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บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาการรับรู้และความเข้าใจต่อการกระทําความผิด
ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ของผู้ใช้บริการร้านอินเตอร์เน็ตในเขตอําเภอ
เมืองอุบลราชธานี 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้บริการภายในการบังคับใช้ 
พ.ร.บ.ฉบับนี้ การศึกษาครั้งนี้ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้ใช้บริการร้านอินเตอร์เน็ตในอําเภอ
เมืองอุบลราชธานี จํานวน 382 ชุดและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ผล
การศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการรับรู้เนื้อหาสาระของ พ.ร.บ. และความเข้าใจต่อการกระทํา
ความผิดตาม พ.ร.บ. ในระดับปานกลาง แต่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมตามกรอบของ พ.ร.บ. ในระดับ
มาก 
คําสําคัญ : พ.ร.บ.การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
 
Abstract 
 This study aimed to 1) investigate the internet café user’s perception and understanding of 
crimes according to Computer Crime Act B.E. 2550 (2007) in Mueang Ubonratchathani district, and 2) 
examine the behaviors of computer and internet users under enforcing this Act. 382 questionnaires 
were used for data collection form Internet café users in Mueang Ubonratchathani district. 
Descriptive statistics- frequency, percentage, and mean were used to analyze the data. The findings 
revealed most of the respondents have the Regarding perception and Regarding understanding at 
medium level while Regarding behavior are at high level. 
Keywords : Computer Crime Act B.E. 2550 (2007) 
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บทนํา 
 ปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตอย่างแพร่หลายในกิจกรรมประเภทต่าง ๆ ท้ัง ทางด้านธุรกิจ ธุรกรรม 
การศึกษา ความบันเทิง ความก้าวหน้าทางอินเตอร์เน็ตได้ทลายช่องว่างระหว่างสังคม วัฒนธรรม การเมือง ของคนจาก
ทุกมุมโลกเนื่องจากสามารถสื่อสารและติดตามข่าวสารได้อย่างทันท่วงที ซ่ึงนอกจากการใช้อินเตอร์เน็ตไปในทางเพื่อ
ก่อประโยชน์แล้ว บุคคลบางกลุ่มยังใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อก่อปัญหาหรือก่ออาชญากรรมได้ จากท่ีสถานการณ์การก่อ
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ในประเทศไทยนับวันย่ิงทวีความรุนแรงขึ้น จึงเป็นที่มาของการประกาศใช้
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 หรือเรียกย่อๆว่า พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
2550 ในวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2550 และมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 โดยพระราชบัญญัติได้
มีการกําหนดถึงการกระทําความผิด บทลงโทษ รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการจัดการและแนวทางปฏิบัติของผู้ให้บริการ 
ผู้ใช้บริการและพนักงานเจ้าหน้าท่ีไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้การติดตามหาตัวผู้กระทําความผิดมาลงโทษง่ายขึ้น แต่
หลังจากที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้มาเป็นเวลากว่า 7 ปีแล้ว การกระทําความผิดดังกล่าวกลับมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นตามจํานวนของผู้ใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตท่ีเพิ่มขึ้นทุกปี จากการวิเคราะห์สถิติภัยคุกคามของ
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ปี 2556 พบว่าสถิติโดยรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม โดยพบคดีสูงสุดเดือน
พฤษภาคม คดีของการก้าวก่าย บุกรุกทางคอมพิวเตอร์ พบมากท่ีสุด โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยตั้งแต่เดือนมกราคม
และสูงสุดท่ีเดือนพฤษภาคม โดยคิดเป็น 39% ของคดีท้ังหมด รองลงมาคือคดีจากการฉ้อโกงซ่ึงพบว่ามีจํานวนสูงในแต่
ละเดือนและเพิ่มสูงสุดในเดือนพฤษภาคมโดยคิดเป็น 38.3% ของคดีท้ังหมด และอันดับสามคือ คดีท่ีพยายามก้าวก่าย 
บุกรุกทางคอมพิวเตอร์ ซ่ึงคิดเป็น 17.3% ของคดีท้ังหมด (ท่ีมา http://y35.wikidot.com/2556)  
 ผู้ทําการศึกษาจึงเกิดความสนใจท่ีจะศึกษาถึงการรับรู้และความเข้าใจต่อการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ของผู้ใช้บริการร้านอินเตอร์เน็ตในอําเภอ
เมืองอุบลราชธานี หลังจากบังคับใช้ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ว่าผู้ใช้บริการมีการรับรู้และความเข้าใจ
พระราชบัญญัติมากน้อยเพียงใดและมีพฤติกรรมการใช้บริการเป็นอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาการรับรู้และความเข้าใจต่อการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ของผู้ใช้บริการร้านอินเตอร์เน็ตในอําเภอเมืองอุบลราชธานี 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์ เน็ตของผู้ ใช้บริการหลังมีการบังคับใช้
พระราชบัญญัติแล้วในปัจจุบัน 

