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บทคัดย่อ

งานวิจยั ชิ้นนี้เป็ นการสํารวจถึงปจั จัยในการออกแบบรหัสผ่านรูปภาพแบบกริด เนื่องจากมีปจั จัยที่สําคัญหลาย
ปจั จัยมิได้ถูกกล่าวหรือได้อธิบายไว้ถึงในงานวิจยั ทีผ่ ่านมาว่า ปริมาณหรือรูปแบบทีเ่ หมาะสมของตัวแปรสําหรับการ
สร้างรหัสผ่านรูปภาพแบบกริด งานวิจยั นี้จงึ ได้ทาํ การออกแบบข้อคําถามเพื่อทําการสํารวจความคิดเห็นเกีย่ วกับปจั จัย
ทีส่ าํ คัญในการออกแบบรหัสผ่านรูปภาพแบบกริด โดยผลการสํารวจจากจํานวนผูต้ อบแบบสอบถามออนไลน์ทงั ้ หมด
423 คน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยกับตารางกริดขนาด 4x4 รูปแบบจัตุรสั รูปภาพสําหรับสร้างรหัสผ่านนัน้
ควรเป็ นรูปภาพประเภทรูปธรรม ซึง่ คะแนนเฉลีย่ 2 อันดับแรกได้แก่ รูปภาพสิง่ มีชวี ติ และรูปภาพเหมือนจริง จํานวน
ไอคอนรูปภาพสําหรับสร้างรหัสผ่านมีทงั ้ หมด 30 รูป และในขัน้ ตอนการสร้างรหัสผ่านสามารถเลือกไอคอนรูปภาพซํ้า
ได้ ผู้ต อบแบบสอบถามเห็น ด้ว ยกับ รู ป แบบการสร้า งรหัส ผ่ า นแบบผู้ใ ช้ง านสร้า งเองทัง้ หมดมากกว่ า รูป แบบที่
คอมพิวเตอร์ทาํ การสร้างรหัสผ่านเริม่ ต้นให้ ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยกับรูปแบบปฏิสมั พันธ์ในการสร้างรหัสผ่านเป็ น
แบบการคลิกเลือกมากกว่าแบบการลากและวาง
นอกจากนี้ได้มกี ารวิเคราะห์ขอ้ มูลเพิม่ เติมระหว่างข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถามกับปจั จัยทีท่ ําการสํารวจซึง่ มี
ความสัมพันธ์ก ันหลายป จั จัย โดยจะนํ าข้อมูลที่ได้จากการสํารวจมาทําการออกแบบงานวิจยั เชิงทดลองเกี่ย วกับ
รหัสผ่านรูปภาพแบบกริด ทีม่ กี ารทดสอบความสมดุลย์กนั ระหว่างระดับความปลอดภัยกับความง่ายในการจดจําต่อไป
คําสําคัญ: สํารวจ, รหัสผ่านรูปภาพ, รหัสผ่านรูปภาพแบบกริด
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Important Factors for Grid-based Graphical Passwords
Nuttanont Hongwarittorn1* and Dhanuphat Kotchadapaphada2

Abstract

This research surveys the factors in designing a grid-based graphical password since the previous
research on this topic has not been explained or given any reasons why the quantity or form of several
important factors are used in much research of grid-based graphical passwords. This study was therefore
designed to survey user opinions of important factors in creating grid-based graphical passwords. The survey
results showed that respondents agreed that a 4*4 grid should be used to form a password. Images which
should be used as passwords were concrete icons. The icons scored in the first two highest were
photographs and images respectively. The number of image icons used as password choices were about 30
icons in a grid size of 5*6. Any Icon could be used as passwords repeatedly. Respondents preferred creating
passwords by themselves to being generated by a machine; however, Surprisingly, respondents preferred the
point and click to the drag and drop interaction style.
In addition to the survey results, the preliminary relations between the factors and user’s demographic
data were further analyzed. Several significant relations were found. Those survey factors would be further
examined in experiments to check how usable and secured.
Keywords: survey, graphical password, Grid-based Graphical Password
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1. บทนํา
ปจั จุบนั การจะเข้าถึงข้อมูล ทีจ่ ดั เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์
จําเป็ นต้ องมีการกํ าหนดสิทธิในการเข้าใช้ระบบ เพื่อ
ป้ องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวที่สําคัญและอาจสร้าง
ความเสียหายให้กบั เจ้าของข้อมูลได้ ตัวอย่างเช่นการเข้า
ใช้งานอีเมล (E-mail) โซเชียลเน็ตเวิรค์ (Social Network)
หรือการเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ดังนัน้ การทีจ่ ะ
เข้าถึงข้อมูล จําเป็ นต้องผ่านวิธกี ารพิสจู น์ตวั ตน เพื่อเป็ น
การยืนยันตัวตนและป้องกันปญั หาเกี่ยวกับการละเมิด
ข้อมูลส่วนบุคคล ซึง่ วิธกี ารพิสจู น์ตวั ตนทีเ่ ป็ นทีน่ ิยมและ
มีการใช้งานอย่างแพร่หลายคือวิธกี ารพิสจู น์ตวั ตนโดยใช้
ตัวอักษรแทนชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่ าน
(Password) เพื่อเป็ นการยืนยันว่าบุคคลต้องการเข้าถึง
ข้อมูลเป็ นผูม้ สี ทิ ธิเข้าถึงข้อมูล อย่างไรก็ตามก็ยงั มีบุคคล
บางกลุ่มที่เป็ น นักเลงคอมพิวเตอร์ (Hacker) ที่มคี วาม
ชํานาญทางด้านคอมพิวเตอร์ พยายามทําการเข้าถึงข้อมูล
ของบุคคลอื่น ดังนัน้ จึงมีงานวิจยั เกี่ยวกับวิธีการพิสูจน์
ตัวตนทีม่ กี ารพัฒนาออกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถ
ใช้ ง านได้ง่ า ย (Usability) และมีค วามปลอดภัย สู ง
(Security) โดยงานวิจยั เกีย่ วกับการพิสจู น์ตวั ตน ทีม่ กี าร
วิจ ัยกันอย่ างแพร่ หลาย คืองานวิจ ยั เกี่ยวกับรหัสผ่ าน
รูปภาพ (Graphical Password)

รูปที่ 1 ตัวอย่างขนาดรูปภาพจากงานวิจยั [1], [2]
จากรูปที่ 1 เป็ นตัวอย่างรหัสผ่านรูปภาพทีม่ ปี ริมาณ
รูปภาพมากมาย ถึงแม้ว่าจํานวนของภาพทีจ่ ะถูกเลือกมา
เป็ น รหัส ผ่ า นจะขึ้น อยู่ ก ับ รู ป แบบการสร้ า งรหัส ผ่ า น
รู ป ภาพ แต่ ก ารสร้ า งรหัส ผ่ า นรู ป ภาพหลายชิ้ น ที่ มี
ลัก ษณะที่ ผู้ ใ ช้ ต้ อ งเลื อ กรู ป ภาพมาใส่ ใ นตารางกริ ด
จํ า นวนของรู ป ภาพที่จ ะเป็ น ตัว เลือ กให้ ก ับ ผู้ ใ ช้ สร้ า ง
รหัสผ่าน จึงเป็ นปจั จัยสําคัญต่อผูใ้ ช้ทต่ี ้องจดจําและระดับ
ความปลอดภัยของรหัสผ่ านด้วย อย่ างไรก็ตามป จั จัย
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ทางด้ า นนี้ ย ัง ไม่ ได้ ถู ก อธิบายไว้ ใ นงานวิจ ัยรหัส ผ่ า น
รูปภาพอย่างชัดเจน

