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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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ปั จจัยทีมีผลกระทบต่อจริยธรรม และความมันคงปลอดภัย
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริบทของประเทศไทย . :
กรณีศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
สุพล พรหมมาพันธุ์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยศรีปทุม

งานวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์ทสามารถจํ
ี
าแนกปัจจัยออกได้เป็ น ด้าน ได้แก่ ด้านความรู ค้ วามเข้าใจเรืองเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านความรู ้ความเข้าใจเกียวกับพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์
และสือสังคมออนไลน์
ผลการวิจยั สรุปว่า ภาพรวมของปัจจัยทีมีมผี ลกระทบต่อจริยธรรม และความความมันคงปลอดภัยทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทัง ด้าน อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ . โดยด้านทีมีค่าเฉลียสูงสุดคือ พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์และ
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สือสังคมออนไลน์ มีค่าเฉลียเท่ากับ . อยูใ่ นระดับมาก แสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมการเรียนรูข้ องคนในสังคมเปลียนแปลงไป
ด้วยการหันมาใช้คอมพิวเตอร์และสือสังคมออนไลน์กนั มากขึน ไม่วา่ จะเป็ น Google Facebook Line YouTube รองลงมาเป็ น
ด้านสังคม มีค่าเฉลียเท่ากับ . อยูใ่ นระดับมากเช่นเดียวกัน ด้วยการใช้สอออนไลน์
ื
สร้างการมีปฎิสมั พันธ์กบั บุคคลอืน รวมทัง
ด้านบันเทิง เช่น การชมภาพยนตร์และวิดีโอออนไลน์ ส่ วนด้านทีมีค่าเฉลียตําทีสุ ด คื อ ด้านความรู ค้ วามเข้าใจเกียวกับ
พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) มีค่าเฉลียเท่ากับ . อยูใ่ นระดับปานกลาง อันเป็ นการบ่งชีว่าผูค้ นส่วนหนึงยังขาดความรูค้ วามเข้าใจ
เกียวกับพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เช่น พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์
คํา สํา คัญ : จริ ย ธรรมทางด้า นเทคโนโลยี สารสเทศ, ประเทศไทย . , ความมันคงปลอดภัย , การขโมยอัตลัก ษณ์ ,
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์

บทนํ า
ปัจจุ บ นั เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามี บทบาท
ในชี ว ิ ตประจํา วัน ของคนเรามากยิ งขึ นกว่ าแต่ ก่ อน ผู ้ใ ช้
อินเทอร์เน็ต และเครือข่ายสังคมออนไลน์ ไม่วา่ จะเป็ นเฟซบุค๊
ไลน์ ทวิตเตอร์ ยูทูบ อินสตาแกรม เป็ นต้น ได้เพิมจํานวน
มากขึนอย่างก้าวกระโดด เนืองจากมีอุปกรณ์ทีผู ใ้ ช้สามารถ
เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้หลากหลายชนิด ทังโน้ตบุค๊ คอมพิวเตอร์
สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต สามารถเข้าถึงได้ทกุ ทีทุกเวลา ประกอบ
กับนโยบายของรัฐบาลไทยมุ่งเน้นแนวทางการพัฒนาประเทศ
ไปสู่ ประเทศไทย . (Thailand 4.0) ด้วยการขับเคลือน
เศรษฐกิ จ ด้ว ยนวัตกรรมนั นก็ คื อ การนํา เอาเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาช่วยในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึงจะเป็ น
การช่ ว ยยกระดับรายได้ข องประชากรในประเทศไทยจาก
ประเทศที มี ร ายได้ปานกลางไปสู่ ประเทศที มี ร ายได้สู ง
ในขณะเดียวกันก็ตอ้ งเผชิญกับความท ้าทายต่าง ๆ อย่างมาก
มาย โดยเฉพาะเรืองเกียวกับการละเมิดจริยธรรมและความ
มั นคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ เพราะว่ า
สิ งแวดล อ้ มทางคอมพิวเตอร์มีความซับซ้อนมากขึ น ผู ใ้ ช้
มีความคาดหวังสู งขึน จํานวนของผู ใ้ ช้งานด้านคอมพิวเตอร์
ได้เพิ มขยายขึ นอย่ างต่ อเนื อง ระบบการทํางานและระบบ
คอมพิ ว เตอร์มีการเปลี ยนแปลง มี การเชื อมต่ อเครื อข่ าย
เพิมมากขึนเป็ นลําดับ องค์กรและพนักงานเป็ นจํานวนมาก
หันมาใช้คอมพิวเตอร์แบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing)
ในการทํางานและใช้งานในการจัดเก็บข้อมูล การให้บริการ
ผ่านอินเทอร์เน็ต รวมถึงซอฟต์แวร์ยงั มีช่องโหว่ มีผูใ้ ช้บางคน
ใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างขาดคุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่
( ) การใช้ง านคอมพิ ว เตอร์ อย่ า งขาดความรั บ ผิ ด ชอบ
( ) การละเมิ ด ความเป็ น ส่ ว นตัวของบุ คคลอื น ( ) การ
ขโมยอั ตลัก ษณ์ ( ) การเจาะระบบ การทํา ลายข้อมู ล

การลว้ งความลับส่วนบุคคลและองค์กร ( ) การโจมตีดว้ ย
ไวรัส ประเภทต่าง ๆ ( ) การละเมิด ลิข สิทธิ ( ) การส่ ง
อีเมลทีไมได้ร บั เชิญ อันเป็ นการรบกวนสร้างความรําคาญ
ให้ก ับผู ้อื น ( ) การใช้ Facebook Like ถ่ ายทอดสด
ในเรื องทีไม่ เหมาะสม เช่น การเปลืองผ้าโชว์ส ดั ส่วนลามก
อนาจาร การฆาตกรรมผู ้ อื น และฆ่ า ตั ว ตายตาม ( )
การก่ ออาชญากรรมคอมพิ ว เตอร์ใ นลักษณะต่ าง ๆ เช่ น
การปลอมแปลง การโจมตี ด ว้ ยไวรัส การหลอกหลวงทาง
อิ นเทอร์เน็ ต ทําให้ผู ใ้ ช้ค อมพิ ว เตอร์ท ัวไปเกิด ความรู ส้ ึ ก
ไม่ปลอดภัย
นอกจากนี การสื อสารและการแลกเปลี ยน
สารสนเทศเป็ นไปอย่างรวดเร็วกว า้ งขวาง ไม่ว่าจะเป็ นการ
แลกเปลียนข อ้ มู ลส่วนตัวหรือองค์กร ดังนันองค์กรต่ าง ๆ
จึ ง ต้องให้ค วามสํา คัญเกี ยวกับความมั นคงปลอดภัยของ
สารสนเทศด้วย เช่น ความลับทางธุรกิจ ข้อมูลส่วนตัวของ
ลู กค้า ข้อมูลด้านการศึกษาและข้อมูลของพนักงาน เป็ นต้น
ควรได้รบั การดู แลปกป้ องเป็ นอย่างดี และระบบขององค์กร
จะต้องสามารถป้ องกันการกระทําทีมุ่งร้ายจากผูไ้ ม่หวังดี หรือ
การกระทําทีขัดขวางการทํางานของคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่น
เรืองราวเกียวกับจริยธรรมและความปลอดภัยของเทคโนโลยี
สารสนเทศมีปริมาณเพิ มมากขึน ตามทีได้มีการดําเนิ นการ
ศึ กษาเกณฑ์การเปรี ยบเทียบบริษ ัทในสหรัฐอเมริ กา โดย
สถาบันโพนิมอน เมือเดือนกรกฎาคม ค.ศ.
พบว่าการ
โจมตี ทางไซเบอร์ได้กลายเป็ นเหตุ การณ์ ที เกิ ดขึ นร่ ว มกัน
แต่ละบริษทั รวม บริษทั จากรายงานการศึกษายังพบอีกว่า
บริษ ทั เหล่านันได้ตกเป็ นเหยือการโจมตีอย่างน้อย ครัง
ต่อสัปดาห์ แสดงให้เห็น ถึงการเพิ มขึนของเหตุการณ์ ด า้ น
ความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ทมีี การสํารวจองค์กรมากถึง
องค์กรในสหรัฐ ทีส่งคืนตอบแบบสอบถาม ในปี ค.ศ.

