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บทคัดย่อ
บทความเรื่องเรื่อง บูรณาการพุทธธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2) เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรม 3) เพื่อบูรณาการหลักพุทธธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และ 4) เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ วิทยานิพนธ์นี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบเอกสาร
สัมภาษณ์เชิงลึก และเสวนากลุ่ม
ผลการวิจัยพบว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คือการใช้ให้เป็นเครื่องมือ
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ใช้สร้างประโยชน์และพัฒนาคุณภาพชีวิต แต่การใช้ ICT ก็เกิด
ปัญหาทางอาชญากรรม การละเมิดลิขสิทธิ์และการใช้ไปในทางที่ผิด แม้จะแก้ปัญหาด้วยกฎหมาย
จรรยาบรรณ และระบบความปลอดภัย แต่ก็ยังไม่อาจแก้ได้ อีกทั้ งเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ
ดังนั้นจึงต้องนาหลักพุทธธรรม ได้แก่ หิริโอตตัปปะ เบญจศีลเบญจธรรม โยนิโสมนสิการและหลัก
กาลามสูตรกังขานิยฐานมาปรับใช้เพื่อแก้ปัญหาด้วย
ในการบูรณาการแก้ปัญหาอาชญากรรมด้วยหลักพุทธธรรมต้องปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการ
รับผิดชอบต่อสังคมตั้งแต่เด็ก ให้รู้จัก ใช้ ICT ไปในทางที่เป็น คุณประโยชน์ ไม่ละเมิดกฎเกณฑ์
กติกาของสังคม การแก้ปัญหาละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาด้วยหลักพุทธธรรมต้องสร้างจิตสานึก
ละอายการทาความชั่วกลั วความผิด เคารพในการคิดค้นของผู้อื่น และรู้จักรังสรรค์นวัตกรรมของ
ตนเอง ส่วนการแก้ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปในทางที่ผิดเริ่มจากการ
ตรวจสอบข้อมูล มีส ติและเมตตา ใช้อย่ างถูกต้องเน้นคุณค่า และประโยชน์ ตามองค์ความรู้ใหม่
เรียกว่า GRIS Model
คาสาคัญ: การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, บูรณาการด้วยพุทธธรรม
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ABSTRACT
The objectives of the research entitled integration of Buddhadhamma in
information communication and technology utilization were; 1) to study the
theories on using information communication and technology, 2) to study the
principles of Buddhadhamma, 3) to integrate the principles of buddhadhamma with
information communication and technology, and 4) to propose guidelines in
building new knowledge. The study employed documentary qualitative method
conducting an in-depth interview and focus group dicussion.
The results were indicated that information communication and technology
helps to obtain accurate information in no time which is beneficial for business and
the quality of life. As for technology related crimes can be effectively handled by
law enforcement organization using security system as well as ethical laws but
solving the symptoms not the root cause. so the principles of Buddhadhamma
have been applied to ict, these are hiri and ottappa, the five precepts and
Dhamma, yonisomanasikara and kalamasutta kangkhaniyathana.
The integration of Buddhaddhamma principles to solve criminal problems
is essential to indoctrinate social responsibility since childhood. Do utilize it and do
not violate the social regulation. To prevent violation of intellectual property with
Buddhadhamma must be resolved by raising awareness of consequences of sinful
conducts as well as having respect for others’ innovation. In order to resolve the
problem of wrong ict’s using, it can begin from investigate the message, the sender
and the receiver based on one’s consciousness so that guidelines can be
determined with virtue and usefulness based on the new body of knowledge
named gris model.
keywords: information communication and technology, Buddhadhamma
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1. บทนำ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT: Information Communication and
Technology) หรือที่เรียกกันว่า ไอซีที เป็นคาที่รู้จักและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีในสังคมยุคข่าวสาร
หรือสังคมสารสนเทศไร้พรมแดน ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเทคโนโลยีที่สาคัญและน่าสนใจเพราะ
