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บทคดัย่อ 

งานวจิยัฉบบัน้ีเป็นงานวจิยัทีม่วีตัถุประสงคเ์พือ่ประเมนิทศันคตดิา้นความกงัวลในเรื่องความเป็นสว่นตวัของประชาชน
ต่อขอ้มูลส่วนบุคคลบนกูเกลิสตรทีววิที่มตี่อความตัง้ใจเชงิพฤตกิรรม โดยอ้างองิตามตวัวดัทศันคตดิา้นความเป็นส่วนตวั
ของผูใ้ชง้านอนิเทอรเ์น็ต (IUIPC) ซึ่งมุ่งเน้นการวดัความกงัวลในความเป็นสว่นตวัต่อขอ้มลูสว่นบุคคล 3 ดา้น คอื ความ
กงัวลดา้นการจดัเกบ็ขอ้มลู ความกงัวลดา้นการควบคุมขอ้มลู ความกงัวลดา้นการรบัรูก้ารน าขอ้มลูไปใช ้และทฤษฎคีวาม
กงัวลในนโยบายความปลอดภยัดา้นความเป็นสว่นตวัออนไลน์ ทีม่ผีลต่อความเชื่อในความเสีย่ง และน าไปสูค่วามตัง้ใจ เชงิ
พฤตกิรรม โดยการวจิยัน้ีเป็นงานวจิยัเชงิปรมิาณทีใ่ชแ้บบสอบถามแบบเอกสารเป็นเครื่องมอืในการรวบรวมขอ้มลูดว้ยการ
ลงพืน้ทีสุ่ม่กลุม่ตวัอยา่งทีเ่คยใชง้านระบบกูเกลิสตรทีววิบรเิวณสถานีรถไฟฟ้ามหานครบางหวา้ – สถานีสยาม จ านวน 200 
ตวัอยา่ง ซึง่ผูว้จิยัไดต้รวจสอบแบบสอบถามโดยการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ (Factor Analysis) และตรวจสอบความเทีย่ง
ของเครื่องมอื (Reliability Analysis) โดยใชว้ธิหีาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาครอนบาช (Cronbach’s Alpha) และทดสอบ
สมมตฐิานตามแบบจ าลองโดยใชก้ารวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิพหุคณู (Multiple Regression Analysis) 

ผลการวจิยัสรุปไดว้า่ ความกงัวลต่อการควบคุมขอ้มลูมผีลต่อความเชื่อในความเสีย่งมากทีส่ดุ รองลงมาคอืความกงัวล
ต่อการรบัรูก้ารน าขอ้มลูไปใชม้ผีลต่อความเชื่อในความเสีย่ง ความกงัวลดา้นนโยบายความปลอดภยัดา้นความเป็นสว่นตวั
ออนไลน์มผีลต่อความเชื่อในความเสีย่ง ความเชื่อในความเสีย่งมผีลต่อความตัง้ใจเชงิพฤตกิรรม และความกงัวลดา้นการ
จดัเกบ็ขอ้มูลมผีลต่อความเชื่อในความเสีย่งตามล าดบั เมื่อพจิารณาถงึความตัง้ใจเชงิพฤตกิรรม พบว่าประชาชนมคีวาม
ตัง้ใจทีจ่ะรายงานปัญหาเกี่ยวกบัขอ้มูลทีถู่กละเมดิความเป็นส่วนตวัต่อระบบกูเกลิสตรทีววิมากที่สุด รองลงมาคอืรายงาน
ปัญหาเกี่ยวกบัขอ้มูลที่ละเมดิความเป็นส่วนตวัต่อหน่วยงานภาครฐั การไม่ใชบ้รกิารกูเกลิสตรทีววิอกีเมื่อพบการละเมดิ
ความเป็นสว่นตวับนกูเกลิสตรทีววิ ยนิดทีีจ่ะเปลีย่นไปใชบ้รกิารสตรทีววิรายอื่นหากมผีูใ้หบ้รกิารทีส่ามารถดูแลขอ้มลูสว่น
บุคคลไดด้กีว่ากูเกลิสตรทีววิ และการบอกต่อผูอ้ื่นใหท้ราบเรื่องการละเมดิความเป็นส่วนตวัของกูเกลิสตรทีววิ ตามล าดบั  
ผลของการวจิยัน้ีจะเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายควบคุมดแูลขอ้มลูสว่นบุคคลใหท้ัง้หน่วยงานภาครฐัและเอกชน อกี
ทัง้ยงัท าใหป้ระชาชนเกดิความตระหนักถงึความเป็นส่วนตวัต่อขอ้มูลส่วนบุคคลบนระบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์รวมไปถงึ
การน าเรื่องการคุ้มครองสทิธิความเป็นส่วนตวัของข้อมูลส่วนบุคคลไปพจิารณาบรรจุลงในตวับทบญัญัติแห่งประมวล
กฎหมาย 
 
ค าส าคญั: กเูกลิสตรทีววิ ความกงัวลดา้นความเป็นสว่นตวั ขอ้มลูสว่นบุคคล 
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Abstract 
This study investigates the impact of popular privacy concerns on the behavioral intention of Google Street 

View. The survey instruments include the Internet Users' Information Privacy Concerns (IUIPC) theory which 
focuses on measuring 3 aspects of privacy practices (collection, control, and awareness) and online policy 
concern theory that influences risk belief and leads to behavioral intention. A questionnaire was used for 
collecting data from 200 samples in Bangkok Mass Transit System around Bangwa and Siam station areas, with 
only samples indicating use of Google Street View counted. Using the technique of descriptive statistics, the data 
collected were analyzed in terms of validity and reliability to confirm components of factor analysis and 
Cronbach’s alpha at upper 0.07. The researcher also used the linear regression and multiple regression analysis 
for hypothesis testing at the statistically significant level of 0.05. 

The results of validity and reliability are acceptable and the independent variable analysis by multiple 
regressions has shown that the control is the factor most related to risk belief, with awareness of privacy 
practices the second, policies of online concern the third, and behavioral intention and collection is the fourth. 
According to the results of this study, citizens show the greatest intention to report violations of privacy to Google 
Street View report system, secondly to report to a government agency and thirdly to quit the Google Street View 
service. Finally, they tell others about violations of privacy on Google Street View and switch to another Street 
View service provider if that provider can safeguard personal information better than Google Street View. For the 
utilization of this research, first it can be used as a guideline for drafting personal data policy for government 
agencies and private company. It also provides the public with greater awareness of privacy concerns regarding 
personal data in Geographic information systems. Finally, this research can be used to adapt or revise the 
provisions of privacy law. 
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1. บทน า  
กูเกลิสตรทีววิเป็นเทคโนโลยทีีโ่ดดเด่นใน Google Maps และ Google Earth ทีใ่หท้ศันียภาพอนังดงามจากต าแหน่งที่

ก าหนดไปตามถนนหลายแห่งในโลก โดยเปิดตวัครัง้แรกในวนัที ่25 พฤษภาคม 2550 ในประเทศสหรฐัอเมรกิาและไดข้ยายรวม
ไปถงึเมอืงและชนบททัว่โลก โดยกเูกลิสตรทีววิคอืบรกิารหน่ึงของ Google ทีน่ าเสนอภาพตามทอ้งถนน สถานทีส่ าคญัต่างๆ ของ
แต่ละประเทศ ใหค้วามเสมอืนจรงิดว้ยมุม 360 องศาในแนวนอน และมุม 290 องศาในแนวตัง้สามารถคลกิไปยงัพืน้ทีต่่างๆ ใน
รูปภาพที่แสดงเพื่อยา้ยมุมมองไปยงัจุดดงักล่าวท าให้เหมอืนเราก าลงัขบัรถอยู่บนถนน กูเกลิสตรทีววิได้เปิดให้ใช้บรกิารใน
ประเทศไทยอยา่งเป็นทางการในวนัที ่23 มนีาคม 2555 

