิจัยท่ีเปนพนักงานบริษัทเอกชนในตลาด

หลักทรัพยเชนเดียวกับผูวิจัย 

3.3.2 ผูวิจัยแจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยางแรกท่ีเปนพนักงานบริษัทเอกชนในตลาด

หลักทรัพยผานแบบสอบถามออนไลน 

3.3.3 ผูวิจัยใชวิธีการสุมแบบบอกตอ (Snowball Sampling) โดยใหกลุมตัวอยางแรก ชวย

ทําการสงตอแบบสอบถามออนไลน ไปยังกลุมตัวอยางคนอื่นๆท่ีเปนพนักงานบริษัทเอกชนในตลาด

หลักทรัพยเชนเดียวกันเพื่อทําแบบสอบถาม 

3.3.4 ผูวิจัยตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของแบบสอบถามออนไลนท่ีได และนําไป

วิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยเครื่องคอมพิวเตอรตอไป 

 

3.4 สมมติฐานการวิจัย 

การรับรูประโยชนของรหัสผาน การรับรูความยากงายในการใชงานรหัสผาน และทัศนคติตอ

การต้ังรหัสผานท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชรหัสผานท่ีปลอดภัยของพนักงานบริษัทเอกชนในตลาด

หลักทรัพยมีการกําหนดสมมติฐานดังนี้ 

3.4.1 อิทธิพลของการรับรูประโยชนของรหัสผานมีผลตอการตัดสินใจใชรหัสผานท่ีปลอดภัย

ของพนักงานบริษัทเอกชนในตลาดหลักทรัพย 

3.4.2 อิทธิพลของการรับรูความยากงายในการใชงานรหัสผานมีผลตอการตัดสินใจใช

รหัสผานท่ีปลอดภัยของพนักงานบริษัทเอกชนในตลาดหลักทรัพย 

3.4.3 อิทธิพลของทัศนคติตอการต้ังรหัสผานมีผลตอการตัดสินใจใชรหัสผานท่ีปลอดภัยของ

พนักงานบริษัทเอกชนในตลาดหลักทรัพย 

การทดสอบสมมติฐานท้ังสามขอจะทําการทดสอบท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

3.5 วิธีการทางสถิติท่ีใชสําหรับงานวิจัย 

วิธีการทางสถิติทีใชสําหรับงานวิจัยนี้สามารถแบงได 2 ประเภทไดแก 

3.5.1 การรายงานผลดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งไดแกคารอยละ 

(Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3.5.2 การรายงานผลดวยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ซึ่งไดแกการวิเคราะห

สมมติฐานท้ังสามขอ โดยมีการใชสถิติการวิจัยดังนี้ 
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3.5.2.1 สมมติฐานขอท่ี 1 จะใชสถิติทดสอบหาความสัมพันธแบบถดถอยเชิงพหุ  

(Multiple Regression Analysis) 

3.5.2.2 สมมติฐานขอท่ี 2 จะใชสถิติทดสอบหาความสัมพันธแบบถดถอยอยางงาย  

(Simple Regression Analysis) 

3.5.2.3 สมมติฐานขอท่ี 3 จะใชสถิติทดสอบหาความสัมพันธแบบถดถอยอยางงาย  

(Simple Regression Analysis) 

 

 

 



บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
ผลการวิจัยเรื่องการรับรู้ประโยชน์ของรหัสผ่าน การรับรู้ความยากง่ายในการใช้งานรหัสผ่าน 

และทัศนคตติ่อการตั้งรหัสผ่านที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้รหัสผ่านที่ปลอดภัยของพนักงานบริษัทเอกชน
ในตลาดหลักทรัพย์ มีผลการวิจัยที่สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

4.1 การรายงานผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งได้แก่ ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

4.2 การรายงานผลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ซึ่งได้แก่การวิเคราะห์ 
สมมติฐานทั้งสามข้อ โดยมีการใช้สถิติการวิจัยดังนี้ 

4.2.1 สมมติฐานข้อที่ 1 จะใช้สถิติทดสอบหาความสัมพันธ์แบบถดถอยอย่างง่าย 
(Multiple Regression Analysis) 

4.2.2 สมมติฐานข้อที่ 2 จะใช้สถิติทดสอบหาความสัมพันธ์แบบถดถอยเชิงพหุ 
(Simple Regression Analysis) 

4.2.3 สมมติฐานข้อที่ 3 จะใช้สถิติทดสอบหาความสัมพันธ์แบบถดถอยเชิงพหุ 
(Simple Regression Analysis) 

สมมติฐานทั้งสามข้อจะท าการทดสอบที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 

4.1 การรายงานผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
ซึ่งได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 
4.1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติส่วนบุคคล 
ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติส่วนบุคคลของพนักงานบริษัทเอกชนในตลาดหลักทรัพย์ ซ่ึง

ประกอบด้วยเพศ อายุ การศึกษา รายได้ อาชีพ องค์การที่ท างาน และอายุงาน ผลการวิเคราะห์
พบว่าค่าร้อยละที่มากที่สุดตามลักษณะของข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติส่วนบุคคล มีดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4.1: ตารางแสดงจ านวนร้อยละของพนักงานบริษัทเอกชนในตลาดหลักทรัพย์ 
 

คุณสมบัติส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

เพศหญิง 237 59.3 
อายุ 31 – 40 ปี 190 47.5 

ระดับการศึกษาปริญญาตรี 258 64.5 

รายไดม้ากกว่า 45,001 บาทขึ้นไป 163 40.8 
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 400 100 

องค์การที่ท างานอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ 400 100 

อายุงาน 5 ปีขึ้นไป 163 40.8 
 

จากตารางที่ 4.1 พบว่าพนักงานบริษัทเอกชนในตลาดหลักทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
จ านวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 59.3 อายุระหว่าง 31 – 40 ปีจ านวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5  
ระดับการศึกษาปริญญาตรีจ านวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 64.5 รายไดม้ากกว่า 45,001 บาทข้ึนไป  
จ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.8 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจ านวน 400 คน คิดเป็นร้อยละ 
100 องค์การที่ท างานอยู่ในตลาดหลักทรัพย์จ านวน 400 คน คิดเป็นร้อยละ 100 อายุงาน 5 ปีขึ้นไป 
จ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.8 
 
ตารางที่ 4.2: ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการรับรู้เกี่ยวกับด้านการรับรู้ประโยชน์ของรหัสผ่านที่มีผลต่อ 

การตัดสินใจใช้รหัสผ่านที่ปลอดภัยของพนักงานบริษัทเอกชนในตลาดหลักทรัพย์ 
 

ด้านการรับรู้ประโยชน์ของรหัสผ่าน ค่าเฉลี่ย 

�̅� 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
S.D. 

