
บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของท่ีใชอางอิงในการศึกษาเกี่ยวกับ การรับรู

และความเขาใจตอการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร 2550 ไดแก 

 

ทฤษฏีการรับรู ความเขาใจ 

ความหมายของการรับรู 

ทฤษฎีการรับรู (Perception Theory) กลาวคือ การรับรูวาเปนพื้นฐานการเรียนรูท่ี

สําคัญของบุคคล เพราะการตอบสนองพฤติกรรมใดๆ จะข้ึนอยูกับการรับรูจากสภาพแวดลอมของ

ตนและความสามารถในการแปลความหมายของสภาพน้ันๆ ดังนั้นการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพจึง

ข้ึนอยูกับปจจัยการรับรูและส่ิงเราท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงปจจัยการรับรูประกอบดวย ประสาทสัมผัส 

และปจจัยทางจิตคือ ความรูเดิม ความตองการ และเจตคติ เปนตน การรับรูจะประกอบดวย

กระบวนการสามดานคือ การรับ สัมผัส การแปลความหมาย 

ธัญชนก พิสุทธ์ิรติการุณย (2551: 27) กลาววา การรับรู (Perception) หมายถึง

กระบวนการตีความหมายจากส่ิงท่ีเราพบเห็นในส่ิงแวดลอม หรือแปลความหมายของมนุษยท่ีได

จากความรูสึกสัมผัสเม่ือส่ิงเรามากระทบประสาทสัมผัสท้ัง 5 ซ่ึงประกอบดวย การมองเห็นจาก

ดวงตา การไดยินจากหู การไดกล่ินจากจมูก การชิมรสจากล้ิน และ การสัมผัสจากอวัยวะตาง ๆ ทาง

รางกาย โดยการจําแนกคัดเลือก วิเคราะห ดวยระบบการทํางานของภาวะรางกาย เทียบเคียงกับ

ประสบการณเดิมในความทรงจําใหกลายเปนส่ิงหนึ่งส่ิงใดท่ีมีความหมาย จดจํา สงผลตอการแสดง

พฤติกรรม และนําไปใชในการรับรูตอไป 
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สุรางค จันทรเอม (2518: 107) ไดใหความหมายของการรับรูไวเปนขอ ๆ ดังนี้ 

1. การรับรู คือ การจัดระบบการรวบรวมและตีความหมายจากการสัมผัส 

2. การรับรู คือ กระบวนการที่ส่ิงมีชีวิตรับเอาเร่ืองราวตาง ๆ โดยอาศัยอวัยวะรับสัมผัส

เปนส่ือกลาง 

3. การรับรู คือ กระบวนการที่เกิดข้ึนระหวางส่ิงเราและการตอบสนองส่ิงเรา 

กระบวนการรับรู 

สถิติ วงศสวรรค (2529:  105) ไดกลาวถึงการรับรูไววา การรับรูมีความสําคัญตอการ

เรียนรู การรับรูทําใหเกิดการเรียนรู ถาไมมีการรับรูแลวการเรียนรูจะเกิดข้ึนไมไดสังเกตไดจาก

กระบวนการดังนี้ ส่ิงเรา ประสาทสัมผัสกับส่ิงเรา ตีความแลวรูความหมายการรับรู เกิดสังเกตเปน

การเรียนรู มีความสําคัญตอเจตคติ อารมณและแนวโนมของพฤติกรรมเม่ือรับรูแลวยอมเกิด

ความรูสึกและมีอารมณพัฒนาเปนเจตคติแลวพฤติกรรมก็ตามมาในท่ีสุด กอใหเกิดแนวความคิดเชิง

สรางสรรคท่ีจะดําเนินการพัฒนา แกไข ปรับปรุง เปล่ียนแปลง เลือกสรร และแยกแยะส่ิงเรารอบ ๆ 

ดานโดยมีกระบวนการรับรูดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 แสดงแบบจําลองกระบวนการรับรู 

 

 

  

ประสาทสัมผัส 

(Sensation) 

การรับรู 

(Perception) 

ความรูความเขาใจ 

(Cognition) 

ความทรงจํา (Memory) 

การตอบโต (Action) 

ขอมูลจากภายนอก 

(Information from the World) 
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กมลรัตน หลาสุวงศ (2527:  228-239) สรุปวา การรับรูแบงออกเปน 4 ประการ คือ 

1. การรับรูทางอารมณ หมายถึง การรับรูความรูสึกท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจ 

 2. การรับรูลักษณะของบุคคลตองอาศัยขอมูลประกอบกัน 

 3. การรับรูลักษณะทางกายภาพ พฤติกรรม และคําบอกเลา 

 4. การรับรูภาพพจนของกลุมบุคคล หมายถึง มโนภาพหรือมโนคติของส่ิงตาง ๆ ตามท่ี

บุคคลรับรูเปนภาพท่ีอยูในความคิดหรือจินตนาการของบุคคลและบุคคลสามารถบอกลักษณะของ

ภาพเหลานั้นใหผูอ่ืนทราบไดดวย 

 ความหมายของความเขาใจ  

 ความเขาใจ (Comprehension) เปนความสามารถในการจับใจความ ไดแก การแปล 

ตีความ และขยายความในเร่ืองนั้น ผูท่ีมีความเขาใจจะตองรูความหมายและรายละเอียดของเร่ืองนั้น

