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บัทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง “การตระหนักรู้เกี่ยวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในภาค
ธุรกิจของประชาชนในกรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ได้แก่ 1) เพื่ออธิบายคุณลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์เกี่ยวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจ 2) เพื่อ
อธิบายพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในภาค
ธุรกิจ และ 3) เพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะทางประชากรกับการตระหนักรู้เกีย่ วกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคล
จากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) ในการเก็บข้อมูล ประกอบกับใช้แบบสอบถามแบบปลายปิดในการ
เก็บข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง จ�านวน 440 คน โดยก�าหนดกลุม่ ตัวอย่างทีจ่ ะท�าการศึกษานี้ คือ ประชากรอายุตงั้ แต่
18 ปี ขึน้ ไปถึง 60 ปี ทีพ่ า� นักอาศัยและประกอบอาชีพในกรุงเทพมหานคร โดยในรอบ 6 เดือนทีผ่ า่ นมา เป็นผูท้ ี่
เคยเปิดรับข่าวสารเกีย่ วกับการปกป้องสิทธิสว่ นบุคคลจากการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจ อย่างน้อย 1 สือ่
ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 64.32 อายุ อยู่ใน
ช่วง 41 ปี – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.55 จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 59.77 มีอาชีพลูกจ้าง/พนักงาน
บริษทั – เอกชน คิดเป็นร้อยละ 57.05 และมีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ตัง้ แต่ 15,001 บาท แต่ไม่เกิน 35,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 27.05 อีกทั้งยังพบว่า กลุ่มตัวอย่างเคยถูกล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วน
บุคคลจากภาคธุรกิจ จนสร้างความเดือดร้อนร�าคาญ หรือสร้างความเสียหาย ร้อยละ 85.00 โดยจ�าแนกเป็น
การถูกล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวจากการเสนอขายประกันภัยมากทีส่ ดุ ร้อยละ 37.97 ล�าดับรองลงมา ได้แก่
การเสนอวงเงินสินเชือ่ /บัตรเครดิต ร้อยละ 32.78 และการเสนอผลิตภัณฑ์เพือ่ ความงาม/ฟื้ิตเนส ร้อยละ 15.67 ตามล�าดับ
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กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ทราบรายละเอียดกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อก�าหนด
หลักเกณฑ์หรือมาตรการก�ากับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และป้องกันการล่วง
ละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล ร้อยละ 61.36 และและไม่ทราบรายละเอียดชอง
กฎหมายดังกล่าว ร้อยละ 38.64
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะให้ข้อมูลด้านศาสนา เพราะต้องการได้รับการบริการเรื่องอาหารที่สอดคล้อง
กับความเชื่อทางศาสนา ร้อยละ 37.87 และไม่ให้ข้อมูล เพราะข้อมูลด้านศาสนาไม่เกี่ยวกับการบริการเรื่อง
อาหาร ร้อยละ 37.05 รวมถึงไม่ให้ข้อมูล เพราะไม่อยากได้รับการบริการ ร้อยละ 17.73 ตามล�าดับ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ทราบว่าการยินยอมในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลมีปัญหา เนื่องจากผู้ให้มูล
มีความรู้สึกไม่ปลอดภัยในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ร้อยละ 70
กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการใช้ข้อมูลส่วน
บุคคลในภาคธุรกิจผ่านสือ่ อินเทอร์เน็ต (Internet)/สือ่ สังคมออนไลน์ (Social Media) มากทีส่ ดุ คิดเป็นร้อยละ
41.68 รองลงมา ได้แก่ สื่อโทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 23.58 และสื่อบุคคล คิดเป็นร้อยละ 16.24 ตามล�าดับ
อีกทั้งยังพบระดับความเข้มข้นในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจ ในภาพรวม คือ อ่าน/ชม/ฟื้ัง ขณะท�ากิจกรรมอืน่ ไปด้วยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.08
ในส่วนผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างคุณลักษณะทางประชากรกับการตระหนักรู้
เกี่ยวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า เพศระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนทีแ่ ตกต่างกัน จะมีการตระหนัก
รูก้ ารปกป้องสิทธิสว่ นบุคคลจากการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจไม่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ผูท้ มี่ อี ายุที่
แตกต่างกันจะมีการตระหนักรูก้ ารปกป้องสิทธิสว่ นบุคคลจากการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจแตกต่างกัน
คำาสำาคัญ : การปกป้องสิทธิส่วนบุคคล,การตระหนักรู้,การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจ,
Abstract
The research titled “The awareness regarding personal rights protection from using privacy
data in the business sector of Bangkok citizen” aimed to 1) explain demographic characteristics
regarding the privacy protection from using personal data in the business sector 2) explain
information exposure behavior regarding the privacy protection from using personal data in the
business sector and 3) analyze the differences between the demographic characteristics and the
awareness regarding personal rights protection from using privacy data in the business sector of
Bangkok citizen.
The quantitative research methodology was conducted to collect data from 440 respondents.
The sample group to be studied were selected from population who aged 18 to 60 years old residing and working in Bangkok metropolitan, moreover, they also have ever exposed information
related to the privacy protection from using personal data in the business sector, at least one
channel or medium.
Research findings revealed that most of the samples were female, accounted for 64.32 percent, aged from 41 years to 50 years, accounted for 34.55 percent, graduated with a bachelor’s
degree, accounted for 59.77 percent, had a career as an employee or private company employee,
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accounted for 57.05 percent and also had an average monthly income ranging from 15,001 baht
but not over than 35,000 baht, represented 27.05 percent.
In addition, the sample has been accused of personal data infringement by the business sector
until causing trouble or damage, accounted for 85 percent which could have been classified as
being infringed on privacy rights from insurance offerings the most, accounted for 37.97 percent,
followed by credit limit or credit card offerings, shown 32.78 percent and beauty products or fitness
presentation, represented 15.67 percent respectively.
Most of the respondents were aware of the law details on personal data protection in order
to set guidelines or regulatory measures on the protection of personal data and infringement of
personal data privacy rights, represented 61.36 percent and those who did not realized there was
currently such this law, shown 38.64 percent.
Most of the samples provided religious information since they wanted to receive food services
which were consistent with their religious beliefs, accounted for 37.87 percent and did not provide
information, shown 37.05 percent because they thought that religious information was not related
to food services, including not providing information hence they did not want to receive services,
represented 17.73 percent, respectively.
Most of the respondents acknowledged that the consent to access to personal data was
problematic. Due to the insecurity about the disclosure of personal information shown 70 percent.
The sample group exposed information related to the privacy protection from using personal data
in the business sector through internet and social media the most, the percentage was 41.68 percent, followed by the percentage of television media, accounted for 23.58 and the percentage of
personal media, represented 16.24 percent consecutively. What is more; research findings also
found that the intensive level of exposure to privacy data protection from using personal data in
the business sector, these included reading, watching and listening while doing other activities
with an average of 3.08.
As for the hypothesis testing on the differences between demographic characteristics and the
awareness regarding personal rights protection from using privacy data in the business sector of
Bangkok citizen. It was found that the differences regarding gender, education level, occupation
and average monthly income variables had no difference in the awareness of the protection of
personal rights from using personal data in the business sector. However; Bangkok citizens who
had different ages had the protective awareness of personal rights from using personal data in
the business sector.
Keyword: Privacy protection, Awareness, Use of personal information in business,
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บัทนิำา
ในปัจจุบันประชากรทั่วโลกต่างให้ความส�าคัญกับการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์
เน็ตเพิม่ มากขึน้ ในทุก ๆ ปี ประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน จากผลการศึกษาของส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็ก
ทรอนิกส์หรือ ETDA (2564) ได้รายงานผลการส�ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2563
พบว่า ในประเทศไทยมี อัตราการใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยวันละ 11 ชั่วโมง 25 นาที ในปี 2563 เพิ่มขึ้นจากปี
2562 ถึง 1 ชั่วโมง 3 นาที โดยปีแรกที่ ETDA เริ่มท�าผลส�ารวจ คือปี 2556 คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยเพียง
วันละ 4 ชัว่ โมง 36 นาทีนนั้ คิดเป็นอัตราการเติบโตทีเ่ พิม่ ขึน้ ถึง 3 เท่าตัว ในขณะที่อัตตราการใช้อินเทอร์เน็ต
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลดีในด้านต่าง ๆ แล้ว อีกด้านหนึ่งของการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่สูงขึ้นยังก่อ
ให้เกิดผลกระทบในแง่ของการละเมิดหรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ตด้วยเช่นเดียวกัน ไม่ว่
าจะเป็นการน�าส่งข้อมูลผูใ้ ช้งานไปยังบุคคลทีส่ าม หรือการน�าข้อมูลเหล่านัน้ ไปใช้ตอ่ เพือ่ ประโยชน์ทางการค้า
การลงทุน หรือการตลาด โดยทีเ่ จ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ยนิ ยอมหรือไม่รตู้ วั ว่าถูกน�าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้
เพือ่ แสวงหาผลประโยชน์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งจนเกิดสภาวะข้อมูลส่วนบุคคลรัว่ ไหล เกิดการสวมรอย
หรือการใช้ข้อมูลดังกล่าวในลักษณะการกระท�าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูล
จากผลกระทบข้างต้น หน่วยงานภาครัฐเล็งเห็นถึงความส�าคัญในการ “รักษาข้อมูลส่วนบุคคล” จึงได้ออก
พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 มุง่ เน้นไปทีก่ ารก�ากับ/ควบคุมแนวทางการท�างานขององค์กร
หน่วยงาน หรือนิติบุคคลให้มี “มาตรฐาน” ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและเพียงพอ เมือ่
มีความจ�าเป็นต้องขอใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบไปถึงการรักษาความลับ
(Confidentiality) ความถูกต้องสมบูรณ์ (Integrity) และความพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล
ที่ก่อให้เกิดแนวโน้มให้เกิดผลกระทบเชิงลบหรือความเสียหายในระดับบุคคลหรือองค์กร โดยพรบ.
