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บทคัดยอ 

 

การตระหนักรู ถ ึงสิทธิและหนาที ่ที ่เกิดขึ ้นจากการรับเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ           

มาใชในชีวิตประจำวัน พบวาผู ใชงานสวนใหญรับรู ถึงการไดรับสิทธิจากการรับเอาเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชแตไมไดรับรูถึงหนาที่ที่เกิดขึ้น เชน การเปดเผยขอมูลสวนบุคคลการลงทะเบียน 

เพื่อใชงาน หรือการอนุญาตใหเขาถึงตำแหนงของโทรศัพทมือถือ ซึ่งหนาที่เหลานี้ผูใชงานทำไปดวย

ความเคยชินและเปนการกระทำที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ซึ่งพฤติกรรมที่เกิดขึ้นน้ีสามารถ

อธิบายไดดวยทฤษฎีการสะกิด (Nudges Theory) กลาวคือผูกำหนดนโยบายหรือผูใหบริการจะใช

การสะกิด (Nudges) เปนตัวกระตุนใหกระทำการบางอยางหากทำสำเร็จจะสงผลใหเกิดคุณคาเพ่ิมขึ้น 

การใหขอมูลสวนบุคคลเพ่ือใชในการลงทะเบียน หรือการอนุญาตใหเขาถึงตำแหนงของโทรศัพทมือถือ  

ซึ่งเปนหนาที่ที่ตองปฏิบัติเพื่อใหสามารถใชงานเทคโนโลยีเหลานั้นได ยิ่งไปกวานั้นผูใชบริการควรมี

อิสระในการตัดสินใจใหความยินยอมหรือไมก็ได และไมควรตองสงผลโดยตรงตอการใชบริการ  

ดังน้ันผูใหบริการควรมีทางเลือกใหกับผูใชบริการสำหรับการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลและควรแจกแจง

วัตถุประสงคในการนำขอมูลสวนบุคคลไปใชเพื่อวัตถุประสงคใดอยางชัดเจนและครบถวน อยางไรก็ตาม

การออกแบบเทคโนโลยีที่ทำใหผูใชงานตระหนักและเห็นความสำคัญของการเปดเผยขอมูลสวนบุคคล

ควรออกแบบใหครอบคลุมกับผู ใชงาน ทั้ง 3 กลุมไดแก ผูใชงานที่ไมกังวลถึงความเปนสวนตัว 

ของขอมูลสวนบุคคล ผูใชงานที่กังวลเล็กนอยถึงความเปนสวนตัวของขอมูลสวนบุคคลและผูใชงาน 

ที่กังวลถึงความเปนสวนตัวของขอมูลสวนบุคคลอยางมาก งานวิจัยนี้ศึกษาสิทธิและหนาที่ที่เกิดขึ้น

จากการรับเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชจากกรณีศึกษา 6 กรณีไดแก หมอพรอม การใชบริการ 
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ลานจอดรถในหางสรรพสินคา โครงการคนละครึ่ง การยื่นภาษีออนไลน แอปพลิเคชันบริหารเงินและ

ระบบจัดเก็บคาผานทางอัตโนมัติ 
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 ABSTRACT 

 

Recognizing the rights and duties arising from the adoption of information 

technology in daily life, it was found that most users were aware of the rights and 

duties of IT but did not realize the duties that they were obliged to perform, such as 

disclosing of personal information, registration or signup for service use or giving 

permission to access the mobile phone's location. Which these duties that users do 

with the habit it is an action that happens automatically. This behavior can be 

explained by the Nudges Theory, which is that policymakers or service providers use 

nudges as triggers to perform certain actions. If successful, it will increase the value. 

Providing personal information for registration or permission to access the mobile 

phone's location this is a duty that must be performed to be able to use those 

technologies. Moreover, the user should be free to decide whether or not consent 

should be given and should not directly affect the use of the service. Therefore, the 

service provider should provide the service provider with options for the disclosure of 

personal information and should clearly and completely specify the terms of the 

purposes for which personal information is used for what purpose. However, the design 

of technology that makes users aware and aware of the importance of personal 
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information disclosure should be designed to cover all 3 groups of users, namely, users 

who are not concerned about the privacy of personal information. Users who are 

slightly concerned about the privacy of their personal data and users who are very 

concerned about the privacy of their personal data. This research examines the rights 

and duties arising from the adoption of information technology from 6  case studies 

such as Mohpromt, Cashless parking payment system, krungonlaK  project, E-Filing, 

Saving money management application and automatic Free-Flow system. 

 

Keywords: Right, Duty, Information technology, Nudges theory, Disclosure of personal    

information 
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