สามารถอธิบายไดดวยตนเอง 

 ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2526 : 16) ใหความหมายของความเขาใจวา เปนความสามารถใน

การส่ือสารความหมายของส่ิงท่ีเรียนรู โดยไมจําเปนตองนําไปสัมพันธกับส่ิงอ่ืน ๆ ไดแก 

 1. การแปลความ (Translation) สามารถส่ือความหมายของส่ิงท่ีเรียนรูแลว โดยวิธีส่ือ

ความหมายแบบอ่ืน ๆ เขาใจความหมายของความรูท่ีปรากฏในการส่ือความหมายแบบตาง ๆ 

         2. การตีความ (Interpretation) สามารถอธิบายหรือสรุปความเกี่ยวกับส่ิงท่ีเรียนรูนั้น 

         3. การขยายความ (Extrapolation) สามารถพิจารณาถึงส่ิงท่ีนอกเหนือไปจากเร่ืองท่ี

เรียนรูท้ังดานโอกาสที่จะนําไปใช ผลท่ีเกิดข้ึน แนวโนมในโอกาสตอไป 

ดังนั้นจึงกลาวสรุปไดวาการรับรูคือ การแปลความ ของส่ิงท่ีไดสัมผัสโดยผาน

กระบวนการแปลความหมายเพื่อใหเกิดความเขาใจในส่ิงนั้นๆ 
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แนวคิดของพฤติกรรม 

ความหมายของพฤติกรรม 

พฤติกรรมเปนกิริยาอาการที่แสดงออกของส่ิงมีชีวิตในการตอบสนองตอส่ิงเรา ท้ังจาก

ภายนอกและภายใน โดยรูปแบบของพฤติกรรมตางๆ นั้นเปนผลมาจากการทํางานรวมกันของ

พันธุกรรมและส่ิงแวดลอม 

อารีย พันธมณี (2534, 15-16) ไดใหความหมายคําวา พฤติกรรม (Behavior) วา 

หมายถึง กิจกรรม หรือการกระทําของอินทรีย ท่ีบุคคลสามารถสังเกตเห็นได รูได หรือใชเคร่ืองมือ

วัดหรือตรวจสอบได พฤติกรรมแบงออกเปน 

1. พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) เปนพฤติกรรมท่ีสามารถมองเห็นสังเกตได

จากภายนอกมี 2 ลักษณะ คือ 

1.1 พฤติกรรมแบบ Molar เปนพฤติกรรมท่ีสังเกตเห็นดวยตาเปลา โดยไม

ตองอาศัย เคร่ืองมือวัดและตรวจสอบ 

1.2 พฤติกรรมแบบ Molecular เปนพฤติกรรมท่ีตองอาศัย เคร่ืองชวยใน

การสังเกตเชน การไหลเวียนของโลหิต การเดินของหัวใจ 

2. พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) เปนพฤติกรรมท่ีสามารถเห็นไดชัดเจนดวย

ตาแตจําตองใชเคร่ืองมือวัดและตรวจสอบ พฤติกรรมภายใน คือ ความรูสึก (Feeling) การรับรู 

(Perceiving) การจดจํา (Remembering) การคิด (Thinking) และการตัดสินใจ (Decision 

Making)  
สุชา จันทรเอม (2534, 1) ไดกลาวถึงพฤติกรรมวา เปนกิจกรรม หรือการกระทําตาง ๆ 

ของส่ิงมีชีวิต ซ่ึงแบงไดเปน 2 ประเภท คือ 

1. พฤติกรรมท่ีแสดงออกภายนอก (Overt Behavior) เปนพฤติกรรมท่ีผูอ่ืนสังเกตเห็น

ไดชัดเจน เชน การหัวเราะ การรองไห การเดิน การเคล่ือนไหวของรางกายและอ่ืน ๆ 

2. พฤติกรรมท่ีแสดงออกภายใน (Covert Behavior) อาจสังเกตยากตองใชเคร่ืองมือ

ชวยในการสังเกต เชน การคิด การรับรู อารมณและอ่ืนๆ  
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กระบวนการทางพฤติกรรม 

วิมลสิทธ์ิ  หรยางกูร  (2530) ไดกลาวถึงกระบวนการทางพฤติกรรมไววา  เปน

ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมกายภาพนั้น เกิดกระยวนการทางพฤติกรรม ท่ีแสดง