 
เนื้อหาที่เก่ียวข้อง 

ทฤษฎีการรับรู้ (Perception Theory) คือ การรับรู้ว่าเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ท่ีสําคัญของบุคคล เพราะการ
ตอบสนองพฤติกรรมใด ๆ จะขึ้นอยู่กับการรับรู้จากสภาพแวดล้อมของตนและความสามารถในการแปลความหมายของ
สภาพนั้น ๆ ดังนั้นการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพจึงขึ้นอยู่กับปัจจัยการรับรู้และสิ่งเร้าท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงปัจจัยการรับรู้
ประกอบด้วย ประสาทสัมผัสและปัจจัยทางจิต คือ ความรู้เดิม ความต้องการ และเจตคติ เป็นต้น การรับรู้จะ
ประกอบด้วยกระบวนการสามด้านคือ การรับ สัมผัส การแปลความหมาย ธัญชนก พิสุทธ์ิรติการุณย์ (2551:27) กล่าว
ว่า การรับรู้ (Perception) หมายถึง กระบวนการตีความหมายจากสิ่งที่เราพบเห็นในสิ่งแวดล้อม หรือแปลความหมาย
ของมนุษย์ท่ีได้จากความรู้สึกสัมผัสเมื่อสิ่งเร้ามากระทบประสาทสัมผัสท้ัง 5 ซ่ึงประกอบด้วย การมองเห็นจากดวงตา 
การได้ยินจากหู การได้กลิ่นจากจมูก การชิมรสจากลิ้น และการสัมผัสจากอวัยวะต่าง ๆ ทางร่างกาย โดยการจําแนก
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คัดเลือก วิเคราะห์ ด้วยระบบการทํางานของภาวะร่างกาย เทียบเคียงกับประสบการณ์เดิมในความทรงจําให้กลายเป็น
สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความหมาย จดจํา ส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรม และนําไปใช้ในการรับรู้ต่อไป 

กระบวนการรับรู้- สถิติ วงศ์สวรรค์ (2529: 105) ได้กล่าวถึงการรับรู้ไว้ว่า การรับรู้มีความสําคัญต่อการ
เรยีนรู้ การรับรู้ทําให้เกิดการเรียนรู้ ถ้าไม่มีการรับรู้แล้วการเรียนรู้จะเกิดขึ้นไม่ได้สังเกตได้จากกระบวนการดังนี้ สิ่งเร้า 
ประสาทสัมผัสกับสิ่งเร้า ตีความแล้วรู้ความหมายการรับรู้ เกิดสังเกตเป็นการเรียนรู้ มีความสําคัญต่อเจตคติ อารมณ์
และแนวโน้มของพฤติกรรมเมื่อรับรู้แล้วย่อมเกิดความรู้สึกและมีอารมณ์พัฒนาเป็นเจตคติแล้วพฤติกรรมก็ตามมาใน
ท่ีสุด ก่อให้เกิดแนวความคิดเชิงสร้างสรรค์ท่ีจะดําเนินการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เลือกสรร และแยกแยะ
สิ่งเร้ารอบด้าน กมลรัตน์ หล้าสุวงศ์ (2527: 228-239) สรุปว่า การรับรู้แบ่งออกเป็น 4 ประการคือ 

1. การรับรู้ทางอารมณ์ หมายถึง การรับรู้ความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นภายในจิตใจ 
2. การรับรู้ลักษณะของบุคคลต้องอาศัยข้อมูลประกอบกัน 
3. การรับรู้ลักษณะทางกายภาพ พฤติกรรม และคําบอกเล่า 
4. การรับรู้ภาพพจน์ของกลุ่มบุคคล หมายถึง มโนภาพหรือมโนคติของสิ่งต่าง ๆ ตามท่ีบุคคลรับรู้เป็นภาพ

