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บทคัดย่อ 

 

การส่งข้อ ความสัน (Short Message Service) ไปย ังโทรศัพท์เ คลือนทีโดยผู ้ใช้

โทรศพัทเ์คลือนทีมิไดยิ้นยอมในปัจจุบนันนัเกิดขึนและขยายตวัในวงกวา้ง ก่อให้เกิดการรบกวน

สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตวัหรือสิทธิส่วนบุคคลของผู้ได้รับขอ้ความสันดงักล่าว การศึกษาครังนี

เป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณซึงเป็นแบบสํารวจ (Survey Research) เพือศึกษาการ

รับรู้ สิทธิและการ ละเมิด สิทธิในความเป็นอ ยู่ ส่วนตัวรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลขอ งผู ้ใช้

โทรศพัทเ์คลือนทีในเขตพืนทีมหาวทิยาลยัมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม 

ในส่วนของการวิจยัเชิงคุณภาพ(Qualitative method) นนั งานวิจยันีมีวตัถุประสงค์ศึกษา 

วิเคราะห์การปรับใช้กฎหมายฉบบัต่างๆ ในระบบกฎหมายไทยทีเป็นอยู่ในปัจจุบนักับกรณีการ

คุม้ครองสิทธิส่วนบุคคลของผูถู้กรบกวนดว้ยการส่งขอ้ความสันทางโทรศพัทเ์คลือนทีโดยไม่ไดร้บั

ความยินยอม  ดงันนัในส่วนนีจึงเป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพมุ่งวเิคราะห์เนือหาและเอกสารรวมทงั

ทาํการวจิยัเปรียบเทียบเนือหากฎหมายไทยและต่างประเทศทีเกียวขอ้ง 

ผลการวจิยัพบวา่ในระบบกฎหมายไทยปัจจบุนั ไม่มีกฎหมายใดบญัญติัคุม้ครอง “สิทธิทีจะ

ไม่ถูกติดต่อด้วยขอ้ความสันทางโทรศัพท์เคลือนทีโดยมิได้รับความยินยอม” ไวเ้ป็นการเฉพาะ   

ในขณะทีต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา  สหภาพยุโรป ต่างมีกฎหมายเฉพาะในเรืองนี แม้วา่ใน

ระบบกฎหมายไทยปัจจุบนัมีกฎหมายหลายฉบบัทีเกียวข้องอนัอาจนาํมาปรับใช้เพือการคุม้ครอง

สิทธิของผูถู้กรบกวนจากการส่งขอ้ความสันทางโทรศพัท์เคลือนที  เช่น ประมวลกฎหมายอาญา, 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลกัษณะละเมิด  พระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระทาํความผิด

เ กียวกับคอมพิวเตอร์ แต่ผลการวิจ ัยชีให้เ ห็นว่ากฎหมายดังกล่าวย ังมีปัญหาในเชิงเ นือหา 

องค์ประกอบ และขอบเขตหลายประการทีทาํใหไ้ม่สามารถปรับใชเ้พือการคุม้ครองสิทธิส่วนบคุคล

ทีถูกกระทบจากการล่วงละเมิดไดอ้ยา่งเหมาะสม  ผูว้จิยัจึงมีขอ้เสนอแนะ แนวทางแก้ไขปัญหาทาง

กฎหมายทีเกิดขึนหลายประการ ทงัการบญัญตัิกฎหมายขึนใหม่ และปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทีมีอยู่

เดิมเพือคุม้ครองสิทธิส่วนบุคคลของผูถู้กรบกวนดว้ยการส่งขอ้ความสันทางโทรศพัทเ์คลือนที  
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ในส่วนการวิจ ัยเชิงปริมาณเป็นการศึกษาวิจยัโดยการสํารวจความคิดเห็นของผู้ใช้

โทรศพัทเ์คลือนทีจากการถูกรบกวนโดยการส่งขอ้ความสัน(SMS) เขา้สู่เครืองรับโทรศพัทเ์คลือนที

โดยทีผูใ้ชโ้ทรศพัท์มิไดเ้รียกร้อง โดยผูว้จิยัไดศ้ึกษาขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามกบัอาจารย ์เจา้หนา้ที

และนิสิตของมหาวิทยาลยัมหาสารคามในเขตพืนที จงัหวดัมหาสารคาม จาํนวน 400 คนสําหรับ

ปัจจยัหรือตัวแปรทีใช้ในการศึกษาเพือให้ทราบถึงการรับรู้สิทธิ การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและ

มาตรการการใหค้วามคุม้ครองสิทธิส่วนบุคคลนนั ได้แก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ 

ระดบัการศึกษา คณะทีศึกษา/สังกดั อาชีพ ปัจจยัดาํเนินการ ประกอบด้วย บริษทัผูใ้ห้บริการ การ

ช ําระค่าบริการ ความรับผิดชอบทางสังคมและจริยธรรมของผู ้ให้บริการ ปัจจยัด้านกฎหมาย 

ประกอบดว้ยมาตรการต่างๆ ทีเกียวขอ้ง 

ประชากรทีใชใ้นการศึกษาครังนีแบ่งเป็น อาจารย ์รวม 18 คณะ จาํนวน 955 คน  เจา้หน้าที 

รวม 18 คณะ จาํนวน 663 คนและนิสิตจากมหาวทิยาลยัมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม  รวม 18 

คณะทุกชนัปี จาํนวน 34, 208 คน   รวมจาํนวนทงัสิ น 35, 826 คน และใช้สูตรการคาํนวณขนาดของ

ของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) หาสัดส่วนของกลุ่มตวัอย่าง ทาํให้ไดก้ลุ่มตวัอย่างทงัหมด 400 

คน ทาํการเลือกตวัอยา่งโดยวธีิการสุ่มตวัอย่างหลายขนัตอน (Multistage Random Sampling) โดยใช้

วธีิสุ่มกลุ่มตวัอย่าง อาจารย ์เจา้หน้าที นิสิต จากจาํนวน 18 คณะ ดว้ยวธีิการสุ่มแบบชนัภูม(ิStratified 

Random Sampling) จนไดต้วัแทนอาจารย์ จาํนวน 11 คน เจา้หนา้ที จาํนวน 7 คน และนิสิต จาํนวน 

382 คน หลงัจากนนัทาํการสุ่มกลุ่มตวัอย่างจากตวัแทนอาจารย ์เจา้หนา้ที ดว้ยวธีิการสุ่มตวัอย่างง่าย 

(Simple Random Sampling) ในส่วนของนิสิตคาํนวณหาสัดส่วนของกลุ่มตวัแทน โดยใช้วิธีการสุ่ม

แบบชนัภูมิ สําหรับการเลือกตวัแทนจากกลุ่มตวัอย่าง จากอาจารยจ์าํนวน 11 คน เจา้หนา้ทีจาํนวน 7 

คนและนิสิตจาํนวน 382 คนนนั ไดใ้ชว้ธีิการเลือกแบบบงัเอิญจากผูที้ใช้โทรศพัท์เคลือนทีจนครบ

ตามกลุ่มตวัอย่างทีไดก้าํหนดไวแ้ต่ขา้งตน้จาํนวน 400 คน  

 ในการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามนัน ได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้

แบบสอบถามในเรือง ขอ้มูลทวัไป ขอ้มูลเกียวกับผูใ้ห้บริการ ระบบการชาํระเงินและขอ้ความสัน 

(SMS) สิทธิ/การรับรู้สิทธิ  การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลจากการติดต่อทางโทรศัพท์ การให้ความ

คุม้ครองสิทธิส่วนบุคคลจากการติดต่อทางโทรศพัทเ์คลือนทีและมาตรการทางกฎหมาย ทีผ่านการ

ตรวจสอบความเทียงตรงเชิงโครงสร้างและเนือหาจากผู้ทรงคุณวุฒิและผ่านการทดลองใช้โดยมี
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ความเชือมนัอยู่ระหว่าง 0.6 – 0.9   สําหรับการวเิคราะห์ข้อมูลนันทาํโดยเครืองคอมพิวเตอร์ใช้

โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับวิจยัทางสังคมศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ของกลุ่มตวัอย่างด้วย 

ค่าความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์ข ้อมูลหากคะแนนค่าเฉลียของความ

คิดเห็นสูงกวา่ 3.50 อย่างมีนยัสําคญัแสดงวา่ผลการประเมินนนัมีความเหมาะสม 

 ผลการวจิยัเชิงปริมาณพบว่า  

1 ดา้นการรับรู้สิทธิของผูใ้ช้โทรศพัท์เคลือนที พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญมี่การรับรู้สิทธิ

ในระดบัมาก 

2. ดา้นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลจากการติดต่อทางโทรศพัท์เคลือนที พบว่า กลุ่มตวัอย่าง

