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ใบความรู้ที่   4.1  เรื่อง การสร้างและแสดงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ 
                                         

  จริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์  หมายถึง หลักศีลธรรมจรรยาที่ก าหนดขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติ หรือควบคุมการใช้ ระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ในทางปฏิบัติแล้วการระบุว่าการกระท าสิ่งใดผิด
จริยธรรมนั้น อาจกล่าวได้ไม่ชัดเจนมากนักทั้งนี้ ย่อมข้ึนอยู่กับวัฒนธรรมของสังคมในแต่ละประเทศด้วย   หาก
ผู้ใช้ไม่ระมัดระวังหรือน าไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้น ในการการใช้งานคอมพิวเตอร์ร่วมกันในสังคม   ในแต่
ละประเทศจึงได้มีการก าหนดระเบียบ กฎเกณฑ์ รวมถึงกฎหมายที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพ่ือให้เกิด
จริยธรรม ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การกระท าที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเป็นการกระท าที่ผิด
จริยธรรม  เช่น 
                       - การใช้คอมพิวเตอร์ท าร้ายผู้ อ่ืนให้ เกิดความเสียหาย หรือก่อให้ เกิดความร า คาญ 
                       - การใช้คอมพิวเตอร์ในการขโมยข้อมูล 
                       - การเข้าถึงข้อมูลหรือคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต 
                       - การละเมิดลิขสิทธิ์ 
            โดยทั่วไป เมื่อพิจารณาถึงจริยธรรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแล้ว จะ
กล่าวถึงใน 4 ประเด็น ที่รู้จักกันในลักษณะตัวย่อว่า PAPA ประกอบด้วย 
                      1. ความเป็นส่วนตัว (Information Privacy) 
                      2. ความถูกต้อง (Information Accuracy) 
                      3. ความเป็นเจ้าของ (Information Property) 
                      4. การเข้าถึงข้อมูล (Data Accessibility) ความเป็นส่วนตัว (Information Privacy)    
 
       
 
             

ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและ สารสนเทศ โดยทั่วไป หมายถึง 
สิทธิที่จะอยู่ตามล าพังและเป็นสิทธิที่เจ้าของสามารถที่จะควบคุมข้อมูลของตนเองในการเปิดเผยให้กับผู้อื่น 
สิทธินี้ใช้ได้ครอบคลุมทั้งส่วนบุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กรต่างๆ  ปัจจุบันมีประเด็นเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว
ที่เป็นข้อหน้าสังเกตดังนี้ 
              1. การเข้าไปดูข้อความในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และการบันทึกข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
รวมทั้งการบันทึก แลกเปลี่ยนข้อมูลที่บุคคลเข้าไปใช้บริการเว็บไซต์และกลุ่มข่าวสาร 

    2. การใช้เทคโนโลยีในการติดตามความเคลื่อนไหวหรือพฤติกรรมของบุคคล เช่น บริษัทใช้
คอมพิวเตอร์ในการตรวจจับหรือเฝ้าดูการปฏิบัติงาน การใช้บริการของพนักงาน ถึงแม้ว่าจะเป็นการติดตาม
การท างานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการใช้บริการ แต่กิจกรรมหลายอย่างของพนักงานก็ถูกเฝ้าดูด้วย พนักงาน
สูญเสียความเป็นส่วนตัว ซึ่งการกระท าเช่นนี้ถือเป็นการผิดจริยธรรม 

    3. การใช้ข้อมูลของลูกค้าจากแหล่งต่างๆ เพ่ือผลประโยชน์ในการขยายตลาด 
    4. การรวบรวมหมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล์ หมายเลขบัตรเครดิต และข้อมูลส่วนตัวอ่ืนๆ เพื่อ

