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The objective of this research is to identify the factors that can be divided into 5 areas: Including
knowledge and understanding of Information Technology Knowledge and understanding about the Act (Act)
on Social, Economic and Behavior using computer and Social media.

The results of the research concluded that An overview of the factors that have an impact on
Ethics and information security  all 5 areas at a high level with an average of 3.72 by the highest value is
behavior using computer and Social media with an average of 3.98 at a high level show that Learning
behavior of people in society has changed by turning to use computers and social media more, whether it’s
Google Facebook Line YouTube followed by social area  with an average of 3.96 at the same level by using
online media to create interaction with other people Including entertainment such as watching movies and
online videos. The lowest mean value is the knowledge and understanding about the Act (Act) is at a
moderate level, which indicates that some people still lack knowledge and understanding about the Act
(Act) such as the Computer Crime Act.
Keywords :  Ethics in Information Technology, Thailand 4.0, Security, Identity Theft, Computer Crime.
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(บทความพเิศษ)

ปัจจยัที�มีผลกระทบต่อจริยธรรม และความมั �นคงปลอดภยั
ทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริบทของประเทศไทย �.�:

กรณีศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

สุพล  พรหมมาพนัธุ์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลยัศรีปทุม

งานวจิยันี�มีวตัถปุระสงคท์ี�สามารถจาํแนกปจัจยัออกไดเ้ป็น � ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรูค้วามเขา้ใจเรื�องเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดา้นความรูค้วามเขา้ใจเกี�ยวกบัพระราชบญัญตั ิ(พ.ร.บ.)  ดา้นสงัคม  ดา้นเศรษฐกจิ ดา้นพฤตกิรรมการใชค้อมพวิเตอร์
และสื�อสงัคมออนไลน์

ผลการวจิยัสรุปวา่ ภาพรวมของปจัจยัที�มีมผีลกระทบต่อจริยธรรม และความความม ั �นคงปลอดภยัทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ท ั�ง � ดา้น อยูใ่นระดบัมาก มค่ีาเฉลี�ยเทา่กบั �.�� โดยดา้นที�มค่ีาเฉลี�ยสูงสุดคือ พฤตกิรรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ละ
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บทนํา
ปัจจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มามีบทบาท

ในชีวิตประจาํวนัของคนเรามากยิ� งขึ� นกว่าแต่ก่อน ผู ้ใช ้
อนิเทอรเ์น็ต และเครอืขา่ยสงัคมออนไลน ์ไม่วา่จะเป็นเฟซบุค๊
ไลน์ ทวติเตอร ์ ยูทูบ อนิสตาแกรม เป็นตน้ ไดเ้พิ�มจาํนวน
มากขึ�นอย่างกา้วกระโดด เนื�องจากมีอุปกรณ์ที�ผูใ้ชส้ามารถ
เขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตไดห้ลากหลายชนิด ท ั�งโนต้บุค๊คอมพวิเตอร์
สมารท์โฟน แทบ็เลต็ สามารถเขา้ถงึไดท้กุที�ทกุเวลา ประกอบ
กบันโยบายของรฐับาลไทยมุ่งเนน้แนวทางการพฒันาประเทศ
ไปสู่ประเทศไทย �.� (Thailand 4.0) ดว้ยการขบัเคลื�อน
เศรษฐกิจด ว้ยนว ัตกรรมนั �นก็คื อการนาํ เอาเทคโนโลยี
สารสนเทศเขา้มาช่วยในการสรา้งนวตักรรมใหม่ ๆ ซึ�งจะเป็น
การช่วยยกระด ับรายไดข้องประชากรในประเทศไทยจาก
ประเทศที� มี รายได ้ปานกลางไปสู่ ประเทศที� มี รายได ้สู ง
ในขณะเดยีวกนักต็อ้งเผชญิกบัความทา้ทายต่าง ๆ อยา่งมาก
มาย โดยเฉพาะเรื�องเกี�ยวกบัการละเมิดจริยธรรมและความ
ม ั �นคงปลอดภ ัยทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะว่า
สิ�งแวดลอ้มทางคอมพิวเตอร์มีความซบัซอ้นมากขึ� น ผู ใ้ช ้
มีความคาดหวงัสูงขึ�น จาํนวนของผูใ้ชง้านดา้นคอมพวิเตอร์
ไดเ้พิ�มขยายขึ� นอย่างต่อเนื� อง ระบบการทาํงานและระบบ
คอมพิวเตอร์มีการเปลี�ยนแปลง มีการเชื� อมต่อเครือข่าย
เพิ�มมากขึ�นเป็นลาํดบั องค์กรและพนกังานเป็นจาํนวนมาก
หนัมาใชค้อมพิวเตอรแ์บบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing)
ในการทาํงานและใชง้านในการจดัเก็บขอ้มูล การใหบ้ริการ
ผ่านอนิเทอรเ์น็ต รวมถงึซอฟตแ์วรย์งัมชี่องโหว ่มผูีใ้ชบ้างคน
ใชง้านคอมพิวเตอรอ์ย่างขาดคุณธรรมและจริยธรรม ไดแ้ก่
(�) การใช ้งานคอมพิวเตอร์อย่ างขาดความร ับผิดชอบ
(�) การละเมิดความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื� น (�) การ
ขโมยอัตล ักษณ์  (�) การเจาะระบบ การทาํลายข อ้มู ล

สื�อสงัคมออนไลน ์มค่ีาเฉลี�ยเทา่กบั �.�� อยูใ่นระดบัมาก แสดงใหเ้หน็วา่ พฤตกิรรมการเรยีนรูข้องคนในสงัคมเปลี�ยนแปลงไป
ดว้ยการหนัมาใชค้อมพวิเตอรแ์ละสื�อสงัคมออนไลนก์นัมากขึ�น ไม่วา่จะเป็น Google Facebook Line YouTube รองลงมาเป็น
ดา้นสงัคม มค่ีาเฉลี�ยเทา่กบั �.�� อยูใ่นระดบัมากเชน่เดยีวกนั ดว้ยการใชส้ื�อออนไลนส์รา้งการมปีฎสิมัพนัธก์บับคุคลอื�น รวมท ั�ง
ดา้นบนัเทงิ เช่น การชมภาพยนตรแ์ละวดิีโอออนไลน์ ส่วนดา้นที�มีค่าเฉลี�ยตํ �าที�สุด คือ ดา้นความรูค้วามเขา้ใจเกี�ยวกบั
พระราชบญัญตั ิ(พ.ร.บ.) มค่ีาเฉลี�ยเทา่กบั �.�� อยูใ่นระดบัปานกลาง อนัเป็นการบง่ชี�วา่ผูค้นส่วนหนึ�งยงัขาดความรูค้วามเขา้ใจ
เกี�ยวกบัพระราชบญัญตัิ (พ.ร.บ.) เช่น พระราชบญัญตัิวา่ดว้ยการกระทาํความผดิทางคอมพวิเตอร์
คาํสาํคญั : จริยธรรมทางดา้นเทคโนโลยีสารสเทศ, ประเทศไทย �.�, ความมั�นคงปลอดภยั, การขโมยอ ัตลกัษณ์ ,
อาชญากรรมคอมพิวเตอร ์

การลว้งความลบัส่วนบุคคลและองค์กร (�) การโจมตีดว้ย
ไวรสัประเภทต่าง ๆ (�) การละเมิดลิขสิทธิ�  (�) การส่ง
อีเมลที�ไมไดร้บัเชิญ อนัเป็นการรบกวนสรา้งความราํคาญ
ใหก้ ับผู ้อื� น (�) การใช ้ Facebook Like ถ่ายทอดสด
ในเรื�องที�ไม่เหมาะสม เช่น การเปลื� องผา้โชวส์ดัส่วนลามก
อนาจาร การฆาตกรรมผู ้อื� น และฆ่ าตัวตายตาม (�)
การก่ออาชญากรรมคอมพิวเตอร์ในล ักษณะต่าง ๆ เช่น
การปลอมแปลง การโจมตีดว้ยไวรสั การหลอกหลวงทาง
อินเทอร์เน็ต ทาํใหผู้ ใ้ชค้อมพิวเตอร์ท ั �วไปเกิดความรู ส้ึก
ไม่ปลอดภยั

นอกจากนี�  การสื� อสารและการแลกเปลี� ยน
สารสนเทศเป็นไปอย่างรวดเร็วกวา้งขวาง ไม่ว่าจะเป็นการ
แลกเปลี�ยนขอ้มูลส่วนตวัหรือองค์กร ดงันั�นองค์กรต่าง ๆ
จึงตอ้งใหค้วามสาํคัญเกี� ยวกับความม ั �นคงปลอดภ ัยของ
สารสนเทศดว้ย เช่น ความลบัทางธุรกิจ ขอ้มูลส่วนตวัของ
ลูกคา้ ขอ้มูลดา้นการศึกษาและขอ้มูลของพนกังาน เป็นตน้
ควรไดร้บัการดูแลปกป้องเป็นอย่างดี และระบบขององค์กร
จะตอ้งสามารถป้องกนัการกระทาํที�มุ่งรา้ยจากผูไ้ม่หวงัด ีหรอื
การกระทาํที�ขดัขวางการทาํงานของคอมพวิเตอร ์ ตวัอยา่งเช่น
เรื�องราวเกี�ยวกบัจริยธรรมและความปลอดภยัของเทคโนโลยี
สารสนเทศมีปริมาณเพิ�มมากขึ�น ตามที�ไดม้ีการดาํเนินการ
ศึกษาเกณฑ์การเปรียบเทียบบริษ ัทในสหรัฐอเมริกา โดย
สถาบนัโพนิมอน เมื�อเดอืนกรกฎาคม ค.ศ. ���� พบวา่การ
โจมตีทางไซเบอร์ไดก้ลายเป็นเหตุการณ์ที� เกิดขึ� นร่วมกัน
แต่ละบรษิทั รวม �� บรษิทั จากรายงานการศึกษายงัพบอกีวา่
บริษทัเหล่านั�นไดต้กเป็นเหยื�อการโจมตีอย่างนอ้ย � คร ั�ง
ต่อส ัปดาห ์ แสดงใหเ้ห็นถึงการเพิ�มขึ�นของเหตุการณ์ดา้น
ความปลอดภยัของคอมพวิเตอรท์ี�มีการสาํรวจองคก์รมากถงึ
��� องค์กรในสหรฐั ที�ส่งคืนตอบแบบสอบถาม ในปี ค.ศ.
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���� สาํหร ับในประเทศไทย มีรายงานจากหนังสือพิมพ์
“ประชาชาติธุรกิจ” (ฉบบัออนไลน์)(1) วนัที�  �� มิถุนายน
พ.ศ. ����  พบวา่สถติขิอ้มูลภยัคุกคามไซเบอรท์ี�รวบรวมโดย
ศูนยป์ระสานการรกัษาความม ั �นคงปลอดภยัระบบคอมพวิเตอร์
ประเทศไทย หรอืไทยเซริต์ (ThaiCERT) พบวา่ปี พ.ศ. ����
ที�ผ่านมามกีารแจง้เหตภุยัคุกคาม จาํนวน �,��� กรณี และ
� อนัดบัแรก ไดแ้ก่ การโจมตีดว้ยโปรแกรมไม่พึงประสงค์
(Malicious Code) 40.1 % (1,735 กรณี) การหลอกลวง
ออนไลน ์(Fraud) เพื�อการไดม้าซึ�งขอ้มลูหรอืทรพัยส์นิของผูอ้ื�น
��.� % (�,��� กรณี) และการบกุรุก/เจาะระบบคอมพวิเตอร์
จนสามารถดงึขอ้มูลไดส้าํเรจ็ (Intrusion) 19.8 % (711 กรณี)
ขณะที� � เดอืนแรกของปี พ.ศ. ���� มกีารแจง้แลว้ �,���
กรณี อันด ับแรกเป็นการโจมตีด ว้ยม ัลแวร์ ��� กรณี
การหลอกลวงออนไลน ์ ��� กรณี ความพยายามบุกรุกเขา้
ระบบ ��� กรณี และเจาะระบบไดส้าํเรจ็ ��� กรณี

