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การวิจัยเรื่อง “การตระหนักรูเ้ก่ียวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการใชข้อ้มลูส่วนบุคคลในภาคธุรกิจของ

ประชาชนในกรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค  ์3 ประการ ไดแ้ก่ (1) เพื่ออธิบายคุณลักษณะทางประชากรศาสตรเ์ก่ียวกับการ
ปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการใชข้อ้มลูส่วนบุคคลในภาคธุรกิจ (2) เพื่ออธิบายพฤติกรรมการเปิดรบัข่าวสารเก่ียวกับการปกป้อง
สิทธิส่วนบคุคลจากการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลในภาคธุรกิจ และ (3) เพ่ือวิเคราะหค์ณุลกัษณะทางประชากรกับการตระหนกัรูเ้ก่ียวกับ
การปกป้องสิทธิสว่นบคุคลจากการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลในภาคธุรกิจของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยใชร้ะเบียบวิธีการวิจยัเชิง
ปรมิาณ (Quantitative Research) และการสุม่กลุม่ตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) ในการเก็บขอ้มลู ประกอบกบัใช้
แบบสอบถามแบบปลายปิดในการเก็บขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 440 คน โดยก าหนดกลุ่มตวัอย่างที่จะท าการศึกษานี้ คือ 
ประชากรอายตุัง้แต่ 18 ปี - 60 ปี ที่พ  านักอาศัยและประกอบอาชีพในกรุงเทพมหานคร โดยในรอบ 6เดือนที่ผ่านมา เป็นผูท้ี่เคย
เปิดรบัข่าวสารเก่ียวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการใชข้อ้มลูส่วนบุคคลในภาคธุรกิจ  อย่างนอ้ย 1 สื่อ ผลการวิจยั พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (64.32%) อาย ุอยู่ในช่วง 41 ปี – 50 ปี (34.55%) จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี 
(59.77%) มีอาชีพลกูจา้ง/พนกังานบรษัิท – เอกชน (57.05%) และมีรายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือน 15,001 - 35,000 บาท (27.05 %) เคยถกู
ล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของขอ้มลูส่วนบุคคลจากภาคธุรกิจ จนสรา้งความเดือดรอ้นร  าคาญ  หรือสรา้งความเสียหาย 
(85%) โดยจ าแนกเป็น การถกูล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวจากการเสนอขายประกันภยั   การเสนอวงเงินสินเชื่อ/บัตรเครดิต 
และการเสนอผลิตภณัฑเ์พ่ือความงาม/ฟิตเนส ตามล าดบั โดยสว่นใหญ่ทราบรายละเอียดกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่น
บคุคล และป้องกันการล่วงละเมิดสิทธิความเป็นสว่นตวัของขอ้มลูส่วนบุคคล  (61.36 %) โดยส่วนใหญ่จะไม่ใหข้อ้มลูดา้นศาสนา 
เพราะขอ้มูลดา้นศาสนาไม่เก่ียวกับการบริการเรื่องอาหาร  และไม่ใหข้อ้มลูเพราะไม่อยากไดร้ับการบริการ (54.78%) ใหข้อ้มูล
เพราะตอ้งการไดร้บัการบริการเรื่องอาหารที่สอดคลอ้งกับความเช่ือทางศาสนา  (37.87%) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทราบว่า
การยินยอมในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลมีปัญหา  เน่ืองจากผู้ให้ข้อมูลมีความรูส้ึกไม่ปลอดภัยในการเปิดเผยข้อมูลส่วน
บคุคล (70%) และมีพฤติกรรมการเปิดรบัข่าวสารเก่ียวกับการปกป้องสิทธิสว่นบคุคลจากการใชข้อ้มลูส่วนบุคคลในภาคธุรกิจผ่าน
สื่ออินเทอรเ์น็ต(Internet)/สื่อสงัคมออนไลน(์Social Media) สื่อโทรทศัน ์และสื่อบุคคล ตามล าดบั ระดบัความเขม้ขน้ในการเปิดรบั
ขอ้มลูข่าวสารเก่ียวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการใชข้อ้มลูส่วนบุคคลในภาคธุรกิจในภาพรวม  คือ อ่าน/ชม/ฟัง ขณะท า
กิจกรรมอ่ืนไปดว้ย นอกจากนีย้งัพบว่า ผูท้ี่มีอายทุี่แตกต่างกนัจะมีการตระหนักรูก้ารปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการใชข้อ้มลูส่วน
บคุคลในภาคธุรกิจแตกตา่งกนั 
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The aims of this research are as follows: (1) to explain the demographic characteristics regarding 

privacy protection by using personal data in the business sector; (2) to explain information exposure behavior 
regarding privacy protection from using personal data in the business sector; and (3) to analyze the differences 
between the demographic characteristics and the awareness of people in Bangkok on privacy protection and using 
personal data in the business sector. The quantitative research methodology was conducted using the accidental 
sampling technique were utilized with open-ended questionnaires to collect data from the 440 respondents. The 
sample group were selected from a population aged 18-60, and residing and working in Bangkok metropolitan area. 
Moreover, they also exposed information related to the privacy protection from using personal data in the business 
sector, with at least one channel or medium. The research findings revealed that most of the samples were female, 
accounting for 64.32%; aged 41-50, accounting for 34.55%; graduated with a Bachelor's degree, accounting for 
59.77%; worked as employees or private company staff, accounting for 57.05% and also had an average monthly 
income ranging from 15,001- 35,000 Baht, accounting for 27.05%. The sample reported personal data infringement 
by the business sector, causing trouble or damage, accounting for 85%, classified by infringements on privacy rights 
from insurance, credit limit or credit card offerings, beauty products or fitness presentations, respectively. Most of the 
respondents were aware of the law on the protection of personal data and infringement of personal data privacy 
rights, represented 61.36%. Most did not provide religious information since they thought that it was not related to 
food services and did not provide such information because it was required and represented 54.78%. Nevertheless; 
they provided religious information due to food services in line with religious beliefs, and was at 37.87%. Most of the 
respondents acknowledged that consent to access personal data was problematic due to insecurity about the 
disclosure of personal information at 70% and they exposed information related to the privacy protection from 
personal data in the business sector through internet and social media, television media and personal media, 
consecutively. The intensive level of exposure to privacy data protection on personal data in the business sector 
included reading, watching and listening while doing other activities. Other than that, the age difference led to a 
different awareness on the privacy protection from using personal data in the business sector. 
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บทที ่1 
บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
ในปัจจุบันประชากรทั่วโลกต่างให้ความส าคัญกับการใช้เทคโนโลยีการส่ือสารผ่าน

เครือข่ายอินเทอรเ์น็ตเพิ่มมากขึน้ในทุก ๆ ปี ประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน จากผลการศึกษาของ
ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (2564) ได้รายงานผลการส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้
อินเทอรเ์น็ตในประเทศไทย ปี 2563 พบว่า ในประเทศไทยมีอตัราการใชอิ้นเทอรเ์น็ตเฉล่ียวนัละ 
11 ชั่ วโมง 25 นาที ในปี 2563 เพิ่มขึน้จากปี 2562 ถึง 1 ชั่ วโมง 3 นาที โดยปีแรกท่ีส านักงาน
พฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสเ์ริ่มท าผลส ารวจ คือปี 2556 คนไทยใชอิ้นเทอรเ์น็ตเฉล่ียเพียง 
วนัละ 4 ชั่วโมง 36 นาทีเท่านัน้ คิดเป็นอตัราการเตบิโตท่ีเพิ่มขึน้ถึง 3 เท่าตวั ในขณะท่ีอตัราการใช้
อินเทอรเ์น็ตเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว ส่งผลดีในด้านต่าง  ๆ แล้วอีกด้านหนึ่งของการใช้เครือข่าย
อินเทอรเ์น็ตท่ีสูงขึน้ยงัก่อใหเ้กิดผลกระทบในแง่ของการละเมิด หรือการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคล
ของผูใ้ชอิ้นเทอรเ์น็ตดว้ยเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นการน าส่งขอ้มลูผูใ้ชง้านไปยงับคุคลท่ีสาม หรือ
การน าขอ้มูลเหล่านัน้ไปใชต้่อเพ่ือประโยชนท์างการคา้ การลงทุน หรือการตลาด โดยท่ีเจา้ของ
ขอ้มูลส่วนบุคคลไม่ยินยอม จนเกิดสภาวะขอ้มูลส่วนบุคคลรั่วไหล เกิดการสวมรอย หรือการใช้
ขอ้มลูดงักลา่วท าผิดกฎหมาย ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่เจา้ของขอ้มลูอยา่งไมรู่ต้วั 

จากผลกระทบขา้งตน้ หน่วยงานภาครฐัเล็งเห็นถึงความส าคญัในการ “รกัษาขอ้มูลส่วน
บุคคล” จึงไดอ้อกพระราชบัญญัติคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 มุ่งเน้นไปท่ีการก ากับ/
ควบคมุแนวทางการท างานขององคก์ร หน่วยงานหรือนิติบุคคลใหมี้ “มาตรฐาน” ในการจดัการ
ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและเพียงพอ เม่ือมีความจ าเป็นต้องขอใช้ข้อมูลส่วนบุคคล  
เพ่ือป้องกันความเส่ียงท่ีจะมีผลกระทบไปถึงการรกัษาความลับ (Confidentiality) ความถูกตอ้ง
สมบูรณ์ (Integrity) และความพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล ท่ีก่อให้เกิด
แนวโน้มให้เกิดผลกระทบเชิงลบหรือความเสียหายในระดับบุคคลหรือองค์กร โดยพรบ.นี ้
สอดคลอ้งกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกมีการพูดถึงหลกัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลโดยพิจารณา
ความเช่ือมโยงกับหลักสิทธิมนุษยชนท่ีส าคัญประการหนึ่งท่ีได้รับการคุ้มครองในทางสากล  
ดังท่ีปรากฏในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ค.ศ. 1948 ข้อ 12 ว่า 
“บุคคลใด ๆ จะถูกสอดแทรกโดยพลการในชีวิตส่วนบุคคลในครอบครวั ในเคหสถาน หรือในการ
สือ่สาร หรือจะถูกลบหลู่ในเกียรติยศและชื่อเสียงมิได ้ทุกคนมีสิทธิที่จะไดร้บัความคุม้ครองตาม
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กฎหมายต่อการแทรกสอด หรือการลบหลู่ดงักล่าวนัน้” ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นกรอบแนวทางการ
ปฏิบตัท่ีิสะทอ้นถึงความคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลท่ีเป็นรูปธรรม (แอมเนสตี,้ ม.ป.ป) 

เม่ือพิจารณาสาระส าคญัของ พ.ร.บ.ฉบบันี  ้ผูว้ิจยัพบวา่ มีประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเจา้ของ
ขอ้มลูส่วนบุคคลใน 2 ประเด็นส าคญันั่นคือ 1) เจา้ของขอ้มูลตอ้งใหค้วามยินยอม (Consent) ใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูลการใช้ และการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลตามวตัถุประสงคท่ี์ผูเ้ก็บรวบรวม
ผู้ใช้แจ้งไว้ตั้งแต่แรกแล้วเท่านั้น และ 2) เจ้าของข้อมูลมีสิทธ์ิถอนความยินยอมขอให้ลบหรือ
ท าลายขอ้มลูเม่ือใดก็ไดห้ากเป็นความประสงคข์องเจา้ของขอ้มลู ทัง้นีเ้ม่ือพิจารณาถึงความหมาย
ของค าว่า “ขอ้มูลส่วนบุคคล” นัน้จะพบว่าหมายความถึงขอ้มูลเก่ียวกับบุคคล ซึ่งท าใหส้ามารถ
ระบุตวับคุคลนัน้ไดไ้ม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม แต่ไม่รวมถึงขอ้มลูของผูถ้ึงแก่กรรม (พ.ร.บ.
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล , 2562) โดยท่ีการเปิดเผยหรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็น
กระบวนการท่ีอาจน ามาซึ่งผลกระทบเก่ียวกบัความเป็นส่วนตวั (Privacy) ของเจา้ของขอ้มูล เช่น 
การใชโ้ปรแกรมการคน้หา (Search Engine) ของกเูกิล (Google) ถูกฟ้องรอ้งเรียกค่าเสียหายเป็น
จ านวนเงินกว่า 5 พนัลา้นดอลลารส์หรฐัฯ ในขอ้หาบกุรุกความเป็นส่วนตวัของผูใ้ชง้านหลายลา้น
คนจากการรวบรวมขอ้มลูของผูใ้ชบ้ริการผ่าน Google Analytics, Google Ads Manager รวมถึง
แอปพลิเคชั่นและอ่ืน ๆ ช่วยใหเ้ครื่องมือของกเูกิลสามารถเรียนรูข้อ้มลูของผูใ้ชง้านไดไ้ม่วา่จะเป็น
งานอดเิรก อาหารท่ีช่ืนชอบ ลกัษณะการชอ้ปป้ิง หรือแมแ้ตส่ิ่งท่ีผูใ้ชง้านรงัเกียจหรือหลงใหลแมจ้ะ
เป็นความลับก็ตาม (Marketingoops, 2020) ผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากการถูกเปิดเผยหรือการถูก
แทรกแซงขอ้มูลส่วนบุคคล โดยปราศจากเหตุผลย่อมส่งผลใหเ้จา้ของขอ้มูลเกิดความเดือดรอ้น
ร  าคาญ และอาจท าใหเ้จา้ของขอ้มลูไมส่ามารถด าเนินชีวิตไดอ้ยา่งปกตสิขุ 

จะเห็นไดว้่าการละเมิดตอ่ขอ้มลูสว่นบคุคลเสมือนเป็นการละเมิดตอ่สิทธิเสรีภาพ  ขอ้มลู
ส่วนบุคคลบริบทสากลจึงให้ความส าคัญกับการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะท่ีเป็นสิทธิ  
ในความเป็นส่วนตวั (Right to Privacy) ในเรื่องขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล (Information Privacy)  
ซึ่งเป็นหนึ่งในสิทธิความเป็นส่วนตวั นอกเหนือจากความเป็นสว่นตวัในอาณาเขต หรือสถานท่ีของ
ตนเอง (Territorial Privacy) ความเป็นส่วนตัวในชีวิตร่างกาย (Bodily Privacy) และความเป็น
ส่วนตวัในการติดต่อส่ือสาร (Communication Privacy) อันหมายถึงสถานะท่ีบุคคลจะรอดพ้น
จากการสังเกต การรู ้ การสืบความลับ การรบกวนต่าง ๆ และความมีสันโดษ โดยไม่ติดต่อกับ
สังคมนั่นคือขอบเขตท่ีบุคคลควรไดร้บัการคุม้ครอง และการเคารพในสิทธิส่วนบุคคลก็คือการ
ด ารงชีวิตอย่างอิสระ มีการพฒันาบคุลิกลกัษณะตามท่ีตอ้งการ สิทธิท่ีจะแสวงหาความสขุในชีวิต
ตามวิถีทางท่ีอาจเป็นไปได ้และเป็นความพอใจตราบเท่าท่ีไม่ขดัต่อกฎหมายไม่ขดัต่อความสงบ
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เรียบรอ้ย และศีลธรรมอนัดีของประชาชน และไม่เป็นการล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของผูอ่ื้น (อธิพร 
สิทธิธีรรตัน,์ 2558) จงึอาจกล่าวไดว้า่เป็นความส าคญัอย่างยิ่งท่ีผูถื้อครองขอ้มลูในปัจจบุนัจะตอ้ง
ท าการปกปิดขอ้มูลส่วนบุคคลทุกประเภท เพราะเป็นขอ้มูลท่ีมีความอ่อนไหวต่อความรูส้ึกของ
เจ้าของข้อมูล เน่ืองจากเป็นข้อมูลท่ีสามารถเช่ือมโยงไปยังบุคคลผู้เป็นเจ้าของได ้ดังนั้นการ
เปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลและการถูกเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบคุคลโดยไม่ชอบอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบท่ี
ไมพ่งึประสงคต์ามมา ซึ่งกลายเป็นสาเหตสุ  าคญัของการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลู
ส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 ท่ีมีการระบหุมายเหตไุวว้่า “เหตผุลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัิฉบบั
นี ้คือ เนื่องจากปัจจุบนัมีการล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตวัของขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นจ านวน
มากจนสรา้งความเดือดรอ้นร าคาญหรือความเสียหายใหแ้ก่เจา้ของขอ้มูลส่วนบคุคล ประกอบกบั
ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีท าใหก้ารเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลอนัเป็นการ
ล่วงละเมิดดังกล่าว ท าไดโ้ดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจ
โดยรวม สมควรก าหนดใหม้ีกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นการทั่วไปขึน้ เพื่อ
ก าหนดหลกัเกณฑ์ กลไก หรือมาตรการก ากบัดูแลเกี่ยวกบัการใหค้วามคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล
ที่เป็นหลักการทั่วไป จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบัญญัตินี”้ (พ.ร.บ. คุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล, 
2562) 

จากความส าคญัของขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ จึงส่งผลใหภ้าคธุรกิจในปัจจบุนั
ตอ้งหันกลับมาใหค้วามส าคญักับเรื่องของการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค หรือกลุ่ม
ลูกค้าของธุรกิจมากขึน้ตามล าดับ โดยเฉพาะในส่วนของกลุ่มธุรกิจท่ีเก่ียวกับอินเทอรเ์น็ต 
ทัง้ 4 บริษัทชัน้น าระดบัโลกอย่าง กูเกิล (Google) เฟสบุ๊คส ์(Facebook) แอมะซอน (Amazon) 
และไมโครซอฟ (Microsoft) ต่างก็ออกแนวทางปฏิบัติเพ่ือรบัมือกับความเขม้งวดในกลุ่มธุรกิจ
เก่ียวกับผูใ้หบ้ริการอินเทอรเ์น็ตของในการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (GDPR หรือ General Data 
Protection Regulation) ร่างกฎหมายให้ความคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคฉบับใหม่
สหภาพยโุรป (EU: European Union) มีผลบงัคบัใชใ้นปี 2561 ท่ีผา่นมา 

อย่างไรก็ตามจากการคน้คว้าในเบือ้งตน้พบว่า ยังไม่มีการศึกษาถึงความตระหนักรู ้
เก่ียวกบัเรื่องของการปกปอ้งสิทธิส่วนบคุคลจากการใชข้อ้มลูส่วนบคุคลของภาคธุรกิจ ทัง้ท่ีจริง  ๆ
แลว้การพดูถึงการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลของภาคประชาชนนัน้มีกฎหมายตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การด าเนินกิจกรรมการเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลและการคุม้ครองขอ้มลูอยา่งเหมาะสมมาเป็น
เวลาหลายปีแลว้ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายพระราชบญัญัติขอ้มูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็น
กฎหมายท่ีมีสาระส าคัญอยู่ 2 ประการ คือ การรบัรองสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูล
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ข่าวสารของภาครฐัได ้และการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของประชาชนท่ีมีอยู่ในความครอบครอง
หรือควบคมุดูแลของหน่วยงานของรฐัท่ีกล่าวถึงการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในประเด็นมาตรา 
24 ว่า จะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นก่อน หรือเข้า
ขอ้ยกเวน้ตามท่ีบญัญัติไวใ้นมาตรา 24 แห่งพระราชบญัญัติดงักล่าว โดยหากหน่วยงานของรฐัท่ี
ขอใหห้น่วยงานของรฐัท่ีครอบครองหรือควบคมุดูแลขอ้มูลส่วนบุคคล เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล
หรือขอเขา้ถึงขอ้มลูส่วนบคุคล โดยวิธีการเช่ือมโยงขอ้มลูระหว่างกนัของหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย
ระบบคอมพิวเตอรเ์ป็นหน่วยงานท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีตามกฎหมาย และมีความจ าเป็นตอ้งมีขอ้มูล
ส่วนบุคคลดงักล่าวเพ่ือใชใ้นการปฏิบตัิหนา้ท่ีของหน่วยงานตนแลว้ ถือว่าเป็นการเปิดเผยขอ้มูล
สว่นบคุคลตอ่เจา้หนา้ท่ีของรฐัหรือหน่วยงานของรฐัท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีตามกฎหมาย ตามมาตรา 24 
(8) แห่งพระราชบญัญัติขอ้มูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งไม่ตอ้งขอความยินยอมจาก
เจา้ของขอ้มลูก่อนได”้ (ส านกัขา่วกรองแหง่ชาติ, ม.ป.ป.) 

เม่ือภาครฐัไดอ้อกพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดงักล่าวแลว้ 
ผูว้ิจยัจึงเกิดความสงสยัและตอ้งการแสวงหาค าตอบว่าภาคประชาชน โดยเฉพาะประชาชนใน
กรุงเทพมหานครท่ีเป็นเมืองหลวงและเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจของประเทศ อีกทัง้ยังครอง
แชมป์สถิติจ  านวนประชากรสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศด้วยการมีจ านวนประชากร 
5,588,222 คน จากจ านวนประชากรประเทศไทยกว่า 66.1 ลา้นคนทั่วประเทศ (ประกาศส านัก
ทะเบียนกลาง, 2564) การเป็นศูนย์กลางของความเจริญและเป็นศูนย์รวมระบบกลไกทาง
การตลาดของกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้ภาคธุรกิจให้ความส าคญัจากการใชข้อ้มูลส่วนบุคคล 
“DATA is the King” การเปรียบการถือครองขอ้มูลส่วนบุคคล  อาทิเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 
รายได ้งานอดิเรก เบอรต์ิดต่อ อีเมลล ์ฯลฯ มีมูลค่ามหาศาลในภาคธุรกิจสามารถก าหนดทิศ
ทางการพฒันาสินคา้การเสนอการขายโดยการเรียนรูจ้ากขอ้มูลส่วนบุคคลนี ้(CJ WORX, 2561) 
ปัจจบุนัภาคธุรกิจสง่เสรมิใหเ้กิดการใชเ้ทคโนโลยีแพลตฟอรม์ตา่ง ๆ ในการด าเนินชีวิต เช่น การใช้
โมบายแบงกิง้ การใชแ้อพพลิเคชั่นเพ่ือสั่งอาหาร การสั่งซือ้สินคา้ หรือการบริการตา่ง ๆ ซึ่งทกุการ
ใชบ้ริการมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งระบุ “ขอ้มูลส่วนบุคคล” ไดแ้ก่ ช่ือ ท่ีอยู่ เบอรโ์ทรศพัท ์
เพ่ือเขา้ถึงการรบับริการนัน้จะมีความตระหนกัรูเ้ก่ียวกับเรื่องของการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจาก
การใชข้อ้มลูสว่นบคุคลของภาคธุรกิจมากนอ้ยเพียงใด 

ดงันัน้ หากภาคประชาชนเกิดความตระหนกัรูถ้ึงความส าคญัของการคุม้ครองขอ้มลูส่วน
บุคคลของตนเอง และเห็นความส าคญัของแนวทางการจัดการขอ้มูลส่วนบุคคลของตนเองก็จะ
สามารถป้องกันการล่วงละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้ รวมทั้งยังเป็นปร ะโยชน์ต่อ
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หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการน าพระราชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 ไปปรบัใชเ้ป็น
แนวทางการประชาสมัพนัธ์ พรอ้มทัง้ใหค้วามรูแ้ก่ภาคประชาชนไดอ้ย่างครบถว้นและตรงจดุมาก
ยิ่งขึน้ 

วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
1. เพ่ืออธิบายคุณลักษณะทางประชากรศาสตรก์ับการตระหนักรูเ้ก่ียวกับการปกป้อง

สิทธิสว่นบคุคลจากการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลในภาคธุรกิจ 
2. เพ่ืออธิบายพฤติกรรมการเปิดรบัข่าวสารเก่ียวกับการปกป้องสิทธิส่วนบคุคลจากการ

ใชข้อ้มลูสว่นบคุคลในภาคธุรกิจ 
3. เพ่ือวิเคราะหค์ณุลกัษณะทางประชากรศาสตรก์ับการตระหนกัรูเ้ก่ียวกับการปกป้อง

สิทธิสว่นบคุคลจากการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลในภาคธุรกิจของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

ความส าคัญของการวิจัย 
ผลของการวิจยัครัง้นีจ้ะท าใหท้ราบถึงการตระหนกัรูข้องประชาชนในกรุงเทพมหานคร

เก่ียวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการใชข้้อมูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจ  เพ่ือสรา้งความรู้
ความเขา้ใจการรูเ้ท่าทนัสงัคมและ/หรือภาคธุรกิจ โดยการน าไปใชใ้นเชิงของการวางแผนในการ
ส่ือสารเพ่ือเสรมิสรา้งการตระหนกัรูใ้นประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเหมาะสมและเกิดประโยชนต์อ่ไป 

ขอบเขตในการศึกษา 
การก าหนดขอบเขตของการวิจยันีจ้ะอธิบายประเดน็หวัขอ้ดงันี ้

ประเภทและรูปแบบวิธีวิจยั 
การด าเนินการศกึษาในครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

เครื่องมือท่ีใชใ้นการศกึษาครัง้นีป้ระกอบไปดว้ย แบบสอบถามออนไลน ์(Online Questionnaire) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากร ไดแ้ก่ ประชาชนท่ีอยู่ในกรุงเทพมหานครจ านวนรวมทัง้สิน้ 5,588,222 คน 

ใน 50 เขต (กองยุทธศาสตรแ์ละสารสนเทศท่ีอยู่อาศัย , 2562) โดยเป็นประชากรท่ีมีอายุตัง้แต่  
18 - 60 ปี พ านกัอาศยัและประกอบอาชีพในกรุงเทพมหานครเทา่นัน้ และในรอบ 6 เดือนท่ีผ่านมา 
เคยเปิดรบัข่าวสารเก่ียวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจ
อยา่งนอ้ย 1 ส่ือ (พระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล) 
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2. ผูว้ิจยัไดก้ าหนดกลุ่มตวัอย่างท่ีจะท าการศึกษาครัง้นีจ้ากประชากร โดยใชว้ิธีการสุ่ม
ตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) เป็นการเก็บขอ้มูลตัง้แต่มีนาคม – เมษายน 2564 
ตามตารางของทาโร ยามาเน่  (Yamane,1970) ท่ีระดับความเช่ือมั่ น 95% โดยความคลาด
เคล่ือนท่ีสามารถยอมรบัไดไ้ม่เกิน 0.05 ซึ่งไดผ้ลลพัธอ์ยู่ท่ี ± 400 ราย และมีการเพิ่มกลุ่มตวัอย่าง
อีก 10 % หรือ 40 คน เพ่ือท าใหแ้บบสอบถามนั้นมีความครอบคลุมมากขึน้ จึงท าใหข้นาดของ
กลุม่ตวัอยา่งมีทัง้หมด 440 คน 

ตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ หรือตัวแปรต้น (Independent Variables)  

คุณลักษณะทางประชากร ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ  และ
รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 

2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
การตระหนักรูเ้ก่ียวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลในภาค

ธุรกิจของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
2.1 ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเก่ียวกับบุคคล ซึ่งท าให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้  

ไมว่า่ทางตรงหรือทางออ้ม แตไ่มร่วมถึงขอ้มลูของผูถ้ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 
2.2 ขอ้มูลส่วนบคุคลอ่อนไหว ขอ้มลูท่ีเป็นเรื่องส่วนบคุคลโดยแทข้องบคุคล มีความ

ละเอียดออ่นและสุม่เส่ียงตอ่การถกูใชใ้นการเลือกปฏิบตัอิยา่งไมเ่ป็นธรรม  
2.3 การก าหนดความเส่ียงขอ้มูล การเก็บรวบรวมใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

ความเส่ียงท่ีจะรั่วไหลหรือถกูละเมิดขอ้มลู เกิดผลกระทบตอ่สิทธิและเสรีภาพของเจา้ของขอ้มลู 
2.4 การประมวลผลข้อมูล การด าเนินการต่อชุดข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยการเก็บ

รวบรวม การบันทึก การใช ้การเปิดเผย การท าให้สามารถเขา้ถึงได ้การยับยัง้ หรือการลบหรือ
ท าลายขอ้มลูสว่นบคุคล  

2.5 เง่ือนไขความยินยอม การเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลจะตอ้ง
ไดร้บัการยินยอมจากเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลนัน้ ไม่ท าใหเ้จา้ของขอ้มลูเขา้ใจผิดในวตัถปุระสงค์
ดงักลา่ว  
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ประโยชนท์ีค่าดว่าจะได้รับ 
ผลการวิจยัเรื่อง การตระหนกัรูเ้ก่ียวกบัการปกปอ้งสิทธิส่วนบุคคลจากการใชข้อ้มลูส่วน

บุคคลในภาคธุรกิจของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  จะสามารถน าไปใช้ในการวิเคราะห์
คุณลักษณะทางประชากรศาสตร  ์พฤติกรรมการเปิดรบัข่าวสาร ในเชิงของการวางแผนในการ
ส่ือสาร เพ่ือเสริมสรา้งการตระหนักรูเ้ก่ียวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการใชข้อ้มูลส่วน
บุคคลในภาคธุรกิจใหก้ับประชาชน สามารถรูเ้ท่าทันสังคมและ/หรือภาคธุรกิจได ้อีกทั้งยังเป็น
ประโยชนต์อ่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการน าพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
ในการน าผลการวิจัยไปปรบัใชเ้ป็นแนวทางในการส่ือสารใหก้ับประชาชนไดอ้ย่างครบถ้วนและ 
ตรงจดุมากยิ่งขึน้ 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. คณุลักษณะประชากร หมายถึง ลกัษณะประชากรท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ซึ่งมีลกัษณะ

แตกต่างกัน ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จะมีพฤติกรรม 
ความสนใจ ในการรบัขา่วสารแตกตา่งกนั 

2. การตระหนักรู ้หมายถึง ความสามารถในการจดจ าได้ และการระลึกได ้ผ่านการ
มองเห็น การไดย้ิน ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการปกปอ้งสิทธิส่วนบุคคลจากการใชข้อ้มลูส่วนบุคคล
ในภาคธุรกิจ 

3. ขอ้มลูส่วนบคุคล หมายถึง ขอ้มลูเก่ียวกบับคุคล ซึ่งท าใหส้ามารถระบตุวับคุคลนัน้ได้
ไมว่า่ทางตรงหรือทางออ้ม แตไ่มร่วมถึง ช่ือ ต าแหน่ง สถานท่ีท างาน ท่ีอยูท่างธุรกิจ และขอ้มลูของ
ผูถ้ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 

4. ขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหว หมายถึง ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเป็นเรื่องส่วนตวัของเจา้ของ
ขอ้มลู มีความละเอียดอ่อน และมีความสุ่มเส่ียงตอ่การถกูน าไปใชใ้นการเลือกปฏิบตัิอย่างไม่เป็น
ธรรมหรือเป็นขอ้มลูอ่ืนใด ซึ่งอาจท าใหเ้กิดผลกระทบตอ่สิทธิเสรีภาพของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล 

5. การก าหนดความเส่ียงขอ้มลู หมายถึง การประเมินความจ าเป็นและความเหมาะสม 
ในการเก็บรวบรวมขอ้มลูเพ่ือใชห้รือการเปิดเผยขอ้มลูท่ีมีตอ่สิทธิ และเสรีภาพของบคุคลทัง้ในเชิง
รา่งกาย จิตใจ และทรพัยส์ิน จากการใชข้อ้มลูสว่นบคุคล 

6. การประมวลผลขอ้มลู หมายถึง การปฏิบตัิตอ่ขอ้มลูส่วนบุคคล เช่น การเก็บรวบรวม
ข้อมูล บันทึก จัดระเบียบ จัดโครงสร้าง จัดเก็บ ดัดแปลง ปรับเปล่ียน กู้คืน ให้ค  าปรึกษา  
ใช้เปิดเผย โดยการส่งแพร่กระจาย หรือท าให้มีอยู่ โดยการจัดวางให้ถูกต าแหน่งหรือการรวม 
จ ากดั ลบ หรือท าลาย 
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7. เง่ือนไขความยินยอม หมายถึง การแสดงเจตนาของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล หรือผูมี้
อ านาจกระท าการแทนเจา้ของขอ้มูลส่วนบคุคล อนญุาตใหผู้อ่ื้นเก็บรวบรวม ใช ้เผยแพร ่เปิดเผย
ขอ้มลูสว่นบคุคล ผา่นเอกสาร หรือผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส ์

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ส าหรบังานวิจยัเรื่อง การตระหนกัรูเ้ก่ียวกบัการปกป้องสิทธิส่วนบคุคลจากการใชข้อ้มูล

สว่นบคุคลในภาคธุรกิจของประชาชนในกรุงเทพมหานคร นัน้ มีกรอบแนวความคดิในการวิจยัดงันี ้
     
 ตัวแปรต้น 

(Independent Variables) 
 ตัวแปรตาม 

(Dependent Variable) 
 

     

 คุณลักษณะประชากรศาสตร ์

• เพศ 
• อาย ุ
• ระดบัการศกึษา 
• อาชีพ 
• รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 

พฤตกิรรมการเปิดรับข่าวสาร 

• ชอ่งทางท่ีเปิดรบั 
• ความเขม้ขน้ในการเปิดรบั 

 

การตระหนักรู้เกี่ยวกับการปกป้อง
สิทธิส่วนบุคคลจากการใช้ข้อมูล 
ส่วนบุคคลในภาคธุรกิจของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

• ขอ้มลูสว่นบคุคล 
• ขอ้มลูสว่นบคุคลออ่นไหว 
• การก าหนดความเส่ียงขอ้มลู 
• การประมวลผลขอ้มลู 
• เง่ือนไขความยินยอม 

 

     

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในงานวิจยั



 
 

บทที ่2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

การวิจัยเรื่อง การตระหนักรูเ้ก่ียวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการใชข้อ้มูลส่วน
บคุคลในภาคธุรกิจของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัไดศ้กึษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจยัน าเสนอผา่นหวัขอ้ดงัตอ่ไปนี ้

1. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัการตระหนกัรู ้
2. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัการรบัรูแ้ละพฤตกิรรมการเปิดรบัขา่วสาร 
3. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์
4. แนวคดิสิทธิในการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 
5. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตระหนักรู้ 
ส าหรบัแนวคิดในเรื่องตระหนกัรู ้(Awareness) เป็นแนวคิดเชิงจิตวิทยา (Psycholgical 

Approach) ผสมผสานกบัแนวคดิเชิงพฤตกิรรมศาสตร ์(Behavioral Sciences)  
พจนานุกรมทางการศกึษา (Dictionary of Education) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า ความ

ตระหนกัรู ้หมายถึงการกระท าท่ีแสดงว่าจ าได ้รบัรู ้หรือมีความรู ้มีความส านึก (Consciousness) 
(Good, 1973) 

พจนานุกรมเวบสเตอร ์(Webster, 1977) ไดน้ิยามการตระหนกัรูไ้วว้่า เป็นลกัษณะ

ของการรูส้ึกตวัภายใตจ้ิตส านึก โดยผา่นกระบวนความคิด เกิดเป็นรูปแบบความระแวดระวงัไม่ว่า

จะเป็นทางสงัคมหรือทางการเมืองระดบัสงู 

ราชบณัฑิตยสถาน (2556) ใหค้วามหมายของค าวา่ตระหนกัไวว้า่ รูป้ระจกัษช์ดั รูช้ดั
แจง้ 

รูนส ์(Runes, 1971) ไดก้ล่าวถึงการตระหนกัรบัรูว้่าเป็นกระบวนการหรือขัน้ตอนของ

พฤตกิรรมท่ีเกิดจากความส านกึ 

โวลเมน (Wolman, 1973) ให้ความหมายของการตระหนักรูไ้ว้ว่า เป็นสภาวะของ

บคุคลท่ีเขา้ใจในเหตกุารณผ์า่นประสบการณข์องแตล่ะบคุคล 
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บลูม (Bloom, 1971) ให้ความหมายของ ความตระหนัก (Awareness) ว่า เป็น

ความรูส้ึกใครค่รวญ ในลกัษณะของความจ าเป็นและเป็นสิ่งท่ีตอ้งท า ปรากฎออกมาในลกัษณะ

การปฏิบัติหรือท่ีเรียกว่าเป็นการแสดงพฤติกรรม ซึ่งถือว่าเป็นการแสดงออกทางด้านอารมณ ์

ดังนั้นจะพบว่าความตระหนักรูเ้ป็นกระบวนการของสิ่งเรา้ท่ีเข้ามากระตุน้ให้บุคคลเกิดความ

ตระหนกซึ่งตา่งจากกระบวนการเกิดความรูท่ี้จะไมถ่กูกระตุน้ดว้ยความตระหนก 

จรินทร ์ธานีรตัน ์(2517) กล่าวถึงการตระหนักรูไ้วว้่า การตระหนักรู ้เป็นความรูส้ึก

ของบุคคลท่ีผ่านความส านึกท่ีเป็นเหตุ เป็นผลท่ีก่อใหเ้กิดการแสดงออกเป็นพฤติกรรมภายใต้

สถานการณท่ี์บคุคลพบเจอ 

ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2520) กล่าวถึงการตระหนกัรูว้่า เป็นสิ่งท่ีผ่านความรูส้ึกของ
บคุคลแตล่ะคนจะฉกุคดิตอ่เหตกุารณห์รือสถานการณใ์ดสถานการณห์นึ่ง ภายใตส้ภาวะจิตใจของ
แตล่ะบคุคลจะระลกึไดห้รือไมไ่ดก็้ตาม 

วิชยั วงษใ์หญ่ (2523) ไดก้ลา่ววา่ การตระหนกัรูเ้ป็นความรูส้กึในขัน้ต  ่าสดุของบคุคล
ท่ีจะแสดงพฤติกรรมทางความรูส้ึก (Affective domain) อีกทั้ง การตระหนักรูน้ั้นเก่ียวข้องกับ
สภาวะทางจิตใจท่ีไมใ่ชข่ัน้ตอนของความจ าหรือการระลกึได ้

เกษม จนัทรแ์กว้ (2547) กล่าวถึงการตระหนกัรูว้า่ การตระหนกัรูเ้ป็นสิ่งท่ีบคุคลหนึ่ง
จะสามารถคิดไดภ้ายใตเ้หตกุารณ์หนึ่ง ๆ โดยท่ีบุคคลสามารถแสดงออกผ่านการพูด การเขียน 
การอ่าน หรืออ่ืน ๆ จากสิ่งเรา้ทางสภาพแวดลอ้มหรือประสบการณท่ี์ผา่นมาผา่นประสาทสมัผสัทัง้
ห้า จนสามารถเกิดเป็นการเรียนรูแ้ละน าไปสู่พฤติกรรมในการแสดงออกต่อสถานการณ์ใด
สถานการณห์นึ่ง 

จากการให้ความหมายของการตระหนักรูข้้างตน้ ผู้วิจัยสามารถสรุปความหมาย
เก่ียวกบัการตระหนกัรูไ้ดว้่า การตระหนกัรูเ้ป็นสภาวะจิตใจของบคุคล ท่ีเกิดขึน้จากสิ่งเรา้ภายนอก
ท่ีกระทบต่อจิตใจ ซึ่ งบุคคลจะเกิดการตระหนักรู ้แตกต่างกัน เน่ืองมาจากสถานการณ ์
สภาพแวดลอ้ม และขอบเขตประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ดังนั้น เม่ือบุคคลผ่านขัน้ตอนการ
ตระหนกัรูแ้ลว้ก็จะแสดงพฤตกิรรมตอ่เรื่องนัน้ ๆ ออกมา 

ขั้นตอนและกระบวนการ การตระหนักรู ้นั้น มาจากกระบวนการทางปัญญา  
(Cognitive Process) ของบุคคลท่ีถูกกระตุน้ดว้ยสิ่งเรา้ หรือจากการสัมผัสสิ่งเรา้นัน้จนเกิดเป็น
ความคิดรวบยอด น าไปสู่การเรียนรูแ้ละความตระหนกัต่างก็น าไปสู่พฤติกรรมของบุคคล ดงันัน้ 
จะเห็นว่าความตระหนักรูข้องบุคคลจะเกิดขึน้ได้ต้องผ่านกระบวนการเรียนรู ้ซึ่งการเรียนรูมี้
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จดุหมาย เพ่ือใหบ้คุคลมองเห็นความส าคญั ความรบัผิดชอบ รวมทัง้ผลกระทบท่ีเกิดขึน้จะส่งผล
ใหบ้คุคลเกิดความตระหนกัตอ่สิ่งนัน้ ๆ  (Good, 1973) ดงัภาพประกอบ 2 
 

 

ภาพประกอบ 2 ขัน้ตอนและกระบวนการเกิดความตระหนกั 

ท่ีมา: Good (1973) Dictionary of Education 

องคป์ระกอบท่ีก่อให้เกิดความตระหนัก เบคเกอร ์(Becker, 1986) กล่าวว่า ความ
ตระหนกันัน้เกิดมาจากทศันคติเม่ือปะทะสงัสรรคก์บัสิ่งเรา้ ผ่านการสมัผสั การรบัรู ้กระบวนการ
คดิ การตีความ การท่ีบคุคลจะเรียนรูเ้รื่องความตระหนกัท่ีน ามาสู่พฤติกรรมความรู้ (Knowledge) 
เจตคติ (Attitude) ความลุ่มลึก ความชดัแจง้ (Intelligibility) บุคคลตอ้งเรียนรูผ้่านสถานการณใ์น
แตล่ะกลุ่มสงัคม ท่ีแตล่ะกลุ่มจะเป็นตวัก าหนดความตระหนกัรูไ้ม่ว่าจะทางบวกหรือทางลบ ผ่าน
ประสบการณข์องบุคคลภายใตส้ถานการณก์ลุ่มสงัคม โดยมีองคป์ระกอบส าคญั ท่ีจะก่อใหเ้กิด
การตระหนกัรู ้3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นความรูค้วามเขา้ใจ (Cognitive Component) เป็นขัน้พืน้ฐานท่ี
ง่ายท่ีสดุ 2) ดา้นอารมณค์วามรูส้ึก (Affective Component) เป็นอารมณค์วามรูส้ึกท่ีหมายรวมถึง
ทศันคตแิละคา่นิยม ความชอบหรือไมช่อบ ความดีหรือไมดี่ เม่ือบคุคลตอ้งใชป้ระเมินสิ่งเรา้ภายใต้
สถานการณ์ต่าง ๆ 3) ด้านพฤติกรรม (Behavioral Component) ดา้นนีเ้ป็นการแสดงออกของ
บคุคลเม่ือเจอสิ่งเรา้ท่ีกระตุน้ใหเ้กิดความตระหนกตอ่สถานการณใ์ดสถานการณห์นึ่ง ไม่ว่าจะเป็น
ค าพดู การแสดงออกตอ่สถานการณน์ัน้ ๆ  
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ส่ือหรือสิ่งเรา้ถือเป็นเครื่องมือส าคญัท่ีจะท าใหบุ้คคลเกิดการตระหนักต่อสถานการณ์
ทางสังคมได ้นอกจากนีย้ังมีปัจจัยแวดล้อมอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลต่อการเกิดความตระหนักของบุคคล 
ไดแ้ก่ (ณฐัยา พั่วทดั, 2549) 

1. ประสบการณข์องแตล่ะบคุคลท่ีมีตอ่การรบัรู ้
2. ความเคยชินกบัสภาพแวดลอ้ม ยิ่งถา้บคุคลใดท่ีมีความเคยชินตอ่สภาพแวดลอ้ม

ใดสภาพแวดล้อมหนึ่งจะยิ่งมีผลท าให้บุคคลนั้นไม่เกิดความตระหนักในสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ 
เน่ืองมาจากความเคยชินนั่นเอง 

3. ความใส่ใจกับการใหค้ณุคา่ ของแต่ละบุคคลจะเกิดขึน้มาจากความสนใจในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง เม่ือบคุคลสนใจหรือใสใ่จกบัประเด็นเหลา่นัน้อยู่ในระดบัมาก ก็จะยิ่งมีความตระหนกั
กบัเรื่องนัน้มากเชน่กนั 

4. ระยะเวลาและความถ่ี เม่ือบุคคลไดร้บัรูเ้รื่องราวบ่อยครัง้มากขึน้เท่าไหร่ ก็ยิ่ง
สง่ผลใหเ้กิดความตระหนกัรูเ้พิ่มมากขึน้เชน่เดียวกนั 

การวัดความตระหนักรู้ 

ความตระหนกั (Awareness) เป็นพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับความรูส้ึกนึกคิดตอ่สิ่งใด
สิ่งหนึ่ง (Conscious of Something) รวมถึงเป็นการจ าแนกระดบัการรบัรู ้(Cognitive) จะเห็นได้
ว่าความตระหนักรูเ้ป็นความรูส้ึกท่ีละเอียดอ่อน ดงันัน้ การวดัความตระหนักรูข้องบุคคลตอ้งมี
กระบวนการ ขัน้ตอน หรือวิธีการเฉพาะท่ีเป็นเคร่ืองมือวดั ดงันี ้(ชวาล แพรตักลุ, 2526)  

1. การสมัภาษณ ์(Interview) ถือว่าเป็นเครื่องมือส าหรบัการวดัความตระหนกัรู ้
แบบมีโครงสรา้งทางค าถามท่ีผ่านการจดัเรียงประเด็นก่อน-หลงัไวเ้ป็นอย่างดี อีกทัง้ ยงัเป็นการ
เปิดโอกาสใหผู้ถ้กูสมัภาษณส์ามารถตอบไดอ้ยา่งอิสระ 

2. แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือส าหรบัการวดัความตระหนกัรู ้
ผ่านการวิเคราะหต์ามกรอบแนวคิดท่ีวางไว ้โดยแบ่งเป็นแบบสอบถามในลกัษณะแบบปลายปิด 
หรือปลายเปิด รวมถึงแบบผสมระหวา่งปลายปิดหรือปลายเปิดก็ได ้

3. แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เป็นเครื่องมือส าหรับการวัดความ
ตระหนกัรูว้ดัชนิดท่ีใหต้รวจสอบว่าเห็นดว้ยไม่เห็นดว้ย หรือมีไม่มีสิ่งท่ีก าหนดตามรายการอาจอยู่
ในรูปแบบของการท าเครื่องหมายตอบหรือเลือกวา่ใชไ่มใ่ชก็่ได ้ 

นอกจากนีส้ิ่งท่ีก าหนดตามรายการอาจแบ่งเป็นขอ้ค าถามจอหน์ ดบัเบิลย ู
เบส (Best, 1981) ไดก้ลา่วถึงขอ้ค าถามวา่ประกอบดว้ยค าถามเชิงบวกและถามเชิงลบ ซึ่งมีเกณฑ์
การใหค้ะแนนตามวิธีของลิเคอรท์ คือ 
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ค าถามเชิงบวกดว้ยคะแนนดงันี ้
เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง  5 คะแนน 
เห็นดว้ยมาก   4 คะแนน 
ไมแ่นใ่จ   3 คะแนน 
ไมเ่ห็นดว้ย   2 คะแนน 
ไมเ่ห็นดว้ยอยา่งยิ่ง  1 คะแนน 

ค าถามเชิงลบใหค้ะแนนดงันี ้
เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง  1 คะแนน 
เห็นดว้ยอยา่งมาก  2 คะแนน 
ไมแ่นใ่จ   3 คะแนน 
ไมเ่ห็นดว้ย   4 คะแนน 
ไมเ่ห็นดว้ยอยา่งยิ่ง  5 คะแนน 

4. มาตราวัดอนัดบัคุณภาพ (Rating Scale) เป็นเครื่องมือส าหรบัการวดัความ
ตระหนกัรูส้  าหรบัวดัอารมณ ์และความรูส้ึกท่ีผูว้ดัตอ้งการวดัความเขม้ ( Intensity) ส าหรบัความ
ตระหนกัรูต้อ่เรื่องนัน้ ๆ วา่มีมากหรือนอ้ยเพียงใด 

ทิศนา แขมมณี  (2546) กล่าวถึงกระบวนการการวัดความตระหนักรู ้ไว้ว่า เป็น
กระบวนการท่ีผ่านการกระตุน้ใหเ้กิดความสนใจ การรบัรู ้การเห็นคณุคา่ของบคุคลตอ่สถานการณ์
ใดสถานการณห์นึ่งทางสงัคม  

ทฤษฎีการตระหนักรู้สถานการณ ์
การตระหนักรูส้ถานการณ ์(Situational Awareness) ความคิดนีเ้ริ่มมีตัง้แต่

สมยัสงครามโลกครัง้ท่ี 1 ซึ่งเห็นความส าคญัของการเพิ่มการรบัรู ้หรือความตระหนกัรูใ้นตวัศตัรู
ก่อนท่ีศตัรูจะมีตอ่เรา และการพฒันาวิธีท่ีจะไปสูห่นทางนัน้ (Gilson, 1995) 

การตระหนักรูส้ถานการณ์ (Situational Awareness) คือการรับรูส้ภาพท่ี
เกิดขึน้ของสิ่งแวดล้อมในขณะและเวลานั้นสามารถเข้าใจความหมายหรือสิ่งท่ีเกิดขึน้ และ
สามารถคาดการณส์ิ่งท่ีจะเกิดตอ่ไปในอนาคตได ้ความตระหนกัจะเกิดขึน้ก็ตอ่เม่ือบคุคลไดร้บัการ
สมัผสัจากสิ่งเรา้ในสภาพแวดลอ้มเป็นการรบัรูท่ี้น าไปสูค่วามคดิรวบยอดการเรียนรูแ้ละการปฏิบตั ิ
ซึ่งการเรียนรูแ้ละความตระหนักรูจ้ะน าไปสู่ความพรอ้มท่ีจะแสดงพฤติกรรมต่อไป  (Endsley, 
1998) 
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การตระหนกัรูส้ถานการณคื์อสภาพสะทอ้นของการมีสติหรือการตระหนกัได้
ของแตล่ะบคุคล ซึ่งชว่ยใหมี้การวางทิศทางก าหนดสถานการณแ์ละเป็นโอกาสท่ีจะสะทอ้นใหเ้ห็น
ถึงสิ่งท่ีอาจจะเกิดขึน้ไดใ้นสถานการณน์ัน้อย่างแจ่มชดั ภาพสะทอ้นท่ีกล่าวถึงนีป้ระกอบไปดว้ย
ตรรกะความคิดจินตนาการสติและจิตใต้ส  านึก ซึ่งส่งผลให้พัฒนารูปแบบจิตของเหตุการณ์
ภายนอก (Bedny & Meister, 1999) 

ส าหรบัการวัดการตระหนักรู ้ไดมี้การก าหนดประเด็น เพ่ือสามารถวัดการ
ตระหนักรูเ้ก่ียวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานครนัน้ สามารถสรุปไดว้่า การวัดความตระหนักรูจ้ากประสบการณ์
ความรูส้กึท่ีเกิดขึน้ภายในจิตใจ ไมเ่นน้ความสามารถในการจดจ าได ้หรือระลกึได ้ 

บลูม และคณะ (Bloom, et al., 1956) ไดก้ล่าวว่า ความสามารถในการคิด
เรื่องราวของบคุคลลว้นเป็นความสามารถท่ีเกิดจากสมองของมนษุยท่ี์ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ
ท่ีเรียกวา่ พฤตกิรรมทางพทุธิพิสยั แบง่ไดเ้ป็น 6 ระดบั ไดแ้ก่  

ระดับความรู้ความจ า (Remembering) เป็นความสามารถในการ
ประมวลเรื่องราวตา่ง ๆ จากประสบการณข์องมนษุย ์ 

ระดับความเข้าใจ (Understanding) เป็นความสามารถของมนุษยใ์น
ระดบัการจบัใจความในสถานการณห์นึ่ง ๆ รวมถึงการตีความภายใตบ้รบิทนัน้ ๆ  

ระดับการน าความรูไ้ปใช้ (Applying) เป็นความสามารถท่ีมนุษย์น า
ความรูจ้ากประสบการณท่ี์สั่งสมมาน าไปแกปั้ญหาตา่ง ๆ ได ้

ระดบัการวิเคราะห  ์(Analyzing) เป็นความสามารถของมนุษยใ์นระดบั
การแยกแยะสถานการณ ์หรือปรากฎการณต์า่ง ๆ โดยสงัเกตเห็นองคป์ระกอบดา้นความสมัพนัธ์
ของสถานการณห์รือจากปรากฎการณท่ี์เกิดขึน้ 

ระดับการสังเคราะห์ (Synthesis) เป็นความสามารถของมนุษย์ท่ีผ่าน
การคิดอย่างเป็นระบบ จนเกิดแนวคิดใหม่ หรือสิ่งใหม่ท่ีสมบูรณ์แบบมากขึน้กว่าเดิม เป็นการ
พฒันาทางดา้นความคิดของมนษุยใ์นการมองปรากฎการณท์างสงัคมโดยผสมผสานทัง้แนวคิดท่ี
เป็นรูปธรรมและนามธรรม 

การประเมินค่า (Evaluation) เป็นความสามารถของมนุษย์ท่ีตีความ 

ตดัสิน หรือใหค้ณุคา่กบัสิ่ง ตา่ง ๆ ผา่นประสบการณแ์ละกฎเกณฑท์างสงัคม 

สรุปไดว้่า พฤติกรรมทางพุทธิพิสยัของบลูมนี ้เม่ือพฤติกรรมดา้นสมองของ

มนษุยผ์า่นความสามารถในระดบัตา่ง ๆ ท่ีเป็นความสามารถทางสตปัิญญาของมนษุย ์ 
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้และพฤตกิรรมการเปิดรับข่าวสาร 
ทฤษฎีการรบัรู ้การเลือกสรรข่าวสารของบคุคล สามารถใชอ้ธิบายพฤติกรรมการส่ือสาร

ของบุคคลแต่ละบุคคลไดว้่า เม่ือบุคคลมีความแตกต่างกันไม่ว่าทางหลักประชากรหรือทางหลัก
จิตวิทยาลว้นมีผลต่อการเปิดรบัข่าวสาร ทั้งนีข้่าวสารเป็นสิ่งส าคญัต่อมนุษย ์เน่ืองจากมนุษยใ์ช้
ขา่วสารเป็นเครื่องมือในการสนทนาในชีวิตประจ าวนั อาทิเชน่ เป็นขอ้มลูประกอบการตดัสินใจ ย่ิง
สงัคมในปัจจบุนั ถือวา่เป็นยคุสงัคมขา่วสาร (The Information Society) (ปรมะ สตะเวทิน, 2539)  
ดงันัน้ ขอ้มลูข่าวสารจึงเป็นสิ่งจ  าเป็นอย่างยิ่งในการตดัสินใจของมนษุย ์หากมนษุยย์ิ่งไม่แน่ใจใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเทา่ใดมนษุยย์ิ่งมีความตอ้งการข่าวสารเพิ่มมากขึน้เทา่นัน้ 

แอตคิน (Atkin, 1973) กล่าวถึงการท่ีบุคคลเปิดรับข้อมูลข่าวสารว่า บุคคลท่ีเปิดรับ
ข่าวสารเป็นจ านวนมากมักจะมีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล รวมถึงมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ
สถานการณท์างสังคม และยังเป็นบุคคลท่ีทนัยุคทันสมัยมากกว่าบุคคลท่ีไม่เปิดรบัข่าวสารหรือ
เปิดรบัขา่วสารนอ้ย 

อีกทัง้ เม่ือผูว้ิจยัไดท้บทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัการศกึษาปัจจยัดา้นผูร้บัสาร พบว่า ผูร้บั
สารนัน้ไม่ไดเ้ป็นผูร้บัสารในลกัษณะถูกกระท าจากส่ือ (Passive audience) ในทางกลับกันกลับ
พบว่าผู้ร ับสารมีลักษณะเป็นผู้กระท า (Active audience) กล่าวคือ ผู้ร ับสารจะท าการเปิดรับ
ขอ้มลูขา่วสารตามความสนใจของตน และผูร้บัสารจะมีลกัษณะการตอบสนองตอ่ขา่วสารแตกตา่ง
ท่ีกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบัแคลปเปอร ์(Klapper, 1960) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัขัน้ตอนการเลือกรบัขา่วสาร
ของผูร้บัสารท่ีประกอบไปดว้ย 4 ขัน้ตอน ดงันี ้ 

1. การเลือกเปิดรบั (Selective Exposure) ผูร้บัสารมักจะเลือกเปิดรบัข่าวสารตาม
ความสนใจของตนเอง และมกัจะหลีกเล่ียงขอ้มลูขา่วสารท่ีไม่สอดคลอ้งกบัทศันคติ ความเช่ือ หรือ
ความคดิเห็นของตน  

2. การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) ผูร้บัสารมักจะให้ความสนใจกับ
ขอ้มลูขา่วสารท่ีสอดคลอ้งกบัความสนใจและตามความตอ้งการของตนเอง 

3. การเลือกรบัรู ้(Selective Perception) เม่ือผูร้บัสารเลือกเปิดรบัและเลือกใหค้วาม
สนใจกับข้อมูลข่าวสารท่ีตนเองเปิดรับแล้ว ในขั้นตอนต่อมาก็จะเลือกรับรูแ้ละตีความข้อมูล
ขา่วสารท่ีตนไดร้บัแตกตา่งกนัไปตามประสบการณแ์ละทศันคต ิความเช่ือ แรงจงูใจ หรือแมก้ระทั่ง
อารมณ ์ณ ขณะนัน้ ดงันัน้ หลายครัง้จะพบวา่ผูร้บัสารมกัจะตีความขอ้มลูขา่วสารใหส้อดคลอ้งกบั
ทศันคตขิองตน จนเกิดการตีความผิดพลาดอยา่งไมรู่ต้วั 
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4. การเลือกจดจ า (Selective Retention) ผูร้บัสารมกัจะเลือกจดจ าขอ้มูลข่าวสารท่ี
สอดคลอ้งกบัความสนใจหรือความตอ้งการของตนเอง ดงันัน้ การเลือกจดจ าสารของผูร้บัสารยงั
เป็นการช่วยตอกย า้ทัศนคติ ความเช่ือเดิมท่ีมีอยู่ของผู้รับสารอีกทางหนึ่ง อีกทั้ง (Schramm, 
1964) ไดพู้ดถึง ขอ้มูลข่าวสารท่ีเขา้ถึงความตอ้งการและสนใจของผูร้บัสารไดม้ากย่อมท าใหก้าร
ส่ือสารประสบผลส าเรจ็และมีประสิทธิภาพมากขึน้เช่นเดียวกนั ดงันัน้ จะพบวา่ กระบวนการเลือก
เปิดรบัสารของมนษุยเ์ปรียบเสมือนเครื่องกรอง (Filters) ขา่วสารส าหรบัการรบัรูข้องมนษุยเ์ชน่กนั 

ผูร้บัสารมกัจะมีความแตกต่างกัน ซึ่งผูร้บัสารแต่ละคนจะมีพฤติกรรมการเปิดรบัส่ือและ

ข่าวสารท่ีแตกต่างกันส่วนหนึ่งมาจากแรงผลกัดนัของบุคคลจากการเลือกเปิดรบัส่ือและข่าวสาร

นัน้ มาจากปัจจยัตา่ง ๆ ดงันี ้

1. ความเหงา เป็นสาเหตทุางจิตวิทยาท่ีเกิดขึน้ โดยปกติมนษุยท่ี์เป็นสตัวส์งัคมเม่ือ
อยู่ล  าพงัก็จะเกิดความเหงา จึงเกิดการรวมกลุ่มทางสงัคม ในทางกลบักันหากไม่สามารถติดต่อ
สงัสรรคก์บับคุคลอ่ืน ๆ ในสงัคมได ้มนษุยจ์งึเลือกใชส่ื้อมวลชนเป็นเพ่ือนแกเ้หงา  

2. ความอยากรูอ้ยากเห็นโดยปกติมนุษยม์ักมีความอยากรูอ้ยากเห็นต่อสิ่งต่าง ๆ 
รอบตวั ดงันัน้ ผูร้บัสารจึงใชส่ื้อมวลชนเพ่ือตอบสนองความอยากรูอ้ยากเห็นตอ่สถานการณต์า่ง ๆ 
ในสงัคม  

3. ประโยชนใ์ชส้อยของตนเอง มนุษยม์ักจะเปิดรบัขอ้มูลข่าวสารท่ีสามารถสรา้ง
ประโยชนใ์ห้กับตนเอง รวมถึงการเปิดรบัข่าวสารเพ่ือความสนุกสนานหรือเพ่ือความบนัเทิงแก่
ตนเอง โดยการเลือกใชส่ื้อของผูร้บัสารมกัจะเลือกเปิดรบัส่ือท่ีใชค้วามพยายามนอ้ยท่ีสดุแต่ไดร้บั
ผลประโยชนต์อบแทนมากท่ีสดุนั่นเอง  

