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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือศึกษาระดับความรู้และพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตที่เสี่ยงต่อการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นักศึกษา
ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ านวน 400 คน ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า (1) นักศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติฉบับนี้ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 42.3 รองลงมาคือ ระดับอ่อน คิดเป็นร้อยละ 
31.5 ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 17.5 และน้อยสุดคือระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 8.8 (2) นักศึกษาส่วนใหญ่
ไม่เคยมีพฤติกรรมการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 
ค าส าคัญ:  ความรู้  พฤติกรรม  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
 พ.ศ. 2550  
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Abstract  
 The objective of this research was to study of knowledge level and usability of 
students which commits any illegal in computer and internet, according to the “Act on 
Computer – Related Offences, BE 2550 (2007)”. The questionnaires were tested by 400 
students of Songkhla Rajabhat University. The data were collected and analyzed 
quantitatively by Statistical software through use of percentages, means, and standard 
deviations. The study indicated that (1) most of the students knew about the Computer 
Crime Act at moderate was 42.3 percent, and got weak was 31.5 percent, good was 17.5 
percent and was 8.8 percent, respectively. (2) Most of the students got 4.50 of computer 
and internet usage score that meant they had never offended.  
Keyword: Knowledge, Behavior, Act on Computer-Related Offences, BE 2550 (2007). 
 
บทน า 
 ด้วยประเทศไทยได้ก าหนดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ .ศ. 
2550 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2550 มีผลบังคับใช้ตั้ งแต่วันที่ 18 
กรกฎาคม พ.ศ.2550 ซึ่งหากพิจารณาพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2550 จะพบว่าพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวมีเจตนารมณ์ เพ่ือก าหนดฐานความผิด บทลงโทษ และ
อ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการสืบสวน สอบสวนเกี่ยวกับการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์
ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง รวมทั้งก าหนดหน้าที่ผู้ให้บริการในการที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการอันจะใช้เป็นพยานหลักฐานที่ส าคัญในการน าตัวผู้กระท าผิดมาลงโทษ การ
บังคับใช้กฎหมายฉบับนี้จะช่วยควบคุม ดูแลและเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
ไม่กระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะโดยวิธีการใดก็ตาม แต่ในทางกลับกันการบังคับใช้
พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตกับคนในสังคมได้เช่นกัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาซึ่งถือได้ว่าคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือ
ส าคัญอย่างยิ่งในการศึกษาไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในรายวิชาเรียน หรือเป็นการใช้เพ่ือศึกษาค้นคว้าข้อมูล
ประกอบการเรียนรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ จึงมีความเป็นไปได้ที่นักศึกษาจะกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ .ศ. 2550 ทั้งนี้ในปัจจุบันสถิติการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นั้นยังมีแนวโน้มเพ่ิมจ านวนมากขึ้น ซึ่งอาจเป็นการกระท าความผิดโดยตั้งใจหรือไม่
ตั้งใจก็ตาม  
 การท างานวิจัยครั้งนี้จะท าให้ทราบระดับความรู้และพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่เสี่ยงต่อการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน อาจารย์ และนักศึกษา ที่จะใช้
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เป็นแนวทางในการควบคุม ดูแล ป้องกัน ไม่ให้เกิดการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และส่งเสริมให้มี
การใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนดต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2550 ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตที่เสี่ยงต่อการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา  

 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 

ในการวิจัย เรื่อง การศึกษาระดับความรู้และพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตที่
เสี่ยงต่อการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ. 
2550 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผู้วิจัยท าการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือน ามาประกอบการท าวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้ 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร, 2550) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2550 
และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2550 ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวได้บัญญัติขึ้นโดยมี
เจตนารมณ์เพ่ือก าหนดฐานความผิด บทลงโทษ และอ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการสืบสวน 
สอบสวนเกี่ยวกับการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งก าหนด
หน้าที่ผู้ให้บริการในการที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการอันจะใช้เป็น
พยานหลักฐานที่ส าคัญในการน าตัวผู้กระท าผิดมาลงโทษ การบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้จะช่วยควบคุม ดูแล
และเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้ผู้ที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ไม่กระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไม่ว่า
จะโดยวิธีการใดก็ตาม 