กูเกลิสตรทีววิจงึเป็นนวตักรรมและเทคโนโลยทีีเ่พิม่โอกาสใหม่ๆ  มากมายใหแ้ก่มนุษยชาตแิต่ในขณะเดยีวกย็งัมแีนวโน้มที่
จะกลายเป็นปัญหาและภยัคุกคามใหม่ๆ  ต่อประชาชนอยา่งหลกีเลีย่งไม่ได้ เน่ืองจากกูเกลิสตรทีววิเป็นระบบขอ้มลูเชงิพืน้ทีแ่ละ
การบรกิารทีไ่ดจ้ดัเกบ็ขอ้มลูไปเป็นจ านวนมหาศาล ท าใหปั้จจุบนัไม่วา่จะเป็นรฐับาล ธุรกจิเอกชน หรอืประชาชนทัว่ไปสามารถ
เขา้ถงึเน้ือหามลัตมิเีดยีบนอนิเทอรเ์น็ตน้ีไดเ้พิม่ขึน้และลกึมากขึน้กวา่ในอดตี และดว้ยเหตุน้ีความกงัวลในดา้นความเป็นสว่นตวั
ภายในโลกดจิติอลจงึไดถู้กหยบิยกขึน้มาเป็นประเดน็ส าคญัในระดบัเวทโีลก ดงันัน้เพื่อเป็นการขยายความรูข้องงานวจิยัในอดตี
ใหม้คีวามหลากหลายและครบถว้นมากยิง่ขึน้ ในงานวจิยัน้ีจะมุ่งเน้นศกึษาทศันคตใินความเป็นส่วนตวัของประชาชน ต่อขอ้มูล
สว่นบุคคลบนกูเกลิสตรทีววิที่มตี่อความตัง้ใจเชงิพฤตกิรรม ซึ่งจะใชว้ธิกีารวดัผลจากความคดิเหน็ต่อเรื่องการรกัษาความเป็น
สว่นตวั 
 

2. ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
งานวจิยัน้ีได้น าทฤษฎีทฤษฎีความกงัวลต่อความเป็นส่วนตวัของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตและ ทฤษฎีความกงัวลต่อ

นโยบายความเป็นสว่นตวัออนไลน์ เมือ่น ามาใชใ้นการวจิยัดา้นความตัง้ใจเชงิพฤตกิรรมของประชาชนต่อกูเกลิสตรทีววิ ท า
ใหท้ราบความสมัพนัธ์ของตวัแปรดา้นความกงัวลต่อการจดัเกบ็ขอ้มูล การควบคุมขอ้มูล การรบัรูก้ารน าขอ้มูลไปใช ้และ
ความกงัวลต่อนโยบายความปลอดภยัดา้นความเป็นสว่นตวัออนไลน์ ทีส่ง่ผลต่อความเชื่อในความเสีย่ง โดยผูว้จิยัไดศ้กึษา
ปัจจยัทีม่ผีลต่อความตัง้ใจเชงิพฤตกิรรม ดงัจะกลา่วต่อไป  

ตวัวดัทศันคตดิา้นความเป็นสว่นตวัของผูใ้ชง้านอนิเทอรเ์น็ต หรอื Internet Users’ Information Privacy Concerns (IUPC) 
เป็นตวัวดัทีมุ่ง่เน้นการวดัความกงัวลในความเป็นสว่นตวัต่อขอ้มลูสว่นบุคคล โดยมกีารแบ่งหวัขอ้ออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความ
กงัวลดา้นการจดัเกบ็ขอ้มลู, ความกงัวลดา้นการควบคุม และความกงัวลดา้นการรบัรูก้ารน าขอ้มลูไปใช ้(Malhotra et al., 2004)  

ความกงัวลต่อนโยบายความปลอดภยัดา้นความเป็นสว่นตวัออนไลน์ หมายถงึ ความกงัวลในดา้นทไีมเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลู
โดยตรง เช่น การเขา้ถงึทางกายภาพที่บุคคลอื่นสามารถเขา้ถงึขอ้มูลส่วนบุคคลของคนนัน้ได้ และ การปกป้องขอบเขตการ
แสดงออกของตนเองผ่านทางค าพดูหรอืการท ากจิกรรมทีแ่สดงออกถงึความเป็นตวัตนโดยไม่ไดร้บัการรบกวนจากบุคคลใดๆ 
โดยความกงัวลชนิดน้ีสะทอ้นใหเ้หน็ถงึพฤตกิรรมทีม่คีวามกงัวลต่อความเป็นสว่นตวั (Buchanan et al., 2007) เช่น การเขา้ถงึ
ขอ้มลูทางกายภาพความเป็นสว่นตวั ซึง่เป็นระดบัการเขา้ถงึขอ้มลูทีบุ่คคลใดๆ สามารถเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบุคคลของใครคนหน่ึง
ได ้(Bolchini et al., 2004) การรกัษาความเป็นสว่นตวัของขอ้มลูสว่นบุคคลเป็นไปตามนโยบายทีเ่ผยแพรบ่นเวบ็ไซตห์รอืไม ่
และ การควบคุมความเป็นสว่นตวัของขอ้มลูสว่นบุคคล (Tsai et al., 2010)  

ความเชื่อในความเสีย่ง หมายถงึ ความคาดหวงัอยา่งมัน่ใจว่าจะสญูเสยีขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคล
ใหแ้ก่บุคคลอื่น (Dowling and Staelin, 1994) ส าหรบังานวจิยัน้ีความเชื่อในความเสีย่งคอืระดบัความเชื่อว่าระบบ Google 
Street View มคีวามเสีย่งจากการจดัเกบ็ การควบคุมและ การรบัรูค้วามเป็นสว่นตวัของขอ้มลูสว่นบุคคลของประชาชน 
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ความตัง้ใจเชงิพฤตกิรรม หมายถงึ ความมุง่มัน่ทีจ่ะกระท าการอนัใดกท็ าใหจ้นส าเรจ็ตามเป้าหมายทีเ่กดิขึน้จรงิ เป็นเรื่อง
สมควรที่บุคคลจะโต้แยง้และตัง้ใจทีจ่ะเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลดว้ยการกลัน่กรองทีด่ ีหากเป็นการรอ้งขอหรอืน าขอ้มลูไปใช้
จากบุคคลอื่น (Fishbein and Ajzen 1975; Ajzen 1991) 

งานวจิยัน้ียงัไดศ้กึษาวรรณกรรมในอดตีทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมปัีจจยัดงัน้ี   
ความกงัวลด้านการจดัเก็บขอ้มูล คอื ระดบัความรูส้กึไม่สบายใจในขอ้มูลส่วนบุคคลที่ถูกครอบครองหรอืบนัทกึดว้ย

บุคคลอื่น (Malhotra et al., 2004) ความกงัวลดา้นการจดัเกบ็ขอ้มลู ไมว่่าจะจัดเกบ็อยา่งถูกหรอืผดิกฎหมายลว้นเป็น
จุดเริม่ต้นของความกงัวลต่อความเป็นส่วนตวัของขอ้มูลต่างๆ เป็นระดบัความไม่สบายใจต่อระบบหรอืบรกิารที่อาจเก็บ
ขอ้มลูทีเ่จาะจงตวับุคคลไปใชเ้พือ่หาผลประโยชน์ (Culnan and Bies, 2003) 