รูปที่ 2 ตัวอย่างการตัง้ รหัสผ่านรูปภาพทีเ่ ลือกภาพ
ติดกัน
ในการตั ง้ รหัสผ่ า นแบบตั ว อัก ษร ผู้ ใ ช้ ง านมัก ตั ง้
รหัสผ่ านที่ง่ ายต่ อการจดจํ า ทําให้รหัสผ่ านนัน้ ไม่ ผ่ าน
กฎเกณฑ์การสร้างรหัสผ่าน เพื่อให้ได้รหัสผ่านทีม่ คี วาม
ปลอดภัย สู ง ระบบคอมพิว เตอร์ ห ลายระบบจึง มีก าร
แนะนํ าวิธีการตัง้ รหัสผ่ านเพื่อให้ได้รหัสผ่ านที่มีความ
ปลอดภัยทีส่ งู ขึน้ เช่น มีการระบุจาํ นวนของตัวอักษรต้องมี
ขนาด 8 ตัวอักษร รหัสผ่านต้องผสมกันระหว่าง ตัวเลข
ตั ว อั ก ษรและสัญ ลัก ษณ์ หรื อ ในบางระบบมี ก ารตั ง้
รหัสผ่านให้กบั ผูใ้ ช้ซง่ึ โดยปกติแล้วรหัสผ่านที่สร้างขึน้ จะ
มีรูปแบบที่ยากต่อการจดจํา แต่ผู้ใช้กส็ ามารถปรับแก้ให้
ง่ายขึน้ ได้ภายหลัง เป้าหมายสําคัญของงานวิจยั ในด้าน
รหัสผ่านคือต้องการได้รหัสผ่ านที่ง่ายต่ อการจดจํา แต่
ยากต่ อ ผู้ ท่ีไ ม่ ห วัง ดีท่ีพ ยายามจะลัก ลอบขโมยจดจํ า
รหัสผ่ าน จึงเป็ นเรื่องที่ควรทําการศึกษาต่ อไปที่ระบบ
คอมพิวเตอร์ในการสร้างรหัสผ่ านรู ปภาพ ควรที่ต้ อ ง
ตรวจสอบรหัสผ่านรูปภาพที่ผู้ใช้สร้างขึ้นมีระดับความ
ปลอดภั ย มากน้ อ ยเพีย งใด และเมื่อ ระบบตรวจสอบ
รหัสผ่านรูปภาพแล้วว่า รหัสผ่านรูปภาพที่ผู้ใช้สร้างดัง
ตัว อย่ า งเช่ น การสร้ า งรหัสผ่ านในรู ปที่ 2 มีการสร้ า ง
รหัสผ่านติดกันทัง้ หมด 5 ตําแหน่ งซึง่ จะมีความปลอดภัย
ตํ่า ระบบควรจะสร้างหรือมีส่วนร่วมในการสร้างรหัสผ่าน
รูปภาพให้ผใู้ ช้หรือไม่ ระบบควรมีกลไกเพื่อช่วยในการตัง้
รหัสผ่ า นรู ปภาพ เพื่อให้ เกิดรหัสผ่ านที่มีระดับความ
ปลอดภัยที่สูงขึ้นเหมือนอย่ างกับการตัง้ รหัสผ่ านแบบ
ตัวอักษร โดยอาจอยู่ในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์ทําการตัง้
รหัสผ่านให้ทงั ้ หมดหรืออาจผสมกันระหว่างคอมพิวเตอร์
ตัง้ ให้ บ างส่ ว นและผู้ ใ ช้ ง านตัง้ เองบางส่ ว น ผู้ ใ ช้ จ ะมี
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ความคิดเห็นอย่างไรต่อรหัสผ่านทีถ่ ูกสร้างขึน้ ในลักษณะ
นี้ งานวิจยั จึงได้สาํ รวจความคิดของผูใ้ ช้ในประเด็นนี้ดว้ ย
ในกระบวนการพิสจู น์ตวั ตนด้วยรหัสผ่านรูปภาพ การ
ออกแบบส่วนต่อประสาน (User Interface) ในการสร้าง
และใช้รหัสผ่ านรูปภาพ เป็ นประเด็นสําคัญอีกประเด็น
หนึ่ง เพราะวิธที ผ่ี ใู้ ช้สร้างรหัสผ่านและใช้รหัสผ่านเพื่อเข้า
สู่ระบบ มีความสัมพันธ์ก ับการจดจํารหัสผ่ านของผู้ใช้
และความปลอดภัยด้วย เช่นระหว่างส่วนต่อประสานแบบ
การกดเลือกกับการกดลากภาพทีต่ อ้ งการใช้เป็ นรหัสผ่าน
ส่วนต่อประสานในการสร้างและใช้รหัสผ่านน่ าจะส่งผลต่อ
ผูใ้ ช้ทแ่ี ตกต่างกัน เช่นผู้ใช้ทเ่ี ป็ นเด็ก ผูใ้ ช้ท่เี ป็ นผู้สงู อายุ
รู ป แบบการปฏิ ส ัม พัน ธ์ ใ นการสร้ า งและใช้ ร หัส ผ่ า น
รูปภาพ ได้สาํ รวจในงานวิจยั นี้ดว้ ย
เนื่องจากในการทําการวิจยั เชิงการทดลอง ผูว้ จิ ยั ต้อง
เลือกศึกษาปจั จัยหรือตัวแปรบางตัว และต้องให้ตวั แปร
บางตัวแปรคงที่เอาไว้ จึงเป็ นเรื่องยากและจะทําให้การ
ทดลองมีระดับความซับซ้อน งานวิจยั จึงเริม่ ศึกษาสํารวจ
ปจั จัยทีผ่ ใู้ ช้เห็นด้วยมากน้อย เพื่อนําเอาไปเป็ นจุดเริม่ ต้น
ในการสร้างรหัสผ่านรูปภาพได้ ประเด็นหลักสําคัญที่จะ
ได้ ถู ก สํา รวจได้แ ก่ ขนาดและรู ป แบบของตารางกริด
ประเภทของรู ป ภาพ ขนาดและจํ า นวนของรู ป ภาพ
รู ป แบบการได้ ม าของรหัส ผ่ า นรู ป ภาพ และรู ป แบบ
ปฏิสมั พันธ์ในขัน้ ตอนการสร้างรหัสผ่าน โดยรายละเอียด
ของงานวิจยั ในส่วนถัดไปจะกล่าวถึงส่วนที่ 2 ระเบียบวิธี
วิจยั ส่วนที่ 3 ผลการสํารวจ ส่วนที่ 4 สรุปและอภิปรายผล
2. ระเบียบวิ ธีการศึกษาวิ จยั
การวิ จ ั ย ในครั ง้ นี้ ใ ช้ รู ป แบบการวิ จ ั ย เชิ ง สํ า รวจ
(Survey Research) โดยการใช้แบบสอบถามออนไลน์
เป็ นเครื่องมือช่วยในการทําวิจยั เพื่อสํารวจถึงปจั จัยทีใ่ ช้
ในการออกแบบรหัสผ่านรูปภาพแบบกริดทีผ่ ู้ใช้เห็นด้วย
มากทีส่ ดุ
2.1 ปัจจัยในการสํารวจ
การวิจยั ในครัง้ นี้เป็ นงานวิจยั ทีต่ อ้ งการศึกษาถึงปจั จัย
ทีส่ าํ คัญต่อการออกแบบรหัสผ่านรูปภาพแบบกริดโดยใช้
วิธวี จิ ยั เชิงสํารวจ (Survey Research) ด้วยแบบสอบถาม
ออนไลน์ เพื่อประมวลข้อคิดเห็นจากผูใ้ ช้ทม่ี ปี จั จัยตามที่
ได้ อธิบ ายไปแล้ วนั น้ มาเป็ น พื้น ฐานในการออกแบบ
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รหัสผ่านรูปภาพแบบกริด ที่น่าจะตรงกับความต้องการ
ของผูใ้ ช้ได้มากทีส่ ดุ
ในการออกแบบรหัสผ่านรูปภาพแบบกริด ในงานวิจยั
ทีผ่ ่านมาไม่พบงานวิจยั ใดทีไ่ ด้ระบุไว้อย่างชัดเจนในส่วน
ของปจั จัยต่าง ๆ ที่นํามาออกแบบรหัสผ่านรูปภาพแบบ
กริด ดังนัน้ งานวิจยั ชิน้ นี้โดยแบ่งตามปจั จัยดังต่อไปนี้