70 Royal Thai Air Force Medical Gazette

สํา หรับในประเทศไทย มี รายงานจากหนังสื อพิ ม พ์
“ประชาชาติธุ รกิจ ” (ฉบับออนไลน์)(1) วันที มิถุนายน
พ.ศ.
พบว่าสถิตขิ ้อมูลภัยคุกคามไซเบอร์ทรวบรวมโดย
ี
ศูนย์ประสานการรักษาความมันคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
ประเทศไทย หรือไทยเซิรต์ (ThaiCERT) พบว่าปี พ.ศ.
ทีผ่านมามีการแจ้งเหตุภยั คุกคาม จํานวน , กรณี และ
อันดับแรก ได้แก่ การโจมตีดว้ ยโปรแกรมไม่พึงประสงค์
(Malicious Code) 40.1 % (1,735 กรณี) การหลอกลวง
ออนไลน์ (Fraud) เพือการได้มาซึงข้อมูลหรือทรัพย์สนิ ของผู ้อืน
. % ( , กรณี) และการบุกรุก/เจาะระบบคอมพิวเตอร์
จนสามารถดึงข้อมูลได้สาํ เร็จ (Intrusion) 19.8 % (711 กรณี)
ขณะที เดือนแรกของปี พ.ศ.
มีการแจ้งแล ้ว ,
กรณี อัน ดับแรกเป็ นการโจมตี ด ว้ ยมัล แวร์
กรณี
การหลอกลวงออนไลน์
กรณี ความพยายามบุกรุกเข้า
ระบบ กรณี และเจาะระบบได้สาํ เร็จ กรณี
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รั ฐ ควรส่ ง เสริ ม ประชาชนให้มี จ ริ ยธรรมเป็ นอัน ดั บแรก
เพือให้เป็ นแกนกลางของการพัฒนาด้านอืนๆ ทังเศรษฐกิจ
การศึ กษา การเมื องการปกครอง ฯลฯ การพัฒ นาที ขาด
จริยธรรมเป็ นหลักยึดย่อมเกิดผลร้ายมากกว่าดี เพราะผู ม้ ี
ความรู แ้ ต่ ขาดคุ ณธรรมย่ อมก่ อให้เกิ ด ความเสื อมเสี ยได้
มากกว่าผูด้ อ้ ยความรู ้ โดยท่านกล่าวว่า “ผูม้ คี วามรูแ้ ต่ไม่รูว้ ธิ ี
ทีจะประพฤติ ตนย่อมก่ อให้เกิ ดความเสื อมเสี ยได้มากกว่า
ผู ม้ ีความรู น้ อ้ ย ถ้าเปรียบความรู เ้ หมือนดิน จริยธรรมย่อม
เป็ น เหมื อนนํา ดิ น ที ไม่ มี นายึ
ํ ด เหนี ยวเกาะกุ ม ย่ อมเป็ น
ฝุ่นละอองให้ความรําคาญมากกว่าให้ประโยชน์ คนทีมีความรู ้
แต่ไม่มจี ริยธรรม จึงมักเป็นคนทีก่อความรําคาญหรือเดือดร้อน
ให้แก่ผูอ้ นอยู
ื เ่ นือง ๆ”
โสคราตีส (2560)(5) กล่าวถึงคุณธรรมว่า คุณธรรม
คือความรู ้ การแสวงหาความรู เ้ กียวกับศีลธรรม จริยธรรม
คือการแสวงหาคุณธรรม เพราะคุณธรรมคือความรู ท้ แท้จริ
ี ง
ถ้าบุคคลรูแ้ ละเข้าใจถึงธรรมชาติของความดีจริง ๆ แล ้วเขาจะ
ไม่พลาดจากการประกอบความดีละเว ้นความชัว
กรอบแนวคิดและทฤฎี
เพลโต (2560)(6) กล่าวว่าคุณธรรม คือ การปฏิบตั ิ
สําหรับกรอบแนวคิ ดและทฤษฏีของวิจยั สามารถ
แยกแยะออกเป็ น ด้าน คือ ( ) ด้านคุณธรรมจริยธรรม ทีดีตามหน้าทีของวิญญาณและคุณธรรม ไม่สามารถเกิดขึน
( ) ด้านความมันคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้โดยบังเอิ ญ เพราะมนุ ษย์จ ะต้องรู ้ว่ าเขากํา ลังทํา อะไร
( ) ด้านระบบการควบคุมและตรวจสอบ ( ) ด้านการจัดการ เพืออะไร และทําอย่างไร คุณธรรมจึงเกิดขึนจากความรู ้ ไม่ใช่
ี
บตั จิ ริง
เทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดดังต่อไปนี คือ ( ) ด้าน ความรู แ้ ต่เพียงทฤษฏี แต่เป็ นความรูท้ มาจากการปฏิ
(7)
(2)
อริสโตเติล ( ) อธิบายว่าคุณธรรมว่า ได้แก่
คุณธรรมจริยธรรม พระราชวรมุนี : ประยุทธ์ ปยุตโต ( )
พระนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวไว ้ว่า จริยธรรมใน การเดินสายกลางระหว่างความไม่ พอดีกบั ความพอดี หรือ
ความหมายอย่างกว ้าง หมายถึง การดําเนินชีวติ ความเป็ นอยู ่ คุ ณธรรมคื อความพอดี พองาม ไม่ เ อี ยงสุ ด ไปทางด้านใด
การคลองชีวติ การใช้ชีวติ การเคลือนไหวของชีวติ ทุกด้านทุกระดับ ด้านหนึ ง เช่น ความกล้าหาญจะอยู ่ระหว่างความบ้าบินกับ
ทังทางกาย ทางวาจา ทางใจ การปฏิบตั กิ รรมฐานเจริญสมาธิ ความขลาด ความสุ ภาพอยู ่ ระหว่างความขีอายกับความไร้
ยางอาย และความเอื อเฟื ออยู ่ ระหว่ างความฟุ่ มเฟื อยกับ
บําเพ็ญสมถะ เจริญวิปสั สนา
ม.ร.ว.คึ ก ฤทธิ ปราโมช (2562)(3) อดี ตนายก ความตระหนี ( ) ด้านความมันคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยี
(8)
รัฐมนตรีและนักคิดนักเขียนท่านหนึงได้กล่าวถึงความหมาย สารสนเทศ การี บี. เชอร์รี : Gary B. Shelly (2006)
ของจริยธรรมเอาไว ว้ ่า “จริยธรรมของสังคมไทยขึนอยู ่ กบั ได้แสดงทรรศนะเกี ยวกับเทคโนโลยีการรักษาความมันคง
ระบบศีลธรรมของพุทธศาสนาว่ากําหนดหลักในการปฏิบตั ิ ปลอดภัยทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศด้ว ยระบบที เรี ยกว่ า
ในชีวติ ประจําไว้อย่างไร หลักจริยธรรมก็จะกําหนดให้ปฏิบตั ิ ไบโอเมตทริกซ์เทคโนโลยี (Biometrics Technologies) คือ
เทคโนโลยีทสํี าหรับยืนยันตัวบุคคล โดยผสมผสานเทคโนโลยี
ตามนัน”
วศิ น อิ นทสระ (2562) (4) นั ก ปราชญ์ ท าง ทางด้านชีวภาพและทางการแพทย์เข้าด้วยกัน หรือแนวคิ ด
พระพุทธศาสนา ได้กล่ าวถึงความสํา คัญของจริยธรรมว่ า การนําเอาเทคโนโลยีดา้ นชีวภาพทางการแพทย์และเทคโนโลยี
“เป็นรากฐานอันสําคัญแห่งความเจริญรุ่งเรือง ความมันคงและ ด้านคอมพิวเตอร์มาบูรณาการเข้าด้วยกัน เพือใช้กาํ หนดหรือ
ความสงบสุขของปัจเจกชน สังคมและประเทศชาติอย่างยิง ระบุ คุ ณลักษณะเฉพาะส่ ว นบุ ค คลทั งด้านกายภาพและ
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พฤติกรรม ได้แก่ ลายพิมพ์นิวมือ ฝ่ ามือ ม่านตา ใบหน้า
เสียงพูด ลายเซ็น ดีเอ็นเอ เป็ นต้น

