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การละเมิดสิทธิความเปนสวนตัวในการแบงปน (Share) ขอมูลขาวสาร
ในเครือขายสังคมออนไลนในประเทศไทย
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บทคัดยอ
การคนควาอิสระนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาพฤติกรรมการการแบงปน เนื้อหา ขอมูล ขาวสาร ในเครือขาย
สังคมออนไลน เพื่อหาแรงจูงใจในการแบงปน ของบุคคลที่อยูในระดับผูนําทั้งในทางสังคม ธุรกิจ หรือการเมือง และ
ศึกษาถึงการละเมิดสิทธิความเปนสวนตัวในการแบงปน เนื้อหา ขอมูล ขาวสาร ในเครือขายสังคมออนไลนใน
ประเทศไทย โดยการศึกษาจากขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามรวมกับการสัมภาษณเชิงลึก ของกลุมผูรวมวิจัยจํานวน 53
คน ที่เปนผูใชงาน เครือขายสังคมออนไลน ที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป และมีตําแหนงที่อยูในระดับ
เปนผูนําในสังคม องคกรธุรกิจ หรือการเมือง ผลการศึกษาพบวา ผูรวมวิจัยนั้น มีการใชงานโดยใชวิจารณญานในการ
บริโภครวมถึงการแบงปน โดยแรงจูงใจในการ Share จะขึ้นอยูกับประโยชนหลังจากการ Share ไปแลว วาได
ประโยชนจึงตัดสินใจ Share รวมถึงจะพิจารณาถึงผลกระทบของการ Share นั้นอีกดวย และเมื่อเกิดการถูกละเมิด
สิท ธิส ว นบุ ค คล ผู ร วมวิ จัย มี แนวโน มที่ จ ะปกป อ งตั ว เอง โดยการชี้ แจงข อ เท็ จ จริ ง หรือ แกไ ขขอ มูล โดยจะไม
ดําเนินการใหเกิดผลกระทบตอผูอื่น จึงสรุปไดวาผูรวมวิจัยมีวิจารณญานและความรับผิดในการใชงาน ซึ่งไมใชกลุม
ผูใชที่กอปญหาการละเมิดสิทธิความเปนสวนตัวของผูอื่นในการแบงปนขอมูลขาวสารตางๆ
คําสําคัญ: สิทธิความเปนสวนตัว, การแบงปน, เครือขายสังคม
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Abstract
This research aims to study on the behavior of sharing information, the motivation to share information
content and the violations of privacy rights in sharing information of people in leadership levels in society, business
and politics in Thailand social networks. By learning from information obtained from the questionnaire, together
with in-depth interviews of a number of joint research group (53 people) who are the user on social networks that
has master's degree or higher and works with subordinates or has a leadership position in society, business and
politics. The study found that research participants have judgement achieved in consumption, as well as sharing
information content. The motivation to share information content is based on benefits and affectation after sharing.
Once the violation of privacy rights occur, they tend to protect themselves by explaining the facts and/or correcting
the data with concerning of non-impact on others. Therefore, it was concluded that research participants given the
judgment and responsibility of using social networks in sharing information content. They aren't users who violate
the privacy rights of others in sharing information and content.
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