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สารบาญ 
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สารบาญกราฟ          ฑ 
บทท่ี 1 บทนํา                     1 

หลักการและเหตุผล         1 
 วัตถุประสงคของการศึกษา            3 
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รูปแบบการกระทําความผิดและบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติ 
วาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550     9 
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  ฌ 

สารบาญ (ตอ) 

 
           หนา 

บทท่ี 4 ผลการศึกษา         24 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม     24 
สวนท่ี 2 การรับรูและความเขาใจตอการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ    33 
วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 2550 
สวนท่ี 3 พฤติกรรมการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตของผูใชบริการตาม  54 
กรอบ พ.ร.บ. หลังประกาศใชในปจจุบัน 

บทท่ี 5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ              101 
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ประวัติผูเขียน                    128 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ญ 

สารบาญตาราง 
 

ตารางท่ี                      หนา 
1 รูปแบบการกระทําความผิด       12 
2 แสดงจํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ   24 
3 แสดงจํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาย ุ   25 
4 แสดงจํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา  25 
5 แสดงจํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ   26 
6 แสดงจํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 26 
7 แสดงจํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถามเกีย่วกบัประสบการณการใชอินเทอรเนต็ 27 
8 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับการให     

ความสําคัญกับปจจัยตาง ๆ ของการเลือกใชบริการจากรานอินเทอรเนต็    28 
9 แสดงจํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับลักษณะของการใชอินเทอรเน็ต   30 

10 แสดงจํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับระยะเวลาในการใชบริการ 31 
เฉล่ียตอคร้ัง 

11 แสดงจํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับส่ือท่ีไดรับทราบขอมูล   
เกี่ยวกับพ.ร.บ.         32 

12 แสดงความถ่ี และรอยละของคําตอบการรับรูเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของ 
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 2550   33 

13 แสดงความถ่ี และรอยละของการอภิปรายแปลผลคําตอบการรับรูเกี่ยวกับเนื้อหา 
สาระของพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกีย่วกับคอมพิวเตอร 2550 39 

14 แสดงความถ่ี และรอยละของการอภิปรายแปลผลระดับการรับรูเกี่ยวกบัเนื้อหาสาระ 
ของพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 2550  43 

15 แสดงความถ่ี และรอยละของขอมูลคําตอบความเขาใจตอการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพวิเตอร 2550   44 

16 แสดงความถ่ี และรอยละของการอภิปรายแปลผลคําตอบความเขาใจตอการกระทํา 
ความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพวิเตอร 2550 49 

 
 



  ฎ 

สารบาญตาราง (ตอ) 
 

ตารางท่ี                      หนา 
 
17 แสดงความถ่ี และรอยละของการอภิปรายแปลผลระดับความเขาใจตอการกระทํา 

ความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพวิเตอร 2550 53 
18 แสดงความถ่ี และรอยละของขอมูลคําตอบเกี่ยวกับพฤตกิรรมการใชคอมพิวเตอร 

และอินเทอรเน็ตกระทําความผิดในปจจุบัน     54 
19 แสดงความถ่ี และรอยละของการอภิปรายแปลผลคําตอบเกี่ยวกับพฤตกิรรมการใช

 คอมพิวเตอรและอินเทอรเนต็ของผูใชบริการตามกรอบ พ.ร.บ. ในปจจุบัน  57 
20 แสดงความถ่ี และรอยละของระดับพฤติกรรมการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 

กระทําความผิดในปจจุบัน       60 
21 แสดงจํานวน และรอยละของกลุมผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการรับรูเกี่ยวกับ 

เนื้อหาสาระของ พ.ร.บ. ในระดับมาก ปานกลาง นอย จําแนกตามเพศ    62 
22 แสดงจํานวน และรอยละของกลุมผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการรับรูเกี่ยวกับ 

เนื้อหาสาระของ พ.ร.บ. ในระดับมาก ปานกลาง นอย จําแนกตามอายุ  64 
23 แสดงจํานวน และรอยละของกลุมผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการรับรูเกี่ยวกับ 

เนื้อหาสาระของ พ.ร.บ. ในระดับมาก ปานกลาง นอย จําแนกตามการศึกษา  67 
24 แสดงจํานวน และรอยละของกลุมผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการรับรูเกี่ยวกับ 

เนื้อหาสาระของ พ.ร.บ. ในระดับมาก ปานกลาง นอย จําแนกตามอาชีพ  69 
 25 แสดงจํานวน และรอยละของกลุมผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการรับรูเกี่ยวกับ 

