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Abstract 

 Corruption is a problem in Thai society that has a big impact on the country in all 

aspects and it is widely spreading more and more. It is proposed that making use of 

Buddhist principles as a strategy, principles, concepts and practical means could be a way to 

solve or terminate such a problem in the society and the country as a whole. It can also be 

beneficial to really prevent the mentioned problem in the long run. 

 This article aims to offer a solution as well as a prevention for the corruption 

problems by applying Buddhist principles to lead to a solution or to an integrated solution for 

corruption in Thailand. 

 Keywords: Dhamma, corruption prevention in Thai Society 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครัง้นี้มวีัตถุประสงคเพื่อ 1) ระบุความเสี่ยง 2) ประเมนิและวิเคราะหความเสี่ยง 

3) พัฒนากลยุทธในการบริหารความเสี่ยง ประชากรที่ใชในวิจัย คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

ในกรุงเทพมหานครที่มีอายุตั้งแต 15-18 ป จํานวนทั้งสิ้น 132,088 คน คํานวณกลุมตัวอยาง 

(Sample) ตามสูตรของทาโร ยามาเน ไดกลุมตัวอยางจํานวน 399 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะห

ขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลีย่ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวจัิยพบวา 1) ความเสี่ยงในการใชงานอนิเทอรเน็ตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ที่มอีายุตัง้แต 15-18 ป มจํีานวน 12 ดาน 2) ประเมินและวิเคราะหความเสี่ยงเรียงลําดับจากมาก

ไปหานอย ไดดังนี้ ดานขอมูลและการเขาถึงขอมูล ดานยาเสพติด ดานเทคนิค ดานความ

ปลอดภัย ดานสวนบุคคล ดานเพศ ดานสนทนาออนไลน ดานเกมออนไลน ดานธุรกิจออนไลน 

ดานจรยิธรรม ดานการพนัน และดานกายภาพ 3) กลยุทธในการบรหิารความเสี่ยงมี 2 ระดับ คือ 

กลยุทธระดับนโยบายและกลยุทธระดับปฏิบัติการ ซึ่งนําไปปรับใชในการบริหารสถานศึกษาตาม

ภารกจิหลักทัง้ 4 ดาน ไดแก ดานวชิาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารงานทั่วไป 

 คําสําคัญ: กลยุทธ การบริหารความเสี่ยง การใชงานอินเทอรเน็ต 
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บทนํา 

ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเขามามี

บทบาทในการติดตอสื่อสาร ซึ่งมีผลตอการพัฒนา

ขีดความสามารถของการทํางานในทุกดานอยาง

รวดเร็วและกวางขวาง กลายมาเปนปจจัยซึ่งมีบทบาทท่ี

สําคัญของสังคมในการใหบริการท้ังภาครัฐและ

ภาคเอกชน ดวยการปฏิวัติระบบขอมูลขาวสารให

ทันสมัย รวดเร็วและเท่ียงตรง และสามารถนํามา

ประยุกตใชงานไดในหลาย ๆ ดาน ไมวาจะเปนดาน

บริหาร ดานบริการ งานประชาสัมพันธ แมกระท่ัง

การพักผอนหยอนใจ และยังเพิ่มโอกาสในการเขาถึง

ขอมูล โดยเฉพาะการเชื่อมโยงอุปกรณคอมพิวเตอร

และอุปกรณการสื่อสารเขาดวยกันในลักษณะของ

เครือขาย (Computer Network) ทําใหเปนแหลง

รวบรวมสารสนเทศจากท่ัวโลกเขาไวดวยกัน จึงมี

สวนผลักดันใหเกิดการประยุกตนํามาใชในดาน

การศึกษาอยางกวางขวาง เทคโนโลยีจึงมีบทบาท

ท่ีสําคัญตอการจัดการศึกษา ท้ังในระบบและนอก

ระบบโรงเรียน คอมพิวเตอรจึงเปนเทคโนโลยี         

การสื่อสารยุคใหมท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งในสังคมยุค

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเรียนรู

ทักษะใหมจะเกี่ยวของกับทักษะการสืบคน ทักษะ

การติดตอสื่อสาร และทักษะการจัดการกับขอมูล

ควบคูไปกับทักษะทางดานภาษาเพื่อใชในการศึกษา

และการติดตอสื่อสาร เหลานี้เปนสิ่งสําคัญท่ีตอง

เนนปลูกฝงใหกับเยาวชนเพื่อใหสามารถเรียนรูได

ดวยตนเองไดตลอดชีวติ 

จากความสําคัญของเทคโนโลยีตอการศึกษา 

แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2545–2549 (ยรรยง 

สนิธุงาม, 2552) เปนตนมา ไดกําหนดแนวนโยบาย

การดําเนินการการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

และพัฒนาประเทศ โดยมี เปาหมายเพื่อพัฒนา

คุณภาพและประสิทธิภาพอยางท่ัวถึง และมีความ

ทัดเทียมกันทุกเขตพื้นท่ี นอกจากนี้แผนแมบท

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

ของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใตการดําเนินงานของ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2549-

2552 ไดมกีารกําหนดกรอบแนวทางในการดําเนินงาน 

ต้ังแตป พ.ศ. 2552 เปนตนไป สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน จะพัฒนาการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน 

ดานการบริหารจัดการ รวมไปถึงการพัฒนาดาน

ฮารดแวร ซอฟตแวร ระบบเครือขาย และบุคลากร

ใหมปีระสทิธิภาพ 

จากรายงานผลการสํารวจพฤติกรรมผูใช

อินเทอรเน็ตในประเทศไทยป พ.ศ.2556 (กระทรวง

เทคโนโลยีและการสื่อสาร, 2556) ซึ่ งพบวา

ประเทศไทยมีแนวโนมในการใชอินเทอรเน็ตสูงขึ้น

ทุกป โดยสถานท่ีใชบริการมากท่ีสุดคือท่ีบาน 

สถานท่ีทํางาน และสถานศึกษา ตามลําดับ โดย

กลุมนักเรียน นักศึกษา มีการใชท้ังคอมพิวเตอรต้ัง

โตะ คอมพวิเตอรพกพา สมารทโฟน และแท็บเล็ต อีก

ดวย ซึ่งในขณะเดียวกัน เทคโนโลยีคอมพิวเตอรก็ได

นําอาชญากรเขาสูอีกยุคหนึ่งของการกออาชญากรรม ซึ่ง

เปนอาชญากรรมท่ีมรูีปลักษณใหม อันอาจจะเรียก

ไดวาเปน“อาชญากรรมในยุคโลกาภิวัตน” และ/

หรือ “อาชญากรรมคอมพิวเตอร” ซึ่งปจจุบันยังมิได

มีคําจํากัดความหมายของอาชญากรรมคอมพิวเตอร 

หรือ Computer Crimes อันเปนท่ียอมรับกันท่ัวไป แต

หากจะจํ ากั ดความหมายของอาชญากรรม

คอมพิวเตอรใหมีความชัดเจนในทางปฏิบัติก็อาจ

กลาวนิยามไดวา อาชญากรรมคอมพิวเตอร คือ 

การกระทําผิดกฎหมายท่ีใชความรูดานคอมพิวเตอร 

(Knowledge of Computers) เปนปจจัยหลักสําคัญ

ในการกออาชญากรรมนั้น (สุมนทิพย จิตสวาง, 

2550) ท้ังท่ีโดยตั้งใจและโดยความรูเทาไมถึงการณ 

ภาครัฐจงึจําเปนตองตรากฎหมายขึ้นซึ่งปจจุบันได

มี พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 เพื่อควบคุม

กําหนดแนวทางในการใชระบบคอมพิวเตอรและ
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Abstract 

 The objectives of this research study were 1) to identify different types of risks of 

Internet use of secondary school students in Bangkok, 2) to evaluate and analyze such risks 

and 3) to develop strategies for managing the risks. The population of the study was 

132,088 secondary school students aged 15-18 years old. Out of the population, 399 

students were selected according to a sampling formula proposed by Taro Yamane. A set of 

5-scale questionnaires was used as a tool to collect data for the study. The data was later 

analyzed by means of frequency counts, percentages, means and standard deviations. 

