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Abstract

The objective of this research is to study the effects of ethics and security threats in information
technology. According to Thailand 4.0 policy which can be classified into 5 factors: 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 : Thailand 4.0, Information Technology, Ethics, Security, Identity Theft, Computer Crime, Act
(Act).
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นโยบายประเทศไทย . กับปั จจัยทีส่งผลกระทบต่อจริยธรรม
และความมันคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี มีว ตั ถุประสงค์เพือศึ กษาถึงผลต่อจริยธรรมและภัยคุ กคามความมันคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศตามนโยบายประเทศไทย . ซึงสามารถจําแนกปัจจัยออกได้เป็น ด้าน ได้แก่(1) ด้านความรู ้ความเข้าใจเรืองเทคโนโลยี
สารสนเทศ(2) ด้านความรู ค้ วามเข้าใจเกียวกับพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ(3) ด้านพฤติกรรมการใช้
คอมพิวเตอร์และสือสังคมออนไลน์
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ผลการวิจยั สรุปว่า ภาพรวมของปัจจัยทีส่งผลกระทบต่อจริยธรรม และความความมันคงปลอดภัยทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทัง ด้าน อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ . โดยด้านทีมีค่าเฉลียสูงสุดคือ พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์
และสือสังคมออนไลน์ มีค่าเฉลียเท่ากับ . อยูใ่ นระดับมาก แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมการเรียนรู ้ของคนในสังคมเปลียนแปลงไป
ด้วยการหันมาใช้คอมพิวเตอร์และสือสังคมออนไลน์กนั มากขึน ไม่วา่ จะเป็ น Google Facebook Line YouTube รองลงมา
เป็ นด้านสังคม มีค่าเฉลียเท่ากับ . อยูใ่ นระดับมากเช่นเดียวกัน ด้วยการใช้สอออนไลน์
ื
สร้างการมีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอืน
รวมทังด้านบันเทิง เช่น การชมภาพยนตร์และวิดโี อออนไลน์ ส่วนด้านทีมีค่าเฉลียตําทีสุด คือ ด้านความรูค้ วามเข้าใจเกียวกับ
พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) มีค่าเฉลียเท่ากับ . อยูใ่ นระดับปานกลาง อันเป็ นการบ่งชีว่าผูค้ นส่วนหนึงยังขาดความรูค้ วามเข้าใจ
เกียวกับพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เช่น พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์
คําสําคัญ : ประเทศไทย . , เทคโนโลยีสารสเทศ, จริยธรรม, ความมันคงปลอดภัย, การขโมยอัตลักษณ์, อาชญากรรม
คอมพิวเตอร์, พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)

บทนํ า
ในยุคสังคมปัจจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามา
มีบทบาทในชีว ิตประจําวันของคนเรามากยิงขึนกว่าแต่ก่อน
ผู ใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ต และเครือข่ายสังคมออนไลน์ ไม่วา่ จะเป็ น
เฟซบุค๊ ไลน์ ทวิตเตอร์ ยูทูบ อินสตาแกรม เป็ นต้น ได้เพิม
จํานวนมากขึนอย่างก้าวกระโดด เนื องจากมีอุปกรณ์ทีผู ใ้ ช้
สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ ตได้หลากหลายชนิ ด ทังโน้ตบุ๊ก
คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต สามารถเข้าถึงได้ทุกที
ทุกเวลา ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลไทยมุ่งเน้นแนวทาง
การพัฒนาประเทศไปสู่ ประเทศไทย . (Thailand 4.0)
ด้วยการขับเคลือนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม นันก็คือการนําเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ
ซึงจะเป็ นการช่วยยกระดับรายได้ของประชากรในประเทศไทย
จากประเทศที มีร ายได้ปานกลางไปสู่ ประเทศที มีรายได้สู ง
ในขณะเดี ย วกั น ก็ ต้อ งเผชิ ญกั บ ความท้า ทายต่ า ง ๆ
อย่างมากมาย โดยเฉพาะเรืองเกียวกับการละเมิดจริยธรรม
และความมั นคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เพราะว่าสิงแวดลอ้ มทางคอมพิวเตอร์มคี วามซับซ้อนมากขึน
ผู ้ใช้มีความคาดหวังสูงขึน จํานวนของผู ้ใช้งานด้านคอมพิวเตอร์
ได้เพิ มขยายขึ นอย่ างต่ อเนื อง ระบบการทํางานและระบบ
คอมพิวเตอร์มีการเปลียนแปลงไป มีการเชือมต่อเครือข่าย
คอมพิวเตอร์เพิมมากขึนเป็ นลําดับ ประกอบทังองค์กรและ
พนักงานเป็ นจํานวนมากหันมาใช้คอมพิวเตอร์การประมวลผล
แบบกลุม่ เมฆ (Cloud Computing) ในการทํางานและใช้งาน
ในการจัดเก็บข้อมูล การให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ต รวมถึง
ซอฟต์แวร์ยงั มีช่องโหว่ มีผูใ้ ช้บางคนใช้งานคอมพิวเตอร์อย่าง
ขาดคุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่ ( ) การใช้งานคอมพิวเตอร์

อย่างขาดความรับผิดชอบ ( ) การละเมิดความเป็ นส่วนตัว
ของบุคคลอืน ( ) การขโมยอัตลักษณ์ ( ) การเจาะระบบ
การทํา ลายข้อมู ล การล ว้ งความลับส่ วนบุ คคลและองค์กร
( ) การโจมตีดว้ ยไวรัสประเภทต่าง ๆ ( ) การละเมิดลิขสิทธิ
( ) การส่งอีเมลทีไม่ได้รบั เชิญ อันเป็ นการรบกวนสร้างความ
รําคาญให้กับผูอ้ นื ( ) การใช้ Facebook Like, YouTube
ถ่ายทอดสดในเรืองทีไม่เหมาะสม เช่น การเปลืองผ้าโชว์สดั ส่วน
ลามกอนาจาร การฆาตกรรมผู ้ อื น และฆ่ า ตัว ตายตาม
( ) การก่ออาชญากรรมคอมพิวเตอร์ในลักษณะต่าง ๆ เช่น
การปลอมแปลง การโจมตี ด ว้ ยไวรัส การหลอกหลวงทาง
อิ นเทอร์เน็ ต ทําให้ผู ใ้ ช้ค อมพิ ว เตอร์ท ัวไปเกิด ความรู ส้ ึ ก
ไม่ปลอดภัยอีกต่อไป
นอกจากนี การสื อสารและการแลกเปลี ยน
สารสนเทศเป็ นไปอย่างรวดเร็วกว้างขวางมากยิงขึน ไม่วา่ จะ
เป็ นการแลกเปลียนข้อมูลส่วนตัวหรือองค์กร ดังนันองค์กร
ต่าง ๆ จึงต้องให้ความสําคัญเกียวกับความมันคงปลอดภัย
ของสารสนเทศด้วย เช่น ความลับทางธุรกิจ ข้อมูลส่วนตัวของ
ลู กค้า ข้อมูลด้านการศึกษาและข้อมูลของพนักงาน เป็ นต้น
ควรได้รบั การดู แลปกป้ องเป็ นอย่างดี และระบบขององค์กร
จะต้องสามารถป้ องกันการกระทําทีมุ่งร้ายจากผูไ้ ม่หวังดี หรือ
การกระทําทีขัดขวางการทํางานของคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่น
เรื องราวเกี ยวกับจริ ยธรรมและความมันคงปลอดภัยทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศมีปริมาณเพิ มมากขึน ตามทีได้มีการ
ดําเนินการศึกษาเกณฑ์การเปรียบเทียบบริษทั ในสหรัฐอเมริกา
โดยสถาบันโพนิมอน เมือเดือนกรกฎาคม ค.ศ.
พบว่า
การโจมตีทางไซเบอร์ได้กลายเป็ นเหตุการณ์ทเกิ
ี ด ขึนร่วมกัน
แต่ละบริษทั รวม บริษทั จากรายงานการศึกษายังพบอีกว่า
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บริษทั เหล่านัน ได้ตกเป็ นเหยือการโจมตีอย่างน้อย ครังต่อ
สัปดาห์ แสดงให้เห็นถึงการเพิมขึนของเหตุการณ์ดา้ นความ
ปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ ทีมีการสํารวจองค์กรมากถึง
องค์กรในสหรัฐ ทีส่งคืนตอบแบบสอบถาม ในปี ค.ศ.
สําหรับในประเทศไทย มีรายงานจากหนังสือพิมพ์ “ประชาชาติ
พบว่า
ธุรกิจ” (ฉบับออนไลน์)(1) วันที มิถนุ ายน พ.ศ.
สถิติข อ้ มูลภัยคุ กคามไซเบอร์ทีรวบรวมโดย ศู นย์ประสาน
การรักษาความมันคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย
หรือไทยเซิรต์ (ThaiCERT) พบว่า ปี พ.ศ.
ทีผ่านมา
มีการแจ้งเหตุภยั คุกคาม จํานวน , กรณี และ อันดับแรก
ได้แก่ การโจมตีด ว้ ยโปรแกรมไม่พึงประสงค์ (Malicious
Code) 40.1 % (1,735 กรณี ) การหลอกลวงทางออนไลน์
(Fraud) เพือการได้มาซึงข้อมูลหรือทรัพย์สนิ ของผูอ้ นื . %
( , กรณี ) และการบุกรุ ก/เจาะระบบคอมพิ วเตอร์จน
สามารถดึงข้อมูลได้สาํ เร็จ (Intrusion) 19.8 % (711 กรณี)
ขณะที เดือนแรกของปี พ.ศ.
มีการแจ้งแล ้ว ,
กรณี อันดับแรกเป็ นการโจมตีดว้ ยมัลแวร์
กรณี การ
หลอกลวงออนไลน์
กรณี ความพยายามบุกรุกเข้าระบบ
กรณี และเจาะระบบได้สาํ เร็จ กรณี

