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บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยน้ีทําการศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพิสูจน์ตัวตนด้วยรหัสผ่านรูปภาพ โดย
มีปัจจัยที่นํามาศึกษาเปรียบเทียบ 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยจํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่าน ระหว่างการใช้

จํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่านรูปภาพ 1 รอบ กับการใช้จํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่านรูปภาพ 2 รอบ 

และปัจจัยการมีกฎในการเลือกรหัสผ่าน ระหว่างการมีกฎในการเลือกรหัสผ่านรูปภาพประเภทละ    

2 รูปภาพ กับการไม่มีกฎในการเลือกรหัสผ่านรูปภาพในแต่ละประเภท มาใช้ในการออกแบบระบบ  

การพิสูจน์ตัวตน เพ่ือวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อด้านการใช้งาน ด้านความปลอดภัย และความ

พึงพอใจของผู้ใช้งาน  

 งานวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง ใช้รูปแบบการทดลองแบบ 2x2 Between Subjects 

Design มีผู้เข้าร่วมการทดลองจํานวน 60 คน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มทดลอง โดยแต่ละกลุ่มได้ทําการ

ทดลองกลุ่มละ 1 รูปแบบ เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยได้พัฒนาโปรแกรมการพิสูจน์ตัวตนด้วยภาษา 

ASP.NET (C#.NET) ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2008 โดยมีแบบสอบถาม

ข้อมูลทั่วไปและแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งาน การทดลองด้านการใช้งานและด้านความ

ปลอดภัยทําการทดลองทั้งหมด 3 ครั้ง ได้แก่  ครั้งที่ 1 หลังจากการลงทะเบียนทันที ครั้งที่ 2 

หลังจากการทะเบียนไปแล้ว 3 วัน และครั้งที่ 3 หลังจากการลงทะเบียนไปแล้ว 15 วัน โดยการ

วิเคราะห์ด้านการใช้งาน ประกอบด้วย จํานวนคร้ังที่ใช้ในการพิสูจน์ตัวตน เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการพิสูจน์

ตัวตน และความสําเร็จในการพิสูจน์ตัวตน และการวิเคราะห์ด้านความปลอดภัย ประกอบด้วย 
จํานวนคร้ังที่ใช้ในการโจรกรรมการพิสูจน์ตัวตน เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการโจรกรรมการพิสูจน์ตัวตน และ

ความสําเร็จในการโจรกรรมการพิสูจน์ตัวตน 
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 ผลการทดลองด้านการใช้งานแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยจํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่านมี

อิทธิพลต่อการใช้งานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยการใช้จํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่านรูปภาพ 1 รอบ 

ใช้จํานวนคร้ังในการพิสูจน์ตัวตนน้อยกว่าและมีคะแนนความสําเร็จในการพิสูจน์ตัวตนมากกว่าการใช้

จํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่านรูปภาพ 2 รอบ แต่ปัจจัยการมีกฎในการเลือกรหัสผ่านไม่ส่งผลต่อด้าน

การใช้งาน เมื่อวิเคราะห์การมีอิทธิพลร่วมของทั้ง 2 ปัจจัย กลุ่มทดลองที่ใช้จํานวนรอบในการต้ัง

รหัสผ่าน 1 รอบ ร่วมกับไม่มีกฎในการเลือกรหัสผ่านในแต่ละประเภท ใช้จํานวนครั้งในการพิสูจน์

ตัวตนน้อยที่สุด มีเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการพิสูจน์ตัวตนน้อยที่สุด และมีคะแนนความสําเร็จในการพิสูจน์

ตัวตนมากที่สุด ส่วนผลการทดลองด้านความปลอดภัย พบว่า การโจรกรรมรหัสผ่านด้วยวิธีการแอบ
มอง (Shoulder surfing) ไม่สามารถโจรกรรมการพิสูจน์ตัวตนได้สําเร็จทั้ง 4 กลุ่มทดลอง แต่ในแง่

ของการคาดเดารหัสผ่านการไม่มีกฎในการเลือกรหัสผ่านรูปภาพจะมีความปลอดภัยมากกว่าการมีกฎ

ในการเลือกรหัสผ่าน เน่ืองจากมีความเป็นไปได้ของรหัสผ่านมากกว่าการมีกฎในการเลือกรหัสผ่าน 

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการทดลองที่มีต่อโปรแกรมการพิสูจน์ตัวตนสามารถสรุป

โดยรวมได้ว่าผู้เข้าร่วมการทดลองมีระดับความพึงพออยู่ในระดับพึงพอใจมาก 

 

คําสําคัญ: การพิสูจน์ตัวตน, รหัสผ่านรูปภาพ, การโจรกรรมรหัสผ่านด้วยวิธีการแอบมอง 
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ABSTRACT 
 

 This research was to investigate two factors which affect on usability and 

security of identification process with graphical password. The two factors are a) 

number of cycles to set password, including one cycle and two cycle, and b) existing 

of rules for choose password, including existing of rules and no existing of rules. The 

2x2 Between Subjects Design was employed. Experiment by group 60 court stuff in 

to 4 group follow factors that we want to experiment. We use ASP.NET (C#.NET) as a 

tool to construct program and use Microsoft SQL Server 2008 as a database. We 

process experiment by prepare general survey and satisfaction survey and request 

experiment group to complete general survey after finish they will need to identify 

and complete satisfaction survey. The experiments were tested three times for 

usability and security. The analysis of usability including the number is used to 

authentication, the average time spent on authentication and the success of the 

authentication. The analysis of security including the number is used in the theft of 

authentication, the average time spent in the theft of authentication and the success 

in the theft of authentication. 
 The experimental results show that the number of cycles to set password has 

an effect on usability but it does not effect on security.  On the other hands, the 

existing of rules for choose password does not effect on usability and security. Use 

one cycle to set password and no existing of rules made users spend least time for 
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completing. Use one cycle to set password and no existing of rules to usability the 

best effect. Additionally, the users were satisfied with the created authentication 

program. 

 

Keywords: Authentication, Graphical Password, Shoulder surfing 
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4.45 ค่าสถิติวิเคราะห์ความแตกต่างของจํานวนครั้งที่ใช้ในการพิสูจน์ตัวตน   62 

 จําแนกตามปัจจัยจํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่าน โดยวิธีการวิเคราะห์สถิติแบบ 

 Independent-Samples T Test 

4.46 ค่าเฉลี่ยและคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานของจํานวนคร้ังที่ใช้ในการพิสูจน์ตัวตน   63 

 จําแนกตามปัจจัยการมีกฎในการเลือกรหัสผ่าน 

4.47 ค่าสถิติวิเคราะห์ความแตกต่างของจํานวนครั้งที่ใช้ในการพิสูจน์ตัวตน   63 

 จําแนกตามปัจจัยการมีกฎในการเลือกรหัสผ่าน โดยวิธีการวิเคราะห์สถิติแบบ 

 Independent-Samples T Test 
4.48 ค่าเฉลี่ยและคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานของจํานวนคร้ังที่ใช้ในการพิสูจน์ตัวตน   64 

 จําแนกตามปัจจัยจํานวนรอบในการตั้งรหัสผ่าน และปัจจัยการมีกฎในการเลือกรหัสผ่าน 

4.49 ค่าสถิติวิเคราะห์ความแตกต่างของจํานวนครั้งที่ใช้ในการพิสูจน์ตัวตน   65 

 จําแนกตามปัจจัยจํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่านและปัจจัยการมีกฎในการเลือกรหัสผ่าน 

 ด้วยวิธี Kruskal-Wallis Test 

4.50 ค่าเฉลี่ยและคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานของเวลาที่ใช้ในการพิสจูน์ตัวตน   65 

 จําแนกตามปัจจัยจํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่าน 
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4.51 ค่าเฉลี่ยและคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานของเวลาที่ใช้ในการพิสจูน์ตัวตน   66 

 จําแนกตามปัจจัยการมีกฎในการเลือกรหัสผ่าน 

4.52 ค่าเฉลี่ยและคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานของเวลาที่ใช้ในการพิสจูน์ตัวตน   66 

 จําแนกตามปัจจัยจํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่าน และปัจจัยการมีกฎในการเลือกรหัสผ่าน 

4.53 ค่าสถิติวิเคราะห์อิทธิพลร่วม (Interaction) เวลาที่ใช้ในการพิสูจน์ตัวตน   67 

 ระหว่างปัจจัยจํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่านกับปัจจัยการมีกฎในการเลอืกรหัสผ่าน  

 (Tests of Between-Subjects Effects) 

4.54 ค่าเฉลี่ยและคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความสําเร็จในการพิสูจน์ตัวตน   68 
 จําแนกตามปัจจัยจํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่าน 

4.55 ค่าสถิติวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนความสําเร็จในการพิสูจน์ตัวตน   68 

 จําแนกตามปัจจัยจํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่าน โดยวิธีการวิเคราะห์สถิติแบบ 

 Independent-Samples T Test 

4.56 ค่าเฉลี่ยและคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความสําเร็จในการพิสูจน์ตัวตน  69  

 จําแนกตามปัจจัยการมีกฎในการเลือกรหัสผ่าน 

4.57 ค่าสถิติวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนความสําเร็จในการพิสูจน์ตัวตน   69 

 จําแนกตามปัจจัยการมีกฎในการเลือกรหัสผ่าน โดยวิธีการวิเคราะห์สถิติแบบ 

 Independent-Samples T Test 

4.58 ค่าเฉลี่ยและคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความสําเร็จในการพิสูจน์ตัวตน   70 

 จําแนกตามปัจจัยจํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่าน และปัจจัยการมีกฎในการเลือกรหัสผ่าน 

4.59 ค่าสถิติวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนความสําเร็จในการพิสูจน์ตัวตน   71 

 จําแนกตามปัจจัยจํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่านและปัจจัยการมีกฎในการเลือกรหัสผ่าน 

 ด้วยวิธี Kruskal-Wallis Test 
4.60 สรุปผลการวิเคราะห์สถิติความแตกต่างของผลการทดลองด้านการใช้งานครั้งที่ 3  71 

4.61 ค่าเฉลี่ยและคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานของจํานวนคร้ังที่ใช้ในการพิสูจน์ตัวตนทั้ง 3 คร้ัง  72

 จําแนกตามปัจจัยจํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่าน และปัจจัยการมีกฎในการเลือกรหัสผ่าน 

4.62 ค่าเฉลี่ยและคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานของเวลาเฉล่ียทีใ่ช้ในการพิสูจน์ตัวตนทั้ง 3 คร้ัง   73 

 จําแนกตามปัจจัยจํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่าน และปัจจัยการมีกฎในการเลือกรหัสผ่าน 

4.63 ค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความสําเร็จในการพิสูจน์ตัวตนท้ัง 3 คร้ัง   74 

 จําแนกตามปัจจัยจํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่าน และปัจจัยการมีกฎในการเลือกรหัสผ่าน 
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4.64 ค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของจํานวนครั้งที่ใช้ในการโจรกรรมการพิสูจน์ตัวตน   75

 จําแนกตามปัจจัยจํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่าน และปัจจัยการมีกฎในการเลือกรหัสผ่าน 

4.65 ค่าเฉลี่ยและคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานของเวลาที่ใช้ในการโจรกรรมการพิสูจน์ตัวตน   76 

 จําแนกตามปัจจัยจํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่าน 

4.66 ค่าเฉลี่ยและคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานของเวลาที่ใช้ในการโจรกรรมการพิสูจน์ตัวตน   77 

 จําแนกตามปัจจัยการมีกฎในการเลือกรหัสผ่าน 

4.67 ค่าเฉลี่ยและคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานของเวลาที่ใช้ในการโจรกรรมการพิสูจน์ตัวตน   77 

 จําแนกตามปัจจัยจํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่าน และปัจจัยการมีกฎในการเลือกรหัสผ่าน 
4.68 ค่าสถิติวิเคราะห์อิทธิพลร่วม (Interaction) เวลาทีใ่ช้ในการโจรกรรมการพิสูจน์ตัวตน  78

 ระหว่างปัจจัยจํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่านกับปัจจัยการมีกฎในการเลอืกรหัสผ่าน  

 (Tests of Between-Subjects Effects) 

4.69 ค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความสําเร็จในการโจรกรรมการพิสูจน์ตัวตน  79

 จําแนกตามปัจจัยจํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่าน และปัจจัยการมีกฎในการเลือกรหัสผ่าน 

4.70 สรุปผลการวิเคราะห์สถิติความแตกต่างของผลการทดลองการโจรกรรมครั้งที่ 1  80 

4.71 ค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของจํานวนครั้งที่ใช้ในการโจรกรรมการพิสูจน์ตัวตน   81 

 จําแนกตามปัจจัยจํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่าน และปัจจัยการมีกฎในการเลือกรหัสผ่าน 

4.72 ค่าเฉลี่ยและคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานของเวลาที่ใช้ในการโจรกรรมการพิสูจน์ตัวตน   81 

 จําแนกตามปัจจัยจํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่าน 

4.73 ค่าเฉลี่ยและคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานของเวลาที่ใช้ในการโจรกรรมการพิสูจน์ตัวตน   82 

 จําแนกตามปัจจัยการมีกฎในการเลือกรหัสผ่าน 

4.74 ค่าเฉลี่ยและคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานของเวลาที่ใช้ในการโจรกรรมการพิสูจน์ตัวตน   83 

 จําแนกตามปัจจัยจํานวนรอบในการตั้งรหัสผ่าน และปัจจัยการมีกฎในการเลือกรหัสผ่าน 
4.75 ค่าสถิติวิเคราะห์อิทธิพลร่วม (Interaction) เวลาทีใ่ช้ในการโจรกรรมการพิสูจน์ตัวตน  84

 ระหว่างปัจจัยจํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่านกับปัจจัยการมีกฎในการเลอืกรหัสผ่าน  

 (Tests of Between-Subjects Effects) 

4.76 ค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความสําเร็จในการโจรกรรมการพิสูจน์ตัวตน  85

 จําแนกตามปัจจัยจํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่าน และปัจจัยการมีกฎในการเลือกรหัสผ่าน 

4.77 สรุปผลการวิเคราะห์สถิติความแตกต่างของผลการทดลองการโจรกรรมครั้งที่ 2  86 

4.78 ค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของจํานวนครั้งที่ใช้ในการโจรกรรมการพิสูจน์ตัวตน   87 

 จําแนกตามปัจจัยจํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่าน และปัจจัยการมีกฎในการเลือกรหัสผ่าน 
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4.79 ค่าเฉลี่ยและคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานของเวลาที่ใช้ในการโจรกรรมการพิสูจน์ตัวตน   87 

 จําแนกตามปัจจัยจํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่าน 

4.80 ค่าเฉลี่ยและคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานของเวลาที่ใช้ในการโจรกรรมการพิสูจน์ตัวตน   88 

 จําแนกตามปัจจัยการมีกฎในการเลือกรหัสผ่าน 

4.81 ค่าเฉลี่ยและคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานของเวลาที่ใช้ในการโจรกรรมการพิสูจน์ตัวตน   89 

 จําแนกตามปัจจัยจํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่าน และปัจจัยการมีกฎในการเลือกรหัสผ่าน 

4.82 ค่าสถิติวิเคราะห์อิทธิพลร่วม (Interaction) เวลาทีใ่ช้ในการโจรกรรมการพิสูจน์ตัวตน  90

 ระหว่างปัจจัยจํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่านกับปัจจัยการมีกฎในการเลอืกรหัสผ่าน  
 (Tests of Between-Subjects Effects) 

4.83 ค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความสําเร็จในการโจรกรรมการพิสูจน์ตัวตน  91

 จําแนกตามปัจจัยจํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่าน และปัจจัยการมีกฎในการเลือกรหัสผ่าน 

4.84 สรุปผลการวิเคราะห์สถิติความแตกต่างของผลการทดลองการโจรกรรมครั้งที่ 3  92 

4.85 ค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของจํานวนคร้ังทีใ่ช้ในการโจรกรรมการพิสูจน์ตัวตน 93 

 ทั้ง 3 ครั้ง จําแนกตามปัจจัยจํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่าน และปัจจัยการมีกฎ 

 ในการเลือกรหัสผ่าน 

4.86 ค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของเวลาเฉลี่ยทีใ่ช้ในการโจรกรรมการพิสูจน์ตัวตน  94 

 ทั้ง 3 ครั้ง จําแนกตามปัจจัยจํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่าน และปัจจัยการมีกฎ 

 ในการเลือกรหัสผ่าน 

4.87 ค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความสําเร็จในการโจรกรรมการพิสูจน์ตัวตน 95 

 ทั้ง 3 ครั้ง จําแนกตามปัจจัยจํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่าน และปัจจัยการมีกฎ  

 ในการเลือกรหัสผ่าน 

4.88 แสดงค่าเฉล่ียความถ่ี ค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความความพึงพอใจ  96 
 จําแนกตามรายข้อของแบบสอบถามความพึงพอใจ 

4.89 ค่าเฉลี่ยและคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความความพึงพอ จําแนกตามปัจจัย  97 

 จํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่าน และปัจจัยการมีกฎในการเลือกรหัสผ่าน 

4.90 ค่าสถิติวิเคราะห์อิทธิพลร่วม (Interaction) ค่าเฉลี่ยคะแนนความความพึงพอ   98 

 ระหว่างปัจจัยจํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่าน กับปัจจัยการมีกฎในการเลอืกรหัสผ่าน 

 (Tests of Between-Subjects Effects) 

4.91 ความถี่ของรูปภาพใบหน้าผู้ชายท่ีถูกเลือกใช้เป็นรหัสผ่าน  101 

4.92 ความถี่ของรูปภาพใบหน้าผู้หญิงที่ถูกเลือกใช้เป็นรหัสผ่าน  102 
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4.93 ความถี่ของรูปภาพใบหน้าเด็กที่ถูกเลือกใช้เป็นรหัสผ่าน  103 

4.94 ความถี่ของรูปภาพใบหน้าการ์ตูนที่ถูกเลือกใช้เป็นรหัสผ่าน  104 

4.95 ความถี่ของตําแหน่งรูปภาพที่ถูกเลือกใช้ของกลุ่มทดลองที่ 1 ใช้จํานวนรอบ  105 

 ในการต้ังรหัสผ่านรูปภาพ 1 รอบ ร่วมกับมีกฎในการเลอืกรหัสผ่านรูปภาพ 

 ประเภทละ 2 รูปภาพ 

4.96 ความถี่ของตําแหน่งรูปภาพที่ถูกเลือกใช้ของกลุ่มทดลองที่ 2 ใช้จํานวนรอบ  106 

 ในการต้ังรหัสผ่านรูปภาพ 1 รอบ ร่วมกับไม่มีกฎในการเลือกรหัสผ่านรปูภาพ 
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

1.1 ความเป็นมาและความสาํคัญของงานวิจัย 
 

 การพิสูจน์ตัวตน (Authentication) เป็นข้ันตอนการตรวจสอบสิทธิการเข้าถึงข้อมูล

หรือการเข้าใช้ระบบต่าง ๆ อาทิเช่น การใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และระบบ

ต่าง ๆ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) สังคมออนไลน์ (Social network) และระบบธุรกรรมทาง

การเงินที่ใช้งานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น เพ่ือการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวและความปลอดภัย

ของข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจากผู้ไม่มีสิทธิหรือผู้ไม่หวังดี โดยการพิสูจน์ตัวตนสามารถ

จําแนกได้เป็น 3 ประเภท (Suo, Zhu, & Owen, 2005; Lashkari, 2010) ได้แก่ 1) การพิสูจน์ตัวตน

โดยการใช้เอกลักษณ์เฉพาะบุคคล (Biometric based authentication หรือ Inherit based 

authentication) เช่น การสแกนลายน้ิวมือ การสแกนม่านตา หรือการจดจําใบหน้า ซึ่งเป็นวิธีที่มี

ความปลอดภัยสูงที่สุด แต่ยังไม่มีการนํามาใช้อย่างแพร่หลาย เน่ืองจากต้องใช้อุปกรณ์ที่มีราคาแพง 

และกระบวนการทํางานที่ช้า  2) การพิสูจน์ตัวตนโดยการใช้อุปกรณ์โทเค่น (Token based 

authentication) เช่น คีย์การ์ด แบงค์การ์ด และสมาร์ทการ์ด มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย โดย

ส่วนมากจะใช้ร่วมกับการพิสูจน์ตัวตนโดยใช้ฐานความรู้ เช่น บัตร ATM หรืออุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน

หมายเลข PIN แต่วิธีการน้ีจําเป็นต้องพกการ์ดต่าง ๆ และจํารหัสเพ่ือใช้งาน ซึ่งหากลืมหรือเกิด     

สูญหายก็จะไม่สามารถทําการพิสูจน์ตัวตนได้ และวิธีน้ีค่อนข้างเสี่ยงต่อการถูกหลอกหลวงและ      
ถูกขโมย 3) การพิสูจน์ตัวตนโดยการใช้ฐานความรู้ (Knowledge based authentication) คือ การ

ใช้ข้อมูลหรือความรู้ที่มีอยู่ของแต่ละบุคคลมากําหนดเป็นรหัสผ่าน โดยวิธีน้ีจะร่วมทั้งการใช้รหัสผ่าน

ตัวอักษร (Text-based passwords) และการใช้รหัสผ่านรูปภาพ (Picture-based passwords) ซึ่ง

การใช้รหัสผ่านรูปภาพจะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) การรู้จําได้ (recognition-

based) คือ การให้ผู้ใช้พิสูจน์ตัวตนด้วยการเลือกรูปภาพให้ถูกต้องตามท่ีได้สร้างไว้ในขั้นตอน

ลงทะเบียน และ 2) การระลึกได้ (recall-based) คือ การให้ผู้ใช้พิสูจน์ตัวตนด้วยการสร้างรหัสผ่าน

รูปภาพอีกครั้งให้เหมือนกับที่เคยได้สร้างไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียน 

 การพิสูจน์ตัวตนที่เป็นที่นิยมและมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย คือ การพิสูจน์ตัวตนด้วย

รหัสผ่านตัวอักษร โดยการใช้ตัวอักษรแทนบัญชีผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพ่ือ

เป็นการยืนยันถึงการมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลหรือเข้าใช้ระบบงาน แต่การใช้การพิสูจน์ตัวตนด้วยรหัสผ่าน

ตัวอักษรก็ยังมีปัญหาในด้านการจดจํา โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องการให้รหัสผ่านตัวอักษรมีความ
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ปลอดภัย ก็จะต้องต้ังรหัสผ่านตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  เช่น รหัสผ่านต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร 

โดยประกอบไปด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก ตัวเลข และอักขระพิเศษ เช่น  @ # $ % เป็นต้น และ

ไม่ใช้ข้อมูลส่วนตัวในการต้ังรหัสผ่าน เช่น ช่ือของผู้ใช้ ช่ือเล่นหรือฉายา เบอร์โทรศัพท์ หรือช่ือบริษัท 

เป็นต้น และไม่ใช้คําที่มีในพจนานุกรมหรือคําที่มีความหมาย ซึ่งการต้ังรหัสผ่านตามหลักเกณฑ์ข้างต้น

มีความปลอดภัยสูงก็จริง แต่เป็นปัญหาต่อผู้ใช้งานในด้านการจดจํารหัสผ่าน ผู้ใช้ส่วนมากจึงต้องจด

บันทึกรหัสผ่าน (Kotadia, 2005, p. 594-597) หรือสร้างรหัสผ่านให้เหมือนกันทุกบัญชี (Dhamija & 

Perrig, 2000) เพ่ือให้สามารถจดจํารหัสผ่านได้ง่าย แต่ทําให้รหัสผ่านมีโอกาสถูกโจรกรรมได้ง่ายและ

เกิดความไม่ปลอดภัยในบัญชีที่มีการต้ังรหัสผ่านเหมือนกัน และในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการต้ังรหัสผ่านให้
สามารถจดจําได้ง่าย โดยเลือกการต้ังรหัสผ่านที่สั้นและง่าย (Adams & Sasse, 1999, pp. 41-46) 

เช่น การใช้ข้อมูลส่วนตัวในการต้ังรหัสผ่าน ได้แก่ วัน เดือน ปีเกิด เบอร์โทรศัพท์ ช่ือบุคคลใน

ครอบครัว เป็นต้น (คณิน  อุดมสุขประเสริฐ, 2555) ก็จะทําให้รหัสผ่านน้ันมีความปลอดภัยตํ่า 

สามารถคาดเดาได้ง่าย ซึ่งอาจถูกผู้ไม่หวังดีที่เช่ียวชาญด้านคอมพิวเตอร์ (Cracker) ทําการโจรกรรม

รหัสผ่านของระบบพิสูจน์ตัวตนได้ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การสุ่มรหัสผ่านในทุกความเป็นไปได้ของ

ตัวอักษร (Brute force attack) การสุ่มรหัสผ่านโดยใช้คําในพจนานุกรม (Dictionary attack) 

ซอฟต์แวร์สอดแนม (Spyware attack) การใช้วิธีการแอบมอง (Shoulder surfing attack) และการ

ใช้วิธีการหาข้อมูลจากสิ่งรอบตัวของผู้ใช้ (Social engineering attack) เป็นต้น 

 จากปัญหาความสามารถในการจดจํารหัสผ่านตัวอักษรของผู้ใช้ จึงได้มีงานวิจัยเก่ียวกับ

การนํารูปภาพมาใช้ในการพิสูจน์ตัวตน โดยอ้างอิงจากผลการวิจัยว่า มนุษย์สามารถจดจําและระลึก

รูปภาพได้ดีกว่าตัวอักษร (Shepard, 1967; Paivio, Rogers, & Smythe, 1968, pp. 137-138) โดย

งานวิจัยที่นํารูปภาพมาใช้ในการพิสูจน์ตัวตนที่ผู้วิจัยได้ศึกษาและสนใจคือ การพิสูจน์ตัวตนด้วยวิธีการ

ที่เรียกว่า Passface (RealUser, 2005) โดยผู้ใช้จะต้องทําการเลือกรูปภาพใบหน้าคนจํานวน 4 ภาพ 

เพ่ือใช้เป็นรหัสผ่าน ในขั้นตอนการพิสูจน์ตัวตน ระบบจะแสดงรูปภาพใบหน้าคนในตารางกริดจํานวน
ทั้งหมด 9 ภาพ โดยจะมีรูปภาพ 1 ภาพ เป็นภาพที่ผู้ใช้ได้ทําการเลือกไว้ และอีก 8 ภาพ เป็นภาพ

หลอก โดยผู้ใช้จะต้องทําการเลือกภาพที่ได้ทําการเลือกไว้ในขั้นตอนการสร้างรหัสผ่าน จนครบ 4 ภาพ 

แต่เน่ืองจากวิธีการนี้ใช้เมาส์ในการเลือกรหัสผ่าน จึงทําให้การโจมตีจากการแอบมอง (Shoulder 

Surfing Attack) สามารถโจรกรรมรหัสผ่านได้ และได้มีงานวิจัยการพิสูจน์ตัวตนด้วยรหัสผ่านรูปภาพ

ที่เรียกว่า Secure Passface หรือ S-Passface (Farnaz, Maslin, & Azizah, 2013, pp. 135-141) 

ที่นําเอา Passface มาพัฒนาเพ่ือปรับปรุง ด้านความปลอดภัย ในการป้องกันการโจมตีจากการแอบ

มอง (Shoulder surfing attack) โดยใช้วิธีการเลือกรหัสผ่านด้วยการใช้คีย์บอร์ดพิมพ์ตัวอักษรใต้

รูปภาพที่ต้องการเลือก แทนการใช้เมาส์ ซึ่งจากผลการทดลองด้านความปลอดภัย สามารถป้องกัน

การโจมตีจากการแอบมอง (Shoulder surfing attack) ได้ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ผลการทดลองด้าน
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การใช้งานพบว่าความง่ายในการใช้งานลดลง เมื่อเทียบกับ Passface จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจหาก

นําเอารูปแบบการพิสูจน์ตัวตนด้วยรหัสผ่านรูปภาพแบบ S-Passface มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ

การพิสูจน์ตัวตนด้วยรหัสผ่านรูปภาพเพ่ือเพ่ิมความง่ายในการใช้งาน และยังคงความปลอดภัยไว้ด้วย 

 จากความสําคัญของปัญหาการพิสูจน์ตัวตนและงานวิจัยดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่า

เพ่ือประโยชน์ของผู้ใช้งานในการเก็บรักษาข้อมูลที่สําคัญในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพ่ือ

วิเคราะห์หารูปแบบในการออกแบบและพัฒนา วิธีการพิสูจน์ตัวตนด้วยรหัสผ่านรูปภาพที่สามารถใช้

งานง่าย (Usability) และมีความปลอดภัย (Security) ผู้วิจัยจึงนําเอารูปแบบการพิสูจน์ตัวตนด้วย

รหัสผ่านรูปภาพที่มีลักษณะเดียวกับ S-Passface มาประยุกต์ใช้เพ่ือการศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การพิสูจน์ตัวตนด้วยรหัสผ่านรูปภาพ โดยมีปัจจัยที่นํามาศึกษาเปรียบเทียบ 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัย

จํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่าน ระหว่างการใช้จํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่านรูปภาพ 1 รอบ กับการใช้

จํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่านรูปภาพ 2 รอบ และปัจจัยการมีกฎในการเลือกรหัสผ่าน ระหว่างการมี

กฎในการเลือกรหัสผ่านรูปภาพประเภทละ 2 รูปภาพ กับการไม่มีกฎในการเลือกรหัสผ่านรูปภาพใน

แต่ละประเภท มาใช้ในการออกแบบระบบการพิสูจน์ตัวตน เพ่ือวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อด้าน

การใช้งาน   ด้านความปลอดภัย และความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 

 

1.2 ปัญหานําวิจัย 

 

 งานวิจัยน้ีทําการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพิสูจน์ตัวตนด้วยรหัสผ่าน

รูปภาพ โดยมีปัจจัยที่นํามาศึกษาเปรียบเทียบ 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยจํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่าน 

ระหว่างการใช้จํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่านรูปภาพ 1 รอบ กับการใช้จํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่าน

รูปภาพ 2 รอบ และปัจจัยการมีกฎในการเลือกรหัสผ่าน ระหว่างการมีกฎในการเลือกรหัสผ่าน

รูปภาพประเภทละ 2 รูปภาพ กับการไม่มีกฎในการเลือกรหัสผ่านรูปภาพในแต่ละประเภท เพ่ือ
วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อด้านการใช้งาน ด้านความปลอดภัย และความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 

 

1.3 วัตถุประสงคง์านวิจัย 

 

 1. เพ่ือเปรียบเทียบด้านการใช้งาน (Usability) ด้านความปลอดภัย (Security) และ

ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อการพิสูจน์ตัวตน ระหว่างการใช้จํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่านรูปภาพ 1 

รอบ กับการใช้จํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่านรูปภาพ 2 รอบ 
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 2. เพ่ือเปรียบเทียบด้านการใช้งาน (Usability) ด้านความปลอดภัย (Security) และ

ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อการพิสูจน์ตัวตน ระหว่างการมีกฎในการเลือกรหัสผ่านรูปภาพประเภท

ละ 2 รูปภาพ กับการไม่มีกฎในการเลือกรหัสผ่านรูปภาพในแต่ละประเภท 

 3. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลร่วมกันในด้านการใช้งาน (Usability) ด้านความ

ปลอดภัย (Security) และความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อการพิสูจน์ตัวตน ระหว่างปัจจัยจํานวนรอบใน

การต้ังรหัสผ่าน กับปัจจัยการมีกฎในการเลือกรหัสผ่าน 

 4. เพ่ือเปรียบเทียบด้านการใช้งาน (Usability) ด้านความปลอดภัย (Security) และ

ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อการพิสูจน์ตัวตน กับรูปแบบการพิสูจน์ตัวตนด้วยรหัสผ่านรูปภาพที่มี
ลักษณะเดียวกับ S-Passface 

 

1.4 ขอบเขตงานวิจัย 

 

 เพ่ือให้งานวิจัยบรรลุถึงวัตถุประสงค์ จึงได้กําหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังต่อไปนี้ 

 1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นเจ้าหน้าที่ในศาลอุทธรณ์ภาค 7 โดยมุ่งเน้น

ศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่าง ที่เคยใช้งานระบบพิสูจน์ตัวตนและใช้งานคอมพิวเตอร์มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี 

ทั้งเพศชาย และเพศหญิง จํานวนทั้งหมด 60 คน โดยได้แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มทดลอง กลุ่มทดลองละ 

15 คน 

 2. การทดลองด้านการใช้งาน (Usability) จะทําการทดลองการพิสูจน์ตัวตนท้ังหมด 3 

ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 หลังจากการลงทะเบียนทันที คร้ังที่ 2 หลังจากการลงทะเบียนไปแล้ว 3 วัน และ

ครั้งที่ 3 หลังจากการลงทะเบียนไปแล้ว 15 วัน  

 3. การทดลองด้านความปลอดภัย (Security) จะทําการทดลองการโจรกรรมรหัสผ่าน

โดยวิธีการแอบมอง (Shoulder surfing) ทั้งหมด 3 ครั้ง ได้แก่ หลังจากที่ผู้เข้าร่วมการทดลองทําการ
ทดลองด้านการใช้งานเสร็จสิ้นทั้ง 3 ครั้ง   

 4. การประเมินประสิทธิภาพของวิธีการพิสูจน์ตัวตนที่ออกแบบนี้ โดยการวัด

ประสิทธิภาพด้านการใช้งานซึ่งประกอบไปด้วย จํานวนคร้ังที่ใช้ในการพิสูจน์ตัวตน เวลาเฉลี่ยที่ใช้ใน

การพิสูจน์ตัวตน และความสําเร็จในการพิสูจน์ตัวตน สําหรับการวัดประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย

จะประกอบไปด้วย จํานวนคร้ังที่ใช้ในการโจรกรรมพิสูจน์ตัวตน เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการโจรกรรมพิสูจน์

ตัวตน และความสําเร็จในการโจรกรรมพิสูจน์ตัวตน อีกทั้งได้ทําการวัดความพึงพอใจผู้ใช้ที่มีต่อระบบ

พิสูจน์ตัวตนด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจ ขั้นตอนสุดท้ายจะนําข้อมูลที่ได้จากการทดลองเหล่าน้ี

มาเปรียบเทียบตามปัจจัยที่ศึกษาเพ่ือวิเคราะห์ผลการวิจัยว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร 
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1.5 ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รับ 

 

 จากการดําเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์ และขอบเขตการวิจัยที่กําหนดไว้ ผู้วิจัยคาดว่า

จะได้รับประโยชน์จากงานวิจัย ดังต่อไปนี้ 

 1. เพ่ือทราบถึงความแตกต่างของวิธีการพิสูจน์ตัวตน แบบมีปัจจัยจํานวนรอบในการ

ต้ังรหัสผ่าน และปัจจัยการมีกฎในการเลือกรหัสผ่าน ในด้านการใช้งาน (Usability) ด้านความ

ปลอดภัย (Security) และความพึงพอใจ 

 2. เพ่ือทราบถึงรูปแบบในการออกแบบวิธีการพิสูจน์ตัวตนด้วยรหัสผ่านรูปภาพที่
เหมาะสม ให้มีการใช้งานที่ง่าย (Usability) และมีความปลอดภัยสูง (Security)  

 3. เพ่ือนําข้อมูลจากการศึกษาวิจัยครั้งน้ีเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาวิจัยที่เก่ียวข้องต่อไป 

หรือเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้กับงานวิจัยด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบวิธีการพิสูจน์ตัวตน

ด้วยรหัสผ่านรูปภาพ 

 

1.6 รายละเอียดงานวิจัย 

 

 รายละเอียดของวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี แบ่งออกเป็น 5 บท ดังน้ี 

 บทที่ 1 บทนํา ประกอบด้วย ความเป็นมาและความสําคัญของงานวิจัย ปัญหานําวิจัย 

วัตถุประสงค์งานวิจัย สมมติฐาน ขอบเขตงานวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และรายละเอียด

งานวิจัย 

 บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย ทฤษฎีที่เก่ียวกับความจําของ

มนุษย์ การใช้รูปแบบอักษร และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการออกแบบระบบพิสูจน์ตัวตน 

 บทที่ 3 วิธีการดําเนินงานวิจัย ประกอบด้วย ระเบียบวิธีการทดลอง โครงสร้างและ
ขั้นตอนการทํางานของระบบ การออกแบบการทดลอง และการวัดผลการทดลอง 

 บทที่ 4 ผลการทดลอง ประกอบด้วย ผลการทดลองด้านประสิทธิภาพการใช้งาน      

ผลการทดลองด้านประสิทธิภาพความปลอดภัย ผลคะแนนความพึงพอใจ และผลการวิเคราะห์

โปรแกรมที่ออกแบบ 

 บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ ประกอบไปด้วย สรุปผลท่ีได้จากการวิจัย 

การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ และแนวทางการศึกษาวิจัยต่อไปในอนาคต 

 ในส่วนของบทต่อไปน้ัน จะกล่าวถึงทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ที่ได้ศึกษาและนํามา

เป็นแนวทางในการทํางานวิจัยน้ี 
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บทท่ี 2 

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 

 ในบทน้ีจะนําเสนอทฤษฎีที่เก่ียวกับความจําของมนุษย์ และงานวิจัยด้านการพิสูจน์ตัน
ตนโดยการใช้รูปภาพที่ผ่านมา เพ่ือเป็นแนวทางในการวิจัยและการออกแบบวิธีการพิสูจน์ตัวตนด้วย

รหัสผ่านรูปภาพ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 

2.1 ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

 

 งานวิจัยน้ีมีการศึกษาด้านการใช้งานของการพิสูจน์ตัวตนด้วยรหัสผ่านรูปภาพ โดยมี

การวัดผลการใช้งานที่เก่ียวข้องกับการจดจํา ผู้วิจัยจึงขอกล่าวถึงทฤษฎีที่เก่ียวกับความจําของมนุษย์ 

ที่ได้ศึกษาจากหนังสือความจํามนุษย์ (อุบลรัตน์ เพ็งสถิตย์, 2535)โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี  

 2.1.1  ความหมายของความจํา 

   ความจํา หมายถึง กระบวนการอย่างหน่ึงทางจิตใจ ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีจะ

เป็นความสามารถในการตอบสนองต่อบางสิ่งบางอย่างที่เคยมีประสบการณ์มาแล้ว ให้สามารถแสดง

ออกมาได้อีกครั้งหน่ึง หรืออาจกล่าวได้ง่าย ๆ ว่าเป็นความสามารถในการระลึกถึงเหตุการณ์หรือสิ่ง

ต่าง ๆ ให้ฟ้ืนกลับมาอีกครั้งหน่ึง  

 2.1.2  ประเภทของความจํา 

   การพิสูจน์ตัวตนด้วยรหัสผ่านรูปภาพผู้ใช้จําเป็นต้องอาศัยความจําเพ่ือให้
สามารถนํารหัสผ่านที่ได้สร้างมาใช้ในการพิสูจน์ตัวตนเมื่อต้องการใช้งานข้อมูลหรือระบบต่าง ๆ โดย

ความจําสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

   (1) ความจําระยะส้ัน (Short – Term Memory) มีช่ือย่อว่า STM เป็น

ความจําที่เกิดขึ้นภายหลังจากการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ เป็นความจําหลังการเรียนรู้ เมื่อเกิดความจํา

ระยะสั้นแล้วจะปรากฏว่าความจําน้ันสามารถเลือนหายไปในระยะเวลาที่รวดเร็วมาก ความจําระยะ

สั้นจัดเป็นความจําช่ัวคราว เกิดขึ้นมาเพ่ือใช้ประโยชน์ในขณะที่จําอยู่เท่าน้ัน เช่น จําหมายเลข

โทรศัพท์ เมื่อ กดหมายเลขโทรศัพท์เสร็จสิ้นแล้ว และกําลังพูดโทรศัพท์อยู่น้ัน ปรากฏว่าลืมหมายเลข

โทรศัพท์น้ันทันที ดังน้ัน ความจําระยะสั้นจัดว่าเป็นความจําที่จะสูญหายไปอย่างง่ายดาย ถ้าหากว่า

เราไม่ได้ต้ังใจหรือใส่ใจที่จะจดจํา 

   (2) ความจําระยะยาว (Long – Term Memory) มีช่ือย่อว่า LTM เป็น

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสามารถจะจําได้ภายในนาที หรืออาจจะเป็นวัน สัปดาห์ ปี หรือหลาย ๆ ปีก็
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เป็นได้ เมื่อมีการระลึกถึงสิ่งน้ัน ๆ  จะสามารถระลึกได้ทันที ความจําระยะยาวนี้จะต้องมีกระบวนการ

ที่ผ่านกระบวนการของความจําระยะสั้นมาก่อนเสมอ การท่ีบุคคลสามารถจดจําสิ่งต่าง ๆ ได้ดีมาก

น้อยเท่าใดน้ัน ขึ้นอยู่กับกระบวนการที่เราจะมีความสามารถในการบรรจุความจําส่วนน้ัน ๆ เข้าสู่

ความจําระยะยาวได้ดีมากน้อยเพียงใด ปัญหาที่สําคัญสําหรับการบรรจุความจําลงในสมองน้ัน คือ 

บุคคลมักจะถูกแทรกแซงด้วยสิ่งต่าง ๆ ตามหลักการของ Interference Theory เช่น “ฉันไม่สามารถ

นึกถึงช่ือครูที่เคยสอนช้ันประถมปีที่ 4 ได้ เพราะช่ือครูที่สอนในช้ันประถมปีที่ 3 มาคอยรบกวนฉัน

ตลอดเวลา” หลักการแทรกแซงที่ทําให้ความจําระยะยาวเกิดขึ้นไม่ได้ มีหลัก 2 ประการดังน้ี 

   1. กิจกรรมที่ทําให้การเรียนรู้ใหม่เกิดข้ึนไม่ได้ เพราะ การเรียนรู้เดิมหรือ
กิจกรรมเดิมรบกวนทําให้การเรียนรู้สิ่งใหม่ไม่ได้ผลดี หรือบางคร้ังการเรียนรู้สิ่งใหม่อาจจะไม่เกิดขึ้น

เลยก็ได้ เรียกว่า การแทรกแซงตาม  

   2. กิจกรรมท่ีทําให้เกิดการลืมเลือนในสิ่งที่ได้เรียนรู้ไป น้ันคือ การเรียนรู้สิ่ง

ใหม่จะสามารถทําได้ดี และสิ่งที่ได้เรียนรู้มาแล้วในอดีตเกิดการลืมเลือน ทําให้จดจํากิจกรรมเดิมไม่ได้ 

เรียกว่า การแทรกแซงย้อนกลับ 

 ดังน้ัน เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการทดลองมีความต้ังใจหรือใส่ใจที่จะจดจํารหัสผ่านนําไปสู่การ

เกิดความจําระยะยาว เพ่ือให้สามารถระลึกรหัสผ่านในการพิสูจน์ตัวตนได้น้ัน ในการออกแบบการ

ทดลองจําเป็นต้องหาวิธีการที่ให้ผู้เข้าร่วมการทดลองมีความต้ังใจหรือใส่ใจในการจดจํารหัสผ่าน 

เพ่ือให้ได้ผลการทดลองที่ถูกต้องและน่าเช่ือถือ 

 

2.2 งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

 

 คณิน  อุดมสุขประเสริฐ (2555) ได้ศึกษาพฤติกรรมการต้ังรหัสผ่านของผู้ใช้งาน

อินเทอร์เน็ตวัยทํางานในประเทศไทย เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 494 คน พบว่ามีพฤติกรรม
การต้ังรหัสผ่านโดยใช้ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับตนเอง จํานวน 395 คน คิดเป็นร้อยละ 80 และประชากรที่

ไม่เคยใช้รหัสผ่านจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตนเองมีจํานวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 20 และข้อมูลที่

เก่ียวข้องกับตนเองที่นิยมใช้กําหนดเป็นรหัสผ่านเป็นอันดับแรกคือ วัน เดือน ปีเกิด มีจํานวน 148 คน 

คิดเป็นร้อยละ 30.0 ใช้เบอร์โทรศัพท์กําหนดเป็นรหัสผ่านจํานวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 16.4 ใช้ช่ือ

หรือฉายาของตนเองกําหนดเป็นรหัสผ่านจํานวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 17.4 ใช้ช่ือของบุคคลอ่ืน

กําหนดเป็นรหัสผ่านจํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 ใช้ช่ือสัตว์เลี้ยงกําหนดเป็นรหัสผ่านจํานวน 

12 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4 ใช้เลขประจําตัวประชาชนหรือนักศึกษาจํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 

ใช้ทะเบียนรถหรือเลขที่บ้านกําหนดเป็นรหัสผ่านจํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 ใช้วันสําคัญของ

คนในครอบครัวจํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 ใช้ข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อย



8 

 
 

ละ 3.4 ใช้ช่ือสิ่งของหรือของใช้ส่วนตัวจํานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 4.7 ใช้การสุ่มต่าง ๆ จํานวน 41 

คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 ใช้กลุ่มตัวเลขจํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 และไม่ระบุข้อมูลที่ใช้จํานวน 

22 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 

 Tari, Ozok, & Holden (2006) ได้ทําการทดลองเปรียบเทียบการโจรกรรมรหัสผ่าน

ด้วยวิธีการ Shoulder surfing กับระบบการพิสูจน์ตันตน 4 แบบ ได้แก่ รหัสผ่านตัวอักษรที่มีใน 

Dictionary รหัสผ่านตัวอักษรที่ไม่มีใน Dictionary รหัสผ่าน Passface แบบใช้เมาส์คลิกเลือก และ

รหัสผ่าน Passface แบบใช้คีย์บอร์ดเลือก โดยใช้ผู้ทดสอบทั้งหมด 20 คน ซึ่งผลท่ีได้จากการทดลอง

พบว่า รหัสผ่าน Passface แบบใช้เมาส์คลิกเลือกน้ัน จะโดนโจรกรรมรหัสผ่านด้วยวิธีการ Shoulder 
surfing มากที่สุด ซึ่งตรงกับแนวคิดของผู้เข้าร่วมการทดลองทั้ง 20 คน ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารหัสผ่าน

รูปภาพมีจุดอ่อนในเรื่องของการโดนโจมตีด้วยวิธีการ Shoulder surfing ได้ง่าย 

 Akula and Devisetty (2004) ได้ออกแบบ Algorithm โดยระบบจะแสดงชุดของภาพ

และให้ผู้ใช้งานเลือกภาพรหัสผ่านให้ถูกต้อง ซึ่งมีวิธีการที่คล้ายกับวิธี “Déjà vu” (Dhamija & 

Perrig, 2000) แต่แตกต่างกันคือ Hash Function ที่ใช้จะเป็น SHA-1 โดยจะทําให้วิธีการพิสูจน์

ตัวตนแบบดังกล่าวมีความปลอดภัยขึ้นและใช้หน่วยความจําน้อยลง แต่ไฟล์ภาพยังคงใช้พ้ืนที่มากกว่า

การเก็บข้อมูลเป็นตัวอักขระถึงแม้จะผ่านวิธีการ Hash Function แล้วก็ตาม ผู้ทดลองช้ีให้เห็นว่าหาก

ทําการปรับปรุงเร่ืองการจัดเก็บข้อมูลให้ดีขึ้น ในอนาคตอาจจะนํามาปรับใช้กับโทรศัพท์มือถือและพีดี

เอ (PDA) ได้ 

 

 
ภาพที่ 2.1 Déjà vu by R. Dhamija, and A. Perrig, 2000, A User Study Using Images for 

Authentication, Proceedings of 9th USENIX Security Symposium. 

 



9 

 
 

 RealUser Corporation 2005 ได้ทําการพัฒนาวิธีการที่เรียกว่า “Passface” ผู้ใช้

จะต้องทําการเลือกภาพหน้าคนจํานวน 4 ภาพ เพ่ือใช้เป็นรหัสผ่าน ในขั้นตอนการพิสูจน์ตัวตน ระบบ

จะแสดงภาพหน้าคนในตารางกริดจํานวนทั้งหมด 9 ภาพ โดยหน่ึงในนั้นจะมีรูปภาพ 1 ภาพเป็นภาพ

ที่ผู้ใช้ได้ทําการเลือกไว้เป็นรหัสผ่านและอีก 8 ภาพที่เป็นภาพหลอก โดยผู้ใช้จะต้องทําการเลือกภาพที่

ได้ทําการเลือกไว้ในขั้นตอนการสร้างรหัสผ่าน โดยขั้นตอนดังกล่าวจะต้องทําซ้ําจนครบ 4 คร้ังและ

เลือกภาพที่ถูกต้องครบทั้ง 4 ภาพ 

 โดย “Passface” ได้ทําการพัฒนาขึ้นภายใต้สมมุติฐานที่ว่ามนุษย์สามารถที่จะจดจํา

และระลึกถึงใบหน้ามนุษย์ด้วยกันได้ดีกว่ารูปภาพ ซึ่งมีงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่า “Passface” 
สามารถจดจําได้ง่ายในช่วงเวลาที่ยาวนาน (Valentine 1998, 1999) แต่อย่างไรก็ตามการพิสูจน์

ตัวตนด้วยวิธีการดังกล่าวมีความล้มเหลว 1 ใน 3 เมื่อเปรียบเทียบกับการพิสูจน์ตัวตนด้วยรหัสผ่านตัว

อักขระเนื่องจากใบหน้าที่ได้นํามาทําการทดลองอาจจะไม่เป็นที่รู้จักของผู้เข้าร่วมการทดลอง ซึ่งจะ

เป็นเรืองยากในการจดจําหรือวิเคราะห์ภาพดังกล่าว (Brostoff & Sasse, 2000) 

 

 
ภาพที่ 2.2  Passface by RealUser Corporation, 2005, from http://www.realuser.com 
 

 Towhidi, Masrom, & Manaf (2013) ได้เสนอวิธีการท่ีเรียกว่า “S-Passface” โดยได้

มีการปรับปรุงความปลอดภัยของงานวิจัย “Passface” เพ่ือป้องกันการโจมตีจากการแอบมอง 

(Shoulder Surfing Attack) โดยการทดลองจะให้ผู้เข้าร่วมการทดลองจะต้องทําการสร้างรหัสผ่าน

สองรอบ โดยรอบแรกจะให้ผู้เข้าร่วมการทดลองเลือกภาพใบหน้าคนจํานวนทั้งหมด 4 ภาพ ที่แสดง

บนตารางกริดขนาด 3x3 สองตาราง โดยทําการเลือกตารางละ 2 ภาพ โดยตารางแรกระบบจะแสดง
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ภาพใบหน้าผู้ชายและตารางที่สองจะแสดงภาพใบหน้าผู้หญิง ซึ่งจะมีตัวอักขระภาษาอังกฤษกํากับใต้

ภาพทุกภาพซึ่งจะไม่ซ้ํากันในแต่ละภาพ โดยผู้เข้าร่วมการทดลองจะต้องนําตัวอักขระที่ปรากฏใต้ภาพ

ไปกรอกยังช่องสําหรับรหัสผ่านแทนการเลือกรูปภาพ รอบที่สองระบบจะแสดงภาพหน้าคนให้

ผู้เข้าร่วมการทดลองเลือกเหมือนรอบแรกแต่ภาพท่ีใช้จะเป็นภาพของใบหน้าเด็กและตัวตลก ดังภาพ

ที่ 2.7 หลังจากที่ได้ทําการเลือกภาพรหัสผ่านครบทั้งสองรอบแล้วจะให้ผู้เข้าร่วมการทดลองพิสูจน์

ตัวตน  ผลการทดลองพบว่าผู้ที่ทําการโจมตีรหัสผ่านไม่สามารถที่จะโจมตีรหัสผ่านได้ครบทั้ง 4 ภาพ 

ประมาณร้อยละ 8 ทําการเลือกภาพที่ถูกต้องได้สามภาพ ร้อยละ 25 ทําการเลือกภาพที่ถูกต้องได้สอง

ภาพ ร้อยละ 35 ทําการเลือกภาพท่ีถูกต้องได้หน่ึงภาพและร้อยละ 33 ของผู้ที่ทําการโจมตีรหัสผ่าน
ทั้งหมด เลือกภาพไม่ถูกต้องเลย เมื่อเปรียบเทียบกับ Passface พบว่าร้อยละ 53 ของผู้โจมตีสามารถ

โจมตีรหัสผ่านได้ทั้งหมดและผู้โจมตีทุกคนสามารถโจมตีรหัสผ่านได้อย่างน้อยหน่ึงรูปภาพ ซึ่งแสดงให้

เห็นว่า S-Passface สามารถป้องกันการโจมตีแบบการแอบมอง (Shoulder Surfing Attack) ได้ถึง 

100 เปอร์เซ็นต์ แต่วิธีการน้ีจะทําให้ความใช้งานง่ายลดลงเช่นกัน 

 

 
ภาพที่ 2.3  S-Passface by T. Farnaz, M. Maslin, and A.M. Azizah, 2013, An Enhancement 

on Passface Graphical Password Authentication, Vol. 3(2), p. 135-141. Journal of 

Basic and Applied Scientific Research. 

 
 จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จะเห็นได้ว่าการพิสูจน์ตัวตนด้วยรหัสผ่าน

รูปภาพน้ัน ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถจดจํารหัสผ่าน และเพ่ิมโอกาสในการพิสูจน์ตัวตนสําเร็จมากกว่า

การพิสูจน์ตัวตนด้วยรหัสตัวอักษร และการใช้คีย์บอร์ดในการเลือกใส่รหัสผ่านรูปภาพจะมีความ

ปลอดภัยจากการถูกโจรกรรมด้วยวิธีการ Shoulder surfing มากกว่าการใช้เมาส์ โดยวิธีการพิสูจน์

ตัวตนด้วยรหัสผ่านรูปภาพแบบ S-Passface น้ัน ได้นําเอาข้อดีของการใช้รูปภาพใบหน้าคนเป็น

รหัสผ่าน ที่สามารถเพ่ิมความสามารถในการจดจําได้ดีกว่ารหัสผ่านแบบตัวอักษร อีกทั้งการใช้

คีย์บอร์ดในการใส่รหัสผ่านที่มีความปลอดภัยมากกว่าการใช้เมาส์มาใช้ในการออกแบบทําให้มีความ
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ปลอดภัยจากการโจรกรรมด้วยวิธีการ Shoulder surfing  ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ แต่อย่างไรก็ตาม การ

ให้ผู้ใช้เลือกรูปภาพจากประเภทของรูปภาพที่ผู้ใช้ไม่มีความสนใจหรือไม่สามารถหาจุดเด่นของรูปภาพ

ในประเภทน้ันได้ ก็อาจจะส่งผลต่อการใช้งานและความสามารถในการจดจํา และการที่ต้องใช้จํานวน

รอบในการลงทะเบียนและการพิสูจน์ตันตนถึง 2 รอบ อาจทําให้ผู้ใช้งานเกิดความสับสน และต้องใช้

เวลาในการลงทะเบียนและการพิสูจน์ตันตนมาก ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการใช้งานได้เช่นกัน ดังน้ัน 

ผู้วิจัยจึงนําเอารูปแบบการพิสูจน์ตัวตนด้วยรหัสผ่านรูปภาพที่มีลักษณะแบบ S-Passface มาประยุกต์ 

ใช้เพ่ือการศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพิสูจน์ตัวตนด้วยรหัสผ่านรูปภาพ โดยมีปัจจัยที่นํามา

ศึกษาเปรียบเทียบ 2 ปัจจัย ได้แก่ จํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่าน ระหว่างการใช้จํานวนรอบในการต้ัง
รหัสผ่าน 1 รอบ และการใช้จํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่าน 1 รอบ และปัจจัยการมีกฎในการเลือก

รหัสผ่าน ระหว่างการมีกฎในการเลือกรหัสผ่านประเภทละ 2 รูปภาพ และการไม่มีกฎในการเลือก

รหัสผ่านในแต่ละประเภท เพ่ือวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อด้านการใช้งาน (Usability) ด้านความ

ปลอดภัย (Security) และความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินงานวิจัย 
 

 งานวิจัยน้ีทําการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวิธีการพิสูจน์ตัวตนด้วยรหัสผ่าน
รูปภาพ โดยปัจจัยที่นํามาศึกษาเปรียบเทียบ ได้แก่ ปัจจัยจํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่านรูปภาพและ

ปัจจัยการมีกฎในการลือกรหัสผ่านรูปภาพ เพ่ือหารูปแบบวิธีการพิสูจน์ตัวตนท่ีมีการใช้งานที่ง่าย 

(Usability) และมีความปลอดภัยสูง (Security) โดยนําเอารูปแบบการพิสูจน์ตัวตนด้วยรหัสผ่าน

รูปภาพที่มีลักษณะแบบเดียวกับ S-Passface มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ โดยในบทน้ีจะนําเสนอ 

ระเบียบวิธีการทดลอง โครงสร้างและข้ันตอนการทํางานของระบบ และการออกแบบการวัดผลการ

ทดลอง เพ่ือประเมินประสิทธิภาพด้านการใช้งาน ด้านความปลอดภัย และความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมการทดลองที่มีต่อระบบพิสูจน์ตัวตนที่ได้ออกแบบ 

  

3.1 ระเบียบวิธีการทดลอง 

  

 ระเบียบวิธีการทดลองของงานวิจัยน้ี ประกอบไปด้วย ตัวแปรและสมมติฐานที่ใช้ในการ

ทดลอง รูปแบบการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล การเก็บรวบรวม

ข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 

 3.1.1 ตัวแปรและสมมติฐาน 
  3.1.1.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)  

    1. จํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่าน คือ จํานวนรอบท่ีใช้ในการต้ังรหัสผ่าน

รูปภาพในขั้นตอนการลงทะเบียน และรวมถึงจํานวนรอบที่ใช้ในการใส่รหัสผ่านรูปภาพในข้ันตอนการ

พิสูจน์ตัวตน โดยจําแนกตัวแปรได้ 2 ค่า ได้แก่ การใช้จํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่านรูปภาพ 1 รอบ 

โดยต้ังรหัสผ่านทั้งหมด 8 รูปภาพ และการใช้จํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่านรูปภาพ 2 รอบ โดยต้ัง

รหัสผ่านรอบละ 4 รูปภาพ รวมท้ังหมด 8 รูปภาพ 

    2. การมีกฎในการเลือกรหัสผ่าน คือ กฎในการเลือกรูปภาพเป็น

รหัสผ่าน โดยจะมีรูปภาพทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ รูปภาพใบหน้าผู้ชาย รูปภาพใบหน้าผู้หญิง 

รูปภาพใบหน้าเด็ก และรูปภาพใบหน้าการ์ตูน โดยจําแนกตัวแปรได้ 2 ค่า ได้แก่ การมีกฎในการเลือก

รหัสผ่านรูปภาพประเภทละ 2 รูปภาพ และการไม่มีกฎในการเลือกรหัสผ่านรูปภาพในแต่ละประเภท 
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  3.1.1.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

    1. ประสิทธิภาพด้านการใช้งานของการพิสูจน์ตัวตนท่ีได้ออกแบบใน

งานวิจัย ประกอบไปด้วย จํานวนคร้ังที่ใช้ในการพิสูจน์ตัวตน เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการพิสูจน์ตัวตน และ

ความสําเร็จในการพิสูจน์ตัวตน 

    2. ประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยของการพิสูจน์ตัวตนท่ีได้ออกแบบ

ในงานวิจัย ประกอบไปด้วย จํานวนคร้ังที่ใช้ในการโจรกรรมการพิสูจน์ตัวตน เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการ

โจรกรรมการพิสูจน์ตัวตน และความสําเร็จในการโจรกรรมการพิสูจน์ตัวตน 
    3. ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบการพิสูจน์ตัวตนท่ีได้ออกแบบใน

งานวิจัย วัดผลจากคะแนนแบบสอบถามความพึงพอใจที่ให้ผู้เข้าร่วมการทดลองตอบแบบสอบถาม

หลังทําการทดลองเสร็จสิ้น 

  3.1.1.3  สมมติฐานในการทดลอง 

    จํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่าน และการมีกฎในการเลือกรหัสผ่าน มีผล

ต่อด้านการใช้งาน (Usability) และด้านความปลอดภัย (Security) ของรหัสผ่านรูปภาพ โดยมี

สมมติฐานทั้งหมด 3 สมมติฐาน และมูลเหตุที่นําไปสู่สมมติฐานในงานวิจัยน้ี ดังต่อไปนี้ 

    1.  การเปรียบเทียบด้านการใช้งาน และด้านความปลอดภัย ระหว่าง

จํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่านรูปภาพ 1 รอบ และจํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่านรูปภาพ 2 รอบ โดย

ในด้านการใช้งาน ผู้วิจัยมีแนวคิดว่าจากเดิมที่การพิสูจน์ตัวตนด้วยรหัสผ่านรูปภาพที่มีลักษณะแบบ 

S-Passface ต้องใช้จํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่านรูปภาพถึง 2 รอบ อาจก่อให้เกิดความยุ่งยาก 

ซับซ้อน และมีการใช้เวลามาก และถ้ากําหนดให้ใช้จํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่านรูปภาพเพียง 1 รอบ 

จะสามารถเพ่ิมการใช้งานให้ง่ายขึ้นได้ และในด้านความปลอดภัย ก็จะมีความปลอดภัยสูงขึ้น 

เน่ืองจากเป็นการเพ่ิมความเป็นไปได้ของรหัสผ่านอีกด้วย  
    H0  : จํานวนรอบในการตั้งรหัสผ่าน ไม่มีอิทธิพลต่อการใช้งาน

     รหัสผ่านรูปภาพ 

    H1  : จํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่าน มีอิทธิพลต่อการใช้งานรหัสผ่าน

     รูปภาพ 

    H0  : จํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่าน ไม่มีอิทธิพลต่อความปลอดภัยของ

     รหัสผ่านรูปภาพ 

    H1  : จํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่าน มีอิทธิพลต่อความปลอดภัยของ

     รหัสผ่านรูปภาพ 
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    2.  การเปรียบเทียบด้านการใช้งาน และด้านความปลอดภัย ระหว่าง

การมีกฎในการเลือกรหัสผ่านรูปภาพประเภทละ 2 รูปภาพ และการไม่มีกฎในการเลือกรหัสผ่านรูปภาพ

ในแต่ละประเภท โดยในด้านการใช้งาน ผู้วิจัยมีแนวคิดว่าจากเดิมที่การพิสูจน์ตัวตนด้วยรหัสผ่าน

รูปภาพที่มีลักษณะแบบ S-Passface จะมีกฎในการเลือกรหัสผ่านรูปภาพประเภทละ 2 รูปภาพ และ

ถ้ากําหนดให้ไม่มีกฎในการเลือกรหัสผ่านรูปภาพในแต่ละประเภท ก็จะไม่เกิดการบังคับผู้ใช้ที่ต้องเลือก

รหัสผ่านรูปภาพประเภทละ 2 รูปภาพ และไม่ต้องจดจํารูปภาพในทุกประเภท หรือผู้ใช้อาจไม่มีความ

สนใจต่อรูปภาพบางประเภทแต่ต้องเลือกก็จะส่งผลให้จดจํารหัสผ่านรูปภาพไม่ได้ และในด้านความ

ปลอดภัย ก็จะมีความปลอดภัยสูงข้ึน เน่ืองจากเป็นการเพ่ิมความเป็นไปได้ของรหัสผ่านอีกด้วย 
    H0  : การมีกฎในการเลือกรหัสผ่าน ไม่มีอิทธิพลต่อการใช้งานรหัสผ่าน

     รูปภาพ 

    H1  : การมีกฎในการเลือกรหัสผ่าน มีอิทธิพลต่อการใช้งานรหัสผ่าน

     รูปภาพ 

    H0  : การมีกฎในการเลือกรหัสผ่าน ไม่มีอิทธิพลต่อความปลอดภัยของ

     รหัสผ่านรูปภาพ 

    H1  : การมีกฎในการเลือกรหัสผ่าน มีอิทธิพลต่อความปลอดภัยของ 

     รหัสผ่านรูปภาพ 

    3.  การเปรียบเทียบการมีอิทธิพลร่วมกัน ระหว่างจํานวนรอบในการ  

ต้ังรหัสผ่าน กับการมีกฎในการเลือกรหัสผ่าน ที่มีผลต่อด้านการใช้งาน และด้านความปลอดภัย  

    H0  : จํานวนรอบในการตั้งรหัสผ่านร่วมกับการมีกฎในการเลือก

     รหัสผ่าน ไม่มีอิทธิพลต่อการใช้งานรหัสผ่านรูปภาพ 

    H1  : จํานวนรอบในการตั้งรหัสผ่านร่วมกับการมีกฎในการเลือก

     รหัสผ่าน มีอิทธิพลต่อการใช้งานรหัสผ่านรูปภาพ 
    H0  : จํานวนรอบในการใส่รหัสผ่านร่วมกับการมีกฎในการเลือก

     รหัสผ่าน ไม่มีอิทธิพลต่อความปลอดภัยของรหัสผ่านรูปภาพ 

    H1  : จํานวนรอบในการใส่รหัสผ่านร่วมกับการมีกฎในการเลือก

     รหัสผ่านมีอิทธิพลต่อความปลอดภัยของรหัสผ่านรูปภาพ 

 

 3.1.2 รูปแบบการวิจัย 

   งานวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ใช้รูปแบบการ

ทดลองแบบ 2x2 Between Subjects Design การทดลองจะแบ่งกลุ่มทดลองตามปัจจัยที่ศึกษา   
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ซึ่งแบ่งเป็น 4 กลุ่มทดลอง โดยให้แต่ละกลุ่มทดลองทําการทดลองกลุ่มละ 1 รูปแบบ โดยมีรูปแบบ

การทดลอง ดังตารางที่ 3.1 

 

ตารางที่ 3.1 

 

รูปแบบการทดลองแบบ 2x2 Between Subjects Design 

ปัจจัยที่ศึกษา 
จํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่านรูปภาพ 

1 รอบ 2 รอบ 

การมีกฎในการ 

เลือกรหัสผ่านรูปภาพ 

เลือกรหัสผ่าน      

ประเภทละ 2 รูปภาพ 
กลุ่มทดลองที่ 1 

กลุ่มทดลองที่ 3  

(มีลักษณะแบบ

เดียวกับ S-Passface) 

ไม่มีกฎในการเลือก

รหัสผ่าน 
กลุ่มทดลองที่ 2 กลุ่มทดลองที่ 4 

  

 จากตารางที่ 3.1 เป็นการแสดงรูปแบบการทดลอง ประกอบไปด้วยกลุ่มทดลองทั้งหมด 

4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทดลองที่ 1 ทําการทดลองการพิสูจน์ตัวตนโดยการใช้จํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่าน

รูปภาพ 1 รอบ ร่วมกับการมีกฎในการเลือกรหัสผ่านรูปภาพประเภทละ 2 รูปภาพ กลุ่มทดลองที่ 2 

ทําการทดลองการพิสูจน์ตัวตนโดยการใช้จํานวนรอบในการตั้งรหัสผ่านรูปภาพ 1 รอบ ร่วมกับการ  
ไม่มีกฎในการเลือกรหัสผ่านรูปภาพในแต่ละประเภท กลุ่มทดลองที่ 3 ทําการทดลองการพิสูจน์ตัวตน

โดยการใช้จํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่านรูปภาพ 2 รอบ ร่วมกับการมีกฎในการเลือกรหัสผ่านรูปภาพ

ประเภทละ 2 รูปภาพ ซึ่งเป็นรูปแบบการพิสูจน์ตัวตนด้วยรหัสผ่านรูปภาพที่มีลักษณะแบบเดียวกับ 

S-Passface และกลุ่มทดลองที่ 4 ทําการทดลองการพิสูจน์ตัวตนโดยการใช้จํานวนรอบในการต้ัง

รหัสผ่านรูปภาพ 2 รอบ ร่วมกับการไม่มีกฎในการเลือกรหัสผ่านรูปภาพในแต่ละประเภท 

 

 3.1.3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

   การทดลองน้ีได้เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

เน่ืองจากต้องมีการเก็บข้อมูลการทดลองซ้ําถึง 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 ทดลองการพิสูจน์ตัวตนหลังจาก

การลงทะเบียนทันที ครั้งที่ 2 ทดลองการพิสูจน์ตัวตนหลังจากการทะเบียนไปแล้ว 3 วัน และคร้ังที่ 3 

ทดลองการพิสูจน์ตัวตนหลังจากการลงทะเบียนไปแล้ว 15 วัน ดังน้ันผู้วิจัยจึงได้เลือกกลุ่มตัวอย่าง 

เป็นเจ้าหน้าที่ในศาลอุทธรณ์ภาค 7 เพ่ือให้สามารถติดตามเพ่ือทําการทดลองทั้ง 3 ครั้งได้ โดยผู้วิจัย
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มุ่งเน้นศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่าง ที่เคยใช้งานระบบพิสูจน์ตัวตนและ  ใช้งานคอมพิวเตอร์มาแล้วอย่าง

น้อย 1 ปี ทั้งเพศชาย และเพศหญิง จํานวนทั้งหมด 60 คน โดยได้ทําการสุ่มเพ่ือแบ่งกลุ่มทดลอง

ออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 15 คน โดยแต่ละกลุ่มทดลองจะเข้ารับการทดลองการพิสูจน์ตัวตนกลุ่มละ 

1 รูปแบบ ซึ่งผู้เข้าร่วมการทดลองทุกคนจะได้รับหน้าที่เป็นทั้งผู้ใช้งานการพิสูจน์ตัวตนเพ่ือทําการ

ทดลองด้านการใช้งาน และเป็นผู้โจรกรรมเพ่ือทําการทดลองด้านความปลอดภัย 

 

 3.1.4 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

   เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลการทดลอง ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา 
หน่วยประมวลผลกลาง Intel® Core™ i5 2.30 GHz หน่วยความจําหลัก 6 GB หน่วยจัดเก็บข้อมูล 

500 GB จอภาพแบบ WLED ขนาด 15.6 น้ิว ความละเอียดของจอภาพ 1366x768 พิกเซล 

ระบบปฏิบัติการ Windows 7 64-bit โปรแกรมที่ใช้ในการทดลองพัฒนาด้วยภาษา ASP.NET 

(C#.NET) โดยโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล Microsoft 

SQL Server 2008 ในการจัดเก็บข้อมูล ประมวลผลด้วยโปรแกรม Internet Explorer 11 ในส่วน

ของการเก็บข้อมูลทั่วไปและข้อมูลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการทดลองจะใช้แบบสอบถามข้อมูล

ทั่วไปและแบบสอบถามความพึงพอใจผ่านโปรแกรม Internet Explorer 11 เพ่ือบันทึกลงฐานข้อมูล 

 

 3.1.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

   งานวิจัยน้ี ทําการเก็บข้อมูลโดยเร่ิมจากข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมการทดลอง

จากการตอบแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปก่อนการทดลอง ข้อมูลด้านการใช้งานโดยการเก็บข้อมูลจาก

การทดลองการพิสูจน์ตัวตน ข้อมูลด้านความปลอดภัยโดยการเก็บข้อมูลจากการทดลองการโจรกรรม

การพิสูจน์ตัวตน และข้อมูลด้านความพึงพอใจจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจหลังการ

ทดลองในคร้ังสุดท้าย ซึ่งการทดลองด้านการใช้งานและด้านความปลอดภัยจะทําการทดลองทั้งหมด 
3 ครั้ง ได้แก่  ครั้งที่ 1 ทดลองหลังจากการลงทะเบียนทันที ครั้งที่ 2 ทดลองหลังจากการทะเบียนไป

แล้ว 3 วัน และครั้งที่ 3 ทดลองหลังจากการลงทะเบียนไปแล้ว 15 เพ่ือวัดความสามารถในการจําได้ 

(Retention over time) โดยการทดลองนี้ใช้เวลาในการเก็บข้อมูลทั้งหมด 3 สัปดาห์ และงานวิจัยใช้

ห้องประชุมศาลอุทธรณ์ภาค 7 ช้ัน 5 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

   เพ่ือให้การทดลองการพิสูจน์ตัวตนด้วยรหัสผ่านรูปภาพของงานวิจัยน้ี ได้ข้อมูล

การใช้งานระบบพิสูจน์ตัวตนท่ีเสมือนการใช้งานจริง ผู้วิจัยจึงได้นําโปรแกรมการพิสูจน์ตัวตนด้วย

รหัสผ่านรูปภาพที่ได้ออกแบบมาใช้ร่วมกับการตอบแบบสอบถามการใช้งานระบบอินทราเน็ต 

(Intranet) ของศาลอุทธรณ์ภาค 7 ในการทดลองครั้งที่ 1 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบ

คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายในศาลอุทธรณ์ภาค 7 ในการทดลองคร้ังที่ 2 และแบบสํารวจความ
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ต้องการในการอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในศาลอุทธรณ์ภาค 7 ในการทดลองคร้ังที่ 3 เพ่ือให้

ผู้เข้าร่วมการทดลองให้ความสําคัญในการพิสูจน์ตัวตน และเกิดความพยายามในการจดจํารหัสผ่าน 

เพ่ือจะได้ผ่านเข้าไปทําแบบสอบถามดังกล่าวได้ เพราะแบบสอบถามดังกล่าวจะส่งผลต่อการพัฒนา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของศาลอุทธรณ์ภาค 7 และการจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้กับ

บุคลากรในศาลอุทธรณ์ภาค 7 ร่วมถึงการจัดอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือนําไปจัดทํา

แผนพัฒนารายบุคคล (IDP : Individual Development Planning) ของสํานักงานศาลยุติธรรม 

 

3.2 โครงสร้างและข้ันตอนการทํางานของระบบ 
 

 โครงสร้างและขั้นตอนการทํางานของระบบ ในหัวข้อน้ีจะอธิบายถึง การออกแบบ

โปรแกรมสําหรับการทดลอง และขั้นตอนการทํางานของระบบโดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่

ขั้นตอนการลงทะเบียน (Register) และขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ (Login) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 

 3.2.1 การออกแบบโปรแกรมสําหรับการทดลอง 

   การออกแบบโปรแกรมการพิสูจน์ตัวตนด้วยรหัสผ่านรูปภาพที่ใช้ในการทดลอง

ของงานวิจัยน้ี ได้นําเอารูปแบบการพิสูจน์ตัวตนด้วยรหัสผ่านรูปภาพของ S-Passface มาประยุกต์ใช้

ในการออกแบบตามปัจจัยที่ศึกษา ได้แก่ ปัจจัยจํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่าน ระหว่าง การใช้จํานวน

รอบในการต้ังรหัสผ่านรูปภาพ 1 รอบ โดยต้ังรหัสผ่านทั้งหมด 8 รูปภาพ กับการใช้จํานวนรอบในการ

ต้ังรหัสผ่านรูปภาพ 2 รอบ โดยต้ังรหัสผ่านรอบละ 4 รูปภาพ รวมท้ังหมด 8 รูปภาพ และการมีกฎใน

การเลือกรหัสผ่านรูปภาพ ระหว่าง การมีกฎในการเลือกรหัสผ่านรูปภาพประเภทละ 2 รูปภาพ กับ

การไม่มีกฎในการเลือกรหัสผ่านรูปภาพในแต่ละประเภท ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบโปรแกรม ซึ่งแบ่งได้เป็น 

2  โปรแกรม ได้แก่ โปรแกรมที่ใช้จํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่านรูปภาพ 1 รอบ ดังภาพที่ 3.1 และ
โปรแกรมที่ใช้จํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่านรูปภาพ 2 รอบ ดังภาพที่ 3.2-3.3 โดยในกลุ่มทดลองที่มี

กฎในการเลือกรหัสผ่านรูปภาพประเภทละ 2 รูปภาพ โปรแกรมจะทําการตรวจสอบว่าผู้เข้าร่วมการ

ทดลองเลือกรูปภาพตามกฎที่ได้กําหนดหรือไม่ การต้ังรหัสผ่านจะใช้รูปภาพทั้งหมด 8 รูปภาพ จาก

รูปภาพตัวเลือกสําหรับใช้สร้างเป็นรหัสผ่านทั้งหมด 36 รูปภาพ แบ่งประเภทของรูปภาพออกเป็น 4 

ประเภท ประเภทละ 9 รูปภาพ ได้แก่ รูปภาพใบหน้าผู้ชาย รูปภาพใบหน้าผู้หญิง รูปภาพใบหน้าเด็ก 

และรูปภาพใบหน้าตัวการ์ตูน โดยรูปภาพแต่ละประเภทจะจัดเรียงเป็น 3 แถว แถวละ 3 รูปภาพ ใน

การเลือกรหัสผ่านรูปภาพจะใช้คีย์บอร์ดพิมพ์ตัวอักษรท่ีโปรแกรมทําการสุ่มจํานวน 2 ตัวอักษร ที่

แสดงอยู่ใต้รูปภาพ ซึ่งการพิมพ์ตัวอักษรเพ่ือเลือกรูปภาพแต่ละรูปภาพโปรแกรมจะทําการตรวจสอบ

ว่า มีการพิมพ์ตัวอักษรเพ่ือเลือกรูปภาพซ้ําหรือไม่ เน่ืองจากไม่สามารถเลือกรูปภาพซ้ําได้ และมีการ
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พิมพ์ตัวอักษรถูกต้องตามท่ีได้สุ่มมาแสดงหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องระบบจะทําการลบตัวอักษรที่พิมพ์ซ้ํา 

หรือพิมพ์ผิดทันที และจะมีการแจ้งเตือนให้พิมพ์ตัวอักษรใหม่ให้ถูกต้อง ส่วนการยกเลิกรูปภาพที่

เลือกไปแล้วสามารถใช้ปุ่ม Backspace ที่คีย์บอร์ดลบตัวอักษรของรูปภาพที่ต้องการยกเลิกได้ หรือถ้า