นีส้ อดคล้องกับประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลกมีการพูดถึงหลักการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยพิจารณาความเชือ่ ม
โยงกับหลักสิทธิมนุษยชน ที่ส�าคัญประการหนึ่งที่ได้รับการคุ้มครองในทางสากล ดังที่ปรากฏในปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ค.ศ. 1948 ข้อ 12 ว่า “บุคคลใด ๆ จะถูก สอดแทรกโดย
พลการในชีวิตส่วนบุคคลในครอบครัว ในเคหสถาน หรือในการสื่อสาร หรือจะถูกลบหลู่ในเกียรติยศและชือ่
เสียงมิได้ ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายต่อการแทรกสอด หรือการลบหลู่ดังกล่าวนั้น”
ซีึ่งเปรียบเสมือนเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติที่สะท้อนถึงความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นรูปธรรม
(แอมเนสตี้, ม.ป.ป)
ดังนั้น เมื่อภาครัฐได้ออกพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ และประกาศใช้พรบ.ดังกล่าวแล้ว
ผู้วิจัยจึงเกิดความสงสัยและต้องการแสวงหาค�าตอบว่าภาคประชาชน โดยเฉพาะประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครที่เป็นเมืองหลวงและถือว่าเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศจะมีความตระหนักรู้
เกี่ยวกับเรื่องของการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของภาคธุรกิจมากน้อยเพียงใด
ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ที่สนใจหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถน�าผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการให้
ความรู้ ความเข้าใจทีเ่ หมาะสมเกีย่ วกับการปกป้องสิทธิสว่ นบุคคลจากการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจให้กบั
ประชาชนได้ในวงกว้างขึน้ ส่งผลให้ประชาชนตระหนักถึงความส�าคัญในแง่กฎหมาย รวมถึงการรูเ้ ท่าทันสังคมและ
/หรือภาคธุรกิจที่ในปัจจุบันส่งเสริมให้เกิดการใช้เทคโนโลยีแพลตฟื้อร์มต่าง ๆ ในการด�าเนินชีวิต เช่น
การใช้โมบายแบงกิ้ง การใช้แอพพลิเคชัน่ เพื่อสั่งอาหาร การสัง่ ซีื้อสินค้า หรือการบริการต่าง ๆ ซีึง่ ทุกการใช้
บริการมีความจ�าเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องระบุ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ได้แก่ ชือ่ ทีอ่ ยู่ เบอร์โทรศัพท์ เพือ่ เข้าถึงการรับบริการ
ดังนั้น ถ้าหากภาคประชาชนเกิดความตระหนักรู้ถึงความส�าคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของตน
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เอง และเห็นความส�าคัญของแนวทางการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองก็จะสามารถป้องกันการล่วง
ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้ รวมทัง้ ยังเป็นประโยชน์ตอ่ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการน�าพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ไปปรับใช้เป็นแนวทางการประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งให้ความรู้ แก่
ภาคประชาชนได้อย่างครบถ้วนและตรงจุดมากยิ่งขึ้น
วัตถุุประสงค์กัารวิจััย
1. เพื่ออธิบายคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์เกี่ยวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการใช้ข้อมูล
ส่วนบุคคลในภาคธุรกิจ
2. เพื่ออธิบายพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการใช้ข้อมูลส่วน
บุคคลในภาคธุรกิจ
3. เพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์กับการตระหนักรูเ้ กีย่ วกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคล
จากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
แนิวคิดและทฤษฎี่ท่�เกั่�ยวข้อง
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตระหนักรู้
ความตระหนักรู้ที่นักวิชาการในสาขาต่าง ๆ ได้ให้ไว้ ผู้วิจัยสรุปความหมายได้ว่า ความตระหนักรู้ หมายถึง
ความส�านึกทีบ่ คุ คลเคยมีการรับรู้ หรือเคยมีความรูม้ าก่อน โดยเมือ่ มีสงิ่ เร้ามากระตุน้ จะท�าให้เกิดความส�านึก
นหรือเกิดความตระหนักรู้ขึ้น ความตระหนักรู้จึงเป็นภาวะทางจิตใจที่เกีย่ วข้องกับความรู้สึก ความคิด และ
ความปรารถนาต่างๆอันเกิดจากการรับรูแ้ ละความส�านึก ซีึง่ เป็นภาวะทีบ่ คุ คลได้รบั รู้ หรือได้รบั ประสบการณ์
ต่าง ๆ มาแล้ว โดยมีการประเมินค่าและตระหนักรูถ้ งึ ความส�าคัญของตนเองต่อสิง่ นัน้ ๆ ความตระหนักรูจ้ งึ เป็น
การตืน่ ตัวต่อเหตุการณ์ หรือสถานการณ์นนั้ ๆ ก่อเกิดความคิดรวบยอดและน�าไปสูก่ ารกระตุน้ จะท�าให้เกิดความส�านึ
กขึน้ หรือเกิดความตระหนักขึน้ และน�าไปสูก่ ารเรียนรูค้ อื มีความรูใ้ นสิง่ นัน้ และน�าไปสูก่ ารเกิดความตระหนักในทีส่ ดุ
องค์ประกอบที่ก่อให้เกิดความตระหนัก เบคเกอร์ (Becker, 1986) ได้กล่าวเอาไว้ว่า ความตระหนัก
เกิดจากทัศนคติที่มีต่อสิ่งเร้า การสัมผัสการ รับรู้ ความคิด รวบยอด การเรียนรู้ ความตระหนัก พฤติกรรม
ความรู้ (Knowledge) เจตคติ (Attitude) ความลุ่มลึกชัดแจ้ง (Intelligibility) ความตระหนัก (Awareness)
ได้แก่ บุคคล สถานการณ์กลุ่มสังคม และสิ่งต่าง ๆ ที่โน้มเอียง หรือที่จะตอบสนองในทางบวกหรือทาง
ลบ เป็นสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู้และประสบการณ์ โดยองค์ประกอบส�าคัญที่ก่อให้เกิดความตระหนักมีอยู่
ด้วยกัน 3.ประการ ดังนี้ 1) ความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Component) จะเริ่มต้นจากระดับง่ายและมีการ
พัฒนาเพิ่มมากขึ้นตามล�าดับ 2) อารมณ์ความรู้สึก (Affective Component) เป็นความรู้สึกด้าน
ทัศนคติค่านิยม ความตระหนักชอบหรือไม่ชอบ ดีหรือไม่ดีเป็นองค์ประกอบในการประเมินสิ่งเร้าต่าง ๆ
และ 3) พฤติกรรม (Behavioral Component) เป็นการแสดงออกทั้งทางวาจา กิริยา ท่าทาง ที่มีต่อสิ่งเร้า
หรือแนวโน้มที่บุคคลจะกระท�า
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2. แนิวคิดและทฤษฎี่เกั่�ยวกัับักัารรับัรู้และพฤติกัรรมกัารเปิดรับัข่าวสาร
แคลปเปอร์ (Klapper, 1960) ได้อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการเลือกรับข่าวสารว่าประกอบด้วยการกลั่น
กรอง 4 ชั้น ดังนี้ 1) การเลือกเปิดรับ (Selective Exposure) หมายถึง แนวโน้มที่ผู้รับสารเลือกสนใจ หรือ
เปิดรับข่าวสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็น ความสนใจที่มีอยู่เดิมและพยายามหลีกเลี่ยงข่าวสาร ที่ไม่
สอดคล้องกับทัศนคติและความคิดเห็นเดิมของตน ทั้งนี้เพราะการได้รับข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับ ความรู้
ความเข้าใจ หรือทัศนคติทมี่ อี ยูเ่ ดิมก็จะก่อให้เกิดภาวะความไม่สมดุลทางจิตใจทีเ่ รียกว่า “Cognitive Dissonance” ซีึง่ บุคคลอาจลดภาวะความไม่สมดุลนีไ้ ด้โดยการเปลีย่ นทัศนคติ ความรู้ หรือพฤติกรรมทีแ่ สดงออก
หรือเลือกสรรเฉพาะข่าวสารทีส่ อดคล้องกับความคิดของตน 2)การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention)
เนื่องจากสมองของมนุษย์ สามารถรับข้อมูลได้จ�ากัด คือ รับข้อมูลได้เพียง 500 ส่วนใน 1 วินาทีเท่านั้น
ในวันหนึ่ง ๆ สมองเรา ถูกกระตุ้นจากข่าวสารต่าง ๆ มากมาย ทั้งจากความคิดของตนเองและสิ่งกระตุ้น
จากภายนอก ดังนัน้ สมองเราจะต้องคัดเลือกข่าวสารทีม่ ากระตุน้ อยูต่ ลอดเวลาว่าข่าวสารใดเป็นข่าวสารทีค่ วร
รับรู้ และ ข่าวสารใดไม่ควรรับรู้ ดังนัน้ ข่าวสารใดไม่ควรรับรูถ้ กู คัดเลือกแล้วมักเป็นข่าวสารทีต่ รงตามความสนใจ
และความต้องการของผูร้ บั สาร 3) การเลือกรับรู้ (Selective Perception) หลังจากการเลือกเปิดรับข่าวสารจาก
แหล่งใดแหล่ง หนึง่ แล้วผูร้ บั สารจะเลือกรับรูแ้ ละตีความข่าวสารทีไ่ ด้รบั แตกต่างกันไปตามประสบการณ์ ทัศนคติ
ความต้องการ ความเชือ่ ความหวังแรงจูงใจ สภาวะร่างกาย หรือสภาวะอารมณ์ในขณะนัน้ เป็นต้น ดังนั้นผู้
รับสารจะตีความผิดพลาดหรือบิดเบือนข่าวสารให้สอดคล้องกับทัศนคติและความเชือ่ ของตนเอง 4) การเลือกจดจ�า
(Selective Retention) เป็นแนวโน้มในการเลือกจดจ�าข่าวสาร เฉพาะส่วนทีต่ รงกับความสนใจความต้องการ
ทัศนคติ ฯลฯ ของตนเอง และมักจะลืมในส่วนทีต่ นเอง ไม่สนใจ เรือ่ งทีข่ ดั แย้งหรือเรือ่ งทีค่ า้ นกับความคิดเห็นของตนเอง
3. แนิวคิดและทฤษฎี่เกั่�ยวกัับัลักัษณะประชิากัรศาสตร์
ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2534)ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า รายได้เป็นตัวแปรที่สามารถน�ามาใช้อธิบายพฤติกรรม
การสื่อสารของบุคคลได้ดีเช่นเดียวกับกรณีตัวแปรการศึกษา เพราะเป็นตัวแปรที่มีบทบาทใกล้เคียงกันและ
มีความสัมพันธ์ระหว่างกันสูงมาก กล่าวคือ ผูม้ รี ายได้สงู นัน้ มักมีการศึกษาสูง มีตา� แหน่งหน้าทีก่ ารงานทีด่ ี
จึงมักถูกผลักดันให้มีความจ�าเป็นต้องเรียนรู้หาข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ การ
เปิดรับสือ่ จึงจ�าเป็นส�าหรับผู้รับสารกลุ่มนี้มากกว่ากลุ่มอื่น
ปรมะ สตะเวทิน (2538) กล่าวถึง คุณลักษณะทางประชากรของผู้รับสารว่าประกอบด้วย อายุ เพศ
การศึกษา ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ ภูมิล�าเนา และสถานภาพสมรส องค์ประกอบที่กล่าวมาข้างต้น
เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความสนใจทีแ่ ตกต่างกันของผู้รับสาร
4. แนิวคิดสิทธัิในิกัารคุ้มครองข้อมูลส่วนิบัุคคล
สิทธิมนุษยชน (Human Right) เป็นสิทธิลกั ษณะหนึง่ ทีถ่ อื ว่าผูท้ รงสิทธิคอื มนุษย์ทกุ คน แนวคิดเรือ่ งสิทธิมนุษยชน
และศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์นี้ แบ่งระดับออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทแรก สิทธิการคุม้ ครองรับรองต่อ
ชีวิตร่างกาย ซีึ่งเป็นสิทธิที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด ไม่สามารถ ถ่ายโอนให้กันได้ อยู่เหนือกฎหมายและอ�านาจ
ใด ๆ ของรัฐ สิทธิเหล่านี้ได้แก่ สิทธิในชีวิต ห้ามฆ่า หรือท�าร้ายชีวิต ห้ามการค้ามนุษย์ มี
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและแสดงออกหรือสื่อ ความหมายโดยวิธีอื่น สิทธิเหล่านี้ไม่จ�าเป็น
ต้องมีกฎหมายรองรับ เนื่องจากเป็นสิ่งที่ต้องด�ารงอยู่ใน มโนธรรมของแต่ละบุคคลเป็นปกติอยู่แล้ว
Thailand Data Protection Guidelines 3.0 (ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง และคณะ,2563) ได้กล่าวถึง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้ว่า
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใดๆที่ระบุไปถึง “เจ้าของข้อมูล” (Data Subject) ได้
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“เจ้าของข้อมูล” หมายถึง บุคคลที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นระบุไปถึง ทั้งนี้ ไม่ใช่กรณีที่บุคคลมีความเป็น
เจ้าของข้อมูล หรือเป็นผู้สร้างหรือเก็บ รวบรวมข้อมูลนั้นเองเท่านัน้
“บุคคล” ในที่นี้หมายถึง บุคคลธรรมดาที่มีชีวิตอยู่ ไม่รวมถึง “นิติบุคคล” (Juridical Person)
ที่จัดตัง้ ขึ้นตามกฎหมาย เช่น บริษัท, สมาคม, มูลนิธิ หรือ องค์กรอื่นใด
“ข้อมูล” เป็นข้อมูลในลักษณะเข้าใจได้ เป็นข้อมูลที่คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์เข้าถึงได้โดยอัตโนมัติ
หรือถูกจัดไว้อย่างเป็นระบบการประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์นนั้ ตามค�าสัง่ หรือโปรแกรมทีก่ า� หนดไว้
กัรอบัแนิวคิดงานิวิจััย

วิธั่กัารศึกัษา
การศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยก�าหนดประชา
กรที่ศึกษาที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ�านวนรวมทั้งสิ้น 50 เขต ใช้การสุ่มตัวอย่าง ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 การสุม่ ตัวอย่างแบบชัน้ ภูมิ (Stratified Sampling) เพือ่ แบ่งพืน้ ทีต่ ามเขต การปกครองของกรุงเทพมหานคร
ซีึ่งแบ่งได้เป็น 6 ชั้นภูมิ (กลุ่มเขต) ตามที่ตั้งพื้นที่ (ส�านักเขตผัง เมืองกรุงเทพมหานคร, 2557) ได้แก่
ชั้นภูมิที่ 1 กลุ่มเขตรัตนโกสินทร์ ประกอบด้วย 9 เขต คือ เขตบางซีื่อ ดุสิต พญาไท ราชเทวี ปทุมวัน
พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ และบางรัก
ชั้นภูมิที่ 2 กลุ่มเขตบูรพา ประกอบด้วย 9 เขต คือ เขตดอนเมือง หลักสี่ สายไหม บางเขน จตุจักร
ลาดพร้าว บึงกุ่ม บางกะปิ และวังทองหลาง

ชัน้ ภูมทิ ี่ 3 กลุม่ เขตศรีนครินทร์ ประกอบด้วย 8 เขต คือ สะพานสูง มีนบุรี คลองสามวา หนองจอก
ลาดกระบัง ประเวศ สวนหลวง และคันนายาว
ชั้นภูมิที่ 4 กลุ่มเขตเจ้าพระยา ประกอบด้วย 9 เขต คือ เขตดินแดง ห้วยขวาง วัฒนา คลองเตย
บางนา พระโขนง สาธร บางคอแหลม และยานนาวา
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ชั้นภูมิที่ 5 กลุ่มเขตกรุงธนใต้ ประกอบด้วย 8 เขต คือ เขตบางขุนเทียน บางบอน จอมทอง ราษฎร์บูรณะ
ทุ่งครุ ธนบุรี คลองสาน และบางแค
ชัน้ ภูมทิ ี่ 6 กลุม่ เขตกรุงธนเหนือ ประกอบด้วย 7 เขต คือ เขตบางพลัด ตลิง่ ชัน บางกอกน้อย บางกอกใหญ่
ภาษีเจริญ หนองแขม และทวีวัฒนา
ขันิ� ตอนิท่� 2 กัารเล่อกักัลุม่ ตัวอย่างแบับักัลุม่ (Cluster Sampling) เนือ่ งจากในแต่ละ ชัน้ ภูมิ (กลุม่ เขต)
ประกอบไปด้วยเขตการปกครองรวมทัง้ หมด 50 เขต ผู้วิจัยได้เลือกจ�านวนเขตมาเป็นตัวอย่าง ร้อยละ 20
ของเขตทัง้ หมด ดังนัน้ จึงได้เขตตัวอย่างทัง้ หมด 11 เขต และการเลือกเขต ตัวอย่างในแต่ละชัน้ ภูมเิ ป็นไปตาม
สัดส่วน (Proportion) กับจ�านวนเขตทัง้ หมดในชัน้ ภูมนิ นั้ ๆ และได้จา� นวนเขตตัวอย่างในแต่ละชัน้ ภูมิ (เขตกลุม่ )
ขั�นิท่� 3 กัารเล่อกัตัวอย่างสุ่มแบับัง่าย (Simple Random Sampling) การได้เขตใดถูกเลือ
กเป็นตัวอย่างในแต่ละชั้นภูมิ ใช้วิธีจับฉลากตัวแทนเขต ในแต่ละชั้นชั้นภูมิ (กลุ่มเขต) ได้ดังภาพที่ 2

และประกอบอาชีพในกรุงเทพมหานครเท่านัน้ และในรอบ 6 เดือนทีผ่ า่ นมา เป็นผูท้ เี่ คยเปิดรับข่าวสารเกีย่ วกับ
การปกป้องสิทธิสว่ นบุคคลจากการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจ อย่างน้อย 1 สือ่ (พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562) วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้แบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) โดยแบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่1เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะประชากร
ตอนที่2เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการตระหนักรู้เกี่ยวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการใช้ข้อมูล
ส่วนบุคคลในภาคธุรกิจ
ตอนที่3เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร
ตอนที่4เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้สึกหรือข้อแนะน�าอื่น ๆ
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กัารวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามที่ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นเรียบร้อยแล้วมาลงรหัส
(Coding) และท�าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS โดยเลือกใช้สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลีย่ (Mean) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพือ่ พรรณนาลักษณะโดยทัว่ ไปของกลุม่ ประชากรทีศ่ กึ ษา
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิตเิ ชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพือ่ ศึกษาหาความแตกต่างของตัวแปรเพือ่ ทดสอบ
สมมติฐาน ด้วยสถิติ t-test และ F-test เมือ่ พบความแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�าคัญทางสถิติ จะท�าการทดสอบความแตก
ต่างของค่าเฉลีย่ เป็นรายคู่ (Multiple Comparison) โดยวิธกี ารทดสอบของ Scheffe โดยก�าหนดระดับนัยส�าคัญที่ 0.05
สรุปผลกัารศึกัษา
ตอนิท่� 1 คุณลักัษณะทางประชิากัร มีรายละเอียด ดังนี้
เพศ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างใหญ่เป็นเพศหญิง จ�านวน 283 คน คิดเป็นร้อยละ 64.32 และเพศชาย จ�านวน
157 คน คิดเป็นร้อยละ 35.68
อายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 3 ล�าดับแรก อายุ 41 ปี – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.55 รองลงมา
อายุ 31 ปี – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.32 และอายุ 51 ปี – 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.18 ตามล�าดับ
ระดับการศึกษา พบว่า กลุม่ ตัวอย่าง 3 ล�าดับแรก จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 59.77 รองลงมา จบ
การศึกษาในระดับทีส่ งู กว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 31.14 และก�าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ
4.77 ตามล�าดับ
อาชิ่พ พบว่า กลุม่ ตัวอย่าง 3 ล�าดับแรก มีอาชีพลูกจ้าง/พนักงานบริษทั – เอกชน คิดเป็นร้อยละ 57.05 ธุรกิจส่วนบุคคล/
เจ้าของกิจการ คิดเป็นร้อยละ 14.55 และอาชีพอิสระ/ฟื้รีแลนซี์ จ�านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 14.32 ตามล�าดับ
รายได้เฉล่ย� ต่อเด่อนิ พบว่า กลุม่ ตัวอย่าง 3 ล�าดับแรก มีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ตัง้ แต่ 15,001 บาทแต่ไม่เกิน
35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.05 มีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ตัง้ แต่ 50,001 บาทแต่ไม่เกิน 100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ
26.14 และมีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ตัง้ แต่ 35,001 บาทแต่ไม่เกิน 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.45 ตามล�าดับ
ตอนิท่� 2 กัารตระหนิักัรูเ้ กั่�ยวกัับักัารปกัป้องสิทธัิส่วนิบัุคคลจัากักัารใชิ้ข้อมูลส่วนิบัุคคลในิภาค
ธัุรกัิจั ม่รายละเอ่ยด ดังนี้
กัารตระหนิั กั รู ้ ถุึ ง ปั ญ หากัารล่ ว งละเมิ ด สิ ท ธัิ ค วามเป็ นิ ส่ ว นิตั ว ของข้ อ มู ล ส่ ว นิ
บัุคคลจัากัภาคธัุรกัิจั จนสร้างความเดือดร้อน/ความเสียหาย พบว่า กลุ่มตัวอย่างเคยถูกล่วง
ละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลจากภาคธุรกิจ จนสร้างความเดือดร้อนร�าคาญ
หรือสร้างความเสียหาย คิดเป็นร้อยละ 85.00 และไม่เคยถูกล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
ส่วนบุคคลจากภาคธุรกิจ จนสร้างความเดือดร้อนร�าคาญ หรือสร้างความเสียหาย คิดเป็นร้อยละ 15.00
กัารตระหนิักัรูถุ้ งึ ปัญหากัารล่วงละเมิดสิทธัิความเป็นิส่วนิตัวจัากัข้อมูลส่วนิบัุคคลจัากัภาคธัุรกัิจั ใน
3 ล�าดับแรก พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เคยถูกล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวจากการเสนอขายประกันภัย
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 37.97 การเสนอวงเงิ น สิ น เชื่ อ /บั ต รเครดิ ต คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 32.78
และการเสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ ความงาม/ฟื้ิ ต เนส คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 15.67 ตามล� า ดั บ
กัารตระหนิักัรูถุ้ งึ กัฎีหมายว่าด้วยกัารคุม้ ครองข้อมูลส่วนิบัุคคล พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ทราบ
รายละเอี ย ดกฎหมายว่ า ด้ ว ยการคุ ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 61.36 และ
ไม่ทราบรายละเอียดของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คิดเป็นร้อยละ 38.64
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การตระหนักร่ถ้ งึ การขอข้อมี่ล่ด้านศึาสนาข้อมี่ล่ส่วนบุคคล่อ่อนไหว มีคิวัามลุ่ะเอียด้อ�อนแลุ่ะสืุ่ม� เสื่ีย� งใน
การิเลุ่่อกปฏิิบตั อิ ย�างไม�เป็นธริริม พบวั�า กลุุ่ม� ตัวัอย�างสื่�วันให็ญ�จะให็้ข้อ้ ม่ลุ่ด้้านศาสื่นา เพริาะต้องการิได้้ริบั การิ
บริิการิเริ่อ� งอาห็าริทีสื่� อด้คิลุ่้องกับคิวัามเชุ่อ� ทางศาสื่นา คิิด้เป็นริ้อยลุ่ะ 37.87 ไม�ให็้เพริาะข้้อม่ลุ่ด้้านศาสื่นาไม�เกีย� วักับ
การิบริิการิเริ่อ� งอาห็าริ คิิด้เป็นริ้อยลุ่ะ 37.05 แลุ่ะไม�ให็้เพริาะไม�อยากได้้ริบั การิบริิการิ คิิด้เป็นริ้อยลุ่ะ 17.73 ตามลุ่ำาด้ับ
ความีคิดเห็นในการขอข้อมี่ล่ด้านศึาสนา ข้้อม่ลุ่สื่�วันบุคิคิลุ่อ�อนไห็วั มีคิวัามลุ่ะเอียด้อ�อน
แลุ่ะสืุ่�มเสื่ี�ยงในการิเลุ่่อกปฏิิบัติอย�างไม�เป็นธริริม พบวั�า กลุุ่�มตัวัอย�างสื่�วันให็ญ�คิิด้วั�าการิบริิการิ
อาห็าริเป็นคิวัามชุอบสื่�วันบุคิคิลุ่ไม�มีคิวัามจำาเป็นต้องถืามเริ่�องข้้อม่ลุ่ด้้านศาสื่นา คิิด้เป็นริ้อยลุ่ะ 40.09
คิวัามคิิด้เห็็นในเริ่อ� งข้องคิวัามยินยอมในการิเข้้าถืึงข้้อม่ลุ่สื่�วันบุคิคิลุ่ พบวั�า กลุุ่ม� ตัวัอย�างสื่�วันให็ญ�คิด้ิ วั�าการิยินยอม
ในการิเข้้าถืึงข้้อม่ลุ่สื่�วันบุคิคิลุ่มีปญ
ั ห็า เน่อ� งจากมีคิวัามริ่สื่้ กึ ไม�ปลุ่อด้ภัยในการิเปิด้เผยข้้อม่ลุ่สื่�วันบุคิคิลุ่ คิิด้เป็นริ้อยลุ่ะ
70.00 คิิด้วั�าไม�มปี ญ
ั ห็า เพริาะข้้อม่ลุ่ชุัด้เจน แลุ่ะริ่สื่้ กึ ถืึงคิวัามปลุ่อด้ภัยในการิเปิด้เผยข้้อม่ลุ่ คิิด้เป็นริ้อยลุ่ะ 15.68
การตระหนักร่้ถึงการติดต่อ สอบถามี ร้องเร่ยน จากการิถื่กนำาข้้อม่ลุ่สื่�วันบุคิคิลุ่ไปใชุ้เกินข้อบเข้ต
กลุุ่�มตัวัอย�างทริาบวั�าจะต้องติด้ต�อห็น�วัยงาน สื่ำานักงานคิณะกริริมการิคิุ้มคิริองข้้อม่ลุ่สื่�วันบุคิคิลุ่ (สื่คิสื่.)
คิิด้เป็นริ้อยลุ่ะ 46.14 ไม�ริ่้ คิิด้เป็นริ้อยลุ่ะ 25.68 ตามลุ่ำาด้ับ
ตอนที่่� 3 ความีคิดเห็นที่่�มี่ต่อการตระหนักร่้เก่�ยวกับการปักปั้องสิที่ธิิส่วนบุคคล่จากการใช้
ข้อมี่ล่ส่วนบุคคล่ในภาคธิุรกิจ มี่รายล่ะเอ่ยด ดังน่�
ความีคิดเห็นที่่�มี่ต่อการตระหนักร่้เก่�ยวกับข้อมี่ล่ส่วนบุคคล่ สื่ามาริถืริะบุตัวับุคิคิลุ่นั�นได้้
ไม�วั�าทางตริงห็ริ่อทางอ้อม พบวั�า กลุุ่�มตัวัอย�างมีคิวัามคิิด้เห็็นที�มีต�อการิตริะห็นักริ่้เกี�ยวักับข้้อม่ลุ่สื่�วัน
บุคิคิลุ่ ข้้อม่ลุ่เกีย� วักับบุคิคิลุ่ ซึ่ึง� ทำาให็้สื่ามาริถืริะบุตวัั บุคิคิลุ่นัน� ได้้ ไม�วัา� ทางตริงห็ริ่อทางอ้อมในภาพริวัมอย่ใ� น
ริะด้ับมาก มีคิ�าเฉลุ่ี�ยเท�ากับ 4.20
ความีคิดเห็นที่่�มี่ต่อการตระหนักร่้เก่�ยวกับข้อมี่ล่ส่วนบุคคล่อ่อนไหว มีคิวัามลุ่ะเอียด้
อ�อนแลุ่ะสืุ่�มเสื่ี�ยงในการิเลุ่่อกปฏิิบัติอย�างไม�เป็นธริริม พบวั�า กลุุ่�มตัวัอย�างมีคิวัามคิิด้เห็็นที�มีต�อข้้อ
ม่ลุ่สื่�วันบุคิคิลุ่ที�เป็นข้้อม่ลุ่อ�อนไห็วั เป็นเริ่�องสื่�วันบุคิคิลุ่โด้ยแท้ข้องบุคิคิลุ่ มีคิวัามลุ่ะเอียด้อ�อนแลุ่ะ
อาจสืุ่�มเสื่ี�ยงในการิเลุ่่อกปฏิิบัติอย�างไม�เป็นธริริมในภาพริวัมอย่�ในริะด้ับมาก มีคิ�าเฉลุ่ี�ยเท�ากับ 4.06
ความีคิดเห็นที่่�มี่ต่อการตระหนักร่้เก่�ยวกับการกำาหนดความีเส่�ยงข้อมี่ล่ การิเก็บริวับริวัมใชุ้ห็ริ่อ
เปิด้เผยข้้อม่ลุ่สื่�วันบุคิคิลุ่ คิวัามเสื่ี�ยงที�จะริั�วัไห็ลุ่ห็ริ่อถื่กลุ่ะเมิด้ข้้อม่ลุ่ เกิด้ผลุ่กริะทบต�อสื่ิทธิแลุ่ะเสื่ริีภาพ
ข้องเจ้าข้องข้้อม่ลุ่ พบวั�า กลุุ่�มตัวัอย�างมีคิวัามคิิด้เห็็นที�มีต�อการิกำาห็นด้คิวัามเสื่ี�ยงข้้อม่ลุ่ มีการิเปิด้เผย มีผลุ่
กริะทบต�อสื่ิทธิแลุ่ะเสื่ริีภาพข้องเจ้าข้องข้้อม่ลุ่สื่�วันบุคิคิลุ่ ในภาพริวัมอย่ใ� นริะด้ับมาก มีคิา� เฉลุ่ีย� เท�ากับ 4.10
ความีคิดเห็นที่่�มี่ต่อการตระหนักร่้เก่�ยวกับการปัระมีวล่ผล่ข้อมี่ล่ การิด้ำาเนินการิต�อชุุด้ข้้อม่ลุ่สื่�วัน
บุคิคิลุ่ ด้้วัยการิเก็บริวับริวัม การิบันทึก การิใชุ้ การิเปิด้เผย การิทำาให็้สื่ามาริถืเข้้าถืึงได้้ การิยับยัง� ห็ริ่อการิลุ่บห็ริ่อ
ทำาลุ่ายข้้อม่ลุ่สื่�วันบุคิคิลุ่ พบวั�า กลุุ่ม� ตัวัอย�างมีคิวัามคิิด้เห็็นทีม� ตี อ� การิปริะมวัลุ่ผลุ่จัด้เก็บข้้อม่ลุ่ การิเปิด้เผย ห็ริ่อ
ถื่กนำาไปใชุ้ทไ�ี ม�เป็นไปตามวััตถืุปริะสื่งคิ์ทไ�ี ด้้แจ้งเจ้าข้องข้้อม่ลุ่ ในภาพริวัมอย่ใ� นริะด้ับมาก มีคิา� เฉลุ่ีย� เท�ากับ 4.15
คิวัามคิิด้เห็็นที�มีต�อการิตริะห็นักริ่้เกี�ยวักับเง่�อนไข้คิวัามยินยอม การิเก็บริวับริวัม ใชุ้ ห็ริ่อเปิด้เผยข้้อม่ลุ่
สื่�วันบุคิคิลุ่จะต้องได้้ริับการิยินยอมจากเจ้าข้องข้้อม่ลุ่สื่�วันบุคิคิลุ่นั�น ไม�ทำาให็้เจ้าข้องข้้อม่ลุ่เข้้าใจผิด้ใน
วััตถืุปริะสื่งคิ์ด้งั กลุ่�าวั พบวั�า กลุุ่ม� ตัวัอย�างมีคิวัามคิิด้เห็็นทีม� ตี อ� เง่อ� นไข้คิวัามยินยอมข้้อม่ลุ่การิเปิด้เผย ห็ริ่อถื่ก
นำาไปใชุ้ทไ�ี ม�เป็นไปตามวััตถืุปริะสื่งคิ์ทไ�ี ด้้แจ้งเจ้าข้องข้้อม่ลุ่ ในภาพริวัมอย่ใ� นริะด้ับมาก มีคิา� เฉลุ่ีย� เท�ากับ 4.18
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ตอนที่่� 4 พฤติกรรมีการเปัิดรับข่าวสารเก่�ยวกับการปักปั้องสิที่ธิิส่วนบุคคล่จากการใช้ข้อมี่ล่
ส่วนบุคคล่ในภาคธิุรกิจ มี่รายล่ะเอ่ยด ด้ังนี�
พฤติ ก ริริมการิเปิ ด้ ริั บ ข้� า วัสื่าริด้้ า นชุ� อ งทางที � เ ปิ ด้ ริั บ เกี � ย วักั บ การิปกป้ อ งสื่ิ ท ธิ สื่ � วั น
บุคิคิลุ่จากการิใชุ้ข้้อม่ลุ่สื่�วันบุคิคิลุ่ในภาคิธุริกิจ พบวั�า กลุุ่�มตัวัอย�างมีพฤติกริริมในการิเปิด้
