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บทคัดย่อ 
 

งานวิจ ัยนี ้ เป ็นการศึกษาอคติและพฤติกรรมที ่ส ่งผลต่อประสบการณ์เกี ่ยวกับ  
การทุจริตทางการเงินหรือการฉ้อโกงบนแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยใช้ตัวอย่างเหตุการณ์ที ่เกิด 
บนแพลตฟอร์มทวิตเตอร์ของประเทศไทยเป็นกรณีศึกษา งานวิจัยน าปัจจัยอคติการมองโลกในแง่ดี 
พฤติกรรมรับความเสี ่ยง ความคล้ายคลึง ประสบการณ์ และโอกาสที่สัมพันธ์ต่อความไว้วางใจ
ประโยชน์จากการเปิดเผยความเป็นส่วนตัว การสะกิด การกลัวตกกระแส และความสะดวกของการ
ท าธุรกรรม และการควบคุมตนเอง มาท าการศึกษาผ่านเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบแบบสอบถาม
อิเล ็กทรอนิกส์จากผู ้ตอบแบบสอบถามจ านวน 180 ราย ซึ ่งม ีการตรวจสอบความตรงด้วย 
การวิเคราะห์องค์ประกอบและการตรวจสอบความเที่ยงด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
และการทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น 

 ผลการวิจัยสรุปได้ว่าอคติการมองโลกในแง่ดี พฤติกรรมรับความเสี่ยง ความคล้ายคลึง 
ประสบการณ์ และโอกาสที่สัมพันธ์ต่อความไว้วางใจ ประโยชน์จากการเปิดเผยความเป็นส่วนตัว  
การสะกิด การกลัวตกกระแส และความสะดวกของการท าธุรกรรม และการควบคุมตนเองส่งผลต่อ
การหลงเชื ่อการทุจริตทางการเงินบนแพลตฟอร์มออนไลน์  งานวิจัยนี ้จึงได้เกิดการสร้างกรอบ
แนวความคิดที่ใช้อธิบายปัจจัยที่อาจส่งผลต่อการหลงเชื่อการทุจริตทางการเงินบนแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ ที่จะเป็นพื้นฐานและน าไปสู่การศึกษาต่อยอดในงานวิจัยในอนาคต 
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ABSTRACT 
 

This research studied on biases and behaviors that affect experiences of 
financial fraud on online platforms with using the real fraud cases that happened in 
Thailand’s Twitter. The Research applied concept of Optimism bias, Risk-taking 
behavior, Similarity, Experience and Opportunity, Privacy disclosure, Nudge, FoMO 
(Fear-of-Missing Out) and Transaction Convenience and Self-control and collected data 
through an electronic questionnaire with 180 participants and were validated by 
constituent analysis and validation by Cronbach's alpha coefficient. and hypothesis 
testing with linear regression analysis. 

The findings concluded that Optimism bias, Risk-taking behavior, Similarity, 
Experience and Opportunity, Privacy disclosure, Nudge, FoMO and Transaction 
Convenience and Self-control affected the experience of fraud on online platforms. 
This research has created a conceptual framework that describes the factors that may 
influence the credibility of financial fraud on online platforms that will be the basis 
and lead to further studies in future research. 
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