ตามนัน”

วศิน อินทสระ (2562)(4) นักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา ได้กล่าวถึงความสําคัญของจริยธรรมว่า “เป็ นรากฐาน
อันสําคัญแห่งความเจริญรุง่ เรือง ความมันคง และความสงบสุข
ของปัจเจกชน สังคมและประเทศชาติอย่างยิง รัฐควรส่งเสริม
ประชาชนให้มีจริยธรรมเป็ นอันดับแรก เพือให้เป็ นแกนกลาง
ของการพัฒนาด้านอืน ๆ ทังเศรษฐกิจ การศึกษา การเมือง
การปกครอง ฯลฯ การพัฒนาทีขาดจริยธรรมเป็ นหลักยึด
ย่อมเกิดผลร้ายมากกว่าดี เพราะผูม้ ีความรู แ้ ต่ขาดคุณธรรม
ย่ อมก่ อให้เ กิ ด ความเสื อมเสี ยได้ม ากกว่ าผู ้ ด อ้ ยความรู ้
โดยท่ านกล่ าวว่ า “ผู ม้ ี ค วามรู แ้ ต่ไ ม่ รู ว้ ิธี ที จะประพฤติ ตน
ย่ อมก่ อให้เ กิ ดความเสื อมเสี ยได้ม ากกว่ าผู ้มี ความรู น้ อ้ ย
ถ้าเปรียบความรู เ้ หมื อนดิน จริยธรรมย่อมเป็ น เหมือนนํา
ดินทีไม่มีนายึ
ํ ดเหนี ยวเกาะกุมย่อมเป็ นฝุ่ นละอองให้ความ
รําคาญมากกว่าให้ประโยชน์ คนทีมีความรู แ้ ต่ไม่มีจริยธรรม
จึ งมักเป็ นคนที ก่อความรําคาญ หรือเดือดร้อนให้แก่ผู อ้ ื น
อยูเ่ นือง ๆ”
โสคราตีส (2560)(5) กล่าวถึงคุณธรรมว่า คุณธรรม
คือความรู ้ การแสวงหาความรู เ้ กียวกับศีลธรรม จริยธรรม
คือการแสวงหาคุณธรรม เพราะคุณธรรมคือความรู ท้ แท้จริ
ี ง
ถ้าบุคคลรู แ้ ละเข้าใจถึง ธรรมชาติของความดีจริ ง ๆ แล ว้
กรอบแนวคิดและทฤษฎี
สําหรับกรอบแนวคิ ดและทฤษฎีของวิจยั สามารถ เขาจะไม่พลาดจากการประกอบความดีละเว้นความชัว
เพลโต (2560)(6) กล่าวว่า คุณธรรม คือ การปฏิบตั ิ
แยกแยะออกเป็ น ด้าน คือ ( ) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
( ) ด้านความมันคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีดีตามหน้าทีของวิญญาณ และคุณธรรมไม่สามารถเกิดขึน
( ) ด้านระบบการควบคุมและตรวจสอบ ( ) ด้านการจัดการ ได้โดยบังเอิ ญ เพราะมนุ ษย์จ ะต้องรู ้ว่ าเขากํา ลังทํา อะไร
เพื ออะไร และทําอย่ างไร คุ ณธรรมจึ งเกิดขึ นจากความรู ้
เทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดดังต่อไปนี คือ:
( ) ด้านคุณธรรมจริยธรรม พระราชวรมุนี : ประยุทธ์ ไม่ ใ ช่ ค วามรู ้แ ต่ เ พี ยงทฤษฎี แต่ เ ป็ น ความรู ้ที มาจากการ
ปยุ ต โต ( ) (2) พระนั กปราชญ์ ทางพระพุ ท ธศาสนา ปฏิบตั จิ ริง
อริสโตเติล (2560)(7) อธิบายว่าคุณธรรมว่า ได้แก่
ได้กล่าวไวว้ ่า จริยธรรมในความหมายอย่างกวา้ ง หมายถึง
การดําเนิ นชี ว ิต ความเป็ นอยู ่ การครองชีว ิต การใช้ชีว ิต การเดินสายกลางระหว่างความไม่ พอดีกบั ความพอดี หรือ
การเคลือนไหวของชีวติ ทุกด้านทุกระดับ ทังทางกาย ทางวาจา คุ ณธรรมคื อความพอดี พองาม ไม่ เ อี ยงสุ ด ไปทางด้านใด
ทางใจ การปฏิ บ ตั ิ กรรมฐานเจริ ญสมาธิ บํา เพ็ ญสมถะ ด้านหนึ ง เช่น ความกล้าหาญจะอยู ่ระหว่างความบ้าบินกับ
ความขลาด ความสุ ภ าพอยู ่ ระหว่ างความขี อายกับความ
เจริญวิปสั สนา
ม.ร.ว.คึก ฤทธิ ปราโมช (2562)(3) อดีตนายก- ไร้ยางอาย และความเอื อเฟื ออยู ่ระหว่างความฟุ่มเฟื อยกับ
รัฐมนตรีและนักคิดนักเขียน ท่านหนึงได้กล่าวถึงความหมาย ความตระหนี
( ) ด้า นความมั นคงปลอดภัย ทางด้า นเทคโนโลยี
ของจริยธรรมเอาไว ว้ ่า “จริยธรรมของสังคมไทยขึนอยู ่ กบั
(8)
ระบบศีลธรรมของพุทธศาสนาว่า กําหนดหลักในการปฏิบตั ิ สารสนเทศ การี บี. เชอร์รี : Gary B. Shelly (2006)
ในชีวติ ประจําไว้อย่างไร หลักจริยธรรมก็จะกําหนดให้ปฏิบตั ิ ได้แสดงทรรศนะเกียวกับเทคโนโลยีการรักษาความมันคงปลอดภัย
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เทคโนโลยี ส ารสนเทศหรื อระบบคอมพิ ว เตอร์ ท ั งหมด
จะมีการตรวจสอบโดยใช้ซอฟต์แวร์เข้ามาตรวจสอบทีเรียกว่า
ตรวจสอบการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Data Processing : EDP) ซึ งก็ จ ะทํา ให้ข อ้ มู ล และ
เทคโนโลยีสารสนเทศมีความผิดพลาดน้อยลง
( ) ด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ลัดดา โกรส
(2553)(10) ได้ให้ทรรศนะว่ า สามารถจํา แนกเป็ น กลยุ ทธ์
การจัดการทีสําคัญ ด้าน คื อ กลยุทธ์ระบบสารสนเทศ
กลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และกลยุทธ์ระบบการจัดการ
สารสนเทศ ซึงกลยุทธ์ทงั นี ต้องสัมพันธ์และสอดคลอ้ ง
กับนโยบายกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ แผนงานขององค์การ รวมทัง
วิธีการดําเนินงานด้วย ประเด็นนีสอดคลอ้ งกับงานวิจยั ของ
สุพล พรหมมาพันธุ ์ ( )(11) เรือง “กลยุทธ์การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสารสําหรับการแข่งขันของมหาวิทยาลัย
เอกชน” ทีรายงานว่าภาพรวมการใช้กลยุทธ์ ICT ในการบริหาร
กิจการทีดีของมหาวิทยาลัยเป็ นเรืองสําคัญมาก โดยมีค่าเฉลีย
เท่ากับ . อยู ่ ในระดับมาก โดยด้านทีมีค่ าเฉลียสู งสุ ด
คือกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศมีค่าเฉลียเท่ากับ . อยูใ่ น
ระดับมาก
รูปภาพที การจดจําใบหน้า, สแกนม่านตา
สํา หรับกรอบแนวคิ ด และทฤษฎี เ กี ยวกับเรื อง
และการพิมพ์ลายเส้นบนฝ่ ามือเพือทําบัตรประจําตัวทีได้รบั ทีวิจยั ประกอบด้วยในตอนที คือ ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย
การอนุ ญาตให้พกั อยู่อาศัย (Gary B. Shelly, 2007:568) ( ) อายุ ( ) เพศ ( ) ระดับการศึกษา ( ) ประสบการณ์ในการ
( ) ด้านระบบการควบคุ มและตรวจสอบ (System ใช้เ ทคโนโลยี สารสนเทศ ตอนที ปั จจั ยประกอบด้ว ย
( ) ปัจจัยลักษณะประชากร คือ ผูบ้ ริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที
Controls and Audits) James A.O’Brien (2008)(9)
และนักศึ กษา ( ) ปัจจัยที มี ผ ลกระทบต่ อจริ ยธรรมและ
ได้ให้ทรรศนะเกียวกับการควบคุมระบบสารสนเทศ และการ
ความมันคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่
ตรวจสอบความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศว่าการควบคุม
ความรูเ้ กียวกับคอมพิวเตอร์, ความรูเ้ กียวกับพระราชบัญญัติ
ระบบสารสนเทศ (Information System Controls) เกียวข้อง
ว่าด้วยการกระทําความผิดเกียวกับคอมพิวเตอร์ และกฎหมาย
กับทฤษฎีความพยายามทีจะทําให้ข อ้ มูลสารสนเทศมีความ
อืน ๆ ปัจจัยทางด้านสังคม, ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ, ปัจจัย
ถูกต้อง ไม่มขี ้อผิดพลาด หรือการป้ องกันทรัพย์สนิ ทางปัญญา
เกียวกับพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์และสือสังคมออนไลน์
การควบคุ มระบบสารสนเทศ จําเป็ นต้องพัฒนาระบบขึนมา
ส่วนตัวแปรตามประกอบด้วย ( ) จริยธรรมและ
ส่วนการตรวจสอบความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความมันคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในบริบท
(Auditing IT Security) ได้แก่ การตรวจสอบภายใน ของประเทศไทย . แยกย่อยออกมาเป็ น จริยธรรม คือ
โดยพนักงานและผู ้บริ หาร และมี การตรวจสอบภายนอก การมีความรับผิดชอบประพฤติด,ี ความซือสัตย์สุจริต, การไม่
ซึ งส่ วนใหญ่จ ะเป็ นผู ท้ รงคุ ณวุ ฒิ จากภายนอก เช่ น ระบบ ละเมิดความเป็ นส่ วนตัว, การไม่ขโมยอัตลักษณ์ , และการ
การตรวจสอบด้านบัญชี สํา หรับในทางธุ รกิ จ ต้องมี การ ไม่ก่ออาชญากรรมคอมพิวเตอร์ และความมันคงปลอดภัย
ตรวจสอบความซื อสัตย์ใ นการทํา งานที เรี ยกว่ า ตามรอย คื อ การสร้างรหัสลับ, การติดตังโปรแกรมตรวจสอบและ
ตรวจสอบ (Audit Trail) ซึ งจะตรวจสอบเกี ยวกั บ ทําลายไวรัส, การติดตังโปรแกรมไฟร์วอลล์, มีระบบตรวจตรา
เรื องเอกสารหรื อคู่ มื อ การปฏิ บั ติ งาน ในส่ วนของ ผู บ้ กุ รุก
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยระบบทีเรียกว่า ไบโอเมตริกส์
เทคโนโลยี (Biometrics Technologies) คือ เทคโนโลยีที
สําหรับยืนยันตัวบุคคล โดยผสมผสานเทคโนโลยีทางด้าน
ชีวภาพและทางการแพทย์เข้าด้วยกัน หรือแนวคิดการนําเอา
เทคโนโลยีด า้ นชี ว ภาพทางการแพทย์และเทคโนโลยีด า้ น
คอมพิวเตอร์มาบูรณาการเข้าด้วยกัน เพือใช้กาํ หนดหรือระบุ
คุณลักษณะเฉพาะส่วนบุคคลทังด้านกายภาพและพฤติกรรม
ได้แก่ ลายพิม พ์นิ วมือ ฝ่ ามือ ม่ านตา ใบหน้า เสี ยงพู ด
ลายเซ็นต์ ดีเอ็นเอ เป็ นต้น
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

