ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ในเขตจังหวัดขอนแก่น*
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความรู้ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักเรียน
ต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 2)
ศึกษาความเข้าใจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักเรียนต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560) ศึกษาถึงพฤติกรรมของนักเรียนในการรับความรู้
ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ผลการวิจัยพบว่า
1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ในเขตจังหวัด
ขอนแก่น มีความรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ วกับพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่
สูงที่สุด คือ ไม่กระท�ำการอันเป็นการละเมิดข้อมูลของผู้ใดโดยไม่ได้รับอนุญาต และเฉลี่ยต�่ำที่สุดคือ
*
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การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่น อันมีลักษณะเป็นการก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนร�ำคาญแก่ผรู้ บั ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่เปิดโอกาสให้ผรู้ บั สามารถ
บอกเลิกหรือแจ้งความประสงค์เพื่อปฏิเสธการตอบรับได้โดยง่าย
2. นักเรียมัธยมทราบว่า มีกฎหมายแต่ไม่เคยอ่าน ไม่ได้เข้าสัมมนา ไม่ได้เข้าฝึกอบรม เกี่ยวกับ
การใช้ระบบคอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัย อีกทั้งนักเรียนทราบว่าสื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อช่องทางหนึ่งที่มี
ความจ�ำเป็นในการศึกษาได้เป็นอย่างดี
ค�ำส�ำคัญ: ความรู้ความเข้าใจ; สื่อสังคมออนไลน์; พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์; นักเรียนมัธยมศึกษา