ริับสื่่�อฯ ใน 3 ลุ่ำาด้ับแริก ด้ังนี� สื่่�ออินเทอริ์เน็ต (Internet)/สื่่�อสื่ังคิมออนไลุ่น์ (Social Media)
คิิด้เป็นริ้อยลุ่ะ 41.68 สื่่�อโทริทัศน์ คิิด้เป็นริ้อยลุ่ะ 23.58 แลุ่ะสื่่�อสื่่�อบุคิคิลุ่ คิิด้เป็นริ้อยลุ่ะ 16.24
พฤติกริริมการิเปิด้ริับข้�าวัสื่าริด้้านคิวัามเข้้มข้้นในการิเปิด้ริับสื่าริฯ พบวั�า ในภาพริวัมกลุุ่�มตัวัอย�าง
อ�าน/ชุม/ฟััง ข้ณะทำากิจกริริมอ่�นไปด้้วัยมีคิ�าเฉลุ่ี�ยเท�ากับ 3.08 แลุ่ะเม่�อจำาแนกแต�ลุ่ะสื่่�อ
พบวั� า กลุุ่ � ม ตั วั อย� า งมี พ ฤติ ก ริริมในการิอ� า น/ชุม/ฟัั ง แต� ไ ม� ท ริาบริายลุ่ะเอี ย ด้ในทุ ก สื่่ � อ
อภิปัรายผล่การศึึกษา
จากข้้อคิ้นพบข้องการิวัิจัย “การิตริะห็นักริ่้เกี�ยวักับการิปกป้องสื่ิทธิสื่�วันบุคิคิลุ่จากการิใชุ้ข้้อม่ลุ่สื่�วัน
บุคิคิลุ่ในภาคิธุริกิจข้องปริะชุาชุนในกริุงเทพมห็านคิริ” สื่ามาริถืสื่ริุปปริะเด้็นสื่ำาคิัญมาอภิปริายผลุ่ได้้ด้ังนี�
1.คิุณลุ่ักษ์ณะทางปริะชุากริในกริุงเทพมห็านคิริกับการิตริะห็นักริ่้เกี�ยวักับการิปกป้องสื่ิทธิสื่�วัน
บุคิคิลุ่จากการิใชุ้ข้้อม่ลุ่สื่�วันบุคิคิลุ่ในภาคิธุริกิจ
ปัจจัยด้้านเพศ พบวั�า ผ่้ตอบแบบสื่อบถืามสื่�วันให็ญ�เป็นเพศห็ญิง เน่�องมาจากคิวัามสื่นใจการิ
เปิด้ริับข้้อม่ลุ่ข้�าวัสื่าริแลุ่ะการิมีสื่�วันริ�วัมในการิตอบแบบสื่อบถืามจากการิศึกษ์านี�มากกวั�าเพศชุาย
สื่อด้คิลุ่้องกับ ปริมะ สื่ตะเวัทิน (2538) กลุ่�าวัถืึงคิุณลุ่ักษ์ณะทางปริะชุากริข้องผ่้ริับสื่าริเกี�ยวักับปัจจัย
ด้้านเพศ โด้ยเฉพาะเพศห็ญิงมีแนวัโน้มแลุ่ะคิวัามต้องการิที�จะสื่�งแลุ่ะริับข้�าวัสื่าริมากกวั�าเพศชุาย
ริวัมถืึงการิอ้างอิงจากการิวัิจัยทางจิตวัิทยาได้้แสื่ด้งให็้เห็็นวั�า ผ่้ห็ญิงกับผ่้ชุายมีคิวัามแตกต�างกัน
ในเริ่�องคิวัามคิิด้ คิ�านิยม แลุ่ะทัศนคิติ ทั�งนี�เพริาะวััฒนธริริม แลุ่ะสื่ังคิมกำาห็นด้บทบาทแลุ่ะกิจกริริมข้อง
คินสื่องเพศไวั้ต�างกัน จึงทำาให็้กลุุ่�มตัวัอย�างเพศห็ญิงมีคิวัามสื่นใจเข้้ามาตอบแบบสื่อบถืามมากกวั�าเพศ
ชุาย แต�เม่�อพิจาริณาตามคิุณลุ่ักษ์ณะทางปริะชุากริด้้านเพศที�แตกต�างกัน กลุ่ับพบวั�า คิ�าเฉลุ่ี�ยข้องการิ
ตริะห็นักริ่้จำาแนกตามคิุณลุ่ักษ์ณะทางปริะชุากริด้้านเพศริะห็วั�างเพศชุายกับเพศห็ญิงนั�น ไม�แตกต�างกัน
ซึ่ึ�งจากผลุ่การิศึกษ์าสื่อด้คิลุ่้องกับ Bloom, Benjamin S. (1971) ได้้กลุ่�าวัเกี�ยวักับคิวัามตริะห็นัก
(Awareness) วั�าเป็นคิวัามริ่้สื่ึกใคิริ�คิริวัญวั�า มีคิวัามจำาเป็นต้องทำา ห็ริ่อเห็็นด้้วัยห็ริ่อคิลุ่้อยตาม
จนแสื่ด้งออกในลุ่ักษ์ณะการิปฏิิบัติ ด้ังนั�น สื่ามาริถืสื่ริุปได้้วั�าทั�งเพศชุายแลุ่ะเพศห็ญิงต�างถื่กกริะตุ้น
ด้้วัยสื่ิ�งเริ้าเริ่�องเด้ียวักัน ในเริ่�องข้องการิปกป้องสื่ิทธิสื่�วันบุคิคิลุ่จากการิใชุ้ข้้อม่ลุ่สื่�วันบุคิคิลุ่ในภาคิธุริกิจ
ปัจจัยด้้านอายุ พบวั�า กลุุ่�มตัวัอย�างสื่�วันให็ญ� มีอายุ 41 ปี – 50 ปี ห็ากพิจาริณาผลุ่การิศึกษ์า
คิวัามแตกต�างข้องการิตริะห็นักริ่้ฯ ตามคิุณลุ่ักษ์ณะทางปริะชุากริด้้านอายุที�แตกต�างกันทั�งในภาพริวัม
แลุ่ะริายด้้านกลุ่ับพบวั�า กลุุ่�มตัวัอย�างที�มีอายุที�แตกต�างกันจะมีการิตริะห็นักริ่้ฯ แตกต�างกัน เม่�อนำาผลุ่
การิวัิเคิริาะห็์ไปเปริียบเทียบเชุิงซึ่้อนเป็นริายคิ่� พบวั�า กลุุ่�มตัวัอย�างที�มีอายุ 51 ปี - 60 ปี มีการิตริะห็นักริ่้ฯ
ในภาพริวัมสื่่งกวั�าผ่้ตอบแบบสื่อบถืามที�มีอายุ 21 ปี - 30 ปี สื่อด้คิลุ่้องกับผลุ่การิศึกษ์าข้อง
วัาสื่นา อุทัยแสื่ง (2559) ได้้ด้ำาเนินการิศึกษ์าการิตริะห็นักริ่้การิบริิห็าริคิวัามเสื่ี�ยงแลุ่ะการินำาการิ
บริิห็าริคิวัามเสื่ี�ยงไปปฏิิบัติข้องบุคิคิลุ่ากริ มห็าวัิทยาลุ่ัยมห็าสื่าริคิาม จากการิทด้สื่อบสื่มมุติฐาน
พบวั�า อายุ ริะด้ับการิศึกษ์า สื่ายปฏิิบัติงานห็น้าที�ในคิวัามริับผิด้ชุอบ ปริะสื่บการิณ์ในการิทำางาน
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ประสบการณ์ในการด�าเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมีความสัมพันธ์กับการ
ตระหนักรู้การบริหารความเสี่ยงและน�าการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
โดยบุคลากรทีม่ อี ายุ ระดับการศึกษา สายการปฏิบตั งิ านหน้าทีใ่ นความรับผิดชอบ ประสบการณ์ในการท�างาน
ประสบการณ์ในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในแตกต่างกันจะมีการตระหนักรับรู้การบริหา
รความเสี่ยงและการน�าการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากผลการศึกษาสามารถยืนยันข้อค้นพบเดียวกันกับผู้วิจัยได้ว่า ช่วงอายุที่แตกต่างกันมีผลต่อการ
ตระหนักรูฯ้ แตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกลุม่ ของกลุม่ ตัวอย่างทีม่ อี ายุ 51 ปี - 60 ปี มีการตระหนักรูเ้ กีย่ วกับ
การปกป้องสิทธิสว่ นบุคคลจากการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจของประชาชนในกรุงเทพมหานครในภาพรวม
สูงกว่าผูต้ อบแบบสอบถามทีม่ อี ายุ 21 ปี - 30 ปี เนือ่ งมาจากประสบการณ์ของกลุม่ ตัวอย่างทีม่ อี ายุมากกว่าจะมี
ประสบการณ์ตอ่ เรือ่ งนัน้ ๆ มากกว่าในกลุม่ ตัวอย่างทีม่ อี ายุนอ้ ยกว่า เมือ่ ประสบการณ์ในการใช้ชวี ติ มากกว่าและ
การได้เห็นได้ใช้สอื่ ทีห่ ลากหลายตัง้ แต่เทปคาสเซี็ต วีดโี อ เพจเจอร์ โทรศัพท์มอื ถือ รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง
ๆ ไม่ว่าจะเป็น 1.0 จนกระทั่งยุคปัจจุบัน ท�าให้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้มีความรู้มากพอจนกระทั่งส่งผลให้
เกิดการตระหนักรูเ้ กีย่ วกับการปกป้องสิทธิสว่ นบุคคลจากการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจของประชาชน
ในกรุงเทพมหานครในภาพรวมสูงกว่าช่วงอายุอื่น ๆ อีกทั้งยังสอดคล้องกับ ณัฐยา พั่วทัด (2549) ที่กล่าวว่า
ประสบการณ์ที่มีต่อการรับรู้ถือว่าเป็นปัจจัยที่จะส่งผลต่อการเกิดความตระหนักของบุคคลได้ เมื่อพิจารณา
ผลการศึกษาความแตกต่างของการตระหนักรูฯ้ ด้านข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว และด้านเงือ่ นไขความยินยอม
จ�าแนกตามอายุ เป็นรายคู่ สามารถยืนยันรายละเอียดของกลุม่ ตัวอย่างทีม่ อี ายุ 51 ปี - 60 ปี มีการตระหนักรูฯ้
ด้านข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลอ่อนไหวสูงกว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 21 ปี - 30 ปี ด้วยเช่นกัน
ปัจจัยด้านการศึกษาและปัจจัยด้านอาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาและอาชีพที่
แตกต่างกันจะมีการตระหนักรู้ฯ ไม่แตกต่างกัน เนื่องมาจากการตระหนักรับรู้สถานการณ์เดียวกันใน
ประเด็นเกี่ยวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจอยู่ในระดับมาก
รวมถึงการปกป้องสิทธิ์ส่วนบุคคลจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจเป็นเรื่องใหม่ที่กลุ่มตัวอย่างให้
ความสนใจเป็นพิเศษ ได้ยืนยันสอดคล้องกันว่า การตระหนักรู้สถานการณ์ (Situational Awareness) คือ
การรับรู้สภาพที่เกิดขึ้นของสิ่งแวดล้อมในขณะและเวลานั้นสามารถเข้าใจความหมายหรือสิ่งที่เกิดขึ้นและ
สามารถคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดต่อไปในอนาคตได้ความตระหนักจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลได้รับการสัมผัสจาก
สิง่ เร้าในสภาพแวดล้อมเป็นการรับรูท้ นี่ า� ไปสูค่ วามคิดรวบยอดการเรียนรูแ้ ละการปฏิบตั ิ ซีึง่ การเรียนรูแ้ ละความ
ตระหนักรูจ้ ะน�าไปสู่ความพร้อมที่จะแสดงพฤติกรรม จึงส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการตระหนักรู้ถึง
ความส�าคัญในเรื่องดังกล่าว อีกทั้งยังช่วยให้กลุ่มตัวอย่างสามารถการก�าหนดทิศทางจากการเปิดรับข้อมูล
ข่าวสารตามสถานการณ์ จากผลการศึกษาจึงสามารถสะท้อนให้เห็นถึงว่า ถึงแม้ปจั จัยด้านการศึกษาและปัจจัย
ด้านอาชีพทีแ่ ตกต่างกันก็ไม่สามารถเป็นตัวปิดกัน้ สิง่ เร้าทีเ่ ป็นข้อมูลข่าวสารจากประเด็นทีต่ นเองสนใจ ณ ขณะนัน้ ได้
ปัจจัยด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันจะมีการ
ตระหนักรู้ฯ แตกต่างกัน เมือ่ ผู้วิจัยน�าผลการวิเคราะห์ไปเปรียบเทียบเชิงซี้อน เพือ่ หาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างที่