สถานภาพ
. อายุ
. เพศ
. ระดับการศึกษา
. ประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
. ปัจจัยลักษณะประชากร คือ ผูบ้ ริหาร
คณาจารย์ เจ้าหน้าที และนักศึกษา
. ปัจจัยทีมีผลกระทบต่อจริยธรรม
และความมันคงปลอดภัยทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่
. ความรูเ้ กียวกับคอมพิวเตอร์
. ความรู เ้ กียวกับพระราชบัญญัติ
ว่าด้วย การกระทําความผิด
เกียวกับคอมพิวเตอร์ และ
กฎหมายอืน ๆ
. ปัจจัยทางด้านสังคม
. ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ
. ปัจจัยเกียวกับพฤติกรรมการใช้
คอมพิวเตอร์และสือสังคมออนไลน์

1. จริยธรรมและความมันคงปลอดภัย
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
บริบทของประเทศไทย .
. จริยธรรม
- การมีความรับผิดชอบประพฤติดี
- ความซือสัตย์สุจริต
- การไม่ละเมิดความเป็ นส่วนตัว
- การไม่ขโมยอัตลักษณ์
- การไม่ก่ออาชญากรรมคอมพิวเตอร์
1.2 ความมันคงปลอดภัย ได้แก่
- การสร้างรหัสลับ
- การติดตังโปรแกรมตรวจสอบและ
ทําลายไวรัส
- การติดตังโปรแกรมไฟร์วอลล์
- มีระบบตรวจตราผูบ้ กุ รุก

รูปภาพที กรอบแนวคิดในการวิจยั

วัตถุประสงค์ของการวิจยั

คําถามการวิจยั

การวิจยั นี เป็ นการวิจยั องค์ความรู เ้ พือให้ทราบถึง
ปัจจัยทีส่งผลกระทบต่อจริยธรรมและความมันคงปลอดภัย
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริบทของประเทศไทย .
โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี
. เพือศึกษาการละเมิดจริยธรรมและภัยคุกคาม
ความมั นคงปลอดภั ยทางด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศใน
บริบทของประเทศไทย . : ของสถาบันอุดมศึ กษาในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
. เพื อกําหนดประเภทของการละเมิดจริยธรรม
และภัยคุกคามทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
. เพื อหาแนวทางป้ องกันและการแก้ไขปัญหา
เกียวกับการละเมิดจริยธรรมและความมันคงปลอดภัยทาง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

คํา ถามวิจ ัยได้กาํ หนดขึ นตามวัตถุประสงค์ ข อง
การวิจยั สามารถจําแนกออกเป็ นได้ ข้อ ดังต่อไปนี คือ :
1. อะไรคื อ ปัจ จัย -ปัญ หาการละเมิ ด จริ ยธรรม
และภัยคุ กคามความมั นคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในปัจจุบนั
2. ประเภทของการละเมิดจริยธรรม และความ
มันคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีกี ประเภท
อะไรบ้าง
3. แนวทางในการแก้ปญั หาการละเมิดจริยธรรม
และความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถ
ทําได้อย่างไรบ้าง
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สมมุติฐานการวิจยั

ขอบเขตของการวิจยั

. ในปัจจุ บนั ปัญหาการละเมิดจริยธรรม และ
ความมันคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความ
รุนแรงมากขึน
. ประเภทของการละเมิ ดจริ ยธรรม และ
ความมั นคงปลอดภั ย ทางด้านเทคโนโลยี ส ารสนเทศมี
ประเภท ได้แ ก่ ( ) การใช้งานคอมพิว เตอร์อย่ างขาด
ความรั บ ผิ ด ชอบ เช่ น การหลอกลวงทางอิ น เทอร์ เ น็ ต
( ) การละเมิ ดความเป็ น ส่ ว นตัวของผู อ้ ื น ( ) การขโมย
อั ต ลัก ษณ์ ( ) การเจาะระบบ ( ) การใช้ไ วรั ส โจมตี
( ) การละเมิ ด ลิข สิ ทธิ ( ) การส่ ง อี เ มลที ไม่ ไ ด้ร ับเชิ ญ
(Spamming) รบกวนสร้างความรําคาญให้กับผูอ้ นื
. ปัจจัยทีมีผลกระทบต่ อจริยธรรมทัวไป และ
ความมันคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่
( ) ความรู ค้ วามเข้าใจเกี ยวกับคอมพิ วเตอร์ ( ) ความรู ้
เกี ยวกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการกระทํา ความผิ ด
ทางคอมพิวเตอร์ และกฎหมายทีเกียวข้องอืน ๆ ( ) ปัจจัย
ทางสังคม ( ) ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ( ) ปัจจัยทางด้าน
พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์และสือสังคมออนไลน์