รูปที่ 3 แสดงขนาดและรูปแบบของตารางกริดสําหรับ
นํามาใช้สร้างรหัสผ่านรูปภาพแบบกริด
ปจั จัยทีห่ นึ่ง งานวิจยั ทีผ่ ่านมาได้มกี ารกําหนดขนาด
ของกริดทีแ่ ตกต่างกัน เช่น ขนาด 3*5 [3], ขนาด 6*6 [4],
[5], ขนาด 3*3 [1], [6] และขนาด 5*5 [7] เป็ นต้น แต่ไม่
พบงานวิจยั ใดทีไ่ ด้ระบุชดั เจนว่าทําไม่ถงึ ใช้ขนาดดังกล่าว
ดังนัน้ งานวิจยั ชิน้ นี้จงึ ทําการสํารวจขนาดและรูปแบบของ
ตารางกริดที่เหมาะสมสําหรับการนํ ามาสร้างรหัสผ่ าน
รูปภาพแบบกริด โดยขนาดของตารางกริดทีม่ ขี นาดใหญ่
หรือจํานวนช่องที่มาก ซึง่ ทําให้ได้รหัสผ่านที่หลากหลาย
เพิม่ มากขึน้ และช่วยให้รหัสผ่านมีความปลอดภัยเพิม่ ขึน้
แต่ผู้ใช้งานอาจไม่สะดวกในการจดจํา และหากมีขนาดที่
กว้างหรือลึกมาก ก็อาจส่งผลต่อความยากง่ายในการใช้
งานของผู้ใช้งาน เนื่องจากผูใ้ ช้งานอาจต้องทําการกวาด
สายตาในการใช้งาน ดังนัน้ ในงานวิจ ัยชิ้นนี้ ได้สํารวจ
ตารางกริดที่มขี นาดและรูปแบบที่แตกต่างกัน 4 ขนาด
ได้แก่ ตารางขนาด 4*4 รูปแบบจัตุรสั เป็ นรูปแบบที่
ผูใ้ ช้งานไม่จําเป็ นต้องกวาดสายตาในการมองและตาราง
ขนาด 2*7, 7*2 และ 1*12 รูปแบบผืนผ้า เป็ นรูปแบบแนว
กว้ างหรือแนวยาวที่ ผู้ ใช้ ต้ องทํ า การกวาดสายตาไป
ทางด้านใดด้านหนึ่ง ดังรูปที่ 3 ซึ่งเป็ นตัวอย่างทีไ่ ด้ทํา
การออกแบบสํ าหรับเป็ นตัวเลือกในแบบสอบถามซึ่ง
เป้าหมายของตัวเลือกเพื่อต้องการให้ผตู้ อบแบบสอบถาม
เห็น ลักษณะของรู ป ทรงของตารางกริด มิได้ ต้ องการ
เปรียบเทียบจํานวนของเซลล์ (Cell) โดยตรงเนื่องจากมี
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ความหลากหลาย โดยกําหนดให้ขนาดของตัวเลือกทัง้ 4
ขนาด มี ข นาดใกล้ เ คี ย งกัน มากที่ สุ ด ซึ่ ง หากผู้ ต อบ
แบบสอบถามเห็นว่ามีขนาดอื่นที่เหมาะสมก็สามารถทํา
การระบุเพิม่ เติมได้ ซึ่งงานวิจยั ที่ผ่านมาส่วนมากใช้เป็ น
รูปแบบจัตุรสั มากกว่ารูปแบบผืนผ้า นอกเหนือจากการ
กวาดสายตาอาจมีขอ้ จํากัดในเรื่องของหน้าจอทีใ่ ช้ในการ
สร้างรหัสผ่านรูปภาพทีม่ ขี นาดทีจ่ ํากัดหรือต้องการจํากัด
เนื้อทีใ่ ห้อยู่ในบริเวณทีไ่ ม่ควรจะใหญ่เกินไปหรือใช้เนื้อที่
มากเกินไป ตารางกริดรูปแบบจัตุรสั น่ าจะเป็ นรูปแบบที่
ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยหากนํ ามาใช้สร้างรหัสผ่าน
รูปภาพ

และผู้ใช้อาจไม่สามารถให้ช่อื กับรูปภาพนัน้ ได้เมื่อเทียบ
กับรูปภาพวัตถุ ท่ีผู้ใช้สามารถเรียกภาพนัน้ ได้ จึงอาจ
สันนิ ษฐานได้ ว่ าผู้ใ ช้น่ าจะเห็นด้วยที่รู ป ภาพประเภท
รูปธรรมจะถูกนํามาใช้สร้างเป็ นรหัสผ่านมากกว่ารูปภาพ
ประเภทนามธรรม ในการสํารวจครัง้ นี้ ได้ ทํ าการแบ่ ง
รูปภาพประเภทรูปธรรมออกเป็ น 5 ชนิด 1) รูปภาพวัตถุ
เช่น รูปบ้าน, รูปรถ 2) รูปภาพเหมือนจริงเช่น รูปการ์ตูน,
รูปวาด 3) รู ปภาพถ่ ายที่ไม่ ใช้ว ัตถุ เช่ น รูปสถานที่
ท่องเทีย่ ว, รูปวิวทิวทัศน์ 4) รูปภาพสิง่ มีชวี ติ เช่น รูปคน,
รูปสัตว์ 5) รูปภาพบุคคลทีม่ ชี ่อื เสียงเช่น รูปดารา, รูป
นักร้อง รู ปภาพเหมือนจริงและรู ปภาพวัตถุ น่ าจะเป็ น
ประเภททีม่ ผี ตู้ อบแบบสอบถามเลือกมากทีส่ ุดจาก 5 ชนิด
เนื่องจากเป็ นประเภทของรูปภาพที่ผู้ตอบแบบสอบถาม
เจอในชีวติ ประจําวัน

