
 

บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาเร่ือง การรับรูและความเขาใจตอการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติวา

ดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ ของผูใชบริการรานอินเทอรเน็ต ใน
อําเภอเมือง เชียงใหม สามารถนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
สวนท่ี 2 การรับรูเนื้อหาสาระและความเขาใจตอการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ

วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 2550 
สวนท่ี 3 พฤติกรรมการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตของผูใชบริการตามกรอบของ

พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 2550 หลังประกาศใชในปจจุบัน 
 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย 166 43.5% 
หญิง 216 56.5% 
รวม 382 100% 

 
จากตารางท่ี 2 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 56.5 

และ เพศชาย คิดเปนรอยละ 43.5 
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ตารางท่ี 3 แสดงจํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 
 

อายุ จํานวน รอยละ 
อายุ 13 - 15 ป 6 1.6% 
อายุ 15 - 18 ป 96 25.1% 
อายุ 19 - 25 ป 191 50.0% 
อายุ 26 - 30 ป 63 16.5% 
อายุ 31 - 40 ป 15 3.9% 
มากกวา 40  ป 11 2.9% 

รวม 382 100% 
 

จากตารางที่ 3 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีอายุระหวาง 19 - 25 ปคิดเปน
รอยละ 50.0 รองลงมาคือ อายุ 15 - 18 ป คิดเปนรอยละ 25.1 และ อายุ 26 - 30 ป คิดเปนรอยละ 16.5 
ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 4 แสดงจํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 

 
ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 

มัธยมศึกษาตอนตน 20 5.2% 
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 58 15.2% 
อนุปริญญาหรือเทียบเทา 35 9.2% 
ปริญญาตรี 235 61.5% 
สูงกวาปริญญาตรี 34 8.9% 

รวม 382 100% 
 

จากตารางท่ี 4 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิด
เปนรอยละ 61.5 รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเปนรอยละ 15.2 และอนุปริญญาหรือ
เทียบเทา คิดเปนรอยละ 9.2 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 5 แสดงจํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จํานวน รอยละ 
นักเรียน/นักศึกษา 266 69.6% 
ลูกจาง/พนักงานเอกชน 46 12.0% 
รับจาง/กรรมกร 6 1.6% 
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ  28 7.4% 
ธุรกิจสวนตัว/คาขาย 26 6.8% 
อ่ืน ๆ 10 2.6% 

รวม 382 100% 
หมายเหตุ :  อ่ืนๆ ไดแก แมบาน ทหารเกณฑ พนักงานมหาวิทยาลัย 
 

จากตารางที่ 5 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพเปนนักเรียนหรือ
นักศึกษา คิดเปนรอยละ 69.6 รองลงมาคือ ลูกจางหรือพนักงานเอกชน คิดเปนรอยละ 12.0 และ
ขาราชการหรือรัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 7.3 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 6 แสดงจํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 

 
รายไดเฉล่ียตอเดือน จํานวน รอยละ 
ตํ่ากวา 5,000 บาท 170 44.5% 
5,001 - 8,000 บาท 83 21.7% 
8,001 - 10,000 บาท 42 11.0% 
10,001 - 15,000 บาท 38 9.9% 
15,001 - 20,000 บาท 27 7.1% 
สูงกวา 20,000 บาท 22 5.8% 

รวม 382 100% 
 

จากตารางที่ 6 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ตํ่ากวา 
5,000 บาท คิดเปนรอยละ 44.5 รองลงมาคือ 5,001 - 8,000 บาท คิดเปนรอยละ 21.7 และ 8,001 - 
10,000 บาท คิดเปนรอยละ 11.0 ตามลําดับ 



27 
 

ตารางท่ี 7 แสดงจํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับประสบการณการใชอินเทอรเน็ต 
 

ประสบการณการใชอินเทอรเน็ต จํานวน รอยละ 
นอยกวา 2 ป 9 2.4% 
2 – 4 ป 60 15.7% 
4 – 6 ป 81 21.2% 
6 – 8 ป 81 21.2% 
8 – 10 ป 91 23.8% 
มากกวา 10 ป 60 15.7% 

รวม 382 100% 
 
กราฟท่ี 1 แสดงรอยละของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับประสบการณการใชอินเทอรเน็ต 
 

 
 
จากตารางที่ 7 และกราฟที่ 1 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีประสบการณ

การใชอินเทอรเน็ต 8 – 10 ป คิดเปนรอยละ 23.8 รองลงมาคือ 4 – 6 ป กับ 6 – 8 ป คิดเปนรอยละ 
21.2และ 2 – 4 ป กับ มากกวา 10 ป คิดเปนรอยละ 15.7 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 8 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับการใหความสําคัญ
กับปจจัยตาง ๆ ของการเลือกใชบริการจากรานอินเทอรเน็ต 
 

 

ปจจัยท่ีทําใหเลือกใช 
บริการรานอินเทอรเน็ต 

ระดับความสําคัญของปจจัย 
แปลผลนอยท่ีสุด นอย  ปานกลาง มาก  มากท่ีสุด  คา 

เฉลีย่ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ไมมีเคร่ืองคอมพิวเตอร
ใชสวนตัว 

96 25.1% 61 16.0% 108 28.3% 89 23.3% 28 7.3% 2.72% ปานกลาง 

เคร่ืองและอินเทอรเน็ต
มีประสิทธิภาพสูง 

25 6.5% 28 7.3% 97 25.4% 146 38.2% 86 22.5% 3.63% มาก 

มีโปรแกรมหรือ
อุปกรณท่ีตองการ
(กลอง) 

50 13.1% 68 17.8% 140 36.6% 81 21.2% 43 11.3% 3.00% ปานกลาง 

มีความเปนสวนตัวใน
การใชบริการ 

51 13.4% 56 14.7% 148 38.7% 83 21.7% 44 11.5% 3.03% ปานกลาง 

มีบริการอ่ืนๆใหเลือก 
Print, Scan, Fax 

33 8.6% 47 12.3% 150 39.3% 115 30.1% 37 9.7% 3.20% ปานกลาง 

อัตราคาบริการถูก 29 7.6% 28 7.3% 150 39.3% 102 26.7% 73 19.1% 3.42% ปานกลาง 

สถานท่ีกวางขวาง 
บรรยากาศเยน็สบาย 

27 7.1% 45 11.8% 92 24.1% 154 40.3% 64 16.8% 3.48% ปานกลาง 

อยูใกลท่ีพกั ท่ีทํางาน 
โรงเรียน 

24 6.3% 34 8.9% 108 28.3% 150 39.3% 66 17.3% 3.52% มาก 

มีโปรโมช่ันท่ีนาสนใจ 
(ช่ัวโมงฟรี) 

37 9.7% 36 9.5% 105 27.6% 111 29.2% 91 23.9% 3.48% ปานกลาง 

อ่ืน ๆ  4 16.7% 2 8.3% 6 25.0% 4 16.7% 8 33.3%   
รวมเฉล่ีย 3.27 ปานกลาง 

หมายเหตุ : ระดับความสําคัญ 4.50 – 5.00 = มากท่ีสุด, 3.50 – 5. 49 = มาก, 2.50 – 3.49 = ปานกลาง
, 1.50 – 2.49 = นอย, 1.00 – 1.49 = นอยท่ีสุด 
อ่ืน ๆ ไดแก เปนท่ีพบปะเพ่ือนฝูง, เลนกับเพื่อนไดหลายคน, ขนมขบเค้ียว และ 
ไมมีอะไรทํา 
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กราฟท่ี 2 แสดงรอยละของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับการใหความสําคัญกับปจจัยตาง ๆ ของการ
เลือกใชบริการจากรานอินเทอรเน็ต 

 

 
 
จากตารางท่ี 8 และกราฟท่ี 2 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญกับ

ปจจัยตาง ๆ ในการเลือกใชบริการรานอินเทอรเน็ต โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง ซ่ึง
ประเด็นยอยของรายละเอียดท่ีมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ไดแก ประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร
และอินเทอรเน็ต รองลงมาคือ อยูใกลท่ีพัก ท่ีทํางาน โรงเรียน 

ประเด็นยอยของรายละเอียดท่ีมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง ไดแก สถานท่ีกวางขวาง 
บรรยากาศเย็นสบาย มีโปรโมช่ันท่ีนาสนใจ (ช่ัวโมงฟรี) อัตราคาบริการถูก มีบริการอื่นๆใหเลือก 
Print, Scan, Fax มีความเปนสวนตัวในการใชบริการ มีโปรแกรมหรืออุปกรณท่ีตองการ (กลอง) มี
โปรโมช่ันท่ีนาสนใจ (ช่ัวโมงฟรี) ไมมีเคร่ืองคอมพิวเตอรใชสวนตัว ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 9 แสดงจํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับลักษณะของการใชอินเทอรเน็ต 
 

ลักษณะการใชอินเทอรเน็ต จํานวน รอยละ 
คนหาขอมูล 285 74.6% 
รับ – สง E-mail 207 54.2% 
เลนเกม ออนไลน ออฟไลน 241 63.1% 
พูดคุย สนทนาออนไลน 277 72.5% 
ดาวนโหลด อัพโหลดขอมูล 233 61.0% 
ฟงเพลงออนไลน 241 63.1% 
อานขาว หนังสือพิมพออนไลน  153 40.1% 
อ่ืน ๆ 18 4.7% 

หมายเหตุ :  อ่ืนๆ ไดแก เลนHi5, เลนFacebook, ดูหนัง และเลนพนันบอล 
 

กราฟท่ี 3 แสดงรอยละของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับลักษณะของการใชอินเทอรเน็ต 
 

 
 

จากตารางที่ 9 และกราฟที่ 3 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีลักษณะของการ
ใชอินเทอรเน็ตเพื ่อ  คนหา (search) ขอมูล คิดเปนรอยละ 74.6 รองลงมาคือ พูดคุย สนทนา
ออนไลน คิดเปนรอยละ 72.5 เลนเกม ออนไลน ออฟไลนและฟงเพลงออนไลน คิดเปนรอยละ 
63.1 ตามลําดับ 



31 
 

ตารางท่ี 10 แสดงจํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับระยะเวลาในการใชบริการเฉล่ีย
ตอคร้ัง 
 

ระยะเวลาใชบริการเฉล่ียตอคร้ัง จํานวน รอยละ 
1 – 2 ช่ัวโมง  61 16.0% 
2 - 3 ช่ัวโมง  134 35.1% 
3 – 4 ช่ัวโมง  64 16.8% 
4 – 5 ช่ัวโมง 36 9.4% 
5 – 6 ช่ัวโมง 52 13.6% 
มากกวา 6 ช่ัวโมง 35 9.1% 

รวม 382 100% 
 
กราฟท่ี 4 แสดงรอยละของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับระยะเวลาในการใชบริการเฉล่ียตอคร้ัง 
 

 
 
จากตารางท่ี 10 และกราฟท่ี 4 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ใชระยะเวลาในการ

ใชบริการเฉล่ียตอคร้ัง 2-3 ช่ัวโมง คิดเปนรอยละ 35.1 รองลงมาคือ ใชระยะเวลาในการใชบริการ
เฉล่ียตอคร้ัง 3 – 4 ช่ัวโมง คิดเปนรอยละ 16.8 และ 1-2 ช่ัวโมง คิดเปนรอยละ 16.0 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 11 แสดงจํานวน รอยละของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับส่ือท่ีไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับ
พ.ร.บ. 
 

ส่ือท่ีไดรับทราบเก่ียวกับ พ.ร.บ. จํานวน รอยละ 
หนังสือพิมพ   144 29.8% 
วิทยุ (หอกระจายเสียง) 45 11.8% 
โทรทัศน   219 57.3% 
กระทู เว็บบอรด 118 30.9% 
เว็บไซต วิทยุออนไลน 175 45.8% 
แผนพับ ใบปลิว 41 10.7% 
งานอบรม สัมมนา 49 12.8% 
อ่ืน ๆ 10 2.6% 

หมายเหตุ :  อ่ืนๆ ไดแก แบบสอบถามฉบับนี้, E-mail และคําบอกเลาจากเพ่ือน  
 

กราฟท่ี 5 แสดงรอยละของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับส่ือท่ีไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับพ.ร.บ.  

 
 
 

 
 
 

จากตารางที่ 11 และกราฟที่ 5 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ไดรับทราบ
ขอมูลเกี่ยวกับ พ.ร.บ. จากสื่อโทรทัศน คิดเปนรอยละ 57.3 รองลงมาคือ เว็บไซต วิทยุออนไลน 
คิดเปนรอยละ 45.8 และ กระทู เว็บบอรด คิดเปนรอยละ 30.9 ตามลําดับ 
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สวนท่ี 2 การรับรูและความเขาใจตอการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา
ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 2550 
 

การรับรูเก่ียวกับเนื้อหาสาระของ พ.ร.บ. 
 
ตารางท่ี 12 แสดงความถ่ี และรอยละของคําตอบการรับรูเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของพระราชบัญญัติวา
ดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 2550 
 

การรับรู 
ใช ไมใช รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ประเทศไทยไดประกาศใหใชพระราช 
บัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร 2550 ใน วันท่ี 18 มิถุนายน 
2550 

115 30.1% 267 69.9% 382 100% 

2. มีผลบังคับใหใช  พ .ร .บ .  หลังจากวันท่ี
ประกาศเปนเวลา 20 วัน คือวันท่ี 8 
กรกฎาคม 2550 

97 25.4% 285 74.6% 382 100% 

3. มีการผอนผันระยะเวลา ในการ จัดเก็บ
ข อ มูลจราจรทางคอมพิว เตอร ของ ผู
ใหบริการ เปนเวลาคร่ึงป หลังจากวันท่ี
ประกาศใชพระราชบัญญัติฯ 

91 23.8% 291 76.2% 382 100% 

4. ระบบคอมพิวเตอร คือ อุปกรณหรือ ชุด
อุปกรณของคอมพิวเตอรท่ีทําหนาท่ีรับเขา 
สงออก  หรือบันทึกขอมูลโดยเชื่อมการ
ทํางานเขาดวยกัน 

238 62.3% 144 37.7% 382 100% 

5. ขอมูลคอมพิวเตอร คือ ขอมูลขอความคําส่ัง 
หรือชุดคําส่ังท่ีอยูในระบบคอมพิวเตอรใน
สภาพท่ี ระบบคอมพิวเตอรอาจประมวลผล
ได 

224 58.6% 158 41.4% 382 100% 
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การรับรู 
ใช ไมใช รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

6. ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร คือ ขอมูล
การใชงานของเราท่ีรถบรรทุกจะนําขอมูล
ของนั้นไปสงใหบริษัทท่ีเราเขาไปใชระบบ
ของเขาโดยใชคอมพิวเตอรเปนผูควบคุม
การเดินรถของรถคันดังกลาว 

128 33.5% 254 66.5% 382 100% 

7. ผูใหบริการที่กลาวในพ.ร.บ. คือผูใหบริการ
แกบุคคลอ่ืนใหเขาสูอินเทอรเน็ตหรือระบบ
คอมพิวเตอรท้ังในนามของตนเองและของ
ผูอ่ืน เชน รานอินเทอรเน็ต, มหาวิทยาลัย 