แตกต่างกันเป็นรายคู่ พบว่า ไม่มคี า่ เฉลีย่ คูใ่ ดทีแ่ ตกต่างกัน เนือ่ งมาจากการเก็บแบบสอบถามค�าตอบในส่วน
ของรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ในกลุม่ ค�าตอบรายได้ตงั้ แต่ 15,001 บาท แต่ไม่เกิน 35,000 บาท และรายได้ตงั้ แต่
50,001 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ซีึ่งเป็นค�าตอบกลุ่มใหญ่ รวมกันถึงร้อยละ 53.19 ค�าตอบในข้อนี้เมือ่
แยกเป็นรายคูแ่ ล้วจึงพบว่าไม่มคี า่ เฉลีย่ คูใ่ ดทีแ่ ตกต่างกัน ซีึง่ ถือว่าเป็นข้อจ�ากัดในส่วนของผลการศึกษาในครัง้ นี้
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ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตระหนักรู้เกี่ยวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการใช้ข้อมูล
ส่วนบุคคลในภาคธุรกิจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเคยถูกล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล
จากภาคธุรกิจ จนสร้างความเดือดร้อนร�าคาญ หรือสร้างความเสียหาย ซีึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
คณาธิป ทองรวีวงศ์ (2559) ที่ศึกษาการปฏิรูปกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทยเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซีียน พบว่า ประเทศสมาชิกในอาเซีียนหลายประเทศมีกฎหมาย นโยบายของภาครัฐ ที่ท�าให้
เกิดการสอดแนมหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของ ประชาชน เช่น กรณีฟื้ิลิปปินส์ มาเลเซีีย อินโดนีเซีีย
สิงคโปร์ เมียนมา แม้ว่ามีกฎหมายภายในรองรับ แต่เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ด้านสิทธิมนุษยชนแล้ว พบว่า
กฎหมายของประเทศสมาชิกอาเซีียนเหล่านั้น มุ่งให้น�้าหนักกับความมั่นคงของรัฐผลประโยชน์ของ
ภาคธุรกิจมากกว่าการ คุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลอันเป็นพื้นฐานส�าคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
โดยรวมของประเทศสมาชิกอาเซีียนที่มีกฎหมายดังกล่าวอาจอยู่ในระดับการคุ้มครองข้อมูลที่ไม่เพียงพอ
เมื่อเทียบกับยุโรปหรือประเทศอื่น ซีึ่งเหมือนกับผลการศึกษาในครัง้ นี้ทพี่ บว่ากลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เคยถูก
ล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลจากภาคธุรกิจ รวมถึงเคยถูกล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วน
ตัวจากการเสนอขายประกันภัย การเสนอวงเงินสินเชือ่ /บัตรเครดิต และการเสนอผลิตภัณฑ์เพือ่ ความงาม/ฟื้ิตเนส
จากผลการศึกษาสามารถเทียบเคียงผลการศึกษาของ อรณัฐ ทะนันชัย (2561) ได้ศึกษาปัญหา
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ
โทรศัพท์เคลือ่ นทีจ่ งึ เปรียบเสมือนดาบสองคม ซีึง่ มีทงั้ ประโยชน์และโทษในเวลาเดียวกัน ขึน้ อยูก่ บั วัตถุประสงค์ของ
ผู้น�าข้อมูลไปใช้ หากน�าข้อมูลไปใช้ในทางที่มิชอบด้วยกฎหมายก็จะสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้กับ
ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลและประชาชน อันเป็นการกระท�าละเมิดต่อสิทธิ ความเป็นส่วนตัวในข้อมูลส่วนบุคคล
ได้อย่างคาดไม่ถงึ การน�าข้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช้บริการไปใช้โดยมิชอบ โดยทีไ่ ม่ได้รบั อนุญาตจากเจ้าของ
ข้อมูล ท�าให้ผใู้ ช้บริการผูท้ เี่ ป็นเจ้าของ ข้อมูล นัน้ ได้รบั ความเดือดร้อนร�าคาญเป็นอย่างมากจากการถูกคุกคาม
สร้างความสงสัยว่าได้ขอ้ มูลหมายเลขโทรศัพท์ รวมทัง้ ชือ่ มาจากใครหรือทีใ่ ด ซีึง่ เหมือนกับผลการศึกษาในครัง้ นีท้ ี่
กลุม่ ตัวอย่างตระหนักว่าข้อมูลดังกล่าวสามารถน�าไปประยุกต์ใช้หรือน�าไปประมวลผลเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทางด้านสถิติ
ซีึง่ เป็นการแสวงหาผลประโยชน์จากตน รวมถึงเป็นการต่อยอดให้ขอ้ มูลเหล่านัน้ มีมลู ค่าทางการตลาดมากยิง่ ขึน้
ยิ่งไปกว่านั้นผลการศึกษาของ ดาวัลย์ ขาวสนิท (2561) ได้ศึกษามาตรการทางกฎหมาย
ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : ศึกษาเฉพาะกรณีด้านการเงินการธนาคารของธนาคารพาณิชย์ พบว่า
มาตรการทางกฎหมายของประเทศไทย ยังไม่สามารถให้ความคุ้มครองแก่ผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์ได้
อย่างเพียงพอ ธนาคารพาณิชย์ เป็นองค์ใหญ่ทเี่ ชือ่ มโยงกับองค์กรธุรกิจต่างๆ เป็นแหล่งรวมฐานข้อมูลส่วนบุคคล
การขาดหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานในการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยเฉพาะและผู้ที่ได้รับ
ความเสียหายจากการกระท�าละเมิดต่อข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้รับการแก้ไขเยียวยาความเสียหายเท่าที่ควร
แม้วา่ กฎหมายรัฐธรรมมนูญจะได้มกี ารบัญญัตใิ ห้ความคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ซีึง่ บทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมมนูญ
เพียงอย่างเดียวไม่อาจจะให้ความคุม้ ครองแก่ขอ้ มูลส่วนบุคคลทีจ่ ดั เก็บโดยภาคเอกชนได้อย่างเพียงพอ แต่
ในขณะเดียวกันกลุ่มตัวอย่างเคยถูกล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลจากภาคธุรกิจที่
สะท้อนออกมาจากผลการศึกษาในครัง้ นี้ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ทราบรายละเอียดกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์ หรือมาตรการก�ากับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลและป้องกัน การล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล คิดเป็นร้อยละ 61.36 เป็นเพราะ
ว่ามูลค่าทางการตลาดที่มาจากฐานข้อมูลลูกค้าซีึ่งถือว่าเป็นหัวใจส�าคัญในการท�าตลาดเพื่อเข้าถึงใจ
ผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน
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ซีึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ วรพจน์ แพทย์คุณ (2553) ได้ศึกษาปัญหากฎหมายในการ
คุ้มครองสิทธิลูกค้าในเชิงพาณิชย์ : กรณีศึกษาร่างพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า ฐาน
ข้อมูลลูกค้าเป็นหัวใจส�าคัญในการท�าตลาด ยุคใหม่ที่มีสภาพการแข่งขันกันอย่างสูง ฐานข้อมูลลูกค้า
ยังช่วยให้ธุรกิจสามารถ บริหารความสัมพันธ์และพฤติกรรมของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ การมี
ฐานข้อมูลและบัญชีรายชื่อลูกค้าที่เพียงพอและทันเหตุการณ์เป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับ การท�าตลาดทางตรง
เพราะกิจการจะไม่สามารถสื่อสารหรือเข้าใจถึงกลุ่มลูกค้าที่คาดหวังได้เลย หากปราศจากข้อมูล
และบัญชีรายชื่อลูกค้า การซีื้อขายฐานข้อมูลลูกค้า มีผลกระทบต่อกฎหมายโดยตรง เพราะการซีื้อขาย
ฐานข้อมูลลูกค้านั้นย่อมเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
ในส่วนของผลการศึกษาด้านการตระหนักรูถ้ งึ การขอข้อมูลด้านศาสนา ซีึง่ เป็นข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว
มีความละเอียดอ่อนและสุ่มเสี่ยงในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะ
ให้ขอ้ มูลด้านศาสนา เพราะต้องการได้รบั การบริการเรือ่ งอาหารทีส่ อดคล้องกับความเชือ่ ทางศาสนา และไม่ให้
ข้อมูลด้านศาสนาเพราะไม่เกีย่ วกับการบริการเรือ่ งอาหาร ซีึง่ ผลการศึกษาสอดคล้องกับการให้ความหมายของ Wolman
(1973) ทีก่ ล่าวถึง ความตระหนักรูไ้ ว้วา่ ความตระหนักรูเ้ ป็นภาวะทีบ่ คุ คลเข้าใจ หรือส�านึกถึงบางอย่างของเหตุ
ประสบการณ์ หรือวัตถุสิ่งของได้ ทั้งนี้เหมือนกับผลการศึกษาได้แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะ
ให้ข้อมูลด้านศาสนา เพราะต้องการได้รับการบริการเรื่องอาหารที่สอดคล้องกับความเชื่อทางศาสนา
ซีึง่ ถือว่าเป็นการตระหนักถึงสถานการณ์ขอ้ จ�ากัดทางด้านศาสนาของตน และในส่วนของกลุม่ ตัวอย่างทีไ่ ม่ให้
ข้อมูลด้านศาสนาเพราะไม่เกีย่ วกับการบริการเรือ่ งอาหารเนือ่ งจากสถานการณ์หรือสภาวะทางศาสนาของตน
ไม่ได้มขี อ้ จ�ากัดทางด้านอาหาร ยิง่ ไปกว่านัน้ จรินทร์ ธานีรตั น์ (2517) ได้กล่าวถึงการตระหนักรับรูข้ องมนุษย์
ไว้วา่ เป็นความรูส้ กึ หรือส�านึกหาเหตุผลในพฤติกรรมทีไ่ ด้กระท�าไปทุกครัง้ ซีึง่ สอดคล้องกับการศึกษาแสดงให้
เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่าการบริการอาหารเป็นความชอบส่วนบุคคลไม่มีความจ�าเป็นต้องถาม
