
บทท่ี 5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 

 
การคนควาแบบอิสระเ ร่ือง  การรับรูและความเขาใจการกระทําความผิดตอ

พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 2550 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา การ
รับรู ความเขาใจ  พฤติกรรม ซ่ึงเนื้อหาประกอบดวย ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม การรับรู
เนื้อหาสาระ ความเขาใจตอการกระทําความผิด และพฤติกรรมการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต
ตามกรอบ ของ พ.ร.บ. การดําเนินการวิจัยเปนแบบเชิงสํารวจ สําหรับการเก็บรวบรวมและวิเคราะห
ขอมูลท้ังจากแหลงขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ โดยขอมูลปฐมภูมิใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมขอมูล และศึกษาจากกลุมตัวอยางท่ีเปนผูใชบริการรานอินเทอรเน็ตในอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม จํานวน 382 ราย โดยผูศึกษาทําการแจกแบบสอบถามบริเวณรานอินเทอรเน็ต 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ดวยตนเอง สามารถสรุปผลจากการศึกษานี้ อภิปรายผล ขอคนพบ 
และขอเสนอแนะของผูศึกษา ดังนี้ 
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สรุปผลการศึกษา 
 
สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอ
เดือน ประสบการณใชอินเทอรเน็ต ปจจัยของการเลือกใชบริการจากรานอินเทอรเน็ต ลักษณะของ
การใชอินเทอรเน็ต ระยะเวลาในการใชบริการเฉลี่ยตอคร้ัง ชนิดส่ือท่ีไดรับทราบขอมูลเก่ียวกับ 
พ.ร.บ. 

จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 56.5 เปน
เพศชาย คิดเปนรอยละ 43.5 สวนใหญมีอายุระหวาง 19 - 25 ป คิดเปนรอยละ 50.0 สวนใหญมี
การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 61.5 สวนใหญมีอาชีพเปนนักเรียนหรือนักศึกษา คิด
เปนรอยละ 69.6 สวนใหญมีรายไดเฉล่ียตอเดือน ตํ่ากวา 5,000 บาท คิดเปนรอยละ 44.5  

ผูตอบแบบสอบถาม มีประสบการณการใชอินเทอรเน็ต 8 – 10 ป มากท่ีสุด คิดเปน
รอยละ 23.8 สวนใหญใหความสําคัญกับปจจัยตาง ๆ ในการเลือกใชบริการรานอินเทอรเน็ต 
โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง คือ ไดแก สถานท่ีกวางขวางบรรยากาศเย็นสบาย มี
โปรโมช่ันท่ีนาสนใจ (ช่ัวโมงฟรี) อัตราคาบริการถูก ตามลําดับ สวนใหญมีลักษณะของการใช
อินเทอรเน็ตเพื่อ คนหาขอมูล คิดเปนรอยละ 74.6 รองลงมาคือ พูดคุย สนทนาออนไลน คิดเปน
รอยละ 72.5 เลนเกม ออนไลน ออฟไลนและฟงเพลงออนไลน คิดเปนรอยละ 63.1 โดยใช
ระยะเวลาในการใชบริการเฉลี่ยตอครั้ง 2-3 ชั่วโมง มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 35.1 สวนใหญได
รับทราบขอมูลเกี่ยวกับ พ.ร.บ. จากสื่อโทรทัศน คิดเปนรอยละ 57.3 รองลงมาคือ เว็บไซต วิทยุ
ออนไลน คิดเปนรอยละ 45.8 และ กระทู เว็บบอรด คิดเปนรอยละ 30.9 

 
สวนท่ี 2 ขอมูลการรับรูและความเขาใจตอการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยการ
กระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 2550 

 
การรับรูเก่ียวกับเนื้อหาสาระของ พ.ร.บ. 
 จากการศึกษาพบวา การรับรูเนื้อหาสาระของ พ.ร.บ. ผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญ ตอบถูก เกี่ยวกับระยะเวลาผอนผันการเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 76.2 
รองลงมาคือ วันท่ีบังคับใชหลังประกาศ คิดเปนรอยละ 74.6 และ การเก็บขอมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอรของผูใหบริการ คิดเปนรอยละ 74.1 โดยผลการศึกษาพบวากลุมผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญมีการรับรูในระดับปานกลาง คือ ตอบถูก คิดเปนรอยละ 72.0 รองลงมาคือ มีการรับรู
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เกี่ยวกับเนื้อหาสาระของ พ.ร.บ. ในระดับนอย คือ ตอบถูก คิดเปนรอยละ 23.3 และ มีการรับรู
เกี่ยวกับเนื้อหาสาระของ พ.ร.บ. ในระดับมาก คือ ตอบถูก คิดเปนรอยละ 4.7  

ความเขาใจตอการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ. 
จากการศึกษาพบวา ความเขาใจตอการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ. ผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญตอบถูกเกี่ยวกับ การนําเขาขอมูลเปนเท็จเนื้อหาไมเหมาะสม ซ่ึงแบงเปน การนําเขาขอมูล
เปนเท็จ คิดเปนรอยละ 84.8 การนําเขาเนื้อหาไมเหมาะสม คิดเปนรอยละ 79.8 การเผยแพรเนื้อหา
ไมเหมาะสม คิดเปนรอยละ 30.1 รองลงมาคือ การรบกวนทําลายระบบคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 
80.9 และการจําหนาย/เผยแพรชุดคําส่ัง คิดเปนรอยละ 76.2 โดยผลการศึกษาพบวากลุมผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีความเขาใจในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 77.2 รองลงมาคือ มีความ
เขาใจตอการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ. ในระดับมาก คิดเปนรอยละ 13.9 และ มีความเขาใจตอการ
กระทําความผิดตาม พ.ร.บ. ในระดับนอย คิดเปนรอยละ 8.9  

 
สวนท่ี 3 ขอมูลพฤติกรรมการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตตามกรอบพระราชบัญญัติวาดวยการ
กระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 2550 
 

จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมตามกรอบของ พ.ร.บ. โดยสวน
ใหญตอบไมสมควรทําพฤติกรรมรบกวนทําลายขอมูลคอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 85.9 รองลงมา
คือ ไมสมควรทําพฤติกรรมนําเขาขอมูล ตัดตอภาพทําใหผูอ่ืนเกิดความเสียหาย คิดเปนรอยละ 84.3 
และ ไมสมควรทําพฤติกรรมดักขอมูลคอมพิวเตอรคิดเปนรอยละ 80.1 โดยผลการศึกษาพบวากลุม
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีพฤติกรรมตามกรอบของ พ.ร.บ. อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 
64.4 มีพฤติกรรมตามกรอบของ พ.ร.บ. ในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 29.3 และมีพฤติกรรม
ตามกรอบ พ.ร.บ. ในระดับนอย คิดเปนรอยละ 6.3 โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิง 
มีพฤติกรรมตามกรอบของ พ.ร.บ. ในระดับมาก คิดเปนรอยละ 48.8 เปนเพศชาย มีพฤติกรรมตาม
กรอบ พ.ร.บ. ในระดับมาก คิดเปนรอยละ 53.7 สวนใหญมีอายุระหวาง 19 - 25 ป คิดเปนรอยละ 
52.4 สวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 53.6 สวนใหญมีอาชีพเปนนักเรียนหรือ
นักศึกษา คิดเปนรอยละ 53.0 สวนใหญมีรายไดเฉล่ียตอเดือน ตํ่ากวา 5,000 บาท คิดเปนรอยละ 
57.6 
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อภิปรายผลการศึกษา 
จากผลของการศึกษาการรับรูและความเขาใจการกระทําความผิดตอพระราชบัญญัติวา

ดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 2550 ของผูตอบแบบสอบถามดังนี้ 
พบวาผูตอบแบบสอบถาม มีการรับรู ความเขาใจและพฤติกรรม ดานการรับรู สวนใหญ

