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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาจริยธรรมการใช้สารสนเทศของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ก าลังศึกษาในปีการศึกษา 2558 ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งช้ันตาม
สาขาวิชา จ านวน 309 คน ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีจริยธรรมการใช้สารสนเทศโดยรวมในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษามีจริยธรรมการใช้สารสนเทศมากท่ีสุด คือ ด้านการเผยแพร่สารสนเทศ รองลงมา
คือ ด้านความเป็นเจ้าของสารสนเทศและด้านการเข้าถึงสารสนเทศ 
ค าส าคัญ :  จริยธรรมการใช้สารสนเทศ, การใช้สารสนเทศ 
 

Abstract 
This survey research aimed to study ethics of information uses of  Faculty of  Liberal Arts’ 

students, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon.  Sample group that stratified by fields 
was 309 studying in academic year 2015 from Faculty of Liberal Arts,  Rajamangala  University of 
Technology Phra Nakhon. The results showed that students had totally ethics of information uses in 
medium level.  It's considered each aspect, found that students had the most of ethics of 
information uses in aspect of information dissemination, followed by an aspect of information 
property and information accessibility.  
Keywords  :   Ethics of information, Information use 
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1. บทน า 

1.1 ความส าคัญ และที่มาของปัญหา 
จริยธรรมถือได้ว่าเป็นมาตรฐานความประพฤติของมนุษย์โดยอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างจรรยา คือ ความ

ประพฤติ และธรรม คือ เครื่องมือรักษาความประพฤติ ดังนั้นการมีจริยธรรมจึงเป็นส่วนส าคัญที่จะช่วยลดปัญหาต่าง ๆ 
โดยฌฉพาะปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์  ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญก่อให้เกิดผลกระทบต่อการพัฒนาของประเทศ  และส่งผล
ระยะยาวทางเศรษฐกิจของประเทศ อาทิการละเมิดเครื่องหมายการค้า  การละเมิดสินค้าลิขสิทธิ์ เป็นต้น  ที่ส่งผลให้
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เจ้าของได้รับความเสียหายจากรายได้ที่ควรจะได้รับจากการสร้างสรรค์ผลงาน  จนท าให้ขาดแรงจูงใจในการสร้างสรรค์
ผลงานใหม่ ๆ จากรายงานการส ารวจการใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ใน 110 ประเทศทั่วโลกในปี 2556 ของ BSA ซึ่ง
จัดท าร่วมกับ IDC ประกาศผลส ารวจเมื่อเดือนมิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา  ปรากฎว่าประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 
17 ของโลก มีอัตราการละเมิดอยู่ที่ 71%  ซึ่งมีมูลค่าการละเมิดลิขสิทธิ์ประมาณ  869  ล้านดอลล่าร์ [1]  ดังนั้นจึง
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องให้นักศึกษามีจิตส านึก และเข้าใจในเรื่องของทรัพย์ทางปัญญาอย่างถูกต้อง  เนื่องจากผลงานอันมี
ลิขสิทธิ์จะได้รับการคุ้มครองทันทีโดยไม่จ าเป็นต้องยื่นขอจดทะเบียนลิขสิทธ์ิ   

ดังนั้นการใช้สารสนเทศจากผลงานการเขียน อาทิ หนังสือ บทความ งานวิจัย  และเอกสาร ต่าง ๆเป็นต้น  
ภาพเขียน  ภาพถ่าย  แบบจ าลอง  และการเผยแพร่ของสื่อต่าง ๆ  อาทิ  เว็บไซต์  โทรทัศน์  และวิทยุ  ส่วนใหญ่จะ
เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์  ซึ่งเป็นผลงานที่เกิดจากการใช้สติปัญญา  ความรู้ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะในการ
สร้างสรรค์งานให้เกิดขึ้น  ถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ท าให้ผู้วิจัยมีความ
สนใจที่จะศึกษาจริยธรรมการใช้สารสนเทศของนักศึกษา  โดยเฉพาะเรื่องจรรยาบรรณ  และการให้เกียรติแก่ผู้สร้าง
สรรค์ผลงานท่ีนักศึกษาน ามาใช้ประโยชน์  ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากการใช้และปริมาณของสารสนเทศ  วัตถุประสงค์
การใช้สารสนเทศ  และประโยชน์จากการใช้สารสนเทศ โดยหวังว่าผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการท าความ
เข้าใจเรื่องจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารสนเทศ  เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้ คู่คุณธรรม  และสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพต่อไป 

1.2 วัถตุประสงค์การวิจัย 
เพื่อศึกษาจริยธรรมการใช้สารสนเทศของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พระนคร 
 1.3 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

   จริยธรรม (Ethics)  หมายถึง ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ  ศีลธรรม  กฎศีลธรรม ที่แสดงออกถึงจิตใจ
ผ่านการกระท าท่ีถูกต้อง  สิ่งท่ีควรกระท า (Right and Wrong) สิ่งที่ไม่ควรกระท า  เพื่อเป็นหลักในการกระท าและการ
ปฏิบัติต่าง ๆ ในการอยู่ร่วมในสังคม[2,3]  จริยธรรมการใช้สารสนเทศเป็นการน าสารสนเทศมาใช้โดยไม่ผิดข้อห้ามและ  
ศีลธรรมอันดีของสังคมบนพ้ืนฐานของจริยธรรม ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากหลักเกณฑ์ดังนี้[4]   

1. ความเป็นส่วนตัว (Information Privacy)  หมายถึงสิทธิที่เจ้าของสามารถที่จะควบคุมข้อมูล
ของตนเองในการเปิดเผยให้กับผู้อื่นได้  

2. ความถูกต้องของข้อมูล (Information Accuracy) รวมถึงการปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัย
อยู่เสมอ 

3. ความเป็นเจ้าของ (Information Property) กรรมสิทธ์ิในการถือครอง 
4. การเข้าถึงข้อมูล (Data Accessibility)  การก าหนดสิทธิตามระดับของผู้ใช้งาน เพื่อเป็นการ

ป้องกันการเข้าไปด าเนินการต่างๆ กับข้อมูลของผู้ใช้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และเป็นการรักษาความลับของข้อมูล 
ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ก าหนดขอบเขตจริยธรรมการใช้สารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์เท่านั้น  โดย

สารสนเทศท่ีปรากฎอยู่ในงานสร้างสรรค์  ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ มีดังนี้ [5] 
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1. วรรณกรรม หมายถึง งานนิพนธ์ที่ท าขึ้นทุกชนิด เช่น หนังสือ จุลสาร สิ่งเขียน สิ่งพิมพ์ ปาฐกถา 
เทศนา ค าปราศรัย สุนทรพจน์ และรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย 

  2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์  หมายถึง ค าสั่ง ชุดค าสั่ง หรือสิ่งอื่นใดที่น าไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ท างานหรือเพื่อให้ได้รับผลอย่างหนึ่งอย่างใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ในลักษณะใด 
  3. นาฏกรรม  หมายถึง งานเกี่ยวกับการร า การเต้น การท าท่า หรือการแสดงที่ประกอบขึ้นเป็น
เรื่องราว  และรวมถึงการแสดงโดยวิธีใบ้ด้วย 