น าไปสร้างฐานข้อมูลประวัติลูกค้าขึ้นมาใหม่ แล้วน าไปขายให้กับบริษัทอ่ืน 

ความเป็นส่วนตัว (Information Privacy) 
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ดังนั้น เพ่ือเป็นการป้องกันการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของ
ข้อมูลและสารสนเทศ จึงควรจะต้องระวังการให้ข้อมูล   โดยเฉพาะการใช้
อินเตอร์เน็ตที่มีการให้โปรโมชั่น หรือระบุให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าใช้
บริการ เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต และ ที่อยู่อีเมล์  ก่อนจะเผยแพร่ข้อมูลทุก
ครั้ง ต้องค านึงถึงข้อมูลที่มีความเป็นส่วนตัว ผลเสียจากการเผยแพร่ข้อมูล
เหล่านี้ อาจย้อนกลับมาสร้างความเดือนร้อนให้กับตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้ในอนาคต เช่น นักเรียนโพสต์รูปของตนเองและเพ่ือนไว้ในเว็บไซต์
เครือข่ายทางสังคม แต่เพ่ือนของนักเรียนอาจได้ผลกระทบจากรูปนั้นก็

เป็นได ้
ตัวอย่างการก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้แต่ละกลุ่ม   ในบางกรณีการไม่เปิดเผยข้อมูลอาจ

เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ได้ เช่น ในการปรึกษาเกี่ยวกับแพทย์ เรื่องความผิดปกติทางเพศ หรือการเป็นโรคติดต่อ
ร้ายแรง หากต้องเปิดเผยข้อมูลจริงเหล่านี้ การใช้นามแฝงแทนจะเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล แต่กรณีเหล่านี้จะไม่สามารถท าได้ ในเว็บไซต์ที่ก าหนดให้กรอกข้อมูลจริง เพ่ือสมัครใช้บริการ 

 
 

              ในการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการรวบรวม จัดเก็บ และเรียกใช้ข้อมูลนั้น คุณลักษณะที่ส าคัญประการ
หนึ่ง คือ ความน่าเชื่อถือของข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลจะมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดย่อมข้ึนอยู่กับความถูกต้อง
ในการบันทึกข้อมูลด้วย ประเด็นด้านจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับความถูกต้องของข้อมูล โดยทั่วไปจะพิจารณาว่า
ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลที่จัดเก็บและเผยแพร่ เช่น ในกรณีที่องค์กรให้ลูกค้ า
ลงทะเบียนด้วยตนเอง หรือกรณีของข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ อีกประเด็น คือ จะทราบได้อย่างไรว่า
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เกิดจากความจงใจ และผู้ใดจะเป็นผู้รับผิดชอบหากเกิดข้อผิดพลาดในการจัดท า
ข้อมูลและสารสนเทศให้มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือนั้น ข้อมูลควรได้รับการตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะ
น าเข้าฐานข้อมูล รวมถึงการปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ นอกจากนี้ควรให้สิทธิแก่บุคคลในการ
เข้าไป  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของตนเองได้ เช่น ผู้สอนสามารถดูคะแนนของนักศึกษาในความ
รับผิดชอบหรือที่สอน เพ่ือตรวจสอบว่าคะแนนที่ป้อนไม่ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
  