ถึงลักษณะเฉพาะทางพฤติกรรม อาจจําแนกข้ันตอนของกระบวนการทางพฤติกรรมตามลักษณะ

ทางพฤติกรรมท่ีเดนชัดและมีความเฉพาะพอตอการจําแนกออกไดเปน 3 กระบวนการยอยดังนี้ 

1. กระบวนการรับรู (Perception) คือ กระบวนการท่ีรับขาวสารจากสภาพแวดลอม

โดยผานทางระบบประสาทสัมผัส กระบวนการนี้จึงรวมการรูสึก (Sensation) ดวย 

2. กระบวนการรู (Cognition) คือ กระบวนการที่เกี่ยวของกับกระบวนการทางจิตท่ี

รวมการเรียนรู การจํา การคิด กระบวนการทางจิตดังกลาวยอมรวมถึงการพัฒนาดวย กระบวนการรู

จึงเปนกระบวนการทางปญญาพรอมกันในกระบวนการรับรูและกระบวนการรูนี้ เกิดการ

ตอบสนองทางดานอารมณเกิดกระบวนการทางดานอารมณ (Affect) ท้ังกระบวนการรับรู 

กระบวนการรูและกระบวนการทางอารมณ เปนพฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) 

3. กระบวนการเกิดพฤติกรรมในสภาพแวดลอม (Spatial Behavior) คือ กระบวนการ

ท่ีบุคคลมีพฤติกรรมเกิดข้ึนในสภาพแวดลอม มีความสัมพันธกับสภาพแวดลอมผานการกระทําเปน

ท่ีสังเกตไดจากภายนอก เปนพฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) 

การประเมินพฤติกรรม 

สมโภชน เอ่ียมสุภาษิต (2543 :  61-62) กลาววา การประเมินพฤติกรรมจะทําให

สามารถวิเคราะหถึงความสัมพันธของตัวแปรตาง ๆ ในสภาพแวดลอมท่ีมีผลตอพฤติกรรมท่ีบุคคล

แสดงออกทําใหเกิดความเขาใจในพฤติกรรรม โดยวิธีการประเมินพฤติกรรมสามารถแบงออกเปน 

2 ประเภท ดังนี้ 

1. วิธีการประเมินโดยตรง (Direct Methods of Assessment) เปนวิธีท่ีสามารถบอก

ถึงลักษณะของพฤติกรรมโดยไมตองผานกระบวนการตีความ ประกอบดวย 

1.1 การสังเกตพฤติกรรม (Observation) 

 1.2 การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของตนเอง (Self-Monitoring) 

 1.3 การวัดผลที่เกิดข้ึน (Measurement of Product) 

 1.4 การวัดทางสรีระ (Physiological Measures) 
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2. วิธีการประเมินทางออม (Indirect Methods of Assessment) เปนวิธีท่ีตองผาน

กระบวนการตีความซ่ึงตองข้ึนอยูกับความตรง (Validity) และความเท่ียง (Reliability) 

ประกอบดวย 

 2.1 การสัมภาษณ (Interview) 

 2.2 การรวบรวมขอมูลจากผูอ่ืน (Information from other People)  

 2.3 การรายงานตนเอง (Self Report)  

 ดังนั้นจึงกลาวสรุปไดวาพฤติกรรม เปนการตอบสนองตอส่ิงแวดลอมท่ีเขามากระตุนผาน

ทางกระบวนการรับรูและการเรียนรูท่ีถือวาเปนส่ิงสําคัญตอพฤติกรรม โดยแบงออกเปนพฤติกรรม

ภายนอก (Overt Behavior) และพฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) ซ่ึงการศึกษาในคร้ังนี้จะ

เปนการศึกษาพฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) ของผูใชบริการรานอินเทอรเน็ตในอําเภอ
เมือง เชียงใหม  

 

รูปแบบการกระทําความผิดและบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 (พรเพชร วิชิตชลชัย, 2551) 

 มาตรา ๕ ผูใดเขาถึงโดยมิชอบซ่ึงระบบคอมพิวเตอรท่ีมีมาตรการปองกันการเขาถึง

โดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิไดมีไวสําหรับตน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไม

เกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 มาตรา ๖ ผูใดลวงรูมาตรการปองกันการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรท่ีผูอ่ืนจัดทําข้ึนเปนการ

เฉพาะถานํามาตรการดังกลาวไปเปดเผยโดยมิชอบในประการท่ีนาจะเกิดความเสียหายแกผูอ่ืน ตอง

ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 มาตรา ๗ ผูใดเขาถึงโดยมิชอบซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรท่ีมีมาตรการปองกันการเขาถึง

โดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิไดมีไวสําหรับตน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปหรือปรับไมเกิน

ส่ีหม่ืนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ 

 มาตรา ๘ ผูใดกระทําดวยประการใดโดยมิชอบดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเพื่อดักรับไว

ซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรของผูอ่ืนท่ีอยูระหวางการสงในระบบคอมพิวเตอร และขอมูลคอมพิวเตอร
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นั้นมิไดมีไวเพื่อประโยชนสาธารณะหรือเพื่อใหบุคคลทั่วไปใชประโยชนไดตองระวางโทษจําคุก

ไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 มาตรา ๙ ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย แกไข เปล่ียนแปลง หรือเพิ่มเติมไมวาท้ังหมดหรือบาง 

สวน ซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรของผูอ่ืนโดยมิชอบ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกิน

หนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 มาตรา ๑๐ ผูใดกระทําดวยประการใดโดยมิชอบ เพื่อใหการทํางานของระบบคอมพิวเตอร

ของผูอ่ืนถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไมสามารถทํางานตามปกติไดตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 มาตรา ๑๑ ผูใดสงขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสแกบุคคลอ่ืนโดยปกปด

หรือปลอมแปลงแหลงท่ีมาของการสงขอมูลดังกลาว อันเปนการรบกวนการใชระบบคอมพิวเตอร

ของบุคคลอ่ืนโดยปกติสุข ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 

 มาตรา ๑๒ ถาการกระทําความผิดตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ 

 (๑) กอใหเกิดความเสียหายแกประชาชน ไมวาความเสียหายนั้นจะเกิดข้ึนในทันที

หรือในภายหลังและไมวาจะเกิดข้ึนพรอมกันหรือไม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป 

และปรับไมเกินสองแสนบาท 

 (๒) เปนการกระทําโดยประการท่ีนาจะเกิดความเสียหายตอขอมูลคอมพิวเตอร 

หรือระบบคอมพิวเตอรท่ีเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความ

ปลอดภัยสาธารณะ ความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือการบริการสาธารณะ 

หรือเปนการกระทําตอขอมูลคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอรท่ีมีไวเพื่อประโยชน

สาธารณะ ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตสามปถึงสิบหาป และ ปรับต้ังแตหกหม่ืนบาทถึงสาม

แสนบาท 

 ถาการกระทําความผิดตาม (๒) เปนเหตุใหผูอ่ืนถึงแกความตาย ตองระวางโทษจําคุกต้ังแต 

สิบปถึงยี่สิบป 

 มาตรา ๑๓ ผูใดจําหนายหรือเผยแพรชุดคําส่ังท่ีจัดทําข้ึนโดยเฉพาะเพื่อนําไปใชเปน

เคร่ืองมือในการกระทําความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐

หรือมาตรา ๑๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
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 มาตรา ๑๔ ผูใดกระทําความผิดท่ีระบุไวดังตอไปนี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือ 

ปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 (๑) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรปลอมไมวาท้ังหมดหรือ

บางสวน หรือขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอ่ืน

หรือประชาชน 

 (๒) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ โดยประการที่

นาจะเกิดความเสียหายตอความม่ันคงของประเทศหรือกอใหเกิดความตื่นตระหนกแก

ประชาชน 

 (๓) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรใด ๆ อันเปนความผิด

เกี่ยวกับความม่ันคงแหงราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการกอการรายตามประมวล

กฎหมายอาญา 

 (๔) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรใด ๆ ท่ีมีลักษณะอันลามก

และขอมูลคอมพิวเตอรนั้นประชาชนท่ัวไปอาจเขาถึงได 

 (๕ )  เ ผ ย แพร ห รื อส ง ต อ ซ่ึ ง ข อ มู ลคอมพิ ว เ ต อ ร โ ด ย รู อ ยู แ ล ว ว า เ ป น

ขอมูลคอมพิวเตอรตาม (๑)(๒) (๓) หรือ (๔) 

 มาตรา ๑๕ ผูใหบริการผูใดจงใจสนับสนุนหรือยินยอมใหมีการกระทําความผิดตามมาตรา

๑๔ ในระบบคอมพิวเตอรท่ีอยูในความควบคุมของตน ตองระวางโทษเชนเดียวกับผูกระทําความผิด

ตามมาตรา ๑๔ 

 มาตรา ๑๖ ผูใดนําเขาสูระบบคอมพิวเตอรท่ีประชาชนท่ัวไปอาจเขาถึงได ซ่ึง ขอมูล 

คอมพิวเตอรท่ีปรากฏเปนภาพของผูอ่ืน และภาพนั้นเปนภาพท่ีเกิดจากการสรางข้ึน ตัดตอ เติมหรือ

ดัดแปลงดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือวิธีการอ่ืนใด ท้ังนี้ โดยประการที่นาจะทําใหผูอ่ืนนั้นเสีย

ช่ือเสียง ถูกดูหม่ิน ถูกเกลียดชัง หรือไดรับความอับอาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือ

ปรับไมเกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  

 เพื่อใหงายแกการเขาใจไดจําแนกการกระทําความผิดและบทลงโทษตามมาตรตาง ๆ แสดง

ไวดังนี้  
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ตารางท่ี 1 รูปแบบการกระทําความผิด 

 

ตัวอยาง

 รูปแบบการกระทําความผิด

ตัวอยางผลกระทบตอความมั่นคงปลอดภัย 

(Information Security) & ความเสียหาย

ความผิด

ตามมาตรา

สปายแวร (Spyware)

สนิฟเฟอร (Sniffer)