167 43.7% 215 56.3% 382 100% 

8.  ผูใหบริการที่กลาวในพ.ร.บ.คือผูใหบริการ
เก็บรักษาขอมูลคอมพิวเตอรเพื่อประโยชน
ของบุคคลอ่ืน เชน web board หรือ web 
service ฯลฯ 

178 46.6% 204 53.4% 382 100% 

9. ผูใชบริการที่กลาวในพ.ร.บ. คือผูใชบริการ
ของผูใหบริการไมวาตองเสียคาใชบริการ
หรือไมเสียคาใชบริการ เชน ลูกคาราน
อินเทอรเน็ต นิสิตนักศึกษา ฯลฯ 

161 42.1% 221 57.9% 382 100% 

10. พนักงานเจาหนาท่ี ท่ีกลาวใน พ.ร.บ. คือ 
ผูท่ีมีความรูและความเช่ียวชาญเกี่ยวกับ
ระบบคอมพิว เตอร  มี อํ านาจในการ
สืบสวนสอบสวนการกระทําความผิด โดย
รัฐมนตรีเปนผูแตงต้ังใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติ 

144 37.7% 238 62.3% 382 100% 
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การรับรู 
ใช ไมใช รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
11. ผูใหบริการไมตองจัดเก็บขอมูลการจราจร

ท า ง ค อมพิ ว เ ต อ ร ซ่ึ ง ไ ด แ ก  ข อ มู ล
ผูใชบริการ ขอมูลการติดตอระหวางตน
ทางและปลายทาง เวลาท่ีติดตอฯลฯ เปน
เวลาอยางนอย 90 วัน 

99 25.9% 283 74.1% 382 100% 

12. การแจงดําเนินคดีแกผูกระทําความผิดทาง
คอมพิวเตอรแจงได ท่ีสถานีตํารวจท่ัว
ประ เทศ  และ สํ านั ก ง านกระทรว ง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

179 46.9% 203 53.1% 382 100% 

13. ผูท่ีกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ท่ี
เปนคนไทย ตองถูกลงโทษในประเทศ
ไทย สวนคนตางดาวท่ีอยูในประเทศไทย
ไมตองถูกลงโทษ 

125 32.7% 257 67.3% 382 100% 
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กราฟท่ี 6 แสดงรอยละของคําตอบการรับรูเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของพระราชบัญญัติวาดวยการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 2550 

 

 
 
จากตารางท่ี 12 และกราฟท่ี 6 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ตอบใชมากท่ีสุด 

เร่ืองระบบคอมพิวเตอร คือ อุปกรณหรือชุดอุปกรณของคอมพิวเตอรท่ีทําหนาท่ีรับเขา สงออก หรือ
บันทึกขอมูลโดยเช่ือมการทํางานเขาดวยกัน คิดเปนรอยละ 62.3 รองลงมาคือ ขอมูลคอมพิวเตอร 
คือ ขอมูล ขอความ คําส่ัง หรือชุดคําส่ังท่ีอยูในระบบคอมพิวเตอรในสภาพท่ีระบบคอมพิวเตอรอาจ
ประมวลผลได คิดเปนรอยละ 58.6 การแจงดําเนินคดีแกผูกระทําความผิดทางคอมพิวเตอรแจงไดท่ี
สถานีตํารวจท่ัวประเทศ และสํานักงานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ คิดเปนรอยละ 46.9 ผู
ใหบริการ ท่ีกลาวใน พ.ร.บ. คือ เปนผูใหบริการเก็บรักษาขอมูลคอมพิวเตอรเพื่อประโยชนของ
บุคคลอ่ืน เชน web board หรือ web service ฯลฯ คิดเปนรอยละ 46.6 ผูใหบริการ ท่ีกลาวใน พ.ร.บ. 
คือ ผูใหบริการแกบุคคลอ่ืนใหเขาสูอินเทอรเน็ตหรือระบบคอมพิวเตอรท้ังในนามของตนเองและ
ของผูอ่ืน เชน รานอินเทอรเน็ต, มหาวิทยาลัย คิดเปนรอยละ 43.7 ผูใชบริการ ท่ีกลาวใน พ.ร.บ. คือ 
ผูใชบริการของผูใหบริการไมวาตองเสียคาใชบริการหรือไมเสียคาใชบริการ เชน ลูกคาราน
อินเทอรเน็ต นิสิตนักศึกษา ฯลฯ คิดเปนรอยละ 42.1 พนักงานเจาหนาท่ี ท่ีกลาวใน พ.ร.บ. คือ ผูท่ีมี
ความรูและความเช่ียวชาญเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร มีอํานาจในการสืบสวนสอบสวนการกระทํา
ความผิด โดยรัฐมนตรีเปนผูแตงต้ังใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ คิดเปนรอยละ 37.7  ขอมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร คือ ขอมูลการใชงานของเราท่ีรถบรรทุกจะนําขอมูลของนั้นไปสงใหบริษัท
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ท่ีเราเขาไปใชระบบของเขาโดยใชคอมพิวเตอรเปนผูควบคุมการเดินรถของรถคันดังกลาว คิดเปน
รอยละ 33.5 ผูท่ีกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ท่ีเปนคนไทย ตองถูกลงโทษในประเทศไทย 
สวนคนตางดาวท่ีอยูในประเทศไทยไมตองถูกลงโทษ คิดเปนรอยละ 32.7 ประเทศไทยไดประกาศ
ใหใชพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 2550 ใน วันท่ี 18 มิถุนายน 
2550 คิดเปนรอยละ 30.1 ผูใหบริการไมตองจัดเก็บขอมูลการจราจรทางคอมพิวเตอรซ่ึงไดแก 
ขอมูลผูใชบริการ ขอมูลการติดตอระหวางตนทางและปลายทาง เวลาท่ีติดตอฯลฯ เปนเวลาอยาง
นอย 90 วัน คิดเปนรอยละ 25.9 มีผลบังคับใหใช พ.ร.บ. หลังจากวันท่ีประกาศเปนเวลา 20 วัน คือ
วันท่ี 8 กรกฎาคม 2550 คิดเปนรอยละ 25.4 การผอนผันระยะเวลา ในการจัดเก็บขอมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอรของผูใหบริการ เปนเวลาคร่ึงป หลังจากวันท่ีประกาศใชพระราชบัญญัติฯ คิดเปนรอย
ละ 23.8 ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถาม ตอบไมใช มากท่ีสุด เร่ืองการผอนผันระยะเวลา ในการจัดเก็บ
ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผูใหบริการ  เปนเวลาคร่ึงป  หลังจากวันท่ีประกาศใช
พระราชบัญญัติฯ คิดเปนรอยละ 76.2 รองลงมาคือ ผลบังคับใหใช พ.ร.บ. หลังจากวันท่ีประกาศ
เปนเวลา 20 วัน คือวันท่ี 8 กรกฎาคม 2550 คิดเปนรอยละ 74.6 ผูใหบริการ ไมตองจัดเก็บขอมูล
การจราจรทางคอมพิวเตอรซ่ึงไดแก ขอมูลผูใชบริการ ขอมูลการติดตอระหวางตนทางและ
ปลายทาง เวลาท่ีติดตอฯลฯ เปนเวลาอยางนอย 90 วัน คิดเปนรอยละ 74.1 ผูท่ีกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร ท่ีเปนคนไทย ตองถูกลงโทษในประเทศไทย สวนคนตางดาวท่ีอยูในประเทศ
ไทยไมตองถูกลงโทษ คิดเปนรอยละ 67.3 ประเทศไทยไดประกาศใหใชพระราชบัญญัติวาดวยการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 2550 ใน วันท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ. 2550 คิดเปนรอยละ 69.9 
ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร คือ ขอมูลการใชงานของเราท่ีรถบรรทุกจะนําขอมูลของนั้นไปสงให
บริษัทท่ีเราเขาไปใชระบบของเขาโดยใชคอมพิวเตอรเปนผูควบคุมการเดินรถของรถคันดังกลาว 
คิดเปนรอยละ 66.5 พนักงานเจาหนาท่ี ท่ีกลาวใน พ.ร.บ. คือ ผูท่ีมีความรูและความเช่ียวชาญ
เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร มีอํานาจในการสืบสวนสอบสวนการกระทําความผิด โดยรัฐมนตรีเปน
ผูแตงต้ังใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ คิดเปนรอยละ 62.3 ผูใชบริการ ท่ีกลาวใน พ.ร.บ. คือ 
ผูใชบริการของผูใหบริการไมวาตองเสียคาใชบริการหรือไมเสียคาใชบริการ เชน ลูกคาราน
อินเทอรเน็ต นิสิตนักศึกษา ฯลฯ คิดเปนรอยละ 57.9 ผูใหบริการ ท่ีกลาวใน พ.ร.บ. คือ ผูใหบริการ
แกบุคคลอ่ืนใหเขาสูอินเทอรเน็ตหรือระบบคอมพิวเตอรท้ังในนามของตนเองและของผูอ่ืน เชน 
รานอินเทอรเน็ต, มหาวิทยาลัย คิดเปนรอยละ 56.3  ผูใหบริการ ท่ีกลาวใน พ.ร.บ. คือ เปนผู
ใหบริการเก็บรักษาขอมูลคอมพิวเตอรเพื่อประโยชนของบุคคลอ่ืน เชน web board หรือ web 
service ฯลฯ คิดเปนรอยละ 53.4 การแจงดําเนินคดีแกผูกระทําความผิดทางคอมพิวเตอรแจงไดท่ี
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สถานีตํารวจท่ัวประเทศ และสํานักงานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ คิดเปนรอยละ 53.1 
ขอมูลคอมพิวเตอร คือ ขอมูล ขอความ คําส่ัง หรือชุดคําส่ังท่ีอยูในระบบคอมพิวเตอรในสภาพท่ี 
ระบบคอมพิวเตอรอาจประมวลผลได คิดเปนรอยละ41.4 ระบบคอมพิวเตอร คือ อุปกรณหรือชุด
อุปกรณของคอมพิวเตอรท่ีทําหนาท่ีรับเขา สงออก หรือบันทึกขอมูลโดยเช่ือมการทํางานเขา
ดวยกัน คิดเปนรอยละ 37.7 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 13 แสดงความถ่ี และรอยละของการอภิปรายแปลผลคําตอบการรับรูเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ
ของพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 2550 
 

การรับรู 
ตอบถูก ตอบผดิ รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ประเทศไทยไดประกาศใหใชพระราช 
บัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร 2550 ใน วันท่ี 18 มิถุนายน 
2550 

115 30.1% 267 69.9% 382 100% 

2. มีผลบังคับใหใช พ.ร.บ. ดังกลาวหลังจาก
วัน ท่ีประกาศเปนเวลา 20 วัน คือวันท่ี 8 
กรกฎาคม 2550 

285 74.6% 97 25.4% 382 100% 

3. มีการผอนผันระยะเวลา  ในการจัดเก็บ
ข อ มูลจราจรทางคอมพิว เตอร ของ ผู
ใหบริการ เปนเวลาคร่ึงป หลังจากวันท่ี
ประกาศใชพระราชบัญญัติฯ 

291 76.2% 91 23.8% 382 100% 

4. ระบบคอมพิวเตอร คือ อุปกรณหรือชุด
อุปกรณของคอมพิวเตอรท่ีทําหนาท่ีรับเขา 
สงออก  หรือบันทึกขอมูลโดยเชื่อมการ
ทํางานเขาดวยกัน 

238 62.3% 144 37.7% 382 100% 

5. ขอมูลคอมพิวเตอร คือ ขอมูลขอความคําส่ัง 
หรือชุดคําส่ังท่ีอยูในระบบคอมพิวเตอรใน
สภาพท่ี ระบบคอมพิวเตอรอาจประมวลผล
ได 

224 58.6% 158 41.4% 382 100% 

6. ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร คือ ขอมูล
การใชงานของเราท่ีรถบรรทุกจะนําขอมูล
ของนั้นไปสงใหบริษัทท่ีเราเขาไปใชระบบ
ของเขาโดยใชคอมพิวเตอรเปนผูควบคุม
การเดินรถของรถคันดังกลาว 

254 66.5% 128 33.5% 382 100% 
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การรับรู 
ตอบถูก ตอบผดิ รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

7. ผูใหบริการที่กลาวในพ.ร.บ. คือผูใหบริการ 
แกบุคคลอ่ืนใหเขาสูอินเทอรเน็ตหรือระบบ
คอมพิวเตอรท้ังในนามของตนเองและของ
ผูอ่ืน เชน รานอินเทอรเน็ต, มหาวิทยาลัย 

167 43.7% 215 56.3% 382 100% 

8. ผูใหบริการที่กลาวในพ.ร.บ. คือผูใหบริการ 
เก็บรักษาขอมูลคอมพิวเตอรเพื่อประโยชน
ของบุคคลอื่น เชน web board หรือ web 
service ฯลฯ 

178 46.6% 204 53.4% 382 100% 

9. ผูใชบริการที่กลาวในพ.ร.บ. คือผูใชบริการ 
ของผูใหบริการไมวาตองเสียคาใชบริการ
หรือไมเสียคาใชบริการ เชน ลูกคาราน
อินเทอรเน็ต นิสิตนักศึกษา ฯลฯ 

161 42.1% 221 57.9% 382 100% 

10. พนักงานเจาหนาท่ี ท่ีกลาวใน พ.ร.บ. คือ 
ผูท่ีมีความรูและความเช่ียวชาญเกี่ยวกับ
ระบบคอมพิว เตอร  มี อํ านาจในการ
สืบสวน สอบสวนการกระทําความผิด 
โดยรัฐมนตรีเปนผูแตงต้ังใหปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติ 

144 37.7% 238 62.3% 382 100% 

11. ผูใหบริการไมตองจัดเก็บขอมูลการจราจร
ท า ง ค อมพิ ว เ ต อ ร ซ่ึ ง ไ ด แ ก  ข อ มู ล
ผูใชบริการ ขอมูลการติดตอระหวางตน
ทางและปลายทาง เวลาท่ีติดตอฯลฯ เปน
เวลาอยางนอย 90 วัน 

283 74.1% 99 25.9% 382 100% 

12. การแจงดําเนินคดีแกผูกระทําความผิดทาง
คอมพิวเตอรแจงได ท่ีสถานีตํารวจท่ัว
ประ เทศ  และ สํ านั ก ง านกระทรว ง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

179 46.9% 203 53.1% 382 100% 
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การรับรู 
ตอบถูก ตอบผดิ รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จําวน รอยละ 

13. ผูท่ีกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ท่ี
เปนคนไทย ตองถูกลงโทษในประเทศ
ไทย สวนคนตางดาวท่ีอยูในประเทศไทย
ไมตองถูกลงโทษ 

257 67.3% 125 32.7% 382 100% 

 
กราฟท่ี 7  แสดงรอยละของการอภิปรายแปลผลคําตอบการรับรู เกี่ยวกับเนื้อหาสาระของ
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 2550 
 

 
 
จากตารางท่ี 13 และกราฟที่ 7 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ตอบถูก มากที่สุด 

เร่ืองระยะเวลาผอนผันการเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 76.2 รองลงมาคือ วันท่ี
บังคับใชหลังประกาศ คิดเปนรอยละ 74.6 การเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผูใหบริการ คิด
เปนรอยละ 74.1 การลงโทษกับผูกระทําผิดคนไทย และตางดาว คิดเปนรอยละ 67.3 ลักษณะขอมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 66.5 ความหมายระบบคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 62.3 
ความหมายขอมูลคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 58.6 สถานท่ีแจงดําเนินคดีกับผูกระทําความผิด คิด
เปนรอยละ 46.9 ลักษณะผูใหบริการเก็บรักษาขอมูลคอมพิวเตอรคิดเปนรอยละ 46.6 ลักษณะผู
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ใหบริการแกผูอ่ืนใหเขาสูอินเทอรเน็ต คิดเปนรอยละ 43.7 ลักษณะผูใชบริการ คิดเปนรอยละ 42.1 
คุณสมบัติลักษณะของพนักงานเจาหนาท่ี คิดเปนรอยละ 37.7 วันท่ีประกาศใช คิดเปนรอยละ 30.1 

ผูตอบแบบสอบถาม ตอบผิด มากท่ีสุด เร่ืองวันท่ีประกาศใช คิดเปนรอยละ 69.9 
คุณสมบัติลักษณะของพนักงานเจาหนาท่ี คิดเปนรอยละ 62.3 ลักษณะผูใชบริการ คิดเปนรอยละ 
57.9 ลักษณะผูใหบริการแกผูอ่ืนใหเขาสูอินเทอรเน็ต คิดเปนรอยละ 57.3 ลักษณะผูใหบริการเก็บ
รักษาขอมูลคอมพิวเตอรคิดเปนรอยละ 53.4 สถานท่ีแจงดําเนินคดีกับผูกระทําความผิด คิดเปนรอย
ละ 53.1 ความหมายขอมูลคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 41.4 ลักษณะขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร 
คิดเปนรอยละ 33.5 การลงโทษกับผูกระทําผิดคนไทย และตางดาว คิดเปนรอยละ 32.7 การเก็บ
ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผูใหบริการ คิดเปนรอยละ 25.9 วันท่ีบังคับใชหลังประกาศ คิด
เปนรอยละ 25.4 ระยะเวลาผอนผันการเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร 23.8 ตามลําดับ 

แสดงถึงผูตอบแบบสอบถามมีการรับรูเร่ืองของ ระยะเวลาผอนผันการเก็บขอมูลจราจร
ทางคอมพิวเตอร มากท่ีสุด และผูตอบแบบสอบถามมีการรับรูเร่ืองของ วันท่ีประกาศใช นอยท่ีสุด 
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ตารางท่ี 14 แสดงความถ่ี และรอยละของการอภิปรายแปลผลระดับการรับรูเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ
ของพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 2550 
 

ระดับการรับรู ความถ่ี รอยละ 

มีการรับรูเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของ พ.ร.บ. ในระดบัมาก คือ ตอบถูก 
มากกวา 80% ข้ึนไป 

18 4.7% 

มีการรับรูเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของ พ.ร.บ. ในระดบัปานกลาง คือ ตอบถูก
ระหวาง 50% - 79% 

275 72.0% 

มีการรับรูเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของ พ.ร.บ. ในระดบันอย คือ ตอบถูก 
นอยกวา 50% 

89 23.3% 

รวม 382 100% 

 
กราฟท่ี 8 แสดงรอยละของการอภิปรายแปลผลระดับการรับรูเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของพระราช 
บัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 2550 
 

 
 

จากตารางท่ี 14 และกราฟท่ี 8 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการรับรูเกี่ยวกับ
เนื้อหาสาระของ พ.ร.บ. ในระดับปานกลาง คือ ตอบถูก คิดเปนรอยละ 72.0 รองลงมา คือ มีการ
รับรูเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของ พ.ร.บ. ในระดับนอย คือ ตอบถูก คิดเปนรอยละ 23.3 และ มีการรับรู
เกี่ยวกับเนื้อหาสาระของ พ.ร.บ. ในระดับมาก คือ ตอบถูก คิดเปนรอยละ 4.7 ตามลําดับ 
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ความเขาใจ ตอการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ. 
 
ตารางท่ี 15 แสดงความถ่ี และรอยละของขอมูลคําตอบความเขาใจตอการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 2550 
 

ความเขาใจ 
มีความผดิ ไมมีความผดิ รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. เพื่อนรวมงานของทานติดกระดาษที่จด
รหัสผานตางๆ ไวท่ีหนาจอคอมพิวเตอร 
ทานจึงเปดเคร่ืองคอมพิวเตอรของเขาแลว
ใสรหัสผานท่ีทานเห็นจากกระดาษเพื่อเขา
ไปคุย MSN 

270 70.7% 112 29.3% 382 100% 

2. มีการ Hack ระบบของมหาวิทยาลัย คนราย
ไดนําวิธีการHack ไปโพสตไวในกระทูท่ี
ทานอานเจอทานจึงไดนําวิ ธีการ  Hack 
ระบบนั้นไปบอกใหเพื่อนทราบ 

273 71.5% 109 28.5% 382 100% 

3. เพื่อนท่ีนั่งขางๆไดลุกไปเขาหองน้ํา ทานจึง
เขาไปอานE-mail ของเขาโดยคอมพิวเตอร
ของเขาไดต้ังล็อคหนาจอไวแตทานไดเขา
ไปอานกอนท่ีหนาจอจะล็อค 

212 55.5% 170 44.5% 382 100% 

4. ในฐานะท่ีทานเปนผูดูแลระบบคอมพิวเตอร 
ของบริษัทเจานายไดส่ังใหทานดักขอมูล
การสนทนาผาน MSN ของพนักงาน เพื่อ
หาดูว าพนักงานคนไหนนําขอมูลของ
บริษัทไปขายใหคูแขง ซ่ึงไมมีสัญญาระบุ
เกี่ยวกับเร่ืองนี้ไว 

255 66.8% 127 33.2% 382 100% 
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ความเขาใจ 
มีความผดิ ไมมีความผดิ รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

5. ทานใจดีอยากจะทดสอบระบบการปองกัน
ใหผูอ่ืน โดยทานจะทําการ Hack ระบบของ
เขาและทําการแกไขคําส่ังการทํางานของ
ระบบใหถูกตองมากข้ึนโดยท่ีเจาของระบบ
ไมทราบมากอน 

309 80.9% 73 19.1% 382 100% 

6. ทานเปนผูติดต้ังระบบอินเทอรเน็ตใหกับ
บริษัทสงออกแหงเม่ือติดต้ังเสร็จแลวทําให
คอมพิวเตอรของพนักงานในบริษัททํางาน
ชากวาปกติ 

198 51.8% 184 48.2% 382 100% 

7. ทานสง E-mail เชิญชวนใหมาเท่ียวและพัก
ในโรงแรมของทาน โดยใชช่ือใน E-mail 
อางวาเพื่อนของเขาเปนผูสงมาให 

271 70.9% 111 29.1% 382 100% 

8. ทานไมไดเปนผูเจาะระบบคอมพิวเตอรแต
เปนผูแจกโปรแกรมเจาะระบบใหแกผูอ่ืน 

291 76.2% 91 23.8% 382 100% 

9. ทานโพสตขอความในเว็บบอรดของบริษัท
วาจะมีการวางระเบิดท่ีหนาบริษัทท่ีทาน
ทํางานอยูเพื่อจะไดไมตองไปทํางานและมี
เวลาพาแฟนไปเท่ียว 

324 84.8% 58 15.2% 382 100% 

10. ทาน Copy คลิปวีดีโอนักรองสาวกําลังอยู
ในหองน้ํา ใสไวในเคร่ืองคอมพิวเตอร
ของทานเพื่อเก็บไวด ู

267 69.9% 115 30.1% 382 100% 

11. ทานสง E-mail คลิปวีดีโอนักรองสาว
กําลังอยูในหองน้ําไปใหเพื่อนท่ีทานสนิท
มากท่ีสุด 

305 79.8% 77 20.2% 382 100% 
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ความเขาใจ 
มีความผดิ ไมมีความผดิ รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
12. ทานเปนเจาของเว็บบอรดท่ีมีผูใชบริการ

มาโพสตกลาวหากันแลวมีผูเสียหายแจง
ใหทําการลบขอความดังกลาว ซ่ึงทานใช
เวลาในการลบหลังจากท่ีมีผูแจงใหลบ
เปนเวลา 15 วัน 

227 59.4% 155 40.6% 382 100% 

13. ทาน Forward E-mail ท่ีไดรับโดยไมทัน
ไดตรวจขอความใน    E-mail วาเปนภาพ
ลามกใหเพื่อน 

182 47.6% 200 52.4% 382 100% 

 
กราฟท่ี 9 แสดงรอยละของขอมูลคําตอบความเขาใจตอการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติวา
ดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 2550 
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ตารางท่ี 15 และกราฟท่ี 9 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ตอบมีความผิด มากท่ีสุด 
เร่ืองการท่ีทานโพสตขอความในเว็บบอรดของบริษัทวาจะมีการวางระเบิดท่ีหนาบริษัทท่ีทาน
ทํางานอยูเพื่อจะไดไมตองไปทํางานและมีเวลาพาแฟนไปเท่ียว คิดเปนรอยละ 84.8 รองลงมาคือ 
การท่ีทานใจดีอยากจะทดสอบระบบการปองกันใหผูอ่ืน โดยทานจะทําการ Hack ระบบของเขา
และทําการแกไขคําส่ังการทํางานของระบบใหถูกตองมากข้ึนโดยท่ีเจาของระบบไมทราบมากอน 
คิดเปนรอยละ 80.9 การที่ทานสง E-mail คลิปวีดีโอนักรองสาวกําลังอยูในหองน้ําไปใหเพื่อนท่ี
ทานสนิทมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 79.8 การทานไมไดเปนผูเจาะระบบคอมพิวเตอรแตเปนผูแจก
โปรแกรมเจาะระบบใหแกผูอ่ืน มีความผิด  คิดเปนรอยละ 76.2 การมีการ Hack ระบบของ
มหาวิทยาลัย คนรายไดนําวิธีการHack ไปโพสตไวในกระทูท่ีทานอานเจอทานจึงไดนําวิธีการ 
Hack ระบบนั้นไปเลาใหเพื่อนฟง คิดเปนรอยละ 71.5 การสง E-mail เชิญชวนใหมาเท่ียวและพักใน
โรงแรมของทาน โดยใชช่ือใน E-mail อางวาเพื่อนของเขาเปนผูสงมาให คิดเปนรอยละ 70.9 เพื่อน
รวมงานของทานติดกระดาษท่ีจดรหัสผานตางๆ ไวท่ีหนาจอคอมพิวเตอร ทานจึงเปดเคร่ือง
คอมพิวเตอรของเขาแลวใสรหัสผานท่ีทานเห็นจากกระดาษเพ่ือเขาไปคุย MSN คิดเปนรอยละ 70.7 
การที่ทาน Copy คลิปวีดีโอนักรองสาวกําลังอยูในหองน้ํา ใสไวในเคร่ืองคอมพิวเตอรของทานเพื่อ
เก็บไวดู คิดเปนรอยละ 69.9 ในฐานะที่ทานเปนผูดูแลระบบคอมพิวเตอร ของบริษัทเจานายไดส่ัง
ใหทานดักขอมูลการสนทนาผาน MSN ของพนักงาน เพื่อหาดูวาพนักงานคนไหนนําขอมูลของ
บริษัทไปขายใหคูแขง ซ่ึงไมมีสัญญาระบุเกี่ยวกับเร่ืองนี้ไว คิดเปนรอยละ 66. ทานเปนเจาของเว็บ
บอรดท่ีมีผูใชบริการมาโพสตกลาวหากันแลวมีผูเสียหายแจงใหทําการลบขอความดังกลาว ซ่ึงทาน
ใชเวลาในการลบหลังจากท่ีมีผูแจงใหลบเปนเวลา 15 วัน คิดเปนรอยละ 59.4 เพื่อนท่ีนั่งขางๆไดลุก
ไปเขาหองน้ํา ทานจึงเขาไปอานE-mail ของเขาโดยคอมพิวเตอรของเขาไดต้ังล็อคหนาจอไวแตทาน
ไดเขาไปอานกอนท่ีหนาจอจะล็อค คิดเปนรอยละ 55.5 ทานเปนผูติดต้ังระบบอินเทอรเน็ตใหกับ
บริษัทสงออกแหงเม่ือติดต้ังเสร็จแลวทําใหคอมพิวเตอรของพนักงานในบริษัททํางานชากวาปกติ 
คิดเปนรอยละ 51.8 ทาน Forward E-mail ท่ีไดรับโดยไมทันไดตรวจขอความใน E-mail วาเปนภาพ
ลามกใหเพื่อน คิดเปนรอยละ 47.6 ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถาม ตอบไมมีความผิด มากท่ีสุด เร่ืองทาน Forward E-mail ท่ีไดรับ
โดยไมทันไดตรวจขอความใน E-mail วาเปนภาพลามกใหเพื่อน คิดเปนรอยละ 52.4 รองลงมาคือ 
ทานเปนผูติดต้ังระบบอินเทอรเน็ตใหกับบริษัทสงออกแหงเม่ือติดต้ังเสร็จแลวทําใหคอมพิวเตอร
ของพนักงานในบริษัททํางานชากวาปกติ คิดเปนรอยละ 48.2 เพื่อนท่ีนั่งขางๆไดลุกไปเขาหองน้ํา 
ทานจึงเขาไปอานE-mail ของเขาโดยคอมพิวเตอรของเขาไดต้ังล็อคหนาจอไวแตทานไดเขาไปอาน
กอนท่ีหนาจอจะล็อค คิดเปนรอยละ 44.5 ทานเปนเจาของเว็บบอรดท่ีมีผูใชบริการมาโพสต 
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กลาวหากันแลวมีผูเสียหายแจงใหทําการลบขอความดังกลาว ซ่ึงทานใชเวลาในการลบหลังจากท่ีมี
ผูแจงใหลบเปนเวลา 15 วัน คิดเปนรอยละ 40.6 ในฐานะท่ีทานเปนผูดูแลระบบคอมพิวเตอร ของ
บริษัทเจานายไดส่ังใหทานดักขอมูลการสนทนาผาน MSN ของพนักงาน เพื่อหาดูวาพนักงานคน
ไหนนําขอมูลของบริษัทไปขายใหคูแขง ซ่ึงไมมีสัญญาระบุเกี่ยวกับเร่ืองนี้ไว คิดเปนรอยละ 33.2 
ทาน Copy คลิปวีดีโอนักรองสาวกําลังอยูในหองน้ํา ใสไวในเคร่ืองคอมพิวเตอรของทานเพ่ือเก็บไว
ดู  คิดเปนรอยละ  30.1 เพื่อนรวมงานของทานติดกระดาษท่ีจดรหัสผานตางๆ  ไว ท่ีหนา
จอคอมพิวเตอร ทานจึงเปดเครื่องคอมพิวเตอรของเขาแลวใสรหัสผานท่ีทานเห็นจากกระดาษเพื่อ
เขาไปคุย MSN  คิดเปนรอยละ 29.3 ทานสง E-mail เชิญชวนใหมาเท่ียวและพักในโรงแรมของทาน 
โดยใชช่ือใน E-mail อางวาเพื่อนของเขาเปนผูสงมาให คิดเปนรอยละ 29.1 มีการ Hack ระบบของ
มหาวิทยาลัย คนรายไดนําวิธีการHack ไปโพสตไวในกระทูท่ีทานอานเจอทานจึงไดนําวิธีการ 
Hack ระบบนั้นไปเลาใหเพื่อนฟง คิดเปนรอยละ 28.5 ทานไมไดเปนผูเจาะระบบคอมพิวเตอรแต
เปนผูแจกโปรแกรมเจาะระบบใหแกผูอ่ืน คิดเปนรอยละ 23.8 ทานสง E-mail คลิปวีดีโอนักรอง
สาวกําลังอยูในหองน้ําไปใหเพื่อนท่ีทานสนิทมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 20.2 ทานใจดีอยากจะ
ทดสอบระบบการปองกันใหผูอ่ืน โดยทานจะทําการ Hack ระบบของเขาและทําการแกไขคําส่ังการ
ทํางานของระบบใหถูกตองมากข้ึนโดยท่ีเจาของระบบไมทราบมากอน คิดเปนรอยละ 19.1 ทาน
โพสตขอความในเว็บบอรดของบริษัทวาจะมีการวางระเบิดท่ีหนาบริษัทท่ีทานทํางานอยูเพื่อจะได
ไมตองไปทํางานและมีเวลาพาแฟนไปเท่ียว คิดเปนรอยละ 15.2 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 16 แสดงความถ่ี และรอยละของการอภิปรายแปลผลคําตอบความเขาใจตอการกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 2550 
 