 The findings could be summarized as follows: Firstly, the risks of Internet use of 

secondary school students aged 15-18 years old in Bangkok could be classified into 12 

aspects. Secondly, they could be ranked in accordance with their degrees of risk in a 

descending order as data and data accessibility, drug addition, technicality, safety, personal 

affairs, sexuality, on-line chatting, on-line games, on-line business, ethics, gambling and 

physical affairs. Finally, when all the risks were taken into consideration, 2 levels of risk 

management strategies, namely policy strategy and practicality strategy were proposed and 

developed. It was suggested that they could be used in 4 main tasks, namely academic 

affairs, budgetary, personnel administration and general administration. 

 Keywords: strategies, risk management, Internet use 
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ทัดเทียมกันทุกเขตพื้นท่ี นอกจากนี้แผนแมบท

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

ของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใตการดําเนินงานของ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2549-

2552 ไดมกีารกําหนดกรอบแนวทางในการดําเนินงาน 

ต้ังแตป พ.ศ. 2552 เปนตนไป สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน จะพัฒนาการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน 

ดานการบริหารจัดการ รวมไปถึงการพัฒนาดาน

ฮารดแวร ซอฟตแวร ระบบเครือขาย และบุคลากร

ใหมปีระสทิธิภาพ 

จากรายงานผลการสํารวจพฤติกรรมผูใช

อินเทอรเน็ตในประเทศไทยป พ.ศ.2556 (กระทรวง

เทคโนโลยีและการสื่อสาร, 2556) ซึ่ งพบวา

ประเทศไทยมีแนวโนมในการใชอินเทอรเน็ตสูงขึ้น

ทุกป โดยสถานท่ีใชบริการมากท่ีสุดคือท่ีบาน 

สถานท่ีทํางาน และสถานศึกษา ตามลําดับ โดย

กลุมนักเรียน นักศึกษา มีการใชท้ังคอมพิวเตอรต้ัง

โตะ คอมพวิเตอรพกพา สมารทโฟน และแท็บเล็ต อีก

ดวย ซึ่งในขณะเดียวกัน เทคโนโลยีคอมพิวเตอรก็ได

นําอาชญากรเขาสูอีกยุคหนึ่งของการกออาชญากรรม ซึ่ง

เปนอาชญากรรมท่ีมรูีปลักษณใหม อันอาจจะเรียก

ไดวาเปน“อาชญากรรมในยุคโลกาภิวัตน” และ/

หรือ “อาชญากรรมคอมพิวเตอร” ซึ่งปจจุบันยังมิได

มีคําจํากัดความหมายของอาชญากรรมคอมพิวเตอร 

หรือ Computer Crimes อันเปนท่ียอมรับกันท่ัวไป แต

หากจะจํ ากั ดความหมายของอาชญากรรม

คอมพิวเตอรใหมีความชัดเจนในทางปฏิบัติก็อาจ

กลาวนิยามไดวา อาชญากรรมคอมพิวเตอร คือ 

การกระทําผิดกฎหมายท่ีใชความรูดานคอมพิวเตอร 

(Knowledge of Computers) เปนปจจัยหลักสําคัญ

ในการกออาชญากรรมนั้น (สุมนทิพย จิตสวาง, 

2550) ท้ังท่ีโดยตั้งใจและโดยความรูเทาไมถึงการณ 

ภาครัฐจงึจําเปนตองตรากฎหมายขึ้นซึ่งปจจุบันได

มี พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 เพื่อควบคุม

กําหนดแนวทางในการใชระบบคอมพิวเตอรและ
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ปองกันการกออาชญากรรมคอมพวิเตอร ซึ่งพบวา

ยังมีการละเมิดตอกฎหมาย และในบางกรณีก็ยัง

ทําลายศีลธรรมอันดีของบานเมือง เชน การ

เผยแพรภาพลามก หรือคาประเวณีเด็กทาง

อินเทอรเน็ตเปนตน จากขอมูลจํานวนคดีของเด็ก

และเยาวชนท่ีถูกดําเนินคดีโดยกรมพินิจและ

คุมครองเด็กและเยาวชนท่ัวประเทศ จําแนกตาม

อายุและเพศ ขณะท่ีไดกระทําผิด รายงานสถิติคด ี

ประจําป พ.ศ. 2551-2555 โดยกรมพินิจและ

คุมครองเด็กและเยาวชน (2555, ออนไลน) พบวา

เด็กท่ีอยูในชวงระหวาง 15-18 ป มีการถูกดําเนินคดี

ท่ัวประเทศมากกวาเด็กท่ีอยูในชวงอายุเกินกวา 10 ป 

แตไมเกิน 15 ป และมีผูกระทําผิดท่ีเปนเพศชาย

มากกวาเพศหญงิ 

ดังน้ัน ผูวิจัยจึงตระหนักถึงความสําคัญ

และมีความจําเปนท่ีตองศึกษาเพื่อควบคุมความ

เสี่ยงจากการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตใน

องคกรทางดานการศึกษาโดยเฉพาะอยางย่ิงใน

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาซึ่งเปนนักเรียนท่ีมีอายุ

อยูในชวงระหวาง 15-18 ป โดยใหการใชงาน

อินเทอรเน็ตนั้น มีความสอดคลองกับกฎระเบียบ

ทางสังคมท่ีไดวางไวในปจจุบัน ตลอดจนเกิดความ

เหมาะสมกับขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของไทย 
 

วัตถุประสงคของการวจัิย 

 1. เพื่อระบุความเสี่ยงในการใชงานอินเทอรเน็ต 

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อประเมินและวิเคราะหความเสี่ยง 

ในการใชงานอินเทอรเ น็ตของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร 

 3. เพื่อพัฒนากลยุทธในการบริหาร

ความเสี่ยงจากการใชงานอินเทอรเน็ตของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร 
 

 

 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรท่ีใชในวจิัย คือ นักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร เพศชายและเพศ

หญิงที่มีอายุตั้งแต 15-18 ป ซึ่งตามเกณฑเขา

เรียนพบวาอยูจากอายุดังกลาวกําลังศึกษาอยูใน

มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวนท้ังสิ้น 132,088 คน 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) โดยเมื่อคํานวณ

กลุมตัวอยาง (Sample) ตามสูตรของ ทาโร ยามาเน 

(อางใน สุทธนู ศรีไสย, 2551) จะไดกลุมตัวอยาง

จํานวน 399 คน 

 ผูใหขอมูลสําคัญ (Key informant) โดย

วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) 

อีกจาํนวน 3 กลุมประกอบดวย 

  1. อัยการในคดีท่ีเด็กและเยาวชน

เปนผูกระทําความผิดตาม พระราชบัญญัติวาดวย

การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.