พฤติกรรม 
 พฤติกรรม หมายถึง กริยา ท่าทางของมนุษย์ที่แสดงออกทั้งที่สามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัส
ต่าง ๆ หรือ รับรู้ด้วยเครื่องมือทดลองต่าง ๆ เช่น การวัดคลื่นสมอง เป็นต้น 
 ไพบูลย์  เทวรักษ์ (2537) แบ่งประเภทของพฤติกรรมออกเป็น 2            
 พฤติกรรมภายใน เป็นพฤติกรรมที่บุคคลมีอยู่ในใจตนเองยากที่ผู้ อ่ืนจะรู้ได้ ถ้าบุคคลไม่บอก
หรือไม่แสดงออกมาให้ปรากฏ เช่น การคิด การเข้าใจ และการตัดสินใจ ฯลฯ ถ้าหากเจ้าตัวไม่บอกหรือ
แสดงกิริยาท่าทางใด ๆ ออกมาแล้วเราจะรู้ได้หรือ 
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พฤติกรรมภายนอก เป็นพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกมาแล้วผู้อ่ืนสามารถสังเกตได้ เช่น การเต้น 
ของหัวใจ เดิน พูด หัวเราะ ร้องไห้ ฯลฯ นอกจากนี้พฤติกรรมภายนอกบางอย่างจ าเป็นจะต้องใช้เครื่องมือ 
หรืออุปกรณ์บันทึกพฤติกรรม เช่น เครื่องวัดคลื่นสมอง เป็นต้น 
 พฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดีย  
 ไพรัตน์ พงศ์พานิชย์ (2557) ได้น าเสนอบทความ เรื่อง โซเชียลมีเดียกับชาติก าลังพัฒนา โดยมี
เนื้อหาระบุว่า พิว รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ ของสหรัฐอเมริกา ส ารวจการใช้ "โซเชียลมีเดีย"  ในประเทศก าลัง
พัฒนากว่า 20 ประเทศ (ไม่รวมประเทศไทย) ผลการวิจัยระบุว่า ผู้ที่เข้าใช้โซเชียลมีเดียในประเทศก าลัง
พัฒนานั้น ใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ส าคัญ 2 อย่าง อย่างแรกสุดคือการติดต่อสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกับคนใน
ครอบครัวหรือเพ่ือน ๆ ในแวดวงเดียวกันแบบ "ทุกที่ ทุกเวลา" และเพ่ือการแลกเปลี่ยนทรรศนะในหัวข้อ
ส าคัญต่าง ๆ ที่เด่นชัดที่สุดก็คือ เรื่องวัฒนธรรมร่วมสมัยนิยม (ดาราดัง , รสนิยมร่วม, หนังสือ, เพลง เป็น
ต้น) เรื่องทางศาสนา และสุดท้ายก็คือ เรื่องการเมือง  
 ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  (องค์การมหาชน) หรือ "สพธอ." (2556) พบว่า
ปัจจุบันคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยสัปดาห์ละถึง 32 ชั่วโมง เพ่ิมขึ้นจากเมื่อ 12 ปีที่แล้ว 
ถึง 76% (ปี 2544) ส าหรับอุปกรณ์ที่ใช้ท่องอินเทอร์เน็ตบ่อย ที่สุดยังมาจากคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หรือ
เดสก์ทอป 45% รองลงมาเป็นโน้ตบุ๊ก 25.3% สมาร์ทโฟน 22.7% แท็บเลต 6.8% และอ่ืน ๆ 0.2% 
ส่วนกิจกรรมยอดนิยม 3 อันดับแรก เช่น การรับส่งอีเมล์ 54.4% ค้นข้อมูล 52.5% และใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ 33.2% ผู้ใหญ่มักใช้รับส่งอีเมล์แต่เด็กเน้นเล่นเกมออนไลน์และการดาวน์โหลดและพบ ด้วยว่า 
93.8% เคยใช้โซเชียลมีเดีย มีแค่ 6.2% เท่านั้นที่ไม่เคยใช้ ที่มีการใช้มากสุด คือ เฟซบุ๊ก 92.2% กู
เกิลพลัส 63.7% และแอปพลิเคชั่นแชต "ไลน์" 61.1% 