ท่ีอยู่ในความคิดหรือจินตนาการของบุคคลและบุคคลสามารถบอกลักษณะของภาพเหล่านั้นให้ผู้อื่นทราบได้ด้วย 
ความเข้าใจ (Comprehension) เป็นความสามารถในการจับใจความ ได้แก่ การแปล ตีความ และขยาย

ความในเรื่องนั้น ผู้ท่ีมีความเข้าใจจะต้องรู้ความหมายและรายละเอียดของเรื่องนั้น สามารถอธิบายได้ด้วยตนเอง 
ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2526: 16) ให้ความหมายของความเข้าใจว่าเป็นความสามารถในการสื่อสารความหมายของสิ่งที่
เรียนรู้ โดยไม่จําเป็นต้องนําไปสัมพันธ์กับสิ่งอื่น ๆ ได้แก่ 

1. การแปลความหมาย (Translation) สามารถสื่อความหมายของสิ่งที่เรียนรู้แล้ว โดยวิธีสื่อความหมาย 
แบบอื่น ๆ เข้าใจความหมายของความรู้ท่ีปรากฏในการสื่อความหมายแบบต่าง ๆ  

2. การตีความ (Interpretation) สามารถอธิบายหรือสรุปความเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู้นั้น 
3. การขยายความ (Extrapolation) สามารถพิจารณาถึงสิ่งที่นอกเหนือไปจากเรื่องที่เรียนรู้ท้ังด้านโอกาส 

ท่ีจะนําไปใช้ ผลท่ีเกิดขึ้น แนวโน้มในโอกาสต่อไป 
ดังนั้นจึงกล่าวสรุปได้ว่าการรับรู้คือ การแปลความของสิ่งที่ได้สัมผัสโดยผ่านกระบวนการแปลความหมาย

เพื่อให้เกิดความเข้าใจในสิ่งนั้นๆ 
ความหมายของพฤติกรรม - พฤติกรรมเป็นกิริยาอาการที่แสดงออกของสิ่งมีชีวิตในการตอบสนองต่อสิ่งเร้า 

ท้ังจากภายนอกและภายใน โดยรูปแบบของพฤติกรรมค่าง ๆ นั้น เป็นผลมาจากการทํางานร่วมกันของพันธุกรรมและ
สิ่งแวดล้อม อารีย์ พันธ์มณี (2534: 15-16) ได้ให้ความหมายของคําว่า พฤติกรรม (Behavior) ว่าหมายถึง กิจกรรม
หรือการกระทําของอินทรีย์ท่ีบุคลสามารถสังเกตเห็นได้ รู้ได้ หรือใช้เครื่องมือวัดหรือตรวจสอบได้ พฤติกรรมแบ่ง
ออกเป็น 

1. พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) เป็นพฤติกรรมที่สามารถมองเห็นสังเกตได้จากภายนอกมี 2 
ลักษณะ คือ 

1.1  พฤติกรรมแบบ Molar เป็นพฤติกรรมที่สังเกตเห็นด้วยตาเปล่า โดยไม่ต้องอาศัยเครื่องมือวัดและ
ตรวจสอบ 

1.2  พฤติกรรมแบบ Molecular เป็นพฤติกรรมที่ต้องอาศัยเครื่องช่วยในการสังเกต เช่น การไหลเวียน
ของโลหิต การเดินของหัวใจ 



654 การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “สร้างสรรค์และพัฒนา เพื่อก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน” คร้ังที่ 2 
18-19 มิถุนายน 2558  ณ  วิทยาลัยนครราชสีมา  อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา : ภาคโปสเตอร์ 
 

 

2. พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) เป็นพฤติกรรมที่สามารถเห็นได้ชัดเจนด้วยตา แต่จําเป็นต้องใช้
เครื่องมือวัดและตรวจสอบ  พฤติกรรมภายใน  คือ ความรู้สึก  (Feeling) การรับรู้ (Perceiving) การจดจํา 
(Remembering) การคิด (Thinking) และการตัดสินใจ (Decision Making) 