2550 จํานวน 3 คน 

    2. นักจิตวิทยาเด็กหรือนักสังคม

สงเคราะหเด็ก รวมท้ังสิ้น 6 คน 

    3. ผูเช่ียวชาญดานการปองกันและ

ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี จํานวน 6 คน 

 สําหรับการตรวจสอบคุณภาพของ      

กลยุทธ ผูใหขอมูลสําคัญหรือผู เ ช่ียวชาญ คือ 

ผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จํานวน 67 โรงเรียน

และเขต 2 จํานวน 53 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 120 

โรงเรียน (พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร) โดยสุมกลุม

ตัวอยางตามสูตรของทาโร ยามาเน ไดกลุมตัวอยาง

จํานวน 92 คน (Sample) 
 

วธิดีําเนินการวจัิย  

 เครื่องมอืการวจิัย 

 การวจิัยเร่ืองน้ีเปนการวจิัยและพัฒนา  
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โดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนากลยุทธในการบริหาร

ความเสี่ยงจากการใชงานอินเทอรเน็ตของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษา ที่มีอายุตั้งแต 15-18 ป โดย

ขอมูลท่ีไดจากการวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยแบบผสม 

ในสวนการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพไดศึกษาวิจัยจาก

เอกสาร โดยการศึกษาวเิคราะหขอมูลจากเอกสาร

ท่ีเปนหนังสือ วิชาการ รวมท้ังบทความ วารสาร 

และสิ่งพมิพตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 เคร่ืองมือวิจัยท่ีใชในการเก็บขอมูล     

ม ี4 แบบ ไดแก 

  1. แบบฟอรมการวิเคราะหความเสี่ยง

และปจจัยเสี่ยง 

    2. แบบประเมินความเสี่ยง (โอกาสท่ี

จะเกิดและผลกระทบ) ประกอบดวย แบบสอบถาม

ปลายเปด (Open-ended questionnaire หรือ Written 

questionnaire) และแบบสอบถามปลายปด (Close-

ended questionnaire) 

   ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษา ท่ีมีอายุตั้งแต 15-18 ป มีลักษณะ

เปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 

   ตอนท่ี 2 แบบประเมินความเสี่ยง 

(ผลกระทบและโอกาสท่ีจะเกดิ) มลัีกษณะเปนแบบ

มาตรประมาณคาจํานวน 6 ระดับ (Rating scale) 

โดยมกีารตอบสนองเปนคู (Dual response format) 

ไดแก โอกาสท่ีจะเกิด (ความถี่) และผลกระทบ/

ความเสียหาย (ระดับความรุนแรง) สําหรับ

ผลกระทบหรือความรุนแรงแบงไดเปน 6 ระดับ 

คือ ระดับหายนะ/รุนแรงมาก ระดับวิกฤต/รุนแรง 

ระดับปานกลาง ระดับนอย ระดับนอยท่ีสุด และ

ระดับไมมีผลกระทบ/ไมมีความรุนแรง สวนโอกาส

หรือความถี่ท่ีจะเกดิ แบงไดเปน 6 ระดับ คอื ระดับ

มากท่ีสุด/บอยคร้ัง ระดับมาก/บอย ระดับปาน

กลาง/เกิดบางไมเกิดบาง ระดับนอย/ไมคอยเกิด 

ระดับนอยท่ีสุด และระดับไมเคยเกิดขึ้นเลย จาก

การศึกษาทําสามารถจําแนกความเสี่ยงออกเปน 

12 ดาน ไดแก ดานกายภาพ ดานความปลอดภัย 

ดานขอมูลและการเขาถึงขอมูล ดานสวนบุคคล ดาน

เกมออนไลน  ดานธุรกิจออนไลน  ดานสนทนา

ออนไลน ดานเทคนิค ดานยาเสพติด ดานการพนัน 

ดานเพศ และดานจริยธรรม 

    ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะในการใชใชงานอินเทอรเน็ตของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ท่ีมีอายุตั้งแต 15-18 ป 

มีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายเปดเพื่อเก็บ

ขอมูลในเชิงคณุภาพ 

  3. แบบฟอรมการวิเคราะหและจัด

อันดับความเสี่ยง 

     4. แบบตรวจสอบคุณภาพของ         

กลยุทธ 

 รูปแบบวิธีการวิจัยแบบผสมผสานพัฒนา

มาจาก 2 แนวทาง เปนการผสมผสาน การวิจัยเชิงคุณภาพ

และการวิจัยเชิงปริมาณมารวมกันทําการศึกษา

วจิัยในเร่ืองเดียวกันซึ่งขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative 

data) เปนการคนควาขอมูลจากเอกสาร ซึ่งได

ขอมูลจากเอกสารท่ีเปนหนังสือ วิชาการ รวมท้ัง

บทความ วารสาร ตลอดจนการสัมภาษณเชิงลึก

จากผูเช่ียวชาญเฉพาะทางและการสังเกต สวนขอมูล

เชิงปริมาณ (Quantitative data) ไดจากการสํารวจ

และเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) 

ในสวนท่ีไดดําเนินการศึกษาความเสี่ยงจากการใช

งานอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ีมี

อายุต้ังแต 15-18 ป เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามเปน

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล หลังจากนั้นจึง

นําไปวเิคราะหขอมูลทางสถติิ 

 การรวบรวมขอมูล 

 1. แบบฟอรมการวิเคราะหความเสี่ยง

และปจจัยเสี่ยง จํานวน 15 ชุด เพื่อผูใหขอมูลสําคัญ 

(Key informant) โดยวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Selection) เพื่อตรวจสอบความถูกตอง
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เหมาะสมของแบบสอบถามท่ีจะนําไปใชกับเด็กท่ีมี

อายุระหวาง 15-18 ป 

 2. สงแบบสอบถามเพื่อประเมินความ

เสี่ ยงไปยังกลุม ตัวอยาง ท่ี เปนนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครฯ เพศชายและเพศ

หญิงท่ีมีอายุต้ังแต 15-18 ป ประสานงานขอความ

อนุเคราะหจากผูอํานวยการสถานศึกษาตาง ๆ ใน

กรุงเทพมหานครโดยทําหนังสอืถงึผูบริหาร สถานศึกษา

ในสังกัดท่ีเปนกลุมตัวอยางเพื่อขอความรวมมือใน

การเก็บขอมูลแบบสอบถามจํานวน 399 ฉบับ ไดรับ 

แบบสอบถามสมบูรณกลับคืนจาํนวน 399 ฉบับ 

(รอยละ 100) โดยมาตรวจสอบ ผูวิจัยนําแบบสอบถาม 

ท่ีไดรับคืนมา ตรวจสอบความถูกตองและความ

สมบรูณ 

 3. แบบตรวจสอบคุณภาพของกลยุทธ 

ผูใหขอมูลสําคัญหรือผูเช่ียวชาญ คือ ผูอํานวยการ

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 1 จํานวน 67 โรงเรียนและเขต 2 

จํานวน 53 โรงเรียน รวมท้ังสิ้น 120 โรงเรียน (ในพื้นท่ี

กรุงเทพมหานคร) โดยสุมกลุมตัวอยางตามสูตร

ของทาโร ยามาเน ไดกลุมตัวอยางจํานวน 92 คน 

 การวเิคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจากกลุมตัวอยาง 

โดยมขีัน้ตอนดังน้ี 

  1. นําขอ มูลจากแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 1 ซึ่งเปนขอมูลขอมูลท่ัวไปของนักเรียน

