
1 

 

 

 

ปัญหาเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล 

ในบริบทของสถาบันการเงิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภุมรินทรัตน์ พรมุนีวงศ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การค้นคว้าอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 
ศิลปศาสตรม์หาบัณฑิต (กฎหมายเพื่อการบริหาร) 

คณะนิติศาสตร ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

2564



3 

 

บทคัดย่อ 
 

ชื่อการค้นคว้าอิสระ   ปัญหาเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล 

   ในบริบทของสถาบันการเงิน 

ชื่อผู้เขียน   นางสาวภุมรินทรัตน์ พรมุนีวงศ์ 
ชื่อปริญญา    ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายเพื่อการบริหาร) 
ปีการศึกษา   2564 

 

 

 เนื่องด้วยเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้คนมากขึ้นในทุกๆ ด้าน ส่งผลให้
พฤติกรรมผู้ใช้บริการของสถาบันการเงินเปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกัน จากที่เคยใช้บริการที่สาขา
ธนาคารก็ตอ้งการความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น โดยต้องการใช้งานผ่านอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณไร้สาย
ต่างๆ จึงส่งผลให้เทคโนโลยีทางการเงินที่มารองรับระบบของสถาบันการเงินเติบโตขยายตัวอย่าง
รวมดเร็วต่อเนื่อง ดังนั้น สถาบันการเงินทั่วโลกต่างลงทุนเทคโนโลยี สร้างแพลตฟอร์มบริการเข้ามา
พัฒนาช่องทางในการทำธุรกรรมให้เข้าถึงลูกค้าได้ตรงเป้าหมายยิ่งขึ ้น เปลี่ยนแปลงจากสถาบัน
การเงินแบบเดิม ให้เป็นธนาคารยุคดิจิทัล (Digital Banking) หรือธนาคารพาณิชย์แห่งอนาคต การ
แข่งขันพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อแย่งส่วนแบ่งตลาดนั้นทำให้ “ข้อมูล” กลายมาเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
ในการวิเคราะห์ความต้องการลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 

 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ซึ่งเป็นกฎหมาย
หลักในการคุ ้มครองข้อมูล ดังนั ้น สถาบันการเงินจะต้องมีแนวทางจัดการข้อมูลดังกล่าวด้วย
กระบวนการและเทคโนโลยีสารสนเทศ การค้นคว้าอิสระฉบับนี้จึงความประสงค์ จะศึกษาเกี่ยวกับ
แนวทางในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในบริบทของสถาบันการเงิน ประกอบไปด้วยปัญหาการ
ใช้เทคโนโลยีพิสูจน์ตัวตน ปัญหาการให้ความยินยอมและการยกเลิกความยินยอม และปัญหาเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยของการใช้เทคโนโลยีในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เป็นการศึกษาเฉพาะธนาคาร
พาณิชย์ที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยศึกษาเพื่อให้เข้าใจความหมาย แนวคิด และทฤษฎี
เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การคุ้มครองข้อมูล การใช้ข้อมูลในสถาบันการเงิน และหลัก
ความยินยอม จากนั้นศึกษาหลักกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในบริบทของสถาบันการเงินในต่างประเทศ ได้แก่ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศ
อังกฤษ และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศสิงคโปร์ โดยทำการเปรียบเทียบกับหลัก
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กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในบริบทของสถาบันการเงินใน
ประเทศไทย ได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 แนวปฏิบัติการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลภาคธุรกิจธนาคาร และหลักเกณฑ์การกำกับดูแลความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
 จากการศึกษาพบว่าปัญหาที ่หนึ ่งการใช้เทคโนโลยีเข้ามาพิสูจน์ตัวตนลูกค้า เป็นการ
ตรวจสอบด้วยข้อมูลชีวภาพ (Biometrics) ซึ่ง Biometrics เป็นข้อมูลอ่อนไหว ทำให้ธนาคารต้อง
คำนึงถึงความถูกต้องปลอดภัยของข้อมูล โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการ ใช้บุคลากรและเงินลงทุนใน
การพัฒนาระบบให้รองรับกับเทคโนโลยี ทุกสถาบันการเงินรวมไปถึงภาครัฐกับเอกชนต่างก็พัฒนา
เทคโนโลยีแบบเดียวกันให้รองรับการใช้งานประเภทเดียวกัน ทำให้เกิดความซ้ำซ้อนในการพัฒนาทั้ง
งบประมาณ บุคลากร และเวลา ปัญหาที ่สองพบในส่วนของการให้ความยินยอมในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์จากช่องทาง Mobile Banking และ Online Service เพราะเป็นการให้อ่านข้อความ
ทั้งหมดใน หน้าเดียวเพ่ือขอความยินยอม พบรูปแบบการให้ความยินยอมไม่ถูกต้อง โดยไม่ได้แบ่งเป็น
ข้อที่ชัดเจนให้เลือก รวมทั้งองค์ประกอบของการให้ความยินยอมไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมุลส่วนบุคคล มาตรา 19 ว่าต้อง กระทำโดยชัดแจ้ง, แจ้งถึงวัตถุประสงค์อย่างละเอียด, 
แยกส่วนออกจากข้อความอ่ืนอย่างชัดเจน, รูปแบบข้อความเข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย ภาษาอ่านง่าย, ไม่
หลอกลวงให้เข้าใจผิดและ เจ้าของข้อมูลจะต้องมีความเป็นอิสระในการให้ความยินยอม ส่วนการ
ยกเลิกความยินยอมนั้นผู้ใช้บริการยังไม่สามารถทำได้โดยง่าย ปัญหาที่สามความปลอดภัยในการใช้
เทคโนโลยีและการจัดการ พบปัญหาด้านบุคลากรถ่ายเทเนื่องจากทนสถานการณ์กดดันไม่ไหว ทำให้
การปฏิบัติงานด้านไอทีไม่ต่อเนื่องและเพ่ิมโอกาสผิดพลาดได้  
 แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้ เร่งพัฒนา NDID 