การประเมินพฤติกรรม - สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต (2543: 61-62) กล่าวว่า การประเมินพฤติกรรมจะทําให้
สามารถวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ในสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกทําให้เกิด
ความเข้าใจในพฤติกรรม โดยวิธีการประเมินพฤติกรรมสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

1. วิธีการประเมินโดยตรง (Direct Methods of Assessment) เป็นวิธีท่ีสามารถบอกถึงลักษณะของ
พฤติกรรมโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการตีความ ประกอบด้วย 

1.1 การสังเกตพฤติกรรม (Observation) 
1.2 การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของตนเอง (Self-Monitoring)  
1.3 การวัดผลท่ีเกิดขึ้น (Measurement of Product) 
1.4 การวัดทางสรีระ (Physiological Measures) 

2. วิธีการประเมินทางอ้อม (Indirect Methods of Assessment) เป็นวิธีท่ีต้องผ่านกระบวนการตีความ
ซ่ึงต้องขึ้นอยู่กับความตรง (Validity) และความเที่ยง (Reliability) ประกอบด้วย 

2.1 การสัมภาษณ์ (Interview) 
2.2 การรวบรวมข้อมูลจากผู้อื่น (Information from other People)  
2.3 การรายงานตนเอง (Self Report) 

ดังนั้นจึงกล่าวสรุปได้ว่าพฤติกรรมเป็นการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมที่เข้ามากระตุ้นผ่านทางกระบวนการรับรู้
และการเรียนรู้ท่ีถือว่าเป็นสิ่งสําคัญต่อพฤติกรรม โดยแบ่งออกเป็นพฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) และ
พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) ซ่ึงการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นการศึกษาพฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) 
ของผู้ใช้บริการร้านอินเตอร์เน็ตในอําเภอเมืองอุบล 