รูปที่ 4 แสดงประเภทของรูปภาพสําหรับนํามาใช้สร้าง
รหัสผ่านรูปภาพ
ป จั จัย ที่ส อง จากงานวิ จ ัย ที่ ผ่ า นมาได้ ใ ช้ รู ป ภาพ
ประเภทที่แตกต่ างกันเช่น ภาพหน้ าคน [1], [5] ภาพ
ประเภทนามธรรม [3], [8] และใช้ภาพที่ผสมกันระหว่าง
สัญลักษณ์และรูปสัตว์ [2] ภาพทีน่ ํามาใช้มหี ลายชนิดและ
หลายประเภท จึงอาจส่งผลต่อความรู้สกึ ของผู้ใช้งานใน
การจดจํา งานวิจยั นี้จงึ สํารวจประเภทของรูปภาพสําหรับ
เป็ นตัวเลือกในการสร้างรหัสผ่ านรูปภาพ (Graphical
Password) เพื่อสํารวจว่ารูปภาพประเภทใดอาจช่วยเพิม่
ความรู้สึกที่ง่ ายต่ อการจดจําของผู้ใช้งาน ประเภทของ
รูปภาพถูกแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ ดังต่อไปนี้ 1)
รูปภาพประเภทรูปธรรม ได้แก่ รูปภาพวัตถุ รูปวาด
เหมือนจริง เช่นรูปบ้าน รูปรถ รูปการ์ตูน รูปวาด เป็ นต้น
2) รูปภาพประเภทนามธรรม ได้แก่รูปภาพทีไ่ ม่สามารถ
บอกความหมายของรูปดังกล่าวได้เช่น รูปลายเส้นสี ดัง
รูปที่ 4 จากงานวิจยั รหัสผ่านรูปภาพทีผ่ ่านมาจะเห็นได้ว่า
ใช้รปู ภาพทีเ่ ป็ นประเภทรูปธรรมเป็ นส่วนใหญ่ ซึง่ อาจเป็ น
ความจริงทีว่ ่ารูปภาพประเภทนามธรรมเป็ นรูปภาพทีย่ าก
ต่ อการจดจํา เนื่องจากเป็ นรูปภาพที่ม รี ายละเอียดมาก
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รูปที่ 5 แสดงจํานวนภาพสําหรับสร้างรหัสผ่านรูปภาพ
ป จั จัย ที่สาม งานวิจ ัยเลือ กใช้จํ านวนรู ป ภาพเป็ น
รหัสผ่านทีม่ จี ํานวนมากน้อยทีแ่ ตกต่างกัน เช่น มีการสุ่ม
จํานวนภาพมาให้เลือกเป็ นรหัสผ่าน 100 ภาพ [2], ใช้
ภาพ 15 ภาพ [3] และทีใ่ ช้ภาพครัง้ ละ 9 ภาพ [1] โดย
จํานวนภาพไอคอนย่อมส่งผลต่ อการจดจําของผู้ใช้งาน
หากมีจาํ นวนรูปภาพมากผูใ้ ช้งานอาจเกิดความสับสนและ
อาจทําให้ผู้ใช้งานรู้สกึ ยากในการจดจํา แต่น่าส่งผลดีใน
เรื่องของความปลอดภัยทีส่ ูงขึน้ ในทํานองกลับกันหากมี
จํ านวนรู ปภาพน้ อยเกินไปน่ าส่ งผลในเรื่องของความ
หลากหลายของรหัส ผ่ า นทํ า ให้ ไ ด้ ร หัสผ่ า นที่มีค วาม
ปลอดภัยที่ต่ําลง แต่ผูใ้ ช้งานสามารถใช้งานได้ง่าย เพื่อ
ต้องการทราบจํานวนที่เหมาะสมของรูปภาพที่จะใช้เป็ น
ตัวเลือกสําหรับสร้างรหัสผ่าน การสํารวจครัง้ นี้จงึ ทําการ
สํารวจจํานวนภาพทีเ่ หมาะสมในการนํามาใช้เป็ นตัวเลือก
สําหรับสร้างรหัสผ่ าน จํานวนของไอคอนรู ปภาพแบ่ ง
ออกเป็ น 3 ระดับ 1) จํานวน 30 รูป โดยใช้รูปภาพทีเ่ ป็ น
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 6 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม - มิ ถุ น ายน 2558