ความเขาใจ 
ตอบถูก ตอบผดิ รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1. เพื่อนรวมงานของทานติดกระดาษที่จด
รหัสผานตางๆ ไวท่ีหนาจอคอมพิวเตอร 
ทานจึงเปดเคร่ืองคอมพิวเตอรของเขาแลว
ใสรหัสผานท่ีทานเห็นจากกระดาษเพื่อเขา
ไปคุย MSN 

270 70.7% 112 29.3% 382 100% 

2. มีการ Hack ระบบของมหาวิทยาลัย คนราย
ไดนําวิธีการHack ไปโพสตไวในกระทูท่ี
ทานอานเจอทานจึงไดนําวิ ธีการ  Hack 
ระบบนั้นไปเลาใหเพื่อนฟง 

273 71.5% 109 28.5% 382 100% 

3. เพื่อนท่ีนั่งขางๆไดลุกไปเขาหองน้ํา ทานจึง
เขาไปอานE-mail ของเขาโดยคอมพิวเตอร
ของเขาไดต้ังล็อคหนาจอไวแตทานไดเขา
ไปอานกอนท่ีหนาจอจะล็อค 

212 55.5% 170 44.5% 382 100% 

4. ใ น ฐ า น ะ ท่ี ท า น เ ป น ผู ดู แ ล  ร ะ บ บ
คอมพิวเตอร ของบริษัทเจานายไดส่ังให
ทานดักขอมูลการสนทนาผาน MSN ของ
พนักงาน เพื่อหาดูวาพนักงานคนไหนนํา
ขอมูลของบริษัทไปขายใหคูแขง ซ่ึงไมมี
สัญญาระบุเกี่ยวกับเร่ืองนี้ไว 

127 33.2% 255 66.8% 382 100% 

5. ทานใจดีอยากจะทดสอบระบบการปองกัน
ใหผูอ่ืน โดยทานจะทําการ Hack ระบบของ
เขาและทําการแกไขคําส่ังการทํางานของ
ระบบใหถูกตองมากข้ึนโดยท่ีเจาของระบบ
ไมทราบมากอน 

309 80.9% 73 19.1% 382 100% 
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ความเขาใจ 
ตอบถูก ตอบผดิ รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

6. ทานเปนผูติดต้ังระบบอินเทอรเน็ตใหกับ
บริษัทสงออกแหงเม่ือติดต้ังเสร็จแลวทําให
คอมพิวเตอรของพนักงานในบริษัททํางาน
ชากวาปกติ 

184 48.2% 198 51.8% 382 100% 

7. ทานสง E-mail เชิญชวนใหมาเท่ียวและพัก
ในโรงแรมของทาน โดยใชช่ือใน E-mail 
อางวาเพื่อนของเขาเปนผูสงมาให 

271 70.9% 111 29.1% 382 100% 

8. ทานไมไดเปนผูเจาะระบบคอมพิวเตอรแต
เปนผูแจกโปรแกรมเจาะระบบใหแกผูอ่ืน 

291 76.2% 91 23.8% 382 100% 

9. ทานโพสตขอความในเว็บบอรดของบริษัท
วาจะมีการวางระเบิดท่ีหนาบริษัทท่ีทาน
ทํางานอยูเพื่อจะไดไมตองไปทํางานและมี
เวลาพาแฟนไปเท่ียว 

324 84.8% 58 15.2% 382 100% 

10. ทาน Copy คลิปวีดีโอนักรองสาวกําลังอยู
ในหองน้ํา ใสไวในเคร่ืองคอมพิวเตอร
ของทานเพื่อเก็บไวดู 

115 30.1% 267 69.9% 382 100% 

11. ทานสง E-mail คลิปวีดีโอนักรองสาว
กําลังอยูในหองน้ําไปใหเพื่อนท่ีทานสนิท
มากท่ีสุด 

305 79.8% 77 20.2% 382 100% 

12. ทานเปนเจาของเว็บบอรดท่ีมีผูใชบริการ
มาโพสตกลาวหากันแลวมีผูเสียหายแจง
ใหทําการลบขอความดังกลาว ซ่ึงทานใช
เวลาในการลบหลังจากแจงใหลบเปนเวลา 
15 วัน 

227 59.4% 155 40.6% 382 100% 
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13. ทาน Forward E-mail ท่ีไดรับโดยไมทัน
ไดตรวจขอความใน    E-mail วาเปนภาพ
ลามกใหเพื่อน 

182 47.6% 200 52.4% 382 100% 

 
กราฟท่ี 10 แสดงรอยละของการอภิปรายแปลผลคําตอบความเขาใจตอการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 2550 

 

 
 
จากตารางท่ี 16 และกราฟท่ี 10 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ตอบถูก มากท่ีสุด 

เร่ืองการนําเขาขอมูลเปนเท็จเนื้อหาไมเหมาะสม (มาตรา ๑๔) มากท่ีสุด ซ่ึงการกระทําความผิดใน 
มาตรานี้ ไดมีการแบงออกเปนสวนยอย โดยมีรายละเอียดดังนี้ (1) การนําเขาขอมูลเปนเท็จ คิดเปน
รอยละ 84.8 (2) การนําเขาเนื้อหาไมเหมาะสม คิดเปนรอยละ 79.8 (3) การเผยแพรขอมูลเท็จเนื้อหา
ไมเหมาะสม คิดเปนรอยละ 30.1 รองลงมาคือ การรบกวนทําลายระบบคอมพิวเตอร (มาตรา ๑๐) 
คิดเปนรอยละ 80.9 การจําหนาย เผยแพรชุดคําส่ัง (มาตรา ๑๓)  คิดเปนรอยละ 76.2 การลวงรู
เปดเผยมาตรการปองกัน (มาตรา ๖)  คิดเปนรอยละ 71.5 การทํา สงสแปมมสงขอมูลปกปด
แหลงท่ีมา (มาตรา ๑๑)  คิดเปนรอยละ 70.9 การเขาถึงคอมพิวเตอรโดยมิชอบ (มาตรา ๕)  คิดเปน
รอยละ 70.7 ผูใหบริการสนับสนุนยินยอมใหมีการกระทําผิด (มาตรา ๑๕)  คิดเปนรอยละ 59.4 การ
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เขาถึงขอมูลคอมพิวเตอรโดยมิชอบ (มาตรา ๗) คิดเปนรอยละ 55.5 การนําเขาขอมูล สงตอ ตัดตอ
ภาพผูอ่ืนทําใหเกิดความเสียหาย (มาตรา ๑๖) คิดเปนรอยละ 47.6 การรบกวนทําลายระบบ
คอมพิวเตอร (มาตรา ๑๐)  คิดเปนรอยละ 48.2 การดักขอมูลคอมพิวเตอร (มาตรา ๘) คิดเปนรอยละ 
33.2 ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถาม ตอบผิด มากท่ีสุด เร่ืองการดักขอมูลคอมพิวเตอร (มาตรา ๘) คิด
เปนรอยละ 66.8 รองลงมาคือ การรบกวนทําลายระบบคอมพิวเตอร (มาตรา ๑๐) คิดเปนรอยละ 
51.8 การนําเขาขอมูล สงตอ ตัดตอภาพผูอ่ืนทําใหเกิดความเสียหาย (มาตรา ๑๖) คิดเปนรอยละ 52.4 
การเขาถึงขอมูลคอมพิวเตอรโดยมิชอบ (มาตรา ๗) คิดเปนรอยละ 44.5 ผูใหบริการสนับสนุน
ยินยอมใหมีการกระทําผิด (มาตรา ๑๕) คิดเปนรอยละ คิดเปนรอยละ 40.6 การเขาถึงคอมพิวเตอร
โดยมิชอบ (มาตรา ๕) คิดเปนรอยละ 29.3 การทําสงสแปมมสงขอมูลปกปดแหลงท่ีมา (มาตรา ๑๑)  
คิดเปนรอยละ 29.1  การลวงรูเปดเผยมาตรการปองกัน (มาตรา ๖) คิดเปนรอยละ 28.5 การจําหนาย
เผยแพรชุดคําส่ัง (มาตรา ๑๓)  คิดเปนรอยละ 23.8 การรบกวนทําลายระบบคอมพิวเตอร (มาตรา 
๑๐) คิดเปนรอยละ 19.1 การนําเขาขอมูลเปนเท็จเนื้อหาไมเหมาะสม (มาตรา ๑๔) ซ่ึงการกระทํา
ความผิดในมาตราน้ี ไดมีการแบงออกเปนสวนยอย โดยมีรายละเอียดดังนี้ (1) การเผยแพรเนื้อหาไม
เหมาะสม คิดเปนรอยละ 69.9 (2) การนําเขาเนื้อหาไมเหมาะสม คิดเปนรอยละ 20.2  (3) การนําเขา
ขอมูลเปนเท็จ คิดเปนรอยละ 15.2  ตามลําดับ 

แสดงถึงผูตอบแบบสอบถามมีความเขาใจใน (มาตรา ๑๔) เร่ืองการนําเขาขอมูลเปนเท็จ
เนื้อหาไมเหมาะสม ซ่ึงการกระทําความผิดในมาตราน้ี ไดมีการแบงออกเปนสวนยอย โดยมี
รายละเอียดดังนี้ (1) การนําเขาขอมูลเปนเท็จ (2) การนําเขาเนื้อหาไมเหมาะสม (3) การเผยแพร
เนื้อหาไมเหมาะสม มากท่ีสุด และผูตอบแบบสอบถามมีความเขาใจใน (มาตรา ๘) เร่ืองการดัก
ขอมูลคอมพิวเตอร นอยท่ีสุด 
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ตารางท่ี 17 แสดงความถ่ี และรอยละของการอภิปรายแปลผลระดับความเขาใจตอการกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 2550 
 

ระดับความเขาใจ ความถ่ี รอยละ 

มีความเขาใจตอการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ. ในระดับมาก คือ ตอบถูก 
มากกวา 80%  ข้ึนไป 

53 13.9% 

มีความเขาใจตอการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ. ในระดับปานกลาง คือ 
ตอบถูก 50% - 79% 

295 77.2% 

มีความเขาใจตอการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ. ในระดับนอย คือ ตอบถูก 
นอยกวา 50% 

34 8.9% 

รวม 382 100% 

 
กราฟท่ี 11 แสดงรอยละของการอภิปรายแปลผลระดับความเขาใจตอการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 2550 

 

 
 

จากตารางท่ี 17 และกราฟท่ี 11 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความเขาใจตอการ
กระทําความผิดตาม พ.ร.บ. ในระดับปานกลาง คือ ตอบถูก คิดเปนรอยละ 77.2 รองลงมา คือ มี
ความเขาใจตอการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ. ระดับมาก คือ ตอบถูก คิดเปนรอยละ 13.9 และ มี
ความเขาใจตอการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ. ระดับนอย คิดเปนรอยละ 8.9 ตามลําดับ 
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สวนท่ี 3 พฤติกรรมการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตของผูใชบริการตามกรอบ พ.ร.บ. หลัง
ประกาศใชในปจจุบัน 

 

ตารางท่ี 18 แสดงความถ่ี และรอยละของขอมูลคําตอบเก่ียวกับพฤติกรรมการใชคอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ตกระทําความผิดในปจจุบัน 
 

พฤติกรรม 
ควร ไมควร รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ทานใช User, Password ของเพื่อนในการ
เขาใชคอมพิวเตอร หรือ อินเทอรเน็ต โดย
เพื่อนของทานไมทราบ 

94 24.6% 288 75.4% 382 100% 

2. ทานบอกข้ันตอนวิธีการเขาระบบของ
โปรแกรม หรือ ระบบตางของผูอ่ืน  ๆ ท่ี
ทานทราบใหเพื่อนฟง 

126 33.0% 256 67.0% 382 100% 

3. ทาน สมัครสมาชิก E-mail, สมาชิกของ 
Game ,สมาชิกบนเว็บไซตตาง ๆโดยใช
ขอมูลของเพ่ือนและเพื่อนไมทราบ 

99 25.9% 283 74.1% 382 100% 

4. ทานใชโปรแกรมดักขอมูลการสง E-mail 
แฟนทาน เพื่อตรวจหา E-mail ตองสงสัยวา
จะเปนกิ๊ก 

76 19.9% 306 80.1% 382 100% 

5. ทานแกไขขอความของเพื่อนท่ีเขาพิมพ
เตรียมจะสงใหคนท่ีเขากําลังสนทนาอยูใน 
MSN ตอนท่ีเขาไมอยู 

54 14.1% 328 85.9% 382 100% 

6. ทานเสียบ Flash Drive ท่ีมี Virus เขาไปใน
เคร่ืองคอมพิวเตอรของเพื่อนเพื่อใหเคร่ือง
ของเพื่อนติด Virus 

100 26.2% 282 73.8% 382 100% 

7. ทาน Sing in เปนผูอ่ืนแลวสง E-mail หรือ
ขอความใหผูอ่ืนเพื่อใหเคร่ืองเขาคางหรือ
ทํางานไมได 

74 19.4% 308 80.6% 382 100% 
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พฤติกรรม 
ควร ไมควร รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

8. ทานดาวนโหลดโปรแกรมชวยเลน Game  
จากเว็บไซตโดยนําไปใชเองและใหเพื่อน
คนอ่ืนๆ ดวย 

176 46.1% 206 53.9% 382 100% 

9. ทาน Copy ขอมูลบทความทางวิชาการที่ได
จากเว็บไซต แลวแกไขใหเปนของตนเพ่ือ
สงใหอาจารยทาง E-mail 