แปลค่า 

1. ด้านจิตใจอารมณ์ 3.86 0.79 มาก 
2. ด้านการเงิน 3.84 0.56 มาก 

รวม 3.85 0.69 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการรับรู้เกี่ยวกับด้านการรับรู้ประโยชน์
ของรหัสผ่านด้านจิตใจอารมณ์ และด้านการเงิน ซึ่งด้านจิตใจอารมณ์มีระดับการรับรู้มาก ค่าเฉลี่ย
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เท่ากับ 3.86 ด้านการเงินมีระดับการรับรู้มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 และผลรวมด้านการรับรู้
ประโยชน์ของรหัสผ่านมีระดับการรับรู้มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.3: ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการรับรู้เกี่ยวกับด้านการรับรู้ความยากง่ายในการใช้งาน 

รหัสผ่านที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้รหัสผ่านที่ปลอดภัยของพนักงานบริษัทเอกชนใน
ตลาดหลักทรัพย์ 
 

ด้านการรับรู้ความยากง่าย 
ในการใช้งานรหัสผ่าน 

ค่าเฉลี่ย 

�̅� 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
S.D. 

แปลค่า 

การรับรู้ความยากง่ายในการใช้งาน
รหัสผ่าน 

4.13 0.68 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการรับรู้เกี่ยวกับด้านการรับรู้ความยาก
ง่ายในการใช้งานรหัสผ่านมีระดับการรับรู้มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 
 
ตารางที่ 4.4: ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านทัศนคติต่อการตั้งรหัสผ่านที่มีผลต่อการ 

ตัดสินใจใช้รหัสผ่านที่ปลอดภัยของพนักงานบริษัทเอกชนในตลาดหลักทรัพย์ 
 

ทัศนคติต่อการตั้งรหัสผ่าน ค่าเฉลี่ย 

�̅� 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
S.D. 

แปลค่า 

ทัศนคติต่อการตั้งรหัสผ่าน 4.03 0.66 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านทัศนคติต่อการ
ตั้งรหัสผ่านมีระดับความคิดเห็นมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 
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ตารางที่ 4.5: ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านการตัดสินใจใช้รหัสผ่านที่ปลอดภัย 
ของพนักงานบริษัทเอกชนในตลาดหลักทรัพย์ 
 

ปัจจัยด้านการตัดสินใจใช้ 
รหัสผ่านที่ปลอดภัย 

ค่าเฉลี่ย 

�̅� 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
S.D. 

แปลค่า 

การตัดสินใจใช้รหัสผ่านที่ปลอดภัย 3.92 0.73 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.5 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้
รหัสผ่านที่ปลอดภัยมีระดับความคิดเห็นมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 
 
4.2 การรายงานผลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

ซึ่งได้แก่การวิเคราะห์สมมติฐานทั้งสามข้อโดยมีการใช้สถิติการวิจัยดังนี้ 
4.2.1 สมมติฐานข้อที่ 1 จะใช้สถิติทดสอบหาความสัมพันธ์แบบถดถอยเชิงพหุ (Multiple 

Regression Analysis) 
 
ตารางที่ 4.6: ตารางแสดงค่าอิทธิพลของด้านการรับรู้ประโยชน์ของรหัสผ่านที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้ 

รหัสผ่านที่ปลอดภัยของพนักงานบริษัทเอกชนในตลาดหลักทรัพย์ (Multiple 
Regression Analysis) 
 

ด้านการรับรู้ประโยชน์ของรหัสผ่าน สัมประสิทธิ์การ 
ถดถอย (Beta) 

ค่า t Sig (P-Value) 

1. ด้านจิตใจอารมณ์ 0.505 11.658 0.000* 
2. ด้านการเงิน 0.526 12.332 0.000* 

R²=0.334, F-Value=199.310, N=400, P-value ≤ 0.05* 
 
 จากตารางที่ 4.6 พบว่าค่าอิทธิพลของด้านการรับรู้ประโยชน์ของรหัสผ่านด้านการเงิน มี
อิทธิพลคิดเป็นร้อยละ 52.6 และด้านจิตใจอารมณ์ มีอิทธิพลคิดเป็นร้อยละ 50.5 ตามล าดับ มีผลต่อ
การตัดสินใจใช้รหัสผ่านที่ปลอดภัยของพนักงานบริษัทเอกชนในตลาดหลักทรัพย์ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังนั้น อิทธิพลของการรับรู้ประโยชน์ของรหัสผ่านมีผลต่อการตัดสินใจใช้
รหัสผ่านที่ปลอดภัยของพนักงานบริษัทเอกชนในตลาดหลักทรัพย์ 
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4.2.2 สมมติฐานข้อที่ 2 จะใช้สถิติทดสอบหาความสัมพันธ์แบบถดถอยอย่างง่าย (Simple 
Regression Analysis) 
 
ตารางที่ 4.7: ตารางแสดงค่าอิทธิพลของด้านการรับรู้ความยากง่ายในการใช้งานรหัสผ่านที่มีผลต่อ 

การตัดสินใจใช้รหัสผ่านที่ปลอดภัยของพนักงานบริษัทเอกชนในตลาดหลักทรัพย์ 
(Simple Regression Analysis) 
 

ด้านการรับรู้ความยากง่าย 
ในการใช้งานรหัสผ่าน 

สัมประสิทธิ์การ 
ถดถอย (Beta) 

ค่า t Sig (P-Value) 

การรับรู้ความยากง่ายในการใช้งานรหัสผ่าน 0.606 15.179 0.000* 
R²=0.367, F-Value=230.403, N=400, P-value ≤ 0.05* 
 