ภาพวัตถุ ผสมกันระหว่างรูปบ้านและรูปรถ โดยมีจํานวน
ภาพทีน่ ้อยซึ่งช่วยผูใ้ ช้งานในเรื่องของการจดจําทีง่ ่ายขึน้
แต่ ส่ ง ผลต่ อ ความหลากหลายของรหัส ผ่ า นที่มีค วาม
ปลอดภัยตํ่าลง 2) จํานวน 64 รูป และ 3) จํานวน 100 รูป
โดยใช้รู ปวาดเหมือนจริง ที่เป็ นรู ปภาพแสดงอารมณ์
(Emoticon) และรูปการ์ตูน ตามลําดับ ทัง้ 2 แบบมี
จํานวนรูปภาพที่เพิม่ ขึน้ จากแบบที่ 1 ซึ่งช่วยเพิม่ ความ
หลากหลายของรหัสผ่าน ทําให้มีความปลอดภัยเพิม่ ขึ้น
แต่ ผู้ใช้งานต้องจดจํามากขึ้นเช่นกัน ดังรูปที่ 5 เป็ น
รูปแบบตัวอย่างของจํานวนรูปภาพทีไ่ ด้ทําการออกแบบ
เป็ นรูปแบบจัตุรสั เพื่อให้ผตู้ อบแบบสอบถามสามารถมอง
และทราบถึงจํานวนของรูปภาพทีจ่ ะนําใช้เป็ นตัวเลือกใน
การสร้างรหัสผ่านได้ง่ายขึน้ ว่าจะใช้จํานวนเท่าไร ซึ่งใน
การออกแบบคาดว่าผู้ใช้งานเลือกรูปแบบของขนาดที่มี
จํานวนน้อยที่สุดคือขนาด 5x6 เนื่องจากผูใ้ ช้งานอาจไม่
อยากจดจําภาพจํานวนมาก
ป จั จัย ที่ ส่ี จากงานวิ จ ัย ที่ผ่ า นมาพบว่ า ในการตั ง้
รหัส ผ่ า นแบบตั ว อัก ษร (Text-Password) ผู้ ใ ช้ ง านตั ง้
รหัสผ่ านที่ง่ ายและใช้รหัสผ่ านเดียวกันในหลายระบบ
เพื่อให้ง่ ายขึ้นในการจดจํา แต่ วิธีการดังกล่าวมิได้เป็ น
วิธกี ารที่ดแี ละมีความเสีย่ งสูง โดยเฉพาะถ้ารหัสผ่านได้
ถูกโจรกรรมไปได้ เพื่อเพิม่ ความปลอดภัยทีส่ งู ขึน้ ระบบ
จึงมีก ฎเกณฑ์ท่ีช่ วยให้ผู้ใ ช้งานตัง้ รหัสผ่ า นที่มีความ
ปลอดภัยทีส่ งู ขึน้ เช่นมีการระบุจาํ นวนของตัวอักษรต้องมี
ขนาด 8 ตัวอักษร รหัสผ่านต้องผสมกันระหว่างตัวเลข
ตัวอักษรและสัญลักษณ์ หรือระบบอาจสร้างรหัสผ่านให้
ผู้ใช้ ซึ่งน่ าจะยากต่อการจดจํา ดังนัน้ ในการสร้างรหัส
ผ่านรูปภาพระบบควรกําหนดกฎเกณฑ์ทช่ี ่วยผู้ใช้ในการ
ตัง้ รหัสผ่านรูปภาพเพื่อให้ได้รหัสผ่านรูปภาพที่มีความ
ปลอดภัยทีส่ ูงขึน้ ซึง่ อาจใช้วธิ กี ารสร้างรหัสผ่านรูปภาพ
แบบคอมพิวเตอร์สร้างรหัสผ่านรูปภาพให้ทงั ้ หมดหรือ
สร้างบางส่วน ผู้ใช้จะมีความคิดเห็นต่ อรหัสผ่านแบบนี้
อย่างไร ในการสํารวจจึงได้แบ่งการได้รหัสผ่านเป็ น 3 วิธี
1) คอมพิ ว เตอร์ ส ร้ า งรหัส ผ่ า นรู ป ภาพให้ ท ัง้ หมด 2)
คอมพิ ว เตอร์ ส ร้ า งให้ บ างส่ ว นและผู้ ใ ช้ ง านสร้ า งเอง
บางส่วนและ 3) ผูใ้ ช้งานสร้างรหัสผ่านเองทัง้ หมด
ปจั จัยที่หา้ ในการสร้างรหัสผ่านรูปภาพ รูปแบบของ
ส่วนต่อประสานย่อมส่งผลต่อผู้ใช้ในการสร้างและใช้งาน
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รหัสผ่านทัง้ ในแง่ความสะดวกและความปลอดภัย ตลอดจน
ความแตกต่างของกลุ่มผูใ้ ช้งาน ไม่ว่าจะเป็ นความแตกต่าง
ในอายุ เพศ หรือในด้านอื่นด้วย ดังนัน้ งานวิจยั ชิ้นนี้ได้
สํารวจรูปแบบปฏิสมั พันธ์ในขัน้ ตอนการสร้างรหัสผ่าน
รูปภาพหรือการพิสจู น์ตวั ตน ควรมีรูปแบบอย่างไร ทีผ่ ใู้ ช้
คิดว่ามีความสะดวกในการใช้งานและอาจช่วยป้องกันการ
ถูกโจรกรรม โดยแบ่งออกเป็ น 2 รูปแบบดังนี้ 1) แบบ
Drag and Drop คือการคลิกไอคอนรูปภาพค้างไว้และทํา
การลากไปยังจุดที่ต้องการในตารางกริดรหัสผ่านและทํา
การปล่อยเมาส์ (Mouse) เป็ นรูปแบบทีช่ ่วยให้ผใู้ ช้มคี วาม
สะดวกขึน้ ในการใช้งานเพราะมีการคลิกเพียงครัง้ เดียว 2)
แบบ Point and Click คือการคลิกเลือกไอคอนรูปภาพที่
ต้องการ 1 ครัง้ และทําการคลิกเลือกจุดที่ต้องการใน
ตารางกริดรหัสผ่านเพื่อวางไอคอนรูปภาพอีก 1 ครัง้ เป็ น
วิธีท่ีอาจช่ วยป้ องกันความปลอดภัยจากการโจรกรรม
เนื่องจากขณะทําการคลิกผูท้ ต่ี ้องการโจรกรรมอาจมองไม่
ทันว่าคลิกเลือกทีภ่ าพใด และนอกจากนัน้ ยังสํารวจถึงวิธี
เลือกรู ปภาพในตอนสร้างรหัสผ่ าน ซึ่งแบ่ งออกเป็ น 2
วิธกี ารคือ 1) รูปภาพสามารถถูกเลือกซํ้าได้ ซึง่ วิธกี ารนี้
ช่วยเพิม่ ตัวเลือกของรหัสผ่านทีเ่ พิม่ ขึน้ แต่กอ็ าจส่งผลต่อ
ความปลอดภัยทีต่ ่าํ ลง หากผูใ้ ช้งานเลือกใช้รปู เดิมหรือ 2)
รูปภาพห้ามถูกใช้ซ้าํ เป็ นวิธกี ารทีจ่ ะได้รหัสผ่านรูปภาพที่
มีรูปภาพที่แตกต่างกันจึงทําให้มคี วามปลอดภัยเพิม่ ขึ้น
แต่ผใู้ ช้งานต้องจดจํารูปภาพเพิม่ ขึน้ เช่นกัน
2.2 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
งานวิจยั นี้เป็ นการสํารวจเพื่อหาปจั จัยในการออกแบบ
รหัสผ่านรูปภาพแบบกริด โดยได้ทําการสํารวจกับกลุ่ม
ผู้ ใ ช้ ง านอิ น เทอร์ เ น็ ต ทัว่ ไป โดยได้ ทํ า การโพสแบบ
สอบถามออนไลน์ ผ่ า นช่ อ งทางเว็ บ ไซต์ ด ั ง ต่ อ ไปนี้
www.facebook.com, www.pantip.com, www.mthai.com
และ www.blognone.com โดยเป็ นการเชิญชวนให้มาร่วม
ทําแบบสอบถาม
2.3 เครือ่ งมือที่ใช้ในงานวิ จยั
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจ ัยคือแบบสอบถามออนไลน์
โดยต้องทําการระบุทุกข้อคําถามของแบบสอบถาม เพื่อ
เป็ นการป้ องกั น ข้ อ มู ล ที่ ไ ม่ ส มบู ร ณ์ ซึ่ ง เนื้ อ หาของ
แบบสอบถามแยกออกเป็ น 3 ส่วนดังนี้ 1) เป็ นข้อคําถาม
เกีย่ วกับ ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม 2) เป็ นข้อ
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คําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่ อการสร้างรหัสผ่ าน
(Password) 3) เป็ นข้อคําถามเกีย่ วกับความคิดเห็นทีม่ ี
ต่อรหัสผ่านรูปภาพ (Graphical Password)
2.4 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในงานวิจยั ครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ได้ทําการ
แบ่งการวิเคราะห์ขอ้ มูลออกเป็ น 3 ส่วน ส่วนที่หนึ่งเป็ น
การสรุปผลข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม ส่วนที่
สองเป็ นการสรุ ป ผลตามป จั จั ย หรื อ ตั ว แปรสํ า คั ญ ที่
ต้องการสํารวจและส่วนสุดท้ายเป็ นการสรุป วิเคราะห์
เพิม่ เติม
3. ผลการสํารวจ
3.1 ข้อมูลทัวไป
่
โดยจากการสํารวจช่วงเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 19 กรกฎาคม
2556 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2556 พบว่า ข้อมูลทัวไปของ
่
ผูต้ อบแบบสอบถามทีต่ อบแบบสอบถามทัง้ หมด 423 คน
เป็ นเพศชายร้อยละ 58.63 และเพศหญิงร้อยละ 41.37 มี
ผูต้ อบแบบสอบถามจํานวน 280 คน รูจ้ กั รหัสผ่านรูปภาพ
อายุส่วนใหญ่ของผูต้ อบแบบสอบถามอยู่ในช่วง 21-30 ปี
ระดับการศึกษาส่วนใหญ่เป็ นระดับปริญญาตรี กลุ่มอาชีพ
ที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดคือพนักงานบริษัทเอกชน
และในจํานวนนัน้ มีผตู้ อบแบบสอบถามอยู่ 188 คนทีเ่ คย
ใช้ ง านรหั ส ผ่ า นรู ป ภาพมาแล้ ว โดยทั ว่ ไปผู้ ต อบ
แบบสอบถามร้อยละ 38 ระบุว่าไม่ค่อยลืมรหัสผ่านและ
ผูต้ อบแบบสอบถามร้อยละ 11 ไม่เคยลืมรหัสผ่าน
3.2. สรุปผลตามปัจจัยของงานวิ จยั