ความถูกต้อง (Information Accuracy) 
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                สิทธิความเป็นเจา้ของ หมายถึง กรรมสิทธิ์ในการถือครองทรัพย์สิน ซึ่ง
อาจเป็นทรัพย์สินทั่วไปที่จับต้องได้ เช่น รถยนต์  คอมพิวเตอร์ หรืออาจเป็นทรัพย์สิน
ทางปัญญา (ความคิด) ที่จับต้องไม่ได้ เช่น บทเพลง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แต่
สามารถถ่ายทอดและบันทึกลงในสื่อต่างๆ ได้ เช่น สิ่งพิมพ์ เทป ซีดีรอม เป็นต้น 
               ในสังคมของเทคโนโลยีสารสนเทศ มักจะกล่าวถึงการละเมิดลิขสิทธิ์
ซอฟต์แวร์ เมื่อท่านซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีการจดลิขสิทธิ์ นั่นหมายความว่าท่านได้จ่ายค่าลิขสิทธิ์ในการ
ใช้ซอฟต์แวร์นั้นส าหรับท่านเอง หลังจากที่ท่านเปิดกล่อง หรือบรรจุภัณฑ์แล้ว หมายความว่า ท่านได้ยอมรับ
ข้อตกลงเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ในการใช้สินค้านั้น ซึ่งลิขสิทธิ์ในการใช้จะแตกต่างกันไปในแต่ละสินค้าและบริษัท บาง
โปรแกรมจะอนุญาตให้ติดตั้งได้เพียงครั้งเดียว หรือไม่อนุญาตให้ใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องอ่ืนๆ ถึงแม้ว่า
คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นๆ ท่านเป็นเจ้าของ และไม่มีผู้อ่ืนใช้ก็ตาม ในขณะที่บางบริษัทอนุญาตให้ใช้โปรแกรม
นั้นๆได ้ หลายๆ เครื่อง ตราบใดที่ยังเป็นบุคคลที่มีสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ซื้อมา             
                การคัดลอกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับเพ่ือน เป็นการกระท าที่จะต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อน
ว่าโปรแกรมท่ีจะท าการคัดลอกนั้น เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ท่านมีสิทธิ์ในระดับใด เช่น 
                         Copyright   หรือ  Software License  ท่านซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์มา และมีสิทธิ์ใช้ 
                         Shareware  ซอฟต์แวร์ให้ทดลองใช้ได้ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ 
                         Freeware  ซอฟต์แวร์ใช้งานได้ฟรี คัดลอก และเผยแพร่ให้ผู้อ่ืนได้ 
 
 
  

สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล เพ่ือเป็นการ
รักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูล ในการเก็บ
ข้อมูลในฐานะข้อมูลจะมีการก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้แต่ละกลุ่ม 
โดยระบบจะอนุญาตให้ผู้ใช้คนหนึ่งเข้าถึงข้อมูลต้องมีการตรวจสอบว่า จะให้
เข้าถึงข้อมูลใดได้บ้าง หรือไม่มีสิทธิ์ ในการเข้าถึงข้อมูลใดบ้าง ตัวอย่างเช่น 
พนักงานแหนกการเงินซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลเงินเดือน ไม่ควรได้สิทธิ์นาการ
เข้าถึงข้อมูลประวิติส่วนตัวของพนักงานทั่วไปได้เป็นต้น ตัวอย่างการก าหนด
สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้แต่ละกลุ่ม   

ในการใช้งานคอมพิวเตอร์และเครือข่ายร่วมกันให้เป็นระเบียบ หาก
ผู้ใช้ร่วมใจกันปฏิบัติ ตามระเบียบและข้อบังคับของแต่ละหน่วยงานอย่าง
เคร่งครัดแล้ว การผิดจริยธรรมตามประเด็นที่กล่าวมาข้างต้นก็คงจะไม่
เกิดขึ้น  หากการเข้าใช้ระบบเพ่ือเข้าถึงข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องสิทธิ์ใน
การเข้าถึงข้อมูล ดังนั้นสิทธิ์ในการเข้าใช้ระบบก็จะอยู่ในเกณฑ์ข้อนี้ด้วย โดย
ปกติแล้วการเข้าถึงระบบใดๆ นั้น ผู้ใช้จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบ ( 
system administrator ) ซึ่งมีหน้าที่คอยดูแล บ ารุงรักษาระบบ ให้สามารถ
ท างานได้เป็นปกติ    

ความเป็นเจ้าของ (Information Property)  
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        จะเหน็ว่า ข้อมูล สารสนเทศ และความรู้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มี
มูลค่าถึงแม้ว่าสิ่งต่างๆ เหล่านี้ จะไม่ได้รับการตีราคาออกมาเป็น
จ านวนเงิน แต่ผู้ที่มีข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ รวมถึงมีวิธี
บริหารงานภายในองค์กร และสามารถแข่งขันกับโลกภายนอกได้เป็น
อย่างดี  ความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 

                ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ รวมถึงการเลือกใช้เครื่องมือที่
เหมาะสม เป็นสิ่งที่ควรรู้ และเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝน ซึ่งในปัจจุบันเครื่องมือทางด้านสารสนเทศเพ่ือการเก็บ
รวบรวม ประมวลผล รวมถึงแสดงข้อมูลและสารสนเทศเหล่านี้ มีให้ใช้ได้อย่างหลากหลาย ควรเลือกใช้ให้
ถูกต้อง และมีจริยธรรม ควรพิจารณาได้ดีว่า การใช้เครื่องมือข้อความ รูปภาพ ใดๆ ที่ ได้มาควรปฏิบัติอย่างไร
จึงจะถูกกฎหมาย และจริยธรรม รวมทั้งไม่สร้างความเดือดร้อน ร าคาญให้แก่ผู้อื่น จากการใช้สิ่งเหล่านั้น  
 
  



5 
 

ลิขสิทธิ์ (copyright)  

เครื่องหมายการค้า (Trademark )  

สิทธิบัตร ( patent )  

 
 
  

ทรัพย์สินทางปัญญา แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
       
หมายถึง สิทธิ์แต่เพียงเดียวที่กฎหมายรับรองให้ผู้สร้างสรรค์กระท าการ
ใดๆเกี่ยวกับงานที่ตนได้ท าขึ้น อันได้แก่ สิทธิ์ที่จะท าซ้ า ดัดแปลง หรือน า

ออกโฆษณา ไม่ว่าในรูปแบบลักษณะอย่างใดหรือวิธีใด รวมทั้งอนุญาตให้ผู้อ่ืนน างานนั้นไปใช้ด้วย ส าหรับ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ถือเป็นงานที่เข้าข่ายที่มีลิขสิทธิ์ 
 

ใช้สัญลักษณ์สากล TM หรือ ®  หมายถึงเครื่องหมายที่ให้หรือจะ
ใช้ เป็ น เครื่ อ งหมาย เกี่ ย วกับสินค้ า เพ่ื อแสดว่ าสิ นค้ าที่ ใช้

เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น แตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอ่ืน โดย
สัญลักษณ์อาจจะประกอบไปด้วย ชื่อ ข้อความ วลี สัญลักษณ์ ภาพ งานออกแบบ 
 

          
หมายถึง สิทธิ์พิเศษที่กฎหมายบัญญัติให้เจ้าของสิทธิบัตรมีสิทธิ์แต่เพียง 
ผู้เดียว ในการแสวงหาประโยชน์จากการประดิษฐ์หรือการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิบัตรนั้น เช่นการผลิตและจ าหน่าย เป็นต้น 
              ส าหรับการละเมิดสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นการคัดลอก หรือผลิตซ้ าเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาทั้ง 3 
ประเภทนี้ถือว่าเป็นการกระท าความผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติ 
              ตัวอย่างการใช้สัญลักษณ์เพ่ือบอกข้อก าหนดของการใช้สื่อ 
              อนุญาตให้ใช้ ดัดแปลง ท าส าเนา และเผยแพร่ โดยต้องอ้างถึงเจ้าของผลงาน 

    อนุญาตให้ใช้ ดัดแปลง ท าส าเนา และเผยแพร่ โดยต้องอ้างถึงเจ้าของผลงาน และถ้ามีการแก้ไข
ต้นฉบับต้องอ้างถึงสัญญาเดิม 
              อนุญาตให้ใช้ ดัดแปลง ท าส าเนา และเผยแพร่ได้ โดยต้องมีการอ้างถึงเจ้าของผลงานและห้ามใช้
ทางการค้า 
              อนุญาตให้ใช้ ดัดแปลง ท าส าเนา และเผยแพร่ได้ โดยมีการอ้างถึงเจ้าของผลงานและห้ามมีการ
แก้ไขต้นฉบับ 
 

เกร็ดความรู้ 
 