4. ลักษณะเฉพาะของส่ือแต่ละประเภทท่ีแตกต่างกันท าให้ผู้ร ับสารเลือกเปิดรับ
ข่าวสารและใชป้ระโยชนแ์ตกต่างกันในการตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจจากการ
เลือกใชส่ื้อของตนเอง 

เบคเกอร ์(Becker, 1983) นิยามความหมายของการเปิดรบัส่ือไว ้ดงันี ้ 
1. การแสวงหาขอ้มูล (Information Seeking) บุคคลมกัจะแสวงหาความรู ้เพ่ือใหมี้

ความกลมกลืนกบับคุคลอ่ืนในสงัคม 
2. การเปิดรับข้อมูล ( Information Receptivity) บุคคลมักเลือกเปิดรับ ส่ือ เพ่ือ

ตอบสนองความตอ้งการดา้นขอ้มลูข่าวสารท่ีตนเองตอ้งการหรือสนใจใครรู่ ้
3. การเปิดรับประสบการณ์ (Experience Receptivity) บุคคลมักเปิดรับข่าวสาร

เน่ืองจากตอ้งการผอ่นคลายความตงึเครียดในแตล่ะวนั 
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นอกจากนี้ แมคลอยด์ และโอคีฟ (McLeod & O’Keefe, 1972) ได้กล่าวถึงตัวชี ้วัด 
(Index) ท่ีใชว้ดัพฤตกิรรมการเปิดรบัส่ือ (Media Exposure) ของผูร้บัสาร ไดแ้ก่ 

1. วดัจากจ านวนเวลาท่ีผูร้บัสารใชส่ื้อ 
2. วดัจากจ านวนความถ่ีในการใชส่ื้อของผูร้บัสาร 

สรุปไดว้่าการวดัพฤติกรรมการเปิดรบัส่ือมวลชนของผูร้บัสาร ไดแ้ก่ ความบ่อยครัง้หรือ
ความถ่ีในการเปิดรบั ระยะเวลา ความตอ่เน่ือง ชว่งเวลา รวมไปถึงจ  านวนส่ือมวลชน หรือช่องทาง
ท่ีใชใ้นการเปิดรบัขา่วสารดว้ย  

ชแรมม ์(Schramm, 1973) ไดแ้สดงสตูรของการเลือกรบัขา่วสาร ดงันี ้ 
 

 

ภาพประกอบ 3 สตูรการเลือกรบัขา่วสาร 

ที่มา: Schramm (1973) 

จากสตูรนีจ้ะเห็นไดว้่าการเปิดรบัข่าวสารของผูร้บัสาร มกัจะมีแนวโนม้การเลือกเปิดรบั
ข่าวสารท่ีเขา้ถึงไดง้่ายโดยใชพ้ยายามนอ้ย เช่น ขอ้มูลข่าวสารท่ีอยู่ใกล ้ๆ ตวั รวมถึงมีประโยชน  ์
ทัง้ต่อตนเองและบุคคลใกลช้ิด ส าหรบัการเลือกเปิดรบัข่าวสารนัน้อาจมีสาเหตุอ่ืนอีกหลายประการ  
เช่น ประสบการณข์องผูร้บัสารท่ีต่างกัน ความสามารถในการประเมินการใชป้ระโยชนข์องขอ้มูล
ขา่วสาร  

นอกเหนือจากนี ้ยงัมีผูใ้หค้วามหมายไวอี้กมากมายท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
กิติมา สรุสนธิ (2541) ไดก้ล่าวถึงการเปิดรบัขอ้มลูข่าวสารของผูร้บัสารว่า มนษุยไ์ม่

สามารถเปิดรบัขอ้มูลข่าวสารไดท้ัง้หมด หากแต่บุคคลต่างเลือกเปิดรบัข่าวสารท่ีมีประโยชนแ์ก่
ตนเองและบุคคลรอบขา้งของตน ดงันั้น ขอ้มูลข่าวสารจะถูกผูร้บัสารคดัเลือกอยู่ตลอดเวลาว่า 
ขา่วสารใดมีประโยชนแ์ละนา่สนใจ สอดคลอ้งกบัความรูส้กึนกึคิดของตน 
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ยพุดี ฐิติกลุเจรญิ (2537) กล่าววา่ การเลือกเปิดรบัขา่วสารเป็นปัจจยัทางการส่ือสาร
ท่ีมีความส าคญัอยา่งหนึ่งของมนษุยท่ี์มีความจ าเป็นนอกเหนือจากปัจจยัส่ี เน่ืองจากมนษุยเ์ปิดรบั
ข่าวสารเพ่ือบรรลุวตัถปุระสงคใ์นการด าเนินกิจกรรมตา่ง ๆ ของตนและเพ่ือด ารงสถานะกลุ่มทาง
สงัคมของตน  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร ์
ประชากรศาสตร ์(Demography) เป็นการศกึษาเก่ียวขอ้งกบัประชากร หากพิจารณาค า

ว่า “Demo” ท่ีหมายถึง “People” ซึ่งแปลความได้ว่า “ประชาชน” หรือ “ประชากร” ส่วนค าว่า  
“Graphy” หมายถึง “Writing Up” หรือ “Description” ซึ่งแปลไดว้่า ลักษณะ ดังนั้น เม่ือน ามา
พิจารณาจากรากศพัท ์ค าว่า “Demography” จึงมีความหมายว่า วิชาท่ีเก่ียวกับประชากรนั่นเอง 
(ชยัวฒัน ์ปัญจพงษ ์และณรงค ์เทียนสง่, 2521) 

แนวความคิดนี ้ได้ตรงกับทฤษฎีกลุ่มสังคม (Social Categories Theory) ของ เดอร์
เฟลอรแ์ละบอลล์ โรคีช (DeFleur & Ball-Rokeach, 1996) ท่ีได้อธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ท่ี
แตกต่างกันตามคุณลักษณะทางประชากร ซึ่งความแตกต่างกันนีส้ามารถแบ่งได้เป็นกลุ่ม ๆ 
กล่าวคือ กลุ่มบุคคลท่ีมีพฤติกรรมในลักษณะท่ีคล้ายกันมักจะอยู่ในกลุ่ มลักษณะประชากร
เดียวกัน ดงันัน้ เม่ือผูร้บัสารท่ีจดัอยู่ในกลุ่มลกัษณะทางประชากรเดียวกันก็จะเลือกเปิดรบัและ
ตอบสนองต่อเนือ้หาและขอ้มูลข่าวสารในลักษณะเดียวกัน ในทางตรงกันขา้มหากผู้รบัสารท่ีมี
คณุลกัษณะทางประชากรท่ีแตกตา่งกนัก็จะมีความสนใจหรือใส่ใจกบัขอ้มลูข่าวสารท่ีแตกตา่งกนั 
อีกทัง้ ในความเป็นจริงนกัวิจยัไม่สามารถวิเคราะหผ์ูร้บัสารไดเ้ป็นจ านวนมากการจ าแนกผูร้บัสาร
ออกเป็นกลุ่มตามลักษณะประชากร (Demographic Characteristics) ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ 
รายได ้สถานภาพทางเศรษฐกิจ ระดบัการศกึษา และศาสนา เป็นตน้ ซึ่งคณุสมบตัิดงักล่าวต่างมี
ผลตอ่การน ามาศกึษาการรบัรู ้ตีความ และความเขา้ใจในการส่ือสาร (อดลุย ์จาตรุงคกลุ, 2539) 

แนวคิดเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์เป็นแนวคดิท่ีเช่ือว่าผูร้บัสารมีพฤติกรรมการเปิดรบัสาร
จากแรงผลกัดนัภายนอก (Exogenous Factors) ยิ่งไปกว่านัน้จะพบว่า พฤติกรรมส่วนใหญ่ลว้น
ด าเนินไปในรูปแบบทางสงัคมท่ีเป็นตวัก าหนด เช่น คนรุน่ไหนควรจะมีพฤติกรรมอย่างไร รวมถึง 
สงัคมมกัจะก าหนดพฤติกรรมของบุคคลจากคณุสมบตัิดา้นประชากร ดงันัน้ พฤติกรรมการเลือก
เปิดรบัส่ือและการเลือกเปิดรบัสารก็เป็นในท านองเดียวกบัลกัษณะทางประชากรท่ีสงัคมไดก้ าหนด
ไวเ้ชน่เดียวกนั (กาญจนา แกว้เทพ, 2541) 

ศิริวรรณ เสรีรตัน ์และคณะ (2538) ไดก้ล่าวถึง คณุลกัษณะประชากรทางดา้นสถานะ
ทางสังคมและเศรษฐกิจ ท่ีเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกรบัข่าวสาร เน่ืองจากความ
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แตกต่างทางสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจน ามาสู่ทัศนคติ ค่านิยม และการด าเนินชีวิตท่ี
แตกตา่งกนั 

เบเรลสนัและสไตเนอร ์(Berelson & Steiner, 1964) กล่าววา่ ผูร้บัสารมกัจะเลือกรบัสาร
จากกรอบค่านิยม ทัศนคติ ความคิด บทบาททางเพศ การศึกษา ความสนใจใคร่รู ้รวมถึง
สถานภาพอ่ืน ๆ ทางสงัคม ท่ีเป็นตวัแปรในการก าหนดกรอบอา้งอิงตอ่พฤติกรรมการเลือกเปิดรบั
ส่ือและขอ้มลูขา่วสารท่ีแตกตา่งกนัของผูร้บัสาร 

ยุบล เบ็ญจรงคกิ์จ (2534) ไดก้ล่าวถึงปัจจัยดา้นรายไดว้่าเป็นตวัแปรท่ีส าคญัท่ีน ามา
อธิบายพฤติกรรมการส่ือสารของบคุคลไดเ้ฉกเชน่เดียวกบัตวัแปรทางดา้นการศกึษา เน่ืองจาก ตัว
แปรดา้นรายไดมี้บทบาทและความสมัพนัธก์บัตวัแปรทางดา้นการศกึษา กลา่วคือ เม่ือบคุคลไดร้บั
การศึกษาในระดบัสูงก็จะมีรายไดท่ี้สงูขึน้ดว้ยเช่นเดียวกนั และเม่ือนัน้ผูร้บัสารท่ีมีการศกึษาและ
รายไดส้งูมกัจะถกูแรงผลกัดนัจากสงัคมใหแ้สวงหาขอ้มลูขา่วสารมากกวา่กลุม่อ่ืน 

ในขณ ะท่ีงานวิจัยของ เม เยอร์ (Myers & Myers, 1982) ได้อ ธิบายถึ งลักษณ ะ
ประชากรศาสตรว์่า อายุ หรือวยั เป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าใหเ้กิดความแตกต่างกันในเรื่องของระบบ
ความคดิและพฤตกิรรม บคุคลท่ีมีอายมุากกวา่มกัจะเปิดรบัส่ือแตกตา่งกบักลุม่ท่ีมีอายนุอ้ยกว่า 

จากการศึกษาของโรบินสัน (Robinson, 1972) พบว่า ตวัแปรดา้นระดบัการศึกษาของ
ผูร้บัสาร มีความสัมพันธ์กับการใชส่ื้อ อีกทัง้ ระดบัความรูท้างดา้นขอ้มูลข่าวสารของบุคคลท่ีมี
ระดับการศึกษาต่างกันจะมีการใชส่ื้อและขอ้มูลข่าวสารแตกต่างกัน กล่าวคือ ผู้รบัสารท่ีไดร้บั
การศกึษาสงูมกัจะใชส่ื้อมวลชน เพ่ือจะพฒันาทกัษะของตนเองอยูต่ลอดเวลา 

ปรมะ สตะเวทิน (2538) ไดอ้ธิบายคณุลกัษณะทางประชากรของผูร้บัสาร ประกอบดว้ย 
1. อายุ เป็นตวัแปรท่ีส่งผลใหผู้ร้บัสารท่ีแตกตา่งกันในปัจจยัทางดา้นอายท่ีุแตกตา่ง

กันส่งผลทัง้ความคิดท่ีและพฤติกรรม รวมถึงพฤติกรรมการเปิดรบัข่าวสาร การตีความ และการ
ตอบสนองก็แตกตา่งกนั 

2. เพศ เป็นตวัแปรท่ีท าใหผู้ร้บัสารท่ีมีความตา่งกนัในเรื่องเพศ หรือรสนิยมทางเพศมี
พฤตกิรรมการเปิดรบัขอ้มลูข่าวสารท่ีตา่งกนั ยกตวัอยา่งเชน่ เพศหญิงมกัจะมีความตอ้งการในการ
เปิดรบัข่าวสารมากกว่าเพศชาย อีกทัง้ยงัพบผลการศกึษาทางจิตวิทยาว่า เพศหญิงกบัเพศชายมี
ความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคิด ค่านิยมระหว่างกลุ่ม หรือทัศนคติ เน่ืองจาก
วฒันธรรมทางสังคมเป็นตวัก าหนดบทบาทและสถานะทางเพศของแต่ละสงัคมไวอ้ย่างเด่นชัด
นั่นเอง 
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3. การศึกษา เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผูร้บัสาร เน่ืองจากผูร้บัสารท่ีมีการศึกษาสูง
มกัจะเป็นผูร้บัสารท่ีมีความรูห้ลากหลายดา้น และมีทกัษะทางความคิด การเขา้ใจสารไดดี้กว่า 
ดงันัน้ การศึกษาจึงเป็นตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกเปิดรบัส่ือและการเลือกใชป้ระโยชนจ์าก
ขา่วสารไดดี้กวา่ผูร้บัสารท่ีมีระดบัการศกึษานอ้ยกวา่ 

4. ฐานะทางสงัคมและเศรษฐกิจ เป็นตวัแปรท่ีแสดงอาชีพ รายได ้และภูมิหลงัทาง
ครอบครวั ท่ีเป็นปัจจยัท่ีแสดงถึงประสบการณ ์ทศันคติ ความคิด คา่นิยม และเปา้หมายของผูร้บั
สารในระดบัฐานะทางสงัคมและเศรษฐกิจเดียวกนั 

5. ภูมิล  าเนา เป็นอีกตวัแปรท่ีมีอิทธิพลตอ่ผูร้บัสาร เน่ืองจากลกัษณะทางภูมิศาสตร์
ท่ีแตกต่างกันท าใหผู้ร้บัสารวฒันธรรมท่ีแตกต่างกัน เช่น ผูร้บัสารในเขตกรุงเทพมหานครมกัจะ
เลือกรบัสารต่างจากผูร้บัสารในภาคใต ้อีกทั้งในแต่ละภูมิภาคก็จะมีส่ือท้องถ่ินท่ีใช้ภาษาและ
น าเสนอเนือ้หาท่ีแตกตา่งกนั 

6. สถานภาพสมรส เป็นปัจจัยท่ี มี อิทธิพลต่อผู้รับสาร เน่ืองจากผู้รับสารท่ีมี
สถานภาพโสด กบัแตง่งานแลว้ยอ่มสนใจเนือ้หาสารท่ีแตกตา่งกนั 

โดยสรุปแลว้ปัจจยัทางดา้นประชากรนัน้ เป็นแนวคิดท่ีพยายามชีใ้หเ้ห็นประเด็นความ
แตกต่างทางประชากรของผูร้บัสารแต่ละกลุ่ม ซึ่งอิทธิพลต่อการเลือกเปิดรบัส่ือ การใชป้ระโยชน์
จากข่าวสารท่ีแตกตา่งกนั  ส าหรบัการศกึษาวิจยัเรื่อง การตระหนกัรูเ้ก่ียวกบัการปกป้องสิทธิส่วน
บุคคลจากการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจของประชาชนในกรุงเทพมหานคร จึงตอ้งอาศยั
องคป์ระกอบต่าง ๆ ทางด้านประชากรศาสตร์ เป็นแนวทางในการศึกษา เน่ืองจากจะท าให้
สามารถรูว้่าปัจจยัแตล่ะปัจจยัของแตล่ะบุคคลท่ีมีความแตกตา่งกันทางดา้นประชากรศาสตรน์ัน้ 
ถือเป็นตวัก าหนดขัน้พืน้ฐานและท าใหร้บัรูถ้ึงการเปิดรบัขา่วสารความรูใ้นพระราชบญัญตัคิุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 
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แนวคิดสิทธิในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งระบบส่ือสารท าให้การเก็บ

รวบรวม การใช ้และการเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลสามารถท าไดไ้ม่ยาก อีกทัง้ ยงัสะดวกรวดเรว็แค่

เพียงปลายนิว้ ขัน้ตอนการใชง้านท่ีไม่ยุง่ยากของเทคโนโลยีดงักลา่วอาจเป็นเหรียญสองดา้น ซึ่งอีก

ดา้นหนึ่งก็น ามาดว้ยความเดือดรอ้นและสรา้งความร าคาญใหแ้ก่ผูใ้ชง้าน ยงัไมน่บัความเสียหายท่ี

จะเกิดขึน้ในกรณีท่ีมีการน าไปแสวงหาประโยชนห์รือเปิดเผยโดยไม่ไดร้บัความยินยอมหรือแจง้

ล่วงหนา้ ถึงแมว้่าในปัจจุบนัเราจะมีกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในบางเรื่อง แต่ก็ยงัขาด

กลไกท่ีเขา้มาก ากบัดแูลผูใ้ชเ้ทคโนโลยีท่ีนบัวนัจ านวนผูใ้ชจ้ะยิ่งเพิ่มขึน้  

จากจ านวนผู้ใชเ้ทคโนโลยีท่ีเพิ่มสูงขึน้ในทุก ๆ วัน หน่วยงานท่ีก ากับดูแลไดอ้อกตรา
พระราชบญัญัติคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ส านักกรรมาธิการส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาปฏิบตัิหนา้ท่ีส านักงานเลขาธิการสภานิติบญัญัติแห่งชาติ, 2562) มาใชบ้ังคับเพ่ือการ
ปกปอ้งสิทธิสว่นบคุคลจากการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลเพื่อเป็นกลไกในการคุม้ครองผูใ้ชง้าน 

การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลมีท่ีมาจากสิทธิมนุษยชนท่ีใหค้วามส าคญักับ “ความเป็น
ส่วนตวั” หรือ “Privacy” ท่ีแทบทุกประเทศใหค้วามส าคญัเป็นอย่างมาก โดยมีผลสืบมาตัง้แต่ใน
สมยัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 จนเกิดเป็นหลกัสากลท่ีรองรบัการคุม้ครองสิทธิมนษุยชนจากสนธิสญัญา
ท่ีประเทศสมาชิกองคก์ารสหประชาชาตริว่มกนัลงนาม ในบรรดาสิทธิท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิมนษุยชน 
“ความเป็นสว่นตวั” นบัเป็น “สิทธิ” ท่ีสงัคมยคุใหมเ่กือบทกุประเทศใหค้วามส าคญัอย่างมาก 

 “สิทธิ” ในทางนิติศาสตรถื์อเป็นมโนทศัน ์(Concept) ท่ีส  าคญัท่ีสดุเรื่องหนึ่งโดยหมายถึง 
อ านาจท่ีระบบกฎหมายใหไ้วแ้ก่บคุคลอยา่งเป็นรูปธรรมในอนัท่ีจะเรียกรอ้งใหบ้คุคลอ่ืนกระท าการ
งดเวน้กระท าการ หรือยอมให้กระท าการโดยไม่เขา้ขัดขวางเพ่ือประโยชนข์องผูท้รงสิทธิ โดยท่ี
ปัจจบุนัไดแ้บง่แยกแนวคิดเก่ียวกบัสิทธิออกเป็น 2 แขนงดว้ยกนัคือ สิทธิในระบบกฎหมายเอกชน
และสิทธิในระบบกฎหมายมหาชน 

สิทธิในระบบกฎหมายเอกชนนั้นอาจแบ่งแยกออกได้เป็นสิทธิสัมบูรณ์ (Absolute 
Rechte) และสิทธิสัมพัทธ์ (Relative Rechte) โดยท่ีสิทธิสัมบูรณ์คือกรณีท่ีบุคคลผู้ทรงสิทธิ
สามารถยกขึน้ใชย้นับคุคลใดก็ได ้(Erga Omne) บุคคลทกุคนย่อมเป็นผูท่ี้มีหนา้ท่ีตอ้งเคารพสิทธิ
ดังกล่าวเช่น กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สิน ลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร หรือสิทธิในความเป็นบุคคล อาทิเช่น  
สิทธิในช่ือ ส่วนสิทธิสมัพทัธ ์(Relative Rechte) คือ กรณีท่ีบุคคลผูท้รงสิทธิย่อมสามารถเรียกรอ้ง
เฉพาะ จากบคุคลใดบคุคลหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงเท่านัน้ (Inter Partes) โดยท่ีสิทธิประเภทหลงันี ้
อาจมีลกัษณะเป็นสิทธิเรียกรอ้งใหบ้คุคลหนึ่งกระท าการหรืองดเวน้กระท าการส าหรบัสิทธิอีกแขนง
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ท่ีมีการพัฒนาแนวคิดมาจากในระบบกฎหมายเอกชนคือ สิทธิในระบบกฎหมายมหาชนอนัเกิด
จากการท่ีบคุคลรวมตวักนัเป็นสงัคม และไดร้ว่มกนัมอบอ านาจการปกครองใหแ้ก่รฐั ในการก ากบั
ดแูลสงัคมโดยรวม ภายใตแ้นวคิดสัญญาประชาคม แต่อย่างไรก็ดีระบบกฎหมายก็ไดใ้หอ้  านาจ
ทางกฎหมายไวแ้ก่ ปัจเจกบคุคลในอนัท่ีจะเรียกรอ้งใหร้ฐักระท าการ หรืองดเวน้การกระท าการเพ่ือ
ประโยชนแ์ก่ปัจเจกบคุคลผูท้รงสิทธินัน้ โดยท่ีมีลกัษณะเป็นสิทธิปอ้งกนั (Status Negactivus) ท่ีผู้
ทรงสิทธิท่ีเป็นปัจเจกบคุคลสามารถเรียกรอ้งใหร้ฐังดเวน้การกระท าท่ีกา้วล่วงแดนแห่งสิทธิของตน
เชน่ สิทธิในเสรีภาพในเคหสถาน หรือสิทธิในการแสดงเจตจ านงทางการเมือง (Status Activus) ซึ่ง
ผูท้รงสิทธิสามารถเรียกรอ้งการเขา้มีสว่นรว่มทางการเมืองไดเ้ชน่ สิทธิเลือกตัง้ หรือกรณีเป็นสิทธิท่ี
ผูท้รงสิทธิสามารถเรียกรอ้งให้รฐักระท าการในสิ่งท่ีให้ประโยชนแ์ก่ตน (Status Positivus) เช่น 
สิทธิท่ีจะไดร้บัเงินอดุหนนุในการประกอบอาชีพบางประเภท เป็นตน้ (วรเจตน ์ภาคีรตัน,์ 2555)  

สิทธิมนุษยชนและศักดิศ์รีความเป็นมนุษย ์
สิทธิมนุษยชน (Human Right) เป็นสิทธิลกัษณะหนึ่งท่ีถือว่าผูท้รงสิทธิคือมนุษยท์ุกคน 

แนวคิดเร่ืองสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นี ้แบ่งระดับออกเป็น 2 ประเภท คือ 
ประเภทแรกสิทธิการคุม้ครองรบัรองต่อชีวิตร่างกาย  ซึ่งเป็นสิทธิท่ีติดตวัมาตัง้แต่เกิดไม่สามารถ
ถ่ายโอนใหก้นัไดอ้ยู่เหนือกฎหมายและอ านาจใด ๆ ของรฐั สิทธิเหล่านีไ้ดแ้ก่ สิทธิในชีวิต หา้มฆ่า 
หรือท ารา้ยชีวิต ห้ามการคา้มนุษย ์มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและแสดงออกหรือส่ือ 
ความหมายโดยวิธีอ่ืน สิทธิเหล่านีไ้ม่จ  าเป็นตอ้งมีกฎหมายรองรบั เน่ืองจากเป็นสิ่งท่ีตอ้งด ารงอยู่
ในมโนธรรมของแตล่ะบคุคลเป็นปกติอยูแ่ลว้  

และประเภทถัดไป คือ สิทธิในความเสมอภาค เป็นสิทธิท่ีตอ้งไดร้บัการคุม้ครองตาม
กฎหมาย เพ่ือรบัรองความเท่าเทียมหรือความเสมอภาคใหก้บัแตล่ะบคุคลไดแ้ก่ การไดร้บัสญัชาต ิ
การมีงานท า การได้รบัการคุม้ครองแรงงาน ความเสมอภาคของชายหญิง เยาวชน ผู้สูงอายุ  
คนพิการ การไดร้บัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เป็นตน้ (อธิพร สิทธิธีรรตัน,์ 2558) 

ในทางกฎหมายระหว่างประเทศก็มีการรบัรองเก่ียวกบัสิทธิมนษุยชนไว้ เพ่ือเป็นหลกัการ
ส าคัญในการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนของประชาคมโลก โดยยึดถือเป็นกฎหมายจารีตระหว่าง
ประเทศดา้นสิทธิมนุษยชนท่ีส าคญัท่ีสดุ (แอมเนสตี,้ ม.ป.ป) ซึ่งปรากฎในปฏิญญาสากลว่าดว้ย
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ค.ศ. 1948 ขอ้ 12 ก าหนดว่า “บุคคลใด ๆ จะถูกแทรกแซงโดย
พลการในชีวิตส่วนตัว ครอบครัว ที่อยู่อาศัย หรือการสื่อสาร หรือจะ ถูกลบหลู่เกียรติยศและ
ชื่อเสียงไม่ได ้ทุกคนมีสิทธิทีจ่ะไดร้บัการคุม้ครองของกฎหมายต่อการ แทรกแซงสิทธิหรือการลบ
หลู่ดังกล่าวนั้น” (Universal Declaration of Human Rights Article 12 No "one shall be subjected  
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to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks 
upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law 
against such interference or attacks") 

ส าหรบัรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยพทุธศกัราช 2560 (2560) ซึ่งถือเป็นกฎหมาย
ล าดับศักดิ์สูงสุดของไทย ได้น าเอาแนวคิดตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติท่ีว่าดว้ยสิทธิมนุษยชนและศกัดิ์ศรีความเป็นมนุษยบ์ญัญัติรบัรองสิทธิดงักล่าวไว ้ 
ในรฐัธรรมนูญฉบับนีใ้นหลายมาตรา อันเป็นการรบัรองถึงความมีอยู่ของสิทธิของบุคคลและ
ก าหนดใหร้ฐั รวมถึงบคุคลอ่ืน มีหนา้ท่ีอนัตอ้งปฎิบตัติอ่ผูท้รงสิทธิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ดงันี ้

มาตรา 4 “ศกัดิ์ศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล
ยอ่มไดร้บัความคุม้ครอง” 

มาตรา 26 “การตรากฎหมายท่ีมีผลเป็นการจ ากดัสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล ตอ้ง
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ในกรณีท่ีรัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติเง่ือนไขไว ้
กฎหมายดงักลา่วตอ้งไม่ขดัตอ่หลกันิตธิรรมไมเ่พิ่มภาระ หรือจ ากดัสิทธิหรือเสรีภาพของบคุคลเกิน
สมควรแก่เหตุและจะกระทบต่อศกัดิ์ศรีความเป็นมนุษยข์องบุคคลมิได ้รวมทัง้ตอ้งระบุเหตุผล
ความจ าเป็นในการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพไวด้ว้ย” 

มาตรา 32 “บุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ช่ือเสียง และ
ครอบครวั การกระท าอนัเป็นการละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลตามวรรคหนึ่ง หรือการน า
ขอ้มูลส่วนบุคคลไปใชป้ระโยชนไ์ม่ว่าในทางใด ๆ จะกระท ามิได้ เวน้แต่โดยอาศัยอ านาจตาม 
บทบญัญตัแิหง่กฎหมายท่ีตราขึน้เพียงเทา่ท่ีจ  าเป็นเพ่ือประโยชนส์าธารณะ” 

บรรเจิด สิงคะเนติ (2558) ไดใ้หค้  าอธิบาย ขอ้มูลส่วนบคุคลมีฐานะเป็นสิทธิของปัจเจก
บคุคลชนิดหนึ่งมีพฒันาการเก่ียวขอ้งมาจากสิทธิมนษุยชน โดยท่ีผูท้รงสิทธิในชีวิตและรา่งกายจะ
ไดร้บัการคุม้ครองเน่ืองจากมีพืน้ฐานแนวคิดมาจากสิทธิความเป็นส่วนตวั (Privacy) ท่ีเช่ือว่าปกติ
แต่ละบุคคลมีพืน้ท่ีหรือข้อมูลส่วนตัวของตนเอง ซึ่งเป็นข้อมูลหรือพืน้ท่ีท่ีบางครัง้ไม่ตอ้งการ
เปิดเผยหรือตอ้งการ เก็บเป็นความลบั ซึ่งเป็นสิ่งไม่พึงปรารถนาหากสิ่งของหรือการกระท าทุกๆ
อย่างของเราสามารถถูกใครบางคนตรวจสอบและจบัตามองได้ ในบริบทสากลจึงใหค้วามส าคญั
กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะท่ีเป็นสิทธิความเป็นส่วนตัว (Right to Privacy) 
โดยเฉพาะเรื่องเก่ียวกับขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล ( Information Privacy) ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสิทธิ
ความเป็นส่วนตวั นอกเหนือจากความเป็นส่วนตวัในอาณาเขต หรือสถานท่ีของตนเอง (Territorial 
Privacy) โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นส่วนตวัในชีวิตและร่างกาย (Bodily Privacy) รวมถึงความ
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เป็นส่วนตวัในการติดต่อส่ือสาร (Communication Privacy) อันหมายถึงสถานะท่ีบุคคลจะตอ้ง
รอดพน้จากการเฝ้าดู การรู ้ การสืบความลับ การรบกวนจากหน่วยงานต่าง ๆ หากบุคคลจะถือ
ความสนัโดษไม่ติดตอ่กบัสงัคมก็เป็นขอบเขตท่ีบุคคลจะไดร้บัการคุม้ครอง  และใหค้วามเคารพใน
สิทธิส่วนบคุคลท่ีสามารด าเนินชีวิตไดอ้ย่างอิสระ โดยมีการพฒันาบคุลิกภาพตามท่ีตนเองตอ้งการ 
บุคคลย่อมมีสิทธิท่ีจะแสวงหาความสุขในชีวิตตามวิถีทางท่ีอาจเป็นไปได ้และเป็นความพอใจ
ตราบเทา่ท่ีไม่ขดัตอ่กฎหมาย ไม่ขดัตอ่ความสงบเรียบรอ้ย และศีลธรรมอนัดีของประชาชน และไม่
เป็นการลว่งละเมิดสิทธิเสรีภาพของผูอ่ื้น 

แนวปฏิบัตแิละนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
Thailand Data Protection Guidelines 3.0 (ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง  และคณะ , 

2563) ไดก้ลา่วถึงแนวปฏิบตัเิก่ียวกบัการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลไวว้่า 
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ขอ้มูลใด ๆท่ีระบุไปถึง “เจ้าของข้อมูล” (Data 

Subject) ได ้
“เจ้าของข้อมูล” หมายถึง บุคคลท่ีข้อมูลส่วนบุคคลนั้นระบุไปถึง ทั้งนี ้ไม่ใช่

กรณีท่ีบคุคลมีความเป็นเจา้ของขอ้มลู หรือเป็นผูส้รา้งหรือเก็บ รวบรวมขอ้มลูนัน้เองเทา่นัน้ 
“บุคคล” ในท่ีนี ้หมายถึง บุคคลธรรมดาท่ีมีชีวิตอยู่ ไม่รวมถึง “นิติบุคคล” 

(Juridical Person) ท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย เชน่ บรษิัท, สมาคม, มลูนิธิ หรือ องคก์รอ่ืนใด 
“ข้อมูล” เป็นขอ้มูลในลกัษณะเขา้ใจได ้เป็นขอ้มูลท่ีคอมพิวเตอร ์หรืออุปกรณ์

เขา้ถึงไดโ้ดยอตัโนมตัิหรือถูกจดัไวอ้ย่างเป็นระบบ การประมวลผลโดยคอมพิวเตอรห์รืออุปกรณ์
นัน้ตามค าสั่งหรือโปรแกรมท่ีก าหนดไว ้

ตัวอย่างข้อมูลทีเ่ป็นข้อมูลส่วนบุคคล 
(1) ช่ือ - นามสกลุ หรือช่ือเลน่ 
(2) เลขประจ าตัวประชาชน, เลขหนังสือเดินทาง, เลขบัตรประกันสังคม , เลข

ใบอนุญาตขบั ข่ี, เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี, เลขบญัชีธนาคาร, เลขบตัรเครดิต (การเก็บเป็นภาพ
ส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนาบตัรอ่ืน ๆ ท่ีมีขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีกล่าวมาย่อมสามารถใชร้ะบุตวั
บคุคลไดโ้ดยตวัมนัเองจงึถือเป็นขอ้มลูสว่นบคุคล)  

(3) ท่ีอยู,่ อีเมล,์ เลขโทรศพัท ์
(4) ขอ้มลูอปุกรณห์รือเครื่องมือ เชน่ IP address, MAC address, Cookie ID  
(5) ขอ้มลูทางชีวมิติ (Biometric) เช่น รูปภาพใบหนา้, ลายนิว้มือ, ฟิลม์เอกซเรย,์ 

ขอ้มลูสแกนมา่นตา, ขอ้มลูอตัลกัษณเ์สียง, ขอ้มลูพนัธุกรรม  
(6) ขอ้มลูระบทุรพัยส์ินของบคุคล เชน่ ทะเบียนรถยนต,์ โฉนดท่ีดนิ  
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(7) ขอ้มูลท่ีสามารถเช่ือมโยงไปยงัขอ้มูลขา้งตน้ได ้เช่น วนัเกิดและสถานท่ีเกิด , 
เชือ้ชาติ, สัญชาติ, น า้หนัก, ส่วนสูง, ขอ้มูลต าแหน่งท่ีอยู่ (Location), ขอ้มูลการแพทย์, ข้อมูล
การศกึษา, ขอ้มลูทางการเงิน, ขอ้มลูการจา้งงาน  

(8) ข้อมูลหมายเลขอ้างอิงท่ีเก็บไวใ้นไมโครฟิลม์ แม้ไม่สามารถระบุไปถึงตัว
บคุคลได ้แตห่ากใชร้ว่มกบัระบบดชันีขอ้มลูอีกระบบหนึ่งก็จะสามารถระบไุปถึงตวับคุคลได ้ดงันัน้ 
ขอ้มลูในไมโครฟิลม์จงึเป็นขอ้มลูสว่นบคุคล  

(9) ขอ้มูลการประเมินผลการท างานหรือความเห็นของนายจา้งต่อการท างาน
ของลกูจา้ง 

(10) ขอ้มูลบันทึกต่าง ๆ ท่ีใชต้ิดตามตรวจสอบกิจกรรมต่าง ๆ ของบุคคล เช่น 
Log File 

(11) ขอ้มลูท่ีสามารถใชใ้นการคน้หาขอ้มลูสว่นบคุคลอ่ืนในอินเทอรเ์น็ต 
ตัวอย่างข้อมูลทีไ่ม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล  

(1) เลขทะเบียนบรษิัท  
(2) ข้อมูลส าหรับการติดต่อทางธุรกิจท่ีไม่ได้ระบุถึงตัวบุคคล เช่น หมายเลข

โทรศัพท์หรือแฟกซ์ท่ีท างาน , ท่ีอยู่ส  านักงาน , อีเมล์ท่ีใช้ในการท างาน , อีเมล์ของบริษัท เช่น  
name@companay.com เป็นตน้ 

(3) ขอ้มูลนิรนาม (Anonymous Data) หรือขอ้มูลแฝง (Pseudonymous Data) 
หมายถึง ขอ้มลูหรือชดุขอ้มลูท่ีถกูท าใหไ้มส่ามารถระบตุวับคุคลไดอี้กโดยวิธีการทางเทคนิค  

(4) ขอ้มลูผูต้าย 
ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวเป็นข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ีความละเอียดอ่อนและสุ่ม

เส่ียงต่อการถูกใช้ในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม จึงจ  าเป็นตอ้งด าเนินการดว้ยความ
ระมัดระวงัเป็นพิเศษ ทัง้นีข้อ้มูลส่วนบุคคลท่ีเป็นขอ้มูลอ่อนไหว อาทิ เชือ้ชาติ , เผ่าพันธุ์, ความ
คิดเห็นทางการเมือง, ความเช่ือในลัทธิศาสนาหรือปรัชญา , พฤติกรรมทางเพศ , ประวัติ
อาชญากรรม, ขอ้มูลสุขภาพ, ความพิการหรือขอ้มูลสุขภาพจิต, ขอ้มูลสหภาพแรงงาน, ขอ้มูล
พันธุกรรม, ขอ้มูลชีวภาพหรือข้อมูลอ่ืนใดซึ่งกระทบต่อเจา้ของข้อมูลในท านองเดียวกันตามท่ี
คณะกรรมการประกาศก าหนด  

ในเชิงหลกัการแลว้การปฏิบตัิตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลของไทย จึงไม่
ดอ้ยไปกว่าการปฏิบตัิตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลในท่ีอ่ืนหรือในสหภาพยุโรป เพราะ
ยึดถือหลกัการและมาตรฐานเดียวกันในเชิงเนือ้หา การประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลใด ๆ จะตอ้ง
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เป็นไปตามมาตรฐานของพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ 
อยา่งไรก็ดี 

การประมวลผลในกรณีดังต่อไปนีไ้ด้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยนิยอม 
(1) การเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลเพ่ือประโยชนส์่วนตนหรือเพ่ือกิจกรรมใน

ครอบครวัของบคุคลนัน้เท่านัน้ 
(2) การด าเนินการของหน่วยงานของรฐัท่ีมีหนา้ท่ีในการรกัษาความมั่นคงของรฐั 

ซึ่งรวมถึงความมั่นคงทางการคลงัของรฐั หรือการรกัษาความปลอดภยัของประชาชน รวมทัง้หนา้ท่ี
เก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นิติวิทยาศาสตร ์หรือการรักษาความมั่นคง
ปลอดภยัไซเบอร ์

(3) กิจการส่ือมวลชน งานศิลปกรรม หรืองานวรรณกรรมอนัเป็นไปตามจรยิธรรม
แหง่การประกอบวิชาชีพหรือเป็นประโยชนส์าธารณะเทา่นัน้ 

(4) การพิจารณาตามหน้าท่ีและอ านาจของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และ
รฐัสภา รวมถึง คณะกรรมาธิการท่ีแตง่ตัง้โดยสภาดงักลา่ว 

(5) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีใน
กระบวนการพิจารณาคดีการบงัคบัคดี และการวางทรพัย ์รวมทัง้การด าเนินงานตามกระบวนการ
ยตุธิรรมทางอาญา 

(6) การด าเนินการกับขอ้มลูของบริษัทขอ้มลูเครดิตและสมาชิกตามกฎหมายว่า
ดว้ยการประกอบธุรกิจขอ้มลูเครดติ 

ในเชิงพืน้ที่การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานของ
พระราชบัญญัตคุ้ิมครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ในกรณีต่อไปนี ้

(1) ผูป้ระกอบการมีบริษัทหรือสาขาท่ีจดัตัง้ในประเทศไทยไม่ว่าการประมวลผล
ขอ้มลูสว่นบคุคลนัน้จะเกิดขึน้ในประเทศไทยหรือไมก็่ตาม 

(2) ผู้ประกอบการท่ีไม่มีบริษัทหรือสาขาท่ีจัดตัง้ในประเทศไทย แต่เสนอขาย
สินคา้หรือบริการแก่เจา้ของขอ้มูลในประเทศไทยไม่ว่าจะมีการช าระเงินหรือไม่ก็ตาม หรือมีการ
ตดิตามและจดัเก็บขอ้มลูพฤตกิรรมของเจา้ของขอ้มลูในประเทศไทยตราบเท่าท่ีพฤตกิรรมท่ีจดัเก็บ
นัน้เกิดขึน้ในประเทศไทย 

การก าหนดและแยกแยะขอ้มูลส่วนบุคคล ตามความเส่ียงและความรา้ยแรงท่ีอาจ
กระทบตอ่สิทธิและเสรีภาพของบุคคล โดยหลกัการแลว้ผูป้ระกอบการมีความรบัผิดชอบในขอ้มูล
สว่นบคุคลท่ีตนเองไดเ้ก็บรวบรวมและใช ้
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สรุางคณา วายภุาพ (2562) กลา่วถึงกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล (พ.ร.บ.คุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบคุคล, 2562) กบับรบิทการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล ในดา้นรูปแบบการปฏิบตัท่ีิดีท่ีสดุ
ท่ีควรใชป้ระกอบการจดัท าขอ้ปฏิบตัิในการดูแลขอ้มูลส่วนบุคคลไดร้ะบุและก าหนดขอ้มูลส่วน
บคุคล รวมถึงมาตรการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยดา้นการวิเคราะหแ์ละจ าแนกมิติท่ีส  าคญัท่ีสุด
ของสภาพแวดลอ้มข้อมูล การท าการวิเคราะหช์่องว่าง (GAP Analysis) ของกระบวนการและ
มาตรการควบคมุความมั่นคงปลอดภัยขอ้มูลส าคญั การท าแผนการลดความเส่ียง  เพ่ือจดัล าดบั
ความส าคญัและทดสอบแนวทางแก้ไข และการตรวจสอบกรอบการรกัษาความมั่นคงปลอดภัย
การปกปอ้งขอ้มลูส าคญัจะวางแผนออกแบบและด าเนินการอย่างไร 

อีกทัง้การปกปอ้งขอ้มลูนัน้มีความส าคญัในการท าความเขา้ใจกลยทุธ ์โดยรวมการรกัษา
ความมั่นคงปลอดภัยขอ้มูล ซึ่งเป็นการท าความเขา้ใจสภาพแวดลอ้มขอ้มูลโครงสรา้งและวงจร
ชีวิต ด าเนินการตรวจคน้ วิเคราะหแ์ละจ าแนกอย่างต่อเน่ือง การก าหนดเปา้หมายการปกป้องใน
การท าคา่วดัผลพืน้ฐานความตอ้งการดา้นความมั่นคงปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบคุคล การประเมิน
กระบวนการ และมาตรการควบคมุความมั่นคงปลอดภยัขอ้มลู 

การตรวจสอบการวิเคราะหช์่องว่างและก าหนดแนวทางแก้ไข รวมถึงเป็นการพัฒนา
โครงสรา้งโมเดลข้อมูลหรืออนุกรมวิธาน สามารถวางแผนออกแบบและด าเนินการ ไดแ้ก่ การ
วางแผนและก าหนดล าดับความส าคัญของกระบวนการการเปล่ียนแปลงทางเทคนิคและ
กระบวนการทางธุรกิจ การออกแบบและด าเนินการเพ่ือปกป้องขอ้มูลส าคัญ  ท าให้เขา้ถึงและ
สอดคลอ้งกับเป้าหมายเติบโตทางธุรกิจจะจดัการการปกป้องขอ้มลูการพฒันากรอบธรรมาภิบาล 
หน่วยวดัค่าความเส่ียงและกระบวนการเฝ้าระวงั รวมถึงการตรวจสอบกลยุทธแ์ละวิธีการในการ
ปกปอ้งขอ้มลูอยา่งสม ่าเสมอ  

ส าหรบัประเทศไทยในปัจจุบันมีการคุม้ครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีการตรา
พระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใหมี้ผลบงัคบัใชเ้ป็นกฎหมายเฉพาะเรื่อง
ดังกล่าวไว้ ซึ่งมีหลักการและเนื ้อหาพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  
ดงัท่ีจะกลา่วถึงในภาคผนวก 
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งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
จากการศึกษาคน้ควา้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบว่ามีนกัวิชาการไดศ้ึกษาเก่ียวกับสิทธิส่วน

บคุคลจากการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลในภาคธุรกิจ ดงันี ้
ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (2564) ได้รายงานผลการส ารวจ

พฤติกรรมผูใ้ชอิ้นเทอรเ์น็ตในประเทศไทยปี 2563 พบว่า ผูต้อบแบบส ารวจฯใชอิ้นเทอรเ์น็ตเฉล่ีย
วันละ 11 ชั่ วโมง 25 นาที ในปี 2563 เพิ่มขึ ้นจากปี 2562 ถึง 1 ชั่ วโมง 3 นาที  โดยปีแรกท่ี
ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสเ์ริ่มท าผลส ารวจคือปี 2556 คนไทยใช้อินเทอรเ์น็ต
เฉล่ียเพียงวนัละ 4 ชั่วโมง 36 นาทีเทา่นัน้ คดิเป็นอตัราการเตบิโตท่ีเพิ่มขึน้ถึงสามเท่าตวั 

78.3% ของผู้ตอบแบบส ารวจฯ ตอบว่า มีการใช้อินเทอรเ์น็ตท่ีเพิ่มมากขึน้ จาก
เหตุผลหลักคือ การท่ีสามารถเขา้ถึงอินเทอรเ์น็ตไดง้่าย และมีเครือข่ายท่ีครอบคลุม ส่วนสาเหตุ
รองลงมาคือ มีความจ าเป็นตอ้งใชอิ้นเทอรเ์น็ตเพิ่มขึน้ และบริการตา่ง ๆ ในชีวิตประจ าวนัสามารถ
ท าผ่านออนไลนม์ากขึน้ดว้ย ขณะเดียวกนัผลกระทบจาก COVID - 19 ยงัเป็นอีกปัจจยัหนึ่งท่ีช่วย
กระตุน้ใหผู้ค้นหันมาเลือกท ากิจกรรมออนไลนเ์พิ่มมากขึน้ แทนการเดินทางจากบา้นเรือน หรือ  
เพ่ือหลีกเล่ียงการตอ้งพบปะผูค้นโดยเฉพาะในท่ีสาธารณะอีกดว้ย 

ทัง้นี ้หากดใูนรายละเอียดจะพบว่า ในวนัธรรมดาจะมีการใชอิ้นเทอรเ์น็ตเฉล่ียอยู่ท่ี 
11 ชั่วโมง 23 นาทีต่อวัน เพิ่มขึน้จากปีท่ีผ่านมา 1 ชั่วโมง 31 นาที ส่วนในวันหยุดจะมีการใช้
อินเทอรเ์น็ตอยู่ท่ี 11 ชั่วโมง 29 นาทีต่อวนั ลดลงจากปีท่ีผ่านมา 6 นาที เม่ือแบ่งตามเจเนอเรชนั 
พบว่า กลุ่ม Gen Y (อายุ 20-39 ปี) มีการใช้อินเทอร์เน็ตมากท่ีสุดอยู่ ท่ี  12 ชั่ วโมง 26 นาที 
รองลงมาคือ Gen Z (อายนุอ้ยกว่า 20 ปี) จ  านวน 12 ชั่วโมง 8 นาที ขณะท่ีกลุ่ม Gen X (อาย ุ40-
55 ปี) จ  านวน 10 ชั่วโมง 20 นาที ส่วน Baby Boomer (อายุ 56-74 ปี) มีการใชอิ้นเทอรเ์น็ตอยู่ท่ี  
8 ชั่วโมง 41 นาที ตามล าดบั 

เม่ือจ าแนกผูต้อบแบบส ารวจฯ ตามอาชีพ พบว่า ในกลุ่มนกัเรียน/นกัศกึษา มีจ านวน
ชั่วโมงการใชอิ้นเทอรเ์น็ตเฉล่ียตอ่วนัสงูท่ีสดุ อยู่ท่ี 12 ชั่วโมง 43 นาที รองลงมาไดแ้ก่ อาชีพอิสระ/
ฟรีแลนซ์ อยู่ ท่ี 11 ชั่ วโมง 28 นาที พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน อยู่ท่ี 11 ชั่ วโมง 10 นาที เจ้าของ
กิจการ/ประกอบธุรกิจส่วนตวั อยู่ท่ี 10 ชั่วโมง 21 นาที ว่างงาน/ไม่มีงานท า อยู่ท่ี 10 ชั่วโมง 10 
นาที ข้าราชการ พนักงาน เจา้หน้าท่ี หรือผูป้ฏิบัติงานอ่ืนของส่วนราชการ/รฐัวิสาหกิจ/องคก์ร
อิสระ/องคก์ารมหาชน/หน่วยงานของรฐัอ่ืน ๆ อยู่ท่ี 9 ชั่วโมง 41 นาที และพ่อบา้น/แม่บา้น อยู่ท่ี 9 
ชั่วโมง 1 นาที 
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อีกทัง้ ผลการส ารวจฯ พบว่า ผูต้อบแบบส ารวจฯ ในภาคตะวนัออกเฉียง  เหนือมีการ
ใชอิ้นเทอรเ์น็ตโดยเฉล่ียตอ่วนัมากท่ีสดุ อยู่ท่ี 11 ชั่วโมง 29 นาที รองลงมา คือ ภาคเหนือ อยู่ท่ี 11 
ชั่วโมง 28 นาที กรุงเทพฯ อยู่ท่ี 11 ชั่วโมง 25 นาที ภาคใต ้อยูท่ี่ 11 ชั่วโมง 23 นาที และภาคกลาง 
อยู่ท่ี 11 ชั่วโมง 22 นาที จ านวนชั่วโมงการใชอิ้นเทอรเ์น็ตเฉล่ียต่อวนัเพิ่มขึน้ในทุกพืน้ท่ีจากปีท่ี
ผ่านมา และพบว่า จ  านวนชั่วโมงฯ มีความใกลเ้คียงกนัในทกุพืน้ท่ี แสดงถึงความครอบคลุมของ
อินเทอรเ์น็ตในประเทศไทย ท่ีเป็นปัจจยัส าคญัตอ่ระยะเวลาการใชอิ้นเทอรเ์น็ต 

ส าหรบักิจกรรมออนไลนท่ี์นิยมท่ีพบ 10 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 1) ใช ้Social Media เช่น 
Facebook, LINE, Instagram คิดเป็น 95.3% 2) ดูโทรทัศน/์ดูคลิป/ดูหนัง/ฟังเพลงออนไลน ์คิด
เป็น 85.0% 3) การคน้หาขอ้มูล คิดเป็น 82.2% 4) การติดต่อส่ือสารออนไลน ์ทัง้การโทรศพัทแ์ละ
พดูคยุ (Chat) คิดเป็น 77.8% 5) การรบั-ส่งอีเมล คิดเป็น 69.0% 6) การซือ้สินคา้ออนไลน ์คดิเป็น 
67.3% 7) การอ่านข่าว/บทความ/หนังสืออิเล็กทรอนิกส ์(e-Book) คิดเป็น 64.2% 8) การเรียน
ออนไลน ์(e-Learning) คิดเป็น 57.5% 9) การเล่นเกมออนไลน ์คิดเป็น 56.8% และ 10) การท า
ธุรกรรมทางการเงินออนไลน ์คดิเป็น 56.5% 

จารุวรรณ  กิตตินราภรณ์  (2564) ได้ด  าเนินการศึกษาเรื่องการใช้ส่ือกับการ
ปรบัเปล่ียนพฤติกรรมปกติใหม่ดา้นสุขภาพในช่วงการระบาดของไวรสัโคโรนา (COVID - 19) : 
กรณีศกึษาจงัหวดัปทมุธานี พบว่า ปัจจยัสภาพแวดลอ้มดา้นการประกอบอาชีพ และปัจจยัการมี
รายไดท่ี้แตกต่างกันท าใหก้ลุ่มตวัอย่าง มีพฤติกรรมการเปิดรบัส่ือท่ีแตกต่างกัน ในส่วนของกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีไดร้บัผลกระทบจากการลดลงของรายได้ มกัจะไม่คอ่ยเปิดรบัข่าวสาร เน่ืองจากอาจจะ
น าไปสูส่ขุภาวะทางจิตท่ีแยล่งความเครียดและอาจน าไปสูก่ารฆ่าตวัตาย 

ในการระบาดช่วงแรก กลุ่มตวัอย่างเปิดรบัส่ืออินเทอรเ์น็ตมากท่ีสดุ รองลงมาคือส่ือ
โทรทัศน ์และตามมาดว้ยส่ือบุคคลและส่ือเฉพาะกิจ ในส่วนของเนือ้หาข่าวสาร กลุ่มตัวอย่าง
เปิดรบัเนือ้หาการปอ้งกนัตนเองมากท่ีสดุ รองลงมาคือ ตวัเลขผูต้ดิเชือ้จากศนูยบ์รหิารสถานการณ์
แพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (ศบค.) และเนือ้หาดา้นความบนัเทิง นอกจากนัน้ยงั
พบว่า การเปิดรบัเนือ้หาการป้องกันตนเองยังส่งผลใหก้ลุ่มตวัอย่างมีความรูเ้พิ่มขึน้และน าไปสู่
พฤตกิรรมปกตแิบบใหม ่

กลุ่มตวัอยา่งใชป้ระโยชนจ์ากส่ืออินเทอรเ์น็ตมากท่ีสดุ รองลงมาคือ ส่ือโทรทศันแ์ละ
ส่ือบุคคลตามล าดบัในการเปิดรบัขอ้มูลข่าวสาร ในส่วนเนือ้หาท่ีไดร้บัจากส่ืออินเทอรเ์น็ตจะมี
ความเก่ียวขอ้งกบัเนือ้หาดา้นความรู ้การแนะน าในการปอ้งกนัโรค การตรวจสอบการแพรก่ระจาย
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โรค ในขณะท่ีกลุ่มตวัอย่างบางส่วนเปิดรบัและไดร้บัประโยชนจ์ากรายงานสถานการณผ์ูต้ิดเชือ้
ประจ าวนั เน่ืองจากเป็นขอ้มลูท่ีมาจากหนว่ยงานภาครฐั 

กิตติพงศ ์กมลธรรมวงศ์ (2563) ได้ด  าเนินการศึกษาประสบการณ์ของกฎหมาย
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในประเทศสาธารณรฐัสิงคโปร ์: บทเรียนส าหรบัประเทศไทย พบว่า 
ความส าเร็จของการบังคับใช้ กฎหมายคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลนั้น มิไดเ้กิดจากการบัญญัติ
กฎหมายท่ีดีในส่วนเนือ้หาเท่านัน้ แต่ตอ้งมีการเตรียมความพรอ้มก่อนการบงัคบัใชก้ฎหมายดว้ย 
ดงันัน้ส  าหรบัประเทศไทยทางส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลท่ีเป็นผูร้บัผิดชอบ
ดแูลกฎหมาย มีความจ าเป็นตอ้งเตรียมการวางแผนรองรบัการประกาศใชพ้ระราชบญัญัติขอ้มูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่องคค์วามรู้ และความเข้าใจท่ี
ถกูตอ้งเก่ียวกบักฎหมาย การสรา้งการรบัรูร้ว่มกนัของสงัคมไทยทกุภาคสว่น ทัง้ภาคเอกชนภาครฐั
และประชาชนทั่วไปใหร้บัทราบถึงขอ้ก าหนดส าคญัตามกฎหมายท่ีตอ้งปฏิบตัิ และการสรา้งความ
ตระหนกัในความส าคญัของขอ้มลูสว่นบคุคลผา่นชอ่งทางส่ือสารตา่ง ๆ  

อรณัฐ ทะนันชัย (2561) ไดด้  าเนินการศึกษาปัญหาการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล
ของผู้ใช้บริการโทรศัพทเ์คล่ือนท่ี พบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีจึง
เปรียบเสมือนดาบสองคม ซึ่งมีทัง้ประโยชนแ์ละโทษในเวลาเดียวกันขึน้อยู่กับวตัถุประสงคข์อง
ผูน้  าขอ้มลูไปใช ้หากน าขอ้มลูไปใชใ้นทางท่ีมิชอบดว้ยกฎหมายก็จะสรา้งความเดือดรอ้นเสียหาย
ให้กับผูเ้ป็นเจา้ของข้อมูลและประชาชน อันเป็นการกระท าละเมิดต่อสิทธิความเป็นส่วนตวัใน
ขอ้มูลส่วนบุคคลไดอ้ย่างคาดไม่ถึง การน าขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการไปใชโ้ดยมิชอบโดยท่ี
ไม่ไดร้บัอนญุาตจากเจา้ของขอ้มูล ท าใหผู้ใ้ชบ้ริการผูท่ี้เป็นเจา้ของขอ้มลูนัน้ไดร้บัความเ ดือดรอ้น
ร  าคาญเป็นอยา่งมากจากการถกูคกุคามสรา้งความสงสยัว่าไดข้อ้มลูหมายเลขโทรศพัทร์วมทัง้ช่ือ
มาจากใครหรือท่ีใด ซึ่งขอ้มลูเหลา่นีส้ามารถน าไปประยกุตใ์ชห้รือน าไปประมวลผลเพ่ือใหไ้ดข้อ้มลู
ทางดา้นสถิต ิอนัจะเป็นการตอ่ยอดใหข้อ้มลูเหลา่นัน้มีมลูคา่ทางการตลาดมากย่ิงขึน้ 

ดาวลัย ์ขาวสนิท (2561) ไดด้  าเนินการศึกษามาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล : ศึกษาเฉพาะกรณีด้านการเงินการธนาคารของธนาคารพาณิชย์ พบว่า 
มาตรการทางกฎหมายของประเทศไทย ยังไม่สามารถให้ความคุม้ครองแก่ผูใ้ชบ้ริการธนาคาร
พาณิชยไ์ดอ้ย่างเพียงพอ ธนาคารพาณิชยเ์ป็นองคใ์หญ่ท่ีเช่ือมโยงกับองคก์รธุรกิจต่าง ๆ เป็น
แหล่งรวมฐานขอ้มูลส่วนบุคคล การขาดหลกัเกณฑห์รือมาตรฐานในการใหค้วามคุม้ครองขอ้มูล
สว่นบคุคล โดยเฉพาะและผูท่ี้ไดร้บัความเสียหายจากการกระท าละเมิดตอ่ขอ้มลูสว่นบคุคล ไม่ได้
รบัการแก้ไขเยียวยาความเสียหายเท่าท่ีควร แมว้่ากฎหมายรฐัธรรมมนูญจะไดมี้การบญัญัติให้
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ความคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ซึ่งบทบัญญัติแห่งรฐัธรรมมนูญเพียงอย่างเดียว  ไม่อาจจะให้
ความคุม้ครองแก่ขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีจดัเก็บโดยภาคเอกชนไดอ้ยา่งเพียงพอ 

พีร ์พวงมะลิต พรเพ็ญ ไตรพงษ์ และยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล (2561) ได้ด  าเนิน
ศกึษาทศันคติและการรบัรูข้องประชาชนต่อกฎหมายเก่ียวกับการปล่อยโคมลอย พบว่า ทศันคติ
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครตอ่กฎหมายเก่ียวกับการปล่อยโคมลอย โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก (S.D. = 0.54) และการรบัรูข้องประชาชนในเขตกรุงเทพฯ ต่อกฎหมายเก่ียวกับการ
ปลอ่ยโคมลอย โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ผลการเปรียบเทียบทัศนคติและการรบัรูข้องประชาชนต่อกฎหมายเก่ียวกับการ
เปล่ียนโคมลอยจ าแนกตามเพศ และจ านวนครัง้ท่ีปล่อยโคมลอย ระดบัทศันคติและการรบัรูข้อง
ประชาชนตอ่กฎหมายเก่ียวกบัการปล่อยโคมลอยไม่แตกตา่งกนั ส่วนจ าแนกตามระดบัการศกึษา 
อาชีพ ประสบการณ์ปล่อยโคมลอย และระดบัทัศนคติของประชาชนต่อกฎหมายเก่ียวกับการ
ปลอ่ยโคมลอยแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