เรื่องข้อมูลด้านศาสนา
ผลการศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นในเรื่องของความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่าการยินยอมในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลมีปัญหา เนื่องจากผู้ให้ข้อมูลมีควา
มรู้สึกไม่ปลอดภัยในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สอดคล้องกับผลการศึกษาของ กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์
(2563) ได้ศึกษาประสบการณ์ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ :
บทเรียนส�าหรับประเทศไทย พบว่า ความส�าเร็จของการบังคับใช้ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
มิได้เกิดจากการบัญญัติกฎหมายที่ดีในส่วนเนื้อหาเท่านั้น แต่ต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนการบังคับ
ใช้กฎหมายด้วย ดังนั้นส�าหรับประเทศไทยทางส�านักงานคณะกรรมการ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็น
ผู้รับผิดชอบดูแลกฎหมายมีความจ�าเป็นต้องเตรียมการวางแผนรองรับการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ และความเข้าใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย การสร้างการรับรู้ร่วมกันของสังคมไทยทุกภาคส่วนทั้งภาคเอกชน ภาครัฐและ
ประชาชนทัว่ ไปให้รบั ทราบถึงข้อก�าหนดส�าคัญตามกฎหมายทีต่ อ้ งปฏิบตั แิ ละการสร้างความตระหนักในความ
ส�าคัญของข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ อีกทั้งการศึกษาของ กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์ ยัง
เหมือนกับผลการศึกษาในครัง้ นีท้ ไี่ ด้แสดงให้เห็นว่าส�าหรับประเทศไทยประชาชนทัว่ ไปยังขาดการตระหนักรู้
เรือ่ งดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้าหากกลุม่ ตัวอย่างถูกน�าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้เกินขอบเขตจะสามารถติดต่อหน่วย
งานใด ซีึง่ สะท้อนออกมาจากผลการศึกษานี้ ผูว้ จิ ยั พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่คดิ ว่าการติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน
จากการถูกน�าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้เกินขอบเขตทีไ่ ด้ให้ความยินยอมไว้ได้ อันเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
จะต้องติดต่อหน่วยงาน ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) คิดเป็นร้อยละ 46.14
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และมีกลุ่มตัวอย่างที่ไม่รู้ คิดเป็นร้อยละ 25.68 รวมถึงกลุม่ ตัวอย่างที่เข้าใจส�านักงานทีก่ ารติดต่อ สอบถาม
ร้องเรียนกรณีถูกน�าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้เกินขอบเขตที่ได้ให้ความยินยอมไว้ถึงร้อยละ 28.18 ซีึ่งจากผล
การศึกษาข้างต้นหมายความว่ากลุ่มตัวอย่างไม่ทราบหรือเข้าใจผิดในกรณีที่ต้องการติดต่อ สอบถาม
ร้องเรียน จากการถูกน�าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้เกินขอบเขตทีไ่ ด้ให้ความยินยอมไว้ถงึ ร้อยละ 53.86 ซีึง่ มากกว่า
จ�านวนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เข้าใจในหน้าที่และขอบข่ายความรับผิดชอบของส�านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.)
ผลการศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อการตระหนักรู้เกี่ยวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจ เกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อการตระหนักรูเ้ กี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลทีส่ ามาร
ถระบุตวั บุคคลนัน้ ได้ ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม ความคิดเห็นทีม่ ตี อ่ การตระหนักรูเ้ กีย่ วกับข้อมูลส่วนบุคคล
อ่อนไหว การก�าหนดความเสีย่ งข้อมูล การเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การประมวลผลข้อมูล
การด�าเนินการต่อชุดข้อมูลส่วนบุคคลต่อการตระหนักรู้เกี่ยวกับเงื่อนไขความยินยอม โดยที่กลุ่มตัวอย่าง
มีความตระหนักรูใ้ นประเด็นดังกล่าวอยู่ในระดับมาก จากผลการศึกษาข้างต้นสามารถยืนยันข้อค้นพบเดีย
วกันจากนักวิชาการในประเทศ ได้แก่ บรรเจิด สิงคะเนติ (2558) และ สุรางคณา วายุภาพ (2562) ทีไ่ ด้
ยืนยันสอดคล้องกับผลการศึกษา ในประเด็นดังต่อไปนี้ 1) ข้อมูลส่วนบุคคลมีฐานะเป็นสิทธิของปัจเจก
บุคคล เพราะมาจากกลุม่ ตัวอย่างตระหนักรูเ้ กีย่ วกับสิทธิในชีวติ และร่างกาย และการได้รบั การคุม้ ครองโดยมี
พืน้ ฐานแนวคิดมาจากสิทธิความเป็นส่วนตัว (Privacy) เกีย่ วกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล (Information Privacy)
ของตนเอง 2) ความเป็นส่วนตัวในการติดต่อสือ่ สาร (Communication Privacy) กลุม่ ตัวอย่างให้ความส�าคัญ
กับการตระหนักรูส้ ถานะทีบ่ คุ คลจะรอดพ้นจากการสังเกต การรูก้ ารสืบความลับ การรบกวนต่าง ๆ เพราะว่า
กลุม่ ตัวอย่างท�าการติดต่อสือ่ สารกับสังคมอยูต่ ลอดเวลา 3) กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกับบริบทการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นรูปแบบการปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้ประกอบการจัดท�าข้อปฏิบัติในการดูแล
ข้อมูลส่วนบุคคลได้ระบุและก�าหนดข้อมูลส่วนบุคคล เพราะกลุ่มตัวอย่างตระหนักรู้ในระดับมากเกี่ยวกับ
มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน การวิเคราะห์และจ�าแนกสภาพแวดล้อมข้อมูล รวมถึงกระบวน
การและมาตรการควบคุมความมัน่ คง ความปลอดภัยของข้อมูลส�าคัญ การลดความเสีย่ ง และแนวทางแก้ไขเมือ่ ข้อมูล
ส่วนบุคคลเดิกรั่วไหลไปในภาคธุรกิจ เพื่อเป็นการตรวจสอบและการแสดงความปลอดภัยในการเข้าถึง
ข้อมูลส่วนบุคคลในด้านธุรกิจ
2.พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ในภาคธุรกิจ
ผลการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการใช้ข้อมู
ลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการเปิดรับสื่อเกี่ยวกับการ
ปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจ โดยสื่อที่กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้ในกา
รเปิดรับข้อมูลข่าวสารฯใน 3 ล�าดับแรก ได้แก่ ใช้สื่ออินเทอร์เน็ต (Internet)/สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารฯ มากที่สุด รองลงมาได้แก่สื่อโทรทัศน์ และอันดับสุดท้าย
ได้แก่ สื่อบุคคล ซีึ่งสอดคล้องกับ ปรมะ สตะเวทิน (2539) ที่กล่าวถึงการเปิดรับข่าวสารของมนุษย์ว่า
ในปัจจุบันเป็นยุคของสังคมข่าวสาร (The Information Society) และเราก�าลังอยู่ในยุคข่าวสาร (The
Information Age) ดังนั้นข่าวสารต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นในการตัดสินใจอย่างยิ่ง หากมนุษย์ไม่แน่
ใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเท่าใด ความต้องการข่าวสารจึงมีมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก
มนุษย์ไม่แน่ใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเท่าใด ความต้องการข่าวสารก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น
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ยิ่งไปกว่านั้นจะพบว่ากลุ่มตัวอย่างเลือกใช้สื่อตามลักษณะเฉพาะของสื่อ เนื่องจากสื่อแต่ละประเภทมี
ลักษณะเฉพาะตัวซีึ่งไม่เหมือนกัน ดังนั้น สื่อแต่ละประเภทจึงตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับสารไป
คนละอย่าง เมื่อกลุ่มตัวอย่างเลือกเปิดรับข้อมูลข่าวสารฯ ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต (Internet)/สื่อสังคมออนไลน์
(Social Media) กลุ่มตัวอย่างจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารฯ อย่างทันทีทันใด อีกทั้งกลุ่มตัวอย่างสามารถการ
เปิดรับข้อมูลข่าวสารฯ ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต (Internet)/สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ได้อย่างไม่สิ้นสุด
รวมถึงท�าให้กลุม่ ตัวอย่างได้รบั รูป้ ระสบการณ์ในเรือ่ งทีต่ นเองสนใจร่วมแลกเปลีย่ นกับบุคคลอืน่ ได้อย่างกว้างขวาง
ซีึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ จารุวรรณ กิตตินราภรณ์ (2564) ได้ศึกษาเรื่องการใช้สื่อกับการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมปกติใหม่ดา้ นสุขภาพในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID - 19) : กรณีศกึ ษาจังหวัดปทุมธานี
พบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้ประโยชน์จากสื่ออินเทอร์เน็ตมากที่สุด รองลงมาคือ สื่อโทรทัศน์และสื่อบุคคลตาม
ล�าดับในการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ในส่วนเนื้อหาที่ได้รับจากสื่ออินเทอร์เน็ตจะมีความเกี่ยวข้องกับ
เนือ้ หาด้านความรู้ การแนะน�าในการป้องกันโรค การตรวจสอบการแพร่กระจายโรค ในขณะทีก่ ลุม่ ตัวอย่างบางส่วน
เปิดรับและได้รบั ประโยชน์จากรายงานสถานการณ์ผตู้ ดิ เชือ้ ประจ�าวัน เนือ่ งจากเป็นข้อมูลทีม่ าจากหน่วยงาน
ภาครัฐ ซีึง่ เหมือนกับผลการศึกษาในครัง้ นีท้ กี่ ลุม่ ตัวอย่างเปิดรับข้อมูลข่าวสารฯ จากสือ่ อินเทอร์เน็ตมากทีส่ ดุ
เพราะว่าสื่อดังกล่าวอยู่ติดตัวกับกลุ่มตัวอย่างในรูปแบบของสมาร์ทโฟื้นที่สามารถเชื่อมต่อกับสื่ออินเทอร์
เน็ตได้ทุกที่ ทุกเวลา
จากผลการศึกษาข้างต้นส่งผลให้กลุม่ ตัวอย่างมีความเข้มข้นในการรับข้อมูลข่าวสารฯ ใน 3 ล�าดับแรก
ได้แก่ สือ่ อินเทอร์เน็ต (Internet)/สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) มากกว่า 21 ครั้งต่อเดือน เป็นร้อยละ
50.48 ล�าดับถัดมา ได้แก่ สื่อโทรทัศน์ มากกว่า 21 ครัง้ ต่อเดือน ร้อยละ 17.22 และล�าดับสุดท้าย ได้แก่
สื่อบุคคล มากกว่า 21 ครั้งต่อเดือน ร้อยละ 12.92 สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ส�านักงานพัฒนาธุร
กรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (2564) ได้รายงานผลการส�ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี
2563 พบว่า ผู้ตอบแบบส�ารวจฯ ใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยวันละ 11 ชัว่ โมง 25 นาที ในปี 2563 เพิ่มขึ้นจากปี
2562 ถึง 1 ชั่วโมง 3 นาที ซีึ่ง 78.3% ของผู้ตอบแบบส�ารวจฯ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดตาม
เจเนอเรชัน พบว่า กลุม่ Gen X (อายุ 40 - 55 ปี) มีการใช้อนิ เทอร์เน็ต จ�านวน 10 ชัว่ โมง 20 นาที อยูใ่ นล�าดับที่
3 รองจาก Gen Y และ Gen Z การใช้อินเทอร์เน็ตทีเ่ พิ่มมากขึ้น จากเหตุผลหลัก คือ การทีส่ ามารถเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตได้งา่ ย และมีเครือข่ายทีค่ รอบคลุม ส่วนสาเหตุรองลงมาคือ มีความจ�าเป็นต้องใช้อนิ เทอร์เน็ตเพิม่ ขึน้
โดยผลการศึกษาพบกิจกรรมออนไลน์ในการค้นหาข้อมูลทีต่ นสนใจอยูใ่ นล�าดับที่ 3 รองจากการใช้ Social
Media และดูโทรทัศน์/ดูคลิป/ดูหนัง/ฟื้ังเพลงออนไลน์ จากผลการศึกษาข้างต้นได้สามารถสนับสนุนผล
การศึกษาว่าเพราะเหตุใดกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จากการศึกษาในครั้งนี้ที่อยู่ในช่วงอายุ 41- 50 ปี และมี
ความถี่ในการรับข้อมูลข่าวสารฯ ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตมากที่สุด เนื่องมาจากอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อทีเ่ ข้าถึงง่าย
เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร และกลุ่มตัวอย่างสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ตนเองสนใจได้ตลอดเวลา
ซีึ่งผลการศึกษายังสอดคล้องกับ Schramm (1973) กล่าวถึงหลักการทัว่ ไปของการเลือกความส�าคัญของ
ข่าวสารว่า ขึน้ อยูก่ บั การใช้ความพยายามน้อยทีส่ ดุ (Least Effect) และผลทีจ่ ะได้ (Promise of Reward) เนือ่ ง
จากคนเรามีแนวโน้มทีจ่ ะเปิดรับข่าวสารทีใ่ ช้ความพยายามน้อย ดังนัน้ กลุม่ ตัวอย่างจึงมีความถีใ่ นการเลือก
เปิดรับข้อมูลข่าวสารฯ จากสือ่ ตามสะดวกทีอ่ ยูใ่ กล้ตวั สามารถเลือกรับได้งา่ ยและมีสารประโยชน์ตอ่ ตนเอง
ยิ่งไปกว่านั้นกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารด้านความเข้มข้นในการเปิดรับเกี่ยวกับการ
ปกป้องสิทธิสว่ นบุคคลจากการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจ ในภาพรวม คือ อ่าน/ชม/ฟื้ัง ขณะท�ากิจกรรมอืน่ ไปด้วย
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และเมือ่ จ�าแนกตามสือ่ ทีเ่ ปิดรับข่าวสาร โดยเรียงล�าดับค่าเฉลีย่ จากมากไปน้อย ได้แก่ อินเทอร์เน็ต (Internet)/
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) โดยมีพฤติกรรมในการอ่าน/ชม/ฟื้ัง แต่ไม่ทราบรายละเอียดจาก โทรทัศน์
สื่อบุคคล และขณะท�ากิจกรรมอื่นไปด้วย
สอดคล้อง กิตมิ า สุรสนธิ (2541) ได้กล่าวเกีย่ วกับการเปิดรับข่าวสาร ว่าบุคคลจะไม่รบั ข่าวสารทุกอย่าง
ทีผ่ า่ นมาสูต่ นทัง้ หมด แต่จะเลือกรับรูเ้ พียงบางส่วนทีค่ ดิ ว่ามีประโยชน์ตอ่ ตน ดังนัน้ แสดงให้เห็นว่าถึงแม้วา่
กลุม่ ตัวอย่างจะตระหนักรับรูใ้ นข้อมูลข่าวสาร ฯ ผ่านช่องทางการสือ่ สารต่าง ๆ นัน้ จะถูกกลุม่ ตัวอย่างคัดเลือก
อยูต่ ลอดเวลา ว่าข่าวสารทีน่ า่ สนใจ มีประโยชน์และเหมาะสมตามความนึกคิดของพวกเขา อีกทัง้ ผลการศึกษา
ในครัง้ นีย้ งั สอดคล้องกับ Klapper , Joseph T. (1960) ในกระบวนการเลือกรับข่าวสาร ได้แก่ 1) การเลือกเปิดรับ
(Selective Exposure) หมายถึง กลุ่มตัวอย่างเลือกสนใจ หรือเปิดรับข่าวสารฯที่สอดคล้องกับความคิดเห็น
ความสนใจที่มีอยู่เดิมและพยายามหลีกเลี่ยงข่าวสาร ที่ไม่สอดคล้องกับทัศนคติและความคิดเห็นเดิมของ
ตน 2) การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) เนื่องจากสมองของมนุษย์ สามารถรับข้อมูลได้จ�ากัด
คือ รับข้อมูลได้เพียง 500 ส่วนใน 1 วินาทีเท่านั้น ในวันหนึ่ง ๆ สมองเราถูกกระตุ้นจากข่าวสารต่าง ๆ
มากมาย ทัง้ จากความคิดของตนเองและสิง่ กระตุน้ จากภายนอก ดังนัน้ สมองเราจะต้องคัดเลือกข่าวสารทีม่ า
กระตุ้นอยู่ตลอดเวลาว่าข่าวสารใดเป็นข่าวสารที่ควรรับรู้ และ ข่าวสารใดไม่ควรรับรู้ ดังนั้นข่าวสารใด
ไม่ควรรับรู้ถูกคัดเลือกแล้วมักเป็นข่าวสารที่ตรงตามความสนใจ และความต้องการของผู้รับสาร
จากผลการศึกษาสะท้อนได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารด้านความเข้มข้นในการ
เปิดรับเกีย่ วกับการปกป้องสิทธิสว่ นบุคคลจากการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจ ในภาพรวม คือ อ่าน/ชม/
ฟื้ัง ขณะท�ากิจกรรมอืน่ ไปด้วย ส่งผลให้เกิด 3) การเลือกรับรู้ (Selective Perception) หลังจากการเลือกเปิด
รับข่าวสารจาก แหล่งใดแหล่ง หนึง่ แล้วผู้รับสารจะเลือกรับรูแ้ ละตีความข่าวสารที่ได้รับแตกต่างกันไปตาม
ประสบการณ์ ทัศนคติ ความต้องการ ความเชือ่ ความหวังแรงจูงใจ สภาวะร่างกาย หรือสภาวะอารมณ์ในขณะนัน้
ดังนั้นผู้รับสารจะตีความผิดพลาดหรือบิดเบือนข่าวสารให้สอดคล้องกับทัศนคติและความเชื่อ ของตนเอง
ยิ่งกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารฯ ในภาพรวม คือ อ่าน/ชม/ฟื้ัง ขณะท�ากิจกรรมอื่นไปด้วย
อาจส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในกระบวนการรับรู้น�ามาสู่ 4) การเลือกจดจ�า (Selective Retention)
เป็นแนวโน้มในการเลือกจดจ�าข่าวสาร เฉพาะส่วนที่ตรงกับความสนใจความต้องการทัศนคติของตนเอง
ข้อเสนิอแนิะเพ่�อกัารวิจััยครั�งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยโดยแบ่งกลุ่มประชากรเป็นกลุ่ม Generation ซีึง่ เหมาะกับการศึกษาที่เกี่ยวกับ
พฤติกรรมการใช้สอื่ อินเทอร์เน็ตหรือสือ่ สังคมออนไลน์ในปัจจุบนั เนือ่ งจากในแต่ละ Generation จะมีลกั ษณะนิสยั
รูปแบบการใช้ชีวิต รวมถึงวิธีคิดที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมในการเลือกเปิดรับข้อมูลข่าว
สารของแต่ละ Generation สามารถสะท้อนข้อมูลเชิงลึก เกี่ยวกับการตระหนักรู้ฯ ในแต่ละ Generation ได้
2. ควรเพิม่ การศึกษาเปรียบเทียบบริบทการตระหนักรูฯ้ ในมิตจิ ากคนวงใน (Emic Perspective) และคนวงนอก
(Etic Perspective) เพือ่ ให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่มีความชัดเจน และรอบด้าน รวมทัง้ ทราบความสัมพันธ์ และ
องค์ประกอบของแต่ละตัวแปรได้ดียิ่งขึน้
3. ควรศึกษาผ่านโมเดลเชิงสาเหตุปัจจัยการตระหนักรู้ที่เกี่ยวข้องกับรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ เพื่อที่จะได้ทราบว่าโมเดลที่พัฒนาขึ้นนั้นสามารถน�ามาประยุกต์ใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างในพื้นที่ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้หรือไม่
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