กรอบแนวคดิและทฤฎี
สาํหรบักรอบแนวคิดและทฤษฏีของวิจยัสามารถ

แยกแยะออกเป็น � ดา้น คือ (�) ดา้นคุณธรรมจริยธรรม
(�) ดา้นความม ั �นคงปลอดภยัทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
(�) ดา้นระบบการควบคุมและตรวจสอบ (�) ดา้นการจดัการ
เทคโนโลยสีารสนเทศ รายละเอียดดงัต่อไปนี�  คือ (�) ดา้น
คณุธรรมจรยิธรรม พระราชวรมนุ ี: ประยุทธ ์ ปยุตโต (����)(2)

พระนกัปราชญท์างพระพทุธศาสนาไดก้ลา่วไวว้า่ จรยิธรรมใน
ความหมายอยา่งกวา้ง หมายถงึ การดาํเนินชวีติความเป็นอยู่
การคลองชวีติการใชช้วีติการเคลื�อนไหวของชวีติทกุดา้นทกุระดบั
ท ั�งทางกาย ทางวาจา ทางใจ การปฏบิตักิรรมฐานเจรญิสมาธิ
บาํเพญ็สมถะ เจรญิวปิสัสนา

ม.ร.ว.คึกฤทธิ�  ปราโมช (2562)(3) อดีตนายก
รฐัมนตรีและนกัคิดนกัเขยีนท่านหนึ�งไดก้ล่าวถงึความหมาย
ของจริยธรรมเอาไวว้่า “จริยธรรมของสงัคมไทยขึ�นอยู่กบั
ระบบศีลธรรมของพุทธศาสนาว่ากาํหนดหลกัในการปฏิบตัิ
ในชีวติประจาํไวอ้ยา่งไร หลกัจรยิธรรมกจ็ะกาํหนดใหป้ฏบิตัิ
ตามนั�น”

วศิ น อิ นทสระ (2562)(4 ) นั กปราชญ์ทาง
พระพุทธศาสนา ไดก้ล่าวถึงความสาํคัญของจริยธรรมว่า
“เป็นรากฐานอนัสาํคญัแหง่ความเจรญิรุ่งเรอืง ความม ั �นคงและ
ความสงบสุขของปัจเจกชน สงัคมและประเทศชาติอย่างยิ�ง

ร ัฐควรส่ งเสริมประชาชนใหม้ีจริยธรรมเป็นอันด ับแรก
เพื�อใหเ้ป็นแกนกลางของการพฒันาดา้นอื�นๆ ท ั�งเศรษฐกิจ
การศึกษา การเมืองการปกครอง ฯลฯ การพ ัฒนาที�ขาด
จริยธรรมเป็นหลกัยดึย่อมเกิดผลรา้ยมากกว่าดี เพราะผูม้ี
ความรู แ้ต่ขาดคุณธรรมย่อมก่อใหเ้กิดความเสื� อมเสียได ้
มากกวา่ผูด้อ้ยความรู ้โดยทา่นกลา่ววา่ “ผูม้คีวามรูแ้ต่ไม่รูว้ธิี
ที�จะประพฤติตนย่อมก่อใหเ้กิดความเสื�อมเสียไดม้ากกว่า
ผูม้ีความรูน้อ้ย ถา้เปรียบความรูเ้หมือนดิน จริยธรรมย่อม
เป็นเหมือนนํ�า  ดินที� ไม่มีนํ�า ยึดเหนี� ยวเกาะกุมย่อมเป็น
ฝุ่นละอองใหค้วามราํคาญมากกวา่ใหป้ระโยชน ์คนที�มคีวามรู ้
แตไ่มม่จีรยิธรรม จงึมกัเป็นคนที�กอ่ความราํคาญหรอืเดอืดรอ้น
ใหแ้ก่ผูอ้ื�นอยูเ่นือง ๆ”

โสคราตสี (2560)(5) กลา่วถงึคุณธรรมวา่ คุณธรรม
คือความรู ้ การแสวงหาความรูเ้กี�ยวกบัศีลธรรม จริยธรรม
คือการแสวงหาคุณธรรม เพราะคุณธรรมคือความรูท้ี�แทจ้รงิ
ถา้บคุคลรูแ้ละเขา้ใจถงึธรรมชาตขิองความดจีรงิ ๆ  แลว้เขาจะ
ไม่พลาดจากการประกอบความดีละเวน้ความช ั �ว

เพลโต (2560)(6) กลา่ววา่คุณธรรม คือ การปฏบิตัิ
ที�ดีตามหนา้ที�ของวญิญาณและคุณธรรม ไม่สามารถเกดิขึ�น
ไดโ้ดยบ ังเอิญ เพราะมนุษย์จะตอ้งรู ้ว่าเขากาํล ังทาํอะไร
เพื�ออะไร และทาํอยา่งไร คุณธรรมจึงเกดิขึ�นจากความรู ้ไม่ใช่
ความรูแ้ต่เพยีงทฤษฏ ี แต่เป็นความรูท้ี�มาจากการปฏบิตัจิรงิ

อรสิโตเติล (����)(7) อธิบายวา่คุณธรรมวา่ ไดแ้ก่
การเดินสายกลางระหว่างความไม่พอดีกบัความพอดี หรือ
คุณธรรมคือความพอดีพองาม ไม่เอียงสุดไปทางดา้นใด
ดา้นหนึ�ง เช่น ความกลา้หาญจะอยู่ระหว่างความบา้บิ�นกบั
ความขลาด ความสุภาพอยู่ระหว่างความขี� อายกบัความไร ้
ยางอาย และความเอื� อเฟื� ออยู่ ระหว่างความฟุ่ มเฟือยกับ
ความตระหนี�  (�) ดา้นความม ั �นคงปลอดภยัทางดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ การี�  บ.ี เชอรร์ี� : Gary B. Shelly (2006)(8)

ไดแ้สดงทรรศนะเกี�ยวกบัเทคโนโลยีการรกัษาความม ั �นคง
ปลอดภ ัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศดว้ยระบบที� เรียกว่า
ไบโอเมตทรกิซเ์ทคโนโลย ี(Biometrics Technologies) คือ
เทคโนโลยทีี�สาํหรบัยนืยนัตวับคุคล โดยผสมผสานเทคโนโลยี
ทางดา้นชีวภาพและทางการแพทยเ์ขา้ดว้ยกนั หรือแนวคิด
การนาํเอาเทคโนโลยดีา้นชวีภาพทางการแพทยแ์ละเทคโนโลยี
ดา้นคอมพวิเตอรม์าบูรณาการเขา้ดว้ยกนั เพื�อใชก้าํหนดหรอื
ระบุคุณล ักษณะเฉพาะส่ วนบุคคลท ั�งด า้นกายภาพและ
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พฤติกรรม ไดแ้ก่ ลายพิมพน์ิ� วมือ ฝ่ามือ ม่านตา ใบหนา้
เสยีงพูด ลายเซน็ ดเีอน็เอ เป็นตน้

รูปภาพที� � การจดจาํใบหนา้, สแกนม่านตา และการพมิพ์
ลายเสน้บนฝ่ามือเพื�อทาํบตัรประจาํตวัที�ไดร้บัการอนุญาต

ใหพ้กัอยู่อาศยั (Gary B. Shelly, 2007:568)

(�) ดา้นระบบการควบคุมและตรวจสอบ (System Controls
and Audits) James A.O’Brien (2008)(9) ไดใ้หท้รรศนะ
เกี� ยวกับการควบคุมระบบสารสนเทศ และการตรวจสอบ
ความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศวา่ การควบคุมระบบ
สารสนเทศ (Information System Controls)  เกี�ยวขอ้งกบั
ทฤษฎคีวามพยายามที�จะทาํใหข้อ้มลูสารสนเทศมคีวามถกูตอ้ง
ไม่มีข อ้ผิดพลาด หรือการป้องกันทร ัพย์สินทางปัญญา
การควบคุมระบบสารสนเทศ จาํเป็นตอ้งพฒันาระบบขึ�นมา
ส่วนการตรวจสอบความปลอดภยัของเทคโนโลยสีารสนเทศ
(Auditing IT Security) ไดแ้ก่ การตรวจสอบภายในโดย
พนักงานและผู ้บริหาร และมีการตรวจสอบภายนอก ซึ� ง
ส่ วนใหญ่จะเป็นผู ้ทรงวุฒิ จากภายนอก เช่น ระบบการ
ตรวจสอบดา้นบญัช ี สาํหรบัในทางธุรกิจตอ้งมีการตรวจสอบ
ความซื� อสตัย์ในการทาํงานที�เรียกว่า ตามรอย ตรวจสอบ
(Audit Trail) ซึ�งจะตรวจสอบเกี�ยวกบัเรื�องเอกสารหรอืคู่มอื
การปฏิบตัิงาน ในส่วนของเทคโนโลยสีารสนเทศหรือระบบ
คอมพิวเตอร์ท ั�งหมดจะมีการตรวจสอบโดยใชซ้อฟท์แวร์