ความกงัวลด้านการควบคุม คอื ระดบัความรู้สกึของคนที่ไม่สบายใจในด้านการก ากบัดูแลและจดัการกบัขอ้มูลส่วน
บุคคล (Malhotra et al., 2004) ประชาชนมกัจะไมม่อบความไวว้างใจใหร้ะบบหรอืบรกิารมาก ากบัดแูลและจดัการขอ้มลู
ส่วนบุคคลของตน เพราะมคีวามเสีย่งต่อการถูกละเมดิหรอืน าไปใช้เพื่อหาประโยชน์ นอกเสยีจากระบบหรอืบรกิารนั ้น
สามารถก ากบัดูแลขอ้มลูสว่นบุคคลโดยตัง้อยู่บนพืน้ฐานของขอ้กฎหมาย ศลีธรรม และตอ้งมกีารเสนอทางเลอืกทีอ่สิระว่า
จะยอมรบัหรอืปฏเิสธกระบวนการหรอืการตดัสนิใจ  

ความกงัวลดา้นการรบัรูก้ารน าขอ้มลูไปใช ้คอื ระดบัความรูส้กึไมส่บายใจเพราะไมรู่ว้า่ขอ้มลูทีถ่กูจดัเกบ็ไปนัน้จะถกูน าไปใช้
ในดา้นใด (Malhotra et al., 2004) การรบัรูก้ารน าขอ้มลูไปใชน้ัน้เป็นตวับ่งชีถ้งึระดบัความกงัวลของประชาชนเกีย่วกบัการรบัรูถ้งึ
ความเป็นสว่นตวัของขอ้มลูในระบบ 

ความกงัวลต่อนโยบายความปลอดภยัดา้นความเป็นสว่นตวัออนไลน์ Jensen and Potts (2004) กล่าววา่ "นโยบายความเป็น
ส่วนตวัมอียู่ทุกที่และมกัจะมาจากแหล่งขอ้มูลเกี่ยวกบัขอ้ปฏิบตัิต่อส่วนที่เป็นส่วนตวัของบรษิทั" เพื่อตรวจสอบว่านโยบาย
สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช ้นโยบายความเป็นส่วนตวัเผยแพร่มากทีสุ่ดอยู่บนเวบ็ไซต์เพื่อใหผู้ใ้ชง้านตามสถานที่
ต่างๆ ในโลกทีใ่หค้วามส าคญัต่อนโยบายความเป็นสว่นตวัสามารถเขา้ถงึได ้ซึง่จากงานวจิยัของ Bolchini et al. (2004) พบวา่
นโยบายความเป็นส่วนตวัออนไลน์จ านวนมากขาดความชดัเจนและต้องใช้ทกัษะการอ่านท าความเขา้ใจระดบัที่สูงเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัระดบัความรูเ้ฉลีย่ของประชากรบนอนิเทอรเ์น็ต โดยนโยบายความเป็นสว่นตวัออนไลน์ม ี4 ดา้นหลกัๆ คอื 
เน้ือหา โครงสรา้ง ระบบน ารอ่งเวบ็ไซต ์และการเขา้ถงึ 

ความเชื่อในความเสี่ยง คือ ระดบัที่คนเชื่อมัน่ในความเป็นไปได้ในการสูญเสยีข้อมูลส่วนบุคคลให้กบับริษัทออนไลน์ 
(Malhotra et al., 2004) ความเชื่อในความเสีย่งหมายถงึ ความคาดหวงัอยา่งมัน่ใจวา่จะสญูเสยีขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเปิดเผย
ขอ้มลูสว่นบุคคลใหแ้ก่บุคคลอื่น (Dowling and Staelin, 1994) ส าหรบังานวจิยัน้ีความเชื่อในความเสีย่งคอืระดบัความเชื่อว่า
ระบบ Google Street View มคีวามเสีย่งจากการจดัเกบ็ การควบคุมและ การรบัรูค้วามเป็นสว่นตวัของขอ้มลูสว่นบุคคลของ
ประชาชน 

ความตัง้ใจเชงิพฤตกิรรมเป็นความมุง่มัน่ทีจ่ะกระท าการอนัใดกท็ าใหจ้นส าเรจ็ตามเป้าหมายทีเ่กดิขึน้จรงิ เป็นเรื่องสมควรที่
บุคคลจะโตแ้ยง้และตัง้ใจทีจ่ะเปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลดว้ยการกลัน่กรองทีด่ ีหากเป็นการรอ้งขอหรอืน าขอ้มลูไปใชจ้ากบุคคลอื่น 
(Fishbein and Ajzen, 1975; Ajzen, 1991) ความตัง้ใจเชงิพฤตกิรรมดา้นความเป็นสว่นตวัจงึเป็นผลมาจากสถานการณ์และบรบิท
เฉพาะทีไ่ดว้เิคราะหอ์ยา่งถีถ่ว้นแลว้วา่จะตอบสนองใหเ้กดิประโยชน์ต่อการเผยแพรข่อ้มลูสว่นบุคคลอยา่งไร (Xu et al., 2008) 
 

3. กรอบแนวคิดในการวิจยัและสมมติฐานการวิจยั 
จากทฤษฎ ี IUIPC และความกงัวลต่อนโยบายความปลอดภยัดา้นความเป็นสว่นตวัออนไลน์ แสดงใหเ้หน็วา่ ความกงัวล

แบ่งออกเป็น 4 ดา้น คอื 1) ความกงัวลดา้นการจดัเกบ็ขอ้มลู 2) ความกงัวลดา้นการควบคุมขอ้มลู และ 3) ความกงัวลดา้นการ
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รบัรูก้ารน าขอ้มลูไปใช ้โดยงานวจิยัน้ีไดเ้พิม่ปัจจยัที ่4 คอืความกงัวลดา้นนโยบายความเป็นสว่นตวัออนไลน์ ซึง่เป็นปัจจยัใหม่
ทีย่งัไม่เคยน ามากล่าวถงึในทฤษฎคีวามกงัวลต่อความเป็นสว่นตวัของผูใ้ชง้านอนิเทอรเ์น็ตและ ทฤษฎคีวามกงัวลต่อนโยบาย
ความเป็นสว่นตวัทีน่ ามาเป็นทฤษฎีอา้งองิในงานวจิยัน้ี สง่ผลต่อความเชื่อในความเสีย่ง ซึ่งสง่ผลต่อความตัง้เชงิพฤตกิรรมอกี
ต่อหน่ึง 

 

 
ภาพที ่1 กรอบแนวคดิความตัง้ใจเชงิพฤตกิรรมต่อความกงัวลต่อการใหบ้รกิารของกเูกลิสตรทีววิ 

  
ในปัจจุบนัความกา้วหน้าในเทคโนโลยสีารสนเทศทางภูมศิาสตรแ์ละวทิยาการคอมพิวเตอร ์ท าใหปั้จจุบนัการใหบ้รกิาร