Abstract
The objectives of this research aimed to 1) learn how students using social media
against computer offenses act (No. 2), B.E. 2560 (2017), 2) study how understanding
students’ social media in using against computer offenses act (No. 2), B.E. 2560 (2017)
and 3) study students’ behaviors about perception of computer offenses act (No. 2),
B.E. 2560 (2017).
The results: of this paper presented that:
1. secondary school students under office of the basic education commission
in Khon Kaen province had knowledge and understanding about the act were at a middle
level. The highest average score was not performing any violate rights to anyone without
permission and the lowest average score was sending computer data or electronic mails
to other persons in such ways that causes getting troubles to receivers’ computer data
or electronic mail without providing the chances for the receivers to cancel or notify for
denying the acceptance easily.
2. Secondary students were aware of the act but had never read it. They did
not attended to the seminar or training about using computer system safely. Even though
they realized that social media is one of necessary channels for education.
Keywords: knowledge and understanding; social media; computer offenses act; secondary
school students
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ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ ผู้นั้นกระท�ำความผิด
จากการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องระวางโทษ นาย ก แอบถ่ายภาพนางสาวสวย
อย่างก้าวกระโดดน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทาง ก�ำลังอาบน�ำ้ แล้วไปโพสต์ลงเฟซบุก๊ ของนาย ก เอง
สังคมและพฤติกรรมการสือ่ สารของผูใ้ ช้งานทีไ่ ด้รบั
เป็นต้น
ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ปรากฏการณ์
วิ วั ฒ นาการของเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ นี้
การละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือการกระท�ำความผิด เปรียบเสมือนดาบสองคมส�ำหรับเยาวชนโดยเฉพาะ
ทางเทคโนโลยีมีสถิติที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ อย่างยิ่งส�ำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่อายุ
ต้ อ งออกกฎหมายพระราชบั ญ ญั ติ ว ่ า ด้ ว ยการ ระหว่าง 13-18 ปี มีสดั ส่วนการใช้สอื่ สังคมออนไลน์
กระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 สูงกว่ากลุ่มอื่น ซึ่งการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ของ
และแก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 บังคับใช้เมื่อวันที่ กลุ่มนี้ส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือ เนื่องด้วยเป็น
24 พฤษภาคม 2560 โดยมีเจตนารมณ์เพื่อการ อุปกรณ์ที่ใช้งานง่าย สะดวกในการซื้อหามาใช้งาน
ป้องกันและปราบปรามการกระท�ำความผิดเกีย่ วกับ และมักจะใช้อนิ เทอร์เน็ต ค้นหาข้อมูลทัว่ ไป/สินค้า
คอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน ซึ่งมีรูปแบบการกระท�ำ  หรือบริการมากที่สุด และตามด้วยการเล่นเกมส์
ความผิ ด ที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ นมากขึ้ น ตามพั ฒ นา ดาวน์ โ หลดเกมส์ อ่ า นข่ า วสาร หนั ง สื อ พิ ม พ์
การทางเทคโนโลยี ซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นิตยสารต่างๆ ดาวน์โหลดหนัง เพลง ดูทีวี วีดีโอ
การบังคับใช้กฎหมายนีจ้ งึ นับเป็นโครงสร้างพืน้ ฐาน ฟังวิทยุ และรับ-ส่งอีเมล์ (ทัศนีย์ ประธาน, 2563,
ที่มีคุณประโยชน์อย่างยิ่ง ในการน�ำตัวผู้กระท�ำ หน้า 140-167) เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เป็น
ความผิ ด มาลงโทษ ดั ง กรณี ตั ว อย่ า งเกี่ ย วกั บ ที่นิยมในปัจจุบัน ได้แก่ เฟซบุ๊ก (Facebook) ไลน์
การกระท�ำความผิดเกี่ยวกับกับคอมพิวเตอร์ เช่น (Line) อินสตาแกรม (Instagram) (เสาวภาคย์
การน� ำ รู ป ผู ้ อื่ น หรื อ การน�ำ ภาพของผู ้ ต ายเข้ า สู ่ แหลมเพ็ชร, 2559, หน้า 116-130) สะท้อนให้เห็น
ระบบคอมพิวเตอร์ และการกระท�ำนัน้ น่าจะท�ำให้ ถึงการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการพูดคุย แลกเปลี่ยน
ผู้อื่น บิดา มารดา คู่สมรสหรือบุตรของผู้ตาย ข่าวสารซึ่งกันและกัน อัพโหลดแชร์รูปภาพหรือ
เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง หรือได้รับ วิ ดี โ อ สิ่ ง แรกที่ เ ด็ ก ส่ ว นใหญ่ ท� ำ ก่ อ นและหลั ง
ความอับอาย ผูน้ นั้ กระท�ำความผิด ต้องระวางโทษ ตืน่ นอน คือ การเช็คโทรศัพท์มอื ถือ การใช้โทรศัพท์
ยกตัวอย่างเช่น นางสาวสวย โพสต์ข้อความด่าว่า มื อ ถื อ ของนั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา มี ก าร
นางสาวสร้อย พนักงานขายโทรศัพท์มอื ถือร้านหนึง่ เปลี่ยนแปลงเร็วเกินกว่าที่ระบบการศึกษาไทย
ว่าท�ำพฤติกรรม กิรยิ าท่าทางทีไ่ ม่เหมาะสมกับลูกค้า จะไล่ ต ามทั น การใช้ เ ครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์
พร้อมกับลงรูปนางสาวสร้อย เป็นต้น น�ำเข้าสู่ (Social Networks) ที่มีผลต่อผู้ใช้ครอบครัวและ
ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มี สังคม พบว่าหากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
ลั ก ษณะอั น ลามกที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด การเผยแพร่ โ ดย อย่างอิสระปราศจากการดูแลและควบคุม หรือขาด
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การให้ความรู้ที่ถูกต้องและเท่าทันสื่อ อาจจะมีผล
กระทบต่อการเรียนของเยาวชน จนเป็นปัญหา
ส�ำคัญของครอบครัว โรงเรียน และกลายเป็นปัญหา
ระดับประเทศ
จากปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของกลุ่มนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาข้างต้น ทางคณะผูว้ จิ ยั จึงมีความ
ประสงค์ในการท�ำวิจยั เรือ่ ง ความรูแ้ ละความเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ตามพระราช
บั ญ ญั ติ ว ่ า ด้ ว ยการกระท� ำ ความผิ ด เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในเขต
จั ง หวั ด ขอนแก่ น เพื่ อ การน� ำ ผลการวิ จั ย ไปใช้
ประโยชน์ ใ นการดู แ ลติ ด ตามการใช้ สื่ อ สั ง คม
ออนไลน์ของกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาให้มี
ความเหมาะสม ไม่ให้มผี ลกระทบต่อการเรียนและ
สังคมส่วนรวม ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ได้อย่าง
สร้างสรรค์ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน
และพั ฒ นากลุ่มนัก เรียนระดับมัธยมศึก ษาเป็ น
บุคคลากรที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ
ต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาความรู้ในการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัด
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ในเขตจั ง หวั ด ขอนแก่ น
ต่ อ พระราชบั ญ ญั ติ ว ่ า ด้ ว ยการกระท� ำความผิ ด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 2)
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พ.ศ. 2560
2. เพื่อศึกษาความความเข้าใจในการใช้
สื่อสังคมออนไลน์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ในเขตจั ง หวั ด ขอนแก่ น
ต่ อ พระราชบั ญ ญั ติ ว ่ า ด้ ว ยการกระท� ำความผิ ด
เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์ พ .ศ. 2550 (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ. 2560