คณาธิป ทองรวีวงศ ์(2559) ไดด้  าเนินการศึกษาการปฏิรูปกฎหมายคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบคุคลของไทยเพ่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียน พบว่า ประเทศสมาชิกในอาเซียนหลายประเทศมี
กฎหมายนโยบายของภาครฐัท่ีท าใหเ้กิดการสอดแนมหรือเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของประชาชน 
เช่น กรณีฟิลิปปินส ์มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร ์เมียนมา แมว้่ามีกฎหมายภายในรองรบัแตเ่ม่ือ
พิจารณาตามเกณฑด์า้นสิทธิมนุษยชนแลว้ พบว่ากฎหมายของประเทศสมาชิกอาเซียนเหล่านัน้ 
มุ่งให้น า้หนักกับความมั่นคงของรฐัผลประโยชนข์องภาคธุรกิจมากกว่าการ  คุม้ครองสิทธิส่วน
บุคคล อันเป็นพื ้นฐานส าคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยรวมของประเทศสมาชิก
อาเซียนท่ีมีกฎหมายดงักล่าว อาจอยู่ในระดบัการคุม้ครองขอ้มูลท่ีไม่เพียงพอ เม่ือเทียบกบัยุโรป
หรือประเทศอ่ืน 

อธิพร สิทธิธีรรตัน ์(2559) ไดด้  าเนินการศึกษาปัญหากฎหมายการคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคลในบริบทอิเล็กทรอนิกส ์พบว่า ปัญหากฎหมายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส ์ในปัจจบุนัท่ีเทคโนโลยีมีความกา้วหนา้ และไดถ้กูน ามาใชง้านอย่างแพรห่ลาย โดย
มีอินเทอรเ์น็ตเป็นสว่นหนึ่งท่ีจ  าเป็นในชีวิตประจ าวนัของทกุเพศทกุวยัไมว่่าวยัเดก็หรือผูใ้หญ่ ทัง้ใน
รูปแบบการส่ือสารการ การท าธุรกรรม การคน้ควา้หาความรู ้หรือการพกัผ่อนหย่อนใจ รวมถึงการ
ใชอิ้นเทอรเ์น็ตในการตดัสินใจซือ้สินคา้หรือการเลือกใชบ้ริการอยา่งใดอย่างหนึ่งผูบ้รโิภคหลายคน
หันมาใชอิ้นเทอรเ์น็ตในการคน้ควา้ พูดคุยปรึกษาขอ้ดี ขอ้เสียของสินคา้หรือบริการนัน้ และใน
หลายครัง้คนเหล่านี ้ตัดสินใจสั่ งซื ้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ ซึ่งพฤติกรรมการซื ้อสินค้าจาก
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อินเทอรเ์น็ตมกัจะถกูจบัตาและเฝ้าตามอง โดยเครื่องมือท่ีงผูป้ระกอบการใชโ้ดยท่ีพวกเขาไม่รูต้วั 
ดงันัน้ เทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกสท่ี์มีผลกระทบตอ่สิทธิในความเป็นอยูส่่วนตวั   

ภพธร วุฒิหาร (2559) ได้ด  าเนินการศึกษาการเปิดรับส่ือ ความรู ้ทัศนคติ และ
แนวโนม้พฤติกรรมต่อโครงการบา้นประชารฐัของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 28 - 35 ปี มีการศกึษาในระดบัปริญญาตรี มีรายได้
ต่อเดือนระหว่าง 15, 001 - 25, 000 บาท มีเปิดรบัส่ือเก่ียวกับ โครงการบ้านประชารัฐจากส่ือ
อินเทอรเ์น็ต/โซเชียลเน็ตเวิรก์ เป็นอนัดบัท่ี 1 เปิดรบัประเภทข่าวสารในเรื่องราคาท่ีอยู่อาศยัมาก
ท่ีสุด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่  มีระดับความรูท่ี้มีต่อโครงการบ้านประชารัฐในระดับน้อย กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับทัศนคติ  โดยรวมต่อโครงการบ้านประชารัฐในเชิงบวก มีแนวโน้ม
พฤตกิรรมท่ีจะเขา้รว่มโครงการบา้นประชารฐั ในระดบัตัง้ใจปานกลาง  

สพุิชา ปทมุานนัท ์(2558) ไดด้  าเนินการศกึษามาตรการคุม้ครองสิทธิสว่นบคุคลของ
ลกูจา้งในเครือข่ายสงัคม พบว่า นายจา้งตรวจสอบประวตัิผูส้มคัรงานและเฝ้าตรวจดลูกูจา้งผ่าน
ทางเครือข่ายสงัคม เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีสะดวกรวดเร็วและประหยดั ปัจจบุนัยงัไมมี่กฎหมายใดท่ีให้
ความคุม้ครองสิทธิส่วนบุคคลของลูกจ้างจากการท่ีนายจ้างขอหรือสั่งใหลู้กจา้งกระท าการให้
นายจา้งเขา้ถึงเครือข่ายสงัคมไวเ้ป็นการเฉพาะ การคุม้ครองสิทธิส่วนบคุคลของลกูจา้งในประเทศ
ไทย ในบางประเทศมีกฎหมายท่ีใหค้วามคุม้ครองสิทธิส่วนบุคคลของลกูจา้งในเครือข่ายสังคมไว้
เป็นการเฉพาะ หรือในบางประเทศมีการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้อย่างชัดเจน   
ซึ่งเหมาะสมท่ีจะน ามาเป็นแนวทางในการใหค้วามคุม้ครองสิทธิส่วนบคุคลของลกูจา้งในเครือข่าย
ในประเทศไทย 

วรพจน ์แพทยค์ณุ (2553) ไดด้  าเนินการศึกษาปัญหากฎหมายในการคุม้ครองสิทธิ
ลกูคา้ในเชิงพาณิชย ์: กรณีศกึษารา่งพระราชบญัญัติขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. …. พบว่า ฐานขอ้มลู
ลกูคา้เป็นหวัใจส าคญัในการท าตลาดยคุใหม่ เน่ืองจากสถานการณก์ารแข่งขนักนัอย่างสูง ดงันัน้ 
ฐานขอ้มูลของลูกคา้สามารถช่วยใหธุ้รกิจบริหารความสมัพนัธแ์ละพฤติกรรมการจบัจ่ายใชส้อย
ของลกูคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน้ การมีฐานขอ้มลูและบญัชีรายช่ือลกูคา้ท่ีเพียงพอและทนั
เหตุการณ์นับเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการท าตลาดทางตรงในปัจจุบัน หากการด าเนินธุรกิจไม่
สามารถส่ือสาร หรือสรา้งความเขา้ใจแก่ลูกคา้เป้าหมายไดอ้ย่างท่ีตอ้งการหรือคาดหวังไว้  จะ
ส่งผลเกิดปัญหาในการด าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากปราศจากฐานขอ้มลูและบญัชีรายช่ือ
ของลกูคา้การวางแผนทางการตลาดเพ่ือเขา้ถึงใจผูบ้รโิภคก็จะท าไดย้ากขึน้ ดงันัน้ หากเกิดการซือ้
ขายฐานข้อมูลลูกค้าในเชิงพาณิชย์ท่ีเกิดผลกระทบต่อกฎหมายโดยตรง เพราะการซือ้ขาย
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ฐานขอ้มูลลูกคา้นัน้ ย่อมเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลตามท่ีรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พ.ศ. 2550 
 



 
 

บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การตระหนักรู ้เก่ียวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการใช้ข้อมูล  
ส่วนบุคคลในภาคธุรกิจของประชาชนในกรุงเทพมหานคร มีวตัถปุระสงคเ์พ่ืออธิบายคณุลกัษณะ
ทางประชากรศาสตรข์องประชาชนในกรุงเทพมหานครเก่ียวกับการตระหนกัรูใ้นการปกป้องสิทธิ
ส่วนบุคคลจากการใชข้้อมูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจ เพ่ืออธิบายพฤติกรรมการเปิดรบัข่าวสาร
เก่ียวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจ และเพ่ือวิเคราะห์
คณุลกัษณะทางประชากรศาสตรก์ับการตระหนกัรูเ้ก่ียวกับการปกป้องสิทธิส่วนบคุคลจากการใช้
ขอ้มูลส่วนบคุคลในภาคธุรกิจของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยถือเป็นประโยชนใ์นส่วนของ
ภาครฐัและภาคธุรกิจ ในการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจถึงการรูเ้ทา่ทนัสงัคมและ/หรือภาคธุรกิจ 

การด าเนินการวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชก้ารสุ่ม
ตวัอย่างแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น (Non - Probability Sampling) แบบบังเอิญ (Accidental 
Sampling) ผ่านแบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionares) โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ
ศกึษา ดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและการสุม่ตวัอยา่ง 
2. เครื่องมือท่ีใชใ้นงานวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. การจดัเก็บและการวิเคราะหข์อ้มลู 

การก าหนดประชากร 
ประชากรทีใ่ช้ในงานวิจัย 

ประชากรกลุ่ม เป้าหมายท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี ้เป็นประชากรท่ีอยู่ ใน เขต
กรุงเทพมหานคร จ านวนรวมทัง้สิน้ 50 เขต (กองยุทธศาสตรแ์ละสารสนเทศท่ีอยู่อาศยั , 2562) 
ประชากรเพศชายและเพศหญิงท่ีมีอายุ 18 – 60 ปี ท่ีพ านักอาศัยและประกอบอาชีพอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีจ านวนประชากรสงูสดุเป็นอนัดบัหนึ่งของประเทศ 5,588,222 คน จากจ านวน
ประชากรประเทศไทยกวา่ 66.10 ลา้นคนทั่วประเทศ (ประกาศส านกัทะเบียนกลาง, 2564) 
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กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในงานวิจัย  
กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้เป็นประชากรท่ีอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร อายุ

ตัง้แต ่18 - 60 ปี ท่ีพ านกัอาศยัและประกอบอาชีพในกรุงเทพมหานครเท่านัน้ และในรอบ 6 เดือน
ท่ีผ่านมา เป็นผู้ท่ีเคยเปิดรบัข่าวสารเก่ียวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการใชข้้อมูลส่วน
บุคคลในภาคธุรกิจ อย่างนอ้ย 1 ส่ือ (พระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล) ขนาดของกลุ่ม
ตวัอย่างจากตารางของทาโร ยามาเน่ (Yamane,1970) ท่ีค่าความเช่ือมั่นท่ีรอ้ยละ 95 ท าให้ได้
จ  านวนกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 ราย และผูว้ิจยัไดมี้การเพิ่มกลุ่มตวัอย่าง 10 % หรือ 40 คน เพ่ือ
ท าใหแ้บบสอบถามนัน้มีความครอบคลุมมากขึน้ จึงท าใหข้นาดของกลุ่มตวัอย่างมีทัง้หมด 440 
คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non - Probability Sampling) แบบ
บงัเอิญ (Accidental Sampling) 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัย นี ้ เป็ นการวิจัย เชิ งปริม าณ โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์  (Online 

Questionnaire) เพ่ือมุ่งศึกษาการตระหนกัรูเ้ก่ียวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการใชข้อ้มูล
สว่นบคุคลในภาคธุรกิจ โดยมีแหล่งขอ้มลู (Source of data) ท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นแหล่งขอ้มลูปฐม
ภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง จ านวน  440 คน 
ผ่านการเก็บข้อมูลจากกูเกิลฟอร์ม  (Google’s Form) ซึ่ งลักษณะของแบบสอบถามเป็น
แบบสอบถามชนิดปลายปิด (Closed - Ended Questionnaire) และชนิดปลายเปิด (Open - 
Ended Questionnaire) โดยให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตอบแบบสอบถามเอง (Self Administered 
Questionnaire) ตัง้แต่ เดือนมีนาคม – เมษายน 2564 ซึ่งขอ้มูลในแบบสอบถามถูกแบ่งออกเป็น  
4 สว่น คือ 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัคณุลกัษณะประชากรของผูต้อบแบบสอบถาม
เป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด (Close - Ended Response Question) แบบหลากหลายค าตอบ
ใหเ้ลือก (Multiple Choices Question) และแบบส ารวจรายการ (Checklist) โดยท าการเลือกขอ้ท่ี
เหมาะสมท่ีสดุ ประกอบดว้ย 

1) เพศ 
2) อาย ุ
3) ระดบัการศกึษา 
4) อาชีพ 
5) รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 
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ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการตระหนักรู ้เก่ียวกับการปกป้องสิทธิ 
ส่วนบุคคลจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  เป็น
แบบสอบถามแบบปลายปิด (Close - Ended Question) ให้เลือกตอบหลายข้อ (Multiple 
Choices) ลกัษณะประเมินผลแบบ Likert Scale และวดัขอ้มลูแบบอนัตรภาค (Interval Scale) 

ส าหรบัแบบสอบถามท่ีมีลักษณะของข้อค าถามท่ีประเมินผลแบบสอบถามแบบ 
Likert Scale ท่ีมีระดับเกณฑ ์5 คะแนน ไดแ้ก่ มากท่ีสุด, มาก, ปานกลาง, น้อย และน้อยท่ีสุด  
ซึ่งไดก้ าหนดเป็นคา่คะแนนดงันี ้(วิพร เกตแุกว้, 2562) 

5 คะแนน หมายถึง ระดบัความคดิเห็นมากท่ีสดุ 
4 คะแนน หมายถึง ระดบัความคดิเห็นมาก 
3 คะแนน หมายถึง ระดบัความคดิเห็นปานกลาง 
2 คะแนน หมายถึง ระดบัความคดิเห็นนอ้ย 
1 คะแนน หมายถึง ระดบัความคดิเห็นนอ้ยท่ีสดุ 

การก าหนดเกณฑข์า้งตน้ สามารถแปลความหมายค่าเฉล่ียตามการค านวณระดบั
คา่เฉล่ีย ดงันี ้(บญุใจ ศรีสถิตยน์รากรู, 2555) 

- คา่เฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมายถึง ระดบัความคดิเห็นมากท่ีสดุ 
- คา่เฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายถึง  ระดบัความคดิเห็นมาก 
- คา่เฉล่ีย  2.50 – 3.49  หมายถึง  ระดบัความคดิเห็นปานกลาง 
- คา่เฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึง  ระดบัความคดิเห็นนอ้ย 
- คา่เฉล่ีย  1.00 – 1.49  หมายถึง  ระดบัความคดิเห็นนอ้ยท่ีสดุ 

โดยสามารถแปลความหมายของการเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ชูศรี วงศร์ตันะ, 2560) ได้
ตามรายละเอียดดงันี ้

- ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   0.000 – 0.999   หมายถึง   มีการกระจายของขอ้มูล
ไมแ่ตกตา่งกนัมาก  

- ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   1.000 ขึน้ไป   หมายถึง   มีการกระจายของขอ้มูล
แตกตา่งกนัมาก 

ตอนที่  3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ซึ่ งเป็น
แบบสอบถามแบบปลายปิด (Close - Ended Question) แบบให้เลือกตอบหลายข้อ (Multiple 
Choices) 
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ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความรูส้ึกหรือขอ้แนะน าอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับการ
ตระหนักรูเ้ก่ียวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยในตอนนี้จะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open - Ended 
Response Question) เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเขียนความรูส้ึกหรือความต้องการ 
อ่ืน ๆ ได ้

ตัวแปรทีใ่ช้ในการวิจัย 
ตัวแปรอิสระ คือ 
  คณุลกัษณะประชากร ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ และรายได้

เฉล่ียตอ่เดือน 

  พฤติกรรมการเปิดรบัข่าวสาร ประกอบดว้ย ช่องทางท่ีเปิดรบัและความเขม้ขน้ 
ในการเปิดรบั 

ตัวแปรตาม คือ 
การตระหนกัรูเ้ก่ียวกบัการปกปอ้งสิทธิสว่นบคุคลจากการใชข้อ้มลูส่วนบคุคลในภาค

ธุรกิจของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
  ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเก่ียวกับบุคคล ซึ่งท าให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้น

ได ้ไมว่า่ทางตรงหรือทางออ้ม แตไ่มร่วมถึงขอ้มลูของผูถ้ึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 
  ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ข้อมูลท่ีเป็นเรื่องส่วนบุคคลโดยแท้ของบุคคล  

มีความละเอียดออ่นและสุม่เส่ียงตอ่การถกูใชใ้นการเลือกปฏิบตัอิยา่งไมเ่ป็นธรรม 
  การก าหนดความเส่ียงขอ้มลู การเก็บรวบรวมใชห้รือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล 

ความเส่ียงท่ีจะรั่วไหลหรือถกูละเมิดขอ้มลู เกิดผลกระทบตอ่สิทธิและเสรีภาพของเจา้ของขอ้มลู 
  การประมวลผลขอ้มูล การด าเนินการต่อชุดขอ้มูลส่วนบุคคล ดว้ยการเก็บ

รวบรวม การบันทึก การใช ้การเปิดเผย การท าให้สามารถเขา้ถึงได ้การยับยัง้ หรือการลบหรือ
ท าลายขอ้มลูสว่นบคุคล 

  เง่ือนไขความยินยอม การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
จะต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ไม่ท าให้เจ้าของข้อมูลเข้าใจผิดใน
วตัถปุระสงคด์งักลา่ว  
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สมมติฐานที ่1 ปัจจยัดา้นลกัษณะประชากรท่ีแตกตา่งกนักบัการตระหนกัรูเ้ก่ียวกบัการ
ปกปอ้งสิทธิสว่นบคุคลจากการใชข้อ้มลูส่วนบคุคลในภาคธุรกิจของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
แตกตา่งกนั 

ตัวแปรอิสระ คือ 
  ข้อมูลด้านประชากร ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ  และ

รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 
ตัวแปรตาม คือ 
  การตระหนกัรูเ้ก่ียวกบัการปกปอ้งสิทธิส่วนบคุคลจากการใชข้อ้มลูสว่นบคุคล

ในภาคธุรกิจของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
การศกึษาวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงปรมิาณ (Quantitative Research)  

1. ศึกษาทฤษฎี หลักการ และแนวคิดจากหนังสือ บทความวิชาการ และเอกสาร  
งานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกัน เพ่ือน าขอ้มูลมาใช้ในการวิเคราะหถ์ึงปัจจัย  และ
ก าหนดเป็นกรอบแนวคดิและขอบเขตในการสรา้งแบบสอบถาม  

2. ศึกษาแนวทางในการสรา้งแบบสอบถามจากหนังสือ บทความวิชาการ และ
เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้น ามาปรบัปรุงใหส้อดคลอ้งกบันิยามตวัแปรของงานวิจยั  

3. รวบรวมขอ้มลูจากการศกึษาและน าขอ้มลูท่ีไดม้าประมวลผลเป็นหลกัในการสรา้ง
ขอ้ค าถามในแบบสอบถาม  

4. สรา้งแบบสอบถามเพ่ือการตระหนกัรูเ้ก่ียวกบัการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการ
ใชข้อ้มลูสว่นบคุคลในภาคธุรกิจของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

5. น าข้อค าถามในแบบสอบถามท่ีสรา้งเสร็จแล้ว ตรวจสอบความเท่ียงตรงของ
เนือ้หา (Content Validity) และภาษาท่ีใชโ้ดยหาค่าความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามเก่ียวกับ
วัตถุประสงคข์องเนือ้หา เพ่ือหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค ์
(Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยมีเกณฑ์การพิจารณาค่า IOC ท่ีมีค่าตัง้แต ่
0.50 – 1.00 เป็นแบบสอบถามท่ีสามารถน าไปใชเ้ป็นแบบสอบถามได ้และแบบสอบถามท่ีมีคา่ต ่า
กว่า 0.50 ควรพิจารณาปรับปรุงหรือตัดออก  แล้วพิจารณาแบบสอบถามท่ีมีค่าดัชนีความ
สอดคลอ้งตัง้แต ่0.50 – 1.00 เป็นแบบสอบถาม แลว้ท าการแกไ้ขก่อนน าไปทดลองใช ้(Try – out ) 
(สรุพงษ ์คงสตัย ์และ ธีรชาต ิธรรมวงศ,์ 2551) ซึ่งมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี ้  
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ใหค้ะแนน   +1 คะแนน   เม่ือแน่ใจว่าขอ้นัน้มีเนือ้หาท่ีสอดคลอ้งกับตวัแปรและ
วตัถปุระสงคท่ี์ตอ้งการศกึษา 

ใหค้ะแนน     0 คะแนน   เม่ือไม่แน่ใจว่าขอ้นัน้มีเนือ้หาท่ีสอดคลอ้งตวัแปรและ
วตัถปุระสงคท่ี์ตอ้งการศกึษา 

ใหค้ะแนน    -1 คะแนน   เม่ือแน่ใจวา่ขอ้นัน้มีเนือ้หาไม่สอดคลอ้งกบัตวัแปรและ
วตัถปุระสงคท่ี์ตอ้งการศกึษา 

ผลคะแนนของผูท้รงคณุวฒุิ/ผูเ้ช่ียวชาญสามารถค านวณคา่ดชันีความสอดคลอ้ง
ระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence : IOC) ตามสูตร
ดงันี ้

 

สตูรค านวณคา่  𝐼𝑂𝐶  =  
ผลรวมคะแนน

จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ
    หรือ    𝐼𝑂𝐶  =  

∑𝑅

𝑁
 

 
โดยท่ี 𝐼𝑂𝐶 คือ   ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัเนือ้หา 

𝑅 คือ   คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ 
∑𝑅 คือ   ผลรวมของคะแนนผูเ้ช่ียวชาญแตล่ะคน 
𝑁 คือ   จ  านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
 
เกณฑก์ารให้คะแนน 

ขอ้ค าถามท่ีมีคา่   IOC   ตัง้แต ่    0.50 – 1.00   มีคา่ความเท่ียงตรง ใชไ้ด ้
ขอ้ค าถามท่ีมีคา่   IOC   ต ่ากวา่   0.50    ตอ้งปรบัปรุง ยงัใชไ้มไ่ด ้

งานวิจยั การตระหนกัรูเ้ก่ียวกบัการปกปอ้งสิทธิส่วนบคุคลจากการใชข้อ้มูลส่วน
บคุคลในภาคธุรกิจของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัไดน้  าแบบสอบถามไปตรวจสอบเพ่ือ
หาความเท่ียงตรง (Validity) การวิเคราะหด์ชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามและวตัถปุระสงค ์
(Index of Item Objective Congruence : IOC) กบัผูท้รงคณุวฒุิ/ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ดงัมี
รายช่ือตอ่ไปนี ้  
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1) นายเธียรชยั ณ นคร ผูท้รงคณุวฒุิดา้นกฎหมาย 
2) ผศ.ดร.ปิยะบตุร บญุอรา่มเรือง อาจารยป์ระจ าคณะนิติศาสตร ์ 

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
3) ดร.มานะ ตรีรยาภิวฒัน ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศกึษาและ

อาจารยป์ระจ าคณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

โดยผลการตรวจสอบเพ่ือหาความเท่ียงตรง (Validity) การวิเคราะหด์ชันีความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence : IOC) 
จากผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เช่ียวชาญเท่ากับ 1.00 นั่นหมายความว่ามีค่าความเท่ียงตรง สามารถน า
แบบสอบถามไปใชไ้ด ้

ตาราง 1 วิเคราะหด์ัชนีความสอดคลอ้งระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงคจ์ากผู้ทรงคุณวุฒิ/
ผูเ้ช่ียวชาญ 

ข้อ
ค าถาม 

คะแนนความเหน็ผู้ทรงคุณวุฒ/ิ
ผู้เชี่ยวชาญ 

ƩR IOC แปลผล 

คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 
ขอ้ 1.1 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

ขอ้ 1.2 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

ขอ้ 1.3 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

ขอ้ 1.4 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

ขอ้ 1.5 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

ขอ้ 2.1 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

ขอ้ 2.2 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

ขอ้ 2.3 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

ขอ้ 2.4 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

ขอ้ 2.5 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

ขอ้ 2.6 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

ขอ้ 2.7 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

ขอ้ 2.8 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 1 (ตอ่) 

ข้อ
ค าถาม 

คะแนนความเหน็ผู้ทรงคุณวุฒ/ิ
ผู้เชี่ยวชาญ 

ƩR IOC แปลผล 

คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 
ขอ้ 3.1 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

ขอ้ 3.2 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคลอ้ง 

 
6. ผูว้ิจัยไดน้  าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบหาความเท่ียงตรง (Validity) การ

วิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective 
Congruence: IOC) จาก ผู้ทรงคุณวุฒิ /ผู้เช่ียวชาญ โดยน าไปทดลองใช้ (Try - out) กับกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างท่ีอยู่นอกกลุ่มตัวอย่างจริง จ  านวน  30 ชุด  
เพ่ือทดสอบหาค่าความเช่ือมั่ น  (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิแอลฟ่า (Coefficient) 
ของครอนบคั (Cronbach) (สมบตั ิทา้ยเรือค า, 2551) ดงันี ้
 

สตูร 𝛼  =  
𝐾

𝐾−1
 (1 - 

∑𝑆𝑖
2

𝑆𝑡
2 ) 

 

โดยท่ี 𝛼 คือ   สมัประสิทธ์ิแอลฟ่า 

 𝐾 คือ   จ  านวนขอ้ค าถาม 

 ∑𝑆𝑖
2 คือ   ผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนแตล่ะขอ้ 

 𝑆𝑡
2 คือ   ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

 
ผลการทดสอบพบว่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัอยู่ใน

ระดบัดีมาก (0.962) 
7. น าแบบสอบถามท่ีไดว้ิเคราะหค์วามเช่ือมั่นและปรบัปรุงใหม่แล้วไปใช้ในการ

สอบถามกบักลุม่เปา้หมาย ทัง้ 440 คน 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบเชิง

ส ารวจ (Research Survey) โดยแบ่งการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary 
Data) ได้แก่ข้อมูล ท่ี ได้จากแบบสอบถามจากการให้ผู้ตอบแบบสอบถามท ากา รกรอก
แบบสอบถามดว้ยตนเอง (Self-Administration Questionnaire) ซึ่งมีขัน้ตอนดงันี ้

1. น าแบบสอบถาม ท่ีผ่านการตรวจสอบหาความ เท่ียงตรง (Validity) จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ /ผู้เช่ียวชาญ  จ านวน 3 ท่าน ไปจัดท าในรูปแบบสอบถามออนไลน์ (Online 
Questionnaire) เพ่ือสง่ใหก้ลุม่ตวัอยา่งท่ีตอ้งการเก็บขอ้มลู 

2. ด าเนินการส่งแบบสอบถามออนไลน ์(Online Questionnaire) ใหก้บักลุม่ตวัอย่าง
แบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) และชีแ้จงความเป็นมาวตัถุประสงคแ์ละแนวทางในการท า
แบบสอบถาม 

3. ด าเนินการตรวจสอบและเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาย ุ18 – 60 ปี  
และพ านกัอาศยั ประกอบอาชีพในกรุงเทพมหานครเท่านัน้ และในรอบ 6 เดือนท่ีผ่านมา เป็นผูท่ี้
เคยเปิดรบัข่าวสารเก่ียวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจ 
อยา่งนอ้ย 1 ส่ือ (พระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล) จ านวน 440 คน 

4. น าค าตอบท่ีไดจ้ากแบบสอบถามท่ีครบถ้วนสมบูรณ์มาด าเนินการเขา้รหัส และ
วิเคราะหข์อ้มลูเพื่อสรุปผลตอ่ไป 

การวิเคราะหข้์อมูล 
การวิเคราะหข์อ้มูล การตระหนกัรูเ้ก่ียวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการใชข้อ้มูล

ส่วนบุคคลในภาคธุรกิจของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยรวบรวมแบบสอบถามท่ีผู้ตอบ
แบบสอบถามไดแ้สดงความคิดเห็นเรียบรอ้ยแลว้มาลงรหสั (Coding) และท าการวิเคราะหข์อ้มูล
ดว้ยโปรแกรม SPSS โดยเลือกใชส้ถิตกิารวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้

1. การวิเคราะหข์อ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency)  
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉ ล่ีย (Mean) ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
เพ่ือพรรณนาลกัษณะโดยทั่วไปของกลุม่ประชากรท่ีศกึษา 

2. การวิเคราะหข์้อมูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือศึกษาหาความ
แตกต่างของตวัแปรเพ่ือทดสอบสมมติฐาน ดว้ยสถิติ t-test และ F-test เม่ือพบความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจะท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ (Multiple 
Comparison) โดยวิธีการทดสอบของ Tukey's HSD โดยก าหนดท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 
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โดยมีสมมตฐิานดงันี ้
1. เพศ ท่ีแตกตา่งกนัมีการตระหนกัรูเ้ก่ียวกับการปกปอ้งสิทธิส่วนบคุคลจากการ

ใชข้อ้มลูสว่นบคุคลในภาคธุรกิจแตกตา่งกนั 
2. อาย ุท่ีแตกตา่งกนัมีการตระหนกัรูเ้ก่ียวกบัการปกปอ้งสิทธิสว่นบคุคลจากการ

ใชข้อ้มลูสว่นบคุคลในภาคธุรกิจแตกตา่งกนั 
3. ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกันมีการตระหนักรูเ้ก่ียวกับการปกป้องสิทธิส่วน

บคุคลจากการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลในภาคธุรกิจแตกตา่งกนั 
4. อาชีพ ท่ีแตกต่างกันมีการตระหนักรูเ้ก่ียวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจาก

การใชข้อ้มลูสว่นบคุคลในภาคธุรกิจแตกตา่งกนั 
5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกันมีการตระหนักรูเ้ก่ียวกับการปกป้องสิทธิ

สว่นบคุคลจากการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลในภาคธุรกิจแตกตา่งกนั 
 



 
 

บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

การศึกษาเรื่อง การตระหนกัรูเ้ก่ียวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการใชข้อ้มูลส่วน
บุคคลในภาคธุรกิจของประชาชนในกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ การศึกษาครัง้นี ้
ผูว้ิจยัไดท้  าการเก็บวิเคราะหข์อ้มลูจากกลุ่มเปา้หมาย 440 ชดุ คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 หลงัจากนัน้
ผูว้ิจยัไดน้  าแบบสอบถามดงักล่าวมาลงรหสัปอ้นขอ้มลูและวิเคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป 
SPSS 

ในการน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูและการแปลผลการวิเคราะหข์อ้มลูการวิจยัในครัง้
นี ้ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะหแ์ละน าเสนอในรูปแบบของตารางประกอบค าอธิบายโดยเรียงล าดบัหวัขอ้เป็น  
5 ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลการตระหนักรูเ้ก่ียวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคล

จากการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลในภาคธุรกิจ 
ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูความคิดเห็นท่ีมีตอ่การตระหนกัรูเ้ก่ียวกบัการปกปอ้ง

สิทธิสว่นบคุคลจากการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลในภาคธุรกิจ 
ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะหพ์ฤติกรรมการเปิดรบัข่าวสารเก่ียวกบัการปกปอ้งสิทธิส่วน

บคุคลจากการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลในภาคธุรกิจ 

ตอนท่ี 5 ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

ตอนที ่1 ผลการวิเคราะหข้์อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ปัจจัยส่วนบุคคล 

จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่างทัง้หมดในกรุงเทพมหานครเก่ียวกบัการ
ปกป้องสิทธิส่วนบคุคลจากการใชข้อ้มลูส่วนบคุคลในภาคธุรกิจ ซึ่งมีจ  านวนผูต้อบแบบสอบถาม
ทัง้สิน้ 440 คน มีตวัแปรดา้นปัจจยัส่วนบุคคลทัง้หมด 5 ตวัแปรไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน ซึ่งมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้  
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ตาราง 2 ขอ้มลูปัจจยัสว่นบคุคล 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ   

ชาย 157 35.68 
หญิง 283 64.32 

2. อายุ   
อาย ุ18 – 20 ปี 5 1.14 
อาย ุ21 – 30 ปี 74 16.82 
อาย ุ31 – 40 ปี 129 29.32 
อาย ุ41 – 50 ปี 152 34.55 
อาย ุ51 – 60 ปี 80 18.18 

3. ระดับการศึกษา   
ต ่ากวา่ปรญิญาตรี 19 4.32 
ก าลงัศกึษาในระดบัปรญิญาตรี 21 4.77 
ปรญิญาตร ี 263 59.77 
สงูกวา่ปรญิญาตรี 137 31.14 

4. อาชีพ   
นกัศกึษา/นิสิต 18 4.09 
ขา้ราชการ/เจา้หนา้ท่ีรฐั 29 6.59 
ลกูจา้ง/พนกังานบรษิัท – เอกชน 251 57.05 
ธุรกิจสว่นบคุคล/เจา้ของกิจการ 64 14.55 
อาชีพอิสระ/ฟรีแลนซ ์ 63 14.32 
อ่ืน ๆ 15 3.41 

5. รายได้เฉล่ียต่อเดอืน    
ต ่ากวา่หรือเทียบเทา่ 15,000 บาท 38 8.64 
ตัง้แต ่15,001 บาท แตไ่มเ่กิน 35,000 บาท 119 27.05 
ตัง้แต ่35,001 บาท แตไ่มเ่กิน 50,000 บาท 90 20.45 
ตัง้แต ่50,001 บาท แตไ่มเ่กิน 100,000 บาท 115 26.14 
ตัง้แต ่100,001 บาท ขึน้ไป 78 17.73 
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จากตารางท่ี 2 
เพศ 

พบว่า ผูต้อบแบบสอบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 283 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
64.32 และ เพศชาย จ านวน 157 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.68 

อาย ุ
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อายุ 41 - 50 ปี อายุ 31 - 40 ปี และอาย ุ

51 - 60 ปี ตามล าดบั 

ระดบัการศกึษา  
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี จบ

การศกึษาในระดบัท่ีสงูกวา่ปรญิญาตรี และก าลงัศกึษาในระดบัปรญิญาตรี ตามล าดบั 
อาชีพ 

พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาชีพลูกจา้ง/พนกังานบริษัท – เอกชน 
ธุรกิจสว่นบคุคล/เจา้ของกิจการ และอาชีพอิสระ/ฟรีแลนซ ์ตามล าดบั 

รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 
พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ มีรายตัง้แต ่15,001 บาท แตไ่มเ่กิน 35,000 

บาท รายไดต้ัง้แต่ 50,001 บาท แตไ่ม่เกิน 100,000 บาท และรายไดต้ัง้แต่ 35,001 บาท แตไ่ม่เกิน 
50,000 บาท ตามล าดบั 
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ตอนที ่2 การตระหนักรู้เกี่ยวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลใน
ภาคธุรกิจ 

ผลการศึกษาการตระหนักรูเ้ก่ียวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการใชข้้อมูลส่วน
บคุคลในภาคธุรกิจ ตามตารางท่ี 3-9 

ตาราง 3 การตระหนกัรูถ้ึงปัญหาการล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตวัของขอ้มูลส่วนบุคคลจาก
ภาคธุรกิจ จนสรา้งความเดือดรอ้น/ความเสียหาย 

ท่านเคยประสบกับปัญหาการล่วงละเมิดสิทธิความเป็น
ส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลจากภาคธุรกิจ จนสร้างความ
เดอืดร้อนร าคาญ หรือสร้างความเสียหายให้แก่ท่านหรือไม่ 

จ านวน ร้อยละ 

 เคย 374 85.00 

 ไมเ่คย 66 15.00 
รวม 440 100.00 

 
จากตารางท่ี 3 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเคยถูกล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตวัของ

ขอ้มูลส่วนบุคคลจากภาคธุรกิจ จนสรา้งความเดือดรอ้นร  าคาญ หรือสรา้งความเสียหาย จ านวน 
374 คน คดิเป็นรอ้ยละ 85.00 และไม่เคยถกูล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตวัของขอ้มลูส่วนบคุคล
จากภาคธุรกิจจนสรา้งความเดือดรอ้นร  าคาญ หรือสรา้งความเสียหาย จ านวน 66 คน คิดเป็น 
รอ้ยละ 15.00 
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ตาราง 4 การตระหนกัรูถ้ึงปัญหาการล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตวัจากขอ้มูลส่วนบุคคลจาก
ภาคธุรกิจ 

ปัญหาทีท่่านพบมากทีสุ่ด จากการล่วงละเมิดสิทธิความ
เป็นส่วนตัวจากข้อมูลส่วนบุคคลจากภาคธุรกิจมากทีสุ่ด 

จ านวน ร้อยละ 

 การเสนอขายประกนัภยั 344 37.97 

 การเสนอวงเงินสินเช่ือ/บตัรเครดติ 297 32.78 

 การเสนอผลิตภณัฑเ์พ่ือความงาม/ฟิตเนส 142 15.67 

 การเสนอสมาชิกบตัรท่ีพกั/โรงแรม/รีสอรท์ 83 9.16 

 การเสนอขายตั๋วเครื่องบนิ/แพคเกจทอ่งเท่ียว 25 2.76 

 ปัญหาอ่ืน ๆ  15 1.66 
รวม 906 100.00 

 
จากตารางท่ี 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยถูกล่วงละเมิดสิทธิความเป็น

สว่นตวัจากการเสนอขายประกนัภยั จ านวน 344 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.97 การเสนอวงเงินสินเช่ือ/
บัตรเครดิต จ านวน 297 คน คิดเป็นรอ้ยละ 32.78 การเสนอผลิตภัณฑ์เพ่ือความงาม/ฟิตเนส 
จ านวน 142 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.67 ตามล าดบั 

ตาราง 5 การตระหนกัรูถ้ึงกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

ปัจจุบันมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
เพือ่ก าหนดหลักเกณฑ ์หรือมาตรการก ากับดูแลเกี่ยวกับ

การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและป้องกัน  
การล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านทราบรายละเอียดในข้อกฏหมายฉบับนีห้รือไม่ 

จ านวน ร้อยละ 

 ทราบ 270 61.36 

 ไมท่ราบ 170 38.64 
รวม 440 100.00 

 



  49 

จากตารางท่ี 5 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทราบรายละเอียดกฎหมายว่าดว้ย
การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ ์หรือมาตรการก ากับดูแลเก่ียวกับการให้
ความคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและป้องกัน การล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตวัของขอ้มูลส่วน
บุคคล จ านวน 270 คน คิดเป็นรอ้ยละ 61.36 และไม่ทราบรายละเอียดของกฎหมายว่าดว้ยการ
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ว่ามีก าหนดหลกัเกณฑ ์หรือมาตรการก ากับดแูลเก่ียวกับการใหค้วาม
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและป้องกันการล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตวัของขอ้มูลส่วนบุคคล 
จ านวน 170 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.64 

ตาราง 6 การตระหนกัรูถ้ึงการขอขอ้มลูดา้นศาสนา ขอ้มลูส่วนบคุคลออ่นไหว มีความละเอียดออ่น
และสุม่เส่ียงในการเลือกปฏิบตัอิยา่งไมเ่ป็นธรรม 

ถ้าท่านในฐานะของลูกค้า/สมาชิกบัตรผู้ทรงเกียรติ 
มีเจ้าหน้าทีข่องศูนยก์ารค้ามาขอข้อมูลด้านศาสนา เพือ่

ยมจัดอาหารให้กับท่าน เพือ่ท าการจะใช้เป็นข้อมูลเตรี
บันทกึไว้ในระบบ โดยแจ้งว่าถ้าไม่ได้รับข้อมูลจากท่าน 

จะไม่สามารถให้บริการได้ ท่านจะให้หรือไม่ 

จ านวน ร้อยละ 

 ให้ เพราะต้องการได้รับการบริการเรื่องอาหารท่ี
สอดคลอ้งกบัความเช่ือทางศาสนา 

166 37.73 

 ไมใ่ห ้เพราะไมอ่ยากไดร้บัการบรกิาร 78 17.73 

 ไม่ให้ เพราะขอ้มูลดา้นศาสนาไม่เก่ียวกับการบริการ
เรื่องอาหาร 

163 37.05 

 อ่ืน ๆ 33 7.50 
รวม 440 100.00 

 
จากตารางท่ี 6 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะไม่ให้ขอ้มูลดา้นศาสนาเพราะ

ขอ้มูลดา้นศาสนาไม่เก่ียวกับการบริการเรื่องอาหาร หรือเพราะไม่อยากไดร้บัการบริการ คิดเป็น
รอ้ยละ 54.78 ส่วนท่ีใหข้อ้มูลดา้นศาสนาเพราะตอ้งการไดร้บัการบริการเรื่องอาหารท่ีสอดคลอ้ง
กบัความเช่ือทางศาสนา คดิเป็นรอ้ยละ 37.87 
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ตาราง 7 ความคิดเห็นในการขอขอ้มลูดา้นศาสนา ขอ้มลูส่วนบคุคลอ่อนไหว มีความละเอียดอ่อน
และสุม่เส่ียงในการเลือกปฏิบตัอิยา่งไมเ่ป็นธรรม 

การขอข้อมูลด้านศาสนาเพือ่จะใช้เป็นข้อมูลเตรียมจัด
อาหารให้กับท่าน เพือ่ท าการบันทกึไว้ในระบบโดยแจ้งว่า

ถ้าไม่ได้รับข้อมูลจากท่านจะไม่สามารถให้บริการได้  
ซึ่งการขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในคร้ังนี ้ 

ท่านมีความคิดเหน็อย่างไร 

จ านวน ร้อยละ 

 รูส้ึกไม่ปลอดภัยในการเปิดเผยข้อมูล เพราะควรจะ
ก าหนดและเง่ือนไขและนโยบายการจัดเก็บ /รักษา
ความลบัสว่นบคุคลของบรษิัท 

63 14.32 

 ขอ้มูลศาสนา เป็นขอ้มูลท่ีเป็นเรื่องส่วนบุคคล มีความ
ละเอียดอ่อนและอาจสุ่มเส่ียงในการเลือกปฏิบตัิ อย่าง
ไมเ่ป็นธรรม 

45 10.23 

 การบริการอาหารเป็นความชอบส่วนบุคคล ดงันัน้ควร
ถามเฉพาะรายการหมวดหมู่อาหาร อาทิ หมู, ไก่, เนือ้, 
ซีฟู้ด หรือแพ้อาหารทะเลหรือไม่ทานอาหารประเภท  
ซึ่งไมมี่ความจ าเป็นตอ้งถามเรื่องขอ้มลูดา้นศาสนา 

216 49.09 

 ถกูทกุขอ้ 116 26.36 
รวม 440 100.00 

 
จากตารางท่ี 7 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดว่าการบริการอาหารเป็น

ความชอบส่วนบุคคลไม่มีความจ าเป็นตอ้งถามเรื่องขอ้มูลดา้นศาสนาจ านวน 216 คน คิดเป็น 
รอ้ยละ 40.09 คิดว่าถูกทุกขอ้ จ  านวน 116 คน คิดเป็นรอ้ยละ 26.36 ไม่ปลอดภัยในการเปิดเผย
ขอ้มูล จ านวน 63 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14.32 และคิดว่าขอ้มูลศาสนา เป็นขอ้มูลท่ีเป็นเรื่องส่วน
บุคคล มีความละเอียดอ่อนและอาจสุ่มเส่ียงในการเลือกปฏิบตัิอย่างไม่เป็นธรรม จ านวน 45 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 10.23 ตามล าดบั  
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ตาราง 8 ความคดิเห็นในเรื่องของการใหค้วามยินยอมในการเขา้ถึงขอ้มลูส่วนบคุคล 

ความคิดเหน็ในเร่ืองของการให้ความยนิยอม 
ในการเข้าถงึข้อมูลส่วนบุคคล 

จ านวน ร้อยละ 

 มี ปัญหา เน่ืองจากผู้ให้ข้อมูลมีความ รู้สึกไม่
ปลอดภยัในการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล 

308 70.00 

 ไม่มีปัญหา เพราะขอ้มลูชดัเจนและผูใ้ชบ้ริการรูส้ึก
ถึงความปลอดภยัในการเปิดเผยขอ้มลู 

69 15.68 

 ไมรู่ ้เพราะอา่นแลว้ไมเ่ขา้ใจ 29 6.59 

 อ่ืน ๆ 34 7.73 
รวม 440 100.00 

 
จากตารางท่ี 8 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดว่าการให้ความยินยอมในการ

เขา้ถึงขอ้มลูส่วนบคุคลมีปัญหา เน่ืองจาก ผูใ้หข้อ้มลูมีความรูส้กึไม่ปลอดภยัในการเปิดเผยขอ้มลู
ส่วนบุคคล จ านวน 308 คน คิดเป็นรอ้ยละ 70.00 คิดว่าไม่มีปัญหาเพราะข้อมูลชัดเจน และ 
ผูใ้ชบ้ริการรูส้ึกถึงความปลอดภัยในการเปิดเผยขอ้มลู จ านวน 69 คน คิดเป็นรอ้ยละ 15.68 อ่ืน ๆ 
จ านวน 34 คน คิดเป็นรอ้ยละ 7.73 และไม่รู ้เพราะอ่านแล้วไม่เข้าใจ จ านวน 29 คน คิดเป็น 
รอ้ยละ 6.59 ตามล าดบั 

ตาราง 9 การตระหนกัรูถ้ึงการติดตอ่ สอบถาม รอ้งเรียน จากการถูกน าข้อมูลส่วนบคุคลไปใชเ้กิน
ขอบเขต 

ถ้าท่านจะตดิต่อ สอบถาม ร้องเรียน จากการถูกน า
ข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้เกินขอบเขตทีไ่ด้ให้ความ
ยนิยอมไว้ได้ อันเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล  

ท่านจะต้องตดิต่อหน่วยงานไหน 

จ านวน ร้อยละ 

 ส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค (สคบ.) 89 20.23 

 ส านักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่ นคง
ปลอดภยัไซเบอรแ์หง่ชาต ิ(สกมช.) 

35 7.95 

ตาราง 9 (ตอ่) 
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ถ้าท่านจะตดิต่อ สอบถาม ร้องเรียน จากการถูกน า
ข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้เกินขอบเขตทีไ่ด้ให้ความ
ยนิยอมไว้ได้ อันเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล  

ท่านจะต้องตดิต่อหน่วยงานไหน 

จ านวน ร้อยละ 

 ส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 
(สคส.) 

203 46.14 

 ไมรู่ ้ 113 25.68 

รวม 440 100.00 
ตอบถูก 203 46.14 
ตอบผิด 124 28.18 
ไม่รู้ 113 25.68 

 
จากตารางท่ี 9 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สามารถระบุหน่วยงานท่ีตอ้งติดต่อ 

สอบถาม รอ้งเรียน จากการถูกน าขอ้มูลส่วนบุคคลไปใชเ้กินขอบเขตท่ีไดใ้หค้วามยินยอมไวไ้ด ้  
อนัเป็นการละเมิดขอ้มลูส่วนบคุคลไดถ้กูตอ้ง (ส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล) 
จ านวน 203 คน คิดเป็นรอ้ยละ 46.14 ไม่รูห้รือระบุหน่วยงานผิด จ านวน 124 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
28.18 
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหข้์อมูลความคิดเห็นที่มีต่อการตระหนักรู้เกี่ยวกับการปกป้อง
สิทธิส่วนบุคคลจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจ 

ตาราง 10 ความคิดเห็นท่ีมีตอ่การตระหนกัรูเ้ก่ียวกบัขอ้มลูส่วนบคุคล สามารถระบตุวับคุคลนัน้ได ้
ไมว่า่ทางตรงหรือทางออ้ม 

ข้อมูลส่วนบุคคล สามารถระบุตัวบุคคลน้ันได้  
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

ค่าเฉล่ีย 
�̅� 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

แปลผล 

ช่ือ – นามสกลุ 4.19 1.006 มาก 

ช่ือเลน่ 2.93 1.137 ปานกลาง 

เลขประจ าตวัประชาชน เลขหนงัสือเดนิทาง เลขบตัร
ประกนัสงัคม เลขใบอนญุาตขบัข่ี เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี 
เลขบญัชีธนาคาร เลขบตัรเครดติ 

4.67 0.881 มากท่ีสดุ 

ท่ีอยู ่อีเมล ์เลขโทรศพัท ์ 4.42 0.866 มาก 

ขอ้มลูอปุกรณห์รือเครื่องมือ เชน่ IP address MAC 
address Cookie ID 

4.45 1.004 มาก 

ขอ้มลูวนัเกิดและสถานท่ีเกิด เชือ้ชาต ิสญัชาต ิน า้หนกั 
สว่นสงู ขอ้มลูต าแหนง่ท่ีอยู่ (Location) ขอ้มลูการแพทย ์
ขอ้มลูการศกึษา ขอ้มลูทางการเงิน ขอ้มลูการจา้งงาน 

4.47 0.895 มาก 

ขอ้มลูการประเมินผลการท างาน หรือความเห็นของ
นายจา้งตอ่การ ท างานของลกูจา้ง 

4.08 1.007 มาก 

ขอ้มลูบนัทึกตา่ง ๆ ท่ีใชต้ิดตามตรวจสอบกิจกรรมตา่ง ๆ 
ของบคุคล เชน่ Log File 

4.20 1.008 มาก 

ขอ้มลูท่ีสามารถใชใ้นการคน้หา ขอ้มลูส่วนบคุคลอ่ืนใน
อินเทอรเ์น็ต 

4.28 0.996 มาก 

รวม 4.19 0.693 มาก 
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จากตารางท่ี 10 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นท่ีมีต่อการตระหนกัรูเ้ก่ียวกับขอ้มูล
ส่วนบุคคล สามารถระบุตวับุคคลนัน้ได ้ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.19) และเม่ือจ าแนกตามหวัขอ้ย่อยโดยเรียงล าดบัคา่เฉล่ียจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ เลข
ประจ าตวัประชาชน เลขหนงัสือเดนิทาง เลขบตัรประกนัสงัคม เลขใบอนญุาตขบัข่ี เลขประจ าตวัผู้
เสียภาษี เลขบญัชีธนาคาร เลขบตัรเครดติ (คา่เฉล่ีย 4.67) มีความคดิเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

ขอ้มูลวันเกิดและสถานท่ีเกิด  เชือ้ชาติ สัญชาติ น า้หนัก ส่วนสูง ข้อมูลต าแหน่งท่ีอยู ่
(Location) ข้อมูลการแพทย์ ข้อมูลการศึกษา ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลการจ้างงาน  (ค่าเฉล่ีย 
4.47) ขอ้มูลอุปกรณ์หรือเครื่องมือ เช่น IP address  MAC address  Cookie ID (ค่าเฉล่ีย 4.45) 
ท่ีอยู่ อีเมล ์เลขโทรศพัท  ์(ค่าเฉล่ีย 4.42) ขอ้มูลท่ีสามารถใชใ้นการคน้หา ขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืนใน
อินเทอรเ์น็ต (ค่าเฉล่ีย 4.28) ขอ้มูลบนัทึกต่าง ๆท่ีใชต้ิดตามตรวจสอบกิจกรรมต่าง ๆ ของบุคคล 
เช่น Log File (ค่าเฉล่ีย 4.20) ช่ือ – นามสกุล (ค่าเฉล่ีย 4.19) ข้อมูลการประเมินผลการท างาน 
หรือความเห็นของนายจา้งต่อการท างานของลูกจา้ง (ค่าเฉล่ีย 4.08) อยู่ในระดบัมาก ตามล าดบั 
สว่นขอ้มลูช่ือเลน่ (คา่เฉล่ีย 2.93) มีความคดิเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ตาราง 11 ความคิดเห็นท่ี มีต่อการตระหนักรู ้เก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว มีความ
ละเอียดออ่นและสุม่เส่ียงในการเลือกปฏิบตัิอยา่งไมเ่ป็นธรรม 

ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว มีความละเอียดอ่อน 
และสุ่มเส่ียงในการเลือกปฏิบัตอิย่างไม่เป็นธรรม 

ค่าเฉล่ีย 
�̅� 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

แปลผล 

เชือ้ชาติ เผา่พนัธุ ์ 3.80 1.023 มาก 

ความคดิเห็นทางการเมือง 4.15 1.107 มาก 

ความเช่ือในลทัธิศาสนาหรือปรชัญา 3.98 1.051 มาก 

พฤตกิรรมทางเพศ 4.09 1.071 มาก 

ประวตัิอาชญากรรม 4.06 1.199 มาก 

ขอ้มลูสขุภาพ ความพิการ หรือขอ้มลูสขุภาพจิต 4.10 1.067 มาก 
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ตาราง 11 (ตอ่) 

ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว มีความละเอียดอ่อน 
และสุ่มเส่ียงในการเลือกปฏิบัตอิย่างไม่เป็นธรรม 

ค่าเฉล่ีย 
�̅� 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

แปลผล 

ขอ้มลูสหภาพแรงงาน เชน่ เง่ือนไขการจา้งเงินเดือน การ
ก าหนดวนัและเวลาท างาน รายการสวสัดิการ การเลิกจา้ง 
หรือประโยชนอ่ื์นของนายจา้งหรือลกูจา้งอนัเก่ียวกบัการจา้ง
หรือการท างาน 

4.17 0.962 มาก 

ขอ้มลูพนัธุกรรม ขอ้มลูชีวภาพสว่นบคุคล 4.13 1.044 มาก 
รวม 4.06 0.805 มาก 

 
จากตารางท่ี 11 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นท่ีมีต่อข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว  

มีความละเอียดอ่อนและสุ่มเส่ียงในการเลือกปฏิบตัิอย่างไม่เป็นธรรมในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.06) และเม่ือจ าแนกตามหวัขอ้ย่อย พบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากทุกรายการ 
โดยเรียงล าดบัคา่เฉล่ียจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ขอ้มลูสหภาพแรงงาน เชน่ เง่ือนไขการจา้งเงินเดือน 
การก าหนดวนัและเวลาท างาน รายการสวสัดิการ การเลิกจา้ง หรือประโยชนอ่ื์นของนายจา้งหรือ
ลูกจา้ง อนัเก่ียวกับการจา้งหรือการท างาน (ค่าเฉล่ีย 4.17) ความคิดเห็นทางการเมือง (ค่าเฉล่ีย 
4.15) ขอ้มูลพนัธุกรรม ขอ้มูลชีวภาพส่วนบุคคล (ค่าเฉล่ีย 4.13)  ขอ้มลูสุขภาพ ความพิการ หรือ
ข้อมูลสุขภาพจิต (ค่าเฉล่ีย 4.10) พฤติกรรมทางเพศ  (ค่าเฉล่ีย 4.09)  ประวัติอาชญากรรม 
(ค่าเฉล่ีย 4.06) ความเช่ือในลัทธิศาสนาหรือปรัชญา (ค่าเฉล่ีย 3.98) และเชือ้ชาติ เผ่าพันธุ ์
(คา่เฉล่ีย 3.80) ตามล าดบั 
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ตาราง 12 ความคิดเห็นท่ีมีตอ่การตระหนกัรูเ้ก่ียวกบัการก าหนดความเส่ียงขอ้มลู การเก็บรวบรวม
ใชห้รือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล ความเส่ียงท่ีจะรั่วไหลหรือถกูละเมิดขอ้มลู เกิดผลกระทบตอ่สิทธิ
และเสรีภาพของเจา้ของขอ้มลู 

การก าหนดความเส่ียงข้อมูล การเก็บรวบรวมใช้หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ความเส่ียงทีจ่ะร่ัวไหลหรือ
ถูกละเมิดข้อมูล เกิดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ

ของเจ้าของข้อมูล 

ค่าเฉล่ีย 
�̅� 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

แปลผล 

การบนัทกึเวลา/ขอ้มลูการเขา้ออกอาคารสถานท่ีตา่ง ๆ 3.76 0.985 มาก 

การจดัเก็บขอ้มลูการใชง้านภายในองคก์ร (Intranet 
Activity Tracking) ของพนกังาน เชน่ IP Address  URL 
การเฝา้ระวงัการปฏิบตังิานของพนกังานบริษัท เชน่ เว็บไซต์
หรือแอพพลิเคชั่นท่ีทา่นดาวนโ์หลดไวใ้นคอมพิวเตอรบ์ริษัท 

4.24 0.904 มาก 

การใสร่ายละเอียดขอ้มลูส่วนบคุคลในโปรไฟลข์องส่ือสงัคม
ออนไลน ์

4.26 0.925 มาก 

การเขา้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคลผ่านทางจดหมายอิเลคทรอนิกส ์
(E-mail) และ/หรือโมบายแอพลิเคชั่นรายการ เพ่ือสง่เสริม
การขายกิจกรรมการตลาด ส่วนลด โปรโมชั่น และ สิทธิ

ประโยชนจ์ากบริษัทและ/หรือ พนัธมิตรทางธุรกิจท่ีสง่มาถึง
ทา่น เน่ืองจากทา่นไปใหค้วามยินยอมแก่บริษัทผา่นทาง
เว็บไซตห์รือแอพพลิเคชั่น 

4.28 0.932 มาก 

บรษิัท/นายจา้งเปิดเผยขอ้มลูการรายงานการประพฤตมิิ
ชอบ เชน่  ขอ้มลูการรอ้งเรียน การกลา่วหาวา่รบัสินบน หรือ
การละเลยไมบ่งัคบัใชม้าตรการเพ่ือความปลอดภยัของท่าน 

4.24 0.986 มาก 

รวม 4.16 0.753 มาก 

 
จากตารางท่ี 12 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นท่ีมีต่อการก าหนดความเส่ียงขอ้มูล 

การเก็บรวบรวมใชห้รือเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล ความเส่ียงท่ีจะรั่วไหลหรือถกูละเมิดขอ้มลู เกิดผล
กระทบตอ่สิทธิและเสรีภาพของเจา้ของขอ้มลูในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (คา่เฉล่ีย 4.16) และเม่ือ
จ าแนกตามหัวขอ้ย่อย พบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากทุกรายการ โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ีย
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จากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ การเขา้ถึงขอ้มลูส่วนบคุคลผ่านทางจดหมายอิเลคทรอนิกส ์(E-mail) และ/
หรือโมบายแอพลิเคชั่นรายการ เพ่ือส่งเสริมการขาย กิจกรรมการตลาด ส่วนลด โปรโมชั่น และ 
สิทธิประโยชนจ์ากบริษัทและ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจท่ีส่งมาถึงท่าน เน่ืองจากท่านไปให้ความ
ยินยอมแก่บริษัทผ่านทางเว็บไซต ์หรือ แอพพลิเคชั่น (ค่าเฉล่ีย 4.28) การใส่รายละเอียดขอ้มูล
ส่วนบุคคลในโปรไฟลข์องส่ือสังคมออนไลน์ (ค่าเฉล่ีย 4.26) การจดัเก็บขอ้มูลการใชง้านภายใน
องค์กร (Intranet Activity Tracking) ของพนักงาน เช่น IP Address URL การเฝ้าระวังการ
ปฏิบตัิงานของพนกังานบรษิัท เชน่ เว็บไซต ์หรือ แอพพลิเคชั่น ท่ีทา่นดาวนโ์หลดไวใ้นคอมพิวเตอร์
บริษัท (ค่าเฉล่ีย 4.24) บริษัท/นายจา้งเปิดเผยขอ้มูลการรายงานการประพฤติมิชอบ เช่น ขอ้มูล
การรอ้งเรียน การกล่าวหาวา่รบัสินบน หรือการละเลยไมบ่งัคบัใชม้าตรการเพ่ือความปลอดภยัของ
ท่าน (ค่าเฉล่ีย 4.24) การบันทึกเวลา/ข้อมูลการเข้าออกอาคารสถานท่ีต่าง ๆ  (ค่าเฉล่ีย 3.76) 
ตามล าดบั 

ตาราง 13 ความคิดเห็นท่ีมีต่อการตระหนกัรูเ้ก่ียวกบัการประมวลผลขอ้มูล การด าเนินการต่อชุด
ขอ้มลูส่วนบุคคล ดว้ยการเก็บรวบรวม การบนัทึก การใช ้การเปิดเผย การท าใหส้ามารถเขา้ถึงได ้
การยบัยัง้ หรือการลบหรือท าลายขอ้มลูสว่นบคุคล 

การประมวลผลข้อมูล การเปิดเผย การด าเนินการต่อ
ชุดข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยการเก็บรวบรวม การบันทึก 

การใช้ การเปิดเผย การท าให้สามารถเข้าถึงได้  
การยับย้ัง หรือการลบหรือท าลายช้อมูลส่วนบุคคล 