 จากตารางที่ 4.7 พบว่าค่าอิทธิพลของด้านการรับรู้ความยากง่ายในการใช้งานรหัสผ่าน มี
อิทธิพลคิดเป็นร้อยละ 60.6 มีผลต่อการตัดสินใจใช้รหัสผ่านที่ปลอดภัยของพนักงานบริษัทเอกชนใน
ตลาดหลักทรัพย์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังนั้น อิทธิพลของการรับรู้ความยากง่ายใน
การใช้งานรหัสผ่านมีผลต่อการตัดสินใจใช้รหัสผ่านที่ปลอดภัยของพนักงานบริษัทเอกชนในตลาด
หลักทรัพย์ 
 

4.2.3 สมมติฐานข้อที่ 3 จะใช้สถิติทดสอบหาความสัมพันธ์แบบถดถอยอย่างง่าย (Simple 
Regression Analysis) 
 
ตารางที่ 4.8: ตารางแสดงค่าอิทธิพลของด้านทัศนคติต่อการตั้งรหัสผ่านที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้ 

รหัสผ่านที่ปลอดภัยของพนักงานบริษัทเอกชนในตลาดหลักทรัพย์ (Simple 
Regression Analysis) 
 

ด้านทัศนคติต่อการตั้งรหัสผ่าน สัมประสิทธิ์การ 
ถดถอย (Beta) 

ค่า t Sig (P-Value) 

ทัศนคติต่อการตั้งรหัสผ่าน 0.671 18.040 0.000* 

R²=0.450, F-Value=325.459, N=400, P-value ≤ 0.05* 
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 จากตารางที่ 4.8 พบว่าค่าอิทธิพลของด้านทัศนคติต่อการตั้งรหัสผ่าน มีอิทธิพลคิดเป็นร้อย
ละ 67.1 มีผลต่อการตัดสินใจใช้รหัสผ่านที่ปลอดภัยของพนักงานบริษัทเอกชนในตลาดหลักทรัพย์ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้น อิทธิพลของทัศนคติต่อการตั้งรหัสผ่านมีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้รหัสผ่านที่ปลอดภัยของพนักงานบริษัทเอกชนในตลาดหลักทรัพย์ 
 

 



บทท่ี 5 

บทสรุป 

 

 บทสรุปการวิจัยเรื่องการรับรูประโยชนของรหัสผาน การรับรูความยากงายในการใชงาน

รหัสผาน และทัศนคติตอการต้ังรหัสผานท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชรหัสผานท่ีปลอดภัยของพนักงาน

บริษัทเอกชนในตลาดหลักทรัพยมีบทสรุปผลการวิจัยนําเสนอใน 2 สวนท่ีสามารถอธิบายไดตามการ

อภิปรายผลและขอเสนอดังนี้ 

 5.1 การอภิปรายผล 

 5.2 ขอเสนอแนะ 

 

5.1 การอภิปรายผล 

 การรายงานผลดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งไดแก คารอยละ 

(Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

การอภิปรายผลตามสมมติฐานท่ีไดกําหนดไวในงานวิจัยนี ้

ผลการวิเคราะหพบวาความแตกตางของขอมูลสวนบุคคลของพนักงานบริษัทเอกชนในตลาด

หลักทรัพย ประกอบดวย เพศ อายุ การศึกษา รายได อาชีพ องคการท่ีทํางาน และอายุงาน พบวา

พนักงานบริษัทเอกชนในตลาดหลักทรัพยสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 237 คน คิดเปนรอยละ 59.3 

อายุระหวาง 31 – 40 ปจํานวน 190 คน คิดเปนรอยละ 47.5 ระดับการศึกษาปริญญาตรีจํานวน 

258 คน คิดเปนรอยละ 64.5 รายไดมากกวา 45,001 บาทข้ึนไปจํานวน 163 คน คิดเปนรอยละ 

40.8 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจํานวน 400 คน คิดเปนรอยละ 100 องคการท่ีทํางานอยูในตลาด

หลักทรัพยจํานวน 400 คน คิดเปนรอยละ 100 อายุงาน 5 ปข้ึนไปจํานวน 163 คน คิดเปนรอยละ 

40.8 

 ผลการวิเคราะหคาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผลระดับการรับรูเกี่ยวกับดาน

การรับรูเกี่ยวกับดานการรับรูประโยชนของรหัสผาน ดานจิตใจอารมณ และดานการเงินท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจใชรหัสผานท่ีปลอดภัยของพนักงานบริษัทเอกชนในตลาดหลักทรัพย พบวาผูตอบ

แบบสอบถามมีระดับการรับรูเกี่ยวกับการรับรูประโยชนของรหัสผาน ดานการรับรูประโยชนของ

รหัสผานมีระดับการรับรูมาก คาเฉล่ียเทากับ 3.86 ดานการเงินมีระดับการรับรูมาก คาเฉล่ียเทากับ 

3.84 และผลรวมดานการรับรูประโยชนของรหัสผานมีระดับการรับรูมาก คาเฉล่ียเทากับ 3.85 

ตามลําดับ 

 ผลการวิเคราะหคาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผลระดับการรับรูเกี่ยวกับดาน

การรับรูความยากงายในการใชงานรหัสผานท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชรหัสผานท่ีปลอดภัยของพนักงาน
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บริษัทเอกชนในตลาดหลักทรัพย พบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับการรับรูเกี่ยวกับการรับรูความยาก

งายในการใชงานรหัสผานมีระดับการรับรูมาก คาเฉล่ียเทากับ 4.13 

ผลการวิเคราะหคาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ดานทัศนคติตอการต้ังรหัสผานท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชรหัสผานท่ีปลอดภัยของพนักงานบริษัทเอกชน

ในตลาดหลักทรัพย พบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับดานทัศนคติตอการต้ัง

รหัสผานมีระดับการรับรูมาก คาเฉล่ียเทากับ 4.03 

ผลการวิเคราะหคาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การตัดสินใจใชรหัสผานท่ีปลอดภัยของพนักงานบริษัทเอกชนในตลาดหลักทรัพย พบวาผูตอบ

แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจใชรหัสผานท่ีปลอดภัยของพนักงาน

บริษัทเอกชนในตลาดหลักทรัพยมีระดับการรับรูมาก คาเฉล่ียเทากับ 3.92 

 

1. การรายงานผลดวยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ซึ่งไดแก การวิเคราะห 