Royal Thai Air Force Medical Gazette 71

เข้ามาตรวจสอบทีเรียกว่า ตรวจสอบการประมวลผลข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Processing : EDP) ซึงก็จะ
ทําให้ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศมีความผิดพลาดน้อยลง
( ) ด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ลัดดา โกรส ( )(10)
ได้ให้ทรรศนะว่ าสามารถจํา แนกเป็ น กลยุ ทธ์ การจัดการที
สําคัญ ด้าน คือ กลยุทธ์ระบบสารสนเทศ กลยุทธ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ และกลยุทธ์ระบบการจัดการสารสนเทศ ซึงกลยุทธ์
ทัง นี ต้องสัม พัน ธ์ แ ละสอดคล อ้ งกับนโยบายกลยุ ทธ์
วัตถุประสงค์ แผนงานขององค์การรวมทังวิธีการดําเนินงาน
ด้วย ประเด็นนีสอดคล ้องกับงานวิจยั ของ สุพล พรหมมาพันธุ ์
(2555)(11) เรือง “กลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือสารสําหรับการแข่งขันของมหาวิทยาลัยเอกชน” ทีรายงานว่า
รูปภาพที การจดจําใบหน้า, สแกนม่านตา และการพิมพ์ ภาพรวมการใช้กลยุ ทธ์ ICT ในการบริหารกิจการที ดีของ
ลายเส้นบนฝ่ ามือเพือทําบัตรประจําตัวทีได้รบั การอนุ ญาต มหาวิทยาลัยเป็ นเรืองสําคัญมาก โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ .
ให้พกั อยู่อาศัย (Gary B. Shelly, 2007:568)
อยู ่ ใ นระดับมาก โดยด้านที มี ค่ าเฉลี ยสู ง สุ ด คื อกลยุ ทธ์
เทคโนโลยีสารสนเทศมีค่าเฉลียเท่ากับ . อยูใ่ นระดับมาก
( ) ด้านระบบการควบคุมและตรวจสอบ (System Controls
สํา หรับกรอบแนวคิ ด และทฤษฎี เ กี ยวกับเรื อง
(9)
and Audits) James A.O’Brien (2008) ได้ให้ทรรศนะ ทีวิจยั ประกอบด้วย ในตอนที คือ ตัวแปรอิสระประกอบด้วย
เกี ยวกับการควบคุ มระบบสารสนเทศ และการตรวจสอบ ( ) อายุ ( ) เพศ ( ) ระดับการศึ กษา ( ) ประสบการณ์
ความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศว่า การควบคุมระบบ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตอนที ปัจจัย ประกอบด้วย
สารสนเทศ (Information System Controls) เกียวข้องกับ ( ) ปัจจัยลักษณะประชากร คือ ผูบ้ ริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที
ทฤษฎีความพยายามทีจะทําให้ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง และนักศึ กษา ( ) ปัจจัยที มี ผ ลกระทบต่ อจริ ยธรรมและ
ไม่ มี ข อ้ ผิ ด พลาด หรื อการป้ องกัน ทรัพ ย์สิ น ทางปั ญญา ความมันคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่
การควบคุ มระบบสารสนเทศ จําเป็ นต้องพัฒนาระบบขึนมา ความรูเ้ กียวกับคอมพิวเตอร์, ความรูเ้ กียวกับพระราชบัญญัติ
ส่วนการตรวจสอบความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกียวกับคอมพิวเตอร์และกฎหมาย
(Auditing IT Security) ได้แก่ การตรวจสอบภายในโดย อืน ๆ ปัจจัยทางด้านสังคม, ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ, ปัจจัย
พนักงานและผู ้บริ หาร และมี การตรวจสอบภายนอก ซึ ง เกียวกับพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์และสือสังคมออนไลน์
ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น ผู ้ทรงวุ ฒิ จ ากภายนอก เช่ น ระบบการ
ส่วนตัวแปรตามประกอบด้วย ( ) จริยธรรมและ
ตรวจสอบด้านบัญชี สําหรับในทางธุรกิจต้องมีการตรวจสอบ ความมันคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริบท
ความซื อสัตย์ในการทํางานทีเรี ยกว่า ตามรอย ตรวจสอบ ของประเทศไทย . แยกย่อยออกมาเป็ น จริยธรรม คือ การมี
(Audit Trail) ซึงจะตรวจสอบเกียวกับเรืองเอกสารหรือคู่มอื ความรับผิดชอบประพฤติด,ี ความซือสัตย์สจุ ริต, การไม่ละเมิด
การปฏิบตั ิงาน ในส่ วนของเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบ ความเป็ นส่ วนตัว, การไม่ ขโมยอัตลักษณ์, และการไม่ ก่อ
คอมพิ ว เตอร์ท ังหมดจะมี การตรวจสอบโดยใช้ซอฟท์แวร์ อาชญากรรมคอมพิวเตอร์
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ตัวแปรอิสระ
สถานภาพ
1. อายุ
2. เพศ
3. ระดับการศึกษา
4. ประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ปัจจัยลักษณะประชากร คือ ผูบ้ ริหาร
6. ปัจจัยทีมีผลกระทบต่อจริยธรรมและ
ความมันคงปลอดภัยทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่
. ความรูเ้ กียวกับคอมพิวเตอร์
. ความรูเ้ กียวกับพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระทําความผิด
เกียวกับคอมพิวเตอร์ และ
กฎหมายอืน ๆ
. ปัจจัยทางด้านสังคม
. ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ
. ปัจจัยเกียวกับพฤติกรรมการใช้
คอมพิวเตอร์และสือสังคมออนไลน์
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ตัวแปรตาม
. จริยธรรมและความมันคงปลอดภัย
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
บริบทของประเทศไทย .
. จริยธรรม
- การมีความรับผิดชอบประพฤติดี
- ความซือสัตย์สุจริต
- การไม่ละเมิดความเป็ นส่วนตัว
- การไม่ขโมยอัตลักษณ์
- การไม่ก่ออาชญากรรมคอมพิวเตอร์
. ความมันคงปลอดภัย ได้แก่
- การสร้างรหัสลับ
- การติดตังโปรแกรมตรวจสอบและ
ทําลายไวรัส
- การติดตังโปรแกรมไฟร์วอลล์
- มีระบบตรวจตราผู บ้ กุ รุก

รูปภาพที กรอบแนวคิดในการวิจยั

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
การวิจยั นี เป็ นการวิจยั องค์ความรู เ้ พือให้ทราบถึง
ปั จ จั ยที มี ผ ลกระทบต่ อ จริ ยธรรมทางและความมั นคง
ปลอดภั ยทางด้านเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ในบริ บ ทของ
ประเทศไทย . โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี
. เพือศึกษาการละเมิดจริยธรรมและภัยคุกคาม
ความมันคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริบท
ของประเทศไทย . : ของสถาบั น อุ ด มศึ กษาในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
. เพื อกําหนดประเภทของการละเมิดจริยธรรม
และภัยคุกคามทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
. เพื อหาแนวทางป้ องกันและการแก้ไขปัญหา
เกียวกับการละเมิดจริยธรรมและความมันคงปลอดภัยทาง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

คําถามการวิจยั
คํา ถามวิจ ัยได้กาํ หนดขึ นตามวัตถุประสงค์ ข อง
การวิจยั สามารถจําแนกออกเป็ นได้ ข้อ ดังต่อไปนี คือ :
. อะไรคื อปั จจัย-ปัญหาการละเมิ ด จริ ยธรรม
และภัยคุ กคามความมั นคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในปัจจุบนั
. ประเภทของการละเมิดจริยธรรม และความ
มันคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีกี ประเภท
อะไรบ้าง
. แนวทางในการแก้ปญ
ั หาการละเมิดจริยธรรม
และความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถ
ทําได้อย่างไรบ้าง
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สมมุติฐานการวิจยั
. ในปัจจุบนั ปัญหาการละเมิดจริยธรรม และความ
มันคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรุนแรง
มากขึน
. ประเภทของการการละเมิดจริยธรรม และความ
มันคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมี ประเภท
ได้แก่ ( ) การใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างขาด ความรับผิดชอบ
เช่น การหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต ( ) การละเมิดความเป็ น
ส่วนตัวของผูอ้ นื ( ) การขโมยอัตลักษณ์ ( ) การเจาะระบบ
( ) การใช้ไวรัสโจมตี ( ) การละเมิดลิขสิทธิ ( ) การส่งอีเมล
ที ไมได้ร บั เชิ ญ (Spamming) รบกวนสร้างความรําคาญ
ให้กับผูอ้ ืน
. ปัจจัยทีมีผลกระทบต่ อจริยธรรมทัวไป และ
ความมันคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่
( ) ความรู ้ความเข้าใจเกียวกับคอมพิวเตอร์ ( ) ความรู ้เกียวกับ
พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์และ
กฎหมายทีเกียวข้องอืน ๆ ( ) ปัจจัยทางสังคม ( ) ปัจจัยทาง
ด้านเศรษฐกิจ ( ) ปัจจัยทางด้านพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์
และสือสังคมออนไลน์
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ปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทังในช่วงของกรอบ
ระยะเวลาทีนักศึกษาได้ใช้ชีว ิตการศึ กษาในรัวมหาวิทยาลัย
มีตงแต่
ั - ปี และบุคลากรทีทํางานอยูป่ ระจําทุกวันอาจได้พบ
เจอกับการละเมิดจริยธรรมบ้างในบางกรณี