3. วิธีด�ำเนินการวิจัย

1. กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนระดับมัธยม
ศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในเขตจังหวัด
ขอนแก่น จ�ำนวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนขอนแก่น
วิทยายน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย และโรงเรียน
กัลยาณวัตร
2. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ครั้งนี้ผู้ศึกษาใช้แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
จ�ำนวน 9 ข้อ ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2560 จ�ำนวน 13 ข้อ ส่วนที่ 3 ผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย ด้านลบ
ด้านบวก และด้านการใช้งานทั่วไปที่เกี่ยวข้อง
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย
1) ติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ โรงเรี ย น โดยจั ด ท� ำ
หนังสือขออนุญาตในการเก็บข้อมูลนักเรียนระดับ

ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2564)

มัธยมศึกษาประจ�ำโรงเรียน โดยชีแ้ จงวัตถุประสงค์
กระบวนการและก�ำหนดวัน เวลาในการเก็บข้อมูล
2) กลุ ่ ม เป้ า หมายในสามโรงโรงเรี ย นดั ง กล่ า ว
พร้อมท�ำแบบสอบถามตามวันเวลาที่ได้นัดหมาย
โดยชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัย อธิบายการพิทักษ์
สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่างโดยจะเก็บไว้เป็นความลับ
เมื่อกลุ่มตัวอย่างเข้าใจดีจึงด�ำเนินการเก็บข้อมูล
ตามแบบสอบถาม
4. การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย
1) หาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) ของผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากการบังคับใช้พระ
ราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
2) ก�ำหนดระดับผลกระทบโดยใช้คะแนนดิบ (Raw
Score) และการใช้ค่าคะแนนเพื่อหาค่าร้อยละ
เป็นเป็น 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง ต�่ำ 
และต�ำ่ มาก 3) น�ำแบบสอบถามส่วนที่ 1 มาแจกแจง
ความถี่และหาค่าร้อยละ น�ำเสนอในรูปของตาราง
และแบบความเรียง 4) น�ำแบบสอบถามส่วนที่ 2
มาแจกแจงความถีแ่ ละหาค่าร้อยละ น�ำเสนอในรูป
ของตารางและแบบความเรียง 5) น�ำแบบสอบถาม
ส่ ว นที่ 3 มาหาค่ า เฉลี่ ย และค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน น�ำเสนอในรูปของตารางและแบบความ
เรียง 6) น�ำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความรู้
ความเข้ า ใจและผลกระทบของนั ก เรี ย นระดั บ
มัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในเขต
จังหวัดขอนแก่น ต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2560 ในรูปของตารางประกอบ
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ความเรียง