สารสนเทศทางภูมศิาสตร์และการจดัการขอ้มูลส่วนบุคคลบนอนิเทอร์เน็ตโดยเฉพาะกูเกลิสตรทีววิ สามารถท าได้ง่ายและ
รวดเรว็มากขึน้กว่าในอดตี ซึ่งอาจท าให้ประชาชนมคีวามกงัวลเกี่ยวกบัการถูกละเมดิความเป็นส่วนตวัได้ เช่น ขอ้มูลส่วน
บุคคลทีถู่กจดัเกบ็และน าไปใชท้ัง้ทีรู่ต้วัและไม่รูต้วั และ การน าขอ้มลูสว่นบุคคลไปเผยแพร่โดยไม่ไดร้บัอนุญาต เป็นตน้ ซึ่ง
เป็นปัญหาทีส่งัคมตอ้งใหค้วามส าคญั (Williams et al., 2009; Xu et al., 2008) จงึอาจมผีลท าใหป้ระชาชนและผูใ้ชง้านระบบ
กเูกลิสตรทีววิเกดิความกงัวลในดา้นการจดัการขอ้มลูของผูใ้หบ้รกิารได ้ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งัน้ี  
 

สมมตฐิานที ่1a: การจดัเกบ็ขอ้มลูของกูเกลิสตรทีววิมผีลกระทบต่อความเชือ่ในความเสีย่ง 
สมมตฐิานที ่1b: การควบคุมขอ้มลูของกูเกลิสตรทีววิมผีลกระทบต่อความเชือ่ในความเสีย่ง 
สมมตฐิานที ่1c: การรบัรูเ้กีย่วกบัการน าขอ้มลูสว่นบุคคลไปใชข้องกเูกลิสตรทีววิ มผีลกระทบต่อความเชือ่ในความเสีย่ง 

 
นโยบายความปลอดภยัดา้นความเป็นสว่นตวัควรประกอบดว้ย  ขอ้มลูทีร่วบรวมและเหตุผลทีเ่กบ็รวบรวม วธิใีชข้อ้มลู

เหล่านัน้ วธิเีขา้ถงึและอบัเดตขอ้มลู ดว้ยโครงสรา้งและเน้ือหาที่เขา้ใจไดง้า่ย (Jensen and Potts, 2004) แต่ในปัจจุบนั
พบว่าบรกิารออนไลน์จ านวนมากกลบัมโีครงสร้าง  เน้ือหาของนโยบายความปลอดภยัด้านความเป็นส่วนตวั  ที่ไม่เป็น
ปัจจุบนัและขาดความน่าเชื่อถอื ท าให้ประชาชนจงึเกดิความกงัวลเกี่ยวกบัความเป็นส่วนตวัแลระรูส้กึถงึความเสีย่งของ
นโยบายความเป็นสว่นตวัวา่ผูใ้หบ้รกิารไดล้ะเมดิน าขอ้มลูสว่นบุคคลของตนไปเผยแพรโ่ดยไมข่ออนุญาตหรอืไม่  (Tsai et 
al., 2010; Jensen and Potts, 2004) ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งัน้ี 
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สมมตฐิานที ่2:  ความกงัวลดา้นนโยบายความเป็นสว่นตวัออนไลน์ของ Google Street View มผีลกระทบต่อความเชือ่
ในความเสีย่ง 

 
ปัจจุบนัน้ีประชาชนมกีารรบัรูปั้ญหาการละเมดิความเป็นสว่นตวัดา้นขอ้มลูสว่นบุคคลมากขึน้ (Fishbein and Ajzen, 

1975; Ajzen, 1991) โดยประชาชนทีร่บัรูถ้งึความเสีย่งจะปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมโดยจะไมใ่หข้อ้มลูสว่นบุคคลหรอืรอ้งเรียน
ปัญหากบัผู้ให้บรกิาร เวน้แต่ในบางกรณีที่ประชาชนเต็มใจที่จะเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลหากได้รบัผลประโยชน์หรอืการ
สง่เสรมิการสรา้งความเชื่อมัน่ในการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล (Eastlick et al., 2006; Li, Sarathy and Xu, 2010) ดงันัน้จงึ
สามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งัน้ี 
 

สมมตฐิานที ่3: ความเชือ่ในความเสีย่งของ Google Street View มผีลกระทบต่อความตัง้ใจของพฤตกิรรม 
 
4. วิธีการวิจยั  

งานวจิยัน้ีจดัเกบ็ขอ้มูลจากประชาชน จ านวน 250 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอื อน่ึงก่อนการจดัเกบ็ขอ้มูล
จากกลุ่มตวัอย่าง งานวจิยัน้ีไดน้ าแบบสอบถามทีพ่ฒันามาจากงานวจิยัในอดตี (ประกอบดว้ย Grigoroudis, 2009; 
Malhotra et al., 2004; Oliver, 2010; Smith et al., 1996; Zhang et al., 2012) ไปทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คน 
ผลการทดสอบพบวา่ขอ้มลูมกีารกระจาย ซึง่ผูว้จิยัไดป้รบัขอ้ความในค าถามทีก่ระจายจากกลุ่มให้เหมาะสม ต่อจากนัน้จงึน า
แบบสอบถามทีป่รบัแกไ้ปจดัเกบ็ขอ้มลูจากกลุม่ตวัอยา่งจรงิ 
 
5. ผลการวิจยั 
5.1 การทดสอบข้อตกลงเบือ้งต้นทางสถิติ 

ขอ้มลูที่จดัเกบ็จากกลุ่มตวัอย่างถูกน าไปทดสอบขอ้มูลขาดหาย (Missing data) และขอ้มูลสุดโต่ง (Outliers) 
นอกจากน้ียงัทดสอบวา่ขอ้มูลมกีารกระจายแบบปกต ิ(Normal) มคีวามสมัพนัธเ์ชงิเสน้ตรง (Linearity) มภีาวะร่วมเสน้ตรง
พหุ (Multicollinearity) และมภีาวะร่วมเสน้ตรง (Singularity) หรอืไม่ ผลการทดสอบพบว่าขอ้มูลไม่มปัีญหาดา้น        
ขอ้มูลขาดหาย ขอ้มูลสุดโต่ง และขอ้มูลมกีารกระจายเป็นแบบปกต ิ มคีวามสมัพนัธ์เชงิเสน้ตรงและไม่มปัีญหา           
ภาวะรว่มเสน้ตรงพหุและภาวะรว่มเสน้ตรงดงักล่าว 

งานวจิยัน้ีไดท้ดสอบความเชื่อถอืไดข้องแบบสอบถาม โดยใชก้ารวเิคราะหค์่าสมัประสทิธิอ์ลัฟาของครอนบาชพบวา่ทุก
ตวัแปรมคี่ามากกวา่ 0.7 จงึถอืวา่มคีวามเชื่อถอืไดส้ าหรบังานวจิยัแบบ Basic research นอกจากน้ียงัไดท้ดสอบความตรง
ของแบบสอบถาม ดว้ยการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ (Factor analysis) โดยใชเ้กณฑท์ีข่อ้ค าถามทีจ่บักลุ่มกนัเป็นแต่ละตวัแปร
ตอ้งมคี่า Factor loading ไมน้่อยกวา่ 0.5 ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบไดจ้ านวนตวัแปรทัง้หมด 6 องคป์ระกอบ (ตารางที ่
1) 
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ตารางที ่1 Factor Analysis ของปัจจยัในงานวจิยั 
ปัจจยั Factor 

Loading 
ปัจจยั 1: ความกงัวลเก่ียวกบัความเป็นส่วนตวัด้านการจดัเกบ็ข้อมลู (48.921% of variance, α = 
0.950) 

 

ทา่นรูส้กึกงัวลเมือ่กเูกลิสตรทีววิจดัเกบ็ขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านโดยมไิดแ้จง้ใหท้า่นทราบ 0.902 
ทา่นรูส้กึกงัวลเมือ่กเูกลิสตรทีววิจดัเกบ็ขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านมากเกนิไป 0.887 
ทา่นรูส้กึกงัวลทีผู่ม้บีญัชกีเูกลิสามารถใหข้อ้มลูกบักเูกลิสตรทีววิได้ 0.850 
ทา่นรูส้กึกงัวลเมือ่กเูกลิสตรทีววิจดัเกบ็ขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านผา่นระบบเครอืขา่ยไรส้ายทีไ่มไ่ด้
เขา้รหสั 

