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ความรูความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ของบุคลากรวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING CONCERNING THE COMPUTER CRIME
ACT B.E 2550 OF THE STAFFS IN COLLEGE OF ASIAN SCHOLARS
แสงโสม อมรรัตนพงศ* พีระวัฒน ขาวสิทธิวงษ**
บทคัดยอ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาและเปรียบเทียบระดับความรูค วามเขาใจของบุคลากรวิทยาลัยบัณฑิต
เอเซียตอพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 จําแนกตามลักษณะสวนบุคคล
และตําแหนงบุคลากร ประชากรที่ศึกษา คือ บุคลากรวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จํานวน 139 คน แบงเปนบุคลากรสาย
ผูสอน จํานวน 89 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 50 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม มีความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับ .95 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที
(t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
ผลการศึกษาพบวา 1) บุคลากรวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียมีระดับความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวาดวยการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 2) ผลการเปรียบเทียบระดับความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 จําแนกตาม
ลักษณะสวนบุคคลและตําแหนง พบวาไมมีความแตกตางกัน ยกเวนบุคลากรที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความรู
ความเขาใจดานการนําเขาและเผยแพรซึ่งขอมูลปลอม/เท็จ/ลามก/ขอมูลที่เกี่ยวกับความมั่นคง มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมีความรูความเขาใจตํ่ากวาบุคลากร
ที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกวา
คําสําคัญ : (1) ความรูความเขาใจ (2) พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550
(3) วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ขอนแกน
ABSTRACT
The purposes of this research were to study and compare the levels of knowledge and understanding concerning the Computer Crime Act B.E 2550 of the staffs in College of Asian Scholars.
The population used for this research were 139 persons which classified as 89 scholars and 50 officers. The instrument was a questionnaire which a reliability value at .95 as a whole. The statistics
used in this research were percentage, mean, standard deviation, t-test and One-way ANOVA. The
research found as follows:
* อาจารยประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
** คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
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1) The staffs in College of Asian Scholars had the knowledge and understanding of the
Computer Crime Act B.E 2550 at the moderate level.
2) The comparison results of the knowledge and understanding concerning the Computer
Crime Act B.E 2550 classified by the personal characteristic and position were not different except
the staffs who finished Bachelor Degree, had the knowledge and understanding about the insert
and publicized the unacceptable data such as the fake, false, nude and data with regarding security
aspect were different in the hypothesis of the study statistically significant at .05, lower than the
ones who had Master Degree or higher than this.
Keywords: (1) Knowledge and understanding (2) The Computer Crime Act B.E 2550 (3) College of
Asian Scholars Khonkaen
1. บทนํา
ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมี
การพัฒนาอยางตอเนื่องไปอยางรวดเร็ว และมีบทบาท
ในชีวิตประจําวันอยางมากตอประชาชนทุกกลุม ทําให
ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูล และสารสนเทศไดอยาง
สะดวกรวดเร็วและอิสระ เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ
มากมายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อ สารจึ ง มี คุ ณ ประโยชน ต อ สั ง คมเป น อย า ง
ยิ่ง นอกจากนี้จะเห็นไดวาผูใชอินเทอรเน็ตในปจจุบันมี
จํานวนเพิ่มมากสูงขึ้นอยางตอเนื่อง และอินเทอรเน็ตก็มี
บริการที่หลากหลายรูปแบบที่สามารถตอบสนองความ
ตองการของผูใชไดอยางทั่วถึงจึงเปนชองทางที่ทําใหผู
ใชอินเทอรเน็ตทั่วไปอาจกระทําความผิดไดโดยไมรูตัว
หรืออาจมีผูไมหวังดีนําเทคโนโลยีดังกลาวเปนเครื่องมือ
ใชในการประกอบอาชญากรรมรูปแบบตางๆ อีกจํานวน
มาก ซึง่ ในปจจุบนั จะพบวามีการกระทําความผิดเกีย่ วกับ
คอมพิวเตอรอยางตอเนื่องและหลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้
เนื่องจากการกระทําความผิดลักษณะดังกลาวสามารถ
กระทําไดงาย เกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว และไมตองลงทุน
มาก (อัญธิกา ณ พิบูลย, 2554)
ประเทศไทยไดออกพระราชบัญญัติวาดวยการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ใชแลว
ซึ่ ง สาระสํ า คั ญ ของพระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ มุ ง ควบคุ ม
ถึงผูใชบริการ ซึ่งก็คือประชาชนทั่วไป และผูใหบริการ