161 42.1% 221 57.9% 382 100% 

10. ทานตัดตอภาพผูอ่ืน แลวนําไปโพสตไวท่ี
กระทู เว็บบอรด หรือสง E-mail ให
เพื่อนๆ 

60 15.7% 322 84.3% 382 100% 

 
กราฟท่ี 12 แสดงรอยละของขอมูลคําตอบเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต
กระทําความผิดในปจจุบัน 
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จากตารางท่ี 18 และกราฟท่ี 12 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ตอบควร มากท่ีสุด
เร่ืองทานดาวนโหลดโปรแกรมชวยเลน Game จากเว็บไซตโดยนําไปใชเองและใหเพื่อนคนอ่ืนๆ 
ดวย คิดเปนรอยละ 46.1 รองลงมาคือ ทาน Copy ขอมูลบทความทางวิชาการที่ไดจากเว็บไซต แลว
แกไขใหเปนของตนเพื่อสงใหอาจารยทาง E-mail คิดเปนรอยละ 42.1 ทานบอกข้ันตอนวิธีการเขา
ระบบของโปรแกรม หรือ ระบบตางของผูอ่ืน ๆ ท่ีทานทราบใหเพื่อนฟง คิดเปนรอยละ 33.0 ทาน
เสียบ Flash Drive ท่ีมี Virus เขาไปในเคร่ืองคอมพิวเตอรของเพื่อนเพื่อใหเคร่ืองของเพ่ือนติด Virus 
คิดเปนรอยละ 26.2 ทาน สมัครสมาชิก E-mail สมาชิกของ Game สมาชิกบนเว็บไซตตาง ๆโดยใช
ขอมูลของเพ่ือนและเพื่อนไมทราบ คิดเปนรอยละ 25.9 ทานใช User Password ของเพื่อนในการเขา
ใชคอมพิวเตอร หรือ อินเทอรเน็ต โดยเพื่อนของทานไมทราบ คิดเปนรอยละ 24.6 ทานใช
โปรแกรมดักขอมูลการสง E-mail แฟนทาน เพื่อตรวจหา E-mail ตองสงสัยวาจะเปนกิ๊ก คิดเปน
รอยละ 19.9 ทาน Sign in เปนผูอ่ืนแลวสง E-mail หรือขอความใหผูอ่ืนเพื่อใหเคร่ืองเขาคางหรือ
ทํางานไมได คิดเปนรอยละ 19.4 ทานตัดตอภาพผูอ่ืน แลวนําไปโพสตไวท่ีกระทู เว็บบอรด หรือสง 
E-mail ใหเพื่อนๆ คิดเปนรอยละ 15.7 ทานแกไขขอความของเพื่อนท่ีเขาพิมพเตรียมจะสงใหคนท่ี
เขากําลังสนทนาอยูใน MSN ตอนท่ีเขาไมอยู คิดเปนรอยละ 14.1 ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ตอบไมควร เร่ืองการแกไขขอความของเพื่อนท่ีพิมพ
เตรียมจะสงใหคนท่ีกําลังสนทนาอยูใน MSN ตอนท่ีเขาไมอยู คิดเปนรอยละ 85.9  รองลงมาคือ 
การที่ทานตัดตอภาพผูอ่ืน แลวนําไปโพสตไวท่ีกระทู เว็บบอรด หรือสง E-mail ใหเพื่อนๆ คิดเปน
รอยละ 84.3 การที่ทาน Sign in เปนผูอ่ืนแลวสง E-mail หรือขอความใหผูอ่ืนเพื่อใหเคร่ืองเขาคาง
หรือทํางานไมได คิดเปนรอยละ 80.6 การที่ทานใชโปรแกรมดักขอมูลการสง E-mail แฟนทาน เพื่อ
ตรวจหา E-mail ตองสงสัยวาจะเปนกิ๊ก คิดเปนรอยละ 80.1 การที่ทานใช User Password ของเพื่อน
ในการเขาใชคอมพิวเตอรหรืออินเทอรเน็ต โดยเพื่อนของทานไมทราบ คิดเปนรอยละ 75.4 การท่ี
ทาน สมัครสมาชิก E-mail สมาชิกของ Game สมาชิกบนเว็บไซตตาง ๆโดยใชขอมูลของเพ่ือนและ
เพื่อนไมทราบ คิดเปนรอยละ 74.1 การท่ีทานเสียบ Flash Drive ท่ีมี Virus เขาไปในเคร่ือง
คอมพิวเตอรของเพื่อนเพื่อใหเคร่ืองของเพื่อนติด Virus คิดเปนรอยละ 73.8 การที่ทานบอกข้ันตอน
วิธีการเขาระบบของโปรแกรม หรือ ระบบตางของผูอ่ืน  ๆ ท่ีทานทราบใหเพื่อนฟง คิดเปนรอยละ 
67.0 การที่ทาน Copy ขอมูลบทความทางวิชาการที่ไดจากเว็บไซต แลวแกไขใหเปนของตนเพ่ือสง
ใหอาจารยทาง E-mail คิดเปนรอยละ 57.9 การท่ีทานดาวนโหลดโปรแกรมชวยเลน Game จาก
เว็บไซตนําไปใชเองและใหเพื่อนคนอ่ืนดวย คิดเปนรอยละ 53.9 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 19 แสดงความถ่ี และรอยละของการอภิปรายแปลผลคําตอบเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช
คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตของผูใชบริการตามกรอบ พ.ร.บ. ในปจจุบัน 
 

พฤติกรรม 
ถูก ผิด รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ทานใช User, Password ของเพื่อนในการ
เขาใชคอมพิวเตอร หรือ อินเทอรเน็ต โดย
เพื่อนของทานไมทราบ 

288 75.4% 94 24.6% 382 100% 

2. ทานบอกข้ันตอนวิธีการเขาระบบ ของ
โปรแกรมหรือระบบตางของผู อ่ืน  ๆ ท่ี
ทานทราบใหเพื่อนฟง 

256 67.0% 126 33.0% 382 100% 

3. ทาน สมัครสมาชิก E-mail, สมาชิกของ 
Game ,สมาชิกบนเว็บไซตตาง ๆโดยใช
ขอมูลของเพ่ือนและเพื่อนไมทราบ 

283 74.1% 99 25.9% 382 100% 

4. ทานใชโปรแกรมดักขอมูลการสง E-mail 
แฟนทาน เพื่อตรวจหา E-mail ตองสงสัยวา
จะเปนกิ๊ก 

306 80.1% 76 19.9% 382 100% 

5. ทานแกไขขอความของเพื่อนท่ีเขาพิมพ
เตรียมจะสงใหคนท่ีเขากําลังสนทนาอยูใน 
MSN ตอนท่ีเขาไมอยู 

328 85.9% 54 14.1% 382 100% 

6. ทานเสียบ Flash Drive ท่ีมี Virus เขาไปใน
เคร่ืองคอมพิวเตอรของเพื่อนเพื่อใหเคร่ือง
ของเพื่อนติด Virus 

282 73.8% 100 26.2% 382 100% 

7. ทาน Sing in เปนผูอ่ืนแลวสง E-mail หรือ
ขอความใหผูอ่ืนเพื่อใหเคร่ืองเขาคางหรือ
ทํางานไมได 

308 80.6% 74 19.4% 382 100% 
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พฤติกรรม 
ถูก ผิด ถูก/ผิด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

8. ทานดาวนโหลดโปรแกรมชวยเลน Game  
จากเว็บไซตแลวนําไปใชเองและใหเพื่อน
คนอ่ืนดวย 

206 53.9% 176 46.1% 382 100% 

9. ทาน Copy ขอมูลบทความทางวิชาการที่ได
จากเว็บไซต แลวแกไขใหเปนของตนเพ่ือ
สงใหอาจารยทาง E-mail 

221 57.9% 161 42.1% 382 100% 

10. ทานตัดตอภาพผูอ่ืน แลวนําไปโพสตไวท่ี
กระทู เว็บบอรด หรือสง E-mail ให
เพื่อนๆ 

322 84.3% 60 15.7% 382 100% 

 
กราฟท่ี 13 แสดงรอยละของการอภิปรายแปลผลคําตอบเก่ียวกับพฤติกรรมการใชคอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ตของผูใชบริการตามกรอบ พ.ร.บ. ในปจจุบัน 
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จากตารางท่ี 19 และกราฟท่ี 13 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมในการใช
คอมพิวเตอรแลอินเทอรเน็ตท่ีถูกตองตามกรอบของ พ.ร.บ. โดยสวนใหญ คือตอบถูก มากท่ีสุด 
เร่ืองไมมีพฤติกรรมรบกวนทําลายขอมูลคอมพิวเตอรตาม (มาตรา ๑๐) คิดเปนรอยละ 85.9รองลงมา
คือ ไมมีพฤติกรรมนําเขาขอมูล ตัดตอภาพผูอ่ืนทําใหเกิดความเสียหายตาม (มาตรา ๑๖) คิดเปนรอย
ละ 84.3 ไมมีพฤติกรรมทํา สงสแปมม สงขอมูลปกปดแหลงท่ีมาตาม (มาตรา ๑๑) คิดเปนรอยละ 
80.6 ไมมีพฤติกรรมดักขอมูลคอมพิวเตอรตาม (มาตรา ๘) คิดเปนรอยละ 80.1 ไมมีพฤติกรรม
เขาถึงคอมพิวเตอรโดยมิชอบตาม  (มาตรา  ๕) คิดเปนรอยละ  75.4 ไมมีพฤติกรรมเขาถึง
ขอมูลคอมพิวเตอรโดยมิชอบตาม (มาตรา ๗) คิดเปนรอยละ 74.1 ไมมีพฤติกรรมรบกวน ทําลาย
ระบบคอมพิวเตอรตาม (มาตรา ๑๐) คิดเปนรอยละ 73.8 ไมมีพฤติกรรมลวงรู เปดเผยมาตรการ
ปองกันตาม (มาตรา ๖) คิดเปนรอยละ 67.0 ไมมีพฤติกรรมนําเขา เผยแพรขอมูลเท็จเนื้อหาไม
เหมาะสมตาม (มาตรา ๑๔) คิดเปนรอยละ 57.9 ไมมีพฤติกรรมจําหนายเผยแพรชุดคําส่ังเพื่อกระทํา
ผิดตาม (มาตรา ๑๓) คิดเปนรอยละ 53.9 ตมลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตท่ีถูกตองตาม
กรอบของ พ.ร.บ. นอยท่ีสุด คือตอบผิด ในเร่ืองไมมีพฤติกรรมจําหนายเผยแพรชุดคําส่ัง (มาตรา 
๑๓)  คิดเปนรอยละ 46.1 รองลงมาคือ ไมมีพฤติกรรมนําเขา เผยแพรขอมูลเท็จเนื้อหาไมเหมาะสม 
(มาตรา ๑๔) คิดเปนรอยละ 42.1 ไมมีพฤติกรรมลวงรู เปดเผย มาตรการปองกัน (มาตรา ๖) คิดเปน
รอยละ 33.0 ไมมีพฤติกรรมรบกวน ทําลายระบบคอมพิวเตอร (มาตรา ๑๐) คิดเปนรอยละ 26.2 ไม
มีพฤติกรรมเขาถึงขอมูลคอมพิวเตอรโดยมิชอบ (มาตรา ๗) คิดเปนรอยละ 25.9 ไมมีพฤติกรรม
เขาถึงคอมพิวเตอรโดยมิชอบ (มาตรา ๕) คิดเปนรอย 24.6 ไมมีพฤติกรรมดักขอมูลคอมพิวเตอร 
(มาตรา ๘) คิดเปนรอยละ 19.9 ไมมีพฤติกรรมสงสแปมม สงขอมูลปกปดแหลงท่ีมา (มาตรา ๑๑) 
คิดเปนรอยละ 19.4 ไมมีพฤติกรรมนําเขาขอมูล ตัดตอภาพผูอ่ืนทําใหเกิดความเสียหาย (มาตรา ๑๖)
คิดเปนรอยละ 15.7 ไมมีพฤติกรรมรบกวนทําลายขอมูลคอมพิวเตอร (มาตรา ๑๐)  คิดเปนรอยละ 
14.1 ตามลําดับ 

แสดงถึงผูตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตท่ี
ถูกตองตามกรอบของ พ.ร.บ. ใน (มาตรา ๑๐) เร่ืองไมมีพฤติกรรมรบกวนทําลายขอมูลคอมพิวเตอร 
มากท่ีสุด และ ผูตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตท่ีถูกตอง
ตามกรอบของ พ.ร.บ. ใน (มาตรา ๑๓) เร่ืองไมมีพฤติกรรมจําหนายเผยแพรชุดคําส่ัง นอยท่ีสุด 
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ตารางท่ี 20 แสดงความถ่ี และรอยละของระดับพฤติกรรมการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต
กระทําความผิดในปจจุบัน 
 

ระดับพฤติกรรม ความถ่ี รอยละ 

มีพฤติกรรมการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตตามกรอบของ พ.ร.บ. 
ในปจจุบัน ระดับมาก คือ ตอบถูก  มากกวา 80% ข้ึนไป 

246 64.4% 

มีพฤติกรรมการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตตามกรอบของ พ.ร.บ. 
ในปจจุบัน ระดับปานกลาง คือ ตอบถูก  50% - 79%  

112 29.3% 

มีพฤติกรรมการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตตามกรอบของ พ.ร.บ. 
ในปจจุบัน ระดับนอย คือ ตอบถูก นอยกวา 50%  

24 6.3% 

รวม 382 100% 

 
กราฟท่ี 14 แสดงรอยละของระดับพฤติกรรมการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตกระทําความผิด
ในปจจุบัน 
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จากตารางท่ี 20 และกราฟท่ี 14 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีพฤติกรรมการใช
คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตตามกรอบของ พ.ร.บ. ปจจุบัน ในระดับมาก คือ ตอบถูก คิดเปนรอย
ละ 64.4รองลงมา คือ มีพฤติกรรมการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตตามกรอบของ พ.ร.บ. 
ปจจุบัน ในระดับปานกลาง คือ ตอบถูก คิดเปนรอยละ 29.3 และ มีพฤติกรรมการใชคอมพิวเตอร
และอินเทอรเน็ตตามกรอบของ พ.ร.บ. ปจจุบัน ในระดับนอย คือ ตอบถูก คิดเปนรอยละ 6.3 
ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 21 แสดงจํานวน และรอยละของกลุมผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการรับรูเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ
ของ พ.ร.บ. ในระดับมาก ปานกลาง นอย จําแนกตามเพศ 
 

เพศ 
กลุมผูตอบแบบสอบถาม 

ระดับการรับรูเนื้อหาสาระของ พ.ร.บ. 
รวม 

มาก ปานกลาง นอย 

 
เพศชาย 

จํานวน 6 123 37 166 

รอยละ 3.6% 74.1% 22.3% 100.0% 

เพศหญิง 
จํานวน 14 150 52 216 

รอยละ 6.5% 69.4% 24.1% 100.0% 

รวม 
จํานวน 20 273 89 382 

รอยละ 5.2% 71.5% 23.3% 100.0% 

 
กราฟท่ี 15  แสดงรอยละของกลุมผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการรับรูเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของ พ.ร.บ. 
ในระดับมาก ปานกลาง นอย จําแนกตามเพศ 
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จากตารางท่ี 21 และกราฟท่ี 15 พบวาผูตอบแบบสอบถาม เพศชาย สวนใหญ มีการรับรู
ตอเนื้อหาสาระของ พ.ร.บ. ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 74.1 รองลงมาคือ ระดับนอย คิดเปน
รอยละ 23.3 และระดับมาก คิดเปนรอยละ 3.6 