ต้องการยกเลิกการเลือกรูปภาพทั้งหมดสามารถกดปุ่มยกเลิกในหน้าจอโปรแกรมได้เลย ในการ

ออกแบบโปรแกรมตามปัจจัยที่ศึกษาก็เพ่ือหารูปแบบในการออกแบบวิธีการพิสูจน์ตัวตนท่ีเหมาะสม 

ให้มีการใช้งานที่ง่าย (Usability) มีความปลอดภัย (Security) และผู้ใช้มีความพึงพอใจ 

 

 

 
ภาพที่ 3.1 หน้าจอโปรแกรมที่ใช้จํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่าน 1 รอบ  
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ภาพที่ 3.2 หน้าจอโปรแกรมที่ใช้จํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่าน 2 รอบ (รอบที่ 1)  
 

 
ภาพที่ 3.3 หน้าจอโปรแกรมที่ใช้จํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่าน 2 รอบ (รอบที่ 2) 

 

 3.2.2  ขั้นตอนการทํางานของระบบ 

   ขั้นตอนการทํางานของระบบสามารถอธิบายโดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ 

ขั้นตอนการลงทะเบียน (Register) และขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ (Login) ดังน้ี 
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   3.2.2.1 ขั้นตอนการลงทะเบียน (Register) 

    ขั้นตอนการลงทะเบียนจะมีวิธีการแตกต่างกันตามโปรแกรมที่ได้

ออกแบบตามปัจจัยจํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่าน โดยแบ่งออกเป็น 2 โปรแกรม ได้แก่ โปรแกรมที่ใช้

จํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่านรูปภาพ 1 รอบ และโปรแกรมที่ใช้จํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่านรูปภาพ 

2 รอบ โดยมีขั้นตอนการทํางาน ดังน้ี 

    1. โปรแกรมที่ใช้จํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่านรูปภาพ 1 รอบ เริ่มจาก

ให้ผู้เข้าร่วมการทดลองกรอกช่ือผู้ใช้งาน ซึ่งผู้วิจัยได้กําหนดไว้ให้ หลังจากน้ันให้ผู้เข้าร่วมการทดลอง

พิมพ์ตัวอักษรที่อยู่ใต้รูปภาพที่ต้องการเลือกเป็นรหัสผ่าน ทั้งหมด 8 รูปภาพ  ในกรณีกลุ่มทดลองที่มี
กฎในการเลือกรหัสผ่านรูปภาพประเภทละ 2 รูปภาพ ให้ผู้เข้าร่วมการทดลองเลือกรูปภาพจาก

ประเภทของรูปภาพทั้ง 4 ประเภท ๆ ละ 2 รูปภาพ จนครบ 8 รูปภาพ และในกรณีกลุ่มทดลองที่ไม่มี

กฎในการเลือกรหัสผ่านในแต่ละประเภท ให้ผู้เข้าร่วมการทดลองเลือกรูปภาพจากประเภทของ

รูปภาพใดก็ได้จนครบ 8 รูปภาพ เมื่อเลือกรูปภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่มยืนยันการลงทะเบียน 

เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียน 
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ภาพที่ 3.4  ผังงานขั้นตอนการลงทะเบียนของกลุ่มทดลองที่ 1 ใช้จํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่าน 

              รูปภาพ 1 รอบ รว่มกับการมีกฎในการเลือกรหัสผ่านรูปภาพประเภทละ 2 รูปภาพ 
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ภาพที่ 3.5  ผังงานขั้นตอนการลงทะเบียนของกลุ่มทดลองที่ 2  ใช้จํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่าน   

              รูปภาพ 1 รอบ รว่มกับการไม่มกีฎในการเลือกรหัสผ่านรูปภาพในแต่ละประเภท 

 

    2. โปรแกรมที่ใช้จํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่านรูปภาพ 2 รอบ เริ่มจาก

ให้ผู้เข้าร่วมการทดลองกรอกช่ือผู้ใช้งาน ซึ่งผู้วิจัยกําหนดไว้ให้ หลังจากน้ันให้ผู้เข้าร่วมการทดลอง

พิมพ์ตัวอักษรที่อยู่ใต้รูปภาพที่ต้องการเลือกเป็นรหัสผ่าน ซึ่งได้แบ่งการต้ังรหัสผ่านออกเป็น 2 รอบ ๆ 

ละ 4 รูปภาพ โดยในแต่ละรอบจะมีประเภทของรูปภาพให้เลือกรอบละ 2 ประเภท ในกรณีกลุ่ม

ทดลองที่มีกฎในการเลือกรหัสผ่านประเภทละ 2 รูปภาพน้ัน ให้ผู้เข้าร่วมการทดลองเลือกรูปภาพ

ประเภทละ 2 รูปภาพ ทั้ง 2 รอบ จนครบ 8 รูปภาพ และในกรณีกลุ่มทดลองที่ไม่มีกฎในการเลือก

รหัสผ่านในแต่ละประเภท ให้ผู้เข้าร่วมการทดลองเลือกรูปภาพจากประเภทของรูปภาพใดก็ได้ทั้ง 2 

รอบ จนครบ 8 รูปภาพ โดยเมื่อสร้างรหัสผ่านรอบที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่มคลิกเพ่ือสร้าง

รหัสผ่านส่วนถัดไป เพ่ือสร้างรหัสผ่านในรอบท่ี 2 และเมื่อสร้างรหัสผ่านในรอบที่ 2 เสร็จเรียบร้อย

แล้วให้คลิกปุ่มยืนยันการลงทะเบียน เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียน 
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ภาพที่ 3.6  ผังงานขั้นตอนการลงทะเบียนของกลุ่มทดลองที่ 3 ใช้จํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่าน 
              รูปภาพ 2 รอบ รว่มกับการมีกฎในการเลือกรหัสผ่านรูปภาพประเภทละ 2 รูปภาพ 
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ภาพที่ 3.7  ผังงานข้ันตอนการลงทะเบียนของกลุ่มทดลองที่ 4 ใช้จํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่าน 

              รูปภาพ 2 รอบ ร่วมกับการไม่มีกฎในการเลือกรหัสผ่านรูปภาพในแต่ละประเภท 
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  3.2.2.2  ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ (Login) 

    ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ ก็จะแตกต่างกันไปตามโปรแกรมที่ได้ออกแบบ

ตามปัจจัยจํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่านรูปภาพ โดยแบ่งออกเป็น 2 โปรแกรม ได้แก่ โปรแกรมที่ใช้

จํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่านรูปภาพ 1 รอบ และโปรแกรมที่ใช้จํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่านรูปภาพ 

2 รอบ โดยมีขั้นตอนการทํางาน ดังน้ี 

    1. โปรแกรมที่ใช้จํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่านรูปภาพ 1 รอบ เริ่มจาก

ให้ผู้เข้าร่วมการทดลองกรอกช่ือผู้ใช้งาน แล้วให้ทําการพิสูจน์ตัวตนโดยการพิมพ์ตัวอักษรที่อยู่ใต้

รูปภาพที่ได้เลือกเป็นรหัสผ่านไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียน ทั้งหมด 8 รูปภาพ เมื่อใส่รหัสผ่านรูปภาพ
เสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่มเข้าสู่ระบบ ถ้าผู้เข้าร่วมการทดลองใส่รหัสผ่านรูปภาพถูกต้องและลําดับ

ในการเลือกรูปภาพถูกต้องตามท่ีได้สร้างไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียน ก็จะสามารถเข้าสู่ระบบได้สําเร็จ 

โดยผู้เข้าร่วมการทดลองจะมีโอกาสในการพิสูจน์ตัวตนท้ังหมด 5 ครั้ง หากทําการพิสูจน์ตัวตนสําเร็จ

ก่อนครบ 5 ครั้ง จะผ่านขั้นตอนการพิสูจน์ตัวตนทันที หรือหากทําการพิสูจน์ตัวตนไม่สําเร็จครบ 5 

ครั้ง ถือว่าสิ้นสุดการทดลอง   

    2. โปรแกรมที่ใช้จํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่านรูปภาพ 2 รอบ เริ่มจาก

ให้ผู้เข้าร่วมการทดลองกรอกช่ือผู้ใช้งาน แล้วให้ทําการพิสูจน์ตัวตนโดยการพิมพ์ตัวอักษรท่ีอยู่ใต้

รูปภาพที่ได้เลือกเป็นรหัสผ่านไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียน โดยแบ่งเป็น 2 รอบ เมื่อใส่รหัสผ่าน

รูปภาพรอบท่ี 1 เสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่มคลิกเพ่ือใส่รหัสผ่านส่วนถัดไป ถ้าผู้เข้าร่วมการทดลอง

ใส่รหัสผ่านรูปภาพถูกต้องและลําดับในการเลือกรูปภาพถูกต้องตามท่ีได้สร้างไว้ในขั้นตอนการ

ลงทะเบียน ก็จะสามารถผ่านไปใส่รหัสผ่านรูปภาพในรอบที่ 2 ได้ และเมื่อใส่รหัสผ่านรูปภาพในรอบที่ 

2 เสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่มเข้าสู่ระบบ ถ้าผู้เข้าร่วมการทดลองใส่รหัสผ่านรูปภาพถูกต้องและ

ลําดับในการเลือกรูปภาพถูกต้องตามท่ีได้สร้างไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียน ก็จะสามารถเข้าสู่ระบบได้

สําเร็จ ผู้เข้าร่วมการทดลองจะมีโอกาสในการพิสูจน์ตัวตนรวมทั้ง 2 รอบ ทั้งหมด 5 ครั้ง หากทําการ
พิสูจน์ตัวตนสําเร็จก่อนครบ 5 ครั้ง จะผ่านขั้นตอนการพิสูจน์ตัวตนทันที หรือหากทําการพิสูจน์ตัวตน

ไม่สําเร็จครบ 5 ครั้ง ถือว่าสิ้นสุดการทดลอง 
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ภาพที่ 3.8 ผังงานข้ันตอนการเข้าสู่ระบบที่ใช้จํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่านรูปภาพ 1 รอบ 
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ภาพที่ 3.9 ผังงานข้ันตอนการเข้าสู่ระบบที่ใช้จํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่านรูปภาพ 2 รอบ 

 

3.3 การออกแบบการทดลองและการวัดผล 

 

 การออกแบบการทดลองและการวัดผล จะอธิบายถึง รายละเอียดของการออกแบบการ
ทดลองด้านการใช้งาน (Usability) ด้านความปลอดภัย (Security) การออกแบบแบบสอบถาม และ

การนําผลการทดลองที่ได้มาวัดผล โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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 3.3.1  การออกแบบการทดลอง 

   งานวิจัยน้ีได้กําหนดรูปแบบการทดลองออกเป็น 4 กลุ่ม ตามปัจจัยที่ศึกษา โดย

การทดลองจะทําการทดลองทีละ 1 คู่ ประกอบด้วย ผู้ที่รับหน้าที่ทําการทดลองการพิสูจน์ตัวตนเพ่ือ

เก็บข้อมูลด้านการใช้งาน และผู้ที่รับหน้าที่ทําการทดลองการโจรกรรมการพิสูจน์ตันตนเพ่ือเก็บข้อมูล

ด้านความปลอดภัย โดยมีรายละเอียดดังน้ี   

  3.3.1.1  การทดลองด้านการใช้งาน (Usability) 

    การทดลองด้านการใช้งานเร่ิมจากผู้ วิจัยอธิบายวัตถุประสงค์และ

รายละเอียดการทดลองให้ผู้เข้าร่วมการทดลองทราบ แล้วจึงเริ่มทําการทดลอง โดยจะทําการทดลอง
ทั้งหมด 3 ครั้ง ได้แก่  ครั้งที่ 1 ทําการทดลองการพิสูจน์ตัวตนหลังจากการลงทะเบียนทันที คร้ังที่ 2 

ทําการทดลองการพิสูจน์ตัวตนหลังจากการทะเบียนไปแล้ว 3 วัน และครั้งที่ 3 ทําการทดลองการ

พิสูจน์ตัวตนหลังจากการลงทะเบียนไปแล้ว 15 วัน รายละเอียดดังน้ี 

    การทดลองคร้ังที่ 1 ทดลองการพิสูจน์ตัวตนหลังจากการลงทะเบียน

ทันที โดยเริ่มจากให้ผู้เข้าร่วมการทดลองตอบแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ตามด้วยผู้วิจัยจะสาธิตการใช้

งานโปรแกรมที่ได้ออกแบบและให้ผู้เข้าร่วมการทดลองได้ทดลองใช้งาน เมื่อผู้เข้าร่วมการทดลอง

เข้าใจวิธีการใช้งานโปรแกรมและเกิดความคุ้นเคยแล้ว ก็จะให้ทําการทดลองโดยเริ่มจากการ

ลงทะเบียนเพื่อต้ังรหัสผ่านรูปภาพ โดยผู้วิจัยขอความร่วมมือไม่ให้ทําการจดรหัสผ่าน และเมื่อ

ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ทําการพิสูจน์ตัวตนทันที เพ่ือเข้าไปทําแบบสอบถามการใช้งาน

ระบบอินทราเน็ต (Intranet) ของศาลอุทธรณ์ภาค 7 

    การทดลองคร้ังที่ 2 ทดลองการพิสูจน์ตัวตนหลังจากการทะเบียนไป

แล้ว 3 วัน โดยให้ผู้เข้าร่วมการทดลองด้านการใช้งานทําการพิสูจน์ตัวตนเพ่ือเข้าไปทําแบบสอบถาม

ความพึงพอใจต่อระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของศาลอุทธรณ์ภาค 7  

    การทดลองคร้ังที่ 3 ทดลองการพิสูจน์ตัวตนหลังจากการลงทะเบียนไป
แล้ว 15 วัน โดยให้ผู้เข้าร่วมการทดลองด้านการใช้งานทําการพิสูจน์ตัวตนเพ่ือเข้าไปทําแบบสํารวจ

ความต้องการในการอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในศาลอุทธรณ์ภาค 7 และแบบสอบถามความพึง

พอใจต่อโปรแกรมการพิสูจน์ตัวตนจากการทดลองน้ีตามท่ีได้ผู้วิจัยได้จัดทําขึ้น 

    โดยการทดลองด้านการใช้งานจะกําหนดให้ผู้เข้าร่วมการทดลองมี

โอกาสในการพิสูจน์ตัวตนได้ทั้งหมด 5 คร้ัง ซึ่งหากทําการพิสูจน์ตัวตนไม่สําเร็จครบ 5 คร้ัง ถือว่า

สิ้นสุดการทดลอง  
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  3.3.1.2  การทดลองด้านความปลอดภัย (Security) 

    ในการทดลองด้านความปลอดภัย ให้ผู้เข้าร่วมการทดลองที่รับหน้าที่ทํา

การโจรกรรมการพิสูจน์ตัวตน โดยใช้วิธีการแอบมอง (Shoulder surfing) พยายามแอบมองรหัสผ่าน

ในขณะที่ผู้เข้าร่วมการทดลองด้านการใช้งานกําลังทําการพิสูจน์ตัวตน โดยสามารถใช้วิธีการจด

รหัสผ่าน หรือการถ่ายรูปภาพก็ได้ แต่ผู้โจรกรรมต้องอยู่ห่างจากหน้าจอคอมพิวเตอร์โดยมีระยะห่าง

ไม่ตํ่ากว่า 1 เมตร เมื่อผู้เข้าร่วมการทดลองด้านการใช้งานพิสูจน์ตัวตนเสร็จสิ้น จะให้ผู้ที่รับหน้าที่

โจรกรรมการพิสูจน์ตัวตน นํารหัสผ่านที่โจรกรรมได้มาทําการพิสูจน์ตัวตน  โดยให้โอกาสทําการ

พิสูจน์ตัวตนได้ทั้งหมด 5 ครั้ง ซึ่งหากทําการโจรกรรมการพิสูจน์ตัวตนไม่สําเร็จครบ 5 ครั้ง ถือว่า
สิ้นสุดการทดลอง การทดลองด้านความปลอดภัยจะทําการทดลองทั้งหมด 3 คร้ัง เช่นเดียวกับ

ผู้เข้าร่วมการทดลองด้านการใช้งาน  

 3.3.2  การออกแบบแบบสอบถาม 

   แบบสอบถามท่ีได้ออกแบบเพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูลของผู้เข้าร่วมการทดลองใน

การทดลองน้ัน ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

   ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ได้แก่ คําถามเกี่ยวกับลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อายุ และระดับการศึกษา เป็นต้น และคําถามเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้

ระบบพิสูจน์ตัวตน เช่น ความถ่ีในการใช้คอมพิวเตอร์ วิธีการพิสูจน์ตัวตนท่ีเคยใช้ วิธีการต้ังรหัสผ่าน 

วิธีเก็บรักษารหัสผ่าน และความถ่ีในการลืมรหัสผ่าน เป็นต้น 

   ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมี ต่อโปรแกรมการพิสูจน์ตัวตน         

ได้ออกแบบตามมาตรฐาน ISO (Lashkari, 2010) โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating scale) โดยแบ่งระดับคะแนนความพึงพอใจ เป็น 5 ระดับ ดังน้ี 

   5  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

   4  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมาก 
   3  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจปานกลาง 

   2  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อย 

   1  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 

   ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับโปรแกรมการพิสูจน์ตัวตน

ที่ออกแบบ 

 3.3.3  การนําผลการทดลองที่ได้มาวัดผล 

   งานวิจัยนี้จะนําผลการทดลองที่ได้จากการทดลองและการตอบแบบสอบถาม 

มาประมวลผลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ SPSS/PC โดยจะวิเคราะห์ผล

การทดลองด้วยวิธีการ Two-way ANOVA โดยผลการทดลองที่ได้ วัดจากข้อมูลในการทดลอง ดังน้ี 
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  3.3.3.1 การวัดผลการทดลองด้านการใช้งาน (Usability)  

   (1)  ความสําเร็จในการพิสูจน์ตัวตน  

    โดยกําหนดให้ผู้เข้าร่วมการทดลองมีโอกาสในการพิสูจน์ตัวตนได้

ทั้งหมด 5 ครั้ง หากทําการพิสูจน์ตัวตนไม่สําเร็จครบ 5 ครั้ง ถือว่าสิ้นสุดการทดลอง ซึ่งระบบจะเก็บ

จํานวนคร้ังที่ผู้เข้าร่วมการทดลองทําการพิสูจน์ตัวตนสําเร็จ โดยข้อมูลร้อยละของความสําเร็จในการ

พิสูจน์ตัวตน วัดจากจํานวนคร้ังที่ทําการพิสูจน์ตัวตนสําเร็จของผู้เข้าร่วมการทดลอง โดยใช้สูตร

คํานวณ (ดนุพัฒน์ กชชาดาปภาดา, 2556) ดังน้ี  

 

 
 

 เมื่อ  ASRaut คือ อัตราความสําเร็จในการพิสูจน์ตัวตน (ร้อยละ) 

   w  คือ ระดับคะแนนของการพิสูจน์ตัวตนสําเร็จ 

   n  คือ จํานวนผู้เข้าร่วมการทดลองท่ีพิสูจน์ตัวตนสําเร็จ 

   i  คือ จํานวนคร้ังที่ในการพิสูจน์ตัวตน 

   j  คือ จํานวนผู้เข้าร่วมการทดลอง 

 โดยระดับคะแนนของการพิสูจน์ตัวตนสําเร็จ จะแบ่งออกได้ ดังน้ี 

   พิสูจน์ตัวตนสําเร็จในครั้งที่ 1 ได้  5  คะแนน 

   พิสูจน์ตัวตนสําเร็จในครั้งที่ 2 ได้  4  คะแนน 

   พิสูจน์ตัวตนสําเร็จในครั้งที่ 3 ได้  3  คะแนน 

   พิสูจน์ตัวตนสําเร็จในครั้งที่ 4 ได้  2  คะแนน 

   พิสูจน์ตัวตนสําเร็จในครั้งที่ 5 ได้  1  คะแนน 

   พิสูจน์ตัวตนไม่สําเร็จ  ได้  0  คะแนน 

 
   (2) เวลาเฉลี่ยท่ีใช้ในการพิสูจน์ตัวตน  

    โดยจะเก็บเวลาต่อเน่ืองต้ังแต่ผู้เข้าร่วมการทดลองเร่ิมทําการพิสูจน์

ตัวตนจนสิ้นสุดการทดลอง โดยข้อมูลเวลาเฉล่ียที่ใช้ในการพิสูจน์ตัวตน วัดจากค่าเฉลี่ยของเวลาที่ใช้

ทั้งหมดของผู้เข้าร่วมการทดลอง โดยใช้สูตรคํานวณ (ดนุพัฒน์ กชชาดาปภาดา, 2556) ดังน้ี 
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 เมื่อ  ASRaut คือ ค่าเฉลี่ยของเวลาที่ใช้ในการพิสูจน์ตัวตน (วินาที) 

   t  คือ ผลรวมของเวลาเฉล่ียที่ใช้ในการพิสูจน์ตัวตนสําเร็จ 

   N  คือ จํานวนผู้เข้าร่วมการทดลองแต่ละกลุ่มการทดลอง 

 

  3.3.3.2  การวัดผลการทดลองด้านความปลอดภัย (Security) 

   (1)  ความสําเร็จในการโจรกรรมการพิสูจน์ตัวตน  

    โดยกําหนดให้ผู้เข้าร่วมการทดลองนํารหัสผ่านที่โจรกรรมได้มาทําการ

พิสูจน์ตัวตน โดยให้โอกาสทําการพิสูจน์ตัวตนได้ทั้งหมด 5 ครั้ง ซึ่งหากทําการโจรกรรมการพิสูจน์
ตัวตนไม่สําเร็จครบ 5 ครั้ง ถือว่าสิ้นสุดการทดลอง ซึ่งจะเก็บจํานวนคร้ังที่ผู้เข้าร่วมการทดลองทําการ

โจรกรรมสําเร็จ โดยข้อมูลร้อยละของความสําเร็จในการโจรกรรมพิสูจน์ตัวตน วัดจากจํานวนคร้ังที่ใช้

ในการโจรกรรมสําเร็จ โดยใช้สูตรคํานวณ (ดนุพัฒน์ กชชาดาปภาดา, 2556) ดังน้ี 

 

 
 

 เมื่อ  ASRsfaut คือ อัตราความสําเร็จในการโจรกรรมการพิสูจน์ตัวตน (ร้อยละ) 

   w  คือ ระดับคะแนนของการโจรกรรมการพิสูจน์ตัวตนสําเร็จ 

   n  คือ จํานวนผู้เข้าร่วมการทดลองท่ีโจรกรรมสําเร็จ 

   i  คือ จํานวนคร้ังที่ในการโจรกรรม 

   j  คือ จํานวนผู้เข้าร่วมการทดลอง 

 โดยระดับคะแนนของการโจรกรรมการพิสูจน์ตัวตนสําเร็จ จะแบ่งออกได้ ดังน้ี 

   พิสูจน์ตัวตนสําเร็จในครั้งที่ 1 ได้  5  คะแนน 

   พิสูจน์ตัวตนสําเร็จในครั้งที่ 2 ได้  4  คะแนน 

   พิสูจน์ตัวตนสําเร็จในครั้งที่ 3 ได้  3  คะแนน 
   พิสูจน์ตัวตนสําเร็จในครั้งที่ 4 ได้  2  คะแนน 

   พิสูจน์ตัวตนสําเร็จในครั้งที่ 5 ได้  1  คะแนน 

   พิสูจน์ตัวตนไม่สําเร็จ  ได้  0  คะแนน 
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   (2) เวลาเฉลี่ยท่ีใช้ในการโจรกรรมพิสูจน์ตัวตน  

    โดยจะเก็บเวลาต่อเน่ืองต้ังแต่ผู้เข้าร่วมการทดลองเร่ิมทําการพิสูจน์

ตัวตนจนสิ้นสุดการทดลอง โดยข้อมูลเวลาเฉล่ียที่ใช้ในการโจรกรรมพิสูจน์ตัวตน วัดจากค่าเฉลี่ยของ

เวลาที่ใช้ทั้งหมด โดยใช้สูตรคํานวณ (ดนุพัฒน์ กชชาดาปภาดา, 2556) ดังน้ี 

 

 
 

 เมื่อ  ASRsfaut คือ ค่าเฉลี่ยของเวลาที่ใช้ในการโจรกรรมพิสูจน์ตัวตน (วินาที) 

   t  คือ ผลรวมของเวลาเฉล่ียที่ใช้ในการโจรกรรมพิสูจน์ตัวตน 
   N  คือ จํานวนผู้เข้าร่วมการทดลองแต่ละกลุ่มการทดลอง 

 

  3.3.3.3  การวัดผลความพึงพอใจ 

    โดยการวัดผลความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบการพิสูจน์ตัวตนที่ได้

ออกแบบในงานวิจัยจากคะแนนของแบบสอบถามความพึงพอใจที่ให้ผู้เข้าร่วมการทดลองทําหลังการ

ทดลองการพิสูจน์ตัวตนในคร้ังที่ 3 ใช้เกณฑ์การแปลความหมายเพ่ือจัดระดับคะแนนเฉลี่ยค่าความพึง

พอใจ กําหนดเป็นช่วงคะแนน ดังต่อไปนี้ 

  คะแนนเฉล่ีย 4.50 - 5.00 แปลความว่า มีความพึงพอใจมากที่สุด 

  คะแนนเฉล่ีย 3.50 - 4.49 แปลความว่า มีความพึงพอใจมาก 

  คะแนนเฉล่ีย 2.50 - 3.49 แปลความว่า มีความพึงพอใจปานกลาง 

  คะแนนเฉล่ีย 1.50 - 2.49 แปลความว่า มีความพึงพอใจน้อย 

  คะแนนเฉล่ีย 1.00 - 1.49 แปลความว่า มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
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บทที่ 4 
ผลการทดลอง 

 
 ในบทนี้จะน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่ได้จำกกลุ่มตัวอย่ำงเพื่อสรุปผลกำรทดลอง 
ประกอบไปด้วย ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้ำร่วมกำรทดลอง ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้ำน
กำรใช้งำน (Usability) ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนควำมปลอดภัย (Security) ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ด้ำนควำมพึงพอใจ และผลกำรวิเครำะห์เพิ่มเติม ได้แก่ ผลกำรวิเครำะห์ควำมถ่ีของรูปภำพที่ถูก
เลือกใช้ และผลกำรวิเครำะห์ควำมถ่ีของต ำแหน่งรูปภำพที่ถูกเลือกใช้  
 
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้เข้าร่วมการทดลอง 
  
 จำกผู้เข้ำร่วมกำรทดลองจ ำนวน 60 คน เป็นเพศหญิง 45 คน คิดเป็นร้อยละ 75 เป็น
เพศชำย 15 คน คิดเป็นร้อยละ 25 ส่วนใหญ่มีอำยุอยู่ในช่วง 31-40 ปี 28 คน คิดเป็นร้อยละ 50 
รองลงมำอำยุ 21 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.3 มีกำรศึกษำในระดับปริญญำตรี 28 คน คิดเป็นร้อยละ 
46.7 ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 76.7 มีควำมถ่ีในกำรใช้งำนคอมพิวเตอร์สัปดำห์ละ 4-6 วัน และผู้เข้ำร่วม
กำรทดลองเคยผ่ำนกำรพิสูจน์ตัวตนด้วยรหัสผ่ำนตัวอักษร รวมถึงเคยใช้งำนควบคู่กับอุปกรณ์จ ำพวก
กำร์ด และกำรพิสูจน์ตัวตนโดยกำรใช้เอกลกัษณ์เฉพำะบคุคลมำแล้วทุกคน และมีเพียง 1 คน ที่เคยใช้
งำนกำรพิสูจน์ตัวตนด้วยรหัสผ่ำนรูปภำพ ในส่วนกำรตั้งรหัสผ่ำนผู้เข้ำร่วมกำรทดลองส่วนใหญ่ตั้ง
รหัสผ่ำนเหมอืนกันทุกบัญชี ร้อยละ 41.7 และตั้งรหัสผ่ำนเหมือนกันบำงบัญชี ร้อยละ 36.7 และส่วน
ใหญ่ใช้วิธีกำรเก็บรหัสผ่ำนโดยกำรจ ำ ร้อยละ 70 และใช้วิธีกำรจดบันทึก ร้อยละ 30  
 
ตำรำงที่ 4.1 
 
จ ำนวนและค่ำร้อยละของผู้เข้ำร่วมกำรทดลอง จ ำแนกตำมเพศ 

เพศ จ ำนวน (คน) ร้อยละ (%) 
ชำย 15 25 
หญิง 45 75 

รวม 60 100 
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ตำรำงที่ 4.2 
 
จ ำนวนและค่ำร้อยละของผู้เข้ำร่วมกำรทดลอง จ ำแนกตำมช่วงอำยุ 

ช่วงอำยุ จ ำนวน (คน) ร้อยละ (%) 
21 - 30 ปี 20 33.3 
31 - 40 ปี 30 50.0 
41 - 50 ปี 7 11.7 
51 ปีข้ึนไป 3 5.0 

รวม 60 100.0 
 
ตำรำงที่ 4.3 
 
จ ำนวนและร้อยละของผู้เข้ำร่วมกำรทดลอง จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ 

ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน (คน) ร้อยละ (%) 
ต่ ำกว่ำปริญญำตรี 15 25 
ปริญญำตรี 28 46.7 
สูงกว่ำปริญญำตรี 17 28.3 

รวม 60 100.0 
 
4.2 ผลการวิเคราะห์ผลการทดลองด้านการใช้งาน (Usability) 
  
 ผลกำรวิเครำะห์ผลกำรทดลองด้ำนกำรใช้งำน ประกอบไปด้วย จ ำนวนครั้งที่ใช้ในกำร
พิสูจน์ตัวตน เวลำเฉลี่ยที่ใช้ในกำรพิสูจน์ตัวตน และควำมส ำเร็จในกำรพิสูจน์ตัวตน ของกำรทดลอง 
ทั้ง 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 หลังจำกกำรลงทะเบียนทันที ครั้งที่ 2 หลังจำกกำรลงทะเบียนไปแล้ว 3 วัน 
และครั้งที่ 3 หลังจำกกำรลงทะเบียนไปแล้ว 15 วัน มีรำยละเอียดดังนี้ 
 4.2.1  ผลการทดลองครั้งท่ี 1 หลังจากการลงทะเบียนทันที 
    เมื่อผู้เข้ำร่วมกำรทดลองท ำกำรลงทะเบียนเพื่อตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพเสร็จ จะให้
ท ำกำรพิสูจน์ตัวตนทันที ซึ่งข้อมูลที่น ำมำใช้ในกำรวิเครำะห์ ได้แก่ จ ำนวนครั้งที่ใช้ในกำรพิสูจน์ตัวตน 
เวลำเฉลี่ยที่ใช้ในกำรพิสูจน์ตัวตน และควำมส ำเร็จในกำรพิสูจน์ตัวตน ดังนี้ 
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  4.2.1.1 จ านวนครั้งท่ีใช้ในการพิสูจน์ตัวตน 
    กำรทดลองด้ำนกำรใช้งำนจะก ำหนดให้ผู้เข้ำร่วมกำรทดลองมีโอกำสใน
กำรพิสูจน์ตัวตนได้ทั้งหมด 5 ครั้ง ซึ่งหำกท ำกำรพิสูจน์ตัวตนไม่ส ำเร็จครบ 5 ครั้ง ถือว่ำสิ้นสุดกำร
ทดลอง โดยโปรแกรมจะท ำกำรบันทึกจ ำนวนครั้งที่ใช้ในกำรพิสูจน์ตัวตนตำมที่ได้ท ำกำรทดลอง 
 
ตำรำงที่ 4.4 
 
ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของจ ำนวนครั้งที่ใช้ในกำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวน
รอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน 

ปัจจัยจ ำนวนรอบ 
ในกำรตั้งรหสัผ่ำน 

N 
Mean 
(ครั้ง) 

Std. 
Deviation 

Minimum 
(ครั้ง) 

Maximum 
(ครั้ง) 

ตั้งรหัสผ่ำน 1 รอบ 30 1.13 0.434 1 3 
ตั้งรหัสผ่ำน 2 รอบ 30 1.10 0.403 1 3 

รวม 60 1.12 0.415 1 3 
 
 จำกตำรำงที่ 4.4 แสดงค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของจ ำนวนครั้งที่ใช้ในกำร
พิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยของกลุ่มทดลองที่ใช้

จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 2 รอบ (�̅�=1.10, S.D.=0.403) ใช้จ ำนวนครั้งในกำรพิสูจน์

ตัวตนน้อยกว่ำกลุ่มทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 1 รอบ (�̅�=1.13, S.D.=0.434) 
 
ตำรำงที่ 4.5 
 
ค่ำสถิติวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงของจ ำนวนครั้งที่ใช้ในกำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวนรอบ
ในกำรตั้งรหัสผ่ำน โดยวิธีกำรวิเครำะห์สถิติแบบ Independent-Samples T Test 

เปรียบเทียบปัจจัยจ ำนวนรอบใน
กำรตั้งรหสัผ่ำนระหว่ำง 
กำรตั้งรหสัผ่ำน 1 รอบ 

กับกำรตัง้รหสัผ่ำน 2 รอบ 

Levene’s Test for 
Equality of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 
Equal variances assumed 0.335 0.565 0.308 58 0.759 

  



36 

 
 

 จำกตำรำงที่ 4.5 ผลกำรวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงของจ ำนวนครั้งที่ใช้ในกำรพิสูจน์ตัวตน 
จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน โดยวิธีกำรวิเครำะห์สถิติแบบ Independent-
Samples T Test ระหว่ำงกลุ่มทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 1 รอบ กับกลุ่ม
ทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 2 รอบ พบว่ำ กลุ่มทดลองทั้งสองกลุ่มมีจ ำนวนครั้ง
ที่ใช้ในกำรพิสูจน์ตัวตนไม่แตกต่ำงกัน (t=0.308, P=0.759>0.05) 
 
ตำรำงที่ 4.6 
 
ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของจ ำนวนครั้งที่ใช้ในกำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยกำรมีกฎ
ในกำรเลือกรหัสผ่ำน 

ปัจจัยกำรมีกฎ 
ในกำรเลือกรหสัผ่ำน 

N 
Mean 
(ครั้ง) 

Std. 
Deviation 

Minimum 
(ครั้ง) 

Maximum 
(ครั้ง) 

เลือกประเภทละ 2 รูปภำพ 30 1.03 0.183 1 2 
ไม่มีกฎในกำรเลือกรูปภำพ 30 1.20 0.551 1 3 

รวม 60 1.12 0.415 1 3 
 
 จำกตำรำงที่ 4.6 แสดงค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของจ ำนวนครั้งที่ใช้ในกำร
พิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลอืกรหัสผ่ำน พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยของกลุ่มทดลองที่มีกฎใน

กำรเลือกรหัสผ่ำนรูปภำพประเภทละ 2 รูปภำพ (�̅�=1.03, S.D.=0.183) ใช้จ ำนวนครั้งในกำรพิสูจน์

ตัวตนน้อยกว่ำกลุ่มทดลองที่ ไม่มีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำนรูปภำพในแต่ละประเภท (�̅�=1.20, 
S.D.=0.551) 
 
ตำรำงที่ 4.7 
 
ค่ำสถิติวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงของจ ำนวนครั้งที่ใช้ในกำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยกำรมีกฎใน
กำรเลือกรหัสผ่ำน โดยวิธีกำรวิเครำะห์สถิติแบบ Independent-Samples T Test 

เปรียบเทียบปัจจัยกำรมีกฎในกำร
เลือกรหัสผ่ำนระหว่ำง 
กำรมีกฎกบักำรไม่มีกฎ 

Levene’s Test for 
Equality of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 
Equal variances assumed 11.479 0.001 -1.573 58 0.125 
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 จำกตำรำงที่ 4.7 ผลกำรวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงของจ ำนวนครั้งที่ใช้ในกำรพิสูจน์ตัวตน 
จ ำแนกตำมปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน โดยวิธีกำรวิเครำะห์สถิติแบบ Independent-
Samples T Test ระหว่ำงกลุ่มทดลองที่มีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำนรูปภำพประเภทละ 2 รูปภำพ กับ
กลุ่มทดลองที่ไม่มีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำนรูปภำพในแต่ละประเภท พบว่ำ กลุ่มทดลองทั้งสองกลุ่มมี
จ ำนวนครั้งที่ใช้ในกำรพิสูจน์ตัวตนไม่แตกต่ำงกัน (t=-1.573, P=0.125>0.05) 
 
ตำรำงที่  4.8 
 
ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของจ ำนวนครั้งที่ใช้ในกำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวน
รอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน และปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน 

ปัจจัยที่ศึกษำ 
N 

Mean 
(ครั้ง) 

Std. Deviation 
Minimum 

(ครั้ง) 
Maximum 

(ครั้ง) จ ำนวนรอบ กฎกำรเลือก 
1 รอบ มีกฎ 15 1.07 0.258 1 2 

ไม่มีกฎ 15 1.20 0.561 1 3 
2 รอบ มีกฎ 15 1.00 0.000 1 1 

ไม่มีกฎ 15 1.20 0.561 1 3 
รวม 60 1.12 0.415 1 3 

  
 จำกตำรำงที่ 4.8 แสดงค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของจ ำนวนครั้งที่ใช้ในกำร
พิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผำ่น และปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลอืกรหัสผ่ำน 
พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยของกลุ่มทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 2 รอบร่วมกับมีกฎในกำร

เลือกรหัสผ่ำนรูปภำพประเภทละ 2 รูปภำพ ใช้จ ำนวนครั้งในกำรพิสูจน์ตัวตนน้อยที่สุด (�̅�=1.00, 
S.D.=0.000)  
 กำรวิเครำะห์สถิติจ ำนวนครั้งที่ใช้ในกำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวนรอบใน
กำรตั้งรหัสผ่ำนและปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน ด้วยวิธีกำรวิเครำะห์สถิติแบบสองทำง  
(Two-way ANOVA) พบว่ำมีค่ำควำมแปรปรวน (Levene's Test) แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำง
สถิติ (F=4.210, P=0.009<0.05) จึงใช้วิธีวิเครำะห์สถิติแบบทำงเดียว (One-way ANOVA) ก็พบว่ำมี
ค่ำควำมแปรปรวนแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (F=4.210, P=0.009<0.05) จึงต้องใช้วิธีกำร
วิเครำะห์สถิติอ้ำงอิงแบบไม่มีพำรำมิเตอร์ (Non-parametric) ด้วยวิธี Kruskal-Wallis Test ดังนี ้ 
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ตำรำงที่ 4.9 
 
ค่ำสถิติวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงของจ ำนวนครั้งที่ใช้ในกำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวนรอบ
ในกำรตั้งรหัสผ่ำนและปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน ด้วยวิธี Kruskal-Wallis Test 

 Chi-Square df Asymp. Sig. 
Kruskal-Wallis Test 2.414 3 0.491 
 
 จำกตำรำงที่ 4.9 ผลกำรวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงของจ ำนวนครั้งที่ใช้ในกำรพิสูจน์ตัวตน 
จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนและปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน ด้วยวิธี 
Kruskal-Wallis Test พบว่ำ กลุ่มทดลองทั้ง 4 กลุ่มมีจ ำนวนครั้งที่ใช้ในกำรพิสูจน์ตัวตนไม่แตกต่ำง
กัน (P=0.491>0.05) 
  4.2.1.2  เวลาเฉลี่ยท่ีใช้ในการพิสูจน์ตัวตน 
     กำรทดลองด้ำนกำรใช้งำน โปรแกรมจะเริ่มบันทึกเวลำทีใ่ช้ในกำรพิสูจน์
เมื่อผู้เข้ำร่วมกำรทดลองเข้ำสู่หน้ำจอกำรพิสูจน์ตัวตน จนกระทั้งผู้เข้ำร่วมกำรทดลองท ำกำรพิสูจน์
ตัวตนส ำเร็จหรือท ำกำรพิสูจน์ตัวตนไม่ส ำเร็จครบ 5 ครั้ง 
 
ตำรำงที่ 4.10 
 
ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของเวลำที่ใช้ในกำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวนรอบใน
กำรตั้งรหัสผ่ำน 

ปัจจัยจ ำนวนรอบ 
ในกำรตั้งรหสัผ่ำน 

N 
Mean 
(วินำที) 

Std. 
Deviation 

Minimum 
(วินำที) 

Maximum 
(วินำที) 

ตั้งรหัสผ่ำน 1 รอบ 30 61.97 39.157 27 233 
ตั้งรหัสผ่ำน 2 รอบ 30 68.73 27.502 35 136 

รวม 60 65.35 33.720 27 233 
 
 จำกตำรำงที่ 4.10 แสดงค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของเวลำที่ใช้ในกำรพิสูจน์
ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยของกลุ่มทดลองที่ใช้จ ำนวน

รอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 1 รอบ (�̅�=61.97, S.D.= 39.157) ใช้เวลำในกำรพิสูจน์ตัวตนน้อย

กว่ำกลุ่มทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน 2 รอบ (�̅�=68.73, S.D.= 27.502) 
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ตำรำงที่ 4.11 
 
ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของเวลำที่ใช้ในกำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยกำรมีกฎในกำร
เลือกรหัสผ่ำน 

ปัจจัยกำรมีกฎ 
ในกำรเลือกรหสัผ่ำน 

N 
Mean 
(วินำที) 

Std. 
Deviation 

Minimum 
(วินำที) 

Maximum 
(วินำที) 

เลือกประเภทละ 2 รูปภำพ 30 64.30 21.032 33 117 
ไม่มีกฎในกำรเลือกรูปภำพ 30 66.40 43.228 27 233 

รวม 60 65.35 33.720 27 233 
 
 จำกตำรำงที่ 4.11 แสดงค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของเวลำที่ใช้ในกำรพิสูจน์
ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยของกลุ่มทดลองที่มีกฎในกำร

เลือกรหัสผ่ำนรูปภำพประเภทละ 2 รูปภำพ (�̅�=64.30, S.D.= 21.032) ใช้เวลำในกำรพิสูจน์ตัวตน

น้อยกว่ำกลุ่มทดลองที่ไม่มีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำนรูปภำพในแต่ละประเภท (�̅�=66.40, S.D.= 43.228) 
 
ตำรำงที่  4.12 
 
ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของเวลำที่ใช้ในกำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวนรอบใน
กำรตั้งรหัสผ่ำน และปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน 

ปัจจัยที่ศึกษำ 
N 

Mean 
(วินำที) 

Std. Deviation 
Minimum 

(วินำที) 
Maximum 

(วินำที) จ ำนวนรอบ กฎกำรเลือก 
1 รอบ มีกฎ 15 63.87 24.764 33 117 

ไม่มีกฎ 15 60.07 50.548 27 233 
2 รอบ มีกฎ 15 64.73 17.396 39 105 

ไม่มีกฎ 15 72.73 35.068 35 136 
รวม 60 65.35 33.720 27 233 

  
 จำกตำรำงที่ 4.12 แสดงค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของเวลำที่ใช้ในกำรพิสูจน์
ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน  และปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน 
พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยของกลุ่มทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหสัผ่ำนรูปภำพ 1 รอบร่วมกับไม่มีกฎในกำร
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เลือกรหัสผ่ำนรูปภำพในแต่ละประเภท  ใช้ เวลำในกำรพิสูจน์ตัวตนน้อยที่ สุด  (�̅�=60.07, 
S.D.=50.548) และกลุ่มทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 2 รอบร่วมกับไม่มีกฎใน

กำรเลือกรหัสผ่ำนรูปภำพในแต่ละประเภท  ใช้เวลำในกำรพิสูจน์ตัวตนมำกที่สุด (�̅�=72.73,      
S.D.= 35.068) 
 กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนของเวลำทีใ่ช้ในกำรพิสจูน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวน
รอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน และปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน พบว่ำมีค่ำควำมแปรปรวน  
(Levene's Test) ไม่แตกต่ำงกัน (F=1.650, P=0.188>0.05)  
 
ตำรำงที่ 4.13 
 
ค่ำสถิติวิเครำะห์อิทธิพลร่วม (Interaction) เวลำที่ใช้ในกำรพิสจูน์ตัวตน ระหว่ำงปัจจัยจ ำนวนรอบใน
กำรตั้งรหัสผ่ำนกับปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน (Tests of Between-Subjects Effects) 

ปัจจัยที่ศึกษำ 
Type III Sum 
of Squares 

df 
Mean 
Square 

F Sig. 

จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน 686.817 1 686.817 0.584 0.448 
กฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน 66.150 1 66.150 0.056 0.813 
จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน * 
กฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน 

522.150 1 522.150 0.444 0.508 

 
 จำกตำรำงที่ 4.13 ผลกำรวิเครำะห์อิทธิพลร่วม (Interaction) เวลำที่ใช้ในกำรพิสูจน์
ตัวตน ระหว่ำงปัจจัยจ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนกับปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน (Tests of 
Between-Subjects Effects) ด้วยวิธีวิเครำะห์สถิติแบบสองทำง (Two-way ANOVA) พบว่ำ ปัจจัย
จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผำ่นไม่มีอิทธิพลต่อเวลำที่ใช้ในกำรพิสจูน์ตัวตน (F=0.584, P=0.448>0.05) 
ปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำนไม่มีอิทธิพลต่อเวลำที่ใช้ในกำรพิสูจน์ตัวตน (F=0.056, P=0.813>0.05) 
และทั้งสองปัจจัยไม่มีอิทธิพลร่วมต่อเวลำที่ใช้ในกำรพิสูจน์ตัวตน (F=0.444, P=0.508>0.05) 
  4.2.1.3  ความส าเร็จในการพิสูจน์ตัวตน 
     กำรทดลองด้ำนกำรใช้งำนจะก ำหนดให้ผู้เข้ำร่วมกำรทดลองมีโอกำสใน
กำรพิสูจน์ตัวตนได้ทั้งหมด 5 ครั้ง ซึ่งหำกผู้เข้ำร่วมกำรทดลองท ำกำรพิสูจน์ตัวตนส ำเร็จในครั้งที่ 1  
จะได้คะแนนกำรพิสูจน์ตัวตนส ำเรจ็ 100 คะแนน หำกส ำเร็จในครั้งที่ 2 จะได้คะแนนกำรพิสูจน์ตัวตน
ส ำเร็จ 80 คะแนน หำกส ำเร็จในครั้งที่ 3 จะได้คะแนนกำรพิสูจน์ตัวตนส ำเร็จ 60 คะแนน หำกส ำเร็จ
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ในครั้งที่ 4 จะได้คะแนนกำรพิสูจน์ตัวตนส ำเร็จ 40 คะแนน หำกส ำเร็จในครั้งที่ 5 จะได้คะแนนกำร
พิสูจน์ตัวตนส ำเร็จ 20 คะแนน และไม่ส ำเร็จครบ 5 ครั้ง จะมีคะแนนเป็นศูนย์ 
 
ตำรำงที่ 4.14 
 
ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของคะแนนควำมส ำเร็จในกำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัย
จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน 

ปัจจัยจ ำนวนรอบ 
ในกำรตั้งรหสัผ่ำน 

N 
Mean 

(ร้อยละ) 
Std. 

Deviation 
Minimum 
(ร้อยละ) 

Maximum 
(ร้อยละ) 

ตั้งรหัสผ่ำน 1 รอบ 30 97.33 8.683 60 100 
ตั้งรหัสผ่ำน 2 รอบ 30 98.00 8.052 60 100 

รวม 60 97.67 8.309 60 100 
 
 จำกตำรำงที่ 4.14 แสดงค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของคะแนนควำมส ำเร็จใน
กำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยของกลุ่มทดลองที่ใช้

จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 2 รอบ (�̅�=98.00, S.D.= 8.052) มีคะแนนควำมส ำเร็จในกำร

พิสูจน์ตัวตนมำกกว่ำกลุ่มทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน รูปภำพ 1 รอบ (�̅�=97.33,   
S.D.= 8.683) 
 
ตำรำงที่ 4.15 
 
ค่ำสถิติวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงของคะแนนควำมส ำเร็จในกำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวน
รอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน โดยวิธีกำรวิเครำะห์สถิติแบบ Independent-Samples T Test 
เปรียบเทียบปัจจัยจ ำนวนรอบใน

กำรตั้งรหสัผ่ำนระหว่ำง 
กำรตั้งรหสัผ่ำน 1 รอบ 

กับกำรตัง้รหสัผ่ำน 2 รอบ 

Levene’s Test for 
Equality of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 
Equal variances assumed 0.335 0.565 0.308 58 0.759 
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 จำกตำรำงที่ 4.15 ผลกำรวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงของคะแนนควำมส ำเร็จในกำรพิสูจน์
ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน โดยวิธีกำรวิเครำะห์สถิติแบบ Independent-
Samples T Test ระหว่ำงกลุ่มทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 1 รอบ กับกลุ่ม
ทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 2 รอบ พบว่ำ กลุ่มทดลองทั้งสองกลุ่มมีคะแนน
ควำมส ำเร็จในกำรพิสูจน์ตัวตนไม่แตกต่ำงกัน (t=0.308, P=0.759>0.05) 
 
ตำรำงที่ 4.16 
 
ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของคะแนนควำมส ำเร็จในกำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยกำรมี
กฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน 

ปัจจัยกำรมีกฎ 
ในกำรเลือกรหสัผ่ำน 

N 
Mean 

(ร้อยละ) 
Std. 

Deviation 
Minimum 
(ร้อยละ) 

Maximum 
(ร้อยละ) 

เลือกประเภทละ 2 รูปภำพ 30 99.33 3.651 80 100 
ไม่มีกฎในกำรเลือกรูปภำพ 30 96.00 11.017 60 100 

รวม 60 97.67 8.309 60 100 
 
 จำกตำรำงที่ 4.16 แสดงค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของคะแนนควำมส ำเร็จใน
กำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยของกลุ่มทดลองที่มี

กฎในกำรเลือกรหัสผ่ำนรูปภำพประเภทละ 2 รูปภำพ (�̅�=99.33, S.D.= 3.651) มีคะแนน
ควำมส ำเร็จในกำรพิสูจน์ตัวตนมำกกว่ำกลุ่มทดลองที่ไม่มีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำนรูปภำพในแต่ละ

ประเภท (�̅�=96.00, S.D.= 11.017) 
 
ตำรำงที่ 4.17 
 
ค่ำสถิติวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงของคะแนนควำมส ำเร็จในกำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยกำรมีกฎ
ในกำรเลือกรหัสผ่ำน โดยวิธีกำรวิเครำะห์สถิติแบบ Independent-Samples T Test 

เปรียบเทียบปัจจัยกำรมีกฎในกำร
เลือกรหัสผ่ำนระหว่ำง 
กำรมีกฎกบักำรไม่มีกฎ 

Levene’s Test for 
Equality of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 
Equal variances assumed 11.479 0.001 -1.573 58 0.125 
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 จำกตำรำงที่ 4.17 ผลกำรวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงของคะแนนควำมส ำเร็จในกำรพิสูจน์
ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน โดยวิธีกำรวิเครำะห์สถิติแบบ Independent-
Samples T Test ระหว่ำงกลุ่มทดลองที่มีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำนรูปภำพประเภทละ 2 รูปภำพ กับ
กลุ่มทดลองที่ไม่มีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำนรูปภำพในแต่ละประเภท พบว่ำ กลุ่มทดลองทั้งสองกลุ่มมี
คะแนนควำมส ำเร็จในกำรพิสูจน์ตัวตนไม่แตกต่ำงกัน (t=-1.573, P=0.125>0.05) 
 
ตำรำงที่  4.18 
 
ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของคะแนนควำมส ำเร็จในกำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัย
จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน และปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน 

ปัจจัยที่ศึกษำ 
N 

Mean 
(ร้อยละ) 

Std. Deviation 
Minimum 
(ร้อยละ) 

Maximum 
(ร้อยละ) จ ำนวนรอบ กฎกำรเลือก 

1 รอบ มีกฎ 15 98.67 5.164 80 100 
ไม่มีกฎ 15 96.00 11.212 60 100 

2 รอบ มีกฎ 15 100.00 0.000 100 100 
ไม่มีกฎ 15 96.00 11.212 60 100 

รวม 60 97.67 80309 60 100 
  
 จำกตำรำงที่ 4.18 แสดงค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของคะแนนควำมส ำเร็จใน
กำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน  และปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือก
รหัสผ่ำน พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยของกลุ่มทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 2 รอบ ร่วมกับมี
กฎในกำรเลือกรหัสผ่ำนรูปภำพประเภทละ 2 รูปภำพ มีคะแนนควำมส ำเร็จในกำรพิสูจน์ตัวตนมำก

ที่สุด (�̅�=1.00, S.D.=0.000)  
 กำรวิเครำะห์สถิติของคะแนนควำมส ำเร็จในกำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวน
รอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนและปจัจยักำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน ด้วยวิธีกำรวิเครำะห์สถิติแบบสองทำง 
(Two-way ANOVA) พบว่ำมีค่ำควำมแปรปรวน (Levene's Test) แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำง
สถิติ (F=4.210, P=0.009<0.05) จึงใช้วิธีวิเครำะห์สถิติแบบทำงเดียว (One-way ANOVA) ก็พบว่ำมี
ค่ำควำมแปรปรวนแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (F=4.210, P=0.009<0.05) จึงต้องใช้วิธีกำร
วิเครำะห์สถิติอ้ำงอิงแบบไม่มีพำรำมิเตอร์ (Non-parametric) ด้วยวิธี Kruskal-Wallis Test  
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ตำรำงที่ 4.19 
 
ค่ำสถิติวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงของคะแนนควำมส ำเร็จในกำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวน
รอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนและปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน ด้วยวิธี Kruskal-Wallis Test 

 Chi-Square df Asymp. Sig. 
Kruskal-Wallis Test 2.414 3 0.491 
 
 จำกตำรำงที่ 4.19 ผลกำรวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงของคะแนนควำมส ำเร็จในกำรพิสูจน์
ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนและปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน ด้วย
วิธี Kruskal-Wallis Test พบว่ำ กลุ่มทดลองทั้ง 4 กลุ่มมีคะแนนควำมส ำเร็จในกำรพิสูจน์ตัวตนไม่
แตกต่ำงกัน (P=0.491>0.05) 
  4.2.1.4  เวลาเฉลี่ยท่ีใช้ในการสร้างรหัสผ่าน 
     โปรแกรมจะบันทึกเวลำที่ใช้ในกำรสร้ำงรหัสผ่ำนเมื่อผู้เข้ำร่วมกำร
ทดลองเข้ำสู่หน้ำจอกำรลงทะเบียน จนกระทั้งผู้เข้ำร่วมกำรทดลองท ำกำรลงทะเบียนส ำเร็จ 
 
ตำรำงที่ 4.20 
 
ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของเวลำที่ใช้ในกำรสร้ำงรหัสผ่ำน จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวนรอบใน
กำรตั้งรหัสผ่ำน 

ปัจจัยจ ำนวนรอบ 
ในกำรตั้งรหสัผ่ำน 

N 
Mean 
(วินำที) 

Std. 
Deviation 

Minimum 
(วินำที) 

Maximum 
(วินำที) 

ตั้งรหัสผ่ำน 1 รอบ 30 114.93 47.872 35 226 
ตั้งรหัสผ่ำน 2 รอบ 30 108.00 35.051 42 180 

รวม 60 111.47 41.744 35 226 
 
 จำกตำรำงที่ 4.20 แสดงค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของเวลำที่ใช้ในกำรสร้ำง
รหัสผ่ำน จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยของกลุ่มทดลองที่ใช้จ ำนวน

รอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 2 รอบ (�̅�=108.00, S.D.= 35.051) ใช้เวลำในกำรสร้ำงรหัสผ่ำนน้อย

กว่ำกลุ่มทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 1 รอบ (�̅�=114.93, S.D.= 47.872) 
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ตำรำงที่ 4.21 
 
ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของเวลำที่ใช้ในกำรสร้ำงรหัสผ่ำน จ ำแนกตำมปัจจัยกำรมีกฎใน
กำรเลือกรหัสผ่ำน 

ปัจจัยกำรมีกฎ 
ในกำรเลือกรหสัผ่ำน 

N 
Mean 
(วินำที) 

Std. 
Deviation 

Minimum 
(วินำที) 

Maximum 
(วินำที) 

เลือกประเภทละ 2 รูปภำพ 30 106.80 43.941 36 226 
ไม่มีกฎในกำรเลือกรูปภำพ 30 116.13 39.614 35 212 

รวม 60 111.47 41.744 35 226 
 
 จำกตำรำงที่ 4.21 แสดงค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของเวลำที่ใช้ในกำรสร้ำง
รหัสผ่ำน จ ำแนกตำมปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลอืกรหัสผำ่น พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยของกลุ่มทดลองที่มีกฎในกำร

เลือกรหัสผ่ำนรูปภำพประเภทละ 2 รูปภำพ (�̅�=106.80, S.D.= 43.941) ใช้เวลำในกำรสร้ำง

รหัสผ่ำนน้อยกว่ำกลุ่มทดลองที่ไม่มีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำนรูปภำพในแต่ละประเภท (�̅�=116.13, 
S.D.= 39.614) 
 
ตำรำงที่  4.22 
 
ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของเวลำที่ใช้ในกำรสร้ำงรหัสผ่ำน จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวนรอบใน
กำรตั้งรหัสผ่ำน และปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน 

ปัจจัยที่ศึกษำ 
N 

Mean 
(วินำที) 

Std. Deviation 
Minimum 

(วินำที) 
Maximum 

(วินำที) จ ำนวนรอบ กฎกำรเลือก 
1 รอบ มีกฎ 15 110.60 52.805 36 226 

ไม่มีกฎ 15 119.27 43.801 35 212 
2 รอบ มีกฎ 15 103.00 34.353 49 180 

ไม่มีกฎ 15 113.00 36.210 42 178 
รวม 60 111.47 41.744 35 226 

  
 จำกตำรำงที่ 4.22 แสดงค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของเวลำที่ใช้ในกำรสร้ำง
รหัสผ่ำน จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน และปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน 
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พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยของกลุ่มทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 2 รอบ ร่วมกับมีกฎในกำร

เลือกรหัสผ่ำนรูปภำพประเภทละ 2 รูปภำพ ใช้เวลำในกำรสร้ำงรหัสผ่ำนน้อยที่สุด (�̅�=103.00, 
S.D.= 34.353) และกลุ่มทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 1 รอบ ร่วมกับไม่มีกฎใน

กำรเลือกรหัสผ่ำนรูปภำพในแต่ละประเภท  ใช้เวลำในกำรสร้ำงรหัสผ่ำนมำกที่สุด (�̅�=119.27,  
S.D.= 43.801) 
 กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนของเวลำที่ใช้ในกำรสร้ำงรหัสผ่ำน จ ำแนกตำมปัจจัย
จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน และปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน พบว่ำมีค่ำควำมแปรปรวน 
(Levene's Test) ไม่แตกต่ำงกัน (F=1.332, P=0.273>0.05)  
 
ตำรำงที่ 4.23 
 
ค่ำสถิติวิเครำะห์อิทธิพลร่วม (Interaction) เวลำที่ใช้ในกำรสร้ำงรหัสผ่ำน ระหว่ำงปัจจัยจ ำนวนรอบ
ในกำรตั้งรหัสผ่ำนกับปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน (Tests of Between-Subjects Effects) 

ปัจจัยที่ศึกษำ 
Type III Sum 
of Squares 

df 
Mean 
Square 

F Sig. 

จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน 721.067 1 721.067 0.401 0.529 
กฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน 1306.667 1 1306.667 0.726 0.398 
จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน * 
กฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน 

6.667 1 6.667 0.004 0.952 

 
 จำกตำรำงที่ 4.23 ผลกำรวิเครำะห์อิทธิพลร่วม ( Interaction) เวลำที่ใช้ในกำรสร้ำง
รหัสผ่ำน ระหว่ำงปัจจัยจ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนกับปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน (Tests 
of Between-Subjects Effects) ด้วยวิธีวิเครำะห์สถิติแบบสองทำง (Two-way ANOVA) พบว่ำ 
ปัจจัยจ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนไม่มีอิทธิพลต่อเวลำที่ใช้ในกำรสร้ำงรหัสผ่ำน (F=0.401, 
P=0.529>0.05) ปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำนไม่มีอิทธิพลต่อเวลำที่ใช้ในกำรสร้ำงรหัสผ่ำน 
(F=0.726, P=0.398>0.05) และทั้งสองปัจจัยไม่มีอิทธิพลร่วมต่อเวลำที่ใช้ในกำรสร้ำงรหัสผ่ำน 
(F=0.004, P=0.952>0.05) 
  4.2.1.5  สรุปผลการทดลองด้านการใช้งาน ครั้งท่ี 1 
     จำกกำรวิเครำะห์ผลกำรทดลองด้ำนกำรใช้งำนครั้งที่ 1 หลังจำกกำร
ลงทะเบียนทันที ตำมปัจจัยจ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน และปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน 
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สำมำรถสรุปผลกำรวิเครำะห์สถิติควำมแตกต่ำงได้ว่ำ จ ำนวนครั้งที่ใช้ในกำรพิสูจน์ตัวตน เวลำเฉลี่ยที่
ใช้ในกำรพิสูจน์ตัวตน ควำมส ำเร็จในกำรพิสูจน์ตัวตน และเวลำเฉลี่ยที่ใช้ในกำรสร้ำงรหัสผ่ำน ในแต่
ละกลุ่มทดลองไม่มีควำมแตกต่ำงกัน  ดังตำรำงที่ 4.24 
 
ตำรำงที่ 4.24 
 
สรุปผลกำรวิเครำะห์สถิติควำมแตกต่ำงของผลกำรทดลองด้ำนกำรใช้งำนครั้งที่ 1  

ปัจจัยที่ศึกษำ 
จ ำนวนครั้งที่

ใช้ในกำร
พิสูจน์ตัวตน 

เวลำเฉลี่ยที่ใช้
ในกำรพิสจูน์

ตัวตน 

ควำมส ำเรจ็ใน
กำรพสิูจน์

ตัวตน 

เวลำเฉลี่ยที่ใช้
ในกำรสร้ำง
รหสัผ่ำน 

จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน ไม่แตกต่ำง ไม่แตกต่ำง ไม่แตกต่ำง ไม่แตกต่ำง 
กฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน ไม่แตกต่ำง ไม่แตกต่ำง ไม่แตกต่ำง ไม่แตกต่ำง 
จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน * 
กฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน 

ไม่แตกต่ำง ไม่แตกต่ำง ไม่แตกต่ำง ไม่แตกต่ำง 

 
 4.2.2  ผลการทดลองครั้งท่ี 2 หลังจากการลงทะเบียนไปแล้ว 3 วัน 
    เมื่อผู้เข้ำร่วมกำรทดลองท ำกำรลงทะเบียนเพื่อตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพเสร็จ จะให้
ท ำกำรพิสูจน์ตัวตนอีกครั้งหลังจำกกำรลงทะเบียนไปแล้ว 3 วัน ซึ่งข้อมูลที่น ำมำใช้ในกำรวิเครำะห์ 
ได้แก่ จ ำนวนครั้งที่ใช้ในกำรพิสูจน์ตัวตน เวลำเฉลี่ยที่ใช้ในกำรพิสูจน์ตัวตน และควำมส ำเร็จในกำร
พิสูจน์ตัวตน มีรำยละเอียดดังนี ้
  4.2.2.1 จ านวนครั้งท่ีใช้ในการพิสูจน์ตัวตน 
     กำรทดลองด้ำนกำรใช้งำนจะก ำหนดให้ผู้เข้ำร่วมกำรทดลองมีโอกำสใน
กำรพิสูจน์ตัวตนได้ทั้งหมด 5 ครั้ง ซึ่งหำกท ำกำรพิสูจน์ตัวตนไม่ส ำเร็จครบ 5 ครั้ง ถือว่ำสิ้นสุดกำร
ทดลอง โดยโปรแกรมจะท ำกำรบันทึกจ ำนวนครั้งที่ใช้ในกำรพิสูจน์ตัวตนตำมที่ได้ท ำกำรทดลอง 
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ตำรำงที่ 4.25 
 
ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของจ ำนวนครั้งที่ใช้ในกำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวน
รอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน 

ปัจจัยจ ำนวนรอบ 
ในกำรตั้งรหสัผ่ำน 

N 
Mean 
(ครั้ง) 

Std. 
Deviation 

Minimum 
(ครั้ง) 

Maximum 
(ครั้ง) 

ตั้งรหัสผ่ำน 1 รอบ 30 1.20 0.484 1 3 
ตั้งรหัสผ่ำน 2 รอบ 30 1.87 1.042 1 4 

รวม 60 1.53 0.873 1 4 
 
 จำกตำรำงที่ 4.25 แสดงค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของจ ำนวนครั้งที่ใช้ในกำร
พิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยของกลุ่มทดลองที่ใช้

จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 1 รอบ (�̅�=1.20, S.D.=0.484) ใช้จ ำนวนครั้งในกำรพิสูจน์

ตัวตนน้อยกว่ำกลุ่มทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 2 รอบ (�̅�=1.87, S.D.=1.042) 
 
ตำรำงที่ 4.26 
 
ค่ำสถิติวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงของจ ำนวนครั้งที่ใช้ในกำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวนรอบ
ในกำรตั้งรหัสผ่ำน โดยวิธีกำรวิเครำะห์สถิติแบบ Independent-Samples T Test 
เปรียบเทียบปัจจัยจ ำนวนรอบใน

กำรตั้งรหสัผ่ำนระหว่ำง 
กำรตั้งรหสัผ่ำน 1 รอบ 

กับกำรตัง้รหสัผ่ำน 2 รอบ 

Levene’s Test for 
Equality of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

Equal variances assumed 19.957 0.000 -3.179 58 0.003* 
*ที่ระดับนัยส ำคัญ 0.05 .  
 
 จำกตำรำงที่ 426. ผลกำรวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงของจ ำนวนครั้งที่ใช้ในกำรพิสูจน์
ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน โดยวิธีกำรวิเครำะห์สถิติแบบ Independent-
Samples T Test ระหว่ำงกลุ่มทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 1 รอบ กับกลุ่ม
ทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 2 รอบ พบว่ำ กลุ่มทดลองทั้งสองกลุ่มมีจ ำนวนครั้ง
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ที่ใช้ในกำรพิสูจน์ตัวตนแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (t=-3.179, P=0.003<0.05) โดยกลุ่ม
ทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 1 รอบ ใช้จ ำนวนครั้งในกำรพิสูจน์ตัวตนน้อยกว่ำ
กลุ่มทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 2 รอบ 
 
ตำรำงที่ 4.27 
 
ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของจ ำนวนครั้งที่ใช้ในกำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยกำรมีกฎ
ในกำรเลือกรหัสผ่ำน 

ปัจจัยกำรมีกฎ 
ในกำรเลือกรหสัผ่ำน 

N 
Mean 
(ครั้ง) 

Std. 
Deviation 

Minimum 
(ครั้ง) 

Maximum 
(ครั้ง) 

เลือกประเภทละ 2 รูปภำพ 30 1.50 0.820 1 4 
ไม่มีกฎในกำรเลือกรูปภำพ 30 1.57 0.935 1 4 

รวม 60 1.53 0.873 1 4 
 
 จำกตำรำงที่ 4.27 แสดงค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของจ ำนวนครั้งที่ใช้ในกำร
พิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลอืกรหัสผ่ำน พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยของกลุ่มทดลองที่มีกฎใน

กำรเลือกรหัสผ่ำนรูปภำพประเภทละ 2 รูปภำพ (�̅�=1.50, S.D.=0.820) ใช้จ ำนวนครั้งในกำรพิสูจน์

ตัวตนน้อยกว่ำกลุ่มทดลองที่ ไม่มีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำนรูปภำพในแต่ละประเภท (�̅�=1.57, 
S.D.=0.935) 
 
ตำรำงที่ 4.28 
 
ค่ำสถิติวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงของจ ำนวนครั้งที่ใช้ในกำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยกำรมีกฎใน
กำรเลือกรหัสผ่ำน โดยวิธีกำรวิเครำะห์สถิติแบบ Independent-Samples T Test 

เปรียบเทียบปัจจัยกำรมีกฎในกำร
เลือกรหัสผ่ำนระหว่ำง 
กำรมีกฎกบักำรไม่มีกฎ 

Levene’s Test for 
Equality of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 
Equal variances assumed 0.477 0.492 -0.294 58 0.770 

 



50 

 
 

 จำกตำรำงที่ 4.28 ผลกำรวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงของจ ำนวนครั้งที่ใช้ในกำรพิสูจน์
ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน โดยวิธีกำรวิเครำะห์สถิติแบบ Independent-
Samples T Test ระหว่ำงกลุ่มทดลองที่มีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำนรูปภำพประเภทละ 2 รูปภำพ กับ
กลุ่มทดลองที่ไม่มีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำนรูปภำพในแต่ละประเภท พบว่ำ กลุ่มทดลองทั้งสองกลุ่มใช้
จ ำนวนครั้งที่ใช้ในกำรพิสูจน์ตัวตนไม่แตกต่ำงกัน (t=-0.294, P=0.770>0.05) 
 
ตำรำงที่  4.29 
 
ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของจ ำนวนครั้งที่ใช้ในกำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวน
รอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน และปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน 

ปัจจัยที่ศึกษำ 
N 

Mean 
(ครั้ง) 

Std. Deviation 
Minimum 

(ครั้ง) 
Maximum 

(ครั้ง) จ ำนวนรอบ กฎกำรเลือก 
1 รอบ มีกฎ 15 1.27 0.594 1 3 

ไม่มีกฎ 15 1.13 0.352 1 2 
2 รอบ มีกฎ 15 1.73 0.961 1 4 

ไม่มีกฎ 15 2.00 1.134 1 4 
รวม 60 1.53 0.873 1 4 

  
 จำกตำรำงที่ 4.29 แสดงค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของจ ำนวนครั้งที่ใช้ในกำร
พิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนและปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน 
พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยของกลุ่มทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหสัผ่ำนรูปภำพ 1 รอบร่วมกับไม่มีกฎในกำร

เลือกรหัสผ่ำนรูปภำพในแต่ละประเภท ใช้จ ำนวนครั้งในกำรพิสูจน์ตัวตนน้อยที่สุด (�̅�=1.13, 
S.D.=0.352) และค่ำเฉลี่ยของกลุ่มทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 2 รอบร่วมกับ 
ไม่มีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำนรูปภำพในแต่ละประเภท  ใช้จ ำนวนครั้งในกำรพิสูจน์ตัวตนมำกที่สุด 

(�̅�=2.00, S.D.=1.134) 
 กำรวิเครำะห์สถิติของจ ำนวนครั้งที่ใช้ในกำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวนรอบ
ในกำรตั้งรหัสผ่ำนและปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน ด้วยวิธีกำรวิเครำะห์สถิติแบบสองทำง 
(Two-way ANOVA) พบว่ำมีค่ำควำมแปรปรวน (Levene's Test) แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำง
สถิติ (F=7.348, P=0.000<0.05) จึงใช้วิธีวิเครำะห์สถิติแบบทำงเดียว (One-way ANOVA) ก็พบว่ำมี
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ค่ำควำมแปรปรวนแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (F=7.348, P=0.000<0.05) จึงต้องใช้วิธีกำร
วิเครำะห์สถิติอ้ำงอิงแบบไม่มีพำรำมิเตอร์ (Non-parametric) ด้วยวิธี Kruskal-Wallis Test  
 
ตำรำงที่ 4.30 
 
ค่ำสถิติวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงของจ ำนวนครั้งที่ใช้ในกำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวนรอบ
ในกำรตั้งรหัสผ่ำนและปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน ด้วยวิธี Kruskal-Wallis Test 

 Chi-Square df Asymp. Sig. 
Kruskal-Wallis Test 8.967 3 0.030* 
*ที่ระดับนัยส ำคัญ 0.05 
 
 จำกตำรำงที่ 4.30 ผลกำรวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงของจ ำนวนครั้งที่ใช้ในกำรพิสูจน์
ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนและปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน ด้วย
วิธี Kruskal-Wallis Test พบว่ำ กลุ่มทดลองทั้ง 4 กลุ่ม มีจ ำนวนครั้งที่ใช้ในกำรพิสูจน์ตัวตนแตกต่ำง
กันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (P=0.030<0.05) จึงต้องท ำกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงเป็น
รำยคู่ด้วยวิธี Mann-Whitney U Test 
 
ตำรำงที่ 4.31 
 
ค่ำสถิติวิเครำะห์เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของจ ำนวนครั้งที่ใช้ในกำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัย
จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนและปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน ด้วยวิธี Mann-Whitney U Test 

กลุ่มทดลอง 
เปรียบเทียบกับ 

กลุ่มทดลอง 
Mann-Whitney U 

Asymp. 
Sig. (2-tailed) 

ใช้ 1 รอบ + มีกฎ ใช้ 1 รอบ + ไม่มีกฎ 104.000 0.586 
ใช้ 2 รอบ + มีกฎ 81.000 0.117 

ใช้ 2 รอบ + ไม่มีกฎ 70.500 0.043* 
ใช้ 1 รอบ + ไม่มีกฎ ใช้ 2 รอบ + มีกฎ 72.000 0.037* 

ใช้ 2 รอบ + ไม่มีกฎ 62.500 0.013* 
ใช้ 2 รอบ + มีกฎ ใช้ 2 รอบ + ไม่มีกฎ 99.000 0.545 

*ที่ระดับนัยส ำคัญ 0.05 
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 จำกตำรำงที่ 4.31 ผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของจ ำนวนครั้งที่ใช้ใน
กำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนและปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือก
รหัสผ่ำน ด้วยวิธี Mann-Whitney U Test โดยกำรเปรียบเทียบรำยคู่ทีละคู่ พบว่ำ มีคู่ของกลุ่ม
ทดลองที่ใช้จ ำนวนครั้งในกำรพิสูจน์ตัวตนแตกต่ำงกัน 3 คู่ ดังนี้ 
 1. กลุ่มทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 1 รอบ ร่วมกับมีกฎในกำร
เลือกรหัสผำ่นรูปภำพประเภทละ 2 รูปภำพ กับกลุ่มทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 
2 รอบ ร่วมกับไม่มีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำนรูปภำพในแต่ละประเภท มีจ ำนวนครั้งที่ใช้ในกำรพิสูจน์
ตัวตนแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (P=0.043<0.05) โดยกลุ่มทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบในกำร
ตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 1 รอบ ร่วมกับมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำนรูปภำพประเภทละ 2 รูปภำพ ใช้จ ำนวน
ครั้งในกำรพิสูจน์ตัวตนน้อยกว่ำกลุ่มทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 2 รอบ ร่วมกับ
ไม่มีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำนรูปภำพในแต่ละประเภท 
 2. กลุ่มทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 1 รอบ ร่วมกับไม่มีกฎในกำร
เลือกรหัสผ่ำนรูปภำพในแต่ละประเภท กับกลุ่มทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ     
2 รอบ ร่วมกับมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำนรูปภำพประเภทละ 2 รูปภำพ มีจ ำนวนครั้งที่ใช้ในกำรพิสูจน์
ตัวตนแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (P=0.037<0.05) โดยกลุ่มทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบในกำร
ตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 1 รอบ ร่วมกับไม่มีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำนรูปภำพในแต่ละประเภท ใช้จ ำนวน
ครั้งในกำรพิสูจน์ตัวตนน้อยกว่ำกลุ่มทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 2 รอบ ร่วมกับ
มีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำนรูปภำพประเภทละ 2 รูปภำพ 
 3. กลุ่มทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 1 รอบ ร่วมกับไม่มีกฎในกำร
เลือกรหัสผ่ำนรูปภำพในแต่ละประเภท กับกลุ่มทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ     
2 รอบ ร่วมกับไม่มีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำนรูปภำพในแต่ละประเภท มีจ ำนวนครั้งที่ใช้ในกำรพิสูจน์
ตัวตนแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (P=0.013<0.05) โดยกลุ่มทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบในกำร
ตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 1 รอบ ร่วมกับไม่มีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำนรูปภำพในแต่ละประเภท ใช้จ ำนวน
ครั้งในกำรพิสูจน์ตัวตนน้อยกว่ำกลุ่มทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 2 รอบ ร่วมกับ
ไม่มีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำนรูปภำพในแต่ละประเภท 
 จำกผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของจ ำนวนครั้งที่ใช้ในกำรพิสูจน์ตัวตน 
เป็นรำยคู่ทีละคู่ และพิจำรณำค่ำเฉลี่ยของจ ำนวนครั้งที่ใช้ในกำรพิสูจน์ตัวตน พบว่ำ กลุ่มทดลองที่ใช้
จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 1 รอบร่วมกับไม่มีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำนรูปภำพในแต่ละ
ประเภท ใช้จ ำนวนครั้งในกำรพิสูจน์ตัวตนน้อยที่สุด 
 
 



53 

 
 

  4.2.2.2  เวลาเฉลี่ยท่ีใช้ในการพิสูจน์ตัวตน 
     กำรทดลองด้ำนกำรใช้งำน โปรแกรมจะเริ่มบันทึกเวลำทีใ่ช้ในกำรพิสูจน์
เมื่อผู้เข้ำร่วมกำรทดลองเข้ำสู่หน้ำจอกำรพิสูจน์ตัวตน จนกระทั้งผู้เข้ำร่วมกำรทดลองท ำกำรพิสูจน์
ตัวตนส ำเร็จหรือท ำกำรพิสูจน์ตัวตนไม่ส ำเร็จครบ 5 ครั้ง 
 
ตำรำงที่ 4.32 
 
ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของเวลำที่ใช้ในกำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวนรอบใน
กำรตั้งรหัสผ่ำน 

ปัจจัยจ ำนวนรอบ 
ในกำรตั้งรหสัผ่ำน 

N 
Mean 
(วินำที) 

Std. 
Deviation 

Minimum 
(วินำที) 

Maximum 
(วินำที) 

ตั้งรหัสผ่ำน 1 รอบ 30 89.07 49.230 37 204 
ตั้งรหัสผ่ำน 2 รอบ 30 97.63 54.044 41 236 

รวม 60 93.35 51.435 37 236 
 
 จำกตำรำงที่ 4.32 แสดงค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของเวลำที่ใช้ในกำรพิสูจน์
ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยของกลุ่มทดลองที่ใช้จ ำนวน

รอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 1 รอบ (�̅�=89.07, S.D.= 49.230) ใช้เวลำในกำรพิสูจน์ตัวตนน้อย

กว่ำกลุ่มทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 2 รอบ (�̅�=97.63, S.D.= 54.044) 
 
ตำรำงที่ 4.33 
 
ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของเวลำที่ใช้ในกำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยกำรมีกฎในกำร
เลือกรหัสผ่ำน 

ปัจจัยกำรมีกฎ 
ในกำรเลือกรหสัผ่ำน 

N 
Mean 
(วินำที) 

Std. 
Deviation 

Minimum 
(วินำที) 

Maximum 
(วินำที) 

เลือกประเภทละ 2 รูปภำพ 30 100.17 51.526 37 204 
ไม่มีกฎในกำรเลือกรูปภำพ 30 86.53 51.295 42 236 

รวม 60 93.35 51.435 37 236 
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 จำกตำรำงที่ 4.33 แสดงค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของเวลำที่ใช้ในกำรพิสูจน์
ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยกำรมกีฎในกำรเลือกรหสัผำ่น พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยของกลุ่มทดลองที่ไม่มีกฎในกำร

เลือกรหัสผ่ำนรูปภำพในแต่ละประเภท (�̅�=86.53, S.D.= 51.295) ใช้เวลำในกำรพิสูจน์ตัวตนน้อย

กว่ำกลุ่มทดลองที่มีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำนรูปภำพประเภทละ 2 รูปภำพ (�̅�=100.17, S.D.= 51.526) 
 
ตำรำงที่  4.34 
 
ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของเวลำที่ใช้ในกำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวนรอบใน
กำรตั้งรหัสผ่ำน และปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน 

ปัจจัยที่ศึกษำ 
N 

Mean 
(วินำที) 

Std. Deviation 
Minimum 

(วินำที) 
Maximum 

(วินำที) จ ำนวนรอบ กฎกำรเลือก 
1 รอบ มีกฎ 15 100.87 58.586 37 204 

ไม่มีกฎ 15 77.27 35.912 42 141 
2 รอบ มีกฎ 15 99.47 45.456 41 158 

ไม่มีกฎ 15 95.80 63.061 42 236 
รวม 60 93.35 51.435 37 236 

  
 จำกตำรำงที่ 4.34 แสดงค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของเวลำที่ใช้ในกำรพิสูจน์
ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน  และปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน 
พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยของกลุ่มทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหสัผ่ำนรูปภำพ 1 รอบร่วมกับไม่มีกฎในกำร

เลือกรหัสผ่ำนรูปภำพในแต่ละประเภท ใช้เวลำในกำรพิสูจน์ตัวตนน้อยที่สุด (�̅�=77.27, S.D.= 35.912) 
และค่ำเฉลี่ยของกลุ่มทดลองทีใ่ช้จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหสัผำ่นรูปภำพ 1 รอบร่วมกับมีกฎในกำรเลอืก

รหัสผ่ำนรูปภำพประเภทละ 2 รูปภำพ ใช้เวลำในกำรพิสูจน์ตัวตนมำกที่สุด (�̅�=100.87, S.D.= 58.586) 
 กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนของเวลำทีใ่ช้ในกำรพิสจูน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวน
รอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน และปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน พบว่ำมีค่ำควำมแปรปรวน  
(Levene's Test) ไม่แตกต่ำงกัน (F=1.728, P=0.172>0.05)  
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ตำรำงที่ 4.35 
 
ค่ำสถิติวิเครำะห์อิทธิพลร่วม (Interaction) เวลำที่ใช้ในกำรพิสจูน์ตัวตน ระหว่ำงปัจจัยจ ำนวนรอบใน
กำรตั้งรหัสผ่ำนกับปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน (Tests of Between-Subjects Effects) 

ปัจจัยที่ศึกษำ 
Type III Sum 
of Squares 

df 
Mean 
Square 

F Sig. 

จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน 1100.817 1 1100.817 0.409 0.525 
กฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน 2788.017 1 2788.017 1.036 0.313 
จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน * 
กฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน 

1490.017 1 1490.017 0.554 0.460 

 
 จำกตำรำงที่ 4.35 ผลกำรวิเครำะห์อิทธิพลร่วม (Interaction) เวลำที่ใช้ในกำรพิสูจน์
ตัวตน ระหว่ำงปัจจัยจ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนกับปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน (Tests of 
Between-Subjects Effects) ด้วยวิธีวิเครำะห์สถิติแบบสองทำง (Two-way ANOVA) พบว่ำ ปัจจัย
จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผำ่นไม่มีอิทธิพลต่อเวลำที่ใช้ในกำรพิสจูน์ตัวตน (F=0.409, P=0.525>0.05) 
ปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำนไม่มีอิทธิพลต่อเวลำที่ใช้ในกำรพิสูจน์ตัวตน (F=1.036, P=0.313>0.05) 
และทั้งสองปัจจัยไม่มีอิทธิพลร่วมต่อเวลำที่ใช้ในกำรพิสูจน์ตัวตน (F=0.554, P=0.460>0.05) 
  4.2.2.3  ความส าเร็จในการพิสูจน์ตัวตน 
     กำรทดลองด้ำนกำรใช้งำนจะก ำหนดให้ผู้เข้ำร่วมกำรทดลองมีโอกำสใน
กำรพิสูจน์ตัวตนได้ทั้งหมด 5 ครั้ง ซึ่งหำกผู้เข้ำร่วมกำรทดลองท ำกำรพิสูจน์ตัวตนส ำเร็จในครั้งที่ 1  
จะได้คะแนนกำรพิสูจน์ตัวตนส ำเรจ็ 100 คะแนน หำกส ำเร็จในครั้งที่ 2 จะได้คะแนนกำรพิสูจน์ตัวตน
ส ำเร็จ 80 คะแนน หำกส ำเร็จในครั้งที่ 3 จะได้คะแนนกำรพิสูจน์ตัวตนส ำเร็จ 60 คะแนน หำกส ำเร็จ
ในครั้งที่ 4 จะได้คะแนนกำรพิสูจน์ตัวตนส ำเร็จ 40 คะแนน หำกส ำเร็จในครั้งที่ 5 จะได้คะแนนกำร
พิสูจน์ตัวตนส ำเร็จ 20 คะแนน และไม่ส ำเร็จครบ 5 ครั้ง จะมีคะแนนเป็นศูนย์ 
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ตำรำงที่ 4.36 
 
ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของคะแนนควำมส ำเร็จในกำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัย
จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน 

ปัจจัยจ ำนวนรอบ 
ในกำรตั้งรหสัผ่ำน 

N 
Mean 

(ร้อยละ) 
Std. 

Deviation 
Minimum 
(ร้อยละ) 

Maximum 
(ร้อยละ) 

ตั้งรหัสผ่ำน 1 รอบ 30 96.00 9.685 60 100 
ตั้งรหัสผ่ำน 2 รอบ 30 82.67 20.833 40 100 

รวม 60 89.33 17.454 40 100 
 
 จำกตำรำงที่ 4.36 แสดงค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของคะแนนควำมส ำเร็จใน
กำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยของกลุ่มทดลองที่ใช้

จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 1 รอบ (�̅�=96.00, S.D.= 9.685) มีคะแนนควำมส ำเร็จในกำร

พิสูจน์ตัวตนมำกกว่ำกลุ่มทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 2 รอบ (�̅�=82.67, 
S.D.=20.833) 
 
ตำรำงที่ 4.37 
 
ค่ำสถิติวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงของคะแนนควำมส ำเร็จในกำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวน
รอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน โดยวิธีกำรวิเครำะห์สถิติแบบ Independent-Samples T Test 
เปรียบเทียบปัจจัยจ ำนวนรอบใน

กำรตั้งรหสัผ่ำนระหว่ำง 
กำรตั้งรหสัผ่ำน 1 รอบ 

กับกำรตัง้รหสัผ่ำน 2 รอบ 

Levene’s Test for 
Equality of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 
Equal variances assumed 19.957 0.000 3.179 58 0.003* 

*ที่ระดับนัยส ำคัญ 0.05 .  
  
 จำกตำรำงที่ 4.37 ผลกำรวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงของคะแนนควำมส ำเร็จในกำรพิสูจน์
ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน โดยวิธีกำรวิเครำะห์สถิติแบบ Independent-
Samples T Test ระหว่ำงกลุ่มทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 1 รอบ กับกลุ่ม
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ทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 2 รอบ พบว่ำ กลุ่มทดลองทั้งสองกลุ่มมีคะแนน
ควำมส ำเร็จในกำรพิสูจน์ตัวตนแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (t=-3.179, P=0.003<0.05)  
โดยกลุ่มทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 1 รอบ มีคะแนนควำมส ำเร็จในกำรพิสูจน์
ตัวตนมำกกว่ำกลุ่มทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 2 รอบ 
 
ตำรำงที่ 4.38 
 
ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของคะแนนควำมส ำเร็จในกำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยกำรมี
กฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน 

ปัจจัยกำรมีกฎ 
ในกำรเลือกรหสัผ่ำน 

N 
Mean 

(ร้อยละ) 
Std. 

Deviation 
Minimum 
(ร้อยละ) 

Maximum 
(ร้อยละ) 

เลือกประเภทละ 2 รูปภำพ 30 90.00 16.400 40 100 
ไม่มีกฎในกำรเลือกรูปภำพ 30 88.67 18.705 40 100 

รวม 60 89.33 17.454 40 100 
 
 จำกตำรำงที่ 4.38 แสดงค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของคะแนนควำมส ำเร็จใน
กำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยของกลุ่มทดลองที่มี

กฎในกำรเลือกรหัสผ่ำนรูปภำพประเภทละ 2 รูปภำพ (�̅�=90.00, S.D.=16.400) มีคะแนน
ควำมส ำเร็จในกำรพิสูจน์ตัวตนมำกกว่ำกลุ่มทดลองที่ไม่มีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำนรูปภำพในแต่ละ

ประเภท (�̅�=88.67, S.D.= 18.705) 
 
ตำรำงที่ 4.39 
 
ค่ำสถิติวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงของคะแนนควำมส ำเร็จในกำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยกำรมีกฎ
ในกำรเลือกรหัสผ่ำน โดยวิธีกำรวิเครำะห์สถิติแบบ Independent-Samples T Test 

เปรียบเทียบปัจจัยกำรมีกฎในกำร
เลือกรหัสผ่ำนระหว่ำง 
กำรมีกฎกบักำรไม่มีกฎ 

Levene’s Test for 
Equality of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 
Equal variances assumed 0.477 0.492 0.294 58 0.770 
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 จำกตำรำงที่ 4.39 ผลกำรวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงของคะแนนควำมส ำเร็จในกำรพิสูจน์
ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน โดยวิธีกำรวิเครำะห์สถิติแบบ Independent-
Samples T Test ระหว่ำงกลุ่มทดลองที่มีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำนรูปภำพประเภทละ 2 รูปภำพ กับ
กลุ่มทดลองที่ไม่มีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำนรูปภำพในแต่ละประเภท พบว่ำ กลุ่มทดลองทั้งสองกลุ่มมี
คะแนนควำมส ำเร็จในกำรพิสูจน์ตัวตนไม่แตกต่ำงกัน (t=0.294, P=0.770>0.05) 
 
ตำรำงที่  4.40 
 
ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของคะแนนควำมส ำเร็จในกำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัย
จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน และปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน 

ปัจจัยที่ศึกษำ 
N 

Mean 
(ร้อยละ) 

Std. Deviation 
Minimum 
(ร้อยละ) 

Maximum 
(ร้อยละ) จ ำนวนรอบ กฎกำรเลือก 

1 รอบ มีกฎ 15 94.67 11.872 60 100 
ไม่มีกฎ 15 97.33 7.037 80 100 

2 รอบ มีกฎ 15 85.33 19.223 40 100 
ไม่มีกฎ 15 80.00 22.678 40 100 

รวม 60 89.33 17.454 40 100 
  
 จำกตำรำงที่ 4.40 แสดงค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของคะแนนควำมส ำเร็จใน
กำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน  และปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือก
รหัสผ่ำน พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยของกลุ่มทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 1 รอบ ร่วมกับไม่
มีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำนรูปภำพในแต่ละประเภท มีคะแนนควำมส ำเร็จในกำรพิสูจน์ตัวตนมำกที่สุด 

(�̅�=97.33, S.D.= 7.037)  
 กำรวิเครำะห์สถิติของคะแนนควำมส ำเร็จในกำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวน
รอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนและปจัจยักำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน ด้วยวิธีกำรวิเครำะห์สถิติแบบสองทำง 
(Two-way ANOVA) พบว่ำมีค่ำควำมแปรปรวน (Levene's Test) แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำง
สถิติ (F=7.348, P=0.000<0.05) จึงใช้วิธีวิเครำะห์สถิติแบบทำงเดียว (One-way ANOVA) ก็พบว่ำมี
ค่ำควำมแปรปรวนแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (F=7.348, P=0.000<0.05) จึงต้องใช้วิธีกำร
วิเครำะห์สถิติอ้ำงอิงแบบไม่มีพำรำมิเตอร์ (Non-parametric) ด้วยวิธี Kruskal-Wallis Test  
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ตำรำงที่ 4.41 
 
ค่ำสถิติวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงของคะแนนควำมส ำเร็จในกำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวน
รอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนและปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน ด้วยวิธี Kruskal-Wallis Test 

 Chi-Square df Asymp. Sig. 
Kruskal-Wallis Test 8.967 3 0.030* 
*ที่ระดับนัยส ำคัญ 0.05 
 
 จำกตำรำงที่ 4.41 ผลกำรวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงของคะแนนควำมส ำเร็จในกำรพิสูจน์
ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนและปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน ด้วย
วิธี Kruskal-Wallis Test พบว่ำ กลุ่มทดลองทั้ง 4 กลุ่ม มีคะแนนควำมส ำเร็จในกำรพิสูจน์ตัวตน
แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (P=0.030<0.05) จึงต้องท ำกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบควำม
แตกต่ำงเป็นรำยคู่ด้วยวิธี Mann-Whitney U Test 
 
ตำรำงที่ 4.42 
 
ค่ำสถิติวิเครำะห์เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของคะแนนควำมส ำเร็จในกำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำม
ปัจจัยจ ำนวนรอบในกำรตั้งรหสัผ่ำนและปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลอืกรหัสผำ่น ด้วยวิธี Mann-Whitney 
U Test 

กลุ่มทดลอง 
เปรียบเทียบกับ 

กลุ่มทดลอง 
Mann-Whitney U 

Asymp. 
Sig. (2-tailed) 

ใช้ 1 รอบ + มีกฎ ใช้ 1 รอบ + ไม่มีกฎ 104.000 0.586 
ใช้ 2 รอบ + มีกฎ 81.000 0.117 

ใช้ 2 รอบ + ไม่มีกฎ 70.500 0.043* 
ใช้ 1 รอบ + ไม่มีกฎ ใช้ 2 รอบ + มีกฎ 72.000 0.037* 

ใช้ 2 รอบ + ไม่มีกฎ 62.500 0.013* 
ใช้ 2 รอบ + มีกฎ ใช้ 2 รอบ + ไม่มีกฎ 99.000 0.545 

*ที่ระดับนัยส ำคัญ 0.05 
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 จำกตำรำงที่ 4.42 ผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของคะแนนควำมส ำเร็จ
ในกำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนและปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือก
รหัสผ่ำน ด้วยวิธี Mann-Whitney U Test โดยกำรเปรียบเทียบรำยคู่ทีละคู่ พบว่ำ มีคู่ของกลุ่ม
ทดลองที่มีคะแนนควำมส ำเร็จในกำรพิสูจน์ตัวตนแตกต่ำงกัน 3 คู่ ดังนี้ 
 1. กลุ่มทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 1 รอบ ร่วมกับมีกฎในกำร
เลือกรหัสผำ่นรูปภำพประเภทละ 2 รูปภำพ กับกลุ่มทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 
2 รอบ ร่วมกับไม่มีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำนรูปภำพในแต่ละประเภท มีคะแนนควำมส ำเร็จในกำร
พิสูจน์ตัวตนแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (P=0.043<0.05) โดยกลุ่มทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบ
ในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 1 รอบ ร่วมกับมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำนรูปภำพประเภทละ 2 รูปภำพ     
มีคะแนนควำมส ำเร็จในกำรพิสูจน์ตัวตนมำกกว่ำกลุ่มทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน
รูปภำพ 2 รอบ ร่วมกับไม่มีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำนรูปภำพในแต่ละประเภท 
 2. กลุ่มทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 1 รอบ ร่วมกับไม่มีกฎในกำร
เลือกรหัสผ่ำนรูปภำพในแต่ละประเภท กับกลุ่มทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ     
2 รอบร่วมกับมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำนรูปภำพประเภทละ 2 รูปภำพ มีคะแนนควำมส ำเร็จในกำร
พิสูจน์ตัวตนแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (P=0.037<0.05) โดยกลุ่มทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบ
ในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 1 รอบ ร่วมกับไม่มีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำนรูปภำพในแต่ละประเภท        
มีคะแนนควำมส ำเร็จในกำรพิสูจน์ตัวตนมำกกว่ำกลุ่มทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน
รูปภำพ 2 รอบ ร่วมกับมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำนรูปภำพประเภทละ 2 รูปภำพ 
 3. กลุ่มทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 1 รอบ ร่วมกับไม่มีกฎในกำร
เลือกรหัสผ่ำนรูปภำพในแต่ละประเภท กับกลุ่มทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ     
2 รอบ ร่วมกับไม่มีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำนรูปภำพในแต่ละประเภท มีคะแนนควำมส ำเร็จในกำร
พิสูจน์ตัวตนแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (P=0.013<0.05) โดยกลุ่มทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบ
ในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 1 รอบ ร่วมกับไม่มีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำนรูปภำพในแต่ละประเภท        
มีคะแนนควำมส ำเร็จในกำรพิสูจน์ตัวตนมำกกว่ำกลุ่มทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน
รูปภำพ 2 รอบ ร่วมกับไม่มีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำนรูปภำพในแต่ละประเภท 
 จำกผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของคะแนนควำมส ำเร็จในกำรพิสูจน์
ตัวตน เป็นรำยคู่ทีละคู่ และพิจำรณำค่ำเฉลี่ยของคะแนนควำมส ำเร็จในกำรพิสูจน์ตัวตน พบว่ำ กลุ่ม
ทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 1 รอบร่วมกับไม่มีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำนรูปภำพ
ในแต่ละประเภท มีคะแนนควำมส ำเร็จในกำรพิสูจน์ตัวตนมำกที่สุด 
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  4.2.1.4  สรุปผลการทดลองด้านการใช้งาน ครั้งท่ี 2 
     จำกกำรวิเครำะห์ผลกำรทดลองด้ำนกำรใช้งำนครั้งที่  2 หลังจำกกำร
ลงทะเบียนไปแล้ว 3 วัน ตำมปัจจัยจ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน และปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือก
รหัสผ่ำน สำมำรถสรุปผลกำรวิเครำะห์สถิติควำมแตกต่ำงได้ว่ำ จ ำนวนครั้งที่ใช้ในกำรพิสูจน์ตัวตน
และควำมส ำเร็จในกำรพิสูจน์ตัวตนในแต่ละกลุ่มทดลองมีควำมแตกต่ำงกัน โดยกลุ่มทดลองที่ใช้
จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 1 รอบร่วมกับไม่มีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำนรูปภำพในแต่ละ
ประเภท มีจ ำนวนครั้งที่ใช้ในกำรพิสูจน์ตัวตนน้อยที่สุดและมีคะแนนควำมส ำเร็จในกำรพิสูจน์ตัวตน
มำกที่สุด ส่วนเวลำเฉลี่ยที่ใช้ในกำรพิสูจน์ตัวตนในแต่ละกลุ่มทดลองไม่มีควำมแตกต่ำงกัน  ดังตำรำง
ที่ 4.43 
 
ตำรำงที่ 4.43 
 
สรุปผลกำรวิเครำะห์สถิติควำมแตกต่ำงของผลกำรทดลองด้ำนกำรใช้งำนครั้งที่ 2 

ปัจจัยที่ศึกษำ 
จ ำนวนครั้งที่ใช้ใน
กำรพสิูจน์ตัวตน 

เวลำเฉลี่ยที่ใช้ใน
กำรพสิูจน์ตัวตน 

ควำมส ำเรจ็ในกำร
พิสูจน์ตัวตน 

จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน แตกต่ำง ไม่แตกต่ำง แตกต่ำง 
กฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน ไม่แตกต่ำง ไม่แตกต่ำง ไม่แตกต่ำง 
จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน * 
กฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน 

แตกต่ำง ไม่แตกต่ำง แตกต่ำง 

 
 4.2.3  ผลการทดลองครั้งท่ี 3 หลังจากการลงทะเบียนไปแล้ว 15 วัน 
    เมื่อผู้เข้ำร่วมกำรทดลองท ำกำรลงทะเบียนเพื่อตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพเสร็จ จะให้
ท ำกำรพิสูจน์ตัวตนอีกครั้งหลังจำกกำรลงทะเบียนไปแล้ว 15 วัน ซึ่งข้อมูลที่น ำมำใช้ในกำรวิเครำะห์ 
ได้แก่ จ ำนวนครั้งที่ใช้ในกำรพิสูจน์ตัวตน เวลำเฉลี่ยที่ใช้ในกำรพิสูจน์ตัวตน และควำมส ำเร็จในกำร
พิสูจน์ตัวตน มีรำยละเอียดดังนี ้
  4.2.3.1  จ านวนครั้งท่ีใช้ในการพิสูจน์ตัวตน 
     กำรทดลองด้ำนกำรใช้งำน จะก ำหนดให้ผู้เข้ำรว่มกำรทดลองมีโอกำสใน
กำรพิสูจน์ตัวตนได้ทั้งหมด 5 ครั้ง ซึ่งหำกท ำกำรพิสูจน์ตัวตนไม่ส ำเร็จครบ 5 ครั้ง ถือว่ำสิ้นสุดกำร
ทดลอง โดยโปรแกรมจะท ำกำรบันทึกจ ำนวนครั้งที่ใช้ในกำรพิสูจน์ตัวตนตำมที่ได้ท ำกำรทดลอง 
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ตำรำงที่ 4.44 
 
ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของจ ำนวนครั้งที่ใช้ในกำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวน
รอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน 

ปัจจัยจ ำนวนรอบ 
ในกำรตั้งรหสัผ่ำน 

N 
Mean 
(ครั้ง) 

Std. 
Deviation 

Minimum 
(ครั้ง) 

Maximum 
(ครั้ง) 

ตั้งรหัสผ่ำน 1 รอบ 30 1.40 0.894 1 5 
ตั้งรหัสผ่ำน 2 รอบ 30 2.00 1.597 1 5 

รวม 60 1.70 1.319 1 5 
 
 จำกตำรำงที่ 4.44 แสดงค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของจ ำนวนครั้งที่ใช้ในกำร
พิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยของกลุ่มทดลองที่ใช้

จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 1 รอบ (�̅�=1.40, S.D.=0.894) ใช้จ ำนวนครั้งในกำรพิสูจน์

ตัวตนน้อยกว่ำกลุ่มทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 2 รอบ (�̅�=2.00, S.D.=1.597) 
 
ตำรำงที่ 4.45 
 
ค่ำสถิติวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงของจ ำนวนครั้งที่ใช้ในกำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวนรอบ
ในกำรตั้งรหัสผ่ำน โดยวิธีกำรวิเครำะห์สถิติแบบ Independent-Samples T Test 
เปรียบเทียบปัจจัยจ ำนวนรอบใน

กำรตั้งรหสัผ่ำนระหว่ำง 
กำรตั้งรหสัผ่ำน 1 รอบ 

กับกำรตัง้รหสัผ่ำน 2 รอบ 

Levene’s Test for 
Equality of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

Equal variances assumed 13.843 0.000 -1.795 58 0.079 
  
 จำกตำรำงที่ 4.45 ผลกำรวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงของจ ำนวนครั้งที่ใช้ในกำรพิสูจน์
ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน โดยวิธีกำรวิเครำะห์สถิติแบบ Independent-
Samples T Test ระหว่ำงกลุ่มทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 1 รอบ กับกลุ่ม
ทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 2 รอบ พบว่ำ กลุ่มทดลองทั้งสองกลุ่มมีจ ำนวนครั้ง
ที่ใช้ในกำรพิสูจน์ตัวตนไม่แตกต่ำงกัน (t=-1.795, P=0.079>0.05) 
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ตำรำงที่ 4.46 
 
ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของจ ำนวนครั้งที่ใช้ในกำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยกำรมีกฎ
ในกำรเลือกรหัสผ่ำน 

ปัจจัยกำรมีกฎ 
ในกำรเลือกรหสัผ่ำน 

N 
Mean 
(ครั้ง) 

Std. 
Deviation 

Minimum 
(ครั้ง) 

Maximum 
(ครั้ง) 

เลือกประเภทละ 2 รูปภำพ 30 1.67 1.124 1 5 
ไม่มีกฎในกำรเลือกรูปภำพ 30 1.73 1.507 1 5 

รวม 60 1.70 1.319 1 5 
 
 จำกตำรำงที่ 4.46 แสดงค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของจ ำนวนครั้งที่ใช้ในกำร
พิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลอืกรหัสผ่ำน พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยของกลุ่มทดลองที่มีกฎใน

กำรเลือกรหัสผ่ำนรูปภำพประเภทละ 2 รูปภำพ (�̅�=1.67, S.D.=1.124) ใช้จ ำนวนครั้งในกำรพิสูจน์

ตัวตนน้อยกว่ำกลุ่มทดลองที่ไม่มีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำนรูปภำพในแต่ละประเภท (�̅�=1.73, 
S.D.=1.507) 
 
ตำรำงที่ 4.47 
 
ค่ำสถิติวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงของจ ำนวนครั้งที่ใช้ในกำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยกำรมีกฎใน
กำรเลือกรหัสผ่ำน โดยวิธีกำรวิเครำะห์สถิติแบบ Independent-Samples T Test 
เปรียบเทียบปัจจัยกำรมีกฎในกำร

เลือกรหัสผ่ำนระหว่ำง 
กำรมีกฎกบักำรไม่มีกฎ 

Levene’s Test for 
Equality of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 
Equal variances assumed 2.362 0.130 -0.194 58 0.847 

 
 จำกตำรำงที่ 4.47 ผลกำรวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงของจ ำนวนครั้งที่ใช้ในกำรพิสูจน์
ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน โดยวิธีกำรวิเครำะห์สถิติแบบ Independent-
Samples T Test ระหว่ำงกลุ่มทดลองที่มีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำนรูปภำพประเภทละ 2 รูปภำพ กับ
กลุ่มทดลองที่ไม่มีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำนรูปภำพในแต่ละประเภท พบว่ำ กลุ่มทดลองทั้งสองกลุ่มใช้
จ ำนวนครั้งที่ใช้ในกำรพิสูจน์ตัวตนไม่แตกต่ำงกัน (t=-0.194, P=0.847>0.05) 
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ตำรำงที่  4.48 
 
ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของจ ำนวนครั้งที่ใช้ในกำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวน
รอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน และปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน 

ปัจจัยที่ศึกษำ 
N 

Mean 
(ครั้ง) 

Std. Deviation 
Minimum 

(ครั้ง) 
Maximum 

(ครั้ง) จ ำนวนรอบ กฎกำรเลือก 
1 รอบ มีกฎ 15 1.53 0.743 1 3 

ไม่มีกฎ 15 1.27 1.033 1 5 
2 รอบ มีกฎ 15 1.80 1.424 1 5 

ไม่มีกฎ 15 2.20 1.781 1 5 
รวม 60 1.70 1.319 1 5 

  
 จำกตำรำงที่ 4.48 แสดงค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของจ ำนวนครั้งที่ใช้ในกำร
พิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผำ่น และปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลอืกรหัสผ่ำน 
พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยของกลุ่มทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 1 รอบ ร่วมกับไม่มีกฎใน

กำรเลือกรหัสผ่ำนรูปภำพในแต่ละประเภท ใช้จ ำนวนครั้งในกำรพิสูจน์ตัวตนน้อยที่สุด (�̅�=1.27, 
S.D.=1.033) และค่ำเฉลี่ยของกลุ่มทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 2 รอบ ร่วมกับ
ไม่มีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำนรูปภำพในแต่ละประเภท  ใช้จ ำนวนครั้งในกำรพิสูจน์ตัวตนมำกที่สุด 

(�̅�=2.20, S.D.=1.781) 
 กำรวิเครำะห์สถิติของจ ำนวนครั้งที่ใช้ในกำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวนรอบ
ในกำรตั้งรหัสผ่ำนและปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน ด้วยวิธีกำรวิเครำะห์สถิติแบบสองทำง 
(Two-way ANOVA) พบว่ำมีค่ำควำมแปรปรวน (Levene's Test) แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำง
สถิติ (F=6.844, P=0.001<0.05) จึงใช้วิธีวิเครำะห์สถิติแบบทำงเดียว (One-way ANOVA) ก็พบว่ำมี
ค่ำควำมแปรปรวนแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (F=6.844, P=0.001<0.05) จึงต้องใช้วิธีกำร
วิเครำะห์สถิติอ้ำงอิงแบบไม่มีพำรำมิเตอร์ (Non-parametric) ด้วยวิธี Kruskal-Wallis Test  
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ตำรำงที่ 4.49 
 
ค่ำสถิติวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงของจ ำนวนครั้งที่ใช้ในกำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวนรอบ
ในกำรตั้งรหัสผ่ำนและปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน ด้วยวิธี Kruskal-Wallis Test 
 Chi-Square df Asymp. Sig. 
Kruskal-Wallis Test 3.991 3 0.262 
 
 จำกตำรำงที่ 4.49 ผลกำรวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงของจ ำนวนครั้งที่ใช้ในกำรพิสูจน์
ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน และปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน ด้วย
วิธี Kruskal-Wallis Test พบว่ำ กลุ่มทดลองทั้ง 4 กลุ่มมีจ ำนวนครั้งที่ใช้ในกำรพิสูจน์ตัวตนไม่
แตกต่ำงกัน (P=0.262>0.05) 
  4.2.3.2  เวลาเฉลี่ยท่ีใช้ในการพิสูจน์ตัวตน 
     กำรทดลองด้ำนกำรใช้งำน โปรแกรมจะเริ่มบันทึกเวลำทีใ่ช้ในกำรพิสูจน์
เมื่อผู้เข้ำร่วมกำรทดลองเข้ำสู่หน้ำจอกำรพิสูจน์ตัวตน จนกระทั้งผู้เข้ำร่วมกำรทดลองท ำกำรพิสูจน์
ตัวตนส ำเร็จหรือท ำกำรพิสูจน์ตัวตนไม่ส ำเร็จครบ 5 ครั้ง 
 
ตำรำงที่ 4.50 
 
ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของเวลำที่ใช้ในกำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวนรอบใน
กำรตั้งรหัสผ่ำน 

ปัจจัยจ ำนวนรอบ 
ในกำรตั้งรหสัผ่ำน 

N 
Mean 
(วินำที) 

Std. 
Deviation 

Minimum 
(วินำที) 

Maximum 
(วินำที) 

ตั้งรหัสผ่ำน 1 รอบ 30 93.57 52.507 48 243 
ตั้งรหัสผ่ำน 2 รอบ 30 100.93 68.917 37 362 

รวม 60 97.25 60.856 37 362 
 
 จำกตำรำงที่ 4.50 แสดงค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของเวลำที่ใช้ในกำรพิสูจน์
ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยของกลุ่มทดลองที่ใช้จ ำนวน

รอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 1 รอบ (�̅�=93.57, S.D.= 52.507) ใช้เวลำในกำรพิสูจน์ตัวตนน้อย

กว่ำกลุ่มทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 2 รอบ (�̅�=100.93, S.D.= 68.917) 
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ตำรำงที่ 4.51 
 
ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของเวลำที่ใช้ในกำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยกำรมีกฎในกำร
เลือกรหัสผ่ำน 

ปัจจัยกำรมีกฎ 
ในกำรเลือกรหสัผ่ำน 

N 
Mean 
(วินำที) 

Std. 
Deviation 

Minimum 
(วินำที) 

Maximum 
(วินำที) 

เลือกประเภทละ 2 รูปภำพ 30 96.30 49.309 38 205 
ไม่มีกฎในกำรเลือกรูปภำพ 30 98.20 71.424 37 362 

รวม 60 97.25 60.856 37 362 
 
 จำกตำรำงที่ 4.51 แสดงค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของเวลำที่ใช้ในกำรพิสูจน์
ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยของกลุ่มทดลองที่มีกฎในกำร

เลือกรหัสผ่ำนรูปภำพประเภทละ 2 รูปภำพ (�̅�=96.30, S.D.= 49.309) ใช้เวลำในกำรพิสูจน์ตัวตน

น้อยกว่ำกลุ่มทดลองที่ไม่มีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำนรูปภำพในแต่ละประเภท (�̅�=98.20,S.D.= 71.424) 
 
ตำรำงที่  4.52 
 
ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของเวลำที่ใช้ในกำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวนรอบใน
กำรตั้งรหัสผ่ำน และปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน 

ปัจจัยที่ศึกษำ 
N 

Mean 
(วินำที) 

Std. Deviation 
Minimum 

(วินำที) 
Maximum 

(วินำที) จ ำนวนรอบ กฎกำรเลือก 
1 รอบ มีกฎ 15 102.60 56.414 48 205 

ไม่มีกฎ 15 84.53 48.513 48 243 
2 รอบ มีกฎ 15 90.00 42.058 38 190 

ไม่มีกฎ 15 111.87 88.393 37 362 
รวม 60 97.25 60.856 37 362 

  
 จำกตำรำงที่ 4.52 แสดงค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของเวลำที่ใช้ในกำรพิสูจน์
ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน  และปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน 
พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยของกลุ่มทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหสัผ่ำนรูปภำพ 1 รอบร่วมกับไม่มีกฎในกำร
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เลือกรหัสผ่ำนรูปภำพในแต่ละประเภท ใช้เวลำในกำรพิสูจน์ตัวตนน้อยที่สุด (�̅�=84.53, S.D.= 48.513) 
และค่ำเฉลี่ยของกลุ่มทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 2 รอบร่วมกับไม่มีกฎในกำร

เลือกรหัสผ่ำนรูปภำพในแต่ละประเภท ใช้เวลำในกำรพิสูจน์ตัวตนมำกที่สุด (�̅�=111.87, S.D.= 88.393) 
 กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนของเวลำทีใ่ช้ในกำรพิสจูน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวน
รอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน และปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน พบว่ำมีค่ำควำมแปรปรวน  
(Levene's Test) ไม่แตกต่ำงกัน (F=1.341, P=0.270>0.05) 
 
ตำรำงที่ 4.53 
 
ค่ำสถิติวิเครำะห์อิทธิพลร่วม (Interaction) เวลำที่ใช้ในกำรพิสจูน์ตัวตน ระหว่ำงปัจจัยจ ำนวนรอบใน
กำรตั้งรหัสผ่ำนกับปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน (Tests of Between-Subjects Effects) 

ปัจจัยกำรทดลอง 
Type III Sum 
of Squares 

df 
Mean 
Square 

F Sig. 

จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน 814.017 1 814.017 0.215 0.644 
กฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน 54.150 1 54.150 0.014 0.905 
จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน * 
กฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน 

5980.017 1 5980.017 1.582 0.214 

 
 จำกตำรำงที่ 4.53 ผลกำรวิเครำะห์อิทธิพลร่วม (Interaction) เวลำที่ใช้ในกำรพิสูจน์
ตัวตน ระหว่ำงปัจจัยจ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผำ่น กับปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน (Tests of 
Between-Subjects Effects) ด้วยวิธีวิเครำะห์สถิติแบบสองทำง (Two-way ANOVA) พบว่ำ ปัจจัย
จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผำ่นไม่มีอิทธิพลต่อเวลำที่ใช้ในกำรพิสจูน์ตัวตน (F=0.215, P=0.644>0.05) 
ปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำนไม่มีอิทธิพลต่อเวลำที่ใช้ในกำรพิสูจน์ตัวตน (F=0.014, P=0.905>0.05) 
และทั้งสองปัจจัยไม่มีอิทธิพลร่วมต่อเวลำที่ใช้ในกำรพิสูจน์ตัวตน (F=1.582, P=0.214>0.05) 
  4.2.3.3 ความส าเร็จในการพิสูจน์ตัวตน 
    กำรทดลองด้ำนกำรใช้งำนจะก ำหนดให้ผู้เข้ำร่วมกำรทดลองมีโอกำสใน
กำรพิสูจน์ตัวตนได้ทั้งหมด 5 ครั้ง ซึ่งหำกผู้เข้ำร่วมกำรทดลองท ำกำรพิสูจน์ตัวตนส ำเร็จในครั้งที่ 1  
จะได้คะแนนกำรพิสูจน์ตัวตนส ำเรจ็ 100 คะแนน หำกส ำเร็จในครั้งที่ 2 จะได้คะแนนกำรพิสูจน์ตัวตน
ส ำเร็จ 80 คะแนน หำกส ำเร็จในครั้งที่ 3 จะได้คะแนนกำรพิสูจน์ตัวตนส ำเร็จ 60 คะแนน หำกส ำเร็จ
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ในครั้งที่ 4 จะได้คะแนนกำรพิสูจน์ตัวตนส ำเร็จ 40 คะแนน หำกส ำเร็จในครั้งที่ 5 จะได้คะแนนกำร
พิสูจน์ตัวตนส ำเร็จ 20 คะแนน และไม่ส ำเร็จครบ 5 ครั้ง จะมีคะแนนเป็นศูนย์ 
 
ตำรำงที่ 4.54 
 
ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของคะแนนควำมส ำเร็จในกำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัย
จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน 

ปัจจัยจ ำนวนรอบ 
ในกำรตั้งรหสัผ่ำน 

N 
Mean 

(ร้อยละ) 
Std. 