  4. ศิลปกรรม  หมายถึง งานอันมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ งาน
จิตรกรรม งานประติมากรรม งานภาพพิมพ์ งานสถาปัตยกรรม งานภาพถ่าย งานภาพประกอบ แผนท่ี โครงสร้าง ภาพ
ร่าง หรืองานสร้างสรรค์รูปทรงสามมิติอันเกี่ยวกับภูมิศาสตร์  ภูมิประเทศ  หรือวิทยาศาสตร์  และงานศิลปประยุกต์  
   5. ดนตรีกรรม  หมายถึง งานเกี่ยวกับเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อบรรเลงหรือขับร้องไม่ว่าจะมีท านองและ
ค าร้อง  หรือมีท านองอย่างเดียว และให้หมายถึงโน้ตเพลง  หรือแผนภูมิเพลงท่ีได้แยก และเรียบเรียงเสียงประสานแล้ว 
   6. โสตทัศนวัสดุ  หมายถึง งานอันประกอบด้วยล าดับของภาพโดยบันทึกลงในวัสดุไม่ว่าจะมี
ลักษณะอย่างใด อันสามารถท่ีจะน ามาเล่นซ้ าได้อีก โดยใช้เครื่องมือท่ีจ าเป็นส าหรับการใช้วัสดุนั้น และให้หมายถึงเสียง
ประกอบงานนั้นด้วย ถ้ามี 
   7. ภาพยนตร์  หมายถึง โสตทัศนวัสดุอันประกอบด้วยล าดับของภาพ ซึ่งสามารถน าออกฉาย
ต่อเนื่องได้อย่างภาพยนตร์หรือสามารถบันทึกลงบนวัสดุอื่น เพื่อน าออกฉายต่อเนื่องได้อย่างภาพยนตร์  และให้
หมายถึงเสียงประกอบภาพยนตร์นั้นด้วย  ถ้ามี 
   8. สิ่งบันทึกเสียง  หมายถึง งานอันประกอบด้วยล าดับของเสียงดนตรี เสียงการแสดง หรือเสียงอื่น
ใด โดยบันทึกลงในวัสดุไม่ว่าจะมีลกัษณะใด ๆ อันสามารถท่ีจะน ามาเล่นซ้ าได้อีกโดยใช้เครื่องมือท่ีจ าเป็นส าหรับการใช้
วัสดุนั้น  แต่ทั้งนี้มิให้หมายความรวมถึงเสียงประกอบภาพยนตร์หรือเสียงประกอบโสตทัศนวัสดุอย่างอ่ืน 

ดังนั้นเพื่อให้ผู้สร้างสรรค์งานได้รับประโยชน์จากผลงานอย่างเต็มที่  จึงก าหนดความคุ้มครองสิทธ์ิ 
ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มีลักษณะส าคัญดังนี้  

1. การท าซ้ า ตามมาตรา 4 หมายความรวมถึง คัดลอกไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ เลียนแบบ ท าส าเนา ท าแม่พิมพ์ 
บันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือบันทึกเสียงและภาพจากต้นฉบับ จากส าเนา หรือจากการโฆษณาในส่วนอันเป็น
สาระส าคัญ  ท้ังนี้ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน  ส าหรับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้หมายถึง  คัดลอก  
หรือท าส าเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากสื่อบันทึกใดไม่ว่าด้วยวิธี ใด ๆ ในส่วนอันเป็นสาระส าคัญโดยไม่มีลักษณะเป็น
การจัดท างานขึ้นใหม่ ท้ังนี้ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน 

การท าซ้ ามีความหมายที่กว้างขวาง  นอกเหนือจากการท าซ้ าด้วยส าเนา (Copies) ทั้งหมดหรือในส่วนอันเป็น
สาระส าคัญไม่ว่าด้วยวัสดุ  รูปแบบอย่างใด  รวมถึงการบันทึกเสียงและภาพจากต้นฉบับหรือจากโฆษณาในส่วน
สาระส าคัญ รวมถึงการคัดลอกหรือส าเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ [6] 

2. การดัดแปลง ตามมาตรา 4 หมายความว่า ท าซ้ าโดยเปลี่ยนรูปใหม่ ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมหรือจ าลองงาน
ต้นฉบับในส่วนอันเป็นสาระส าคัญโดยไม่มีลักษณะเป็นการจัดท างานขึ้นใหม่  ทั้งนี้ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน 
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1) ในส่วนที่เกี่ยวกับวรรณกรรม  ให้หมายความรวมถึง  แปลวรรณกรรม เปลี่ยนรูปวรรณกรรม
หรือรวบรวมวรรณกรรมโดยคัดเลือกและจัดล าดับใหม่ 

2) ในส่วนที่เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ให้หมายความรวมถึง  ท าซ้ าโดยเปลี่ยนรูปใหม่  
ปรับปรุง  แก้ไขเพิ่มเติมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในส่วนอันเป็นสาระส าคัญ  โดยไม่มีลักษณะเป็นการจัดท าขึ้นใหม่ 

3) ในส่วนท่ีเกี่ยวกับนาฏกรรม  ให้หมายความรวมถึง  เปลี่ยนงานท่ีมิใช่นาฏกรรมให้เป็นนาฏกรรม 
หรือเปลี่ยนนาฏกรรมให้เป็นงานท่ีมิใช่นาฏกรรม ท้ังนี้ ไม่ว่าในภาษาเดิมหรือต่างภาษากัน 

4) ในส่วนที่เกี่ยวกับศิลปกรรม ให้หมายความรวมถึง เปลี่ยนงานที่เป็นรูปสองมิติหรือสามมิติ ให้
เป็นรูปสามมิติหรือสองมิติ  หรือท าหุ่นจ าลองจากงานต้นฉบับ 

5) ในส่วนที่เกี่ยวกับดนตรีกรรม  ให้หมายความรวมถึง  จัดล าดับเรียบเรียงเสียงประสานหรือ
เปลี่ยนค าร้องหรือท านองใหม ่
 หลักการของการดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ คือ ผู้ดัดแปลงต้องได้รับอนุญาตจากของลิขสิทธิ์ก่อนเสมอจึงจะได้
สิทธ์ิในงานท่ีได้ดัดแปลงและงานงานดัดแปลงนั้นต้องไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธ์ิของเจ้าของงานเดิม  ในกรณีที่เจ้าของ
ลิขสิทธิ์ไม่ใช่ผู้สร้างสรรค์งานเดิม [7] 

3. การเผยแพร่ต่อสาธารณชน  หมายความว่า  ท าให้ปรากฏต่อสาธารณชน  โดยการแสดง       การบรรยาย  
การสวด  การบรรเลง  การท าให้ปรากฏด้วยเสียงและหรือภาพ  การก่อสร้าง  การจ าหน่าย  หรือโดยวิธีอื่นซึ่งงานที่ได้
จัดท าขึ้น  ให้รวมถึงการโฆษณา  หมายความว่า  การน าส าเนาจ าลองของงานไม่ว่าในรูปหรือลักษณะอย่างใดที่ท าขึ้น
โดยความยินยอมของผู้สร้างสรรค์ออกจ าหน่าย โดยส าเนาจ าลองนั้นมีปรากฏต่อสาธารณชนเป็นจ านวนมากพอสมควร
ตามสภาพของงานนั้น  แต่ทั้งนี้ไม่หมายความรวมถึง  การแสดงหรือการท าให้ปรากฏซึ่งนาฏกรรม  ดนตรีกรรม หรือ
ภาพยนตร์  การบรรยายหรือการปาฐกถา  ซึ่งวรรณกรรม  การแพร่เสียงแพร่ภาพเกี่ยวกับงานใด  การน าศิลปกรรม
ออกแสดงและการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม  ส่วนกรณีการจ าหน่ายรวมถึงการแจกจ่ายซึ่งการแจกจ่ายนั้นต้องมี
ลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์  
 4. การให้เช่าต้นฉบับหรือการส าเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โสตทัศนวัสดุ  ภาพยนตร์ และสิ่งบันทึกเสียง 
ซึ่งเป็นสิทธิในลักษณะยกเว้น หลักการสูญสิ้นแห่งสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ (The exhaustion of rights) เพื่อให้สังคม
ได้รับประโยชน์โดยจ ากัดสิทธิของผู้ซื้อกรรมสิทธิ์ในงาน 4 ประเภท คือ โปรแกรมคอมพิวเ ตอร์ โสตทัศนวัสดุ 
ภาพยนตร์และสิ่งบันทึกเสียง ดังนั้นงานประเภทอื่นสามารถน าให้เช่าได้โดยไม่ต้องขออนุญาต เช่น การให้เช่าหนังสือ 
[8] 
 5. ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น หมายถึง เจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้รับประโยชน์จาก
งานของตนเอง  โดยไม่มีการโอนลิขสิทธิ์หรืออนุญาตให้ใช้  หรือท าซ้ าหรือดัดแปลงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน  หรือ
ให้เช่างานบางประเภท  
 6. สิทธิในการอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิท าซ้ าหรือดัดแปลง   เผยแพร่ต่อสาธารณชน  และสิทธิในการให้เช่า
ต้นฉบับ  หรือส าเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์  โสตทัศนวัสดุ  ภาพยนตร์ และสิ่งบันทึกเสียงในการอนุญาตให้ใช้สิทธิ 
กฎหมายไม่ได้ก าหนดแบบของการอนุญาตไว้ ดังนั้นผู้อนุญาตและผู้รับอนุญาตทั้งสองฝ่ายไม่จ าเป็นต้องท าเป็นหนังสือ 
หรือมีหลักฐานเป็นหนังสือ อาจกล่าวโดยวาจาก็ได้  ซึ่งการอนุญาตให้ใช้สิทธิอาจมีเง่ือนไขหรือไม่มีเง่ือนไงก็ ได้  เช่น 