เกี่ยวข้องกับการดารงชีวิตของมนุษย์ทุกคนบนโลกทุก ๆ เวลา พัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทาให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนทุกระดับเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา ในปัจจุบันนี้โลกได้
วิวัฒนาการเข้าสู่ “ยุคสารสนเทศ” (Information age) อย่างเต็มตัว การเพิ่มจานวนของข้อมูล
ข่าวสารอย่างมากมายรวดเร็วจนเกิดภาวะ “Information Explosion” ทาให้มนุษย์ต้องหันมาพึ่ง
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมากเพื่อช่วยในการบริหารจัดการกับข้อมูลเหล่านี้ จึงเป็นยุคทองของ
สารสนเทศในยุคโลกาภิวัตน์ทางด้ านข้อมูลข่าวสารอย่างแท้จริง (Ruchareka Wittayawuttikul,
2010)
ยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความจาเป็นต่อโลกปัจจุบันมากเท่าใด ปัญหา
อั น เกิ ด จากเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารก็ มี เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ า งทวี คู ณ มี ก ารใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศไปในทางที่ ผิ ด จนส่ ง ผลกระทบในวงกว้ า ง เป็ น ปัญ หาของคนทั้ง โลกที่เ กี่ ยวข้ องกั บ
อาชญากรรมบนโลกไซเบอร์ ไม่ว่าจะเป็นการหลอกลวง การลักขโมยข้อมูล การละเมิดสิทธิส่วน
บุคคล การละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา การทาร้ายผู้อื่นและอื่น ๆ อีกมากมายตามสถิติของ
ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ไทยเซิร์ต) (Thailand
Computer Emergency Response Team (ThaiCERT), 2015) แม้ว่าจะมีการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวด้วยกฎหมาย การเฝ้าระวังและระบบความปลอดภัยก็ยังเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ
ปัญหาเหล่านี้ต้องใช้หลักพุทธธรรมเข้าไปช่วยแก้ที่ต้นเหตุ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
แนวทางในการบูรณาการพุทธธรรมกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสร้างความตระหนัก
รู้ในการเกรงกลัวในการที่จะกระทาความผิดและมีจริยธรรมในการประพฤติปฏิบัติตนเห็นโทษภัย
ของการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช้ในความไม่ถูกต้อง หรือการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญาทางด้านนี้

2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2.2 เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2.3 เพื่อบูรณาการหลักพุทธธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2.4 เพื่อนาเสนอแนวทางการสร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับ “รูปแบบการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่บูรณาการด้วยหลักพุทธธรรม”
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3. ขอบเขตของกำรวิจัย

3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่ 1) อาชญากรรม
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร 2) การละเมิด ลิ ขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา 3) การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปในทางที่ผิด
3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหาทางพุทธธรรม ได้แก่ หลั กหิริโอตตัปปะ หลักเบญจศีลเบญจ
ธรรม หลักโยนิโสมนสิการ และหลักกาลามสูตรกังขานิยฐาน 10 ประการ
3.3 ขอบเขตด้านบุคคลผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ได้แก่ สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่มีประสบการณ์
ในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและผู้เชี่ยวชาญทางด้านพระพุทธศาสนาและการเสวนา
กลุ่มบุคคลผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติการและผู้ใช้ ICT

4. วิธีกำรดำเนินกำรวิจัย

ในการวิจัยเรื่อง บูรณาการพุทธธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้วิจัยได้มีวิธีดาเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้
4.1 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบวิจัยเอกสาร (Documentary Qualitative Research)
ศึกษาค้นคว้าเอกสารปฐมภูมิ (Primary Sources) จากพระไตรปิฎกและอรรถกถา และข้อมูลทุติย
ภูมิ (Secondary Sources) จากเอกสารทางวิชาการ วารสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) แบบเจาะจงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Key Important Person) จานวน 11 รูป/คน และการ
เสวนากลุ่ ม (Focus Group Disxussion) การจัดเสวนากลุ่ มย่อยที่เน้นหั ว ข้อเนื้อหาเฉพาะที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทาการวิจัยเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง 25 คน