งานวิจ ัยนี มี เนื อหาครอบคลุ ม ถึง เรื องคุ ณธรรม
จริ ยธรรมในการใช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศทั งในประเทศ
และต่ างประเทศ ตามหนั งสื อของ James A.O’Brien
เขียนว่าจะมีสมาคมผู เ้ ป็ นมืออาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Association of Information Technology Professional
: AITP) ได้ร่ ว มกัน กํา หนดกฎเกณฑ์ทางด้านจริ ยธรรม
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศขึน ได้แก่ ( ) ต้องมีความซือสัตย์
สุ จ ริ ต ( ) เพิ มสมรรถนะความเป็ นมื ออาชี พ ของตนเอง
( ) ตังเกณฑ์การทํางานไว ้ให้สูง ( ) มีความรับผิดชอบในการ
ทํางานและ ( ) รักษาสุขภาพ, รักษาความเป็ นส่วนตัว และ
ดูแลสวัสดิการสาธารณชนทัวไปและยังต้องพยายามหลีกเลียง
จากปัญหาอาชญากรรมคอมพิ วเตอร์ และเพิ มการพัฒ นา
ระบบความมันคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้ม ากขึ น ผู ว้ ิจ ัยได้เลือกกลุ่ มประชากรตัวอย่างคื อกลุ่ ม
ของสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เนื องจากผู ้ว ิจ ัยต้องการศึ กษาถึง ปัจ จัยที มี ผ ลกระทบต่ อ
จริ ย ธรรมและความมั นคงปลอดภั ยทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศทังในช่วงของกรอบระยะเวลาทีนักศึกษาได้ใช้ชีวติ
การศึกษาในรัวมหาวิทยาลัย มีตงแต่
ั
- ปี และบุคลากร
ทีทํางานอยูป่ ระจําทุกวันอาจได้พบเจอกับการละเมิดจริยธรรม
บ้างในบางกรณี

ตารางที ค่ าเฉลี ยและส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน ภาพรวมปัจ จัยที มี ผลกระทบต่อ จริย ธรรมและความมันคงปลอดภัย
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริบทของประเทศไทย . :
ด้าน
. ความรูค้ วามเข้าใจเรืองเทคโนโลยีสารสนเทศ
. ความรูค้ วามเข้าใจเกียวกับพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)
. ทางสังคม
. เศรษฐกิจ
. พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์และสือสังคมออนไลน์
รวม
จากตารางที พบว่าภาพรวมปัจจัยทัง ด้าน
มีค่าเฉลียเท่ากับ . อยูใ่ นระดับมาก โดยด้านทีมีค่าเฉลีย
สูงทีสุดใน ด้านนี คือ ด้านพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์
และสือสังคมออนไลน์ มีค่าเฉลียเท่ากับ . อยูใ่ นระดับมาก

X

S.D.

ระดับ

3.72
3.14
3.96
3.85
3.98

.66
.91
.65
.68
.70

มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

3.72

.56

มาก

รองลงมาเป็นด้านสังคม มีค่าเฉลียเท่ากับ . อยูใ่ นระดับมาก
เช่นกัน ส่วนด้านทีมีค่าเฉลียตําทีสุด คือ ด้านความรู ้ความเข ้าใจ
เกียวกับพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) มีค่าเฉลียเท่ากับ . อยูใ่ น
ระดับปานกลาง
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ตารางที อิทธิพลทีปัจจัยมีต่อความมันคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริบทของประเทศไทย .
Coefficients
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
B
Std. Error
Beta
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

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

.082
.015
.113
.142
.529

t

5.509
2.818
.623
3.495
4.387
16.228

Sig.