ค่าเฉล่ีย 
�̅� 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

แปลผล 

ผูป้ระกอบการเว็บไซต ์E – Commerce 4.22 0.953 มาก 

ผูป้ระกอบการเว็บไซตร์บัจองโรงแรม 4.15 0.954 มาก 

บรษิัท/นายจา้งซึ่งมีขอ้มลูบญัชีธนาคารของลกูจา้ง 4.35 1.028 มาก 
รวม 4.24 0.893 มาก 
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จากตารางท่ี 13 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นท่ีมีต่อการประมวลผลขอ้มูล การ
ด าเนินการตอ่ชดุขอ้มูลส่วนบคุคล ดว้ยการเก็บรวบรวม การบนัทึก การใช ้การเปิดเผย การท าให้
สามารถเขา้ถึงได ้การยบัยัง้ หรือการลบหรือท าลายขอ้มลูส่วนบคุคลในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.24) และเม่ือจ าแนกตามหัวขอ้ย่อยพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากทุกรายการ 
โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยไดแ้ก่  ผู้ประกอบการเว็บไซต ์E – Commerce (ค่าเฉล่ีย 
4.22) บริษัท/นายจา้งซึ่งมีขอ้มูลบญัชีธนาคารของลูกจา้ง (ค่าเฉล่ีย 4.35) ผูป้ระกอบการเว็บไซต์
รบัจองโรงแรม (คา่เฉล่ีย 4.15) ตามล าดบั 

ตาราง 14 ความคิดเห็นท่ีมีตอ่การตระหนกัรูเ้ก่ียวกบัเง่ือนไขความยินยอม การเก็บรวบรวมใช ้หรือ
เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลจะตอ้งไดร้บัการยินยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลนัน้ โดยไม่ท าให้
เจา้ของขอ้มลูเขา้ใจผิดในวตัถปุระสงคด์งักลา่ว 

เงือ่นไขความยนิยอม การเก็บรวมรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องได้รับการยนิยอมจาก
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลน้ัน โดยไม่ท าให้เจ้าของ

ข้อมูลเข้าใจผิดในวัตถุประสงคด์ังกล่าว 

ค่าเฉล่ีย 
�̅� 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

แปลผล 

คกุกี ้(Cookies) จดจ าขอ้มลูสว่นบคุคลในการเขา้ใชง้าน
เว็บไซต/์แอพพลิเคชนัตา่ง ๆ โดยจะประมวลผลขอ้มลูและ
ต าแหนง่ท่ีอยูข่องผูเ้ขา้ใชบ้ริการ เพ่ือน าขอ้มลูไปประมวลผล 
ส าหรบัการจดักิจกรรมและส่งเสรมิการขายและการ
ใหบ้รกิาร 

4.25 0.885 มาก 

เม่ือรา้นคา้ตา่ง ๆ ตอ้งการใหผู้ใ้ชบ้รกิาร ยินยอมเปิดเผย
ขอ้มลูสว่นบคุคลเพื่อไปประมวลผลน าไปจดักิจกรรมและ
สง่เสรมิการขายและการใหบ้รกิาร โดยจะแลกกบัการท่ี
รา้นคา้สามารถน าขอ้มลูส่วนบคุคลไป 

4.27 0.881 มาก 

ในการสมคัรใชบ้ตัรเครดิต/สถาบนัการเงิน ตอ้งการให้
ผูส้มคัรระบใุหค้วามยินยอมในการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล
บางประการใหบ้คุคลท่ีสามเพ่ือน าไปใชป้ระโยชนใ์นทาง
ธุรกิจ 

4.45 0.893 มาก 

รวม 4.32 0.790 มาก 
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จากตารางท่ี 14 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นท่ีมีต่อเง่ือนไขความยินยอม การเก็บ
รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลจะตอ้งไดร้บัการยินยอมจากเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลนัน้ 
โดยไม่ท าใหเ้จา้ของขอ้มลูเขา้ใจผิดในวตัถปุระสงคด์งักล่าว ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (คา่เฉล่ีย 
4.32) และเม่ือจ าแนกตามหัวข้อย่อยพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกรายการ โดย
เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ในการสมคัรใชบ้ตัรเครดิต/สถาบนัการเงินตอ้งการให้
ผู้สมัครระบุให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางประการให้บุคคลท่ีสามเพ่ือ
น าไปใชป้ระโยชนใ์นทางธุรกิจ (ค่าเฉล่ีย 4.45) เม่ือรา้นคา้ต่าง ๆตอ้งการใหผู้ใ้ชบ้ริการ ยินยอม
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือไปประมวลผลน าไปจัดกิจกรรมและส่งเสริมการขายและการ
ให้บริการ โดยจะแลกกับการท่ีร้านค้าสามารถน าข้อมูลส่วนบุคคลไป (ค่าเฉล่ีย  4.27) คุกกี ้
(Cookies) ซึ่งจดจ าข้อมูลส่วนบุคคลในการเข้าใช้งานเว็บไซต์/แอพพลิเคชันต่าง ๆ โดยจะ
ประมวลผลขอ้มลูและต าแหน่งท่ีอยู่ของผูเ้ขา้ใชบ้ริการ เพ่ือน าขอ้มลูไปประมวลผล ส าหรบัการจดั
กิจกรรมและสง่เสรมิการขายและการใหบ้รกิาร (คา่เฉล่ีย 4.25) ตามล าดบั 
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหพ์ฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการปกป้องสิทธิส่วน
บุคคลจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจ 

1) พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารด้านช่องทางที่เปิดรับเกี่ยวกับการปกป้องสิทธิ
ส่วนบุคคลจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจ 

จากพฤติกรรมการเปิดรบัข่าวสารดา้นช่องทางท่ีเปิดรบัเก่ียวกบัการปกปอ้งสิทธิส่วน
บุคคลจากการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจ  ผูว้ิจัยไดใ้ชก้ารหาค่าความถ่ี (Frequency) และ 
คา่รอ้ยละ (Percentage) เพ่ือน าเสนอขอ้มลูดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

ตาราง 15 พฤติกรรมการเปิดรบัข่าวสารดา้นช่องทางท่ีเปิดรบัเก่ียวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคล
จากการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลในภาคธุรกิจ 

ช่องทางทีเ่ปิดรับข่าวสาร จ านวน ร้อยละ 
1. วิทย ุ 57 5.89 

2. โทรทศัน ์ 228 23.58 

3. หนงัสือพิมพ ์ 55 5.69 

4. อินเทอรเ์น็ต (Internet) / ส่ือสงัคมออนไลน ์(Social Media) 403 41.68 

5. นิตยสาร/วารสาร 15 1.55 

6. แผ่นพบั/โปสเตอร ์ 7 0.72 

7. การจดักิจกรรม 25 2.59 

8. ส่ือบคุคล 157 16.24 

9. ส่ืออ่ืน ๆ 20 2.07 
รวม 967 100.00 

 
จากตารางท่ี 15 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการเปิดรับส่ือ

เก่ียวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจผ่านทางส่ือ
อินเทอรเ์น็ต (Internet) / ส่ือสงัคมออนไลน ์(Social Media) (41.68%) ส่ือโทรทศัน ์(23.58%) และ
ส่ือบคุคล (16.24%) ตามล าดบั 
  



  61 

2) พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารด้านความเข้มข้นในการเปิดรับเกี่ยวกับการ
ปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจ 

จากพฤตกิรรมการเปิดรบัขา่วสารดา้นความเขม้ขน้ในการเปิดรบัเก่ียวกบัการปกปอ้ง
สิทธิส่วนบุคคลจากการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจ ผูว้ิจัยไดใ้ชก้ารหาค่าความถ่ี (Frequency) 
และคา่รอ้ยละ (Percentage) เพ่ือน าเสนอขอ้มลูดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

ตาราง 16 พฤติกรรมการเปิดรบัข่าวสารดา้นความเขม้ขน้ในการเปิดรบัเก่ียวกับการปกป้องสิทธิ
สว่นบคุคลจากการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลในภาคธุรกิจ 

ความเข้มข้นในการ
เปิดรับข่าวสาร 

ค่าเฉล่ีย 
�̅� 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

แปลผล 

1. วิทย ุ 2.92 1.364 อา่น/ชม/ฟัง ขณะท ากิจกรรมอ่ืนไปดว้ย 

2. โทรทศัน ์ 3.60 1.213 อา่น/ชม/ฟัง แตไ่มท่ราบรายละเอียด 

3. หนงัสือพิมพ ์ 2.77 1.475 อา่น/ชม/ฟัง ขณะท ากิจกรรมอ่ืนไปดว้ย 

4. อินเทอรเ์น็ต 
(Internet)/ส่ือสงัคม
ออนไลน ์(Social Media) 

4.26 0.897 อา่น/ชม/ฟัง แตไ่มท่ราบรายละเอียด 

5. นิตยสาร/วารสาร 2.74 1.341 อา่น/ชม/ฟัง ขณะท ากิจกรรมอ่ืนไปดว้ย 

6. แผ่นพบั/โปสเตอร ์ 2.58 1.284 อา่น/ชม/ฟัง ขณะท ากิจกรรมอ่ืนไปดว้ย 

7. การจดักิจกรรม 2.72 1.310 อา่น/ชม/ฟัง ขณะท ากิจกรรมอ่ืนไปดว้ย 

8. ส่ือบคุคล 3.58 1.164 อา่น/ชม/ฟัง แตไ่มท่ราบรายละเอียด 

9. ส่ืออ่ืน ๆ 2.57 1.321 อา่น/ชม/ฟัง ขณะท ากิจกรรมอ่ืนไปดว้ย 
ภาพรวม 3.08 0.682 อ่าน/ชม/ฟัง ขณะท ากิจกรรมอื่นไปด้วย 

 
จากตารางท่ี 16 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีพฤติกรรมการเปิดรบัข่าวสารดา้นความเขม้ขน้ 

ในการเปิดรับเก่ียวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจ  
ในภาพรวม คือ อ่าน/ชม/ฟัง ขณะท ากิจกรรมอ่ืนไปดว้ย (คา่เฉล่ีย 3.08) และเม่ือจ าแนกตามส่ือท่ี
เปิดรบัข่าวสาร โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ได้แก่ ส่ืออินเทอรเ์น็ต ( Internet) / ส่ือ
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สงัคมออนไลน ์(Social Media) (ค่าเฉล่ีย 4.26) ส่ือโทรทศัน ์(ค่าเฉล่ีย 3.60) ส่ือบุคคล (ค่าเฉล่ีย 
3.58) โดยมีพฤตกิรรมในการอา่น/ชม/ฟัง แตไ่มท่ราบรายละเอียด 

ตอนที ่5 การทดสอบสมมตฐิาน 
การวิจัยเรื่อง การตระหนักรูเ้ก่ียวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการใชข้อ้มูลส่วน

บคุคลในภาคธุรกิจของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัไดก้ าหนดสมมตฐิานไวด้งันี ้
สมมติฐาน: คุณลักษณะทางประชากรศาสตรมี์ผลต่อการตระหนักรูเ้ก่ียวกับการ

ปกปอ้งสิทธิสว่นบคุคลจากการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลในภาคธุรกิจของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
1) คุณลักษณะทางประชากรศาสตร ์ด้านเพศ 

ตาราง 17 การวิเคราะหห์าความแตกต่างของการตระหนกัรูเ้ก่ียวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคล
จากการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลในภาคธุรกิจ ตามคณุลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ดา้นเพศ 

การตระหนักรู้ 

ชาย หญิง 

t p-value 

n = 157 n = 283 
ค่าเฉลี่ย 

�̅� 
ส่วน 

เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

S.D. 

แปลผล ค่าเฉลี่ย 

�̅� 

ส่วน 
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

S.D. 

แปลผล 

ขอ้มลูสว่นบคุคล 4.15 0.668 มาก 4.21 0.707 มาก -0.788 0.431 

ขอ้มลูสว่นบคุคล
ออ่นไหว 

4.07 0.792 มาก 4.06 0.813 มาก 0.195 0.845 

การก าหนด
ความเสีย่งขอ้มลู 

4.19 0.729 มาก 4.14 0.767 มาก 0.603 0.547 

การประมวลผล
ขอ้มลู 

4.19 0.912 มาก 4.26 0.883 มาก -0.819 0.414 

เง่ือนไขความ
ยินยอม  

4.29 0.820 มาก 4.34 0.775 มาก -0.644 0.520 

ภาพรวม 4.15 0.645 มาก 4.17 0.656 มาก -0.280 0.780 

 
จากตารางท่ี 17 พบว่าเพศชายกบัเพศหญิง มีการตระหนกัรูเ้ก่ียวกบัการปกปอ้งสิทธิสว่น

บคุคลจากการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลในภาคธุรกิจ ในภาพรวมและรายดา้นไมแ่ตกตา่งกนั 
2) คุณลักษณะทางประชากรศาสตร ์ด้านอายุ 
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ตาราง 18 การวิเคราะหห์าความแตกต่างของการตระหนกัรูเ้ก่ียวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคล
จากการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลในภาคธุรกิจ ตามคณุลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ดา้นอาย ุ

การตระหนักรู้ อายุ ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล F p-value 

ขอ้มลูสว่นบคุคล 18 ปี - 20 ปี 3.47 1.007 ปานกลาง 4.768 0.001* 
21 ปี - 30 ปี 3.96 0.825 มาก   
31 ปี - 40 ปี 4.26 0.674 มาก   
41 ปี - 50 ปี 4.18 0.664 มาก   
51 ปี - 60 ปี 4.33 0.545 มาก   

ขอ้มลูสว่นบคุคล
ออ่นไหว 

18 ปี - 20 ปี 3.68 0.489 มาก 3.641 0.006* 
21ปี - 30 ปี 3.85 0.922 มาก   
31 ปี - 40 ปี 4.17 0.772 มาก   
41 ปี - 50 ปี 3.99 0.789 มาก   
51 ปี - 60 ปี 4.25 0.728 มาก   

การก าหนดความเส่ียง
ขอ้มลู 

18 ปี - 20 ปี 3.76 1.381 มาก 2.555 0.038* 
21 ปี - 30 ปี 4.02 0.862 มาก   
31 ปี - 40 ปี 4.16 0.788 มาก   
41 ปี - 50 ปี 4.13 0.704 มาก   
51 ปี - 60 ปี 4.37 0.585 มาก   

การประมวลผลขอ้มลู 18 ปี - 20 ปี 3.87 0.960 มาก 2.826 0.025* 
21 ปี - 30 ปี 4.05 0.841 มาก   
31 ปี - 40 ปี 4.27 0.929 มาก   
41 ปี - 50 ปี 4.18 0.967 มาก   
51 ปี - 60 ปี 4.48 0.658 มาก   

ตาราง 18 (ตอ่) 
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การตระหนักรู้ อายุ ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล F p-value 

เง่ือนไขความยินยอม 18 ปี - 20 ปี 3.87 1.216 มาก 3.215 0.013* 
21 ปี - 30 ปี 4.13 0.941 มาก   
31 ปี - 40 ปี 4.30 0.817 มาก   
41 ปี - 50 ปี 4.34 0.749 มาก   
51 ปี - 60 ปี 4.54 0.572 มากท่ีสดุ   

ภาพรวม 18 ปี - 20 ปี 3.66 0.853 มาก 4.590 0.001* 
21ปี - 30 ปี 3.97 0.740 มาก   
31 ปี - 40 ปี 4.22 0.677 มาก   
41 ปี - 50 ปี 4.13 0.626 มาก   
51 ปี - 60 ปี 4.35 0.478 มาก   

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 18 ผลการวิเคราะหก์ารเปรียบเทียบการตระหนกัรูเ้ก่ียวกบัการปกปอ้งสิทธิ

ส่วนบุคคลจากการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจ ท่ีมีอายุแตกต่างกันในภาพรวมและรายดา้น 
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุท่ีแตกต่างกันจะมีการตระหนกัรูเ้ก่ียวกับการปกป้องสิทธิส่วน
บุคคลจากการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจแตกต่างกัน ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงน าผลการวิเคราะหไ์ป
เปรียบเทียบเชิงซอ้น เพ่ือหาว่าคา่เฉล่ียคูใ่ดบา้งท่ีแตกตา่งกนัดงัแสดงในตารางท่ี 19-24 โดยใชว้ิธี
ของ Tukey's HSD 
  



  65 

ตาราง 19 การทดสอบความแตกต่างของการตระหนกัรูเ้ก่ียวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจาก
การใชข้อ้มลูสว่นบคุคลในภาคธุรกิจ ในภาพรวม จ าแนกตามอาย ุ

การตระหนักรู้ อายุ อันดับ ค่าเฉล่ีย 1 2 3 4 5 
ภาพรวม 51 ปี - 60 ปี 1 4.35 

 
0.13 0.22* 0.39* 0.69* 

31 ปี - 40 ปี 2 4.22   0.09 0.26* 0.56* 

41 ปี - 50 ปี 3 4.13 
 

  0.17 0.47* 

21 ปี - 30 ปี 4 3.97     0.30* 

18 ปี - 20 ปี 5 3.66      
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 19 เม่ือทดสอบความแตกต่างของการตระหนักรูเ้ก่ียวกับการปกป้องสิทธิ

ส่วนบุคคลจากการใชข้อ้มลูส่วนบุคคลในภาคธุรกิจ ในภาพรวมจ าแนกตามอายุเป็นรายคู ่พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ51 ปี - 60 ปี มีการตระหนกัรูเ้ก่ียวกบัการปกปอ้งสิทธิส่วนบุคคลจาก
การใชข้อ้มูลส่วนบคุคลในภาคธุรกิจ ในภาพรวมสูงกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ41 ปี - 50 ปี 
อายุ 21 ปี - 30 ปี อายุ 18 ปี - 20 ปี ตามล าดบั ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 ปี - 40 ปี มีการ
ตระหนกัรูเ้ก่ียวกบัการปกปอ้งสิทธิสว่นบคุคลจากการใชข้อ้มลูส่วนบคุคลในภาคธุรกิจ ในภาพรวม
สูงกว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ท่ี มีอายุ  21 ปี  - 30 ปี  อายุ  18 ปี  - 20 ปี  ตามล าดับ  ผู้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีอาย ุ41 ปี - 50 ปี มีการตระหนกัรูเ้ก่ียวกบัการปกปอ้งสิทธิส่วนบคุคลจากการใช้
ขอ้มูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจ ในภาพรวมสูงกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 18 ปี - 20 ปี และ
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ21 ปี - 30 ปี มีการตระหนกัรูเ้ก่ียวกบัการปกปอ้งสิทธิส่วนบุคคลจาก
การใชข้อ้มลูสว่นบคุคลในภาคธุรกิจ ในภาพรวมสงูกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ18 ปี - 20 ปี 
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ตาราง 20 การทดสอบความแตกต่างของการตระหนกัรูเ้ก่ียวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจาก
การใชข้อ้มลูสว่นบคุคลในภาคธุรกิจ ดา้นขอ้มลูสว่นบคุคล จ าแนกตามอาย ุ

การตระหนักรู้ อายุ อันดับ ค่าเฉล่ีย 1 2 3 4 5 
ขอ้มลูสว่นบคุคล 51 ปี - 60 ปี 1 4.33 

 
0.07 0.15 0.37* 0.86* 

31 ปี - 40 ปี 2 4.26   0.08 0.31* 0.80* 

41 ปี - 50 ปี 3 4.18 
 

  0.22* 0.72* 

21 ปี - 30 ปี 4 3.96     0.49* 

18 ปี - 20 ปี 5 3.47      
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 20 เม่ือทดสอบความแตกต่างของการตระหนักรูเ้ก่ียวกับการปกป้อง 

สิทธิส่วนบคุคลจากการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลในภาคธุรกิจ ดา้นขอ้มลูสว่นบคุคลจ าแนกตามอายเุป็น
รายคู่ พบว่า ผูต้อบผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 51 ปี - 60 ปี มีการตระหนกัรูเ้ก่ียวกบัการปกป้อง
สิทธิส่วนบุคคลจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจ ด้านข้อมูลส่วนบุคคลสูงกว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีอายุ 21 ปี - 30 ปี อายุ 18 ปี - 20 ปี ตามล าดบั ผูต้อบผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
อาย ุ31 ปี – 40 ปี มีการตระหนกัรูเ้ก่ียวกบัการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการใชข้อ้มลูส่วนบคุคล
ในภาคธุรกิจ ด้านข้อมูลส่วนบุคคลสูงกว่าผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21 ปี - 30 ปี  อาย ุ 
18 ปี - 20 ปี ตามล าดบั ผูต้อบผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ41 ปี – 50 ปี มีการตระหนกัรูเ้ก่ียวกับ
การปกปอ้งสิทธิส่วนบคุคลจากการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจ ดา้นขอ้มูลส่วนบคุคลสงูกว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21 ปี  - 30 ปี  อายุ 18 ปี - 20 ปี ตามล าดับ  และผู้ตอบผู้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีอาย ุ21 ปี – 30 ปี มีการตระหนกัรูเ้ก่ียวกบัการปกปอ้งสิทธิส่วนบคุคลจากการใช้
ขอ้มลูสว่นบคุคลในภาคธุรกิจ ดา้นขอ้มลูสว่นบคุคลสงูกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ18 ปี - 20 ปี 
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ตาราง 21 การทดสอบความแตกต่างของการตระหนกัรูเ้ก่ียวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจาก
การใชข้อ้มลูสว่นบคุคลในภาคธุรกิจ ดา้นขอ้มลูสว่นบคุคลออ่นไหว จ าแนกตามอาย ุ

การตระหนักรู้ อายุ อันดับ ค่าเฉล่ีย 1 2 3 4 5 
ขอ้มลูสว่นบคุคล
ออ่นไหว 

51 ปี - 60 ปี 1 4.25 
 

0.08 0.26* 0.40* 0.57* 

31 ปี - 40 ปี 2 4.17   0.18 0.32* 0.49* 

41 ปี - 50 ปี 3 3.99 
 

  0.14 0.31* 

21 ปี - 30 ปี 4 3.85     0.17 

18 ปี - 20 ปี 5 3.68      
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 21 เม่ือทดสอบความแตกต่างของการตระหนักรูเ้ก่ียวกับการปกป้องสิทธิ

สว่นบคุคลจากการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลในภาคธุรกิจ ดา้นขอ้มลูสว่นบคุคลอ่อนไหวจ าแนกตามอายุ
เป็นรายคู่ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 51 ปี - 60 ปี มีการตระหนักรูเ้ก่ียวกับการปกป้อง
สิทธิส่วนบุคคลจากการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจ ดา้นขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหวสูงกว่า
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41 ปี - 50 ปี อายุ 21 ปี - 30 ปี อายุ 18 ปี - 20 ปี ตามล าดบั ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีอาย ุ31 ปี - 40 ปี มีการตระหนกัรูเ้ก่ียวกบัการปกปอ้งสิทธิส่วนบคุคลจากการใช้
ขอ้มูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจ ดา้นขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหวสูงกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ
21 ปี - 30 ปี อายุ 18 ปี - 20 ปี ตามล าดบั และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41 ปี - 50 ปี มีการ
ตระหนกัรูเ้ก่ียวกบัการปกปอ้งสิทธิส่วนบคุคลจากการใชข้อ้มลูส่วนบคุคลในภาคธุรกิจ ดา้นขอ้มูล
สว่นบคุคลออ่นไหวสงูกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ18 ปี - 20 ปี 
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ตาราง 22 การทดสอบความแตกต่างของการตระหนกัรูเ้ก่ียวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจาก
การใชข้อ้มลูสว่นบคุคลในภาคธุรกิจ ดา้นการก าหนดความเส่ียงขอ้มลู จ าแนกตามอาย ุ

การตระหนักรู้ อายุ อันดับ ค่าเฉล่ีย 1 2 3 4 5 
การก าหนดความ
เส่ียงขอ้มลู 

51 ปี - 60 ปี 1 4.37 
 

0.21* 0.23* 0.34* 0.61* 

31 ปี - 40 ปี 2 4.16   0.03 0.13 0.40* 

41 ปี - 50 ปี 3 4.13 
 

  0.11 0.37* 

21 ปี - 30 ปี 4 4.02     0.26* 

18 ปี - 20 ปี 5 3.76      
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 22 เม่ือทดสอบความแตกต่างของการตระหนักรูเ้ก่ียวกับการปกป้องสิทธิ

ส่วนบคุคลจากการใชข้อ้มลูส่วนบคุคลในภาคธุรกิจ ดา้นการก าหนดความเส่ียงขอ้มูลจ าแนกตาม
อายุเป็นรายคู่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 51 ปี - 60 ปี มีการตระหนักรูเ้ก่ียวกับการ
ปกปอ้งสิทธิสว่นบคุคลจากการใชข้อ้มลูส่วนบคุคลในภาคธุรกิจ ดา้นการก าหนดความเส่ียงขอ้มลู
สงูกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 ปี - 40 ปี อายุ 41 ปี - 50 ปี อาย ุ21 ปี - 30 ปี อายุ 18 ปี - 
20 ปี ตามล าดบั ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 ปี - 40 ปี มีการตระหนักรูเ้ก่ียวกับการปกป้อง
สิทธิส่วนบคุคลจากการใชข้อ้มลูส่วนบุคคลในภาคธุรกิจ ดา้นการก าหนดความเส่ียงขอ้มูลสงูกว่า
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ18 ปี - 20 ปี ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ41 ปี - 50 ปี มีการตระหนกั
รูเ้ก่ียวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจ ดา้นการก าหนด
ความเส่ียงขอ้มลูสงูกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ18 ปี - 20 ปี และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ 
21 ปี - 30 ปี มีการตระหนักรูเ้ก่ียวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล  
ในภาคธุรกิจ ดา้นการก าหนดความเส่ียงขอ้มลูสงูกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ18 ปี - 20 ปี 
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ตาราง 23 การทดสอบความแตกต่างของการตระหนกัรูเ้ก่ียวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจาก
การใชข้อ้มลูสว่นบคุคลในภาคธุรกิจ ดา้นการประมวลผลขอ้มลู จ าแนกตามอาย ุ

การตระหนักรู้ อายุ อันดับ ค่าเฉล่ีย 1 2 3 4 5 
การประมวลผล
ขอ้มลู 

51 ปี - 60 ปี 1 4.48 
 

0.21 0.30* 0.44* 0.62* 

31 ปี - 40 ปี 2 4.27   0.09 0.23 0.41* 

41 ปี - 50 ปี 3 4.18 
 

  0.14 0.32* 

21 ปี - 30 ปี 4 4.05     0.18 

18 ปี - 20 ปี 5 3.87      
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 23 เม่ือทดสอบความแตกต่างของการตระหนักรูเ้ก่ียวกับการปกป้องสิทธิ

ส่วนบุคคลจากการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจ  ดา้นการประมวลผลขอ้มูลจ าแนกตามอายุ
เป็นรายคู่ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 51 ปี - 60 ปี มีการตระหนักรูเ้ก่ียวกับการปกป้อง
สิทธิส่วนบคุคลจากการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจ ดา้นการประมวลผลขอ้มลูสงูกว่าผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีอายุ 41 ปี  - 50 ปี  อายุ 21 ปี  - 30 ปี อายุ 18 ปี - 20 ปี  ตามล าดับ  ผู้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีอาย ุ31 ปี - 40 ปี มีการตระหนกัรูเ้ก่ียวกบัการปกปอ้งสิทธิส่วนบคุคลจากการใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจ ดา้นการประมวลผลข้อมูลสูงกว่าผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ 
18 ปี - 20 ปี และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41 ปี - 50 ปี มีการตระหนักรูเ้ก่ียวกับการปกป้อง
สิทธิส่วนบคุคลจากการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจ ดา้นการประมวลผลขอ้มลูสงูกว่าผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีอาย ุ18 ปี - 20 ปี 
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ตาราง 24 การทดสอบความแตกต่างของการตระหนกัรูเ้ก่ียวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจาก
การใชข้อ้มลูสว่นบคุคลในภาคธุรกิจ ดา้นเง่ือนไขความยินยอม จ าแนกตามอาย ุ

การตระหนักรู้ อายุ อันดับ ค่าเฉล่ีย 1 2 3 4 5 
เง่ือนไขความ
ยินยอม 

51 ปี - 60 ปี 1 4.54 
 

0.20* 0.24* 0.41* 0.67* 

31 ปี - 40 ปี 2 4.34   0.04 0.21* 0.47* 

41 ปี - 50 ปี 3 4.30 
 

  0.17 0.43* 

21 ปี - 30 ปี 4 4.13     0.26* 

18 ปี - 20 ปี 5 3.87      
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 24 เม่ือทดสอบความแตกต่างของการตระหนักรูเ้ก่ียวกับการปกป้องสิทธิ

ส่วนบุคคลจากการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจ  ดา้นเง่ือนไขความยินยอมจ าแนกตามอายุ 
เป็นรายคู่ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 51 ปี - 60 ปี มีการตระหนักรูเ้ก่ียวกับการปกป้อง
สิทธิส่วนบุคคลจากการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจ ดา้นเง่ือนไขความยินยอมสูงกว่าผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 ปี  - 40 ปี  อายุ 41 ปี  - 50 ปี  อายุ 21 ปี  - 30 ปี  อายุ 18 ปี  - 20 ปี 
ตามล าดบั ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ41 ปี - 50 ปี มีการตระหนกัรูเ้ก่ียวกบัการปกปอ้งสิทธิส่วน
บุคคลจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจ ด้านเง่ือนไขความยินยอมสูงกว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมี อายุ 21 ปี - 30 ปี อายุ 18 ปี - 20 ปี ตามล าดับ ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ 
31 ปี - 40 ปี มีการตระหนักรูเ้ก่ียวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลใน
ภาคธุรกิจ ดา้นเง่ือนไขความยินยอมสูงกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 18 ปี - 20 ปี และผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีอาย ุ21 ปี - 30 ปี มีการตระหนกัรูเ้ก่ียวกบัการปกปอ้งสิทธิส่วนบคุคลจากการใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจด้านเง่ือนไขความยินยอมสูงกว่าผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ  
18 ปี - 20 ปี 
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3) คุณลักษณะทางประชากรศาสตร ์ด้านระดับการศึกษา 

ตาราง 25 การวิเคราะหห์าความแตกต่างของการตระหนกัรูเ้ก่ียวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคล
จากการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลในภาคธุรกิจ ตามคณุลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ดา้นการศกึษา 

การตระหนักรู้ ระดับการศึกษา ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล F p-value 

ขอ้มลูสว่น
บคุคล 

ต ่ากว่าปรญิญาตรี 4.00 1.054 มาก 0.621 0.601 

ก าลงัศกึษาในระดบั
ปรญิญาตรี 

4.13 0.524 มาก   

ปรญิญาตรี 4.19 0.651 มาก   

สงูกวา่ปรญิญาตรี 4.22 0.734 มาก   

ขอ้มลูสว่น
บคุคลอ่อนไหว 

ต ่ากว่าปรญิญาตรี 4.07 0.876 มาก 0.565 0.639 

ก าลงัศกึษาในระดบั
ปรญิญาตรี 

3.84 0.770 มาก   

ปรญิญาตรี 4.07 0.800 มาก   

สงูกวา่ปรญิญาตรี 4.08 0.813 มาก   

การก าหนด
ความเส่ียง
ขอ้มลู 

ต ่ากว่าปรญิญาตรี 4.24 0.908 มาก 0.256 0.857 

ก าลงัศกึษาในระดบั
ปรญิญาตรี 

4.21 0.694 มาก   

ปรญิญาตรี 4.17 0.743 มาก   

สงูกวา่ปรญิญาตรี 4.12 0.764 มาก   

การประมวลผล
ขอ้มลู 

ต ่ากว่าปรญิญาตรี 4.30 0.895 มาก 0.116 0.951 

ก าลงัศกึษาในระดบั
ปรญิญาตรี 

4.27 0.750 มาก   

ปรญิญาตรี 4.22 0.886 มาก   

สงูกวา่ปรญิญาตรี 4.26 0.934 มาก   
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ตาราง 25 (ตอ่) 

การตระหนักรู้ ระดับการศึกษา ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล F p-value 

เง่ือนไขความ
ยินยอม 

ต ่ากว่าปรญิญาตรี 4.26 0.907 มาก 0.137 0.938 

ก าลงัศกึษาในระดบั
ปรญิญาตรี 

4.27 0.886 มาก   

ปรญิญาตรี 4.32 0.800 มาก   

สงูกวา่ปรญิญาตรี 4.35 0.747 มาก   

ภาพรวม ต ่ากว่าปรญิญาตรี 4.12 0.862 มาก 0.143 0.934 

ก าลงัศกึษาในระดบั
ปรญิญาตรี 

4.09 0.531 มาก   

ปรญิญาตรี 4.17 0.641 มาก   

สงูกวา่ปรญิญาตรี 4.18 0.661 มาก   

 
จากตารางท่ี 25 ผลการวิเคราะหก์ารเปรียบเทียบการตระหนกัรูเ้ก่ียวกบัการปกปอ้งสิทธิ

สว่นบคุคลจากการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลในภาคธุรกิจท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัในภาพรวมและ
รายดา้น พบว่า ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันจะมีการตระหนักรูเ้ก่ียวกับการปกป้องสิทธิส่วน
บคุคลจากการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลในภาคธุรกิจ ไมแ่ตกตา่งกนั 
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4) คุณลักษณะทางประชากรศาสตร ์ด้านอาชีพ 

ตาราง 26 การวิเคราะหห์าความแตกต่างของการตระหนกัรูเ้ก่ียวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคล
จากการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลในภาคธุรกิจ ตามคณุลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ดา้นอาชีพ 

การตระหนักรู้ อาชีพ ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล F p-value 

ขอ้มลูสว่น
บคุคล 

นกัศกึษา/นิสิต  4.01 0.744 มาก 0.777 0.566 

ขา้ราชการ/เจา้หนา้ท่ีรฐั 4.06 1.002 มาก   

ลกูจา้ง/พนกังาน 
บรษิัท - เอกชน 

4.21 0.683 มาก   

ธุรกิจสว่นบคุคล/
เจา้ของกิจการ  

4.12 0.684 มาก   

อาชีพอิสระ/ฟรีแลนซ ์ 4.27 0.597 มาก   

อ่ืน ๆ 4.25 0.494 มาก   

ขอ้มลูสว่น
บคุคลอ่อนไหว 

นกัศกึษา/นิสิต  3.78 0.662 มาก 0.729 0.602 

ขา้ราชการ/เจา้หนา้ท่ีรฐั 4.18 0.893 มาก   

ลกูจา้ง/พนกังาน 
บรษิัท - เอกชน 

4.09 0.824 มาก   

ธุรกิจสว่นบคุคล/
เจา้ของกิจการ 

3.99 0.839 มาก   

อาชีพอิสระ/ฟรีแลนซ ์ 4.07 0.698 มาก   

อ่ืน ๆ 4.03 0.747 มาก   

การก าหนด
ความเส่ียง
ขอ้มลู 

นกัศกึษา/นิสิต  4.16 0.962 มาก 0.056 0.998 

ขา้ราชการ/เจา้หนา้ท่ีรฐั 4.15 0.883 มาก   

ลกูจา้ง/พนกังาน 
บรษิัท - เอกชน 

4.16 0.739 มาก   
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ตาราง 26 (ตอ่) 

การตระหนักรู้ อาชีพ ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล F p-value 

การก าหนด
ความเส่ียง
ขอ้มลู (ตอ่) 

ธุรกิจสว่นบคุคล/
เจา้ของกิจการ 

4.19 0.810 มาก   

อาชีพอิสระ/ฟรีแลนซ ์ 4.14 0.689 มาก   

อ่ืน ๆ 4.09 0.544 มาก   

การประมวลผล
ขอ้มลู 

นกัศกึษา/นิสิต  4.13 0.841 มาก 0.400 0.849 

ขา้ราชการ/เจา้หนา้ท่ีรฐั 4.28 0.926 มาก   

ลกูจา้ง/พนกังาน 
บรษิัท - เอกชน 

4.21 0.910 มาก   

ธุรกิจสว่นบคุคล/
เจา้ของกิจการ 

4.31 0.911 มาก   

อาชีพอิสระ/ฟรีแลนซ ์ 4.33 0.761 มาก   

อ่ืน ๆ 4.09 1.102 มาก   

เง่ือนไขความ
ยินยอม 

นกัศกึษา/นิสิต  4.22 0.886 มาก 0.553 0.736 

ขา้ราชการ/เจา้หนา้ท่ีรฐั 4.17 1.038 มาก   

ลกูจา้ง/พนกังาน 
บรษิัท - เอกชน 

4.33 0.767 มาก   

ธุรกิจสว่นบคุคล/
เจา้ของกิจการ  

4.38 0.830 มาก   

อาชีพอิสระ/ฟรีแลนซ ์ 4.39 0.725 มาก   

อ่ืน ๆ 4.16 0.653 มาก   

ภาพรวม นกัศกึษา/นิสิต  4.01 0.633 มาก 0.312 0.906 

ขา้ราชการ/เจา้หนา้ท่ีรฐั 4.15 0.884 มาก   

ลกูจา้ง/พนกังาน 
บรษิัท - เอกชน 

4.18 0.654 มาก   
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ตาราง 26 (ตอ่) 

การตระหนักรู้ อาชีพ ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล F p-value 

ภาพรวม (ตอ่) ธุรกิจสว่นบคุคล/
เจา้ของกิจการ  

4.14 0.686 มาก   

อาชีพอิสระ/ฟรีแลนซ ์ 4.21 0.522 มาก   

อ่ืน ๆ 4.13 0.516 มาก   

 
จากตารางท่ี 26 ผลการวิเคราะหก์ารเปรียบเทียบการตระหนกัรูเ้ก่ียวกบัการปกปอ้งสิทธิ

ส่วนบคุคลจากการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัในภาพรวมและรายดา้น 
พบว่า อาชีพท่ีแตกตา่งกันจะมีการตระหนกัรูเ้ก่ียวกบัการปกป้องสิทธิส่วนบคุคลจากการใชข้อ้มูล
สว่นบคุคลในภาคธุรกิจ ไมแ่ตกตา่งกนั 
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5) คุณลักษณะทางประชากรศาสตร ์ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดอืน 

ตาราง 27 การวิเคราะหห์าความแตกต่างของการตระหนกัรูเ้ก่ียวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคล
จากการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจตามคณุลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ดา้นรายไดเ้ฉล่ีย
ตอ่เดือน 

การตระหนักรู้ 
รายได้เฉล่ีย 
ต่อเดอืน 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล F p-value 

ขอ้มลูสว่น
บคุคล 

ต ่ากว่าหรือเทียบเทา่ 
15,000 บาท 

4.02 0.612 มาก 0.755 0.555 

ตัง้แต ่15,001 บาท  
แตไ่มเ่กิน 35,000 บาท 

4.17 0.716 มาก   

ตัง้แต ่35,001 บาท  
แตไ่มเ่กิน 50,000 บาท 

4.23 0.668 มาก   

ตัง้แต ่50,001 บาท  
แตไ่ม่เกิน 100,000 บาท 

4.23 0.721 มาก   

ตัง้แต ่100,001 บาท 
ขึน้ไป 

4.20 0.685 มาก   

ขอ้มลูสว่น
บคุคลอ่อนไหว 

ต ่ากว่าหรือเทียบเทา่ 
15,000 บาท 

3.67 0.667 มาก 2.459 0.045* 

ตัง้แต ่15,001 บาท  
แตไ่มเ่กิน 35,000 บาท 

4.11 0.820 มาก   

ตัง้แต ่35,001 บาท  
แตไ่มเ่กิน 50,000 บาท 

4.08 0.818 มาก   

ตัง้แต ่50,001 บาท  
แตไ่ม่เกิน 100,000 บาท 

4.11 0.787 มาก   

ตัง้แต ่100,001 บาท 
ขึน้ไป 

4.09 0.821 มาก   
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ตาราง 27 (ตอ่) 

การตระหนักรู้ 
รายได้เฉล่ีย 
ต่อเดอืน 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล F p-value 

การก าหนด
ความเส่ียง
ขอ้มลู 

ต ่ากว่าหรือเทียบเทา่ 
15,000 บาท 

3.99 0.619 มาก 0.765 0.549 

ตัง้แต ่15,001 บาท  
แตไ่มเ่กิน 35,000 บาท 

4.20 0.772 มาก   

ตัง้แต ่35,001 บาท  
แตไ่มเ่กิน 50,000 บาท 

4.15 0.771 มาก   

ตัง้แต ่50,001 บาท  
แตไ่ม่เกิน 100,000 บาท 

4.21 0.669 มาก   

ตัง้แต ่100,001 บาท 
ขึน้ไป 

4.12 0.874 มาก   

การประมวลผล
ขอ้มลู 

ต ่ากว่าหรือเทียบเทา่ 
15,000 บาท 

4.04 0.703 มาก 0.577 0.679 

ตัง้แต ่15,001 บาท  
แตไ่มเ่กิน 35,000 บาท 

4.22 0.899 มาก   

ตัง้แต ่35,001 บาท  
แตไ่มเ่กิน 50,000 บาท 

4.25 0.960 มาก   

ตัง้แต ่50,001 บาท  
แตไ่ม่เกิน 100,000 บาท 

4.29 0.836 มาก   

ตัง้แต ่100,001 บาท 
ขึน้ไป 

4.27 0.972 มาก   

เง่ือนไขความ
ยินยอม 

ต ่ากว่าหรือเทียบเทา่ 
15,000 บาท 

4.12 0.840 มาก 1.117 0.348 

ตัง้แต ่15,001 บาท  
แตไ่มเ่กิน 35,000 บาท 

4.29 0.857 มาก   
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ตาราง 27 (ตอ่) 

การตระหนักรู้ 
รายได้เฉล่ีย 
ต่อเดอืน 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล F p-value 

เง่ือนไขความ
ยินยอม (ตอ่) 

ตัง้แต ่35,001 บาท  
แตไ่มเ่กิน 50,000 บาท 

4.41 0.720 มาก   

ตัง้แต ่50,001 บาท  
แตไ่ม่เกิน 100,000 บาท 

4.37 0.739 มาก   

ตัง้แต ่100,001 บาท 
ขึน้ไป 

4.30 0.809 มาก   

ภาพรวม ต ่ากว่าหรือเทียบเทา่ 
15,000 บาท 

3.93 0.512 มาก 1.45 0.216 

ตัง้แต ่15,001 บาท  
แตไ่มเ่กิน 35,000 บาท 

4.18 0.690 มาก   

ตัง้แต ่35,001 บาท  
แตไ่มเ่กิน 50,000 บาท 

4.19 0.662 มาก   

ตัง้แต ่50,001 บาท  
แตไ่ม่เกิน 100,000 บาท 

4.21 0.600 มาก   

ตัง้แต ่100,001 บาท 
ขึน้ไป 

4.17 0.703 มาก   

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 27 ผลการวิเคราะหก์ารเปรียบเทียบการตระหนกัรูเ้ก่ียวกบัการปกปอ้งสิทธิ

สว่นบคุคลจากการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลในภาคธุรกิจท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่งกนัในภาพรวม 
พบว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกันจะมีการตระหนกัรูเ้ก่ียวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคล
จากการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจไม่แตกต่างกัน แต่เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า รายได้
เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกตา่งกนัจะมีการตระหนกัรูใ้นดา้นขอ้มลูส่วนบคุคลอ่อนไหวแตกต่างกัน ดงันัน้
ผูว้ิจยัจึงน าผลการวิเคราะหไ์ปเปรียบเทียบเชิงซอ้น เพ่ือหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบา้งในดา้นขอ้มูลส่วน
บคุคลออ่นไหวท่ีแตกตา่งกนัในตารางท่ี 28 
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ตาราง 28 การทดสอบความแตกต่างของการตระหนกัรูเ้ก่ียวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจาก
การใชข้อ้มูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจ ดา้นขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหว จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 

การตระหนักรู้ 
รายได้เฉล่ีย 
ต่อเดอืน 

อันดับ ค่าเฉล่ีย 1 2 3 4 5 

ขอ้มลูสว่นบคุคล
ออ่นไหว 

ตัง้แต ่50,001 บาท  
แตไ่มเ่กิน 100,000 บาท 

1 4.11  0.00 0.02 0.03 0.43* 

ตัง้แต ่35,001 บาท  
แตไ่มเ่กิน 50,000 บาท 

2 4.11   0.02 0.03 0.43* 

ตัง้แต ่15,001 บาท  
แตไ่มเ่กิน 35,000 บาท 

3 4.09    0.01 0.42* 

ตัง้แต ่100,001 บาท  
ขึน้ไป 

4 4.08     0.40* 

ต ่ากว่าหรือเทียบเทา่ 
15,000 บาท 

5 3.67      

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
จากตารางท่ี 28 เม่ือทดสอบความแตกต่างของการตระหนักรูเ้ก่ียวกับการปกป้องสิทธิ

ส่วนบุคคลจากการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจดา้นขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหวจ าแนกตาม
รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนเป็นรายคู ่พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต้ัง้แต ่50,001 บาท แตไ่ม่เกิน 
100,000 บาทมีการตระหนักรูเ้ก่ียวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลใน
ภาคธุรกิจ ดา้นขอ้มลูส่วนบคุคลท่ีเป็นขอ้มูลอ่อนไหวสงูกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต้  ่ากว่า
หรือเทียบเท่า 15,000 บาท ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต้ัง้แต่ 15,001 บาท แต่ไม่เกิน 35,000 
บาท มีการตระหนกัรูเ้ก่ียวกบัการปกปอ้งสิทธิส่วนบคุคลจากการใชข้อ้มลูส่วนบุคคลในภาคธุรกิจ 
ด้านข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเป็นข้อมูลอ่อนไหวสูงกว่าผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ต  ่ากว่าหรือ
เทียบเท่า 15,000 บาท ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต้ัง้แต่ 100,001 บาท ขึน้ไป มีการตระหนกัรู ้
เก่ียวกบัการปกปอ้งสิทธิส่วนบคุคลจากการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลในภาคธุรกิจ ดา้นขอ้มลูส่วนบคุคล
ท่ีเป็นขอ้มลูอ่อนไหวสงูกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต้  ่ากว่าหรือเทียบเท่า 15,000 บาท และ
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต้ัง้แต่ ตัง้แต่ 35,001 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท มีการตระหนกัรู ้



  80 

เก่ียวกบัการปกปอ้งสิทธิส่วนบคุคลจากการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลในภาคธุรกิจ ดา้นขอ้มลูส่วนบคุคล
ท่ีเป็นขอ้มลูออ่นไหวสงูกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่หรือเทียบเทา่ 15,000 บาท 

 



 
 

บทที ่5 
สรุปผลการวิจัย อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาเรื่อง การตระหนักรูเ้ก่ียวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการใช้ข้อมูล  
ส่วนบุคคลในภาคธุรกิจของประชาชนในกรุงเทพมหานคร เป็นการอธิบายคุณลักษณะทาง
ประชากรศาสตรข์องประชาชนในกรุงเทพมหานครเก่ียวกบัการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการใช้
ขอ้มูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจ เพ่ืออธิบายพฤติกรรมการเปิดรบัข่าวสารเก่ียวกับการปกป้องสิทธิ
ส่วนบุคคลจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจ และเพ่ือวิเคราะห์คุณลักษณะทาง
ประชากรศาสตรก์ับการตระหนกัรูเ้ก่ียวกบัการปกปอ้งสิทธิส่วนบคุคลจากการใชข้อ้มลูส่วนบคุคล
ในภาคธุรกิจของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยถือเป็นประโยชนใ์นส่วนของภาครฐัและภาค
ธุรกิจ ในการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจถึงการรูเ้ท่าทนัสงัคมและ/หรือภาคธุรกิจ เพ่ือน าไปใชใ้นเชิง
ของการวางแผนในการส่ือสารเพ่ือเสริมสรา้งการตระหนกัรูใ้นประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเหมาะสม
และเกิดประโยชนต์อ่ไป 

การด าเนินการศึกษาในครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชก้าร
สุ่ ม ตัวอย่ างแบบ ไม่ อาศัยความน่ าจะ เป็ น  (Non - Probability Sampling) แบบบัง เอิญ 
(Accidental Sampling) โดยก าหนดผูต้อบแบบสอบถามท่ีจะท าการศึกษานีจ้ากประชากรอายุ
ตัง้แต ่18 - 60 ปี ท่ีพ านกัอาศยัและประกอบอาชีพในกรุงเทพมหานครเท่านัน้ และในรอบ 6 เดือน
ท่ีผ่านมา เป็นผู้ท่ีเคยเปิดรบัข่าวสารเก่ียวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการใชข้้อมูลส่วน
บุคคลในภาคธุรกิจอย่างน้อย 1 ส่ือ (พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) ส ารวจผ่าน
แบบสอบถาม (Survey Research) ประกอบไปดว้ย 4 ตอน ดงันี ้

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัคณุลกัษณะประชากรของผูต้อบแบบสอบถาม
เป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด (Close - Ended Response Question) แบบหลากหลายค าตอบ
ใหเ้ลือก (Multiple Choices Question) และแบบส ารวจรายการ (Checklist) จ านวน 5 ขอ้ 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการตระหนักรูเ้ก่ียวกับการปกป้องสิทธิส่วน
บคุคลจากการใชข้อ้มลูส่วนบคุคลในภาคธุรกิจ เป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด (Close - Ended 
Question) ใหเ้ลือกตอบหลายขอ้ (Multiple Choices) ลกัษณะประเมินผลแบบ Likert Scale และ
วัดข้อมูลแบบอันตรภาค (Interval Scale) ท่ีมีระดับเกณฑ์ 5 คะแนน ประกอบไปดว้ย จ านวน  
6 ดา้น แบ่งเป็น ดา้นการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจ 7 ขอ้ 
ดา้นขอ้มลูสว่นบคุคล ขอ้มลูเก่ียวกบับคุคล ซึ่งท าใหส้ามารถระบตุวับคุคลนัน้ได้ ไมว่่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงขอ้มูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 9 ข้อ ดา้นข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว 
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ขอ้มลูท่ีเป็นเรื่องสว่นบคุคลโดยแทข้องบคุคล มีความละเอียดอ่อนและสุ่มเส่ียงตอ่การถกูใชใ้นการ
เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม  8 ข้อ ดา้นการก าหนดความเส่ียงขอ้มูล การเก็บรวบรวมใช้หรือ
เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ความเส่ียงท่ีจะรั่วไหลหรือถูกละเมิดขอ้มูล เกิดผลกระทบต่อสิทธิและ
เสรีภาพของเจา้ของขอ้มลู 5 ขอ้ ดา้นการประมวลผลขอ้มลู การด าเนินการตอ่ชดุขอ้มลูสว่นบคุคล 
ดว้ยการเก็บรวบรวม การบนัทึก การใช ้การเปิดเผย การท าใหส้ามารถเข้าถึงได ้การยบัยัง้ หรือ
การลบหรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคล 3 ข้อ ดา้นเง่ือนไขความยินยอม การเก็บรวบรวม ใช ้หรือ
เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลจะตอ้งไดร้บัการยินยอมจากเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลนัน้ ไมท่  าใหเ้จา้ของ
ขอ้มลูเขา้ใจผิดในวตัถปุระสงคด์งักลา่ว 3 ขอ้  

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับการ
ปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจ  ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบปลาย
ปิด (Close - Ended Question) แบบให้เลือกตอบหลายขอ้ (Multiple Choices) จ านวน 2 ดา้น 
แบง่เป็น ชอ่งทางท่ีเปิดรบั 9 ขอ้ ความเขม้ขน้ในการเปิดรบั 9 ขอ้ 

ตอนที ่4 ขอ้แนะน าอ่ืน ๆท่ีเก่ียวกบัการตระหนกัรูเ้ก่ียวกบัการปกปอ้งสิทธิสว่นบคุคล
จากการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลในภาคธุรกิจของประชาชนในกรุงเทพมหานคร เป็นค าถามปลายเปิด 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัย นี ้ เป็นการวิจัย เชิ งปริมาณ  โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์  (Online 

Questionnaire) เพ่ือมุ่งศึกษาการตระหนกัรูเ้ก่ียวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการใชข้อ้มูล
ส่วนบคุคลในภาคธุรกิจ โดยมีแหล่งขอ้มูล (Source of Data) ท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแหล่งขอ้มลูปฐม
ภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามจากผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 
440 คน ผ่านการเก็บขอ้มูลจากกูเกิลฟอรม์ (Google’s Form) ซึ่งลักษณะของแบบสอบถามเป็น
แบบสอบถามชนิดปลายปิด (Closed - Ended Questionnaire) และชนิดปลายเปิด (Open - 
Ended Questionnaire) โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม เอง (Self-
Administered Questionnaire) ตัง้แต ่เดือนมีนาคม – เมษายน 2564 

ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบหาความเท่ียงตรง (Validity) จาก
ผูท้รงคุณวุฒิ/ผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ไปจดัท าในรูปแบบสอบถามออนไลน ์(Online Questionnaire) 
เพ่ือส่งให้ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีต้องการเก็บข้อมูล  และชีแ้จงความเป็นมาวัตถุประสงค์และ
แนวทางในการท าแบบสอบถาม  ด าเนินการตรวจสอบและเก็บรวบรวมแบบสอบถามผู้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีอาย ุ18 – 60 ปี พ านกัอาศยัและประกอบอาชีพในกรุงเทพมหานครเท่านัน้ และ
ในรอบ 6 เดือนท่ีผ่านมา เป็นผูท่ี้เคยเปิดรบัข่าวสารเก่ียวกบัการปกป้องสิทธิส่วนบคุคลจากการใช้
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ขอ้มลูสว่นบคุคลในภาคธุรกิจอยา่งนอ้ย 1 ส่ือ (พระราชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล) จ านวน 
440 คน จากนัน้น าค าตอบท่ีไดจ้ากแบบสอบถามท่ีครบถว้นสมบูรณม์าด าเนินการเขา้รหสั และ
วิเคราะหข์อ้มลูเพื่อสรุปผลตอ่ไป 

การวิเคราะหข้์อมูล 
ผู้วิจัยใช้การวิ เคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่  ความถ่ี 

(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) เพ่ือพรรณนาลกัษณะโดยทั่วไปของกลุม่ประชากรท่ีศกึษา 

การวิเคราะหข์อ้มูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือศึกษาหาความแตกต่าง
ของตวัแปรเพ่ือทดสอบสมมติฐาน ดว้ยสถิติ t-test และ F-test เม่ือพบความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญ ทางสถิติ  จะท าการทดสอบความแตกต่างของค่า เฉ ล่ีย เป็นรายคู่  (Multiple 
Comparison) โดยวิธีการทดสอบของ Tukey's HSD โดยก าหนดท่ีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 

สรุปผลการศึกษาค้นคว้า 
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับคุณลักษณะประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม  

มีรายละเอียดดงันี ้ 
เพศ พบว่า ผูต้อบแบบสอบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 283 คน คิดเป็นรอ้ยละ 

64.32 และ เพศชาย จ านวน 157 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.68 
อายุ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อายุ 41 - 50 ปี อาย ุ31 - 40 ปี และอาย ุ

51 - 60 ปี  ตามล าดบั 

ระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จบการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี จบการศึกษาในระดับท่ีสูงกว่าปริญญาตรี  และก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี 
ตามล าดบั 

อาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาชีพลูกจ้าง/พนักงานบริษัท – 
เอกชน ธุรกิจสว่นบคุคล/เจา้ของกิจการ และอาชีพอิสระ/ฟรีแลนซ ์ตามล าดบั 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายตัง้แต่ 15,001 
บาท แตไ่ม่เกิน 35,000 บาท รายไดต้ัง้แต ่50,001 บาท แตไ่ม่เกิน 100,000 บาท และรายไดต้ัง้แต ่
35,001 บาท แตไ่มเ่กิน 50,000 บาท ตามล าดบั 
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ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการตระหนกัรูเ้ก่ียวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคล
จากการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลในภาคธุรกิจ มีรายละเอียดดงันี ้

การตระหนักรู้ถึงปัญหาการล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วน
บุคคลจากภาคธุรกิจ จนสร้างความเดือดร้อน/ความเสียหาย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเคย
ถกูล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตวัของขอ้มูลส่วนบุคคลจากภาคธุรกิจ  จนสรา้งความเดือดรอ้น
ร  าคาญ หรือสรา้งความเสียหาย จ านวน 374 คน คิดเป็นรอ้ยละ 85.00 และไม่เคยถูกล่วงละเมิด
สิทธิความเป็นส่วนตวัของขอ้มูลส่วนบุคคลจากภาคธุรกิจจนสรา้งความเดือดรอ้นร  าคาญ หรือ
สรา้งความเสียหาย จ านวน 66 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.00  

การตระหนักรู้ถึงปัญหาการล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวจากข้อมูลส่วน
บุคคลจากภาคธุรกิจ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยถูกล่วงละเมิดสิทธิความเป็น
สว่นตวัจากการเสนอขายประกนัภยั จ านวน 344 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.97 การเสนอวงเงินสินเช่ือ/
บัตรเครดิต จ านวน 297 คน คิดเป็นรอ้ยละ 32.78 การเสนอผลิตภัณฑ์เพ่ือความงาม/ฟิตเนส 
จ านวน 142 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.67 ตามล าดบั 

การตระหนักรู้ถึงกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ทราบรายละเอียดกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล เพ่ือ
ก าหนดหลกัเกณฑ ์หรือมาตรการก ากับดแูลเก่ียวกับการใหค้วามคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและ
ปอ้งกนั การลว่งละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตวัของขอ้มลูสว่นบคุคล จ านวน 270 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
61.36 และไม่ทราบรายละเอียดของกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ว่ามีก าหนด
หลักเกณฑ ์หรือมาตรการก ากับดูแลเก่ียวกับการใหค้วามคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและป้องกัน
การลว่งละเมิดสิทธิความเป็นสว่นตวัของขอ้มลูสว่นบคุคล จ านวน 170 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.64 

การตระหนักรู้ถงึการขอข้อมูลด้านศาสนา ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว มีความ
ละเอียดอ่อนและสุ่มเส่ียงในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
สว่นใหญ่จะไมใ่หข้อ้มลูดา้นศาสนาเพราะขอ้มลูดา้นศาสนาไมเ่ก่ียวกบัการบรกิารเรื่องอาหาร หรือ
เพราะไม่อยากไดร้บัการบริการ คิดเป็นรอ้ยละ 54.78 ส่วนท่ีใหข้อ้มูลดา้นศาสนาเพราะตอ้งการ
ไดร้บัการบรกิารเรื่องอาหารท่ีสอดคลอ้งกบัความเช่ือทางศาสนา คดิเป็นรอ้ยละ 37.87 

ความคิดเห็นในการขอข้อมูลด้านศาสนา ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว มีความ
ละเอียดอ่อนและสุ่มเส่ียงในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่คิดว่าการบริการอาหารเป็นความชอบส่วนบุคคลไม่มีความจ าเป็นตอ้งถามเรื่องขอ้มูล
ดา้นศาสนาจ านวน 216 คน คิดเป็นรอ้ยละ 40.09 คิดว่าถูกทกุขอ้ จ านวน 116 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
26.36 ไม่ปลอดภัยในการเปิดเผยขอ้มูล จ านวน 63 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14.32 และคิดว่าขอ้มูล
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ศาสนา เป็นขอ้มูลท่ีเป็นเรื่องส่วนบุคคล มีความละเอียดอ่อนและอาจสุ่มเส่ียงในการเลือกปฏิบตัิ
อยา่งไมเ่ป็นธรรม จ านวน 45 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.23 ตามล าดบั 

ความคิดเห็นในเร่ืองของความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดว่าการใหค้วามยินยอมในการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลมีปัญหา 
เน่ืองจาก ผูใ้หข้อ้มลูมีความรูส้ึกไม่ปลอดภยัในการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล จ านวน 308 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 70.00 คิดว่าไม่มีปัญหาเพราะขอ้มูลชดัเจน และ ผูใ้ชบ้ริการรูส้ึกถึงความปลอดภยัใน
การเปิดเผยขอ้มลู จ านวน 69 คน คิดเป็นรอ้ยละ 15.68  อ่ืน ๆ จ านวน 34 คน คิดเป็นรอ้ยละ 7.73 
และไมรู่ ้เพราะอา่นแลว้ไมเ่ขา้ใจ จ านวน 29 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.59 ตามล าดบั 

การตระหนักรู้ถึงการติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน จากการถูกน าข้อมูลส่วน
บุคคลไปใช้เกินขอบเขต พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สามารถระบุหน่วยงานท่ีตอ้ง
ตดิตอ่ สอบถาม รอ้งเรียน จากการถกูน าขอ้มลูส่วนบคุคลไปใชเ้กินขอบเขตท่ีไดใ้หค้วามยินยอมไว้
ได ้อันเป็นการละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคลไดถู้กตอ้ง (ส านักงานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บคุคล) จ านวน 203 คน คิดเป็นรอ้ยละ 46.14 ไม่รูห้รือระบหุน่วยงานผิด จ านวน 124 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 28.18 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลความคิดเห็นท่ีมีต่อการตระหนักรูเ้ก่ียวกับการปกป้อง
สิทธิสว่นบคุคลจากการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลในภาคธุรกิจ 