4.3 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลภาคสนามเกี่ยวกับ
การสัมภาษณ์เชิงลึกและเสวนากลุ่ม และสังเคราะห์สรุปผลและนาเสนอองค์ความรู้ใหม่

5. ผลกำรวิจัย

ในการศึกษาวิเคราะห์ สั งเคราะห์ข้อมูล จากการทาวิจัยทุกขั้นตอนตามวัตถุประสงค์
เพื่อค้นหาคาตอบของปัญหาและแนวทางในการแก้ไขเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารด้วยหลักพุทธธรรม ผลวิจัยพบว่า
5.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นการประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
มาจัดการสารสนเทศที่ต้องการ โดยอาศัยเครื่องมือทางเทคโนโลยีใหม่ที่ประกอบด้วยเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง เกิดประโยชน์ทางด้านการ
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แข่งขันและการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นกลายเป็นสิ่งจาเป็นขั้นพื้นฐาน แนวคิดเกี่ยวกับการใช้ ICT
มีผลต่อพฤติกรรมการยอมรับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ พฤติกรรมของผู้ใช้ ICT มักมอง
หาช่องทางจากการได้ประโยชน์มากกว่านามาเป็นเครื่องมือ จึงเกิดปัญหาเป็นภัยคุกคามความสงบ
เรียบร้อยของสังคม ปัญหาดังกล่าวสังคมจึงใช้ทฤษฎี C.I.A. Triangle เพื่อสร้างความปลอดภัยของ
ข้อมูลสารสนเทศและคณะกรรมด้านความมั่นคงโทรคมนาคมและระบบสารสนเทศแห่งชาติของ
ต่างประเทศหรื อ NSTISSC ได้ก าหนดเป็นมาตรฐานการประเมินความมั่น คงปลอดภัย ของ
สารสนเทศ (Panida Panichkul, 2013 : 9) การกาหนดนโยบายในการปฏิบัติ ให้การศึกษาและมี
การนาเทคโนโลยีมาใช้เป็นกลไกควบคุม พร้อมทั้งมีการกาหนดบทลงโทษผู้กระทาความผิดตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550 และกฎหมาย
หากแต่พฤติกรรมของคนที่ยังมีความเห็นแก่ตัวด้วยการอยากได้ในสิ่งที่ไม่ใช่ของตนโดย
การละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา ด้วยการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น ใช้เกินกว่าลิขสิทธิ์ที่กาหนดไว้
และยังปลอมแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้อื่น มีการกาหนดหลักประพฤติปฏิบัติ
ของบุคคลที่อยู่รวมกันในสังคมให้เกิดความสงบสุขและมีความสัมพันธ์ตามหลักทางศีลธรรมด้วยการ
ปลูกฝัง สร้างจิตสานึกทางจริยธรรมให้เกิดกับพฤติกรรมของผู้ใช้ ICT ให้สอดคล้องกับมาตรฐานทาง
สังคมด้วยความสัมพันธ์ของจริยธรรม (Ethics) สังคม (Social) และการเมือง (Polity) (Kenneth
C. Laudon and Jane P. Laudon, 2007) กาหนดพระราชบัญญัติคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
จรรยาวิชาชีพและกฎหมายต่าง ๆ
ในขณะที่ผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยังคงใช้อย่างไม่รู้คุณค่าและให้เกิด
ประโยชน์ ยึดติดกับความสะดวกสบายที่ได้รับ หมกมุ่นอยู่กับ ICT เสพติดจนขาดไม่ได้ ทาให้ขาด
ปัญญาในการไตร่ตรองพิจารณาอย่างรอบคอบ ขาดวิจารณญาณในการรับรู้ข่าวสารที่ไหลมากับ ICT
จนทาให้เกิดปัญหาการใช้ ICT ไปในทางที่ผิด วิธีการป้องกันในปัจจุบัน โดยให้ความรู้และสร้าง
ทัศนคติที่ดีแก่ผู้ใช้ ICT ที่เป็นผู้ส่งและผู้ รับข้อมูลข่าวสารให้มีความระมัดระวังในการสร้างข้อมูล
ข่าวสารที่มีประโยชน์ ส่งข้อมูลข่าวสารด้วยช่องทางส่งที่ถูกต้องเหมาะสม (Berlo K. David, 1960 :
40) ไม่ก่อให้เกิดผลสะท้อนกลับหรือปฏิกิริยาตอบกลับที่รุนแรงเลวร้าย
แม้จะมีการนามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก ICT แต่ก็ช่วยป้องกันปัญหาได้
ในระดับหนึ่ง แต่ปัญหาก็ยังคงมีอยู่และทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นตามความก้าวหน้าของ ICT ที่ได้
พัฒนาอย่างก้าวกระโดดให้ทันต่อความต้องการของผู้บริโภค ICT อย่างขาดสามัญสานึก ไม่มี
ทัศนคติที่ดีเห็นประโยชน์จาก ICT มากกว่ามองเห็นช่องทางหาผลประโยชน์จากเครื่องมือนี้อย่าง
ขาดคุณธรรม
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5.2 หลักพุทธธรรมที่เกี่ยวกับกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
คาสอนในพระพุทธศาสนามุ่งเน้นไปที่สาเหตุรากเหง้าของปัญหาได้แก่จิตใจ และจาก
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ ICT สามารถแก้ไขด้วยหลักพุทธธรรมทั้ง 4 ชุดได้แก่
5.2.1 หลักหิริโอตตัปปะเป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เป็นคนมีคุณธรรม
ภายในใจ เกิดความละอายและเกรงกลัวต่อการกระทาชั่วของตนเอง “หิริ” ดารงอยู่ในสภาวะอันน่า
ละอาย เป็นอาการละอายต่อการกระทา “โอตตัปปะ” ก็ดารงอยู่ในสภาวะอันน่ากลัวเป็นความกลัว
แก่อบายที่ชื่อว่าภัย เหมือนเหล็ก 2 ก้อน ก้อนหนึ่งเย็นเปื้อนด้วยคูถอีกก้อนหนึ่งร้อนไฟติดทั่วแล้ว