สรุปผลการวิจยั

จากการสํารวจกลุ่มประชากรตัวอย่างของงานวิจยั
ครังนีมีผูต้ อบแบบสํารวจระดับการศึกษา ตํากว่าปริญญาตรี
จนถึงระดับปริญญาเอก โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการ
ศึ กษาเป็ นเพศชายร้อยละ . เพศหญิงร้อยละ .
จะเห็นได้ว่าจํานวนผู ต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศชายมากกว่า
เพศหญิงและไม่ระบุเพศร้อยละ . ส่วนใหญ่มอี ายุ –
ปี ซึงเป็นเยาวชนคนรุน่ ใหม่ คิดเป็นร้อยละ . รองลงมา
เป็ น อายุตากว่
ํ า ปี คิดเป็ นร้อยละ . กลุม่ ตัวอย่างที
ใช้ในการศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาสู งสุดระดับปริญญาตรี
คิดเป็ นร้อยละ . และตํากว่าปริญญาตรีคิดเป็ นร้อยละ
. กลุม่ ตัวอย่างส่วนมากมีประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ อยูใ่ นระดับมากและระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ
. และ . ตามลําดับ
ต่ อมาเมื อกล่ าวถึง ภาพรวมในการศึ กษาครั งนี
จําแนกปัจจัยออกเป็ น ด้าน ได้แก่ ความรูค้ วามเข้าใจเรือง
ขอบเขตของการวิจยั
งานวิจ ัยนี มี เนื อหาครอบคลุ ม ถึง เรื องคุ ณธรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู ค้ วามเข้าใจเกี ยวกับพระราชจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทังในประเทศและ บัญญัติ (พ.ร.บ.) ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจและด้านพฤติกรรม
ต่างประเทศ ตามหนังสือของ James A.O’Brien เขียนว่าจะมี การใช้คอมพิวเตอร์ และสือสังคมออนไลน์ ขอนําเสนอผลการ
สมาคมผู ้เป็นมืออาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Association วิเคราะห์ในรู ปค่ าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ทังใน
of Information Technology Professional : AITP) ภาพรวม รายด้าน และรายข้อ แสดงค่าเฉลียและส่วนเบียงเบน
ได้ร่วมกันกําหนดกฎเกณฑ์ทางด้านจริยธรรมทางเทคโนโลยี มาตรฐาน ภาพรวมปัจจัยที มีผลกระทบต่อจริยธรรมและ
สารสนเทศขึน ได้แก่ ( ) ต้องมีความซือสัตย์สุจริต ( ) เพิม ความมันคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในบริบท
สมรรถนะความเป็ นมืออาชีพของตนเอง ( ) ตังเกณฑ์การ ของประเทศไทย . : พบว่าภาพรวมปัจจัยทัง ด้าน มีค่าเฉลีย
ทํางานไว ้ให้สู ง ( ) มีความรับผิดชอบในการทํางาน และ ( ) เท่ากับ . อยูใ่ นระดับมาก โดยด้านทีมีค่าเฉลียสูงทีสุดใน
รักษาสุ ขภาพ, รักษาความเป็ นส่วนตัว และดู แลสวัสดิการ ด้านนี คือ ด้านพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์และสือสังคม
สาธารณชนทัวไปและยังต้องพยายามหลีกเลี ยงจากปัญหา ออนไลน์ มีค่าเฉลียเท่ากับ . อยูใ่ นระดับมาก ซึงแสดงให้
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ และเพิ มการพัฒนาระบบความ เห็นว่าผูต้ อบแบบสอบถามคนไทยส่วนใหญ่มพี ฤติกรรมการใช้
มันคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มากขึน ผู ้วิจยั คอมพิวเตอร์และสือสังคมออนไลน์กนั มาก สอดคล ้องกับวีพี
(12)
ได้เลือกกลุม่ ประชากรตัวอย่างคือกลุ่มของสถาบันอุดมศึกษา (WP) ได้รายงานในเว็บไซต์ www.brandbuffet.in.th ว่า
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนืองจากผู ้วิจยั ต้องการ ประเทศไทยมีประชากร . ล ้านคน ( % อยูใ่ นเขตเมือง)
ศึ กษาถึงปัจจัยทีมีผลกระทบต่อจริยธรรมและความมันคง แบ่งเป็ นประชากรผูห้ ญิง . % – ผูช้ าย . % มีผูใ้ ช้งาน
อินเทอร์เน็ต ล ้านคน ผูใ้ ช้งาน Social Media มากถึง
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อยูใ่ นระดับปานกลาง โดยเรืองทีมีค่าเฉลียสูงทีสุดในด้านนี คือ
พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระทําความผิดเกียวกับคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ.
มีค่าเฉลียเท่ากับ . อยูใ่ นระดับปานกลาง
รองลงมาเป็ นเรืองพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการกระทําความผิด
เกียวกับคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ.
แก้ไขเพิมเติม ปี พ.ศ.
มีค่าเฉลียเท่ากับ . อยูใ่ นระดับปานกลาง เช่นกัน
ส่วนเรืองทีมีค่าเฉลียตําทีสุดคือ ความรู เ้ รืองพระราชบัญญัติ
ลิทธิบตั ร ปี พ.ศ.
แก้ไขเพิมเติม พ.ศ.
มีค่าเฉลีย
เท่ากับ . อยู ่ในระดับปานกลาง ในประเด็นนี จะเห็นว่า
เมือกล่าวถึงพระราชบัญญัตทิ งหลาย
ั
นักศึกษาและประชาชน
ทัวไปพอรู เ้ รื องเกี ยวกับพระราชบัญญัติ ว่าด้ว ยการกระทํา
ความผิดเกียวกับคอมพิวเตอร์มากกว่าพระราชบัญญัติดา้ น
อืน ๆ ซึงในทีนี จะเห็นได้ว่านักศึ กษาและประชาชนทัวไปมี
ความรู เ้ กี ยวกับเรื องสิทธิ บตั รน้อยมาก ซึ งควรจะมีการให้
ความรู ใ้ นด้านนี ให้มากขึน เพราะจะช่วยส่งเสริมใหค้ นมีการ
จดสิทธิ บตั รกันมากขึน ซึ งจะตรงกับนโยบายของรัฐบาลที
ต้องการยกระดับรายได้ของประชากรไทยให้สู งขึนทีเรียกว่า
นโยบายประเทศไทย . (Thailand 4.0)
ต่ อมาเป็ น ค่ าเฉลี ยและส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐาน
ปัจจัยด้านสังคมพบว่า ภาพรวมปัจจัยด้านสังคมมีค่าเฉลีย
เท่ากับ . อยู ่ในระดับมาก โดยเรืองทีมีค่าเฉลียสู งทีสุด
ในด้านนี คือ เรืองบันเทิงคนดูภาพยนตร์และโทรทัศน์ลดลง
เพราะหันมาดูทางออนไลน์มากขึน เช่น YouTube มีค่าเฉลีย
เท่ากับ . อยู ่ ในระดับมากรองลงมาเป็ นเรื องสื อสังคม
ออนไลน์มผี ลกระทบต่อสังคมในด้านลบ เช่น มีการหลอกลวง
ทางอินเทอร์เน็ต การปลอมแปลงเฟซบุค๊ การละเมิดความเป็ น
ส่วนตัว การโพสต์ภาพลามกอนาจารการค้ายาเสพติดตลอดจน
การเล่นพนันออนไลน์ มีค่าเฉลียเท่ากับ . อยูใ่ นระดับมาก
เช่นกัน ส่วนเรืองทีมีค่าเฉลียตําทีสุดคือ สือสังคมออนไลน์
มีผลกระทบต่อสังคมในด้านบวก เช่น ช่วยลดความเหลือมลํา
ทางสังคม การมีโน้ตบุค๊ คอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟนมีราคา
ถูกลง มีค่าเฉลียเท่ากับ . อยูใ่ นระดับมาก ในกรณีนีชีให้
เห็นว่าคนไทยมีนิสยั ชอบเรืองความบันเทิงสนุกสนาน โดยเบน
ความสนใจมาดู ว ิดีโอออนไลน์ผ่าน YouTube กันมากขึน
ในขณะเดียวกันการชมภาพยนตร์และการบันเทิงทางโทรทัศน์
ลดน้อยลง อันนีก็จะเป็นประโยชน์สาํ หรับภาคธุรกิจและเอกชน
แม้กระทังหน่วยงานของรัฐบาลเอง ควรใช้ช่องทางการสือสาร
ต่าง ๆ ไปยังคนไทยทัวประเทศผ่านช่องทางสือสังคมออนไลน์
อย่าง YouTube ให้มากขึน
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สําหรับค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ปัจจัย
ด้านเศรษฐกิจ พบว่าภาพรวมปัจจัยด้านเศรษฐกิจมีค่าเฉลีย
เท่ากับ . อยูใ่ นระดับมาก โดยเรืองทีมีค่าเฉลียสูงทีสุดใน
ด้านนี คือ เกิดธุรกิจบริการใหม่ ๆ เช่น การรับส่งสินค้าพัสดุ
แบบรีบด่วน เช่น Kerry Express ฯลฯ มีค่าเฉลียเท่ากับ .
อยูใ่ นระดับมากรองลงมาเป็ นเรือง เกิดธุรกิจประเภทตัวแทน
ทางด้านการเงินในการจัดซือสินค้าทางออนไลน์ มีค่ าเฉลีย
เท่ากับ . อยูใ่ นระดับมาก ส่วนเรืองทีมีค่าเฉลียตําทีสุด คือ
การจ้างงานของภาคธุ ร กิ จ บางกลุ่ ม ลดลง เช่ น ธนาคาร