4. สรุปผลการวิจัย

จากการประมวลผลข้อมูลจากเครื่องมือ
วิจยั ในกลุม่ ตัวอย่าง จ�ำนวน 300 คน ทีก่ ำ� ลังศึกษา
อยู่ในชั้นมัธยมศึกษา ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
สามารถแสดงข้อมูลได้ดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 จ� ำ นวนผู ้ ต อบแบบสอบถาม
โดยจ� ำแนกตามเพศ ทั้ ง หมด 300 คน พบว่ า
จ�ำนวนผู้ตอบแบบสอบถามสามารถจ�ำแนกเป็น
เพศชายและเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 41 และ
ร้อยละ 59 ตามล�ำดับ และจ�ำแนกได้เป็นระดับ
ชั้นเรียนเป็น 3 ระดับคือ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่
2 คิดเป็นร้อยละ 32.3 ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
คิดเป็นร้อยละ 52.7 และระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่
6 คิดเป็นร้อยละ 15
1.2 สถาบั น การศึ ก ษา จากการ
ส�ำรวจพบว่า นักเรียนสังกัดโรงเรียนในเขตพื้นที่
จังหวัดขอนแก่นทีไ่ ด้ทำ� การสุม่ ตัวอย่างจากทัง้ หมด
3 โรงเรียน และแบ่งเป็นจ�ำนวนเท่าๆ กัน คือ 100 คน
ในแต่ละสถานศึกษา รวมทั้งสิ้น 300 คน
2. การรับรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ว่าด้วยการ
กระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 จากการส�ำรวจกลุม่ ตัวอย่าง
นักเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
ดังนี้
2.1 การรับรู้ถึง พ.ร.บ.ว่าด้วยการ
กระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561พบว่าโดยส่วนใหญ่ทราบว่า
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มี ก ารบั ง คั บ ใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ว ่ า ด้ ว ยการกระท� ำ
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2560 แต่ไม่เคยอ่าน จ�ำนวน 168 คน
คิดเป็นร้อยละ 56 รองลงมา คือ เคยอ่านแต่ไม่
เข้าใจในบางประเด็น ไม่เคยทราบว่ามีกฎหมายนี้
มาก่อน เคยอ่านแต่ไม่เข้าใจ
2.2 การรั บ รู ้ ข ่ า วสาร ข้ อ มู ล และ
องค์ความรู้ ถึง พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท�ำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2560 พบว่า โดยส่วนใหญ่ทราบจากเว็บไซต์ 170 คน
คิดเป็นร้อยละ 56.70 รองลงมา คือ สื่อสิ่งพิมพ์
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การจัดฝึกอบรม/สัมมนา
ทั้ ง ที่ ก ารจั ด ฝึ ก อบรม/สั ม มนา คื อ สื่ อ ที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพในการเผยแพร่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้
แต่จากผลการวิจัยกลับ
2.3 การรั บ รู ้ ข ่ า วสาร ข้ อ มู ล และ
องค์ความรู้ ถึง พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท�ำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2560 โดยการจัดสัมมนา ฝึกอบรมพบว่าส่วนใหญ่
ไม่ ท ราบว่ า มี ก ารจั ด ฝึ ก อบรม/สั ม มนาเกี่ ย วกั บ
พระราชบัญญัตนิ ี้ จ�ำนวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 74.0
3. สื่อสังคมออนไลน์กับความจ�ำเป็นใน
การเรียนเกี่ยวกับความรู้เรื่องพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการกระท�ำความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.
2550 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 พบว่า ส่วนใหญ่
มีความคิดเห็นว่าสื่อสังคมออนไลน์มีความจ�ำเป็น
ในการเรียนจ�ำนวน 295 คน คิดเป็นร้อยละ 98.3
4. ความรู ้ แ ละความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระท�ำความผิดเกีย่ วกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

Vol. 21 No. 1 (January - March 2021)

พบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีระดับความและ
ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 อยู่ในระดับปานกลาง
คิดเป็นร้อยละ 69.02 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่ า ค่ า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด ได้ แ ก่ ไม่ ก ระท� ำ การ
อันเป็นการละเมิดสิทธิสว่ นบุคคลของผูใ้ ดโดยไม่ได้
รับอนุญาต ไม่ว่าจะเป็นน�ำข้อความ เพลง รูปภาพ
หรือวิดีโอ ของผู้อื่นอ้างเป็นงานของตนเพื่อเจตนา
ทางการค้า ผู้นั้นกระท�ำความผิด ต้องระวางโทษ
จ�ำนวนผู้ตอบถูก 275 คน คิดเป็นร้อยละ 91.67
ค่าเฉลี่ยต�่ำที่สุด ได้แก่ การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์
หรื อ จดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ก่ บุ ค คลอื่ น อั น มี
ลักษณะเป็น การก่อให้เกิดความเดือดร้อนร�ำคาญ
แก่ ผู ้ รั บ ข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ ห รื อ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้รับสามารถ
บอกเลิกหรือแจ้งความประสงค์เพื่อปฏิเสธการ
ตอบรับได้โดยง่าย ผูน้ นั้ กระท�ำความผิด ต้องระวางโทษ
จ�ำนวนผู้ตอบถูก 66 คน คิดเป็นร้อยละ 78
5. ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้
พระราชบัญญัตฯิ ด้านผลกระทบของนักเรียนระดับ
มั ธ ยมศึ ก ษาต่ อ พระราชบั ญ ญั ติ ว ่ า ด้ ว ยการกระท� ำ
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2560 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย = 3.26 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.70  
โดยแยกผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการบั ง คั บ ใช้
พระราชบัญญัติฯ ตามตารางที่ 8 ตารางที่ 9 และ
ตารางที่ 10 ได้ดังนี้
5.1 ด้านลบพบว่า ผลกระทบด้านลบ
ที่เกิดจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
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กระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 อยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย = 3.03 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.87
5.2 ด้านบวกพบว่า ผลกระทบด้าน
บวกที่เกิดจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระท� ำ ความผิ ด เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์ พ .ศ.
2550 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 อยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย = 3.53 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.10
5.3 ด้านการใช้งานทัว่ ไปทีเ่ กีย่ วข้อง
พบว่าผลกระทบด้านการใช้งานทั่วไปที่เกี่ยวข้อง
ที่เกิดจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 อยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย = 3.22 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.88