 การสอดแนมขอมลูสวนตัว 
 การแอบดักฟง packet

มาตรา ๕ เขาถึงระบบคอมพิวเตอร
มาตรา ๖ เปดเผยมาตรการปองกันระบบ
มาตรา ๗ เขาถึงขอมลูคอมพิวเตอร
มาตรา ๘ ดักรับขอมลูคอมพิวเตอร

การใชชุดคําสัง่ในทางมิชอบ 

(Malicious Code) เชน 

Viruses, Worms, Trojan Horses

การตั้งเวลาใหโปรแกรมทําลายขอมลูคอมพิวเตอร
หรือระบบคอมพิวเตอร
การทําใหระบบคอมพิวเตอรทํางานผิดปกติไปจากเดิม
หรือหยุดทํางาน (Denial of Service)

มาตรา ๙  รบกวน/ทําลาย
               ขอมลูคอมพิวเตอร
มาตรา ๑๐ รบกวน/ทําลาย
                ระบบคอมพิวเตอร

สแปมม (Spamming) รบกวนการใชระบบคอมพิวเตอรตามปกติ
อาจถึงขั้นทําใหเปน Zombie

มาตรา ๑๑ การทําสแปมม

การกระทําความผิดขางตน ผลกระทบตอความมัน่คงปลอดภัยของประเทศ
หรือทางเศรษฐกิจความปลอดภัยสาธารณะ
การบริการสาธารณะ

มาตรา ๑๒  
เหตุฉกรรจ อันเกิดจากการกระทําขางตน

โปรแกรมเจาะระบบ

(hacking tools

นําไปใชเจาะระบบคอมพิวเตอร
เพ่ือกออาชญากรรมรูปแบบตางๆ

มาตรา ๑๓ 
การจําหนายหรือเผยแพร
ชุดคําส่ังไมพึงประสงค

การโพสตกระทูเท็จในเว็บบอรด สงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ
กอใหความตื่นตระหนกกับสังคม
กอใหเกิดความเส่ือมเสียตอสถาบันพระมหากษัตริย
กอใหเกิดภาพอันลามก
มกีารสงตอขอมลูที่เปนความผิดขางตน

มาตรา ๑๔ การนําเขาสูระบบ
คอมพิวเตอร ซ่ึงขอมลูคอมพิวเตอร
ปลอม, เท็จ หรือไมเหมาะสม หรือการ
สงตอขอมลู (forward) น้ัน

การโพสตหรือนําเขา

ขอมูลคอมพิวเตอร 

เปนเคร่ืองมอืหรือแพรกระจาย
ความเสียหายตอบุคคลอ่ืน

มาตรา ๑๕ 
ความรับผิดฐานสนับสนุนการ
กระทําความผิดของผูใหบริการ

การตัดตอภาพ ผูถูกกระทําถูกดูหมิน่ ถูกเกลืยดชัง 
หรืออับอาย

มาตรา ๑๖ 
การตัดตอภาพ เปนเหตุใหถูกดูหมิน่
ถูกเกลืยดชัง หรืออับอาย
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เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (2551) ไดจัดทํา “คูมือการปฏิบัติแนะแนว

ทางการปองกันเพื่อหลีกเล่ียงการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร” เพื่อเปนการเผยแพรความรู

เกี่ยวกับวิธีการปองกันไมใหกระทําผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร 2550 ซ่ึงไดกลาวถึงเจตนารมณในการรางพระราชบัญญัติ และผลกระทบของการ

ประกาศใชพระราชบัญญัติดังกลาวทําใหมีปญหาดานการเตรียมความพรอมของหนวยงานตางๆ 

และไดทําการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีการสัมภาษณสมาชิกในครัวเรือนตัวอยางท่ี

มีอายุ 18 ปข้ึนไปครัวเรือนละ 1 คน เปนจํานวน 5,800 คน ในระดับกรุงเทพฯ ภาค และท่ัวประเทศ 

ในวันท่ี 1 - 20 พฤษภาคม 2551 ไดผลวาประชาชนสวนใหญยังไมทราบวามีพระราชบัญญัติ สวน

คนท่ีทราบวามีก็ยังไมมีความเขาใจในเนื้อหาของพระราชบัญญัติ โดยประชาชนมีความตองการท่ี

จะทราบขอมูลและใหทําการเผยแพรผานส่ือโทรทัศนมากท่ีสุด 

 ลัดดาวัลย ภูติอนันต (2551) ไดทําการวิจัยเร่ือง “จริยธรรมการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียน

นายรอยตํารวจ รุนท่ี 63 โรงเรียนนายรอยตํารวจ” เปนการศึกษาระดับจริยธรรมการใชอินเทอรเน็ต

ของนักเรียนนายรอยตํารวจ รุนท่ี 63 เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตโดย จําแนกตาม 

อายุ สถานภาพกอนเขารับการศึกษา ระดับการศึกษากอนเขารับการศึกษา ช่ัวโมงการศึกษาคนควา