0.860 

ทา่นรูส้กึกงัวลเมือ่กเูกลิสตรทีววิจดัเกบ็พกิดัขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านโดยมไิดแ้จง้ใหท้ราบ 0.851 
ปัจจยั 2: ความกงัวลเก่ียวกบัความเป็นส่วนตวัด้านการควบคมุข้อมลู (5.851% of variance, α = 
0.883) 

 

ทา่นรูส้กึกงัวลเมือ่สญูเสยีการควบคุมขอ้มลูสว่นบุคคลของตนเอง 0.751 
ทา่นรูส้กึกงัวลต่อเทคโนโลยกีารเบลอภาพใบหน้าและป้ายทะเบยีนของ กเูกลิสตรทีววิทีไ่มส่ามารถเบลอ
ภาพทีจ่ดัเกบ็ไดท้ัง้หมด 

0.831 

ทา่นรูส้กึกงัวลต่อการรายงานปัญหาจากผูใ้ชบ้รกิารกเูกลิสตรทีววิทีไ่ดร้บัการด าเนินการชา้หรอืไมไ่ดร้บั
การด าเนินการ 

0.742 

เจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคลตอ้งมสีทิธใ์นการตดัสนิใจวธิทีีจ่ะถกูจดัเกบ็ขอ้มลู น าขอ้มลูไปใช ้และการน า
ขอ้มลูไปแชรส์ูส่าธารณะ 

0.711 

ทา่นรูส้กึวา่การควบคุมขอ้มลูสว่นบุคคลของตนเป็นสิง่ส าคญัในการใหบ้รกิารขอ้มลูของกูเกลิสตรทีววิ 0.510 
ปัจจยั 3: ความกงัวลเก่ียวกบัความเป็นส่วนตวัด้านการรบัรู้เก่ียวกบัการน าข้อมลูไปใช้ (4.248% 
of variance, α = 0.847) 

 

ทา่นรูส้กึกงัวลเมือ่กเูกลิสตรทีววิไมแ่จง้ใหท้า่นทราบวา่มกีารน าขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านไปเผยแพร่ 0.631 
ทา่นรูส้กึกงัวลเมือ่กเูกลิสตรทีววิน าขอ้มลูสว่นบุคคลของทา่นไปเผยแพรม่ากเกนิไป 0.780 
ทา่นรูส้กึกงัวลวา่กเูกลิสตรทีววิจะน าขอ้มลูสว่นบุคคลของทา่นไปใชเ้พือ่แสวงหาผลประโยชน์อื่น
นอกเหนือจากภาพสตรทีววิ 

0.784 

กเูกลิสตรทีววิควรชีแ้จงใหผู้ถ้กูจดัเกบ็ขอ้มลูสว่นบุคคลทราบวา่ จดัเกบ็ขอ้มลูอะไรไปบา้ง ขอ้มลูจะถกู
ประมวลผลและถกูน าไปใชอ้ยา่งไร 

0.711 

ทา่นตระหนกัในกระบวนการจดัเกบ็ขอ้มลูและวธิทีีข่อ้มลูสว่นบุคคลของทา่นถูกน าไปใช้ 0.767 
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ตารางที ่1 Factor Analysis ของปัจจยัในงานวจิยั (ต่อ) 
ปัจจยั Factor 

Loading 
ปัจจยั 4: ความกงัวลต่อนโยบายความปลอดภยัด้านความเป็นส่วนตวัออนไลน์ (11.026% of 
variance, α = 0.962) 

 

ทา่นรูส้กึกงัวลทีก่เูกลิสตรทีววิไมม่กีารก าหนดนโยบายการรกัษาความปลอดภยัดา้นความเป็นสว่นตวั 0.649 
กเูกลิสตรทีววิควรมนีโยบายการรกัษาความปลอดภยัดา้นความเป็นสว่นตวัทีใ่ชภ้าษาทีเ่ขา้ใจไดง้า่ย 0.755 
นโยบายการรกัษาความปลอดภยัดา้นความเป็นสว่นตวัของกเูกลิสตรทีววิควรคลอบคลุมถงึผูท้ีไ่มใ่ช่
ผูใ้ชง้าน 

0.859 

นโยบายการรกัษาความปลอดภยัดา้นความเป็นสว่นตวัของกเูกลิสตรทีววินัน้ควรจะมกีารเปิดเผยให้
ชดัเจน 

0.840 

นโยบายการรกัษาความปลอดภยัดา้นความเป็นสว่นตวัทีด่นีัน้ควรแสดงบนหน้าเวบ็ในจุดทีม่องเหน็ได้
งา่ย 

0.859 

ปัจจยั 5: ความเช่ือในความเส่ียง (80.984% of variance, α = 0.941)  
ทา่นรูส้กึกงัวลวา่ขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านทีเ่ผยแพรอ่ยูบ่นกเูกลิสตรทีววิจะท าใหท้า่นถกูละเมดิความเป็น
สว่นตวั 

0.931 

ทา่นรูส้กึกงัวลต่อการใหบ้รกิารแบบเผยแพรข่อ้มลูสว่นบุคคลของกเูกลิสตรทีววิบนพืน้ทีส่าธารณะจะ
น ามาซึง่ปัญหาทีไ่มค่าดคดิมากมาย 

0.905 

ทา่นรูส้กึกงัวลวา่ขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านทีเ่ผยแพรอ่ยูบ่นกเูกลิสตรทีววิจะท าใหผู้อ้ื่นประเมนิทา่นในทาง
ไมด่ ี

0.854 

ทา่นรูส้กึกงัวลวา่ขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านที่เผยแพรอ่ยูบ่นกเูกลิสตรทีววิจะละเมดิความเป็นสว่นตวัของ
คนรอบตวัทา่น 

0.909 

ทา่นรูส้กึกงัวลวา่จะมผีูน้ าขอ้มลูสว่นบุคคลของทา่นบนกเูกลิสตรทีววิไปเผยแพรต่่อบนเวบ็ไซตอ์ื่น 0.899 
ปัจจยั 6: ความตัง้ใจเชิงพฤติกรรม (8.247% of variance, α = 0.944)  
ทา่นจะรายงานปัญหาเกีย่วกบัขอ้มลูทีล่ะเมดิความเป็นสว่นตวัของท่านบนกเูกลิสตรทีววิ 0.694 
ทา่นจะรอ้งเรยีนขอ้มลูทีล่ะเมดิความเป็นสว่นตวัของท่านบนกเูกลิสตรทีววิต่อหน่วยงานรฐั 0.732 
ทา่นจะไมใ่ชบ้รกิารกเูกลิสตรทีววิอกีเมือ่พบการละเมดิความเป็นสว่นตวัของท่านบนกเูกลิสตรทีววิ 0.729 
ทา่นจะบอกผูอ้ื่นใหท้ราบเรือ่งการละเมดิความเป็นสว่นตวัของท่านบนกูเกลิสตรทีววิ 0.770 
ทา่นยนิดทีีจ่ะเปลีย่นไปใชบ้รกิารสตรทีววิรายอื่นหากมผีูใ้หบ้รกิารทีส่ามารถดแูลขอ้มลูสว่นบุคคลของ
ทา่นไดด้กีวา่กเูกลิสตรทีววิ 

