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บทคัดยอ 

 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากําหนดพฤติกรรมในการติดตั้งการควบคุมในระบบ

การบริหารทรัพยากรขององคกร สําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ซึ่งเปนงานวิจัยเชิงปริมาณ 

และประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจในการปองกัน และแนวคิดเกี่ยวกับความตระหนัก โดยทําการศึกษา

กลุมตัวอยางจากผูประกอบการ หรือพนักงานผูที่เกี่ยวของกับระบบ ERP ในธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมที ่นําระบบ ERP เขามาใชงาน จํานวน 162 ตัวอยาง ดวยการแจกแบบสอบถามในรูป

อิเล็กทรอนิกส แลวนําขอมูลที ่ไดมาประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพื ่อวิเคราะห

ความสัมพันธของปจจัยตาง ๆ ในกรอบแนวคิดในการวิจัยที่กลาวมาขางตน ทั้งนี้ผู วิจัยไดทําการ

ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ และทดสอบสมมติฐานสมมติฐานตามกรอบแนวคิดในการวิจัย

ดวยการวิเคราะหการถดถอยแบบเชิงชั้น จากผลการศึกษาพบวา ในสวนที่ 1 ปจจัยดานความคาดหวัง 

ในประสิทธิภาพของการตอบสนอง ปจจัยดานการรับรูถึงความรุนแรง ปจจัยดานความรูความเขาใจ 

ในความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ มีอิทธิพลสงผลตอความตั้งใจในการรับมือกับภัยคุกคาม 

สวนปจจัยดานการรับรูจุดออน ปจจัยดานความคาดหวังในประสิทธิภาพของตนเอง และปจจัยดาน

คาใชจายการตอบสนอง ไมมีอิทธิพลสงผลตอความตั้งใจในการรับมือกับภัยคุกคาม ในสวนท่ี 2 ปจจัย

ดานความรูความเขาใจในความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ปจจัยดานการรับรูจุดออน มีอิทธิพล

สงผลตอความตระหนักถึงความปลอดภัย และในสวนที่ 3 ปจจัยดานความตั้งใจในการรับมือกับภัย

คุกคาม ปจจัยดานความตระหนักถึงความปลอดภัย มีอิทธิพลสงผลตอการรับมือภัยคุกคามดวยการ

ติดตั้งการควบคุมมากที่สุด 
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 ABSTRACT 

 

The objective of this study is to examine factors that determine control 

installation in ERP system a case study of SMEs. this research is quantitative research 

that applied Protection Motivation Theory and Awareness. Data for this research was 

collected from 162 Thai participants, entrepreneur and employees who related ERP 

system in medium small business. Data was gathered by online questionnaires and 

computed with statistical software to determine the relationships of factors. The 

researcher has gone through Reliability Analysis to test precision of tools and 

Hierarchical Regression to test the hypothesis of the conceptual model. 

The results of this research indicate that, Perceived Severity, Response-

Efficacy, Knowledge affect to Intention but Perceived Vulnerability, Self-Efficacy and 

Response Cost are not affected to Intention. The result of section 2 Perceived 

Vulnerability and Knowledge affect to awareness. And the last section intention and 

awareness affect to Behavior 
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