ห้างสรรพสินค้า ร้าน จําหน่ ายสินค้า มีค่าเฉลียเท่ากับ .
อยู ่ ในระดั บ มาก ในประเด็ น นี มองว่ า ธุ รกิ จ พาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) มีการเจริญเติบโตอย่างมาก
สังเกตได้จากธุ รกิจ ด้านโลจิสติกส์ (logistic) อย่าง Kerry
Express เติบโตรวดเร็วมาก
ส่วนค่ าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ปัจจัย
ด้านพฤติกรรมการใช้ค อมพิ วเตอร์และสื อสัง คมออนไลน์
พบว่าภาพรวมปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์และ
สือสังคมออนไลน์นนั มีค่าเฉลียเท่ากับ . อยูใ่ นระดับมาก
โดยเรืองทีมีค่าเฉลียสูงทีสุดในด้านนี คือ พฤติกรรมการเรียนรู ้
ของเยาวชนเปลี ยนแปลงไป โดยหัน มาศึ กษาเรี ยนรู ้จาก
อินเทอร์เน็ ตและสื อสังคมออนไลน์มากขึ นเป็ นลําดับ เช่ น
Google Facebook Line YouTube เป็ นเวลานานมากขึน
มีค่าเฉลียเท่ากับ . อยู ่ในระดับมาก รองลงมาเป็ นเรือง
พฤติกรรมการซือขายสินค้าเปลียนไป โดยผู ซ้ ือ และผู ข้ าย
หันมาใช้บริการทางออนไลน์มากขึน มีค่าเฉลียเท่ากับ .
อยู ่ ในระดับมาก ส่ วนเรื องที มี ค่ าเฉลี ยตําที สุ ด คื อ เกิ ด
พฤติกรรมหลงใหลการติดเกม และการพนันออนไลน์เพิ ม
มากขึน มีค่าเฉลียเท่ากับ . อยูใ่ นระดับมากค่าเฉลียและ
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน จริยธรรมและความมันคงปลอดภัย
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริบทของประเทศ ไทย .
พบว่าภาพรวมจริยธรรมและความมันคงปลอดภัยทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริบทของประเทศไทย . มีค่าเฉลีย
เท่ากับ . อยูใ่ นระดับมาก โดยด้านจริยธรรม มีค่าเฉลีย
เท่ากับ . อยู ่ในระดับมาก เช่นเดียวกับด้านความมันคง
ปลอดภัย มีเฉลียเท่ากับ . อยู ่ ในระดับมากเช่นกันใน
ประเด็ นนี เห็น ว่านักศึ กษาและประชาชนทัวไปยังมีค วามรู ้
ความเข้าใจเกียวกับความมันคงปลอดภัยน้อย ไม่วา่ จะเป็ นการ
ตังรหัสผ่าน การป้ องกันความปลอดภัยต่าง ๆ ของข้อมูล เช่น
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การใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันความปลอดภัยจากไวรัส และจาก
การโจมตีจากแฮกเกอร์ ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
ด้านจริยธรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริบทของ
ประเทศไทย . พบว่าภาพรวมจริยธรรมทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในบริบทของประเทศไทย . มีค่าเฉลียเท่ากับ
. อยู ่ในระดับมาก โดยเรืองทีมีค่าเฉลียสู งทีสุดในด้านนี
คือมีปญั หาเรืองการโกหกหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต และทาง
สือสังคมออนไลน์เพิมมากขึน มีค่าเฉลียเท่ากับ . อยูใ่ น
ระดับมากรองลงมาเป็ นเรื องการเข้าถึงภาพลามกอนาจาร
ความรุนแรง และความน่ากลัวมีมากเพิมขึนมีค่าเฉลียเท่ากับ
. อยูใ่ นระดับมากส่วนเรืองทีมีค่าเฉลียตําทีสุด คือความมี
วินยั เรียนรู ใ้ นการทํางานลดลงมีค่าเฉลียเท่ากับ . อยู ่ใน
ระดับมาก ประเด็ น นี ชี ให้เ ห็ นว่ าปัจ จุ บ นั ภัยคุ กคามทาง
อินเทอร์เน็ตและสือสังคมออนไลน์มมี ากขึนตามลําดับ ค่าเฉลีย
นี ทําให้เป็ นทีน่ าสังเกตว่าคนรับรู ข้ ่าวสารการหลอกลวงทาง
อินเทอร์เน็ตและสือสังคมออนไลน์อย่างต่อเนืองสมําเสมอ
ค่ าเฉลี ยและส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐานด้านความ
มันคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริบทของ
ประเทศไทย . พบว่าภาพรวมด้านความมันคงปลอดภัย
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริบทของประเทศไทย .
มีค่าเฉลียเท่ากับ . อยูใ่ นระดับมาก โดยเรืองทีมีค่าเฉลียสูง
ทีสุดในด้านนี คืออินเทอร์เน็ตและสือสังคมออนไลน์ เป็ นแหล่ง
การก่ ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ เพราะสามารถใช้ได้
ทุกทีทุกเวลามีค่าเฉลียเท่ากับ . อยูใ่ นระดับมากรองลงมา
เป็ นเรื องรัฐและองค์กรต้องเพิ มความเข้มงวดด้านนโยบาย
ด้านความมันคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สูง
ขึน มีค่าเฉลียเท่ากับ . อยูใ่ นระดับมากส่วนเรืองทีมีค่าเฉลีย
ตําทีสุด คือมีการข่มขู่ กรรโชก ทางอีเมล์ และสือสังคมออนไลน์
และมีการแก้ไขกฎหมาย และเพิมโทษมากขึน เช่น พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ ปี
แก้ไขเพิมเติม พ.ศ.
มีค่าเฉลีย
เท่ากับ . อยูใ่ นระดับมาก
ความสัม พัน ธ์ ระหว่ างความรู ้ค วามเข้าใจเรื อง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู ค้ วามเข้าใจเกี ยวกับ พ.ร.บ.
สังคม เศรษฐกิจ และพฤติกรรมกับจริยธรรมและความมันคง
ปลอดภั ยทางด้านเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ในบริ บ ทของ
ประเทศไทย . พบว่าความรู ค้ วามเข้าใจเรื องเทคโนโลยี
สารสนเทศ ความรู ้ความเข้าใจเกียวกับ พ.ร.บ. สังคม เศรษฐกิจ
และพฤติกรรม มี ความสัมพัน ธ์ก ับความมันคงปลอดภัย
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และจริยธรรม และความมันคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในบริบทของประเทศไทย . อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิตทิ ระดั
ี บ . ในทิศทางเดียวกัน ด้วยขนาดความสัมพันธ์
เท่ากับ .
.
.
. และ . ตามลําดับ
นอกจากนันยังพบว่าภาพรวมของทัง ปัจจัย มีความสัมพันธ์
ทางสถิติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ . ด้วยขนาด
ความสัมพันธ์เท่ากับ . ในทิศทางเดียวกัน
อิ ทธิ พ ลที ปั จ จั ยด้านความรู ้ ค วามเข้า ใจเรื อง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู ค้ วามเข้าใจเกี ยวกับ พ.ร.บ.
สัง คม เศรษฐกิ จ และพฤติ กรรม ที มี ต่ อจริ ยธรรมและ
ความมันคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริบท
ของประเทศไทย . พบว่า ตัวแปรอิสระทัง ได้แก่ ความรู ้
ความเข้าใจเรื องเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู ค้ วามเข้าใจ
เกียวกับ พ.ร.บ. สังคม เศรษฐกิจ และพฤติกรรม สามารถ
อธิบายความฝันแปรของจริยธรรมและความมันคงปลอดภัย
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริบทของประเทศไทย .
ได้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ทีระดับ . (F = 317.239)
ตัวแปรอิสระทัง มีความสัมพันธ์กบั จริยธรรมและความ
มันคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริบทของ
ประเทศไทย . ร้อยละ . และสามารถอธิ บายการ
เปลียนแปลงของจริยธรรมและความมันคงปลอดภัยทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริบทของประเทศไทย . ได้ร้อยละ
. เมือพิจารณาอิทธิพลพบว่าปัจจัยทีมีอทิ ธิพลต่อจริยธรรม
และความมั นคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ในบริบทของประเทศไทย . อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ
นัยสําคัญ . ได้แก่ ความรู ค้ วามเข้าใจเรืองเทคโนโลยี
สารสนเทศ ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยเศรษฐกิจ และพฤติกรรม
ด้วยขนาดอิทธิพลเท่ากับ .
. . และ .