ระ ดับ มัธยมศึกษา  ท่ีมี อา ยุ ต้ั งแต  15-18  ป            

มาวเิคราะหขอมูลโดยแจกแจงความถี่และคาํนวณ หา

คารอยละ 

  2. นําขอมูลจากแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 

มาวิเคราะห โดยใชสถิติเชิงบรรยาย (Descriptive 

statistics) ซึ่งประกอบไปดวย คาเฉลี่ยเลขคณิต 

(Arithmetic mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard deviation) เพื่อวเิคราะหหาความเสี่ยง

นักเ รียนมัธยมศึกษา ท่ีมีอายุ ต้ังแต  15-18 ป 

หลังจากนั้นนําผลการประเมินและวิเคราะหมาจัด

อันดับความเสี ่ยง โดยใชแบบฟอรมจัดอันดับ  

ความเสี่ยง และสรางเมตริกซความเสี่ยง (Risk matrix) 

(สาลินี มเีจริญ, 2555) ในการแปรผลและตัดสินใจ

คัดเลือกรายการความเสี่ยงนี้จะสามารถระบุและ

วเิคราะหความเสี่ยง จากการใชงานอินเทอรเน็ตของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ท่ีมอีายุต้ังแต 15-18 ป 

  3. พัฒนากลยุทธในการบริหาร

ความเสี่ยงจากการใชงานอินเทอรเน็ตของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษา โดยการกําหนด กลยุทธจะ

พิจารณาจากความเสี่ยงท่ีมี โอกาสท่ี จะเกิด 

(Likelihood) หรือมีความถี่อยูในระดับสูง และ

ผลกระทบ (Impact) หรือมคีวามรุนแรงอยูในระดับ

วิกฤตขึ้นไป โดยการพิจารณาเอาคะแนน ผลคูณ

ของโอกาสท่ีจะเกิดและผลกระทบ มาจุดลงใน

ตารางเมตริกซ ถาจุดอยูในเกณฑสูงหรือสูงมาก 

ใหคงไว เพื่อนํามาแปลผลเปนกลยุทธ ซึ่งแบงกล

ยุทธออกเปน 2 ระดับ ไดแก กลยุทธระดับนโยบาย 

และกลยุทธระดับปฏิ บัติการผู วิจั ยได ศึกษา

แนวความคดิเร่ืองการกําหนดกลยุทธตามแนวของ

สมชาย ภคภาสนวิวัฒน (2542) และสมยศ นาวีการ 

(2544) ซึ่งจากความหมายของกลยุทธแตละระดับ 

เมื่อมาพิจารณาวากลยุทธในการบริหารความเสี่ยง

จากการใชงานอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษา ท่ีมีอายุต้ังแต 15-18 ป สมควรแบง

ออกเปน 2 ระดับ คือ กลยุทธระดับนโยบาย (กล

ยุทธระดับธุรกจิ) และกลยุทธระดับปฏิบัติการ โดย

มีตรวจสอบคุณภาพของกลยุทธจากผูอํานวยการ

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 1 จํานวน 67 โรงเรียนและเขต 2 

จํานวน 53 โรงเรียน รวมท้ังสิ้น 120 โรงเรียน        

(ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร) โดยสุมกลุมตัวอยาง

ตามสูตรของทาโร ยามาเน จะไดขอมูลจากกลุม

ตัวอยางจํานวน 92 โรงเรียน ในจํานวน 4 ประเด็น 

ประกอบไปดวยความสอดคลองเหมาะสม (Appropriateness) 
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Abstract 

 Corruption is a problem in Thai society that has a big impact on the country in all 

aspects and it is widely spreading more and more. It is proposed that making use of 

Buddhist principles as a strategy, principles, concepts and practical means could be a way to 

solve or terminate such a problem in the society and the country as a whole. It can also be 

beneficial to really prevent the mentioned problem in the long run. 

 This article aims to offer a solution as well as a prevention for the corruption 

problems by applying Buddhist principles to lead to a solution or to an integrated solution for 

corruption in Thailand. 

 Keywords: Dhamma, corruption prevention in Thai Society 
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การปรับตัวใหไดเปรียบ (Advantage) ความเปนไปได 

ในทางปฏิบัติ (Feasibil ity) และ การยอมรับได 

(Acceptability) 
 

ผลการวจัิย 

ผูวจิัยสรุปผลการวจิัย ดังน้ี 

  1. การระบุความเสี่ยงจากการใชงาน

อินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน

กรุงเทพมหานคร จากการศึกษาเอกสาร สามารถ

ระบุความเสี่ยงจากการใชงานอินเทอรเน็ต โดย

พบวามีความเสี่ยงจากการใชงานอินเทอรเน็ต 12 

ประเภท ไดแก 

             1.1 ดานกายภาพมีรายการ

ความเสี่ยง จํานวน 1 รายการและมีปจจัยความเสี่ยง 

จํานวน 3 รายการ 

            1.2 ดานความปลอดภัยมีรายการ

ความเสี่ยง จํานวน 2 รายการและมีปจจัยความเสี่ยง 

จํานวน 6 รายการ 

           1.3 ดานขอมูลและการเขาถึง

ขอมูล มรีายการความเสีย่ง จํานวน 3 รายการและ

มปีจจยัความเสี่ยง จํานวน 10 รายการ 

          1.4 ดานสวนบุคคลมีรายการ

ความเสี่ ยง  จํ านวน 2 รายการและมีปจจัย     

ความเสี่ยง จํานวน 4 รายการ 

   1.5 ดานเกมออนไลนมีรายการ

ความเสี่ยง จํานวน 2 รายการและมีปจจัยความเสี่ยง 

จํานวน 6 รายการ 

   1.6 ดานธุรกิจออนไลนมีรายการ

ความเสี่ยง จํานวน 2 รายการและมีปจจัยความเสี่ยง 

จํานวน 6 รายการ 

   1.7 ดานสนทนาออนไลนมีรายการ

ความเสี่ยง จํานวน 3 รายการและมีปจจัยความเสี่ยง 

จํานวน 8 รายการ 

   1.8 ดานเทคนิค มีรายการ  

ความเสี่ยง จํานวน 2 รายการและมีปจจัยความเสี่ยง 

จํานวน 4 รายการ 

   1.9 ดานยาเสพติด มีรายการ

ความเสี่ยง จํานวน 2 รายการและมีปจจัยความเสี่ยง 

จํานวน 3 รายการ 

   1.10 ดานการพนัน มีรายการ

ความเสี่ยง จํานวน 2 รายการและมีปจจัยความเสี่ยง 

จํานวน 3 รายการ 

   1.11 ดานเพศ มีรายการความ

เสี่ยง จํานวน 2 รายการและมีปจจัยความเสี่ยง 

จํานวน 3 รายการ 

   1.12 ดานจริยธรรมมีรายการ

ความเสี่ยง จํานวน 1 รายการและมีปจจัยความเสี่ยง 

จํานวน 3 รายการ 

 ผูวจิัยนําประเภทของความเสี่ยงมาวิเคราะห

หารายการความเสี่ยงและปจจัยความเสี่ยง ซึ่งพัฒนา

โดยกลุมผูใหขอมูลสําคัญหรือผูเช่ียวชาญจนไดมา

เปนแบบสอบถามแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อศึกษา

โอกาสท่ีจะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงจาก       

การใชงานอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

ท่ีมอีายุต้ังแต 15-18 ป 

  2. ระบุความเสี่ยงจากแบบประเมิน

ความเสี่ยงและวิเคราะหความเสี่ยงจากการใชงาน

อินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน

กรุงเทพมหานคร จากแบบสอบถามแบบประเมิน

ความเสี่ยง (โอกาสท่ีจะเกิดและผลกระทบ) ผูวิจัย

ไดสงแบบประเมินความเสี่ยงไปเก็บรวบรวมขอมูล

กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ท่ีมอีายุต้ังแต 15-18 ป 

ท่ีเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร 

สามารถวเิคราะหและสรุปวาความเสี่ยงจากการใช

งานอินเทอรเน็ตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ีมี

อายุต้ังแต 15-18 ป ตองจัดการความเสี่ยงตามลําดับ

สรุปไดดังตอไปน้ี 
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   2.1 ดานขอมูลและการเขาถึง