จากรู ป ที่ 6 ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า 77.54%
ของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม เห็นด้วยที่จะใช้ตารางกริดขนาด 4x4 ซึ่ง
เป็ นรูปแบบจัตุ รสั ในการสร้างรหัสผ่านรูปภาพ 8.51%
ของผูต้ อบแบบสอบถามกับเห็นด้วยกับตารางกริดขนาด
1*12 และตารางกริดขนาด 7*2 เป็ นตารางขนาดที่มี
จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยน้ อยที่สุดในการใช้
สร้างรหัสผ่านรูปภาพ

รูปที่ 7 ความถี่ของประเภทของรูปภาพที่จะนํามาใช้
เป็ นตัวเลือกในการสร้างรหัสผ่าน
รูปที่ 7 เป็ นการแสดงให้เห็นผลสํารวจประเภทของ
รูปภาพทีน่ ํามาใช้เป็ นตัวเลือกในการสร้างรหัสผ่าน ผูต้ อบ
แบบสอบถาม 41.13% เห็นด้วยที่จะนํ าเอารูปภาพ
ประเภทรูปธรรมมาใช้สร้างเป็ นรหัสผ่ าน รองลงมาคือ
36.41% ผสมกันระหว่างรูปธรรมและนามธรรม

รูปที่ 8 ค่าเฉลีย่ ในการสํารวจชนิดของรูปภาพที่

รูปที่ 6 ความถีข่ องผูต้ อบแบบ สอบถามเกีย่ วกับขนาด
ของตารางกริด (Grid) สําหรับการสร้างรหัสผ่าน
รูปภาพ
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นํามาใช้เป็ นตัวเลือกสําหรับสร้างรหัสผ่าน การสํารวจ
เกี่ยวกับชนิดของรูปภาพรูปธรรมทีค่ วรนํ ามาใช้เป็ นรหัส
ผ่าน รูปที่ 8 แสดงให้เห็นว่า รูปภาพทีผ่ ตู้ อบแบบสอบถาม
เลือกมากที่สุด 2 อันดับแรกคือ ภาพสิง่ มีชวี ติ และภาพ
เหมือนจริง มีค่าเฉลี่ยเท่ากันทัง้ 2 ประเภทคือเท่ากับ
3.27 ซึง่ ภาพรูปธรรมทีผ่ ตู้ อบแบบสอบถามเลือกมีค่าทีไ่ ม่
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 6 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม - มิ ถุ น ายน 2558

แตกต่างกัน อาจจะเกิดจากทีผ่ ู้ตอบแบบสอบถามไม่ได้มี
ความชอบรู ปภาพประเภทดังกล่ าวอย่ างชัดเจน แต่ ท่ี
น่ าจะเห็นความแตกต่างที่ชดั เจนคือผู้ตอบแบบสอบถาม
น่าจะชอบภาพทีแ่ บบรูปธรรมมากกว่าภาพแบบนามธรรม

รูปที่ 9 ความถีข่ องผูต้ อบแบบสอบถามเกีย่ วกับจํานวน
ไอคอนรูปภาพ
รูปที่ 9 แสดงถึงผลการสํารวจในปจั จัยจํานวนไอคอน
รูปภาพทีค่ วรใช้เป็ นตัวเลือกในตอนสร้างรหัสผ่านรูปภาพ
47.75% ของผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยกับตารางขนาด
5*6 (จํานวน 30 รูปภาพ) และ อีก 29.79% ของผูต้ อบ
แบบสอบถามเห็นด้วยกับตารางขนาด 8*8 (จํานวน 64
ภาพ) และมีจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามน้อยลงที่เห็นว่า
ควรใช้ตารางขนาดใหญ่ขนาด 10*10 (จํานวน 100 ภาพ)
หรือ ตารางขนาดอื่น ๆ ทีม่ ขี นาดเล็กเช่น ตาราง 4*3 และ
4*5 ที่มจี ํานวนภาพเพียง 12 และ 20 ภาพตามลําดับ
เท่านัน้

คือ 45.4% ของผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่ าควรให้
คอมพิว เตอร์ ทํ า การสร้ า งรหัสผ่ า นรู ป ภาพเริ่ม ต้ น ให้
บางส่วนและผูใ้ ช้งานสร้างเองบางส่วน

รูปที่ 11 ค่าเฉลีย่ ของข้อคิดเห็นทีม่ ตี ่อรหัสผ่านทีส่ ร้าง
โดยคอมพิวเตอร์ทงั ้ หมด
การสํ า รวจครัง้ นี้ ย ัง ได้ มีข้ อ คํ า ถามที่จ ะให้ ผู้ ต อบ
แบบสอบถามได้ขอ้ คิดเห็นทีม่ ตี ่อรหัสผ่านทีค่ อมพิวเตอร์
เป็ นผูส้ ร้างรหัสผ่านให้ทงั ้ หมดดังรูปที่ 11 ผูต้ อบแบบสอบถาม
ไม่คดิ ว่าการให้คอมพิวเตอร์สร้างรหัสผ่านให้ทงั ้ หมดเป็ น
การช่วยสร้างรหัสผ่าน (xˉ = 3.13, S.D. = 1.089) และไม่
แน่ ใจว่าเป็ นวิธที ส่ี ามารถป้องกันการโจรกรรมได้ดี (ˉx =
3.14, S.D. = 1.046) แต่แน่ ใจว่ารหัสผ่านทีค่ อมพิวเตอร์
สร้างให้จะยากต่อการจดจํา (xˉ = 3.93, S.D. = 1.091)