ดวยตนเอง ระยะเวลาในการใชอินเทอรเน็ต วัตถุประสงคในการใชอินเทอรเน็ต และสถานท่ีในการ

ใชอินเทอรเน็ต โดยทฤษฏีหรือแนวคิดท่ีนํามาใชประกอบการศึกษาคือ โมเดลพฤติกรรม  แนวคิด

คุณธรรมและจริยธรรม แนวคิดจริยธรรมการใชอินเทอรเน็ต ซ่ึงประชากรมี จํานวน 230 คน โดยใช

แบบสอบถามและแบบสัมภาษณในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 30  คน แลวนําขอมูลท่ี

ไดจากการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูป โดยใช

วิธีการทางสถิติ ไดแก การหาคาความถ่ี รอยละ คาความสูงสุดของคาเฉล่ียและคาความต่ําสุดของ

คาเฉล่ีย คา f - test และ t – test ซ่ึงสรุปไดวา นักเรียนนายรอยตํารวจรุนท่ี 63 โรงเรียนนายรอย

ตํารวจ มีจริยธรรมในการใชอินเทอรเน็ตอยูในระดับดี จริยธรรมการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียน

นายรอยตํารวจดังกลาวไมสัมพันธกับอายุ สถานภาพและระดับการศึกษากอนเขารับการศึกษา 

ช่ัวโมงการศึกษาคนควาดวยตนเอง ระยะเวลา วัตถุประสงค และสถานที่ในการใชอินเทอรเน็ตยัง

พบอีกวา ระบบอินเทอรเน็ตมีท้ังผลดีและผลเสียตอผูใชและตอสังคม ปจจุบันพฤติกรรมการใช
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อินเทอรเน็ตของวัยรุนสวนใหญเปนไปในทางท่ีไมมีสารประโยชน ดังนั้นจึงควรมีการส่ังสอน 

อบรม และปลูกฝงส่ิงท่ีดีใหกับนักเรียนนายรอยตํารวจเปนส่ิงจําเปนและมีความสําคัญท่ีทําใหบุคคล

เหลานั้นเปนคนดีมีจริยธรรม และเม่ือมีจริยธรรมแลวก็ทําใหมีความคิด และพฤติกรรมในเร่ือง

ตางๆ ไปในทางท่ีถูกท่ีควร เหมาะสมกับกาลเทศะ ไมเฉพาะแตเร่ืองการใชอินเทอรเน็ตเทานั้น แต

ยังรวมถึงจริยธรรมในเร่ืองอ่ืนๆ ดวย ดังนั้น จึงเปนหนาท่ีของผูใหญทุกคนเร่ิมต้ังแต พอแม 

ผูปกครองครูอาจารย และผูใกลชิดท่ีจะตองรวมมือรวมใจกันในการสงเสริมและปลูกฝงส่ิงท่ีดี 

เพื่อใหมีพัฒนาการทางจริยธรรม เพราะจริยธรรมของคนน้ันอยูในสวนตนหรือ ซุปเปอรอีโก ซ่ึง

ไดรับการขัดเกลาจากสังคม และจะคอยควบคุมพฤติกรรมภายนอกของมนุษยใหเปนไปตาม

กฎเกณฑ และคานิยมของสังคม เพราะคานิยมเปนตัวช้ีนําพฤติกรรม บุคคลจะสามารถตัดสินใจ

เลือกส่ิงท่ีมีความหมาย และคุณคาสําหรับตน 

 องอาจ เทียนหิรัญ (2546) ไดทําการวิจัยเร่ือง “อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร : กําหนดฐาน

ความผิดทางอาญาสําหรับการกระทําตอคอมพิวเตอร” เปนการศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายอาชญากรรม

ทางคอมพิวเตอร โดยไดแบงรูปแบบการกระทําผิดตอคอมพิวเตอรออกเปน 6 รูปแบบไดแก การ

เขาถึงคอมพิวเตอรโดยปราศจากอํานาจ การดักขอมูลคอมพิวเตอร การจารกรรมขอมูลคอมพิวเตอร 

การทําใหเกิดความเสียหายตอคอมพิวเตอร การปลอมขอมูลคอมพิวเตอร และการฉอโกงทาง

คอมพิวเตอร โดยการศึกษาเร่ืองแนวคิดเกี่ยวกับการแกไขปรับปรุงกฎหมาย และอนุสัญญาวาดวย

อาชญากรรมทางคอมพิวเตอรของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมัน โดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

ไดจัดสรรเงินจํานวน 800 ลานเหรียญสหรัฐ เพื่อวิจัยเร่ืองอาชญากรรมทางคอมพิวเตอรในเร่ือง

เกี่ยวกับความปลอดภัยในเครือขายคอมพิวเตอรและการกอการรายในเครือขายคอมพิวเตอร ซ่ึง

สหรัฐอเมริกายอมรับวาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร เปนหนึ่งในปญหาตาง ๆ ของผูปฎิบัติหนาท่ี 