เขา้มาตรวจสอบที�เรียกว่า ตรวจสอบการประมวลผลขอ้มูล
อเิลก็ทรอนกิส ์(Electronic Data Processing : EDP) ซึ�งกจ็ะ
ทาํใหข้อ้มูลและเทคโนโลยสีารสนเทศมคีวามผดิพลาดนอ้ยลง
(�) ดา้นการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ ลดัดา โกรส (����)(10)

ไดใ้หท้รรศนะว่าสามารถจาํแนกเป็นกลยุทธ์การจัดการที�
สาํคญั � ดา้น คือ กลยุทธร์ะบบสารสนเทศ กลยุทธเ์ทคโนโลยี
สารสนเทศ และกลยุทธร์ะบบการจดัการสารสนเทศ ซึ�งกลยุทธ์
ท ั�ง � นี� ตอ้งส ัมพ ันธ์และสอดคลอ้งกับนโยบายกลยุทธ์
วตัถปุระสงค์ แผนงานขององค์การรวมท ั�งวธิีการดาํเนินงาน
ดว้ย ประเดน็นี�สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุพล พรหมมาพนัธุ์
(2555)(11) เรื�อง “กลยุทธก์ารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื�อสารสาํหรบัการแขง่ขนัของมหาวทิยาลยัเอกชน” ที�รายงานวา่
ภาพรวมการใชก้ลยุทธ์ ICT ในการบริหารกิจการที�ดีของ
มหาวทิยาลยัเป็นเรื�องสาํคญัมาก โดยมค่ีาเฉลี�ยเทา่กบั �.��
อยู่ ในระด ับมาก โดยด า้นที� มีค่ าเฉลี� ยสูงสุดคือกลยุทธ์
เทคโนโลยสีารสนเทศมค่ีาเฉลี�ยเทา่กบั �.�� อยูใ่นระดบัมาก

สาํหร ับกรอบแนวคิดและทฤษฎีเกี� ยวกับเรื� อง
ที�วจิยัประกอบดว้ย ในตอนที� � คอื ตวัแปรอสิระประกอบดว้ย
(�) อายุ (�) เพศ (�) ระดบัการศึกษา (�) ประสบการณ์
ในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  ตอนที� � ปจัจยั ประกอบดว้ย
(�) ปจัจยัลกัษณะประชากร คือ ผูบ้รหิาร คณาจารย ์เจา้หนา้ที�
และนักศึกษา (�) ปัจจัยที�มีผลกระทบต่อจริยธรรมและ
ความม ั �นคงปลอดภยัทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแ้ก่
ความรูเ้กี�ยวกบัคอมพวิเตอร,์ ความรูเ้กี�ยวกบัพระราชบญัญตัิ
วา่ดว้ยการกระทาํความผดิเกี�ยวกบัคอมพวิเตอรแ์ละกฎหมาย
อื�น ๆ ปจัจยัทางดา้นสงัคม, ปจัจยัทางดา้นเศรษฐกจิ, ปจัจยั
เกี�ยวกบัพฤตกิรรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ละสื�อสงัคมออนไลน์

ส่วนตวัแปรตามประกอบดว้ย (�) จริยธรรมและ
ความม ั �นคงปลอดภยัทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ในบรบิท
ของประเทศไทย �.� แยกยอ่ยออกมาเป็น จรยิธรรม คือ การมี
ความรบัผดิชอบประพฤตดิ,ี ความซื�อสตัยส์จุรติ, การไมล่ะเมดิ
ความเป็นส่วนตวั, การไม่ขโมยอตัลกัษณ์, และการไม่ก่อ
อาชญากรรมคอมพวิเตอร์
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ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม
  สถานภาพ
       1. อายุ �. จรยิธรรมและความม ั �นคงปลอดภยั
       2. เพศ    ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ใน
       3. ระดบัการศึกษา     บรบิทของประเทศไทย �.�
       4. ประสบการณ์ในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ     �.�  จรยิธรรม
       5. ปจัจยัลกัษณะประชากร คือ ผูบ้รหิาร         - การมคีวามรบัผิดชอบประพฤติดี
       6. ปจัจยัที�มผีลกระทบต่อจริยธรรมและ         - ความซื�อสตัยส์ุจรติ

ความม ั �นคงปลอดภยัทางดา้น         - การไม่ละเมดิความเป็นส่วนตวั
เทคโนโลยสีารสนเทศ ไดแ้ก่         - การไม่ขโมยอตัลกัษณ์
�.�  ความรูเ้กี�ยวกบัคอมพวิเตอร์         - การไม่ก่ออาชญากรรมคอมพิวเตอร์
�.�  ความรูเ้กี�ยวกบัพระราชบญัญตัิ     �.�  ความม ั �นคงปลอดภยั ไดแ้ก่
      วา่ดว้ยการกระทาํความผดิ         - การสรา้งรหสัลบั
      เกี�ยวกบัคอมพวิเตอร ์และ         - การติดตั�งโปรแกรมตรวจสอบและ
      กฎหมายอื�น ๆ ทาํลายไวรสั
�.�  ปจัจยัทางดา้นสงัคม         - การตดิตั�งโปรแกรมไฟรว์อลล์
�.�  ปจัจยัทางดา้นเศรษฐกจิ         - มีระบบตรวจตราผูบ้กุรุก
�.�  ปจัจยัเกี�ยวกบัพฤตกิรรมการใช ้
     คอมพวิเตอรแ์ละสื�อสงัคมออนไลน์

วตัถปุระสงคข์องการวจิยั
การวจิยันี� เป็นการวจิยัองค์ความรูเ้พื�อใหท้ราบถงึ

ปัจจัยที� มีผลกระทบต่อจริ ยธรรมทางและความม ั �นคง
ปลอดภ ัยทางด ้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริบทของ
ประเทศไทย �.� โดยมวีตัถปุระสงค ์ดงันี�

�. เพื�อศึกษาการละเมิดจริยธรรมและภยัคุกคาม
ความม ั �นคงปลอดภยัทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ในบรบิท
ของประเทศไทย �.�: ของสถาบ ันอุ ดมศึ กษาในเขต
กรุงเทพมหานคร และปรมิณฑล

�. เพื�อกาํหนดประเภทของการละเมิดจริยธรรม
และภยัคุกคามทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ

�.  เพื�อหาแนวทางป้องกนัและการแกไ้ขปัญหา
เกี�ยวกบัการละเมิดจริยธรรมและความม ั �นคงปลอดภยัทาง
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ

 

รูปภาพที� � กรอบแนวคดิในการวิจยั

คําถามการวจิยั
คาํถามวิจ ัยไดก้าํหนดขึ� นตามวตัถุประสงค์ของ

การวจิยั สามารถจาํแนกออกเป็นได ้� ขอ้ ดงัต่อไปนี�  คือ :
�. อะไรคือปัจจัย-ปัญหาการละเมิดจริยธรรม

และภ ัยคุกคามความม ั �นคงปลอดภ ัยทางดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศในปจัจุบนั

�. ประเภทของการละเมิดจริยธรรม และความ
ม ั �นคงปลอดภยัทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศมีกี� ประเภท
อะไรบา้ง

�. แนวทางในการแกป้ญัหาการละเมิดจริยธรรม
และความปลอดภยัทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ สามารถ
ทาํไดอ้ยา่งไรบา้ง
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สมมตุิฐานการวจิยั
�. ในปจัจบุนัปญัหาการละเมดิจรยิธรรม และความ

ม ั �นคงปลอดภยัทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ มคีวามรุนแรง
มากขึ�น

�. ประเภทของการการละเมดิจรยิธรรม และความ
ม ั �นคงปลอดภยัทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศมี � ประเภท
ไดแ้ก่ (�) การใชง้านคอมพวิเตอรอ์ยา่งขาด ความรบัผดิชอบ
เช่น การหลอกลวงทางอนิเทอรเ์น็ต (�) การละเมดิความเป็น
ส่วนตวัของผูอ้ื�น (�) การขโมยอตัลกัษณ์ (�) การเจาะระบบ
(�) การใชไ้วรสัโจมต ี(�) การละเมดิลขิสทิธิ� (�) การส่งอเีมล
ที� ไมไดร้บัเชิญ (Spamming) รบกวนสรา้งความราํคาญ
ใหก้บัผูอ้ื�น

�. ปจัจัยที�มีผลกระทบต่อจริยธรรมท ั �วไป และ
ความม ั �นคงปลอดภยัทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแ้ก่
(�) ความรูค้วามเขา้ใจเกี�ยวกบัคอมพวิเตอร ์(�) ความรูเ้กี�ยวกบั
พระราชบญัญตัวิา่ดว้ยการกระทาํความผดิทางคอมพวิเตอรแ์ละ
กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งอื�น ๆ (�) ปจัจยัทางสงัคม (�) ปจัจยัทาง
ดา้นเศรษฐกจิ (�) ปจัจยัทางดา้นพฤตกิรรมการใชค้อมพวิเตอร์
และสื�อสงัคมออนไลน์