ความคิดเห็นที่มีต่อการตระหนักรู้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สามารถระบุตัว
บุคคลน้ันได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นท่ีมีตอ่การตระหนกั
รูเ้ก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบคุคล สามารถระบตุวับคุคลนัน้ได ้ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มในภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.19) และเม่ือจ าแนกตามหัวขอ้ย่อยโดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไป
นอ้ย ไดแ้ก่ เลขประจ าตวัประชาชน เลขหนงัสือเดินทาง เลขบตัรประกนัสงัคม เลขใบอนญุาตขบัข่ี 
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี เลขบญัชีธนาคาร เลขบตัรเครดิต (ค่าเฉล่ีย 4.67) มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสดุ 

ขอ้มูลวนัเกิดและสถานท่ีเกิด เชือ้ชาติ สญัชาติ น า้หนกั ส่วนสูง ขอ้มลูต าแหน่งท่ีอยู ่
(Location) ข้อมูลการแพทย์ ข้อมูลการศึกษา ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลการจ้างงาน  (ค่าเฉล่ีย 
4.47) ขอ้มูลอุปกรณ์หรือเครื่องมือ เช่น IP address  MAC address  Cookie ID (ค่าเฉล่ีย 4.45) 
ท่ีอยู่ อีเมล ์เลขโทรศพัท  ์(ค่าเฉล่ีย 4.42) ขอ้มูลท่ีสามารถใชใ้นการคน้หา ขอ้มูลส่วนบุคคลอ่ืนใน
อินเทอรเ์น็ต (ค่าเฉล่ีย 4.28) ขอ้มูลบนัทึกต่าง ๆท่ีใชต้ิดตามตรวจสอบกิจกรรมต่าง ๆ ของบุคคล 
เช่น Log File (ค่าเฉล่ีย 4.20)  ช่ือ – นามสกุล (ค่าเฉล่ีย 4.19) ขอ้มูลการประเมินผลการท างาน 
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หรือความเห็นของนายจา้งต่อการท างานของลูกจา้ง (ค่าเฉล่ีย 4.08) อยู่ในระดบัมาก ตามล าดบั 
สว่นขอ้มลูช่ือเลน่ (คา่เฉล่ีย 2.93) มีความคดิเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ความคิดเห็นที่มีต่อการตระหนักรู้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว มีความ
ละเอียดอ่อนและสุ่มเส่ียงในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความ
คิดเห็นท่ีมีตอ่ขอ้มูลส่วนบคุคลอ่อนไหว มีความละเอียดอ่อนและสุ่มเส่ียงในการเลือกปฏิบตัิอย่าง
ไม่เป็นธรรมในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.06) และเม่ือจ าแนกตามหวัขอ้ย่อย พบว่ามี
ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากทุกรายการ โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ไดแ้ก่  ขอ้มูล
สหภาพแรงงาน เช่น เง่ือนไขการจา้งเงินเดือน การก าหนดวนัและเวลาท างาน รายการสวสัดิการ 
การเลิกจ้าง หรือประโยชน์อ่ืนของนายจ้างหรือลูกจ้าง อันเก่ียวกับการจ้างหรือการท างาน  
(ค่าเฉล่ีย 4.17) ความคิดเห็นทางการเมือง (ค่าเฉล่ีย 4.15) ขอ้มูลพันธุกรรม ขอ้มูลชีวภาพส่วน
บคุคล (คา่เฉล่ีย 4.13) ขอ้มลูสขุภาพ ความพิการ หรือขอ้มลูสขุภาพจิต (คา่เฉล่ีย 4.10) พฤตกิรรม
ทางเพศ (ค่าเฉล่ีย 4.09) ประวัติอาชญากรรม  (ค่าเฉล่ีย 4.06) ความเช่ือในลัทธิศาสนาหรือ
ปรชัญา (คา่เฉล่ีย 3.98) และเชือ้ชาต ิเผา่พนัธุ ์(คา่เฉล่ีย 3.80) ตามล าดบั 

ความคิดเห็นที่มีต่อการตระหนักรู้เกี่ยวกับการก าหนดความเส่ียงข้อมูล การ
เก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ความเส่ียงที่จะร่ัวไหลหรือถูกละเมิดข้อมูล 
เกิดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูล พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นท่ีมี
ตอ่การก าหนดความเส่ียงขอ้มลู การเก็บรวบรวมใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุคล  ความเส่ียงท่ีจะ
รั่วไหลหรือถกูละเมิดขอ้มลู เกิดผลกระทบตอ่สิทธิและเสรีภาพของเจา้ของขอ้มลูในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก (คา่เฉล่ีย 4.16) และเม่ือจ าแนกตามหวัขอ้ย่อย พบวา่มีความคดิเห็นอยูใ่นระดบัมากทกุ
รายการ โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ได้แก่ การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทาง
จดหมายอิเลคทรอนิกส์ (E-mail) และ/หรือโมบายแอพลิเคชั่นรายการ เพ่ือส่งเสริมการขาย 
กิจกรรมการตลาด ส่วนลด โปรโมชั่น และ สิทธิประโยชนจ์ากบรษิัทและ/หรือพนัธมิตรทางธุรกิจท่ี
ส่งมาถึงท่าน เน่ืองจากท่านไปให้ความยินยอมแก่บริษัทผ่านทางเว็บไซต ์หรือ แอพพลิเคชั่น 
(ค่าเฉล่ีย 4.28) การใส่รายละเอียดขอ้มูลส่วนบุคคลในโปรไฟลข์องส่ือสังคมออนไลน์ (ค่าเฉล่ีย 
4.26) การจัดเก็บขอ้มูลการใชง้านภายในองคก์ร (Intranet Activity Tracking) ของพนักงาน เช่น 
IP Address URL การเฝา้ระวงัการปฏิบตัิงานของพนกังานบริษัท เช่น เว็บไซต ์หรือ แอพพลิเคชั่น 
ท่ีท่านดาวน์โหลดไว้ในคอมพิวเตอรบ์ริษัท (ค่าเฉล่ีย 4.24) บริษัท/นายจ้างเปิดเผยข้อมูลการ
รายงานการประพฤติมิชอบ เช่น ขอ้มลูการรอ้งเรียน  การกล่าวหาว่ารบัสินบน หรือการละเลยไม่
บงัคบัใชม้าตรการเพ่ือความปลอดภยัของท่าน (คา่เฉล่ีย 4.24)  การบนัทึกเวลา/ขอ้มลูการเขา้ออก
อาคารสถานท่ีตา่ง ๆ (คา่เฉล่ีย 3.76) ตามล าดบั 
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ความคิดเห็นที่มีต่อการตระหนักรู้เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล การ
ด าเนินการต่อชุดข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยการเก็บรวบรวม การบันทึก การใช้ การเปิดเผย 
การท าให้สามารถเข้าถงึได้ การยับย้ัง หรือการลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคล พบวา่ กลุ่ม
ตวัอย่างมีความคิดเห็นท่ีมีต่อการประมวลผลขอ้มูล การด าเนินการต่อชุดขอ้มูลส่วนบุคคล ดว้ย
การเก็บรวบรวม การบนัทึก การใช ้การเปิดเผย การท าใหส้ามารถเขา้ถึงได ้การยบัยัง้ หรือการลบ
หรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคลในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย  4.24) และเม่ือจ าแนกตาม
หวัขอ้ยอ่ยพบว่ามีความคดิเห็นอยูใ่นระดบัมากทกุรายการ โดยเรียงล าดบัคา่เฉล่ียจากมากไปนอ้ย
ไดแ้ก่ ผู้ประกอบการเว็บไซต ์E – Commerce (ค่าเฉล่ีย 4.22) บริษัท/นายจ้างซึ่งมีขอ้มูลบัญชี
ธนาคารของลูกจ้าง (ค่าเฉล่ีย 4.35) ผู้ประกอบการเว็บไซต์รับจองโรงแรม (ค่าเฉล่ีย  4.15) 
ตามล าดบั 

ความคิดเห็นที่มีต่อการตระหนักรู้เกี่ยวกับเงื่อนไขความยินยอม การเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลน้ัน โดยไม่ท าให้เจ้าของข้อมูลเข้าใจผิดในวัตถุประสงคด์ังกล่าว พบว่า กลุ่มตวัอย่าง
มีความคิดเห็นท่ีมีต่อเง่ือนไขความยินยอม การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
จะตอ้งไดร้บัการยินยอมจากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลนัน้ โดยไม่ท าใหเ้จา้ของขอ้มูลเขา้ใจผิดใน
วตัถปุระสงคด์งักล่าว ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (คา่เฉล่ีย 4.32) และเม่ือจ าแนกตามหวัขอ้ย่อย
พบวา่มีความคดิเห็นอยู่ในระดบัมากทกุรายการ  โดยเรียงล าดบัคา่เฉล่ียจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ใน
การสมัครใชบ้ัตรเครดิต/สถาบันการเงินตอ้งการให้ผูส้มัครระบุใหค้วามยินยอมในการเปิดเผย
ขอ้มูลส่วนบุคคลบางประการใหบุ้คคลท่ีสามเพ่ือน าไปใชป้ระโยชนใ์นทางธุรกิจ (ค่าเฉล่ีย  4.45) 
เม่ือรา้นคา้ตา่ง ๆตอ้งการใหผู้ใ้ชบ้ริการ ยินยอมเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลเพ่ือไปประมวลผลน าไป
จดักิจกรรมและส่งเสริมการขายและการใหบ้ริการ โดยจะแลกกับการท่ีรา้นคา้สามารถน าขอ้มูล
สว่นบคุคลไป (คา่เฉล่ีย 4.27) คกุกี ้(Cookies) ซึ่งจดจ าขอ้มลูส่วนบคุคลในการเขา้ใชง้านเว็บไซต/์
แอพพลิเคชนัตา่ง ๆ โดยจะประมวลผลขอ้มลูและต าแหนง่ท่ีอยู่ของผูเ้ขา้ใชบ้ริการ เพ่ือน าขอ้มลูไป
ประมวลผล ส าหรับการจัดกิจกรรมและส่งเสริมการขายและการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย  4.25) 
ตามล าดบั 
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหพ์ฤติกรรมการเปิดรบัข่าวสารเก่ียวกับการปกป้องสิทธิส่วน
บคุคลจากการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลในภาคธุรกิจ 

พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารด้านช่องทางที่เปิดรับเกี่ยวกับการปกป้องสิทธิ
ส่วนบุคคลจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมในการเปิดรบัส่ือเก่ียวกบัการปกปอ้งสิทธิส่วนบคุคลจากการใชข้อ้มลูส่วนบคุคลในภาค
ธุรกิจผ่านทางส่ืออินเทอรเ์น็ต (Internet)/ส่ือสงัคมออนไลน(์Social Media) (41.68%) ส่ือโทรทศัน ์
(23.58%) และส่ือบคุคล (16.24%) ตามล าดบั 

พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารด้านความเข้มข้นในการเปิดรับเกี่ยวกับการ
ปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
พฤติกรรมการเปิดรบัข่าวสารดา้นความเขม้ขน้ในการเปิดรบัเก่ียวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคล
จากการใชข้อ้มลูส่วนบคุคลในภาคธุรกิจ ในภาพรวม คือ อ่าน/ชม/ฟัง ขณะท ากิจกรรมอ่ืนไปดว้ย 
(ค่าเฉล่ีย 3.08) และเม่ือจ าแนกตามส่ือท่ีเปิดรบัข่าวสาร โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย 
ไดแ้ก่ ส่ืออินเทอรเ์น็ต (Internet)/ส่ือสังคมออนไลน ์(Social Media (ค่าเฉล่ีย 4.26) ส่ือโทรทัศน ์
(ค่าเฉล่ีย  3.60) ส่ือบุคคล  (ค่าเฉล่ีย  3.58) โดยมีพฤติกรรมในการอ่าน/ชม/ฟัง แต่ไม่ทราบ
รายละเอียด 

ตอนที ่5 ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
การวิจยัเรื่อง การตระหนกัรูเ้ก่ียวกบัการปกปอ้งสิทธิส่วนบคุคลจากการใชข้อ้มลูส่วน

บุคคลในภาคธุรกิจของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจัยไดส้รุปผลการทดสอบสมมติฐานไว้
ดงันี ้

สมมติฐาน: คณุลกัษณะทางประชากรศาสตรมี์ผลตอ่การตระหนกัรูเ้ก่ียวกบัการ
ปกปอ้งสิทธิสว่นบคุคลจากการใชข้อ้มลูสว่นบุคคลในภาคธุรกิจของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
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ตาราง 29 คุณลกัษณะทางประชากรศาสตรมี์ผลต่อการตระหนกัรูเ้ก่ียวกับการปกป้องสิทธิส่วน
บคุคลจากการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลในภาคธุรกิจของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

การตระหนักรู้ เพศ อายุ 
ระดับ

การศึกษา 
อาชีพ 

รายได้เฉล่ีย
ต่อเดอืน 

ขอ้มลูสว่นบคุคล      

ขอ้มลูสว่นบคุคลอ่อนไหว      
การก าหนดความเส่ียงขอ้มลู      

การประมวลผลขอ้มลู      

เง่ือนไขความยินยอม      

ภาพรวม      

   สอดคลอ้งตามสมมติฐาน 

อภปิรายผลการวิจัย 
จากขอ้คน้พบของการวิจยั การตระหนกัรูเ้ก่ียวกบัการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการใช้

ขอ้มูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจของประชาชนในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปประเด็นส าคญัมา
อภิปรายผลไดด้งันี ้

1. คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์กับการตระหนักรู้เกี่ยวกับการปกป้อง
สิทธิส่วนบุคคลจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจ 

ปัจจัยด้านเพศ 
จากผลการศึกษาพบว่าคณุลกัษณะทางประชากรศาสตรก์ับการตระหนกัรู ้

เก่ียวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เน่ืองมาจากความสนใจการเปิดรบัข้อมูลข่าวสารและ  
การมีส่วนร่วมในการตอบแบบสอบถามจากการศึกษานีม้ากกว่าเพศชาย สอดคลอ้งกับ ปรมะ  
สตะเวทิน (2538) กล่าวถึงคณุลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูร้บัสารเก่ียวกับปัจจยัดา้นเพศ 
โดยเฉพาะเพศหญิงมีแนวโนม้และความตอ้งการท่ีจะส่งและรบัข่าวสารมากกว่าเพศชาย รวมถึง
การอา้งอิงจากการวิจยัทางจิตวิทยาไดแ้สดงใหเ้ห็นว่า ผูห้ญิงกบัผูช้ายมีความแตกตา่งกนัในเรื่อง
ความคิด ค่านิยม และทศันคติ ทัง้นีเ้พราะวฒันธรรม  และสงัคมก าหนดบทบาทและกิจกรรมของ
คนสองเพศไวต้า่งกนั จึงท าใหผู้ต้อบแบบสอบถามเพศหญิงมีความสนใจเขา้มาตอบแบบสอบถาม
มากกว่าเพศชาย แต่เม่ือพิจารณาตามคณุลักษณะทางประชากรศาสตร ์ดา้นเพศท่ีแตกต่างกัน 
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กลับพบว่า ค่าเฉล่ียของการตระหนักรูจ้  าแนกตามคุณลักษณะทางประชากรศาสตรด์้านเพศ
ระหว่างเพศชายกับเพศหญิงนั้น ไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ีย พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามเพศชายใหค้วามส าคญักบัเง่ือนไขความยินยอมมากท่ีสดุ โดยมีคา่เฉล่ียรอ้ยละ 4.29 
อนัดบัรองลงมา ไดแ้ก่ การก าหนดความเส่ียงขอ้มูล และการประมวลผลขอ้มลู มีคา่เฉล่ียรอ้ยละ 
4.19 และการให้ความส าคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในล าดับท่ี 3 มีค่าเฉล่ียร้อยละ  4.15 
ตามล าดบั ในส่วนของผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงใหค้วามส าคญักบัเง่ือนไขความยินยอมมาก
ท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียรอ้ยละ 4.34 อนัดบัรองลงมา ไดแ้ก่ การประมวลผลขอ้มูล มีค่าเฉล่ียรอ้ยละ 
4.26 และขอ้มลูส่วนบคุคล มีค่าเฉล่ียรอ้ยละ 4.21 ตามล าดบั ดงันัน้การเปิดรบัขอ้มลูข่าวสารราย
ขอ้ยอ่ยใน 3 อนัดบัแรกทัง้เพศชายและเพศหญิงตา่งใหค้วามส าคญัในเรื่องเดียวกนัแตแ่ตกตา่งกนั
ในล าดบัความส าคญั ซึ่งจากผลการศึกษาสอดคลอ้งกับ Bloom (1971) ไดก้ล่าวเก่ียวกับความ
ตระหนัก (Awareness) ว่าเป็นความรูส้ึกใคร่ครวญว่า มีความจ าเป็นตอ้งท า หรือเห็นดว้ยหรือ
คลอ้ยตามจนแสดงออกในลกัษณะการปฏิบตัิ และยงักล่าวอีกว่าความตระหนกัไม่จ  าเป็นตอ้งเนน้ 
ปราฎการณ์ หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด ความตระหนักจะเกิดขึน้เม่ือมีสิ่งเรา้ใหเ้กิดความตระหนก ดงันัน้
สามารถสรุปไดว้่าทัง้เพศชายและเพศหญิงตา่งถูกกระตุน้ดว้ยสิ่งเรา้เรื่องเดียวกนั ในเรื่องของการ
ปกปอ้งสิทธิสว่นบคุคลจากการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลในภาคธุรกิจ  

ปัจจัยด้านอายุ 
ในส่วนผลการวิเคราะหก์ารเปรียบเทียบการตระหนักรูเ้ก่ียวกับการปกป้อง

สิทธิส่วนบุคคลจากการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจท่ีมีอายุแตกต่างกันในภาพรวมและราย
ดา้น พบวา่ ผูต้อบผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายท่ีุแตกตา่งกนัจะมีการตระหนกัรูเ้ก่ียวกบัการปกปอ้ง
สิทธิส่วนบุคคลจากการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจแตกต่างกัน และเม่ือผูว้ิจยัจึงน าผลการ
วิเคราะหไ์ปเปรียบเทียบเชิงซอ้น พบวา่มีคา่เฉล่ียคูท่ี่แตกตา่งกนั  

เมื่อทดสอบความแตกต่างจ าแนกตามอายุเป็นรายคู่ พบวา่ 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 51 ปี - 60 ปี มีการตระหนักรูเ้ก่ียวกับการ

ปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจ ในภาพรวมสูงกว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีอาย ุ41 ปี - 50 ปี อาย ุ21 ปี - 30 ปี อาย ุ18 ปี - 20 ปี ตามล าดบั  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 ปี - 40 ปี มีการตระหนักรูเ้ก่ียวกับการ
ปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจ ในภาพรวมสูงกว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีอาย ุ21 ปี - 30 ปี อาย ุ18 ปี - 20 ปี ตามล าดบั  
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41 ปี - 50 ปี มีการตระหนักรูเ้ก่ียวกับการ
ปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจ ในภาพรวมสูงกว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีอาย ุ18 ปี - 20 ปี  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21 ปี - 30 ปี มีการตระหนักรูเ้ก่ียวกับการ
ปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจ ในภาพรวมสูงกว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีอาย ุ18 ปี - 20 ปี 

ซึ่งผลการศึกษาไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นว่า ยิ่งผูต้อบแบบสอบถามอยู่ในช่วงอาย ุ 
51 ปี - 60 ปี มีการตระหนกัรูฯ้ ในภาพรวมมากกว่าช่วงอายุอ่ืน ๆ เน่ืองมาจากประสบการณข์อง
ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุมากกว่าจะมีประสบการณ์ต่อเรื่องนั้น ๆ มากกว่าในผู้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีอายุนอ้ยกว่า เม่ือประสบการณใ์นการใชชี้วิตมากกว่าและการไดเ้ห็นไดใ้ชส่ื้อท่ี
หลากหลายตัง้แต่เทปคาสเซ็ต วีดีโอ เพจเจอร ์โทรศพัทมื์อถือ รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ 
ตัง้แต่ยุค 1.0 จนกระทั่งยุคปัจจุบนั ท าใหผู้ต้อบแบบสอบถามกลุ่มนีมี้ความรูม้ากพอจนกระทั่ง
ส่งผลใหเ้กิดการตระหนกัรูเ้ก่ียวกบัการปกปอ้งสิทธิส่วนบคุคลจากการใชข้อ้มลูส่วนบุคคลในภาค
ธุรกิจ ในภาพรวมสูงกว่าช่วงอายุอ่ืน ๆ อีกทัง้ยังสอดคลอ้งกับ ณัฐยา พั่วทัด (2549) ท่ีกล่าวว่า 
ประสบการณท่ี์มีตอ่การรบัรูถื้อว่าเป็นปัจจยัท่ีจะสง่ผลตอ่การเกิดความตระหนกัรูข้องบคุคลได  ้

อีกทัง้ ผลการวิจยัยงัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 ปี - 40 ปี มีการ
ตระหนกัรูเ้ก่ียวกบัการปกปอ้งสิทธิสว่นบคุคลจากการใชข้อ้มลูส่วนบคุคลในภาคธุรกิจ ในภาพรวม
สูงกว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ท่ี มีอายุ  21 ปี  - 30 ปี  อายุ  18 ปี  - 20 ปี  ตามล าดับ  ผู้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีอาย ุ41 ปี - 50 ปี มีการตระหนกัรูเ้ก่ียวกบัการปกปอ้งสิทธิส่วนบคุคลจากการใช้
ขอ้มลูส่วนบคุคลในภาคธุรกิจ ในภาพรวมสงูกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 18 ปี - 20 ปี ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีอาย ุ21 ปี - 30 ปี มีการตระหนกัรูเ้ก่ียวกบัการปกปอ้งสิทธิส่วนบคุคลจากการใช้
ขอ้มลูส่วนบคุคลในภาคธุรกิจ ในภาพรวมสงูกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ18 ปี - 20 ปี ย่ิงเป็น
ภาพสะท้อนผลการศึกษาท่ีว่า ยิ่งผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในช่วงอายุท่ีมากขึน้ก็ยิ่งจะมีความ
ตระหนักรู ้ฯ มากกว่าช่วงอายุท่ีน้อยกว่า ผลการศึกษาดังกล่าว สามารถยืนยันข้อคน้พบของ
นกัวิจยัตา่ง ๆ เก่ียวกับปัจจยัดา้นคณุลกัษณะทางประชากรศาสตรท์ัง้ชาวไทย (ปรมะ สตะเวทิน, 
2538; ยุบล เบ็ญจรงคกิ์จ, 2534; ศิริวรรณ เสรีรตัน ์และคณะ, 2538; อดุลย ์จาตุรงคกุล 2539) 
และชาวต่างประเทศ (Berelson & Steiner, 1964; DeFleur & Ball-Rokeach, 1996; Myers & 
Myers, 1982; Robinson, 1972) ท่ีไดยื้นยันสอดคลอ้งกันว่า ปัจจัยดา้นอายุท่ีคลา้ยกันนั้นจะมี
พฤตกิรรมคลา้ยคลงึกนั และมกัจะใหค้วามสนใจและตอบสนองกบัขอ้มลูขา่วสารในประเดน็ตา่ง ๆ 
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คลา้ยกัน ซึ่งคณุสมบตัิเหล่านีมี้ผลต่อการรบัรู ้การตีความ และความเขา้ใจในการส่ือสาร น ามาสู่
ความเช่ือ ทศันคติและคา่นิยม ซึ่งเป็นตวัแปรท่ีสามารถน ามาใชอ้ธิบายอิทธิพลเก่ียวกับพฤติกรรม
การส่ือสารของมนษุยไ์ด ้

ยิ่งไปกว่านัน้ ผลการทดสอบความแตกต่างของการตระหนักรูเ้ก่ียวกับการ
ปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจ ดา้นขอ้มูลส่วนบุคคล ท่ีจ  าแนก
ตามอายเุป็นรายคู ่พบวา่ ผูต้อบผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ51 ปี - 60 ปี มีการตระหนกัรูเ้ก่ียวกบั
การปกปอ้งสิทธิส่วนบคุคลจากการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจ ดา้นขอ้มูลส่วนบคุคลสงูกว่า
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ21 ปี - 30 ปี อาย ุ18 ปี - 20 ปี ตามล าดบั ผูต้อบผูต้อบแบบสอบถาม
ท่ีมีอายุ 31 ปี – 40 ปี มีการตระหนักรูเ้ก่ียวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการใชข้อ้มูลส่วน
บคุคลในภาคธุรกิจ ดา้นขอ้มลูส่วนบคุคลสงูกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21 ปี - 30 ปี อาย ุ18 
ปี - 20 ปี ตามล าดบั ผูต้อบผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ41 ปี – 50 ปี มีการตระหนกัรูเ้ก่ียวกบัการ
ปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจ ดา้นข้อมูลส่วนบุคคลสูงกว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21 ปี  - 30 ปี  อายุ 18 ปี - 20 ปี ตามล าดับ  และผู้ตอบผู้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีอาย ุ21 ปี – 30 ปี มีการตระหนกัรูเ้ก่ียวกบัการปกปอ้งสิทธิส่วนบคุคลจากการใช้
ขอ้มลูส่วนบคุคลในภาคธุรกิจ ดา้นขอ้มลูส่วนบคุคลสงูกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ18 ปี - 20 
ปี ก็ยิ่งตอกย า้ว่าปัจจยัทางดา้นอายุมีผลต่อการตระหนกัรบัรู ้ฯ ท่ีแตกต่างกัน จะเห็นไดว้่าผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีอยู่ในช่วงอายุท่ีมากกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ ก็ยิ่งมีความเขา้ใจในประเด็นดา้นขอ้มูลส่วน
บคุคลมากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามในชว่งอายท่ีุนอ้ยกวา่ลดหลั่นกนัไปตามช่วงอาย ุสอดคล้องกบั 
กาญจนา แก้วเทพ (2541) ท่ีกล่าวถึงความแตกต่างดา้นดา้นอายุของประชากรเป็นผลมาจาก
แรงผลกัดนัจากภายนอก (Exogenous Factors) ซึ่งสถานการณใ์นปัจจบุนัท่ีเครือขา่ยอินเทอรเ์น็ต
เป็นปัจจยัส าคญัส าหรบัทกุคน ท่ีถือว่าเป็นปัจจยัภายนอกท่ีเป็นตวักระตุน้ใหผู้ใ้ชง้านตา่ง มีความ
ตระหนกัรู ้ฯ โดยเฉพาะดา้นขอ้มลูสว่นบคุคล จ านวนชั่วโมงการใชง้านอินเทอรเ์น็ตท่ีเพิ่มมากขึน้ใน
สงัคมไทยจากการรายงานผลของ ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์(2564) ไดร้ายงาน
ผลการส ารวจพฤติกรรมผูใ้ชอิ้นเทอรเ์น็ตในประเทศไทยปี 2563 พบว่า ผูใ้ชง้านอินเทอรเ์น็ตมีการ
ใชอิ้นเทอรเ์น็ตท่ีเพิ่มมากขึน้ โดยเฉล่ียวนัละ 11 ชั่วโมง 25 นาที และพบว่าปัญหาถกูละเมิดขอ้มลู
สว่นบคุคลเพิ่มขึน้รอ้ยละ 9.8 ก็ยิ่งเป็นสาเหตสุนบัสนนุว่า ผูใ้ชเ้ครือขา่ยอินเทอรเ์น็ต โดยเฉพาะใน
ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีช่วงอายุมากกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ นั้น ซึ่งการตระหนักรูฯ้ ดังกล่าวถือว่าเป็น
พฤตกิรรมรูปแบบหนึ่งทางสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไปตามเทคโนโลยีการส่ือสารในสงัคมยคุปัจจบุนั 
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จากผลการวิจัยข้างต้นน ามาสู่ข้อค้นพบด้านข้อมูลอ่อนไหว เม่ือผู้วิจัย
ทดสอบความแตกตา่งของการตระหนกัรูเ้ก่ียวกบัการปกป้องสิทธิส่วนบคุคลจากการใชข้อ้มูลส่วน
บคุคลในภาคธุรกิจ จ าแนกตามอายุ เป็นรายคู ่พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ51 ปี - 60 ปี มี
การตระหนกัรูเ้ก่ียวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจ ดา้น
ขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหวสูงกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ41 ปี - 50 ปี อาย ุ21 ปี - 30 ปี อาย ุ
18 ปี - 20 ปี ตามล าดับ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 ปี - 40 ปี มีการตระหนักรูเ้ก่ียวกับการ
ปกปอ้งสิทธิส่วนบุคคลจากการใชข้อ้มลูส่วนบุคคลในภาคธุรกิจ ดา้นขอ้มลูส่วนบคุคลอ่อนไหวสูง
กว่าผู้ตอบแบบสอบถามท่ี มีอายุ  21 ปี  - 30 ปี  อายุ 18 ปี  - 20 ปี  ตามล าดับ  และผู้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีอาย ุ41 ปี - 50 ปี มีการตระหนกัรูเ้ก่ียวกบัการปกปอ้งสิทธิส่วนบคุคลจากการใช้
ขอ้มูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจ ดา้นขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหวสูงกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ
18 ปี - 20 ปี ซึ่งผลการศกึษาก็สะทอ้นภาพท่ีว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยู่ในชว่งอายท่ีุมากกวา่กลุ่ม
อ่ืน ๆ มีความตระหนักรู ้ฯ ดา้นขอ้มูลอ่อนไหวมากกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยู่ในช่วงอายุนอ้ย
กว่า สอดคลอ้งกบั ปรมะ สตะเวทิน (2538) กล่าวถึง คณุลกัษณะทางประชากร ปัจจยัดา้นอายวุ่า 
เป็นปัจจัยท่ีท าใหค้นมีความแตกต่างกันในเรื่องความคิดและพฤติกรรม  บุคคลท่ีมีอายุมากจะมี
พฤติกรรมตอบสนองตอ่การติดตอ่ส่ือสารตา่งจากบคุคลท่ีมีอายนุอ้ย และบคุคลท่ีมีอายนุอ้ยจะมี
พฤติกรรมตอบสนองตอ่การติดต่อส่ือสารเปล่ียนไปเม่ือตนเองมีอายมุากขึน้ ดงันัน้ จึงเป็นเหตผุล
ใหผู้ต้อบแบบสอบถามท่ีอยู่ในช่วงอายท่ีุมากกวา่กลุ่มอ่ืน ๆ มีความตระหนกั ฯ ดา้นขอ้มลูออ่นไหว
มากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยูใ่นชว่งอายนุอ้ยกว่า 

ดา้นการก าหนดความเส่ียงขอ้มูล เม่ือผูว้ิจยัทดสอบความแตกต่างของการ
ตระหนกัรูเ้ก่ียวกบัการปกปอ้งสิทธิสว่นบคุคลจากการใชข้อ้มลูส่วนบคุคลในภาคธุรกิจ จ าแนกตาม
อายุ เป็นรายคู่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 51 ปี - 60 ปี มีการตระหนักรูเ้ก่ียวกับการ
ปกปอ้งสิทธิสว่นบคุคลจากการใชข้อ้มลูส่วนบคุคลในภาคธุรกิจ ดา้นการก าหนดความเส่ียงขอ้มลู
สงูกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ31 ปี - 40 ปี อาย ุ41 ปี - 50 ปี  อายุ 21 ปี - 30 ปี อาย ุ18 ปี - 
20 ปี ตามล าดบั ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 ปี - 40 ปี มีการตระหนักรูเ้ก่ียวกับการปกป้อง
สิทธิส่วนบคุคลจากการใชข้อ้มลูส่วนบุคคลในภาคธุรกิจ ดา้นการก าหนดความเส่ียงขอ้มูลสงูกว่า
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ18 ปี - 20 ปี ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ41 ปี - 50 ปี มีการตระหนกั
รูเ้ก่ียวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจ ดา้นการก าหนด
ความเส่ียงขอ้มลูสงูกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ18 ปี - 20 ปี และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ
21 ปี - 30 ปี มีการตระหนักรูเ้ก่ียวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลใน
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ภาคธุรกิจ ดา้นการก าหนดความเส่ียงขอ้มลูสงูกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ18 ปี - 20 ปี จาก
ผลการวิจยัสะทอ้นว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยู่ในช่วงอายมุากต่างมีความตระหนกั ฯ ดา้นความ
เส่ียงของข้อมูลมากกว่าผู้ตอบแบบสอบถามท่ีอยู่ในช่วงอายุน้อยกว่า สอดคล้องกับ อดุลย ์ 
จาตุรงคกุล (2539) ท่ีกล่าวว่า ปัจจัยดา้นอายุท่ีแตกต่างกันเป็นคุณสมบตัิท่ีมีผลต่อการรบัรูก้าร
ตีความและการเขา้ใจในการส่ือสาร เม่ือผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยู่ในช่วงอายมุากท่ีผ่านการใชง้าน
ส่ือท่ีหลากหลาย ตัง้แต่ยุคส่ือสิ่งพิมพเ์ฟ่ืองฟูจนถึงยุคปัจจุบันท่ีสมารท์โฟนเข้ามามีบทบาทใน
ชีวิตประจ าวนัจึงท าใหผู้ต้อบแบบสอบถามท่ีอยู่ในกลุ่มท่ีมีช่วงอายมุากกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ นัน้มีความ
ตระหนกั ฯ ดา้นการก าหนดความเส่ียงขอ้มลูตา่งกบัผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีชว่งอายนุอ้ยกวา่  

เม่ือผู้วิจัยไดท้ดสอบความแตกต่างของการตระหนักรูเ้ก่ียวกับการปกป้อง
สิทธิส่วนบุคคลจากการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจ  ดา้นการประมวลผลขอ้มูล เป็นรายคู ่
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 51 ปี - 60 ปี มีการตระหนักรูเ้ก่ียวกับการปกป้องสิทธิส่วน
บุคคลจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจ ด้านการประมวลผลข้อมูลสูงกว่าผู้ ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีอายุ 41 ปี  - 50 ปี  อายุ 21 ปี  - 30 ปี อายุ 18 ปี - 20 ปี  ตามล าดับ  ผู้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีอาย ุ31 ปี - 40 ปี มีการตระหนกัรูเ้ก่ียวกบัการปกปอ้งสิทธิส่วนบคุคลจากการใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจ ดา้นการประมวลผลข้อมูลสูงกว่าผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ  
18 ปี - 20 ปี และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41 ปี - 50 ปี มีการตระหนักรูเ้ก่ียวกับการปกป้อง
สิทธิส่วนบคุคลจากการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจ ดา้นการประมวลผลขอ้มลูสงูกว่าผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีอาย ุ18 ปี - 20 ปี จากผลการวิจยัไดส้ะทอ้นภาพใหเ้ห็นว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ี
อยู่ในช่วงอายุท่ีมากกว่าผูต้อบแบบสอบถามอ่ืน ๆ มีความตระหนกั ฯ ดา้นการประมวลผลขอ้มูล
มากกว่าผู้ตอบแบบสอบถามท่ีอยู่ ในช่วงอายุท่ีน้อยกว่า สอดคล้องกับการรายงานผลของ 
ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (2564) ได้รายงานผลการส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้
อินเทอรเ์น็ตในประเทศไทยปี 2563 พบว่า ผู้ตอบแบบส ารวจนิยมใช้บริการทางออนไลน์ผ่าน 
Facebook มากท่ีสดุ รองลงมาไดแ้ก่ Line, Instagram ตามล าดบั ผลการศกึษาดงักลา่วจงึเป็นขอ้
คน้พบว่าเพราะเหตใุด ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 51 – 60 ปี มีการตระหนกัรู ้ฯ มากกว่าผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีอยู่ในช่วงอายุนอ้ยกว่า เน่ืองจากผลการส ารวจของส านกังานพฒันาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส ์ยงัพบว่าชั่วโมงการใชง้านอินเทอรเ์น็ตท่ีเพิ่มสูงขึน้ในปีพ.ศ. 2563 นัน้ เน่ืองมาจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา (COVID - 19) ท่ีเป็นเหตุผลสนับสนุนผลการวิจัย
เก่ียวกบัปัจจยัลกัษณะประชากรในช่วงอาย ุท่ีพบว่า กลุ่ม Gen Y ท่ีมีอาย ุ20 – 30 ปี มีการใชง้าน
อินเทอรเ์น็ตอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขการเรียน – การท างานในรูปแบบออนไลน ์และกลุ่ม Gen Z ท่ีมีอายุ
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นอ้ยกว่า 20 ปี มีการใชง้านอินเทอรเ์น็ตอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขการเรียนออนไลนด์ว้ยเช่นกัน ดงันัน้ใน
กลุ่ม  Gen X (อายุ 40 - 55 ปี ) Baby Boomer (อายุ 56 - 74 ปี) ท่ี ไม่ ได้มีข้อจ ากัดในการใช้
อินเทอรเ์น็ตเพ่ือการเรียนหรือเพ่ือท างานออนไลนจ์ะเป็นช่วงอายุท่ีมีความตระหนักรูฯ้ ดา้นการ
ประมวลผลขอ้มูล สูงกว่าผูต้อบแบบสอบถามในช่วงอายุอ่ืน ๆ เน่ืองจากไม่มีขอ้จ ากัดการใชส่ื้อ
อินเทอรเ์น็ตดา้นการเรียนและการท างานออนไลนเ์หมือนกบัชว่งอายอ่ืุน ๆ รวมถึงความนิยมใชส่ื้อ
อินเทอรเ์น็ตเป็นชอ่งทาง Social Commerce ในรูปแบบการซือ้ – ขาย สินคา้ผา่นชอ่งทางออนไลน ์ 

ดา้นเง่ือนไขความยินยอม เม่ือผูว้ิจยัทดสอบความแตกตา่งของการตระหนกัรู ้
เก่ียวกบัการปกปอ้งสิทธิส่วนบคุคลจากการใชข้อ้มลูส่วนบคุคลในภาคธุรกิจ จ าแนกตามอายุ เป็น
รายคู่ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 51 ปี - 60 ปี มีการตระหนกัรูเ้ก่ียวกับการปกป้องสิทธิ
ส่วนบุคคลจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจ ด้านเง่ือนไขความยินยอมสูงกว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 ปี  - 40 ปี  อายุ 41 ปี  - 50 ปี  อายุ 21 ปี  - 30 ปี  อายุ 18 ปี  - 20 ปี 
ตามล าดบั ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ41 ปี - 50 ปี มีการตระหนกัรูเ้ก่ียวกบัการปกปอ้งสิทธิส่วน
บุคคลจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจ ด้านเง่ือนไขความยินยอมสูงกว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมี อาย ุ21 ปี - 30 ปี อาย ุ18 ปี - 20 ปี ตามล าดบั ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ31 
ปี - 40 ปี มีการตระหนกัรูเ้ก่ียวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลในภาค
ธุรกิจ ด้านเง่ือนไขความยินยอมสูงกว่าผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 18 ปี - 20 ปี และผู้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีอาย ุ21 ปี - 30 ปี มีการตระหนกัรูเ้ก่ียวกบัการปกปอ้งสิทธิส่วนบคุคลจากการใช้
ขอ้มลูส่วนบคุคลในภาคธุรกิจ ดา้นเง่ือนไขความยินยอมสงูกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ18 ปี - 
20 ปี จากผลการวิจัยสะทอ้นว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยู่ในช่วงอายุท่ีมากกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ จะมี
ความตระหนักรู ้ฯ ดา้นเง่ือนไขความยินยอม มากกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีอยู่ในกลุ่มช่วงอายุ
นอ้ยกว่า สอดคลอ้งกับ Myers & Myers (1982) ไดอ้ธิบายถึงลักษณะประชากรศาสตรว์่า อายุ
หรือวยัเป็นปัจจยัหนึ่งท่ีท าใหค้นมีความแตกตา่งในเรื่องความคิดและพฤตกิรรม บคุคลท่ีมีอายมุาก
จะมีพฤติกรรมสนองต่อการส่ือสารจากบุคคลท่ีมีอายุนอ้ย และบุคคลท่ีมีอายุนอ้ยจะมีพฤติกรรม
ตอบสนองต่อการติดต่อส่ือสารเปล่ียนไปเม่ือมีอายุมากขึน้จะเห็นว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ
51 ปี - 60 ปี ซึ่งถือว่าเป็นช่วงอายท่ีุมากท่ีสุดส าหรบัการวิจยัในครัง้นี ้ท่ีพบว่ามีความตระหนกัรู ้ฯ 
ดา้นเง่ือนไขความยินยอมมากกว่าผู้ตอบแบบสอบถามในช่วงอายุอ่ืน ๆ สอดคล้องกับ ปรมะ  
สตะเวทิน (2538) ท่ีกล่าว่า อายุของผู้รับสารจะมีอิทธิพลกับการส่ือสาร เน่ืองจากผู้ตอบ
แบบสอบถามท่ีอยู่ในช่วงอายุมากกว่าผู้ตอบแบบสอบถามท่ีอยู่ในช่วงอายุน้อยกว่าจะมี
ประสบการณใ์นการใชชี้วิตมากกว่า และมีความสามารถในการตีความหมายสารท่ีแตกต่างจาก
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ผูต้อบแบบสอบถามในชว่งอายท่ีุนอ้ยกว่าในกลุ่มตา่ง ๆ ท่ีแตกตา่งกนั ดงัผลการวิจยัแสดงออกมา
ขา้งตน้  

ปัจจัยด้านการศึกษา 
ผลการศึกษาความแตกต่างของการตระหนกัรูเ้ก่ียวกับการปกป้องสิทธิส่วน

บุคคลจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจ ตามคุณลักษณะทางประชากรศาสตร ์ด้าน
การศกึษาท่ีแตกตา่งกนัทัง้ในภาพรวมและรายดา้น ท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัในภาพรวมและ
รายดา้น พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกันจะมีการตระหนกัรูเ้ก่ียวกับ
การปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจ ไม่แตกต่างกัน เน่ืองมาจาก
การตระหนักรบัรูส้ถานการณ์เดียวกันในประเด็นเก่ียวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการใช้
ขอ้มลูส่วนบคุคลในภาคธุรกิจอยู่ในระดบัมาก รวมถึงการปกปอ้งสิทธ์ิส่วนบุคคลจากการใชข้อ้มูล
ส่วนบุคคลในภาคธุรกิจเป็นเรื่องใหม่ท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสนใจเป็นพิเศษ ซึ่งจากผล
การศึกษาข้างต้นสามารถยืนยันข้อค้นพบเดียวกันจากนักวิชาการ ได้แก่ Bedny & Meister 
(1999) ท่ีไดยื้นยันสอดคลอ้งกันว่า การตระหนักรูส้ถานการณ์ (Situational Awareness) คือการ
รบัรูส้ภาพท่ีเกิดขึน้ของสิ่งแวดลอ้มในขณะและเวลานัน้สามารถเขา้ใจความหมายหรือสิ่งท่ีเกิดขึน้
และสามารถคาดการณส์ิ่งท่ีจะเกิดตอ่ไปในอนาคตได ้เพราะฉะนัน้ถึงแมว้่าผูต้อบแบบสอบถามมี
ระดบัการศกึษาท่ีแตกตา่งกนัแตต่่างก็สนใจในสถานการณปั์จจบุนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปกป้องสิทธิ
สว่นบคุคลจากการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลในภาคธุรกิจไมต่า่งกนั 

ปัจจัยด้านอาชีพ 
ผลการศึกษาความแตกต่างของการตระหนกัรู ้เก่ียวกับการปกป้องสิทธิส่วน

บคุคลจากการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลในภาคธุรกิจ ตามคณุลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ดา้นอาชีพท่ี
แตกตา่งกนัทัง้ในภาพรวมและรายดา้น พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัอาชีพท่ีแตกตา่งกนัจะ
มีการตระหนักรูเ้ก่ียวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจ ไม่
แตกตา่งกนั เน่ืองมาจากการตระหนกัรบัรูส้ถานการณเ์ดียวกนัในประเดน็เก่ียวกบัการปกปอ้งสิทธิ
ส่วนบุคคลจากการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจอยู่ในระดบัมาก รวมถึงการปกป้องสิทธิส่วน
บคุคลจากการใชข้อ้มลูส่วนบุคคลในภาคธุรกิจเป็นเรื่องใหม่ท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสนใจ
เป็นพิเศษ ซึ่งจากผลการศึกษาข้างต้นสามารถยืนยันข้อค้นพบเดียวกันจากนักวิชาการใน
ต่างประ เทศ  ได้แก่  Endsley (1998) ท่ี กล่ าวถึ งการตระหนัก รู ้สถานการณ์  (Situational 
Awareness) ว่าเป็นการรบัรูส้ภาพท่ีเกิดขึน้ของสิ่งแวดลอ้มในขณะและเวลานัน้สามารถ เขา้ใจ
ความหมายหรือสิ่งท่ีเกิดขึน้และสามารถคาดการณส์ิ่งท่ีจะเกิดตอ่ไปในอนาคตไดค้วามตระหนกัจะ
เกิดขึน้ก็ต่อเม่ือบุคคลไดร้บัการสมัผสัจากสิ่งเรา้ในสภาพแวดลอ้มเป็นการรบัรูท่ี้น าไปสู่ความคิด
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รวบยอดการเรียนรูแ้ละการปฏิบตัิ ซึ่งการเรียนรูแ้ละความตระหนักรูจ้ะน าไปสู่ความพรอ้มท่ีจะ
แสดงพฤติกรรมต่อไป เม่ือผู้ตอบแบบสอบถามเกิดความตระหนักจะเกิดขึน้จากสิ่งเร้าใน
สภาพแวดลอ้ม จึงส่งผลใหผู้ต้อบแบบสอบถามแสดงพฤติกรรมการตระหนกัรูถ้ึงความส าคญัใน
เรื่องดงักลา่ว 

อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถการก าหนดทิศทางจากการ
เปิดรบัขอ้มูลข่าวสารตามสถานการณ์ จากผลการศึกษาจึงสามารถสะท้อนใหเ้ห็นถึงว่า ถึงแม้
ปัจจยัดา้นอาชีพท่ีแตกต่างกันก็ไม่สามารถเป็นตวัปิดกัน้สิ่งเรา้ท่ีเป็นขอ้มูลข่าวสารจากประเด็นท่ี
ตนเองสนใจ ณ ขณะนัน้ได ้

ปัจจัยด้านรายได้เฉล่ียต่อเดอืน 
ผลการศึกษาความแตกต่างของการตระหนกัรูเ้ก่ียวกับการปกป้องสิทธิส่วน

บคุคลจากการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจ ตามคณุลกัษณะทางประชากรศาสตรด์า้นรายได้
เฉล่ียต่อเดือนท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกันในภาพรวม พบว่า ไม่แตกต่างกัน แต่เ ม่ือ
พิจารณารายดา้นพบว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกันจะมีการตระหนกัรูใ้นดา้นขอ้มูลส่วน
บุคคลอ่อนไหวแตกต่างกัน ดงันัน้ ผู้วิจัยจึงน าผลการวิเคราะหไ์ปเปรียบเทียบเชิงซอ้น และพบ
คา่เฉล่ียดา้นขอ้มลูสว่นบคุคลอ่อนไหวท่ีแตกตา่งกนั ดงันี ้

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ตั้งแต่ 50,001 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 
บาทมีการตระหนกัรูเ้ก่ียวกบัการปกปอ้งสิทธิส่วนบุคคลจากการใชข้อ้มูลส่วนบคุคลในภาคธุรกิจ 
ด้านข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเป็นข้อมูลอ่อนไหวสูงกว่าผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ต  ่ากว่าหรือ
เทียบเทา่ 15,000 บาท 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ตั้งแต่ 15,001 บาท แต่ไม่เกิน 35,000 
บาท มีการตระหนกัรูเ้ก่ียวกบัการปกปอ้งสิทธิส่วนบคุคลจากการใชข้อ้มลูส่วนบุคคลในภาคธุรกิจ 
ด้านข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเป็นข้อมูลอ่อนไหวสูงกว่าผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ต  ่ากว่าหรือ
เทียบเทา่ 15,000 บาท  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต้ัง้แต ่100,001 บาท ขึน้ไป มีการตระหนกั
รูเ้ก่ียวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจ ดา้นข้อมูลส่วน
บคุคลท่ีเป็นขอ้มลูออ่นไหวสงูกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่หรือเทียบเทา่ 15,000 บาท  

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ตั้งแต่ ตั้งแต่ 35,001 บาท แต่ไม่เกิน 
50,000 บาท มีการตระหนักรูเ้ก่ียวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลใน
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ภาคธุรกิจ ดา้นขอ้มลูส่วนบคุคลท่ีเป็นขอ้มูลอ่อนไหวสงูกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต้  ่ากว่า
หรือเทียบเทา่ 15,000 บาท 

ผลการวิจัยขา้งตน้สามารถวิเคราะหไ์ดว้่า ยิ่งผูต้อบแบบสอบถามมีรายไดม้าก
เท่าไรจะยิ่งมีตระหนักรูเ้ก่ียวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลในภาค
ธุรกิจ ดา้นขอ้มลูส่วนบคุคลท่ีเป็นขอ้มลูอ่อนไหว สงูกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต้  ่ากว่าหรือ
เทียบเท่า สอดคล้องกับ ยุบล เบ็ญจรงคกิ์จ  (2534) ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า รายไดเ้ป็นตัวแปรท่ี
สามารถน ามาใชอ้ธิบายพฤติกรรมการส่ือสารของบคุคลไดดี้ เน่ืองจากกลุม่ผูมี้รายไดส้งูนัน้มกัมี มี
ต  าแหน่งหนา้ท่ีการงานท่ีดี มกัถกูผลกัดนัใหมี้ความจ าเป็นตอ้งเรียนรูห้าขอ้มลูข่าวสารตา่ง ๆ ใหท้นั
ต่อเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลา ดังนั้นผู้ตอบแบบสอบถามท่ีอยู่ในกลุ่มท่ีรายไดสู้งกว่าจะมีความ
ตระหนกัรู ้ฯ ดา้นขอ้มูลอ่อนไหวสูงกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดน้อ้ยกว่า ซึ่งเป็นผลมาจาก
แรงผลกัดนัจากสภาพสงัคมท่ีตอ้งแสวงหาขอ้มลูขา่วสารใหท้นัตอ่สถานการณจ์งึมีความตระหนกัรู ้
ฯ ในดา้นขอ้มลูออ่นไหวจากความจ าเป็นส าหรบัผูต้อบแบบสอบถามกลุม่นีม้ากกว่ากลุม่อ่ืน 

ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตระหนกัรูเ้ก่ียวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคล
จากการใชข้อ้มลูสว่นบคุคลในภาคธุรกิจ พบวา่ 

ผู้ตอบแบบสอบถามเคยถูกล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วน
บคุคลจากภาคธุรกิจ จนสรา้งความเดือดรอ้นร  าคาญ หรือสรา้งความเสียหายจ านวน 374 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 85.00 เพราะผูต้อบแบบสอบถามมีความตระหนกัรูถ้ึงปัญหาการลว่งละเมิดสิทธิความ
เป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลจากภาคธุรกิจจนสร้างความเดือดรอ้น /ความเสียหาย ซึ่ง
สอดคลอ้งกับผลการศึกษาของ คณาธิป ทองรวีวงศ ์(2559) ท่ีศกึษาการปฏิรูปกฎหมายคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลของไทยเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พบว่า  ประเทศสมาชิกในอาเซียนหลาย
ประเทศมีกฎหมายนโยบายของภาครฐัท่ีท าใหเ้กิดการสอดแนมหรือเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ประชาชน เช่น กรณีฟิลิปปินส ์มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร ์เมียนมา แมว้่ามีกฎหมายภายใน
รองรบั แต่เม่ือพิจารณาตามเกณฑด์า้นสิทธิมนุษยชนแล้ว พบว่ากฎหมายของประเทศสมาชิก
อาเซียนเหล่านั้น มุ่งให้น า้หนักกับความมั่นคงของรฐัผลประโยชนข์องภาคธุรกิจมากกว่าการ  
คุม้ครองสิทธิส่วนบุคคลอันเป็นพืน้ฐานส าคัญของการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล โดยรวมของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีมีกฎหมายดงักล่าวอาจอยู่ในระดบัการคุม้ครองขอ้มูลท่ีไม่เพียงพอ  เม่ือ
เทียบกบัยโุรปหรือประเทศอ่ืน 

ซึ่งเหมือนกับผลการศกึษาในครัง้นีท่ี้พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยถูก
ลว่งละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตวัของขอ้มลูสว่นบคุคลจากภาคธุรกิจ รวมถึงเคยถกูลว่งละเมิดสิทธิ
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ความเป็นส่วนตวัจากการเสนอขายประกันภัย จ านวน 344 คน คิดเป็นรอ้ยละ 37.97 การเสนอ
วงเงินสินเช่ือ/บัตรเครดิต จ านวน 297 คน คิดเป็นรอ้ยละ 32.78 การเสนอผลิตภัณฑ์เพ่ือความ
งาม/ฟิตเนส จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 15.67 ตามล าดับ จากผลการศึกษาสามารถ
เทียบเคียงผลการศึกษาของ อรณัฐ ทะนันชัย (2561) ไดศ้ึกษาปัญหาการคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บคุคลของผูใ้ชบ้รกิารโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี พบวา่ ขอ้มลูสว่นบคุคลของผูใ้ชบ้รกิารโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีจึง
เปรียบเสมือนดาบสองคม ซึ่งมีทัง้ประโยชน์และโทษในเวลาเดียวกัน ขึน้อยู่กับวตัถุประสงคข์อง
ผูน้  าขอ้มลูไปใช ้หากน าขอ้มลูไปใชใ้นทางท่ีมิชอบดว้ยกฎหมาย ก็จะสรา้งความเดือดรอ้นเสียหาย
ใหก้ับผูเ้ป็นเจา้ของขอ้มูล และประชาชน อันเป็นการกระท าละเมิดต่อสิทธิความเป็นส่วนตวัใน
ขอ้มลูส่วนบคุคลไดอ้ย่างคาดไม่ถึง การน าขอ้มูล ส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการไปใชโ้ดยมิชอบ โดยท่ี
ไมไ่ดร้บัอนญุาตจากเจา้ของขอ้มลู ท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารผูท่ี้เป็นเจา้ของ ขอ้มลู นัน้ไดร้บัความเดือดรอ้น
ร  าคาญเป็นอย่างมาก จากการถกูคกุคาม สรา้งความสงสยัว่า ไดข้อ้มูลหมายเลขโทรศพัท ์รวมทัง้
ช่ือมาจากใครหรือท่ีใด ซึ่งเหมือนกบัผลการศกึษาในครัง้นีท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามตระหนกัว่าขอ้มูล
ดงักล่าวสามารถน าไปประยกุตใ์ชห้รือน าไปประมวลผลเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลทางดา้นสถิติ ซึ่งเป็นการ
แสวงหาผลประโยชนจ์ากตน รวมถึงเป็นการต่อยอดใหข้อ้มูลเหล่านัน้มีมูลค่าทางการตลาดมาก
ยิ่งขึน้ 

ยิ่งไปกว่านัน้ผลการศึกษาของ ดาวลัย ์ขาวสนิท (2561) ไดศ้ึกษามาตรการทาง
กฎหมายในการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล : ศกึษาเฉพาะกรณีดา้นการเงินการธนาคารของธนาคาร
พาณิชย์ พบว่า มาตรการทางกฎหมายของประเทศไทย ยังไม่สามารถให้ความคุ้มครองแก่
ผูใ้ชบ้ริการธนาคารพาณิชยไ์ดอ้ย่างเพียงพอ ธนาคารพาณิชย ์เป็นองคใ์หญ่ท่ีเช่ือมโยงกับองคก์ร
ธุรกิจตา่ง ๆ เป็นแหลง่รวมฐานขอ้มลูส่วนบคุคล การขาดหลกัเกณฑห์รือมาตรฐานในการใหค้วาม
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล โดยเฉพาะและผูท่ี้ไดร้บัความเสียหายจากการกระท าละเมิดต่อขอ้มูล
ส่วนบุคคลไม่ไดร้บัการแกไ้ขเยียวยาความเสียหายเท่าท่ีควร แมว้่ากฎหมายรฐัธรรมมนูญจะไดมี้
การบญัญัติใหค้วามคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ซึ่งบทบญัญัติแห่งรฐัธรรมมนูญเพียงอย่างเดียว  
ไม่อาจจะใหค้วามคุม้ครองแก่ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีจัดเก็บโดยภาคเอกชนไดอ้ย่างเพียงพอ แต่ใน
ขณะเดียวกันผูต้อบแบบสอบถามเคยถูกล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตวัของขอ้มูลส่วนบุคคล
จากภาคธุรกิจท่ีสะทอ้นออกมาจากผลการศึกษาในครัง้นี ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ทราบรายละเอียดกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล  เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ หรือ
มาตรการก ากับดแูลเก่ียวกับการใหค้วามคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและป้องกัน การล่วงละเมิด
สิทธิความเป็นส่วนตัวของขอ้มูลส่วนบุคคลจ านวน 270 คน คิดเป็นรอ้ยละ 61.3 เป็นเพราะว่า
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มลูคา่ทางการตลาดท่ีมาจากฐานขอ้มลูลกูคา้ซึ่งถือวา่เป็นหวัใจส าคญัในการท าตลาดเพ่ือเขา้ถึงใจ
ผูบ้รโิภคในยคุปัจจบุนั 

สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วรพจน์ แพทย์คุณ (2553) ได้ศึกษาปัญหา
กฎหมายในการคุม้ครองสิทธิลูกคา้ในเชิงพาณิชย ์: กรณีศึกษาร่างพระราชบัญญัติขอ้มูลส่วน
บคุคล พ.ศ. ... พบวา่ ฐานขอ้มลูลกูคา้เป็นหวัใจส าคญัในการท าตลาดยคุใหมท่ี่มีสภาพการแขง่ขนั
กนัอยา่งสงู ฐานขอ้มลูลกูคา้ยงัช่วยใหธุ้รกิจสามารถบรหิารความสมัพนัธแ์ละพฤติกรรมของลกูคา้
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ การมีฐานขอ้มลูและบญัชีรายช่ือลกูคา้ท่ีเพียงพอและทนัเหตกุารณเ์ป็นสิ่ง
ส าคญัส าหรบัการท าตลาดทางตรง เพราะกิจการจะไม่สามารถส่ือสารหรือเขา้ใจถึงกลุ่มลูกคา้ท่ี
คาดหวังได้เลยหากปราศจากข้อมูลและบัญชีรายช่ือลูกค้า การซื ้อขายฐานข้อมูลลูกค้ามี
ผลกระทบตอ่กฎหมายโดยตรง เพราะการซือ้ขายฐานขอ้มลูลกูคา้นัน้ย่อมเป็นการละเมิดสิทธิส่วน
บคุคลตามท่ีรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550  

ในส่วนของผลการศึกษาดา้นการตระหนกัรูถ้ึงการขอขอ้มูลดา้นศาสนา ซึ่งเป็น
ขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหว มีความละเอียดอ่อนและสุ่มเส่ียงในการเลือกปฏิบตัิอย่างไม่เป็นธรรม 
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะใหข้อ้มูลดา้นศาสนา เพราะตอ้งการไดร้บัการบริการเรื่อง
อาหารท่ีสอดคล้องกับความเช่ือทางศาสนา และไม่ให้ขอ้มูลดา้นศาสนาเพราะไม่เก่ียวกับการ
บริการเรื่องอาหาร ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับการให้ความหมายของ Wolman (1973) ท่ี
กล่าวถึง ความตระหนกัรูไ้วว้่า ความตระหนกัรูเ้ป็นภาวะท่ีบคุคลเขา้ใจ หรือส านกึถึงบางอยา่งของ
เหตุ ประสบการณ์หรือวัตถุสิ่ งของได้ ทั้งนี ้เหมือนกับผลการศึกษาได้แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่จะให้ข้อมูลด้านศาสนา เพราะต้องการไดร้บัการบริการเรื่องอาหารท่ี
สอดคล้องกับความเช่ือทางศาสนา ซึ่งถือว่าเป็นการตระหนักถึงสถานการณ์ขอ้จ ากัดทางดา้น
ศาสนาของตน และในส่วนของผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่ใหข้อ้มลูดา้นศาสนาเพราะไม่เก่ียวกบัการ
บริการเรื่องอาหารเน่ืองจากสถานการณห์รือสภาวะทางศาสนาของตนไม่ไดมี้ขอ้จ ากัดทางดา้น
อาหาร ยิ่งไปกว่านัน้ จรินทร ์ธานีรตัน ์(2517) ไดก้ล่าวถึงการตระหนักรบัรูข้องมนุษยไ์วว้่าเป็น
ความรูส้ึกหรือส านึกหาเหตผุลในพฤติกรรมท่ีไดก้ระท าไปทกุครัง้ ซึ่งสอดคลอ้งกบัการศกึษาแสดง
ใหเ้ห็นว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คดิวา่การบรกิารอาหารเป็นความชอบส่วนบคุคลไม่มีความ
จ าเป็นตอ้งถามเรื่องขอ้มลูดา้นศาสนา 