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

จากตารางที พบว่า ตัวแปรอิสระทัง ได้แก่ สรุปผลการวิจยั
ความรู ค้ วามเข้าใจเรืองเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู ้ ความ
จากการสํารวจกลุ่มประชากรตัวอย่างของงานวิจยั
เข้าใจเกียวกับ พ.ร.บ.สังคม เศรษฐกิจและพฤติกรรม สามารถ ครังนี มีผูต้ อบแบบสํารวจระดับการศึกษาตํากว่าปริญญาตรี
อธิบายความฝันแปรของจริยธรรมและความมันคงปลอดภัย จนถึงระดับปริญญาเอก โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริบทของประเทศไทย . ศึ กษาเป็ นเพศชายร้อยละ . เพศหญิงร้อยละ .
ได้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ทีระดับ . (F = 317.239) จะเห็นได้วา่ จํานวนผู ต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศชายมากกว่า
ตัวแปรอิสระทัง มีความสัมพันธ์กบั จริยธรรมและความมันคง เพศหญิงและไม่ระบุเพศร้อยละ . ส่วนใหญ่มอี ายุ 20–25
ปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริบทของประเทศ ปี ซึงเป็ นเยาวชนคนรุ่นใหม่ คิดเป็ นร้อยละ . รองลงมา
ไทย . ร้อยละ . และสามารถอธิบายการเปลียนแปลง เป็ นอายุตากว่
ํ า ปี คิดเป็ นร้อยละ . กลุม่ ตัวอย่างทีใช้
ของจริยธรรมและความมันคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยี ในการศึ กษาส่ วนใหญ่จบการศึ กษาสู งสุ ดระดับปริญญาตรี
สารสนเทศ ในบริบทของประเทศไทย . ได้รอ้ ยละ . คิดเป็ นร้อยละ . และตํากว่าปริญญาตรีคิดเป็ นร้อยละ
เมือพิจารณาอิทธิพลพบว่าปัจจัยทีมีอทิ ธิพลต่อจริยธรรมและ
. กลุ่ มตั ว อย่ างส่ ว นมากมี ป ระสบการณ์ ใ นการใช้
ความมันคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริบท เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู ่ ในระดับมากและระดับปานกลาง
ของประเทศไทย . อย่ างมี น ั ยสํา คั ญทางสถิติ ที ระดับ คิดเป็ นร้อยละ . และ . ตามลําดับ
นัยสําคัญ . ได้แก่ ความรู ค้ วามเข้าใจเรื องเทคโนโลยี
ต่ อมาเมื อกล่ าวถึง ภาพรวมในการศึ กษาครั งนี
สารสนเทศ ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยเศรษฐกิจ และพฤติกรรม จําแนกปัจจัยออกเป็ น ด้าน ได้แก่ . ความรูค้ วามเข้าใจ
ด้วยขนาดอิทธิพลเท่ากับ . , . , . และ .
เรื องเทคโนโลยีสารสนเทศ . ความรู ค้ วามเข้าใจเกียวกับ
พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) . ด้านสังคม . ด้านเศรษฐกิจและ
. ด้านพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์และสือสังคมออนไลน์
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ขอนําเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
ทังในภาพรวม รายด้าน และรายข้อ แสดงค่ าเฉลี ยและ
ส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน ภาพรวมปัจ จัยทีมี ผลกระทบต่ อ
จริ ย ธรรมและความมั นคงปลอดภั ยทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในบริบทของประเทศไทย . : พบว่าภาพรวมปัจจัย
ทัง ด้าน มีค่าเฉลียเท่ากับ . อยูใ่ นระดับมาก โดยด้านทีมี
ค่ าเฉลียสู ง ที สุ ด ใน ด้านนี คื อ ด้านพฤติกรรมการใช้
คอมพิวเตอร์และสือสังคมออนไลน์ มีค่าเฉลียเท่ากับ .
อยูใ่ นระดับมาก ซึงแสดงให้เห็นว่าผูต้ อบแบบสอบถามคนไทย
ส่วนใหญ่มพี ฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์และสือสังคมออนไลน์
กัน มาก สอดคล อ้ งกับวีพี (WP)(12) ได้รายงานในเว็บไซต์
www.brandbuffet.in.th ว่าประเทศไทยมีประชากร .
ลา้ นคน ( % อยู ่ ในเขตเมือง) แบ่งเป็ นประชากรผู ห้ ญิง
51.3 % – ผูช้ าย . % มีผูใ้ ช้งานอินเทอร์เน็ต ล ้านคน
ผูใ้ ช้งาน Social Media มากถึง ล ้านคน ผูใ้ ช้งานโทรศัพท์
มือถือ สูงถึง . ล ้านเลขหมาย มากกว่าจํานวนประชากร
ทังประเทศในจํา นวนผู ใ้ ช้งานอิ นเทอร์เน็ ตทังหมด มี ผู ใ้ ช้
Social Media เป็ นประจําผ่าน Smart Device 46 ล ้านคน
“คนไทย” ใช้เวลาเข้าอินเทอร์เน็ ตต่อวันมากทีสุ ดในโลก –
กรุงเทพฯ ยังคงครองแชมป์ เมืองทีมีผูใ้ ช้ Facebook มากสุด
ในโลก แสดงให้เห็นชัดเจนว่าปัจจุบนั “ประเทศไทย” เป็ น
ประเทศทีใช้เวลาต่อวันอยู ่ ก ับอินเทอร์เน็ ตมากทีสุ ดในโลก
(รวมทุกอุปกรณ์) โดยเฉลียอยู ่ที ชัวโมง นาทีต่อวัน
และถ้าวัดเฉพาะการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนสมาร์ทโฟน “ไทย”
ยังคงเป็นประเทศทีใช้เวลาท่องเน็ตต่อวันมากทีสุดในโลกเช่นกัน
โดยเฉลียอยูท่ ี ชัวโมง นาที ส่วนรองลงมาเป็ นด้านสังคม
มีค่าเฉลียเท่ากับ . อยูใ่ นระดับมากเช่นกัน ส่วนด้านทีมี
ค่าเฉลียตําทีสุด คือ ด้านความรูค้ วามเข้าใจเกียวกับพระราช
บัญญัติ (พ.ร.บ.) มีค่าเฉลียเท่ากับ . อยูใ่ นระดับปานกลาง
ซึงในประเด็นท ้ายนีจะเห็นว่า ประชากรกลุม่ ตัวอย่าง มีการใช้
สือสังคมออนไลน์กนั อย่างมากมายกว ้างขวาง เพราะค่าเฉลีย
อยูใ่ นระดับมาก ตรงกับรายงานงานวิจยั ของ ศุกรีย ์ ศรีสารคาม
(2557)(13) เรือง “ปัจจัยทีมีผลต่อคุณธรรมจริยธรรมในการใช้
อินเทอร์เน็ต” ผลการวิจยั พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง มีอายุตากว่
ํ าหรือเท่ากับ ปี ศึกษาอยู ่ช นั
มัธยมศึ กษาปี ที การใช้อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ใช้ช่ วงเวลา
หลัง เลิ กเรี ยนในวัน จั น ทร์ -ศุ กร์ และวัน เสาร์-อาทิ ตย์ใ ช้
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อิน เทอร์เ น็ ตในช่ วงเวลา ตังแต่ . - . น. โดยใช้
โทรศัพท์มือถือเป็ นอุปกรณ์ในการใช้อินเทอร์เน็ต ส่วนใหญ่
ใช้ทบ้ี าน ศึกษาการใช้อินเทอร์เน็ตด้วยตนเอง พอมีความรู ้
บ้างเกียวกับกฎหมายในการใช้อนิ เทอร์เน็ต ใช้ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพือความบันเทิง เพือค้นหาข้อมูลภายในประเทศ
และจากต่างประเทศ และนอกจากนีมีข อ้ สังเกตว่าประชากร
กลุ่มตัวอย่างยังไม่ค่อยมีความรู ค้ วามเข้าใจเกียวกับ พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ และ พ.ร.บ.อืน ๆ มีค่าเฉลียตํา ซึงมีความจําเป็ น
อย่างมากต่อการดํารงชีวติ ในยุคดิจทิ ลั ด้วยข้อมูลวิจยั ตรงนีเอง
จึ งมี ความจํา เป็ นที สถาบันการศึ กษาทังภาครัฐ และเอกชน
ควรรณรงค์ ส่ งเสริ ม และให้ค วามรู ้แ ก่ ประชาชนเกี ยวกับ
พระราชบัญญัตติ ่าง ๆ โดยเฉพาะพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการ
กระทําความผิดเกียวกับคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ.
และ
ปรับปรุงปี พ.ศ.
ในแนวทางเดียวกันนี สาวตรี สุขศรี
(14)
และคณะ ( ) ได้เสนอไว ้ในงานวิจยั เรือง “ผลกระทบจาก
พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระทําความผิดเกียวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ.
และนโยบายของรัฐกับสิทธิเสรีภาพในการแสดง
ความคิ ดเห็น” ความว่า สําหรับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
กั บ การเผยแพร่ เ นื อหาผิ ด กฎหมายในสื อออนไลน์ น ั น
ในประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี น ัน ถือว่าเป็ นประเทศต้น ๆ
ในทวีปยุโรปทีให้ความสําคัญกับปัญหาการกระทําความผิด
ที เกี ยวกับคอมพิ วเตอร์และอิ นเทอร์เน็ ต การถกเถียงใน
วงวิชาการเพือแสวงหามาตรการทางกฎหมายรวมทังมาตรการ
อืน ๆ ทีเหมาะสมเพือป้ องกันและปราบปรามการกระทําผิด
เหล่านีเกิดขึนตังแต่ก่อนปี ค.ศ.
ทังนี เนืองจากอัตรา
การกระทําความผิดในลักษณะดังกล่าวเพิมขึนอย่างต่อเนื อง
ไม่ว่าจะเป็ น การฉ้อโกงทางคอมพิวเตอร์, การปลอมแปลง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์, การเจาะระบบคอมพิวเตอร์ การจารกรรม
ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการค้า, การพนันผิดกฎหมาย
ออนไลน์ รวมไปถึงการเผยแพร่ภาพลามกอนาจารเด็กและ
เยาวชน
สําหรับการสํารวจเกียวกับความรู ค้ วามเข้าใจเรือง
เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่ าภาพรวมความรู ค้ วามเข้าใจ
ด้านเทคโนโลยี มีค่ าเฉลี ยเท่ากับ . อยู ่ ในระดับมาก
โดยเรืองทีมีค่าเฉลียสู งทีสุดในด้านนี คือ ความรู เ้ รืองเว็บ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Line Twitter
YouTube Instagram มีค่าเฉลียเท่ากับ . อยูใ่ นระดับมาก
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ตรงกับ Narongyod Mahittivanicha(15) The Flight 19
Agency ได้รายงานในเว็บ ETDA Thailand และเว็บ
www.twfdigital.com ว่า คนไทยใช้ YouTube, Line,
Facebook เป็ น Top 3 Social/Chat platform โดยใช้
YouTube ใช้เปิ ดดู ไฟล์ว ิดีโอต่าง ๆ มากทีสุ ด รองลงมา
เป็ นเรืองความรูเ้ รืองการจัดเก็บข้อมูล เช่น การสร้างโฟลเดอร์
(Folder) การจัดการแฟ้ มข้อมูล (File) การสํารองข้อมูล
(Backup) มีค่าเฉลียเท่ากับ . อยู ่ในระดับมาก เช่นกัน
ส่ วนเรื องทีมีค่ าเฉลียตําทีสุด คื อ ความรู เ้ รืองข้อมู ล เช่ น
การจัดการข้อมูล และฐานข้อมูล (Database) มีค่าเฉลียเท่ากับ
. อยู ่ ในระดับมาก แต่เมือเปรียบเทียบกับความรู เ้ รื อง
อืน ๆ เกียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่ น เรืองฮาร์ดแวร์
ซอฟต์แวร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ความรู ้เรืองการจัดการข้อมูล
และฐานข้อมูลยังตํากว่าด้านอืน ๆ
ในขันตอนต่อมาเป็ นความรู ค้ วามเข้าใจเกี ยวกับ
พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) พบว่าภาพรวมความรู ค้ วามเข้าใจ
เกียวกับพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) มีค่าเฉลียเท่ากับ . อยูใ่ น
ระดับปานกลาง โดยเรืองทีมีค่าเฉลียสู งทีสุดในด้านนี 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
ส่วนเรืองทีมีค่าเฉลียตําทีสุด คือ ความรูเ้ รืองพระราชบัญญัติ
สิทธิบตั ร ปี พ.ศ.
แก้ไขเพิมเติม พ.ศ.
มีค่าเฉลีย
เท่ากับ . อยูใ่ นระดับปานกลาง ในประเด็นนีจะเห็นว่าเมือ
กล่าวถึงพระราชบัญญัตทิ งหลาย
ั
นักศึกษาและประชาชนทัวไป
พอรู เ้ รืองเกียวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด
เกียวกับคอมพิวเตอร์มากกว่าพระราชบัญญัตดิ า้ นอืน ๆ ซึง
ในที นี จะเห็น ได้ว่ านักศึ กษาและประชาชนทัวไปมี ความรู ้
เกี ยวกับเรื องสิ ทธิ บ ตั รน้อยมากซึ งควรจะมีการให้ความรู ้
ในด้า นนี ให้ม ากขึ นเพราะจะช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ค นมี ก าร
จดสิ ทธิ บ ตั รกัน มากขึ น ซึ งจะตรงกับนโยบายของรัฐบาล
ที ต้อ งการยกระดั บ รายได้ข องประชากรไทยให้สู งขึ น
ทีเรียกว่านโยบายประเทศไทย . (Thailand 4.0)
ต่ อมาเป็ น ค่ าเฉลี ยและส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐาน
ปัจจัยด้านสังคมพบว่า ภาพรวมปัจจัยด้านสังคมมีค่าเฉลีย
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เท่ากับ . อยูใ่ นระดับมาก โดยเรืองทีมีค่าเฉลียสูงทีสุดใน
ด้านนี คื อ เรื องบันเทิงคนดู ภาพยนตร์และโทรทัศน์ลดลง
เพราะหันมาดูทางออนไลน์มากขึน เช่น YouTube มีค่าเฉลีย
เท่ากับ . อยู ่ในระดับมาก รองลงมาเป็ นเรืองสือสังคม
ออนไลน์มผี ลกระทบต่อสังคมในด้านลบ เช่น มีการหลอกลวง
ทางอินเทอร์เน็ ต การปลอมแปลงเฟซบุ๊ก การละเมิดความ
เป็ นส่วนตัว การโพสต์ภาพลามกอนาจาร การค้ายาเสพติด
ตลอดจนการเล่นพนันออนไลน์ มีค่าเฉลียเท่ากับ . อยูใ่ น
ระดับมาก เช่นกัน ส่วนเรืองทีมีค่าเฉลียตําทีสุด คือ สือสังคม
ออนไลน์มผี ลกระทบต่อสังคมในด้านบวก เช่น ช่วยลดความ
เหลือมลําทางสังคม การมีโน้ตบุก๊ คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน
มีราคาถูกลง มีค่าเฉลียเท่ากับ . อยูใ่ นระดับมาก ในกรณีนี
ชี ให้เห็นว่ าคนไทยมี นิ ส ยั ชอบเรื องความบัน เทิงสนุ กสนาน
โดยเบนความสนใจมาดู ว ิ ดี โอออนไลน์ ผ่ าน YouTube
กันมากขึน ในขณะเดียวกันการชมภาพยนตร์และการบันเทิง
ทางโทรทัศ น์ ล ดน้อยลง อัน นี ก็ จ ะเป็ นประโยชน์ สาํ หรับ
ภาคธุ รกิ จและเอกชน แม้กระทังหน่ วยงานของรัฐบาลเอง
ควรใช้ช่ องทางการสื อสารต่ าง ๆ ไปยังคนไทยทัวประเทศ
ผ่านช่องทางสือสังคมออนไลน์อย่าง YouTube ให้มากขึน
สํา หรั บ ค่ าเฉลี ยและส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ พบว่าภาพรวมปัจ จัยด้านเศรษฐกิ จ
มีค่าเฉลียเท่ากับ . อยูใ่ นระดับมาก โดยเรืองทีมีค่าเฉลียสูง
ทีสุดในด้านนี คือ เกิดธุรกิจบริการใหม่ ๆ เช่น การรับส่งสินค้า
พัสดุแบบรีบด่วน เช่น Kerry Express ฯลฯ มีค่าเฉลียเท่ากับ
. อยู ่ในระดับมาก รองลงมาเป็ นเรืองเกิด ธุ รกิจประเภท
ตัวแทนทางด้านการเงินในการจัด ซื อสิ นค้าทางออนไลน์ มี
ค่าเฉลียเท่ากับ . อยู ่ในระดับมาก ส่วนเรืองทีมีค่าเฉลีย
ตําทีสุด คือ การจ้างงานของภาคธุ รกิจบางกลุ่มลดลง เช่น
ธนาคาร ห้างสรรพสินค้า ร้านจําหน่ายสินค้า มีค่าเฉลียเท่ากับ
. อยู ่ ในระดับมาก ในประเด็ นนี มองว่ าธุ รกิ จพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) มีการเจริญเติบโตอย่างมาก
สังเกตได้จากธุ รกิจ ด้านโลจิสติกส์ (logistic) อย่าง Kerry