0.713 
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อน่ึงผลการวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัผูต้อบแบบสอบถามของกลุม่ตวัอยา่งคุณลกัษณะของกลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (52.00%) มอีายุระหว่าง 20 - 30 ปี (63.50%) ประกอบอาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน (43.00%) 
ระดบัการศกึษาอยูใ่นระดบัปรญิญาตร ี(57.50%) และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,000 - 30,000 บาท (57.50%) 
5.2 การวิเคราะหผ์ลการวิจยั 

การทดสอบสมมตฐิานการวจิยัในครัง้น้ี ผูว้จิยัใชว้ธิวีเิคราะหก์ารถดถอยเชงิเสน้เดยีว (Simple linear regression) และ
การวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณู (Multiple regression) โดยใชค้่า p-value ทีน้่อยกวา่หรอืเท่ากบั 0.05 เป็นตวัก าหนด
นยัส าคญัทางสถติ ิ นอกจากน้ีผูว้จิยัยงัใชว้ธิวีเิคราะหร์ะดบัความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยั (Unstandardized Coefficient) ที่
สนับสนุนอทิธพิลของทศันคตดิา้นความเป็นสว่นตวัของประชาชนต่อขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่ตี่อความตัง้ใจเชงิพฤตกิรรม  และ
วธิวีเิคราะห์ระดบัค่าเฉลี่ยของขอ้ค าถามปัจจยัด้านความตัง้ใจเชงิพฤตกิรรม โดยแบ่งการวเิคราะห์ออกเป็น 4 ส่วน ตาม
กรอบแนวคดิการวจิยัดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ผลการวเิคราะห์การถดถอยเชงิเสน้เดยีวแสดงใหเ้หน็ว่าตวัแปรอสิระคอืความกงัวลดา้นการจดัเกบ็ขอ้มูล 
ความกงัวลด้านการควบคุมขอ้มูล ความกงัวลด้านการรบัรู้การน าข้อมูลไปใช้ และความกงัวลด้านนโยบายรกัษาความ
ปลอดภยัดา้นความเป็นสว่นตวัออนไลน์ ก าหนดตวัแปรตามคอืความเชื่อในความเสีย่งทีร่ะดบันยัส าคญั p = 0.000 (F4,195 = 
104.109) ซึ่งสามารถอธบิายความผนัแปรของตวัแปรตามไดร้อ้ยละ 68.10 (R2 = 0.681) เมื่อวเิคราะหใ์นรายละเอยีดของ
ตวัแปรอสิระจะพบว่าความกงัวลดา้นการจดัเกบ็ขอ้มูล ความกงัวลดา้นการควบคุมขอ้มูล ความกงัวลดา้นการรบัรูก้ารน า
ขอ้มูลไปใชแ้ละความกงัวลด้านนโยบายรกัษาความปลอดภยัด้านความเป็นส่วนตวัออนไลน์ เป็นตวัก าหนดความเชื่อใน
ความเสีย่งระดบันยัส าคญั p = 0.000 (ตารางที ่2 และ 3) สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Xu et al. (2008) ทีก่ล่าววา่ ปรมิาณ
ขอ้มลูสว่นบุคคลทีถู่กจดัเกบ็ ประมวลผล และน าไปเผยแพร่จาก Applications ผ่าน Social Media ทัง้ทีรู่ต้วัและไมรู่ต้วั
สง่ผลทีส่งูขึน้สง่ผลใหค้วามเชื่อในความเสีย่งเพิม่สงูขึน้ ซึ่งเป็นไปตามสมมตฐิานที่ 1 และงานวจิยัของ Williams et al. 
(2009) กล่าววา่ ปรมิาณขอ้มลูสว่นบุคคลทีถู่กจดัเกบ็ ประมวลผล และน าไปเผยแพรจ่าก Applications ผ่าน Social Media 
ทัง้ทีรู่ต้วัและไมรู่ต้วัสง่ผลทีต่ ่าลงสง่ผลใหค้วามเชื่อในความเสีย่งลดต ่าลง ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานที ่1 ความกงัวลดา้นการ
จดัเกบ็ขอ้มลู (1a) การควบคุมขอ้มลู (1b) และการรบัรูเ้กีย่วกบัการน าขอ้มลูสว่นบุคคลไปใช ้(1c) สง่ผลทางบวกต่อความ
เชื่อในความเสีย่ง และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ งานวจิยัของ Tsai et al. (2010) ทีก่ล่าววา่นโยบายรกัษาความปลอดภยั
ดา้นความเป็นสว่นตวัออนไลน์ทีห่ละหลวม ท าให ้Applications หรอืผูป้ระกอบการสามารถเขา้ถงึขอ้มลูสว่นบุคคลของกลุ่ม
ตวัอย่างได ้สง่ผลใหค้วามเชื่อในความเสีย่งของกลุ่มตวัอย่างสงูขึน้ ซึ่งเป็นไปตามสมมตฐิานที ่2 และงานวจิยัของ Jensen 
and Potts (2004) กล่าววา่ การใหค้วามส าคญัและปรบัปรุงนโยบายรกัษาความปลอดภยัดา้นความเป็นสว่นตวัออนไลน์ให้
ครอบคลุม และอบัเดทอย่างสม ่าเสมอสง่ผลใหค้วามเชื่อในความเสีย่งของกลุ่มตวัอย่างลดลง ซึ่งเป็นไปตามสมมตฐิานที ่ 2 
ความกงัวลดา้นนโยบายรกัษาความปลอดภยัดา้นความเป็นสว่นตวัออนไลน์ สง่ผลทางบวกต่อความเชื่อในความเสีย่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่2 ฉบบัที ่2 เดอืน เมษายน – มถุินายน 2559 หน้า 61 

 

ตารางที ่2 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอย (Regression) ของความกงัวลดา้นการจดัเกบ็ขอ้มลู  
ความกงัวลดา้นการควบคุมขอ้มลู ความกงัวลดา้นการรบัรูก้ารน าขอ้มลูไปใช ้และความกงัวลดา้น 

นโยบายรกัษาความปลอดภยัดา้นความเป็นสว่นตวัออนไลน์ 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Regression 135.535 4 33.884 104.109 0.000* 
Residual 63.465 195 0.325   
Total 199.000 199    

* p <0.05  
 

ตารางที ่3 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยแบบปกต ิ(Coefficients) ของความกงัวลดา้นการจดัเกบ็ขอ้มลู  
ความกงัวลดา้นการควบคุมขอ้มลู ความกงัวลดา้นการรบัรูก้ารน าขอ้มลูไปใช ้และความกงัวลดา้น 

นโยบายรกัษาความปลอดภยัดา้นความเป็นสว่นตวัออนไลน์ 

ตวัแปร 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
คา่คงที ่ -4.096  0.000 1.000 คา่คงที ่
Collect 0.212 0.212 5.235 0.000 Collect 
Control 0.522 0.522 12.915 0.000 Control 

Awareness 0.428 0.428 10.579 0.000 Awareness 
Policy 0.425 0.425 10.504 0.000 Policy 