ผลการศึกษาเก่ียวกับความคิดเห็นในเรื่องของความยินยอมในการเขา้ถึงขอ้มูล
สว่นบคุคล พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดว่าการยินยอมในการเขา้ถึงขอ้มลูส่วนบุคคลมี
ปัญหา เน่ืองจากผูใ้หข้อ้มูลมีความรูส้ึกไม่ปลอดภัยในการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล จ านวน 308 
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คน คิดเป็นรอ้ยละ 70.00 สอดคล้องกับผลการศึกษาของ กิตติพงศ ์กมลธรรมวงศ์ (2563) ได้
ศึกษาประสบการณ์ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร ์: 
บทเรียนส าหรบัประเทศไทย พบว่า ความส าเร็จของการบังคบัใช้ กฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคลนัน้ มิไดเ้กิดจากการบญัญัติกฎหมายท่ีดีในส่วนเนือ้หาเท่านัน้ แต่ตอ้งมีการเตรียมความ
พรอ้มก่อนการบังคบัใช้กฎหมายดว้ย ดังนั้นส าหรบัประเทศไทยทางส านักงานคณะกรรมการ
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลกฎหมาย มีความจ าเป็นตอ้งเตรียมการวางแผน
รองรบัการประกาศใชพ้ระราชบญัญัตขิอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 ในประเทศไทยไมว่่าจะเป็นการ
เผยแพร่องคค์วามรู้ และความเข้าใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกับกฎหมาย การสรา้งการรบัรูร้่วมกันของ
สงัคมไทยทุกภาคส่วนทัง้ภาคเอกชน ภาครฐัและประชาชนทั่วไปใหร้บัทราบถึงขอ้ก าหนดส าคญั
ตามกฎหมายท่ีตอ้งปฏิบตัิและการสรา้งความตระหนกัในความส าคญัของขอ้มูลส่วนบุคคลผ่าน
ช่องทางส่ือสารตา่ง ๆ อีกทัง้การศกึษาของ กิตติพงศ ์กมลธรรมวงศ ์ยงัเหมือนกับผลการศกึษาใน
ครัง้นีท่ี้ไดแ้สดงใหเ้ห็นว่าส าหรบัประเทศไทยประชาชนทั่วไปยงัขาดการตระหนักรูเ้รื่องดงักล่าว 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งถา้หากผูต้อบแบบสอบถามถกูน าขอ้มลูสว่นบคุคลไปใชเ้กินขอบเขตจะสามารถ
ตดิตอ่หนว่ยงานใด 

ซึ่งสะทอ้นออกมาจากผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดว่า
การติดต่อ สอบถาม รอ้งเรียน  จากการถูกน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้เกินขอบเขตท่ีไดใ้ห้ความ
ยินยอมไวไ้ด ้อนัเป็นการละเมิดขอ้มลูสว่นบคุคล จะตอ้งตดิตอ่หนว่ยงาน ส านกังานคณะกรรมการ
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล จ านวน 203 คน คิดเป็นรอ้ยละ 46.14 และมีผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่รู ้
จ  านวน 113 คน คิดเป็นรอ้ยละ 25.68 และเม่ือรวมจ านวนผูต้อบแบบสอบถามตอบตวัเลือกผิด 
จ านวน 124 คน ซึ่งจากผลการศกึษาขา้งตน้หมายความวา่ผูต้อบแบบสอบถามไม่ทราบหรือเขา้ใจ
ผิดในกรณีท่ีตอ้งการตดิตอ่ สอบถาม รอ้งเรียน จากการถกูน าขอ้มลูส่วนบคุคลไปใชเ้กินขอบเขตท่ี
ไดใ้หค้วามยินยอมไวถ้ึงรอ้ยละ 53.86 ซึ่งมากกว่าจ านวนผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เขา้ใจใน
หนา้ท่ีและขอบขา่ยความรบัผิดชอบของส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

ผลการศึกษาความคิดเห็นท่ีมีต่อการตระหนักรูเ้ก่ียวกับการปกป้องสิทธิส่วน
บคุคลจากการใชข้อ้มลูส่วนบคุคลในภาคธุรกิจ เก่ียวกบัความคิดเห็นท่ีมีตอ่การตระหนกัรูเ้ก่ียวกบั
ขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีสามารถระบตุวับคุคลนัน้ได ้ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ความคิดเห็นท่ีมีตอ่การ
ตระหนกัรูเ้ก่ียวกบัขอ้มลูส่วนบคุคลอ่อนไหว การก าหนดความเส่ียงขอ้มลู การเก็บรวบรวมใชห้รือ
เปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล การประมวลผลขอ้มูล การด าเนินการต่อชุดขอ้มูลส่วนบุคคลต่อการ
ตระหนักรูเ้ก่ียวกับเง่ือนไขความยินยอม โดยท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความตระหนักรูใ้นประเด็น
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ดงักล่าวอยู่ในระดบัมาก จากผลการศกึษาขา้งตน้สามารถยืนยนัขอ้คน้พบเดียวกนัจากนกัวิชาการ
ในประเทศ ไดแ้ก่ บรรเจิด สิงคะเนติ (2558) และสรุางคณา วายภุาพ (2562) ท่ีไดยื้นยนัสอดคลอ้ง
กบัผลการศกึษา ในประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้

1) ข้อมูลส่วนบุคคลมีฐานะเป็นสิทธิของปัจเจกบุคคล เพราะมาจาก
ผูต้อบแบบสอบถามตระหนกัรูเ้ก่ียวกับสิทธิในชีวิตและร่างกาย และการไดร้บัการคุม้ครองโดยมี
พื ้นฐานแนวคิดมาจากสิทธิความเป็นส่วนตัว (Privacy) เก่ียวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
(Information Privacy) ของตนเอง  

2) ความเป็นส่วนตัวในการติดต่อส่ือสาร (Communication Privacy) 
ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัการตระหนกัรูส้ถานะท่ีบคุคลจะรอดพน้จากการสงัเกต การ
รู ้การสืบความลบั การรบกวนต่าง ๆ เพราะว่าผูต้อบแบบสอบถามท าการติดต่อส่ือสารกับสงัคม
อยูต่ลอดเวลา 

3) กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับบริบทการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล เป็นรูปแบบการปฏิบตัท่ีิดีท่ีสดุในการใชป้ระกอบการจดัท าขอ้ปฏิบตัิในการดแูลขอ้มลู
ส่วนบคุคลไดร้ะบแุละก าหนดขอ้มูลส่วนบคุคล เพราะผูต้อบแบบสอบถามตระหนกัรูใ้นระดบัมาก
เก่ียวกบัมาตรการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัดา้นการวิเคราะห ์และจ าแนกสภาพแวดลอ้มขอ้มูล 
รวมถึงกระบวนการและมาตรการควบคุมความมั่นคง ความปลอดภัยของขอ้มูลส าคญั การลด
ความเส่ียง และแนวทางแก้ไขเม่ือข้อมูลส่วนบุคคลเกิดรั่วไหลไปในภาคธุรกิจ เพ่ือเป็นการ
ตรวจสอบและการแสดงความปลอดภยัในการเขา้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคลในดา้นธุรกิจ 

2. พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการ
ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจ  

ผลการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรบัข่าวสารเก่ียวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคล
จากการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการ
เปิดรบัส่ือเก่ียวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจ โดยส่ือท่ี
ผูต้อบแบบสอบถามเลือกใชใ้นการเปิดรบัขอ้มลูข่าวสารฯใน 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ใชส่ื้ออินเทอรเ์น็ต 
(Internet)/ส่ือสังคมออนไลน ์(Social Media) ในการเปิดรบัขอ้มูลข่าวสารฯ มากท่ีสุด รองลงมา
ไดแ้ก่ส่ือโทรทศัน ์และอนัดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ ส่ือบุคคล ซึ่งสอดคลอ้งกบั ปรมะ สตะเวทิน  (2539) ท่ี
กล่าวถึงการเปิดรบัข่าวสารของมนุษยว์่าในปัจจุบนัเป็นยุคของสังคมข่าวสาร (The Information 
Society) และเราก าลังอยู่ในยุคข่าวสาร (The Information Age) ดังนั้นข่าวสารต่าง ๆ จึงเป็น
สิ่งจ  าเป็นในการตดัสินใจอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมนษุยไ์ม่แน่ใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาก
เทา่ใด ความตอ้งการขา่วสารก็จะยิ่งเพิ่มมากขึน้เทา่นัน้  
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ยิ่งไปกว่านัน้จะพบว่าผูต้อบแบบสอบถามเลือกใชส่ื้อตามลกัษณะเฉพาะของส่ือ 
เน่ืองจากส่ือแต่ละประเภทมีลักษณะเฉพาะตัวซึ่งไม่เหมือนกัน ดังนั้น ส่ือแต่ละประเภทจึง
ตอบสนองความพึงพอใจของผูร้บัสารไปคนละอย่าง เม่ือผูต้อบแบบสอบถามเลือกเปิดรบัขอ้มูล
ข่าวสารฯ ผ่านส่ืออินเทอรเ์น็ต (Internet)/ส่ือสงัคมออนไลน ์(Social Media) ผูต้อบแบบสอบถาม
จะไดร้บัรูข้อ้มูลข่าวสารฯ อย่างทันทีทันใด อีกทัง้ผูต้อบแบบสอบถามสามารถการเปิดรบัขอ้มูล
ข่าวสารฯ ผ่านส่ืออินเทอรเ์น็ต(Internet)/ส่ือสังคมออนไลน์(Social Media) ได้อย่างไม่สิน้สุด 
รวมถึงท าให้ผูต้อบแบบสอบถามไดร้บัรูป้ระสบการณ์ในเรื่องท่ีตนเองสนใจร่วมแลกเปล่ียนกับ
บุคคลอ่ืนไดอ้ย่างกวา้งขวาง ซึ่งสอดคลอ้งกับผลการศึกษาของ  จารุวรรณ กิตตินราภรณ์ (2564) 
ไดศ้ึกษาเรื่องการใชส่ื้อกับการปรบัเปล่ียนพฤติกรรมปกติใหม่ดา้นสุขภาพในช่วงการระบาดของ
ไวรสัโคโรนา (COVID - 19) : กรณีศกึษาจงัหวดัปทมุธานี พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใชป้ระโยชน์
จากส่ืออินเทอรเ์น็ตมากท่ีสดุ รองลงมาคือส่ือโทรทศันแ์ละส่ือบคุคลตามล าดบัในการเปิดรบัขอ้มลู
ข่าวสาร ในส่วนเนือ้หาท่ีไดร้บัจากส่ืออินเทอรเ์น็ตจะมีความเก่ียวขอ้งกับเนือ้หาดา้นความรู้ การ
แนะน าในการป้องกันโรค การตรวจสอบการแพร่กระจายโรค ในขณะท่ีผู้ตอบแบบสอบถาม
บางส่วนเปิดรบัและไดร้บัประโยชนจ์ากรายงานสถานการณผ์ูต้ิดเชือ้ประจ าวนั เน่ืองจากเป็นขอ้มลู
ท่ีมาจากหน่วยงานภาครฐั ซึ่งเหมือนกบัผลการศึกษาในครัง้นีท่ี้ผูต้อบแบบสอบถามเปิดรบัขอ้มูล
ข่าวสารฯ จากส่ืออินเทอรเ์น็ตมากท่ีสุด เพราะว่าส่ือดงักล่าวอยู่ติดตวักับผูต้อบแบบสอบถามใน
รูปแบบของสมารท์โฟนท่ีสามารถเช่ือมตอ่กบัส่ืออินเทอรเ์น็ตไดท้กุท่ีทกุเวลา 

จากผลการศึกษาขา้งตน้ส่งผลใหผู้ต้อบแบบสอบถามมีความเขม้ขน้ในการรบั
ข้อมูลข่าวสารฯ ใน 3 ล าดับแรก ได้แก่ ส่ืออินเทอรเ์น็ต (Internet)/ส่ือสังคมออนไลน์ (Social 
Media) ส่ือโทรทัศน ์และส่ือบุคคล ตามล าดบั สอดคลอ้งกับผลการศึกษาของ ส านักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์(2564) ไดร้ายงานผลการส ารวจพฤติกรรมผูใ้ชอิ้นเทอรเ์น็ตในประเทศ
ไทยปี 2563 พบว่า ผูต้อบแบบส ารวจฯ ใชอิ้นเทอรเ์น็ตเฉล่ียวนัละ 11 ชั่วโมง 25 นาที ในปี 2563 
เพิ่มขึน้จากปี 2562 ถึง 1 ชั่วโมง 3 นาที ของผูต้อบแบบส ารวจฯ  

เม่ือพิจารณาในรายละเอียดตามเจเนอเรชนั พบว่า กลุ่ม Gen X (อายุ 40 - 55 
ปี) มีการใชอิ้นเทอรเ์น็ต จ านวน 10 ชั่วโมง 20 นาที อยู่ในล าดบัท่ี 3 รองจาก Gen Y และ Gen Z 
การใชอิ้นเทอรเ์น็ตท่ีเพิ่มมากขึน้ จากเหตผุลหลกั คือ การท่ีสามารถเขา้ถึงอินเทอรเ์น็ตไดง้่าย และ
มีเครือข่ายท่ีครอบคลมุ ส่วนสาเหตรุองลงมาคือ มีความจ าเป็นตอ้งใชอิ้นเทอรเ์น็ตเพิ่มขึน้ โดยผล
การศึกษาพบกิจกรรมออนไลน์ในการค้นหาข้อมูลท่ีตนสนใจอยู่ในล าดับท่ี 3 รองจากการใช ้
Social Media และดโูทรทศัน/์ดคูลิป/ดหูนงั/ฟังเพลงออนไลน ์ 
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จากผลการศึกษาขา้งตน้สามารถสนบัสนุนผลการศึกษาว่า เพราะเหตใุดผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่จากการศึกษาในครัง้นีท่ี้อยู่ในช่วงอายุ 41- 50 ปี เปิดรบัขอ้มูลข่าวสารฯ 
ผา่นส่ืออินเทอรเ์น็ตมากท่ีสดุ เน่ืองมาจากอินเทอรเ์น็ตเป็นส่ือท่ีเขา้ถึงง่าย เป็นแหล่งขอ้มลูขา่วสาร 
และผูต้อบแบบสอบถามสามารถคน้หาขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ีตนเองสนใจไดต้ลอดเวลา ซึ่งผล
การศึกษายังสอดคลอ้งกับ Schramm (1973) กล่าวถึงหลกัการทั่วไปของการเลือกความส าคญั
ของข่าวสารว่า ขึน้อยู่กับการใชค้วามพยายามนอ้ยท่ีสดุ (Least Effect) และผลท่ีจะได ้(Promise 
of Reward) เน่ืองจากคนเรามีแนวโนม้ท่ีจะเปิดรบัข่าวสารท่ีใชค้วามพยายามนอ้ย ดงันัน้ ผูต้อบ
แบบสอบถามจึงเลือกเปิดรบัขอ้มูลข่าวสารฯ จากส่ือตามสะดวกท่ีอยู่ใกลต้วั สามารถเลือกรบัได้
ง่ายและมีสารประโยชนต์อ่ตนเอง 

ยิ่งไปกว่านั้นผู้ตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารด้านความ
เขม้ขน้ในการเปิดรบัเก่ียวกับการปกปอ้งสิทธิส่วนบุคคลจากการใชข้อ้มูลส่วนบคุคลในภาคธุรกิจ
ในภาพรวม คือ อ่าน/ชม/ฟัง ขณะท ากิจกรรมอ่ืนไปดว้ยและไม่ทราบรายละเอียด สอดคลอ้ง กิตมิา 
สรุสนธิ (2541) ไดก้ล่าวเก่ียวกบัการเปิดรบัข่าวสาร ว่าบคุคลจะไม่รบัข่าวสารทกุอย่าง  ท่ีผ่านมาสู่
ตนทัง้หมด แตจ่ะเลือกรบัรูเ้พียงบางส่วนท่ีคิดว่ามีประโยชนต์อ่ตน ดงันัน้ แสดงใหเ้ห็นว่าถึงแมว้่า
ผูต้อบแบบสอบถามจะตระหนกัรบัรูใ้นขอ้มูลข่าวสาร ฯ ผ่านช่องทางการส่ือสารต่าง ๆ นัน้ จะถูก
ผูต้อบแบบสอบถามคดัเลือกอยู่ตลอดเวลา ว่าข่าวสารท่ีน่าสนใจ  มีประโยชนแ์ละเหมาะสมตาม
ความนกึคดิของพวกเขา  

อีกทั้งผลการศึกษาในครัง้นีย้ังสอดคล้องกับ Klapper (1960) ในกระบวนการ
เลือกรบัข่าวสาร ไดแ้ก่ 1) การเลือกเปิดรบั (Selective Exposure) หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถาม
เลือกสนใจ หรือเปิดรบัข่าวสารฯท่ีสอดคลอ้งกบัความคิดเห็น ความสนใจท่ีมีอยู่เดิมและพยายาม
หลีกเล่ียงข่าวสาร ท่ีไม่สอดคลอ้งกับทศันคติและความคิดเห็นเดิมของตน 2) การเลือกใหค้วาม
สนใจ (Selective Attention) เน่ืองจากสมองของมนุษยส์ามารถรบัขอ้มลูไดจ้  ากดั คือ รบัขอ้มลูได้
เพียง 500 ส่วนใน 1 วินาทีเท่านัน้ ในวนัหนึ่ง ๆ สมองจะถกูกระตุน้จากข่าวสารตา่ง ๆ มากมาย ทัง้
จากความคดิของตนเองและสิ่งกระตุน้จากภายนอก โดยสมองจะตอ้งคดัเลือกข่าวสารท่ีมากระตุน้
อยู่ตลอดเวลาว่าข่าวสารใดเป็นข่าวสารท่ีควรรบัรูแ้ละข่าวสารใดไม่ควรรบัรู ้ดงันัน้ข่าวสารใดถูก
คดัเลือกแลว้มกัเป็นขา่วสารท่ีตรงตามความสนใจและความตอ้งการของผูร้บัสาร  

จากผลการศกึษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการเปิดรบัขา่วสารดา้น
ความเขม้ขน้ในการเปิดรบัเก่ียวกบัการปกปอ้งสิทธิส่วนบุคคลจากการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลในภาค
ธุรกิจในภาพรวม คือ อ่าน/ชม/ฟัง ขณะท ากิจกรรมอ่ืนไปด้วย ส่งผลให้เกิด 3) การเลือกรับรู ้
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(Selective Perception) หลงัจากการเลือกเปิดรบัข่าวสารจาก แหล่งใดแหล่ง หนึ่งแลว้ผูร้บัสารจะ
เลือกรบัรูแ้ละตีความข่าวสารท่ีไดร้บัแตกต่างกันไปตามประสบการณ์  ทัศนคติ ความตอ้งการ 
ความเช่ือ ความหวงัแรงจูงใจ สภาวะร่างกาย หรือสภาวะอารมณ์ในขณะนัน้ ดงันัน้ผูร้บัสารจะ
ตีความผิดพลาดหรือบิดเบือนข่าวสารใหส้อดคลอ้งกบัทศันคติและความเช่ือของตนเอง ยิ่งผูต้อบ
แบบสอบถามมีพฤติกรรมการเปิดรบัข่าวสารฯ ในภาพรวม คือ อ่าน/ชม/ฟัง ขณะท ากิจกรรมอ่ืนไป
ดว้ย อาจส่งผลใหเ้กิดความผิดพลาดในกระบวนการรบัรูน้  ามาสู่ 4) การเลือกจดจ า (Selective 
Retention) เป็นแนวโนม้ในการเลือกจดจ าข่าวสารเฉพาะส่วนท่ีตรงกับความสนใจความตอ้งการ
ทศันคตขิองตนเอง 

ข้อจ ากัดในการวิจัย 
เน่ืองจากการวิจยัครัง้นี ้มีขอ้จ ากดัดา้นระยะเวลาในการเก็บขอ้มลู จงึไมส่ามารถกระจาย

ตวัของผู้ตอบแบบสอบถามในดา้นลักษณะทางประชากรไดอ้ย่างเท่ากันในแต่ละกลุ่ม รวมถึง
สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา (COVID - 19) ท่ีเกิดขึน้ตลอดปีท่ีผา่นมาเป็นอปุสรรค
ของเก็บขอ้มูล การเก็บแบบสอบถามตอ้งเก็บในรูปแบบออนไลน ์โดยท่ีผูว้ิจยัไม่สามารถคดัเลือก
หนว่ยตวัอยา่งท่ีจะน ามาใชใ้นการเก็บขอ้มลูและการวิเคราะหข์อ้มลูไดอ้ยา่งกระจายตวั 

ข้อเสนอแนะเพือ่การวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาวิจัยโดยแบ่งกลุ่มประชากรเป็นกลุ่ม Generation ซึ่งเหมาะกับ

การศกึษาท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชส่ื้ออินเทอรเ์น็ตหรือส่ือสงัคมออนไลนใ์นปัจจบุนั เน่ืองจากใน
แต่ละ Generation จะมีลักษณะนิสัย รูปแบบการใชชี้วิต รวมถึงวิธีคิดท่ีแตกต่างกัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งพฤตกิรรมในการเลือกเปิดรบัขอ้มลูข่าวสารของแตล่ะ Generation สามารถสะทอ้นขอ้มูล
เชิงลกึ เก่ียวกบัการตระหนกัรูฯ้ ในแตล่ะ Generation ได ้

2. ควรเพิ่มการศึกษาเปรียบเทียบบริบทการตระหนักรู ้ฯ ในมิติจากคนวงใน (Emic 
Perspective) และคนวงนอก (Etic Perspective) เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูเชิงลึกท่ีมีความชดัเจน และรอบ
ดา้น รวมทัง้ทราบความสมัพนัธ ์และองคป์ระกอบของแตล่ะตวัแปรไดดี้ยิ่งขึน้ 

3. ควรศึกษาผ่านโมเดลเชิงสาเหตุปัจจัยการตระหนักรูท่ี้เก่ียวขอ้งกับรกัษาขอ้มูลส่วน
บคุคลท่ีส่งผลตอ่พฤติกรรมการเปิดรบัส่ือ เพ่ือท่ีจะได้ทราบว่าโมเดลท่ีพฒันาขึน้นัน้สามารถน ามา
ประยกุตใ์ชก้บัผูต้อบแบบสอบถามในพืน้ท่ีท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนัไดห้รือไม่ 
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ข้อเสนอแนะเพือ่น าผลการวิจัยไปประยุกตใ์ช้ 
จากการศึกษาเรื่อง การตระหนกัรูเ้ก่ียวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการใชข้อ้มูล

สว่นบคุคลในภาคธุรกิจของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ท าใหท้ราบถึงขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งเช่ือมโยง
กับการตระหนักรูเ้ก่ียวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจ 
หลงัจากท่ีไดศ้ึกษาแลว้ พบว่า อายมีุผลตอ่การตระหนกัรูเ้ก่ียวกบัการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจาก
การใชข้อ้มลูสว่นบคุคลในภาคธุรกิจ ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดา้นตา่ง ๆ ดงันี ้

1. ภาครฐัควรให้ความรูเ้ก่ียวกับกฎหมายการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการใช้
ขอ้มูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจ เพ่ือปกป้องสิทธิของประชาชนจากการใช้ข้อมูลของภาคธุรกิจ 
ภาครฐัจึงควรมีนโยบายในการใหค้วามรู ้และส่ือสารเพ่ือใหป้ระชาชนทราบถึงความส าคญัในการ
จัดเก็บขอ้มูลท่ีท าให้สามารถระบุตวัตน ขอ้มูลท่ีเป็นขอ้มูลอ่อนไหว ความเส่ียงของขอ้มูล การ
ประมวลผลการจัดเก็บข้อมูล เง่ือนไขความยินยอม ในแต่ละช่วงอายุของประชาชน เพ่ือให้
ประชาชนในทุกช่วงอายุไดต้ระหนักถึงความส าคญั และสิทธิส่วนบุคคลจากการน าขอ้มูลส่วน
บุคคลไปใช้ของภาคธุรกิจ ผ่านส่ืออินเทอรเ์น็ตหรือส่ือสังคมออนไลน์ให้มากขึน้ เน่ืองจาก
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกเปิดรับข้อมูลข่าวสารและมีความเข้มข้นผ่านส่ือ
อินเทอรเ์น็ตหรือส่ืองสงัคมออนไลนม์ากท่ีสดุ ดงันัน้การเลือกใชส่ื้อดงักล่าวจงึเหมาะสมส าหรบัการ
ท าชดุคูมื่อเพ่ือใหค้วามรูแ้ก่ภาคประชาชนเชน่เดียวกนั 

2. ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ควรสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานภาคเอกชน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องมาตรการคุม้ครองสิทธิของผูใ้ชบ้ริการโทรคมนาคม เก่ียวกบัขอ้มลูส่วน
บคุคล สิทธิในความเป็นส่วนตวั และเสรีภาพในการส่ือสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม ในรูปแบบ
การจดัโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ เพ่ือหนว่ยงานภาคเอกชนสามารถน าความรูท่ี้ไดไ้ปพฒันา
และต่อยอดท่ีเหมาะสมกับบริการของตน รวมถึงการป้องกันการให้บริการท่ีผิดพลาดเก่ียวกับ
ขอ้มลูสว่นบคุคลในอนาคตได ้
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เลขที่แบบสอบถาม _______ 

 

แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
“การตระหนักรู้เกีย่วกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

ในภาคธุรกจิของประชาชนในกรุงเทพมหานคร” 
 

แบบสอบถามฉบบันีเ้ป็นส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ ์หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาส่ือและนวตักรรมส่ือสาร วิทยาลยันวตักรรมส่ือสารสงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือศึกษา การตระหนักรู้เกี่ยวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 
ขอ้มูลและค าตอบของท่านมีประโยชนแ์ละคุณค่าต่องานวิจัย โดยผูว้ิจัยจะท าการเก็บ

ขอ้มูลของท่านเป็นความลบั โดยขอ้มลูของท่านจะถกูน าไปสรุปผลการวิจยัเป็นภาพรวม ซึ่งขอ้มูล
ท่ีตรงกบัความเป็นจรงิและสมบรูณจ์ะช่วยใหก้ารวิจยัด าเนินไปดว้ยความถกูตอ้ง ผูว้ิจยัจึงขอความ
อนเุคราะหจ์ากทา่นโปรดตอบค าถามตามความคดิเห็นของทา่นอยา่งรอบคอบใหค้รบทกุขอ้  

 
ขอขอบคุณทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมืออย่างดียิ่งมา ณ โอกาสนี ้ค  าตอบของท่านจะเป็น

ประโยชนต์อ่การ วางแผนในการส่ือสารเพ่ือเสริมสรา้งการตระหนกัรู ้เก่ียวกบัการปกป้องสิทธิส่วน
บุคคลจากการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจให้กับประชาชนไดรู้เ้ท่าทันสังคมและ/หรือภาค
ธุรกิจ รวมทัง้ยงัเป็นประโยชนต์่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการน าพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในการน าผลการวิจยัไปปรบัใชเ้ป็นแนวทางในการส่ือสารใหก้ับประชาชน
ไดอ้ยา่งครบถว้น 
 

นางสาว สวุจนี จิวะวิไลกาญจน ์
นิสิตระดบัปรญิญาโท 

สาขาวิชาส่ือและนวตักรรมส่ือสาร 
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เลขที่แบบสอบถาม _______ 

แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
“การตระหนักรู้เกีย่วกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

ในภาคธุรกจิของประชาชนในกรุงเทพมหานคร” 
 
ตอนที ่1 : ขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ค าชีแ้จง : โปรดใสเ่ครื่องหมาย (√) ลงใน  ท่ีตรงกบัค าตอบของทา่นมากท่ีสดุเพียงขอ้เดียว 
1.1 เพศ 

1.  ชาย 
2.  หญิง 

1.2 อายุ 
1.  อาย ุ18 ปี – 20 ปี 
2.  อาย ุ21 ปี – 30 ปี 
3.  อาย ุ31 ปี – 40 ปี 
4.  อาย ุ41 ปี – 50 ปี 
5.  อาย ุ51 ปี – 60 ปี 

1.3 ระดับการศึกษาทีจ่บ 
1.  ต ่ากวา่ปรญิญาตรี 
2.  ก าลงัศกึษาในระดบัปรญิญาตรี 
3.  ปรญิญาตร ี
4.  สงูกวา่ปรญิญาตรี 

1.4 อาชีพ 
1.  นกัศกึษา/นิสิต 
2.  ขา้ราชการ/เจา้หนา้ท่ีรฐั 
3.  ลกูจา้ง/พนกังานบรษิัท - เอกชน 
4.  ธุรกิจสว่นบคุคล/เจา้ของกิจการ 
5.  อาชีพอิสระ/ฟรีแลนซ ์
6.  อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ................................................................  
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1.5 รายได้เฉล่ียต่อเดอืน 
1.  ต ่ากวา่หรือเทียบเทา่ 15,000 บาท 
2.  ตัง้แต ่15,001 บาท แตไ่มเ่กิน 35,000 บาท 
3.  ตัง้แต ่35,001 บาท แตไ่มเ่กิน 50,000 บาท 
4.  ตัง้แต ่50,001 บาท แตไ่มเ่กิน 100,000 บาท 
5.  ตัง้แต ่100,001 บาท ขึน้ไป 

 
ตอนที่ 2 : การตระหนักรู้เกี่ยวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ในภาคธุรกิจ 

ค าชีแ้จง : โปรดใสเ่ครื่องหมาย (√) ท่ีตรงกบัการตระหนกัรบัรูข้องทา่น 
 
2.1 ท่านเคยประสบกับปัญหาการล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล
จากภาคธุรกิจจนสร้างความเดือดร้อนร าคาญ หรือสร้างความเสียหายให้แก่ท่านหรือไม่ 
ยกตัวอย่างเช่น การเสนอสินเชื่อส่วนบุคคล, การเสนอขายประกันภัยรถยนต ์เป็นต้น 
(หากตอบ “ไม่เคย” ให้ข้ามไปตอบ ข้อ 2.3) 

1.  เคย 
2.  ไมเ่คย 

 
2.2 ปัญหาที่ท่านพบมากที่สุด จากการล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวจากข้อมูลส่วน
บุคคลจากภาคธุรกิจ มากทีสุ่ด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

1.  การเสนอขายประกนัภยั  
2.  การเสนอวงเงินสินเช่ือ/บตัรเครดิต 
3.  การเสนอผลิตภณัฑเ์พ่ือความงาม/ฟิตเนส 
4.  การเสนอสมาชิกบตัรท่ีพกั/โรงแรม/รีสอรท์ 
5.  การเสนอขายตั๋วเครื่องบนิ/แพคเกจท่องเท่ียว  
6.  ปัญหาอ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ........................................................................... 
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2.3 ปัจจุบันมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อก าหนดหลักเกณฑ ์หรือ
มาตรการก ากับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและป้องกัน การล่วง
ละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านทราบรายละเอียดในข้อกฏหมาย
ฉบับนีห้รือไม่ 

1.  ทราบ  
2.  ไมท่ราบ 

 
2.4 ถ้าท่านในฐานะของลูกค้า/สมาชิกบัตรผู้ทรงเกียรติ มีเจ้าหน้าที่ของศูนยก์ารค้ามาขอ
ข้อมูลด้านศาสนา เพือ่จะใช้เป็นข้อมูลเตรียมจัดอาหารให้กับท่าน เพื่อท าการบันทกึไว้ใน
ระบบ โดยแจ้งว่าถ้าไม่ได้รับข้อมูลจากท่านจะไม่สามารถให้บริการได้ ท่านจะให้หรือไม่ 

1.  ให ้เพราะตอ้งการไดร้บัการบรกิารเรื่องอาหารท่ีสอดคลอ้งกบัความเช่ือทางศาสนา 
2.  ไมใ่ห ้เพราะไมอ่ยากไดร้บัการบรกิาร 
3.  ไมใ่ห ้เพราะขอ้มลูดา้นศาสนาไมเ่ก่ียวกบัการบรกิารเรื่องอาหาร 
4.  อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ............................................................. 

 
2.5 จากตัวอย่างข้อที่ 2.4 การขอข้อมูลด้านศาสนาเพื่อจะใช้เป็นข้อมูลเตรียมจัดอาหาร
ให้กับท่าน เพื่อท าการบันทึกไว้ในระบบ โดยแจ้งว่าถ้าไม่ได้รับข้อมูลจากท่านจะไม่สามารถ
ให้บริการได้ซึ่งการขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในคร้ังนี ้ท่านมีความคิดเหน็อย่างไร 

1.  รูส้ึกไม่ปลอดภัยในการเปิดเผยข้อมูล เพราะควรจะก าหนดและเง่ือนไขและ
นโยบายการจดัเก็บ/รกัษาความลบัสว่นบคุคลของบรษิัท 

2.  ขอ้มูลศาสนาเป็นข้อมูลท่ีเป็นเรื่องส่วนบุคคล มีความละเอียดอ่อนและอาจสุ่ม
เส่ียงในการเลือกปฏิบตัอิยา่งไมเ่ป็นธรรม 

3.  การบริการอาหารเป็นความชอบส่วนบุคคล ดังนั้นควรถามเฉพาะรายการ
หมวดหมู่อาหาร อาทิ หมู, ไก่, เนือ้, ซีฟู้ด หรือแพอ้าหารทะเลหรือไม่ทานอาหารประเภท ซึ่งไม่มี
ความจ าเป็นตอ้งถามเรื่องขอ้มลูดา้นศาสนา  

4.  ถกูทกุขอ้ 
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2.6 ตามภาพ มีปุ่มให้ท่าน กด “ยนิยอม” ท่านคิดว่าอย่างไร 

 
1.  มีปัญหา เน่ืองจาก ผูใ้หข้อ้มูลมีความรูส้ึกไม่ปลอดภัยในการเปิดเผยขอ้มูลส่วน

บคุคล  
2.  ไม่มีปัญหา เพราะข้อมูลชัดเจน และผู้ใช้บริการรูส้ึกถึงความปลอดภัยในการ

เปิดเผยขอ้มลู 
3.  ไมรู่ ้เพราะอา่นแลว้ไมเ่ขา้ใจ 
4.  อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ.................................................................................... 

 
2.7 ถ้าท่านจะติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน จากการถูกน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้เกินขอบเขต 
ทีไ่ด้ให้ความยนิยอมไว้ได้อันเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ท่านจะต้องตดิต่อหน่วยงาน
ไหน 

1.  ส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค (สคบ.) 
2.  ส านกังานคณะกรรมการการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัไซเบอรแ์หง่ชาต ิ(สกมช.) 
3.  ส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล (สคส.) 
4.  ไมรู่ ้
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2.8 ค าชี้แจง: โปรดใส่เคร่ืองหมาย (√) ที่ตรงกับการตระหนักรู้ประเด็นเกี่ยวกับการ
ปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจของท่าน  

โดยมีระดับเกณฑก์ารให้คะแนนดังนี ้
5 คะแนน  หมายถึง ระดบัความคดิเห็นมากท่ีสดุ 
4 คะแนน  หมายถึง ระดบัความคดิเห็นมาก 
3 คะแนน  หมายถึง ระดบัความคดิเห็นปานกลาง 
2 คะแนน  หมายถึง ระดบัความคดิเห็นนอ้ย 
1 คะแนน  หมายถึง ระดบัความคดิเห็นนอ้ยท่ีสดุ 

 

ล าดับ 

ประเดน็เกี่ยวกับการ
ปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจาก
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลใน

ภาคธุรกิจ 

ท่านคิดว่าข้อมูลใดทีค่วรจะ “ตระหนักรู้” ถงึการ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลว่า “เป็นเร่ืองส าคัญ” และ 

“ไม่สมควรเปิดเผย” 
5 4 3 2 1 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งท าให้สามารถระบุตัวบุคคลน้ันได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  
แต่ไม่รวมถงึข้อมูลของ ผู้ถงึแก่กรรมโดยเฉพาะ 

1. ช่ือ - นามสกลุ      

2. ช่ือเลน่      

3. เลขประจ าตวัประชาชน  
เลขหนงัสือเดนิทาง  
เลขบตัรประกนัสงัคม  
เลขใบอนญุาตขบัข่ี  
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  
เลขบญัชีธนาคาร  
เลขบตัรเครดติ 

     

4. ท่ีอยู ่อีเมล ์เลขโทรศพัท ์      

5. ขอ้มลูอปุกรณห์รือเครื่องมือ 
เชน่ IP address MAC 
address Cookie ID 

     

       



  174 

ล าดับ 

ประเดน็เกี่ยวกับการ
ปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจาก
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลใน

ภาคธุรกิจ 

ท่านคิดว่าข้อมูลใดทีค่วรจะ “ตระหนักรู้” ถงึการ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลว่า “เป็นเร่ืองส าคัญ” และ 

“ไม่สมควรเปิดเผย” 
5 4 3 2 1 

6. ขอ้มลูวนัเกิดและสถานท่ีเกิด  
เชือ้ชาติ สญัชาติ น า้หนกั 
สว่นสงู ขอ้มลูต าแหนง่ท่ีอยู่ 
(Location) ขอ้มลูการแพทย ์
ขอ้มลูการศกึษา ขอ้มลูทางการ
เงิน ขอ้มลูการจา้งงาน 

     

7. ขอ้มลูการประเมินผลการ
ท างาน หรือความเห็นของ
นายจา้งตอ่การ ท างานของ
ลกูจา้ง 

     

8. ขอ้มลูบนัทึกตา่ง ๆ ท่ีใช้
ตดิตาม ตรวจสอบกิจกรรม
ตา่ง ๆ ของบคุคล เชน่ Log 
File 

     

9. ขอ้มลูท่ีสามารถใชใ้นการ
คน้หา ขอ้มลูสว่นบคุคลอ่ืนใน
อินเทอรเ์น็ต 

     

ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว 
ข้อมูลที่เป็นเร่ืองส่วนบุคคลโดยแท้ของบุคคล มีความละเอียดอ่อนและสุ่มเส่ียงต่อการถูก
ใช้ในการเลือกปฏิบัตอิย่างไม่เป็นธรรม 

1. เชือ้ชาติ เผา่พนัธุ ์      

2. ความคดิเห็นทางการเมือง      

3. ความเช่ือในลทัธิศาสนาหรือ
ปรชัญา 

     

4. พฤตกิรรมทางเพศ      

5. ประวตัิอาชญากรรม      
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ล าดับ 

ประเดน็เกี่ยวกับการ
ปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจาก
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลใน

ภาคธุรกิจ 

ท่านคิดว่าข้อมูลใดทีค่วรจะ “ตระหนักรู้” ถงึการ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลว่า “เป็นเร่ืองส าคัญ” และ 

“ไม่สมควรเปิดเผย” 
5 4 3 2 1 

6. ขอ้มลูสขุภาพ ความพิการหรือ
ขอ้มลูสขุภาพจิต 

     

7. ขอ้มลูสหภาพแรงงาน เชน่ 
เง่ือนไขการจา้งเงินเดือน การ 
ก าหนดวนัและเวลาท างาน 
รายการสวสัดิการ การเลิกจา้ง 
หรือประโยชนอ่ื์นของนายจา้ง
หรือ ลกูจา้งอนัเก่ียวกบัการ
จา้งหรือการท างาน 

     

8. ขอ้มลูพนัธุกรรม ขอ้มลูชีวภาพ
สว่นบคุคล 

     

การก าหนดความเส่ียงข้อมูล 
การเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ความเส่ียงทีจ่ะร่ัวไหลหรือถูกละเมิด
ข้อมูล เกิดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูล 

1. การบนัทกึเวลา/ขอ้มลูการเขา้
ออก อาคารสถานท่ีตา่ง ๆ 

     

2. การจดัเก็บขอ้มลูการใชง้าน
ภายใน องคก์ร (Intranet 
Activity Tracking) ของ
พนกังาน เชน่ IP Address 
URL การเฝา้ระวงัการ 
ปฏิบตังิานของพนกังานบรษิัท
เชน่ เว็บไซตห์รือแอพพลิเคชั่นท่ี
ทา่นดาวนโ์หลดไวใ้น
คอมพิวเตอรบ์รษิัท 
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ล าดับ 

ประเดน็เกี่ยวกับการ
ปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจาก
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลใน

ภาคธุรกิจ 

ท่านคิดว่าข้อมูลใดทีค่วรจะ “ตระหนักรู้” ถงึการ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลว่า “เป็นเร่ืองส าคัญ” และ 

“ไม่สมควรเปิดเผย” 
5 4 3 2 1 

3. การใสร่ายละเอียดขอ้มลู 
สว่นบคุคลในโปรไฟลข์องส่ือ
สงัคมออนไลน ์

     

4. การเขา้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคล

ผา่นทางจดหมาย

อิเลคทรอนิกส ์(E-mail) และ/

หรือโมบายแอพลิเคชั่น 

รายการเพ่ือสง่เสรมิการขาย 

กิจกรรมการตลาด ส่วนลด 

โปรโมชั่น และสิทธิประโยชน์

จาก บริษัทและ/หรือพนัธมิตร

ทาง ธุรกิจท่ีสง่มาถึงทา่น 

เน่ืองจากทา่น ไปใหค้วาม

ยินยอม แก่บรษิัทผา่นทาง

เว็บไซตห์รือแอพพลิเคชั่น 

     

5. บรษิัท/นายจา้ง เปิดเผยขอ้มลู

การ รายงานการประพฤติ 

มิชอบ เชน่ ขอ้มลูการรอ้งเรียน 

การกลา่วหาว่ารบัสินบนหรือ

การละเลยไมบ่งัคบัใช้

มาตรการเพ่ือความปลอดภยั

ของทา่น 
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ล าดับ 

ประเดน็เกี่ยวกับการ
ปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจาก
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลใน

ภาคธุรกิจ 

ท่านคิดว่าข้อมูลใดทีค่วรจะ “ตระหนักรู้” ถงึการ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลว่า “เป็นเร่ืองส าคัญ” และ 

“ไม่สมควรเปิดเผย” 
5 4 3 2 1 

การประมวลผลข้อมูล 
การด าเนินการต่อชุดข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยการเก็บรวบรวม การบันทกึ การใช้ การ
เปิดเผย การท าให้สามารถเข้าถงึได้ การยับย้ัง หรือการลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคล 

1. ผูป้ระกอบการเว็บไซต ์ 
E – Commerce 

     

2. ผูป้ระกอบการเว็บไซต ์
รบัจองโรงแรม 

     

3. บรษิัท/นายจา้งซึ่งมีขอ้มลู
บญัชีธนาคารของลกูจา้ง 

     

เงือ่นไขความยนิยอม  
การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลน้ัน โดยไม่ท าให้เจ้าของข้อมูลเข้าใจผิดในวัตถุประสงคด์ังกล่าว 

1. คกุกี ้(Cookies) จดจ าขอ้มลู
สว่นบคุคลในการเขา้ใชง้าน
เว็บไซต/์แอพพลิเคชนัตา่ง ๆ 
โดยจะประมวลผลขอ้มลูและ
ต าแหนง่ท่ีอยูข่องผูเ้ขา้ใช้
บรกิาร เพ่ือน าขอ้มลูไป
ประมวลผล ส าหรบัการจดั
กิจกรรมและสง่เสรมิการขาย
และการใหบ้รกิาร 
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ล าดับ 

ประเดน็เกี่ยวกับการ
ปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจาก
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลใน

ภาคธุรกิจ 

ท่านคิดว่าข้อมูลใดทีค่วรจะ “ตระหนักรู้” ถงึการ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลว่า “เป็นเร่ืองส าคัญ” และ 

“ไม่สมควรเปิดเผย” 
5 4 3 2 1 

2. เม่ือรา้นคา้ตา่ง ๆ ตอ้งการให้
ผูใ้ชบ้รกิารยินยอมเปิดเผย
ขอ้มลูสว่นบคุคลเพื่อไป
ประมวลผลน าไปจดักิจกรรม
และสง่เสรมิการขายและการ
ใหบ้รกิาร โดยจะแลกกบัการท่ี
รา้นคา้สามารถน าขอ้มลูส่วน
บคุคลไป 

     

3. ในการสมคัรใชบ้ตัรเครดิต/
สถาบนัการเงินตอ้งการให้
ผูส้มคัรระบใุหค้วามยินยอมใน
การเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล
บางประการใหบ้คุคลท่ีสาม
เพ่ือน าไปใชป้ระโยชนใ์นทาง
ธุรกิจ 
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ตอนที ่3 : พฤตกิรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจ 
 
3.1 ในรอบ 6 เดอืนทีผ่่านมาท่านพ านักอาศัยและ/หรือประกอบอาชีพในกรุงเทพมหานคร 
มีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลใน

ภาคธุรกิจ โดยท าเคร่ืองหมาย (√) ส่ือทีเ่ปิดรับข่าวสาร (จ านวน 3 ส่ือ) 
 

สื่อทีเ่ปิดรับข่าวสาร สื่อทีเ่ปิดรับข่าวสารมากทีสุ่ด 
1. วิทย ุ  
2. โทรทศัน ์  
3. หนงัสือพิมพ ์  
4. อินเทอรเ์น็ต (Internet)/ ส่ือสงัคมออนไลน ์(Social 
Media) 

 

5. นิตยสาร/วารสาร  
6. แผ่นพบั/โปสเตอร ์  
7. การจดักิจกรรม  
8. ส่ือบคุคล )ครอบครวั เพ่ือน เจา้หนา้ท่ีธนาคาร(   
9. ส่ืออ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ ......................  
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3.2 ในรอบ 6 เดอืนทีผ่่านมาท่านพ านักอาศัยและ/หรือประกอบอาชีพในกรุงเทพมหานคร 
มีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลใน

ภาคธุรกิจ จากจ านวน 3 ส่ือ (ในข้อที่ 3.1) ในระดับใด โดยท าเคร่ืองหมาย (√) ใน
พฤตกิรรมการเปิดรับข่าวสาร 
 
พฤตกิรรมในการ
เปิดรับข่าวสารจาก

จ านวน 3 ส่ือ 
(ในข้อที ่3.1) 

ตัง้ใจ 
อ่าน/ชม/ฟัง 

จนจบ 

อ่าน/ชม/ฟัง
คร่าวๆ 

อ่าน/ชม/ฟัง 
ขณะท า

กิจกรรมอืน่ 
ไปด้วย 

อ่าน/ชม/ฟัง 
แต่ไม่ทราบ
รายละเอียด 

ไม่ได้ใหค้วาม
สนใจอ่าน/ 
ชม/ฟัง 

1. วิทย ุ      
2. โทรทศัน ์      
3. หนงัสือพิมพ ์      
4. อินเทอรเ์น็ต 
(Internet)/ ส่ือสงัคม
ออนไลน ์(Social 
Media) 

     

5. นิตยสาร/วารสาร      
6. แผ่นพบั/โปสเตอร ์      
7. การจดักิจกรรม      
8. ส่ือบคุคล (ครอบครวั 
เพ่ือน เจา้หนา้ท่ี
ธนาคาร) 

     

9. ส่ืออ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ 
.................................. 
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ตอนที่ 4 : ข้อแนะน าอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวกับการตระหนักรู้เกี่ยวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจาก
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 

ขอขอบพระคณุท่ีรว่มตอบแบบสอบถามนี ้

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ  
การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในงานวิจัย 
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จากการหาคุณภาพเคร่ืองมือการวิจัยโดยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) 

จากผู้ทรงคุณวุฒ/ิผู้เชี่ยวชาญผู้ตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย จ านวน 3 ท่าน 
 

ข้อค าถาม ผลการตัดสินใจ 
คนที ่1  คนที ่2 คนที ่3 IOC การแปลผล 

ส่วนที ่1 : ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.1 เพศ +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

1.2 อาย ุ +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

1.3 ระดบัการศกึษา +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

1.4 อาชีพ +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

1.5 รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

ส่วนที ่2 : การตระหนักรู้เกี่ยวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการใช้ข้อมูล 
ส่วนบุคคลในภาคธุรกิจ 
2.1 ทา่นเคยประสบกบัปัญหาการลว่ง

ละเมิดสิทธิความเป็นสว่นตวัของขอ้มลู
สว่นบคุคลจากภาคธุรกิจจนสรา้ง
ความเดือดรอ้นร  าคาญ หรือสรา้ง
ความเสียหายใหแ้ก่ทา่นหรือไม ่
ยกตวัอย่างเชน่การเสนอสินเช่ือสว่น
บคุคล การเสนอขายประกนัภยัรถยนต ์
เป็นตน้ (หากตอบ “ไมเ่คย” ใหข้า้มไป
ตอบ ขอ้ 2.3) 

+1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

2.2 ปัญหาท่ีท่านพบมากท่ีสดุจากการ 
ลว่งละเมิดสิทธิความเป็นสว่นตวั 
จากขอ้มลูสว่นบคุคลจากภาคธุรกิจ
มากท่ีสดุ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

+1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

2.3 ปัจจบุนัมีกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบคุคล เพ่ือก าหนด
หลกัเกณฑ ์หรือมาตรการก ากบัดแูล

+1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
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ข้อค าถาม ผลการตัดสินใจ 
คนที ่1  คนที ่2 คนที ่3 IOC การแปลผล 

เก่ียวกบัการใหค้วามคุม้ครองขอ้มลู
สว่นบคุคลและปอ้งกนั การล่วงละเมิด
สิทธิความเป็นสว่นตวัของขอ้มลู 
สว่นบคุคล ทา่นทราบรายละเอียด 
ในขอ้กฏหมายฉบบันีห้รือไม่ 

2.4 ถา้ทา่นในฐานะของลกูคา้/สมาชิกบตัร
ผูท้รงเกียรตมีิเจา้หนา้ท่ีของ
ศนูยก์ารคา้มาขอขอ้มลูดา้นศาสนา 
เพ่ือจะใชเ้ป็นขอ้มลูเตรียมจดัอาหาร
ใหก้บัท่าน เพ่ือท าการบนัทึกไวใ้น
ระบบ โดยแจง้วา่ถา้ไมไ่ดร้บัขอ้มลูจาก
ทา่นจะไมส่ามารถใหบ้รกิารได ้ทา่นจะ
ใหห้รือไม่ 

+1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

2.5 จากตวัอย่างขอ้ท่ี 2.4 การขอขอ้มลู
ดา้นศาสนา เพ่ือจะใชเ้ป็นขอ้มลูเตรียม
จดัอาหารใหก้บัทา่น เพ่ือท าการบนัทกึ 
ไวใ้นระบบ โดยแจง้วา่ถา้ไมไ่ดร้บั
ขอ้มลูจากท่านจะไมส่ามารถใหบ้รกิาร
ไดซ้ึ่งการขอขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น
ในครัง้นี ้ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไร 

+1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

2.6 ตามภาพ มีปุ่ มใหท้่าน กด “ยนิยอม”  
ทา่นคิดวา่อย่างไร 
 

+1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
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ข้อค าถาม ผลการตัดสินใจ 
คนที ่1  คนที ่2 คนที ่3 IOC การแปลผล 

 
2.7 ถา้ทา่นจะตดิตอ่ สอบถาม รอ้งเรียน 

จากการถกูน าขอ้มลูสว่นบคุคลไปใช้
เกินขอบเขตท่ีไดใ้หค้วามยินยอมไวไ้ด้
อนัเป็นการละเมิดขอ้มลูสว่นบคุคล 
ทา่นจะตอ้งติดตอ่หนว่ยงานไหน 

+1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

2.8 ประเดน็เกี่ยวกับการปกป้อง 
สิทธิส่วนบุคคลจากการใช้ข้อมูล 
ส่วนบุคคลในภาคธุรกิจ 

ท่านคิดว่าข้อมูลใดทีค่วรจะ “ตระหนักรู้” ถงึ
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลว่า  

“เป็นเร่ืองส าคัญ” และ “ไม่สมควรเปิดเผย” 
มาก
ทีสุ่ด 
-5- 

มาก 
-4- 

ปาน
กลาง 
-3- 

น้อย 
-2- 

น้อยทีสุ่ด 
-1- 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งท าให้สามารถระบุตัวบุคคลน้ันได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  
แต่ไม่รวมถงึข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 
1. ช่ือ - นามสกลุ +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

2. ช่ือเลน่ +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

3. เลขประจ าตวัประชาชน เลขหนงัสือ
เดนิทาง เลขบตัรประกนัสงัคม  
เลขใบอนญุาตขบัข่ี เลขประจ าตวั 

+1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
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ข้อค าถาม ผลการตัดสินใจ 
คนที ่1  คนที ่2 คนที ่3 IOC การแปลผล 

ผูเ้สียภาษี เลขบญัชีธนาคาร  
เลขบตัรเครดติ 

4. ท่ีอยู ่อีเมล ์เลขโทรศพัท ์ +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

5. ขอ้มลูอปุกรณห์รือเครื่องมือเชน่ IP 
address MAC address  Cookie ID 

+1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

6. ขอ้มลูวนัเกิดและสถานท่ีเกิด เชือ้ชาต ิ
สญัชาต ิน า้หนกั สว่นสงู ขอ้มลู
ต าแหนง่ท่ีอยู ่(Location) ขอ้มลู
การแพทย ์ขอ้มลูการศกึษา ขอ้มลู
ทางการเงิน ขอ้มลูการจา้งงาน 

+1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

7. ขอ้มลูการประเมินผลการท างานหรือ
ความเห็นของนายจา้งตอ่การท างาน
ของลกูจา้ง 

+1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

8. ขอ้มลูบนัทึกตา่ง ๆ ท่ีใชต้ิดตาม
ตรวจสอบกิจกรรมตา่ง ๆ ของบคุคล 
เชน่ Log File 

+1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

9. ขอ้มลูท่ีสามารถใชใ้นการคน้หาขอ้มลู
สว่นบคุคลอ่ืนในอินเทอรเ์น็ต 

+1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว 
ข้อมูลทีเ่ป็นเร่ืองส่วนบุคคลโดยแท้ของบุคคล มีความละเอียดอ่อนและสุ่มเส่ียงต่อการถูก
ใช้ในการเลือกปฏิบัตอิย่างไม่เป็นธรรม 
1. เชือ้ชาติ เผา่พนัธุ ์ +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

2. ความคดิเห็นทางการเมือง +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

3. ความเช่ือในลทัธิศาสนาหรือปรชัญา +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

4. พฤตกิรรมทางเพศ +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

5. ประวตัิอาชญากรรม +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
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ข้อค าถาม ผลการตัดสินใจ 
คนที ่1  คนที ่2 คนที ่3 IOC การแปลผล 

6. ขอ้มลูสขุภาพ ความพิการ หรือขอ้มลู
สขุภาพจิต 

+1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

7. ขอ้มลูสหภาพแรงงานเชน่ เง่ือนไขการ
จา้งเงินเดือน การก าหนดวนัและเวลา
ท างาน รายการสวสัดิการ การเลิกจา้ง
หรือประโยชนอ่ื์นของนายจา้งหรือ
ลกูจา้งอนัเก่ียวกบัการจา้งหรือการ
ท างาน 

+1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

8. ขอ้มลูพนัธุกรรม ขอ้มลูชีวภาพ 
สว่นบคุคล 

+1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

การก าหนดความเส่ียงข้อมูล 
การเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ความเส่ียงที่จะร่ัวไหลหรือถูกละเมิด
ข้อมูลเกิดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูล 
1. การบนัทกึเวลา/ขอ้มลูการเขา้ออก 

อาคารสถานท่ีตา่ง ๆ 

+1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

2. การจดัเก็บขอ้มลูการใชง้านภายใน
องคก์ร (Intranet Activity Tracking) 
ของพนกังาน เชน่ IP Address  URL 
การเฝา้ระวงัการปฏิบตังิานของ
พนกังานบรษิัท เชน่ เว็บไซต ์หรือ 
แอพพลิเคชั่นท่ีทา่นดาวนโ์หลดไวใ้น
คอมพิวเตอรบ์รษิัท 

+1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

3. การใสร่ายละเอียดขอ้มลูส่วนบคุคล 
ในโปรไฟลข์องส่ือสงัคมออนไลน ์

+1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

4. การเขา้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคลผ่านทาง 
จดหมายอิเลคทรอนิกส ์(E-mail) และ/
หรือโมบายแอพลิเคชั่น รายการเพ่ือ
สง่เสรมิการขาย กิจกรรมการตลาด 

+1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
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ข้อค าถาม ผลการตัดสินใจ 
คนที ่1  คนที ่2 คนที ่3 IOC การแปลผล 

สว่นลด โปรโมชั่นและสิทธิประโยชน์
จากบริษัทและ/หรือพนัธมิตรทางธุรกิจ
ท่ีสง่มาถึงทา่นเน่ืองจากทา่นไปให้
ความยินยอมแก่บริษัทผา่นทาง
เวบ็ไซตห์รือแอพพลิเคชั่น 

5. บรษิัท/นายจา้งเปิดเผยขอ้มลูการ 
รายงานการประพฤตมิิชอบ เชน่ ขอ้มลู
การรอ้งเรียน การกลา่วหาว่ารบัสินบน 
หรือการละเลยไมบ่งัคบั ใชม้าตรการ
เพ่ือความปลอดภยัของท่าน 

+1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

การประมวลผลข้อมูล  
การด าเนินการต่อชุดข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยการเก็บรวบรวม การบันทึก การใช้ การ
เปิดเผย การท าให้สามารถเข้าถงึได้ การยับย้ัง หรือการลบ หรือท าลาย ข้อมูลส่วนบุคคล 
1. ผูป้ระกอบการเว็บไซต ์E – Commerce  +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

2. ผูป้ระกอบการเว็บไซตร์บัจองโรงแรม +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

3. บรษิัท/นายจา้งซึ่งมีขอ้มลูบญัชี
ธนาคารของลกูจา้ง 

+1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

เงือ่นไขความยนิยอม  
การเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของ
ข้อมูลส่วนบุคคลน้ัน โดยไม่ท าให้เจ้าของข้อมูลเข้าใจผิดในวัตถุประสงคด์ังกล่าว 
1. คกุกี ้(Cookies) จดจ าขอ้มลูสว่น

บคุคลในการเขา้ใชง้านเว็บไซต/์ 
แอพลิเคชนัตา่ง ๆ โดยจะประมวลผล
ขอ้มลูและต าแหนง่ท่ีอยูข่องผูเ้ขา้ใช้
บรกิารเพ่ือน าขอ้มลูไปประมวลผล
ส าหรบัการจดักิจกรรมและส่งเสรมิการ
ขายและการใหบ้ริการ 

+1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
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ข้อค าถาม ผลการตัดสินใจ 
คนที ่1  คนที ่2 คนที ่3 IOC การแปลผล 

2. เม่ือรา้นคา้ตา่ง ๆ ตอ้งการให้
ผูใ้ชบ้รกิาร ยินยอมเปิดเผยขอ้มลูสว่น
บคุคลเพื่อไปประมวลผลน าไปจดั
กิจกรรมและสง่เสรมิการขายและการ
ใหบ้รกิาร โดยจะแลกกบัการท่ีรา้นคา้
สามารถน าขอ้มลูสว่นบคุคลไป 

+1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

3. ในการสมคัรใชบ้ตัรเครดิต/สถาบนั
การเงิน ตอ้งการใหผู้ส้มคัรระบใุห้
ความยินยอมในการเปิดเผยขอ้มลูสว่น
บคุคลบางประการใหบ้คุคลท่ีสามเพื่อ
น าไปใชป้ระโยชนใ์นทางธุรกิจ 

+1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

ส่วนที่ 3 : พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจ 
ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาท่านพ านักอาศัยและ/หรือประกอบอาชีพในกรุงเทพมหานคร  
มีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 
ในภาคธุรกิจ โดยท าเคร่ืองหมาย (√) ส่ือทีเ่ปิดรับข่าวสาร (จ านวน 3 ส่ือ) 
 ส่ือทีเ่ปิดรับข่าวสาร ส่ือทีเ่ปิดรับข่าวสารมากที่สุด 

จ านวน 3 ส่ือ 
1. วิทย ุ +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
2. โทรทศัน ์ +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
3. หนงัสือพิมพ ์ +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
4. อินเทอรเ์น็ต (Internet) /ส่ือสงัคม

ออนไลน ์(Social Media) 
+1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

5. นิตยสาร/วารสาร +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
6. แผน่พบั/โปสเตอร ์ +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
7. การจดักิจกรรม +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
8. ส่ือบคุคล 

(ครอบครวั เพ่ือน เจา้หนา้ท่ีธนาคาร) 
+1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

9. ส่ืออ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ........................ +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 
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ข้อค าถาม ผลการตัดสินใจ 
คนที ่1  คนที ่2 คนที ่3 IOC การแปลผล 

ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาท่านพ านักอาศัยและ/หรือประกอบอาชีพในกรุงเทพมหานคร มี
การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในภาค
ธุรกิจ จากจ านวน 3 ส่ือ (ในข้อที่ 3.1) ในระดับใด โดยท าเคร่ืองหมาย (√) ในพฤติกรรม
การเปิดรับข่าวสาร 

พฤตกิรรมในการเปิดรับข่าวสาร 
จากจ านวน 3 ส่ือ (ในข้อที่ 3.1) 

ตั้งใจ
อ่าน / 
ชม / 
ฟังจน
จบ 

อ่าน / 
ชม / ฟัง
คร่าว ๆ 

อ่าน / 
ชม / ฟัง 
ขณะท า
กิจกรรม

อื่น 
ไปด้วย 

อ่าน / 
ชม / 
ฟังแต่ 
ไม่

ทราบ
ราย
ละ 

เอียด 

ไม่ได้ให้
ความสนใจ
อ่าน / ชม / 

ฟัง 

1. วิทย ุ +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

2. โทรทศัน ์ +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

3. หนงัสือพิมพ ์ +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

4. อินเทอรเ์น็ต (Internet) / 
ส่ือสงัคมออนไลน ์(Social Media) 

+1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

5. นิตยสาร/วารสาร +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

6. แผน่พบั/โปสเตอร ์ +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

7. การจดักิจกรรม +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

8. ส่ือบคุคล 
(ครอบครวั เพ่ือน เจา้หนา้ท่ีธนาคาร) 

+1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

9. ส่ืออ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ........................ +1 +1 +1 1 สอดคล้อง 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช  
อบรมการวิจัยในมนุษย ์
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ภาคผนวก ซ  
จริยธรรมโครงการวิจัย 
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ภาคผนวก ฌ  
ผลการวิเคราะหข้์อมูลทางสถติิ 
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Descriptives 
    Notes 

   Output Created 6/6/2021 0:27 

   Comments   

   Input Data 

C:\Users\กุ๊กไก่\spss กุ๊กไก่.
sav 

   Active Dataset DataSet1 

   Filter <none> 

   Weight <none> 

   Split File <none> 

   N of Rows in 
Working Data File 440 

   Missing Value 
Handling 

Definition of 
Missing 

User defined missing 
values are treated as 
missing. 