อยูในระดับปานกลาง โดยมีการรับรูเร่ืองระยะเวลาผอนผันการเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร
มากท่ีสุด และเร่ืองวันท่ีประกาศใชนอยท่ีสุด สอดคลองกับ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร (2551) ท่ีจัดทําคูมือการปฏิบัติแนะแนวทางการปองกันเพื่อหลีกเล่ียงการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรเพื่อเปนการเผยแพรความรูเกี่ยวกับวิธีการปองกันไมใหกระทําผิดตาม 
พ.ร.บ. ไดผลวาประชาชนสวนใหญยังไมทราบวามี พ.ร.บ. สวนคนท่ีทราบวามีก็ยังไมมีความเขาใจ
เนื้อหาของพระราชบัญญัติ โดยส่ือโทรทัศนเปนส่ือท่ีทําใหผูตอบแบบสอบถามทราบเกี่ยวกับ 
พ.ร.บ. มากท่ีสุดและตองการใหมีการเผยแพรเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ผานส่ือโทรทัศนมากท่ีสุด ดานความ
เขาใจ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีความเขาใจ อยูในระดับปานกลาง โดยมีความเขาใจ  มาตรา 
14 การนําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ โดยประการที่นาจะเกิดความ
เสียหายตอความม่ันคงของประเทศหรือกอใหเกิดความต่ืนตระหนกแกประชาชน มากท่ีสุด และ 
มาตรา 8 การกระทําดวยประการใดโดยมิชอบดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเพื่อดักรับไวซ่ึง
ขอมูลคอมพิวเตอรของผูอ่ืนท่ีอยูระหวางการสงในระบบคอมพิวเตอร และขอมูลคอมพิวเตอรนั้น
มิไดมีไวเพื่อประโยชนสาธารณะหรือเพื่อใหบุคคลท่ัวไปใชประโยชนได นอยท่ีสุด ดานพฤติกรรม 
ผูตอบแบบสอบถามสวนมีพฤติกรรมตามกรอบของพ.ร.บ.อยูในระดับมาก สอดคลองกับ ลัดดาวัลย 
ภูติอนันต (2551) ท่ีทําการวิจัย จริยธรรมการใชอินเทอรเน็ตของนักเรียนนายรอยตํารวจ รุนท่ี 63 
โรงเรียนนายรอยตํารวจ ไดผลวา นักเรียนนายรอยตํารวจรุนท่ี 63 โรงเรียนนายรอยตํารวจ มี
จริยธรรมในการใชอินเทอรเน็ตอยูในระดับดี โดยผูตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการใช
คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตตามกรอบของ พ.ร.บ. ใน มาตรา 9 การทําใหเสียหาย ทําลาย แกไข 
เปล่ียนแปลง หรือเพิ่มเติมไมวาท้ังหมดหรือ บางสวน ซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรของผูอ่ืนโดยมิชอบ 
มากท่ีสุด และ มาตรา 13  การจําหนายหรือเผยแพรชุดคําส่ังท่ีจัดทําข้ึนโดยเฉพาะเพื่อนําไปใชเปน
เคร่ืองมือในการกระทําความผิด นอยท่ีสุด สอดคลองกับ องอาจ เทียนหิรัญ (2546) ท่ีทําการวิจัย 
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร: กําหนดฐานความผิดทางอาญาสําหรับการกระทําตอคอมพิวเตอร 
ไดผลการศึกษาวาตางประเทศก็ประสบกับปญหาการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร เพราะภาครัฐ
มีการจัดสรรเงินงบประมาณเปนเงินหลายรอยลานเหรียญเพื่อใหทําการวิจัยหาหาวิธีแกไขและ
ปองกันอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร โดยมีการแกไขกฎหมายใหสอดคลองกับสถานการณและ
พฤติกรรมผูกระทําความผิดในปจจุบันมากยิ่งข้ึน เนื่องจากไมสามารถนํากฎหมายท่ีใชอยูใน
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ขณะน้ันมาพิจารณาลงโทษผูกระทําความผิดได รูปแบบของการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร
สามารถแบงออกเปน การเขาถึงคอมพิวเตอรโดยปราศจากอํานาจ การดักขอมูลคอมพิวเตอร การ
จารกรรมขอมูลคอมพิว เตอร  การทําให เกิดความเ สียหายตอคอมพิว เตอร  การปลอม
ขอมูลคอมพิวเตอร และการฉอโกงทางคอมพิวเตอร 

 
ขอคนพบ 

1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีการรับรูเนื้อหาสาระของ พ.ร.บ. อยูในระดับปาน
กลาง โดยมีการรับรูมากท่ีสุด  เร่ืองระยะเวลาผอนผันการเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร และมี
การรับรูนอยท่ีสุด เร่ืองวันท่ีประกาศใชพระราชบัญญัติ  

2. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีความเขาใจตอการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ. อยูใน
ระดับปานกลาง โดยมีความเขาใจมากท่ีสุด เร่ืองการนําเขาขอมูลเปนเท็จเนื้อหาไมเหมาะสม และมี
ความเขาใจนอยท่ีสุด เร่ืองการดักขอมูลคอมพิวเตอร 

3. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีพฤติกรรมการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตตาม
กรอบของ พ.ร.บ. อยูในระดับมาก โดยมีพฤติกรรมตามกรอบ พ.ร.บ. มากท่ีสุด เร่ืองไมรบกวน
ทําลายขอมูลคอมพิวเตอร และมีพฤติกรรมตามกรอบของ พ.ร.บ. นอยท่ีสุด เร่ืองไมจําหนายหรือ
เผยแพรชุดคําส่ังเพื่อการกระทําความผิด 

4. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมาใชบริการรานอินเทอรเน็ตสวนใหญอยูในชวงอายุของวัย
นักเรียนนักศึกษา ซ่ึงนักเรียนนักศึกษาเปนกลุมท่ีมีการรับรูเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของ พ.ร.บ. นอย
กวากลุมท่ีมีอายุและวัยท่ีทํางานแลวเชนมีอายุ 26 ปข้ึนไป ทํางานเปนพนักงานเอกชน ขาราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ กลุมนักเรียนนักศึกษามีความเขาใจตอการกระทําความผิดมากกวากลุมคนวัย
ทํางาน กลุมนักเรียนนักศึกษามีพฤติกรรมตามกรอบของ พ.ร.บ. นอยกวากลุมคนวัยทํางาน 
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ขอเสนอแนะ  
1. ภาครัฐหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของควรจัดใหมีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ให

มากข้ึน และควรเลือกส่ือท่ีมีการเขาถึงไดงาย เชน ส่ือโทรทัศนหรือวิทยุ เพราะจากการศึกษาพบวา
ผูใชบริการสวนใหญยังมีระดับการรับรูเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ในระดับปานกลางถึงนอย 

2. เพื่อเปนการปองกันการกระทําความผิดท่ีอาจเกิดข้ึน ท้ังจากตนเองเปนผูกระทํา
ความผิดและจากผูอ่ืนมากระทําความผิดกับตนเอง หนวยงานท่ีเกี่ยวของควรเผยแพรและสรางความ
เขาใจตอการกระทําความผิดแกประชาชนใหมากข้ึน ควรมีการกระจายความรูความเขาใจไปยังกลุม
ท่ีไมไดเปนผูใชบริการหรือไมมีความรูในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตดวยเพราะจาก
การศึกษาพบวากลุมผูใชบริการที่เปนกลุมท่ีมีความสามารถในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต
ยังมีความเขาใจอยูในระดับปานกลาง หรือมีความเขาใจแคเพียงผิวเผินยังไมมีความเขาใจอยางทอง
แท ดังนั้นกลุมท่ีไมมีความรูในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตนาจะมีการรับรูเกี่ยวกับ พ.ร.บ.
และมีความเขาใจตอการกระทําความผิดนอยกวากลุมดังกลาว ซ่ึงอาจกอใหเกิดการกระทําความผิด
ท้ังท่ีเจตนากระทําความผิดและไมเจตนากระทําความผิดได 

3. เพื่อเพิ่มพฤติกรรมการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตตามกรอบของ พ.ร.บ.ใหมาก
ข้ึน สถานศึกษาและองคกรหนวยงานควรใหความสําคัญในการสงเสริมจริยธรรมและคุณธรรมใน
การใชเทคโนโลยีตาง ๆใหมากข้ึน 

4. ผูปกครองควรใหความสนใจแกบุตรหลานของตนเองในการใชคอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ตใหมากข้ึน เพราะดวยวิถีชีวิตปจจุบันท่ีพอแมหรือผูปกครองตองทํางานนอกบาน ทําให
เวลาในการทํากิจกรรมรวมกันมีนอย เด็กจึงเลือกและตัดสินใจทํากิจกรรมตางๆ ตามอารมณและ
ความตองการของตนเองเพียงลําพัง อาจลืมนึกถึงบุคคลอ่ืนท่ีจะไดรับผลกระทบจากการกระทําของ
ตนเอง เพราะจากการศึกษาท่ีพบวากลุมเด็กนักเรียนนักศึกษาเปนกลุมท่ีมีพฤติกรรมตามกรอบของ
พ.ร.บ. นอยกวากลุมคนท่ีทํางานแลว 

 
 
 
 
 
 
 