5. อภิปรายผลการวิจัย

ด้านข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มเป้าหมายเป็น
นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา จ�ำนวน 300 คน
เพศชาย จ�ำนวน 123 คน อายุ 13-15 ปี จ�ำนวน
57 คน อายุ 16-18 ปี จ�ำนวน 66 คน เพศหญิง
จ�ำนวน 177 คน อายุ 13-15 ปี จ�ำนวน 98 คน
อายุ 16-18 ปี จ�ำนวน 79 คน โดยส่วนใหญ่
มี ป ระสบการณ์ ก ารใช้ สื่ อ ออนไลน์ กั น มาแล้ ว
มากกว่า 6 ปี จ�ำนวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 45
โดยส่วนใหญ่ทราบว่ามีการบังคับใช้พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 แต่ไม่เคยอ่าน
จ�ำนวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 56 รองลงมา คือ
เคยอ่านแต่ไม่เข้าใจในบางประเด็น ไม่เคยทราบว่า
มีกฎหมายนี้มาก่อน เคยอ่านแต่ไม่เข้าใจ โดยส่วน
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ใหญ่ทราบจากเว็บไซต์ จ�ำนวน 170 คน คิดเป็น
ร้อยละ 56.70 รองลงมาคือ สื่อสิ่งพิมพ์ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ การจัดฝึกอบรม/สัมมนา ดังนั้น
เว็บไซต์ คือ สื่อที่มีประสิทธิภาพในความคิดของ
นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา แต่สิ่งที่น่าสนใจ คือ
การจัดฝึกอบรม/สัมมนา คือสื่อที่มีประสิทธิภาพ
ในการเผยแพร่พระราชบัญญัตินี้ แต่จากผลการ
วิจัยกลับพบว่า ส่วนใหญ่ไม่ทราบว่ามีการจัดฝึก
อบรม/สัมมนาเกี่ยวกับพระราชบัญญัตินี้ ดังนั้น
บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเพิ่มการเผย
แพร่พระราชบัญญัตนิ ใี้ นการเรียน การจัดฝึกอบรม
และการสัมมนาให้มากขึ้น ทั้งที่โดยส่วนใหญ่เห็น
ว่าสื่อออนไลน์มีความจ�ำเป็นในการเรียนการสอน
จ�ำนวน 295 คน คิดเป็นร้อยละ 98.30
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ ตามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระท�ำ 
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2560 โดยรวมของนักเรียนระดับมัธยม
ศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในเขตจังหวัด
ขอนแก่น ผูต้ อบแบบสอบถามมีการรับรูค้ วามเข้าใจ
มากที่สุด คือ ไม่ท�ำการละเมิดความเป็นส่วนตัว
ของผู้ใด ไม่ว่าข้อความ เพลง รูปภาพ หรือวิดีโอ
ไม่เช่นนัน้ จะถือว่าผูน้ นั้ กระท�ำความผิด ต้องระวาง
โทษซึ่ ง มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของ
นัดติกาญจน์ ทองบุญฤทธิ์ (2552) ได้ทำ� วิจยั เกีย่ วกับ
การรับรู้และความเข้าใจต่อการกระท�ำความผิด
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ของผู้ใช้บริการ
ร้านอินเทอร์เน็ตในอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่า
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ผูต้ อบแบบสอบถามมีการรับรู้ ความเข้าใจมากทีส่ ดุ
เรือ่ งการน�ำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเนือ้ หาทีไ่ ม่มคี วามจริง
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 โดยรวมของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในเขต
จังหวัดขอนแก่น ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ
โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.26
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70) ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการศึ ก ษาของกฤษณะ จั น ทร์ ดี (2557)
ได้สำ� รวจความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระท�ำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.
2550 ของประชาชน ในอ�ำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ผู้ใช้คอมพิวเตอร์และ
อิ น เทอร์ เ น็ ต มี ค วามสนใจในพระราชบั ญ ญั ติ
คอมพิวเตอร์นี้มีไม่มากนักเนื่องจากการประชา
สัมพันธ์เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์น้ัน
ไม่ มีใ ห้ ศึ ก ษามาก หากผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์แ ละ
อิ น เทอร์ เ น็ ต เป็ น ประจ� ำ ก็ อ าจเห็ น การประชา
สัมพันธ์ในเว็บไซต์ต่างๆ แต่หากนักเรียนระดับ
มั ธ ยมศึ ก ษาทั่ ว ไปที่ ไ ม่ ไ ด้ ใช้ ค อมพิ ว เตอร์ แ ละ
อินเทอร์เน็ตหรือใช้เป็นงานไม่บ่อยนักก็จะไม่ค่อย
เห็นข้อมูลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์
ให้ได้ศึกษา นอกจากนักเรียนในรายวิชาเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ ยกตัวอย่างเช่น นักศึกษาที่เรียน
ในสาขาคอมพิวเตอร์ฯ จะมีรายวิชาที่เปิดสอน
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ฯ ซึ่งท�ำให้
นักศึกษากลุ่มนี้จะมีความรู้ความเข้าใจมากกว่า
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ผู้ที่ไม่ได้ศึกษาในเรื่องนี้ ดังนั้นระดับการศึกษา
ก็มีความสัมพันธ์ในเรื่องของความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ฯ เพื่อการ
วางระบบการพัฒนาเยาวชนทีม่ คี ณ
ุ ภาพ สูก่ ารป้องกัน
ต่างๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสังคมและประเทศ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรจะมีการวางมาตรการ
หรื อ แนวทางในการลดการใช้ เ ครื อ ข่ า ยสั ง คม
ออนไลน์ที่มีผลกระทบต่อการเรียนรู้ของเยาวชน
เพื่อเป็นการสนับสนุนและและส่งเสริมให้เยาวชน
ของชาติมีเวลาและให้ความส�ำคัญต่อการเพิ่มพูน
ความรู้ที่ผลดีต่อพัฒนาการตามวัยได้ดียิ่งขึ้น

6. ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1.1 นักเรียนในระดับมัธยมส่วนใหญ่
มี ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ว ่ า ด้ ว ยการ
กระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ในระดับปานกลาง ดังนั้น
ผู้เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร กระทรวงยุตธิ รรม สถาบันการศึกษา
ควรมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพระราช
บัญญัตินี้อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง โดยการสื่อสาร
ที่เข้าใจง่ายและเลือกใช้สื่อที่เหมาะสม
1.2 ควรจะก�ำหนดให้การเรียนมีการ
แทรกความรู ้ เ กี่ ย วกั บ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห้ กั บ
นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา โดยโรงเรียนเป็น
ผูด้ ำ� เนินการและเชิญบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง เช่น
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงยุติธรรม จัดให้มีการอบรมหรือสัมมนา
ให้เห็นความส�ำคัญให้เรื่องการปฏิบัติตามพระราช

ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2564)

บัญญัตินี้ให้มากขึ้น
2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการวิจัยเพื่อประโยชน์ในการ
เพิม่ ประสิทธิภาพในความรูค้ วามเข้าใจของนักเรียน
ในระดับมัธยมศึกษา

7. องค์ความรู้ที่ได้รับ

องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยจากการวิจัย
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ว ่ า ด้ ว ยการกระท� ำ

ภาพที่ 1 องค์ความรู้ที่ได้รับ

วารสารวิชาการธรรมทรรศน์
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ความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2560 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัด
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารในเขตจั ง หวั ด ขอนแก่ น
เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตระหนักถึงกฎระเบียบ
ในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ภายใต้พระราช
บัญญัตนิ ี้ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องควรให้ความรูเ้ พิม่ เติม
ในกลุม่ เป้าหมายแบบเจาะจงเพือ่ ให้เยาวชนซึง่ เป็น
วัยที่มีการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ และมีความ
เกี่ยวข้องต่อการขับเคลื่อนสังคมอย่างรอบด้าน
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