ขอบเขตของการวจิยั
งานวิจ ัยนี� มีเนื� อหาครอบคลุมถึงเรื� องคุณธรรม

จริยธรรมในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท ั�งในประเทศและ
ต่างประเทศ ตามหนงัสอืของ James A.O’Brien เขยีนวา่จะมี
สมาคมผูเ้ป็นมอือาชพีทางเทคโนโลยสีารสนเทศ (Association
of Information Technology Professional : AITP)
ไดร้่วมกนักาํหนดกฎเกณฑท์างดา้นจริยธรรมทางเทคโนโลยี
สารสนเทศขึ�น ไดแ้ก่ (�) ตอ้งมคีวามซื�อสตัยส์ุจรติ (�) เพิ�ม
สมรรถนะความเป็นมืออาชีพของตนเอง (�) ตั�งเกณฑก์าร
ทาํงานไวใ้หสู้ง (�) มคีวามรบัผดิชอบในการทาํงาน และ (�)
รกัษาสุขภาพ, รกัษาความเป็นส่วนตวั และดูแลสวสัดิการ
สาธารณชนท ั �วไปและยงัตอ้งพยายามหลีกเลี�ยงจากปัญหา
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ และเพิ�มการพฒันาระบบความ
ม ั �นคงปลอดภยัทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศใหม้ากขึ�น  ผูว้จิยั
ไดเ้ลอืกกลุม่ประชากรตวัอยา่งคือกลุ่มของสถาบนัอุดมศึกษา
ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล เนื�องจากผูว้จิยัตอ้งการ
ศึกษาถึงปัจจยัที�มีผลกระทบต่อจริยธรรมและความม ั �นคง

ปลอดภยัทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศท ั�งในช่วงของกรอบ
ระยะเวลาที�น ักศึกษาไดใ้ชช้ีว ิตการศึกษาในร ั�วมหาวทิยาลยั
มตี ั�งแต่ �-� ปี และบคุลากรที�ทาํงานอยูป่ระจาํทกุวนัอาจไดพ้บ
เจอกบัการละเมดิจรยิธรรมบา้งในบางกรณี

สรุปผลการวจิยั
จากการสาํรวจกลุ่มประชากรตวัอยา่งของงานวจิยั

คร ั�งนี�มผูีต้อบแบบสาํรวจระดบัการศึกษา ตํ �ากว่าปรญิญาตรี
จนถึงระดบัปริญญาเอก โดยพบว่ากลุ่มตวัอย่างที�ใชใ้นการ
ศึกษาเป็นเพศชายรอ้ยละ ��.�� เพศหญิงรอ้ยละ ��.��
จะเหน็ไดว้่าจาํนวนผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชายมากกว่า
เพศหญงิและไม่ระบเุพศรอ้ยละ �.�� ส่วนใหญ่มอีายุ �� –
�� ปี ซึ�งเป็นเยาวชนคนรุน่ใหม ่คดิเป็นรอ้ยละ ��.�� รองลงมา
เป็น อายุตํ �ากวา่ �� ปี คิดเป็นรอ้ยละ ��.�� กลุม่ตวัอยา่งที�
ใชใ้นการศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาสูงสุดระดบัปรญิญาตรี
คิดเป็นรอ้ยละ ��.�� และตํ �ากวา่ปริญญาตรคีิดเป็นรอ้ยละ
��.�� กลุม่ตวัอยา่งสว่นมากมปีระสบการณใ์นการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ อยูใ่นระดบัมากและระดบัปานกลาง คิดเป็นรอ้ยละ
��.�� และ ��.�� ตามลาํดบั

ต่อมาเมื� อกล่าวถึงภาพรวมในการศึกษาคร ั�งนี�
จาํแนกปจัจยัออกเป็น � ดา้น ไดแ้ก่ ความรูค้วามเขา้ใจเรื�อง
เทคโนโลยสีารสนเทศ ความรูค้วามเขา้ใจเกี�ยวกบัพระราช-
บญัญตั ิ(พ.ร.บ.) ดา้นสงัคม ดา้นเศรษฐกจิและดา้นพฤตกิรรม
การใชค้อมพวิเตอร ์และสื�อสงัคมออนไลน ์ขอนาํเสนอผลการ
วิเคราะหใ์นรูปค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ท ั�งใน
ภาพรวม รายดา้น และรายขอ้ แสดงค่าเฉลี�ยและสว่นเบี�ยงเบน
มาตรฐาน ภาพรวมปัจจัยที�มีผลกระทบต่อจริยธรรมและ
ความม ั �นคงปลอดภยัทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศในบริบท
ของประเทศไทย �.�: พบวา่ภาพรวมปจัจยัท ั�ง � ดา้น มค่ีาเฉลี�ย
เทา่กบั �.�� อยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นที�มค่ีาเฉลี�ยสูงที�สุดใน
� ดา้นนี�  คือ  ดา้นพฤตกิรรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ละสื�อสงัคม
ออนไลน ์มค่ีาเฉลี�ยเทา่กบั �.�� อยูใ่นระดบัมาก ซึ�งแสดงให ้
เหน็วา่ผูต้อบแบบสอบถามคนไทยส่วนใหญม่พีฤตกิรรมการใช ้
คอมพวิเตอรแ์ละสื�อสงัคมออนไลนก์นัมาก สอดคลอ้งกบัวพีี
(WP)(12) ไดร้ายงานในเวบ็ไซต ์www.brandbuffet.in.th วา่
ประเทศไทยมปีระชากร ��.�� ลา้นคน (�� % อยูใ่นเขตเมอืง)
แบง่เป็นประชากรผูห้ญงิ ��.� % – ผูช้าย ��.� % มผูีใ้ชง้าน
อนิเทอรเ์น็ต �� ลา้นคน ผูใ้ชง้าน Social Media มากถงึ ��
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อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยเรื�องที�มค่ีาเฉลี�ยสูงที�สุดในดา้นนี� คอื
พระราชบญัญตัวิา่ดว้ยการกระทาํความผดิเกี�ยวกบัคอมพวิเตอร์
ปี พ.ศ. ���� มค่ีาเฉลี�ยเทา่กบั �.�� อยูใ่นระดบัปานกลาง
รองลงมาเป็นเรื�องพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการกระทาํความผิด
เกี�ยวกบัคอมพวิเตอร ์ ปี พ.ศ. ���� แกไ้ขเพิ�มเตมิ ปี พ.ศ.
���� มีค่าเฉลี�ยเทา่กบั �.�� อยูใ่นระดบัปานกลาง เช่นกนั
ส่วนเรื�องที�มีค่าเฉลี�ยตํ �าที�สุดคือ ความรูเ้รื�องพระราชบญัญตัิ
ลทิธิบตัร ปี พ.ศ. ���� แกไ้ขเพิ�มเตมิ พ.ศ. ���� มค่ีาเฉลี�ย
เท่ากบั �.�� อยู่ในระดบัปานกลาง ในประเด็นนี� จะเห็นว่า
เมื�อกลา่วถงึพระราชบญัญตัทิ ั�งหลาย นกัศึกษาและประชาชน
ท ั �วไปพอรู เ้รื� องเกี� ยวกับพระราชบญัญตัิว่าดว้ยการกระทาํ
ความผิดเกี�ยวกบัคอมพิวเตอรม์ากกว่าพระราชบญัญตัิดา้น
อื�น ๆ ซึ�งในที�นี� จะเหน็ไดว้่านักศึกษาและประชาชนท ั �วไปมี
ความรูเ้กี�ยวกบัเรื�องสิทธิบตัรนอ้ยมาก ซึ�งควรจะมีการให ้
ความรูใ้นดา้นนี� ใหม้ากขึ�น เพราะจะช่วยส่งเสริมใหค้นมกีาร
จดสิทธิบตัรกนัมากขึ�น ซึ�งจะตรงกบันโยบายของรฐับาลที�
ตอ้งการยกระดบัรายไดข้องประชากรไทยใหสู้งขึ�นที�เรียกว่า
นโยบายประเทศไทย �.� (Thailand 4.0)

ต่อมาเป็นค่าเฉลี� ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน
ปจัจยัดา้นสงัคมพบว่า ภาพรวมปจัจยัดา้นสงัคมมีค่าเฉลี�ย
เท่ากบั �.�� อยู่ในระดบัมาก โดยเรื�องที�มีค่าเฉลี�ยสูงที�สุด
ในดา้นนี�  คือ เรื�องบนัเทงิคนดูภาพยนตรแ์ละโทรทศันล์ดลง
เพราะหนัมาดูทางออนไลนม์ากขึ�น เช่น YouTube มค่ีาเฉลี�ย
เท่าก ับ �.�� อยู่ในระด ับมากรองลงมาเป็นเรื� องสื�อสงัคม
ออนไลนม์ผีลกระทบต่อสงัคมในดา้นลบ เชน่ มกีารหลอกลวง
ทางอนิเทอรเ์นต็ การปลอมแปลงเฟซบุค๊ การละเมดิความเป็น
สว่นตวั การโพสตภ์าพลามกอนาจารการคา้ยาเสพตดิตลอดจน
การเลน่พนนัออนไลน ์ มค่ีาเฉลี�ยเทา่กบั �.�� อยูใ่นระดบัมาก
เช่นกนั ส่วนเรื�องที�มีค่าเฉลี�ยตํ �าที�สุดคือ สื�อสงัคมออนไลน์
มผีลกระทบต่อสงัคมในดา้นบวก เช่น ช่วยลดความเหลื�อมล ํ�า
ทางสงัคม การมโีนต้บุค๊ คอมพวิเตอร ์และสมารท์โฟนมรีาคา
ถกูลง มค่ีาเฉลี�ยเทา่กบั �.�� อยูใ่นระดบัมาก ในกรณีนี�ชี�ให ้
เหน็วา่คนไทยมนีิสยัชอบเรื�องความบนัเทงิสนุกสนาน โดยเบน
ความสนใจมาดูวิดีโอออนไลน์ผ่าน YouTube กนัมากขึ�น
ในขณะเดยีวกนัการชมภาพยนตรแ์ละการบนัเทงิทางโทรทศัน์
ลดนอ้ยลง อนันี�กจ็ะเป็นประโยชนส์าํหรบัภาคธุรกจิและเอกชน
แมก้ระท ั �งหน่วยงานของรฐับาลเอง ควรใชช้่องทางการสื�อสาร
ต่าง ๆ  ไปยงัคนไทยท ั �วประเทศผ่านช่องทางสื�อสงัคมออนไลน์
อยา่ง YouTube ใหม้ากขึ�น