 

สาขามนุษยศาสตร์ สังคมวิทยาและการศึกษา I 21 

เงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลา ค่าตอบแทน ขอบเขต และเขตแดนของการอนุญาต เป็นต้น โดยเง่ือนไขที่ก าหนดต้องไม่มี
ลักษณะที่เป็นการจ ากัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรม เช่น การก าหนดเง่ือนไขหรือจ ากัดสิทธิของผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับ
การจ้างบุคคลเพื่อผลิตส าเนางานตามหนังสืออนุญาต  เป็นต้น 
 หากการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยไม่ได้รับ
อนุญาตให้ใช้สิทธิท าซ้ าหรือดัดแปลง  เผยแพร่ต่อสาธารชน  และสิทธิในการให้เช่าต้นฉบับหรือส าเนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ และสิ่งบันทึกเสียง ให้ถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้ท าซ้ าหรือดัดแปลง  และ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

หากการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  โดยไม่ได้รับ
อนุญาต ให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้ท าซ้ าหรือดัดแปลง และหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

หากการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งแก่โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ หรือสิ่งบันทึกเสียงอันมีลิขสิทธิ์ตาม
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  โดยไม่ได้รับอนุญาทั้งนี้ ไม่ว่าในส่วนที่เป็นเสียงและหรือภาพ ให้ถือว่าเป็นการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้ท าซ้ าหรือดัดแปลง และหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน และหรือให้เช่าต้นฉบับหรือส าเนางานดังกลา่ว 

หากการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานแพร่เสียงแพรภ่าพอันมีลิขสิทธ์ิตามพระราชบญัญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 
2537  โดยไม่ไดร้ับอนุญาต ให้ถือว่าเป็นการละเมดิลิขสิทธ์ิ ถ้าไดจ้ัดท าโสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง หรือ
งานแพร่เสียงแพรภ่าพ ท้ังนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน การแพร่เสียงแพร่ภาพซ้ า ทั้งนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และ
จัดให้ประชาชนฟังและหรือชมงานแพร่เสียงแพรภ่าพ โดยเรยีกเก็บเงินหรือผลประโยชน์ 

หากการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งแก่โปรแกรมคอมพิวเตอร์อันมีลิขสิทธ์ิตามพระราชบญัญัตลิิขสิทธิ์ พ.ศ. 
2537  โดยไม่ไดร้ับอนุญาต ให้ถือว่าเป็นการละเมดิลิขสิทธ์ิ ถ้าได้ท าซ้ าหรือดดัแปลง  เผยแพร่ต่อสาธารณชน  และให้
เช่าต้นฉบับหรือส าเนางานดังกล่าว 

ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือมเีหตุอันควรรู้ว่างานใดได้ท าขึ้นโดยละเมดิลิขสิทธ์ิของผู้อื่น กระท าอย่างใดอย่างหนึง่แก่งาน
นั้นเพื่อหาก าไร ให้ถือว่าผู้นั้นกระท าการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้ขาย มไีว้เพื่อขาย เสนอขาย ให้เช่า เสนอให้เช่า ให้เช่าซื้อ 
หรือเสนอให้เช่าซื้อ  เผยแพรต่่อสาธารณชน  แจกจ่ายในลักษณะทีอ่าจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ และ
น าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
อิสริ์ยา  หมีเงิน [9] ได้ศึกษาเรื่อง  การตระหนักรู้จริยธรรมสารสนเทศในการใช้เฟซบุ๊กของนิสิตปริญญาตรี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการตระหนักรู้จริยธรรมสารสนเทศในการใช้เฟซบุ๊กของนิสิต
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลการวิจัยพบว่า นิสิตมีความตระหนักรู้จริยธรรมสารสนเทศด้านสิทธิความเป็น
ส่วนตัวในระดับมาก ปานกลาง และน้อย เรื่องที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ การตั้งรหัสผ่านเฟซบุ๊กท่ีคาดเดาง่าย  มีความเสี่ยง
ต่อการถูกเจาะระบบ  ด้านความถูกต้องของสารสนเทศ นิสิตมีความตระหนักรู้ในระดับมาก และปานกลาง เรื่องที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ การแชร์ข้อมูลควรพิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งที่มา ด้านสิทธิความเป็นเจ้าของสารสนเทศ 
นิสิตมีความตระหนักรู้ในระดับมาก ปานกลาง และน้อย เรื่องที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การโพสต์ผลงานที่ลอกเลียนจาก
ผู้อื่น  ท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นความคิดของตนเอง  ถือเป็นการละเมิดสิทธิความเป็นเจ้าของ และด้านการเข้าถึง

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=อิสริ์ยา%20หมีเงิน&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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สารสนเทศตามสิทธิ์  นิสิตมีความตระหนักรู้ในระดับมาก และปานกลาง  เรื่องที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ การส่งข้อความ
หลอกลวงเพื่อขโมยข้อมูลบนเฟซบุ๊กเป็นการเข้าถึงที่ก่อให้เกิดความเสียหาย 

กรรณิการ์  ภิรมย์รัตน์ [10]  ได้ศึกษาถึงจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในศตวรรษ
ที่ 21  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และเพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนจริยธรรมของนักศึกษากับตัวแปร เพศ ช้ันปีท่ีศึกษา และคณะที่ศึกษา ผลการศึกษา
พบว่า พฤติกรรมทางจริยธรรมโดยรวม พบว่าระดับจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอยู่ใน
ระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่าพฤติกรรมทางจริยธรรมส่วนใหญ่ของนักศึกษาอยู่ในระดับสูง มีจ านวน 7 
ด้าน ได้แก่ ความขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตย์สุจริต ความประหยัดอดออม ความอดทนอดกลั้น ความยุติธรรม ความ
รับผิดชอบ และความเสียสละ ส่วนพฤติกรรมทางจริยธรรมที่อยู่ในระดับปานกลาง มีจ านวน 1 ด้าน ได้แก่ ด้านความมี
ระเบียบวินัย   ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนจริยธรรมของนักศึกษากับตัวแปร เพศ ช้ันปีที่ศึกษา และคณะที่ศึกษา 
พบว่า  พฤติกรรมทางจริยธรรมมีความสัมพันธ์กับตัวแปรเพศ จ านวน 4 ด้าน คือ ด้านความขยันหมั่นเพียร ด้านความ
ซื่อสัตย์สุจริต ด้านความยุติธรรม และด้านความมีระเบียบวินัย  พฤติกรรมทางจริยธรรมมีความสัมพันธ์กับตัวแปรช้ันปี
ที่ศึกษา จ านวน 2 ด้าน คือ ด้านความขยันหมั่นเพียร และด้านความเสียสละ พฤติกรรมทางจริยธรรมมีความสัมพันธ์
กับตัวแปร คณะที่ศึกษา จ านวน 1 ด้าน คือ ด้านความขยันหมั่นเพียร 