เนื้อหาสาระของ พ.ร.บ. ในระดับมาก ปานกลาง นอย จําแนกตามรายได  71 
 26 แสดงจํานวน และรอยละของกลุมผูตอบแบบสอบถามท่ีมีความเขาใจ 

ตอการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ. ในระดับมาก ปานกลาง นอย จําแนกตามเพศ 74 
 27 แสดงจํานวน และรอยละของกลุมผูตอบแบบสอบถามท่ีมีความเขาใจ 

ตอการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ. ในระดับมาก ปานกลาง นอย จําแนกตามอายุ 76 
 28 แสดงจํานวน และรอยละของกลุมผูตอบแบบสอบถามท่ีมีความเขาใจ 

ตอการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ. ในระดับมาก ปานกลาง นอย จําแนกตามการศึกษา 79 
29 แสดงจํานวน และรอยละของกลุมผูตอบแบบสอบถามท่ีมีความเขาใจ 

ตอการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ. ในระดับมาก ปานกลาง นอย จําแนกตามอาชีพ 81 



ฏ 

สารบาญตาราง (ตอ) 
 

ตารางท่ี                      หนา 
30 แสดงจํานวน และรอยละของกลุมผูตอบแบบสอบถามท่ีมีความเขาใจตอการกระทํา 

ความผิดตาม พ.ร.บ. ในระดับมาก ปานกลาง นอย จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 84 
31 แสดงจํานวน และรอยละของกลุมผูตอบแบบสอบถามท่ีมีพฤติกรรมการใช 

คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตตามกรอบของ พ.ร.บ. ในระดับมาก ปานกลาง นอย  
จําแนกตามเพศ         87 

32 แสดงจํานวน และรอยละของกลุมผูตอบแบบสอบถามท่ีมีพฤติกรรมการใช 
คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตตามกรอบของ พ.ร.บ. ในระดับมาก ปานกลาง นอย  
จําแนกตามอายุ         89 

33 แสดงจํานวน และรอยละของกลุมผูตอบแบบสอบถามท่ีมีพฤติกรรมการใช 
คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตตามกรอบของ พ.ร.บ. ในระดับมาก ปานกลาง นอย  
จําแนกตามการศึกษา        92 

34 แสดงจํานวน และรอยละของกลุมผูตอบแบบสอบถามท่ีมีพฤติกรรมการใช 
คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตตามกรอบของ พ.ร.บ. ในระดับมาก ปานกลาง นอย 
จําแนกตามอาชีพ        95 

35 แสดงจํานวน และรอยละของกลุมผูตอบแบบสอบถามท่ีมีพฤติกรรมการใช 
คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตตามกรอบของ พ.ร.บ. ใน ระดับมาก ปานกลาง นอย 
จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน       98 
 

 
 



  ฐ 

สารบาญภาพ 
 

ภาพท่ี                      หนา 
1  แสดงแบบจําลองกระบวนการรับรู      5 
2 กรอบแนวคิดท่ีใชในการศึกษา       15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฑ 

สารบาญกราฟ 
 

กราฟท่ี                                  หนา 
 1 แสดงรอยละของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับประสบการณการใชอินเทอรเน็ต 27 

2 แสดงรอยละของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับการใหความสําคัญกับปจจัยตาง ๆ  29 
ของการเลือกใชบริการจากรานอินเทอรเนต็ 

3 แสดงรอยละของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับลักษณะของการใชอินเทอรเน็ต  30 
4 แสดงรอยละของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับระยะเวลาในการใชบริการเฉล่ียตอคร้ัง 31 
5 แสดงจํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับส่ือท่ีไดรับทราบขอมูล 

เกี่ยวกับพ.ร.บ.         32 
6 แสดงรอยละของคําตอบการรับรูเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของพระราชบัญญัติ 

วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพวิเตอร 2550    36 
7 แสดงรอยละของการอภิปรายแปลผลคําตอบการรับรูเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของ 

พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพวิเตอร 2550   41 
 8 แสดงรอยละของการอภิปรายแปลผลระดับการรับรูเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของ 

พระราช บัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกีย่วกับคอมพิวเตอร 2550  43 
 9 แสดงรอยละของขอมูลคําตอบความเขาใจตอการกระทําความผิดตาม 

พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพวิเตอร 2550   46 
 10 แสดงรอยละของการอภิปรายแปลผลคําตอบความเขาใจตอการกระทําความผิด 

ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 2550  51 
 11 แสดงรอยละของการอภิปรายแปลผลระดับความเขาใจตอการกระทําความผิด 

ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 2550  53 
 12 แสดงรอยละของขอมูลคําตอบเกี่ยวกับพฤตกิรรมการใชคอมพิวเตอรและ 

อินเทอรเน็ตกระทําความผิดในปจจุบัน      55 
 13 แสดงรอยละของการอภิปรายแปลผลคําตอบเกี่ยวกับพฤตกิรรมการใชคอมพิวเตอร 

และอินเทอรเน็ตของผูใชบริการตามกรอบ พ.ร.บ. ในปจจุบัน   58 
 14 แสดงรอยละของระดับพฤตกิรรมการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 

กระทําความผิดในปจจุบัน       60



  ฒ 

สารบาญกราฟ (ตอ) 
 

กราฟท่ี                                  หนา 
 15 แสดงรอยละของกลุมผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการรับรูเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ 

ของ พ.ร.บ. ในระดับมาก ปานกลาง นอย จําแนกตามเพศ    62 
 16 แสดงรอยละของกลุมผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการรับรูเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ 

ของ พ.ร.บ. ในระดับมาก ปานกลาง นอย จําแนกตามอาย ุ    65 
 17 แสดงรอยละของกลุมผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการรับรูเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ 

ของ พ.ร.บ. ในระดับมาก ปานกลาง นอย จําแนกตามการศึกษา   68 
 18 แสดงรอยละของกลุมผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการรับรูเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ 

ของ พ.ร.บ. ในระดับมาก ปานกลาง นอย จําแนกตามอาชีพ    70 
 19 แสดงรอยละของกลุมผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการรับรูเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ 

ของ พ.ร.บ. ในระดับมาก ปานกลาง นอย จําแนกตามรายได    72 
 20 แสดงรอยละของกลุมผูตอบแบบสอบถามท่ีมีความเขาใจตอการกระทําความผิด 

ตาม พ.ร.บ. ในระดับมาก ปานกลาง นอย จําแนกตามเพศ    74 
 21 แสดงรอยละของกลุมผูตอบแบบสอบถามท่ีมีความเขาใจตอการกระทําความผิด 

ตาม พ.ร.บ. ในระดับมาก ปานกลาง นอย จําแนกตามอาย ุ    77 
 22 แสดงรอยละของกลุมผูตอบแบบสอบถามท่ีมีความเขาใจตอการกระทําความผิด 

ตาม พ.ร.บ. ในระดับมาก ปานกลาง นอย จําแนกตามการศึกษา   80 
 23 แสดงรอยละของกลุมผูตอบแบบสอบถามท่ีมีความเขาใจตอการกระทําความผิด 

ตาม พ.ร.บ. ในระดับมาก ปานกลาง นอย จําแนกตามอาชีพ    82 
24 แสดงรอยละของกลุมผูตอบแบบสอบถามท่ีมีความเขาใจตอการกระทําความผิด 

ตาม พ.ร.บ. ในระดับมาก ปานกลาง นอย จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดอืน  85 
25 แสดงรอยละของกลุมผูตอบแบบสอบถามท่ีมีพฤติกรรมการใชคอมพิวเตอรและ 

อินเทอรเน็ตตามกรอบของ พ.ร.บ. ในระดบัมาก ปานกลาง นอย จําแนกตามเพศ 87 
26 แสดงรอยละของกลุมผูตอบแบบสอบถามท่ีมีพฤติกรรมการใชคอมพิวเตอรและ 

อินเทอรเน็ตตามกรอบของ พ.ร.บ. ในระดบัมาก ปานกลาง นอย จําแนกตามอาย ุ 90 
27 แสดงรอยละของกลุมผูตอบแบบสอบถามท่ีมีพฤติกรรมการใชคอมพิวเตอรและ 

อินเทอรเน็ตตามกรอบของ พ.ร.บ. ในระดบัมาก ปานกลาง นอย  
จําแนกตามการศึกษา        93 



ณ 

สารบาญกราฟ (ตอ) 
 

กราฟท่ี                                  หนา 
28 แสดงรอยละของกลุมผูตอบแบบสอบถามท่ีมีพฤติกรรมการใชคอมพิวเตอรและ 

อินเทอรเน็ตตามกรอบของ พ.ร.บ. ในระดับมาก ปานกลาง นอย จําแนกตามอาชีพ 96 
29 แสดงรอยละของกลุมผูตอบแบบสอบถามท่ีมีพฤติกรรม 

การใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตตามกรอบของ พ.ร.บ.  
ใน ระดบัมาก ปานกลาง นอย จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน   99 