สมมติฐานท้ังสามขอโดยมีการใชสถิติการวิจัยดังนี้ 

1.1 สมมติฐานขอท่ี 1 พบวาดานการรับรูประโยชนของรหัสผาน มีผลตอการ 

ตัดสินใจใชรหัสผานท่ีปลอดภัยของพนักงานบริษัทเอกชนในตลาดหลักทรัพย ดานการเงิน มีอิทธิพล

คิดเปนรอยละ 52.6 และดานจิตใจอารมณ มีอิทธิพลคิดเปนรอยละ 50.5 ตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎี TAM (Davis, 1986 อางใน วิมลภรณ วีระพันธพงศ, 

2558, หนา 21) กลาววา ปจจัยท่ีมีผลตอความต้ังใจแสดงพฤติกรรม (Behavioral Intention) 

ประกอบดวย ตัวแปรภายนอก (External Variables) การรับรูถึงประโยชน (Perceived 

Usefulness) การรับรูความงายในการใชระบบ (Perceived Ease of Use) และทัศนคติท่ีมีตอการใช

งาน (Attitude Toward Using) ทฤษฎี TAM2 (Venkatesh & Davis, 2000 อางใน สิงหะ ฉวีสุข 

และสุนันทา วงศจตุรภัทร, 2557, หนา 5) กลาววา ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการใชงาน (Usage 

behavior) คือ ความต้ังใจใชงาน (Intention to use) ซึ่งปจจัยท่ีมีผลตอความต้ังใจใชงาน 

ประกอบดวย การรับรูถึงประโยชน (Perceived Usefulness) การรับรูความงาย (Perceived Ease 

of Use) ซึ่งท้ังสองปจจัยเปนผลมาจากตัวแปรภายนอก และปจจัยท่ีเกิดกอน (Amtecedents) และ

แนวคิดของ Agarwal (1999 อางใน นวรัตน รัตนวานิช, 2558, หนา 21) ศึกษาเกี่ยวกับปจจัย

ดังกลาวและพบวา “การรับรูประโยชนเปนปจจัยสําคัญท่ีบงช้ีถึงความต้ังใจท่ีจะใชและการใช

เทคโนโลยี (Usage)” นอกจากนี้ดานการรับรูประโยชนของรหัสผานสอดคลองกับงานวิจัยของจิรภา 

รุงเรืองศักด์ิ (2558) ไดศึกษาเรื่องการศึกษาการยอมรับและการรับรูความเส่ียงท่ีสงผลตอความ

ไววางใจในการใชบริการระบุตําแหนง (Location-based Services: LBS) ของผูใชบริการในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ดานการรับรูถึงประโยชน (Perceived Usefulness) สงผล
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ทางบวกตอความไววางใจในการใชบริการระบุตําแหนง (Location Based Services: LBS) ของ

ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดานการรับรูประโยชนของ

รหัสผานสอดคลองกับงานวิจัยของอภิชัย ทากอง (2560) ไดศึกษาเรื่องการยอมรับเทคโนโลยีและ

คุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกสท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการการเรียนรูออนไลนในระบบเปด

สําหรับมหาชน (MOOC) ของผูใชบริการในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา การยอมรับเทคโนโลยี

และคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกสท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการการเรียนรูออนไลนในระบบเปด

สําหรับมหาชนของผูใชบริการในกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ไดแก ดาน

การรับรูถึงประโยชนการใชงาน และดานการรับรูประโยชนของรหัสผานสอดคลองกับงานวิจัย

ของวรรณิกา จิตตินรากร (2561) ไดศึกษาเรื่องการยอมรับเทคโนโลยีและพฤติกรรมผูบริโภคออนไลน 

ท่ีสงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากบริษัทขายตรงผานชองทางออนไลน ผลการวิจัยพบวา การรับรูถึง

ประโยชน สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากบริษัทขายตรงผานชองทางออนไลนอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ี 0.05 

1.2 สมมติฐานขอท่ี 2 พบวาดานการรับรูความยากงายในการใชงานรหัสผาน มีผล 

ตอการตัดสินใจใชรหัสผานท่ีปลอดภัยของพนักงานบริษัทเอกชนในตลาดหลักทรัพย มีอิทธิพลคิดเปน

รอยละ 60.6 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎี TAM (Davis, 1986 อาง

ในวิมลภรณ วีระพันธพงศ, 2558, หนา 21) กลาววา ปจจัยท่ีมีผลตอความต้ังใจแสดงพฤติกรรม 

(Behavioral Intention) ประกอบดวย ตัวแปรภายนอก (External variables) การรับรูถึงประโยชน 

(Perceived Usefulness) การรับรูความงายในการใชระบบ (Perceived Ease of Use) และ

ทัศนคติท่ีมีตอการใชงาน (Attitude Toward Using) ทฤษฎี TAM2 (Venkatesh & Davis, 2000 

อางใน สิงหะ ฉวีสุข และสุนันทา วงศจตุรภัทร, 2557, หนา 5) กลาววา ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรม

การใชงาน (Usage behavior) คือ ความต้ังใจใชงาน (Intention to use) ซึ่งปจจัยท่ีมีผลตอความ

ต้ังใจใชงาน ประกอบดวย การรับรูถึงประโยชน (Perceived Usefulness) การรับรูความงาย 

(Perceived Ease of Use) ซึ่งท้ังสองปจจัยเปนผลมาจากตัวแปรภายนอก และปจจัยท่ีเกิดกอน 

(Amtecedents) งานวิจัยหลายช้ิน (Agarwal, 1999; Karrahanna, 1999. Toe, 1999 และ 

Venkatesh, 2000 อางใน นวรัตน รัตนวานิช, 2558, หนา 21) พบวา “การรับรูความงายในการใช

งานมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการยอมรับหรอืความต้ังใจท่ีจะใช” และ Chau (1996 อางใน 

ธาดา จันตะคุณ และปรัชญนันท นิลสุข, 2561, หนา 362) ยังมีการศึกษาและพบวา “การรับรูความ

สะดวกในการใชงาน (Perceived ease of use) เปนปจจัยท่ีเปนตัวกําหนดการยอมรับซอฟตแวร 

(software acceptance) นอกจากนี้ดานการรับรูความยากงายในการใชงานรหัสผานสอดคลองกับ

งานวิจัยของจิรภา รุงเรืองศักด์ิ (2558) ไดศึกษาเรื่องการศึกษาการยอมรับและการรับรูความเส่ียงท่ี