ผูตอบแบบสอบถาม เพศหญิง สวนใหญ มีการรับรูตอเนื้อหาสาระของ พ.ร.บ. ในระดับ
ปานกลาง คิดเปนรอยละ 69.4 รองลงมาคือ ระดับนอย คิดเปนรอยละ 24.1 และระดับมาก คิดเปน
รอยละ 6.5  
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ตารางท่ี 22 แสดงจํานวน และรอยละของกลุมผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการรับรูเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ
ของ พ.ร.บ. ในระดับมาก ปานกลาง นอย จําแนกตามอายุ  
 

อายุ 
ของกลุมผูตอบแบบสอบถาม 

ระดับการรับรูเนื้อหาสาระของ พ.ร.บ. 
รวม 

มาก ปานกลาง นอย 

 

13-15 ป 
จํานวน 0 4 2 6 

รอยละ .0% 66.7% 33.3% 100.0% 

16-18 ป 
จํานวน 4 67 25 96 

รอยละ 4.2% 69.8% 26.0% 100.0% 

19-25 ป 
จํานวน 10 131 50 191 

รอยละ 5.2% 68.6% 26.2% 100.0% 

26-30 ป 
จํานวน 3 51 8 63 

รอยละ 7.9% 81.0% 11.1% 100.0% 

31-40 ป 
จํานวน 1 11 3 15 

รอยละ 6.7% 73.3% 20.0% 100.0% 

มากกวา 40 ป 
จํานวน 0 9 2 11 

รอยละ .0% 81.8% 18.2% 100.0% 

รวม 
จํานวน 18 273 89 382 

รอยละ 5.2% 71.5% 23.3% 100.0% 
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กราฟท่ี 16 แสดงรอยละของกลุมผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการรับรูเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของ พ.ร.บ. 
ในระดับมาก ปานกลาง นอย จําแนกตามอายุ  
 

 
 
จากตารางท่ี 22 และกราฟท่ี 16 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีอายุ 13-15 ป สวนใหญ มี

การรับรูตอเนื้อหาสาระของ พ.ร.บ. ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 66.7 รองลงมาคือ ระดับนอย 
คิดเปนรอยละ 33.3 

ผูตอบแบบสอบถามมีอายุ 15-18 ป สวนใหญ มีการรับรูตอเนื้อหาสาระของ พ.ร.บ. ใน
ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 69.8 รองลงมาคือ ระดับนอย คิดเปนรอยละ 26.0 และ ระดับมาก คิด
เปนรอยละ 4.2 ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามมีอายุ 19-25 ป สวนใหญ มีการรับรูตอเนื้อหาสาระของ พ.ร.บ. ใน
ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 68.6 รองลงมาคือ ระดับนอย คิดเปนรอยละ 26.2 และ ระดับมาก คิด
เปนรอยละ 5.2 ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามมีอายุ 26-30 ป สวนใหญ มีการรับรูตอเนื้อหาสาระของ พ.ร.บ. ใน
ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 73.3 รองลงมาคือ ระดับนอย คิดเปนรอยละ 11.1 และ ระดับมาก คิด
เปนรอยละ 7.9 ตามลําดับ 
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ผูตอบแบบสอบถามมีอายุ 31-40 ป สวนใหญ มีการรับรูตอเนื้อหาสาระของ พ.ร.บ. ใน
ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 81.0 รองลงมาคือ ระดับนอย คิดเปนรอยละ 20.0 และ ระดับมาก คิด
เปนรอยละ 6.7 ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามมีอายุ มากกวา 40 ป สวนใหญ มีการรับรูตอเนื้อหาสาระของ 
พ.ร.บ. ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 81.8 รองลงมาคือ ระดับนอย คิดเปนรอยละ 18.2 
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ตารางท่ี 23 แสดงจํานวน และรอยละของกลุมผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการรับรูเกี่ยวกบัเนื้อหาสาระ
ของ พ.ร.บ. ในระดับมาก ปานกลาง นอย จําแนกตามการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา 
ของผูตอบแบบสอบถาม 

ระดับการรับรูเนื้อหาสาระของ พ.ร.บ. 
รวม 

มาก ปานกลาง นอย 

 

มัธยมศึกษาตอนตน 
จํานวน 0 17 3 20 

รอยละ .0% 85.0% 15.0% 100.0% 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ 
 หรือเทียบเทา 

จํานวน 3 41 14 58 

รอยละ 5.2% 70.7% 24.1% 100.0% 

อนุปริญญา/ หรือเทียบเทา 
จํานวน 1 24 10 35 

รอยละ 2.9% 68.6% 28.6% 100.0% 

ปริญญาตรี 
จํานวน 13 164 59 235 

รอยละ 5.5% 69.8% 24.7% 100.0% 

สูงกวาปริญญาตรี 
จํานวน 3 27 4 34 

รอยละ 8.8% 79.4% 11.8% 100.0% 

รวม 
จํานวน 20 273 89 382 

รอยละ 5.2% 71.5% 23.3% 100.0% 
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กราฟท่ี 17 แสดงรอยละของกลุมผูตอบแบบสอบถามที่มีการรับรูเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของ พ.ร.บ. 
ในระดับมาก ปานกลาง นอย จําแนกตามการศึกษา 

 

 
 

จากตารางท่ี 23 และกราฟท่ี 17 พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนสวนใหญ มีการรับรูเนื้อหาสาระของ พ.ร.บ. ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 
85.0 รองลงมาคือ ระดับนอย คิดเปนรอยละ 15.0 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา สวนใหญ 
มีการรับรูเนื้อหาสาระของ พ.ร.บ. ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 70.7 รองลงมาคือ ระดับนอย 
คิดเปนรอยละ 24.1 และ ระดับมาก คิดเปนรอยละ 5.2 ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา สวนใหญ มีการรับรู
เนื้อหาสาระของ พ.ร.บ. ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 68.6 รองลงมาคือ ระดับนอย คิดเปนรอย
ละ 28.6 และ ระดับมาก คิดเปนรอยละ 2.9 ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี สวนใหญ มีการรับรูเนื้อหา
สาระของ พ.ร.บ. ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 69.8 รองลงมาคือ ระดับนอย คิดเปนรอยละ 
24.7 และระดับมาก คิดเปนรอยละ 5.5 ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี สวนใหญ มีการรับรูเนื้อหา
สาระของ พ.ร.บ. ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 79.4 รองลงมาคือ ระดับนอย คิดเปนรอยละ 
11.8 และ ระดับมาก คิดเปนรอยละ 8.8 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 24 แสดงจํานวน และรอยละของกลุมผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการรับรูเกี่ยวกบัเนื้อหาสาระ
ของ พ.ร.บ. ในระดับมาก ปานกลาง นอย จําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ 
ผูตอบแบบสอบถาม 

ระดับการรับรูเนื้อหาสาระของ พ.ร.บ. 
รวม 

มาก ปานกลาง นอย 

 

นักเรียน/นักศึกษา 
จํานวน 15 178 73 266 

รอยละ 5.6% 66.9% 27.4% 100.0% 

ลูกจาง/พนกังาน
เอกชน 

จํานวน 2 39 5 46 

รอยละ 4.3% 84.8% 10.9% 100.0% 

รับจาง/กรรมกร 
จํานวน 0 5 1 6 

รอยละ .0% 83.3% 16.7% 100.0% 

ขาราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

จํานวน 0 24 4 28 

รอยละ .0% 85.7% 14.3% 100.0% 

ธุรกิจสวนตัว/คาขาย 
จํานวน 3 20 3 26 

รอยละ 11.5% 76.9% 11.5% 100.0% 

อ่ืน ๆ 
จํานวน 0 7 3 10 

รอยละ .0% 70.0% 30.0% 100.0% 

รวม 
จํานวน 20 273 89 382 

รอยละ 5.2% 71.5% 23.3% 100.0% 

หมายเหตุ :  อ่ืน ๆ ไดแก อาชีพ แมบาน(ไมไดทํางาน), ทหารเกณฑ และพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

 
 
 
 
 



70 
 

กราฟท่ี 18 แสดงรอยละของกลุมผูตอบแบบสอบถามที่มีการรับรูเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของ พ.ร.บ. 
ในระดับมาก ปานกลาง นอย จําแนกตามอาชีพ 
 

 
 

จากตารางท่ี 24 และกราฟท่ี 18 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพเปนนักเรียน
หรือนักศึกษา สวนใหญ มีการรับรูเนื้อหาสาระของ พ.ร.บ. ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 66.9 
รองลงมาคือ ระดับมาก คิดเปนรอยละ 27.4 และระดับนอย คิดเปนรอยละ 5.6 ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามมีอาชีพเปนลูกจางหรือพนักงานเอกชน สวนใหญ มีการรับรูเนื้อหา
สาระของ พ.ร.บ. ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 84.8 รองลงมาคือ ระดับนอย คิดเปนรอยละ 
10.9 และระดับมาก คิดเปนรอยละ 4.3 ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามมีอาชีพรับจางหรือกรรมกร สวนใหญ มีการรับรูเนื้อหาสาระของ 
พ.ร.บ. ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 83.3 รองลงมาคือ ระดับนอย คิดเปนรอยละ 16.7  

ผูตอบแบบสอบถามมีอาชีพเปนขาราชการหรือรัฐวิสาหกิจ สวนใหญ มีการรับรูเนื้อหา
สาระของ พ.ร.บ. ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 85.7 รองลงมาคือ ระดับนอย คิดเปนรอยละ 14.3  

ผูตอบแบบสอบถามมีธุรกิจสวนตัวหรือคาขาย สวนใหญ มีการรับรูเนื้อหาสาระของ 
พ.ร.บ. ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 76.9 รองลงมาคือ ระดับมากและระดับนอย คิดเปนรอย
ละ 11.5 

ผูตอบแบบสอบถามมีอาชีพอ่ืนๆ สวนใหญ มีการรับรูเนื้อหาสาระของ พ.ร.บ. ในระดับ
ปานกลาง คิดเปนรอยละ 70.0 รองลงมาคือ ระดับนอย คิดเปนรอยละ 30.0 
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ตารางท่ี 25 แสดงจํานวน และรอยละของกลุมผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการรับรูเกี่ยวกบัเนื้อหาสาระ
ของ พ.ร.บ. ในระดับมาก ปานกลาง นอย จําแนกตามรายได 
 

รายไดเฉล่ียตอเดือน 
ของผูตอบแบบสอบถาม 

ระดับการรับรูเนื้อหาสาระของ พ.ร.บ. 
รวม 

มาก ปานกลาง นอย 

 

ตํ่ากวา 5,000 บาท 
จํานวน 8 117 45 170 

รอยละ 4.7% 68.8% 26.5% 100.0% 

5,001-8,000 บาท 
จํานวน 5 59 19 83 

รอยละ 6.0% 71.1% 22.9% 100.0% 

8,001-10,000 บาท 
จํานวน 3 27 12 42 

รอยละ 7.1% 64.3% 28.6% 100.0% 

10,001-15,000 บาท 
จํานวน 3 29 6 38 

รอยละ 7.9% 76.3% 15.8% 100.0% 

15,001-20,000 บาท 
จํานวน 0 22 5 27 

รอยละ .0% 81.5% 18.5% 100.0% 

มากกวา 20,000 บาท 
จํานวน 1 19 2 22 

รอยละ 4.5% 86.4% 9.1% 100.0% 

รวม 
จํานวน 20 273 89 382 

รอยละ 5.2% 71.5% 23.3% 100.0% 
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กราฟท่ี 19 แสดงรอยละของกลุมผูตอบแบบสอบถามที่มีการรับรูเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของ พ.ร.บ. 
ในระดับมาก ปานกลาง นอย จําแนกตามรายได 

 

 
 

จากตารางท่ี 25 และกราฟท่ี 19 พบวาผูตอบแบบสอบถาม มีรายไดตํ่ากวา 5,000 บาท 
สวนใหญ มีการรับรูเนื้อหาสาระของ พ.ร.บ. ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 68.8 รองลงมาคือ 
ระดับนอย คิดเปนรอยละ 26.5 และระดับมาก คิดเปนรอยละ 4.7 ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถาม มีรายได 5,001-8,000 บาท สวนใหญ มีการรับรูเนื้อหาสาระของ 
พ.ร.บ. ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 71.1 รองลงมาคือ ระดับนอย คิดเปนรอยละ 22.9 และ
ระดับมาก คิดเปนรอยละ 6.0 ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถาม มีรายได 8,001-10,000 บาท สวนใหญ มีการรับรูเนื้อหาสาระของ 
พ.ร.บ. ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 64.3 รองลงมาคือ ระดับนอย คิดเปนรอยละ 28.6 และ
ระดับมาก คิดเปนรอยละ 7.1 ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถาม มีรายได 10,001-15,000 บาท สวนใหญ มีการรับรูเนื้อหาสาระของ 
พ.ร.บ. ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 76.3 รองลงมาคือ ระดับนอย คิดเปนรอยละ 15.8 และ
ระดับมาก คิดเปนรอยละ 7.9 ตามลําดับ 
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ผูตอบแบบสอบถาม มีรายได 15,001-20,000 บาท สวนใหญ มีการรับรูเนื้อหาสาระของ 
พ.ร.บ. ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 81.5 รองลงมาคือ ระดับนอย คิดเปนรอยละ 18.5  

ผูตอบแบบสอบถาม มีรายได มากกวา 20,000 บาท สวนใหญ มีการรับรูเนื้อหาสาระ
ของ พ.ร.บ. ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 86.4 รองลงมาคือ ระดับนอย คิดเปนรอยละ 9.1 และ
ระดับมาก คิดเปนรอยละ 4.5 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 26 แสดงจํานวน และรอยละของกลุมผูตอบแบบสอบถามที่มีความเขาใจตอการกระทํา
ความผิดตาม พ.ร.บ. ในระดับมาก ปานกลาง นอย จําแนกตามเพศ 
 

เพศ 
ของผูตอบแบบสอบถาม 

ระดับความเขาใจการกระทําความผดิตาม พ.ร.บ. 
รวม 

มาก ปานกลาง นอย 

 

เพศชาย 
จํานวน 25 128 13 166 

รอยละ 15.1% 77.1% 7.8% 100.0% 

เพศหญิง 
จํานวน 30 164 22 216 

รอยละ 13.9% 75.9% 10.2% 100.0% 

รวม 
จํานวน 55 292 35 382 

รอยละ 14.4% 76.4% 9.2% 100.0% 

 
กราฟท่ี 20 แสดงรอยละของกลุมผูตอบแบบสอบถามท่ีมีความเขาใจตอการกระทําความผิดตาม 
พ.ร.บ. ในระดับมาก ปานกลาง นอย จําแนกตามเพศ 
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จากตารางท่ี 26 และกราฟท่ี 20 พบวาผูตอบแบบสอบถาม เพศชาย สวนใหญ มีความ
เขาใจตอการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ. ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 77.1 รองลงมาคือ ระดับ
มาก คิดเปนรอยละ 15.1 และระดับนอย คิดเปนรอยละ 7.8 ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถาม เพศหญิง สวนใหญ มีความเขาใจตอการกระทําความผิดตาม 
พ.ร.บ. ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 75.9 รองลงมาคือ ระดับมาก คิดเปนรอยละ 13.9 และ
ระดับนอย คิดเปนรอยละ 10.2 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 27 แสดงจํานวน และรอยละของกลุมผูตอบแบบสอบถามที่มีความเขาใจตอการกระทํา
ความผิดตาม พ.ร.บ. ในระดับมาก ปานกลาง นอย จําแนกตามอายุ 
 