ขอมูล มีความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงดานขอมูล

และการเขาถึงขอมูล เรียงตามรายการและปจจัย

ความเสี่ยงท่ีตองจดัการตามลําดับ ดังน้ี 

            2.1.1 การสงขอมูล ไดแก 

สงตอหรือ แชรขอมูลโดยไมไดตรวจสอบความถูกตอง

ของขอมูลปราศจากการไตรตรองใชถอยคําท่ี        

ไมสุภาพ ใหความคิดเห็นหรือกดไลคโดยไมมี   

การตรวจสอบความถูกตอง สงตอหรือ แชรขอมูล

ท่ีมเีนื้อหาลามก อนาจาร 

            2.1.2 การรับขอมูลไดแก 

ไดรับขอมูลท่ีมีเนื้อหาลามกอนาจารจากโฆษณา

แฝง สามารถเปดและเขาถึงเว็บไซตท่ีมีเนื้อหาการ

กระทําผดิกฎหมาย หรือความคดิเห็นทางการเมือง

ท่ีลอแหลม สามารถเปดและเขาถึงเว็บไซตท่ีมี

เนื้อหาไมเหมาะสม ลอแหลม หรือลามกอนาจารได 

                2.1.3 ขอมูลสูญหายหรือ

ได รับความเสียหาย ไดแก  ถูกไวรัส ท่ีมากับ

เครือขายอินเทอรเน็ต มีการหลงเช่ือขาว หรือ

ขอมูลท่ีไมเปนความจริง ไมมีระบบรักษาความ

ปลอดภัยในการเขาถงึขอมูล 

   2.2 ดานยาเสพติดมีความเห็น

เกี่ยวกับความเสี่ยงดานยาเสพติด เ รียงตาม

รายการและปจจัยความเสี่ ยง ท่ีตองจัดการ

ตามลําดับ ดังน้ี 

               2.2.1 ขอ มูลยา เสพติด

ไดแก สามารถหาขอมูลเกี่ยวกับสารเสพติดได

โดยงาย 

               2.2.2 สื ่อกลา ง ในการ

ติดตอซื้อขายไดแก สามารถเปนธุระจัดหายาเสพติด 

ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตไดสรางบัญชี

ผูใชงานปลอมในการกระทําผดิเกี่ยวกับยาเสพติด 

   2.3 ดานเทคนิค มีความเห็น

เกี่ยวกับความเสี่ยงดานเรียงตามรายการและปจจัย

ความเสี่ยงท่ีตองจัดการตามลําดับ ดังน้ี 

    2.3.1 ระบบเครือขาย ไดแก 

ระบบเครือขายไมครอบคลุมในบางบางพื้นท่ี ระบบ

เครือขายมปีญหาขัดของไมสามารถใชงานได 

               2.3.2 การใหบริการ ไดแก 

ศูนยบริการไมสามารถแกไข ตอบปญหาขอสงสัย

ได ไมสามารถติดตอศูนยบริการเพื่อแกไขปญหาได 

   2.4 ดานความปลอดภัยมี 

ความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงดานความปลอดภัย 

เรียงตามรายการและปจจัยความเสี่ยงท่ีตอง

จัดการตามลําดับดังน้ี 

              2.4.1 ร า ง ก า ย  ไ ด แ ก   

การขาด การสนใจสิ่งแวดลอมรอบตัวกอใหเกิด

อันตราย การเกิดปญหาอาชญากรรมตกเปนเปา

สายตาของมิจฉาชีพ ใชอินเทอรเน็ตในสถานท่ี    

ไมเหมาะสม เกิดอุบัติเหตุท่ีคาดไมถึง และบุคคล 

ไมพงึประสงคทราบท่ีอยูของตนเอง 

    2.4.2 ทรัพยสิน  ได แก  

ทรัพยสินเสียหาย ตกหลนพลั้งเผลอ หลงลืม 

อุปกรณราคาแพงเกินความจําเปนเกิดการโจรกรรม 

   2.5 ดานสวนบุคคล มีความเห็น 

เกี่ยวกับความเสี่ยงดานสวนบุคคล เรียงตาม

รายการและปจจัยความเสี่ยงท่ีตองจัดการตาม 

ลําดับ ดังน้ี 

              2.5.1 ขาดความรู ไดแก  

ใชงานในสวนท่ีไมกอใหเกิดความรู ขาดความรู

ความเขาใจในการใชงานอยางถูกตองและปลอดภัย 

    2.5.2 ขาดแคลนงบประมาณ 

ไดแก  ใช อินเทอร เ น็ตในเคร่ืองคอมพิว เตอร

สวนรวมเกิดความไมสะดวก ไมมีอุปกรณใชงาน

อินเทอรเน็ตสวนตัว 

   2.6 ด าน เพศ มีความ เห็น   

เกี่ยวกับความเสี่ยงดานเพศ เรียงตามรายการ   

และปจจัยความเสี่ยงท่ีตองจัดการตามลําดับ ดังน้ี 
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              2.6.1 ความอยากรูอยากเห็น 

ไดแก สามารถหาหรือรับรูขอมูลในอินเทอรเน็ตท่ีมี

เนื้อหาเกี่ยวกับเร่ืองเพศไดโดยงาย 

    2.6.2 เพศตรงขาม ไดแก 

สนใจเร่ืองเพศตรงขาม ทําความรูจักหรือหาคู ผาน

อินเทอร เ น็ต ใช อินเทอร เ น็ตเปนสื่อในการมี

เพศสัมพันธ 

   2.7 ดานสนทนาออนไลน มี

ความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงดานสนทนาออนไลน 

เรียงตามรายการและปจจัยความเสี่ยงท่ีตองจัดการ

ตามลําดับดังน้ี 

              2.7.1 ส น ท น า ก ับ ค น

แปลกหนา ไดแก มีการนัดพบกับคนแปลกหนาท่ี

เพิ่งรูจักกันไมนาน ลอลวงหรือลวงละเมิดทางเพศ

ในรูปแบบตาง ๆ คนแปลกหนาใหขอมูลท่ีไมตรง

กับความเปนจริง หรือมกีารแอบอาง 

    2.7.2 สนทนาออนไลน

เกินความจําเปน ไดแก สนทนาออนไลนโดยไมสนใจ

สิ่งรอบตัว สนทนาออนไลนในเวลาเรียน 

    2.7.3 สนทนาออนไลน 

ไดแก สงตอขอมูล ขาวสาร ท่ีไดรับมาใหเพื่อนอีก

ตอหน่ึง สงตอภาพ หรือคลิปวิดีโอ ลามก อนาจาร 

สงตอขอมูลท่ีทําใหผูอื่นไดรับความเสียหาย โดยไมมี 

การตรวจสอบแหลงท่ีมา 

   2.8 ดานเกมออนไลน มีความ 

เห็นเกี่ยวกบัความเสี่ยงดานเกมออนไลน เรียงตาม

รายการและปจจัยความเสี่ยงท่ีตองจัดการตามลําดับ 

ดังน้ี 

              2.8.1 ติด เกมออนไลน 

ไดแก มเีลนเกมในเวลาท่ีไมเหมาะสม (เวลาเรียน) 