รูปที่ 12 ข้อมูลผูต้ อบแบบสอบถามเกีย่ วกับรูปแบบ
ปฏิสมั พันธ์ในขัน้ ตอนการสร้างรหัสผ่านและ
พิสจู น์ตวั ตน
รูปที่ 10 ความถีข่ องผูต้ อบแบบสอบถามเกีย่ วกับ
วิธกี ารสร้างรหัสผ่านรูปภาพ
รูปที่ 10 แสดงผลการสํารวจปจั จัยพฤติกรรมในการ
สร้างรหัสผ่านรูปภาพ 47% ของผูต้ อบแบบสอบถาม เห็น
ด้วยที่ให้ผู้ใช้งานสร้างรหัสผ่านเองทัง้ หมดและรองลงมา
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รู ป ที่ 12 แสดงผลการสํ า รวจป จั จั ย รู ป แบบของ
ปฏิสมั พันธ์ในขัน้ ตอนการสร้างรหัสผ่านหรือการพิสูจน์
ตัวตน ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยกับรูปแบบปฏิสมั พันธ์
แบบ Point and Click มากกว่า แบบ Drag-Drop และใน
การสํารวจข้อคิดเห็นว่ารูปภาพทีเ่ ป็ นตัวเลือกควรจะถูก
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นํ ามาใช้ซ้ําเป็ นรหัสผ่านรูปภาพหรือไม่ มีจํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถามถึง 75.4% เห็นว่า สามารถรหัสผ่านที่มี
รูปภาพซํ้ากันได้
3.3. วิ เคราะห์เพิ่ มเติ ม
ข้อ มู ล จากการสํ า รวจครัง้ นี้ ได้ถู ก นํ า มาวิเคราะห์
เพิม่ เติมเพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลส่วนตัวของ
ผูต้ อบแบบสอบถามกับปจั จัยสําคัญต่อการออกแบบและ
สร้างรหัสผ่าน จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยใช้การ
ทดสอบไคสแควร์ (Chi-square Test) พบว่ ามีความ
สัมพันธ์กนั ดังต่อไปนี้
(1) เพศและรหัสผ่านแบบคอมพิวเตอร์สร้างให้
้
จะช่วยปองกันการโจรกรรมได้ดี มีความสัมพันธ์กนั อย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติ ผลการวิเคราะห์ (Pearson ChiSquare มีค่าเท่ากับ 14.667 df = 4 Sig = .005) ชีใ้ ห้เห็น
ว่า เพศหญิงและเพศชายมีความคิดเห็นต่อรหัสผ่านแบบ
คอมพิวเตอร์สร้างให้จะช่ วยป้ องกันการโจรกรรมได้ดี
แตกต่ างกัน ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชายเห็นด้วยว่ า
รหัสผ่านทีค่ อมพิวเตอร์สร้างให้สามารถป้องการโจรกรรม
ได้ดี มากกว่าผูต้ อบแบบสอบถามเพศหญิง
(2) เพศและรหัสผ่านทีค่ อมพิวเตอร์สร้างให้จะ
ยากต่อการจดจํา มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ผลการวิเคราะห์ (Person Chi-Square มีค่าเท่ากับ
14.667 df = 4 Sig = .005) ชีใ้ ห้เห็นว่าเพศชายและเพศ
หญิงมีความคิดเห็นต่อรหัสผ่านทีค่ อมพิวเตอร์สร้างให้จะ
ยากต่ อการจดจํา แตกต่ างกัน ผู้ตอบแบบสอบถามเพศ
ชายเห็นด้วยมากกว่าว่าหากคอมพิวเตอร์สร้างรหัสผ่าน
ให้ทงั ้ หมดจะยากต่อการจดจํามากกว่าผูต้ อบแบบสอบถาม
เพศหญิง
(3) อายุและรูปภาพทีจ่ ะนํามาใช้สร้างรหัสผ่าน
ประเภทภาพบุคคลทีม่ ชี ่อื เสียง มีความสัมพันธ์กนั อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ผลการวิเคราะห์ (Person Chi-Square
มีค่าเท่ากับ 27.438 df = 16 Sig = .037) ชีใ้ ห้เห็นว่าอายุ
ทีแ่ ตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อรูปภาพทีจ่ ะนํามาใช้สร้าง
รหัสผ่ านประเภทภาพบุ คคลที่ม ีช่ือเสียง แตกต่ างกัน
ผู้ตอบแบบสอบถามอายุ 21-30 ปี เห็นด้วยมากกว่าว่า
ควรนํ า รู ป ภาพบุ ค คลที่ มี ช่ื อ เสีย งมาใช้ ใ นการสร้ า ง
รหัสผ่านมากกว่าผูต้ อบแบบสอบถามทุกช่วงอายุ
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(4) ระดับการศึกษาและรหัสผ่านทีค่ อมพิวเตอร์
สร้างให้จะยากต่ อการจดจํา มีความสัมพันธ์ก ันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ผลการวิเคราะห์ (Person Chi-Square
มีค่าเท่ากับ 26.179 df = 8 Sig = .001) ชีใ้ ห้เห็นว่าระดับ
การศึกษามีความคิดเห็นต่อรหัสผ่านที่คอมพิวเตอร์สร้าง
ให้จะยากต่อการจดจํา แตกต่างกัน ผู้ตอบแบบสอบถาม
ระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี เห็นด้วยมากกว่า
ว่าหากคอมพิวเตอร์สร้างรหัสผ่านให้ทงั ้ หมดจะยากต่ อ
การจดจํามากกว่าผูต้ อบแบบสอบถาม
(5) อาชีพและรหัสผ่านทีค่ อมพิวเตอร์สร้างให้จะ
ช่วยเป็ นแนวทางในการสร้างรหัสผ่าน มีความสัมพันธ์กนั
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ผลการวิเคราะห์ (Person ChiSquare มีค่าเท่ากับ 26.179 df = 8 Sig = .001) ชีใ้ ห้เห็น
ว่าอาชีพมีความคิดเห็นต่อรหัสผ่านทีค่ อมพิวเตอร์สร้างให้
จะช่ วยเป็ นแนวทางในการสร้างรหัสผ่ าน แตกต่ างกัน
ผู้ตอบแบบสอบถามอาชีพพนั กงานบริษัทเอกชนและ
นักเรียน/นักศึกษา เห็นด้วยมากกว่าว่าหากคอมพิวเตอร์
สร้างรหัสผ่านให้ทงั ้ หมดจะช่วยเป็ นแนวทางในการสร้าง
รหัสผ่าน มากกว่าผูต้ อบแบบสอบถามอาชีพอื่น
(6) อาชีพและรูปภาพทีจ่ ะนํามาใช้สร้างรหัสผ่าน