 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2551) ได้จัดทํา “คู่มือการปฏิบัติแนะแนวทางการป้องกัน
เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์” เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันไม่ให้กระทํา
ผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550 ซ่ึงได้กล่าวถึงเจตนารมณ์ในการร่าง
พระราชบัญญัติและผลกระทบของการประกาศใช้พระราชบัญญัติดังกล่าว ทําให้มีปัญหาด้านการเตรียมความพร้อม
ของหน่วยงานต่าง ๆ และได้ทําการสํารวจความคิดเป็นของประชาชนโดยวิธีการสัมภาษณ์สมาชิกในครัวเรือนตัวอย่างที่
มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ครัวเรือนละ 1 คน เป็นจํานวน 5,800 คน ได้ผลว่า ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบว่ามี
พระราชบัญญัติ ส่วนคนที่ทราบว่ามีก็ยังไม่มีความเข้าใจในเนื้อหาของพระราชบัญญัติ โดยประชาชนมีความต้องการที่
จะทราบข้อมูลและให้ทําการเผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์มากท่ีสุด 
 ลัดดาวัลย์ ภูติอนันต์ (2551) ทําการวิจัยเรื่อง “จริยธรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของนักเรียนนายร้อยตํารวจ รุ่น
ท่ี 63 โรงเรียนนายร้อยตํารวจ” เป็นการศึกษาระดับจริยธรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของนักเรียนนายร้อยตํารวจ รุ่นที่ 63 
เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตโดยจําแนกตามอายุ สถานภาพก่อนเข้ารับการศึกษา ระดับการศึกษา
ก่อนเข้ารับการศึกษา ชั่วโมงการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ระยะเวลาในการใช้อินเตอร์เน็ต วัตถุประสงค์ในการใช้
อินเตอร์เน็ต และสถานที่ในการใช้อินเตอร์เน็ต โดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 30 คน ซ่ึงสรุปได้ว่า นักเรียนนายร้อยตํารวจรุ่นที่ 63 โรงเรียนนายร้อยตํารวจมีจริยธรรมในการใช้
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อินเตอร์เน็ตอยู่ในระดับดี จริยธรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของนักเรียนนายร้อยตํารวจดังกล่าวสัมพันธ์กับอายุ สถานภาพ
และระดับการศึกษาก่อนเข้ารับการศึกษา ชั่วโมงการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ระยะเวลา วัตถุประสงค์และสถานที่ใน
การใช้อินเตอร์เน็ต  
 องอาจ เทียนหิรัญ (2546) ได้ทําการวิจัยเรื่อง “อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์: กําหนดฐานความผิดทาง
อาญาสําหรับการกระทําต่อคอมพิวเตอร์” เป็นการศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์โดยได้แบ่ง
รูปแบบการกระทําผิดต่อคอมพิวเตอร์ออกเป็น 6 รูปแบบได้แก่ การเข้าถึงคอมพิวเตอร์โดยปราศจากอํานาจ การดัก
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ การจารกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์ การทําให้เกิดความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์ การปลอม
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ และการฉ้อโกงทางคอมพิวเตอร์ และการศึกษาเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายและ
อนุสัญญาว่าด้วยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมัน โดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
ยอมรับว่าอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์เป็นหนึ่งในปัญหาต่าง ๆ ของผู้ปฏิบัติหน้าท่ี ส่วนประเทศอังกฤษมีความเห็นว่า 
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์เป็นเพียงการกระทําความผิดเดิมในรูปแบบใหม่เท่านั้น และกฎหมายท่ีใช้บังคับอยู่
สามารถดําเนินคดีกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ได้ ดังนั้นเมื่อเกิดการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ จึงได้
พยายามนํากฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ไปปรับใช้กับความผิดท่ีเกิดขึ้น ท้ัง ๆ ท่ีกฎหมายไม่ครอบคลุมถึงความผิดในรูปแบบท่ี
เกิดขึ้น ซ่ึงในที่สุดจึงมีข้อสงสัยถึงความชอบธรรมในการใช้กฎหมายของศาล และประเทศเยอรมันซ่ึงเป็นประเทศที่ใช้
กฎหมายแบบซีวิลลอว์ (Civil Law) เหมือนกับประเทศไทย โดยเยอรมันมีกฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินซ่ึงรวมถึงสิ่งที่จับ
ต้องไม่ได้ ทรัพย์สินทางปัญญา ความลับเฉพาะเรื่องหรือวัตถุท่ีไม่มีรูปร่าง แต่เมื่อปัญหาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นจึงทําให้ต้องมีการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ โดยเฉพาะการใช้คอมพิวเตอร์
เป็นเครื่องมือในการกระทําความผิด 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ ทําการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้และความเข้าใจต่อการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ของผู้ใช้บริการร้านอินเตอร์เน็ตกรณีศึกษา
เขตอําเภอเมืองอุบลราชธานี ซ่ึงประกอบด้วยการรับรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ความเข้าใจต่อการกระทําความผิด และ
พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตภายหลัง พ.ร.บ. บังคับใช้ โดยใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจํานวน 382 ราย 
เก็บข้อมูลโดยวิธีการสุ่มตามความสะดวก (Convenience Sampling) ณ ร้านอินเตอร์เน็ตท่ีมีสถานที่ต้ังอยู่ในอําเภอ
เมืองอุบลราชธานีจํานวน 226 ร้าน  

เครื่องมือที่ใช้ในการศกึษาคือ แบบสอบถามที่จัดทําขึ้นโดยมีเนื้อหาท่ีครอบคลุมประเด็น สาระสําคัญและฐาน
ความผิดตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด 
อาชีพ รายได้ ประสบการณ์การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ปัจจัยของการเลือกใช้บริการร้านอินเตอร์เน็ต ลักษณะ
การใช้บริการ ระยะเวลาในการใช้ สื่อที่ได้รับทราบเกี่ยวกับ พ.ร.บ. 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้และความเข้าใจต่อการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ. ซ่ึงประกอบด้วย 
การรับรู้เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ ความเข้าใจต่อการกระทําความผิด  