ซึ่งหมายถึงหนวยงานตางๆ ที่ใหบริการอินเทอรเน็ตแก
ผูอ นื่ การกระทําความผิดในสวนของผูใ ชบริการ เชน การ
แอบเขาระบบคอมพิวเตอรผูอื่น การดักจับขอมูลของ
ผูอ น่ื การกอกวนระบบคอมพิวเตอรโดยไวรัสคอมพิวเตอร
หรืออีเมล การสรางซอฟตแวรเพื่อชวยกระทําผิด การสง
ตออีเมลที่กระทําผิด การเผยแพรภาพและเสียงที่ลามก
อนาจาร หรือทําลายชื่อเสียงภาพลักษณของบุคคลอื่น
เปนตน ในสวนผูใหบริการ ซึ่งหมายถึง ผูดูแลเว็บไซต
ผูจัดบริการออนไลนภายในสถานศึกษา ฯลฯ จะตองเก็บ
รักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรไวไมนอยกวา 90 วัน
เพือ่ สามารถระบุถงึ เครือ่ งคอมพิวเตอร เวลา และสถานที่
ที่กระทําผิด เพื่อสืบหาผูกระทําผิดตอไปได
อยางไรก็ตาม ถึงแมวาประเทศไทยไดมีประกาศ
บังคับใชพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยว
กับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ออกมาใชแลว แตยังพบคดี
ความทีเ่ กีย่ วของกับการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร
อยางตอเนื่อง โดยเห็นไดจากขาวสารที่ปรากฏทั้งในรูป
แบบการละเมิดลิขสิทธิ์โปรแกรม การแอบเจาะระบบ
หรื อ ข อ มู ล การเผยแพร ภ าพลามกอนาจาร เป น ต น
หลายมาตราในพระราชบัญญัติฯ มีผลกระทบตอผูใช
อินเทอรเน็ตโดยตรง หากผูใชอินเทอรเน็ตขาดความ
รูความเขาใจในเรื่องของกฎหมายอาจสงผลใหกระทํา
ความผิดโดยรูเทาไมถึงการณ ดังนั้นผูใชคอมพิวเตอรจึง
ควรศึกษาขอมูลและทําความเขาใจในพระราชบัญญัติ
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วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.
2550 อยางถองแทเพื่อปองกันไมใหเกิดการกระทําผิด
ทางคอมพิวเตอร และทําใหการใชงานคอมพิวเตอรเปน
ไปในทางที่สรางสรรค (ปยฉัตร เกษตรรัตนชัย, 2552)
วิ ท ยาลั ย บั ณ ฑิ ต เอเซี ย ได รั บ ใบอนุ ญ าตจั ด ตั้ ง
วิทยาลัยตั้งแตป พ.ศ. 2542 โดยมีศาสตราจารย ดร.นาย
แพทยกระแส ชนะวงศ เปนผูร บั ใบอนุญาตและดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัตสิ ถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546
ทุกประการ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียเริ่มดําเนินการจัดการ
เรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาตัง้ แตปก ารศึกษา 2545
เปนตนมา ปจจุบนั มีการใชระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือ
ขายอินเทอรเน็ต การเชื่อมโยงแบบไรสายเพื่ออํานวยตอ
การจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการอยาง
ครอบคุลม นอกจากนี้วิทยาลัยยังเปนศูนยการเรียนรู
เพื่อสรางโอกาสทางเทคโนโลยีแหงเอเซีย (APEC Digital
Opportunity Center: ADOC) ประจําประเทศไทยอีก
ดวย โดยเปนหนวยงานที่ใหความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและคอมพิวเตอรแกเยาวชน แมบาน และ
ประชาชนทัว่ ไป ดังนัน้ บุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัย
จึงควรมีความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับพระราชบัญญัตวิ า ดวย
การกระทําความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 เพือ่
เปนแบบอยางทีด่ ใี นการเปนทัง้ ผูใ หบริการและผูใ ชบริการ
คอมพิวเตอร รวมจนถึงนําเสนอสิ่งที่เปนประโยชนแก
ประชาชนตอไป ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาความรูความ
เขาใจเกีย่ วกับพระราชบัญญัตวิ า ดวยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ของบุคลากรวิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย โดยมุงศึกษาเกี่ยวกับระดับความรูความ
เขาใจของบุคลากรวามีมากนอยเพียงใดเพื่อนําขอมูลที่
ไดมาเปนแนวทางการสรางความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับ
พระราชบั ญ ญั ติ ว า ด ว ยการกระทํ า ความผิ ด เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ความรู ค วามเข า ใจของ
บุคลากรวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียตอพระราชบัญญัติวาดวย
การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550
2.2 เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 จําแนกตาม
ลั ก ษณะส ว นบุ ค คลและตํ า แหน ง บุ ค ลากรของผู ต อบ
แบบสอบถาม
3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 บุคลากรวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียมีความเขาใจ
ตอพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 อยูในระดับมาก
3.2 ลักษณะสวนบุคคลและตําแหนงบุคลากร
ของผูต อบแบบสอบถามทีแ่ ตกตางกันมีความรูค วามเขาใจ
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดทาง
คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 แตกตางกัน
4. วิธีการดําเนินงานวิจัย
4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก บุคลากร
ของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 139 คน
ประกอบดวยบุคลากรสายผูสอน จํานวน 89 คน และ
บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 50 คน
การศึ ก ษาค น คว า ในครั้ ง นี้ ศึ ก ษาจาก
ประชากรทั้งหมด
4.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย
ครั้งนี้ เปนแบบสอบถามแบบที่สรางขึ้นตามวัตถุประสงค
ของการวิจัย แบงออกเปน 2 ตอน ไดแก (1) ลักษณะ
สวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม (2) ความรูความ
เขาใจเกีย่ วกับพระราชบัญญัตกิ ารกระทําความผิดเกีย่ วกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 โดยแบบสอบถามที่สรางขึ้น
มีคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective
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Congruence: IOC) ตั้งแต .66-1.00 และมีคาความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .95
4.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดแจกแบบสอบถามใหกับบุคลากรของ
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียดวยตนเอง จํานวน 139 คน และ
ติดตามรับแบบสอบถามคืนภายใน 7 วัน
4.4 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
แบบสอบถามตอนที่ 1 การวิเคราะหลักษณะ
สวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามใชสถิติรอยละ สวน
แบบสอบถามตอนที่ 2 การวิเคราะหความรูความเขาใจ
เกี่ ย วกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารกระทํ า ความผิ ด เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 วิเคราะหโดยคาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมถึงการทดสอบสมมติฐานโดยใช
การทดสอบคาที (t-test) และการวิเคราะหความแปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA)