บุคคลผู้ฉลาดรังเกียจไม่จับก้อนเหล็กที่เย็นเพราะเปื้อนด้วยคูล และไม่จับก้อนเหล็กอื่นที่ร้อนจึงไม่
ทากรรมชั่วเพราะกลัวละอาย หิริโอตตัปปะเป็นธรรมพื้นฐานที่เป็นแก่นของบุคคลพึงสร้างให้เกิดกับ
ตนจะเกิดสติปัญญาในการละอกุศลธรรมที่เกาะกินใจ มีแก่นแท้ของร่างกายที่คอยยับ ยั้งจากการ
กระทาชั่ว ผู้มีหิริโอตตัปปะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีเทวธรรม ดังพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าที่กล่าวว่า
“หิริโอตฺตปฺปสมฺปนฺนา สุกกฺธมฺมสมาหิตา
สนฺโต สปฺปุรสิ า โลเก เทวธมฺมาติ วุจฺจเร”
บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยหิริและโอตตัปปะ ตั้งมั่นอยู่ในสุกกธรรม (กุศลธรรม) เป็นผู้ที่สงบ
ระงับ เป็นคนดีงาม ท่านเรียกว่าผู้มีเทวธรรมในโลก (Kh.Ja. 27/6/3) หิริโอตตัปปะจึงเป็นธรรม
คุ้มครองโลกเพื่อให้เกิดสันติอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข
5.2.2 หลักเบญจศีลเบญจธรรม พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เห็นถึงหลักศีลธรรมที่สามารถ
ระงับอันตราย ที่ควรน้อมเข้ามาในตน ประพฤติปฏิบัติให้เป็นปกตินิสัยเกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสงบ
สุข หากคนไม่มีศีลจะมีพฤติกรรมที่เป็นไปในทางทาร้ายทาลายเอาเปรียบด้วยจิตใจที่คิดแต่เรื่อง
ผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องเบญจศีลเป็นข้อห้ามที่ควรรักษาอย่างชอบธรรม เบญจธรรมเป็น
ธรรมที่ ส นั บ สนุ น และก ากั บ ให้ ก ารรั ก ษาศี ล เป็ น ไปด้ ว ยดี (Phramahabodhivongsacarya
(Thongdi), 2558 : 61)
5.2.3 หลักโยนิโสมนสิการ หลักธรรมที่สอนให้คนรู้จักดาเนินชีวิตถูกต้องต่อตนเอง
สังคมและสภาพแวดล้อม เป็นความสุขที่เอื้อต่อการเกิดความสุขต่อผู้อื่นด้วยความคิดที่ไตร่ตรอง
อย่างรอบคอบ ผ่านการพิจารณาด้วยสติปัญญาตามเหตุผลที่เกิดจากความเป็นจริงของสิ่งนั้น ๆ การ
พัฒนาปัญญาซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องดาเนินไปภายในตัวของบุคคลเพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจ
ทัศนคติและค่านิยมที่ถูกต้องดีงาม โยนิโสมนสิการให้ความสาคัญกับความจริงเป็นหลักยึดในการ
แก้ปัญหา มีจิตเป็นต้นแห่งความคิดให้รู้จักคิดด้วยตนเอง ประสานทางกายและวาจาออกมาเป็นการ
กระทา โยนิโสมนสิการเป็นธรรมที่กั้นอกุศลไม่ให้เกิดขึ้นและช่วยให้กุศลเจริญ การนาวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ 5 วิธีตามวิธีคิดแบบคุณค่าแท้ คุณค่าเทียม วิธีคิดแบบแยกแยะให้เห็นครบทุกด้าน
ทุกมติ วิธีคิดที่เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างหลักการและความมุ่งหมาย วิธีคิดแบบปลุกเร้าคุณธรรม
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ให้เกิดเพื่อชักนาไปในทางที่ดีมีประโยชน์ และวิธีคิดแบบรู้ทันคุณโทษและทางออกเพื่อพิจารณา
ปัญหาให้ครบทุกด้านมาใช้เพื่อคิดแก้ปัญหา (Phra Bhramagunabhorn (P.A.Payutto), 2013 :
15) วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการจึงเป็นเครื่องฝึกจิตเพื่อสร้างนิสัยใหม่ให้แก่จิต สร้างนิสัยแห่งการคิด
การฝึกคิดให้ถูกต้องส่งผลให้เกิดปัญญาเห็นสิ่งที่ควรและไม่ควรทา
5.2.4 หลักกาลามสูตรกังขานิยฐาน 10 ประการ พระพุทธศาสนาสอนให้มีความเชื่อ
โดยใช้ปัญญาตามเหตุผลที่เกิดจากความเป็นจริง ใช้สติพิจารณาไตร่ตรองว่ามีโทษหรือมีประโยชน์ มี
ประโยชน์นาไปปฏิบัติแล้วจึงปลงใจเชื่อ เป็นการรู้เท่าทันไม่หลงเชื่อในสิ่งที่ไม่ควรเชื่อ กาลามสูตร
เป็นหลักสาคัญที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาปัญญาและเกิดปัญญาที่แท้จริง รู้จักการดาเนินชีวิตอย่าง
ถูกต้องคือรู้จักใช้ชีวิตอย่างถูกต้องตามที่ธรรมชาติกาหนด หลักการความเชื่อจากกาลามสูตรกังขา
นิยฐาน 10 ประการจึงเป็นเกณฑ์ในการสร้างความตระหนักรู้ให้เกิดกับมนุษย์ในการสร้างมาตรฐาน
ของความเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ ภายในคือความคิดและภายนอกคือข้อเท็จจริง หากมนุษย์รู้เองได้ว่าสิ่ง
ใดทาให้เกิดกุศลทาให้ตนเองมีความสุขไม่เดือดร้อน ผู้รู้ก็สรรเสริญสิ่งนั้นเชื่อได้ หากสิ่งใดทาให้เกิด
อกุ ศ ลตนเองมี ความทุก ข์ เดื อ ดร้อ น ผู้ รู้ ก็ ติเ ตี ย นสิ่ ง นั้น ก็ ไ ม่ค วรเชื่ อ (A.III. 20/66/261) เมื่ อ ได้
มาตรฐานทางความเชื่อก็จะนาไปสู่ ฐานแห่งการปฏิบัติอย่างถูกวิธี ดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนชาว
กาลามะให้พึ่งตนเองอันเป็นที่พึ่งที่ประเสริฐสุด โดยให้พิจารณารู้ด้ว ยปัญญาตนเองว่าธรรมใดมี
ประโยชน์ ผู้รู้สรรเสริญ ธรรมเหล่านี้ที่บุคคลถือปฏิบัติสมบูรณ์แล้วย่อมเป็นไปเพื่อเกื้อกูลและทาให้
เกิดความสุข นั่นเอง