สาํหรบัค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ปจัจยั
ดา้นเศรษฐกจิ พบวา่ภาพรวมปจัจยัดา้นเศรษฐกิจมค่ีาเฉลี�ย
เทา่กบั �.�� อยูใ่นระดบัมาก โดยเรื�องที�มค่ีาเฉลี�ยสูงที�สุดใน
ดา้นนี�  คือ เกดิธุรกจิบรกิารใหม่ ๆ เช่น การรบัส่งสนิคา้พสัดุ
แบบรบีดว่น เช่น Kerry Express ฯลฯ มค่ีาเฉลี�ยเทา่กบั �.��
อยูใ่นระดบัมากรองลงมาเป็นเรื�อง เกดิธุรกิจประเภทตวัแทน
ทางดา้นการเงินในการจดัซื� อสินคา้ทางออนไลน์ มีค่าเฉลี�ย
เทา่กบั �.�� อยูใ่นระดบัมาก ส่วนเรื�องที�มค่ีาเฉลี�ยตํ �าที�สุด คือ
การจ ้างงานของภาคธุรกิจบางกลุ่ มลดลง เช่น ธนาคาร
หา้งสรรพสนิคา้ รา้น จาํหน่ายสนิคา้ มค่ีาเฉลี�ยเทา่กบั �.��
อยู่ ในระด ับมาก ในประเด็ นนี�  มองว่ าธุ รกิจพาณิชย์
อเิลก็ทรอนิกส ์ (e-Commerce) มกีารเจรญิเตบิโตอยา่งมาก
สงัเกตไดจ้ากธุรกิจดา้นโลจิสติกส ์ (logistic) อย่าง Kerry
Express เตบิโตรวดเรว็มาก

ส่วนค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ปัจจยั
ดา้นพฤติกรรมการใชค้อมพิวเตอร์และสื�อสงัคมออนไลน์
พบว่าภาพรวมปจัจยัดา้นพฤติกรรมการใชค้อมพิวเตอรแ์ละ
สื�อสงัคมออนไลนน์ั�น มค่ีาเฉลี�ยเทา่กบั �.�� อยูใ่นระดบัมาก
โดยเรื�องที�มค่ีาเฉลี�ยสูงที�สุดในดา้นนี� คือ พฤตกิรรมการเรยีนรู ้
ของเยาวชนเปลี� ยนแปลงไป โดยหนัมาศึกษาเรียนรู ้จาก
อินเทอร์เน็ตและสื� อสงัคมออนไลน์มากขึ� นเป็นลาํด ับ เช่น
Google Facebook Line YouTube เป็นเวลานานมากขึ�น
มีค่าเฉลี�ยเท่ากบั �.�� อยู่ในระดบัมาก รองลงมาเป็นเรื�อง
พฤติกรรมการซื� อขายสินคา้เปลี�ยนไป โดยผูซ้ื� อ และผูข้าย
หนัมาใชบ้ริการทางออนไลน์มากขึ�น มีค่าเฉลี�ยเท่ากบั �.��
อยู่ ในระด ับมาก ส่วนเรื� องที�มีค่าเฉลี�ยตํ �าที� สุด คือ เกิด
พฤติกรรมหลงใหลการติดเกม และการพนนัออนไลน์เพิ�ม
มากขึ�น มค่ีาเฉลี�ยเทา่กบั �.�� อยูใ่นระดบัมากค่าเฉลี�ยและ
ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน จรยิธรรมและความม ั �นคงปลอดภยั
ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ในบรบิทของประเทศ ไทย �.�
พบว่าภาพรวมจริยธรรมและความม ั �นคงปลอดภยัทางดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ ในบรบิทของประเทศไทย �.� มค่ีาเฉลี�ย
เทา่กบั �.�� อยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นจรยิธรรม มีค่าเฉลี�ย
เท่ากบั �.�� อยู่ในระดบัมาก เช่นเดยีวกบัดา้นความม ั �นคง
ปลอดภยั มีเฉลี�ยเท่ากบั �.�� อยู่ในระดบัมากเช่นกนัใน
ประเด็นนี� เห็นว่านักศึกษาและประชาชนท ั �วไปยงัมีความรู ้
ความเขา้ใจเกี�ยวกบัความม ั �นคงปลอดภยันอ้ย ไมว่า่จะเป็นการ
ตั�งรหสัผ่าน การป้องกนัความปลอดภยัต่าง ๆ ของขอ้มูล เช่น
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การใชซ้อฟต์แวรป้์องกนัความปลอดภยัจากไวรสั และจาก
การโจมตีจากแฮกเกอร ์ ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน
ดา้นจริยธรรมทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริบทของ
ประเทศไทย �.� พบวา่ภาพรวมจรยิธรรมทางดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในบรบิทของประเทศไทย �.� มีค่าเฉลี�ยเทา่กบั
�.�� อยู่ในระดบัมาก โดยเรื�องที�มีค่าเฉลี�ยสูงที�สุดในดา้นนี�
คือมปีญัหาเรื�องการโกหกหลอกลวงทางอนิเทอรเ์น็ต และทาง
สื�อสงัคมออนไลน์เพิ�มมากขึ�น มค่ีาเฉลี�ยเทา่กบั �.�� อยูใ่น
ระด ับมากรองลงมาเป็นเรื� องการเขา้ถึงภาพลามกอนาจาร
ความรุนแรง และความน่ากลวัมมีากเพิ�มขึ�นมค่ีาเฉลี�ยเทา่กบั
�.�� อยูใ่นระดบัมากส่วนเรื�องที�มค่ีาเฉลี�ยตํ �าที�สุด คือความมี
วนิยัเรียนรูใ้นการทาํงานลดลงมค่ีาเฉลี�ยเท่ากบั �.�� อยู่ใน
ระด ับมาก ประเด็นนี� ชี� ให เ้ห็นว่าปัจจุบนัภ ัยคุกคามทาง
อนิเทอรเ์นต็และสื�อสงัคมออนไลนม์มีากขึ�นตามลาํดบั ค่าเฉลี�ย
นี� ทาํใหเ้ป็นที�น่าสงัเกตว่าคนรบัรูข้่าวสารการหลอกลวงทาง
อนิเทอรเ์น็ตและสื�อสงัคมออนไลน์อยา่งต่อเนื�องสมํ �าเสมอ

ค่าเฉลี� ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานดา้นความ
ม ั �นคงปลอดภยัทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ในบริบทของ
ประเทศไทย �.� พบว่าภาพรวมดา้นความม ั �นคงปลอดภยั
ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ในบรบิทของประเทศไทย �.�
มค่ีาเฉลี�ยเทา่กบั �.�� อยูใ่นระดบัมาก  โดยเรื�องที�มค่ีาเฉลี�ยสูง
ที�สดุในดา้นนี� คอือนิเทอรเ์นต็และสื�อสงัคมออนไลน ์เป็นแหลง่
การก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ เพราะสามารถใชไ้ด ้
ทกุที�ทกุเวลามค่ีาเฉลี�ยเทา่กบั �.�� อยูใ่นระดบัมากรองลงมา
เป็นเรื�องรฐัและองค์กรตอ้งเพิ�มความเขม้งวดดา้นนโยบาย
ดา้นความม ั �นคงปลอดภยัทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศใหสู้ง
ขึ�น มค่ีาเฉลี�ยเทา่กบั �.�� อยูใ่นระดบัมากสว่นเรื�องที�มค่ีาเฉลี�ย
ตํ �าที�สดุ คอืมกีารขม่ขู ่กรรโชก ทางอเีมล ์และสื�อสงัคมออนไลน์
และมีการแกไ้ขกฎหมาย และเพิ�มโทษมากขึ�น เช่น พ.ร.บ.
คอมพวิเตอร ์ ปี ���� แกไ้ขเพิ�มเตมิ พ.ศ. ���� มค่ีาเฉลี�ย
เทา่กบั �.�� อยูใ่นระดบัมาก

ความสัมพ ันธ์ระหว่างความรู ้ความเข า้ใจเรื� อง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ความรูค้วามเขา้ใจเกี�ยวกบั พ.ร.บ.
สงัคม เศรษฐกจิ และพฤตกิรรมกบัจรยิธรรมและความม ั �นคง
ปลอดภ ัยทางด ้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริบทของ
ประเทศไทย �.� พบว่าความรูค้วามเขา้ใจเรื�องเทคโนโลยี
สารสนเทศ ความรูค้วามเขา้ใจเกี�ยวกบั พ.ร.บ. สงัคม เศรษฐกจิ
และพฤติกรรม มีความสัมพ ันธ์ก ับความม ั �นคงปลอดภ ัย

และจริยธรรม และความม ั �นคงปลอดภยัทางดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในบรบิทของประเทศไทย �.� อยา่งมนียัสาํคญัทาง
สถติทิี�ระดบั �.�� ในทศิทางเดยีวกนั ดว้ยขนาดความสมัพนัธ์
เทา่กบั �.���  �.���  �.���  �.��� และ �.��� ตามลาํดบั
นอกจากนั�นยงัพบวา่ภาพรวมของท ั�ง � ปจัจยั มคีวามสมัพนัธ์
ทางสถิติอย่างมีนยัสาํคญัทางสถติิที�ระดบั �.�� ดว้ยขนาด
ความสมัพนัธเ์ทา่กบั �.��� ในทศิทางเดยีวกนั

อิทธิ พลที� ปัจจัยด ้านความรู ้ความเข า้ใจเรื� อง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ความรูค้วามเขา้ใจเกี�ยวกบั พ.ร.บ.
ส ังคม เศรษฐกิจ และพฤติกรรม ที�มีต่อจริยธรรมและ
ความม ั �นคงปลอดภยัทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ในบรบิท
ของประเทศไทย �.� พบวา่ ตวัแปรอสิระท ั�ง � ไดแ้ก่ ความรู ้
ความเขา้ใจเรื�องเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรูค้วามเขา้ใจ
เกี�ยวกบั พ.ร.บ. สงัคม เศรษฐกจิ และพฤตกิรรม สามารถ
อธิบายความฝนัแปรของจริยธรรมและความม ั �นคงปลอดภยั
ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ในบรบิทของประเทศไทย �.�
ไดอ้ยา่งมนียัสาํคญัทางสถติิ ที�ระดบั �.�� (F = 317.239)
ตวัแปรอิสระท ั�ง � มีความสมัพนัธ์กบัจริยธรรมและความ
ม ั �นคงปลอดภยัทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ในบริบทของ
ประเทศไทย �.� รอ้ยละ ��.� และสามารถอธิบายการ
เปลี�ยนแปลงของจรยิธรรมและความม ั �นคงปลอดภยัทางดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ ในบรบิทของประเทศไทย �.� ไดร้อ้ยละ
��.� เมื�อพจิารณาอทิธิพลพบวา่ปจัจยัที�มอีทิธิพลตอ่จรยิธรรม
และความม ั �นคงปลอดภ ัยทางด า้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในบรบิทของประเทศไทย �.� อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั
นยัสาํคญั �.��  ไดแ้ก่ ความรูค้วามเขา้ใจเรื�องเทคโนโลยี
สารสนเทศ ปจัจยัทางสงัคม ปจัจยัเศรษฐกจิ และพฤตกิรรม
ดว้ยขนาดอทิธิพลเทา่กบั �.���  �.��� �.��� และ �.���

การอภปิรายผล
จากขอ้มูลตารางเรื�อง อิทธิพลที�ปจัจยัมีต่อความ

ม ั �นคงปลอดภยัทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ในบริบทของ
ประเทศไทย �.� พบวา่ตวัแปรอสิระท ั�ง � ไดแ้ก่ ความรูค้วาม
เขา้ใจเรื�องเทคโนโลยสีารสนเทศ ความรูค้วามเขา้ใจเกี�ยวกบั
พ.ร.บ. สงัคม เศรษฐกจิ และพฤตกิรรมการใชค้อมพวิเตอร์
สามารถอธิบายความผนัแปรของจริยธรรมและความม ั �นคง
ปลอดภ ัยทางด ้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริบทของ
ประเทศไทย �.� ไดอ้ยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ ที�ระดบั �.��
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(F = 317.239) ตวัแปรอสิระท ั�ง � มคีวามสมัพนัธก์บัจรยิธรรม
และความม ั �นคงปลอดภ ัยทางด า้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในบรบิทของประเทศไทย �.� รอ้ยละ ��.� และสามารถอธิบาย
การเปลี�ยนแปลงของจริยธรรมและความม ั �นคงปลอดภยัทาง
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ในบรบิทของประเทศไทย �.� ได ้
รอ้ยละ ��.� เมื�อพจิารณาอทิธิพลพบวา่ปจัจยัที�มอีทิธิพลต่อ
จริยธรรมและความม ั �นคงปลอดภ ัยทางด ้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในบรบิทของประเทศไทย �.� อยา่งมนียัสาํคญัทาง
สถติิที�ระดบันยัสาํคญั �.�� ไดแ้ก่ ความรูค้วามเขา้ใจเรื�อง
เทคโนโลยสีารสนเทศ ปจัจยัทางสงัคม ปจัจยัเศรษฐกจิ และ
พฤตกิรรม ดว้ยขนาดอทิธิพลเทา่กบั �.���  �.��� �.��� และ
0.504

วิ เคราะห์ในประเด็นนี�  จะเห็นได ้ว่ าความรู ้
ความเขา้ใจเรื�องเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรูค้วามเขา้ใจ
เกี� ยวกับ พ.ร.บ. ส ังคม เศรษฐกิจ และพฤติกรรมการ
ใชค้อมพิวเตอร ์ มีค่าเฉลี�ยตํ �ากว่า �.�� แสดงว่ามีอิทธิพล
สอดคล อ้งกับสมมุติฐานการวิจ ัยที� ต ั� งเอาไว ว้่ าปัจจุบ ัน
ปญัหาและการละเมดิจรยิธรรม และความม ั �นคงปลอดภยัทาง
ด ้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรุนแรงมากขึ� น และ
สอดคลอ้งกบังานวิจ ัยของ สุพิชญา อาชวิรดา ที�สรุปผล
การวจิยัประเดน็หนึ�งวา่ ระดบัการรกัษาความม ั �นคงปลอดภยั
นอกจากจะขึ�นอยู่กบัการรบัรูถ้ึงภ ัยคุกคามและพฤติกรรม
การใชร้ะบบสารสนเทศในองค์กร ตามทฤษฎีพฤติกรรม
ตามแผนแลว้ยงัขึ� นอยู่ ก ับปัจจัยด า้นความรู ้ความเขา้ใจ
ในความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ การฝึกอบรมและ
การใหค้วามรูแ้ละการตระหนกัถงึความปลอดภยั ส่วนปจัจยั
ที�มีผลกระทบต่อจริยธรรมและความม ั �นคงปลอดภ ัยทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามงานวิจ ัยเรื�องนี�  คือ ผู บ้ริหาร
คณาจารย ์ บุคลากร พนักงาน และนักศึกษา ยงัมีความรู ้
ความเขา้ใจเรื�องเทคโนโลยสีารสนเทศไม่มากนกั รวมถงึไดร้บั
ทราบพฤติกรรมการใชค้อมพิวเตอร์และสื�อสงัคมออนไลน์
มกีารละเมดิจรยิธรรมทางเทคโนโลยสีารสนเทศของบคุคลท ั �วไป
ในสงัคม ซึ�งไดส้รา้งผลกระทบต่อสงัคมและเศรษฐกิจของ
ประเทศชาตโิดยรวม

นอกจากนี�  เมื�อดูตามคาํถามวจิยัในขอ้ที� � ที�ถามวา่
อะไรคือปจัจยั-ปญัหาการละเมิดจริยธรรม และภยัคุกคาม
ความม ั �นคงปลอดภยัทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศในปจัจบุนั
สามารถตอบไดว้่า การขาดความรู ้ความเข า้ใจเกี� ยวกับ

พระราชบญัญตั ิ(พ.ร.บ.) ต่าง ๆ หรอืคนไม่ไดใ้หค้วามสาํคญั
เกี�ยวกบัพระราชบญัญตัิ โดยเฉพาะพระราชบญัญตัิว่าดว้ย
การกระทาํความผดิทางคอมพิวเตอร ์ รวมถงึพระราชบญัญตัิ
ลขิสทิธิ� และสทิธิบตัรดว้ย

ในประเดน็ต่อมา คาํถามวจิยัขอ้ที� � และสมมตุฐิาน
การวิจ ัย ขอ้ � ประเภทของการละเมิดจริยธรรม และ
ความม ั �นคงปลอดภยัทางดา้นเทคโนโลยทีางดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศมกีี�ประเภทอะไรบา้ง ตอบไดว้า่ม ี� ประเภท ไดแ้ก่
(�) การใช ้งานคอมพิวเตอร์อย่ างขาดความร ับผิดชอบ
รวมไปถงึ การโพสตภ์าพลามกอนาจาร การสรา้งความรุนแรง
ในลกัษณะต่าง ๆ  (�) การละเมดิความเป็นส่วนตวัของผูอ้ื�น
(�) การขโมยอัตลกัษณ์ การหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต
(�) การเจาะระบบ (�) การใชไ้วรสัโจมต ี(�) การละเมดิลขิสทิธิ�

(�) การส่งอีเมลที�ไมไดร้บัเชิญ (Spamming) รบกวนสรา้ง
ความราํคาญใหก้ ับผูอ้ื�น และจากการวิจ ัยพบว่า ภาพรวม
จริยธรรมทางด ้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริบทของ
ประเทศไทย �.� มีค่าเฉลี�ยเท่ากบั �.�� อยู่ในระดบัมาก
โดยเรื�องที�มีค่าเฉลี�ยสูงที�สุดในดา้นนี�  คือมีปัญหาเรื�องการ
โกหกหลอกลวงทางอินเทอรเ์น็ต และทางสื�อสงัคมออนไลน์
เพิ�มมากขึ�น มค่ีาเฉลี�ยเทา่กบั �.�� อยูใ่นระดบัมากรองลงมา
เป็นเรื� องการเขา้ถึงภาพลามกอนาจาร ความรุนแรง และ
ความน่ากลวัมมีากเพิ�มขึ�นมค่ีาเฉลี�ยเทา่กบั �.�� อยูใ่นระดบั
มากส่วนเรื� องที�มีค่าเฉลี�ยตํ �าที�สุด คือความมีวิน ัยเรียนรู ้
ในการทาํงานลดลงมีค่าเฉลี�ยเท่ากบั �.�� อยู่ในระดบัมาก
ในประเด็นนี�  จะเห็นไดว้่าปัจจุบนัการโกหกหลอกลวงทาง
อนิเทอรเ์น็ต และทางสื�อสงัคมออนไลนเ์พิ�มมากขึ�นเป็นลาํดบั
สอดคลอ้งกบัรายงานของ ฟอรต์เิน็ต ผูน้าํระดบัโลกดา้นโซลูช ั �น
การรกัษาความปลอดภัยแบบไซเบอร์ แบบบูรณาการและ
แบบอตัโนมตัเิผยถงึแนวโนม้ภยัคุกคามในปี ���� รวบรวม
โดยทมีงานฟอรต์ิเน็ต แลบ็ส ์ (FortiGuard Labs) ซึ�งการ
คาดการณ์เหลา่นี� แสดงใหเ้หน็ถงึวธิีการและเทคนิคที�นกัวจิยั
คาดวา่จะเกดิขึ�นในอนาคตอนัใกลน้ี�ที�อาชญกรไซเบอรน์ิยมใช ้
� ในนั�น คือ การใชก้ลยุทธ์การหลอกลวงข ั�นสูง: องค์กร
ควรรวมเทคนิคการหลอกลวงท ั�งหลายเขา้กบักลยุทธ์ดา้น
ความปลอดภยัขององคก์รเพื�อใหไ้ดเ้ครอืขา่ยที�สรา้งขึ�นจากขอ้มลู
ที�เป็นเทจ็ ซึ�งจะบงัคบัใหผู้ป้ระสงค์รา้ยตรวจสอบขอ้มูลดา้น
ภยัคกุคามอจัฉรยิะ (Threat Intelligence) ของตนตลอดเวลา
จะใชเ้วลาและทร ัพยากรในการตรวจหาขอ้มูลที�ผิดพลาด
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ไมเ่ป็นความจรงิ (False Positive) มากขึ�น และจะตรวจสอบวา่
ทรพัยากรเครือขา่ยที�ตนเหน็นั�นถูกตอ้งมจีรงิ