   Cases Used All non-missing data are 
used. 

   Syntax DESCRIPTIVES 
VARIABLES=SEX AGE 
EDU OCC SALARY 
  /STATISTICS=MEAN 
STDDEV MIN MAX. 

   Resources Processor Time 00:00:00.00 

   Elapsed Time 00:00:00.00 

   
Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

SEX 440 1.00 2.00 1.6432 .47961 

AGE 440 1.00 5.00 3.5182 1.01003 

EDU 440 1.00 4.00 3.1773 .70819 

OCC 440 1.00 6.00 3.3864 1.05251 

SALARY 440 1.00 5.00 3.1727 1.24903 

Valid N (listwise) 440         

FREQUENCIES VARIABLES=SEX AGE EDU OCC SALARY 

     /ORDER=ANALYSIS. 
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Frequencies 
      Notes 

    Output Created 6/6/2021 0:29 

    Comments   

    Input Data 

C:\Users\กุ๊กไก่\spss กุ๊ก
ไก่.sav 

    Active Dataset DataSet1 

    Filter <none> 

    Weight <none> 

    Split File <none> 

    N of Rows in 
Working Data 
File 

440 

    Missing Value 
Handling 

Definition of 
Missing 

User-defined missing 
values are treated as 
missing. 

    Cases Used Statistics are based 
on all cases with 
valid data. 

    Syntax FREQUENCIES 
VARIABLES=SEX 
AGE EDU OCC 
SALARY 
  
/ORDER=ANALYSIS. 

    Resources Processor 
Time 

00:00:00.00 

    Elapsed Time 00:00:00.00 

    
Statistics 

  SEX AGE EDU OCC SALARY 

N Valid 440 440 440 440 440 

Missing 0 0 0 0 0 
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Frequency Table 
    SEX 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid male 157 35.7 35.7 35.7 

female 283 64.3 64.3 100.0 

Total 440 100.0 100.0   

AGE 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 18-20 5 1.1 1.1 1.1 

21-30 74 16.8 16.8 18.0 

31-40 129 29.3 29.3 47.3 

41-50 152 34.5 34.5 81.8 

51-60 80 18.2 18.2 100.0 

Total 440 100.0 100.0   

EDU 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ต ่ำกวำ่ปรญิญำตร ี 19 4.3 4.3 4.3 

ก ำลงัศกึษำปรญิญำตร ี 21 4.8 4.8 9.1 

จบปรญิญำตร ี 263 59.8 59.8 68.9 

สงูกวำ่ปรญิญำตร ี 137 31.1 31.1 100.0 

Total 440 100.0 100.0   

OCC 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid student 18 4.1 4.1 4.1 

official 29 6.6 6.6 10.7 

employee 251 57.0 57.0 67.7 

owner 64 14.5 14.5 82.3 

freelance 63 14.3 14.3 96.6 

other 15 3.4 3.4 100.0 

Total 440 100.0 100.0   

SALARY 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid under 15000 38 8.6 8.6 8.6 

15001-35000 119 27.0 27.0 35.7 

35001-50000 90 20.5 20.5 56.1 

50001-100000 115 26.1 26.1 82.3 

more 100001 78 17.7 17.7 100.0 

Total 440 100.0 100.0   
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Descriptives 
     Notes 

   Output Created 6/6/2021 0:40 

   Comments   

   Input Data 

C:\Users\กุ๊กไก่\spss กุ๊กไก่.
sav 

   Active Dataset DataSet1 

   Filter <none> 

   Weight <none> 

   Split File <none> 

   N of Rows in 
Working Data 
File 

440 

   Missing Value 
Handling 

Definition of 
Missing 

User defined missing 
values are treated as 
missing. 

   Cases Used All non-missing data are 
used. 

   Syntax DESCRIPTIVES 
VARIABLES=B1 B2 B3 
B4 B5 B6 B7 B8 B9 
field1 
  /STATISTICS=MEAN 
STDDEV MIN MAX. 

   Resources Processor Time 00:00:00.00 

   Elapsed Time 00:00:00.01 

   

      Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

B1 440 1.00 5.00 4.19 1.006 

B2 440 1.00 5.00 2.93 1.137 

B3 440 1.00 5.00 4.67 .881 

B4 440 1.00 5.00 4.42 .866 

B5 440 1.00 5.00 4.45 1.004 

B6 440 1.00 5.00 4.47 .895 

B7 440 1.00 5.00 4.08 1.007 

B8 440 1.00 5.00 4.20 1.008 

B9 440 1.00 5.00 4.28 .996 

field1 440 1.22 5.00 4.19 .693 

Valid N (listwise) 440         
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Descriptives 
     

      Notes 

   Output Created 6/6/2021 0:47 

   Comments   

   Input Data 

C:\Users\กุ๊กไก่\spss กุ๊กไก่.
sav 

   Active Dataset DataSet1 

   Filter <none> 

   Weight <none> 

   Split File <none> 

   N of Rows in 
Working Data 
File 

440 

   Missing Value 
Handling 

Definition of 
Missing 

User defined missing 
values are treated as 
missing. 

   Cases Used All non-missing data are 
used. 

   Syntax DESCRIPTIVES 
VARIABLES=C1 C2 C3 
C4 C5 C6 C7 C8 field2 
  /STATISTICS=MEAN 
STDDEV MIN MAX. 

   Resources Processor Time 00:00:00.02 

   Elapsed Time 00:00:00.01 

   

      Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

C1 440 1.00 5.00 3.80 1.023 

C2 440 1.00 5.00 4.15 1.107 

C3 440 1.00 5.00 3.98 1.051 

C4 440 1.00 5.00 4.09 1.071 

C5 440 1.00 5.00 4.06 1.199 

C6 440 1.00 5.00 4.10 1.067 

C7 440 1.00 5.00 4.17 .962 

C8 440 1.00 5.00 4.13 1.044 

field2 440 1.13 5.00 4.06 .805 

Valid N (listwise) 440         
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Descriptives 
     

      Notes 

   Output Created 6/6/2021 0:50 

   Comments   

   Input Data 

C:\Users\กุ๊กไก่\spss กุ๊กไก่.
sav 

   Active Dataset DataSet1 

   Filter <none> 

   Weight <none> 

   Split File <none> 

   N of Rows in 
Working Data 
File 

440 

   Missing Value 
Handling 

Definition of 
Missing 

User defined missing 
values are treated as 
missing. 

   Cases Used All non-missing data are 
used. 

   Syntax DESCRIPTIVES 
VARIABLES=D1 D2 D3 
D4 D5 field3 
  /STATISTICS=MEAN 
STDDEV MIN MAX. 

   Resources Processor Time 00:00:00.02 

   Elapsed Time 00:00:00.01 

   

      Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

D1 440 1.00 5.00 3.76 .985 

D2 440 1.00 5.00 4.24 .904 

D3 440 1.00 5.00 4.26 .925 

D4 440 1.00 5.00 4.28 .932 

D5 440 1.00 5.00 4.24 .986 

field3 440 1.00 5.00 4.16 .753 

Valid N (listwise) 440         
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Descriptives 
     

      Notes 

   Output Created 6/6/2021 1:05 

   Comments   

   Input Data 

C:\Users\กุ๊กไก่\spss กุ๊กไก่.
sav 

   Active Dataset DataSet1 

   Filter <none> 

   Weight <none> 

   Split File <none> 

   N of Rows in 
Working Data 
File 

440 

   Missing Value 
Handling 

Definition of 
Missing 

User defined missing 
values are treated as 
missing. 

   Cases Used All non-missing data are 
used. 

   Syntax DESCRIPTIVES 
VARIABLES=E1 E2 E3 
field4 
  /STATISTICS=MEAN 
STDDEV MIN MAX. 

   Resources Processor Time 00:00:00.00 

   Elapsed Time 00:00:00.00 

   

      Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

E1 440 1.00 5.00 4.22 .953 

E2 440 1.00 5.00 4.15 .954 

E3 440 1.00 5.00 4.35 1.028 

field4 440 1.00 5.00 4.24 .893 

Valid N (listwise) 440         
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Descriptives 
     

      Notes 

   Output Created 6/6/2021 1:17 

   Comments   

   Input Data 

C:\Users\กุ๊กไก่\spss กุ๊กไก่.
sav 

   Active Dataset DataSet1 

   Filter <none> 

   Weight <none> 

   Split File <none> 

   N of Rows in 
Working Data 
File 

440 

   Missing Value 
Handling 

Definition of 
Missing 

User defined missing 
values are treated as 
missing. 

   Cases Used All non-missing data are 
used. 

   Syntax DESCRIPTIVES 
VARIABLES=F1 F2 F3 
field5 
  /STATISTICS=MEAN 
STDDEV MIN MAX. 

   Resources Processor Time 00:00:00.00 

   Elapsed Time 00:00:00.00 

   

      Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

F1 440 1.00 5.00 4.25 .885 

F2 440 1.00 5.00 4.27 .881 

F3 440 1.00 5.00 4.45 .909 

field5 440 1.00 5.00 4.32 .790 

Valid N (listwise) 440         
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Notes 

   Output Created 6/6/2021 1:25 

   Comments   

   Input Data 

C:\Users\กุ๊กไก่\spss กุ๊กไก่.
sav 

   Active Dataset DataSet1 

   Filter <none> 

   Weight <none> 

   Split File <none> 

   Missing Value 
Handling 

Definition of 
Missing 

User-defined missing 
values are treated as 
missing. 

   Cases Used Statistics are based on all 
cases with valid data. 

   Syntax FREQUENCIES 
VARIABLES=G1 G2 G3 
G4 G5 G6 G7 G8 G9 
  /ORDER=ANALYSIS. 

   Resources Processor Time 00:00:00.02 

   Elapsed Time 00:00:00.02 
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Descriptives 
     

      Notes 

   Output Created 6/6/2021 1:35 

   Comments   

   Input Data 

C:\Users\กุ๊กไก่\spss กุ๊กไก่.
sav 

   Active Dataset DataSet1 

   Filter <none> 

   Weight <none> 

   Split File <none> 

   N of Rows in 
Working Data 
File 

440 

   Missing Value 
Handling 

Definition of 
Missing 

User defined missing 
values are treated as 
missing. 

   Cases Used All non-missing data are 
used. 

   Syntax DESCRIPTIVES 
VARIABLES=H1 H2 H3 
H4 H5 H6 H7 H8 H9 
H_total 
  /STATISTICS=MEAN 
STDDEV MIN MAX. 

   Resources Processor Time 00:00:00.02 

   Elapsed Time 00:00:00.01 

   

      Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

H1 440 1.00 5.00 2.92 1.364 

H2 440 1.00 5.00 3.60 1.212 

H3 440 1.00 5.00 2.77 1.475 

H4 440 1.00 5.00 4.26 .897 

H5 440 1.00 5.00 2.74 1.341 

H6 440 1.00 5.00 2.58 1.284 

H7 440 1.00 5.00 2.72 1.310 

H8 440 1.00 5.00 3.58 1.164 

H9 440 1.00 5.00 2.57 1.321 

H_total 440 1.22 5.00 3.08 .862 

Valid N (listwise) 440         
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T-Test 
     Notes 

   Output Created 6/6/2021 1:40 

   Comments   

   Input Data 

C:\Users\กุ๊กไก่\spss กุ๊กไก่.
sav 

   Active Dataset DataSet1 

   Filter <none> 

   Weight <none> 

   Split File <none> 

   N of Rows in 
Working Data File 440 

   Missing Value 
Handling 

Definition of 
Missing 

User defined missing 
values are treated as 
missing. 

   Cases Used Statistics for each 
analysis are based on the 
cases with no missing or 
out-of-range data for any 
variable in the analysis. 

   Syntax T-TEST 
GROUPS=SEX(1 2) 
  /MISSING=ANALYSIS 
  /VARIABLES=field1 
field2 field3 field4 field5 
realize 
  /CRITERIA=CI(.95). 

   Resources Processor Time 00:00:00.05 

   Elapsed Time 00:00:00.04 

   
Group Statistics 

SEX N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

field1 male 157 4.1522 .66836 .05334 

female 283 4.2065 .70653 .04200 

field2 male 157 4.0709 .79174 .06319 

female 283 4.0552 .81309 .04833 

field3 male 157 4.1873 .72878 .05816 

female 283 4.1420 .76689 .04559 

field4 male 157 4.1911 .91147 .07274 

female 283 4.2638 .88297 .05249 

field5 male 157 4.2909 .81974 .06542 

female 283 4.3416 .77460 .04605 

ความตระหนกัรู้ male 157 4.1542 .64499 .05148 

female 283 4.1724 .65607 .03900 
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Independent Samples Test 

  

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

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

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

field1 Equal 
variances 
assumed 

.001 .969 -.788 438 .431 -.05436 .06898 -.18993 .08122 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  
-.801 337.601 .424 -.05436 .06789 -.18790 .07918 

field2 Equal 
variances 
assumed 

.045 .831 .195 438 .845 .01565 .08016 -.14191 .17320 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  
.197 329.544 .844 .01565 .07955 -.14085 .17215 

field3 Equal 
variances 
assumed 

.129 .720 .603 438 .547 .04521 .07499 -.10217 .19259 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  
.612 336.324 .541 .04521 .07390 -.10015 .19057 

field4 Equal 
variances 
assumed 

1.420 .234 -.819 438 .414 -.07276 .08889 -.24746 .10194 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  
-.811 313.682 .418 -.07276 .08970 -.24925 .10374 

field5 Equal 
variances 
assumed 

2.354 .126 -.644 438 .520 -.05071 .07871 -.20541 .10399 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  
-.634 307.139 .527 -.05071 .08000 -.20813 .10671 

ความ
ตระหนกัรู้ 

Equal 
variances 
assumed 

.203 .652 -.280 438 .780 -.01816 .06490 -.14571 .10939 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  
-.281 326.902 .779 -.01816 .06458 -.14520 .10889 
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Oneway 
  

   Notes 

Output Created 6/6/2021 1:45 

Comments   

Input Data 

C:\Users\กุ๊กไก่\spss กุ๊กไก่.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 
File 440 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are 
treated as missing. 

Cases Used 
Statistics for each analysis are based 
on cases with no missing data for any 
variable in the analysis. 

Syntax 

ONEWAY field_1e field_2e field_3e 
field_4e field_5e field_total_e BY 
AGE 
  /MISSING ANALYSIS 
  /POSTHOC=TUKEY ALPHA(0.05). 

Resources Processor Time 00:00:00.08 

Elapsed Time 00:00:00.09 
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Descriptives 

  N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minimum Maximum 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

field1 18-20 5 3.4667 1.00738 .45051 2.2158 4.7175 1.78 4.33 

21-30 74 3.9580 .82468 .09587 3.7669 4.1490 1.44 5.00 

31-40 129 4.2636 .67430 .05937 4.1461 4.3810 1.22 5.00 

41-50 152 4.1827 .66377 .05384 4.0764 4.2891 1.22 5.00 

51-60 80 4.3292 .54503 .06094 4.2079 4.4505 1.67 5.00 

Total 440 4.1871 .69288 .03303 4.1222 4.2520 1.22 5.00 

field2 18-20 5 3.6750 .48894 .21866 3.0679 4.2821 3.00 4.38 

21-30 74 3.8497 .92158 .10713 3.6361 4.0632 1.25 5.00 

31-40 129 4.1686 .77240 .06801 4.0340 4.3032 1.13 5.00 

41-50 152 3.9860 .78854 .06396 3.8596 4.1124 1.38 5.00 

51-60 80 4.2484 .72765 .08135 4.0865 4.4104 2.13 5.00 

Total 440 4.0608 .80467 .03836 3.9854 4.1362 1.13 5.00 

field3 18-20 5 3.7600 1.38130 .61774 2.0449 5.4751 1.40 5.00 

21-30 74 4.0216 .86234 .10025 3.8218 4.2214 1.80 5.00 

31-40 129 4.1566 .78818 .06940 4.0193 4.2939 1.00 5.00 

41-50 152 4.1303 .70354 .05706 4.0175 4.2430 1.00 5.00 

51-60 80 4.3650 .58485 .06539 4.2348 4.4952 2.60 5.00 

Total 440 4.1582 .75299 .03590 4.0876 4.2287 1.00 5.00 

field4 18-20 5 3.8667 .96032 .42947 2.6743 5.0591 2.33 5.00 

21-30 74 4.0450 .84097 .09776 3.8502 4.2399 1.67 5.00 

31-40 129 4.2739 .92932 .08182 4.1120 4.4358 1.00 5.00 

41-50 152 4.1842 .96654 .07840 4.0293 4.3391 1.00 5.00 

51-60 80 4.4833 .65796 .07356 4.3369 4.6298 2.33 5.00 

Total 440 4.2379 .89289 .04257 4.1542 4.3215 1.00 5.00 

field5 18-20 5 3.8667 1.21564 .54365 2.3573 5.3761 2.00 5.00 

21-30 74 4.1261 .94071 .10936 3.9082 4.3441 1.00 5.00 

31-40 129 4.2972 .81675 .07191 4.1549 4.4394 1.00 5.00 

41-50 152 4.3421 .74875 .06073 4.2221 4.4621 1.67 5.00 

51-60 80 4.5417 .57215 .06397 4.4143 4.6690 2.67 5.00 

Total 440 4.3235 .79045 .03768 4.2494 4.3975 1.00 5.00 

ความ
ตระหนกั
รู้ 

18-20 5 3.6643 .85252 .38126 2.6057 4.7228 2.29 4.57 

21-30 74 3.9657 .73998 .08602 3.7943 4.1372 1.64 5.00 

31-40 129 4.2220 .67694 .05960 4.1041 4.3400 1.21 5.00 

41-50 152 4.1344 .62601 .05078 4.0341 4.2347 1.39 5.00 

51-60 80 4.3518 .47808 .05345 4.2454 4.4582 2.54 5.00 

Total 440 4.1659 .65146 .03106 4.1049 4.2269 1.21 5.00 
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ANOVA 

  Sum of Squares df 
Mean 

Square F Sig. 

field1 Between 
Groups 

8.852 4 2.213 4.768 .001 

Within Groups 201.902 435 .464     

Total 210.754 439       

field2 Between 
Groups 

9.209 4 2.302 3.641 .006 

Within Groups 275.040 435 .632     

Total 284.249 439       

field3 Between 
Groups 

5.713 4 1.428 2.555 .038 

Within Groups 243.197 435 .559     

Total 248.911 439       

field4 Between 
Groups 

8.866 4 2.216 2.826 .025 

Within Groups 341.125 435 .784     

Total 349.991 439       

field5 Between 
Groups 

7.876 4 1.969 3.215 .013 

Within Groups 266.415 435 .612     

Total 274.291 439       

ความตระหนกัรู้ Between 
Groups 

7.545 4 1.886 4.590 .001 

Within Groups 178.767 435 .411     

Total 186.312 439       
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Post Hoc Tests 
       Multiple Comparisons 

Tukey's HSD  

        

Dependent Variable 

Mean 
Difference 

(I-J) 
Std. 
Error Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

field_1e 18-20 21-30 -.49129 .31480 .524 -1.3933 .4108 

31-40 -.79690 .31053 .089 -1.6867 .0929 

41-50 -.71608 .30965 .150 -1.6034 .1712 

51-60 -.86250 .31405 .062 -1.7624 .0374 

21-30 18-20 .49129 .31480 .524 -.4108 1.3933 

31-40 -.30561* .09935 .036 -.5903 -.0209 

41-50 -.22479 .09657 .145 -.5015 .0519 

51-60 -.37121* .10988 .026 -.6861 -.0563 

31-40 18-20 .79690 .31053 .089 -.0929 1.6867 

21-30 .30561* .09935 .036 .0209 .5903 

41-50 .08082 .08156 .859 -.1529 .3145 

51-60 -.06560 .09695 .961 -.3434 .2122 

41-50 18-20 .71608 .30965 .150 -.1712 1.6034 

21-30 .22479 .09657 .145 -.0519 .5015 

31-40 -.08082 .08156 .859 -.3145 .1529 

51-60 -.14642 .09410 .527 -.4161 .1232 

51-60 18-20 .86250 .31405 .062 -.0374 1.7624 

21-30 .37121* .10988 .026 .0563 .6861 

31-40 .06560 .09695 .961 -.2122 .3434 

41-50 .14642 .09410 .527 -.1232 .4161 

field_2e 18-20 21-30 -.17466 .36742 .989 -1.2275 .8782 

 
31-40 -.49360 .36243 .653 -1.5321 .5449 

 
41-50 -.31102 .36141 .911 -1.3466 .7246 

 
51-60 -.57344 .36655 .522 -1.6238 .4769 

 
21-30 18-20 .17466 .36742 .989 -.8782 1.2275 

 
31-40 -.31894 .11596 .062 -.6512 .0133 

 
41-50 -.13636 .11271 .746 -.4593 .1866 

 
51-60 -.39878* .12825 .034 -.7663 -.0313 

 
31-40 18-20 .49360 .36243 .653 -.5449 1.5321 

 
21-30 .31894 .11596 .062 -.0133 .6512 

 
41-50 .18258 .09519 .312 -.0902 .4553 

 
51-60 -.07983 .11316 .955 -.4041 .2444 

 
41-50 18-20 .31102 .36141 .911 -.7246 1.3466 

  
21-30 .13636 .11271 .746 -.1866 .4593 

  
31-40 -.18258 .09519 .312 -.4553 .0902 
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Dependent Variable 

Mean 
Difference 

(I-J) 
Std. 
Error Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

  
51-60 -.26242 .10983 .128 -.5771 .0523 

 
51-60 18-20 .57344 .36655 .522 -.4769 1.6238 

 
21-30 .39878* .12825 .034 .0313 .7663 

 
31-40 .07983 .11316 .955 -.2444 .4041 

 
41-50 .26242 .10983 .128 -.0523 .5771 

field_3e 18-20 21-30 -.26162 .34550 .942 -1.2516 .7284 

31-40 -.39659 .34081 .772 -1.3732 .5800 

41-50 -.37026 .33984 .812 -1.3441 .6035 

51-60 -.60500 .34468 .403 -1.5927 .3827 

21-30 18-20 .26162 .34550 .942 -.7284 1.2516 

31-40 -.13497 .10904 .729 -.4474 .1775 

41-50 -.10864 .10599 .844 -.4123 .1951 

51-60 -.34338 .12060 .052 -.6889 .0022 

31-40 18-20 .39659 .34081 .772 -.5800 1.3732 

21-30 .13497 .10904 .729 -.1775 .4474 

41-50 .02633 .08951 .997 -.2302 .2828 

51-60 -.20841 .10641 .291 -.5133 .0965 

41-50 18-20 .37026 .33984 .812 -.6035 1.3441 

21-30 .10864 .10599 .844 -.1951 .4123 

31-40 -.02633 .08951 .997 -.2828 .2302 

51-60 -.23474 .10328 .162 -.5307 .0612 

51-60 18-20 .60500 .34468 .403 -.3827 1.5927 

21-30 .34338 .12060 .052 -.0022 .6889 

31-40 .20841 .10641 .291 -.0965 .5133 

41-50 .23474 .10328 .162 -.0612 .5307 

field_4e 18-20 21-30 -.17838 .40919 .991 -1.3509 .9941 

 
31-40 -.40724 .40363 .851 -1.5638 .7493 

 
41-50 -.31754 .40249 .934 -1.4709 .8358 

 
51-60 -.61667 .40822 .557 -1.7864 .5531 

 
21-30 18-20 .17838 .40919 .991 -.9941 1.3509 

 
31-40 -.22886 .12914 .393 -.5989 .1412 

 
41-50 -.13917 .12552 .802 -.4988 .2205 

 
51-60 -.43829* .14283 .036 -.8476 -.0290 

 
31-40 18-20 .40724 .40363 .851 -.7493 1.5638 

 
21-30 .22886 .12914 .393 -.1412 .5989 

 
41-50 .08969 .10601 .916 -.2141 .3935 

 
51-60 -.20943 .12602 .460 -.5705 .1517 

 
41-50 18-20 .31754 .40249 .934 -.8358 1.4709 

  
21-30 .13917 .12552 .802 -.2205 .4988 

  
31-40 -.08969 .10601 .916 -.3935 .2141 



  213 

Dependent Variable 

Mean 
Difference 

(I-J) 
Std. 
Error Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

  
51-60 -.29912 .12232 .114 -.6496 .0514 

 
51-60 18-20 .61667 .40822 .557 -.5531 1.7864 

 
21-30 .43829* .14283 .036 .0290 .8476 

 
31-40 .20943 .12602 .460 -.1517 .5705 

 
41-50 .29912 .12232 .114 -.0514 .6496 

field_5e 18-20 21-30 -.25946 .36162 .952 -1.2956 .7767 

31-40 -.43049 .35670 .748 -1.4526 .5916 

41-50 -.47544 .35569 .669 -1.4947 .5438 

51-60 -.67500 .36076 .337 -1.7087 .3587 

21-30 18-20 .25946 .36162 .952 -.7767 1.2956 

31-40 -.17103 .11412 .565 -.4980 .1560 

41-50 -.21598 .11093 .297 -.5338 .1019 

51-60 -.41554* .12622 .028 -.7772 -.0539 

31-40 18-20 .43049 .35670 .748 -.5916 1.4526 

21-30 .17103 .11412 .565 -.1560 .4980 

41-50 -.04495 .09369 .989 -.3134 .2235 

51-60 -.24451 .11137 .189 -.5636 .0746 

41-50 18-20 .47544 .35569 .669 -.5438 1.4947 

21-30 .21598 .11093 .297 -.1019 .5338 

31-40 .04495 .09369 .989 -.2235 .3134 

51-60 -.19956 .10810 .351 -.5093 .1102 

51-60 18-20 .67500 .36076 .337 -.3587 1.7087 

21-30 .41554* .12622 .028 .0539 .7772 

31-40 .24451 .11137 .189 -.0746 .5636 

41-50 .19956 .10810 .351 -.1102 .5093 

field_total_e 18-20 21-30 -.30145 .29622 .847 -1.1502 .5474 

 
31-40 -.55775 .29219 .317 -1.3950 .2795 

 
41-50 -.47011 .29137 .491 -1.3050 .3648 

 
51-60 -.68750 .29551 .146 -1.5343 .1593 

 
21-30 18-20 .30145 .29622 .847 -.5474 1.1502 

 
31-40 -.25630 .09348 .063 -.5242 .0116 

 
41-50 -.16866 .09087 .345 -.4290 .0917 

 
51-60 -.38605* .10339 .022 -.6823 -.0898 

 
31-40 18-20 .55775 .29219 .317 -.2795 1.3950 

 
21-30 .25630 .09348 .063 -.0116 .5242 

 
41-50 .08764 .07674 .784 -.1323 .3075 

 
51-60 -.12975 .09123 .614 -.3912 .1317 

 
41-50 18-20 .47011 .29137 .491 -.3648 1.3050 

  
21-30 .16866 .09087 .345 -.0917 .4290 

  
31-40 -.08764 .07674 .784 -.3075 .1323 
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Dependent Variable 

Mean 
Difference 

(I-J) 
Std. 
Error Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

  
51-60 -.21739 .08855 .112 -.4711 .0363 

 
51-60 18-20 .68750 .29551 .146 -.1593 1.5343 

 
21-30 .38605* .10339 .022 .0898 .6823 

 
31-40 .12975 .09123 .614 -.1317 .3912 

 
41-50 .21739 .08855 .112 -.0363 .4711 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.     
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Homogeneous Subsets 
  

    field_1e 

Tukey's HSD a,b 

   

AGE N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 

18-20 5 3.4667   

21-30 74 3.9580 3.9580 

41-50 152   4.1827 

31-40 129   4.2636 

51-60 80   4.3292 

Sig.   .146 .402 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 20.803. 

b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are 
not guaranteed. 

field_2e 

 Tukey's HSD a,b 

   

AGE N 

Subset for alpha = 0.05 
 

1 
 18-20 5 3.6750 

 21-30 74 3.8497 

 41-50 152 3.9860 

 31-40 129 4.1686 

 51-60 80 4.2484 

 Sig.   .146 

 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

 a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 20.803. 

 b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed. 
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field_3e 

 Tukey's HSD a,b 

   

AGE N 

Subset for alpha = 0.05 
 

1 
 18-20 5 3.7600 

 21-30 74 4.0216 

 41-50 152 4.1303 

 31-40 129 4.1566 

 51-60 80 4.3650 

 Sig.   .082 

 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

 a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 20.803. 

 b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed. 

 

    field_4e 

 Tukey's HSD a,b 

   

AGE N 

Subset for alpha = 0.05 
 

1 
 18-20 5 3.8667 

 21-30 74 4.0450 

 41-50 152 4.1842 

 31-40 129 4.2739 

 51-60 80 4.4833 

 Sig.   .171 

 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

 a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 20.803. 

 b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed. 
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field_5e 

 Tukey's HSD a,b 

   

AGE N 

Subset for alpha = 0.05 
 

1 
 18-20 5 3.8667 

 21-30 74 4.1261 

 31-40 129 4.2972 

 41-50 152 4.3421 

 51-60 80 4.5417 

 Sig.   .058 

 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

 a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 20.803. 

 b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed. 

 

    field_total_e 

Tukey's HSD a,b 

   

AGE N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 

18-20 5 3.6643   

21-30 74 3.9657 3.9657 

41-50 152 4.1344 4.1344 

31-40 129 4.2220 4.2220 

51-60 80   4.3518 

Sig.   .056 .300 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 20.803. 

b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are 
not guaranteed. 
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   Output Created 6/6/2021 1:50 

   Comments   

   Input Data C:\Users\กุ๊กไก่\spss กุ๊กไก่.
sav 

   Active Dataset DataSet1 

   Filter AGE = 1 | AGE = 2 
(FILTER) 

   Weight <none> 

   Split File <none> 

   N of Rows in 
Working Data File 79 

   Missing Value 
Handling 

Definition of 
Missing 

User defined missing 
values are treated as 
missing. 

   Cases Used Statistics for each 
analysis are based on the 
cases with no missing or 
out-of-range data for any 
variable in the analysis. 

   Syntax T-TEST 
GROUPS=AGE(1 2) 
  /MISSING=ANALYSIS 
  /VARIABLES=field_1e 
field_2e field_3e field_4e 
field_5e field_total_e 
  /CRITERIA=CI(.95). 

   Resources Processor Time 00:00:00.03 

   Elapsed Time 00:00:00.03 

   

      
AGE N Mean 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

field_1e 18-20 5 3.4667 1.00738 .45051 

21-30 74 3.9580 .82468 .09587 

field_2e 18-20 5 3.6750 .48894 .21866 

21-30 74 3.8497 .92158 .10713 

field_3e 18-20 5 3.7600 1.38130 .61774 

21-30 74 4.0216 .86234 .10025 

field_4e 18-20 5 3.8667 .96032 .42947 

21-30 74 4.0450 .84097 .09776 

field_5e 18-20 5 3.8667 1.21564 .54365 

21-30 74 4.1261 .94071 .10936 

field_total_e 18-20 5 3.6643 .85252 .38126 

21-30 74 3.9657 .73998 .08602 
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Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

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

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

field_1e Equal 
variances 
assumed 

.046 .831 -1.273 77 .021 -.49129 .38590 -1.25973 .27714 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -1.067 4.370 .341 -.49129 .46060 -1.72854 .74596 

field_2e Equal 
variances 
assumed 

3.523 .064 -.418 77 .677 -.17466 .41782 -1.00664 .65731 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -.717 6.131 .500 -.17466 .24349 -.76739 .41806 

field_3e Equal 
variances 
assumed 

.955 .332 -.631 77 .053 -.26162 .41436 -1.08671 .56347 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -.418 4.213 .170 -.26162 .62582 -1.96503 1.44178 

field_4e Equal 
variances 
assumed 

.106 .745 -.455 77 .650 -.17838 .39165 -.95825 .60149 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -.405 4.425 .704 -.17838 .44046 -1.35636 .99960 

field_5e Equal 
variances 
assumed 

.623 .432 -.587 77 .054 -.25946 .44218 -1.13995 .62103 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -.468 4.330 .662 -.25946 .55454 -1.75394 1.23502 

field_total
_e 

Equal 
variances 
assumed 

.001 .979 -.874 77 .038 -.30145 .34482 -.98808 .38518 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -.771 4.417 .480 -.30145 .39084 -1.34736 .74447 
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   Output Created 6/6/2021 1:56 

   Comments   

   Input Data C:\Users\กุ๊กไก่\spss กุ๊กไก่.
sav 

   Active Dataset DataSet1 

   Filter AGE = 1 | AGE = 3 
(FILTER) 

   Weight <none> 

   Split File <none> 

   N of Rows in 
Working Data File 134 

   Missing Value 
Handling 

Definition of 
Missing 

User defined missing 
values are treated as 
missing. 

   Cases Used Statistics for each 
analysis are based on 
the cases with no 
missing or out-of-range 
data for any variable in 
the analysis. 

   Syntax T-TEST 
GROUPS=AGE(1 3) 
  /MISSING=ANALYSIS 
  /VARIABLES=field_1e 
field_2e field_3e field_4e 
field_5e field_total_e 
  /CRITERIA=CI(.95). 

   Resources Processor Time 00:00:00.02 

   Elapsed Time 00:00:00.02 

   

      Group Statistics 

AGE N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

field_1e 18-20 5 3.4667 1.00738 .45051 

31-40 129 4.2636 .67430 .05937 

field_2e 18-20 5 3.6750 .48894 .21866 

31-40 129 4.1686 .77240 .06801 

field_3e 18-20 5 3.7600 1.38130 .61774 

31-40 129 4.1566 .78818 .06940 

field_4e 18-20 5 3.8667 .96032 .42947 

31-40 129 4.2739 .92932 .08182 

field_5e 18-20 5 3.8667 1.21564 .54365 

31-40 129 4.2972 .81675 .07191 

field_total_e 18-20 5 3.6643 .85252 .38126 

31-40 129 4.2220 .67694 .05960 
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Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

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

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

field_1e Equal 
variances 
assumed 

.687 .409 -2.546 132 .012 -.79690 .31303 -1.41610 -.17770 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -1.754 4.140 .152 -.79690 .45441 -2.04188 .44808 

field_2e Equal 
variances 
assumed 

2.100 .150 -1.415 132 .016 -.49360 .34884 -1.18365 .19645 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -2.156 4.810 .086 -.49360 .22899 -1.08932 .10211 

field_3e Equal 
variances 
assumed 

2.012 .158 -1.071 132 .029 -.39659 .37035 -1.12919 .33601 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -.638 4.102 .056 -.39659 .62162 -2.10577 1.31259 

field_4e Equal 
variances 
assumed 

.199 .657 -.960 132 .034 -.40724 .42402 -1.24598 .43151 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -.931 4.295 .101 -.40724 .43719 -1.58885 .77438 

field_5e Equal 
variances 
assumed 

1.897 .171 -1.136 132 .026 -.43049 .37907 -1.18032 .31934 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -.785 4.141 .475 -.43049 .54839 -1.93280 1.07182 

field_total
_e 

Equal 
variances 
assumed 

.115 .735 -1.792 132 .045 -.55775 .31128 -1.17348 .05798 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -1.445 4.198 .219 -.55775 .38589 -1.60953 .49402 
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   Output Created 6/6/2021 1:58 

   Comments   

   Input Data C:\Users\กุ๊กไก่\spss กุ๊กไก่.
sav 

   Active Dataset DataSet1 

   Filter AGE = 1 | AGE = 4 
(FILTER) 

   Weight <none> 

   Split File <none> 

   N of Rows in 
Working Data File 157 

   Missing Value 
Handling 

Definition of 
Missing 

User defined missing 
values are treated as 
missing. 

   Cases Used Statistics for each 
analysis are based on the 
cases with no missing or 
out-of-range data for any 
variable in the analysis. 

   Syntax T-TEST 
GROUPS=AGE(1 4) 
  /MISSING=ANALYSIS 
  /VARIABLES=field_1e 
field_2e field_3e field_4e 
field_5e field_total_e 
  /CRITERIA=CI(.95). 

   Resources Processor Time 00:00:00.03 

   Elapsed Time 00:00:00.03 

   

      Group Statistics 

AGE N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

field_1e 18-20 5 3.4667 1.00738 .45051 

41-50 152 4.1827 .66377 .05384 

field_2e 18-20 5 3.6750 .48894 .21866 

41-50 152 3.9860 .78854 .06396 

field_3e 18-20 5 3.7600 1.38130 .61774 

41-50 152 4.1303 .70354 .05706 

field_4e 18-20 5 3.8667 .96032 .42947 

41-50 152 4.1842 .96654 .07840 

field_5e 18-20 5 3.8667 1.21564 .54365 

41-50 152 4.3421 .74875 .06073 

field_total_e 18-20 5 3.6643 .85252 .38126 

41-50 152 4.1344 .62601 .05078 
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Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

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

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

field_1e Equal 
variances 
assumed 

.913 .341 -2.335 155 .021 -.71608 .30672 -1.32197 -.11019 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -1.578 4.115 .188 -.71608 .45372 -1.96204 .52988 

field_2e Equal 
variances 
assumed 

1.747 .188 -.875 155 .038 -.31102 .35554 -1.01335 .39132 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -1.365 4.713 .234 -.31102 .22782 -.90755 .28552 

field_3e Equal 
variances 
assumed 

3.646 .058 -1.117 155 .027 -.37026 .33134 -1.02478 .28425 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -.597 4.069 .382 -.37026 .62037 -2.08130 1.34077 

field_4e Equal 
variances 
assumed 

.308 .580 -.723 155 .047 -.31754 .43923 -1.18519 .55010 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -.727 4.271 .505 -.31754 .43657 -1.49992 .86483 

field_5e Equal 
variances 
assumed 

3.109 .080 -1.368 155 .017 -.47544 .34742 -1.16174 .21086 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -.869 4.100 .233 -.47544 .54703 -1.97968 1.02881 

field_total_
e 

Equal 
variances 
assumed 

.434 .511 -1.634 155 .010 -.47011 .28765 -1.03833 .09810 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -1.222 4.143 .287 -.47011 .38462 -1.52361 .58338 
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   Output Created 6/6/2021 1:59 

   Comments   

   Input Data C:\Users\กุ๊กไก่\spss กุ๊กไก่.
sav 

   Active Dataset DataSet1 

   Filter AGE = 1 | AGE = 5 
(FILTER) 

   Weight <none> 

   Split File <none> 

   N of Rows in 
Working Data File 85 

   Missing Value 
Handling 

Definition of 
Missing 

User defined missing 
values are treated as 
missing. 

   Cases Used Statistics for each 
analysis are based on the 
cases with no missing or 
out-of-range data for any 
variable in the analysis. 

   Syntax T-TEST 
GROUPS=AGE(1 5) 
  /MISSING=ANALYSIS 
  /VARIABLES=field_1e 
field_2e field_3e field_4e 
field_5e field_total_e 
  /CRITERIA=CI(.95). 

   Resources Processor Time 00:00:00.02 

   Elapsed Time 00:00:00.03 

   

      Group Statistics 

AGE N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

field_1e 18-20 5 3.4667 1.00738 .45051 

51-60 80 4.3292 .54503 .06094 

field_2e 18-20 5 3.6750 .48894 .21866 

51-60 80 4.2484 .72765 .08135 

field_3e 18-20 5 3.7600 1.38130 .61774 

51-60 80 4.3650 .58485 .06539 

field_4e 18-20 5 3.8667 .96032 .42947 

51-60 80 4.4833 .65796 .07356 

field_5e 18-20 5 3.8667 1.21564 .54365 

51-60 80 4.5417 .57215 .06397 

field_total_e 18-20 5 3.6643 .85252 .38126 

51-60 80 4.3518 .47808 .05345 
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Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

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

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

field_1e Equal 
variances 
assumed 

2.770 .100 -3.249 83 .002 -.86250 .26547 -1.39051 -.33449 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -1.897 4.148 .128 -.86250 .45462 -2.10720 .38220 

field_2e Equal 
variances 
assumed 

1.772 .187 -1.733 83 .009 -.57344 .33096 -1.23171 .08484 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -2.458 5.179 .056 -.57344 .23330 -1.16698 .02011 

field_3e Equal 
variances 
assumed 

7.235 .009 -2.031 83 .045 -.60500 .29786 -1.19744 -.01256 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -.974 4.090 .038 -.60500 .62119 -2.31481 1.10481 

field_4e Equal 
variances 
assumed 

.075 .784 -1.980 83 .051 -.61667 .31146 -1.23614 .00281 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -1.415 4.238 .226 -.61667 .43572 -1.80011 .56677 

field_5e Equal 
variances 
assumed 

10.471 .002 -2.367 83 .020 -.67500 .28521 -1.24227 -.10773 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -1.233 4.111 .028 -.67500 .54740 -2.17871 .82871 

field_total
_e 

Equal 
variances 
assumed 

2.293 .134 -2.968 83 .004 -.68750 .23167 -1.14829 -.22671 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -1.786 4.159 .146 -.68750 .38499 -1.74050 .36550 
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   Output Created 6/6/2021 2:01 

   Comments   

   Input Data C:\Users\กุ๊กไก่\spss กุ๊กไก่.
sav 

   Active Dataset DataSet1 

   Filter AGE = 2 | AGE = 3 
(FILTER) 

   Weight <none> 

   Split File <none> 

   N of Rows in 
Working Data File 203 

   Missing Value 
Handling 

Definition of 
Missing 

User defined missing 
values are treated as 
missing. 

   Cases Used Statistics for each 
analysis are based on 
the cases with no 
missing or out-of-range 
data for any variable in 
the analysis. 

   Syntax T-TEST 
GROUPS=AGE(2 3) 
  /MISSING=ANALYSIS 
  /VARIABLES=field_1e 
field_2e field_3e field_4e 
field_5e field_total_e 
  /CRITERIA=CI(.95). 

   Resources Processor Time 00:00:00.03 

   Elapsed Time 00:00:00.03 

   

      Group Statistics 

AGE N Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

field_1e 21-30 74 3.9580 .82468 .09587 

31-40 129 4.2636 .67430 .05937 

field_2e 21-30 74 3.8497 .92158 .10713 

31-40 129 4.1686 .77240 .06801 

field_3e 21-30 74 4.0216 .86234 .10025 

31-40 129 4.1566 .78818 .06940 

field_4e 21-30 74 4.0450 .84097 .09776 

31-40 129 4.2739 .92932 .08182 

field_5e 21-30 74 4.1261 .94071 .10936 

31-40 129 4.2972 .81675 .07191 

field_total_e 21-30 74 3.9657 .73998 .08602 

31-40 129 4.2220 .67694 .05960 
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Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

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

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

field_1e Equal 
variances 
assumed 

2.733 .100 -2.861 201 .005 -.30561 .10682 -.51623 -.09498 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -2.710 128.916 .008 -.30561 .11276 -.52871 -.08251 

field_2e Equal 
variances 
assumed 

3.929 .049 -2.636 201 .009 -.31894 .12099 -.55752 -.08037 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -2.513 131.507 .013 -.31894 .12689 -.56996 -.06793 

field_3e Equal 
variances 
assumed 

1.926 .167 -1.134 201 .258 -.13497 .11898 -.36958 .09964 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -1.107 141.232 .270 -.13497 .12192 -.37599 .10606 

field_4e Equal 
variances 
assumed 

.298 .586 -1.747 201 .082 -.22886 .13099 -.48714 .02943 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -1.795 164.936 .074 -.22886 .12748 -.48057 .02285 

field_5e Equal 
variances 
assumed 

2.162 .143 -1.358 201 .074 -.17103 .12597 -.41942 .07736 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -1.307 135.350 .094 -.17103 .13088 -.42987 .08780 

field_total_
e 

Equal 
variances 
assumed 

1.317 .252 -2.509 201 .013 -.25630 .10215 -.45773 -.05488 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -2.449 141.336 .016 -.25630 .10465 -.46319 -.04942 
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   Output Created 6/6/2021 2:05 

   Comments   

   Input Data C:\Users\กุ๊กไก่\spss กุ๊กไก่.
sav 

   Active Dataset DataSet1 

   Filter AGE = 2 | AGE = 4 
(FILTER) 

   Weight <none> 

   Split File <none> 

   N of Rows in 
Working Data File 226 

   Missing Value 
Handling 

Definition of 
Missing 

User defined missing 
values are treated as 
missing. 

   Cases Used Statistics for each 
analysis are based on 
the cases with no 
missing or out-of-range 
data for any variable in 
the analysis. 

   Syntax T-TEST 
GROUPS=AGE(2 4) 
  /MISSING=ANALYSIS 
  /VARIABLES=field_1e 
field_2e field_3e field_4e 
field_5e field_total_e 
  /CRITERIA=CI(.95). 

   Resources Processor Time 00:00:00.03 

   Elapsed Time 00:00:00.03 

   

      Group Statistics 

AGE N Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

field_1e 21-30 74 3.9580 .82468 .09587 

41-50 152 4.1827 .66377 .05384 

field_2e 21-30 74 3.8497 .92158 .10713 

41-50 152 3.9860 .78854 .06396 

field_3e 21-30 74 4.0216 .86234 .10025 

41-50 152 4.1303 .70354 .05706 

field_4e 21-30 74 4.0450 .84097 .09776 

41-50 152 4.1842 .96654 .07840 

field_5e 21-30 74 4.1261 .94071 .10936 

41-50 152 4.3421 .74875 .06073 

field_total_e 21-30 74 3.9657 .73998 .08602 

41-50 152 4.1344 .62601 .05078 
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Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

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

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

field_1e Equal 
variances 
assumed 

4.672 .032 -2.202 224 .029 -.22479 .10208 -.42595 -.02363 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -2.044 120.513 .043 -.22479 .10995 -.44248 -.00711 

field_2e Equal 
variances 
assumed 

4.191 .042 -1.153 224 .250 -.13636 .11825 -.36938 .09667 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -1.093 126.541 .277 -.13636 .12477 -.38327 .11055 

field_3e Equal 
variances 
assumed 

7.663 .006 -1.010 224 .314 -.10864 .10758 -.32064 .10336 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -.942 121.794 .348 -.10864 .11535 -.33699 .11971 

field_4e Equal 
variances 
assumed 

.922 .338 -1.059 224 .291 -.13917 .13147 -.39824 .11991 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -1.111 164.243 .268 -.13917 .12531 -.38660 .10827 

field_5e Equal 
variances 
assumed 

5.910 .016 -1.867 224 .063 -.21598 .11571 -.44399 .01203 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -1.727 119.480 .087 -.21598 .12509 -.46366 .03170 

field_total
_e 

Equal 
variances 
assumed 

4.827 .029 -1.789 224 .075 -.16866 .09431 -.35450 .01717 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -1.689 125.374 .094 -.16866 .09989 -.36635 .02902 
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   Output Created 6/6/2021 2:07 

   Comments   

   Input Data C:\Users\กุ๊กไก่\spss กุ๊กไก่.
sav 

   Active Dataset DataSet1 

   Filter AGE = 2 | AGE = 5 
(FILTER) 

   Weight <none> 

   Split File <none> 

   N of Rows in 
Working Data File 154 

   Missing Value 
Handling 

Definition of 
Missing 

User defined missing 
values are treated as 
missing. 

   Cases Used Statistics for each 
analysis are based on the 
cases with no missing or 
out-of-range data for any 
variable in the analysis. 

   Syntax T-TEST 
GROUPS=AGE(2 5) 
  /MISSING=ANALYSIS 
  /VARIABLES=field_1e 
field_2e field_3e field_4e 
field_5e field_total_e 
  /CRITERIA=CI(.95). 

   Resources Processor Time 00:00:00.03 

   Elapsed Time 00:00:00.03 

   

      Group Statistics 

AGE N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

field_1e 21-30 74 3.9580 .82468 .09587 

51-60 80 4.3292 .54503 .06094 

field_2e 21-30 74 3.8497 .92158 .10713 

51-60 80 4.2484 .72765 .08135 

field_3e 21-30 74 4.0216 .86234 .10025 

51-60 80 4.3650 .58485 .06539 

field_4e 21-30 74 4.0450 .84097 .09776 

51-60 80 4.4833 .65796 .07356 

field_5e 21-30 74 4.1261 .94071 .10936 

51-60 80 4.5417 .57215 .06397 

field_total_e 21-30 74 3.9657 .73998 .08602 

51-60 80 4.3518 .47808 .05345 
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Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

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

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

field_1e Equal 
variances 
assumed 

12.949 .000 -3.318 152 .001 -.37121 .11186 -.59221 -.15020 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -3.268 125.043 .001 -.37121 .11359 -.59603 -.14639 

field_2e Equal 
variances 
assumed 

5.306 .023 -2.992 152 .003 -.39878 .13330 -.66214 -.13541 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -2.964 138.813 .004 -.39878 .13452 -.66475 -.13280 

field_3e Equal 
variances 
assumed 

12.973 .000 -2.911 152 .004 -.34338 .11796 -.57644 -.11032 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -2.869 127.077 .005 -.34338 .11969 -.58021 -.10654 

field_4e Equal 
variances 
assumed 

3.255 .073 -3.616 152 .000 -.43829 .12120 -.67774 -.19884 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -3.582 138.146 .000 -.43829 .12235 -.68020 -.19638 

field_5e Equal 
variances 
assumed 

15.393 .000 -3.340 152 .001 -.41554 .12443 -.66137 -.16971 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -3.280 118.666 .001 -.41554 .12669 -.66641 -.16467 

field_total
_e 

Equal 
variances 
assumed 

14.686 .000 -3.874 152 .000 -.38605 .09966 -.58294 -.18916 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -3.812 123.272 .000 -.38605 .10128 -.58652 -.18559 
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   Output Created 6/6/2021 2:10 

   Comments   

   Input Data C:\Users\กุ๊กไก่\spss กุ๊กไก่.
sav 

   Active Dataset DataSet1 

   Filter AGE = 3 | AGE = 4 
(FILTER) 

   Weight <none> 

   Split File <none> 

   N of Rows in 
Working Data File 281 

   Missing Value 
Handling 

Definition of 
Missing 

User defined missing 
values are treated as 
missing. 

   Cases Used Statistics for each 
analysis are based on the 
cases with no missing or 
out-of-range data for any 
variable in the analysis. 

   Syntax T-TEST 
GROUPS=AGE(3 4) 
  /MISSING=ANALYSIS 
  /VARIABLES=field_1e 
field_2e field_3e field_4e 
field_5e field_total_e 
  /CRITERIA=CI(.95). 

   Resources Processor Time 00:00:00.03 

   Elapsed Time 00:00:00.02 

   

      Group Statistics 

AGE N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

field_1e 31-40 129 4.2636 .67430 .05937 

41-50 152 4.1827 .66377 .05384 

field_2e 31-40 129 4.1686 .77240 .06801 

41-50 152 3.9860 .78854 .06396 

field_3e 31-40 129 4.1566 .78818 .06940 

41-50 152 4.1303 .70354 .05706 

field_4e 31-40 129 4.2739 .92932 .08182 

41-50 152 4.1842 .96654 .07840 

field_5e 31-40 129 4.2972 .81675 .07191 

41-50 152 4.3421 .74875 .06073 

field_total_e 31-40 129 4.2220 .67694 .05960 

41-50 152 4.1344 .62601 .05078 
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Independent Samples Test 

  

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

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

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

field_1e Equal 
variances 
assumed 

.410 .523 1.010 279 .314 .08082 .08004 -.07674 .23838 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    1.008 270.195 .314 .08082 .08015 -.07697 .23861 

field_2e Equal 
variances 
assumed 

.013 .909 1.952 279 .052 .18258 .09352 -.00150 .36667 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    1.956 273.317 .052 .18258 .09336 -.00121 .36638 

field_3e Equal 
variances 
assumed 

2.204 .139 .296 279 .768 .02633 .08901 -.14890 .20155 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    .293 259.178 .770 .02633 .08984 -.15059 .20324 

field_4e Equal 
variances 
assumed 

.221 .638 .789 279 .431 .08969 .11368 -.13409 .31348 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    .792 274.667 .429 .08969 .11332 -.13339 .31277 

field_5e Equal 
variances 
assumed 

1.059 .304 -.481 279 .631 -.04495 .09346 -.22892 .13902 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -.478 262.506 .633 -.04495 .09413 -.23028 .14039 

field_tot
al_e 

Equal 
variances 
assumed 

1.417 .235 1.127 279 .261 .08764 .07780 -.06550 .24078 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    1.119 263.546 .264 .08764 .07830 -.06653 .24181 
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T-Test 
     

      Notes 

   Output Created 6/6/2021 2:12 

   Comments   

   Input Data C:\Users\กุ๊กไก่\spss กุ๊กไก่.
sav 

   Active Dataset DataSet1 

   Filter AGE = 3 | AGE = 5 
(FILTER) 

   Weight <none> 

   Split File <none> 

   N of Rows in 
Working Data File 209 

   Missing Value 
Handling 

Definition of 
Missing 

User defined missing 
values are treated as 
missing. 

   Cases Used Statistics for each 
analysis are based on the 
cases with no missing or 
out-of-range data for any 
variable in the analysis. 

   Syntax T-TEST 
GROUPS=AGE(3 5) 
  /MISSING=ANALYSIS 
  /VARIABLES=field_1e 
field_2e field_3e field_4e 
field_5e field_total_e 
  /CRITERIA=CI(.95). 

   Resources Processor Time 00:00:00.03 

   Elapsed Time 00:00:00.03 

   

      Group Statistics 

AGE N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

field_1e 31-40 129 4.2636 .67430 .05937 

51-60 80 4.3292 .54503 .06094 

field_2e 31-40 129 4.1686 .77240 .06801 

51-60 80 4.2484 .72765 .08135 

field_3e 31-40 129 4.1566 .78818 .06940 

51-60 80 4.3650 .58485 .06539 

field_4e 31-40 129 4.2739 .92932 .08182 

51-60 80 4.4833 .65796 .07356 

field_5e 31-40 129 4.2972 .81675 .07191 

51-60 80 4.5417 .57215 .06397 

field_total_e 31-40 129 4.2220 .67694 .05960 

51-60 80 4.3518 .47808 .05345 
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Independent Samples Test 

  

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

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

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

field_1e Equal 
variances 
assumed 

7.098 .008 -.734 207 .464 -.06560 .08939 -.24183 .11062 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -.771 192.891 .442 -.06560 .08508 -.23340 .10220 

field_2e Equal 
variances 
assumed 

.343 .559 -.742 207 .459 -.07983 .10753 -.29183 .13217 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -.753 175.187 .453 -.07983 .10603 -.28910 .12943 

field_3e Equal 
variances 
assumed 

4.965 .027 -2.041 207 .042 -.20841 .10209 -.40969 -.00713 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -2.186 200.328 .030 -.20841 .09535 -.39643 -.02040 

field_4e Equal 
variances 
assumed 

5.283 .023 -1.760 207 .080 -.20943 .11900 -.44404 .02518 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -1.903 203.320 .058 -.20943 .11003 -.42637 .00751 

field_5e Equal 
variances 
assumed 

7.471 .007 -2.344 207 .020 -.24451 .10433 -.45019 -.03883 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -2.540 203.879 .012 -.24451 .09625 -.43427 -.05475 

field_total
_e 

Equal 
variances 
assumed 

8.408 .004 -1.498 207 .136 -.12975 .08663 -.30054 .04105 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -1.621 203.456 .017 -.12975 .08006 -.28760 .02810 
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T-Test 
     

      Notes 

   Output Created 6/6/2021 2:13 

   Comments   

   Input Data C:\Users\กุ๊กไก่\spss กุ๊กไก่.
sav 

   Active Dataset DataSet1 

   Filter AGE = 4 | AGE = 5 
(FILTER) 

   Weight <none> 

   Split File <none> 

   N of Rows in 
Working Data File 232 

   Missing Value 
Handling 

Definition of 
Missing 

User defined missing 
values are treated as 
missing. 

   Cases Used Statistics for each 
analysis are based on the 
cases with no missing or 
out-of-range data for any 
variable in the analysis. 

   Syntax T-TEST 
GROUPS=AGE(4 5) 
  /MISSING=ANALYSIS 
  /VARIABLES=field_1e 
field_2e field_3e field_4e 
field_5e field_total_e 
  /CRITERIA=CI(.95). 