5. ผลการวิเคราะหขอมูล
ผูตอบแบบสอบถามประกอบดวยบุคลากรสาย
ผูส อน จํานวน 81 คน และบุคลากรสายสนับสนุน 41 คน
โดยสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 89 คน คิดเปนรอย
ละ 68.5 มากกวาเพศชาย ซึ่งมีจํานวน 41 คน คิดเปน
รอยละ 31.5 สวนใหญมีอายุระหวาง 31-40 ป มากที่สุด
คือ จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 41.5 รองลงมามีอายุ
21-30 ป จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 38.8 มีระดับการ
ศึกษาสูงสุดทีร่ ะดับปริญญาโทหรือสูงกวา จํานวน 89 คน
คิดเปนรอยละ 68.5 รองลงมาคือระดับปริญญาตรี จํานวน
37 คน คิดเปนรอยละ 28.5
5.1 การศึกษาระดับความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับ
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ของบุคลากรวิทยาลัยบัณฑิต
เอเซีย ปรากฏตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 คาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของระดับความเขาใจเกีย่ วกับพระราชบัญญัตวิ า ดวยการกระทําความ
ผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ประเด็น
คาเฉลี่ย (μ)
การเขาถึงระบบคอมพิวเตอรหรือขอมูลของผูอื่นโดยมิชอบ
2.90
การเปดเผยหรือดักขอมูลคอมพิวเตอรผูอื่น
2.88
การสงขอมูลรบกวนการใชคอมพิวเตอรของผูอื่น
2.85
การทําลาย แกไข ตัดตอ ดัดแปลง เผยแพร เปลีย่ นแปลงขอมูล รูปภาพ
2.95
หรือระบบคอมพิวเตอรของผูอื่น
การกระทําเพื่อใหการทํางานของระบบคอมพิวเตอรผูอื่นไมสามารถ
2.80
ทํางานไดตามปกติ
ผูใหบริการที่จงใจสนับสนุนใหกระทําความผิด หรือการจําหนาย
2.81
ชุดคําสั่งเพื่อนําไปเปนเครื่องมือการทําความผิด
การนําเขาและเผยแพรซึ่งขอมูลปลอม/เท็จ/ลามก/ขอมูลที่เกี่ยวกับ
2.85
ความมั่นคง
รวม
2.86