 
ภาพประกอบที ่1  แสดงพฤติกรรมคนใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย 
ที่มา : ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (2556) 
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 อาชญากรรมคอมพิวเตอร์  
  ในประเทศไทยนั้น หลังจากที่ได้มีการประกาศออกใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยว กับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ก็ได้มีการรวบรวมการด าเนินคดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยว กับคอมพิวเตอร์เพ่ือเก็บเป็นสถิติ (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2556) 
โดยตัวอย่างข้อมูลจากศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ไทย หรือ ไทยเซิร์ท  ในปี
พ.ศ. 2550 - 2554 พบสถิติเว็บไซต์หน่วยงานด้านการศึกษามีไวรัสมากกว่าเว็บไซต์หน่วยงานอ่ืน คิดเป็น
ร้อยละ 48 และในปีพ.ศ. 2555 ประเทศไทยมีสถิติการหลอกลวงต้มตุ๋นทางอินเทอร์เน็ตมากที่สุดใน
จ านวนภัยคุกคาม คิดเป็นร้อยละ 67 
   
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ เพ่ือศึกษาระดับความรู้และพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ตที่เสี่ยงต่อการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีวิธีการด าเนินการวิจัยตาม
ขั้นตอนดังนี้ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ก าลังศึกษา
อยู่ระหว่างชั้นปีที่ 1-4 จ านวน 14,855 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มตัวอย่างจากนักศึกษา ภาคปกติ                        ที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ระหว่างชั้นปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2556 ซึ่งใช้วิธีสุ่มแบบสะดวก โดยใช้สูตรค านวณของ Taro 
Yamane (ยุทธ ไกยวรรณ์,2553) ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 390 คน เพ่ือให้การเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างมีความครอบคลุมและสะดวก ผู้วิจัยจึงเก็บตัวอย่างทั้งสิ้นจ านวน 400 คน 
                             
                 แบ่งเป็น              
 ตอนที่                                                        
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามระดับความรู้เกี่ยวกับพระพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  
 โดยแบบสอบถามในตอนที่ 2 จะเป็นแบบสอบถามค าถามให้ตอบรับหรือปฏิเสธ (Yes-No 
question) โดยหากผู้ตอบแบบสอบถามตอบถูก ให้ 1 คะแนน ตอบผิด ให้ 0 คะแนน   

เกณฑ์การให้คะแนน    ใช้คะแนนรวมของแบบสอบถามทั้งตอน จะใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเป็นเกณฑ์ในการแบ่งคะแนนที่ได้ออกเป็นระดับความรู้แต่ละระดับ  (โดยค านวณจากค่า 
 + S.D. และ  -S.D.)  ดังนี้ 

มากกว่า  + 1.5 S.D. หมายถึง ดีมาก 
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 + 0.5 S.D.  ถึง   + 1.5 S.D. หมายถึง ดี 
  - 0.5 S.D. ถึง   + 0.5 S.D. หมายถึง ปานกลางหรือพอใช้ 
น้อยกว่า   - 0.5 S.D. หมายถึง อ่อนหรือไม่ดี 

 การประเมินระดับความรู้  ดังนี้ 
ดีมาก มากกว่า 10.53 
ดี 8.36 – 10.53 
ปานกลางหรือพอใช้ 6.19 – 8.35 
อ่อนหรือไม่ดี น้อยกว่า 6.19 

 ตอนที่ 3                                          ท        
โดยแบบสอบถามในตอนที่ 3 จะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ที่มีระดับ

ความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ 
การประเมินระดับพฤติกรรม 

  โดยดัดแปลงจาก การใช้ค่าเฉลี่ยโดยอาศัยเกณฑ์ของเบส  (วรรณฤดี  แก้วแกมแข, 
2544) มาจัดระดับพฤติกรรม  ดังนี้  

ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง ไม่เคย 
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง นาน ๆ ครั้ง 
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง บ่อย 
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง บ่อยมาก 
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง เป็นประจ า 

     ด าเนินการออกแบบสอบถาม 
 1.                                เพ่ื                                      
 2. นักวิจัย               
 3.       เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามที่สร้าง เพ่ือประเมินความเที่ยงตรงด้าน
เนื้อหาของแบบสอบถาม ซึ่งผลการประเมินผล ได้ค่า IOC = 1 โดยมีการปรับแก้ในบางข้อค าถาม และ
ผู้วิจัยได้ด าเนินการปรับแก้ตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ   
 4.             ไ   ลองใช้ (Try out) โดยน าไปทดสอบกับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน  0                        ใจ                               แล้ว         ไ          

5. ทดสอบหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตร สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แอลฟา (Alpha Coefficients) ของครอนบาซ (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .886 
 6.                   แล้วน าไปให้    มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม โดยทีมผู้เก็บข้อมูลงานวิจัย 
 7.                ได ้   คืนมา                           ส าหรับน าไป                
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล  โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง

สถิติ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
1. วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ชั้นปี และคณะ โดยใช้สถิติ

พรรณนาแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percent)  
2. วิเคราะห์ระดับความรู้เกี่ยวกับพระพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ด้านความรู้เกี่ยวกับความผิดและบทลงโทษ ด้านความรู้เกี่ยวกับพนักงาน
เจ้าหน้าที ่และด้านความรู้เกี่ยวกับผู้ให้บริการ โดยใช้สถิติพรรณนาแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่า
ร้อยละ (Percent)  

3. วิเคราะห์การเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของลักษณะ
ทางด้านเพศและชั้นปี โดยใช้สถิติพรรณนาแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percent)  
 
ผลการวิจัย 
ตารางท่ี 1 ค่าร้อยละของระดับความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ 
 คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

ระดับความรู้ จ านวน (คน) ร้อยละ 
อ่อน 126 31.5 
ปานกลาง 169 42.3 
ดี 70 17.5 
ดีมาก 35 8.8 

รวม 400 100.0 

จากตารางที่ 1 ระดับความรู้ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้ในระดับปานกลาง จ านวน 169 คน คิดเป็น
ร้อยละ 42.3  รองลงมาคือ ระดับอ่อน จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.5 ระดับดี จ านวน 70 คน 
คิดเป็นร้อยละ 17.5 และน้อยสุดคือระดับดีมาก จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8 
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ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
รูปแบบพฤติกรรม 

 

S.D. ระดับพฤติกรรม 
ท่านเคยปล่อยไวรัสเข้าสู่ระบบเครือข่ายเพ่ือต้องการให้
ระบบนั้นได้รับความเสียหาย ขัดข้อง 

4.61 0.95 ไม่เคย 

ท่านเคยเข้าไปลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อ่ืนโดยไม่ได้รับ
อนุญาต 

4.60 0.95 ไม่เคย 

ท่านเคยดักจับข้อมูลที่ส่งผ่านระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูล
นั้นไม่ได้มีไว้เพ่ือประโยชน์สาธารณะ 

4.58 1.01 ไม่เคย 

ท่านเคยเข้าไปแก้ไขข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้
อนุญาตและมีเจตนาสร้างข้อมูลเท็จ 

4.57 1.00 ไม่เคย 

ท่านเคยน าข้อมูลซึ่งเป็นเท็จที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อ
ความมั่นคงของประเทศเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ 

4.56 1.08 ไม่เคย 

ท่านเคยแอบเข้าระบบที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงและ
ท่านไม่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงนั้น 

4.56 0.98 ไม่เคย 

ท่านเคยน าข้อมูลอันเป็นเท็จเผยแพร่สู่สาธารณชน 4.56 1.00 ไมเ่คย 
ท่านเคยน าภาพ หรือคลิปวิดีโอในคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของ
บุคคลอื่นหรือลูกค้าออกมาเผยแพร่ ท าให้บุคคลนั้นเสียหาย 

4.52 1.05 ไม่เคย 

ท่านเคยแอบเข้าดูข้อมูลของผู้อ่ืนโดยข้อมูลนั้นมาตรการ
ป้องกันการเข้าถึงและท่านไม่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงนั้น 

4.52 1.04 ไม่เคย 

ท่านเคยตัดต่อภาพและน าไปเผยแพร่ท าให้ผู้ อ่ืนเสียหาย
และเสียชื่อเสียง 

4.51 1.09 ไม่เคย 

ท่านเคยส่งเมล์ก่อกวนหรือโฆษณาขายสินค้า ไปยังผู้ใช้อีเมล์
อ่ืน ๆ ที่ไม่ได้ต้องการ 

4.51 1.06 ไม่เคย 

ท่านเคยกล่าวหาผู้อ่ืนผ่านเว็บบอร์ดสาธารณะ 4.51 1.00 ไม่เคย 
ท่านเคยเข้าอีเมล์ผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ 4.51 1.00 ไม่เคย 
ท่านเคยโพสหรือเผยแพร่ภาพลามกอนาจารทางเวปไซด์
หรือที่ผู้อ่ืนเข้าไปดูได ้