สวนประเทศอังกฤษ มีความเห็นกันวา อาชญากรรมทางคอมพิวเตอรเปนเพียงการกระทําความผิด

เดิมในรูปแบบใหมเทานั้น และกฎหมายท่ีใชบังคับอยูสามารถดําเนินคดีกับอาชญากรรมทาง

คอมพิวเตอรได ดังนั้นเม่ือเกิดการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร จึงไดพยายามนํากฎหมายท่ีใช

บังคับอยูไปปรับใชกับความผิดท่ีเกิดข้ึน ท้ัง ๆ ท่ีกฎหมายไมครอบคลุมถึงความผิดในรูปแบบท่ี

เกิดข้ึน ซ่ึงในท่ีสุดจึงมีขอสงสัยถึงความชอบธรรมในการใชกฎหมายของศาล เชน คดี Cox v. Riley 

เปนคดีแรกท่ีตองเผชิญกับความลําบากเร่ืองคํานิยามของคําวา “ทรัพยสิน” ท่ีจําเลยแยงวาโปรแกรม
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นั้นมิใชทรัพยสินท่ีมีรูปรางหนาตามความหมายของกฎหมาย ทําใหศาลตัดสินความผิดแกจําเลยแค

เพียงทําลายบัตรพนักงาน แตไมไดพิจารณาถึงเจตนาท่ีเขามีความต้ังใจท่ีจะทําลายโปรแกรมดวย 

และประเทศเยอรมัน เปนประเทศท่ีใชระบบกฎหมายแบบซีวิลลอว เหมือนกับประเทศไทย โดย

เยอรมันมีกฎหมายคุมครองทรัพยสินซ่ึงรวมถึงส่ิงท่ีจับตองไมได ทรัพยสินทางปญญา ความลับ

เฉพาะเร่ืองหรือวัตถุท่ีไมมีรูปราง แตเม่ือปญหาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอรทวีความรุนแรงเพิ่ม

มากข้ึนทําใหจึงตองมีการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายท่ีใชบังคับอยู โดยเฉพาะการใชคอมพิวเตอร

เปนเคร่ืองมือในการกระทําความผิด 
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กรอบแนวคิดท่ีใชในการศึกษา 

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ผูศึกษาสามารถสรุปไดเปน

แผนภูมิรูปภาพซ่ึงแสดงถึงกับการรับรูและความเขาใจตอการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติวา

ดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ ของผูใชบริการรานอินเทอรเน็ต ใน

อําเภอเมือง เชียงใหม ดังแสดงในภาพท่ี 3 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 กรอบแนวคิดท่ีใชในการศึกษา 

การรับรู (Perception) 

การรับรูเน้ือหาของ พ.ร.บ 

 - วันที่ประกาศใช 

 - วันที่บังคับใชหลังประกาศ 

 - ระยะเวลาที่ผอนผันการเก็บขอมูลจราจรทาง   

     คอมพิวเตอรของผูใหบริการ 

 - ความหมายระบบคอมพิวเตอร 

 - ความหมายขอมูลคอมพิวเตอร 

 - ลักษณะขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร 

 - ผูใหบริการแกผูอื่นใหเขาสูอินเทอรเน็ต  

 - ผูใหบริการเก็บรักษาขอมูลคอม 

 - ลักษณะผูใชบริการ 

 - ลักษณะของพนักงานเจาหนาที่ 

 - การเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร 

 - สถานที่แจงดําเนินคดีกับผูกระทําความผิด 

   - การลงโทษกับผูกระทําผิดคนไทย ตางดาว 

ความเขาใจ (Comprehension) 
ความเขาใจในการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ. 

-  การเขาถึงคอมพิวเตอรโดยมิชอบ 

-  การลวงรู เปดเผย มาตรการปองกนั 

-  การเขาถึงขอมูลคอมพวิเตอรโดยมิชอบ 
-  การดักขอมูลคอมพิวเตอร 
-  การรบกวนขอมูลคอมพวิเตอร 
-  การรบกวนทําลายระบบคอมพิวเตอร 
-  การทำสแปมมเมล สงขอมูลปกปดแหลงที่มา 
-  การจําหนาย เผยแพรชุดคําส่ังเพือ่กระทําผดิ 
-  การนําเขาเผยแพรขอมูลเท็จเนือ้หาไมเหมาะสม 
-  ผูใหบริการสนับสนุนยินยอมใหกระทําผิด 
-  การนําเขาขอมูล ตัดตอภาพผูอื่นทําใหเสียหาย 

พฤติกรรม (Behavior) 

พฤติกรรมตามกรอบของ พ.ร.บ. 