* p <0.05 R = 0.825, R2 = 0.681, SE = 0.40 
 

ส่วนท่ี 2 ผลการวเิคราะห์ระดบัความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัที่สนับสนุนอทิธพิลของทศันคตดิา้นความเป็นส่วนตัวของ
ประชาชนต่อขอ้มูลส่วนบุคคลบนกูเกลิสตรทีววิที่มตี่อความตัง้ใจเชงิพฤตกิรรมแสดงให้เหน็ว่าความกงัวลต่อการควบคุม
ข้อมูลมีผลต่อความเชื่อในความเสี่ยงอยู่ที่ค่าสัมประสิทธิก์ารถดถอยของตัวแปรอิสระในรูปคะแนนดิบหรือค่าจริง 
(Unstandardized Coefficient) = 0.522 เป็นล าดบัทีห่น่ึง ความกงัวลต่อการรบัรูก้ารน าขอ้มลูไปใชม้ผีลต่อความเชื่อในความ
เสีย่งอยู่ทีค่่า Unstandardized Coefficient = 0.428 เป็นล าดบัทีส่อง ความกงัวลดา้นนโยบายความปลอดภยัดา้นความเป็น
สว่นตวัออนไลน์มผีลต่อความเชื่อในความเสีย่งอยูท่ีค่่า Unstandardized Coefficient = 0.425 เป็นล าดบัทีส่าม ความเชื่อใน
ความเสีย่งมผีลต่อความตัง้ใจเชงิพฤตกิรรมอยูท่ีค่่า Unstandardized Coefficient = 0.216 เป็นล าดบัทีส่ ี ่และความกงัวลดา้น
การจดัเกบ็ขอ้มลูมผีลต่อความเชื่อในความเสีย่งอยูท่ีค่า่ Unstandardized Coefficient = 0.212 เป็นล าดบัทีห่า้ (ตารางที ่4) 
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ตารางที ่4 แสดงสรปุผลคา่สมัประสทิธิก์ารถดถอย (Unstandardized Coefficient) ของตวัแปรอสิระในรปูคะแนนดบิ 
ความสมัพนัธ์ ค าอธิบายความสมัพนัธ ์ Unstandardized 

Coefficient 
ความสมัพนัธท์ี ่1 ความกงัวลต่อการควบคุมขอ้มลูมผีลต่อความเชื่อในความเสีย่ง 0.522 
ความสมัพนัธท์ี ่2 ความกงัวลต่อการรบัรูก้ารน าขอ้มลูไปใชม้ผีลต่อความเชื่อในความเสีย่ง 0.428 
ความสมัพนัธท์ี ่3 ความกงัวลดา้นนโยบายความปลอดภยัดา้นความเป็นสว่นตวัออนไลน์มผีล

ต่อความเชื่อในความเสีย่ง 
0.425 

ความสมัพนัธท์ี ่4 ความเชื่อในความเสีย่งมผีลต่อความตัง้ใจเชงิพฤตกิรรม 0.216 
ความสมัพนัธท์ี ่5 ความกงัวลดา้นการจดัเกบ็ขอ้มลูมผีลต่อความเชื่อในความเสีย่ง 0.212 

 
ส่วนท่ี 3 ผลการวเิคราะหค์วามถดถอยพหุคณูแสดงใหเ้หน็วา่ตวัแปรอสิระคอืความเชื่อในความเสีย่ง ก าหนดตวัแปรตาม

คอืความตัง้ใจเชงิพฤตกิรรมทีร่ะดบันยัส าคญั p = 0.000 (F1,198 = 9.728) ซึง่สามารถอธบิายความผนัแปรของตวัแปรตามได้
รอ้ยละ 4.20 (R2 = 0.047) เมื่อวเิคราะหใ์นรายละเอยีดของตวัแปรอสิระจะพบวา่ความเชื่อในความเสีย่ง เป็นตวัก าหนดความ
ตัง้ใจเชงิพฤตกิรรมระดบันยัส าคญั p = 0.000 (ตารางที ่5 และ 6) สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Eastlick et al. (2006) ทีก่ล่าว
ว่า กลุ่มตวัอย่างมพีฤตกิรรมเรยีกรอ้งเนื่องจากเชื่อว่าถูกละเมดิความเป็นสว่นตวัและตัง้ใจหยุดซื้อสนิคา้ออนไลน์ ซึ่งเป็นไป
ตามสมมตฐิานที ่3 และงานวจิยัของ Li et al. (2010) ทีก่ล่าววา่ การใหผ้ลประโยชน์ทีน่่าสนใจเป็นการแลกเปลีย่นและการ
สง่เสรมิการสรา้งความเชื่อมัน่ในการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล ท าใหก้ลุ่มตวัอยา่งมคีวามเชื่อในความเสีย่งต ่าลง และเตม็ใจที่
จะเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลมากขึน้ ซึ่งเป็นไปตามสมมตฐิานที่ 3 ความเชื่อในความเสีย่ง ส่งผลทางบวกต่อความตัง้ใจของ
พฤตกิรรม 
 

ตารางที ่5 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอย (Regression) ของความเชื่อในความเสีย่งและความตัง้ใจเชงิพฤตกิรรม 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Regression 9.319 1 9.319 9.728 0.002* 
Residual 189.681 198 0.958   

Total 199.000 199    
* p <0.05 

 
ตารางที ่6 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยแบบปกต ิ(Coefficients) ของความเชื่อในความเสีย่งและความตัง้ใจเชงิพฤตกิรรม 

ตวัแปร 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
คา่คงที ่ 1.081  0.000 1.000 คา่คงที ่

Riskbelief 0.216 0.216 3.119 0.002 Riskbelief 
* p <0.05 R = 0.216, R2 = 0.047, SE = 0.69 
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ส่วนท่ี 4 ผลการวเิคราะหร์ะดบัคา่เฉลีย่ของขอ้ค าถามปัจจยัดา้นความตัง้ใจเชงิพฤตกิรรม พบวา่ ขอ้ค าถามที ่1 ท่านจะ
รายงานปัญหาเกี่ยวกบัขอ้มลูทีล่ะเมดิความเป็นสว่นตวัของท่านบนกูเกลิสตรทีววิอยู่ทีค่่าเฉลีย่ = 4.950 เป็นล าดบัทีห่น่ึง 
ขอ้ค าถามที ่2 ท่านจะรอ้งเรยีนขอ้มลูทีล่ะเมดิความเป็นสว่นตวัของท่านบนกูเกลิสตรทีววิต่อหน่วยงานรฐัอยู่ทีค่่าเฉลีย่ = 
4.510 เป็นล าดบัทีส่อง ขอ้ค าถามที ่3 ท่านจะไมใ่ชบ้รกิารกูเกลิสตรทีววิอกีเมื่อพบการละเมดิความเป็นสว่นตวัของท่านบน
กเูกลิสตรทีววิอยูท่ีค่า่เฉลีย่ = 4.470 เป็นล าดบัทีส่าม ขอ้ค าถามที ่5 ท่านยนิดทีีจ่ะเปลีย่นไปใชบ้รกิารสตรทีววิรายอื่นหากมี
ผูใ้หบ้รกิารทีส่ามารถดแูลขอ้มลูสว่นบุคคลของท่านไดด้กีวา่กูเกลิสตรทีววิ มคี่าเฉลีย่ = 4.445 และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน = 
0.88934 เป็นล าดบัทีส่ ี ่และขอ้ค าถามที ่4 ท่านจะบอกผูอ้ื่นใหท้ราบเรื่องการละเมดิความเป็นสว่นตวัของท่านบนกูเกลิสตรี
ทววิ มคีา่เฉลีย่ = 4.445 และคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน = 0.87223 (ตารางที ่7) 
 

ตารางที ่7 แสดงสรุปผลการวเิคราะหร์ะดบัคา่เฉลีย่ (Mean) ของขอ้ค าถามปัจจยัดา้นความตัง้ใจเชงิพฤตกิรรม 
ข้อค าถาม ค าอธิบายข้อค าถาม Mean Std. 