อายุ 
ของผูตอบแบบสอบถาม 

ระดับความเขาใจการกระทําความผดิตาม พ.ร.บ. 
รวม 

มาก ปานกลาง นอย 

 

13-15 ป 
จํานวน 1 5 0 6 

รอยละ 16.7% 83.3% .0% 100.0% 

16-18 ป 
จํานวน 13 75 8 96 

รอยละ 13.5% 78.1% 8.3% 100.0% 

19-25 ป 
จํานวน 20 151 20 191 

รอยละ 10.5% 79.1% 10.5% 100.0% 

26-30 ป 
จํานวน 15 43 5 63 

รอยละ 23.8% 68.3% 7.9% 100.0% 

31-40 ป 
จํานวน 3 11 1 15 

รอยละ 20.0% 73.3% 6.7% 100.0% 

มากกวา 40 ป 
จํานวน 3 7 1 11 

รอยละ 27.3% 63.6% 9.1% 100.0% 

รวม 
จํานวน 55 292 35 382 

รอยละ 14.4% 76.4% 9.2% 100.0% 
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กราฟท่ี 21 แสดงรอยละของกลุมผูตอบแบบสอบถามท่ีมีความเขาใจตอการกระทําความผิดตาม 
พ.ร.บ. ในระดับมาก ปานกลาง นอย จําแนกตามอายุ 
 

 
 
จากตารางท่ี 27 และกราฟที่ 21 พบวาผูตอบแบบสอบถาม มีอายุ 13-15 ป สวนใหญ มี

ความเขาใจตอการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ. ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 83.3 รองลงมาคือ 
ระดับมาก คิดเปนรอยละ 16.7 

ผูตอบแบบสอบถาม มีอายุ 15-18 ป สวนใหญ มีความเขาใจตอการกระทําความผิดตาม 
พ.ร.บ. ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 78.1 รองลงมาคือ ระดับมาก คิดเปนรอยละ 13.5 และ
ระดับนอย คิดเปนรอยละ 8.3 ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถาม มีอายุ 19-25 ป สวนใหญ มีความเขาใจตอการกระทําความผิดตาม 
พ.ร.บ. ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 79.1 รองลงมาคือ ระดับมากและระดับนอย คิดเปนรอย
ละ 10.5 

ผูตอบแบบสอบถาม มีอายุ 26-30 ป สวนใหญ มีความเขาใจตอการกระทําความผิดตาม 
พ.ร.บ. ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 68.3 รองลงมาคือ ระดับมาก คิดเปนรอยละ 23.8 และ
ระดับนอย คิดเปนรอยละ 7.9 ตามลําดับ 
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ผูตอบแบบสอบถาม มีอายุ 31-40 ป สวนใหญ มีความเขาใจตอการกระทําความผิดตาม 
พ.ร.บ. ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 73.3 รองลงมาคือ ระดับมาก คิดเปนรอยละ 20.0 และ
ระดับนอย คิดเปนรอยละ 6.7 ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถาม มีอายุมากกวา 40 ป สวนใหญ มีความเขาใจตอการกระทําความผิด
ตาม พ.ร.บ. ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 63.6 รองลงมาคือ ระดับมาก คิดเปนรอยละ 27.3 
และระดับนอย คิดเปนรอยละ 9.1 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 28 แสดงจํานวน และรอยละของกลุมผูตอบแบบสอบถามที่มีความเขาใจตอการกระทํา
ความผิดตาม พ.ร.บ. ในระดับมาก ปานกลาง นอย จําแนกตามการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา 
ของผูตอบแบบสอบถาม 

ระดับความเขาใจการกระทําความผดิตาม 
พ.ร.บ. รวม 

มาก ปานกลาง นอย 

 

มัธยมศึกษาตอนตน 
จํานวน 3 14 3 20 

รอยละ 15.0% 70.0% 15.0% 100.0% 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ 
หรือเทียบเทา 

จํานวน 10 46 2 58 

รอยละ 17.2% 79.3% 3.4% 100.0% 

อนุปริญญา/ 
หรือเทียบเทา 

จํานวน 1 30 4 35 

รอยละ 2.9% 85.7% 11.4% 100.0% 

ปริญญาตรี 
จํานวน 33 178 24 235 

รอยละ 14.0% 75.7% 10.2% 100.0% 

สูงกวาปริญญาตรี 
จํานวน 8 24 2 34 

รอยละ 23.5% 70.6% 5.9% 100.0% 

รวม 
จํานวน 55 292 35 382 

รอยละ 14.4% 76.4% 9.2% 100.0% 
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กราฟท่ี 22 แสดงรอยละของกลุมผูตอบแบบสอบถามท่ีมีความเขาใจตอการกระทําความผิดตาม 
พ.ร.บ. ในระดับมาก ปานกลาง นอย จําแนกตามการศึกษา 
 

 
 

จากตารางท่ี 28 และกราฟท่ี 22 พบวาผูตอบแบบสอบถาม มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน สวนใหญ มีความเขาใจตอการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ. ในระดับปานกลาง คิดเปนรอย
ละ 70.0 รองลงมาคือ ระดับมากและระดับนอย คิดเปนรอยละ 15.0 

ผูตอบแบบสอบถาม มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือหรือเทียบเทา สวน
ใหญ มีความเขาใจตอการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ. ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 79.3 
รองลงมาคือ ระดับมาก คิดเปนรอยละ 17.2 และ ระดับนอย คิดเปนรอยละ 3.4 ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถาม มีการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา สวนใหญ มีความเขาใจ
ตอการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ. ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 85.7 รองลงมาคือ ระดับนอย 
คิดเปนรอยละ 11.4 และ ระดับมาก คิดเปนรอยละ 2.9 ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถาม มีการศึกษาระดับปริญญาตรี สวนใหญ มีความเขาใจตอการกระทํา
ความผิดตาม พ.ร.บ. ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 75.7 รองลงมาคือ ระดับมาก คิดเปนรอยละ 
14.0 และ ระดับนอย คิดเปนรอยละ 10.2 ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถาม มีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี สวนใหญ มีความเขาใจตอการ
กระทําความผิดตาม พ.ร.บ. ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 70.6รองลงมาคือ ระดับมาก คิดเปน
รอยละ 23.5 และ ระดับนอย คิดเปนรอยละ 5.9 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 29 แสดงจํานวน และรอยละของกลุมผูตอบแบบสอบถามที่มีความเขาใจตอการกระทํา
ความผิดตาม พ.ร.บ. ในระดับมาก ปานกลาง นอย จําแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ 
ของผูตอบแบบสอบถาม 

ระดับความเขาใจการกระทําความผดิ 
รวม 

มาก ปานกลาง นอย 

 

นักเรียน/นักศึกษา 
จํานวน 32 212 22 266 

รอยละ 12.0% 79.7% 8.3% 100.0% 

ลูกจาง/พนกังานเอกชน 
จํานวน 7 34 5 46 

รอยละ 15.2% 73.9% 10.9% 100.0% 

รับจาง/กรรมกร 
จํานวน 1 3 2 6 

รอยละ 16.7% 50.0% 33.3% 100.0% 

ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
จํานวน 8 17 3 28 

รอยละ 28.6% 60.7% 10.7% 100.0% 

ธุรกิจสวนตัว/คาขาย 
จํานวน 7 18 1 26 

รอยละ 26.9% 62.2% 3.8% 100.0% 

อ่ืน ๆ 
จํานวน 0 8 2 10 

รอยละ .0% 80.0% 20.0% 100.0% 

รวม 
จํานวน 55 292 35 382 

รอยละ 14.4% 76.4% 9.2% 100.0% 

หมายเหตุ :  อ่ืน ๆ ไดแก อาชีพ แมบาน(ไมไดทํางาน), ทหารเกณฑ, และพนักงานมหาวิทยาลัย 
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กราฟท่ี 23 แสดงรอยละของกลุมผูตอบแบบสอบถามท่ีมีความเขาใจตอการกระทําความผิดตาม 
พ.ร.บ. ในระดับมาก ปานกลาง นอย จําแนกตามอาชีพ 
 

 
 
จากตารางท่ี 29 และกราฟที่ 23 พบวาผูตอบแบบสอบถาม มีอาชีพเปนนักเรียนหรือ

นักศึกษา สวนใหญ มีความเขาใจตอการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ. ในระดับปานกลาง คิดเปนรอย
ละ 79.7 รองลงมาคือ ระดับมาก คิดเปนรอยละ 12.0 และระดับนอย คิดเปนรอยละ 8.3 ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถาม มีอาชีพลูกจางหรือพนักงานเอกชน สวนใหญ มีความเขาใจตอการ
กระทําความผิดตาม พ.ร.บ. ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 73.9 รองลงมาคือ ระดับมาก คิดเปน
รอยละ 15.2 และระดับนอย คิดเปนรอยละ 10.9 ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถาม มีอาชีพรับจางหรือกรรมกรสวนใหญ มีความเขาใจตอการกระทํา
ความผิดตาม พ.ร.บ. ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 50.0 รองลงมาคือ ระดับนอย คิดเปนรอยละ 
33.3 และระดับมาก คิดเปนรอยละ 16.7 ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถาม มีอาชีพขาราชการหรือรัฐวิสาหกิจ สวนใหญ มีความเขาใจตอการ
กระทําความผิดตาม พ.ร.บ. ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 60.7 รองลงมาคือ ระดับมาก คิดเปน
รอยละ 28.6 และระดับนอย คิดเปนรอยละ 10.7 ตามลําดับ 
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ผูตอบแบบสอบถาม มีอาชีพธุรกิจสวนตัวหรือคาขาย สวนใหญ มีความเขาใจตอการ
กระทําความผิดตาม พ.ร.บ. ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 62.2 รองลงมาคือ ระดับมาก คิดเปน
รอยละ 26.9 และระดับนอย คิดเปนรอยละ 3.8 ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถาม มีอาชีพอ่ืนๆ สวนใหญ มีความเขาใจตอการกระทําความผิดตาม 
พ.ร.บ. ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 80.0 รองลงมาคือ ระดับนอย คิดเปนรอยละ 20.0 
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ตารางท่ี 30 แสดงจํานวน และรอยละของกลุมผูตอบแบบสอบถามท่ีมีความเขาใจตอการกระทํา
ความผิดตาม พ.ร.บ. ในระดับมาก ปานกลาง นอย จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 
 

รายไดเฉล่ียตอเดือน 
ของผูตอบแบบสอบถาม 

ระดับความเขาใจการกระทําความผดิตาม พ.ร.บ. 
รวม 

มาก ปานกลาง นอย 

 

ตํ่ากวา 5,000 บาท 
จํานวน 21 128 21 170 

รอยละ 12.4% 75.3% 12.4% 100.0% 

5,001-8,000 บาท 
จํานวน 9 70 4 83 

รอยละ 10.8% 84.3% 4.8% 100.0% 

8,001-10,000 บาท 
จํานวน 7 31 4 42 

รอยละ 16.7% 73.8% 9.5% 100.0% 

10,001-15,000 บาท 
จํานวน 8 28 2 38 

รอยละ 21.1% 73.7% 5.3% 100.0% 

15,001-20,000 บาท 
จํานวน 6 17 4 27 

รอยละ 22.2% 63.0% 14.8% 100.0% 

มากกวา 20,000 บาท 
จํานวน 4 18 0 22 

รอยละ 18.2% 81.8% .0% 100.0% 

รวม 
จํานวน 55 292 35 382 

รอยละ 14.4% 76.4% 9.2% 100.0% 
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กราฟท่ี 24 แสดงรอยละของกลุมผูตอบแบบสอบถามท่ีมีความเขาใจตอการกระทําความผิดตาม 
พ.ร.บ. ในระดับมาก ปานกลาง นอย จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 
 

 
 
จากตารางท่ี 30 และกราฟท่ี 24 พบวาผูตอบแบบสอบถาม มีรายไดเฉล่ียตอเดือน ตํ่ากวา 

5,000 บาท สวนใหญ มีความเขาใจตอการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ. ในระดับปานกลาง คิดเปน
รอยละ 75.3 รองลงมาคือ ระดับมากและระดับนอย คิดเปนรอยละ 12.4 

ผูตอบแบบสอบถาม มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 5,001-8,000 บาท สวนใหญ มีความเขาใจ
ตอการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ. ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 84.3 รองลงมาคือ ระดับมาก 
คิดเปนรอยละ 10.8 และ ระดับนอย คิดเปนรอยละ 4.8 ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถาม มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 8,001-10,000 บาท สวนใหญ มีความเขาใจ
ตอการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ. ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 84.3 รองลงมาคือ ระดับมาก 
คิดเปนรอยละ 10.8 และ ระดับนอย คิดเปนรอยละ 4.8 ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถาม มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001-15,000 บาท สวนใหญ มีความเขาใจ
ตอการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ. ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 73.7 รองลงมาคือ ระดับมาก 
คิดเปนรอยละ 21.1 และ ระดับนอย คิดเปนรอยละ 5.3 ตามลําดับ 
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ผูตอบแบบสอบถาม มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 15,001-20,000 บาท สวนใหญ มีความเขาใจ
ตอการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ. ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 63.0 รองลงมาคือ ระดับมาก 
คิดเปนรอยละ 22.2 และ ระดับนอย คิดเปนรอยละ 14.8 ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถาม มีรายไดเฉล่ียตอเดือน มากกวา 20,000 บาท สวนใหญ มีความ
เขาใจตอการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ. ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 81.8 รองลงมาคือ ระดับ
มาก คิดเปนรอยละ 18.2 
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ตารางท่ี  31 แสดงจํานวน  และรอยละของกลุมผูตอบแบบสอบถามท่ีมีพฤติกรรมการใช
คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตตามกรอบของ พ.ร.บ. ในระดับมาก ปานกลาง นอย จําแนกตามเพศ 
 

เพศของผูตอบแบบสอบถาม ระดับพฤติกรรมตามกรอบ พ.ร.บ. 
รวม 

มาก ปานกลาง นอย 

 

เพศชาย 
จํานวน 81 69 16 166 

รอยละ 48.8% 41.6% 9.6% 100.0% 

เพศหญิง 
จํานวน 116 79 21 216 

รอยละ 53.7% 36.6% 9.7% 100.0% 

รวม 
จํานวน 197 148 37 382 

รอยละ 51.6% 38.7% 9.7% 100.0% 

 
กราฟท่ี 25 แสดงรอยละของกลุมผูตอบแบบสอบถามที่มีพฤติกรรมการใชคอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ตตามกรอบของ พ.ร.บ. ในระดับมาก ปานกลาง นอย จําแนกตามเพศ 
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จากตารางท่ี 31 และกราฟท่ี 25 พบวาผูตอบแบบสอบถาม เพศชาย สวนใหญ มี