มีการใชบริการรานอินเทอรเน็ต หลังเลิกเรียน 

นักเรียนเลนเกมออนไลนทุกวัน เลนเกมออนไลน

โดยไมมผีูปกครองแนะนํา 

    2.8.2 พฤติกรรมเลียนแบบ

และบุคลิกภาพ ไดแก นักเรียนมีการเจ็บปวยจาก

การเลนเกมเปนเวลานาน นักเรียนมีพฤติกรรม  

ยกยอง หรือเลยีนแบบตัวละครในเกม 

   2.9 ดานธุรกิจออนไลนมี

ความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงดานธุรกิจออนไลน 

เรียงตามรายการและปจจัยความเสี่ยงท่ีตองจัดการ

ตามลําดับดังน้ี 

              2.9.1 การซื้อและใชสินคา 

ไดแก ไดรับสนิคาท่ีไมมคีุณภาพ หรือมกีารโฆษณา 

เชิญชวน เกินจริง มีคานิยมและใชสินคาท่ีมีราคา

แพง ฟุม เฟ อยตามผู อื่ น  การซื้อสินค าตาม

โปรโมช่ันท่ี มเีงื่อนไขแอบแฝงเอาเปรียบ 

    2.9.2 การชักชวนทํางาน 

ไดแก มกีารชักจูงใหทํางานท่ีมรีายไดเกินความเปน

จริง การทํางานท่ีขัดตอ จริยธรรม และกฎหมาย 

ถูกหลอกใหทํางานโดยไมไดรับความเปนธรรม 

   2.10 ดานจริยธรรม มีความ 

เห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงดานจริยธรรม เรียงตาม

รายการและปจจัยความเสี่ยงท่ีตองจัดการตามลําดับ 

ดังน้ี 

              2.10.1 ศีลธรรม ไดแก         

มีการกลาวหรือใหถอยคําท่ีไมเปนความจริงใหราย 

หรือปายสี นินทาผูอื่นใหไดรับความเสียหายมีการ

ชักชวนใหกระทําความผดิในทางท่ีขัดตอศีลธรรม 

   2.11 ดานการพนันมีความเห็น

เกี่ยวกับความเสี่ยงดานการพนันเรียงตามรายการ

และปจจัยความเสี่ยงท่ีตองจัดการตามลําดับ ดังน้ี 

              2.11.1 เลนการพนัน ไดแก 

สามารถเลนการพนันทุกชนิดผานระบบเว็บไซต 

หรือ Application ไดมีการสรางบัญชีสําหรับจาย-

รับเงนิ จากการพนัน 

    2.11.2 การชักชวน ไดแก 

ชักชวนเพื่อนบุคคลอื่นใหมกีารรวมเลนการพนัน 

   2.12 ดานกายภาพมีความเห็น

เกี่ยวกับความเสี่ยงดานกายภาพ เรียงตามรายการ

และปจจัยความเสี่ยงท่ีตองจัดการตามลําดับ ดังน้ี 
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              2.12.1 เ ค รื ่อ ง ม ือ แ ล ะ

อุปกรณการใชงานไมไดมาตรฐานและไมมีการ

บํารุงรักษา ไดแก เกิดความรอนสะสม ไฟดูด ไฟ

ร่ัว ไมสามารถใชงานไดตอเนื่องในยามจําเปน ไม

สามารถใชงานไดเกดิการชํารุดเสยีหาย 

  3. การพัฒนากลยุทธในการบริหาร

ความเสี่ยงจากการใชงานอินเทอรเน็ตของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งนําผล

ของความคิดเห็นจากแบบประเมินความเสี่ยง 

(โอกาสท่ีจะเกิดและผลกระทบ) พบวา ผลการวเิคราะห

ระดับและอันดับของความเสี่ยง ท่ีมีโอกาสท่ีจะเกิด

ความเสี่ยงสูงและความเสี่ยงผลกระทบสูง มาแปล

ผลจากการสรางตารางเมตริกซความเสี่ยง นําผล

ท่ีมปีระเภทและรายการความเสี่ยงสูงจัดทําเปนกล

ยุทธ โดยแบงกลยุทธออกเปน 2 ระดับคือกลยุทธ

ระดับนโยบายและกลยุทธระดับปฏิบัติการ คือ กล

ยุทธระดับนโยบายม ีจํานวน 29 ขอ ไดแก 

   3.1 พัฒนาระบบปองกันและ

รักษาขอมูลสวนบุคคล กําหนดวงรอบการตรวจสอบ

และกําจัดไวรัสท่ีมาจากการใชอินเทอรเน็ต 

   3.2 ประสานงานกับหนวยงาน

ภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน เพื่อจํากัดการเขาถึง 

   3.3 พัฒนาและปรับทัศนคติ

ของนักเรียน ใหรูจักจักคิด วิเคราะห ขอมูล และ

ตรวจสอบขอมูลท่ีจะสงใหผูอื่น 

   3.4 ประสานความรวมมือ

ระหวางองคกรท่ีเกี่ยวของ ปองกันการเขาถึงขอมูล

หรือเว็บไซตท่ีเกี่ยวของกับยาเสพติดตาง ๆ 

   3.5 กําหนดใหมรีะบบตรวจสอบ 

ตัวตนหรือบัญชีผูใชในการเขาใชงานอินเทอรเน็ต

ของโรงเรียน 

   3.6 ใหโรงเรียนเปนศูนยกลาง

ประสานงานและประสานความรวมมือระหวาง

องคกรท่ีเกี่ยวของในการรายงานขอมูลกับผูใหบริการ

อินเทอรเน็ต 

   3.7 พัฒนาและกํ าหนดตัว

บุคลากรผูรับผิดชอบ ในการใชอินเทอรเน็ตของ

โรงเรียน 

   3.8 พัฒนาและสงเสริมการให

มมีาตรการรักษาความปลอดภัย 

   3.9 กําหนดมาตรการและ

แนวทางในการปองกันอุบัติเหตุ 

   3.10 พัฒนาสงเสริมกิจกรรม/

ชุมนุม การใชอินเทอรเน็ตใหมีประสิทธิภาพและ

ปลอดภัยจากมจิฉาชีพ 

   3.11 กําหนดบทลงโทษท่ีชัดเจน

และบังคับใชไดจริง กรณมีกีารลักขโมย 

   3.12 ประสานขอมูลกับหนวยงาน

ท่ีเกี่ยวของในการกําหนดการเขาถึงเนื้อหาเว็บไซต

ท่ีไมกอใหเกดิองคความรู 

   3.13 เพิ่มงบประมาณและจัดซื้อ

อุปกรณคอมพวิเตอรใหเพยีงตอตอความตองการ 

   3.14 ประสานความรวมมือ

ระหวางองคกรท่ีเกี่ยวของ ปองกันการเขาถึงขอมูล

หรือเว็บไซตท่ีลอแหลมในเร่ืองเพศ 

   3.15 พัฒนาสื่อในการเรียน

การสอนท่ีเกี่ยวของในเร่ืองเพศ 

   3.16 สงเสริมใหรูเทาทันอันตราย

จากบุคคลแปลกหนาในรูปแบบตาง ๆ พัฒนา

ความรวมมอืกับผูปกครอง ในการกําหนดแนวทาง

รวมกัน  

   3.17 พัฒนาสื่อ วีดิทัศน และ

สนับสนุนการผลิตสื่อ/จัดหาสื่อการเรียนการสอน 

ตลอดจนขอกฎหมายท่ีควรทราบ 

   3.18 กําหนดมาตรการในการ

ควบคุมการใชโทรศัพทระหวางเวลาเรียน และบทลงโทษ 

   3.19 วางแนวทาง สํารวจและ

ติดตามขอมูลการใชเวลาวาง สุขภาพและการ

เจ็บปวยของนักเรียน จากนักเรียน เพื่อนรวมช้ัน

เรียน และผูปกครอง 
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   3.20 การพัฒนาดานคุณธรรม 