Express เติบโตรวดเร็วมาก
ส่วนค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ปัจจัยด้าน
พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์และสือสังคมออนไลน์ พบว่า
ภาพรวมปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์และสือสังคม
ออนไลน์นนั มีค่าเฉลียเท่ากับ . อยูใ่ นระดับมาก โดยเรือง
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ที มีค่ าเฉลี ยสู งที สุ ดในด้านนี คื อพฤติกรรมการเรียนรู ข้ อง
เยาวชนเปลียนแปลงไป โดยหันมาศึกษาเรียนรู ้จากอินเทอร์เน็ต
และสื อสัง คมออนไลน์ ม ากขึ นเป็ นลํา ดับ เช่ น Google
Facebook Line YouTube เป็ นเวลานานมากขึน มีค่าเฉลีย
เท่ากับ . อยู ่ในระดับมาก รองลงมาเป็ นเรืองพฤติกรรม
การซือขายสินค้าเปลียนไป โดยผูซ้ อและผู
ื
ข้ ายหันมาใช้บริการ
ทางออนไลน์มากขึนมีค่าเฉลียเท่ากับ . อยู ่ในระดับมาก
ส่ ว นเรื องที มี ค่ าเฉลี ยตําที สุ ด คื อเกิ ด พฤติ กรรมหลงใหล
การติดเกมและการพนันออนไลน์เพิมมากขึน มีค่าเฉลียเท่ากับ
. อยู ่ในระดับมากค่ าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
จริ ย ธรรมและความมั นคงปลอดภั ยทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในบริบทของประเทศไทย . พบว่ าภาพรวม
จริ ย ธรรมและความมั นคงปลอดภั ยทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในบริบทของประเทศไทย . มีค่าเฉลียเท่ากับ .
อยู ่ในระดับมาก โดยด้านจริยธรรมมีค่าเฉลียเท่ากับ .
อยูใ่ นระดับมากเช่นเดียวกับด้านความมันคงปลอดภัยมีค่าเฉลีย
เท่ากับ . อยู ่ ในระดับมากเช่ นกัน ในประเด็นนี เห็นว่า
นักศึกษาและประชาชนทัวไป ยังมีความรูค้ วามเข้าใจเกียวกับ
ความมันคงปลอดภัยน้อย ไม่ว่าจะเป็ นการตังรหัสผ่านการ
ป้ องกันความปลอดภัยต่าง ๆ ของข้อมูล เช่น การใช้ซอฟต์แวร์
ป้ องกันความปลอดภัยจากไวรัสและจากการโจมตีจากแฮกเกอร์
ค่ าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานด้านจริยธรรมทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริบทของประเทศไทย . พบว่า
ภาพรวมจริยธรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริบทของ
ประเทศไทย . มีค่าเฉลียเท่ากับ . อยู ่ในระดับมาก
โดยเรื องที มี ค่ าเฉลี ยสู งที สุ ดในด้านนี คื อมี ปัญหาเรื อง
การโกหกหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต และทางสือสังคมออนไลน์
เพิมมากขึน มีค่าเฉลียเท่ากับ . อยูใ่ นระดับมาก รองลงมา
เป็ นเรืองการเข้าถึงภาพลามกอนาจาร ความรุนแรง และความ
น่ากลัวมีมากเพิมขึนมีค่าเฉลียเท่ากับ . อยู ่ในระดับมาก
ส่ วนเรืองทีมีค่ าเฉลียตําทีสุ ด คื อความมีวนิ ัยเรียนรู ใ้ นการ
ทํางานลดลงมีค่าเฉลียเท่ากับ . อยูใ่ นระดับมาก ประเด็นนี
ชีให้เห็นว่าปัจจุบนั ภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตและสือสังคม
ออนไลน์มมี ากขึนตามลําดับ ค่าเฉลียนีทําให้เป็ นทีน่าสังเกตว่า
คนรับรู ข้ ่าวสารการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ ตและสือสังคม
ออนไลน์อย่างต่อเนืองสมําเสมอ
ค่ าเฉลี ยและส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐานด้านความ
มันคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริบทของ
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ประเทศไทย . พบว่าภาพรวมด้านความมันคงปลอดภัย
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริบทของประเทศไทย .
มีค่าเฉลียเท่ากับ . อยูใ่ นระดับมาก โดยเรืองทีมีค่าเฉลีย
สู งที สุ ดในด้านนี คื ออิ นเทอร์เ น็ ตและสื อสังคมออนไลน์
เป็ นแหล่งการก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ เพราะสามารถ
ใช้ได้ทุกทีทุกเวลามีค่ าเฉลียเท่ากับ . อยู ่ ในระดับมาก
รองลงมาเป็ น เรื องรัฐและองค์ กร ต้องเพิ มความเข้ม งวด
ด้านนโยบาย ด้านความมันคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให ้สูงขึน มีค่าเฉลียเท่ากับ . อยูใ่ นระดับมาก
ส่วนเรืองทีมีค่าเฉลียตําทีสุด คือมีการข่มขู่ กรรโชก ทางอีเมล
และสือสังคมออนไลน์ และมีการแก้ไขกฎหมายและเพิมโทษ
มากขึน เช่น พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ปี
แก้ไขเพิมเติม
พ.ศ.
มีค่าเฉลียเท่ากับ . อยูใ่ นระดับมาก
ความสัม พัน ธ์ ระหว่ างความรู ้ค วามเข้าใจเรื อง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู ้ความเข ้าใจเกียวกับ พ.ร.บ.สังคม
เศรษฐกิ จ และพฤติ กรรมกั บจริ ย ธรรมและความมั นคง
ปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริบทของประเทศ
ไทย . พบว่าความรูค้ วามเข้าใจเรืองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรู ค้ วามเข้าใจเกียวกับ พ.ร.บ.สังคม เศรษฐกิจ และ
พฤติกรรม มี ความสัมพันธ์ ก ับความมันคงปลอดภัยและ
จริ ย ธรรมและความมั นคงปลอดภั ยทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในบริบทของประเทศไทย . อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติทระดั
ี บ . ในทิศทางเดียวกัน ด้วยขนาดความ
สัมพันธ์เท่ากับ . , . , . , . และ .
ตามลําดับ นอกจากนันยังพบว่าภาพรวมของทัง ปัจจัยมี
ความสัมพันธ์ทางสถิตอิ ย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .
ด้วยขนาดความสัมพันธ์เท่ากับ . ในทิศทางเดียวกัน
อิ ทธิ พ ลที ปั จ จั ยด้านความรู ้ ค วามเข้า ใจเรื อง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู ้ความเข ้าใจเกียวกับ พ.ร.บ.สังคม
เศรษฐกิจและพฤติกรรม ทีมีต่อจริยธรรมและความมันคง
ปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริบทของประเทศ
ไทย . พบว่าตัวแปรอิสระทัง ได้แก่ ความรู ้ ความเข้าใจ
เรืองเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรูค้ วามเข้าใจเกียวกับ พ.ร.บ.
สังคม เศรษฐกิจและพฤติกรรม สามารถอธิบายความฝันแปร
ของจริยธรรมและความมันคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในบริบทของประเทศไทย . ได้อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ ทีระดับ . (F = 317.239) ตัวแปรอิสระทัง
มีความสัมพันธ์กบั จริยธรรมและความมันคงปลอดภัยทาง
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ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริบทของประเทศไทย .
ร้อยละ . และสามารถอธิ บายการเปลี ยนแปลงของ
จริ ย ธรรมและความมั นคงปลอดภั ยทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในบริบทของประเทศไทย . ได้รอ้ ยละ .
เมื อพิจ ารณาอิทธิ พลพบว่ าปัจ จัยที มีอิ ทธิ พ ลต่อจริยธรรม
และความมั นคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ในบริ บทของประเทศไทย . อย่ างมี น ัยสํา คัญทางสถิติ
ที ระดั บนั ยสํา คั ญ . ได้แ ก่ ความรู ้ ค วามเข้า ใจ
เรืองเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยเศรษฐกิจ
และพฤติกรรม ด้วยขนาดอิทธิพลเท่ากับ . , . , .
และ .
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สอดคลอ้ งกับสมมุตฐิ านการวิจยั ทีตังเอาไว ้ว่า ปัจจุบนั ปัญหา
และการละเมิดจริยธรรมและความมันคงปลอดภัยทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรุนแรงมากขึนและสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ สุพชิ ญา อาชวิรดา(16) ทีสรุปผลการวิจยั ประเด็น
หนึ งว่าระดับการรักษาความมันคงปลอดภัย นอกจากจะขึน
อยู ่ ก ับการรับรู ้ถึง ภัยคุ กคามและพฤติ กรรมการใช้ร ะบบ
สารสนเทศในองค์ กร ตามทฤษฎี พฤติ กรรมตามแผนแล ว้
ยังขึนอยูก่ บั ปัจจัยด้านความรู ้ความเข้าใจในความปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศ การฝึ กอบรมและการให้ความรู ้ และการ
ตระหนักถึงความปลอดภัย ส่ ว นปัจ จัยที มี ผ ลกระทบต่ อ
จริยธรรมและความมันคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามงานวิจยั เรืองนี คือ ผู ้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร พนักงาน
และนักศึกษายังมีความรู ้ความเข ้าใจเรืองเทคโนโลยีสารสนเทศ
การอภิปรายผล
จากข้อ มู ล ตารางเรื อง อิ ท ธิ พ ลที ปั จ จั ยมี ต่ อ ไม่มากนัก รวมถึงได้รบั ทราบพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์
ความมันคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริบท และสือสังคมออนไลน์มีการละเมิดจริยธรรมทางเทคโนโลยี
ของประเทศไทย . พบว่ า ตัว แปรอิ ส ระทัง ได้แก่ สารสนเทศของบุคคลทัวไปในสังคม ซึงได้สร้างผลกระทบ
ความรู ้ ค วามเข้าใจเรื องเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ความรู ้ ต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศชาติโดยรวม
นอกจากนี เมือดูตามคําถามวิจยั ในข้อที ทีถามว่า
ความเข้าใจเกียวกับ พ.ร.บ.สังคม เศรษฐกิจ และพฤติกรรม
การใช้คอมพิวเตอร์ สามารถอธิบายความผันแปรของจริยธรรม อะไรคื อปัจจัย-ปัญหาการละเมิด จริยธรรมและภัยคุ กคาม
และความมั นคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ความมันคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบนั
ในบริบทของประเทศไทย . ได้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ สามารถตอบได้ว่ า การขาดความรู ้ ค วามเข้าใจเกี ยวกั บ
ทีระดับ . (F = 317.239) ตัวแปรอิสระทัง มีความ พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ต่าง ๆ หรือคนไม่ได้ให้ความสําคัญ
สัมพัน ธ์ ก ับจริ ยธรรมและความมั นคงปลอดภัยทางด้าน เกี ยวกั บ พระราชบั ญ ญั ติ โดยเฉพาะพระราชบั ญ ญั ติ
เทคโนโลยีสารสนเทศในบริบทของประเทศไทย . ร้อยละ ว่ า ด้ว ยการกระทํา ความผิ ด ทางคอมพิ ว เตอร์ รวมถึ ง
. และสามารถอธิบายการเปลียนแปลงของจริยธรรมและ พระราชบัญญัติลขิ สิทธิและสิทธิบตั รด้วย
ในประเด็นต่อมา คําถามวิจยั ข้อที และสมมุตฐิ าน
ความมันคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริบท
ของประเทศไทย . ได้รอ้ ยละ . เมือพิจารณาอิทธิพล การวิจ ั ย ข้อ ประเภทของการละเมิ ด จริ ยธรรม และ
พบว่าปัจจัยทีมีอทิ ธิพลต่อจริยธรรมและความมันคงปลอดภัย ความมันคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยี ทางด้านเทคโนโลยี
ี
ตอบได้วา่ มี ประเภท ได้แก่
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในบริบทของประเทศไทย . สารสนเทศ มีกประเภทอะไรบ้าง
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บนัยสําคัญ . ได้แก่ ความรู ้ ( ) การใช้ง านคอมพิ ว เตอร์ อย่ า งขาดความรั บ ผิ ด ชอบ
ความเข้าใจเรืองเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจัยทางสังคม ปัจจัย รวมไปถึงการโพสต์ภาพลามกอนาจาร การสร้างความรุนแรง
เศรษฐกิจและพฤติกรรม ด้วยขนาดอิทธิพลเท่ากับ . , ในลักษณะต่าง ๆ ( ) การละเมิดความเป็ นส่วนตัวของผูอ้ ืน
( ) การขโมยอัตลักษณ์ การหลอกลวงทางอิ นเทอร์ เน็ ต
. , . และ .
วิ เ คราะห์ ใ นประเด็ น นี จะเห็ น ได้ว่ า ความรู ้ ( ) การเจาะระบบ ( ) การใช้ไวรัสโจมตี ( ) การละเมิดลิขสิทธิ
ความเข้าใจเรื องเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู ค้ วามเข้าใจ ( ) การส่งอีเมลทีไมได้รบั เชิญ (Spamming) รบกวนสร้าง
เกี ยวกับ พ.ร.บ.สัง คม เศรษฐกิ จและพฤติ กรรมการใช้ ความรําคาญให้กับผู ้อืนและจากการวิจยั พบว่าภาพรวมจริยธรรม
คอมพิ วเตอร์ มีค่ าเฉลี ยตํากว่ า . แสดงว่ามี อิ ทธิ พล ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริบทของประเทศไทย .
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ตนเอง ให้เป็ นไปในทางทีถูกต้องเหมาะสมถือว่าเป็ นปัจจัย
สําคัญมากทีสุดอันดับแรกของมนุ ษย์ทกุ คนทุกเพศทุกวัย
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
จากตารางที พบว่า ตัวแปรอิสระทัง ได้แก่
ความรู ค้ วามเข้าใจเรืองเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู ้ ความ
เข้าใจเกียวกับ พ.ร.บ.สังคม เศรษฐกิจและพฤติกรรม สามารถ
อธิบายความผันแปรของจริยธรรมและความมันคงปลอดภัย
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริบทของประเทศไทย .
ได้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ทีระดับ . (F = 317.239)
ตัวแปรอิสระทัง มีความสัมพันธ์กบั จริยธรรมและความมันคง
ปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริบทของประเทศ
ไทย . ร้อยละ . และสามารถอธิบายการเปลียนแปลง
ของจริยธรรมและความมันคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในบริบทของประเทศไทย . ได้รอ้ ยละ .
เมือพิจารณาอิทธิพลพบว่าปัจจัยทีมีอทิ ธิพลต่อจริยธรรมและ
ความมันคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริบท
ของประเทศไทย . อย่ างมี น ั ยสํา คั ญทางสถิติ ที ระดับ
นัยสําคัญ . ได้แก่ ความรู ค้ วามเข้าใจเรื องเทคโนโลยี
สารสนเทศ ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยเศรษฐกิจ และพฤติกรรม
ด้วยขนาดอิทธิพลเท่ากับ . , . , . และ .

