
 

โครงงานวิจัย 

ความตระหนักรู้ของประชาชนต่อความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระ

ทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

วรณัฐ บุญเจริญ 
อาจารย์สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 

สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
สิงหาคม 2559 

(งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย) 



บทคัดย่อ 

ชื่องานวิจัย :    ความตระหนักรู้ของประชาชนต่อความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วย 
     การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ในพื้นที่อำเภอเมือง 
     จังหวัดเชียงราย 
ชื่อผู้ศึกษา :    วรณัฐ บุญเจริญ 
สาขาวิชา :      สำนักวิชานิติศาสตร์ 
ปีการศึกษา :          2558  
 
————————————————————————————————————
  
 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย มีผู้ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอุปกรณ์
ประเภทพกพาเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ทำให้การใช้งานอินเตอร์เน็ตของประชาชนชาวเชียงรายเพิ่มมาก
ขึ้นตามไปด้วย ทำให้ความเสี่ยงที่ประชาชนจกระทำคดีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระ
ทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาก ไม่ว่าจะโดยจงใจหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จากการศึกษาพบว่า การ
ใช้งานอินเทอร์เน็ตพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( x̄  = 
3.18) และใช้สําหรับติดต่อสื่อสารและสังคมออนไลน์ (ร้อยละ 91.67) เป็นประจํา การรับรู้ข้อมูลข่า
วสารเกี่ยวกับอาชญากรรมบนอินเทอร์เน็ตพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
อาชญากรรมบนอินเทอร์เน็ตในภาพรวมอยู่ในระดับสูง ( x̄  = 4.66) โดยกลุ่มตัวอย่างพบการหมิ่น
ประมาท ดูหมิ่นผ่านการใช้งานอินเทอร์เน็ตมากที่สุดร้อยละ 70 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์พบว่า ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชญากรรมบนอินเทอร์เน็ตของกลุ่มตัว
อย่างที่ตอบถูกมากที่สุด คือ การเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ซึ่งได้การป้องกันโดนการป้องกันนั้นไม่ใช่
เพื่อตน เช่น นำพาสเวิร์ดของเพื่อนไปเข้าใช้งานบัญชีผู้ใช้อีเมล์ของเขา เป็นความผิด ร้อยละ 97.3 
ส่วน ความตระหนักต่ออาชญากรรมบนอินเทอร์เน็ตพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความตระหนักต่ออาชญา
กรรมบนอินเทอร์เน็ต โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( x̄  = 3.58) กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการตาม
รังควาน ข่มขู่ คุกคาม ทางอินเตอร์เน็ต มีความร้ายแรงมาก (ร้อยละ 51) และปัจจัย ส่วนบุคคล (เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา) ของผู้ทำแบบสอบถาม มีความสัมพันธ์กับความตระหนักต่ออาชญากรรมบนอิน
เทอร์เน็ต การใช้งานอินเตอร์เน็ตและการรับรู้ข่าวสารของผู้ทำแบบสอบถามมีความสัมพันธ์กับความ
ตระหนักต่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 
  
คำสำคัญ อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ความตระหนักรู้ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 



Abstract            

Research Title  :    The Awareness of Citizen concerning Computer Crimes  
      Act B.E. 2550 offences : Case study on muang district 
      Chiangrai province. 
Author :       vorranat booncharoen 
Major Field :      School of Law 
Academic  Year :   2015 
———————————————————————————————————— 
In Chiang rai province, There’re a lot of computing device users especially mobile 
internet devices. This cause Chiangrai citizens internet usage to raise exponentially. 
However, the increase in numbers of users make raised in the rate of crime as well. 
Computer crime / Cyber crime whether committed with intention or not. The study 
found the internet usage of Sample group to be in high level (x̄ = 3.18) Mostly use 
in communication through social networks and chat application (91.67 percent). The 
acknowledgement of Cyber crime was high (x̄ = 4.66). The group found slander 
offence most often (70 percent). The most well-know knowledge of Computer crime 
was Unauthorized access which was 97.3 percent. The awareness of Cyber act which 
included as the criminal offence were on moderate level ( x̄  = 3.58). The group 
found stalking to be the most severe offence (51 percent) The age and education 
level was significantly related to the cyber crime awareness but the usage and 
acknowledgement of the crime occurred were not. 

Keywords : Computer Crime, Awareness, Computer related offence 



กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยเรื่อง ความตระหนักรู้ของประชาชนต่อความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระ

ทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผู้วิจัยต้อง

ขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่เสียสละมาเป็นวิทยากรในการระดมความคิดเห็น ให้ข้อแนะนำ ข้อเสนอ

แนะ  ตลอดจนให้สัมภาษณ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่องานวิจัย และขอบขอบคุณ

ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ให้ความสำคัญในการให้ข้อมูลตอบแบบสอบถาม และที่สำคัญผู้วิจัยต้อง

ขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ให้การสนับสนุนและให้คำแนะนำ

อย่างดีเสมอมาตั้งแต่การกำหนดกรอบการวิจัย วิธีดำเนินการวิจัย จนทำให้งานวิจัยสำเสร็จลุล่วงไป

ด้วยดี และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินการวิจัยเรื่องดังกล่าวในระยะแรกครั้งนี้ 

 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่ให้การสนับสนุนทุนวิจัย 

ความตระหนักรู้ของประชาชนต่อความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และสนับสนุนการทำงานวิจัยของ

คณาจารย์ ผู้วิจัยต้องขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

        วรณัฐ บุญเจริญ 

               ผู้วิจัย  



สารบัญ 

 บทคัดย่อ (ภาษาไทย) 
 บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ) 
 กิตติธรรมประกาศ 
บทที่                     หน้า  
 1  บทนำ            1 
 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา       1 

 วัตถุประสงค์            3  

 ขอบเขตการวิจัย            3 

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ           3 

 กลุ่มเป้าหมาย            3 

  2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง           4 

 ความหมายของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์          6     

 รูปแบบของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์                      9     

 กฎหมายที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ของประเทศไทย       22      

 แนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน       29  

 ผลกระทบจากภัยคุกคามทางอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์        31 

 สื่อใหม่ซึ่งเข้ามามีบทบาทในการใช้งานอินเตอร์เน็ตของประชาชน                33 

3 วิธีการดำเนนการวิจัย          42 

 เครื่องมือในการดำเนินการวิจัย          42 

 วิธีการเข้าถึงข้อมูลและขั้นตอนการเก็บข้อมูล        42       

 ระยะเวลาที่ใช้ในการทำวิจัย             43      

 แผนการดำเนินงานตลอดโครงการวิจัย         44 

 งบประมาณ            45 



สารบัญ 

บทที่            หน้า 

  4 ผลการศึกษา             49 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล            54 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของ  
 กลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย         55 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการใช้งานอินเตอร์เน็ต  
 การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และความรู้  
 ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ของประชาชน  
 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย           56 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความตระหนักรู้  
 เกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ของประชาชน  
 ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย           57 

 การหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล           58 

 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ            63 

 บทสรุป              63 

 อภิปรายผล             67 

 ข้อเสนอแนะ             70   

 บรรณานุกรม             74 

 ภาคผนวก              75 

 ประวัติผู้วิจัย             85