จริยธรรมและสงเสริมบุคลิกภาพของนักเรียนแก

นักเรียน 

   3.21 สงเสริมใหรูจักอดออม 

ใชสินคาเทาท่ีจําเปนตลอดจนสนับสนุนแนวทาง

เศรษฐกจิพอเพยีง 

   3.22 สงเสริมและใหความรู

เกี่ยวกับการทํางานโดยสุจริตหรือการหารายไดใน

ระหวางเรียนใหสอดคลองกับกฎหมาย 

   3.23 ประสานความรวมมือ

ระหวางองคกรท่ีเกี่ยวของ ในการสอนธรรมให

เหมาะสมไมเปนสิ่งท่ีนาเบ่ือกับเด็ก 

   3.24 พัฒนาบุคลากรใหเปน

แมแบบหรือตัวอยางท่ีดแีกเด็ก 

   3.25 ประสานความรวมมือ

ระหวางองคกรท่ีเกี่ยวของ ปองกันการเขาถึงขอมูล

หรือเว็บไซตท่ีเกี่ยวของกับการพนันออนไลนตาง ๆ 

   3.26 พัฒนาสื่อ วีดิทัศนเพื่อ

ในการประชาสัมพันธใหเหมาะสมกับเด็ก 

   3.27 พัฒนาและจัดใหมีเจาหนาท่ี

ผูรับผดิชอบปฏบัิติการดานระบบคอมพิวเตอรและ

อินเทอรเน็ตเปนการเฉพาะ 

   3.28 กําหนดวงรอบการตรวจสอบ

และบํารุงรักษาเคร่ืองมือ อุปกรณการใชงานและ

ระบบอินเทอรเน็ต 

   3.29 จัดซื้อเคร่ืองมือและ

อุปกรณสํารองในกรณท่ีีอุปกรณหลักมคีวามเสยีหาย 

 กลยุทธระดับปฏิ บัติการท่ี เปนสวน

สนับสนุนและสงเสริมกลยุทธระดับปฏิบัติการ 

จํานวน 71 ขอ ในการนําไปปรับใชในการบริหาร

สถานศึกษาตามภารกิจหลักท้ัง 4 ดาน ไดแก ดาน

วิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคลและ

บริหารงานท่ัวไป 
 

 

 

อภปิรายผลการวจัิย  

 จากขอคนพบในการวจิัยเร่ืองกลยุทธใน

การบริหารความเสี่ยงจากการใชงานอินเทอรเน็ตของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ท่ีมีอายุตั้งแต 15-18 ป 

พบวามีความเสี่ยง 12 ดาน เรียงตามลําดับ ไดแก 

ดานขอมูลและการเขาถึงขอมูล ดานยาเสพติด 

ดานเทคนิค ดานความปลอดภัย ดานสวนบุคคล 

ดานเพศ ดานสนทนาออนไลน ดานเกมออนไลน 

ดานธุรกจิออนไลนดานจริยธรรม ดานการพนัน และ

ดานกายภาพในดานขอมูลและการเขาถึงขอมูล

ตรงตามความเห็นนักวิชาการหลายทาน สวนความ

เสี่ยงดานกายภาพท่ีมีระดับความเสี่ยงนอยท่ีสุดน้ัน

สอดคลองกับแนวทางความเห็น กองบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

(2555) และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

อนุรักษพลังงาน (2556) 

 จากกลยุทธระดับนโยบายในการบริหาร

ความเสี่ยงจากการใชงานอินเทอรเน็ตของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษา ท่ีมีอายุตั้งแต 15-18 ป มีจํานวน 

29 ขอ นั้น สามารถนําไปกําหนดเปนแนวทางใน

การบริหารโรงเรียนตามภารกิจท้ัง 4 ดาน ไดแก 

ดานวชิาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงาน

บุคคล และดานการบริหารงานท่ัวไป  เมื่อนํากล

ยุทธท่ีไดจากการศึกษาไปใชผูบริหารสถานศึกษาก็

ควรจะปรับใชใหมีความสอดคลองกับภารกิจหลัก

ท้ัง 4 ดาน ไดดังตอไปน้ี 

  1. กลยุทธตามภารกิจหลักดาน

วิชาการไดแก การใหความรูความเขาใจในการใช

งานอินเทอรเน็ต ปรับทัศนคติคุณธรรม จริยธรรม 

และบุคลิกของนักเรียน ใหรูจักจักคิด วิเคราะห 

แยกแยะขอมูล และสงเสริมกจิกรรม/ชุมนุม การใช

อินเทอร เ น็ตใหมีประสิทธิภาพอยางรู เทาทัน

อันตรายจากบุคคลแปลกหนาในรูปแบบตาง ๆ 

สอดคลองกับแนวคิดของ พนม พงษไพบูลย 

(2550) อีกดวยวาโรงเรียนท่ีดีตองสงเสริมใหเด็ก
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Abstract 

 Corruption is a problem in Thai society that has a big impact on the country in all 

aspects and it is widely spreading more and more. It is proposed that making use of 

Buddhist principles as a strategy, principles, concepts and practical means could be a way to 

solve or terminate such a problem in the society and the country as a whole. It can also be 

beneficial to really prevent the mentioned problem in the long run. 

 This article aims to offer a solution as well as a prevention for the corruption 

problems by applying Buddhist principles to lead to a solution or to an integrated solution for 

corruption in Thailand. 