   Resources Processor Time 00:00:00.02 

   Elapsed Time 00:00:00.02 

   

      Group Statistics 

AGE N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

field_1e 41-50 152 4.1827 .66377 .05384 

51-60 80 4.3292 .54503 .06094 

field_2e 41-50 152 3.9860 .78854 .06396 

51-60 80 4.2484 .72765 .08135 

field_3e 41-50 152 4.1303 .70354 .05706 

51-60 80 4.3650 .58485 .06539 

field_4e 41-50 152 4.1842 .96654 .07840 

51-60 80 4.4833 .65796 .07356 

field_5e 41-50 152 4.3421 .74875 .06073 

51-60 80 4.5417 .57215 .06397 

field_total_e 41-50 152 4.1344 .62601 .05078 

51-60 80 4.3518 .47808 .05345 
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Independent Samples Test 

  

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

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

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

field_1e Equal 
variances 
assumed 

4.333 .038 -1.695 230 .092 -.14642 .08640 -.31666 .02382 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -1.801 189.926 .073 -.14642 .08131 -.30681 .01397 

field_2e Equal 
variances 
assumed 

.223 .637 -2.473 230 .014 -.26242 .10610 -.47148 -.05336 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -2.536 172.385 .012 -.26242 .10349 -.46668 -.05816 

field_3e Equal 
variances 
assumed 

.872 .351 -2.555 230 .011 -.23474 .09188 -.41577 -.05371 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -2.705 188.082 .007 -.23474 .08679 -.40594 -.06354 

field_4e Equal 
variances 
assumed 

7.423 .007 -2.481 230 .014 -.29912 .12058 -.53670 -.06155 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -2.782 215.154 .006 -.29912 .10751 -.51102 -.08722 

field_5e Equal 
variances 
assumed 

3.681 .056 -2.084 230 .038 -.19956 .09575 -.38822 -.01091 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -2.262 200.413 .025 -.19956 .08821 -.37349 -.02563 

field_total
_e 

Equal 
variances 
assumed 

3.463 .064 -2.716 230 .007 -.21739 .08004 -.37509 -.05968 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -2.949 200.494 .004 -.21739 .07372 -.36276 -.07201 
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Oneway 
  

   Notes 

Output Created 6/6/2021 2:20 

Comments   

Input Data 

C:\Users\กุ๊กไก่\spss กุ๊กไก่.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 
File 440 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated 
as missing. 

Cases Used 
Statistics for each analysis are based on 
cases with no missing data for any 
variable in the analysis. 

Syntax 
ONEWAY field1 field2 field3 field4 field5 
realize BY EDU 
  /STATISTICS DESCRIPTIVES 
  /MISSING ANALYSIS. 

Resources Processor Time 00:00:00.02 

Elapsed Time 00:00:00.02 
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Descriptives 

  N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for 

Mean 

Minimum Maximum 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

field1 ต ่ากว่าปริญญาตรี 19 4.0000 1.05409 .24183 3.4919 4.5081 1.67 5.00 

ก าลงัศึกษาปริญญาตรี 21 4.1323 .52425 .11440 3.8936 4.3709 3.11 4.89 

จบปริญญาตรี 263 4.1867 .65119 .04015 4.1077 4.2658 1.44 5.00 

สูงกว่าปริญญาตรี 137 4.2222 .73394 .06270 4.0982 4.3462 1.22 5.00 

Total 440 4.1871 .69288 .03303 4.1222 4.2520 1.22 5.00 

field2 ต ่ากว่าปริญญาตรี 19 4.0724 .87630 .20104 3.6500 4.4947 2.13 5.00 

ก าลงัศึกษาปริญญาตรี 21 3.8393 .76968 .16796 3.4889 4.1896 2.38 5.00 

จบปริญญาตรี 263 4.0670 .79970 .04931 3.9699 4.1641 1.38 5.00 

สูงกว่าปริญญาตรี 137 4.0812 .81315 .06947 3.9438 4.2186 1.13 5.00 

Total 440 4.0608 .80467 .03836 3.9854 4.1362 1.13 5.00 

field3 ต ่ากว่าปริญญาตรี 19 4.2421 .90818 .20835 3.8044 4.6798 1.40 5.00 

ก าลงัศึกษาปริญญาตรี 21 4.2095 .69419 .15149 3.8935 4.5255 3.00 5.00 

จบปริญญาตรี 263 4.1688 .74307 .04582 4.0786 4.2590 1.40 5.00 

สูงกว่าปริญญาตรี 137 4.1182 .76372 .06525 3.9892 4.2473 1.00 5.00 

Total 440 4.1582 .75299 .03590 4.0876 4.2287 1.00 5.00 

field4 ต ่ากว่าปริญญาตรี 19 4.2982 .89508 .20535 3.8668 4.7297 2.33 5.00 

ก าลงัศึกษาปริญญาตรี 21 4.2698 .74996 .16365 3.9285 4.6112 2.67 5.00 

จบปริญญาตรี 263 4.2180 .88564 .05461 4.1105 4.3255 1.00 5.00 

สูงกว่าปริญญาตรี 137 4.2628 .93361 .07976 4.1050 4.4205 1.00 5.00 

Total 440 4.2379 .89289 .04257 4.1542 4.3215 1.00 5.00 

field5 ต ่ากว่าปริญญาตรี 19 4.2632 .90662 .20799 3.8262 4.7001 2.00 5.00 

ก าลงัศึกษาปริญญาตรี 21 4.2698 .88581 .19330 3.8666 4.6731 2.00 5.00 

จบปริญญาตรี 263 4.3169 .79980 .04932 4.2197 4.4140 1.00 5.00 

สูงกว่าปริญญาตรี 137 4.3528 .74729 .06385 4.2265 4.4791 1.00 5.00 

Total 440 4.3235 .79045 .03768 4.2494 4.3975 1.00 5.00 

ความตระหนกั
รู้ 

ต ่ากว่าปริญญาตรี 19 4.1241 .86204 .19776 3.7086 4.5395 2.29 5.00 

ก าลงัศึกษาปริญญาตรี 21 4.0918 .53100 .11587 3.8501 4.3335 3.29 4.93 

จบปริญญาตรี 263 4.1666 .64098 .03952 4.0888 4.2444 1.57 5.00 

สูงกว่าปริญญาตรี 137 4.1817 .66127 .05650 4.0700 4.2934 1.21 5.00 

Total 440 4.1659 .65146 .03106 4.1049 4.2269 1.21 5.00 
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ANOVA 

  Sum of Squares df 
Mean 

Square F Sig. 

field1 Between 
Groups 

.897 3 .299 .621 .601 

Within Groups 209.857 436 .481     

Total 210.754 439       

field2 Between 
Groups 

1.100 3 .367 .565 .639 

Within Groups 283.149 436 .649     

Total 284.249 439       

field3 Between 
Groups 

.437 3 .146 .256 .857 

Within Groups 248.473 436 .570     

Total 248.911 439       

field4 Between 
Groups 

.280 3 .093 .116 .951 

Within Groups 349.711 436 .802     

Total 349.991 439       

field5 Between 
Groups 

.259 3 .086 .137 .938 

Within Groups 274.032 436 .629     

Total 274.291 439       

ความตระหนกัรู้ Between 
Groups 

.183 3 .061 .143 .934 

Within Groups 186.129 436 .427     

Total 186.312 439       
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Oneway 
   

    Notes 

 Output Created 6/6/2021 2:25 

 Comments   

 Input Data 

C:\Users\กุ๊กไก่\spss กุ๊กไก่.sav 

 Active Dataset DataSet1 

 Filter <none> 

 Weight <none> 

 Split File <none> 

 N of Rows in Working 
Data File 440 

 Missing Value 
Handling 

Definition of Missing User-defined missing values are 
treated as missing. 

 Cases Used Statistics for each analysis are 
based on cases with no missing 
data for any variable in the 
analysis. 

 Syntax 
ONEWAY field1 field2 field3 field4 
field5 realize BY OCC 
  /STATISTICS DESCRIPTIVES 
  /MISSING ANALYSIS. 

 Resources Processor Time 00:00:00.03 

 Elapsed Time 00:00:00.03 
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Descriptives 

  N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minimum Maximum 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

field1 student 18 4.01 .744 .17531 3.6425 4.3822 1.78 4.89 

official 29 4.06 1.002 .18599 3.6803 4.4423 1.44 5.00 

employee 251 4.21 .683 .04308 4.1214 4.2911 1.22 5.00 

owner 64 4.12 .684 .08546 3.9507 4.2923 1.22 5.00 

freelance 63 4.27 .597 .07516 4.1196 4.4201 1.67 5.00 

other 15 4.25 .494 .12760 3.9782 4.5255 3.22 5.00 

Total 440 4.19 .693 .03303 4.1222 4.2520 1.22 5.00 

field2 student 18 3.78 .662 .15608 3.4485 4.1071 2.38 5.00 

official 29 4.18 .893 .16583 3.8370 4.5164 2.00 5.00 

employee 251 4.09 .824 .05201 3.9842 4.1891 1.13 5.00 

owner 64 3.99 .839 .10484 3.7768 4.1958 1.75 5.00 

freelance 63 4.07 .698 .08795 3.8917 4.2433 2.13 5.00 

other 15 4.03 .746 .19267 3.6201 4.4466 3.00 5.00 

Total 440 4.06 .805 .03836 3.9854 4.1362 1.13 5.00 

field3 student 18 4.16 .962 .22669 3.6773 4.6338 1.40 5.00 

official 29 4.15 .883 .16390 3.8160 4.4875 1.80 5.00 

employee 251 4.16 .739 .04662 4.0659 4.2496 1.00 5.00 

owner 64 4.19 .809 .10118 3.9916 4.3959 1.00 5.00 

freelance 63 4.14 .689 .08675 3.9694 4.3163 2.60 5.00 

other 15 4.09 .544 .14057 3.7918 4.3948 3.20 5.00 

Total 440 4.16 .753 .03590 4.0876 4.2287 1.00 5.00 

field4 student 18 4.13 .841 .19828 3.7113 4.5480 2.33 5.00 

official 29 4.28 .926 .17198 3.9236 4.6281 1.67 5.00 

employee 251 4.21 .910 .05746 4.0967 4.3230 1.00 5.00 

owner 64 4.31 .911 .11388 4.0797 4.5349 1.00 5.00 

freelance 63 4.33 .761 .09585 4.1364 4.5196 2.00 5.00 

other 15 4.09 1.102 .28446 3.4788 4.6990 1.33 5.00 

Total 440 4.24 .893 .04257 4.1542 4.3215 1.00 5.00 

field5 student 18 4.22 .886 .20874 3.7818 4.6626 2.00 5.00 

official 29 4.17 1.037 .19265 3.7778 4.5670 1.00 5.00 

employee 251 4.33 .767 .04842 4.2327 4.4234 1.00 5.00 

owner 64 4.38 .830 .10380 4.1676 4.5824 2.00 5.00 

freelance 63 4.39 .725 .09131 4.2090 4.5741 2.00 5.00 

other 15 4.16 .653 .16861 3.7939 4.5172 3.00 5.00 

Total 440 4.32 .790 .03768 4.2494 4.3975 1.00 5.00 
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  N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minimum Maximum 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

ความ
ตระหนกัรู้ 

student 18 4.01 .633 .14920 3.6912 4.3207 2.29 4.93 

official 29 4.15 .884 .16413 3.8091 4.4815 1.64 5.00 

employee 251 4.18 .653 .04125 4.0956 4.2581 1.21 5.00 

owner 64 4.1429 .68565 .08571 3.9716 4.3141 1.39 5.00 

freelance 63 4.2086 .52148 .06570 4.0773 4.3399 2.54 5.00 

other 15 4.1333 .51622 .13329 3.8475 4.4192 3.50 5.00 

Total 440 4.1659 .65146 .03106 4.1049 4.2269 1.21 5.00 
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ANOVA 

  Sum of Squares df 
Mean 

Square F Sig. 

field1 Between 
Groups 

1.870 5 .374 .777 .566 

Within Groups 208.884 434 .481     

Total 210.754 439       

field2 Between 
Groups 

2.368 5 .474 .729 .602 

Within Groups 281.880 434 .649     

Total 284.249 439       

field3 Between 
Groups 

.160 5 .032 .056 .998 

Within Groups 248.750 434 .573     

Total 248.911 439       

field4 Between 
Groups 

1.604 5 .321 .400 .849 

Within Groups 348.387 434 .803     

Total 349.991 439       

field5 Between 
Groups 

1.736 5 .347 .553 .736 

Within Groups 272.554 434 .628     

Total 274.291 439       

ความตระหนกัรู้ Between 
Groups 

.668 5 .134 .312 .906 

Within Groups 185.644 434 .428     

Total 186.312 439       
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Oneway 
  

   Notes 

Output Created 6/6/2021 2:29 

Comments   

Input Data 

C:\Users\กุ๊กไก่\spss กุ๊กไก่.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 
File 440 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated 
as missing. 

Cases Used 
Statistics for each analysis are based on 
cases with no missing data for any 
variable in the analysis. 

Syntax 

ONEWAY field_1e field_2e field_3e 
field_4e field_5e field_total_e BY 
SALARY 
  /MISSING ANALYSIS 
  /POSTHOC=TUKEY ALPHA(0.05). 

Resources Processor Time 00:00:00.16 

Elapsed Time 00:00:00.10 
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Descriptives 

  N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minimum Maximum 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

field1 under 15000 38 4.0175 .61215 .09930 3.8163 4.2188 2.11 5.00 

15001-35000 119 4.1681 .71569 .06561 4.0381 4.2980 1.44 5.00 

35001-50000 90 4.2272 .66790 .07040 4.0873 4.3670 1.44 5.00 

50001-100000 115 4.2251 .72060 .06720 4.0920 4.3582 1.22 5.00 

more 100000 78 4.1966 .68468 .07753 4.0422 4.3510 1.22 5.00 

Total 440 4.1871 .69288 .03303 4.1222 4.2520 1.22 5.00 

field2 under 15000 38 3.6743 .66687 .10818 3.4551 3.8935 2.38 5.00 

15001-35000 119 4.1082 .82015 .07518 3.9593 4.2571 1.63 5.00 

35001-50000 90 4.0750 .81824 .08625 3.9036 4.2464 1.25 5.00 

50001-100000 115 4.1076 .78707 .07340 3.9622 4.2530 1.13 5.00 

more 100000 78 4.0913 .82121 .09298 3.9062 4.2765 1.38 5.00 

Total 440 4.0608 .80467 .03836 3.9854 4.1362 1.13 5.00 

field3 under 15000 38 3.9895 .61854 .10034 3.7862 4.1928 3.00 5.00 

15001-35000 119 4.2000 .77197 .07077 4.0599 4.3401 1.80 5.00 

35001-50000 90 4.1467 .77070 .08124 3.9852 4.3081 1.40 5.00 

50001-100000 115 4.2087 .66932 .06241 4.0851 4.3323 1.00 5.00 

more 100000 78 4.1154 .87358 .09891 3.9184 4.3123 1.00 5.00 

Total 440 4.1582 .75299 .03590 4.0876 4.2287 1.00 5.00 

field4 under 15000 38 4.0439 .70251 .11396 3.8130 4.2748 2.67 5.00 

15001-35000 119 4.2213 .89913 .08242 4.0581 4.3845 1.00 5.00 

35001-50000 90 4.2519 .96027 .10122 4.0507 4.4530 1.00 5.00 

50001-100000 115 4.2899 .83599 .07796 4.1354 4.4443 1.00 5.00 

more 100000 78 4.2650 .97199 .11006 4.0458 4.4841 1.00 5.00 

Total 440 4.2379 .89289 .04257 4.1542 4.3215 1.00 5.00 

field5 under 15000 38 4.1228 .83978 .13623 3.8468 4.3988 2.00 5.00 

15001-35000 119 4.2857 .85732 .07859 4.1301 4.4413 1.00 5.00 

35001-50000 90 4.4148 .71947 .07584 4.2641 4.5655 2.00 5.00 

50001-100000 115 4.3739 .73898 .06891 4.2374 4.5104 1.00 5.00 

more 100000 78 4.2991 .80866 .09156 4.1168 4.4815 2.00 5.00 

Total 440 4.3235 .79045 .03768 4.2494 4.3975 1.00 5.00 

ความ
ตระหนกัรู้ 

under 15000 38 3.9286 .51192 .08304 3.7603 4.0968 2.86 5.00 

15001-35000 119 4.1750 .69003 .06325 4.0497 4.3002 1.64 5.00 

35001-50000 90 4.1921 .66174 .06975 4.0535 4.3307 1.57 5.00 

50001-100000 115 4.2115 .59969 .05592 4.1007 4.3223 1.21 5.00 

more 100000 78 4.1703 .70257 .07955 4.0119 4.3287 1.39 5.00 

Total 440 4.1659 .65146 .03106 4.1049 4.2269 1.21 5.00 
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ANOVA 

  Sum of Squares df 
Mean 

Square F Sig. 

field1 Between 
Groups 

1.453 4 .363 .755 .555 

Within Groups 209.301 435 .481     

Total 210.754 439       

field2 Between 
Groups 

6.285 4 1.571 2.459 .045 

Within Groups 277.963 435 .639     

Total 284.249 439       

field3 Between 
Groups 

1.738 4 .434 .765 .549 

Within Groups 247.173 435 .568     

Total 248.911 439       

field4 Between 
Groups 

1.849 4 .462 .577 .679 

Within Groups 348.142 435 .800     

Total 349.991 439       

field5 Between 
Groups 

2.789 4 .697 1.117 .348 

Within Groups 271.501 435 .624     

Total 274.291 439       

ความตระหนกัรู้ Between 
Groups 

2.452 4 .613 1.450 .216 

Within Groups 183.860 435 .423     

Total 186.312 439       
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Post Hoc Tests 
      

        Multiple Comparisons 

Tukey's HSD 

        

Dependent Variable 

Mean 
Difference 

(I-J) 
Std. 
Error Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

field_1e under 15000 15001-35000 -.15052 .12925 .772 -.5209 .2198 

35001-50000 -.20962 .13419 .523 -.5941 .1749 

50001-100000 -.20758 .12979 .500 -.5795 .1643 

more 100000 -.17904 .13722 .689 -.5722 .2142 

15001-35000 under 15000 .15052 .12925 .772 -.2198 .5209 

35001-50000 -.05909 .09690 .973 -.3368 .2186 

50001-100000 -.05705 .09070 .970 -.3170 .2029 

more 100000 -.02851 .10105 .997 -.3181 .2611 

35001-50000 under 15000 .20962 .13419 .523 -.1749 .5941 

15001-35000 .05909 .09690 .973 -.2186 .3368 

50001-100000 .00204 .09762 .974 -.2777 .2818 

more 100000 .03058 .10731 .997 -.2769 .3381 

50001-100000 under 15000 .20758 .12979 .500 -.1643 .5795 

15001-35000 .05705 .09070 .970 -.2029 .3170 

35001-50000 -.00204 .09762 .974 -.2818 .2777 

more 100000 .02854 .10175 .997 -.2630 .3201 

more 100000 under 15000 .17904 .13722 .689 -.2142 .5722 

15001-35000 .02851 .10105 .997 -.2611 .3181 

35001-50000 -.03058 .10731 .997 -.3381 .2769 

50001-100000 -.02854 .10175 .997 -.3201 .2630 

field_2e under 15000 15001-35000 -.43385* .14895 .046 -.8607 -.0070 

 
35001-50000 -.40066 .15465 .085 -.8438 .0425 

 
50001-100000 -.43327* .14957 .047 -.8619 -.0047 

 
more 100000 -.41700 .15814 .077 -.8701 .0361 

 
15001-35000 under 15000 .43385* .14895 .046 .0070 .8607 

 
35001-50000 .03319 .11167 .997 -.2868 .3532 

 
50001-100000 .00058 .10453 1.000 -.2989 .3001 

 
more 100000 .01685 .11646 .998 -.3169 .3505 

 
35001-50000 under 15000 .40066 .15465 .085 -.0425 .8438 

 
15001-35000 -.03319 .11167 .997 -.3532 .2868 

 
50001-100000 -.03261 .11250 .997 -.3550 .2898 

 
more 100000 -.01635 .12366 .998 -.3707 .3380 

 
50001-100000 under 15000 .43327* .14957 .047 .0047 .8619 

  
15001-35000 -.00058 .10453 1.000 -.3001 .2989 
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Dependent Variable 

Mean 
Difference 

(I-J) 
Std. 
Error Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

  
35001-50000 .03261 .11250 .997 -.2898 .3550 

  
more 100000 .01626 .11726 .998 -.3197 .3523 

 
more 100000 under 15000 .41700 .15814 .077 -.0361 .8701 

 
15001-35000 -.01685 .11646 .998 -.3505 .3169 

 
35001-50000 .01635 .12366 .998 -.3380 .3707 

 
50001-100000 -.01626 .11726 .998 -.3523 .3197 

field_3e under 15000 15001-35000 -.21053 .14046 .564 -.6130 .1919 

35001-50000 -.15719 .14583 .818 -.5751 .2607 

50001-100000 -.21922 .14105 .529 -.6234 .1849 

more 100000 -.12591 .14912 .917 -.5532 .3014 

15001-35000 under 15000 .21053 .14046 .564 -.1919 .6130 

35001-50000 .05333 .10530 .986 -.2484 .3551 

50001-100000 -.00870 .09857 .994 -.2911 .2737 

more 100000 .08462 .10982 .939 -.2301 .3993 

35001-50000 under 15000 .15719 .14583 .818 -.2607 .5751 

15001-35000 -.05333 .10530 .986 -.3551 .2484 

50001-100000 -.06203 .10609 .976 -.3660 .2420 

more 100000 .03128 .11661 .996 -.3029 .3654 

50001-100000 under 15000 .21922 .14105 .529 -.1849 .6234 

15001-35000 .00870 .09857 .994 -.2737 .2911 

35001-50000 .06203 .10609 .976 -.2420 .3660 

more 100000 .09331 .11057 .917 -.2235 .4101 

more 100000 under 15000 .12591 .14912 .917 -.3014 .5532 

15001-35000 -.08462 .10982 .939 -.3993 .2301 

35001-50000 -.03128 .11661 .996 -.3654 .3029 

50001-100000 -.09331 .11057 .917 -.4101 .2235 

field_4e under 15000 15001-35000 -.17743 .16669 .825 -.6551 .3002 

 
35001-50000 -.20799 .17307 .751 -.7039 .2879 

 
50001-100000 -.24600 .16739 .583 -.7257 .2337 

 
more 100000 -.22110 .17698 .723 -.7282 .2860 

 
15001-35000 under 15000 .17743 .16669 .825 -.3002 .6551 

 
35001-50000 -.03056 .12497 .995 -.3887 .3275 

 
50001-100000 -.06857 .11698 .976 -.4038 .2666 

 
more 100000 -.04367 .13033 .997 -.4171 .3298 

 
35001-50000 under 15000 .20799 .17307 .751 -.2879 .7039 

 
15001-35000 .03056 .12497 .995 -.3275 .3887 

 
50001-100000 -.03800 .12590 .997 -.3988 .3228 

 
more 100000 -.01311 .13839 .995 -.4097 .3835 

 
50001-100000 under 15000 .24600 .16739 .583 -.2337 .7257 

  
15001-35000 .06857 .11698 .976 -.2666 .4038 

  
35001-50000 .03800 .12590 .997 -.3228 .3988 
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Dependent Variable 

Mean 
Difference 

(I-J) 
Std. 
Error Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

  
more 100000 .02490 .13122 .992 -.3511 .4009 

 
more 100000 under 15000 .22110 .17698 .723 -.2860 .7282 

 
15001-35000 .04367 .13033 .997 -.3298 .4171 

 
35001-50000 .01311 .13839 .995 -.3835 .4097 

 
50001-100000 -.02490 .13122 .992 -.4009 .3511 

field_5e under 15000 15001-35000 -.16291 .14721 .803 -.5847 .2589 

35001-50000 -.29201 .15284 .316 -.7300 .1459 

50001-100000 -.25111 .14782 .437 -.6747 .1725 

more 100000 -.17634 .15629 .792 -.6242 .2715 

15001-35000 under 15000 .16291 .14721 .803 -.2589 .5847 

35001-50000 -.12910 .11036 .769 -.4453 .1871 

50001-100000 -.08820 .10331 .913 -.3842 .2078 

more 100000 -.01343 .11509 .997 -.3432 .3164 

35001-50000 under 15000 .29201 .15284 .316 -.1459 .7300 

15001-35000 .12910 .11036 .769 -.1871 .4453 

50001-100000 .04090 .11119 .993 -.2777 .3595 

more 100000 .11567 .12222 .878 -.2345 .4659 

50001-100000 under 15000 .25111 .14782 .437 -.1725 .6747 

15001-35000 .08820 .10331 .913 -.2078 .3842 

35001-50000 -.04090 .11119 .993 -.3595 .2777 

more 100000 .07477 .11588 .967 -.2573 .4068 

more 100000 under 15000 .17634 .15629 .792 -.2715 .6242 

15001-35000 .01343 .11509 .997 -.3164 .3432 

35001-50000 -.11567 .12222 .878 -.4659 .2345 

50001-100000 -.07477 .11588 .967 -.4068 .2573 

field_total_e under 15000 15001-35000 -.24640 .12114 .255 -.5935 .1007 

 
35001-50000 -.26349 .12577 .228 -.6239 .0969 

 
50001-100000 -.28292 .12165 .146 -.6315 .0657 

 
more 100000 -.24176 .12861 .332 -.6103 .1268 

 
15001-35000 under 15000 .24640 .12114 .255 -.1007 .5935 

 
35001-50000 -.01709 .09082 .992 -.2773 .2431 

 
50001-100000 -.03652 .08501 .991 -.2801 .2071 

 
more 100000 .00464 .09471 .986 -.2668 .2760 

 
35001-50000 under 15000 .26349 .12577 .228 -.0969 .6239 

 
15001-35000 .01709 .09082 .992 -.2431 .2773 

 
50001-100000 -.01943 .09150 .991 -.2816 .2428 

 
more 100000 .02173 .10057 .991 -.2665 .3099 

 
50001-100000 under 15000 .28292 .12165 .146 -.0657 .6315 

  
15001-35000 .03652 .08501 .991 -.2071 .2801 

  
35001-50000 .01943 .09150 .991 -.2428 .2816 

  
more 100000 .04116 .09536 .991 -.2321 .3144 
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Dependent Variable 

Mean 
Difference 

(I-J) 
Std. 
Error Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 
more 100000 under 15000 .24176 .12861 .332 -.1268 .6103 

 
15001-35000 -.00464 .09471 .986 -.2760 .2668 

 
35001-50000 -.02173 .10057 .991 -.3099 .2665 

 
50001-100000 -.04116 .09536 .991 -.3144 .2321 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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Homogeneous Subsets 
    

field_1e 

 Tukey's HSDa,b 
   

SALARY N 

Subset for alpha = 0.05 
 

1 
 under 15000 38 4.0175 

 15001-35000 119 4.1681 

 more 100000 78 4.1966 

 50001-100000 115 4.2251 

 35001-50000 90 4.2272 

 Sig.   .353 
 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

 a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 74.243. 

 b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed. 

 field_2e 

Tukey's HSDa,b 
   

SALARY N 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 

under 15000 38 3.6743   

35001-50000 90   4.0750 

more 100000 78   4.0913 

50001-100000 115   4.1076 

15001-35000 119   4.1082 

Sig.   1.000 .995 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 74.243. 

b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are 
not guaranteed. 

field_3e 

 Tukey's HSDa,b 
   

SALARY N 

Subset for alpha = 0.05 
 

1 
 under 15000 38 3.9895 

 more 100000 78 4.1154 

 35001-50000 90 4.1467 

 15001-35000 119 4.2000 

 50001-100000 115 4.2087 

 Sig.   .393 
 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

 a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 74.243. 

 b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed. 
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field_4e 

 Tukey's HSDa,b 
   

SALARY N 

Subset for alpha = 0.05 
 

1 
 under 15000 38 4.0439 

 15001-35000 119 4.2213 

 35001-50000 90 4.2519 

 more 100000 78 4.2650 

 50001-100000 115 4.2899 

 Sig.   .452 
 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

 a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 74.243. 

 b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed. 

 

    field_5e 

 Tukey's HSDa,b 
   

SALARY N 

Subset for alpha = 0.05 
 

1 
 under 15000 38 4.1228 

 15001-35000 119 4.2857 

 more 100000 78 4.2991 

 50001-100000 115 4.3739 

 35001-50000 90 4.4148 

 Sig.   .169 
 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

 a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 74.243. 

 b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed. 

 

    field_total_e 

 Tukey's HSDa,b 
   

SALARY N 

Subset for alpha = 0.05 
 

1 
 under 15000 38 3.9286 

 more 100000 78 4.1703 

 15001-35000 119 4.1750 

 35001-50000 90 4.1921 

 50001-100000 115 4.2115 

 Sig.   .075 
 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

 a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 74.243. 

 b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed. 
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T-Test 
     Notes 

   Output Created 6/6/2021 2:35 

   Comments   

   Input Data 

C:\Users\กุ๊กไก่\spss กุ๊กไก่.
sav 

   Active Dataset DataSet1 

   Filter SALARY = 1 | SALARY =  
2 (FILTER) 

   Weight <none> 

   Split File <none> 

   N of Rows in 
Working Data File 157 

   Missing Value 
Handling 

Definition of 
Missing 

User defined missing 
values are treated as 
missing. 

   Cases Used Statistics for each 
analysis are based on the 
cases with no missing or 
out-of-range data for any 
variable in the analysis. 

   Syntax 
T-TEST 
GROUPS=SALARY(1 2) 
  /MISSING=ANALYSIS 
  /VARIABLES=field_1e 
field_2e field_3e field_4e 
field_5e field_total_e 
  /CRITERIA=CI(.95). 

   Resources Processor Time 00:00:00.05 

   Elapsed Time 00:00:00.05 

   
Group Statistics 

SALARY N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

field_1e under 15000 38 4.0175 .61215 .09930 

15001-35000 119 4.1681 .71569 .06561 

field_2e under 15000 38 3.6743 .66687 .10818 

15001-35000 119 4.1082 .82015 .07518 

field_3e under 15000 38 3.9895 .61854 .10034 

15001-35000 119 4.2000 .77197 .07077 

field_4e under 15000 38 4.0439 .70251 .11396 

15001-35000 119 4.2213 .89913 .08242 

field_5e under 15000 38 4.1228 .83978 .13623 

15001-35000 119 4.2857 .85732 .07859 

field_total_e under 15000 38 3.9286 .51192 .08304 

15001-35000 119 4.1750 .69003 .06325 
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Independent Samples Test 

  

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

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

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

field_1e Equal 
variances 
assumed 

.983 .323 -1.167 155 .245 -.15052 .12901 -.40537 .10433 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -1.265 72.046 .210 -.15052 .11902 -.38778 .08673 

field_2e Equal 
variances 
assumed 

1.913 .169 -2.961 155 .004 -.43385 .14651 -.72326 -.14444 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -3.293 75.827 .002 -.43385 .13174 -.69624 -.17146 

field_3e Equal 
variances 
assumed 

2.994 .086 -1.530 155 .128 -.21053 .13756 -.48226 .06120 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -1.715 76.989 .090 -.21053 .12278 -.45502 .03397 

field_4e Equal 
variances 
assumed 

3.390 .068 -1.112 155 .268 -.17743 .15956 -.49261 .13776 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -1.262 79.050 .211 -.17743 .14064 -.45737 .10251 

field_5e Equal 
variances 
assumed 

.042 .838 -1.025 155 .307 -.16291 .15897 -.47694 .15112 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -1.036 63.520 .304 -.16291 .15727 -.47714 .15133 

field_total
_e 

Equal 
variances 
assumed 

3.171 .077 -2.028 155 .064 -.24640 .12148 -.48637 -.00643 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -2.360 83.568 .021 -.24640 .10439 -.45401 -.03879 
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T-Test 
     Notes 

   Output Created 6/6/2021 2:38 

   Comments   

   Input Data 

C:\Users\กุ๊กไก่\spss กุ๊กไก่.
sav 

   Active Dataset DataSet1 

   Filter SALARY = 1 | SALARY =  
3 (FILTER) 

   Weight <none> 

   Split File <none> 

   N of Rows in 
Working Data File 128 

   Missing Value 
Handling 

Definition of 
Missing 

User defined missing 
values are treated as 
missing. 

   Cases Used Statistics for each 
analysis are based on the 
cases with no missing or 
out-of-range data for any 
variable in the analysis. 

   Syntax 
T-TEST 
GROUPS=SALARY(1 3) 
  /MISSING=ANALYSIS 
  /VARIABLES=field_1e 
field_2e field_3e field_4e 
field_5e field_total_e 
  /CRITERIA=CI(.95). 

   Resources Processor Time 00:00:00.02 

   Elapsed Time 00:00:00.03 

   
Group Statistics 

SALARY N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

field_1e under 15000 38 4.0175 .61215 .09930 

35001-50000 90 4.2272 .66790 .07040 

field_2e under 15000 38 3.6743 .66687 .10818 

35001-50000 90 4.0750 .81824 .08625 

field_3e under 15000 38 3.9895 .61854 .10034 

35001-50000 90 4.1467 .77070 .08124 

field_4e under 15000 38 4.0439 .70251 .11396 

35001-50000 90 4.2519 .96027 .10122 

field_5e under 15000 38 4.1228 .83978 .13623 

35001-50000 90 4.4148 .71947 .07584 

field_total_e under 15000 38 3.9286 .51192 .08304 

35001-50000 90 4.1921 .66174 .06975 
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Independent Samples Test 

  

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

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

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

field_1e Equal 
variances 
assumed 

.190 .664 -1.662 126 .099 -.20962 .12614 -.45924 .04001 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -1.722 75.602 .089 -.20962 .12173 -.45208 .03285 

field_2e Equal 
variances 
assumed 

1.100 .296 -2.666 126 .009 -.40066 .15029 -.69808 -.10324 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -2.896 84.753 .005 -.40066 .13835 -.67576 -.12556 

field_3e Equal 
variances 
assumed 

1.455 .230 -1.114 126 .267 -.15719 .14109 -.43641 .12203 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -1.218 86.037 .227 -.15719 .12910 -.41384 .09946 

field_4e Equal 
variances 
assumed 

3.686 .057 -1.205 126 .231 -.20799 .17263 -.54963 .13364 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -1.365 94.068 .176 -.20799 .15242 -.51063 .09465 

field_5e Equal 
variances 
assumed 

1.120 .292 -1.994 126 .048 -.29201 .14641 -.58174 -.00227 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -1.873 61.049 .066 -.29201 .15592 -.60378 .01976 

field_total
_e 

Equal 
variances 
assumed 

2.216 .139 -2.191 126 .060 -.26349 .12024 -.50144 -.02555 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -2.430 89.173 .017 -.26349 .10845 -.47898 -.04800 
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Notes 

Output Created 6/6/2021 2:42 

Comments   

Input Data 

C:\Users\กุ๊กไก่\spss กุ๊กไก่.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter SALARY = 1 | SALARY =  3 (FILTER) 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 
File 128 

Missing Value Handling Definition of Missing User defined missing values are treated 
as missing. 

Cases Used 

Statistics for each analysis are based on 
the cases with no missing or out-of-range 
data for any variable in the analysis. 

Syntax 

T-TEST GROUPS=SALARY(1 4) 
  /MISSING=ANALYSIS 
  /VARIABLES=field_1e field_2e field_3e 
field_4e field_5e field_total_e 
  /CRITERIA=CI(.95). 

Resources Processor Time 00:00:00.03 

Elapsed Time 00:00:00.04 
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T-Test 
  

   Notes 

Output Created 6/6/2021 2:46 

Comments   

Input Data 

C:\Users\กุ๊กไก่\spss กุ๊กไก่.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter SALARY = 1 | SALARY = 4 (FILTER) 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 
File 153 

Missing Value Handling Definition of Missing User defined missing values are treated 
as missing. 

Cases Used 

Statistics for each analysis are based on 
the cases with no missing or out-of-range 
data for any variable in the analysis. 

Syntax 

T-TEST GROUPS=SALARY(1 4) 
  /MISSING=ANALYSIS 
  /VARIABLES=field_1e field_2e field_3e 
field_4e field_5e field_total_e 
  /CRITERIA=CI(.95). 

Resources Processor Time 00:00:00.02 

Elapsed Time 00:00:00.01 
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Group Statistics 

SALARY N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

field_1e under 15000 38 4.0175 .61215 .09930 

50001-100000 115 4.2251 .72060 .06720 

field_2e under 15000 38 3.6743 .66687 .10818 

50001-100000 115 4.1076 .78707 .07340 

field_3e under 15000 38 3.9895 .61854 .10034 

50001-100000 115 4.2087 .66932 .06241 

field_4e under 15000 38 4.0439 .70251 .11396 

50001-100000 115 4.2899 .83599 .07796 

field_5e under 15000 38 4.1228 .83978 .13623 

50001-100000 115 4.3739 .73898 .06891 

field_total_e under 15000 38 3.9286 .51192 .08304 

50001-100000 115 4.2115 .59969 .05592 
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Independent Samples Test 

  

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

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

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

field_1e Equal 
variances 
assumed 

.143 .705 -1.595 151 .113 -.20758 .13015 -.46474 .04958 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -1.731 73.631 .088 -.20758 .11990 -.44651 .03135 

field_2e Equal 
variances 
assumed 

.845 .359 -3.049 151 .003 -.43327 .14209 -.71401 -.15252 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -3.314 73.825 .001 -.43327 .13073 -.69376 -.17278 

field_3e Equal 
variances 
assumed 

.009 .926 -1.783 151 .077 -.21922 .12298 -.46220 .02376 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -1.855 67.874 .068 -.21922 .11817 -.45503 .01659 

field_4e Equal 
variances 
assumed 

1.582 .210 -1.632 151 .105 -.24600 .15069 -.54372 .05173 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -1.782 74.438 .079 -.24600 .13807 -.52109 .02910 

field_5e Equal 
variances 
assumed 

1.829 .178 -1.754 151 .081 -.25111 .14313 -.53389 .03168 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -1.645 57.143 .106 -.25111 .15267 -.55680 .05459 

field_total
_e 

Equal 
variances 
assumed 

.119 .731 -2.610 151 .060 -.28292 .10842 -.49713 -.06871 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -2.826 73.273 .006 -.28292 .10012 -.48244 -.08340 
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T-Test 
     

      Notes 

   Output Created 6/6/2021 2:48 

   Comments   

   Input Data C:\Users\กุ๊กไก่\spss กุ๊กไก่.
sav 

   Active Dataset DataSet1 

   Filter SALARY = 1 | SALARY = 
5 (FILTER) 

   Weight <none> 

   Split File <none> 

   N of Rows in 
Working Data File 

116 

   Missing Value 
Handling 

Definition of 
Missing 

User defined missing 
values are treated as 
missing. 

   Cases Used Statistics for each 
analysis are based on the 
cases with no missing or 
out-of-range data for any 
variable in the analysis. 

   Syntax 
T-TEST 
GROUPS=SALARY(1 5) 
  /MISSING=ANALYSIS 
  /VARIABLES=field_1e 
field_2e field_3e field_4e 
field_5e field_total_e 
  /CRITERIA=CI(.95). 

   Resources Processor Time 00:00:00.03 

   Elapsed Time 00:00:00.03 

    

Group Statistics 

SALARY N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

field_1e under 15000 38 4.0175 .61215 .09930 

more 100000 78 4.1966 .68468 .07753 

field_2e under 15000 38 3.6743 .66687 .10818 

more 100000 78 4.0913 .82121 .09298 

field_3e under 15000 38 3.9895 .61854 .10034 

more 100000 78 4.1154 .87358 .09891 

field_4e under 15000 38 4.0439 .70251 .11396 

more 100000 78 4.2650 .97199 .11006 

field_5e under 15000 38 4.1228 .83978 .13623 

more 100000 78 4.2991 .80866 .09156 

field_total_e under 15000 38 3.9286 .51192 .08304 

more 100000 78 4.1703 .70257 .07955 
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Independent Samples Test 

  

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

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

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

field_1e Equal 
variances 
assumed 

.106 .746 -1.367 114 .174 -.17904 .13097 -.43848 .08040 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -1.421 81.328 .159 -.17904 .12598 -.42969 .07161 

field_2e Equal 
variances 
assumed 

.814 .369 -2.722 114 .008 -.41700 .15322 -.72053 -.11348 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -2.923 88.622 .004 -.41700 .14265 -.70046 -.13355 

field_3e Equal 
variances 
assumed 

2.758 .099 -.796 114 .428 -.12591 .15822 -.43934 .18752 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -.894 98.950 .374 -.12591 .14090 -.40548 .15366 

field_4e Equal 
variances 
assumed 

6.277 .014 -1.251 114 .214 -.22110 .17676 -.57125 .12905 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -1.396 97.462 .166 -.22110 .15843 -.53552 .09332 

field_5e Equal 
variances 
assumed 

.187 .666 -1.089 114 .279 -.17634 .16200 -.49726 .14458 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -1.074 71.016 .286 -.17634 .16414 -.50363 .15095 

field_total
_e 

Equal 
variances 
assumed 

1.630 .204 -1.889 114 .061 -.24176 .12797 -.49527 .01175 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -2.102 96.865 .038 -.24176 .11500 -.47000 -.01351 
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T-Test 
     

      Notes 

   Output Created 6/6/2021 2:51 

   Comments   

   Input Data C:\Users\กุ๊กไก่\spss กุ๊กไก่.
sav 

   Active Dataset DataSet1 

   Filter SALARY = 2 | SALARY = 
3 (FILTER) 

   Weight <none> 

   Split File <none> 

   N of Rows in 
Working Data File 209 

   Missing Value 
Handling 

Definition of 
Missing 

User defined missing 
values are treated as 
missing. 

   Cases Used Statistics for each 
analysis are based on the 
cases with no missing or 
out-of-range data for any 
variable in the analysis. 

   Syntax 
T-TEST 
GROUPS=SALARY(2 3) 
  /MISSING=ANALYSIS 
  /VARIABLES=field_1e 
field_2e field_3e field_4e 
field_5e field_total_e 
  /CRITERIA=CI(.95). 

   Resources Processor Time 00:00:00.02 

   Elapsed Time 00:00:00.03 

   

      Group Statistics 

SALARY N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

field_1e 15001-35000 119 4.1681 .71569 .06561 

35001-50000 90 4.2272 .66790 .07040 

field_2e 15001-35000 119 4.1082 .82015 .07518 

35001-50000 90 4.0750 .81824 .08625 

field_3e 15001-35000 119 4.2000 .77197 .07077 

35001-50000 90 4.1467 .77070 .08124 

field_4e 15001-35000 119 4.2213 .89913 .08242 

35001-50000 90 4.2519 .96027 .10122 

field_5e 15001-35000 119 4.2857 .85732 .07859 

35001-50000 90 4.4148 .71947 .07584 

field_total_e 15001-35000 119 4.1750 .69003 .06325 

35001-50000 90 4.1921 .66174 .06975 
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Independent Samples Test 

  

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

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

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

field_1e Equal 
variances 
assumed 

.537 .465 -.608 207 .544 -.05909 .09716 -.25065 .13246 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -.614 198.047 .540 -.05909 .09623 -.24887 .13068 

field_2e Equal 
variances 
assumed 

.106 .745 .290 207 .772 .03319 .11446 -.19246 .25884 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    .290 192.019 .772 .03319 .11442 -.19249 .25887 

field_3e Equal 
variances 
assumed 

.246 .621 .495 207 .621 .05333 .10776 -.15912 .26579 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    .495 191.951 .621 .05333 .10774 -.15917 .26584 

field_4e Equal 
variances 
assumed 

.142 .707 -.236 207 .813 -.03056 .12934 -.28557 .22444 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -.234 184.855 .815 -.03056 .13053 -.28809 .22697 

field_5e Equal 
variances 
assumed 

.959 .329 -1.154 207 .250 -.12910 .11189 -.34969 .09149 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -1.182 204.721 .239 -.12910 .10922 -.34443 .08623 

field_total
_e 

Equal 
variances 
assumed 

.154 .695 -.180 207 .857 -.01709 .09471 -.20382 .16964 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -.182 195.731 .856 -.01709 .09416 -.20280 .16861 
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T-Test 
     

      Notes 

   Output Created 6/6/2021 2:54 

   Comments   

   Input Data C:\Users\กุ๊กไก่\spss กุ๊กไก่.
sav 

   Active Dataset DataSet1 

   Filter SALARY = 2 | SALARY = 
4 (FILTER) 

   Weight <none> 

   Split File <none> 

   N of Rows in 
Working Data File 234 

   Missing Value 
Handling 

Definition of 
Missing 

User defined missing 
values are treated as 
missing. 

   Cases Used Statistics for each 
analysis are based on the 
cases with no missing or 
out-of-range data for any 
variable in the analysis. 

   Syntax 
T-TEST 
GROUPS=SALARY(2 4) 
  /MISSING=ANALYSIS 
  /VARIABLES=field_1e 
field_2e field_3e field_4e 
field_5e field_total_e 
  /CRITERIA=CI(.95). 

   Resources Processor Time 00:00:00.02 

   Elapsed Time 00:00:00.02 

   

      Group Statistics 

SALARY N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

field_1e 15001-35000 119 4.1681 .71569 .06561 

50001-100000 115 4.2251 .72060 .06720 

field_2e 15001-35000 119 4.1082 .82015 .07518 

50001-100000 115 4.1076 .78707 .07340 

field_3e 15001-35000 119 4.2000 .77197 .07077 

50001-100000 115 4.2087 .66932 .06241 

field_4e 15001-35000 119 4.2213 .89913 .08242 

50001-100000 115 4.2899 .83599 .07796 

field_5e 15001-35000 119 4.2857 .85732 .07859 

50001-100000 115 4.3739 .73898 .06891 

field_total_e 15001-35000 119 4.1750 .69003 .06325 

50001-100000 115 4.2115 .59969 .05592 



  267 

 

Independent Samples Test 

  

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

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

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

field_1e Equal 
variances 
assumed 

.550 .459 -.608 232 .544 -.05705 .09390 -.24206 .12796 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -.608 231.607 .544 -.05705 .09391 -.24209 .12798 

field_2e Equal 
variances 
assumed 

.399 .528 .006 232 .996 .00058 .10514 -.20657 .20774 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    .006 231.989 .996 .00058 .10507 -.20643 .20759 

field_3e Equal 
variances 
assumed 

5.029 .026 -.092 232 .927 -.00870 .09459 -.19506 .17767 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -.092 229.340 .927 -.00870 .09436 -.19462 .17722 

field_4e Equal 
variances 
assumed 

.772 .381 -.604 232 .547 -.06857 .11359 -.29237 .15523 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -.604 231.658 .546 -.06857 .11345 -.29209 .15496 

field_5e Equal 
variances 
assumed 

2.268 .133 -.842 232 .401 -.08820 .10479 -.29466 .11826 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -.844 229.051 .400 -.08820 .10452 -.29415 .11775 

field_total
_e 

Equal 
variances 
assumed 

3.850 .051 -.432 232 .666 -.03652 .08463 -.20327 .13023 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -.433 229.452 .666 -.03652 .08443 -.20288 .12984 
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T-Test 
     

      Notes 

   Output Created 6/6/2021 2:57 

   Comments   

   Input Data C:\Users\กุ๊กไก่\spss กุ๊กไก่.
sav 

   Active Dataset DataSet1 

   Filter SALARY = 2 | SALARY = 
5 (FILTER) 

   Weight <none> 

   Split File <none> 

   N of Rows in 
Working Data File 197 

   Missing Value 
Handling 

Definition of 
Missing 

User defined missing 
values are treated as 
missing. 

   Cases Used Statistics for each 
analysis are based on the 
cases with no missing or 
out-of-range data for any 
variable in the analysis. 

   Syntax 
T-TEST 
GROUPS=SALARY(2 5) 
  /MISSING=ANALYSIS 
  /VARIABLES=field_1e 
field_2e field_3e field_4e 
field_5e field_total_e 
  /CRITERIA=CI(.95). 

   Resources Processor Time 00:00:00.02 

   Elapsed Time 00:00:00.02 

   

      Group Statistics 

SALARY N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

field_1e 15001-35000 119 4.1681 .71569 .06561 

more 100000 78 4.1966 .68468 .07753 

field_2e 15001-35000 119 4.1082 .82015 .07518 

more 100000 78 4.0913 .82121 .09298 

field_3e 15001-35000 119 4.2000 .77197 .07077 

more 100000 78 4.1154 .87358 .09891 

field_4e 15001-35000 119 4.2213 .89913 .08242 

more 100000 78 4.2650 .97199 .11006 

field_5e 15001-35000 119 4.2857 .85732 .07859 

more 100000 78 4.2991 .80866 .09156 

field_total_e 15001-35000 119 4.1750 .69003 .06325 

more 100000 78 4.1703 .70257 .07955 
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Independent Samples Test 

  

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

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

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

field_1e Equal 
variances 
assumed 

.622 .431 -.278 195 .781 -.02851 .10250 -.23067 .17365 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -.281 169.915 .779 -.02851 .10156 -.22900 .17197 

field_2e Equal 
variances 
assumed 

.200 .655 .141 195 .888 .01685 .11954 -.21892 .25261 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    .141 164.666 .888 .01685 .11958 -.21925 .25295 

field_3e Equal 
variances 
assumed 

.182 .670 .714 195 .476 .08462 .11853 -.14915 .31838 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    .696 150.302 .488 .08462 .12162 -.15569 .32492 

field_4e Equal 
variances 
assumed 

.999 .319 -.323 195 .747 -.04367 .13528 -.31047 .22313 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -.318 155.647 .751 -.04367 .13750 -.31527 .22794 

field_5e Equal 
variances 
assumed 

.079 .778 -.110 195 .913 -.01343 .12215 -.25433 .22747 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -.111 171.504 .912 -.01343 .12067 -.25161 .22475 

field_total_
e 

Equal 
variances 
assumed 

.152 .697 .046 195 .963 .00464 .10125 -.19505 .20433 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    .046 162.708 .964 .00464 .10163 -.19605 .20533 
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T-Test 
     

      Notes 

   Output Created 6/6/2021 2:59 

   Comments   

   Input Data C:\Users\กุ๊กไก่\spss กุ๊กไก่.
sav 

   Active Dataset DataSet1 

   Filter SALARY = 3 | SALARY = 
4 (FILTER) 

   Weight <none> 

   Split File <none> 

   N of Rows in 
Working Data File 205 

   Missing Value 
Handling 

Definition of 
Missing 

User defined missing 
values are treated as 
missing. 

   Cases Used Statistics for each 
analysis are based on the 
cases with no missing or 
out-of-range data for any 
variable in the analysis. 

   Syntax 
T-TEST 
GROUPS=SALARY(3 4) 
  /MISSING=ANALYSIS 
  /VARIABLES=field_1e 
field_2e field_3e field_4e 
field_5e field_total_e 
  /CRITERIA=CI(.95). 

   Resources Processor Time 00:00:00.02 

   Elapsed Time 00:00:00.03 

   

      Group Statistics 

SALARY N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

field_1e 35001-50000 90 4.2272 .66790 .07040 

50001-100000 115 4.2251 .72060 .06720 

field_2e 35001-50000 90 4.0750 .81824 .08625 

50001-100000 115 4.1076 .78707 .07340 

field_3e 35001-50000 90 4.1467 .77070 .08124 

50001-100000 115 4.2087 .66932 .06241 

field_4e 35001-50000 90 4.2519 .96027 .10122 

50001-100000 115 4.2899 .83599 .07796 

field_5e 35001-50000 90 4.4148 .71947 .07584 

50001-100000 115 4.3739 .73898 .06891 

field_total_e 35001-50000 90 4.1921 .66174 .06975 

50001-100000 115 4.2115 .59969 .05592 
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Independent Samples Test 

  

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

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

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

field_1e Equal 
variances 
assumed 

.000 .985 .021 203 .983 .00204 .09823 -.19165 .19573 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    .021 197.231 .983 .00204 .09732 -.18989 .19397 

field_2e Equal 
variances 
assumed 

.063 .803 -.289 203 .773 -.03261 .11271 -.25485 .18963 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -.288 187.717 .774 -.03261 .11325 -.25602 .19080 

field_3e Equal 
variances 
assumed 

2.282 .132 -.616 203 .539 -.06203 .10070 -.26059 .13653 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -.605 176.946 .546 -.06203 .10245 -.26420 .14015 

field_4e Equal 
variances 
assumed 

1.345 .247 -.303 203 .763 -.03800 .12562 -.28570 .20969 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -.297 177.215 .766 -.03800 .12776 -.29013 .21413 

field_5e Equal 
variances 
assumed 

.302 .583 .398 203 .691 .04090 .10281 -.16180 .24361 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    .399 193.601 .690 .04090 .10247 -.16120 .24300 

field_total
_e 

Equal 
variances 
assumed 

2.141 .145 -.220 203 .826 -.01943 .08833 -.19360 .15474 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -.217 181.602 .828 -.01943 .08940 -.19583 .15697 
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T-Test 
     

      Notes 

   Output Created 6/6/2021 3:02 

   Comments   

   Input Data C:\Users\กุ๊กไก่\spss กุ๊กไก่.
sav 

   Active Dataset DataSet1 

   Filter SALARY = 3 | SALARY = 
5 (FILTER) 

   Weight <none> 

   Split File <none> 

   N of Rows in 
Working Data File 168 

   Missing Value 
Handling 

Definition of 
Missing 

User defined missing 
values are treated as 
missing. 

   Cases Used Statistics for each 
analysis are based on the 
cases with no missing or 
out-of-range data for any 
variable in the analysis. 

   Syntax 
T-TEST 
GROUPS=SALARY(3 5) 
  /MISSING=ANALYSIS 
  /VARIABLES=field_1e 
field_2e field_3e field_4e 
field_5e field_total_e 
  /CRITERIA=CI(.95). 

   Resources Processor Time 00:00:00.03 

   Elapsed Time 00:00:00.03 

   

      Group Statistics 

SALARY N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

field_1e 35001-50000 90 4.2272 .66790 .07040 

more 100000 78 4.1966 .68468 .07753 

field_2e 35001-50000 90 4.0750 .81824 .08625 

more 100000 78 4.0913 .82121 .09298 

field_3e 35001-50000 90 4.1467 .77070 .08124 

more 100000 78 4.1154 .87358 .09891 

field_4e 35001-50000 90 4.2519 .96027 .10122 

more 100000 78 4.2650 .97199 .11006 

field_5e 35001-50000 90 4.4148 .71947 .07584 

more 100000 78 4.2991 .80866 .09156 

field_total_e 35001-50000 90 4.1921 .66174 .06975 

more 100000 78 4.1703 .70257 .07955 
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Independent Samples Test 

  

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

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

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

field_1e Equal 
variances 
assumed 

.010 .919 .293 166 .770 .03058 .10454 -.17581 .23697 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    .292 161.401 .771 .03058 .10472 -.17622 .23738 

field_2e Equal 
variances 
assumed 

.016 .899 -.129 166 .898 -.01635 .12679 -.26668 .23399 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -.129 162.456 .898 -.01635 .12683 -.26679 .23410 

field_3e Equal 
variances 
assumed 

.597 .441 .247 166 .806 .03128 .12686 -.21918 .28174 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    .244 154.928 .807 .03128 .12800 -.22157 .28413 

field_4e Equal 
variances 
assumed 

.305 .581 -.088 166 .930 -.01311 .14940 -.30807 .28186 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -.088 162.047 .930 -.01311 .14953 -.30838 .28217 

field_5e Equal 
variances 
assumed 

.433 .512 .981 166 .328 .11567 .11790 -.11711 .34845 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    .973 155.550 .332 .11567 .11889 -.11918 .35052 

field_total
_e 

Equal 
variances 
assumed 

.001 .973 .206 166 .837 .02173 .10535 -.18626 .22973 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    .205 159.400 .838 .02173 .10580 -.18722 .23069 
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T-Test 
     

      Notes 

   Output Created 6/6/2021 3:03 

   Comments   

   Input Data C:\Users\กุ๊กไก่\spss กุ๊กไก่.
sav 

   Active Dataset DataSet1 

   Filter SALARY = 4 | SALARY = 
5 (FILTER) 

   Weight <none> 

   Split File <none> 

   N of Rows in 
Working Data File 193 

   Missing Value 
Handling 

Definition of 
Missing 

User defined missing 
values are treated as 
missing. 

   Cases Used Statistics for each 
analysis are based on the 
cases with no missing or 
out-of-range data for any 
variable in the analysis. 

   Syntax 
T-TEST 
GROUPS=SALARY(4 5) 
  /MISSING=ANALYSIS 
  /VARIABLES=field_1e 
field_2e field_3e field_4e 
field_5e field_total_e 
  /CRITERIA=CI(.95). 

   Resources Processor Time 00:00:00.03 

   Elapsed Time 00:00:00.03 

   

      Group Statistics 

SALARY N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

field_1e 50001-100000 115 4.2251 .72060 .06720 

more 100000 78 4.1966 .68468 .07753 

field_2e 50001-100000 115 4.1076 .78707 .07340 

more 100000 78 4.0913 .82121 .09298 

field_3e 50001-100000 115 4.2087 .66932 .06241 

more 100000 78 4.1154 .87358 .09891 

field_4e 50001-100000 115 4.2899 .83599 .07796 

more 100000 78 4.2650 .97199 .11006 

field_5e 50001-100000 115 4.3739 .73898 .06891 

more 100000 78 4.2991 .80866 .09156 

field_total_e 50001-100000 115 4.2115 .59969 .05592 

more 100000 78 4.1703 .70257 .07955 
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Independent Samples Test 

  

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

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

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

field_1e Equal 
variances 
assumed 

.007 .936 .275 191 .783 .02854 .10361 -.17583 .23290 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    .278 170.977 .781 .02854 .10259 -.17397 .23105 

field_2e Equal 
variances 
assumed 

.010 .921 .138 191 .890 .01626 .11750 -.21549 .24802 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    .137 160.704 .891 .01626 .11846 -.21768 .25020 

field_3e Equal 
variances 
assumed 

4.851 .029 .839 191 .403 .09331 .11123 -.12609 .31271 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    .798 135.966 .426 .09331 .11696 -.13798 .32461 

field_4e Equal 
variances 
assumed 

3.239 .073 .190 191 .850 .02490 .13103 -.23356 .28336 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    .185 148.415 .854 .02490 .13487 -.24161 .29141 

field_5e Equal 
variances 
assumed 

1.259 .263 .664 191 .508 .07477 .11263 -.14739 .29692 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    .652 155.281 .515 .07477 .11460 -.15160 .30114 

field_total
_e 

Equal 
variances 
assumed 

1.643 .201 .436 191 .663 .04116 .09434 -.14492 .22724 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    .423 147.565 .673 .04116 .09724 -.15100 .23332 
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Frequencies 
          

           Notes 

        Output Created 6/6/2021 3:10 

        Comments   

        Input Data 

C:\Users\กุ๊กไก่\spss กุ๊ก
ไก่.sav 

        Active 
Dataset 

DataSet1 

        Filter <none> 

        Weight <none> 

        Split File <none> 

        N of Rows 
in 
Working 
Data File 

440 

        Missing Value 
Handling 

Definition 
of Missing 

User-defined missing 
values are treated as 
missing. 

        Cases 
Used 

Statistics are based 
on all cases with valid 
data. 

        Syntax FREQUENCIES 
VARIABLES=G1 G2 
G3 G4 G5 G6 G7 G8 
G9 
  
/ORDER=ANALYSIS. 

        Resources Processor 
Time 

00:00:00.02 

        Elapsed 
Time 

00:00:00.02 

         

Statistics 

  G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 

N Valid 440 440 440 440 440 440 440 440 440 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Frequency Table 
    

      G1 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid เลือก 57 13.0 13.0 13.0 

ไม่เลือก 383 87.0 87.0 100.0 

Total 440 100.0 100.0   

      G2 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid เลือก 228 51.8 51.8 51.8 

ไม่เลือก 212 48.2 48.2 100.0 

Total 440 100.0 100.0   

      G3 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid เลือก 55 12.5 12.5 12.5 

ไม่เลือก 385 87.5 87.5 100.0 

Total 440 100.0 100.0   

      G4 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid เลือก 403 91.6 91.6 91.6 

ไม่เลือก 37 8.4 8.4 100.0 

Total 440 100.0 100.0   

      G5 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid เลือก 15 3.4 3.4 3.4 

ไม่เลือก 425 96.6 96.6 100.0 

Total 440 100.0 100.0   
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G6 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid เลือก 7 1.6 1.6 1.6 

ไม่เลือก 433 98.4 98.4 100.0 

Total 440 100.0 100.0   

      G7 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid เลือก 25 5.7 5.7 5.7 

ไม่เลือก 415 94.3 94.3 100.0 

Total 440 100.0 100.0   

      G8 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid เลือก 157 35.7 35.7 35.7 

ไม่เลือก 283 64.3 64.3 100.0 

Total 440 100.0 100.0   

      G9 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid เลือก 20 4.5 4.5 4.5 

ไม่เลือก 420 95.5 95.5 100.0 

Total 440 100.0 100.0   

 



 
 

ประวัติผ ูเ้ขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ชื่อ-สกุล สวุจนี  จิวะวิไลกาญจน ์
วัน เดอืน ปี เกิด 20 พฤศจิกายน 2519 
สถานทีเ่กิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2545   ศลิปศาสตรบณัฑิต (ส่ือสารมวลชน)  

        คณะมนษุยศาสตร ์มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 389 ซอยทองหลอ่ 19 ถ.สขุมุวิท 55 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา 

กรุงเทพมหานคร 10110   
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