5.3 บูรณำกำรพุทธธรรมในกำรแก้ไขปัญหำกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร การน าหลั ก พุ ท ธธรรมทั้ ง ๔ ชุ ด ธรรมมาบู ร ณาการใช้ ร่ ว มกั บ การแก้ ไ ขปั ญ หาการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั้ง ๓ ประเด็นสรุปได้ดังนี้
5.3.1 กำรบูรณำกำรพุทธธรรมในกำรแก้ปัญหำอำชญำกรรมทำง ICT
การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) อาศัย
กรอบมาตรฐานการป้องกันรักษาอาชญากรรมตามทฤษฎี C.I.A. Triangle ทั้ง 6 มาตรการเป็น
แนวทางหลั ก เพื่ อ มุ่ ง เน้ น ไปที่ บ ทลงโทษต่ อ ผู้ ก ระท าความผิ ด โดยปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก และความ
รับผิดชอบ รู้จักคุณ-โทษ มีประโยชน์-มิใช่ประโยชน์ คานึงถึงความสงบสุขของสังคมว่าเป็นความสุข
ของตนเอง สร้ า งกระบวนการท าตามหน้ า ที่ ที่ ถู ก ต้ อ ง สร้ า งความเป็ น คนคุ ณ ภาพสามารถใช้
วิจารณญาณต่อการกระทาของตน ผ่านการศึกษา วัฒนธรรมและค่านิยมเป็นพลังผลักดัน สอดคล้อง
กับบทสรุปการให้สัมภาษณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิที่ว่า สร้างจิตสานึกรู้ผิดชอบชั่วดีและมีระเบียบวินัยต้อง
สร้างตั้ งแต่เด็ ก ให้ รู้กฎเกณฑ์กติก า รับ ผิ ดต่อโทษที่ตนเองกระทา ฝึ กคิดอย่างมี ระบบ มี วิธีคิ ด
วิเคราะห์ และเป็นคนสังเกตข้อมูลผ่านเครื่องมือทาง ICT โดยเริ่มที่กลุ่มเสี่ยงผ่านสถานศึกษาและ
ต้ อ งท าให้ เ ป็ น นโยบายของรั ฐ และสอดคล้ อ งกั บ การเสวนากลุ่ ม ที่ ว่ า สถาบั น ครอบครั ว
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สถาบันการศึกษาและนโยบายของรัฐต้องเชื่อมโยงกันในการปลูกฝังให้ความรู้ ความเข้าใจทั้งเรื่อง
กฎหมายและผลที่ได้รับ ส่งเสริมการใช้ ICT ไปในทางที่ถูกต้องและประณามผู้นาไปใช้ในทางที่ผิด
5.3.2 กำรบูรณำกำรพุทธธรรมในกำรแก้ปัญหำละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทำงปัญญำ
การแก้ ไ ขปั ญ หาละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ ท รั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาโดยใช้ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
จริยธรรม สังคมและการเมืองเป็นหลักการสาคัญ เน้นการมีส่วนร่วมทางสังคมเป็นเครื่องมือ กลไกที่
จะสร้างให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นได้ต้องอาศัยการตั้งกฎเกณฑ์ร่วมกันในสังคม ทุกคนในสังคมต้องมีส่วน
ร่วมรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้น สังคมต้องไม่ยอมรับต่อการละเมิดสิทธิของผู้อื่น คอยส่งเสริม
และให้กาลังใจต่อผู้กระทาอย่างถูกต้อง อาศัยพลังสังคม (Socialization) หลักพุทธธรรมที่ใช้บูรณา
การต้องอาศัยกฎเกณฑ์กติกาทางสังคม บทลงโทษ ส่งเสริมสนับสนุนผู้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ สร้าง
วัฒนธรรมไม่ยอมรับผู้กระทาผิด มีการประเมินผลของการปฏิบัติตามพุทธธรรมและปรับปรุงวิธีการ
ให้เหมาะสมอยู่เสมอ
ประเด็ น การไม่ ล ะเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ ท รั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาในการแก้ ไ ขเชิ ง บวกตามที่
ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะให้มีการรังสรรค์นวัตกรรมของตนขึ้นมานับเป็นการปรับทัศนะจากผู้ใช้มาเป็น
ผู้สร้าง สอดคล้องกับแนวคิด List Model ที่มุ่งเน้นการพัฒนาสังคมด้วย ICT เป็นการสร้าง
นวัตกรรม (Innovation) ทาง ICT เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ การได้ใช้ความรู้ ความคิด
และจินตนาการที่นาไปสู่การปฏิบัติได้จริง (Phrasuthirattanabundit (Suthit Aphakaro), 2016)
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยียิ่งให้เกิดการรังสรรค์นวัตกรรมได้ง่ายขึ้นถ้าหากมี
การส่งเสริมและสนับสนุน กระบวนการบูรณาการจะมีผลปรากฏชัดก็ต่อเมื่อทุกฝ่ายให้ความสาคัญ
และยอมรับ เพื่อจุดประสงค์ในการสร้างมาตรฐานทางสังคมและสร้างค่านิยมที่ถูกต้องในการใช้ ICT
สอดคล้องกับบทสรุปการให้สัมภาษณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิที่ว่า การสร้างมาตรฐานทางศีลธรรมที่ดีให้
เกียรติและเคารพการคิดค้นของผู้อื่น รู้จักปกป้องสิทธิส่วนบุคคล สร้างวัฒนธรรมแม่แบบที่ดีใน
สังคม รู้จักรังสรรค์นวัตกรรมของตนเพื่อไม่ให้เกิดความโลภในงานของผู้อื่น ซึ่งสอดคล้องกับบทสรุป
ของการเสวนากลุ่ม ที่ว่า สร้างวัฒนธรรมที่ดีให้เกิดขึ้นโดยรู้ว่าผิดก็คือผิดไม่มีข้อยกเว้น บังคับใช้
กฎหมายอย่างเข้มข้นเพื่อทาให้คนตระหนักและเกรงกลัว สร้างความเข้าใจถึงความผิดที่เกี่ยวกับการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ปลูกจิตสานึกในการเคารพความสามารถของผู้อื่น เปลี่ยนค่านิยมจาก
การเล่นเน็ตมาเป็นการใช้เน็ตให้คุ้มค่าและมีประโยชน์