Deviation 
Minimum 
(ร้อยละ) 

Maximum 
(ร้อยละ) 

ตั้งรหัสผ่ำน 1 รอบ 30 91.33 20.800 0 100 
ตั้งรหัสผ่ำน 2 รอบ 30 77.33 37.410 0 100 

รวม 60 84.33 30.828 0 100 
 
 จำกตำรำงที่ 4.54 แสดงค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของคะแนนควำมส ำเร็จใน
กำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยของกลุ่มทดลองที่ใช้

จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 1 รอบ (�̅�=91.33, S.D.= 20.800) มีคะแนนควำมส ำเร็จใน

กำรพิสูจน์ตัวตนมำกกว่ำกลุ่มทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 2 รอบ (�̅�=77.33, 
S.D.= 37.410) 
 
ตำรำงที่ 4.55 
 
ค่ำสถิติวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงของคะแนนควำมส ำเร็จในกำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวน
รอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน โดยวิธีกำรวิเครำะห์สถิติแบบ Independent-Samples T Test 
เปรียบเทียบปัจจัยจ ำนวนรอบใน

กำรตั้งรหสัผ่ำนระหว่ำง 
กำรตั้งรหสัผ่ำน 1 รอบ 

กับกำรตัง้รหสัผ่ำน 2 รอบ 

Levene’s Test for 
Equality of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

Equal variances assumed 13.143 0.001 1.791 58 0.78 
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 จำกตำรำงที่ 4.55 ผลกำรวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงของคะแนนควำมส ำเร็จในกำรพิสูจน์
ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน โดยวิธีกำรวิเครำะห์สถิติแบบ Independent-
Samples T Test ระหว่ำงกลุ่มทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 1 รอบ กับกลุ่ม
ทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 2 รอบ พบว่ำ กลุ่มทดลองทั้งสองกลุ่มมีคะแนน
ควำมส ำเร็จในกำรพิสูจน์ตัวตนไม่แตกต่ำงกัน (t=1.791, P=0.78>0.05) 
 
ตำรำงที่ 4.56 
 
ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของคะแนนควำมส ำเร็จในกำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยกำรมี
กฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน 

ปัจจัยกำรมีกฎ 
ในกำรเลือกรหสัผ่ำน 

N 
Mean 

(ร้อยละ) 
Std. 

Deviation 
Minimum 
(ร้อยละ) 

Maximum 
(ร้อยละ) 

เลือกประเภทละ 2 รูปภำพ 30 86.00 24.719 0 100 
ไม่มีกฎในกำรเลือกรูปภำพ 30 82.67 36.287 0 100 

รวม 60 84.33 30.828 0 100 
 
 จำกตำรำงที่ 4.56 แสดงค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของคะแนนควำมส ำเร็จใน
กำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยของกลุ่มทดลองที่มี

กฎในกำรเลือกรหัสผ่ำนรูปภำพประเภทละ 2 รูปภำพ (�̅�=86.00, S.D.=24.719) มีคะแนน
ควำมส ำเร็จในกำรพิสูจน์ตัวตนมำกกว่ำกลุ่มทดลองที่ไม่มีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำนรูปภำพในแต่ละ

ประเภท (�̅�=82.67, S.D.= 36.287) 
 
ตำรำงที่ 4.57 
 
ค่ำสถิติวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงของคะแนนควำมส ำเร็จในกำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยกำรมีกฎ
ในกำรเลือกรหัสผ่ำน โดยวิธีกำรวิเครำะห์สถิติแบบ Independent-Samples T Test 

เปรียบเทียบปัจจัยกำรมีกฎในกำร
เลือกรหัสผ่ำนระหว่ำง 
กำรมีกฎกบักำรไม่มีกฎ 

Levene’s Test for 
Equality of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 
Equal variances assumed 3.718 0.59 0.416 58 0.679 
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 จำกตำรำงที่ 4.57 ผลกำรวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงของคะแนนควำมส ำเร็จในกำรพิสูจน์
ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน โดยวิธีกำรวิเครำะห์สถิติแบบ Independent-
Samples T Test ระหว่ำงกลุ่มทดลองที่มีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำนรูปภำพประเภทละ 2 รูปภำพ กับ
กลุ่มทดลองที่ไม่มีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำนรูปภำพในแต่ละประเภท พบว่ำ กลุ่มทดลองทั้งสองกลุ่มมี
คะแนนควำมส ำเร็จในกำรพิสูจน์ตัวตนไม่แตกต่ำงกัน (t=-0.416, P=0.679>0.05) 
 
ตำรำงที่  4.58 
 
ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของคะแนนควำมส ำเร็จในกำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัย
จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน และปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน 

ปัจจัยที่ศึกษำ 
N 

Mean 
(ร้อยละ) 

Std. Deviation 
Minimum 
(ร้อยละ) 

Maximum 
(ร้อยละ) จ ำนวนรอบ กฎกำรเลือก 

1 รอบ มีกฎ 15 89.33 14.864 60 100 
ไม่มีกฎ 15 93.33 25.820 0 100 

2 รอบ มีกฎ 15 82.67 31.952 0 100 
ไม่มีกฎ 15 72.00 42.628 0 100 

รวม 60 84.33 30.828 0 100 
  
 จำกตำรำงที่ 4.58 แสดงค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของคะแนนควำมส ำเร็จใน
กำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน  และปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือก
รหัสผ่ำน พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยของกลุ่มทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 1 รอบ ร่วมกับไม่
มีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำนรูปภำพในแต่ละประเภท มีคะแนนควำมส ำเร็จในกำรพิสูจน์ตัวตนมำกที่สุด 

(�̅�=93.33, S.D.= 25.820) และ ค่ำเฉลี่ยของกลุ่มทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ  
2 รอบ ร่วมกับไม่มีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำนรูปภำพในแต่ละประเภท มีคะแนนควำมส ำเร็จในกำร

พิสูจน์ตัวตนน้อยที่สุด (�̅�=72.00, S.D.= 42.628) 
 กำรวิเครำะห์สถิติของคะแนนควำมส ำเร็จในกำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวน
รอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนและปจัจยักำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน ด้วยวิธีกำรวิเครำะห์สถิติแบบสองทำง 
(Two-way ANOVA) พบว่ำมีค่ำควำมแปรปรวน (Levene's Test) แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำง
สถิติ (F=6.233, P=0.001<0.05) จึงใช้วิธีวิเครำะห์สถิติแบบทำงเดียว (One-way ANOVA) ก็พบว่ำมี
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ค่ำควำมแปรปรวนแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (F=6.233, P=0.001<0.05) จึงต้องใช้วิธีกำร
วิเครำะห์สถิติอ้ำงอิงแบบไม่มีพำรำมิเตอร์ (Non-parametric) ด้วยวิธี Kruskal-Wallis Test  
 
ตำรำงที่ 4.59 
 
ค่ำสถิติวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงของคะแนนควำมส ำเร็จในกำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวน
รอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนและปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน ด้วยวิธี Kruskal-Wallis Test 

 Chi-Square df Asymp. Sig. 
Kruskal-Wallis Test 3.973 3 0.264 
 
 จำกตำรำงที่ 4.59 ผลกำรวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงของคะแนนควำมส ำเร็จในกำรพิสูจน์
ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน และปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน ด้วย
วิธี Kruskal-Wallis Test พบว่ำ กลุ่มทดลองทั้ง 4 กลุ่มมีคะแนนควำมส ำเร็จในกำรพิสูจน์ตัวตนไม่
แตกต่ำงกัน (P=0.264>0.05) 
  4.2.3.4 สรุปผลการทดลองด้านการใช้งาน ครั้งท่ี 3 
    จำกกำรวิเครำะห์ผลกำรทดลองด้ำนกำรใช้งำนครั้งที่ 3 หลังจำกกำร
ลงทะเบียนไปแล้ว 15 วัน ตำมปัจจัยจ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน และปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือก
รหัสผ่ำน สำมำรถสรุปผลกำรวิเครำะห์สถิติควำมแตกต่ำงได้ว่ำ จ ำนวนครั้งที่ใช้ในกำรพิสูจน์ตัวตน 
เวลำเฉลี่ยที่ใช้ในกำรพิสูจน์ตัวตน และควำมส ำเร็จในกำรพิสูจน์ตัวตน ในแต่ละกลุ่มทดลองไม่มีควำม
แตกต่ำงกัน ดังตำรำงที่ 4.60 
 
ตำรำงที่ 4.60 
 
สรุปผลกำรวิเครำะห์สถิติควำมแตกต่ำงของผลกำรทดลองด้ำนกำรใช้งำนครั้งที่ 3 

ปัจจัยที่ศึกษำ 
จ ำนวนครั้งที่ใช้ใน
กำรพสิูจน์ตัวตน 

เวลำเฉลี่ยที่ใช้ใน
กำรพสิูจน์ตัวตน 

ควำมส ำเรจ็ในกำร
พิสูจน์ตัวตน 

จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหสัผ่ำน ไม่แตกต่ำง ไม่แตกต่ำง ไม่แตกต่ำง 
กฎในกำรเลือกรหสัผ่ำน ไม่แตกต่ำง ไม่แตกต่ำง ไม่แตกต่ำง 

จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหสัผ่ำน * 
กฎในกำรเลือกรหสัผ่ำน 

ไม่แตกต่ำง ไม่แตกต่ำง ไม่แตกต่ำง 
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 4.2.4  สรุปผลการวิเคราะห์ผลการทดลองด้านการใช้งาน (Usability) 
    ผลกำรวิเครำะห์ผลกำรทดลองด้ำนกำรใช้งำน ประกอบไปด้วย จ ำนวนครั้งที่ใช้
ในกำรพิสูจน์ตัวตน เวลำเฉลี่ยที่ใช้ในกำรพิสูจน์ตัวตน และควำมส ำเร็จในกำรพิสูจน์ตัวตน ของกำร
ทดลองทั้ง 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 หลังจำกกำรลงทะเบียนทันที ครั้งที่ 2 หลังจำกกำรลงทะเบียนไป
แล้ว 3 วัน และครั้งที่ 3 หลังจำกกำรลงทะเบียนไปแล้ว 15 วัน นั้น พบว่ำ กลุ่มทดลองที่ใช้จ ำนวน
รอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 1 รอบร่วมกับไม่มีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำนรูปภำพในแต่ละประเภท   
มีจ ำนวนครั้งที่ใช้ในกำรพิสูจน์ตัวตนน้อยที่สุด มีเวลำเฉลี่ยที่ใช้ในกำรพิสูจน์ตัวตนน้อยที่สุด และมี
คะแนนควำมส ำเร็จในกำรพิสูจน์ตัวตนมำกที่สุด โดยมีรำยละเอียดดังนี้  
 
ตำรำงที่ 4.61 
 
ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของจ ำนวนครั้งที่ใช้ในกำรพิสูจน์ตัวตนทั้ง 3 ครั้ง จ ำแนกตำมปัจจัย
จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน และปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน 

ปัจจัยที่ศึกษำ 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ค่ำเฉลี่ย 

จ ำนวนรอบ กฎกำรเลือก ค่ำ 
1 รอบ มีกฎ �̅� 1.07 1.27 1.53 1.29 

S.D. 0.258 0.594 0.743 0.589 
ไม่มีกฎ �̅� 1.20 1.13 1.27 1.20 

S.D. 0.561 0.352 1.033 0.694 
2 รอบ มีกฎ �̅� 1.00 1.73 1.80 1.51 

S.D. 0.000 0.961 1.424 1.036 
ไม่มีกฎ �̅� 1.20 2.00 2.20 1.80 

S.D. 0.561 1.134 1.781 1.307 
 
 จำกตำรำงที่ 4.61 แสดงค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของจ ำนวนครั้งที่ใช้ในกำร
พิสูจน์ตัวตนทั้ง 3 ครั้ง จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน และปัจจัยกำรมีกฎในกำร
เลือกรหัสผ่ำน พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยของกลุ่มทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 1 รอบ 
ร่วมกับไม่มีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำนรูปภำพในแต่ละประเภท ใช้จ ำนวนครั้งในกำรพิสูจน์ตัวตนน้อย

ที่สุด (�̅�=1.20, S.D.=0.694) และค่ำเฉลี่ยของกลุ่มทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 



73 

 
 

2 รอบ ร่วมกับไม่มีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำนรูปภำพในแต่ละประเภท ใช้จ ำนวนครั้งในกำรพิสูจน์ตัวตน

มำกที่สุด (�̅�=1.80, S.D.=1.307) 
 
ตำรำงที่ 4.62 
 
ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของเวลำเฉลี่ยที่ใช้ในกำรพิสูจน์ตัวตนทั้ง 3 ครั้ง จ ำแนกตำมปัจจัย
จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน และปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน 

ปัจจัยที่ศึกษำ 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ค่ำเฉลี่ย 

จ ำนวนรอบ กฎกำรเลือก ค่ำ 
1 รอบ มีกฎ �̅� 63.87 110.60 100.87 91.78 

S.D. 24.764 52.805 58.586 51.247 
ไม่มีกฎ �̅� 60.07 119.27 77.27 85.54 

S.D. 50.548 43.801 35.912 45.605 
2 รอบ มีกฎ �̅� 64.73 103.00 99.47 89.07 

S.D. 17.396 34.353 45.456 39.197 
ไม่มีกฎ �̅� 72.73 113.00 95.80 93.84 

S.D. 35.068 36.210 63.061 66.381 
 
 จำกตำรำงที่ 4.62 แสดงค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของเวลำเฉลี่ยที่ใช้ในกำร
พิสูจน์ตัวตนทั้ง 3 ครั้ง จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน และปัจจัยกำรมีกฎในกำร
เลือกรหัสผ่ำน พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยของกลุ่มทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 1 รอบ 
ร่วมกับไม่มีกฎในกำรเลือกรหสัผำ่นรปูภำพในแต่ละประเภท ใช้เวลำเฉลี่ยในกำรพิสูจน์ตัวตนน้อยที่สดุ 

(�̅�=85.54, S.D.=45.605) และค่ำเฉลี่ยของกลุ่มทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 2 
รอบ ร่วมกับไม่มีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำนรูปภำพในแต่ละประเภท  ใช้เวลำเฉลี่ยในกำรพิสูจน์ตัวตน

มำกที่สุด (�̅�=93.84, S.D.=66.381) 
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ตำรำงที่ 4.63 
 
ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของคะแนนควำมส ำเร็จในกำรพิสูจน์ตัวตนทั้ง 3 ครั้ง จ ำแนกตำม
ปัจจัยจ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน และปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน 

ปัจจัยที่ศึกษำ 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ค่ำเฉลี่ย 

จ ำนวนรอบ กฎกำรเลือก ค่ำ 
1 รอบ มีกฎ �̅� 98.67 94.67 89.33 94.22 

S.D. 5.164 11.872 14.864 11.772 
ไม่มีกฎ �̅� 96.00 97.33 93.33 95.55 

S.D. 11.212 7.037 25.820 16.453 
2 รอบ มีกฎ �̅� 100.00 85.33 82.67 89.33 

S.D. 0.000 19.223 31.952 22.401 
ไม่มีกฎ �̅� 96.00 80.00 72.00 82.67 

S.D. 11.212 22.678 42.628 29.726 
 
 จำกตำรำงที่ 4.63 แสดงค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของคะแนนควำมส ำเร็จใน
กำรพิสูจน์ตัวตนทั้ง 3 ครั้ง จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน และปัจจัยกำรมีกฎในกำร
เลือกรหัสผ่ำน พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยของกลุ่มทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 1 รอบ 
ร่วมกับไม่มีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำนรูปภำพในแต่ละประเภท มีคะแนนควำมส ำเร็จในกำรพิสูจน์ตัวตน

มำกที่สุด (�̅�=95.55, S.D.= 16.453) และค่ำเฉลี่ยของกลุ่มทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน
รูปภำพ 2 รอบ ร่วมกับไม่มีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำนรูปภำพในแต่ละประเภท มีคะแนนควำมส ำเร็จใน

กำรพิสูจน์ตัวตนน้อยที่สุด (�̅�=82.67, S.D.= 29.726) 
 
4.3 ผลการวิเคราะห์ผลการทดลองด้านความปลอดภัย (Security) 
 
 ผลกำรวิเครำะห์ผลกำรทดลองด้ำนควำมปลอดภัย ประกอบไปด้วย จ ำนวนครั้งที่ใช้ใน
กำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตน เวลำเฉลี่ยที่ใช้ในกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตน และควำมส ำเร็จในกำร
โจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตน ของกำรทดลองทั้ง 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 ทดลองกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์
ตัวตนหลังจำกกำรลงทะเบียนทันที ครั้งที่ 2 ทดลองกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตนหลังจำกกำร
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ลงทะเบียนไปแล้ว 3 วัน ครั้งที่ 3 ทดลองกำรโจรกรรมกำรพิสจูน์ตัวตนหลังจำกกำรลงทะเบยีนไปแลว้ 
15 วัน มีรำยละเอียดดังนี้ 
 4.3.1  ผลการทดลองการโจรกรรมครั้งท่ี 1 หลังจากการลงทะเบียนทันที 
    เมื่อผู้เข้ำร่วมกำรทดลองด้ำนกำรใช้งำนท ำกำรพิสูจน์ตัวตนเสร็จสิ้น จะให้
ผู้เข้ำร่วมกำรทดลองที่รับหน้ำทีท่ ำกำรโจรกรรมกำรพสิูจน์ตัวตนท ำกำรโจรกรรมกำรพิสจูน์ตัวตนทันที 
ซึ่งข้อมูลที่น ำมำใช้ในกำรวิเครำะห ์ได้แก่ จ ำนวนครั้งที่ใช้ในกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตน เวลำเฉลี่ยที่
ใช้ในกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตน และควำมส ำเร็จในกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตน ดังนี้ 
  4.3.1.1  จ านวนครั้งท่ีใช้ในการโจรกรรมการพิสูจน์ตัวตน 
      ให้ผู้เข้ำร่วมกำรทดลองที่รับหน้ำที่ท ำกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตน     
ใช้วิธีกำรแอบมอง (Shoulder surfing) โดยพยำยำมแอบมองในขณะที่ผู้เข้ำร่วมกำรทดลองด้ำนกำร
ใช้งำนก ำลังท ำกำรพิสูจน์ตัวตน และให้น ำรหัสผ่ำนที่โจรกรรมได้มำท ำกำรพิสูจน์ตัวตน โดยให้โอกำส
ท ำกำรพิสูจน์ตัวตนได้ทั้งหมด 5 ครั้ง ซึ่งหำกท ำกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตนไม่ส ำเร็จครบ 5 ครั้ง  
ถือว่ำสิ้นสุดกำรทดลอง โดยโปรแกรมจะท ำกำรบันทกึจ ำนวนครั้งที่ใช้ในกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตน
ตำมที่ได้ท ำกำรทดลอง 
 
ตำรำงที่ 4.64 
 
ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของจ ำนวนครั้งที่ใช้ในกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำม
ปัจจัยจ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน และปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน 

ปัจจัยที่ศึกษำ 
N 

Mean 
(ครั้ง) 

Std. Deviation 
Minimum 

(ครั้ง) 
Maximum 

(ครั้ง) จ ำนวนรอบ กฎกำรเลือก 
1 รอบ มีกฎ 15 5.00 0.000 5 5 

ไม่มีกฎ 15 5.00 0.000 5 5 
2 รอบ มีกฎ 15 5.00 0.000 5 5 

ไม่มีกฎ 15 5.00 0.000 5 5 
รวม 60 5.00 0.000 5 5 

 
 จำกตำรำงที่ 4.64 แสดงค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของจ ำนวนครั้งที่ใช้ในกำร
โจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน และปัจจัยกำรมีกฎในกำร
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เลือกรหัสผ่ำน พบว่ำ กลุ่มทดลองทั้ง 4 กลุ่ม มีค่ำเฉลี่ยของจ ำนวนครั้งที่ใช้ในกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์

ตัวตนเท่ำกัน (�̅�=5.00, S.D.=0.000) 
  4.3.1.2  เวลาเฉลี่ยท่ีใช้ในการโจรกรรมการพิสูจน์ตัวตน 
     กำรทดลองด้ำนควำมปลอดภัย โปรแกรมจะเริ่มบันทึกเวลำที่ใช้ในกำร
โจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตนเมื่อผู้เข้ำร่วมกำรทดลองเข้ำสู่หน้ำจอกำรพิสูจน์ตัวตน จนกระทั้งผู้เข้ำร่วม
กำรทดลองท ำกำรโจรกรรมกำรพิสจูน์ตัวตนส ำเร็จ หรือท ำกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตนไม่ส ำเร็จครบ 
5 ครั้ง 
 
ตำรำงที่ 4.65 
 
ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของเวลำที่ใช้ในกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัย
จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน 

ปัจจัยจ ำนวนรอบ 
ในกำรตั้งรหสัผ่ำน 

N 
Mean 
(วินำที) 

Std. 
Deviation 

Minimum 
(วินำที) 

Maximum 
(วินำที) 

ตั้งรหัสผ่ำน 1 รอบ 30 206.77 41.932 150 342 
ตั้งรหัสผ่ำน 2 รอบ 30 147.93 34.691 74 239 

รวม 60 177.35 48.330 74 342 
 
 จำกตำรำงที่  4 .65 แสดงค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของเวลำที่ใช้ในกำร
โจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยของกลุ่ม

ทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 1 รอบ (�̅�=206.77, S.D.=41.932) ใช้เวลำในกำร
โจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตนมำกกว่ำกลุ่มทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 2 รอบ 

(�̅�=147.93, S.D.=34.691) 
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ตำรำงที่ 4.66 
 
ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของเวลำที่ใช้ในกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัย
กำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน 

ปัจจัยกำรมีกฎ 
ในกำรเลือกรหสัผ่ำน 

N 
Mean 
(วินำที) 

Std. 
Deviation 

Minimum 
(วินำที) 

Maximum 
(วินำที) 

เลือกประเภทละ 2 รูปภำพ 30 174.40 49.693 74 342 
ไม่มีกฎในกำรเลือกรูปภำพ 30 180.30 47.589 105 333 

รวม 60 177.35 48.330 74 342 
 
 จำกตำรำงที่  4.66 แสดงค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของเวลำที่ใช้ในกำร
โจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยของกลุ่ม

ทดลองที่มีกฎในกำรเลอืกรหัสผำ่นรูปภำพประเภทละ 2 รูปภำพ (�̅�=174.40, S.D.=49.693) ใช้เวลำ
ในกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตนน้อยกว่ำกลุ่มทดลองที่ไม่มีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำนในแต่ละประเภท 

(�̅�=180.30, S.D.= 47.589) 
 
ตำรำงที่  4.67 
 
ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของเวลำที่ใช้ในกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัย
จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน และปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน 

ปัจจัยที่ศึกษำ 
N 

Mean 
(วินำที) 

Std. Deviation 
Minimum 

(วินำที) 
Maximum 

(วินำที) จ ำนวนรอบ กฎกำรเลือก 
1 รอบ มีกฎ 15 205.47 43.626 150 342 

ไม่มีกฎ 15 208.07 41.658 153 333 
2 รอบ มีกฎ 15 143.33 33.820 74 177 

ไม่มีกฎ 15 152.53 36.107 105 239 
รวม 60 177.35 48.330 74 342 

  
 จำกตำรำงที่  4.67 แสดงค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของเวลำที่ ใช้ในกำร
โจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน และปัจจัยกำรมีกฎในกำร
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เลือกรหัสผ่ำน พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยของกลุ่มทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 2 รอบ
ร่วมกับมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำนรูปภำพประเภทละ 2 รูปภำพ  ใช้เวลำในกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์

ตัวตนน้อยที่สุด (�̅�=143.33, S.D.= 33.820) และค่ำเฉลี่ยของกลุ่มทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้ง
รหัสผ่ำนรูปภำพ 1 รอบร่วมกับไม่มีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำนรูปภำพในแต่ละประเภท ใช้เวลำในกำร

โจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตนมำกที่สุด (�̅�=208.07, S.D.= 41.658) 
 กำรวิเครำะห์สถิติของเวลำที่ใช้ในกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัย
จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนและปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน ด้วยวิธีกำรวิเครำะห์สถิติแบบ
สองทำง (Two-way ANOVA) พบว่ำมีค่ำควำมแปรปรวน (Levene's Test) ไม่แตกต่ำงกัน (F=0.019, 
P=0.996>0.05)  
 
ตำรำงที่ 4.68 
 
ค่ำสถิติวิเครำะห์อิทธิพลร่วม (Interaction) เวลำที่ใช้ในกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตน ระหว่ำงปัจจัย
จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผำ่นกับปจัจยักำรมีกฎในกำรเลอืกรหัสผ่ำน (Tests of Between-Subjects 
Effects) 

ปัจจัยที่ศึกษำ 
Type III Sum 
of Squares 

df 
Mean 
Square 

F Sig. 

จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน 51920.417 1 51920.417 34.124 0.000* 
กฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน 522.150 1 522.150 0.343 0.560 
จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน * 
กฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน 

163.350 1 163.350 0.107 0.744 

*ที่ระดับนัยส ำคัญ 0.05 
 
 จำกตำรำงที่  4.68 ผลกำรวิเครำะห์อิทธิพลร่วม ( Interaction) เวลำที่ ใช้ในกำร
โจรกรรมกำรพิสจูน์ตัวตน ระหว่ำงปัจจัยจ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน กับปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือก
รหัสผ่ำน (Tests of Between-Subjects Effects) ด้วยวิธีวิเครำะห์สถิติแบบสองทำง (Two-way 
ANOVA) พบว่ำ ปัจจัยจ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนมีอิทธิพลต่อเวลำที่ใช้ในกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์
ตัวตนอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (F=34.124, P=0.000<0.05) ปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำนไม่มี
อิทธิพลต่อเวลำที่ใช้ในกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตน (F=0.343, P=0.560>0.05) และทั้งสองปัจจัยไม่มี
อิทธิพลร่วมต่อเวลำที่ใช้ในกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตน (F=0.107, P=0.744>0.05) 
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  4.3.1.3  ความส าเร็จในการโจรกรรมการพิสูจน์ตัวตน 
     กำรทดลองด้ำนควำมปลอดภัยจะก ำหนดให้ผู้เข้ำร่วมกำรทดลองมี
โอกำสในกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตนได้ทั้งหมด 5 ครั้ง ซึ่งหำกผู้เข้ำร่วมกำรทดลองท ำกำรโจรกรรม
กำรพิสูจน์ตัวตนส ำเร็จในครั้งที่ 1 จะได้คะแนนกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตนส ำเร็จ 100 คะแนน 
หำกส ำเร็จในครั้งที ่2 จะได้คะแนนกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตนส ำเร็จ 80 คะแนน หำกส ำเร็จในครั้ง
ที่ 3 จะได้คะแนนกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตนส ำเร็จ 60 คะแนน หำกส ำเร็จในครั้งที่  4 จะได้
คะแนนกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตนส ำเร็จ 40 คะแนน หำกส ำเร็จในครั้งที่ 5 จะได้คะแนนกำร
โจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตนส ำเร็จ 20 คะแนน และไม่ส ำเร็จครบ 5 ครั้ง จะมีคะแนนเป็นศูนย์ 
 
ตำรำงที่ 4.69 
 
ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของคะแนนควำมส ำเร็จในกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนก
ตำมปัจจัยจ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน และปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน 

ปัจจัยที่ศึกษำ 
N 

Mean 
(ร้อยละ) 

Std. Deviation 
Minimum 
(ร้อยละ) 

Maximum 
(ร้อยละ) จ ำนวนรอบ กฎกำรเลือก 

1 รอบ มีกฎ 15 0.00 0.000 0 0 
ไม่มีกฎ 15 0.00 0.000 0 0 

2 รอบ มีกฎ 15 0.00 0.000 0 0 
ไม่มีกฎ 15 0.00 0.000 0 0 

รวม 60 0.00 0.000 0 0 
 
 จำกตำรำงที่ 4.69 แสดงค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของคะแนนควำมส ำเร็จใน
กำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน และปัจจัยกำรมีกฎใน
กำรเลือกรหัสผ่ำน พบว่ำ กลุ่มทดลองทั้ง 4 กลุ่มไม่สำมำรถท ำกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตนได้ส ำเร็จ 
  4.3.1.4  สรุปผลการทดลองการโจรกรรมครั้งท่ี 1  
    จำกกำรวิเครำะห์ผลกำรทดลองกำรโจรกรรมครั้งที่ 1 หลังจำกกำร
ลงทะเบียนทันที ตำมปัจจัยจ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน และปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน 
พบว่ำ กลุ่มทดลองทั้ง 4 กลุ่มไม่สำมำรถท ำกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตนได้ส ำเร็จ โดยสำมำรถ
สรุปผลกำรวิเครำะห์สถิติควำมแตกต่ำงได้ว่ำ เวลำเฉลี่ยที่ใช้ในกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตน ตำม
ปัจจัยจ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนมีควำมแตกต่ำงกัน โดยกลุ่มทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้ง
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รหัสผ่ำนรูปภำพ 1 รอบ ใช้เวลำในกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตนมำกกว่ำกลุ่มทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบ
ในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 2 รอบ  ส่วนจ ำนวนครั้งที่ใช้ในกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตน และ
ควำมส ำเร็จในกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตน ในแต่ละกลุ่มทดลองไม่มีควำมแตกต่ำงกัน ดังตำรำงที่ 4.70 
 
ตำรำงที่ 4.70 
 
สรุปผลกำรวิเครำะห์สถิติควำมแตกต่ำงของผลกำรทดลองกำรโจรกรรมครั้งที่ 1 

ปัจจัยที่ศึกษำ 
จ ำนวนครั้งที่ใช้ใน
กำรพสิูจน์ตัวตน 

เวลำเฉลี่ยที่ใช้ใน
กำรพสิูจน์ตัวตน 

ควำมส ำเรจ็ในกำร
พิสูจน์ตัวตน 

จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน ไม่แตกต่ำง แตกต่ำง ไม่แตกต่ำง 
กฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน ไม่แตกต่ำง ไม่แตกต่ำง ไม่แตกต่ำง 
จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน * 
กฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน 

ไม่แตกต่ำง ไม่แตกต่ำง ไม่แตกต่ำง 

 
 4.3.2 ผลการทดลองการโจรกรรมครั้งท่ี 2 หลังจากการลงทะเบียน 3 วัน 
   เมื่อผู้ เข้ำร่วมกำรทดลองด้ำนกำรใช้งำนท ำกำรพิสูจน์ตัวตนเสร็จสิ้น จะให้
ผู้เข้ำร่วมกำรทดลองที่รับหน้ำทีท่ ำกำรโจรกรรมกำรพสิูจน์ตัวตนท ำกำรโจรกรรมกำรพิสจูน์ตัวตนทันที 
ซึ่งข้อมูลที่น ำมำใช้ในกำรวิเครำะห ์ได้แก่ จ ำนวนครั้งที่ใช้ในกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตน เวลำเฉลี่ยที่
ใช้ในกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตน และควำมส ำเร็จในกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตน ดังนี้ 
  4.3.2.1 จ านวนครั้งท่ีใช้ในการโจรกรรมการพิสูจน์ตัวตน 
     ให้ผู้ เข้ำร่วมกำรทดลองที่รับหน้ำที่ท ำกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตน     
ใช้วิธีกำรแอบมอง (Shoulder surfing) โดยพยำยำมแอบมองในขณะที่ผู้เข้ำร่วมกำรทดลองด้ำนกำร
ใช้งำนก ำลังท ำกำรพิสูจน์ตัวตน และให้น ำรหัสผ่ำนที่โจรกรรมได้มำท ำกำรพิสูจน์ตัวตน โดยให้โอกำส
ท ำกำรพิสูจน์ตัวตนได้ทั้งหมด 5 ครั้ง ซึ่งหำกท ำกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตนไม่ส ำเร็จครบ 5 ครั้ง  
ถือว่ำสิ้นสุดกำรทดลอง โดยโปรแกรมจะท ำกำรบันทกึจ ำนวนครั้งที่ใช้ในกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตน
ตำมที่ได้ท ำกำรทดลอง 
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ตำรำงที่ 4.71 
 
ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของจ ำนวนครั้งที่ใช้ในกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำม
ปัจจัยจ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน และปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน 

ปัจจัยที่ศึกษำ 
N 

Mean 
(ครั้ง) 

Std. Deviation 
Minimum 

(ครั้ง) 
Maximum 

(ครั้ง) จ ำนวนรอบ กฎกำรเลือก 
1 รอบ มีกฎ 15 5.00 0.000 5 5 

ไม่มีกฎ 15 5.00 0.000 5 5 
2 รอบ มีกฎ 15 5.00 0.000 5 5 

ไม่มีกฎ 15 5.00 0.000 5 5 
รวม 60 5.00 0.000 5 5 

 
 จำกตำรำงที่ 4.71 แสดงค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของจ ำนวนครั้งที่ใช้ในกำร
โจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน และปัจจัยกำรมีกฎในกำร
เลือกรหัสผ่ำน พบว่ำ กลุ่มทดลองทั้ง 4 กลุ่ม มีค่ำเฉลี่ยของจ ำนวนครั้งที่ใช้ในกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์

ตัวตนเท่ำกัน (�̅�=5.00, S.D.=0.000) 
  4.3.2.2 เวลาเฉลี่ยท่ีใช้ในการโจรกรรมการพิสูจน์ตัวตน 
    กำรทดลองด้ำนควำมปลอดภัย โปรแกรมจะเริ่มบันทึกเวลำที่ใช้ในกำร
โจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตนเมื่อผู้เข้ำร่วมกำรทดลองเข้ำสู่หน้ำจอกำรพิสูจน์ตัวตน จนกระทั้งผู้เข้ำร่วม
กำรทดลองท ำกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตนส ำเร็จหรือท ำกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตนไม่ส ำเร็จครบ 5 ครั้ง 
 
ตำรำงที่ 4.72 
 
ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของเวลำที่ใช้ในกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัย
จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน 

ปัจจัยจ ำนวนรอบ 
ในกำรตั้งรหสัผ่ำน 

N 
Mean 
(วินำที) 

Std. 
Deviation 

Minimum 
(วินำที) 

Maximum 
(วินำที) 

ตั้งรหัสผ่ำน 1 รอบ 30 195.43 36.225 140 285 
ตั้งรหัสผ่ำน 2 รอบ 30 148.13 31.663 82 236 

รวม 60 171.78 41.311 82 285 
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 จำกตำรำงที่  4 .72 แสดงค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของเวลำที่ใช้ในกำร
โจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยของกลุ่ม

ทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 1 รอบ (�̅�=195.43, S.D.=36.225) ใช้เวลำในกำร
โจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตนมำกกว่ำกลุ่มทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 2 รอบ 

(�̅�=148.13, S.D.=31.663) 
 
ตำรำงที่ 4.73 
 
ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของเวลำที่ใช้ในกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัย
กำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน 

ปัจจัยกำรมีกฎ 
ในกำรเลือกรหสัผ่ำน 

N 
Mean 
(วินำที) 

Std. 
Deviation 

Minimum 
(วินำที) 

Maximum 
(วินำที) 

เลือกประเภทละ 2 รูปภำพ 30 169.07 38.070 93 272 
ไม่มีกฎในกำรเลือกรูปภำพ 30 174.50 44.804 82 285 

รวม 60 171.78 41.311 82 285 
 
 จำกตำรำงที่  4.73 แสดงค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของเวลำที่ใช้ในกำร
โจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยของกลุ่ม

ทดลองที่มีกฎในกำรเลอืกรหัสผำ่นรูปภำพประเภทละ 2 รูปภำพ (�̅�=169.07, S.D.=38.070) ใช้เวลำ
ในกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตนน้อยกว่ำกลุ่มทดลองที่ไม่มีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำนในแต่ละประเภท 

(�̅�=174.50, S.D.=44.804) 
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ตำรำงที่  4.74 
 
ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของเวลำที่ใช้ในกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัย
จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน และปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน 

ปัจจัยที่ศึกษำ 
N 

Mean 
(วินำที) 

Std. Deviation 
Minimum 

(วินำที) 
Maximum 

(วินำที) จ ำนวนรอบ กฎกำรเลือก 
1 รอบ มีกฎ 15 198.80 26.458 155 272 

ไม่มีกฎ 15 192.07 44.653 140 285 
2 รอบ มีกฎ 15 139.33 20.191 93 164 

ไม่มีกฎ 15 156.93 38.769 82 236 
รวม 60 171.78 41.311 82 285 

  
 จำกตำรำงที่  4.74 แสดงค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของเวลำที่ใช้ในกำร
โจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน และปัจจัยกำรมีกฎในกำร
เลือกรหัสผ่ำน พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยของกลุ่มทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 2 รอบ
ร่วมกับมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำนรูปภำพประเภทละ 2 รูปภำพ  ใช้เวลำในกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์

ตัวตนน้อยที่สุด (�̅�=139.33, S.D.= 20.191) และค่ำเฉลี่ยของกลุ่มทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้ง
รหัสผ่ำนรูปภำพ 1 รอบร่วมกับมีกฎในกำรเลอืกรหัสผ่ำนรูปภำพประเภทละ 2 รูปภำพ ใช้เวลำในกำร

โจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตนมำกที่สุด (�̅�=198.80, S.D.= 26.458) 
 กำรวิเครำะห์สถิติของเวลำที่ใช้ในกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัย
จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนและปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน ด้วยวิธีกำรวิเครำะห์สถิติแบบ
สองทำง (Two-way ANOVA) พบว่ำมีค่ำควำมแปรปรวน (Levene's Test) ไม่แตกต่ำงกัน (F=2.435, 
P=0.074>0.05)  
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ตำรำงที่ 4.75 
 
ค่ำสถิติวิเครำะห์อิทธิพลร่วม (Interaction) เวลำที่ใช้ในกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตน ระหว่ำงปัจจัย
จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผำ่นกับปจัจยักำรมีกฎในกำรเลอืกรหัสผ่ำน (Tests of Between-Subjects 
Effects) 

ปัจจัยที่ศึกษำ 
Type III Sum 
of Squares 

df 
Mean 
Square 

F Sig. 

จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน 33559.350 1 33559.350 29.152 0.000* 
กฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน 442.817 1 442.817 0.385 0.538 
จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน * 
กฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน 

2220.417 1 2220.417 1.929 0.170 

*ที่ระดับนัยส ำคัญ 0.05 
 
 จำกตำรำงที่  4.75 ผลกำรวิเครำะห์อิทธิพลร่วม ( Interaction) เวลำที่ ใช้ในกำร
โจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตน ระหว่ำงปัจจัยจ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนกับปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือก
รหัสผ่ำน (Tests of Between-Subjects Effects) ด้วยวิธีวิเครำะห์สถิติแบบสองทำง (Two-way 
ANOVA) พบว่ำ ปัจจัยจ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนมีอิทธิพลต่อเวลำที่ใช้ในกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์
ตัวตนอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (F=29.152, P=0.000<0.05) ปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน  
ไม่มีอิทธิพลต่อเวลำที่ใช้ในกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตน (F=0.385, P=0.538>0.05) และทั้งสอง
ปัจจัยไม่มีอิทธิพลร่วมต่อเวลำที่ใช้ในกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตน (F=1.929, P=0.170>0.05) 
  4.3.2.3 ความส าเร็จในการโจรกรรมการพิสูจน์ตัวตน 
    กำรทดลองด้ำนควำมปลอดภัยจะก ำหนดใหผู้้เข้ำร่วมกำรทดลองมีโอกำส
ในกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตนได้ทั้งหมด 5 ครั้ง ซึ่งหำกผู้เข้ำร่วมกำรทดลองท ำกำรโจรกรรมกำร
พิสูจน์ตัวตนส ำเร็จในครั้งที่ 1 จะได้คะแนนกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตนส ำเร็จ 100 คะแนน หำก
ส ำเร็จในครั้งที่ 2 จะได้คะแนนกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตนส ำเร็จ 80 คะแนน หำกส ำเร็จในครั้งที่ 3 
จะได้คะแนนกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตนส ำเร็จ 60 คะแนน หำกส ำเร็จในครั้งที่ 4 จะได้คะแนนกำร
โจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตนส ำเร็จ 40 คะแนน หำกส ำเร็จในครั้งที่ 5 จะได้คะแนนกำรโจรกรรมกำร
พิสูจน์ตัวตนส ำเร็จ 20 คะแนน และไม่ส ำเร็จครบ 5 ครั้ง จะมีคะแนนเป็นศูนย์ 
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ตำรำงที่ 4.76 
 
ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของคะแนนควำมส ำเร็จในกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนก
ตำมปัจจัยจ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน และปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน 

ปัจจัยที่ศึกษำ 
N 

Mean 
(ร้อยละ) 

Std. Deviation 
Minimum 
(ร้อยละ) 

Maximum 
(ร้อยละ) จ ำนวนรอบ กฎกำรเลือก 

1 รอบ มีกฎ 15 0.00 0.000 0 0 
ไม่มีกฎ 15 0.00 0.000 0 0 

2 รอบ มีกฎ 15 0.00 0.000 0 0 
ไม่มีกฎ 15 0.00 0.000 0 0 

รวม 60 0.00 0.000 0 0 
 
 จำกตำรำงที่ 4.76 แสดงค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของคะแนนควำมส ำเร็จใน
กำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน และปัจจัยกำรมีกฎใน
กำรเลือกรหัสผ่ำน พบว่ำ กลุ่มทดลองทั้ง 4 กลุ่มไม่สำมำรถท ำกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตนได้ส ำเร็จ 
 
  4.3.2.4  สรุปผลการทดลองการโจรกรรมครั้งท่ี 2  
    จำกกำรวิเครำะห์ผลกำรทดลองกำรโจรกรรมครั้งที่ 2 หลังจำกกำร
ลงทะเบียน 3 วัน ตำมปัจจัยจ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน และปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน 
พบว่ำ กลุ่มทดลองทั้ง 4 กลุ่มไม่สำมำรถท ำกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตนได้ส ำเร็จ โดยสำมำรถ
สรุปผลกำรวิเครำะห์สถิติควำมแตกต่ำงได้ว่ำ เวลำเฉลี่ยที่ใช้ในกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตน ตำม
ปัจจัยจ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนมีควำมแตกต่ำงกัน โดยกลุ่มทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้ง
รหัสผ่ำนรูปภำพ 1 รอบ ใช้เวลำในกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตนมำกกว่ำกลุ่มทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบ
ในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 2 รอบ  ส่วนจ ำนวนครั้งที่ใช้ในกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตน และ
ควำมส ำเร็จในกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตน ในแต่ละกลุ่มทดลองไม่มีควำมแตกต่ำงกัน ดังตำรำงที่ 4.77 
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ตำรำงที่ 4.77 
 
สรุปผลกำรวิเครำะห์สถิติควำมแตกต่ำงของผลกำรทดลองกำรโจรกรรมครั้งที่ 2 

ปัจจัยที่ศึกษำ 
จ ำนวนครั้งที่ใช้ใน
กำรพสิูจน์ตัวตน 

เวลำเฉลี่ยที่ใช้ใน
กำรพสิูจน์ตัวตน 

ควำมส ำเรจ็ในกำร
พิสูจน์ตัวตน 

จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน ไม่แตกต่ำง แตกต่ำง ไม่แตกต่ำง 
กฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน ไม่แตกต่ำง ไม่แตกต่ำง ไม่แตกต่ำง 
จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน * 
กฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน 

ไม่แตกต่ำง ไม่แตกต่ำง ไม่แตกต่ำง 

 
 4.3.3 ผลการทดลองการโจรกรรมครั้งท่ี 3 หลังจากการลงทะเบียน 15 วัน 
   เมื่อผู้ เข้ำร่วมกำรทดลองด้ำนกำรใช้งำนท ำกำรพิสูจน์ตัวตนเสร็จสิ้น จะให้
ผู้เข้ำร่วมกำรทดลองที่รับหน้ำทีท่ ำกำรโจรกรรมกำรพสิูจน์ตัวตนท ำกำรโจรกรรมกำรพิสจูน์ตัวตนทันที 
ซึ่งข้อมูลที่น ำมำใช้ในกำรวิเครำะห ์ได้แก่ จ ำนวนครั้งที่ใช้ในกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตน เวลำเฉลี่ยที่
ใช้ในกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตน และควำมส ำเร็จในกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตน ดังนี้ 
  4.3.3.1 จ านวนครั้งท่ีใช้ในการโจรกรรมการพิสูจน์ตัวตน 
     ให้ผู้ เข้ำร่วมกำรทดลองที่รับหน้ำที่ท ำกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตน     
ใช้วิธีกำรแอบมอง (Shoulder surfing) โดยพยำยำมแอบมองในขณะที่ผู้เข้ำร่วมกำรทดลองด้ำนกำร
ใช้งำนก ำลังท ำกำรพิสูจน์ตัวตน และให้น ำรหัสผ่ำนที่โจรกรรมได้มำท ำกำรพิสูจน์ตัวตน โดยให้โอกำส
ท ำกำรพิสูจน์ตัวตนได้ทั้งหมด 5 ครั้ง ซึ่งหำกท ำกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตนไม่ส ำเร็จครบ 5 ครั้ง  
ถือว่ำสิ้นสุดกำรทดลอง โดยโปรแกรมจะท ำกำรบันทกึจ ำนวนครั้งที่ใช้ในกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตน
ตำมที่ได้ท ำกำรทดลอง 
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ตำรำงที่ 4.78 
 
ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของจ ำนวนครั้งที่ใช้ในกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำม
ปัจจัยจ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน และปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน 

ปัจจัยที่ศึกษำ 
N 

Mean 
(ครั้ง) 

Std. Deviation 
Minimum 

(ครั้ง) 
Maximum 

(ครั้ง) จ ำนวนรอบ กฎกำรเลือก 
1 รอบ มีกฎ 15 5.00 0.000 5 5 

ไม่มีกฎ 15 5.00 0.000 5 5 
2 รอบ มีกฎ 15 5.00 0.000 5 5 

ไม่มีกฎ 15 5.00 0.000 5 5 
รวม 60 5.00 0.000 5 5 

 
 จำกตำรำงที่ 4.78 แสดงค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของจ ำนวนครั้งที่ใช้ในกำร
โจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน และปัจจัยกำรมีกฎในกำร
เลือกรหัสผ่ำน พบว่ำ กลุ่มทดลองทั้ง 4 กลุ่ม มีค่ำเฉลี่ยของจ ำนวนครั้งที่ใช้ในกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์

ตัวตนเท่ำกัน (�̅�=5.00, S.D.=0.000) 
  4.3.3.2 เวลาเฉลี่ยท่ีใช้ในการโจรกรรมการพิสูจน์ตัวตน 
    กำรทดลองด้ำนควำมปลอดภัย โปรแกรมจะเริ่มบันทึกเวลำที่ใช้ในกำร
โจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตนเมื่อผู้เข้ำร่วมกำรทดลองเข้ำสู่หน้ำจอกำรพิสูจน์ตัวตน จนกระทั้งผู้เข้ำร่วม
กำรทดลองท ำกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตนส ำเร็จหรือท ำกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตนไม่ส ำเร็จครบ 5 ครั้ง 
 
ตำรำงที่ 4.79 
 
ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของเวลำที่ใช้ในกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัย
จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน 

ปัจจัยจ ำนวนรอบ 
ในกำรตั้งรหสัผ่ำน 

N 
Mean 
(วินำที) 

Std. 
Deviation 

Minimum 
(วินำที) 

Maximum 
(วินำที) 

ตั้งรหัสผ่ำน 1 รอบ 30 180.63 35.008 100 265 
ตั้งรหัสผ่ำน 2 รอบ 30 146.90 33.456 63 191 

รวม 60 163.77 37.972 63 265 
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 จำกตำรำงที่  4 .79 แสดงค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของเวลำที่ใช้ในกำร
โจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยของกลุ่ม

ทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 1 รอบ (�̅�=180.63, S.D.=35.008) ใช้เวลำในกำร
โจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตนมำกกว่ำกลุ่มทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 2 รอบ 

(�̅�=146.90, S.D.=33.456) 
 
ตำรำงที่ 4.80 
 
ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของเวลำที่ใช้ในกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัย
กำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน 

ปัจจัยกำรมีกฎ 
ในกำรเลือกรหสัผ่ำน 

N 
Mean 
(วินำที) 

Std. 
Deviation 

Minimum 
(วินำที) 

Maximum 
(วินำที) 

เลือกประเภทละ 2 รูปภำพ 30 165.87 44.269 63 265 
ไม่มีกฎในกำรเลือกรูปภำพ 30 161.67 31.058 77 243 

รวม 60 163.77 37.972 63 265 
 
 จำกตำรำงที่  4.80 แสดงค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของเวลำที่ใช้ในกำร
โจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยของกลุ่ม

ทดลองที่มีกฎในกำรเลอืกรหัสผำ่นรูปภำพประเภทละ 2 รูปภำพ (�̅�=165.87, S.D.=44.269) ใช้เวลำ
ในกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตนมำกกว่ำกลุ่มทดลองที่ไม่มีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำนในแต่ละประเภท 

(�̅�=161.67, S.D.=31.058) 
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ตำรำงที่  4.81 
 
ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของเวลำที่ใช้ในกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัย
จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน และปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน 

ปัจจัยที่ศึกษำ 
N 

Mean 
(วินำที) 

Std. Deviation 
Minimum 

(วินำที) 
Maximum 

(วินำที) จ ำนวนรอบ กฎกำรเลือก 
1 รอบ มีกฎ 15 187.00 41.433 100 265 

ไม่มีกฎ 15 174.27 27.112 138 243 
2 รอบ มีกฎ 15 144.73 37.226 63 191 

ไม่มีกฎ 15 149.07 30.377 77 189 
รวม 60 163.77 37.972 63 265 

  
 จำกตำรำงที่  4.81 แสดงค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของเวลำที่ใช้ในกำร
โจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน และปัจจัยกำรมีกฎในกำร
เลือกรหัสผ่ำน พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยของกลุ่มทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 2 รอบ
ร่วมกับมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำนรูปภำพประเภทละ 2 รูปภำพ  ใช้เวลำในกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์

ตัวตนน้อยที่สุด (�̅�=144.73, S.D.=37.226) และค่ำเฉลี่ยของกลุ่มทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้ง
รหัสผ่ำนรูปภำพ 1 รอบร่วมกับมีกฎในกำรเลอืกรหัสผ่ำนรูปภำพประเภทละ 2 รูปภำพ ใช้เวลำในกำร

โจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตนมำกที่สุด (�̅�=187.00, S.D.= 41.433) 
 กำรวิเครำะห์สถิติของเวลำที่ใช้ในกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัย
จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนและปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน ด้วยวิธีกำรวิเครำะห์สถิติแบบ
สองทำง (Two-way ANOVA) พบว่ำมีค่ำควำมแปรปรวน (Levene's Test) ไม่แตกต่ำงกัน (F=0.648, 
P=0.587>0.05)  
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ตำรำงที่ 4.82 
 
ค่ำสถิติวิเครำะห์อิทธิพลร่วม (Interaction) เวลำที่ใช้ในกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตน ระหว่ำงปัจจัย
จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผำ่นกับปจัจยักำรมีกฎในกำรเลอืกรหัสผ่ำน (Tests of Between-Subjects 
Effects) 

ปัจจัยที่ศึกษำ 
Type III Sum 
of Squares 

df 
Mean 
Square 

F Sig. 

จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน 17069.067 1 17069.067 14.343 0.000* 
กฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน 264.600 1 264.600 0.222 0.639 
จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน * 
กฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน 

1092.267 1 1092.267 0.918 0.342 

*ที่ระดับนัยส ำคัญ 0.05 
 
 จำกตำรำงที่  4.82 ผลกำรวิเครำะห์อิทธิพลร่วม ( Interaction) เวลำที่ ใช้ในกำร
โจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตน ระหว่ำงปัจจัยจ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนกับปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือก
รหัสผ่ำน (Tests of Between-Subjects Effects) ด้วยวิธีวิเครำะห์สถิติแบบสองทำง (Two-way 
ANOVA) พบว่ำ ปัจจัยจ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนมีอิทธิพลต่อเวลำที่ใช้ในกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์
ตัวตนอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (F=14.343, P=0.000<0.05) ปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน  
ไม่มีอิทธิพลต่อเวลำที่ใช้ในกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตน (F=0.222, P=0.639>0.05) และทั้งสอง
ปัจจัยไม่มีอิทธิพลร่วมต่อเวลำที่ใช้ในกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตน (F=0.918, P=0.342>0.05) 
  4.3.3.3 ความส าเร็จในการโจรกรรมการพิสูจน์ตัวตน 
    กำรทดลองด้ำนควำมปลอดภัยจะก ำหนดใหผู้้เข้ำร่วมกำรทดลองมีโอกำส
ในกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตนได้ทั้งหมด 5 ครั้ง ซึ่งหำกผู้เข้ำร่วมกำรทดลองท ำกำรโจรกรรมกำร
พิสูจน์ตัวตนส ำเร็จในครั้งที่ 1 จะได้คะแนนกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตนส ำเร็จ 100 คะแนน หำก
ส ำเร็จในครั้งที่ 2 จะได้คะแนนกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตนส ำเร็จ 80 คะแนน หำกส ำเร็จในครั้งที่ 3 
จะได้คะแนนกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตนส ำเร็จ 60 คะแนน หำกส ำเร็จในครั้งที่ 4 จะได้คะแนนกำร
โจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตนส ำเร็จ 40 คะแนน หำกส ำเร็จในครั้งที่ 5 จะได้คะแนนกำรโจรกรรมกำร
พิสูจน์ตัวตนส ำเร็จ 20 คะแนน และไม่ส ำเร็จครบ 5 ครั้ง จะมีคะแนนเป็นศูนย์ 
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ตำรำงที่ 4.83 
 
ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของคะแนนควำมส ำเร็จในกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนก
ตำมปัจจัยจ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน และปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน 

ปัจจัยที่ศึกษำ 
N 

Mean 
(ร้อยละ) 

Std. Deviation 
Minimum 
(ร้อยละ) 

Maximum 
(ร้อยละ) จ ำนวนรอบ กฎกำรเลือก 

1 รอบ มีกฎ 15 0.00 0.000 0 0 
ไม่มีกฎ 15 0.00 0.000 0 0 

2 รอบ มีกฎ 15 0.00 0.000 0 0 
ไม่มีกฎ 15 0.00 0.000 0 0 

รวม 60 0.00 0.000 0 0 
 
 จำกตำรำงที่ 4.83 แสดงค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของคะแนนควำมส ำเร็จใน
กำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตน จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน และปัจจัยกำรมีกฎใน
กำรเลือกรหัสผ่ำน พบว่ำ กลุ่มทดลองทั้ง 4 กลุ่มไม่สำมำรถท ำกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตนได้ส ำเร็จ 
  4.3.3.4  สรุปผลการทดลองการโจรกรรมครั้งท่ี 3  
    จำกกำรวิเครำะห์ผลกำรทดลองกำรโจรกรรมครั้งที่ 3 หลังจำกกำร
ลงทะเบียน 15 วัน ตำมปัจจัยจ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน และปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน 
พบว่ำ กลุ่มทดลองทั้ง 4 กลุ่ม ไม่สำมำรถท ำกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตนได้ส ำเร็จ โดยสำมำรถ
สรุปผลกำรวิเครำะห์สถิติควำมแตกต่ำงได้ว่ำ เวลำเฉลี่ยที่ใช้ในกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตน ตำม
ปัจจัยจ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนมีควำมแตกต่ำงกัน โดยกลุ่มทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้ง
รหัสผ่ำนรูปภำพ 1 รอบ ใช้เวลำในกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตนมำกกว่ำกลุ่มทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบ
ในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 2 รอบ  ส่วนจ ำนวนครั้งที่ใช้ในกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตน และ
ควำมส ำเร็จในกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตน ในแต่ละกลุ่มทดลองไม่มีควำมแตกต่ำงกัน ดังตำรำงที่ 4.84 
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ตำรำงที่ 4.84 
 
สรุปผลกำรวิเครำะห์สถิติควำมแตกต่ำงของผลกำรทดลองกำรโจรกรรมครั้งที่ 3 

ปัจจัยที่ศึกษำ 
จ ำนวนครั้งที่ใช้ใน
กำรพสิูจน์ตัวตน 

เวลำเฉลี่ยที่ใช้ใน
กำรพสิูจน์ตัวตน 

ควำมส ำเรจ็ในกำร
พิสูจน์ตัวตน 

จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน ไม่แตกต่ำง แตกต่ำง ไม่แตกต่ำง 
กฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน ไม่แตกต่ำง ไม่แตกต่ำง ไม่แตกต่ำง 
จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน * 
กฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน 

ไม่แตกต่ำง ไม่แตกต่ำง ไม่แตกต่ำง 

 
 4.3.4 สรุปผลการวิเคราะห์ผลการทดลองด้านความปลอดภัย (Security) 
    ผลกำรวิเครำะห์ผลกำรทดลองด้ำนควำมปลอดภัย ประกอบไปด้วย จ ำนวนครั้ง
ที่ใช้ในกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตน เวลำเฉลี่ยที่ใช้ในกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตน และควำมส ำเร็จ
ในกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตน ของกำรทดลองทั้ง 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 ทดลองกำรโจรกรรมกำร
พิสูจน์ตัวตนหลังจำกลงทะเบียนทันที ครั้งที่ 2 ทดลองกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตนหลังจำก
ลงทะเบียน 3 วัน ครั้งที่ 3 ทดลองกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตนหลังจำกลงทะเบียน 15 วัน นั้น 
พบว่ำ ผลกำรทดลองด้ำนควำมปลอดภัย ไม่มีผู้เข้ำร่วมกำรทดลองที่ท ำกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตน
ได้ได้ส ำเร็จ ซึ่งแสดงว่ำ กำรทดลองทั้ง 4 กลุ่มทดลองมีควำมปลอดภัยจำกกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์
ตัวตนด้วยวิธีกำรแอบมอง (Shoulder surfing) 100 เปอร์เซ็นต์ โดยมีรำยละเอียดดังนี้  
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ตำรำงที่ 4.85 
 
ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของจ ำนวนครั้งที่ใช้ในกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตนทั้ง 3 ครั้ง 
จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน และปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน 

ปัจจัยที่ศึกษำ 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ค่ำเฉลี่ย 

จ ำนวนรอบ กฎกำรเลือก ค่ำ 
1 รอบ มีกฎ �̅� 5.00 5.00 5.00 5.00 

S.D. 0.000 0.000 0.000 0.000 
ไม่มีกฎ �̅� 5.00 5.00 5.00 5.00 

S.D. 0.000 0.000 0.000 0.000 
2 รอบ มีกฎ �̅� 5.00 5.00 5.00 5.00 

S.D. 0.000 0.000 0.000 0.000 
ไม่มีกฎ �̅� 5.00 5.00 5.00 5.00 

S.D. 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 จำกตำรำงที่ 4.85 แสดงค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของจ ำนวนครั้งที่ใช้ในกำร
โจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตนทั้ง 3 ครั้ง จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน และปัจจัยกำรมี
กฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน พบว่ำ กลุ่มทดลองทั้ง 4 กลุ่ม มีค่ำเฉลี่ยจ ำนวนครั้งในกำรโจรกรรมกำร

พิสูจน์ตัวตนเท่ำกัน (�̅�=5.00, S.D.= 0.000) 
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ตำรำงที่ 4.86 
 
ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของเวลำเฉลี่ยที่ใช้ในกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตนทั้ง 3 ครั้ง 
จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน และปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน 

ปัจจัยที่ศึกษำ 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ค่ำเฉลี่ย 

จ ำนวนรอบ กฎกำรเลือก ค่ำ 
1 รอบ มีกฎ �̅� 205.47 198.80 187.00 197.09 

S.D. 43.626 26.458 41.433 37.870 
ไม่มีกฎ �̅� 208.07 192.07 174.27 191.47 

S.D. 41.658 44.653 27.112 40.192 
2 รอบ มีกฎ �̅� 143.33 139.33 144.73 142.46 

S.D. 33.820 20.191 37.226 30.658 
ไม่มีกฎ �̅� 152.53 156.93 149.07 152.84 

S.D. 36.107 38.769 30.377 34.602 
 
 จำกตำรำงที่ 4.86 แสดงค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของเวลำเฉลี่ยที่ใช้ในกำร
โจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตนทั้ง 3 ครั้ง จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน และปัจจัยกำรมี
กฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยของกลุ่มทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ     
1 รอบ ร่วมกับมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำนรูปภำพประเภทละ 2 รูปภำพ ใช้เวลำเฉลี่ยในกำรโจรกรรม

กำรพิสูจน์ตัวตนมำกที่สุด (�̅�=197.09, S.D.=37.870) และค่ำเฉลี่ยของกลุ่มทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบ
ในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 2 รอบ ร่วมกับมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำนรูปภำพประเภทละ 2 รูปภำพ ใช้

เวลำเฉลี่ยในกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตนน้อยที่สุด (�̅�=142.46, S.D.=30.658) 
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ตำรำงที่ 4.87 
 
ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของคะแนนควำมส ำเร็จในกำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตนทั้ง 3 ครั้ง 
จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน และปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน 

ปัจจัยที่ศึกษำ 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ค่ำเฉลี่ย 

จ ำนวนรอบ กฎกำรเลือก ค่ำ 
1 รอบ มีกฎ �̅� 0.00 0.00 0.00 0.00 

S.D. 0.000 0.000 0.000 0.000 
ไม่มีกฎ �̅� 0.00 0.00 0.00 0.00 

S.D. 0.000 0.000 0.000 0.000 
2 รอบ มีกฎ �̅� 0.00 0.00 0.00 0.00 

S.D. 0.000 0.000 0.000 0.000 
ไม่มีกฎ �̅� 0.00 0.00 0.00 0.00 

S.D. 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
 จำกตำรำงที่ 4.87 แสดงค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของคะแนนควำมส ำเร็จใน
กำรโจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตนทั้ง 3 ครั้ง จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน และปัจจัย
กำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน พบว่ำ กลุ่มทดลองทั้ง 4 กลุ่ม มีค่ำเฉลี่ยของคะแนนควำมส ำเร็จในกำร

โจรกรรมกำรพิสูจน์ตัวตนเท่ำกัน (�̅�=0.00, S.D.= 0.000) 
 
4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความพึงพอใจ 
 
 งำนวิจัยน้ีใช้แบบสอบถำมควำมพึงพอใจ เพื่อประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกำร
ทดลองที่มีต่อโปรแกรมกำรพิสูจน์ตัวตนที่ออกแบบ โดยแบบสอบถำมควำมพึงพอใจมีทั้งหมด 11 ข้อ 
ใช้แบบสอบถำมแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating scale) โดยแบ่งระดับคะแนนควำมพึงพอใจ 
เป็น 5 ระดับ ผลกำรวิเครำะห์ดังต่อไปนี้ 
 4.4.1 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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ตำรำงที่ 4.88 
 
แสดงค่ำเฉลี่ยควำมถ่ี ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของคะแนนควำมควำมพึงพอใจ จ ำแนกตำม
รำยข้อของแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ 

ข้อ รำยละเอียด 
จ ำนวนครั้งที่ถูกเลอืก (%) 

Mean S.D. ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

1 
กำรสร้ำงรหัสผ่ำนในข้ันตอนกำร
ลงทะเบียนท ำได้ง่ำย 

1.7 3.3 15.0 43.3 36.7 4.10 0.896 

2 กำรเลือกรหัสผ่ำนท ำได้ง่ำย 0.0 3.3 13.3 50.0 33.3 4.13 0.769 

3 
รหัสผ่ำนรูปภำพท ำใหส้ำมำรถจดจ ำ
ได้ง่ำย 

1.7 5.0 10.0 36.7 46.7 4.22 0.940 

4 
ข้ันตอนในกำรลงทะเบียนและกำร
เข้ำสู่ระบบง่ำย ไม่ซับซ้อน 

0.0 3.3 16.7 46.7 33.3 4.10 0.796 

5 ข้ันตอนกำรท ำงำนรวดเร็ว 0.0 3.3 5.0 41.7 50.0 4.38 0.739 

6 
ควำมพึงพอใจต่อรูปภำพ มีควำม
คมชัดมีเอกลักษณ์ 

0.0 1.7 8.3 43.3 46.7 4.35 0.709 

7 ควำมพึงพอใจต่อส่วนต่อประสำน 0.0 1.7 8.3 53.3 36.7 4.25 0.680 
8 โปรแกรมง่ำยต่อกำรเข้ำใจ 0.0 3.3 13.3 45.0 38.3 4.18 0.792 

9 
คุณคิดว่ำวิธีกำรนี้มีควำมน่ำเช่ือถือ
สำมำรถน ำไปใช้งำนได้จริง 

1.7 1.7 6.7 58.3 31.7 4.17 0.763 

10 
ในด้ำนควำมปลอดภัย คุณคิดว่ำ
วิธีกำรนี้มีควำมควำมปลอดภัย 

0.0 3.3 8.3 48.3 40.0 4.25 0.751 

11 
ในด้ำนกำรใช้งำน คุณคิดว่ำวิธีกำรนี้
ใช้งำนง่ำย 

0.0 1.7 11.7 48.3 38.3 4.23 0.722 

รวม 0.46 2.87 10.60 46.81 39.26 4.21 0.780 
 
 จำกตำรำงที่ 4.88 แสดงค่ำเฉลี่ยควำมถ่ี ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของคะแนน
ควำมควำมพึงพอใจ จ ำแนกตำมรำยข้อของแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ

ต่อระบบกำรพิสูจน์ตัวตนที่ได้ออกแบบโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมำก (�̅�=4.21, S.D.=0.780) 
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 4.4.2 สรุปผลการวิเคราะห์ด้านความพึงพอใจ 
 
ตำรำงที่ 4.89 
 
ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของคะแนนควำมควำมพึงพอ จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวนรอบในกำร
ตั้งรหัสผ่ำน และปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน 

ปัจจัยที่ศึกษำ 
N 

Mean 
(คะแนน) 

Std. Deviation 
Minimum 
(คะแนน) 

Maximum 
(คะแนน) จ ำนวนรอบ กฎกำรเลือก 

1 รอบ มีกฎ 15 4.19 0.458 3.55 5.00 
ไม่มีกฎ 15 4.30 0.655 2.55 5.00 
รวม 30 4.25 0.558 2.55 5.00 

2 รอบ มีกฎ 15 4.18 0.609 3.00 5.00 
ไม่มีกฎ 15 4.18 0.690 2.00 5.00 
รวม 30 4.18 0.640 2.00 5.00 

รวม มีกฎ 30 4.19 0.530 3.00 5.00 
ไม่มีกฎ 30 4.24 0.664 2.00 5.00 

รวม 60 4.21 0.596 2.00 5.00 
 
 จำกตำรำงที่ 4.89 แสดงค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของคะแนนควำมควำมพึงพอ 
จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน และปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน  พบว่ำ 
ค่ำเฉลี่ยของกลุ่มทดลองที่ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 1 รอบ ร่วมกับไม่มีกฎในกำรเลือก

รหัสผ่ำนรูปภำพในแต่ละประเภท มีควำมพึงพอใจต่อระบบกำรพิสูจน์ตัวตนมำกที่สุด (�̅�=4.30, 
S.D.=0.655) 
 กำรวิเครำะห์สถิติของค่ำเฉลี่ยคะแนนควำมควำมพึงพอ จ ำแนกตำมปัจจัยจ ำนวนรอบ
ในกำรตั้งรหัสผ่ำน และปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน ด้วยวิธีกำรวิเครำะห์สถิติแบบสองทำง 
(Two-way ANOVA) พบ ว่ำมี ค่ ำควำมแปรปรวน (Levene's Test) ไม่ แตกต่ ำงกั น  (F=0.361 , 
P=0.781>0.05)  
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ตำรำงที่ 4.90 
 
ค่ำสถิติวิเครำะห์อิทธิพลร่วม (Interaction) ค่ำเฉลี่ยคะแนนควำมควำมพึงพอ ระหว่ำงปัจจัยจ ำนวน
รอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน กับปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน (Tests of Between-Subjects 
Effects) 

ปัจจัยที่ศึกษำ 
Type III Sum 
of Squares 

df 
Mean 
Square 

F Sig. 

จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน 0.67 1 0.67 0.179 0.674 
กฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน 0.45 1 0.45 0.120 0.730 
จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน * 
กฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน 

0.45 1 0.45 0.120 0.730 

 
 จำกตำรำงที่ 4.90 ค่ำสถิติวิเครำะห์อิทธิพลร่วม (Interaction) ค่ำเฉลี่ยคะแนนควำมควำม
พึงพอ ระหว่ำงปัจจัยจ ำนวนรอบในกำรตั้งรหสัผำ่น กับปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน (Tests of 
Between-Subjects Effects) ด้วยวิธีวิเครำะห์สถิติแบบสองทำง (Two-way ANOVA) พบว่ำ ปัจจัย
จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนไม่มีอิทธิพลต่อควำมควำมพึงพอ (F=0.179, P=0.674>0.05) ปัจจัย
กำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำนไม่มีอิทธิพลต่อควำมควำมพึงพอ (F=0.120, P=0.730>0.05) และทั้ง
สองปัจจัยไม่มีอิทธิพลร่วมต่อควำมควำมพึงพอ (F=0.120, P=0.730>0.05) 
 
4.5 ผลการวิเคราะห์เพ่ิมเติม 
 
 ผลกำรวิเครำะห์ผลเพิ่มเติม ประกอบไปด้วย ผลกำรวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ทั้งหมด
ของรหัสผ่ำน ผลกำรวิเครำะห์ควำมถ่ีของรูปภำพที่ถูกเลือกใช้เป็นรหัสผ่ำน และผลกำรวิเครำะห์
ควำมถ่ีของต ำแหน่งรูปภำพที่ถูกเลือกใช้  มีรำยละเอียดดังนี้ 
 
 4.5.1  ผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ท้ังหมดของรหัสผ่าน 
   กำรวิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ทั้ งหมดของรหัสผ่ำน (Password space) 
ส ำหรับกำรตั้งรหัสผ่ำนรปูภำพจำกตัวเลอืกรปูภำพ 36 รูปภำพ เลือก 8 รูปภำพเป็นรหัสผำ่น โดยแยก
ตำมปัจจัยจ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำน และปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำน  ค ำนวณด้วยวิธี
เรียงสับเปลี่ยน (Permutation) ดังนี ้
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 กรณีที่  1 ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 1 รอบ  และมีกฎในกำรเลือก
รหัสผ่ำนรูปภำพประเภทละ 2 รูปภำพ 

𝑃𝑛,𝑟 =
𝑛!

(𝑛 − 𝑟)!
 

 

=
9!

(9 − 2)!
                                       

 

    = 72 
  เลือกรูปภำพ 4 ประเภท = 72 x 72 x 72 x 72 
    = 26,873,856 
 จำกกำรค ำนวณด้วยวิธีเรียงสับเปลี่ยน (Permutation) จะได้ควำมเป็นไปได้ของ
รหัสผ่ำนทั้งหมด 26,873,856 วิธี 
 
 กรณีที่ 2 ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 1 รอบ  และไม่มีกฎในกำรเลือก
รหัสผ่ำนรูปภำพในแต่ละประเภท 

𝑃𝑛,𝑟 =
𝑛!

(𝑛 − 𝑟)!
 

 

=
36!

(36 − 8)!
                                  

 

    = 1,220,096,908,800 
 จำกกำรค ำนวณด้วยวิธีเรียงสับเปลี่ยน (Permutation) จะได้ควำมเป็นไปได้ของ
รหัสผ่ำนทั้งหมด 1,220,096,908,800 วิธี 
 
 กรณีที่  3 ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 2 รอบ และมีกฎในกำรเลือก
รหัสผ่ำนรูปภำพประเภทละ 2 รูปภำพ 
  รอบที่ 1 

𝑃𝑛,𝑟 =
𝑛!

(𝑛 − 𝑟)!
 

 

=
9!

(9 − 2)!
                                       

 

    = 72 
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  เลือกรูปภำพ 2 ประเภท = 72 x 72  
    = 5,184  

  รอบที่ 2 

𝑃𝑛,𝑟 =
𝑛!

(𝑛 − 𝑟)!
 

 

=
9!

(9 − 2)!
                                       

 

    = 72 
  เลือกรูปภำพ 2 ประเภท = 72 x 72  
    = 5,184 

  รวม 2 รอบ = 5,184 + 5,184 
    = 10,368 
 จำกกำรค ำนวณด้วยวิธีเรียงสับเปลี่ยน (Permutation) จะได้ควำมเป็นไปได้ของ
รหัสผ่ำนทั้งหมด 10,368 วิธี 
 
 กรณีที่ 4 ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 2 รอบ และไม่มีกฎในกำรเลือก
รหัสผ่ำนรูปภำพในแต่ละประเภท 
  รอบที่ 1 

𝑃𝑛,𝑟 =
𝑛!

(𝑛 − 𝑟)!
 

 

=
18!

(18 − 4)!
                                       

 

    = 73,440 
  รอบที่ 2 

𝑃𝑛,𝑟 =
𝑛!

(𝑛 − 𝑟)!
 

 

=
18!