4.49 1.05 นาน ๆ ครั้ง 

ท่านเคยส่งต่อคลิปวิดีโอที่เป็นลักษณะในทางลามกอนาจาร
ให้คนรู้จัก 

4.48 1.08 นาน ๆ ครั้ง 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ 
   และอินเทอร์เน็ต 

รูปแบบพฤติกรรม 
 

S.D. ระดับพฤติกรรม 
ท่านเคยเข้าอีเมล์ผู้อ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ 4.48 1.08 นาน ๆ ครั้ง 
ท่านเคยเผยแพร่รหัสผ่านในการเข้า facebook ของเพ่ือน
ให้กับผู้อืน่รับทราบ 

4.46 1.11 นาน ๆ ครั้ง 

ท่านเคยส่งข้อมูลที่มี spam หรือ ไวรัส ให้กับผู้อ่ืนโดย
เจตนา 

4.43 1.09 นาน ๆ ครั้ง 

ท่านเคยส่งภาพลามก อนาจารของดาราหรือบุคคลมี
ชื่อเสียงทางอีเมล์ต่อให้เพื่อน (forward mail)  

4.42 1.11 นาน ๆ ครั้ง 

ท่านเคยใช้ค าพูดที่ไม่สุภาพหรือในทางที่หมิ่นประมาทผู้อ่ืน
ทาง facebook 

4.06 1.13 นาน ๆ ครั้ง 

ภาพรวม 4.50 0.67 ไม่เคย 

จากตารางที่ 2 ระดับพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต โดยภาพรวมพบว่านักศึกษา
ส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยของระดับพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต เท่ากับ 4.50 คือ ไม่เคยมี
พฤติกรรมดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วยการปล่อยไวรัสเข้าสู่ระบบเครือข่ายเพ่ือต้องการให้ระบบนั้นได้รับ
ความเสียหาย ขัดข้อง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 4.61 การเข้าไปลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อ่ืนโดยไม่ได้
รับอนุญาต มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.60 การ ดักจับข้อมูลที่ส่งผ่านระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลนั้นไม่ได้มีไว้
เพ่ือประโยชน์สาธารณะ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.58 การเข้าไปแก้ไขข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้
อนุญาตและมีเจตนาสร้างข้อมูลเท็จ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.57 การน าข้อมูลซึ่งเป็นเท็จที่น่าจะเกิดความ
เสียหายต่อความมั่นคงของประเทศเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ แอบเข้าระบบที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึง
และท่านไม่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงนั้น และน าข้อมูลอันเป็นเท็จเผยแพร่สู่สาธารณชน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
4.56 การน าภาพหรือคลิปวิดีโอในคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของบุคคลอ่ืนหรือลูกค้าออกมาเผยแพร่ ท าให้
บุคคลนั้นเสียหาย และแอบเข้าดูข้อมูลของผู้อ่ืนโดยข้อมูลนั้นมาตรการป้องกันการเข้าถึงและท่านไม่ได้รับ
สิทธิ์ในการเข้าถึงนั้น มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.52 การตัดต่อภาพและน าไปเผยแพร่ท าให้ผู้อ่ืนเสียหายและเสีย
ชื่อเสียง ส่งเมล์ก่อกวนหรือโฆษณาขายสินค้า ไปยังผู้ใช้ อีเมล์อ่ืน ๆ ที่ไม่ได้ต้องการ กล่าวหาผู้อ่ืนผ่านเว็บ
บอร์ดสาธารณะ และเข้าอีเมล์ผู้อ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.51 เมื่อพิจารณา
รูปแบบพฤติกรรมที่นักศึกษากระท า นาน ๆ ครั้ง พบว่า การโพสหรือเผยแพร่ภาพลามกอนาจารทางเว็บ
ไซดห์รือที่ผู้อ่ืนเข้าไปดูได้ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 4.49 รองลงมาคือ การส่งต่อคลิปวิดีโอที่เป็นลักษณะ
ในทางลามกอนาจารให้คนรู้จัก และเข้าอีเมล์ผู้อ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.48 
การเผยแพร่รหัสผ่านในการเข้า facebook ของเพ่ือนให้กับผู้อ่ืนรับทราบ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.46  การส่ง
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ข้อมูลที่มี spam หรือ ไวรัส ให้กับผู้อ่ืนโดยเจตนา มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.43 การส่งภาพลามก อนาจารของ
ดาราหรือบุคคลมีชื่อเสียงทางอีเมล์ต่อให้เพื่อน (forward mail)  มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.42 และการใช้ค าพูด
ที่ไม่สุภาพหรือในทางที่หมิ่นประมาทผู้อื่นทาง facebook มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เท่ากับ 4.06  