ข้อเสนอแนะเพือดําเนิ นการ
. ตามทีได้ทาํ การสรุปผลการวิจยั แล ้ว จะเห็นได้วา่
มี หลายประเด็ น ที น่ าสนใจ เช่ น ผู ้ ต อบแบบสอบถาม
มี พ ฤติ กรรมการใช้ค อมพิ ว เตอร์ แ ละสื อสัง คมออนไลน์
มี ค่ าเฉลี ยเท่ า กับ . อยู ่ ในระดับมาก แต่ มี ค วามรู ้
ความเข้าใจเกียวพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) มีค่าเฉลียเท่ากับ
. ในระดับปานกลาง ซึ งข้อนี สถาบัน การศึ กษาต่าง ๆ
ควรให้ความสําคัญและให้ความสนใจในการปรับปรุงหลักสูตร
หรือเสนอแนะให้อาจารย์ผูส้ อนเพิมความรูใ้ นส่วนทีเกียวข้อง
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กับพระราชบัญญัติใส่เข้าในชัวโมงการสอน เช่ น พระราชบัญญัตสิ ทิ ธิบตั ร ปี พ.ศ.
แก้ไขเพิมเติม พ.ศ.
,
พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระทําความผิดเกียวกับคอมพิวเตอร์,
พระราชบัญญัตวิ ่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น
. นอกจากนี ปัจจัยทีมีอิทธิ พลต่อความมันคง
ปลอดภั ย ทางด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ จะเห็ น ได้ว่ า
ความรูค้ วามเข ้าใจเรืองเทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเฉลียตํากว่า
. แสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ และ
สื อสังคมออนไลน์ มี ผู ใ้ ช้เป็ นจํา นวนมาก แต่ ขาดความรู ้
ความเข้าใจทีดี ซึงจะส่งผลกระทบต่อสังคม เช่น การละเมิด
ความเป็ นส่วนตัว หรือโพสต์เรื องทีไม่ เหมาะสมลงไป เช่น
ภาพลามกอนาจาร, การค้ายาเสพติด, การสร้างความรุนแรง
ด้วยการทําร้ายร่างกายผูอ้ ืน, หรือแม้กระทังการใส่ข ้อมูลเท็จ
ลงไป โดยไม่รูว้ า่ เป็ นสิงทีผิดกฎหมาย เป็ นต้น
. ในประเด็นต่อมา ขอเสนอแนะให้ข้อมูลเพิมเติม
เรืองความรูค้ วามเข้าใจเรืองเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเห็นได้ว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความรูเ้ รืองเว็บเครือข่ายสังคมออนไลน์
เช่น Facebook, Line, Twitter, YouTube และ Instagram
มีค่าเฉลียเท่ากับ . อยูใ่ นระดับมาก และมีความรู ้เรืองข้อมูล
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
ชี ให้เห็นว่า สถาบันการศึ กษาควรเพิ มพู นความรู ใ้ นเรื องนี
ใส่เข้าไป