วิชริณี  สวัสดี [11] ได้ศึกษาเรื่อง  การวิเคราะห์การรับรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออกทางด้านจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อวิเคราะห์การรับรู้ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกทางด้านจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  
ผลการวิจัยพบว่า ด้านพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในด้านจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศของนักศึกษาอยู่ในระดับน้อย  แสดงว่านักศึกษารับรู้ว่าพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศใดที่
ควรปฏิบัติหรือไม่ควรปฏบิัติ   ด้านความต้องการด้านจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศของนักศึกษา
อยู่ในระดับมาก แสดงว่านักศึกษามีความต้องการให้มีการก าหนดจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เช่น ต้องการให้
มีการจ าแนกประเภทเกมออนไลน์ให้เหมาะสมกับอายุของผู้เล่น ด้านการรับรู้ด้านจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศของนักศึกษา พบว่านักศึกษามีการรับรู้ว่าการกระท าใดที่ผิดหรือขัดต่อจรรยาบรรณของผู้ที่อยู่ใน
วิชาชีพนักคอมพิวเตอร์ และการให้เหตุผลของนักศึกษาส่วนมากสอดคล้องกับข้อก าหนดจริยธรรมด้านคอมพิวเตอร์ที่
องค์กรคอมพิวเตอร์ของประเทศสหรัฐอเมริกา (The Association of Computing Machinery) 
 
2. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่  นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่
ก าลังศึกษาปีการศึกษา  2558  จ านวน  880  คน [12]  
     กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่  นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
จ านวน 309 คน  โดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันตามสาขาวิชา โดยก าหนดสัดส่วนประชากร ร้อยละ 35    
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถามจริยธรรมการใช้สารสนเทศของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จ านวน 1 ชุด 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=วิชริณี%20%20สวัสดี&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่าง และเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยผู้วิจัย
ประสานงานกับอาจารย์ในระหว่างวันท่ี 4-22 เมษายน 2559  รวมทั้งสิ้น 310 ชุด  คิดเป็นร้อยละ 100.00 

การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  เมื่อได้แบบสอบถามกลับคืนแล้ว  ผู้วิจัยด าเนินการจัดกระท า
และการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1.  น าแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
 2.  น าแบบสอบถามตอนท่ี 1 เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปมาแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ 
 3.  น าแบบสอบถามตอนที่ 2 เกี่ยวกับลักษณะการน าสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ของนักศึกษา เป็นค าถาม
แบบเลือกตอบตามระดับความถี่ของการใช้ประโยชน์แบบมาตรส่วนประมาณค่า  3 ระดับ คือ ใช้เป็นประจ า ใช้เป็น
บางครั้ง ไม่เคย เพื่อค านวณหาค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดยก าหนดค่าคะแนนดังนี้ 
  ใช้เป็นประจ า  หมายถึง 3  คะแนน 
  ใช้เป็นบางครั้ง หมายถึง 2  คะแนน 
  ไม่เคยใช้   หมายถึง 1  คะแนน 
  จากนั้นน าข้อมูลทั้งหมดมาค านวณหาค่าเฉลี่ยเป็นรายข้อ  และโดยรวม  โดยใช้อัตราการแปลผลดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ย  2.50-3.00  แสดงว่ามีการใช้ประโยชน์จากลักษณะดังกล่าวมาก 
  ค่าเฉลี่ย  1.50-2.49  แสดงว่ามีการใช้ประโยชน์จากลักษณะดังกล่าวปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย       1.00-1.49  แสดงว่าไม่เคยใช้ประโยชน์จากลักษณะดังกล่าว 
 4. น าแบบสอบถามตอนที่ 3  เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการใช้สารสนเทศ  
เป็นค าถามแบบเลือกตอบตามระดับของพฤติกรรมการใช้แบบมาตรส่วนประมาณค่า    5 ระดับ คือ มากที่สุด  มาก  
ปานกลาง  น้อย  ไม่เคย  เพื่อค านวณหาค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดยก าหนดค่าคะแนน  ดังนี้ 
    มากที่สุด  หมายถึง 5  คะแนน 
    มาก   หมายถึง 4  คะแนน  
    ปานกลาง หมายถึง 3  คะแนน 
    น้อย  หมายถึง 2  คะแนน 
    ไม่เคย  หมายถึง 1  คะแนน 
    จากนั้นน าข้อมูลทั้งหมดมาค านวณหาค่าเฉลี่ยเป็นรายข้อ  รายด้านและโดยรวม  โดยใช้อัตรา
การแปลผล  ดังนี ้
    ค่าเฉลี่ย  4.50-5.00 แสดงว่ามีจริยธรรมการใช้สารสนเทศมากท่ีสุด 
    ค่าเฉลี่ย  3.50-4.49 แสดงว่ามีจริยธรรมการใช้สารสนเทศมาก  
    ค่าเฉลี่ย   2.50-3.49 แสดงว่ามีจริยธรรมการใช้สารสนเทศปานกลาง 
    ค่าเฉลี่ย   1.50-2.49 แสดงว่ามีจริยธรรมการใช้สารสนเทศน้อย 
    ค่าเฉลี่ย   1.00-1.49 แสดงว่าไม่มีจริยธรรมการใช้สารสนเทศ 
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3. ผลการวิจัย 
 3.1 วัตถุประสงค์การใช้สารสนเทศ 

      นักศึกษาส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์การใช้สารสนเทศประกอบการเรียนเพื่อจัดท ารายงาน หรือการน าเสนอ
ในช้ันเรียน และนอกช้ันเรยีน ร้อยละ 83.82  รองลงมาใช้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเตมิด้วยตนเอง  ร้อยละ 74.11  และใช้
อ่าน ดู ฟัง เพื่อผ่อนคลาย และความบันเทิง ร้อยละ 70.55 ตามล าดบั 
 3.2 ลักษณะการน าสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ของนักศึกษา 

   ลักษณะการน าสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ของนักศึกษา  โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ( ̅  = 2.32)  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง  ซึ่งลักษณะการน าสารสนเทศที่นักศึกษามาใช้

ประโยชน์มากท่ีสุด  คือ  การคัดลอก  การถ่ายเอกสาร  การบันทึกจากต้นฉบับเพียงบางส่วน  ( ̅  = 2.32)  รองลงมา
คือ การน าเนื้อหาของผู้อื่นมาเป็นส่วนหนึ่งของการน าเสนอในรูปแบบ Power Point หรือ คลิปวีดิโอ เป็นต้น  และ 

การน ารูปภาพของผู้อื่นมาเป็นส่วนหนึ่งของการน าเสนอในรูปแบบ Power Point หรือ คลิปวีดิโอ เป็นต้น ( ̅  = 2.31 

และ  ̅  =   2.29 ตามล าดับ) 
 3.3 พฤติกรรมการใช้สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับจริยธรรมการใช้สารสนเทศของนักศึกษา  
      พฤติกรรมการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการใช้สารสนเทศของนักศึกษา  โดยรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง  ( ̅ = 3.18)  ซึ่งแสดงว่านักศึกษามีจริยธรรมการใช้สารสนเทศในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  นักศึกษามีพฤติกรรมการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการใช้

สารสนเทศมากท่ีสุด คือ ด้านการเผยแพร่สารสนเทศ  ( ̅ = 3.69)  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  ซึ่งแสดงว่านักศึกษามี
จริยธรรมการใช้สารสนเทศ  ด้านการเผยแพร่ในระดับมาก   รองลงมา คือ ด้านความเป็นเจ้าของสารสนเทศ  และด้าน