จากตารางที่ 1 พบวา บุคลากรวิทยาลัยบัณฑิต
เอเซียมีระดับความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวาดวย
การกระทําความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 โดย

0.99
0.97
1.05
1.10

แปลผล
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ลําดับ
2
3
4
1

1.13

ปานกลาง

6

1.03

ปานกลาง

5

1.07

ปานกลาง

4

0.96

ปานกลาง

σ

รวมอยูในระดับปานกลาง (μ = 2.86, σ = 0.96) เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด
ไดแก ดานการทําลาย แกไข ตัดตอ ดัดแปลง เผยแพร
81
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เปลี่ยนแปลงขอมูล รูปภาพ หรือระบบคอมพิวเตอรของ
ผูอื่น (μ = 2.95, σ = 1.10) รองลงมา คือ ดานการเขา
ถึงระบบคอมพิวเตอรหรือขอมูลของผูอ นื่ โดยมิชอบ (μ =
2.90, σ = 0.99) และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ดาน
การกระทําเพือ่ ใหการทํางานของระบบคอมพิวเตอรผอู นื่
ไมสามารถทํางานไดตามปกติ (μ = 2.80, σ = 1.13)

5.2 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของ
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวาดวยการ
กระทํ า ความผิ ด เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร พ.ศ. 2550
จําแนกตามลักษณะสวนบุคคลและตําแหนงบุคลากร
ปรากฏตามตารางที่ 2-5

ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะหเปรียบเทียบเพศมีผลตอความรูความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวาดวยการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550
เพศ
ความรูความเขาใจ

ชาย
หญิง

จากตารางที่ 2 พบวา บุคลากรเพศชายและเพศ
หญิงมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวาดวย

μ
2.82
2.89

t-test for Equality of Means
σ
t
df
1.12
0.88

-.328

63.63

p
.744

การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ไม
แตกตางกัน ผลการเปรียบเทียบไมเปนตามสมมติฐาน