เพื่อเป็นศูนย์กลางของการยืนยันตัวตนแบบดิจิทัล, สร้างช่องทางการให้ความรู้กับประชาชน รวมทั้ง
หนว่ยงานภาครัฐ และเอกชน, สร้างระบบการศึกษาให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีเข้าไปเกี่ยวข้องในทุกๆ 
ระดับการศึกษา, ปรับการให้ความยินยอมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากช่องทาง Mobile Banking 

และ Online Service, พัฒนาระบบที่รองรับการยกเลิกการให้ความยินยอมจากส่วนกลาง, สร้าง
หน่วยงานที่ดูแลการพัฒนาเทคโนโลยีภาคธุรกิจธนาคารเป็นการเฉพาะ, สร้างความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน ให้ทำงานร่วมกัน และภาครัฐสนับสนุนสร้างความปรองดองในระหว่างภาคธุรกิจ
แต่ละอุตสาหกรรม เพื่อที่สถาบันการเงิน รวมไปถึงภาครัฐและภาคเอกชนสามารถบริหารจัดการ
ข้อมูลของผู้ใช้บริการที่มีร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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 As technology plays an increasingly important role in people's daily life in every 

aspect, the behavior of the service users of financial institutions has also changed. 
From having used the service at bank branches, they want more convenience and 

speed.  by wanting to use it through various wireless connection devices As a result, 

the financial technology that supports the system of financial institutions has 

continuously expanded rapidly.  Therefore, financial institutions around the world are 

investing in technology. Build a service platform to develop a channel for transactions 

to reach more targeted customers.  change from traditional financial institutions 

Become a bank in the digital era (Digital Banking) or the commercial bank of the future 

various technology development competitions in order to gain market share, the 

“data” becomes the most important thing in analyzing the needs of target customers. 
 to comply with the Act 2019  Personal Data Protection Act, which is the main 

data protection law, therefore, financial institutions must have guidelines for managing 

such data through processes and information technology. Therefore, this independent 

research aims to study the guidelines for the management of personal data in the 

context of financial institutions. Comprised of problems with the use of authentication 

technology.  Issues of consent and revocation of consent and problems with the 

security of using technology to manage personal information.  This study is for 

commercial banks that operate business in Thailand.  By studying to understand the 

meaning, concepts and theories about personal data protection.  data protection Use 
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of information in financial institutions and the principle of consent Then study the 

principles of personal data protection law and the use of information technology in 

the context of foreign financial institutions, including the privacy law of the United 

Kingdom and the personal data protection law of Singapore. By comparing it with the 

principles of personal data protection laws and the use of information technology in 

the context of financial institutions in Thailand, such as the Personal Data Protection 

Act B.E. and information technology risk governance rules 

 From the study, it was found that the first problem was the use of technology 

to prove customer identity. It is a biometrics verification where biometrics are sensitive 

data.  The bank has to consider the accuracy and security of the information.  by 

modifying the process Use personnel and investments to develop the system to be 

compatible with technology.  All financial institutions, including public and private 

sectors, have developed the same technology to support the same type of use.  This 

creates redundancy in the development of budget, personnel and time.  The second 

problem was found in the form of electronic consent from Mobile Banking and Online 

Service channels, because the entire message was readable.  One page for consent 

Invalid consent form found.  without being divided into clear options to choose from 

including the constituents of consent are invalid under the Personal Data Protection 

Act, section 19; it is done in a clear, descriptive manner, clearly segregated from other 

messages, in an accessible and understandable format. Language is easy to read, does 

not mislead and the data subject must have independent consent.  As for the 

cancellation of consent, the user is not able to do it easily. The third issue is the safety 

of technology and management.  There was a problem with personnel transferring 

because they could not stand the pressure situation.  This makes IT operations 

intermittent and increases the likelihood of errors. 
 Solutions and recommendations for personal data management are as follows: 
Accelerate the development of the NDID to be the center of digital identity verification, 

create an education channel for the public. including government and private agencies, 

creating an education system with knowledge of technology involved in every 

(6) 
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education level, adjust electronic consent from Mobile Banking and Online Service 

channels, develop a system that supports the abolition of centralized consent, create 

a unit that specifically oversees the development of banking technology, builds public-
private partnerships.  to work together and the government to support reconciliation 

between business sectors in each industry for the financial institutions Including the 

public and private sectors can manage the information of service users more 

effectively. 
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