สงผลตอความไววางใจในการใชบริการระบุตําแหนง (Location-based Services: LBS) ของ
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ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา การรับรูถึงข้ันตอนการใชงานท่ีงาย (Perceived 

Ease of Use) สงผลทางบวกตอความไววางใจในการใชบริการระบุตําแหนง (Location Based 

Services: LBS) ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดาน

การรับรูความยากงายในการใชงานรหัสผานสอดคลองกับงานวิจัยของอภิชัย ทากอง (2560) ไดศึกษา

เรื่องการยอมรับเทคโนโลยีและคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกสท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการการ

เรียนรูออนไลนในระบบเปดสําหรับมหาชน (MOOC) ของผูใชบริการในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย

พบวา การยอมรับเทคโนโลยีและคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกสท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการ

การเรียนรูออนไลนในระบบเปดสําหรับมหาชนของผูใชบริการในกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 ดานความงายของการใชงาน และดานการรับรูความยากงายในการใชงาน

รหัสผานสอดคลองกับงานวิจัยของวรรณิกา จิตตินรากร (2561) ไดศึกษาเรื่องการยอมรับเทคโนโลยี

และพฤติกรรมผูบริโภคออนไลน ท่ีสงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากบริษัทขายตรงผานชองทาง

ออนไลน ผลการวิจัยพบวา ความงายในการใชงาน สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากบริษัทขายตรง

ผานชองทางออนไลนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 

1.3 สมมติฐานขอท่ี 3 พบวาดานทัศนคติตอการต้ังรหัสผาน มีผลตอการตัดสินใจใช 

รหัสผานท่ีปลอดภัยของพนักงานบริษัทเอกชนในตลาดหลักทรัพย มีอิทธิพลคิดเปนรอยละ 67.1 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎี TRA (Ajzen & Fishbein, 1975, 

1980 อางใน สิงหะ ฉวีสุข และสุนันทา วงศจตุรภัทร, 2557, หนา 2) ซึ่งกลาววา การแสดงพฤติกรรม

เกิดจากการตัดสินใจของบุคคล สวนความต้ังใจแสดงพฤติกรรมจะไดรับแรงขับเคล่ือนจากปจจัย 2 

ประการ ไดแก ทัศนคติท่ีมีตอพฤติกรรม (Attitudes towards the behavior) และบรรทัดฐานของ

บุคคลท่ีอยูโดยรอบการแสดงพฤติกรรม (Subjective norm) สอดคลองกับทฤษฎี TAM (Davis, 

1986 อางใน วิมลภรณ วีระพันธพงศ, 2558, หนา 21) กลาววา ปจจัยท่ีมีผลตอความต้ังใจแสดง

พฤติกรรม (Behavioral Intention) ประกอบดวย ตัวแปรภายนอก (External variables) การรับรู

ถึงประโยชน (Perceived Usefulness) การรับรูความงายในการใชระบบ (Perceived Ease of 

Use) และทัศนคติท่ีมีตอการใชงาน (Attitude Toward Using) ทัศนคติตอการต้ังรหัสผานยัง

สอดคลองกับแนวคิดของ Norman (1971 อางใน พุทธชาด สมพันธสาทิตย, 2559, หนา 15) กลาว

วา “ทัศนคติ คือ ความรูสึก และ ความคิดเห็นท่ีบุคคลมีตอส่ิงของ บุคคล สถานการณ สถาบัน และ

ขอเสนอใด ๆ ในทางท่ีจะยอมรับ หรือปฏิเสธ ซึ่งมีผลทําใหบุคคลพรอมท่ีจะแสดงปฏิกิริยาตอบสนอง

ดวยพฤติกรรมอยางเดียวกันตลอด” และสอดคลองกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน (2542 อางใน 

พุทธชาด สมพันธสาทิตย, 2559, หนา 15) กลาววา “ทัศนคติ หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของบุคคลท่ี

มีตอส่ิงในส่ิงหนึ่ง ซึ่งผูบริโภคเรียนรูจากประสบการณในอดีต โดยใชเปนตัวเช่ือมระหวางความคิดและ

พฤติกรรม”นอกจากนี้ดานทัศนคติตอการต้ังรหัสผาน สอดคลองกับงานวิจัยของนวรัตน รัตนวานิช 
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(2558) ไดศึกษาเรื่องการศึกษาสวนประสมทางการตลาด ทัศนคติ และการยอมรับในเทคโนโลยีท่ีมี

อิทธิพลตอการตัดสินใจใชงานเครื่องเช็คอินดวยตนเองอัตโนมัติของผูโดยสารชาวไทย ณ ทาอากาศ

ยานสุวรรณภูมิ ผลการวิจัยพบวา ทัศนคติ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเดินทางไปทองเท่ียวท่ีประเทศ

เกาหลีของนักทองเท่ียวชาวไทยในกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ดานทัศนคติตอ

การต้ังรหัสผาน สอดคลองกับงานวิจัยของชยาภรณ กิติสิทธิชัย (2561) ไดศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอ

การยอมรับเทคโนโลยีการใชงานกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส (E-Wallet) ในการซื้อสินคาของผูบริโภค

ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ทัศนคติมีอิทธิพลตอความต้ังใจในการใชงานE-Wallet 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 และสอดคลองกับงานวิจัยของพุทธชาด สมพันธสาทิตย (2559) ได

ศึกษาเรื่องความคาดหวัง ทัศนคติ และความไววางใจท่ีสงผลตอการตัดสินใจใชบริการเรียกรถแท็กซี่

ผานแอพพลิเคช่ันของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ทัศนคติ สงผลตอการ

ตัดสินใจใชบริการเรียกรถแท็กซี่ผานแอพพลิเคช่ันของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

5.2 ขอเสนอแนะ 

5.2.1 จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาการรับรูประโยชนของรหัสผาน การรับรูความยากงาย

ในการใชงานรหัสผาน และทัศนคติตอการต้ังรหัสผานมีความสําคัญ ดังนั้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย

จึงควรใหความสําคัญในการนําไปวางแผนดานความปลอดภัยของระบบสารสนเทศของบริษัทในตลาด

หลักทรัพย เพื่อรรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนใจซึ่งถือเปนหัวใจของธุรกิจให