5.3.3 กำรบูรณำกำรพุทธธรรมในกำรแก้ปัญหำกำรใช้ ICT ไปในทำงที่ผิด
กระบวนการติดต่อสื่อสารในลักษณะรูปแบบจาลอง SMCR และปฏิกิริยาตอบกลับ
คือพัฒนาคุณภาพของคนให้มีทักษะในการสื่อสารที่ดี มีทัศนคติที่ดีต่อกัน ร่วมมือกันสร้างสารที่มี
ประสิทธิภาพ ป้องกันการติดต่อสื่อสารที่สร้างปัญหาและส่งผลกระทบต่อความสงบสุขของสั งคม
กระบวนการสาคัญสร้างสิ่งเหล่านี้ต้องได้รับความร่วมมือจากคนในสังคม เริ่มจากผู้ส่งสาร ผู้รับสาร
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การสร้างสาร การใช้ช่องทางสื่อสารและการตอบกลับเชิงบวก ต้องร่วมกันขจัดความคิดเชิงลบที่ ทา
ให้การติดต่อสื่อสารเกิดปัญหา ลดทอนความโกรธ ความไม่พอใจและความขัดแย้งในสังคม สร้าง
สามัญสานึกที่ดีให้เกิดด้วยความคิดที่มีวิจารณญาณตั้งอยู่ในบนฐานกุศลจิต บนสติปัญญาที่พิจารณา
ตรวจสอบ จิตสานึกมีความละอายเกรงกลัวที่ทาให้เกิดปัญหาในสังคม วิเคราะห์และสังเคราะห์เห็น
ถึงคุณ-โทษของสารในทุกมิติ สอดคล้องกับบทสรุ ปจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่ว่า สร้างคนให้
รู้จั กใช้ป ระโยชน์ จาก ICT สร้ างสิ่ ง แวดล้ อมแห่ ง การเรีย นรู้ ทาง ICT สร้ างความสมดุล ระหว่ า ง
ความคิดกับเครื่องมือสื่อสารด้วยวิจารณญาณและภูมิคุ้มกันทาง ICT โดยกาหนดการใช้ที่ถูกและผิด
ทาง ICT อย่างเป็นระบบและเผยแพร่ผ่าน ICT ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ระบุโทษเพื่อสร้างจิตสานึก
และยั บ ยั้ ง การใช้ ICT ไปในทางที่ ผิ ด ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ บทสรุ ป ของผู้ เ สวนากลุ่ ม ที่ ว่ า รู้ จั ก การ
ตรวจสอบและมีวิธีคิดพิจารณาด้วยเหตุผลก่อนจะเชื่อ สร้างคนให้มีความรับผิดชอบ มีเมตตาไม่
เบียดเบียนและทาร้ายผู้อื่น ใช้ ICT เฉพาะเท่าที่ต้องการประโยชน์ ให้ความรู้แก่ผู้ใช้ ICT ถึงภัย
อันตราย ไม่เปิดเผยข้อมูลส่ วนตัวในโลกออนไลน์ ปลู กฝั งจิตสานึกตั้งแต่เด็กให้ รู้ว่า ICT เป็น
เครื่องมือที่มีประโยชน์และไม่ใช้ไปในทางที่ผิด รัฐบาลต้องมีนโยบายเผยแพร่ให้ทราบถึงวิธีการใช้
ICT อย่างถูกต้อง จากการสรุปดังกล่าว ผู้วิจัยได้สร้างเป็นมาตรการทางกระบวนการได้ดังนี้
1. เพิ่มกระบวนกำรเรียนรู้ การเรียนรู้เป็นเบื้องต้นของการใส่จิตสานึกลงในจิต
(Input) ทุกครอบครัวต้องคอยให้ความรู้เรื่องการใช้ ICT อย่างถูกต้อง โดยยึดหลักกฎระเบียบที่รัฐ
ตราไว้บั งคับ และจรรยาบรรณมารยาทที่ ดีในการใช้ ICT ครอบครัว และสั งคมต้องส่ งเสริ ม
กระบวนการเรียนรู้ โดยเฉพาะคุณธรรมทางพระพุทธศาสนาคือ การมีสติกับเมตตาที่จะอยู่กับผู้อื่น
และการอยู่ในโลกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สติและเมตตาเป็นภูมิคุ้มกันที่จะไม่ให้ทา
ความชั่วและกลัวความผิดได้ดี ในกระบวนการนี้สามารถสรุปเป็นลาดับคือ
1) เขียนและบอกกล่าวสม่าเสมอ
2) จดจาได้ในข้อความที่เป็นกฎเกณฑ์กติกา
3) บอกต่อได้เมื่อกระทาถูกหรือผิด
4) ให้รางวัลผู้กระทาถูก
5) ลงโทษผู้กระทาผิด
2. เพิ่มกระบวนกำรมีวิจำรณญำณ ต้องอาศัยกระบวนการทางการศึกษาเป็น
วิธีปลูกฝังที่ได้ผล การฝึกให้คนมีวิจารณญาณตรวจสอบการกระทาของตนและผู้อื่น ยึดหลักการใช้
ICT ว่าเป็นคุณค่าแท้หรือเทียม ดูผลกระทบจาก ICT แยกแยะให้เห็นองค์ประกอบและความ
เหมาะสมในการใช้ ICT ให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ด้วยตนเอง สิ่งที่ต้องปลูกฝังลงใน
จิตสานึกของการรู้จักใช้ความคิดพิจารณาในขั้นนี้ก็คือ การตรวจสอบข้อมูลให้ดีก่อนที่จะเชื่อหรือส่ง
ต่อข้อมูลและหลักการตรวจสอบความจริงของแหล่งข้อมูล ต้องดูว่ากุศลจิตเพิ่มอกุศลจิตลด เป็นการ
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เพิ่มความดีและลดความไม่ดีในใจ การรู้จักใคร่ครวญพิจ ารณาอย่างนี้จนเป็นนิสัย เป็นพฤติกรรมที่
เป็นฐานให้เกิดวัฒนธรรมที่มีวิจารณญาณไม่เชื่ออะไรง่าย สถาบันการศึกษาต้องทาเป็นมาตรการเป็น
ส่วนหนึ่งของผลการศึกษา สรุปเป็นแนวปฏิบัติได้ดังนี้
1) กาหนดเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
2) ให้คะแนนผู้ที่รู้จักพิจารณาข้อมูล
3) ส่งเสริมการนาไปขยายต่อครอบครัวและสังคม
3. สร้ำงทัศนคติที่ถูกต้อง เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการปลูกฝังมาเป็นลาดับ ต้องต้อง
อาศัยบุคคลตัวอย่างในสังคม ชี้ให้เห็นว่าการใช้ ICT นั้นเป็นเครื่องมือที่สร้างประโยชน์ได้มหาศาลถ้า
หากรู้จักนาไปใช้ การกระทาความผิดต่อ ICT เป็นเรื่องที่ผู้ไม่มีทัศนคติที่ถูกต้องกระทา ต้องมีการ
ส่งเสริมการใช้ ICT ไปในมิติต่าง ๆ ทั้งกระบวนการเรียนรู้ การเลี้ยงชีวิต การพัฒนาชีวิตและการ
เสริมสร้างปัญญา ทัศนคติที่ดีเป็นบ่อเกิดของนวัตกรรมอีกมากมายจาก ICT การศึกษาและสังคม