(18 − 4)!
                                       

 

    = 73,440 
  รวม 2 รอบ = 73,440 + 73,440 
    = 146,880 
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 จำกกำรค ำนวณด้วยวิธีเรียงสับเปลี่ยน (Permutation) จะได้ควำมเป็นไปได้ของ
รหัสผ่ำนทั้งหมด 146,880 วิธี 
 4.5.2  ผลการวิเคราะห์ความถี่ของรูปภาพท่ีถูกเลือกใช้เป็นรหัสผ่าน 
   กำรทดลองกำรพิสูจน์ตัวตนด้วยรหัสผ่ำนรูปภำพ โดยในข้ันตอนกำรลงทะเบียน 
จะให้ผู้เข้ำร่วมกำรทดลองท ำกำรเลือกรูปภำพจ ำนวน 8 รูปภำพ เพื่อตั้งเป็นรหัสผ่ำน จำกรูปภำพที่มี
ให้เลือกทั้งหมด 36 รูปภำพ จำกกำรทดลองสำมำรถสรุปผลกำรวิเครำะห์ควำมถ่ีของรูปภำพที่ถูก
เลือกใช้เป็นรหัสผ่ำน ไดด้ังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



102 

 
 

ตำรำงที่ 4.91 
 
ควำมถ่ีของรูปภำพใบหน้ำผู้ชำยที่ถูกเลือกใช้เป็นรหัสผ่ำน 

ล ำดับ รูปภำพ จ ำนวนควำมถ่ีที่ถูกเลือกใช้ ร้อยละ 

1 
 

22 4.58 

2 
 

18 3.75 

3 
 

16 3.33 

4 
 

16 3.33 

5 
 

13 2.71 

6 
 

13 2.71 

7 
 

12 2.50 

8 

 

8 1.67 

9 

 

4 0.83 
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ตำรำงที่ 4.92 
 
ควำมถ่ีของรูปภำพใบหน้ำผู้หญิงที่ถูกเลือกใช้เป็นรหัสผ่ำน 

ล ำดับ รูปภำพ จ ำนวนควำมถ่ีที่ถูกเลือกใช้ ร้อยละ 

1 
 

21 4.38 

2 
 

19 3.96 

3 
 

15 3.13 

4 
 

14 2.92 

5 
 

12 2.50 

6 
 

10 2.08 

7 
 

9 1.88 

8 

 

8 1.67 

9 

 

7 1.46 
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ตำรำงที่ 4.93 
 
ควำมถ่ีของรูปภำพใบหน้ำเด็กที่ถูกเลือกใช้เป็นรหัสผ่ำน 

ล ำดับ รูปภำพ จ ำนวนควำมถ่ีที่ถูกเลือกใช้ ร้อยละ 

1 
 

24 5.00 

2 
 

19 3.96 

3 
 

17 3.54 

4 
 

15 3.13 

5 
 

13 2.71 

6 
 

11 2.29 

7 
 

10 2.08 

8 

 

9 1.88 

9 

 

6 1.25 
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ตำรำงที่ 4.94 
 
ควำมถ่ีของรูปภำพใบหน้ำกำร์ตูนที่ถูกเลือกใช้เป็นรหัสผ่ำน 

ล ำดับ รูปภำพ จ ำนวนควำมถ่ีที่ถูกเลือกใช้ ร้อยละ 

1 
 

22 4.58 

2 
 

17 3.54 

3 
 

16 3.33 

4 
 

14 2.92 

5 
 

14 2.92 

6 
 

12 2.50 

7 
 

10 2.08 

8 

 

8 1.67 

9 

 

6 1.25 

 
 
 
 



106 

 
 

ตำรำงที่ 4.95 
 
ควำมถ่ีของรูปภำพที่ถูกเลือกใช้เป็นรหัสผ่ำนแบบมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำนรูปภำพประเภทละ 2 
รูปภำพ 

ล ำดับ รูปภำพ จ ำนวนควำมถ่ีที่ถูกเลือกใช้ ร้อยละ 

1 
 

14 5.83 

2 
 

13 5.42 

3 
 

13 5.42 

4 

 

12 5.00 

5 

 

11 4.58 

6 

 

10 4.17 

7 

 

10 4.17 

8 

 

9 3.75 

9 
 

9 3.75 

10 
 

8 3.33 
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ตำรำงที่ 4.95 (ต่อ) 
 
ควำมถ่ีของรูปภำพที่ถูกเลือกใช้เป็นรหัสผ่ำนแบบมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำนรูปภำพประเภทละ 2 
รูปภำพ 

ล ำดับ รูปภำพ จ ำนวนควำมถ่ีที่ถูกเลือกใช้ ร้อยละ 

11 
 

8 3.33 

12 
 

8 3.33 

13 
 

8 3.33 

14 

 

7 2.92 

15 

 

6 2.50 

16 

 

6 2.50 

17 

 

6 2.50 

18 

 

6 2.50 

19 
 

6 2.50 

20 
 

6 2.50 
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ตำรำงที่ 4.95 (ต่อ) 
 
ควำมถ่ีของรูปภำพที่ถูกเลือกใช้เป็นรหัสผ่ำนแบบมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำนรูปภำพประเภทละ 2 
รูปภำพ 

ล ำดับ รูปภำพ จ ำนวนควำมถ่ีที่ถูกเลือกใช้ ร้อยละ 

21 
 

6 2.50 

22 
 

6 2.50 

23 
 

6 2.50 

24 

 

5 2.08 

25 

 

5 2.08 

26 

 

5 2.08 

27 

 

5 2.08 

28 

 

5 2.08 

29 
 

4 1.67 

30 
 

4 1.67 
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ตำรำงที่ 4.95 (ต่อ) 
 
ควำมถ่ีของรูปภำพที่ถูกเลือกใช้เป็นรหัสผ่ำนแบบมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำนรูปภำพประเภทละ 2 
รูปภำพ 

ล ำดับ รูปภำพ จ ำนวนควำมถ่ีที่ถูกเลือกใช้ ร้อยละ 

31 
 

4 1.67 

32 
 

3 1.25 

33 
 

3 1.25 

34 

 

2 0.83 

35 

 

1 0.42 

36 

 

0 0.00 
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ตำรำงที่ 4.96 
 
ควำมถ่ีของรูปภำพที่ถูกเลือกใช้เป็นรหัสผำ่นแบบไม่มกีฎในกำรเลือกรหสัผำ่นรูปภำพในแต่ละประเภท 

ล ำดับ รูปภำพ จ ำนวนควำมถ่ีที่ถูกเลือกใช้ ร้อยละ 

1 
 

12 5.00 

2 
 

10 4.17 

3 
 

10 4.17 

4 
 

10 4.17 

5 
 

9 3.75 

6 

 

9 3.75 

7 

 

9 3.75 

8 

 

9 3.75 

9 

 

9 3.75 

10 

 

9 3.75 
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ตำรำงที่ 4.96 (ต่อ) 
 
ควำมถ่ีของรูปภำพที่ถูกเลือกใช้เป็นรหัสผำ่นแบบไม่มกีฎในกำรเลือกรหสัผำ่นรูปภำพในแต่ละประเภท 

ล ำดับ รูปภำพ จ ำนวนควำมถ่ีที่ถูกเลือกใช้ ร้อยละ 

11 
 

8 3.33 

12 
 

8 3.33 

13 

 

7 2.92 

14 

 

7 2.92 

15 

 

7 2.92 

16 

 

7 2.92 

17 
 

7 2.92 

18 
 

7 2.92 

19 
 

7 2.92 

20 
 

6 2.50 
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ตำรำงที่ 4.96 (ต่อ) 
 
ควำมถ่ีของรูปภำพที่ถูกเลือกใช้เป็นรหัสผำ่นแบบไม่มกีฎในกำรเลือกรหสัผำ่นรูปภำพในแต่ละประเภท 

ล ำดับ รูปภำพ จ ำนวนควำมถ่ีที่ถูกเลือกใช้ ร้อยละ 

21 
 

6 2.50 

22 
 

6 2.50 

23 

 

6 2.50 

24 

 

6 2.50 

25 

 

6 2.50 

26 

 

6 2.50 

27 
 

5 2.08 

28 
 

5 2.08 

29 
 

5 2.08 

30 
 

5 2.08 
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ตำรำงที่ 4.96 (ต่อ) 
 
ควำมถ่ีของรูปภำพที่ถูกเลือกใช้เป็นรหัสผำ่นแบบไม่มกีฎในกำรเลือกรหสัผำ่นรูปภำพในแต่ละประเภท 

ล ำดับ รูปภำพ จ ำนวนควำมถ่ีที่ถูกเลือกใช้ ร้อยละ 

31 
 

4 1.67 

32 
 

4 1.67 

33 

 

3 1.25 

34 

 

3 1.25 

35 

 

2 .83 

36 

 

1 .42 

 
 
 
 4.5.3  ผลการวิเคราะห์ความถี่ของต าแหน่งรูปภาพท่ีถูกเลือกใช้ 
   กำรวิเครำะห์ควำมถ่ีของต ำแหน่งรูปภำพที่ ถูกเลือกใช้  โดยกำรวิเครำะห์
ต ำแหน่งของรูปภำพที่ถูกเลือกเพื่อตั้งเป็นรหัสผ่ำน จำกต ำแหน่งของรูปภำพทั้ง 36 ช่อง โดยแยกตำม
ปัจจัยจ ำนวนรอบในกำรตั้งรหสัผ่ำน และปัจจัยกำรมีกฎในกำรเลือกรหสัผ่ำน จำกกำรทดลองสำมำรถ
สรุปผลกำรวิเครำะห์ควำมถ่ีของต ำแหน่งรูปภำพที่ถูกเลือกใช้ ไดด้ังนี้ 
 
ตำรำงที่ 4.95 
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ควำมถ่ีของต ำแหน่งรูปภำพที่ถูกเลือกใช้ของกลุ่มทดลองที่ 1 ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 
1 รอบ ร่วมกับมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำนรูปภำพประเภทละ 2 รูปภำพ 

 
1.67 

 
6.67 

 
1.67  

 
1.67 

 
7.50 

 
3.33 

 
0.83 

 
5.00 

 
1.67  

 
2.50 

 
1.67 

 
0.83 

 
2.50 

 
1.67 

 
3.33  

 
2.50 

 
1.67 

 
3.33 

       

 
0.83 

 
2.50 

 
5.00  

 
1.67 

 
6.67 

 
4.17 

 
0.83 

 
3.33 

 
0.00  

 
4.17 

 
0.00 

 
0.00 

 
1.67 

 
1.67 

 
9.17  

 
2.50 

 
1.67 

 
4.17 

 
 จำกตำรำงที่ 4.95 ควำมถ่ีของต ำแหน่งรูปภำพที่ถูกเลือกใช้ของกลุ่มทดลองที่ 1 ใช้
จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 1 รอบ ร่วมกับมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำนรูปภำพประเภทละ 2 
รูปภำพ พบว่ำ กำรเลือกรูปภำพเพื่อตั้งเป็นรหัสผ่ำนไม่ได้เลือกจำกต ำแหน่งของรูปภำพ เนื่องจำกจะ
เห็นได้ว่ำควำมถ่ีของต ำแหน่งรูปภำพที่ถูกเลอืกมกีำรกระจดักระจำย ไม่ขึ้นอยู่กับต ำแหน่งใดต ำแหน่งหนึ่ง 
 
ตำรำงที่ 4.96 
 
ควำมถ่ีของต ำแหน่งรูปภำพที่ถูกเลือกใช้ของกลุ่มทดลองที่ 2 ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 
1 รอบ ร่วมกับไม่มีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำนรูปภำพในแต่ละประเภท 
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3.33 

 
1.67 

 
0.83  

 
0.83 

 
2.50 

 
0.83 

 
1.67 

 
4.17 

 
2.50  

 
2.50 

 
1.67 

 
2.50 

 
5.00 

 
1.67 

 
5.00  

 
6.67 

 
4.17 

 
0.00 

       

 
1.67 

 
4.17 

 
2.50  

 
2.50 

 
5.00 

 
1.67 

 
1.67 

 
2.50 

 
1.67  

 
3.33 

 
2.50 

 
3.33 

 
4.17 

 
4.17 

 
2.50  

 
5.00 

 
2.50 

 
1.67 

  
 จำกตำรำงที่ 4.96 ควำมถ่ีของต ำแหน่งรูปภำพที่ถูกเลือกใช้ของกลุ่มทดลองที่ 2 ใช้
จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 1 รอบ ร่วมกับไม่มีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำนรูปภำพในแต่ละ
ประเภท พบว่ำ กำรเลือกรูปภำพเพื่อตั้งเป็นรหัสผ่ำนไม่ได้เลือกจำกต ำแหน่งของรูปภำพ เนื่องจำกจะ
เห็นได้ว่ำควำมถ่ีของต ำแหน่งรูปภำพที่ถูกเลอืกมกีำรกระจดักระจำย ไม่ขึ้นอยู่กับต ำแหน่งใดต ำแหน่งหนึ่ง 
 
ตำรำงที่ 4.97 
 
ควำมถ่ีของต ำแหน่งรูปภำพที่ถูกเลือกใช้ของกลุ่มทดลองที่ 3 ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 
2 รอบ ร่วมกับมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำนรูปภำพประเภทละ 2 รูปภำพ 
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3.33 

 
2.50 

 
0.83  

 
3.33 

 
3.33 

 
0.83 

 
4.17 

 
5.00 

 
2.50  

 
2.50 

 
1.67 

 
4.17 

 
3.33 

 
1.67 

 
1.67  

 
5.00 

 
2.50 

 
1.67 

       

 
4.17 

 
5.83 

 
2.50  

 
5.00 

 
4.17 

 
2.50 

 
1.67 

 
1.67 

 
0.00  

 
2.50 

 
0.83 

 
1.67 

 
1.67 

 
5.00 

 
2.50  

 
1.67 

 
2.50 

 
4.17 

 
 จำกตำรำงที่ 4.97 ควำมถ่ีของต ำแหน่งรูปภำพที่ถูกเลือกใช้ของกลุ่มทดลองที่ 3 ใช้
จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 2 รอบ ร่วมกับมีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำนรูปภำพประเภทละ 2 
รูปภำพ พบว่ำ กำรเลือกรูปภำพเพื่อตั้งเป็นรหัสผ่ำนไม่ได้เลือกจำกต ำแหน่งของรูปภำพ เนื่องจำกจะ
เห็นได้ว่ำควำมถ่ีของต ำแหน่งรูปภำพที่ถูกเลอืกมกีำรกระจดักระจำย ไม่ขึ้นอยู่กับต ำแหน่งใดต ำแหน่งหนึ่ง 
 
ตำรำงที่ 4.98 
 
ควำมถ่ีของต ำแหน่งรูปภำพที่ถูกเลือกใช้ของกลุ่มทดลองที่ 4 ใช้จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 
2 รอบ ร่วมกับไม่มีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำนรูปภำพในแต่ละประเภท 
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2.50 

 
4.17 

 
0.00  

 
0.83 

 
2.50 

 
3.33 

 
4.17 

 
4.17 

 
3.33  

 
5.00 

 
0.83 

 
4.17 

 
2.50 

 
1.67 

 
3.33  

 
3.33 

 
1.67 

 
2.50 

       

 
2.50 

 
3.33 

 
2.50  

 
2.50 

 
2.50 

 
3.33 

 
3.33 

 
0.83 

 
3.33  

 
3.33 

 
1.67 

 
1.67 

 
3.33 

 
3.33 

 
5.83  

 
0.83 

 
1.67 

 
4.17 

 
 จำกตำรำงที่ 4.98 ควำมถ่ีของต ำแหน่งรูปภำพที่ถูกเลือกใช้ของกลุ่มทดลองที่ 4 ใช้
จ ำนวนรอบในกำรตั้งรหัสผ่ำนรูปภำพ 2 รอบ ร่วมกับไม่มีกฎในกำรเลือกรหัสผ่ำนรูปภำพในแต่ละ
ประเภท พบว่ำ กำรเลือกรูปภำพเพื่อตั้งเป็นรหัสผ่ำนไม่ได้เลือกจำกต ำแหน่งของรูปภำพ เนื่องจำกจะ
เห็นได้ว่ำควำมถ่ีของต ำแหน่งรูปภำพที่ถูกเลอืกมกีำรกระจดักระจำย ไม่ขึ้นอยู่กับต ำแหน่งใดต ำแหน่งหนึ่ง 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
  

 งานวิจัยน้ีทําการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพิสูจน์ตัวตนด้วยรหัสผ่าน
รูปภาพ โดยมีปัจจัยที่นํามาศึกษาเปรียบเทียบ 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยจํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่าน 

ระหว่างการใช้จํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่าน 1 รอบ กับการใช้จํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่าน 2 รอบ 

และปัจจัยการมีกฎในการเลือกรหัสผ่าน ระหว่างการมีกฎในการเลือกรหัสผ่านประเภทละ 2 รูปภาพ 

กับการไม่มีกฎในการเลือกรหัสผ่านในแต่ละประเภท เพ่ือวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อด้านการ   

ใช้งาน ด้านความปลอดภัย และความพึงพอใจของผู้ใช้งาน โดยการวิเคราะห์ด้านการใช้งาน ใช้ข้อมูล 

จํานวนคร้ังที่ใช้ในการพิสูจน์ตัวตน เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการพิสูจน์ตัวตน และความสําเร็จในการพิสูจน์

ตัวตน สําหรับการวิเคราะห์ด้านความปลอดภัย ใช้ข้อมูลการโจรกรรมการพิสูจน์ตัวตนด้วยวิธีการ 

แอบมอง (Shoulder surfing) โดยวิเคราะห์จาก จํานวนคร้ังที่ใช้ในการโจรกรรมการพิสูจน์ตัวตน 

เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการโจรกรรมการพิสูจน์ตัวตน และความสําเร็จในการโจรกรรมการพิสูจน์ตัวตน โดย

ข้อมูลที่นํามาวิเคราะห์ในด้านการใช้งานและด้านความปลอดภัย มาจากการทดลองทั้งหมด 3 คร้ัง 

ได้แก่ ครั้งที่ 1 ทดลองหลังจากการลงทะเบียนทันที ครั้งที่ 2 ทดลองหลังจากการลงทะเบียนไปแล้ว  

3 วัน และคร้ังที่ 3 ทดลองหลังจากการลงทะเบียนไปแล้ว 15 วัน และในส่วนของความพึงพอใจของ

ผู้ใช้วิเคราะห์จากคะแนนของแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อโปรแกรมการพิสูจน์ตัวตนท่ีออกแบบ 

โดยในบทน้ีจะนําเสนอการสรุปผลการวิจัยด้านการใช้งาน ด้านความปลอดภัย และด้านความพึงพอใจ 

พร้อมทั้งการอภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และแนวทางการวิจัยในอนาคต ดังน้ี 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 

 ผลการวิจัยของงานวิจัยน้ี จะประกอบไปด้วย ผลการทดลองด้านการใช้งาน ผลการ

ทดลองด้านความปลอดภัย และคะแนนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการทดลองที่มีต่อโปรแกรมพิสูจน์

ตัวตน มีรายละเอียดดังน้ี 

 5.1.1 ด้านการใช้งาน (Usability) 

   ผลการวิเคราะห์การทดลองด้านการใช้งานทั้ง 3 คร้ัง ประกอบไปด้วย ครั้งที่ 1 

หลังจากสร้างรหัสผ่านทันที ครั้งที่ 2 หลังจากสร้างรหัสผ่าน 3 วัน ครั้งที่ 3 หลังจากสร้างรหัสผ่าน 15 

วัน พบว่า ในการทดลองครั้งที่ 2 ปัจจัยจํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่านมีอิทธิพลต่อการใช้งานอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติต่อ จํานวนคร้ังในการพิสูจน์ตัวตนและความสําเร็จในการพิสูจน์ตัวตน ซึ่งสอดคล้อง
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กับสมมติฐานท่ีต้ังไว้คือ จํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่าน มีอิทธิพลต่อการใช้งานรหัสผ่านรูปภาพ โดย

เมื่อวิเคราะห์การมีอิทธิพลร่วมของทั้ง 2 ปัจจัย กลุ่มทดลองที่ใช้จํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่าน 1 รอบ 

ร่วมกับไม่มีกฎในการเลือกรหัสผ่านในแต่ละประเภท ใช้จํานวนคร้ังในการพิสูจน์ตัวตนน้อยที่สุด มี

เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการพิสูจน์ตัวตนน้อยที่สุด และมีคะแนนความสําเร็จในการพิสูจน์ตัวตนมากที่สุด 

 

 5.1.2 ด้านความปลอดภัย (Security) 

   ผลการวิเคราะห์ผลการทดลองด้านความปลอดภัย ประกอบไปด้วย จํานวนคร้ังที่

ใช้ในการโจรกรรมการพิสูจน์ตัวตน เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการโจรกรรมการพิสูจน์ตัวตน และความสําเร็จใน
การโจรกรรมการพิสูจน์ตัวตน ของการทดลองทั้ง 3 ครั้ง ได้แก่ คร้ังที่ 1 ทดลองการโจรกรรมการ

พิสูจน์ตัวตนหลังจากลงทะเบียนทันที ครั้งที่ 2 ทดลองการโจรกรรมการพิสูจน์ตัวตนหลังจาก

ลงทะเบียน 3 วัน ครั้งที่ 3 ทดลองการโจรกรรมการพิสูจน์ตัวตนหลังจากลงทะเบียน 15 วัน น้ัน 

พบว่า ผลการทดลองด้านความปลอดภัย ไม่มีผู้เข้าร่วมการทดลองที่ทําการโจรกรรมการพิสูจน์ตัวตน

ได้ได้สําเร็จ ซึ่งแสดงว่า การทดลองท้ัง 4 กลุ่มทดลองมีความปลอดภัยจากการโจรกรรมการพิสูจน์

ตัวตนด้วยวิธีการแอบมอง (Shoulder surfing) 100 เปอร์เซ็นต์ แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยจํานวนรอบใน

การต้ังรหัสผ่านและปัจจัยการมีกฎในการเลือกรหัสผ่าน ไม่มีอิทธิพลต่อความปลอดภัยของรหัสผ่าน

รูปภาพ  

 5.1.3 ด้านความพึงพอใจ 

   ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการทดลองที่มีต่อโปรแกรมการ

พิสูจน์ตัวตน พบว่า ปัจจัยจํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่านไม่มีอิทธิพลต่อความความพึงพอ ปัจจัยการมี

กฎในการเลือกรหัสผ่านไม่มีอิทธิพลต่อความความพึง และทั้งสองปัจจัยไม่มีอิทธิพลร่วมต่อความความ

พึงพอ โดยมีคะแนนความความพึงพอใจต่อระบบการพิสูจน์ตัวตนที่ได้ออกแบบโดยรวมอยู่ในระดับพึง

พอใจมาก 
 

5.2 ประโยชน์ของงานวิจัย 

 

 5.2.1 ประโยชน์ของงานวิจัยเชิงทฤษฎี (Theoretical Implications) 

   จากงานวิจัยได้ค้นพบว่า ระบบการพิสูจน์ตัวตนด้วยรหัสผ่านรูปภาพในลักษณะ

ของงานวิจัยน้ีใช้งานง่ายและมีความปลอดภัยสูง ควรที่จะใช้จํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่านรูปภาพ 1 

รอบ เพราะส่งผลต่อด้านการใช้งานที่ดีกว่าการใช้จํานวนรอบในการตั้งรหัสผ่านรูปภาพ 2 รอบ และ

ไม่จําเป็นต้องมีกฎในการเลือกรหัสผ่านรูปภาพ เพราะการมีกฎในการเลือกรหัสผ่านรูปภาพหรือการ

ไม่มีกฎในการเลือกรหัสผ่านรูปภาพ ไม่ได้ส่งผลต่อด้านการใช้งานและด้านความปลอดภัยด้วยวิธีการ
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แอบมอง (Shoulder surfing) และค้นพบว่ารูปภาพใบหน้าที่นํามาใช้ในระบบอาจไม่จําเป็นต้องเป็น

ใบหน้าบุคคลท่ีเป็นที่รู้จักหรือมีช่ือเสียง ถ้าระบบมีการออกแบบที่ดี เพราะจะเห็นได้ว่าระบบการ

พิสูจน์ตัวตนด้วยรหัสผ่านรูปภาพของงานวิจัยน้ี ใช้รูปภาพใบหน้าที่ไม่เป็นที่รู้จักหรือมีช่ือเสียง 

ผู้ใช้งานก็สามารถใช้งานได้และมีความพึงพอใจในระดับมาก 

 5.2.2 ประโยชน์ของงานวิจัยเชิงประยุกต์ (Practical Implications) 

   การนําไปประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาซอฟต์แวร์ ควรเลือกใช้จํานวนรอบในการต้ัง

รหัสผ่าน 1 รอบ เน่ืองจากการใช้จํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่าน 1 รอบ ส่งผลต่อการใช้งานท่ีง่ายกว่า

การเลือกใช้จํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่าน 2 รอบ และในด้านความปลอดภัยน้ันไม่แตกต่างกัน ใน
ส่วนของปัจจัยการมีกฎในการเลือกรหัสผ่าน ควรเลือกใช้การไม่มีกฎในการเลือกรหัสผ่าน เน่ืองจาก

จะทําให้การพัฒนาซอฟต์แวร์ทําได้ง่าย ไม่ต้องกําหนดเง่ือนไขตามกฎที่ซับซ้อน และในด้านความ

ปลอดภัยถึงแม้ว่าไม่ส่งผลต่อความปลอดภัยด้วยวิธีการแอบมอง (Shoulder surfing) แต่ในแง่ของ

การคาดเดารหัสผ่านจะมีความปลอดภัยมากกว่าการมีกฎในการเลือกรหัสผ่าน เน่ืองจากการไม่มีกฎ

ในการเลือกรหัสผ่านมีความเป็นไปได้ของรหัสผ่านมากกว่าการมีกฎในการเลือกรหัสผ่าน 

 

5.3 การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 งานวิจัยน้ีทําการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวิธีการพิสูจน์ตัวตนด้วย

รหัสผ่านรูปภาพ โดยปัจจัยที่นํามาศึกษาเปรียบเทียบ ได้แก่ จํานวนรอบในการตั้งรหัสผ่านกับการมี

กฎในการลือกรหัสผ่าน เพ่ือหารูปแบบวิธีการพิสูจน์ตัวตนท่ีมีการใช้งานที่ง่าย (Usability) และมี

ความปลอดภัย (Security) โดยนําเอารูปแบบการพิสูจน์ตัวตนด้วยรหัสผ่านรูปภาพที่มีลักษณะ

เดียวกับ S-Passface มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ เน่ืองจากมีความปลอดภัยจากการโจรกรรมการ

พิสูจน์ตัวตน ด้วยวิธีการแอบมอง (Shoulder surfing) ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ในด้านการใช้งาน

พบว่าความง่ายในการใช้งานลดลงเมื่อเทียบกับวิธี Passface ผู้วิจัยเห็นว่าเพ่ือประโยชน์ของผู้ใช้งาน
ในการเก็บรักษาข้อมูลที่สําคัญในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพ่ือวิเคราะห์หารูปแบบในการ

ออกแบบและพัฒนา วิธีการพิสูจน์ตัวตนด้วยรหัสผ่านรูปภาพที่สามารถใช้งานง่าย (Usability) และมี

ความปลอดภัย (Security) ผู้วิจัยจึงสนใจนําเอารูปแบบวิธีการพิสูจน์ตัวตนด้วยรหัสผ่านรูปภาพแบบ 

S-Passface มาประยุกต์ใช้เพ่ือการศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพิสูจน์ตัวตนด้วยรหัสผ่านรูปภาพ 

โดยมีปัจจัยที่นํามาศึกษาเปรียบเทียบ 2 ปัจจัย ได้แก่ จํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่าน ระหว่างการใช้

จํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่าน 1 รอบ และการใช้จํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่าน 2 รอบ และปัจจัย

การมีกฎในการเลือกรหัสผ่าน ระหว่างการมีกฎในการเลือกรหัสผ่านประเภทละ 2 รูปภาพ และการไม่

มีกฎในการเลือกรหัสผ่านในแต่ละประเภท มาใช้ในการออกแบบระบบการพิสูจน์ตัวตน เพ่ือวิเคราะห์

ถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อด้านการใช้งาน ด้านความปลอดภัย และความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ซึ่งพบว่า 
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การใช้จํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่าน 1 รอบ ร่วมกับไม่มีกฎในการเลือกรหัสผ่านในแต่ละประเภท ใช้

จํานวนครั้งในการพิสูจน์ตัวตนน้อยที่สุด มีเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการพิสูจน์ตัวตนน้อยที่สุด คะแนน

ความสําเร็จในการพิสูจน์ตัวตนมากที่สุด และในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทั้งหมดของรหัสผ่าน 

(Password space) พบว่า มีความเป็นไปได้ของรหัสผ่านมากที่สุด การวิเคราะห์ความถ่ีของตําแหน่ง

รูปภาพที่ถูกเลือกใช้ พบว่า การเลือกรูปภาพเพ่ือต้ังเป็นรหัสผ่านไม่ได้เลือกจากตําแหน่งของรูปภาพ 

เน่ืองจากความถ่ีของตําแหน่งรูปภาพที่ถูกเลือกมีการกระจัดกระจาย ไม่ขึ้นอยู่กับตําแหน่งใดตําแหน่งหน่ึง  

 ในด้านข้อเสนะแนะของรูปภาพที่เป็นตัวเลือกในการต้ังรหัสผ่าน เป็นสิ่งสําคัญต่อการ

สร้างรหัสผ่านรูปภาพ เน่ืองจากผู้เข้าร่วมการทดลองจะพยายามหาเอกลักษณ์ และความสัมพันธ์ของ
รูปภาพตัวเลือก เพ่ือการเช่ือมโยงให้สามารถจดจําได้ง่าย ดังน้ันจึงควรเลือกรูปภาพที่จะนํามาใช้เป็น

ตัวเลือกที่มีความคมชัดและมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจน 

 

5.4 แนวทางการวิจัยในอนาคต 

 

 เพ่ือให้งานวิจัยการพิสูจน์ตัวตนด้วยรหัสภาพรูปภาพในลักษณะน้ี มีประสิทธิภาพด้าน

การใช้งานและประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยดีขึ้นน้ัน สิ่งที่สําคัญประการหน่ึง คือการเลือกรูปภาพ

เพ่ือนํามาเป็นตัวเลือกรหัสผ่านรูปภาพ โดยธรรมชาติของผู้ใช้จะเลือกรูปภาพที่มีความโดดเด่น เช่น

รูปภาพใบหน้าที่ใส่แว่นตา หรือใบหน้าที่มีการแสดงอารมณ์อย่างโดดเด่น ทําให้ผู้ใช้มีแนวโน้มเลือก

รูปภาพที่โดดเด่น จะทําให้ความปลอดภัยลดลงและอาจจะถูกโจรกรรมได้ง่าย ดังน้ันควรให้

ความสําคัญในการเลือกรูปภาพเพ่ือนํามาเป็นตัวเลือกรหัสผ่านรูปภาพที่มีความโดดเด่น และในด้าน

การพัฒนาวิธีดําเนินงานวิจัย โดยทําการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่มีจํานวนมากขึ้น เพ่ือให้ผลที่ได้จาก

การทดลองมีความหลากหลายและครอบคลุมพฤติกรรมหรือแนวคิดของแต่ละบุคคลซึ่งอาจมีความ

แตกต่างกัน เช่น การใช้เทคนิคในการสร้างรหัสผ่าน หรือการเรียบเรียงรหัสผ่านให้ง่ายต่อการจดจํา 
เป็นต้น เพ่ือให้ผลการทดลองมีความน่าเช่ือถือมากย่ิงขึ้น และเพ่ิมจํานวนคร้ังและระยะเวลาในการทํา

การทดลองการพิสูจน์ตัวตนให้ยาวนานขึ้น เพ่ือสามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้านการใช้งานในระยะยาว 
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถาม 

 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป 
 

คําช้ีแจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับข้อมูลของท่าน 

1. เพศ : 

  ชาย   หญิง 

2. อายุ : 

  ตํ่ากว่า 20 ปี      21-30 ปี      31-40 ปี      41-50 ปี      51 ปีขึน้ไป 

3. ระดับการศึกษา : 

  ตํ่ากว่าปริญญาตร ี   ปริญญาตรี   สูงกว่าปริญญาตร ี

4. ความถี่ในการใช้คอมพิวเตอร ์: 

 สัปดาห์ละ 1-3 วัน   สัปดาห์ละ 4-6 วัน  สัปดาห์ละ 7 วัน 

5. ท่านเคยใช้วิธีการพิสูจน์ตัวตนแบบใดบ้าง : 

  ระบบพิสูจน์ตัวตนที่ใช้ตัวอักษรเป็นรหัสผ่าน  

   ระบบพิสูจน์ตัวตนที่ต้องใช้งานควบคู่กับอุปกรณ์จําพวกการ์ด เช่น การใช้บัตร ATM, 

  การใช้บัตรเข้า-ออกประตู เป็นต้น 

   ระบบพิสูจน์ตัวตนแบบใช้เอกลักษณ์เฉพาะตัวบุคคล เช่น การสแกนลายน้ิวมือ การใช้
  ใบหน้าในการพิสูจน์ตัวตน เป็นต้น 

   ระบบพิสูจน์ตัวตนด้วยการใช้รูปภาพเป็นรหัสผ่าน 

   อ่ืนๆ โปรดระบุ……………………………………………………………………… 

6. กรณีที่คุณมีหลายบัญชี เช่น Hotmail, Gmail, Facebook, Internet banking เป็นต้น คุณมักจะ : 

  ต้ังรหัสผ่านเหมือนกันทกุบัญชี   

  ต้ังรหัสผ่านแตกต่างกันทุกบัญชี   

  ต้ังรหัสผ่านเหมือนกันบางบัญชี 

7. โดยทั่วไปแล้วท่านมีวิธีเก็บรักษารหัสผ่านอย่างไร : 

  ใช้วิธีการจดบันทึก   ใช้วิธีการจํา   อ่ืนๆ โปรดระบุ............... 
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8. ท่านเคยลมืรหัสผ่าน (Password) บ่อยขนาดไหน : 

 0 1 2 3 4  

ไม่เคย    บ่อยที่สุด 

 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 

คําช้ีแจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่าน 

ระดับคะแนนความพึงพอใจ มี 5 ระดับ คอื 
 5  หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

 4  หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 

 3  หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 

 2  หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย 

 1  หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 

 

ตารางที่ ก. 1 

 

รายละเอียดแบบสอบถามความพึงพอใจ 

ข้อที่ รายละเอียด 
ระดับคะแนนความพึงพอใจ 

1 2 3 4 5 

1 การสร้างรหัสผ่านในขั้นตอนการลงทะเบียนทําได้ง่าย      

2 วิธีการใส่รหัสผา่นทําได้ง่าย      

3 รหัสผ่านรูปภาพจดจําได้ง่าย      

4 ขั้นตอนในการลงทะเบียนและการเข้าสู่ระบบง่าย  

ไม่ซับซ้อน 
     

5 ขั้นตอนการทํางานรวดเร็ว      

6 ความพึงพอใจต่อรูปภาพ มีความชัดเจน มีเอกลักษณ ์      

7 ความพึงพอใจต่อส่วนต่อประสาน หน้าจอการใช้งาน

เหมาะสม 
     

8 โปรแกรมสามารถเข้าใจได้ง่าย      

9 โปรแกรมน้ีมีความน่าเช่ือถือสามารถนําไปใช้งานได้จริง      
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ข้อที่ รายละเอียด 
ระดับคะแนนความพึงพอใจ 

1 2 3 4 5 

10 ในด้านความปลอดภัย คุณคดิว่าวิธีการน้ีมีความความ

ปลอดภัย 
     

11 ในด้านการใช้งาน คุณคิดว่าวิธีการน้ีใช้งานง่าย      

 

ส่วนที่ 3 ข้อคดิเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกับโปรแกรมการพสิูจนตั์วตนท่ีออกแบบ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ข 

โปรแกรมท่ีใช้ในการทดลอง 
 

ข. 1 หน้าจอคาํอธิบายโปรแกรมและวิธีการใช้โปรแกรม 
 

 เมื่อเปิดโปรแกรมจะพบกับหน้าจอคําอธิบายโปรแกรมและวิธีการใช้โปรแกรม ซึ่ง

คําอธิบายจะแตกต่างกันตามโปรแกรมของกลุ่มทดลองนัน้ ๆ โดยเมื่อผู้เข้าร่วมการทดลองเข้าใจ

วิธีการใช้งานแล้วให้คลิกปุ่ม "ถัดไป" เพ่ือไปหน้าจอทดลองใช้งาน 

 

 
ภาพที่ ข.1 หน้าจอคําอธิบายโปรแกรมและวิธีการใช้โปรแกรมแบบใช้จํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่าน 1 

รอบกับการมีกฎในการเลือกรหัสผ่านประเภทละ 2 รูปภาพ 
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ภาพที่ ข.2  หน้าจอคําอธิบายโปรแกรมและวิธีการใช้โปรแกรมแบบใช้จาํนวนรอบในการต้ังรหัสผ่าน 
1 รอบกับการไม่มีกฎในการเลือกรหัสผ่านในแต่ละประเภท 

 

 
ภาพที่ ข. 3  หน้าจอคําอธิบายโปรแกรมและวิธีการใช้โปรแกรมแบบใช้จาํนวนรอบในการต้ังรหัสผ่าน 

2 รอบกับการมีกฎในการเลอืกรหัสผ่านประเภทละ 2 รูปภาพ 

 

 

 



129 

 
 

 
ภาพที่ ข. 4 หน้าจอคําอธิบายโปรแกรมและวิธีการใช้โปรแกรมแบบใช้จาํนวนรอบในการต้ังรหัสผ่าน 

2 รอบกับการไม่มีกฎในการเลือกรหัสผ่านในแต่ละประเภท 

 

ข. 2 หน้าจอทดลองใช้งาน 

 
  หน้าจอทดลองใช้งาน เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการทดลองได้ลองใช้งานให้เกิดความคุ้นเคยใน

การใช้งาน ซึ่งหน้าจอโปรแกรมจะมี 2 แบบ คือ แบบใช้จํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่าน 1 รอบ และแบบ

ใช้จํานวนรอบในการตั้งรหัสผ่าน 2 รอบ เมื่อผู้เข้าร่วมการทดลองเกิดความคุ้นเคยในการใช้งานแล้วให้

คลิกปุ่ม "เริ่มการทดลอง" เพ่ือไปหน้าจอแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป  
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ภาพที่ ข.5 หน้าจอทดลองใช้งานของโปรแกรมแบบใช้จํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่าน 1 รอบ 

 

 
ภาพที่ ข.6 หน้าจอทดลองใช้งานของโปรแกรมแบบใช้จํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่าน 2 รอบ (รอบที่ 1) 
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ภาพที่ ข.7  หน้าจอทดลองใช้งานของโปรแกรมแบบใช้จํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่าน 2 รอบ (รอบที ่2) 

 

ข. 3 หน้าจอแบบสอบถามขอ้มูลทั่วไป 

 
  หน้าจอแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ให้ผู้เข้าร่วมการทดลองตอบแบบสอบถามข้อมูล

ทั่วไป แล้วคลิกปุ่ม "ถัดไป" เพ่ือไปหน้าจอลงทะเบียน  
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ภาพที่ ข.8 หน้าจอแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป 

 

ข. 4 หน้าจอลงทะเบียน 

 
 หน้าจอลงทะเบียน ให้ผู้เข้าร่วมการทดลองต้ังรหัสผ่านรูปภาพ แล้วคลิกปุ่ม "ยืนยันการ

ลงทะเบียน" เพ่ือทําการลงทะเบียน และโปรแกรมจะไปหน้าจอเข้าสู่ระบบ  

 

 

 

 

 



ภาพที่ ข.9 ห

ภาพที่ ข.10 

หน้าจอลงทะเบี

หน้าจอลงทะ

บียนของโปรแ

เบียนของโปร

 
 

แกรมแบบใช้จํ

 

รแกรมแบบใช้
 

 

 

 

จํานวนรอบใน

ช้จํานวนรอบใน

การต้ังรหัสผา่

นการต้ังรหัสผ

าน 1 รอบ 

ผ่าน 2 รอบ (ร
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รอบที่ 1) 



ไ

ภาพที่ ข.11 

ข. 5 หน้าจอ

 

รูปภาพ แล้ว

แบบสอบถาม
ปรากฏหน้าจ

ไม่สําเร็จครบ

หน้าจอลงทะ

อเข้าสูร่ะบบ 

หน้าจอเข้าส

วคลิกปุ่ม 

มที่ได้เอามาใช้
จอขอขอบคุณ

 5 ครั้ง จะปร

เบียนของโปร

สู่ระบบ ให้ผู้

"เข้าสู่ระบ

ช้ร่วมกับการท
ณที่ให้ความร่วม

รากฏหน้าจอเ

 
 

รแกรมแบบใช้

 

 

้เข้าร่วมการท

บบ" โดยหาก

ทดลอง และเมื
มมือในการตอ

เข้าสู่ระบบไม่ส

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช้จํานวนรอบใน

ทดลองทํากา

กสามารถพิสูจ

มื่อตอบแบบส
อบแบบสอบถ

สําเร็จ  

นการต้ังรหัสผ

ารพิสูจน์ตัวต

จน์ตัวตนสําเ

สอบถามเสร็จ
ถามครับ แต่ห

ผ่าน 2 รอบ (ร

ตนโดยการใส่

ร็จ จะปราก

ให้คลิกปุ่ม "ถั
หากทําการพิสู
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รอบที่ 2) 

รหัสผ่าน

ฏหน้าจอ

ถัดไป" จะ
สูจน์ตัวตน
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ภาพที่ ข.12 หน้าจอเข้าสู่ระบบของโปรแกรมแบบใช้จํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่าน 1 รอบ 

 

 
ภาพที่ ข.13 หน้าจอเข้าสู่ระบบของโปรแกรมแบบใช้จํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่าน 2 รอบ (รอบท่ี 1) 
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ภาพที่ ข.14 หน้าจอเข้าสู่ระบบของโปรแกรมแบบใช้จํานวนรอบในการต้ังรหัสผ่าน 2 รอบ (รอบท่ี 2) 

 

 
ภาพที่ ข.15 หน้าจอแบบสอบถามการใช้งานระบบอินทราเน็ต (Intranet) ของศาลอุทธรณ์ภาค 7 
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ภาพที่ ข.16 หน้าจอแบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายในศาล

อุทธรณ์ภาค 7 

 
ภาพที่ ข.17 หน้าจอแบบสํารวจความต้องการในการอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในศาลอุทธรณ์

ภาค 7 
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ภาพที่ ข.18 หน้าจอขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

 

 
ภาพที่ ข.19 หน้าจอเข้าสู่ระบบไม่สําเร็จ 
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ประวตัิการศึกษา 
 

ช่ือ นายธีรยุทธ เอกรุณ 

วันเดือนปีเกิด 8 มิถุนายน 2529 

วุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2551: บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 

ผลงานทางวิชาการ  

 

ธีรยุทธ เอกรุณ, และ ณัฐธนนท์ หงส์วริทธ์ิธร. (มิถุนายน 2558). อิทธิพลของรูปแบบการใส่รหัสผา่น

 และประเภทของรหัสผ่านต่อการพิสูจน์ตัวตนด้วยรหัสผ่านตัวอักษรร่วมกับการใช้ตารางกริด

 และรูปภาพ. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คณะวิทยาการจัดการ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 2 (ICMSIT 2015), มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 

 กรุงเทพฯ. 

 

ประสบการณ์ทํางาน 2555-ปัจจุบัน: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
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 2551-2555: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
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