ปลอดภัย 

5.2.2 ควรมีการศึกษาปจจัยอื่นในทฤษฎีเกี่ยวท่ีเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี (Technology 

Acceptance) เพื่อหาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชรหัสผานท่ีปลอดภัยมากกวาปจจัยท่ีศึกษาใน

งานวิจัยช้ินนี้ ซึ่งจะเปนประโยชนตอวางแผนดานความปลอดภัยของระบบสารสนเทศมากยิ่งข้ึน 

5.2.3 ควรมีการศึกษากลุมตัวอยางองคการท่ัวไป เพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจใช

รหัสผานท่ีปลอดภัยซึ่งอาจเปนคนละปจจัยกับในงานวิจัยช้ินนี้ 

 

 

 

 

 

 



 
 

39 

บรรณานุกรม 

 

จตุชัย แพงจันทร. (2558). Master in Security 3rd Edition. นนทบุรี: ไอดีซีฯ. 

จิรภา รุงเรืองศักด์ิ. (2557). การศึกษาการยอมรับและการรับรูความเส่ียงท่ีสงผลตอความไววางใจใน 

การใชบริการระบุตําแหนง (Location-based Services: LBS) ของผูใชบริการในเขต

กรุงเทพมหานคร. การคนควาอิสระ ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

จิรวัฒน วงศธงชัย. (2555). ปจจัยดานการรับรูท่ีมีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีบารโคดสองมิติของ 

ผูใชงาน กลุมเจเนอเรช่ันวาย. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

สุรนารี. 

ชยาภรณ กิติสิทธิ. (2561). ปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีการใชงานกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส  

(E-Wallet) ในการซื้อสินคาของผูบริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร. การคนควาอิสระ 

ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย. (ม.ป.ป.). ประวัติความเปนมาของตลาดหลักทรัพยฯ. สืบคนจาก 

https://www.set.or.th/th/about/overview/history_p1.html#history. 

ธาดา จันตะคุณ และปรัชญนันท นิลสุข. (2561). การยอมรับการใชโมบายเซอรวิสเทคโนโลยีใน 

อุดมศึกษา. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุร,ี 28, 362. 

นวรัตน รัตนวานิช. (2558). การศึกษาสวนประสมทางการตลาด ทัศนคติ และการยอมรับใน 

เทคโนโลยีท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชงานเครื่องเช็คอินดวยตนเองอัตโนมัติของผูโดยสาร

ชาวไทย ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ. การคนควาอิสระ ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย

กรุงเทพ. 

ปรีดี ดาวฉาย. (2559). การปรับตัวของสถาบันการเงินไทย ในยุค Digital Economy. สืบคนจาก 

http://www.oic.or.th/sites/default/files/institute/course/85449/public/kaarprab

tawkhngsthaabankaarenginaithyainyukh_digital_economy.pdf. 

พนิดา พานิชกุล. (2533). ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศและการจัดการ. กรุงเทพฯ: เคทีพี  

คอมพ แอนด คอนซัลท. 

พรพรหม ประภากิตติกุล. (2555). Password1 สัญญาณอันตรายท่ีมากับรหัสผาน. สืบคนจาก  

https://www.thaicert.or.th/papers/general/2012/pa2012ge005.html. 

พิมพรรณ ศรีผล. (2559). คุณคาตราสินคา การส่ือสารแบบปากตอปาก และทัศนคติตอผลิตภัณฑ ท่ี 

มีอิทธิพลตอการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ (วิตามิน) ของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร. การคนควาอิสระ ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

 



 
 

40 

พุทธชาด สมพันธสาทิตย. (2559). ความคาดหวัง ทัศนคติ และความไววางใจท่ีสงผลตอการตัดสินใจ 

ใชบริการเรียกรถแท็กซี่ผานแอพพลิเคช่ันของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. การคนควา

อิสระ ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

วรรณิกา จิตตินรากร. (2561). การยอมรับเทคโนโลยีและพฤติกรรมผูบริโภคออนไลน ท่ีสงผลตอการ 

ตัดสินใจซื้อสินคาจากบริษัทขายตรงผานชองทางออนไลน. การคนควาอิสระ ปริญญา

มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

วันทนีย มงคลทรัพยกุล อัญณิฐา ดิษฐานนท อรพรรณ คงมาลัย และจันทรจิรา นพคุณธรรมชาติ.  

(2559). ปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ. วารสารวิจัยและพัฒนา 

มจธ., 1, 6. 

วิทวัส จันทรลาภ. (2559). ปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยีและทัศนคติท่ีสงผลตอการตัดสินใจใช 

เว็บไซตสําเร็จรูปของผูประกอบการเครื่องสําอางในเขตกรุงเทพมหานคร. การคนควาอิสระ 

ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

วิมลภรณ วีระพันธพงศ. (2558). ผลกระทบของรูปแบบการเขาถึงผูขายบนอินเทอรเน็ตผาน 

โทรศัพทมือถือท่ีมีตอการรับรูประโยชน การรับรูความงาย ความเขากันไดและความต้ังใจใช

งาน. วิทยานิพนธปรญิญาดุษฎีบัณฑิต, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

ศูนยประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอรประเทศไทย. (2559). World  

Password Day - ผูใชสวนใหญยังต้ังรหัสผานท่ีเดาไดงาย ใชรหัสผานเดียวกันในหลาย

ระบบ. สืบคนจาก https://www.thaicert.or.th/newsbite/2017-05-03-03.html. 

สิงหะ ฉวีสุข และสุนันทา วงศจตุรภัทร. (2557). ทฤษฎีการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ.  

สืบคนจาก www.it.kmitl.ac.th/~journal/index.php/main_journal/article/view/2. 

สิริภา กิจประพฤทธิ์กุล. (2558). สวนประสมทางการตลาดบริการ ทัศนคติ และแรงจูงใจในการ 

ทองเท่ียวท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเดินทางไปทองเท่ียวท่ีประเทศเกาหลีของนักทองเท่ียว

ชาวไทยในกรุงเทพมหานคร. การคนควาอิสระ ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย. (2560). หลักการกํากับดูแลกิจการ 

ท่ีดี สําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2560. สืบคนจากhttp://www.cgthailand.org/TH/FAQ 

/cgcode/Pages/CGCodeFAQ s.aspx. 