พฤติกรรมตามกรอบของ พ.ร.บ. ในระดับมาก คิดเปนรอยละ 48.8 รองลงมาคือ ระดับปานกลาง คิด
เปนรอยละ 41.6 และ ระดับนอย คิดเปนรอยละ 9.6 ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถาม เพศหญิง สวนใหญ มีพฤติกรรมตามกรอบของ พ.ร.บ. ในระดับ
มาก คิดเปนรอยละ 53.7 รองลงมาคือ ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 36.6 และ ระดับนอย คิดเปน
รอยละ 9.7 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 32 แสดงจํานวน  และรอยละของกลุมผูตอบแบบสอบถามท่ีมีพฤติกรรมการใช
คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตตามกรอบของ พ.ร.บ. ในระดับมาก ปานกลาง นอย จําแนกตามอายุ 
 

อายุ 
ของผูตอบแบบสอบถาม 

ระดับพฤติกรรมตามกรอบ พ.ร.บ. 
รวม 

มาก ปานกลาง นอย 

 

13-15 ป 
จํานวน 4 3 4 11 

รอยละ 36.4% 27.3% 36.4% 100.0% 

16-18 ป 
จํานวน 49 42 5 96 

รอยละ 51.0% 43.8% 5.2% 100.0% 

19-25 ป 
จํานวน 100 74 17 191 

รอยละ 52.4% 38.7% 8.9% 100.0% 

26-30 ป 
จํานวน 33 17 8 58 

รอยละ 56.9% 29.3% 13.8% 100.0% 

31-40 ป 
จํานวน 5 9 1 15 

รอยละ 33.3% 60.0% 6.7% 100.0% 

มากกวา 40 ป 
จํานวน 6 3 2 11 

รอยละ 54.5% 27.3% 18.2% 100.0% 

รวม 
จํานวน 197 148 37 382 

รอยละ 51.6% 38.7% 9.7% 100.0% 
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กราฟท่ี 26 แสดงรอยละของกลุมผูตอบแบบสอบถามที่มีพฤติกรรมการใชคอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ตตามกรอบของ พ.ร.บ. ในระดับมาก ปานกลาง นอย จําแนกตามอายุ 
 

 
 

จากตารางท่ี 32 และกราฟที่ 26 พบวาผูตอบแบบสอบถาม มีอายุ 13-15 ป สวนใหญ มี
พฤติกรรมการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตตามกรอบของ พ.ร.บ. ในระดับมากและระดับนอย 
คิดเปนรอยละ 36.4 รองลงมาคือ ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 27.3 

ผูตอบแบบสอบถาม มีอายุ 16-18 ป สวนใหญ มีพฤติกรรมการใชคอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ตตามกรอบของ พ.ร.บ. ในระดับมาก คิดเปนรอยละ 51.0 รองลงมาคือ ระดับปานกลาง 
คิดเปนรอยละ 38.7 และ ระดับนอย คิดเปนรอยละ 5.2 ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถาม มีอายุ 19-25 ป สวนใหญ มีพฤติกรรมการใชคอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ตตามกรอบของ พ.ร.บ. ในระดับมาก คิดเปนรอยละ 52.4 รองลงมาคือ ระดับปานกลาง 
คิดเปนรอยละ 43.8 และ ระดับนอย คิดเปนรอยละ 8.9 ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถาม มีอายุ 26-30 ป สวนใหญ มีพฤติกรรมการใชคอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ตตามกรอบของ พ.ร.บ. ในระดับมาก คิดเปนรอยละ 56.9 รองลงมาคือ ระดับปานกลาง 
คิดเปนรอยละ 29.3 และ ระดับนอย คิดเปนรอยละ 13.8 ตามลําดับ 
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ผูตอบแบบสอบถาม มีอายุ 31-40 ป สวนใหญ มีพฤติกรรมการใชคอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ตตามกรอบของ พ.ร.บ. ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 60.0 รองลงมาคือ ระดับมาก 
คิดเปนรอยละ 33.3 และ ระดับนอย คิดเปนรอยละ 6.7 ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถาม มีอายุมากกวา 40 ป สวนใหญ มีพฤติกรรมการใชคอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ตตามกรอบของ พ.ร.บ. ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 54.5 รองลงมาคือ ระดับมาก 
คิดเปนรอยละ 27.3 และ ระดับนอย คิดเปนรอยละ 18.2 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี  33 แสดงจํานวน  และรอยละของกลุมผูตอบแบบสอบถามท่ีมีพฤติกรรมการใช
คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตตามกรอบของ พ.ร.บ. ในระดับมาก ปานกลาง นอย จําแนกตาม
การศึกษา 
 

ระดับการศึกษา 
ของผูตอบแบบสอบถาม 

ระดับพฤติกรรมตามกรอบ พ.ร.บ. 
รวม 

มาก ปานกลาง  นอย 

 

มัธยมศึกษาตอนตน 
จํานวน 7 8 5 20 

รอยละ 35.0% 40.0% 25.0% 100.0% 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ 
หรือเทียบเทา 

จํานวน 34 20 4 58 

รอยละ 58.6% 34.5% 6.9% 100.0% 

อนุปริญญา/หรือเทียบเทา 
จํานวน 12 18 5 35 

รอยละ 34.3% 51.4% 14.3% 100.0% 

ปริญญาตรี 
จํานวน 126 89 20 235 

รอยละ 53.6% 37.9% 8.5% 100.0% 

สูงกวาปริญญาตรี 
จํานวน 18 13 3 34 

รอยละ 52.9% 38.2% 8.8% 100.0% 

รวม 
จํานวน 197 148 37 382 

รอยละ 51.6% 38.7% 9.7% 100.0% 
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กราฟท่ี 27 แสดงรอยละของกลุมผูตอบแบบสอบถามที่มีพฤติกรรมการใชคอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ตตามกรอบของ พ.ร.บ. ในระดับมาก ปานกลาง นอย จําแนกตามการศึกษา 

 

 
 
จากตารางท่ี 33 และกราฟท่ี 27 พบวาผูตอบแบบสอบถาม มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน สวนใหญ มีพฤติกรรมการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตตามกรอบของ พ.ร.บ. ในระดับ
ปานกลาง คิดเปนรอยละ 40.0 รองลงมาคือ ระดับมาก คิดเปนรอยละ 35.0 และ ระดับนอย คิดเปน
รอยละ 25.0 ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถาม มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา สวนใหญ   
มีพฤติกรรมการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตตามกรอบของ พ.ร.บ. ในระดับมาก คิดเปนรอยละ 
58.6 รองลงมาคือ ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 34.5 และ ระดับนอย คิดเปนรอยละ 6.9  
ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถาม มีการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาสวนใหญ มีพฤติกรรม
การใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตตามกรอบของ พ.ร.บ. ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 51.4
รองลงมาคือ ระดับมาก คิดเปนรอยละ 34.3 และ ระดับนอย คิดเปนรอยละ 14.3 ตามลําดับ 
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ผูตอบแบบสอบถาม มีการศึกษาระดับปริญญาตรี สวนใหญ มีพฤติกรรมการใช
คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตตามกรอบของ พ.ร.บ. ในระดับมาก คิดเปนรอยละ 53.6 รองลงมาคือ 
ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 37.9 และ ระดับนอย คิดเปนรอยละ 8.5 ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถาม มีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี สวนใหญ มีพฤติกรรมการใช
คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตตามกรอบของ พ.ร.บ. ในระดับมาก คิดเปนรอยละ 52.9 รองลงมาคือ 
ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 38.2 และ ระดับนอย คิดเปนรอยละ 8.8 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี  34 แสดงจํานวน  และรอยละของกลุมผูตอบแบบสอบถามท่ีมีพฤติกรรมการใช
คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตตามกรอบของ พ.ร.บ. ในระดับมาก ปานกลาง นอย จําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ 
ของผูตอบแบบสอบถาม 

ระดับพฤติกรรมตามกรอบ พ.ร.บ. 
รวม 

 มาก ปานกลาง  นอย 

 

นักเรียน/นักศึกษา 
จํานวน 141 102 23 266 

รอยละ 53.0% 38.3% 8.6% 100.0% 

ลูกจาง/พนกังานเอกชน 
จํานวน 26 17 3 46 

รอยละ 56.5% 37.0% 6.5% 100.0% 

รับจาง/กรรมกร 
จํานวน 2 2 2 6 

รอยละ 33.3% 33.3% 33.3% 100.0% 

ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
จํานวน 15 10 3 28 

รอยละ 53.6% 35.7% 10.7% 100.0% 

ธุรกิจสวนตัว/คาขาย 
จํานวน 10 10 6 26 

รอยละ 38.5% 38.5% 23.1% 100.0% 

อ่ืน ๆ 
จํานวน 3 7 0 10 

รอยละ 30.0% 70.0% .0% 100.0% 

รวม 
จํานวน 197 148 37 382 

รอยละ 51.6% 38.7% 9.7% 100.0% 

หมายเหตุ :  อ่ืน ๆ ไดแก อาชีพ แมบาน(ไมไดทํางาน), ทหารเกณฑ และพนักงานมหาวิทยาลัย 
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กราฟท่ี 28 แสดงรอยละของกลุมผูตอบแบบสอบถามที่มีพฤติกรรมการใชคอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ตตามกรอบของ พ.ร.บ. ในระดับมาก ปานกลาง นอย จําแนกตามอาชีพ 
 

 
 

จากตารางท่ี 34 และกราฟที่ 28 พบวาผูตอบแบบสอบถาม มีอาชีพเปนนักเรียนหรือ
นักศึกษา สวนใหญ มีพฤติกรรมการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตตามกรอบของ พ.ร.บ. ใน
ระดับมาก คิดเปนรอยละ 53.0 รองลงมาคือ ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 38.3 และ ระดับนอย คิด
เปนรอยละ 8.6 ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถาม มีอาชีพเปนลูกจางหรือพนักงานเอกชน สวนใหญ มีพฤติกรรมการ
ใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตตามกรอบของ พ.ร.บ. ในระดับมาก คิดเปนรอยละ 56.5 รองลงมา
คือ ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 35.7 และ ระดับนอย คิดเปนรอยละ 6.5 ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถาม มีอาชีพรับจางหรือกรรมกร มีพฤติกรรมการใชคอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ตตามกรอบของ พ.ร.บ. เทากันคือ ระดับมาก ปานกลาง และนอย คิดเปนรอยละ 33.3 

ผูตอบแบบสอบถาม มีอาชีพเปนขาราชการหรือรัฐวิสาหกิจสวนใหญ มีพฤติกรรมการ
ใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตตามกรอบของ พ.ร.บ. ในระดับมาก คิดเปนรอยละ 53.6 รองลงมา
คือ ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 38.5 และ ระดับนอย คิดเปนรอยละ 23.1 ตามลําดับ 
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ผูตอบแบบสอบถาม มีอาชีพธุรกิจสวนตัวหรือคาขาย สวนใหญ มีพฤติกรรมการใช
คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตตามกรอบของ พ.ร.บ. ในระดับมากและปานกลาง คิดเปนรอยละ 38.5
รองลงมาคือ ระดับนอย คิดเปนรอยละ 23.1 ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถาม มีอาชีพอ่ืนๆ สวนใหญ มีพฤติกรรมการใชคอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ตตามกรอบของ พ.ร.บ. ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 70.0 รองลงมาคือ ระดับมาก 
คิดเปนรอยละ 30.0  
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ตารางท่ี  35 แสดงจํานวน  และรอยละของกลุมผูตอบแบบสอบถามท่ีมีพฤติกรรมการใช
คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตตามกรอบของ พ.ร.บ. ใน ระดับมาก ปานกลาง นอย จําแนกตาม
รายไดเฉล่ียตอเดือน 
 

รายไดเฉล่ียตอเดือน 
ของผูตอบแบบสอบถาม 

ระดับพฤติกรรมตามกรอบ พ.ร.บ. 
รวม 

มาก ปานกลาง นอย 

 

ตํ่ากวา 5,000 บาท 
รายได 98 58 14 170 

จํานวน 57.6% 34.1% 8.2% 100.0% 

5,001-8,000 บาท 
รายได 38 36 9 83 

จํานวน 45.8% 43.4% 10.8% 100.0% 

8,001-10,000 บาท 
รายได 18 22 2 42 

จํานวน 42.9% 52.4% 4.8% 100.0% 

10,001-15,000 บาท 
รายได 22 12 4 38 

จํานวน 57.9% 31.6% 10.5% 100.0% 

15,001-20,000 บาท 
รายได 9 12 6 27 

จํานวน 33.3% 44.4% 22.2% 100.0% 

มากกวา 20,000 บาท 
รายได 12 8 2 22 

จํานวน 54.5% 36.4% 9.1% 100.0% 

รวม 
รายได 197 148 37 382 

จํานวน 51.6% 38.7% 9.7% 100.0% 
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กราฟท่ี 29 แสดงรอยละของกลุมผูตอบแบบสอบถามที่มีพฤติกรรมการใชคอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ตตามกรอบของ พ.ร.บ. ใน ระดับมาก ปานกลาง นอย จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 
 

 
 

จากตารางท่ี 35 และกราฟท่ี 29 พบวาผูตอบแบบสอบถาม มีรายไดเฉล่ียตอเดือนตํ่ากวา 
5,000 บาท มีพฤติกรรมการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตตามกรอบของ พ.ร.บ. ในระดับมาก คิด
เปนรอยละ 57.6 รองลงมาคือ ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 34.1 และ ระดับนอย คิดเปนรอยละ 
8.2 ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถาม มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 5,001-8,000 บาท มีพฤติกรรมการใช
คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตตามกรอบของ พ.ร.บ. ในระดับมาก คิดเปนรอยละ 45.8 รองลงมาคือ 
ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 43.4 และ ระดับนอย คิดเปนรอยละ 10.8 ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถาม มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 8,001-10,000 บาท มีพฤติกรรมการใช
คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตตามกรอบของ พ.ร.บ. ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 52.4
รองลงมาคือ ระดับมาก คิดเปนรอยละ 42.9 และ ระดับนอย คิดเปนรอยละ 4.8 ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถาม มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001-15,000 บาท มีพฤติกรรมการใช
คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตตามกรอบของ พ.ร.บ. ในระดับมาก คิดเปนรอยละ 57.9 รองลงมาคือ 
ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 31.6 และ ระดับนอย คิดเปนรอยละ 10.5 ตามลําดับ 
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ผูตอบแบบสอบถาม มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 15,001-20,000 บาท มีพฤติกรรมการใช
คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตตามกรอบของ พ.ร.บ. ในระดับมาก คิดเปนรอยละ 44.4 รองลงมาคือ 
ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 33.3 และ ระดับนอย คิดเปนรอยละ 22.2 ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถาม มีรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 20,000 บาท มีพฤติกรรมการใช
คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตตามกรอบของ พ.ร.บ. ในระดับมาก คิดเปนรอยละ 54.5 รองลงมาคือ 
ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 36.4 และ ระดับนอย คิดเปนรอยละ 9.1 ตามลําดับ 