    
สรุปและอภิปรายผล 
 จากข้อมูลที่ได้จากการวิจัย สามารถสรุปและอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. ระดับความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้ในระดับปานกลาง จ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 42.3  รองลงมาคือ 
ระดับอ่อน จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.5 ระดับดี จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 และน้อยสุด
คือระดับดีมาก จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสิริธร เจริญรัตน์ และ 
ชฎารัตน์ พิพัฒนนันท์ (2552) ได้ศึกษาระดับความรู้เกี่ยวกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 490 คน พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้ในระดับปานกลาง รองลงมา คือ ระดับดี ระดับอ่อน และ
ระดับดีมาก ตามล าดับ  
 2. ระดับพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต พบว่านักศึกษาส่วนไม่เคยกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เมื่อพิจารณารูปแบบพฤติกรรมที่นักศึกษากระท า นาน ๆ ครั้ง พบว่ารูปแบบพฤติกรรม
ที่มีการกระท ามากที่สุด คือ การหมิ่นประมาทผู้อ่ืนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รองลงมาคือ การส่งภาพ
ลามก อนาจารให้ผู้อ่ืน (forward mail) การส่งข้อมูลที่มี spam หรือ ไวรัส ให้กับผู้อ่ืนโดยเจตนา การ
เผยแพร่รหัสผ่านในการเข้า facebook ของเพ่ือนให้กับผู้อ่ืนรับทราบ การเข้าอีเมล์ผู้อ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากเจ้าของ การส่งต่อคลิปวิดีโอที่เป็นลักษณะในทางลามกอนาจารให้คนรู้จัก และการโพสหรือเผยแพร่ภาพ
ลามกอนาจารทางเว็บไซด์หรือที่ผู้อ่ืนเข้าไปดูได้ ตามล าดับ ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วจะพบว่าลักษณะพฤติกรรมที่
พบในการกระท าของนักศึกษานั้น เป็นพฤติกรรมที่มักถูกฟ้องร้องเป็นคดีความ งานวิจัยของสาวตรี สุขศรี, 
ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ, อรพิณ ยิ่งยงพัฒนา สถิติการด าเนินคดีตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 พบว่าคดีที่มี
เนื้อหาความผิดเกี่ยวข้องกับการหมิ่นประมาทต่อบุคคลมีสัดส่วนมากที่สุดในคดีที่ถูกฟ้องตาม พ.ร.บ. 
คอมพิวเตอร์ฯ 2550 ทั้งหมด รองลงมาคือ คดีที่เป็นอาชญากรรมคอมพิวเตอร์โดยแท้ (เช่น การเจาะข้อมูล 
การส่งสแปม) อันดับที่สามคือ คดีที่มีเนื้อหาความผิดเกี่ยวข้องกับการหมิ่นประมาทกษัตริย์ พระราชินี และ
รัชทายาท อันดับที่สี่ มีสองประเภท คือ คดีที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง เช่น โพสท์ข้อความหลอกขายของ และ
คดีที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาลามก ซึ่งหากพิจารณาผลนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลายังมีความ
เสี่ยงที่จะประพฤติผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 จึงควร
มีการเสริมสร้างความรู้ เพ่ือให้นักศึกษามีความระมัดระวังในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย และตระหนักถึงบทลงโทษที่จะได้รับเมื่อกระท าความผิด เพ่ิมเติมจากการเรียนการสอนใน
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รายวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ และกิจกรรมนอกห้องเรียนอ่ืน ๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายคอมพิวเตอร์ เป็นต้น  
 
ค าขอบคุณ 
 ผู้วิจัยขอขอบคุณบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผู้ให้การสนับสนุนทุนการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 ในครั้งนี้  
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