การเข้าถึงสารสนเทศ  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง   ( ̅ = 3.17 และ  ̅ = 2.69  ตามล าดับ)  ซึ่งแสดงว่า
นักศึกษามีจริยธรรมการใช้สารสนเทศ  ด้านความเป็นเจ้าของสารสนเทศ  และด้านการเข้าถึงสารสนเทศในระดับปาน
กลาง 

พฤติกรรมการใช้สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับจริยธรรมการใช้สารสนเทศด้านการเข้าถึงสารสนเทศ  โดยรวมอยู่

ในระดับปานกลาง ( ̅  = 2.69)  ซึ่งแสดงว่านักศึกษามีจริยธรรมการใช้สารสนเทศ  ด้านการเข้าถึงสารสนเทศในระดับ
ปานกลาง 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  นักศึกษามีพฤติกรรมการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการใช้
สารสนเทศ  ด้านการเข้าถึงสารสนเทศมากที่สุด คือ นักศึกษามักใช้ User ID และPassword ของตนเองเพื่อเข้าระบบ

สืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูล  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง  ( ̅  = 3.33)  รองลงมาคือ  นักศึกษามักใช้ User ID 

และPassword ของตนเองในการเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง   ( ̅  = 
3.12)   และนักศึกษามักใช้ช่ือจริง – นามสกุลจริงในการสมัครเป็นสมาชิกในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาทิ 

Facebook, E-Mail, Line เป็นต้น   ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง   ( ̅  = 2.59)   



 

สาขามนุษยศาสตร์ สังคมวิทยาและการศึกษา I 25 

พฤติกรรมการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการใช้สารสนเทศด้านความเป็นเจ้าของสารสนเทศ  

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅  = 3.17)  ซึ่งแสดงว่านักศึกษามีจริยธรรมการใช้สารสนเทศ  ด้านความเป็นเจ้าของ
สารสนเทศในระดับปานกลาง 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  นักศึกษามีพฤติกรรมการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการใช้
สารสนเทศ  ด้านความเป็นเจ้าของมากที่สุด คือ หากมีการน ารูปภาพจากหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์มาประกอบการ
เรียบเรียงผลงาน หรือเผยแพร่  นักศึกษาจะเขียนอ้างอิงถึงที่มาของรูปภาพ  และหากมีการน าบทความจากวารสาร 
หนังสือพิมพ์ Web Site มาเป็นกรณีศึกษาส าหรับวิเคราะห์เนื้อหา นักศึกษาจะเขียนอ้างอิงถึงที่มาของเนื้อหา  ซึ่งมี

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง  ( ̅  = 3.46  และ  ̅  = 3.46 ตามล าดับ)  รองลงมาคือ  หากมีการน าเนื้อหา  จากนว
นิยาย เรื่องสั้น  และกวีนิพนธ์  มาวิเคราะห์เนื้อหา นักศึกษาจะเขียนอ้างอิงถึงที่มาของเนื้อหา และหากมีการน ารูปภาพ
จาก Web Site มาประกอบการเรียบเรียงผลงาน หรือเผยแพร่ นักศึกษาจะเขียนอ้างอิงถึงที่มาของรูปภาพ ซึ่งมีค่าเฉลี่ย

อยู่ในระดับปานกลาง   ( ̅  = 3.43  และ  ̅  = 3.42 ตามล าดับ)   
พฤติกรรมการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการใช้สารสนเทศด้านเผยแพร่สารสนเทศ  โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก ( ̅  = 3.69)  ซึ่งแสดงว่านักศึกษามีจริยธรรมการใช้สารสนเทศ  ด้านการเผยแพร่สารสนเทศในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้อค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  โดยนักศึกษามีพฤติกรรมการใช้สารสนเทศที่

เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการใช้สารสนเทศ  ด้านเผยแพร่สารสนเทศมากท่ีสุด คือ นักศึกษามักหลีกเลี่ยงการใช้ข้อความหรือ

รูปภาพที่ขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรมอันดีในสังคม เช่น ภาพอนาจาร  ข้อความอันเป็นเท็จ เป็นต้น  ( ̅  = 3.77)  
รองลงมาคือ  นักศึกษามักหลีกเลี่ยงการใช้ข้อความหรือรูปภาพที่แสดงถึง การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล เช่น ข้อความหมิ่น
ประมาท  ภาพตัดต่อ เป็นต้น  และ นักศึกษามักหลีกเลี่ยงการใช้ข้อความหรือรูปภาพที่แสดงถึง การทารุณกรรม เช่น 

ภาพการท าร้ายร่างกาย เป็นต้น ซึ่งมีปานกลาง   ( ̅  = 3.72  และ  ̅  = 3.71 ตามล าดับ)   
 
4. สรุปผลและการอภิปราย 

4.1 พฤติกรรมการใช้สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับจริยธรรมการใช้สารสนเทศของนักศึกษา โดยรวม 
พฤติกรรมการใช้สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับจริยธรรมการใช้สารสนเทศของนักศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับ 

ปานกลาง  แสดงว่านักศึกษามีจริยธรรมการใช้สารสนเทศในระดับปานกลาง  ทั้งนี้เนื่องจากพฤติกรรมต่าง ๆ ที่แสดง
ออกมาเป็นพฤติกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากสารสนเทศในภาพรวม ซึ่งนักศึกษาทราบว่าพฤติกรรมใดควร
ปฏิบัติและไม่ควรปฏบิัติในการใช้สารสนเทศที่ด ี ทั้งด้านเข้าถึงสารสนเทศเพื่อให้ได้รับสารสนเทศท่ีต้องการ  ด้านความ
เป็นเจ้าของสารสนเทศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการน าใช้สารสนเทศที่มีเจ้าของลิขสิทธิ์มาใช้ประโยชน์  โดย ต้องได้รับการ
อนุญาตจากเจ้าของผลงาน  รวมทั้งการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของผลงานจากการสร้างสรรค์ของผู้อื่นมาใช้ประโยชน์ไม่ว่า
จะเป็นเนื้อหา และรูปภาพในรูปแบบของหนังสือ  บทความในวารสาร  บทความในหนังสือพิมพ์  บทความในสื่อ
ออนไลน์ต่าง ๆ และด้านการเผยแพร่สารสนเทศที่ต้องค านึงความถูกต้องและความเหมาะสมของเนื้อหา  รวมทั้งการ
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล  และผลกระทบที่จะตามมาภายหลังจากการเผยแพร่สารสนเทศดังกล่าว ซึ่งแตกต่างกับงานวิจัย
ของวิชริณี  สวัสดี [13] พบว่า ด้านพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในด้านจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
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คอมพิวเตอร์และสารสนเทศของนักศึกษาอยู่ในระดับน้อย  ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักศึกษารับรู้ว่าพฤติกรรมการใช้
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศใดควรปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติบ้างเท่านั้น   

      โดยด้านท่ีแสดงให้เห็นว่านักศึกษามีจริยธรรมมากท่ีสุด คือ ด้านการเผยแพร่สารสนเทศ  ท้ังนี้เนื่องจาก   
บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันที่ท าให้ผู้ใช้สารสนเทศสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้ง่ายขึ้ นโดยเฉพาะ
สารสนเทศที่มีการเผยแพร่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ประกอบกับความสามารถของเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถ
ตรวจสอบท่ีมา  และความถูกต้องของสารสนเทศที่มีการเผยแพร่ได้สะดวกและรวดเร็ว  รวมทั้งการเข้มงวดและความ
จริงจังของภาครัฐในการใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองลิขสิทธิ์  และการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  โดยกฎหมายดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับการโพสต์ข้อความและหรือภาพท่ีท าให้เสียหาย  รวมทั้ง
ภาพอนาจาร  หรือการเขียนข้อความอันเป็นเท็จ  ข้อความหรือภาพที่ขัดต่อกฎหมายและความชอบธรรมในสังคม  ซึ่ง
มีโทษทางอาญา  และอาจถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย  ซึ่งมีโทษทางแพ่ง  รวมทั้งการขออนุญาตจากเจ้าของผลงาน
อันมีลิขสิทธิ์ก่อนการเผยแพร่  มิเช่นนั้นจะมีความผิดทางกฎหมาย ซึ่งกฎหมายอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้นักศึกษายับยั้ง
ช่ังใจก่อนตัดสินใจเผยแพร่สารสนเทศออกไป 