ส่วนใหญ่ถกูละเมิดสิทธิส่วนบุคคลในระดบัมากและไม่ไดรั้บการตอบสนองหรือการเยียวยาจากผู ้

ใหบ้ริการทีกระทาํการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 

3. ดา้นการคุม้ครองสิทธิส่วนบุคคลจากการติดต่อทางโทรศพัท์เคลือนทีและมาตรการทาง

กฎหมาย พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นว่ามาตรการในการคุม้ครองสิทธิส่วนบุคคลทีผูว้ิจยัไดจ้ดั

ไวเ้ป็นทางเลือกนนัมีความเหมาะสมในระดบัมาก 
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Abstract 

 

The increase in both quantity and frequency of sending of Short Message Service (SMS) 

to mobile phone users without consent were considered as invasion of the right to privacy of 

mobile phone users. The objectives of this research were to study the perception of right to privacy and the 

violation of right to privacy by unsolicited contact to mobile phone users in the area of Mahasarakham 

University, Mahasarakham province, Thailand. This research applied both qualitative and quantitative 

methods.    

As for qualitative method, the research aimed to study the application of related Thai laws to 

the case of violation of privacy by sending Short Message Service (SMS) to mobile phone without 

consent.  Thus, the part of this research was qualitative and information was collected by analysis 

of documents. The comparative study of related Thai and Foreign laws was also conducted. The 

findings of this research revealed that there are no specific laws in recent Thai legal system to 

protect the “right not to be contacted by SMS without consent or unsolicited SMS” while some 

foreign laws such as United State and European Union had specific laws to apply for the 

unsolicited SMS. This research revealed that, although there are currently various laws which can 

be applied to protect such right, this research indicates that the problems of content, element, and 

scope of such laws make them inappropriate to be applied to the protect the privacy in case of 

invasion by sending unsolicited SMS. Consequently, this research proposes suggestions such as 

enacting a specific laws and amending the existing laws in order to protect the right of privacy in 

case of invasion by sending unsolicited SMS.   

With regards to quantitative method, the purposes were to study the perception of mobile 

phone users whose rights to privacy were invaded by being sent Short Message Service (SMS) to 

their mobile phone without their consent. Questionnaires were used as the study instrument in data 

collection, the 400 persons of sampling group consisted of lectures, university’s officers, student 

of Mahasarakham University, Mahasarakham province, Thailand. The variables include (1) 
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individual factors which consist of age, gender, education, faculty, major of study, occupation and 

(2) operational factors which include service providers, payment of service fee, corporate social 

responsibility and ethics of service providers and (3) legal factors which include related measures 

The population of this research consisted of 35,826 persons which can be classified as; 955 

Mahasarakham University’s lectures from 18 faculties, 663 Mahasarakham University’s officers 

from 18 faculties, 34,208 Mahasarakham University’s students from 18 faculties. Sample size of 

400 persons was calculated by Taro Yamane’s formula. Multistage random sampling was done to 

choose the sample from the population. Using stratified random sampling to choose samples 

consisting of 11 persons representing lectures, 7 persons representing officers, and 382 

representing students. Then, the simple random sampling was done to random sample groups 

representing lecturers and officers.  As for students, stratified random sampling method was done.  

The research samples of 400 persons consisting of 11 persons representing lectures, 7 persons 

representing officers, and 382 representing students were accidental sampling of those who use 

mobile phones.  

 Questionnaires were used as the instrument for this quantitative study in order to collect 

data in these aspects; personal data, data relating to service provider, payment system, SMS, 

rights, perception of rights, perception of violation of right to privacy by unsolicited SMS, the 

protection of right to privacy and legal measures. The Questionnaires, with the reliability at 0.6-

0.9, was developed by the researchers and tested for the content validity by experts. The data from 

questionnaire were analyzed with the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) computer 

program for Windows to investigate the frequency, percentage, mean, and standard deviation. In 

analyzing data, the assessment results were deemed appropriate if the mean scores had statistically 

significant higher than 3.50 

Major findings of quantitative study were as follows; 

 1.  As for the aspect of perception of right to privacy of mobile phone users, this research 

found a high level of perception of right to privacy from most of the sampling groups.  

2. As for the aspect of violation of right to privacy by unsolicited call, this research found 

a high level of violation of privacy rights of most of the sampling groups. This research also 
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revealed that there were no response or remedy by service providers who violated the right of 

persons in the sampling group.  

3. As for the aspect of protection of the right to privacy and legal measure, this research 

revealed that most of the sampling group perceives a high level of appropriateness of the legal 

measures set by researchers.  
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