ในประเด็นสุดทา้ยของสมมุติฐานการวิจ ัยในขอ้
� ปัจจยัที�มีผลกระทบต่อจริยธรรมท ั �วไป และความม ั �นคง
ปลอดภยัทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดแ้ก่ (�) ความรู ้
เกี�ยวกบัคอมพิวเตอร์ (�) ความรูเ้กี�ยวกบัพระราชบญัญตัิ
ว่าดว้ยการกระทาํความผิดทางคอมพิวเตอร์ และกฎหมาย
ที�เกี�ยวขอ้งอื�น ๆ (�) ปจัจยัทางสงัคม (�) ปจัจ ัยทางดา้น
เศรษฐกิจ (�) ปจัจยัทางดา้นพฤตกิรรมการใชค้อมพิวเตอร์
จากการวิจ ัยพบว่า ปัจจัยด า้นความรู ้ความเข า้ใจเรื� อง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ความรูค้วามเขา้ใจเกี�ยวกบั พ.ร.บ.
ส ังคม เศรษฐกิจ และพฤติกรรม ที�มีต่อจริยธรรมและ
ความม ั � นคงปลอดภ ัยทางด ้าน เทคโนโลยี สารสนเทศ
ในบรบิทของประเทศไทย �.� พบวา่ ตวัแปรอสิระท ั�ง � ไดแ้ก่
ความรูค้วามเขา้ใจเรื�องเทคโนโลยสีารสนเทศ ความรูค้วาม
เขา้ใจเกี�ยวกับ พ.ร.บ. สงัคม เศรษฐกิจ และพฤติกรรม
สามารถอธิบายความฝันแปรของจริยธรรมและความม ั �นคง
ปลอดภ ัยทางด ้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริบทของ
ประเทศไทย �.� ไดอ้ยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ ที�ระดบั �.��
(F = 317.239) ตวัแปรอสิระท ั�ง � มคีวามสมัพนัธก์บัจรยิธรรม
และความม ั �นคงปลอดภ ัยทางด า้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในบริบทของประเทศไทย �.� รอ้ยละ ��.� และสามารถ
อธบิายการเปลี�ยนแปลงของจรยิธรรมและความม ั �นคงปลอดภยั
ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ในบรบิทของประเทศไทย �.�
ไดร้อ้ยละ ��.� เมื�อพิจารณาอทิธิพลพบวา่ปจัจยัที�มีอทิธิพล
ต่อจริยธรรมและความม ั �นคงปลอดภ ัยทางดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในบริบทของประเทศไทย �.� อยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถติิที�ระดบันัยสาํคัญ �.�� ไดแ้ก่ ความรูค้วามเขา้ใจ

เรื�องเทคโนโลยสีารสนเทศ ปจัจยัทางสงัคม ปจัจยัเศรษฐกจิ
และพฤตกิรรม ดว้ยขนาดอทิธิพลเทา่กบั �.���  �.��� �.���
และ �.��� ประเด็นนี� สอดคลอ้งกบังานวจิยัเรื�อง เปิดวจิยั
Cyberbullying เยาวชนไทยกบัความเสี�ยงยุค �.� เกี�ยวกบั
พฤตกิรรมเสี�ยง โดย รศ.นพ.ชาญวทิย ์ พรนภดล (����)(16)

ย ํ�าว่าการใชง้านอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภยัมีผลสมัพนัธ์กบั
ความเสี� ยงที� จะถูกกล ั �นแกลง้บนโลกออนไลน์อย่างมาก
การเปิดเผยขอ้มูลส่วนตัวมากยิ� งเป็นความเสี� ยง ท ั�งการ
รบัคนอื�นที�ไม่รูจ้กัมาเป็นเพื�อน การแชตหรือการออกไปพบ
คนแปลกหนา้ ใชรู้ปจรงิเป็นรูปโปรไฟล ์การไม่ต ั�งค่าความเป็น
ส่วนตัวในการใชง้าน การปล่อยใหผู้ ้อื� นรู ้รห ัสการใชง้าน
รวมถงึไม่ Logout ออกจากระบบเมื�อใชง้านเสรจ็หรอืใหผู้อ้ื�น
ยืมใชโ้ทรศัพท ์ “การแกป้ัญหาอย่างย ั �งยนืจะตอ้งมองไปถึง
ตน้ตอของปญัหา นั �นคอืการสรา้งวฒันธรรมการใชอ้นิเทอรเ์นต็
อยา่งปลอดภยัและสรา้งสรรค ์ซึ�งจาํเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมอื
ระหว่างภาครฐัเอกชนและประชาคม ในการร่วมกนัแกป้ญัหา
และปลูกฝงัวฒันธรรมนี� ” นอกจากนี� ยงัตอ้งรูเ้ท่าทนัการใช ้
อนิเทอรเ์นต็และสื�อสงัคมออนไลน ์ณฐันนัท ์ศริเิจรญิ (����)(17)

ได ้นาํ เสนอรูปแบบการสื� อสารเพื� อการรู ้เท่ าท ันสื� อและ
สารสนเทศจากสื�ออนิเทอรเ์น็ตของเยาวชนไทยการวจิยัพบวา่
รูปแบบการสื� อสารเพื� อการรู ้เท่ าท ันสื� อและสารสนเทศ
ที�มีประสิทธิภาพ คือ รูปแบบการสื�อสารที�มุ่ งเนน้เพื�อบอก
สอนชี�แนะเรื�อง “การสื�อสารกบัตนเองหรอืการสื�อสารภายใน
บคุคล” มาเป็นอนัดบัแรกที�สาํคญัมาก เพราะโดยพื�นฐานแลว้
การชี� แนะบอกสอนใหเ้ยาวชนรูจ้กัที�จะทาํการสื�อสารภายใน
ตนเองใหเ้ป็นไปในทางที�ถูกตอ้งเหมาะสมถือว่าเป็นปัจจัย
สาํคญัมากที�สุดอนัดบัแรกของมนุษยท์กุคนทกุเพศทกุวยั

ตารางที� � ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ภาพรวมปัจจยัที�มีผลกระทบต่อจริยธรรมและความมั �นคงปลอดภยัทาง
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศในบรบิทของประเทศไทย �.�:

ดา้น  X S.D. ความหมาย

  �. ความรูค้วามเขา้ใจเรื�องเทคโนโลยสีารสนเทศ 3.72 .66  มาก
  �. ความรูค้วามเขา้ใจเกี�ยวกบัพระราชบญัญตั ิ (พ.ร.บ.) 3.14 .91  ปานกลาง
  �. ทางสงัคม 3.96 .65  มาก
  �. เศรษฐกจิ 3.85 .68  มาก
  �. พฤตกิรรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ละสื�อสงัคมออนไลน์ 3.98 .70  มาก

                                 รวม 3.72 .56  มาก
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จากตารางที� � พบว่าภาพรวมปจัจยัท ั�ง � ดา้น
มค่ีาเฉลี�ยเทา่กบั �.�� อยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นที�มค่ีาเฉลี�ย
สูงที�สุดใน � ดา้นนี�  คือ ดา้นพฤตกิรรมการใชค้อมพวิเตอร์
และสื�อสงัคมออนไลน ์มค่ีาเฉลี�ยเทา่กบั �.�� อยูใ่นระดบัมาก

รองลงมาเป็นดา้นสงัคม มค่ีาเฉลี�ยเทา่กบั �.�� อยูใ่นระดบัมาก
เชน่กนั สว่นดา้นที�มค่ีาเฉลี�ยตํ �าที�สุด คอื ดา้นความรูค้วามเขา้ใจ
เกี�ยวกบัพระราชบญัญตัิ (พ.ร.บ.) มีค่าเฉลี�ยเท่ากบั �.��
อยู่ในระดบัปานกลาง

จากตารางที� � พบว่าตวัแปรอิสระท ั�ง � ไดแ้ก่
ความรู ้ความเข า้ใจเรื� องเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู ้
ความเขา้ใจเกี�ยวกบั พ.ร.บ. สงัคม เศรษฐกจิ และพฤตกิรรม
สามารถอธิบายความฝันแปรของจริยธรรมและความม ั �นคง
ปลอดภ ัยทางด ้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริบทของ
ประเทศไทย �.� ไดอ้ย่างมนียัสาํคญัทางสถติิที�ระดบั �.��
(F = 317.239) ตวัแปรอสิระท ั�ง � มคีวามสมัพนัธก์บัจรยิธรรม
และความม ั �นคงปลอดภยัทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ใน
บรบิทของประเทศไทย �.� รอ้ยละ ��.� และสามารถอธิบาย
การเปลี�ยนแปลงของจริยธรรมและความม ั �นคงปลอดภยัทาง
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ในบรบิทของประเทศไทย �.� ได ้
รอ้ยละ ��.� เมื�อพจิารณาอทิธิพลพบวา่ปจัจยัที�มอีทิธิพลต่อ
จริยธรรมและความม ั �นคงปลอดภ ัยทางด ้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในบรบิทของประเทศไทย �.� อยา่งมนียัสาํคญัทาง
สถติทิี�ระดบันยัสาํคญั �.��  ไดแ้ก่ ความรูค้วามเขา้ใจเรื�อง
เทคโนโลยสีารสนเทศ ปจัจยัทางสงัคม ปจัจยัเศรษฐกจิ และ

ตารางที� � อทิธพิลที�ปจัจยัมตี่อความมั �นคงปลอดภยัทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศในบรบิทของประเทศไทย �.�

        Coefficientsa

   Unstandardized       Standardized        t            Sig.
      Coefficients         Coefficients
  B Std. Error           Beta

  ค่าคงที� .503    .091       5.509         .000
  ความรูค้วามเขา้ใจเรื�องเทคโนโลยสีารสนเทศ .084    .030             .082       2.818         .005
  ความรูค้วามเขา้ใจเกี�ยวกบั พ.ร.บ. .011    .018             .015        .623         .534
  สงัคม .117    .033             .113       3.495         .000
  เศรษฐกจิ .140    .032             .142       4.387         .000
  พฤตกิรรมการใชค้อมพวิเตอร์ .504    .031             .529      16.228         .000
  F 317.239**
  R 0.784
  R2 0.615
  Std. Error of the Estimate 0.418
  Durbin-Watson 1.866