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ของความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 จําแนกตามอายุ
ความรูความเขาใจ
1. การเขาถึงระบบคอมพิวเตอร
หรือขอมูลของผูอื่นโดยมิชอบ
2. การเปดเผยหรือดักขอมูลคอมพิวเตอร
ผูอื่น
3. การสงขอมูลรบกวนการใช
คอมพิวเตอรของผูอื่น
4. การทําลาย แกไข ตัดตอ ดัดแปลง
เผยแพร เปลี่ยนแปลง ขอมูล รูปภาพ
หรือระบบคอมพิวเตอรของผูอื่น
5. การกระทําเพื่อใหการทํางานของ
ระบบคอมพิวเตอรผูอื่นไมสามารถ
ทํางานไดตามปกติ
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แหลงความแปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

SS
1.071
126.477
127.548
.733
122.036
122.769
.528
144.089
144.617
.446
156.072
156.517
6.565
158.235
164.800

df
3
126
129
3
126
129
3
126
129
3
126
129
3
126
129

MS
.357
1.004

F
.356

P
.785

.244
.969

.252

.859

.176
1.144

.154

.927

.149
1.239

.120

.948

2.188
1.256

1.743

.162
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ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ของความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับพระราช
บัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 จําแนกตามอายุ (ตอ)
ความรูความเขาใจ
6. ผูใหบริการที่จงใจสนับสนุนใหกระทํา
ความผิด หรือการจําหนายชุดคําสั่งเพื่อ
นําไปเปนเครื่องมือการทําความผิด
7. การนําเขาและเผยแพรซึ่งขอมูลปลอม/
เท็จ/ลามก/ขอมูลที่เกี่ยวกับความมั่นคง

แหลงความแปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

จากตาราง 3 พบวา บุคลากรที่มีอายุตางกันมี
ความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับพระราชบัญญัตวิ า ดวยการกระทํา

SS
.442
137.250
137.692
.074
150.371
150.445

df
3
126
129
3
126
129

MS
.147
1.089

F
.135

P
.939

.025
1.193

.021

.996

ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ทั้ง 7 ดานไม
แตกตางกัน ผลการเปรียบเทียบไมเปนไปตามสมมติฐาน

ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ของความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 จําแนกตามระดับการศึกษา
ความรูความเขาใจ
1. การเขาถึงระบบคอมพิวเตอร หรือ
ขอมูลของผูอื่นโดยมิชอบ
2.

3.

4.

5.

แหลงความแปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
การเปดเผยหรือดักขอมูลคอมพิวเตอร
ระหวางกลุม
ผูอื่น
ภายในกลุม
รวม
การสงขอมูลรบกวนการใชคอมพิวเตอร
ระหวางกลุม
ของผูอื่น
ภายในกลุม
รวม
การทําลาย แกไข ตัดตอ ดัดแปลง เผยแพร
ระหวางกลุม
เปลี่ยนแปลงขอมูล รูปภาพ หรือระบบ
ภายในกลุม
คอมพิวเตอรของผูอื่น
รวม
การกระทําเพื่อใหการทํางานของระบบ
ระหวางกลุม
คอมพิวเตอรผูอื่นไมสามารถทํางานได
ภายในกลุม
ตามปกติ
รวม

SS
4.436
123.112
127.548
1.913
120.857
122.769
3.052
141.565
144.617
2.404
154.113
156.517
4.278
160.522
164.800

df
2
127
129
2
127
129
2
127
129
2
127
129
2
127
129

MS
2.218
.969

F
2.288

P
.106

.956
.952

1.005

.369

1.526
1.115

1.369

.258

1.202
1.213

.990

.374

2.139
1.264

1.692

.188
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ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ของความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัตวิ า ดวยการกระทําความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 จําแนกตามระดับการศึกษา (ตอ)
ความรูความเขาใจ
6. ผูใหบริการที่จงใจสนับสนุนใหกระทํา
ความผิด หรือการจําหนายชุดคําสั่ง
เพื่อนําไปเปนเครื่องมือการทําความผิด
7. การนําเขาและเผยแพรซึ่งขอมูลปลอม/
เท็จ/ลามก/ขอมูลที่เกี่ยวกับความมั่นคง

แหลงความแปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

จากตารางที่ 4 พบวา บุคลากรที่มีระดับการ
ศึกษาแตกตางกัน มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพระราช
บัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
พ.ศ. 2550 ในด า นการนํ า เข า และเผยแพร ซึ่ ง ข อ มู ล
ปลอม/เท็จ/ลามก/ขอมูลที่เกี่ยวกับความมั่นคง แตกตาง
กัน อยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 และเมือ่ ทําการ

SS
3.799
133.894
137.692
7.327
143.118
150.445

df
2
127
129
2
127
129

MS
1.899
1.054

F
1.802

P
.169

3.664
1.127

3.251

.042*

ทดสอบดวยวิธี Least Significant Different (LSD) พบ
วา บุคลากรทีม่ รี ะดับการศึกษาปริญญาตรีมคี วามรูค วาม
เขาใจตํ่ากวาบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทหรือ
สูงกวา โดยมีผลตางของคาเฉลีย่ เทากับ 0.51 นอกนัน้ ไมมี
ความแตกตาง

ตารางที่ 5 แสดงการวิเคราะหเปรียบเทียบความรูความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ของบุคลากร จําแนกตามตําแหนงบุคลากร
ตําแหนงบุคลากร
ความรูความเขาใจ

บุคลากรสายผูสอน
บุคลากรสายสนับสนุน

จากตารางที่ 5 พบว า บุ ค ลากรสายผู ส อน
และบุคลากรสายสนับสนุนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
พระราชบั ญ ญั ติ ว า ด ว ยการกระทํ า ความผิ ด เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ไมแตกตางกัน
6. สรุปผลการวิจัย
6.1 ระดับความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.
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2.98
2.68

t-test for Equality of Means
t
df
0.82
1.575
77.958
1.15

P
.119

2550 ของบุคลากรวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียโดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง โดยดานที่บุคลากรมีความรูความเขาใจ
มากทีส่ ดุ คือ ดานการทําลาย แกไข ตัดตอ ดัดแปลง เผยแพร
เปลี่ยนแปลงขอมูล รูปภาพ หรือระบบคอมพิวเตอรของ
ผูอื่น รองลงมา คือ ดานการเขาถึงระบบคอมพิวเตอร
หรือขอมูลของผูอื่นโดยมิชอบ และนอยที่สุดคือ ดานการ
กระทําเพื่อใหการทํางานของระบบคอมพิวเตอรผูอื่นไม
สามารถทํางานไดตามปกติ
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6.2 ผลการเปรียบเทียบลักษณะสวนบุคคลและ
ตํ า แหน ง มี ผ ลกั บ ความรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ พระราช
บัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
พ.ศ. 2550 พบวา ลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ
และตําแหนงของบุคลากรที่แตกตางกันมีความรูความ
เขาใจเกีย่ วกับพระราชบัญญัตวิ า ดวยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ไมแตกตางกัน ยกเวน
บุคลากรที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความ
ผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ดานการนําเขาและ
เผยแพรซึ่งขอมูลปลอม/เท็จ/ลามก/ขอมูลที่เกี่ยวกับ
ความมั่นคงแตกตางกัน โดยบุคลากรที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรีมีความรูความเขาใจตํ่ากวาบุคลากรที่มีระดับ
การศึกษาปริญญาโทหรือสูงกวา
7. การอภิปรายผล
7.1 ระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับพระราช
บัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
พ.ศ. 2550 ของบุคลากรวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียโดยรวมอยู
ในระดับปานกลาง โดยดานทีบ่ คุ ลากรมีระดับความรูค วาม
เขาใจสูงที่สุด คือ ดานการทําลาย แกไข ตัดตอ ดัดแปลง
เปลี่ยนแปลงขอมูล รูปภาพ หรือระบบคอมพิวเตอรของ
ผูอื่น เนื่องจากการกระทําความผิดในลักษณะดังกลาว
มักเปนขาวทางสื่อทําใหมีความเขาใจความหมายของ
การกระทําความผิด แตมีความรูความเขาใจในดานการ
กระทําเพื่อใหการทํางานของระบบคอมพิวเตอรผูอื่นไม
สามารถทํางานไดตามปกติ นอยทีส่ ดุ ทัง้ นีอ้ าจเปนเพราะ
เรื่องขอความของขอกฎหมายที่บุคคลทั่วไปมองวาเปน
เรื่องเขาใจยากและตองใชการตีความตัวบทกฎหมายเพื่อ
ทําความเขาใจ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของศิญานิลท
ศักดิ์ดุลยธรรม (2551) ที่พบวา ผูใชอินเทอรเน็ตในเขต
กรุงเทพมหานครมีความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติฯ ใน
ระดับตํา่ การทีบ่ คุ ลากรวิทยาลัยมีระดับความรูค วามเขาใจ
เกีย่ วกับพระราชบัญญัตวิ า ดวยการกระทําความผิดเกีย่ วกับ

คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 อยูในระดับปานกลาง ทั้งที่
มีการประกาศบังคับใชกฎหมายนีม้ าแลวกวา 6 ปนนั้ อาจ
เปนเพราะบุคคลากรรับทราบวามีกฎหมายฉบับนีแ้ ตมอง
วากฎหมายเปนเรื่องยากสําหรับประชาชนจึงทําใหขาด
การใสใจเกีย่ วกับกฎหมายดังกลาว และขอกฎหมายตางๆ
อาจยากตอความตีความใหเข าใจได จึงทําใหมีระดับ
ความรูความเขาใจอยูในระดับปานกลาง
7.2 บุคลากรวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียที่มีเพศ อายุ
และตําแหนงทีแ่ ตกตางกันลวนมีความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับ
พระราชบั ญ ญั ติ ว า ด ว ยการกระทํ า ความผิ ด เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ไมแตกตางกัน ซึง่ อาจเปนเพราะ
ความรูค วามเขาใจในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วของกับกฎหมายเปนเรือ่ ง
ทีบ่ คุ ลากรทุกระดับอายุ เพศ หรือทุกตําแหนงตางใหความ
สนใจศึกษาขอมูลเทาๆ กัน สอดคลองกับงานวิจัยของ
สุภาพร คูพมิ าย และนภาพร นิลาภรณกลุ (2552) และงาน
วิจัยของ พุฒิกันฐก มนเลี้ยง (2550) ที่พบวา ประชาชน
ผูมีสิทธิเลือกตั้งที่อาศัยอยูในพื้นที่องคการบริหารสวน
ตําบลเขาถาน อําเภอทาฉาง จังหวัดสุราษฎรธานี ที่มี
สถานภาพสวนบุคคลดานเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการ
ศึกษา อาชีพ และการเขารวมสัมมนาไมมคี วามสัมพันธกบั
ความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
สวนบุคลากรทีม่ รี ะดับการศึกษาแตกตางกัน
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวาดวยการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ดาน
การนําเขาและเผยแพรซงึ่ ขอมูลปลอม/เท็จ/ลามก/ขอมูล
ที่เกี่ยวกับความมั่นคงแตกตางกัน โดยบุคลากรที่มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรีมคี วามรูค วามเขาใจตํา่ กวาบุคลากร
ทีม่ รี ะดับการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกวา อาจเพราะผูท มี่ ี
ระดับการศึกษาสูงกวาจะสามารถอานและตีความภาษา
ของขอกฎหมายไดเขาใจมากกวา สอดคลองกับงานวิจัย
ของศิญานิลท ศักดิ์ดุลยธรรม (2551) ที่พบวา การศึกษา
มีความสัมพันธกับความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวาดวย
การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550
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8. สรุปและขอเสนอแนะ
8.1 ขอเสนอแนะในการนําไปใชประโยชน
8.1.1 ควรมี ก ารเผยแพร ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ
พระราชบั ญ ญั ติ ว า ด ว ยการกระทํ า ความผิ ด เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 โดยใหความรูผานทางเว็บไซต
เพื่อเผยแพรสาระความรูแกบุคลากร ตลอดจนนักศึกษา
และบุคคลทั่วไป นอกจากนี้ควรมีโปสเตอรที่มีเนื้อหา
เกี่ ย วกั บ ข อ กฎหมายและโทษของการกระทํ า ผิ ด ติ ด
ประกาศไวตามหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
8.1.2 วิทยาลัยควรมีหนวยงานที่คอยใหคํา
อธิบายหรือตอบคําถามขอสงสัยเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.
2550 สําหรับใหบริการความรู เพือ่ ใหบคุ ลากรเขาใจอยาง
ถองแทและมีความมัน่ ใจในการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัติ
8.2 ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งตอไป
8.2.1 ควรมีการศึกษาผลกระทบจากการ
ใชพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 เพื่อนําไปสูการปรับปรุงพระ
ราชบัญญัติฯ ฉบับตอไปใหสอดคลองกับสถานการณจริง
8.2.3 ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการกระ
ทําความผิดตอพระราชบัญญัตวิ า ดวยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 เพื่อหาวิธีการปองกัน
การกระทําความผิดที่อาจเกิดขึ้น
9. การอางอิง
1. เบญจรัตน ธารารักษ. (2552). ความรูและความ
เขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ของ
บุคลากรในสํานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เชียงใหม. การศึกษาคนควาแบบอิสระปริญญานิพนธ
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
2. ปยฉัตร เกษตรรัตนชัย. (2552). พฤติกรรมการ
กระทําความผิดพระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ของ
86