อภิชัย ทากอง. (2560). การยอมรับเทคโนโลยีและคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกสท่ีมีผลตอการ 

ตัดสินใจใชบริการการเรียนรูออนไลนในระบบเปดสําหรับมหาชน (MOOC) ของผูใชบริการ

ในกรุงเทพมหานคร. การคนควาอิสระ ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

 

 

https://www.thaicert.or.th/newsbite/2017-05-03-03.html


 
 

41 

อุมาพร เอี๋ยวประดิษฐ. (2558). การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค ความปลอดภัยของขอมูลและการใช 

งานมีผลตอการตัดสินใจใช โปรแกรมการปดกั้นโฆษณา (AdBlock): กรณีศึกษาผูบริโภคใน

เขตวัฒนา เขตจตุจักร เขตพญาไท เขตบางรัก และเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร. การคนควา

อิสระ ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

  



 
 

43 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์ทางด้านการศึกษาวิจัยในวิชาการค้นคว้าอิสระ 

(Independent Study) โดยนักศึกษาปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อองค์การในตลาดหลักทรัพย์เพ่ือให้พนักงานตั้งรหัสผ่านอย่างปลอดภัยเพ่ือป้องกันการ
เข้าถึงของบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องสู่ระบบงานส าคัญขององค์การ ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามนั้นจะ
ถูกเก็บไว้เป็นความลับและน าไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบ
แบบสอบถามแต่ประการใด ดังนั้นจึงขอความกรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงของท่าน  

การรับรู้ประโยชน์ของรหสัผา่น การรับรู้ความยากง่ายในการใช้งานรหสัผา่น และทศันคติ
ตอ่การตัง้รหสัผา่น ท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจใช้รหสัผา่นท่ีปลอดภยัของพนกังานบริษัทเอกชนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ แบบสอบถามท้ังหมดแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 การรับรู้ประโยชน์ของรหัสผ่าน 
ส่วนที่ 3 การรับรู้ความยากง่ายในการใช้งานรหัสผ่าน 
ส่วนที่ 4 ทัศนคติต่อการตั้งรหัสผ่าน 
ส่วนที่ 5 การตัดสินใจใช้รหัสผ่านที่ปลอดภัย 
 
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามอันเป็นประโยชน์

ต่อการศึกษาในครั้งนี้ 
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แบบสอบถาม 
การรับรู้ประโยชน์ของรหสัผา่น การรับรู้ความยากง่ายในการใช้งานรหสัผา่น และทศันคติ

ตอ่การตัง้รหสัผา่น ท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจใช้รหสัผา่นท่ีปลอดภยัของพนกังานบริษัทเอกชนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง กรุณาตอบแบบสอบถามโดยผู้วิจัยขอความร่วมมือจากคุณให้ระบุเครื่องหมาย ✓ ลงใน  
ตรงตามความเป็นจริงมากท่ีสุด 
 
1. เพศ    ชาย    หญิง 
2. อายุ 

 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี  21-30 ปี 
 31-40 ปี     41-50 ปี    
 มากกว่า 50 ปีขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด 
 ต่ ากว่าปริญญาตรี    ปริญญาตรี 
 สูงกว่าปริญญาตรี 

4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท   15,001-30,000 บาท 
 30,001- 45,000 บาท    มากกว่า 45,001 บาทข้ึนไป 

5. อาชีพ 
 พนักงานเอกชน   พนักงานรัฐวิสาหกิจ   อ่ืนๆ 

6. องค์การที่ท่านท างาน 
 ในตลาดหลักทรัพย์    นอกตลาดหลักทรัพย์ 

7. อายุงานในองค์การภายในตลาดหลักทรัพย์ 
 ต่ ากว่า 1 ปี      1 - 2 ปี  
 3 - 5 ปี      5 ปีขึ้นไป 
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ส่วนที่ 2 การรับรู้ประโยชน์ของรหัสผ่าน 
ค าชี้แจง กรุณาระบุเครื่องหมาย ✓ ลงใน  ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

1 หมายถึง ท่านรับรู้น้อยที่สุด 
2 หมายถึง ท่านรับรู้น้อย 
3 หมายถึง ท่านรับรู้ปานกลาง 
4 หมายถึง ท่านรับรู้มาก 
5 หมายถึง ท่านรับรู้มากที่สุด 
 

การรับรู้ประโยชน์ของรหัสผ่าน 1 2 3 4 5 

ด้านจิตใจอารมณ์ 
1. ไม่ต้องกังวลว่าข้อมูลขององค์การจะรั่วไหลเนื่องจากได้รับการ
ป้องกันการแฮ๊คด้วยรหัสผ่าน 

     

2. ไม่ต้องกังวลว่าองค์การและเพ่ือนร่วมงานจะถูกกล่าวโทษจาก
การท าข้อมูลรั่วไหล 

     

3. ไม่ต้องกังวลว่าบริษัทเสียชื่อเสียงจากการไม่ปฎิบัติตามข้อบังคับ
ให้บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ต้องตั้งรหัสผ่านอย่างปลอดภัย 

     

4. ไม่ต้องกังวลว่าข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าท่ีเก็บในระบบรั่วไหลโดยผู้
ไม่ประสงค์ดี 

     

5. ช่วยลดความระแวงว่าคนอื่นจะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวท่าน
ในระบบได้ 

     

6. ช่วยป้องกันบุคคลอ่ืนใส่ร้ายโดยการเข้าไปใช้รหัสผู้ใช้งานของ
ท่าน 

     

ด้านการเงิน 

7. ช่วยให้บริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายในการป้องกันความปลอดภัย
ของข้อมูล 

     

8. ช่วยป้องกันไม่ให้บริษัทมีก าไรลดลงจากการเสียงชื่อเสียงในกรณี
ข้อมูลรั่วไหล 

     

9. ช่วยป้องกันไม่ให้บริษัทเสียเงินจากการถูกปรับตามกฎข้อบังคับ
ต่างๆให้ตั้งรหัสผ่านอย่างปลอดภัย 
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ส่วนที่ 3 การรับรู้ความยากง่ายในการใช้งานรหัสผ่าน 
ค าชี้แจง กรุณาระบุเครื่องหมาย ✓ ลงใน  ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