 Keywords: Dhamma, corruption prevention in Thai Society 
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เรียนรูวิธีแสวงหาความรูดวยตนเองมาก ๆ ควร

จัดการเรียนการสอนแบบยึดนักเรียนเปนศูนยกลาง 

คือ ใหความสําคัญกับนักเรียน สอนโดยใหทํา

กจิกรรมตาง ๆ เพื่อการเรียนรู การเรียนรูดวยการ

ปฏิบัติจริง จะชวยใหเด็กเกิดความงอกงามทาง

ปญญา ความคิด คือ รูจักคิด รูจักหาเหตุผลและ

รูจักวิธีหาคําตอบท่ีเชื่อถือไดวิชาการและสอดคลอง

กับความคิดของพนม เกตุมาน (2535) วา ครูควร

มีบทบาทสงเสริมพัฒนาการตอจากพอแม ดวย

การสงเสริมพัฒนาการเด็กทุกดานเชนกัน โดยเฉพาะ

พัฒนาการดานสังคมและจริยธรรมใชหลักพฤติกรรม

บําบัดเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กและถาจําเปนตอง

ลงโทษควรมีหลักการลงโทษท่ีดีและไมเกิดผลเสีย

ตามมา การใหความรูเกี่ยวกับการทํางานโดยสุจริต

หรือการหารายไดในระหวางเรียนใหสอดคลองกับ

กฎหมายโดยพัฒนาความรวมมือกับผูปกครอง 

การกําหนดแนวทางรวมกัน พัฒนาและสนับสนุน

การผลิตสื่อ จัดหา สื่อการเรียนการสอนเร่ืองเพศ 

ประชาสัมพันธขอกฎหมายท่ีควรทราบ ตลอดจน

วางแนวทาง สํารวจและติดตามขอมูลการใชเวลา

วาง สุขภาพและการเจ็บปวยของนักเรียน จาก

นักเรียน เพื่อนรวมช้ันเรียน และผูปกครอง อีกท้ัง

ยังประสานขอมูลกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการ

กําหนดการเขาถงึเนื้อหาเว็บไซตท่ีไมกอใหเกิดองค

ความรู 

  2.กลยุทธตามภารกิจหลักดาน

งบประมาณ ไดแก การเพิ่มงบประมาณและจัดซื้อ

อุปกรณคอมพิวเตอรใหเพียงพอตอความตองการ 

รวมถึงอุปกรณสํารองในกรณีท่ีอุปกรณหลักมี

ความเสียหาย สอดคลองกับผลงานวิจัยของสิริกร 

สุทิน (2549) พบตรงกันวาโรงเรียนมัธยมศึกษาจะ

มีปญหาการปฏิบัติงานดานงบประมาณเกี่ยวกับ

การเงินและการบัญชีของโรงเรียน โดยรวมมี

ปญหาระดับกลาง ดานการจายเงินมีปญหาอยูใน

ระดับมากอีกดวย 

  3. กลยุทธตามภารกิจหลักดาน

การบริหารงานบุคคล ไดแก พัฒนาบุคลากรและ

กํ าหนดตัว บุคลากรผู รั บผิ ดชอบด านระบบ

คอมพวิเตอรและอินเทอรเน็ตเปนการเฉพาะในการ

ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน และ

พัฒนาบุคลากรใหเปนแมแบบหรือตัวอยางท่ีดีแก

เด็ก สอดคลองตรงกับแนวคิดของเกรียงศักดิ์  

เจริญวงศศักดิ์ (2551) ท่ีวาการท่ีจะพัฒนาการเรียน

การสอนสูความเปนเลิศตองเนนท่ีครูเปนสําคัญ 

ครูตองมีการพัฒนาในทุก ๆ ดานและตัวผูเรียน 

ตองเปนผูมีความมุงม่ัน ตั้งใจและขวนขวายใน

การศึกษา ตองไดรับการสนับสนุนท้ังจากโรงเรียน

และครอบครัว และสอดคลองกับ สุรีรัตน เอ่ียมกุล 

(2542) ท่ีวา บุคลากรทุกคนจะตองมีการพัฒนา

และมีการจัดบุคคลท่ีมีความรูความสามารถมา

ปฏิบัติงาน มีการสงเจาหนาท่ีเขารับการอบรม 

สัมมนาตลอดจนการนํา ICT มาใชในงานปจจุบัน 

  4. กลยุทธตามภารกิจหลักดาน

การบริหารงานท่ัวไป ไดแก พัฒนาระบบปองกัน

และรักษาขอมูลสวนบุคคล กําหนดวงรอบการตรวจสอบ

และกําจัดไวรัสท่ีมาจากการใชอินเทอรเน็ต โดยมีระบบ

ตรวจสอบตัวตนหรือบัญชีผูใชในการเขาใชงาน

อินเทอรเน็ตของโรงเรียน ใหโรงเรียนเปนศูนยกลาง

ประสานงานและประสานความรวมมือระหวาง

องคกรท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนพัฒนาและสงเสริมให

มีมาตรการรักษาความปลอดภัย กําหนดวงรอบ

การตรวจสอบและบํารุงรักษาเคร่ืองมือ อุปกรณ

และระบบอินเทอรเน็ตใหอยูในสภาพแวดลอมท่ี

ปกติ เพื่อปองกันเหตุตาง ๆ ท่ีจะเกดิขึ้น สอดคลอง

กับ เสาวภาค พงษา (2552) วาควรใหความสําคัญ

ในการดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอมใหมี

ความปลอดภัยอยูในระดับมาก นอกจากน้ียังตองมี

การกําหนดแนวทางบริการ วางแผน รวมถึง

กําหนดบทลงโทษท่ีชัดเจนและบังคับใชไดจริง 
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Buddhist principles as a strategy, principles, concepts and practical means could be a way to 

solve or terminate such a problem in the society and the country as a whole. It can also be 

beneficial to really prevent the mentioned problem in the long run. 
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กรณีมีการลักขโมย หรือการใชโทรศัพทระหวาง

เวลาเรียน 

ในสวนของกลยุทธระดับปฏิบัติการ 71 ขอ 

น้ันเปนกลยุทธสําหรับผูปฏิบัติในแตละหนาท่ีของตน

เพื่อมาสนับสนุนกลยุทธระดับนโยบายแตสามารถ

ปรับเปลี่ยนโดยใหมีความสําคัญและสงเสริมกล

ยุทธระดับนโยบายเพื่อใหเกิดความสําเร็จในการบริหาร

ความเสี่ยงจากการใชงานอินเทอรเน็ตของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครตอไป 
 

ขอเสนอแนะการวจัิย 

 ขอเสนอแนะสําหรับการปฏบิัติ 

 1. ผูบริหารทุกทานสามารถนํากลยุทธ

ในการบริหารความเสี่ยงท้ัง 29 กลยุทธไปใชใหเกิด

ประโยชนในการบริหารงานโดยเฉพาะผูบริหาร

โรง เ รียนในเขตพื้น ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

กรุงเทพมหานคร เขต 1 และ 2 ท่ีมีความกาวหนา

ในเร่ืองเทคโนโลยีกวาภูมิภาคอื่น ๆ ก็ย่ิงควรนํา     

กลยุทธระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการไป

กําหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน 

 2. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน อาจพิจารณานําขอคนพบในการวิจัย

คร้ังนี้ ไปใชใหเกิดประโยชนในการวางแผน เพราะ

การบริหารความเสี่ยงจากการใชงานอินเทอรเน็ต

ของนักเรียนนั้น เปนการบริหารเพื่อเตรียมการ

ปองกัน ระงับ ตลอดจนหาแนวทางแกไข ไมให

ความเสี่ยงนั้นเกิดผลเสียหายตอนักเรียน และ

ประเทศชาติตอไป 

 ขอเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังตอไป 

 1. ควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมโรงเรียน

ในสวนของภาคเอกชน  

 2. สามารถศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหวาง

ตัวแปรตาง ๆ เชน เพศ อายุและสถานศึกษา 
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Abstract 

 Corruption is a problem in Thai society that has a big impact on the country in all 

aspects and it is widely spreading more and more. It is proposed that making use of 

Buddhist principles as a strategy, principles, concepts and practical means could be a way to 

solve or terminate such a problem in the society and the country as a whole. It can also be 

beneficial to really prevent the mentioned problem in the long run. 

 This article aims to offer a solution as well as a prevention for the corruption 

problems by applying Buddhist principles to lead to a solution or to an integrated solution for 

corruption in Thailand. 

 Keywords: Dhamma, corruption prevention in Thai Society 
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