ต้องรับผิดชอบ กฎหมายเป็นเพียงกรอบบังคับผู้ฝ่าฝืน เมื่อคนได้รับการปลูกฝังอย่างเป็นระบบก็ย่อม
เป็นวัฒนธรรมที่ดีงาม เน้นการมีความเมตตาและสติเป็นเครื่องนาทาง และมีวิจารณญาณเป็น
เครื่องมือตรวจสอบ สรุปเป็นขั้นตอนคือ
1) รู้จักคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบตามหลักกุศลธรรม
2) รู้จักใช้ ICT ให้เกิดประโยชน์
3)รู้จักตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยวิจารณญาณ
กระบวนการทั้งหมดนั้นก็อยู่ที่การได้รับการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจดจา
ได้ มีความแม่นยาในหลักการ การใคร่ครวญพิจารณาด้วยเหตุผลอันเป็นธรรมและการนาไปใช้ได้
อย่างถูกต้อง

6. องค์ควำมรู้ใหม่เกี่ยวกับกำรบูรณำกำรกำรใช้ เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ด้วยพุทธธรรม

การบูรณาการจากการวิเคราะห์เอกสาร สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญและการเสวนากลุ่ม
สังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการสร้างกระบวนการทางจิตสานึกที่ดีในการใช้ ICT ให้
เกิดขึ้นภายในจิตใจของคน ครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นของการเพาะบ่มเมล็ดกล้าที่สมบูรณ์แบบ การ
สร้างคนที่มีจิ ตใจเข้มแข็งแต่เปี่ยมไปด้วยเมตตามีความละอายและเกรงกลั วต่อการทาความผิ ด
ทั้งหลาย สร้างทัศนคติที่ดีเมื่อต้องเผชิญกับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ มากมาย อยู่ร่วมกันในสังคมด้วย
ความสงบสุขได้คนก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ของการอยู่ร่วมกัน ในขณะที่กฎหมายและ
พระราชบัญญัติต่าง ๆ คุ้มครองจากภายนอก ข้อห้ามทางศีลและการปฏิบัติตามธรรมที่สนับสนุนให้
ศีลเจริญงอกงามเป็นการคุ้มครองจากภายในตนเป็นการสร้างสังคมที่มีความสุข การสร้างความ
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มั่นคงเข็มแข็งของคนในสังคมต่อข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งจาเป็น ด้วยการสร้างสังคมที่มีวัฒนธรรมใน
การใช้ ICT อย่างถูกต้องและใช้อย่างเป็นประโยชน์ ต้องรู้จักตรวจสอบข้อมูลข่าวสารก่อนที่จะเชื่อ มี
ประโยชน์จึงนาไปปฏิบัติและบอกต่อ มีโทษทาให้เกิดความเสียหายทาร้ายตนเองและผู้อื่นก็ทิ้งเสีย
เป็นกระบวนตรวจสอบที่ถูกต้องจึงทาให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคม ทาให้คนรู้จักคิดอย่างเป็น
ระบบใคร่ครวญวิเคราะห์ถึงเหตุและผลด้วยการใช้ปัญญา สร้างกระบวนการตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้อง
ตามความจริง สังคมจึงประกอบไปด้วยคนมีปัญญาพิจารณาทุกมิติตามความเป็นจริง มีกระบวนการ
คิดวิเคราะห์อย่างแยบคายจนสังเคราะห์ได้สิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติจนกลายเป็นลักษณะนิสัยที่แท้จริง
เป็นสังคมแห่งคนมีปัญญา
การมีจิตสานึกที่ดีตามกฎเกณฑ์ กฎหมายและข้อกาหนดทั้งทางโลกและทางธรรม การ
ตรวจสอบฐานข้อมูลและการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบอยู่ภายใต้การหมุนไปของธรรมทุกด้าน จึง
เป็นรูปแบบของกระแส ICT ที่หมุนไปอย่างต่อเนื่องเรียกว่า GRIS Model (อ่านว่า กริส) ที่อยู่ใน
รูปลักษณ์ของเครื่องหมายอินฟินิตบี้ วก (+) กันที่มีธรรมจักรเป็นแกนกลาง
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G = Good Conscience หมายถึง การมีสามัญสานึกและทัศนคติที่ดี
R = Regulation หมายถึง การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
I = Innovation หมายถึง การรังสรรค์นวัตกรรม
S = Systematic Consideration หมายถึงการตัดสินใจบน
ฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ

7. แนวกำรใช้ GRIS Model
7.1 กระบวนกำรสร้ ำงจิตสำนึกทำงด้ำน ICT กระบวนการนี้ต้องเริ่มเมื่อยังเด็กและ
เยาวชนโดยอาศัย สถาบั นทางการศึกษาและสถาบัน ครอบครั ว เป็ น กลไกในการขับเคลื่ อนจึ งจะ
ประสบผลสาเร็จ กระบวนการสร้าง G (Good Conscience) ในโมเดลต้องมาก่อนและต้องทาให้
เกิดขึ้นให้ได้ เพราะมิฉะนั้นย่อมก่อให้เกิดความผลกระทบทางด้านการพัฒ นาประเทศในด้านนี้ไป
ด้วย
7.2 กระบวนกำรรณรงค์ให้ปฏิบัติตำมกฎระเบียบ กระบวนการรณรงค์ให้ปฏิบัติตาม
ข้อกาหนด กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ กฎทางศีลธรรม จริยธรรม การใช้กฎหมายเป็น
เครื่องมือป้องกันการทาผิดเป็นเพียงส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งต้องให้เกิดคุณธรรมในการไม่ ประพฤติผิด
กฎทางศาสนาคือ ศีล จึงต้องรณรงค์ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่อนุญาตทั้งในทางโลกและทางศาสนา
โดยการใช้ R (Regulation) ใน GRIS Model
7.3 กำรรังสรรค์นวัตกรรม การใช้ I (Innovation) ใน GRIS Model เป็นกระบวนการ