การอภิปรายผล
จากขอ้ มูลตารางเรือง อิทธิพลทีปัจจัยมีต่อความ
มันคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริบทของ
ประเทศไทย . พบว่าตัวแปรอิสระทัง ได้แก่ ความรูค้ วาม
เข้าใจเรืองเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู ค้ วามเข้าใจเกียวกับ
พ.ร.บ. สังคม เศรษฐกิจ และพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์
สามารถอธิบายความผันแปรของจริยธรรมและความมันคง
ปลอดภั ยทางด้านเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ในบริ บ ทของ
ประเทศไทย . ได้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ทีระดับ .
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(F = 317.239) ตัวแปรอิสระทัง มีความสัมพันธ์กบั จริยธรรม
และความมั นคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ในบริบทของประเทศไทย . ร้อยละ . และสามารถอธิบาย
การเปลียนแปลงของจริยธรรมและความมันคงปลอดภัยทาง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริบทของประเทศไทย . ได้
ร้อยละ . เมือพิจารณาอิทธิพลพบว่าปัจจัยทีมีอทิ ธิพลต่อ
จริ ย ธรรมและความมั นคงปลอดภั ยทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในบริบทของประเทศไทย . อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติทระดั
ี บนัยสําคัญ . ได้แก่ ความรู ค้ วามเข้าใจเรือง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยเศรษฐกิจ และ
พฤติกรรม ด้วยขนาดอิทธิพลเท่ากับ .
. . และ
0.504
วิ เ คราะห์ ใ นประเด็ น นี จะเห็ น ได้ว่ า ความรู ้
ความเข้าใจเรื องเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู ค้ วามเข้าใจ
เกี ยวกับ พ.ร.บ. สัง คม เศรษฐกิ จ และพฤติ กรรมการ
ใช้คอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลียตํากว่า . แสดงว่ามีอิทธิพล
สอดคล อ้ งกั บสมมุ ติ ฐ านการวิ จ ั ยที ตั งเอาไว ว้ ่ าปั จ จุ บ ัน
ปัญหาและการละเมิดจริยธรรม และความมันคงปลอดภัยทาง
ด้านเทคโนโลยี ส ารสนเทศมี ค วามรุ น แรงมากขึ น และ
สอดคล อ้ งกับงานวิจ ัยของ สุ พิ ชญา อาชวิรดา ที สรุ ปผล
การวิจยั ประเด็นหนึงว่า ระดับการรักษาความมันคงปลอดภัย
นอกจากจะขึนอยู ่ กบั การรับรู ถ้ ึงภัยคุ กคามและพฤติกรรม
การใช้ร ะบบสารสนเทศในองค์ กร ตามทฤษฎี พ ฤติ กรรม
ตามแผนแล ว้ ยัง ขึ นอยู ่ ก ับปัจ จั ยด้านความรู ้ค วามเข้าใจ
ในความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การฝึ กอบรมและ
การให้ความรูแ้ ละการตระหนักถึงความปลอดภัย ส่วนปัจจัย
ที มี ผ ลกระทบต่ อจริ ยธรรมและความมันคงปลอดภัยทาง
เทคโนโลยีส ารสนเทศ ตามงานวิจ ัยเรื องนี คื อ ผู บ้ ริหาร
คณาจารย์ บุคลากร พนักงาน และนักศึกษา ยังมีความรู ้
ความเข้าใจเรืองเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มากนัก รวมถึงได้รบั
ทราบพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์และสื อสังคมออนไลน์
มีการละเมิดจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคคลทัวไป
ในสังคม ซึ งได้สร้างผลกระทบต่ อสังคมและเศรษฐกิจของ
ประเทศชาติโดยรวม
นอกจากนี เมือดูตามคําถามวิจยั ในข้อที ทีถามว่า
อะไรคือปัจจัย-ปัญหาการละเมิดจริยธรรม และภัยคุกคาม
ความมันคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบนั
สามารถตอบได้ว่ า การขาดความรู ้ค วามเข้าใจเกี ยวกับ
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พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ต่าง ๆ หรือคนไม่ได้ให้ความสําคัญ
เกียวกับพระราชบัญญัติ โดยเฉพาะพระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ รวมถึงพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ และสิทธิบตั รด้วย
ในประเด็นต่อมา คําถามวิจยั ข้อที และสมมุตฐิ าน
การวิจ ั ย ข้อ ประเภทของการละเมิ ด จริ ยธรรม และ
ความมันคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศมีกประเภทอะไรบ้าง
ี
ตอบได้วา่ มี ประเภท ได้แก่
( ) การใช้ง านคอมพิ ว เตอร์ อย่ า งขาดความรั บ ผิ ด ชอบ
รวมไปถึง การโพสต์ภาพลามกอนาจาร การสร้างความรุนแรง
ในลักษณะต่าง ๆ ( ) การละเมิดความเป็ นส่วนตัวของผูอ้ นื
( ) การขโมยอัตลักษณ์ การหลอกลวงทางอิ นเทอร์ เน็ ต
( ) การเจาะระบบ ( ) การใช้ไวรัสโจมตี ( ) การละเมิดลิขสิทธิ
( ) การส่งอีเมลทีไมได้รบั เชิญ (Spamming) รบกวนสร้าง
ความรําคาญให้ก ับผู อ้ ื น และจากการวิจ ัยพบว่า ภาพรวม
จริ ยธรรมทางด้านเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ในบริ บทของ
ประเทศไทย . มีค่าเฉลียเท่ากับ . อยู ่ในระดับมาก
โดยเรืองทีมีค่ าเฉลียสู งทีสุดในด้านนี คื อมีปัญหาเรืองการ
โกหกหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต และทางสือสังคมออนไลน์
เพิมมากขึน มีค่าเฉลียเท่ากับ . อยูใ่ นระดับมากรองลงมา
เป็ น เรื องการเข้าถึงภาพลามกอนาจาร ความรุ น แรง และ
ความน่ากลัวมีมากเพิมขึนมีค่าเฉลียเท่ากับ . อยูใ่ นระดับ
มากส่ วนเรื องที มี ค่ าเฉลี ยตําที สุ ด คื อความมี ว ิน ัยเรี ยนรู ้
ในการทํางานลดลงมีค่ าเฉลียเท่ากับ . อยู ่ในระดับมาก
ในประเด็นนี จะเห็นได้ว่าปัจจุ บนั การโกหกหลอกลวงทาง
อินเทอร์เน็ต และทางสือสังคมออนไลน์เพิมมากขึนเป็ นลําดับ
สอดคล้องกับรายงานของ ฟอร์ตเิ น็ต ผู ้นําระดับโลกด้านโซลูชนั
การรักษาความปลอดภัยแบบไซเบอร์ แบบบู รณาการและ
แบบอัตโนมัตเิ ผยถึงแนวโน้มภัยคุกคามในปี
รวบรวม
โดยทีมงานฟอร์ติเน็ต แล็บส์ (FortiGuard Labs) ซึงการ
คาดการณ์เหล่านีแสดงให้เห็นถึงวิธีการและเทคนิคทีนักวิจยั
คาดว่าจะเกิดขึนในอนาคตอันใกล ้นีทีอาชญกรไซเบอร์นิยมใช้
ในนัน คื อ การใช้กลยุทธ์การหลอกลวงขันสู ง: องค์กร
ควรรวมเทคนิ คการหลอกลวงทังหลายเข้ากับกลยุทธ์ด า้ น
ความปลอดภัยขององค์กรเพือให้ได้เครือข่ายทีสร้างขึนจากข้อมูล
ทีเป็ นเท็จ ซึงจะบังคับให้ผูป้ ระสงค์รา้ ยตรวจสอบข้อมูลด้าน
ภัยคุกคามอัจฉริยะ (Threat Intelligence) ของตนตลอดเวลา
จะใช้เ วลาและทรัพ ยากรในการตรวจหาข้อมู ลที ผิ ดพลาด