-  เขาถึงคอมพิวเตอรโดยมิชอบ 

-  ลวงรู เปดเผย มาตรการปองกัน 

-  เขาถึงขอมูลคอมพิวเตอรโดยมิชอบ 

-  ดักขอมูลคอมพิวเตอร 

-  รบกวนขอมูลคอมพิวเตอร 

-  รบกวนทําลายระบบคอมพิวเตอร 

-  ทำสแปมมเมล สงขอมูลปกปดแหลงที่มา 

-  จําหนาย เผยแพรชุดคําส่ังเพื่อกระทําผิด 

-  นําเขาเผยแพรขอมูลเท็จเนื้อหาไมเหมาะสม 

-  นําเขาขอมูล ตัดตอภาพผูอื่นทําใหเสียหาย 
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จากภาพท่ี 1 แสดงถึงกรอบแนวคิดท่ีใชในการศึกษาการรับรูและความเขาใจตอการ

กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ๒๕๕๐ ซ่ึงสวน

ของการรับรูเกี่ยวกับ พ.ร.บ. และสวนของความเขาใจตอการกระทําความผิด ไดอางอิงจาก พ.ร.บ.

ในเนื้อหา และ ฐานความผิดโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

1.2 ประสบการณการใชคอมพิวเตอรอินเทอรเน็ต 

1.3 ปจจัยท่ีเลือกใชบริการรานอินเทอรเน็ต 

1.4 ลักษณะการใชงาน 

1.5 ระยะเวลาการใชงานตอคร้ัง 

1.6 ส่ือท่ีทําใหทราบเก่ียวกับ พ.ร.บ. 

สวนท่ี 2 การรับรูเนื้อหาสาระและความเขาใจการกระทําท่ีมีความผิดของพระราชบัญญัติ 

  2.1 การรับรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ 

   2.1.1 วันท่ีประกาศใช 

   2.1.2 วันท่ีบังคับใชหลังประกาศ 

   2.1.3 ระยะเวลาผอนผันการเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร 

   2.1.4 ความหมายระบบคอมพิวเตอร 

   2.1.5 ความหมายขอมูลคอมพิวเตอร 

   2.1.6 ลักษณะขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร 

   2.1.7 ลักษณะผูใหบริการแกผูอ่ืนใหเขาสูอินเทอรเน็ต  

   2.1.8 ลักษณะผูใหบริการเก็บรักษาขอมูลคอมพิวเตอร 

   2.1.9 ลักษณะผูใชบริการ 

   2.1.10 คุณสมบัติลักษณะของพนักงานเจาหนาท่ี 

   2.1.11 การเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผูใหบริการ 

   2.1.12 สถานท่ีแจงดําเนินคดีกบัผูกระทําความผิด 

    2.1.13 การลงโทษกับผูกระทําผิดคนไทย และคนตางดาว   
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2.2 ความเขาใจตอการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ 

   2.2.1 การเขาถึงคอมพิวเตอรโดยมิชอบ 

   2.3.2 การลวงรูเปดเผยมาตรการปองกัน 

   2.3.3 การเขาถึงขอมูลคอมพิวเตอรโดยมิชอบ 

   2.3.4 การดักขอมูลคอมพิวเตอร 

   2.3.5 การรบกวนทําลายขอมูลคอมพิวเตอร 

   2.3.6 การรบกวนทําลายระบบคอมพิวเตอร 

   2.3.7 การทําสงสแปมมสงขอมูลปกปดแหลงท่ีมา 

   2.3.8 การจําหนาย/เผยแพรชุดคําส่ัง 

   2.3.9 การนําเขา การเผยแพร ขอมูลเปนเท็จเนื้อหาไมเหมาะสม 

   2.3.10 ผูใหบริการสนับสนุนยินยอมใหมีการกระทําผิด 

   2.3.11 การการนําเขาขอมูล สงตอ ตัดตอภาพทําใหผูอ่ืนเกิดความเสียหาย 

 สวนท่ี 3 พฤติกรรมการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตของผูใชบริการตามกรอบของ 

พระราชบัญญัติในปจจุบัน 

3.1 พฤติกรรมปจจุบันของผูใชบริการในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตตาม

กรอบของ พ.ร.บ. 

   3.2.1 พฤติกรรมเขาถึงคอมพิวเตอรโดยมิชอบ 

   3.3.2 พฤติกรรมลวงรู เปดเผย มาตรการปองกัน 

   3.3.3 พฤติกรรมเขาถึงขอมูลคอมพิวเตอรโดยมิชอบ 

   3.3.4 พฤติกรรมดักขอมูลคอมพิวเตอร 

   3.3.5 พฤติกรรมรบกวน ทําลายขอมูลคอมพิวเตอร 

   3.3.6 พฤติกรรมรบกวน ทําลายระบบคอมพิวเตอร 

   3.3.7 พฤติกรรมทําสงสแปมมสงขอมูลปกปดแหลงท่ีมา 

   2.3.8 พฤติกรรมจําหนาย/เผยแพรชุดคําส่ัง 

   2.3.9 พฤติกรรมนําเขา เผยแพร ขอมูลเปนเท็จ เนื้อหาไมเหมาะสม 

   3.3.10 พฤติกรรมนําเขาขอมูล ตัดตอภาพทําใหผูอ่ืนเกิดความเสียหาย 