ข้อเสนอแนะเพือการทําวิจยั ครังต่อไป
. สํา หรับงานวิจ ัยนี จะเห็น ได้ว่ า ขอบเขตของ
การทํา วิ จ ั ย จํา กั ด อยู ่ ภายในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริ ม ณฑลเท่ านั น หากมี โอกาสทํา ในครั งต่ อไป อาจทํา
ครอบคลุมถึงภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออกและภาคใต้ หรืออาจทําครอบคลุมทังประเทศ
ก็ เ ป็ น ได้ ซึ งผลสรุ ปการวิ จ ัยจะได้ร ับในอี กลักษณะหนึ ง
ทีแตกต่างกันออกไป
. การวิ จ ั ย ในครั งนี ได้ทาํ การสุ่ มตั ว อย่ า ง
มหาวิทยาลัยจากแต่ละกลุม่ โดยการสุม่ ตัวอย่างจาก สถาบัน
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ด้ว ยวิธี การสุ่ มอย่ างง่ ายคื อวิธี จ ับฉลาก ซึ งมหาวิทยาลัย
ในเขตกรุ ง เทพมหานคร และปริ ม ณฑลมี จาํ นวนมากถึ ง
สถาบัน จึงไม่อาจสามารถเก็บข้อมูลได้หมดทุกสถาบัน
. การทําวิจยั ครังนี ยังไม่ได้เน้นไปทีการแสวงหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อจริยธรรม และความ
มันคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หากมีโอกาส
ได้ทาํ ครังต่อไป อาจจะได้ทาํ ในส่วนนี ซึงจะทําให้งานวิจยั มี
ความสมบูรณ์มากขึน
. ข้อสังเกตอีกอย่างหนึงในการเก็บข้อมูล คือ มี
บางมหาวิทยาลัยให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามดีมาก
แต่มบี างมหาวิทยาลัยไม่ค่อยจะให้ความร่วมมือ และมีขนตอน
ั
ยุง่ ยากมากหรือบางครังเขาอาจคิดว่ามหาวิทยาลัยอืนจะเข้าไป
รูค้ วามลับของเขาและนํามาเปิ ดเผย ซึงตามความเป็ นจริงแล ้ว
ในแบบสอบถามวิจยั นันก็ได้ระบุวา่ ข้อมูลทีได้รับมาจะนํามาใช้
เพือเป็นประโยชน์ทางวิชาการเท่านันและจะไม่กระทบต่อตัวท่าน
แต่ประการใด
. ในการศึกษาวิจยั ครังนี จําแนกปัจจัยออกเป็ น
ด้าน ได้แก่ ความรู ค้ วามเข ้าใจเรืองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรู ้ ค วามเข้าใจเกี ยวกั บ พระราชบัญ ญั ติ (พ.ร.บ.)
ด้า นสั ง คม ด้ า นเศรษฐกิ จ และด้า นพฤติ กรรมการใช้
คอมพิวเตอร์และสือสังคมออนไลน์ ในการทําวิจยั ครังต่อไป
อาจเพิมปัจจัยในด้านอืน ๆ เข้ามา เช่น ด้านการเมือง เพราะ
ปัจจุบนั มีนกั การเมืองจํานวนมาก ใช้สือสังคมออนไลน์เข้ามา
ช่วยในการหาเสียง และทําให้ได้รบั ชัยชนะ เช่น นายบารัค
โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เป็ นต้น
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เป็ นอย่างดี นอกจากนี ยังต้องขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์
ดร.ณรงค์ อยูถ่ นอม รองอธิการบดี และประธานคณะกรรมการ
พัฒนางานวิจยั รองศาสตราจารย์ ดร.สุบนิ ยุระรัช ผู ้อํานวยการ
สํา นั กส่ ง เสริ ม และพัฒ นางานวิ จ ั ย, อาจารย์นิ ภาวรรณ
พุทธสงกรานต์ อาจารย์ประจําศูนย์, นางสาวอรกัญญา สุขแก้ว
เจ้าหน้าที ประจํา ศู น ย์ ที กรุ ณาแนะนํา แหล่ ง ข้อมู ล และ
กระบวนการขันตอนในการทําวิจ ัย และผู ช้ ่ วยศาสตราจารย์
ดร.ปราลี มณีรตั น์ กรรมการพัฒนางานวิจยั และผูช้ ่วยคณบดี
ฝ่ ายวิชาการ ทีกรุณาให้คําแนะนํา ชีแนะแนวทางในการทําวิจยั
ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ อํานาจ วังจีน ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการสํานักวิชา
ศึกษาทัวไป ทีให้คาํ แนะนําเรืองการใช้โปรแกรมทางด้านสถิติ
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล นายหณัฐ โยมา และนายกันตพัฒน์
จั น ทร์ กล า้ ที ช่ ว ยแจกและเก็ บข้อมู ล แบบสอบถามตาม
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ
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