4.2 พฤติกรรมการใช้สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับจริยธรรมการใช้สารสนเทศด้านการเข้าถึงสารสนเทศ 
พฤติกรรมการใช้สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับจริยธรรมการใช้สารสนเทศด้านการเข้าถึงสารสนเทศโดยรวม 

อยู่ในระดับปานกลาง   แสดงว่านักศึกษามีจริยธรรมการใช้สารสนเทศด้านการถึงสารสนเทศในระดับปานกลาง  ทั้งนี้
เนื่องจากการเข้าถึงสารสนเทศภายในระบบคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยได้ก าหนดสิทธิ์การ
เข้าถึงตามระดับผู้ใช้งาน  เพื่อเป็นการป้องกันการเข้าไปด าเนินการต่าง ๆ กับข้อมูลในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ในแต่
ละระดับการใช้งาน  ส าหรับนักศึกษาทางมหาวิทยาลัยได้ก าหนดสิทธิ์การใช้ระบบอินเทอร์เน็ต  และระบบการสืบค้น
ข้อมูลด้วยรหัสนักศึกษา  โดยก าหนดให้แต่ละคนสามารถใช้สิทธิ์ผ่าน User  ID และ Password  เดียวกันทั้งหมด  
นอกจากนี้ยังก าหนดสิทธิ์การเข้ารหัสเดียวกันในเวลาเดียวกันได้เพียง  2  เครื่อง รวมทั้งมีการจ ากัดเวลาการใช้งาน
แบบต่อเนื่องในการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตครั้งละ 5 ช่ัวโมง  ซึ่งเป็นการระบุตัวตนของนักศึกษาในการเข้าถึงสารสนเทศ  
และการน าสารสนเทศมาใช้ประโยชน์  โดยข้อที่นักศึกษาให้ความส าคัญมากที่สุดคือ การเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตของ
มหาวิทยาลัยโดยการใช้ User  ID และ Password ของตนเอง แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่านักศึกษาปฏิเสธที่จะเข้า
ระบบอินเทอร์เน็ตด้วยรหัสของผู้อื่น เพื่อเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการมาใช้ประโยชน์  ทั้งนี้เนื่องจากนักศึกษาได้
ตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวของเจ้าของรหัส เนื่องจากรหัสดังกล่าวสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษาผู้ที่เป็น
เจ้าของรหัส  ซึ่งการเข้าถึงข้อมูลของผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมถือเป็นการผิดจริยธรรมเช่นเดียวกันกับการละเมิด
ข้อมูลส่วนบุคคล [14]  และเป็นการสงวนสิทธ์ิในการใช้งานในระบบเครือข่าย  

4.3  พฤติกรรมการใช้สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับจริยธรรมการใช้สารสนเทศด้านความเป็นเจ้าของสารสนเทศ 
พฤติกรรมการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการใช้สารสนเทศด้านความเป็นเจ้าของสารสน เทศ

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีจริยธรรมการใช้สารสนเทศด้านความเป็นเจ้าของสารสนเทศ
ในระดับปานกลาง  ท้ังนี้อาจสืบเนื่องมาจากวัตถุประสงค์ในการใช้สารสนเทศของนักศึกษาที่ส่วนใหญ่ใช้ประกอบการ
เรียนเพื่อจัดท ารายงาน  หรือการน าเสนอในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียน โดยพฤติกรรมนักศึกษามีจริยธรรมการใช้
สารสนเทศด้านความเป็นเจ้าของสารสนเทศมากที่สุดคือ หากน ารูปภาพจากหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์มา
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ประกอบการเรียบเรียงผลงาน  หรือเผยแพร่  นักศึกษาจะเขียนอ้างอิงที่มาของรูปภาพ   ซึ่งลักษณะการใช้ประโยชน์
ดังกล่าวเป็นการใช้ประโยชน์ทางการศึกษาที่ไม่มุ่งผลก าไรทางการค้าใด ๆ การอ้างอิงถึงที่มาเป็นการแสดงให้เห็นว่า
นักศึกษาเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และลักษณะการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์  ทั้งนี้การเรียบเรียงผลงานของนักศึกษาส่วนใหญ่
เน้นการคัดลอก การถ่ายเอกสาร และการบันทึกจากต้นฉบับเพียงบางส่วน  รวมทั้งการน าเนื้อหาและรูปภาพของผู้อื่น
มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการน าเสนอ โดยเฉพาะรูปภาพที่น ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้รายงานและการน าเสนอมีความ
สมบูรณ์มากขึ้น  การน ารูปภาพมาใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เป็นการน ามาใช้โดยตรงซึ่งรูปภาพดังกล่าวสามารถแสดงตัวตน
ของผู้เป็นเจ้าของผลงานได้อย่างชัดเจน  ส่งผลให้นักศึกษาไม่สามารถหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบที่มีต่อความเป็นเจ้าของ
สารสนเทศเดิมได้  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์  [15] พบว่า ความรับผิดชอบเป็นส่วนหนึ่งของ
จริยธรรมในระดับสูงของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21  นอกจากยังพบว่าหากมีการน าบทความจากวารสาร หนังสือพิมพ์  
Web Site  มาเป็นกรณีศึกษาส าหรับวิเคราะห์เนื้อหา นักศึกษาจะเขียนอ้างอิงถึงที่มาของเนื้อหา  เพื่อบอกให้ผู้อ่าน
ทราบถึงแหล่งที่มาของเนื้อหาดังกล่าว  เพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าใจผิด  และเป็นการให้เกียรติแก้เจ้าของผลงาน  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ      อิสรียา หมีเงิน [16] พบว่า นิสิตมีความตระหนักรู้ด้านสิทธ์ิความเป็นเจ้าของสารสนเทศ
ในระดับมาก  ปานกลาง  และน้อย  โดยเฉพาะเรื่องการโพสต์ผลงานที่ลอกเลียนผู้อื่น ท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นความคิด
ของตนเอง 
 4.4 พฤติกรรมการใช้สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับจริยธรรมการใช้สารสนเทศด้านการเผยแพร่สารสนเทศ 