ประเภทภาพสิ่ ง มี ชี วิ ต มี ค วามสั ม พั น ธ์ ก ั น อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ ผลการวิเคราะห์ (Person Chi-Square
มีค่าเท่ากับ 26.510 df = 16 Sig = .047) ชี้ให้เห็นว่า
อาชี พ ที่ แ ตกต่ า งกัน มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ รู ป ภาพที่ จ ะ
นํามาใช้สร้างรหัสผ่านประเภทภาพสิง่ มีชวี ติ แตกต่างกัน
ผู้ตอบแบบสอบถามอาชีพพนั กงานบริษัทเอกชนและ
นักเรียน/นักศึกษา เห็นด้วยมากกว่ าว่ าควรนํ ารูปภาพ
ประเภทภาพสิง่ มีชวี ติ มาใช้ในการสร้างรหัสผ่านมากกว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามอาชีพอื่น
ไม่ พบความสัมพันธ์อ่ืนระหว่ างข้อมู ลส่ วนตัวของ
ผู้ตอบแบบสอบถามกับป จั จัยที่มีต่ อการสร้างรหัสผ่ าน
รู ป ภาพ นอกจากนี้ ย ัง มี คํ า ถามอื่ น อี ก มากมายที่ ไ ม่
สามารถทําการสํารวจได้ เนื่องจากรูปแบบของป จั จัยที่
นํามาสํารวจทีไ่ ม่สามารถทําการสํารวจได้ในทุกกรณี
การสํารวจครัง้ นี้ใช้วธิ กี ารโพสต์แบบสอบถามออนไลน์
จึงไม่สามารถควบคุมกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามได้ อาจทํา
ให้ผลการวิเคราะห์เพิม่ เติมเกิดความคลาดเคลื่อน ซึง่ หาก
ต้องการนํ าปจั จัยดังกล่าวไปใช้จริง ต้องมีการนําผลที่ได้
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จากการสํ า รวจทบทวนเพื่ อ สํ า รวจกับ กลุ่ ม อื่ น ต่ อ ไป
นอกจากนัน้ การใช้วธิ กี ารที่เป็ นการสํารวจแบบสอบถาม
ออนไลน์ ก็เป็ นลักษณะการสํารวจทีจ่ ะได้ขอ้ มูลออกมาอีก
ลักษณะหนึ่ง ซึง่ เป็ นวิธกี ารสํารวจทีร่ ะเบียบวิธวี จิ ยั ได้เริม่
ใช้กนั มากขึน้ เข้าถึงกลุ่มของผูใ้ ช้หรือกลุ่มตัวอย่างอีกวิธี
หนึ่ง และวิธีการสํารวจด้วยวิธแี บบสอบถามออนไลน์ ก็
น่ าจะเป็ นวิธีท่ีเหมาะสมกับการทําวิจ ัยของเราที่น่ าจะ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้อนิ เทอร์เน็ตและต้องใช้ช่อื
ผูใ้ ช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) มากกว่า
การสํารวจด้วยตนเองแบบสัมภาษณ์หรือทางไปรษณีย์
4. สรุปผล
งานวิจยั ชิ้นนี้เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจถึงปจั จัยในการ
ออกแบบรหัสผ่ านรู ปภาพแบบกริด และจากการเก็บ
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์กบั กลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ น
ผู้ ต อบแบบสอบถามจํ า นวน 423 คน พบว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามเห็นควรที่ใช้ตารางกริดขนาด 4*4 ที่เป็ น
รูปแบบจัตุรสั และรูปภาพทีค่ วรนํามาสร้างเป็ นรหัสผ่าน
ควรเป็ นรูปภาพแบบรูปธรรม ซึง่ ควรเป็ นรูปภาพสิง่ มีชวี ติ
และรู ป ภาพเหมือนจริง ซึ่งจะเห็นได้ว่ าสอดคล้องกับ
งานวิจยั ที่ผ่านมาในแง่ของการนํ ารูปภาพที่เป็ นรูปธรรม
มาใช้ในการสร้างรหัสผ่านรูปภาพ (Graphical Password)
จํานวนไอคอนรูปภาพที่จะใช้เป็ นตัวเลือกสร้างรหัสผ่าน
รูปภาพควรมีจํานวน 30 รูปภาพและรูปแบบการได้มา
ของรหัสผ่านที่มคี ะแนนเฉลี่ยที่ใกล้เคียงกันมากระหว่าง
คอมพิวเตอร์สร้างให้บางส่วนและผู้ใช้งานสร้างเพิ่มเอง
บางส่ วนกับผู้ ใ ช้งานสร้างรหัสผ่ านเองทัง้ หมดจึงเป็ น
ประเด็นที่น่าสนใจที่จะนํ ามาทําการวิจยั เชิงทดลอง ซึ่ง
น่ าจะทําให้ได้รหัสผ่านทีด่ เี พราะสอดคล้องกับงานวิจยั ที่
ผ่านมาเกี่ยวกับการสร้างรหัสผ่ านแบบตัวอักษร (Text
Password) และปจั จัยสําคัญสุดท้ายในการสํารวจครัง้ นี้
คือ รูปแบบของปฏิสมั พันธ์ในการสร้างรหัสผ่านรูปภาพ
ควรเป็ นแบบ Point and Click โดยรหัสผ่านรูปภาพ
สามารถมีรูปภาพที่ซ้ํากันได้ เพื่อความหลากหลายของ
รหัสผ่านรูปภาพมากขึน้
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5. ข้อเสนอแนะ
จากการสํารวจครัง้ นี้สามารถนําผลทีไ่ ด้จากการสํารวจ
ทําการศึกษาเพิม่ เติม ไม่ว่าจะเป็ นพฤติกรรมในการสร้าง
รหัสผ่าน รูปแบบการป้องกันการโจรกรรม ขนาด (กว้าง*
ยาว) ของรูปภาพหรือจํานวนภาพที่เหมาะสมสําหรับใช้
เป็ นมาตรฐานในการสร้างรหัสผ่าน โดยดูจากความจําของ
มนุ ษ ย์ว่ า สามารถที่จํ ารู ปภาพได้จํ า นวนเท่ าไร จึงจะ
เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับการสร้างรหัสผ่ านที่เป็ น
ตัวอักษร และนําผลทีไ่ ด้จากการสํารวจปจั จัยครัง้ นี้พฒ
ั นา
และออกแบบการวิจยั เชิงการทดลองเกี่ยวกับรหัสผ่ าน
รูปภาพแบบกริด ที่มีการทดสอบความสมดุลย์ระหว่าง
ระดับความปลอดภัยกับความง่ายในการจดจําและความ
สะดวกในการใช้ของผูใ้ ช้ต่อไป
6. กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณผูต้ อบแบบสอบถามทุกท่านอย่างสูง
ทีก่ รุณาสละเวลาในการเข้ามาตอบแบบสํารวจในครัง้ นี้
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