Vol. 65 No. 3 September - December 2019

78 Royal Thai Air Force Medical Gazette

ไม่เป็นความจริง (False Positive) มากขึน และจะตรวจสอบว่า
ทรัพยากรเครือข่ายทีตนเห็นนันถูกต้องมีจริง
ในประเด็นสุ ดท้ายของสมมุติ ฐานการวิจ ัยในข้อ
ปัจจัยทีมีผลกระทบต่อจริยธรรมทัวไป และความมันคง
ปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ( ) ความรู ้
เกียวกับคอมพิวเตอร์ ( ) ความรู เ้ กี ยวกับพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ และกฎหมาย
ทีเกียวข้องอืน ๆ ( ) ปัจจัยทางสังคม ( ) ปัจจัยทางด้าน
เศรษฐกิจ ( ) ปัจจัยทางด้านพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์
จากการวิ จ ั ยพบว่ า ปั จ จั ย ด้านความรู ้ ค วามเข้าใจเรื อง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู ค้ วามเข้าใจเกี ยวกับ พ.ร.บ.
สัง คม เศรษฐกิ จ และพฤติ กรรม ที มี ต่ อจริ ยธรรมและ
ความมั นคงปลอดภั ย ทางด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ในบริบทของประเทศไทย . พบว่า ตัวแปรอิสระทัง ได้แก่
ความรู ค้ วามเข้าใจเรืองเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู ค้ วาม
เข้าใจเกี ยวกับ พ.ร.บ. สังคม เศรษฐกิจ และพฤติ กรรม
สามารถอธิบายความฝันแปรของจริยธรรมและความมันคง
ปลอดภั ยทางด้านเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ในบริ บ ทของ
ประเทศไทย . ได้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ทีระดับ .
(F = 317.239) ตัวแปรอิสระทัง มีความสัมพันธ์กบั จริยธรรม
และความมั นคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ในบริบทของประเทศไทย . ร้อยละ . และสามารถ
อธิบายการเปลียนแปลงของจริยธรรมและความมันคงปลอดภัย
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริบทของประเทศไทย .
ได้รอ้ ยละ . เมือพิจารณาอิทธิพลพบว่าปัจจัยทีมีอทิ ธิพล
ต่อจริ ยธรรมและความมันคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในบริบทของประเทศไทย . อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติทีระดับนัยสําคัญ . ได้แก่ ความรู ค้ วามเข้าใจ

เรืองเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยเศรษฐกิจ
และพฤติกรรม ด้วยขนาดอิทธิพลเท่ากับ .
. .
และ . ประเด็นนีสอดคลอ้ งกับงานวิจยั เรือง เปิ ดวิจยั
Cyberbullying เยาวชนไทยกับความเสียงยุค . เกียวกับ
พฤติกรรมเสียง โดย รศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล ( )(16)
ยําว่าการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยมีผลสัมพันธ์กบั
ความเสี ยงที จะถู กกลั นแกล ง้ บนโลกออนไลน์ อย่ างมาก
การเปิ ดเผยข้อมู ลส่ วนตัว มากยิ งเป็ น ความเสี ยง ทังการ
รับคนอืนทีไม่รู จ้ กั มาเป็ นเพือน การแชตหรือการออกไปพบ
คนแปลกหน้า ใช้รูปจริงเป็ นรูปโปรไฟล์ การไม่ตงค่
ั าความเป็ น
ส่ ว นตัวในการใช้ง าน การปล่ อยให้ผู ้อื นรู ้รหัสการใช้งาน
รวมถึงไม่ Logout ออกจากระบบเมือใช้งานเสร็จหรือให้ผูอ้ นื
ยืมใช้โทรศัพท์ “การแก้ปัญหาอย่างยังยืนจะต้องมองไปถึง
ต้นตอของปัญหา นันคือการสร้างวัฒนธรรมการใช้อินเทอร์เน็ต
อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึงจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาคม ในการร่วมกันแก้ปญ
ั หา
และปลู กฝังวัฒนธรรมนี ” นอกจากนี ยังต้องรู เ้ ท่าทันการใช้
อินเทอร์เน็ตและสือสังคมออนไลน์ ณัฐนันท์ ศิรเิ จริญ ( )(17)
ได้นาํ เสนอรู ปแบบการสื อสารเพื อการรู ้ เ ท่ าทัน สื อและ
สารสนเทศจากสืออินเทอร์เน็ตของเยาวชนไทยการวิจยั พบว่า
รู ปแบบการสื อสารเพื อการรู ้ เ ท่ าทัน สื อและสารสนเทศ
ทีมีประสิทธิภาพ คื อ รู ปแบบการสื อสารทีมุ่ งเน้นเพื อบอก
สอนชีแนะเรือง “การสือสารกับตนเองหรือการสือสารภายใน
บุคคล” มาเป็ นอันดับแรกทีสําคัญมาก เพราะโดยพืนฐานแล้ว
การชี แนะบอกสอนให้เยาวชนรู จ้ กั ทีจะทําการสื อสารภายใน
ตนเองให้เป็ นไปในทางที ถู กต้องเหมาะสมถือว่ าเป็ นปัจ จัย
สําคัญมากทีสุดอันดับแรกของมนุ ษย์ทกุ คนทุกเพศทุกวัย

ตารางที ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ภาพรวมปัจจัยทีมีผลกระทบต่อจริยธรรมและความมันคงปลอดภัยทาง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในบริบทของประเทศไทย . :
ด้าน
. ความรูค้ วามเข้าใจเรืองเทคโนโลยีสารสนเทศ
. ความรูค้ วามเข้าใจเกียวกับพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)
. ทางสังคม
. เศรษฐกิจ
. พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์และสือสังคมออนไลน์
รวม

X

S.D.

ความหมาย

3.72
3.14
3.96
3.85
3.98

.66
.91
.65
.68
.70

มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

3.72

.56

มาก

Vol. 65 No. 3 September - December 2019

Royal Thai Air Force Medical Gazette 79

จากตารางที พบว่าภาพรวมปัจจัยทัง ด้าน
มีค่าเฉลียเท่ากับ . อยูใ่ นระดับมาก โดยด้านทีมีค่าเฉลีย
สูงทีสุดใน ด้านนี คือ ด้านพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์
และสือสังคมออนไลน์ มีค่าเฉลียเท่ากับ . อยูใ่ นระดับมาก

รองลงมาเป็นด้านสังคม มีค่าเฉลียเท่ากับ . อยูใ่ นระดับมาก
เช่นกัน ส่วนด้านทีมีค่าเฉลียตําทีสุด คือ ด้านความรู ้ความเข ้าใจ
เกี ยวกับพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) มีค่ าเฉลียเท่ากับ .
อยู ่ในระดับปานกลาง

ตารางที อิทธิพลทีปัจจัยมีต่อความมันคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในบริบทของประเทศไทย .
Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
ค่าคงที
ความรูค้ วามเข้าใจเรืองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรูค้ วามเข้าใจเกียวกับ พ.ร.บ.
สังคม
เศรษฐกิจ
พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์
F
R
R2
Std. Error of the Estimate
Durbin-Watson

.503
.084
.011
.117
.140
.504
317.239**
0.784
0.615
0.418
1.866

จากตารางที พบว่าตัวแปรอิสระทัง ได้แก่
ความรู ้ ค วามเข้าใจเรื องเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ความรู ้
ความเข้าใจเกียวกับ พ.ร.บ. สังคม เศรษฐกิจ และพฤติกรรม
สามารถอธิบายความฝันแปรของจริยธรรมและความมันคง
ปลอดภั ยทางด้านเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ในบริ บ ทของ
ประเทศไทย . ได้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .
(F = 317.239) ตัวแปรอิสระทัง มีความสัมพันธ์กบั จริยธรรม
และความมันคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
บริบทของประเทศไทย . ร้อยละ . และสามารถอธิบาย
การเปลียนแปลงของจริยธรรมและความมันคงปลอดภัยทาง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริบทของประเทศไทย . ได้
ร้อยละ . เมือพิจารณาอิทธิพลพบว่าปัจจัยทีมีอทิ ธิพลต่อ
จริ ย ธรรมและความมั นคงปลอดภั ยทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในบริบทของประเทศไทย . อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิตทิ ระดั
ี บนัยสําคัญ . ได้แก่ ความรูค้ วามเข้าใจเรือง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยเศรษฐกิจ และ

.091
.030
.018
.033
.032
.031

Coefficientsa
Standardized
Coefficients
Beta
.082
.015
.113
.142
.529

t

Sig.

5.509
2.818
.623
3.495
4.387
16.228

.000
.005
.534
.000
.000
.000

พฤติกรรม ด้วยขนาดอิทธิพลเท่ากับ .
0.504

.

.