Deviation 
ค าถามที ่1 ทา่นจะรายงานปัญหาเกีย่วกบัขอ้มลูทีล่ะเมดิความเป็นสว่นตวัของท่านบนกเูกลิ

สตรทีววิ 
4.950 0.94042 

ค าถามที ่2 ทา่นจะรอ้งเรยีนขอ้มลูทีล่ะเมดิความเป็นสว่นตวัของท่านบนกเูกลิสตรทีววิต่อ
หน่วยงานรฐั 

4.510 0.97707 

ค าถามที ่3 ทา่นจะไมใ่ชบ้รกิารกเูกลิสตรทีววิอกีเมือ่พบการละเมดิความเป็นสว่นตวัของท่าน
บนกเูกลิสตรทีววิ 

4.470 0.90731 

ค าถามที ่4 ทา่นจะบอกผูอ้ื่นใหท้ราบเรือ่งการละเมดิความเป็นสว่นตวัของท่านบนกูเกลิ   
สตรทีววิ 

4.445 0.87223 

ค าถามที ่5 ทา่นยนิดทีีจ่ะเปลีย่นไปใชบ้รกิารสตรทีววิรายอื่นหากมผีูใ้หบ้รกิารทีส่ามารถดแูล
ขอ้มลูสว่นบุคคลของทา่นไดด้กีวา่กเูกลิสตรทีววิ 

4.445 0.88934 

  

6. อภิปรายและสรปุผลการวิจยั  
การวจิยัน้ีเกดิจากการทีผู่ว้จิยัไดเ้ลง็เหน็ถงึปัญหาเรื่องการละเมดิความปลอดภยัดา้นความเป็นสว่นตวัของขอ้มู ลสว่น

บุคคล สว่นหน่ึงไดร้บัผลมาจากความกา้วหน้าทางเทคโนโลยสีารสนเทศภูมศิาสตร ์โดยเฉพาะระบบกูเกลิสตรทีววิ ทีไ่ดท้ า
การจดัเก็บรวบรวมและเผยแพร่ขอ้มูลรูปถ่ายสตรทีววิเขา้สู่อนิเทอร์เน็ตโดยไม่ได้ขออนุญาตเจ้าของขอ้มูล ส่งผลให้เกิด
ความเสยีหายต่อเจา้ของขอ้มลู เชน่ ใครซกัคนบนโลกนี้ทีเ่ชื่อมต่ออนิเทอรเ์น็ตก าลงัดภูาพบรเิวณหน้าบา้นของท่านอยูโ่ดยที่
ท่านไม่รูต้วั อาชญากรใชกู้เกลิสตรทีววิในการคน้หาเคหะสถานหรอืพืน้ทีซ่ึ่งเอื้อต่อการก่อเหตุอาชญากรรม ผูไ้ม่หวงัดแีชร์
ขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านหรอืคนใกล้ตวัของท่านหรอืทรพัย์สนิของท่านลงบนเวบ็ไซต์ใดๆ พรอ้มระบุต าแหน่งบนแผนที่
ออนไลน์ โดยอาจกระท าเพื่อการแอบอ้าง ประทุษรา้ย หรอืตอ้งการใหอ้บัอาย เป็นต้น ซึ่งจากผลการวจิยัพบว่าประชาชน
รูส้กึกงัวลต่อการใหบ้รกิารของกูเกลิสตรทีววิ โดยดู จากความผนัแปรของตวัแปรตามคอืความเชื่อในความเสีย่งถงึรอ้ยละ 
68.10 จากตวัแปรตน้ความกงัวลดา้นการจดัเกบ็ขอ้มลู ความกงัวลดา้นการควบคุมขอ้มลู ความกงัวลดา้นการรบัรูก้ารน า
ขอ้มลูไปใชแ้ละความกงัวลดา้นนโยบายรกัษาความปลอดภยัดา้นความเป็นสว่นตวัออนไลน์ และยงัพบดว้ยวา่ประชาชนยงั
ไม่ตื่นตวัจากการใหบ้รกิารลกัษณะน้ีหรอืปัญหาทีอ่าจจะเกิดขึน้ในอนาคต โดยดูจากความผนัแปรของตวัแปรตามคอืความ
ตัง้ใจเชงิพฤตกิรรมเพยีงรอ้ยละ 4.20 จากตวัแปรตน้ความเชื่อในความเสีย่ง 



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่2 ฉบบัที ่2 เดอืน เมษายน – มถุินายน 2559 หน้า 64 

 

งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาอทิธพิลของทศันคตดิา้นความเป็นส่วนตวัของประชาชนต่อขอ้มูลส่วนบุคคลบนกู
เกลิสตรทีววิทีม่ตี่อความตัง้ใจเชงิพฤตกิรรม ซึง่มพีืน้ฐานการศกึษามาจากทฤษฎคีวามเป็นสว่นตวั สทิธสิว่นบุคคลในขอ้มลู
สารสนเทศและความรู้สึกกังวลในเรื่องความเป็นส่วนตัว ตามเกณฑ์วดัทัศนคติด้านความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน
อนิเทอรเ์น็ต ซึ่งเป็นปัจจยัทีข่บัเคลื่อนไปสูก่ารตัง้ใจเชงิพฤตกิรรมต่อการละเมดิความเป็นสว่นตวั โดยจากผลการวเิคราะห์
ทางสถติพิบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตรจ์ านวนเพศชายและเพศหญงิใกล้เคยีงกนั มอีายุระหว่าง 20-30 ปี ส่วนใหญ่
เป็นพนักงานบรษิทัเอกชน และมรีะดบัการศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ีโดยความกงัวลต่อการควบคุมขอ้มลูมผีลต่อความ
เชื่อในความเสีย่งมากที่สุด รองลงมาคอืความกงัวลต่อการรบัรูก้ารน าขอ้มูลไปใชม้ผีลต่อความเชื่อในความเสีย่ง ตามดว้ย
ความกงัวลดา้นนโยบายความปลอดภยัดา้นความเป็นสว่นตวัออนไลน์มผีลต่อความเชื่อในความเสีย่ง ต่อไปคอืความเชื่อใน
ความเสีย่งมผีลต่อความตัง้ใจเชงิพฤตกิรรม และความกงัวลดา้นการจดัเกบ็ขอ้มลูมผีลต่อความเชื่อในความเสีย่งเป็นล าดบั
สุดทา้ย เมื่อพจิารณาถงึความตัง้ใจเชงิพฤตกิรรม พบว่าประชาชนมคีวามตัง้ใจทีจ่ะรายงานปัญหาเกี่ยวกบัขอ้มลูที่ละเมดิ
ความเป็นส่วนตวัต่อระบบกูเกิลสตรทีววิเองมากที่สุด รองลงมาคอืรายงานปัญหาเกี่ยวกบัข้อมูลที่ถูกละเมิดความเป็น
สว่นตวัต่อหน่วยงานภาครฐั ไมใ่ชบ้รกิารกูเกลิสตรทีววิอกีเมื่อพบการละเมดิความเป็นสว่นตวับนกูเกลิสตรทีววิเป็นล าดบัที่
สาม ยนิดทีี่จะเปลี่ยนไปใชบ้รกิารสตรทีววิรายอื่นหากมผีูใ้หบ้รกิารที่สามารถดูแลขอ้มูลส่วนบุคคลไดด้กีว่ากูเกลิสตรทีววิ 
และ บอกต่อผูอ้ื่นใหท้ราบเรือ่งการละเมดิความเป็นสว่นตวัของกเูกลิสตรทีววิ  
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