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตตามกรอบของ พ.ร.บ. โดย
เครื่องมือที่เป็นแบบสอบถามนี้ได้มีการทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วจึง
นําไปทําการทดสอบ (Pre-test) จํานวน 20 ชุดกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใช้บริการร้านอินเตอร์เน็ตเพื่อรับทราบความไม่
ชัดเจนของแบบสอบถาม และนํามาปรับปรุงเพื่อความถูกต้องเหมาะสมก่อนนําไปเก็บข้อมูลจริง การวิเคราะห์ข้อมูลทํา
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โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยแสดงตารางแจกแจง
ความถี่(Frequency) ร้อยละ (Percentage) และตารางไขว้ (Cross-Tab) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 56.5) ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 19-25 
ปี (ร้อยละ 50.0) มีระดับการศึกษาสูงสุดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ร้อยละ 61.5) มีอาชีพเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา 
(ร้อยละ 69.6) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ํากว่า 5,000 บาท (ร้อยละ 44.5) มีประสบการณ์การใช้อินเตอร์เน็ต 8-10 ปี 
(ร้อยละ 23.8) ส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับปัจจัยต่าง ๆ ในการเลือกใช้บริการร้านอินเตอร์เน็ตโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับปานกลาง คือ ได้แก่สถานที่กว้างขวาง บรรยากาศเย็นสบาย มีข้อส่งเสริมการขายที่น่าในใจ อัตราค่าบริการถูก 
ตามลําดับ โดยลักษณะการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อ เล่นเกมออนไลน์ ออฟไลน์ (ร้อยละ 74.6) รองลงมาคือ พูดคุย สนทนา
ออนไลน์ (ร้อยละ 72.5) ค้นหาข้อมูลและฟังเพลงออนไลน์ (ร้อยละ 63.1) โดยใช้ระยะเวลาเฉลี่ย 2-3 ชั่วโมงต่อครั้ง 
(ร้อยละ 35.1) ส่วนใหญ่รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ พ.ร.บ. จากสื่อโทรทัศน์ (ร้อยละ  57.3) รองลงมาคือ เว็บไซต์ (ร้อยละ 
45.8) และ กระทู้/เว็บบอร์ด (ร้อยละ 30.9) 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลการรับรู้และความเข้าใจต่อการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบถูกเกี่ยวกับระยะเวลาผ่อนผันการเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (ร้อยละ 76.2) 
รองลงมาคือวันที่บังคับใช้หลังประกาศ (ร้อยละ 74.6) และการเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ   
(ร้อยละ 74.1) โดยกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการรับรู้ในระดับปานกลาง คือ ตอบถูก คิดเป็นร้อยละ 72.0 
รองลงมาคือมีการรับรู้เกี่ยวกับเนื้อหาสาระของ พ.ร.บ. ในระดับมาก คือ ตอบถูกคิดเป็นร้อยละ 4.7  การศึกษาความ
เข้าใจต่อการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ. พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบถูกเกี่ยวกับการนําเข้าข้อมูลเป็นเท็จ 
(ร้อยละ 84.8) การนําเข้าเนื้อหาไม่เหมาะสม (ร้อยละ 79.8) การเผยแพร่เนื้อหาไม่เหมาะสม (ร้อยละ 30.1) รองลงมา
คือ การรบกวนทําลายระบบคอมพิวเตอร์ (ร้อยละ 80.9) และการจําหน่าย/เผยแพร่ชุดคําสั่ง (ร้อยละ 76.2) โดยกลุ่ม
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเข้าใจในระดับปานกลาง (ร้อยละ 77.2) รองลงมาคือเข้าใจในระดับมาก (ร้อยละ 13.9) 
และไม่เข้าใจในระดับน้อย (ร้อยละ 8.9) ตามลําดับ 
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตตามกรอบ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมตามกรอบ พ.ร.บ. โดยส่วนใหญ่ตอบไม่สมควรทําพฤติกรรมรบกวนทําลาย
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (ร้อยละ 85.9) รองลงมาคือไม่สมควรทําพฤติกรรมนําเข้าข้อมูลตัดต่อภาพทําให้ผู้อื่นเสียหาย    
(ร้อยละ 84.3) และไม่สมควรทําพฤติกรรมดักข้อมูลคอมพิวเตอร์ (ร้อยละ 80.1) โดยผลการศึกษาพบว่ากลุ่มผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมตามกรอบของ พ.ร.บ. อยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 64.4) ระดับปานกลาง (ร้อยละ 
29.3) และระดับน้อย (ร้อยละ 6.3)  
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 อภิปรายผล 
 จากผลของการศึกษาการรับรู้และความเข้าใจการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้ ความเข้าใจและพฤติกรรมด้านการรับรู้ส่วนใหญ่
อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีการรับรู้เรื่องระยะเวลาผ่อนผันการเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์มากที่สุดและเรื่อง
วันที่ประกาศใช้น้อยที่สุด สอดคล้องกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จัดทําคู่มือการปฏิบัติแนะแนว
ทางการป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทําคามผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกัน
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ไม่ให้กระทําผิดตาม พ.ร.บ. ได้ผลว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบว่ามี พ.ร.บ. ส่วนคนที่ทราบว่ามีก็ยังไม่มีความเข้าใจ
เนื้อหาของ พ.ร.บ. โดยสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่ทําให้ผู้ตอบแบบสอบถามทราบเกี่ยวกับ พ.ร.บ. มากท่ีสุดและต้องการให้มี
การเผยแพร่เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ผ่านสื่อโทรทัศน์มากท่ีสุด  ด้านความเข้าใจ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเข้าใจอยู่
ในระดับปานกลาง โดยมีความเข้าใจมาตรา 14 การนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดย
ประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความม่ันคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความต่ืนตระหนกแก่ประชาชนมากที่สุด 
และเข้าใจน้อยที่สุดในมาตรา 8 การกระทําด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดักรับไว้ซ่ึง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมิได้มีไว้เพื่อประโยชน์
สาธารณะหรือเพื่อให้บุคคลท่ัวไปใช้ประโยชน์ได้  ด้านพฤติกรรม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมตามกรอบ
ของ พ.ร.บ. อยู่ในระดับมากสอดคล้องกับ ลัดดาวัลย์ ภูติอนันต์ (2551) ท่ีทําการวิจัยจริยธรรมในการใช้อินเตอร์เน็ต
ของนักเรียนนายร้อยตํารวจรุ่นที่ 63 โรงเรียนนายร้อยตํารวจ ได้ผลว่านักเรียนนายร้อยตํารวจรุ่นที่ 63 โรงเรียนนาย
ร้อยตํารวจมีจริยธรรมในการใช้อินเตอร์เน็ตอยู่ในระดับดี โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ตตามกรอบของ พ.ร.บ. มากท่ีสุดในมาตรา 9 การทําให้เสียหาย ทําลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่
ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ และน้อยที่สุดในมาตรา 13 การจําหน่ายหรือเผยแพร่
ชุดคําสั่งที่จัดทําขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนําไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระทําความผิด สอดคล้องกับ องอาจ เทียนหิรัญ (2546) 
ท่ีทําการวิจัยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์: กําหนดฐานความผิดทางอาญาสําหรับการกระทําต่อคอมพิวเตอร์ได้ผล
การศึกษาว่าต่างประเทศก็ประสบปัญหาการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ โดยมีการแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์และพฤติกรรมผู้กระทําความผิดในปัจจุบันมากย่ิงขึ้น เนื่องจากไม่สามารถนํากฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนั้นมา
พิจารณาลงโทษผู้กระทําความผิดได้ รูปแบบของการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งออกเป็น การเข้าถึง
คอมพิวเตอร์โดยปราศจากอํานาจ การดักข้อมูลคอมพิวเตอร์ การจารกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์ การทําให้เกิดความ
เสียหายต่อคอมพิวเตอร์ การปลอมข้อมูลคอมพิวเตอร์ และการฉ้อโกงทางคอมพิวเตอร์ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ให้มากขึ้น และควรเลือก

สื่อที่มีการเข้าถึงได้ง่าย เช่น สื่อโทรทัศน์หรือวิทยุ  
2. เพื่อเป็นการป้องกันการกระทําความผิดท่ีอาจเกิดขึ้นทั้งจากตนเองและเป็นผู้กระทําและจากผู้อื่นมา

กระทําความผิดกับตนเอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเผยแพร่และสร้างความเข้าใจต่อการกระทําความผิดแก่ประชาชน
ให้มากขึ้น ควรมีการกระจายความรู้ความเข้าใจไปยังกลุ่มท่ีไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการหรือไม่มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์
และอินเตอร์เน็ตด้วย  

3. ส่งเสริมพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตตามกรอบของ พ.ร.บ.ให้มากขึ้น สถานศึกษาและ
องค์กร/หน่วยงานควรให้ความสําคัญในการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ให้มากขึ้น 
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