และ

ข้อเสนอแนะ
. ตามทีได้ทําการสรุปผลการวิจยั แล ้ว จะเห็นได้วา่
มี หลายประเด็ น ที น่ าสนใจ เช่ น ผู ้ตอบแบบสอบถามมี
พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์และสือสังคมออนไลน์ มีค่าเฉลีย
เท่ากับ . อยู ่ในระดับมาก แต่มีความรู ค้ วามเข้าใจเกียว
พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) มีค่าเฉลียเท่ากับ . ในระดับ
ปานกลาง ซึงข้อนีสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ควรให้ความสําคัญ
และให้ส นใจในการปรับปรุ งหลักสู ตร หรื อเสนอแนะให้
อาจารย์ผู ้สอนเพิมความรูใ้ นส่วนทีเกียวข้องกับพระราชบัญญัติ
ใส่เข้าในชัวโมงการสอน เช่น พระราชบัญญัตสิ ทิ ธิบตั ร ปี พ.ศ.
แก้ไขเพิมเติม พ.ศ.
, พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการ
กระทําความผิดเกียวกับคอมพิวเตอร์, พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วย
ธุรกรรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น
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. นอกจากนี ปัจจัยทีมีอิทธิ พลต่อความมันคง
ปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเห็นได้ว่าความรู ้
ความเข้าใจเรืองเทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเฉลียตํากว่า .
แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ และสือสังคม
ออนไลน์ มีผูใ้ ช้เป็ นจํานวนมาก แต่ขาดความรูค้ วามเข้าใจทีดี
ซึงจะส่งผลกระทบต่อสังคม เช่น การละเมิดความเป็ นส่วนตัว
หรือโพสต์เรืองทีไม่เหมาะสมลงไป เช่น ภาพลามกอนาจาร,
การค้ายาเสพติ ด , การสร้างความรุ น แรงด้ว ยการทํา ร้าย
ร่างกายผูอ้ น,
ื หรือแม้กระทังการใส่ข ้อมูลเท็จลงไป โดยไม่รูว้ า่
เป็ นสิงทีผิดกฎหมาย เป็ นต้น
. ในประเด็นต่อมา ขอเสนอแนะให้ข้อมูลเพิมเติม
เรืองความรูค้ วามเข้าใจเรืองเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเห็นได้ว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความรูเ้ รืองเว็บเครือข่ายสังคมออนไลน์
เช่น Facebook, Line, Twitter, YouTube และ Instagram
มีค่าเฉลียเท่ากับ . อยูใ่ นระดับมาก แต่มคี วามรูเ้ รืองข้อมูล
เช่น การจัดการข้อมูล และฐานข้อมูล (Database) มีค่าเฉลีย
. อยูใ่ นระดับมาก แต่ครันเปรียบเทียบกับด้านอืน ๆ เช่น
ความรู ้เ รื องอุ ปกรณ์ ฮาร์ ด แวร์ หน่ ว ยประมวลผลกลาง
หน่ วยบันทึกข้อมู ลได้แก่ ฮาร์ดดิสก์ และซอฟต์แวร์ เช่ น
Windows, MS-Office จะเห็นได้วา่ ตํากว่าเรืองอืน ๆ ข้อนี
ชีให้เห็นว่า สถาบันการศึกษาควรเพิมพูนความรู ใ้ นเรืองนีใส่
เข้าไป

Vol. 65 No. 3 September - December 2019

ความมันคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หากมี
โอกาสได้ทาํ ครังต่อไปอาจจะได้ทาํ ในส่วนนี ซึงจะทําให้งาน
วิจยั มีความสมบูรณ์มากขึน
. ข้อสังเกตอีกอย่ างหนึ งในการเก็บข้อมู ล คื อ
มีบางมหาวิทยาลัยให้ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถาม
ดีมาก แต่ มีบางมหาวิทยาไม่ ค่ อยจะให้ความร่ ว มมือ และ
มีข นตอนยุ
ั
่งยากมากหรือบางครังเขาอาจคิดว่ามหาวิทยาลัย
อืนจะเข้าไปรูค้ วามลับของเขาและนํามาเปิ ดเผย ซึงตามความ
เป็ นจริงแล ้วในแบบสอบถามวิจยั นันก็ได้ระบุว่าข้อมูลทีได้รบั
มาจะนํามาใช้เพือเป็ นประโยชน์ทางวิชาการเท่านัน และจะไม่
กระทบต่อตัวท่านแต่ประการใด
. ในการศึกษาวิจยั ครังนีจําแนกปัจจัยออกเป็ น
ด้าน ได้แก่ ความรู ค้ วามเข้าใจเรื องเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรู ้ ค วามเข้าใจเกี ยวกั บ พระราชบัญ ญั ติ (พ.ร.บ.)
ด้า นสั ง คม ด้ า นเศรษฐกิ จ และด้า นพฤติ กรรมการใช้
คอมพิวเตอร์ และสือสังคมออนไลน์ ในการทําวิจยั ครังต่อไป
อาจเพิ มปัจ จัยในด้านอื น ๆ เข้ามา เช่ น ด้านการเมื อง
เพราะปัจจุบนั มีนกั การเมืองจํานวนมาก ใช้สอสั
ื งคมออนไลน์
เข้ามาช่วยในการหาเสียง และทําให้ได้รับชัยชนะ เช่น นายบารัค
โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เป็ นต้น

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจยั นีสัมฤทธิผลลงได้ ด้วยความอนุ เคราะห์
ข้อเสนอแนะเพือการทําวิจยั ครังต่อไป
อย่างดี จากทุนอุดหนุ นงานวิจ ัยสําหรับบุคลากรภายใน ปี
. สําหรับงานวิจยั นีจะเห็นได้วา่ ขอบเขตของการ การศึ กษา
มหาวิทยาลัยศรี ปทุ ม คณะกรรมการ
ทําวิจยั จํากัดอยูภ่ ายในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พัฒนาวิจยั สํานักวิจยั รวมถึงผู ้ทรงคุณวุฒิ ซึงประกอบไปด้วย
เท่ านั น หากมี โอกาสทํา ในครังต่ อไปอาจทํา ครอบคลุ มถึง ศ.น.อ.ดร.สัลยุทธ์ สว่างวรรณ ทีกรุ ณาให ค้ วามอนุ เคราะห์
ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ตรวจทานงานวิจยั ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์งานวิจยั
และภาคใต้ หรื ออาจทํา ครอบคลุ ม ทั งประเทศก็ เ ป็ นได้ ด้วยความเอาใจใส่ อย่างดียิง นอกจากนั น ยังขอขอบคุ ณ
ซึงผลสรุปการวิจ ัยจะได้รบั ในอีกลักษณะหนึ งทีแตกต่างกัน สถาบันอุดมศึ กษาหลายสถาบัน ทีให้ความอนุ เคราะห์ตอบ
ออกไป
แบบสอบถาม สํา นักงานห้องสมุ ด มหาวิทยาลัยศรี ปทุ ม
. การวิ จ ั ย ในครั งนี ได้ทาํ การสุ่ มตั ว อย่ าง ที อํานวยความสะดวกในการค้นคว า้ ข้อมู ล เพื อทํางานวิจ ัย
มหาวิทยาลัย จากแต่ ละกลุ่ มโดยการสุ่ ม ตัว อย่ างจาก
ครังนีเป็ นอย่างดี นอกจากนี ยังต้องขอขอบคุณ รศ.ดร.ณรงค์
สถาบัน ด้วยวิธกี ารสุม่ อย่างง่ายคือวิธีจบั ฉลาก ซึงมหาวิทยาลัย อยู ่ถนอม รองอธิการบดี และประธานคณะกรรมการพัฒนา
ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลมีจาํ นวนมากถึง
งานวิจยั รศ.ดร.สุบนิ ยุระรัช ผูอ้ าํ นวยการสํานักส่งเสริมและ
สถาบัน จึงไม่อาจสามารถเก็บข้อมูลได้หมดทุกสถาบัน
พัฒนางานวิจยั , อาจารย์นิภาวรรณ พุทธสงกรานต์ อาจารย์
. การทําวิจยั ครังนี ยังไม่ได้เน้นไปทีการแสวงหา ประจําศูนย์, นางสาวอรกัญญา สุขแก้ว เจ้าหน้าทีประจําศูนย์
แนวทางในการแก้ไ ขปั ญ หาผลกระทบต่ อ จริ ย ธรรมและ ทีกรุณาแนะนําแหล่งข้อมูล และกระบวนการขันตอนในการ

Vol. 65 No. 3 September - December 2019

ทําวิจยั และ ผศ.ดร.ปราลี มณีรตั น์ กรรมการพัฒนางานวิจยั
และ ผู ช้ ่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ทีกรุณาใหค้ าํ แนะนํา ชีแนะ
แนวทางในการทําวิจยั ผศ.อํานาจ วังจีน ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการ
สํานักวิชาศึ กษาทัวไป ทีให้คาํ แนะนําเรื องการใช้โปรแกรม
ทางด้านสถิติในการวิเคราะห์ข อ้ มู ล นายหณัฐ โยมา และ
นายกันตพัฒน์ จันทร์กล้า ทีช่วยแจกและเก็บข้อมูลแบบสอบ
ถามตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
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