1 หมายถึง ท่านรับรู้น้อยที่สุด 
2 หมายถึง ท่านรับรู้น้อย 
3 หมายถึง ท่านรับรู้ปานกลาง 
4 หมายถึง ท่านรับรู้มาก 
5 หมายถึง ท่านรับรู้มากที่สุด 
 

การรับรู้ความยากง่ายในการใช้งานรหัสผ่าน 1 2 3 4 5 

1. ท่านรับรู้ว่าการใช้รหัสผ่านในการยืนยันตัวตนในการเข้าถึงระบบ
สามารถท าได้อย่างสะดวก 

     

2. ท่านรับรู้ว่าการใช้รหัสผ่านสะดวกสบายเนื่องจากท่านสามารถ
เลือกรหัสผ่านได้ด้วยตนเอง 

     

3. ท่านรับรู้ว่าการเปลี่ยนรหัสผ่านมีข้ันตอนที่ง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน      

4. ท่านรับรู้ว่าการใช้งานรหัสผ่านจะง่ายมากข้ึน หากระบบให้ท่าน
เปลี่ยนรหัสผ่านด้วยตนเองในกรณีลืมรหัสผ่าน 

     

5. ท่านรับรู้ว่าการตั้งรหัสผ่านสะดวกมากกว่าการป้องกันโดยวิธีอ่ืน 
เช่น OTP (รหัสผ่านแบบครั้งเดียว), biometric (ยืนยันตัวตนโดย
ใช้ร่างกาย) 

     

6. ท่านรับรู้ว่าการตั้งรหัสผ่านที่มีความยาวเพียงพอ มีความซับซ้อน 
และเปลี่ยนอย่างสม่ าเสมอท าให้ผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถคาดเดา
รหัสผ่านของท่านได้ยากข้ึน 
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ส่วนที่ 4 ทัศนคติต่อการตั้งรหัสผ่าน 
ค าชี้แจง กรุณาระบุเครื่องหมาย ✓ ลงใน  ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

1 หมายถึง ท่านเห็นด้วยน้อยที่สุด 
2 หมายถึง ท่านเห็นด้วยน้อย 
3 หมายถึง ท่านเห็นด้วยปานกลาง 
4 หมายถึง ท่านเห็นด้วยมาก 
5 หมายถึง ท่านเห็นด้วยมากที่สุด 

 
ทัศนคติต่อการตั้งรหัสผ่าน 1 2 3 4 5 

1. ท่านเชื่อมั่นว่ารหัสผ่านสามารถป้องกันการเข้าถึงของบุคคลไม่
เกี่ยวข้องได้ 

     

2. ท่านเชื่อมั่นว่ารหัสผ่านสามารถป้องกันข้อมูลส าคัญในระบบของ
ท่านได้ 

     

3. ท่านเชื่อมั่นว่าการตั้งรหัสผ่านเป็นวิธีป้องกันการเข้าถึงของบุคคล
ไม่เก่ียวข้องได้ที่มีความน่าเชื่อถือ 

     

4. ท่านเชื่อมั่นว่าการตั้งรหัสผ่านที่มีความยาวเพียงพอ มีความ
ซับซ้อน และเปลี่ยนอย่างสม่ าเสมอท าให้ดูเป็นมืออาชีพในการ
ท างาน 

     

5. ท่านเชื่อมั่นว่าท่านจะปลอดภัยเมื่อปฎิบัติตามกฎข้อบังคับของ
บริษัทด้วยการตั้งรหัสผ่าน 

     

6. ท่านเชื่อมั่นว่าท่านจะไม่รู้สึกแปลกแยกในองค์การเมื่อปฏิบัติตาม
กฎข้อบังคับของบริษัท/กลต.ด้วยการตั้งรหัสผ่าน 
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ส่วนที่ 5 การตัดสินใจใช้รหัสผ่านที่ปลอดภัย 
ค าชี้แจง กรุณาระบุเครื่องหมาย ✓ ลงใน  ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

1 หมายถึง ท่านเห็นด้วยน้อยที่สุด 
2 หมายถึง ท่านเห็นด้วยน้อย 
3 หมายถึง ท่านเห็นด้วยปานกลาง 
4 หมายถึง ท่านเห็นด้วยมาก 
5 หมายถึง ท่านเห็นด้วยมากที่สุด 
 

การตัดสินใจใช้รหัสผ่านที่ปลอดภัย 1 2 3 4 5 

1. ท่านตัดสินใจใช้รหัสผ่านที่ปลอดภัยเพราะเชื่อมั่นและวางใจว่า
การใช้รหัสผ่านที่ปลอดภัยจะสามารถป้องกันการเข้าถึงของบุคคลที่
ไม่เก่ียวข้องได้ 

     

2. ท่านตัดสินใจใช้งานรหัสผ่านที่ปลอดภัยเพราะท่านเคยถูกบุคคลที่
ไม่เก่ียวข้องเข้าถึงข้อมูลของท่าน และต้องการที่จะป้องกันการเกิด
ซ้ า 

     

3. ท่านตัดสินใจใช้รหัสผ่านที่ปลอดภัย โดยค้นหาข้อมูลก่อนการใช้
งาน 

     

4. ท่านตัดสินใจใช้รหัสผ่านที่ปลอดภัย เนื่องจากได้รับข้อมูลว่า
สามารถป้องกันการเข้าถึงของบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องได้ 

     

5. ท่านตัดสินใจใช้รหัสผ่านที่ปลอดภัย หากองค์การชี้แจงให้ท่าน
เห็นถึงประโยชน์ของการใช้รหัสผ่าน 

     

6. ท่านตัดสินใจใช้รหัสผ่านที่ปลอดภัย หากองค์การออกเป็น
ระเบียบปฏิบัติ 

     

7. ท่านตัดสินใจใช้รหัสผ่านที่ปลอดภัย เมื่อพิจารณาถึงนโยบายของ
บริษัทที่จะรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า 

     

8. ท่านตัดสินใจใช้รหัสผ่านที่ปลอดภัย และจะแนะน าการตั้ง
รหัสผ่านที่ปลอดภัยแก่เพ่ือนร่วมงาน 

     

 
 

ผู้วิจัยขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างสูง 
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