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บทคัดยอ 

 

ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงภูมิศาสตรถูกนํามาประยุกตใชงานในดานตางๆ อยาง

หลากหลายเพื่ออํานวยความสะดวกในการดําเนินชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะกูเกิลสตรีทวิวที่ใหบริการ

ภาพถายมุมมองระดับถนนในประเทศตางๆ รวมกับบริการแผนท่ีกูเกิล ซึ่งเผยแพรอยูบนอินเทอรเน็ต

อยางสาธารณะ จึงทําใหประชาชนเกิดความกังวลในเร่ืองความเปนสวนตัวของขอมูลสวนบุคคลที่ถูก

จัดเก็บและนําไปเผยแพรอยูบนกูเกิลสตรีทวิว กอใหเกิดความขัดแยงขึ้นระหวางความตองการขอมูล

สวนบุคคลจากผูใหบริการกับจริยธรรมในเรื่องของการละเมิดความเปนสวนตัวของประชาชน  ซึ่ง

ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นนี้จะสรางความเสียหายแกทั้งผูใหบริการและประชาชนผูที่ถูกละเมิด  

งานวิจัยฉบับนี้เปนงานวิจัยที่มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินทัศนคติดานความกังวลในเรื่อง

ความเปนสวนตัวของประชาชนตอขอมูลสวนบุคคลบนกูเกิลสตรีทวิวที่มีตอความต้ังใจเชิงพฤติกรรม 

โดยอางอิงตามตัววัดทัศนคติดานความเปนสวนตัวของผูใชงานอินเทอรเน็ต (IUIPC) ซ่ึงมุงเนนการวัด

ความกังวลในความเปนสวนตัวตอขอมูลสวนบุคคล 3 ดาน คือ ความกังวลดานการจัดเก็บขอมูล 

ความกังวลดานการควบคุมขอมูล ความกังวลดานการรับรูการนําขอมูลไปใช และทฤษฎีความกังวลใน

นโยบายความปลอดภัยดานความเปนสวนตัวออนไลน ที่มีผลตอความเชื่อในความเสี่ยง และนําไปสู

ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม โดยการวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงปริมาณที่ใชแบบสอบถามแบบเอกสารเปน

เครื่องมือในการรวบรวมขอมูลดวยการลงพื้นที่สุมกลุมตัวอยางท่ีเคยใชงานระบบกูเกิลสตรีทวิวบริเวณ

สถานีรถไฟฟามหานครบางหวา – สถานีสยาม จํานวน 200 ตัวอยาง ซึ่งผูวิจัยไดตรวจสอบ

แบบสอบถามโดยการวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) และตรวจสอบความเที่ยงของ
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เครื่องมือ (Reliability Analysis) โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาช (Cronbach’s 

Alpha) และทดสอบสมมติฐานตามแบบจําลองโดยใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) 

ผลการวิจัยสรุปไดวา ความกังวลตอการควบคุมขอมูลมีผลตอความเชื่อในความเส่ียง

มากที่สุด รองลงมาคือความกังวลตอการรับรูการนําขอมูลไปใชมีผลตอความเชื่อในความ เสี่ยง ความ

กังวลดานนโยบายความปลอดภัยดานความเปนสวนตัวออนไลนมีผลตอความเชื่อในความเสี่ยง ความ

เชื่อในความเส่ียงมีผลตอความต้ังใจเชิงพฤติกรรม และความกังวลดานการจัดเก็บขอมูลมีผลตอความ

เชื่อในความเส่ียงตามลําดับ เมื่อพิจารณาถึงความตั้งใจเชิงพฤติกรรม พบวาประชาชนมีความตั้งใจที่

จะรายงานปญหาเกี่ยวกับขอมูลที่ถูกละเมิดความเปนสวนตัวตอระบบกูเกิลสตรีทวิวมากที่สุด 

รองลงมาคือรายงานปญหาเก่ียวกับขอมูลที่ละเมิดความเปนสวนตัวตอหนวยงานภาครัฐ การไมใช

บริการกูเกิลสตรีทวิวอีกเม่ือพบการละเมิดความเปนสวนตัวบนกูเกิลสตรีทวิว ยินดีที่จะเปลี่ยนไปใช

บริการสตรีทวิวรายอ่ืนหากมีผูใหบริการที่สามารถดูแลขอมูลสวนบุคคลไดดีกวากูเกิลสตรีทวิว และ

การบอกตอผูอ่ืนใหทราบเร่ืองการละเมิดความเปนสวนตัวของกูเกิลสตรีทวิว  ตามลําดับ  ผลของการ

วิจัยนี้จะเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายควบคุมดูแลขอมูลสวนบุคคลใหทั้งหนวยงานภาครัฐและ

เอกชน อีกทั้งยังทําใหประชาชนเกิดความตระหนักถึงความเปนสวนตัวตอขอมูลสวนบุคคลบนระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร รวมไปถึงการนําเรื่องการคุมครองสิทธิความเปนสวนตัวของขอมูลสวนบุคคลไป

พิจารณาบรรจุลงในตัวบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมาย 
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 ABSTRACT 

 

Recently, Geographic Technologies have been used to facilitate modern 

lifestyle and living in many ways, especially “Google Street View”. Google Street 

View provides street-level imagery for many countries via the internet with Google 

Maps. This service has caused popular concern about the infringement of privacy and 

personal data. It causes conflicts between citizens' online personal data needs and 

ethics of individual privacy. This problem will involve negative effects for both the 

service provider and those violated. 

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 
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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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