พฤตกิรรม ดว้ยขนาดอทิธิพลเทา่กบั �.���  �.��� �.��� และ
0.504

ขอ้เสนอแนะ
�.  ตามที�ไดท้าํการสรุปผลการวจิยัแลว้ จะเหน็ไดว้า่

มีหลายประเด็นที� น่ าสนใจ เช่น ผู ้ตอบแบบสอบถามมี
พฤตกิรรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ละสื�อสงัคมออนไลน ์มค่ีาเฉลี�ย
เท่ากบั �.�� อยู่ในระดบัมาก แต่มีความรูค้วามเขา้ใจเกี�ยว
พระราชบญัญตัิ (พ.ร.บ.) มีค่าเฉลี�ยเท่ากบั �.�� ในระดบั
ปานกลาง ซึ�งขอ้นี�สถาบนัการศึกษาต่าง ๆ ควรใหค้วามสาํคญั
และใหส้นใจในการปร ับปรุ งหล ักสูตร หรือเสนอแนะให ้
อาจารยผู์ส้อนเพิ�มความรูใ้นส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัพระราชบญัญตัิ
ใส่เขา้ในชั �วโมงการสอน เช่น พระราชบญัญตัสิทิธิบตัร ปี พ.ศ.
���� แกไ้ขเพิ�มเตมิ พ.ศ. ����, พระราชบญัญตัวิา่ดว้ยการ
กระทาํความผดิเกี�ยวกบัคอมพวิเตอร,์ พระราชบญัญตัวิา่ดว้ย
ธุรกรรรมอเิลก็ทรอนิกส ์ เป็นตน้
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�. นอกจากนี�  ปจัจ ัยที�มีอิทธิพลต่อความม ั �นคง
ปลอดภยัทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ จะเหน็ไดว้่าความรู ้
ความเขา้ใจเรื�องเทคโนโลยสีารสนเทศ มค่ีาเฉลี�ยตํ �ากวา่ �.��
แสดงใหเ้หน็ว่าพฤติกรรมการใชค้อมพวิเตอร ์ และสื�อสงัคม
ออนไลน ์มผูีใ้ชเ้ป็นจาํนวนมาก แต่ขาดความรูค้วามเขา้ใจที�ดี
ซึ�งจะส่งผลกระทบต่อสงัคม เช่น การละเมดิความเป็นส่วนตวั
หรือโพสตเ์รื�องที�ไม่เหมาะสมลงไป เช่น ภาพลามกอนาจาร,
การคา้ยาเสพติด, การสร า้งความรุนแรงดว้ยการทาํร า้ย
ร่างกายผูอ้ื�น, หรอืแมก้ระท ั �งการใส่ขอ้มูลเทจ็ลงไป โดยไม่รูว้า่
เป็นสิ�งที�ผดิกฎหมาย เป็นตน้

�. ในประเดน็ต่อมา ขอเสนอแนะใหข้อ้มูลเพิ�มเตมิ
เรื�องความรูค้วามเขา้ใจเรื�องเทคโนโลยสีารสนเทศ จะเหน็ไดว้า่
ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามรูเ้รื�องเวบ็เครอืข่ายสงัคมออนไลน์
เชน่ Facebook, Line, Twitter, YouTube และ Instagram
มค่ีาเฉลี�ยเทา่กบั �.�� อยูใ่นระดบัมาก แต่มคีวามรูเ้รื�องขอ้มูล
เช่น การจดัการขอ้มูล และฐานขอ้มูล (Database) มค่ีาเฉลี�ย
�.�� อยูใ่นระดบัมาก แต่คร ั�นเปรยีบเทยีบกบัดา้นอื�น ๆ เช่น
ความรู ้เรื� องอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ หน่วยประมวลผลกลาง
หน่วยบนัทึกขอ้มูลไดแ้ก่ ฮาร์ดดิสก์ และซอฟต์แวร์ เช่น
Windows, MS-Office จะเหน็ไดว้า่ ตํ �ากวา่เรื�องอื�น ๆ ขอ้นี�
ชี� ใหเ้หน็ว่า สถาบนัการศึกษาควรเพิ�มพูนความรูใ้นเรื�องนี� ใส่
เขา้ไป

ขอ้เสนอแนะเพื�อการทําวจิยัคร ั�งต่อไป
�. สาํหรบังานวจิยันี� จะเหน็ไดว้า่ ขอบเขตของการ

ทาํวจิยั จาํกดัอยูภ่ายในเขตกรุงเทพมหานคร และปรมิณฑล
เท่านั�น หากมีโอกาสทาํในคร ั�งต่อไปอาจทาํครอบคลุมถึง
ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื ภาคตะวนัออก
และภาคใต ้ หรืออาจทาํครอบคลุมท ั�งประเทศก็ เป็นได ้
ซึ�งผลสรุปการวจิ ัยจะไดร้บัในอีกลกัษณะหนึ�งที�แตกต่างกนั
ออกไป

�. การวิ จ ัยในคร ั� งนี� ได ้ทาํ การสุ่ มตัวอย่ าง
มหาวิทยาลยั จากแต่ละกลุ่มโดยการสุ่มตวัอย่างจาก ��
สถาบนั ดว้ยวธิกีารสุม่อยา่งงา่ยคอืวธิีจบัฉลาก ซึ�งมหาวทิยาลยั
ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลมีจาํนวนมากถงึ ��
สถาบนั จึงไม่อาจสามารถเก็บขอ้มูลไดห้มดทกุสถาบนั

�. การทาํวจิยัคร ั�งนี�  ยงัไม่ไดเ้นน้ไปที�การแสวงหา
แนวทางในการแกไ้ขปัญหาผลกระทบต่อจริยธรรมและ

ความม ั �นคงปลอดภยัทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ หากมี
โอกาสไดท้าํคร ั�งต่อไปอาจจะไดท้าํในส่วนนี�  ซึ�งจะทาํใหง้าน
วจิยัมคีวามสมบูรณ์มากขึ�น

�. ขอ้สงัเกตอีกอย่างหนึ� งในการเก็บขอ้มูล คือ
มีบางมหาวทิยาลยัใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
ดีมาก แต่มีบางมหาวิทยาไม่ ค่อยจะใหค้วามร่วมมือ และ
มีข ั�นตอนยุ่งยากมากหรือบางคร ั�งเขาอาจคิดว่ามหาวทิยาลยั
อื�นจะเขา้ไปรูค้วามลบัของเขาและนาํมาเปิดเผย ซึ�งตามความ
เป็นจรงิแลว้ในแบบสอบถามวจิยันั�นกไ็ดร้ะบวุ่าขอ้มูลที�ไดร้บั
มาจะนาํมาใชเ้พื�อเป็นประโยชนท์างวชิาการเทา่นั�น และจะไม่
กระทบต่อตวัท่านแต่ประการใด

�. ในการศึกษาวจิยัคร ั�งนี�จาํแนกปจัจยัออกเป็น �
ดา้น ไดแ้ก่ ความรูค้วามเขา้ใจเรื�องเทคโนโลยสีารสนเทศ
ความรู ้ความเข ้าใจเกี� ยวกับพระราชบ ัญญัติ  (พ.ร.บ.)
ด ้านส ังคม ด ้านเศรษฐกิ จและด ้านพฤติ กรรมการใช ้
คอมพวิเตอร ์และสื�อสงัคมออนไลน ์ในการทาํวจิยัคร ั�งต่อไป
อาจเพิ� มปัจจัยในด า้นอื� น ๆ เขา้มา เช่น ด า้นการเมือง
เพราะปจัจุบนัมนีกัการเมอืงจาํนวนมาก ใชส้ื�อสงัคมออนไลน์
เขา้มาช่วยในการหาเสยีง และทาํใหไ้ดร้บัชยัชนะ เชน่ นายบารคั
โอบามา ประธานาธิบดสีหรฐัอเมรกิา เป็นตน้

กติตกิรรมประกาศ
งานวจิยันี� สมัฤทธิ�ผลลงได ้ ดว้ยความอนุเคราะห ์

อย่างดี จากทุนอุดหนุนงานวจิ ัยสาํหรบับุคลากรภายใน ปี
การศึกษา ����  มหาวิทยาลยัศรีปทุม คณะกรรมการ
พฒันาวจิยั สาํนกัวจิยั รวมถงึผูท้รงคณุวฒุิ ซึ�งประกอบไปดว้ย
ศ.น.อ.ดร.สลัยุทธ์ สว่างวรรณ ที�กรุณาใหค้วามอนุเคราะห์
ตรวจทานงานวจิยั ตลอดจนใหข้อ้เสนอแนะวจิารณ์งานวจิยั
ดว้ยความเอาใจใส่อย่างดียิ�ง นอกจากนั�น ยงัขอขอบคุณ
สถาบนัอุดมศึกษาหลายสถาบนั ที�ใหค้วามอนุเคราะหต์อบ
แบบสอบถาม สาํนักงานหอ้งสมุด มหาวิทยาลยัศรีปทุม
ที�อาํนวยความสะดวกในการคน้ควา้ขอ้มูลเพื� อทาํงานวิจ ัย
คร ั�งนี� เป็นอยา่งด ีนอกจากนี�  ยงัตอ้งขอขอบคุณ รศ.ดร.ณรงค์
อยู่ถนอม รองอธิการบดี และประธานคณะกรรมการพฒันา
งานวจิยั รศ.ดร.สุบนิ ยุระรชั ผูอ้าํนวยการสาํนกัส่งเสรมิและ
พฒันางานวจิยั,  อาจารยน์ิภาวรรณ พทุธสงกรานต ์อาจารย์
ประจาํศูนย,์ นางสาวอรกญัญา สุขแกว้ เจา้หนา้ที�ประจาํศูนย์
ที�กรุณาแนะนาํแหล่งขอ้มูล และกระบวนการข ั�นตอนในการ
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ทาํวจิยั และ ผศ.ดร.ปราล ีมณีรตัน ์กรรมการพฒันางานวจิยั
และ ผูช้่วยคณบดีฝ่ายวชิาการ ที�กรุณาใหค้าํแนะนาํ ชี�แนะ
แนวทางในการทาํวจิยั ผศ.อาํนาจ วงัจีน ผูช้่วยผูอ้าํนวยการ
สาํนักวิชาศึกษาท ั �วไป ที�ใหค้าํแนะนาํเรื�องการใชโ้ปรแกรม
ทางดา้นสถิติในการวิเคราะหข์อ้มูล นายหณัฐ โยมา และ
นายกนัตพฒัน ์จนัทรก์ลา้ ที�ช่วยแจกและเกบ็ขอ้มูลแบบสอบ
ถามตามมหาวทิยาลยัต่าง ๆ
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