เชิงบวกในการใช้ ICT ให้มีประโยชน์ การรังสรรค์นวัตกรรมเป็นการใช้ความคิด จินตนาการ และ
การสร้างสรรค์อย่างมีจุดหมาย เป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานให้เป็นนวัตกรรมที่เป็น
รูปธรรม นาไปสู่การพัฒ นาและการเปลี่ย นแปลงอย่ างสร้ างสรรค์อีกด้ว ย กระบวนการของการ
รังสรรค์นวัตกรรมนาไปสู่สังคมที่มีคุณภาพ คุณธรรม โดยมีปัจจัยพื้นฐานจากความรับผิดชอบ ความ
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ยุติธรรมและการแบ่งปันของผู้คนในสังคม เมื่อการรังสรรค์นวัตกรรมได้รับการสนับสนุนโดยเฉพาะ
เป็นการส่งเสริมให้นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ มีความเป็นจริงมากขึ้น
7. 4 ก ำ ร ตั ด สิ น ใ จ บ น ฐ ำ น ข้ อ มู ล อย่ ำ ง เ ป็ น ร ะบ บ กา ร ใ ช้ S ( Systematic
Consideration) ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการคิดและตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณ เป็นระบบย่อม
ทาให้ไม่ผิดพลาด กระบวนการคิดและตัดสินใจกระทาหรือไม่กระทาถือว่าสาคัญ ดังนั้น การคิด
วิเคราะห์ และสั ง เคราะห์ใ ห้เ ห็นองค์ ประกอบทุ กด้ านแล้ ว จึง ง่ายต่อ การตัด สิ น ใจ กระบวนการ
ตรวจสอบข้อมูลจาเป็นต้องนามาใช้ให้เป็นระบบและเป็นวิถีชีวิตโดยการมีสติรอบคอบตรวจสอบ
ข้อมูล ทุกมิติ สร้างเกณฑ์ตรวจสอบภายในตนให้เป็นมาตรฐานและรู้จักเชื่อมโยงข้อมูล จึงเป็น
กระบวนการพิจารณาภาพรวมอย่างเป็นระบบ ทั้งในแง่ของหลักกฎหมาย ผลกระทบด้านบวกและ
ด้านลบ คุณค่าและประโยชน์ที่เกิดขึ้นเรียกว่าการตัดสินใจบนฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ
การใช้ GRIS Model ต้องใช้ทั้งชุดองค์ความรู้เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ในการใช้ ICT
อย่างไม่ผิดและก่อเกิดประโยชน์ ทั้งยังเป็นสร้างมาตรฐานทางสังคมเกี่ยวกับการใช้ ICT ใหม่ด้วย
เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือที่มีผลกระทบในสังคมอย่าง
กว้างขวาง เมื่อใช้องค์ความรู้นี้แล้วย่อมส่งผลกระทบใน 3 ทาง
1. อาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารลดลง ไม่กระทบต่อสังคมในวง
กว้าง เนื่องจากมีจิตสานึกร่วมที่จะรักษาสังคม คนในสังคมมีความเข้าใจในการรักษาสิทธิทางการใช้
ICT
2. มีผลต่อการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาผู้อื่น รณรงค์ให้สร้างนวัตกรรมจาก
สติ ปั ญ ญาความสามารถของคนในประเทศ คนในสั ง คมร่ ว มมื อ กั น พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม การใช้
นวัตกรรมเหล่านั้น และยังส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อประเทศคู่ค้าอีกด้วย
3. ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพของการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ที่ ท าให้ เ กิ ด
คุณประโยชน์ คุณภาพชีวิตของตนดีขึ้น สร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และส่งผลต่อวัฒนธรรมการใช้
ICT ด้วย

8. ข้อเสนอแนะ

8.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
1) นโยบายของการศึ ก ษา สถาบั น ทางการศึ ก ษาต้ อ งน าโมเดลนี้ ไ ปบรรจุ ไ ว้ ใ น
หลักสูตร ซึ่งทุกสถาบันต้องให้ความสาคัญเนื่องจากเป็นนโยบายของรัฐที่จะให้ประเทศเป็นไปตาม
แผนไทยแลนด์ 4.0 ด้วยนโยบายการศึกษาที่สร้างบุคคลต้นแบบในการใช้ ICT อย่างถูกต้องและใช้
อย่างเป็นประโยชน์
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2) นโยบายทาง ICT หน่วยงานทางด้าน ICT ควรนาไปกาหนดไว้ในแผนการใช้ ICT
ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยเน้นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อย่างเต็มประสิทธิภาพกาหนดนโยบายเพื่อสร้างนวั ตกรรมการเรียนรู้ด้วยการใช้ ICT เป็นเครื่องมือ
ให้เกิดประโยชน์
3) นโยบายทางวัฒนธรรม หน่วยงานทางด้านวัฒนธรรมควรนาโมเดลนี้ไปปลูกฝังให้
คนในสังคมเป็นคนใช้ ICT อย่างมีวัฒนธรรมที่ดี รู้เท่าทันและพร้อมสาหรับโลกแห่ง ICT ช่วยให้เกิด
ความรู้ ใช้เครื่องมือในเชิงสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ที่แท้จริง
8.2 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัย
1) การวิจั ย ที่เจาะลึ กลงรายละเอียดเกี่ยวกับ การใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
สื่อสารตามช่วงอายุคน (Generation)
2) บูรณาการพุทธธรรมในการส่งเสริมความเข้มแข็งด้านจิตใจในการดาเนินชีวิตภายใต้
สังคมออนไลน์
3) การใช้ประโยชน์ ICT ในการพัฒนาจิตใจควบคู่กับการสร้างนวัตกรรมทาง ICT ใน
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในสังคมปัจจุบัน
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