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครนนทบุ รี . วิ ท ยานิ พ นธ ป ริ ญ ญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
3. การศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร (คอมพิ ว เตอร ) บั ณ ฑิ ต
วิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง.
4. พีรภัทร วาณิชยเจริญ. (2551). ความรูความเขาใจ
ใน พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และการตัดสินใจ
5. เลือกซือ้ ซีดเี พลงของนิสติ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิ ท ยาเขตบางเขน. วิทยานิพนธ
ปริ ญ ญาศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าพั ฒ น
สังคมศาสตร โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิต
ศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
6. ศิญานิลท ศักดิ์ดุลยธรรม. (2551). ความรู การ
ประเมินผลกระทบและแนวโนมพฤติกรรมของ
ผูใชอินเทอรเน็ตเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวาดวย
การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
พ.ศ. 2550. วิ ท ยานิ พ นธ ป ริ ญ ญานิ เ ทศศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
7. สุภาพร คูพิมาย และนภาพร นิลาภรณกุล. (2552).
รายงานการวิจัย เรื่อง ความรูความเขาใจของ
ผูใหบริการรานอินเทอรเน็ตคาเฟในเขตกรุงเทพ
มหานครที่มีตอพระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา
ความผิ ด เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร พ.ศ. 2550.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
8. อัญธิกา ณ พิบลู ย. (2554). รายงานผลสํารวจความ
เห็นสาธารณะ กระบวนการยุติธรรมทางอาญากับ
การจัดการภัยไซเบอร. ปญญาสมาพันธเพือ่ การวิจยั
ความเห็นสาธารณะแหงประเทศไทย.
9. Cronbach, Lee J. (1970). Essential of Psychological Testing.(3rd.ed.) New York : Harper &
Harper & Row Publisher.
10. Jerome Frieman. (2002). Learning and
Adaptive Behavior. Kansas state University.
Printed in the United State of America.