พฤติกรรมการใช้สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับจริยธรรมการใช้สารสนเทศด้านการเผยแพร่สารสนเทศโดยรวมอยู่
ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  ทั้งนี้เนื่องจาก  การเผยแพร่สารสนเทศ
เป็นการท าให้ผลงานเป็นท่ีปรากฏแก่สาธารณชน  โดยการน าเสนอในรูปแบบที่หลากหลาย  อาทิ  การน าเสนอหน้าช้ัน
เรียนพร้อมภาพและเสียง  การเรียบเรียงผลงานในรูปแบบรายงาน  ภาคนิพนธ์  และโครงงานต่าง ๆ การน าเสนอ
ผลงานในรูปแบบเว็บไซต์  เว็บบล็อก  รวมทั้งการน าเสนอผลงานในรูปแบบสื่อวิทยุ  โทรทัศน์  เป็นต้น  ดังนั้นก่อนที่
นักศึกษาจะตัดสินใจเผยแพร่สารสนเทศจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องคิดให้รอบคอบ  และใช้ความระวังเป็นพิเศษ  โดย
ตรวจสอบความถกูต้อง  และความน่าเชื่อถือของสารสนเทศและแหล่งที่มาของสารสนเทศให้ดีเสียก่อน  ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของอิสร์ยา  หมีเงิน [17]  พบว่านิสิตมีความตระหนักรู้จริยธรรมสารสนเทศ  ด้านความถูกต้องของ
สารสนเทศในระดับมาก  โดยเรื่องที่ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ  การแชร์ข้อมูลควรพิจารณาความน่าเชื่อของแหล่งที่มา  ท้ังนี้เพื่อ
ไม่ให้กระทบเทือนต่อสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์เดิมและผูท้ี่เกี่ยวข้อง  และกระทบกระเทือนต่อความรูส้ึกของผู้รบัสารสนเทศ
จากการเผยแพร่ข้อความ  หรือรูปภาพ  จากผลการวิจัยพบว่า  นักศึกษามีจริยธรรมการใช้สารสนเทศ  ด้านการ
เผยแพร่สารสนเทศมากท่ีสุด  คือ  นักศึกษามักหลีกเลี่ยงการใช้ข้อความหรือรูปภาพที่ขัดต่อกฎหมาย  และศีลธรรมอัน
ดีในสังคม  เช่น  ภาพอนาจาร  ข้อความอันเป็นเท็จ เป็นต้น  ท้ังนี้การเผยแพร่ข้อความ  หรือรูปภาพที่ขัดต่อกฎหมาย  
และศีลธรรมอันดีในสังคมเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้ง  และความวุ่นวายที่จะก่อให้ปัญหาทางสังคมมากมาย  อาทิ  
การทะเลาะวิวาท  การเอารัดเอาเปรียบ  และการทุจริตคอรัปช่ัน นอกจากนี้ยังมีความผิดทางกฎหมายที่สามารถเอา
ผิดได้ทั้งทางโทษอาญา  และโทษทางแพ่ง  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้นักศึกษาจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องคิดก่อนเผยแพร่
สารสนเทศออกไป  
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	ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อการประกอบวิชาชีพครูกับความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ (329-340)
	แนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการร้านนมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (341-349)
	ภาวะน้ำหนักเกินกับพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (350-360)
	ความพึงพอใจในการใช้บริการรถสองแถวเพื่อขึ้นไปท่องเที่ยววัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว (361-379)
	ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจแมลงทอด กรณีศึกษา แมลงทอดตราไฮโซ (380-385)
	การพัฒนารูปแบบชุดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านเพศศึกษาเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ (386-401)
	การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิรูปการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยสำหรับอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (402-414)
	เหตุผลและความต้องการในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (415-423)
	แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนของนักเรียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (424-431)
	ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (432-441)
	สื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างความปลอดภัยในวัยเรียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (442-453)
	สื่อสร้างสรรค์ตามรอยภูมิปัญญาไทยในอดีต (454-464)
	สื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ของเด็กประถมศึกษา (465-476)
	การพัฒนากลยุทธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (477-489)
	การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (490-498)
	สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ร้านโฉมงามสปา (499-508)
	การพัฒนาเว็บไซต์กายสิทธิ์ (509-517)
	การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการนำสมุนไพรมาใช้ตามแนวปรัญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาในเขตจังหวัดนนทบุรี (518-524)
	การศึกษาศักยภาพการรองรับการท่องเที่ยวเสม็ดนางชี ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (525-538)
	การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเยาวชน เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม (539-545)
	พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง (546-555)
	รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์การละเล่นผีพุ่งไต้สำหรับเยาวชน อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (556-565)
	การศึกษาความต้องการใช้งานบริการห้องสมุดนอกเวลา กรณีศึกษาห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย (566-571)
	การศึกษาปัจจัยพหุระดับสมรรถนะ ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงาน วิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 15 ในจังหวัดชายแดนใต้ (572-582)
	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (583-591)
	ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทำงาน ความพึงพอใจในงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง (592-602)
	อิทธิพลของการมองโลกในแง่ดี ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน โดยมีกลวิธีในการเผชิญปัญหาเป็นตัวแปรสื่อ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ (603-619)
	ความสำเร็จในอาชีพ เชาวน์อารมณ์ และความพึงพอใจในชีวิต โดยมีความภาคภูมิใจในตนเองเป็นตัวแปรสื่อ ของพนักงานระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา : บริษัทโทรคมนาคมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร (620-631)
	ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการทำงาน คุณภาพชีวิตในการทำงาน การรับรู้คุณค่าของงาน และความเหนื่อยหน่ายในการทำงาน ของบุคลากรสายวิชาการ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร (632-642)
	ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานสายวิจัยและพัฒนา (643-652)
	ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชาการบัญชีชั้นต้นของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (653-661)
	ผลของการพัฒนาเมตาคอกนิชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการประเมินแบบเจรจาต่อรอง (662-671)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อผู้สูงอายุตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวที่ชายหาดบางเสร่ในจังหวัดชลบุรี (672-682)
	ท้องถิ่นไทย 4.0 กับ แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (683-691)
	การวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าของสุนัขในการเลือกใช้บริการที่พักที่สามารถนำสุนัขเข้าพัก (692-704)
	การผลิตมิวสิควิดีโอเพลงเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปูองกันการเกิดโรคกลุ่มไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โดยเทคนิคอินโฟกราฟิกแบบ 2 มิติ ให้แก่โรงพยาบาลราชวิถี (705-712)
	ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงการเป็นฐาน ในรายวิชา สต423 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ (713-719)
	ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (720-732)
	ศักยภาพของอุตสาหกรรมการบริการในแหล่งท่องเที่ยวภาคตะวันตก เพื่อพัฒนาเป็นไมซ์ซิตี้ในประชาคมอาเซียน (733-743)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (744-753)
	ทรัมเป็ต การแสดงดนตรี การฝึกซ้อม (754-762)
	ศึกษาวิถีภูมิปัญญาการจักสานเตยปาหนันบ้านดุหุนสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดตรัง (763-775)
	ศึกษาความเป็นมา อนุรักษ์ และสืบสานประเพณีข้าวลาซังบ้านพรุจูด ตาบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (776-785)
	รูปแบบการส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ โรงเรียนบ้านแม่สา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (786-797)
	ปัจจัยในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสงขลา (798-807)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาระหนี้สินของเกษตรกรหมู่ที่ 7 บ้านท่าช้าง ตาบลทับผึ้ง อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย (808-824)
	ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดระเบียบที่จอดรถบริเวณศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (825-837)
	การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (838-853)
	การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ร่วมกับวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม (854-866)
	ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม (867-884)
	พฤติกรรมการออมก่อนวัยเกษียณของพนักงามหาวิทยาลัย ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ (885-893)
	การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะโรคอ้วนของนักเรียนโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ (894-908)
	ศึกษาพฤติกรรมบริโภคอาหารเช้าและความรู้ความเข้าใจตามหลักโภชนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านดอนสาโรง จ.สุโขทัย (909-921)
	ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นในชุมชน (922-935)
	การป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านโซกม่วง ตำบลทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย (936-948)
	ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (949-957)
	ศึกษาวิธีการป้องกันพฤติกรรมการขับขี่ของวัยรุ่นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ : กรณีศึกษา โรงเรียนวัดสุวรรณประดิษฐ์ หมู่ 3 (958-970)
	การบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย สังกัดเทศบาลเมืองตาก ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (972-983)
	ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชน แผ่นดินธรรม-แผ่นดินทอง ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร (984-998)
	การศึกษาองค์ประกอบความสามารถในการฟื้นพลังของนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (999-1013)
	การพัฒนาแบบทดสอบทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตาม SOLO Taxonomy ของบิกส์และคอลลิส (1014-1024)
	การพัฒนาระบบคลังข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) (1025-1035)
	การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ กรณีศึกษา ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (1036-1042)
	แนวทางการบริหารจัดการธุรกิจที่พักแรมแบบบูติคโฮเต็ลในเขตอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1043-1052)
	การพัฒนาตัวบ่งชี้สำหรับการประเมินการจัดการเรียนรู้ของครูตามแนวทางสะเต็มศึกษา (1053-1062)
	การส่งเสริมความเป็นพลเมืองผ่านกลยุทธ์ CSR ในยุคไทยแลนด์ 4.0 (1063-1072)
	การออกแบบพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง เรื่อง พุทธมณฑลศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก (1073-1081)
	ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความเครียดของผู้สูงอายุในเขตบางพลัด  จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1082-1090)
	การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตตลาด ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (1091-1098)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานดูแลผู้สูงอายุในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1099-1107)
	แนวทางในการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของผู้สูงอายุ เพื่อให้วัยรุ่นตระหนักรู้ (1108-1115)
	การใช้สื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) เรื่อง โปรโตคอล TCP/IP เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (1116-1122)
	การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการสวนหลวงราชินี 19 ไร่ หัวหิน (1123-1129)
	แนวทางการสืบทอดการทำขนมฝรั่งกุฎีจีนจากผู้สูงอายุในชุมชนกุฎีจีน จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1130-1140)
	แรงจูงใจในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่ใช้สถานที่ออกกำลังกายแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร กรณีศึกษาศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ สำนักวัฒนธรรมกีฬา และการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (1141-1150)
	รูปแบบการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดชุมพร (1151-1157)
	การศึกษาทัศนคติของวัยรุ่นตอนกลางต่อการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้สูงอายุเพื่อการท่องเที่ยวในต่างประเทศ (1158-1169)
	ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการในสวนรมณีนาถ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1170-1179)
	ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการในสวนรมณีนาถ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1180-1190)
	ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยและการเลือกใช้บริการ ศูนย์การค้าสยามพารากอนของผู้สูงอายุ (1191-1199)
	สภาพปัญหา และการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา ผู้สูงอายุที่ใช้สมาร์ทโฟน ในพื้นที่บริเวณโดยรอบพระปิ่นเกล้า เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1200-1210)
	การให้ความหมายที่มาของความหมายและการวางแผนการออมเพื่อรองรับการเกษียณอายุของพนักงานเอกชน เขตสีลม-สาทร กรุงเทพมหานคร (1211-1220)
	พฤติกรรมการเลือกใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในอำเภอเมือง จังหวัดระนอง (1221-1232)
	ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้เฟซบุ๊กของผู้สูงอายุในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (1233-1245)
	พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ (1246-1253)
	การศึกษาและการสืบสานการวิธีทำขนมไทยไข่ปลาสูตรโบราณของวัยรุ่นที่สืบทอดมาจากผู้สูงอายุร้านขนมคุณยายผ่องศรี ตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (1254-1264)
	พฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการบริโภคผลิตภัณฑ์จากนมเพื่อสุขภาพในผู้สูงอายุ (1265-1273)
	พฤติกรรมและทัศนคติของวัยรุ่นต่อการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้เสิร์ชเอนจินบนกรูเกิลเพื่อเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ (1274-1284)
	รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุในชุมชนหมู่บ้านสยามนิเวศน์อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ (1285-1294)
	พฤติกรรมของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ อย่างสร้างสรรค์สำหรับการเลือกชมรายการบันเทิงในสื่อยูทูป (1295-1307)
	แนวทางพัฒนาการให้บริการตรวจสุขภาพฟรีแก่ผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ (1308-1317)
	ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่เข้าบริการภายในคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1318-1324)
	นวัตกรรมการบริการของโรงแรมที่พักเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทยในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1325-1332)
	กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค สำหรับลูกค้าสูงอายุ กรณีศึกษา ไร่ปลูกรัก Thai Organic Farm อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (1333-1343)
	การตัดสินใจและกลยุทธ์การตลาดในการใช้บริการร้านอาหารเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาร้านอาหารคลีนที อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1344-1355)
	รูปแบบพฤติกรรมวัยรุ่นต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้ใช้งานแอพพลิเคชั่นช็อปปิ้งออนไลน์ (1356-1366)
	หลักธรรมกับการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา แหล่งชุมชน ณ บริเวณวัดศรีเมือง จังหวัดจันทบุรี (1367-1375)
	การดูแลสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ เขต บางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร (1376-1385)
	บทบาทของภาวะผู้นำในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมในอำเภอหัวหิน (1386-1398)
	พฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ ในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1399-1408)
	สภาพการณ์ปัญหาและแนวทางในการปรับตัวของผู้สูงอายุที่เลี้ยงดูเด็กเจนเนอเรชั่นซี (Generation Z)ในอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (1409-1418)
	ที่มาของตัวเลข การตีความหมายและพฤติกรรมการซื้อหวยใต้ดินของผู้สูงอายุในอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี (1419-1426)
	การให้ความหมายและความต้องการจำเป็นของผู้สูงอายุข้าราชการวัยเกษียณในการขอรับบริการสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) (14271439)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของข้าราชการครู ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (1440-1451)
	การประเมินศักยภาพขององค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในจังหวัดเพชรบุรี กรณีศึกษา: พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน (1452-1459)
	ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจขนมคางกุ้งทอดอบกรอบ  Okusno (1460-1465)
	ปัจจัยทางพฤติกรรมวัยรุ่นส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้ วิดีโอคอลผ่านสมาร์ทโฟน (1466-1476)
	พฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของผู้สูงอายุ ในเขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานครกรณีศึกษา : กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนซอย 8 กองพลปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (1477-1488)
	การศึกษาความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร (1489-1501)
	แนวทางพฤติกรรมความสามารถของผู้สูงอายุในการดูแลตนเองทางด้านร่างกายและจิตใจอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี (1502-1513)
	ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการซื้อประกันชีวิตของผู้สูงอายุ เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1514-1521)
	รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร (1522-1530)
	แนวทางการสืบสานคุณค่าจากภูมิปัญญาด้านการผลิตน้ำตาลมะพร้าวจากผู้สูงอายุในอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (1531-1541)
	การศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงของผู้สูงอายุประเภทสุนัขและแมวในอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง (1542-1550)
	ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบ หลักการ และแนวคิดของการทำความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อผู้สูงอายุกรณีศึกษา : บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (1551-1561)
	ที่มาความหมายของความสุขและแนวทางในการสร้างความสุขของผู้สูงอายุในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุริณท์ลาภัสร์ (1562-1569)
	การตระหนักรู้ของวัยรุ่นที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบแก่ผู้สูงอายุเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ(1570-1579)
	วาทกรรมนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ส่งผลต่อชีวิตของผู้สูงอายุชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงในเขตตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี (1580-1589)
	สภาพการณ์และแนวทางการปรับตัวของผู้สูงอายุที่เลี้ยงดูหลานในเจเนอเรชัน ซี ในอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี (1590-1597)
	รูปแบบการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุในสังคมไทย กรณีศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร (1598-1605)
	รูปแบบกิจกรรมการสร้างความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ผู้สูงอายุ ด้วยกิจกรรมในฐานการเรียนรู้สัมมาชีพชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทงานดอกไม้ประดิษฐ์ หมู่บ้านหนองขอน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (1606-1615)
	ความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐพอเพียงของผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (1616-1625)
	การมีส่วนร่วมของวัยรุ่นตอนกลางในการส่งเสริมพฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ (1626-1635)
	พฤติกรรมของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มกิจกรรมคลายเครียดจากรายการวาไรตี้ผ่านระบบสมาร์ทโฟน (1636-1649)
	การศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามแนวทางสิทธิผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน (1650-1655)
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